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บทคัดยอ
ชาเขียวใบหมอนเปนเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบันเนื่องจากเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและมีประโยชนตอรางกายสูง
ทําใหเกิดอุตสาหกรรมการผลิตชาเขียวใบหมอนขึ้นอยางมากมาย โดย
มีการใชแกสหุงตมเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตเปนจํานวนมาก ดั้ง
นั้นงานวิจัยนี้ไดมุงเนนศึกษาการนํากะลามะพราวมาเปนแหลงพลังงาน
โดยการใชเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่นเพื่อผลิตโปรดิวเซอรแกสสําหรับ
ทดแทนการใช แ ก ส หุ ง ต ม ในกระบวนการผลิ ต ชาเขี ย วใบหม อ น 3
กระบวนการ คือ กระบวนการลวก กระบวนการคั่วและกระบวนการ
อบแหง โดยทําการทดลองผลิตโปรดิวเซอรแกส และใชโปรดิวเซอรแกส
ในกระบวนการผลิตชาเขียวใบหมอนทั้ง 3 กระบวนการ พบวา การลวก
ชาเขียวใบหมอน 1 กิโลกรัม ใชกะลามะพราวเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
โปรดิวเซอรแกส 0.027 กิโลกรัม สามารถทดแทนการใชแกสหุงตมได
0.003 กิโ ลกรัม
สํ า หรับการคั่ ว ชาเขี ย วใบหมอน 1 กิโ ลกรั ม ใช
กะลามะพราวเปนเชื้อเพลิงในการผลิตโปรดิวเซอรแกส 0.05 กิโลกรัม
สามารถทดแทนการใชแกสหุงตมได 0.012 กิโลกรัม และการอบแหงชา
เขียวใบหมอน 1 กิโลกรัม ใชกะลามะพราวเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
โปรดิวเซอรแกส 0.4 กิโลกรัม สามารถทดแทนการใชแกสหุงตมได
0.077 กิ โ ลกรั ม ตามลํ า ดั บ นอกจากนี้ ก ระบวนการผลิ ต ชาเขี ย วใบ
หมอน 1 กิโลกรัม จะใชกะลามะพราวเปนเชื้อเพลิงในการผลิตโปรดิว
เซอรแกส 0.477 กิโลกรัม และสามารถทดแทนการใชแก สหุง ตมได
0.092 กิโลกรัม
Abstract
Mulberry green tea, which consists of a plenty of mineral
compositions and various types of vitamin, are now receiving
more attention and promotion for a healthy purpose as well as
being one of the most popular health products in general market.
สาขาการประยุกตใชพลังงาน

