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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์
และชีวมวลขนาดเล็กเพ่ือการผลิตไฟฟ้าในห่างไกลในจังหวัดชัยภูมิ โดยศึกษาวิธีการผลิตแท่งเชื้อเพลิงแข็งจาก
ขยะมูลฝอยในจังหวัดชัยภูมิโดยใช้กากน้้าตาลเป็นตัวประสานในอัตราส่วนร้อยละ 3, 6และ9 โดยน้้าหนัก โดย
ผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยได้แก่ เศษกระดาษ, เศษใบไม้, ขวดพลาสติก และถุงพลาสติกในอัตราส่วน
คงที่เทากับ 1:1:1:1 ด้วยวิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดเย็น โดยศึกษาคุณสมบัติของแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูล
ฝอยดังนี้ ความหนาแน่น ก้าลังรับแรงอัด ค่าความร้อน การวิเคราะห์ค่าโดยประมาณ และการวิเคราะห์แบบ
แยกธาตุ เป็นต้น โดยผลการวิจัยแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยผสมกากน้้าตาลเป็นตัวประสานที่อัตราส่วน
ร้อยละ 9 โดยน้้าหนัก เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดประกอบไปด้วยผลการวิเคราะห์โดยประมาณได้แก่ ค่า
ความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 6.85% ปริมาณเถ้าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20% ปริมาณสารระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 74.13% และ
ปริมาณคาร์บอนคงตัวเฉลี่ยเท่ากับ 41.18% ส่วนผลผลการวิเคราะห์แบบแยกธาตุ ได้แก่ คาร์บอนเฉลี่ยเท่ากับ 
98.41 wt% ไฮโดรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 8.17wt% ไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 0.52wt% และออกซิเจนเฉลี่ยเท่ากับ 
8.28 wt% และค่าความร้อนสูงที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 26.48 MJ/kgและการค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 873.38 
kg/m3 และค่าก้าลังรับแรงอัดเฉลี่ยเท่ากับ  61.35 kg/cm2 ดังนั้นแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยผสมตัว
ประสานที่อัตราส่วนร้อยละ 9 โดยน้้าหนัก เหมาะส้าหรับการน้าไปพัฒนาใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับการผลิตไฟฟ้า
จากชีวมวล 

โดยตรวจวัดค่าความเข้มรังสีอาทิตย์รวมมีค่าอยู่ในช่วง 760-959 W/m2 และอุณหภูมิใต้แผงอยู่ในช่วง 
23-32°C โดยผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยได้แก่ เศษกระดาษ, เศษใบไม,้ ขวดพลาสติก และถุงพลาสติกใน
อัตราส่วนคงที่เทากับ 1:1:1:1 โดยใช้กากน้้าตาลเป็นตัวประสานในอัตราส่วนร้อยละ 9 โดยน้้าหนัก เป็น
อัตราส่วนที่เหมาะส้าหรับการน้าไปพัฒนาใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับการผลิตไฟฟ้าประกอบด้วย 3 อุปกรณ์หลักคือ 
เตาผลิตแก๊สชีวมวลชนิดเปลวไฟไหลลง ชุดท้าความสะอาดแก๊ส และเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ความชื้นของเชื้อเพลิง 
6.85%ค่าความร้อนสูงของเชื้อเพลิงมีค่าเท่ากับ 26.48 MJ/kgอัตราการป้อนเชื้อเพลิงเท่ากับ 50.0 kg/h โดย
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมีส่วนประกอบหลักประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาด 600 W เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบสองทางขนาด 1,000 W เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ขนาด 
10 A และไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบ 24 V ความจุของแบตเตอรี่ขนาด 300 mAhและเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 1 
kW ผลการทดสอบพบว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับ 4.8 kWh/d ประสิทธิภาพ
ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 16-23% พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าเท่ากับ 2.4 
kWh/d ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าเท่ากับ 65% และสมรรถนะของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
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แบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลในจังหวัดชัยภูมิเท่ากับ 1.66%จากการศึกษาพบว่าระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบผสมผสานสามารถประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้ 

