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บทคัดยอ
เตาชีวมวลแกลบตนแบบแบบอากาศไหลข้ึนและเผาไหมจากดานบนลงลางไดถูกสรางข้ึน เตาชนิดน้ีใช

วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เชน แกลบเปนแหลงพลังงานเช้ือเพลิง เตาตนแบบท่ีสรางข้ึนไดถูกนําไปวัด
ประสิทธิภาพและทดสอบการใชงานจริง พบวาสามารถบรรจุเช้ือเพลิงแกลบไดสูงสุด 1.659 กิโลกรัม
มีประสิทธิภาพทางความรอน 10.36% เตาน้ีใหกําลังงานของเตาออกมา 1.28 kW เมื่อใสกําลังงานเช้ือเพลิงเขาไป
12.50 kW สามารถสรางกาซรอนท่ีจุดไฟใหลุกติดไดภายในเวลา 2.87 นาที เปลวไฟสามารถลุกไหมไดนานมากถึง
27.59 นาที อุณหภูมิของเปลวไฟท่ีวัดไดมีคาอยูในชวง 416 – 684 C และมีคา Fuel Consumption Rate
(FCR) เฉลี่ยเทากับ 3.184 kg/hr เตาชีวมวลแกลบสามารถใหความรอนสําหรบัการทําอาหารไดหลากหลายรายการ
เชน ตมยําไกบานใชเวลาเพียง 25 นาที และตมนํ้าปริมาตร 2 ลิตร ใหเดือดเพ่ือชงกาแฟหรือนมรอนไดภายในเวลา
8 นาที

ABSTRACT
A prototype of an inverted downdraft rice husk gasifier strove are designed and

invented. The agricultural wastes such as rice husk have been used as the energy source. The
thermal efficiency and real usage test are investigated. The results show that the maximum fuel
loading is about 1.659 kg and the thermal efficiency is about 10.36%. The maximum power
output of the strove (about 1.28 kW) was obtained when the input power value of fuel is 12.50
kW feeding into the strove. The average value of the fuel startup time, operating time, flame
temperature and fuel consumption rate (FCR) are 2.87 min, 27.59 min, 416 – 684 C and 3.184
kg/hr, respectively. This type of gasifier strove can be generated heat for cooking in many kinds
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of menus for example Tom Yum Gai (chicken Tom Yum). This menu can be finished within 25
min. To boil 2.0 liters of water for making hot beverages such as hot-coffee or hot-milk can be
achieved within 8 min.

คําสําคัญ: แกลบ เตาเผาแบบกาซซิไฟรเออร พลังงานชีวมวล
Keywords: Rice Husk, Gasifier Strove, Biomass energy

บทนํา
ชีวมวล (Biomass) หมายถึง วัสดุหรือ

สารอินทรียท่ีไดจากสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งมีธาตุ
คารบอนเปนสวนประกอบหลัก (ไมนับสิ่งมีชีวิตยุคกอน
ประวัติศาสตรท่ีตายทับถมกันภายใตเปลือกโลกเปน
เวลานานหลายลานป) มีความสามารถในการกักเก็บ
พลังงานจากธรรมชาติและสามารถนํามาผลิตพลังงาน
ได ยกตัวอยาง เชน ฟน เศษไม ถาน ฟางขาว แกลบ
มูลสัตว เปนตน

แกลบ ในท่ีน้ี หมายถึงสวนเปลือกท่ีหอหุม
เมล็ดขาวไว แกลบไดมาจากขบวนการสีขาว ซึ่งเมื่อเรา
นําขาวไปสีจะไดแกลบออกมา ดังน้ันแกลบถือวาเปน
ของเหลือท้ิงทางการเกษตร ในแกลบมีสารท่ีเปน
องคประกอบทางเคมีหลายอยาง เชน สารเซลลูโลส
(cellulose) มีประมาณ 40 – 50% สารประกอบ
ประเภทลิกนิน (lignin) มีประมาณ 25 – 30% สวนท่ี
เปนเถาถาน (ash) 15 – 20% และความช้ืน
(moisture) อีก 8 – 15% ซึ่งพบวาสวนท่ีเปน
สารประกอบอินทรียมีมากถึง 75 – 90% อีกท่ีเหลือ
เปนสวนประกอบของแรตางๆ เชน ซิลิกา (silica),
สารประกอบแอลคาไลด (alkalis) และธาตุท่ีเปนสวน
นอย (trace elements) อ่ืนๆ (Sarangi et al., 2009)
ซึ่งเมื่อนําแกลบไปวิเคราะหพบวาแกลบมีองคประกอบ
ทางเคมีของธาตุตางๆ ดังน้ี มีคารบอน (Carbon) มาก
ถึงประมาณ 35% มีไฮโดรเจน (Hydrogen) ประมาณ
3-5% (Loha et al., 2011) ออกซิเจน (Oxygen)

ประมาณ 31-37% ไนโตรเจน (Nitrogen) ประมาณ
0.23 – 0.32% ซัลเฟอร (Sulphur) ประมาณ 0.04-
0.08% และท่ีเหลือเปนความช้ืนประมาณ 8-9%
ดังแสดงในตารางท่ี 1 ตามลําดับ องคประกอบทางเคมี
ท่ีไดกลาวมาน้ี สามารถมีคาตางกันไดข้ึนอยูกับ พันธุ
ขาวและแหลงท่ีทําการเพาะปลูก

ตารางท่ี 1 องคประกอบท่ัวไปของแกลบ (Kumar et
al., 2012)
คุณสมบัติ ชวงของคา

ความหนาแนนแบบกอน (Bulk
density (kg/m3))

96-160

ความแข็ง (Hardness) (Mohr’s scale) 5-6
เถาถาน (Ash), % 22-29
คารบอน (Carbon), % ≈ 35
ไฮโดรเจน (Hydrogen), % 3-5
ออกซิเจน (Oxygen), % 31-37
ไนโตรเจน (Nitrogen), % 0.23-0.32
ซัลเฟอร (Sulphur), % 0.04-0.08
ความชื้น (Moisture),% 8-9

