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การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
สาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งโดยใช้เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร (แบบตั้ง)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนาวัสดุเหลือทิ้งจากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่มาผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง
โดยผ่านกระบวนการเผาด้วยเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร (แบบตั้ง) และผลิตถ่านอัดแท่งดู ด กลิ่ น
โดยบรรจุภัณฑ์จากหัตถกรรมจักสานเพื่อเพิ่มมูลค่า พบว่าถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ไผ่ที่ผ่านกระบวนการเผา
มีค่าความร้อน 3,565.47 cal/g นามาบรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์จากหัตถกรรมจักสาน สามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชนโดยเฉลี่ย 134,120 บาทต่อเดือน จากกระบวนการวิจัยดังกล่าวสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านพลังงานทดแทนให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนและลดปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งอันเป็นสาเหตุ
ของลดหมอกควัน
คาสาคัญ: ชีวมวล, ถ่านชีวมวล, เตาเผาถ่าน, วัสดุเหลือทิ้งจากหัตถกรรมจักสาน
Abstract
This research investigated how the waste from bamboo handicrafts can be used
to produce briquetted fuel. Through the process of using a 200-liter vertical type charcoal
retort, odor-absorbing charcoal was produced using packaging from bamboo handicrafts
giving added value. The results of the research showed that the briquette fuel from the
burnt bamboo scraps had a heating value of 3,565.47 cal/g. The handicraft packaging can
generate income for the community of 134,120 baht on average per month. This research
highlights that renewable energy technologies can be developed to create sustainability
in the community and reduce the burning of waste materials that cause smog.
Keywords: Biomass Energy, Biochar, Charcoal Retort, Bamboo Handicrafts Waste
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1. บทนา
เกษตรกรบ้านห้วยไผ่ ตาบลวังนกแอ่ น อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีการทาหัตถกรรม
จั ก สานไม้ ไ ผ่ เ ป็ น อาชี พ เสริ ม ท าให้ เ กิ ด วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง จากกระบวนการจั ก สานในปริ ม าณมาก
และโดยทั่ว ไปจะถู ก ทาลายหรื อ กาจั ดโดยวิธีก ารเผาทาลาย ก่อให้ เกิดปั ญหาหมอกควัน รบกวน
ผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ เศษวัสดุที่เกิดจากหัตถรรมจักสานเหล่านี้ ซึ่งยังเป็นชีวมวลที่คงเหลือยังไม่ถูก
นามาใช้งานในเชิงพาณิชย์ เชื้อเพลิงดังกล่าวนี้สามารถนามาพัฒนาให้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเชิงพาณิชย์
ได้โ ดยผ่ านกระบวนการจั ดการ คือ การรวบรวม และแปรรูปให้ พร้อมใช้ จะลดการสร้างปัญหา
ให้เกษตรกรในการจัดการเศษวัสดุเหล่านี้ ซึ่งเกษตรกรจะนิยมเผาก่อปัญหาหมอกควัน เชื้อเพลิงชีวมวล
เหล่านี้มีการแปรรูปให้เป็นพลังงานมีต้นทุนที่ไม่สูง เช่น การนาไม้ฟืนมาใช้เพื่อเป็นแหล่ง ความร้อน
สาหรับประกอบอาหาร หรือนามาเป็นเชื้อเพลิงขั้นต้นสาหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้า (Hoogwijk, M.
et al., 2003) เชื้อเพลิงประเภทฟืนและถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงกลุ่มพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม โดยนักวิจัย
ได้แบ่งประเภทของชีวมวลตามปริ มาณความชื้นภายในชีวมวล (Moisture Content) เพื่อสะดวก
ต่ อ การเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการแปรรู ป ชี ว มวล ไม้ ฟื น เป็ น ชี ว มวลที่ มี ค วามชื้ น ต่ า เรี ย กว่ า
“Dry Conversion Process” (McKendry, P., (2002a); (2002b)) นิ ย มน ามาแปรรู ป เป็ น ถ่ า น
โดยกระบวนการคาร์บอนไนเซชัน กระบวนการนี้เป็นการเปลี่ยนไม้ให้กลายเป็นถ่านโดยให้ความร้อน
กับไม้ในสภาวะควบคุมอากาศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในเนื้อไม้ (Vitidsant, T., 2012)
ผลผลิตที่ได้เป็นถ่านที่มีคุณภาพมีสารก่อมะเร็งต่า ขี้เถ้าน้อย และผลพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่าน
อีกอย่างหนึ่ง คือ น้าส้มควันไม้ (Wood Vinegar) ซึ่งกระบวนการผลิตใช้เตาเผาถ่านในหลายประเภท
ตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน แต่จากสภาพปัญหาพื้นที่ป่าไม้ลดลงทาให้ขาดแคลนไม้สาหรับใช้ในการเผาถ่าน
รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีการส่งเสริมเทคโนโลยีการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง
เช่ น เตาเผาถ่ า นแบบถั ง 200 ลิ ต ร (Maejo Energy Research Center, 2012) โดยเตาเผาถ่ า น
แบบถัง 200 ลิตร สามารถใช้เศษกิ่งก้านไม้ เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หรือเศษวัชพืชอื่น ๆ
มาเป็นวัตถุดิบแทนไม้ขนาดใหญ่ จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่สาคัญของการเผาถ่าน และประโยชน์ที่ได้จาก
การเผาถ่านด้วยเตาประสิทธิภาพสูงมิใช่ได้เพียงถ่านเท่านั้น ด้วยข้อเด่นของเตาชนิดนี้และการส่งเสริม
อย่ างจริ งจั งทาให้ เ กิด การพัฒ นารู ป แบบผลผลิ ต และประโยชน์ที่ ได้ จากการเผาถ่า นหลากหลาย
(Ruchuwararuk, P., & Tathong, P. 2014)
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นนาวัสดุเหลือทิ้งจากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่มาแปรรูปให้มีความเหมาะสม
ให้ ส ามารถน าไปใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ส าหรั บให้ ค วามร้ อ น และพั ฒ นาเป็ น ถ่ า นอั ด แท่ ง เพื่ อ จ าหน่ า ย
เป็นถ่านดูดกลิ่น โดยใช้บรรจุภัณฑ์จากหัตถกรรมจักสานของกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าของหัตถกรรม
จักสานของชุมชน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ สาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงและพัฒนา
เป็นถ่านอัดแท่งเพื่อจาหน่ายเป็นถ่านดูดกลิ่น
2.2 เพื่อเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมจักสานโดยการนามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
กระบวนการเผาถ่านจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการจักสานดังภาพที่ 1 โดยปกติแล้ว
วัส ดุเหล่ านี้ จะถูกเผาทาลายทิ้งโดยไม่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ กระบวนการนี้ ได้ นาไม้ไผ่ ที่ไม่สามารถ
นามาใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับหัตถกรรมจักสานได้ โดยนาเศษไม้ไผ่ไปตากแดดเป็นระยะเวลา 7 วัน
จากนั้นนาไปบรรจุในเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ปริมาณ 40 กิโลกรัม ดังภาพที่ 2 ใช้ระยะเวลา
ในการเผา 7 - 8 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด 517 องศาเซลเซียส จะได้ถ่านไม้ไผ่ดังภาพที่ 1 (ข)

