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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการประยุกตใชฝาครอบเตาแกสชนิดวัสดุพรุน (Porous Radiant 
Recirculated Cover, PRRC)  รวมกับภาชนะหุงตมในครัวเรือนชนิดตางๆ โดยทําการติดตั้งและทดสอบกับเตา
แกสหุงตมในครัวเรือน (Household cooking burner, HB) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2312-2549 
ดวยวิธตีมนํ้า (Boiling test) เพ่ือหาประสิทธิภาพเชิงความรอน ( th ) และทําการตรวจวัดมลพิษท่ีเกิดจากการเผา
ไหมดวย จากการศึกษาพบวา ฝาครอบ (Porous Radiant Recirculated Cover, PRRC) มีผลตอ th เมื่อใชงาน
รวมกับภาชนะหุงตมในครัวเรือนโดยท่ีฝาครอบ PRRC(EP4+AP0) มี th สูงท่ีสุด รองลงมาคือ PRRC(EP4+AP4), 
PRRC(EP0+AP4), PRRC(EP0+AP0) ซ่ึง th  มีคาสูงสุดประมาณรอยละ 54, 48, 48, และ 39 ตามลําดับ มี
ปริมาณ CO และ NOX สูงสุดไมเกิน 200 ppm และ 120 ppm ตามลําดับ สวนอิทธิพลของภาชนะท่ีมีผลตอ th
เม่ือใชงานรวมกับฝาครอบ PRRC ท่ี Firing rate ตางๆ พบวาภาชนะหุงตมท่ีเหมาะสําหรับฝาครอบ PRRC ที่สุด 
คือ หมอเบอร 22 cm เม่ือเทียบกับทุกภาชนะท่ีทําการทดสอบ โดย th  สูงสุดคิดเปนรอยละประมาณ 54 และมี
ปริมาณ CO และ NOX สูงสุดไมเกิน 160 ppm และ 160 ppm ตามลําดับ การประหยัดพลังงานของเตาที่ติดตั้ง 
PRRC เทียบกับเตา HB พบวาฝาครอบ PRRC(EP4+AP0) มีการประหยัดสูงสุดรอยละ 30.19 รองลงมาคือ 
PRRC(EP4+AP4) และ PRRC(EP0+AP4) มีการประหยัดสูงสุดรอยละ 14.58 % ตามลําดับ 
 
คําหลัก: เตาแกสหุงตมในครัวเรือน, ประสิทธิภาพเชิงความรอน, ฝาครอบเตาแกสชนิดวัสดุพรุน 
 
Abstract 

The objective of this research is to study the application of porous radian recirculated cover 
(Porous Radiant Recirculated Cover, PRRC) with household cooking containers. Thermal efficiency and 
pollutant emission of the PRRC installed with household cooking burner (HB) was investigated based on 
Industrial Standard TIS 2312-2549. It was found that the (Porous Radiant Recirculated Cover, PRRC) 
cover affects on th  when using with different household cooking containers. The highest thermal 
efficiency of PRRC(EP4+AP0), PRRC(EP4+AP4), PRRC(EP0+AP4) and PRRC(EP0+AP0) installed with 
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HB is approximately 54%, 48%, 48%, and 39%, respectively, and the maximum CO and NOX  of not 
higher than 200 ppm and 120 ppm for all cases, respectively. For the influence of different household 
cooking containers, affects th  the usage with PRRC at different firing rates.  The tests found out that the 
containers that suits PRRC(EP4+AP0 best is the 22 cm diameter pot when compared with other test 
containers, where the highest th  is 54% with the maximum quantity of CO and NOX not exceeding 160 
ppm and 160 ppm respectively.  Energy saving comparison of PRRC equipped with  burners compared to 
HB burners found out that the PRRC(EP4+AP0) has the highest energy saving of 30.19% conforms to 
PRRC(EP4+AP4) and PRRC(EP0+AP4) with its maximum energy saving of 14.58 % respectively. 
 
