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บทคัดยอ

 บทความวิจัยนี้กลาวถึง การผลิตถานอัดแทงจากเปลือกมะพราวดวยเตาเผาถานแบบเคลื่อนที่ได โดยใชแกสหุงตม 
(LPG) เปนเชื้อเพลิง ซึ่งเปนเตาที่มีความสะดวกในการใชงานโดยสามารถเคล่ือนยายไปใชที่ใดก็ไดตามตองการ วัสดุชีวมวลที่ใช
เผาเปนถานคือ เปลือกของมะพราวในสวนของเปลือกดานนอก เสนใย และขุยมะพราว โดยไมรวมกะลามะพราว ผลการศึกษา 
เบื้องตนพบวาการเผาถานจากเปลือกมะพราวนั้นใชระยะเวลาในการเผาที่เหมาะสมประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที ซึ่งสัดสวน 
การเกดิถานประมาณรอยละ 14 (ขึน้กบัความสดของเปลือกกอนการเผาถาน ตลอดจนทกัษะและความชาํนาญของผูเผา) นาํถานที่
เผาไดมาทาํการวเิคราะหเพือ่หาองคประกอบธาตโุดยวธิเีอก็ซเรยฟลอูอเรสเซนต หลังจากนัน้นํามาปนและอดัเปนแทงเพือ่ทดสอบ 
การติดไฟดวยสวนผสมระหวางถานปน แปงมันสําปะหลัง และนํ้า ในอัตราสวน 1.5:0.4:3 โดยนํ้าหนัก นําถานอัดแทงที่ไดไป
ทดสอบหาคาความรอน คุณลักษณะเฉพาะของถานเปลือกมะพราวอัดแทงที่ได คือ สามารถจุดติดไฟไดงาย แตไมลุกเปนเปลว 
และจะใหคาความรอนนอยกวา เมือ่เปรยีบเทียบกบัถานจากกะลามะพราวหรอืถานไมเนือ้แขง็ แตสมบตักิายภาพโดยรวมใกลเคยีง 
กับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ประเภทถานอัดแทง

คําสําคัญ : ถานอัดแทง / เปลือกมะพราว / เตาเผาถานแบบเคลื่อนที่

ABSTRACT

 This research paper describes the production of coconut coir charcoal briquettes by a moveable charcoal 
brazier. A moveable charcoal brazier was start burning with LPG, conveniently to move to anywhere. The biomass 
uses to produce the charcoal are the exocarp and the mesocarp of coconut, not included the endocarp (coconut shell). 
From the experiment, an optimum time interval of charcoal burning was about 1 hour and 25 minutes. The quantity of 
charcoal after burning was about 14% by weight. The X-rays fluorescent spectroscopy was used to find the substance 
composite of the coconut coir charcoal. The charcoal briquettes were produced by powdered of coconut coir charcoal 
and mixed with tapioca flour and water in ratio 1.5:0.4:3 by weight. The heating value of charcoal briquettes was tested. 
The property of charcoal briquettes was flammable, no flame and provide heat less than the coconut shell charcoal or 
hardwood charcoal. The generally property of coconut coir charcoal was nearly with a community product standard.

Keywords : Charcoal Briquettes / Coconut Coir / Charcoal Brazier
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บทนํา

 มะพราวและผลิตภัณฑที่ เกี่ยวข องกับมะพราว 
มีบทบาทและความสําคัญตอเศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนที่

จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นท่ีบางสวนของจังหวัดราชบุรี 
มะพราวและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับมะพราวเปนภูมิปญญา

ทองถิ่นและเปนสินคาสงออกแพรกระจายไปทั่วประเทศ 
และทํารายไดอยางสําคัญใหกับเกษตรกรชาวสวนมะพราว 
การจําหนายมะพราว โดยเฉพาะเนื้อมะพราวสงโรงงาน
อุตสาหกรรม เกษตรกรชาวสวนมะพราวหรือผู ประกอบ 
การตองปอกเปลือกมะพราวและกะเทาะกะลา ทําใหเกิดวัสดุ
เหลือท้ิงคือ นํ้ามะพราว กะลาและเปลือกมะพราว ซึ่งถือเปน
ปญหาหนึ่งทางดานสิ่งแวดลอม การแสวงหาแนวทางการ
ใชประโยชนจากชีวมวลที่เหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมมะพราว 
ดังกลาว นอกจากจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มแลว ยังสามารถ
ลดคาใชจายในการกําจัดหรือขนยายได ถามีการนํามาใชเปน
แหลงเชื้อเพลิงความรอน ก็สามารถลดอัตราการใชเชื้อเพลิง
ความรอนในครัวเรือนสําหรับการประกอบอาหารได ดังนั้น 
ในการศกึษาวจิยัคร้ังนี ้จงึมุงเนนในการศกึษาเรือ่ง ภูมปิญญา
ทองถิ่นสูนวัตกรรมพลังงานทดแทน ดานการผลิตถานจาก
ชีวมวลที่เหลือจากอุตสาหกรรมมะพราว (สมิต อินทรศิริพงษ 
และคณะ. 2553., บุญรัก ลาดสูงเนิน 2553.) ซึ่งผลผลิต 
มะพราวแตละปจะมีมูลคาไมตํ่ากวาปละ 2,700 ลานบาท 
 มะพราวสามารถปลูกไดในพื้นที่ทุกจังหวัดของ

ประเทศไทย แตใหผลผลิตสูงในดินที่มีสภาพเปนกลาง 
หรือเปนกรดเล็กนอยคือ (pH ระหวาง 6-7) ลักษณะดิน

รวน หรือรวนปนทราย มีการระบายน้ําดี มีฝนตกกระจาย
สมํ่าเสมอ อากาศอบอุน หรือคอนขางรอน และมีแสงแดด 
มากภาคท่ีมีการปลูกมะพราวมากและปลูกเปนอาชีพ คือ
ภาคใต ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ภาคใต ไดแก
จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช ฯลฯ 
ภาคตะวนัออก ไดแก จงัหวดัชลบรุ ีและระยอง ฯลฯ ภาคตะวนัตก 
ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ราชบุรี และสมุทรสงคราม ฯลฯ

 เมือ่พจิารณาองคประกอบของผลมะพราวจะประกอบ

ดวยเนื้อเย้ือ 3 ชั้น ดังนี้
 - Exocarp คือสวนเปลือกนอกสุด สีของเปลือกจะมี 
  ตัง้แตสเีขยีว เหลือง นํา้ตาล นํา้ตาลแดง และสงีาชาง 
  ขึ้นกับสายพันธุของมะพราว

 - Mesocarp คือสวนเนื้อเย่ือถัดจากเปลือกชั้นนอก 

  จะมลีกัษณะเปนเสนใยและหยุน หนาประมาณ 2-5 ซม.
 - Endocarp คือสวนของกะลาซึ่งเปนสวนเนื้อเยื่อ 
  ที่แข็งที่สุด มีรูปรางกลม มีขั้วตา 3 ตา ภายใน 
  ประกอบ ดวย Seed Coat มีลักษณะเปนแผนเนื้อ 
  เย่ือบางๆ  สีนํ้าตาลถัดจาก Seed Coat จะเปนสวน 
  เนื้อมะพราว 
 - Solid Endosperm คอื เนือ้มะพราว เนือ้มะพราวขณะ
  ยงัออนเน้ือจะบางและออนน่ิม ผลแกเนือ้จะแข็งหนา 
  ประมาณ 4-10 มม.

