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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. 

 

 

 

 

 

 




