บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พลังงานถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และเป็ น
ปั จจัยในการผลิตที่สาคัญในภาคธุ รกิจและภาคอุตสาหกรรม จากการเพิม่ ขึ้นของประชากรโลกอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วยหลักการพัฒนาทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนการขยายตัว
ทางด้านเศ รษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปั จจุบนั มีผลให้ความต้องการใช้
พลังงานของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามทิศทางของเศรษฐกิจโลก จากรายงานการการคาดการณ์
อนาคตพลังงานโลกในระยะยาวของ เอ็กซอนโมบิล ความต้องการพลังงานทัว่ โลกในปี 2040 จะ
เพิม่ ขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปี 2010 ประเด็นด้านพลังงาน เป็ นที่จบั ตาของทุกประเทศทัว่
โลกในสถานการณ์ที่ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่แหล่งผลิตพลังงานยังไม่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างพอเพียงในปั จจุบนั ทัว่ โลกใช้พลังงานในรู ปเชื้อเพลิงฟอสซิ ล
(หรื อไฮโดรคาร์บ อน) ได้แก่น้ ามันก๊าดธรรมชาติ และถ่านหิ นมากที่สุด รวมกันแล้วใช้มากถึง 95
เปอร์เซ็นต์ อีก 2 เปอร์ เซ็นต์มาจากพลังงานนิวเคลียร์ ส่วนอีก 3 เปอร์ เซ็นต์มาจากพลังงานอื่นๆ เช่น
พลังน้ าจากเขื่อน แสงอาทิตย์ พลังลม ชีวมวล คลื่นลมในทะเล และความร้อนใต้ดินเป็ นต้น
ทั้งนี้แหล่งพลังงานดังกล่าวกาลังจะหมดไปในเวลาอันใกล้ หากมีการใช้เชื้อเพลิงในอัตราเดียวกับ
ปั จจุบนั น้ ามันจะหมดในเวลา 42 ปี ก๊าซธรรมชาติ 64 ปี และถ่านหิ น 220 ปี การหาพลังงาน
ทางเลือกอื่น ๆ (Alternative energy) จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาควบคู่กนั ไปเพื่อนามาทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิ ลต่อไปใน
ความต้องการใช้พลังงานของไทยเพิม่ ขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากผลการสารวจ
ประเทศไทยมีพลังงานสารองไม่มากนักจึงต้องนาพลังงานเข้าจากต่างประเทศสู งถึง 60 เปอร์เซ็นต์
ถือว่ามีแหล่งพลังงานเชิงพาณิ ชย์จานวนน้อยและไม่เพียงพอต้องพึ่งพาการนาเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็ นหลัก จากข้อมูลสานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)
รายงานว่า ในปี 2556 ไทยมีมูลค่าการนาเข้าพลังงานถึง 1.42 ล้านล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20 ของ
GDP ส่ งผลให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานสู งจึงเป็ นความจาเป็ นที่ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญ
ในการใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) อย่างจริ งจังเพื่อจะช่วยลดการนาเข้าพลังงาน
เชื้อเพลิงฟอสซิ ล โดยหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีราคาถูก เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมี
ปริ มาณเพียงพอและยัง่ ยืนแน่นอนร่ วมกับระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อช่วยให้มีทางเลือกในการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้น
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พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) คือพลังงานที่สะสมอยูใ่ นสิ่ งมีชีวติ ที่เราสามารถนามาใช้
ทางานได้ เช่น ต้นไม้ กิ่งไม้ หรื อเศษวัสดุจากการเกษตร หรื ออุตสาหกรรม เช่น แกลบ ฟาง ชานอ้อย ขี้
เลื่อย เศษไม้ เปลือกไม้ มูลสัตว์ รวมทั้งของเหลือหรื อขยะจากครัวเรื อนมนุษย์ ประเทศไทยนับเป็ น
ประเทศเกษตรกรรมที่สา คัญแห่งหนึ่งของโลก ประชาชนมากกว่าร้อยละ
50 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมผลพลอยได้ที่สาคัญนอกเหนือจากผลผลิตการเกษตรก็คือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น
ฟางข้าว แกลบ กากอ้อย กากใย และทะลายปาล์ม เป็ นเชื้อเพลิงแข็ง หรื อแหล่งพลังงานที่สามารถผลิต
ได้จากการปลูกพืชพลังงาน ที่สามารถทาได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ หากมีการวางแผนอย่างเป็ น
ระบบ การใช้พลังงานชีวมวลมีศกั ยภาพค่อนข้างสู ง เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมในการปลูก
พืชพลังงานอีกทั้งยังมีเศษสิ่ งเหลือทิง้ ทางการเกษตรมากอีกด้วย การใช้พลังงานชีวมวลจึงเป็ นทางเลือก
หนึ่งของการใช้พ ลังงานหมุนเวียนจากแหล่งพลังงานภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจาก
ฟอสซิ ล ปั จจุบนั มีการนามาใช้ผลิตพลังงานทั้งในรู ปของพลังงานความร้อนและไฟฟ้ าทาให้วสั ดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรกลายเป็ นวัสดุที่มีความสาคัญมีราคา พลังงานที่ได้จากกระบวนการเผาไหม้ในปัจจุบนั
มีบทบาทที่สาคัญต่อชีวติ ประจาวันของมนุษย์มาก
การเผาไหม้ในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นเชื้อเพลิงแก๊ส เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแข็ง ต่างก็ตอ้ งการ
ให้เกิดการเผาไหม้ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ต้นทุนต่า อีกทั้งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการใช้ ชีวมวลผลิต
พลังงาน โดยมีแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25 % ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564
) จากเหตุผลดังกล่าว นักวิจยั จึงพยายามหาแนวทางการส่ งเสริ มการถ่ายเทความร้อนเพื่อประหยัด
พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นการช่วยลดต้นทุนการผลิต
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่าวิธีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเตาเผาที่มีประสิ ทธิ ภาพวิธีหนึ่ง
คือ การนาวัสดุพรุ น (Porous Medium) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้และลดแก๊สพิษในไอเสี ย
ของเตาเผาลักษณะเด่นของวัสดุพรุ นซึ่ งเป็ นของแข็งที่มีความพรุ นภายใน มีอตั ราส่ วนของพื้นที่ผวิ ต่อ
ปริ มาตรสู งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การดูดกลืนและแผ่รังสี ความร้อนก่อให้เกิดการหมุนเวียนความร้อน ช่วย
ส่ งเสริ มการถ่ายเทความร้อน และการเผาไหม้ได้เป็ นอย่างดี
จากการทบทวนบทความงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการนาวัสดุพรุ นมาใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของเตาเผาที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สและเชื้อเพลิงเหลวเท่านั้น งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
เป็ นไปได้ที่จะนาวัสดุพรุ นมาใช้กบั เตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง ตลอดจนศึกษาสมรรถนะของเตาผาดังกล่าว
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อสร้างเตาเผาและศึกษาประสิ ทธิภาพการเผาเชื้อเพลิงแข็งกรณี ใช้วสั ดุพรุ น
1.2.2 เพื่อศึกษาสมรรถนะและอิทธิ พลของวัสดุพรุ นของน๊อตที่ทามาจากโลหะ กับน๊อตที่ทามา
จากสแตนเลส ที่มีผลต่อสมรรถนะของเตาเผาที่สร้างขึ้น
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 พัฒนาเตาเผาที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็ นเชื้อเพลิงและศึกษาประสิ ทธิ ภาพโดยใช้วสั ดุพรุ นชนิด
ต่าง ๆ
1.3.2 ทาการศึกษาเชิงทดลองเพื่อประเมินสมรรถนะของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้ถ่าน
กะลามะพร้าวเป็ นเชื้อเพลิง
1.3.3 ทาการทดลองโดยใช้น๊อตขนาด 10 mm ที่ทามาจากโลหะ และ น๊อตขนา ด 10 mm ที่ทา
มาจากสแตนเลสเป็ นวัสดุพรุ น
1.3.4 เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ยของเตาเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง กรณี ที่มีและไม่มีการติดตั้งวัสดุ
พรุ นภายใน
1.3.5 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของเตาเผากรณี ใช้วสั ดุพรุ นต่างชนิดกัน โดยใช้น๊อตขนาด 10
mm ที่ทาจากโลหะ กับ น๊อตขนาด 10 mm ที่ทาจากสแตนเลส
1.4 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1.4.1 ตัวแปรต้น คือ วัสดุพรุ น 2 ชนิดโดยใช้น๊อตขนาด 10 mm ที่ทามาจากโลหะ และ น๊อต
ขนาด 10 mm ที่ทามาจากสแตนเลส
1.4.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิ ภาพเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งที่มีการติดตั้งวัสดุพรุ นอยูภ่ ายใน
1.5 ขั้นตอนการศึกษา
1.5.1 ศึกษาคุณสมบัติของเชื้อเพลิงแข็งและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเผาไหม้รวมถึงกระบวนการ
ทางความร้อน
1.5.2 ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการเผาเชื้อเพลิงแข็งด้วยวัสดุพรุ น
1.5.3 ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุพรุ นสาหรับการทดลอง
1.5.4 ศึกษาและเลือกใช้อุปกรณ์
1.5.5 ทดสอบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งโดยมีวสั ดุพรุ นเป็ นตัวช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางความ
ร้อน
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1.5.6 ทาการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดลอง
1.5.7 สรุ ปผลการทดลอง
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.6.1 สามารถพัฒนาเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งให้มีสมรรถนะการทางานที่ดีข้ ึน โดยการเพิ่
ม
ประสิ ทธิ ภาพการแผ่รังสี ความร้อนเพื่อเป็ นแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้งานต่อไปในอนาคต เพื่อ
แก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
1.6.2 ทาให้ทราบถึงชนิดของวัสดุพรุ นที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางความร้อน
1.6.3 เพื่อเป็ นแนวทางในการนาวัสดุพรุ นไปประยุกต์ใช้ในกา รเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเตาเผา
เชื้อเพลิงแข็งต่อไปในอนาคต

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
คณะผูจ้ ดั ทาได้ลาดับหัวข้อการศึกษาเอกสารงานวิจยั และงานเขียนที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการ
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ออกแบบ และการสร้างชุดทดสอบการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเผาเชื้อเพลิงแข็งด้วยวัสดุพรุ นดังนี้
2.1 พลังงานชีวมวล
2.1.1 ความหมายของพลังงานชีวมวล
Biomass เป็ นการผสมคาระหว่าง Bio หมายถึง สิ่ งมีชีวติ กับ mass ซึ่งหมายถึงปริ มาณพลังงาน
ที่ได้จากพืชและสัตว์โดยที่สามารถนาไปใช้ในรู ปของพลังงานได้ ชีวมวล เป็ นพลังงานที่ได้จากพืช
และสัตว์ โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้ความร้อนหรื อกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมีโดยอาศัยจุลินทรี ย ์
ชีวมวล คือ สารอินทรี ยท์ ี่เป็ นแหล่งกั กเก็บพลังงานธรรมชาตินามาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรื อกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร
ชีวมวล คือ สารทุกรู ปแบบ ที่ได้มาจากสิ่ งมีชีวติ (นอกจากที่ได้กลายเป็ นเชื้อเพลิงประเภท
ฟอสซิลไปแล้ว) ซึ่งรวมถึงการผลิตจากการเกษตร และป่ าไม้ของเสี ยจากสัตว์ เช่น มูลสัตว์และของเสี ย
จากโรงงานแปรรู ปทางการเกษตร ขยะ และนาเสี ย
พลังงานชีวมวล หมายถึง พลังงานที่ได้มาจากชีวมวลโดยอาศัยกระบวนการที่ทาให้เกิดการ
แตกตัวของอินทรี ยส์ ารที่อยูใ่ นชีวมวลและผลิตพลังงานออกมา
สรุ ปได้วา่ พลังงานชีวมวล หมายถึง พลังงานที่ได้ จากพืชและซากสัตว์ หรื ออินทรี ยส์ ารต่างๆ
ที่สามารถนาไปใช้ในรู ปของพลังงานได้ โดยอาศัยกระบวนการที่ทาให้เกิดการแตกตัวของอินทรี ย ์ สาร
ที่อยูใ่ นชีวมวลและผลิตพลังงานออกมา
2.1.2 ความสาคัญของพลังงานจากชีวมวล
จากปั ญหาความร่ อยหรอของทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป เช่น ก๊าซธ รรมชาติ น้ ามันและ
ถ่านหิ นซึ่ งเป็ นแหล่งพลังงานที่ใช้กนั มาก ประกอบกับการเกิดวิกฤตการณ์พลังงานทาให้มนุษย์หาทาง
ประหยัดการใช้พลังงานและพัฒนารู ปแบบขึ้นมาทดแทนโดยเฉพาะประเภทที่ไม่มีวนั หมดสิ้ นไปหรื อ
เรี ยกว่า พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากแหล่งน้ า
พลังงานลม และพลังงานจากชีวมวล เป็ นต้น
ชีวมวลสามารถนามาใช้เป็ นพลังงานได้หลายรู ปแบบ เช่นนาไม้มาทาฟื นหรื อเผาถ่านนามา
ผลิตก๊าซชีวมวลเพื่อใช้กบั เครื่ องยนต์ นามูลสัตว์มาหมักหรื อย่อยสลายโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิด
จากจุลินทรี ยเ์ ปลี่ยนเป็ นก๊ าซชีวภาพใช้ในการหุงต้ม เดินเครื่ องยนต์หรื อผลิตกระแสไฟฟ้ า เราได้ใช้
พลังงานจากชีวมวลมาเป็ นเวลานานแล้วจนถึงปั จจุบนั ก็ยงั มีการนามาใช้ประโยชน์ในสัดส่ วนที่ไม่นอ้ ย
เลย โดยเฉพาะในประเทศที่กาลังพัฒนาตามชนบท ก็ยงั มีการนาฟื น หรื อถ่านมาใช้ในการหุ งหาอาหาร
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ชีวมวลเป็ นอินทรี ยส์ ารที่ได้จากพืชและสัตว์ต่างๆ เช่น เศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่ งเป็ น
แหล่งพลังงานที่สาคัญที่หาได้ในประเทศ ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตร
เป็ นจานวนมาก อาทิ แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย กาก และกะลาปาล์มเป็ นต้น ชีวมวลเหล่านี้ สามารถ
นามาเผาไหม้เพื่อนาพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ า อย่างไรก็ตาม การนาชีว
มวลมาผลิตพลังงานยังมีขอ้ จากัดอยู่ บางชนิดใช้ได้ท้ งั เป็ นอาหารและพลังงานได้แก่ อ้อย มันสาปะหลัง
ถ้าจะนามาใช้เป็ นพลังงานต้องไม่ทาให้อาหารขาดแคลนโดยอาจใช้ส่วนที่เหลือหรื อปลูกพืชเ หล่านี้ให้
มากขึ้น การนาไม้ในป่ ามาเป็ นเชื้อเพลิงหรื อผลิตพลังงานย่อมทาให้ไม้หมดไปเกิดผลเสี ยต่อ
สิ่ งแวดล้อมจึงควรปลูกไม้โตเร็ วเพื่อใช้เป็ นพลังงานโดยตรงเพื่อลดปั ญหาการทาลายป่ าลง
2.1.3 แหล่งกาเนิดพลังงานชีวมวล
ชีวมวล ได้มาจากสิ่ งมีชีวติ ทั้ง พืช และสัตว์ พืชจัดว่ าเป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่สร้างอาหารได้เอง จาก
กระบวนการสังเคราะห์แสง โดยนาเอาคาร์ บอนไดออกไซด์และน้ า มาสร้างเป็ นสารประกอบอินทรี ย ์
(แป้ ง+น้ าตาล) และออกซิ เจน มีพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาสารประกอบอินทรี ยท์ ี่สร้างขึ้น
พืชจะใช้ในการดารงชีวติ บางส่ วนที่เหลือ จะเก็บสะสมไว้ในส่ วนต่างๆ ได้แก่ ราก ลาต้นใบ ดอก ผล
และเมล็ด เช่น มันสาปะหลังเก็บสะสมแป้ งไว้ที่ราก อ้อยสะสมน้ าตาลไว้ที่ลาต้นเป็ นต้น ดังนั้นถ้านา
อินทรี ยส์ ารที่พืชสะสมไว้มาใช้จะทาให้ได้พลังงานมาใช้ต่อไปแหล่งพลังงานที่ได้จากพืชที่สาคัญมีท้ งั
พืชบก และพืชนา
2.1.3.1 พืชบก ได้แก่ ไม้ยนื ต้น มีท้ งั ไม้เนื้อแข็ง และไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ยคู าลิปตัส ไม้โกงกาง
ไม้ยางพารา ไม้แสม พืชล้มลุก เช่นฟางข้าว หญ้า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช เช่น น้ ามันสน น้ ามันเมล็ด
ทานตะวัน น้ ามันเมล็ดระหุ่ง น้ ามันเมล็ดสบู่ดา วัสดุเหลือทั้งจากการเกษตรแล ะอุตสาหกรรม เช่น
แกลบ ขี้เลื่อย เศษไม้ ยอดอ้อย ฟางข้าว เปลือกและซังข้าวโพด ชานอ้อย เปลือก ผลไม้ กากน้ าตาล น้ า
ทิง้ จากโรงงานแป้ งมันสาปะหลัง

