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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนมิติหัวฉีดของเตาแก๊สหุงต้มแอลพีจีต่อประสิทธิภาพเชิง
ความร้อน เพื่อแสดงปริมาณการเหนี่ยวน าอากาศส่วนแรก ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และการปลดปล่อยมลพิษของเตาแก๊สหุงต้ม
ชนิดความดันสูงขนาด KB-5 โดยปรับปรุงเตาใหม่เพื่อให้ได้สมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ภายใต้การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
หัวฉีดแก๊สเช้ือเพลิง (Di) และระยะยื่นของหัวฉีดแก๊ส (Z) หัวเตาถูกทดสอบที่ความดันแก๊สเช้ือเพลิง (P) ในช่วง 0.05 ถึง 1.34 บาร์ 
ภายใต้การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหัวฉีดแก๊สในช่วงจาก 0.6 ถึง 1.2 มิลลิเมตร ในขณะที่การปรับเปลี่ยนระยะยื่นของหัวฉีด
แก๊สอยู่ในช่วง 0 ถึง 10 มิลลิเมตร การทดสอบสมรรถนะการเผาไหม้ของเตาใช้การทดสอบตามมาตรฐาน DIN EN 203-2 ผลจาก
การศึกษาพบว่า ปริมาณการเหนี่ยวน าอากาศส่วนแรกจะลดลงเมื่อเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหัวฉีดแก๊ส ซึ่งส่งผลให้เกิดการเผา
ไหม้ไม่สมบูรณ์ และปลดปล่อยปริมาณ CO สูง พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหัวฉีดแก๊สที่เหมาะสมคือ 0.8 มิลลิเมตร เนื่องจาก
ให้ค่าสมรรถนะสูง ในขณะที่การปรับเปลี่ยนระยะยื่นของหัวฉีดแก๊ส พบว่าจะได้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดที่ระยะยื่นของ
หัวฉีดแก๊สที่เหมาะสมคือ 7.5 มิลลิเมตร อีกทั้งที่ระยะยื่นของหัวฉีดนี้ยังคงมีปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ CO น้อยที่สุด 
ค ำหลัก: เตาแก๊สหุงตม้, การเหนีย่วน าอากาศส่วนแรก, หัวฉีดแก๊ส, ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
 
Abstract 
 This research aims to study the effects of injector orifice dimensions of LPG cooking burner on 
thermal efficiency. The level of the primary air entrainment, thermal efficiency and pollutants emission were 
performed using high-pressure burner type i.e. KB-5 size. The present paper have suggested performance 
improvement through different designs modifications in the injector orifice diameter (Di) and extended nozzle 
(Z). The burner with a fuel gas pressure (P) of 0.05-1.34 bar was tested at various injector orifice diameters 
ranging from 0.6-1.2 mm. Moreover, the extended nozzle was varied from 0-10 mm. The DIN EN 203-2 
standard was applied to performance burner test. The results show that the levels of primary air entrainment 
are decreased with increasing injector orifice diameter. Therefore, incomplete combustion may occur with a 
high level of CO emissions. The optimum injector orifice diameter was observed at 0.8 mm with high-
performance. While varying the extended nozzle, the maximum thermal efficiency was observed at an 
optimum extended nozzle of 7.5 mm. Moreover, this extended nozzle also emits lowest concentration of 
carbon monoxide (CO).     
Keywords: Cooking burner, Primary air entrainment, Injector orifice, Thermal efficiency 

 
1. บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็น
เช้ือเพลิงที่สะอาดเผาไหม้ได้สมบูรณ์และสะดวกต่อการใช้งาน 
จากสถิติการใช้พลังงานของกระทรวงพลังงาน [1] พบว่า
ประเทศไทยมีการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว หรือแก๊ส LPG 

