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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอการผลิตก้อนเชือ้ เพลิงและหาค่าความร้อนของก้อนเชือ้ เพลิง
จากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตทีอ่ ตั ราส่วนต่าง ๆ โดยก้อนเชือ้ เพลิงที่ผลิต
ขึน้ มีสดั ส่วนการผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5,
8:2, 9:1 และ 10:0 ผสมกับกาวแป้ งมันสาปะหลัง ทาการอัดก้อนเชื้อเพลิงเป็ นรูปทรงกระบอกแล้วไปตากแดด
ให้แห้งสนิท นาก้อนเชือ้ เพลิงทีไ่ ด้ไปหาค่าความหนาแน่น ค่าความชืน้ ค่าความร้อน และการทดสอบประสิทธิภาพ
การใช้งาน ผลการวิจยั พบว่า อัตราส่วนผสมของก้อนเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ด
หลังการเก็บผลผลิตทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีส่ ดุ ทีอ่ ตั ราส่วนผสม 8:2 และ 9:1 เป็ นอัตราส่วนทีใ่ ห้คา่ ความหนาแน่น
584.14 และ 661.10 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ค่าความชื้น ร้อยละ 2.17 และ 2.08 ฐานแห้ง ตามลาดับ
ค่าความร้อน 5,695.76 และ 6,448.61 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามลาดับ ระยะเวลาการเผาไหม้ 210.12 และ 198.98
นาที/กิโลกรัม และปริมาณขีเ้ ถ้าร้อยละ 3.32 และ 6.68 ตามลาดับ ซึ่งอัตราส่วนผสม 8:2 และ 9:1 มีค่าความร้อน
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยค่า
ความร้อนไม่ต่ าว่า 5,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ดังนัน้ ในการส่งเสริมการผลิต ก้อนเชื้อเพลิงแก่ชุมชนจึงสามารถ
แนะน าให้ผ ลิต ในอัต ราส่ ว นของถ่ า นกะลามะพร้า วต่ อ ก้ อ นเห็ด หลัง การเก็บ ผลผลิต ในอัต ราส่ ว นผสม 8:2
และอัตราส่วนผสม 9:1 เพือ่ เป็ นประโยชน์ในชุมชนได้และเพิม่ มูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
คาสาคัญ: ค่าความร้อนของก้อนเชือ้ เพลิง ถ่านกะลามะพร้าว ก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต

Abstract
The present research article aims to produce fuel briquette and find the different ratios of heating
value of fuel briquette from the mixture of coconut shell charcoal and mushroom cube after harvesting.
The fuel briquette was produced in various mixing ratio of coconut shell charcoal and mushroom cube after
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harvesting. The ratios were 0: 10, 1: 9, 2: 8, 5: 5, 8: 2, 9: 1 and 10: 0 and mixed with cassava glue.
After pressing fuel briquette in cylindrical shape, dry them in the sun. The fuel briquettes were measured
and finding the density, moisture content, the heating value and performance testing. The research finding
revealed that the optimal proportion ratio of the mixture of coconut shell charcoal and mushroom cube
after harvest were 8:2 and 9:1 which provided the density of fuel briquette at 584.14 and 661.10 kg/m3.
The moisture content was 2. 17 and 2. 08% db. The heating value was 5,695. 76 and 6,448. 61 kcal/ kg.
The burning time was 210.12 and 198.98 min/kg. The ash was 3.32 and 6.68 %. The ratio of 8:2 and 9:1
had heating value higher than the heating value of the standard mark on the community product;
the minimum heating value was 5,000 kcal/ kg. Therefore, to produce the fuel briquette, the mixing ratio
8: 2 and 9: 1 of coconut shell charcoal and mushrooms cube after harvest were recommended for
the community to increase value added from the agricultural wastes.
Keywords: Heating value of fuel briquette, Coconut shell charcoal, Mushroom cube after harvest