จ า ก ต า ร า ง ท่ี 1 จ ะ เ ห็ น ว า แ ก ล บ มี
องคประกอบทางเคมีซึ่งเปนสารท่ีสามารถลุกติดไฟได
เมื่อเรานําแกลบไปเผาใหความรอนจะใหสารท่ีสําคัญ
ออกมาหลายชนิด เชน สารอินทรียท่ีสามารถเผาไหมให
เปนไอได (volatile matter) ซึ่งมีประมาณ 63.7%
สารประเภทคารบอนคงท่ี (Fix carbon) มีประมาณ
10.5% และข้ีเถา (Ash) มีประมาณ 25.8% (Sarangi
et al., 2009, Loha et al., 2011) กลุมสารอินทรียท่ี
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สามารถระเหยเปนไอไดเมื่ออยูภายใตสภาวะอุณหภูมิ
สู ง (pyrolysis) จะทําให เ กิดกาซท่ีสํ าคัญข้ึน เชน
คารบอนมอนอกไซด (CO) ไฮโดรเจน (H2) มีเทน (CH4)
คารบอนไดออกไซด (CO2) และไอนํ้า (water vapor)
เปนตน ปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดข้ึนระหวางการเผาไหมมี
หลายปฏิกิริยา ดังแสดงในสมการท่ี (1) ถึง (5)

ถาเปรียบเทียบพลังงานความรอนท่ีไดจาก
วัตถุดิบแกลบกับวัตถุดิบ อ่ืนๆ พบวาแกลบใหคา
พลังงานความรอนท่ีมากถึง 14.27 MJ/kg (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2552) ซึ่งมีคา
มากพอๆ กับวัสดุประเภท ชานออย กานมะพราวและ
ก่ิงไมยางพารา แตชีวมวลจากแกลบสําหรับในประเทศ
ไทยมีเหลือท้ิงมากกวา 3.5 ลานตันตอป (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2552) จึงทําให
เปนวัตถุดิบท่ีนาสนใจ ดังน้ันถาสามารถใชแกลบซึ่งเปน
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร โดยนํามาเปนแหลง
พลังงานเช้ือเพลิงก็จะเปนอีกหนทางหน่ึงของการ
แกปญหาเรื่องพลังงานของเกษตรกรไทย

ปฏิกิริยาการเผาไหมหลัก (Main combustion) จะ
เปนไปตามสมการท้ัง 5 น้ี (Gómez-Barea et al.,
2010)
C + O2 CO2 (1)

ปฏิกิริยาการเกิดกาซจากนํ้า (Water Gas)
C + H2O CO + H2 (2)

ปฏิกิริยาการเกิด Water Shift Reaction
CO + H2O CO2 + H2 (3)

ปฏิกิริยาการเกิด Boudouard Reaction
C + CO2 2CO (4)

ปฏิกิริยาการเกิดกาซมีเทน (Methane Reaction)
C + 2H2 CH4 (5)

เปนท่ีนาสังเกตวาท้ัง 5 ปฏิกิริยา จะทําใหเกิด
กาซท่ีสําคัญคือ CO2, CO, H2 และ CH4 กาซเหลาน้ี
สามารถลุกติดไฟไดทําใหสามารถใชเปนแหลงเช้ือเพลิง
แทนกาซหุงตมไดกาซท่ีเกิดข้ึนเหลาน้ีจะถูกเรียกวา
กาซสังเคราะห (syngas) ซึ่งมักถูกผลิตข้ึนในเตาชีวมวล
ในบริเวณท่ีเรียกวา กาซซิฟเคช่ัน (Gasification zone)
กาซสังเคราะหเหลาน้ีมีสมบัติสามารถจุดติดไฟไดเมื่อ
อยูในสภาวะอุณหภูมิสูง ทําใหสามารถนํามาเปนแหลง
ใหพลังงานความรอนคลายกับกาซแอลพีจี (liquid
petroleum gas, LPG) ท่ีมีการใชงานในครัวเรือนอยู
ในปจจุบัน
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับชนิดของเตาชีวมวล

เตาชีวมวลจากแกลบสามารถแบงออกไดเปน
2 ประเภทใหญๆ ดวยกัน คือ (1) แบบเช้ือเพลิงไม
เคลื่อนท่ีขณะเกิดการเผาไหม (fixed bed) และ (2)
แบบเช้ือเพลิงเคลื่อนท่ีขณะเกิดการเผาไหม (fluidized
bed) และหากใชเช้ือเพลิงจากแกลบจะพบวา เตา
ชีวมวลแบบท่ี (1) ซึ่งเปนแบบ (fixed bed) จะมีความ
เหมาะสมมากกวา นอกจากน้ีเตาชีวมวลแบบ (fixed
bed) ท่ีเปนชนิดเผาไหมดานลาง (down draft type)
และชนิดเผาไหมดานขาง (cross draft type) ท่ีได
แสดงในรายละเอียดดานลาง จะใหประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากกวาแบบอ่ืน ๆ
1. เตาชีวมวลแบบเช้ือเพลิงไมเคลือ่นท่ีขณะเกิดการเผา
ไหม (Fixed Bed Gasifier Stove)

เตาชีวมวลแบบ Fixed Bed Gasifier
สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ

1.1 เตาชีวมวลชนิดเผาไหมลงดานลาง
(Downdraft-Type Gasifier) ซึ่งสามารถแบงไดอีกเปน
2 ชนิด คือ

1.1.1 Down Draft Type Gasifier (Bottom-Lit)
คือ เตาชีวมวลท่ีมีการเผาไหมอยูบริเวณสวนดานลาง
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ของเตา โดยกาซจะไหลจากดานบนลงดานลางดัง
รูปท่ี 1 ทําใหควันท่ีเกิดข้ึนมีความรอนสูงท่ีบริเวณ
ทางดานลางและสามารถเกิดการลุกติดไฟได สงผลให
สารอินทรีย เชน นํ้ามันทาร (tar) สามารถเผาไหมติด
ไฟไดเชนกัน ซึ่งสงผลใหเกิดการเผาไหมอยางสะอาด
และสมบูรณ และเตาชีวมวลชนิดน้ียังสามารถเติม
เช้ือเพลิงจากดานบนไดอยางตอเน่ือง

