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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้เป็ นการเปรียบเทียบฉนวนของเตาแก๊สชีวมวล โดยใช้ วัตถุดิบที่หาง่ายในชุมชน คือ แกลบดํา ดินร่ วน และ ทราย การ
ทดสอบประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวลทําได้ โดยการต้ มนํา้ เดือด (WBT) ใช้ เตาแก๊สชีวมวลแบบอินเวอร์สดาว์นดราฟท์แก๊สซิไฟเออร์
โดยใช้ เวลาในการทดสอบ 5 ชั่วโมง ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวลพบว่า ในช่วง 5 นาทีแรกของการทดสอบยังไม่มี
การเผาไหม้ เชื้อเพลิง เนื่องจากเป็ นช่ วงที่เตาเริ่มกระบวนการเผาไหม้ จึงทําให้ อณ
ุ หภูมินาํ้ เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ อยมาก แต่หลังจาก 5 นาที
ไปแล้ วจนถึง 30 นาที เป็ นช่ วงที่มีการเผาไหม้ ค่อนข้ างสมบูรณ์จึงให้ อุณหภูมินาํ้ เดือดสูงสุด 100 องศาเซลเซียส เนื่องจากเกิดการถ่ายเท
พลังงานความร้ อนให้ นาํ้ หลังจาก 50 นาทีไปแล้ ว อุณหภูมิของนํา้ ค่อยๆ ลดลงตามลําดับ จนเท่ากับอุณหภูมินาํ้ เริ่มต้ น จากการทดสอบ
พบว่าเตาแก๊สชีวมวลที่มีฉนวนเป็ นแกลบดํามีประสิทธิภาพในการต้ มนํา้ ที่ดีท่สี ดุ เนื่องจากทําให้ นาํ้ เดือดมีระยะเวลานานกว่ าเตาแก๊สชีว
มวลที่มีดินร่วน และ ทราย เป็ นฉนวน และจากการคํานวณหาประสิทธิภาพจากการต้ มนํา้ เดือดของเตาแก๊สชีวมวลที่มีแกลบดํา ดินร่ วน
และทรายเป็ นฉนวนมีค่าเท่ากับ 14.13% 11.70% และ 10.59% ตามลําดับ จากผลการทดลองพบว่ า เตาแก๊สชีวมวลที่มีฉนวนเป็ น
แกลบดํามีประสิทธิภาพดีท่สี ดุ เนื่องแกลบดํามีความหนาแน่ นตํ่า ดังนั้นจึงมีจุความร้ อนตํ่าสุดความร้ อนที่สะสมอยู่ในแกลบดําจึงมีน้อย
เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบค่าใช้ จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิงกับเตาแก๊สชีวมวลที่มีใยหินเป็ นฉนวน พบว่ า
เตาแก๊สชีวมวลที่มีแกลบดําเป็ นฉนวนมีค่าใช้ จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิงต่อปี มากกว่าเป็ นเงิน 7,398 บาท
คาสาคัญ: เตาแก๊สชีวมวล ฉนวนกันความร้ อน WBT ประสิทธิภาพ
Abstract
This research is a comparison of insulation materials for a biomass gas stove. Rice husk, loam and sand were used as the
insulating materials which were chosen to test, as these are inexpensive and easily available. The stove, was an inverse downdraft
gasifier made from steel, intended e.g. to cooking in a household. The efficiency of the stove was measured using Water Boiling
Test (WBT). For the first 5 minutes after lighting the fire, the water temperature hardly changed, as the fire was in the starting
process. From 5 to 30 minutes, the fire was burning, heating the water until boiling at 100 °C. From 30 to 50 minutes, water
kept boiling. After 50 minutes, most of the fuel was burnt, the water stopped boiling and temperature decreased slowly. After 5
hours, the water temperature reached the initial temperature. From the experiments, it could be concluded the rice husk is the
insulation material giving the highest efficiency, 14.13 %. Loam and sand give 11.70 % and 10.59 %. Rice husk has the
lowest density and therefore the lowest total heat capacity, meaning less heat will be accumulated in the insulation.
In the conomic analysis method that it is obviously apparent with that the comparison of expending fuel between the
insulator’s biomass gas stove using the local material and the insulator’s biomass gas stove using an asbestos is shown that the
fuel costs of biomass gas stove using the rice husk insulator is approximately over 7,398 baht
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บทนา
ปั จจุ บันพลังงานเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นสําหรับมนุ ษย์อย่ าง
มากและจะยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นเมื่อโลกมีการพัฒนา
มากขึ้น ประกอบกับการที่ประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้น
ทําให้ ความต้ องการพลังงานมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่ างมาก
และมีแนวโน้ มที่สูงขึ้นในทุกๆ ปี โดยประเทศไทยมีการ
ใช้ พลังงานในช่ วง 5 เดือนแรกของปี 2556 มีปริมาณ
25.078 ล้ า นตั น เทีย บเท่ า นํ้า มั น ดิ บ เพิ่ ม ขึ้ นจากช่ ว ง
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เดียวกันของปี ก่อน 3.5% คิดเป็ นมูลค่า 581,904 ล้ าน
บาท การใช้ พ ลั ง งานยั ง คงเพิ่ มขึ้น ตามการเติบ โตทาง
เศรษฐกิจโดยที่นาํ้ มันสําเร็จรูปยังคงเป็ นพลังงานที่ใช้ มาก
ที่สุด คิ ด เป็ น 49.3% ของการใช้ พลั ง งานขั้ น สุ ด ท้ า ย
ทั้งหมด รองลงมาประกอบด้ วยไฟฟ้ า พลังงานหมุนเวียน
ดั้ง เดิม พลั ง งานหมุ น เวี ย น ถ่ า นหิ น /ลิ ก ไนต์ แ ละก๊า ซ
ธรรมชาติ คิดเป็ น 18.2%, 10.7%, 7.9%, 7.0% และ
6.9% ตามลําดับ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การใช้ พลังงานที่เพิ่มขึ้นทางเศรษฐกิจ