2.1.3.2 พืชน้ า ได้แก่ ผักตบชวา จอก แหนสับ (ที่สับเป็ นชิ้นๆ ผสมกับมูลสัตว์หมักทาก๊าซ
ชีวภาพ) ส่ วนการสร้างชีวมวลของสัต ว์น้ นั สัตว์มิได้สร้างขึ้นโดยตรงเพียงแต่สัตว์กินพืชเป็ นอาหาร
และได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากพืชไปตามข่ายใยอาหาร (Food Web)สัตว์จะนาสารอินทรี ยจ์ ากพืช
ไปใช้ประโยชน์ ส่ วนกากที่เหลือซึ่ งสัตว์ไม่สามารถนาไปใช้ได้ก็จะถูกขับถ่ายออกมาเป็ นมูล ในการเผา
ผลาญอาหารของสัตว์น้ ั นมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และน้ า ออกมากับกระบวนการ
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หายใจด้วย ซึ่ งพืชสามารถนากลับไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงได้หากสัตว์ตายลงก็จะเน่าเปื่ อย
ผสมกับซากพืชและมูลสัตว์ กลายเป็ นปุ๋ ยให้พืชนากลับมาใช้ได้อีก จะเห็นได้วา่ ชีว
มวลสามารถ
หมุนเวียนอยูไ่ ด้โดยไม่มีวนั หมดไป ถ้าองค์ประกอบต่างๆในวงจรคงอยู่ จึงกล่าวได้วา่ พลังงานจากชีว
มวลเป็ นพลังงานหมุนเวียน พลังงานจากชีวมวลที่มนุษย์ได้จากสัตว์ ได้แก่ มูลของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น
โค กระบือ สุ กร เป็ ด และไก่ ซึ่ งนาไปตากแห้งแล้วนาไปเผาเป็ นเชื้อเพลิงโดยตรงหรื อนามูลสดไปหมัก
เป็ นก๊าซชีวภาพได้
2.1.4 วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลักที่สามารถนามาใช้เป็ นพลังงานทดแทน ได้แก่ แกลบ และฟาง
ข้าว ชานอ้อย กากและกะลาปาล์ม กะลามะพร้าว ฯลฯ จากการประเมินศักยภาพของวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ประมาณ 63 ล้านตัน ถูกนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงและใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ประมาณ 16
ล้านตัน ปริ มาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรส่ วนที่ยงั ไม่ได้ใช้เท่ากับ 42 ล้านตัน เทียบเท่าพลังงาน
604.82 เพตาจูล(6.04  1017จูล)
กระบวนการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย อันได้มาซึ่ งผลผลิตต่างๆที่ส่งออกไปยัง
ต่างประเทศมีมูลค่าปี ละหลายพันล้านบาท เป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้เกิดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่นามา
ผลิตพลังงานทดแทนจากอุตสาหกรรมเกษตรได้ เช่น แกลบจากโรงสี กากถ้อย จากโรงงาน น้ าตาล กาก
ปาล์ม เปลือกปาล์ม และกะลาปาล์ม จากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม กาบและกะลามะพร้าวจากโรงงาน
แปรรู ปเนื้อมะพร้าวขี้เลื่อยจากโรงงานแปรรู ปไม้เป็ นต้น ศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนวัสดุที่
เหลือใช้ทางการเกษตร จากรายงานการใช้เชื้อเพลิงในปี 2542 มีปริ มาณการใช้ฟืน 6.7 ล้านตัน ถ่านไม้
3.3 ล้านตันโดยมีการใช้ฟืนเป็ นเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ าในอุตสาหกรรมอาหารอบนึ่งใช้กบั เตาใน
อุตสาหกรรมเซรามิคการผลิตอิฐและการผลิตปูนขาว ใช้หุงต้มประกอบอาหารในครัวเรื อนชนบท ส่ วน
ถ่านไม้ใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรื อน ใช้หุงต้มประกอบอาหารทั้งครัวเรื อนในชนบ ทและในเมือง จาก
รายงานกรมพัฒนาและส่ งเสริ มพลังงานในปี 2539 มีแหล่งผลิตฟื นและถ่านเหลือเพียง 25.6 % โดย
ปริ มาณการใช้ฟืนและถ่านคิดเป็ น 16.7% เทียบกับการใช้พลังงานอื่นๆ ดังนั้น การนาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาเปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้อนสาหรับการหุงต้มประกอบอาหาร หรื อในอุตสาหกรรม
ครัวเรื อนซึ่ งเป็ นสิ่ งที่หาได้ง่ายมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับพลังงานไฟฟ้ า หรื อก๊าซธรรมชาติ
ยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่าต่อชุมชนช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การแปรรู ปจากซังข้าวโพด
เป็ นถ่านจึงเป็ นรู ปแบบหนึ่งที่เกษตรกรสามารถจะทาได้เ องโดยอาศัย ความรู ้พ้นื ฐานทางธรรมชาติของ
วัสดุเหลือใช้และกระบวนวิธีเผาถ่านที่เป็ นเทคโนโลยีจากนักวิชาการที่ภาครัฐส่ งเสริ มเพื่อนาไปสู่
ชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในที่สุด
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2.1.5 ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย
ในปี 2550 กระทรวงพลังงานได้ทาการประเมินศักยภาพของชีวมว ลในประเทศที่สามารถใช้
ในการผลิตไฟฟ้ าอยูท่ ี่ประมาณ 3,000MW แบ่งเป็ นชีวมวลที่มาจากแกลบ 700 MW ฟางข้าว 650 MW
ชานอ้อย 900MW ยอดอ้อย และใบอ้อย 570MW เส้นใย กะลา และทะลายปาล์มเปล่า 70 MW เศษไม้
40MW เหง้ามันสาปะหลัง 70MW และซังขาวโพด 70MW
ตารางที่ 2.1 ประเภทและศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย 2550
ประเภทของชีวมวล

กาลังไฟฟ้ า (MW)

แกลบ

700

ฟางข้าว

650

ชานอ้อย

900

ยอดและใบอ้อย

570

เส้นใย กะลา และทะลายปาล์มเปล่า

70

เศษไม้

40

เหง้ามันสาปะหลัง

70

ซังข้าวโพด

70

ที่มา : สานักนโยบายและแผนพลังงาน

ความเชื่อมัน่ ศักยภาพของพลังงานจากชีวมวลในประเทศทาให้กระทรวงพลังงานตั้งเป้ าหมาย
ว่า ในปี พ.ศ.2554 การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานชีวมวลจะต้องส่ งเสริ มให้ได้จานวน 2,800MW หรื อคิด
เป็ น พลังงานได้ประมาณ 940 พันตันน้ ามันดิบ (Kilotons of oil equivalent: ktoe) สามารถใช้ผลิต
พลังงานความร้อนเชิงพาณิ ชย์ได้ 3,660ktoeจากเดือนพฤศจิกายน 2550 ที่สามารถผลิตได้จานวน
1,977MW อย่างไรก็ตามข้อมูลจากบริ ษทั เอ.ที.ไบโอเพาเวอร์ จากัด เจ้าของไฟฟ้ าชีวมวลรายใหญ่ต้ งั อยู่
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ที่จงั หวัดพิจิตร ซึ่ งใช้แกลบเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิต ได้มีการศึกษาและสารวจถึงศัก ยภาพของชีวมวล
เมื่อต้นปี 2550 ระบุวา่ ประเทศไทยยังมีศกั ยภาพชีวมวลเหลือพอที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ประมาณ
2,070 - 3,130 MW ส่ วนศักยภาพของชีวมวลจากแกลบและชานอ้อยนั้น ไม่มีศกั ยภาพเหลือเพียงพอ
สาหรับ โรงไฟฟ้ าที่ต้ งั ใหม่แล้ว เนื่องจากที่ผา่ นมา ภาครัฐได้มีการส่ งเสริ ม ให้เกิดโรงไฟฟ้ าชีวมวล
จานวนหลายแห่งและส่ วนใหญ่ต่างเลือกใช้แกลบและชานอ้อยเป็ นเชื้อเพลิง ทาให้ศกั ยภาพที่มีอยูข่ อง
ชีวมวลทั้งสองประเภทดังกล่าวแทบไม่มีเหลืออยู่
ตารางที่ 2.2 ศักยภาพทางพลังงานของชีวมวลในประเทศไทยในปี 2550
ประเภทของชีวมวล

วัสดุที่ใช้เป็ น
ค่าความร้อน
เชื้อเพลิง
(MJ/Kg)
อ้อย
ชานอ้อย
16.21
ใบและยอด
16.15
ข้าว
แกลบ
13.98
ฟางข้าว
14.35
ข้าวโพด
ซังขาวโพด
16.12
และใบ
15.05
มันสาปะหลัง
เหง้ามัน
14.56
สาปะหลัง
หมายเหตุ : MJ = Mega joules คือส1าปะหลั
ล้านจูลง
PJ = Pet joules คือ 1015 หรื อ 1 พันล้านล้านจูล
ที่มา : สานักนโยบายและแผนพลังงาน

ศักยภาพในการนามาใช้เป็ น
พลังงาน(PJ)
130-199
77-87
6-8

ศักยภาพพลังงานชีวมวลที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ประเมินโดยล้างอิงจากผลผลิตทางการเกษตร
เฉลี่ยในแต่ละปี อัตราส่ วนชีว มวลต่อผลผลิตโดยเฉลี่ยและค่าความร้อนที่ได้จากการวัดในสภาพสด
หรื อที่ระดับความชื้นที่ระบุไว้
ตารางที่ 2.3 พลังงานชีวมวลที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
ลาดับ
1

ชีวมวล
แกลบ

ค่าความร้อน อัตราส่ วนชีว
ความชื้น
ต่อเมกะจูล/
มวล
%
กก.
ต่อผลผลิต%/ตัน
12.00
13.52
21.00

ปริ มาณ
ล้านตัน
5.25

พลังงาน
กิกะจูลx106
70.96
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2
3
4
5

ฟางข้าว
ชานอ้อย
ใบและยอดอ้อย
ขี้เลื่อย

10.00
50.73
9.20
55.00

12.33
7.37
15.48
6.57

49.00
28.00
17.00
3

12.25
14.00
8.50
0.75

151.04
103.15
131.57
4.93

6
7
8
9
10
11
12
13
14

ปี กไม้
ปลายไม้
รากไม้
ใยปาล์ม
กะลาปาล์ม
ทะลายเปล่าปาล์ม
ทางปาล์ม
ลาต้นปาล์ม
เหง้ามัน
สาปะหลัง
ซังข้าวโพด
ซังข้าวโพด
เปลือกไม้
ยูคาลิปตัส

55.00
55.00
55.00
38.50
12.00
58.60
78.00
48.40

6.57
6.57
6.57
11.40
16.90
7.24
1.76
7.54

12
12
5
19.00
4.00
32.00
141.00
10

3.00
3.00
1.25
0.95
0.20
1.60
7.05
0.1

19.71
19.71
8.21
10.83
3.38
11.58
12.41
0.75

59.40

5.49

20.00

3.40

18.68

40.00
42.00

9.62
9.83

24.00
82.00

1.20
4.10

11.54
40.30

63.00

4.92

3

1.80

8.85

รวม
เทียบเท่า
น้ ามันดิบ

633

15
16
17

15,000

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริ มพลังงานชีวมวล

ชีวมวลที่เกิดขึ้นในแต่ละปี นั้นบางส่ วนได้ถูกนามาใช้เป็ นพลังงานแล้ว ดังนี้
2.1.5.1กระบวนการผลิตของผูผ้ ลิตชีวมวลเอง
1) โรงงานน้ าตาลใช้ชานอ้อยประมาณ 80% ของส่ วนที่เกิดขึ้น เป็ นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ าและไอ
น้ าเพื่อกระบวนการผลิต คิดเป็ นพลังงาน 82.50 ล้านกิกะจูล
2) โรงงานสี ขา้ วโรงสี ไฟและโรงสี ขา้ วนึ่งใช้แกลบเป็ นพลังงานในการอบข้าวเปลือกสี ขา้ วและนึ่ง คิด
เป็ นพลังงานรวม 21.30 ล้านกิกะจูล
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3) โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบใช้ใยปาล์มประมาณ 90% ของส่ วนที่เกิดขึ้นเป็ นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ าและ
ไอน้ าเพื่อกระบวนการผลิต คิดเป็ นพลังงาน 9.75 ล้านกิกะจูล
4) โรงเลื่อยไม้ยางพาราใช้ปีกไม้ยางพาราประมาณ 40% ของส่ วนที่เกิดขึ้นเป็ นเชื้อเพลิงอบไม้ยางพารา
คิดเป็ นพลังงาน 7.88 ล้านกิกะจูล
5) โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษใช้เปลือกไม้ยคู าลิปตัส และฝุ่ นไม้ประมาณ 50% ของส่ วนที่เกิดขึ้นเป็ น
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ าและไอน้ าเพื่อกระบวนการผลิต คิดเป็ นพลังงาน 4.43 ล้านกิกะจูล คิดเป็ นพลังงาน
รวม 125.86 ล้านกิกะจูล หรื อ 2,900kto
2.1.5.2 โรงไฟฟ้ าชีวมวลที่ใช้แกลบ ชานอ้อย น้ ามันยางดา และเปลือกไม้ยคู าลิปตัสผลิตไฟฟ้ า
จ่ายเข้าระบบคิดเป็ นหน่วยไฟฟ้ าเท่ากับ 1,764ล้านกิโลวัตต์-ชม.(สถิติปีพ.ศ.2548)
2.1.5.3 โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ชีวมวลผลิตความร้อนเพื่อกระบวนการผลิต
ตัวอย่างเช่น
1) โรงงานแป้ งมันโรงงานผลิตผงชูรสและโรงงานผลิตน้ ามันพืชใช้แกลบเป็ นเชื้อเพลิงทดแทนน้ ามัน
เตา
2) โรงงานผลิตถุงมือยางใช้เศษไม้ยางพาราเป็ นเชื้อเพลิงทดแทนน้ ามันเตา
3) โรงงานปูนซี เมนต์ใช้แกลบ และเศษไม้ยางพาราทดแทนถ่านหิ น
4) โรงงานปลาป่ นและโรงงานผลิตปูนขาวใช้เศษไม้ยางพาราเป็ นเชื้อเพลิง
5) โรงงานเผาอิฐใช้แกลบและเศษไม้ยางพาราเป็ นเชื้อเพลิง เป็ นต้น
สถิติการใช้พลังงานส่ วนนี้ยงั ไม่มีตวั เลขที่แน่ชดั จากการสารวจและประเมินเบื้องต้นของศูนย์
ส่ งเสริ มพลังงานชีวมวลคาดว่าอยูท่ ี่ 2,000ktoe
2.1.5.4 ภาคที่อยูอ่ าศัย เช่น ฟื นและถ่านไม้ ถูกนามาใช้เป็ นพลังงานในครัวเรื อนตามชนบทซึ่ งยัง
ไม่ทราบปริ มาณที่แน่ชดั
ชีวมวลบางชนิด ไม่เหมาะที่จะนามาเป็ นพลังงานเนื่องจากความชื้นสู ง เช่น กาก และเปลือกมัน
สาปะหลัง บางชนิดเหมาะนามาเป็ นเชื้อเพลิงแต่อยูใ่ นท้องไร่ ทอ้ งนาต้องหาวิธีการจัดเก็บรวบรวมให้
ต้นทุนถูกที่สุดเช่นฟางข้าว ใบและยอดอ้อย รากไม้ยางพารา เหง้ามันสาปะหลัง
2.1.6 ศักยภาพของก๊าชชีวภาพในประเทศไทย และการส่ งเสริ มจากภาครัฐ
การที่ก๊าซชีวมวลสามารถผลิตได้จาก มูลสัตว์ ขยะเสี ยต่างๆ หรื อน้ าเสี ยจากโรงงานส่ งผลให้
ประเทศไทยมีศกั ยภาพสู ง ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพราะเป็ นประเทศที่มีท้ งั ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ค่อนข้างที่จะมีศกั ยภาพ ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทด แทนและอนุรักษ์พลังงานระบุวา่ ไทยมี
ศักยภาพในการผลิตก๊าชชีวภาพ ดังนี้
2.1.6.1 มูลสัตว์ 6 ชนิด คือ มูลโค กระบือ สุ กร ไก่ เป็ ด และมูลช้างในปี
พ .ศ.
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2543 มี ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวภาพได้ 560 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็ นพลังงาน ประมาณ 11.75 เพ
ตาจูล
2.1.6.2 การพั ฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เก็บข้อมูล
ปริ มาณขยะพบว่าในปี 2548 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 14.3ล้านตัน หรื อวันละ 38.221
ตัน มาจากกรุ งเทพมหานครวันละ 8,291ตัน คิดเป็ นร้อยละ 21 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ อีก
ร้อยละ 32 เป็ นขยะเทศบาล และเมืองพัทยาประมาณ 12,636ตัน และร้อยละ 47 เป็ นขยะ นอกเทศบาล
ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลประมาณ 18,295ตัน ปริ มาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันถูกนามาใช้
ประโยชน์ 3.1 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 22 ของปริ มาณขยะที่เกิดขึ้นเท่านั้น
2.1.6.3 ในปี พ.ศ.2543 น้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพสู ง ในการนามาผลิตก๊าช
ชีวภาพมี 11 ประเภทอุตสาหกรรมเช่นโรงานผลิตแป้ งมันสาปะหลัง โรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม โรงฆ่า
สัตว์ เป็ นต้น มีศกั ยภาพที่จะผลิตก๊าชชีวภาพได้ 435.33 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่ากับพลังงาน 10.45 เพตา
จูล
ตารางที่ 2.4 แสดงศักยภาพชีวมวลสาหรับผลิตไฟฟ้ าในปี 2550
ประเภท

วัสดุที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิง

กาลังไฟฟ้ า (MW)

