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ผลิตแกสชีวมวลจากเปลือกกระจับโดยแกสซิฟเคช่ัน 
Chestnut Shell Gasified by Gasification 

จีรัฐติกุล กลาหาญ1, อาทิตย คงใจดี1, รนชัย กัญญานก1 

1* คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี 72130  
โทร 084-4646145 โทรสาร035-434016 E-mail: nat_tapon_golf@hotmail.com 

บทคัดยอ 
งานวิจัยเร่ือง การผลิตแกสชีวมวลจากเปลือกกระจับโดยแกสซิฟเคชั่นนี้ผูศึกษาไดพบปญหาในเร่ืองน้ํามันเชื้อเพลิงเร่ิมมีนอยลงสงผลกระทบทํา

ใหมีราคาสูงข้ึน จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองหาแหลงพลังงานทดแทน ซึ่งพลังงานทดแทนท่ีหาไดงายกคือพลังงานชีวมวล ผูศึกษาไดพบพืชชนิดหนึ่งคือกระจับมี
จํานวนมากในเขตพ้ืนท่ี ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อชาวบานนําเนื้อกระจับไปขายจะเหลือเปลือกเปนขยะจํานวนมาก  จึง
นํามาศึกษาหาแกสชีวมวลจากเปลือกกระจับ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเกิดแกสชีวมวลจากเปลือกกระจับ  ปริมาณแกสมีเทนและประสิทธิภาพ
ของแกสชีวมวลโดยใชเตาเผาแกสซิไฟเออรแบบเปลวไฟไหลลง   จากผลการทดลองโดยการปอนเชื้อเพลิงเปลือกกระจับ5 กิโลกรัมตอคร้ัง สามารถให
เชื้อเพลิงชีวมวลออกมาและนําแกสชีวมวลท่ีออกมานําไปตรวจหาปริมาณแกสมีเทนได  6.8 % จากทดลองโดยปรับความเร็วอากาศท่ีปอนเขาสูหอง
เผาไหมของเตาเผาแกสซิไฟเออร3 ระดับ คือ 2, 3 และ 4 เมตร/วินาทีพบวาการปรับความเร็วอากาศท่ี 3 เมตร/วินาทีใหผลในการผลิตแกสชีวมวลได
ดีท่ีสุด  และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเกิดแกสมีเทนของเปลือกกระจับ  แกลบ และถานไม  ปรากฏวาเปลือกกระจับใหปริมาณแกสมีเทนมากท่ีสุด
คือ 6.8 %, 5.5 % และ 1.5 %  ตามลําดับ โดยทดลองจากการปอนปริมาณเทากันอยูท่ี 5 กิโลกรัมตอคร้ัง 

คําสําคัญ: เปลือกกระจับ, แกสซิฟเคชั่น, แกสซิไฟเออร 

ที่มาและความสําคัญ 
พลังงานทดแทน คือพลังงานเกิดจากการทับทมกันของซากพ้ืนซากสัตวขนาดเล็กในทะเลเมื่อประมาณ 500 ลานป การทับทมและตกตะกอน

เปนชั้นหนาทับถมเปนพันเมตรจนกลายเปนชั้นหินใตผิวโลก ทําใหไดรับความรอนจากใตพิภพและการเกิดการสลายตัวของอินทรียสาร ซึ้งเชื้อเพลิง
ดังกลาวประกอบดวย 3 สถานะของแข็งรูจักในชื่อ ถานหิน ของเหลว คือ น้ํามันดิบ และกาซ ก็คือกาซธรรมชาติ โดยเรียกวารวม พลังงานฟอสซิลหรือ 
เชื้อเพลิงฟอสซิล 

