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บทคัดยอ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal efficiency, th ) ของเตาแกสหุงตมในครัวเรือนท่ีมี

ปริมาณการใชแกสแอลพีจี (Liquefied petroleum gas, LPG) สูงสุดไมเกิน 5.78 kW ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2312-2549 ใน
การศึกษาจะทําการออกแบบและสรางหัวเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลส (Domestic cooking burner using stainless wire-net)
โดยอาศัยหลักการอุนอากาศกอนการเผาไหมท่ีมีการหมุนเวียนความรอน (Heat-recirculating combustion) โดยใชตาขายสแตนเลสนํามาวางเรียง
ซอนกันเปนวัสดุพรุน ซึ่งจะทําหนาท่ีเปนตัวรับรังสีความรอนจากเปลวไฟบนผิวหนาวัสดุพรุน หลังจากนั้นวัสดุพรุนจะทําการแผรังสีออกไปทุกทิศ ทุก
ทาง โดยเฉพาะสองดานท่ีสําคัญคือ การแผรังสีไปดานบนหมายถึงการสงความรอนไปยังกนภาชนะ และอีกดานหนึ่งแผรังสีลงดานลางมายังสวนผสม
ระหวางเชื้อเพลิงและอากาศสวนแรก (Primary air) เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิใหสูงข้ึนกอนเขาสูการเผาไหม ซึ่งเรียกบริเวณนี้วา ชวงการอุนไอดี (Preheating
zone) หมอหุงตม ในการทดลองใชขนาดเบอร 22 cm ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2312-2549 ซึ่งตมน้ํา 2.7 ลิตร แตข้ันตอนการทดลองเพ่ือหา

คา th ของเตานั้น จะเปนไปตามมาตรฐานเยอรมัน DIN-EN 203-2 จากการทดลองพบวาเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลส สามารถ

ตมน้ําเดือดไดเร็วกวาเตาแกสแบบ เซรามิกสและเตาแกสแบบหัวฟูและมีคา th เนื่องจากอิทธิพลการแผรังสีของวัสดุพรุน และพฤติกรรมการเผา

ไหมของเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลสท่ีสมบูรณกวาตามปริมาณ CO ท่ีตํ่ากวา

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพเชิงความรอน, เตาแกสหุงตมในครัวเรือน, ตาขายสแตนเลส

1. บทนํา
เตาแกสหุงตมในครัวเรือน [1] กลาวไดวาเปนเตาท่ีมีบทบาทสําคัญตอความเปนอยูในชีวิตประจําวันของคนไทย และนิยมใชหุงตมในครัวเรือน

อยางแพรหลายมากท่ีสุด เพราะมีลักษณะเดนคือโครงสรางเรียบงาย ราคาถูก ใชงาย สะดวก เรงไฟไดเร็ว และมีชวงการทํางานท่ีกวางพอสมควร 
ทนทาน เชื่อถือไดสูง มีความปลอดภัยสูง ซึ่งเตาแกสหุงตม ท่ีใชในประเทศไทยจะตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2312-2549
โดยเชื้อเพลิงท่ีใชในเตาแกสหุงตม ในครัวเรือนคือ แกสปโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี (Liquefied Petroleum Gas, LPG) ท่ีเปนสวนผสมของ โปรเพน
(Propane) และบิวเทน (Butane) หรือเปน อยางหนึ่งอยางใดก็ได และการเผาไหมเปนแบบเปดจึงไมสามารถนําความรอนท่ีไดจากการเผาไหมมาใช
ประโยชนอยางเต็มท่ี เนื่องจากการถายเทความรอนจากเปลวไฟไปยังภาชนะถูกบังคับ โดยการพาความรอน (Heat convection) เปนสวนใหญ จึงทํา

ใหมีประสิทธิภาพเชิงความรอน ( th ) ไมสูงเทาท่ีควร โดยจะอยูท่ีประมาณรอยละ 30 - 50 ดังนั้นจึงมีความพยายามในการเพ่ิม th ของเตาแกส

