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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของของไหลในเตาแก๊สแรงดันสูงแบบประหยัดพลังงานโดย

ใช้วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) ซึ่งแบบจําลองถูกสร้างขึ้นโดยใช้
โปรแกรม Fluent 6.3 โดยได้ทําการศึกษาและสร้างขอบเขตพื้นที่ของแบบจําลองในลักษณะ 3 มิติ (3D - Model) ที่มี
ขนาดเท่ากับเตาแก๊สแรงดันสูงแบบประหยัดพลังงานที่ใช้งานจริง ในการศึกษานี้จะศึกษาพฤติกรรมของการไหลเบ้ืองต้น
โดยใช้ของผสมระหว่าง LPG กับอากาศ แต่ไม่มีการเผาไหม้โดยตัวแปรหลักที่ทําการศึกษาคือความดันของ LPG ที่หัวฉีด 
ซึ่งทําการศึกษาที่ 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 Bar และทําการวิเคราะห์ผลที่ได้เปรียบเทียบกับการทดลอง จากการวิเคราะห์
พบว่า ความดันที่หัวฉีดมีผลต่อความเร็วที่ตําแหน่งต่างๆ ภายในหัวเตาแก๊ส โดยการเพิ่มขึ้นของความดันที่หัวฉีดยังมีผลทํา
ให้ความเร็วเฉลี่ยที่รูทางออกของส่วนผสมด้านบนของหัวเตามีค่าเพิ่มสูงขึ้น และความเร็วที่ตําแหน่งต่างๆ ของเตาแก๊ส
แรงดันสูงแบบประหยัดพลังงานที่ได้จากการจําลองมีความสอดคล้องกับการทดลองเป็นอย่างดี และยังพบว่าผลจาก
แบบจําลองที่สร้างขึ้นสามารถอธิบายพฤติกรรมการไหลของเชื้อเพลิงในเตาแก๊สแรงดันสูงแบบประหยัดพลังงานได้เป็น
อย่างดี  

 
คําหลัก: พฤติกรรมการไหล, เตาแก๊สแรงดันสูงแบบประหยัดพลังงาน, พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ, Fluent 6.3, 
ความเร็ว  
   
Abstract 
 The purpose of this research was to study a flow of fluid in in a energy-saving high-pressure 
gas stove using Computational Fluid Dynamics (CFD), which a model was made by using the Fluent 6.3 
program. Whish educated and built the model scope in 3D-Model which there was the same model as 
the energy-saving high-pressure gas stove in actual use. In this study aimed to examine a behavior of 
initial flow by using air instead during LPG compound and air and the main variable which had studied 
was the pressure of air at nozzle. Which this study was educated as 1, 1.5, 2 2.5 and 3 Bar and also 
analyzed to compare the result with the experiment. From analysis found out the pressure at nozzle 
had effected to the velocity of positions in the gas’s nozzle by increasing of the pressure of the 
nozzle and more effecting at the hole out of the compound upper the nozzle and other positions 
inside the energy-saving high-pressure gas stove which had received from the simulation conformed to 
the experiment as well and more revealed that from the simulation made was able to describe the 
behavior of the fuel of the energy-saving high-pressure gas stove as well.  
 
Keywords: behavior of flow, energy-saving high-pressure gas stove, CFD, Fluent 6.3, velocity    
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1. บทนํา 

 
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุง

ต้มเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควบคุมการส้ินเปลืองของ LPG ใน
การประกอบอาหาร จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่
ผ่านมา [1 - 7] พบว่าระยะห่างระหว่างความสูงหัวเตากับ
ก้นหม้อและพฤติกรรมของเปลวไฟ ที่มีลักษณะการไหล
แบบหมุนควงจะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการสัมผัสของแก๊ส
ร้อนกับภาชนะ และช่วยเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเท
ความร้อนทําให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุง
ต้มเพิ่มขึ้น ส่วนระยะห่างระหว่างหัวเตาแก๊สหุงต้มกับก้น
หม้อต้องมีความเหมาะสม ถ้าใกล้เกินไปจะส่งผลให้
อากาศส่วนที่สองจะเข้าไปผสมระหว่างเผาไหม้ที่หัวเตา
แก๊สหุงต้มไม่ได้ ทําให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก่อให้เกิด
มลพิษระหว่างการเผาไหม้สูงหรือหากระยะห่างระหว่าง
หัวเตาแก๊สหุงต้มกับก้นหม้อมากเกินไปจะทําให้พื้นที่การ
สัมผัสของก้นหม้อกับเปลวไฟน้อยทําให้ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มลดลง การออกแบบเตาแก๊ส
ที่ดีคือสามารถกําหนดสภาวะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ทั้ง
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูงแต่ยังสามารถปลดปล่อย
มลพิษในอัตราที่ต่ําได้ 

