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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาชีวมวลสําหรับ
ครัวเรือน เตาที่ ใชทดสอบมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.245 m สูง 0.40 m ชีวมวลที่ ใชทดสอบ
คือ ขี้เลื่อย โดยอัดเปนแทงรูปทรงกระบอก ตรงกลางและดานขางจะทําเปนรูกลวงสําหรับการไหล
ของอากาศ (อากาศไหลเขาแบบตัวแอล) ปจจัยที่ ใชในการศึกษา ไดแก ความหนาแนนของขี้เลื้อย
300 kg/m3 ขนาดเสนผานศูนยกลางชองอากาศเขา 2, 3 และ 4” และขนาดเสนผานศูนยกลาง
ปลองไฟ 2, 3 และ 4” ผลที่ ไดจากการศึกษาพบวา เมื่อเพิ่มขนาดเสนผานศูนยกลางชองอากาศ
เขาสงผลใหประสิทธิภาพของเตาลดลง แตเมือ่ เพิม่ ขนาดเสนผานศูนยกลางปลองไฟสงผลใหประสิทธิภาพ
ของเตาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา เตาชีวมวลที่มีเสนผานศูนยกลางชองอากาศเขา 2” เสนผาน
ศูนยกลางปลองไฟ 4” ใหประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุดมีคาเทากับ 14.60%
คําสําคัญ : เตาชีวมวล; ขี้เลื่อย; ประสิทธิภาพเชิงความรอน
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Abstract
The objective of this research was to study of factors affecting thermal efficiency
of biomass stove for household. The stove diameter 0.245 m and high 0.400 m
and Sawdust biomass type were used in this research. It was compressed
to make a cylinder shape. The hole of air flow was builded at the center and
side of wall (L shape). The density of sawdust 300 kg/m^3, diameter of air
intake 2, 3 and 4 “ and diameter of the chimney 2, 3 and 4” were examined.
The results of this study were found that increase the diameter of the air intake
with decrease of the thermal efficiency and increase of diameter of the chimney
with increase of the thermal efficiency. Furthermore, it showed that the maximum
of the thermal efficiency is 14.60% on the conditions of air intake diameter 2”
and chimney diameter 4”
Keywords : Biomass stove; Sawdust; Thermal efficiency

บทนํา
ปจจุบันไดมีการใชพลังงานชีวมวลเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากการเกษตรมากขึ้น เชน
อุตสาหกรรมเตาเผาอิฐ โรงสีขาว รวมทั้งการหุงตมตางๆ (อนันตศักดิ์, 2543) ชีวมวลมีอยูทั่วไป
ในประเทศไทย ซึ่งเปนแหลงเชื้อเพลิงราคาถูก การนําชีวมวลมาใชจึงชวยลดการสูญเสียเงินตรา
ตางประเทศในการนําเขาเชื้อเพลิงและลดรายจายใหกับคนทองถิ่น การพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวล
จะสามารถเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนไดอีกดวย
เตาเปนอุปกรณอยางหนึ่งที่มีทุกครัวเรือน เชื้อเพลิงที่ใชคือ ถานและฟน ซึ่งเปนพลังงาน
ที่ไดจากปาไมทาํ ใหมปี ริมาณปาไมลดลงกอใหเกิดปญหาดานสิง่ แวดลอม หากมีการสงเสริมการใชพลังงาน
ชีวมวลที่มีอยูภายในชุมชนและพัฒนาอุปกรณที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นก็จะเปนใชพลังงาน
อยางคุมคาลดปญหาดานสิ่งแวดลอม ปจจุบันไดมีการพัฒนาเตาชีวมวล โดยนักวิจัยหลายทาน เชน
นิรมล ชุลเี ลิศวิทยาภรณ และคณะ (นิรมล และคณะ, 2537) ศึกษาหาภาวะทีผ่ ลิตคารบอนมอนนอกไซด
ที่ดีที่สุดของเครื่องผลิตแกสชีวมวลแบบไหลขึ้นใชไมยูคาลิปตัสเปนเชื้อเพลิง รัตนะ เลหวนิช (รัตนะ,
2550) ศึกษาการออกแบบและทดสอบเตาผลิตกาซแบบไหลขึ้นเพื่อใชแทนเตาฟนในกระบวนการอบ
ปุยอินทรีย (สุพิน, 2553) ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมและทดสอบสมรรถนะเตาชีวมวลทรงกระบอก
อนิรุตต มัทธุจักร และคณะ (อนิรุตต และคณะ, 2546) ทดลองถึงความเปนไปไดในการนําเอาฟาง
มาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกาซชีวมวล โดยใชเตาผลิตแกสแบบไหลลง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงที่จะ
พัฒนาเตาชีวมวลสําหรับใชในครัวเรือน โดยศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาชีวมวล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมใหดีขึ้นและเปนขอมูลในการพัฒนาเตาชีวมวลตอไป
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อุปกรณและวิธีการทดลอง
เตาชีวมวลที่ใชในการทดสอบมีลักษณะดังรูปที่ 1 ซึ่งถังดานนอกมีขนาดกวาง x ยาว x สูง เทากับ
0.35 x 0.35 x 0.40 m3 โดยทอบรรจุเชื้อเพลิงดานในทําจากเหล็กแผนมวนเปนทรงกระบอก
ขนาดผานศูนยกลาง 0.225 m สูง 0.4 m ชองวางระหวางถังดานนอกและทอบรรจุเชื้อเพลิง
ใชเถาแกลบดําเปนฉนวน เตาชีวมวลนี้ ใชขี้เลื่อยชนิดละเอียดในการทดสอบ โดยอัดเปนแทงรูปทรง
กระบอก ตรงกลางและดานขางจะทําเปนรูกลวงสําหรับการไหลของอากาศ (อากาศไหลเขาแบบตัวแอล)

