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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้เช้ือเพลิงแก๊สแอลพีจีส าหรับเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน โดยศึกษา
คุณลักษณะการปลดปล่อยมลพิษและประสิทธิภาพของเตาแก๊สหุงต้มเช้ือเพลิงแก๊สชีวภาพและได้ปรับปรุงเตาใหม่เพื่อให้ได้
สมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ภายใต้การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดแก๊สเช้ือเพลิงและคอคอดในช่วงจาก  0.8 ถึง 1.3 
มิลลิเมตร และ 17 ถึง 24 มิลลิเมตร ตามล าดับ นอกจากนั้นรูทางออกของเปลวไฟได้ถูกปรับปรุงโดยมีพื้นที่หน้าตัด 185, 197, 
236, 247, 265 และ 274 ตารางมิลลิเมตร ตามล าดับ การทดสอบสมรรถนะการเผาไหม้ของเตาใช้การทดสอบตามมาตรฐาน DIN 
EN 203-2 ผลจากการศึกษาพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมของหัวฉีดแก๊สคือ 1.2 มิลลิเมตร ในขณะที่การปรับเปลี่ยน
เส้นผ่านศูนย์กลางคอคอดของท่อผสม พบว่าจะได้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุด (th = 47.74%) ที่ขนาดคอคอดที่เหมาะสม
คือ 20 มิลลิเมตร  อีกทั้งขนาดคอคอดดังกล่าวยังคงมีปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ CO น้อยที่สุด และมลพิษ NOx มีปริมาณคงที่
ไม่เกิน 10 ppm การลดขนาดพื้นที่หน้าตัดรูทางออกเปลวไฟช่วยเพิ่มสมรรถนะโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปลดปล่อย
มลพิษ ซึ่งขนาดพื้นท่ีหน้าตัดรูทางออกเปลวไฟท่ีเหมาะสมคือ 197 ตารางมิลลิเมตร    
ค ำหลัก: เตาแก๊สหุงตม้, ประสิทธิภาพเชิงความร้อน, หัวฉีดแกส๊, ทอ่ผสม, รูทางออกเปลวไฟ 
 
Abstract 
 This research aims to reduce the LPG consumption in domestic cooking process. The present paper 
investigates the emissions and efficiency characteristics of a biogas fueled cooking burner, and have suggested 
performance improvement through different designs modifications in the burner. The fuel injection nozzles 
and throat diameters were varied from 0.8 to 1.3 mm and 17 to 24 mm, respectively. Moreover, the burner 
port has been modified and varied at 185, 197, 236, 247, 265 and 274 mm2, respectively. The DIN EN 203-2 
standard was applied to performance burner test. The results show that the optimum injection nozzle 
diameter was observed at 1.2 mm. While varying the diameters of the throat of mixing tubes, the maximum 
thermal efficiency (th = 47.74%) was observed at an optimum throat diameter of 20 mm. Moreover, this 
throat diameter also emits lowest concentration of carbon monoxide (CO). The level of NOx emissions is 
constant and lower than 10 ppm. The lower burner port area also improves the performance through 
increased efficiency and reduced emission. The optimum burner port area was 197 mm2. 
Keywords: Cooking burner, Thermal efficiency, Injection nozzle, Mixing tube, Burner port 

 
1. บทน า 

เนื่องจากปัจจุบันนี้ปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ของภาคครัวเรือนในประเทศไทยได้เพิ่มสูงขึ้นตามราคาของ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้เพิ่มขึ้น 
ดังนั้นการน าเอาพลังงานทดแทนมาใช้จึงมีความส าคัญ การ
ผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดมาใช้ในครัวเรือนเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เมื่อเทียบกับราคาของก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปโดยมีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงและไม่มีผลแตกต่างแต่อย่างใด [1] นอกจากนี้การ
น าเอาก๊าซไบโอมีเทนอัดมาใช้แทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวยังช่วย
รักษาสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เพราะวัตถุดิบที่น ามาใช้ใน
การผลิตนี้จะใช้มูลจากสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น โค ไก่ สุกร และ
อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรเลี้ยงอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่ จึงง่ายที่
จะน าเอาวัตถุดิบจ าพวกนี้มาใช้ในการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด

