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บทคัดยอ 
การศึกษาความเหมาะสมของการแปรรูปวัสดุเหลือใชจากการเกษตรเปนเชื้อเพลิงอัดแทง ดําเนินการโดย

การนําวัสดุเหลือใชมาผสมเปนเชื้อเพลิงอัดแทง จํานวน 6 สูตร ไดแก  สูตรที ่1 ถานกะลามะพราว  สูตรที ่2 กากมัน
สําปะหลัง  สูตรที ่ 3 ถานจากกระบวนการแปรรูปไก  สูตรที ่ 4 กากมันสําปะหลังผสมถานกะลามะพราว สูตรที ่ 5 
กากมันสําปะหลังผสมเศษพลาสติก  และสูตรที ่ 6 กากมันสําปะหลังผสมถานกะลามะพราวผสมเศษพลาสติก  ผล
การศึกษา พบวา การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงทั้ง 6 สูตร มีความเหมาะสมในดานเทคนิคและดานสังคม สิ่งแวดลอม  
โดยคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแทงที่ทําการขึ้นรูป ทั้ง 6 สูตร พบวามีคาความรอนมากกวา 3,800 Kcal/kg  โดยสูตร
ที ่1 ถานกะลามะพราว มีคาความรอนสูงที่สุดคือ 6,446.30 Kcal/kg    รองมาคือ สูตรที ่3 ถานกระบวนการแปรรูป
ไก (6,293.40 Kcal/kg )   สูตรที ่6 กากมันฯ ผสมถานกะลาฯ ผสมพลาสติก (5,702.65 Kcal/kg )   สูตรที ่4 กากมัน
ฯ ผสมถานกะลาฯ (4,859.15 Kcal/kg )   สูตรที ่5 กากมันฯ ผสมพลาสติก (4,478.45 Kcal/kg)   และสูตรที ่2 กาก
มันสําปะหลัง (3,877.30 Kcal/kg)  ตามลําดับ การทดสอบประสิทธิภาพของการใชงานเชื้อเพลิงแทง พบวา คา
ประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูที ่18.16% - 31.26 %  การประเมินความคุมทุนดานการเงิน พบวา เชื้อเพลิงอัดแทงทั้ง 6 สูตร 
มีความคุมคาในการลงทุน โดยมีระยะคืนทุน ไมเกิน 0.34 ป  การศึกษาทัศนคติของผูใชงานตอผลกระทบดานสังคม 
พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นวา การใชเชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร จะทําใหเกิดประโยชนใน
การใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรอยางคุมคา  ผลกระทบดานสังคม พบวา การใชเชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร เปนแนวทางในการสรางอาชีพ รายได ใหกับประชาชน 
 
คําสําคัญ :  วัสดุเหลือใชทางการเกษตร  เช้ือเพลิงอัดแทง  ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
Abstract 

The feasibility study of agricultural waste to briquette fuel focuses on the viability of 6 waste 
mixture formulas: 1) coconut shell charcoal, 2) cassava residue, 3) charcoal from chicken processing, 4) 
mixture of cassava residue and coconut shell charcoal, 5) mixture of cassava residue and plastic waste 
and 6) mixture of cassava residue, coconut shell charcoal and plastic waste. The result of the study 
demonstrates that all 6 formulas are technically feasible and suitable for social environment. The heating 
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value for each formula, in descending order from high to low, are 6,446.30 kcal/kg, 6,293.40 kcal/kg, 
5,702.65 kcal/kg, 4,859.15 kcal/kg, 4,478.45 kcal/kg and 3,877.30 kcal/kg for Formula 1-coconut shell 
charcoal, 3-charcoal from chicken processing, 6- mixture of cassava residue, coconut shell charcoal 
and plastic waste, 4-mixture of cassava residue and coconut shell charcoal, 5- mixture of cassava 
residue and plastic waste and 2- cassava residue respectively. Briquette fuel efficiency testing 
produces average values within 18.16 – 31.26%range. All 6 formulas are considered to be economically 
feasible with payback period of less than 0.34 years. The study of users’ view point in regards to 
environmental impact indicates high acceptance level and most believe that many benefits will be 
generated from efficient use of agricultural waste. Social impact also shows positive aspect such as 
creating additional income for the people.  