บทนา
พลังงานถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ในการตอบสนองความต้องการขัน้ พื้นฐานของประชาชน และเป็ นปั จจัย
การผลิตที่สาคัญในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รัฐ บาลจึงต้องมีการจัดหาพลังงานให้มปี ริมาณที่เพียงพอ
มีราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพที่ดสี อดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ประเทศไทยนัน้ ถือว่ามีแหล่งพลังงาน
ในเชิงพาณิชย์จานวนน้ อยและไม่เพียงพอ ทาให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศสูงถึงประมาณร้อยละ 60
ของความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ทงั ้ หมด ดังนัน้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าในอนาคต ประเทศไทยจะมีพลังงานใช้อย่าง
พอเพียง รัฐบาลและผู้เ กี่ย วข้อ งจึงจาเป็ นต้อ งหาแนวทางในการพัฒ นาแหล่ ง พลัง งานที่ม ีอ ยู่อ ย่า งจ ากัด ให้ม ี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ และต้องพิจารณาเลือกใช้เชือ้ เพลิงทีม่ รี าคาถูก รวมทัง้ ต้องมีปริมาณทีเ่ พียงพอและแน่ นอน
ต่ อ ความต้อ งการภายในประเทศ มีก ารกระจายแหล่ ง ชนิ ด เชื้อ เพลิง ให้ห ลากหลาย เพื่อ กระจายความเสี่ย ง
และต้องเป็ นเชือ้ เพลิงทีม่ ผี ลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมน้อยทีส่ ดุ [1]
ปั ญหาด้านพลังงานของไทยในปั จจุบนั เป็ นปั ญหาหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ การเป็ นอยูข่ องคนไทยไม่วา่ จะ
เป็ นปั ญหาด้านราคาพลังงานที่ใช้ในครัวเรือนแก๊สหุงต้มหรือน้ ามัน ที่มแี นวโน้ มเพิม่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้
พลังงานต่าง ๆ จะมีราคาสูงขึน้ ความต้องการในการใช้พลังงานของประชากรก็ยงั คงสูงเช่นกัน จึงจาเป็ นต้องมีการ
คิดค้นหาแหล่งพลังงานทดแทนภายในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรส่วนใหญ่ซ่ึงการใช้
เชื้อ เพลิงในการหุงต้ม ปิ้ ง ย่าง ในครัวเรือน และร้านอาหารต่าง ๆ ยังคงใช้ฟืนและถ่า นไม้อยู่ เนื่ องจากเป็ น
เชือ้ เพลิงทีห่ าได้งา่ ย และมีราคาถูก [2] ดังนัน้ จึงเป็ นสาเหตุสาคัญของการทาลายทรัพยากรป่ าไม้และสิง่ แวดล้อม
จากปั ญ หาดัง กล่ า วและความต้อ งการในการใช้พ ลัง งานทดแทนของประเทศที่เ พิ่ม สูง ขึ้น จึง มีก ารน าวัส ดุ
ทางการเกษตรเหลือ ใช้ม าผลิต เป็ น เชื้อ เพลิ ง อัด แท่ ง เช่น ก้อ นเชื้อ เห็ด เหลือ ทิ้ง กะลามะพร้า ว ซัง ข้า วโพด
มันสาปะหลัง แกลบ ฟางข้าว ขีเ้ ลื่อย ชานอ้อย ผักตบชวา เศษไม้ต่าง ๆ เป็ นต้น [3]
วัส ดุ เ หลือ ใช้ท างการเกษตรที่ม ีคุ ณ สมบัติท่ีดีท่ีนิ ยมในการน ามาแปรรูป ผลิต เป็ น ถ่ านอัด แท่ง ได้แก่
กะลามะพร้าวเป็ นชีวมวลที่สามารถนามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานทดแทนได้ เมื่อนากะลามะพร้าวมาผ่าน
กระบวนการอัดแท่งด้วยกรรมวิธอี ดั เย็นจะให้ถ่านอัดแท่งที่มคี ุณสมบัติท่ดี มี าก และถือว่าเป็ นวัตถุดบิ อันดับ 1
ของการผลิตถ่านในกระบวนการอัดเย็น เนื่องจากถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวจะให้ความร้อนทีส่ งู และขีเ้ ถ้าน้อย
ทาให้ถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวเป็ นทีน่ ิยมของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็ นอย่างมาก [4]
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การเพาะเห็ดเป็ นอาชีพหนึ่งที่มผี ปู้ ระกอบการเพิม่ ขึน้ อย่างมาก หลังจากเก็บดอกเห็ดแล้วจะมีก้อนเห็ด
ทีไ่ ม่ใช้แล้วถูกนามาทิง้ จานวนมาก ซึง่ ขยะเหล่านี้มคี วามชืน้ สูงไม่เหมาะทีจ่ ะนาไปเผา จึงถูกนาไปทิง้ ตามทีต่ ่าง ๆ
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทีจ่ ะศึกษาการใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดหลังการเก็บ
ผลผลิตเพือ่ นามาผลิตเป็ นก้อนเชือ้ เพลิง เพือ่ ให้ผเู้ พาะเห็ดสามารถนาก้อนเชือ้ เพลิงดังกล่าวกลับมาใช้เป็ นพลังงาน
ทดแทนในการหุงต้ม และลดปริมาณขยะ [5]
ดังนัน้ ทางคณะผู้วจิ ยั ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ของกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต จึงมี
ความสนใจทีจ่ ะเปรียบเทียบค่าความร้อนของก้อนเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลัง
การเก็บผลผลิต เพือ่ ทีจ่ ะนาไปใช้ประโยชน์เกีย่ วกับการหุงต้มและใช้เป็ นเชือ้ เพลิง

