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บทคดัย่อ  

งำนวจิยันี้เพื่อศกึษำกำรพฒันำผลติภัณฑ์ถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยสู่วิสำหกจิชุมชน ซึ่งในกำรผลิต
และพฒันำผลติภัณฑ์ถ่ำนอดัแท่งนี้ได้ด ำเนินกำรตัง้แต่กำรหำสร้ำงชุดผลิตถ่ำนอดัแท่ง ประกอบด้วยเตำเผำ 200 ลติร 
ชุดบดผงถ่ำน ชุดผสมผงถ่ำน เครื่องอดัถ่ำนแท่ง ตลอดจนกำรหำอตัรำควำมเหมำะสมของส่วนผสมถ่ำนอดัแท่งจำกใบ
อ้อยและชำนอ้อย กำรหำประสทิธิภำพกำรใชง้ำนทำงควำมรอ้นของถ่ำนอดัแท่ง กำรวเิครำะห์ข้อมูลทำงเศรษฐศำสตร์
และศึกษำต้นทุนในกำรผลิต ใช้อตัรำส่วนผสมจำกใบอ้อยและชำนอ้อย น ้ำ และแป้งมนัส ำปะหลงั ทดสอบจ ำนวน 5 
ตัวอย่ำง ส่วนผสมระหว่ำงใบอ้อยและชำนอ้อย น ้ำ แป้งมนัส ำปะหลงั คือ  30:10:60, 40:10:50, 50:10:40, 60:10:30 
และ 70:10:20 อตัรำส่วนผสมที่ 1 - 5 ตัวอย่ำงตำมล ำดบั พบว่ำอตัรำส่วนผสมตัวอย่ำงที่ 5 คือ ใบอ้อยและชำนอ้อย 
70%, น ้ำ 10% และแป้งมนัส ำปะหลงั 20% ให้ค่ำควำมร้อนเท่ำกับ 4,591.80 cal/g  และมีค่ำประสิทธิภำพกำรใชง้ำน
ทำงควำมรอ้นของถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยสูงสุดประมำณ 46.5% หำกขำยสู่ทอ้งตลำดสำมำรถสร้ำงรำยได้ 
86,400 บำทต่อปี  
 

ค าส าคญั : ถ่ำนอดัแท่ง, ใบอ้อย, ชำนอ้อย, ประสทิธภิำพกำรใช้งำนทำงควำมรอ้น 
 

Abstract  
This research is to study the development of briquette charcoal from sugarcane leaves and bagasse 

to community enterprises. Which in the production and development of briquette charcoal, has been carried 
out since the founding of a briquette production unit. Consisting of a 200 liter kiln, charcoal powder grinder, 
charcoal powder batching machine, charcoal briquette machine. As well as finding the suitable rate of the 
charcoal briquette mixture from sugarcane leaves and bagasse Determination of thermal efficiency of briquette 
charcoal Analysis of economic data and study production costs. Using the ratio of sugarcane leaves and 
bagasse, water and tapioca flour. Test 5 samples. The mixture between sugarcane leaves and bagasse, tapioca 
water, is 30:10:60, 40:10:50, 50:10:40, 60:10:30 and 70:10:20 mixing ratio 1 - 5 samples, respectively. It was 
found that the sample ingredient ratio 1 is 70% sugarcane and bagasse, 10% water and 20% cassava flour. 
The calorific value is 4,591.80 cal/g. And has the highest thermal efficiency of charcoal briquette from sugarcane 
leaves and bagasse up to approximately 46.5%. If sold to the market, can generate an income of 86,400 baht 
per year.  
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1.  บทน า 

ปัญหำกำรขำดแคลนพลงังำน และรำคำน ้ำมนัที่ปรบัตัวสูงอย่ำงต่อเนื่องในปัจจุบนันับเป็นปัญหำระดบัโลก 
ดงันัน้กำรลดปรมิำณกำรใชพ้ลงังำนทีใ่ชแ้ล้วหมดไป หรอืพลงังำนสิน้เปลอืง ไดแ้ก่ น ้ำมนั ถ่ำนหนิ และก๊ำซธรรมชำตจิงึ
เป็นวธิกีำรหนึ่งทีช่่วยชะลอปัญหำกำรขำดแคลนเชื้อเพลงินอกจำกนี้ยงัช่วยลดมลพิษทีเ่กิดจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงนัน้ 
ๆ ได้แก่ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊ำซเรือนกระจกที่ท ำให้เกิดปัญหำสภำวะโลกร้อน ปัจจุบนักำรใช้พลงังำน
หมุนเวียน ได้แก่ ลม น ้ำแสงอำทิตย์ คลื่นและชีวมวลจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เชื้อเพลิงอดัแท่งเป็นพลงัง ำนหมุนเวียน
ประเภทหนึ่งทีไ่ดร้บัควำมสนใจในปัจจุบนั 

ชีวมวล (Biomass) หมำยถึง สิ่งที่ได้จำกสิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นองค์ประกอบของ
สิง่มชีวีติหรอือนิทรยี์ต่ำง ๆ เช่นไมย้นืต้นพชืทีม่สี่วนประกอบเป็นแป้งและน ้ำตำล วชัพชืบกและน ้ำ ของเสยีจำกโรงงำน
ทีเ่กี่ยวเนื่องกบักำรท ำกำรเกษตร มูลสตัว์ ตลอดจนขยะทีม่อียู่ทัว่ไป พลงังำนชวีมวล หมำยถงึ พลงังำนทีไ่ดจ้ำกชวีมวล
โดยอำศยักระบวนกำรทีท่ ำให้เกิดกำรแตกตวัของอนิทรีย์สำรที่อยู่ในชีวมวลและผลติพลงังำนออกมำ พลงังำนชีวมวล
จัดเป็นพลังงำนกำรหมุนประเภทหนึ่งโดยเป็นกำรใช้พลังงำนจำกแสงอำทิตย์ทำงอ้อม พืชที่มีคลอโรฟิลล์จบัเป็น
พลังงำนแสงอำทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงำนเคมีเพื่อไปใช้ในกำรสร้ำงอำหำรจำกคำร์บอนไดออกไซด์และน ้ ำ 
กระบวนกำรดงักล่ำวเรยีกว่ำกำรสงัเครำะห์แสง วฏัจกัรของกำรผลติพืชหรือชีวมวลเป็น วฏัจกัรหมุนเวยีน ดงันัน้ไม่ว่ำ
จะน ำพชืไปไวใ้ชเ้ป็นอำหำรหรอืพลงังำนตลอดกต็ำม ถ้ำปรมิำณกำรใชส้มดุลกบักำรเกิดชวีมวลใหม่เรำจะมชีีวมวลไว้ใช้
ตลอดไปแต่แนวทำงดงักล่ำวอำศยัธรรมชำตเิพยีงอย่ำงเดยีวไม่ได ้ เนื่องจำกจ ำนวนประชำกรในโลกมเีพิ่มมำกขึน้ จงึมี
กำรจดักำรของมนุษย์เพื่อเร่งกำรผลิตชีวมวลให้เพียงพอกับควำมต้องกำร เป็นต้น (สุธีระ ประเสริฐ ,2543,หน้ำ 247-
266) 