อ้อย

ชานอ้อย
ใบและยอด
แกลบ
ฟางข้าว
ซังข้าวโพด
ทะลายปาล์มเปล่า

1,220- 1,860
702-1,100
60-70
70-700

ข้าว
ข้าวโพด
ปาล์ม

ที่มา: สานักนโยบายและแผนพลังงาน
ข้ อดีข้อเสี ยของชีวมวล
ชีวมวลเป็ นพลังงานที่มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ไม่มีวนั หมดไป เพราะวงจรการผลิต
ชีวมวลคือวงจรของพืชที่มีระยะสั้นต่างจากน้ ามันหรื อถ่านหิ นที่ตอ้ งอาศัยการทับถมกันเป็ นเวลาหลาย
ล้านปี นอกจากนี้ชีวมวลสามารถผลิตได้ภายในประเทศ เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายชีว
มวลสู่ ผใู ้ ช้ และยังช่วยลดการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้อีกด้วย
ข้อดีที่สา คัญทางสิ่ งแวดล้อม คือ การใช้ชีวมวลในการผลิตความร้อน หรื อไฟฟ้ าจะไม่เพิ่ม
ปริ มาณสุ ทธิ ของก๊าชคาร์ บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลก ในกรณี ที่เรามีการผลิตชีว มวลขึ้นมา
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เพื่อทดแทนชีวมวลที่ได้ใช้ไปเพราะจะทาให้ก๊าชคาร์ บอนไดออกไซด์ถูกหมุนเวียนมาใช้ในชีวมวลที่
ผลิตใหม่เท่ากับปริ มาณก๊าชที่ถูกผลิตจากการเผาไหม้ชีวมวลนั้นๆ เนื่องจากพืชต้องหายใจเอาก๊าช
คาร์ บอนไดออกไซด์เข้าไปใช้ในการเจริ ญเติบโตอีกทั้งชีวมวลยังมีปริ มาณกามะถัน ต่ากว่าเชื้อเพลิง
ฟอสซิ ลมาก นั้นหมายถึงการใช้ชีวมวลจะลดโอกาสในการปรากฏการณ์เรื อนกระจก
(Greenhouse
Effect) ซึ่ งตรงข้ามกับการใช้น้ ามันในภาคขนส่ งหรื อถ่านหิ นในโรงไฟฟ้ า แต่เมื่อมีขอ้ ดีชีวมวลก็ยอ่ มมี
ข้อเสี ยดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ชีวมวลมีการเก็บรักษาและการขนส่ งที่ ยากและมีความเสี่ ยงสู งในการ
จัดการหรื อรวบรวมปริ มาณชีวมวลที่ตอ้ งการใช้ให้คงที่ตลอดปี เพราะชีวมวลบางประเภท เช่น กาก
อ้อย มีจากัดเพียงบางเดือน อีกทั้งชีวมวลทุกประเภทต่างต้องการพื้นที่ในการเก็บรักษาขนาดใหญ่กว่า
เชื้อเพลิงฟอสซิ ล เช่น หากต้องการปริ มาณความร้อนที่เท่ ากัน จะต้องใช้แกลบในปริ มาณที่มากกว่า
น้ ามันเตาเป็ นต้น ดังนั้นการพัฒนาระบบวิธีการจัดเก็บและขนส่ งจึงสาคัญและจาเป็ นมากนอกจากนี้
ราคาไฟฟ้ าที่รัฐบาลรับชื้อมาจากโรงไฟฟ้ าหรื อเรี ยกว่าผูผ้ ลิตรายเล็ก (SPP: Small Power Producers)
นั้นยังไม่ดึงดูดใจในการลงทุนมากนัก เรื่ องนี้สามารถจัดการได้ดว้ ยการรณรงค์ให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการผลิตไฟฟ้ าด้านราคารับชื้อที่ดึงดูดให้น่าลงทุนมากขึ้น โดยใช้หลักการคานวณต้นทุน
ทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Social and Environmental Cost) เข้าไปในราคารับชื้อไฟฟ้ าด้วยและสร้าง
ระบบประกันราคาชีวมวลเพื่ อลดความเสี่ ยงของการขาดแคลนชีวมวลในบางฤดูให้ลดต่าลง ไม่จาเป็ น
เสมอไปที่ประเทศจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีพลังงานลมหรื อแสงอาทิตย์ที่ยงั คงมีตน้ ทุนต่อหน่วยสู ง หรื อ
การสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนจากถ่านหิ นแห่งใหม่ที่ปล่อยมลพิษในระดับที่สูงขณะผลิตไฟฟ้ า
ในปัจจุบนั พลังงานจากชีวมวลที่ประเทศมีเหลือใช้อยูอ่ ย่างมากนั้นสามารถนามาใช้เป็ นพลังงาน ความ
ร้อนและผลิตไฟฟ้ าได้ดว้ ยราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนักส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมต่ามากและยัง
สามารถเสริ มรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้อีกด้วย ด้วยศักยภาพของการผลิตชีวมวลในประเทศมี
แนวโน้มจะเ พิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องมาจากปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดชีวมวลมี
แนวโน้มจะผลิตได้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพราะปั จจัยสาคัญหลายประการ เช่น การเพิ่มจานวนพื้นที่
เพาะปลูกและการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรเป็ นต้น
ตั้งแต่ปี 2535เป็ นต้นมา สพช .ได้นาเงินจากกองทุนเพื่ อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานมา
สนับสนุนทุนดาเนินงานให้กบั หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่ วมกันพัฒนาเทคโนโลยีชีวมวลที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึ้นและใช้ได้สะดวกขึ้น ส่ งเสริ มให้มีการสาธิ ตเทคโนโลยีที่ใช้ชีวมวลเป็ นเชื้อเพลิงเพื่อให้สร้าง
ความเชื่อมัน่ การใช้งานได้จริ งตลอดจนการส่ งเสริ มให้ใช้ มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้ า
โดยการทาให้ราคารับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (Small Power Producers :SPP) ที่ใช้พลังงาน
หมุนเวียนเป็ นเชื้อเพลิงอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับต้นทุนในการผลิตจะเป็ นแรงจูงใจให้มี
ผูส้ นใจลงทุนผลิตและขายไฟฟ้ าที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็ นเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังได้มี
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การประสานกับการไฟฟ้ าทั้ง 3 ฝ่ ายเพื่อแก้ไขระเบียบการรับซื้ อ เชื้อไฟฟ้ าจาก SPP ขนาดเล็กมาก (ที่มี
ปริ มาณพลังไฟฟ้ าที่ขายเข้าระบบ น้อยกว่า 1 MW) เพื่อลดต้นทุนค่าเชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบ
จาหน่ายของการไฟฟ้ า ก่อให้เกิดบรรยากาศที่จูงใจให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากชีวมวลได้มากขึ้น
พร้อมทั้ง สพช.จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีของพ ลังงานจากชีวมวลเพื่อสร้างความเข้าใจ และเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีในการใช้ชีวมวลเป็ นแหล่งพลังงานให้มากขึ้นหากความพยายามของ สพช. ในการเร่ งให้
มีการพัฒนาพลังงาน จากเชื้อเพลิงที่เป็ นชีวมวลและพลังงานทดแทนอื่นๆ เพื่อให้มีส่วนช่วยลดการ
พึ่งพาเชื้อเพลิงและพลังงานนาเข้านั้นสามารถดาเนินงานไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็จะเป็ นการกระตุน้ ให้
มีการผลิตไฟฟ้ า จากแหล่งพลังงานที่มีอยูใ่ นปั จจัยในการผลิตถ่านอัดแท่ง
2.1.7 การผลิตชีวมวลในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ทาการเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรเป็ นจานวน
มาก เช่น มันสาปะหลัง ข้าว น้ าตาล ยางพ ารา และน้ ามันปาล์ม เป็ นต้น ผลผลิตส่ วนหนึ่งได้ทาการ
ส่ งออกไปยัง ต่างประเทศมีมูลค่าปี ละหลายพันล้านบาทอย่างไรก็ตามในการแปรรู ปผลผลิตทาง
การเกษตรเหล่านี้ จะมีวสั ดุเหลือใช้ออกมาจานวนหนึ่งด้วย
2.1.7.1 ชีวมวลปริ มาณไม่แน่นอนเนื่องจากชีวมวลแต่ละชนิดปลูกเพียงตามฤดูก าล
เท่านั้น และผลผลิตที่ได้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ
1) เกษตรกรเปลี่ยนชนิดของผลผลิตไปตามความตองการของตลาด
2) พื้นที่การเกษตรลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพไปสู่ เมือง
3) ชีวมวลมีอยูม่ ากแต่อยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย ทาให้รวบรวมได้ยาก เช่น
กะลามะพร้าว เศษไม้ ซังข้าวโพด ยอดอ้อยที่อยูต่ ามท้องไร่ หอ้ งนา และแกลบตามโรงสี เล็กๆ
2.1.7.2 ปริ มาณชีวมวลที่ใช้อยูใ่ นโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียงมีไม่เพียงพอที่จะนาไป
ผลิตไฟฟ้ า ที่ให้ผลตอบแทนในการลงทุนดีพอ เละเมื่อต้องหาชีวมวลแหล่งอื่นมาเสริ มก็จะมีปัญหาใน
เรื่ องต่างๆ ดังนี้
1) ค่าขนส่ งจากแหล่งชีวมวลมาโรงงานถ้ายิง่ อยูไ่ กลพื้นที่ต้ งั ของโรงงานก็ยงิ่
ทาให้มีค่าใช้จ่ายสู ง
2) มีความเสี่ ยงสู งจากการรวบรวมชีวมวลจากแหล่งต่างๆ ให้ได้ปริ มาณตาม
ต้องการ
2.1.7.3 ค่าใช้จ่ายสู งที่จะลงทุนเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ า ระหว่างโรงงาน สู่ ระบบสายส่ ง
ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เช่น ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อค่าก่อสร้างระบบสายส่ ง โรงงานขาดความเชื่อมัน่ ที่
จะลงทุนเนื่องจากขาดการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน เนื่องจากความไม่แน่นอนของปริ มาณ
1) ชีวมวล
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2) ขาดความมัน่ ใจด้านเทคโนโลยี ด้วยยังขาดการสาธิ ตเทคโนโลยี
3) ไม่มีผใู ้ ห้คาปรึ กษาด้านเทคนิค
4) ขาดบุคลากรที่จะเป็ นผูด้ าเนินการและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
ราคารับซื้ อและราคาขายของไฟฟ้ าที่ผลิตจากพลังงานสิ้ นเปลืองยังต่ามาก เมื่อเทียบกับไฟฟ้ าที่
ได้จากชีวมวลจึงไม่เกิดแรงจูงใจในการผลิต แต่ถา้ ราคาไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากพลังงานสิ้ นเปลืองสู งขนใน
อนาคตจะเป็ นแรงจูงใจให้ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้ าของโรงสี ขา้ ว และโรงงานน้ าตาลจนทา
ให้มีไฟฟ้ าเหลือมากพอจาหน่ายคืนเข้าระบบของการไฟฟ้ าฯ ได้
2.1.8 พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวล
พลังงานหมุนเวียนในโลกนี้สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
2.1.8.1 พลังงานหมุนเวียนที่มาจากแสงอาทิตย์โดยตรง ซึ่งคือ พลังงานแสงอาทิตย์
2.1.8.2พลังงานหมุนเวียนที่มาจากแสงอาทิตย์โดยออม เช่น พลังงานลม คลื่นหรื อชีว
มวล(และชีวภาพ)
2.1.8.3 พลังงานหมุนเวียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ เช่น น้ าขึ้น- น้ าลง พลังงานใต้พิภพ
พลังงานทั้งสามประเภทต่างมีศกั ยภาพที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
สาหรับในประเทศไทยนั้นนอกเหนือจากพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้ว พลังงานชีวมวลจัดได้วา่ เป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และสาคัญคือ มีศกั ยภาพสู งมากอีกด้วย
ชีวมวล (Biomass) คือ สารทุกรู ปแบบที่ได้มาจากสิ่ งมีชีวติ โดยไม่นบั การกลายเป็ นเชื้อเพลิง
ฟอสซิ ลไปแล้ว เช่น สิ่ งที่ได้จากการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย ฟางข้าว ขยะมูลฝอย น้ าเสี ยจาก
โรงงาน หรื อแม้กระทัง่ มูลสัตว์ต่างๆ มีรายงานว่าพลังงานชีวมวลนี้มีสัดส่ วนการใช้คิดเป็ นร้อยละ 14.7
ของ พลังงานรวมของโลก ประมาณกันว่าประชากรกว่าร้อยละ 40 ของประชากรโลกอาศัย ชีวมวลใน
การหุ งต้มและให้ความอบอุ่น และหากพิจารณาเฉพาะปริ มาณการใช้ในประเทศกาลังพัฒนาทัว่ โลกนั้น
การใช้พลังงานชีวมวลจะมีสัดส่ วนที่ ร้อยละ 37.1 ของการใช้พลังงานทั้งหมด โดยมี จีน และอินเดีย
เป็ นประเทศผูใ้ ช้หลัก
สาหรับในประเทศไทยนั้น ข้อมูลล่าสุ ดคือ ปี พ .ศ.2545 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานได้รายงานว่า สัดส่ วนการใช้พลังงานขั้นสุ ดทายของพลังงานเชิงพาณิ ชย์ต่อพลังงานชีว
มวลอยูป่ ระมาณ 83.17ซึ่งลดจาก 10 ปี ก่อน ซึ่ งมีสัดส่ วนอยูท่ ี่ประมาณ 70.30 นั้น หมายคว ามว่าเรามี
การใช้พลังงานชีวมวลในสัดส่ วนที่นอ้ ยลงอย่างมาก แต่กลับไปใช้พลังงานเชิงพาณิ ชย์ ซึ่ งส่ วนใหญ่
แล้วต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ ในสัดส่ วนที่มากขึ้นเป็ นสาเหตุให้มูลค่าการนาเข้าพลังงานของ
ประเทศสู งขึ้นทุกปี โดยในปี 2545 คิดเป็ นมูลค่าถึง 336,388 ล้านบาท (ร้ อยละ 85 ใช้ไปกับการซื้ อ
น้ ามันดิบ)
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2.1.9 ประโยชน์ของชีวมวล
ประโยชน์ของชีวมวลใช้เป็ นพลังงานตั้งแต่สมัยโบราณแล้วต่อมาโลกได้มีการพัฒนาเจริ ญมากขึ้นใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นจึงได้นาเชื้อเพลิงจากฟอสซิ ล เช่น น้ ามันดิบ ถ่านหิ น และก๊าซธรรมชาติมาทดแทนทา
ให้พลังงานจากชีว มวลมีบทบาทน้อยลงมากในปั จจุบนั นี้ [17] การนาชีวมวลมาเป็ นเชื้อเพลิงมีขอ้ ดี
หลายประการ ดังนี้
2.1.9.1 การเผาไหม้สสารทุกชนิดจะทาให้เกิดก๊าชคาร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งล่องลอยไป
ในอากาศและห่อหุ ม้ โลกไว้ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมายังโลกรังสี บางส่ วนจะไม่สามารถสะท้อนกลับ
ออกไปได้ทาให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น จึงเรี ยกก๊าชคาร์ บอนไดออกไซด์วา่ เป็ นก๊าชเรื อนกระจกแต่
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง
ดังนั้นการเผาชีวมวลไม่ถือว่าก่อให้เกิดก๊าชเรื อนกระจก
2.1.9.2 การไม่นาชีวมวลมาใช้ปล่อยให้ยอ่ ยสลายไปเองตามธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์ จะ
เกิดก๊าซมีเทน ซึ่ งถือเป็ นก๊าซเรื อนกระจกชนิดหนึ่ง และมีอนั ตรายมากกว่าก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 21
เท่า
2.1.9.3 ชีวมวลจะมีกามะถันหรื อซัลเฟอร์ ไม่เกินร้อยละ 0.2 ดังนั้นการนาชีวมวลมา
เผาไหม้จะไม่สร้างปั ญหาเรื่ องฝนกรด (น้ ามันเตามีปริ มาณกามะถันประมาณ 2 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนถ่านหิ น
มีประมาณกามะถันประมาณ 0.3-3.8 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประเภทของถ่านหิ น
2.1.9.4ขี้เถ้าของชีวมวลมีสภาพเป็ นด่าง จึงเหมาะสมที่จะนาไปเพาะปลูกหรื อปรับสภาพดินที่
เป็ นกรด ขี้เถ้าจากการเผาถ่านหิ นจะมีสภาพเป็ นด่างแต่จะมีสารโลหะหนักปะปนอยู่ ดังนั้นต้องนาไปฝัง
กลบอย่างถูกวิธี เช่น มีผา้ ยางรองรับด้านล่าง
2.1.9.5 ช่วยลดภาระในการกาจัด เช่นนาไปฝังกลบ และเผาทิ้ง เป็ นต้น