Keywords: Household cooking burner, Thermal efficiency, Porous Radiant Recirculated Cover 
 

1. บทนํา 
เนื่องจากปญหาสถานการณวิกฤติดานพลังงาน

ของโลกท่ีมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกป จาก
สถิติการใชพลังงานของกระทรวงพลังงาน [1] พบวาป 
2552 ประเทศไทยมีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เปน
ผลิตภัณฑปโตรเลียมอยางกวางขวางและมีปริมาณ
การใชเ พ่ิมขึ้นรอยละ 8.2 เมื่อเทียบกับป 2551
โดยเฉพาะแกสแอลพีจี (Liquefied petroleum gas, 
LPG) ภาคครัวเรือนมีสัดสวนการบริโภคคิดเปนรอย
ละ 59 ของปริมาณการบริโภคท้ังประเทศ ดังนั้นหาก
ตองการลดการใชพลังงานแกสแอลพีจีเตาแกสควร
ไดรับความสนใจกอนเปนอันดับแรก แตเตาแกสที่เรา
ใชงานอยูนั้นมีการเผาไหมในลักษณะเปด [2]  ทําให
ไมสามารถนําความรอนท่ีไดจากการเผาไหมมาใช
ประโยชนไดอยางเต็มท่ี จึงมีการวิจัยเพ่ือศึกษาการ
เพิ่ม th ลดการใชพลังงานและการปลอยมลพิษของ
เตาแก็สหุงตมอยางตอเน่ือง เร่ิมจากพัฒนาเตาแกส
แรงดันสูง เปนเตาแกสที่มีปริมาณการใชแกสมากกวา 
5.78 KW ตอหัวเตา     

ดังนั้นกลุมวิจัยของ S.Jugjai [3,4,5,6] ไดวิจัย
และพัฒนาเตาแกสแรงดันสูง โดยเร่ิมจาก สรางเตา
ตนแบบ (Porous Radiant Recirculated Burner, 
PRRB) โดยใชหลักการหมุนเวียนความรอนจากไอเสีย
นํา ไป อุนอากาศที่ ใ ช ในการ เผาไหม  (Preheat) 
ปรับปรุงหัวเตาจากเดิม (Conventional burner, CB) 

พัฒนาใหเปนแบบหมุนวน (Swirl burner, SB) 
นอกจากนั้นยังศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระยะหาง
ระหวา งหัวเตาแกสกับกนภาชนะ (H/d)  พบว า 
สามารถเพิ่ม th เตาแกส KB-10 เฉล่ียประมาณรอยละ 
12 คิดเปนอัตราการประหยัดรอยละ 30 และหาก
ปรับปรุงหัวเผาใหเปนแบบ (Swirl burner, SB) 
สามารถเพิ่ม th ใหสูงขึ้นไดโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 
20  และเตาแกส KB-5 มาใชควบคูกับ Porous 
Radiant Recirculated Burner (PRRB) พบวา th
สูงสุดของเตาเฉล่ียรอยละ 60 คิดเปนการประหยัดรอย
ละ 38 เม่ือเทียบกับเตาแกสทั่วไป 

จากงานวิจัยท่ีกลาวมาพบวาจะใหความสนใจ
เฉพาะเตาแรงดันสูงคือ KB-5 และ KB-10 รวมท้ังการ
พัฒนาประสิทธิภาพดังกลาวเมื่อนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันมีขอจํากัดอยูหลายประการ อาทิ การ
เปล่ียนแปลงโครงสรางของเตาท่ีใชงานอยูเดิม และ
ขีดจํากัดดานการใชงานจริงรวมกับภาชนะตางๆ 
รวมทั้งปญหาดานสิทธิบัตร 

