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การปลกูมนัสำปะหลงัเปนอาชพีทีเ่กษตรกรในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง และภาคเหนอืบางจงัหวดั ทำกนัมาเปนเวลานานโดย
มพีืน้ทีป่ลกูรวมกวา 7 ลานไร สงผลใหมนัสำปะหลงัเปนพชืเศรษฐกจิทีส่ำคญัชนดิ
หนึง่ของประเทศไทย แตเกษตรกรผปูลกูมนัสำปะหลงัสวนใหญกลบัมรีายไดคอน
ขางต่ำ มีฐานะยากจนและมีหนี้สินจำนวนมาก ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการปลูก
มนัสำปะหลงัทีผ่านมาใหผลผลติต่ำ หวัมนัสดมรีาคาถกู แมในระยะหลงัหวัมนัสด
มรีาคาสงูขึน้  แตตนทนุในการปลกู   คาน้ำมนั  ปยุเคมแีละสารกำจดัวชัพชืรวมทัง้
คาแรงงานทีส่งูขึน้  ทำใหรายไดสทุธขิองเกษตรกรสวนใหญไมไดเพิม่ขึน้มากนกั

แนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถยึดการปลูกมันสำปะหลัง
เปนอาชพีไดอยางยัง่ยนื คอื การลดตนทนุและเพิม่ผลผลติเชนเดยีวกบัทีท่ำในพชื
อืน่ ๆ    แตสำหรบัมนัสำปะหลงันัน้ยงัมผีลพลอยไดจากแปลงปลกูและการแปรรปู
มันสำปะหลังเปนมันเสนและแปงมันสำปะหลัง ซึ่งจะทำใหเกษตรกรผูปลูก
มันสำปะหลังและผูประกอบการที่ใชมันสำปะหลังเปนวัตถุดิบมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากการนำเศษเหลอืเหลานัน้มาใชใหเกดิประโยชนและมลูคาเพิม่ไดมากมายหลาย
ชนิด  อาทิ  การใชใบและยอดมันสำปะหลังมาตากใหแหงหรือหมักเพื่อใชเปน
อาหารสตัว  การนำเหงามาเผาเปนถานแทนไม   ซึง่จะไดน้ำสมควนัไมเปนผลพลอย
ไดเพิม่เตมิมาอกี นอกจากนีย้งัมกีากมนัและเปลอืกมนัสำปะหลงัจากโรงงานแปงที่
สามารถนำมาใชเปนอาหารสตัวในรปูแบบตาง ๆ  กนั
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เอกสารเลมนี้ไดรวบรวมขอมูลจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช
ประโยชนวสัดเุหลอืใชดงักลาว โดยสถาบนัสวุรรณวาจกกสกิจิเพือ่การคนควาและ
พฒันาปศสุตัวและผลติภณัฑสตัว และภาควชิาสตัวบาล คณะเกษตร มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน โดยการสนับสนุนเปนอยางดียิ่งจากมูลนิธิ
สถาบนัพฒันามนัสำปะหลงัแหงประเทศไทยในพระราชปูถมัภสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี  ซึง่มงุหวงัจะชวยใหเกษตรกรมรีายไดจากการปลกู
มนัสำปะหลงัมากขึน้  ขณะทีผ่เูลีย้งสตัวจะมวีตัถดุบิอาหารสตัวใชมากขึน้ และผู
ประกอบการหรอืผสูนใจยงัสามารถพฒันาการผลติเปนเชงิธรุกจิไดอกีดวย
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ปจจบุนั ผเูลีย้งสตัวไดหนัมาใชมนัสำปะหลงัเปนแหลงพลงังานหลกัใน
สตูรอาหารกนัอยางแพรหลายเพือ่ลดตนทนุการผลติสตัวใหต่ำลง   และยงัทำใหสตัว
มสีขุภาพดขีึน้ดวย   จงึอาจกลาวไดวา ณ เวลานีเ้กษตรกรผเูลีย้งสตัวรวมทัง้ผผูลติ
อาหารสตัวจำหนายสวนใหญรจูกัการใชมนัสำปะหลงัเปนอาหารสตัวแลว  แตทาน
ทราบหรอืไมวาพืน้ทีป่ลกูมนัสำปะหลงั 1 ไร  นอกจากจะไดหวัมนัสำปะหลงัแลว
ยังมีใบมันสำปะหลังเปนจำนวนมาก   ซึ่งเปนผลพลอยไดหลังจากการเก็บเกี่ยว
หัวมนัสด   ซึง่ปกตใิบมนัสำปะหลงัเหลานีจ้ะถกูทิง้ไวในแปลงประมาณ 300-500
กโิลกรมั/ไร  (น้ำหนกัสด)  หรอือาจมากถงึ 1 ตนัตอไร ขึน้อยกูบัความสมบรูณของ
ตนมนัสำปะหลงั  จงึเปนทีน่าเสยีดายอยางยิง่ถาใบมนัสำปะหลงัเหลานีไ้มไดนำมา
ใชประโยชน   ทัง้นีเ้พราะประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกูมนัสำปะหลงัถงึประมาณ 7 ลาน
ไร  ดงันัน้ในแตละปจงึมใีบมนัสำปะหลงัสดเปนจำนวนมากไมนอยกวา 2 ลานตนั
ทีไ่มไดนำมาใชประโยชนหรอืทำใหเกดิมลูคาขึน้มา   ทัง้ทีใ่บมนัเหลานีม้คีณุคาและ
มลูคาอกีมากถารจูกันำมาใชประโยชน โดยนำใบมนัสำปะหลงั มาตากแหงหรอืหมกั
เพือ่ใชเปนวตัถดุบิอาหารสตัว
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การใชใบมันสำปะหลังเปนอาหารสัตว
ใบมันสำปะหลังเปนผลพลอยไดหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตหัวมัน

สำปะหลงั  ใบมนัสำปะหลงัสดทัว่ไปมคีวามชืน้อยสูงูประมาณ 80 เปอรเซน็ต  และ
มรีะดบัไซยาไนดอยสูงู  ไมควรนำมาใชเลีย้งสตัวในสภาพยงัสดอยู  อยางไรกต็าม
ใบมนัสำปะหลงัแหง โดยผานการผึง่แดด 2 – 3 แดด  หรอืทำการอบแหงใหมคีวาม
ชืน้ไมเกนิ 10 เปอรเซน็ต  สามารถใชเปนวตัถดุบิทีด่ใีนสตูรอาหารได  โดยไมเพยีง
แตเปนแหลงของโปรตนีและเยือ่ใยในสตูรอาหารเทานัน้  แตยงัเปนแหลงใหสารสี
หรอืสารแซนโทฟลลในอาหารสตัวอกีดวย   คณุคาทางโภชนะและองคประกอบทาง
เคมขีองใบมนัสำปะหลงัตากแหงแสดงในตารางที่ 1  ใบมนัสำปะหลงัอาจจดัเปน
วตัถดุบิอาหารใหโปรตนี สารสี หรอืเยือ่ใย เจรญิศกัดิ์ (2531) ไดรายงานถงึระดบั
โปรตนีในใบมนัสำปะหลงัทีป่ลกูในประเทศไทย 13 สายพนัธ ุพบวามโีปรตนีอยใูน
ชวง   21.6 – 25.3  เปอรเซน็ต  ซึง่เฉลีย่อยทูี ่23.7  เปอรเซน็ต  โดยคาโปรตนีในใบมนั
สำปะหลงัขึน้อยกูบัสายพนัธขุองมนัสำปะหลงั ความอดุมสมบรูณของดนิ การใสปยุ
และอายกุารเกบ็เกีย่ว สำหรบัโปรตนีในใบมนัสำปะหลงัมกีรดอะมโินไลซนีเปนองค
ประกอบอยสูงู  แตขาดกรดอะมโินเมทไธโอนนีเมือ่เทยีบกบัคำแนะนำจาก FAO
แมวาใบมนัสำปะหลงัมรีะดบัของความเปนพษิของไซยาไนดอยู  แตเมือ่นำใบมนั
สำปะหลังผานกระบวนการทำใหแหงโดยการผึ่งแดด จะสามารถลดระดับสาร
ไซยาไนดลงเหลอืประมาณ 30 สวนในหนึง่ลานสวน (ppm)  ซึง่เปนระดบัทีไ่มทำให
เปนพษิกบัตวัสตัว

โปรตีนในใบมันสำปะหลังสามารถใชทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองใน
อาหารสตัวได  สวนระดบัการใชใบมนัสำปะหลงัในสตูรอาหารสตัวจะขึน้อยกูบั
ระดบัเยือ่ใยในใบมนัสำปะหลงัแหงดวย หากใบมนัสำปะหลงัมรีะดบัเยือ่ใยสงูมาก
ขึน้  เชน ใบมนัสำปะหลงัทีม่สีวนตน และกานใบปนมามากกจ็ะมผีลทำใหใชใบมนั
สำปะหลงันัน้ไดต่ำกวาขดีจำกดัสงูสดุทีแ่นะนำไวในสตูรอาหาร คอื ในสตูรอาหาร
สกุรระยะรนุ-ขนุ  ใชไดไมเกนิ 15  เปอรเซน็ต  ในอาหารสกุรหยานมใชไดไมเกนิ
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ระดบั 5 เปอรเซน็ตในสตูรอาหาร นอกจากนีก้ารใชใบมนัสำปะหลงัสงผลใหปรมิาณ
กลตูาไธโอนโดยรวมในเมด็เลอืดแดงของสกุรเพิม่สงูขึน้ ปรมิาณกลตูาไธโอนทีเ่พิม่
ขึน้นีจ้ะสงผลใหรางกายสตัวมคีวามตานทานตอการเกดิอนมุลูอสิระมากขึน้ และ
ทำใหสตัวมสีขุภาพทีด่ขีึน้ดวย

ตารางที ่1  แสดงโภชนะและกรดอะมโินของใบมนัสำปะหลงั

*พลงังานใชประโยชนไดจากการคำนวณ
**ไมไดทำการวเิคราะห
1/จากตวัอยางใบมนัสำปะหลงัโปรตนี 13.89 เปอรเซน็ต