หุงตมในหลายรูปแบบหรือหลายวิธีการ โดยอาศัยอุปกรณตาง ๆ ซึ่งทุกรูปแบบหรือทุกวิธีการจะอยูบนแนวความคิดและหลักการใหญ ๆ เพียงสาม
ประการ ไดแก ลดการสูญเสียความรอน อุนอากาศ และปรับปรุงลักษณะการฉีดแกสของหัวเตา

ดวยเหตุนี้การวิจัยเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิม th ของเตาแกสหุงตุมไดกระทํากันมาอยางตอเนื่อง วิเชียร ตรีเวชอักษร [2] ศึกษาทฤษฎีการ

เผาไหม รวมถึง การเผาไหมของเตาหุงตม LPG เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงเตาหุงตมแอลพีจีแบบมาตรฐาน (Conventional burner, CB) ใหเปนแบบ

Swirling burner พบวา th สูงข้ึนกวาเดิม เนื่องจากการพาและเหนี่ยวนําอากาศสวนท่ีสอง (Secondary air) รวมถึงการเก็บกักความรอนดวย

ระบบ อุนอากาศ รวมท้ังการปรับปรุงฐานต้ังภาชนะใหเหมาะสม และมีการสูญเสียความรอนนอยท่ีสุด ตอมา ณัฐวุฒิ รังสิมันตุชาติ [3] ไดนําเอา

เทคโนโลยีวัสดุพรุนมาประยุกตใชในการสงเสริม th ของเตาแกสหุงตม โดยในการทดลองใชหัวเตาฟู KB-10 ท่ีมีขายอยูตามทองตลาด มาประกอบ

เขากับโครงสรางของเตา ท่ีทําข้ึน จากการทดลอง พบวาสามารถเพ่ิม th ใหสูงข้ึนโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 12 และคิดเปนอัตราการประหยัด โดย

เฉลี่ยประมาณรอยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับเตา KB–10 ท่ีใชกันอยูท่ัว ๆ ไป และในการทดลองนี้ยังไดมีการพัฒนาใหเตาแกสหุงตมมีคาประสิทธิภาพ

เพ่ิมสูงข้ึนไปอีกโดยการปรับปรุงหัวเผาใหเปลวไฟท่ีพุงออกมีลักษณะของการหมุนวนเขาสูศูนยกลาง และจากการทดลองพบวาสามารถเพ่ิม th ให

สูงข้ึนไดโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับเตาแบบ Swirl burner ท่ียังไมไดมีการประกอบเขากับโครงสรางท่ีออกแบบไว และเมื่อ

เปรียบเทียบกับเตา KB–10 ท่ีใชกันอยูท่ัว ๆ ไป พบวาสามารถเพ่ิม th ใหสูงข้ึนโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 30 และคิดเปนอัตราการประหยัดโดย

เฉลี่ยประมาณ รอยละ 51 Dong และคณะ [4] ศึกษาความสัมพันธของระยะหางระหวางหัวเผากับกนภาชนะ (H) ท่ีเหมาะสมกับขนาด
เสนผาศูนยกลางของหัวเผา (d) ซึ่งหัวเผาท่ีนํามาใชทดสอบเปนแบบ Slot จํานวน 1 หัวเผา โดยเงื่อนไขการทดลองจะทําการปรับคา Reynolds
number (Re) จาก 800 ถึง 1,700 และปรับระยะ H จาก 2de ถึง 12de โดยใชเชื้อเพลิง บิวเทน พบวาท่ีตําแหนง H/d = 6 จะใหอัตราการถายเท
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ความรอนท่ีดีสุด วสันต โยคเสนะกุล [5] นําแนวทางจาก ณัฐวุฒิ รังสิมันตุชาติ [3] มาพัฒนาตอ โดยใชเตาแกสขนาด KB–10 ท่ีมีขายในทองตลาดมา
ทําการดัดแปลงหัวเผาจาก CB เปน SB แลวนํามาประกอบเขากับโครงสรางท่ีมี การหมุนเวียนความรอน (Porous Radiant Recirculated Burner,
PRRB) จากการทดลองพบวาหัวเผา แบบ CB มีระยะหางระหวางหัวเผากับกนภาชนะ (H) ท่ีเหมาะสมอยูท่ี 63.5 mm. (2.5 in.) และเมื่อเปลี่ยนเปน