(Liquefied Petroleum Gas) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี 
โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ.2554 มีการใช้แก๊ส LPG ใน
ปริมาณ 5,663 ล้านลิตร, 6,587 ล้านลิตร, 6,450 ล้านลิตร, 
7,194 ล้านลิตร และ 7,936 ล้านลิตร ตามล าดับ ทั้งนี้พบว่า
ภาคครัวเรือนใช้แก๊ส LPG ในสัดส่วนที่สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
38.6 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด [1] ดั้งนั้นเราจึงน าองค์ความรู้
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มาพัฒนาหัวเตาแก๊สหุงต้มที่ใช้ในภาคครัวเรือน โดยพัฒนา
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน เพื่อช่วยประหยัดการใช้พลังงาน
แก๊ส LPG ให้น้อยลง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่
ประชาชนและใช้ประโยชน์จากพลังงานเช้ือเพลิงแก๊ส  LPG 
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เตาแก๊สหุงต้มที่น ามาใช้ในปัจจุบันนั้นมีการเผาไหม้ใน
ลักษณะเปิดจึงไม่สามารถน าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้มา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพราะว่าการถ่ายเทความร้อนจาก
เปลวไฟไปยังภาชนะถูกจ ากัดโดยการพาความร้อนเป็นส่วน
ใหญ่ อีกทั้งยังมีการสูญเสียความร้อนเป็นจ านวนมากไปกับแก๊ส
ไอเสียโดยการพาความร้อน [2] ซึ่งท าให้เตาแก๊สหุงต้มมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ค่อนข้างต่ า ดังนั้นจึงท าให้เกิด
แนวความคิดที่จะท าให้เตาแก๊สหุงต้มมีประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนที่สูงขึ้น โดยการน าความร้อนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่   
[3-8] ซึ่งจะน าเอาวัสดุพรุนเข้ามาช่วยในการหมุนเวียนความ
ร้อน เนื่องจากวัสดุพรุนมีลักษณะเด่นคือ สามารถเป็นได้ทั้ง
ตัวรับความร้อนและตัวแผ่รังสีความร้อน โดยจะน าความร้อน
จากไอเสียมาท าการอุ่นอากาศส่วนแรก (Primary Air) ก่อนที่
จะผสมกับ เ ช้ือ เพลิ ง  ซึ่ งจะ ช่วยท า ให้ เ ตาแก๊สหุ งต้ มมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงขึ้น  นอกจากนี้ยังพบว่ามี
การศึ กษาการพัฒนารูทางออกของเปลวไฟ  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้ม โดยการปรับปรุง
หัวเตาแก๊สแบบทั่วไป (Conventional Burner, CB) มาเป็น
แบบหมุนวน (Swirl Burner, SB) การไหลแบบหมุนวนของ
เปลวไฟส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนสู่ภาชนะมากขึ้น [9] 
เนื่องจากการหมุนวนของเปลวไฟก่อให้เกิดแรงเฉือน ซึ่งช่วย
เพิ่มระยะเวลาในการสัมผัสของเปลวไฟกับภาชนะ และการ
ผสมของเช้ือเพลิงกับอากาศ [10-12]  นอกจากนี้ยังพบว่าการ
ไหลแบบหมุนวนช่วยดึงดูดอากาศส่วนที่สองมากขึ้น [13] 
ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ Abraham Tamir 
และคณะ 1992 [14] ได้ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
เตาแก๊สหุงต้มที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหม้ 
ซึ่งพบว่าหัวเผาแบบหมุนวนที่ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
สูงสุดจะมีลักษณะเฉพาะคือ มุมเงยเท่ากับ 26 องศา มุมเอียง
เท่ากับ 15 องศา โดยประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดของเตา
แบบเดิมมีค่าประมาณ 52% แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้แบบ SB 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดของเตามีค่าประมาณ 58% 
ทั้งนี้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มอาศัยการ
ถ่ายเทความร้อนของเปลวไฟเป็นหลัก ดังนั้นระยะห่างระหว่าง
หัวเตาถึงก้นภาชนะจึงมีความส าคัญ [15, 16] ด้วยเช่นกัน 

