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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการผลิตถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรดที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป
โดยนํ า มาผสมกั บ กาวแป ง เป ย ก ใน 4 อั ต ราส ว น คื อ 80:20 70:30 60:40 และ 50:50 ขึ้ น รู ป
ทรงกระบอกขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลาง 4 เซนติเ มตร มี ลัก ษณะรูก ลวง เส น ผ า นศู น ย กลางรูก ลวง
1 เซนติเมตร ความยาว 10 เซนติเมตร และมีการทดสอบคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM
และเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) จากการทดสอบพบวา ถานอัดแทงทุกอัตราสวนมีคาความ
รอนใกลเคียงกันซึ่งมีคาอยูระหวาง 5,051.51-5,240.95 แคลอรีตอกรัม และมีคาความรอนสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนที่กําหนดไววาถานอัดแทงตองมีคาความรอนไมต่ํากวา 5,000 แคลอรีตอกรัม
และมีปริมาณความชื้นที่ต่ํา โดยอัตราสวนผสมที่ดีที่สุดคือ 80:20 ซึ่งมีคาความรอนเทากับ 5,241.95
แคลอรีตอกรัม ปริมาณความชื้นรอยละ 5.02 ปริมาณเถารอยละ 6.19 จากผลการศึกษานี้สามารถนํา
เปลือกสับปะรดที่เหลือทิ้งมาใชประโยชนในการนํามาผลิตเปนถานอัดแทง เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งในการ
นํามาทดแทนถานจากไมได
คําสําคัญ: ถานอัดแทง เปลือกสับปะรด เชื้อเพลิง
Abstract
This study aimed to produce charcoal briquettes from pineapple’s peels wastes
in processing procedure. The samples were mixed with wet dough glue at 4 different
ratios of 80:20, 70:30, 60:40 and 50:50. The cylindrical shape formed had 4 cm diameter
with hollow holes whose diameter was 1 cm and length was 10 cm. Fuel properties were
tested according to ASTM standard and Thai community product standard. The test
results indicated that the samples of all ratios had similar heat values, which were
between 5,051.51-5,240.95 calories per gram and higher heat value than Thai community
product standard stating that the heat of charcoal briquettes must be at least 5,000
calories per gram and low moisture content. The optimal ratio was 80:20, with a heat
value of 5,241.95 calories per gram, moisture content of 5.02%, and ash content of
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6.19%. The findings could be used as the guidelines to utilize pineapple wastes to
produce charcoal briquettes as an alternative to wood charcoal.
Keywords: briquetted charcoal, pineapple peel, fuel
บทนํา
เชื้อเพลิงในปจจุบันที่ใชในการประกอบอาหารมีแนวโนมราคาเพิ่มสูงขึ้น ไมวาจะเปนแกสหุงตม
หรือถานไมก็ตาม ซึ่งการใชเชื้อเพลิงประเภทถานไมเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดการตัดไมทําลายปาและ
ทําใหจํานวนทรัพยากรปาไมลดลง จึงจําเปนตองหาแหลงพลังงานเพื่อมาทดแทนการใชพลังงานเชื้อเพลิงใน
ครัวเรือน ซึ่งแหลงพลังงานทดแทนที่หาไดงายและมีศัก ยภาพสูงและเหมาะสมกับประเทศไทย คือ
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร วัชพืช พืชพลังงาน ไดมีการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการนําเอาวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรหลายชนิดมาผลิตเปนเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงเชน หญานวลนอย (Chaiyod,2009) แกลบ
