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การวิเคราะหคุณภาพถานดวยเทคนิคจุลทรรศอิเล็กตรอน 
The Charcoal Quality by EDX Spectrometer Analysis 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพถานดวยเทคนิคจุลทรรศอิเล็กตรอน(SEM: Scanning Electron Microscope) ดวยวิธีการ

วิเคราะหเชิงปริมาณธาตุและเชิงคุณภาพของถาน โดยตัวอยางถานท่ีนํามาวิเคราะหผลิตจากไมยูคาลิปตัสคามาลดู-เลนซิส จากเตาเผาถาน 3 ประเภท
ท่ีมีการใชงานแพรหลายท่ัวไปคือ เตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร เตาเผาถานแบบอิฐกอ และเตาเผาถานอิวาเตะ ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ตัวอยางถานจะ
ถูกนํามาวิเคราะหปริมาณธาตุดวยกลองจุลทรรศอิเล็กตรอนรวมกับการวิเคราะหหาคาความรอนของเชื้อเพลิงดวยบอมมแคลอริมิเตอร ผลการศึกษา
ดวยเทคนิคจุลทรรศอิเล็กตรอนในการวิเคราะหเชิงปริมาณธาตุพบวา ถานท่ีผลิตดวยเตาเผาถานอิวาเตะ มีปริมาณเปอรเซ็นตคารบอน(C)สูงสุดมีคา 
89.40 เปอรเซ็นต รองลงมาคือถานท่ีผลิตจากเตาเผาถานอิฐกอและเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร โดยมีปริมาณเปอรเซ็นตคารบอน(C) 81.09 และ 
76.88 เปอรเซ็นตตามลําดับ ในสวนของปริมาณออกซิเจนมีพบมากท่ีสุดในถานจากเตาเผา 200 ลิตรมีปริมาณ 22.93 เปอรเซ็นต ปริมาณแคลเซียม
(Ca)พบมากในถานจากเตาอิวาเตะมีปริมาณ 0.28 เปอรเซ็นต ปริมาณไนโตรเจน(N) พบในถานจากเตาอิฐกอมีคา 6.65 เปอรเซ็นต สวนถานท่ีไดจาก
เตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตรและเตาอิวาเตะไมพบปริมาณไนโตรเจน ปริมาณโพแทสเซียม(K)พบมากในถานจากเตาอิฐกอมีคา เผาถานแบบถัง 200 
ลิตรมีคาสูงสุด 0.65 เปอรเซ็นต สําหรับถานจากเตาอิวาเตะและเตาอิฐกอมีคาเทากันคือ 0.28 เปอรเซ็นต ในสวนของการวิเคราะหหาคาความรอน
ของเชื้อเพลิงดวยบอมบแคลอริมิเตอรพบวา ถานจากเตาอิวาเตะมีคาความรอนของเชื้อเพลิงสูงสุดมีคา 67.11 กิโลแคลอรีตอกรัม รองลงมาคือถาน
จากเตาแบบอิฐกอและเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตรมีคา 62.40 และ 47.57 กิโลแคลอรีตอกรัมตามลําดับ แสดงใหเห็นคามีความสอดคลองระหวาง
ปริมาณคารบอน(C)กับคาความรอนของเชื้อเพลิง การวิเคราะหถานดวยเทคนิคจุลทรรศอิเล็กตรอนจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการวิเคราะหถานเพ่ือเพ่ิม
มูลคาของถานจากเงื่อนไขขององคประกอบของปริมาณธาตุและการผลิตท่ีแตกตางกัน 

คําสําคัญ: คุณภาพถาน, จุลทรรศอิเล็กตรอน, EDX 

1. บทนํา 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีการเปลี่ยนชีวมวลเปนพลังงานชีวมวลมีอยูดวยกันหลายเทคโนโลยี แตละเทคโนโลยีรูปแบบการนําไปใชประโยชนก็

