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บทคัดย�อ  
 บทความนี้ได4ศึกษาถึงพฤติกรรมการไหลของส�วนผสมของแกcส LPG กับอากาศภายในท�อผสมของเตาแกcสหุ4งต4มใน
ครัวเรือนแบบ Vertical port ซึ่งเปhนเตาประเภทแรงดันต่ําด4วยวิธีพลศาสตร-ของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid 
Dynamics CFD) ซึ่งใช4โปรแกรม Fluent version 14.0 มาใช4ในการจําลองพฤติกรรมการไหลและใช4โปรแกรม Solidworks 
version 2013 ในการเขียนโมเดลท่ีใช4ในการจําลอง ซึ่งในการจําลองนั้นจะใช4วิธีการจําลองการไหลแบบไม�ราบเรียบและไม�มี
ปฏิกิริยาการเผาไหม4เข4ามาเกี่ยวข4อง และทําการเปรียบเทียบกับผลการทดลองจริงของการไหลในท�อผสมแบบ Cold test 
(Oxygen sensor) ที่ความดันหัวฉีดต่ํากว�า 5.78 kW จากผลการศึกษา พบว�า พฤติกรรมการไหลในท�อผสมจากวิธีการจําลอง
ทางพลสาสตร-ของไหลกับผลการทดลองจริงของไหลในท�อผสมมีค�าความคลาดเคล่ือนเพียงเล็กน4อยซึ่งช้ีให4เห็นว�าค�าท่ีได4จาก
ผลการจําลองสามารถแสดงถึงพฤติกรรมการไหลได4ถูกต4อง นอกจากนี้ยังพบว�าผลที่ได4จากการจําลองสามารถนําไปออกแบบ
ท�อผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมกับระหว�างเช้ือเพลิง LPG กับอากาศให4เหมาะสมยิ่งมากข้ึนต�อไป 
 
คําหลัก: พฤติกรรมการไหล, LPG, เตาแกcสหุ4งต4มในครัวเรือนแบบ Vertical port, พลศาสตร-ของไหลเชิงคํานวณ 
 
Abstract 
 This article has studied the flow characteristic of the mixture of LPG and air  inside the tube of  
vertical port household cooking stove, is the kind of low pressure  by Computational Fluid Dynamics 
(CFD).  Fluent version 14.0, which is a program used to simulate the flow characteristic and using 
Solidworks version 2013 to write the model used in the simulation. The model is used to simulate the 
flow use  turbulent flow and no involved reaction of combustion,and compared with experimental results 
of flow in a pipe mixed Cold test (Oxygen sensor) at a pressure nozzle under 5.78 kW. The study found 
that the characteristic of the flow in the pipe mix by simulation methods to  Computational Fluid 
Dynamics  with experimental results with tolerances slightly, which suggests that the values obtained 
from the simulation  results , can be shows the flow characteristic was correct. It also found that the 
results of the simulation can be designed  the mixing tube to enhance the efficiency In mix of with the 
air-fuel LPG to more nuanced. 
 
Keywords: flow characteristic, LPG ,vertical port household cooking stove, Computational Fluid Dynamic
 



CST - 15                                             การประชุมวิชาการเครือข�ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห�งประเทศไทย คร้ังท่ี 31 

                      4-7 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครนายก  

 