665



การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 
31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

 

ENETT13-EE-186 

รวมถึงการน าเอาน้ าเสียจากโรงฆ่าสัตว์มาใช้ในการผลิตก๊าซไบ
โอมีเทนอัดเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้อีกด้วย 

การพัฒนาเตาแกส๊หุงต้มได้มกีารศึกษามาอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนและลดปริมาณการ
ปลดปล่อยมลพิษ เมื่อเร็วๆ นี้มีงานวิจัยได้น าเอาหลักการ
หมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่ [2-7] ซึ่งจะน าเอาวัสดุพรุน
เข้ามาช่วยในการหมุนเวียนความร้อน เนื่องจากวัสดุพรุนมี
ลักษณะเด่นคือ สามารถเป็นได้ทั้งตัวรับความร้อนและตัวแผ่
รังสีความร้อน โดยจะน าความร้อนจากไอเสียมาท าการอุ่น
อากาศส่วนแรก (Primary air) ก่อนที่จะผสมกับเช้ือเพลิง ซึ่ง
จะช่วยท าให้เตาแก๊สหุงต้มมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงขึ้น
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการศึกษาการพัฒนารูทางออกของเปลว
ไฟ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้ม โดย
การปรับปรุงหัวเตาแก๊สแบบทั่วไป (Conventional Burner, 
CB) มาเป็นแบบหมุนวน (Swirl Burner, SB) การไหลแบบ
หมุนวนของเปลวไฟส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนสู่ภาชนะได้
มากขึ้น [8] เนื่องจากการหมุนวนของเปลวไฟก่อให้เกิดแรง
เฉือน ซึ่งช่วยเพิ่มระยะเวลาในการสัมผัสของเปลวไฟกับ
ภาชนะ และการผสมของเ ช้ือเพลิงกับอากาศ  [9 -11] 
นอกจากนี้ยังพบว่าการไหลแบบหมุนวนช่วยดึงดูดอากาศส่วน
ที่สองมากขึ้น [12] ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ 
Tamir และคณะ [13] ได้ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
เตาแก๊สหุงต้มที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหม้ 
ซึ่งพบว่าหัวเผาแบบหมุนวนที่ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
สูงสุดจะมีลักษณะเฉพาะคือ มุมเงย เท่ากับ 26 องศา มุมเอียง 
เท่ากับ 15 องศา โดยประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดของเตา
แบบเดิมมีค่าประมาณ 52% แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้แบบ SB 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดของเตามีค่าประมาณ 58% 
ทั้งนี้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มอาศัยการ
ถ่ายเทความร้อนของเปลวไฟเป็นหลัก ดังนั้นระยะห่างระหว่าง
หัวเตาถึงก้นภาชนะจึงมีความส าคัญ [14-15] ทั้งนี้ผลจากการ
วิจัยที่ผ่านมาจะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้เตาแก๊สหุงต้มมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูงขึ้น แต่ปริมาณการใช้แก๊สแอล
พีจียังมีปริมาณที่สูงเพราะปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ และการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ จากปัญหา
ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยให้ความส าคัญกับปัญหาการขาด
แคลนพลังงานและต้องการลดค่าใช้จ่ายจากการน าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติจากต่างประเทศ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีการผลักดัน
ให้ใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นไบโอมีเทนอัด ปัจจุบันมีการน า
เช้ือเพลิงแก๊สชีวภาพมาใช้กับเตาแก๊สหุงต้มเพื่อทดแทน
เชื้อเพลิงแก๊สแอลพีจีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มเช้ือเพลิงแก๊ส

