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การศึกษาความรอนในหองเผาไหมของเตาเผาแบบไซโคลนกรณีเพ่ิมอากาศทุติยภูมิที่ผนังเตา 
A Study of Heat in the Combustion Chamber of the Cyclone Furnance with 

Increased the Tertiary In a Furnance Wall  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบและสรางเตาเผาแกลบเพ่ือการศึกษาสมรรถนะทางความรอน
ของเตาเผาไหม โดยเลือกใชเตาเผาระบบไซโคลนซ่ึงมีการหมุนวนของอากาศและเชื้อเพลิงภายในหองเผาไหม ทําให
อากาศและเชื้อเพลิงอยูในหองเผาไหมไดนานขึ้น ความรอนภายในหองเผาไหมจึงสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมปริมาณการไหล
แบบหมุนควงในเตา โดยออกแบบเตาแบบไซโคลนขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 น้ิว สูง 170 cm. มีการปอนเชื้อเพลิง
แบบระบบ Feed และเขาเตาพรอมอากาศปฐมภูมิ โดยเชื้อเพลิงท่ีเลือกใชคือแกลบ เมื่อทําการทดลองเพ่ิมชอง
อากาศชองท่ี 3 หรือ ตติยภูมิเมื่อทําการทดลองเปรียบเทียบแตละกรณีพบวา ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 0.4 kg/min 
อุณหภูมิในหองเผาไหมสูงสุด 900 องศาเซลเซียส โดยท่ีชองอากาศตติยภูมิไมสงผลตอความรอนภายในหองเผาไหม  
คําสําคัญ: เตาเผาไซโลน, หองเผาไหม, แกลบ  

Abstract  
 This research aims to design and build the husk furnance to study the thermal 
performance of stove burning by using a cyclone furnance system which is swirling vortex of air 
and fuel within the combustion chamber. The swirling vortex is make air and fuel into the 
combustion chamber at living longer. The heat of combustion also higher. The cyclone furnance 
design diameter at 8 inchs and height at 170 cm. Feed the input fuel by the primary air . The fuel 
is used to select the chaff. The researching to add a tertiary air channels on each case, the trial 
found. The fuel feed rate 0.4 kg/min temperature in the combustion chamber at up to 900 ◦C. 
Tertiary without air does not affect the heat inside the combustion chamber 
Keyword: Cyclone stove, Combustion chamber, rice husk 
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บทนํา 
จากสถานการณดานพลังงานภายในประเทศท่ีมีความตองการในการใชพลังงานมากขึ้นประเทศไทยก็เปน

