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บทคดัยอ 

การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายในการนําถานกะลามะพราวและผักตบชวา โดยเฉพาะ
ผักตบชวาที่สรางปญหาตอสิ่งแวดลอมมาใชประโยชนในการผลิตถานอัดแทงชีวมวล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตและศึกษาประสิทธิภาพการใชงานของถานอัดแทงชีวมวลจากถาน
กะลามะพราวผสมผักตบชวา และเพื่อประเมินการลงทุนทางเศรษฐศาสตรเปรียบเทียบตนทุน
จากการผลิตระหวางถานอัดแทงชีวมวลที่พัฒนาขึ้นกับถานอัดแทงชีวมวลชนิดอื่นในทองตลาด 
ในการวิจัยน้ีไดศึกษาอัตราสวนระหวางถานกะลามะพราวกับผักตบชวาใน 5 อัตราสวนไดแก 
10:0, 7:3, 5:5, 3:7, 0:10 ตามลําดับ โดยทําการศึกษาประสิทธิภาพการใชงานของถานอัดแทง
ชีวมวลตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ไดแก ความชื้น สารระเหย ถานคงตัว เถา และคา
ความรอน จากการทดสอบพบวาผลทางดานประสิทธิภาพทางความรอนสรุปไดวา ถานอัดแทง
กะลามะพราวผสมผักตบชวาที่มีคาความรอนผานเกณฑมาตรฐานไดแกอัตราสวน10:0, 7:3, 
5:5 และ3:7 ตามลําดับซึ่งใหคาความรอน 6,420, 5,720, 5,320 และ5,120 กิโลแคลอร่ี/
กิโลกรัม ตามลําดับ และอัตราสวนที่มีคาความรอนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไดแก อัตราสวน 
0:10 ซึ่งใหคาความรอน 2,800 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัมสวนผลการประเมินการลงทุนทาง
เศรษฐศาสตรเปรียบเทียบตนทุนจากการผลิตพบวาถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวผสม
ผักตบชวาอัตราสวน 5:5, 3:7ที่ผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนมีราคาตนทุนที่ต่ํากวาถาน
ชนิดอัดแทงชีวมวลอื่นในทองตลาด 

 
คําสําคัญ: ถานอัดแทงชีวมวล /ถานกะลามะพราว /ผักตบชวา /พลังงานทางเลือก 
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Abstract 

This research is objective to introduce coconut shell charcoal and water 
hyacinth. In particularly, hyacinths that cause environmental problems are used 
in the production of biomass charcoal.The objectives is of this research were to 
produce and study the efficiency for used biomass charcoal from coconut 
shells alloy water hyacinth and than evaluate the economic investment, 
compare the cost of production between biomass charcoal developed with 
other biomass charcoal in the market. In this study, the ratio of coconut shell 
and water hyacinth in 5 ratios was 10:0, 7:3, 5:5, 3:7, 0:10, respectively by 
efficiency of biomass charcoal was measured in accordance with the standard 
of community products such as humidity, volatiles, charcoal, ash and heat.  

The results showed that the efficiency of the heat. Coconut shell 
charcoal alloy water hyacinth has standard heat values of 10: 0, 7: 3, 5: 5 and 3: 
7, respectively, which give heat 6,420 5,720 5,320 and 5,120 kcal / Kilograms 
respectively and The ratio of heat to below the standard is 0:10, which gives a 
heating value of 2,800 kcd/ kg.  

As a result of the assessment of investment in economics, the cost of 
production was found that coconut shell charcoal with water hyacinth ratio of 
5: 5, 3: 7 passed with Community Product Standards was cost lower than that 
of other biomass charcoal in the market. 
 
