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การทดสอบประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหม
The performance test of a small biomass gas stove using centrifugal blower for combustion
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งานวิจัยน้ีมุงเนนศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของเตาแกสชีวมวลขนาดเล็ก ท่ีใชหลักการแกสซิไฟเออร ท่ีอาศัยพัดลมเพ่ือชวยในการเพ่ิม
สมรรถนะดานความรอนของระบบเตาท่ีใชในการทดสอบมีเสนผานศูนยกลางของหองเผาไหมเทากับ 10 เซนติเมตร มีความสูงของหองเผาไหมเทากับ
12 เซนติเมตร และใชพัดลมหอยโขง (Blower) ชวยในการเผาไหม โดยพัดลมท่ีใชทดสอบจะมี 3 ขนาด คือ 3 โวลต 6 โวลต และ 9 โวลต โดยมี
ความเร็วลมเทากับ 7.17 เมตรตอวินาที 10.05 เมตรตอวินาที และ 12.94 เมตรตอวินาที ตามลําดับ และทดสอบประสิทธิภาพอยางละสามครั้งดวย
วิธีการตมนํ้าเดือด (WBT) โดยใชแทงไมไผท่ีมีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ความยาว 11 เซนติเมตร เปนเชื้อเพลิง โดยแตละครั้งของการทดสอบใช
เชื้อเพลิงนํ้าหนัก 0.300 กิโลกรัมการทดสอบประสิทธิภาพของเตาแกสชีวมวลแบบใชพัดลมหอยโขง ท่ีความเร็วลมตางๆ โดยจะเริ่มใชพัดลมหอยโขง
ต้ังแตเริ่มกระบวนการเผาไหมท่ีอุณหภูมินํ้าท่ีอุณหภูมิแวดลอม จนกระท่ังเสร็จส้ินกระบวนการเผาไหมท่ีอุณหภูมินํ้าลดมาจนถึงอุณหภูมิแวดลอมปกติ
จากผลการทดลองการหาประสิทธิภาพจากการตมนํ้าเดือดของเตาแกสชีวมวลขนาดเล็ก พบวาท่ีความเร็วลม เทากับ 7.17 เมตรตอวินาที 10.05 เมตร
ตอวินาที และ 12.94 เมตรตอวินาที มีประสิทธิภาพเทากับ 15.44% 13.38%และ11.47% ตามลําดับ ซ่ึงจะมีความสามารถทําใหนํ้าเดือดท่ีเวลา
เทากับ14 นาที 11 นาที และ 9 นาที ตามลําดับจากผลการทดลองท่ีไดแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลมหอยโขง
น้ันแปรผกผันตอสมรรถนะทางดานความรอนท่ีสามารถทําใหนํ้าเดือดและการใชพัดลมท่ีใชไฟฟา ขนาด 3 โวลต ท่ีมีความเร็วลมเทากับ 7.17 เมตรตอ
วินาที จะมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดและมีความสามารถในการทําใหนํ้าเดือดชาท่ีสุด

คําสําคัญ เตาแกสชีวมวลขนาดเล็กประสิทธิภาพ สมรรถนะ พัดลมหอยโขง

1. บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย ปจจุบันพลังงานเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับมนุษยอยางมากและจะยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น

ประกอบกับการท่ีประชากรเพ่ิมมากขึ้นทําใหความตองการพลังงานมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางมากและมีแนวโนมท่ีสูงขึ้นในทุกๆปรัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
ใหมีการใชพลังงานทดแทนเพ่ือลดสภาวะท่ีกําลังขาดแคลนพลังงานซ่ึงสงผลโดยตรงตอรายจายของประชาชนเน่ืองจากราคากาซหุงตมและราคานํ้ามัน
เชื้อเพลิงท่ีสูงขึ้นปจจุบันกาซหุงตมมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 18 - 22 บาทและมีแนวโนมท่ีจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ท้ังน้ีสวนหน่ึงมาจากการแบงตลาด
นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในดานการขนสง ทําใหมีความตองการเพ่ิมขึ้น[1]เหตุน้ีเตาแกสชีวมวลซ่ึงสามารถใชเชื้อเพลิงชีวมวล เชน เศษไม ถาน หรือวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรมาเปนเชื้อเพลิง จึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะสมในการสงเสริมลงไปใชในชุมชนเพ่ือใชทดแทนแกสแอลพีจี (LPG) ในการ
ประกอบอาหาร