ประเทศหน่ึงท่ีมีรายไดสวนใหญจากสินคาดานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรทําใหภาครัฐและเอกชน
พยายามหาวิธีการในการจัดการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกําหนดมาตรการตางๆท้ังในดานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรการลดการสูญเสียพลังงานของระบบการนําพลังงานรูปแบบอื่นมาทดแทน
ขณะเดียวกันวัสดุท่ีเหลือท้ิงทางการเกษตรบางประเภทสามารถนําไปใชประโยชนในดานการผลิตพลังงานไดแตตอง
มีการศึกษาหากระบวนการท่ีเหมาะสมคือตองมีท้ังประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานราคาเชื้อเพลิงตํ่าหาไดตาม
ทองท่ีและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด แกลบเปนวัสดุเหลือท้ิงชนิดหน่ึงซ่ึงเปนผลพลอยไดจากการสีขาวใน
โรงสีโดยหลังจากสีขาวเปลือกแลวจะไดแกลบประมาณรอยละ 22 ของนํ้าหนักขาวเปลือก โดยมีคาความรอน 2,900 
– 4,500 กิโลแคลอร่ีตอกิโลกรัม [1] เมื่อเปรียบเทียบกับคานํ้ามันเตาท่ีมีคาความรอนเทากับ 9,900 กิโลแคลอร่ีตอ
กิโลกรัมจะเห็นไดวามีคาทางความรอนประมาณคร่ึงหน่ึงแตมีราคาถูกกวาดังน้ันแกลบจึงเปนเชื้อเพลิงท่ีนาสนใจใน
การนํามาเปลี่ยนรูปเปนพลังงานดานความรอนเพ่ือนําไปใชประโยชนเทคโนโลยีในการเปลี่ยนรูปชีวมวลเปนพลังงาน 
การเปลี่ยนรูปแบบของเชื้อเพลิงชีวมวลเปนพลังงานน้ันมีหลายวิธี แตวิธีท่ีไดรับความสนใจอยางแพรหลายคือการเผา
เพ่ือนําพลังงานมาใช เรียกวาเปนการเผาไหมของเชื้อเพลิงแข็ง  
 จากการศึกษามีรายงานจํานวนมากของเตาเผาหลายชนิดท่ีมีการใชวัสดุชีวมวลหรือถานหินเปนเชื้อเพลิง 
ซ่ึงในจํานวนเหลาน้ันเทคโนโลยีของเตาเผาไหมแบบไซโคลนก็เปนเทคโนโลยีแบบหน่ึงท่ีเหมาะสม สําหรับการเปลี่ยน
เชื้อเพลิงรูปแบบแข็งใหเปนพลังงานในรูปแบบของความรอนและนําไปใชประโยชน โดยประยุกตเอาลักษณะของ
ไซโคลนดักฝุนเปนหองเผาไหมของเตาเผาจึงทําใหเชื้อเพลิงเกิดการลอยตัวภายในหองเผาไหมขณะเกิดการเผาไหม 
ซ่ึงการลอยตัวของเชื้อเพลิงจะทําใหมีเวลาอยูในหองเผาไหมนานเพียงพอท่ีทําใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณและ
การหมุนวนของอากาศน้ันยังชวยใหอากาศกับเชื้อเพลิงผสมกันมากขึ้น และชวยใหขี้เถาจากการเผาไหมตกลง
ดานลางของเตาเผาโดยท่ีไมปนไปกับแกสรอนท่ีนําไปใชประโยชนซ่ึงจะทําใหไดแกสรอนท่ีสะอาดมากขึ้น แตท้ังน้ีใน
การเลือกเทคโนโลยีมาใชน้ันสิ่งหน่ึงท่ีตองคํานึงถึงคือเร่ืองการเผาไหมเพ่ือใหไดประสิทธิภาพทางดานพลังงานมาก
ท่ีสุดและการปลดปลอยมลพิษท่ีไดจากการเผาไหมสูสิ่งแวดลอมไดต่ําท่ีสุด 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือออกแบบและสรางเตาเผาแกลบขนาดเล็ก 
2. เพ่ือพัฒนาเตาลมรอนแบบไซโคลนโดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิง 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ในการวิจัยน้ีไดใชแหลงความรอนจากการเผาไหมของชีวมวลภายในเตาเผา โดยอางอิงการสรางเตาเผา
จากงานวิจัยท่ีผานมาพบวา รูปทรงของเตาควรจะเปนทรงกระบอกแนวตั้ง เพ่ือลดการเกิดชองวางในอากาศท่ีผาน
ตามมุม เตาท่ีใชในการทดลองเปนไปตามหลักการของการนําวัสดุหรือเชื้อเพลิงมาใชใหเปนประโยชน การออกแบบ
เตาอยูภายใตทฤษฎีของเตาเผาแบบไซโคลน [2] ซึ่งหลักการก็คือการปอนอากาศเพ่ือชวยคลุกเคลาระหวางอากาศ
และเชื้อเพลิง แตเน่ืองจากเตาเผาท่ีตองการใชในการทดลองน้ัน มีขนาดเล็กจึงไดตัดสวนของการปอนอากาศสวนท่ี
สองและสวนท่ีสามออกไป และใชการปอนอากาศจากทางดานลางของเตาเพ่ือใหเชื้อเพลิงซึ่งเปนของแข็งขนาดเล็กมี
พฤติกรรมเหมือนกับของไหลโดยการปลอยกาซใหลอยตัวขณะเผาไหมกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน [3]  
เชื้อเพลิงแกลบ 

เชื้อเพลิงท่ีใชในการเผาไหมไดแกแกลบและกาซธรรมชาติ เชื้อเพลิงอีกประเภทหน่ึงคือ เชื้อเพลิงชีวมวล 
(biomass) ซ่ึงเปนวัสดุท่ีไดจากสิ่งมีชีวิต เชน ไม ขี้เลื่อยและเชื้อเพลิงประเภทนี้สวนใหญจะไดจากสิ่งท่ีเหลือจาก
การเกษตร ซึ่งหางายในบริเวณท่ีมีการทําเกษตรกรรม เชื้อเพลิงชีวมวล เปนวัสดุท่ีไดจากสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถ
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เจริญเติบโตได เชน ไม แกลบขาว สําหรับประเทศกําลังพัฒนา จะมีความตองการในการใชเชื้อเพลิงชีวมวลมาก คิด
เปน 6-13 เปอรเซนตชีวมวลท่ีนิยมนํามาใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอน  
ทฤษฎีการเผาไหม[4] 
อัตราสวนสมมูล 

                                                ᶲ =
(�/�)�����

(�/�)������
                                                           (1) 

ปริมาณอากาศสวนเกิน 

                                                   EA= 
��ᶲ

ᶲ
 X 100 %                                                       (2) 

