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บทคัดยอ 

        วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบและสรางเตาแก็สชีวมวล Downdraft  Gasifier โดย

ใชหองเผาแบบเวนจูรี และติดตั้งไซโคลน โดยใชหองเผาขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร  

สูง 23 เซนติเมตร ซ่ึงออกแบบใหมีลักษณะแบบเวนจูรี และติดตั้งไซโคลนขนาดเสนผานศูนยกลาง 

10.5 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ในการทดสอบประสิทธิภาพเตาจะใชชีวมวลอัดจากเศษไม

ยางพารา จากการทดลองพบวา เกิดแก็สโปรดิวเซอร ไดแก  ไฮโดรเจนซัลไฟต (H2S) 3 เปอรเซ็นต 

มีเทน (CH4) 12.66 เปอรเซ็นต และแกสคารบอนมอนอกไซด (CO) มีคาเปนศูนย คาประสิทธิภาพ

การเผาไหมคือ 20.53 เปอรเซ็นต คาประสิทธิภาพของเตาแก็สชีวมวล Downdraft  Gasifier โดยใช

หองเผาแบบเวนจูรี และติดตั้งไซโคลน คือ 7.28 เปอรเซ็นต และคาประสิทธิภาพการใชงานคือ 7.23 

เปอรเซ็นต ผลตอบแทนสุทธิรายป คือ 4,680 บาท ระยะเวลาคืนทุน 1 ป 4 เดือน 

 

คําสําคัญ: เตาชีวมวล เวนจูรี ไซโคลน ประสิทธิภาพการใชงาน 
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ABSTRACT 

       The objectives of this special ware to design and create biomass 

downdraft gasifier stove use room combustion a venturi and installing a cyclone. The 

room   combustion diameter area is 15 cm. high is 25 cm. Venturi design and in 

stashing a cyclone diameter area is 10.5 cm. high is 30 cm. Testing efficiency stove 

use product biomass piece fuel from para rubber wood. Product biomass piece fuel 

have a gas producers is (H2S) 3% (CH4) 12.66% and (CO) 0%. Combustion efficiency is 

20.53%. Efficiency biomass downdraft gasifier stove use room combustion a venturi 

and installing a cyclone is 7.28% and efficiency working is 7.23%. The break-even 

point is 4,680 bath. Payback period is 1 year 4 month. 

 

Keywords: Stove Biomass Burning, Venturi, Cyclone, Efficiency 

 

1.บทนํา 

       ในอดีตมีการใชพลังงานจากชีวมวลเปนจํานวนมาก พลังงานชีวมวลจัดเปนแหลง

พลังงานทดแทนอีกชนิดหนึ่งท่ีสําคัญตอมนุษยไมดอยไปกวาพลังงานทดแทนชนิดอ่ืน ซ่ึงพลังงานสวน

ใหญท่ีใชกันในโลกสวนใหญมากจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซ่ึงเราจําเปนตองหาแหลงพลังงานทดแทน

เชื้อเพลิงตางๆ มาใชแทนน้ํามัน  โดยเฉพาะในเขตชนบทและพ้ืนท่ีหางไกลความเจริญ มีการใช

พลังงานความรอนจากชีวมวลในกระบวนการหุงตม เม่ือสองลานปท่ีแลวเตาไฟถือวามีความสําคัญ

มาก เตาแตละชนิดจะถูกออกแบบแตกตางกันไปตามลักษณะการใชงาน เตาท่ีใชสวนใหญมี

ประสิทธิภาพการใชงานต่ํามาก จากนั้นไดมีการนําไมมาใชเปนเชื้อเพลิงอยางมากจนเปนสาเหตุของ

การตัดไมทําลายปา  นอกจากนั้นไมสวนหนึ่งยังถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมถูกออกแบบใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน แตรูปแบบของเตาท่ีสรางข้ึนก็มีความยุงยากสําหรับการปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะไมสามารถควบคุมปริมาณของอากาศเขาภายในเตาเพ่ือใหเกิดการเผาไหม