2.1.9.6 ก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการประเมินว่าการนาชีว
มวลในท้องถิ่นมาใช้ทาให้เงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นถึง
7 เท่า และรายได้ประชาชาติสูงขึ้น
กล่าวคือ เมื่อชาวไร่ ชาวนามีรายได้เพิม่ ขึ้นจากชีวมวลจะนาเงินส่ วนนี้ไปใช้จ่ายหมุนเวียนในท้องถิ่น
เช่น จ้างคนเก็บและรวบรวมชีวมวลคนเหล่านั้นจะนาเงินส่ วนนี้ใช้จ่ายอีกทอดหนึ่งเป็ นอย่างนี้เรื่ อยไป
2.1.9.7 ประหยัดเงินตราต่างประเทศ เพราะไม่ตอ้ งนาเข้าเชื้อเพลิงจาต่างประเทศ เช่นน้ ามัน
เตา และถ่านหิ น เป็ นต้น
นอกจากนี้ชีวมวลยังมีประโยชน์ในรู ปอื่นๆเช่นใช้เป็ นวัตถุดิบผลิตสิ นค้าปุ๋ ยและกิจกรรม
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ทางการเกษตรยกตัวอย่าง เช่น
1) แปรรู ปเป็ นปุ๋ ยโดยการนาเศษไม้ใบหญ้าและฟางข้าวมาหมัก 2-3 เดือน หรื อปล่อยให้ยอ่ ยสลายใน
สวนในไร่ ตามธรรมชาติก็ได้เช่นกัน
2) เป็ นวัตถุดิบ เช่นการนาเศษไม้ยางพาราจากโรงเลื่อยมาย่อยและอัดเป็ น แผ่นปาร์ ติเคิลบอร์ ดจากการ
นาไปแปรรู ปเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆ
3) เพาะเห็ดจากขี้เลื่อย และทะลายปาล์มเปล่า
4) ใช้ในกิจกรรมปศุสัตว์ เช่น โรยแกลบใต้โรงเลี้ยงไก่เพื่อรองรับมูลของไก่ เป็ นต้น
ความต้องการใช้ชีวมวลเป็ นเชื้อเพลิง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากชีวมวลมีราคาไม่
แพงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงสมัยใหม่ในปริ มาณความร้อนที่เท่า กัน และจากปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิด
จากการใช้เชื้อเพลิง ซึ่ งทาให้เกิดการสะสมของก๊าชคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่มขึ้นในบรรยากาศที่
นาไปสู่ การเกิดปฏิกิริยาเรื อนกระจกและทาให้อุณหภูมิของโลกสู งขึ้น ในขณะที่การนาชีวมวลมาใช้
เป็ นพลังงานทดแทนการใช้พลังงานในเชิงพาณิ ชย์น้ นั จะช่วยบรรเทาปั ญหาการในการเพิ่มปริ มาณก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้กบั บรรยากาศ แต่เนื่องจากชีวมวลบางชนิดมีการผลิตเฉพาะตามฤดูกาล
หรื อมีเฉพาะบางภูมิภาค ดังนั้นการนาชีวมวลมาใช้ผลิตพลังงานในแต่ละโรงงานต้องคานึงถึงปั จจัยอื่น
ประกอบ ได้แก่ แหล่งชีวมวล ปริ มาณ รวมของชีวมวล และเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวมวล แม้วา่
ในขณะนี้การใช้พลังงานชีวมวลและเทคโนโลยีบางด้านยังไม่สามารถดาเนินการในเชิงพาณิ ชย์และไม่
มีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ แต่การเตรี ยมพร้อมก็อาจจะเป็ นประโยชน์อย่างมากหากเกิดวิกฤติพลังงาน
ขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันก็มีความ เป็ นไปได้ที่จะทาให้การพัฒนาเทคโนโลยีบาง สาขาไปถึงขั้นที่
สามารถลดต้นทุนลงจนกลายเป็ นทางเลือกที่คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ได้เช่นกัน ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญ
ของชีวมวลเนื่องจากเป็ นพลังงาน สะอาด ใช้ไม่มีวนั หมด ซึ่ งประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมมี
แหล่งพลังงานชนิดนี้อยูภ่ ายในประเทศเป็ นจานวนมาก พลังงานชีวมวลจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาให้เป็ นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้ในอนาคต
2.2 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ โดยใช้ วสั ดุพรุ น
2.2.1 หลักการทางานของวัสดุพรุ น
วัสดุพรุ นเป็ นวัสดุที่มีพ้นื ผิวต่อปริ มาตรสู งทาให้สัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อนสู งและมี
สัมประสิ ทธิ์ การดูดกลืนความร้อนสู งจากการศึกษาทดลองที่ผา่ นมาเป็ นที่ยอมรับกันว่าวัสดุพรุ น
ก่อให้เกิดการผาไหม้ที่มีการหมุนเวียนความร้อนด้วยตัวเอง มีขอ้ ดีคือทาให้ได้อุณหภูมิการ เผาไหม้สูง
กว่าการเผาไหม้แบบปกติ (Convention Open Premixed Flame) [18] ความเร็ วในการเผาไหม้สูงขึ้น
(Burning Verosity) สู งขึ้นอีกทั้งยังสามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนต่าๆที่ไม่สามารถเผาไหม้
ในอุปกรณ์การเผาไหม้แบบปกติได้ (Conventional Burner) ให้ค่าควา มเข้มการเผาไหม้สูง (High
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Combustion Intensity) รวมถึงค่าความเข้มของการแผ่รังสี ความร้อน (Radiative Heat Flux) ที่สูงขึ้น
และทนต่อสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงๆได้ ซึ่ งทาให้สามารถออกแบบให้เตาเผาไหม้มีขนาดกะทัดรัดได้
คุณสมบัติที่สาคัญของวัสดุพรุ นคือสามารถที่จะเปลี่ยนพลั งงานกลับไปกลับมา ระหว่างเอนทาลปี ของ
แก๊สและการแผ่รังสี ความร้อนได้ เนื่องจากวัสดุพรุ นมีอตั ราส่ วนพื้นที่ผวิ ต่อปริ มาตรสู งมาก (Surface
Area to Volume Ratio) ดังนั้นในการถ่ายเทความร้อนจึงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงถือได้วา่ วัสดุ
พรุ นเป็ นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อ น (Heat Exchanger) ที่มีประสิ ทธิภาพสู งโดยมีหลักการทางาน
ดังนี้ คือ เมื่อแก๊สร้อนไหลผ่านวัสดุพรุ นอันขวา ดังแสดงในภาพที่ 2.1 วัสดุพรุ นดังกล่าวจะทาหน้าที่
เป็ นตัวดูดกลืนเอนทาลปี ของแก๊สร้อนเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วเปลี่ยนพลังงานส่ วนที่ดูดกลืนมานี้ไปเป็ น
การแผ่รังสี ความร้อน ซึ่ งเรี ยกลักษณะเช่นนี้วา่ เป็ นตัวแผ่รังสี (Emitter) แผ่รังสี สวนทางกับการไหลของ
แก๊สร้อนมายังวัสดุพรุ นอีกด้านหนึ่งซึ่ งทาหนาที่เป็ นตัวรับรังสี (Absorber) ดังนั้นอากาศร้อนที่ไหลผ่าน
ตัวแผ่รังสี จะมีอุณหภูมิลดลงและเมื่อมีอากาศเย็นไหลผ่านตัวรับรังสี อากาศเย็นก็ จะดูดเอาความร้อนที่
ถูกดูดกลืนไว้ทาให้อากาศมีค่าเอนทาลปี และอุณหภูมิที่สูงขึ้น จากหลักการดังกล่าวถ้านาตัวแผ่รังสี และ
ตัวรับรังสี มาอยูช่ ิดกัน แล้วให้ไอเสี ยซึ่ งมีอุณหภูมิที่สูงที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ไหลผ่านวัสดุพรุ นที่ทา
หน้าที่เป็ นตัวแผ่รังสี แล้วเอาอากาศเย็นที่ จะใช้ในการเผาไหม้ให้ไหลผ่านวัสดุพรุ น ที่ทาหน้าที่เป็ น
ตัวรับรังสี ส่ งผลให้เกิดการหมุนเวียนความร้อนจากไอเสี ยมาสู่ อากาศเผาไหม้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดย
อาศัยวัสดุพรุ นเป็ นตัวกลาง (ดูภาพที่ 2.1 ประกอบ) ซึ่ งคาดว่าระบบดังกล่าวจะมีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลให้
การเผาไหม้มีความส มบูรณ์ยงิ่ ขึ้นเนื่องมาจากผลของการอุ่นอากาศ (Preheat) ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผล
ไห้การเผาไหม้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ทั้งนี้ยงั ทาให้ได้ค่าของความเร็ วในการเผาไหม้
(Burning
Velocity) และให้ความเข้มการเผาไหม้สูง (High Combustion Intensity) ทาให้สามารถออกแบบให้
เตาเผาไหม้มีขนาดกะทัดรัดนอกจากนี้ยงั ช่วยขยายขอบเขตการเผาไหม้ได้ (Flammability Limits) กว้าง
ขึ้น

ภาพที่ 2.1 หลักการทางานของวัสดุพรุ น
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2.2.2 คุณสมบัติของวัสดุพรุ น
วัสดุพรุ น คือ วัสดุที่มีอากาศหรื อช่องว่างแทรกกระจายปะปนอยูใ่ นเนื้อวัสดุที่เป็ นของแข็ง
อย่างสม่าเสมอ เป็ นโครงข่ายทัว่ ทั้งวัสดุ คุณลักษณะที่สาคัญของวัสดุพรุ น คือ มีความพรุ น (Porosity)
หรื อมีพ้นื ที่ผวิ ต่อปริ มาตร (Area to Volume ratio) ที่สูง และสามารถทนต่อสภา วะที่มีอุณหภูมิสูงๆ ได้
โดยโครงสร้างภายในของวัสดุพรุ นมีลกั ษณะ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 2.2ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้
ในหลากหลายรู ปแบบ [19] มีคุณสมบัติโดดเด่น ด้านการพาความร้อน เมื่อความเร็ วของไหล ไหลผ่าน
มีค่าสู งๆ ในขณะเดียวกันจะแสดงคุณสมบัติโดดเด่น ด้านการแผ่รังสี ความร้อนที่อุณหภูมิสูง

รู ปภาพ

ภาพที่ 2.2 ลักษณะโครงสร้างภายในของวัสดุพรุ น

ปั จจุบนั การส่ งเสริ มการถ่ายเทความร้อน สามารถทาได้หลายวิธีและหลายรู ปแบบโดยอาศัย
การพาความร้อน การแผ่รังสี ความร้อน หรื อทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันโดยวัสดุพรุ นจะทาหน้าที่เป็ น
ห้องเผาไหม้และเป็ นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไปพร้อมๆ กัน ผลที่ได้รับคือสามารถออกแบบ
เตาเผา ไหม้ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัดอีกทั้งอุณหภูมิสูงสุ ดที่ได้จะมีค่าสู งกว่าอุณหภูมิสูงสุ ดที่เผาไหม้
ภายใต้สภาวะการเผาไหม้แบบธรรมดา (Ordinary flame) จากข้อได้เปรี ยบนี้ทาให้นกั วิจยั หลายท่านได้
ทาการศึกษาในหลายๆ เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการถ่ายเทความร้อนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
เผาไหม้โดยใช้วสั ดุพรุ น (Porous Medium) มีรายละเอียด ดังนี้
Kaplan และ Hall [20] ได้ทาการทดลอง เพื่อศึกษาลักษณะการเผาไหม้เชื้อเพ ลิงเหลวโดยการ
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สเปรย์เข้าไปในวัสดุพรุ นในทิศทาง Up Flow โดยใช้ n-Heptane เป็ นเชื้อเพลิงในการทดลอง

ภาพที่ 2.3 อุปกรณ์การทดลองของ Kaplan และ Hall
จากภาพที่ 2.3 แสดงห้องเผาไหม้ซ่ ึ งมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงกระบอก มีช้ นั ๆ การหุ ม้ ฉนวนรอบ
นอกแต่ภายในจะประกอบด้วยแผ่นวั สดุพรุ นทาด้วยเซรามิคหลายๆ แผ่นเรี ยงซ้อนกันเป็ นชั้นๆ ดัง
แสดงในภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 ลักษณะของการจัดวาง Porus Ceramic ที่ใช้ในการทดลอง ของ Kaplan และHall
วัสดุพรุ นแต่ละแผ่นหนา 2.5 cm. มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10cm. และมีคา่ ความพรุ น
(Porosity) ต่างกันอยู่ 2 ขนาด คือ 4ppcm (pores per cm) และ 10 ppcmวัสดุพรุ นแบบเซรามิคที่นามาใช้
ในการทดลองนี้มีสามชนิดคือ Magnesia-Stabized Zirconia โดย n-Heptane จะถูกป้ อนเข้าสู่ หอ้ งเผา
ไหม้โดยการสเปรย์เชื้อเพลิงเข้าทางด้านล่างวัสดุแผ่นล่าง (4 ppcm) ทาหน้าที่เป็ น Mixing Ceramic ซึ่ง
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ช่วยในการทาให้เกิด Prevaporizationของละอองน้ ามันและอากาศก่อนที่เข้าไปในวัสดุพรุ น 4 แผ่น
ด้านบนซึ่งทาหน้าที่เป็ นห้องเผาไหม้ โดยมีอตั ราการไหล 0.025 1pm (Liters per Minute) และมีขนาด
ของละอองเชื้อเพลิงอยูใ่ นช่วง 50-100 pm มีมุมสเปรย์ 60 องศาและมี ความดันในการฉีดประมาณ 600700 kpaส่ วนอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้มาจากเครื่ องอัดอากาศ โดยมีทิศทางการไหลของอากาศในแนว
เดียวกับทิศทางการฉี ดเชื้อเพลิงซึ่ งทาการป้ อนอากาศและฉี ดเชื้อเพลิงพร้อมกันการวัดคุณลักษณะการ
เผาไหม้และมลภาวะทาโดยการติดตั้งเทอร์ โมคัปเปิ ล เพื่อวัด อุณหภูมิในแนวแกนบริ เวณห้องเผาไหม้
และแนวรัศมีที่บริ เวณหน้าตัดทางออกห้องเผาไหม้และติดตั้ง Sampling Probe ของอุปกรณ์วเิ คราะห์ไอ
เสี ยไว้บริ เวณทางออกจากการทดลอง พบว่าละอองเชื้อเพลิงสามารถละเหยผสมกับอากาศ และเผาไหม้
ภายในชั้นวัสดุพรุ นเซรามิคแบบ Magnesia - Stabized Zirconia และได้เปลวไฟที่เสถียร โดยมีเงื่อนไข
ว่าจะต้องจัดวางแผ่นวัสดุพรุ นอย่างเหมาะสมจึงจะได้สภาวการณ์เผาไหม้ที่สมบูรณ์ภายในชั้นวัสดุพรุ น
ที่อตั ราการไหล 0.0251pm พบว่าช่วง Equivalence Ratio ที่ทางานได้ประมาณ 0.57-0.67 มลภาวะจาก
การเผาไหม้มีค่าต่ามากโดยมีปริ ม าณ CO ประมาณ 3-7 ppm และ NOx ประมาณ 15-20 ppm อย่างไรก็
ตามระยะดังกล่าวยังมีขอ้ จากัดหลายประการ อันได้แก่ความจาเป็ นที่จะต้องใช้หวั ฉี ดความดันสู งเพื่อใช้
ในการสเปรย์ให้ได้ฝอยละอองที่ละเอียด ช่วงการทางานของระบบที่ค่อนข้างแคบไม่เหมาะต่อการ
นาไปใช้งานจริ งในภาคอุตสา หกรรม นอกจากนี้การเผาไหม้จะเสถียรอยูภ่ ายใน วัสดุพรุ นได้ยงั ต้อง
ขึ้นกับปั จจัยหลายด้านที่ยงุ่ ยากต่อการควบคุม เช่น ชนิดของวัสดุพรุ น ลักษณะการจัดเรี ยงแผ่นวัสดุ
พรุ นที่เหมาะสม รวมไปถึงขนาดเริ่ มต้นของละอองเชื้อเพลิง และระยะห่างระหว่างหัวฉี ดกับแผ่นวัสดุ
พรุ นที่เหมาะสม
บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว ได้แสดงแบบจาลองทางกายภาพ (Physical Model) ของระบบการ
ทางานของเตาเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวที่มีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนโดยใช้หลักการหมุนเวียน
พลังงานในระบบด้วยการแผ่รังสี ความร้อนของวัสดุพรุ น ในทางปฏิบตั ิก่อนที่จะป้ อนเชื้อเพลิงเหลวเ ข้า
สู่ หอ้ งเผาไหม้จาเป็ นต้องมีการอุ่นระบบให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นอาจทาได้โดยการป้ อนเชื้อเพลิงแก๊สเข้าสู่
ห้องเผาไหม้จนกระทัง่ ถึงอุณหภูมิทางานจึงเริ่ มป้ อนเชื้อเพลิงเหลวและหยุดป้ อนเชื้อเพลิงแก๊ส การเผา
ไหม้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวเองก็จะสามารถเกิดขึ้นได้
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ภาพที่ 2.5 แสดงแบบจาลองทางกายภาพ (Physical Model) ของบุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว
Takamiและคณะ ได้เสนอเทคนิคการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบใหม่โดยการหยดน้ ามันก๊าด
(Kerosene) ลงบนชั้นวัสดุพรุ นแทนการสเปรย์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้ของเทคนิค
การเผาไหม้แบบดังกล่าว
ซึ่ งจะนาไปสู่ ความพยายามในการขยายช่วงการเผาไหม้ได้
(FlammabilityLimits) ของเชื้อเพลิงเหลวเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั Stirling Engine ดังแสดงในภาพที่
2.6

ภาพที่ 2.6 อุปกรณ์การทดลอง ของ Takamiและคณะ
จากภาพที่ 2.6 แสดงอุปกรณ์การทดลอง ประกอบด้วย ชุดหยดเชื้อเพลิงเหลว และแผ่นวัสดุ
พรุ นแบบเซรามิคซึ่ งบรรจุอยูภ่ ายในท่อรู ปทรงกระบอก ประกบด้วยห้องเผาไหม้ซ่ ึ งเป็ นท่อรู ป
ทรงกระบอกที่มีการต่อท่อป้ อนอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ทางด้านช้าง ในส่ วนการวัดคุณลักษณะของ
การไหม้และมลภาวะกระทาโด ยการติดตั้งเทอร์ โมคัปเปิ ลและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแก๊สไอเสี ย เพื่อ
นาไปวิเคราะห์ไว้ที่บริ เวณห้องเผาไหม้ 5 จุด โดยทาการวัดอุณหภูมิและเก็บตัวอย่างแก๊สไอเสี ยที่จุด
ศูนย์กลางหน้าตัดของห้องเก็บตัวอย่างแก๊สไอเสี ยเผาไหม้ จากผลการทดลองพบว่าระบบดังกล่าว
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สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวได้อย่างสมบูรณ์ในช่วง Eqivalence Ratio ประมาณ 0.5-0.9 รวมไปถึงยัง
สามารถขยายขอบเขตการเผาไหม้ได้ (Lean Combustible Limits) โดยสามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวได้
ที่ค่า Eqivalence Ratio ประมาณ 0.1 และมีค่า Turndown Ratio ประมาณ 5.8 ที่อตั ราการป้ อนเชื้อเพ ลิง
ในช่วง 670 - 3,880 kw/m2นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาให้เข้าใจถึงอิทธิ พลของค่า Eqivalence Ratio และ
อัตราการป้ อนเชื้อเพลิงที่มีผลต่อโครงสร้างทางความร้อนและมลภาวะจากการเผาไหม้ พบว่าเมื่อเพิ่ม
อัตราการป้ อนเชื้อเพลิงจะส่ งผลให้อุณหภูมิการเผาไหม้สูงขึ้นรวมไปถึงทาให้ความยาวของเปลวไฟ
(Flame Lengthen) และค่า NO มากขึ้น แต่ไม่ค่อยมีผลต่อระดับการเกิด CO และเมื่อ เพิ่มค่า Eqivalence
Ratio จะส่ งผลทาให้อุณหภูมิการเผาไหม้สูงขึ้นและความยาวของเปลวไฟยาวขึ้นเช่นกัน แต่ไมค่อย
ส่ งผลต่อการเกิด CO, NOxจากผลของงานวิจยั ดังกล่าว ซึ่ งประสบความสาเร็ จในการนาเทคนิคการหยด
เชื้อเพลิงเหลวลงบนวัสดุพรุ นเพื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวแทนการพ่นเป็ นฝอยละออง อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั ดังกล่าวยังมีจุดอ่อนหลายประการกล่าวคือ มีการศึกษาโครงสร้างทางความร้อนดัวยการวัด
อุณหภูมิเฉพาะภายในบริ เวณห้องเผาไหม้เท่านั้น ยังไม่มีการวัดอุณหภูมิภายในแผ่นวัสดุพรุ นแต่
ประการใด ทาให้ไม่สามารถทราบและเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความสัมพั นธ์ระหว่างกลไกการระเหย
ภายในวัสดุพรุ น กับปรากฏการณ์การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นภายในห้องเผาไหม้ซ่ ึ งอยูด่ า้ นล่างของแผ่นวัสดุ
พรุ นแต่อย่างใด
Jugjaiและคณะ ได้ทาการศึกษาด้านการทดลอง การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวลักษณะคล้ายกับ
Takamiและคณะ คือใช้การจ่าย Kerosene เป็ นลักษณะหยด (แทนละอองสเปรย์ ) ลงบนวัสดุพรุ นที่ทา
มาจากตาข่ายเสตนเลสวางซ้อนทับกันหนา 75mm ซึ่ งเป็ นส่ วน Porous Burner ดังแสดงในภาพที่ 2.7
โดยเกิดการเผาไหม้ซ่ ึ งได้เปลวไฟที่มีเสถียรภาพอยูใ่ นบริ เวณช่องว่างใต้ช้ นั วัสดุพรุ นและมีลกั ษณะของ
เปลวไฟเป็ นรู ปวงแหวน ซึ่ งเกิดจากไอน้ ามันที่ออกจากชิ้นวัสดุพรุ นผสมกับอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้
ที่จ่ายเป็ นแบบหมุนวน (Swirl Air) ซึ่ งจ่ายเข้าไปในทิศทางสัมผัสกับผนังของห้องเผาไหม้ ในการศึกษา
ถึงคุณลักษณะของการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นภายในระบบเตาเผาไหม้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาถึงกลไก
การระเหยจะตรวจสอบได้ โดยการวัดโครงสร้างของอุณหภูมิตามแนวรัศมีและแนวแกนทั้งในห้องเผา
ไหม้และใน Porous Burner นอกจากนั้นยังวัดคุณลักษณะของมลภาวะที่เกิ ดขึ้นในส่ วนของกลไกการ
ระเหยตัวน้ ามันเชื้อเพลิงจะระเหยตัวกลายเป็ นไอจนหมดภายใน Porous Burner เพราะมีอุณหภูมิสูงกว่า
Leidenfrost Temperature มาก ซึ่ งได้รับอิทธิ พลมาจากการแผ่รังสี ความร้อนจากเปลวไฟการเผาไหม้
ด้านล่าง Porous Burner เป็ นการช่วยส่ งเสริ มการระเหยตัวก ลายเป็ นไอของเชื้อเพลิง การเผาไหม้มี
เสถียรภาพและให้ Emission ที่มีค่าต่าจะพบที่ค่า Equivalence Ratio ระหว่าง 0.37-0.55 ที่ค่าอัตราการ
ป้ อนเชื้อเพลิง 2.62-3.49 kw นอกจากนี้แล้วยังพบว่าการติดตั้งวัสดุพรุ นที่ทาหน้าที่เป็ นตัวแผ่รังสี
(Porous Emitter) ยังให้อุณหภู มิการเผาไหม้ที่สม่าเสมอตลอดความยาวเตาทั้งในแนวแกนและในแนว
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รัศมี และยังให้มลภาวะที่ต่ากว่ากรณี ที่ไม่ติดตั้ง PorousEmitter โดยอิทธิ พลของตัวแปรต่างๆ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย Equivalence Ratio อัตราการป้ อนเชื้อเพลิง Equivalence Ratio และ Porous Emitter ที่
มีผลต่อคุณลักษณะของการเผาไหม้ได้แสดงไว้อย่างละเอียด ชัดเจน