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ผลิต ก้อ นเชื้อ เพลิง ที่เ ป็ น ส่ว นผสมของถ่ า นกะลามะพร้า วและก้อ นเห็ด หลัง การเก็บ ผลผลิต
ทีอ่ ตั ราส่วนต่าง ๆ
2. เพื่อหาค่าความร้อนของก้อนเชือ้ เพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บ
ผลผลิตทีอ่ ตั ราส่วนต่าง ๆ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. นากะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตทีผ่ า่ นการคัดเลือกเศษวัสดุทไ่ี ม่จาเป็ นออกแล้วนาไป
ตากแห้ง ดังแสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2

ภาพที่ 1 กะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตตากแห้ง

ภาพที่ 2 ก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตคัดเลือกเศษวัสดุทไ่ี ม่จาเป็ นออก
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2. นากะลามะพร้าวทีแ่ ห้งแล้วไปเผาให้เป็ นถ่านด้วยเตาแบบถัง 200 ลิตร และปล่อยให้เย็น
3. นาถ่านได้จากการเผามาบดด้วยเครื่องบดละเอียดจนเป็ นผงถ่าน นาไปร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 18
(ขนาดช่องว่าง 1 มิลลิเมตร) ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ถ่านกะลามะพร้าวทีบ่ ดแล้ว
4. ทาการติดเตาไฟฟ้ าแล้วตัง้ น้ าใส่แป้ งมันลงไปในหม้อที่ตงั ้ น้ าไว้ตามสัดส่วนแป้ งมัน 0.2 กิโลกรัมต่อ
น้า 1 ลิตร จากนัน้ กวนจนเป็ นกาวแป้ งเปื่ อยดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กาวแป้ ง
5. นาส่วนผสมก้อนเชือ้ เพลิงจากถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต โดยมีอตั ราส่วนผสม
ดังนี้ 10:0, 9:1, 8:2, 5:5, 2:8, 1:9 และ 0:10 อย่างละ 3 ตัวอย่าง ผสมกับกาวแป้ งมีสดั ส่วนของผงถ่านกับกาวแป้ ง
เป็ น 10:1 โดยน้าหนัก ผสมให้เข้ากันด้วยมือดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ผสมถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนต่าง ๆ
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6. นาส่วนผสมที่ผสมแล้วอัด ก้อนขึน้ รูปด้วยมือโดยใช้ชุดอัดก้อนเชื้อเพลิงที่มขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
3.5 เซนติเมตรยาว 2.5 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ชุดอัดก้อนเชือ้ เพลิงรูปทรงกระบอก
7. นาก้อนเชือ้ เพลิงทีอ่ ดั ก้อนแล้วไปตากแดดเพื่อลดความชืน้ และทาให้กอ้ นเชือ้ เพลิงประสานกัน โดยวาง
บนพื้นปูนซีเมนต์กลางแจ้งเพื่อรับความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ขึน้ กับสภาพอากาศ
จนก้อนเชือ้ เพลิงแห้ง ดังแสดงในภาพที่ 7
ก้อนเชือ้ เพลิงอัตราส่วนผสมถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต
0:10
1:9
2:8
5:5
8:2
9:1
10:0