จากการที่ รั ฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้
พลั ง งานทดแทนในประเทศเพิ่ ม มากขึ้ นรวมทั้ง เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พลั ง งาน โดยลดสั ด ส่ ว นการใช้
พลังงานต่ อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity)
พบว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2556 ประเทศไทยมี
การใช้ พลังงานทดแทน 2,589 พันตันเทียบเท่านํา้ มันดิบ
เพิ่ มขึ้น 16.6% จากช่ วงเดียวกันของปี ก่อน (กรม
พลังงานทดแทน, 2556) ในสภาวะที่ท่ัว โลกกํา ลัง ขาด
แคลนพลังงานบวกกับวิกฤตการณ์ทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
ในปัจจุบนั ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้ อมไปยังทุก
ประเทศทั่วโลก และประเทศไทยก็ได้ รับผลกระทบนั้น
ด้ วย โดยเฉพาะวิ กฤตการณ์ท างด้ า นพลัง งาน ที่ส่ งผล
โดยตรงต่อรายจ่ายในระดับครัวเรือน โดยพบว่ารายจ่าย
ของครัวเรือนทางด้ านพลังงานสูงขึ้น 30 - 40 % ของ
รายได้ ครอบครัวอันเนื่องมาจากราคาแก๊สหุงต้ มและราคา
นํา้ มันเชื้อเพลิงที่สงู ขึ้นปัจจุบนั แก๊สหุงต้ มมีราคาประมาณ
กิโลละ 18 - 20 บาท และมีแนวโน้ มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการแบ่งตลาดนําไปใช้ เป็ นเชื้อเพลิง
ในด้ า นการขนส่ ง ทํา ให้ มี ค วามต้ อ งการเพิ่ ม ขึ้ น แต่
อย่ างไรก็ตามยังมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในชุมชน
เช่ น เศษไม้ ถ่านไม้ แกลบ ขี้กบไม้ ซึ่งสามารถนํามาใช้
เป็ นเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้ เป็ นอย่ างดี นอกจากนั้นยัง
สามารถทดแทนการใช้ แก๊ส หุ ง ต้ มในครั ว เรื อ นหรื อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ (สมานชัย นุกุลเสาวลักษณ์,
พิสิษฏ์ มณีโชติ, ศรายุทธ วัยวุฒิ, และสหัถยา ทองสาร,
2555)
ประเทศไทยในแถบชนบทยังมีการใช้ เตาถ่านเพื่อหุง
ต้ มอาหารเป็ นจํ า นวนมาก เนื่ อ งจากมี ร าคาถู ก หา
เชื้อเพลิงได้ ง่าย ประหยัดพลังงาน แต่เตาถ่านที่ใช้ อยู่น้ัน
ไม่ได้ มีการออกแบบที่คาํ นึงถึงสิ่งแวดล้ อม จึงทําให้ เกิด
การเผาไหม้ ท่ีไ ม่ มีป ระสิท ธิภ าพหรื อ การเผาไหม้ ท่ีไ ม่
สมบูรณ์ ทําให้ เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่ ง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ทางหน่วยงานด้ านพลังงาน
จึงได้ มีการคิดค้ นสร้ างเตาแก๊สชีวมวล เพื่อใช้ ในการหุง
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ต้ มให้ มีประสิทธิภาพที่ดีกว่ าเดิม เตาแก๊สชีวมวลได้ ถูก
พั ฒ นามาจากเตาหุ ง ต้ มแบบทั่ ว ไป คื อ ให้ มี ก ารใช้
เชื้ อเพลิ ง ได้ หลากหลาย เช่ น วั ส ดุ ท่ี เ หลื อ ใช้ ทาง
การเกษตร หรื อ ทางธรรมชาติได้ กลับมาใช้ ป ระโยชน์
นอกจากนี้ยังช่ วยลดค่าใช้ จ่ายทางด้ านเชื้อเพลิงแอลพีจี
(LPG) ในครัวเรือน ทั้งยังส่งผลกระทบทางแวดล้ อมที่
น้ อยลง (การสร้ างเตาหุงต้ มเชื้อเพลิงชีวมวล, ม.ป.ป.)
เตาแก๊ส ชี ว มวลเป็ นเทคโนโลยี ส ํา หรั บ การเปลี่ ย นรู ป
เชื้อเพลิงแข็งให้ กลายเป็ นก๊าซเชื้อเพลิงหรือจํากัดอากาศ
ให้ เหมาะสมกั บ เชื้ อเพลิ ง โดยกระบวนการนี้ จะเป็ น
กระบวนการที่ เ ปลี่ ย นเชื้ อเพลิ ง แข็ง ที่ มี ค าร์ บ อนเป็ น
องค์ประกอบ เช่น ไม้ ถ่านไม้ ถ่านหิน แกลบ และขี้เลื่อย
และวัสดุท่ีเหลือใช้ ทางการเกษตรที่สามารถติดไฟได้ ให้
กลายเป็ นแก๊สที่สามารถเผาไหม้ ได้ โดยแบ่งเตาที่ผลิต
แก๊สชีวมวลได้ เป็ น 4 แบบ คือ แบบไหลขึ้น แบบไหลลง
แบบฟลูอิไดซ์เบด และ แบบไหลตัดขวาง นอกจากนี้ยัง
ได้ มกี ารศึกษาเกี่ยวกับฉนวนในเตาแก๊สชีวมวล พบว่าเตา
ที่มฉี นวนกันความร้ อน จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเตาไม่มี
ฉนวน เพราะฉนวนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเตาให้ มี
การเผาไหม้ ท่ี ดี ข้ ึ นและยั ง ประหยั ด เชื้ อเพลิ ง อีก ด้ ว ย
(สมานชัย นุกุลเสาวลักษณ์, 2556) ซึ่งฉนวนที่ใช้ กับ
เตาแก๊ ส ชี ว มวลจะเป็ นฉนวนกั น ความร้ อนจากใย
สังเคราะห์ชนิดต่างๆ แตกต่างกันไป นอกจากนี้วัสดุท่หี า
ง่ายภายในชุมชนยังมีประโยชน์อีกมากมายที่จะนํามาใช้
เป็ นฉนวนของเตาแก๊สชีวมวลและยังช่วยลดค่าใช้ จ่ายใน
ส่วนนี้ได้ เป็ นอย่างดี
ผู้ วิ จั ย จึ ง มีค วามสนใจที่จ ะศึ ก ษาและเปรี ย บเทีย บ
ฉนวนของเตาแก๊สชีวมวลจากวัตถุดิบที่หาง่ ายในชุมชน
เพื่อหาฉนวนที่ทาํ ให้ เตาแก๊สชีวมวลมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้ อน
ได้ แก่ ประสิทธิภาพการให้ ความร้ อนระยะเวลาการให้
ความร้ อน และ ปริมาณของเถ้ าที่เหลือจากการเผาไหม้
2. ศึกษาระยะคืนทุนของเตาแก๊สชีวมวลที่มีฉนวน
ต่างกัน
ขอบเขตของโครงการวิจยั

