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โครงงาน
การทาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด

จัดทาโดย
1.นายอนุชา ซุยหาญ
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3.นายคมเพชร เพชรศักดา
4.นายสถิรโ์ ชติ มะโน

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์กัลยา หอมดี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนาน้อย
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน

บทคัดย่อ
ชื่อโครงงาน
โครงงานการทาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
ชื่อผู้จัดทาโครงงาน 1.นายอนุชา ซุยหาญ 2.นายธนกฤต วรรธนะชัย 3.นายคมเพชร เพชรศักดา
กศน.อาเภอ
อาจารย์ที่ปรึกษา

4.นายสถิร์โชติ มะโน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนาน้อย
1.อาจารย์กัลยา หอมดี

การศึกษาเรื่องการทาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อได้เห็นถึงประโยชน์จาก
เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ซึ่งสามารถนามาแปรรูปเป็นสินค้าทีส่ ามารถทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้
เป็นอย่างดี ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
นักศึกษาและประชาชนที่ยากจนในท้องถิ่น และยังสามารถนารายได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจาวันได้ จาก
การศึกษาด้านการตลาดพบว่า ตลาดที่สาคัญภายในประเทศได้แก่ กลุ่มร้านอาหารและร้านค้าปิ้งย่าง ครอบครัวที่
ใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มอาหารถ่านไม้
คือถ่านที่ได้จากการเผาไหม้ ซึ่งจะต้องตัดไม้ทาลายป่า ทาให้มีราคา
ต้นทุนสูง และสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ทางธรรมชาติ นามาใช้เป็นเชื้อเพลิง และมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น อับ
เหม็น
ถ่านที่ได้จากการเผาซังข้าวโพด คือถ่านที่ได้จากการเผา
ซังข้าวโพดที่เหลือใช้ และเป็นขยะของ
ชุมชน
ทาให้มีราคาต้นทุนต่ากว่า และไม้ต้องสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ทางธรรมชาติ นามาใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมี
คุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นอับเหม็นได้เช่นกัน

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่องการทาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดที่สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะได้รับการช่วยเหลือ จาก
อาจารย์กัลยา หอมดี ที่ให้คาปรึกษาและให้คาแนะนาตลอดเวลาของการดาเนินงาน ขอขอบคุณร้านหมูกระทะที่
ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จนทาให้โครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
คณะผู้จัดทาขอขอบคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานการทาถ่าน
อัดแท่งจากซังข้าวโพดเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป

คณะผู้จัดทา
มิถุนายน 2555

บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง โดยเฉพาะทางด้านขยะ ซึ่งมีอยู่ทั่วทุก
พื้นทีแ่ ละปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่ใกล้จะหมดไปในอนาคต เราจึงคิดหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการนา
สิ่งเหลือใช้ที่มีต้นทุนต่ามาประยุกต์ใช้สามารถให้พลังงานซึ่งอยู่ในรูปของพลังงานความร้อนในรูปของถ่าน โดยการ
นาแกนข้าวโพดที่เหลือใช้ของเกษตรกรมาทาเป็นถ่าน เพื่อใช้ในการหุงต้มอาหารแทนถ่านไม้ในปัจจุบันใช้ดับกลิ่น
ซึ่งเป็นการใช้พลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งในอนาคต และนอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มอาชีพให้เกษตรกรไทย
ได้อีกทางหนึ่ง
อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเพื่อทาอาหารสัตว์เป็นส่วนมาก
หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวจะเหลือซังข้าวโพดเป็นจานวนมาก ซังข้าวโพดเหล่านี้จะถูกเผาทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวเนื่องจาก
เกษตรกรต้องการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกต่อไป การทาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดเหลือทิ้งเป็นการใช้ประโยชน์
จากเศษวัสดุจากการเกษตรซึ่งสามารถนามาเป็นสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สามารถทดแทนการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีก่อนการทาธุรกิจใดจาเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการทาธุรกิจนั้นๆ โครงงานนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
นักศึกษา และ ประชาชนที่ยากจนในท้องถิ่นและยังสามารถนารายได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจาวันได้จาก
การศึกษาด้านการตลาดพบว่า ตลาดที่สาคัญภายในประเทศได้แก่ กลุ่มร้านอาหารและร้านค้า ปิ้งย่าง ครอบครัวที่
ใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มอาหารถ่านไม้
คือถ่านที่ได้จากการเผาไหม้ ซึ่งจะต้องตัดไม้ทาลายป่า ทาให้มีราคา
ต้นทุนสูง และสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ทางธรรมชาติ นามาใช้เป็นเชื้อเพลิง และ มีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นอับ
เหม็นและเป็นขยะของชุมชน ทาให้มีราคาต้นทุนต่ากว่า และไม้ต้องสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ทาธรรมชาติ นามาใช้
เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นอับเหม็นได้เช่นกัน
โครงงานนี้ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการนาวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ และเป็นขยะของชุมชนมาแปรรูปให้
มีมูลค่าราคาต้นทุนต่ากว่าสร้างงานให้กับชุมชน และไม้ต้องสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ทางธรรมชาติ สามารถนามาใช้
เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นอับเหม็นได้เช่นกันสร้างงานให้กับชุมชน