Mulberry green tea production process mainly consumed a lot of
LPG as a fuel. Consequently, the purpose of this research was to
investigate the use coconut shell as fuel in a gasification system
for producing producer gas for the utilization in the mulberry
green tea production processes i.e. boiling, roasting and drying.
Experimental results showed that boiling 1 kg of mulberry green
tea consumed 0.027 kg of coconut shell (or equivalent of 0.003
kg of LPG). Roasting 1 kg of mulberry green tea consumed 0.05
kg of coconut shell (or equivalent of 0.012 kg of LPG). Drying 1
kg of mulberry green tea consumed 0.4 kg of coconut shell (or
equivalent of 0.077 kg of LPG). The production of 1 kg of
mulberry green tea consumed 0.477 kg of coconut shell. This is
equivalent to the use of 0.092 kg of LPG.
1. บทนํา
“ชาเขียวใบหมอน” เปนชาที่นิยมใชเปนเครื่องดื่มเพื่อบริโภคกันมา
อยางชานานสําหรับชาวญี่ปุน เนื่องจากเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดย
ในชาเขียวใบหมอนจะมีแรธาตุและวิตามินที่เปนประโยชนตอรางกายสูง
กวาชาทั่วไป และประโยชนของชาเขียวใบหมอนที่มีตอผูบริโภค คือ
สามารถลดปริมาณไขมันในเสนเลือด (คอเลสเตอรอล) ปรับลดความดัน
โลหิตสูงหรือต่ําใหอยูในเกณฑปกติ ลดระดับน้ําตาลในเสนเลือดสําหรับ
คนเปนเบาหวาน ลดอาการกระดูกพรุนเพราะมีแคลเซียมสูง ลดอาการ
ปวดเมื่อยตามรางกายและเปนตะคริว ลดอาการเกิดลิ่มเลือดซึ่งทําให
เสนเลือดอุดตันหรือเกิดกลามเนื้อหัวใจตาย ลดอัตราเสี่ยงอันตรายจาก
มะเร็งในตับ เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและของเหลวในรางกายทําให
ปอด กระเพาะอาหาร ลําไส และกระเพาะปสสาวะทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง [1]
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ในปจจุบันการบริโภคชาเขียวใบหมอนกําลังเปนที่นิยมกันอยาง
แพรหลาย ทําใหเกิดอุตสาหกรรมการผลิตชาเขียวใบหมอนขึ้น และใน
กระบวนการผลิ ต ชาเขี ย วใบหม อ นนั้ น จะมี ก ารใช แ ก ส หุ ง ต ม เป น
เชื้อเพลิง 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ ขั้นตอนการลวกชาเขียวใบหมอน การ
คั่วชาเขียวใบหมอน และการอบแหงชาเขียวใบหมอน ซึ่งใชแกสหุงตม
ปริมาณมาก และเนื่องจากราคาแกสหุงตมมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ [2-3]
ทําใหตนทุนการผลิตชาเขียวใบหมอนมีราคาที่สูงตามไปดวย ดังนั้นจึง
ได มุ ง เน น หาแหล ง พลั ง งานอื่ น ๆ มาทดแทนการใช แ ก ส หุ ง ต ม ใน
กระบวนการผลิตชาเขียวใบหมอน โดยเลือกใชกระบวนการแกสซิฟ
เคชั่นซึ่งใชกะลามะพราวเปนเชื้อเพลิงผลิตโปรดิวเซอรแกสเพื่อทดแทน
การใชแกสหุงตมในกระบวนการผลิตชาเขียวใบหมอนทําใหสามารถลด
ตนทุนในการผลิตชาเขียวใบหมอนได
2. วัสดุและอุปกรณ
อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ยอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต
โปรดิวเซอรแกส และนําโปรดิวเซอรแกสที่ผลิตไดไปใชในกระบวนการ
ผลิตชาเขียวใบหมอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต โปรดิ ว เซอร แ ก ส แสดงดั ง รู ป ที่ 1 มี
สวนประกอบตางๆ ดังนี้ [4-5]
1.) เตาแกสซิไฟเออรชนิดไหลลง (downdraft gasifier) ขนาด
ปริมาตร 0.28 m3
ถังบรรจุเชื้อเพลิง (fuel hopper) สรางจากเหล็กแผนหนา 3 mm
มวนเปนรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 60 cm ความสูงรวม
ทั้งสิ้น 125 cm แบงออกเปน 4 สวน แตละสวนสูงประมาณ 30 cm
ภายในหลอดวยปูนทนไฟหนา 3 cm สวนบนสุดเจาะเปนชองใส
เชื้อเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 cm สามารถบรรจุกะลามะพราว
ขนาด 5-8 cm ได 73 kg
ชั้นเผาไหมและชั้นรีดักชั่น โครงสรางภายนอกสรางจากเหล็กแผน
หนา 3 mm มวนเปนรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 60 cm
ความสูง 55 cm ภายในชั้นเผาไหมและชั้นรีดักชั่น สรางจากเหล็กแผน
หนา 5 mm หุมโดยรอบดวยปูนทนไฟหนา 5 cm หัวฉีดอากาศทําจาก
สแตนเลส ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6.5 mm จํานวน 6 ตัว สวนคอคอด
(throat หรือ check plate) ใชแผนสแตนเลส หนา 9 mm เสนผาน
ศูนยกลางชองวาง 8.5 cm ดานลางสุดเปนตะแกรง รองรับเชื้อเพลิงทํา
จากเหล็กเสนขนาด 9 mm ระยะชองวางระหวางเหล็กเสน 6 mm
ชั้นเก็บเถา (ash pit) สรางจากเหล็กแผนหนา 3 mm มวนเปนรูป
ทรงกระบอกสูง 20 cm พื้นรองรับเถาเปนเหล็กแผนหนา 6 mm
2.) พัดลมปอนอากาศ (blower) เปนพัดลมแบบเหวี่ยง
(centrifugal fan) ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาชนิด 3 เฟส ขนาด 1
แรงมา ควบคุมปริมาณอากาศดวยการใชวาลวผีเสื้อ
3.) เครื่องวัดอัตราการไหลอากาศ (flow meter) ในการวัดอัตรา
การไหลของอากาศใชวิธี orifice plate with radius tapping ซึ่งจะใช
รวมกับมาโนมิเตอรชนิดหลอดแกวรูปตัวยูภายในบรรจุน้ําเพื่อวัดความ
ดันแตกตางของออริฟส โดยใชรวมกับเครื่องวัดความเร็วอากาศในทอ
แบบ hot wire
สาขาการประยุกตใชพลังงาน