รูปท่ี 1 เตาชีวมวลแบบ Down Draft Type
Gasifier (Bottom-Lit) (Belonio, 2005)

1.1.2 Inverted Downdraft Type Gasifier
หรือชนิด Top-Lit with UpDraft เปนเตาชีวมวลท่ีมี
การเผาไหมจากดานบนและการไหลของกาซจะไหล
จากดานลางข้ึนดานบน (ตรงขามกับชนิดแรก) โดย
เช้ือเพลิงจะอยูกับท่ีแตบริเวณของการเผาไหมจะมีการ
เคลื่อนท่ีจากดานบนลงดานลางแทนดังรูปท่ี 2 การเติม
เช้ือเพลิงเขาไปใหมจะทําเปนครั้งๆไป กลาวคือ ตองใช
เช้ือเพลิงท่ีเติมเขาไปในเตาจนหมดกอนถึงจะสามารถ
เปลี่ยนเช้ือเพลิงเขาไปใหมได

1.2 เตาชีวมวลชนิดเผาไหมดานขาง (Cross-
Draft Type Gasifier) เตาชีวมวลชนิดน้ีกาซจะไหลเขา
ทางดานขางซึ่งมีทิศตั้งฉากกับบริเวณของการเผาไหม
ดั งรูป ท่ี 3 เตาชีวมวลชนิดน้ีสามารถเผาไหม ได
แบบตอเน่ืองและเติมเช้ือเพลิงไดอยางตอเน่ืองตราบใด
ท่ีสามารถนําเอาเถาถานท่ีเกิดจากการเผาไหมออกไปได
เตาชนิดน้ีอาจจะเกิดควันจํานวนมากท่ีสามารถ

สังเกตเห็นได  อยางไรก็ตามถามีการจัดการอยาง
เหมาะสมปญหาน้ีก็สามารถแกไขได

รูปท่ี 2 เตาชีวมวลแบบ Inverted Downdraft
Type Gasifier หรือ Top-Lit with UpDraft
(Belonio, 2005)

รูปท่ี 3 เตาชีวมวลชนิดเผาไหมดานขาง (Cross-
Draft Type Gasifier) (Belonio, 2005)

1.3 เตาชีวมวลชนิดเผาไหมข้ึนดานบน
(Updraft-Type Gasifier) เตาชีวมวลชนิดน้ีจะมีการ
ลุกไหมท่ีบริเวณดานลาง กาซรอนจะมีการเคลื่อนท่ีข้ึน
ทางดานบน และจะถูกนําออกไปจุดไฟอีกทีในภายหลัง
ดังรูปท่ี 4 ในขณะท่ีเช้ือเพลิงรวงหลนลงไปยังบริเวณ
ของการเผาไหมอยางตอเน่ือง ก็จะกอใหเกิดบริเวณ
ชองวางภายในเกิดข้ึน ถึงแมวาเตาชีวมวลแบบน้ีจะ
สามารถทํางานไดเปนอยางดีกับเช้ือเพลิงท่ีเปนแกลบ
แตก็มีขอเสีย คือ เกิดควันไฟจํานวนมากในระหวางท่ี
เตาชีวมวลน้ีทํางาน ดังน้ันเตาชีวมวลแบบน้ีจําเปนตอง
มีปลองระรายอากาศอยางดีเพ่ือใหเตาสามารถนํากาซท่ี
เกิดข้ึนมากเกินออกไปได
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รูปท่ี 4 เตาชีวมวลชนิดเผาไหมข้ึนดานบน (Updraft-
Type Gasifier) (Belonio, 2005)

(2) เตาชีวมวลแบบเช้ือเพลิงเคลื่อนท่ีขณะเกิดการเผา
ไหม (Fluidized Bed Gasifier Stove) เตาชีวมวล
แบบน้ี เช้ือเพลิงในท่ีน้ีคือ แกลบ จะมีการเคลื่อนท่ีอยู
ภายในทอของการเกิดปฏิกิริยา ดังน้ันจําเปนจะตองใช
พัดลมเติมอากาศแบบความดันสูงในการทํางานเพ่ือทํา
ใหเช้ือเพลิงสามารถเคลื่อนท่ีได เตาชีวมวลชนิดน้ีจะ
เหมาะสมกับสถาบันการวิจัยเรื่องเตาหรือการใชเตาใน
ระดับอุตสาหกรรมท่ีสามารถจัดการเรื่องคาใชจายใน
การดําเนินงานได

วิธีดําเนินการวิจัย
เตาชีวมวลแกลบท่ีไดประดิษฐข้ึนในการวิจัย

ครั้งน้ีเปนแบบอากาศไหลข้ึนและเผาไหมจากดานบน
ลงลาง (Inverted Downdraft Type Gasifier
Strove) ซึ่งวิธีและข้ันตอนการดําเนินงานเปนไปตาม
ไดอะแกรมท่ีไดแสดงในรูปท่ี 5 ซึ่งเริ่มจากการออกแบบ
การสร างสิ่ งประดิษฐ  การทดสอบ และการ วั ด
ประสิทธิภาพการทํางานของเตา และข้ันตอนสุดทาย
นําไปทดสอบการใชงานจริง

รูปท่ี 5 ข้ันตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดการประดิษฐเตาชีวมวลแกลบ
เตาชีวมวลแกลบมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 4

สวนดวยกัน คือ หัวเตา บริเวณทอเผาไหม ท่ีเติม
อากาศทางนําเถาแกลบออก

หัวเตา ทําจากเหล็กแผนหนา 3.0 mm
หัวเตาเจาะรูขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.0 mm โดยเจาะ
รูเปน 2 แถว ดังรูปท่ี 6 โดยแถวนอกและแถวในมี
ระยะหางกัน 2 cm ดานขางทําหนาท่ีเปนแผนกระบัง
ลมโดยอากาศสามารถไหลจากดานลางข้ึนขางบนเพ่ือ
ใชในการเผาไหมใหสมบูรณ