 ดังน้ัน จรินทร เจนจิตต และอนิรุตต มัทธุจักร 
[7,10] จึงไดออกแบบและสรางฝาครอบเตาแกสชนิด
วัสดุพรุน (Porous Radiant Recirculated Cover, 
PRRC) โดยนําหลักการหมุนเวียนความรอน [8] มา
ประยุกตใชรวมกับเตาแกสแรงดันตํ่าตามมาตรฐาน
มอก. 2312-2549 [9] พบวาสามารถเพ่ิม th ใหสูงขึ้น
ประมาณรอยละ12 และคิดเปนการประหยัดประมาณ
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รอยละ 20 ตอมาไดศึกษา พัฒนาเ พ่ิม เติม  เ ร่ือง 
อิทธิพลของวัสดุพรุนท่ีติดต้ังในฝาครอบเตาแกสชนิด
วัสดุพรุนตอประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสหุง
ตมในครัวเรือน พบวา เตาแกสท่ีติดต้ัง PRRC(EP4+ 
AP4) มีคา th  สูงท่ีสุดรอยละ 48 คิดเปนการ
ประหยัดประมาณรอยละ14.58 โดยมีปริมาณ CO 
และ NOX มีคาสูงสุดไมเกิน 124 ppm และ 120 ppm 
ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวาหากเพ่ิมหรือลดจํานวน
แผนของวัสดุพรุนที่ติดต้ังใน PRRC เปน PRRC 
(EP2+ AP2) และ PRRC (EP6+ AP6) พบวาคา th  
สูงสุดมีคาลดลงเปน 38% และ 32% ตามลําดับ แตใน
การใชงานในชีวติประจําวันน้ัน ภาชนะท่ีนํามาใชจะมี
หลายขนาด หลายรูปราง และหลายชนิด ซ่ึงยังไมมี
การศึกษาในประเด็นดังกลาว 

 ดังน้ันในงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาเพ่ิมเติมโดยให
คว ามสนใจ เ ร่ือง  ก าร นํา ฝาครอบ  PRRC มา
ประยุกตใชจริง โดยศึกษาถึงอิทธิพลของฝาครอบ 
PRRC ที่มีผลตอ th ของภาชนะหุงตมชนิดตางๆอาทิ 
หมอเบอร 16 cm, 18 cm, 22 cm และกระทะ 33 cm 
ตามลําดับ  รวมท้ังการปลอยมลพิษ 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

2.1 ประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal efficiency) 
การทดสอบ th ในการศึกษาน้ีใชการทดสอบตาม

มาตรฐาน มอก. 2312- 2549 [9] หาไดจากสมการที่ 1 
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เม่ือ  m   คือ มวลของนํ้าท่ีใชในการทดสอบ (kg) 
         C   คือ คาความรอนจําเพาะของน้ํา ( MJ/kgK) 
       t1   คือ อุณหภูมิเร่ิมตนของน้ํา (oC) 

  t2  คือ อุณหภูมิสุดทายของนํ้า (oC) 
 V   คือ ปริมาณของแกสที่ใชทดสอบ (m3) 
 Q  คือ LHVLPG (MJ/m3) ที่ความดัน 101.3 kPa 
 tg   คือ อุณหภูมิของแกสทดสอบ (oC) 

 B   คือ ความดันบรรยากาศขณะทดสอบ (kPa) 
 Pm  คือ ความดันของแกสทดสอบ (kPa) 
 S   คือ ความดันของไอน้ําอ่ิมตัวที่ tg oC (kPa) 
 

2.2 การประหยัดพลังงาน (% Energy saving) 
การประหยัดพลังงานของเตาแกสหุงตมหาไดจาก

สมการท่ี 2 คือ 
% savingEnergy  %
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  (2) 

เม่ือ th,1 คือ ประสิทธิภาพเชิงความรอนเตาตัวท่ี 1 
      th,2 คือ ประสิทธิภาพเชิงความรอนเตาตัวที่ 2 
 

3. อุปกรณการทดลอง 
3.1 อุปกรณการทดลอง 
   

 
 

รูปท่ี 1 อุปกรณที่ใชในการทดลอง 
 

 จากรูปท่ี 1 อุปกรณทดลองตามมาตรฐาน มอก. 
2312-2549 [9]  ประกอบไปดวย  

1. ฝาครอบชนิดวัสดุพรุน Porous Radiant 
Recirculated Cover (PRRC) มีรายละเอียด
กลาวไวแลวใน [7,10] ดังแสดงในรูปท่ี 1  

2. เตาแกสลักกี้เฟลมรุน AT–502 แบบหัวเดียว  
3. Gas flow meter ใชย่ีหอ Nitto รุน K-2012  
4. ภาชนะท่ีใชในการทดสอบ 
5. U-tube manometer 
6. อุปกรณดักแกสไอเสีย (Hood)  
7. ถังแกสและหัวปรับความดัน  
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8. Exhaust gas analyzer (Testo รุน350 – XL) 
9. Data logger และ Thermocouple type K  
10. คอมพิวเตอรที่ใชประเมินผลขอมูล 
 