ความชืน้ 8.90 ไลซีน 1.46
โปรตนีรวม 21.39 เมทไธโอนีน 0.47
เยื่อใย 22.19 เมทไธโอนนี+ซลีตนี 0.50
ไขมัน 3.85 ทรปิโตเฟน **
เถา 8.11 ทรโีอนนี 1.38
คารโบไฮเดรต 35.56 ลวิซนี 2.86
แคลเซี่ยม 1.61 ไอโซลวิซนี 1.51
ฟอสฟอรสั 0.19 อารจินีน 2.08
กรดไฮโดรไซยานคิ (¾Õ¾ÕàÍçÁ) 36.92 เฟนนิลอลานีน 2.20
พลงังานใชประโยชนได* 2,744.07 ฮสิตดินี 5.66
(กโิลแคลอรีต่อกโิลกรมั) แวลนี 2.69

เปอรเซ็นต1/กรดอะมิโนเปอรเซ็นตโภชนะ
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การใชใบมนัสำปะหลงัเปนแหลงสารสแีซนโทฟลลในอาหารสตัวปก เชน
ในอาหารไกไข พบวาการเพิม่ระดบัใบมนัสำปะหลงัในสตูรอาหารทำใหคะแนนสี
ไขแดงสงูขึน้อยางมนียัสำคญัทางสถติิ

ไกไขทีก่นิอาหารสตูรทีใ่ชมนัสำปะหลงัเสรมิดวยใบมนัสำปะหลงั  เพือ่เปน
แหลงสารส ี มคีณุภาพไขทีผ่ลติไดไมแตกตางจากไขของไกทีก่นิอาหารสตูรขาวโพด
แตการใชใบมนัสำปะหลงัในระดบัสงูอาจทำใหอาหารมเียือ่ใยสงูและมคีวามฟาม
มาก  ทำใหปรมิาณการกนิอาหารของสตัวไมเพยีงพอ  ระดบัใบมนัสำปะหลงัทีใ่ชใน
อาหารไกไขจงึไมควรเกนิ 5 – 7  เปอรเซน็ต

แมไกที่กินอาหารสูตรที่ใชใบมันสำปะหลังมีสีของไขแดงเขมกวาสูตร
อาหารทีม่กีารใชใบกระถนิ เนือ่งจากใบมนัสำปะหลงัมแีคโรทนีและแซนโทฟลล
ปรมิาณสงูกวาในใบกระถนิ

การใชใบมนัสำปะหลงัในอาหารไกไข  นอกจากจะทำใหสขีองไขแดงดี
ขึน้แลว  ยงัชวยเพิม่ภมูติานทานโรคของไกใหสงูขึน้  แมไกมสีขุภาพดี  คณุภาพของ
ไขดขีึน้  และสามารถเกบ็รกัษาไขไดระยะเวลานานขึน้ดวย

การใชใบมนัสำปะหลงัในอาหารโคนม   เอนไซมของจลุนิทรยีในรเูมนและ
ของพืชที่โคกินเขาไปจะเรงปฏิกิริยาการสลายสารไซยาโนจีนิค กลูโคไซดเปน
ไซยาไนด  และถกูดดูซมึไดอยางรวดเรว็ สารไซยาไนดทีด่ดูซมึเขาสรูางกายโคนัน้
จะถกูลดความเปนพษิโดยรวมกบัสารไธโอซสิเตอนี หรอื ไธโอซลัเฟตไดสารไธโอ
ไซยาเนต ซึ่งปริมาณไธโอไซยาเนตในน้ำนม 10-15 พีพีเอ็ม (สวนในลานสวน)
เหมาะสมและเพยีงพอตอการกระตนุการทำงานของระบบแลคโตเปอรออกซเิดสทีใ่ชใน
การตอตานและยบัยัง้จลุนิทรยีในน้ำนมดบิ จำนวนจลุนิทรยีทัง้หมด และโคโลฟอรม
ในน้ำนมดบิของแมโคทีก่นิใบมนัสำปะหลงัแหงใหลดลงกวาน้ำนมดบิของแมโคที่
กนิอาหารปกต ิสงผลใหน้ำนมดบิมคีณุภาพดขีึน้
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เนือ่งจากในใบมนัสำปะหลงัยงัมสีารไซยาไนดเหลอือยใูนระดบัต่ำ ๆ     และ
รางกายจะเปลีย่นสารไซยาไนดเปนสารไธโอไซยาเนต ซึง่สามารถทำปฏกิริยิากบั
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ในกระบวนการตานอนมุลูอสิระใหเปลีย่นเปนน้ำ ซึง่เปน
การชวยกำจดัอนมุลูอสิระอกีทางหนึง่ รวมทัง้ กระตนุการสงัเคราะหกลตูาไธโอน
ดวย  ดงันัน้ใบมนัสำปะหลงัจงึมศีกัยภาพในการใชเปนวตัถดุบิอาหารสตัวทีน่อกจาก
เปนแหลงใหโปรตนีและสารใหสแีลว ยงัเปนวตัถดุบิอาหารทีม่สีารตอตานอนมุลู
อสิระซึง่ชวยเพิม่ภมูติานทานโรคใหแกสตัวไดอกีดวย

การผลิตใบมันสำปะหลังแหงเพื่อใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตว
ในปจจุบันการปลูกมัน

สำปะหลังเพื่อเก็บใบสดนั้นยังมี
ทำกนันอยมาก  สวนใหญทำในพืน้ที่
ทีม่กีารเลีย้งโคนมทางภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื เชน ขอนแกน อดุรธานี
และในภาคกลาง เชน ลพบรุ ีสระบรุี
อยางไรกต็าม การปลกูมนัสำปะหลงั
ของเกษตรกรในหลายพืน้ทีม่กีารปลกูตลอดทัง้ปและมกีารขดุหวัมนัไปขายเกอืบ
ตลอดทั้งปเชนกัน ดังนั้น จึงแนะ
นำใหเก็บใบมันสำปะหลังกอนที่
จะขดุหวัมนั โดยมขีัน้ตอนดงันี้

1.  การเกบ็ใบมนัสำปะหลงั
ควรเกบ็ใบมนัสำปะหลงัจากตนกอน
การเกบ็เกีย่วหัวมนัสด  เนือ่งจากการ
เก็บใบมันสำปะหลังหลังการเกี่ยว
แลวนัน้  อาจทำไดไมสะดวก  และไม
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สามารถเกบ็ใบมนัสำปะหลงัในแปลงไดหมด  แตควรเกบ็ใบมนักอนการขดุหวัมนั
ไมเกนิ  12 – 24  ชัว่โมง  เพือ่ไมใหมผีลกระทบตอเปอรเซน็ตแปงในหวัมนัสำปะหลงั

2.  การเก็บใบมันนั้นควร
เดด็สวนยอดบรเิวณทีม่สีเีขยีวยาวลง
มาประมาณ  20  เซนตเิมตร  สวนที่
เหลอืเดด็เฉพาะใบกบักานใบเทานัน้
ไมควรเกบ็สวนของลำตนตดิมาดวย
เนือ่งจากจะทำใหใบมนัสำปะหลงัที่
ไดมคีณุภาพต่ำ  คอืโปรตนีต่ำ เยือ่ใย
สงู  และสวนกานกบัลำตนยงัทำให
แหงไดชาอกีดวย

3.  เมือ่เกบ็ใบมนัมาแลวควร  ตาก / ผึง่แดดใหเรว็ทีส่ดุ  เนือ่งจากการเกบ็ไว
ในกระสอบหรือกองไว  ทำใหเกิดความรอนขึ้น  ใบมันสำปะหลังจะมีลักษณะ
ตายนึง่  ทำใหใบมนัสำปะหลงัทีไ่ดเปนสนี้ำตาลไมเปนสเีขยีว  ไมนาใช   อกีทัง้ทำให
มกีารสญูเสยีไวตามนิเอและสารสใีนใบมนัไปดวย

4.  นำใบมนัสำปะหลงัทีเ่กบ็ไดมาตาก / ผึง่แดด  ใหแหง  โดยอาจสบัเปน
ชิน้  ซึง่จะทำใหตากแหงเรว็ขึน้  ระหวางการตากทำการกลบัใบมนัสำปะหลงัไปมา
ใหสวนใบและกานแหงไดทัว่ถึงโดยตาก / ผึง่แดด  นาน 2 – 3 แดด   ซึง่ใบมนัแหงที่
ไดนีส้ามารถนำไปใชเปนวตัถดุบิอาหารโค – กระบอื  ไดทนัทโีดยไมตองทำการบด
สำหรบัในสตัวกระเพาะเดีย่ว  เชน สกุรและสตัวปก  ตองนำไปบดใหละเอยีดกอน
นำไปใชผสมกบัวตัถดุบิชนดิอืน่
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มลูคาของใบมนัสำปะหลงั
การทำใบมนัสำปะหลงัแหง  เพือ่เปนวตัถดุบิอาหารสตัวนัน้  มคีวามคมุคา

ตอการลงทนุทัง้ในแงของเกษตรกร,  ผแูปรรปู  และยงัทำใหผเูลีย้งสตัวไดวตัถดุบิที่
มคีณุภาพดรีาคาถกู  ใบมนัสำปะหลงัสด  3  กโิลกรมั  เมือ่ตากเหลอืเปนใบมนั
สำปะหลงัแหงประมาณ  1  กโิลกรมั  ทีค่วามชืน้ประมาณ  13  เปอรเซน็ต  สวนราคา
ใบมนัสำปะหลงัแหงทีจ่ะขายไดขึน้กบัคณุภาพ  คอืถาใบมาก  กิง่กานลำตนนอย
โปรตนีสงูประมาณ  20 – 24  เปอรเซน็ต  มลูคาอยทูีป่ระมาณ  5  บาทตอกโิลกรมั
ดงันัน้เมือ่เทยีบกบัใบมนัสำปะหลงัสดจะมมีลูคาไมนอยกวากโิลกรมัละ  1 – 1.50  บาท
นัน่หมายความวาเกษตรกรทีเ่กบ็ใบมนัสำปะหลงัสดขายจะมรีายไดเพิม่ขึน้  400 – 500
บาทตอไร หรอืมากกวานัน้

