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การหาประสิทธิภาพของแทงเชื้อเพลิงจากถานกะลามะพราวและ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรในการประกอบอาหาร
ศตพล มุ8งค้ํากลาง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร-สิ่งแวดล7อม คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค- เพื่ อ ศึ ก ษาค8 า ความร7 อ นและลั ก ษณะทางกายภาพของแท8 ง เชื้ อ เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต จากถ8 า น
กะลามะพร7าวผสมกับวัสดุเหลือใช7ทางการเกษตร และศึกษาประสิทธิภาพของการใช7แท8งเชื้อเพลิงเปyนแหล8งพลังงานความร7อน
ในการประกอบอาหาร วัสดุเหลือใช7ทางการเกษตรที่นํามาใช7ผสมกับถ8านกะลามะพร7าวเพื่อผลิตเปyนแท8งเชื้อเพลิง ได7แก8 ฟาง
ข7าว และชานอ7อย โดยมีอัตราส8วนของถ8านกะลามะพร7าวต8อฟางข7าวหรือชานอ7อยที่อัตราส8วน 9:1 8:2 7:3 6:4 และ 5:5 โดย
ปริมาตร จากการทดลองพบว8า แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าวมีค8าความร7อน 6,186.066,014.315,880.26
5,770.74 และ 5,667.04 Kcal/Kg ตามลําดับและมีค8าความชื้นเปyนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ-ชุมชน ส8วนแท8งเชื้อเพลิงจาก
ถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย พบว8ามีค8าความร7อน5,173.584,882.154,881.26 4,775.44 และ 4,710.80 Kcal/Kg
ตามลําดับ ดังนั้นจึงมีเพียงอัตราส8วน 9:1 เท8านั้นที่มีค8าความร7อนเปyนไปตามมาตรฐาน ส8วนผลการประเมินคุณภาพอาหารโดย
ประสาทสั ม ผั ส จากอาหารที่ ป ระกอบขึ้ น โดยใช7 ถ8 า นอั ด แท8 ง ทั่ ว ไปเปรี ย บเที ย บกั บ แท8 ง เชื้ อ เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของการใช7แท8งเชื้อเพลิงเปyนแหล8งพลังงานความร7อนในการประกอบอาหาร โดยใช7วิธี 5 Point Hedonic Scale
วิเคราะห-ข7อมูลโดยใช7 Paired Sample T-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% อาหารที่ใช7ทดสอบได7แก8 เนื้อย8างและหมูย8าง พบว8า
แท8งเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าวสามารถนํามาใช7งานเปyนเชื้อเพลิงเพื่อให7ความร7อนได7ตามมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพในการใช7เปyนแหล8งพลังงานความร7อนในการประกอบอาหาร ได7ใกล7เคียงกับถ8านอัดแท8งโดยทั่วไป ส8วนแท8ง
เชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อยพบว8าหากนํามาใช7เปyนเชื้อเพลิงเพื่อให7ความร7อนพบว8าต7องเปyนแท8งเชื้อเพลิงที่มี
อัตราส8วนของชานอ7อยต่ํา และเมื่อนํามาใช7เปyนเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารประเภทป…§งย8างโดยตรง พบว8ามีประสิทธิภาพต่ํา
กว8าถ8านอัดแท8งโดยทั่วไป
คําสําคัญ: แท8งเชื้อเพลิง, ถ8านกะลามะพร7าว, วัสดุเหลือใช7ทางการเกษตร
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Efficiency of Briquettes from Coconut Shell Charcoal
and AgriculturalWaste for Cooking
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Abstract
This research aims to study on the calorific value and the physical of briquettes from coconut shell
charcoal mixed with agricultural residues and to study on the efficiency of briquettes from coconut shell
charcoal and agricultural residues for cooking. Agricultural residues in this research is straw and sugarcane
bagasses. The ratios of coconut shell charcoal towards straw or sugarcane bagasses ranged from 9:1 8:2
7:3 6:4 and 5:5 by volume. The results of the examination on the calorific value of briquettes from
coconut shell charcoal mixed with straw are 6,186.06 6,014.31 5,880.26 5,770.74 5,667.04 Kcal/Kg
respectively.And moisture content exceededThai Community Product Standard in all ratios. For the
calorific value of briquettes from coconut shell charcoal mixed with sugarcane bagasses are
5,173.584,882.154,881.26 4,775.44and4,710.80 Kcal/Kg respectively.Therefore, only 9:1 with the calorific
value, according to standards.The quality of the food by the sensory test. The comparison of food was
cooked by general briquettes charcoal and briquettes from our produced briquettes. To study the
effectiveness of our produced briquettes about heat source for cookingby using 5 Point Hedonic
Scale.Analyzed data by Paired Sample T-test at the 95% confidence (p<0.05). Tested foods include roast
beef and roast pork were found that the briquettes from coconut shell charcoal mixed with straw can
apply according to community standard and effective to use for the source of heat for cooking was close
to general briquettes charcoal. The briquettes from coconut shell charcoal mixed with sugarcane
bagasses found that if used for heating that should have a low ratio of bagasse and when used for grill
cooking directly found that underperform with general briquettes charcoal.
Keywords: Briquettes,Coconut Shell Charcoal, Agricultural Residues
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1. บทนํา
พลังงานนับว8าเปyนปwจจัยพื้นฐานที่สําคัญต8อการดํารงชีวิต
ของประชาชน รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยัง
มีส8วนเกี่ยวข7องกับสิ่งแวดล7อมทั้งด7านบวกและด7านลบ ใน
ป! พ.ศ. 2558 พบว8า ประเทศไทยต7องพึ่งพาพลังงานจาก
ฟอสซิล (Fossil) ในการขับเคลื่อนระบบต8าง ๆ เปyนหลัก
โดยใช7พลังงานในเชิงพาณิชย- ทั้งสิ้น 2,080 เทียบเท8าพัน
บาร-เรลน้ํามันดิบต8อวัน เพิ่มขึ้นจากป! พ.ศ. 2557 ร7อยละ
1.3 มีสัดส8ว นการนํา เข7าต8อการใช7คิด เปyนร7อยละ 60 โดย
ส8ว นใหญ8มาจากก•า ซธรรมชาติคิด เปyน ร7อ ยละ 44 รองมา
เปyน น้ํา มัน ร7อ ยละ 37 ที ่เ หลือ เปyน ถ8า นหิน ร7อ ยละ 17
พลังงานน้ําและไฟฟ<านําเข7าร7อยละ 2 [1] ดังนั้นนโยบาย
ด7า นพลัง งานของประเทศจึง ให7ค วามสํา คัญ กับ พลัง งาน
ทดแทน โดยเฉพาะพลังงานจากชีวมวลซึ่งมีวัตถุดิบในการ
ผลิต พลัง งานจํ า นวนมาก พลัง งานชีว มวลประเภทแท8ง
เชื้อเพลิง ซึ่งเปyนพลังงานที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข7าถึง
ได7ง8า ยและมีการนํา มาใช7กันอย8า งแพร8ห ลายในครัว เรือ น
แท8ง เชื ้อ เพลิง อาจจะผลิต ขึ ้น จากวัส ดุเ หลือ ใช7ท าง
การเกษตรโดยตรงซึ่งวัสดุเหล8านี้มีการนํามาใช7งานจริงใน
การผลิต กระแสไฟฟ<า เช8น โรงไฟฟ<า พลัง งานฟางที่ใ หญ8
ที่สุดในโลก ที่เมืองเอลี่ ในประเทศอังกฤษซึ่งสามารถผลิต
กระแสไฟฟ<า ได7ม ากถึง 38 เมกะวัต ต- ซึ่ง มากพอที่จ ะให7
พลัง งานแก8 30,000 ครัวเรือ น ใช7ฟางในการผลิตมากถึง
200,000 ตัน ต8อ ป! [2]
หรือ อยู 8ใ นรูป ของถ8า นไม7
(Charcoal) ซึ่ง ผ8า นกระบวนการเผาทํ า ให7เ กิด การกลั ่น
และสลายตัวของสารอินทรีย-ในรูปของแข็งด7วยความร7อน
ในสภาวะขาดออกซิเจน ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ
บราซิล ใ ช7ถ 8า นไม7เ ปyน เชื ้อ เพลิง ใ นการผลิต ถึง กว8า
2,000,000ตันต8อป! [2] ในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะใช7
กะลามะพร7าวซึ่งเปyนวัตถุดิบที่อยู8ในกลุ8มลิกโนเซลลูโลสซึ่ง
มีส8วนประกอบของคาร-บอนสูง[3] มีค วามเหมาะสมที่จ ะ
นํ า มาผลิต เปyน แท8ง ถ8า น จากการศึก ษาของ W.M.A.W
Daud, W.S.W. Ali พบว8ากะลามะพร7าวมีสัดส8วนโดย
น้ํา หนัก ของปริม าณคาร-บ อน ความชื้น ขี้เ ถ7า และสาร
ระเหย ร7อ ยละ 18.60 8.21 0.10 และ 73.09
ตามลําดับ วิเคราะห-ธาตุต8าง ๆ พบว8ามีองค-ประกอบของ
คาร-บ อนไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร- และ ออกซิเ จน