 
รูปท่ี 2 ฝาครอบเตาแกสชนิดวัสดุพรุน PRRC 

 
รูปท่ี 2 แสดงการติดต้ังฝาครอบเตาแก็สชนิดวัสดุ

พรุน (Porous Radiant Recirculated Cover, PRRC) 
ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนหลัก ซ่ึงสามารถแยกชิ้นสวน
ออกจากกันได คือ สวนลางจะเปนเตาแกสหุงตมแอล
พีจีในครัวเรือนมาตรฐาน (Household cooking 
burner, HB) ท่ัวๆ ไป สวนบนเปนฝาครอบเตาแบบ
วัสดุพรุน (Porous Radiant Recirculated Cover, 
PRRC) เม่ือแกสความดันตํ่าท่ีใชงานปกติถูกพนออก
จากรูพนแกสเขาไปในทอผสม อากาศสวนแรกท่ีอยู
บริเวณใกลๆ จะถูกชักนําผานชองอากาศสวนแรก 
(Primary air) เขาไปในทอผสมพรอมๆ กับแกส โดย
อาศัยหลักการถายเทโมเมนตัมระหวางแกสและ
อากาศโดยรอบ ดวยวิธีการดังกลาวอากาศสวนแรกจะ
มีคาประมาณ 50 – 70 % ของปริมาณอากาศท่ีจําเปน
เพ่ือการเผาไหมที่สมบูรณ จากน้ันสวนผสมของ
อากาศสวนแรกและแกสจะไหลผานรูพนแกสและถูก
จุดประกายไฟ ดวยวิธีท่ีเหมาะสม เชน ใชเปลวลอ 
(Pilot flame) หรือการ spark ในขณะเดียวกันอากาศ
สวนที่สอง(Secondary air) จะถูกชักนําเขามาจาก
ดานขางเปลวไฟและจากดานลางหัวเผา ซึ่งทําใหเปน
ชองวางไวระหวางหัวเผาวงในกับวงนอก ทั้งนี้ โดย
อาศัยการถายเทโมเมนตัน และแรงลอยตัวของแกส

รอนท่ีจะขยายตัวและลอยสูงขึ้น ชวยทําใหอากาศ
โดยรอบท่ีเย็นกวาถูกดูดเขามาผสมกับเปลวไฟไดมาก
ขึ้นและสงผลใหการเผาไหมสมบูรณดีย่ิงขึ้น เม่ือไอเสีย
รอนจากการเผาไหมไหลผาน Emitting porous 
medium (EP) ดังแสดงในรูปท่ี 2 โดยวัสดุพรุนชุดน้ี 
จะทําหนาท่ีเปลี่ยนแปลงแกสรอนที่เกิดจากการเผา
ไหมใหเปนการแผรังสีความรอนสู Absorbing porous 
medium (AP) วัสดุพรุนชุดน้ีจะทําหนาท่ีเปนตัวเก็บ
ความรอนที่ไดจากการแผรังสีความรอนจาก Emitting 
porous medium ทําใหอากาศเย็นมีอุณหภูมิสูงขึ้นเปน
การอุนอากาศ (Preheat) ในระบบการเผาไหมท่ีมีการ
หมุนเวียนความรอนดวยอุนอากาศกอนการเผาไหม 
จากหลักการดังกลาวมีผลทําใหประสิทธิภาพเชิงความ
รอนของเตาแกสหุงตมน้ีสูงขึ้น และยังสามารถชวย
ประหยัดแกสหุงตมไดดวย 
 