ชานออย กะลามะพราว (Wattanachira et al., 2016) เศษไมที่ไดจากการตกแตงกิ่ง (Demirbas A, 2009)
ฟางขาว เปลื อกสั บปะรด เปลือกทุเรียน (Ussawarujikulchai et al., 2012) กากกาแฟและกากชา
(Tangmankongworakoon & Preedasuriyachai, 2015) ซึ่งมีพื้นที่ปลูกเปนจํานวนมาก สับปะรดเปน
ผลไมชนิดหนึ่งที่คนไทยรูจักกันดี นิยมปลูกมากกวา 5 แสนไรในประเทศไทย เปนพืชเศรษฐกิจที่มี
ความสํ า คั ญ อย า งยิ่ งของประเทศ เนื่อ งจากสามารถนํามาใชในอุ ตสาหกรรมแปรรู ป เพื่อ สง ออกไป
จําหนายยังตางประเทศ เชน สับปะรดกระปอง สับปะรดแชแข็ง น้ําผลไม มีผลผลิตประมาณ 2 ลานตัน
ตอป (Office of Agricultural Economics, 2016) ซึ่งนํารายไดเขาประเทศปละหลายพันลานบาท
สับปะรดหนึ่งผลจะหนักประมาณ 1,754.40 กรัมตอผล ผลผลิตตอไรประมาณ 3,870.00 กิโลกรัมตอไร
สับปะรดหนึ่ งผลเมื่ อเข าแปรรูปในโรงงาน จะมีเศษเหลื อใช จากการทํ าสั บปะรดกระปองประมาณ
1,228.10 กรัมตอผล ในพื้นที่ 1 ไร จะไดเปลือกสับปะรดเฉลี่ย 2,700.55 กิโลกรัม หรือถาคิดเปนปริมาณ
เปลือกทั้งประเทศประมาณ 2.80 ลานตัน หากไมมีกระบวนการกําจัดอาจกอใหเกิดการเนาเสียและมีกลิ่น
เหม็นรบกวนบริ เวณใกล เคียง จากการทดสอบคาความรอนของเปลือกสับ ปะรดแห ง ตามมาตรฐาน
American Society for Testing and Material (ASTM) พบวามีคาความรอนเทากับ 4,206
แคลอรีตอกรัม ซึ่งมีคุณสมบัติในการนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงได ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดที่จะนําเปลือก
สับปะรดที่ เ หลื อจากการแปรรู ปมาผลิตในรูปแบบของเชื้อ เพลิ งอัดแท ง และสามารถใหความรอ น
ทดแทนถานไมได ซึ่งเปนวิธีที่ไมยุงยากและใชเวลาอันสั้นในการผลิต ชวยลดปญหาขยะเหลือทิ้งและ
ใชประโยชนจากขยะเหลือทิ้งมาทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม เพื่อลดการใชเชื้อเพลิงแกสหุงตมในครัวเรือนและ
เปนทางเลือกหนึ่งในการทดแทนการใชพลังงานเชื้อเพลิงจากธรรมชาติไดเปนอยางดี
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้ไดผลิตถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรดกับตัวประสานในอัตราสวน 80:20, 70:30
60:40 และ 50:50 เนื่องจากอัตราสวน 90:10 ไมสามารถนํามาขึ้นรูปได โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. การผลิตถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรด
1.1 เตรียมวัตถุดิบโดยนําเปลือกสับปะรดมาอบในตูอบ เพื่อไลความชื้น
1.2 นําเปลือกสับปะรดที่ผานกระบวนการอบจนแหงแลวนํามาผานกระบวนการเผาจน
เปนถาน โดยใชเตาเผาถานแบบแนวตั้ง ขนาด 200 ลิตร
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1.3 เมื่อไดถานเปลือกสับปะรดแลวนํามาบดดวยเครื่องปนและรอนผานตะแกรงขนาด
350 ไมครอน เปนขนาดที่อยูในชวงเหมาะสมสําหรับใชในการอัดแทงเชื้อเพลิง (Poonkasemm, 1999)
1.4 นําผงถานเปลือกสับปะรดผสมกับกาวแปงเปยก โดยเตรียมแปงมัน 200 กรัม: น้ํา 1
ลิตร นํามาตมใหละลายจนเขากันจากนั้นทําการผสมทั้ง 4 อัตราสวน ดังนี้ 80:20 70:30 60:40 50:50
1.5 นําสวนผสมทั้ง 4 อัตราสวน มาอัดแทงดวยเครื่องอัดแบบเกลียวแบบอัดเย็น ถานจะ
ถูกบีบอัดและถูกดันออกมาอยางตอเนื่องทางรางที่รองรับไวที่ปลายกระบอก
1.6 นําถานที่อัดแทงแลวไปอบใหแหง เพื่อไลความชื้นออกจากถานในกระบวนการสุดทาย