ร7อยละ 50.10 6.85 1.09 0.08 และ 44.64 ตามลําดับ
[4] กะลามะพร7าวยังเปyนของเสียทางการเกษตรที่สําคัญ
ของประเทศฟ…ลิป ป…น ส- และมีค8า ความร7อ นถึง 4,990.44
Kcal/Kg (20,880.0 J/g)[5]เมื่อ แปรรูป เปyน ถ8า นจาก
กะลามะพร7า วพบว8า ให7ค 8า ความร7อ นสูง ถึง 5,184.82
Kcal/Kg (21,693.3 J/g) [6] งานวิจัยนี้จึงนํามาใช7เปyน
ส8วนประกอบหลักของแท8งเชื้อเพลิง ผสมรวมกับฟางข7าง
หรือ ชานอ7อ ย ซึ่ง เปyน แหล8ง วัต ถุดิบ ที่มีลิก โนเซลลูโ ลสสูง
และในประเทศไทยมีจํานวนหลายล7านตันในแต8ละป! [7]
และนอกจากเปyน วัต ถุเ หลือ ใช7ท างการเกษตรที ่น ิย ม
นํามาใช7เชื้อเพลิงชีวมวล ฟางและชานอ7อ ยยังถูกนํามาใช7
เปyนส8วนหนึ่งในการเปyนแหล8งความร7อนเพื่อการประกอบ
อาหารในอดีต ที่ผ8า นมา เช8น ไก8อ บฟาง เปyด อบชานอ7อ ย
เปyนต7น ในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในมุมมอง
ที ่แ ตกต8า งจากงานวิจ ัย ที ่ผ 8า นมา คือ นอกจากศึก ษา
คุณ สมบัต ิท างด7า นค8า ความร7อ นและคุณ ลัก ษณะทาง
กายภาพของแท8ง เชื้อ เพลิง ที่นํา ของเสีย ทางการเกษตร
กลับมาใช7ประโยชน- ยังทําการศึกษาครอบคลุมถึงด7านการ
นํ า ไปใช7ป ระโยชน-ด 7ว ยการนํ า วิธ ีก ารประเมิน คุณ ภาพ
อาหารโดยประสาทสัม ผัส มาใช7เ ปyน เครื่อ งมือ ศึก ษาและ
บ8งชี้ถึงประสิทธิภาพจากการนําแท8งเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นไป
ใช7เปyนพลัง งานความร7อนในการประกอบอาหารโดยตรง
เปรีย บเทีย บกับ ถ8า นอัด แท8ง ที่มีก ารใช7กัน อยู 8ทั่ว ไป โดย
อาหารที่นํา มาทดสอบ ได7แ ก8 เนื้อ ย8างและหมูย8าง ดัง นั้น
งานวิจ ัย นี ้จ ึง เปyน การบูร ณาการองค-ค วามรู 7ทั ้ง ด7า น
เทคโนโลยีพลังงาน แนวคิดทางสิ่งแวดล7อมในการนําของ
เสีย จากวัส ดุเ หลือ ใช7ท างการเกษตรกลับ มาใช7ป ระโยชนและทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ-ด7วยวิธีทางวิทยาศาสตรการอาหาร เพื ่อ สร7า งนวัต กรรมใหม8ที ่ใ ช7เ ทคโนโลยีไ ม8
ซับซ7อนในการผลิตใช7งานได7จริง ประชาชนทั่วไปสามารถ
เ ข 7า ถ ึง ไ ด 7ง 8า ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ป ร ะ ย ุก ต -ใ ช 7ใ น
ชีวิต ประจํา วันหรือต8อ ยอดองค-ค วามรู7เ พื่อเพิ่มมูล ค8า ทาง
เศรษฐกิจได7ต8อไป