4. ผลการทดลอง 
 เพ่ือใหทราบถึงอิทธิพลของฝาครอบ PRRC เม่ือ
ใชงานรวมกับเตาแกสแบบมาตรฐาน (HB) และ
ภาชนะหุงตมในครัวเรือนอาทิ หมอเบอร 16 cm, 18 
cm, 22 cm และกระทะ 33 cm ในการทดลองใชวัสดุ
พรุนท่ีทํามาจากตาขายสแตนเลส (Wire mesh) ขนาด 
20 Mesh/inch คิดเปน Porosity เทากับ 0.76 ตัดให
เปนวงกลมวางซอนทับกันจํานวน 4 แผนท่ี Emitting 
porous medium (EP4) และ Absorbing porous 
medium (AP4) หากฝาครอบ PRRC ไมมีการติดตั้ง
วัสดุพรุนสัญลักษณ คือ PRRC(EP0+AP0) 
 

    (ก)           (ข)         (ค)          (ง)         (จ) 
 
รูปที่ 3 การใชงานฝาครอบ PRRC กับภาชนะหุงตม 
(ก) ฝาครอบ PRRC (ข) หมอเบอร 16 cm (ค) หมอ
เบอร 18 cm (ง) หมอเบอร 22 cm (จ) กระทะ 33 cm 
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4.1 อิทธิพลของชนิดฝาครอบ PRRC 
 4.1.1 ทดสอบกับหมอเบอร 22 cm 
 จากรูปท่ี 4 แสดงอิทธิพลของฝาครอบตอ th  ท่ี 
Fr ตางๆ เม่ือพิจารณา PRRC(EP4+AP4) พบวา th
จะมีแนวโนมลดลงเม่ือ Firing rate เพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก
ปริมาณความรอนท่ีเพ่ิมขึ้นไมไดนําไปใชประโยชน
มากขึ้นเทาที่ควร แตทําใหเกิดการสูญเสียความรอน
ไปกับสภาวะแวดลอมเพ่ิมสูงขึ้นและเปนไปในแนวทาง
เดียวกันสําหรับทุกกรณี ซ่ึง th  สูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 
48 ท่ี Firing rate 1.78 kW (Fr คือ อัตราการไหลของ
แกสคูณกับคาความรอนของแกส : m•

g × LHVLPG)  
และเม่ือพิจารณา PRRC(EP4+AP0) พบวา th สูง
ที่สุดคิดเปนรอยละ 54 ท่ี Firing rate 3.59 kW 
เนื่องมาจาก  PRRC(EP4+AP0) ไม มีวั ส ดุพ รุ น 
Absorbing porous medium (AP) จึงทําใหอากาศไหล
ลงสูที่หองอุนอากาศไดสะดวกและมีปริมาณเพียงพอตอการ
เผาไหมจึงทําให th สูงดัง รูปที่ 4   
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รูปท่ี 4 อิทธิพลของฝาครอบตอ th  ท่ี Fr ตางๆ 
 

จากรูปท่ี 6 แสดงปริมาณ CO ของเตาแบบตางๆ เม่ือ
พิจารณาเตา HB จะพบวา ปริมาณ CO จะมีคาลดลง
เม่ือ Firing rate เพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากเม่ือ Firing rate 
เพ่ิมขึ้นจะทําใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณมากขึ้นจึงทํา
ใหปริมาณ CO ลดต่ําลงเม่ือพิจารณาเตา PRRC 
พบวา ปริมาณ CO จะมีลดลงเมื่อ Firing rate มีคา 
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รูปท่ี 5 อิทธิพลของ Fr ตออุณหภูม ิT1 

 
เพ่ิมขึ้นจนกระท่ัง 4.49 kW หลังจากน้ัน ปริมาณ 

CO จะมีคาเพ่ิมขึ้นเล็กนอยอาจเน่ืองมาจากเม่ือ Firing 
rate เพ่ิมขึ้นจะทําใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณมากขึ้น
และ เม่ือพิจารณาปริมาณ CO ที่ Firing rate ตางๆ 
พบวา ปริมาณ CO ของเตา HB มีคาสูงท่ีสุดรองลงมา
คื อ PRRC( EP4+AP0) , PRRC( EP0+AP4) , 
PRRC( EP0+AP0) แ ล ะ PRRC( EP4+AP4) ซ่ึ ง มี
คาสูงสุดประมาณ 350 ppm, 200 ppm, 160 ppm, 
140 ppm และ 130 ppm ตามลําดับ เนื่องมาจาก 
อุณหภูมิของ Primary air (T1) ของเตาท่ีติดต้ัง PRRC 
มีคาสูงกวาเตา HB จึงสงผลใหเกิดการเผาไหม ท่ี
สมบูรณ 