กะลาปาลม เปนผลิตภัณฑผลพลอยไดจากการแยกเมล็ดในปาลม ในกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมดิบเกรด A กะลาปาลมเปนสวนประกอบ
หนึ่งของผลปาลม โดยจะอยูระหวางเสนใยปาลมท่ีติดเปลือกดานนอกสุด กับเนื้อปาลมท่ีอยูดานในสุด ลักษณะท่ัวไปมีสีน้ําตาล เนื้อแข็ง และมี
คุณสมบัติใหคาความรอนตอหนวยพลังงานในระดับสูง จึงไดรับความนิยมนําไปใชเปนเชื้อเพลิงชีวมวล ทดแทนเชื้อเพลิงกระแสหลัก โดยปจจุบันกะลา
ปาลมเปนท่ีตองการของกลุมอุตสาหกรรมท่ีมี Boiler เปนหนวยใหพลังงานในกระบวนการผลิตอยางแพรหลายอยูชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติคลายกับกะลา
ปาลมคือ เปลือกกระจับ จะมีลักษะแข็งเมื่อตากแดดจนแหง เวลาเผาก็จะเกิดประกายไฟแตกกระจายเหมือนกับกะลาปาลม   คุณสมบัติดังกลาวถา
นําไปทดลองหาคาความรอนคงใกลเคียงกับกะลาปาลมซึ่งเปลือกกระจับยังไมมีใครนําไปศึกษาหาคาความรอนของเชื้อเพลิง 

เขตพ้ืนท่ีตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันตจังหวัดสุพรรณบุรี  มีการทําการเกษตรหลายดาน  เชน  ขาว กระจับ และแหว ขาวมีการทํามาก
ท่ีสุดสวนกระจับทํารองลงมาจากขาวในเขตพ้ืนท่ีตําบลวังน้ําซับ ซึ่งกระจับในการเพาะปลูกในแตละคร้ังสามารถเก็บเกี่ยวไดถึง 6-8 คร้ังซึ่งใน 1 เดือน 
การเก็บเกี่ยวกระจับคร้ัง 1 จะเก็บได 180 กก./ไรและถาเก็บตลอดหนาจะเก็บได 1,080-1,440 กก/ไรและเมื่อทําการปลอกเปลือกแลว 1 กิโลกรัม จะ
ไดเนื้อ 0.4 กิโลกรัมเปลือกจะเหลือ 0.6 กิโลกรัมถาคิดท้ังหมดแลวจะเหลือเปลือกกระจับเปนขยะประมาณ 86.4 ตัน (งานรายประจําปขององคการ
บริหารสวนตําบลวังน้ําซับ) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาแกสซิชีวมวลท่ีเกิดจากเปลือกกระจับนี้ข้ึนมาเพ่ือศึกษาปริมาณแกสมีเทนของเปลือกกระจับเพ่ือผลิตเปนพลังงาน
ทดแทนทางดานแกสชีวมวล  

1.วัตถุประสงคงานวิจัย 
1.1. เพ่ือศึกษาการเกิดแก็สชีวมวลจากเปลือกกระจับ โดยเตาเผาแก็สซีไฟเออร 
1.2. เพ่ือศึกษาปริมาณแกสมีเทน (CH4) ท่ีเกิดจากเปลือกกระจับ 
1.3. เพ่ือเปนการศึกษาหาประสิทธิภาพการเกิดแก็สชีวมวลท่ีเกิดจากเปลอืกกระจับ 

2.ขอบเขตของงานวิจัย 
2.1. ทําการทดลองการเกิดแก็สชีวมวลจากเปลือกกระจับ 
2.2. เตาเผาแก็สซีไฟเออรใชเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น (Gasification)เปลี่ยนจากเปลือกกระจับมาเปนแกสชีวมวล (แกสเชื้อเพลิง) 

2.3. พลังงานแก็สชีวมวลจากเปลือกกระจับ  

2.4. ขนาดของเตาเผามีเสนผานศูนยกลาง 40เซนติเมตร สูง 55เซนติเมตร มีหองเผาไหมทรงกระบอกมีเสนผานศูนยกลาง 30 เซนติเมตร สูง 

40 เซนติเมตร  
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3. ประโยชนของงานวิจัย 
3.1. ไดพลังงานแกสชีวมวลท่ีเกิดจากเปลือกกระจับ 
3.2. ไดรูถึงโครงสรางทางเคมีของเปลือกกระจับของการเกิด แก็สมีเทน (C4H) 
3.3. ไดแก็สชีวมวลท่ีเกิดจากเตาเผาแก็สซีไฟเออร แบบ Downdraft 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ในการวิจัยเร่ืองเกิดแกสซิไฟเออรจากเปลือกกระจับเพ่ือเปนการศึกษาหาพลังงานทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งมาเปนการใชพลังงานชีวมวลโดย

