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การศึกษาศักยภาพในการผลิตแทงเชื้อเพลิงจากใบสัก
The Potential Study of Charcoal Production from the Teak Leaf
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําใบจากตนสักซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจ
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมักรวงหลนเปนจํานวนมากตลอดทั้ง
ปมาหาอัตราสวนที่เหมาะสม ในการผลิตแทงเชื้อเพลิงโดยใชมูลวัวเปน
ตัวประสานในอัตราสวน70:30, 50:50 และ 30:70 โดยทดสอบหาคา
คุณสมบัติของวัสดุเชื้อเพลิงเบื้องตนไดแก คาความรอน, คาเปอรเซ็นต
เถาคงตัว, คาของสารระเหย, คากํามะถัน และทดสอบคาความรอนดวย
Calorimeter
Bombโดยอัตราสวนที่เหมาะสมและสามารถนําไป
ประยุกตใชตอไปไดคือ อัตราสวนใบสักตอมูลวัวเทากับ 70:30 ซึ่งใหคา
ความรอนเทากับ 18,000 จูลตอกรัม คา%เถาเทากับ1.5% ,คาของสาร
ระเหยเทากับ9.5% ,คากํามะถันมีปริมาณนอยจนไมสามารถวัดคาได
โดยจะพิจารณาจากผลการทดลองหาคาความรอนดวยCalorimeter
Bombเปนเกณฑซงึ่ จะนํามาเปรียบเทียบกับคาความรอนของถานไมที่
ใชกันทั่วไปเทากับ 25,000 จูลตอกรัม โดยแนวโนมความเปนไปไดใน
การนําสิ่งที่เหลือใชในทองถิ่นมาอาทิเชน ใบสัก มาใชเปนแหลง
พลังงานทดแทนฟนและถานไม
สามารถกระทําไดแตจะตองมีการ
ปรับปรุงตัวประสานตอไป เพื่อเปนแนวทางหนึ่งที่จะไดเชื้อเพลิงชนิด
ใหมซึ่งมีราคาถูกโดยใชวัตถุดิบเหลือใชภายในทองถิ่น
Abstract
Despite the highly economic values of teak trees to
Thailand, their leaves are not of any value in any aspects.
However; they are about to become a substitute as fuel of coal or
firewood. But surely, this requires some processes, therefore; the
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purpose of this study is to make practical use of tons of wastelike teak leaves as a cheap alternative source of fuel.
In the method, the finished product will be made up of 2
ingredients namely a teak leaf and cow’s dung in 3 different
ratios: 70:30, 50:50 and 30:70 consecutively.
First, this product needs to be experimented to find out its
general qualities as fuel: heating value, the amount of ash,
volatilize and sulfur. Then, Calorimeter Bomb is used to find out
its heating quality. Finally, it is found that the best ratio between
the leaf and the dung of the 3 is 70:30. This gives off 18,000 J/g
of heat, 1.5% of ash, 9.5% of volatilize and very little sulper.
When compared to firewood which gives off as much heat as
25,000 J/g, there is some possibility of introducing this product as
a cheap-new alternative source of fuel which local raw material
into a market.
1. บทนํา
เชื้อเพลิง คือ สารซึ่งเผาไหม (เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน) กับ
อากาศหรือออกซิเจนแลวใหพลังงานความรอนออกมาในปริมาณที่สูง
พอที่จะนําไปใชประโยชนได เชื้อเพลิงแบงออกเปน 3 สถานะไดแก
ของแข็ง, ของเหลวและแกส ในที่นี้ขอกลาวถึงเชื้อเพลิงในสถานะ
ของแข็งหรือเรียกวาเชื้อเพลิงแข็ง สามารถแบงออกเปน 3 ชนิดไดแก
เชื้อเพลิงแข็งที่เกิดในธรรมชาติไดแก ถานหินและฟน
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ถานหิน(Coal) เกิดจากหินตะกอนชนิดหนึ่ง (Sedimentary rock)
ที่มีองคประกอบของสารอินทรียประเภทคารบอนและออกซิเจนเปน
สวนใหญ
ไมฟน(Firewood) เปนแหลงเชื้อเพลิงแข็งสําหรับมนุษยมาหลาย
ศตวรรษแลว
โดยยังคงเปนเชื้อเพลิงที่สําคัญสําหรับประเทศตางๆ
เพราะสามารถปลูกทดแทนไดในระยะเวลา 5 – 100 ป
เชื้อเพลิงแข็งสังเคราะห
เกิดจากการนําเชื้อเพลิงแข็งที่เกิดใน
ธรรมชาติ มาผานกระบวนการทางความรอนคือ ดารบอไนเซชัน หรือ
ไพโรไลซิส [1]
เชื้อเพลิงประเภทอืน่ ไดแก
ถานพีต เกิดจากการเนาเปอยของพืชในบึงมีปริมาณของน้ําสูงถึง
95% เมื่อนํามาตากแดดจะใหคาความรอนใกลเคียงกับไมฟน คือ 3,820
– 4,776 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม
วัสดุเกษตร
ของเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรบางชนิด สามารถนํามาใชใหพลังงานความรอนและไอน้ําแก
กระบวนการผลิตได
ขยะ ประกอบดวยวัสดุที่ใชเปนภาชนะบรรจุหีบหอตางๆ เผาไหม
ได 50 – 80% เปนกากที่เหลือจากการเผา 5% สามารถนําความรอนไป
ผลิตไอน้ําหรือไฟฟาได แตการเผาไหมจะมีไอของสารเคมีตางๆ อาทิ
เชน คลอรีน, ฟลูออรีน, กํามะถัน, โลหะหนัก เหลานี้เปนสารไดออกซิน
ที่กอใหเกิดการผุกรอนในโลหะได [2]
จากสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเชื้อเพลิงของ
ประชาชน
โดยเฉพาะในชนบทยังนิยมใชฟนและถานคิดเปนรอยละ
16.7 เทียบกับพื้นที่ปาไมของประเทศไทย ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบสําหรับ
ฟนและถานไดลดลงเหลือเพียงรอยละ 25.62 ในปพ.ศ2539 – 2540
ดังนั้นการนําเอาพลังงานทดแทนอื่นๆมาใชใหเปนประโยชน
โดย
ประเทศไทยเปนประเทศทางเกษตรกรรม
ดังนั้นจึงมีสิ่งสูญเสียและ
เหลือใชทางการเกษตรจํานวนมาก โดยเฉพาะทางภาคเหนือการปลูก
สวนสักเพื่อใชในอุตสาหกรรมการทําไมมีอยางกวางขวาง ปริมาณใบสัก
ที่รวงหลนในแตละปมีปริมาณมาก อีกทั้งหากทิ้งไวจะกลายเปนเชื้อไฟ
ในฤดูแลงอีกดวย สําหรับงานวิจัยนี้มีจุดประสงคที่จะศึกษาศักยภาพ
ของใบสักในดานของการนํามาทําเปนแทงเชื้อเพลิงทดแทนถานไม โดย
จะพิจารณาจากคาความรอนเปนหลักเมื่อเปรียบเทียบกับถานไมที่ใชอยู
ในปจจุบัน[3]
2. วิธีการทดลอง
2.1 ขั้นตอนการเตรียมสวนผสม
นําสวนผสมมาอบแหงดวยอุณหภูมิ 102 องศาเซลเซียสเปน
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดความชื้นในสวนผสมดวยเตาอบไฟฟา แลว
นํามาบดใหละเอียด นํามาผสมคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียวรายละเอียดดัง
ตารางขางลางนี้
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ตารางที่1 แสดงสวนผสมและขนาดของแทงเชื้อเพลิง
สวนผสม
ความยาว
เสนผาศูนยกลาง
( เมตร )
( เมตร )
ใบสัก ( 100% )
0.10
0.04
มูลวัว ( 100% )
0.10
0.04
ใบสัก : มูลวัว ( 30:70 )
0.10
0.04
ใบสัก : มูลวัว ( 50:50 )
0.10
0.04
ใบสัก : มูลวัว ( 70:30 )
0.10
0.04
2.2 ขั้นตอนการวิเคราะหคาคุณสมบัติเบื้องตน
การทดสอบคุณสมบัติเชื้อเพลิงอัดแทงโดยใชเครื่อง Calorimeter Bomb
โดยมีกระบวนการเตรียมสารตัวอยางดังนี้
1. นําสารตัวอยางมาบดใหละเอียดแลวจึงนําไปอัดเปนแทงดวย
เครื่องอัดมือดังรูปที่ 1