 
Keywords: Charcoal of Biomass / Coconut Shell / Water Hyacinth 
/ArternativeEnergy 
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บทนํา 
 ปจจุบันการใชพลังงานไดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ดวยเหตุปจจัยตางๆ ดังน้ันการ
เลือกใชพลังงานทดแทนอื่น ไดแก แสงอาทิตย นํ้า ลม ไม ฟน แกลบ โดยเฉพาะพลังงานชีว
มวลซึ่งเปนพลังงานสะอาดที่มีความนาสนใจอยางยิ่ง พลังงานชีวมวลเปนทางเลือกหน่ึงที่รัฐหัน
มาใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ และสรางความเชื่อมั่นใหประชาชนเห็นความสําคัญ
ของการใชพลังงานหมุนเวียนจากแหลงพลังงานภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจาก
ตางประเทศ (บริษัท ไทยซูมิ จํากัด. 2551: ออนไลน) อีกทั้งเน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรมมีแหลงพลังงานชนิดน้ีอยูภายในประเทศเปนจํานวนมาก และมีผลเสียตอสภาวะ
แวดลอมนอย ดังน้ันวัชพืชตาง ๆ หรือแมกระทั่ง ขยะและมูลสัตว หากรูจักนํามาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถลดการใชพลังงานดานอื่นๆ เชน พลังงานจากนํ้ามัน ไฟฟา แกส ถาน
หิน ซึ่งเปนพลังงานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และยังชวยลดการสูญเสียเงินตราของประเทศ 
ในการนําเขาเชื้อเพลิงดังกลาวอีกดวย ดังน้ันการคิดคนและพัฒนาการนําชีวมวลมาใชเปน
พลังงานทดแทนในรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน การผลิตถานอัดแทงจากชีวมวล เปนการแสวงหา
หนทางใหม ในขณะเดียวกันก็ตองพยายาม ลดของเหลือทิ้ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช
พลังงานดวยเชนกัน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551: ออนไลน) 

