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บทคัดยอ  
 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาถึงการผลิตเช้ือเพลิงถานอัดแทง  จากชีว
มวลโดยอาศัยเทคนิคเอ็กซทรูช่ันแบบอัดรีดเย็น และใชแปงเปยกเปนตัว
ประสาน วัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมมูลคาใหกับข้ีเถาแกลบโดยการนํามาผสม
วัตถุดิบอ่ืนเพ่ือผลิตเปนเช้ือเพลิงอัดแทง   วัตถุดิบหลักที่ใชในการศึกษา
ไดแกข้ีเถาแกลบที่ไดจากกระบวนการอบขาวเปลือก ในโรงสีขาว โดย
การนํามาบดผสมกับผงถานซังขาวโพดและผงถานกะลามะพราว โดยมี
สัดสวนการผสมอยูที่  30:70  40:60   และ  50:50  ตามลําดับ สวนแปง
มันจะมีสัดสวนการผสมตอน้ําหนักวัตถุดิบเทากับ 1 : 10  จากการศึกษา
พบวาคาความหนาแนนและความตานทานแรงกด จะแปรผันตามสัดสวน
การผสมของผงซังขาวโพดและผงกะลามะพราวแตจะแตกตางกันไมมาก
นัก การทดสอบคาความรอนเชื้อเพลิงพบวา โดยเฉลี่ยมีคาอยูระหวาง  
6,048 - 6,943 kcal/kg ซึ่งสูงกวาคามาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน  
ความชื้นอยูระหวาง 5.7 - 5.83 % โดยน้ําหนัก อัตราการผลิตแทง
เช้ือเพลิงเฉลี่บ  2.5  kg/min  ความหนาแนนอยูในชวง  800 - 833   
kg/m3  คาความตานทานแรงกดของแทงเช้ือเพลงิจะอยูในชวง 1.07 - 
1.23 MPa ซ่ึงมีคาสูงกวาคาท่ียอมรับไดในเชิงพาณิชย จุดคุมทุนของการ
ผลิตถานเชื้อเพลิงประมาณ 9,448 kg  จากการศึกษาพบวามีความ
เปนไปไดในการนําไปใชในครัวเรือนหรือผลิตและจําหนายในเชิงพาณิชย 
คําสําคัญ : เช้ือเพลิงอัดแทง, เอ็กซทรูช่ัน, ข้ีเถาแกลบ, ซังขาวโพด , 
              กะลามะพราว 
 

Abstract  
  This research is a study of production of bar-shaped fuel 
from biomass by means of extrusion technique in cold compression 
which employs cassava paste as a joiner. With this research, it is 
intended for adders value to husk  ashes easy mixing them us the 
other materials so as to produce the bar-shaped fuel.  Main raw 
materials used in this study include husk ashes derived from 

baking process in the rice mill.  The processed husk ashes are 
later ground and mixed with the corn-cob and coconut shell powder 
in proportion of 30:70, 40:60 and 50:50 respectively.  The 
proportion of cassava flour, per raw material weight is at 1:10.  
According to this study, it is found that the density rate against 
pressure resistance slightly varies according to the proportion of 
corn-cob powder and coconut shell powder.  Moreover, under the 
standard heat rate test, it is found that the average heat is more or 
less 6048 - 6,943  kcal/kg  which is lighter than the standard rate 
of community products.  The moisture rate is about 5.7-5.83 %  in 
weight.  The rate of bar-shaped fuel production average is 2.5 
kg/min, the density is about 800-833 kg/m3 and the resistance rate 
toward bar-shaped fuel is 1.07-1.23 MPa which is higher than the 
standard point in terms of commerce.  The break- even point of the 
bar-shaped fuel in about 9.448 kg under this research, There is 
highly potential to take it for household use and produce or sell it in 
trading area. 
Keywords : bar-shaped fuel, extrusion , husk ashes, corn-cob, 
                coconut shell    
 