รูปที่ 7 แสดงปริมาณ NOx ของเตาแบบตางๆ เมื่อ
พิจารณาเตาแบบ HB พบวา  NOx จะมีคาเพิ่มขึ้นเม่ือ 
Firing rate สูงขึ้นทําใหเกิดการเผาไหมท่ีสมบูรณ 
สงผลให NOx มีคาสอดคลองกับปริมาณ CO ในรูปท่ี 
6 และเม่ือพิจารณาเตา PRRC มีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยปริมาณ NOx ของเตาท้ัง 4 แบบมี
ปริมาณท่ีใกลเคียงกันทุกๆ Firing rate ดังรูปที่ 7 
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รูปท่ี 6 ปริมาณ CO เตาท่ีติดต้ัง PRRC แบบตางๆ 
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รูปท่ี 7 ปริมาณ NOX เตาที่ติดตั้ง PRRC แบบตางๆ 

 
 

4.1.2 ทดสอบกับกระทะ 33 cm 
 รูปที่ 8 แสดงอิทธิพลของฝาครอบตอ th  ท่ี 

Fr ตางๆ เม่ือพิจารณาเตา HB พบวาเมื่อ Firing rate 
สูงขึ้น th จะมีคาลดลง เน่ืองจาก Firing rate เพ่ิม
สูงขึ้น ปริมาณความรอนท่ีเ พ่ิมขึ้นไมได นําไปใช
ประโยชนมากขึ้นเทาท่ีควร แตทําใหเกิดการสูญเสีย
ความรอนไปกับสภาวะแวดลอมเพ่ิมสูงขึ้นโดยมี
คาสูงสุดประมาณ 42 % ท่ี Firing rate เทากับ 1.78 kW 
อัน และจะเปนไปในแนวทางเดียวกัน PRRC ทุกกรณี 
หากพิจารณา Firing rate ตางๆ พบวาPRRC 
(EP4+AP0)  มี th  สูง ท่ี สุด  รองลงมาคื อ PRRC 
(EP4+AP4) ,  PRRC (EP0+AP0)  และPRRC 

(EP0+AP4) โดยมี th  สูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 36, 35, 
34 และ 30 ตามลําดับ เนื่องมาจากเตาที่ติดตั้ง PRRC 
มีการหมุนเวียนความรอนจากแก็สไอเสียจึงทําให 
Primary air (T1) มีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 8  

 จากรูปท่ี 10 แสดงปริมาณ CO ของเตาแบบ
ตางๆ เม่ือพิจารณาเตา HB จะพบวา ปริมาณ CO จะ
มีคาลดลงเมื่อ Firing rate เพิ่มขึ้น เน่ืองมาจากเกิด
การเผาไหมที่สมบูรณมากขึ้นจึงทําใหปริมาณ CO ลด
ตํ่าลงและเม่ือพิจารณา Firing rate 4.49 kW ถึง 7.19 
kW พบวาปริมาณ CO จะมีคาเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการ
เผาไหมไมสมบูรณ ซ่ึงทุกกรณีจะมีแนวโนมไปใน
ทิศทางเดียวกันซ่ึงปริมาณ CO เตา HB มีคาสูงที่สุด
รองลงมาคือPRRC(EP4+AP0),PRRC(EP0+AP4), 
PRRC(EP0+AP0) และPRRC(EP4+AP4) ตามลําดับ
ซ่ึงคาสูงสุดประมาณ 280 ppm, 200 ppm, 150 ppm, 
150 ppm และ 50 ppm ตามลําดับ เน่ืองมาจาก 
อุณหภูมิของ Primary air (T1) ของเตาท่ีติดต้ัง PRRC 
มีคาสูงกวาเตา HB จึงสงผลใหเกิดการเผาไหมท่ี
สมบูรณ 