เตาแกสชีวมวลในปจจุบันเหมาะสําหรับการใชในครัวเรือนและรานอาหารเน่ืองจากมีขนาดใหญและมีนํ้าหนักมาก ไมเหมาะสมกับการพกพา
ในขณะท่ีการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดมีการรณรงคไมใหกอกองไฟซ่ึงจะนํามาสูปญหาไฟไหมปา การพัฒนาเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กจึงเปนอีกแนวทางท่ี
สามารถนํามาใชในการสงเสริมใหนักทองเท่ียวลดการกอไฟในปาเขาได ผูวิจัยจึงมีความตองการการพัฒนาเตาแกสชีวมวลขนาดเล็ก ท่ีจะสามารถ
พกพาไดสะดวก และใชงานงาย ซ่ึงเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหมจะใชวัสดุเปนสแตนเลสแทนแผนเหล็กเพ่ือความ
แข็งแรง คงทนและเพ่ิมอายุการใชงาน

จากการทดสอบประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีไมมีพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหมจะพบวามีระยะเวลาในการทําใหนํ้าเดือดท่ี
ยาวนานถึง 38 นาที [2] ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดมีการคิดท่ีจะนําพัดลมหอยโขงมาชวยลดระยะเวลาในการทําใหนํ้าเดือดเพ่ือความรวดเร็วในการใช
งาน โดยในงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหมเพ่ือให
สามารถนํามาใชงานจริงในชีวิตประจําวันได

2.ทฤษฎี
2.1 ความหมายของเตาแกสชีวมวล[3] เปนเทคโนโลยีสําหรับการเปล่ียนรูปเชื้อเพลิงแข็งใหกลายเปนแกสเชื้อเพลิงหรือจํากัดอากาศให

เหมาะสมกับเชื้อเพลิง โดยกระบวนการน้ีจะเปนกระบวนการท่ีเปล่ียนเชื้อเพลิงแข็งท่ีมีคารบอนเปนองคประกอบ เชน ไม ถานไม ถานหิน แกลบ และ
วัสดุท่ีเหลือใชทางการเกษตรท่ีสามารถติดไฟได ใหกลายเปนแกสท่ีสามารถเผาไหมได โดยการเผาไหมเชื้อเพลิงในท่ีท่ีมีออกซิเจนอยูอยางจํากัดซ่ึงแกส
ท่ีไดมีสวนประกอบหลักคือ แกสคารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจน มีเทน และสารระเหยตางๆ

2.2 ชนิดของเตาแกสชีวมวล[4] จะแบงตามการไหลของแกส ความเหมาะสมของการใชงาน วัตถุดิบท่ีใชและคุณสมบัติของแกสท่ีได มี 4
ประเภท ประกอบไปดวย เตาแกสชีวมวลแบบไหลขึ้น (Up-draft Gasifier) เตาแกสชีวมวลแบบไหลลง (Down-draft Gasifier) เตาแกสชีวมวลแบบ
ไหลตัดขวาง (Cross-draft Gasifier) และเตาแกสชีวมวลแบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized Bed Gasifier) ซ่ึงเตาแกสชีวมวลท่ีใชในการทดสอบจะใช
หลักการเตาแกสชีวมวลแบบไหลขึ้น

2.2.1 เตาแกสชีวมวลแบบไหลขึ้น(Up-draft Gasifier)
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รูปท่ี 1 เตาแกสชีวมวลแบบไหลขึ้น