1. บทนํา 
 ในปwจจุบันท่ัวโลกประสบปwญหาสถานการณ-วิกฤติ
ด4านพลังงาน เน่ืองจากพลังงานท่ีใช4มีปริมาณน4อยลง และ
จะหมดลงในเวลาอันใกล4หากไม�มีการพบแหล�งพลังงาน
ใหม� นอกจากน้ี ราคาของพลังงานยังสูงค�าเพ่ิมสูงข้ึนอีก
ด4วย ดังน้ันจึงมีความจําเปhนอย�างยิ่งท่ีจะต4องมีการใช4
พลังงานอย�างคุ4มค�าหรือใช4พลังงานให4มีประสิทธิภาพท่ีสุด 
ซ่ึงเปhนการลดการใช4พลังงานน่ันเอง นอกจากปwญหา
ข4างต4นแล4ว ปwญหาโลกร4อนก็เปhนอีกปwญหาหน่ึงท่ีท่ัวโลกให4
ความสนใจ และเปhนปwญหาท่ีเก่ียวข4องกับการใช4พลังงาน
โดยตรงซึ่งเกิดจากการปลดปล�อย กcาซคาร-บอนไดอcอกไซด- 
(CO2) ห รือท่ีเรียกกัน ท่ัวไปว�า กcาซเรือนกระจก เปhน
จํานวนมาก ซ่ึงเปhนกcาซท่ีเปhนผลิตภัณฑ-ท่ีเกิดจากการเผา
ไหม4ของเช้ือเพลิงไม� ว� าจะเปhนเชื้อ เพลิงชีวมวลหรือ
เช้ือเพลิงปzโตเลียม โดยเฉพาะอย�างย่ิงการเผาไหม4เช้ือเพลิง
ท่ีเปhนผลิตภัณฑ-ปzโตเลียมซ่ึงมีการใช4อย�างกว4างขว4าง เปhน
สาเหตุหลักของการปล�อยกcาซคาร-บอนไดอcอกไซด- ดังน้ัน
หากใช4พลังงานให4มีประสิทธิภาพ นอกจากจะสามารถลด
ปwญหาด4านวิกฤตพลังงานแล4วยังช�วยลดปwญหาโลกร4อนท่ี
ประสบอยู�ในปwจจุบันอีก  
 การจัดหาและความต4องการการใช4แกcส LPG ของ
ประเทศไทยในป{ พ.ศ. 2556-2560 [1] พบว�า มีการใช4 
LPG อยู� ท่ี ม าก ท่ี สุ ด ในภาคครัว เรือน  คิด เปh น  35% 
รองลงมาคือ ในปzโตรเคมี ซ่ึงมีการใช4 32% ใช4ในการขนส�ง 
22% และภาคอุตสาหกรรม 10% ตามลําดับ นอกจากน้ี
ยังพบว�า ภาคครัวเรือนจะเปhนภาคส�วนท่ีใช4แกcส LPG ใน
อัตราส�วนท่ีสูงท่ีสุดของทุกป{ ดังน้ันหากต4องการลดการใช4
แกcส LPG ในประเทศไทย ภาคครัวเรือนจึงควรได4รับความ
สนใจก�อนเปhนอันดับแรก ซ่ึงหากสามารถลดการใช4แกcส 
LPG ในภาคครัวเรือนได4จะช�วยให4ประเทศไทยลดการ
นําเข4าแกcสแอลพีจี และลดการใช4 LPG ได4 ภาคครัวเรือน 
หรืออุตสาหกรรมร4านอาหารเปhนภาคส�วนท่ีต4องใช4เตาแกcส
หุงต4มเปhนแหล�งให4ความร4อน เน่ืองจากลักษณะของเปลว
ไฟของเตาแกcสหุงต4ม ท่ีใช4 เปhนแบบพุ� งชน (Impinging 
flame jet) ซ่ึงจะให4อัตราการถ�ายเทความร4อนท่ีสูง [2] 
ดังน้ันต4องใช4ปริมาณแกcส LPG ค�อนข4างมาก แต�เตาแกcสหุง
ต4มท่ีใช4กันอยู�ในปwจจุบันน้ันมีการเผาไหม4ในลักษณะเปzด จึงไม�
สามารถนําความร4อนท่ีได4จากการเผาไหม4มาใช4ประโยชน-ได4
อย�างเต็มท่ี เพราะว�าการถ�ายเทความร4อนจากเปลวไฟไปยัง
ภาชนะถูกจํากัดโดยการพาความร4อน (Convection) เปhน
ส�วนใหญ� ท้ังยังมีการสูญเสียความร4อนเปhนจํานวนมากไป