บทนํา  
 ปจจุบันพลังงานเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความ
ม่ันคงของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ   อุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน 
ซึ่งตองอาศัยพลังงานเปนปจจัยหลักในการดําเนินการ  ดังนั้นการลดการ
ใชพลังงานหรือเปลี่ยนมาใชพลังงานทดแทนในรูปอื่น จะชวยทําใหเกิดผล
ดีตอภาพรวมของประเทศเปนอยางมาก และปจจุบันไดมีการคนควาวิจัย
เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในหลายๆ  รูปแบบเพื่อนํามาประยุกตใชซึ่งจะ
ทําใหเกิดเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเหมาะสม และเปนการลดการใชพลังงาน
ของประเทศลงได 

                      การ
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 โครงการวิจัยนี้ เปนการนําข้ีเถาแกลบที่เปนของเสียจากการเผา
แกลบเพื่อนําไอความรอนไปใชสําหรับอบขาวเปลือกสด ซึ่งเปนข้ันตอน
หนึ่งในการลดความชื้นใหขาวเปลือกกอนท่ีจะนําไปเขากระบวนการสีเปน
ขาวสาร ข้ันตอนการผลิตแทงเช้ือเพลิงจะคํานึงถึงความเปนไปไดในการ
ผลิตท่ีไมยุงยากซับซอนจนเกินไป และใชวัตถุดิบที่เปนสวนผสมที่หางาย
ราคาถูก เพ่ือใหตนทุนการผลิตต่ําประโยชนที่ไดจากการวิจัยน้ีนอกจากจะ
เปนการเพ่ิมมูลคาใหกับข้ีเถาแกลบแลว ยังเปนการสงเสริมใหมีการผลิต
ถานจากขี้เถาแกลบ หรือจากวัตถุดิบอ่ืน ๆ เพื่อใชในครัวเรือนหรืออาจ
ขยายผลไปในเชิงพาณิชย และยังเปนการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงทีใช
ในครัวเรือน ผลของการศึกษานี้สามารถนําไปใชกับกลุมอุตสาหกรรมหรือ
เกษตรกรรม  ท่ีมีของเสียจากกระบวนการผลิตในลักษณะใกลเคียงกันได
อีกดวย  

 

วัตถุประสงคการศึกษา 
 1)   เพ่ิมมูลคาใหกับข้ีเถาแกลบ 
 2) ศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมของการผลิตเช้ือเพลิงอัดแทง ที่ใช
สวนผสมจากข้ีเถาแกลบเปนหลัก    

3)  ศึกษาและผลิตเช้ือเพลิงอัดแทง ใหเปนไปตามมาตรฐาน [3] 
สําหรับ นําไปใชในเชิงพาณิชยและในครัวเรือน 
4)   สงเสรมใหมีการนําข้ีเถาแกลบกลับมาใชประโยชน      
      

วัตถุดิบและอุปกรณการศึกษา 
 ในการศึกษาจะใชวัตถุดิบและอุปกรณหลัก สําหรับการผลิตแทง
เช้ือเพลิงดังนี ้
        1. ข้ีเถาแกลบ 
 ดวยโครงสรางของแกลบที่มีสารประกอบซิลิเกต (Silicates :SiO2) 
อยูมากทําใหมีภาระในดานการกําจัดข้ีเถา แตก็มีการนําเอาข้ีเถาแกลบไป
ทําประโยชนอื่น ๆ เชน เปนสวนผสมของวัสดุกอสราง ทําผงขัดทําความ
สะอาด ฯลฯ ซึ่งจากการทดสอบคุณสมบัติของขี้เถาแกลบตามมาตรฐาน 
ASTM  D3172  D3177 และ  D5865  ซึ่งไดผลทดสอบแสดงในตารางที่ 
1  พบวาขี้เถาแกลบยังมีคาความรอนเชื้อเพลิง (Heating Value)   ท่ีสูง
อยูสามารถนํากลับมาใชประโยชนได   
 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชศึกษา (ขอมูลจาก วว.) 