เปลือกกระจับมาเผาในเตาแกสซิไฟเออรและทําการจํากัดปริมาณอากาศเพ่ือใหเกิดการเผาไหมท่ีไมสมบูรณและเมื่อไดแกสออกมาก็จะผานตัวกรอง
ตางๆเพ่ือท่ีจะทําใหแกสท่ีไดสะอาดท่ีสุดกอนท่ีจะนํามาอัดเขาถังเก็บและนําไปใชตอไปผูจัดทําจึงไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและหลักการตางๆจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

4.1. กระจับ 
กระจับเปนพืชน้ําลมลุกอายุหลายฤดู ลักษณะเปนกอลอยน้ํา ใบมี 2 แบบ คือ ใบใตน้ําเปนเสนยาวคลายราก สวนใบลอยน้ํารูปคลายสี่เหลี่ยม

ขนมเปยกปูนกระจับเปนไมน้ําชนิดหนึ่งท่ีนาสนใจมากเพราะผลมรูปรางประหลาด คลายหนาควายท่ีมีเขาโคง ๒ เขา สีชมพูเขม ถานําไปตมเปลือกจะ
เปนสีดําสนิท เมื่อกะเทาะเปลือกนอกท่ีแข็งออก จะไดเนื้อในสีขาว 

 

 
รูปท่ี 1 กระจับ 

4.2 ชีวมวล (Biomass)  

ชีวมวล (Biomass) หมายถึงวัสดุหรือสารอินทรียซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานไดชีวมวลนับรวมถึงวัสดุท้ิงทางการเกษตรเศษไม
ปลายไมจากอุตสาหกรรมไมมูลสัตวของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตรและของเสียจากชุมชนหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การเกษตร 

4.2.1การแปรรูปชีวมวลใหเปนพลังงาน 
4.2.1.1.การเผาไหมโดยตรง (Combustion) เมื่อนําชีวมวลมาเผาจะไดความรอนออกมาตามคาความรอนของชนิดชีวมวลความรอน

ท่ีไดจากการเผาสามารถนําไปใชในการผลิตไอน้ําท่ีมีอุณภูมิและความดันสูงไอน้ํานี้จะถูกนําไปขับกังหันไอน้ําเพ่ือผลิตไฟฟาตอไปตัวอยางชีวมวล
ประเภทนี้คือเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษไม 

4.2.1.2. การหมัก (Fermentation) เปนการนําชีวมวลมาหมักดวยแบคทีเรียในสภาวะไรอากาศชีวมวลจะถูกยอยสลายและแตกตัว
เกิดแกสชีวภาพ (Biogas) ท่ีมีองคประกอบของแกสมีเทนและคารบอนไดออกไซดแกสมีเทนท่ีไดสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในเคร่ืองยนตสาหรับ
ผลิตไฟฟา 

4.2.1.3. การผลิตแกส (Gasification) เปนกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งหรือชีวมวลใหเปนแกสเชื้อเพลิงเรียกวาแกสชีวภาพ 
(Biogas) มีองคประกอบของแกสมีเทนไฮโดรเจนและคารบอนมอนนอกไซดสามารถนําไปใชกับกังหันแกส (Gas Turbine) 

4.3 ชนิดของแกสซิไฟเออร (Type of Gasifier)  
4.3.1 แกสซิไฟเออรชนิดเบดอยูกับท่ี (Fixed Bed Gasifier) แกสซิไฟเออรชนิดนี้เปนชนิดท่ีมีการใชงานกันอยางแพรหลายในอดีต

อุณหภูมิการทางานจะอยูท่ีประมาณ 1,000 C แกสซิไฟเออรชนิดนี้สามารถแบงยอยไดอีก 2 แบบตามลักษณะของทิศทางการไหลของอากาศหรือ
เปลวไฟคือแบบเปลวไฟไหลข้ึน (Updraft) และแบบเปลวไฟไหลลง (Downdraft)  
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ตารางที่1 แสดงสวนประกอบของโปรดิวเซอรแกสจากแกสซิไฟเออรแบบตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา:  เตาเผาแกสซิไฟเออร (อี.เทค) 

