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บทคัดย่อ
งำนวิจยั นี้เพื่อศึกษำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยสู่วิสำหกิจชุมชน ซึ่งในกำรผลิต
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ถ่ำนอัดแท่งนี้ได้ดำเนินกำรตัง้ แต่กำรหำสร้ำงชุดผลิตถ่ำนอัดแท่ง ประกอบด้วยเตำเผำ 200 ลิตร
ชุดบดผงถ่ำน ชุดผสมผงถ่ำน เครื่องอัดถ่ำนแท่ง ตลอดจนกำรหำอัตรำควำมเหมำะสมของส่วนผสมถ่ำนอัดแท่งจำกใบ
อ้อยและชำนอ้อย กำรหำประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่ง กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงเศรษฐศำสตร์
และศึกษำต้นทุนในกำรผลิต ใช้อตั รำส่วนผสมจำกใบอ้อยและชำนอ้อย น้ ำ และแป้ งมันสำปะหลัง ทดสอบจำนวน 5
ตัวอย่ำง ส่วนผสมระหว่ำงใบอ้อยและชำนอ้อย น้ ำ แป้ งมันสำปะหลัง คือ 30:10:60, 40:10:50, 50:10:40, 60:10:30
และ 70:10:20 อัตรำส่วนผสมที่ 1 - 5 ตัวอย่ำงตำมลำดับ พบว่ำอัตรำส่วนผสมตัวอย่ำงที่ 5 คือ ใบอ้อยและชำนอ้อย
70%, น้ ำ 10% และแป้ งมันสำปะหลัง 20% ให้ค่ำควำมร้อนเท่ำกับ 4,591.80 cal/g และมีค่ำประสิทธิภำพกำรใช้งำน
ทำงควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยสูงสุดประมำณ 46.5% หำกขำยสู่ทอ้ งตลำดสำมำรถสร้ำงรำยได้
86,400 บำทต่อปี
คาสาคัญ : ถ่ำนอัดแท่ง, ใบอ้อย, ชำนอ้อย, ประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อน