ในอดีตที่ผ่านมาการออกแบบและสร้างชุดหัวเผา ยังท า
ได้ไม่ดีเช่น มิติของหัวฉีด มิติของท่อผสม และมิติของหัวเผาไม่
สัมพันธ์กัน ส่งผลให้ปริมาณอากาศส่วนแรกที่ถูกเหนี่ยวน าเข้า
มาผสมกับแก๊สเช้ือเพลิงมีปริมาณต่ า และเมื่อมีการเผาไหม้โดย

การอุ่นอากาศยิ่งท าให้ปริมาณอากาศส่วนแรกที่ใช้ในการเผา
ไหม้ลดต่ าลงอีก [17] เนื่องจากอากาศที่ถูกอุ่นให้มีอุณหภูมิ
สูงขึ้นจะเกิดการขยายตัว จากปริมาณอากาศที่ไม่เพียงพอท า
ให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิดมลพิษสูงและให้ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนต่ าจึงส่งผลให้ไม่ประหยัดพลังงาน จากความส าคัญ
ของปริมาณอากาศส่วนแรกที่ใช้ในการเผาไหม้นี้ จึงท าให้มีผู้ท า
การศึกษาถึงคุณลักษณะการเหนี่ยวน าอากาศส่วนแรกของชุด
หัวเผา โดย Pritchard และคณะ 1977 [18] ศึกษาทางทฤษฎี
ถึงอิทธิพลของตัวแปรต่างๆที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของการ
เหนี่ยวน าอากาศส่วนแรกที่ใ ช้ในการเผาไหม้  โดยอาศัย
หลักการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัมของเจ็ตที่ไหลผ่าน
ภายในหัวฉีดแก๊สและท่อผสม พบว่าการเหนี่ยวน าอากาศส่วน
แรกขึ้นอยู่กับอัตราการป้อนเช้ือเพลิง ชนิดของแก๊สเช้ือเพลิง 
มิติของหัวฉีด มิติของท่อผสม และมิติของหัวเผา ต่อมา Singh 
และคณะ 1999 [19] สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อ
ศึกษาปริมาณการเหนี่ยวน าอากาศส่วนแรกแล้วเปรียบเทียบ
กับผลทางด้านทฤษฎี [18] โดยท าการปรับความหนาแน่นของ
แก๊สเช้ือเพลิง พบว่าผลจากการศึกษาให้ค่าใกล้เคียงกับทฤษฎี 
โดยปริมาณการเหนี่ยวน าอากาศส่วนแรกจะสูงขึ้นเมื่อเพิ่ม
ความหนาแน่นของแก๊สเช้ือเพลิง และเมื่อเร็วๆนี้ Singh และ
คณะ 2003 [20] ศึกษาปริมาณอากาศส่วนแรกจากการทดลอง
เพื่อเปรียบเทียบกับผลทางด้านทฤษฎี [18] พบว่าผลจาก
การศึกษาให้ค่าใกล้เคียงกับทฤษฎี โดยปริมาณการเหนี่ยวน า
อากาศส่วนแรกจะสูงขึ้นเมื่อเพิ่มสัดส่วนของขนาดท่อผสมต่อรู
หัวฉีดแก๊ส จากการศึกษาที่ผ่านมานั้นการหาปริมาณอากาศ
ส่วนแรกที่ใช้ในการเผาไหม้จะพิจารณาเฉพาะกรณีไม่มีการเผา
ไหม้ (Cold Test) ซึ่งไม่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการ
ท างานของเตาแก๊สหุงต้ม 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะท าการศึกษาอิทธิพลของขนาดรู
หัวฉีดแก๊สและระยะยื่นของหัวฉีดต่อปริมาณการเหนี่ยวน า
อากาศส่วนแรก กรณีที่มีการเผาไหม้ (Hot Test) พร้อมทั้ง
รายงานผลค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนและการปลดปล่อย
มลพิษของหัวเตาแก๊สหุงต้มขนาด KB-5 ภายใต้การปรับขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูหัวฉีดแก๊สเช้ือเพลิงในช่วงจาก 0.6 ถึง 
1.2 มิลลิเมตร และปรับเปลี่ยนระยะยื่นของหัวฉีดแก๊สอยู่
ในช่วง 0 ถึง 10 มิลลิเมตร ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานช่วยน าไปสู่
การออกแบบชุดหัวเผาที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไปในอนาคต 
 
