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บทคดัยอ่   

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประสทิธภิาพเชงิความรอ้น (Thermal efficiency, th ) ของเตาแก๊สหุงต้มใน
ครวัเรอืนชนิดตาขา่ยสแตนเลส (Stainless wire-net type of domestic cooking-gas burner, SWB) ทีม่ปีรมิาณการใชแ้อล
พจี ี(LPG) สงูสุดไม่เกนิ 5.78 kW ตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม มอก.2312-2549 โดยใชห้วัเผาวสัดุพรุนสองชัน้ที่
สรา้งมาจากตาข่ายสแตนเลสวางเรยีงซอ้นกนั วสัดุพรุนชัน้บนจะใหเ้ป็นโซนการเผาไหม้ (Combustion zone) จะใชจ้ านวน
ช่องว่างต่อนิ้วของวสัดุพรุนชัน้บน (PPIEP) 4 ขนาด คอื PPIEP = 8, 10, 12 และ 16 ส่วนวสัดุพรุนชัน้ล่างจะใหเ้ป็นโซนการ
อุ่นอากาศ (Preheating zone) จะใชจ้ านวนช่องว่างต่อน้ิวของวสัดุพรุนชัน้ล่าง (PPIAP) คงที ่คอื PPIAP = 16 ความหนาของ
ชัน้วสัดุพรุน (H) เท่ากบั 1 cm หมอ้หุงตม้ในการทดลองใชข้นาดเบอร ์22 cm และต้มน ้า 2.7 ลติร ขัน้ตอนการทดลองเพื่อ
หาค่า th  จะเป็นไปตามมาตรฐานเยอรมนั DIN-EN 203-2 และ LPG ที่ใช้ในการทดลองอยู่ที่อตัราการจ่ายเชื้อเพลงิ 2 
kW จากการทดลองของเตาแก๊ส SWBXX-16:01 (PPIEP = 8, 10, 12 และ 16) ทัง้ 4 แบบ พบว่ากรณี PPIEP ต ่า จะใชเ้วลา
ในการต้มน ้าเดอืดสัน้กว่ากรณี PPIEP สูง เนื่องจาก PPIEP สงู จะมเีนื้อวสัดุที่มากจงึท าให้ตวัมนัเองกกัเกบ็ความรอ้นส่วน
หนึ่งไวท้ีเ่น้ือวสัดุ การสง่ความรอ้นไปยงักน้ภาชนะจงึท าไดน้้อยกว่า PPIEP ต ่า ซึง่เตาแก๊สแบบ SWB08-16:01 (PPIEP = 8) 
สามารถตม้น ้าเดอืดไดเ้รว็ทีส่ดุ ดงันัน้จงึมคี่า th  สงูสดุ คอื 50.59% 

 
ค ำส ำคญั: ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น, เตาแก๊สหุงตม้ในครวัเรอืน, จ านวนช่องว่างต่อนิ้ว, ตาขา่ยสแตนเลส  
 
Abstract 

This research aimed to study the thermal efficiency ( th )  the stainless wire-net type of domestic 
cooking burner (SWB) that use the highest amount of Liquefied Petroleum Gas (LPG) not excess 5.78 kW, in 
accordance with Thailand Industrial Standard (TIS 2312-2549). The using two layer porous media burners made 
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of stainless wire-net lay stacked. The upper layer porous media to a combustion zone to emitter porous media 
pores per inch (PPIEP) four sizes of PPIEP, i.e., 8, 10, 12 and 16. The upper layer porous media to a preheating 
zone to absorber porous media pores per inch (PPIAP) is fixed PPIAP =  16, the porous media thickness (H) = 
1cm. An examined pot of NO.22 cm and boiling water of 2.7 liters were used. However, Deutsch Institute Norms: 
DIN-EN 203-2 was adopted in determination of th  and the LPG at the fuel rate of 2 kW was employed. From 
the experiment of SWBXX-16:01 (PPIEP = 8, 10, 12 และ 16) and a fourth it was found that the low PPIEP boiling 
time of water were shorter than high PPIEP. The high PPIEP to the material at very making itself part of the heat 
storage material to transmit the heat to the bottom of the vessels is done in less than low PPIEP. The SWB08-
16:01 (PPIEP = 8) can the boiling time of water the fastest. Therefore, it is the maximum valve of the th  was 
50.59%.  