ชีวภาพโดยท าการปรับปรุงเตาดั้งเดิม Kurchania และคณะ 
[16] ได้ออกแบบหัวเตาแก๊สหุงต้มที่ใช้ร่วมกับแก๊สชีวภาพโดย
ท่อผสมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มิลลิเมตร รูทางออกของ
เปลวไฟขนาด 2 มิลลิเมตร จ านวน 49 รู ระยะห่างความสูง
ของเตาถึงก้นหม้อ 35 มิลลิเมตร โดยใช้การทดสอบตาม
มาตรฐานของอินเดีย พบว่าเตามีประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
60% และปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อยู่ในช่วง 
150-180 ppm ซึ่งให้ค่าสอดคล้องใกล้เคียงกับ Mahin [17] 
และ Chan [18] โดยมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนอยู่ในช่วง 
59-62% ในขณะเดียวกัน Dutt และคณะ [19] ทดสอบ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาพบว่าค่าอยู่ในช่วง 40-65% 
ต่อมา Burbano และคณะ [20] ได้ศึกษาการเติมก๊าซ
ไฮโดรเจนผสมกับแก๊สชีวภาพส าหรับเตาแก๊สหุงต้ม พบว่าเมื่อ
เติมก๊าซไฮโดรเจนเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เปลวไฟสั้นลง และ
ปลดปล่อยมลพิษต่ าเนื่องจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน Jadhav และคณะ [21] ได้ศึกษาการท านาย
อุณหภูมิเปลวไฟของเตาแก๊สหุงต้ม โดยการออกแบบเตาด้วย
วิธีการจ าลองพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ พบว่าที่เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของรูทางออกเปลวไฟขนาด 4 mm จ านวน 24 รู 
จะให้อุณหภูมิเปลวไฟสูงสุด 1,297 oC จากงานวิจัยที่ผ่านมา 
การปรับปรุงเตาแก๊สหุงต้มส าหรบัเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพเน้นการ
ปรับปรุงรูทางออกของเปลวไฟเป็นหลัก แต่การออกแบบเตาที่
ดีนั้นจะต้องออกแบบให้ขนาดรูหัวฉีดแก๊ส คอคอด และรู
ทางออกของเปลวไฟ มีขนาดที่สัมพันธ์กัน เพื่อให้ได้เปลวไฟที่
เสถียร ซึ่งจะน าไปสู่การเผาไหม้ที่สมบูรณ์และได้ประสิทธิภาพ
เพิ่มสูงขึ้น 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ศึกษาการปรับปรุงเตาแก๊สหุงต้ม
ใหม่ที่ใช้ร่วมกับเช้ือเพลิงแก๊สชีวภาพ โดยเตาที่ใช้ทดสอบคือ
เตาชนิดความดันสูงขนาด KB-5 และท าการปรับปรุงขนาดรู
หัวฉีดแก๊ส คอคอด และรูทางออกของเปลวไฟ เพื่อให้ได้ขนาด
ที่สัมพันธ์กัน โดยรูทางออกของเปลวไฟจะเจาะรูที่หลายๆ
ขนาดเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดรวมของทางออกเปลวไฟ ซึ่ง
สมรรถนะของเตาจะสังเกตจากค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน
และการปลดปล่อยมลพิษ 
 
2. วิธีการด าเนินงานวิจัย  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนและการปลดปล่อยมลพิษของหัวเตามีลักษณะดังรูปที่  1 
ซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆ สองส่วนคือ ส่วนแรกจะเป็นชุดหัวเตา
แก๊สหุงต้มที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งเป็นเตาแก๊สที่มีขายทั่วไปตาม
ท้องตลาดขนาด KB5 และน ามาปรับปรุงเพื่อให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดแก๊สเช้ือเพลิง 
คอคอดของท่อผสม และรูทางออกของเปลวไฟ ผลจาก
การศึกษาการปรับเปลี่ยนมิติของเตาดังกล่าวจะได้เตาที่มี
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ประสิทธิภาพสูงส าหรับเช้ือเพลิงแก๊สชีวภาพ โดยรายละเอียด
ขนาดมิติของเตาที่ใช้ในการทดสอบแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1 รายละเอียดขนาดมิติของเตาที่ใช้ในการทดสอบ 
มิติของเตา ขนาดมิติที่ทดสอบ 

เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด
แก๊สเชื้อเพลิง (Dj), mm 

0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2 และ 1.3 

เส้นผ่านศูนย์กลางคอคอดของ
ท่อผสม (Dt), mm 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
และ 24 