ถ่ำนอดัแท่งเป็นแหล่งพลงังำนควำมรอ้นอีกแบบหนึ่งทีไ่ด้รบัควำมนิยมในปัจจุบนัถ่ำนอดัแท่งสำมำรถทดแทน
ถ่ำนจำกป่ำไม้ธรรมชำตไิด้เป็นอย่ำงดี และสนองนโยบำยกำรอนุรกัษ์ธรรมชำต ิสำมำรถผลิตจำกวสัดุธรรมชำติอื่น  ๆ 
ซึ่งเป็นวสัดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เช่น ถ่ำนอดัแท่งจำกขี้เลื่อย ถ่ำนอดัแท่งจำกกะลำมะพร้ำว ถ่ำนอดัแท่งจำกไม้
ยำงพำรำ ทัง้นี้ถ่ำนอดัแท่งไดร้บัควำมนิยมในภตัตำคำร รำ้นอำหำร เนื่องจำกใหพ้ลงังำนสูงและประหยดัค่ำใชจ้่ำยกว่ำ
ถ่ำนไมท้ัว่ไป 

จงัหวดัก ำแพงเพชรเป็นจงัหวดัที่ประกอบอำชพีเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่มผีลผลติจำกกำรเกษตรมำกมำยที่
สำมำรถน ำมำสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีพของชุมชนอ้อยเป็นพชืเศรษฐกิจทีส่ำมำรถสรำ้ง
รำยไดใ้หก้บัจงัหวดัก ำแพงเพชรเป็นอย่ำงมำกสงัเกตจำกโรงงำนน ้ำตำล สมำคมคมชำวไร่อ้อย โดยใบอ้อยและชำนอ้อย
เป็นชิ้นส่วนที่เหลือจำกกำรท ำประโยชน์ที่ถูกทิ้งกองเหมือนขยะรอวนัย่อยสลำย หรือเผำทิ้ง ท ำให้เกิดมลพิษค่ำฝุ่ น 
PM2.5 ท ำลำยสุขภำพส่งผลให้แสบตำ ปิดบงัวิสยัทศัน์ในกำรขบัยำยพำหนะ และท ำให้เกิดโรคทำงเดินหำยใจสะสม
ภำยในปอดจนอำจเสียชีวิตได้ ขยะชีวมวลดงักล่ำวสำมำรถน ำมำเป็นส่วนผสมของถ่ำนอดัแท่งได้ ซึ่งกำรปลูกอ้อยใน
จงัหวดัก ำแพงเพชรมปีระมำณ 450,000 ไร่ (สมำคมชำวไร่อ้อยจงัหวดัก ำแพงเพชร) 

จำกกำรวิเครำะห์อตัรำกำรเผำอ้อยคณะผู้วจิยัพบว่ำ ปริมำณธำตุที่ได้จำกกำรเผำอ้อยมปีระโยชน์ต่อกำรท ำ
วจิยัเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกปรมิำณคำร์บอนทีต่้องใช้ในกำรท ำถ่ำนอดัแท่งมีปรมิำณอตัรำสูงถงึร้อยละ 41.6 (ภทัรภรณ์  
แซ่เตี๊ยว, 2555, หน้ำ 53) สำมำรถน ำมำเป็นส่วนผสมในกำรท ำถ่ำนอัดแท่งได้เป็นอย่ำงดีจำกควำมส ำคญัดงักล่ำว 
คณะผูว้จิยัจงึไดท้ ำกำรศึกษำกระบวนกำรผลติและกำรพฒันำผลติภัณฑ์ถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยสู่วิสำหกิจ
ชุมชน กำรหำควำมเหมำะสมของส่วนผสมถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยเพื่อศึกษำและหำประสิทธภิำพต่ำง  ๆ 
ของถ่ำนอดัแท่ง เพื่อช่วยลดปัญหำกำรลักลอบตัดไม้ท ำลำยป่ำ โดยกำรน ำถ่ำนอัดแท่งที่ผลิตได้มำทดแทนถ่ำนไม้
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ธรรมดำและสำมำรถช่วยลดปัญหำสภำวะโลกร้อนด้วยและเป็นอีกหนึ่งทำงเลอืกในกำรเลอืกใช้ถ่ำนและเป็นกำรใช้เศษ
วสัดุเหลอืใชท้ีม่อียู่ไดอ้อย่ำงมคุีณค่ำ 
   
2. วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  

งำนวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้ำงชุดกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย อตัรำควำม
เหมำะสมของส่วนผสมถ่ำนอัดแท่ง หำประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่ง วิเครำะห์ข้อมูลเชิง
เศรษฐศำสตร์และศกึษำต้นทุนในกำรผลติถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจยั  

งำนวจิยันี้มวีธิดี ำเนินกำรวจิยัตำมกรอบของวตัถุประสงค์ของงำนวจิยั แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) สรำ้ง
และหำประสทิธิภำพชุดผลติถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย 2) หำอตัรำควำมเหมำะสมของส่วนผสมถ่ำนอัดแท่ง
จำกใบอ้อยและชำนอ้อย 3) หำประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่ง และ 4) วิเครำะห์ข้อมูลเชิง
เศรษฐศำสตร์และศกึษำต้นทุนในกำรผลติถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย โดยมขีัน้ตอนกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