       วัตถุดิบ 
คุณสมบัติ 

ข้ีเถา 
แกลบ 

ถาน 
ซังขาวโพด 

ถาน 
กะลามะพราว 

สารระเหย (%) 35.4 76.1 15.2 
ถานคงตัว (%) 29.9 21.8 82.4 
เถา (%) 34.7 2.1 2.40 
คาความรอน (kcal/kg) 3,530 7,970 7,760 

 สําหรับถานกะลามะพราวและถานซังขาวโพด  ถือวาเปนวัตถุดิบ
รองท่ีนํามาใชผสมกับข้ีเถาแกลบ เม่ือนํามาทดสอบคุณสมบัติจะไดผล
แสดงในตารางที่ 1  
 
 2.  เครื่องผลิตแทงเชื้อเพลิง 
 ในการผลิตแทงเช้ือเพลิงจะใชเคร่ืองอัดรีดดวยกระบวนการเอ็กซ
ทรูช่ันแบบรีดเย็นซึ่งจากการที่ไดมีการศึกษาที่ผานมา [2] พบวา
กระบวนการเอ็กซทรูช่ันแบบรีดเย็นจะใชพลังงานจําเพาะต่ํา เพราะไม
ตองการความรอนในระหวางการอัด แตตองใชตัวประสานเพื่อทําหนาที่

ยึดเกาะวัตถุดิบใหคงรูปขณะข้ึนรูปแทงเช้ือเพลิง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
อีกมากมายที่ใชกระบวนการอัดรีดเย็นผลิตแทงเช้ือเพลิง จากวัตถุดิบ
ชนิดตาง ๆ เชน กะลาปารม [4] ไมยางพาราผสมกะลามะพราวและกะลา
ปาลม [1]   เคร่ืองผลิตแทงเช้ือเพลิงจะมีลักษณะเปนสกรูหมุนอัดอาศัย
ตนกําลังจากมอเตอร 3 เฟส ขนาด 10 แรงมา สกรูหมุนดวยความเร็ว
ประมาณ 140 รอบตอนาที แทงเช้ือเพลิงที่ผานการอัดรีดจะมีลักษณะ
ทรงกระบอกกลวง มีเสนผานศูนยกลางภายนอกและภายในประมาณ 15 
mm และ 40 mm ตามลําดับ สําหรับความยาวสามารถตัดไดตามตองการ 
ลักษณะของเครื่องอัดรีดแสดงในรูปที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 เคร่ืองผลิตแทงเช้ือเพลิง 
 