พื้นที่หน้าตัดรวมรูทางออก
ของเปลวไฟ (Ap), mm2 

185, 197, 236, 247, 265  
และ 274 

 
ส่วนที่สองจะเป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและเก็บ

ข้อมูลในการทดลองโดยอาศัยเครื่องวัดปริมาณแก๊สไอเสีย 
(Exhaust Gas Analyzer) ของบริษัท Entech รุ่น Testo350 
ซึ่งเป็น Electromechanical Sensor วัดในลักษณะไอเสียแห้ง 
(Dry Basis) ซึ่งค่าที่วัดได้จะมีความคลาดเคลื่อน 0.05 
เปอร์เซ็นต์ และอุปกรณ์เก็บบันทึกค่าอุณหภูมิใช้ Data Logger 
รุ่น Midi Logger GL220 ในการเก็บบันทึกค่าอุณหภูมิของน้ า 
เพื่อใช้ทดลองหาค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊ส   
หุงต้ม 

ขั้นตอนการทดลองเริ่มจากการเปิดแก๊สเช้ือเพลิงจากถัง
บรรจุแก๊ส ซึ่งจะใช้ Pressure regulator เป็นตัวควบคุม
ปริมาณการไหลของแก๊สเช้ือเพลิง โดยมีการช่ังน้ าหนักของแก๊ส
เช้ือเพลิงที่ลดลงจากการทดลองด้วยเครื่องช่ังน้ าหนักดิจิตอล 
เพื่ อค านวณหาอัตร าการ ไหล เ ชิ งมวลของแก๊ส  ( gm ) 
ขณะเดียวกันความดันของแก๊ส เ ช้ือ เพลิ งจะถูกวัดด้ วย 
Manometer ที่เป็นปรอท จากนั้นแก๊สจะถูกพ่นออกจากหัวฉีด
เข้าไปในท่อผสม อากาศที่อยู่รอบๆ ทางเข้าท่อผสมจะถูก
เหนี่ยวน าผ่านช่องอากาศส่วนแรกเข้าไปในท่อผสมพร้อมๆ กับ
แก๊สเช้ือเพลิงโดยอาศัยการถ่ายเทโมเมนตัมระหว่างแก๊สและ
อากาศโดยรอบ จากนั้นส่วนผสมของอากาศส่วนแรกและแก๊ส
จะไหลผ่านทางออกเปลวไฟ และลุกติดไฟให้เปลวไฟชนิดผสม
มาก่อน (Premixed flame) การวัดประสิทธิภาพเชิงความร้อน
จะอ้างอิงตามมาตรฐาน DIN EN 203-2:1997 โดยท าการเลือก
ขนาดของหม้อภาชนะ (Pot) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 
cm [22] ซึ่ง Hood ที่ท าการวัดไอเสียสามารถครอบได้ และ
เติมน้ าปริมาณ 30.6 กิโลกรัมลงในหม้อภาชนะ ใช้ระยะความ
สูงก้นหม้อ (H) ที่ระยะ 3 cm ท าการต้มน้ าจากอุณหภูมิห้อง
จนกระทั่งถึงประมาณ 90 oC จากนั้นท าการบันทึกค่าอุณหภูมิ
น้ าและเวลาที่ใช้ในการทดสอบ พร้อมทั้งบันทึกค่าปริมาณแก๊ส
ไอเสีย (CO, NOx) สมการที่ใช้ในการค านวณหาประสิทธิภาพ
เชิงความร้อน แสดงดังสมการ (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) 

  

 งานวิจัยนี้ได้ท าการทดลองที่เง่ือนไขเดิมซ้ า 3 ครั้ง เพื่อ
หาค่าเฉลี่ยในการรายงานผล ดังนั้นในการทดลองแต่ละเง่ือนไข 
การปรับค่าอัตราการป้อนเช้ือเพลิงจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว ามละ เ อี ย ด และ แม่ นย า ม าก ขึ้ น จึ ง ไ ด้ น า 
Manometer ที่เป็นปรอท ใช้วัดความดันของแก๊สเช้ือเพลิง ซึ่ง
ในการทดลองจะท าการปรับค่าความร้อนป้อนเช้ือในช่วง 5 ถึง 
19 kW เนื่องจากเป็นช่วงการท างานที่เหมาะสมของเตาแก๊ส
แบบ KB-5 ซึ่งการควบคุมอัตราการเผาไหม้สามารถท าได้โดย
การปรับค่าอัตราการไหลเชิงมวลของแก๊ส ( gm ) และค่าความ
ร้อนป้อนเช้ือเพลิงของเตา (q) ค านวณหาได้ดังสมการ (2) 
 