ท่ีสมบูรณได เปนการใชเชื้อเพลิงอยางสิ้นเปลือง และทําใหเกิดมลพิษ (ประยูร สตารัตนและคณะ, 

2545)จากปญหาในการใชเตานั้นอีกมากมายและยังทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานท่ีไมจําเปนไปอยาง

มาก จึงมีผูท่ีสนใจในการการออกแบบ หรือผลิตเตาใหมีการใชงานท่ีมีประสิทธิภาพใหเหมาะแก

สถานการณ ไดศึกษาเตาชีวมวลท่ีใชหุงตมในครัวเรือน โดยใชเศษไมเศษวัสดุท่ีเหลือใชทางการเกษตร

เปนเชื้อเพลิง (ชาติ ไชยสิทธิ์, 2553) และยังมีการพัฒนามาเปนการปรับปรุงเตาผลิตแก็สจากชีวมวล

และหาสภาวการณทํางานของเตาท่ีเหมาะสม (พิริยะ ซุนขวาน และมานิต บุญมี, 2551) การผลิตเตา

ในปจจุบันนี้ยังมีหลายรูปแบบหลายขนาดตามความเหมาะสมท่ีจะใชงานไดโดยการออกแบบและ
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ทดสอบเตาผลิตกาซเพ่ือใชแทนเตาฟนในกระบวนการอบปุย ผลจากงานวิจัย แสดงใหเปนวาการใช

เตาผลิตกาซชีวมวล มีศักยภาพในการลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงในกระบวนการอบปุย (รัตนะ เลหว

นิช, 2550) และสามารถนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการผลิตเตาแก็สชีว

มวล เพ่ือใหการเผาไหมเกิดความสมบูรณไดอยางตอเนื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาไหมชีวมวล ลด

ปญหาของเขมาควัน ฝุนละอองท่ีเกิดจากข้ีเถา ลดการเกิดทารหรือน้ํามันดินสะสม โดยนําวัสดุเหลือใช

ทางกระบวนการเก็บเก่ียวทางการเกษตรนํามาเปนเชื้อเพลิงชีวมวล โดยนํามาเผาในเตาแก็สชีวมวล

แบบอากาศไหลลง (Downdraft Gasifier) เปนการประหยัดพลังงาน ยังไดแก็สท่ีสะอาด ระยะเวลา

การใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเวลานาน และเพ่ือนําสูชุมชน ผูวิจัยจึงไดมีการผลิตเตาแก็สชีวมวล 

Downdraft Gasifier โดยใชหองเผาแบบเวนจูรี และติดตั้งไซโคลนใหใชงานไดจริง และมี

ประสิทธิภาพสูง เกิดประโยชนตอผูท่ีสนใจ 

 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 

      2.1 ออกแบบและสรางเตาแก็สชีวมวล Downdraft Gasifier โดยใชหองเผาแบบเวนจูรี 

และติดตั้งไซโคลน 

      2.2 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพเตาแก็สชีวมวล Downdraft Gasifier โดยใชหองเผาแบบ

เวนจูรี และติดตั้งไซโคลน 

      2.3 ศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

       3.1  การออกแบบ และการทํางานของเตาแกสชีวมวล Downdraft Gasifier โดยใช

หองเผาแบบเวนจูรี และติดตั้งไซโคลน 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 สวนประกอบการผลิตเตาแกสชีวมวล Downdraft Gasifier โดยใชหองเผาแบบ   

เวนจูรี และติดตั้งไซโคลน 

   

       เตาผลิตแก็สแบบอากาศไหลลง (Downdraft Gasifier) เปนเตาผลิตแก็สเชื้อเพลิงท่ี

ออกแบบใหวัตถุดิบและแก็สเคลื่อนท่ีไปในทางเดียวกันหรือเรียกวา  Gasification วัตถุดิบจะ       
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ถูกปอนเขาสูทางดานบนของเตา  ซ่ึงจะใชความรอนเชื้อเพลิงแปรรูปเชื้อเพลิงแข็งใหเปนแก็ส   หอง

เผาไหมจะถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนเวนจูรีเพ่ือลดแรงดันภายในเตาทําใหเกิดการเผาไหมและการ

สันดาปท่ีสมบูรณมากข้ึน 

 

       3.1.1 เตาผลิตแก็สชีวมวลแบบ Downdraft Gasifier 

 

 
ภาพประกอบ 2 เตาผลิตแก็สชีวมวล 

 

       3.1.2 ไซโคลน 

 

 
ภาพประกอบ 3 ไซโคลน 

 

       ไซโคลนเปนเครื่องมือสําหรับแยกอนุภาคขนาดใหญออกจากกระแสแก็สหมุนวน 

(Vortex)  กระแสท่ีไหลเขาสูไซโคลนตามแนวสัมผัสตามแนวแกนโดยผาน Vanes  ไมวากรณีใด การ

ทํางานของไซโคลนข้ึนกับความเฉ่ือย (Inertia) ของอนุภาคท่ีจะเคลื่อนในแนวเสนตรง เม่ือแก็สเปลี่ยน

ทิศทางแรงหนีศูนยกลางจะเหวี่ยงอนุภาคไปยังผนังของไซโคลน  อนุภาคจะหมุนวนข้ึน-ลงสวนทางกัน

ทําใหฝุนหลุดออกไปยังถังพัก 
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       3.1.3 ตําแหนงในการวัดขอมูล 

 
ภาพประกอบ 4 ตําแหนงในการเก็บขอมูลของเตาแบบ  Downdraft Gasifier 

1. ชองทางเขาอากาศ 2. ชองระบายข้ีเถา 3. หองเผาไหม 4. ฝาเปดปด 5. ทอสงแก็ส 6. ทออากาศ

จากไซโคลน 7. ทออากาศไปหัวเตาแก็ส 8. ทอนําแก็ส 9. หัวเตาแก็สแรงดันสูง 10. อุณหภูมิแวดลอม 

 

       3.2 ทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมกับเตาแกสชีวมวล Downdraft Gasifier โดยใชหองเผา

แบบเวนจูรี และติดตั้งไซโคลน 

 

 
ภาพประกอบ 5 เตาแกสชีวมวล Downdraft Gasifier โดยใชหองเผาแบบเวนจูรี และติดตั้งไซโคลน 

  

       ทําการวัดอุณหภูมิ วัดความเร็วลม ณ ตําแหนงตาง ๆ บันทึกผลทุก ๆ 2 นาที แก็สชีว

มวลท่ีไดจากเชื้อเพลิงชีวมวล อัตราความสิ้นเปลืองคิดเปน 1 กอนตอชั่วโมง โดยน้ําหนักการกําจัด

ข้ีเถามีการบันทึกผลเม่ือเผาไหมชีวมวลหมด 1 กอน  ปริมาณเชื้อเพลิงนําใสทุก ๆ 30 นาที สุดทายทํา

การตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานของเตาแก็สชีวมวล Downdraft Gasifier 

               วิเคราะหประสิทธิภาพในการเผาไหมเตาแกสชีวมวล Downdraft Gasifier โดยใชหอง

เผาแบบเวนจูรี และติดตั้งไซโคลน  ดังสมการ  
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วิเคราะหดานเศรษฐศาสตร ดังสมการ   

 

ระยะเวลาคืนทุน (SPB)      =   
มูลคาของเงินลงทุนรายป 
ผลตอบแทนสุทธิตอป     

     (2) 

 

4. ผลการวิจัย 

        จากผลการทดสอบการผลิตเตาแก็สชีวมวล Downdraft Gasifier โดยใชหองเผาแบบ

เวนจูรี และติดตั้งไซโคลน นําผลการทดสอบท่ีไดจากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงจากเศษไมยางพารา การ

ทดลองแบงการทดลองออกเปน 3 สวนคือ คํานวณหาคาประสิทธิภาพการใชงานของเตาชีวมวล 

วิเคราะหการเกิดกาซเชื้อเพลิงของเตาชีวมวล และทดสอบการเกิดมลพิษจากการเผาไหมเชื้อเพลิง

