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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษานีB มีวตัถุประสงคเ์พื?อใหก้ลุ่มวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวยีนหกั  ทาํการผลิตถ่านอดัแท่ง
จากเปลือกทุเรียนที?เหลือทิBงและเพื?อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหกัลดค่าใชจ่้ายจากการใช้
ก๊าซหุงตม้  โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื?องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ประชากรเป้าหมาย  คือ  กลุ่มสมาชิกวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหกั  จาํนวน 30 คน  ที?ร่วมกนัผลิต
ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนเหลือทิBงไวใ้ชเ้องในครัวเรือน 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหักพบว่ามีสมาชิก 30 คน  
ประกอบดว้ยชาย  5  คน  หญิง  25  คน  มีอายรุะหวา่ง  20 – 70 ปี  อาศยัอยูก่นัเป็นครอบครัวละ 3 – 4  คน  
ใชท้ัBงถ่านและก๊าซหุงตม้ในการประกอบอาหาร  ก๊าซหุงตม้ที?ใชจ้ะเป็นขนาด  15  กิโลกรัม  ใชไ้ดน้าน  
31 – 40  วนั  ราคาถงัละ  320  บาท 
 ผลการวเิคราะห์ทางดา้นสมรรถนะทางความร้อน  สรุปไดว้า่ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน
ที?ทางกลุ่มผลิตไดมี้ค่าความร้อนที?  6, 134  แคลอรี? ต่อกรัม  สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน  มีปริมาณเถา้ร้อยละ 6.2  
โดยนํBาหนกั  ซึ? งในดา้นสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.238/2547) 
 ผลการวิเคราะห์ดา้นการลดค่าใชจ่้ายจากการใช้ก๊าซหุงตม้พบวา่ถา้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตาํบลเกวียนหกัใชก้๊าซหุงตม้เพียงอยา่งเดียวในปริมาณถงัละ  15  กิโลกรัม  จะตอ้งเสียค่าใช้จ่าย  
8.18  บาทต่อวนั  เป็นค่าก๊าซหุงตม้ที?ตอ้งใชใ้นการประกอบอาหารแต่ละวนั  ถา้ในหนึ?งเดือนจะเสียเงิน
จาํนวน  245.40 บาท  แต่ถา้มีการใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนควบคู่กนัไปกบัก๊าซหุงตม้จะเสีย
ค่าใชจ่้ายเพียงวนัละ 6.80  บาทต่อวนั  ในหนึ?งเดือนจะเสียค่าใชจ่้ายเพียง  204  บาทเท่านัBน  ผลของ
การใช้ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนที?ทางกลุ่มช่วยกันผลิตขึB นเองนีB จะทาํให้สมาชิกประหยดั
ค่าใชจ่้ายลงไปได ้ 41.40  บาทต่อเดือนต่อครอบครัว  ใน  1  ปี  จะลดรายจ่ายจากการใชก้๊าซหุงตม้
ลงไปได ้ 496.80  บาท  ถา้กลุ่มไดท้าํการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนใส่ถุงที?มีฉลากสินคา้ขาย  
โดยผลิตถ่านแหง้วนัละ  300  กิโลกรัม  จาํหน่ายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท  ทางกลุ่มจะมีระยะเวลาคืนทุน
เท่ากบั  307  วนั 
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Abstract 

 

 The aims of this research are to study the production of the charcoal briquette from  

left-over durian husks of the community enterprise of Khuanhuk district and help reduce the 

expense for cooking gas of the households in the district. By employing the methods of interview 

and questionnaire forms in order to gather and collect data from the sample population which is 

30 members of the community enterprise of Khuanhuk district whom help produce the charcoal 

briquette from the left-over durian husks and use it in their households. 

 The analysis of the data collected from the community enterprise of Khuanhuk district 

shows that there are 30 members that consist of 5 males members and 25 females members with 

the age ranging from 20-70 years old and live as families in which each family has 3 - 4 members 

in it. They use both charcoal and gas for cooking purposes. The cooking gas they used comes in 

the size of 15 litre and lasts 31-40 days and costs around 320 baht per canister. 

 The analysis of heat performance can be summarized that the charcoal briquette produced 

by the community yields the heat value of 6,134 calorie per gram which was higher than standard 

value and produces the ashes at 6.2 per cent by weight which, in terms of performance, complies 

with the criteria of community product standards (CS. 238/2547).  

 The analysis for the reduction of cooking gas expense has found that if the 

community’s members use only the 15-litre cooking gas, they will spend 8.18 baht per day for 

daily cooking. This can be calculated into that they will have to spend 245.40 baht monthly.        

But if they use both the charcoal and the cooking gas, they will spend only 6.80 baht daily or          

204 baht per month. As a result, the usage of charcoal briquette produced by the community has 



monthly saved 204 baht of the cooking gas bill for its members. From using the charcoal briquette 

made from the durian husks that produced within the community has saved its members the 

expenses of 41.40 baht per month per household. In one year, this will save 496.80 baht for the 

cooking gas bill if they produce the charcoal that comes in the package with label for sales.           

By producing the dried charcoal of 300 kilograms daily and sales it for 10 baht per kilogram,          

the community enterprise will break even in 307 days. 
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บทนํา 
 

ความเป็นมา 

 จงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัที�ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีผลผลิตจาก
การเกษตรมากมายที�สามารถนาํมาสร้างเศรษฐกิจชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีพของชุมชน 
โดยไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อสิ�งแวดลอ้มและสร้างความอยูดี่กินดีแก่ชุมชน ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจ
ตวัหนึ� งที�สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัจงัหวดัจนัทบุรี เปลือกทุเรียนเป็นชิ2นส่วนที�เหลือจากการทาํ
ประโยชน์ ซึ� งจะถูกทิ2งกองเหมือนขยะ ปริมาณผลผลิตของทุเรียนในจงัหวดัจนัทบุรีจะเริ�มออกสู่ตลาด
ตั2งแต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม 
สถานการณ์การผลิตทุเรียนของ 3 จงัหวดั (ตราด จนัทบุรี และระยอง) ภาคตะวนัออกปี 2554             
มีเนื2 อที�ยืนต้นจาํนวน 288,783 ไร่ เพิ�มขึ2 นจากปี 2553 จาํนวน 2,539 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.89               
เนื2อที�ให้ผลจาํนวน 259,543 ไร่ ลดลงจาํนวน 3,026 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.15 และผลผลิตต่อไร่เฉลี�ย 
1,353 กิโลกรัม เพิ�มขึ2น 121 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 9.82 ทาํใหมี้ปริมาณผลผลิตโดยรวม 351,289 ตนั 
เพิ�มขึ2 นจาํนวน 27,916 คิดเป็นร้อยละ 8.63 ผลผลิตเพิ�มขึ2 นเนื�องจากผลผลิตต่อไร่เพิ�มขึ2 นมาก            
ผลจากสภาพอากาศเอื2ออาํนวย ทาํให้การติดดอกของทุเรียนเพิ�มขึ2นกวา่ปีที�ผา่นมามาก ถึงแมเ้นื2อที�
ใหผ้ลจะลดลงจากการโค่นทิ2ง เพราะเป็นโรคโคนเน่า ตน้แก่และดว้งเจาะตน้ก็ตาม ทั2งนี2 ราคาทุเรียน
อยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเนื�องมา 2 - 3 ปี ทาํให้เกษตรกรสนใจดูแลรักษาและเริ�มหนัมาปลูกทุเรียนเพิ�มขึ2น
ด้วยเช่นกนั สาํหรับการกระจายตวัของผลผลิตที�จะออกสู่ตลาด เริ�มตั2งแต่ปลายเดือนกุมภาพนัธ์     
ถึงกรกฎาคม โดยจะออกกระจุกตวัสูงสุดช่วงตน้เดือนพฤษภาคม 2554 ซึ� งในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทย
ผลิตทุเรียนกวน ปริมาณ 2,700 ตนั คิดเป็นมูลค่า 165 ลา้นบาท ราคาส่งออก จาํนวน 61,000 บาทต่อตนั 
และผลิตทุเรียนอบแห้งปริมาณ 500 ตนั ปริมาณการผลิตลดลงจากปีที�แลว้ เป็นมูลค่าการส่งออก 
จาํนวน 165 ล้านบาท สูงกว่าทุกปีที�ผ่านมา ส่วนราคาส่งออก เป็นเงิน 330,000 บาทต่อตัน 
(สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร. ออนไลน์. 2554) จะเห็นไดว้า่มีการผลิตทุเรียนแปรรูปเป็นจาํนวนมาก 
สิ� งที� เหลือจากการแปรรูปก็คือ เปลือกและเมล็ดที�สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย             
บริษทัพฒันาประชากร (2537 : 57) ไดว้ิเคราะห์ถึงสถานการณ์การใชพ้ลงังานของครัวเรือนพบวา่ 
ยงัคงมีการใช้ฟืนและถ่านเป็นเชื2อเพลิงหลกัในการประกอบอาหาร และมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้
ก๊าซหุงตม้ในครัวเรือนเพิ�มมากขึ2นในอนาคต ดงันั2นการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํพลงังาน
ทดแทนดา้นอื�น ๆ  มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์จึงเป็นความจาํเป็นเร่งด่วน (ประลอง  ดาํรงไทย. ออนไลน์. 2550) 
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เปลือกทุเรียนและขี2 เลื�อยเป็นวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรและจากอุตสาหกรรมแปรรูปไม ้วสัดุเหลือใช้
เหล่านี2 มีความเป็นไปไดใ้นการนาํมาแปรรูปเป็นวสัดุใหพ้ลงังาน  
 จากการที�มีปริมาณการแปรรูปทุเรียนเป็นจาํนวนมาก แลว้สิ�งที�ตามมาก็คือขยะที�ออกมา
จากการแปรรูป ซึ� งก็คือเปลือกทุเรียนที�มีเป็นจาํนวนมาก ทางออกของการแก้ปัญหานี2 ก็คือ            
การนาํเปลือกทุเรียนดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน พร้อมกบั
ส่งเสริมให้ชุมชนช่วยกนัผลิตและใช้ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน เพื�อจะได้ลดการใช้ถ่านไม ้     
และก๊าซธรรมชาติ รวมทั2งยงัเป็นการแกปั้ญหาขยะจากเปลือกทุเรียนไดอี้กดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาความตอ้งการการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตาํบลเกวยีนหกั 
 2. เพื�อศึกษาความเป็นไปไดข้องการเพิ�มรายไดแ้ละลดรายจ่ายจากการใช้ถ่านอดัแท่ง
จากเปลือกทุเรียนของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวยีนหกั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 1.  กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวยีนหกั อาํเภอขลุง จงัหวดั
จนัทบุรี จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 30 คน 
 2.  สถานที�ทาํการวจิยั คือ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ตาํบลเกวยีนหกั อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 
 3.  เครื�องผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน มีกาํลงัการผลิตไม่ตํ�า 60 กก./ชม. 
 4.  ออกแบบบรรจุภณัฑถ่์านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 

 
ประโยชน์ของการวจัิย 

 1.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหักรู้จักการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน            
ที�เหลือทิ2ง  
 2. กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ตาํบลเกวยีนหกั ลดค่าใชจ่้ายจากการใชก้๊าซหุงตม้ โดยหนัมาใช้
ถ่านจากเปลือกทุเรียนแทน  
 3.  ลดปริมาณขยะจากเปลือกทุเรียนไดไ้ม่ตํ�ากวา่ 480 กิโลกรัมต่อวนั 
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แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง มีรายละเอียดดงันี�  
 1. การอนุรักษพ์ลงังาน 
 2. ทุเรียน 
  2.1 ประวติัทุเรียนในประเทศไทย 
  2.2 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของตน้ทุเรียน 
  2.3 พนัธ์ุทุเรียนในประเทศไทย 
  2.4 การแปรรูปทุเรียน 
  2.5 สัดส่วนระหวา่งเปลือก เนื�อ และเมล็ดของผลทุเรียน 
 3. บทสัมภาษณ์เจา้ของกิจการแปรรูปทุเรียน 
 4. การผลิตถ่านอดัแท่ง 
  4.1 กระบวนการในการผลิตถ่านอดัแท่ง 
  4.2 การวเิคราะห์คุณสมบติัทางเคมีของเชื�อเพลิง 
  4.3 เครื�องผลิตถ่านอดัแท่ง 
  5. การอดัของเครื�องอดัแบบเกลียวอดั 
 6. เศรษฐศาสตร์ทางวศิวกรรม 
 7. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
การอนุรักษ์พลงังาน 
  ถา้พดูถึงพลงังานทางเลือกในยคุนํ�ามนัแพง ก็จะหนีไม่พน้เรื�องพลงังานทางดา้นเชื�อเพลิง
ที�เป็นถ่านสาํหรับใชใ้นครัวเรือนเพื�อประกอบอาหารประเภท ปิ� ง ยา่ง ฯลฯ โดยเฉพาะอาชีพคา้ขาย 
เช่น ไก่ยา่ง ที�ตอ้งใชถ่้านเป็นประจาํ เมื�อหลายปีก่อนคนเราจะคุน้เคยและเคยชินกบัถ่านไมเ้ท่านั�น 
ซึ� งได้จากการนาํแท่งฟืนมาเผาเป็นถ่าน แต่ด้วยพระอจัฉริยภาพอนัยาวไกลของพระบาทสมเด็จ      
พระเจา้อยูห่วั พระองคท์รงเล็งเห็นเกี�ยวกบัการขาดแคลนไมใ้นอนาคต รวมทั�งพลงังานดา้นต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นดา้นนํ�ามนัหรือดา้นก๊าซหุงตม้ พระองค์ทรงมีพระราชดาํริให้วิจยัและพฒันาพลงังาน
ทดแทนนํ�ามันตั� งแต่ราคานํ�ามันยงัถูก ๆ แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่าน            
จึงเกิดโครงการในพระราชดาํริต่าง ๆ มากมาย และในปัจจุบนัด้านการผลิตถ่าน พระองค์ทรงมี
พระราชดาํริในการนาํวสัดุเหลือใช ้เช่น ผกัตบชวา มาอดัเป็นแท่งเชื�อเพลิง ซึ� งเรียกวา่ เชื�อเพลิงเขียว
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และถ่านจากแกลบ ถ่านอดัแท่งในปัจจุบนัอาจยงัมองเป็นเรื�องไกลตวัสําหรับหลายคน เพราะส่วนใหญ่
นิยมใชก้๊าซหุงตม้ แต่ในอนาคตอนัไม่ไกลขา้งหนา้ ถา้วนัหนึ�งไมที้�มีอยูน่ั�นหมดไปเนื�องจากการใช้
อยา่งไม่รู้คุณค่าของมนุษย ์ปัญหาที�จะตามมาอยา่งแน่นอน ก็คือธรรมชาติที�จะจางหายไป เกิดปัญหา
ป่าเสื�อมโทรม แหง้แลง้ หรืออาจจะเกิดภยัธรรมชาติต่าง ๆ มากมาย เช่น นํ� าท่วม ดินถล่ม (กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน. 2553 : 13) 
 
ทุเรียน 

 ประวตัิทุเรียนในประเทศไทย 
 ในหนงัสือเกี�ยวกบัประเทศไทยสมยัอยุธยา ในช่วงแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ที�เขียนขึ�นโดย เมอร์ซิเออร์ เดอลาลูแบร์ (Simon de la Loubère) นกับวชนิกายเยซูอิต หวัหนา้คณะ
ราชทูตจากประเทศฝรั�งเศสในสมยันั�น ตีพิมพเ์มื�อ พ.ศ. 2336 ตอนหนึ�งไดร้ะบุเรื�องเกี�ยวกบัทุเรียนไวว้า่ 
"ดูเรียน (Durion) หรือที�ชาวสยามเรียกว่า “ทูลเรียน” (Tourrion) เป็นผลไม้ที�นิยมกันมากในแถบนี-
จากหลกัฐานดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ มีการปลูกทุเรียนในภาคกลางของประเทศไทย ตั�งแต่สมยัอยุธยา 
ส่วนจะเขา้มาจากที�ไหนและโดยวธีิใด ไม่ปรากฏหลกัฐาน แต่น่าเชื�อถือไดว้า่ เป็นการนาํมาจากภาคใต้
ของประเทศไทยนั�นเอง ในสมยัรัตนโกสินทร์ พระยาแพทยพ์งศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช)           
ไดก้ล่าวถึงการแพร่กระจายพนัธ์ุของทุเรียนจากจงัหวดันครศรีธรรมราช มายงักรุงเทพมหานคร 
ตั� งแต่ประมาณ พ.ศ. 2318 ในระยะต้นเป็นการขยายพนัธ์ุด้วยเมล็ดและพฒันามาเป็นการปลูก          
ดว้ยกิ�งตอน จากพนัธ์ุดี 3 พนัธ์ุ คือ อีบาตร ทองสุก และการะเกด สําหรับผูที้�หากิ�งตอนจากพนัธุ์ดี 
ทั�ง 3 พนัธ์ุไม่ได ้จึงใชเ้มล็ดจากทั�ง 3 พนัธ์ุนั�นปลูก ทาํให้เกิดทุเรียนลูกผสมขึ�นมากมาย ซึ� งรายชื�อ
พนัธ์ุทุเรียนเท่าที�รวบรวมไดจ้ากเอกสารมีถึง 227 พนัธ์ุ (วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี. ออนไลน์. 2555) 
 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นทุเรียน 
 ทุเรียนเป็นไมผ้ลยืนตน้ไม่ผลดัใบ ลาํตน้ตรง สูง 25 - 50 เมตร แตกกิ�งเป็นมุมแหลม           
ปลายกิ�งตั�งกระจายกิ�งกลางลาํตน้ขึ�นไป เปลือกชั�นนอกของลาํตน้สีเทาแก่ ผิวขรุขระหลุดลอก
ออกเป็นสะเก็ด ไม่มียาง ใบเป็นใบเดี�ยว เกิดกระจายทั�วกิ�ง เกิดเป็นคู่อยูต่รงกนัขา้มระนาบเดียวกนั 
ก้านใบกลม ยาว 2 - 4 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่ แกมขอบขนานปลายใบ ใบเรียวแหลมยาว              
10 - 18 เซนติเมตร ผิวใบเรียบลื�น มีไขนวล ใบดา้นบนมีสีเขียว ทอ้งใบมีสีนํ� าตาล เส้นใบดา้นล่าง
นูนเด่น ขอบใบเรียบ ดอกเป็นดอกช่อ มี 3 - 30 ช่อ บนกิ�งเดียวกนั เกิดตามลาํตน้ และกิ�งกา้นยาว         
1 - 2 เซนติเมตร ลักษณะดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี� ยงและมีกลีบดอก 5 กลีบ (บางครั� งอาจมี                 
4 หรือ 6 กลีบ) มีสีขาวหอม ลกัษณะดอกคลา้ยระฆงั มีช่วงเวลาออกดอก 1 - 2 ครั� งต่อปี ช่วงเวลา
ออกดอกขึ�นอยูก่บัชนิด สายพนัธ์ุ และสถานที�ปลูกเลี�ยง โดยทั�วไปทุเรียนจะให้ผลเมื�อมีอายุ 4 - 5 ปี 
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โดยจะออกตามกิ�งและสุกหลงัจากผสมเกสรไปแลว้ 3 เดือน ผลเป็นผลสดชนิดผลเดี�ยว อาจยาว
มากกว่า 30 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนยก์ลางอาจยาวกว่า 15 เซนติเมตร มีนํ� าหนัก 1 - 3 กิโลกรัม           
เป็นรูปรีถึงกลม เปลือกทุเรียนมีหนามแหลม เมื�อแก่ผลมีสีเขียว เมื�อสุกมีสีนํ� าตาลอ่อน แตกตาม        
แต่ละส่วนของผลเรียกเป็นพู เนื�อในมีตั� งแต่สีเหลืองอ่อนถึงแดง ขึ� นอยู่กับชนิด เนื�อในจะนิ�ม             
กึ� งอ่อนกึ� งแข็ง มีรสหวาน เมล็ดมีเยื�อหุ้ม กลมรี เปลือกหุ้มสีนํ� าตาลผิวเรียบ เนื�อในเมล็ดสีขาว 
รสชาติฝาด (วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี. ออนไลน์. 2555) 
 พนัธ์ุทุเรียนในประเทศไทย 

 1. พนัธ์ุกระดุม  
  ผลจะมีขนาดค่อนขา้งเล็ก นํ�าหนกัประมาณ 1 กิโลกรัม ผลมีลกัษณะค่อนขา้งกลม           
ดา้นหวัและดา้นทา้ยผลค่อนขา้งป้าน กน้ผลบุ๋มเล็กนอ้ย หนามเล็กสั�นและถี� ขั�วค่อนขา้งเล็กและสั�น 
ลกัษณะของพูเต็มสมบูรณ์ ร่องพูค่อนขา้งลึก เนื�อละเอียดอ่อนนุ่มสีเหลืองอ่อน เนื�อค่อนขา้งบาง 
รสชาติหวานไม่ค่อยมนั เละง่ายเมื�อสุกจดั เมล็ดมีขนาดใหญ่ 
 2. พนัธ์ุชะนี  
  ผลมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ นํ�าหนกัประมาณ 2.5 - 3 กิโลกรัม ผลมีรูปทรงหวด กล่าวคือ 
กลางผลป่อง หวัเรียว กน้ตดั ร่องพคู่อนขา้งลึกเห็นไดช้ดั ขั�วผลใหญ่และสั�น เนื�อละเอียด สีเหลืองจดั
เกือบเป็นสีจาํปา ปริมาณมาก รสชาติหวานมนั เมล็ดค่อนขา้งเล็กและมีจาํนวนเมล็ดนอ้ย 
 3. พนัธ์ุหมอนทอง  
  ผลมีขนาดใหญ่ นํ�าหนักประมาณ 3 - 4 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้างยาวมีบ่าผล            
ปลายผลแหลม พูมกัไม่ค่อยเต็มทุกพู หนามแหลมสูง ฐานหนามเป็นเหลี�ยม ระหว่างหนามใหญ่     
จะมีหนามเล็กวางแซมอยูท่ ั�วไป ซึ� งเรียกหนามชนิดนี�วา่ เขี�ยวงู กา้นผลใหญ่แข็งแรง ช่วงกลางกา้นผล
จนถึงปากปลิงจะอ้วนใหญ่เป็นทรงกระบอก เนื�อหนาสีเหลืองอ่อนละเอียด เนื�อค่อนข้างแห้ง            
ไม่แฉะติดมือ รสชาติหวานมนั เมล็ดนอ้ยและลีบเป็นส่วนใหญ่ 
 4. พนัธ์ุก้านยาว  
  ผลมีขนาดปานกลาง นํ�าหนักประมาณ 3 กิโลกรัม ทรงผลกลมเห็นพูไม่ชัดเจน             
พเูตม็ทุกพ ูหนามเล็กถี�สั�นสมํ�าเสมอทั�งผล กา้นผลใหญ่และยาวกวา่พนัธ์ุอื�น ๆ เนื�อละเอียดสีเหลือง
หนาปานกลาง รสชาติหวานมนั เมล็ดมากค่อนขา้งใหญ่ (วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี. ออนไลน์. 2555) 
 การแปรรูปทุเรียน 
 ทุเรียนมีทั�งในเมืองไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวเอเชียนิยมรับประทานทุเรียน 
และไม่มีประเทศใดที�ปลูกทุเรียนไดดี้เท่าประเทศไทย เมื�อทุเรียนสุกเป็นผลไมที้�มีกลิ�นหอมแรง 
บางคนก็ไม่ชอบรับประทาน จึงได้มีการคิดค้นนาํทุเรียนดิบมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดกรอบ             
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เนื�อ 
    28.51 % 

เมล็ด   

 
12.93 % 

เปลอืก   

 58.56 % 

ซึ� งมีรสชาติดีมาก หวานมนั กรอบ และกลิ�นไม่แรงเท่าทุเรียนสุก สามารถเก็บรักษาไวไ้ด้นาน        
ส่วนพนัธ์ุที�นิยมนาํมาทอด คือ หมอนทอง ซึงมีเนื�อมาก เนื�อเหนียว ละเอียด และยงัสามารถแปรรูป
ไปเป็นทุเรียนกวน ทอฟฟี� ทุเรียน อีกมากมาย ซึ� งการแปรรูปทั�งหมดนี�จะตอ้งทาํการปอกเอาเปลือก
ออกไปก่อน โดยทั�งสิ�น (พนัธ์ศกัดิ_   ขนัติมงคล. สัมภาษณ์. 2554) 
 สัดส่วนระหว่างเปลอืก เนื3อ และเมลด็ของผลทุเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  สัดส่วนระหวา่งเปลือก เนื�อ และเมล็ดของผลทุเรียน 
ที�มา : ลือพงษ ์ ลือนาม  และจรูญพงศ ์ เทียมประทีป. 2552 : 25 

 
 จากภาพประกอบ 1 แสดงสัดส่วนระหวา่งเปลือก เนื�อ และเมล็ดของผลทุเรียนที�สุ่มเก็บขอ้มูล
เป็นทุเรียนพนัธ์หมอนทองที�สั�งซื�อมาจากอาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร มีลกัษณะผลค่อนขา้งใหญ่
เมื�อเทียบกบัทุเรียนที�ขายตามทอ้งตลาด โดยทุเรียน 1 ผล มีนํ� าหนกัถึง 5.82 kg มีเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉลี�ย
เชิงเรขาคณิต (GMD) 25.72 cm มีความหนาแน่นปรากฏ 0.82g/cm3 และมีปริมาตร 7,600.00 cm3 
โดยเมื�อนาํผลทุเรียนมาปอกเปลือกออกสามารถแยกส่วนต่าง ๆ ออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของเปลือก
ที�มีปริมาณมากสุดถึง 3.40 กิโลกรัม ที�ความชื�น 87.42 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นส่วนของเนื�อ          
1.66 กิโลกรัม และน้อยสุดเป็นส่วนของเมล็ด 0.75 กิโลกรัม โดยสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์                
ในทุเรียน 1 ผล จะประกอบด้วย เปลือก 58.56 เปอร์เซ็นต์ เนื� อ 28.51 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ด             
12.93 เปอร์เซ็นต ์หรือมีส่วนที�เหลือทิ�งในส่วนของเปลือกและเมล็ด มากกวา่ 70 เปอร์เซ็นตต์่อผล 
(ลือพงษ ์ ลือนาม  และจรูญพงศ ์ เทียมประทีป. 2552 : 25) 
 
บทสัมภาษณ์เจ้าของกจิการแปรรูปทุเรียน  
 จากการสัมภาษณ์คุณพนัธ์ศกัดิ_   ขนัติมงคล เจา้ของร้านมาลี เลขที� 14/1 ถนนเทศบาล 3 
อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ทางร้านไดป้ระกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการแปรรูปทุเรียน เช่น ทุเรียน
กวน ทุเรียนทอด ได้บอกว่าในแต่ละปีจะมีของเหลือจากการแปรรูปที�เรียกว่า เปลือกทุเรียน        
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เป็นจาํนวนมาก ซึ� งการกาํจดัก็คือการมอบให้เทศบาลเมืองขลุงนาํไปกาํจดัด้วยวิธีการฝังกลบ 
เหมือนขยะทั�ว ๆ ไป ทางร้านจะผลิตสินคา้มากที�สุดในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปี 
เพราะเป็นช่วงที�ทุเรียนเมืองจนัทบุรีออกสู่ตลาดเป็นจาํนวนมากที�สุด จึงทาํให้เปลือกทุเรียนนั�น         
มีเป็นจาํนวนมาก ถ้ามีกลุ่มหรือชุมชนใดสามารถนาํเปลือกทุเรียนเหล่านี� ไปสร้างประโยชน์ได้            
ก็ยินดีที�จะมอบให้ทั�งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพราะหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าเปลือกทุเรียน
เหล่านี�จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนต่อไป 
 
การผลติถ่านอดัแท่ง 

 กระบวนการในการผลติถ่านอดัแท่ง 
 วสัดุเหลือใช้ต่าง ๆ ที�จะนาํมาใชเ้ป็นเชื�อเพลิงไดต้อ้งผา่นการแปรรูปให้เหมาะสมก่อน 
โดยมีกระบวนการแปรรูป ดงันี�    
 1. การผลติถ่าน 
  ถ่าน คือ ไมที้�ไดจ้ากการเผาไหมภ้ายในบริเวณที�มีอากาศอยูเ่บาบาง หรือกระบวนการ 
แยกสารอินทรียภ์ายในไมใ้นสภาวะที�มีอากาศอยูน่อ้ยมาก เมื�อมีการให้ความร้อนระหวา่งกระบวนการ
จะช่วยกาํจดันํ�า นํ�ามนัดินและสารประกอบอื�น ๆ ออกจากไม ้ซึ� งถ่านที�ไดห้ลงัการผลิตจะมีปริมาณ
ของคาร์บอนสูงและไม่มีความชื�นทาํใหป้ริมาณพลงังานในถ่านสูง โดยมีค่าเป็นสองเท่าของปริมาณ
พลงังานในไมแ้ห้ง สาํหรับกระบวนการที�ทาํให้สารอินทรียใ์นเนื�อไมเ้ปลี�ยนรูปเป็นถ่านเรียกว่า 
Carbonization ซึ� งสามารถแยกกระบวนการดงักล่าวออกไดเ้ป็น 4 ขั�นตอน ขั�นตอนแรก คือ การเผาไหม ้
(Combustion) เป็นกระบวนการที�ต้องการปริมาณออกซิเจนจาํนวนมากระหว่างการเกิด                  
คาร์บอนไนเซชั�น โดยใหค้วามร้อนกบัวสัดุภายในเตาเผาถ่าน ในขั�นตอนที� 2 จะเป็นปฏิกิริยาประเภท
ดูดความร้อน เพื�อไล่ความชื�นออกจากเนื�อวสัดุ ซึ� งในขั�นตอนนี�จะใชอุ้ณหภูมิจนถึง 270 องศาเซลเซียส 
ความชื�นจะค่อย ๆ ลดลงจนกระทั�งหมดไป ซึ� งสังเกตไดจ้ากปริมาณไอนํ� าสีขาวที� เกิดขึ�นจนหนาทึบ 
ส่วนในขั�นตอนที� 3 ของกระบวนการจะเป็นปฏิกิริยาประเภทคายความร้อนโดยเกิดขึ�นในช่วง
อุณหภูมิ 250 - 300 องศาเซลเซียส ในระหวา่งปฏิกิริยาคายความร้อนจะเกิดก๊าซต่าง ๆ ซึ� งส่วนใหญ่
จะเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์ (CO) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) นอกจากนี� ยงัเกิด
กรดอะซิติก เมทิลแอลกอฮอล ์และสารพวกนํ�ามนัดิน ในขั�นตอนนี�องคป์ระกอบที�ระเหยไดที้�ยงัคงอยู่
ในกระบวนการจะถูกขบัออกไป ซึ� งจะทาํให้ปริมาณคาร์บอนของถ่านเพิ�มขึ�น สําหรับในขั�นตอนที� 4 
เป็นการนาํผลิตภณัฑ์ถ่านมาทาํให้เย็น ซึ� งจะใช้เวลาหลายชั�วโมงขึ�นอยู่กบัชนิดของเตาเผาที�ใช้           
ในการผลิต คุณภาพของถ่านที�ผูใ้ช้ยอมรับได้ คือ ต้องมีปริมาณคาร์บอนคงตวั 70 เปอร์เซ็นต์           
สารระเหยไดต้อ้งนอ้ยกวา่ 25 เปอร์เซ็นต ์ขี� เถา้ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต ์และความหนาแน่นประมาณ 
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0.25 - 0.30 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ� งถ่านจะมีคุณสมบติัเปราะปานกลาง (กญัญา  เมา้มีทรัพย.์ 
2544 : 7) 
 2. การบดย่อย (Grinding) 
  ผงถ่านที�นาํมาใชใ้นการอดัแท่งจะตอ้งละเอียดพอที�จะนาํไปขึ�นรูปไดดี้ ขนาดของผงถ่าน
ที�ใช้นั�นจะขึ�นอยู่กบัชนิดของถ่านและวิธีการทาํผงถ่านให้เป็นแท่ง วิธีการบดย่อยสามารถทาํได้
หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื�องบด เครื�องสับและเครื�องป่นวสัดุ จากการอดัขึ�นรูปผงถ่านหิน
ขนาดต่าง ๆ พบว่าในปริมาณตวัประสานที�เท่ากนัผงถ่านหินขนาดเล็กมีแนวโน้มในการขึ�นรูป          
ได้ดีกว่าและสามารถรับนํ�าหนักที�ทาํให้ถ่านหินอดัแท่งแตกหักได้ดีกว่าผงถ่านหินขนาดใหญ่          
(อรุณรัตน์  วฒิุมงคลชยั. 2529 : 29) 
 3. การผสม (Mixing) 
 