รูปที่ 1 องคประกอบของผลมะพราว

 โดยท่ัวไปแลวการนําเนื้อของมะพราวแกมาใชงาน 
ตองทําการปอกเปลือกและกะเทาะกะลามะพราว เพื่อ
ขูดเอาเน้ือมะพราวออก ทําใหสวนเปลือกและสวนของ
กะลาแยกออกจากกัน กะลามะพราวนั้นสามารถนําไป
เผาเปนถานคุณภาพดี ใหความรอนสูงและมีควันนอย 
เหมาะสําหรับใชปงยางอาหาร (บุญรัก ลาดสูงเนิน. 2555) 
สวนเปลือกมะพราวสามารถนําไปแยกเอาเส นใยออก 
เพือ่นาํไปใชในอตุสาหกรรมทีน่อนใยมะพราว หรอืจะนําไปสบั
ใหเปนชิ้นเล็กๆ ผสมกับดินใชในการเกษตร 
 ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับเปลือกมะพราวในรูปแบบของการนํามาผลิตเปนถาน 
อัดแทง โดยใชสวนเปลือกนอกสุดของผล และสวนเนื้อเยื่อ
ถัดจากเปลือกที่ประกอบดวยใย และขุยของผลมะพราว 
มาเผาเปนถานและอัดขึ้นรูปเปนแทง แลวทําการทดสอบ 
หาองคประกอบธาตุ ทดสอบหาคาความรอน และทดสอบ
การจุดติดไฟเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของถาน 
อัดแทง โดยเตาเผาถานที่ใชเปนเตาแบบเคลื่อนที่ไดที่
ใชแกสหุงตมเชื้อเพลิงที่คณะผู วิจัยเคยทําการวิจัยไวกอน 
หนานี้ (Sherwin, k. 1996, Halliday, D. 1997) ขอดีของการ
เผาถานดวยเตาแบบเคลื่อนที่ก็คือ ไมตองใชไมฟนหรือ 
เชื้อเพลิงชนิดอื่น เชน นํ้ามันกาด ในการจุดติดไฟในตอน 
เริ่มตน เนื่องจากแกสแอลพีจีใหความรอนสูงจึงทําใหใช
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เวลาในการเผาถานลดลงอยางมาก คือจะใชเวลาในการเผา 
ไมเกิน 2 ชั่วโมง ก็สามารถดับไฟและปดชองอากาศท้ังหมด
ของเตา ทิ้งไวใหเย็นก็สามารถเก็บถานได จึงลดเวลาใน 
การเผาถานลงและไมสิน้เปลืองเช้ือเพลิงมากนกัเพราะใชแกส

แอลพีจีในการเผาแตละคร้ังไมเกิน 1 กิโลกรัม

วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษา และวิเคราะหสมบัติกายภาพเกี่ยวกับ 
การผลิตถานจากเปลือกมะพราวในรูปของถานอัดแทง นําไป
สูการสรางมูลคาเพิ่ม และลดคาใชจายในครัวเรือนจากการซื้อ
เชื้อเพลิงความรอนในการประกอบอาหาร

วิธีการศึกษา

หลักการพ้ืนฐานของเตาเผาถาน

1. การพาความรอน (convection) 

 คือการถายโอนความรอนโดยตัวกลางเคลื่อนที่พา

ความรอนไป การพาความรอนเกิดขึ้นไดเฉพาะในของไหล 
(ของเหลวและแกส) เพราะโมเลกุลของของไหลเคล่ือนท่ีได 
จากการทดลองพบวาอัตราการพาความรอน H ขึ้นกับพื้นที่
หนาตัด A และความแตกตางของอุณหภูมิ T มีคาโดย
ประมาณดังนี้

 H = hA T (1)
 เมือ่ h เปนสมัประสิทธิก์ารพาความรอน (Convection 
Coefficient)

2. การแผรังสีความรอน

 ถาวัตถมุอีณุหภูมสิงูกวาศนูยสมับรูณ  (0 K หรอื -273°C) 
จะแผพลังงานออกมาในรูปของรังสีหรือคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
ชวงความถ่ีตางๆ เรยีกวาการแผรงัสคีวามรอนหรอืการแผรงัสี 
(Radiation) ให H แทนอัตราการแผรังสีออกจากผิวของวัตถุ
พืน้ท่ีผวิ H ณ อณุหภมูสิมับรูณ T ปรมิาณ H, A และ T มคีวาม
สัมพันธดังสมการ