จะได ถา นอั ดแท งรู ปทรงกระบอกขนาดเสนผา นศู นย กลาง 4 เซนติเมตร เสนผ านศูนยกลางรูกลวง
1 เซนติเมตร และความยาว 10 เซนติเมตร
2. การทดสอบคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรด
2.1 การวิเคราะหหาคาปริมาณความชื้น ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3173
2.2 การวิเคราะหหาคาปริมาณเถา ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3174
2.3 การวิเคราะหหาคาความรอน ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 5865
3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) ตามแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) โดยเปรียบเทียบความแตกตาง
คาเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองแบบ Duncan Multiple Rang Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. กระบวนการผลิตถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรด
ถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรดที่ผสมตัวประสานทั้ง 4 อัตราสวน คือ 80:20 70:30
60:40 และ 50:50 พบวามีสีดําสนิท ไมเปราะแตกงายหลังจากแหงแลว อัดแทงงาย มีผิวเรียบเนียน
ลักษณะของพื้ นผิวถ านอั ดแท งจากเปลือกสับปะรดมีลักษณะใกลเคียงกันทั้ง 4 อัตราสวน โดยถา น
อั ด แท งมี รู ป ทรงกระบอกขนาดขนาดเส นผา นศูน ย ก ลาง 4 เซนติเ มตร เสนผา นศูนย ก ลางรู ก ลวง
1 เซนติเมตร และความยาว 10 เซนติเมตร ดังภาพที่ 1 (Figure 1)

Figure 1 Charcoal from pineapple peel
2. ผลการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติทางเชื้อ เพลิ งของถา นอัด แทงจากเปลือกสั บ ปะรด โดยหาคา
ปริมาณความชื้น ปริมาณเถา คาความรอน
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2.1 ผลของการศึกษาหาคาปริมาณความชื้นของถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรด
จากการทดสอบหาคาปริมาณความชื้นของถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรด พบวา
ปริมาณความชื้นของถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรดในอัตราสวน 80:20 70:30 60:40 และ 50:50
มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 5.02, 5.45, 5.99 และ 6.65 ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 1 (Table 1)
จากการทดลอง พบวาคาปริมาณความชื้นแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไร
ก็ตามปริมาณความชื้นไมเกินเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุม ชน ซึ่งกําหนดไววาปริมาณความชื้นตอง
ไมเกินรอยละ 8 อัตราสวนที่มีคาความชื้นนอยที่สุดคืออัตราสวน 80:20 ในขณะที่ปริมาณความชื้นมีคา
เพิ่มมากขึ้นเมื่อปริมาณอัตราสวนของกาวแปงเปยกที่เพิ่มขึ้นในอัตราสวน 70:30 60:40 และ 50:50
ตามลําดับ ซึ่งความชื้นขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่เปนสวนประกอบของกาวแปงเปยกของแตละอัตราสวน
Table 1 Moisture content of pineapple charcoal
The ratio of fuel
Moisture Content (%)
Average Moisture Content (%)
80:20 (1)
5.03
80:20 (2)
5.01
5.02d±0.012
80:20 (3)
5.03
70:30 (1)
5.47
70:30 (2)
5.46
5.45c±0.021
70:30 (3)
5.43
60:40 (1)
6.01
60:40 (2)
6.01
5.99b±0.029
60:40 (3)
5.96
50:50 (1)
6.67
50:50 (2)
6.63
6.65a±0.020
50:50 (3)
6.65
Remark Values are expressed as means ± S.D., The different symbols (a, b, c, d) in same column
denote the significant difference (p < 0.01).