ตาราง  1 คุณสมบติัการเป็นเชื�อเพลิงของเชื�อเพลิงอดัแท่ง 

 

คุณสมบติัการเป็นเชื�อเพลิง (ร้อยละโดยนํ�าหนกั) ทุเรียน:แป้งมนั (3:1) 
ปริมาณความชื�น (%) 6.68 
เถา้ (%) 4.57 
คาร์บอนคงตวั (%) 0.37 
กาํมะถนั (%) 0.08 
ค่าความร้อน (cal/g) 3,901 

 

ที�มา :  อจัฉรา  อศัวรุจิกุลชยั  และคณะ. 2554 : 34 
 
 จากตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นวา่การผสมผงถ่านกบัแป้งมนัในอตัราส่วน 3:1 นั�นเป็นค่าที�ดีที�สุด
สาํหรับการผลิตถ่านอดัแท่ง 
 

 4. การอดัแท่ง (Compaction) 
  ขั�นตอนในการอดัส่วนผสมเป็นแท่งนี�  เป็นขั�นตอนในการกาํหนดรูปร่างและความแน่น
ของเนื�อถ่านอัดแท่ง โดยที�ขนาดและรูปร่างนั� นจะขึ� นอยู่ก ับจุดประสงค์ในการใช้งาน และ           
ความตอ้งการของผูใ้ช ้ซึ� งวธีิที�ง่ายที�สุดก็คือ การใชมื้อปั� นและอดัส่วนผสมให้เป็นแท่ง แมว้า่แรงอดั
ดว้ยวิธีนี� จะไม่มากนกั (วิทูรย ์ หงส์สุมาลย ์ และสุธี  หงส์สุมาลย.์ 2529 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาถึง
ความหนาแน่นของฟืนอดั พบวา่ฟืนอดัที�มีความหนาแน่นระหวา่ง 0.35 - 0.45 กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
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นั�นเหมาะในการอดัไดด้ว้ยวธีิการกระทุง้การติดไฟง่าย และไฟไม่มอดเมื�อเติมเชื�อเพลิง สาํหรับฟืนอดั
ที�มีความหนาแน่นระหว่าง 0.50 - 0.55 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร การติดไฟค่อนข้างยาก               
และไฟอาจมอดเมื�อเติมเชื� อเพลิง ส่วนฟืนอัดที� มีความหนาแน่นระหว่าง 0.60 - 0.70 กรัม              
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ติดไฟยาก และไฟมอดง่ายเมื�อเติมเชื�อเพลิง ดงันั�นจะเห็นได้ว่าเชื�อเพลิง         
ที�มีความหนาแน่นเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการลุกไหม ้ให้ความร้อนได้นาน ส่วนเชื�อเพลิงที�มี      
ความหนาแน่นน้อยเกินไป จะทาํให้เกิดการลุกไหมแ้ละมอดเร็ว ไม่สะดวกต่อการใช้งานเพราะ     
ตอ้งเติมเชื�อเพลิงบ่อย ๆ แต่เชื�อเพลิงที�มีความหนาแน่นมากเกินไป จะทาํใหก้ารลุกไหมเ้กิดไม่สะดวก
และบางครั� งอาจทาํใหเ้ชื�อเพลิงดบัอีกดว้ย 
 5. การตากแห้ง 
  เนื�องจากเชื�อเพลิงอดัแท่งที�ได้ ยงัมีปริมาณความชื�นอยู่สูง จึงตอ้งไปตากให้แห้ง               
เพื�อเป็นการลดความชื�นให้ไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง และเพื�อทาํให้เชื�อเพลิงแข็งตวั          
เกาะกนัแน่น ซึ� งวธีิที�ง่ายและถูกที�สุด สาํหรับการทาํใหแ้หง้ก็คือการนาํไปผึ�งแดดประมาณ 3 - 4 วนั 
แต่หากใชเ้ป็นห้องอบโดยใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตย ์ก็จะช่วยลดระยะเวลาในการทาํงานให้สั�นลง 
นอกจากนี� เราอาจใชค้วามร้อนจากเตาเผามาไล่ความชื�นจากแท่งถ่านให้แห้ง ขอ้ควรระวงัสําหรับวิธีนี�  
ก็คือตอ้งรักษาอุณหภูมิภายในหอ้งอบไม่ใหสู้งเกินกวา่ที�ทาํให้ถ่านลุกไหม ้สําหรับเวลาที�ใชใ้นการอบ
ไล่ความชื�นนั�น จะขึ�นอยู่กบัปริมาณความชื�นของส่วนผสมและชนิดของห้องอบที�ใช้ (จิระ รัตนะ  
และศิริพร  จิวรพนัธ์. 2536 : 13) 
 การวเิคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเชื3อเพลงิ 
 การวเิคราะห์สมบติัทางเชื�อเพลิง วเิคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM ดงันี�  
 1. คุณสมบัติการวเิคราะห์โดยประมาณ (Proximate Analysis) 
  1.1 ปริมาณความชื�น (Moisture Content) คือ ปริมาณความร้อนชื�นต่อปริมาณ             
ของเนื�อเชื�อเพลิงอดัแท่งอบแห้ง ความชื�นมีผลทาํให้ค่าความร้อนของเชื�อเพลิงอดัแท่งลดลง และ 
ทาํใหเ้ชื�อเพลิงอดัแท่งแตกร่วนไดง่้าย 
  1.2 ปริมาณเถ้า (Ash Content) คือ ส่วนของสารอนินทรียที์�เหลือจากการสันดาป 
ภายในเตาเผาที�อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั�วโมง ซึ� งประกอบดว้ย ซิลิกา แคลเซียมออกไซด์
แมกนีเซียมออกไซด ์
  1.3 สารที�ระเหยได ้(Volatile Matters) ปริมาณสารระเหย คือ ส่วนของเนื�อเชื�อเพลิงอดัแท่ง
หลงัจากที�ระเหยได ้ซึ� งเป็นสารประกอบที�มีคาร์บอน ออกซิเจนและโฮโดรเจน 
  1.4 คาร์บอนคงตวั (Fixed Carbon) คือ มวลของคาร์บอนที�เหลือในเชื�อเพลิงอดัแท่ง
หลงัจากที�เอาสารระเหยออกไปแลว้ที�อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส 
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  1.5 กาํมะถนัรวม (Total Sulfur) 
  1.6 ค่าความร้อน (Calorific Value or Heating Value) ค่าความร้อนของการสันดาป
จะขึ�นอยูก่บัปริมาณคาร์บอนในเชื�อเพลิงอดัแท่ง (ประลอง  ดาํรงไทย. ออนไลน์. 2550) 
 2. คุณสมบัติเฉพาะตัว 
  ค่าความร้อน (Heating Value) นาํไปจดัแบ่งคุณภาพของเชื�อเพลิง นอกจากนี� ยงัเป็น
ตวัแปรสาํคญัที�จะบ่งชี�ปริมาณความร้อนที�ปล่อยออกมา ถ่านอดัแท่งตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน       
ของถ่านอดัแท่งกาํหนดให้มีค่าความร้อนไม่ตํ�ากวา่ 5,000 แคลอรี� /กรัม และค่าความชื�นตอ้งไม่เกิน
ร้อยละ 8 โดยนํ�าหนกั ค่าความร้อนของเชื�อเพลิงเป็นตวัชี� สมบติัของเชื�อเพลิงอย่างหนึ� ง เชื�อเพลิง           
ที�มีค่าความร้อนสูงถือว่าเป็นเชื�อเพลิงที�มีคุณภาพดี เช่น ถ่านที�มีค่าความร้อนสูงถือว่าเป็นถ่าน          
ที�มีคุณภาพดี แต่สาํหรับการใช้ถ่านในการหุงตม้ในครัวเรือนนั�น ถ่านที�ถือว่ามีคุณภาพดีที�สุดนั�น    
ไม่จาํเป็นต้องเป็นถ่านที�มีค่าความร้อนสูงสุด แต่ต้องมีสมบัติที�ดีของถ่านทางด้านอื�น ๆ ด้วย 
(สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. ออนไลน์. 2547) คือ 
  2.1 การแตกปะทุขณะติดไฟ ถ่านที�แตกปะทุขณะติดไฟผูใ้ชจ้ะไม่ชอบ ไม่นิยมใช ้ดงันั�น
ถ่านที�มีคุณภาพดีจะไม่มีการแตกปะทุเลย หรือมีการแตกปะทุเล็กนอ้ยในช่วงนาทีแรกที�ติดไฟ 
  2.2 นํ�าหนกัถ่าน ถ่านหนกัจะลุกไหมใ้หค้วามร้อนแรงไดน้าน 
  2.3 ควนั ถ่านที�มีคุณภาพดีไม่ควรจะมีควนั และกลิ�นฉุนในขณะลุกไหม ้
  2.4 ความแข็งแรง ถ่านที�มีความแข็งสูงจะช่วยลดการแตกหักหรือป่นเป็นผง ทาํให้
สะดวกต่อการใช ้การขนส่งและการเก็บรักษา 
  คุณสมบติัของถ่านอดัแท่งที�ดี สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขอ้หลกั ๆ ขอ้แรก คือ คุณสมบติั
ดา้นการจดัการ หมายถึง ถ่านอดัที�ไดไ้ม่ควรร่วน หรือแตกแยกออกเป็นส่วน ๆ ในระหวา่งการจดัการ 
เก็บรักษาและการเคลื�อนยา้ย และขอ้ที� 2 คือ คุณสมบติัด้านเชื�อเพลิง โดยจะเกี�ยวเนื�องกบัชนิด     
ของวตัถุดิบที�ใช้ รูปร่างและความหนาแน่นที�ได้ ซึ� งในการปรับปรุงคุณสมบติัด้านการจดัการ        
โดยเพิ�มความหนาแน่นของถ่านอดัแท่ง จะมีผลกระทบต่อคุณสมบติัการเผาไหมด้ว้ย 
ก 3. ข้อดีของเชื3อเพลงิถ่านอดัแท่ง 
กกกก  3.1  มีขนาดและรูปร่างแบบเดียวกนั สามารถใชป้้อนเป็นเชื�อเพลิงไดอ้ยา่งสะดวก ง่าย
อยา่งต่อเนื�อง 
  3.2 คุณสมบติัทางกายภาพ มีความร้อนที�สามารถใชเ้ป็นเชื�อเพลิงหุงตม้ในครัวเรือนได ้
  3.3 ปราศจากมลภาวะ ไม่จาํเป็นที�จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ควบคุมมลภาวะที�มีราคาสูง 
  3.4 มีประสิทธิภาพในการเผาไหมที้�สมบูรณ์ 
  3.5 สะดวกต่อการเก็บและนาํมาใชง้าน 
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กก 4. ข้อเสียของเชื3อเพลงิถ่านอดัแท่ง 
  4.1 การอดัแท่งใชแ้รงอดัสูง เป็นตน้เหตุหนึ�งทาํใหก้ระบอกอดัและสกรูสึกหรอไดง่้าย
จากการขดัสี 
  4.2 คุณสมบติัการเผาไหมย้งัไม่เป็นที�ตอ้งการ เช่น เมื�อถูกนํ�าหรืออากาศที�ชื�นสูง 
 เครื�องผลติถ่านอดัแท่ง 
 เครื�องผลิตถ่านอดัแท่งสามารถแบ่งตามหลกัการอดัได้ 2 ชนิด ได้แก่ แบบลูกสูบอดั        
แบบเกลียวอดั แบททาชาร์ยา (Bhattacharya. 1990 : 15) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   
 1. เครื�องผลติถ่านอดัแท่งแบบลูกสูบ (Piston Press) 
  เครื�องผลิตถ่านอดัแท่งแบบลูกสูบ ประกอบดว้ย ลูกสูบที�ใชส้ําหรับอดัวตัถุดิบที�ถูกป้อน
ลงมาจากถังป้อน และจะถูกอัดผ่านหัวดาย ซึ� งให้ความร้อนอยู่ที�  150 - 300 องศาเซลเซียส 
โดยทั�วไปแลว้เครื�องอดัจะใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการอดั แต่ในยุโรปนิยมใชแ้บบไฮดรอลิก โดยรูปร่าง
ของผลิตภณัฑ์ที�ได้นั�นขึ� นอยู่กับการเย็นตวัลงหลังจากวตัถุดิบผ่านหัวดาย โดยการเย็นตวันั�น         
เป็นสิ�งสาํคญัที�ทาํใหไ้อนํ�าควบแน่นอยูใ่นผลิตภณัฑ ์นอกจากนี�แลว้ความดนัของไอนํ� าก็มีผลต่อพื�นผิว
ของผลิตภณัฑ์ดว้ย โดยทั�วไปแลว้เครื�องอดัแท่งแบบลูกสูบสามารถผลิตถ่านอดัแท่งไดป้ระมาณ        
40 - 1,000 กิโลกรัมต่อชั�วโมง และมีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร 
 2. เครื�องผลติถ่านอดัแท่งแบบเกลยีว (Screw Press) 
  เครื� องผลิตถ่านอัดแท่งแบบเกลียว เป็นเครื� องมือที�อ ัดโดยวตัถุดิบจะถูกป้อน                     
ผา่นฮอ็ปเปอร์และจะถูกอดัโดยเกลียวอดั โดยทั�วไปแลว้เครื�องอดัแบบเกลียวอดัแบ่งเป็น 3 ประเภท 
ดงันี�  
  2.1 เครื�องผลิตถ่านอดัแท่งแบบเกลียวอดัไม่ใช้ความร้อน (Conical Screw Press)            
จะอดัวตัถุดิบผา่นหวัดาย โดยหวัดายแบบเจาะให้เป็นรู (Perforated Matrix) โดยส่วนมากจะทาํเป็น 2 รู 
และจะให้ผลิตภณัฑ์ที�มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ส่วนความยาวนั�นขึ�นอยูก่บัมีด      
ที�จะตดั ส่วนหวัดายแบบรูเดียว (Single-die Matrix) จะให้ผลิตภณัฑ์ที�มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 
10 เซนติเมตร 
  2.2 เครื�องผลิตถ่านอดัแท่งแบบเกลียวใชค้วามร้อน (Screw Press with Heated Die) 
วตัถุดิบจะถูกอดัโดยสกรูผา่นหวัดายที�ให้ความร้อน หวัดายทาํหนา้ที�ในการป้องกนัการรวมตวักนั
ของวตัถุดิบ อันเนื�องมาจากการหมุนของเกลียว โดยหัวดายนี� จะได้รับความร้อนประมาณ                
300 องศาเซลเซียส และสามารถให้ความร้อนแก่ว ัตถุดิบประมาณ 200 องศาเซลเซียส                      
ในกระบวนการผลิต โดยทั�วไปแลว้จะใชม้อเตอร์ไฟฟ้าในการส่งแรงในการอดั ผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ะมี
เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร 
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  2.3 เครื�องผลิตถ่านอดัแท่งแบบเกลียวคู่ (Twin Screw Press) ประกอบดว้ย แกนหมุน 
2 แกน ที�เชื�อมติดกบัส่วนของเกลียว โดยจะมีการให้ความร้อนโดยใช้ไอนํ�า ซึ� งจะทาํให้วตัถุดิบ            
มีความร้อนสูงถึง 250 องศาเซลเซียส และไอนํ�าที�ใช้แล้วนั� นจะถูกควบแน่นโดยนํ�าหล่อเย็น              
โดยจะได้ผลิตภณัฑ์ที�มีขนาด 3 - 8 เซนติเมตร และมีความชื�น 25 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปียก            
โดยกาํลงัการผลิตนั�นอยูที่�ประมาณ 2,800 - 3,600 กิโลกรัมต่อชั�วโมง ขึ�นอยูก่บัชนิดของวตัถุดิบ 
 
การอดัของเครื�องอดัแบบเกลยีวอดั 
 การอดัแท่งเชื�อเพลิงแขง็โดยกระบวนการเอก็ซ์ทรูชนั ประกอบดว้ย อุปกรณ์หลกัที�สําคญั
ในเครื�องอดั (Extruder) ดงันี�  สกรูอดั, Barrel, แม่พิมพ ์(Die) และตน้กาํลงัที�ใชข้บัสกรูอดั ซึ� งชิ�นส่วน
ที�สาํคญัที�สุดในกระบวนการอดัแท่งเชื�อเพลิงแขง็ คือ ตวัสกรูอดั โดยสกรูอดัที�ใชเ้ป็นแบบสกรูอดัเดี�ยว 
และมีหลกัการทาํงานของเครื�องอดัแท่งเชื�อเพลิงแขง็และองคป์ระกอบของการอดัแท่งเชื�อเพลิงแข็ง 
ดงันี�  
 หลกัการอดัรีด (Extrusion) 
 การอดัรีด คือ กระบวนการบงัคบัให้วตัถุดิบเคลื�อนตวัผ่านแม่พิมพ์ เพื�อให้ได้ลกัษณะ 
ของรูปทรงตามความตอ้งการออกมาสู่ภายนอกอย่างต่อเนื�อง หลกัการพื�นฐานในการเคลื�อนตวั      
ของอนุภาคของชีวมวล ภายในสกรูอดัแท่งเชื�อเพลิงนั�นจะเกิดจากแรงเสียดทาน โดยที�แรงเสียดทาน
จะเป็นตวักลางที�ทาํใหอ้นุภาคเคลื�อนที�ไป ไดน้าํความรู้จากอุตสาหกรรม และกระบวนการฉีดพลาสติก
มาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบเครื�องผลิตเชื�อเพลิงแท่งแขง็ จากเชื�อเพลิงชีวมวล จาํพวกกะลามะพร้าว 
แกลบ ขี� เลื�อย เป็นตน้ เพื�ออดัชีวมวลเหล่านี� ให้รวมกนัไดเ้ป็นแท่งเชื�อเพลิงแข็ง ซึ� งทาํการพิจารณา
ออกแบบไดง่้าย หลกัการทาํงานไม่สลบัซับซ้อนและสามารถทาํงานไดต้่อเนื�อง รวมถึงมีตน้ทุน     
ในการสร้างที�ต ํ�า โดยปกติกระบวนการอดัรีดเยน็จะแบ่งช่วงการทาํงานของสกรูออกเป็น 2 ช่วง คือ 
(ดงัภาพประกอบ 2)   
 1.  ช่วงการป้อนวตัถุดิบและลาํเลียง (Feed Section) 
 2.  ช่วงการอดัตวั (Compression Section) 
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ภาพประกอบ 2  โครงสร้างและการแบ่งช่วงการทาํงานภายในเกลียวอดั 
ที�มา : ประสาน  สถิตเรืองศกัดิ_ . 2546 : 62 

 

 ช่วงการป้อนวตัถุดิบและลาํเลยีง (Feed Section) 
 ช่วงการป้อนและการลาํเลียงวตัถุดิบนั�น ชีวมวลจะถูกป้อนลงมาจากดา้นบนมาเก็บไว ้       
ที�ถงัป้อน (Hopper) ซึ� งชีวมวลจะอยูใ่นลกัษณะของเม็ดหรือผง แลว้จะเคลื�อนตวัหล่นลงบนเกลียว
ลาํเลียง จากนั�นเกลียวลาํเลียงจะขนถ่ายชีวมวลเขา้สู่ช่องการอดัตวั การไหลของชีวมวลลงในช่องสกรู 
จะพิจารณาเป็นการไหลแบบจุกอดั (Plug Flow) ซึ� งที�ทุก ๆ หนา้ตดัของเบดอนุภาคของชีวมวลจะมี
ความเร็วเท่า ๆ กนั และไม่มีการเสียรูปของเบดอนุภาคของชีวมวลภายในขอบเขตที�กาํลงัพิจารณาอยู ่
การเคลื�อนตวัของอนุภาคชีวมวลในช่วงลาํเลียงเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความเร็วของอนุภาค
ชีวมวลที�ผวิของ Barrel และที�ผวิของสกรู ซึ� งถา้หากความเร็วสัมพทัธ์ของสองตาํแหน่งนี� มีค่าเป็นศูนย ์
(มีความเร็วเท่ากนั) เป็นผลทาํให้ไม่เกิดการเคลื�อนตวัไปขา้งหน้าของอนุภาคชีวมวลการขนถ่าย
อนุภาคที�มีผลมาจากการเคลื�อนที�สัมพทัธ์ของตาํแหน่งที�ขอบเขตที�พิจารณาเรียกวา่ การลาํเลียงอนุภาค
เนื�องจากการฉุด (Drag Induced Solid Conveying) อตัราการไหลของอนุภาคของชีวมวล หาไดจ้าก
แรงที�กระทาํบนอนุภาคบริเวณขอบเขตที�พิจารณา ซึ� งแรงที�กระทาํในกรณีที�ขอบเขตมีขนาดใหญ่ 
จะเป็นแรงที�เกิดจากความเสียดทานที�กระทาํบนอนุภาคของชีวมวลในขอบเขตที�พิจารณา 
 ช่วงการอดัตัว (Compression Section) 
 วตัถุดิบจะถูกอัดตัวโดยการเพิ�มชั� นของเกรเดียนท์ของความดันในแนวแกนสกรู            
ซึ� งวตัถุดิบจะถูกอดัตวักนัแน่นและผา่นเขา้ไปในแม่พิมพ ์แต่หากการไหลในร่องของสกรูยงัไม่เกิด
ความดนัจะทาํให้ไม่เกิดเบดอนุภาคของชีวมวลและจะไม่เกิดการไหลแบบจุกอดั โดยมากจะเกิด        
ในกรณีที�เป็นการไหลแบบไม่เตม็ร่องเกลียวการอดัตวั คือ การที�อนุภาคชีวมวลถูกแรงกระทาํ (กดอดั) 
จนอนุภาคเกาะตวักนัเป็นกอ้นแข็ง และเครื�องผลิตเชื�อเพลิงแท่งแข็งไดใ้ชส้กรูในการอดัรีดชีวมวล
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ใหผ้า่นแม่พิมพอ์อกมาเป็นเชื�อเพลิงแท่งแขง็ โดยในการอดัรีดแบบเยน็ตอ้งมีการเตรียมวตัถุดิบและ
ตวัประสาน ซึ� งทาํหนา้ที�เป็นกาวยดึ เกาะอนุภาคชีวมวลใหเ้ป็นแท่งหลงัจากผา่นกระบวนการอดัรีดแลว้ 
 
เศรษฐศาสตร์ทางวศิวกรรม 
 ตน้ทุน (Cost) หมายถึง รายจ่ายที�เกิดขึ�นเพื�อให้ไดม้าซึ� งสินคา้หรือบริการ โดยคาดหวงัวา่
จะก่อใหเ้กิดประโยชน์หรือไดผ้ลตอบแทนกลบัมา ไม่วา่ในปัจจุบนัหรืออนาคต ซึ� งการไดม้าซึ� งสินคา้
และบริการนั�นอาจใชเ้งินสด สินทรัพยอื์�น ๆ หรือการให้บริการเพื�อแลกมาก็ได ้ในทางบญัชีต้นทุน 
ยงัหมายถึง ตวัเลขขอ้มูลทางบญัชีที�ไดท้าํการบนัทึกไว ้เพื�อใชใ้นการวางแผน ควบคุมการดาํเนินงาน 
วางแผนงบประมาณ ในการจดัซื�อวตัถุดิบ จา้งแรงงาน ตลอดจนคาํนวณออกมาเป็นราคาขาย และ
ประมาณการกาํไร เพื�อใชใ้นการตดัสินใจลดหรือเพิ�มการลงทุนในอนาคต ในดา้นการผลิตอุตสาหกรรม 
ต้นทุน จะหมายถึง จาํนวนเงินที�ใชจ่้ายไปในการผลิตสินคา้ทุกขั�นตอน   
 ชนิดของต้นทุน 

 1.  การจําแนกต้นทุนตามหน้าที�การผลติ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
  1.1 ค่าวสัดุทางตรง (Direct Materials) เป็นตน้ทุนที�นาํไปซื�อหรือเพื�อให้ไดม้าซึ� งวตัถุดิบ 
ซึ� งเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการผลิตของสินคา้ 
  1.2 ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) เป็นตน้ทุนที�ใชใ้นการจา้งแรงงาน เพื�อให้แรงงาน
ดงักล่าวนาํวตัถุดิบมาทาํการแปรสภาพเป็นสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจา้งที�จ่ายให้ช่างตดัเยบ็
เสื�อผา้สาํเร็จรูป 
  1.3 ค่าใชจ่้ายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หรือค่าโสหุ้ย จะเป็นค่าใชจ่้ายอื�น ๆ 
อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่านํ�าประปา ค่าเช่าโรงงาน เป็นตน้ 
 2.  การจําแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
  2.1 ตน้ทุนคงที� (Fixed Cost) จะหมายถึง ตน้ทุนที�มีจาํนวนไม่เปลี�ยนแปลง แปรผนั
ตามปริมาณการผลิต ไม่วา่จะมีการผลิตมากนอ้ยเพียงใด ตน้ทุนคงที�นี� จะเท่าเดิมเสมอ แมว้า่จะไม่มี
การผลิตก็ตอ้งเสียตน้ทุนนี�  เช่น ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเครื�องจกัร 
  2.2 ตน้ทุนแปรผนั (Variable Cost) จะหมายถึง ตน้ทุนที�มีการเปลี�ยนแปลงแปรผนั
ไปตามจาํนวนการผลิต เมื�อมีการผลิตจาํนวนมากขึ�นแลว้ตน้ทุนแปรผนัจะมีจาํนวนมากขึ�นดว้ย 
  2.3 ตน้ทุนรวม (Total Cost) หมายถึง ตน้ทุนทั�งหมดในการดาํเนินการ ซึ� งเป็นผลรวม
ของตน้ทุนคงที�และตน้ทุนแปรผนันั�นเอง 
 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even Analysis) จึงเป็นการวิเคราะห์และอธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุนการผลิต (ตน้ทุนคงที� ตน้ทุนแปรผนั และตน้ทุนรวม) ต่อปริมาณ         
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การผลิตและราคาขาย (ซึ� งจะเป็นตวักาํหนดรายได)้ โดยจุดคุม้ทุน (Break-even Point) จะหมายถึง
จุดที�ปริมาณการผลิตทาํให้เกิดรายได้เท่ากบัรายจ่ายหรือตน้ทุนการผลิตพอดี ซึ� งหากมีการผลิต     
นอ้ยกวา่ปริมาณของจุดคุม้ทุนนี�จะทาํใหข้าดทุน แต่หากวา่สามารถผลิตหรือขายไดม้ากกวา่ปริมาณ
ของจุดคุม้ทุนนี�ก็จะเกิดกาํไร 
 ระยะคืนทุน (Payback Period) ไดแ้ก่ ระยะเวลาที�ผลตอบแทนสุทธิจากการดาํเนินงาน     
มีค่าเท่ากบัค่าลงทุนของโครงการ โดยจะพิจารณาจาํนวนปีที�จะไดรั้บผลตอบแทนคุม้กบัเงินลงทุน 
 1. กรณีกระแสเงินสดเขา้สุทธิเท่ากนัทุกปี สามารถคาํนวณไดด้งันี�  

ระยะเวลาคืนทุน  =  เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเริ�มโครงการ 
        เงินสดรับสุทธิรายปี 
 

 2. กรณีกระแสเงินสดเขา้สุทธิรายปีแตกต่างกนั สามารถคาํนวณไดด้งันี�  
  ระยะเวลาคืนทุน  =  จาํนวนปีก่อนคืนทุน +         ส่วนที�เหลือ 