Abstract
This research is to study the development of briquette charcoal from sugarcane leaves and bagasse
to community enterprises. Which in the production and development of briquette charcoal, has been carried
out since the founding of a briquette production unit. Consisting of a 200 liter kiln, charcoal powder grinder,
charcoal powder batching machine, charcoal briquette machine. As well as finding the suitable rate of the
charcoal briquette mixture from sugarcane leaves and bagasse Determination of thermal efficiency of briquette
charcoal Analysis of economic data and study production costs. Using the ratio of sugarcane leaves and
bagasse, water and tapioca flour. Test 5 samples. The mixture between sugarcane leaves and bagasse, tapioca
water, is 30:10:60, 40:10:50, 50:10:40, 60:10:30 and 70:10:20 mixing ratio 1 - 5 samples, respectively. It was
found that the sample ingredient ratio 1 is 70% sugarcane and bagasse, 10% water and 20% cassava flour.
The calorific value is 4,591.80 cal/g. And has the highest thermal efficiency of charcoal briquette from sugarcane
leaves and bagasse up to approximately 46.5%. If sold to the market, can generate an income of 86,400 baht
per year.
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1. บทนา
ปั ญหำกำรขำดแคลนพลังงำน และรำคำน้ ำมันที่ปรับตัวสูงอย่ำงต่อเนื่องในปั จจุบนั นับเป็ นปั ญหำระดับโลก
ดังนัน้ กำรลดปริมำณกำรใช้พลังงำนทีใ่ ช้แล้วหมดไป หรือพลังงำนสิน้ เปลือง ได้แก่ น้ำมัน ถ่ำนหิน และก๊ำซธรรมชำติจงึ
เป็ นวิธกี ำรหนึ่งทีช่ ่วยชะลอปั ญหำกำรขำดแคลนเชื้อเพลิงนอกจำกนี้ยงั ช่วยลดมลพิษทีเ่ กิดจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงนัน้
ๆ ได้แก่ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็ นก๊ำซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดปั ญหำสภำวะโลกร้อน ปั จจุบนั กำรใช้พลังงำน
หมุนเวียน ได้แก่ ลม น้ ำแสงอำทิตย์ คลื่นและชีวมวลจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เชื้อเพลิงอัดแท่งเป็ นพลังง ำนหมุน เวีย น
ประเภทหนึ่งทีไ่ ด้รบั ควำมสนใจในปั จจุบนั
ชีวมวล (Biomass) หมำยถึง สิ่งที่ได้จำกสิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบเป็ นสิ่งมีชีวิตหรือเป็ นองค์ประกอบของ
สิง่ มีชวี ติ หรืออินทรีย์ต่ำง ๆ เช่นไม้ยนื ต้นพืชทีม่ สี ่วนประกอบเป็ นแป้ งและน้ำตำล วัชพืชบกและน้ำ ของเสียจำกโรงงำน
ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกำรทำกำรเกษตร มูลสัตว์ ตลอดจนขยะทีม่ อี ยู่ทวไป
ั ่ พลังงำนชีวมวล หมำยถึง พลังงำนทีไ่ ด้จำกชีวมวล
โดยอำศัยกระบวนกำรทีท่ ำให้เกิดกำรแตกตัวของอินทรีย์สำรที่อยู่ในชีวมวลและผลิตพลังงำนออกมำ พลังงำนชีวมวล
จัดเป็ น พลัง งำนกำรหมุน ประเภทหนึ่ ง โดยเป็ น กำรใช้พลังงำนจำกแสงอำทิตย์ ทำงอ้ อม พืช ที่มีคลอโรฟิ ลล์ จบั เป็ น
พลัง งำนแสงอำทิต ย์ แ ล้ ว เปลี่ย นเป็ นพลัง งำนเคมี เ พื่อ ไปใช้ ใ นกำรสร้ ำงอำหำรจำกคำร์ บอนไดออกไซด์ แ ละน้ ำ
กระบวนกำรดังกล่ำวเรียกว่ำกำรสังเครำะห์แสง วัฏจักรของกำรผลิตพืชหรือชีวมวลเป็ น วัฏจักรหมุนเวียน ดังนัน้ ไม่ว่ำ
จะนำพืชไปไว้ใช้เป็ นอำหำรหรือพลังงำนตลอดก็ตำม ถ้ำปริมำณกำรใช้สมดุลกับกำรเกิดชีวมวลใหม่เรำจะมีชีวมวลไว้ใช้
ตลอดไปแต่แนวทำงดังกล่ำวอำศัยธรรมชำติเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้ เนื่องจำกจำนวนประชำกรในโลกมีเพิ่มมำกขึน้ จึงมี
กำรจัดกำรของมนุ ษย์เพื่อเร่งกำรผลิตชีวมวลให้เพียงพอกับควำมต้องกำร เป็ นต้น (สุธีระ ประเสริฐ ,2543,หน้ำ 247266)
ถ่ำนอัดแท่งเป็ นแหล่งพลังงำนควำมร้อนอีกแบบหนึ่งทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมในปั จจุบนั ถ่ำนอัดแท่งสำมำรถทดแทน
ถ่ำนจำกป่ ำไม้ธรรมชำติได้เป็ นอย่ำงดี และสนองนโยบำยกำรอนุ รกั ษ์ธรรมชำติ สำมำรถผลิตจำกวัสดุธรรมชำติอ่นื ๆ
ซึ่งเป็ นวัสดุเหลือใช้ท ำงกำรเกษตร เช่น ถ่ำนอัดแท่งจำกขี้เลื่อย ถ่ำนอัดแท่งจำกกะลำมะพร้ำว ถ่ำนอัดแท่งจำกไม้
ยำงพำรำ ทัง้ นี้ถ่ำนอัดแท่งได้รบั ควำมนิยมในภัตตำคำร ร้ำนอำหำร เนื่องจำกให้พลังงำนสูงและประหยัดค่ำใช้จ่ำยกว่ำ
ถ่ำนไม้ทวไป
ั่
จังหวัดกำแพงเพชรเป็ นจังหวัดที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็ นส่วนใหญ่มผี ลผลิตจำกกำรเกษตรมำกมำยที่
สำมำรถนำมำสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนและเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำรงชีพของชุมชนอ้อยเป็ นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำมำรถสร้ำง
รำยได้ให้กบั จังหวัดกำแพงเพชรเป็ นอย่ำงมำกสังเกตจำกโรงงำนน้ ำตำล สมำคมคมชำวไร่อ้อย โดยใบอ้อยและชำนอ้ อย
เป็ นชิ้นส่วนที่เหลือจำกกำรทำประโยชน์ที่ถู กทิ้งกองเหมือนขยะรอวันย่อยสลำย หรือเผำทิ้ง ทำให้เกิดมลพิษค่ ำฝุ่ น
PM2.5 ทำลำยสุขภำพส่งผลให้แสบตำ ปิ ดบังวิสยั ทัศน์ในกำรขับยำยพำหนะ และทำให้เกิดโรคทำงเดินหำยใจสะสม
ภำยในปอดจนอำจเสียชีวิตได้ ขยะชีวมวลดังกล่ำวสำมำรถนำมำเป็ นส่วนผสมของถ่ำนอัดแท่งได้ ซึ่งกำรปลูกอ้อยใน
จังหวัดกำแพงเพชรมีประมำณ 450,000 ไร่ (สมำคมชำวไร่อ้อยจังหวัดกำแพงเพชร)
จำกกำรวิเครำะห์อตั รำกำรเผำอ้อยคณะผู้วจิ ยั พบว่ำ ปริมำณธำตุที่ได้จำกกำรเผำอ้อยมีประโยชน์ต่อกำรทำ
วิจยั เป็ นอย่ำงมำก เนื่องจำกปริมำณคำร์บอนทีต่ ้องใช้ในกำรทำถ่ำนอัดแท่งมีปริมำณอัตรำสูงถึงร้อยละ 41.6 (ภัทรภรณ์
แซ่เตี๊ยว, 2555, หน้ำ 53) สำมำรถนำมำเป็ น ส่วนผสมในกำรท ำถ่ ำนอัดแท่งได้เ ป็ น อย่ำงดีจ ำกควำมส ำคัญ ดัง กล่ ำว
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทำกำรศึกษำกระบวนกำรผลิตและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยสู่วิส ำหกิจ
ชุมชน กำรหำควำมเหมำะสมของส่วนผสมถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยเพื่อศึกษำและหำประสิทธิภำพต่ำง ๆ
ของถ่ำนอัดแท่ง เพื่อช่วยลดปั ญหำกำรลักลอบตัดไม้ท ำลำยป่ ำ โดยกำรนำถ่ำนอัดแท่งที่ผลิตได้ม ำทดแทนถ่ ำ นไม้
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ธรรมดำและสำมำรถช่วยลดปั ญหำสภำวะโลกร้อนด้วยและเป็ นอีกหนึ่งทำงเลือกในกำรเลือกใช้ถ่ำนและเป็ นกำรใช้เ ศษ
วัสดุเหลือใช้ทมี่ อี ยู่ได้ออย่ำงมีคุณค่ำ

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
งำนวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงชุดกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย อัตรำควำม
เหมำะสมของส่ วนผสมถ่ ำนอัดแท่ง หำประสิทธิภำพกำรใช้ง ำนทำงควำมร้อนของถ่ ำนอัดแท่ง วิเครำะห์ข้อมู ล เชิง
เศรษฐศำสตร์และศึกษำต้นทุนในกำรผลิตถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย

3. วิธีดาเนิ นการวิจยั
งำนวิจยั นี้มวี ธิ ดี ำเนินกำรวิจยั ตำมกรอบของวัตถุประสงค์ของงำนวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) สร้ำง
และหำประสิทธิภำพชุดผลิตถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย 2) หำอัตรำควำมเหมำะสมของส่วนผสมถ่ำนอัดแท่ง
จำกใบอ้อยและชำนอ้อย 3) หำประสิทธิภำพกำรใช้ง ำนทำงควำมร้อ นของถ่ ำนอัดแท่ง และ 4) วิเครำะห์ข้อมู ล เชิง
เศรษฐศำสตร์และศึกษำต้นทุนในกำรผลิตถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย โดยมีขนั ้ ตอนกำรดำเนินงำนดังนี้
3.1 กำรสร้ำงเตำเผำ 200 ลิตร
โดยกำรเตรียมถังน้ ำมัน 200 ลิตร มำทำควำมสะอำด จำกนัน้ ดัดแปลงฝำปิ ดโดยเชื่อมต่อกับท่อเป็ น ปำก
ปล่อง ดัดแปลงก้นถังให้เป็ นรูสำหรับเติมลมจำกด้ำนล่ำง ทำฐำนเหล็กเส้นไว้สำหรับมำรองก้นถังจำกภำยในเพื่อรองรับ
น้ำหนักและจัดเรียงใบอ้อยและชำนอ้อยทีจ่ ะนำมำเผำ ทำท่อปล่องควันจำกฐำนเตำผ่ำนแกนประคองกลำงถังขึน้ มำยัง
ปำกถังด้ำนบน

(ก) ปำกป่ องเตำเผำ

(ง) แกนประคองท่อปล่องควันเตำเผำ

(ข) รูก้นเตำเผำ

(จ) ท่อปล่องควันเตำเผำ
รูปที่ 1 กำรสร้ำงเตำเผำ 200 ลิตร

(ค) ฐำนรองก้นเตำเผำ

(ฉ) เตำเผำ 200 ลิตร

3.2 กำรใช้งำนเตำเผำ 200 ลิตร
กำรเผำถ่ำนโดยใช้ถงั น้ ำมัน 200 ลิตร เป็ นวิธกี ำรเผำทีง่ ่ำยที่สุดวิธหี นึ่ง และได้ผลเป็ นทีน่ ่ำพอใจ กำรเผำ
ถ่ำนในแบบแนวตัง้ ในแต่ละครัง้ จะได้ถ่ำนประมำณ 15 กก. และเก็บน้ำส้มควันไม้ได้ถงึ 5 ลิตร
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1) วำงเตำเผำ 200 ลิตร บนฐำนทีท่ ำมำจำกกำรเรียงอิฐมอญ เป็ นช่องลมที่พร้อมสำหรับเติมอำกำศเข้ำไป
จำกด้ำนล่ำงสำหรับควบคุมอัตรำกำรเผำไหม้ภำยในเตำ
2) จัดเรียงใบอ้อยและชำนอ้อยทีต่ ำกไว้จนแห้งไม่น้อยกว่ำ 3-4 วัน มำเรียงภำยในเตำเผำ
3) จุดไฟทีป่ ำกเตำเพื่อเริ่มต้นเผำถ่ำน ระมัดระวังตำแหน่งของกองไฟหน้ำเตำไม่ให้เข้ำใกล้เตำจนเกิ น ไป
ตำแหน่งทีเ่ หมำะสมคือประมำณ 1 ฟุต ปล่อยให้ไอร้อนเท่ำนัน้ ทีไ่ หลเข้ำไปในเตำ
4) ดักเก็บน้ำส้มควันไม้ทำงปล่องทีค่ วันออก โดยสังเกตจำกสีของควัน
4.1) ควันสีขำว จะเป็ นช่วงกำรระเหยของไอน้ำจำกภำยในเนื้อไม้
4.2) ควันเริ่มเปลี่ยนสีที่ไม่ใช่ สีข ำว เป็ นช่วงอุณหภูมิที่ปำกปล่องช่วงนี้อยู่ใ นช่ วงระหว่ำง 80 – 120
องศำเซลเซียส ให้ดกั เก็บน้ำส้มควันไม้ ทัง้ นี้ทอี่ ุณหภูมดิ งั กล่ำวจะทำให้ปลอดภัยจำกสำรทำร์ทเี่ ป็ นอันตรำยต่อร่ำงกำย
5) สังเกตว่ำไม่มคี วัน ออกมำจำกปำกปล่องอีก ให้ทำกำรอุดปำกเตำและปำกปล่องด้วยดินเหนียวรวมทัง้
รอยรัวอื
่ ่น ๆ จนควันไม่สำมำรถเล็ดลอดออกมำและไม่ให้อำกำศเข้ำไปในเตำได้โดยเด็ดขำด
6) ใบอ้อยใช้เวลำเผำ 20-30 นำที ส่วนชำนอ้อยใช้เวลำเผำประมำณ 50-60 นำที
7) ทิ้งเตำไว้ 2-3 ชัวโมง
่
เตำจะเย็นลงจนสำมำรถเปิ ดเตำนำถ่ำนออกมำได้
8) ใน 1 เตำจะได้ถ่ำนประมำณ 2 กิโลกรัมเนื่องจำกวัสดุดบิ มีน้ำหนักเบำ

รูปที่ 2 ถ่ำนใบอ้อยและชำนอ้อย
3.3 กำรสร้ำงเครื่องบดผงถ่ำน
1) เตรียมครกหิน ใช้ในกำรบดถ่ำนจำกใบอ้อยและชำนอ้อยแบบหยำบ
2) เตรียมเครื่องปั น่ อเนกประสงค์ ใช้ในกำรปั น่ ถ่ำนแบบละเอียด

