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การผลิตพลังงานจากของเสียชีวภาพเปลือกมะนาวผสมโพลิเมอร์
ภูธเนศ ทองมา และ พุทธพร ส่องศรี
บทคัดย่อ
เปลือกมะนาวที่เป็นของเสียทางชีวภาพได้ถูกนํามาพัฒนาให้เป็นสารผสมที่สามารถให้
พลังงานทางไฟฟ้าได้และเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากเนื่องจากในปัจจุบันมีขยะชีวภาพจํานวน
มากที่เป็นของเหลือจากภาคครัวเรือนและมะนาวคือหนึ่งในขยะชีวภาพที่เป็นของเหลือทิ้งมากที่สุด
ดังนั้นการกําจัดของเสียทางชีวภาพจึงต้องใช้การฝังกลบแต่วิธีนี้จะส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
จํานวนมาก จึงมีความพยายามที่จะใช้ขยะชีวภาพให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านโดยขยะชีวภาพที่
เลือกใช้คือเปลือกมะนาวเนื่องจากภายในเปลือกมะนาวมีสารที่มีอนุภาคที่สามารถใช้เป็นสารที่
ก่อให้เกิดไฟฟ้าได้โดยผ่านการผสมกับสารชนิดอื่นๆที่สามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้เช่นกัน สารผสมนี้ถกู
สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานโดยให้พลังงานไม่สูงมากการศึกษานี้ได้รวบรวมและนําเสนอข้อมูล
จากวารสารวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือก
มะนาวยังไม่มีการทําการทดลองจริง
คําสําคัญ: ขยะชีวภาพ,เปลือกมะนาว,พลังงาน,ความหนาแน่นของพลังงาน
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ABSTRACT
Bio-waste lime peels have been developed into electric and energyefficient blends. Due to the large amount of bio-waste that is left over from the
household sector and lime is one of the most bio-waste wastes, bio-waste disposal
requires landfill. causing a lot of pollution to the environment Therefore, there are
efforts to use bio-waste to benefit in many ways. The bio-waste that has been
chosen is lemon peel because the inside of the lemon peel contains particulate
matter that can be used as a substance that generates electricity through mixing with
it. Other substances that can provide electrical energy as well. The mixture was
created as a low-energy source of energy. This study compiles and presents data
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1
บทนํา
เนื่องจากในปัจจุบันการบริโภคเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างมากเนื่องจากมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทั่ว
โลกซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรทั่วโลกและจากการที่ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นทํา
ให้มีการบริโภคเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้มีขยะชีวะภาพที่เกิดจากการบริโภคมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงมีการคิดค้น
วิธีการใช้ประโยชนจากขยะชีวะภาพให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการกําจัดและใช้ประโยชน์
จากขยะในเวลาเดียวกันซึ่งในการวิจัยนี้เราจะนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับการนําขยะชีวะภาพมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงที่สุดโดยขยะชีวภาพที่เลือกมาคือเปลือกมะนาวซึ่งมีการใช้และเหลือทิ้งเป็นจํานวน