เมื่อ  
     ᶲ      คือ อัตราสวนสมมลู 
  (A/F)stoic คือ อัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงเชิงปฏิบัต ิ
  (A/F)stoic คือ อัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงเชิงทฤษฎี 
ประสิทธิภาพการเผาไหม 
                                               Eff [%] = 100 – loss [%]                                                      (3) 
เมื่อ  
  Eff[%]     คือ ประสิทธิภาพการเผาไหม 
  Loss[%]  คือ การสูญเสยีพลังงานในสวนตางๆ  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
  ขั้นตอนการทดลองมด้ัีงน้ี 
  1.1 ติดต้ังเตาเผาแกลบแบบไซโคลน 
  1.2 ใสกากมะพราวเปนตัวจุดเชื้อเพลิง 
  1.3 ทําการอุนเตาเผาดวย LPG จนอุณหภูมิประมาณ 450-600 ◦C 
  1.4 ปอนเชื้อเพลิงแกลบท่ีผสมกับอากาศโดยปรับชุดลําเลียงอยูท่ีเบอรหน่ึง ใหแกลบไหลเขาเตาเพ่ือให
เกิดการเผาไหมเร่ิมตนกอนจะเรงชุดลําเลียงไปท่ีเบอรสองและเบอรสามตามลําดับ จนอุณหภูมิเร่ิมคงท่ีประมาณ 
500 OC และหยุดการให LPG หลังการทดลอง 
  1.5 ปดชุดควบคุมการปอนแกลบและใบปาด 
  1.6 ใหปด Blower 1 และ 2 ตามลําดับท้ิงไวประมาณ 1-5 นาที 
  1.7 เปดใบปาดและตัวลําเลียงเอาขี้เถาออก 
  1.8 เก็บผลแลวนํามาวิเคราะห 
 2. เง่ือนไขการทดลอง 
ตารางท่ี 1 เง่ือนไขการทดลอง 

ความเร็วลม 
ปฐมภมู ิ

ความเร็วลม 
ทุติยภูม ิ

ความเร็วลม 
ตติยภูม ิ

อุณหภูมิดาน 
ลางของเตา 

อุณหภูมิดาน 
กลางเตา 

อุณหภูม ิ
ไอเสีย 

10 m/s Closed Closed monitoring monitoring monitoring 
10 m/s 15 m/s Closed monitoring monitoring monitoring 
10 m/s 5 m/s 5 m/s monitoring monitoring monitoring 
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รูปท่ี 1 แสดงไดอะแกรมการทํางานของเตาเผาไซโคลน

ผลการดําเนินการวิจัย 
 1. อุณหภูมดิานลางของเตาในกรณีศึกษาตางๆ 

         

รูปท่ี 2 แสดงอณุหภูมิดานลางของเตาในกรณีศึกษาตางๆ 
 กรณีศึกษาท่ี 1 ไดทําการศึกษาดวยลมลางอยางเดียว จะเห็นไดวาความรอนดานลางชองเตาเผาใน
ชวงแรกอุณหภูมิจะสูงถึง 958 ◦C หลังจากน้ัน อุณหภูมิของการเผาไหมมีแนวโนมลดลงเน่ืองจากแกลบทับถมขึ้น 
เน่ืองจากลมดานลางไมเพียงพอท่ีทําใหเกิดไซโคลน ในกรณีศึกษาท่ี 2 ไดทําการศึกษาอากาศทุติยภูมิกับ ปฐมภูมิจะ
เห็นไดวาความรอนดานลางชองเตาเผาในชวงแรกอุณหภูมิจะสูงถึง 972 ◦Cจะเห็นไดวาอุณหภูมิท่ีปลายเตาสูงกวา
กรณีแรก เน่ืองจากมีลมดานขางเขามารวมกับเชื้อเพลิงทําใหการเผาไหมดีขึ้น แตหลังจาก 50 นาทีอุณหภูมิมี

1. เตาเผา 
2. Screw Conveyor 
3. Secondary air 
4. Primary air 
5. Tertiary air 
6. Blower 
7. Data logger 
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แนวโนมลดลงเนื่องจากแกลบท่ีเผาไมไมหมดตกลงทับถมขึ้น กรณีศึกษาท่ี3  ไดทําการศึกษาดวย อากาศปฐมภูม ิ
อากาศทุติยภูมิ และ อากาศตติยภูมิ โดยท่ี อากาศปฐมภูมิมีคา 10 m/s  อากาศทุติยภูมิมีคา 5 m/s และ อากาศ
ตติยภูมิมีคา 2 5 m/s ตามลําดับ จะเห็นไดวาความรอนดานลางชองเตาเผาในชวงแรกมีอุณหภูมิ 898 ◦C สังเกตวา
อุณหภูมิมีคานอยท่ีสุดใน 3 กรณีศึกษา ซ่ึงวิเคราะหไดวาเมื่อเพ่ิมลมท่ีตําแหนงอากาศทุติยภูมทํิาใหอากาศไมสัมพันธ
กับเชื้อเพลิง การเผาไหมจึงไมสมบูรณ แกลบท่ีเผาไหมไมหมดจงึตกลงดานลางเชนกัน 