แตกตางกัน ถานถือวาเปนภูมิปญญาต้ังแตอดีต ซึ่งในอดีตเราไมไดคํานึงถึงประสิทธิภาพของถานและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอรางกายและ
สิ่งแวดลอมแตอยางใด เพียงรูวาถานมีคาความรอนสูงมากกวาฟนเมื่อเทียบกับน้ําหนักหรือปริมาตรท่ีเทากันสงผลใหคาพลังงานท่ีตองไดจากเชื้อเพลิง
ประเภทนี้มีคานอยและมีกลิ่นของถานบางชนิดติดมากับอาหารอีกดวย ในปจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตถานใหมีประสิทธิภาพสูง ไมวาจะเปน เตาเผา
ถานท่ีใชระยะเวลาในการเผานอยลง ถานอัดแทงท่ีติดไฟงายและใหคาพลังงานเพ่ิมมากข้ึน [1] 
 ถานประกอบไดแก คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร และ โพแทสเซียม โดยธาตุหลักๆ ของถานท่ีใหคาพลังงานสูงคือ 
คารบอน และ ไฮโดรเจน สวนธาตุอื่นๆ มีผลทําใหเกิดกลิ่นและปริมาณเถา กลิ่นและปริมาณเถาท่ีมากเกิดจากองคประกอบของปริมาณ ไนโตรเจน 
ซัลเฟอร และ โพแทสเซียม ปนอยูมาก คุณภาพของถานเกิดจากปจจัยหลายดานต้ังแตวัตถุดิบ เทคโนโลยีเตาเผาถานท่ีใช อุณหภูมิภายในเตาเผาถาน 
และเวลาท่ีใชในการเผา ถานท่ีไดจึงมีคุณภาพแตกตางกันตามเงื่อนไขดังกลาว การประกันคุณภาพถานในปจจุบันใชเพียงความรูสึก การมองดูดวยตา
เปลาจากการเผาไหมและควันท่ีเกิดข้ึน การตรวจวิเคราะหคุณภาพของถานสามารถทําได ดวยการตรวจสอบองคประกอบของถานดวยกลองกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน (Transmission electron microscope: TEM) ผานวิธีการ Energy Dispersive Spectroscopy (EDS/EDX)[4] คาท่ีได
สามารถบงชี้ถึงรอยละองคประกอบของธาตุในถาน ควบคูกับการตรวจสอบคาความรอนของถานโดยใช Bomb Calorimeter ซึ่งคาท่ีไดสามารถ
นํามาใชในการประกันคุณภาพของถานท่ีได 

2. คุณภาพของถาน [2-3] 
 ถานไมจะมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใดจะข้ึนอยูกับปจจัยหลักๆ 2 ปจจัย คือ 

 ชนิดของไมท่ีใชในการผลิตถาน โดยท่ัวไปไมเนื้อแข็งจะกลายเปนถานไมท่ีมีคุณภาพดี สวนไมเนื้อออนก็จะมีคุณภาพรองลงมา 
 กรรมวิธีการผลิต หมายถึงระยะเวลาท่ีใชในการผลิตถานและอุณหภูมิภายในเตาถาน ถาใชเวลาในการเผาถานเร็ว คือโหมเรงไฟหนาเตามาก 

ความรอนจะเขาไปในเตาเร็วและมากทําใหไมฟนในตัวเตาลุกติดไฟและเผาไหมอยางรวดเร็ว ผลผลิตถานก็จะไดนอยและคุณภาพไมดี จะมีปริมาณกาซ
จากเนื้อไมมาก ถานจึงไมแกรง แตถาควบคุมอากาศและไฟหนาเตาใหคอยเปนคอยไป ปริมาณกาซจากไมฟนในเตาจะนอยและทําใหถานมีคุณภาพดี 

 ปจจุบันถานไมท่ีผลิตไดแบงเปนออกได 2 ประเภท คือ 
 ถานดํา (Black of Soft Charcoal) โดยท่ัวไปแลวถานสีดําจะนุมและมีเปลือกไมติดอยู ถานสีดําติดไฟงายและมีพลังงานความรอนในการเผา