หลักการทํางาน เชื้อเพลิงจะถูกปอนเขาทางสวนบนของเตาและอากาศจะถูกสงผานตะแกรงเขามาทางดานลางบริเวณเหนือตะแกรงขึ้นไป จะ
มีการเผาไหมของเชื้อเพลิงขึ้น ซ่ึงเราเรียกบริเวณสวนน้ีวาโซนสันดาปหรือฮารทโซน เม่ืออากาศผานเขาไปบริเวณโซนสันดาปจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นได
แกสคารบอนไดออกไซดและนํ้า แกสรอนท่ีผานจากโซนเผาไหมจะมีอุณหภูมิสูงและจะถูกสงผานไปยังโซนรีดักชั่น ซ่ึงเปนโซนท่ีมีปริมาณของคารบอน
มากเพียงพอท่ีจะเกิดปฏิกิริยากับคารบอนไดออกไซดกับนํ้าเกิดเปนแกสคารบอนมอนอกไซดและไฮโดรเจน ซ่ึงสามารถเผาไหมได แกสท่ีไดจะลอยตัว
ขึ้นมาและเกิดการเผาไหมโดยจะมีออกซิเจนทางปากปลองชวยใหเกิดกระบวนการเผาไหม

2.3 การหาประสิทธิภาพของเตาหุงตมโดยการทดสอบการเดือดของนํ้า (Water Boiling Test, WBT)[5] เปนการทดสอบในหองปฏิบัติการท่ี
เรียกวา การทดสอบการเดือดของนํ้า ซ่ึงเปนแบบจําลองท่ีงายและส้ันของกระบวนการหุงตมมาตรฐาน การทดสอบการเดือดของนํ้าไดรับการยอมรับ
ในการวัดปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชอยางถูกตองและเวลาท่ีตองการ สําหรับการจําลองการหุงตมท่ีใชไฟฟาสูงและไฟตํ่าของการทดสอบสอดคลองกับ
ประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงสําหรับการหุงตมและการทอดรวมท้ังการอุนอาหาร ประสิทธิภาพของเตาหุงตมสามารถคํานวณไดจากการทดสอบการ
เดือดของนํ้า ซ่ึงสามารถหาประสิทธิภาพไดดวยสมการ (1)

(1)

เม่ือ η คือ ประสิทธิภาพ (เปอรเซ็นต)
mi คือ มวลของนํ้าเริ่มตน (กิโลกรัม)
Cp คือ ความรอนจําเพาะของนํ้า (กิโลจูลตอกิโลกรัมองศาเซลเซียส)
Tb คือ อุณหภูมิท่ีนํ้าเดือด (องศาเซลเซียส)
Ti คือ อุณหภูมินํ้าเริ่มตน (องศาเซลเซียส)
me คือ มวลท่ีนํ้าระเหย (กิโลกรัม)
L คือ ความรอนแฝงของการกลายเปนไอ (กิโลจูลตอกิโลกรัม)
mf คือ มวลของเชื้อเพลิง (กิโลกรัม)
Cf คือ คาความรอนของเชื้อเพลิง (กิโลจูลตอกิโลกรัม)
mc คือ มวลของถาน (กิโลกรัม)
Cc คือ คาความรอนของถาน (กิโลจูลตอกิโลกรัม)
EF คือ พลังงานท่ีไดจากพัดลม (กิโลจูล)

3.วิธีการดําเนินการวิจัย
ในงานวิจัยน้ีจะทดสอบประสิทธิภาพของเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหม เตาแกสชีวมวลท่ีใชในการทดสอบจะ

มีขนาดของเส้ือนอก ไดแก เสนผานศูนยกลาง 13 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร หองเผา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร ใช
วิธีการทดสอบการเดือดของนํ้า (WBT) โดยจะมีการทดสอบหาคาเปอรเซ็นตความชื้นของเชื้อเพลิง หาคาความรอนของเชื้อเพลิง หาคาพลังงานไฟฟา
ของพัดลมหอยโขงหาคาความเร็วลมจากแรงดันไฟฟาท่ีใชในการหมุนมอเตอรพัดลม โดยปรับพัดลมไปท่ีแรงดันขนาด3 โวลต 6 โวลต และ 9 โวลต จะ
มีความเร็วลมเทากับ 7.17 เมตรตอวินาที 10.05 เมตรตอวินาที และ 12.94 เมตรตอวินาทีและประสิทธิภาพของเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลม
หอยโขงชวยในการเผาไหม ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี

3.1 ขั้นตอนการวิจัย
ตอนท่ี1 การทดสอบหาคาเปอรเซ็นตความชื้นของเชื้อเพลิง

1. นําตัวอยางไมไผ 1 กรัม ไปอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่งโมง

