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บทคัดยอ  
        การวิจัยครังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อนําเศษวัสดุเหลือใชทางการ 
เกษตรมาหาอัตราสวนที่เหมาะสมในการอัดข้ึนรูปเชื้อเพลิงแข็ง โดย
ใชแปงเปยก (อัตราสวนแปงมันสําปะหลัง:นํ้า 1:10 ) เปนตัวประสาน 
และเพื่อออกแบบและสรางเตาเผาถานจําลองสําหรับเปนส่ือการเรียน
การสอน  วัสดุที่นํามาใช คือ ผงถานจากไมยางพารา จากลูก
ตาลโตนด โดยใชแปงเปยก (อัตราสวนแปงมันสําปะหลัง : นํ้า 1:10 ) 
เปนตัวประสาน  ในการทดลองนี้ไดจัดชุดการทดลองประกอบดวย
อัตราสวนผสมระหวางผงถานกับแปงเปยกดวย  อัตราสวน 1.25 : 1, 
1.5 : 1,  2 : 1, 3 : 1 และ 4 : 1  นําผงถานผสมจํานวน 60 กรัม  อัดข้ึน
รูปดวยเครื่องอัดไฮโดรลิกดวยแรงดัน10 ตัน อัตราสวนละ 4 กอน นํา
กอนถานที่ไดไปชั่งนํ้าหนัก วัดความสูง และอบแหงที่ 110 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนํากอนถานมาหาคาความ
คงทนตอแรงกดกระทบ ไดกอนถานที่หาคาความคงทนตอแรงกด
กระทบแลว  ใชอัตราสวนที่ไดไปข้ึนรูปและหาประสิทธิภาพและ
คุณสมบัติของถานอัดแทงตอไป  ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนที่
เหมาะสมในการขึ้นรูป  ผงถาน : แปงเปยก เทากับ 1.5 : 1 ซ่ึงทนตอ
แรงตกกระทบได 100 %  มีคาความหนาแนนมีคาเฉลีย่  0.72  g/cm3  
( 717 g/cm3 )  มีคา bulk density  ได 500 kg/m3มีคาพลังงานความ
รอนเฉลี่ย 660 Cal/g อแรงกดไดสูงสุด  450 kg  (4500 N) 

คา bulk density  ได 500 kg/m3 และมีไดคาพลังงานความรอนที่ใช
ตมนํ้าเฉลี่ย 660 Cal/g  ซ่ึงไมแตกตางจากถานไมและถานอัดแทงที่
มีขายในทองตลาดทั่วไป   

 
1. บทนํา  
       ถานนับเปนพลังงานที่ใหความรอนอันเปนภูมิปญญาที่สืบ
เน่ืองมาจากบรรพบุรุษของเราแตโบราณ   ซ่ึงแตกอนน้ันคนโบราณ
ใชถานและไมฟนในการประกอบอาหาร และถานที่นํามาใชน้ัน
สามารถเผาไดจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรสูง ทั้งน้ีการใชถาน
จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรยังชวยลดการตัดไมเพื่อผลิตถาน        
ถานอัดแทงจึงเปนผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนถานจากปาธรรมชาติ
ที่กําลังจะหมดไปไดอยางสมบูรณ     ถานยังเปนพลังงานเชื้อเพลิงที่
มีราคาถูก หาไดงาย คุมคาการลงทุนกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ 
ประกอบกับชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูมีอาชีพเกษตรกรรม  ทําใหมีเศษ
จากผลผลิตทางการเกษตรเหลือทิ้งมากมาย อาทิเชน แกลบ  ซัง
ขาวโพด ปกไมยางพารา และเศษกิ่งไมที่เหลือจากการตัด เหลานี้
สามารถนํามาใชประโยชนในแงของพลังงานทดแทนฟนและถานได 
การนําเอาเศษวัสดุทางการเกษตร เศษถานและผงถานที่ไมไดขนาด 
มาแปรสภาพโดยผานกระบวนการอัดแทง ซ่ึงเปนการนําเอา
เชื้อเพลิงกลับมาใชใหม และเปนการเพิ่มคุณคาอีกทางหนึ่ง และเปน
แนวทางหนึ่งที่จะชวยรักษาและอนุรักษ ทรัพยากรปาไมของชาติที่
เหลือนอยลงทุกวัน   