ผลาญพอท่ีจะหลอมละลายโลหะและเหล็กได ถานเกือบท้ังหมดท่ีมีการผลิตท่ัวโลกจะมีความคลายคลึงกันกับถานนี้ โดยท่ีอุณหภูมิของเตาเผาอยู
ระหวาง 500 ถึง 700 องศาเซลเซียส 
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  ถานขาว (White of Hard Charcoal) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาถานแข็ง การแข็งของถานเกิดจากกระบวนการผลิตในข้ันตอนสุดทายในการ
ผลิตถานจะเปดปากเตาเพ่ือใหอากาศเขาเตาจํานวนมาก ทําใหเกิดการเผาไหมอยางรุนแรงสงผลตออุณหภูมิภายในเตาสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียสหรือ
กวานั้น ขณะเดียวกันก็จะนําถานท่ีกําลังลุกไหมอยูนั้นออกจากเตาทันทีเพ่ือนํามาดับดวยข้ีเถาผสมกับเศษดิน และน้ําประมาณ 10-20% มาโรยทับถาน
ท่ีนําออกจากเตา ผงฝุนท่ีใชดับถานจะจับตัวท่ีผิวของถานไมเห็นเปนสีเทาหรือขาวเรียกถานนี้วา ถานขาว ผงฝุนท่ีจับอยูท่ีผิวของถานจะเปนตัวชวยให
จุดติดไฟไดงาย โดยปกติแลวถานขาวจะจุดติดไฟยาก แตเมื่อติดแลวจะอยูไดนาน และระหวางการติดไฟถามีการโหมไฟชวยอาจทําใหอุณหภูมิของการ
เผาไหมสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส เมื่อหยุดการโหมไฟจะลดลงอยูท่ีประมาณ 400-500 องศาเซลเซียส เนื้อของถานขาวจะแกรง โดยทุกสวนของ
ถานจะผานข้ันตอนกลายเปนถานเทาๆ กันอยางสม่ําเสมอเมื่อทดลองหักถานดู จะเห็นผิวหนาท่ีเรียบและแข็ง ถานําถานนี้ไปเคาะดูจะไดยินเสียง
กังวานเหมือนโลหะ  
 คุณสมบัติท่ีดีของถานไม เนื่องจากถานไมคือผลผลิตท่ีไดหลังจากไมถูกสลายตัวดวยความรอน และมีคุณสมบัติแตกตางกันไปตามลักษณะ
เฉพาะตัวของไมแตละชนิด และกระบวนการผลิตถาน ถานไมท่ีดีควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 คารบอนเสถียร (Fixed Carbon)  ไมนอยกวา  75  % 
 มีสารระเหยได (Volatile) ไมเกิน 25  % 
 มีข้ีเถา(Ash) ไมเกิน 4  % 
 มีถานปน(Fine) ไมเกิน 10  % 
 มีความชื้น (Moisture) ไมเกิน 10  % 
 มีคาความรอน (Heating Value) ไมเกิน 7,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม 
 มีคาความแข็ง (Hardness) ไมนอยกวาระดับ 5 % 
 ตองมีความพรุน (Porosity) มีพ้ืนท่ีผิวไมนอยกวา 200 ตารางเมตร/กรัม 
 มีความตานทานไฟฟา ตํ่า 
 มีความเปนดางสูง pH  ประมาณ   8 - 9 

 
รูปท่ี 1 เตาเผาถานประเภทตางๆ 

 
รูปท่ี 2 ภาพถายถานจากเตา 200 ลิตร 

เตา 200 ลติร เตาอฐิกอ่ เตาอวิาเตะ 
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รูปท่ี 3 ภาพถายถานจากเตาอิฐกอ 

 
รูปท่ี 4 ภาพถายถานจากเตาอิวาเตะ 

4. วิธีการศึกษา 

การศึกษาคุณภาพถานจากกระบวนการผลิตถานดวยเตา 3 ประเภท ประกอบดวย เตา 200 ลิตร เตาอิฐกอ และเตาอิวาเตะ จํานวนถานท่ี

นํามาทดสอบไดจากวิธีการสุมตัวอยางถานจากเตาเผาถานละ 3 ตัวอยาง นํามาวิธีการวิเคราะหองคประกอบของธาตุและองคประกอบโครงสราง

จุลภาคของถานดวยกลองจุลทรรศอิเล็กตรอน โดยใชเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ (Energy dispersive analysis of x-rays, EDX) ดวย

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด รุน JSM-6460 LV ผลิตโดยบริษัท JEOL Lid, Tokyo, Japan ควบคูกับการทดสอบคาความรอนของ