η =
micp(Tb-Ti)+meL

(mf×Cf)+(mc×Cc)+EF

X 100

รูปท่ี 1 เตาแกสชีวมวลแบบไหลขึ้น

หลักการทํางาน เชื้อเพลิงจะถูกปอนเขาทางสวนบนของเตาและอากาศจะถูกสงผานตะแกรงเขามาทางดานลางบริเวณเหนือตะแกรงขึ้นไป จะ
มีการเผาไหมของเชื้อเพลิงขึ้น ซ่ึงเราเรียกบริเวณสวนน้ีวาโซนสันดาปหรือฮารทโซน เม่ืออากาศผานเขาไปบริเวณโซนสันดาปจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นได
แกสคารบอนไดออกไซดและนํ้า แกสรอนท่ีผานจากโซนเผาไหมจะมีอุณหภูมิสูงและจะถูกสงผานไปยังโซนรีดักชั่น ซ่ึงเปนโซนท่ีมีปริมาณของคารบอน
มากเพียงพอท่ีจะเกิดปฏิกิริยากับคารบอนไดออกไซดกับนํ้าเกิดเปนแกสคารบอนมอนอกไซดและไฮโดรเจน ซ่ึงสามารถเผาไหมได แกสท่ีไดจะลอยตัว
ขึ้นมาและเกิดการเผาไหมโดยจะมีออกซิเจนทางปากปลองชวยใหเกิดกระบวนการเผาไหม

2.3 การหาประสิทธิภาพของเตาหุงตมโดยการทดสอบการเดือดของนํ้า (Water Boiling Test, WBT)[5] เปนการทดสอบในหองปฏิบัติการท่ี
เรียกวา การทดสอบการเดือดของนํ้า ซ่ึงเปนแบบจําลองท่ีงายและส้ันของกระบวนการหุงตมมาตรฐาน การทดสอบการเดือดของนํ้าไดรับการยอมรับ
ในการวัดปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชอยางถูกตองและเวลาท่ีตองการ สําหรับการจําลองการหุงตมท่ีใชไฟฟาสูงและไฟตํ่าของการทดสอบสอดคลองกับ
ประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงสําหรับการหุงตมและการทอดรวมท้ังการอุนอาหาร ประสิทธิภาพของเตาหุงตมสามารถคํานวณไดจากการทดสอบการ
เดือดของนํ้า ซ่ึงสามารถหาประสิทธิภาพไดดวยสมการ (1)

(1)

เม่ือ η คือ ประสิทธิภาพ (เปอรเซ็นต)
mi คือ มวลของนํ้าเริ่มตน (กิโลกรัม)
Cp คือ ความรอนจําเพาะของนํ้า (กิโลจูลตอกิโลกรัมองศาเซลเซียส)
Tb คือ อุณหภูมิท่ีนํ้าเดือด (องศาเซลเซียส)
Ti คือ อุณหภูมินํ้าเริ่มตน (องศาเซลเซียส)
me คือ มวลท่ีนํ้าระเหย (กิโลกรัม)
L คือ ความรอนแฝงของการกลายเปนไอ (กิโลจูลตอกิโลกรัม)
mf คือ มวลของเชื้อเพลิง (กิโลกรัม)
Cf คือ คาความรอนของเชื้อเพลิง (กิโลจูลตอกิโลกรัม)
mc คือ มวลของถาน (กิโลกรัม)
Cc คือ คาความรอนของถาน (กิโลจูลตอกิโลกรัม)
EF คือ พลังงานท่ีไดจากพัดลม (กิโลจูล)

3.วิธีการดําเนินการวิจัย
ในงานวิจัยน้ีจะทดสอบประสิทธิภาพของเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหม เตาแกสชีวมวลท่ีใชในการทดสอบจะ