3.1 กำรสรำ้งเตำเผำ 200 ลติร 
     โดยกำรเตรยีมถังน ้ำมนั 200 ลติร มำท ำควำมสะอำด จำกนัน้ดดัแปลงฝำปิดโดยเชื่อมต่อกับท่อเป็นปำก

ปล่อง  ดดัแปลงก้นถงัใหเ้ป็นรูส ำหรบัเตมิลมจำกดำ้นล่ำง ท ำฐำนเหลก็เสน้ไวส้ ำหรบัมำรองก้นถงัจำกภำยในเพื่อรองรบั
น ้ำหนักและจดัเรียงใบอ้อยและชำนอ้อยทีจ่ะน ำมำเผำ ท ำท่อปล่องควนัจำกฐำนเตำผ่ำนแกนประคองกลำงถงัขึน้มำยงั
ปำกถงัดำ้นบน 

 
 
 
 
 
 
 
(ก) ปำกป่องเตำเผำ      (ข) รูก้นเตำเผำ   (ค) ฐำนรองก้นเตำเผำ  

 
 
   
 
 
 
    (ง) แกนประคองท่อปล่องควนัเตำเผำ            (จ) ท่อปล่องควนัเตำเผำ                     (ฉ) เตำเผำ 200 ลติร 

รปูท่ี 1  กำรสร้ำงเตำเผำ 200 ลติร 
 

3.2 กำรใชง้ำนเตำเผำ 200 ลติร 
     กำรเผำถ่ำนโดยใชถ้งัน ้ำมนั 200 ลติร เป็นวธิกีำรเผำทีง่่ำยที่สุดวธิหีนึ่ง และไดผ้ลเป็นทีน่่ำพอใจ กำรเผำ

ถ่ำนในแบบแนวตัง้ในแต่ละครัง้จะไดถ้่ำนประมำณ 15 กก. และเกบ็น ้ำสม้ควนัไมไ้ดถ้งึ 5 ลติร  
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     1) วำงเตำเผำ 200 ลติร บนฐำนทีท่ ำมำจำกกำรเรยีงอฐิมอญ เป็นช่องลมที่พรอ้มส ำหรบัเตมิอำกำศเข้ำไป
จำกดำ้นล่ำงส ำหรบัควบคุมอตัรำกำรเผำไหมภ้ำยในเตำ 

     2) จดัเรยีงใบอ้อยและชำนอ้อยทีต่ำกไวจ้นแหง้ไม่น้อยกว่ำ 3-4 วนั มำเรยีงภำยในเตำเผำ 
     3) จุดไฟทีป่ำกเตำเพื่อเริ่มต้นเผำถ่ำน ระมดัระวงัต ำแหน่งของกองไฟหน้ำเตำไม่ใหเ้ข้ำใกล้เตำจนเกินไป 

ต ำแหน่งทีเ่หมำะสมคอืประมำณ 1 ฟุต ปล่อยใหไ้อรอ้นเท่ำนัน้ทีไ่หลเขำ้ไปในเตำ 
     4) ดกัเกบ็น ้ำสม้ควนัไมท้ำงปล่องทีค่วนัออก โดยสงัเกตจำกสขีองควนั 
        4.1) ควนัสขีำว จะเป็นช่วงกำรระเหยของไอน ้ำจำกภำยในเนื้อไม้ 
        4.2) ควนัเริ่มเปลี่ยนสีที่ไม่ใช่สีขำว เป็นช่วงอุณหภูมิที่ปำกปล่องช่วงนี้อยู่ในช่วงระหว่ำง 80 – 120 

องศำเซลเซยีส ใหด้กัเกบ็น ้ำสม้ควนัไม ้ทัง้นี้ทีอุ่ณหภูมดิงักล่ำวจะท ำใหป้ลอดภยัจำกสำรทำร์ทีเ่ป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำย 
     5) สงัเกตว่ำไม่มคีวนั ออกมำจำกปำกปล่องอกี ให้ท ำกำรอุดปำกเตำและปำกปล่องด้วยดนิเหนียวรวมทัง้

รอยรัว่อื่น ๆ จนควนัไม่สำมำรถเลด็ลอดออกมำและไม่ใหอ้ำกำศเขำ้ไปในเตำได้โดยเดด็ขำด 
     6) ใบอ้อยใชเ้วลำเผำ 20-30 นำท ีส่วนชำนอ้อยใชเ้วลำเผำประมำณ 50-60 นำท ี
     7) ทิ้งเตำไว ้2-3 ชัว่โมง เตำจะเยน็ลงจนสำมำรถเปิดเตำน ำถ่ำนออกมำได ้
     8) ใน 1 เตำจะไดถ้่ำนประมำณ 2 กโิลกรมัเนื่องจำกวสัดุดบิมนี ้ำหนักเบำ 
 

    
รูปท่ี 2 ถ่ำนใบอ้อยและชำนอ้อย 

 
 3.3 กำรสรำ้งเครื่องบดผงถ่ำน 

     1) เตรยีมครกหนิ ใชใ้นกำรบดถ่ำนจำกใบอ้อยและชำนอ้อยแบบหยำบ 
      2) เตรยีมเครื่องปัน่อเนกประสงค์  ใชใ้นกำรปัน่ถ่ำนแบบละเอยีด  
 

                                 
     (ก) ครกหนิส ำหรบับดหยำบ    (ข) เครื่องปัน่อเนกประสงค์ส ำหรบับดละเอยีด 

รปูท่ี 3 ชุดบดผงถ่ำน 
 

 3.4 กำรใชง้ำนเครื่องบดผงถ่ำน 
     1) ใส่ถ่ำนทีไ่ดจ้ำกใบอ้อยและชำนอ้อยลงครกหนิ  
     2) ต ำถ่ำนใหแ้ตกจำกชิ้นใหญ่ ๆ ใหอ้ยู่ในสภำพแตกเป็นเสีย่ง ๆ แบบหยำบ 
     3) น ำผงถ่ำนทีไ่ดจ้ำกกำรต ำของครกหนิมำใส่เครื่องปัน่อเนกประสงค์ 
     4) ปัน่ถ่ำนในครื่องปัน่อเนกประสงค์จนละเอยีด 
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  (ก) ผงถ่ำนแบบหยำบ               (ข) ผงถ่ำนแบบละเอยีด 
รปูท่ี 4 ผงถ่ำน 