คุณคาทางอาหารเมื่อเทียบกับราคาใบมันแหง
ใบมันสำปะหลังแหงที่มีโปรตีน 20 – 24  เปอรเซ็นต  ราคาประมาณ

5 – 5.50  บาท  เปนราคาทีส่ามารถยอมรบัไดเมือ่เทยีบกบักากถัว่เหลอืง  แมวาใบมนั
สำปะหลงัจะมสีารพษิสำคญั  2  ชนดิ  คอืกรดไฮโดรไซยานคิและสารแทนนนิ แต
ในใบมนัแหงจะมกีรดไฮโดรไซยานคิเหลอือยใูนระดบัต่ำมากไมเกนิ  30  สวนใน
ลานสวน  เชนเดยีวกบัในมนัเสนทีส่ารพษิระเหยออกไประหวางผึง่แดด  จนเหลอื
ระดบัปลอดภยัสำหรบัสตัว  และในระดบัต่ำดงักลาวนีจ้ะชวยกระตนุใหเกดิระบบที่
ทำใหสตัวมคีวามตานทานโรคเพิม่ขึน้ดวย  สวนปรมิาณแทนนนิทีม่อียใูนระดบัต่ำ
กย็งัมปีระโยชนสามารถควบคมุพยาธใินตวัสตัวไดดวย

นอกจากนี ้  ใบมนัสำปะหลงัแหงยงัสามารถใชเปนแหลงของไวตามนิเอ
(แคโรทนี)  และสารสแีซนโทฟลลใหกบัสตัวโดยมปีรมิาณสงูกวา คอืประมาณ 660
มก. / กก. เทยีบกบั 318 มก. / กก.  ทีม่อียใูนใบกระถนิ
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ขอด/ีประโยชนของการใชใบมนัสำปะหลงัเปนอาหารสตัว
1. ลดตนทนุคาอาหาร  เนือ่งจากมรีาคาถกู
2. สามารถใชทดแทนแหลงโปรตนีอืน่ ๆ  ได
3. ใหสารสธีรรมชาติ
4. สตัวทีก่นิอาหารสตูรใบมนัสำปะหลงัมสีขุภาพด ีไมปวยงาย
5. สตัวใหผลผลติเนือ้ นม ไขทีม่คีณุภาพดี

ขอจำกดัใชในสตูรอาหารสตัว
ขอจำกดัในการใชใบมนัสำปะหลงั คอื ระดบัเยือ่ใยหรอืความฟาม ดงันัน้

ในการผลติใบมนัสำปะหลงัแหงจงึตองพยายามใหมสีวนของกานใบและลำตนตดิ
มานอยทีส่ดุ  เพือ่ใหเยือ่ใยไมมากเกนิไป ขณะทีโ่ปรตนีกส็งูขึน้ซึง่จะทำใหสามารถ
ใชในสตูรอาหารสตัวไดในระดบัทีส่งูขึน้ดวย สำหรบักรดไฮโดรไซยานคิในใบมนั
แหงไมไดเปนขอจำกดัเนือ่งจากมใีนระดบัต่ำมาก   สวนสารแทนนนินัน้หากใชใบ
มนัสำปะหลงัในสตูรอาหารในระดบัสงูมากๆ   อาจมผีลกระทบทำใหสกุรและสตัว
ปกมกีารยอยไดของอาหารลดลงบาง  แตจะไมมผีลกระทบกบัสตัวกระเพาะรวม (โค
กระบอื ฯลฯ)



14 การใชประโยชนเศษเหลอืจากมนัสำปะหลงั

คำแนะนำในการใชใบมันสำปะหลังเปนอาหารสัตว

สกุร
การใชใบมันสำปะหลัง

เปนอาหารสกุรนัน้  ควรนำมาบดให
ละเอยีดเสยีกอน  สำหรบัระยะของ
สุกรที่แนะนำใหใชคือ สุกรระยะ
รนุ-ขนุ และแมสกุรอมุทอง  เนือ่งจาก
ใบมนัสำปะหลงัมเียือ่ใยคอนขางสงู
ซึ่งทำใหเยื่อใยในสูตรอาหารสูงขึ้น
ดวย  จงึแนะนำใหใชในสตูรอาหารในระดบัไมเกนิ 10-15 เปอรเซน็ต  การใชใบ
มนัสำปะหลงัระดบันีไ้มสงผลกระทบตอสมรรถภาพการผลติและคณุภาพซากดวย
สวนสกุรหยานม-สกุรเลก็ควรใชในระดบัไมเกนิ 5 เปอรเซน็ตในสตูรอาหาร

สตัวปก
การใชใบมันสำปะหลังใน

อาหารสัตวปกนั้นสามารถนำมาใช
ไดเชนเดียวกับในสุกรที่ตองทำการ
บดใหละเอียดเสียกอน  โดยเฉพาะ
ในไกไขและเปดไข ใบมนัสำปะหลงั
นอกจากเปนแหลงโปรตีนแลวยัง
เปนแหลงสารสใีนไขแดง  แตอยางกต็ามการใชใบมนัสำปะหลงัระดบัสงูอาจทำให
อาหารมีเยื่อใยสูงและฟาม  ทำใหสัตวกินอาหารไดนอยลงสงผลใหปริมาณสาร
อาหารทีส่ตัวไดรบัไมเพยีงพอ  ดงันัน้ระดบัใบมนัสำปะหลงัในอาหารสตัวปกจงึไม
ควรเกนิ 5-7 เปอรเซน็ต
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โคเนือ้, โคนม – กระบอื
การใชใบมันสำปะหลัง

เปนอาหารโค-กระบอืนัน้ทำไดคอน
ขางสะดวก  เนือ่งจากไมจำเปนตอง
บดใหละเอยีดเหมอืนในอาหารสกุร
และสตัวปก  เพยีงแคสบัแลวตากให
แหงก็นำมาใชไดเลย  โดยใชผสม
อาหารขนหรืออาหารสูตรสมบูรณ
(TMR)  ในระดบั 10-30 เปอรเซน็ต หรอืใหกนิเสรมิโปรตนี  แมวาการใชใบมนั
สำปะหลงัในอาหารโค-กระบอืสามารถใชไดในระดบัสงูกวาในสกุรและสตัวปก
แตกค็วรคำนงึถงึความนากนิของอาหารดวย  เพราะการใชใบมนัสำปะหลงัระดบัสงู
จะทำใหอาหารฟามและมคีวามนากนิต่ำลงเลก็นอย
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การทำใบมนัสำปะหลงัตากแหงนัน้ในหลายพืน้ทีอ่าจพบปญหาในการตาก
ใบมนั  ไมวาจะเปนพืน้ทีท่ีใ่ชในการตากใบมนั  ปญหาในการตาก  เนือ่งจากใบมนั
ทีแ่หงแลวมกัโดนลมพดัปลวิไดงาย  ตองทำตาขายกัน้เพือ่ไมใหใบมนัปลวิ  ซึง่เกดิ
ความยงุยาก  หรอืในบางชวงฝนตกไมสามารถตากใบมนัได ดงันัน้จงึขอแนะนำวธิี
การใชใบมนัสำปะหลงัสำหรบัอาหารสตัวในรปูแบบอืน่  นัน่คอื  “ใบมนัสำปะหลงั
หมกั”

สำหรับการทำใบมันสำปะหลังหมักก็ใชหลักการเหมือนการผลิตอาหาร
หมกัจากพชืทัว่ไป  คอืการเกบ็รกัษาพชืทีต่องการหมกัไวในภาชนะซึง่อาจเปนไซโล
หลมุ ถงัหรอืถงุในสภาพไรอากาศหรอืไลอากาศ (ออกซเิจน)  ออกใหเหลอืนอยที่
สดุ  หลงัจากภายในภาชนะมสีภาพไรออกซเิจน  จลุนิทรยีทีไ่มใชออกซเิจนกเ็ริม่
เจริญและเพิ่มปริมาณมากขึ้น  แลวทำการเปลี่ยนน้ำตาลเปนกรดแลคติก กรด
อะซติกิ เอทานอล และคารบอนไดออกไซด  กรดทีเ่กดิขึน้สวนใหญเปนกรดแลคตกิ
ซึง่ทำใหเกดิสภาพความเปนกรด-เบส (pH) ลดลง   ทำใหสามารถเกบ็ถนอมอาหาร
ไวไดไมเปลีย่นแปลง  ไมเนาเสยีตราบใดทีย่งัอยใูนสภาพไรออกซเิจน  แตถามกีาร
เปดภาชนะออก  มอีอกซเิจนเขาไปสมัผสักบัพชืหมกัอกี  จลุนิทรยีทีใ่ชออกซเิจน
จะเริม่เจรญิและทำงานอกีครัง้  ทำใหพชืหมกัเนาเสยีได
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การผลิตอาหารหมักจากใบมันสำปะหลัง
ใบมันสำปะหลังที่นำมาเปนอาหารหมักนั้น  หากจะใหใบมันที่หมักมี

คณุภาพด ี โปรตนีสงู  ควรเกบ็ใบมนัสำปะหลงัสวนยอดบรเิวณทีม่สีเีขยีว  ยาวลงมา
ประมาณ 20 เซนตเิมตร  สวนทีเ่หลอืเดด็เฉพาะใบกบักานใบ  ไมควรเกบ็สวนของ
ลำตนติดมาดวย  จากนั้นนำไปสับเปนชิ้นๆ เพื่อทำการหมักตอไป ซึ่งรูปแบบ
การทำใบมนัสำปะหลงัมหีลายรปูแบบดงันี้