1

5

2

6

3

7

4
รูปที่ 1 เตาชีวมวล 1) ปลองไฟ 2) ที่จับ 3) ทอบรรจุเชื้อเพลิง 4) ชองอากาศเขา 5) ฝาปด 6) ฉนวน
7) ผนังเตาดานนอก
วิธีการทดลอง
การทดลองจะทําการหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาชีวมวลสําหรับครัวเรือนดวยวิธี
Water boiling test (Rob Bailis et al., 2007) ภายในหองที่ไมมีกระแสลมพัดผาน ทําการทดลอง
เผาไหมเชื้อเพลิงโดยพลังงานความรอนถายเทไปยังนํ้าที่ตมใหเดือดใหนํ้าสามารถระเหยกลายเปนไอ
ไดอยางอิสระ ประสิทธิภาพเชิงความรอนสามารถคํานวณไดจากสมการที่ 1 และทําการทดลองภายใต
เงื่อนไข คาความหนาแนนของขี้เลื้อย 300 kg/m^3 ขนาดเสนผานศูนยกลางชองอากาศเขา 2, 3
และ 4 นิ้ว และขนาดเสนผานศูนยกลางปลองไฟ 2, 3 และ 4 นิ้ว ตามลําดับ ในชวงการทดลอง
จะทําการบันทึกอุณหภูมิดวย Data logger และใชสาย Thermocouple type K ในการวัดอุณหภูมิ
ภายในเตาชีวมวล 6 จุด ผนังเตาดานนอก 2 จุด เปลวไฟ 1 จุด และนํ้า 1 จุด ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2
𝜂

=

(

) (

)

× 100%

เมื่อ

𝜂

M

คือ
คือ

ประสิทธิภาพเชิงความรอน, %
นํ้าหนักของนํ้าทั้งหมด, kg

(1)
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Cp
T1
T2
M1
L
mf
H

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ความรอนจําเพาะของนํ้า, kcal/kg (1 kcal/kg- oC)
อุณหภูมินํ้ากอนการทดลอง, oC
อุณหภูมินํ้าเดือด, oC
นํ้าหนักของนํ้าที่หายไป, kg
ความรอนแฝงของนํ้า, 540 kcal/kg
นํ้าหนักของเชื้อเพลิงที่หายไป, kg
คาความรอนเชื้อเพลิง, kcal/kg