2.2 ผลของการศึกษาคาปริมาณเถาของถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรด
จากการทดสอบหาคาปริมาณเถาของถานอัดแทงจากเปลื อกสั บปะรดที่น้ําหนัก
เดียวกัน พบวาคาปริมาณเถาของถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรด ในอัตราสวน 80:20 70:30 60:40 และ
50:50 มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 6.19, 6.30, 6.44 และ 6.76 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 (Table 2)
จากการทดลอง พบวาคาปริมาณเถาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมมีปริมาณ
เถาที่เกินเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งกําหนดไววาปริมาณเถาตองไมเกินรอยละ 8 อัตราสวนที่มี
ปริมาณเถานอยที่สุดคืออัตราสวน 80:20 ในขณะที่ปริมาณเถาไดมีคาเพิ่มมากขึ้นเมื่อปริมาณอัตราสวน
ของกาวแป งเป ยกที่ เพิ่ มขึ้ นในอั ตราสวน 70:30 60:40 และ 50:50 ตามลําดับ เนื่องจากการอัดแทง
แบบเย็นจะเกิ ดปริมาณเถ าน อย เพราะประกอบดวยผงถานขนาดเล็ก เมื่อไดรับความรอนจะเกิดการ
ลุกไหมอยางรวดเร็ว เถาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากตัวประสานที่ผสมลงไปมากกวา (Uttamaprakrom &
Vitidsant, 2012) ซึ่งในกาวแปงเปยกจะมีปริมาณเถามากกวาเชื้อเพลิง เมื่อเพิ่มปริมาณกาวแปงเปยกไป
จึงทําใหเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ ทําใหปริมาณเถาเพิ่มมากขึ้นตามอัตราสวน
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Table 2 Ash content of pineapple charcoal
The ratio of fuel
Ash content (%)
Average ash content (%)
80:20 (1)
6.19
80:20 (2)
6.18
6.19d±0.012
80:20 (3)
6.20
70:30 (1)
6.29
70:30 (2)
6.30
6.30c±0.006
70:30 (3)
6.30
60:40 (1)
6.44
60:40 (2)
6.43
6.44b±0.015
60:40 (3)
6.46
50:50 (1)
6.75
50:50 (2)
6.72
6.76a±0.046
50:50 (3)
6.81
Remark Values are expressed as means ± S.D., The different symbols (a, b, c, d) in same column
denote the significant difference (p < 0.01).

2.3 ผลของการศึกษาคาความรอนตัวของถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรด
จากการทดสอบหาคา ความรอ นของถา นอั ด แท งจากเปลื อกสับ ปะรดที่น้ํา หนัก
เดียวกัน พบวาในอัตราสวน 80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 มีคาเทากับ 5,241.95, 5,101.90,
5,060.42 และ 5,051.51 แคลอรีตอกรัม ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 (Table 3)
Table 3 Heating value of pineapple charcoal
The ratio of fuel

Heating
Average Heating value
value(Cal/g)
(Cal/g)
80:20 (1)
5,239.87
80:20 (2)
5,243.60
5,241.95a±1.90
80:20 (3)
5,242.38
70:30 (1)
5,101.87
70:30 (2)
5,100.90
5,101.90b±1.00
70:30 (3)
5,102.89
60:40 (1)
5,061.40
60:40 (2)
5,058.39
5,060.42c±1.76
60:40 (3)
5,061.48
50:50 (1)
5,053.78
50:50 (2)
5,049.86
5,051.51d±2.03
50:50 (3)
5,050.89
Remark Values are expressed as means ± S.D., The different symbols (a, b, c, d) in same column
denote the significant difference (p < 0.01).