1.  การใชใบมันสำปะหลังสดหมัก
เพียงอยางเดียว

สำ ห รั บ ก า ร ใ ช ใ บ มั น
สำปะหลังสดหมักเพียงอยางเดียว
จะไดคณุคาทางอาหารคอนขางสงูโดย
เฉพาะโปรตีน  เนื่องจากในใบมัน
สำปะหลังที่มีสภาพสดมีโปรตีน
ประมาณ 5-6 เปอรเซ็นต และเมื่อคิดเปนน้ำหนักแหงจะมีโปรตีนประมาณ 20
เปอรเซน็ต  สำหรบัการหมกัใบมนัสำปะหลงัเพยีงอยางเดยีวตองใชเวลาในการหมกั
อยางนอย 21 วนั  เพือ่ใหเกดิกรดเพยีงพอทีจ่ะรกัษาสภาพใบมนัไวและทำใหสาร
พษิในใบมนัสำปะหลงัมปีรมิาณลดลงจนไมเปนอนัตรายตอตวัสตัวดวย

2.  การใชใบมันสำปะหลังสดรวมกับ
การใชหวัมนัสด

การใชใบมันสำปะหลังสด
รวมกบัการใชหวัมนัสด  สามารถนำมา
ใชไดโดยสับหัวมันสำปะหลังสด
ใหเปนชิ้นขนาดเล็ก ในอัตราสวน
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หวัมนัสดตอใบมนั 1 ตอ 2 ถงึ 1 ตอ 5
แลวแตวตัถปุระสงคและความตองการ
วาจะใชเปนแหลงเสริมพลังงานหรือ
โปรตนี  ถาตองการโปรตนีสงูกใ็ชใบ
มนัสำปะหลงัมากขึน้และใชหวัมนัสด
สบันอยลง  ซึง่ใบมนัสำปะหลงัหมกัที่
ไดจะมสีภาพพอเหมาะ  ความชืน้ไมสงู
เกนิไป กลิน่หอม  สตัวชอบกนิ

3.  การใชใบมนัสำปะหลงัสดรวมกบั
กากมนัสำปะหลงั (สภาพเปยก)  จาก
โรงงานผลิตแปงหรือสารใหความ
หวาน

ข อดี ของการใช ก ากมัน
สำปะหลังรวมกับการหมักใบมัน
สำปะหลงัคอื  ในกากมนัสำปะหลงัที่
เก็บกองไว 5 – 7 วัน จะมีปริมาณ
จลุนิทรยีกลมุทีผ่ลติกรดแลคตกิจำนวน
มากประมาณ 106-107 โคโลน/ีกรมัใน
ขณะทีว่ตัถดุบิอาหารสตัวโดยทัว่ไปมี
จลุนิทรยีกลมุนีป้ระมาณ 102-103  โคโล
น/ีกรมั  เทานัน้  ดงันัน้การทีม่จีลุนิทรยี
ที่ผลิตกรดแลคติกจำนวนมากนั้น
จะเปนตวัชวยกระตนุหรอืเรงใหมกีารหมกั   และสามารถผลติกรดแลคตกิไดปรมิาณ
สงู  ความเปนกรดเพิม่ขึน้ไดอยางรวดเรว็  ดงันัน้การหมกัใบมนัสำปะหลงัรวมกบั
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กากมนัสำปะหลงัจงึใชระยะในเวลาการหมกันอยลง  จาก 21 วนั  เหลอืเพยีง 10-14
วัน เทานั้น ซึ่งกรดไฮโดรไซยานิคในใบมันสำปะหลังจะเหลืออยูในระดับที่
ไมเปนอันตรายตอตัวสัตว  โดยแนะนำใหใชกากมันสำปะหลังสดไมเกิน 10-20
เปอรเซ็นตรวมกับใบมันในการทำใบมันหมัก  หากใชกากมันสำปะหลังระดับที่
มากกวานีจ้ะทำใหอาหารหมกัทีไ่ดมคีวามชืน้สงู  อาหารหมกัมคีณุภาพไมด ี อกีทัง้
ยงัทำใหระดบัโปรตนีในอาหารหมกัลดลงดวย

ขอควรระวงั สำหรบัการใชใบมนัหมกัเปนอาหารสตัว  คอื  สารไฮโดรไซ
ยานคิในใบมนัสำปะหลงั  ถาใบมนัสำปะหลงัหมกัยงัมสีเีขยีวของใบอย ู แสดงวา
ยงัทำการหมกัไมสมบรูณ  กรดไฮโดรไซยานคิยงัคงมรีะดบัสงู  หากนำไปเลีย้งสตัว
อาจเกดิอนัตรายได  ดงันัน้ใหสงัเกตสขีองใบมนัสำปะหลงัหมกัถามสีเีขยีวอมเหลอืง
และมีกลิ่นเปรี้ยวเหมือนของดองทั่วไป  แสดงวาไดผานการหมักที่สมบูรณ
แลวสามารถนำไปเลีย้งสตัวได  และเมือ่เทยีบคณุคาทางโภชนะกบัหญาหมกัแลว
พบวาใบมันสำปะหลังหมักจะมีคุณคาทางอาหารมากกวา  โดยมีโปรตีนสูงถึง
ประมาณ 20 เปอรเซน็ต  เมือ่คดิเปนน้ำหนกัแหง  ในขณะทีห่ญาหมกัมโีปรตนี
ประมาณ 12-14 เปอรเซน็ต เมือ่คดิเปนน้ำหนกัแหง

การใชใบมันสำปะหลังหมักในอาหารสัตว
การใชใบมนัสำปะหลงัหมกัเปนแหลงอาหารหยาบสำหรบัโคเนือ้-โคนม

และกระบอื  สามารถทำไดเชนเดยีวกบัหญาหมกั  โดยใหกนิไดอยางเตม็ที ่ซึง่วธิกีาร
ใหใบมนัสำปะหลงัหมกันัน้ควรคอย ๆ  ใหทลีะนอย  เพือ่ทีส่ตัวจะไดมกีารปรบัสภาพ
ของกระเพาะรเูมน (กระเพาะผาขีร้ิว้)  ทีไ่มเคยไดรบัใบมนัสำปะหลงัหมกันีม้ากอน
และเมือ่สตัวมกีารปรบัสภาพของกระเพาะรเูมนกบัใบมนัสำปะหลงัหมกัแลว  สตัว
จะสามารถกินไดอยางเต็มที่  ไมมีปญหาภาวะความเปนกรดในกระเพาะรูเมน
สำหรบัหลายคนอาจสงสยัวากลิน่เปรีย้วทีม่ใีนใบมนัสำปะหลงัหมกัจะมผีลตอกลิน่
ในน้ำนมหรือไม  ดังนั้นการใชใบมันสำปะหลังหมักในอาหารโคนม  จึงขอ
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แนะนำวาไมควรใหใบมนัสำปะหลงัหมกักบัโคในขณะรดีนม  เนือ่งจากไขมนัใน
น้ำนมมคีณุสมบตัใินการดดูซบักลิน่ตาง ๆ  จากสิง่แวดลอมไดอยางรวดเรว็  การทีใ่ห
ใบมันสำปะหลังหมักกับโคขณะรีดนมจึงมีผลใหกลิ่นของใบมันหมักติดไปกับ
น้ำนมได

อยางไรก็ตามการใชใบมันหมักเปนอาหารเสริมโปรตีนหรือปรับปรุง
คณุภาพอาหารหยาบนัน้ ไมสมควรไปลดอาหารประเภทแปงซึง่เปนแหลงพลงังาน
ของโค เพราะหากพลงังานไมเพยีงพอกจ็ะมผีลกระทบทำใหการผลติน้ำนมลดลงได
การเสรมิใบมนัหมกักจ็ะไมกอใหเกดิประโยชนแตอยางใด

นอกจากนีใ้บมนัสำปะหลงัหมกัยงัสามารถนำใชเปนอาหารสำหรบัสกุรได
อกีดวย  ซึง่ในบางประเทศกไ็ดมกีารปฏบิตักินั  แตในบานเราไมคอยนยิมนกั  เนือ่ง
จากใบมนัสำปะหลงัหมกัมเียือ่ใยและความชืน้คอนขางสงู  ถาใหในปรมิาณมาก
จะทำใหสกุรมปีรมิาณการกนิอาหารลดลง  สกุรอาจไดรบัโภชนะไมเพยีงพอกบัความ
ตองการ  ดงันัน้หากนำมาใชเปนอาหารสกุรควรใชในลกัษณะการเสรมิจากอาหาร
ทีก่นิปกต ิ ซึง่แนะนำใหใชกบัแมสกุรอมุทองและสกุรขนุ  เนือ่งจากสกุรระยะนีไ้ม
ตองการพลงังานมากนกั  และสามารถกนิอาหารทีม่รีะดบัเยือ่ใยสงูไดโดยไมกระทบ
ตอสมรรถภาพการผลติ
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การผลติใบมนัสำปะหลงัตากแหง

เด็ดยอดและใบมันสำปะหลัง
กอนการขุดหัวสด 12-24 ชั่วโมง

สับยอดและใบมันสำปะหลังดวยเครื่องสับ

ตากยอดและใบมันสำปะหลังบนมุงเขียว
และกลบัวนัละ 1-2 ครัง้

เด็ดยอดและใบมันสำปะหลังสด
ความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร

ตากใบมันสำปะหลังที่สับแลวบนลาน
คอนกรตี  และกลบัวนัละ 3-4 ครัง้

เคาะสวนใบซึ่งแหงกรอบ และแยกสวนกิ่ง
กานและยอดออนออกไป
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การผลติใบมนัสำปะหลงัตากแหง (ตอ)

สภาพใบมันที่โดนฝนในระหวางการตาก
จะมีสีคอนขางคล้ำ

ใบมันที่ตากกลางแดดแลวยายมาผึ่งในรม
จนแหงสนิท ทำใหใบมันสีเขียวสด

ใบมันแหงคุณภาพดี

ใบมันที่ตากโดยไมมีการกลับเลยทำให
เกิดสภาพตายนึ่ง

นำใบมันมาผานเครื่องรอนขนาดเล็กเพื่อ
แยกสวนกิ่งกานและใบสวนหยาบออก

ใบมันแหงบดบรรจุถุงพรอมจำหนาย
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การผลติใบมนัสำปะหลงัหมกั