 
3.5 กำรสรำ้งและใชง้ำนชุดผสมผงถ่ำน 
     1) น ำใบอ้อยและชำนอ้อยมำ น ้ำ แป้งมนัส ำปะหลงั ชัง่ใหไ้ดน้ ้ำหนักตำมตวัอย่ำงส่วนผสม 
 

     
รปูท่ี 5 กำรชัง่ใบอ้อยและชำนอ้อยมำ น ้ำ แป้งมนัส ำปะหลงั 

 
       2) น ำใบอ้อยและชำนอ้อยมำ น ้ำ แป้งมนัส ำปะหลงั คลุกเคำ้ใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนั 
 

     
รูปท่ี 6 คลุกเคล้ำส่วนผสมทัง้หมด 

 
       3) ส่วนผสมทีค่ลุกเคล้ำเขำ้กนัพรอ้มใชง้ำน 
 

 
รูปท่ี 7 ผงถ่ำนทีผ่สมแล้ว 

 
3.6 กำรสรำ้งเครื่องอดัถ่ำนแท่ง 
     1) เตรยีมฐำนส ำหรบัวำงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ลงบนแท่น 
     2) เตรยีมและตดิตัง้ปล่องส ำหรบัใส่ผงถ่ำนทีผ่สมแล้วสู่กำรอดัแท่ง 
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     3) เตรยีมและตดิตัง้เกลยีวส ำหรบักำรอดัแท่งถ่ำน 
     4) เตรยีมและตดิตัง้มอเตอร์ขนำด 5 แรงมำ้ ส ำหรบัหมุนส่งก ำลงัผ่ำนสำยพำนและระบบเฟืองไปยงัเกลียว

อดัแท่งผงถ่ำน 
     5) เตรยีมและตดิตัง้สำยพำนและระบบเฟือง เขำ้กบัมอเตอร์และเกลยีวอดัแท่งถ่ำน 
     6) เตรยีมและตดิตัง้กล่องควบคุมกำรท ำงำน 
     7) เตรยีมและตดิตัง้ล้อใหส้ะดวกต่อกำรเคลื่อนยำ้ย 
     8) เครื่องอดัถ่ำนแท่งทีพ่รอ้มใชง้ำน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 8 กำรสรำ้งเครื่องอดัถ่ำนแท่ง 
 
3.7 กำรหำอตัรำส่วนผสมเหมำะสมในกำรท ำถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย 
     กำรหำอัตรำส่วนผสมระหว่ำงใบอ้อยกับชำนอ้อยที่เหมำะสมในกำรท ำอัดแท่ง คณะผู้วิจ ัยได้ก ำหนด

ส่วนผสมระหว่ำงใบอ้อยและชำนอ้อย น ้ำ แป้งมนัส ำปะหลงั ทีม่ผีลต่อประสทิธภิำพของถ่ำนอดัแท่ง ทีไ่ดศ้กึษำส่วนผสม
จำก (ปิยะโชต ิ แทนจะโป๊ะ, 2554, หน้ำ 40) ซึ่งไดท้ ำกำรวจิยั แล้วน ำมำเป็นแนวทำงก ำหนดอตัรำส่วนผสมระหว่ำงใบ
อ้อยและชำนอ้อย น ้ำ แป้งมนัส ำปะหลงั โดยมตีวัอย่ำงทัง้หมด 7 อตัรำส่วน ดงันี้ 

 
ตำรำงที ่1  แสดงส่วนผสมระหว่ำงปริมำณใบอ้อยและชำนอ้อยต่อปรมิำณแป้งและน ้ำ 
 

ตวัอย่ำงที ่
อตัรำส่วนผสม (100%) 

ใบอ้อยและชำนอ้อย น ้ำ แป้งมนัส ำปะหลงั 

1 30 10 60 
2 40 10 50 
3 50 10 40 
4 60 10 30 

(ก) ฐำนเครื่องอดัถ่ำน
แท่ง 
 

(ข) ปล่องส ำหรบัใส่ผงถ่ำน 
แท่ง 
 

(ค) มอเตอร์ 
แท่ง 
 

(ง) เกลยีวอดัแท่งถ่ำน 
แท่ง 
 

(จ) สำยพำนและระบบเฟือง 

(ฉ) แผงควบคุม (ช) ล้อ 
แท่ง 
 

(ซ) เครื่องอดัถ่ำนแท่ง 
แท่ง 
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ตวัอย่ำงที ่
อตัรำส่วนผสม (100%) 

ใบอ้อยและชำนอ้อย น ้ำ แป้งมนัส ำปะหลงั 

5 70 10 20 
6 80 10 10 
7 85 10 5 

 
     3.8 ทดสอบประสทิธภิำพถ่ำนอดัแท่ง 
           คณะผูว้จิยัไดห้ำค่ำควำมรอ้นและประสทิธภิำพกำรใชง้ำนทำงควำมรอ้นของถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อย

และชำนอ้อยโดยล ำดบัขัน้ตอน ดงันี้ 
           1) กำรหำคุณสมบติขิองถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย 
           2) คดัถ่ำนอดัแท่งตำมส่วนผสมที ่1-5 ทีค่งรูปและแหง้แล้วมำทดสอบ (ส่วนผสมที ่6-7 เนื้อแตกขึน้รูป

ไม่ได)้ 
           3) ทดสอบประสทิธภิำพถ่ำนอดัแท่ง  
              3.1) กำรหำค่ำควำมรอ้น น ำถ่ำนอดัแท่งบำงส่วนของอตัรำส่วนผสมทัง้ 5 ตวัอย่ำง ส่งไปท ำกำรหำ

ค่ำควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย  โดยภำควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ ดว้ยเครื่อง Bomb Calorimeter 