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จากการทดลอง พบวา อัตราสวนที่มีป ริมาณคาความรอนมากที่สุดคืออัตราสวน
80:20 ในขณะที่ปริมาณความรอนมีคาลดนอยลงเมื่อปริมาณอัตราสวนของกาวแปงเปยกที่เพิ่มขึ้นใน
อัตราสวน 70:30 60:40 และ 50:50 ตามลําดับ เนื่องจากการเผาเชื้อเพลิงกอนที่จะมาทําการอัดแทงนั้น
ทําใหมีปริมาณคารบอนเสถียรสูงสงผลใหคาความรอนสูงตามไปดวย จึงทําใหคาความรอนเพิ่มขึ้นตาม
สัดสวนของถานที่เพิ่มขึ้น (Uttamaprakrom & Vitidsant, 2012) ซึ่งคาความรอนของถานอัดแทงจาก
เปลื อกสับปะรดสูงกว าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเปลือกสับ ปะรดที่ไมไดผา นกระบวนการคารบอไนเซซัน
(Cabonization) ใหเปนถาน ซึ่งมีคาความรอนอยูท่ี 3,235-3,389 แคลอรีตอกรัม (Tantisattayakul
et al., 2015)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า ความร อ นของถ า นอั ด แท ง จากเปลื อ กสั บ ปะรดกั บ
ถานกะลามะพราว ซึ่งมีคาความรอนอยูที่ 7,159.60 แคลอรีตอกรัม ถานเหงามันสําปะหลัง ซึ่งมีคาความ
รอนอยูที่ 4,307.90 แคลอรีตอกรัม (Phutteesakul, 2010) และถานอัดแทงจากเปลือกกลวย ซึ่งมีคา
ความรอนอยูที่ 5,028.63 แคลอรีตอกรัม (Mopoung, 2017) พบวา ถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรดมี
คาความรอนนอยกวาถานกะลามะพราว แตมีคาความรอนใกลเคียงกับถานอัดแทงจากเปลือกกลวยและ
ถานเหงามันสําปะหลั ง แตถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรดมีคาความชื้นและปริมาณเถาที่ดีกวาถาน
อัดแทงทั้ง 3 ชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชเปนเชื้อเพลิงได
จากการทดสอบคุ ณสมบัติทางเชื้ อเพลิง ไดแก คาความรอ น ความชื้นและปริมาณเถาของ
ถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรด พบวาเปลือกสับปะรดเปนวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ตาง ๆ สามารถนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนถานอัดแทงสําหรับใชในครัวเรือนได เพราะมีสมบัติ
ทีเ่ หมาะสมและคุมคา วิธีการทําไมยุงยากซับซอน ทุกครัวเรือนสามารถทําไดเองเพื่อนําไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันไดและเปนการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาแปรรูปใชประโยชน ถามีการนํามาใช
ในรูปของถานอัดแทงกันอยางแพรหลาย สามารถลดปริมาณขยะและรักษาสภาพแวดลอมได และเปน
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับเปลือกสับปะรดอีกดวย
สรุปผลการวิจัย
การผลิตถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรดโดยผสมกับกาวแปงเปยกทั้ง 4 อัตราสวน คือ 80:20
70:30 60:40 และ 50:50 ขึ้นรูปไดถานอัดแทงรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนย กลาง 4 เซนติเมตร
เสนผานศูนยกลางรูกลวง 1 เซนติเมตร และความยาว 10 เซนติเมตร มีลักษณะสีดําสนิท ผิวเรียบเนียน
อั ด แทงง าย ไม เปราะแตกหั กง ายหลัง จากแหงแลว เมื่อเปรีย บเทียบคุณ สมบัติทางเชื้อเพลิงของ
ถา นอั ดแทง จากเปลือ กสับ ปะรด โดยทดสอบหาคาปริม าณความชื้น ปริมาณเถา และคาความรอน
ทั้ง 4 อั ตราส วน พบว าผ านคุ ณลั กษณะที่ ต อ งการตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน (มผช.) เมื่ อ นํ า
คาความรอนของถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรดมาเปรียบเทียบกับคาความรอนของไมหรือฟน พบวา
คาความรอนของถานอัดแทงจากเปลือกสับปะรดต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบเทียบกับคาความรอนของถานไม
แตคาความรอนยั งอยูในเกณฑมาตรฐาน จึงเหมาะสมที่จะนํามาทดแทนเชื้อเพลิงในครัวเรือนไดดี
ซึ่งอัตราสวนที่เหมาะสมและแนะนําใหผลิตใชจริงในทางปฏิบัติ คืออัตราสวน 80:20 เนื่องจากสมบัติทาง
เชื้อเพลิงดีกวาอัตราสวนอื่น
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