         ดั ง น้ัน ผู วิ จัย จึง มีความสนใจที่ จะ นําวัสดุ เหลือใชทาง
การเกษตรมาหาอัตราสวนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปถานอัดแทง วัสดุ
ที่นํามาใชคือ ผงถานไมยางพารา  ผงถานจากลูกตาลโตนด  ผงถาน
จากตนขาวโพด โดยใชแปงเปยก (อัตราสวน  แปงมันสําปะหลัง : 
นํ้า  1 : 10 ) เปนตัวประสาน และสรางแบบจําลองเตาเผาถานเพื่อ
นําไปใชเปนส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 
2. วัสดุ อุปกรณและวิธีการ   
          กิจกรรมที่ 1  การหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมในการขึ้นรูป 
และหาคาความคงทนตอแรงตกกระทบของถานอัดแทง 
          วัสดุที่นํามาใชคือ ผงถานจากไมยางพารา  ผงถานจากลูก
ตาลโตนด โดยใชแปงเปยก (อัตราสวนแปงมันสําปะหลัง : นํ้า 1:10 ) 
เปนตัวประสาน  ตาชั่ง นาฬิกาจับเวลา เวอรเนีย เครื่องอัดไฮโดรลิก   
           
วิธีการทดลอง 
     1. ในการทดลองนี้ไดจัดชุดการทดลองประกอบดวยอัตราสวน 
ผสมระหวางผงถานกับแปงเปยกดวย  อัตราสวน 1.25 : 1, 1.5 : 1,  
2 : 1, 3 : 1 และ 4 : 1  นําผงถานผสมจํานวน 60 กรัม  อัดข้ึนรูป
ดวยเครื่องอัดไฮโดรลิกดวยแรงดัน 10 ตัน อัตราสวนละ 4 กอน นํา
กอนถานที่ไดไปชั่งนํ้าหนัก วัดความสูง และอบแหงที่ 110 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนํากอนถานมาหาคา
ความคงทนตอแรงกดกระทบ โดยนํากอนถานอัดแทงตัวอยางปลอย
ใหตกลงมาจากที่สูง 2  เมตร ดูวาแตกหรือไม   นํามวลสวนเหลือ
จากการแตกเปนผงมาช่ังนํ้าหนัก  แลวหาคาเปอรเซ็นตการแตกหัก

จากสูตร  % การแตกหัก  =   มวลที่เหลือจากการตกแตก  
                                           มวลเดิม 
    2. นําอัตราสวนของถานที่ผานการหาคาความคงทนตอแรงกด
กระทบใชเปนอัตราสวนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปและหาประสิทธิภาพ
และคุณสมบัติของถานอัดแทงตอไป  
    3.  ข้ึนรูปถานเพื่อใชเปนถานตัวอยางในการหาประสิทธิภาพและ
คุณสมบัติของถานอัดแทง 
    4.  หาความหนาแนนและปริมาณความชื้น ของผงถาน จากไม
ยางพาราและลูกตาลโตนด โดยใชบิกเกอรที่ทราบปริมาตร ตวงผง
ถานและชั่งนํ้าหนัก  ( 5 คร้ัง ) นํามาหาคาเฉลี่ย  จากนั้นคํานวณหา
ความหนาแนนของผงถานไมยางพาราและลูกตาลโตนด 
   5.  หาความหนาแนนและปริมาณความชื้น ของถานอัดแทงโดย ใช

สูตรความหนาแนน  =        มวลของผงถาน (g)  
                                            ปริมาตร(cm3)  
 
สูตรเปอรเซ็นตความชื้นในชีวมวล ( Mct)       =  mH20 x 100 

                                                    mtotal 



         