4.) เชื้อเพลิง (fuel) ใชกะลามะพราวขนาดประมาณ 5-8 cm และมี
คาความชื้นรอยละ 11 มาตรฐานแหง
5.) ไซโคลน (cyclone) สรางจากแผนสแตนเลสหนา 1 mm มวน
เปนรูปทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 10 cm ความสูง 40 cm ชอง
แกสเขาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 2x4 cm ทําหนาที่กรองฝุนละอองที่
ปนเปอนมากับโปรดิวเซอรแกส
6.) วาลวควบคุมอัตราการไหลของโปรดิวเซอรแกส เปนบอลวาลว
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 นิ้ว
7.) เครื่องอบหองชาเขียวใบหมอนประกอบดวย 2 สวนหลักๆ คือ
สวนแรกเปนหองเผาไหมขนาด 0.65x0.90x0.30 m และสวนที่สองเปน
หองอบแหงขนาด 0.65x0.90x1.3 m สามารถอบแหงชาเขียวใบหมอน
ไดครั้งละ 10 kg

Downdraft Gasifier

Blower
Butterfly Valve

Cyclone

รูปที่ 1 ระบบผลิตโปรดิวเซอรแกส
3. วิธีการดําเนินงานวิจัยและผลการทดลอง
ทําการผลิตโปรดิวเซอรแกสดวยการเติมเชื้อเพลิงครั้งเดียวสําหรับ
การทดลองแตละครั้ง ซึ่งจะใชกะลามะพราวขนาด 5-8 cm โดยมี
ความชื้นประมาณรอยละ 11 มาตรฐานแหงมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
โปรดิวเซอรแกสครั้งละ 20 กิโลกรัม และทําการปอนอากาศเขาเตาแกส
ซิ ไ ฟเออร เ พื่ อ ผลิ ต โปรดิ ว เซอร แ ก ส ที่ อั ต ราการไหลอากาศเท า กั บ
2.5x10-3 m3/s ซึ่งเปนอัตราไหลอากาศที่เหมาะสมในการผลิตโปรดิว
เซอร แ ก ส และหาอั ต ราการสิ้ น เปลื อ งของเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต
โปรดิวเซอรแกสจากเชื้อเพลิงสวนที่เหลือภายในเตาแกสซิไฟเออรโดย
ทําการปดระบบผลิตโปรดิวเซอรแกสทันทีหลังทําการทดลองเรียบรอย
แลวในแตละครั้ง ซึ่งจะทําการเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ที่ ใ ช ผ ลิ ต โปรดิ ว เซอร แ ก ส กั บ การใช แ ก ส หุ ง ต ม เป น เชื้ อ เพลิ ง ใน
กระบวนการผลิตชาเขียวใบหมอนทั้ง 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ
ลวก การคั่วและการอบแหงชาเขียวใบหมอน ซึ่งแสดงตามแผนภาพดัง
รูปที่ 2
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มาตรฐานแห ง (ร อ ยละ 73.19 มาตรฐานเป ย ก) ลวกน้ํ า อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 95๐C ซึ่งจะมีความชื้นรอยละ 523.06 มาตรฐานแหง (รอยละ
83.95 มาตรฐานเปยก) และใชกะลามะพราวเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
โปรดิวเซอรแกสสําหรับการลวกชาเขียวใบหมอนทั้งสิ้น 13.5 กิโลกรัม
คิดอัตราการสิ้นเปลืองของกะลามะพราวและแกสหุงตมเปนเชื้อเพลิง
(LPG) ต อ การลวกชาเขี ย วใบหม อ น 1 กิ โ ลกรั ม มี ค า เท า กั บ 0.027
กิโลกรัม และ 0.003 กิโลกรัม ตามลําดับ

Blower

Downdraft Gasifier
(Coconut Shell)