(ก) ครกหินสำหรับบดหยำบ

(ข) เครื่องปั น่ อเนกประสงค์สำหรับบดละเอียด
รูปที่ 3 ชุดบดผงถ่ำน

3.4 กำรใช้งำนเครื่องบดผงถ่ำน
1) ใส่ถ่ำนทีไ่ ด้จำกใบอ้อยและชำนอ้อยลงครกหิน
2) ตำถ่ำนให้แตกจำกชิ้นใหญ่ ๆ ให้อยู่ในสภำพแตกเป็ นเสีย่ ง ๆ แบบหยำบ
3) นำผงถ่ำนทีไ่ ด้จำกกำรตำของครกหินมำใส่เครื่องปั น่ อเนกประสงค์
4) ปั น่ ถ่ำนในครื่องปั น่ อเนกประสงค์จนละเอียด
JEET 2020; 7(2)
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(ก) ผงถ่ำนแบบหยำบ

(ข) ผงถ่ำนแบบละเอียด
รูปที่ 4 ผงถ่ำน

3.5 กำรสร้ำงและใช้งำนชุดผสมผงถ่ำน
1) นำใบอ้อยและชำนอ้อยมำ น้ำ แป้ งมันสำปะหลัง ชังให้
่ ได้น้ำหนักตำมตัวอย่ำงส่วนผสม

รูปที่ 5 กำรชังใบอ้
่ อยและชำนอ้อยมำ น้ ำ แป้ งมันสำปะหลัง
2) นำใบอ้อยและชำนอ้อยมำ น้ำ แป้ งมันสำปะหลัง คลุกเค้ำให้เป็ นเนื้อเดียวกัน

รูปที่ 6 คลุกเคล้ำส่วนผสมทัง้ หมด
3) ส่วนผสมทีค่ ลุกเคล้ำเข้ำกันพร้อมใช้งำน

รูปที่ 7 ผงถ่ำนทีผ่ สมแล้ว
3.6 กำรสร้ำงเครื่องอัดถ่ำนแท่ง
1) เตรียมฐำนสำหรับวำงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ลงบนแท่น
2) เตรียมและติดตัง้ ปล่องสำหรับใส่ผงถ่ำนทีผ่ สมแล้วสู่กำรอัดแท่ง
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3) เตรียมและติดตัง้ เกลียวสำหรับกำรอัดแท่งถ่ำน
4) เตรียมและติดตัง้ มอเตอร์ขนำด 5 แรงม้ำ สำหรับหมุนส่งกำลังผ่ำนสำยพำนและระบบเฟื องไปยังเกลียว
อัดแท่งผงถ่ำน
5) เตรียมและติดตัง้ สำยพำนและระบบเฟื อง เข้ำกับมอเตอร์และเกลียวอัดแท่งถ่ำน
6) เตรียมและติดตัง้ กล่องควบคุมกำรทำงำน
7) เตรียมและติดตัง้ ล้อให้สะดวกต่อกำรเคลื่อนย้ำย
8) เครื่องอัดถ่ำนแท่งทีพ่ ร้อมใช้งำน

(ก) ฐำนเครื่องอัดถ่ำน
แท่ง
(ง) เกลียวอัดแท่งถ่ำน
แท่ง

(ฉ) แผงควบคุม

(ข) ปล่องสำหรับใส่ผงถ่ำน
แท่ง

(ค) มอเตอร์
แท่ง

(จ) สำยพำนและระบบเฟื อง

(ช) ล้อ
่ 8 งกำรสร้ำงเครื่องอัดถ่ำนแท่ง
รูปทีแท่

(ซ) เครื่องอัดถ่ำนแท่ง
แท่ง

3.7 กำรหำอัตรำส่วนผสมเหมำะสมในกำรทำถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย
กำรหำอัต รำส่ ว นผสมระหว่ำงใบอ้อ ยกับชำนอ้ อยที่เ หมำะสมในกำรทำอัดแท่ ง คณะผู้วิจ ัย ได้กำหนด
ส่วนผสมระหว่ำงใบอ้อยและชำนอ้อย น้ำ แป้ งมันสำปะหลัง ทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภำพของถ่ำนอัดแท่ง ทีไ่ ด้ศกึ ษำส่วนผสม
จำก (ปิ ยะโชติ แทนจะโป๊ ะ, 2554, หน้ำ 40) ซึ่งได้ทำกำรวิจยั แล้วนำมำเป็ นแนวทำงกำหนดอัตรำส่วนผสมระหว่ำงใบ
อ้อยและชำนอ้อย น้ำ แป้ งมันสำปะหลัง โดยมีตวั อย่ำงทัง้ หมด 7 อัตรำส่วน ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงส่วนผสมระหว่ำงปริมำณใบอ้อยและชำนอ้อยต่อปริมำณแป้ งและน้ำ
ตัวอย่ำงที่
1
2
3
4

ใบอ้อยและชำนอ้อย
30
40
50
60

อัตรำส่วนผสม (100%)
น้ำ
10
10
10
10
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แป้ งมันสำปะหลัง
60
50
40
30
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ตัวอย่ำงที่
5
6
7

ใบอ้อยและชำนอ้อย
70
80
85

อัตรำส่วนผสม (100%)
น้ำ
10
10
10

แป้ งมันสำปะหลัง
20
10
5

3.8 ทดสอบประสิทธิภำพถ่ำนอัดแท่ง
คณะผูว้ จิ ยั ได้หำค่ำควำมร้อนและประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อย
และชำนอ้อยโดยลำดับขัน้ ตอน ดังนี้
1) กำรหำคุณสมบิตขิ องถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย
2) คัดถ่ำนอัดแท่งตำมส่วนผสมที่ 1-5 ทีค่ งรูปและแห้งแล้วมำทดสอบ (ส่วนผสมที่ 6-7 เนื้อแตกขึน้ รูป
ไม่ได้)
3) ทดสอบประสิทธิภำพถ่ำนอัดแท่ง
3.1) กำรหำค่ำควำมร้อน นำถ่ำนอัดแท่งบำงส่วนของอัตรำส่วนผสมทัง้ 5 ตัวอย่ำง ส่งไปทำกำรหำ
ค่ ำ ควำมร้ อ นของถ่ ำ นอั ด แท่ ง จำกใบอ้ อ ยและชำนอ้ อ ย โดยภำควิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะวิ ศ วกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ด้วยเครื่อง Bomb Calorimeter