 
Keywords: Thermal efficiency, Domestic cooking-gas burner, Pores per inch, Stainless wire-net  
 
1. บทน า 

การวิจยัเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงแอลพีจ ี
แ ล ะ เพิ่ ม ป ระสิท ธิภ าพ เชิ งค ว าม ร้อ น  (Thermal 
efficiency, th ) ของเตาแก๊สหุงต้มในครวัเรือน จึงได้
กระท ากนัมาอย่างต่อเน่ือง ซึง่การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี
วสัดุพรุนเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมใช้กันมาก
เพราะมกีารลดปรมิาณการใชแ้อลพจีไีดอ้ย่างเด่นชดัและ
สง่ผลโดยตรงต่อค่า th  

ในปี ค.ศ. 2007 (V.K.Pantangi et al. 2007) ได้
ศึกษาคุณสมบัติของการเผาไหม้ในวสัดุพรุน ด้วยการ
เพิ่ม th  ของเตาแก๊สหุงต้มให้สูงขึ้น โดยน าลูกบอล
โลหะ (Metal bolls) และเศษโลหะ (Metal chips) มา
ประกอบเป็นชุดหวัเผาวสัดุพรุน เพื่อใช้แทนหวัเตาแก๊ส
หุงต้มทัว่ ๆ ไป จากผลการทดลองของพวกเขา พบว่า 

th  สงูสดุของเตาแก๊สวสัดุพรุนเป็น 73% แต่เตาแก๊สหุง
ต้มทัว่  ๆ  ไปอยู่ ในช่วง 67-69% ค่าการปล่อยแก๊ส
มลภาวะพบว่า CO2 เพิ่มสูงขึ้น 0.6875-0.9375 ppm 
และค่าการปล่อย CO ลดลง 225-117 ppm ต่อมาในปี 
ค.ศ. 2011 (V.K.Pantangi et al. 2011) ได้ศึกษาเตา
วัสดุพรุน (Porous radiant burner, PRB) ที่ใช้แอลพีจ ี
(LPG) เป็นเชือ้เพลงิ เพื่อใชใ้นการประกอบอาหาร โดยที่
เตาประกอบด้วยวสัดุพรุนสองชัน้ ชัน้แรกเป็นโซนการ

เผาไหม้ที่ถูกสร้างขึ้นจากซิลิกอนคาร์ไบด์ (Silicon 
carbide, SiC) และชัน้ทีส่องเป็นรปูแบบโซนการอุ่นความ
รอ้นที่สรา้งจาก อลูมนิาเมด็กลม (Alumina balls, Al2O3) 
ท าการทดสอบโดยการต้มน ้ าตามที่ก าหนดไว้ใน BIS 
(Bureau of Indian Standard): 4246:2002 ถูกน ามาใช้
ในการค านวณหา th  ของทัง้เตาแก๊สหุงต้มแบบเดิม
และแบบ PRB พบว่า th  สงูสดุของเตาแบบ PRB เป็น 

68% ซึ่งสูงกว่า th  สูงสุดของเตาแก๊สหุงต้มแบบเดิม
อยู่  3%  ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 (P. Muthukumar and 
P. I.  Shyamkumar.  2013)  น า แ น ว ท า ง ข อ ง 
(V.K.Pantangi และคณะ 2011) มาพัฒนาต่อ โดยการ
เปลีย่นวสัดุพรุนชัน้ทีส่องในโซนการอุ่นความรอ้นจากอลู
มินาเม็ดกลมมาใช้เซรามิกส์ (ความพรุน 40%) ความ
หนา 10 มม. โซนการเผาไหม้ใช้ SiC ที่มีความพรุน 
80%, 85% และ 90% มเีสน้ผ่านศูนย์กลาง 90 มม. และ
ความหนา 20 มม. ทดสอบโดยใช้วิธีต้มน ้ าแบบ BIS: 
4246:2002 จากการทดลองพบว่าม ี th  สงูสดุประมาณ 