ยอดและใบมันสดที่เกษตรกรเก็บมาขาย

บดยอดและใบมันสดพรอมกับการใส
กากมันสดไปดวย

ยอดและใบมันหมักที่บรรจุถุงพลาสติก
ดูดอากาศออกใหมากที่สุด

กากจากโรงงานผลิตแปงมันหรือสาร
ความหวานใชเปนสวนผสม

นำยอดและใบมันสำปะหลังที่ผสมกากมัน
สดบรรจุถุงพลาสติกแลวชั่งน้ำหนัก

ยอดและใบมันที่ผานขบวนการหมัก
สมบูรณพรอมที่จะใชเลี้ยงสัตว



24 การใชประโยชนเศษเหลอืจากมนัสำปะหลงั

เปลือกดินที่ไดจากการรอนทำความ
สะอาดหัวมันสด

มูลโคแหงที่ใชโรยรองพื้น

บล็อคไมที่จะใชอัดเปลือกดิน

เปลือกดินประกอบดวยดินทราย
เยื่อชั้นนอก และเศษหัวมันสด

พื้นดินที่ขุดเซาะเปนรองตื้นๆ

เปลอืกดนิชบุน้ำใหเปยกแลวอดัในบลอ็คไม
พรอมโรยเชือ้เหด็เปนชัน้ๆ 3-4 ชัน้

การใชเปลอืกมนัสำปะหลงั (เปลอืกดนิ)
 ในการเพาะเหด็
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ใชพลาสติกคลุมบนโครงไมที่ครอบ
กอนกองเห็ด

รดน้ำใหฟางเปยกชุมวันละ 3-4 ครั้ง

เกษตรกรสามารถเก็บดอกเห็ดจำหนาย
ไดทุกวัน

ใชฟางแหงคลุมทับพลาสติกที่คลุมกอน
กองเห็ดอีกชั้น

ดอกเห็ดเริ่มเจริญ และเก็บจำหนายได
ภายใน 9 วนั

เกษตรกรสามารถจำหนายดอกเห็ดสราง
รายไดเปนอยางดี

การใชเปลอืกมนัสำปะหลงั (เปลอืกดนิ)
ในการเพาะเหด็ (ตอ)
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การผลติเปลอืกมนัสำปะหลงัหมกั (เปลอืกลาง)

เปลือกลางจากโรงงานแปงมันสำปะหลัง

นำเปลือกลางบรรจุใสถุงหรือถังพลาสติก
อดัใหแนน ปดปากถงุหรอืถงัไมให

อากาศเขา

เปลือกลางประกอบดวยเปลือกชั้นใน
และเศษหัวมันเปนสวนใหญ

ถังบรรจุเปลือกลางเก็บไว 2-3 สัปดาห
สามารถนำมาใชเลี้ยงสัตวได หรือจะเก็บ

ไวใชนานๆ กไ็ด
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การผลติถานอดัแทงจากเหงามนัสำปะหลงั

เตาเผาถานที่ทำจากถังน้ำมัน ขนาด 200 ลิตร

กระบอกไมไผที่ทะลวงทำเปนปลองควัน และเจาะรูใหน้ำสมออก

ถานเหงามันที่เผาแลว เชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตจากเหงามันสำปะหลัง
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การผลติน้ำสมควนัไมจากเหงามนัสำปะหลงั

เหงามันสำปะหลังจากแปลงปลูก

ปลองควันที่ตอมาจากเตาเผาถานหุมดวย
กระสอบชุบน้ำเย็น

น้ำสมไดจากการควบแนนควันไม

เตาเผาถานขนาดใหญ

ทอนำน้ำสมควันไมลงสูถังเก็บ

ถานไมที่ไดจากการเผาเหงามันสำปะหลัง
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หัวมันสำปะหลังสดกอนนำเขาสูกระบวนการผลิตแปงมันสำปะหลัง
จะตองถกูนำไปทำความสะอาดหลายขัน้ตอน เริม่ตัง้แตการตดัเหงาทีต่ดิมากบัหวัมนั
ออกใหมากทีส่ดุ ซึง่จะมผีลทำใหเศษดนิทรายทีต่ดิอยหูลดุออกไปดวย จากนัน้นำมา
รอนดวยถงัหมนุหรอืเครือ่งเขยาเพือ่ใหดินทรายรวมทัง้ผวิเปลอืกนอกของหวัมนั
เศษรากและสิง่เจอืปนอืน่ ๆ  ถกูแยกออกไป  ซึง่สวนทัง้หมดทีแ่ยกออกมาไดนีร้วม
เรยีกวา เปลอืกดนิ   ปจจบุนัมลีานมนัทีผ่ลติมนัเสนสะอาดหลายแหงทีม่ขีัน้ตอนแยก
ดนิทรายและเปลอืกนอกนีเ้ชนกนั  ดงันัน้ปรมิาณเปลอืกดนินีน้บัวนัจะมเีพิม่มาก
ขึน้เรือ่ย ๆ    แตการนำไปใชประโยชนยงัไมแพรหลายนกั เนือ่งจากคนสวนใหญยงั
ไมรูคุณคาและการนำไปประยุกตใช นอกจากนี้ในขบวนการแปรรูปหัวมันสด
เปนแปงมนัยงัตองมขีัน้ตอนการปอกเปลอืกชัน้ในทีต่ดิกบัสวนแปงออกกอนทีจ่ะนำ
หัวมันไปสับใหละเอียด เปลือกในของหัวมันที่ถูกลอกและแยกออกมามัก
เรยีกวา เปลอืกลาง   ซึง่เปลอืกสวนนีจ้ะคอนขางสะอาด มเีศษดนิทรายตดิมานอยมาก
สวนใหญเปนเปลอืกชัน้ในและสวนหวัมนัทีห่กัเปนชิน้เลก็ ๆ   แตอาจมรีากเสน
เลก็ ๆ  ตดิปนมาบาง   เปลอืกลางจงึมคีณุภาพดกีวาเปลอืกดนิและสามารถนำไปใช
เลีย้งสตัวเคีย้วเอือ้งประเภท โค กระบอื แพะ แกะ ไดดพีอสมควร

เปลือกดิน เปลือกลาง
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การใชประโยชนเปลือกมันสำปะหลัง “เปลือกดิน”

1. การใชเปนปยุ
เนือ่งจากเปลอืกดนิ สวนใหญ

เ ป น เปลื อ กชั้ นนอกของหั วมั น
สำปะหลังซึ่งมีดินทรายติดปนมา
คอนขางมาก และมสีวนรากหาอาหารที่
มีลักษณะเปนเสนยาว  รวมทั้งมีเศษ
ใบไมใบหญาตดิปนมาดวย นอกจากนี้
อาจมเีศษหวัมนัทีห่กัเปนชิน้เลก็ตดิมาดวย จงึมคีณุภาพโดยรวมคอนขางต่ำไมเหมาะ
สมทีจ่ะใชเปนอาหารสตัวได  การใชสวนใหญจะนำไปหมกัรวมกบัมลูสตัวชนดิ
ตางๆ  เพือ่นำไปทำเปนปยุใหกบัพชื โดยเปลอืกดนิจะสามารถใหอนิทรยีวตัถไุดมาก
พอสมควร  และจากการนำเปลอืกดนิไปวเิคราะหหาธาตอุาหารพชืพบวา  ถงึแม
เปลอืกดนิมปีรมิาณธาตอุาหารหลกัคอืไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแตสเซยีม ไม
มากนกัเมือ่เทยีบกบัปยุเคม ี แตกน็บัวาไมนอยเมือ่เทยีบกบัเศษพชืชนดิอืน่  นอกจาก
นี้เปลือกดินยังมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารปลีกยอยครบทั้ง 10 ชนิด (ตาราง
ที ่2)   ดงันัน้เปลอืกมนัสำปะหลงั “เปลอืกดนิ” จงึสามารถใชเปนทัง้แหลงใหอนิทรยี
วตัถแุละธาตอุาหารทัง้ 13 ชนดิกบัพชืได แตการจะนำไปใชใหไดผลดคีวรปฏบิตัิ
ดงันี้

1.1 นำเปลอืกดนิทีร่อนแยกใหมมาหมกัรวมกบัมลูสตัว อาท ิมลูสกุร มลูโค
เนือ้-โคนม มลูไก มลูเปด มลูนก หรอืมลูแพะแกะ กไ็ดตามความตองการโดยใชมลู
สตัวไมนอยกวารอยละ 10  เพือ่ใหจลุนิทรยีมธีาตใุนโตรเจนพอเหมาะกบัปรมิาณแปง
หรอืธาตคุารบอนทีม่อีย ูหรอืใหมสีดัสวนของคารบอนตอไนโตรเจน (C:N Ratio)
พอเหมาะกับการเจริญของจุลินทรียซึ่งจะทำใหเกิดการยอยสลายที่สมบูรณและ
รวดเรว็
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ตารางที ่2 ปรมิาณธาตอุาหารชนดิตางๆ ในเปลอืกมนัสำปะหลงัใหมและเปลอืกมนั
สำปะหลงัเกา

ทีม่า : ศนูยคนควาและพฒันาวชิาการอาหารสตัว (2548)

ไนโตรเจน (เปอรเซน็ต) 0.58 0.71
ฟอสฟอรสั (เปอรเซน็ต) 0.05 0.08
โพแทสเซยีม (เปอรเซน็ต) 0.56 0.59
แคลเซยีม (เปอรเซน็ต) 0.45 0.24
แมกนเีซยีม (เปอรเซน็ต) 0.12 0.16
โซเดยีม (มก./กก.) 83.27 42.27
ทองแดง (มก./กก.) 2.91 2.65
เหลก็ (มก./กก.) 5956.75 2350.65
แมงกานสี (มก./กก.) 840.45 234.54
สงักะส ี(มก./กก.) 13.22 15.47