2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองหาปริมาณการเหนี่ยวน า
อากาศส่วนแรก ประสิทธิภาพเชิงความร้อนและการปลดปล่อย
มลพิษของหัวเตามีลักษณะดังรูปที่ 1 
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1. แก๊ส LPG 
2. Pressure Regulator 
3. Manometer 
4. เตาแก๊สหุงต้ม 

5. หม้อขนาด 45 ซม. 
6. Hood 
7. Exhaust Gas Analyzer 
8. Data Logger 

 9. คอมพิวเตอร ์
10. เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอล 
11. กล้องดิจิตอล 
12. ท่อดูดแก๊สผสม 

รูปที่ 1 ชุดอุปกรณ์การทดลองเตาแก๊สหุงต้ม 
 
ซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นชุดหัว

เตาแก๊สหุงต้มที่ใช้ในการทดสอบซึ่งจะเป็นเตาแก๊สที่มีขายกัน
ทั่วไปตามท้องตลาด (Conventional Burner, CB) ซึ่งการ
ทดลองในครั้งนี้จะใช้หัวเตาขนาด KB-5 โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของหัวเตาเท่ากับ 5 นิ้ว และท าการปรับขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางรูหัวฉีดแก๊สและระยะยื่นหัวฉีด ตามตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1 รายละเอียดมิติหัวฉีดแก๊สที่ทดสอบ 
มิติของเตา ขนาดมิติที่ทดสอบ 

เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด
แก๊สเชื้อเพลิง (Di), มิลลิเมตร 

0.6, 0.7, 0.8, 1.0 และ 1.2 

ระยะยื่นของหัวฉีด (Z), 
มิลลิเมตร 

0, 2.5, 5, 7.5 และ 10 

 
โดยเตาแก๊สหุงต้มมีขนาดพื้นที่รูทางออกของเปลวไฟ

รวมเท่ากับ 245.437 ตารางมิลลิเมตร พื้นที่หน้าตัดคอคอด
เท่ากับ 314.159 ตารางมิลลิเมตร และขนาดรูหัวฉีดแก๊ส 5 
ขนาด ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นในตารางที่ 1 ส่วนที่สองของชุด
การทดลองจะเป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและเก็บข้อมูลใน
การทดลองโดยอาศัยเครื่องวัดปริมาณแก๊สไอเสีย (Exhaust 
Gas Analyzer) ของบริษัท Entech รุ่น Testo 350 ซึ่งเป็น 
Electromechanical Sensor วัดในลักษณะไอเสียแห้ง (Dry 
Basis) ซึ่งค่าที่วัดได้จะมีความคลาดเคลื่อน 0.05 เปอร์เซ็นต์ 

และอุปกรณ์เก็บบันทึกค่าอุณหภูมิ ใช้ Data Logger รุ่น Midi 
Logger GL220 ในการเก็บบันทึกค่าอุณหภูมิของน้ า ณ เวลา
ใดๆ ซึ่งจะท าการพ่วงกับคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ทดลองหาค่า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้ม 