1. ศึกษาและทดสอบฉนวน 3 แบบ (แกลบดํา ดิน
ร่วน และ ทราย)
2. เตาที่ใช้ ในการทดลอง คือ เตาแก๊สชีวมวลแบบ
อินเวอร์สดาว์นดราฟท์
3. ใ ช้ ไ ม้ ยู ค า เ ป็ น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ใ น ก า ร ท ด ส อ บ
ประสิทธิภาพของฉนวน
4. ทดสอบประสิทธิภาพของฉนวนโดยใช้ เตาแก๊สชีว
มวลของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทฤษฎี และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
1. ความหมายของเตาแก๊ส ชี ว มวล (ศู น ย์ วิ จั ย
พลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ม.ป.ป.)
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นสําหรับเตาแก๊สชีวมวล
เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ ใน
การหุงต้ มและการประกอบอาหารในชีวิตประจําวันทําให้
สามารถลดค่ าใช้ จ่ายทางด้ านเชื้อเพลิงแอลพี จี (LPG)
ในครัวเรือนจะใช้ หลักการของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น
เป็ นเทคโนโลยี ส าํ หรั บ การเปลี่ ย นรูป เชื้ อเพลิ ง แข็ง ให้
กลายเป็ นแก๊สเชื้อเพลิงหรือจํากัดอากาศให้ เหมาะสมกับ
เชื้อเพลิง โดยกระบวนการนี้จะเป็ นกระบวนการที่เปลี่ยน
เชื้อเพลิงแข็งที่มคี าร์บอนเป็ นองค์ประกอบ เช่น ไม้ ถ่าน
ไม้ ถ่ า นหิ น แกลบ ขี้ เลื่ อ ย และวั ส ดุ ท่ี เ หลื อ ใช้ ทาง
การเกษตรที่สามารถติดไฟได้ ให้ กลายเป็ นแก๊สที่สามารถ
เผาไหม้ ได้ โดยการเผาไหม้ เชื้อเพลิงในที่ๆ มีออกซิเจน
อยู่อย่ างจํากัด ซึ่งแก๊สที่ได้ มีส่วนประกอบหลักคือ แก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไฮโดรเจน (H2), แก๊ส
มีเทน (CH4) และพวกสารระเหยต่างๆ ซึ่งแก๊สเชื้อเพลิง
ที่ผลิตได้ น้ ี เรียกว่า โปรดิวเซอร์แก๊ส (Producer gas)
ซึ่ ง ประสิท ธิภ าพของการผลิ ต โปรดิ ว เซอร์ แ ก๊ส ขึ้ นกั บ
กระบวนการผลิตและคุณภาพของเชื้อเพลิงที่ใช้ ในการ
ผลิตเป็ นหลัก ทั้งนี้เตาแก๊สชีวมวลโดยทางวิชาการแล้ ว
แบ่ งออกได้ เป็ น 4 แบบ คื อ แบบไหลขึ้น แบบไหลลง
แบบฟลูอไิ ดซ์เบด และ แบบไหลตัดขวาง
2. ก า ร แ ป ร รู ป เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ใ ห้ เ ป็ น พ ลั ง ง า น
(ประเสริฐ เทียนนิมิตร, ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์, และ
ปานเพชร ชินินทร, 2544)
การแปรรูปเชื้อเพลิงให้ เป็ นพลังงานมีอยู่หลายวิธี
ในส่วนศึกษาจะเป็ นการแปรสภาพทางเคมีความร้ อน ซึ่ง
มีกระบวนการดังนี้
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กระบวนการไพโรไลซิส แต่เนื่องจากลักษณะของเตาที่ใช้
เผาและการเก็บผลผลิตเพียงแค่ถ่าน ทําให้ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเผาถ่านตํ่า พลังงานที่ได้ จากถ่านจะได้
เพียง 20% ของพลัง งานทั้งหมดที่มีอยู่เดิมในชีวมวล
USAID (United States Agency for International
Development) ได้ ทดลองตั้งสถานีเผาถ่านในประเทศ
กานา โดยใช้ เ ทคโนโลยี ท างไพโรไลซิ ส ที่สามารถเก็บ
ผลิตภัณฑ์รอง อาทิ แก๊สต่างๆ กลับมาใช้ ได้ อกี ปรากฏว่า
วิธนี ้ ีจะสามารถได้ พลังงานทั้งหมด 80% ของพลังงานเดิม
ที่มใี นชีวมวลนั้น
3. การผลิตแก๊สชีวมวล (Gasification) (McKendry,
& Peter, 2002, pp. 47-54)
เป็ นกระบวนการ Partial Oxidation ที่ใช้ อุณหภูมิ
สูง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ท่ีได้ จึงอยู่ในสภาพของแก๊สที่ส่วน
ใ ห ญ่ จ ะ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย แ ก๊ ส ไ ฮ โ ด ร เ จ น แ ล ะ
คาร์บอนมอนอกไซด์
(1)
2C  O2  2CO  110,380 กิโลจูล/กิโลกรัม-โมล
การผลิตแก๊สชีวมวลเป็ นกระบวนการที่ใช้ กันมา
นานแล้ วไม่ว่าจะใช้ กบั ถ่านหิน เศษไม้ หรือขยะ ได้ มีการ
2CO  O2  2CO2  283,180 กิโลจูล/กิโลกรัม-โมล พัฒนาเตาผลิตแก๊สชีวมวล (Gasifier) เพื่อ(2)
ใช้ กบั วัสดุ
ดัง กล่ า วกับ เตาผลิ ต แก๊ส ชี ว มวลที่ใ ช้ กับ ไม้ ได้ ท ํา การ
2H2  O2  2H2O  286,470 กิโลจูล/กิโลกรัม-โมล ออกแบบให้ ใช้ ได้ ท่คี วามดันบรรยากาศ ซึ่งต่(3)างกับเตา
ผลิตแก๊ส ชีวมวลที่ใช้ กับถ่านหินซึ่งใช้ ความดันที่ 400
S  O2  SO2  ความร้ อน
Psi หรือสูงกว่านี้ ความแตกต่างหนึ่งระหว่ า(4)
งการผลิต
แก๊สชีวมวลของไม้ และถ่านหิน คือ กระบวนการผลิตแก๊ส
N  O2  NO2 + ความร้ อน
ชีวมวลของไม้ แก๊สที่ได้ จะมีปริมาณความชื้นสู(5)
ง ความชื้น
นี้เกิดจากกระบวนการแล้ วยั งมาจากไม้ ท่ีใช้ แต่ สามารถ
2.2 ไพโรไลซิ ส (Pyrolysis)
กําจัดออกจากแก๊สที่เกิดขึ้นได้
เป็ นกระบวนการย่ อยสลายชีวมวลโดยใช้
3.1 กระบวนการผลิตแก๊สชีวมวล
ค ว า ม ร้ อ น ใ น ที่ ที่ มี อ า ก า ศ จํ า กั ด (Destructive
แก๊สชีวมวลได้ จากการเผาไหม้ เชื้อเพลิงแข็ง
Distillation) อุณหภูมิและความดันที่ใช้ ในกระบวนการ ในที่ซ่งึ มีปริมาณออกซิเจนจํากัด เชื้อเพลิงแข็ง ได้ แก่ ไม้
ไพโรไลซิ ส จะตํ่า กว่ า กระบวนการผลิ ต แก๊ส ชีว มวล ถ่านหิน แกลบ ขี้เลื่อย หรือวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร
(Gasification) ผลผลิต ที่ไ ด้ ข้ ึน อยู่ กับ อุณ หภูมิ ความ แก๊สชีวมวลที่ผลิตได้ จะมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็ นแก๊ส
ดัน ปริม าณความชื้ น และส่วนประกอบของชีวมวล คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน
โดยทั่วไปผลผลิตหลักที่ได้ คือ ถ่าน (Charcoal) ผลผลิต
ปฏิ กิ ริยาเคมีท างความร้อ นของการเกิ ด
รองที่ได้ คือ นํา้ มันไพโรไลติก (Pyrolytic oil) เมทธา แก๊สชีวมวล
นอล กรดนํา้ ส้ ม และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นแก๊ส ซึ่งแก๊สที่ได้
ในกระบวนการเกิ ด แก๊ ส ชี ว มวลภายใน
นี้ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการอบชีวมวลที่จะใช้ ใน เตาเผา เราสามารถแบ่ งโซนการเกิดแก๊สตามปฏิกิริยา
กระบวนการหรือใช้ เผาไหม้ เป็ นเชื้อเพลิงซึ่งขึ้นอยู่กบั ความ ทางเคมีและความแตกต่างของอุณหภูมิได้ เป็ น 4 โซน
ต้ องการ โดยปกติ การเผาถ่ า นที่ ก ระทํากั น อยู่
คื อ ดังนี้
2.1 การเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion)
เป็ นกระบวนการที่เ กิดขึ้นในที่ซ่ึง มีอากาศ
เพื่อให้ เกิดการสันดาปอย่ างสมบูรณ์ การสันดาปเป็ น
ปฏิกิริยาการรวมตัวกันของเชื้อเพลิงกับออกซิเจนอย่ าง
รวดเร็วพร้ อมเกิดการลุกไหม้ และคายความร้ อน ในการ
เผาไหม้ ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ใ ช้ อ อกซิ เ จนล้ วนๆ แต่ จ ะใช้
อากาศแทนเนื่องจากอากาศมีออกซิเจนอยู่ 21% โดย
ปริ ม าตรหรื อ 23% โดยนํ้า หนั ก เชื้ อเพลิ ง ชี ว มวล
ประกอบด้ วยธาตุต่างๆ ดังนี้คือ คาร์บอน ออกซิเจน
ไฮโดรเจน และธาตุอ่ ืนๆ ที่สาํ คัญได้ แก่ ไนโตรเจน
และซั ล เฟอร์ เนื่องจากจะทํา ให้ เ กิด แก๊ส ไนโตรเจน
ออกไซด์ แ ละซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ซึ่ ง เป็ นแก๊ส ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมเมื่อเกิดการเผาไหม้ ท่อี ณ
ุ หภูมิท่ี
เหมาะสม เมื่อนําเชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้ จะมีข้นั ตอน