ของเตาแก็สชีวมวล Downdraft Gasifier โดยใชหองเผาแบบเวนจูรี และติดตั้งไซโคลน 

       4.1 อุณหภูมิเฉลี่ยของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงท่ีเวลาตางๆ 
 

 

ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของเชื้อเพลิงชีวมวลกับเวลา 

       กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของชีวมวลกับเวลา โดยกําหนดเวลาในการ

วัดทุก 2 นาที จากการเผาแตละครั้งแตละตําแหนง พบวาเศษไมยางพาราใชเวลาในการเผาไหม 14 

นาทีตอครั้ง เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยของรัตนาภรณ สมฤทธิ์ และวัลลภ หอมระหัด, 2559 ปรากฏ

วา ชีวมวลแกลบจะใชเวลาในการเผาในเตาชีวมวลมากกวาเหงามันสําปะหลัง เศษไมยางพารา และ

ออย ตามลําดับ แตอุณหภูมิชีวมวลเหงามันสําปะหลังจะมีคาเฉลี่ยท่ีเวลา 4 นาที 6 นาทีและ 8 นาที 

จะมีอุณหภูมิสูงกวาชีวมวลแกลบ เศษไมยางพารา และออย 
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       4.2 ความเร็วลมเฉลี่ยของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงท่ีเวลาตางๆ 
 

 

ภาพประกอบ 7 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็วลมของชีวมวลกับเวลา 

  

       กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็วลมของชีวมวลกับเวลา โดยกําหนดเวลาใน

การวัดทุก 2 นาที จากการเผาแตครั้งในแตละตําแหนง ซ่ึงพบวาความเร็วลมนั้นจะแปรผันตรงกันกับ

เวลาท่ีใชเผาชีวมวล โดยคาท่ีแตกตางกันอาจเกิดข้ึนจากความเร็วลมแวดลอมของแตละชวงเวลา ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาภรณ สมฤทธิ์ และวัลลภ หอมระหัด, 2559 วาความเร็วลมนั้นจะแปร

ผันตรงกันกับเวลาท่ีใชเผาชีวมวลท้ังสามชนิด คือ แกลบ เหงามันสําปะหลัง และชานออย 

       4.3. การวิเคราะหประสิทธิภาพการใชงาน 

        จากการศึกษาทําการทดลองหาประสิทธิภาพการใชงานของการผลิตเตาแก็สชีวมวล 

Downdraft Gasifier โดยใชหองเผาแบบเวนจูรี และติดตั้งไซโคลน โดยใชเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงเศษ

ไมยางพารา เพ่ือนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพการใชงาน 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพการใชงานของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงจากเศษไม

ยางพารากับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงจากแกลบ เหงามันสําปะหลัง และชานออย  

 

เช้ือเพลิงชีวมวล ประสิทธิภาพการเผาไหม ประสิทธิภาพของเตา ประสิทธิภาพการใชงาน 

แกลบ 32.11 10.09 10.9 

เหงามันสําปะหลัง 41.13 8.23 8.13 

ชานออย 6.54 11.00 10.93 

เศษไมยางพารา 20.53 7.28 7.23 

ท่ีมา : รัตนาภรณ สมฤทธิ์ และวัลลภ หอมระหัด, 2559 

       4.4 ผลการทดสอบมลพิษจากการเผาไหม 
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       การทดสอบมลพิษการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลเศษไมยางพารา เปรียบเทียบกับการ   

เผาไหมของเตาชีวมวลท่ีใชในครัวเรือน โดยสรางชุดทดลองกรวยครอบดูดกาซท่ีเกิดจากการเผาไหม

วิเคราะหผลการทดลองดวยเครื่อง GasALERT MICROCLIP แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปริมาณกาซตาง ๆ 

 

ปริมาณกาซท่ีวัด แกลบ เหงามันสําปะหลัง ชานออย เศษไมยางพารา 

ไฮโดรเจนซัลไฟต 0 2.66 0 3 

คารบอนมอนอกไซด 0 0 0 0 

ออกซิเจน 15.16 17.6 9.7 18.66 

LEL (มีเทน) 12.33 15.33 11 12.66 

ท่ีมา : รัตนาภรณ สมฤทธิ์ และวัลลภ หอมระหัด, 2559 

 