กับแกcสไอเสียโดยการพาความร4อน (Convection) และ
สูญเสียความพลังงานความร4อนของเปลวไฟจากการแผ�รังสี
ความร4อน (Radiation) อีกด4วย จึงทําให4เตาแกcสหุงต4มท่ีใช4
กันอยู�ในปwจจุบันมีประสิทธิภาพเชิงความร4อนสูงสุดไม�เกิน 
56% [3] (มาตรฐานฉลากเบอร- 5 ของกระทรวงพลังงาน 
ระบุประสิทธิภาพเชิงความร4อนของเตาแกcสต4องสูงกว�า 
55%) ซ่ึงถือว�ายังไม�สูงเท�าท่ีควร  
 ดังน้ันจึงมีงานวิจัยเพ่ือศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพ
เชิงความร4อนของเตาแกcสหุงต4มอย�างต�อเน่ือง โดยในป{ 
ค.ศ.1996 Jugjai และ Sanjai [4] ได4ปรับปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพเชิงความร4อนของเตาแกcสหุงต4มโดยอาศัย
หลักหมุนเวียนความร4อน (Preheat) แต�เน่ืองจากเตาแกcส
ท่ีมีอยู�น้ันเปhนหัวเตาขนาดเล็ก ต�อมาในป{ พ.ศ.2544 ณัฐ
วุฒิ รังสิมันตุชาติ [5] จึงได4ขยายขนาดเตาท่ีใหญ�ข้ึนโดยใช4
กับเตาขนาด KB-10 ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพความ
ร4อนได4 12 %   
 จากงานวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงความ
ร4อนของเตาแกcสหุงต4ม LPG ท่ีผ�านมา [3-5] พบว�าได4ให4
ความสนใจในศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงความร4อน
ของเตาแกcสแรงดันสูง หรือตามท4องตลาดเรียกว�า เตาหัวฟู� 
หรือ เตา KB ซ่ึงเปhนเตาแกcสท่ีมีใหญ�กว�าเตาแกcสหุงต4มท่ีใช4
ในครัวเรือน เช�น เตาแกcส KB-5, KB-8 และ KB-10 โดยมี
ขนาดหัวเตา 5 น้ิว 8 น้ิว และ 10 น้ิว ตามลําดับและยัง
เปhนเตาท่ีใช4แกcส LPG สูงกว�า 15 กิโลวัตต- 
 ต�อมา ในป{  พ .ศ .2558 จีร วุฒิ  และคณะ [6] ได4
ทําการศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร4อนของเตาแกcสหุงต4ม
ในครัวเรือนแบบ Vertical port ดังแสดงในรูปท่ี 1 ซ่ึงเปhน
เตาแกcสหุงต4มท่ีใช4ตามครัวเรือน มีปริมาณการใช4แกcสLPG 
สูงสุดเพียง 5.78 กิโลวัตต- ซ่ึงมีการดัดแปลงหัวเตาจาก
แบบ เดิม  Vertical port (Conventional burner ,CB) ให4
เปhนแบบหมุนวน (Swirl burner ,SB) พบว�า สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเตาจากแบบเดิม แต�เน่ืองจากข4อจํากัด 
และเวลาท่ีใช4ในการทดลอง รวมไปถึงต4องใช4ต4นทุนในการ
ทดลองท่ีค�อนข4างมาก และผลท่ีได4จากการทดลองไม�
สามารถมองเห็นถึงพฤติกรรมการไหลของของไหลภายใน
ท�อได4 

ดังน้ันงานวิจัยน้ี จึงมี วัตถุประสงค- เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการไหลของของไหล ของเตาแกcสหุงต4มแบบ 
Vertical port โดยได4ทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการไหล
ของส�วนผสมของแกcส LPG กับอากาศภายในท�อผสมของ
เตาแกcสหุ4งต4มในครัวเรือนแบบ Vertical port ด4วยวิธี
พลศาสตร-ของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid 
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Dynamics ,CFD) และทําการเปรียบเทียบความเร็วท่ีได4
จากผลการทดลอง เพ่ืออธิบายพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน และ
นําไปสู�การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงความร4อนของเตาแกcส
ต�อไปในอนาคต 

 
 
 
 
 

รูปที ่1 เตาแกcสหุงต4มแบบ Vertical port 
 

2. วิธีการการจําลอง 
 ในการศึกษาน้ีได4ทําการจําลองพฤติกรรมการไหล
ของของไหลในเตาแกcสของเตาแกcสหุงต4มแบบ Vertical 
port โดยแบ� งเปhนการจําลองพลศาสตร-ของไหลเชิ ง
คํานวณและการทดลองซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 
2.1 พลสาสตร3ของไหลเชิงคํานวณ 
 2.1.1 การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา  
 ในการศึกษาครั้งน้ีได4ทําการจําลองในลักษณะ 3 มิติ
โดยจะแยกท�อผสมในการศึกษา ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดใน
รูปท่ี 2 และ3 โดยข4อมูลของหัวเตาแสดงในตารางท่ี 1 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2 แบบจําลองสามมิติท�อผสมด4านนอก 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3 แบบจําลองสามมิติท�อผสมด4านใน 