                          LHVmq g                          
(2) 

 การทดลองทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนแรกจะ
เป็นการศึกษาอิทธิพลของขนาดรูหัวฉีดแก๊สเช้ือเพลิง  เพื่อ
ทดสอบหาขนาดที่เหมาะสมเพื่อใช้ส าหรับเตาเช้ือเพลิงแก๊ส
ชีวภาพ โดยทดสอบที่ขนาดคอคอดและรูทางออกเปลวไฟ
ขนาดดั้งเดิม (Dt = 19 mm, Ap = 265 mm2) ซึ่งขนาดรู
หัวฉีดแก๊สเช้ือเพลิงที่เหมาะสมคือ จะต้องส่งผลให้เตาท างานที่
ค่าความร้อนป้อนเช้ือเพลิงที่สูงเทียบเท่าเตาเช้ือเพลิงแอลพีจี 
โดยมีความดันแก๊สท างานที่สภาวะปกติ  จากนั้นตอนที่สอง 
ศึกษาอิทธิพลของขนาดคอคอดท่อผสม โดยปรับขนาดคอคอด
ตามตารางที่ 1 และเลือกใช้ขนาดรูหัวฉีดแก๊สที่เหมาะสมที่ได้
จากตอนแรก ซึ่งการพิจารณาขนาดคอคอดที่เหมาะสมคือ 
จะต้องให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูงแต่ปลดปล่อย
มลพิษในปริมาณที่ต่ า จากนั้นตอนสุดท้าย จะศึกษาอิทธิพล
ของพื้นที่หน้าตัดรวมของรูทางออกเปลวไฟโดยเลือกใช้ขนาดรู
หัวฉีดแก๊สและคอคอดที่เหมาะสมจากตอนที่หนึ่งและสอง เพื่อ
ทดสอบให้ได้ขนาดรูทางออกของเปลวไฟที่เหมาะสม ซึ่งมี
รายละเอียดตามตารางที่  1 โดยพิจารณาจากปริมาณค่า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ได้และการปลดปล่อยมลพิษ 
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คอมพิวเตอร์ 

ชุดปรับความดันแก๊ส 

 แก๊สชีวภาพอัดถัง (CBG) 
 

เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอล 
 

เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูม ิ

เครื่องวิเคราะห์แก๊สไอเสีย 

ชุดครอบดักไอเสีย 

หม้อ 

เตาแก๊สหุงต้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 1 ชุดอุปกรณ์การทดลองเตาแก๊สหุงต้มเช้ือเพลิงแก๊สชีวภาพ 
 

 

3. ผลการทดลอง 
3.1 อิทธิพลของขนาดรูหัวฉีดแก๊สเชื้อเพลิง 
เนื่องจากแก๊สชีวภาพมีค่าความร้อนต่ ากว่าแก๊สแอลพีจี 

ดังนั้นเมื่อน าแก๊สชีวภาพไปใช้กับหัวฉีดดั้งเดิม จะส่งผลให้ได้ค่า
ความร้อนป้อนเช้ือเพลิงต่ า ไม่อยู่ในช่วงการท างานที่เหมาะสม
ของเตา เพื่อให้ได้ค่าความร้อนป้อนเช้ือเพลิงที่สูงขึ้นเทียบเท่า
เตาเช้ือเพลิงแอลพีจี ท าได้โดยการปรับเร่งความดันแก๊สให้
สูงขึ้น พบว่าความดันดังกล่าวมีค่าที่สูงและเป็นอันตรายต่อ
ระบบการท างานในระดับครัวเรือน จึงถือว่าไม่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้งาน ดังนั้นวิธีการแก้ไขคือ ปรับขนาดรูหัวฉีดแก๊ส
เช้ือเพลิงให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการไหลเชิงมวลของแก๊สให้
สูงขึ้นที่ค่าความดันแก๊สเท่าเดิม ส่งผลให้เตาท างานที่ค่าความ
ร้อนป้อนเช้ือเพลิงที่สูงเทียบเท่าเตาเช้ือเพลิงแอลพีจี  โดยมี
ความดันแก๊สท างานท่ีสภาวะปกติ 