          กระแสเงินสดทั�งรายปี 
 การลงทุนใด ๆ ที�ไดรั้บผลตอบแทนคุม้กบัจาํนวนเงินที�ลงทุนอยา่งรวดเร็ว ยอ่มเป็นการดี
เพราะโอกาสเสี�ยงต่อการขาดทุนในอนาคตมีนอ้ยลง และผูล้งทุนสามารถนาํเงินผลตอบแทนส่วนเกิน
จากเงินที�ลงทุนมาหาผลประโยชน์อยา่งอื�นต่อไปไดอี้ก (ประสิทธิ_   ตงยิ�งศิริ. 2545 : 38) 
 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 ทองทิพย ์ พลูเกษม (ออนไลน์. 2542) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการนาํเอาเปลือกทุเรียน
ที�เหลือทิ�งมาผลิตเชื�อเพลิงอดัแท่ง โดยวิธีการอดัแท่งแบบร้อนและเยน็ เพื�อเปรียบเทียบคุณสมบติั
ทางด้านเชื�อเพลิงและการสิ�นเปลือง พลงังานไฟฟ้าที�ใช้ในการอดั จากการศึกษาพบว่า เมื�อนาํ
เปลือกทุเรียนที�มีความชื�นร้อยละ 75 - 80 มาสับให้เป็นชิ�นเล็ก ๆ ด้วยเครื� องสับ แล้วตากแดด           
จนมีความชื�นเฉลี�ยร้อยละ 45 ไปอดัแท่งแบบเย็นโดยไม่ใช้ตวัประสานและใช้ตวัประสาน และ
นาํไปตากแดดใหแ้หง้ เปลือกทุเรียนอดัแท่งดงักล่าวจะให้ค่าความร้อนใกลเ้คียงกนั โดยให้ค่าความร้อน 
3,671, 3,699 และ 3,625 กิโลแคลอรี� /กิโลกรัมนํ�าหนกัแหง้ สาํหรับการอดัแท่งแบบที�ไม่ใชต้วัประสาน, 
แบบที�ใช้แป้งเปียกและแบบที�ใช้โมลาส เป็นตวัประสาน ตามลาํดบั สาํหรับการอดัแท่งแบบร้อน 
ซึ� งจะนาํเปลือกทุเรียนที�มีความชื�นร้อยละ 45 นี� ไปตากแดด ให้เหลือความชื�นร้อยละ 10 เสียก่อน
แลว้จึงนาํมาอดัร้อน พบวา่ เปลือกทุเรียนที�อดัแท่งดว้ยวิธีนี�  จะให้ความร้อนเฉลี�ยสูงกวา่การอดัแบบเยน็  
โดยมีค่าความร้อน 3,841.5 กิโลแคลอรี� / กิโลกรัมนํ�าหนักแห้ง ซึ� งใกล้เคียงกนักบัค่าความร้อน            
ที�ไดจ้ากฟืนไมยู้คาลิปตสั อย่างไรก็ตาม การอดัดว้ยวิธีอดัร้อนนี�  จะมีการใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลี�ย 
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0.45 กิโลวตัต์-ชั�วโมง/กิโลกรัมนํ� าหนักแห้ง ซึ� งสูงกว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที�ใช้ในการอัดเย็น            
(0.08 กิโลวตัต์-ชั�วโมง/กิโลกรัมนํ�าหนกัแห้ง) นอกจากนี� ในการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
ของความร้อนของเปลือกทุเรียนอดัแท่ง ทั�งแบบอดัร้อนและแบบอดัเยน็ พบวา่ เปลือกทุเรียนอดัแท่ง
จะมีประสิทธิภาพในการใชง้านของความร้อนสูงกวา่ฟืนไมย้คูาลิปตสัร้อยละ 6 
 ภิตินนัท ์ รัตนไตรสิงห์ (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาและพฒันาการผลิตถ่านอดัแท่งจากผงถ่าน 
ไดน้าํผงถ่าน 3 ชนิดมาใช้ในการศึกษาไดแ้ก่ ถ่านไมม้ะขาม ถ่านกะลามะพร้าว และถ่านไมฉ้าํฉา 
ส่วนผสมของผงถ่านหลกัต่อผงถ่านรอง 3 ระดบั คือ 10:0.5 10:1.0 และ 10:1.5 แป้งมนัสําปะหลงั
ถูกใชเ้ป็นตวัยดึผงถ่านดว้ยอตัราส่วนของผงถ่านหลกัต่อแป้งมนัเป็น 10:0.5 10:1.0 และ 10:1.5 พบวา่ 
ความหนาแน่นเท่ากบั 190 - 280 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความชื�นเท่ากบั 5.6 - 8.8 เปอร์เซ็นต์
มาตรฐานแหง้ ความแขง็แรงของถ่านอดัแท่งจากส่วนผสมผงถ่านหลกัต่อแป้งมนั 10:1.5 รับแรงได้
สูงสุดทุกการทดลอง เมื�อใชผ้งถ่านหลกัต่อแป้งมนั 10:0.5 10:1.0 และ 10:1.5 มีค่าความแข็งเท่ากบั 
0.25 - 0.95 0.77 - 1.76 และ 0.79 - 2.24 เมกกะปาสคาล ตามลาํดบั ถ่านอดัแท่งที�ใชส่้วนผสมระหวา่ง
ถ่านไมม้ะขามกบัถ่านกะลามะพร้าว 10:1.5 และถ่านไมม้ะขามต่อแป้งมนั 10:1.0-1.5 ให้ค่าความร้อน
สูงสุดเป็น 5,081.26 - 5,289.20 แคลอรีต่อกรัม ซึ� งมีค่าความร้อนมากกวา่ถ่านที�ผลิตและจาํหน่ายทั�วไป 
84.68 เปอร์เซ็นต ์เครื�องอดัถ่านแท่งใชก้าํลงัขณะทาํงาน 1,044 - 1,441 วตัต ์และใชพ้ลงังานจาํเพาะ
เท่ากบั 0.67 - 2.03 วตัตช์ั�วโมงต่อถ่านแท่ง และมีอตัราการทาํงาน 840 - 1740 แท่งต่อชั�วโมง 
 วานิช  โสภาสพ  และคณะ (2550 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัการผลิตถ่านอดัแท่งดว้ยเศษวสัดุ
เหลือใชเ้พื�อเป็นพลงังานทดแทน ไดศึ้กษาคน้ควา้ วิจยั และพฒันา เพื�อวตัถุประสงค ์ศึกษาคุณภาพ 
ศกัยภาพ และประสิทธิภาพ ตลอดจนการนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ โดยผลิตถ่านอดัแท่ง
จากวสัดุเหลือใช้จากการเกษตรกรรม ประเภทเปลือกถั�วลิสง เปลือกเมล็ดทานตะวนั และเปลือก     
ถั�วลิสงผสมเปลือกเมล็ดทานตะวนั การดาํเนินการวจิยั โดยการนาํเศษวสัดุเหลือใชจ้ากเปลือกถั�วลิสง 
เปลือกเมล็ดทานตะวนั และเปลือกถั�วลิสงผสมเปลือกเมล็ดทานตะวนั เบื�องตน้ทาํการวิจยัศึกษา 
วเิคราะห์ลกัษณะสภาพทางพฤกษศาสตร์ของพืชถั�วลิสง สภาพทางพฤกษศาสตร์ของพืชทานตะวนั 
เมื�อเขา้สู่กระบวนการผลิตถ่านอดัแท่ง ดว้ยเครื�องอดัแท่งดว้ยขดลวดแบบเกลียวความร้อน ซึ� งมี
อุณหภูมิที�กระบอกอดัแท่ง ประมาณ 350 องศาเซลเซียส เขา้สู่ขั�นตอนวธีิการหาอตัราส่วนที�เหมาะสม 
ตรวจวดัค่าและทดสอบหาคุณภาพของเชื�อเพลิงอดัแท่ง เช่น ค่าความชื�น สารระเหย ค่าความร้อน 
คาร์บอนคงตวั ความหนาแน่นของมวลถ่านอดัแท่ง การแตกร่วนของมวลถ่านอดัแท่ง กาํมะถนั        
เถา้ถ่าน ผลจากการวเิคราะห์คุณสมบติัทางดา้นเชื�อเพลิง สรุปผลการวจิยัพบวา่คุณสมบติัของเปลือก
ถั�วลิสงอัดแท่ง มีปริมาณสารระเหยน้อยที�สุด คือ 69 % และเปลือกเมล็ดทานตะวนัอัดแท่ง              
มีปริมาณเถา้นอ้ยที�สุด คือ 2.6 % คาร์บอนคงตวัพบวา่ เปลือกถั�วลิสงอดัแท่งมีคาร์บอนคงตวัมากที�สุด 
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คือ 27.0 % และค่ากาํมะถันพบว่า เปลือกถั�วลิสง เปลือกเมล็ดทานตะวนั และเปลือกถั�วลิสง           
ผสมเปลือกเมล็ดทานตะวนัอัดแท่ง มีค่าเท่ากัน คือ 0.0 % และค่าความร้อนพบว่าเปลือก               
เมล็ดทานตะวนัอดัแท่ง มีค่าความร้อนมากที�สุด คือ 4,730 กิโลแคลอรี� /กิโลกรัม การทดสอบ         
ด้านคุณภาพของเชื�อเพลิงอดัแท่งพบว่า ค่าความหนาแน่น ดชันีการแตกร่วน ค่าการทนแรงอดั        
ของเปลือกถั�วลิสง มีค่ามากที�สุด คือ 1.178 กรัม / ลูกบาศก์เซนติเมตร เปลือกถั�วลิสงผสมเปลือก
เมล็ดทานตะวนั 1.164 กรัม / ลูกบาศก์เซนติเมตร และเปลือกเมล็ดทานตะวนัอดัแท่ง 1.15 กรัม / 
ลูกบาศก์เซนติเมตร ประสิทธิภาพการให้ความร้อนของเปลือกเมล็ดทานถั�วลิสง 42.17 %                
เปลือกเมล็ดทานตะวนั 39.38 % และเปลือกถั�วลิสงผสมเปลือกเมล็ดทานตะวนัอดัแท่ง 40.97 % 
เมื�อนาํมาเปรียบเทียบความร้อนจากฟืนไม ้18.93 % พบเศษวสัดุดงักล่าวเหล่านี� มีค่าความร้อน           
สูงกวา่ฟืนไม ้
 จากผลการทดลองคุณภาพของเชื�อเพลิงอดัแท่งจากเศษวสัดุเหลือใช ้จากเปลือกถั�วลิสง
เปลือกเมล็ดทานตะวนัและเปลือกถั�วลิสงผสมเปลือกเมล็ดทานตะวนั สามารถนาํมาใชเ้ป็นเชื�อเพลิง
พลงังานทดแทนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ความร้อนจากเชื�อเพลิงถ่านอดัแท่งดว้ยเศษวสัดุเหลือใช้
ดงักล่าว นาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดง้่าย สะดวก เพื�อเป็นการประหยดัพลงังาน ช่วยลดค่าใชจ้่าย 
และลดขยะมูลฝอยจากเศษวสัดุเหลือจากการเกษตรชนิดต่าง ๆ ที�ก่อให้ปัญหาด้านเกิดมลพิษ           
โดยตั�งอยู่บนพื�นฐานของการพึ�งพาพลงังานจากแหล่งทอ้งถิ�นภายในประเทศ สามารถผลิตและ       
ใช้พลงังานอย่างย ั�งยืน ซึ� งจะเป็นหนทางหนึ� งที�ช่วยลดการทาํลายทรัพยากรที�เกิดขึ�นในปัจจุบนั     
ช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติ เชื�อว่าพลงังานทดแทนจะเป็นหนทางหนึ� งของการแก้ไข
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน รักษาสิ� งแวดล้อม แนวโน้มสามารถเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต       
ของประเทศได ้
 วรวรรณ  สังแกว้ (2551 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องการแปรรูปเปลือกทุเรียน
เป็นวสัดุเชื�อเพลิง ซึ� งผลการวิจยัพบวา่ การเผาในตูอ้บลมร้อนไฟฟ้าที�อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 
ให้ผลผลิตถ่านสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เวลาในการเผาเปลือกทุเรียนที�หั�นเป็นชิ�นบาง ชิ�นหนา  
กอ้นใหญ่และแบบอดักอ้นกลมเฉลี�ยเท่ากบั 3.44, 4.54, 7.41, และ 4.51 ชั�วโมง ตามลาํดบั ผลผลิต     
ที�ไดรั้บจากเปลือกทุเรียนพบวา่ การเผาในเตาเผาถ่านดินให้ถ่านเฉลี�ยร้อยละ 2.47 การเผาในตูอ้บลมร้อน
ไฟฟ้าเมื�อหั�นเปลือกทุเรียนเป็นชิ�นใหถ่้านร้อยละ 10.03 - 11.59 ลกัษณะและคุณภาพ ถ่านเปลือกทุเรียน
ที�หั�นเป็นชิ�น มีความชื�นร้อยละ 4.57 - 5.14 เถา้ร้อยละ 6.6 - 9.0 และค่าความร้อน 4,933 - 4,990 แคลอรี�
ต่อกรัม ถ่านเปลือกทุเรียนที�อดัแบบแท่ง มีความชื�นร้อยละ 5.31 - 7.71 เถา้ร้อยละ 6.58 - 8.86 และ
ค่าความร้อน 4,606 - 5,749 แคลอรี� ต่อกรัม ถ่านเปลือกทุเรียนทุกรูปแบบใชเ้วลาในการติดไฟเพียง     
2 - 3 นาที ถ่านเปลือกทุเรียนที�หั�นเป็นชิ�นจาํนวน 50 กรัม ใช้เวลาในการเผาไหม ้25 - 35 นาที          
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ถ่านเปลือกทุเรียนที�อดักอ้นกลม 50 กรัม ใชเ้วลาในการเผาไหมน้าน 27 - 39 นาที ปริมาณถ่าน 50 กรัม 
มีผลทาํให้นํ�า 500 มิลลิลิตร ร้อนเป็นไอ ปริมาณถ่านที� 100 กรัม มีผลทาํให้นํ� า 500 มิลลิลิตร         
เดือดโดยใชเ้วลาประมาณ 20 นาที เปลือกทุเรียนพนัธ์ุหมอนทองเมื�อนาํมาแปรรูปเป็นถ่านในรูปแบบ
ต่าง ๆ จะมีคุณภาพใกล้เคียงกับถ่านไม้มาตรฐาน การเผาเปลือกทุเรียนในตู้อบลมร้อนไฟฟ้า           
ให้ผลผลิตถ่าน 100 เปอร์เซ็นต์ ถ่านเปลือกทุเรียนสามารถนาํไปใช้เป็นเชื�อเพลิงไดดี้ โดยเฉพาะ 
ถ่านเปลือกทุเรียนที�หั�นเป็นชิ�นหนา ซึ� งมีขั�นตอนการผลิตที�ง่าย การแปรรูปเปลือกทุเรียน              
เป็นผลิตภณัฑถ่์าน ควรลดความชื�นก่อนนาํเขา้เผาจะทาํใหล้ดตน้ทุนการผลิตลงไดม้าก 
 ศุภฤกษ ์ ดวงขวญั (ออนไลน์. 2553) ไดศึ้กษาทดลองการอดัแท่งเชื�อเพลิงทั�งแบบชนิดอดัร้อน 
(Hot Press Process) และอดัเยน็ (Cold Press Process) ของเปลือกทุเรียนสองสายพนัธ์ุ คือ พนัธ์ุชะนี
และพนัธ์ุหมอนทอง โดยการนาํเปลือกทุเรียนที�เหลือทิ�ง มาสับดว้ยเครื�องหั�นยอ่ยซากพืชให้มีขนาด
ประมาณ 8 มิลลิเมตร นาํไปตากแดดให้มีความชื�นพอเหมาะต่อการอดัแท่งทั�งสองแบบ แลว้นาํไป
อดัแท่งเชื�อเพลิงทั�งชนิดแบบอดัร้อนและอดัเยน็ นาํแท่งเชื�อเพลิงแข็งดงักล่าวมาวิเคราะห์คุณสมบติั
ทางดา้นเชื�อเพลิง โดยการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบทางเคมี (Chemical Component Analysis) รวมทั�ง
ค่าความร้อน (Heating Value) ทดสอบความหนาแน่นของแท่งเชื�อเพลิง (Density) หาค่าความสิ�นเปลือง
พลงังานไฟฟ้าที�ใชใ้นระหวา่งการอดั (Energy Consumption) หาค่าพลงังานดุลยต์่อชั�วโมง (Hour 
Energy Balance) และหาประสิทธิภาพการใชง้านของความร้อน (Heat Utilization Efficiency) ปรากฏวา่ 
จะมีปริมาณขี� เถา้ (Ash Content) และสารละเหย (Volatile Matters) ใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 5.5 - 8.0 
และ 72.4 - 81.1 ตามลาํดบั สาํหรับค่าคาร์บอนเสถียร (Fixed Carbon) ของเชื�อเพลิงอดัแท่งแบบอดัร้อน 
มีค่าเท่ากบัร้อยละ 10.2 และ 7.2 สาํหรับเปลือกทุเรียนของสายพนัธ์ุชะนีและหมอนทองตามลาํดบั 
ซึ� งจะสูงกว่าค่าคาร์บอนเสถียรของการอดัเย็นที�มีค่าเฉลี�ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 4.3 - 7.6 ในด้าน          
ค่าความร้อนของเปลือกทุเรียนอดัแท่ง ทั�งแบบอดัร้อนและอดัเยน็ อยูร่ะหวา่ง 3,609 - 3,844 แคลอรี� /กรัม 
โดยแท่งเชื�อเพลิงแบบอดัร้อนจะให้ค่าความร้อนสูงกว่าแบบอดัเย็นเล็กน้อย ค่าความหนาแน่น    
ของเปลือกทุเรียนอดัแท่งแบบอดัร้อนจะมีค่า 2.9 และ 3.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร สําหรับ
ทุเรียนพนัธ์ุชะนีและพนัธ์ุหมอนทอง ตามลาํดบั ซึ� งสูงกวา่แท่งเชื�อเพลิงแบบอดัเยน็ที�มีค่าระหวา่ง 
1.6 ถึง 2.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ทั�งนี�  ในการทดสอบความหนาแน่นของเปลือกทุเรียนอดัแท่ง 
โดยการหาค่าการทนแรงอดั (Compressive Strength) นั�น ผลปรากฏวา่ เปลือกทุเรียนอดัแท่งแบบ
อัดร้อนพนัธ์ุหมอนทอง มีค่าทนแรงอัดสูงที�สุด คือ เท่ากับ 60.2 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร          
ส่วนแบบอดัเยน็ทั�งสองสายพนัธ์ุมีค่าการทนแรงอดัตํ�า โดยมีค่าเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 5.5 - 12.2 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร ค่าการสิ�นเปลืองพลงังานไฟฟ้าที�ใช้พบว่าการอดัร้อนจะสิ�นเปลืองพลงังาน
ไฟฟ้าสูง คือ มีค่าระหว่าง 0.440 - 0.456 กิโลวตัต์/กิโลกรัม ในขณะที�การอดัเย็นจะสิ�นเปลือง
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พลงังานไฟฟ้าเพียง 0.050 ถึง 0.069 กิโลวตัต/์กิโลกรัม ของทั�งสองสายพนัธ์ุ สําหรับการหาพลงังานดุลย์
ต่อชั�วโมง หรือพลงังานจากเชื�อเพลิงอดัแท่งของการอดัทั�งสองแบบปรากฏวา่ วิธีการอดัแบบอดัร้อน
จะให้พลังงานจากเชื�อเพลิงอัดแท่งมากกว่าการอัดแบบอัดเย็นถึง 3 เท่า ส่วนผลการทดสอบ              
หาประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน จะพบว่าเปลือกทุเรียนอดัแท่งแบบอดัร้อนของพนัธ์ุ
หมอนทอง จะใหค้่าประสิทธิภาพการใชง้านของความร้อนสูงที�สุดถึงร้อยละ 27.7 ผลจากการศึกษา
คุณสมบติัทางด้านเชื�อเพลิงและค่าความร้อน รวมทั�งประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน       
ของเปลือกทุเรียนอดัแท่งดงักล่าว เมื�อเปรียบเทียบกบัฟืนและถ่านไมย้คูาลิปตสั คามาลดูเลนซิส แลว้ 
ปรากฏวา่เปลือกทุเรียนอดัแท่งมีคุณสมบติัทางดา้นเชื�อเพลิงใกลเ้คียงกบัฟืนและถ่าน ส่วนค่าความร้อน
จะตํ�ากวา่ถ่านประมาณ 1 เท่า สาํหรับประสิทธิภาพการใชง้านของความร้อน พบวา่ เชื�อเพลิงอดัแท่ง
จากเปลือกทุเรียนทั�งแบบอดัร้อนและอดัเยน็ มีค่าใกลเ้คียงทั�งฟืนและถ่านไม ้ 
 วไิลพร  ลกัษมีวาณิชย ์ และคณะ (2554 : บทคดัยอ่)ไดท้าํการศึกษาทดลองเรื�องพฤติกรรม
การยอมรับถ่านอดัแท่งจากซังขา้วโพดผสมกะลามะพร้าวของชุมชนตาํบลช่างเคิ�ง อาํเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่การผลิตถ่านอดัแท่งจากชีวมวลที�ขึ�นรูปดว้ยวธีิอดัเยน็ โดยใชน้ํ� าหมกัชีวภาพ
เป็นตวัประสาน มีจุดประสงค์หลกั เพื�อลดมลภาวะทางอากาศ ที�เกิดจากการเผาเศษซังขา้วโพด    
ของเกษตรกร ถ่านอดัแท่งที�ผลิตขึ�นมีสัดส่วนการผสมของผงถ่านซงัขา้วโพด และผงถ่านกะลามะพร้าว 
แปรค่าจาก 100 ถึง 0 โดยนํ�าหนกั มีจาํนวนทั�งสิ�น 7 สูตร ทุกสูตรมีสัดส่วนของผงถ่านกบันํ�าหมกัชีวภาพ 
เป็น 10:1 โดยนํ�าหนกั จากการวเิคราะห์สมบติัทางฟิสิกส์และทางความร้อนของถ่านอดัแท่งที�ผลิตได้
พบว่าทุกสูตรมีสมบติัตามมาตรฐานถ่านอดัแท่ง และสูงกว่าค่าอ้างอิงที�เคยมีการศึกษามาแล้ว       
ถ่านอดัแท่งที�ผลิตจากผงถ่านซงัขา้วโพดร้อยเปอร์เซ็นต ์มีค่าเฉลี�ยของความหนาแน่นและความชื�นเป็น 
0.63 กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร และ 6.65% ตามลาํดบั เวลาในการเผาไหมถ่้าน 1 กิโลกรัม จนหมด
เป็น 83 นาที สูงกวา่ค่าอา้งอิงที�กาํหนดให้ไม่ควรตํ�ากวา่ 60 นาที ร้อยละของปริมาณเถา้เฉลี�ย คือ 2.30 % 
ซึ� งเป็นค่าตํ�ากว่าเถ้าของถ่านไม้แดงที�มีขายในท้องตลาด ส่วนค่าความร้อนจาํเพาะเฉลี�ยที�ได้            
มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานที�กาํหนด และมีค่าเป็น 6,680 แคลอรี� ต่อกรัมเช่นเดียวกบัค่าความคงทน     
ต่อแรงกดอดัที�มีค่าเฉลี�ยเป็น 9.88 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (สูงกว่าค่าตํ�าสุดที�กาํหนดไวที้�         
8.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) จากการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสมบติัเชิงฟิสิกส์และเชิงความร้อน 
ตลอดจนการสาธิตให้แก่ชาวบา้นในตาํบลช่างเคิ�ง อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ในที�ประชุม     
ของสหกรณ์หมู่บา้น พบวา่ชาวบา้นมีความพึงพอใจกบัสมบติัทางฟิสิกส์และความร้อนของถ่านอดัแท่ง 
ในแง่ที�สามารถลดการตดัไมท้าํลายป่าเพื�อนาํมาผลิตเป็นถ่านใชน้อกจากนั�นยงัพอใจในราคาต่อหน่วย
ของถ่านที�ไม่แพง ความช่วยเหลือด้านการให้ความรู้ในขั�นตอนการผลิตและการจดัหาเครื�องมือ
อุปกรณ์การผลิต จากหน่วยงานราชการเพื�อริเริ�มโครงการผลิตถ่านใช ้หรือจาํหน่ายเป็นสิ�งที�ชาวบา้น
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มีความตอ้งการมากที�สุด อยา่งไรก็ตาม พบวา่หากชาวบา้นผลิตถ่านอดัแท่งจากผงถ่านซงัขา้วโพด 
โดยผลิตถ่านเปียกวนัละ 80 กิโลกรัม จาํหน่ายในราคา 7 บาทต่อกิโลกรัม (ถ่านแห้ง) ชาวบา้น     
ตอ้งใชเ้วลาในการผลิตยาวนานประมาณ 5 ปี จึงจะคืนทุน 



 

 

บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 งานวิจัยนี� ได้ทาํการศึกษาความต้องการการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน                
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหัก อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี การศึกษากรรมวิธีในการทาํ
ถ่านอดัแท่ง ที+มีส่วนผสมของถ่านเปลือกทุเรียน ที+นาํมาบดเป็นผงแลว้ใชแ้ป้งมนัเป็นตวัประสาน 
รวมทั�งการทดสอบกาํลงัการผลิตของเครื+องยอ่ยถ่านและเครื+องอดัถ่านแท่ง และคุณภาพของถ่านอดัแท่ง
จากเปลือกทุเรียน ขอ้มูลการใชก้๊าซหุงตม้ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหกั อาํเภอขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี ก่อนและหลังใช้ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน และการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน             
ในการผลิต ประกอบการตดัสินใจในการลงทุน โดยมีรายละเอียดของวธีิดาํเนินการวจิยัและอุปกรณ์
ที+ใชใ้นการวจิยั ตามลาํดบัดงัต่อไปนี�  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
  วิธีดาํเนินการวิจัยเพื+อศึกษาความต้องการการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน           
ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวยีนหกั สามารถแยกออกเป็นขั�นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูล
พื�นฐาน และขอ้มูลการใช้พลงังานในการประกอบอาหารของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบล
เกวยีนหกั การจดัหาเครื+องยอ่ยถ่านและเครื+องอดัถ่านแท่งดว้ยการจา้งผลิต ศึกษาการผลิตถ่านอดัแท่ง 
ทดสอบกาํลังการผลิตของเครื+ องย่อยถ่านและเครื+ องอดัถ่านแท่ง และคุณภาพของถ่านอดัแท่ง        
จากเปลือกทุเรียน การออกแบบฉลากสินคา้ ขอ้มูลการใชก้๊าซหุงตม้ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตาํบลเกวียนหัก อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ก่อนและหลงัใช้ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน และ       
การวเิคราะห์หาจุดคุม้ทุนในการผลิต รายละเอียดของขั�นตอนมีดงัต่อไปนี�  
 ข้อมูลพื�นฐานและข้อมูลการใช้พลังงานในการประกอบอาหารของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนตําบลเกวยีนหัก 
 ในการหาขอ้มูลนี�จะใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื+องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหัก จาํนวน 30 คน ซึ+ งได้หาข้อมูลเกี+ยวกับ       
ขอ้มูลพื�นฐานทั+วไป รวมไปถึงการใชพ้ลงังานในการประกอบอาหารของสมาชิกกลุ่มทุกคน 
 การจัดหาเครื�องย่อยถ่านและเครื�องอดัถ่านแท่งด้วยการจ้างผลติ 
 หลงัจากที+ไดท้าํการศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน
จนไดข้อ้สรุปว่า กว่าที+จะเป็นถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนไดน้ั�น จะตอ้งมีเครื+องจกัรที+จาํเป็นอยู่       



 

 

22

2 เครื+อง คือ เครื+องยอ่ยเปลือกถ่านกบัเครื+องอดัถ่านแท่ง โดยเครื+องทั�ง 2 ชนิดนี�  จะตอ้งใชก้บัไฟฟ้า 
220 โวลท์       
 วธีิเตรียมและทาํถ่านอดัแท่ง  

 1. การเผาเปลือกทุเรียนให้เป็นถ่าน นาํเปลือกทุเรียนที+ตากแดดจนแห้งแลว้เขา้ไปเผา      
ในเตาเผาถ่านแบบดิน อาจจะเผาร่วมกับไม้ทั+วไปก็ได้ ซึ+ งในขั�นตอนนี� จะใช้อุณหภูมิจนถึง                
270 องศาเซลเซียส ความชื�นจะค่อย ๆ ลดลงจนกระทั+งหมดไป ซึ+ งสังเกตไดจ้ากปริมาณไอนํ� าสีขาว
ที+ระเหย ที+ยงัคงอยู่ในกระบวนการจะถูกขบัออกไป ซึ+ งจะทาํให้ปริมาณคาร์บอนของถ่านเพิ+มขึ�น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกญัญา  เมา้มีทรัพย ์(2544 : 7) เรื+องการผลิตถ่าน 
 2. การยอ่ยเปลือกถ่าน นาํถ่านเปลือกทุเรียนที+ผา่นการเผาแลว้ไปยอ่ยให้เป็นผงละเอียด
ดว้ยเครื+องยอ่ยถ่าน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรุณรัตน์ วฒิุมงคลชยั (2529 : 29) เรื+องการบดยอ่ย 
 3. การผสม ขั�นตอนการผสมนั�นจะเป็นการผสมกนัระหว่างผงถ่านจากเปลือกทุเรียน 
กบัแป้งมนัสาํปะหลงั ในอตัราส่วน 3:1 และจะตอ้งผสมนํ� าลงไปเล็กนอ้ย คลุกเคลา้จนเขา้กนัดีแลว้
ก็นาํเขา้เครื+องอดัถ่านแท่งที+เตรียมไวแ้ลว้ อตัราส่วนนี� ไดต้รงกบัผลงานวิจยัของอจัฉรา  อศัวรุจิกุลชยั
(2554 : 36) 
 4. การอดัแท่งถ่าน นาํผงถ่านเปลือกทุเรียนที+ผสมแป้งมนัในอตัราส่วน 3:1 ทั�งหมด        
ใส่ลงในเครื+องอดัถ่านแท่งที+เตรียมไว ้เพื+อให้ถ่านมีขนาดความโต 5 เซนติเมตร สอดคลอ้งกบัวิทูรย ์ 
หงษสุ์มาลย ์ และสุธี  หงส์สุมาลย ์(2529 : บทคดัยอ่) 
 5. การตากแดด เนื+องจากเชื�อเพลิงอดัแท่งที+ไดย้งัมีปริมาณความชื�นอยูสู่ง จึงตอ้งนาํไป
ตากให้แห้ง เพื+อเป็นการลดความชื�นให้ไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นตม์าตรฐานแห้ง และเพื+อทาํให้เชื�อเพลิง
แข็งตวัเกาะกนัแน่น ซึ+ งวิธีที+ง่ายและถูกที+สุด สาํหรับการทาํให้แห้งก็คือการนาํไปผึ+งแดดประมาณ  
3 - 4 วนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิระ  รัตนะ  และศิริพร  จิวรพนัธ์ (2536 : 13) 
 6. บรรจุถุง นาํถ่านอดัแท่งแหง้ที+ผา่นการตากแดดจนแห้งสนิทแลว้ ใส่ถุงที+มีฉลากสินคา้
ถุงละ 1 กิโลกรัม เพื+อรอจาํหน่ายต่อไป 
 การหากาํลงัการผลติของเครื�องและคุณภาพของถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทุเรียน 