5. สรุปผล 

       จากการออกแบบและสรางเตาแก็สชีวมวล Downdraft Gasifier โดยใชหองเผาแบบ  

เวนจูรี และติดตั้งไซโคลน โดยใชหองเผาแบบเวนจูรีมีขนาดเสนศูนยกลาง 15 เซนติเมตร สูง 23 

เซนติเมตรและติดตั้งไซโคลนเพ่ือกําจัดน้ํามันดิน (ทาร) ท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซ่ึงไดทําการทดลอง

นําชีวมวลอัดแทงจากเศษไมยางพารา มาเผาในเตาแก็สชีวมวล Downdraft Gasifier เพ่ือหาคา

อุณหภูมิของน้ํา มวลน้ําท่ีหายไป ปริมาณกาซท่ีเกิดข้ึน และปริมาณข้ีเถา แลวนํามาวิเคราะหหา

ประสิทธิภาพการใชงาน พบคาประสิทธิภาพของการเผาไหม คือ 20.53 เปอรเซ็นต คาประสิทธิภาพ

ของเตาท่ีเกิดจากการเผาไหมของเศษไมยางพารา 7.28 เปอรเซ็นต และคาประสิทธิภาพการใชงาน

จากเศษไมยางพารา 7.23 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพการเผาไหมจากเศษไม

ยางพารากับ แกลบ เหงามัน และชานออยจากงานวิจัยของรัตนาภรณ สมฤทธิ์ และวัลลภ หอมระหัด 

(2559) พบวาคาประสิทธิภาพการเผาไหมสูงท่ีสุดไดจากเหงามันสําปะหลัง สวนชีวมวลออยจะมีคา

ประสิทธิภาพของเตาสูงท่ีสุด และออยกับแกลบจะมีคาประสิทธิภาพการใชงานท่ีสูงท่ีสุด ดังนั้น   ชีว

มวลแตละชนิดมีผลตอประสิทธิภาพการใชงานของเตาผลิตแก็สชีวมวล Downdraft Gasifier ซ่ึงชีว

มวลอัดแทงท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ ออย การทดลองการเกิดกาซโปรดิวเซอรรวมดวย ดังนั้น

ในการเผาไหมจึงเปนการเผาไหมโดยตรงของชีวมวลนั้นๆ และกาซโปรดิวเซอร (H2S,CH4,CO) และ

เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีใชในการทดลอง คาความรอนท่ีเกิดข้ึนจะใกลเคียงในทุกชนิดเชื้อเพลิงจะเห็นได

วาชีวมวลมันสําปะหลังจะมีคาความรอนมากท่ีสุดและการปลอยมลพิษของเตาแก็สชีวมวล 

Downdraft Gasifier จะเห็นไดวาเชื้อเพลิงชีวมวลทุกชนิดจะมีปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO) มี
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คาเปนศูนย จะไมมีกาซมลพิษเกิดข้ึนใหเห็นวาเปนการเผาไหมท่ีสมบูรณ เงินทุนในการผลิตเตาแก็ส

ชีวมวล Downdraft Gasifier โดยใชหองเผาแบบเวนจูรี และติดตั้งไซโคลน 6,180 บาท ผลตอบแทน

สุทธิรายปคือ 4,680 บาท ระยะเวลาคืนทุน 1 ป 4 เดือน 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

       วิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือในดานตาง ๆ จากสํานักวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ท่ีกรุณาใหความรู คําแนะนําอยางเอาใจใสในทุก ๆ ข้ันตอน

ของการทําวิจัย ท้ังในการทดลอง ขอขอบพระคุณ คณาจารยสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ท่ีใหความชวยเหลือ ดานตาง ๆ มาโดยตลอด และหวังเปนอยางยิ่งวา

วิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจและผูท่ีศึกษาตอไป 
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