โดยทั่วไปเตาแก๊สที่ใช้ในครัวเรือนจะมีประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนเฉล่ีย 35 – 40% เตาแก๊สแรงดันสูงแบบ
ประหยัดพลังงานดังแสดงในรูปที่ 1 เป็นเตาแก๊สที่ใช้ใน
ครัวเรือนอีกชนิดหน่ึงที่ ผ่านการทดสอบตามกําหนด
มาตรฐาน DIN EN 203-2 และมีประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนเฉล่ีย 45 – 50% ซึ่งสูงกว่าเตาแก๊สทั่วไป โดยมี
จุดเด่นที่สําคัญคือการฉีดแก๊สเชื้อเพลิงจากด้านล่างของ
เตาซ่ึงมีข้อดีคือช่วยให้การกระจายความเร็วของแก๊ส
เชื้อเพลิงที่บริเวณห้องผสม (Mixing chamber) ดีกว่าเตา
ชนิดที่ฉีดแก๊สเชื้อเพลิงทางด้านข้างเพราะว่าความดัน
กระจายสมํ่าเสมอกว่า 

 

 
 

รูปที่ 1 เตาแก๊สแรงดันสูงแบบประหยัดพลังงาน [9] 
 
ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม

การไหลของของไหล ในเตาแก๊สแรงดันสูงแบบประหยัด
พลังงานโดยใช้วิธี CFD ซึ่งแบบจําลองถูกสร้างขึ้นโดยใช้
โปรแกรม Fluent 6.3 [8, 10] โดยได้ทําการศึกษาและ
สร้างขอบเขตพื้นที่ของแบบจําลองในลักษณะ 3 มิติ          
(3D - Model) ที่มีขนาดเท่ากับเตาแก๊สแรงดันสูงแบบ
ประหยัดพลังงานที่ใช้งานจริง ในการศึกษาน้ีจะศึกษา
พฤติกรรมของการไหลเบ้ืองต้นแบบไม่มีการเผาไหม้หรือ
ที่เรียกว่า Cool test โดยตัวแปรหลักที่ทําการศึกษาคือ
ความดันของ LPG ที่หัวฉีด ซึ่งทําการศึกษาที่ 1, 1.5, 2, 
2.5 และ 3 Bar และทําการวิเคราะห์ผลที่ได้เปรียบเทียบ
กับการทดลอง เมื่อวิเคราะห์และพบว่าการกระจายตัว
ของความเร็วสอดคล้องกับการทดลอง จะทําการศึกษาตัว
แปรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของเตาแก๊สแรงดันสูงแบบประหยัดพลังงานต่อไป 

 
2. วิธีการวจิัย 

บทความนี้เป็นการจําลองพฤติกรรมการไหลของ 
ของไหลในเตาแก๊สแรงดันสูงแบบประหยัดพลังงานแบบ
ไม่มีการเผาไหม้ ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็นสองส่วนคือการ
ทดลองและพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้ 

 
2.1 การทดลอง 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย เตา
แก๊สแรงดันสูงแบบประหยัดพลังงาน (Energy-saving 
high-pressure gas stove) ถังแก๊สแอลพีจี (LPG Tank) 
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ตัวปรับความดัน (Pressure control) และอุปกรณ์วัด
ความเร็วของอากาศ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ตามรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพการทดลอง 
 

วิธีการทดลองและวิ เคราะห์ผล  เพื่อ เก็บและ
วิเคราะห์ผลที่ ได้จากการทดลอง และนําไปกําหนด
เงื่อนไขขอบเขตใน CFD  แล้วนําผลที่ได้จาก CFD ไป
เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการทดลอง ในการศึกษาวิจัย
นี้จึงทดลองโดยการเปิดแก๊สจากถังที่ความดันต่างๆ โดยที่
ไม่มีการจุดไฟ ในการทดลองน้ีทําการเก็บข้อมูลความเร็ว
ของแก๊สที่ไหลในเตาที่ตําแหน่งต่างๆ ตามรูปที่ 4 ด้วย 
อุปกรณ์วัดความเร็วสําหรับวัดความเร็วของ LPG ผสมกับ
อากาศที่ปากเตาด้านบนและใช้ hot wire 
anemometer วัดความเร็วของอากาศที่ Primary air 
และ Secondary air โดยทําการทดลอง 3 ครั้ง พบว่า
ความดันที่หัวฉีดมีผลต่อความเร็วที่ตําแหน่งต่างๆ ภายใน
หัวเตาแก๊ส โดยการเพ่ิมขึ้นของความดันที่หัวฉีดยังมีผล
ทําให้ความเร็วเฉลี่ยของ LPG ผสมกับอากาศที่ปากเตา
ด้านบนและวัดความเร็วเฉล่ียของอากาศที่ Primary air 
และ Secondary air มีค่าเพิ่มสูงขึ้น  