 1. การศึกษาและวิเคราะห์หากาํลังการผลิตของเครื+ อง จะทาํการหากาํลังการผลิต       
ของเครื+องยอ่ยเปลือกถ่านกบัเครื+องอดัถ่านแท่งวา่ใน 1 วนั จะสามารถผลิตไดใ้นปริมาณเท่าไร 
 2. การหาคุณภาพของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน การหาคุณภาพจากห้องปฏิบติัการ
ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การตรวจหาค่าความร้อน 
ค่าความชื�น และปริมาณเถา้  
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 ประเมินความพงึพอใจที�มีต่อฉลากสินค้าของสมาชิกกลุ่ม 

 จะทาํการเก็บขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามที+เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในดา้น 
ของความพึงพอใจที+มีต่อฉลากสินคา้ของสมาชิกที+มีส่วนร่วม จาํนวน 30 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถาม 
เกณฑใ์นการแปลผลระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นเกณฑที์+เอาค่าเฉลี+ยที+ไดจ้ากเครื+องมือวดั
มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที+กาํหนดของคะแนน กาํหนดค่าเฉลี+ยเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีความหมาย
ดงันี�   
  ค่าเฉลี+ยระหวา่ง  4.50 – 5.00  หมายความวา่  ความพึงพอใจมากที+สุด 
  ค่าเฉลี+ยระหวา่ง  3.50 – 4.49  หมายความวา่  ความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี+ยระหวา่ง  2.50 – 3.49  หมายความวา่  ความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี+ยระหวา่ง  1.50 – 2.49  หมายความวา่  ความพึงพอใจนอ้ย 
  ค่าเฉลี+ยระหวา่ง  1.00 – 1.49  หมายความวา่  ความพึงพอใจนอ้ยที+สุด 
 ข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหัก อาํเภอขลุง 

จังหวดัจันทบุรี ก่อนและหลงัใช้ถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทุเรียน 

 ในการหาขอ้มูลนี�จะใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื+องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหกั จาํนวน 30 คน ซึ+ งทาํการเก็บขอ้มูลเกี+ยวกบั
การใช้ก๊าซหุงตม้ของสมาชิก ก่อนและหลงัใช้ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนว่าจะช่วยให้สามารถ 
ลดค่าใชจ่้ายจากการใชก้๊าซหุงตม้ลงไดจ้ริงหรือไม่ 
 การวเิคราะห์หาจุดคุ้มทุนของการผลติถ่านอดัแท่ง  
 โดยจุดคุ้มทุนคือจุดที+ไม่มีผลกาํไรหรือขาดทุน ในการดาํเนินการผลิต พิจารณาจาก
ความสัมพนัธ์ค่าใชจ่้ายในการผลิตและรายไดจ้ากการขายถ่าน ดงันี�  
 1. ค่าใชจ่้ายในการผลิตถ่าน  คาํนวณจาก 
  C = F + VN …………………. (1) 
  เมื+อ C คือ ค่าใชจ่้ายในการผลิตถ่าน (บาท) 
   F คือ ตน้ทุนคงที+ของราคาเครื+องจกัรในการผลิตทั�งหมด (บาท) ไดแ้ก่ เครื+องยอ่ยถ่าน 
และเครื+องอดัถ่านแท่งถ่าน 
   V คือ ตน้ทุนแปรผนั (บาท/กิโลกรัม) ที+เกิดขึ�นในการผลิตต่อหน่วยกิโลกรัม     
ของถ่านอดัแท่ง ไดแ้ก่ ค่าแรง ค่าไฟฟ้าและค่าวสัดุหลกัที+ใชใ้นการผลิต 
   N คือ ปริมาณถ่านอดัแท่งที+ผลิตได ้(กิโลกรัม) 
 2. รายไดจ้ากการขายถ่านอดัแท่ง  คาํนวณจาก 
  R = IN …………………. (2) 
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  เมื+อ R คือ รายไดจ้ากการขายถ่านอดัแท่ง 
   I คือ ราคาขายต่อกิโลกรัม  
   N คือ จาํนวนกิโลกรัม ของถ่านที+ผลิตขาย 
 จุดคุม้ทุนเกิดขึ�นเมื+อ สมการที+ (1) เท่ากบัสมการที+ (2) ซึ+ งทาํใหเ้กิดจุดคุม้ทุน 
 
อุปกรณ์ที�ใช้ในการวจัิย 
 อุปกรณ์ที+ใชใ้นงานวจิยัทั�งหมดมีดงัต่อไปนี�  
 1.  เปลือกทุเรียนพนัธ์ุหมอนทอง 
 2.  แป้งมนั 
 3.  นํ�าเปล่า 
 4.  เตาเผาถ่าน  
 5. เครื+องยอ่ยถ่าน (3 แรงมา้) 1 เครื+อง 
 6.  เครื+องอดัถ่านแท่ง (5 แรงมา้) 1 เครื+อง 
 
 



บทที�  4 

ผลและการวจิารณ์ 
 

 ผลการศึกษาวิจยัการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบล
เกวยีนหกั อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษามีรายละเอียดดงันี'    
 1.  ขอ้มูลพื'นฐานและขอ้มูลการใชพ้ลงังานในการประกอบอาหารของสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนตาํบลเกวยีนหกั 
 2.  เครื0องยอ่ยถ่านและเครื0องอดัถ่านแท่งดว้ยการจา้งผลิต 
 3.  ผลการวเิคราะห์กาํลงัการผลิตของเครื0องและคุณภาพของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน  
 4.  ผลการวเิคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจที0มีต่อฉลากสินคา้ของสมาชิกกลุ่ม 
 5.  ขอ้มูลการใช้ก๊าซหุงตม้ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหกั อาํเภอขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี ก่อนและหลงัใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 
 6.  ผลการวเิคราะห์หาจุดคุม้ทุนของการผลิตถ่านอดัแท่ง 

      
ข้อมูลพื�นฐานและข้อมูลการใช้พลังงานในการประกอบอาหารของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ตําบลเกวยีนหัก 
 
ตาราง  2 ขอ้มูลพื'นฐานทั0วไปและแนวความคิดการใชพ้ลงังานหุงตม้ของสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

ตาํบลเกวยีนหกั 
 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
     1.1  ชาย   
     1.2  หญิง 

 
5 

25 

 
16.7 
83.3 

รวม 30 100 
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ตาราง  2 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
2.  อาย ุ
     2.1  นอ้ยกวา่ 20 
     2.2  31 - 40 
     2.3  41 - 50 
     2.4  51 - 60 
     2.5  61 - 70 
     2.6  มากกวา่ 70                                                                                             

 
1 
7 
5 

10 
6 
1 

 
3.3 

23.3 
16.7 
33.3 
20.0 
3.3 

รวม 30 100 
3.  วฒิุการศึกษา 
     3.1  ตํ0ากวา่ ป.6 
     3.2  ป.6  
     3.3  ม.3 
     3.4  ม.6 หรือ ปวช. 
     3.5  ปริญญาตรี 

 
10 
9 
6 
3 
2 

 
33.3 
30.0 
20.0 
10.0 
6.7 

รวม 30 100 
4.  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
     4.1  1 - 2 คน 
     4.2  3 - 4 คน 
     4.3  5 - 6 คน 

 
2 

21 
7 

 
6.7 

70.0 
23.3 

รวม 30 100 
5.  เชื'อเพลิงที0ใชใ้นการประกอบอาหาร 
    5.1  ทั'งเตาถ่านและก๊าซหุงตม้ 

 
30 

 
100 

รวม 30 100 
6.  จาํนวนถ่านไมที้0ใชไ้ปในแต่ละเดือน 
      6.1  1 - 5 กก. 
      6.2  6 - 10 กก.           

 
26 
4 

 
86.7 
13.3 

รวม 30 100 
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ตาราง  2 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
7.  ราคาของถ่านไมที้0ท่านซื'อครั' งล่าสุดเมื0อเดือน  
     7.1  ม.ค. 
     7.2  ก.พ. 
     7.3  ต.ค. 
     7.4  พ.ย. 
     7.5  ธ.ค. 

 
15 
1 
3 
5 
6 

 
50.0 
3.33 
10.0 
16.7 
20 

รวม 30 100 
8.  ก๊าซหุงตม้ที0ผูต้อบแบบสอบถามใชอ้ยูใ่ชไ้ดน้านเท่าไร 
     8.1  21 - 30 วนั 
     8.2  31 - 40 วนั 
     8.3  41 - 50 วนั 

 
2 

18 
10 

 
6.7 
60 

33.3 
รวม 30 100 

9.  ราคาของก๊าซหุงตม้ล่าสุดที0ท่านซื'อเมื0อเดือน 
     9.1  ม.ค. 
     9.2  พ.ย. 
     9.3  ธ.ค. 

 
21 
2 
7 

 
70.0 
6.7 

23.3 
รวม 30 100 

 
 จากตาราง 2  ผลการศึกษาเรื0 องข้อมูลพื'นฐานและข้อมูลการใช้พลังงานในการ
ประกอบอาหารของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหกั พบวา่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตาํบลเกวียนหัก ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงที0มีมากถึง 25 คน ร้อยละ 83.3 ส่วนเพศชาย มี 5 คน          
ร้อยละ 16.7 โดยมีอายุ 51 - 60 ปี มากที0สุด จาํนวน 10 คน ร้อยละ 33.3 การศึกษาอยู่ในระดบั             
ต ํ0ากวา่ประถมศึกษาปีที0 6 มากที0สุด ร้อยละ 33.3 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน มากที0สุด 
จาํนวน 21 คน ร้อยละ 70.0 ส่วนใหญ่สมาชิกของกลุ่มฯ ทั'งหมดจะใช้ทั'งเตาถ่านและก๊าซหุงตม้ 
ควบคู่กันไป จะใช้ถ่านไม้ไปไม่เกิน 5 กิโลกรัม ซึ0 งจะซื'อมาในกิโลกรัมละ 12 บาท เมื0อเดือน 
มกราคม 2555 ส่วนก๊าซหุงตม้ที0ใช้อยู่ตอนนี' มีขนาด 15 กิโลกรัม โดยจะใช้ได้นาน 31 - 40 วนั           
ในส่วนของราคาของก๊าซหุงตม้ที0ซื'อล่าสุดเมื0อเดือนมกราคม ราคาถงัละ 320 บาท 
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ตาราง  3 ขอ้มูลความคิดเห็นเกี0ยวกบัการนาํถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนไปใช ้

 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
1.  เปลือกทุเรียนเป็นสิ0งเหลือทิ'ง ไม่เป็นประโยชน์       
     ใช่ 
     ไม่ใช่ 

 
30  
0 

 
100  

0 
รวม 30 100 

2.  เปลือกทุเรียนสามารถหาไดง่้ายในชุมชนหรือชุมชนใกลเ้คียง  
     ใช่ 
     ไม่ใช่ 

 
30  
0 

 
100  

0 
รวม 30 100 

3.  เปลือกทุเรียนสามารถนาํไปทาํเป็นถ่านอดัแท่งได ้ 
     ใช่ 
     ไม่ใช่ 

 
4 

26  

 
13.3 
86.7  

รวม 30 100 
4.  ตอนนี'ในชุมชนยงัไม่มีถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนใชก้นั     
     ใช่ 
     ไม่ใช่ 

 
30  
0 

 
100  

0 
รวม 30 100 

5.  ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนเหมาะกบัชุมชนเกวยีนหกั 
     ใช่  
     ไม่ใช่ 

 
20  
10 

 
66.7  
33.3 

รวม 30 100 
6.  ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนสามารถใชเ้ป็นเชื'อเพลิงประกอบอาหารได ้
     ใช่ 
     ไม่ใช่ 

 
2 

28 

 
6.7  

93.3 
รวม 30 100 
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ตาราง  3 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
7.  ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนมีประสิทธิภาพดีกวา่ถ่านไม ้
     ใช่  
     ไม่ใช่ 

 
2 

28 

 
6.7  

93.3 
รวม 30 100 

8.  ถา้มีการใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนกนัมากขึ'นจะทาํใหต้น้ไมถู้กตดันอ้ยลง 
     ใช่  
     ไม่ใช่ 

 
30 
0 

 
100 

0 
รวม 30 100 

9.  ถา้ทุกครัวเรือนหนัมาใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนจะช่วยลดปริมาณการใช ้
     ก๊าซหุงตม้ลงได ้
     ใช่ 
     ไม่ใช่ 

 
 

30 
0 

 
 

100 
0 

รวม 30 100 
10.  การเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน  
       ทาํใหส้ภาพความเป็นอยูภ่ายในครัวเรือนและชุมชนเปลี0ยนแปลงดีขึ'น 
       ใช่ 
       ไม่ใช่ 

 
 

30  
0 

 
 

100  
0 

รวม 30 100 
11.  การรวมกลุ่มในรูปแบบวสิาหกิจชุมชน ต.เกวยีนหกั จะทาํใหชุ้มชนประสบ 
       ความสาํเร็จในการเพิ0มรายได ้
       ใช่ 
       ไม่ใช่ 

 
  

29 
1 

 
  

96.7  
3.3 

รวม 30 100 
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ตาราง  3 (ต่อ)   
   

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
12.  ท่านมีความเชื0อมั0นในการบริหารจดัการถ่านของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
       ตาํบลเกวยีนหกั 
       ใช่ 
       ไม่ใช่ 

 
 

14 
16 

 
 
46.7 
53.3 

รวม 30 100 
13.  โครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งจะทาํใหชุ้มชนมีความเป็นอยูที่0ดีขึ'น       
       ใช่  
       ไม่ใช่ 

  
29 
1 

  
96.7  
3.3 

รวม 30 100 
14.  การเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
       ช่วยเพิ0มมูลค่าใหเ้ปลือกทุเรียน  
       ใช่ 
       ไม่ใช่ 

 
 

30  
0 

 
 

100  
0 

รวม 30 100 
15.  การเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน  
       สามารถลดรายจ่ายและเพิ0มรายไดใ้นครัวเรือน 
       ใช่ 
       ไม่ใช่ 

 
 

28 
2 

 
 

93.3  
6.7 

รวม 30 100 
16.  ท่านรู้จกัหรือมีความรู้เกี0ยวกบัเครื0องอดัถ่านแท่ง 
       ใช่ 
       ไม่ใช่ 

 
0  

30 

 
0  

100 
รวม 30 100 
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ตาราง  3 (ต่อ)   
   

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
17.  ท่านมีความสนใจที0จะเรียนรู้ถึงวธีิการ ขั'นตอน การผลิตถ่านอดัแท่ง 
       จากเปลือกทุเรียน 
       ใช่ 
       ไม่ใช่ 

 
 

30  
0 

 
 

100  
0 

รวม 30 100 
18.  ถา้ท่านรู้ขั'นตอนการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนแลว้ท่านตอ้งการ 
       ลงมือปฏิบติั 
       ใช่  
       ไม่ใช่ 

 
 

30  
0 

 
 

100  
0 

รวม 30 100 
19.  แหล่งวตัถุดิบที0เป็นเปลือกทุเรียนนั'นอยูใ่กล ้ๆ กบัชุมชนของท่าน   
       ใช่  
       ไม่ใช่ 

 
30  
0 

 
100  

0 
รวม 30 100 

20.  เปลือกทุเรียนที0เหลือจากการแปรรูปในชุมชนหรือชุมชนใกลเ้คียง 
       มีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของกลุ่ม 
       ใช่ 
       ไม่ใช่ 

 
 

30  
0 

 
 

100  
0 

รวม 30 100 
21.  ท่านตอ้งเสียค่าเชื'อเพลิงที0ใชใ้นการประกอบอาหารที0มีราคาสูงขึ'นเรื0อย ๆ   
       ใช่ 
       ไม่ใช่ 

 
30  
0 

 
100  

0 
รวม 30 100 
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ตาราง  3 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
22.  ท่านจะนาํถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนมาใชเ้ป็นเชื'อเพลิงในการ 
       ประกอบอาหาร 
       ใช่ 
       ไม่ใช่ 

 
 

30  
0 

 
 

100  
0 

รวม 30 100 
23.  ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนเป็นพลงังานทดแทนที0มีราคาถูก  
       เหมาะแก่การใชง้านในครัวเรือน 
       ใช่ 
       ไม่ใช่ 

 
 

30  
0 

 
 

100  
0 

รวม 30 100 
24.  ท่านจะใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนแทนการใชก้๊าซหุงตม้และถ่านไม ้
       ใช่  
       ไม่ใช่ 

 
16 
14 

 
53.3 
46.7 

            รวม 30 100 
25.  ท่านใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนเป็นประจาํ ท่านจะมีเงินเหลือเก็บ  
       มีชีวติความเป็นอยูที่$ดีขึ'น 
       ใช่  
       ไม่ใช่ 

 
 

30  
0 

 
 

100  
0 

รวม 30 100 

 
 จากตาราง 3 ผลการศึกษาเรื0 องข้อมูลความคิดเห็นเกี0ยวกับการนาํถ่านอัดแท่งจาก
เปลือกทุเรียนไปใช ้พบวา่สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวยีนหกั มีความคิดเกี0ยวกบัการนาํถ่าน
อดัแท่งจากเปลือกทุเรียนไปใช ้ไดผ้ลสรุปออกมาแสดงเป็นรายดา้น ดงันี'  
 1.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหักยงัไม่มีความรู้ในเรื0องของการนาํเปลือกทุเรียน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะมีความคิดว่าเปลือกทุเรียนไม่สามารถนาํไปทาํเป็นถ่านอดัแท่งได ้
ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนไม่สามารถใช้เป็นเชื'อเพลิงประกอบอาหารได ้และมีประสิทธิภาพ         
สู้ถ่านไมไ้ม่ได ้เพราะยงัไม่มีถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนใช้กนั จึงมีความคิดว่าถา้ทุกครัวเรือน      
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หนัมาใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน จะช่วยลดปริมาณการใชก้๊าซหุงตม้ลงไดจ้ริง อีกทั'งจะทาํให้
ตน้ไมถู้กตดันอ้ยลงจริง 
 2.  การเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทาํให้
สภาพความเป็นอยูภ่ายในครัวเรือนและชุมชนเปลี0ยนแปลงดีขึ'นจริง ช่วยเพิ0มมูลค่าให้เปลือกทุเรียน 
ลดรายจ่ายและเพิ0มรายได้ในครัวเรือน ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนเหมาะกบัชุมชนเกวียนหัก
เพราะเปลือกทุเรียนนั'นมีปริมาณเพียงพอต่อการทาํวจิยัและทาํการผลิตใหเ้ป็นถ่านอดัแท่ง  
 3.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหักส่วนใหญ่ยงัไม่รู้จ ักหรือมีความรู้เกี0ยวกับ        
เครื0องอดัถ่านแท่ง แต่มีความสนใจที0จะเรียนรู้ถึงวธีิการ ขั'นตอน การผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน
เพื0อจะได้ลงมือปฏิบติัหลงัจากรู้ขั'นตอนการผลิต เพราะวตัถุดิบที0เป็นเปลือกทุเรียนที0เหลือจาก      
การแปรรูปในชุมชน หรือชุมชนใกลเ้คียง มีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตาํบลเกวยีนหกัอยา่งแน่นอนและยงัอยูใ่กล ้ๆ กบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวยีนหกั   
 4.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหักจะนาํถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนมาใช้เป็น
เชื'อเพลิงในการประกอบอาหารแทนการใชก้๊าซหุงตม้และถ่านไมอ้ย่างแน่นอน เพราะในทุกวนั ๆ
จะตอ้งเสียค่าเชื'อเพลิงที0ใชใ้นการประกอบอาหารที0มีราคาสูงขึ'นเรื0อย ๆ ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน
ถือว่าเป็นพลงังานทดแทนที0มีราคาถูก เหมาะแก่การใช้งานในครัวเรือน ถา้ใช้เป็นประจาํจะมีเงิน
เหลือเก็บ มีชีวติความเป็นอยูที่0ดีขึ'น 
 

เครื�องย่อยถ่านและเครื�องอดัถ่านแท่งด้วยการจ้างผลติ 
 เครื�องผลติถ่านอดัแท่ง 

 รายละเอียดของเครื0องอดัถ่านแท่ง มีดงันี'  ความกวา้ง 63 ซม. ความยาว 130 ซม. ความสูง 
120 ซม. ยี0หอ้มอเตอร์ Mitsuifuji ระบบไฟฟ้า 220 โวลต ์กาํลงัแรงมา้ 5 Hp ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที 
ความถี0 50 Hz. แบบสกรูอดั เป็นแบบเกลียวตวัหนอน ระยะการปรับปรุงสกรูอดั ซ่อมปรับปรุง
เกลียวสกรูทุก 2,000 Kg. ความโตสกรูอดัดา้นนอก 7.5 ซม. ความโตสกรูอดัดา้นใน 5 ซม. 
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ภาพประกอบ 3  เครื0องอดัถ่านแท่งที0จดัหามา 
 

 เครื�องย่อยเปลอืกถ่าน  

 รายละเอียดของเครื0องอดัถ่านแท่ง มีดงันี'  ความกวา้ง 53 ซม. ความยาว 100 ซม. ความสูง 
140 ซม. ระยะช่องถ่านเขา้ 40 x 40 ซม. ระยะช่องถ่านออก 30 x 30 ซม. ยี0ห้อมอเตอร์ Marko ระบบ
ไฟฟ้า 220 โวลต ์กาํลงัแรงมา้ 3 Hp ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ความถี0 50 Hz. ความสามารถ
ในการยอ่ย 180 กิโลกรัมต่อชั0วโมง 
 

                         
 

ภาพประกอบ 4  เครื0องยอ่ยเปลือกถ่านที0จดัหามา 
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ผลการวเิคราะห์กาํลงัการผลติของเครื�องและคุณภาพของถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทุเรียน 

 กาํลงัการผลติของเครื�อง 
 1. ผลการศึกษากาํลงัการผลิตของเครื0องอดัถ่านแท่งจากเปลือกทุเรียน พบว่า สามารถ
อดัผงถ่านจากเปลือกทุเรียนให้เป็นถ่านอดัแท่งแห้งได ้60 กิโลกรัมต่อชั0วโมง ถา้ทาํงาน 8 ชั0วโมง 
ใน 1 วนั จะผลิตถ่านอดัแท่งได ้480 กิโลกรัม 
 2. ผลการศึกษากาํลงัการผลิตของเครื0องย่อยถ่านเปลือกทุเรียน พบว่า สามารถบดย่อย
ให้เป็นผงได้ 300 กิโลกรัมต่อชั0วโมง ถ้าทาํงาน 8 ชั0วโมง ใน 1 วนั จะได้ผงถ่านเปลือกทุเรียน       
2,400 กิโลกรัม 
 คุณภาพของถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนจากห้องทดลอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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 ผลการศึกษาเรื0องผลการวเิคราะห์คุณภาพของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน จากห้องทดลอง 
กรมวทิยาศาสตร์บริการ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพบวา่ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน
ที0ทางกลุ่มผลิตไดน้ั'น มีค่าความร้อนอยู่ที0 6,134 แคลอรี0 ต่อกรัม มีปริมาณค่าความชื'น ร้อยละ 9.4 
และปริมาณเถา้ ร้อยละ 6.2 ซึ0 งสมบติัดงักล่าวของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน มีค่าไม่ตํ0ากวา่มาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน โดยทั0วไปมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนของถ่านอดัแท่ง ค่าความร้อนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
5,000 แคลอรี0 ต่อกรัม (สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม. ออนไลน์. 2547) 
 

ผลการวเิคราะห์แบบประเมินความพงึพอใจที�มีต่อฉลากสินค้าของสมาชิกกลุ่ม   

 ผลการศึกษา เรื0 องผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู ้ตอบแบบสอบถามที0 เป็นสมาชิก           
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน (ตาราง 4) ภาพประกอบ 5 ไดท้าํการเก็บขอ้มูลความพึงพอใจที0มีต่อฉลากสินคา้
ของสมาชิกที0มีส่วนร่วม จาํนวน 30 ตวัอยา่ง  
 

 
 

ภาพประกอบ 5  ตวัอยา่งฉลากสินคา้ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 
ที0มา : ออกแบบโดยนายนริศ  ชุดสวา่ง 
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ตาราง  4 แสดงความพึงพอใจที0มีต่อฉลากสินคา้ 
 

คาํถาม Mean 
Std. 

Deviation 
แปลความ 

    ความพงึพอใจโดยรวม 4.35 0.57 มาก 
1.  สัญลกัษณ์บนฉลากสื0อความหมายเหมาะสม 3.97 0.67 มาก 
2.  ความสวยงามของฉลากสินคา้ 4.43 0.63 มาก 
3.  ความโดดเด่นของฉลากสินคา้นี'   4.20 0.61 มาก 
4.  ความครบถว้นของขอ้มูลบนฉลากสินคา้นี'  4.17 0.59 มาก 
5.  ความสามารถในการสื0อประชาสัมพนัธ์ 
     ใหก้บักลุ่มวสิาหกิจชุมชน  4.53 0.51 มากที0สุด 
6.  ชื0อเสียงที0ชุมชนจะไดรั้บเมื0อมีผลิตภณัฑ์ 
     เป็นของชุมชนเอง  4.63 0.49 มากที0สุด 
7.  ความสมบูรณ์โดยรวมของฉลากสินคา้นี'   4.53 0.51 มากที0สุด 

 
 จากตาราง 4 พบว่าระดบัความพึงพอใจเกี0ยวกบัการออกแบบฉลากสินคา้ โดยแสดง      
เป็นภาพรวม อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี0ยเท่ากบั 4.35 ขอ้ที0มีคะแนนมากที0สุด
คือ ชื0อเสียงที0ชุมชนจะไดรั้บเมื0อมีผลิตภณัฑเ์ป็นของชุมชนเอง ร้อยละ 4.63 รองลงมาคือ ความสมบูรณ์
โดยรวมของฉลากสินคา้นี'  และความสามารถในการสื0อประชาสัมพนัธ์ให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ร้อยละ 4.53 ความสวยงามของฉลากสินคา้ ร้อยละ 4.43 ความโดดเด่นของฉลากสินคา้นี'  ร้อยละ 4.20 
ความครบถ้วนของขอ้มูลบนฉลากสินคา้นี'  ร้อยละ 4.17 และสัญลกัษณ์บนฉลากสื0อความหมาย
เหมาะสม ร้อยละ 3.97 
 

ข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ก่อนและหลงัใช้ถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทุเรียน 

 1. ขอ้มูลการใช้ก๊าซหุงตม้ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหกั อาํเภอขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี ก่อนใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 
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ตาราง  5 แสดงการเก็บขอ้มูลการใช้ก๊าซหุงตม้ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหัก
อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ก่อนใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 

 

สมาชิก
ลาํดบั 

ขนาดก๊าซ 
หุงตม้ที0ใช ้
(กก.)(1) 

ราคาต่อถงั 
(บาท) 

(2) 

ราคาต่อ กก. 
(บาท) 

(2)/(1)=(3) 

เวลาที0ใช้
จนหมด 
(วนั)(4) 

ค่าก๊าซหุงตม้ 
(บาทต่อวนั) 
(2)/(4)=(5) 

หมายเหตุ 

1 15 320 21.50 50 6.40  
2 15 320 21.50 40 8  
3 15 320 21.50 40 8  
4 15 320 21.50 35 9.14  
5 15 320 21.50 46 6.95  
6 15 320 21.50 40 8  
7 15 320 21.50 35 9.14  
8 15 320 21.50 40 8  
9 15 320 21.50 38 8.42  

10 15 320 21.50 32 10  
11 15 320 21.50 40 8  
12 15 320 21.50 35 9.14  
13 15 320 21.50 40 8  
14 15 320 21.50 35 9.14  
15 15 320 21.50 38 8.42  
16 15 320 21.50 50 6.4  
17 15 320 21.50 45 7.11  
18 15 320 21.50 50 6.4  
19 15 320 21.50 40 8  
20 15 320 21.50 30 10.66  
21 15 320 21.50 40 8  
22 15 320 21.50 40 8  
23 15 320 21.50 33 9.69  
24 15 320 21.50 40 8  
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ตาราง  5 (ต่อ) 
 

สมาชิก
ลาํดบั 

ขนาดก๊าซ
หุงตม้ที0ใช ้
(กก.)(1) 

ราคาต่อถงั 
(บาท)(2) 

ราคาต่อ กก. 
(บาท) 

(2)/(1)=(3) 

เวลาที0ใช้
จนหมด 
(วนั)(4) 

ค่าก๊าซหุงตม้ 
(บาทต่อวนั) 
(2)/(4)=(5) 

หมายเหตุ 

25 15 320 21.50 40 8  
26 15 320 21.50 30 10.66  
27 15 320 21.50 35 9.14  
28 15 320 21.50 50 6.40  
29 15 320 21.50 40 8  
30 15 320 21.50 50 6.40  

เฉลี0ย 39.9 8.18  
 

ที0มา : จากการเก็บขอ้มูล ปี 2555 
 
 จากตาราง 5 ผลการศึกษาโดยทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม พบวา่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ตาํบลเกวียนหัก จะใช้ก๊าซหุงตม้ขนาด 15 กิโลกรัม ราคาถงัละ 320 บาท แต่ถ้าคิดเป็น         
ราคาต่อกิโลกรัมจะอยูที่0 21.50 บาท ใชไ้ดน้าน 30 - 50 วนั ถา้มาดูในภาพรวมของกลุ่มแลว้ พบวา่
ราคาเฉลี0ยต่อวนัที0ใชก้๊าซหุงตม้จะอยูที่0 8.18 บาท เวลาเฉลี0ยที0ใชห้มดอยูที่0 38.23 วนั รวมค่าใชจ้่าย    
ที0ตอ้งเสียเป็นค่าก๊าซหุงตม้ทั'งสิ'น 312.74 บาท 
 