ข้ันตอนการศึกษา 
 1. การกําหนดสัดสวนของแทงเช้ือเพลิง 
 ในการผลิตแทงเช้ือเพลิงจะกําหนดไวสองกรณีคือ กรณีท่ีหนึ่งเปน
การผสมผงขี้เถาแกลบรวมกับผงถานซังขาวโพด กรณีที่สองคือผงข้ีเถา
แกลบกับถานกะลามะพราว จะใชแปงเปยกเปนตัวประสาน สัดสวนการ
ผสมแปงมันสําปะหลังตอนํ้าหนักวัตถุดิบประมาณ 1:10  โดยกําหนดให
ใชความเร็วรอบเครื่องรีดประมาณ 140 รอบตอนาที  อัตราสวนผสมของ
ผงวัตถุดิบเปนดังนี้ 
1) สัดสวนการผสมผงขี้เถาแกลบกับผงถานซังขาวโพด 30 : 70 
2) สัดสวนการผสมผงขี้เถาแกลบกับผงถานซังขาวโพด 40 : 60 
3) สัดสวนการผสมผงขี้เถาแกลบกับผงถานซังขาวโพด 50 : 50 
4) สัดสวนการผสมผงขี้เถาแกลบกับผงถานกะลามะพราว 30 : 70 
5) สัดสวนการผสมผงขี้เถาแกลบกับผงถานกะลามะพราว 40 : 60 
6) สัดสวนการผสมผงขี้เถาแกลบกับผงถานกะลามะพราว 50 : 50 
 สําหรับกรรมวิธีการผสม เร่ิมจากนําวัตถุดิบในอัตราสวนที่กําหนด
ขางตนรวมท้ังแปงมันที่ผสมกับน้ํารอน อุณหภูมิ 80-85  oC นําทั้งหมดมา
ผสมและคลุกเคลากัน หลังจากนั้นจึงนําเขาเครื่องอัดรีดใหเปนแทง
เชื้อเพลิงและตัดตามขนาดที่ตองการ และนําไปตากแดดประมาณ 1 วัน  
เพื่อลดความชื้นจะไดแทงเชื้อเพลิงแสดงในรูปที่2   
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      รูปท่ี 2 ลักษณะของแทงเช้ือเพลิงท่ีผลิตได 
 2. การทดสอบแรงกด 
 ในการทดสอบแรงกดโดย เคร่ือง UTM  (universal testing 
machine) ซึ่งเปนการทดสอบแบบทําลาย โดยการเพิ่มแรงกดไป
จนกระท่ังแทงเช้ือเพลิงแตกหัก และประมวลผลของแรงสูงสดุจาก
โปรแกรมของเครื่อง และนําคาท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาท่ียอมรับไดใน
เชิงพาณิชย [5] ซึ่งแรงกดท่ีไดกอนแทงเช้ือเพลิงจะแตกหักจะตองมีคาไม
ต่ํากวา  0.375 MPa  วิธีการทดสอบแรงกดของแทงเช้ือเพลิงแสดงอยูใน
รูปท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 การทดสอบแรงกดแทงเช้ือเพลิงโดย UTM 
  
3. การทดสอบคาความรอนเชื้อเพลิง 

 การทดสอบหาคาความรอนเชื้อเพลิง  โดยใชอุปกรณ  oxygen 
bomb calorimeter [6] โดยการนําคาอุณหภูมิท่ีไดจากการทดลอง มา
คํานวณหาคาความรอนเช้ือเพลิงโดยอาศัยสมการที่ 1 ดังนี้ 
 
              Qเชื้อเพลิง =  (mw+meq ) Cp ∆T – Q1 – Q2 – Q3     (1) 
 
โดยท่ี     Qเชื้อเพลิง คือ ปริมาณความรอนจากแทงเช้ือเพลิง mw คือ มวล
ของน้ําใน bucket    meq คือ water equivalent ของ bomb calorimeter 
Cp คือ ความรอนจําเพาะของน้ํา  ∆T คือ อุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลง Q1 คือ 
ความรอนท่ีเกิดจากขดลวดไฟฟา  Q2 คือ  ความรอนที่เกิดจากกรดไน
ตริก และ Q3 คือ  ความรอนท่ีเกิดจากกรดซัลฟูริก 
 ในทางปฎิบัติคา  Q2 และ Q3 จะมีคานอยมากดังนั้นสมมติให
เทากับศูนยและเพื่อใหอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลง (∆T) มีคาความถูกตอง
มากขึ้นจึงหาคา  ∆T จากสมการที่ 2 ดังนี้ 
 
                   ∆T  =  T c – Ta – r1(b-a) – r2(c-b)                  (2)     

    
โดยท่ี  a คือ เวลาท่ีใชในการเผาไหม b คือ  เวลาตั้งแตอุณหภูมิเร่ิม
สูงขึ้นจนถึง  60% ของอุณหภูมิท้ังหมด  c คือ เวลาตัง้แตมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจนกระท่ังคงท่ี(สูงสุด – ต่ําสุด)  Ta คือ อุณหภูมิเร่ิม
การเผาไหม  Tc คือ  อุณหภูมิท่ีจุดองศาเซลเซยีส  r1 คือ  อุณหภูมิท่ี
เปลี่ยนแปลงกอนการเผาไหม r2 คือ อุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงหลังการจุด
บอมบ  