บริเวณทอเผาไหม ทําจากทอเหล็กหนา 10
mm มีความสูง 79 cm และมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ภายใน 15.50 cm ดังรูปท่ี 7 โดยดานขางมีฉนวน
ปองกันความรอนลอมรอบอยู ทําจากแกลบดํา (แกลบ
ท่ีผานการเผาไฟแลว) ดานลางของบริเวณทอเผาไหม
ปดดวยตะแกรงเหล็กเพ่ือปองกันไมใหเช้ือเพลิงแกลบ
หลุดรวงลงไปซึ่งตะแกรงเหล็กน้ีสามารถใหลมท่ีมาจาก
สวนเติมอากาศผานได
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ท่ีเติมอากาศ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ทํางานของเตาชีวมวลแกลบ ทําหนาท่ีสําคัญคือชวย
เติมอากาศซึ่งมีกาซออกซิเจนเปนสวนประกอบเขาไป
ใหเพียงพอตอการเผาไหม ถาอากาศท่ีใชในการเผาไหม
ไมเพียงพอเปลวไฟจะไมสามารถลุกติดไฟท่ีหัวเตาได
ทําใหมีควันไฟเกิดข้ึน สวนของท่ีเติมอากาศจะอยู
ดานลางของตัวเตาชีวมวลแกลบ แสดงดังรูปท่ี 8 โดยมี
พัดลมโบลเวอรแบบกระแสตรงเปนอุปกรณชวยเติม
อากาศ ซึ่งพัดลมตัวน้ีตองการกระแสไฟฟาขนาด 1.2 A
ท่ีความตางศักยไฟฟา 12 V หรือคิดเปนขนาดของ
กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีตองจายใหแกพัดลมเทากับ 14.4 W

รูปท่ี 6 สวนของหัวเตาชีวมวลแกลบ

รูปท่ี 7 สวนของบริเวณทอเผาไหม

ทางนําเถาแกลบออก เถาแกลบท่ีเกิดข้ึน
หลังจากการเผาไหม จะมีลักษณะสีดําโดยมีสวนท่ีเปน
สีขาวปนอยูเล็กนอย (ซึ่งชาวบานจะเรียกวาแกลบดํา)
เถาแกลบจะสามารถนําออกมาจากทอเผาไหมไดโดย
การดึงสลักท่ีอยูดานหนาเตาออก ซึ่งสลักน้ีใชยึด
ตะแกรงเหล็กไวไมใหลวงลงมา เมื่อดึงสลักออกตะแกรง
เหล็กจะลวงลงมาทําใหเถาแกลบลวงลงมาดวยและ
สามารถนําออกไปใชประโยชนไดตอไป ซึ่งเถาแกลบดํา
มีประโยชนใชผสมดินเพ่ือปลูกตนไม และผักตางๆ ชวย
เก็บความช้ืนและทําใหดินรวนซุยไมแข็ง สงผลใหพืช
เจริญเติบโตไดเร็ว ซึ่งทางนําเถาแกลบออกแสดงดังรูปท่ี 9

รูปท่ี 8 สวนของท่ีเติมอากาศ

รูปท่ี 9 สวนของทางนําเถาแกลบออก
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตัวแปรท่ีใชในการทดสอบเตาชีวมวลจาก

แกลบ ท่ีสําคัญๆ มีอยูดวยกัน 14 ตัวแปร (Belonio,
2005) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

1. Start-Up Time เปนเวลาท่ีใชในการจุด
แกลบใหลุกติดไฟจนกระท่ังเกิดกาซท่ีสามารถจุดไฟติด
ท่ีหัวเตาและสามารถจุดไฟลุกติดท่ีหัวเตาได

2. Operating Time เปนเวลานับตั้งแตเกิด
กาซท่ีสามารถจุดไฟลุกติดท่ีหัวเตาไปจนกระท่ังกาซใน
ระบบหมดลง (เปลวไฟท่ีหัวเตาดับลง)

3. Total Operating Time เปนเวลารวม
ท้ังหมดนับตั้งแตเริ่มจุดแกลบจนกระท่ังเปลวไฟท่ีหัว
เตาดับลง (Start-Up Time + Operating Time)

4. Fuel Consumption Rate (FCR) เปน
ปริ ม าณของแกลบ ท่ี ใ ช เ ป น เ ช้ื อ เพลิ งห ารด ว ย
Operating Time

 
 

Weight of Rice Husk FuelUsed kg
FCR

OperatingTime hr
 (6)

5. Specific Gasification Rate (SGR) เปน
อัตราสวนระหวางปรมิาณของแกลบท่ีใชเปนเช้ือเพลิง
หารดวย Operating Time หารดวยพ้ืนท่ีหนาตัดของ
ทอเผาไหม

 
   2Re

Weight of Rice Husk FuelUsed kg
SGR

OperatingTime hr actor area m



(7)

6. Combustion Zone Rate (CZR) เปน
อัตราการเผาไหมของเช้ือเพลิง

 
 

ReLengthof the actor m
CZR

OperatingTime hr
 ....(8)

7. Boiling Time เปนเวลาท่ีใชในการตมนํ้า
จนนํ้าเดือด โดยเริ่มจับเวลาตั้งแตวางหมอตมนํ้าบนหัว

เตาจน กระท่ังนํ้ามีอุณหภูมิถึง 100 C หรือ จนถึง
อุณหภูมิของนํ้าเดือด

8. Sensible Heat (SH) เปนปริมาณ
พลังงานความรอนท่ีใชในการเพ่ิมอุณหภูมิของนํ้าซึ่ง
สามารถวัดไดโดย วัดอุณหภูมิของนํ้าท่ีเปลี่ยนไป จาก
อุณหภูมิเริ่มตน จนถึงอุณหภูมินํ้าเดือด

w wSH m c T  .....(9)
เมื่อ wm คือ มวลของนํ้า (kg), wc คือ คาความรอน
จําเพาะของนํ้า (1 kcal/kg.C) และ T คือ ผลตาง
ของอุณหภูมิระหวางอุณหภูมิเริ่มตนจนถึงอุณหภูมินํ้า
เดือดตามลําดับ