 2. ขอ้มูลการใช้ก๊าซหุงตม้ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหัก อาํเภอขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี หลงัใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนร่วมกบัก๊าซหุงตม้ 
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ตาราง  6 แสดงการเก็บขอ้มูลการใช้ก๊าซหุงตม้ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหัก 
อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี หลงัใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 

 
สมาชิก
ลาํดบั 

ขนาด 
(กก.) 
(1) 

ราคา
ต่อถงั 
(บาท) 

(2) 

ราคาต่อ 
กก.(บาท) 
(2)/(1)=(3) 

ระยะเวลา
ใชจ้น
หมด 

(วนั)(4) 

  ถ่าน 
ที0ใชไ้ป 
(กก.) 
(5) 

ค่าก๊าซ หุงตม้
(บาทต่อวนั) 
(2)/(4)=(6) 

ค่าถ่าน
อดัแท่ง 
(บาทต่อวนั)
 ((5)x5)    
/(4)=(7) 

รวมค่าใชจ่้าย 
(บาทต่อวนั) 
(6)+(7)=(8) 

หมายเหต ุ

1 15 330 22 90 22.5 3.66 1.25 4.91 4วนั/กก 
2 15 330 22 60 15 5.5 1.25 6.75 4วนั/กก 
3 15 330 22 70 35 4.71 2.5 7.21 2วนั/กก 
4 15 330 22 60 20 5.5 1.66 7.16 3วนั/กก 
5 15 330 22 55 10 6.0 0.90 6.90 บางวนั 
6 15 330 22 50 12.5 6.6 1.25 7.85 4วนั/กก 
7 15 330 22 50 12.5 6.6 1.25 7.85 4วนั/กก 
8 15 330 22 60 25 5.5 2.08 7.58  
9 15 330 22 62 20 5.32 1.61 6.93  

10 15 330 22 58 29 5.68 2.5 8.18  
11 15 330 22 60 20 5.5 1.66 7.16  
12 15 330 22 60 15 5.5 1.25 6.75  
13 15 330 22 80 40 4.12 2.5 6.62 2วนั/กก 
14 15 330 22 70 35 4.71 2.5 7.21 2วนั/กก 
15 15 330 22 72 24 4.58 1.66 6.24 3วนั/กก 
16 15 330 22 80 20 4.12 1.25 5.37 4วนั/กก 
17 15 330 22 80 26 4.12 1.62 5.74 3วนั/กก 
18 15 330 22 70 23 4.71 1.64 6.35 3วนั/กก 
19 15 330 22 65 16 5.07 1.23 6.30 3วนั/กก 
20 15 330 22 60 30 5.5 2.5 8 2วนั/กก 
21 15 330 22 70 23 4.71 1.64 6.35 3วนั/กก 
22 15 330 22 75 18 4.4 1.2 5.6 4วนั/กก 
23 15 330 22 50 12.5 6.6 1.25 7.85 3วนั/กก 
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ตาราง  6 (ต่อ) 
 
สมาชิก
ลาํดบั 

ขนาด 
(กก.) 
(1) 

ราคา
ต่อถงั 
(บาท) 

(2) 

ราคาต่อ 
กก.(บาท) 
(2)/(1)=(3) 

ระยะเวลา
ใชจ้น
หมด 

(วนั)(4) 

  ถ่าน 
ที0ใชไ้ป

 
(กก.) 
(5) 

ค่าก๊าซ หุงตม้
(บาทต่อวนั) 
(2)/(4)=(6) 

ค่าถ่าน
อดัแท่ง 
(บาทต่อวนั)
 ((5)x5)    
/(4)=(7) 

รวมค่าใชจ่้าย 
(บาทต่อวนั) 
(6)+(7)=(8) 

หมายเหต ุ

24 15 330 22 60 25 5.5 2.08 7.58 3วนั/กก 
25 15 330 22 70 23 4.71 1.64 6.35 3วนั/กก 
26 15 330 22 60 30 5.5 2.5 8 2วนั/กก 
27 15 330 22 75 25 4.4 1.66 6.06 3วนั/กก 
28 15 330 22 80 26 4.12 1.62 5.74 3วนั/กก 
29 15 330 22 60 28 5.5 2.33 7.83 3วนั/กก 
30 15 330 22 80 26 4.12 1.62 5.74 3วนั/กก 

รวม  687 152.56 51.6 204.16  
เฉลี0ย 45.9 22.9 5.08 1.72 6.8  

 

ที0มา : จากการเก็บขอ้มูล ปี 2555 
 
 จากตาราง 6 ผลการศึกษา ไดท้าํการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม พบวา่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตาํบลเกวยีนหกั ใชก้๊าซหุงตม้ขนาด 15 กิโลกรัม ราคาถงัละ 330 บาท ถา้คิดเป็นราคาต่อกิโลกรัม
จะอยู่ที0 22 บาท ใช้ได้นานระหว่าง 50 - 90 วนั จาํนวนถ่านอดัแท่งที0ใช้ไปของกลุ่มสมาชิกคือ           
687 กิโลกรัม เฉลี0ยแลว้จะอยู่ที0 22.9 กิโลกรัม ส่วนค่าก๊าซหุงตม้ที0ใช้ไปเฉลี0ยแลว้อยู่ที0 5.08 บาท 
ส่วนค่าถ่านอดัแท่งที0ใชไ้ปเฉลี0ยแลว้จะอยูที่0 1.72 บาท รวมค่าใชจ่้ายที0ตอ้งเสียเป็นค่าก๊าซหุงตม้และ
ค่าถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนทั'งสิ'น 6.8 บาทต่อวนั  
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ภาพประกอบ 6 แสดงการเปรียบเทียบของค่าใชจ่้ายของสมาชิกทั'งก่อนและหลงัใชถ่้านอดัแท่งจาก
เปลือกทุเรียน 

 
ตาราง  7 แสดงการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัการใชถ่้านอดัแท่งร่วมกบัก๊าซหุงตม้ 
 

สมาชิกลาํดบั 
ก่อนใชถ่้าน 

อดัแท่ง 
หลงัใชถ่้าน 

อดัแท่ง 
ผลต่างของเงิน 

1 6.40 4.91 1.49 
2 8 6.75 1.25 
3 8 7.21 0.79 
4 9.14 7.16 1.98 
5 6.95 6.90 0.05 
6 8 7.85 0.15 
7 9.14 7.85 1.25 
8 8 7.58 0.42 
9 8.42 6.93 1.49 

10 10 8.18 1.82 
11 8 7.16 0.84 
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ตาราง  7 (ต่อ) 
 

สมาชิกลาํดบั 
ก่อนใชถ่้าน 

อดัแท่ง 
หลงัใชถ่้าน 

อดัแท่ง 
ผลต่างของเงิน 

12 9.14 6.75 2.39 
13 8 6.62 1.38 
14 9.14 7.21 1.93 
15 8.42 6.24 2.18 
16 6.4 5.37 1.03 
17 7.11 5.74 1.37 
18 6.4 6.35 0.05 
19 8 6.30 1.70 
20 10.66 8 2.66 
21 8 6.35 1.65 
22 8 5.6 2.4 
23 9.69 7.85 1.84 
24 8 7.58 0.42 
25 8 6.35 1.65 
26 10.66 8 2.66 
27 9.14 6.06 3.08 
28 6.40 5.74 0.66 
29 8 7.83 0.17 
30 6.40 5.74 0.66 

เฉลี0ย 8.18 6.8 1.38 

 
 จากตาราง 7 แสดงใหเ้ห็นผลต่างของจาํนวนเงินที0เสียไปในแต่ละวนั โดยเปรียบเทียบกนั
ระหวา่งการใชก้๊าซหุงตม้เพียงอยา่งเดียวกบัการใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนร่วมกบัก๊าซหุงตม้
สาํหรับการประกอบอาหารในแต่ละวนั พบว่าหลงัจากใช้ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนร่วมดว้ย       
ทาํให้ก๊าซหุงตม้ที0ใช้อยู่หมดช้าลงจากปกติ ทาํให้ยืดอายุการใช้ไปได้นานและสามารถประหยดั
ค่าใชจ่้ายลงไปไดอี้ก 
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ผลการวเิคราะห์หาจุดคุ้มทุนของการผลติถ่านอดัแท่ง 
 กาํหนดให้ถ่านอัดแท่งที0ต้องการผลิตเป็นถ่านเปลือกทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั' น         
การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน ภายใตส้มมุติฐานที0กาํหนดขึ'น แยกเป็นสองส่วนของรายรับและรายจ่าย         
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี'  
 รายรับ มาจากการขายถ่านอดัแท่ง (แหง้) กาํหนดให ้
 1. อตัราการผลิตถ่านอดัแท่งแหง้สูงสุดเป็น 300 กิโลกรัม/วนั 
 2. ราคาขายถ่านอดัแท่งแหง้เป็น 12 บาท/กิโลกรัม 
 3. เวลาในการผลิต n วนั 
 ดงันั'น รายไดจ้ากการขายถ่าน R = (n วนั) (10 บาท/กก.) (300 กก./วนั) = 3,000 n (บาท) 
 รายจ่าย เป็นตน้ทุนในการผลิตถ่านอดัแท่งที0แยกเป็นตน้ทุนคงที0และตน้ทุนแปรผนั ดงันี'  
 1. ตน้ทุนคงที0 เป็นตน้ทุนการจดัซื'อเครื0องย่อยถ่านและเครื0องอดัถ่านแท่ง ที0มีราคา          
การผลิตรวม โดยคิดเป็นเงินรวม 50,000 บาท 
 2. ต้นทุนแปรผนั ประกอบด้วย (1) ค่าวตัถุดิบที0ใช้ในการผลิตถ่าน คือ ค่าแป้งมนั 
(เปลือกทุเรียนได้รับการสนับสนุนจากร้านมาลีไม่เสียค่าใช้จ่าย) (2) ค่าถุงพลาสติกใส่ถ่าน                 
(3) ค่าฉลากสินคา้ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน (4) ค่าแรงงานในการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือก
ทุเรียน (5) ค่าไฟฟ้าที0ใชก้บัเครื0องยอ่ยถ่านและเครื0องอดัถ่านแท่ง รายละเอียดของการคาํนวณมีดงันี'  
  2.1 ราคาแป้งมนักิโลกรัมละ 16 บาท ถา้ใชใ้นการผลิตถ่านอดัแท่งแห้ง 300 กิโลกรัม 
จะใชแ้ป้งมนั 100 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 1,600 บาท 
  2.2 ค่าถุงพลาสติกใส่ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนใบละ 1 บาท ใช้ใส่ถ่านอดัแท่ง 
ถุงละ 2 กิโลกรัม เพราะฉะนั'นถ่านอดัแท่ง 300 กิโลกรัม จะใชถุ้ง 150 ใบ คิดเป็นเงิน 150 บาท  
  2.3 ค่าฉลากสินคา้ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนใบละ 5 บาท สําหรับติดถุงถ่านอดัแท่ง
จาํนวน 150 ใบ คิดเป็นเงิน 750 บาท 
   2.4 ค่าแรงงานในการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน วนัละ 250 บาท 
  2.5 ค่าพลงังานไฟฟ้า ที0ใช้ในเครื0องย่อยถ่านเปลือกทุเรียน และเครื0องอดัถ่านแท่ง    
คิดในอตัราค่าใชไ้ฟฟ้าเฉลี0ย 3.5 บาทต่อหน่วย หรือ 3.5 บาท/kW-h ดงันั'นหากประมาณการใชไ้ฟฟ้า
ในหนึ0งวนัของอุปกรณ์ทั'งสอง เป็น 3 และ 5 ชั0วโมง ตามลาํดบั ทาํให้สามารถคาํนวณหาค่าพลงังาน
ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าที0แต่ละเครื0อง ไดด้งันี'  
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ตาราง  8 การหาค่าไฟฟ้าของเครื0องจกัรที0ใชใ้นการผลิตถ่าน 
 

รายการ กาํลงัไฟฟ้า (kW) เวลา (hr) พลงังาน (kW-hr) ค่าใชไ้ฟฟ้า (บาท/วนั) 
เครื0องยอ่ยเปลือก 2.24 3   6.72 23.52 
เครื0องอดัถ่านแท่ง 3.73 5 18.65 65.27 

รวม 88.79 

 
 นั0นคือ ค่าไฟฟ้าที0ใชใ้นการผลิตถ่านอดัแท่งแหง้ในหนึ0งวนั เป็นเงิน 88.79 บาท 
 ผลการวเิคราะห์ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ 
 1. ค่าวตัถุดิบ (ผลรวมขอ้ (2.2.1), (2.2.2), (2.2.3) และ (2.2.4) = 9.16 บาทต่อกิโลกรัมถ่านแหง้ 
 2. ค่าไฟฟ้าที0ใชใ้นการผลิต (ขอ้ (2.2.5) = 88.79 บาทต่อวนั 
  นั0นคือ หากทาํการผลิตถ่านทั'งสิ'น n วนั 
  ตน้ทุนแปรผนั  =   (n วนั)[( 9.16 บาท/กก.) (300 กก./วนั) + (88.79 บาท/วนั)] 
              =   n (2,748+88.79) บาท 
               =   n (2,836.79) บาท 
  รวมตน้ทุนแปรผนัคิดเป็นเงิน 9.45 บาทต่อกิโลกรัม 
  การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนเบื'องตน้ พิจารณาจากความเท่ากนัของรายรับและรายจ่าย        
ดงัสมการต่อไปนี'  
   รายรับ    =   รายจ่ายรวม 
     =   ตน้ทุนคงที0 + ตน้ทุนแปรผนั 
      3,000 n  =   50,000 + 2,836.79n                                        (1) 
  สมการที0 (1) สามารถวิเคราะห์หาจุดคุม้ทุนไดโ้ดยใชก้ารแทนค่า n ที0แปรค่าตั'งแต่ 0 
จนถึงประมาณ 3,650 วนั (หรือ 10 ปี) ซึ0 งไดผ้ลดงัตาราง 10 สามารถสรุปไดว้า่ ตลอดเวลาการผลิต 
รายรับมีค่าสูงกว่ารายจ่ายแปรผนั 163 บาทต่อวนั (มาจาก 3,000 - 2,837) และเวลาที0ผลิตแล้ว              
ไดจุ้ดคุม้ทุนเบื'องตน้คือ 307 วนั    
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ตาราง  9 ราคาตน้ทุนคงที0จากเครื0องจกัร 
 

รายการ จาํนวน ราคา (บาท) 
1.  เครื0องยอ่ยเปลือกถ่านทุเรียน (3 แรงมา้ หรือ 2.238 kW) 1 20,000 
2.  เครื0องอดัถ่านแท่งจากเปลือกทุเรียน (5 แรงมา้ หรือ 3.73 kW) 1 30,000 

ราคาตน้ทุนรวม 50,000 

 
ตาราง  10 การวเิคราะห์รายรับ - รายจ่ายของการผลิตถ่านอดัแท่งแปรตามจาํนวนวนัผลิต ดูสมการ (1) 
 

จาํนวนวนั
ผลิต 

  เงิน (บาท) 
รายรับ ตน้ทุนแปรผนั ตน้ทุนคงที0 ตน้ทุนรวม รายรับสุทธิ 

0 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 -50,000.00 
10 30,000 28,367.9 50,000.00 78,367.9 -48,367.9 
50 150,000 141,839.5 50,000.00 191,839.5 -41,839.5 

100 300,000 283,679.0 50,000.00 333,679.0 -33,679.0 
150 450,000  425,518.5  50,000.00 475,518.5 -25,518.5 
200 600,000 567,358.0 50,000.00 617,358.0 -17,358.0 
250 750,000 709,197.5 50,000.00 759,197.5 -9,197.5 
300 900,000 851,037.0 50,000.00 901,037.0 -1,037.0 
302 906,000 856,710.58 50,000.00 906,710.58 -710.58 
305 915,000 865,220.95 50,000.00 915,220.95 -220.95 
306 918,000 868,057.74 50,000.00 918,057.74 -57.74 
307 921,000 870,894.53 50,000.00 920,894.53 105.47 
310 930,000 879,404.9 50,000.00 929,404.9 595.1 
500 1,500,000 1,418,395.0 50,000.00 1,468,395.0 31,605.0 

1,000 3,000,000 2,836,790.0 50,000.00 2,886,790.0 113,210.0 
3,000 9,000,000 8,510,370.0 50,000.00 8,560,370.0 439,630.0 

 



 

 

บทที�  5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาและวจิยัเรื�อง การผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตาํบลเกวยีนหกั อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  สามารถสรุปไดต้ามลาํดบัดงันี*  
 1.  สรุปผลการศึกษา 
  2.  ขอ้เสนอแนะ 
   
สรุปผลการศึกษา  
 ในการศึกษาขอ้มูลพื*นฐานของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวยีนหกั พบวา่ มีจาํนวนสมาชิก 
30 คน เป็น ชาย 5 คน หญิง 25 คน มีอายุระหวา่ง 20 - 70 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ประถมศึกษา
ปีที� 6 - ปริญญาตรี อยูอ่าศยักนัเป็นครอบครัวค่อนขา้งใหญ่ ครอบครัวละ 3 - 4 คน ส่วนเรื�องของการใช้
พลังงานในการประกอบอาหารนั*น สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่จะใช้ทั* งเตาถ่านและก๊าซหุงต้ม       
ควบคู่กนัไป ส่วนปริมาณการใช้ถ่านไม ้จะพบว่าได้ใช้ไป 1 - 5 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ� งมีปริมาณ       
ที�นอ้ยมาก และไดซื้*อมาในราคากิโลกรัมละ 12 บาท ทางดา้นก๊าซหุงตม้ที�ใชจ้ะมีขนาดบรรจุถงัละ 
15 กิโลกรัม จะใชไ้ดน้าน 31 - 40 วนั ไดซื้*อมาในราคาถงัละ 320 บาท 
 ในการศึกษาหาขอ้มูลดา้นความคิดเห็นเกี�ยวกบัการนาํถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนไปใช้
ก็พบว่าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหัก มีความคิดว่าเปลือกทุเรียนเป็นสิ�งเหลือทิ*ง        
ไม่เป็นประโยชน์ สามารถหาได้ง่ายในทอ้งถิ�น แต่ไม่สามารถนาํไปทาํเป็นถ่านอดัแท่งได้ และ         
ในชุมชนก็ยงัไม่มีถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนใช้ เพราะไม่เชื�อว่าจะสามารถนาํมาเป็นเชื*อเพลิง       
ในการประกอบอาหารได้และก็ไม่สามารถใช้แทนถ่านไมไ้ด้ แต่มีความเชื�อว่าถ้าเปลือกทุเรียน
สามารถทาํเป็นถ่านได ้ก็จะทาํใหต้น้ไมถู้กตดันอ้ยลง ก๊าซหุงตม้ก็จะถูกใชอ้ยา่งประหยดัมากขึ*น 
 ในดา้นการเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน ถา้ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่ม
ก็จะทาํให้สภาพความเป็นอยู่ภายในครัวเรือนและชุมชนเปลี�ยนแปลงดีขึ*น โดยการลดรายจ่าย          
เพิ�มรายได ้แถมยงัช่วยเพิ�มมูลค่าใหเ้ปลือกทุเรียนที�เหลือทิ*งอีกดว้ย 
 สมาชิกในกลุ่มยงัไม่มีความรู้เกี�ยวกบัเครื�องอดัถ่านแท่ง แต่มีความสนใจที�จะเรียนรู้ถึงวิธีการ 
ขั*นตอนการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน เพื�อจะไดล้งมือผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน
เพราะในตอนนี* มีปริมาณเปลือกทุเรียนที�เหลือจากการแปรรูปนั*น มีปริมาณมากพอที�จะทาํการผลิตถ่าน
ไวใ้ชเ้อง ชุมชนไดรู้้แลว้วา่ในอนาคตก๊าซหุงตม้ที�ใชใ้นการประกอบอาหารจะมีราคาที�สูงขึ*นเรื�อย ๆ 
จึงมีแนวคิดที�จะรวมกลุ่มกนัทาํการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน แลว้นาํมาใช้ควบคู่กนัไป    
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กบัก๊าซหุงตม้หรือถ่านไม ้โดยหวงัวา่สมาชิกที�เขา้ร่วมจะมีเงินเหลือเก็บและมีชีวติความเป็นอยูที่�ดีขึ*น
จากปัจจุบนั 
 ในดา้นของกาํลงัการผลิตของเครื�องและคุณภาพของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนพบวา่
เครื�องอดัถ่านแท่งจากเปลือกทุเรียนใชไ้ฟฟ้า 220 โวล์ท กาํลงัแรงมา้ 5 Hp สามารถผลิตถ่านอดัแท่งได ้
60 กิโลกรัมต่อชั�วโมง ถา้ทาํงานวนัละ 8 ชั�วโมง จะผลิตถ่านได ้480 กิโลกรัม 
 จากการวิเคราะห์คุณลกัษณะดา้นสมรรถนะของวตัถุดิบที�ใชผ้ลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือก
ทุเรียนทดสอบโดยหอ้งปฏิบติัการของกรมวทิยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
พบวา่ ค่าความร้อนของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนมีค่าความร้อน 6,134 แคลอรี� /กรัม สูงกวา่เกณฑ์
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มีปริมาณเถา้ร้อยละ 6.2 โดยนํ*าหนกั 
 ในดา้นความพึงพอใจที�มีต่อฉลากสินคา้ของสมาชิกกลุ่ม พบว่ามีความพึงพอใจในดา้น
ชื�อเสียงที�ชุมชนจะไดรั้บเมื�อมีผลิตภณัฑ์เป็นของชุมชนเองมากที�สุด รองลงมาคือ ความสามารถ      
ในการสื� อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และน้อยที�สุดคือ สัญลักษณ์บนฉลาก            
สื�อความหมายเหมาะสม 
 ในดา้นของการลดค่าใชจ่้ายจากการใชก้๊าซหุงตม้และถ่านไม ้ก็พบวา่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตาํบลเกวยีนหกั ไดใ้ชก้๊าซหุงตม้เพียงอยา่งเดียวในการประกอบอาหาร โดยมีขนาด 15 กิโลกรัม 
ราคาถงัละ 320 บาท ราคานี* จะอยูใ่นช่วงเดือนมกราคม 2555 แต่ถา้คิดเป็นราคาต่อกิโลกรัมจะอยูที่� 
21.50 บาท จะใช้ได้นานระหว่าง 30 - 50 วนั ราคาเฉลี�ยต่อวนัที�ใช้ก๊าซหุงตม้จะอยู่ที� 8.18 บาท      
เวลาเฉลี�ยที�ใชห้มดจะอยูที่� 39.9 วนั รวมค่าใชจ่้ายที�ตอ้งเสียเป็นค่าก๊าซหุงตม้ จาํนวน 326.38 บาท 
หลงัจากที�สมาชิกไดรั้บการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหกั ทาํการผลิตถ่าน
อดัแท่งจากเปลือกทุเรียนขึ*นมาจนเป็นผลิตภณัฑ์ของกลุ่มแลว้ ก็นาํมาใช้ประกอบอาหารร่วมกบั
ก๊าซหุงตม้ โดยทาํการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามตั*งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ - 30 เมษายน 2555         
ไดใ้ชก้๊าซหุงตม้ขนาด 15 กิโลกรัม ราคาถงัละ 330 บาท ถา้คิดเป็นราคาต่อกิโลกรัมจะอยูที่� 22 บาท 
ใช้ได้นานระหว่าง 50 - 90 วนั จาํนวนถ่านอัดแท่งที�ใช้ไปของกลุ่มสมาชิกคือ 687 กิโลกรัม          
เฉลี�ยแลว้จะอยูที่� 22.9 กิโลกรัม ส่วนค่าก๊าซหุงตม้ที�ใชไ้ปเฉลี�ยแลว้อยูที่� 5.08 บาท ส่วนค่าถ่านอดัแท่ง
ที�ใช้ไปเฉลี�ยแล้วจะอยู่ที� 1.72 บาท รวมค่าใช้จ่ายที�ตอ้งเสียเป็นค่าก๊าซหุงตม้และค่าถ่านอดัแท่ง     
จากเปลือกทุเรียนทั*งสิ*น 6.8 บาทต่อวนั ถา้ใชก้๊าซหุงตม้เพียงอยา่งเดียวในปริมาณถงัละ 15 กิโลกรัม 
ในราคาถงัละ 320 บาท จะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน จาํนวน 8.18 บาทต่อวนั ถา้ประกอบอาหาร
คล้าย ๆ กัน เป็นเวลา 30 วนั จะเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 245.40 บาท แต่ถ้ามีการใช้ถ่านอดัแท่ง        
จากเปลือกทุเรียนควบคู่ไปกบัก๊าซหุงตม้ขนาดเดียวกนัจะเสียค่าใชจ่้ายเป็นเงิน จาํนวน 6.80 บาทต่อวนั 
ถา้ประกอบอาหารคลา้ย ๆ กนั เป็นเวลา 30 วนั จะเสียค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 204 บาท สามารถประหยดั
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ลงไปได ้41.40 บาทต่อเดือน ถา้ 1 ปี ประหยดัได ้496.80 บาท จากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม พบว่าเมื�อใช้เครื�องอดัถ่านแท่งจากเปลือกทุเรียนวนัละ 5 ชั�วโมง และใช้เครื�องย่อย 
เปลือกถ่านวนัละ 3 ชั�วโมง รวมการทาํงานในหนึ� งวนัเป็น 8 ชั�วโมง จะมีค่าใช้จ่ายในการทาํงาน
เท่ากบั 8.5 บาทต่อกิโลกรัม ถา้ขายถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนกิโลกรัมละ 10 บาท จะมีระยะเวลา
คืนทุนเท่ากบั 307 วนั   
 
ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  มีดงัต่อไปนี*  
 1.  ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนยงัไม่เป็นที�รู้จกัของผูบ้ริโภค จึงจาํเป็นที�จะต้องมี       
การประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคได้รับขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้ง เกี�ยวกบัสมรรถนะและประโยชน์       
ของการใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนที�ผลิตมา 
 2.  ควรตากถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนใหแ้หง้ก่อนที�จะนาํไปตรวจหาค่าความชื*น 
 3.  ควรส่งเสริมใหชุ้มชนใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนกนัมากขึ*น เพื�อจะไดท้าํให้เป็น
เชิงพาณิชยต่์อไป 
 4.  ควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในการจดัทาํบรรจุภณัฑ์ถ่านอดัแท่ง       
จากเปลือกทุเรียน 
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ที�  กพ ๗๒๗๐๑/๓๓๔                                  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาคีริส 
           อาํเภอพรานกระต่าย  จงัหวดักาํแพงเพชร 

              ๖๒๑๑๐ 
 

                                                               ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื�อง   ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 
เรียน   ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวยีนหกั 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย   กาํหนดการอบรมและศึกษาดูงาน    จาํนวน  ๑  ชุด 
 

            ด้วย องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาคีริส ได้จัดโครงการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ 
บทบาทของสตรี ในการขบัเคลื�อนการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา
ชุมชนท้องถิ�น ให้กับกลุ่มสตรี จาํนวน ๙๐ คน คณะผูจ้ ัด ๑๐ คน รวมจาํนวน ๑๐๐ คน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื�อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีไดมี้การพฒันาอาชีพ สร้างงาน และนาํความรู้ที�ไดจ้ากการ
อบรมและศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการพฒันา “กองทุนพฒันาบทบาทสตรี” ในการพฒันา
อาชีพ เสริมสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนทอ้งถิ�น 
            องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาคีริส จึงขอความอนุเคราะห์มายงัท่านในการอนุญาตให้นาํ
คณะกลุ่มสตรี ไดม้าเรียนรู้และศึกษาดูงานการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื�อเป็นแนวทาง
ในการนาํไปประยุกตใ์ชใ้นชุมชนทอ้งถิ�น ในวนัองัคารที� ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
พร้อมฟังบรรยายสรุป 
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนีF   
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (นายฉลวย  สีทอง) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาคีริส 
 

สาํนกังานปลดั 
โทร.,โทรสาร  ๐-๕๕๗๐-๑๑๕๙ 
www.khaokhiris.org 
 

“ยดึมั�นธรรมาภิบาล  บริการเพื�อประชาชน” 
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แบบสอบถาม 

 การสาํรวจข้อมูลพื�นฐานเพื�อนาํข้อมูลไปจดัอบรม ในโครงการการผลิตถ่านอดัแท่ง         
จากเปลือกทุเรียนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหัก อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี โดยมี
วตัถุประสงคข์องการสาํรวจ ดงันี�  
 1. เพื�อศึกษาความตอ้งการการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตาํบลเกวยีนหกั 
 2. เพื�อศึกษาความเป็นไปไดข้องการเพิ�มรายไดแ้ละลดรายจ่ายจากการใช้ถ่านอดัแท่ง
จากเปลือกทุเรียน ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวยีนหกั 
 
ตอนที�  1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ชื�อ……………………………………………………..ที�อยู…่……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………   
โทร……………………………………อาชีพ……………………………………………………. 