 

 
 

รูปที่ 3 ตําแหน่งที่วดัความเรว็ 

 
จากรูปที่  3  แสดงตําแหน่งการวัดความเร็ว เมื่อ

กําหนดให้ 
r (mm) คือ รัศมี มีหน่วยเป็น mm 
X+       คือ ระยะทางจากรัศมีไปตามแกน X+  
X-        คือ ระยะทางจากรัศมีไปตามแกน X- 
P1 และ P2 คือความเร็วที่ Primary air ของตําแหน่ง

ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 
S1 และ S2 คือความเร็วที่ Secondary air ของ

ตําแหน่งที่ 1 และ 2 ตามลําดับ  
การหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนของความเร็ว 

เมื่อเทียบผลจากการทดลองกับผลที่ได้จาก CFD หาได้
จากสมการ [11] 

 
 
 

Ex

CFDEx
error

%100*)(
%


  

เมื่อ error% คือ เปอร์เซ็นต์ค่าความคลาดเคล่ือน 
    Ex      คือ ข้อมูลจากการทดลอง 
   CFD    คือ ข้อมูลจาก CFD 
 

2.2 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ  
การกําหนดขอบเขตพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้เป็น

การจําลองในลักษณะ 3 มิติ ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 
4 และตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 S2 
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0 
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(a) ด้านหน้า 

 

 
(b) ภาคตัด B – B 

 
รูปที่ 4 พื้นที่ขอบเขตสามมิต ิ

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลหัวเตาแก๊สแรงดันสูงที่ใช้ในการศึกษา 

ชื่อ รายการ ค่า จํานวน 
Nozzle เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) 0.8 1 

Primary air พ้ืนที่ทางเข้า (mm2) 1388.6 1 
Secondary air พ้ืนที่ทางเข้า (mm2) 81.6 12 
Burner port พ้ืนที่ทางออกรวม (mm2) 430.3 60 

 
Combustion 

chamber 

ความสูง (mm) 25  
 
1 

เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน 
(mm) 

126 

เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง
(mm) 

113 

 

Honeycomb 
hole 

เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) 3 60 
มุมเอียง (Incline angle)  55 60 
มุมหมุนควง (Swirl angle)  10 60 

 
การกําหนดกริด กริดที่ใช้ในการศึกษาจะเป็นกริด

รูปทรงสามเหล่ียม (Tetrahedral Grid) จํานวนกริด
ประมาณ 3,118,987 กริด ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 กริดทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจําลองความป่ันป่วน งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้
แบบจําลองความปั่นป่วนแบบ RNG k- model คํานวณ
ร่วมกับ species transport model เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ [12] เนื่องจากมีลักษณะปัญหาคล้ายกัน 

 
การกําหนดเงื่อนไขขอบเขต เงื่อนไขขอบเขตและ

ค่าตัวแปรต่างๆ แสดงดังรูปที่ 7 และตารางที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 6 เงื่อนไขขอบเขตในการคํานวณของ CFD 
ตารางที่ 2 เงื่อนไขการคํานวณของ CFD 

Condition Pattern 
 

inlet boundary 
condition 

Pressure inlet (Air gauge pressure 
inlet = 0 Pa) 
Pressure inlet (LPG  gauge pressure 
inlet = 100,000 – 300,000 Pa) 

outlet boundary 
condition 

Pressure outlet (Air gauge pressure 
outlet = 0 Pa) 

time Stead state 
near-wall 

treatment method 
Standard wall function 

Turbulence model RNG k- model 
other Species transport 

 
3. ผลจากการวิจัย 

เมื่ อทํ าการวิ เ คราะห์ ผลที่ ไ ด้ จ ากการจํ าลอง 
เปรียบเทียบกับผลที่ได้การทดลองเมื่อมีการเปลี่ยน
ความดันแก๊ส LPG ที่หัวฉีดเป็น 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 
Bar ตามลําดับ พบว่า ความดันที่หัวฉีดมีผลต่อความเร็ว
ที่ตําแหน่งต่างๆ ภายในเตาแก๊สแรงดันสูงแบบประหยัด
พลังงาน 
3.1 การเปรียบเทียบความเร็วบริเวณปากเตาด้านบน 