4.จุดคุมทุน 
เปนระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหน่ึง ท่ีกอใหเกิด

รายไดรวม (Total revenues) เทากับ ตนทุนรวม (total cost) น่ันคือ จุดท่ี
ไมมีผลกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน ประเมินจากสมการที่ 3 ดังนี้ 

 
         C  =  F + V N   (3)  
  
โดยท่ี  C  คือ คาใชจายในการผลิต  F  คือ ตนทุนคงท่ี   V  คือ ตนทุน
แปรผันตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการผลิต เชน คาแรง คาไฟฟา เปนตน  N 
คือ จํานวนผลผลิต          รายไดจากการขายแทงเช้ือเพลิงคํานวณจาก
สมการที่ 4     
         R  =  I N   (4)   
 
โดยท่ี  R  คือ รายไดจากการขายแทงเชื้อเพลิง  I คือ ราคาขายตอ
กิโลกรัม จุดคุมทุนจะเกิดขึ้นเม่ือสมการที่ 3 เทากับสมการท่ี 4 และ N 
ท่ีไดจะเปนปริมาณการผลิตท่ีทําไหเกิดจุดคุมทุน  
 

 ผลการทดลอง   
 1. ความหนาแนน  
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          รูปท่ี  4  ความหนาแนนของแทงเช้ือเพลิง 

  
 จากรูปท่ี 4 แสดงใหเห็นถึงความหนาแนนของแทงเชื้อเพลิงใน
อัตราสวนผสมตาง ๆ กัน และพบวาสวนผสมของถานกะลามะพราวเมื่อ
ผสมลงในขี้เถาแกลบจะใหคาความหนาแนนสูงกวาซังขาวโพด ในทุก ๆ 
อัตราสวนผสมแตจะตางกันไมมากนัก สาเหตุอาจเปนเพราะความ
หนาแนนปรากฎ (bulk density) ของผงกะลามะพราวมีคามากกวาผง
ถานซังขาวโพด 
 2 . ความตานทานแรงกด 
 หลังจากผลิตแทงเชื้อเพลิงตามอัตราสวนผสมตาง ๆ และไดนํามา
ทดสอบแรงกดจนไดผลการทดสอบตามอัตราสวนตาง ๆ แสดงในรูปท่ี 5 
จากรูปความตานทานแรงกดของแทงเช้ือเพลิงท่ีผสมถานกะลาจะมีคา
มากกวาซังขาวโพดเปนเพราะผงถานกะลา จะมีอนุภาคใหญและแขงแรง
กวาซังขาวโพด สําหรับขี้เถาแกลบจะมีผลตอแรงกดนอยมากเพราะคา
ถานคงตัว (fixed carbon) ในตัวขี้เถาแกลบมีคานอยจึงทําใหรับแรงกดได
นอย แตจากการทดลองพบวาทุกอัตราสวนจะมีคาสูงกวาคาท่ียอมรับได
ในเชิงพาณิชย  
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รูปท่ี  5  ผลการทดสอบแรงกดของแทงเช้ือเพลิง 

 
 3. คาความรอนเชื้อเพลิง 
 การทดสอบคาความรอนของแทงเช้ือเพลิงโดย   oxygen  bomb 
calorimeterพบวาคาความรอนแทงเช้ือเพลิงน้ันจะมีคาเปลี่ยนไปตามสัดสวน
การผสมของผงถานซังขาวโพด และผงถานกะลามะพราวท่ีเพ่ิมขึ้น
เพราะคาความรอนของผงถานซังขาวโพดและผงถานกะลามะพราว
จะมีคาสูงกวาขี้เถาแกลบและการทดลองทําใหเห็นวา ทุก ๆ อัตรา
สวนผสมของแทงเช้ือเพลิงมีคาความรอนสูงกวาเกณฑของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (5,000  kcal/kg) มีเพียงอัตราสวนผสมของขี้เถาแกลบ
กับซังขาวโพดในอัตราสวนผสม 50:50 ท่ีไดคาความรอนตํ่ากวามาตรฐาน 
รูปท่ี 6 แสดงคาความรอนเช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมขึ้นตามสัดสวนการผสมของซงั
ขาวโพดและถานกะลามะพราว 
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รูปท่ี 6 ผลการทดสอบหาคาความรอนเชื้อเพลิง 