 
Keywords : agricultural waste, briquette fuel, heating value, social impact, environmental impact 
E-mail : fengpds@ku.ac.th 
 

คํานํา 
 เนื่องจากประเทศไทยมีอาชีพทางการเกษตรเปนหลัก จะมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนจํานวนมากเหลือ
ทิ้งโดยไรประโยชนและเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน แกลบ, ขี้เถาแกลบ วัชพืช กะลาปาลม ขี้เลื่อย หรือวัสดุ
เหลือใชจากโรงงานผลิตภัณฑดานการเกษตรอื่นๆ (เชน กากมันจากโรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง เปนตน) ดังนั้นถา
หากไดมีการประยุกตใชเศษวัสดุเหลือใชมาเปนเชื้อเพลิง จะชวยใหมีการอนุรักษพลังงาน และการกําจัดวัสดุเพื่อใชไป
พัฒนาเปนพลังงานได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการวิจัยและพัฒนานําเศษพืชและเศษวัสดุจากผลผลิตทาง
การเกษตร มาทําเปนเชื้อเพลิงพลังงานและปุยหมัก (ปุยอินทรีย)  สวนที่ทําเปนเชื้อเพลิง เรียกวาเชื้อเพลิงเขียว โดย
อาศัยเครื่องมือตางๆ ไดแก เครื่องสับ เครื่องผสม เครื่องอัดแทง เศษวัสดุเกษตรที่ถูกบดยอย ถานํามาบดอัดเปนแทง
ที่เรียกวา เชื้อเพลิงเขียวจะสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงกับเตาอั้งโลไดโดยตรง เปนการชวยประหยัดคาใชจายใน
ครัวเรือนได และไดมีการเผยแพรการพัฒนาดังกลาวสูผูสนใจ เกษตรกร เปนจํานวนมาก 
 วัสดุเชื้อเพลิงอัดแทงดังกลาวไดรับความสนใจกับผูสนใจหรือเกษตรกร เจาของโรงงาน หรือผูประกอบการผลิต
ถานหรือเชื้อเพลิงจํานวนมาก  ดังนั้นควรมีการศึกษาวัสดุเชื้อเพลิงอัดแทงอยางละเอียด เพื่อเปนการศึกษาขอมูลอยาง
ละเอียดในเชิงวิจัย ตลอดจนศึกษาขอมูลดานการตลาดและสังคมที่จะรองรับการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงดังกลาว ทั้งนี้
เพื่อเปนประโยชนกับเกษตรกรหรือผูสนใจ สามารถนําไปผลิตในเชิงการคาหรือขยายการผลิตในรูปของกลุมชุมชนได
ตอไป   

การวิจัยเรื่องการศึกษาความเหมาะสมของการแปรรูปวัสดุเหลือใชจากการเกษตรเปนเชื้อเพลิงอัดแทง จึง
ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาขอมูลวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสิทธิภาพในการใชงานของเชื้อเพลิง
อัดแทง ศึกษาความคุมทุนผลิตดานการตลาดและสังคมของการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนเชื้อเพลิงอัดแทง  
และเพื่อใหไดขอมูลประกอบการสงเสริมขยายผลการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางเกษตร เพื่อลดตนทุนการผลิตและลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกทั้งเปนการกําจัดของเสียที่เหลือทิ้ง  ตลอดจนเปนการอนุรักษพลังงานและสรางงานใน
ชนบทพรอมกับกําจัดวัสดุเหลือใชไปพรอมกัน 
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อุปกรณและวิธีการ 
 
การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพการใชงาน 

1. สูตรการผสมเชื้อเพลิงอัดแทง 
- อุปกรณในการอัดแทง คือ เครื่องอัดแทงแบบอัดเกลียวหรืออัดสกร ู
- ใชแปงมันเปนตัวประสาน 
- ในการศึกษาวิจัยนี ้ ไดจัดทําสูตรเชื้อเพลิงอัดแทงเปน 6 สูตร   ดังนี ้

1) สูตรที ่1  ถานกะลามะพราว (อัตราสวนโดยน้ําหนัก = ถานกะลาฯ : แปงมัน = 10 : 1 ) 
2) สูตรที ่2  กากมันสําปะหลัง 
3) สูตรที ่3  ถานจากกระบวนการแปรรูปไก (บริษัท บ.ีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) 

(อัตราสวนโดยน้ําหนัก = ถานจากกระบวนการแปรรูปไก : แปงมัน = 10 : 1 ) 
4) สูตรที ่4  กากมันสําปะหลังผสมถานกะลามะพราว 