61

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
3.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและคาความรอนของ
แทงเชื้อเพลิง
1) วิเคราะห-ความชื้น (% Moisture) ตามวิธี
มาตรฐาน ASTM D3173 โดยการนําตัวอย8างไปอบในเตา
อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปyนเวลา 2 ชั่วโมง
2) วิเคราะห-ปริมาณเถ7า (% Ash) ตามวิธี
มาตรฐาน ASTM D3174 โดยการนําตัวอย8างไปอบที่
อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เปyนเวลา 4 ชั่วโมง
3) วิเคราะห-การหาปริมาณสารระเหย (%
Volatile Matter) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3175 โดยการ
นําตัวอย8างไปเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส
4) วิเคราะห-การหาปริมาณคาร-บอนคงตัว
(%Fixed Carbon) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3172โดย
การนํ า ค8 า ร7 อ ยละของปริ ม าณความชื้ น ค8 า ร7 อ ยละของ
ปริมาณสารระเหย และค8าร7อยละของปริมาณเถ7า มาเข7า
สูตรคํานวณ
5) วิเคราะห-การหาค8าความร7อน(Colorific
Value)ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D5865 โดยใช7เครื่องบอมบแคลอริมิเตอร- (Bomb Calorimeter)

2. วัตถุประสงคG
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาค8 า ความร7 อ นและลั ก ษณะทาง
กายภาพของแท8งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากถ8านกะลามะพร7าวผสม
กับวัสดุเหลือใช7ทางการเกษตรได7แก8 ฟางข7าวและชานอ7อย
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช7แท8งเชื้อเพลิง
ที่ผลิตขึ้นเปyนแหล8งพลังงานความร7อนในการประกอบอาหาร

3. วิธีการศึกษา
3.1 การทําแทงเชื้อเพลิงจากถานกะลามะพราวผสมกับวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร
1) นํากะลามะพร7าว ฟางข7าว และชานอ7อยมาตากให7แห7ง
2) การเผาถ8านกะลามะพร7าว โดยใช7เตาเผาถ8าน
แบบถัง 200 ลิตร แนวนอน
3) การนํา ถ8านกะลามะพร7 าวมาบดละเอีย ด
และนําฟางข7าวละชานอ7อยมาปwžนย8อยให7เปyนผงละเอียด
4) การผสมผงถ8านกะลามะพร7าว และผงจาก
ฟางข7าวหรือชานอ7อย ในอัตราส8วนที่กําหนดโดยปริมาตร
ได7แ ก8 อัต ราส8วน 9:1 8:2 7:3 6:4 และ 5:5 โดยทุ ก
อัต ราส8ว นใช7ผ งมั นสํ าปะหลัง เปy นตั วประสาน 3 ส8ว นโดย
ปริมาตร
5) การอัดแท8งเชื้อเพลิงโดยใช7เครื่องอัดแท8ง
แบบเกลียว