9. Latent Heat (LH) เปนปริมาณพลังงาน
ความรอนท่ีทําใหนํ้าจากสถานะของเหลวกลายเปน
สถานะไอ

e fgLH W H ...(10)
เมื่อ eW คือ มวลของนํ้าท่ีระเหยกลายเปน

ไอ (kg), fgH คือ คาความรอนแฝงของนํ้า (542
kcal/kg หรือ 2270 kJ/kg)

10. Heat Energy Input เปนพลังงานความ
รอนท่ีไดมาจากเช้ือเพลิงท่ีใสเขาไปในทอเตาชีวมวล
แกลบ
QF WFU HVF  .....(11)

เมื่อ QF คือ ปริมาณพลังงานความรอนท่ี
ไดมาจากเช้ือเพลิง (kcal), WFU คือ มวลของ
เช้ือเพลิงท่ีใช (kg), HVF คือ คาพลังงานความรอน
ของเช้ือเพลิงชนิดน้ัน (3,000 kcal/kg สําหรับเช้ือเพลิง
แกลบ)

11. Thermal Efficiency (TE) เปน
ประสิทธิภาพการทํางานของเตาชีวมวลแกลบ ซึ่งมีคา
เทากับพลังงานท่ีไดออกมาสวนดวยพลังงานท่ีใหเขาไป
คูณดวย 100 คาท่ีไดจะเปนเปอรเซ็นต (%)
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SH LH
TE

HVF WFU


 


.....(12)

12. Power Input (Pi) เปนปริมาณพลังงาน
ท่ีจายใหแกเตาชีวมวล ซึ่งข้ึนกับปริมาณของเช้ือเพลิงท่ี
ใชและสามารถคํานวณไดจากสมการท่ี (13)

0.0012iP FCR HVF   ..(13)
เมื่อ iP คือ power input (kW)

13. Power Output (Po) เปนปริมาณ
พลังงานท่ีไดออกมาจากเตาชีวมวล และสามารถ
คํานวณไดจาก

0

(%)
0.0012

100

TE
P FCR HVF    .....(14)

เมื่อ oP คือ power output (kW)

14. %Char Produced เปนอัตราสวนของ
เถาแกลบท่ีเหลือหลังจากการเผาไหมตอนํ้าหนักของ
แกลบท่ีใชเปนเช้ือเพลิง

 
 

% Pr 100
Weight of Char kg

Char oduced
Weight of Rice HuskUsed kg
 

...(15)

รูปท่ี 10 แสดงการ วัด อุณหภูมิของเปลวไฟและ
อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง นํ้ า ใ น ห ม อ ต ม เ พ่ื อ วั ด
ประสิทธิภาพของเตาชีวมวลแกลบโดยบันทึก
ขอมูลลงบนคอมพิวเตอรผานอุปกรณเก็บ
ขอมูลยี่หอ Fluke

ผลการวัดอุณหภูมิของเปลวไฟท่ีหัวเตาและทดสอบ
การตมน้ํา

อุณหภูมิของเปลวไฟท่ีหัวเตาสามารถวัดได
โดยใชแทงเทอรโมคับเปลชนิด K (K-type thermocouple)
โดยวางหัวเทอรโมคับเปลตรงบริเวณตําแหนงเปลวไฟท่ี
กําลังลุกไหม ดังแสดงในรูปท่ี 10 ซึ่งผลการวัดอุณหภูมิ
ของเปลวไฟและอุณหภูมิของนํ้าในหมอตมนํ้าแสดงดัง
รูปท่ี 11

รูปท่ี 11 แสดงผลการวัดอุณหภูมิของเปลวไฟและ
อุณหภูมิของนํ้าในหมอตมนํ้า ขอมูลท่ีไดน้ีถูก
ใชสําหรับหาคาประสิทธิภาพของเตาชีวมวล
จากแกลบ

จากรูปท่ี 11 พบวาอุณหภูมิของเปลวไฟ
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในชวงสองนาทีแรก และมีอุณหภูมิ
เ พ่ิมสูงข้ึนถึง 680 C เมื่อเวลาผานไป 2.5 นาที
หลังจากน้ันในชวงเวลา 2.5 – 10 นาที อุณหภูมิของ
เปลวไฟจะมีลักษณะกระเพ่ือมข้ึนๆลงๆ โดยมีอุณหภูมิ
อยูในชวง 640 – 680 C และเมื่อเวลาผานไปมากกวา
11 นาที อุณหภูมิของเปลวไฟจะคอยๆลดลง ท้ังน้ี
เน่ืองจากบริเวณของการเผาไหม (pyrolysis zone) จะ
เคลื่อนท่ีหางจากหัวเตาลงไปในทิศทางดานลาง (จาก
บนลงดานลาง) ทําใหอุณหภูมิของกาซภายในลดลงซึ่ง
สงผลโดยตรงตออุณหภูมิของเปลวไฟท่ีกําลังลุกไหม
และเมื่อเวลาผานไปมากกวา 20 นาที อุณหภูมิของ
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12. Power Input (Pi) เปนปริมาณพลังงาน
ท่ีจายใหแกเตาชีวมวล ซึ่งข้ึนกับปริมาณของเช้ือเพลิงท่ี
ใชและสามารถคํานวณไดจากสมการท่ี (13)

0.0012iP FCR HVF   ..(13)
เมื่อ iP คือ power input (kW)

13. Power Output (Po) เปนปริมาณ
พลังงานท่ีไดออกมาจากเตาชีวมวล และสามารถ
คํานวณไดจาก

0

(%)
0.0012

100

TE
P FCR HVF    .....(14)

เมื่อ oP คือ power output (kW)

14. %Char Produced เปนอัตราสวนของ
เถาแกลบท่ีเหลือหลังจากการเผาไหมตอนํ้าหนักของ
แกลบท่ีใชเปนเช้ือเพลิง

 
 

% Pr 100
Weight of Char kg

Char oduced
Weight of Rice HuskUsed kg
 

...(15)

