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การผลิตเช้ือเพลิงแข็งอัดแทงจากซังขาวโพดดวยเทคนิคเอ็กซทรูชันโดยใช แปงมันและปูนขาวเปนตัวประสาน 
Briquette fuel producing from coconut shell by extrusion technique using cassava starch and lime as binder 
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1สาขาเทคโนโลยีพลังงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง52100โทร 080-4965738E-mail: adisorn2@hotmail.com 

บทคัดยอ 

 งานวิจยันี้คือศึกษาการผลิตถานอัดแทง ดวยเทคนิคเอ็กซทรูชันแบบอัดรีดเย็น โดยใชผงถานซังขาวโพดและผงถานไมเนื้อแข็งเปนวัตถุดิบ และ
ใชแปงมันสําประหลังกับปูนขาวเปนตัวประสานโดยอัตราสวนท่ีไดทําการทดสอบนั้นสามารถอัดออกเปนถานอัดแทงท่ีสมบูรณมาได 3 สูตรและสูตรท่ี
ถานอัดแทงจากกะลามะพราวจากวิสาหกิจชุมชนซึ่งศึกษาถึงผลของสัดสวนตัวประสานท่ีมีตอการผลิตและสมบัติ ทางกายภาพของแทงเชื้อเพลิงท่ีผลิต
ได จากการทดลองพบวาอัตราการผลิต และคาความรอนของแทงเชื้อเพลิงจะแปรผกผันกับสัดสวน การผสมผงแปงมันสําปะหลังกับปูนขาว โดยสูตร3
คาความรอนสูงท่ีสุดถึง 6,142 cal/g ซึ่งมีคาความรอนมากกวาคามาตรฐานชุมชนถานอัดแทงกําหนดคาความรอนของถานอัดแทงตองไมนอยกวา  
5,000 cal/g จากการทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติของถานอัดแทงผลิตออกมาไดพบวาคาความชื้นเฉลี่ยอยูระหวาง 5 – 8 %โดยมวลยอมรับไดตาม
มาตรฐานชุมชนถานอัดแทง ความหนาแนนอยูในชวง 254 – 293 kg/m3คาความทนทานตอแรงกดท้ัง 3 สูตรอยูในชวง 0.54 – 1 MPa ซึ่งสูงกวา
คาท่ี ยอมรับไดเชิงพาณิชยท่ี 0.375 MPaจากการศึกษาพบวามีความเปนไปไดท่ีจะนําไปใชในครัวเรือนหรือผลิตจําหนายในเชิงพาณิชยปริมาณการ
ผลิตท่ีจุดคุมทุนท่ี 5,682 กิโลกรัม 

คําสําคัญ: เชื้อเพลิงแข็งอัดแทง, ถานซังขาวโพด,เอ็กซทรูชัน 

1. บทนํา 
 จากการศึกษาวิถีชีวิตในชนบท พบวา ถานยังเปนเชื้อเพลิงหลักสาหรับการหุงตมประกอบอาหาร ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํา
วิจัย เพ่ือชวยกาจัดเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรดวยการถานอัดแทง แลวรณรงคใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของการกาจัดเศษซังขาวโพดเหลือท้ิง
จํานวนมหาศาลใหถูกวิธี เพ่ือลดปญหามลภาวะทางอากาศแทนการเผาท้ิง งานวิจัยนี้ไดเนนการศึกษาในเขตเทศบาลตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง ซึ่งเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดสําหรับเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก 
 ผูวิจัยไดเร่ิมศึกษาดวยการวิเคราะหปริมาณซังขาวโพดเหลือท้ิง สมบัติทางความรอนของถานอัดแทงท่ีผลิตจากซังขาวโพด  จากนั้นจึงนํา 
เสนอวิธีการผลิตถานอัดแทงดังกลาวใหแกชาวบาน เพ่ือใหชาวบานหันมาสนใจผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด สําหรับการใชงานในครัวเรือนและอาจ
สามารถนําไปขายเพ่ือเพ่ิมรายได 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการทําถานอัดแทงจากเศษวัสดุเหลือใชจากการเพาะปลกูขางโพด 
 2.2 เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของถานอัดแทงท่ีทําจากเศษวัสดุเหลือใชจากการเพาะปลูกขางโพด 
 2.3 เพ่ือศึกษาจุดคุมทุนของการทําถานอัดแทงจากเศษวัสดุเหลือใชจากการเพาะปลูกขางโพด 

3. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 3.1 กําหนดสัดสวนของถานอัดแทงและข้ันตอนการทดสอบและทําถานอัดแทง 
 การทดสอบนี้เพ่ือหาความเปนไปไดท่ีจะซังขาวโพดซึ่งเปนของท่ีเหลือท้ิงจากการเพาะปลูกมาเผาเปนถานซังขาวโพดและทําการบดเปนผง
ถาน เพ่ือใชประโยชนและเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย ในโครงงานนี้จะทดสอบโดยใชเคร่ืองผลิตถานอัดทําการผลิตถานจากซัง
ขาวโพด และสวนผสมท่ีใชในการทําถานอัดแทงไดแก ผงถานซังขาวโพด,ผงถานไมเนื้อแข็ง ปูนขาว แปงมัน และน้ํา โดยทําการผสมท้ังหมด 3สูตรและ
นํามาเปรียบเทียบกับ สูตรท่ี4 คือถานอัดแทงจากกะลามะพราวจากวิสาหกิจชุมชน 

           ตารางท่ี 1 อัตราสวนการอัดท้ังหมดท่ีจะทําการทดสอบ 

สูตรท่ี ผงถานซังขาวโพด

(กิโลกรัม) 

ผงถานไมเนื้อแข็ง

(กิโลกรัม) 

ปูนขาว 

(กิโลกรัม) 

แปงมัน 

(กิโลกรัม) 

น้ํา 

(ลิตร) 

1 5 5 0.5 1 2.5 

2 10 - 0.5 1 2.5 

3 10 - 0 1 2.5 

 การทดสอบนี้จะทําการหาตัวประสานท่ีเหมาะสมกับการทําถานซังขาวโพด ท้ังนี้ในการทําถานอัดแทงควรมีปริมาณของผงคารบอนอยู 2 ใน 3 
สวน (มาตรฐานถาน, 2545) และการอัดแทงจะใชน้ํากับแปงมันเปนตัวประสาน เนื่องจากวัตถุดิบหางายและมีราคาไมแพงมากนักวิธีการดําเนินการ
ทดสอบของการศึกษาการผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพดจะแบงเปน 4 สวน ไดแก การผลิต การทดสอบ การนําไปใช และการวิเคราะห ดังแสดงใน
รูปท่ี1 
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รูปท่ี 1วิธีการดําเนินการทดสอบ 

 ข้ันตอนการทดสอบผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด 
 การทดสอบการผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพดแบงเปนข้ันตอนยอยๆได 5 ข้ันตอน ไดแก การจัดหาซังขาวโพด, เผาซังขาวโพดใหเปนถาน, 
นํามาผสมตามสูตร, การนําสวนผสมไปอัดแทง และการอบไลความชื้นหรือตากแหงดังแผนภาพท่ี 2 

 

รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงข้ันตอนการผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด 

 3.2 การทดสอบแรงกด 
 ในการทดสอบแรงกดโดย เคร่ือง Soil Testing machine-ขนาด 680 กิโลกรัม ซึ่งเปนการทดสอบแบบทําลาย ในการทดสอบจะคอยๆ
เพ่ิมแรงจนกระท่ังเกิดถานการแตกหักและอานคาผลของแรงสูงสุดสังเกตจากเกจวัดแรง และนําคาท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาท่ียอมรับไดในเชิงพาณิชย
[1]ซึ่งแรงกดท่ีไดกอนถานอัดแทงจะแตกหักจะตองมีคาไมตํ่ากวา 0.375 MPa วิธีการทดสอบแรงกดของถานอัดแทงแสดงในรูปท่ี  

 