รูปที่ 11 แสดงปริมาณ NOx ของเตาแบบตางๆ 
เม่ือพิจารณาเตา HB พบวา ปริมาณ NOx จะมีคาเพ่ิม
สูงท่ีสุดเน่ืองจาก Firing rate สูงขึ้นทําใหเกิดการเผา
ไหมท่ีสมบูรณซ่ึงฝาครอบ PRRC ก็มีแนวโนมไป
ในทางทางเดียวกัน 
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รูปท่ี 8 อิทธิพลของฝาครอบตอ th  ท่ี Fr ตางๆ 
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 รูปท่ี 9 อิทธิพลของ Fr ตออุณหภูมิ T1 
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รูปที ่10 ปริมาณ CO เตาท่ีติดตั้ง PRRC แบบตางๆ 
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รูปท่ี 11 ปริมาณ NOX  เตาท่ีติดตั้ง PRRC แบบตางๆ 
 
 
 

4.2 อิทธิพลของภาชนะ  
 จากรูปท่ี 12 แสดงอิทธิพลของภาชนะตอ 

th  ท่ี Firing rate ตางๆ เม่ือพิจารณาหมอเบอร 22 
cm พบวา th มีคาสูงสุด เนื่องจากการ Preheat ดังรูป
ท่ี 12 ซ่ึง th มีคามากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 54  และเมื่อ
พิจารณากระทะ 33 cm พบวา th  มีคาสูงสุดคิดเปน
รอยละ 36 เน่ืองมาจากอิทธพิลความสูงของกนกระทะ
กับหัวเตาแกสมากเกินไป (ประมาณ 3.5 cm)  จึงทํา
ใหเปลวไฟจะไมสูงเพียงพอท่ีจะสัมผัสกนภาชนะได 
th จึงลดลงถึงแมวาจะมีการ Preheat ก็ตามและเมื่อ

พิจารณาหมอ 16 cm และ 18 cm มี th ที่ไมสูงมาก
นัก เน่ืองจาก ขนาดของภาชนะที่ใชในการแลกเปลี่ยน
ความรอนมีขนาดเล็กจึงทําใหเกิดการสูญเสียความ
รอนไปกับสภาวะแวดลอม รวมท้ังไมเกิดการ Preheat 
ดังรูปท่ี 13   

รูปที่ 14 แสดงปริมาณ CO ตลอดชวง Firing rate
พิจารณา หมอเบอร 16 cm พบวา CO มีคาสูงที่สุด
เน่ืองจากไมมีการ Preheat ทําใหเกิดการเผาไหมท่ีไม
สมบูรณและเม่ือ Firing rate เพ่ิมขึ้นพบวา CO มี
ปริมาณลดลงซ่ึงทุกกรณีจะมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกันยกเวน กระทะ 33 cm พบวา CO มีปริมาณท่ี
ตํ่าท่ีสุดเน่ืองมาจาก มีการ Preheat ดังรูปท่ี 13  
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รูปท่ี 12 อิทธิพลของภาชนะตอ th  ท่ี Fr ตางๆ 
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รูปท่ี 13 อิทธิพลของ Fr ตออุณหภูมิ T1 
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รูปที่ 14 ปริมาณ CO ภาชนะหุงตมท่ี Fr ตางๆ  
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รูปท่ี 15 ปริมาณ NOX ภาชนะหุงตมท่ี Fr ตางๆ  
 

รูปที่ 15 แสดงปริมาณ NOx ของเตาแบบตางๆ 
พบวา ปริมาณ NOx จะมีคาเพ่ิมสูงที่สุดเน่ืองจาก 
Firing rate สูงขึ้นทําใหเกิดการเผาไหมท่ีสมบูรณ 
สงผลให NOx มีคาสอดคลองกับ CO ในรูปท่ี 14  
 

4.3 การประหยัดพลังงาน (% Energy saving) 
รูปท่ี16 แสดงการประหยัดพลังงานของเตาท่ี

ติดตั้ง PRRC พบวาฝาครอบ PRRC(EP4+AP0) มี
การประหยัดสูงสุดเทากับ 30.19 % สําหรับเตาท่ี
ติดตั้ง PRRC(EP0+AP4) และ PRRC(EP4+AP4) มี
การประหยัดสูงสุด 14.58 %  
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 รูปท่ี 16 การประหยัดพลังงานของเตาท่ีติดตั้ง PRRC 

 