มากจากครัวเรือนมีความพยายามหลายครั้งในการสร้างเครื่องกําเนิดนาโนหรือนําไปแปรรูปให้อยู่ใน
รูปถ่านหิน(K. Surya *, M.S.Michael) ทีส่ ามารถใช้เป็นเชื้อเพลงได้แต่ในการทําวิจัยครั้งนี้เราจะนํา
เปลือกมะนาวมาใช้ในการผลิตเซลล์พลังงานโดยเซลล์ทผี่ ลิตขึ้นมานั้นจะมีคุณสมบัติเป็นเพียโซเล็กทริ
d(Gaur, A., Kumar, C., Shukla, R., Maiti, P., 2017)ซึ่งจะต้องมีธาตุต่อไปนี่ เช่น ZnO, PMN-PT,
BaTiO3, ZnSnO3 , PZT
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนําเสนอข้อมูลจากวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกมะนาวโดยศึกษาองค์ประกอบ
ของเปลือกมะนาวการนําไฟฟ้าของเปลือกมะนาวเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากเปลือกมะนาวและ
นําไปสู่การสร้างพลังงานที่เรียกว่าเพียโซอิเล็กทริคโดยนําเปลือกมะนาวมาผ่านกระบวนการต่างๆแล้ว
นํามาผสมกับโพลิเมอร์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ LE-NERGY เพื่อทําให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อที่จะนําไปทํา
การทดสอบค่าพลังงานที่ได้จากวัสดุผสมดังกล่าว
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อุปกรณ์และวิธีการ
1. การเตรียมตัวอย่างเปลือกมะนาว
การเตรียมตัวอย่างเปลือกมะนาวจะดัดแปลงมาจากการศึกษาของ(Anupama Gaur et
al.,2020.)โดยนําเปลือกมะนาวไปทําความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและนําไปตากจนแห้งเป็นเวลา
2-3วันหลังจากนั้นนําไปบดให้เป็นผงละเอียดเพื่อใช้เป็นสารในการผสมกับวัสดุโพลิเมอร์ระหว่างนี้ควร
เก็บในที่ที่ปราศจากความชื้นเพื่อป้องกันเชื้อรา
2. การเตรียมตัวอย่างวัสดุ
การเตรียมตัวอย่างวัสดุจะดัดแปลงมาจาก(Anupama Gaur et al.,2020.)โดยละลายโพลี
ไวนิลลิดีนในไดเมทิลฟอร์มาไมด์ที่อุณหภูมิ 60 ˚Cหลังจากละลายโพลีไวนิลลิดีนในไดเมทิล
ฟอร์มาไมด์อย่างสมบูรณ์แล้วให้ลดอุณหภูมิลงและผสมผงเปลือกมะนาวกับสารละลายโพลีเมอร์
และกวนสารละลายให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ให้แห้งเมื่อแห้งสนิทให้นาํ ไปอบในเตาอบสูญญากาศ
เป็ นเวลาหนึ่งคืน
3. การเตรียมตัวอย่างวัสดุที่ใช้ทดสอบค่าพลังงาน
การเตรียมตัวอย่างวัสดุที่ใช้ทดสอบค่าพลังงานจะดัดแปลงมาจาก (Anupama Gaur et
al.,2020.)โดยหลังจากเตรียมตัวอย่างวัสดุเสร็จแล้วในขึ้นตอนนี้เราจะนําตัวอย่างวัสดุที่ได้มาทําให้
พร้อมเพื่อที่จะทดสอบค่าพลังงานโดยนําวัสดุดังกล่าวมาเคลือบด้วยซิลเวอร์เพสต์และต่อสายทองแดง
ทั้งสองข้างเพื่อใช้วัดค่าพลังงานแล้วพันรอบด้วยเทปโพลีโพรพีลีน
4.ศึกษาลักษณะโครงสร้างของวัสดุ
เป็นการศึกษาโครงสร้างภายในของเปลือกมะนาวเพื่อให้ทราบว่าภายในเปลือกมะนาวมีสาร
ตัวไหนบ้างที่สามารถให้พลังงานได้โดยการศึกษาโครงสร้างภายในจะศึกษาดังนี้
1.การยิงรังสี:โดยยิงรังสีเข้าไปในวัสดุเพื่อศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีXRDโดยใช้ Rigaku
Miniflex 600 X-ray diffractometer
2.ฟูริเยร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR): การวัด FTIR จะวัดในโหมดสะท้อน
แสงที่อุณหภูมหิ ้อง
3.การส่องกล้อง: โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงโพลาไรซ์เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้าง
ภายในของวัสดุ LE-NERGY
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4.การแสกน: โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนศึกษาโครงสร้างพื้นผิวของวัสดุผสมเพื่อที่จะ