ปญหาและโอกาสทางการตลาด ความคุมคาในการลงทุนและความเปนไปไดของระบบผลิตไฟฟ้าแบบ
ผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลขนาดเล็กเพ่ือการผลิตไฟฟ้าในห่างไกลในจังหวัดชัยภูมิโดยท้าการวิ
เคราะหความเปนไปไดของธุรกิจด้วยทฤษฎีทางการเงินที่ก้าลังการผลิต 800 กิโลกรัมต่อวัน เงินลงทุนสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินภายในประเทศจ้านวน 1,910,000 บาท ณ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.125 ตลอดอายุโครงการ 
10 ป ผลการศึกษาทางด้านการตลาดพบวา การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ พบวา มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
เท่ากับ 6,228,470 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 43.54 อัตราผลตอบแทนต่อทุนเท่ากับ 
1.33 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 9 ปี 8 เดือน จุดคุ้มทุนเท่ากับ 858 ตัน จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของธุรกิจ
ด้วย Switching Value พบวา ผลตอบแทนลดลงได้ รอยละ 25 ต้นทุนเพ่ิมขึ้นได้ รอยละ 33 และสามารถ
ชะลอโครงการได้ 7 เดือน แสดงวาธุรกิจมคีวามคุ้มค่าต่อการลงทุน  
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Abstract 
 

The objective of this research is evaluation of the performance study of a small-scale 
PV-Biomass hybrid system for electricity production in rural areas in Chaiyaphum Province. 
The characteristics of solid fuel from compressed dry in Chaiyaphom Province by using 
molasses as binder were of 3, 6 and 9 wt%. The briquette composed of scrap papers, scrap 
leaves, plastic bottles and plastic bags in the fixed ratio of (1:1:1:1), using a cold compress 
method. Ultimate and proximate analyses were carried out to determine the average 
composition of their constituents. The physical properties studied included species density, 
compressive strength and moisture content. Fuel properties were determined using standard 
laboratory methods. The fuel from compressed dry by using molasses as binder was of 9 wt% 
showed the optimized properties. Results ultimate showed that fixed carbon was 41.18%, 
volatile matter was 74.13%, ash content was 4.20% and moisture content was 6.85%. Results 
from ultimate analysis showed that the content of C H O N was follows; 90.41%, 8.17%, 
18.28% and 8.17%. The high heating value was 26.48 MJ/kg. The density was 873.38 kg/m3. 
The compressive strength was 61.35 kg/cm2. The thermal properties and physicochemical 
characteristics of these wastes demonstrated that they are potential candidates to produce 
briquettes as fuel in several applications. 

The solar radiation of experimental ranged from 760-959 W/m2 and the ambient 
temperature ranged from 23-32°C. The briquette composed of scrap papers, scrap leaves, 
plastic bottles and plastic bags in the fixed ratio of (1:1:1:1) by using molasses as binder was 9 
wt%. showed the optimized properties. The system consists of the three main parts namely, 
downdraft gasifier, gas cleaning system and electric generation unit. Moisture content of 
biomass fuel was 6.85% dry basis. Lower heating value of mixed rice husk-glycerol briquettes 
was about 26.48 MJ/kg dry basis. Results showed that biomass gasifier power generation 
system consumed biomass fuel about of 50 kg/hr or 5 kg/kWh. The System combination to 
studies on main component consists of a solar is 600 W, PV modules is 1,000 W, bi-directional 
inverter is 10 A and charge controller is 24 V and the generator size 1 kW. The results shown 
the electrical energy generate from solar cells this system is equal to 4. 8kwh/d, the 
efficiency of solar cells ranged from 16-23%, the electricity production from the generator 
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was 2.4 kwh/d and the electricity from the generator was equal to 65%. The performance 
study of a small-scale PV-Biogas hybrid system for electricity was 1.66%. From the results of 
research the PV hybrid system are able to utilize in rural area and area lacking electricity. 

The problems and opportunities on the marketing potential and feasibility of business 
in a small-scale PV-Biomass hybrid system. The data analysis has been done by using 
fundamental financial methods to evaluate the feasibility of the investment. The capacity of 
briquette composed production was 800 kg/day. The investment cost was 1,910,000 baht 
with a loan interest rate at 6.125% during 10 years. The results of this marketing study 
showed that the entrepreneurs bought charcoal at a store 3-4 times a month and more than 
60 kg per time. The results of the feasibility study showed that the net present value was 
6,228,470 baht, the internal rate of return was 43.54, the benefit-cost ratio was 1.33, the 
payback period was 9 year 8 months and the break-even point was 858 tons. The sensitivity 
analysis by switching value showed that benefits could be decreased by 25%, costs could be 
increased by 33% and the project could be delayed for production by 7 month. In 
conclusion, all of the financial variables showed that this project was a worthwhile 
investment. 
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