ภาพที่ 2.7 อุปกรณ์การทดลอง ของ Jugjaiและคณะ
อย่างไรก็ตาม จากผลงานวิจยั ดังกล่าวยังมีจุดด้อยคืองานวิจยั ดังกล่าวเป็ นการเผาไหม้ทิศทาง
เดียว (One Way Flow Combustion,OWFC) บริ เวณการเผาไหม้จึงเกิดขึ้นที่ภายนอกใกล้ผวิ ด้านล่างของ
วัสดุพรุ น ทาให้การหมุนเวียนความร้อนจากแก๊สไอเสี ยทางด้านท้ายน้ าไปอุ่นส่ วนผสมของอากาศกับ
เชื้อเพลิงเหลวทางด้านต้นน้ ามีค่าต่า มีช่วงการทางานของระบบที่ค่อนข้างแคบ แต่จากงานดังกล่าวได้
จุดประกายแนวความคิด ที่จ ะพัฒนาคุณลักษณะการเผาไหม้และกลไกการระเหยตัวของเชื้อเพลิงเหลว
ให้ดียงิ่ ขึ้นโดยการใช้วสั ดุพรุ นพร้อมทั้งการหยดแทนการพ่นเป็ นละออง

Fuse และคณะ ได้ทาการทดลองเพื่อศึกษาการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวภายในวัสดุพรุ นใน
ทิศทางUp-Flow โดยใช้น้ ามันก๊าดเป็ นเชื้อเพลิงในการทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 2.8
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ภาพที่ 2.8 อุปกรณ์การทดลอง ของ Fuse และคณะ
จากภาพที่ 2.8 แสดงห้องเผาไหม้ที่มีลกั ษณะสี่ เหลี่ยมทรงสู งซึ่งมีขนาดกว้าง 168mm ยาว
238mm และสู ง 300mm ด้านล่างของห้องเผาไหม้จะเป็ นแผ่นวัสดุพรุ นซึ่ งวางไว้บนถาดระเหย
น้ ามันก๊าด (Keroseme Evaporating Dish) ซึ่ งช่วยให้น้ ามันก๊าดระเหยผ่านวัสดุพรุ นขึ้นมาด้านบนวัสดุ
พรุ นได้วสั ดุพรุ นที่ใช้ทามาจากอะลูมิเนียมออกไซด์ (A12O3) มีค่าความพรุ น (Porosity) 85% ใน
การศึกษาจะทาการทดลองสามแบบ คือ แบบแรก ใช้วสั ดุพรุ นแผ่นเดียว ขนาด 174 mmX 104 mmX15
mm ดังแสดงในภาพที่ 2.8a แบบที่สอง แบ่งวัสดุพรุ นออกเป็ น 10 แผ่น ติดตั้งสองแถว แถวละ 5 แผ่น
แต่ละแผ่นมีขนาด 50mm X 30 mm X 15 mm ระหว่างแผ่นจะมีช่องว่าง 4mm
ทั้งนี้เพื่อต้องการให้มีการแผ่รังสี ความร้อนจากเปลวไฟไปยังถาดระเหยน้ ามันก๊าดได้มากกว่าแบบแรก
ดังแสดงในภาพ ที่ 2.8b แบบที่สามจะไม่มีการติดตั้งแผ่นวัสดุพรุ นไว้บนถาดระเหยน้ ามันก๊าด ดังแสดง
ในภาพที่ 2.8c ในการทดลองนี้จะ มีตาแหน่งการจ่ายน้ ามันก๊าด 5 ตาแหน่งช่องจ่ายอากาศมี 2 ช่องอยู่
ในตาแหน่งเหนือผิววัสดุพรุ น วัสดุพรุ นถูกวางสัมผัสกับถาดระเหยน้ ามันก๊าด เมื่อน้ ามันก๊า ดได้รับ
ความร้อนจากตาแหน่งการเกิดปฏิกิริยา (Reaction Zone) จะเกิดการระเหยมาผสมกับอากาศและลุก
ไหม้บนผิวหน้าวัสดุพรุ นการวัดคุณลักษณะการเผาไหม้และแก๊สมลภาวะ กระทาโดยการติดตั้งเทอร์
โมคัปเปิ ลเพื่อวัดอุณหภูมิในแนวแกนและแนวหน้าตัดห้องเผาไหม้และติดตั้งอุปกรณ์วเิ คราะ ห์ไอเสี ย
ไว้ที่บริ เวณทางออก จากการทดลองพบว่าละอองเชื้อเพลิงสามารถระเหยผสมกับอากาศและเผาไหม้ที่
ผิวบนวัสดุพรุ นและได้การเผาไหม้ที่เสถียร โดยมีเงื่อนไขที่วา่ ต้องใช้อตั ราการป้ อนเชื้อเพลิงและค่า
EqivallenceRatioที่เหมาะสม โดยในการทดลองนี้จะไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์แ ลกเปลี่ยนความร้อนใดๆ
แต่จะประเมินคุณลักษณะการเผาไหม้ดว้ ยการใช้ขอบเขตความเสถียรการเผาไหม้ (Stable Combustion
Region) ซึ่ งได้นิยามขอบเขตความเสถียรการเผาไหม้ไว้วา่ เป็ นช่วงการทางานที่อตั ราส่ วนความเข้มข้น
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ของคาร์ บอนมอนอกไซด์ต่อความเข้มข้นของคาร์ มอนมอนอกไซด์มีค่
าน้อยกว่า 0.002 หรื อ
[CO]/[CO2]<0.002 (แก้ไขค่าความเข้มข้นของแก๊สไปที่ 0%<O2) ในการทดลองนี้ได้ทาการ ศึก ษาถึง
อิทธิ พลของค่าความพรุ น (Porosity) ของวัสดุพรุ น ลักษณะการติดตั้งวัสดุพรุ น ค่าอัตราการป้ อน
เชื้อเพลิงและค่า Eqivallence Ratio ที่มีต่อขอบเขตความเสถียรการเผาไหม้พบว่าช่วย Eqivallence Ratio
ที่อยูใ่ นขอบเขตความเสถียรมีค่าประมาณ 0.4-0.8 เมื่อแบ่งวัสดุพรุ นเป็ น 10 แผ่น มีค่าประมาณ 0.4-0.6
และเมื่อไม่มีวสั ดุพรุ น มีค่าประมาณ 0.2-0.3 ส่ วน อัตราการป้ อนเชื้อเพลิงที่อยูใ่ นขอบเขตความเสถียร
การเผาไหม้เมื่อติดตั้งวัสดุพรุ นแผ่นเดียวมีค่าประมาณ 6-10 kW เมื่อแบ่งวัสดุพรุ นเป็ น 10 แผ่น มี
ค่าประมาณ 17-51 kW และเมื่อไม่มีวสั ดุพรุ นมีค่าประมาณ 33-51 kW ส่ วนปริ มาณNOxเมื่อติดตั้งวัสดุ
พรุ นแผ่นเดียวมีค่าประมาณ 100-150 ppm (0%<O2) เมื่อแบ่งวัสดุพรุ นเป็ น 10 แผ่นมีค่าประมาณ 170220 ppm (0%<O2) และเมื่อไม่มีวสั ดุพรุ นมีค่าประมาณ 250-280 ppm (0%O2) อย่างไรก็ตามงานวิจยั
ดังกล่าวทาการวัดอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้จะเริ่ มวัดอุณหภูมิที่ตาแหน่งสู งกว่าผิววัสดุพรุ น 10mm
โดยที่ไม่มีการวัดอุณหภูมิภายในวัสดุพรุ นแต่ประการใด ทาให้ไม่สามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกลไกการระเหยภายในวัสดุพรุ นกับปรากฏการณ์การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเหนือวัสดุพรุ นแต่
อย่างไร อีกทั้งทาการศึกษาเฉพาะในช่วงที่ [CO]/[CO2]<0.002 ทาให้ได้ช่วงการทางานที่แคบเกิ นไป จน
ไม่สามารถเปรี ยบเทียบปริ มาณ NOXในช่วงอัตราการปอนเชื้อเพลิงหรื อ Eqivallence Ratio เดียวกันได้
Hoffmann และคณะ ได้ทาการศึกษาการเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊ส (Propane) กับอากาศในวัสดุ
พรุ นชนิดสลับทิศทางการไหลของส่ วนผสม (อากาศ + Propane) เข้าสู่ วสั ดุพรุ นอย่างเป็ นจั งหวะ
(Cyclic Flow Reversal Combustion of Mixture in Porous Media)(CFRC) ด้วยคุณลักษณะการไหล
ดังกล่าวก่อให้เกิดการหมุนเวียนความร้อนจากไอเสี ยมาสู่ ไอดีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้เพราะผล
จากการสะสมความร้อนของวัสดุพรุ น (Thermal Storage Effect) ทางด้านปลายน้ าขอ งวัสดุพรุ นใน
จังหวะคายไอเสี ยจะถูกเปลี่ยนกลับมาเป็ นการอุ่นไอดี ที่บริ เวณเดียวกันเมื่อมีการสลับทิศทางการไหล
ของไอดีเข้าสู่ วสั ดุพรุ นในอีกทิศทาง ดังแสดงใน ภาพที่ 2.9
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ภาพที่ 2.9 อุปกรณ์การทดลอง ของ Hoffmann และคณะ
จากภาพที่ 2.9 แสดงห้องเผาไหม้ ที่ทาจากสแตน เลสที่มีความยาว 480 mm เส้นผ่าศูนย์กลาง
115mm มีการหุ ม้ ฉนวนภายนอก เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยความร้อน ส่ วนภายในบรรจุวสั ดุพรุ นมีความ
ยาว 200mm ใช้วสั ดุพรุ น 3 ชนิด ประกอบด้วยวัสดุพรุ นซึ่งทาจาก Cordiriteขนาด 6ppi (Pores per Inch)
และ30 ppiและวัสดุพรุ นทามาจาก Ceramicfoamขนาด 13ppiตามลาดับ จากการศึกษาพบว่าช่วงเวลา
การสลับทิศทางการไหล (Half-Period) เพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้มีค่าเพิ่มขึ้น
Reaction Zone ขยับลึกเข้าไปในวัสดุพรุ นแต่อุณหภูมิสูงสู ดของก๊าซไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณา
ถึงขอบเขตต่าสุ ดที่สามารถติดไฟได้พบว่าวัสดุพรุ นขนาด 30ppiจะให้ Eqivallence Ratio ต่ามาก เท่ากับ
0.026 ซึ่ งต่ากว่าประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับของวัสดุพรุ นขนาด 6ppiเนื่องจากมีค่าความหนา เชิงแสง
มากกว่า ปริ มาณมลภาวะที่เกิดขึ้นจะขึ้นกับอิทธิ พลของความเร็ วในการไหลของไอดี และชนิดของวัสดุ
พรุ น พบว่าในกรณี ที่ใช้วสั ดุพรุ นขนาด 6 ppiและ 13ppiค่า COจะแปรผกผันกับค่าความเร็ วในการไหล
ของไอดีแต่ไม่มากนัก โดยกรณี วสั ดุพรุ นขนาด 6ppiปริ มาณ COอยูใ่ นช่วง 50-65 ppm สาหรับในกรณี
ที่วสั ดุพรุ นขนาด 30ppiค่า CO จะแปรผันโดยตรงกับค่าความเร็ วในการไหลของไอดี พบว่าบริ เวณ ที่ค่า
ความเร็ วในการไหลของไอดีมีค่าต่าๆ การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์จึงส่ งผลให้ปริ มาณ CO มีค่าสู ง
ประมาณ 200ppm และเมื่อทาการพิจารณาอิทธิพลของ Eqivallence Ratio พบว่าค่า Eqivallence Ratio
มีค่าเข้าใกล้ Combustible Limits ปริ มาณ CO จะเพิ่มขึ้นถึง 160ppm ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเผาไหม้ไม่
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สมบูรณ์ สาหรับปริ มาณ NOxเผาไหม้พบว่ามีค่าต่ากว่า 1ppm สาหรับวัสดุพรุ นทั้ง 3 ชนิด นับได้วา่ เป็ น
เทคนิคการเผาไหม้ที่มีประสิ ทธิภาพสู งให้มลภาวะต่ามากพร้อมให้ขอบเขตการจุดติดไฟที่กว้างดีมาก
แต่การศึกษายังจากัดแต่เฉพาะเชื้อเพลิงแก๊สเท่านั้น
จากผลการศึกษาที่ผา่ นมา จึงเป็ นการเหมาะสมที่จะนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้โดย
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการเผาเชื้อเพลิงแข็งด้วยวัสดุพรุ น โดยทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาวัสดุ
พรุ นมาช่วยในการดูดซับอุณหภูมิความร้อน ทาให้ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนที่สูงเหมาะกับก าร
ใช้งานเพื่อที่จะนาไปสู่ การพัฒนาเทคนิคการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งแนวใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเดิม
นาไปใช้ประโยชน์เพื่อให้มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้งานจริ งในอุตสาหกรรมต่อไป
2.3 เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง
กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification process) คือกระบวนการทางความร้อนเพื่อผลิต
ก๊าซเชื้อเพลิงโดยกระบวนการเปลี่ยนสถานะของเชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็ นก๊าชเชื้อเพลิง จากการทา
ปฏิกิริยาเคมีของสารสองสถานะ คือ ของแข็งกับก๊าซและสถานะเดียวคือก๊าซกับก๊าซกระบวนการผลิต
ก๊าซเชื้อเพลิงประกอบด้วยกระบวนการ 4 กระบวนการ คือ กระบวน การอบแห้ง กระบวนการไพโรไล
ซิ ส กระบวนการเผาไหม้และกระบวนการรี ดกั ชัน่ ซึ่ งแต่ละกระบวนการจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป โดย
จะต้องเกิดขึ้นอย่างสมดุลกัน จึงจะทาให้เกิดก๊าซเชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการผลิตก๊าซ
เชื้อเพลิงจะมีองค์ประกอบของก๊าซที่แตกต่างกัน ขึ้ นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น ประเภทและขนาดของ
เชื้อเพลิง อัตราการป้ อนอากาศรวมไปถึงประเภทของเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนี้
2.3.1 เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบฟิ กซ์เบต(Fixed bed gasifiers)
เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบฟิ กซ์เบต (Fixed bed gasifiers) แบ่งตามทิศทางของการไหลของอากาศเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการไหลของเชื้อเพลิง จาแนกได้ 3 ประเภท คือ เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลขึ้น
(Updraft gasifier) เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลลง (Downdraft gasifier) และเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง
แบบไหลขวาง (Crossdraftgasifier)
1) เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลขึ้น (Updraft gasifier) เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลขึ้นมีทิศทางการ
ไหลของก๊าซเชื้อเพลิงจากด้านล่างของเตาขึ้นไปสู่ ดา้ นบนของเตาซึ่ งสวนทางกับการเคลื่อนที่
ของ
เชื้อเพลิง ดังแสดงในภาพที่ 2.10
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ภาพที่ 2.10 เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลขึ้น
อากาศจะถูกจ่ายเขาสู่ โซนเผาไหม้ (Combustion zone) เพื่อเพิม่ ความร้อนและก๊าซจะไหลขึ้นสู่
ทางด้านบน ในขณะที่เชื้อเพลิงจะเคลื่อนที่ลงด้านล่างลักษณะสวนทางกันผ่านชั้นของปฏิกิริยาต่างๆ
เป็ นลาดับจากโซนเผาไหม้ ผ่านโซนรี ดกั ชั้น โซนไพโรไลซิ ส และโซนอบแห้ง ในระหว่างที่ก๊าซ
เชื้อเพลิงไหลผ่านโซนทั้ง 3 โซน ความร้อนจากก๊าซจะถ่ายเทไปยังเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อนาไปใช้สาหรับ
กระบวนการที่เกิดขึ้นในโซนนั้นๆ เนื่องจากก๊าซเชื้อเพลิงผ่านโซนอุณหภูมิต่าจะทาให้เกิดทาร์ ซ่ ึ งกลัน่
ตัวเป็ นของเหลวเป็ นผลให้ก๊าซเชื้อเพลิง มีอุณหภูมิต่าและมีองค์ประกอบของทาร์ สูง ดังนั้นหาก
ต้องการนาก๊าซเชื้อเพลิงไปใช้ในเครื่ องยนต์สันดาปภายในนั้นจึงต้องการระบบทาคว ามสะอาดก๊าซ
เชื้อเพลิงที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ก่อนนาเข้าสู่ เครื่ องยนต์เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์
ภายในของเครื่ องยนต์ การผลิตก๊าซด้วยวิธีน้ ีอาจจะป้ อนไอน้ าช่วยในการทาปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มปริ มาณ H2
และ COและช่วยควบคุมอุณหภูมิในโซนเผาไหม้ กรณี เชื้อเ พลิงมีความขึ้นสู งไม่จาเป็ นต้องป้ อนไอน้ า
พารามิเตอร์ ที่สาคัญประกอบด้วย วิธีการป้ อนอากาศ ตาแหน่งของก๊าซเชื้อเพลิงไหลออก ชนิดและ
ขนาดของตะแกรง การบุฉนวน ความหนาของชั้นเชื้อเพลิงและค่า Specification Gasification Rate
(SGR) ซึ่ งหมายถึงอัตราส่ วนของปริ มาณเชื้อเพลิง ที่ทาปฏิกิริยาในการผลิตก๊าซในเวลา 1 ชัว่ โมง
(kg/hr) ต่อพื้นที่หน้าตัดของตะแกรง (m2) โดยค่า SGR ของการผลิตก๊าซด้วยเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบ
ไหลขึ้นนี้มีค่าระหว่าง 100-300 kg/hr.m2
2) เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลลง ออกแบบมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทาร์ ที่ปนเปื้ อนอยู่
ในก๊าซ
เชื้อเพลิงที่ได้จากเตาเผาก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลขึ้นโดยอากาศไหลลงทิศทางเดียวกับการไหลของ
เชื้อเพลิงโดยก๊าซเชื้อเพลิงจะผ่านโซนเผาไหม้และผ่านโซนรี ดกั ชัน่ ซึ่ งมีจุดประสงค์ให้ก๊าซเชื้อเพลิง
ผ่านส่ วนที่มีอุณหภูมิก่อนออกจากเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง เพื่อให้ก๊าซไฮ โดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลสู ง
ที่เกิดจากโซนลิงไพโรไลซิ สซึ่ งเป็ นต้นเหตุของการเกิดทาร์ สลายตัวเป็ นก๊าซไฮโดรคาร์ บอนที่มีมวล
โมเลกุลเบา เช่น CH4ดังแสดงในภาพที่ 2.11
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ภาพที่ 2.11 เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลลง
ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จะมีอุณหภูมิสูง 300-500 ๐C จุดสาคัญของเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลลง
คือ ลักษณะ ของห้องเผาไหม้ รู ปแบบตะแกรงและวิธีการป้ อนอากาศโดยบริ เวณห้องเผาไหม้ จะ
ออกแบบให้เล็กลงโดยการลดพื้นที่หน้าตัด และปรับลักษณะการป้ อนอากาศเพื่อทาให้อุณหภูมิภายใน
ชั้นเผาไหม้มีค่าสู ง เพียงพอในการสลายทาร์ โดยอัตราการผลิตก๊าซที่เหมาะสมมีค่า SGR อยูร่ ะหว่าง
2,900-3,900 kg/hr.m2 ซึ่ งการนาก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากเตาผลิตก๊าชเชื้อเพลิงแบบไหลลงไปใช้งานกับ
เครื่ องยนต์สันดาป ภายในยังคงต้องมีระบบทาความสะอาดเพื่อกาจัดฝุ่ น ความชื้น และทาร์ บางส่ วนที่
หลุดออกมาก่อน นาเข้าสู่ เครื่ องยนต์เนื่องจากกระบวนการผลิตก๊าซที่ซบั ซ้อนกว่าเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง
แบบไหลขึ้น จึงมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับขนาดและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงที่จะนามาใช้กบั เตาผลิตก๊าซ
เชื้อเพลิงชนิดนี้
3) เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลขวาง เป็ นแบบระบบที่อากาศไหลขวางกับทิศทางของการ ไหลเลื่อน
เชื้อเพลิง ตังแสดงในภาพที่ 2.12
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ภาพที่ 2.12 เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลขวาง
ก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชนิดนี้ จะมีองค์ประกอบของทาร์ นอ้ ย
เนื่องจากก๊าซเชื้อเพลิงผ่านโซนที่มีอุณหภูมิสูง เช่น เดียวกับเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลลง แต่จะมี
โซนการเผาไหม้และโซนรี ดกั ชัน่ ที่อยูใ่ กล้ชิดกันมาก จึงส่ งผลให้การเริ่ มต้นทางานของเตาผลิตก๊าซใช้
เวลาน้อย ดังนั้นจึงสามารถผลิตก๊าซได้อย่างรวดเร็ ว แต่แปรผันง่าย โดยปกติเวลาการเผาไหม้จะอยู่
กึ่งกลางของเตาผลิตก๊าซ แต่ขอ บเขตของการเผาไหม้อาจขยายกว้างขึ้นเมื่อความเร็ วอากาศสู งขึ้น
เนื่องจากโซนรี ดกั ชัน่ ที่แคบ ส่ งผลให้ก๊าซผ่านโซนรี ดกั ชัน่ มีความเร็ วสู ง ซึ่ งส่ งผลต่อปฏิกิริยาในโซนนี้
CO2จะมีเวลาทาปฏิกิริยากับคาร์ บอนแข็งได้นอ้ ย ทาให้เชื้อเพลิงที่ผลิตได้มีค่าความร้อนต่า
2.3.2 เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบฟลูอิดไดซ์เบต(Fluidzed bed gasifiers)
เหมาะสาหรับเชื้อเพลิงขนาดเล็กบางชนิด เช่น เชื้อเพลิงมีขนาดเล็กโดยธรรมชาติ มีความหนาแน่นต่า
ปริ มาณของเถ้าสู งและอุณหภูมิการหลอมเหลวของเถ้าต่า ในระบบฟลูอิดไดซ์เบต การสัมผัสกับอากาศ
สารตัวกลาง และเชื้อเพลิงจะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ดังนั้นสามารถทางานที่อุณหภูมิต่าประมาณ 800-900
°Cซึ่ งต่ากว่าจุดหลอมเหลวของเถ้าได้ เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบฟลูอิดไดซ์เบต แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
การเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยตรง และการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ สารอง ในสภาวะการทางานขณะ Steady
state อุณหภูมิของสารตัวกลาง เช่น ทราย ถ่านหรื อวัสดุเฉื่ อยอื่นๆ จะมีการกระจายตัวสม่าเสมออย่าง
ทัว่ ถึง การเผาไหม้และการผลิตก๊าซจะเกิดขึ้นพร้อมกับที่สภาวะฟลูอิดไดช์เบตของสารตัวกลาง แต่
เนื่องจากเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบฟลูอิดไดช์ เบตต้องการอากาศที่มีความเร็ วสู ง ดังนั้นจึงมีการสู ญเสี ย
เชื้อเพลิงไปกับอากาศบางส่ วนและโปรดิวเซอร์ ก๊าซจะมีอนุภาคฝุ่ นปะปนสู ง ดังแสดงในภาพที่ 2.13
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ภาพที่ 2.13 เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบฟลูอิดไดซ์เบด
2.3.3 เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบเอนเทรนเบต(Entrained bed gasifiers)
อาจเรี ยกว่าเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงมูฟวิง่ เบดเป็ นระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพการถ่ายเทความร้อนสู งการ
ทางานในการถ่ายเทความร้อนคล้ายเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบฟลูอิดไดซ์เบดโดยปกติจะควบคุม
อุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 482-593 °Cเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบเอนเทร นเบตมีประสิ ทธิภาพสู งในการทา
ปฏิกิริยาระหว่างของแข็งกับก๊าซ ลักษณะเชื้อเพลิงที่เหมาะสม เช่น ผงถ่านหิ นและชีวมวลที่มีขนาดเล็ก
การทาปฏิกิริยาระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงในช่องหมุนวน ดังแสดงในภาพที่ 2.14