ถานอัดแทงเปนเชื้อเพลิงที่ใชในการหุงตม ผลิตขึ้นจากชีวมวลซึ่งเปนวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรหรือเศษถาน โดยมีแปงมันสําปะหลัง กากนํ้าตาลหรือสาเหลา อยางใดอยางหน่ึงเปน
ตัวผสม ทําใหเศษถานยึดติดกันขึ้นรูปได โดยการใชเคร่ืองอัดแทงเชื้อเพลิงเปนเคร่ืองมอืทีใ่ชขึน้
รูปแทงเชื้อเพลิง มีทั้งแบบใชแรงงานกดและแบบที่ใชจากคน เพื่อเกิดกําลังสงแรงอัดไปยัง
กระบอกอัดแบบลูกสูบ โดยในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กจะใชเคร่ืองจักรทั้งหมด ปจจุบันมี
การนําถานกะลามะพราวมาทําถานเชื้อเพลิง แตมีปญหาดานการจัดเก็บและการนําไปใช
ประโยชน เน่ืองจากถานกะลามะพราวอยูในรูปถานที่มีลักษณะ บาง เปราะ แตกหักงาย  จึง
เปนผลใหตลาดไมนิยม  ทําใหมีการแปรรูปการผลิตถานกะลามะพราวในลักษณะอัดแทงใหเปน
ที่นิยมของตลาด เพื่อหวังเปนธุรกิจคูกับความตองการพลังของมนุษย ชวยชะลอการตัดไม
ทําลายปา ชวยประหยัดพลังงานแกสธรรมชาติที่มีจํากัด ชวยประหยัดเงินชาติที่ตองสั่งแกสหุง
ตมเขามาจากตางประเทศ ชวยลดมลภาวะจากวัสดุเหลือใชจากผลิตภัณฑมะพราว และชวย
สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดแกทองถิ่น ถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวใหคาความรอน
มากกวา 7,000 แคลอร่ี/กรัม นานถึง 4 ชั่วโมง ไมมีควันและไมเกิดประกายไฟ ในขณะจุดติด
หรือเผาไหม  ในกรณีใชไมหมด สามารถนํามาใชในคร้ังตอไปไดอีก โดยการนําไปจุมนํ้าแลวตาก
แดดใหแหงกอนเก็บใชทดแทนถานไมหรือแกส ลดตนทุนการผลิตอาหารหรือใชในการดูดซับ
กลิ่นในตูเย็นหรือหองทํางานที่มีกลิ่นหรือในรถไดเปนอยางดี เหมาะสําหรับปง ยาง โดยไม
กอใหเกิดสารพิษใดๆ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2553)แตถานจากกะลามะพราวมีตนทุนการ
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ผลิตที่สูงกวาชนิดอื่นๆ จึงมีแนวคิดที่จะหาวิธีการลดตนทุนและหาวัตถุดิบทดแทนถานอัดแทง
จากถานกะลามะพราว ซึ่งไดมีงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากถานจากกะลามะพราวผสม
ถานเหงามันสําปะหลังมีคาความรอนที่สูงผานเกณฑมาตรฐานชุมชนในอัตราสวนที่มีถาน
กะลามะพราวมากกวา 3 สวนตอถานเหงามันสําปะหลัง 7สวน (รุงโรจน , 2553)  แตถานเหงา
มันสําปะหลังก็ยังตองเสียคาใชจายในการซื้อวัตถุดิบนอกจากน้ันปจจุบันวัชพืชที่พบทั่วไป
โดยเฉพาะผักตบชวาซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก สามารถพบไดในบริเวณคลอง แมนํ้า 
และแหลงนํ้าทั่วไป โดยผักตบชวามีการสะสมสารชีวมวลไดสูงถึง 20 กรัมนํ้าหนักแหงตอตาราง
เมตรตอวัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธสูงสุดเทากับ 1.50% ตอวัน ถาปลอยให
ผักตบชวาเติบโตในแหลงนํ้าโดยเร่ิมตนจาก 500 กรัมนํ้าหนักสดตอตารางเมตร ในระยะเวลา
เพียง 3 เดือนคร่ึง ผักตบชวาสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุใหมวลชีวภาพสูงถึง 40.5 
กิโลกรัมนํ้าหนักสดตอตารางเมตรในระยะเวลา 1 ป ผักตบชวาสามารถเจริญเติบโตใหมวล
ชีวภาพสูงอยูในชวง 717 ตันนํ้าหนักแหงตอไร ผักตบชวาจะเจริญเติบโตสูงสุดในชวงเดือน
เมษายน และมีการเจริญเติบโตต่ําสุดในชวงเดือนมกราคม (สายฝน ละเลิศ , 2554 : เว็บไซต) 
ซึ่งเปนปญหาตอการคมนาคมและสรางความเสียหายทางระบบนิเวศทางนํ้าอีกดวย 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงมองเห็นวาผักตบชวาคือขยะทางนํ้าที่มีปริมาณมากพอที่จะนํามาทําเปน
สวนผสมของถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวโดยเพื่อที่จะทําพลังงานทดแทนจากชีวมวล 
เพื่อลดตัดไมทําลายปาจากผลิตถานไม ซึ่งมีแตจะหมดไป โดยนําผักตบชวาและถาน
กะลามะพราวมาผลิตเปนถานอัดแทงในสัดสวนตางๆ เพื่อหาประสิทธิภาพในการใหความรอน
ของถานอัดแทงตามสูตรสัดสวนที่ตั้งขึ้นมา เพื่อคัดเลือกสัดสวนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
การผลิตถานอัดแทงชีวมวลถานกะลามะพราวผสมผักตบชวาและประเมินการลงทุนการผลิต
ถานอัดแทงชีวมวลจากถานกะลามะพราวและผักตบชวา 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อผลติและศึกษาประสิทธิภาพการใชงานของถานอดัแทงชีวมวลจากถานกะลามะพราว