ภาพที่ 2 เครื่องบอมแคลอริมเิ ตอร- (Bomb Calorimeter)
3.3 การศึก ษาประสิ ทธิ ภาพของการใชแทงเชื้อ เพลิ ง ที่
ผลิ ต ขึ้ น เป€ น แหลงพลั ง งานความรอนในการประกอบ
อาหาร
ใช7วิธีการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาท
สัมผัสเปyนเครื่องมือศึกษาประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบ
ระหว8างความชอบของผู7บริโภคต8ออาหารที่ประกอบขึ้นโดย
ใช7แ ท8ง เชื้อ เพลิง ที่ผ ลิต ขึ้น เปyน แหล8ง พลัง งานความร7อ น

ภาพที่ 1 แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าวและ
แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย
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กับ อาหารชนิด เดีย วกัน ที่ใ ช7ถ8า นอัด แท8ง ทั่ว ไปเปyน แหล8ง
ค ว า ม ร 7อ น โ ด ย แ ท 8ง เ ชื ้อ เ พ ล ิง ที ่นํ า ม า ท ด ส อ บ
ประสิท ธิภ าพนั้น ในแต8ล ะแบบจะเลือ กเพีย งอัต ราส8ว น
เดีย ว โดยพิจ ารณาจากสัด ส8ว นของแท8ง เชื ้อ เพลิง ที ่มี
คุณ สมบัต ิท างกายภาพและค8า ความร7อ นผ8า นเกณฑมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ-ชุม ชนถ8า นอัด แท8ง และมีสัด ส8ว นของ
ฟางข7า วหรือ ชานอ7อ ยมากที่สุด การทดสอบทํา โดยให7
คะแนนตามชอบ (Hedonic Scaling Test) ใช7ใ บ
รายงานการทดสอบแบบ 5-Point Hedonic Scale มี
รายการอาหารที่ทํา การทดสอบได7แ ก8 หมูย8า งและเนื้อ
ย8าง
3.4 การวิเคราะหGขอมูล
1) วิเ คราะห-ข7อ มูล โดยใช7ส ถิติเ ชิง พรรณนา
ได7แก8 ค8าเฉลี่ย ส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) วิเคราะห-ข7อมูลโดยใช7ส ถิติเ ชิง วิเ คราะหได7แ ก8 การทดสอบความแตกต8า งระหว8า งค8า กลางจาก
ประชากรที่ไ ม8เ ปyน อิส ระต8อ กัน (Paired Sample Ttest) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ต่ําสุดที่อัตราส8วน 8:2 มีค8า 94.39% ดังที่แสดงในตาราง
ที่ 4.1

4. ผลการวิจัย

4.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคาความรอน
ของถานกะลามะพราวผสมชานออย
จากผลการศึกษาคุณสมบัติค8าความร7อนของแท8ง
เชื้อเพลิงที่มีอัตราส8วนของถ8านกะลามะพร7าวต8อชานอ7อย
พบว8าอัตราส8วน 9:1 มีค8าความร7อนสูงสุดที่ 5,173.58
Kcal/kgที่อัตราส8วน 8:2 7:3 6:4 และ 5:5 มีค8าความร7อน
4,885.15 4,881.26 4,975.44 และ 4,710.80 Kcal/Kg
ตามลําดับ จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพด7านอื่นๆ
ได7แก8 ความชื้น สารระเหย เถ7า และคาร-บอนคงตัว มีผ ล
ต8อไปนี้ ความชื้นที่อัตราส8 วน 9:1 มีค8าสูงสุด 0.1005%
รองลงมาที่อัตราส8วน 5:5 มีค8า 0.0689% และค8าต่ําสุดที่
อัตราส8วน 8:2มีค8า 0.0426% สารระเหยที่อัตราส8วน 9:1 มี
ค8าสูงสุด 2.40% รองลงมาที่อัตราส8วน 6:4 มีค8า 2.36%
และค8าต่ําสุดที่อัตราส8วน 8:2 มีค8า 1.53% ปริมาณเถ7าที่
อัตราส8วน 7:3 มีค8าสูงสุด 12.46% รองลงมาที่อัตราส8วน8:2
มีค8า 12.40% และค8าต่ําสุดที่อัตราส8วน 5:5 มีค8า 8.276%
ปริมาณคาร-บอนคงตัวที่อัตราส8วน 5:5 มีค8าสูงสุด 89.31%

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห-คุณสมบัติทางกายภาพและค8า
ความร7อนของถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าว
อัตราส8วน

ค8าความ

ความ

สาร

ร7อน

ชื้น

ระเหย

(Kcal/Kg)

(%)

(%)

(%)