Cyclone

ขั้นตอนการคั่วชาเขียวใบหมอนจะทําการคั่วชาเขียวใบหมอนที่
อุณหภูมิผิวกระทะเทากับ 60๐C ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการคั่ว
ชาเขียวใบหมอน และควบคุมอุณหภูมิผิวกระทะใหคงที่ โดยทําการปรับ
วาลวควบคุมอัตราการไหลของโปรดิวเซอรแกส ซึ่งทําการทดสอบเปน
เวลา 180 นาที โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวกระทะในการคั่วชา
เขียวใบหมอนแสดงดังกราฟรูปที่ 4
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รูปที่ 2 ระบบการผลิตโปรดิวเซอรแกสและการประยุกตใช
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รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําในการลวกชาเขียวใบหมอน
ตารางที่ 1 รายละเอียดในการลวกชาเขียวใบหมอน
Description
Producer Gas
Fuel Consumption (kg)
13.5
Fuel Cost (baht/kg)
2
Water Volume (litre)
18
๐
95.3
Water Temperature ( C)
Ambient Temperature (๐C)
34.4
Time (min)
180

LPG
2.5
15.8 [6]
18
96.0
32.3
180

จากผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 1 พบวาในกระบวนการลวก
ชาเขีย วใบหมอนที่ ความชื้น ชาเขี ยวใบหม อ นเริ่มต นรอ ยละ 273.06
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ขั้นตอนการลวกชาเขียวใบหมอนจะทําการตมน้ําปริมาตร 18 ลิตร
ในกระทะใหมีอุณหภูมิเทากับ 95๐C ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ
ลวกชาเขียวใบหมอน และควบคุมอุณหภูมิน้ําใหคงที่ โดยทําการปรับ
วาลวควบคุมอัตราการไหลของโปรดิวเซอรแกส ซึ่งทําการทดสอบเปน
เวลา 180 นาที โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําในการลวกชาเขียวใบ
หมอนแสดงดังกราฟรูปที่ 3
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รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวกระทะในการคั่วชาเขียวใบหมอน
ตารางที่ 2 รายละเอียดในการคั่วชาเขียวใบหมอน
Description
Producer Gas
LPG
Fuel Consumption (kg)
25
6
Fuel Cost (baht/kg)
2
15.8 [6]
Pan surface Temperature (๐C)
59.5
59.7
๐
Ambient Temperature ( C)
34.2
32.9
Time (min)
180
180
จากผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 พบวาในกระบวนการคั่วชา
เขียวใบหมอนที่ความชื้นเริ่มตนรอยละ 402.81 มาตรฐานแหง (รอยละ
80.11 มาตรฐานเปยก) ซึ่ งเปนความชื้ นของชาเขียวใบหมอนที่ผา น
กระบวนการลวกและผึ่งแดดมาแลว และทําการคั่วที่อุณหภูมิผิวกระทะ
เทากับ 60๐C จนกระทั่งเหลือความชื้นสุดทายรอยละ 271.06 มาตรฐาน
แหง (รอยละ 75.02 มาตรฐานเปยก) และใชกะลามะพราวเปนเชื้อเพลิง
ในการผลิตโปรดิวเซอรแกสสําหรับการคั่วชาเขียวใบหมอนทั้งสิ้น 25
กิโลกรัม คิดอัตราการสิ้นเปลืองของกะลามะพราวและแกสหุงตมเปน
เชื้อเพลิง (LPG) ตอการคั่วชาเขียวใบหมอน 1 กิโลกรัม มีคาเทากับ
0.05 กิโลกรัม และ 0.012 กิโลกรัม ตามลําดับ
ขั้นตอนการอบแหงชาเขียวใบหมอนอุณหภูมิภายในตูอบแหงชา
เขียวใบหมอนเฉลี่ย 100๐C แสดงดังกราฟรูปที่ 5 พบวาในชวง 40 นาที
แรกเปนการเพิ่มอุณหภูมิอากาศภายในหองอบแหงใหมีอุณหภูมิเฉลี่ย
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เทากับ 100oC ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแหงชาเขียวใบ
หมอน และเริ่มทําการอบแหงชาเขียวใบหมอนซึ่งอุณหภูมิภายในตูอบ
แหงจะลดลงประมาณ 10oC เนื่องจากความชื้นของชาเขียวใบหมอน
และอุณหภูมิจะคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกับอุณหภูมิอากาศขาออก
จากตูอบแหงแสดงวาความชื้นของชาเขียวใบหมอนลดลง โดยจากเริ่ม
อบแหงความชื้นของชาเขียวใบหมอนเริ่มตนรอยละ 271.06 มาตรฐาน
แหง (รอยละ 75.02 มาตรฐานเปยก) ซึ่งปริมาณความชื้นของชาเขียว
ใบหมอนจะลดลงอยางรวดเร็วในชวง 30 นาที แรกและคอยๆ ลดลง
ในชวงเวลาตอมาดังกราฟรูปที่ 6 จนสามารถลดความชื้นของชาเขียวใบ
หมอนลงเหลือความชื้นสุดทายรอยละ 4.03 มาตรฐานแหง (รอยละ
3.87 มาตรฐานเปยก) ภายในระยะเวลาอบแหง 60 นาที
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รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการอบแหงชาเขียวใบหมอน
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รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของชาเขียวใบหมอนในการ
อบแหง