4.4 เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น (Gasification Technology)  
กระบวนการแกสซิฟเคชั่นเปนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งอยูในสถานะของแข็งใหเปนเชื้อเพลิงแกสซึ่งเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง     

ชีวมวลในท่ีจํากัดอากาศโดยความรอนท่ีเกิดข้ึนนี้จะเรงปฏิกิริยาแบบตอเนื่องกลายเปนโปรดิวเซอรแกสหรือเชื้อเพลิงแกส (Fuel Gas) 
4.4.1 ปฏิกิริยาในการผลิตกาซเชื้อเพลิงชีวมวลสามารถแยกเปน 4 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แผนผังแสดงข้ันตอนการเกิดปฏิกิริยาตางๆ 4 โซนของกระบวนการแกสซิฟเคชั่น 

4.5.การเผาไหม 
การเผาไหมเปนปฏิกิริยาคายความรอนรวมการเกิดความรอนสูงและแสง เปนปรากฏการณท่ีปฏิกิริยาเกิดข้ึนอยางตอเนื่องโดยความรอนท่ี

เกิดจากปฏิกิริยา เมื่อใชสารชีวมวลเปนเชื้อเพลงิ  ปฏิกริิยาอ็อกซิเดชั่นท่ีมคีวามรอนเกิดข้ึนโดย คารบอน (C), ไฮโดรเจน (H2), ออกซิเจน (O), ซัลเฟอร 
(S) ท่ีเผาไหมได และไนโตรเจน (N), น้ํา H2O และเถา ซึ่งอยูในสารชีวมวลทําปฏิกิริยากับออกซิเจน เรียกวาการเผาไหม 
สมการการเผาไหมจะเกิดดังตอไปนี้ 

C + O2 > CO2   (2.3) 

C + ½ O2 > H2O   (2.4) 

S + O2 > SO2   (2.5) 
N + XO2 > NOX   (2.6) 

TYPE Gas composition % v/v dry HHV Mj/N m3 Gas Quality 

H2 co Co2 Ch4 N2 Tar Dust 

Fluidized Bed, Air blown 9 14 20 7 50 5.4 Fair Poor 

Updraft, Air Blown 11 24 9 3 53 5.5 Poor Good 

Downdraft, Air Blown 17 21 13 1 48 5.7 Good Fair 

 

TYPE 
Gas composition % v/v dry HHV Mj/N m3 Gas Quality 

H2 co Co2 Ch4 N2  Tar Dust 

Downdaft,Oxygen-Blown 32 48 15 2 3 10.4 Good Good 

Mulfi-solid Fluidized Bed 15 47 15 23 0 16.1 Fair Poor 

Twin Fluidized Bed Gasification 31 48 0 21 0 17.4 Fair Poor 

1. ข้ันตอนการอบแหง (Drying Zone) 

2. ข้ันตอนการกลั่นสลาย (Pyrolysis) 

3. ข้ันตอนการเผาไหม (Combustion Zone) 

4. ข้ันตอนรีดักชัน (Reduction Zone) 

-  ความชื้นของชีวมวลจะถูกระเหยออก 

-  อุณหภูมิ อยูระหวาง 100-135  

-  เชื้อเพลิงจะถูกสลายโดยความรอน 

-  อุณหภูมิ อยูระหวาง 450-600  

-  เชื้อเพลิงทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวาง 

ออกซิเจนในอากาศกับคารบอนและ H2 

-  การเกิดแกสเชื้อเพลิงชีวมวล 

-  อุณหภูมิ อยูระหวาง 600-700  
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สําหรับไนโตรเจน (N) สามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจน (O) ทําใหเกิดเปนสารประกอบไนโตรเจนออกไซด แตเกิดในปริมาณท่ีนอยมาก 
ดังนั้น ในแงปฏิกิริยาการเผาไหม จึงถือวาไมเกิดการเผาไหม  