ภาพที่ 2.14 เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบเอนเทรนเบต
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2.4 การหาประสิ ทธิภาพของเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Efficiency)
ปั จจัยที่สาคัญในการหาประสิ ทธิ ภาพของระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิง คือ การหาประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานที่แท้จริ งของเตาผลิตก๊าซ สามารถหาได้ดว้ ยอัตราส่ วนระหว่างพลังงานที่ได้จากเตาผลิตก๊าซ
ซึ่งหมายถึงพลังงานที่ได้จากก๊าซที่ผลิตได้กบั พลังงานที่ใช้ในการผลิตซึ่ งหมายถึงพลังงานของเชื้อเพลิง
ที่ใช้ สามารถหาได้ ดังสมการ
Q = mCp ( ΔΤ )
โดยที่ Q

= ค่าพลังงานความร้อน

M

= อัตราการไหลของน้ า

Cp

= ค่าความร้อนจาเพาะ

ΔΤ =การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

บทที่ 3
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วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 แผนการดาเนินการวิจัย
ตารางที่ 3.1 แผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59
1.ศึกษาสาระสาคัญและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง
2. ทาการสรุ ปและรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นแนวทางในการ
ทดลองเบื้องต้น
3.ออกแบบการทดลองการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการเผาเชื้อเพลิงแข็ง
ด้วยวัสดุพรุ น
4. ทดสอบการเผาไหม้เชื้อเพลิง
แข็งโดยมีวสั ดุพรุ นเป็ นตัวเพิม่
ประสิ ทธิภาพทางความร้อน
5. ทาการรวบรวมและวิเคราะห์ผล
ที่ได้จากทฤษฎีมาเปรี ยบเทียบกับ
การทดลองและสรุ ปผลการวิจยั
6. จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
3.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
3.2.1 ศึกษาสาระสาคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 ทาการสรุ ปและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเป็ นแนวทางในการทดลองเบื้องต้น
3.2.3 ออกแบบการทดลองการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเผาเชื้อเพลิงแข็งด้วยวัสดุพรุ น
3.2.4 ทดสอบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งโดยมีวสั ดุพรุ นเป็ นตัวเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางความร้อน3.2.5 ทา
การรวบรวมและวิเคราะห์ผลที่ได้จากทฤษฎีมาเปรี ยบเทียบกับการทดลองและสรุ ปผลการวิจยั
3.2.6 จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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3.3ออกแบบระบบการทางานของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งและออกแบบการทดลอง
3.3.1 ออกแบบระบบการทางานของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง
ในชุดทดลองนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อนาเชื้อเพลิงแข็งมาใช้ในกระบวนการเผาไหม้และนาค่า
ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ไปผลิตน้ าร้อน โดยหลักการทางานของชุดทดลองนี้ จะใช้ถ่าน
กะลามะพร้าวเป็ นเชื้อเพลิงแข็งทาการทดสอบ โดยมีการกาหนดป ริ มาตรของถ่านเพื่อให้การ
ทดลองในแต่ละครั้งเชื้อเพลิงมีปริ มาณที่เท่ากันโดยมีป้ ั มลมเป็ นเครื่ องเป่ าลมให้อากาศช่วยหมุนวน
พลังงานความร้อนและถ่ายเทความร้อนให้กบั ท่อน้ า ซึ่ งนาน้ ามาหมุนวนเพื่อรับความร้อนโดยมี
pump ทาหน้าที่หมุนวนน้ าที่รับความร้อนจนมีค่าอุณหภูมิสูงขึ้ นจะไหลกลับสู่ tankและนาที่อยู่
ด้านล่าง tank ซึ่ งมีอุณหภูมิต่ากว่าจะถูก pump ดูดเพื่อส่ งน้ าเย็นไปรับพลังงานความร้อนต่อไป

ไอเสี ยท่อระบายอากาศ
ฝาบรรจุเชื้อเพลิง
ถ่านเชื้อเพลิง

ห้องเผาไหม้

วัสดุพรุ น

วัสดุพรุ น

ท่อน้ า

ท่อน้ า

T5

น้ าออก T4
น้ าเข้า

T3

น้ าออก
น้ าเข้า

ขีเ้ ถ้ าเผาไหม้

T2

ภาพที่ 3.3 หลักการทางานของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง
3.3.2 หลักการและแนวคิดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งบรรจุเชื้อเพลิงแข็งลง
ไปที่บริ เวณด้านบนของถังบรรจุเชื้อเพลิงให้อยูใ่ นห้องเผาไหม้การทดลองนี้จะใช้เชื้อเพลิง 30 kg
ในการทดลองเปิ ดเครื่ องปั้ มลมให้ลมเข้าสู่ ระบบและมีวาล์วเป็ นตัวปรับลมและควบคุมการไหลของ
อากาศให้ไหลไปในทิศทางเดียวอากาศจะไหลตามท่อทางเดินอากาศและไหลผ่านเชื้อเพลิงแข็งและ
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จะเป็ นตัวนาพาความร้อนมาบริ เวณห้องแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ ซึ่ งภายในห้องดังกล่าวจะมีทอ่
ทางเดินของน้ าบรรจุอยูเ่ พื่อรับพลังงานความร้อนดังกล่าว และในขณะเดียวกันน้ าที่รับความร้อน
จากไอเสี ยของการเผาไหม้ ก็ทาให้ไอเสี ยมี อุณหภูมิต่าลง น้ าที่รับพลังงานความร้อนแล้วจะถูก
pump น้ าผลักดันให้กลับสู่ tank น้ าและน้ าใน tank น้ าที่มีค่าอุณหภูมิต่ากว่าจะถูกวนเข้าไปภายใน
ห้องแลกเปลี่ยนอุณหภูมิเป็ นวัฎจักร

ภาพที่ 3.4 เตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง
จากการที่คณะผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นว่าในชุดทดลองเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งยังให้ค่าความร้อนที่ไม่
เพียงพอ กล่าวคือค่าความร้อนที่ได้ยงั มีการสู ญเสี ยออกมาทางแก๊สไอเสี ยที่มีค่าอุณหภูมิ จึงหา
วิธีการที่จะนาค่าความร้อนดังกล่าวมาใช้ จึงได้ทาการศึกษาและพบว่าวัสดุพรุ นสามารถที่ จะนาเอา
ค่าความร้อนที่ถูกทิ้งทางไอเสี ยมาใช้ได้ โดยอาศัยกระบวนการนาความร้อนให้กบั ท่อน้ าในการ
ทดลอง จึงนาวัสดุพรุ นมาบรรจุในห้องแลกเปลี่ยนอุณหภูมิและทาการทดลองเพื่อจะพิสูจน์วา่ ถ้า
นาเอาวัสดุพรุ นเข้ามาใช้ในการทดลองแล้วค่าความร้อนของน้ าที่ได้จะมีค่าสู งขึ้นตามทฤษฎีหรื อไม่
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ภาพที่ 3.5 การทางานของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง

ภาพที่ 3.6ชุดสร้างอัตราการไหลของน้ าแบบปรับอัตราการไหล
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ภาพที่ 3.7 ชุดสร้างอัตราการไหลของอากาศ

ภาพที่ 3.8 ชุดควบคุมอัตราการไหลของอากาศ
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ภาพที่ 3.9 Rotameter วัดแรงดันน้ า

ภาพที่ 3.10 วัสดุพรุ นที่บรรจุในกลุ่มท่อน้ า
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อุปกรณ์การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งโดยใช้วสั ดุพรุ น มีหลักการ ดังนี้ เชื้อเพลิงแข็งจะถูกใส่ ไว้
ที่หอ้ งเผาไหม้ดา้ นในของเตาเผาซึ่ งจะมีเชื้อเพลิงแข็งคือถ่านกะลามะพร้าว
30 กิโลกรัม เมื่อ
เชื้อเพลิงแข็งเกิดการลุกไหม้และมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากได้รับความร้อน จากการแผ่รัง สี ความร้อน
ของเปลวไฟในห้องเผาไหม้ แล้วแผ่รังสี ความร้อนไปที่กล่องที่ใส่ วสั ดุพรุ นทั้งสองข้าง ส่ งผลให้
วัสดุพรุ นดูดซับความร้อนโดยมีเครื่ องปั้ มลมช่วยในการหมุนเวียนส่ งความร้อนไปให้วสั ดุพรุ น
วัสดุพรุ นจะกักเก็บความร้อนไว้ ทาให้อุณหภูมิในชั้นวัสดุพรุ นสู งกว่าอุณหภูมิ ในบรรยากาศและสู ง
กว่าอุณหภูมิเบื้องต้นของเชื้อเพลิงแข็ง เนื่องจากได้รับการแผ่รังสี ความร้อนจากเปลวไฟและผนัง
ห้องเผาไหม้ วัสดุพรุ นจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่ อยๆ และส่ งถ่ายอุณหภูมิความร้อนไปยังท่อน้ าที่วาง
เรี ยงตัวอยูใ่ นชั้นวัสดุพรุ น ส่ งผลให้น้ าที่อยูใ่ นท่อเกิดการแ ลกเปลี่ยนความร้อนจนมีค่าเอนทาลปี ที่
สู งเหมาะแก่การนาไปใช้งาน

ภาพที่ 3.11 วัสดุพรุ นที่อยูใ่ นกล่องใส่ วสั ดุพรุ น
3.4 ทดสอบการเผาไหม้ เชื่ อเพลิงแข็งโดยมีวสั ดุพรุ นเป็ นตัวเพิม่ ประสิ ทธิภาพทางความร้ อน
การทดลองการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของเตาเผาด้วยวัสดุพรุ นครั้งนี้ กลุ่มผูจ้ ดั ทาโครงงานได้มี
หลักการในการเลือกใช้วสั ดุพรุ นดังนี้ วัสดุพรุ นจะต้องมีราคาถูก หาง่าย มีคุณสมบัติทางด้านการทน
ความสู งได้ดีไม่ผดิ รู ปร่ างง่าย สามารถใช้งานได้หลายครั้งแต่ในการทดลองการเผาไหม้เชื้ อเพลิง
เชื้อเพลิงแข็ง จะมีเขม่าจากการเผาไหม้ที่มีขนาดใหญ่ การเลือกใช้วสั ดุพรุ นจึงมีความสาคัญถ้า
เลือกใช้วสั ดุพรุ นไม่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดการอุดตันของแก๊สไอเสี ยได้
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จากการศึกษาพบว่าน๊อตขนาดไม่ใหญ่มากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนามาใช้ในการ
ทดลอง โดยมีค่าความทน ความร้อนได้สูงหาง่ายรู ปร่ างแน่นอนทาให้ลดการอุดตันของแก๊สไอเสี ย
ได้อีกด้วยจึงได้นาเอาน๊อตเหล็กขนาด10mm กับ น๊อตสแตนเลส10 mmมาใช้ในการทาการทดลอง