และผกัตบชวา 

2. เพื่อศึกษาตนทุนทางเศรษฐศาสตรของถานอัดแทงชีวมวลจากถานกะลามะพราวและ
ผักตบชวาโดยเปรียบเทียบกับถานอัดแทงชีวมวลที่มีอยูในทองตลาด 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
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 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยตองการศึกษาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมกับถานอัดแทงจากถาน
กะลามะพราวผสมผักตบชวา รวมถึงการวิเคราะหทางตนทุนทางเศรษฐศาสตร  เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 

 
 
 
การผลิตถานอดัแทงและการข้ึนรูป 
การเตรียมวัตถุดบิ 
1. นํากะลามะพราวที่ไดจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร มาคัดแยกและทําความสะอาด 

จากน้ันไปเผาในถัง 200 ลิตร ซึ่งเหมาะกับการเผาตอคร้ังในปริมาณนอย และมีราคาที่ไม
แพง จนเมื่อควันขาวหมดแลวใหนําผาชุบนํ้าปดคลุมบนฝาถัง และรอจนถานกะลามะพราว
เย็นลง จากน้ันจัดเก็บในที่แหง เพื่อนําไปทดสอบตอไป 

2. นําผักตบที่เก็บไดจากแหลงนํ้าในชุมชนมาทําความสะอาด จากน้ันนําไปตากแดดเปนเวลา
ประมาณ 5 วัน เพื่อลดความชื้นใหไดมากที่สุดจนวัตถุดิบแหงจากน้ันจัดเก็บในที่แหง เพื่อ
นําไปทดสอบตอไป 

3. นําถานกะลามะพราวและผักตบชวาที่เตรียมไวมาบดละเอียดดวยเคร่ืองบดไฟฟา จนมี
ขนาดอนุภาคนอยกวา 1 มิลลิเมตร 

4. นําผงถานกะลามะพราวและผักตบมาผสมกันในอัตราสวน ดังน้ี10:0, 7:3, 5:5, 3:7 และ 
0:10 โดยใชแปงมันเปนตัวประสานให ถานยึดติดกัน โดยใชแปงมัน 10% ของนํ้าหนัก
วัตถุดิบหลัก และผสมกับนํ้า 10% 

การผลิตถานอดัแทง 
1. นําวัตถดุบิทีผ่านการบดละเอยีดและผานเคร่ืองผสมแลว มาใสเคร่ืองอดัถานอดัแทง 
2. เมื่อไดถานอดัแทงจากถานกะลามะพราวผสมผักตบชวาแลวใหนําไปตากแหงโดยใชเวลา

ประมาณ 7 วัน (ตามสภาพอากาศ) 

ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบและทดลองทําการผลติตวัอยางถานอดั
แทงจากถานกะลามะพราวและผักตบชวา ตามอัตราสวนที่กําหนดไว และนําตัวอยางถานอัด
แทงไปทําการทดสอบประสิทธิภาพคาความรอนและคุณลักษณะตามมาตรฐานชุมชนที่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(วว.) และวิเคราะหเร่ืองของรูปทรง
ถานอัดแทงแตละสวนผสมไดดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของถานอัดแทงท่ีผลิตได 
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 การวิจัยคร้ังน้ีลักษณะของรูปทรงถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวผสมผักตบชวามี
ลักษณะคือ รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 5 เซนติเมตรมีรูตรงกลางประมาณ 2เซนติเมตร ซึ่งได
ละสวนผสมจะไดจะมีรูปทรงความละเอียดที่แตกตางกัน ดังรูปประกอบที่ 1 และตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงถึงลักษะของถานอัดแทงท่ีผลิตได 
ลักษณะของถานอัดแทงทีผ่ลิตได 