ภาพที่ 7 ก้อนเชือ้ เพลิงอัตราส่วนต่าง ๆ
8. นาก้อนเชือ้ เพลิงทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพทดลองในด้านต่าง ๆ คือ
1) ค่าความหนาแน่น การวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของก้อนเชือ้ เพลิงทัง้ 7 อัตราส่วน โดยนาก้อน
เชื้อเพลิงทุกอัตราส่วน ๆ ละ 3 ก้อน มาชังมวลและค
่
านวณหาปริมาตรของแท่งถ่านและวิเคราะห์ความหนาแน่ น
ของก้อนเชือ้ เพลิง จากอัตราส่วนของมวลต่อปริมาตรของก้อนเชือ้ เพลิง
2) ค่าความชื้นของก้อนเชื้อเพลิงทัง้ 7 อัตราส่วน ที่สดั ส่วนของผลต่างระหว่างมวลก่อนและหลังการ
อบแห้งต่อมวลแห้งของก้อนเชือ้ เพลิง โดยนาก้อนเชือ้ เพลิงทุกอัตราส่วน ๆ ละ 3 ก้อน มาชังมวลก่
่
อนอบแล้วนาไป
อบในเตาอบที่อุ ณ หภู ม ิ 105 องศาเซลเซีย ส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง แล้ว ท าให้เ ย็น ในโถดู ด ความชื้น ประมาณ
20 นาที นามาชังมวลหลั
่
งอบแห้ง หาค่าความชื้นเฉลี่ย ของก้อนเชื้อเพลิง แต่ ละอัต ราส่ว นจากก้อนเชื้อ เพลิง
7 อัตราส่วนละ 3 ก้อน ตามวิธมี าตรฐาน ASTM D3173 [6]
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3) ค่าพลังงานความร้อน (กิโลแคลอรี /กิโลกรัม) การวิเคราะห์ค่าความร้อนสูงสุดของก้อนเชื้อเพลิง
โดยใช้บอมบ์แคลอรีมเิ ตอร์ (Bomb Calorimeter) ตามวิธมี าตรฐาน ASTM D5865 [7]
4) ระยะเวลาทีใ่ ช้จุดติดไฟ ระยะเวลาทีม่ คี วัน ระยะเวลาการเผาไหม้ และปริมาณขีเ้ ถ้า การหาการเผา
ไหม้ให้ความร้อนของก้อนเชือ้ เพลิง ทัง้ 7 อัตราส่วน ใช้ทอ่ี ตั ราส่วนละ 1 กิโลกรัม (ทาการทดลองซ้า อัตราส่วนละ
3 ครัง้ ) โดยใช้ก้อนเชื้อเพลิงแต่ละครัง้ ๆ ละ 1 กิโลกรัมเท่ากัน ในเตาอังโล่ในที่โล่งแจ้ง (เพื่อให้เป็ นการเผาไหม้
แบบสัมบูรณ์) ติดก้อนเชือ้ เพลิงรอจนกว่าเชือ้ เพลิงจะลุกเป็ นเปลวไฟ บันทึกระยะเวลาทีใ่ ช้จุดติดไฟ ระยะเวลาทีม่ ี
ควัน และระยะเวลาการเผาไหม้ เมื่อระบบเย็นตัวลงนาขีเ้ ถ้าที่เหลือไปชังมวล
่
เพื่อหาปริม าณขีเ้ ถ้าเฉลี่ยของถ่าน
แต่ละอัตราส่วน

ผลการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ งการเปรียบเทียบค่าความร้อนของก้อนเชือ้ เพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อน
เห็ดหลังการเก็บผลผลิต ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้ ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิจยั เป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเ คราะห์และเปรียบเทีย บค่า ความหนาแน่ น ของก้อ นเชื้อ เพลิง จากส่ว นผสมของถ่าน
กะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
ค่าความหนาแน่นของก้อนเชือ้ เพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต
ในอัตราส่วนผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2, 9:1 และ10:0 มีค่าความหนาแน่ น 372.59, 393.41, 450.89, 482.19,
584.14, 661.10 และ 720.12 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
จากข้อมูลนามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่ นและอัตราส่วนผสมของก้อน
เชือ้ เพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตดังแสดงในภาพที่ 8