PRRB (SB) ซึ่งมีระยะ H ของแตละภาชนะไมเทากัน จะให th ท่ีแตกตางเนื่องจากอิทธิพลของ การหมุนเวียนความรอน จารุณี จาบกลาง [6] นํา

แนวทาง วสันต โยคเสนะกุล [5] มาศึกษาพัฒนา โดยใช เตาแกสขนาด KB–5 ท่ัวไป (Conventional burner, CB) ท่ีมีใชกันอยางแพรหลายท้ังใน

ครัวเรือน และตามแหลงรานอาหารขนาดเล็ก กลาง และใหญ แตมี th ประมาณรอยละ 35 ซึ่งคอนขางตํ่า โดยแบงการศึกษาออกเปน สองสวน 

สวนแรกจะทําการพัฒนาหัวเผา จากแบบท่ัวไป (CB) ซึ่งมีเปลวไฟไหลตามรัศมีมาเปนแบบหมุนวน (SB) ซึ่งจะใหลักษณะของเปลวไฟหมุนวนเขาสู
ศูนยกลาง สวนท่ีสองทําการพัฒนา อีกข้ันหนึ่ง คือ นําเตาแกส KB–5 มาใชควบคูกับ PRRB ตามหลักการหมุนเวียนความรอนกระทํากับภาชนะสอง

แบบ คือ หมอ (ภาชนะกนแบน) กระทะ (ภาชนะกนโคง) จากผลการทดลองพบวามี th เพ่ิมข้ึนประมาณ 20 % นอกจากนี้ จรินทร เจนจิตต [7]

ไดศึกษาการประยุกตใชวัสดุพรุนเพ่ือเพ่ิม th ของเตาแกสในครัวเรือน โดยออกแบบ Porous Radiant Recirculated Cover (PRRC) ติดต้ังกับเตา

แกสหุงตมแบบมาตรฐาน (Household cooking burner, HB) เมื่อทําการติดต้ังฝาครอบชนิดวัสดุพรุน PRRC (EP4+AP4) พบวา th เพ่ิมสูงข้ึน

จากเดิมเปน 48 % คิดเปน Energy saving สูงสุดเทากับ 14.58% ซึ่งจากการทดลองพบวา การติดต้ังฝาครอบชนิดวัสดุพรุน PRRC (EP4+AP4) ไม
เพียงแตเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงความรอน ยังสามารถลดปริมาณมลพิษ CO ใหมีคาสูงสุดไมเกิน 124 ppm ในขณะท่ีปริมาณ CO ของ HB ในเตาท่ีติดต้ัง 
LPB-FP มีคาสูงสุดไมเกิน 347 ppm, 140 ppm ตามลําดับ

จากงานวิจัยดังกลาวขางตน บทความนี้จึงมีแนวคิดเพ่ือศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิม th ของ เตาแกสหุงตมในครัวเรือนโดยอางอิงตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2312-2549 [1] โดยเตาแกสจะมีปริมาณการใช LPG สูงสุดของแตละหัวเตาไมเกิน 5.78 kW ดังนั้นเพ่ือบรรลุ
ตามแนวคิดนี้จึงไดทํา การออกแบบและสรางหัวเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลสข้ึน เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพเชิงความรอนและลด
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง รวมท้ังลดปริมาณมลพิษท่ีเกิดข้ึน ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดจริงกอใหเกิดการประหยัดพลังงาน

2. รายการสัญลักษณ
CP,water คาความรอนจําเพาะของน้ําท่ีใชทดสอบ (MJ/kg·K)
CB Conventional burner
CO คารบอนมอนอกไซด (ppm)
LHV คาความรอนทางตํ่าของแกส (MJ/m3)
m water มวลของน้ําท่ีใชในการทดสอบ (kg)
Re Reynolds number
SB Swirling burner
Twater,i อุณหภูมิเร่ิมตนของน้ํา (oC)
t เวลาท่ีใชในการตมน้ํา (s)
v อัตราการไหลเชิงปริมาตรของแกสท่ีใชทดสอบ (m3/s)

th ประสิทธิภาพเชิงความรอน (%)