รูปที่ 9 ผลกำรวิเครำะห์หำค่ำควำมร้อนด้วยเครื่อง Bomb Calorimeter
3.2) กำรหำประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อน นำถ่ำนอัดแท่งทัง้ 5 ตัวอย่ำง มำทำกำรทดลองเพื่อหำ
ค่ำประสิทธิภำพกำรใช้ง ำนทำงควำมร้อน ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบของสำนั กงำนพลัง งำนแห่ง ชำติ นำหม้อน้ ำที่
เตรียมไว้ขน้ึ ตัง้ บนเตำไฟ จดอุณหภูมขิ องน้ำทุกๆ 3 นำที เมื่อน้ำเดือดทีอ่ ุณหภูมิ 100 เปลี่ยนกระทะสแตนเลสใหม่ จด
อุณหภูมทิ ุกๆ 3 นำที จนกระทังอุ
่ ณหภูมขิ องน้ำไม่เพิม่ ขึน้ ดังสมกำร
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n[ms(t2 – t1)+(t3 – t1)]

µ=
∗ 100%
(1)
wq
เมื่อ µ คือ ประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวล (%)
w คือ น้ำหนักของถ่ำนอัดแท่ง (กรัม)
q คือ ค่ำควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่ง (แคลอรีต่อกรัม)
m คือ น้ำหนักของน้ำในกระทะสแตนเลส (กรัม)
n คือ จำนวนครัง้ ทีท่ ำให้น้ำเดือด (ครัง้ )
s คือ ควำมร้อนจำเพำะของน้ำเท่ำกับ 1 แคลอรีต่อกรัมองศำเซลเซียส
t1 คือ อุณหภูมขิ องน้ำเมื่อเริม่ แรก (องศำเซลเซียส)
t2 คือ อุณหภูมขิ องน้ำเดือด (องศำเซลเซียส)
t3 คือ อุณหภูมขิ องน้ำสุดท้ำยของกระทะสแตนเลสหลังสุด (องศำเซลเซียส)

รูปที่ 10 กำรทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานทางความร้อน
3.9 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงเศรษฐศำสตร์และศึกษำต้นทุนในกำรผลิตถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย
ในกำรศึกษำต้นทุนในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยสู่วสิ ำหกิจชุมชนใน
กำรวิจยั นี้ ใช้กำรวิเครำะห์ต้นทุนโดยทำวิจยั เรื่องกำรออกแบบและสร้ำงเครื่องผลิตถ่ำนอัดแท่งสำหรับกำรผลิตในระดับ
ครัวเรือน กำรคำนวณต้นทุนแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็ น 2 ด้ำนดังต่อไปนี้ (ธำรินี มหำยศนันท์ ,2548)
1) ต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนทีไ่ ม่แปรไปตำมระดับกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ต้นทุนของเครื่องจักรทีซ่ ้อื มำ ค่ำ
เช่ำทีด่ นิ ค่ำอำคำรโรงเรือน และค่ำติดตัง้ เป็ นต้น
2) ต้นทุนผันแปร คือ ต้นทุนทีแ่ ปรตำมระดับกิจกรรม เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำแรงงำนค่ำพลังงำน (น้ำมัน
ไฟฟ้ ำ) ต้นทุนผันแปรนี้จะเพิม่ ปริมำณมำกขึน้ ตำมจำนวนหน่วยกิจค่ำเสียโอกำส คือ ค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่ต้องจ่ำยจริง แต่ต้อง
เสียไปเนื่องจำกกำรใช้ทรัพยำกร

4. ผลการวิจยั
4.1 ผลกำรหำประสิทธิภำพชุดผลิตถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย
4.1.1 เตำเผำถ่ำน 200 ลิตร ในระยะเวลำในกำรเผำถ่ำนจำกใบอ้อยอยู่ในระยะเวลำที่ 20 – 40 นำที ส่วน
ถ่ำนจำกชำนอ้อยที่ผ่ำนกำรเผำแล้วใช้ได้อยู่ในระยะเวลำกำรเผำที่ 40 – 60 นำที จำกผลดังกล่ำวเห็นได้ว่ำช่วงเวลำที่
เหมำะสมในกำรเผำถ่ำนจำกใบอ้อยและชำนอ้อยอยู่ที่เ วลำ 40 นำที โดยมีลกั ษณะถ่ำนใบอ้อยเริ่มเละติดมือ เนื้อผง
ละเอียด ถ่ำนชำนอ้อยเนื้อด้ำนนอกสุกแข็ง ด้ำนในสุกแข็ง
4.1.2 ชุดบดผงถ่ำน กำรบดผงถ่ำนให้ได้ตำมทีต่ ้องกำรนัน้ ในระยะเวลำ 5 นำที สำมำรถบดได้ครัง้ นึงได้ถงึ
1.5 กิโลกรัมต่อกำรบด 1 ครัง้ ซึ่งหำกบดครัง้ ละน้อย ๆ จะทำให้ใช้ระยะเวลำในกำรบดน้อยลงตำมไปด้วย
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4.1.3 ชุดผสมผงถ่ำน ในกำรบดผงถ่ำนให้ได้ตำมทีต่ ้องกำรนัน้ ในระยะเวลำ 5 นำที สำมำรถบดได้ครัง้ นึง
ได้ถงึ 1.5 กิโลกรัมต่อกำรบด 1 ครัง้ ซึ่งหำกบดครัง้ ละน้อย ๆ จะทำให้ใช้ระยะเวลำในกำรบดน้อยลงตำมไปด้วย
4.1.4 เครื่องอัดถ่ำนแท่ง ในช่วงกำรอัดถ่ำนก้อนแรก เครื่องอัดจะไล่ส่วนผสมมำอัดถ่ำนไม่แน่น โดยจะใช้
เวลำนำนกว่ำปกติเพื่ออัดถ่ำนให้ได้คุณภำพคงทีไ่ ม่แตก เฉลี่ยแล้วถ่ำนอัดแท่ง 1 ก้อนจะใช้เวลำทีป่ ระมำณ 6 วินำที ซึ่ง
หำกจับเวลำภำยในระยะเวลำ 1 นำทีจะได้ถ่ำนอัดแท่งจำนวน 9 - 11 ก้อนต่อนำทีโดยเฉลี่ย
4.2 ผลกำรหำอัตรำส่วนผสมถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยทีเ่ หมำะสมในกำรทำถ่ำนอัดแท่ง
คณะผู้วิจยั ได้นำถ่ำนอัดแท่งที่มีส่วนผสมระหว่ ำงใบอ้อยและชำนอ้อย น้ ำ แป้ งมันสำปะหลัง จำนวน 7
ตัวอย่ำง มำอัดเป็ นถ่ำนอัดแท่ง ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำแต่ละตัวอย่ำง มีลกั ษณะแตกต่ำงกันดังตำรำงที่ 2

ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรหำอัตรำส่วนผสมถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยทีเ่ หมำะสมในกำรทำถ่ำนอัดแท่ง
ส่วนผสม (100%)
ตัวอย่ำงที่ ใบอ้อยและ
ชำนอ้อย
1
2
3
4
5
6
7

30
40
50
60
70
80
85

น้ำ

แป้ งมัน
สำปะหลัง

10
10
10
10
10
10
10

60
50
40
30
20
10
5

หลังอัด
ควำมสำมำรถ
ในกำรขึน้ รูป
ขึน้ รูปได้
ขึน้ รูปได้
ขึน้ รูปได้
ขึน้ รูปได้
ขึน้ รูปได้
ขึน้ รูปไม่ได้
ขึน้ รูปไม่ได้

ผลกำรศึกษำ
หลังตำก
ลักษณะทำงกำยภำพ
ควำมสำมำรถ
หลังตำก
ในกำรคงรูป
คงรูป
เป็ นแท่งมีรู ผิวละเอียด
คงรูป
เป็ นแท่งมีรู ผิวละเอียด
คงรูป
เป็ นแท่งมีรู ผิวละเอียด
คงรูป
เป็ นแท่งมีรู ผิวละเอียด
คงรูป
เป็ นแท่งมีรู ผิวละเอียด
ไม่คงรูป
ไม่เป็ นแท่งและแตก
ไม่คงรูป
ไม่เป็ นแท่งและแตก

อัตรำส่วนผสมทัง้ 7 ตัวอย่ำงสำมำรถอัดออกมำเป็ นถ่ำนอัดแท่งได้ โดยมีลกั ษณะผิวละเอียดทัง้ หมด ได้แก่
ตัวอย่ำงที่ 1, 2, 3, 4, และ 5 ส่วนผสมระหว่ำงใบอ้อยและชำนอ้อย น้ำ แป้ งมันสำปะหลัง คือ 30:10:60, 40:10:50,
50:10:40, 60:10:30 และ 70:10:20 อัตรำส่วนทัง้ 5 ตัวอย่ำงตำมลำดับ ส่วนตัวอย่ำงที่ 6 และ 7 ไม่สำมำรถขึน้ รูปได้และ
แตกหลังกำรตำกแห้ง จึงไม่สำมำรถนำมำเป็ นอัตรำส่วนผสมและหำประสิทธิภำพทำงควำมร้อนได้
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แท่ง

แท่ง

แท่ง

(ง) ตัวอย่ำงที่ 4

(ค) ตัวอย่ำงที่ 3

(ข) ตัวอย่ำงที่ 2

(ก) ตัวอย่ำงที่ 1

แท่ง

(ช) ตัวอย่ำงที่ 7
(ฉ) ตัวอย่ำงที่ 6
(จ) ตัวอย่ำงที่ 5
แท่ข่ งน้ึ รูปแต่ละอัตรำส่วนผสม
รูปงที่ 11 ลักษณะของถ่ำนอัดแท่
แท่งงจำกใบอ้อยและชำนอ้อยที
แท่
4.3 ผลกำรหำคุณสมบัตขิ องถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย
ผลกำรหำค่ำควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยต้องมีค่ำควำมร้อนใกล้เคียงกันหรือมีค่ำ
ควำมร้อนสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน มผช. ที่กำหนดไว้ว่ำถ่ำนอัดแท่งจะต้องมีค่ำควำมร้อนไม่ต่ ำกว่ำ 5,000 แคลอรีต่อ
กรัม พบว่ำ อัตรำส่วนผสมตัวอย่ำงที่ 5 คือ ใบอ้อยและชำนอ้อย 70%, น้ำ 10% และแป้ งมันสำปะหลัง 20% มีค่ำควำม
ร้อนเพียง 4,591.80 cal/g ซึ่งสูงที่สุดในตัวอย่ำงอัตรำส่วนผสมทัง้ หมด ตัวอย่ำงที่ 5 มีค่ำควำมร้อนสูงที่สุดจำกทัง้ 5
ตัว อย่ ำง ซึ่ง หำประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อน ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบของส ำนักงำนพลังงำนแห่งชำติ
คำนวณหำประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่งยกตัวอย่ำงที่ 5 ดังนี้
ตัวอย่ำงคำนวณอัตรำส่วนผสมตัวอย่ำงที่ 5
กำหนด µ = ? (%) , w = 200 g. , q = 4,591.80 cal/g. , m = 400 g. , n = 15 ,
s = 1 cal/g. ๐C , t1 = 29 ๐C , t2 = 100 ๐C , t3 = 92 ๐C
นำมำใส่ในสมกำร
µ=

15[400(1)(100−29)+(92−29)]