เปลอืกมนัสำปะหลงัเกาเปลอืกมนัสำปะหลงัใหมปรมิาณธาตอุาหารทัง้หมด
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1.2 ปรบัความชืน้ในกองเปลอืกมนัทีผ่สมมลูสตัวแลวใหพอเหมาะไมแหง
หรอืเปยกแฉะมากเกนิไป   ความชืน้ทีเ่หมาะสมอยทูีป่ระมาณรอยละ 65-70  หากกอง
มนัแหงเกนิไปจลุนิทรยีกจ็ะไมเจรญิ  แตถาความชืน้มากเกนิไปจะทำใหสญูเสยีธาตุ
อาหารและอาจเกดิการเนาเสยีได จงึแนะนำใหฉดีพรมน้ำกองเปลอืกมนัใหมคีวาม
ชืน้สม่ำเสมอ  สงัเกตโดยการใชมอืบบีทำใหเปลอืกมนัมคีวามชืน้พอหมาดๆ ไมให
มคีวามชืน้มากจนบบีออกมาเปนน้ำได

1.3 กองเปลอืกมนัใหมขีนาดพอสมควร อยากองใหญหรอืหนาจนเกนิไป
เนือ่งจากขณะทีจ่ลุนิทรยียอยสลายเปลอืกมนัจะมคีวามรอนเกดิขึน้ภายในกอง  หาก
ไมสามารถระบายออกมาภายนอกได  หรอืไมมกีารพลกิกลบัของกองเปลอืกมนับาง
จะทำใหความรอนทีเ่กดิขึน้มากจนเกดิการไหมของเปลอืกมนัภายในกอง   ซึง่มผีลให
จลุนิทรยีทีไ่มทนความรอนตายไป  การยอยสลายกจ็ะหยดุหรอืชาลง ปยุทีไ่ดไมมี
คณุภาพ

1.4 หากตองการใหมกีารยอยสลายเรว็ขึน้ ใหใชจลุนิทรยี พ.ด. (1 หรอื 2)
ของกรมการพฒันาทีด่นิทีข่ยายเชือ้ดวยกากน้ำตาลรวมกบัเศษพชืหรอืผกัเปนน้ำหมกั
แลวเจือจางดวยน้ำตามสัดสวนที่แนะนำราดกองเปลือกมันเปนระยะๆ  จะทำให
การยอยสลายเรว็และดขีึน้

1.5 หมกัเปลอืกมนัไวประมาณ 2 เดอืนหรอืมากกวานัน้ โดยกอนนำมาใช
ใหสงัเกต ุหรอืใชมอืลวงภายในกองมนั  ถาไมมคีวามรอนแลวสามารถนำไปใชได
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2. การใชเปนวสัดใุนการเพาะเหด็ฟาง
จากการทีเ่ปลอืกดนิมกัมเีศษหวัมนัสดชิน้เลก็ ๆ และมเีศษพชืตดิมา เมื่อ

นำมากองจึงเกิดความรอนขึ้นภายในได จึงไดนำหลักการนี้มาใชในการเพาะ
เหด็ฟาง  ซึง่สามารถทำไดดงันี้

2.1 ปรบัพืน้ทีด่นิใหเรยีบและ
เซาะดนิออกเปนรองลึกประมาณ 3-5
เซนติเมตร กวางประมาณ  40-50
เซนติเมตร ความยาวตามตองการ
(ดงัรปู)

2.2 ใชมูลโคแหงที่ปนเปน
ผงหรือชิ้นเล็กๆ โรยบางๆในรองให
ทัว่ตลอดแนว

2 . 3 นำ บ ล็ อ ค ไ ม ข น า ด
ประมาณ 15 x 30  ตารางเซนตเิมตร
วางในรองแลวนำเปลือกมันชุบหรือ
ราดดวยน้ำใหเปยกกอนนำมาใสใน
บล็อกไม อัดใหแนน หนาประมาณ
3-4 เซนตเิมตร

2.4 นำเชื้อเห็ดฟางโรยตาม
แนวรอบกอน ใสเปลือกมันทับดาน
บนแลวอดัสลบักบัการโรยเชือ้เหด็ฟาง
ประมาณ 3-4 ชิน้ โดยใชเชือ้เหด็ฟาง
1 หอ ตอกอนเปลอืกมนัทีอ่ดั 1 กอน  จาก
นัน้ถอดบลอ็กไมออก แลวอดักอนตอ
ไปเรือ่ย ๆ
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2.5 ใชปยุยเูรยี ประมาณ 1 ชอนชาโรยบางๆ บนกอนเปลอืกมนัอดัทกุกอน
ตลอดแนวกอนเปลอืกมนั

2.6 ใชบวัรดน้ำใหกอนเปลอืกมนัอดั  มคีวามชืน้เปยกชมุ
2.7 ใชไมไผทำเปนโครงโคงครอบกอนเปลอืกมนัอดั แลวใชพลาสตกิปด

ทบัโครงไมเปนแนวยาวไปตามรองจนสดุแนว ปดทบัแผนพลาสตกิดวยฟางขาว
ตลอดแนวเชนกนั แลวใชบวัรดน้ำใหเปยกชมุเปนระยะๆ วนัละ 2-3 รอบ

2.8 เชือ้เหด็จะคอย ๆ  เจรญิเปนดอกเหด็ เกบ็ไดภายใน 9 วนั
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การใชประโยชนเปลือกมันสำปะหลัง “เปลือกลาง”

การใชเปนอาหารสตัว
เปลือกมันสำปะหลังลางในสภาพสดใหมมีกรดไฮโดรไซยานิคสูงมาก

(346-815 สวนในลานสวน,พีพีเอ็ม) ดังนั้นจึงไมควรนำไปใชในการเลี้ยงสัตว
ทกุชนดิเพราะอาจทำใหเปนพษิถงึตายได การนำเปลอืกลางมาตากใหแหงโดยใช
แสงแดดสามารถลดสารพิษไดดี  แตเปลือกมันแหงที่ไดมักมีลักษณะแหงแข็ง
ไมคอยนากนิ  มโีปรตนีระหวาง 5-11 เปอรเซน็ต  เฉลีย่ประมาณ 7.5 เปอรเซน็ต   เยือ่ใย
และเถาคอนขางสงู

การนำเปลือกมันลางมาหมักในถุงพลาสติกหรือภาชนะปดที่ไมมีอากาศ
จะทำใหเกดิการหมกัในลกัษณะไรออกซเิจนเหมอืนอาหารหมกัอืน่ๆ สามารถลด
ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคลงไดจนเหลือในระดับที่ปลอดภัยไมเปนพิษกับสัตว
เปลอืกมนัหมกัทีไ่ดมกีลิน่หอม   สตัวชอบกนิ  การยอยไดดกีวาเปลอืกมนัแหง  สามารถ
ใชเปนอาหารเสรมิพลงังานและทำใหสตัวไดรบัเยือ่ใยในปรมิาณทีพ่อเพยีง เหมาะ
สำหรบัสตัวกระเพาะรวมไดแก โคเนือ้ โคนม กระบอื แพะ แกะ โดยสามารถใชได
ถงึระดบั 30 เปอรเซน็ต รวมกบัการใหฟาง หญาหรอือาหารหยาบอืน่ๆ



36 การใชประโยชนเศษเหลอืจากมนัสำปะหลงั



กากเอทานอล  เปนผลพลอยไดจากอตุสาหกรรมการผลติแอลกอฮอล  ทีใ่ช
เปนพลงังานเชือ้เพลงิ (fuel)  สามารถนำมาใชทดแทนน้ำมนัเบนซนิไดบางสวน
โดยเอทานอลสามารถผลติไดจากพชืหลายชนดิ  ไดแก

1) วตัถดุบิประเภทแปง  เชน มนัสำปะหลงั ขาวโพด ขาว ขาวบาเลย
2) วตัถดุบิประเภทน้ำตาล เชน ออย กากน้ำตาล
3) วตัถดุบิประเภทเยือ่ใย เชน ฟางขาว  กากออย ซงัขาวโพด

วตัถดุบิประเภทแปง วตัถดุบิประเภทเยือ่ใยวตัถดุบิประเภทน้ำตาล
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ขัน้ตอนการผลติเอทานอล  โดยทัว่ไปประกอบดวยการเตรยีมวตัถดุบิ, การ
หมกั, การกลัน่, และการกำจดัน้ำ  ซึง่กรณทีีใ่ชวตัถดุบิเปนแปงหรอืประเภทเยือ่ใย
(ลกิโนเซลลโูลส)  ตองมขีัน้ตอนการยอยเพือ่เปลีย่นเปนน้ำตาลกอนนำไปหมกักบั
ยสีต   สำหรบัการผลติเอทานอลจากมนัสำปะหลงัมขีัน้ตอนการผลติ ดงัภาพที ่1