ตารางท่ี 1 ข4อมูลหัวเตาแกcสหุงต4มแบบ Vertical port  
ท่ีใช4ในการศึกษา 

ชื่อ ขนาด จํานวน 
หัวฉีดท�อผสมด4านใน เส4นผ�าศูนย-กลาง 

0.4 mm 
1 ท�อ 

หัวฉีดท�อผสมด4านนอก เส4นผ�าศูนย-กลาง 
0.8 mm 

1 ท�อ 

ทางเข4าอากาศท่ีหัวฉีด
ท�อผสมด4านใน 

เส4นผ�าศูนย-กลาง 
4.2 mm 

4 รู 

ทางเข4าอากาศท่ีหัวฉีด
ผสมด4านนอก 

เส4นผ�าศูนย-กลาง 
4.2 mm 

4 รู 

พ้ืนท่ีทางออก 
ท�อผสมด4านใน 

พ้ืนท่ีทางออก 
530.66 mm2 

1 รู 

พ้ืนท่ีทางออก 
ท�อผสมด4านนอก 

พ้ืนท่ีทางออก 
283.38 mm2 

6 รู 

ความยาว 
ท�อผสม 

ความยาว 
156 mm 

2 ท�อ 

 
 2.1.2 การกําหนด Grid ท่ีใช�ในการทดลอง 
 ใน ก าร กํ าห น ด  Grid จ ะ ใช4  Grid ส าม เห ลี่ ย ม
(Tetrahedral Grid) ในการศึกษา ซ่ึงจากทําการทดสอบ
เมทได4เลือกใช4เมทท่ีมีความละเอียดสูง และละเอียดสูง
ท่ีสุดบริเวณหัวฉีด โดยท�อผสมด4านนอกมีจํานวน Grid 
558,725 Grid และท�อผสมด4านในจํานวน 234,228 Grid 
ดังแสดงในรูปท่ี 4 และ5 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 4 Grid ท�อผสมด4านนอกท่ีใช4ในการศึกษา 

 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5 Grid ท�อผสมด4านในท่ีใช4ในการศึกษา 
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 2.1.3 แบบจําลองความปUVนปWวน  
 ในแบบจําลองความปw�นป�วนได4เลือกใช4ความปw�นป�วน
แบบ RNG K-ε เน่ืองจากเปhนปwญหาของการไหลของสาร
ทํางานหลายชนิดท่ีมีสถานะเปhนกcาซซ่ึงจะเปhนไปตาม
งานวิจัย Azeman Mustafa และ Noor Shawal Nasri 
[7] จากน้ันแบบจําลองความปw�นป�วนจะถูกนํามาวิเคราะห-
ร�วมกับ species transport model เน่ืองจากเปhนปwญหา
ของการไหลของของไหลหลายชนิดท่ีมีสถานะเปhนแกcส 
เช�นเดียวกับงานวิจัยของ ณรงศักดิ์ ปzยะไพร [8] เน่ืองจาก
มีลักษณะปwญหาท่ีคล4ายกัน 
 2.1.4 ขอบเขตและเง่ือนไขในการจําลอง  
 ขอบเขตและเง่ือนไข ค�าตัวแปรจะแสดงในรูปท่ี 6 
และ 7 โดยเง่ือนไขการคํานวณแสดงในตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6 ขอบเขตเง่ือนไขในการคํานวณ CFD ท�อผสมตัว 
 
 
 
 
 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 

 
(b) 

รูปท่ี 7 (a) ขอบเขตเงื่อนไขในการคํานวณ CFD ท�อผสม
ด4านนอก (b) ขอบเขตเงือ่นไขในการคํานวณ CFD ที่บริเวณ

ทางเข4าของอากาศส�วนแรกและทางเข4าของ LPG 

ตารางท่ี 2 เง่ือนไขการคํานวณ CFD [8] 
 
2.2 การทดลอง 
 รูปท่ี 8 แสดงแผนภาพการทดลองซ่ึงประกอบไปด4วย 
เตาแกcสหุงต4มแบบ Vertical port ,ถังแกcสแอลพีจี (LPG 
Tank) ,ตัววัดอัตราการไหลของแกcส (Gas Flow Meter) ,
เค ร่ือ งวั ด ความ เร็ วลม  (Hot Wire anemometer) ย่ี ห4 อ 
Testo-435 โดยมีค�าความคลาดเคลื่อน ±0.03 m/s หรือ 5% 
ของค�าท่ีอ�านได4 ,U-Tube Manormeter, Thermometer 