5. สรุป 
5.1 สามารถใชฝาครอบ PRRC รวมกับภาชนะหุง

ตมไดปกติ ซ่ึงจากการทดลองพบวา th สูงท่ีสุดจะอยู
ท่ีหมอเบอร 22 cm เน่ืองจากการ Preheat ของการ
อุนอากาศกอนการเผาไหม 

5.2 ฝาครอบ PRRC(EP4+AP0) จะมี th  สูง
ท่ีสุดประมาณรอยละ 54 มี CO , NOX  ไมเกิน 50 
ppm, 53 ppm เม่ือใชงานรวมกับหมอเบอร 22 cm  
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6. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู เ ขี ย น ข อ ข อ บ คุ ณ  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สนพ.) ท่ีให
การสนับสนุนทุนวิจัย และ ดร.บัณฑิต กฤตาคม คณะ
วิ ศ วก รรมศ า สต ร แล ะสถ าป ตย ก ร รมศ าสต ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีใหความ
อนุเคราะหเคร่ือง Exhaust gas analyzer และ
คําแนะนํา นายมหิดล สารีบุตร และนายวิษณุ สารทอง 
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเค ร่ืองกล ชั้นปที่  4 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีชวยเหลือในการทําการ
ทดลองและรวบรวมขอมูล รวมถึงขอขอบคุณอาจารย
ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทุกทานท่ีใหคําแนะนําเสนอแนะ  

 
7. เอกสารอางอิง 

 [1] สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, (2547). 
ขอมูลพลังงาน, [Energy Database], Available 
online: http://www.eppo.go.th/infor/index.htmlH , 
เขาดูเมื่อวันท่ี 24/01/2553. 

[2] Dong, L.L., Cheung, C.S. and Leung, C.W. 
(2002). Heat Transfer from an Impinging 
Premixed Butane/Air Slot Flame Jets, 
International Journal of Heat and Mass Transfer, 
vol. 45, pp. 979 - 992. 

[3] Jugjai, S. and Sanijai, S., (1996). Parametric 
Studies of Thermal Efficiency in a Proposed 
Porous Radiant Recirculated Burner (PRRB) : A 
Design Concept for the Future Burner, 
Proceedings of RERIC International Energy 
Journal, vol. 18, pp. 97-111.  

[4] ณัฐวุฒิ  รังสิมันตุชาติ, (2544). การประยุกตใชวัสดุ
พรุนเพ่ือการประหยัดพลังงานในเตาแกสหุงตม, 
วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิ ศ วกรรม เค ร่ื องกล  คณะ วิ ศวกรรมศาสตร  ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, หนา 1-82 

[5] วสันต  โยคเสนะกุล, (2548). หัวเผาเชื้อเพลิงแกสท่ี
มีการหมุนเวียนความรอนและการไหลแบบหมุนวน, 
วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,หนา 1-88, 

 [6] จารุณ ีจาบกลาง,(2549). การพัฒนาเตาแกสหุงตม
ประสิทธิภาพสูงชนิดมีการหมุนเวียนความรอน, 
วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, หนา 1-104,  

[7] จรินทร เจนจิตต และอนิรุตต มัทธุจักร (2552). 
การเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสหุงตม
ในครัวเรือนโดยฝาครอบเตาแกสชนิดวัสดุพรุน, การ
ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 
[8] Weinberg, F. (1996). Heat-Recirculation 
Burners: Principles and Some Recent 
Developments, Combustion Science and 
Technology, vol. 121, pp. 3-22.  

[9] มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Thai Industrial 
Standard, TIS) มอก. 2312-2549: (2550). เตาหุงตม
ในครัวเรือนใชกับกาซปโตร เลียมเหลว, เลม 126 
(ตอนพิเศษ 40ง)   

[10] จรินทร เจนจิตต และอนิรุตต มัทธุจักร (2553). 
อิทธิพลของวัสดุพรุนท่ีติดต้ังในฝาครอบเตาแกสชนิด
วัสดุพรุนตอประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสหุง
ตมในครัวเรือน, การประชุมเชิงวิชาการเครือขาย
พลังงานแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 6 มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดเพรชบุรี 