รูปที่ 6 และรูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตําแหน่งและความเร็วที่ตําแหน่งต่างๆ บริเวณปากเตา
ด้านบน และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนของความเร็วที่
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ตําแหน่งต่างๆ บริเวณปากเตาด้านบน ตามลําดับ การ
เปรียบเทียบความเร็วบริเวณปากเตาด้านบนที่ได้จากการ
จําลองเปรียบเทียบกับผลที่ได้การทดลองเมื่อมีการเปล่ียน
ความดันที่หัวฉีด พบว่าความดันที่หัวฉีดมีผลต่อความเร็ว
ที่บริเวณปากเตาด้านบน โดยการเพิ่มขึ้นของความดันที่
หัวฉีดยังมีผลทําให้ความเร็วที่บริเวณปากเตาด้านบนมีค่า
เพิ่มสูงขึ้น และผลจากการจําลองมีความสอดคล้องกับผล
ที่ได้จากการทดลอง คือความเร็วบริเวณใกล้ผนังเตาจะ
ค่อนข้างต่ําและความเร็วจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นและจะมี
ความเร็วเฉลี่ยสูงสุดบริเวณกึ่งกลางปากเตาด้านบน ดัง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งและความเร็ว และ
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนของความเร็ว ที่ตําแหน่ง
ต่างๆ บริเวณปากเตาด้านบน  

 

 

 
 

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างตาํแหน่งและความเร็วที่
ตําแหน่งต่างๆ บริเวณปากเตาด้านบน 

 

 
 

รูปที่ 8 เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคล่ือนของความเร็วที่
ตําแหน่งต่างๆ บริเวณปากเตาด้านบน 

 

 

 

 
 

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างตาํแหน่งและความเร็วที่
ตําแหน่งต่างๆ บริเวณ Primary air 

 
 

รูปที่ 10 เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนของความเร็วที่
ตําแหน่งต่างๆ บริเวณ Primary air 

 

 

 
 

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งและความเร็วที่
ตําแหน่งต่างๆ บริเวณ Secondary air 

r (mm) + - 

r (mm) 
+ - 

r (mm) 
+ - 
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รูปที่ 12 เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนของความเร็วที่
ตําแหน่งต่างๆ บริเวณ Secondary air 

 
3.2 การเปรียบเทียบความเร็วบริเวณ Primary air  

การเปรียบเทียบความเร็วบริเวณ Primary air ที่ได้
จากการจําลองเปรียบเทียบกับผลที่ได้การทดลองเม่ือมี
การเปลี่ยนความดันที่หัวฉีด พบว่าผลจากการจําลองมี
ความสอดคล้องกับผลที่ได้จากการทดลอง คืออากาศที่ถูก
เหน่ียวนําบริเวณรอบๆ Primary air จะมีความเร็วค่อยๆ 
เพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ห่างจากผนังเตาและจะมีความเร็วเฉลี่ย
สูงสุดบริเวณใกล้หัวฉีด ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตําแหน่งและความเร็ว และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน
ของความเร็ว ที่ตําแหน่งต่างๆ บริเวณ Primary air ในรูป
ที่ 9 และรูปที่ 10 ตามลําดับ 
3.3 การเปรียบเทียบความเร็วบริเวณ Secondary air  

การเปรียบเทียบความเร็วบริเวณ Secondary air ที่
ได้จากการจําลองเปรียบเทียบกับผลที่ได้การทดลองเมื่อมี
การเปลี่ยนความดันที่หัวฉีด พบว่าผลจากการจําลองมี
ความสอดคล้องกับผลที่ได้จากการทดลอง คืออากาศที่ถูก
เหน่ียวนําบริเวณรอบๆ Secondary air จะมีความเร็ว
ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ห่างจากผนังเตาและจะมีความเร็ว
เฉล่ียสูงสุดบริเวณกึ่งกลาง Secondary air ดังแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งและความเร็ว  และ
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนของความเร็ว ที่ตําแหน่ง
ต่างๆ บริเวณ Secondary air ในรูปที่ 11 และรูปที่ 12 
ตามลําดับ  
   

 
 

รูปที่ 13 แถบสีความเร็ว (m/s) ที่ระนาบก่ึงกลางเตา 
 

 
 