 ในการทดลองน้ีจะทําการปล�อยแกcสจากถังท่ีอัตรา
การไหล 1.5, 2, 2.5 และ 3 kg/hr โดยท่ีไม�มีการจุดไฟ
แล4วทําการเก็บผลข4อมูลของความเร็วจากการทดลองท่ี
ตําแหน�งต�างๆ ดังในรูปท่ี 9 และ 10 เพ่ือเก็บและวิเคราะห-
ผลท่ีได4จากการทดลอง และนําผลท่ีได4ไปกําหนดเง่ือนไข
ขอบเขตใน CFD แล4วนําผลท่ีได4จาก CFD  ไปเปรียบเทียบ
กับผลท่ีได4จากการทดลอง โดยใช4อุปกรณ-วัดความเร็วลม 
(Hot wire anemometer) วัดความ เร็วของอากาศ ท่ี
ทางเข4าท่ี หัวฉีดและทางเข4าของท�อผสมรวมไปถึงวัด
ความเร็วของอากาศท่ีทางออกของท�อผสมโดยทําการ
ทดลองซํ้า 3 ครั้ง  

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 แผนภาพการทดลอง 

Condition Pattern 
Inlet boundary 

condition 
Pressure inlet (Air gage pressure inlet = 
0 Pa) 
Pressure inlet (LPG gage pressure inlet = 
687Pa, 1,080Pa, 1142Pa, 1913 Pa) 

outlet boundary 
condition 

Pressure outlet (Air gage pressure outlet 
= 0 Pa) 

time Stead state 

Near-wall 
Treatment 
method 

Standard wall function 

Turbulence model RNG K-ε model 
other Species transport 
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การหาเปอร-เซ็นความคลาดเคลื่อนของความเร็วเม่ือเทียบ
ผลจากการทดลองกับ CFD หาได4จากสมการ  

   
Exp

100*CFD)(Exp%error −=  (1) 

 เม่ือ %error  คือ เปอร-เซ็นค�าความคลาดเคลื่อน 
       Exp  คือ ข4อมูลจากการทดลอง 
       CFD  คือ ข4อมูลจาก CFD 
 

3. ผลการศึกษา 
3.1 การเปรียบเทียบผลการจําลองกับผลการทดลอง 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 ตําแหน�งการวัดความเร็วของอากาศท่ีท�อผสมด4านนอก 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 10 ตําแหน�งการวัดความเร็วของอากาศท่ีบริเวณทางเข4า

อากาศส�วนแรกท่ีหัวฉีด และท�อผสมด4านนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11 การเปรียบเทียบความเร็วในการไหลของอากาศส�วน
แรกท่ีตําแหน�ง Po1 และ Po2 ของท�อผสมด4านนอกท่ีอัตราการ 

ไหลต�างๆของ LPG 

 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 12 การเปรียบเทียบความเร็วในการไหลของอากาศส�วน

แรกท่ีตําแหน�งหัวฉีด No1 ถึง No4 ของท�อผสมด4านนอกท่ี
อัตราการไหลต�างๆของ LPG 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 13 การเปรียบเทียบความเร็วในการไหลของของผสมท่ี