   6.  หาคาความสามารถในการตานทานตอแรงกด โดยนํากอนถาน
อัดแทงมาทดสอบหาคาความสามารถในการตานทานตอแรงกด      
ซ่ึงไดทดลองหา   2  วิธีคือ 

6.1 ใชวัตถุซ่ึงมีนํ้าหนัก 100  kg  ตามที่กําหนดมากดทับ
กอนถาน ดูวาแตกหรือไม 

6.2 ทดสอบดวยเครื่องทดสอบแรงกดดินแบบ Unconfined  
Compression  ทําการทดสอบกอนถานตัวอยาง  โดยเอากอนถาน
วางบนถาดแลวหมุนใหถาดดานบนกดลงบนชิ้นงาน  จนชิ้นงานแตก
เปนผง  ทําการอานคาแรงที่กด 
    7.  หาคา bulk density   โดยนํากอนถานอัดแทงมาวางซอนทับ 
ในภาชนะที่เตรียมไวขนาด กวาง 10 cm ยาว 10 cm สูง 10 cm  ชั่ง
นํ้าหนักกอนวัสดุที่ใสลงไปในภาชนะ  แลวคํานวณหาคา bulk 
density  ไดจากสูตร 

bulk density  =    มวลกอนวัสดุที่บรรจุ 
                                                     ปริมาตรที่บรรจุ 
    8. หาคาพลังงานความรอนของเชื้อเพลิง  โดยนํากอนถาน
เชื้อเพลิงแข็งมาเผาใหรอนแดงแลวนําไปตมนํ้าปริมาตร 300 cm3  
วัดอุณหภูมิของนํ้ากอนตมหลังตมทุกๆ 5 นาที เปนเวลา 20  นาที  
เปรียบเทียบอุณหภูมิของนํ้าที่เพิ่มข้ึน และคํานวณหาคาพลังงาน
ความรอนของเชื้อเพลิง  
 

     กิจกรรมที่ 2  ออกแบบและสรางเตาเผาถานจําลองสําหรับ
เปนส่ือการเรียนการสอน 
     วัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลองกิจกรรมนี้ประกอบดวย กระปองสี
ขนาดปริมาตร 2,000 cm3 เปนเตาเผา  ของอสเตนเลสขนาด 1 น้ิว
เปนของอ  และทอเหล็ก 1 น้ิว ยาว 18 cm เปนปลองควัน  เศษไม 
ตาชั่ง 2 กิโลกรัม ปูนทนไฟ ไมกระดานอัดหนา 8 มิลลิเมตร  
     ข้ันตอนการสรางเตาเผาถานจําลอง 
     ออกแบบเตาเผาถานจําลองตรงกับแนวคิดที่ตั้งไว โดยการยอ 
สวนจากเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร ลงมา 100 สวน  จากนั้นเตรียม
วัสดุอุปกรณการสรางเตา  เม่ือพรอมแลวเร่ิมสรางเตาเผาถานจําลอง
ตามแบบที่สรางไว นําไปทดสอบการใชงาน  หากเผาเกิดถานไดจริง
ตามทฤษฎี  จึงจะทําการสรุป และอธิบายผล พรอมจัดทําคูมือการใช
เตาเผาถานจําลอง เพื่อใชเปนส่ือชุดการสอนรวมกับเตาชีวมวลตอไป 
 
3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล 

จากกิจกรรมที่ 1 การหาอัตราสวนที่เหมาะสมในการขึ้นรูป  
พบวาอัตราสวนที่เหมาะสมคือ อัตราสวนผงถานกับแปงเปยก 1.5 : 
1 และสามารถหาคาความคงทนตอแรงตกกระทบ  ได 100 %  
หลังจากนั้นไดทําการขึ้นรูปตัวอยางถานอัดแทง เพื่อนําไปใชศึกษา