การเกิดปฏิกริ ิยาดังนี้
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ปฏิกริ ิยาในสมการเป็ นปฏิกริ ิยาดูดความร้ อน
เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส แก๊สที่ได้ จากทั้ง
ส ม ก า ร ทั้ ง ส อ ง เ ป็ น แ ก๊ ส ที่ เ ผ า ไ ห ม้ ไ ด้ แ ล ะ แ ก๊ ส
คาร์ บอนมอนอกไซด์ใ นแก๊สชีว มวลนี้จะขึ้นอยู่ กับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ว่าจะทําปฏิกริ ิยากับคาร์บอนได้ มาก
น้ อ ยเพี ย งใดในโซน รี ดั ก ชั่ น นี้ ปฏิกิริ ย าที่เ กิ ด ขึ้ นจะดี
เพียงใดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความเร็วระหว่ างแก๊สที่สมั ผัส
กั บ เชื้ อเพลิ ง แข็ ง และพื้ นที่ ท่ี แ ก๊ ส สั ม ผั ส กั บ ผิ ว ของ
C  O2  CO2  393.8 กิโลจูล / โมล (6) เชื้อเพลิงแข็ง ดังนั้นขนาดและปริมาณของเชื้อเพลิงแข็งที่
(7) ป้ อนเข้ า ไปยั ง เตาเผาจึ ง มีผ ลต่ อ การผลิ ต แก๊ส ชี ว มวล
2H2  O  2H2O
เชื้ อเพลิ ง ขนาดใหญ่ จ ะมี อั ต ราส่ ว นของพื้ นที่ ผิ ว ต่ อ
ปฏิกิริยาในสมการเป็ นปฏิกิริยาคายความ ปริมาตรตํ่า จะยากต่อการจุดเผาภายในเตาและจะทําให้
ร้ อนและความร้ อนที่เกิดขึ้นจะถูกนําไปใช้ ในปฏิกริ ิยาดูด เกิด ปริ มาณของช่ องว่ า งระหว่ า งเชื้ อเพลิ ง ด้ ว ยกัน มาก
ความร้ อนในโซนรีดักชั่นและโซนไพโรไลซิส อุณหภูมิใน เป็ นผลทํา ให้ มีออกซิ เ จนไหลผ่ า นเข้ า ไปในระบบมาก
โซนสันดาปจะมีค่าระหว่าง 1,100 - 1,500 องศา ปฏิกิริย าเคมีท่ีเกิดขึ้นก็จะน้ อยลงตามไปด้ วย ทําให้
ประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สชี วมวลตํ่า แต่ ถ้า ขนาด
เซลเซียส
ของเชื้อเพลิงมีขนาดเล็กก็จะทําให้ เกิดการสูญเสียของ
รีดกั ชัน่ (Reduction Zone)
แก๊สร้ อนที่ผ่านมาจากกระบวนการแรกจะ ความดันภายในเตามาก จึงต้ องใช้ พัดลมขนาดใหญ่ทาํ ให้
ไหลผ่านมายังโซนรีดักชั่นซึ่งมีปฏิกริ ิยาหลัก คือ รีดักชั่ น สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นและแก๊สชีวมวลที่ผลิตได้ จะมี
อุณ หภูมิใ นโซนนี้ จ ะมีค่ า ระหว่ า ง 500 - 900 องศา ปริ มาณของฝุ่ นมากขึ้น จากปฏิกิริ ย า Boudouard
เซลเซียส ในโซนนี้จะเป็ นเขตของการสังเคราะห์แก๊สติด reaction ถ้ าอุณหภูมิในโซนรีดักชั่นสูงกว่า 900 องศา
ไฟทั้งหมด เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน และ เซลเซียสแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 90% จะถูก
มีเทน และมีการเปลี่ยนแก๊สบางส่วนที่เผาไหม้ ไม่ได้ ซ่งึ ก็ คือ เปลี่ยนเป็ นคาร์บอนมอนอกไซด์และถ้ าอุณหภูมิสูงขึ้น
องศาเซลเซี ย สจะทํา ให้ แก๊ ส
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และนํา้ ในโซนสันดาปให้ กลายเป็ น มากกว่ า 1,100
แก๊สที่สามารถเผาไหม้ ได้ โดยที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ ทั้ ง ห ม ด ถู ก เ ป ลี่ ย น เ ป็ น
และไอนํา้ ที่เกิดขึ้นจะไหลผ่านคาร์บอนที่กาํ ลังลุกไหม้ อยู่ คาร์บอนมอนอกไซด์ นั่นคือประสิทธิภาพของเตาเผาจะ
ก่ อ ให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าได้ แ ก๊ส คาร์ บ อนมอนอกไซด์ แ ละ เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมใิ นโซนของรีดกั ชั่นในขณะที่แก๊สร้ อน
จากการเผาไหม้ ไหลเคลื่อนที่เข้ าสู่โซนรีดักชั่นจะทําให้
ไฮโดรเจน ดังสมการ
อุณหภูมขิ องแก๊สลดลง เนื่องจากปฏิกริ ิยาในสมการ (8)
Boudouard reaction:
(8) และ (9) เป็ นปฏิกิริยาดูดความร้ อน ดังนั้นไอนํา้ กับ
C  CO2  2CO
คาร์บอนจะทําปฏิกริ ิยากันเพื่อก่อให้ เกิดแก๊สไฮโดรเจน
Water gas reaction:
และคาร์บอนไดออกไซด์ดังปฏิกริ ิยาในสมการ (10) ซึ่ง
(9)
C  H2O  CO  H2O
จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 500 – 600 องศา
(10) เซลเซี ย ส ปฏิกิริ ย านี้ จะมี ค วามสํา คั ญ เพราะทํา ให้
C  2H2O  CO2  2H2
Water shift reaction:
ส่วนผสมของไฮโดรเจนในแก๊สชีวมวลมีค่ามากขึ้น ซึ่งมี
(11) ผลต่อค่าความร้ อนที่ได้ ในกระบวนการแต่ถ้ากระบวนการ
CO  H2O  CO2  H2
มีไอนํา้ มากเกินไปอาจทําปฏิกริ ิยากับคาร์บอนมอนอกไซด์
Methane reaction:
(12) ทําให้ เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนดังปฏิกริ ิยา
C  2H2  CH4
(11) ปฏิกิริยานี้เรียกว่ าปฏิกิริยาชิฟท์ (Water Shift
โซนสันดาป (Combustion Zone) หรือ
ออกซิ เดชันโซน
่
(Oxidation Zone)
อากาศจะถู ก ส่ ง เข้ ามาในโซนนี้ ซึ่ ง เป็ น
ตําแหน่งที่อากาศและเชื้อเพลิงสัมผัสกันเกิดปฏิกริ ิยาทาง
เคมีร ะหว่ า งแก๊ส ออกซิ เ จนในอากาศกับคาร์ บอนและ
ไฮโดรเจนซึ่ งอยู่ ใ นเชื้อเพลิง ผลของปฏิกิริย าดังกล่ า ว
ก่อให้ เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และนํา้ ดังสมการ
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Reduction) ทําให้ ค่าความร้ อนของแก๊สชีวมวลที่ได้ มีค่า
ลดลง ดังนั้นเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้ จะต้ องมีความชื้นไม่มาก
เกินไป ในกระบวนการแก๊สไฮโดรเจนบางส่วนอาจจะทํา
ปฏิกิริยากับคาร์บอนทําให้ เกิดแก๊สมีเทนขึ้นได้ เล็กน้ อย
ดังปฏิกริ ิยา (12) ซึ่งเรียกว่า แก๊สมีเทน (Methane Production)
ไพโลไรซิ ส (Pyrolysis) ความร้ อนจากโซนรี
ดักชั่นจะแพร่เข้ าสู่โซนนี้ เพื่อที่จะเผาไหม้ สารอินทรีย์ซ่งึ ก็
คือเชื้อเพลิงแข็งนั่นเอง ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากปฏิกริ ิยาไพ
โรไลซิสส่วนใหญ่ เป็ นของเหลว เช่ น เมทธานอล กรด
นํา้ ส้ มและนํา้ มันดิน อุณหภูมิในโซนนี้จะมีค่า 200 –
500 องศาเซลเซียส ของแข็งที่เหลืออยู่ภายหลังจากผ่าน
กระบวนการนี้แล้ ว คือ คาร์บอนในรูปของถ่าน ซึ่งจะทํา
ปฏิกริ ิยาต่อในโซนรีดักชั่นและโซนสันดาปปฏิกิริยาที่ได้
ในโซนนี้อาจเขียนอยู่ในรูปของสมการทางเคมี ดังนี้
Drywood + Heat
Charcoal + CO + CO2 +
H2O + CH4 + C2H6
(13)
+ Pyroligneous acid + Tars
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เกิดการสลายตัวของสารระเหย แต่ความชื้นในเชื้อเพลิง
จะถูกความร้ อนทําให้ ร ะเหยตัว ออกมาในรูปของไอนํ้า
โซนนี้จะมีอณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 100 - 200 องศาเซลเซียส
การหาประสิทธิภาพของเตาหุงต้มโดยการทดสอบการ
เดือดของน้ า (Water Boiling Test, WBT) (ธีรพจน์
พุทธิกฏี กวีวงศ์, 2550, น. 24)
เป็ นการทดสอบในห้ องปฏิบัติการที่เรียกว่ า
การทดสอบการเดือดของนํา้ ซึ่งเป็ นแบบจําลองที่ง่ายและ
สั้น ของกระบวนการหุ ง ต้ มมาตรฐาน การทดสอบการ
เดือดของนํา้ ได้ รับการยอมรับในการวัดปริมาณเชื้อเพลิง
ที่ใช้ อย่ างถูกต้ องและเวลาที่ต้องการ สําหรับการจําลอง
การหุ ง ต้ มกํา ลั ง ไฟสูง และกํา ลั ง ไฟตํ่า ของการทดสอบ
สอดคล้ องกับประสิทธิภาพการใช้ เชื้อเพลิงสําหรับการหุง
ต้ มและการทอดรวมทั้งการอุ่นอาหาร ประสิทธิภาพของ
เตาหุ งต้ มสามารถคํานวณได้ จากการทดสอบการเดือด
ของนํา้ ซึ่งสามารถหาประสิทธิภาพได้ ด้วยสมการ (14)