ค่าความหนาแน่น
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (kg/m3)

800
700
600
500
400
300
200
100
0
0:10

1:9

2:8

5:5

8:2

9:1

10:0

อัตราส่วนผสมของก้อนเชือ้ เพลิงจากถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต
ภาพที่ 8 ค่าความหนาแน่นของก้อนเชือ้ เพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าว
และก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
จากภาพที่ 8 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าความหนาแน่ นในส่วนต่าง ๆ ของก้อนเชื้อเพลิง จาก
ส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต พบว่าในอัตราส่วนผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2,
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ค่าความชืน้
ร้อยละ (ฐานแห้ง) (%db.)

9:1 และ 10:0 มีคา่ ความหนาแน่นน้อยกว่า 800 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตรเป็ นไปตามงานวิจยั ของธารินี มหายศนนท์
[8] ความหนาแน่นทีเ่ หมาะสมของถ่านอัดแท่งไม่ควรเกิน 800 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ตอนที่ 2 การวิเ คราะห์ แ ละเปรีย บเทีย บค่ า ความชื้น ในอัต ราส่ ว นผสมต่ า ง ๆ ของก้ อ นเชื้อ เพลิง
จากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต
ค่าความชื้นของก้อนเชื้อเพลิง จากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต
ในอัตราส่วนผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2, 9:1 และ10:0 มีค่าความชืน้ ร้อยละ 6.82, 6.02, 5.96, 2.54, 2.17, 2.08
และ 0.55 ฐานแห้ง ตามลาดับ
จากข้อมูลนามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชืน้ และอัตราส่วนผสมของก้อนเชือ้ เพลิง
จากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตดังแสดงในภาพที่ 9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0:10

1:9

2:8

5:5

8:2

9:1

10:0

อัตราส่วนผสมของก้อนเชือ้ เพลิงจากถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต
ภาพที่ 9 ค่าความชืน้ ของก้อนเชือ้ เพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าว
และก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
จากภาพที่ 9 การวิเ คราะห์ แ ละเปรีย บเทีย บค่ า ความชื้น ในอัต ราส่ ว นต่ า ง ๆ ของก้ อ นเชื้อ เพลิง
จากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต พบว่าในอัตราส่วนผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5,
8:2, 9:1 และ 10:0 มีค่าความชื้นน้ อยกว่าร้อยละ 8 ฐานแห้ง ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุ ม ชน
(มผช.) [9] โดยความชืน้ ตามมาตรฐาน (มผช.) [9] ต้องไม่เกินร้อยละ 8 ฐานแห้ง
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าความร้อนของก้อนเชือ้ เพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าว
และก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
ค่าความร้อนของก้อนเชื้อเพลิง จากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต
ในอัตราส่วนผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2, 9:1 และ10:0 มีคา่ ความร้อน 3,272.45, 3,787.73, 3,931.14, 4,735.99,
5,695.76, 6,448.61 และ 7,727.78 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามลาดับ
จากข้อมูลนามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนและอัตราส่วนผสมของก้อนเชือ้ เพลิง
จากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตดังแสดงในภาพที่ 10
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กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (kcal/kg)
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9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