ทดสอบหาประสิทธิภาพและคณุสมบัติของถานอัดแทง ดังน้ี  

- หาคาความหนาแนนและปริมาณความชื้นของผงถานและ 

ถานอัดแทง จากไมยางพาราและตาลโตนด พบวาคาความหนาแนน

ของผงถานและถานอัดแทงไมไดแตกตางกัน โดยคาความหนาแนน

มีคาเฉลี่ย  0.72  g/cm3  ( 717 kg/m3 )  ทั้งน้ีเน่ืองจากอนุภาคของ

ผงถานมีขนาดเล็กมากอยูแลว เม่ือนําไปอัดจึงไมมีผลตอคาของ

ความหนาแนน ซ่ึงตางจากการที่เราอัดเศษวัสดุทางการเกษตรชนิด

อื่น เชน ทลายปาลม ซ่ึงมีขนาด ชองวาง กอนและหลังอัดตางกัน

มาก   

- นํ้าหนักของถานอัดแทงเม่ืออบแหงแลวปริมาณความชืน้ 

หรือนํ้าหนักหายไปเฉลี่ย 24 %  โดยมีการบันทึกนํ้าหนักถานกอน

อบ และหลังอบทุกๆ  3 ชั่วโมง พบวาน้ําหนักของถานลดลงเรื่อยๆ

จนเกือบคงที่ เม่ือเวลา ผานไป 24 ชั่วโมง  ดังแสดงในรูปที่ 1 หาก

ปลอยทิ้งไว จนครบ  48 ชั่วโมง พบวากอนถานจะแหงและแข็งมาก 

มีรอยแตกราว และยากตอการจุดติดไฟ ซ่ึงสอดคลองกับคาจุดอิ่มตัว

เสนใยอันเปนจุดบงบอกถึงการหดตัวหรือการบวมตัวของเน้ือไมหาก

มีการดึงนํ้าออกหรือเติมนํ้าเขาไปในเนื้อไม  โดยทั่วไปจุดอิ่มตัวเสน

ใยของไมจะอยูที่ประมาณ 23-27% ของมวลรวมทั้งหมด 
 

 
 

    รูปที่ 1  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักถานที่ลดลง  

              (กรัม)  กับเวลาในการอบแหง (ชั่วโมง) 

- การหาคาความสามารถในการตานทานตอแรงกด โดย 
นํากอนถานอัดแทงมาทดสอบหาคาความสามารถในการตานทานตอ
แรงกดดังน้ี  คือ  ใชวัตถุซ่ึงมีนํ้าหนักตามที่กําหนดมากดทับ พบวา
กอนถานอัดแทงสามารถตานทานแรงกดไดสูงสุด  100  kg ตาม
วัตถุประสงคที่วางไว และไดทําการทดสอบดวยเครื่องทดสอบแรงกด
ดินแบบ Unconfined Compression  เพื่อหาคาความสามารถในการ
ตานทานตอแรงกดสูงสุด พบวาถานอัดแทงสามารถทนตอแรงกดได
สูงสุด  450 kg  (4500 N) ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2   แรงกด (นิวตัน) กับเวลา (วินาที ) ที่ใชในการทดสอบ  

- การหาคา bulk density   โดยนํากอนถานอัดแทงมา 



         

วางซอนทับในภาชนะที่เตรียมไวขนาด กวาง 10 cm ยาว 10 cm สูง 
10 cm  ชั่งนํ้าหนักกอนวัสดุที่ใสลงไปในภาชนะได 0.5  kg  แลว
คํานวณหาคา bulk density  ได 500 kg/m3   ซ่ึงจากผลการทดลอง
พบวาคาของความหนาแนนของผงถานกอนอัดแทงมีคา 717 kg/m3 
หลังจากอัดแทงแลว คํานวณหาคา bulk density  ได 500 kg/m3   
อธิบายไดวาชองวางระหวางมวลลดลงจากตอนที่ยังเปนวัตถุดิบ 200 
kg/m3   ซ่ึงพบวาลดลงไมมาก เน่ืองจากขนาดอนุภาคดังที่กลาว
มาแลวในเรื่องความหนาแนน  แตเปนแนวทางในการอธิบายไดวา
การอัดแทงเปนการแกปญหาการลดพื้นที่ในการขนยายวัตถุดิบ
ทางการเกษตรไดโดยการอัดข้ึนรูป เชน ฟางอัดแทง 
 