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดกับถ่านไม้

1.3 สมมติฐาน
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดให้ความร้อนได้ดีและนานกว่าถ่านไม้

1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
1.4.1 ตัวแปรต้น คือ ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและถ่านไม้
1.4.2 ตัวแปรตาม คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา

1.4.3 ตัวแปรควบคุม คือ น้าหนักของถ่าน เวลาในการวัด ชนิดของหม้อต้ม ปริมาณน้า อุณหภูมิน้า
ก่อนต้ม

1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 ศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดเทียบกับถ่านไม้
1.5.2แกนข้าวโพด เปลือกข้าวโพด ดินเหนียว ขี้เลื่อยที่นามาทาโครงงานอยู่ในอาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
1.5.3 ระยะเวลา 4 วัน
1.5.4 การทาโครงงานครั้งนี้ ดาเนินการทดลองในห้องประชุม ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาปาง

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 เป็นการหาพลังงานทดแทนมาใช้ในอนาคต
1.6.2 เพื่อเป็นการกาจัดปัญหาสิ่งเหลือใช้ให้สามารถนากลับมาใช้ได้อีก
1.6.3 เพื่อเป็นการเพิ่มอาชีพให้กับเกษตรกร
1.6.4 สามารถนาเอาถ่านจากแกนข้าวโพดที่สาเร็จรูปแล้วมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันต่อไป

1.7 นิยามปฏิบัติการ
ถ่านไม้หมายถึง ถ่านที่ได้จากการเผาไหม้ ซึ่งจะต้องตัดไม้ทาลายป่า ทาให้มีราคาต้นทุนสูง และสูญเสีย
ทรัพยากรป่าไม้ทางธรรมชาติ นามาใช้เป็นเชื้อเพลิง และมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นอับเหม็น
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดหมายถึง ถ่านที่ได้จากการเผาแกนข้าวโพดที่เหลือใช้
และเป็นขยะของ
ชุมชน ทาให้มีราคาต้นทุนต่ากว่า และ
ไม้ต้องสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ทางธรรมชาตินามาใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมี
คุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นอับเหม็นได้เช่นกัน

บทที2่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่องการทาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด คณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เนตโดยขอนาเสนอตามลาดับดังนี้

2.1 คุณสมบัติของถ่านอัดแท่งที่ทาจากซังข้าวโพดกับถ่านไม้
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดอัดแท่ง(2549:เวปไซค์) ได้ศึกษาคุณสมบัติเปรียบเทียบกันระหว่างถ่านอัดแท่ง
จากซังข้าวโพดกับถ่านไม้ไว้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างของคุณสมบัติระหว่างถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดอัดแท่งกับถ่านไม้
คุณสมบัติ
1.
2.
3.
4.
5.