1,th ประสิทธิภาพเชิงความรอนของหัวเตาตัวท่ี 1

2,th ประสิทธิภาพเชิงความรอนของหัวเตาตัวท่ี 2

3. อุปกรณและวิธีการทดลอง
3.1. อุปกรณการทดลอง

รูปท่ี 1 แสดงสแตนเลสท่ีนํามาศึกษาในบทความวิจัยนี้ เปนสแตนเลสเบอร 304 มีขนาดชองตอนิ้วของลวดสแตนเลส คือ 10 ชองตอตารางนิ้ว 
และมีความกวางของชอง 2.08 mm ซึ่งมีเหล็ก โครเมียม และนิกเกิล เปนสวนผสม ทนความรอนไดสูงสุดท่ี 1200 องศาเซลเชียล สแตนเลสเบอร 304
เปนสแตนเลสกลุมออสเตนิติก (Austenitic) ท่ีใชอยางแพรหลายมากท่ีสุด มีสวนผสมของโครเมียม (Chromium) ประมาณ 18% และนิคเกิล 
(Nickel) ประมาณ 8% เปนสแตนเลสท่ีแมเหล็กดูดไมติด

รูปท่ี 1: ตาขายสแตนเลส
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รูปท่ี 2 แสดงหลักการทํางานของเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลส โดยทําการติดต้ัง ตาขายสแตนเลส ดานบนของหัวเตา ซึ่ง
สามารถอธิบายไดดังนี้ เร่ิมจากแกสความดันตํ่าถูกพนออกจากรูพนแกสเขาไปในทอผสม ขณะเดียวกันอากาศสวนแรก (Primary air) ท่ีอยูบริเวณใกล 
ๆ จะถูกชักนําผานชองอากาศสวนแรก เขาไปในทอผสมพรอม ๆ กับแกส โดยอาศัยการถายเทโมเมนตัมระหวางแกสและอากาศโดยรอบ ดวยวิธีการ
ดังกลาวอากาศสวนแรกจะมีคาประมาณ 50 - 70% ของปริมาณอากาศท่ีจําเปนเพ่ือการเผาไหมท่ีสมบูรณ (Stoichoimetric air) และมีความเปนไปได
ท่ีจะทําใหอากาศสวนแรกนี้ มีคาถึง 100% ข้ึนอยูกับความดันของแกสท่ีใช จากนั้นสวนผสมของอากาศสวนแรกและแกสจะไหลผานตาขายสแตนเลส
และถูกจุดประกายไฟ ซึ่งการจุดติดไฟจะใชวิธีเปลวไฟลอ (Pilot flame) ขณะเดียวกันอากาศสวนท่ีสอง (Secondary air) ซึ่งจะถูกชักนําเขามาจาก
ทางดานขางเปลวไฟ โดยอาศัยการถายเทโมเมนตัม และแรงลอยตัวของแกสรอนท่ีจะขยายตัวและลอยสูงข้ึน ชวยทําใหอากาศโดยรอบท่ีเย็นกวาถูกดูด
เขามาผสมกับเปลวไฟไดมากข้ึน และสงผลใหเกิดการเผาไหมสมบรูณดีย่ิงข้ึน ซึ่งตาขายสแตนเลสจะทําหนาท่ีเปนตัวรับรังสี (Absorber) และตัวแผ
รังสีความรอน (Emitter) เมื่อตาขายสแตนเลสไดรับความรอนจากเปลวไฟ (Flame) ท่ีเสถียรอยูในหรือบนผิวหนาตาขายสแตนเลส (Stability inside
or on the surface of stainless wire-net plate) ก็จะแผรังสีความรอนออกไปทุกทิศทุกทาง โดยเฉพาะสองดานท่ีสําคัญคือการแผรังสีไปดานบน
หมายถึงจะสงความรอนไปยังกนภาชนะ และอีกดานหนึ่งแผรังสีลงดานลางมายังสวนผสมระหวางเชื้อเพลิง (LPG) และอากาศสวนแรก (Primary Air)
ดังนั้นสวนผสมนี้เมื่อไหลเขามากอนถึงตาขายสแตนเลสจะเกิด การอุนหรือเพ่ิมอุณหภูมิใหสูงข้ึนกอนเขาสูการเผาไหม เรียกบริเวณนี้วา ชวงการอุน
ความรอน (Preheating Zone) โดยนิยามเรียกเตาแบบใหมนี้วา เตาแกสหุงตมชนิดตาขายสแตนเลส (Stainless wire-net type of domestic
cooking burner) และมีชื่อยอวา SWB