9:1

6,186.06

0.1013

2.07

3.95

98.88

8:2

6,014.31

0.1021

2.35

3.16

94.39

7:3

5,880.26

0.1064

2.04

2.87

94.98

6:4

5,770.74

0.1233

2.14

3.25

94.48

5:5

5,667.04

0.1352

1.73

3.04

94.73

(ถ8าน
กะลามะพร7าว:

เถ7า

คาร-บอน
คงตัว
(%)

ฟางข7าว)

4.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ
ถานกะลามะพราวผสมฟางขาว
จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถ8าน
กะลามะพร7าวผสมฟางข7าว พบว8า ที่อัตราส8วน 9:1 8:27:3
6:4 และ 5:5 มีค8าความร7อน 6,186.066,014.315,880.26
5,770.74 และ 5667.04
Kcal/Kg ตามลํ า ดั บ ส8 ว น
คุณสมบัติทางกายภาพอื่นๆของถ8านกะลามะพร7าวผสมฟาง
ข7าว พบว8า ความชื้นที่อัตราส8วน 5:5 มีค8าสูงสุด 0.1352%
รองลงมาที่อัตราส8วน 6:4 มีค8า 0.1233% และค8าต่ําสุดที่
อัตราส8วน 9:1 มีค8า 0.1013% สารระเหยที่อัตราส8วน 8:2
มีค8าสูงสุด 2.35% รองลงมาที่อัตราส8วน 6:4 มีค8า 2.14%
และค8าต่ําสุดที่อัตราส8วน 5:5 มีค8า 1.73% ปริมาณเถ7าที่
อัตราส8วน 9:1 มีค8าสูงสุด 3.95% รองลงมาที่อัตราส8วน 5:5
มีค8า 3.04% และค8าต่ํา สุด ที่อัต ราส8ว น 7:3มีค8า 2.87%
ปริม าณคาร-บ อนคงตัว ที ่อ ัต ราส8ว น 7:3 มีค 8า สูง สุด
94.98% รองลงมาที่อัตราส8วน 5:5 มีค8า 94.73% และค8า
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ตารางที่ 4.3ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการใช7 แ ท8 ง
เชื้ อ เพลิ ง จากถ8 า นกะลามะพร7 า วผสมฟางเปy น แหล8 ง
ความร7อนในการประกอบอาหารประเภท เนื้อย8าง

รองลงมาที่อัตราส8วน 6:4 มีค8า 87.43% และค8าต่ําสุดที่
อัตราส8วน 7:3 มีค8า 85.47% ดังที่แสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห-คุณสมบัติทางกายภาพของ
ถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย
อัตราส8วน
(ถ8าน

ค8าความ
ร7อน

ความ
ชื้น

สาร

เถ7า

คาร-บอน

ชนิด

ค8าเฉลี่ย

ค8า

ค8า

ผลวิเคราะห-

สักษณะของ

เชื้อเพลิง

คะแนน

t

p

ทางสถิติที่ระดับ

เนื้อย8าง

ระเหย

ความเชื่อมั่น

ความชอบ

คงตัว

95%
(P>0.05)

(%)

(Kcal/Kg)

(%)

(%)

(%)

9:1

5,173.58

0.1005

2.40

11.06

86.30

8:2

4,885.15

0.0426

1.53

12.40

86.01

7:3

4,881.26

0.0510

2.34

12.46

85.47

6:4

4,975.44

0.0529

2.36

10.13

87.43

5:5

4,710.80

0.0689

2.34

8.27

89.31

กะลามะพร7าว

คุณ

สี

:ชานอ7อย)

กลิ่น

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใชแทงเชื้อเพลิง
ถานกะลามะพราวผสมฟางเป€นแหลงพลังงานความรอน
ในการประกอบอาหารประเภท เนื้อยาง
คะแนนความชอบอาหารประเภทเนื้ อ ย8 า งที่
ประกอบขึ้นโดยใช7ถ8านอัดแท8งทั่วไปเปyนเปyนแหล8งพลังงาน
ความร7 อ น ในเรื่ อ งของสี มี ค8 า อยู8 ที่ 3.65+0.88 กลิ่ น
4.20+0.77 รสชาติ 4.00+0.65 เนื้อสัมผัส 3.45+0.69 และ
ความชอบโดยรวม 3.75+0.91 เนื้อย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7
แท8 ง เชื้ อ เพลิ ง จากกะลามะพร7 า วผสมฟางข7 า ว คะแนน
ความชอบในเรื่องของสีเท8ากับ 3.85+0.88 กลิ่น 3.65+0.75
รสชาติ 4.20+0.89 เนื้อสัมผัส 3.55+1.15 และความชอบ
โดยรวม 4.00+1.17เมื่อเปรียบเทียบกันพบว8าในเรื่องของสี
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว8าไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ยกเว7นเรื่องของกลิ่นมี
ค8าน7อยกว8าอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติดังที่แสดงในตารางที่
4.3

ความชอบ
โดยรวม
หมายเหตุ

A

3.65+0.88

B

3.85+0.88

A

4.20+0.77

B

3.65+0.75

A

4.00+0.65

B

4.20+0.89

A

3.45+0.69

B

3.55+1.15

A

3.75+0.91

B

4.00+1.17

-1.000

0.330

ไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญ

2.342

0.030

แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ

-0.777

0.447

ไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญ

-0.370

0.716

ไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญ

-0.925

0.367

ไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญ

A คือ ถ8านอัดแท8งทั่วไป
B คือ แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าว