รูปท่ี 3 การทดสอบแรงกดถานอัดแทง 

 3.3 การทดสอบคาความรอนของถาน 
 บอมบแคลอรีมิเตอร เปนอุปกรณท่ีใชสําหรับการคํานวณหาคาการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน อันเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่ง
การวัดพลังงานภายในนี้จะเกี่ยวของกับพลังงานอิเล็กตรอนโดยตรง สสารเคมีท่ีมีพลังงานอิเล็กตรอนในระดับสูงยอมจะมีพลังงานภายในสูงตามไปดวย 
เมื่อธาตุสองตัว เชน ไฮโดรเจน กับออกซิเจน ทําปฏิกิริยากันเกิดเปนน้ํา (2.H2  +  O2 =>2.H2O) พลังงานจะถูกปลดปลอยออกมาและจะทําให
อุณหภูมิของน้ําในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ สูงข้ึน ซึ่งอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนนี้จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในท่ีเกิดข้ึนแสดงในรูปท่ี 4 
 

 

จดัหาซงัข้าวโพด เผาซงัข้าวโพดให้

เป็นถ่าน 

นํามาผสมตามสตูร เข้าเครื�องผลิตถ่าน

อดัแท่ง 

นําถ่านซงัข้าวโพดไป

บดเป็นผง 

นํามาตากให้แห้ง 

 

ทดสอบ 

การผลิต 

การนําไปใช้ 

การวิเคราะห์ 

การวเิคราะหส์มรรถนะ ตามมาตรฐาน ASTM 

- ค่าความรอ้น  

- ปรมิาณความชื�น  

- ความแขง็แรง  

1. ต้นทุนการผลติต่อหน่วย 

สรุปผล 
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รูปท่ี 4 เคร่ืองบอมบแคลอรีมิเตอร 

 3.4 การทดสอบวัดคาความชื้นของถาน 
 เปนเคร่ืองมือท่ีใชในกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อแบบรอนแหง มีลักษณะคลายกับตูบมท้ังรูปรางภายนอกและภายใน ตางกันตรงท่ี
ตูอบลมรอนจะมีวิธีการใหกําเนิดความรอนแบบเดียว คือใหความรอนจากดานใตหรือผนังหองบม (เปรียบไดกับตูบมชนิด Dry wall) โดยจะใชเพ่ือชวย
ในการอบไลความชื้นของถานอัดแทงใหมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วความชื้นมาตรฐานแหง เปนการเปรียบเทียบน้ําหนักของน้ํากับน้ําหนักท่ี
เปนของแข็งของผลิตภัณฑ สามารถท่ี (1) 
 

       %MCdb = 
��

��
 x 100   (1) 

 

     เมื่อ %MCdbคือ เปอรเซ็นตมาตรฐานกแหง 
      Mwคือ น้ําหนักของน้ําในถานอัดแทง 
      Msคือน้ําหนักของถานอัดแทง 

 3.5 จุดคุมทุน 
  การวิเคราะหตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการตางๆ บางคร้ังตองการจะทราบวาจํานวนผลผลิตท่ีจะผลิตคุมทุนควรเปนเทาไร เพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจจุดคุมทุน (Breakeven  Analysis)  คือจุดท่ีรายไดกับรายจายเทากัน นั่นคือกําไรเปนศูนยนั่นเอง โดยกําหนดให  
C คือ ตนทุนรวมในการผลิต, F คือ ตนทุนคงท่ี, V คือ ตนทุนแปรผัน,  N* คือ จํานวนท่ีผลิตท่ีจุดคุมทุน, N คือ จํานวนการผลิตท่ีจุดใด ๆ, v คือ 
ตนทุนแปรผันตอหนวย, R คือ รายได, P คือ กําไร, p คือ ราคาขายตอหนวย 
 

รายได ( R )  =  p N 

กําไร ( P ) =   รายได ( R) – ตนทุนรวม (C) 

กําไร ( P ) =  p N – (F + v N) 

  N* =  F / ( p – v ) 
 

จํานวนท่ีผลิตท่ีจุดคุมทุน = 
ตนทุนคงท่ี

ราคาขายตอหนวย�ตนทุนแปรผันตอหนวย
                      (2) 

4. ผลการตรวจวัดการใชพลังงาน 
 4.1 ผลการทดสอบแรงกด 
 หลังจากผลิตแทงเชื้อเพลิงตามอัดตราสวนผสมตางๆ และไดนํามาทดสอบแรงกดจนไดผลการทดสอบตามอัตราสวนตางๆแสดงในตารางท่ี 

ตารางท่ี 1ผลทดสอบแรงกดของถานอัดแทง 
สูตรที ่ แรงกดของถาน (MPa) 