มีขนาดของเส้ือนอก ไดแก เสนผานศูนยกลาง 13 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร หองเผา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร ใช
วิธีการทดสอบการเดือดของนํ้า (WBT) โดยจะมีการทดสอบหาคาเปอรเซ็นตความชื้นของเชื้อเพลิง หาคาความรอนของเชื้อเพลิง หาคาพลังงานไฟฟา
ของพัดลมหอยโขงหาคาความเร็วลมจากแรงดันไฟฟาท่ีใชในการหมุนมอเตอรพัดลม โดยปรับพัดลมไปท่ีแรงดันขนาด3 โวลต 6 โวลต และ 9 โวลต จะ
มีความเร็วลมเทากับ 7.17 เมตรตอวินาที 10.05 เมตรตอวินาที และ 12.94 เมตรตอวินาทีและประสิทธิภาพของเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลม
หอยโขงชวยในการเผาไหม ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี

3.1 ขั้นตอนการวิจัย
ตอนท่ี1 การทดสอบหาคาเปอรเซ็นตความชื้นของเชื้อเพลิง

1. นําตัวอยางไมไผ 1 กรัม ไปอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่งโมง

η =
micp(Tb-Ti)+meL

(mf×Cf)+(mc×Cc)+EF

X 100
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(ก) (ข)                                    (ค)                               (ง)
รูปท่ี 2 (ก) การอบเชื้อเพลิง (ข) เชื้อเพลิงหลังอบ (ค) ใสในโถดูดความชื้นหลังจากอบเสร็จ (ง) ชั่งนํ้าหนักหลังอบ

2. นําคาท่ีไดมาคํานวณหาเปอรเซ็นตความชื้นดังสมการตอไปน้ี

%Mcd =     W – d (2)

d

เม่ือ %Mcd คือ เปอรเซ็นตความชื้นมาตรฐาน
W คือ นํ้าหนักกอนอบ
d คือ นํ้าหนักหลังอบ

ตอนท่ี 2 การหาคาความรอนของเชื้อเพลิง
1. นําตัวอยางไมไผ 0.3 กรัม ไปทําการทดสอบหาคาความรอนโดยเครื่องบอมบแคลอรีมิเตอรเปนเวลา 8 นาที

(ก) (ข) (ค) (ง)

รูปท่ี 3 (ก) เครื่องบอมบแคลอรีมิเตอร (ข) นําตัวอยางไมไผใสภาชนะ (ค) บรรจุเชื้อเพลิงลงในลูกบอมบ
(ง) นําลูกบอมบใสเครื่องบอมบแคลอรีมิเตอร

ตอนท่ี 3 การหาคาพลังงานไฟฟาของพัดลมหอยโขง
1. วัดกระแสไฟฟาของพัดลมขนาด 3 โวลต 6 โวลต และ 9 โวลตโดยใชมัลติมิเตอรในการวัด

(ก) (ข)                                 (ค)

รูปท่ี 4 (ก) พัดลมหอยโขง (ข) มัลติมิเตอร (ค) วัดกระแสไฟฟาของพัดลมหอยโขง 3 ขนาด
2. นําคาท่ีไดมาคํานวณหาพลังงานไฟฟาไดจากสมการ
(3)
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เม่ือ E คือ พลังงานไฟฟา หนวย กิโลวัตตชั่วโมง
V คือ แรงดันไฟฟา หนวย โวลต
I คือ กระแสไฟฟา หนวย แอมแปร
h คือ จํานวนชั่วโมง หนวย ชั่วโมง

ตอนท่ี 4 การหาคาความเร็วลมจากแรงดันไฟฟาท่ีใชในการหมุนมอเตอรพัดลมโดยปรับพัดลมไปท่ีแรงดันแตละขนาดและใชเครื่องวัด
ความเร็วลมในการวัด

(ก) (ข) (ค)
รูปท่ี 5 (ก)เครื่องวัดความเร็วลม (ข) พัดลมหอยโขง (ค) วัดความเร็วลมของพัดลมแตละขนาด

ตอนท่ี 5 การหาประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหม
1. ชั่งมวลนํ้า 1 กิโลกรัม
2. ชั่งนํ้าหนักเชื้อเพลิง 300 กรัมและนําเชื้อเพลิงบรรจุลงหองเผา
3. ติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิ ประกอบดวย สายเทอรโมคัปเปลชนิดเค เปนตัววัดอุณหภูมิตําแหนงตางๆและสงขอมูลมายังเครื่อง