จากสมการการเผาไหมของเชื้อเพลิงจึงพบวาไอเสียท่ีเกิดข้ึนนั้นจะประกอบดวย คารบอนไดออกไซด (CO2), น้ํา(H2O) และซัลเฟอรได
ออกไซด (SO2) ใน ทางปฏิบัติอาจเกิดการเผาไหมของเชื้อเพลิงท่ีไมสมบูรณ ทําใหสารคารบอนในเชื้อเพลิงเกิดเปนเขมา ซึ่งเปนสารคารบอนท่ีเกิดจาก
การไมทําปฏิกิริยาเผาไหม หรือรัยกวาคารบอนมอนน็อกไซด (CO) ซึ่งเปนสารประกอบของคารบอนท่ียังเผาไหมไมสิ้นสุด ผลผลิตท้ังสองตัวนี้ถือเปน
เชื้อเพลิงสวนท่ีเผาไหมไมหมดท่ีเกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณ 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
ธนกฤต แกวมณี ป 2556 การออกแบบและพัฒนาเตาเผาชีวมวลเพ่ือผลิตกาซสังเคราะหน้ํามันดินตํ่า  
นฤเบศร หนูใสเพชร นายสิทธิชัย วงศหนอ ป2553 การออกแบบและสรางเตาแกสซิไฟเออขนาดเล็กสําหรับผลิตกระแสไฟฟา 
ปน ประมาพันธ  ป 2555 เตาเผาแก็สซิไฟเออร 
สุภา บุญดี ออกแบบสรางผลิตเตาพลังกาซชีวมวลจากเศษไม ข้ีเลื่อย แกลบและน้ํามันพืชเตาปฏิกรณชีวมวล Gasifier Reactor Stove 

Model iizz v.1 
ณัฐพล บุญพิทักษ ป 2555 การจําลองกระบวนการแกสซิฟเคชันแบบออโตเทอรมัลโดยใชน้ํา 

บุริมภัทร ปกรณศิริ ป 2552 การลดการใชน้ํามันเตาและการจัดการของเสียผานกระบวนการแก็สซิฟเคชั่นของกากตะกอนชีวภาพใน
อุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล 

6.วิธีดําเนินงานวิจัย 
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานวิจัยเตาเผาแกสซิไฟเออรแบบลงลางต้ังแตการศึกษาคนควาขอมูลตลอดจนถึงการทดสอบและบันทึกผลการ

ทํางาน โดยจะบอกวิธีการดําเนินงานตางๆของงานวิจัยเปนข้ันตอนตามแบบแผนท่ีเตรียมไวโดยมีข้ันตอนการดําเนินงานจัดทําโครงสรางซึ่งมีเนื้อหา
ดังตอไปนี้ 

    
  รูปท่ี 3เตาเผาแกสซิไฟเออร     รูปท่ี 4เปลือกกระจับ 

6.1 การคํานวณงานวิจัย 
6.1.1 การคํานวณหาปริมาณอากาศ 

สูตรท่ีใชในการคํานวณปริมาณอากาศท่ีเขาสูเตาเผา  คือ Q = V A                                                                              
เมื่อ   Q =  ปริมาณอากาศท่ีเขาสูเตาเผา  เปนลูกบาศกเมตร / วินาที 

   V =  ความเร็วลมในการพาอากาศเขาไป เปนเมตร / วินาที 
    A =  พ้ืนท่ีหนาตัดของทอท่ีอากาศไหลผาน  เปนตารางเมตร 

   d =  เสนผานศูนยกลางของทออากาศ  เปน เมตร 

คํานวณคร้ังท่ี  1    ให   V   =    2   m/s    A =  
�
�

d2      d =  0.04   เมตร 

แทนคา  Q     =        2  �
�

 (0.042) 

    Q    =       0.0025      m3/s 

   คํานวณคร้ังท่ี  2     ให   V   =    3   m/s    A =  
�
�

d2      d =  0.04   เมตร 

แทนคา   Q     =         3  �
�

 (0.042) 

    Q     =         0.0037     m3/s 

    คํานวณคร้ังท่ี3     ให   V   =    4   m/s    A =  
�
�

d2      d =  0.04   เมตร 

แทนคา  Q      =         4  �
�

 (0.042) 