ภาพที ่1 กระบวนการผลติเอทานอลจากมนัสำปะหลงั
ทีม่า :  สถาบนัคนควาและพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรม (2549)
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ปรมิาณกากเอทานอลทีผ่ลติจากมนัสำปะหลงั
ปจจบุนัประเทศไทยมโีรงงานทีไ่ดรบัอนญุาตใหกอสรางโรงงานผลติเอทานอล
เพือ่ใชเปนเชือ้เพลงิแลว 44  ราย
มกีารผลติเอทานอลแลวจำนวน 10 โรงงาน   สวนใหญยงัใชกากน้ำตาลเปนวตัถดุบิ
ในการผลติ
มเีพยีง 2 โรงงานทีด่ำเนนิการผลติเอทานอลโดยใช มนัสำปะหลงัเปนวตัถดุบิ
ทั้งในรูปหัวมันสดและมันเสน
เอทานอล 1 ลติร ใชหวัมนัสดประมาณ 6.1 กโิลกรมั
ปรมิาณการใชหวัมนัสดปละ 90,000-120,000 ตนั
หวัมนัสำปะหลงัสดทีใ่ชในการผลติเอทานอลปรมิาณ 3,000 ตนั จะไดกากเอทานอล
ประมาณ 600  ตนั (ความชืน้ 70%)
กากเอทานอลออกจากกระบวนการผลติในแตละป มปีรมิาณ 18,000-24,000 ตนั
ขอมลูเมือ่ ม.ิย.51  มโีรงงานทีอ่ยใูนระหวางการกอสรางจำนวน 11  ราย
โรงงานจำนวน 9 ราย จะใชมนัสำปะหลงัเปนวตัถดุบิในการผลติเอทานอล
โรงงานอกี 2 ราย จะใชมนัสำปะหลงัและ/หรอืกากน้ำตาลเปนวตัถดุบิ
ในอนาคตจะมกีำลงัการผลติเอทานอลทัง้ 11 ราย ปรมิาณ 2.4 ลานลติร/วนั  ตองใช
หวัมนัสำปะหลงัสด  ปละประมาณ 4.75 ลานตนั
อนาคตจะมกีากเอทานอลทีอ่อกจากกระบวนการผลติประมาณ 950,000 ตนั/ป

สภาพสด สภาพแหง

กากเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลัง
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องคประกอบทางเคมขีองกากเอทานอลทีผ่ลติจากมนัสำปะหลงั
กากเอทานอลจากโรงงานผลติเอทานอลทีผ่ลติจากมนัสำปะหลงั  มอีย ู2

ชนดิ  คอื
1) กากทีอ่อกจากกระบวนการผลติเอทานอลโดยตรง
2) กากเอทานอลชนดิทีผ่านกระบวนการหมกัแบบไรอากาศเพือ่การผลติ

กาซชวีภาพ
โดยองคประกอบทางโภชนะของกากเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลัง

แสดงดงัตารางที ่3

ตารางที ่3  แสดงองคประกอบทางโภชนะสำหรบัอาหารสตัว

1/จำนวน 8 ตวัอยาง,  2/จำนวน 2 ตวัอยาง
*วเิคราะหในรปูของวตัถแุหง

โปรตนี (%) 7.27 (6.28-8.45) 23.94 (23.12-24.75)
ไขมนั (%) 1.07 (0.53-2.17) 1.59 (1.28-1.90)
เยือ่ใย (%) 35.72 (30.28-40.27) 14.32 (11.26-17.38)
เถา (%) 11.89 (6.17-26.95) 27.78( 26.00-29.55)
ทราย(%) 7.27 (2.58-21.10) 11.79 (11.62-11.96)
แรธาต ุ(%) 4.62 (3.59-5.85) 15.99 (14.38-17.59)
ความเปน กรด-เบส (pH) 4.17 (3.89-4.42) 6.64 (6.48-6.80)

กากเอทานอลชนิดที่ผาน
กระบวนการหมักแบบไรอากาศ
เพื่อการผลิตกาซชีวภาพ2/

กากที่ออกจากกระบวนการ
ผลิตเอทานอลโดยตรง1/คณุคาทางโภชนะ *
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จากการวเิคราะหองคประกอบทางโภชนะจะเหน็ไดวากากเอทานอลมเีถาที่
ไมละลายในกรด (ทราย) 7.27  และ 11.79 เปอรเซน็ต และเถาทีล่ะลายในกรด ซึง่
เปนสวนของแรธาต ุมอีย ู4.62 และ 15.99 เปอรเซน็ต  ในกากทีอ่อกจากกระบวน
การผลติเอทานอลโดยตรงและกากเอทานอลชนดิทีผ่านกระบวนการหมกัแบบไร
อากาศเพือ่การผลติกาซชวีภาพ  ตามลำดบั  สำหรบัแรธาตทุีพ่บในกากเอทานอลแสดง
ดงัตารางที ่4
ตารางที ่4  ปรมิาณธาตอุาหารทีพ่บในกากเอทานอลทีผ่ลติจากมนัสำปะหลงั

ไนโตรเจน 1.16 (1.00-1.35) 3.83 (3.70-3.96)
ฟอสฟอรสั 0.26 (0.01-0.72) 1.51 (0.97-2.04)
โพแทสเซียม 0.57 (0.30-0.93) 0.60 (0.14-1.05)
แคลเซียม 1.48 (1.29-2.53) 3.00 (2.58-3.43)
ซลัเฟอร 0.13 (0.005-0.29) 1.70 (1.63-1.77)
โซเดียม 0.16 (0.04-0.35) 0.05 (0.01-0.09)
คลอไรด 0.135 (0.03-0.36) 0.15 (0.09-0.21)
แมกนีเซียม1/ 1,322.58 (1,000-2,008.23) 2,200 (1,400-3,000)
เหล็ก1/ 2,427.86 (1,708.47-3,488.93) 21,906 (16,001.67-27,810)
ทองแดง1/ 15.32 (7.40-33.54) 213.37 (115.16-311.58)
แมงกานสี1/ 101.51 (70.22-156.18) 649.79 (558.77-734.80)
สงักะสี1/ 44.13 (28.42-63.68) 1,582 (873.35-2,291)
โบรอน1/ 13.06 (5.61-26.05) 53.81 (50.80-56.82)
อนิทรยีวตัถุ 79.81 (64.89-86.32) 61.87 (51.15-72.59)
คารบอนตอไนโตรเจน 44.17 (32.52-67.26) 9.35 (8.04-10.65)
 (C:N ratio)
เถาทีล่ะลายในกรด 4.62 (3.59-5.85) 15.99 (14.38-17.59)
คานำไฟฟา ต่ำกวา 3 เดซซิเีมนต/เมตร

กากเอทานอลชนิดที่ผาน
กระบวนการหมักแบบไรอากาศ

เพื่อการผลิตกาซชีวภาพ

กากที่ออกจากกระบวน
การผลิตเอทานอลโดยตรง

ปรมิาณแรธาต ุ (%)

1/หนวยเปนมลิลกิรมั/กโิลกรมั
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การใชประโยชนกากเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลัง
กากเอทานอลทีอ่อกจากขบวนการหมกัเพือ่ผลติเอทานอลโดยตรง  มีคา

ความเปนกรด-เบส และสดัสวนของคารบอนตอไนโตรเจน (C:N ration) สงู  ไม
เหมาะ สำหรบันำมาใชเปนปยุใหกบัพชื  สวนการนำมาใชเปนอาหารสตัวนัน้   พบวา
กากเอทานอลชนิดนี้มีโปรตีนต่ำและเยื่อใยสูง  และมีสวนของคารโบไฮเดรต
อย ู 40-45 เปอรเซน็ต  อกีทัง้ยงัมคีวามเปนกรดสงูจงึไมสามารถใชเปนอาหารโคได
มากนกั   สวนการใชเปนอาหารสกุรสามารถใชในสตูรอาหารสกุรระยะขนุ  และ
สุกรแมอุมทองซึ่งมีความทนตอระดับเยื่อใยที่สูงได   อยางไรก็ตามการใชกาก
เอทานอลชนดินีเ้ปนอาหารสตัวควรคำนงึถงึปรมิาณเยือ่ใยในสตูรอาหารดวย   ดงันัน้
ระดบัเยือ่ใยในกากเอทานอลชนดินีจ้งึเปนขอจำกดัในการใชในสตูรอาหารสำหรบั
การเลีย้งสตัว   สวนกากเอทานอลแบบทีส่อง  คอื  กากเอทานอลทีอ่อกจากขบวน
การหมักเอทานอลแลวเขาสูกระบวนการหมักเพื่อการผลิตกาซชีวภาพ  ซึ่งกาก
เอทานอลสวนนีม้คีาความเปนกรด-เบสคอนขางเปนกลาง มโีปรตนีสงูขึน้  เยือ่ใยและ
คารโบไฮเดรตลดลง  มศีกัยภาพสงูทีจ่ะนำมาใชเปนอาหารสตัว  โดยใชเปนวตัถดุบิ
อาหารโปรตนี ทัง้โค-กระบอื และสกุร  แตกากเอทานอลชนดินีย้งัมขีอจำกดั คอื
มปีรมิาณทรายเปนสวนประกอบอยสูงู   จงึเปนสาเหตทุีไ่มเอือ้อำนวยในการนำมาใช
เปนอาหารสัตว  หากทางโรงงานสามารถลดเปอรเซ็นตทรายที่มีอยูในกากเอทา
นอลชนดินีไ้มใหเกนิ 3 เปอรเซน็ต  กน็าจะเปนวตัถดุบิอาหารแหลงโปรตนีทางเลอืก
ชนดิหนึง่ทีส่ามารถนำมาใชในอาหารสตัวได