- การหาคาพลงังานความรอนของเชื้อเพลิง  พบวาคา 
พลังงานความรอนของถานอัดแทงที่ข้ึนรูปไดมีคาพลังงานความรอน
เฉลี่ย 660 Cal/g  ซ่ึงไมแตกตางจากถานไมและถานอัดแทงที่มีขาย
ในทองตลาดทั่วไป  ซ่ึงอธิบายไดจากการสังเกตการเผาไหมพบวา
ถานไมชวงเวลาที่ลุกไหมหมดทั้งกอนจะ ลุกไหมติดไฟไดเร็ว ให
พลังงานความรอนออกมากกวา แตหากเราปลอยทิง้ไวตอไป
อุณหภูมิจะคอยๆลดลง เพราะถานจะมอดและไมติดไฟ ซ่ึงตางจาก
ถานอัดแทงซ่ึงจะติดไฟทั้งกอนเปนเวลานานกวา 
 

 
รูปที่ 3  อุณหภูมิของนํ้า (องศาเซลเซียส)  กับเวลาที่ใชในการตมนํ้า 

(นาที) 

 
 
จากกิจกรรมที่ 2 ออกแบบและสรางเตาเผาถานจําลองสําหรับ
เปนส่ือการเรียนการสอน 
       เตาเผาถานจําลองตามแบบที่สรางไว  นําไปทดสอบการใชงาน  
เผาเกิดถานไดจริงแตปริมาณถานที่เกิด เวลาในการเผา และปดเตา 
ตองมีการทดลองซ้ําๆ เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนในการเกิด เวลาที่
พอเหมาะ เทียบกับเตาเผาถาน 200 ลิตรตอไป  จึงจะทําการสรุป 
และอธิบายผล พรอมจัดทําคูมือการใชเตาเผาถานจําลอง เพื่อใชเปน
ส่ือชุดการสอนรวมกับเตาชีวมวลตอไปได 
 
4. สรุปผล  

          อัตราสวนในการข้ึนรูปถานอัดแทง โดยใชแปงเปยกเปน
ตัวประสาน พบวาอัตราสวนที่ดีในการข้ึนรูปใชผงถานตอแปงเปยก
ในอัตราสวน 1.5 : 10 อัดดวยเครื่องอัดไฮโดรลิกแรงดัน 10 ตัน ทํา

ใหไดกอนถานอัดแทงที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพใกลเคียงกับถาน
อัดแทงที่มีขายตามทองตลาด และดีกวาถานไม  ตนทุนการผลิตต่ํา
เราจึงสามารถนําเอาเศษวัสดุทางการเกษตร เศษถานและผงถานที่
ไมไดขนาด มาแปรสภาพโดยผานกระบวนการอัดแทง ซ่ึงเปนการ
นําเอาเชื้อเพลิงกลับมาใชใหม และเปนการเพิ่มคุณคาอีกทางหนึ่ง 
อีกทั้งเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยรักษาและอนุรักษ ทรัพยากรปาไม
ของชาติที่เหลือนอยลงทุกวัน   
 
5. ขอเสนอแนะ  

1. การทดลองสรางเตาจําลองขนาดเล็กหรือส่ือจําลองใดๆ 
เพื่อนําไปใชงานไดจริง ใชเปนส่ือประกอบการเรียนการสอน และ
ใหผลการทดลองคงที่ นาจะมีการคํานวณมาตราสวนที่แนนอน และ
ผลิตออกมาเปนส่ือตนแบบที่มีการจดสิทธิบัตรไดในอนาคต  

2. การทําวิจัยครั้งตอไปอาจจะศึกษา รูปทรงและขนาด
ของรูของถานอัดแทง วามีผลตอประสิทธิภาพและสมบัติของถาน
อยางไร 
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