รูปที่ 14 สตรีมไลน์ของความเร็วภายในเตา 
 

จากรูปที่ 13 - 14 แสดงแถบสีความเร็ว (m/s) ที่
ระนาบก่ึงกลางเตา และสตรีมไลน์ของความเร็ว
ภายในเตา ตามลําดับ พบว่าลักษณะของการกระจาย
ความเร็วที่ตําแหน่งต่างๆ จากผลการคํานวณมีความ
สอดคล้องกับผลการทดลองซึ่งเห็นได้จากความเร็ว
บริเวณหัวฉีดจะสูงกว่าความเร็วที่ตําแหน่งห่างออกมา 
เน่ืองจากแก๊สเช้ือเพลิงแรงดันสูงที่ปล่อยจากถังจะไหล
ตามท่อและมีหัวฉีดเป็นอุปกรณ์สุดท้ายที่ทําหน้าที่ฉีด
แก๊สเช้ือเพลิงเพ่ือนําไปใช้งานในกระบวนการการเผา
ไหม้ต่อไป แก๊สเช้ือเพลิงที่ออกจากหัวฉีดจะความเร็ว
ที่สูง ซึ่งจะเหน่ียวนําอากาศบริเวณ Primary air ให้เข้า
ไปผสมกับแก๊สเชื้อเพลิงในห้องผสมด้วย ก่อนที่จะ
กระจายไปตามรูรังผ้ึงเพื่อไปเผาไหม้ตามกระบวนการการ
เผาไหม้ของแก๊สเช้ือเพลิงที่ห้องเผาไหม้ และบริเวณรอบๆ 
ห้องเผาไหม้ยังมีช่อง Secondary air เพื่อช่วยเพิ่มอากาศ
ในกระบวนการการเผาไหม้ทําให้การเผาไหม้ดียิ่งขึ้น และ
ในทํานองเดียวกันที่แสดงถึงความสอดคล้องกันระหว่าง
ผลจากการจําลองกับการทดลองน้ันคือจะพบว่าที่ปากเตา



                                                               การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่30 
                           5-8 กรกฎาคม 2559 จงัหวดัสงขลา 
 
 

CST0027  
ด้านบนบริเวณกึ่งกลางปากเตาจะมีความเร็วที่ค่อนข้างสูง
กว่าบริเวณอื่นเพราะว่ารูรังผ้ึงเตาแก๊สแรงดันสูงแบบ
ประหยัดพลังงาน มีมุมเอียง (Incline angle) 55 และมี
มุมหมุนควง (Swirl angle) 10 ทําให้แก๊สเชื้อเพลิงที่
ผสมกับอากาศไหลเข้าหาศูนย์กลางปากเตาด้วยความเร็ว
ที่สูงกว่า ซึ่งมีผลดีคือเพิ่มระยะเวลาของเปลวไฟให้สัมผัส
กับก้นหม้อได้นานกว่า 

 
4. สรุปและเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย การจําลองพฤติกรรมการไหลในเตา
แก๊สแรงดันสูงแบบประหยัดพลังงานโดยใช้วิธีพลศาสตร์
ของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid 
Dynamics, CFD) โดยตัวแปรหลักที่ทําการศึกษาคือ
ความดันของ LPG ที่หัวฉีด ซึ่งทําการศึกษาที่ 1, 1.5, 2, 
2.5 และ 3 Bar และทําการวิเคราะห์ผลที่ได้เปรียบเทียบ
กับการทดลอง จากการวิเคราะห์พบว่า ความดันที่หัวฉีดมี
ผลต่อความเร็วที่ตําแหน่งต่างๆ ภายในหัวเตาแก๊ส โดย
การเพิ่มขึ้นของความดันที่หัวฉีดยังมีผลทําให้ความเร็ว
เฉล่ียที่รูทางออกของส่วนผสมด้านบนของหัวเตามีค่าเพิ่ม
สูงขึ้น และความเร็วที่ตําแหน่งต่างๆ ของเตาแก๊สแรงดัน
สูงแบบประหยัดพลังงานที่ได้จากการจําลองมีความ
สอดคล้องกับการทดลองเป็นอย่างดี และยังพบว่าผลจาก
แบบจําลองที่สร้างขึ้นสามารถอธิบายพฤติกรรมการไหล
ของเชื้อเพลิงในเตาแก๊สแรงดันสูงแบบประหยัดพลังงาน
ได้เป็นอย่างดี  

สําหรับการศึกษาครั้งต่อไปจะทําการวิเคราะห์หา
อัตราการไหลเชิงมวลของของไหลที่ตําแหน่งต่างๆ เพื่อ
นําไปเป็นข้อมูลสําหรับกําหนดเงื่อนไขขอบเขตของการ
คํานวณแบบที่มีการเผาไหม้ในเตาแก๊สแรงดันสูงแบบ
ประหยัดพลังงาน 
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