บันทึก ขอมูลโดยตอสายเทอรโมคัปเปลชนิดเค เขากับเครื่องวัดและบันทึกขอมูล
4. วัดอุณหภูมิของนํ้าในภาชนะกอนตมนํ้าและบันทึกขอมูล
5. จุดเตาเม่ือไฟลุกติดเชื้อเพลิงแลว ทําการปอนเชื้อเพลิงสําหรับการทดสอบและเริ่มจับเวลา
6. อุณหภูมิของนํ้าท่ีเหลือในภาชนะและบันทึกขอมูล
7. หาประสิทธิภาพจากสมการท่ี(1)

(ก) (ข)                               (ค)                            (ง)

(จ) (ฉ) (ช)

เม่ือ E คือ พลังงานไฟฟา หนวย กิโลวัตตชั่วโมง
V คือ แรงดันไฟฟา หนวย โวลต
I คือ กระแสไฟฟา หนวย แอมแปร
h คือ จํานวนชั่วโมง หนวย ชั่วโมง

ตอนท่ี 4 การหาคาความเร็วลมจากแรงดันไฟฟาท่ีใชในการหมุนมอเตอรพัดลมโดยปรับพัดลมไปท่ีแรงดันแตละขนาดและใชเครื่องวัด
ความเร็วลมในการวัด

(ก) (ข) (ค)
รูปท่ี 5 (ก)เครื่องวัดความเร็วลม (ข) พัดลมหอยโขง (ค) วัดความเร็วลมของพัดลมแตละขนาด

ตอนท่ี 5 การหาประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหม
1. ชั่งมวลนํ้า 1 กิโลกรัม
2. ชั่งนํ้าหนักเชื้อเพลิง 300 กรัมและนําเชื้อเพลิงบรรจุลงหองเผา
3. ติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิ ประกอบดวย สายเทอรโมคัปเปลชนิดเค เปนตัววัดอุณหภูมิตําแหนงตางๆและสงขอมูลมายังเครื่อง

บันทึก ขอมูลโดยตอสายเทอรโมคัปเปลชนิดเค เขากับเครื่องวัดและบันทึกขอมูล
4. วัดอุณหภูมิของนํ้าในภาชนะกอนตมนํ้าและบันทึกขอมูล
5. จุดเตาเม่ือไฟลุกติดเชื้อเพลิงแลว ทําการปอนเชื้อเพลิงสําหรับการทดสอบและเริ่มจับเวลา
6. อุณหภูมิของนํ้าท่ีเหลือในภาชนะและบันทึกขอมูล
7. หาประสิทธิภาพจากสมการท่ี(1)

(ก) (ข)                               (ค)                            (ง)

(จ) (ฉ) (ช)

เม่ือ E คือ พลังงานไฟฟา หนวย กิโลวัตตชั่วโมง
V คือ แรงดันไฟฟา หนวย โวลต
I คือ กระแสไฟฟา หนวย แอมแปร
h คือ จํานวนชั่วโมง หนวย ชั่วโมง

ตอนท่ี 4 การหาคาความเร็วลมจากแรงดันไฟฟาท่ีใชในการหมุนมอเตอรพัดลมโดยปรับพัดลมไปท่ีแรงดันแตละขนาดและใชเครื่องวัด
ความเร็วลมในการวัด

(ก) (ข) (ค)
รูปท่ี 5 (ก)เครื่องวัดความเร็วลม (ข) พัดลมหอยโขง (ค) วัดความเร็วลมของพัดลมแตละขนาด

ตอนท่ี 5 การหาประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหม
1. ชั่งมวลนํ้า 1 กิโลกรัม
2. ชั่งนํ้าหนักเชื้อเพลิง 300 กรัมและนําเชื้อเพลิงบรรจุลงหองเผา
3. ติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิ ประกอบดวย สายเทอรโมคัปเปลชนิดเค เปนตัววัดอุณหภูมิตําแหนงตางๆและสงขอมูลมายังเครื่อง

บันทึก ขอมูลโดยตอสายเทอรโมคัปเปลชนิดเค เขากับเครื่องวัดและบันทึกขอมูล
4. วัดอุณหภูมิของนํ้าในภาชนะกอนตมนํ้าและบันทึกขอมูล
5. จุดเตาเม่ือไฟลุกติดเชื้อเพลิงแลว ทําการปอนเชื้อเพลิงสําหรับการทดสอบและเริ่มจับเวลา
6. อุณหภูมิของนํ้าท่ีเหลือในภาชนะและบันทึกขอมูล
7. หาประสิทธิภาพจากสมการท่ี(1)