ถ่านซังข้าวโพด
ถ่านอยู่ได้นาน ให้ความร้อนได้มากกว่า
ไม่แตกประทุ ไม่มีกลิ่น เพราะผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติ
ไม่มีควันจากตัวถ่านเพราะถ่านได้รับการเผา
ไหม้เต็มที่ด้วยอุณหภูมิเกิน 800 องศาเซลเซียส
แข็งแกร่ง ไม่แตก ไม่ยุ่ย
ไม่ดับกลางคันเมื่อติดแม้จะอยู่ในที่อากาศ
ไหลเวียนน้อย

1.
2.
3.
4.
5.

ถ่านไม้
ถ่านหมดเร็ว มีความหนาแน่นน้อยกว่า
มีการแตกประทุเนื่องจากธรรมชาติของถ่านไม้จะมี
รูอากาศภายใน เมื่อมีการเผาไหม้จึงเกิดประทุขึ้น
มีควันเนื่องจากไม้มีความชื้นซึ่งไม่สามารถเผาหมด
ได้โดยวิธีการเผาถ่านไม้ปกติ
แตกหักได้ง่าย
ต้องใช้อากาศถ่ายเทจานวนมากในการเผาไหม้ เมื่อ
มีอากาศน้อยจึงดับและต้องเพิ่มถ่านบ่อย

2.2 แหล่งความรู้เกี่ยวกับถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
เอกชัย ไชยสาร (2545:7-17) ประสบความสาเร็จมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว สร้างงานให้กับชาวบ้านใน
ละแวกเดียวกัน แปรรูปจากของเปล่าประโยชน์มาเป็นถ่านเชื้อเพลิงสร้างเงิน เอกชัย เล่าถึงความเป็นมาก่อนที่จะ
ประสบความสาเร็จในครั้งนี้ว่า ก่อนที่จะสาเร็จได้ต้องลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานมาหลายต่อหลายครั้ง ถึงขั้น
เพื่อนบ้านมองว่าบ้า "จากการที่ผมได้มีโอกาสไปทางานที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศลิเบีย ซาอุดีอาระเบีย
และญี่ปุ่น ก็ได้เก็บสะสมแนวความคิดและประสบการณ์ โดยเฉพาะการไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ชมสารคดี
เกี่ยวกับเรื่องการทาเชื้อเพลิงจากขยะที่เหลือทิ้งจากเครื่องบิน โดยการนามารีดน้าออกจากขยะและทาให้แห้งโดย
การผ่านขบวนการเผาไหม้พร้อมที่จะอัดทาเป็นแท่งใช้เป็นเชื้อเพลิง"เอกชัยย้อนถึงจุดเริ่มต้น
เจ้าของไอเดียเล่าอีกว่าด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดเอาอย่างแดนซากุระที่เจริญด้านเทคโนโลยี เนื่องจาก
ชาวอาทิตย์อุทัยรณรงค์ให้หันมาใช้ถ่านที่ผลิตจากขยะแทนที่จะเอาไม้มาเผาเป็นถ่าน ทั้งๆ ที่ญปี่ ุ่นก็มีป่าค่อนข้าง
สมบูรณ์ประเทศหนึ่งเลยคิดว่าคนไทยเองก็น่าจะเอาแนวความคิดนี้มาใช้บ้างประจวบกับที่กว๊านพะเยามีผักตบชวา
ขึ้นเป็นจานวนมากกาจัดอย่างไรก็ไม่หมดจึงน่าจะนามาทาประโยชน์ได้บ้างจากโครงการชัยพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของการนาเศษวัสดุเหลือใช้มาทาเป็นถ่าน
โดยการนาแกลบมาทาเชื้อเพลิง
อัดผ่านความร้อนจนกลายมาเป็นก้อนถ่าน ถือได้ว่าเป็นต้นแบบและเป็นการส่งเสริมแนวความคิด ปลายปี 2539