µ=
µ=

∴

200(4,591.80)
15[400(71)+(63)]
918,360
15[28,463]
918,360
426,945

x 100%

x 100%

x 100%

µ=
x 100%
918,360
µ = 46.5%
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่งตัวอย่ำงที่ 5 เท่ำกับ 46.5%
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ตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรหำค่ำควำมร้อนและหำประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อน

ส่วนผสม
ตัวอย่ำงที่
1
2
3
4
5

อัตรำส่วนผสม (100%)
ใบอ้อย
และ
แป้ งมัน
น้ำ
ชำน
สำปะหลัง
อ้อย
30
10
60
40
10
50
50
10
40
60
10
30
70
10
20

ค่ำควำมร้อน
ถ่ำนอัดแท่ง
(cal/g)
3,111.88
3,469.81
3,614.64
4,388.02
4,591.80

ประสิทธิภำพกำรใช้งำนถ่ำนอัดแท่ง
อุณหภูมขิ อง
ประสิทธิภำพ
น้ำสุดท้ำย จำนวนทีน่ ้ำ กำรใช้งำนทำง
(องศำ
เดือด (ครัง้ ) ควำมร้อน (%)
เซลเซียส)
66
7
31.9
70
8
32.7
74
10
39.3
80
13
42.1
92
15
46.5

ผลกำรหำประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย พบว่ำ อัตรำ
ส่วนผสมตัวอย่ำงที่ 5 มีประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่งสูงสุดประมำณ 46.5% ซึ่งมำกกว่ำอัตรำ
ส่วนผสมตัวอย่ำงที่ 1, 2, 3, และ 4 ซึ่งมีประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่ง 31.9%, 32.7%, 39.3%
และ 42.1% ตำมลำดับ จำกกำรนำค่ำทีไ่ ด้จำกกำรทดลองไปแทนทีใ่ นสมกำรที่ (1)
4.4 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงเศรษฐศำสตร์และต้นทุนในกำรผลิตถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย
กำรผลิตในระยะสัน้ ใช้ปัจจัยกำรผลิต 2 ชนิดคือ ปั จจัยคงที่ และปั จจัยผันแปร ดังนัน้ ต้นทุนกำรผลิตใน
ระยะสัน้ จึงมี 2 ชนิดคือ ต้นทุนคงทีแ่ ละต้นทุนผันแปร สำมำรถคำนวณหำต้นทุนชนิดต่ำง ๆ ได้ดงั นี้ (กิตพิ งษ์ ถือสัตย์,
2547, หน้ำ 9)
4.4.1 ต้นทุนคงที่
ต้นทุนชนิดนี้จะมีจำนวนคงที่ตลอดไม่ว่ำปริมำณกำรผลิตจะมำกหรือน้อยแม้จะไม่ทำกำรผลิตเลยก็
จะเกิดต้นทุนคงทีต่ ้นทุนประเภทนี้ เช่น ค่ำเสื่อมของเครื่องจักร เป็ นต้น
ค่ำเสื่อมรำคำ (Depreciation, DP) คิดค่ำเสื่อมรำคำแบบ Straight – line Method ดังสมกำรต่อไปนี้
DP =

P−S

(2)

L

โดยที่ P คือ ค่ำซื้อเครื่องจักร (บำท)
S คือ รำคำขำยหรือคงเหลือเมื่อเครื่องจักรหมดอำยุ (บำท)
L คือ อำยุกำรใช้งำนของเครื่องจักร (ปี )
1) ค่ำเสื่อมรำคำ (Depreciation, DP) ทัง้ หมดต่อปี ในระยะเวลำ 5 ปี โดยรำคำขำยหรือคงเหลือเมื่อ
เครื่องจักรหมดอำยุคดิ ที่ 25 % ของรำคำทีซ่ ้อื มำ ซึ่งรำคำเต็ม คือ 1) รำคำเตำเผำถ่ำน 200 ลิตร เท่ำกับ 2,500 บำท 2)
รำคำชุดบดผงถ่ ำน เท่ำกับ 1,300 บำท 3) รำคำชุดบดผงถ่ ำน เท่ำกับ 20 บำท 4) รำคำเครื่องอัดถ่ำนแท่ง เท่ำกับ
38,000 บำท นำค่ำไปแทนในสมกำรที่ (2) จะได้ ค่ำเสื่อมรำคำแต่ละชุดรวมกัน = 375+195+3+5,700 = 6,273 บำท/ปี
2) ค่ำบำรุงรักษำ คิด 25% ของรำคำเครื่อง ดังนัน้ ค่ ำบำรุงทัง้ หมด = (2500+1300+20+38000) *
25% = 10,455 บำท/ปี
4.4.2 ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตำมจำนวนสินค้ำทีผ่ ลิต ถ้ำผลิตมำกจะเสียต้นทุนชนิดนี้มำก และถ้ำไม่
ผลิตก็ไม่เสียเลย ต้นทุนประเภทนี้ เช่น ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำไฟฟ้ ำ เป็ นต้น
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ค่ำเสียโอกำส คือ ค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่ต้องจ่ำยจริง แต่ต้องเสียไปเนื่องจำกกำรใช้ทรัพยำกร
จุดคุม้ ทุนหมำยถึง จำนวนหน่วยกำรผลิตหรือบริกำรของโครงกำรทีท่ ำให้เกิดรำยรับของโครงกำรเท่ำกับ
ต้นทุนของโครงกำร จำนวนหน่วยทีเ่ ป็ นจุดคุม้ ทุนนี้โครงกำรจะยังไม่มกี ำไร หรือกำไรเป็ นศูนย์

จุดคุม้ ทุน =

ค่ำใช้จ่ำยคงที่
อัตรำค่ำจ้ำง−ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำงำน

(3)

ระยะเวลำกำรคืนทุน คือ กำรหำคำตอบว่ำเมื่อใดหรือนำนเท่ำไหร่ทกี่ จิ กำรจะคุม้ ทุน หรือจะเริม่ มีผลกำไร
ขึน้ มำ
ระยะเวลำคืนทุน =