ขั้นตอนการทดลองเริ่มจากการเปิดแก๊สเช้ือเพลิงจากถัง
บรรจุแก๊ส ซึ่งจะใช้ Pressure Regulator เป็นตัวควบคุม
ปริมาณการไหลของแก๊สเช้ือเพลิง โดยมีการช่ังน้ าหนักของแก๊ส
เช้ือเพลิง LPG ที่ลดลงจากการทดลองด้วยเครื่องช่ังน้ าหนัก
ดิจิตอลเพื่อค านวณหาอัตราการไหลเชิงมวลของแก๊ส ( LPGm ) 
ขณะเดียวกันความดันของแก๊ส เ ช้ือ เพลิ งจะถูกวัดด้ วย 
Manometer ที่เป็นปรอท จากนั้นแก๊สจะถูกพ่นออกจากหัวฉีด
เข้าไปในท่อผสม อากาศที่อยู่รอบๆทางเข้าท่อผสมจะถูก
เหนี่ยวน าผ่านช่องอากาศส่วนแรกเข้าไปในท่อผสมพร้อมๆ กับ
แก๊สเช้ือเพลิงโดยอาศัยการถ่ายเทโมเมนตัมระหว่างแก๊ส
เช้ือเพลิงและอากาศโดยรอบ จากนั้นส่วนผสมของอากาศส่วน
แรกและแก๊สเชื้อเพลิงจะไหลผ่านรูทางออกเปลวไฟ และลุกติด
ไฟให้เปลวไฟชนิดผสมมาก่อน (Premixed Flame) การวัด
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนจะอ้างอิงตามมาตรฐาน DIN EN 
203-2:1997 [21] โดยท าการเลือกขนาดของหม้อภาชนะ 
(Pot) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร ซึ่งชุดดักแก๊ส
ไอเสีย (Hood) ที่ท าการวัดไอเสียสามารถครอบหม้อภาชนะได้ 
และเติมน้ าปริมาณ 30.6 กิโลกรัมลงในหม้อภาชนะ ท าการต้ม

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 

11 

12 
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น้ าจากอุณหภูมิห้องจนกระทั่งถึงอุณหภูมิประมาณ 90 oC 
จากนั้นท าการบันทึกค่าอุณหภูมิของน้ าและเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ พร้อมทั้งบันทึกค่าปริมาณการปลดปล่อยแก๊สไอเสีย 
(CO และ NOx) และถ่ายรูปเปลวไฟที่ได้ด้วยกล้องดิจิตอล 
สมการที่ใช้ในการค านวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนแสดง
ดังสมการ (1) 
              

             

 
tLHVm

TCm

g

iwaterwaterpwater

th







,, 90
           (1) 

เมื่อ  th       คือประสิทธิภาพเชิงความร้อน (-) 
      waterm   คือน้ าหนักของน้ า (kg) 
     

waterpC ,
  คือค่าความจุความร้อนของน้ า (kJ/kg.K) 

     iwaterT ,    คืออุณหภูมิของน้ าเริ่มต้น (oC) 
     gm     คืออัตราการไหลเชิงมวลของแก๊ส (kg/s) 
     LHV     คือค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (kJ/kg) 
      t           คือเวลาที่ใช้ในการทดสอบ (s) 

 
จากนั้นท าการวัดปริมาณอากาศส่วนแรกที่ใช้ในการเผา

ไหม้ โดยส่วนผสมของอากาศส่วนแรกและเช้ือเพลิงท่ีอยู่บริเวณ
หัวเผาจะถูกดูดผ่านไปยังเครื่องวิเคราะห์แก๊สไอเสีย (Exhaust 
Gas Analyzer) แสดงดังรูปที่ 1 โดยสามารถวัดปริมาณแก๊ส
อ๊อกซิเจน (%O2) ออกมาเพื่อใช้ในการค านวณหาปริมาณ
อากาศส่วนแรก (PA) ที่ใช้ในการเผาไหม้ ซึ่งสามารถค านวณได้
จากสมการ (2) 

               PA = 
   

100
O%21F/A

O%

2.stoi

2 


          (2) 
   

เมื่อ    PA   คือ ปริมาณอากาศสว่นแรกที่ใช้ในการเผาไหม้ (%) 
     (A/F)stoi.คือ ปริมาณอากาศตอ่เช้ือเพลิงทางทฤษฎี (-) 
      %O2     คือ ปริมาณออกซิเจนที่วัดได้ (%) 

 
งานวิจัยนี้ได้ท าการทดลองที่เง่ือนไขเดิมซ้ า 3 ครั้ง เพื่อ

หาค่าเฉลี่ยในการรายงานผล ดังนั้นในการทดลองแต่ละเง่ือนไข 

การปรับค่าความดันแก๊สเช้ือเพลิงจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อ
ให้ผลการทดลองที่ได้มีความถูกต้องและแม่นย ามากขึ้นจึงได้
น าเอา Manometer ที่เป็นปรอทมาใช้วัดความดันของแก๊ส 
LPG ในครั้งนี้ 
 