  H = AeσT  (2)

 สมการที่ (2) เรียกวากฏชเตฟาน-โบลตซมันน 
(Stefan-Boltzmann law) อัตราการแผรังสี H เปนหนวยของ

กาํลงั (พลงังานตอเวลา) σ เปนคาคงตวัชเตฟาน-โบลตซมันน 
(Stefan-Boltzmann Constant) มีขนาดเทากับ 5.6699 X 10 -8 

W .m-2 .K-4 และคา e เรียกวาสภาพเปลงรังสี (Emissivity)

3. การพาความรอนแบบธรรมชาติ 

 ปรากฏข้ึนเมื่อไมมีแรงภายนอกมากระทําตอการ

ไหลของของไหล และการเคลื่อนที่เปนผลเฉพาะมาจากการ
เปลี่ยนแปลงความหนาแนนภายในของไหล ภายใตหลัก
การการลอยตัว (Buoyancy) ของอารคิมีดิส พิจารณาวัตถุ

หรืออนุภาคความหนาแนน ρ ซึ่งนอยกวาของไหลแวดลอม 
ความหนาแนน ρ

ƒ
 จะมีแรงลอยตัวหรือแรงพยุง (Buoyant 

Force, F
b
) ทิศทางช้ีขึ้น ดวยขนาดของแรงลอยตัวเปน

 F
b 
= ρ

ƒ
Vg    (3)

 เมื่อขนาดนํ้าหนักของอนุภาคซึ่งเป นแรงที่ทําให 

อนุภาคถูกดึ งตกลงมาคือ  mg ซึ่ งมีค  า เท ากับ  ρVg 

ดังนั้นแรงลัพธที่กระทําตออนุภาคเม่ือตกอยูในสภาพท่ีมีแรง

ยกใหลอยตัว (เหตุจากความรอน) จึงมีคาเปนไปตามสมการ

 F
 
= (ρ

ƒ
−ρ)Vg    (4)

 เม่ือคิดในรูปคาขนาดแรงลัพธตอหนวยปริมาตรจะมี

สมการเปน

 F
 
= (ρ

ƒ
−ρ)g     (5)

 V

 การเปลี่ยนแปลงความหนาแนน เปนผลมาจากผล
ตางอุณหภูมิภายในของไหล (T - T

ƒ
) ถา β แทนสัมประสิทธิ์ 

การขยายตวัเชงิปรมิาตร (Coefficient of Volume Expansion) 
เขียนแสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนไดเปน 

 ρ = ρ
ƒ
 β (T - T

ƒ
)   (6)

 ในกรณีของอากาศจะมีคาสัมประสิทธิ์การขยายตัว

เชิงปริมาตรมีคาเปน β = 0.0033 − 0.0035 0 C-1 ดังนั้น

จากสมการ (5) และสมการ (6) ถาแทนเทอมผลตางอุณหภูมิ  
(T - T

ƒ
) ดวย T จะเขียนสมการแสดงแรงตอหนวยปริมาตร 

ไดวา 
 F = ρ

ƒ
 (1 - β T) g  (7)

 V

 สมการ (4) และสมการ (7) เปนสมการหลักสําหรับ 
การศึกษาและวิเคราะหเพื่อการออกแบบและสรางเตาเผา

ถานไมนํ้าหนักเบาประจําบาน ซึ่งกระบวนการเผาถานไมอยู 
ภายใตกระบวนการทีเ่รียกวา คารบอนไนเซชัน (Carbonization) 
ซึง่หมายถงึกระบวนการทีท่าํใหไมกลายเปนถานดวยพลงังาน

ความรอน (Halliday, D. 1997, Sears, F.w., 1997, Young, 
H.D. 2000)
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4. ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนในเตาเผาถาน

 กระบวนการคารบอนไนเซชันหากพิจารณาถึงกลไก

กระบวนการท่ีเกิดขึ้น สามารถอธิบายพฤติกรรมของระบบ 
ในรูปกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซึ่งเปนกระ
บวนการเผาไหมในหองที่ถูกจํากัดอากาศ ซึ่งการเผาไหม 
ดังกลาวเปนการเผาไหมเกิดขึ้นไมสมบูรณแบบ ผลท่ีได
ออกมาปรากฏอยู ในรูปแบบสองลักษณะคืออยู ในรูปของ

แกส ซึ่งมีองคประกอบหลักเปนคารบอนมอนนอกไซด (CO) 
คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) และไฮโดรเจน (H2) 
สวนใหญเปนแกสติดไฟจึงสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิง 
ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการผลิตพลังงานไฟฟา
ซึ่ งสร างกระบวนการน้ีด วยเตาแก สซิไฟเออร  (สมิต 
อินทรพงษ และคณะ. 2553) หรืออาจนําผลิตผลแกส
เหลานี้ไปกลั่นเปนเชื้อเพลิงเหลวหรือเปนนํ้าสมควันไม 
เพื่อใชประโยชนทางการเกษตรได ผลผลิตอีกรูปแบบหนึ่ง
ของการเผาในท่ีจํากัดอากาศคืออยู ในรูปของแข็ง ซึ่งผล 
การเผาไหมที่ไมสมบูรณนี้ทําใหของแข็งที่ไดไมเปนขี้เถา 
แตจะเปนถานคารบอนแทน 
 กระบวนการไพโรไลซิสเกิดขึ้นเม่ือวัสดุที่เปนไมไดรับ

ความกดดันจากพลังงานความรอนที่อุณหภูมิสูงจนถึงระดับ

คาที่ทําใหไมเกิดการเผาไหม แตเพราะเหตุที่ถูกจํากัดอากาศ 
ปริมาณออกซิเจน (O2) ที่มีอยูมีปริมาณไมเพียงพอที่จะทําให

เกิดการลุกไหมได พลังงานภายในที่ถูกกักเก็บไวในเนื้อไมจึง
ไมถูกถายโอนออกมาทั้งหมด แตยังคงสะสมอยูภายในเนื้อ
ของวัสดุไมนั้นๆ แตสภาพของวัสดุดังกลาวนั้นจะถูกแปร
สภาพกลายเปนถานคารบอนแลว การใหความรอนกบัวัสดไุม 
เพื่อใหเกิดกระบวนการนี้ขึ้นสามารถทําได 2 แนวทางคือ

 1. ให ความร อนตอนเร่ิมตนเพ่ือกระตุ นให เกิด
กระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งเมื่อเกิดกระบวนการดังกลาวแลว
จะเกิดการเผาไหม วัสดุไมเหลานี้จะคายพลังงานความรอน
ออกมา และพลังงานความรอนที่ออกมานี้มีปริมาณเพียงพอ 
ที่จะสรางอุณหภูมิรอบขางใหสูงขึ้นจนกดดันใหเน้ือไมขาง

เคียงใหเกิดปฏิกิริยาของกระบวนการน้ีตอๆ ไป และเม่ือ
ควบคมุอากาศใหออกซเิจน เขาสูกระบวนการในปรมิาณจํากดั 
ก็จะทําใหกระบวนการเผาไหมนี้ เกิดขึ้นได ไม สมบูรณ 
ผลของกระบวนการจึงไดผลผลิตออกมาเปนถาน วิธีการนี้ 
เปนวิธีการที่พบอยู ทั่วไปในเตาเผาถานในหมู บานตางๆ 
ซึง่จะเหน็วาการเผาตองใชเวลานานหลายวันตามขนาดของเตา