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปี

(4)

1) ค่ำแป้ งมันสำปะหลัง จำกอัตรำส่วนผสมตัวอย่ำงที่ 5 ผลิตได้ 120 ก้อน/วัน ในหนึ่งเดือนทำกำร
ผลิต 20 วัน ปริมำณแป้ งมันสำปะหลังทีใ่ ช้ต่อวัน เท่ำกับ 8 ถุง ๆ ละ 15 บำท จะได้ปริมำณแป้ งมันสำปะหลังทีใ่ ช้ต่อปี
เท่ำกับ 922 กิโลกรัม/ปี เมื่อคิดเป็ นค่ำแป้ งมันสำปะหลังเท่ำกับ 28,800 บำท/ปี
2) ค่ำชำนอ้อยจำกโรงหีบหน้ำโรงงำนน้ ำตำล รำคำตันละ 400 บำท ใช้ปริมำณชำนอ้อยที่ใช้ 3,226
กิโลกรัมต่อปี คิดเป็ นเงิน 1,290 บำท/ปี
4.4.3 รำยได้จำกกำรผลิต
หำได้จำกรำคำขำยในท้องตลำดถ่ำนอัดแท่งรำคำ 30 บำทต่อกิโลกรัม โดยถ่ำนอัดแท่ง หนึ่งก้อนมี
น้ำหนัก 100 กรัม อัตรำกำรผลิตถ่ำนอัดแท่งได้ 120 ก้อน/วัน ต่อปี จะมีรำยได้จำกกำรผลิตเท่ำกับ 86,400 บำท/ปี
สรุป เมื่อตัง้ ระยะเวลำจุดคุม้ ทุนไว้ที่ 5 ปี และใช้ส่วนผสมถ่ำนอัดแท่งอัตรำส่วนผสมตัวอย่ำงที่ 5 ผลิตเดือนละ
20 วัน สำมำรถหำกำไรต่อปี ได้จำกสูตร
กำไรต่อปี = รำยได้ต่อปี – (ต้นทุนคงทีต่ ่อปี + ต้นทุนแปรผันต่อปี )
= 86,400 บำท/ปี – (6,273 บำท/ปี + (28,800 บำท/ปี +1,290 บำท/ปี ))
= 86,400 บำท/ปี – (6,273 บำท/ปี + 30,090 บำท/ปี )
= 86,400 บำท/ปี – (36,363 บำท/ปี )
= 50,037 บำท/ปี
ในกำรพัฒนำผลิต ภัณฑ์ถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อยนี้ ในระยะเวลำ 5 ปี หักลบกำรต้นทุนในกำร
ผลิตจะมีรำยได้มำกถึง 250,185 บำท

5. บทสรุปและอภิปลายผล
งำนวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำวิธกี ำรผลิตถ่ำนอัดแท่งจำกใบอ้อยและชำนอ้อย รวมถึงประสิทธิภำพเมื่อ
น ำไปใช้ง ำนจำกส่ ว นผสมที่เ หมำะสมที่สุ ดและหำจุดคุ้ม ทุน เมื่อ ทำเป็ นวิส ำหกิจ ชุม ชน เพื่อ ส่ ง เสริมให้คนในชุ มชน
สำมำรถนำไปประกอบธุรกิจหรือสินค้ำ OTOP ได้ โดยชุดผลิตถ่ำนอัดแท่งนี้สำมำรถอัดแท่งถ่ำนได้แน่นและมีควำมเร็ว
ในกำรอัดแท่งถ่ำนได้จำนวน 9 – 11 ก้อนต่อนำที อัตรำส่วนผสมที่เหมำะสมคือตัวอย่ำงที่ 5 ทีอ่ ตั รำส่วน ถ่ำนใบอ้อย
และชำนอ้อย 70 % น้ ำ 10 % แป้ งมันสำปะหลัง 20 % มีค่ำควำมร้อน 4,591.80 cal/g ซึ่งสูงที่สุดในตัวอย่ำงอัตรำ
ส่วนผสมทัง้ หมดและมีประสิทธิภำพกำรใช้งำนทำงควำมร้อนของถ่ำนอัดแท่งสูงสุดประมำณ 46.5% มีค่ำใช้จ่ำยอยู่ที่
36,363 บำท/ปี ซึ่งในกำรผลิตสำมำรถผลิตถ่ำนอัดแท่งได้ 28,800 ก้อน/ปี หำกขำยท้องตลำดจะมีรำยได้ 86,400 บำท/
ปี หักค่ำใช้จ่ำยแล้วจะเหลือเงิน 50,037 บำท/ปี
ดัง นั น้ ในระยะเวลำ 5 ปี จะมีกำไรจำกกำรผลิต ถ่ ำนอัดแท่ งจำกใบอ้ อ ยและชำนอ้อ ย แล้ ว น ำไปขำยอยู่ที่
250,185 บำท และมีคุณสมบัตทิ ดี่ ที สี่ ุดทัง้ ด้ำนประสิทธิภำพและด้ำนเศรษฐศำสตร์เหมำะแก่กำรนำไปใช้งำน
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ธนิรตั น์ ยอดดำเนิน และเสำวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์

6. กิตติ กรรมประกาศ
กำรจัดท ำโครงกำรวิจ ัย เรื่อ งกำรพัฒ นำผลิต ภัณฑ์ ถ่ ำนอัดแท่ ง จำกใบอ้ อ ยและชำนอ้ อ ยสู่ วิส ำหกิจ ชุ ม ชน
ขอขอบคุณสถำบันวิจยั และพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำแพงเพชร ที่ให้ควำมอนุ เครำะห์สนับสนุ นทุนวิจยั ในครัง้ นี้
และโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีพลังงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรทีอ่ ำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้
ในกำรทดลอง
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