2. อุณหภูมิบริเวณกลางของเตาในกรณีศึกษาตางๆ 

 
รูปท่ี 3 แสดงอุณหภูมสิวนหองเผาไหมของเตาในกรณีศึกษาตางๆ 

 จากกราฟแสดงอุณหภูมิในสวนของหองเผาไหมพบวามพีฤติกรรมใกลเคียงกับบริเวณดานกลางของเตา คือ
กรณีศึกษาท่ี 2 ใหอุณหภูมิในการเผาไหมดีท่ีสุด แตมีความแตกตางท่ีพฤติกรรมของอุณหภูมิท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น
เร่ือยๆ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากบริเวณกลางเตาเปนสวนของหองเผาไหม จึงทําใหมีขี้เถาตกคางนอยตางจากสวนลางของ
เตาท่ีอุณหภูมิจะลดลงเมื่อเผาไปไดสักระยะหน่ึง จากการทดลองพบวากรณีศึกษาท่ี 2 เปนเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดสําหรับ
นําไปพัฒนาหรือใชงานจริง 

3. อุณหภูมไิอเสียของการเผาไหมในกรณีศึกษาตางๆ 

 
รูปท่ี 4 แสดงอุณหภูมสิวนหองเผาไหมของเตาในกรณีศึกษาตางๆ 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 
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 จากผลของอุณหภูมิของไอเสียในรูปท่ี 3 พบวาพฤติกรรมของกรณีศึกษาในแตละเง่ือนไขมีความสอคลอง
กับพฤติกรรมของอุณหภูมใินตําแหนงดานลางและหองเผาไหม เมือ่พิจารณาอณุหภมูิพบวากรณีศึกษาใหความรอน
สูงท่ีสุดซ่ึงอุณหภูมิเฉลี่ย 400 ◦C ซ่ึงอุณหภูมเิพียงพอตอการนําไปใชเปนพลังงานทดแทนไดตอไป 

สรุปผลการวิจัย 
            การทดลองเผาคาอุณหภูมิท่ีสามารถนําไปใชประโยชนคืออุณหภูมิไอเสีย อุณหภูมิบริเวณสวนบนของเตา
ในกรณีศึกษาท่ี 2 ไดทําการศึกษาอากาศปฐมภูมิกับอากาศทุติยภูมิท่ี 10 m/s และ 5 m/s ตามลําดับ จะเห็นไดวา
ความรอนชวงตรงกลางของเตาเผาจะมีอุณหภูมิสูงท่ีสุด และมีแนวโนมอุณหภูมิสูงขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากมีอากาศทุติย
ภูมิ ชวยปอนอากาศทําใหเกิดการหมุนวนของเชื้อเพลิงหรือไซโคลนท่ีขอบเตา ซ่ึงไซโคลนน้ีชวยใหมีเวลาในการเผา
ไหมของเชื้อเพลิงเพ่ิมมากขึ้น จึงทําใหกรณีท่ี 2 ชวงกลางเตามีอุณหภูมิสูงท่ีสุดจนถึงนาทีท่ี 60 ท้ังน้ีเพราะมี
ความสัมพันธกับอุณหภูมิท่ีดานลางของเตา เมื่อมีแกลบมาทับท่ีรูลมเขา ทําใหอากาศไมพอเพียงท่ีสงเชื้อเพลิงใหเผา
ไหมบริเวณปลายของเตาเผาได วิธีการแกไขคือ จะตองทําตะแกรงชวงบนของรูลมลาง และตัวกวาดแกลบเพ่ือนํา
แกลบออกเวลาท่ีมีแกลบตกลงมาแลวทับบังลมของรูลาง อากาศจะไดมีพอเพียงเพ่ือท่ีจะสงเชื้อเพลิงไปเผาไหม
บริเวณปลายเตาไดดีขึ้น แลวอุณหภูมิท่ีปลายเตาก็จะสูงขึ้น ทําใหไดคาความรอนท่ีมากขึ้น สามารถนําความรอนท่ีได
ไปประยุกตใชไดหลายทางย่ิงขึ้น 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 งานวิจัยน้ีมุงเนนการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนผานการ
เผาไหม จากงานวิจัยท่ีไดทําการทดลองพบวาไอเสียมีอุณหภูมิสูงถึง 400 ◦C ซึ่งเพียงพอท่ีใชในการตมนํ้าใหเปนไอ
แลวนําไอนํ้าไปผลิตกระแสไฟฟาหรือท่ีเรียกวา Steam power plant หรือใชความรอนน้ีในการอบผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรไดอีกดวย 
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