รูปที่ 2: หลักการทํางานของหัวเตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลส

3.2. วิธีการทดลอง
รูปท่ี 3 แสดงอุปกรณทดลองหาคาประสิทธิภาพเตาแกสหุงตมในงานวิจัยนี้ โดยมีข้ันตอนดังนี้ เร่ิมตนดวยการจายแกส LPG จาก

แหลงจายแกสไหลไหลผานอุปกรณควบคุมความดันเขาสูมาตรวัดปริมาณแกส ทําการติดไฟท่ีเตาโดยเปดเตาในอัตราการใชแกสสูงสุด เปนเวลา 15
นาที จึงปดเตาแลวเปลี่ยนหมอทดลองใหม ซึ่งใสน้ํา 2.7 ลิตร พรอมฝาเทอรโมคัปเปล เปดเตาในอัตราการใชแกสตามท่ีตองการ โดยปรับปริมาณ
อากาศใหไดการเผาไหมท่ีเหมาะสมพรอมกับจับเวลาเร่ิมตน ตมจนน้ํามีอุณหภูมิสูงข้ึนจากอุณหภูมิปกติ จนอุณหภูมิสูงข้ึนจากเร่ิมตนเปน 90 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิจุดเดือดแลวใหปดแกส วัดคาการใชแกสระหวางการทดสอบและคาตาง ๆ

รูปที่ 3: การทดสอบประสิทธิภาพเตาแกสหุงตม
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3.3. การหาคาประสิทธิภาพเชิงความรอน ( th )

การวัดคาประสิทธิภาพเชิงความรอนในท่ีนี้อางอิงตามมาตรฐานของเยอรมัน DIN EN 203-2 ซึ่งคาประสิทธิภาพเชิงความรอนหาได
จากคาความรอนสัมผัสท่ีน้ําไดรับ โดยวิธีการตมน้ํา

th  
water ,water water,ipm C (363 - T )

=
v LHV t

(1)

3.4. การประหยัดพลังงาน [8]
การหาคาเปอรเซ็นตการประหยัดพลังงานของ เตาแกสหุงตมสามารถหาไดจากสมการท่ี (2)

th th

th

 



 ,2 ,1

,2
Energy saving (2)

4. ผลการทดลอง
4.1. ลักษณะเปลวไฟของเตาแกสหุงตม

ในการศึกษาวิจัยไดเปรียบเทียบเตาแกสหุงตมชนิดตาขายสแตนเลส (Stainless wire-net type of domestic cooking burner,
SWB) กับเตาแกสท่ีมีใชกันในทองตลาด 2 ชนิด ไดแกหัวเตาแกสแบบวัสดุพรุนชนิดเซรามิกสรังผึ้ง (Honey comb ceramic porous burner, PB)
และแบบหัวฟู (Radial slotted ports burner, RB) ซึ่งแบบ RB เปนท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด ในครัวเรือน และจากการทดลองลักษณะเปลวไฟของเตา
แกสแตละแบบจะมีความแตกตางกัน กลาวคือเตาแกสแบบ RB เปลวไฟจะพุงข้ึนเล็กนอย สวนเปลวไฟของเตาแกสแบบ PB เปนลักษณะไรเปลวไฟ 
(Flameless) เสมือนมีเปลวไฟสีแดงกระจายท่ัวท้ัง แผนวัสดุพรุน และไมมีเปลวไฟพุงเปนลําข้ึนไป สําหรับเปลวไฟของเตาแกสแบบ SWB จะมีรูปราง
เปลวไฟแบงเปน 2 สวนประกอบไฟดวย สวนแรกท่ีผิวของวัสดุพรุนจะเปนลักษณะ Flameless ขณะเดียวกันก็มี เปลวไฟพุงเปนลําอีกสวนอยูดานบน 
ดวยเหตุนี้รูปรางเปลวไฟของ SWB จึงเปนการรวมเอาเปลวไฟแบบ PB และ RB เขาดวยกัน ดังแสดงในรูปท่ี 4