รูปที ่2 แสดงการสอบเทียบค่าความร้อนป้อนเช้ือเพลิง
ที่ความดันแก๊สต่างๆ โดยหัวฉีดที่ใช้ส าหรับเช้ือเพลิงแอลพีจีมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 mm พบว่าเมื่อปรับความดันแก๊ส
ให้สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าความร้อนป้อนเ ช้ือเพลิงสูงขึ้นตาม 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลเชิงมวลของแก๊ส และ
พบว่าหัวฉีดที่ใช้ส าหรับเช้ือเพลิงแก๊สชีวภาพที่เหมาะสมที่สุด
คือขนาด 1.2 mm เนื่องจากมีพฤติกรรมคล้ายหัวฉีดเช้ือเพลิง
แอลพีจ ีเพราะให้ค่าท่ีใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยให้ค่าความร้อน

ป้อนเช้ือเพลิงสูงเทียบเท่าเช้ือเพลิงแอลพีจี ที่สภาวะค่าความ
ดันแก๊สเช้ือเพลิงเดียวกัน 
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รูปที่ 2 ความร้อนป้อนเช้ือเพลิงท่ีความดันแก๊สต่างๆ 

 
3.2 อิทธิพลของขนาดคอคอดของท่อผสม 
อิทธิพลของขนาดคอคอด (Dt) ต่อประสิทธิภาพเชิง

ความร้อน แสดงดังรูปที่ 3 พบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของคอคอดทุกขนาดนั้นมีแนวโน้มเหมือนกันคือ ประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนจะมีค่าสูงสุดที่ปริมาณความร้อนป้อนเช้ือเพลิง 
(q) ค่าหนึ่งประมาณ 8 kW ในขณะที่ช่วงค่าความร้อนป้อน
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เชื้อเพลิงที่ต่ าและสูงเกินไป จะให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่ า 
เนื่องจากการสูญเสียความร้อน (Heat loss) ในขณะเดียวกัน
พบว่าขนาดคอคอดที่เหมาะสมส าหรับเตาแก๊สเช้ือเพลิงแก๊ส
ชีวภาพคือ 20 mm เนื่องจากให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
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รูปที่ 3 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาที่ขนาดคอคอดต่างๆ 
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รูปที่ 4 ปริมาณการปลดปล่อย CO ของเตาแก๊สหุงต้ม 

 
สูงสุดเท่ากับ 47.74% ซึ่งมากกว่าขนาดคอคอดแบบมาตรฐาน
ดั้งเดิม (Dt = 19 mm) ที่ให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน
สูงสุดเท่ากับ 43.17% 

อิทธิพลของขนาดคอคอด (Dt) ต่อการปลดปล่อยมลพิษ 
CO แสดงดังรูปที่ 4 พบว่าปริมาณ CO ของคอคอดทุกขนาด 
จะให้ผลการทดลองมีแนวโน้มเหมือนกันคือ ที่ปริมาณความ
ร้อนป้อนเช้ือเพลิง (q) ต่ าๆจะให้ค่าปริมาณ CO น้อย ใน
ขณะเดียวกัน CO จะเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความร้อนป้อน
เช้ือเพลิง (q) ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเปลวไฟที่ยาวขึ้นจะสัมผัสกับ
ก้นหม้อเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากอิทธิพลของเปลวไฟดับ (Flame quenching) ใน
ขณะเดียวกันที่ค่าความร้อนป้อนเช้ือเพลิง (q) สูงสุดจะส่งผลให้