4.4 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใชแทงเชื้อเพลิง
ถานกะลามะพราวผสมฟางเป€นแหลงพลังงานความรอน
ในการประกอบอาหารประเภท หมูยาง
คะแนนความชอบอาหารประเภทหมู ย8 า งที่
ประกอบขึ้นโดยใช7ถ8านอัดแท8งทั่วไปเปyนเปyนแหล8งพลังงาน
ความร7อนในการประกอบอาหาร ในเรื่องของสีมี่ค8าเฉลี่ยอยู8
ที่อยู8ที่ 3.65+0.58 กลิ่น 3.25+0.97 รสชาติ 3.75+0.85
เนื้อสัมผัส 3.85+0.99 และความชอบโดยรวม 3.60+0.99
หมูย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7แท8งเชื้อเพลิงจากกะลามะพร7าว
ผสมฟางข7 า ว คะแนนความชอบในเรื่ อ งของสี เ ท8 า กั บ
3.80+0.70 กลิ่น 3.20+0.95 รสชาติ 3.40+0.94 เนื้อสัมผัส
3.40+0.75 และความชอบโดยรวม 3.40+1.05 เมื่ อ
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แท8งเชื้อเพลิงจากจากกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย คะแนน
ความชอบในเรื่องของสีเท8ากับ 3.95+0.89 กลิ่น 2.25+1.02
รสชาติ 2.80+1.15 เนื้อสัมผัส 3.05+1.05 และความชอบ
โดยรวม 2.60+1.19 เมื่อเปรียบเทียบกับถ8านอัดแท8งทั่วไป
พบว8 า เรื่ อ งของสี แ ละเนื้ อ สั ม ผั ส มี ค8 า ไม8 แ ตกต8 า งอย8 า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ส8 ว นเรื่ อ งของกลิ่ น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม พบว8 า มี ค8 า เฉลี่ ย ที่ น7 อ ยกว8 า อย8 า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังที่แสดงในตารางที่4.5

เปรียบเทียบกันพบว8าในเรื่องของสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม พบว8าหมูย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7
แท8งเชื้อเพลิงจากกะลามะพร7าวผสมฟางข7าวมีค8าไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญทางสถิติดังที่แสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการใช7 แ ท8 ง
เชื้ อ เพลิ ง จากถ8 า นกะลามะพร7 า วผสมฟางเปy น แหล8 ง
ความร7อนในการประกอบอาหารประเภท หมูย8าง
คุณ
สักษณะ
ของเนื้อ

ชนิด

ค8าเฉลี่ย

ค8า

ค8า

ผลวิเคราะห-

เชื้อเพลิง

คะแนน

t

p

ทางสถิติที่ระดับ

ย8าง
สี

ความเชื่อมั่น 95%

ความชอบ
A

3.65+0.58

B

3.80+0.70

ตารางที่ 4.5ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการใช7 แ ท8 ง
เชื้ อ เพลิ ง จากถ8 า นกะลามะพร7 า วผสมชานอ7 อ ยเปy น
แหล8งความร7อนในการประกอบอาหารประเภท เนื้อย8าง

(P>0.05)
-1.000

0.330

คุณ

ไม8แตกต8าง

สักษณะ
ของเนื้อ

อย8างมีนัยสําคัญ

ชนิด

ค8าเฉลี่ย

ค8า

ค8า

ผลวิเคราะห-

เชื้อเพลิง

คะแนน

t

p

ทางสถิติที่ระดับ

ย8าง
กลิ่น

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

ความชอบ
โดยรวม
หมายเหตุ

A

3.25+0.97

B

3.20+0.95

A

3.75+0.85

B

3.40+0.94

A

3.85+0.99

B

3.40+0.75

A

3.60+0.99

B

3.40+1.05

0.203

0.841

ไม8แตกต8าง
สี

อย8างมีนัยสําคัญ
1.505

0.149

ไม8แตกต8าง
กลิ่น

อย8างมีนัยสําคัญ
1.630

0.119

ไม8แตกต8าง
รสชาติ

อย8างมีนัยสําคัญ
0.777

0.447

ไม8แตกต8าง
เนื้อสัมผัส

อย8างมีนัยสําคัญ

A คือ ถ8านอัดแท8งทั่วไป
B คือ แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าว

ความชอบ
โดยรวม

4.5 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใชแทงเชื้อเพลิง
ถานกะลามะพราวผสมชานออยเป€นแหลงพลังงานความ
รอนในการประกอบอาหารประเภทเนื้อยาง
คะแนนความชอบอาหารประเภทเนื้ อ ย8 า งที่
ประกอบขึ้นโดยใช7ถ8านอัดแท8งทั่วไปเปyนเปyนแหล8งพลังงาน
ความร7 อ น ในเรื่ อ งของสี มี ค8 า อยู8 ที่ 3.65+0.88 กลิ่ น
4.20+0.77 รสชาติ 4.00+0.65 เนื้อสัมผัส 3.45+0.69 และ
ความชอบโดยรวม 3.75+0.91 เนื้อย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7