เอกชัยบอกว่าเป็นช่วงลองผิดลองถูก ได้ทดลองประดิษฐ์เครื่องอัดแท่งถ่านแต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จ ถ่านยังติด
ไฟไม่ค่อยดีต่อมาได้หันมาทาอย่างจริงจังกับเครื่องอัดแท่งระบบใหม่โดยคิดประดิษฐ์เอง วัสดุอุปกรณ์ที่ได้ส่วนใหญ่
มาจากของเก่าซื้อมาจากร้านเชียงกง โชคดีที่ลูกชายมีความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายใน
โรงงาน และกลายมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพโรงงานแห่งนี้
ณัฐวุฒิ บุญเรียบ อาจารย์จากสถาบันวิจัยแห่งชาติ(2545:7-17) เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ให้ข้อคิด แนะนา
วิธีการเกี่ยวกับเรื่องการทาก้อนเชื้อเพลิง จนได้มาปรึกษาการทาก้อนเชื้อเพลิงจากอุตสาหกรรมจังหวัด จึงเกิด
แนวความคิดที่จะนาเอาซังข้าวที่เหลือจากการสีของชาวบ้านนามาใช้ทาเชื้อเพลิง ถ่านเศรษฐกิจที่ได้จากซังข้าวโพด
ประกอบไปด้วยซังข้าวโพด แป้งมันสาปะหลัง และน้า นามาผสมกันแล้วเข้าเครื่องอัดขึ้นรูป นาไปผึ่ง แล้วจึงนาไป
เผา
ณัฐวุฒิ อธิบายว่า ใช้เวลาในการอบซังข้าวโพด 3 วัน ถ้าซังข้าวโพดเปียกต้องใช้เวลาในการอบนานถึง
7 วัน ส่วนเชื้อเพลิงที่นามาใช้เผาแต่ก่อนใช้แกลบ แต่มีปัญหาอยู่ที่ว่าต้องคอยเฝ้าตลอดเวลา ปัจจุบันจึงหันมาใช้ตวั
ซังข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาแทนถือว่าดีกว่า หาง่ายกว่า ไม่ต้องมาคอยเฝ้าเหมือนแต่ก่อน "ช่วงแรกๆ
ลูกค้าบ่นว่าทาไมมีเถ้าเยอะ ถ่านไม่ค่อยติดไฟ แต่พักหลังเริ่มรู้ว่าปัญหาเกิดจากการปิดรูระหว่างการเผาไม่สนิททา
ให้ถ่านมีเถ้ามาก เมื่อมาอัดรวมกันทาให้คุณภาพของถ่านที่ได้ไม่ดี แต่ปัจจุบันได้เรียนรู้และเกิดการพัฒนาด้าน
คุณภาพให้ดีขึ้น" พัฒนาการของณัฐวุฒิ
ณัฐวุฒิ เสริมอีกว่า กระบวนการผลิตทั้งหมดจะใช้เวลา 1 อาทิตย์ อัตราการซื้อขายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ
8 บาท พอๆกันกับราคาของถ่านไม้ แต่ว่าต่างกันในด้านของคุณสมบัติ ทั้งประโยชน์การใช้สอยก็ดีกว่ามาก ไม่ว่าจะ
เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มาเป็นอันดับ 1 ธุรกิจหมูกระทะจึงนิยมใช้เพราะคุณสมบัติจากไร้ควัน มีความร้อนที่
สม่าเสมอ และประสิทธิภาพดีกว่านอกจากการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ยังมีผลพลอยได้อีกอย่างจากการทา
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด นั่นคือจากการเผาแล้วจะมีน้าระเหยออกมา มีลักษณะสีดาเรียกว่า น้าคาร์บอน จาก
การสังเกตของเอกชัย พบว่าเมื่อน้าชนิดนี้หยดลงต้นหญ้าหญ้าจะตายหมดภายใน 15 นาที จึงสามารถนามาใช้เป็น
ยาฆ่าหญ้าได้แต่ทั้งนี้ยังต้องรอผู้มาศึกษาวิจัยอย่างจริงจังเพื่อศึกษาและให้ความรู้กับชาวบ้านอย่างถูกต้อง และ
แน่นอนส่วนทางด้านกาลังการผลิตนั้น เตาเผาที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจานวน 5 เตาซึ่งไม่เพียงพอ เครื่องบดอีก 1 เครื่อง
เครื่องอัดแท่ง 1 เครื่อง
เอกชัย (2545:7-17) ให้ข้อมูลว่า เตาเผา 1 เตา กาลังการผลิตเมื่อเปรียบเทียบเป็นอาทิตย์จะได้ 2.5 - 3