ปริมาณ CO ลดน้อยลง เนื่องจากที่ค่าความร้อนป้อนเช้ือเพลิง
สูงๆ จะเหนี่ยวน าอากาศส่วนที่สองเข้ามาช่วยในการเผาไหม้
ได้ มากยิ่ งขึ้ น  ส่ งผล ให้ เ กิ ดการ เผ า ไหม้ที่ สมบู รณ์  ใน
ขณะเดียวกันพบว่าขนาดคอคอด (Dt) ที่ใหญ่และเล็กมาก
เกินไป จะปล่อย CO สูงที่สุดเนื่องจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
คอคอดที่ ใหญ่ เกินไป  ส่ งผลให้ความเร็ วแก๊สต่ า  ท า ให้
ความสามารถในการดูดอากาศส่วนแรกน้อยลง และถ้าขนาด
คอคอดที่เล็กเกินไป ล าพุ่งของเช้ือเพลิงจะไปขัดขวางทางเข้า
ของอากาศส่วนแรก ดังนั้น CO จึงเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่คอคอด
ขนาด 20 mm ให้ค่าปริมาณการปลดปล่อย CO ต่ าสุด
เนื่องจากมีขนาดคอคอดที่เหมาะสม จึงสามารถเหนี่ยวน า
ปริมาณอากาศส่วนแรกไปใช้ในการเผาไหม้ได้ดีและส่งผลให้
เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ดีที่สุด  
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รูปที่ 5 ปริมาณการปลดปล่อย NOX ที่ขนาดคอคอดต่างๆ 
 
จากรูปที ่5 พบว่าปริมาณการปลดปล่อย NOX ของเตา

แก๊สที่ขนาดคอคอดต่างๆ ให้ผลที่เหมือนกันคือ ปริมาณการ
ปลดปล่อย NOX ต่ า (น้อยกว่า 10 ppm) และมีปริมาณคงที่
ตลอดช่วงการท างานของเตา ดังนั้นขนาดของคอคอดส่งผลต่อ
ปริมาณการปลดปล่อย NOX น้อยมาก 

 
3.3 อิทธิพลของขนาดรูทางออกของเปลวไฟ 
อิทธิพลของขนาดรูทางออกของเปลวไฟต่ อค่ า

ประสิทธิภาพเชิงความร้อน แสดงดังรูปที ่6 พบว่าประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนของขนาดรูทางออกของเปลวไฟทุกขนาดนั้นมี
แนวโน้มเหมือนกันคือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนจะมีค่าสูงสุด
ที่ปริมาณความร้อนป้อนเช้ือเพลิง (q) ค่าหนึ่งประมาณ 8 kW 
ในขณะที่ช่วงค่าความร้อนป้อนเช้ือเพลิงที่ต่ าและสูงเกินไป จะ
ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่ า เนื่องจากการสูญเสียความ
ร้อน (Heat loss) ในขณะเดียวกันพบว่า ในการทดลองครั้งนี้
เตาดั้งเดิมมีขนาดพื้นที่หน้าตัดรูทางออกของเปลวไฟคือ 265 
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ตารางมิลลิเมตร และเมื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดรวมของรูทางออก
เปลวไฟส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนลดต่ าลง 
เนื่องจากขนาดพื้นที่หน้าตัดที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ความยาวของ
เปลวไฟสั้นลง ดังนั้นความร้อนที่ถูกถ่ายเทจากเปลวไฟไปสู่ก้น
ภาชนะจึงมีค่าลดต่ าลงด้วย ในขณะเดียวกันเมื่อลดขนาด
พื้นที่หน้าตัดรวมของรูทางออกเปลวไฟส่งผลให้ค่าประสทิธิภาพ
เชิงความร้อนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการลดลงของพื้นที่หน้าตัด
ส่งผลให้เปลวไฟยาวขึ้นและสัมผัสก้นภาชนะ ดังนั้นความร้อน
ทั้งหมดจากเปลวไฟจะถูกถ่ายเทไปยังก้นภาชนะ อย่างไรก็ตาม
การลดลงของพืน้ท่ีหน้าตัดรูทางออกของเปลวไฟมากเกินไปจะ
ส่งผลร้ายคือ ท าให้เกิดเปลวไฟไม่เสถียรส่งผลให้เกิดการเผา
ไหม้ไม่สมบูรณ์และประสิทธิภาพเชิงความร้อนลดต่ าลง ดังนั้น
จากการทดลองพบว่า ขนาดพื้นท่ีหน้าตัดรูทางออกของเปลวไฟ
ที่เหมาะสมคือ 197 ตารางมิลลิเมตร เพราะให้ค่าประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนสูงที่สุด 