รู ปภาพ

ภาพที่ 3.12 วัสดุพรุ นที่ใช้ในการทดลอง
ในการศึกษาการเผาไหม้ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าวเป็ นเชื้อเพลิง ได้
กาหนดให้มีตวั แปรต้นในการทดลองทั้งแบบไม่มีวสั ดุพรุ นและแบบมีวสั ดุพรุ นทั้งสองชนิด มีค่าตัว
แปรควบคุมเหมือนกันซึ่ งได้แก่ อัตราการไหลของอากาศ อัตราการไหลของน้ าและปริ มาณ
เชื้อเพลิงที่ ใช้มีค่าเท่ากันเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่เที่ยงตรงและมีความแม่นยามากที่สุดผูว้ จิ ยั ได้
วางแผนดาเนินการทดลองดังนี้ทาการทดลองเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดของเตาเผาโดยการกาหนด
ปริ มาณของเชื้อเพลิงซึ่ งเป็ น“ถ่านกะลามะพร้าว” ที่มีการกาจัดความชื้นแล้ว 30kg ทาการทดลองหา
ค่าอัตราการไหลของอากาศ และอัตราการไหลของน้ า ที่ส่งผลให้ได้อุณหภูมิของน้ าที่มีอุณหภูมิสูง
ที่สุด จากนั้นนาค่าของอัตราการไหลของอากาศและอัตราการไหลของน้ าที่ได้ ตั้งเป็ นตัวแปร
ควบคุมเพื่อดาเนินการทดลองในขั้นต่อไป
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3.5ขั้นตอนการทดลอง
บรรจุเชื้อเพลิงแข็ง
เปิ ด Switch PowerAir
เปิ ดวาล์วปรับทิศทางการไหล
ของอากาศไหลจากซ้ ายไปขวา
เปิ ดวาล์ วควบคุมอัตราการไหลของนา้ ร้ อน

วัดค่ าอุณหภูมิการเผาไหม้

จับเวลาการทางานของเตาเผา
ทุกๆ 15 นาที แล้วเก็บค่ า

วัสดุพรุ นชนิดสแตนเลสขนาด 10 มม.
วัสดุพรุ นชนิดเหล็กขนาด 10 มม.

บันทึกผลการทดลอง
ภาพที่ 3.13 ขั้นตอนการทดลอง
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3.6การหาประสิ ทธิภาพของเตาเผา ( Efficiency)
ปั จจัยที่สาคัญในการหาประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งสามารถทาการ
หาได้โดยอัตราส่ วนระหว่างพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งซึ่ งหมายถึงค่าความร้อน
ที่ได้จากการเผาไหม้ต่อค่าอัตราการใช้เชื้อเพลิงที่สามารถหาได้จากสมการ
Q = mCp ( ΔΤ )
Q
m

= ค่าพลังงานความร้อน
= ค่าอัตราการไหล

Cp

= ค่าความร้อนจาเพาะ

ΔΤ

= อุณหภูมิที่เปลี่ยน

บทที่ 4
4.1 อุปกรณ์ การทดลอง
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ไอเสี ยท่อระบาอากาศ
ฝาบรรจุเชื้ อเพลิง
ถ่านเชื้ อเพลิง

ห้องเผาไหม้
วัสดุพรุ น

วัสดุพรุ น
ท่อน้ า
น้ าออก
น้ าเข้า

ท่อน้ า

T
5

T4

น้ าออก
น้ าเข้า

T3

ขี้เถ้าเผาไหม้

T2

รู ปที่ 4.1 ชุดทดสอบเตาเผา
รู ปที่ 4.1 แสดงถึงระบบการทดสอบการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเตาเชื้อเพลิงแข็งด้วยการใช้วสั ดุ
พรุ นเป็ นดัวยช่วยเพิม่ ปริ มาณความร้อนให้กบั น้ าโดยการนาเชื้อเพลิงแข็งมาใช้ในกระบวนการเผา
ไหม้และนาค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ไปผลิตน้ าร้อน โดยหลักการทางานของชุดทดลองนี้
จะใช้ถ่านกะลามะพร้าวเป็ นเชื้อเพลิงแข็งทาการทดสอบ โดยมีการกาหนดปริ มาตรของถ่านเพื่อให้
การทดลองในแต่ละครั้งเชื้อเพลิงมีปริ มาณที่เท่ากันโดยมีป้ ั มลมเป็ นเครื่ องเป่ าลมให้อากาศช่วยหมุน
วนพลังงานความร้อนและถ่ายเทความร้อนให้กบั ท่อน้ า ซึ่ งนาน้ ามาหมุนวนเพื่อรับความร้อนโดยมี
pump ทาหน้าที่หมุนวนน้ าที่รับความร้อนจนมีค่าอุณหภูมิสูงขึ้นจะไหลกลับสู่ tank และนาที่อยู่
ด้านล่าง tank ซึ่ งมีอุณหภูมิต่ากว่าจะถูก pump ดูดเพื่อส่ งน้ าเย็นไปรับพลังงานความร้อน ในการ
ทดสอบเตาเชื้อเพลิงแข็งโดยใช้วสั ดุพรุ นทั้งสองชนิด คือ น๊อตเบอร์ 10 ชนิดเหล็ก กับ น๊ อตเบอร์ 10
สแตนเลสซึ่งจะ เป็ นตัวช่วยเพิ่มปริ มาณความร้อนให้กบั น้ าในระบบ ในการทดสอบระบบนั้นได้
แบ่งกระบวนการในการทดสอบในการเก็บค่าความร้อนทั้งหมด 3 ครั้ง คือ การทดลองครั้งแรกนั้น
เป็ นการทดลองกล่องเปล่าโดยไม่มีวสั ดุพรุ นอยูใ่ นกล่องบรรจุวสั ดุพรุ นในการทดลอง โดยมีก าร
กาหนดปริ มาตรของถ่านเพื่อให้การทดลองในแต่ละครั้งเชื้อเพลิงมีปริ มาณที่เท่ากันโดยมีป้ ั มลมเป็ น
เครื่ องเป่ าลมให้อากาศช่วยหมุนวนพลังงานความร้อนและถ่ายเทความร้อนให้กบั ท่อน้ า ซึ่ งนาน้ ามา
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หมุนวนเพื่อรับความร้อนโดยมี pump ทาหน้าที่หมุนวนน้ าที่รับความร้อนจนมีค่าอุณหภู มิสูงขึ้นจะ
ไหลกลับสู่ tank และนาที่อยูด่ า้ นล่าง tank ซึ่ งมีอุณหภูมิต่ากว่าจะถูก pump ดูดเพื่อส่ งน้ าเย็นไปรับ
พลังงานความร้อน และทาการเก็บค่าความร้อนในแต่ละจุด ซึ่ งจะทาการเก็บค่าในทุก 15 นาที จน
ครบ 3 ชัว่ โมง , การทดลองครั้งที่สองเป็ นการใช้วสั ดุพรุ นชนิดที่หนึ่ งคือ น๊อตเบอร์ 10 ที่มีวสั ดุที่ทา
มาจากเหล็ก นามาบรรจุอยูใ่ นกล่องบรรจุวสั ดุพรุ นให้เต็มทั้งสองกล่องโดยกาหนดให้ใช้ปริ มาณ
ของวัสดุที่บรรจุในกล่องข้างละ 20 Kg แล้วจึงทาการทดสอบตามกระบวนการเหมือนการการ
ทดลองครั้งที่หนึ่ง โดยมีการกาหนดปริ มาตรของถ่านเพื่อให้การทดล องในแต่ละครั้งเชื้อเพลิงมี
ปริ มาณที่เท่ากันโดยมีป้ ั มลมเป็ นเครื่ องเป่ าลมให้อากาศช่วยหมุนวนพลังงานความร้อนและถ่ายเท
ความร้อนให้กบั ท่อน้ า ซึ่ งนาน้ ามาหมุนวนเพื่อรับความร้อนโดยมี pump ทาหน้าที่หมุนวนน้ าที่รับ
ความร้อนจนมีค่าอุณหภูมิสูงขึ้นจะไหลกลับสู่ tank และนาที่ อยูด่ า้ นล่าง tank ซึ่ งมีอุณหภูมิต่ากว่า
จะถูก pump ดูดเพื่อส่ งน้ าเย็นไปรับพลังงานความร้อน และทาการเก็บค่าความร้อนในแต่ละจุด ซึ่ ง
จะทาการเก็บค่าในทุก 15 นาที จนครบ 3 ชัว่ โมง , การทดลองครั้งที่สามเป็ นการใช้วสั ดุพรุ นอีก
ชนิดคือ น๊อต เบอร์ 10 ที่มีวสั ดุที่ทามาจาก สแตนเลส นามาบรรจุอยูใ่ นกล่องบรรจุวสั ดุพรุ นในการ
ทดลอง นามาบรรจุอยูใ่ นกล่องบรรจุวสั ดุพรุ นให้เต็มทั้งสองกล่องโดยกาหนดให้ใช้ปริ มาณของ
วัสดุที่บรรจุในกล่องข้างละ 20 Kg แล้วจึงทาการทดสอบตามกระบวนการเหมือนการการทดลอง
ทั้งสองครั้ง โดยมีการกาหนดป ริ มาตรของถ่านเพื่อให้การทดลองในแต่ละครั้งเชื้อเพลิงมีปริ มาณที่
เท่ากันโดยมีป้ ั มลมเป็ นเครื่ องเป่ าลมให้อากาศช่วยหมุนวนพลังงานความร้อนและถ่ายเทความร้อน
ให้กบั ท่อน้ า ซึ่ งนาน้ ามาหมุนวนเพื่อรับความร้อนโดยมี pump ทาหน้าที่หมุนวนน้ าที่รับความร้อน
จนมีค่าอุณหภูมิสูงขึ้นจะไหลกลับสู่ tank และนาที่อยูด่ า้ นล่าง tank ซึ่ งมีอุณหภูมิต่ากว่าจะถูก pump
ดูดเพื่อส่ งน้ าเย็นไปรับพลังงานความร้อน และทาการเก็บค่าความร้อนในแต่ละจุด ซึ่ งจะทาการเก็บ
ค่าในทุก 15 นาที จนครบ 3 ชัว่ โมง แล้วนาค่าที่บนั ทึกได้ท้ งั 3 ครั้งมาคานวณ คณะผูว้ จิ ยั ได้เ ล็งเห็น
ว่าในชุดทดลองเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งยังให้ค่าความร้อนที่ไม่เพียงพอ กล่าวคือค่าความร้อนที่ได้ยงั มี
การสู ญเสี ยออกมาทางแก๊สไอเสี ยที่มีค่าอุณหภูมิ จึงหาวิธีการที่จะนาค่าความร้อนดังกล่าวมาใช้ จึง
ได้ทาการศึกษาและพบว่าวัสดุพรุ นสามารถที่จะนาเอาค่าความร้อนที่ถู กทิ้งทางไอเสี ยมาใช้ได้ โดย
อาศัยกระบวนการนาความร้อนให้กบั ท่อน้ าในการทดลอง จึงนาวัสดุพรุ นมาบรรจุในห้อง
แลกเปลี่ยนอุณหภูมิและทาการทดลองเพื่อจะพิสูจน์วา่ ถ้านาเอาวัสดุพรุ นเข้ามาใช้ในการทดลอง
แล้วค่าความร้อนของน้ าที่ได้จะมีค่าสู งขึ้นตามทฤษฎีหรื อไม่
4.2 วัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในโครงงาน
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4.2.1 ถังบรรจุเชื้อเพลิงแข็ง

รู ปที่ 4.2 ถังบรรจุเชื้อเพลิงแข็ง

ถังบรรจุเชื้อเพลิงแข็งทาจากวัสดุสแตนเลส SUS 304 หนา 2 มม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
Ø 50 × 0.7 มีปริ มาตร 0.431 m³ (clear insid) หุ ม้ ด้วยฉนวนกันความร้อนหนา 5 มม แล้วหุม้ ด้วย
สแตนเลส SUS 304 หนา 2 มม อีกชั้น เพื่อใช้บรรจุเชื้อเพลิงแข็งที่ทาให้เกิดการเผาไหม้ เพื่อทาการ
ทดสอบการนาพาความร้อนของน้ าร้อนที่ไหลผ่านท่อน้ าที่ขดอยูใ่ นกล่องบรรจุวสั ดุพรุ น

4.2.2 ปั้มนา้ ร้ อน
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รู ปที่ 4.3 ปั้ มน้ าร้อน
Grundfos UPS2 25-80 ปั๊ ม (180mm) หนึ่งในปั๊ มใหม่ล่าสุ ดและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
แบรนด์เป็ นแทนโดยตรงสาหรับ UPS และ UPS 25-55 25-80 หน่วย UPS2 25-80 มีการควบคุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีกว่ามาตรฐาน ERP สมบูรณ์แบบด้วยการตั้งค่าที่แปด
เมตรและมอเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพเช่นเดียวกับสามความเร็ วคงที่และความดันสัดส่ วนโค้งปั๊ มนี้เป็ น
ทางออกที่ดีสาหรับช่วงของความต้องการใช้งานเช่นลูปผสมหรื อระบบท่อความร้อนเดี่ยวและคู่ ปั๊ ม
Grundfos นี้ยงั รวมถึงการใช้งานง่ายเสี ยบ ALPHA ซึ่ งจะช่วยให้ง่ายสายไฟเครื่ องมือฟรี และการ
ติดตั้งที่รวดเร็ ว ปั๊ มหมุนเวียนขนาดกะทัดรัด แต่ใช้พลังงานสู งนี้ (180 มม.) สามารถรับอัตราการ
ไหล 5.7 ลบ.ม. / ชม. และความดันระบบสู งสุ ด 10 บาร์

ตารางสเป็ กปั้ ม Grundfos
ลาดับที่

หัวข้อ

ค่าพลังงาน
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1

Liquid
ช่วงอุณหภูมิของเหลว

2 . 110 ° C

อุณหภูมิของของเหลว

60 ° C
983.2 กก. / ลบ.ม.

ความหนาแน่น
2

วิเคราะห์ ทางเทคนิค
1.56 m³ / ชม

กระแสที่คานวณได้จริ ง

2.81 เมตร

หัวผลลัพธ์ของเครื่ องสูบน้ า

110

ชั้น TF

10 บาร์

ความดันการทางานสูงสุ ด

VDE, GS, CE

การอนุมตั ิบนแผ่นป้ าย
3

วัสดุ
เหล็กหล่อ

ชนิดของวัสดุ

EN-JL1030
ASTM 30 B
ใบพัด

Composite, PES / PP

4

การติดตั้ง
Amb สูงสุ ดที่ 80 องศาเซลเซียสของเหลว C

40 ° C

ความดันการทางานสูงสุ ด

10 บาร์

การต่อท่อ

G 1 1/2

ระยะความดัน

PN 10

ความยาวพอร์ตระหว่างพอร์ต

180 มม

5

ข้ อมูลไฟฟ้า
ป้ อนพลังงานด้วยความเร็ ว 1

35 วัตต์

ป้ อนพลังงานด้วยความเร็ ว 2

45 วัตต์

แม็กซ์ กาลังไฟ

50 วัตต์

ความถี่ของเครื อข่าย

50 Hz

แรงดันไฟฟ้ าที่ได้รับ

1 x 230 โวลต์

ปัจจุบนั ในความเร็ ว 1

0.16 A

ปัจจุบนั มีความเร็ ว 2

0.2 A

ปัจจุบนั ในความเร็ ว 3

0.23 A

4.2.3 Rotameter
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รู ปที่ 4.4 Rotameter
เครื่ องโรตามิเตอร์เป็ นเครื่ องวัดการไหลของอุตสาหกรรมที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลของ
ของเหลวและก๊าซ rotameter ประกอบไปด้วยท่อและลอย การตอบสนองลอยตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงการไหลคือเส้นตรงและช่วงการไหล 10 ถึง 1 หรื อการพลิกคว่าเป็ นมาตรฐาน ในกรณี
ของOMEGA® rotameters ห้องปฏิบตั ิการมีความยืดหยุน่ มากขึ้นเป็ นไปได้ผา่ นการใช้สมการ
ความสัมพันธ์ โรตีมิเตอร์ เป็ นที่นิยมเพราะมีเส้นตรงช่วงการวัดที่ค่อนข้างยาวและแรงดันต่าลดลง
ติดตั้งและบารุ งรักษาง่าย การดาเนินงานของโรตามิเตอร์ ข้ ึ นอยูก่ บั หลักการของพื้นที่ที่แปรผัน : การ
ไหลของของไหลทาให้ลอยตัวอยูใ่ นหลอดรู ปเรี ยวซึ่ งเพิ่มพื้นที่สาหรับการไหลของของเหลว การ
ไหลมากขึ้นเท่าใดลอยที่สูงขึ้นจะเพิ่มขึ้น ความสู งของลอยเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับอัตราการ
ไหล กับของเหลวลอยลอยขึ้นโดยการรวมกันของการลอยตัวของข องเหลวและหัวความเร็ วของ
ของเหลว เมื่อลอยด้วยแก๊สการลอยตัวจะน้อยมากและลอยตอบสนองต่อความเร็ วของหัวเพียงอย่าง
เดียว ลอยขึ้นหรื อลงในท่อตามอัตราการไหลของของไหล การเปลี่ยนแปลงการไหลช่วยเพิ่มความ
สมดุลของแรง ลอยแล้วเลื่อนขึ้นหรื อลงเปลี่ยนพื้นที่วงแหวนจนกระทัง่ ถึงตาแ หน่งที่กาลังอยูใ่ น
ภาวะสมดุลอีกครั้ง เพื่อตอบสนองสมการกาลัง rotameter float จะถือว่าตาแหน่งที่แตกต่างกัน
สาหรับอัตราการไหลคงที่ทุกๆ อย่างไรก็ตามสิ่ งสาคัญคือต้องสังเกตว่าเนื่องจากตาแหน่งของลอย
อยูภ่ ายใต้แรงโน้มถ่วง rotameter ต้องเป็ นแนวตั้งและติดตั้ง
4.2.4 เครื่ องควบคุมอุณหภูมิ (ดิจิตอล)
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รู ปที่ 4.5เครื่ องควบคุมอุณหภูมิ (ดิจิตอล)

เครื่ องควบคุมอุณหภูมิเครื่ อง นี้มีขนาดเล็กกะทัดรัดแสดงผลด้วย LED 7 SECMENT 3
หลักแสดงค่าอุณหภูมิปัจจุบนั ตลอดเวลาและควบคุมอุณหภูมิได้ต้ งั แต่ -50 องศาเซลเซียล จนถึง 110
องศาเซลเซี ยล ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12VCD โดยกินกระแสเพียง 35 ma(relay off) และกินกระแส 65ma
(relay on) ซึ งน้อยมากจึงทาให้สามารถใช้กบั แหล่งจ่ายไฟที่มีขายในท้องตลาดได้ทุกแบบ Relay
ทนกระแสได้ 10A ทาให้ตดั ต่อโหลดได้สูงถึง 2200W ใช้งานได้หลายแบบแล้วแต่จะตั้งค่าซึ่ งมี
โปรแกรมมาให้ 6 โปรแกรมดังนี้
การตังค่าอุณหภูมิที่ตอ้ งการทาโดยการกดปุ่ ม SET หนึ่งครั้ง ไฟที่ 7 Secment จะกระพริ บ
แล้วจึงกดปุ่ ม + หรื อ - เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ตอ้ งการได้ทนั ที เมื่อตั้งเสร็ จก็ให้รอ 5 วินาที เครื่ องก็จะ
กลับไปอยูใ่ นโหมดแสดงค่าอุณหภูมิปรกติอีกครั้ง
การตั้งค่าตัวเครื่ องทั้ง 6 โปรแกรมทาได้โดยกดปุ่ ม SET ค้างไว้ 5 วินาทีหน้าปั ดก็จะ
แสดงผลเป็ น PO ให้กดปุ่ ม + หรื อ - เพื่อเข้าไปตั้งค่าเมื่อเลือกโปรแกรมใดก็ให้กด SET อีกครั้งก็จะ
เป็ นการตกลงที่จะเข้าไปตั้งค่าในโปรแกรมนั้น จากนั้นก็ให้กด +หรื อ-เอาตามชอบใจเมื่อเสร็ จแล้วก็
ให้รอ 5 วินาที เครื่ องก็จะกลับไปยังโหมดแสดงค่าอุณหภูมิปรกติ.