เชื้อเพลิงดวยเคร่ืองบอมบแคลอริมิเตอร   

ตารางที่ 1 รอยละองคประกอบของธาตุและคาความรอนของถาน 

ชนิดเตาเผาถาน เตา 200 ลิตร เตาอิฐกอ เตาอิวาเตะ 

องคประกอบของธาตุ เปอรเซ็นต 

คารบอน (Carbon; C) 74.22-76.88 80.16-81.09 86.19-89.40 

ออกซิเจน (Oxygen; O) 21.65-22.93 13.15-19.70 6.97-10.32 

แคลเซียม (Calcium; Ca) 0.00-3.47 0.00-0.14 0.00-0.28 

ไนโตรเจน (Nitrogen; N) - 0.00-5.48 0.00-6.56 
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ตารางที่ 1 รอยละองคประกอบของธาตุและคาความรอนของถาน (ตอ) 

ชนิดเตาเผาถาน เตา 200 ลิตร เตาอิฐกอ เตาอิวาเตะ 

องคประกอบของธาตุ เปอรเซ็นต 

โพแทสเซียม (Potassium; K) 0.19-0.65 0.00-0.28 0.00-0.28 

 

คาความรอนของเชื้อเพลิง 

กิโลแคลอรีตอกรัม  

46.02-49.13 60.38-64.41 63.09-70.53 

 

5. ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษารอยละองคประกอบของธาตุและคาความรอนของถานเปน ดังตารางท่ี  1 พบวาถ าน ท่ีผลิตดวยเตาเผาถ าน 

อิวาเตะ มีปริมาณเปอรเซ็นตคารบอน(C)สูงสุดมีคา 89.40 เปอรเซ็นต รองลงมาคือถานท่ีผลิตจากเตาเผาถานอิฐกอและเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร 

โดยมีปริมาณเปอรเซ็นตคารบอน(C) 81.09 และ 76.88 เปอรเซ็นตตามลําดับ ในสวนของปริมาณแคลเซียม(Ca)พบมากในถานจากเตาเผาถานแบบถัง 

200 ลิตรมีคาสูงสุด 3.47 เปอรเซ็นต รองลงมาคือถานจากเตาอิวาเตะและเตาถานอิฐกอมีคา 0.28 และ 0.14 ตามลําดับ ปริมาณไนโตรเจน(N)พบใน

ถานจากเตาเผาถานอิวาเตะและเตาอิฐกอมีคา 6.65 และ 5.48 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนถานท่ีไดจากเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตรไมพบปริมาณ

ไนโตรเจน ปริมาณโพแทสเซียม(K)พบมากในถานจากเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตรมีคาสูงสุด 0.65 เปอรเซ็นต สําหรับถานจากเตาอิวาเตะและเตาอิฐ

กอมีคาเทากันคือ 0.28 เปอรเซ็นต ในสวนของการวิเคราะหหาคาความรอนของเชื้อเพลิงดวยบอมบแคลอริมิเตอรพบวา ถานจากเตาอิวาเตะมีคาความ

รอนของเชื้อเพลิงสูงสุดมีคา 70.53 กิโลแคลอรีตอกรัม รองลงมาคือถานจากเตาแบบอิฐกอและเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตรมีคา 64.41 และ 49.13 

กิโลแคลอรีตอกรัมตามลําดับ 

6. สรุป  

การวิเคราะหคุณภาพถานดวยกลองจุลทรรศอิเล็กตรอนโดยใชเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ พบวาถานจากเตาเผาถานอิวาเตะมี

ปริมาณเปอรเซ็นตคารบอน(C)สูงสุด รองลงมาคือถานท่ีผลิตจากเตาเผาถานอิฐกอและเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร ตามลําดับ ซึ่งมีความสอดคลอง

ระหวางปริมาณคารบอน(C)ท่ีไดจากการตรวจวัดดวยกลองจุลทรรศอิเล็กตรอนกับคาความรอนของเชื้อเพลิง การวิเคราะหถานดวยเทคนิคจุลทรรศ

อิเล็กตรอนจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการวิเคราะหถานเพ่ือเพ่ิมมูลคาของถานจากเงื่อนไขขององคประกอบของปริมาณธาตุและการผลิตท่ีแตกตางกัน 

7. กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณผูประกอบการถานจังหวัดมหาสารคามท่ีมอบถานไมตัวอยางในการทดสอบ ศูนยเคร่ืองมือกลาง คณะวิทยาศาสตร และ

หองปฏิบัติการคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีใหการอนุเคราะหเคร่ืองมือในการวิจัย 
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