0:10
1:9
2:8
5:5
8:2
9:1
10:0
อัตราส่วนผสมของก้อนเชือ้ เพลิงจากถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต
ภาพที่ 10 ค่าความร้อนของก้อนเชือ้ เพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าว
และก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
จากภาพที่ 10 สรุ ป ผลจากการเปรีย บเทีย บค่ า ความร้อ นของก้อ นเชื้อ เพลิง จากส่ว นผสมของถ่ า น
กะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต ในอัตราส่วนผสม 8:2, 9:1 และ 10:0 มีค่าความร้อนสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุม ชน (มผช.) [9] ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานผลิตภัณฑ์ชุม ชน (มผช.) [9] โดยค่า
ความร้อนไม่ต่ากว่า 5,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม สาหรับในอัตราส่วนผสม 0:10, 1:9, 2:8 และ 5:5 มีค่าความร้อน
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) [9] ซึง่ ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) [9]
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระยะเวลาทีใ่ ช้จุดติดไฟ ระยะเวลาทีม่ คี วัน ระยะเวลาการเผาไหม้
และปริมาณขีเ้ ถ้าของก้อนเชือ้ เพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต ในอัตรา
ส่วนผสมต่าง ๆ
ตารางที่ 1 ค่า ระยะเวลาที่ใช้จุดติดไฟ ระยะเวลาที่ม ีค วัน ระยะเวลาการเผาไหม้ และปริม าณขี้เถ้า ของก้อ น
เชือ้ เพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ปริ มาณ
อัตราส่วนผสมของ
ที่ใช้จดุ ติ ดไฟ
ที่มีควัน
การเผาไหม้
ขีเ้ ถ้า
ก้อนเชื้อเพลิ งจาก
ที่
ถ่านกะลามะพร้าวและก้อน นาที/กิ โลกรัม นาที/กิ โลกรัม นาที/กิ โลกรัม
ร้อยละ
เห็ดหลังการเก็บผลผลิ ต
(min/kg)
(min/kg)
(min/kg)
(%)
1.

10:0

8.22

0

259.22

0.20

2.

9:1

7.90

10.83

250.38

1.27

3.

8:2

7.55

15.88

242.56

1.83

4.

5:5

6.82

17.45

222.23

2.85

5.

2:8

6.55

20.23

210.12

3.32

6.

1:9

5.98

21.23

198.98

6.68

7.

0:10

5.12

28.99

175.77

8.57

[165]

วารสารมหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ (สาขาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี) ปี ท่ี 12 ฉบับ ที่ 24 กรกฎาคม -ธัน วาคม 2563

จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่า ระยะเวลาที่ใช้จุดติดไฟ ระยะเวลาที่มคี วัน ระยะเวลาการเผาไหม้
และปริมาณขีเ้ ถ้าของก้อนเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต ในอัตรา
ส่วนผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2, 9:1 และ 10:0 โดยค่าระยะเวลาที่ใช้จุดติดไฟลดลงเมื่ออัตราส่วนผสมของ
ก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตทีใ่ ช้ในก้อนเชื้อเพลิงเพิม่ ขึน้ โดยอัตราส่วนผสมที่ 0:10 มีค่าระยะเวลาทีใ่ ช้จุดติดไฟ
น้ อ ยที่สุด 5.12 นาทีต่ อ กิโ ลกรัม และอัต ราส่ว นผสมที่ 10:0 มีค่า ระยะเวลาที่ใ ช้จุ ด ติด ไฟมากที่สุด 8.22 นาที
ต่อกิโลกรัม สาหรับ ค่า ระยะเวลาที่ม ีค วัน เพิ่ม ขึ้น เมื่อ อัตราส่วนผสมของก้อ นเห็ดหลังการเก็บผลผลิต ที่ใ ช้ใ น
ก้อนเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ โดยอัตราส่วนผสมที่ 0:10 มีค่าระยะเวลาทีม่ คี วันมากทีส่ ดุ 28.99 นาทีต่อกิโลกรัมและอัตรา
ส่วนผสมที่ 10:0 จะไม่มคี วัน
จากข้ อ มู ล ตารางที่ 1 น ามาเขีย นกราฟแสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง ค่ า ระยะเวลาการเผาไหม้
และอัต ราส่ว นผสมของก้อ นเชื้อ เพลิง จากส่ว นผสมของถ่ า นกะลามะพร้า วและก้อ นเห็ด หลัง การเก็บ ผลผลิต
เปรียบเทียบกับปริมาณขีเ้ ถ้า ดังภาพที่ 11
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อัตราส่วนผสมของก้อนเชือ้ เพลิงจากถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต
ภาพที่ 11 แสดงค่าระยะเวลาการเผาไหม้ของก้อนเชือ้ เพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าว
และก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกับปริมาณขีเ้ ถ้า
จากภาพที่ 11 ระยะเวลาการเผาไหม้จนหมดของก้อนเชื้อเพลิง จากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าว
และก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2, 9:1 และ10:0 มีค่าระยะเวลาการเผา
ไหม้มากกว่า 60 นาที เป็ นไปตามงานวิจยั ของธารินี มหายศนนท์ [8] ระยะเวลาการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงอัดแท่ง
ควรมากกว่า 60 นาที และในการวิเคราะห์หาปริมาณขีเ้ ถ้าของก้อนเชือ้ เพลิงพบว่าถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ด
หลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนผสม 0:10 มีระยะเวลาการเผาไหม้จนหมดมากทีส่ ุดและมีปริมาณขีเ้ ถ้าน้อยทีส่ ดุ
ส่วนถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนผสม 10:0 มีระยะเวลาการเผาไหม้จนหมด
น้อยที่สุดและมีปริมาณขีเ้ ถ้ามากที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 11 โดยพบว่าข้อมูลที่ก้อนเชื้อเพลิงสามารถเผาได้นาน
จะมีปริมาณชี้เถ้าน้อย เมื่อปริมาณส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวเพิม่ ขึน้ ในขณะก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต
ลดลง
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สรุปและอภิ ปรายผล
ก้อ นเชื้อ เพลิง ที่ผ ลิต จากส่ว นผสมของถ่ า นกะลามะพร้า วและก้อ นเห็ด หลัง การเก็บ ผลผลิต พบว่า
อัตราส่วน 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2, 9:1 และ 10:0 มีค่าความหนาแน่ นน้ อยกว่า 800 กิโลกรัม /ลูกบาศก์เมตร
เป็ น ไปตามงานวิจ ยั ของธารินี มหายศนนท์ [8] ความหนาแน่ น ที่เ หมาะสมของถ่ า นอัด แท่ ง ไม่ค วรเกิน 800
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่าความชื้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 8 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) [9] ส่วนอัตราส่วนผสมที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมที่สุดคือ อัตราส่วนผสม 8:2 และ 9:1 มีค่าความหนาแน่ น
584.14 และ 661.10 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ค่าความชื้นร้อยละ 2.17 และ 2.08 ฐานแห้ง ตามลาดับ
ค่าความร้อน 5,695.76 และ 6,448.61 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามลาดับ ระยะเวลาการเผาไหม้ 210.12 และ 198.98
นาที/กิโลกรัม และปริมาณขีเ้ ถ้าร้อยละ 3.32 และ 6.68 ตามลาดับ ซึ่งอัตราส่วนผสม 8:2 และ 9:1 มีค่าความร้อน
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) [9] ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) [9]
ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะมีส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวในปริมาณมากซึ่งถ่านจากกะลามะพร้าวมีค่าความร้อนสูง
มีขเ้ี ถ้าน้อย อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ใช้ก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตเป็ นส่วนผสมถือว่าเป็ นการแปรรูปและเพิม่
มูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสามารถเป็ นแนวทางการพัฒนาก้อนเชื้อเพลิงเพื่อ สามารถนาไปใช้เป็ น
เชื้อเพลิงทดแทนฟื้ นไม้และเป็ นเชื้อเพลิงร่วมในการหุงต้มประกอบอาหารในครัวเรือน หรือผลิตจาหน่ ายให้กบั
ธุรกิจชุมชนได้ และเป็ นการช่วยลดขยะในชุมชน แต่การผลิตก้อนเชื้อเพลิงมีขอ้ เสียในส่วนของอัตราส่วนผสม
ปริม าณก้ อ นเห็ด หลัง การเก็ บ ผลผลิต ที่น ามาผสมที่ใ ห้ ค่ า ความร้อ นมากกว่ า 5,000 กิโ ลแคลอรี/ กิโ ลกรัม
ยังมีอตั ราส่วนในปริมาณน้อยอาจจะไม่คุม้ ค่าในการลงทุนผลิตก้อนเชือ้ เพลิง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. จากผลการวิจยั ทาให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการผลิตก้อนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะนาไปสู่
การใช้ประโยชน์ในชุมชน และเพิม่ มูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างยังยื
่ น
2. จากผลการวิจ ัย ก้อนเชื้อเพลิง ควรมีการวิจ ัยต่ อยอด ศึกษาถึงผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมทางอากาศ
เช่น การปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็ นต้น
3. ควรมีการวิจยั ผลิตก้อนเชื้อเพลิงจากวัตถุดบิ ชนิดอื่น ๆ เช่น เปลือกมะขาม ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด
เป็ นต้น
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