รูปท่ี 10 แสดงการ วัด อุณหภูมิของเปลวไฟและ
อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง นํ้ า ใ น ห ม อ ต ม เ พ่ื อ วั ด
ประสิทธิภาพของเตาชีวมวลแกลบโดยบันทึก
ขอมูลลงบนคอมพิวเตอรผานอุปกรณเก็บ
ขอมูลยี่หอ Fluke

ผลการวัดอุณหภูมิของเปลวไฟท่ีหัวเตาและทดสอบ
การตมน้ํา

อุณหภูมิของเปลวไฟท่ีหัวเตาสามารถวัดได
โดยใชแทงเทอรโมคับเปลชนิด K (K-type thermocouple)
โดยวางหัวเทอรโมคับเปลตรงบริเวณตําแหนงเปลวไฟท่ี
กําลังลุกไหม ดังแสดงในรูปท่ี 10 ซึ่งผลการวัดอุณหภูมิ
ของเปลวไฟและอุณหภูมิของนํ้าในหมอตมนํ้าแสดงดัง
รูปท่ี 11

รูปท่ี 11 แสดงผลการวัดอุณหภูมิของเปลวไฟและ
อุณหภูมิของนํ้าในหมอตมนํ้า ขอมูลท่ีไดน้ีถูก
ใชสําหรับหาคาประสิทธิภาพของเตาชีวมวล
จากแกลบ

จากรูปท่ี 11 พบวาอุณหภูมิของเปลวไฟ
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในชวงสองนาทีแรก และมีอุณหภูมิ
เ พ่ิมสูงข้ึนถึง 680 C เมื่อเวลาผานไป 2.5 นาที
หลังจากน้ันในชวงเวลา 2.5 – 10 นาที อุณหภูมิของ
เปลวไฟจะมีลักษณะกระเพ่ือมข้ึนๆลงๆ โดยมีอุณหภูมิ
อยูในชวง 640 – 680 C และเมื่อเวลาผานไปมากกวา
11 นาที อุณหภูมิของเปลวไฟจะคอยๆลดลง ท้ังน้ี
เน่ืองจากบริเวณของการเผาไหม (pyrolysis zone) จะ
เคลื่อนท่ีหางจากหัวเตาลงไปในทิศทางดานลาง (จาก
บนลงดานลาง) ทําใหอุณหภูมิของกาซภายในลดลงซึ่ง
สงผลโดยตรงตออุณหภูมิของเปลวไฟท่ีกําลังลุกไหม
และเมื่อเวลาผานไปมากกวา 20 นาที อุณหภูมิของ
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.....(12)

12. Power Input (Pi) เปนปริมาณพลังงาน
ท่ีจายใหแกเตาชีวมวล ซึ่งข้ึนกับปริมาณของเช้ือเพลิงท่ี
ใชและสามารถคํานวณไดจากสมการท่ี (13)

0.0012iP FCR HVF   ..(13)
เมื่อ iP คือ power input (kW)

13. Power Output (Po) เปนปริมาณ
พลังงานท่ีไดออกมาจากเตาชีวมวล และสามารถ
คํานวณไดจาก

0

(%)
0.0012

100

TE
P FCR HVF    .....(14)

เมื่อ oP คือ power output (kW)

14. %Char Produced เปนอัตราสวนของ
เถาแกลบท่ีเหลือหลังจากการเผาไหมตอนํ้าหนักของ
แกลบท่ีใชเปนเช้ือเพลิง

 
 

% Pr 100
Weight of Char kg

Char oduced
Weight of Rice HuskUsed kg
 

...(15)

รูปท่ี 10 แสดงการ วัด อุณหภูมิของเปลวไฟและ
อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง นํ้ า ใ น ห ม อ ต ม เ พ่ื อ วั ด
ประสิทธิภาพของเตาชีวมวลแกลบโดยบันทึก
ขอมูลลงบนคอมพิวเตอรผานอุปกรณเก็บ
ขอมูลยี่หอ Fluke

ผลการวัดอุณหภูมิของเปลวไฟท่ีหัวเตาและทดสอบ
การตมน้ํา

อุณหภูมิของเปลวไฟท่ีหัวเตาสามารถวัดได
โดยใชแทงเทอรโมคับเปลชนิด K (K-type thermocouple)
โดยวางหัวเทอรโมคับเปลตรงบริเวณตําแหนงเปลวไฟท่ี
กําลังลุกไหม ดังแสดงในรูปท่ี 10 ซึ่งผลการวัดอุณหภูมิ
ของเปลวไฟและอุณหภูมิของนํ้าในหมอตมนํ้าแสดงดัง
รูปท่ี 11

รูปท่ี 11 แสดงผลการวัดอุณหภูมิของเปลวไฟและ
อุณหภูมิของนํ้าในหมอตมนํ้า ขอมูลท่ีไดน้ีถูก
ใชสําหรับหาคาประสิทธิภาพของเตาชีวมวล
จากแกลบ

จากรูปท่ี 11 พบวาอุณหภูมิของเปลวไฟ
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในชวงสองนาทีแรก และมีอุณหภูมิ
เ พ่ิมสูงข้ึนถึง 680 C เมื่อเวลาผานไป 2.5 นาที
หลังจากน้ันในชวงเวลา 2.5 – 10 นาที อุณหภูมิของ
เปลวไฟจะมีลักษณะกระเพ่ือมข้ึนๆลงๆ โดยมีอุณหภูมิ
อยูในชวง 640 – 680 C และเมื่อเวลาผานไปมากกวา
11 นาที อุณหภูมิของเปลวไฟจะคอยๆลดลง ท้ังน้ี
เน่ืองจากบริเวณของการเผาไหม (pyrolysis zone) จะ
เคลื่อนท่ีหางจากหัวเตาลงไปในทิศทางดานลาง (จาก
บนลงดานลาง) ทําใหอุณหภูมิของกาซภายในลดลงซึ่ง
สงผลโดยตรงตออุณหภูมิของเปลวไฟท่ีกําลังลุกไหม
และเมื่อเวลาผานไปมากกวา 20 นาที อุณหภูมิของ
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เปลวไฟจะมีลักษณะคงท่ีอีกครั้ง แตมีคาต่ํามากโดยวัด
ไดอยูท่ีประมาณ 400 C ซึ่งเปนไปไดวาอาจมีสาเหตุ
มาจากกาซท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณนอยลงและอุณหภูมิของ
กาซมีคาต่ําลงเพราะมีระยะทางจากบริเวณของการเผา
ไหมมาถึงหัวเตามากข้ึน