 

รูปที่ 6 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่รูทางออกเปลวไฟต่างๆ 

 

รูปที่ 7 ปริมาณการปลดปล่อย CO ที่รูทางออกเปลวไฟต่างๆ  
 

อิทธิพลของขนาดรูทางออกของเปลวไฟต่อค่าการ
ปลดปล่อยมลพิษ CO แสดงดังรูปที่  7 พบว่าทุกขนาดรู
ทางออกของเปลวไฟจะให้ผลการทดลองมีแนวโน้มเหมือนกัน
คือ ที่ปริมาณความร้อนป้อนเช้ือเพลิง (q) ต่ าๆ จะให้ค่าปริมาณ 
CO น้อย ในขณะเดียวกัน CO จะเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความ
ร้อนป้อนเช้ือเพลิง (q) ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเปลวไฟที่ยาวขึ้นจะ
สัมผัสกับก้นหม้อภาชนะเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ไม่
ส ม บู ร ณ์  เ นื่ อ ง จ าก อิ ท ธิ พล ของ เป ล ว ไ ฟดั บ  ( Flame 
quenching) ในขณะเดียวกันพบว่า ในการทดลองครั้งนี้เตา
ดั้งเดิมมีขนาดพื้นที่หน้าตัดรูทางออกของเปลวไฟคือ 265 
ตารางมิลลิเมตร และเมื่อเพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่หน้าตัดรู
ทางออกของเปลวไฟมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ไม่
สมบูรณ์ส่งผลให้เกิดมลพิษ CO มาก เนื่องจากที่สภาวะดังกล่าว
เปลวไฟไม่เสถียร พบว่าพื้นที่หน้าตัดรูทางออกของเปลวไฟที่
เหมาะสมคือ 197 ตารางมิลลิเมตร เพราะปลดปล่อยมลพิษ 
CO ต่ าที่สุด  

 

รูปที่ 8 ปริมาณการปลดปล่อย NOx ที่รูทางออกเปลวไฟตา่งๆ 
 

 จากรูปที่ 8 พบว่าปริมาณการปลดปล่อย NOX ของ
เตาแก๊สที่ขนาดรูทางออกเปลวไฟต่างๆ ให้ผลที่เหมือนกันคือ 
ปริมาณการปลดปล่อย NOX ต่ า (น้อยกว่า 10 ppm) และมี
ปริมาณคงที่ตลอดช่วงการท างานของเตา ดังนั้นขนาดของรู
ทางออกเปลวไฟส่งผลต่อปริมาณการปลดปลอ่ย NOX น้อยมาก 

 

4. สรุปผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
จากการศึกษาการปรับปรุงสมรรถนะของเตาแก๊สหุงต้ม

เช้ือเพลิงแก๊สชีวภาพ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนและการปลดปล่อยมลพิษ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. หัวฉีดที่ใช้ส าหรับเช้ือเพลิงแก๊สชีวภาพที่เหมาะสม
ที่สุดคือขนาด 1.2 มิลลิเมตร เนื่องจากมีพฤติกรรมคล้ายหัวฉีด
เชื้อเพลิงแอลพีจีมากท่ีสุด 
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2. ขนาดคอคอดของท่อผสมที่ใช้ส าหรับเช้ือเพลิงแก๊ส
ชีวภาพที่เหมาะสมที่สุดคือขนาด 20 มิลลิเมตร เนื่องจากให้
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงที่สุดและปลดปล่อยมลพิษต่ า 

3. ขนาดพื้นที่หน้าตัดรูทางออกของเปลวไฟที่เหมาะสม
ที่สุดคือ 197 ตารางมิลลิเมตร เพราะให้ค่าประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนสูงที่สุดและปลดปล่อยมลพิษต่ า 
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