ตารางที่ 3 รายละเอียดในการอบแหงชาเขียวใบหมอน
Description
Producer Gas
Fresh Mulberry Green Tea (kg)
10
Dried Mulberry Green Tea (kg)
3
สาขาการประยุกตใชพลังงาน

LPG
26
9

Initial Moisture Content (%wb)
Final Moisture Content (%wb)
Fuel Consumption (kg)
Fuel Cost (baht/kg)
Ambient Temperature (๐C)
Time (min)
Chamber Temperature (๐C)

75.02
3.87
4
2
34.2
180
98.8

75
4
2 [7]
15.8 [6]
32.9
180
100

สําหรับกระบวนการอบแหงชาเขียวใบหมอนดังตารางที่ 3 พบวา
ใชกะลามะพราวเปนเชื้อเพลิงในการผลิตโปรดิวเซอรแกสทั้งสิ้น 40
กิโลกรัม คิดอัตราการสิ้นเปลืองของกะลามะพราวและแกสหุงตมเปน
เชื้ อ เพลิ ง (LPG) ต อ การอบแห ง ชาเขี ย วใบหม อ น 1 กิ โ ลกรั ม มี ค า
เทากับ 0.4 กิโลกรัม และ 0.077 กิโลกรัม ตามลําดับ
5. สรุปผลการทดลอง
การนํากะลามะพราวเปนเชื้อเพลิงในการผลิตโปรดิวเซอรแกสเพื่อ
ใชทดแทนแกสหุงตมในกระบวนการผลิตชาเขียวใบหมอน 3 ขั้นตอน
คื อ ขั้ น ตอนการลวก เมื่ อ พิ จ ารณาในการลวกชาเขี ย วใบหม อ น 1
กิโ ลกรั ม ใชก ะลามะพร า วเปนเชื้ อ เพลิงในการผลิต โปรดิวเซอร แก ส
0.027 กิโลกรัม สามารถทดแทนการใชแกสหุงตมได 0.003 กิโลกรัม
ขั้นตอนการคั่ว เมื่อพิจารณาในการคั่วชาเขียวใบหมอน 1 กิโลกรัม ใช
กะลามะพราวเปนเชื้อเพลิงในการผลิตโปรดิวเซอรแกส 0.05 กิโลกรัม
สามารถทดแทนการใชแกสหุงตมได 0.012 กิโลกรัม ขั้นตอนการ
อบแห ง เมื่ อพิจารณาในการอบแห งชาเขียวใบหมอ น 1 กิโลกรัม ใช
กะลามะพราวเปนเชื้อเพลิงในการผลิตโปรดิวเซอรแกส 0.4 กิโลกรัม
สามารถทดแทนการใชแกสหุงตมได 0.077 กิโลกรัม
และสํ า หรั บ กระบวนการผลิ ต ชาเขี ย วใบหม อ น 1 กิ โ ลกรั ม ใช
กะลามะพราวเปนเชื้อเพลิงในการผลิตโปรดิวเซอรแกส 0.477 กิโลกรัม
สามารถทดแทนการใช แก สหุ ง ต ม ได 0.092 กิ โ ลกรั ม ซึ่ ง ตนทุ นของ
กระบวนการผลิตชาเขียวใบหมอนเมื่อใชโปรดิวเซอรแกสและแกสหุงตม
เปนเชื้อเพลิงมีคาเทากับ 0.954 และ 1.454 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ
ซึ่ ง สามารถลดตน ทุ น ของกระบวนการผลิ ตชาเขี ย วใบหมอ นได 0.5
บาท/กิโลกรัม เมื่อพิจารณาเฉพาะในสวนเชื้อเพลิงของกระบวนการ
ผลิตชาเขียวใบหมอนเทานั้น
6. กิตติกรรมประกาศ
ผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.รั ต นชั ย ไพริ น ทร
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