ตําแหน�งทางออก Mo1 ถึง Mo4 ของท�อผสมด4านนอก 
ท่ีอัตราการไหลต�างๆของ LPG 

 จากรูปที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบความเร็วในการ
ไหลของอากาศส�วนแรกที่ตําแหน�ง Po1 และ Po2 ของท�อ
ผสมด4านนอกเมื่อพิจารณาที่อัตราการไหลต�างๆของ LPG 
พบว�าเมื่ออัตราการไหลของ LPG (Mass flow rate) เพิ่มข้ึน
ทําให4ความเร็วของอากาศส�วนแรก (Primary air) ที่ Po1 
และ Po2 เพิ่มข้ึนซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนําอากาศส�วนแรกที่
มากขึ้นของหัวฉีด และพบว�าความเร็วของอากาศที่ Po1 
และ Po2  มีความเร็วที่ใกล4เคียงกันเน่ืองจากเปhนการเหนียว
นําอากาศจากหัวฉีดตัวเดียวกันและมีขนาดของพื้นท่ีหน4าตัด
เท�ากัน นอกจากนี้ ท่ีอัตราการไหลใดๆ ของ LPG พบว�า
ความเร็วของ Po1 และ Po2 จาก CFD และจากการทดลองมี
ค�าใกล4เคียงกันซึ่งมีค�าความคลาดเคล่ือนส�วนใหญ�อยู�ที่ 3% 
 จากรูปที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบความเร็วในการ
ไหลของอากาศส�วนแรกที่ตําแหน�งหัวฉีด No1 ถึง No4 ของ
ท�อผสมด4านนอก เมื่อพิจารณาที่อัตราการไหลต�างๆของ 
LPG พบว�า ลักษณะความเร็วของอากาศส�วนแรก (Primary 
air) ที่  No1, No2, No3 และ No4 มีพฤติกรรมคล4ายกันด4วย
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เหตุผลเดียวกันกับรูปท่ี 11 ซึ่งพบว�าความเร็วของอากาศที่ 
No1, No2, No3 และ No4 จาก CFD และจากการทดลองมี
ค�าใกล4เคียงกันซึ่งมีค�าความคลาดเคล่ือนส�วนใหญ�อยู�ท่ี 2% 
 จากรูปท่ี13 การเปรียบเทียบความเร็วในการไหลของ
ของผสมที่ตําแหน�งทางออก Mo1 ถึง Mo4 ของท�อผสมด4าน
นอกเมื่อพิจารณาที่อัตราการไหลต�างๆของ LPG พบว�าเมื่อ
อัตราการไหลของ LPG (Mass flow rate) เพิ่ม ข้ึนทําให4
ความเร็วของของผสม ที่ Mo1 ถึง Mo4 เพิ่มข้ึนซึ่งเปhนผลมา
จากความเร็วของอากาศที่ Po1, Po2, No1, No2, No3 และ 
No4  มีความเร็วที่เพิ่มข้ึนที่อัตราการไหลใดๆของ LPG และ
พบว�า Mo1 ถึง Mo4  มีความเร็วที่ใกล4เคียงกันเนื่องจากมี
ขนาดของพื้นที่หน4าตัดเท�ากัน นอกจากนี้ที่อัตราการไหลใดๆ 
ของ LPG พบว�าความเร็วของของผสม Mo1 ถึง Mo4 จาก 
CFD และจากการทดลองมีค�าใกล4เคียงกันซึ่งมีค�าความ
คลาดเคล่ือนส�วนใหญ�อยู�ที่ 2% 
 

 
 

 
 
รูปท่ี 14 ตําแหน�งการวัดความเร็วของอากาศท่ีท�อผสมด4านใน 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 15 ตําแหน�งการวัดความเร็วของอากาศท่ีบริเวณทางเข4า

อากาศส�วนแรกท่ีหัวฉีด และท�อผสมด4านใน 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 16 การเปรียบเทียบความเร็วในการไหลของอากาศส�วน
แรก ท่ีตําแหน�ง Pi1 และ Pi2  ของท�อผสมด4านในท่ีอัตราการ

ไหลต�างๆของ LPG 

 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 17 การเปรียบเทียบความเร็วในการไหลของอากาศส�วน

แรกท่ีตําแหน�งหัวฉีด Ni1 ถึง Ni4 ของท�อผสมด4านใน 
ท่ีอัตราการไหลต�างๆของ LPG 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 18 การเปรียบเทียบความเร็วในการไหลของของผสมท่ี
ตําแหน�งทางออก Mi ของท�อผสมด4านนอกท่ีอัตราการไหล

ต�างๆของ LPG 
 จากรูปที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบความเร็วในการ
ไหลของอากาศส�วนแรกที่ตําแหน�ง Pi1 และ Pi2 ของท�อผสม
ด4านในเมื่อพิจารณาที่อัตราการไหลต�างๆของ LPG พบว�า
เมื่ออัตราการไหล (Mass flow rate) เพ่ิมขึ้นทําให4ความเร็ว
ของอากาศส�วนแรก (Primary air) ที่ Pi1 และ Pi2 เพิ่มข้ึนซึ่ง
เกิดจากการเหน่ียวนําอากาศส�วนแรกที่มากข้ึนของหัวฉีด 
และพบว�าความเร็วของอากาศที่ Pi1 และ Pi2  มีความเร็วที่
ใกล4เคียงกันเนื่องจากเปhนการเหนยีวนําจากหัวฉีดตัวเดียวกัน
และมีขนาดของพื้นที่หน4าตัดเท�ากัน นอกจากนี้ที่อัตราการ
ไหลใดๆของ LPG พบว�าความเร็วของอากาศที่ Pi1 และPi2 