 
รูปท่ี 9 ผลกำรวเิครำะห์หำค่ำควำมรอ้นดว้ยเคร่ือง Bomb Calorimeter 

 
              3.2) กำรหำประสิทธภิำพกำรใชง้ำนทำงควำมรอ้น น ำถ่ำนอดัแท่งทัง้ 5 ตัวอย่ำง มำท ำกำรทดลองเพื่อหำ
ค่ำประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อน ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบของส ำนักงำนพลงังำนแห่งชำติ น ำหม้อน ้ำที่
เตรยีมไวข้ึน้ตัง้บนเตำไฟ จดอุณหภูมขิองน ้ำทุกๆ 3 นำท ีเมื่อน ้ำเดอืดทีอุ่ณหภูม ิ100 เปลี่ยนกระทะสแตนเลสใหม่  จด
อุณหภูมทิุกๆ 3 นำท ีจนกระทัง่อุณหภูมขิองน ้ำไม่เพิม่ขึน้ ดงัสมกำร 
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 µ =
n[ms(t2 – t1)+(t3 – t1)]

wq
∗ 100%     (1) 

                เมื่อ  µ  คอื ประสทิธภิำพกำรใชง้ำนทำงควำมรอ้นของเชื้อเพลงิชวีมวล (%) 
w  คอื น ้ำหนักของถ่ำนอดัแท่ง (กรมั) 
q  คอื ค่ำควำมรอ้นของถ่ำนอดัแท่ง (แคลอรตี่อกรมั) 
m คอื น ้ำหนักของน ้ำในกระทะสแตนเลส (กรมั) 
n  คอื จ ำนวนครัง้ทีท่ ำใหน้ ้ำเดอืด (ครัง้) 
s  คอื ควำมรอ้นจ ำเพำะของน ้ำเท่ำกบั 1 แคลอรตี่อกรมัองศำเซลเซยีส 
t1 คอื อุณหภูมขิองน ้ำเมื่อเริม่แรก (องศำเซลเซยีส) 
t2 คอื อุณหภูมขิองน ้ำเดอืด (องศำเซลเซยีส) 
t3 คอื อุณหภูมขิองน ้ำสุดทำ้ยของกระทะสแตนเลสหลงัสุด (องศำเซลเซยีส) 

 

 
รูปท่ี 10 กำรทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านทางความรอ้น 

 
     3.9 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลเชงิเศรษฐศำสตร์และศกึษำต้นทุนในกำรผลติถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย 
            ในกำรศกึษำต้นทุนในกำรพฒันำผลติภัณฑ์ถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยสู่วสิำหกจิชุมชนใน

กำรวจิยันี้ ใชก้ำรวเิครำะห์ต้นทุนโดยท ำวจิยัเรื่องกำรออกแบบและสรำ้งเครื่องผลติถ่ำนอดัแท่งส ำหรบักำรผลติในระดบั
ครวัเรอืน กำรค ำนวณต้นทุนแบ่งกำรวเิครำะห์ออกเป็น 2 ด้ำนดงัต่อไปนี้ (ธำรนิี มหำยศนันท์,2548)   

 1) ต้นทุนคงที ่คอื ต้นทุนทีไ่ม่แปรไปตำมระดบักจิกรรมต่ำงๆ เช่น ต้นทุนของเครื่องจกัรทีซ่ื้อมำ ค่ำ
เช่ำทีด่นิ ค่ำอำคำรโรงเรอืน และค่ำตดิตัง้ เป็นต้น 

 2) ต้นทุนผนัแปร คอื ต้นทุนทีแ่ปรตำมระดบักจิกรรม เช่น ค่ำวสัดุ ค่ำแรงงำนค่ำพลงังำน (น ้ำมนั 
ไฟฟ้ำ) ต้นทุนผนัแปรนี้จะเพิม่ปรมิำณมำกขึน้ตำมจ ำนวนหน่วยกจิค่ำเสยีโอกำส คอื ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่ต้องจ่ำยจรงิ แต่ต้อง
เสยีไปเนื่องจำกกำรใชท้รพัยำกร 
 
4.  ผลการวิจยั 
  4.1  ผลกำรหำประสทิธภิำพชุดผลติถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย 
 4.1.1 เตำเผำถ่ำน 200 ลติร ในระยะเวลำในกำรเผำถ่ำนจำกใบอ้อยอยู่ในระยะเวลำที ่ 20 – 40 นำท ีส่วน
ถ่ำนจำกชำนอ้อยที่ผ่ำนกำรเผำแล้วใช้ได้อยู่ในระยะเวลำกำรเผำที่ 40 – 60 นำที จำกผลดงักล่ำวเหน็ได้ว่ำช่วงเวลำที่
เหมำะสมในกำรเผำถ่ำนจำกใบอ้อยและชำนอ้อยอยู่ที่เวลำ 40 นำที โดยมีลกัษณะถ่ำนใบอ้อยเริ่มเละติดมือ เนื้อผง
ละเอยีด ถ่ำนชำนอ้อยเนื้อดำ้นนอกสุกแขง็ ดำ้นในสุกแขง็ 
       4.1.2 ชุดบดผงถ่ำน กำรบดผงถ่ำนใหไ้ดต้ำมทีต่้องกำรนัน้ในระยะเวลำ 5 นำท ีสำมำรถบดได้ครัง้นึงไดถ้งึ 
1.5 กโิลกรมัต่อกำรบด 1 ครัง้ ซึ่งหำกบดครัง้ละน้อย ๆ จะท ำใหใ้ชร้ะยะเวลำในกำรบดน้อยลงตำมไปด้วย 
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       4.1.3 ชุดผสมผงถ่ำน ในกำรบดผงถ่ำนใหไ้ดต้ำมทีต่้องกำรนัน้ในระยะเวลำ 5 นำท ีสำมำรถบดไดค้รัง้นึง
ไดถ้งึ 1.5 กโิลกรมัต่อกำรบด 1 ครัง้ ซึ่งหำกบดครัง้ละน้อย ๆ จะท ำใหใ้ชร้ะยะเวลำในกำรบดน้อยลงตำมไปดว้ย 
       4.1.4 เครื่องอดัถ่ำนแท่ง ในช่วงกำรอดัถ่ำนก้อนแรก เครื่องอดัจะไล่ส่วนผสมมำอดัถ่ำนไม่แน่น โดยจะใช้
เวลำนำนกว่ำปกตเิพื่ออดัถ่ำนใหไ้ด้คุณภำพคงทีไ่ม่แตก เฉลี่ยแล้วถ่ำนอดัแท่ง 1 ก้อนจะใชเ้วลำทีป่ระมำณ 6 วนิำท ีซึ่ง
หำกจบัเวลำภำยในระยะเวลำ 1 นำทจีะไดถ้่ำนอดัแท่งจ ำนวน 9 - 11 ก้อนต่อนำทโีดยเฉลี่ย 
  4.2 ผลกำรหำอตัรำส่วนผสมถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยทีเ่หมำะสมในกำรท ำถ่ำนอดัแท่ง 
          คณะผู้วิจยัได้น ำถ่ำนอดัแท่งที่มีส่วนผสมระหว่ำงใบอ้อยและชำนอ้อย น ้ำ แป้งมนัส ำปะหลงั จ ำนวน 7 
ตวัอย่ำง มำอดัเป็นถ่ำนอดัแท่ง ผลกำรวเิครำะห์พบว่ำแต่ละตวัอย่ำง มลีกัษณะแตกต่ำงกนัดงัตำรำงที ่2 
 