สามารถมองเห็นโครงสร้างภายในได้อย่างชัดเจนจากการใช้กําลังขยาย 40x
5.การศึกษาค่าพลังงานจากการกระทําต่างๆต่อวัสดุ
วัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรเปิดโดยใช้ออสซิลโลสโคปแบบจัดเก็บข้อมูลดิจิตอล Tektronix
TBS1072B สําหรับการวัดกําลังไฟฟ้า แรงดันไฟขาออกจะถูกวัดโดยเทียบกับค่าความต้านทานที่
ต่างกันและนํามาคํานวณกําลังไฟฟ้าโดยการทดสอบค่าพลังงานจะมีการกระทําสิ่งต่างๆต่อวัสดุไม่ว่า
จะเป็นการบิด กัดงอ หรือกับทุบเพื่อศึกษาว่าวิธีการใดที่กระทําต่อวัสดุแล้วทําให้วัสดุLE-NERGY ให้

พลังงานที่สูงที่สุด
ผลการศึกษาจากงานวิจัยทีม่ ีลักษณะคล้ายคลึงกัน
1.ลักษณะและโครงสร้าง
1.1)ศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสี XRD
จากการศึกษาพบว่าการยิงรังสีเพื่อศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสี XRDโดยใช้ Rigaku Miniflex
600 X-ray diffractometerโดยใช้เปลือกมะนาวและโพลิเมอร์เป็นตัวทดสอบพบว่าวัสดุLE-NERGY
มีรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ทแี่ สดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ XRDดังนี้

ภาพที่1เป็นกราฟแสดงค่าการยิงรังสีของวัสดุ LE-NERGYและวัสดุโพลิเมอร์บริสุทธิ์โดยสีแดง
เป็นกราฟแสดงค่าของวัสดุ LE-NERGYและสีดําเป็นกราฟแสดงค่าของวัสดุโพลิเม
บริสุทธิ์พบว่าที่ 2 theta 20องศาวัสดุทั้ง2ชนิดมีค่า Intensity สูงที่สุด
ที่มา:(Shah et al., 2004; Lopes et al., 2011).

อร์
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1.2) ศึกษาการสะท้อนแสงทีอ่ ุณหภูมิห้อง
จากการศึกษาพบว่าค่าการสะท้อนแสงจากการยิงอินฟาเรดจากเครื่อง
ฟูริเยร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีโดยใช้เปลือกมะนาวและโพลิเมอร์เป็นตัวทดสอบพบว่า
วัสดุLE-NERGY และโพลิเมอร์บริสุทิ์มีค่าการสะท้อนแสงดังนี้

ภาพที่2เป็นกราฟแสดงค่าการยิงรังสีของวัสดุ LE-NERGY และวัสดุโพลิเมอร์บริสุทธิ์โดยสีแดงเป็น
กราฟแสดงค่าของวัสดุ LE-NERGY และสีดาํ เป็นกราฟแสดงค่าของวัสดุโพลิเมอร์บริสุทธิ์
โดยค่าพีคของวัสดุ LE-NERGY แสดงเป็นค่าαที่ 760, 796, 866, 975 และ 1210 cm1
ที่มา:(Kumar et al., 2019; Martins et al., 2014; Tiwari et al., 2019).
1.3)ศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงโพลาไรซ์
จากการศึกษาโครงสร้างของวัสดุ LE-NERGY เปรียบเทียบกับวัสดุโพลิเมอร์พบว่าวัสดุโพลิ
เมอร์(รูปที่1)มีเนื้อวัสดุที่ค่อนข้างใหญ่เห็นได้จากการส่องกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเราเรียกช่องว่าง
ระหว่างเนื้อวัสดุว่าแอลฟ่าสฟียรูไลต์ในขณะเดียวกันวัสดุ LE-NERGY (รูปที่2)มีเนื้อวัยดุที่ค่อนข้าง
ละเอียดกว่าและอัดแน่นกว่าเนื่องจากมีการผสมรวมกันระหว่างโพลิเมอร์กับเปลือกมะนาวโดยเรา
เรียกชื่อการอัดแน่นระหว่างอนุภาคของวัสดุ LE-NERGY ว่า แกรมม่าเฟส
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ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
เป็นภาพโครงสร้างภายในของวัสดุโพ
เป็นภาพโครงสร้างภายในของ
ลิเมอร์จากการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
วัสดุ LE-NERGY จากการส่องด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสงโพลาไรซ์
ใช้แสงโพลาไรซ์
ที่มา:(Shalini and Gupta, 2010; Gaur et al., 2017).