(ก) (ข)                               (ค)                            (ง)

(จ) (ฉ) (ช)
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รูปท่ี 6 (ก) ชั่งมวลนํ้า 1 กิโลกรัม (ข)ชั่งนํ้าหนักเชื้อเพลิง 300 กรัม(ค) นําเชื้อเพลิงบรรจุลงหองเผา

(ง)แสดงตําแหนงตางๆท่ีติดต้ังสายเทอรโมคัปเปลชนิดเค (จ) การวัดอุณหภูมิของนํ้า (ฉ) การวัดอุณหภูมิแกสของเตา (ช) การวัดอุณหภูมิหองเผา

4. ผลการวิจัย
จากการทดสอบคาความชื้นของเชื้อเพลิง พบวา นํ้าหนักกอนอบมีคา1.010 กรัมนํ้าหนักหลังอบท่ีความชื้นเปนศูนยมีคา 0.888 กรัม ไดคา

เปอรเซ็นตความชื้นของเชื้อเพลิงเทากับ 13.971 เปอรเซ็นต จากการหาคาความรอนของเชื้อเพลิง โดยใชเครื่องบอมบแคลอรีมิเตอรจํานวน 2 ครั้ง
พบวา ไดคาความรอนของเชื้อเพลิงเฉล่ียเทากับ 16,987.562 กิโลจูลตอกิโลกรัมจากการวัดกระแสไฟฟาของพัดลมขนาด 3 โวลต 6 โวลต และ 9
โวลต และหาคาความเร็วลมจากแรงดันไฟฟาท่ีใชในการหมุนมอเตอรพัดลมโดยใชเครื่องวัดความเร็วลมในการวัดพบวา ท่ีพัดลมขนาด 3โวลต มี
กระแสไฟฟา 0.00015 แอมแปร มีความเร็วลม 7.17 เมตรตอวินาที ท่ีพัดลมขนาด 6 โวลต มีกระแสไฟฟา 0.0003 แอมแปร มีความเร็วลม10.05
เมตรตอวินาที และท่ีพัดลมขนาด9 โวลต มีกระแสไฟฟา 0.00041 แอมแปรมีความเร็วลม 12.12 เมตรตอวินาที

จากการทดสอบประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหมของพัดลมแตละขนาด จํานวน 3 ครั้ง โดยการ
ทดสอบการเดือดของนํ้าแสดงผลดังตารางท่ี 1และตารางท่ี 2 แสดงประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลขนาดเล็ก

ตารางท่ี 1แสดงผลการทดลองการตมนํ้าเดือด (WBT) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเตาแกสชีวมวลท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหม

ขนาดพัด
ลม
(V)

ครั้งที่ พลังงานที่ได
จากพัดลม

(kJ)

มวลชื้อเพลิง
(ไม) (kg)

มวลน้ําเริ่มตน
(kg)

อุณหภูมิน้าํ
เดือด
(๐C)

อุณหภูมิน้าํ
เริ่มตน
(๐C)

มวลทีน่้ํา
ระเหย
(kg)

มวลเถา
(kg)

ระยะเวลาทีท่ําให
น้ําเดอืด (นาท)ี

ประสิทธภิาพ
(%)

3
1 0.004 0.300 1 100 29.5 0.22 0.010 14 15.278

2 0.004 0.300 1 100 33.7 0.25 0.010 14 16.241
3 0.004 0.300 1 100 35.4 0.22 0.010 14 14.799

เฉลี่ย 0.004 0.300 1 100 32.86 0.23 0.010 14 15.439

6
1 0.016 0.300 1 100 30.8 0.18 0.010 11 13.537

2 0.016 0.300 1 100 34.9 0.19 0.010 12 13.536
3 0.016 0.300 1 100 35.4 0.18 0.010 11 13.061