ตำรำงที ่2  แสดงผลกำรหำอตัรำส่วนผสมถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยทีเ่หมำะสมในกำรท ำถ่ำนอดัแท่ง 
 

ตวัอย่ำงที ่

ส่วนผสม (100%) ผลกำรศกึษำ 

ใบอ้อยและ
ชำนอ้อย 

น ้ำ 
แป้งมนั
ส ำปะหลงั 

หลงัอดั หลงัตำก 
ลกัษณะทำงกำยภำพ 

หลงัตำก 
ควำมสำมำรถ
ในกำรขึน้รูป 

ควำมสำมำรถ
ในกำรคงรูป 

1 30 10 60 ขึน้รูปได้ คงรูป เป็นแท่งมรีู ผวิละเอยีด 
2 40 10 50 ขึน้รูปได้ คงรูป เป็นแท่งมรีู ผวิละเอยีด 
3 50 10 40 ขึน้รูปได้ คงรูป เป็นแท่งมรีู ผวิละเอยีด 
4 60 10 30 ขึน้รูปได้ คงรูป เป็นแท่งมรีู ผวิละเอยีด 
5 70 10 20 ขึน้รูปได้ คงรูป เป็นแท่งมรีู ผวิละเอยีด 
6 80 10 10 ขึน้รูปไม่ได้ ไม่คงรูป ไม่เป็นแท่งและแตก 
7 85 10 5 ขึน้รูปไม่ได้ ไม่คงรูป ไม่เป็นแท่งและแตก 

    
อตัรำส่วนผสมทัง้ 7 ตวัอย่ำงสำมำรถอดัออกมำเป็นถ่ำนอดัแท่งได ้ โดยมลีกัษณะผิวละเอยีดทัง้หมด ไดแ้ก่ 

ตวัอย่ำงที ่ 1, 2, 3, 4, และ 5 ส่วนผสมระหว่ำงใบอ้อยและชำนอ้อย น ้ำ แป้งมนัส ำปะหลงั คอื  30:10:60, 40:10:50, 
50:10:40, 60:10:30 และ 70:10:20 อตัรำส่วนทัง้ 5 ตวัอย่ำงตำมล ำดบั ส่วนตวัอย่ำงที ่6 และ 7 ไม่สำมำรถขึน้รูปไดแ้ละ
แตกหลงักำรตำกแหง้ จงึไม่สำมำรถน ำมำเป็นอตัรำส่วนผสมและหำประสทิธภิำพทำงควำมรอ้นได้ 
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รปูท่ี 11 ลกัษณะของถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยทีข่ ึน้รูปแต่ละอตัรำส่วนผสม 
 
  4.3 ผลกำรหำคุณสมบตัขิองถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย 
       ผลกำรหำค่ำควำมร้อนของถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยต้องมีค่ำควำมรอ้นใกล้เคียงกันหรือมค่ีำ
ควำมร้อนสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน มผช. ที่ก ำหนดไว้ว่ำถ่ำนอดัแท่งจะต้องมีค่ำควำมร้อนไม่ต ่ำกว่ำ 5,000 แคลอรีต่อ
กรมั พบว่ำ อตัรำส่วนผสมตวัอย่ำงที ่5 คอื ใบอ้อยและชำนอ้อย 70%, น ้ำ 10% และแป้งมนัส ำปะหลงั 20%  มค่ีำควำม
ร้อนเพียง 4,591.80 cal/g ซึ่งสูงที่สุดในตัวอย่ำงอตัรำส่วนผสมทัง้หมด ตัวอย่ำงที่ 5 มีค่ำควำมร้อนสูงที่สุดจำกทัง้ 5 
ตัวอย่ำง ซึ่งหำประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อน ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบของส ำนักงำนพลงังำนแห่งชำติ 
ค ำนวณหำประสทิธภิำพกำรใชง้ำนทำงควำมรอ้นของถ่ำนอดัแท่งยกตวัอย่ำงที ่ 5 ดงันี้ 

ตวัอย่ำงค ำนวณอตัรำส่วนผสมตวัอย่ำงที ่5 
 ก ำหนด µ = ? (%) , w = 200 g. , q = 4,591.80 cal/g. , m = 400 g. , n = 15 , 
  s = 1 cal/g. ๐C , t1 = 29 ๐C , t2 = 100 ๐C , t3 = 92 ๐C 

น ำมำใส่ในสมกำร 

 µ = 
15[400(1)(100−29)+(92−29)]

200(4,591.80)
 x 100% 

µ = 
15[400(71)+(63)]

918,360
 x 100% 

µ = 
15[28,463]

918,360
 x 100% 

µ = 
426,945

918,360
 x 100% 

µ = 46.5% 
     ∴ ประสทิธภิำพกำรใชง้ำนทำงควำมรอ้นของถ่ำนอดัแท่งตวัอย่ำงที่ 5 เท่ำกบั 46.5% 
  