รูปที่ 2 จุดวัดอุณหภูมิเตาชีวมวล

ผลและวิจารณ
คาความรอนและคาความชื้น
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาชีวมวลสําหรับครัวเรือนนี้ ไดใช
ขีเ้ ลือ่ ยชนิดละเอียดในการทดสอบ ซึง่ ไดทาํ การทดสอบหาคาความรอนและคาความชืน้ ของขีเ้ ลือ่ ย โดยใช
Bomb Calorimeter ในการหาคาความรอนและใชเตาอบหาคาความชื้น จากการทดสอบพบวา
คาความรอนเฉลี่ยขี้เลื่อยมีคาเทากับ 4,292.33 kcal/kg และคาความชื้นเฉลี่ยเทากับ 8.89% d.b.
ประสิทธิภาพเชิงความรอน
จากการทดสอบหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาชีวมวลสําหรับครัวเรือนดวยวิธี Water
boiling test ที่ความหนาแนนเทากับ 300 kg/m^3 สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประสิทธิเชิงความรอนของเตาชีวมวลที่ความหนาแนน 300 kg/m^3
การทดลอง
เสนผานศูนยกลาง
เวลา (นาที) ประสิทธิภาพเชิงความรอน (%)
อากาศเขา (“) ปลองไฟ (“)
1
2
2
200
13.54
2
2
3
150
14.04
3
2
4
125
14.60
4
3
2
200
12.71
5
3
3
110
12.68
6
3
4
105
13.29
7
4
2
220
11.19
8
4
3
95
11.51
9
4
4
80
11.71
จากขอมูลตารางที่ 1 สามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาชีวมวล
สําหรับครัวเรือนไดดังนี้
กรณีที่ 1 ขนาดชองอากาศเขาเทากับขนาดปลองไฟ (การทดลองที่ 1, 5, 9) ผลการทดลอง
พบวา การทดลองที่ 1 มีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงที่สุดคือ 13.54 % รองลงมา คือ การทดลอง
ที่ 5 และ 9 โดยมีประสิทธิภาพเชิงความรอนเทากับ 12.68 % และ 11.71 % ตามลําดับ
กรณีที่ 2 ขนาดชองอากาศเขาเล็กกวาขนาดปลองไฟ (การทดลองที่ 2, 3 และ 6) ผลจาก
การทดลองพบวา การทดลองที่ 3 มีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงที่สุด คือ 14.60 % รองลงมา คือ
การทดลองที่ 2 และ 6 โดยมีประสิทธิภาพเชิงความรอนเทากับ 14.04 % และ 13.29 %
กรณีที่ 3 ขนาดชองอากาศเขาใหญกวาขนาดปลองไฟ (การทดลองที่ 4, 7 และ 8) ผลจาก
การทดลองพบวา การทดลองที่ 4 มีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุด คือ 12.71 % รองลงมา คือ
การทดลองที่ 8 และ 7 โดยมีประสิทธิภาพเชิงความรอนเทากับ 11.51 % และ 11.19 % ตามลําดับ
จากทัง้ 3 กรณีขา งตนสามารถสรุปไดวา กรณีท่ี 2 ขนาดชองอากาศเขาเล็กกวาขนาดปลองไฟออก
มีคาประสิทธิภาพเชิงความรอนเฉลี่ยสูงสุดคือ 13.97 % ซึ่งเกิดจากขนาดชองอากาศเขาเล็กกวาขนาด
ปลองไฟออกเปนการจํากัดปริมาณอากาศทีป่ อ นเขาสูบ ริเวณเผาไหม ทําใหปริมาณอากาศที่ไหลเขาเหมาะสมกวา
จึงสงผลใหประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงกวากรณีอน่ื โดยกรณีท่ี 1 และ 3 มีประสิทธิภาพเชิงความรอน
เฉลี่ยเทากับ 12.64 % และ 11.80 % ตามลําดับ ซึ่งกรณีที่ 3 ยังเกิดปรากฎการณเปลวไฟยอนกลับ
เนื่องจากปลองไฟมีขนาดเล็กกวาชองอากาศเขาทําใหอากาศที่ไหลเขาไปในปริมาณเยอะไมสามารถไหลขึ้น
สูป ลองไฟได ทัง้ หมดจึงสงผลใหเกิดปรากฎการณเปลวไฟยอนกลับ นอกจากนีจ้ ากผลการทดลองยังพบวา
เมื่อเพิ่มขนาดเสนผานศูนยกลางชองอากาศเขาสงผลใหประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาลดลง ขอมูล
แสดงดังรูปที่ 3 แตเมื่อเพิ่มขนาดเสนผานศูนยกลางปลองไฟสงผลใหประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตา
เพิ่มขึ้น ขอมูลแสดงดังรูปที่ 4 เนื่องจากการเพิ่มขนาดปลองไฟเปนการเพิ่มพื้นที่เผาไหม ทําใหปริมาณ
อากาศที่ปอนเขาสูหองเผาไหมมีความเหมาะสมกวาจึงสงผลใหประสิทธิภาพเชิงความรอนเพิ่มขึ้น
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ประสิทธิภาพเชิงความรอน (%)
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เสนผานศูนยกลางชองอากาศเขา (นิ้ว)