เฉลี่ย 0.016 0.300 1 100 33.7 0.183 0.010 11 13.378

9
1 0.032 0.300 1 100 33.4 0.15 0.010 10 11.920

2 0.032 0.300 1 100 35.6 0.14 0.010 9 11.307
3 0.032 0.300 1 100 37 0.14 0.010 9 11.194

เฉลี่ย 0.032 0.300 1 100 35.3 0.14 0.010 9 11.474

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดลองการตมนํ้าเดือด (WBT) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเตาแกสชีวมวลขนาดเล็ก [2]

มวลเชือ้เพลิง(ไม)
(kg)

มวลน้ําเริ่มตน
(kg)

อุณหภูมิน้าํเดอืด
(๐C)

อุณหภูมิน้าํเริม่ตน (๐C) มวลทีน่้ําระเหย
(kg)

ระยะเวลาทีท่ําใหน้ํา
เดือด (นาท)ี

ประสิทธภิาพ
(%)

0.300 1 100 35 0.29 38 18.003

จากตารางท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบกับเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีไมติดพัดลมท่ีมีประสิทธิภาพเทากับ 18.003 เปอรเซ็นต [2] กับเตาแกสชีวมวล
ท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหม ท่ีขนาดพัดลม 3, 6 และ 9 โวลต มีประสิทธิภาพเทากับ 15.439, 13.378 และ 11.474 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
พบวา เตาแกสชีวมวลท่ีไมติดพัดลมมีประสิทธิภาพสูงกวาเน่ืองจาก ไมมีการสูญเสียความรอนไปสูอากาศและไมไดใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการเผา
ไหม ทําใหเกิดกระบวนการเผาไหมตอเน่ืองไดนานกวาทําใหนํ้าเดือดนานกวาจึงสงผลใหมีประสิทธิภาพสูงตามไปดวย แตในทางตรงกันขามระยะเวลา
ท่ีทําใหนํ้าเดือดจะนานกวาเตาแกสชีวมวลท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหม

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการทดสอบประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีใชพัดลมหอยโขงชวยในการเผาไหมท่ีมีขนาดพัดลม 3 และ 6 โวลต พบวา อุณหภูมิ

ของนํ้าในชวงนาทีท่ี 0-9 อุณหภูมิของนํ้าเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองและนาทีท่ี 10-20 อุณหภูมิของนํ้าเริ่มเดือด และหลังจากนาทีท่ี 20 น้ันอุณหภูมิลดลงมา
อยางตอเน่ือง ระยะเวลาท่ีทําใหนํ้าเดือด 10 นาที ซ่ึงขนาดพัดลม 3 โวลตจะมีประสิทธิภาพเทากับ 15.44%และท่ีขนาดพัดลม 6 โวลตจะมี
ประสิทธิภาพเทากับ 13.38%ขนาดพัดลม 9 โวลตพบวา อุณหภูมิของนํ้าในชวงนาทีท่ี 0-11 อุณหภูมิของนํ้าเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองและนาทีท่ี 12-30
อุณหภูมิของนํ้าเริ่มเดือด และหลังจากนาทีท่ี 31 น้ันอุณหภูมิลดลงมาอยางตอเน่ือง ระยะเวลาท่ีทําใหนํ้าเดือด 18 นาที จะมีประสิทธิภาพเทากับ
11.47%จะเห็นไดวาท่ีพัดลมขนาด 3 โวลตจะมีความเร็วลมท่ีนอยจึงทําใหปฏิกิริยาในการเผาไหมเปนไปอยางชาๆทําใหมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดและ
สามารถนํามาใชงานจริงได
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6. สรุปผลการวิจัย
เม่ือทดสอบเตาแกสชีวมวลขนาดเล็กท่ีกําหนดแรงดันไฟฟาเทากับ 3 โวลต 6 โวลต และ 9 โวลต มีประสิทธิภาพเทากับ15.44% 13.38%

และ 11.47% และสามารถทําใหนํ้าเดือดไดในเวลา 14 นาที 11 นาที และ 9 นาที ตามลําดับ จึงสามารถสรุปไดวาประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลขนาด
เล็กแปรผกผันกับสมรรถนะความรอน ถาตองการใหนํ้าเดือดเร็วตองยอมสูญเสียประสิทธิภาพลง
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