ไดร์อิ ง โซน (Drying Zone) ในโซนนี้
ความร้ อนจะลดลงมากทําให้ อุณหภูมิไม่สงู พอที่จะทําให้

η =

miCp Τ b  Τ i   meL
 100
m f  C f  mc  C c
เมื่อ

η
mi
Cp
Tb
Ti
me
L
mf
Cf
Mc
Cc

(14)

คือ ประสิทธิภาพ หน่วยเป็ น %
คือ มวลของนํา้ เริ่มต้ น หน่วยเป็ น กิโลกรัม
คือ ความร้ อนจําเพาะของนํา้ หน่วยเป็ น กิโลกรัม/กิโลกรัมองศาเซลเซียส
คือ อุณหภูมทิ ่นี าํ้ เดือด หน่วยเป็ น องศาเซลเซียส
คือ อุณหภูมนิ าํ้ เริ่มต้ น หน่วยเป็ น องศาเซลเซียส
คือ มวลที่นาํ้ ระเหย หน่วยเป็ น กิโลกรัม
คือ ความร้ อนแฝงของการกลายเป็ นไอ หน่วยเป็ น กิโลจูล/กิโลกรัม
คือ มวลของเชื้อเพลิง หน่วยเป็ น กิโลกรัม
คือ ค่าความร้ อนของเชื้อเพลิง หน่วยเป็ น กิโลจูล/กิโลกรัม
คือ มวลของถ่าน หน่วยเป็ น กิโลกรัม
คือ ค่าความร้ อนของถ่าน หน่วยเป็ น กิโลจูล/กิโลกรัม

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สมานชัย นุ กุลเสาวลักษณ์ (2556) การศึกษาเตา
แก๊สชุมชนนี้เป็ นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงความร้ อน

และการใช้ งานของเตาแก๊สชุมชนที่ได้ ออกแบบและสร้ าง
ขึ้น เพื่อใช้ กบั เชื้อเพลิงชีวมวล คือ ไม้ ยูคาลิปตัส รวมทั้ง
นําเอาเชื้อเพลิงชีวมวลที่เหลือใช้ ทางการเกษตรมาใช้ ให้

72

Naresuan University Journal: Science and Technology 2015; 23(2)

เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็ นแนวทางในการนําไปเผยแพร่
ให้ มกี ารใช้ เตาแก๊สชุมชนในครัวเรือนอย่างแพร่หลายและ
ยั่งยืน เตาแก๊สชุมชนที่ออกแบบมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ของห้ องเผาไหม้ เท่ากับ 14.2 เซนติเมตร และมีความสูง
ของห้ องเผาไหม้ เท่ากับ 31.7 เซนติเมตร ซึ่งใช้ หลักการ
อิน เวอร์ ส ดาว์ น ดราฟท์แ ก๊ส ซิ ไ ฟเออร์ ทํา การทดสอบ
ประสิทธิภาพของเตาแก๊สชุมชนด้ วยวิธตี ้ มนํา้ โดยใช้ ไม้ ยู
คาลิปตัสเป็ นเชื้อเพลิงในการทดสอบ ผลการตรวจวั ด
อุณหภูมขิ องนํา้ และภาชนะที่เวลาต่างๆ กัน พบว่าในช่วง
5 นาทีแรกของการทดสอบยังไม่มีการเผาไหม้ เชื้อเพลิง
เนื่องจากไม้ ยูคาลิปตัสมีลักษณะที่ใหญ่ ทาํ ให้ ยากต่อการ
ลุกไหม้ และเป็ นช่วงที่เตาเริ่มกระบวนการเผาไหม้ จึงทํา
ให้ อุ ณ หภูมิข องนํ้า เกิด การเปลี่ ย นแปลงน้ อ ยมากโดย
อุณหภูมขิ องนํา้ ค่อนข้ างคงที่ แต่หลังจาก 5 นาที ไปแล้ ว
จนถึง 30 นาที เป็ นช่วงที่เตาเผาไหม้ ได้ ค่อนข้ างสมบูรณ์
และต่อเนื่อง นํา้ มีอณ
ุ หภูมสิ งู สุดอยู่ท่ี 100 องศาเซลเซียส
เนื่ อ งจากเกิด การถ่ า ยเทพลั ง งานความร้ อนให้ กับ นํ้า
หลัง จาก 30 นาทีไปแล้ ว อุณ หภูมิข องนํ้า จะเริ่ มลดลง
ตามลํา ดั บ ในช่ ว งที่ มี ก ารเผาไหม้ จ นเท่ า กั บ อุ ณ หภู มิ
เริ่มต้ น จากการคํานวณหาประสิทธิภาพเตาแก๊สชุมชน
พบว่ าเตาแก๊สชุ มชนที่ออกแบบ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
25.66% ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ าเตาถ่ า นทั่วไปที่มี
ประสิทธิภ าพเพี ย ง 18% และสามารถคืน ทุ น ได้ ใ น
ระยะเวลาเพียง 1 ปี 4 เดือน
ยุธนา ศรีอดุ ม และเอกณัฏฐ์ กระจ่างธิมาพร (2554)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางเบื้องต้ นในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของเตาต้ มเกลื อ
โดยลดความร้ อนสูญเสียผ่านผนังเตาซึ่งใช้ แกลบดําเป็ น
ฉนวน และใช้ วิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เชิงความร้ อนของเตาต้ มเกลือทั้ง 2 แบบ เตาต้ มเกลือ
แบบดั้งเดิมก่อขึ้นรูปด้ วยดินเหนียว ส่วนเตาต้ มเกลือที่
ปรับปรุงทําจากอิฐมอญก่อขึ้นรูปและฉาบด้ วยดินเหนียว
ผสมแกลบดํา ตรงกลางบุ ด้ ว ยฉนวนแกลบดํา หนา
4 เซนติเมตร ผลการทดสอบ พบว่า เตาที่ปรับปรุงมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้ อนเพิ่ มขึ้นจาก 9.6% เป็ น
13.6% เวลาที่ใช้ ในการต้ มไล่ นาํ้ ให้ เป็ นเกลือต่ อรอบ
ลดลง 23 นาที จาก 4.5 - 5 ชั่วโมง และมีอตั ราการใช้
เชื้อเพลิงลดลง 10 - 11 กิโลกรัม/วัน จากอัตราการใช้
เชื้อเพลิง 257 กิโลกรัม/วัน และมีต้นทุนในการปรับปรุง