(โปรดทาํเครื�องหมาย √ หนา้คาํตอบที�ตรงกบัความเป็นจริง) 
1.  เพศ                 ชาย                                หญิง 
2.  อาย ุ            นอ้ยกวา่ 20 ปี                 21 - 30 ปี              31 – 40 ปี                  41 – 50 ปี                                           
                            51 – 60 ปี                       61 - 70 ปี              มากกวา่ 70 ปี 
3. วฒิุการศึกษา                 ต ํ�ากวา่ ป.6                   ป.6                    ม.3             
                                          ม. 6 หรือ ปวช.            ปวส.                 ปริญญาตรี       
4.  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
             1-2 คน                    3-4 คน       5-6 คน   
                             7-8 คน             มากกวา่ 8 คน 
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5.  ที�บา้นท่านใชเ้ชื�อเพลิงประเภทใดประกอบอาหาร 
ใชเ้ตาถ่านอยา่งเดียว (ทาํขอ้ 5 และ ขอ้ 6 ต่อ)                                                         

              ใชเ้ตาจากก๊าซหุงตม้อยา่งเดียว (ขา้มไปทาํขอ้ 7 และ ขอ้ 8) 
              ใชท้ั�งเตาถ่านและเตาจากก๊าซหุงตม้ 
6. แต่ละเดือนครอบครัวท่านใชถ่้านไมไ้ปจาํนวนกี�กิโลกรัม 
          1- 5 ก.ก.              6 – 10 ก.ก.          11 – 15 ก.ก.          16 – 20  ก.ก.           มากกวา่ 20  ก.ก. 
7. ราคาของถ่านไมที้�ท่านซื�อครั� งล่าสุดเมื�อเดือน……………………..ราคากิโลกรัมละ………..บาท 
8. ก๊าซหุงตม้ที�ท่านใชอ้ยูต่อนนี� มีขนาด         13.5 ก.ก.        15 ก.ก.         48 ก.ก. ใชไ้ดน้านเท่าไร 
          10 – 20 วนั         21- 30 วนั          31 – 40 วนั           41 – 50 วนั          มากกวา่ 50 วนั 
 9. ราคาของก๊าซหุงตม้ล่าสุดที�ท่านซื�อเมื�อเดือน…………………………….ราคา……………บาท 
 
ตอนที�  2 สาํรวจความคิดเห็นก่อนเขา้ร่วมอบรมการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 

 
รายการ ใช่ ไม่ใช่ 

1.  เปลือกทุเรียนเป็นสิ�งเหลือทิ�ง ไม่เป็นประโยชน์   
2.  เปลือกทุเรียนสามารถหาไดง่้ายในชุมชนหรือชุมชนใกลเ้คียง   
3.  เปลือกทุเรียนสามารถนาํไปทาํเป็นถ่านอดัแท่งได ้   
4.  ตอนนี�ในชุมชนยงัไม่มีถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนใชก้นั   
5.  ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนเหมาะกบัชุมชนเกวยีนหกั   
6.  ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนสามารถใชเ้ป็นเชื�อเพลิงประกอบอาหารได ้   
7.  ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนมีประสิทธิภาพดีกวา่ถ่านไม ้   
8.  ถา้มีการใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนกนัมากขึ�น จะทาํใหต้น้ไมถู้กตดั 
     นอ้ยลง 

  

9.  ถา้ทุกครัวเรือนหนัมาใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนจะช่วยลดปริมาณ 
     การใชก้๊าซหุงตม้ลงได ้

  

10.  การเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
       ทาํใหส้ภาพความเป็นอยูภ่ายในครัวเรือนและชุมชนเปลี�ยนแปลงดีขึ�น 

  

11.  การรวมกลุ่มในรูปแบบวสิาหกิจชุมชน ต.เกวยีนหกั จะทาํใหชุ้มชนประสบ 
       ความสาํเร็จในการเพิ�มรายได ้
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รายการ ใช่ ไม่ใช่ 
12.  ท่านมีความเชื�อมั�นในการบริหารจดัการถ่านของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
       ตาํบลเกวยีนหกั 

  

13.  โครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งจะทาํใหชุ้มชนมีความเป็นอยูที่�ดีขึ�น         
14.  การเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
       ช่วยเพิ�มมูลค่าใหเ้ปลือกทุเรียน  

  

15.  การเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
       สามารถลดรายจ่ายและเพิ�มรายไดใ้นครัวเรือน 

  

16.  ท่านรู้จกัหรือมีความรู้เกี�ยวกบัเครื�องอดัถ่านแท่ง   
17.  ท่านมีความสนใจที�จะเรียนรู้ถึงวธีิการ ขั�นตอน การผลิตถ่านอดัแท่ง 
       จากเปลือกทุเรียน 

  

18.  ถา้ท่านรู้ขั�นตอนการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนแลว้ท่านตอ้งการ 
       ลงมือปฏิบติั 

  

19.  แหล่งวตัถุดิบที�เป็นเปลือกทุเรียนนั�นอยูใ่กล ้ๆ กบัชุมชนของท่าน    
20.  เปลือกทุเรียนที�เหลือจากการแปรรูปในชุมชนหรือชุมชนใกลเ้คียงมีปริมาณ 
       เพียงพอต่อความตอ้งการของกลุ่ม 

  

21.  ท่านตอ้งเสียค่าเชื�อเพลิงที�ใชใ้นการประกอบอาหารที�มีราคาสูงขึ�นเรื�อย ๆ     
22.  ท่านจะนาํถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนมาใชเ้ป็นเชื�อเพลิงในการ 
       ประกอบอาหาร 

  

23.  ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนเป็นพลงังานทดแทนที�มีราคาถูก  
       เหมาะแก่การใชง้านในครัวเรือน  

  

24.  ท่านจะใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนแทนการใชก้๊าซหุงตม้และถ่านไม ้   
25.  ท่านใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนเป็นประจาํ ท่านจะมีเงินเหลือเก็บ  
       มีชีวติความเป็นอยูที่�ดีขึ�น 

  

 

 

                                              ขอขอบคุณที�ตอบแบบสอบถาม 
          นริศ  ชุดสวา่ง 
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แบบสอบถามเกี�ยวกบัฉลากสินค้า 

  
ตอนที�  1 ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 1. เพศ   �     ชาย       �     หญิง 
 2. ระดบัการศึกษา 
   �     ต ํ�ากวา่ ป.6           �     ป.6               �     ม.3                
          �     ม.6 หรือ ปวช.     �     ปวส.     �     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
 
ตอนที�  2 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัความพึงพอใจของฉลากสินคา้ (แบบถุงถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน) 
คําชี�แจง โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องที�ตรงกบัขอ้มูลความคิดเห็นของท่าน 
 

         5  =  มากที�สุด       4  =  มาก        3  =  ปานกลาง         2  =  นอ้ยมาก       1  =  นอ้ยที�สุด 
 

คาํถาม 5 4 3 2 1 
1.  สัญลกัษณ์บนฉลากสื�อความหมายเหมาะสม        
2.  ความสวยงามของฉลากสินคา้      
3.  ความโดดเด่นของฉลากสินคา้นี$        
4.  ความครบถว้นของขอ้มูลบนฉลากสินคา้นี$       
5.  ความสามารถในการสื�อประชาสัมพนัธ์ใหก้บักลุ่มวสิาหกิจชุมชน       
6.  ชื�อเสียงที�ชุมชนจะไดรั้บเมื�อมีผลิตภณัฑเ์ป็นของชุมชนเอง       
7.  ความสมบูรณ์โดยรวมของฉลากสินคา้นี$        
 

ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ผลการวเิคราะห์ดรรชนีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ตอนที�  1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตาราง  11 ผลการวเิคราะห์ดรรชนีความสอดคลอ้งของผูท้รงคุณวฒิุทั&ง 3 คน (n = 3 คน) 
 

คาํถามขอ้ที� 
คะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

∑R IOC 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
0 
0 

+1 
0 

+1 

3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 

1.0 
1.0 
1.0 
0.6 
0.6 
1.0 
0.6 
1.0 

 
 เมื�อพิจารณาผลการคาํนวณทั& ง 8 ข้อ แล้วพบว่า ไม่มีคาํถามข้อใดเลยที�มีค่า IOC                  
ต ํ�ากวา่ 0.50 แสดงวา่คาํถามทั&ง 6 ขอ้นี&ยงัใชไ้ดอ้ยูโ่ดยไม่ตอ้งตดัออก 
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ตอนที�  2 สาํรวจความคิดเห็นก่อนเขา้ร่วมอบรมการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 
 

ตาราง  12 ผลการวเิคราะห์ดรรชนีความสอดคลอ้งของผูท้รงคุณวฒิุทั&ง 3 คน (n = 3 คน) 
 

คาํถามขอ้ที� 
คะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

∑R IOC 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
-1 
+1 
+1 
+1 
+1 
-1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

0.33 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.6 
1.0 
1.0 
0.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.3 
0.3 
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 เมื�อพิจารณาผลการคาํนวณทั&ง 25 ขอ้ แลว้พบวา่ คาํถามขอ้ที� 11, 19, 24 และ 25 มีค่า IOC  
ตํ�ากวา่ 0.50 แสดงวา่คาํถาม 5 ขอ้นี&  ไม่น่าจะใชใ้นการสํารวจเก็บขอ้มูลได ้โดยคาํถามขอ้ที� 11 คือ 
การรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหกั จะทาํให้ประสบความสําเร็จในการเพิ�มรายไดก้บัชุมชน 
ในข้อนี& อาจจะทาํให้ชุมชนไม่เข้าใจในความหมาย คาํถามข้อที�  19 คือ แหล่งวตัถุดิบที� เป็น            
เปลือกทุเรียนนั&นมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตของกลุ่ม ขอ้นี&ผูท้รงคุณวุฒิเห็นวา่แหล่งวตัถุดิบนั&น
ไม่ไดมี้อยูใ่นชุมชนอยา่งเดียวยงัมีแหล่งอื�นที�สามารถเอามาใชไ้ดอี้ก คาํถามขอ้ที� 24 คือก๊าซหุงตม้
จะหายากขึ& น ราคาจะสูงขึ& น แต่ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนใช้วตัถุดิบที�หาง่ายในท้องถิ�น             
ขอ้นี&ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่ก๊าซหุงตม้ที�จะหายากขึ&นนั&นใครจะเป็นคนบอกวา่มนัจะหายากขึ&น ซึ� งไม่มี
ข้อมูลแน่ชัด และคาํถามข้อที�  25 คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหัก ผลิตถ่านอัดแท่ง            
จากเปลือกทุเรียนทาํให้กลุ่มมีรายไดม้ากขึ&นและสามารถคืนกาํไรสู่ชุมชน ผูท้รงคุณวุฒิเห็นวา่ขอ้นี&  
มีความหมายคลา้ย ๆ กบับางขอ้ จึงน่าจะปรับออกหรือแกไ้ขให้เหมาะสม จากคาํถามทั&งหมดพบวา่
จะตอ้งทาํการปรับปรุงแบบสอบถามใหดี้ขึ&นอยูจ่าํนวน 4 ขอ้ เพื�อใหแ้บบสอบถามนี& มีความสมบูรณ์แบบ
มากขึ&นและนาํไปใชก้บัชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

รูปภาพการส่งเสริมการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทุเรียน 
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ภาคผนวก  ฉ 

ภาพการนําถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทุเรียนไปใช้ในครัวเรือน 
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ภาคผนวก  ช 

รูปภาพการเข้าศึกษาดูงานของกลุ่มอื�น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77

 

 

 

 

 



 

 

78

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ซ 

คู่มอืการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
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คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน  

 
โครงการการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทุเรียนในกลุ่มวสิาหกจิชุมชนตําบลเกวยีนหัก 

อาํเภอขลงุ จังหวดัจันทบุรี 
 

นริศ  ชุดสวา่ง 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิา การจดัการงานวศิวกรรม  

มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 
 

ที%ปรึกษา 
ดร.สินาด  โกศลานนัท ์

รศ.พอพนัธ์  สุทธิวฒันะ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 
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คาํนาํ 
 

 คู่มือเล่มนี1 เป็นส่วนหนึ%งของการอบรมสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหกั อาํเภอขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี มีเนื1อหาเกี%ยวกบัพระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เศรษฐกิจพอเพียง         
กบัการพฒันาพลงังาน โครงการพระราชดาํริอนัเกี%ยวเนื%องกบักิจการพลงังาน ก๊าซ LPG พลงังาน
สาํหรับการหุงตม้มาจากไหน ประวติัทุเรียนในประเทศไทย คุณสมบติัของถ่านอดัแท่ง กรรมวิธี      
ในการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน และผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ซึ% งจะเป็นประโยชน์ต่อผูที้%สนใจ
ที%จะศึกษาหาความรู้ในเรื%องของการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 
 ผูจ้ดัทาํก็หวงัเพียงว่าคู่มือเล่มนี1  จะเป็นประโยชน์ต่อผูที้%สนใจในเรื% องต่าง ๆ เหล่านี1            
แลว้นาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 
 

นริศ  ชุดสวา่ง 
9 พฤศจิกายน 2554 
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สารบัญ 
 

บทที( หน้า 

 1 บทนํา ..............................................................................................................................  1 
   พระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั .............................................................  1 
   เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาพลงังาน ..................................................................  2 
   ความหมายของคาํวา่เศรษฐกิจพอเพียง .....................................................................  2 
   โครงการพระราชดาํริอนัเกี%ยวเนื%องกบักิจการพลงังาน .............................................  4 
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บทที(  1  

บทนํา 
 
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ถา้ไม่ไดท้าํเชื1อเพลิงทดแทน เราก็เดือดร้อน แลว้ก็เป็นห่วง แต่เราไม่ตอ้งเป็นห่วง ถา้คนอื%น
เขาไม่ทาํ เขาอาจจะไม่มีนํ1ามนัไบโอดีเซลใช้ แต่ว่าเรามี เราคือขา้พเจา้ทาํเอง คนอื%นอาจจะไม่มี            
ก็ไม่เป็นไรตอ้งเห็นแก่ตวั แต่ละคนถ้าเห็นแก่ตวั ก็รู้ว่าไม่เป็นไร เพราะแต่ละคนก็ตอ้งพยายาม           
ที%จะหาพลงังานทดแทนทั1งนั1น  
 
 ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิตฯ เมื%อวนัอาทิตยที์% 4 ธนัวาคม 2548 

 

รูปภาพที( 1 พระบิดาแห่งการพฒันาพลงังานไทย 
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เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาพลงังาน 
 เมื%อวนัที%  10 มีนาคม พ.ศ. 2549 กระทรวงพลังงานร่วมมือกับสถาบันปิโตรเลียม           
แห่งประเทศไทย จัดเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื%องในวโรกาส               
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพลังงาน”                       
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยมี ดร.สุเมธ  ตนัติเวชกุล กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันาเป็นวทิยากร  ซึ% งสามารถสรุปไดด้งันี1  
 “พลงังานเป็นเรื%องใหญ่ เรื%องใกลต้วั เพราะเป็นส่วนหนึ%งในชีวิตของเรา ลองสังเกตดูสิครับ 
ทุกวนันี1 เราเขา้นอนดว้ยสภาพจิตใจไม่ค่อยปกติ เพราะไม่รู้วา่เมื%อตื%นขึ1นมาค่านํ1ามนัจะขึ1นไปอีกหรือเปล่า 
พรุ่งนี1 ลิตรละเท่าไหร่ก็ยงัไม่รู้ เมื%อเริ%มเขา้ทาํงานราชการนั1น นํ1 ามนัลิตรละ 3 - 4 บาทเท่านั1น ไม่น่าเชื%อวา่
หลังเกษียณมาหกเจ็ดปี ราคานํ1 าม ันจะขึ1 นมา 4 ลิตร 100 บาทแล้ว..... แต่เดิมหลักชาวพุทธ                
เราเคยกล่าวว่า สิ% งสาํคญัที%สุดของชีวิตคือปัจจยัสี%  แต่พอมาเหลียวดูทุกวนันี1  ไม่ว่าการก่อสร้าง        
บา้นอยูอ่าศยั อาหารการกิน เสื1อผา้ เครื%องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ลว้นแต่ใชพ้ลงังานเป็นส่วนประกอบ
ที%สาํคญัทั1งสิ1น เพราะฉะนั1นทุกสิ%งทุกอยา่งที%เราบริโภคก็ตอ้งอาศยัพลงังานในการปรุงแต่ง ทาํให้เรา
ไดสิ้%งที%เป็นความสะดวกสบายต่างๆ ธรรมชาติให้เราอยู่ตลอดเวลา แต่เราก็มาสร้างบา้นหลบเสีย     
ปิดม่าน เปิดไฟฟ้า เปิดแอร์ ตั1 งสติสักนิดเถอะครับ ผมคิดว่าเราใช้ชีวิตอย่างสิ1นเปลืองมากๆ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวจึงทรงเสนอเรื%องเศรษฐกิจพอเพียงขึ1นมา ให้เลือกใช้ปัญญาในการ
ดาํเนินชีวิตบ้าง ไม่ใช่ให้ไปปลูกถั%ว ปลูกงาอย่างที%หลายคนเข้าใจ ไม่ใช่รัดเข็มขดัจนกลับไป         
เป็นคนยากจน พระองค์ท่านเพียงอยากให้เรามีชีวิตโดยใช้ปัญญา อย่าให้กิเลสตณัหาเป็นตวันาํ       
อยูต่ลอดเวลา เพราะกิเลสตณัหานั1นผลกัดนัใหเ้รามีความตอ้งการมากเกินเหตุที%ควรจะเป็นในชีวิตจริงๆ 
เสียดว้ยซํ1 า” 
 
ความหมายของคําว่าเศรษฐกจิพอเพยีง 
 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มีหลกัสําคญั         
3 ประการ คือ ความมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันตนเอง ซึ% ง ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล             
ขยายความวา่ 
 “คาํแรก พระองคท์่านรับสั%งวา่ ทาํอะไรดว้ยเหตุผล อยูไ่ปตามกระแส ตามอารมณ์ ไม่ใช่โลก
ของโลกาภิวตัน์อย่างนี1  ก็ไหลตามเขาไป โดยไม่ดูสภาพตวัเอง ไม่เขา้ใจตวัเอง เหมือนการพฒันา      
ที%แลว้ๆ มา 
 คาํวา่มีเหตุผลนี% พระเจา้อยูห่วัทรงตีความลึกซึ1 ง พระองคท์่านรับสั%งวา่โปรดเดินไปโรงเรียน 
พอเก็บหอมรอมริบได้ก็ซื1อจกัยานขี%ไป รถคนัแรกที%ทรงซื1อก็รถเก่าๆ ทรงซ่อมด้วยพระองค์เอง  
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ทรงทาํสีดว้ยพระองคเ์อง ทรงรู้จกัค่าของเงิน อะไรที%ถูกและเรียบง่าย มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั
ชีวตินี% คือหลกัการของพระองคท์่าน ทรงทาํให้ดูตลอด 60 ปี จนกระทั%งทุกวนันี1  ใจเรานี%ไม่ไดย้ึดติด
กบัพระเจา้อยูห่วัจริงเลย ชื%นชมเหมือนเรากราบไหวพ้ระพุทธรูป ลองไปดูภาพเก่าๆ สิ ใหผ้า่นมา 10 ปี 
20 ปี จะสังเกตอย่างหนึ% งว่า ฉลองพระองค์ใช้พระองค์เดิม สองฉลองพระบาทคู่หนึ% งไม่กี%ร้อย             
ไม่เห็นตอ้งเอาแฟชั%นอะไรเลย ฉลองพระบาทใบ ไม่รู้ราชาศพัทร์องเทา้ผา้ใบวา่อยา่งไร ผมก็เรียก
ฉลองพระบาทใบ ไม่เคยเปลี%ยนแปลงตั1งแต่รุ่นเก่า พระองค์ท่านทรงพิจารณาเรื%องการใช้งาน คือ 
มนัทาํหนา้ที%ได ้พระองคท์่านก็ทรงใช ้พระเจา้อยูห่วัทรงอยูด่ว้ยความประหยดั ทรงใชอ้ยา่งมีสติ คือ
ประโยชน์มีแค่นี1  ใชแ้ค่นี1  ดินสอนี%ทรงใชจ้นกระทั%งกุดเลย 
 คาํที%สอง ที%พระองคท์่านรับสั%งไว ้คือ ทาํอยา่งไรพอประมาณ แมแ้ต่สุภาษิตไทยยงัมีเลยครับ 
ประมาณตน คือ อยา่ทาํอะไรเกินตวั ผมอยากขยายความไปวา่ ก่อนจะทาํอะไรนั1นตรวจสอบศกัยภาพ
ของเราเสียก่อนวา่ทุนของเราอยูต่รงไหน อยา่ไปตามกระแส ที%แลว้มาเราพฒันาโดยไม่ไดดู้ศกัยภาพ 
เราอาศยัศกัยภาพของคนอื%นมาพฒันาประเทศของเราทั1งนั1น 
 คาํที%สาม คือ ทาํอะไรให้มีภูมิคุม้กนั ตราบใดที%พลงังานยงัตอ้งพึ%งการนาํเขา้ในจาํนวน       
ที%เสี%ยงอนัตรายอยา่งยิ%ง ทาํอยา่งไรจึงจะสร้างภูมิคุม้กนัตวันี1 ใหไ้ด ้กระทบอะไรก็ใหก้ระทบแต่พอสมควร 
เจ็บปวดนิดหน่อยดีกว่าล้มตาย เพราะฉะนั1นตรงนี1 เป็นสิ% งที%สาํคญัมาก เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ1น        
ปีหนา้ปีต่อไปจะเป็นอยา่งไร ยิ%งโลกไม่สงบอยูอ่ยา่งนี1  เราจะอยูต่่อไปไดอ้ยา่งไร ภูมิคุม้กนัเกือบไม่มีเลย 
เพราะฉะนั1นคาํว่าภูมิคุม้กนัเป็นคาํที%ตอ้งควรคาํนึง บริษทั ห้างร้านองค์กรทุกองค์กรนั1นใช้คาํว่า 
Risk Management หรือการบริหารความเสี%ยง 
 ความจริงพระองคท์่านทรงนาํโลกอยู ่แต่ทรงใชค้าํไทยโบราณ ไม่มีในคาํศพัทภ์าษาฝรั%ง 
แต่มา ณ วนันี1  ฝรั%งก็ตามท่าน Risk Management นั%นคือ ภูมิคุม้กนันั%นเอง ระวงัอยา่ให้เกิดความเสี%ยง 
คนไทยเราไม่มีใครพยายามแปลไปรอฝรั%งมาพูด พอพูด พอพูดทีก็โอโ้ห ตื%นเตน้กนัทั1งบา้นทั1งเมือง 
พยายามแปลเป็นภาษาไทย อยา่ง Good Governance นะ แปลกนัใหญ่วา่ ธรรมาภิบาล พระเจา้อยูห่วั
เคยรับสั%งเมื%อ 60 ปีมาแล้วว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” คาํว่า ธรรมสั1 นๆ คือ ทาํดี ถูกตอ้ง          
แต่ไม่มีใครสนใจ พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื%อประโยชน์สุข       
แห่งมหาชนชาวสยาม” 
 เมื%อกลางวนั ถ้าใครรับประทานอาหารมากเกินไป คุณรู้สึกอึดอดัไหม เมื%อกลางวนันี1        
ผมรีบมา กลวัไม่ทนัรับประทานไดนิ้ดเดียว เลยเป็นเด็กนอ้ยผูหิ้วโหย หิวเกินไปก็ไม่ดี เหมือนรับสั%ง
ที%เรียบง่ายของพระองคท์่านวา่ “ใหม้นัพอเพียง” ไม่ใหข้าดไม่ใหเ้กิน เกินไปก็ทรมาน ให้มนัพอดีเท่านั1น 
ถ้าบริโภคมากเกินไปจะเกิดอาการที%เรียกว่า “จมไม่ลง” สํานวนไทยที%นี%หมด แต่เด็กๆ รุ่นใหม่             
ไม่ค่อยใช ้ไปใชสุ้ภาษิตแปล แต่ของไทยลืมหมด” 
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โครงการพระราชดําริอนัเกี(ยวเนื(องกบักจิการพลงังาน 
 ไม่พียงการพระราชทานแนวพระราชดาํริเท่านั1น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวยงัทรง
พระราชทานโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา ไดก้ลายเป็นรากฐานที%สําคญัอยา่งยิ%งของการพฒันา
พลังงานในปัจจุบนั “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั1นทรงสนพระทยัเรื% องนี1 อย่างมาก             
ถา้ใครเคยไดเ้ขา้ไปที%โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระองค์ท่านทรงทาํให้สิ%งของเหลือใช้
นาํมาใชไ้ด ้มีโรงสี มีแกลบ ก็นาํมาทาํเป็นถ่าน มีตวัประสานอดัเป็นแท่งกลบัไปใชเ้ป็นพลงังานได ้
ทรงเลี1 ยงววั มีมูลววัออกมาก็ทาํเป็นก๊าซชีวภาพ เข้าไปเดินเครื% องในโรงงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ       
เกือบจะเรียกไดว้า่ช่วยเหลือตวัเองพร้อมกนัไปหมด ทาํอยา่งนี1 เรียกวา่ ใชปั้ญญานาํเพราะไม่มีของเหลือ
ออกไปเลย 

 

รูปภาพที	 2 โรงสีข้าวในวงัสวนจิตรลดา 
 

 ครั1 งหนึ%งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จฯ สกลนคร พระท่านเก่ง ใชปั้ญญานาํ ตอนนั1น
เสด็จพระราชดาํเนินผ่านถานพระเด็กรุ่นใหม่คงไม่รู้จกัถานพระ ไม่ใช่ฐานรองรับพระพุทธรูป          
แต่หมายถึง ห้องนํ1า ส้วม ศพัทโ์บราณเรียกวา่ ถาน ถานพระเรียงกนัเป็นแถว พระท่านก็ให้ไปเก็บ
รวบรวมมาใส่เพื%อต่อท่อมาลงในหลุมก๊าซชีวภาพ แลว้ก็ต่อท่อเขา้โรงครัว พระองคท์่านเสด็จฯ มาถึง
ก็รับสั%งถามเจา้อาวาสวา่ “พระคุณเจา้...ถานพระที%ใชถ่้ายของเสียที%ถ่ายออกมาเป็นธรรมะ หรือเป็น
อธรรม” เจา้อาวาสก็ตอบวา่เป็นอธรรม พระองคท์่านก็เสด็จพระราชดาํเนินไปตามท่อ ไปถึงบ่อชีวภาพ
ที%กาํลงัเดือดปุดๆ ตรัสถาม “พระคุณเจา้ ตรงนี1 เป็นธรรมะหรืออธรรม” พระคุณเจา้ก็กราบทูลว่า         
ยงัเป็นอธรรมอยู่เพราะเป็นของบูด ของเสีย ของเน่า เมื%อพระองค์ท่านเสร็จพระราชดาํเนินต่อไป
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ตามท่อนั1น เขา้ไปในครัว ปรากฏว่ากาํลงัตม้นํ1าอยู่ เพื%อจะชงชาถวายพระองค์ท่านก็ตรัสถามอีก 
“พระคุณเจา้ตอนนี1 เป็นอธรรมหรือธรรมะ” พระคุณเจา้กราบทูลวา่เป็นธรรมะแลว้ เพราะวา่เกิดประโยชน์
ขึ1นแลว้ ธรรมะสอนอะไร เรื%องนี1สอนใหค้นเราใชชี้วิตครบวงจร ตอ้งใชใ้ห้ครบประโยชน์จึงเกิดขึ1นได ้
บริโภคเขา้ไป ถ่ายออกมา มีกระบวนการแปรสภาพออกมาเป็นก๊าซนาํมาใชไ้ดอี้ก มูลยงัอยูใ่นบ่อนั1น 
เมื%อล้างบ่อชีวภาพ มนัอาจย่อยสลายไปหมด ก็นาํไปใส่เป็นปุ๋ยที%ตน้ไม ้ตน้ไมน้ั1นก็เกิดงอกงาม         
เป็นพลงังานให้ตน้ไม ้ตน้ไมแ้ตกกิ%งก้านสาขา แตกใบออกมาร่วงหล่น ไมบ้างอนัก็ถูกนาํไปเผา     
เป็นถ่านต่อกนัไปไม่รู้จบ เราเรียกกนัอยา่งง่ายๆ วา่ การพฒันาอยา่งย ั%งยืนนั1นเอง...การทาํอะไรให้ย ั%งยืน
คือการทาํให้ครบวงจร ทาํอะไรที%เมื%อบริโภคแล้วได้ชดเชยกลับมา เราก็จะมีใช้ไม่รู้จบ นี% คือ
ความหมายสั1 นๆ ของคาํว่าพฒันาอย่างย ั%งยืน...พระองค์ท่านรับสั%งว่า “นํ1ามนัดินหมดแล้ว” คาํว่า
ปิโตรเลียมทรงใชค้าํโบราณวา่นํ1ามนัดิน หมายความวา่ ขุดลงไปถึงดิน นาํมากลั%นใช ้พอนํ1 ามนัดิน
จะหมดแลว้จริงๆ แลว้ยงัมีแหล่งพลงังานอื%นอีกมากมาย แสงแดด สายลม จากธรรมชาติทั1งหมด...
ตอนนี1มาบอกใหป้ลูกป่าทั%วประเทศเพื%อทาํไบโอดีเซล คิดวนันี1ทาํวนันี1  อีก 5 ปีเป็นอยา่งเร็วถึงจะได้
ใชน้ํ1ามนัปาลม์บริสุทธิg  ใชแ้ทนนํ1ามนัดีเซล มีสิทธิบตัรเตรียมการไวก่้อนแลว้ เอทานอล พระองคท์่าน
ก็ทรงผลกัดนัมาก่อน จาํไดว้า่วนัหนึ%งเมื%อหลายปีก่อน รับสั%งเรียกผมไปสั%งวา่ “ไปดูซิ นํ1 ามนัปาล์ม   
นี%ทาํดีเซลไดไ้หม” จนกระทั%งเวลานี1 มีปัhมแลว้ ถึงจะเป็นโครงการทดลองแต่ก็เติมได ้มีปัhมขึ1นมาถึง  
2 ปัhม ในศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง ที%จงัหวดันราธิวาส และที%มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์...     
ถา้ใครติดตามข่าวจะเห็นวา่เมื%อ 2-3 วนัมานี1  สมเด็จพระเทพฯ ทรงไปเติมให้เอง รถเมล์วิ%งอยูที่%หาดใหญ่
มาเติม พระองคท์่านทรงเติมใหเ้องเลย ไดข่้าววา่กลบับา้น สูบนํ1 ามนัออกแลว้ตั1งบนโต๊ะบูชา ไม่กลา้ใช ้
สงสัยใส่เป็นขวดเล็กขวดนอ้ยแจกเป็นเครื%องรางของขลงัไปแลว้ ตอนที%เริ%มวจิยัผมก็ไม่เขา้ใจเหมือนกนั 
เพราะตอนนั1นดีเซลลิตรละไม่กี%บาทพระองคท์่านรับสั%งวา่ทาํไปเถอะ แลว้ไม่ตอ้งประกาศให้คนคา้น
ว่าทาํแลว้ไม่คุม้ พระองค์ท่านว่าทาํไปเถิด แลว้เดีiยววนัหนึ% งจะรู้เอง แลว้วนันี1 ก็มาถึงอย่างรวดเร็ว
นํ1ามนัแพงทุกวนันี1  แมก้ระทั%งนํ1ามนัพืชก็แพง ตอ้งยอมรับวา่มีระบบภาษีเขา้มา โครงการพระราชดาํริ
ก็เลยมุ่งไปแกปั้ญหาที%คนก่อน ใหเ้กษตรกรเล็กๆ รวมกลุ่มกนั พื1นที%ไหนเหมาะปลูกปาลม์ไดก้็ปลูกปาลม์ 
พื1นที%ไหนปลูกสบู่ดาํได้ก็ปลูกสบู่ดาํ ปลูกพืชเยอะแยะไปหมด แถวชุมพรใช้นํ1 ามนัมะพร้าวกนั           
มาตั1งนานแลว้ แต่เนื%องจากไม่มีเทคโนโลยีเขา้ไปช่วย นานๆ ทีก็ตอ้งเอาเครื%องมาลา้งที เพราะมนัมีอะไร
เขา้ไปเกาะเครื%อง แต่อย่างไรก็ตาม ตอ้งเขา้ไป เพื%อให้แต่ละกลุ่มเกษตรกรช่วยตวัเองให้ได้ก่อน 
สุดทา้ยจะช่วยลดการนาํเขา้ไดดี้” ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล สรุปทิ1งทา้ยถึงวิกฤติพลงังานในปัจจุบนั       
ซึ% งหากดาํเนินชีวิตตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงก็จะช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวได ้และไม่ใช่
แต่เฉพาะสังคมไทยเท่านั1น ยงัหมายรวมไปถึงสังคมโลกอีกดว้ย 
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 “คุณไปดูเถอะนะ ชีวิตทุกวนันี1มนัยุง่ ตอ้งเปิดไฟ ตอ้งเปิดแอร์ แลว้อยูแ่ค่คนเดียวสองคน 
ยิ%งโลกสมยัใหม่มีแค่ครอบครัวเล็กๆ เป็นครอบครัวที%ไม่สมบูรณ์ สังคมถึงไดบิ้ดเบี1ยวอยู่ทุกวนันี1  
สมยัก่อนนี%ตกเยน็นั%งพร้อมหนา้พร้อมตากนั ปู่ ยา่ตาทวด พอ่แม่ลูกหลาน นั%งกินขา้วร่วมกนั ไดเ้รียนรู้
ซึ% งกนัและกนัโดยไม่รู้ตวั ต่างฝ่ายก็ผา่นประสบการณ์ของตวัมาทั1งนั1น ปู่ ยา่ตาทวดก็เล่าให้ลูกหลานฟัง 
ถ่ายทอดข่าวสารให้คนแก่รับทราบ เป็นสังคมที%สมบูรณ์มากที%สุด เดีiยวนี1 มีแต่สังคมกับพ่อแม่          
ได้ยินเสียงพ่อแม่จากโทรศพัท์ กลบัจากงานดึก งานสังคม ลูกไปนอนแล้ว ไม่เคยพบปะกนัเลย   
ลองถามตัวเองสิครับว่าวนัๆ หนึ% งได้เจอลูกบ้างไหม สักกี%ครั1 ง กี%นาที ดังนั1 นไม่ต้องสงสัยว่า           
ทาํไมสังคมถึงปั%นป่วนอยูทุ่กวนันี1  สังคมที%ไม่ไดใ้ชปั้ญญาเป็นเครื%องนาํทางจึงเกิดทุกข ์เพราะฉะนั1น
กลบัมาเถอะครับ กลบัมาหาความสงบ ความเรียบง่าย ชาติบา้นเมืองตอ้งการการรักษา และตอ้งรักษา
ด้วยปัญญา รักษาด้วยสติ รักษาด้วยความเรียบง่าย อะไรที%มนัเลยเถิดไปนั1น มนัสร้างความทุกข์     
ใหท้ั1งสิ1น 
 ขอจบทา้ยดว้ยวา่โลกกาํลงัโกรธเรา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรับสั%งวา่ “เราไปรังแก
ธรรมชาติมากๆ เขา้ เขาจึงสอนเรา” แลว้เวลานี1สอนแลว้ สอนรวดเดียวไม่กี%นาทีห้าแสนชีวิต ดินถล่ม
ที%ฟิลิปปินส์ยงัขดุไม่เจออีกพนักวา่ ตน้ตอทั1งหลายทั1งปวงมาจากการทาํร้ายธรรมชาติ โลกเคลื%อนตวั
มนัก็มีสาเหตุทั1งนั1น ทดลองระเบิดปรมาณู เขาหา้มทดลองในอากาศก็ขุดหลุมลงไปทดลองในทะเล 
ทดลองในดิน ผลสุดทา้ยโลกก็แบกรับภาระจากการกระทาํของมนุษย ์เพราะฉะนั1นขอให้เอาสติ
กลบัคืนมา เอาปัญญากลบัคืนมา มาสู่โลกของความพอดี เศรษฐกิจพอเพียง... 
 คาํวา่พอเพียงไม่ใช่ขาดแคลน ไม่ใช่ตระหนี%ถี%เหนียว แต่พอดว้ยเหตุดว้ยผล ที%อยากแนะนาํ
ใหเ้ราทุกคนแสวงหาคาํวา่ประโยชน์สุขอยูใ่นความรํ% ารวยที%ย ั%งยืน อยูด่ว้ยความสุขอนัเป็นเป้าหมาย
ปลายทางของชีวติ แลว้คิดวา่โลกคงจะสงบ การทะเลาะเบาะแวง้ในบา้นเมืองก็จะลดนอ้ยถอยลงไป 
เพราะเราอยูบ่นความพอดี ผมขอจบเพียงแค่นี1  และขอใหทุ้กคนมีความสุข ขอบคุณครับ” 
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รูปภาพที( 3 แสดงก๊าซหุงต้ม 
 