 2.  ใหความรอนดวยพลงังานจากภายนอก จนเนือ้ไมได
รบัไดรบัแรงกดดนัจากอณุหภมูทิีส่งูถงึระดบัทีเ่กดิการเผาไหม 
แตถูกจํากัดอากาศจึงไมสามารถลุกไหมได กลายเปนการ
เผาไหมที่ไมสมบูรณ จึงไดผลผลิตออกมาเปนถาน วิธีการ
นี้จะใชแหลงพลังงานภายนอกใหความรอนอยางตอเนื่อง 
ไมตองรอการถายโอนความรอนจากปฏิกิริยาการเผาไหม 
ตอเนื่องของตัวเอง จึงสามารถผลิตถานไมไดเร็วกวาวิธีแรก
มาก สามารถประหยัดเวลาใหกับผูใชหรือชาวบานไดเปน
อยางมากแตมีตนทุนของพลังงานจากภายนอกที่ตองใชปอน

ใหกับระบบ

5. การออกแบบเตาเผาถาน

 ในงานวิจยันีจ้ะใชวธินีีใ้นการออกแบบระบบการทํางาน

ของเตา โดยใชพลังงานจากภายนอกเปนแกสหุงตมที่ใชใน
ครัวเรือนทั่วไป โครงสรางของเตาเผาถานที่สรางข้ึน แสดงดัง 
รูปที่ 2 โดยมีปจจัยที่เปนเงื่อนไขสําคัญคือน้ําหนักเบา 
สรางดวยวัสดุหางาย ควบคุมอากาศไดดี ราคาตนทุนใน 
การกอสรางไมสูงและเคล่ือนยายไดสะดวก ควันหรือเขมา
นอยหรือควบคุมควันและเขมาได ขนาดของปริมาตรความ
จุที่ เหมาะสมไมเกิน 0.1 ลูกบาศกเมตร ผลการศึกษา
วเิคราะหและออกแบบเตาเผาถานไมภายใตเงือ่นไขดงักลาวน้ี 
โดยโครงสรางที่ใชเปนถังโลหะสองช้ันที่มีฉนวนความรอน 
กั้นกลางเปนดินเหนียวและเปนวัสดุในทองถิ่นและหางาย

รูปที่ 2 โครงสรางเตาเผาถานที่ใชในการทดลอง
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเตาเผาถานแบบเคล่ือนที่ได

 นํ้าหนัก  80.0 กก.
 ความสูง  65.0 ซม.
 เสนผาศูนยกลาง (วงใน)  38.0 ซม.
 เสนผาศูนยกลาง (วงนอก)  50.0 ซม.
 ความสูงฐาน  25.0 ซม.
 ปริมาตรความจุ  0.074 ลบ.ม.
 ความหนาฉนวน  6.0 ซม.
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ในงานวิจัยนี้ ไดนําเปลือกมะพราวมาเผาเปนถานดวยเตา
เผาถานแบบเคล่ือนที่ไดที่ออกแบบและสรางโดยอาศัยหลัก

การพาความรอนแบบธรรมชาติ และใชแกสแอลพีจี (LPG) 
เปนเช้ือเพลงิในการเผา ภายใตกระบวนการคารบอนไนเซชนั 
ขัน้ตอนในการเผาทาํไดโดยการนาํเปลอืกมะพราวเผาจดัเรยีง

ลงในเตาเผาถาน ใหเต็มความจุครั้งละประมาณ 6.5 กิโลกรัม 
(ข้ึนกับความชื้นและขนาด) จุดติดไฟเร่ิมตนดวยแกสแอลพีจี 
ที่หัวแกสทางดานลางของเตา เผาดวยไฟจากแกสประมาณ  
1 ชั่วโมง 25 นาที (ทําการทดลองซํ้าหลายคร้ังพบวาเปน
เวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะทาํใหเกดิถานดทีีส่ดุ) แลวปดแกสทาํการ 
อดุชองอากาศท้ังหมดของเตาทิง้ไวใหเย็นกส็ามารถเก็บถานได