จาก CFD และจากการทดลองมีค�าใกล4เคียงกันซึ่งมีค�าความ
คลาดเคล่ือนส�วนใหญ�อยู�ที่ 8% 
 จากรูปที่17 แสดงการเปรียบเทียบความเร็วในการไหล
ของอากาศส�วนแรกที่ตําแหน�งหัวฉีด Ni1 ถึง Ni4 ของท�อผสม
ด4านใน เมื่อพิจารณาท่ีอัตราการไหลต�างๆของ LPG ลักษณะ
ความเร็วของอากาศส�วนแรก (Primary air) ที่ Ni1, Ni2, Ni3 
และ Ni4 มีพฤติกรรมคล4ายกันด4วยเหตุผลเดียวกันกับรูปที่ 
16  ซึ่งพบว�าความเร็วของ Ni1, Ni2, Ni3 และ Ni4 จาก CFD 
และจากการทดลองมี ค� าใกล4 เคี ย งกั น ซึ่ งมี ค� าค วาม
คลาดเคล่ือนส�วนใหญ�อยู�ที่ 3%  
 จากรูปที่ 18 การเปรียบเทียบความเร็วในการไหลของ
ของผสมที่ตําแหน�งทางออก Mi ของท�อผสมด4านนอก เมื่อ
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พิจารณาที่อัตราการไหลต�างๆ พบว�าเมื่ออัตราการไหลของ 
LPG (Mass flow rate) เพิ่มขึ้นทําให4ความเร็วของของผสม
ท่ี Mi เพิ่มข้ึนซึ่งเปhนผลมาจากความเร็วของอากาศที่ Pi1, Pi2, 
Ni1, Ni2, Ni3 และ Ni4  มีความเร็วที่เพิ่มข้ึนที่อัตราการไหล
ใดๆของ LPG นอกจากนี้ที่อัตราการไหลใดๆของ LPG พบว�า
ความเร็วของของผสม Mi  จาก CFD และจากการทดลองมี
ค�าใกล4เคียงกันซึ่งมีค�าความคลาดเคล่ือนส�วนใหญ�อยู�ที่ 3% 

 
3.2 แสดงลักษณะการไหลของของไหลท่ีทhอผสมของเตา
ด�านนอก และด�านใน 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 19 Contours แสดงความเร็ว (m/s) ในการไหลของ
ของไหลท้ังหมดในท�อผสมด4านนอก 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 20  Vector แสดงความเร็ว (m/s)  ในการไหลของ

ของไหลท้ังหมดท่ีท�อผสมด4านนอก 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 21  Contours แสดงความเร็ว (m/s) ในการไหล
ของของไหลท่ีหัวฉีดของท�อผสมด4านนอก 
 

 
 

 
 
รูปท่ี 22  Vector แสดงความเร็ว (m/s) ในการไหลของ
ของไหลท่ีหัวฉีดของท�อผสมด4านนอก 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 23  Contours แสดงความเร็ว (m/s)ในการไหลของ

ของไหลในท�อผสมด4านใน 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 24  Vector แสดงความเร็ว (m/s) ในการไหลของ

ของไหลในท�อผสมด4านใน 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 25  Contours แสดงความเร็ว (m/s) ในการไหล

ของของไหลท่ีหัวฉีดของท�อผสมด4านใน 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 26  Vector แสดงความเร็ว (m/s) ในการไหลของ 