(ก) ตวัอย่ำงที ่1 
แท่ง 
 

(ข) ตวัอย่ำงที ่2 
แท่ง 
 

(ค) ตวัอย่ำงที ่3 
แท่ง 
 

(ง) ตวัอย่ำงที ่4 
แท่ง 
 

(จ) ตวัอย่ำงที ่5 
แท่ง 
 

(ฉ) ตวัอย่ำงที ่6 
แท่ง 
 

(ช) ตวัอย่ำงที ่7 
แท่ง 
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 ตำรำงที ่3 แสดงผลกำรหำค่ำควำมรอ้นและหำประสทิธภิำพกำรใชง้ำนทำงควำมรอ้น 
 

ส่วนผสม
ตวัอย่ำงที ่

อตัรำส่วนผสม (100%) 
ค่ำควำมรอ้น 
ถ่ำนอดัแท่ง 
(cal/g) 

ประสทิธภิำพกำรใชง้ำนถ่ำนอดัแท่ง 
ใบอ้อย
และ
ชำน
อ้อย 

น ้ำ 
แป้งมนั
ส ำปะหลงั 

อุณหภูมขิอง
น ้ำสุดท้ำย 
(องศำ

เซลเซยีส) 

จ ำนวนทีน่ ้ำ
เดอืด (ครัง้) 

ประสทิธภิำพ
กำรใชง้ำนทำง
ควำมรอ้น (%) 

1 30 10 60 3,111.88 66 7 31.9 
2 40 10 50 3,469.81 70 8 32.7 
3 50 10 40 3,614.64 74 10 39.3 
4 60 10 30 4,388.02 80 13 42.1 
5 70 10 20 4,591.80 92 15 46.5 

 
     ผลกำรหำประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อนของถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย พบว่ำ อตัรำ

ส่วนผสมตวัอย่ำงที ่5 มปีระสทิธภิำพกำรใชง้ำนทำงควำมรอ้นของถ่ำนอดัแท่งสูงสุดประมำณ 46.5% ซึ่งมำกกว่ำอตัรำ
ส่วนผสมตวัอย่ำงที ่1, 2, 3, และ 4 ซึ่งมปีระสทิธภิำพกำรใชง้ำนทำงควำมรอ้นของถ่ำนอดัแท่ง 31.9%, 32.7%, 39.3% 
และ 42.1% ตำมล ำดบั จำกกำรน ำค่ำทีไ่ดจ้ำกกำรทดลองไปแทนทีใ่นสมกำรที ่ (1) 

4.4 ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเชงิเศรษฐศำสตร์และต้นทุนในกำรผลติถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย 
     กำรผลิตในระยะสัน้ใช้ปัจจยักำรผลิต 2 ชนิดคือ ปัจจยัคงที่ และปัจจยัผนัแปร ดงันัน้ ต้นทุนกำรผลติใน

ระยะสัน้จงึม ี2 ชนิดคอื ต้นทุนคงทีแ่ละต้นทุนผนัแปร สำมำรถค ำนวณหำต้นทุนชนิดต่ำง ๆ ไดด้งันี้ (กติพิงษ์ ถอืสตัย์, 
2547, หน้ำ 9) 
            4.4.1 ต้นทุนคงที ่

  ต้นทุนชนิดนี้จะมจี ำนวนคงที่ตลอดไม่ว่ำปริมำณกำรผลติจะมำกหรอืน้อยแมจ้ะไม่ท ำกำรผลติเลยก็
จะเกดิต้นทุนคงทีต่้นทุนประเภทนี้ เช่น ค่ำเสื่อมของเครื่องจกัร เป็นต้น 

ค่ำเสื่อมรำคำ (Depreciation, DP) คดิค่ำเสื่อมรำคำแบบ Straight – line Method ดงัสมกำรต่อไปนี้ 
 

DP =
P−S

L
           (2) 

โดยที ่ P  คอื ค่ำซื้อเครื่องจกัร (บำท)  
S  คอื รำคำขำยหรอืคงเหลอืเมื่อเครื่องจกัรหมดอำยุ (บำท)  
L  คอื อำยุกำรใชง้ำนของเครื่องจกัร (ปี) 

  1) ค่ำเสื่อมรำคำ (Depreciation, DP) ทัง้หมดต่อปีในระยะเวลำ 5 ปี โดยรำคำขำยหรอืคงเหลือเมื่อ
เครื่องจกัรหมดอำยุคดิที ่25 % ของรำคำทีซ่ื้อมำ ซึ่งรำคำเตม็ คอื 1) รำคำเตำเผำถ่ำน 200 ลติร เท่ำกบั 2,500 บำท 2) 
รำคำชุดบดผงถ่ำน เท่ำกับ 1,300 บำท 3) รำคำชุดบดผงถ่ำน เท่ำกับ 20 บำท 4) รำคำเครื่องอดัถ่ำนแท่ง เท่ำกับ 
38,000 บำท น ำค่ำไปแทนในสมกำรที ่(2) จะได ้ค่ำเสื่อมรำคำแต่ละชุดรวมกนั = 375+195+3+5,700 = 6,273 บำท/ปี  
  2) ค่ำบ ำรุงรกัษำ คิด 25% ของรำคำเครื่อง ดงันัน้ค่ำบ ำรุงทัง้หมด = (2500+1300+20+38000) * 
25% = 10,455 บำท/ปี 
            4.4.2 ต้นทุนแปรผนั 

       ต้นทุนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตำมจ ำนวนสินค้ำทีผ่ลติ ถ้ำผลิตมำกจะเสยีต้นทุนชนิดนี้มำก และถ้ำไม่
ผลติกไ็ม่เสยีเลย ต้นทุนประเภทนี้ เช่น ค่ำจำ้งแรงงำน ค่ำไฟฟ้ำ เป็นต้น 
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      ค่ำเสยีโอกำส คอื ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่ต้องจ่ำยจรงิ แต่ต้องเสยีไปเนื่องจำกกำรใชท้รพัยำกร  
      จุดคุม้ทุนหมำยถงึ จ ำนวนหน่วยกำรผลติหรอืบรกิำรของโครงกำรทีท่ ำใหเ้กดิรำยรบัของโครงกำรเท่ำกับ

ต้นทุนของโครงกำร จ ำนวนหน่วยทีเ่ป็นจุดคุม้ทุนนี้โครงกำรจะยงัไม่มกี ำไร หรอืก ำไรเป็นศูนย์ 