(ก) วัสดุเหลือทิ้งจากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
ภาพที่ 1 วัสดุเหลือทิง้ และถ่านจากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่

(ข) ถ่านเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้ง

ภาพที่ 2 กระบวนการเผาถ่านจากวัสดุเหลือทิ้งด้วยเตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตรแบบตั้ง
การอัดแท่งเชื้อเพลิง
น าถ่ า นที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการเผาด้ ว ยเตาเผาถ่ า นขนาด 200 ลิ ต ร มาบดให้ ล ะเอี ย ด
ดังภาพที่ 3 (ก) ผสมกับตัวประสานโดยใช้แป้งมันสาปะหลัง (ภาพที่ 3 (ข)) อัตราส่วน 1:1.4 กิโลกรัม
ผสมให้เข้ากัน เมื่อผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว นาส่วนผสมดังกล่าวปริมาณ 100 กรัม มาอัดขึ้นรูป
ด้วยมือเป็นรู ป ทรงต่าง ๆ ตามลักษณะของบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนดังภาพที่ 4 (ข) จากนั้นนา
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เชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง ไปตากแดดเพื่ อ ลดความชื้ น ประมาณ 5 – 7 วั น ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพภู มิ อ ากาศ
เก็บ ในถุงพลาสติกมัดปากให้ ส นิ ท เพื่อป้องกันไม่ให้ สั มผั ส กั บความชื้นส าหรับบรรจุเพื่อจาหน่าย
และจากกระบวนการนี้ น าตั ว อย่ า งเชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง ไปวิ เ คราะห์ คุ ณ สมบั ติ ด้ า นเชื้ อเพลิ ง
คือการวิเคราะห์ค่าความร้อน ด้วยเครื่อง Automatic Bomb Calorimeter ตามมาตรฐาน ASTM
D5865 โดยได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