  
4. การวิเคราะหจุดคุมทุน 

 ขอมูลท่ีใชในการการวิเคราะหจุดคุมทุนประกอบดวย  ราคาเครื่อง
รีดแทงเชื้อเพลิง(ราคาเครื่องเกา)  30,000  บาท   กําลังการผลิตท่ี 150 kg/ชม.
ราคาขายแทงเชื้อเพลิง 7 บาท/kg คาไฟฟาในการผลิตแทงเช้ือเพลิง  
0.173  บาท/kg  ตนทุนวัตถุดิบ  3.5 บาท/kg   ช่ัวโมงการผลิต  8  ชม./วัน   
คาแรงงานขั้นต่ํา   175   บาท/วัน   คาแรงในการผลิต   0.15   บาท/kg 
 จากขอมูลประกอบขางตน ซึ่งเปนสวนผสมของขี้เถาแกลบกับถาน
กะลามะพราวอัตราสวน 50: 50 สามารวิเคราะหหาจุดคุมทุนโดยอาศัย
สมการท่ี 3 และ 4 จะไดปริมาณการผลิตท่ีคุมทุนท่ี 9,448 kg สําหรับ
อัตราสวนผสมอื่นจุดคุมทุนจะแตกตางกันไมมากนัก 
 
 
 
 

สรุปผล  
 การศึกษาถึงการผลิตเช้ือเพลิงถานอัดแทงจากชีวมวล โดยอาศัย
เทคนิคเอ็กซทรูช่ันแบบอัดรีดเย็นโดยใชแปงเปยกเปนตัวประสานวัตถุดิบ
หลักท่ีใชไดแกขี้เถาแกลบที่ไดจากการเผาแกลบในกระบวนการอบ
ขาวเปลือกในโรงสีขาว โดยการนํามาบดผสมกับผงถานซังขาวโพด  และ
ผงถานกะลามะพราวมีอัตราสวนผสมอยูท่ี  50:50 40:60 และ 30:70 โดย
น้ําหนัก สวนแปงมันจะนําไปผสมกับน้ํารอนท่ีอุณหภูมิ  80 - 85  oC โดย
มีสัดสวนการผสมตอนํ้าหนักวัตถุดิบเทากับ  1:10         
 จากการศึกษาพบวาคาความหนาแนน ความตานทานแรงกด จะ
แปรผันตามสัดสวนการผสมของผงซังขาวโพดและผงกะลามะพราวท่ี
เปลี่ยนแปลงแตจะแตกตางกันไมมากนักพบวามีคาคาความรอนเชื้อเพลิง
เฉลี่ยอยูระหวาง  6,048 - 6,943 kcal/kg ความชื้นอยูระหวาง 5.7 - 5.83 
% (ขอมูลการทดสอบจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย) ซ่ึงมีคาอยูในมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน  อัตราการผลติ
แทงเช้ือเพลิงเฉลีบ่  2.5  kg/min ท่ีความเร็วรอบ 140 RPM ความ
หนาแนนอยูในชวง  800 - 833   kg/m3  คาความตานทานแรงกดของ
แทงเช้ือเพลิงจะอยูในชวง 1.07 - 1.23 MPa ซ่ึงมีคาสูงกวาคาท่ียอมรับ
ไดในเชิงพาณิชย  จุดคุมทุนของการผลิตแทงเช้ือเพลิงอยูท่ี 9,448 kg  
อัตราการติดไฟของถานอยูท่ี 1.5 – 2.5 ชม.  จากขอสรุปขางตนพบวามี
ความเปนไปไดในการนําไปใชในครัวเรือนหรือผลิตและจําหนายในเชิง
พาณิชย 
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