ตัน หรือประมาณ 10-12 ตันต่อเดือน ซึ่งถือว่ากาลังการผลิตยังค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้า ส่วนการตลาดเดิมทีแล้วทาส่งแม่ค้าพ่อค้าภายในตลาด อ.เมืองพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ ในอนาคตคาด
ว่าจะขยายตลาดพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า "ตอนแรก ชาวบ้านมองว่าผมบ้า มีเงิน
กลับจากทางานที่ต่างประเทศเป็นล้าน ไม่ยอมเอาเงินไปลงทุนทาอย่างอื่นที่เงินดีกาไรดีกว่าการทาถ่าน ครั้งหนึ่งถึง
ขั้นทะเลาะกับภรรยาอย่างรุนแรง แต่เพราะความชอบและอยากที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตั้งเอาไว้ให้สาเร็จถึงแม้จะล้ม
มาแล้วหลายครั้งแต่ความล้มเหลวที่ได้รับมากลับเป็นบทเรียนราคาแพงที่ทาให้เราต้องพัฒนา"ความคิดของเอกชัย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1.ซังข้าวโพด จานวน 2 กิโลกรัม
2.ดินเหนียว จานวน 2 กิโลกรัม
3.ขี้เลื่อย จานวน 3 ขีด
4.น้า จานวน 300 มิลลิลิตร โดยใช้เป็นส่วนผสม
3.เปลือกข้าวโพดใช้เผาซังข้าวโพดโดยเฉพาะ
3.2 วิธีดาเนินการ การศึกษาเรื่อง การทาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ได้ดาเนินการทดลอง ดังนี้
ตอนที่ 1 วิธีการทาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
1.นาซังข้าวโพดและเปลือกข้าวโพดมาตากให้แห้งประมาณ 7 วัน
2.นาซังข้าวโพดที่ตากแห้งมาเผาโดยใช้เปลือกข้าวโพดในการเผา
3.เมื่อซังข้าวโพดสุกได้ที่แล้ว
4.ใช้น้าดับไฟที่เผาซังข้าวโพดแล้วคีบเอาซังข้าวโพดไปตากโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วัน
5.เมื่อซังข้าวโพดแห้งแล้วนาเอาซังข้าวโพดมาบดให้ละเอียดโดยใช้ครกในการบด
6.นาเอาซังข้าวโพดที่บดละเอียดแล้วนามาชั่ง 2 กิโลกรัม เตรียมส่วนผสมที่จะนา มาผสมกับซังข้าวโพดและนา
ดินเหนียวมาผสม 2 กิโลกรัม
7.นาเอาซังข้าวโพดที่บดแล้วมา 2 กิโลกรัม ใส่ลงในกะละมัง และใส่น้า 3 ขีด ผสมขี้เลื่อย 3 ขีด ดินเหนียว
2 กิโลกรัมคลุกให้เข้ากัน
8.นาส่วนผสมในข้อ 7 มาอัดเป็นแท่ง จากนั้นนาไปตากประมาณ 7 – 8 วัน จนได้ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
ตอนที่ 2 วิธีการทดลองเปรียบเทียบการหา ความร้อนระหว่างถ่านไม้ กับ ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
1.นาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดมาชั่งปริมาณ 300 กรัม
2.ตวงน้าให้มีปริมาณ 150 cm3 แล้ววัดอุณหภูมิของน้าเริ่มต้น
3.ทาการต้มน้าโดยใช้ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง
4.วัดอุณหภูมิขณะต้มน้าทุกๆ10 นาทีจนครบเวลา30นาทีแล้วบันทึกผลการทดลอง ทาการทดลองครบ 3 ครั้ง
5.ทาการทดลองซ้าตั้งแต่ข้อ 1- 4 แต่ใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิง
6.คานวณหาปริมาณความร้อนที่ได้จากถ่านไม้และถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษา โครงงานการทาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ซึ่งได้ดาเนินการ โดย การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของ ถ่านไม้ กับ ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 1
ชนิดของถ่าน