ผลการทดสอบการตมนํ้าปริมาตร 2.0 ลิตร
พบวาอุณหภูมิของนํ้าในชวงเวลาเริ่มแรก 0 – 8 นาที
อุณหภูมิของนํ้าจะคอยๆ เพ่ิมข้ึนมีลักษณะเปนแบบเชิง
เ ส น  โ ด ย อุ ณ ห ภู มิ เ ริ่ ม ต น ป ร ะ ม า ณ 2 7 C
(อุณหภูมิหอง) และเพ่ิมข้ึนไปจนถึง 100 C ซึ่งท่ี
อุณหภูมิ 100 C น้ีนํ้าจะเริ่มเดือดและระเหย
กลายเปนไอ ผลการทดสอบน้ีแสดงใหเห็นวาเตาชีวมวล
จากแกลบท่ีสรางข้ึนสามารถตมนํ้าปริมาตร 2.0 ลิตร
ใหเดือดไดภายในเวลาประมาณ 8 นาที
ผลของการทดสอบการเผาไหมของเตาชีวมวลจาก
แกลบ (Performance Tests Results of the Rice
Husk Gas Stove)

การทดสอบการเผาไหมของเตาชีวมวลแกลบ
มีลําดับข้ันตอนการทดสอบดังน้ี เริ่มแรกจะตองนํา
เช้ือเพลิงแกลบท่ีแหงใสเขาไปในทอเผาไหมจนเต็มและ
บันทึกนํ้าหนักของแกลบท่ีใสเขาไป เปดพัดลมเพ่ือเติม
อากาศจากน้ันจุดไฟท่ีแกลบโดยผานการเผาเศษ
กระดาษแผนเล็กๆ บันทึกเวลาตอนท่ีแกลบเริ่มติดไฟ
จากน้ันนําเอาสวนหัวเตามาครอบทอเผาไหมแลว
ทดสอบจุดไฟท่ีหัวเตาและบันทึกเวลาท่ีสามารถจุดไฟท่ี
หัวเตาไดสําเร็จ แลวปลอยใหเปลวไฟท่ีหัวเตาลุกไหม
จนเช้ือเพลิงแกลบหมดซึ่งจะสังเกตุเห็นเหลวไฟท่ีหัวเตา
ดับลงและทําการบันทึกเวลา จากตารางท่ี 2 พบวาเตา
ชีวมวลแกลบท่ีสรางข้ึนสามารถใสเช้ือเพลิงแกลบเขาไป

ในเตาไดสูงสุดประมาณ 1.659 กิโลกรัม ใชเวลาในการ
จุดแกลบใหติดไฟประมาณ 125 วินาที  และใชเวลาใน
การสรางกาซท่ีสามารถจุดเปลวไฟติดไดภายในเวลา
2.87 นาที ซึ่งถือวามีความรวดเร็วพอสมควร มีเวลา
รวมโดยนับตั้งแตเริ่มจุดไฟท่ีแกลบไปจนกระท้ังเปลว
ไฟดับลงเฉลี่ยประมาณ 30.46 นาที
ประสิทธิภาพการทํางานของเตาชีวมวลแกลบ
(Operating Performance of the Stove)

ประสิทธิภาพการทํางานของเตาชีวมวลแกลบ
สามารถดูไดจากคา FCR CZR SGR %Char
produced และ Electric Consumption ซึ่งเตา
ชีวมวลท่ีมีประสิทธิภาพดีควรมีคา FCR CZR %Char
produced และ Electric Consumption ท่ีต่ําสวนคา
SGR ควรจะมีคามากๆ ซึ่ง จากตารางท่ี 3 พบวาเตา
ชีวมวลแกลบท่ีสรางข้ึนมีคา FCR เฉลี่ยเทากับ 3.47
kg/hr มีอัตราเร็วในการเผาไหมประมาณ 2.59
cm/min มีคา SGR เทากับ 184.13 kg/hr-m2 มีคา
ของการผลิตเถาถานแกลบเพียง 15.77% ของนํ้าหนัก
แกลบท่ีใสเขาไป เตาน้ีใชพลังงานไฟฟาท่ีจายใหแกพัด
ลมเติมอากาศเพียง 14.4 W-hr หรือคิดเปนคาไฟฟาท่ี
จะตองจายเพียง 0.072 บาทตอช่ัวโมง และถาคิดการ
ใชงานเตาน้ีเปนเวลา 1 เดือน โดยใชเตาชีวมวลแกลบ
เปนเวลา 3 ช่ัวโมงตอวัน (เชา 1 ช่ัวโมง, กลางวัน
1 ช่ัวโมง และเย็นอีก 1 ช่ัวโมง) รวม 1 เดือนใชเตา
ประมาณ 90 ช่ัวโมง คิดเปนเงินเพียง 2.16 บาทตอ
เดือน (คิดคาไฟฟาหนวยละ 5 บาท) ดังน้ันจะเกิดการ
ประหยัดพลังงานอยางมากสําหรับประชาชน และ
เช้ือเพลิงจากแกลบน้ีสามารถทดแทนการใชกาซ LPG
ไดเปนอยางดี
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ตารางท่ี 2 ผลของการทดสอบการเผาไหมของเตาชีวมวลแกลบ

Loading Capacity Weight of Fuel (kg)
Fuel Start Up Time

(min)
Gas Ignition
Time (sec)

Total Operating
Time (min)

Full Load
คร้ังที่ 1 1.659 2.75 100 34.02
คร้ังที่ 2 1.659 2.66 135 28.12
คร้ังที่ 3 1.659 3.2 140 29.23
เฉล่ีย 1.659 2.87 125 30.46

ตารางท่ี 3 แสดงประสิทธิภาพการทํางานของเตาชีวมวลแกลบ
Loading
Capacity

Fuel
Consumption

Rate (FCR)
(kg/hr)