เตา 1,045 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 91 วัน ปั จจุบันมี
การปรับปรุงเตาและใช้ งานจริง 13 เตา จาก 17 เตา
งานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้ นการประหยัดพลังงานใน
การต้ มเกลือเท่านั้นแต่ ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามใน
ท้ องถิ่นให้ คงอยู่ต่อไป
สัมพันธ์ ฤทธิเดช (ม.ป.ป) งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อทดสอบประสิทธิภาพเตาเผาชีว มวลสําหรับหุ งต้ ม
แบบอากาศไหลขึ้ น (BGSU)
เตาเผาชี ว มวลมี
ส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่วน คือ ตัวถัง และไส้ ในตัวถัง
เป็ นรูปทรงกระบอก มีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร
สูง 65 เซนติเ มตร นอกจากนี้ ที่ตั ว ถัง ยั ง ติ ด ตั้ ง ช่ อ ง
อากาศขั้นที่( 1Primary air) ขนาด 12x 12 เซนติเมตร
จํานวน 1 ช่อง ใสในมีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร
สู ง 4 4 เ ซ น ติ เ ม ต ร แ ล ะ มี รู ช่ อ ง อ า ก า ศ ขั้ น ที่
(2Secondary air) ขนาดเส้ น ผ่ านศูนย์ กลาง 0.6
เซนติเมตร จํานวน 6 ช่อง และเพื่อให้ อากาศขั้นที่ 2 มี
การหมุ น วนได้ ดี จึ ง ติ ด ตั้ ง ครี บ ที่ มี ค วามกว้ าง 0.8
เซนติเมตร เพื่อบังคับทิศทางการไหลของอากาศ และใช้
ไม้ ยูคาลิ ปตัส ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร
ยาว 12 เซนติเมตร เป็ นเชื้อเพลิง จากผลการทดสอบ
พบว่ า เตามี ป ระสิท ธิภ าพ 78.60 % ซึ่ ง สามารถที่จ ะ
นําไปใช้ กบั ท้ องถิ่นชนบทได้ เป็ นอย่างดี
สมานชั ย นุ กุ ล เสาวลั ก ษณ์ , พิ สิษ ฏ์ มณี โ ชติ ,
ศรายุ ท ธ วั ย วุ ฒิ , และสหั ถยา ทองสาร (2555)
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างเตาแก๊สชุมชนที่
ใช้ หลั ก การอิ น เวอร์ ส ดาว์ น ดราฟท์ แ ก๊ ส ซิ ไ ฟเออร์
(Inverted Down draft Gasification) เพื่อนํามาใช้ ใน
ครั ว เรื อ น โดยเบื้ องต้ น ทํา การสํา รวจพฤติ ก รรมการ
ประกอบอาหารในครัวเรือน ว่าใช้ เชื้อเพลิงชนิดใด และมี
ปริมาณเท่ าใดในการประกอบอาหารแต่ ละมื้อ เพื่ อนํา
ข้ อมูลที่ได้ มาใช้ วิเคราะห์เป็ นข้ อมูลในการออกแบบเตา
แก๊สชุ มชนให้ มีขนาดที่เหมาะสมกับครัวเรือน โดยจาก
การสํารวจพฤติกรรมการประกอบอาหารของชุมชนบ้ าน
เขาน้ อย ต .ดงประคา อ .พรหมพิ ร าม จ .พิ ษ ณุ โ ลก
จํานวน 30 ครัวเรือน พบว่ าการประกอบอาหารแต่ละ
ครั้งใช้ ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1ชั่วโมง จากข้ อมูลที่ได้
นํา มาคํา นวณหาขนาดของห้ อ งเผาไหม้ ของเตาแก๊ส
ชุมชนได้ ดังนี้ ความสูงเท่ากับ 31.7 เซนติเมตร และมี
เส้ น ผ่ า นศู นย์ กลางเท่ ากับ 14.3 เซนติเ มตร จากนั้ น
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นํ า มาสร้ างเตาแก๊ ส ชุ มชนและทํ า กา รทดลองหา
ประสิทธิภาพโดยทําการกําหนดปริมาณของเชื้อเพลิงไม้
ยู คาลิป ตัส 1 กิโลกรัม จากการทดลองพบว่ าเตาแก๊ส
ชุมชนมีระยะเวลาในการประกอบอาหารได้ 1 ชั่วโมง 10
นาที และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 23.13%
วิชชาวุธ มนูญผล และณัฐวิทย์ พรหมมา. (2554, น.
75) ศึกษาเบื้องต้ นของคุณสมบัติเชิงความร้ อนของเตา
แก๊สซิไฟเออร์ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ เศษใบไม้ และกิ่งไม้
แห้ งบดเป็ นเชื้ อเพลิ ง ชี ว มวล โดยจุ ด ประสงค์ เ พื่ อ
ออกแบบและสร้ างเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบฟิ กส์เบดชนิด
ไหลลง และประเมินประสิทธิภาพ เชิงความร้ อนของเตา
ด้ วยวิธี ต้ มนํา้ เดือด พร้ อมกับวิเคราะห์หาอัตราการเกิด
แก๊สที่ได้ จากเตาแก๊สซิไฟเออร์ ผลจากการทดลองพบว่ า
แก๊สที่ออกมาสามารถต้ มนํา้ 1 กิโลกรัม ให้ มีอุณหภูมิ
สูงสุด 81 °C และเตามีประสิทธิภาพเชิงความร้ อน 7.2%
วิธีการดาเนินการวิจยั

รูปที่ 2 แผนผังแสดงการดําเนินงาน
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Zainal, Ali, Lean, & Seetharamu (2001, pp.
1499-1515). ศึกษาแบบจําลองสภาวะสมดุลที่ถู ก
นําไปใช้ ในการทํานายขบวนการเกิดแก๊สชีวมวลของเตา
ผลิตแก๊สชนิดไหลลง ซึ่งองค์ประกอบของโปรดิวเซอร์
แก๊สจะถูกนํามาใช้ ช่วยในการพิจารณาค่าพลังงานความ
ร้ อน และเนื่องจากความชื้นเริ่มต้ นในไม้ และอุณหภูมขิ อง
กระบวนการแก๊สชีวมวลซึ่งจะมีผลกระทบต่อค่ าพลังงาน
และในการเปรียบเทียบการทํานายของแบบจําลองกับผล
การทดลองได้ ผ ลที่ส อดคล้ องกัน คือ ค่ า พลั ง งานของ
โปรดิวเซอร์แก๊สลดลงในขณะที่ความชื้นของเชื้อเพลิ ง
เพิ่ มขึ้น และในทํานองเดีย วกันค่ า พลั งงานของโปรดิว
เซอร์แก๊สลดลงเมื่ออุณหภูมิของขบวนการแก๊สชีวมวล
เพิ่มขึ้น
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ผลการวิจยั

กระบวนการตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ เพื่ อ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้ ซ่งึ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแก๊สชีวมวลที่มี
ฉนวนต่ า งกัน โดยผู้ วิ จั ย ได้ ท ํา การดํา เนิ น การทดลอง

รูปที่ 3 อุณหภูมิภายในเตาแก๊สชีวมวลที่มีฉนวนต่างกัน

จากรูปที่ 3 เป็ นการเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในเตา
แก๊ส ชี ว มวลที่มีฉ นวนต่ า งกัน คือ เตาแก๊ส ชี ว มวลที่ใ ช้
แกลบดํา เป็ นฉนวน, เตาแก๊ส ชี ว มวลที่ใ ช้ ดิน ร่ ว นเป็ น
ฉนวน , เตาแก๊สชี วมวลที่ใช้ ดิ น ทรายเป็ นฉนวน ทําการ
ทดลองโดยใช้ ไม้ ยูคาลิปตัสเป็ นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ เริ่ม
เก็บข้ อมูลตั้งแต่เริ่มจุดติดไฟ เนื่องจากช่ วงแรกเป็ นช่วง
จุ ดเ ตา จะ เป็ น กระบวน การคา ร์ บ อไน เซ ชั่ น คื อ
กระบวนการไล่ความชื้นออกจากเชื้อเพลิงจึงทําให้ ไม่เห็น
ความเปลี่ยนแปลงจากการเผาไหม้ แต่หลังจาก 5 นาทีผ่าน