รูปที่1 แสดงเครื่องมืออัดสารตัวอยางดวยมือ
ลักษณะทางกายภาพของแทงเชื้อเพลิง
รูปราง
ทรงกระบอกตัน
ปริมาตร
78.57 X 10 –8 ลูกบาศกเมตร
น้ําหนัก
1 กรัม
ความหนาแนน
1,272 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
สี
น้ําตาลใบไมแหง
ลักษณะของผิวหนา
เปนเนื้อเดียวกัน
ขนาดของเม็ดเนื้อสาร
เล็กกวา 1 มิลลิเมตร
ความทนทานตอแรงกด
มากกวา 5 นิวตันตอตารางเมตร
ระยะเวลาที่ใหความรอน
30 – 45 นาที
อุณหภูมิในการเผาไหม
100 – 150 องศาเซลเซียส
2. เมื่อไดสารตัวอยางที่อัดเม็ดเรียบรอยแลว จึงนํามาชั่งมวลให
เทากับ 1 กรัม
3. นําสารตัวอยางใสลงในกระบอกแคลอรีมิเตอร เพื่อนําเขาสู
กระบวนการวิเคราะหดวย Calorimeter Bomb ตอไปดังรูป
ที่ 2 และ 3
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4. สรุปและวิเคราะหผลการทดลอง
จากการวิเคราะหคา ความรอนจาก Calorimeter Bomb พบวาแทง
เชื้อเพลิงที่มีสวนผลของใบสักเพียงอยางเดียวใหคาความรอนสูงสุด
ใกลเคียงถานไมมากที่สุดคือ 23,000 รองลงมาคือแทงเชื้อเพลิงที่มี
สวนผสมในอัตราสวนระหวางใบสักและมูลวัวที่ 70 ตอ 30 ใหความรอน
สูงสุดใกลเคียงถานไมมากที่สุดคือ 18,000 จูลตอกรัม และเมื่อผสมมูล
แตกลับมีปริมาณเถาใน
วัวลงไปชวยลดปริมาณสารระเหยลงไปได
เปอรเซ็นตที่สูงขึ้น เนื่องจากในมูลวัวมีสวนประกอบที่ไมสามารถเผา
ไหมไดหมด อาทิเชน เศษกอนหินและเศษเมล็ดพืช