รูปที่ 3 การจัดวางเปลือกมะพราวในเตาเผาถาน และถาน
เปลือกมะพราวที่ไดจากการเผา

 สัดสวนของเปลือกมะพราวตอถานที่ผลิตไดคือ 
6.5 : 0.9 หรอืปรมิาณทีเ่ปลอืกมะพราวกลายเปนถานประมาณ
รอยละ 14 ใชแกสแอลพีจีจํานวน 0.7 กิโลกรัมตอการเผา 
หนึ่งรอบ นําถานที่เผาไดมาทําการวิเคราะหเพื่อหาองค
ประกอบธาตุโดยวิธีเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนต หลังจากนั้นนํา
ถานท่ีเผาไดมาปนและอัดเปนแทงเพื่อทดสอบลักษณะการ
ใชงานการจุดติดไฟ การเกิดควันสวนผสมของถานอัดแทง
ประกอบดวย ถานเปลอืกมะพราวปน แปงมนัสําปะหลัง และนํา้ 
ในอัตราสวน 1.5:0.4:3 โดยน้ําหนัก นํามาอัดเปนแทงแลว 
ตากแดดใหแหงกอนนําไปใชงาน

รูปที่ 4 ถานอัดแทงจากผงถานเปลือกมะพราว และเครื่อง
ทดสอบหาคาความรอน (IKA C2000)

ผลการศึกษา

 ขอมูลทีไ่ดจากการทดลองเผาถานจากเปลอืกมะพราว 
เชน ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเผา นํ้าหนักเปลือกมะพราว
กอนเผา นํ้าหนักของถานที่ได นํ้าหนักของแกสที่ใชไป 
และปริมาณของสวนผสมตางๆ ในการอัดถานแทงประกอบ
ดวยแปงมันสําปะหลัง ผงถาน และนํ้า เปนตน แสดงดังตาราง
ที่ 2

ตารางที่ 2 ขอมูลการเผาถาน และถานอัดแทง

ขอมูลการเผาถาน ขอมูลถานอัดแทง

เปลือกมะพราว 6.5 kg ถานปน 0.75 kg

แกสแอลพีจี 0.7 kg แปงมัน

สําปะหลัง

0.2 kg

ระยะเวลา

ในการเผา

1 hr 25 
min

นํ้า 1.5 kg

ถานเปลือก

มะพราว

0.9 kg นํ้าหนักถาน

อัดแทงเปยก

1.65 kg

นํ้าหนักถาน

อัดแทงแหง

1.05 kg
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 เมื่อนําถานเปลือกมะพราวอัดแทงมาทดสอบหาคา

ความรอน (Heating Value) ดวยเคร่ืองทดสอบหาคาความ
รอน (Bomb Calorimeter) รุน IKA C2000 แสดงในรูปที่ 4 
ทําการทดสอบจํานวน 3 ครั้ง แลวนําคาความรอนที่ไดมา 
เฉลี่ย เพื่อใหไดคาที่ถูกตองที่สุด ผลการทดสอบที่ไดแสดง 
ในตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบหาคาความรอน

ทดสอบครั้งที่
นํ้าหนักของตัวอยาง

ที่ทดสอบ (g)
คาความรอน (cal/g)