อัตราสวนของ 
ถานกะลามะพราวตอผักตบชวา 

รูปทรง ความแข็งแรง กลิ่น 

10:0 ผิวเรียบสวยงาม ดีมาก  ไมมีกลิ่น  
7:3 ผิวเรียบสวยงาม ด ี  ไมมีกลิ่น  
5:5 ปานกลาง ด ี  มีกลิ่นเล็กนอย  
3:7 ปานกลาง พอใช  มีกลิ่นปานกลาง  
0:10 ผิวคอนขางหยาบ คอนขางเปราะ  มีกลิ่นมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปประกอบท่ี 1: ลักษณะทางกายภาพของถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวและผักตบชวา 
ท่ีอัตราสวนตางๆ 

 
ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพคาความรอนและคุณลักษณะอื่นๆตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของถานอัดแทงชีวมวลจากถานกะลามะพราว
ผสมผักตบชวา โดยไดปริมาณความชื้น สารระเหย ถานคงตัว เถา และคาความรอนพบวาถาน
ที่มีปริมาณถานคงตัว (Fixed Carbon) สูงจะสงผลใหคาความชื้นต่ํา สารระเหยต่ํา เถามี
ปริมาณนอย และคาความรอนสูง ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 ซึ่งเกิดจากกะลามะพราวไดผาน
กระบวนการ Carbonization กอนมาทําการอัดแทงผสมกับผักตบชวา ซึ่งกระบวน 
Carbonization ไดทําการเผาไหม (Combustion) เปนกระบวนการที่ตองการออกซิเจน
จํานวนมาก ระหวางการเกิดคารบอนไนเซชั่น โดยใหความรอนกับวัสดุในเตาเผาถาน และจะ
เกิดปฎิกิริยาดูดความรอน เพื่อไลความชื้นออกใหลดนอยลง และมีปริมาณคารบอนที่เพิ่มขึ้น 
(กัญญา เมามีทรัพย, 2544 : 7) โดยกะลา 10: ผักตบ 0 ใหคาความรอนสูงที่สุดอยูที่ 6,280 

10 : 0 7 : 3 5 : 5 3 : 7 0 : 10 
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กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม สวนถานอัดแทงกะลามะพราวผสมผักตบชวา 7:3, 5:5, 3:7 ตามลําดับ มี
คาความรอนอยูที่ 5,720, 5,230, 5,120 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม ตามลําดับซึ่งผานเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สวนถานอัดแทงกะลา 0: ผักตบ 10 มีคาความรอนอยูที่ 2,800กิโลค
แคลอร่ี/กิโลกรัม ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ซ่ึงได
ทดสอบปริมาณความชื้น สารระเหย ถานคงตัว เถา และคาความรอน โดยใชวิธีทดสอบ (ASTM 
D7582 และ D5865) 

 
ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร 
 จากตารางที่ 3หาคํานวนทางเศรษฐศาสตร โดยกําหนดกําลังการผลิต วันละ 400 กิโลกรัม 
ระยะเวลาทําการ 8ชั่วโมง และใน1 ป ทํางาน 260 วัน คํานวณตนทุนไดดังน้ี 
ตารางที่ 3 ตนทุนการผลิตถานอัดแทง 

รายการ ราคา (บาท) 
ถานกะลามะพราว (กิโลกรัม) 2 
ผักตบชวาแหง(กิโลกรัม) 0.5 
แปงมันสาํปะหลงั (กิโลกรัม) 10 
คานํ้า (ลิตร) 0.02 
คาไฟฟา (หนวย) 3.5 
คาแรงงาน 300 
 

 จากการคํานวณตนทุนรวมตอหนวยของแตละอัตราสวน พบวาถานอัดแทงจาก
กะลามะพราวผสมผักตบชวา 3:7 มีตนทุนที่ทําต่ําสุดอยูที่ 5.14 บาท ดังตารางที่ 4 ซึ่งจะเห็น

คุณสมบัติตามสภาพนําสง 

อัตราสวนของ 
ถานกะลามะพราวตอผักตบชวา 

ความชื้น 
(%) 

สารระเหย 
(%) 

ถานคงตัว 
(%) 