รูปที่ 3 ประสิทธิภาพเชิงความรอน ภายใตเงื่อนไข ความหนาแนนของเชื้อเพลิงเทากับ 300 kg/m3
ขนาดเสนผานศูนยกลางปลองไฟขนาด 2”
ประสิทธิภาพเชิงความรอน (%)
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เสนผานศูนยกลางปลองไฟ (นิ้ว)

รูปที่ 4 ประสิทธิภาพเชิงความรอนภายใตเงื่อนไข ความหนาแนนของเชื้อเพลิงเทากับ 300 kg/m3
ขนาดเสนผานศูนยกลางอากาศเขา 2”
อุณหภูมิของเตาชีวมวล
การศึกษาอุณหภูมิการเผาไหมของเตาชีวมวล ไดศึกษาภายใตเงื่อนไข ความหนาแนนของ
เชื้อเพลิงเทากับ 300 kg/m3 ขนาดเสนผานศูนยกลางอากาศเขา 2“ และขนาดเสนผานศูนยกลาง
ปลองไฟขนาด 4“ โดยทําการเก็บขอมูลอุณหภูมิ 10 จุด ทุกๆ 5 นาที ขอมูลที่ไดจากการตรวจวัด
อุณหภูมิปลองไฟที่ตําแหนงตางๆ และอุณหภูมิของเปลวไฟ แสดงดังรูปที่ 5 จากขอมูลพบวา อุณหภูมิ
ปลองไฟมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ เทากับ 717.11oC อุณหภูมเิ ปลวไฟมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ เทากับ 573.69oC อุณหภูมิ
ขอบผนังดานในมีอุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 242.95oC อุณหภูมิผิวดานนอกเตามีอุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 75oC
และใชเวลาในการเผาไหมปริมาณ 125 นาที

วารสาร มทร.อีสาน ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2557
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รูปที่ 5 อุณหภูมิเตาชีวมวล ภายใตเงื่อนไข ความหนาแนนของเชื้อเพลิงเทากับ 300 kg/m3
ขนาดเสนผานศูนยกลางอากาศเขา 2” และขนาดเสนผานศูนยกลางปลองไฟขนาด 4”

สรุป
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาชีวมวลสําหรับ
ครัวเรือนผลที่ไดจากการศึกษาพบวา เมือ่ เพิม่ ขนาดเสนผานศูนยกลางชองอากาศเขาสงผลใหประสิทธิภาพ
ของเตาลดลง แตเมื่อเพิ่มขนาดเสนผานศูนยกลางปลองไฟสงผลใหประสิทธิภาพของเตาเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังพบวา เตาชีวมวลที่มีเสนผานศูนยกลางชองอากาศเขา 2” เสนผานศูนยกลางปลองไฟ 4”
ใหประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุดมีคาเทากับ 14.60% ซึ่งมีอุณหภูมิปลองไฟมีอุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ
717.11oC อุณหภูมิเปลวไฟมีอุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 573.69oC และใชเวลาในการเผาไหมปริมาณ
125 นาที
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