    Q      =         0.005      m3/s 
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6.1.2 คํานวณการเลือกใชพัดลมโบลเวอร 
1) คํานวณหาปริมาตรของเตาเผา 

  สูตร       Q เตาเผา =  
�
�

D2  L                                                                 

แทนคา    D  =   0.4     m.    L  =  0. 55m 

  จะได      Q เตาเผา   =  
�
�

(0.42 )   0.55         

     Q เตาเผา   =     0.069       m3 

2) คํานวณหาปริมาตรท่ีตองถายเท 

สูตร  ปริมาตรท่ีตองถายเท  =   
� เตาเผา ×จน.การถายเท

�� นาที
 

จํานวนการถายเทของเตาเผาตองเปน   100   ถาถายเทไมหมดเตาอาจระเบิด 

แทนคา ปริมาตรท่ีตองถายเท  =
�.���       ×��� 

�� นาที
CMM 

ปริมาตรท่ีตองถายเท  =   0.115     CMM 

6.2 การทดสอบและการบันทึกขอมูล 

6.2.1 ข้ันการเตรียมเปลือกกระจับท่ีแหงแลวท่ีความชื้นประมาณ 12 – 18 % 

 

6.2.2.ข้ันติดเตาเผาโดยใสเชื้อเพลิงลงไป 5 กิโลกรัม แลวควบคุมอากาศโดยใชความเร็วของอากาศอยูท่ี 2, 3 และ 4 เมตร/วินาที เพ่ือดู

ปริมาณของแกสท่ีเอาออกมาใชวาความเร็วของอากาศแคไหนใหปริมาณแกสไดมากกวา 

 

6.2.3.ข้ันตอนทดสอบปริมาณแกสท่ีไดออกมาใชงานมาไดปริมาณมากแคไหน โดยการจับเวลาในการติดไฟในการทดลองนี้ชวงไหนท่ีมีการ

ติดไฟไดเวลานานท่ีสุดเพ่ือจะนํามาใชงานและนําแกสท่ีไดออกมานํามาตรวจหาองคประกอบของแกส 

 
 

6.3. ผลการดําเนินงานวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบเผาเชื้อเพลิงเปลือกกระจับในเตาเผาแกสซิไฟเออร โดยเปลือกกระจับมีความชื้น12-18 % ซึ่งจะ

เปรียบเทียบกับปริมาณอากาศท่ีปอนเขาสูเตาเผาแกสซิไฟเออร ดังตาราง 2 
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เปลือกกระจบั แกลบ ถ่านไม้

ปรมิาณชวีมวล (kg.)

ปรมิาณแก๊สมเีทน  (%)

1) วัดอุณหภูมิโดยใชเทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอลคาท่ีไดมีดงนี้ 
- อุณหภูมิภายในเตาเผา มีคาเทากับ      545 ºC 
- อุณหภูมิท่ีทออากาศทางเขา มีคาเทากับ      35 ºC 
- อุณหภูมิท่ีทอวนแกสออก มีคาเทากับ    80 ºC 
- อุณหภูมิของแกส มีคาเทากับ        59 ºC 

 
ตารางที่ 2 ตารางบันทึกผลการเกิดแกสชีวมวลซึ่งจะเปรียบเทียบกับปริมาณอากาศท่ีปอนเขาสูเตาเผาแกสซิไฟเออร โดยน้ําหนักของเปลือกกระจับ

เทากับ 5 กิโลกรัม 
ความเร็วอากาศ ปริมาณอากาศ การเกิดแกสแลวติดไฟ เวลาท่ีไฟติด 

2  m/s 0.0025  ลูกบาศกเมตร/วินาที ไมติด(อากาศเบาดันแกสมาไมได) - 

3 m/s 0.0037  ลูกบาศกเมตร/วินาที ติดดีมาก 5  นาที 

4 m/s 0.005    ลูกบาศกเมตร/วินาที ติดแลวดับ (อากาศแรงมากกวาแกส) 30  วินาที 

จากตารางบันทึกผลการทดลอง 

คร้ังท่ี 1 ใชความเร็ว 2 เมตร/วินาที ปริมาณอากาศท่ีเขาไปจะได 0.0025 ลูกบาศกเมตร/วินาที ทดลองการเกิดแกสดวยการจุดไฟท่ีแกสออก