(อัตราสวนโดยน้ําหนัก = กากมันสําปะหลัง : ถานกะลาฯ = 1 : 1 ) 
5) สูตรที ่5  กากมันสําปะหลังผสมเศษพลาสติก 

(อัตราสวนโดยน้ําหนัก = กากมันสําปะหลัง : พลาสติก = 2 : 1 ) 
6) สูตรที ่5  กากมันสําปะหลังผสมถานกะลามะพราวผสมเศษพลาสติก 

(อัตราสวนโดยน้ําหนัก = กากมัน : ถานกะลาฯ : พลาสติก = 2 : 1 : 1  ) 
2. ทดสอบคุณสมบัติของการเปนเชื้อเพลิง เชน คาความรอน ปริมาณเถา เปนตน 
3. ประสิทธิภาพในการใชงาน ในเตาอั้งโล โดยวิธีการของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (กรมพัฒนา

และสงเสริมพลังงาน, 2544) 
 
การประเมินความคุมทุนดานการตลาดและสังคม  

1.  การประเมินความคุมทุนดานการผลิต อันไดแก ตนทุนการผลิต ผลตอบแทน เปนตน 
2. การประเมินความตองการดานสังคมและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยการใชแบบสอบถาม ตอกลุม

ผูผลิต และผูใช นํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window   
 

ผลและวิจารณ 
 
การทดสอบคุณสมบัติเชื้อเพลิง  

ผลการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงในหองปฏิบัติการ แสดงผลในตารางที ่1 
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Table 1   Quality of briquette fuel 
 

Parameter unit formula 1 formula 2 formula 3 formula 4 formula 5 formula 6 
Moisture % 7.69 11.11 14 6.15 9.8 8.33 
volatile matter % 81.98 86.82 69.94 89.39 84.16 86.68 
Fix carbon % 0.79 0.22 2.25 0.27 0.59 0.42 
Ash % 9.54 1.85 13.81 4.19 5.45 4.69 
Carbon (C) % 49.82 54.4 46.63 53.08 52.2 52.71 
Hydrogen (H) % 5.6 6.12 5.25 5.97 5.87 5.93 
Oxygen (O) % 43.6 38.47 47.7 39.97 40.46 40.46 
Sulfur (S) % 0.29 0.46 0.31 0.38 0.63 0.12 
Gross calorific value Kcal/kg 12,396.88 7,323.83 11,705.72 9,419.46 8,518.01 10,930.27 
Net calorific value Kcal/kg 6,446.30 3,877.30 6,293.40 4,859.15 4,478.45 5,702.65 
Nitrogen (N) % 0.69 0.55 0.41 0.6 0.84 0.78 
Chlorine (Cl) mg/dm3 5 1 28 2 1 2 
Lead (Pb) mg/kg 3.29 5.99 0.07 1.09 9.91 6.29 
Cadmium (Cd) mg/kg 0.12 0.3 0.1 0.24 0.46 0.18 

 

คุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแทงที่ทําการขึ้นรูป จํานวน 6 สูตร พบวามีคาความรอนมากกวา 3,800 Kcal/kg  
โดยสูตรที ่1 ถานกะลามะพราว มีคาความรอนสูงที่สุดคือ 6,446.30 Kcal/kg  รองมาคือ สูตรที ่3 ถานกระบวนการ
แปรรูปไก (6,293.40 Kcal/kg )   สูตรที ่6 กากมันฯ ผสมถานกะลาฯ ผสมพลาสติก (5,702.65 Kcal/kg )   สูตรที ่4 
กากมันฯ ผสมถานกะลาฯ (4,859.15 Kcal/kg )   สูตรที ่5 กากมันฯ ผสมพลาสติก (4,478.45 Kcal/kg)   และสูตรที ่
2 กากมันสําปะหลัง (3,877.30 Kcal/kg)  ตามลําดับ   

เมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของเชื้อเพลิงจากการทดลอง พบวามีคาความรอนสูง และคาความชื้นต่ํา  
เมื่อเทียบกับคุณสมบัติวัสดุเหลือใชในรูปขยะอัดแทงเปนเชื้อเพลิงของตางประเทศ เชนประเทศอิตาล ี กําหนด
คุณภาพของเชื้อเพลิงแทงจากขยะที ่ 15,000 KJ/Kg หรือ 3,585 Kcal/kg   ความชื้นควรต่ํากวา 25%   หรือการ
กําหนดคุณสมบัติองคประกอบโลหะหนักบางชนิดในเชื้อเพลิงขยะอัดแทง เชน แคดเมี่ยม มาตรฐานเชื้อเพลิงแทง
จากขยะของประเทศฟนแลนด ควรมีคาต่ํากวา 1.0 mg/kg   ซึ่งองคประกอบแคดเมี่ยมของเชื้อเพลิงทั้งหกสูตรที่ขึ้น
รูปทดลองมีคา 0.10-0.46 mg/kg (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2551) 

จากวัสดุเหลือทิ้ง ประเภทกะลามะพราว กากมัน ถานจากกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถนํามาแปรรูป
ใหเปนเชื้อเพลิงแทงซึ่งมีคาความรอนสูงขึ้น  เปรียบเทียบกับ คาความรอนปกติของเชื้อเพลิงแตละชนิด ไดแก 
กะลามะพราว มีคาความรอน 4,860.48 Kcal/kg  มันสําปะหลัง มีคาความรอน 4,000.43 Kcal/kg   (กรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงาน, 2535)    

นอกจากนี ้การนําวัสดุเหลือทิ้ง เชน กากมันสําปะหลัง ถานจากกระบวนการแปรรูปไก  เศษพลาสติก  มา
ขึ้นรูปเปนเชื้อเพลิงแทงเปนการลดการทิ้งเปลาของวัสดุเหลานี้ไดเปนอยางด ี ตลอดจนเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคา
ใหกับเศษวัสดุเหลานั้นไดดวย เนื่องจากปจจุบันมีตลาดตองการเชื้อเพลิงอัดแทงจํานวนมาก  
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ประสิทธิภาพในการใชงาน ในเตาอั้งโล 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของเชื้อเพลิงแทงในเตาอั้งโล แสดงในตารางที ่2 

 
Table 2   Briquette Fuel efficiency 

 

Formula of material Fuel efficiency 
Briquette fuel   (%) 

1 coconut shell charcoal 21.98 
2 cassava residue 21.35 
3 charcoal from chicken processing 18.16 
4 mixture of cassava residue and coconut shell charcoal 31.26 
5 mixture of cassava residue and plastic waste 21.65 
6 mixture of cassava residue, coconut shell charcoal and 

plastic waste 
21.61 

 
จากการทดสอบประสิทธิภาพของการใชงานเชื้อเพลิงแทง พบวา สูตรที่หนึ่ง ถานกะลาอัดแทงมีคา

ประสิทธิภาพการใชงานความรอน เฉลี่ยที ่ 21.98%   สูตรที่สอง กากมันสําปะหลังอัดแทง คาประสิทธิภาพการใช
งานความรอน เฉลี่ยที ่ 21.36%   สูตรที่สาม ถานจากกระบวนการแปรรูปไกอัดแทง มีคาประสิทธิภาพการใชงาน
ความรอน เฉลี่ยที ่18.16%   สูตรที่สี ่กากมันและถานกะลาฯ อัดแทง คาประสิทธิภาพการใชงานความรอน เฉลี่ยที่ 
31.26%   สูตรที่หา กากมันและพลาสติกอัดแทง คาประสิทธิภาพการใชงานความรอน เฉลี่ยที ่ 21.64% และสูตรที่
หก กากมัน ถานกะลาฯ และพลาสติกอัดแทง คาประสิทธิภาพการใชงานความรอน เฉลี่ยที ่ 21.61% ใกลเคียงกับ
การทดสอบของ สุริยา (2544) พบวา ถานอัดแทงจากเหงามันสําปะหลังมีคาประสิทธิภาพที ่ 16.18-26.35% หรือ
ของจุฑามาศ (2547) ที่พบวา ถานอัดแทงจากเหงามันสําปะหลังมีคาประสิทธิภาพที ่28.68% 

 
การประเมินความคุมทุนดานเศรษฐศาสตร 

จากการวิเคราะหดานความคุมทุน พบวา สูตรที่ 1 มีความเหมาะสมทางการเงินสูงสุด โดยใหคามูลคา
ปจจุบันสุทธ ิณ อัตราคิดลดรอยละ 12 เทากับ 4,890,598 บาท อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลประโยชนกับ
ตนทุน 3.25 สวนอัตราผลตอบแทนทางการเงิน เทากับ 1119.32 และระยะเวลาคืนทุน 0.09 ป   
 
การประเมินความตองการดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

• ปริมาณการใชงานตอเวลา พบวา สวนใหญมีการใชเชื้อเพลิงในอัตรา 0-1 กิโลกรัมตอชั่วโมง (รอยละ 
58.8) รองมาคือ ใชเชื้อเพลิงในอัตรา 1-5 กิโลกรัมตอชั่วโมง (รอยละ 35.3) และใชงานอัตรา 11 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
(รอยละ 5.9) 

• ผลการใชงานเชื้อเพลิงอัดแทง  พบวา สวนใหญคิดวาใชงานไดดีกวาถานไมทั่วไป (รอยละ 85.3) รอง
มาคือ ใชงานไดดีเทาๆกับถานไม (รอยละ 8.8)  
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• ผลดีของการใชงานของเชื้อเพลิงอัดแทง  พบวา มีคุณภาพการใชงานที่ดีกวา (รอยละ 61.8) รองมาคือ 
ประหยัดคาใชจาย (รอยละ 20.6) 

• ความคิดเห็นตอการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการใชเชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเห็นวา  เปนการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหคุมคา (รอยละ 38.2) รองมา
คือ เปนการลดปริมาณวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (รอยละ 23.5)  เปนทางเลือกใหมของชนิดเชื้อเพลิง (รอยละ 
23.5)  และคิดวาเปนประโยชนในหลายๆ ดาน (รอยละ 14.7) 

- ผลกระทบดานสังคมจากการใชเชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวา  เปนแนวทางการสรางอาชีพหรือการสรางรายไดใหกับประชาชน (รอยละ 64.7) รอง
มาคือ เปนแนวทางการสรางอาชีพหรือการสรางรายไดใหกับภาคอุตสาหกรรม (รอยละ 17.6)  สวนความคิดเห็น
ดานอื่นๆ มีเพียงเล็กนอย 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

การศึกษาขอมูลดานคุณสมบัติเชื้อเพลิง และประสิทธิภาพการใชงานของเชื้อเพลิงอัดแทง จํานวน 6 สูตรที่
ไดทําการทดลองขึ้นรูป พบวา มีคาความรอน อยูระหวาง 3,877.30-6,446.30 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม คา
ประสิทธิภาพการใชงานความรอนอยูที่ 18.16 -31.26%  การวิเคราะหความคุมทุนทางดานเศรษฐศาสตรและ
การเงิน พบวา มีความคุมทุนโดยมีระยะคืนทุนเพียง 0.09 ป  สําหรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการใชเชื้อเพลิง
อัดแทงจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา  เปนการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรใหคุมคา เปนการลดปริมาณวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เปนทางเลือกใหมของชนิดเชื้อเพลิง  
ตลอดจนการศึกษาผลกระทบดานสังคมจากการใชเชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวา  เปนแนวทางการสรางอาชีพหรือการสรางรายไดใหกับประชาชน รองมาคือ เปน
แนวทางการสรางอาชีพหรือการสรางรายไดใหกับภาคอุตสาหกรรม  
 
ขอเสนอแนะ 

เชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน กะลามะพราวที่แปรรูปเปนถาน เปนตน หรือ 
เชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือใชจากกระบวนการแปรรูปไก เปนตน เปนเชื้อเพลิงอัดแทงมีประสิทธิภาพสูง ควรมี
การสงเสริมใหมีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม หรือสงเสริมในเรื่องการตลาดใหมากขึ้น อีกทั้งเปนแนวทางในการลด
วัสดุเหลือใชในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีวัสดุที่มีศักยภาพในการขึ้นรูปอัดแทง สามารถนํามาดัดแปลงใหเกิด
มูลคาเพิ่มได  สําหรับเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะพลาสติก เปนแนวทางหนึ่งในการใชประโยชนจากขยะพลาสติกที่
ยอยสลายยาก เปนการลดปริมาณขยะพลาสติกที่ตกคางในสภาพแวดลอม  และเปนแนวทางการผลิตขยะเชื้อเพลิง
ที่มีคาความรอนสูง แตทั้งนี้ ตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของการปองกันผลกระทบจากกาซที่ปลดปลอยสู
สิ่งแวดลอมดวย 
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