3. ผลการทดลอง 

3.1 อิทธิพลของขนาดรูหัวฉีดแก๊สเชื้อเพลิง 
อิทธิพลของขนาดรูหัวฉีดแก๊สต่อรูปร่างของเปลวไฟ

ระหว่างหัวเตาแบบ Free Flame และ Impinging Flame 
แสดงดังรูปที่ 2 โดยยกตัวอย่างน าเสนอเฉพาะกรณีที่ความดัน
ป้อนแก๊สเช้ือเพลิง (P) เท่ากับ 0.80 บาร์ เนื่องจากที่ความดัน
อื่นให้ผลการทดลองที่เหมือนกัน โดยท าการปรับขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางรูหัวฉีดแก๊สคือ 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 และ 1.2 
มิลลิเมตร ตามล าดับ พบว่าเมื่อขนาดรูหัวฉีดแก๊สเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้เปลวไฟยาวและมีสีเหลือง เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากเมื่อเพิ่มขนาดรูหัวฉีดแก๊สใหญ่ขึ้นส่งผลให้ล าเจ๊ตของ
เชื้อเพลิงขัดขวางทางเข้าของอากาศส่วนแรกที่ถูกเหนี่ยวน า ท า
ให้อากาศท่ีใช้ในการเผาไหม้ไม่เพียงพอ 

ผลการศึกษาปริมาณการเหนี่ยวน าอากาศส่วนแรกที่ใช้
ในการเผาไหม้  แสดงดังรูปที่  3 พบว่า ปริมาณ Primary 
Aeration (PA) จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามค่าความดันป้อนแก๊ส
เช้ือเพลิง (P) เนื่องจากโมเมนตัมที่ทางออกหัวฉีดแก๊สสูงและ
สามารถเหนี่ยวน าอากาศส่วนแรกที่อยู่บริเวณใกล้ๆ หัวฉีดแก๊ส
ได้มากข้ึน จนกระทั่งคงที่เมื่อค่าความดันป้อนแก๊สเช้ือเพลิงสูงๆ 
เนื่องจากถูกก ากับโดยขนาดของท่อผสมและทางออกของเปลว
ไฟ และพบว่าปริมาณ Primary Aeration (PA) จะมีค่าลด
น้อยลงเมื่อเพิ่มขนาดรูหัวฉีดแก๊สใหญ่ขึ้น เนื่องจากล าเจ๊ตของ
เชื้อเพลิงที่ใหญ่ขึ้น จะไปขัดขวางทางเข้าของอากาศส่วนแรกที่
ถูกเหนี่ยวน าตรงบริเวณปากทางเข้าของท่อผสม ซึ่งปริมาณการ
เหนี่ยวน าอากาศส่วนแรกจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการการ
เผาไหม้โดยตรง 

 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างเปลวไฟท่ีขนาดรูหัวฉีดต่างๆ 

Free Flame 

Impinging Flame 

0.6 mm 

0.6 mm 

0.7 mm 

0.7 mm 0.8 mm 

0.8 mm 

1.0 mm 

1.0 mm 

1.2 mm 

1.2 mm 
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รูปที่ 3 ปริมาณการเหนีย่วน าอากาศส่วนแรกที่หัวฉีดต่างๆ 

 

 
รูปที่ 4 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนท่ีหัวฉีดต่างๆ 

 
ผลการวัดประสิทธิภาพเชิงความร้อน (th) ของหัวเตา

แก๊สหุงต้มแสดงดังรูปที่ 4 พบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนจะ
มีค่าสูงสุดที่ค่าความดันป้อนแก๊สเช้ือเพลิงเท่ากับ 0.30 บาร์ 
และจะมีค่าลดน้อยลงที่ค่าความดันป้อนแก๊สเช้ือเพลิงต่ าสุด
และสูงสุด เนื่องจากการสูญเสียความร้อน (Heat Loss) ที่เพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนจะ
ลดลงเมื่อเพิ่มขนาดรูหัวฉีดแก๊สใหญ่ขึ้น เนื่องจากการเหนี่ยวน า
อากาศส่วนแรกได้น้อย ท าให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น
อุณหภูมิการเผาไหม้จะลดต่ าลง และพบว่าขนาดรูหัวฉีดแก๊สที่
เหมาะสมคือ (Di) เท่ากับ 0.8 มิลลิเมตร เนื่องจากให้ค่า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่มีค่าสูงตลอดช่วงการท างาน 