หมายเหตุ
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ความเชื่อมั่น 95%

ความชอบ
A

3.65+0.88

B

3.95+0.89

A

4.20+0.77

B

2.25+1.02

A

4.00+0.65

B

2.80+1.15

A

3.45+0.69

B

3.05+1.05

A

3.75+0.91

B

2.60+1.19

(P>0.05)
-1.371

0.186

ไม8แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ

7.322

0.000

แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ

3.943

0.001

แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ

1.566

0.134

ไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญ

3.929

0.001

A คือ ถ8านอัดแท8งทั่วไป
B คือ แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย

แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ
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4.6 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใชแทงเชื้อเพลิง
ถานกะลามะพราวผสมชานออยเป€นแหลงพลังงานความ
รอนในการประกอบอาหารประเภท หมูยาง
คะแนนความชอบอาหารประเภทหมู ย8 า งที่
ประกอบขึ้นโดยใช7ถ8านอัดแท8งทั่วไปเปyนเปyนแหล8งพลังงาน
ความร7อนในการประกอบอาหาร ในเรื่องของสีมี่ค8าเฉลี่ยอยู8
ที่อยู8ที่ 3.65+0.58 กลิ่น 3.25+0.97 รสชาติ 3.75+0.85
เนื้อสัมผัส 3.85+0.99 และความชอบโดยรวม 3.60+0.99
หมูย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7แท8งเชื้อเพลิงจากกะลามะพร7าว
ผสมชานอ7 อ ย คะแนนความชอบในเรื่ อ งของสี เ ท8 า กั บ
3.60+1.10 กลิ่น 2.40+0.88 รสชาติ 3.00+1.26 เนื้อสัมผัส
3.65+0.93 และความชอบโดยรวม 3.25+1.25 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับถ8านอัดแท8งทั่วไป พบว8าทั้งด7านสี เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม มี ค8 า เฉลี่ ย ไม8 แ ตกต8 า งอย8 า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ส8 ว นเรื่ อ งของกลิ่ น รสชาติ พบว8 า มี
ค8าเฉลี่ย ที่น7อยกว8าและแตกต8างอย8างมีนั ยสําคัญ ทางสถิ ติ
ดังที่แสดงในตารางที่ 4.6

5. อภิปรายและสรุป
จากการศึกษาค8าความร7อนและคุณสมบัติของแท8ง
เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ-ชุมชน (มผช.
238/2557) ที่กําหนดให7มีค8าความร7อนไม8น7อยกว8า 5,000
Kcal/Kgและค8าความชื้นไม8เกินร7อยละ 8 โดยน้ําหนัก พบว8า
แท8 ง เชื้ อ เพลิ ง จากถ8 า นกะลามะพร7 า วผสมฟาง ทั้ ง 5
อัตราส8วนมีค8าความร7อนสูงเกินค8ามาตรฐาน ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 4.1และค8าความร7อนแปรผันตามอัตราส8วนฟางข7าว
ต8 อ ถ8 า นกะลามะพร7 า ว ยิ่ ง มี ฟ างข7 า วมากค8 า ความร7 อ นยิ่ ง
น7อยลง ส8วนแท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชาน
อ7อยโดยรวม มีค8าความร7อนต่ํากว8าแท8งเชื้อเพลิงจากถ8าน
กะลามะพร7 า วผสมฟาง คื อ มี ค8 า ความร7 อ นที่ เ กิ ด เกณฑมาตรฐานเพียงแค8อัตราส8วนเดียวคือ ที่อัตราส8วน 9:1 มีค8า
สู ง กว8 า 5,000Kcal/Kgดั ง ที่ แ สดงในตารางที่ 4.2 ซึ่ ง
สอดคล7 อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของN.M.M.
Mitanและ
M.N.S.A. Razimi [8] ที่พบว8าแท8งเชื้อเพลิงจากถ8าน
กะลามะพร7าวและชานอ7อย ที่อัตราส8วน 1:1 1:3 1:5 โดย
น้ําหนัก มีค8าความร7อ นอยู8ที่ 18.80-19.00 MJ/Kg หรื อ
4,493–4,541 Kcal/Kg ทั้งนี้เนื่องจากชานอ7อยมีค8าความ
ร7อนต่ํา (Low Heating Value)ต่ํากว8าฟางข7าวโดยชานอ7อย
มีค8าความร7อนต่ํา ที่ 7.37 MJ/Kg ส8วนฟางข7าวมีค8าความ
ร7อนต่ําที่ 12.33 MJ/Kg [9] ที่มีค8าความร7อนส8วนใหญ8แปร
ผันตามปริมาณของถ8านกะลามะพร7าว แต8เมื่อเปรียบเทียบ
กันพบว8าแท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย
เมื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ได7 แ ก8 ความชื้ น สารระเหย
ปริ ม าณเถ7 าและคาร- บอนคงตั ว พบว8 า ทั้ง หมดอยู8 ใ นเกณฑมาตรฐาน มีค8าความชื้นและสารระเหยต่ําซึ่งทําให7เกิดควัน
ในขณะที่เกิดการเผาไหม7น7อย ส8วนปริมาณคาร-บอนคงตัว
ของแท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าวสูงกว8า
แท8 ง เชื้อ เพลิ งจากถ8 านกะลามะพร7า วผสมชานอ7 อยและมี
ปริมาณเถ7าที่ต่ํากว8าสอดคล7องกับค8าความร7อนที่แตกต8างกัน
ของแท8งเชื้อเพลิงทั้งสอง
ส8 ว นประสิ ท ธิ ภ าพในการใช7 เ ปy น แหล8 ง พลั ง งาน
ความร7อนในการประกอบอาหารประเภท เนื้อย8างและหมู
ย8าง พบว8 าจากการยอมรับ ในผลิต ภัณ ฑ-ข องผู7บ ริโ ภคโดย
อาหารที่ใช7ทดสอบได7แก8 เนื้อย8างและหมูย8าง พบว8า คะแนน
ความชอบอาหารประเภทเนื้อย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7ถ8าน