+

+ H 2O =

(ก) ผงถ่าน
(ข) แป้งมันสาปะหลัง
ภาพที่ 3 กระบวนการทาถ่านอัดแท่งเชื้อเพลิงและถ่านดูดกลิ่น

(ค) ถ่านอัดแท่ง

การสร้างบรรจุภัณฑ์และจัดจาหน่าย
กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้บรรจุภัณฑ์จากหัตถกรรมจักสานของกลุ่มชุมชน
เพื่อสร้างมูลค่าได้ในหลากหลายรูปแบบ

(ก) ถ่านเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้ง (ข) หัตถกรรมจักสาน
ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งสาหรับดูดกลิ่น

(ค) ถ่านอัดแท่งสาหรับดูดกลิ่น

4. ผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ร่วมกับการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง
จากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการศึกษาได้ทดสอบอุณหภูมิ
ของกระบวนการเผาถ่านร่วมด้วย เพื่อศึกษาแนวโน้มของอุณหภูมิภายในเตาเผา
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ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิต่อเวลาที่ให้ความร้อนในกระบวนการเผา
จากภาพที่ 5 เป็นผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายในเตาเผา (ห้องเผาไหม้)
ในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มจุดไฟในห้องเชื้อเพลิงจนถึงกระบวนการทาให้ถ่านเย็นตัวลง พบว่า อุณหภูมิ
ภายนอกเฉลี่ยสูงสุด 450 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง หลังจากการเริ่มเผา ซึ่งเป็นช่วงที่หยุด
ป้อนเชื้อเพลิงและทาให้ถ่านเย็นตัวลง อุณหภูมิเฉลี่ยในห้องเชื้อเพลิง เฉลี่ยสูงสุด 406 องศาเซลเซียส
ในเวลา 3 ชั่วโมง หลังจากการเริ่มเผาและอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 472 องศาเซลเซียส
ณ เวลา 6 ชั่วโมง หลังจากการเริ่มเผา
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งดูดกลิ่นพร้อมบรรจุภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน
ชนิดของถ่าน
ถ่านไม้ไผ่
ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้ง
จากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
น้าหนักไม้เริ่มต้น (กิโลกรัม)
40
40
ระยะเวลาการเผา* (ชั่วโมง)
8
8
ผลผลิตถ่าน/ครั้ง (กิโลกรัม)
9.58
9.58
ค่าความร้อน (cal/g)
2,355.8
3,565.47
ราคาจัดจาหน่าย/ชุด
25
70
รายได้/คน/เดือน (บาท)
6,790
134,120
หมายเหตุ *รวมระยะเวลาการปิดหน้าเตา
จากการทดสอบใช้ เ ศษวัส ดุ เหลื อ ทิ้งจากหั ต ถกรรมจั กสานไม้ ไผ่ เพื่อเปรียบเทียบมู ล ค่ า
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจาหน่ายพร้อมบรรจุภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ในรูปแบบต่าง ๆ
พบว่า ถ่านไม้ไผ่จ ากเศษวัสดุเหลื อทิ้งจากหัตถกรรมจักสาน ซึ่งเป็นเศษไม้ที่เกิดจากการตัด ไม้ ไผ่
เพื่อเตรียมสาหรับกระบวนการจักสาน (ภาพที่ 4 (ก)) มีลักษณะคงรูปเหมือนก่อนเผาได้ผลผลิตถ่าน
โดยเฉลี่ยได้ 9.58 กิโลกรัมต่อครั้ง ทาการเผา 1 ครั้งต่อวัน จานวน 20 วันต่อเดือน จะสามารถผลิตถ่านได้
191.6 กิโลกรัม จาหน่ายกิโลกรัมละ 25 บาท จะสร้างรายได้เฉลี่ย 6,790 บาทต่อปี ถ้านาถ่านไม้ไผ่
มาผลิ ต เป็ น ถ่ า นอั ด แท่ ง ส าหรั บ ดู ด กลิ่ น และใช้ หั ต ถกรรมจั ก สานเช่ น ชะลอม ตะกร้ า ขนาดเล็ ก
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เป็นบรรจุภัณฑ์ดังภาพที่ 4 (ค) พบว่าในระยะเวลา 1 เดือนผลิตถ่านดูดกลิ่นได้ จานวน 1,916 แท่ง
จาหน่ายพร้อมบรรจุภัณฑ์ในราคาชุดละ 70 บาท และสามารถเพิ่มรายได้ 134,120 บาทต่อเดือน
5. สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
เกษตรกรบ้ า นห้ ว ยไผ่ เป็ น หมู่ บ้ า นที่ ท าอาชี พ เกษตรกรเป็ น หลั ก และท าอาชี พ เสริ ม
จากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ดังนั้น จึงก่อให้เกิด วัสดุเหลือทิ้งจากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ของชุมชน
โดยสวนใหญ่จะกาจั ดด้วยวิธีการเผาทิ้ง อันก่อให้ เกิด ปัญหามลพิษและความราคาญให้ กับชุมชน
โดยรอบ จากการลงพื้นที่ ของนั กวิจัย ได้มีแนวคิด ร่ว มกับชุมชน จึงมีความเห็นตรงกันในเรื่อ งของ
การจัดการของเสียที่เกิดจากหัตถกรรมจักสานเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
จึงได้นากระบวนการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร (Maejo Energy Research Center,
2012) ซึ่ ง สามารถใช้ กั บ ไม้ ไ ผ่ ที่ มี ข นาดเล็ ก เกิ ด จากการตั ด ส่ ว นเกิ น หรื อ เศษไม้ ไ ผ่ ที่ ไ ม่ ส ามารถ
นามาเตรียมเป็นวัตถุดิบสาหรับหัตถกรรมจักสานได้ และเมื่อไม้ไผ่ผ่านกระบวนการเผานี้ ยังมีสภาพ
การคงรูปเหมือนก่อนผ่านกระบวนการเผา ทาให้มีรูปลักษณ์และรูปทรงเป็นไม้ไผ่ที่สวยงามเหมาะกับ
การนาไปใช้ประโยชน์ อีกทางหนึ่ง เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตรนี้ ยังมีกระบวนการทาให้ถ่านบริสุทธิ์
ด้วยความสามารถที่มีอุณภูมิภายในเตาสูงถึง 700 องศาเซลเซียส ควันที่ออกมาในขั้นตอนนี้จะไล่สาร
ก่ อ มะเร็ ง ออกมาด้ ว ยท าให้ ถ่ า นที่ ไ ด้ มี ส ารก่ อ มะเร็ ง น้ อ ย จึ ง มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพด้ ว ย
(Appropriate Technology Association, 2006) จากการเผาถ่านดังกล่าวทาให้มีรายได้จากการเผา
ถ่านจากเศษไม้ไผ่โดยเฉลี่ย 6,790 บาทต่อเดือน แต่ถ่านจากไม้ไผ่ไม่เป็นที่นิยมนาไปเป็นเชื้อเพลิง
ให้ความร้อนเหมือนกับไม้เนื้อแข็งชนิดอื่น เมื่อนามาขึ้นรูปเป็นถ่านอัดแท่งในรูปแบบของถ่านดูดกลิ่น
โดยใช้บรรจุภัณฑ์จากเครื่องจักสานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งให้กับถ่านและงานหัตถกรรม
จักสานของชุมชน สามารถสร้างรายได้จากถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งจากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
ประมาณ 134,120 บาทต่อเดือน ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์จากหัตถกรรมจักสาน มีความสวยงาม มีลวดลาย
การสานประณีต แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลอด (การคานวณการจัดจาหน่ายนี้จากฐาน
การผลิตเท่านั้นแต่ในหลักความเป็นจริงแล้วยังมีอุปสรรคด้านช่องทางการตลาด) สามารถใช้เป็น
ถ่ า นดั บ กลิ่ น ในตู้ เ ย็ น ห้ อ งนอน ห้ อ งรั บ แขก โชว์ ล วดลายของบรรจุ ภั ณ ฑ์ อั น เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่า
ของหั ตถกรรมจั กสานของชุมชน สามารถนาไปเป็นกระเช้าของขวัญ ของที่ ระลึ ก ฯลฯ จากการ
ดาเนินการศึกษาวิจัยนี้ สามารถการแก้ปัญหาให้กับชุมชน มีความเหมาะสมกับชุมชน ใช้งบประมาณน้อย
เป็นเทคโนโลยีที่มีความไม่ซับซ้อนและยุ่งยากจนเกินไป ส่งผลเรื่องของความยั่งยืน ด้านเทคโนโลยี
และกระบวนการ (Lephon, W., et al., 2019) ดังนั้น ถ่านอัดแท่งชีวภาพที่สามารถผลิตได้จากวัสดุ
เหลื อ ทิ้ ง จากหั ต ถกรรมจั ก สาน จากงานวิ จั ย นี้ส ามารถสร้า งความรู้ค วามตระหนั ก ด้ านพลั งงาน
สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การพึ่งพาตนเองได้
มากขึ้น และเป็ น การจั ดการเศษวัสดุทางการเกษตรให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด ส่ ง เสริ มให้เกิดการใช้
พลั ง งานชี ว มวลทดแทนก๊ า ซหุ ง ต้ ม ลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอย ลดการเผาท าลายวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง อั น
จะก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน
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