ก๊าซ LPG พลงังานสําหรับการหุงต้มมาจากไหน 
 ก๊าซหุงตม้ (Liquefied Petroleum Gas) มีชื%อทางการวา่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซ LPG 
นิยมใช้ในครัวเรือน เป็นเชื1อเพลิงชนิดหนึ% งได้จากกระบวนการกลั%นนํ1ามนัดิบในโรงกลั%นนํ1ามนั 
และจากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 
 ในก๊าซธรรมชาติ ประกอบดว้ยก๊าซหลายชนิด ไดแ้ก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน  
และก๊าซบิวเทน เมื%อจะนาํมาใชต้อ้งแยกก๊าซออกจากกนัเสียก่อน 
 1. ก๊าซมีเทน... ใช้ผลิตไฟฟ้า ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและใช้กบัรถยนต์ ซึ% งก็คือ      
ก๊าซ CNG หรือ NGV 
 2. ก๊าซอีเทน + โพรเพน... ใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงงานปิโตรเคมี 
 3. ก๊าซโพรเพน + บิวเทน... ใชใ้นโรงงานปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอื%นๆ และใชเ้ป็น
ก๊าซหุงตม้ (LPG) ที%เรารู้จกันั%นเอง 
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แหล่งนํ1ามนัดิบ โรงกลั%นนํ1ามนั 

แหล่งก๊าซธรรมชาติ แยกก๊าซ บรรจุถงัเตรียมจาํหน่าย 

บริษทัผูค้า้ บา้นเรือน 

ร้านอาหาร 
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รูปภาพที( 4 แสดงแหล่งนํ<ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ       รูปภาพที( 5 แสดงแหล่งก๊าซธรรมชาติ 

 
ลกัษณะของก๊าซหุงต้ม (LPG) 
 ก๊าซ LPG ใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ มีลกัษณะดงันี1  
 1. ไม่มีสี ไม่มีกลิ%น แต่ผูผ้ลิตเติมสารซึ%งมีกลิ%นฉุนแทน เพื%อใชเ้ตือนภยัเมื%อเกิดก๊าซรั%ว 
 2. ตัวก๊าซหุงต้ม (LPG) เองไม่เป็นพิษ แต่ถ้าเกิดเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ก็จะเกิดก๊าซ
คาร์บอนมอนนอกไซด ์และถา้สูดดมเขา้ไปมากๆ ก๊าซจะเขา้ไปแทนที%ออกซิเจนในร่างกาย จะทาํให้
มึนงง เวยีนศีรษะ และอาจเสียชีวติได ้
 3. LPG หนกักวา่อากาศ เมื%อเกิดก๊าซรั%ว จะลอยตํ%าลงสู่พื1น 
 4. ก๊าซหุงตม้ (LPG) เหลว 1 ลิตร ขยายตวัเป็นไอไดป้ระมาณ 250 ลิตร (250 เท่า) ดงันั1น
ควรบรรจุก๊าซในถงัไม่เกิน 85 % ของปริมาตรถงั เพื%อใหมี้ที%วา่งในการขยายตวัของก๊าซ 
 5. ติดไฟง่าย มีอุณหภูมิของเปลวไฟสูง ประมาณ 1,900 °C เป็นเชื1อเพลิงที%ดี เหมาะกบั
งานที%ตอ้งการความร้อนสูง เช่น การหลอมโลหะ 
 6. ก๊าซหุงตม้ (LPG) 1 ลิตร = 0.54 กก.  1 กก. = 1.85 ลิตร 
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ตาราง  1 แสดงราคาก๊าซหุงตม้ในปัจจุบนั (ไม่รวมค่าขนส่งไปถึงครัวเรือน) 
 

 

ราคา : บาท/ถัง 

Price : Baht/Cylinder 

 
PTT 

ปตท 

 
UNIQUE GAS 

ยนิูคแก๊ส 

 
SIAM GAS 

สยามแก๊ส 

 
PICNIC 

ปิคนิคแก๊ส 

 
WORLD GAS 

เวลิดแ์ก๊ส 

 
V 2 GAS 

ว ีทู แก๊ส 

ถงัขนาด 4 กิโลกรัม / Kg 100-116 101.63 77.0656 105-110 83 63 

ถงัขนาด 7 กิโลกรัม / Kg 145-160           

ถงัขนาด 11.5 กิโลกรัม / Kg   221.83 221.8236       

ถงัขนาด 13.5 กิโลกรัม / Kg       253 253   

ถงัขนาด 15 กิโลกรัม / Kg 280-290 283.63 273.6260 273 276 236 

ถงัขนาด 48 กิโลกรัม / Kg 882-890 900.69 875.8072 875 866 756 

มีผลตั!งแต่ / Effective 30 Jan 08 30 Jan 08 30 Jan 08 30 Jan 08 30 Jan 08 13 Oct 10 

 
ที�มา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 
 จะเห็นได้ว่า ก๊าซหุงต้มนั1นมาจากนํ1 ามนัและแหล่งก๊าซธรรมชาติ ถ้าหากไม่รู้จกัใช้        
อยา่งประหยดั สักวนัหนึ%งพลงังานเหล่านี1ก็จะหมดไป ไม่ต่างอะไรกบัพลงังานนํ1 ามนัที%นบัวนัที%จะหมด
และหายากมากขึ1นทุกปี พร้อมกบัจะมีราคาที%แพงมากขึ1นทุกปี เพราะฉะนั1นการใช้พลงังานอื%นๆ          
ที%จะนาํมาทดแทนหรือลดการใชก้๊าซหุงตม้ลงได ้ก็จะทาํใหป้ระเทศไม่ตอ้งสิ1นเปลืองไปหาซื1อมาจาก
ต่างประเทศ เมื%อประเทศไม่ตอ้งสูญเสียเงินไปกบัการสรรหาพลงังานมาใหป้ระชาชนไวใ้ชก้็จะสามารถ
นาํเงินนั1นไปพฒันาประเทศในส่วนอื%นได ้อาทิ เช่น ถนนเขา้สู่หมู่บา้น ไฟฟ้าในหมู่บา้น และระบบ
นํ1าประปา รวมไปถึงปัญหาภยัแลง้ที%เกิดขึ1นทุกๆ ปี นี%เป็นประโยชน์เพียงส่วนหนึ% งของการลดใช้
ก๊าซธรรมชาติ โดยหนัมาใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 
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ผลกระทบจากการทาํลายป่าไม้ 
 จากการที%ปริมาณป่าไมล้ดลงยอ่มก่อใหเ้กิดการเปลี%ยนแปลง ทางกายภาพ และมีผลต่อปัจจยั
ทางชีวภาพ มีผลกระทบต่อสภาพดิน นํ1า อากาศ สัตวป่์า สิ%งแวดลอ้มอื%นๆ เพราะทั1งทรัพยากรและ
สิ%งแวดลอ้ม จะมีความสัมพนัธ์กนัไม่ทางตรงก็ทางออ้ม ในระบบนิเวศก่อให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ 
การทาํลายป่าจึงก่อใหเ้กิดผลกระทบในดา้นต่างๆ ดงันี1  
  1. เกิดการชะลา้งพงัทลายของดิน ป่าที%ถูกทาํลายจะทาํใหไ้ม่มีตน้ไม ้วชัพืช หญา้ปกคลุมดิน 
เมื%อฝนตกลงมานํ1าฝนจะกดัเซาะหนา้ดินที%อุดมสมบูรณ์ใหไ้หลไปกบักระแสนํ1า 
 

 
 

รูปภาพที	 6 แสดงการตัดไม้ทําลายป่า 
 
 2.  เกิดนํ1าท่วมในฤดูฝน บริเวณป่าที%ถูกทาํลายจะไม่มีตน้ไม ้วชัพืช และหญา้ที%ปกคลุม
หนา้ดินช่วยดูดซบันํ1าฝนไว ้ทาํใหน้ํ1าไหลบ่าจากที%สูงอยา่งรุนแรง และมีปริมาณมากทาํให้เกิดนํ1 าท่วม
ในพื1นที% ตอนล่างอยา่งฉบัพลนั สร้างความเสียหายในวงกวา้ง บา้นเรือนไดรั้บความเสียหาย ผลผลิต
ทางการเกษตรลม้ตาย ทาํใหเ้กษตรกรขาดทุนจากการทาํเกษตรกรรม 
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รูปภาพที	 7 แสดงนํ!าท่วมในฤดูฝน 

 
 3. เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง การทาํลายป่าไม้ต้นนํ1 าลาํธารทาํให้ป่าไม้ถูกตัด             
แยกออกเป็นส่วนๆ เกิดการระเหยของนํ1 าจากผิวดินสูง แต่การซึมผา่นผิวดินตํ%า ดินดูดซบัและเก็บนํ1 า
ไวไ้ดน้อ้ย ส่งผลใหน้ํ1าไหลลงสู่ลาํธารนอ้ย เกิดความแหง้แลง้ในฤดูแลง้  
 

 
 

รูปภาพที( 8 แสดงความแห้งแล้ง 

 
 4. เกิดปัญหาโลกร้อนขึ1น เนื%องจากป่าไมเ้ป็นแหล่งของการหมุนเวียนสารระหวา่งออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด ์นํ1าและสารอื%นๆ ในระบบนิเวศที%สาํคญั การทาํลายป่ามีส่วนทาํให้เกิดการสะสม
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ในบรรยากาศเพิ%มมากขึ1น ซึ% งเป็นปัจจยัหนึ%งที%ทาํใหอุ้ณหภูมิของโลกสูง 
 5. คุณภาพของนํ1าเสื%อมลง เมื%อฝนตกในบริเวณป่าไมที้%ถูกทาํลายก็จะพดัพาเอาดินโคลน 
ตะกอนลงสู่แหล่งนํ1า ทาํให้นํ1าขุ่นและเกิดการตื1นเขิน ส่งผลให้คุณภาพนํ1าทั1 งทางด้านกายภาพ 
ชีวภาพ และเคมีดอ้ยลง ไม่สามารถใชน้ํ1าในการอุปโภค บริโภคได ้
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  6. พืชและสัตวป่์ามีจาํนวนและชนิดลดลง ป่าไมเ้ป็นแหล่งที%อยูอ่าศยัของพืชและสัตวป่์า 
การตดัไมท้าํลายป่า เป็นการทาํลายแหล่งอาหาร ที%อยูอ่าศยั และความหลากหลายทางชีวภาพ ทาํให้
พืชและสัตวป่์าหลายชนิดมีปริมาณลดลงจนเกือบสูญพนัธ์ุ 
 ผลกระทบจากการทาํลายป่าไม้นั1 นมีมากมาย จะเป็นการดีถ้าคนในชุมชนช่วยกัน            
ลดการตดัไมเ้พื%อนาํเอามาทาํถ่านขาย โดยการหนัมาสร้างงานที%มีรายไดจ้ากขยะที%เหลือทิ1ง นั%นก็คือ
เปลือกทุเรียนจากร้านแปรรูปนั1นเอง ในแต่ละปีเทศบาลจะตอ้งสูญเสียงบประมาณจาํนวนไม่นอ้ย
ในการกาํจัดขยะเหล่านี1  จะเป็นการดีที%พวกเราคนในชุมชนจะช่วยกันแก้ปัญหาขยะเหล่านั1น             
ใหก้ลายมาเป็นของที%มูลค่า ลดรายจ่าย สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน  

 
ประวตัิทุเรียนในประเทศไทย 
 ในหนงัสือเกี%ยวกบัประเทศไทยสมยัอยุธยา ในช่วงแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ที%เขียนขึ1นโดย เมอร์ซิเออร์ เดอลาลูแบร์ (Simon de la Loubère) นกับวชนิกายเยซูอิต หวัหนา้คณะ
ราชทูตจากประเทศฝรั%งเศสในสมยันั1น ตีพิมพเ์มื%อ พ.ศ. 2336 ตอนหนึ%งไดร้ะบุเรื%องเกี%ยวกบัทุเรียนไวว้า่ 
"ดูเรียน (Durion) หรือที�ชาวสยามเรียกว่า “ทูลเรียน” (Tourrion) เป็นผลไม้ที�นิยมกันมากในแถบนี-
จากหลกัฐานดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ มีการปลูกทุเรียนในภาคกลางของประเทศไทย ตั1งแต่สมยัอยุธยา 
ส่วนจะเขา้มาจากที%ไหนและโดยวธีิใด ไม่ปรากฏหลกัฐาน แต่น่าเชื%อถือไดว้า่ เป็นการนาํมาจากภาคใต้
ของประเทศไทยนั%นเอง ในสมยัรัตนโกสินทร์ พระยาแพทยพ์งศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช)           
ไดก้ล่าวถึงการแพร่กระจายพนัธ์ุของทุเรียนจากจงัหวดันครศรีธรรมราช มายงักรุงเทพมหานคร 
ตั1 งแต่ประมาณ พ.ศ. 2318 ในระยะต้นเป็นการขยายพนัธ์ุด้วยเมล็ดและพฒันามาเป็นการปลูก          
ดว้ยกิ%งตอน จากพนัธ์ุดี 3 พนัธ์ุ คือ อีบาตร ทองสุก และการะเกด สําหรับผูที้%หากิ%งตอนจากพนัธุ์ดี 
ทั1ง 3 พนัธ์ุไม่ได ้จึงใชเ้มล็ดจากทั1ง 3 พนัธ์ุนั1นปลูก ทาํให้เกิดทุเรียนลูกผสมขึ1นมากมาย ซึ% งรายชื%อ
พนัธ์ุทุเรียนเท่าที%รวบรวมไดจ้ากเอกสารมีถึง 227 พนัธ์ุ (วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี. ออนไลน์. 2555) 
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ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

 

รูปภาพที( 9 ต้นทุเรียน เมื(อเทียบความสูงกบัมนุษย์  (ที(มา : วกิพิเีดีย สารานุกรมเสรี) 
 
 ทุเรียนเป็นไมผ้ลยืนตน้ไม่ผลดัใบ ลาํตน้ตรง สูง 25 - 50 เมตร แตกกิ%งเป็นมุมแหลม           
ปลายกิ%งตั1งกระจายกิ%งกลางลาํตน้ขึ1นไป เปลือกชั1นนอกของลาํตน้สีเทาแก่ ผิวขรุขระหลุดลอก
ออกเป็นสะเก็ด ไม่มียาง ใบเป็นใบเดี%ยว เกิดกระจายทั%วกิ%ง เกิดเป็นคู่อยูต่รงกนัขา้มระนาบเดียวกนั 
ก้านใบกลม ยาว 2 - 4 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่ แกมขอบขนานปลายใบ ใบเรียวแหลมยาว              
10 - 18 เซนติเมตร ผิวใบเรียบลื%น มีไขนวล ใบดา้นบนมีสีเขียว ทอ้งใบมีสีนํ1 าตาล เส้นใบดา้นล่าง
นูนเด่น ขอบใบเรียบ ดอกเป็นดอกช่อ มี 3 - 30 ช่อ บนกิ%งเดียวกนั เกิดตามลาํตน้ และกิ%งกา้นยาว         
1 - 2 เซนติเมตร ลักษณะดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี1 ยงและมีกลีบดอก 5 กลีบ (บางครั1 งอาจมี                 
4 หรือ 6 กลีบ) มีสีขาวหอม ลกัษณะดอกคลา้ยระฆงั มีช่วงเวลาออกดอก 1 - 2 ครั1 งต่อปี ช่วงเวลา
ออกดอกขึ1นอยูก่บัชนิด สายพนัธ์ุ และสถานที%ปลูกเลี1ยง โดยทั%วไปทุเรียนจะให้ผลเมื%อมีอายุ 4 - 5 ปี 
โดยจะออกตามกิ%งและสุกหลงัจากผสมเกสรไปแลว้ 3 เดือน ผลเป็นผลสดชนิดผลเดี%ยว อาจยาว
มากกว่า 30 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนยก์ลางอาจยาวกว่า 15 เซนติเมตร มีนํ1 าหนัก 1 - 3 กิโลกรัม           
เป็นรูปรีถึงกลม เปลือกทุเรียนมีหนามแหลม เมื%อแก่ผลมีสีเขียว เมื%อสุกมีสีนํ1 าตาลอ่อน แตกตาม        
แต่ละส่วนของผลเรียกเป็นพู เนื1อในมีตั1 งแต่สีเหลืองอ่อนถึงแดง ขึ1 นอยู่กับชนิด เนื1อในจะนิ%ม             
กึ% งอ่อนกึ% งแข็ง มีรสหวาน เมล็ดมีเยื%อหุ้ม กลมรี เปลือกหุ้มสีนํ1 าตาลผิวเรียบ เนื1อในเมล็ดสีขาว 
รสชาติฝาด  
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พนัธ์ุทุเรียนในประเทศไทย 
 พนัธ์ุทุเรียนในประเทศไทยสามารถจาํแนกออกได้เป็น 6 กลุ่ม ตามลกัษณะรูปร่างใบ 
ปลายใบ ฐานใบ ทรงผล และรูปร่างของหนาม คือ 
 1. กลุ่มกบ จาํแนกพนัธ์ุได ้46 พนัธ์ุ เช่น กบตาดาํ กบทองคาํ กบวดัเพลง กบกา้นยาว 
 2. กลุ่มลวง จาํแนกพนัธ์ุได ้12 พนัธ์ุ เช่น ลวงทอง ชะนี สายหยดุ ชะนีกา้นยาว 
 3. กลุ่มก้านยาว จาํแนกพนัธ์ุได ้8 พนัธ์ุ เช่น กา้นยาว กา้นยาววดัสัก กา้นยาวพวง 
 4. กลุ่มกาํปั(น จาํแนกพนัธ์ุได ้13 พนัธ์ุ เช่น กาํปั%นเหลือง กาํปั%นแดง ปิ% นทอง หมอนทอง 
 5. กลุ่มทองย้อย จาํแนกพนัธ์ุได ้14 พนัธ์ุ เช่น ทองยอ้ยเดิม ทองยอ้ยฉตัร ทองใหม่ 
 6. กลุ่มเบ็ดเตลด็ เป็นทุเรียนที%จาํแนกลกัษณะพนัธ์ุไดไ้ม่แน่ชดั มีอยูถึ่ง 81 พนัธ์ุ 
 พนัธ์ุที%นิยมปลูกกนัมากมี 4 พนัธ์ุ คือ หมอนทอง, ชะนี, กา้นยาว, และกระดุม ซึ% งมีลกัษณะ
ดงันี1  
 1. พนัธ์ุกระดุม  
  ผลจะมีขนาดค่อนขา้งเล็ก นํ1าหนกัประมาณ 1 กิโลกรัม ผลมีลกัษณะค่อนขา้งกลม           
ดา้นหวัและดา้นทา้ยผลค่อนขา้งป้าน กน้ผลบุ๋มเล็กนอ้ย หนามเล็กสั1นและถี% ขั1วค่อนขา้งเล็กและสั1น 
ลกัษณะของพูเต็มสมบูรณ์ ร่องพูค่อนขา้งลึก เนื1อละเอียดอ่อนนุ่มสีเหลืองอ่อน เนื1อค่อนขา้งบาง 
รสชาติหวานไม่ค่อยมนั เละง่ายเมื%อสุกจดั เมล็ดมีขนาดใหญ่ 
 2. พนัธ์ุชะนี  
  ผลมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ นํ1าหนกัประมาณ 2.5 - 3 กิโลกรัม ผลมีรูปทรงหวด กล่าวคือ 
กลางผลป่อง หวัเรียว กน้ตดั ร่องพคู่อนขา้งลึกเห็นไดช้ดั ขั1วผลใหญ่และสั1น เนื1อละเอียด สีเหลืองจดั
เกือบเป็นสีจาํปา ปริมาณมาก รสชาติหวานมนั เมล็ดค่อนขา้งเล็กและมีจาํนวนเมล็ดนอ้ย 
 3. พนัธ์ุหมอนทอง  
  ผลมีขนาดใหญ่ นํ1าหนักประมาณ 3 - 4 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้างยาวมีบ่าผล            
ปลายผลแหลม พูมกัไม่ค่อยเต็มทุกพู หนามแหลมสูง ฐานหนามเป็นเหลี%ยม ระหว่างหนามใหญ่     
จะมีหนามเล็กวางแซมอยูท่ ั%วไป ซึ% งเรียกหนามชนิดนี1วา่ เขี1ยวงู กา้นผลใหญ่แข็งแรง ช่วงกลางกา้นผล
จนถึงปากปลิงจะอ้วนใหญ่เป็นทรงกระบอก เนื1อหนาสีเหลืองอ่อนละเอียด เนื1อค่อนข้างแห้ง            
ไม่แฉะติดมือ รสชาติหวานมนั เมล็ดนอ้ยและลีบเป็นส่วนใหญ่ 
 4. พนัธ์ุก้านยาว  
  ผลมีขนาดปานกลาง นํ1าหนักประมาณ 3 กิโลกรัม ทรงผลกลมเห็นพูไม่ชัดเจน             
พเูตม็ทุกพ ูหนามเล็กถี%สั1นสมํ%าเสมอทั1งผล กา้นผลใหญ่และยาวกวา่พนัธ์ุอื%น ๆ เนื1อละเอียดสีเหลือง
หนาปานกลาง รสชาติหวานมนั เมล็ดมากค่อนขา้งใหญ่  
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การแปรรูป 
 ทุเรียนมีทั1งในเมืองไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวเอเชียนิยมรับประทานทุเรียน 
และไม่มีประเทศใดที%ปลูกทุเรียนไดดี้เท่าประเทศไทย เมื%อทุเรียนสุกเป็นผลไมที้%มีกลิ%นหอมแรง 
บางคนก็ไม่ชอบรับประทาน จึงได้มีการคิดค้นนาํทุเรียนดิบมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดกรอบ             
ซึ% งมีรสชาติดีมาก หวานมนั กรอบ และกลิ%นไม่แรงเท่าทุเรียนสุก สามารถเก็บรักษาไวไ้ด้นาน        
ส่วนพนัธ์ุที%นิยมนาํมาทอด คือ หมอนทอง ซึงมีเนื1อมาก เนื1อเหนียว ละเอียด และยงัสามารถแปรรูป
ไปเป็นทุเรียนกวน ทอฟฟี% ทุเรียน อีกมากมาย ซึ% งการแปรรูปทั1งหมดนี1จะตอ้งทาํการปอกเอาเปลือก
ออกไปก่อน โดยทั1งสิ1น  

 
ปริมาณผลผลติทุเรียนแยกเป็นเนื!อและเปลอืก 

 

 

 

 

รูปภาพที	 10 ปริมาณผลผลติทุเรียนรายจังหวดั ปี 2553 (ที	มา : นารีณฐั รุณภัย, 2553) 

 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ปริมาณผลผลิตของทุเรียนใน 3 จงัหวดันั1นมีจาํนวนมาก  
อาทิ เช่น จงัหวดัจนัทบุรี จะมีผลผลิตทุเรียนออกมามากถึง 219,677 ตนั รองลงมาคือ จงัหวดัระยอง
คือ 83,780 ตนั ที%เหลือคือ จงัหวดัตราด ที%มีอยูจ่าํนวน 28,703 ตนั จากขอ้มูลในปี 2553 นั1นก็พบวา่
ในจงัหวดัจนัทบุรีที%มีผลผลิตมากเป็นอนัดับหนึ% งนั1น จะต้องมีเปลือกอยู่จาํนวน 147,183 ตนั 
เพราะฉะนั1 นในจังหวดัจันทบุรีนั1 นมีปริมาณเปลือกทุเรียนที%เพียงพอต่อการผลิตถ่านอัดแท่ง               
ไดอ้ย่างแน่นอน ทุเรียนหนึ% งลูกจะมีนํ1าหนกัประมาณ 3 กิโลกรัม ในหนึ% งลูกจะมีเนื1ออยู่ประมาณ        
1 กิโลกรัม ส่วนที%เหลืออีก 2 กิโลกรัม นั1นจะเป็นเปลือกที%ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
 
คุณสมบัติของถ่านอดัแท่ง 
   ถ่านอัดแท่งเป็นถ่านที%ทาํจากวสัดุเหลือใช้จากธรรมชาติ เช่น กะลามะพร้าว แกลบ         
หรือเปลือกทุเรียนที%สามารถนาํมาทดแทนถ่านไม้ธรรมชาติได้ โดยเป็นการรักษาสิ% งแวดล้อม           

ระยอง 
83,780 ตนั 

25%

ตราด  
28,703 ตนั

 9%

จนัทบุร ี
 219,677 ตนั

 66%
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ถ่านอดัแท่ง เหมาะสาํหรับอาหารปิ1 ง ย่าง ช่วยให้อาหารมีรสชาติอร่อย น่ารับประทาน คุณสมบติั 
ถ่านอดัแท่งจะให้ความร้อนสูงสมํ%าเสมอ ติดไฟทนนานกวา่ถ่านธรรมดาทั%วไป เนื%องจากถ่านอดัแท่ง
ไดผ้่านกระบวนการอดัความร้อนสูงและผ่านการอบเป็นระยะเวลานาน ซึ% งจะช่วยให้ถ่านอดัแท่ง      
มีความแน่น แข็ง และทนทานกวา่ถ่านธรรมดา นอกจากนี1 ถ่านอดัแท่งสามารถจุดติดไฟไดง่้ายและ
ไม่มีประกายไฟปะทุ ที%สาํคญัเถา้ถ่านและควนัที%เกิดจากถ่านอดัแท่งจะมีนอ้ยมาก ซึ% งช่วยให้ผูบ้ริโภค
เกิดความปลอดภยัต่อสุขภาพและภาชนะที%ใชใ้นการหุงตม้ 
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บทที(  2 

กรรมวิธีในการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทุเรียน 
 
 กรรมวธีิการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนมีอยู ่7 ขั1นตอนดงัต่อไปนี1  
 1. การหาแหล่งวตัถุดิบ 
 2. การเลือกเปลือกทุเรียน 
 3. การตากเปลือกทุเรียน 
 4. การเผาเปลือกทุเรียนในเตา 
 5. การบดเปลือกทุเรียน 
 6. การผสม 
 7. การอดัแท่ง 
 
การหาแหล่งวตัถุดิบ 
 การที%จะทาํถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนไดน้ั1น สิ%งที%จาํเป็นที%สุดนั1นก็คือเปลือกทุเรียน       
ที%ตอ้งมีเป็นจาํนวนมาก ถา้หากมีจาํนวนนอ้ยก็จะทาํให้ถ่านอดัแท่งที%ออกมานั1นมีปริมาณที%นอ้ยเกินไป 
บางครั1 งอาจจะไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน ในโครงการวิจยันี1 ไดรั้บความอนุเคราะห์จากร้านมาลีที%ไดใ้ห้
เปลือกทุเรียนมาเป็นจาํนวนมาก เพียงพอต่อการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน ร้านมาลี            
เป็นร้านแปรรูปทุเรียนในรูปของทุเรียนต่างๆ เช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนแช่แข็งอื%นๆ          
อีกมากมาย จึงเป็นธรรมดาที%เปลือกทุเรียนจะมีมากมายมหาศาล 
 

 
 

รูปภาพที	  11 แสดงถึงที	มาของวตัถุดิบ 
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การเลอืกเปลอืกทุเรียน 
 ลกัษณะของเปลือกทุเรียนที%จะนาํมาใช้ในการผลิตนั1น ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเปลือกจาก
ทุเรียนดิบหรือสุก เป็นทุเรียนพนัธ์ุอะไรก็ได ้สามารถใช้ไดห้มดขึ1นอยู่กบัแหล่งที%มีเปลือกทุเรียน      
ที%นาํมาจะตอ้งมีลกัษณะเป็นพลูใหญ่หรือเป็นชิ1นที%ใหญ่พอสมควร ชิ1นเล็กๆ ที%กลายเป็นเศษนั1น        
ไม่ควรเอามา เพราะเมื%อนาํไปเผาแล้วจะกลายเป็นเถ้าถ่านจนหมดก็จะทาํให้เสียเวลาในที%สุด           
จากภาพจะเป็นเปลือกทุเรียนที%ไดจ้ากร้านแปรรูปทุเรียน จะเห็นวา่เป็นชิ1นที%ใหญ่และยงัเป็นพลูอยู่
จึงเหมาะสมที%จะใชเ้ป็นวตัถุดิบ 

 
 

รูปภาพที	 12 เปลอืกทุเรียนที	เลอืกไว้ 

 
การตากเปลอืกทุเรียน 
 เมื%อไดเ้ปลือกทุเรียนในปริมาณที%มากพอแลว้ ก็นาํมาตากแดดจนแห้งสนิท สาเหตุที%ตอ้ง
ทาํการตากแดดใหแ้หง้ ก็เพราะเปลือกทุเรียนจะมีความชื1นสูงซึ% งจะทาํใหลุ้กติดไฟไดย้าก  
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รูปภาพที( 13 การตากเปลอืกทุเรียนให้แห้ง ณ ลานตากของกลุ่ม 

การเผาเปลอืกทุเรียนในเตา 

 

 
รูปภาพที( 14 เตาเผาถ่านแบบดิน 

 
 ถ่านเปลือกทุเรียนจะเผาคล้ายกับถ่านจากถ่านไม้ คือ เปลือกทุเรียนหรือไม้ที%ได้จาก        
การเผาไหม ้ภายในบริเวณที%มีอากาศอยูเ่บาบาง หรือกระบวนการแยกสารอินทรียภ์ายในไมใ้นสภาวะ
ที%มีอากาศอยู่น้อยมาก เมื%อมีการให้ความร้อนระหว่างกระบวนการจะช่วยกาํจดันํ1า นํ1ามนัดิน และ
สารประกอบอื%นๆ ออกจากไม ้ซึ% งถ่านที%ไดห้ลงัการผลิตจะมีปริมาณของคาร์บอนสูงและไม่มีความชื1น 
ทาํให้ปริมาณพลังงานในถ่านสูง โดยมีค่าเป็นสองเท่าของปริมาณพลังงานในไม้แห้ง สาํหรับ
กระบวนการที%ทาํให้สารอินทรียใ์นเนื1อไมเ้ปลี%ยนรูปเป็นถ่านเรียกวา่ “Carbonization” ซึ% งสามารถ
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แยกกระบวนการดังกล่าวออกได้เป็น 4 ขั1นตอน ขั1นตอนแรก คือ การเผาไหม้ (Combustion)            
เป็นกระบวนการที%ต้องการปริมาณออกซิเจนจาํนวนมากระหว่างการเกิดคาร์บอนไนเซชั%น            
โดยให้ความร้อนกบัวสัดุภายในเตาเผาถ่าน ในขั1นตอนที% 2 จะเป็นปฏิกิริยาประเภทดูดความร้อน 
เพื%อไล่ความชื1นออกจากเนื1อวสัดุ ซึ% งในขั1นตอนนี1จะใชอุ้ณหภูมิจนถึง 270 องศาเซลเซียส ความชื1น
จะค่อยๆ ลดลงจนกระทั%งหมดไป ซึ% งสังเกตไดจ้ากปริมาณไอนํ1าสีขาวที%เกิดขึ1นจนหนาทึบ ส่วนใน
ขั1นตอนที% 3 ของกระบวนการจะเป็นปฏิกิริยาประเภทคายความร้อน โดยเกิดขึ1นในช่วงอุณหภูมิ    
250 – 300 องศาเซลเซียส ในระหว่างปฏิกิริยาคายความร้อนจะเกิดก๊าซต่างๆ ซึ% งส่วนใหญ่จะเป็น
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค ์(CO) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซค ์(CO2) นอกจากนี1 ยงัเกิดกรดอะซิติก 
เมทิลแอลกฮอล ์และสารพวกนํ1ามนัดิน ในขั1นตอนนี1องคป์ระกอบที%ระเหยไดที้%ยงัคงอยูใ่นกระบวนการ
จะถูกขบัออกไป ซึ% งจะทาํให้ปริมาณคาร์บอนของถ่านเพิ%มขึ1น สาํหรับในขั1นตอนที% 4 เป็นการนาํ
ผลิตภณัฑถ่์านมาทาํใหเ้ยน็ ซึ% งจะใชเ้วลาหลายชั%วโมงขึ1นอยูก่บัชนิดของเตาเผาที%ใชใ้นการผลิต 
 
การบดเปลอืกทุเรียน 

 

 
 

รูปภาพที	 15 แสดงการบดเปลอืกทุเรียน 

 
 ลกัษณะผงถ่านที%นาํมาใชใ้นการอดัแท่งจะตอ้งละเอียดพอที%จะนาํไปขึ1นรูปไดดี้ โดยขนาด
ของผงถ่านที%ใช้นั1นจะขึ1 นอยู่กับชนิดของถ่านและวิธีการทาํผงถ่านให้เป็นแท่ง วิธีการบดย่อย
สามารถทาํไดห้ลายวธีิ ไม่วา่จะเป็นการใชเ้ครื%องบด เครื%องสับและเครื%องป่นวสัดุ หรือวิธีที%ง่ายที%สุด
ก็คือ การบดดว้ยมือโดยอาจใชค้รกและสากเป็นอุปกรณ์ ซึ% งวิธีนี1 ตอ้งการแรงงานมากและใชเ้วลานาน 



 
 

104

ซึ% งจากการอดัขึ1นรูปผงถ่านหินขนาดต่างๆ พบวา่ในปริมาณตวัประสานที%เท่ากนั ผงถ่านหินขนาดเล็ก 
มีแนวโน้มในการขึ1นรูปได้ดีกว่าและสามารถรับนํ1าหนักที%ทาํให้ถ่านหินอดัแท่งแตกหักไดดี้กว่า     
ผงถ่านหิน 

 
การผสม 

 

 
 

รูปภาพที	 16 แสดงการผสมส่วนผสมของถ่าน 
 
 ขั1นตอนการผสมนั1น จะเป็นการผสมกนัระหวา่งผงถ่านจากเปลือกทุเรียน แป้งมนัสําปะหลงั
ในอตัราส่วน 3:1 และจะตอ้งผสมนํ1าลงไปเล็กนอ้ย คลุกเคลา้จนเขา้กนัดีแลว้ก็นาํเขา้เครื%องอดัถ่านแท่ง
ที%เตรียมไวแ้ลว้ 
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การอดัแท่งถ่าน 

 
 

 

รูปภาพที( 17 แสดงการอดัถ่านจากเปลอืกทุเรียน 

 ขั1นตอนในการอดัส่วนผสมเป็นแท่งนี1  เป็นขั1นตอนในการกาํหนดรูปร่างและความแน่น
ของเนื1อถ่านอดัแท่ง โดยกาํหนดรูปทรงถ่านอดัแท่งที%มีทั1งดา้นกวา้ง ดา้นยาว และดา้นลึก เป็นภาพ 
ที%มีดา้น 3 ดา้น หรือเรียกวา่ 3 มิติ เป็นส่วนที%แสดงความลึกและมีรายละเอียดต่างๆ ประกอบภาพอีกดว้ย 
เพื%อใหดู้เหมือนจริง เป็นไปตามรูปทรงของถ่านอดัแท่งที%กาํหนดไว ้โดยถ่านอดัแท่งรูปทรงกระบอก
มีครีบ 5 ครีบรอบดา้น ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 5 เซนติเมตร รูปทรงมีลกัษณะรูกลวงระบายอากาศ
ตลอดแท่ง ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางรูกลวงขนาด 1.5 เซนติเมตร ความยาวขนาด 10 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนที%กาํลงัออกมา 

เครื%องอดัถ่านแท่ง คนัโยกตดัถ่านใหเ้ป็นท่อน 

เศษผงถ่านที%ตกลงมาจากเครื%อง 

ช่องใส่ผงถ่าน 
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บทที(  3 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาทดสอบคุณสมบติัของวตัถุดิบและทดลองทาํการผลิตตวัอย่าง        
ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน พร้อมกับนาํตัวอย่างถ่านอัดแท่งไปทาํการทดสอบเก็บข้อมูล            
เพื%อเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นความร้อนและคุณลกัษณะอื%นๆ ในห้องปฏิบติัการ โดยผลการวิเคราะห์
ที%ไดจ้ะนาํมาเปรียบเทียบกบัถ่านไมห้รือก๊าซหุงตม้ เพื%อจะชี1 ให้เห็นวา่ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 
สามารถทาํการส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหัก ทาํการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์           
ของกลุ่มได ้และยงัชี1 ใหเ้ห็นวา่ ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนสามารถลดค่าใชจ่้ายจากการใชก้๊าซหุงตม้
และถ่านไมไ้ด ้โดยกระบวนการศึกษาวจิยัแบ่งเป็น 3 ขั1นตอน คือ 
 ตอนที% 1. วเิคราะห์คุณสมบติัทางดา้นเชื1อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM 
 ตอนที% 2. การทดสอบค่าความร้อนโดยการตม้นํ1า 
 ตอนที% 3. การทดสอบเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายกบัก๊าซหุงตม้ 
 

ตอนที( 1. วเิคราะห์คุณสมบัติทางด้านเชื<อเพลงิตามมาตรฐาน ASTM 
 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเชื1อเพลิง ในที%นี1 จะทาํการทดสอบถ่านอัดแท่งจาก         
เปลือกทุเรียน แล้วจะนาํผลที%ได้มาเปรียบเทียบกับถ่านไม้ธรรมดา โดยจะทาํการทดสอบ ณ             
กรมวทิยาศาสตร์บริการ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 1. การเตรียมการทดสอบ ได้เตรียมวตัถุดิบที% เป็นถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน           
ไปทาํการทดสอบโดยเพื%อหาสมรรถนะ โดยการทดสอบการหาค่าความร้อน โดยใช้เครื%องมือวดั 
Oxygen Bomb Calorimeter การหาปริมาณเถา้ (Ash) และการหาปริมาณความชื1น (Moisture) 
 2. ผลการทดสอบและวเิคราะห์ตวัอยา่ง ผลจากการทดสอบและวเิคราะห์ผลการทดสอบ
ของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน   

 

ตาราง  2 แสดงผลการวเิคราะห์สมรรถนะของถ่านชนิดต่างๆ 
 

รายละเอียด ถ่านไมธ้รรมดา 
ถ่านอดัแท่งจาก
เปลือกทุเรียน 

มาตรฐาน 
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

ค่าความร้อน แคลอรี% / กรัม 7,400 6,134 มากกวา่ 5,000 
ปริมาณค่าความชื1น (%) 4.95 9.4 นอ้ยกวา่ 8 
ปริมาณเถา้ (%) 3.4 6.2 นอ้ยกวา่ 10 
 

ที�มา : กรมวทิยาศาสตร์บริการ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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รูปภาพที( 18 แสดงค่าความร้อน 

 

 จากการทดสอบและวเิคราะห์สมรรถนะทางความร้อนในห้องปฏิบติัการของถ่านอดัแท่ง
จากเปลือกทุเรียนตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) ถ่านอดัแท่งจะตอ้งมีค่าความร้อนไม่ตํ%ากวา่ 
5,000 แคลอรี% /กรัม สรุปไดด้งันี1  
 1. ค่าสมรรถนะทางความร้อนของถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน มีค่าความร้อน          
6,134 แคลอรี% /กรัม ผลการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) สรุปวา่ มีค่าความร้อน
สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 
 2. ค่าความร้อนของถ่านไมธ้รรมดามีค่าความร้อน 7,400 แคลอรี% /กรัม สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) เนื%องจากถ่านไมท้าํมาจากไมโ้ดยตรง 
 เห็นไดว้า่ ค่าความร้อนของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนจะตํ%ากวา่ถ่านไม ้แต่จะผา่นเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน จึงสรุปไดว้า่ ถ่านชนิดนี1สามารถใชท้ดแทนถ่านจากไมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

แคลอรี% /กรัม 
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รูปภาพที( 19 แสดงปริมาณค่าความชื<น 
 

 จากการทดสอบและวเิคราะห์ค่าความชื1นในห้องปฏิบติัการของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 
ตามมาตรฐาน (มผช.) ตอ้งไม่เกินร้อยละ 8 โดยนํ1าหนกั สรุปไดด้งันี1  
 1. ค่าความชื1นของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน มีค่าความชื1นร้อยละ 9.4 ผลจากการทดสอบ
ค่าความชื1นถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน (มผช.) 
 2. ค่าความชื1นของถ่านไมธ้รรมดา มีค่าความชื1นร้อยละ 4.95 ผลจากการทดสอบ ค่าความชื1น
ของถ่านไมธ้รรมดาตํ%ากวา่เกณฑม์าตรฐาน (มผช.) เพราะถ่านไมใ้ชว้ตัถุดิบที%เป็นไมโ้ดยตรง 
 ค่าความชื1นของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน มีค่าสูงกวา่ 8 อาจจะเป็นเพราะกระบวนการ
ในการตากถ่านยงัไม่แหง้สนิทดี ถา้ไดรั้บการตากใหแ้หง้กวา่นี1  ค่าความชื%นน่าจะตํ%ากวา่ 8 แน่นอน 
 

 
 

รูปภาพที( 20 แสดงปริมาณเถ้า 
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 จากการทดสอบและวเิคราะห์ปริมาณเถา้หลงัการเผาไหมใ้นหอ้งปฏิบติัการของถ่านอดัแทง่
จากเปลือกทุเรียน  สรุปไดด้งันี1  
 1. ปริมาณเถา้ของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน มีปริมาณเถา้ร้อยละ 6.2 โดยนํ1าหนกั 
 2. ปริมาณเถา้ของถ่านไมธ้รรมดา มีปริมาณเถา้ร้อยละ 3.4 โดยนํ1าหนกั 
 ผลจากการทดสอบปริมาณเถา้ตามมาตรฐาน (มผช.) ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 โดยนํ1 าหนกั
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ถา้มีปริมาณเถา้ไม่เกินร้อยละ 10 โดยนํ1าหนกั ก็จะแสดงวา่ถ่านอดัแท่ง
จากเปลือกทุเรียนนี1สามารถใชใ้นชุมชนได ้

 

ตอนที( 2. การทดสอบค่าความร้อนโดยการต้มนํ<า 
 

ตาราง  3 ผลการทดลองหาค่าความร้อนโดยการตม้นํ1าดว้ยถ่านไมธ้รรมดา 
 

เวลา  
(นาที) 

อุณหภูมิ  
(องศาเซลเซียส) 

เวลา  
(นาที) 

อุณหภูมิ  
(องศาเซลเซียส) 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

26 
41 
53 
64 
76 
86 
95 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 

32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 

97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 

 

ที�มา : นริศ  พละสุ ทาํการทดลองเก็บขอ้มูลจากการตม้นํ)า 
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รูปภาพที( 21 แสดงผลการทดลองหาค่าความร้อนโดยการต้มนํ<าด้วยถ่านไม้ธรรมดา 

ตาราง  4 ผลการทดลองหาค่าความร้อนโดยการตม้นํ)าดว้ยถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 
 

เวลา  
(นาที) 

อุณหภูมิ  
(องศาเซลเซียส) 

เวลา  
(นาที) 

อุณหภูมิ  
(องศาเซลเซียส) 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 

27 
44 
55 
67 
79 
89 
97 
97 
97 
97 
97 
97 

32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 

97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 

 แสดงอุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 

แสดงเวลา  (นาที) 
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ตาราง  4 (ต่อ) 
 

เวลา  
(นาที) 

อุณหภูมิ  
(องศาเซลเซียส) 

เวลา  
(นาที) 

อุณหภูมิ  
(องศาเซลเซียส) 

24 
26 
28 
30 

97 
97 
97 
97 

54 
56 
58 
60 

97 
97 
97 
97 

 

ที�มา : นริศ  พละสุ ทาํการทดลองเก็บขอ้มูลจากการตม้นํ)า 
 

 

รูปภาพที( 22 แสดงผลการทดลองหาค่าความร้อนโดยการต้มนํ<าด้วยถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน 

 

ตอนที( 3.  การทดสอบเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายกบัก๊าซหุงต้ม 
 การทดสอบเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายกบัก๊าซหุงตม้ จะทาํการเก็บตวัอยา่งการใชง้านจากร้าน
ทาํขนมหวาน  

  เวลา(นาที) 
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 1. ตวัอยา่งร้านทาํขนมหวาน  
 
ตาราง  5 แสดงการใชก้๊าซหุงตม้ในการทาํขนม 1 วนั 
 

นํ�าหนกัถงั 
(กก.) 

นํ�าหนกั
ก๊าซ 
(กก.) 

นํ�าหนกั
รวม 
(กก.) 

ราคา 
ต่อถงั 
(บาท) 

ราคา 
ต่อ กก. 
(บาท) 

นํ�าหนกัก่อนใช้
ก๊าซหุงตม้  

(กก.) 

นํ�าหนกัหลงัใช้
ก๊าซหุงตม้ 

(กก.) 
16.4 15 31.4 330 22 28.6 27.1 

 

ที-มา : ทดลองที-บา้นทาํขนมหวานของ คุณเนย้  พละสุ ที-อยู ่24/1 ม. 8 ต.เกวยีนหกั อ.ขลุง จ.จนัทบุรี 
 

 สรุปว่า ใช้ก๊าซหุงตม้ไปจาํนวน 1.5 กิโลกรัม คิดเป็นเงินเท่ากบั 33 บาท เพราะฉะนั�น       
ใน 1 วนั จะเสียค่าก๊าซหุงต้มไปกับการทาํขนม จาํนวน 33 บาท ถ้าทาํขนม 1 เดือน (30 วนั)         
จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นเงินจาํนวน 990 บาท 
 

 

รูปภาพที  23 แสดงการชังนํ�าหนักก๊าซหุงต้มก่อนการใช้งาน 28.6 กก. 

28.6 กก. 
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รูปภาพที 24  แสดงการชังนํ�าหนักก๊าซหุงต้มหลงัการใช้งานเหลอื 27.1 กก. 

 

ตาราง  6 แสดงการใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนในการทาํขนม 1 วนั 
 

ราคาต่อ ก.ก.  
(บาท) 

ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนที-ใช ้
(ก.ก.) 

คิดเป็นเงิน 
(บาท) 

10 2.5 25 

 
ที-มา : ทดลองที-บา้นทาํขนมหวานของ คุณเนย้  พละสุ ที-อยู ่24/1 ม. 8 ต.เกวยีนหกั อ.ขลุง จ.จนัทบุรี 
 
 สรุปวา่ใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนไปจาํนวน 2.5 กิโลกรัม คิดเป็นเงินเท่ากบั 25 บาท 
รวมแล้วเสียค่าถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนไปจาํนวน 25 บาท ต่อ 1 วนั ถ้าใช้ถ่านอดัแท่งจาก
เปลือกทุเรียนทาํขนม 1 เดือน (30 วนั) จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นเงินจาํนวน 750 บาท 
 

27.1 กก. 
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รูปภาพที 25 แสดงการชังนํ�าหนักถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทุเรียนก่อนการใช้งาน 

 

รูปภาพที 26 แสดงการชังนํ�าหนักถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทุเรียนหลงัการใช้งาน 
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รูปภาพที 26 แสดงจํานวนขนมหวานทีทาํในแต่ละวนั 

 จากการสอบถามร้านทาํขนมหวาน พบวา่ในแต่ละวนัจะทาํขนมต่างๆ ดงัต่อไปนี�  
 1. ขนมบวัลอยกะทิ จาํนวน 7 ถุง 
 2. ขนมบวัลอยนํ�าขิง จาํนวน 8 ถุง 
 3. ขนมตม้ขาว จาํนวน 5 ถุง 
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คู่มอืการใช้งาน 

เครืองย่อยถ่านเปลอืกทุเรียน 

 

 

เครืองย่อยเปลอืกทุเรียน  
 แบบนี� จะใช้สาํหรับการย่อยถ่านได้หลายชนิด เช่น ถ่านจากกะลามะพร้าว ถ่านจาก        
ซงัขา้วโพดและถ่านจากเปลือกทุเรียน ซึ- งหาซื�อไดท้ั-วไปหรือจะสั-งทาํจากโรงกลึงก็ได ้ราคาจะอยูที่-
ประมาณเครื-องละ 20,000 บาท  
 

ข้อแนะนําการใช้และบํารุงรักษา 
 1. เตรียมถ่านเปลือกทุเรียนมาไวใ้กล้ๆ  กบัเครื-อง 
 2. ตรวจเช็คสายพาน อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื-องวา่ชาํรุดหรือไม่ 
 3. เอานํ�าพรมถ่านเล็กนอ้ยเพื-อไม่ใหเ้กิดฝุ่ นมาก 
 4. เสียบปลัCกกบัเตา้เสียบแลว้เปิดสวติซ์ของเครื-อง 
 5. เมื-อเครื-องทาํงานแลว้ใหเ้อาถ่านเปลือกทุเรียนเทใส่เครื-องทางช่องใส่ถ่าน 
 6. เอาภาชนะมารองรับผงถ่านที-จะออกมาทางช่องทางออกผงถ่าน 
 7. เมื-อใชเ้สร็จแลว้ใหถ้อดปลัCกแลว้ทาํความสะอาดเครื-อง 
 8. หมั-นตรวจดูอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื-องใหอ้ยูใ่นสภาพที-สมบูรณ์ที-สุด 

       ช่องใส่ถ่าน

เปลอืกทุเรียน 

เปลอืกทุเรียนทีเผาแล้ว 

ช่องทางออกของผง

ถ่านทีผ่านการย่อยแล้ว 

ภาชนะรองรับ 

ผงถ่าน 
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คู่มอืการผสมผงถ่าน 
 การที-จะผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนไดน้ั�น จาํเป็นที-จะตอ้งทาํการยอ่ยเปลือกทุเรียน
ที-ผ่านการเผามาแล้ว หลังจากนั�นก็จะต้องมีการผสมกันระหว่างผงถ่านจากเปลือกทุเรียนกับ        
แป้งมนัสาํปะหลงั  

 
ข้อแนะนําการผสมส่วนผสม 
 

 
 
 1. นาํแป้งมนั 0.5 กิโลกรัม ใส่ลงภาชนะนั�นที-มีผงถ่านอยูแ่ลว้ 
 2. ตวงผงถ่าน 10 กิโลกรัม ใส่ลงภาชนะที-เตรียมไว ้
 3. คลุกเคลา้ส่วนผสมทั�งสองชนิดใหเ้ขา้กนั             
 4. ใส่นํ�าลงไปแลว้คลุกเคลา้ใหห้มาดๆ 
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คู่มอืการใช้เครืองย่อยถ่านเปลอืกทุเรียน 

 

 
 

คุณสมบัติของเครือง  
 1. เป็นเครื-องอดัถ่านแท่งขนาด 5 เซนติเมตร มีครีบ 4 ครีบ 
 2.  ใชม้อเตอร์ขนาด 5 แรงมา้   
 3.  สามารถนาํไปใชก้บัไฟบา้น 220 โวลท ์ได ้ 
 4.  ราคาเครื-องละ 30,000 บาท  
 5.  กาํลงัการผลิตประมาณ 60 กิโลกรัมต่อชั-วโมง ขึ�นกบัความเร็วในการป้อนวสัดุ  

 
ข้อแนะนําการใช้และบํารุงรักษา 
 1. เตรียมผงถ่านเปลือกทุเรียนมาไวใ้กล้ๆ  กบัเครื-อง 
 2. ตรวจเช็คสายพาน อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื-องวา่ชาํรุดหรือไม่ 
 3. เสียบปลัCกกบัเตา้เสียบแลว้เปิดสวติซ์ของเครื-อง 
 4. นาํผงถ่านใส่ลงไปในเครื-องตรงช่องใส่ผงถ่านใหต่้อเนื-อง 
 5. รอถ่านอดัแท่งออกมาจากกระบอกอดัจนยาวประมาณ 10 เซนติเมตร 
 6. โยกคนัโยกเพื-อตดัถ่านใหมี้ขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร 
 7. นาํถ่านที-ตดัแลว้ไปตากแดดใหแ้หง้สนิท 
 8. เมื-อใชเ้สร็จแลว้ใหถ้อดปลัCกแลว้ทาํความสะอาดเครื-อง 
 9. หมั-นตรวจดูอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื-องใหอ้ยูใ่นสภาพที-สมบูรณ์ที-สุด 

ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนที�กาํลงัออกมา 

เครื�องอดัถ่านแท่ง 
คนัโยกตดัถ่านใหเ้ป็นท่อน 

       เศษผงถ่าน 

ที�ตกลงมาจากเครื�อง 

ช่องใส่ผงถ่าน 
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สรุปผล 
 

 จากการทดลองและเก็บผลการทดลองเปรียบเทียบถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนกบั      
ก๊าซหุงตม้ในหนึ- งวนั พบว่า ร้านทาํขนมหวานจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายจากการใช้ก๊าซหุงตม้สาํหรับ    
ทาํขนมหวานในหนึ-งวนั จาํนวน 33 บาท ถา้ทาํ 1 เดือน (30 วนั) จะตอ้งเสียเงินเป็นจาํนวน 990 บาท 
ถ้า 1 ปี จะตอ้งเสียเงินไปจาํนวน 11,880 บาท ส่วนการใช้ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน พบว่า        
ในหนึ-งวนั ร้านทาํขนมหวานจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจากการใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนไปเป็นเงิน
จาํนวน 25 บาท ถา้ทาํ 1 เดือน (30 วนั) จะตอ้งเสียเงินเป็นจาํนวน 750 บาท ถา้ 1 ปี จะตอ้งเสียเงินไป
จาํนวน 9,000 บาท 
 สรุปไดว้า่ถา้ร้านทาํขนมหวานหนัมาใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนก็จะช่วยให้ประหยดั
เงินไปได้ 240 บาทต่อเดือน หรือ 2,880 บาทต่อปี นี- เป็นแค่หนึ- งตวัอย่างที-สามารถมองเห็นได้       
อยา่งชดัเจนวา่ประหยดัไดแ้ค่ไหน ถา้คนในชุมชนหนัมาใชถ่้านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนก็จะทาํให้
ครอบครัวนั�นมีเงินเหลือเก็บจากการลดการใชก้๊าซหุงตม้มากขึ�น จนสามารถนาํเงินนั�นไปใชใ้นเรื-องอื-น
ที-มีความจาํเป็นไม่แพก้นั เมื-อก๊าซหุงตม้ถูกใชน้อ้ยลง ประเทศก็ไม่ตอ้งลงทุนหาแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ให้สิ�นเปลืองงบประมาณ สามารถนาํเงินนั�นไปพฒันาระบบสาธาราณูประโภคพื�นฐาน เช่น ถนน
เขา้หมู่บา้น ไฟฟ้าในพื�นที-กนัดาร ดงัพระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ที-วา่ 
 “ถ้าไม่ได้ทาํเชื�อเพลงิทดแทน เรากเ็ดือดร้อน แล้วก็เป็นห่วง แต่เราไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าคนอืน 

เขาไม่ทาํ เขาอาจจะไม่มีนํ�ามันไบโอดีเซลใช้ แต่ว่าเรามี เราคือข้าพเจ้าทาํเอง คนอืนอาจจะไม่มี            

กไ็ม่เป็นไรต้องเห็นแก่ตัว แต่ละคนถ้าเห็นแก่ตัว กรู้็ว่าไม่เป็นไร เพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามทีจะหา

พลงังานทดแทนทั�งนั�น”  
 ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิตฯ เมื-อวนัอาทิตยที์- 4 ธนัวาคม 2548 
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