เถา 
(%) 

คาความรอนสูงสุด 

(กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม) 

10:0 8.2 24.2 65.2 2.4 6,640 

7:3 9.7 30.4 53.1 6.8 5,720 

5:5 11.4 37.5 40.2 10.9 5,230 

3:7 11.4 36.9 41.3 10.4 5,120 

0:10 17.0 54.4 9.7 18.9 2,800 
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ไดวาถามีอัตราสวนของผักตบชวาเพิ่มขึ้นราคาของถานอัดแทงจะลดลง เน่ืองจากผักตบชวา
เปนวัชพืชซึ่งมีตนทุนการผลิตต่ํา 
ตารางที่ 4 ตนทุนรวมตอหนวยของแตละอัตราสวน 

 

 ถากําหนดกําลังการผลิต วันละ 400 กิโลกรัม ระยะเวลาทําการ 8ชั่วโมง และใน1 ป 
ทํางาน 260 วัน พบวาถานอัดแทงกะลามะพราวผสมผักตบชวาที่อัตราสวน7:3/5:5/3:7มีราคา
ตนทุนที่ต่ํากวาถานชนิดอัดแทงชีวมวลชนิดอื่นในทองตลาด ไดแกถานอัดจากกะลามะพราว
ผสมผักตบชวามีตุนทุนถูกวาถานอัดแทงกะลามะพราวแท อยูที่ 22%/40%/68% ตามลําดับ
และมีราคาต่ํากวาถานอัดแทงจากกะลามะพราวผสมเหงามันสําปะหรังในอัตราสวนที่เทียบเทา
กันอยูที่ 5%/9%/15% ตามลําดับ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการทดลองพบวาถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวผสมผักตบชวาที่มีความรอน
สูงสุดไดแก อัตราสวน 10:0มีคาความรอน6,620 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัมและมีคาความชื้น 8.2% 
ยังอยูในคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสวนอัตราสวน 7:3, 5:5, 3:7 มีคาความรอนที่ 
5,720, 5,230, 5,120 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
แตยังมีความชื้นที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเล็กนอย และถานอัดแทงจากกะลามะพราวผสมผับ
ตบชวาที่มีความรอนต่ําสุดไดแก อัตราสวน 0:10 มีคาความรอน 2,800 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม 
ซึ่งประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐานชุมชน โดยถานจากกะลามะพราวผสมผักตบชวาที่
เหมาะสมในการผลิต คืออัตราสวน 3:7 มีราคาตนทุน 4.62บาท ซึ่งมีตนทุนที่ถูกกวาถานอัด
แทงชีวมวลทางเลือกอื่นในทองตลาด 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการผลิตถานอัดแทงชีวมวลจากกะลามะพราวผสมผักตบชวาพบวามีคาความรอนที่
ผานเกณฑมาตรฐาน แตคาความชื้นที่ยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน เน่ืองดวยการลดความชื้นของ

รายการ ราคา (บาท) 

กะลามะพราว 10 : 0 ผักตบชวา 7.77 

กะลามะพราว 7 : 3 ผักตบชวา 6.42 

กะลามะพราว 5 : 5 ผักตบชวา 5.52 

กะลามะพราว 3 : 7 ผักตบชวา 4.62 

กะลามะพราว 0 : 10 ผักตบชวา 3.27 
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ถานอัดแทงชีวมวลในงานวิจัยน้ีเปนการตากแดดดังน้ันควรนําถานอัดแทงชีวมวลไปเขาตูอบลม
รอนเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความชื้นดียิ่งขึ้นสวนตนทุนผลิตถานอัดแทงชีวมวล
จากกะลามะพราวผสมผักตบชวาอาจสามารถควบคุมตนทุนไดเพิ่มขึ้นถามีการผลิตในปริมาณ
มาก และมีการวางระบบสถานที่ การขนสง การผลิตที่ดี 
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