ไปแล้ วนั้น อุณหภูมิกเ็ ริ่มเกิดการเปลี่ ยนแปลง โดยค่ อยๆ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการเผาไหม้ อยู่ในช่วงเผาไหม้
ที่ ค่ อ นข้ า งจะสมบู ร ณ์ แ ละต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ นํ า กราฟมา
เปรี ยบเทียบกันพบว่ า เตาแก๊สชี วมวลที่ใช้ แกลบดําเป็ น
ฉนวนมีอุณหภูมิเตาสูงสุดที่ 954 องศาเซลเซียส, เตาแก๊ส
ชีวมวลที่ใช้ ดินร่วนเป็ นฉนวนมีอุณหภูมิสงู สุดที่ 949 องศา
เซลเซี ย ส, เตาแก๊ ส ชี ว มวลที่ ใ ช้ ทรายเป็ นฉนวนมี
อุณหภูมสิ งู สุดที่ 909 องศาเซลเซียส ตามลําดับ

อุณหภูมิของแก๊ส

รูปที่ 4 แสดงอุณหภูมิแก๊สภายในเตาแก๊สชีวมวลที่มีฉนวนต่างกัน
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จากรูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิแก๊สของเตา
แก๊สชีวมวลที่มีฉนวนต่างกัน คือ เตาแก๊สชีวมวลที่ใช้
แกลบดํา เป็ นฉนวน, เตาแก๊ส ชี ว มวลที่ใ ช้ ดิน ร่ ว นเป็ น
ฉนวน, เตาแก๊สชีวมวลที่ใช้ ดินทรายเป็ นฉนวน อุณหภูมิ
ของแก๊สที่ปล่ อยออกสู่บรรยากาศซึ่งอุณหภูมิแก๊สจะตํ่า
กว่าอุณหภูมใิ นห้ องเผา เนื่องจากเกิดการถ่ายเทพลังงาน
ความร้ อนให้ กบั ผนังเตา แก๊สร้ อนที่ผ่านมาจากโซนสันดาป
จะไหลผ่ านมายั งรี ดั กชั่ น แก๊ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ จ ะ
เปลี่ยนสถานะเป็ นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งในช่วงที่
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แก๊สติดอุณหภูมแิ ก๊สจะตํ่ากว่าอุณหภูมหิ ้ องเผา เนื่องจาก
อยู่ ใ นช่ ว งของรี ดั ก ชั่ น ซึ่ ง เป็ นปฏิ กิ ริ ย าดู ด ความร้ อน
หลังจากหมดช่วงแก๊สซิฟิเคชั่นแล้ วแก๊สก็จะค่อยๆ ลดลง
จากกราฟ พบว่า เตาแก๊สชีวมวลที่มฉี นวนเป็ นแกลบดํามี
อุณหภูมสิ งู สุด คือ 373.97 องศาเซลเซียส, เตาแก๊สชีวมวล
ที่มีดินร่วนเป็ นฉนวนมีอุณหภูมิสงู สุดคือ 256.78 องศา
เซลเซียส, เตาแก๊สชีวมวลที่มีทรายเป็ นฉนวนมีอุณหภูมิ
สูงสุดคือ 244.48 องศาเซลเซียส ตามลําดับ

อุณหภูมิของน้ า

รูปที่ 5 อุณหภูมินาํ้ ของเตาแก๊สชีวมวลที่มีฉนวนต่างกัน

จากการเปรียบเทียบอุณหภูมนิ าํ้ ของเตาแก๊สชีวมวลที่
ใช้ ฉนวนต่างกัน คือ เตาแก๊ส ชีวมวลที่ใช้ แกลบดําเป็ น
ฉนวน, เตาแก๊สชีวมวลที่ใช้ ดินร่วนเป็ นฉนวน, เตาแก๊ส
ชีวมวลที่ใช้ ทรายเป็ นฉนวน จะเห็นได้ ว่าอุณหภูมิของนํา้
ในช่ ว งแรกอุ ณ หภู มิ นํ้ า ค่ อ ยๆ เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งรวดเร็ ว
อุณหภูมิสูงสุด 100 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิคงที่
เนื่องจากเกิดการเผาไหม้ ท่สี มบูรณ์ หลังจาก 30 นาที ถึง
5 ชั่วโมง อุณหภูมินาํ้ ก็ค่อยๆ ลดลง แต่จะสังเกตได้ ว่า
อุณหภูมินาํ้ ของเตาแก๊สชีวมวลที่ใช้ แกลบดําเป็ นฉนวนมี
ระยะเวลานํา้ ที่เดือดนานกว่า เตาแก๊สชีวมวลที่ใช้ ดินร่วน
เป็ นฉนวนและเตาแก๊ส ชี ว มวลที่ ใ ช้ ทรายเป็ นฉนวน
เนื่องจากแกลบดํามีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีคุณสมบัติท่ี

สามารถใช้ แทนเป็ นฉนวนได้ ซึ่งมีประกอบด้ วยซิลิกาเป็ น
ส่วนใหญ่ สูงถึง 86.9 - 97.3 %ที่สามารถช่ วยสกัดกั้น
ความร้ อนไม่ให้ ส่งผ่านไปด้ านใดด้ านหนึ่งได้ ง่าย เตาแก๊ส
ชีวมวลที่มีแ กลบดําเป็ นฉนวนจึงทํา ให้ อุณ หภูมิข องนํ้า
เดือดนานกว่า เตาแก๊สชีวมวลที่ดินร่วน และ ทราย เป็ น
ฉนวน
ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแก๊สชีวมวลที่
มีฉนวนต่ างกัน จากการทดลองโดยการต้มน้ าเดื อ ด
เพื่อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของเตาแก๊ส ชี ว มวลที่ มี ฉ นวน
ต่างกัน ผลการทดสอบประสิทธิภาพแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองการต้ มนํา้ เดือด (WBT) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวลที่มีฉนวน
วัตถุดิบ

มวล
เชื้ อ
เพลิง
(ไม้ )
(kg)

มวล
เชื้ อ
เพลิง
เริ่มต้น
(kg)

มวลน้ าเริ่ม
ต้น

อุณหภูมิ
น้ า
เดือด

อุณหภูมิ
น้ า
เริ่มต้น

มวล
น้ าที่ระเหย

ประสิทธิ
ภาพ

มวล
เถ้า

(kg)

(°C)

(°C)

(kg)

(%)

(kg)

แกลบดา

0.7

0.5

2.52

100

28.43

1.32

14.13

0.055

ดินร่วน

0.7

0.5

2.52

100

26.77

1.04

11.70

0.058

ทราย

0.7

0.5

2.52

100

27.6

0.92

10.59

0.060

จากตารางพบว่ า ในการทดลอง เพื่ อคํา นวณหา
ประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวล พบว่าเตาแก๊ส ชีวมวลที่
มีแกลบดําเป็ นฉนวนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 14.13 %, เตา
แก๊สชี วมวลที่มี ดิ นร่ วนเป็ นฉนวนมี ประสิทธิภาพเท่ ากับ

11.70%, และเตาแก๊สชี วมวลที่ มี ทรายเป็ นฉนวนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 10.59% และมีปริมาณเถ้ าที่เหลื อ
จากการเผาไหม้ เท่ ากับ 0.055 กิโลกรัม, 0.058
กิโลกรัม และ 0.060 กิโลกรัม ตามลําดับ

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดค่าใช้ จ่ายเตาแก๊สชีวมวล
อุปกรณ์
ค่าใช้จ่าย (บาท)
เหล็ก
3,000
ฉนวน
ใยหิน
ราคา
300
ค่าแรง
1,000
รวม
4,300
ที่มา: สมานชัย นุกุลเสาวลักษณ์ (2556)

ค่าใช้จ่าย (บาท)
3,000
แกลบดํา
0
1,000
4,000

จากตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้ จ่ายของการสร้ าง 4,300 บาท และ เตาแก๊สชีวมวลที่มีแกลบดําเป็ นฉนวน
เตาแก๊สชีวมวลที่มีฉนวนที่แตกต่างกัน พบว่ าค่าใช้ จ่าย มี ค่ า ใช้ จ่ า ยอยู่ ท่ี 4,000 บาท เนื่ อ งจากแกลบดํา เป็ น
ของเตาแก๊สชีวมวลที่มีใยหินเป็ นฉนวนมีค่าใช้ จ่ายอยู่ ท่ี วั ต ถุ ดิ บ ที่ห าง่ า ยในชุ ม ชน จึ ง ไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นนี้
ตารางที่ 3 ปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงของเตาแก๊สชีวมวล
ฉนวนที่ใช้ในการ
ทดลอง
ใยหิน
แกลบดา