สวนการนำมาใชเปนปยุสำหรบัพชืนัน้  พบวากากเอทานอลหลงัการผาน
ขบวนการผลติกาซชวีภาพ  มศีกัยภาพทีน่ำมาใชเปนปยุสำหรบัพชืได  เนือ่งจากมคีา
ความเปนกรด-เบสคอนขางเปนกลางและมีสัดสวนของคารบอนตอไนโตรเจน
(C:N ration) เหมาะสม  คอื มไีนโตรเจนสงูขึน้กวากากเอทานอลปกต ิ3 เทา  รวมทัง้
แรธาตอุืน่ ๆ  กม็คีวามเขมขนมากขึน้ดวยเชนกนั
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ในการเกบ็หรอืขดุหวัมนัสำปะหลงัสดนัน้ พบวามสีวนของลำตนทีต่ดิกบั
หวัมนัสดหรอืสวนทีเ่รยีกวาเหงามนัสำปะหลงัเปนสวนทีแ่ขง็คลายไม   ซึง่ปจจบุนั
มีการรณรงคใหเกษตรกรตัดออกจากหัวมันสดใหเกลี้ยง เพื่อที่จะไดหัวมันที่มี
คณุภาพดกีอนสงใหลานมนัหรอืโรงงานผลติแปง ซึง่ทำใหลดปญหาของเกษตรกร
ทีจ่ะถกูตดัราคาหรอืน้ำหนกัจากผปูระกอบการดงักลาว  โดยปกตเิกษตรกรสวนใหญ
จะตดัเหงามนัสำปะหลงัทิง้ไวในไร  แลวปลอยใหยอยสลายเองตามธรรมชาต ิ   แต
บางสวนตดัไมหมดคงปลอยใหตดิมากบัหวัมนัสดทำใหเปนภาระกบัโรงงานผลติ
แปงทีต่องเสยีเวลาและคาใชจายในการตดัออก  ซึง่เหงามนัสำปะหลงัเหลานีย้งัไม
ไดนำมาใชประโยชนเทาทีค่วร    ทางสถาบนัสวุรรณวาจกกสกิจิฯ  จงึไดรวมกบัคณะ
วิศกรรมศาสตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทำการวิจัยและพัฒนา
นำเหงามนัสำปะหลงัมาเผาแลวอดัแทงใชเปนวสัดเุชือ้เพลงิแทนฟนและถาน เนือ่ง
จากการวิเคราะหคาความรอนของเหงามันสำปะหลังแหง  พบวามีความรอนสูง
3,500-4,058 แคลอรตีอกรมั  พอจะเทยีบไดจากคาความรอนของไมฟน ซึง่เมือ่นำมา
อดัแทงกย็ิง่จะใหคาความรอนทีส่งูขึน้และคณุสมบตักิารเปนเชือ้เพลงิทีด่ขีึน้ดวย

ลกัษณะและสมบตัขิองเหงามนัสำปะหลงั
เหงามนัสำปะหลงัแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ  คอื
1. เหงาสวนที่ติดกับลำตน ซึ่ง

เกษตรกรตดัทิง้ไวในแปลงปลกู เหงาสวนที่
ตดิกบัลำตนมกัมคีวามแกรงหรอืความเปน
เนือ้ไมนอยกวาสวนทีต่ดิกบัหวัมนัสด ดงันัน้
เมือ่นำมาเผาจงึใหคาความรอนทีต่่ำกวาเลก็
นอย แตเหงาสวนนีจ้ะมปีรมิาณคอนขางมาก
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จากพืน้ทีป่ลกูมนัสำปะหลงั   6-7 ลานไร  ประมาณการวาจะมเีหงามนัสำปะหลงัสวน
นีป้ระมาณ 2.3 ลานตนั   ซึง่หากมกีารเกบ็รวบรวมมาใชประโยชนเปนวสัดเุชือ้เพลงิ
กน็าจะสามารถประหยดัทรพัยากรปาไมไดมหาศาล รวมทัง้ชวยลดการใชพลงังาน
ไฟฟาและพลงังานจากน้ำมนัเชือ้เพลงิทีต่องนำเขาอกีดวย

2. เหงาสวนทีต่ดิกบัหวัมนัมาถงึผู
ประกอบการลานมนั โรงงานแปงมนั รวม
ทั้งโรงงานผลิตสารใหความหวานโรงงาน
ผลิตเอทานอลที่มีการใชหัวมันสำปะหลัง
สดเปนวตัถดุบิในการผลติ เหงามนัสวนนี้
มักมีความแข็งแกรงหรือความเปนเนื้อไม
มากกวา  จงึใหคาทีม่คีวามรอนสงูกวา อาท ิเหงาทีแ่หงกอนเผาเปนถานใหคาความ
รอนไดถงึประมาณ 3,800-4,400 แคลอรตีอกรมั แตเหงามนัสำปะหลงัสวนนีจ้ะมี
ปรมิาณรวมไมมากนกัและนบัวนัจะนอยลงโดยจะกลบัไปรวมอยกูบัเหงาทีต่ดิกบัลำ
ตน เนือ่งจากการรณรงคใหมกีารตดัเหงามนัใหเกลีย้งดงักลาวขางตน

การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง
จากการที่เหงามันสำปะหลังที่ผานมาการเผาจนเปนถานดำแลว ยังมี

ลกัษณะรปูรางไมแนนอน มนี้ำหนกัเบา ความหนาแนนนอย คาความรอนยงัต่ำเมือ่
เทยีบกบัถานไมบางประเภทหรอืถานจากกะลาและถานหนิ ดงันัน้จงึไดมกีารพฒันา
ใหเปนเชือ้เพลงิอดัแทงเพือ่เพิม่ความหนาแนนของเนือ้ผงถาน  ซึง่จะทำใหคาความ
รอนสงูขึน้จนใกลเคยีงกบัถานไมทัว่ไป
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ขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากเหงามันสำปะหลัง
1. นำเหงามาเผาจนเปนถานดำในถงัเหลก็

ขนาด 200 ลติร หรอืจะใชอฐิประสานกอเปนอโุมงค
ขนาดใหญเทาที่ตองการ หรือจะใชดินกอเปน
อโุมงคขนาดเลก็ทีช่าวบานนยิมทำกนักไ็ด

ปริมาณถานเหงามันที่ไดจะขึ้นกับความ
แข็งแกรงของเนื้อไม และความชื้นในเหงามัน
กอนเผา   ถาเหงามนัมคีวามแขง็แกรงของเนือ้ไม
มาก ความชื้นต่ำจะไดเปอรเซ็นตถานคอนขางสูง
ประมาณ     25-30  เปอรเซน็ต แตถาเหงามนัมคีวาม
แข็งแกรงนอย เปนเหงาสดความชื้นสูงจะให
เปอรเซ็นตถานออกมาคอนขางต่ำเพียงประมาณ
20 เปอรเซน็ต  อยางไรกต็ามในขบวนการเผาถาน
นีจ้ะมคีวนัทีเ่กดิขึน้คอนขางมาก   ซึง่หากมกีารดกั
เก็บและใชความเย็นในการควบแนนควันเหลานี้
จะทำใหไดน้ำสมควนัไมในปรมิาณมากพอสมควรโดยเฉพาะหากใชเหงามนัทีค่อน
ขางสดในการเผา

2. นำถานเหงามนัมาบดโดยใชเครือ่งบดแบบต ี(แฮมเมอรมลิ) ความละเอยีด
ประมาณ  10 มลิลเิมตร

รูปถานที่เผาแลว เครื่องผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง
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3. เตรยีมตวัประสาน เพือ่ใหผงถานจบัตวักนัแนนไมแตกรวงเมือ่แหงโดย
การใชแปงมนัหรอืมนัเสนคณุภาพดบีดละเอยีด 1 สวนตอน้ำ 9 สวน

4. นำผงถานทีบ่ดละเอยีดแลวผสมใหเขากบัตวัประสานในอตัราสวนถาน
เหงามนับด 1 สวนตอตวัประสาน 1 สวน

5. นำผงถานที่ผสมตัวประสาน
แลวมาเขาเครือ่งอดัรปูแบบสกรเูกลยีวหมนุ
ดวยมอเตอรไฟฟา บบีสวนผสมของผงถาน
เขาไปยงักระบอกอดัซึง่มเีสนผานศนูยกลาง
4 เซนตเิมตรมคีรบี 5 ครบี (ชวยใหการตดิ
ไฟงายขึน้เมือ่นำไปใช )  แลวใชใบมดีตดั
แทงถานออกเปนทอนตามขนาดความยาวที่
ตองการ

6. นำเชือ้เพลงิอดัแทงทีไ่ดไปตากในทีโ่ลงหรอืกลางแดด เพือ่ใหเชือ้เพลงิ
อดัแทงแหงสนทิ สามารถเกบ็ไวใชหรอืจำหนายได
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ลกัษณะและสมบตัขิองเชือ้เพลงิอดัแทงจากเหงามนัสำปะหลงั
เชือ้เพลงิอดัแทงทีผ่ลติจากเหงามนัสำปะหลงัมลีกัษณะเปนแทงเหลีย่มเสน

ผานศนูยกลาง   4 เซนตเิมตร มคีรบี 5 ครบี มรีตูรงกลางแทง ความยาว 10 เซนตเิมตร
รปูแบบเชือ้เพลงิอดัแทงนีเ้ปนแบบทีน่ยิมผลติกนัทัว่ไป แตสามารถดดัแปลงเปน
รปูแบบอืน่ ๆ  ไดตามความตองการ

สมบตัขิองเชือ้เพลงิอดัแทง มดีงันี้
- ความชืน้รอยละ 7-8 โดยมนี้ำหนกั

(ความชืน้ไมควรเกนิรอยละ 12)
-  ความรอนประมาณ 6,000-6,300 แคลอรตีอกรมั
- คาคารบอนคงตวั 25-27
- สารระเหย  รอยละ 55-57 โดยน้ำหนกั
- เถา  รอยละ 10-11 โดยน้ำหนกั
- ความหนาแนน 0.9-1.0 กโิลกรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร
- คาการทนแรงอดัแนวตัง้ 4.1-4.2 กโิลกรมัตอตารางเซนตเิมตร
- คาการทนแรงอดัแนวนอน 1.5-1.7 กโิลกรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร
- คาดชันกีารแตกรวน 1-1.3
- คาประสทิธภิาพการใชงานความรอน  รอยละ  33-34  โดยน้ำหนกั
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ประสิทธิภาพการใชงาน
เชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตจากเหงามันสำปะหลังซึ่งเปนเศษเหลือคัดทิ้งจาก

ลานมนัเสน ใชอตัราสวนตวัประสานแปงตอน้ำเทากบั 1 ตอ 9  สามารถตดิไฟได
ภายในเวลา 2 นาท ี มคีวนัและกลิน่นอย  ถาน 0.5 กโิลกรมั  สามารถตมน้ำใหเดอืด
ได 2 หมอ (หมอเบอร 24 ใสน้ำ 4 ลติร) แตละหมอใชเวลา 15 นาท ีสวนหมอที ่ 3
อณุหภมูไิด 84 องศาเซลเซยีส รวมระยะเวลาตดิไฟ 78 นาท ี ประสทิธภิาพการใช
งานความรอนประมาณรอยละ 33
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