ผลปรากฏวาไฟไมติด เนื่องจากอากาศนอยไมพอท่ีจะทําการเผาไหมแกสจึงไมออกท่ีออกมามีแตควัน 

คร้ังท่ี  2 ใชความเร็ว 3 เมตร/วินาที ปริมาณอากาศท่ีเขาไปจะได 0.0037 ลูกบาศกเมตร/วินาที ทดลองการเกิดแกสดวยการจุดไฟท่ีแกสออก

ผลปรากฏวาไฟติด เนื่องจากอากาศพอท่ีจะทําการเผาไหมแกสแตเผาไหมไมสมบูรณจึงออกมาเปนแกสชีวมวล 

คร้ังท่ี  3 ใชความเร็ว 4 เมตร/วินาที ปริมาณอากาศท่ีเขาไปจะได 0.005 ลูกบาศกเมตร/วินาที ทดลองการเกิดแกสดวยการจุดไฟท่ีแกสออก

ผลปรากฏวาไฟติดแลวดับ เนื่องจากอากาศมากเมื่อทําการเผาไหมจะเปนการเผาไหมท่ีสมบูรณแกสจึงออกมานอยท่ีออกมามีไอความรอน 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณแกสมีเทนและความชื้นของแกสท่ีไดจากเปลือกกระจับ ถานไมและแกลบ 

ชนิดชีวมวล ปริมาณชีวมวล (กิโลกรัม) ปริมาณแกสมีเทน  (%) ปริมาณความชื้น (%) 

เปลือกกระจับ 5 6.8 18 

ถานไม 5 1.5 18 

แกลบ 5 5.5 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณแกสมีเทนและความชื้นของแกสท่ีไดจากเปลือกกระจับ แกลบ และถานไม 

7. สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาการเกิดแกสซิไฟเออรจากเปลือกกระจับ  ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาถึงองคประกอบทางเคมีและหาประสิทธิภาพของการเกิด
แก็สชีวมวลท่ีเกิดจากเปลือกกระจับ  

7.1 สรุปผลการดําเนินงานวิจัย 
จากผลการทดลองเพ่ือทําการหาแกสชีวมวลท่ีเกิดจากเปลือกกระจับโดยแก็สซิฟเคชั้น โดยใชเตาเผาแกสซิไฟเออร ซึ่งมีหลักการทํางาน

แบบ Downdraft โดยท่ีเปลือกกระจับมีความชื้นท่ี 12- 18 % ซึ่งจะเปรียบเทียบกับปริมาณอากาศท่ีปอนเขาสูเตาเผาแกสซิไฟเออร โดยปอนท่ี
ความเร็ว 3 เมตร/วินาที ซึ่งมีปริมาณอากาศท่ีเขาสูหองเผาไหมอยูท่ี 0.0037 ลูกบาศกเมตร/วินาที จึงทําใหเกิดแกสท่ีไหลออกมาและทําการจุดดวยไฟ
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ผลปรากฏวาติดไฟได เปนตําแหนงของการเผาไหมท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบความเร็วท่ีตําแหนงอื่นๆ ของการเกิดแกส ซึ่งมีคาแกสมีเทนอยูท่ี 6.8 % โดย
น้ําหนักของเปลือกกระจับท่ีใชในเผาไหมอยูท่ี 5 กิโลกรัม  

7.2 อภิปรายผล 
7.2.1 ปญหาของเชื้อเพลิง คือกระจับจะเกาะกันอยูเมื่อเผาไหมจะไมคอยไหลลงไปในหองเผาไหม 
7.2.2 ปญหาของแกสท่ีออกมาจะมีควันไฟออกมาเวลาจุดไฟจึงทําใหติดยาก 

7.3 ขอเสนอแนะ 
7.3.1 ควรมีอุปกรณชวยใหเชื้อเพลิงไหลลงเขาสูหองเผาไหม 
7.3.2 ควรมีระบบกักควันไฟไมใหออกมาพรอมแกสโดยตรงให  