4.2.5 Check Valve
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รู ปที่ 4.6 Check Valve
เช็ควาล์ว (Check Valve) เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า วาล์วกันกลับ คืออุปกรณ์ในระบบน้ า ทาหน้าที่
ควบคุมให้น้ าไหลไปในทิศทางเดียว ป้ องกันไม่ให้น้ าไหลย้อนกลับเมื่อปั๊ มน้ าหยุดทางาน ใช้ติดตั้งคู่
กับปั๊ มน้ า เพื่อป้ องกันไม่ให้น้ าไหลย้อนกลับเข้าตัวปั๊ มเมื่อไม่มีการเปิ ดใช้น้ า หากน้ าไหลย้อนกลับ
เข้าปั๊ มจะได้ให้ระบบรวน นาไปสู่ อายุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม โดยทัว่ ไปเช็ควาล์วที่นิยมใช้งานใน
ประเทศไทยมีอยู่ 3 แบบ คือสปริ งเช็ควาล์ว สวิงเช็ควาล์ว และสปริ งฟุตวาล์ว

4.2.6 Ball Valve
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รู ปที่ 4.7 Ball Valve
BALL VALVE เป็ นวาล์วชนิดหนึ่งทาหน้าที่ปิด -เปิ ด ball valve คือตัวลูกบอลที่มีรูเจาะ
ทะลุ อยูต่ รงกลาง โดยการหมุนให้รูเจาะทะลุอยูใ่ นแนวท่อก็จะเป็ นการเปิ ดวาล์วเต็มที่และการหมุน
ให้รูเจาะทะลุอยูใ่ นแนวตั้งฉากกับท่อก็จะเป็ นการปิ ดวาล์ว การปรับอัตราการไหลทาได้โดยการบิด
ให้ลูกบอลทามุมระหว่างตาแหน่งเปิ ดเต็มที่ และตาแหน่งปิ ด ball valve ที่ใช้กนั ในโรงงานนั้นตัว
ก้านหมุนจะไม่ยดึ ติดกับแกนหมุน แต่จะถอดออกได้ เวลาใช้ก็จะสวมครอบลงไปเหมือนกับการใช้
ประแจขันนอต การที่ทาให้ถอดก้านหมุนวาล์วออกได้ก็เพื่อไม่ให้กา้ นหมุนยืน่ ออกมาเกะกะหรื อทา
ให้วาล์วหมุนเนื่องจากคนเดินชนโดยไม่ต้ งั ใจได้ การดูวา่ วาล์วอยูใ่ นตาแหน่งเปิ ดหรื อปิ ดจึงต้องดู
จากร่ องบากที่อยูบ่ นแกนหมุนลูกบอล ก้านหมุนวาล์วที่ถอดออกมานี้ ถ้าเป็ นวาล์วตัวเล็กก็มกั จะทา
โซ่คล้องห้อยอยูข่ า้ ง ๆ ตัววาล์ว แต่ถา้ เป็ นวาล์วตัวใหญ่ก็มกั จะนาไปเก็บไว้ที่อื่น เวลาจะใช้แต่ละ
ครั้งก็ค่อยเบิกมาใช้ ball valve ก็มีขอ้ ดีตรงที่สามารถปิ ดสนิทหรื อเปิ ดเต็มที่ได้อย่างรวดเร็ ว รับความ
ดันได้สูง ใช้งานได้ดีกบั ของไหลที่มีของแข็งปะปนอยู่

4.2.7 Blower
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รู ปที่ 4.8 Blower

Blower พัดลมแรงเหวีย่ ง หรื อพัดลมหอยโข่ง มีชื่อมาจากลักษณะการทางานของลม เป็ น
พัดลมที่ทางานตามทิศทางการไหลของอากาศผ่านพัดลม ลักษณะพัดลมแรงเหวีย่ ง ( Centrifugal
fan) ลมจะเกิดจากการหมุนของใบพัดที่ติดกับวงล้อ โดยการหมุนของล้อจะเกิดจากต้นกาลังจาก
ภายนอก ทั้งพลังงานจากมอเตอร์ ไฟฟ้ า แรงพลังงานกลอื่นๆ ที่ใช้ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนที่
และใบพัดหมุน ได้ อากาศจากภายนอกจะถูกดึงเข้าสู่ ตวั พัดลมในแนวแกนหมุนและถูกเร่ งให้มี
ความเร็ วแรงขึ้นๆอากาศจะถูกเหวีย่ งออกไปปะทะกับตัวโครงพัดลม Blower Housing ที่มี ลักษณะ
คล้ายก้นหอยและไหลออกจากพัดลมในแนวรัศมีของใบพัด แนว ลมที่ ออกจะตั้งฉากกับเพลาของ
ล้อพัดลมที่มีใบพัดเป็ นตัวดึงลม พลังงานจลน์ของอากาศจะถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงานในรู ปของความ
ดันที่ปากทางออกของ พัดลมในแนวตั้งฉากกับเพลาของล้อพัดลม ลักษณะของใบพัดลมหอยโข่ง มี
หลายลักษณะ เช่น Forward Curve, Backward Curve, Backward Inclined, Backward Airfoil,
Radial ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะของความดันลมปริ มาณลม
4.2.8 Demmer
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รู ปที่ 4.9 Demmer
DEMMER มีหน้าที่ จ่ายไฟ Input 220 V สาย Line ผ่านมาเข้าสวิทช์และมาเข้าดิมเมอร์
ส่ วนสาย Input Neutral ไปเข้าขั้วดิมเมอร์ อีกหนึ่งเส้น แล้วกดปุ่ ม Start Motor ตัวมอเตอร์ จะเริ่ ม
ทางานความเร็ วรอบปรกติตามสเป็ กของมอเตอร์ น้ นั ๆถ้าจะให้ความเร็ วรอบแรงขึ้นก็จะต้องขึ้นอยูท่ ี่
กับการปรับ Speed ของดิมเมอร์อีกทีหนึ่ง

4.2.9 ถ่ านกะลามะพร้ าว
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รู ปที่ 4.10 ถ่านกะลามะพร้าว
ถ่านอัดแท่ง เป็ นถ่านที่ทาจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นกะลามะพร้าว หรื อแกลบ
และสามารถนามาทดแทนถ่านไม้ธรรมชาติได้ ซึ่ งเป็ นการรักษาสิ่ งแวดล้อม ถ่านอัดแท่งมี
คุณสมบัติจะให้ความร้อนสู งสม่าเสมอ ติดไฟทนนานกว่าถ่านธรรมดาทัว่ ไปเนื่องจากถ่านอัดแท่ง
ได้ผา่ นกระบวนการอัดความร้อนสู งและผ่านการอบเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งจะช่วยให้ถ่านอัดแท่งมี
ความแน่น แข็ง และทนทานกว่าถ่านธรรมดานอกจากนี้ถ่านอัดแท่งสามารถจุดติดไฟได้ง่าย และไม่
มีประกายไฟปะทุ ที่สาคัญเถ้าถ่านและควันที่เกิดจากถ่านอัดแท่งจะมีนอ้ ยมาก ถ่านอัดแท่งเป็ นถ่าน
ที่ทาจากวั สดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นกะลามะพร้าว และสามารถนามาทดแทนถ่านไม้
ธรรมชาติได้ ซึ่ งเป็ นการรักษาสิ่ งแวดล้อม สะดวกในการใช้เก็บรักษาง่าย ให้พลังงานความร้อน
สม่าเสมอ ค่าความร้อนมากกว่า 7,000 แคลอรี่ /กรัม นานถึง 4 ชัว่ โมงในกรณี ใช้ไม่หมด สามารถ
ใช้ได้ในครั้งต่อไปได้อีก โดยการนาไปจุ่มน้ าแล้วตากแดดให้แห้งก่อนเก็บใช้ทดแทนถ่านไม้หรื อ
แก๊ส ลดต้นทุนการผลิตอาหารหรื อใช้ในการดูดซับกลิ่นในตูเ้ ย็นหรื อห้องทางานที่มีกลิ่น หรื อในรถ
ได้เป็ นอย่างดี

4.2.10 ถังพักนา้
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รู ปที่ 4.11 ถังพักน้ า
ถังสาหรับใส่ น้ าขนาด 200 ลิตร เพื่อให้น้ าหมุนเวียนในระบบที่จะใช้ในการเก็บค่าความ
ร้อนของน้ าในแต่ละจุดของระบบเพื่อบันทึกค่าความร้อนที่หมุนเวียนอยูใ่ นระบบ

4.3 ผลการทดลอง
ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลผลการทดลองการเผาเชื้อเพลิงแข็งกรณี ไม่มีวสั ดุพรุ น
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43
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* หมายเหตุ : Τₐᵥ หมายถึงค่าอุณหภูมิเฉลี่ยโดยการอ่านค่าในแต่ละช่วงเวลา
สรุ ปข้อมูลจากตาราง จากการทดลองกาหนดอัตราไหลโดยคานวณหาค่าพลังงานความร้อน ( Q )
ได้จากสมการ Q = mCp ( ΔΤ )
m˚ = 1.57649 Kg/s

( หามาจากสู ตร m˚=𝜌V )

Cp = 1.8723 Kj/Kg.K ( ค่าความร้อนจาเพาะของน้ าหาได้จากตาราง A-2 )
ดังนั้น Q₁ = mCp ( Τ₅ₐᵥ - Τ₂ₐᵥ ) = 4.3094 kw
Q₂ = mCp ( Τ₄ₐᵥ - Τ₃ₐᵥ ) = 2.6565 kw
เมื่อนาผลการทดลองมาคานวณหาค่าความร้อนที่เกิดขึ้นจะได้ค่าพลังงานความร้อนที่
เปลี่ยนแปลงไป (กรณี ไม่มีวสั ดุพรุ น) ดังนั้นค่าพลังงานความร้อน Q = 6.965 kw

ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลผลการทดลองการเผาเชื้อเพลิงแข็งกรณี ใช้วสั ดุพรุ นน็อตเบอร์ 10 mm
( เหล็ก )
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* หมายเหตุ : Τₐᵥ หมายถึงค่าอุณหภูมิเฉลี่ยโดยการอ่านค่าในแต่ละช่วงเวลา

สรุ ปข้อมูลจากตาราง จากการทดลองกาหนดอัตราไหลโดยคานวณหาค่าพลังงานความร้อน ( Q )
ได้จากสมการ Q = mCp ( ΔΤ )
m˚ = 1.57649 Kg/s

( หามาจากสู ตร m˚=𝜌V )

Cp = 1.8723 Kj/Kg.K ( ค่าความร้อนจาเพาะของน้ าหาได้จากตาราง A-2 )
ดังนั้น Q₁ = mCp ( Τ₅ₐᵥ - Τ₂ₐᵥ ) = 5.1063 kw
Q₂ = mCp ( Τ₄ₐᵥ - Τ₃ₐᵥ ) = 2.4203 kw
เมื่อนาผลการทดลองมาคานวณหาค่าความร้อนที่เกิดขึ้นจะได้ค่าพลังงานความร้อนที่
เปลี่ยนแปลงไป (กรณี ใช้วสั ดุพรุ นน็อตเบอร์ 10 mm ชนิดเหล็ก ) ดังนั้นค่าพลังงานความร้อน
Q = 7.526 kw

ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลผลการทดลองการเผาเชื้อเพลิงแข็งกรณี ใช้วสั ดุพรุ นน็อตเบอร์ 10 mm
(สแตนเลส)
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* หมายเหตุ : Τₐᵥ หมายถึงค่าอุณหภูมิเฉลี่ยโดยการอ่านค่าในแต่ละช่วงเวลา
สรุ ปข้อมูลจากตาราง จากการทดลองกาหนดอัตราไหลโดยคานวณหาค่าพลังงานความร้อน ( Q )
ได้จากสมการ Q = mCp ( ΔΤ )
m˚ = 1.57649 Kg/s

( หามาจากสู ตร m˚=𝜌V )

Cp = 1.8723 Kj/Kg.K ( ค่าความร้อนจาเพาะของน้ าหาได้จากตาราง A-2 )
ดังนั้น Q₁ = mCp ( Τ₅ₐᵥ - Τ₂ₐᵥ ) = 7.5267 kw
Q₂ = mCp ( Τ₄ₐᵥ - Τ₃ₐᵥ ) = 4.2799 kw
เมื่อนาผลการทดลองมาคานวณเพื่อหาค่าความร้อนที่เกิดขึ้น จะได้ค่าพลังงานความร้อนที่
เปลี่ยนแปลงไป (กรณี ใช้วสั ดุพรุ นน็อตเบอร์ 10 mm ชนิดสแตนเลส ) ดังนั้นค่าพลังงานความร้อน
Q = 11.806 kw
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กราฟที่ 4.3.1 แสดงการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพค่าพลังงานความร้อน

บทที่ 5
สรุ ปผลลการทดลอง
5.1 สรุ ปผลการทดลอง
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งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงทดลอง เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเตาเผาเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
การผลิตน้ าร้อน โดยมีเชื้อเพลิงแข็งถ่านกะลามะพร้าวเป็ นเชื้อเพลิงทางความร้อนโดยนาวัสดุพรุ น
มาใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนให้กบั กลุ่มท่อน้ าร้อน เพื่อให้ได้ค่าความร้อนที่สูงขึ้นกว่า
เตาเผาแบบดั้งเดิมสามารถสรุ ปผลการทดลองได้ดงั นี้
5.1.1 สามารถนาวัสดุพรุ นมาใช้ในการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนได้ตามที่คาดไว้
จากการทดลองวัสดุพรุ น แสดงให้เห็นว่ามีความสาคัญในการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพทางความร้อน
ให้แก่ท่อน้ าเพิม่ ขึ้นกว่าแบบไม่มีวสั ดุพรุ น ในการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนโดยมีค่า
ประสิ ทธิภาพทางความร้อนสู งที่สุดที่ 69.5%
5.1.2 วัสดุพรุ นมีบทบาทที่สาคัญในการหมุนเวียนความร้อนโดยแก๊สไอเสี ยที่ออกมาจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งเมื่อมาสัมผัสกับวัสดุพรุ นก็จะไหลเวียนไปตามชั้นของวัสดุพรุ นซึ่ งเป็ น
การส่ งเสริ มค่าทางความร้อนทาให้มีบทบาทที่สาคัญในการหมุนเวียนความร้อนจากการแผ่รังสี
5.1.3 ขนาดของวัสดุพรุ นมีผลต่อการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพทางความร้อน ขนาดของวัสดุ
พรุ น ที่เหมาะสม มีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนของท่อน้ า ขนาดและชนิดของวัสดุ
พรุ นในการทดลองครั้งนี้ คือ น๊อตขนาด 10 mm.แต่แบ่งเป็ นชนิดของเหล็กและชนิดของสแตน
เลสจากผลการทดลองน๊อตขนาด 10 mm ชนิดของสแตนเลสให้ค่าความร้อนในกลุ่มท่อน้ าที่ดีที่สุด
5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ในการศึกษาทดลองพบว่าลักษณะกลุ่มท่อน้ ามีผลต่ออุณหภูมิ โดยถ้ากลุ่มท่อน้ ามีการ
สัมผัสกับชั้นวัสดุพรุ นมากเท่าใดยิง่ ส่ งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนดียงิ่ ขึ้น
5.2.2 ในการใช้เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ ถ้าเป็ นอุปกรณ์วดั อุณหภูมิที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งก็จะ
สามารถวัดค่าได้เที่ยงตรงกว่าการใช้เครื่ องมือวัดแบบที่มีราคาถูกและมีประสิ ทธิ ภาพด้อยกว่า
5.2.3 การนาพลังงานความร้อนที่ได้จากน้ าร้อน สามารถนาไปใช้เป็ นพลังงานทดแทนหรื อ
เป็ นพลังงานทางเลือกในอนาคต
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