1.4) ผลจากการแสกนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่อศึกษาโครงสร้างพื้นผิวของวัสดุโพลิเมอร์
และวัสดุLE-NERGY
จากการแสกนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่อศึกษาโครงสร้างพื้นผิวของวัสดุโพลิ
เมอร์และวัสดุ LE-NERGY พบว่าโครงสร้างของวัสดุโพลิเมอร์(ภาพที่1)มีโครงสร้างที่เล็กและการเรียง
ตัวของเนื้อเยื่อแบบมั่วๆส่วนโครงสร้างของวัสดุ LE-NERGY(ภาพที่2)มีโครงสร้างที่ใหญ่กว่าและมีการ
เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบอย่างเห็นได้ชัด

ภาพที่ 1
เป็นภาพโครงสร้างพื้นผิวของวัสดุโพ
ลิเมอร์จากการแสกนด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน

ภาพที่ 2
เป็นภาพโครงสร้างภายในของ
วัสดุ LE-NERGY จากการแสกนด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
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ที่มา:(Alam and Mandal, 2016).
2.ผลของการศึกษาค่าพลังงานจากการกระทําต่างๆต่อวัสดุ
จากการศึกษาค่าพลังงานของวัสดุ LE-NERGYโดยการบิด การงอ และการทุบผลปรากฎว่า
การบิดวัสดุLE-NERGYสามารถให้พลังงานออกมาได้มากที่สุดเนื่องจากการบิดทําให้ทกุ ส่วนของวัสดุ
เกิดการเคลื่อนที่หรือเสียดสีกนั ระหว่างโมเลกุลภายในจึงมีผลให้มีการปล่อยกระแสพลังงานออกมา
มากที่สุดและพลังงานที่ได้ค่อนข้างคงที่ต่อมาคือการงอวัสดุ LE-NERGY ซึ่งการงอทําให้เกิดการ
เคลื่อนที่ของโมเลกุลภายในได้บางส่วนดังนั้นค่าพลังงานที่ปล่อยออกมาจึงมีค่าพลังงานที่น้อยกว่าการ
ทดสอบโดยการบิดและพลังงานที่ได้ไม่ค่อยคงที่จะมีพลังงานเป็นลูกคลื่นสลับขึ้นลงมากและพลังงาน
จะมากที่สุดต่อเมื่องอวัสดุทดสอบถึงจุดพีคที่สุดและสุดท้ายการทดสอบค่าพลังงานโดยการทุบวิธีการ
นี้เป็นวิธีที่ทําให้วัสดุ LE-NERGYปล่อยพลังงานออกมาน้อยที่สุดและพลังงานที่ได้ไม่สม่ําเสมอแต่จะได้
พลังงานที่สูงที่สุด ณ ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งพลังงานที่สูงที่สุดนีม้ าจากการกระทบกันของโมเลกุลภายในที่
เกิดจากการทุบทําให้ปล่อยพลังงานออกมาสูงสุดและหมดไป

วิจารณ์ผลการศึกษา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
แผนงานจากการทํางานวิจัยแบบที่มีปฏิบัติการมาเป็นรายงานการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างอิสระ
ทดแทนจึงไม่สามารถนําเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองจากการลงมือปฏิบัติจริงได้แต่จะเป็นการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในทาง
วิชาการ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้วิจยั ได้ศึกษาและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
เปลือกมะนาว ทําให้ทราบว่าในเปลือกมะนาวมีสารที่อุดมไปด้วยเส้นใยโปรตีน น้ํามัน และสารฟลาโว
นอยด์ และเปลือกมะนาวเป็นตัวอย่างเปลือกผลไม้ทมี่ ีคณ
ุ สมบัติเพียร์โซอิเล็กทริกซึ่งเป็นขยะชีวภาพที่
สามารถนํามาพัฒนาให้ดีขึ้นได้และจะช่วยลดมลพิษที่เป็นอันตรายโดยสารฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่ในขยะ
เปลือกมะนาวที่ได้จากขั้นตอนต่างๆ ของการแปรรูปทางอุตสาหกรรม พบว่าจะมีอยู่ในเปลือก
มากกว่าในน้ํา ซึ่งแสดงถึงศักยภาพทางอุตสาหกรรมที่ยอดเยี่ยมในการค้นพบฟลาโวนอยด์ที่ซ่อนอยู่
ในเปลือกการที่เราจะได้มาซึ้งพลังงานที่ซ่อนอยู่ในเปลือกมะนาวนั้นเราต้องนําไปผ่านกระบวนการ