(a) (b) (c)
รูปที่ 4: ลักษณะเปลวไฟของเตาแกส (a) ชนิดตาขายสแตนเลส (SWB) (b) แบบวัสดุพรุนชนิดเซรามิกสรังผึ้ง (PB) และ (c) แบบหัวฟู (RB)

4.2. อุณหภูมิตมเดือด
รูปท่ี 5 เปนการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิน้ํากับเวลาท่ีใชในการทดลองของหัวเตาแกสท้ัง 3 แบบ โดยในการ

ทดลองบรรจุน้ําในปริมาตร 2.7 ลิตร และมีอุณหภูมิน้ําเร่ิมตนประมาณ 27 oC จากการทดลองพบวาเวลาท่ีใชในการตมเดือด (ประมาณ 100 oC) ของ
เตาแกสหุงตมแบบ SWB จะใชเวลาอยูในชวง 565 วินาที ซึ่งนอยกวาเตาแกสหุงตม แบบ PB และ RB ท่ีใชเวลานานถึง 705 วินาที และ 695 วินาที 
ตามลําดับ ซึ่งเหตุผลนี้สามารถอธิบายไดดวยกลไกการแผรังสีความรอนท่ีออกมาจากแผนตาขายสแตนเลส ซึ่งไปชวยอุนอุณหภูมิสวนผสมในชวงการ
อุนความรอน ทําใหเตาแกสหุงตมแบบ SWB สามารถตมน้ําเดือดไดเร็วกวาเตาแกสหุงตม แบบ PB และ RB
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รูปที่ 5: ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิน้ํากับเวลา

4.3. ประสิทธิภาพเชิงความรอน ( th )

รูปท่ี 6 แสดงแผนภูมิแทงของประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal efficiency, th ) ของ เตาแกสหุงตมท้ัง 3 แบบ จากผลการ

ทดลองพบวาเตาแกสแบบ SWB มีคา th สูงสุดประมาณ 48.12% แตเตาแกสแบบ PB และ RB มีประสิทธิภาพเพียง 38.85% และ 40.22%

ตามลําดับ ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยกลไกการแผรังสีความรอนท่ีออกมาจากแผนตาขายสแตนเลส เชนเดียวกันกับกรณีของอุณหภูมิตมเดือด

รูปที่ 6: แผนภูมิแทงแสดงประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal efficiency, th ) ของเตาแกสแตละแบบ

4.4. ปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO) ของเตาแกส
รูปท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO) ของเตาแกสแตละแบบ พบวาคาปริมาณ CO ของเตาแกสแบบ 

SWB มีคาเทากับ 228 ppm ขณะท่ีเตาแกสแบบ PB และ RB มีคา อยูท่ี 360 ppm และ 120 ppm ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกระบวนการเผา
ไหมของเชื้อเพลิงในแตละ หัวเตาแกส มีการเผาไหมท่ีสมบูรณไมแตกตางกัน เนื่องจากการจายเชื้อเพลิงใหแกระบบท่ีเทากัน และเมื่อเปรียบเทียบเตา
แกสแบบ SWB กับเตาแกสแบบ PB พบวาคา CO ของเตาแกสแบบ SWB มีคาตํ่ากวา
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รูปที่ 7: แผนภูมิการเปรียบเทียบคา CO ของเตาแกสแตละแบบ