การศึกษาการปลดปล่อยมลพิษประกอบด้วย CO และ 
NOx ซึ่งกรณีการปลดปล่อย CO ของหัวเตาแสดงดังรูปที่ 5 
พบว่าที่ความดันป้อนแก๊สเช้ือเพลิงต่ าๆ จะให้ปริมาณการ
ปลดปล่อย CO น้อยเนื่องจากเปลวไฟสั้นและอยู่ห่างก้นหม้อ
ภาชนะ ส่งผลให้ไม่เกิดปรากฏการณ์ Flame Quenching ท า
ให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ จากนั้นเมื่อเพิ่มความดันป้อนแก๊ส
เช้ือเพลิงท าให้เปลวไฟยาวขึ้นและสัมผัสก้นหม้อเกิด Flame 

Quenching เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเผาไหมไ้มส่มบูรณ์ โดย
ปลดปล่อย CO ปริมาณสูง และเมื่อเพิ่มความดันป้อนแก๊ส
เช้ือเพลิงสูงสุด ท าให้เปลวไฟเกิดความปั่นป่วนและเหนี่ยวน า
อากาศส่วนที่สองเข้ามาเผาไหม้ได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเผา
ไหม้สมบูรณ์ และการปลดปล่อย CO มีแนวโน้มลดลง 
นอกจากนั้นพบว่า เมื่อเพิ่มขนาดรูหัวฉีดแก๊สใหญ่ขึ้น จะส่งผล
ให้มีการปลดปล่อย CO เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเหนี่ยวน า
อากาศส่วนแรกที่ใช้ในการเผาไหม้ลดน้อยลง ดังที่ได้กล่าวมา
ก่อนหน้า 

 

 
รูปที่ 5 ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ CO ที่หัวฉีดต่างๆ 

 

 
รูปที่ 6 ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ NOx ที่หัวฉีดต่างๆ 

 

การปลดปล่อยมลพิษ NOx ของหัวเตาแสดงดังรูปที่ 6 
พบว่าความดันป้อนแก๊สเชื้อเพลิง (P) ไม่มีผลต่อค่าปริมาณการ
ปลดปล่อยมลพิษ NOx ของหัวเตาแก๊ส นอกจากนั้นพบว่า เมื่อ
เพิ่มขนาดรูหัวฉีดแก๊สส่งผลให้การปลดปล่อยค่า NOx เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากขนาดรูหัวฉีดแก๊สที่ใหญ่ขึ้นท าให้อัตราการไหลเชิงมวล
ของแก๊สเช้ือเพลิงเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นค่าความร้อนป้อนเช้ือเพลิง 
(Firing Rate) จะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ท าให้อุณหภูมิการ
เผาไหม้สูงขึ้นและส่งผลให้ปริมาณค่า Thermal NOx นั้นมีค่า
เพิ่มสูงขึ้น 
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3.2 อิทธิพลของระยะยื่นหัวฉีดแก๊ส 
จากรูปที่ 7 พบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของทุก

ระยะยื่นหัวฉีดนั้นมีแนวโน้มเหมือนกันคือ ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนจะมีค่าสูงสุดเหมาะสมที่ความดันค่าหนึ่ง ในขณะที่
ช่วงค่าความดันต่ าและสูงจะให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่ า 
เนื่องจากการสูญเสียความร้อน ในขณะเดียวกันพบว่าที่ระยะ
ยื่นหัวฉีด Z เท่ากับ 7.5 มิลลิเมตร ให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุด 
มากกว่าระยะยื่นหัวฉีดมาตรฐาน (Z = 5 มิลลิเมตร) ดังนั้นจึง
เหมาะสมในการน าไปใช้งาน 