ต่างๆโดยกระบวนการดังกล่าวมีขึ้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนต้องผ่านการผสมกับวัสดุโพลิเมอร์เพื่อ
นํามาสร้างเป็นชิ้นงานและเป็นการเพิ่มค่าพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากในวัสดุโพลิเมอร์สามารถสร้าง
พลังงานได้จะแสดงให้เห็นในงานวิจัยของ(Gaur et al., 2018, 2016; Kumar et al., 2017).กล่าวไว้
ว่าวัสดุโพลิเมอร์เมื่อมีอุณภูมสิ ูงขึ้นจะสามารถสร้างพลังงานในรูปแบบเพียโซอิเล็กทริกได้ซึ่งพลังงาน
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ในรูปแบบเพียโซอิเล็กทริกได้ถูกอธิบายไว้ในงานวิจัยของ(Fukada, E., 2000). โดยมีใจความว่าในพอ
ลิเมอร์ที่มแี หล่งกําเนิดทางชีวภาพ (เช่น เซลลูโลสและคอลลาเจน) เช่นเดียวกับโพลีเมอร์สังเคราะห์ที่
ออกฤทธิ์ทางแสง (เช่น โพลิเอไมด์และกรดพอลิแลกติก)
ดังนั้นการศึกษาการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกมะนาวในการศึกษานี้จะ
นําไปสู่การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อไป แต่เนื่องจากเปลือกมะนาวเน่าเสียง่าย
จึงอาจจะต้องนํามาอบหรือตากแดดให้แห้งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาก่อนที่จะนําไปสู่กระบวนการ
ผลิตวัสดุเพื่อใช้ทดสอบค่าพลังงาน นับเป็นการนําวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าอีก
ทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่าภายในเปลือกมะนาวมีสารผสมที่สามารถให้พลังงานทางไฟฟ้าได้และ
เป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากเนื่องจากมีสารประกอบด้วยเซลลูโลสและโปรตีนต่างๆที่สามารถทํา
ให้เกิดปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริกได้ซึ่งเหนี่ยวนําให้เกิดสารโพลิเมอร์ในเมทริกซ์โดยภายในเปลือก
มะนาวมีอนุภาคขนาดเล็กมากซึ่งเป็นสารทีก่ ่อให้เกิดไฟฟ้าขึ้นเป็นช่วงๆโดยการศึกษาค่าพลังงานที่ได้
จากเปลือกมะนาวต้องศึกษาองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยเพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างภายในทั้งนี้การศึกษา
จะศึกษาวัสดุ2ชนิดได้แก่วัสดุโพลิเมอร์และวัสดุ LE-NERGYโดยผลการศึกษาการยิงรังสีเอกซ์ด้วย
เครื่อง XRDพบว่าที่ระนาบเดียวกัน LE-NERGYมีการเลี้ยวเบนของรังสีน้อยกว่าโพลิเมอร์ต่อมาการ
ทดสอบการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดด้วยเครื่อง FTIRพบว่าLE-NERGY มีค่าแอลฟ่าเฟสสูงสุดที่ 760,
796, 866, 975 และ 1210 cm-1 และจากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาจากการสแกนด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบ POM พบว่า อนุภาคของ LE-NERGYมีขนาดใหญ่กว่าโพลิเมอร์ และเมือ่ นํามาศึกษา
ลักษณะโครงสร้างภายในจากการสแกนด้วยกล้อง SEM พบว่าโครงสร้างของ LE-NERGYมีขนาดใหญ่
และมองเห็นได้ชัดกว่าโพลิเมอร์เมื่อนําวัสดุ LE-NERGY ไปทดสอบค่าพลังงานพบว่าค่าพลังงานที่ได้
จากการบิดวัสดุไปมาสามารถให้พลังงานได้มากที่สุดและการทุบวัสดุสามารถปล่อยพลังงานออกมาได้
น้อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงส่งนประกอบภายในของวัสดุทั้งสอง
เพิ่มเติมเพื่อนําไปพัฒนาต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเปลือกมะนาวที่เหลือทิ้งจากภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์
สูงที่สุด
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