ปริมาณการใช้เชื้ อเพลิง (kg)
1 มื้ อ
(kg)
1.43
2.80

1 วัน
(kg)
4.29
8.40

1 เดือน
(kg)
128.70
252.00

1 ปี
(kg)
1,544.40
3,024.00

1 ปี สามารถ
ประหยัดเชื้ อเพลิง
(kg)
1,479.60
-
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ปริมาณเชื้อเพลิงที่เตาแก๊สชีวมวลที่มีแกลบดําเป็ น
ฉนวนใช้ ในการปรุงอาหาร 1 มื้อ คือ 2.80 กิโลกรัม ใน
1 วันใช้ เชื้อเพลิง 8.40 กิโลกรัม ใน 1 เดือนใช้ เชื้อเพลิง
252 กิโลกรัม ใน 1 ปี ใช้ เชื้อเพลิง 3,024 กิโลกรัม ซึ่งใน
ระยะเวลา 1 ปี เตาแก๊สชีวมวลที่มีแกลบดําเป็ นฉนวนจะ
ใช้ เชื้อเพลิงมากกว่ าเตาแก๊สชีวมวลที่มีใยหินเป็ นฉนวน
1,479.60 กิโลกรัม ถ้ าราคาเชื้อเพลิงในปั จจุ บัน คือ 5
บาท จะใช้ ค่าใช้ จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิง มากกว่าเป็ นเงิน
7,398 บาท
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หลังจากนั้นอุณหภูมขิ องนํา้ จะเริ่มลดลงตามลําดับ และจะ
ค่ อยๆ ลดลงอย่ างสมํ่าเสมอจนเท่ากับอุณหภูมิเริ่มต้ น
และยังพบว่าอุณหภูมขิ องเตาแก๊สชีวมวลที่มแี กลบดําเป็ น
ฉนวนมีประสิทธิภาพที่ดกี ว่า โดยดูจากอุณหภูมหิ ้ องเผาที่
สูงกว่ าและทําให้ อุณหภูมินาํ้ ค่อยๆ ลดลงช้ ากว่ าเตาแก๊ส
ชีวมวลที่มีวัสดุอ่ นื ๆ เป็ นฉนวน จึงสรุปได้ ว่าเตาแก๊สชีว
มวลที่มีแกลบดําเป็ นฉนวนดีกว่ าวัสดุอ่ ืนๆ เตาแก๊สชีว
มวลยั ง เหมาะสมกั บ การประกอบอาหาร ต้ ม ตุ๋ น ที่
สามารถใช้ ไฟนานๆ แทนเตาแก๊สหรือ เตาถ่านที่ต้องเติม
บ่อยๆ เช่น ร้ านก๋วยเตีย๋ ว เป็ นต้ น
3. จากการวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์โดยคํานวณจาก
สรุปผลการวิจยั
ต้ นทุนของเตาแก๊สชีวมวลเทียบเมื่อเทียบกับงานวิจัยที่
1. ฉนวนมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวล เกี่ ย วข้ อ ง เรื่ อ ง การพั ฒ นาเตาแก๊ส ชุ ม ชนเพื่ อ ใช้ ใน
และปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เนื่องจาก ครัวเรือน พบว่ า เตาแก๊สชีวมวลที่มีฉนวนเป็ นแกลบดํามี
ฉนวนช่ วยป้ องกันการสูญเสียความร้ อนจากห้ องเผาไหม้ ประสิทธิภาพน้ อยกว่าเตาแก๊สชีวมวลที่มีใยหินเป็ นฉนวน
มายั งผนั งเตาได้ ทํา ให้ ส ามารถเปลี่ ย นสถานะจากก๊า ซ จากการคํานวณเพื่อหาปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ในระยะเวลา
คาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็ นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ ดี 1 ปี เมื่อเทียบกับเตาแก๊สชีวมวลที่ม ีใ ยหิ นเป็ นฉนวน
จากการทดลองพบว่ า เตาแก๊ส ชี ว มวลที่มี ฉ นวนเป็ น พบว่า เตาแก๊สชีวมวลที่มใี ยหินเป็ นฉนวนสามารถประหยัด
แกลบดํามีประสิทธิภาพดีท่ีสดุ คือ 14.13%, เตาแก๊สชีว เชื้อเพลิง 1,479.6 กิโลกรัม เป็ นเงิน 7,398 บาท
มวลที่มฉี นวนเป็ นดินร่วน 11.70 % , เตาแก๊สชีวมวลที่มีฉนวน
ข้อเสนอแนะ
เป็ นทราย 10.59% ตามลําดับ และ มวลขี้เถ้ าของเตาแก๊สชีว
มวลโดยมีแกลบดําเป็ นฉนวน คือ 0.055 กิโลกรัม, มวล
1. ควรทดลองโดยการเปลี่ ย นชนิ ด ของเชื้ อเพลิ ง
ขี้ เถ้ าของเตาแก๊สชี ว มวลโดยมี ดิ น ร่ ว นเป็ นฉนวน คื อ
0.058 กิโลกรัม, มวลขี้เถ้ าของเตาแก๊สชีวมวลโดยมี เนื่องจากเชื้อเพลิงแต่ละชนิดมีค่าความร้ อนแตกต่างกัน
ทรายเป็ นฉนวน คือ 0.060 กิโลกรัม เนื่องจากแกลบดํา ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ พลั ง งานความร้ อนที่ ไ ด้ รั บ การเผาไหม้
เป็ นวั ส ดุ ท่ี ช่ ว ยเก็บ กั ก ความร้ อนได้ ดี ท่ี สุ ด จึ ง ทํา ให้ เชื้อเพลิง และประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวล
2. ควรเปลี่ ย นชนิ ด ของฉนวนที่บุ ผ นั ง เตาในการ
ประสิทธิภาพในการทดสอบ มีค่ามากที่สุด และยังช่ วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ จึงทําให้ มวลของขี้เถ้ า ทดสอบเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวล
3. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับฉนวนที่เป็ นใยสังเคราะห์
เหลือน้ อยที่สดุ
2. ผล จ า กก า ร ทดล อง ต้ มนํ้ า ใ น กา รทด ส อ บ ต่างๆ ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมหรือไม่
ประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวล โดยใช้ แกลบดํา ดิน
กิตติกรรมประกาศ
ร่ ว น ทราย เป็ นฉนวน จากการตรวจวั ด อุ ณ หภูมิข อง
ต่างๆ พบว่าในช่วง 0 - 5 นาทีแรกของการทดสอบยังไม่
มีการเผาไหม้ เชื้อเพลิง เนื่องจากไม้ ยูคาลิปตัสมีลักษณะที่
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรที่
ใหญ่ ท ํา ให้ ยากต่ อ การลุ ก ไหม้ และเป็ นช่ ว งที่เ ตาเริ่ ม สนับสนุ นทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยงบประมาณรายได้
กระบวนการเผาไหม้ จึง ทํา ให้ อุณ หภูมิข องนํ้า เกิดการ ประจําปี 2557 ขอบคุณวิทยาลัยพลังงานทดแทน ที่ให้ การ
เปลี่ยนแปลงน้ อยมาก แต่หลังจาก 5 นาที ไปแล้ วจนถึง สนับสนุนพื้นที่ติดตั้งระบบฯ และอุปกรณ์เครื่องมือสําหรับ
30 นาที เป็ นช่วงที่เตาเผาไหม้ ได้ ค่อนข้ างสมบูรณ์และ วิจัยในครั้งนี้
ต่ อเนื่ อง นํ้ามีอุณหภูมิสูงสุด อยู่ ท่ี 100 องศาเซลเซีย ส
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