1 0.3 6,196

2 0.5 6,005

3 0.6 6,110

เฉลี่ย 6,104

 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะโดยรวมของถานเปลือก
มะพราวท่ีไดพบวา มีสีดําสม่ําเสมอ ไมมีสวนที่เผาไหมไม
สมบูรณปะปนอยู มีความชื้นของถานไมเกินรอยละ 8 โดย
นํ้าหนัก มีคาความรอนไมนอยกวา 5,000 แคลอรีตอกรัม 
เมือ่ติดไฟไมมสีะเกด็ไฟกระเดน็หรือแตกประทุ และมีควันเลก็
นอย (สํานักงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. ออนไลน) จึงเทียบ
เคียงไดกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนประเภทถานอัดแทง 
(มผช.238/2547) เหมาะสําหรับการประกอบอาหารประเภท
ยาง อุนอาหารหรือหรือถนอมอาหารใหอาหารแหง 
 การวิเคราะหเพื่อหาองคประกอบธาตุของถาน
เปลือกมะพราวดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนต (X-Rays 
Fluorescence; XRF) สําหรับการวิเคราะหธาตุองคประกอบ 
ที่อยูในตัวอยางทดสอบ ซึ่งสามารถวิเคราะหเชิงคุณภาพไดดี 
สะดวกและรวดเร็ว ไมทําลายสารตัวอยาง ใชไดกับงานวิจัย 
ในหลายๆ ดาน เชน วัสดุศาสตร ธรณีวิทยา สิ่งแวดลอม 
ทางการแพทย รวมถงึตวัอยางจากอตุสาหกรรมตางๆ  เปนตน 
ผลการวิเคราะหตัวอยางถานอัดแทงจากเปลือกมะพราว
ของเคร่ือง XRF โดยอาศัยหลักการเรืองแสงดวยรังสีเอ็กซ
ของธาตุตางๆ คาพลังงานข้ึนกับชนิดของธาตุและระดับชั้น
พลงังาน ทาํใหสามารถแยกไดวา มธีาตอุะไรอยูบาง ผานหวัวัด 
(Detector) จากการทดสอบพบธาตุที่เปนองคประกอบของ
ถานเปลือกมะพราว คือ Si, P, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Fe, 
Cu และ Zn แตผลการทดสอบอาจจะคนหาธาตุไดไมครบ 
ทกุชนดิเนือ่งจากเครือ่งไมสามารถตรวจจบัธาตทุีเ่ปนธาตเุบา 
(Light Elements) ได

วิจารณและสรุปผล

 การเผาถานเปลือกมะพราวมีอัตราสวนการเกิดถาน

ประมาณรอย 14 ตอน้ําหนักของเปลือกมะพราว ทั้งนี้ขึ้นกับ
ปจจัยหลายประการ ไดแก ความช้ืนของเปลือกมะพราวกอน
การเผา ขนาดและรูปรางของเปลือก รูปแบบการวางเปลือก
กอนการเผา ฯลฯ จากการทดลองใชเปลือกมะพราว 6.5 
กิโลกรัม ระยะเวลาท่ีใชในการเผาดวยแกสหุงตมประมาณ 
1 ชัว่โมง 25 นาที ไดถานเปลอืกมะพราว 0.9 กโิลกรัม ปรมิาณ
แกสหุงตมที่ใชในการเผาแตละครั้งประมาณ 0.7 กิโลกรัม 
คดิเปนเงินตนทนุคาแกสประมาณ 12.86 บาทตอการเผาถาน
หนึ่งคร้ัง (แกส LPG ปตท. ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2555 ราคา
กิโลกรัมละ 18.37 บาท) หรือคิดเปนตนทุนคาพลังงานตอ 
นํ้าหนักถานที่ผลิตไดเทากับ 11.57 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งใน
ปจจบุนัถานกะลามะพราวมรีาคาขายอยูทีก่โิลกรัมละ 13-15 บาท
 ถานเปลือกมะพราวอัดแทงที่ผลิตไดอาจยังมีตนทุน

ในการผลิตสูง เนื่องจากเปนการผลิตจํานวนนอยและเครื่อง
มือที่ใช เป นเครื่องมือที่สร างข้ึนเองทําใหประสิทธิภาพ 
ในการผลิตยังไมดีเทาที่ควร แตในมุมมองของคุณภาพ 
ในการนําไปใชงานนั้นนับวาประสบผลสําเร็จเพราะคุณภาพ

สามารถเทียบเคียงไดกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ประเภท
ถานอัดแทง (มผช.238/2547) องคความรูที่ไดจากงานวิจัยนี้
หากนําไปถายทอดใหกับชุมชนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

มะพราวและมีวัสดุเหลือใชเปนเปลือกมะพราว สามารถสราง
มลูคาเพ่ิมใหกบัวัสดเุหลอืใชทางการเกษตรทัง้ในทางเศรษฐกจิ

คือการเพิ่มรายไดใหกับชุมชน และในทางการพัฒนาพลังงาน
ประเภทพลงังานทดแทนสาํหรบัการใชในครวัเรอืน โดยเฉพาะ
การลดการใชเช้ือเพลิงความรอนในการประกอบอาหาร 
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