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติถ่านไม้กบั ถ่านอัดแท่งซังข้าวโพด

ทดลอง
ระดับอุณหภูมิ เปลี่ยนไป (องศาเซลเซียส)
ครั้งที่ ก่อนต้ม
ระยะเวลา (นาที)
(องศาเซลเซียส)
10 นาที
20 นาที
30 นาที
ถ่านไม้ 300 กรัม
1
27
80
81
82
2
27
84
90
91
3
27
81
85
85
เฉลี่ย
27
81.67
85.33
86
ถ่านอัดแท่งจากซัง
1
27
75
81
90
ข้าวโพด 300 กรัม
2
27
81
93
96
3
27
77
89
92
เฉลี่ย
27
77.67
87.67
92.67
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า 10 นาทีแรก น้าที่ต้มโดยใช้ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย
77.67 องศาเซลเซียส น้าที่ต้มโดยใช้ถ่านไม้มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 81.67 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 20 นาที น้าที่
ต้มโดยใช้ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 87.67องศาเซลเซียส น้าที่ต้มโดยใช้ถ่านไม้มีอุณหภูมิโดย
เฉลี่ย 85.33 องศาเซลเซียส และเวลา 30 นาที น้าที่ต้มโดยใช้ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย
92.67 องศาเซลเซียส น้าที่ต้มโดยใช้ถ่านไม้มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 86 องศาเซลเซียส น้าที่ต้มโดยใช้ถ่านอัดแท่งจาก
ซังข้าวโพดมีอุณหภูมิโดยสูงกว่าน้าที่ต้มโดยใช้ถ่านไม้ประมาณ 2.32 องศาเซลเซียส จนเวลาทั้งหมดผ่านไป
30 นาที น้าที่ต้มโดยใช้ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกว่าน้าที่ต้มโดยใช้ถ่านไม้ประมาณ 6.67
องศาเซลเซียส

บทที5่
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให้ความร้อนระหว่างถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด กับถ่าน
ไม้สรุปได้ว่า ถ่านไม้สามารถให้ความร้อนได้เร็วกว่าถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด แต่ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดจะให้
ความร้อนได้มากกว่าและนานกว่าถ่านไม้

5.2 อภิปรายผล
จากการสรุปผลการทดลอง ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดมีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีกว่าถ่านไม้ สามารถ
นามาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดอาจจะมีข้อเสียอยู่ที่ติดไฟได้ยาก และ
ร้อนช้ากว่าถ่านไม้ในช่วงแรกๆ แต่หลังจากนั้นถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดจีให้ความร้อนสูงกว่าสามารถให้ความ
ร้อนอย่างสม่าเสมอได้นานกว่ามาก

5.3 ข้อเสนอแนะ
1.การใช้ดินเหนียวเป็นตัวผสานให้ถ่านเป็นก้อน ควรใส่ดินในปริมาณที่ไม่มากเกินไปเพราะจะทาให้ถ่านนั้น
ติดไฟได้เร็วขึ้น
2.ในการทาถ่านใช้เวลา มีขั้นตอนในการทามากและต้องใช้เวลามากพอสมควร