1 0.8 
2 0.57 
3 0.54 
4 1 

 
  จากตารางท่ี 1 ความตานทานแรงกดของถานอัดแทงท่ีเปนสูตรผสมกะลามะพราวจะมีอนุภาคใหญกวาและแข็งแรงกวาถานท่ีไดจากถานซัง

ขาวโพดผสมถานไมเนื้อแข็ง และถายจากซังขาวโพด แตจากการทดลองพบวาทุกอัตราสวนจะมีคาสูงกวาคาท่ียอมรับไดในเชิงพาณิชย 
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 4.2 การทดสอบคาความรอนของถาน 
 การทดสอบคาความรอนของถานอัดแทงโดย oxygen bombcalorimeter  พบวาคาความรอนถานอัดแทงจะมีคาเปลี่ยนไปตามปริมาณของ
ถานอัดแทงเนื่องจากถานจากซังขาวโพดมีคาความรอนสูงกวาถานจากไมเนื้อแข็ง  และจากการทดลองทําใหเห็นวาทุกๆอัตราสวนผสมของถานอัดแทง
มีคาความรอนสูงกวาเกณฑคามาตรฐานชุมชนถานอัดแทงกําหนดคาความรอนของถานอัดแทงตองไมนอยกวา  5,000 cal/g 

ตารางท่ี 1 ผลทดสอบคาความรอนของถานอัดแทง 

สูตรที ่ พลังงานรวม (cal/g) 

1 5,250 

2 5,471 

3 6,142 

4 4,941 

 4.3 การวิเคราะหจุดคุมทุน 

 ขอมูลท่ีใชในการการวิเคราะหจุดคุมทุนประกอบดวย   ราคาเคร่ืองรีดถานอัดแทง35,000บาทกําลังการผลิตท่ี 150 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
ราคาขายแทงเชื้อเพลิง 15บาทตอกิโลกรัม คาไฟฟาในการในการผลิตแทงเชื้อเพลิง 0.09 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนวัตถุดิบ 3.5 บาทตอกิโลกรัม ชั่วโมง
การผลิต 8 ชั่วโมงตอวัน คาแรง 300 บาทตอวัน คาแรงในการผลิต0.25 บาทตอกิโลกรัม 
 จากขอมูลประกอบขางตน ซึ่งสามารถวิเคราะหหาจุดคุมทุนโดยอาศัยสมการท่ี 2 จะไดปริมาณการผลิตท่ีจุดคุมทุนท่ี 5,682 กิโลกรัม 

5. สรุปผลการศึกษา 
 การทดสอบนั้นสามารถผลิตถานอัดแทงท่ีสมบูรณมาได 3 สูตรซึ่งศึกษาถึงผลของสัดสวนตัวประสานท่ีมีตอการผลิตและสมบัติ ทางกายภาพ
ของแทงเชื้อเพลิงท่ีผลิตได จากการทดลองพบวาอัตราการผลิต และคาความรอนของแทงเชื้อเพลิงจะแปรผกผันกับสัดสวน การผสมผงแปงมัน
สําปะหลังกับปูนขาว โดยสูตรท่ี 3 คาความรอนสูงท่ีสุดถึง 6,142 cal/g ซึ่งมีคาความรอนมากกวาคามาตรฐานชุมชนถานอัดแทงกําหนดคาความรอน
ของถานอัดแทงตองไมนอยกวา  5,000 cal/g จากการทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติของถานอัดแทงจากซังขาวโพดท่ีผลิตออกมาไดพบวาคาความชื้นเฉลี่ย
อยูระหวาง 5 – 8 %โดยมวลยอมรับไดตามมาตรฐานชุมชนถานอัดแทง ความหนาแนนอยูในชวง 254 – 293 kg/m3คาความทนทานตอแรงกดท้ัง 3 
สูตรอยูในชวง 0.54 – 1 MPaซึ่งสูงกวาคาท่ี ยอมรับไดเชิงพาณิชยท่ี 0.375 MPaจากการศึกษาพบวามีความเปนไปไดท่ีจะนําไปใชในครัวเรือนหรือ
ผลิตจําหนายในเชิงพาณิชยปริมาณการผลิตท่ีจุดคุมทุนท่ี 5,682 กิโลกรัม 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ีใหทุนสนับสนุนในการทํางานวิจัยในเร่ืองนี้จนเปนผลสําเร็จ 
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