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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 
 

 

 

 