4.5. การประหยัดพลังงาน (% Energy saving)
รูปท่ี 8 แสดงผลการเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานของเตาแกสแบบ SWB และเตาแกสแบบ RB โดยเตาแกสท้ังสองจะทําการ

คํานวณจากสมการท่ี (2) และใชคา th ของเตาแกสแบบหัวฟู PB เปนคาอางอิง จากการวิเคราะหพบวาการประหยัดพลังงานของเตาแกสแบบ

SWB และเตาแกสแบบ RB มีคาประมาณ 19.26% และ 3.4% ตามลําดับ ซึ่งยืนยันไดวาเตาแกสแบบ SWB มีการใชพลังงานตํ่ากวา   เตาแบบ PB
และ RB เนื่องจากกลไกการแผรังสีความรอนท่ีออกมาจากแผนตาขายสแตนเลส จะไปชวยอุนอุณหภูมิสวนผสม

รูปที่ 8: แผนภูมิเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานของเตาแกสแบบ SWB และแบบ RB

5. สรุป
จากการศึกษาการประยุกตใชตาขายสแตนเลส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสหุงตมในครัวเรือนสามารถสรุปผลไดดังนี้
1) เปลวไฟของเตาแกสท้ัง 3 แบบ มีรูปรางของเปลวไฟท่ีแตกตางกัน กลาวคือเตาแกสแบบ RB เปลวไฟจะพุงข้ึนเล็กนอย สวนเปลวไฟของเตา

แกสแบบ PB เปนลักษณะไรเปลวไฟ (Flameless) เสมือนมีเปลวไฟสีแดงกระจายท่ัวท้ังแผนวัสดุพรุน และไมมีเปลวไฟพุงเปนลําข้ึนไป สําหรับเปลว
ไฟของเตาแกส แบบ SWB จะมีรูปรางเปลวไฟแบงเปน 2 สวนประกอบไฟดวย สวนแรกท่ีผิวของวัสดุพรุนจะเปนลักษณะ Flameless ขณะเดียวกันก็
มีเปลวไฟพุงเปนลําอีกสวนอยูดานบน ดวยเหตุนี้รูปรางเปลวไฟของ SWB จึงเปนการรวมเอาเปลวไฟแบบ PB และ RB เขาดวยกัน

2) เตาแกสหุงตมในครัวเรือนชนิดตาขายสแตนเลส (SWB) สามารถตมน้ําเดือดไดเร็วกวาแบบ เซรามิกส (PB) และแบบหัวฟู (RB) เพราะ
อิทธิพลของการแผรังท่ีออกมาจากแผนตาขายสแตนเลสไปยังสวนผสม

3) ประสิทธิภาพเชิงความรอน ( th ) ของเตาแกสแบบ SWB มีคาสูงสุดประมาณ 48.12% และเตาแกสแบบ PB และ RB มีประสิทธิภาพ

เทากับ 38.85% และ 40.22% ตามลําดับ เนื่องจากกลไกการแผรังความรอนของแผนตาขายสแตนเลส ซึ่งไปชวยอุนอุณหภูมิสวนผสมในชวงการอุน
ความรอน

4) ปริมาณ CO ของเตาแกสแบบ SWB มีคาเทากับ 228 ppm ขณะท่ีเตาแกสแบบ PB และ RB มีคาอยูท่ี 360 ppm และ 120 ppm
ตามลําดับ ดังนั้นระดับ CO ในการเผาไหมของเตาแกสแบบ SWB มีคาอยูในเกณฑตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเตาแกสแบบ PB
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5) การประหยัดพลังงานของเตาแกสแบบ SWB และเตาแกสแบบ RB โดยใชคา th ของเตาแกสแบบ PB เปนคาอางอิง พบวาการประหยัด

พลังงานของเตาแกสแบบ SWB และเตาแกสแบบ RB มีคาประมาณ 19.26% และ 3.4% ตามลําดับ ซึ่งยืนยันไดวาเตาแกสแบบ SWB มีการใช
พลังงานตํ่ากวาเตาแบบ PB และ RB
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