Char Produced
(%)

Combustion
Zone Rate

(CZR)
(cm/min)

Specific
Gasification
Rate (SGR)
(kg/hr-m2)

Electric
Consumption

(W-hr)

Full Load
คร้ังที่ 1 3.184 18.60 2.32 168.77 14.4
คร้ังที่ 2 3.726 10.30 2.81 197.50 14.4
คร้ังที่ 3 3.511 18.40 2.70 186.11 14.4
เฉล่ีย 3.470 15.77 2.59 184.13 14.4

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวัดกําลังและประสิทธิภาพของเตาชีวมวล

Loading Capacity
Power Input

(kW)
Thermal Efficiency

(%)
Power Output

(kW)
Full Load

คร้ังที่ 1 11.46 9.38 1.075
คร้ังที่ 2 13.41 10.73 1.382
คร้ังที่ 3 12.64 10.98 1.388
เฉล่ีย 12.50 10.36 1.280

ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบการตมนํ้าโดยใชเตาชีวมวลแกลบ
Volume of Water Initial Temperature (C) Final Temperature (C) Boiling Time (min)
2 Liter

คร้ังที่ 1 28.30 99.12 9.00
คร้ังที่ 2 29.94 99.05 7.78
คร้ังที่ 3 29.25 99.30 7.55
เฉล่ีย 29.16 99.16 8.11

* อุณหภูมิของเปลวไฟวดัไดอยูในชวง 416 C – 684 C



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 45 เลมท่ี 1 173

ผลการทดสอบการตมน้ําโดยใชเตาชีวมวลแกลบ
(Test Results of Boiling Water using the
Stove)

พลังงานความรอนท่ีไดจากเช้ือเพลิงแกลบ
สามารถวัดไดจาก การวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
นํ้า โดยนํานํ้าปริมาตร 2 ลิตร ไปตมภายใตเปลวไฟท่ีได
จากเช้ือเพลิงแกลบ ซึ่งขอมูลท่ีไดแสดงในตารางท่ี 5
ขอมูลน้ีสามารถนําไปคํานวณหาคาพลังงานความรอนท่ี
ไดจากเช้ือเพลิงแกลบในสวนท่ีเปน Sensible Heat
(SH) ไดตามสมการท่ี (9) สวน Latent heat (LH)
สามารถคํานวณไดตามสมการท่ี (10) โดยจะตองทราบ
มวลของนํ้าท่ีระเหยกลายเปนไอ ซึ่งคา SH และ LH จะ
ใชในการคํานวณคา Thermal efficiency ของเตา
ผลการทดลองพบวาเตาชีวมวลแกลบท่ีสรางข้ึนน้ี
สามารถตมนํ้าปริมาตร 2 ลิตรใหเดือดไดภายในเวลาเฉลี่ย
8.11 นาที และเตามีประสิทธิภาพทางความรอน
(Thermal efficiency) เทากับ 10.36% ซึ่งถือวายังมี
ประสิทธิภาพท่ีต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ
Parmigiani และคณะ (Parmigiani et al., 2014) ซึ่ง
เตาแกลบชีวมวลท่ีเขาประดิษฐข้ึนมีประสิทธิภาพสูง
ประมาณ 18%
ผลการทดสอบการทําอาหารโดยใชเตาชีวมวลแกลบ

จากการทดสอบการใชงานจริงของเตาชีวมวล
แกลบท่ีสรางข้ึนโดยการใชเตาเพ่ือเปนแหลงใหความ
รอนในการทําอาหาร พบวาสามารถทําอาหารในเมนู
ตมยําไกบานโดยใชปริมาณเน้ือไกเทากับ 2 กิโลกรัม ได
ภายในเวลา 25 -30 นาที ดังแสดงในรูปท่ี 12 โดยเน้ือ
ไก บ าน ท่ี ผ า นกา รต มมี ลั กษณะ เป อยยุ ย ทํ า ให
รับประทานไดงาย และนอกจากการทดสอบการทําเมนู
ตมยําไกบานแลวยังไดทดสอบการตมนํ้ารอนขนาด
ปริมาตร 2 ลิตร เพ่ือใชในการชงกาแฟหรือทํานมรอนก็
ใชเวลาในการตมเพียง 7-9 นาที เทาน้ันเอง ผลการ

ทดสอบการใชงานจริงของเตาชีวมวลแกลบไดแสดงใน
ตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6 แสดงผลการทดสอบการทําอาหารโดย
ใชเตาชีวมวลแกลบ

Operation Description
Cooking

Time (min)
ทดสอบตมน้ํา

ขนาด 2 ลิตร เพื่อชงกาแฟ หรือ ชงนม
รอน

7 - 9

ทดสอบการทําอาหารเมนูตมยําไกบาน
1 ตัว เพื่อทําตมยําไกบาน

ขนาดน้ําหนกั 2 kg
25 - 30

รูปท่ี 12 แสดงการทดสอบการทําอาหารเมนูตมยํา
ไกบานโดยใชเตาชีวมวลแกลบ

สรุปผลการวิจัย
เตาตนแบบของเตาชีวมวลจากแกลบแบบ

อากาศไหลข้ึนและเผาไหมจากดานบนลงลาง ไดถูก
สรางข้ึนและไดรับการทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน
โดยใชแกลบเปนเช้ือเพลิง ผลการทดสอบการทํางาน
พบวา เมื่อเติมแกลบจนเต็มทอเผาไหม (1.659 kg,
Full Load) เตาชีวมวลจะมีคา Operating time เฉลี่ย
เทากับ 27.59 นาที และมีประสิทธิภาพทางความรอน
(Thermal efficiency) เทากับ 10.36% และมีการใช
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พลังงานไฟฟาซึ่งจะตองจายใหกับพัดลมเติมอากาศ
เทากับ 14.4 W-hr คาดังกลาวน้ีทําใหเกิดการประหยัด
พลังงานอยางมากสําหรับประชาชนท่ีเลือกใชเตา
ชีวมวลจากแกลบแทนการใชกาซแอลพีจี (LPG)
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