ตารางที่ 4.6ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการใช7 แ ท8 ง
เชื้ อ เพลิ ง จากถ8 า นกะลามะพร7 า วผสมฟางเปy น แหล8 ง
ความร7อนในการประกอบอาหารประเภท หมูย8าง
คุณ

ชนิด

สักษณะ

เชื้อเพลิง

ของเนื้อ

ค8าเฉลี่ย

ค8า

ค8า

คะแนน

t

p

ความชอบ

ผลวิเคราะหทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%

ย8าง
สี

(P>0.05)
A

3.65+0.58

B

3.60+1.10

A

3.25+0.97

B

2.40+0.88

A

3.75+0.85

B

3.00+1.26

A

3.85+0.99

B

3.65+0.93

ความชอบ

A

3.60+0.99

โดยรวม

B

3.25+1.25

กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส

หมายเหตุ

0.165

0.871

3.101

0.006

ไม8แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ

2.380

0.028

แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ

0.657

0.519

ไม8แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญทางสถิติ

1.129

0.273

ไม8แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญทางสถิติ

A คือ ถ8านอัดแท8งทั่วไป
B คือ แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย
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6. เอกสารอางอิง

อั ด แท8 ง ทั่ ว ไปเปy น เปy น แหล8 ง พลั ง งานความร7 อ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเนื้อย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7แท8งเชื้อเพลิง
จากกะลามะพร7าวผสมฟางข7าว พบว8าในเรื่องของสี รสชาติ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว8าไม8แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ยกเว7นเรื่องของกลิ่นมีค8าน7อย
กว8าอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส8วนคะแนนความชอบอาหาร
ประเภทหมูย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7ถ8านอัดแท8งทั่วไปเปyน
เปy น แหล8 ง พลั ง งานความร7 อ นในการประกอบอาหาร
เปรียบเทียบกับหมูย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7แท8งเชื้อเพลิ ง
จากกะลามะพร7าวผสมฟางข7าว พบว8าในเรื่องของสี กลิ่น
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีค8าไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในส8วนแท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสม
ชานอ7อยเมื่อ นํามาใช7เปy นแหล8งพลังงานความร7อ นในการ
ประกอบอาหารเปรียบเทียบถ8านอัดแท8งทั่วไป พบว8าเนื้อ
ย8างมีสีและเนื้อสัมผัสมีค8าไม8แตกต8างอย8างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ส8 วนเรื่อ งของกลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม
พบว8ามีค8าเฉลี่ยที่น7อยกว8าอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส8วนหมู
ย8า งพบว8า ทั้ง ด7 านสี เนื้อ สั มผั ส และความชอบโดยรวม มี
ค8าเฉลี่ยไม8แตกต8างอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส8วนเรื่องของ
กลิ่น รสชาติ พบว8ามีค8าเฉลี่ยที่น7อยกว8าและแตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ดั ง นั้ น ประสิ ท ธิ ภ าพของแท8 ง เชื้ อ เพลิ ง ในการ
ประกอบอาหารจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟาง ใกล7เคียงกับ
ถ8านอัดแท8งโดยทั่วไป มีข7อควรระวังเพียงอย8างเดียวในเรื่อง
ของกลิ่ น จึ ง ควรหาอั ต ราส8 ว นที่ เ หมาะสมหากต7 อ งการ
นําไปใช7เปyนเชื้อเพลิงเพื่อประกอบอาหารประเภทป…§งย8าง
โดยตรง ส8วนแท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชาน
อ7อยพบว8าหากนํามาใช7เปyนเชื้อเพลิงเพื่อให7ความร7อนพบว8า
ต7องเปyนแท8งเชื้อเพลิงที่มีอัตราส8วนของชานอ7อยต่ํา และเมื่อ
นํามาใช7เปyนเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารประเภทป…§งย8าง
โดยตรง พบว8ามีประสิทธิภาพต่ํากว8าถ8านอัดแท8งโดยทั่วไป
โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นและรสชาติ เนื่องจากแท8งเชื้อเพลิงที่มี
ส8วนผสมของชานอ7อย ถึงแม7จะมีควันที่น7อยแต8มีกลิ่นที่เกิด
ขณะเผาไหม7ที่แรง จนส8งผลต8อกลิ่นและรสชาติของอาหาร
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