จุดคุม้ทุน =
ค่ำใช้จ่ำยคงที่

อตัรำค่ำจำ้ง−ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำงำน
       (3) 

 
              ระยะเวลำกำรคนืทุน คอื กำรหำค ำตอบว่ำเมื่อใดหรอืนำนเท่ำไหร่ทีก่จิกำรจะคุม้ทุน หรอืจะเริม่มผีลก ำไร
ขึน้มำ 

ระยะเวลำคนืทุน =
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน

ผลตอบแทนสทุธเิฉลี่ยต่อปี
       (4) 

 
 1) ค่ำแป้งมนัส ำปะหลงั จำกอตัรำส่วนผสมตัวอย่ำงที ่ 5  ผลติได ้120 ก้อน/วนั ในหนึ่งเดอืนท ำกำร

ผลิต 20 วนั ปริมำณแป้งมนัส ำปะหลงัทีใ่ชต้่อวนัเท่ำกับ 8 ถุง ๆ ละ 15 บำท จะได้ปริมำณแป้งมนัส ำปะหลงัทีใ่ชต้่อปี
เท่ำกบั 922 กโิลกรมั/ปี เมื่อคดิเป็นค่ำแป้งมนัส ำปะหลงัเท่ำกบั 28,800 บำท/ปี 
       2) ค่ำชำนอ้อยจำกโรงหีบหน้ำโรงงำนน ้ำตำล รำคำตนัละ 400 บำท ใชป้รมิำณชำนอ้อยที่ใช ้ 3,226 
กโิลกรมัต่อปี คดิเป็นเงนิ 1,290 บำท/ปี 
      4.4.3 รำยไดจ้ำกกำรผลติ  
   หำได้จำกรำคำขำยในท้องตลำดถ่ำนอดัแท่งรำคำ 30 บำทต่อกิโลกรมั โดยถ่ำนอดัแท่งหนึ่งก้อนมี
น ้ำหนัก 100 กรมั อตัรำกำรผลติถ่ำนอดัแท่งได ้120 ก้อน/วนั ต่อปีจะมรีำยไดจ้ำกกำรผลติเท่ำกบั  86,400 บำท/ปี 
 สรุป เมื่อตัง้ระยะเวลำจุดคุม้ทุนไวท้ี ่ 5 ปี และใชส้่วนผสมถ่ำนอดัแท่งอตัรำส่วนผสมตัวอย่ำงที ่ 5 ผลติเดอืนละ 
20 วนั สำมำรถหำก ำไรต่อปีไดจ้ำกสูตร 
       ก ำไรต่อปี  = รำยไดต้่อปี – (ต้นทุนคงทีต่่อปี + ต้นทุนแปรผนัต่อปี) 
         = 86,400 บำท/ปี – (6,273 บำท/ปี + (28,800 บำท/ปี+1,290 บำท/ปี)) 
         = 86,400 บำท/ปี – (6,273 บำท/ปี + 30,090 บำท/ปี) 
         = 86,400 บำท/ปี – (36,363 บำท/ปี) 
         = 50,037 บำท/ปี 
    ในกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยนี้ ในระยะเวลำ 5 ปี หกัลบกำรต้นทุนในกำร
ผลติจะมรีำยไดม้ำกถงึ 250,185 บำท 
 
5.  บทสรปุและอภิปลายผล   

งำนวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำวิธกีำรผลิตถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย รวมถึงประสิทธิภำพเมื่อ
น ำไปใช้งำนจำกส่วนผสมที่เหมำะสมที่สุดและหำจุดคุ้มทุนเมื่อท ำเป็นวิสำหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน
สำมำรถน ำไปประกอบธุรกจิหรอืสนิคำ้ OTOP ได ้โดยชุดผลติถ่ำนอดัแท่งนี้สำมำรถอดัแท่งถ่ำนไดแ้น่นและมคีวำมเร็ว
ในกำรอดัแท่งถ่ำนไดจ้ ำนวน 9 – 11 ก้อนต่อนำท ี อตัรำส่วนผสมที่เหมำะสมคอืตัวอย่ำงที ่ 5 ทีอ่ตัรำส่วน ถ่ำนใบอ้อย
และชำนอ้อย 70 % น ้ำ 10 %  แป้งมนัส ำปะหลงั 20 %   มีค่ำควำมร้อน 4,591.80 cal/g ซึ่งสูงที่สุดในตัวอย่ำงอตัรำ
ส่วนผสมทัง้หมดและมปีระสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมรอ้นของถ่ำนอดัแท่งสูงสุดประมำณ 46.5% มีค่ำใช้จ่ำยอยู่ที่ 
36,363 บำท/ปี ซึ่งในกำรผลติสำมำรถผลติถ่ำนอดัแท่งได ้28,800 ก้อน/ปี หำกขำยทอ้งตลำดจะมรีำยได ้86,400 บำท/
ปี หกัค่ำใชจ้่ำยแล้วจะเหลอืเงนิ 50,037 บำท/ปี  

ดังนัน้ในระยะเวลำ 5 ปี จะมีก ำไรจำกกำรผลิตถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย แล้วน ำไปขำยอยู่ที่ 
250,185 บำท และมคุีณสมบตัทิีด่ทีีสุ่ดทัง้ดำ้นประสทิธภิำพและดำ้นเศรษฐศำสตร์เหมำะแก่กำรน ำไปใชง้ำน 



กำรพฒันำผลติภณัฑ์ถ่ำนอดัแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยฯ  ธนิรตัน์ ยอดด ำเนิน และเสำวลกัษณ์ ยอดวญิญูวงศ์ 
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6.  กิตติกรรมประกาศ  
กำรจัดท ำโครงกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยสู่วิสำหกิจชุมชน

ขอขอบคุณสถำบนัวิจยัและพฒันำ มหำวิทยำลยัรำชภัฎก ำแพงเพชร ที่ให้ควำมอนุเครำะห์สนับสนุนทุนวิจยัในครัง้นี้ 
และโปรแกรมวชิำเทคโนโลยพีลงังำน มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชรทีอ่ ำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้
ในกำรทดลอง  
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