 

 
รูปที่ 7 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนท่ีระยะยื่นต่างๆ 
 

 
รูปที่ 8 ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ CO ที่ระยะยื่นต่างๆ 

 
จากรูปที ่8 พบว่าที่ความดันป้อนแก๊สเช้ือเพลิงต่ าๆ จะ

ให้ปริมาณการปลดปล่อย CO น้อยเนื่องจากเปลวไฟสั้นและอยู่
ห่างก้นหม้อภาชนะ ส่งผลให้ไม่เกิดปรากฏการณ์  Flame 
Quenching ท าให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ จากนั้นเมื่อเพิ่ม
ความดันป้อนแก๊สเช้ือเพลิงท าให้เปลวไฟยาวขึ้นและสัมผัสก้น
หม้อเกิด Flame Quenching เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเผา
ไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยปลดปล่อย CO ปริมาณสูง และพบว่าที่
ระยะยื่นหัวฉีด Z ต่ าๆ จะให้ค่า CO สูง เนื่องจากหัวฉีดไปกีด
ขวางทางเข้าอากาศส่วนแรก เมื่อท าการขยับระยะ Z ให้มาก

ขึ้นส่งผลให้สามารถเหนี่ยวน าอากาศได้มากขึ้น แต่ที่ระยะ Z 
สูงๆ จะท าให้แก๊สถูกฉีดขยายใหญ่ขึ้นและปิดกั้นทางเข้าของ
อากาศส่งผลให้เหนี่ยวน าอากาศได้น้อยลง ดังนั้นระยะ Z ที่
เหมาะสมคือเท่ากับ 7.5 มิลลิเมตร เพราะให้ค่า CO ต่ าสุด 
 

 
รูปที่ 9 ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ NOx ที่ระยะยื่นต่างๆ 

 
จากรูปที ่9 พบว่าปริมาณการปลดปล่อย NOx ของเตา

แก๊สที่ระยะยื่นหัวฉีดต่างๆ ให้ผลที่เหมือนกันคือ ปริมาณการ
ปลดปล่อย NOx ต่ า (ต่ ากว่า 20 ppm) และมีปริมาณคงที่
ตลอดช่วงการท างานของเตา ในขณะที่อิทธิพลของระยะ Z 
ส่งผลต่อค่าปริมาณการปลดปล่อย NOx น้อยมาก 
 
4. สรุปผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษาผลกระทบของขนาดรูหัวฉีดแก๊สและ
ระยะยื่นต่อการเหนี่ยวน าอากาศส่วนแรก ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อน และการปลดปล่อยมลพิษของเตาแก๊สหุงต้ม 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.  ปริมาณการเหนี่ยวน าอากาศส่วนแรก จะค่อยๆ
เพิ่มขึ้นตามค่าความดันป้อนแก๊สเช้ือเพลิงจนกระทั่งคงที่
เนื่องจากถูกก ากับโดยขนาดท่อผสมและทางออกของเปลวไฟ 

2.  ขนาดรูหัวฉีดแก๊สที่เหมาะสมคือ Di เท่ากับ 0.8 
มิลลิเมตร เนื่องจากให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่มีค่าสูง
ตลอดช่วงการท างาน 

3.  เมื่อเพิ่มขนาดรูหัวฉีดแก๊สใหญ่ขึ้น จะส่งผลให้มีการ
ปลดปล่อย CO เพิ่มมากข้ึน เนื่องจากการเหนี่ยวน าอากาศส่วน
แรกที่ใช้ในการเผาไหม้ลดน้อยลง 

4.  ร ะยะยื่ นของหั วฉี ดแก๊ สที่ เ หมาะสมคื อ  7.5 
มิลลิเมตร เนื่องจากให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่มีค่าสูง
ตลอดช่วงการท างาน อีกทั้งที่ระยะยื่นของหัวฉีดนี้ยังคงมี
ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ CO น้อยที่สุด 
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