รูปที่2 แสดงการใสสารตัวอยางเพื่อวิเคราะหผลโดย
Calorimeter Bomb

5. ขอเสนอแนะ
จากขอมูลการทดลองที่ไดจากการใช Calorimeter Bomb
วิเคราะหคาตางๆ พบวาคาความรอนที่ไดยังคงแตกตางจากคาความ
รอนจากถานไมอยูพอสมควร ดังนั้นหากตองการเพิ่มศักยภาพของแทง
เชื้อเพลิงจากใบสักโดยการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของตัวประสานให
สามารถใหความรอนในปริมาณสูงขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เชน
เศษลิกไนต เปนตน
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการอนุเคราะหบุคลากร
ไดแก คุณรุงโรจน เหนคํา นักวิชาการเคมีระดับ3 ตลอดจนอุปกรณการ
ทดลองเพื่อการวิเคราะหขอมูล

รูปที่3 แสดงการใชงาน Calorimeter Bomb
ในการวิเคราะหคาคุณสมบัติเบื้องตนของวัสดุเชื้อเพลิง
3. ผลการทดลอง
การวิเคราะหคาคุณสมบัติเบื้องตนของวัสดุเชื้อเพลิง โดยเครื่อง
Calorimeter Bomb ดังตารางขางลางนี้
สวนผสม สารระเหย
เถา
กํามะถัน
คาความรอน
(%)
(%)
(%)
J/g
ถานไม
ใบสัก
( 100% )
มูลวัว
( 100% )
ใบสัก : มูลวัว
( 30:70 )
ใบสัก : มูลวัว
( 50:50 )
ใบสัก : มูลวัว
( 70:30 )

20
17.3

3.0
0.2

-

25,000
23,000

1.3

8.5

-

5,000

9.5

1.5

-

18,000

5.5

3.0

-

15,000

4.5

5.5

-

10,000
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* ทําการทดลอง 5 ซ้ําในแตละตัวอยางการทดลอง
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