ของไหลท่ีหัวฉีดของท�อผสมด4านใน 
  
 จากรูปที่  19 ถึง 22 Contours และ Vector แสดง
ความเร็ว (m/s) ในการไหลของของไหลทั้งหมดในท�อผสม
ด4านนอก รวมถึงแสดงContours และVector การไหลของ
ของไหลที่หัวฉีดของท�อผสมด4านนอก ซึ่งจากพฤติกรรมของ 
Contours และ Vector แสดงให4เห็นว�าอากาศส�วนแรกที่
บริเวณหัวฉีดและที่ท�อผสมถูกเหนี่ยวนําเข4าสู�ท�อผสมโดยที่
อากาศที่ถูกเหนี่ยวนําที่หัวฉีดซึ่งมีขนาดพื้นที่ๆ เล็กกว�าที่ท�อ
ผสมจะมีความเร็วที่สูงกว�า และจะมีความเร็วสูงสุดที่บริเวณ
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ใกล4หัวฉีด จากนั้นเมื่ออากาศที่ถูกเหนี่ยวนําผสมกับ LPG ใน
ท�อผสมความเร็วในการไหลของของผสมจะลดลง โดย
ความเร็วจะลดลงเรื่อยๆตามขนาด และความยาวของท�อ
ผสม จากนั้นความเร็วของของผสมจะถูกกระจายความเร็ว
โดยแผ�นกระจายแรงดันที่บริเวณหัวเตาซึ่งเปhนผลทําให4
ความเร็วที่บริเวณทางออกของท�อผสมมีความเร็วที่ใกล4เคียง
กันทุกรู  นอกจากนี้ยังพบว�าที่ผนังของท�อผสมจะมีความเร็ว
ต่ําซึ่งเกิดจากแรงเสียดทานของผนังท�อ  
 จากรูปที่  23 ถึง 26 Contours และ Vector แสดง
ความเร็ว (m/s) ในการไหลของของไหลทั้งหมดในท�อผสม
ด4านใน รวมถึงแสดงContours และVector การไหลของ
ของไหลที่หัวฉีดของท�อผสมด4านในซึ่งจากพฤติกรรมของ 
Contours และ Vector แสดงให4เห็นว�าอากาศส�วนแรกที่
บริเวณหัวฉีดและที่ท�อผสมถูกเหนี่ยวนําเข4าสู�ท�อผสมโดยที่
อากาศที่ถูกเหนี่ยวนําที่หัวฉีด ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ๆเล็กกว�าที่ท�อ
ผสมจะมีความเร็วที่สูงกว�า และจะมีความเร็วสูงสุดที่บริเวณ
ใกล4หัวฉีด จากนั้นเมื่ออากาศที่ถูกเหนี่ยวนําผสมกับ LPG ใน
ท�อผสมความเร็วในการไหลของของผสมจะลดลง โดย
ความเร็วจะลดลงเรื่อยๆตามขนาด และความยาวของท�อ
ผสม จากนั้นจะมีความเร็วเพิ่มข้ึนอีกคร้ังที่บริเวณทางออก
ของท�อผสมเนื่องจากขนาดของบริเวณทางออกมีขนาดเล็ก
กว�าในท�อผสม 
 จากพฤติกรรมที่กล�าวในรูปที่ 19 ถึง 22 และรูปที่ 23 
ถึง 26 บ�งบอกว�า CFD สามารถจําลองพฤติกรรมการไหลได4
อย�างถูกต4อง นอกจากนี้ยังพบว�าผลท่ีได4จากการจําลอง
สามารถนําไปออกแบบท�อผสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผสมกับระหว�างเช้ือเพลิง LPG กับอากาศให4เหมาะสมยิ่งมาก
ข้ึนต�อไป 
 

4.สรุป 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการไหลของเตาแกcสหุ4งต4มใน
ครัวเรือนแบบ vertical port โดยพลศาสตร-ของไหลเชิง
คํานวณ พบว�า 
 1. เมื่ อ อัตราการไหลของ LPG เพิ่ ม ข้ึนทําให4 การ
เหนี่ยวนําของอากาศเพิ่มข้ึนซึ่งเปhนผลให4ความเร็วของของ
ไหลบริเวณทางเข4าและทางออกของท�อผสมเพิ่มข้ึน 
 2. ความเร็วที่ทางออกของท�อผสมด4านนอก กับท�อ
ผสมด4านในมีความเร็วที่ต�างกันเนื่องจากมีขนาดของหัวฉีดที่
ต�างกันและขนาดของพ้ืนที่ทางออกที่ต�างกัน 
 3. เมื่อเปรียบเทียบจาก CFD กับผลการทดลองพบว�า 
มีค�าความคลาดเคล่ือนส�วนใหญ�ของท�อผสมด4านนอกอยู�ที่ 
2% และมีค�าความคลาดเคล่ือนส�วนใหญ�ของท�อผสมด4านใน
อยู�ที่ 3% 
 4. จากพฤติกรรมการไหลสามารถบ�งบอกถึงลักษณะ
การไหลในท�อผสมได4อย�างถูกต4อง 
 5. CFD สามารถจําลองพฤติกรรมการไหลของเตา
แกcสหุ4งต4มในครัวเรือนแบบ vertical port ได4อย�างถูกต4อง 
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