75% สูงกว่า th  สูงสุดของเตาแก๊สหุงต้มในครวัเรอืน
แบบเดมิ (โลหะ) ที่มใีนท้องตลาดอนิเดยี 10% มคี่าการ
ปล่อยแก๊ส CO และ NOX อยู่ในช่วง 10-160 mg/m3 และ 
0-0.9 mg/m3 ขณะที่ค่าของเตาแก๊สหุงต้มในครวัเรือน
แบบเดมิอยู่ในช่วง 250-650 mg/m3 และ 4-7 mg/m3 ท า
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การทดสอบที่อตัราส่วนสมมูล (0.5-0.7) และก าลงัวตัต ์
(1.3-1.7 kW) ต่อมาในปี ค.ศ. 2014 (สุระเดช สนิจะโป๊ะ 
และ บณัฑติ กฤตาคม. 2557) ไดก้ารศกึษาประสทิธภิาพ
เชงิความรอ้นของเตาแก๊สหุงตม้ในครวัเรอืนชนิดตาขา่ยส
แตนเลส ในการศกึษาจะท าการออกแบบและสรา้งหวัเตา
แก๊สหุงต้มในครวัเรอืนชนิดตาข่ายสแตนเลส (Domestic 
cooking burner using stainless wire-net) โดยอาศัย
หลกัการอุ่นอากาศก่อนการเผาไหม้ที่มีการหมุนเวียน
ความรอ้น โดยใชต้าขา่ยสแตนเลสน ามาวางเรยีงซอ้นกนั
เป็นวสัดุพรุน ซึง่จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัรบัรงัสคีวามรอ้นจาก
เปลวไฟบนผวิหน้าวสัดุพรุน หลงัจากนัน้วสัดุพรุนจะท า
การแผ่รงัสีออกไปทุกทิศทุกทางการทดลองเพื่อหาค่า 

th  ของเตานัน้ จะเป็นไปตามมาตรฐานเยอรมนั DIN 
EN 203-2 จากการทดลองพบว่าเตาแก๊สหุ งต้ม ใน
ครวัเรอืนชนิดตาข่ายสแตนเลส สามารถต้มน ้าเดอืดได้
เรว็กว่าเตาแก๊สแบบเซรามกิสแ์ละเตาแก๊สแบบหวัฟู่ และ
มคี่า th  เน่ืองจากอทิธพิลการแผ่รงัสขีองวสัดุพรุน และ
พฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาแก๊สหุงต้มในครวัเรือน
ชนิดตาข่ายสแตนเลสที่สมบูรณ์กว่าตามปรมิาณ CO ที่
ต ่ากว่า เมื่อเรว็ ๆ นี้ ในปี ค.ศ. 2016 สุระเดช สนิจะโป๊ะ 
และคณะ [5] ได้การศกึษาอทิธพิลจ านวนช่องว่างต่อนิ้ว
ของตาข่ายสแตนเลสที่มีผลต่อประสทิธิภาพทางความ
รอ้นของเตาแก๊สหุงต้มในครวัเรอืน โดยใชต้าข่ายสแตน
เลสน ามาวางเรียงซ้อนกันและติดตัง้แทนหัวเตาแก๊ส
แบบเดมิ (CB) เรยีกเตาแก๊สแบบใหม่นี้ว่า เตาแก๊สหุงต้ม
ชนิดตาข่ายสแตนเลส (SWB) ดว้ยเหตุนี้อทิธพิลจ านวน
ช่องว่างต่อนิ้ว (PPI) ของตาข่ายสแตนเลสที่มีผลต่อ
ประสทิธภิาพทางความร้อน ( th ) จงึถูกศกึษาทดลอง 
ค่า PPI ที่ท าการศึกษาส าหรบัเตาแก๊สแบบ SWB มี 3 
ขนาด คอื PPI = 8, 12 และ 16 ผลการทดลองทีไ่ดน้ าไป
เปรยีบเทยีบกบัเตาแก๊สทัว่ไป 2 ชนิด คอื เตาแก๊สแบบ
วสัดุพรุนชนิดเซรามิกส์ (PB) และแบบหวัฟู่ (RB) การ
ทดลองเพื่อหาค่า th  จะเป็นไปตามมาตรฐานเยอรมนั 
DIN-EN 203-2 และ LPG ที่ใช้ในการทดลองอยู่ที่อตัรา
การจ่ายเชื้อเพลิง 3 kW จากการทดลองพบว่าเตาแก๊ส 

SWB ทัง้ 3 แบบ สามารถต้มน ้าเดอืดไดเ้รว็กว่าเตาแก๊ส
แบบ PB และแบบ RB เนื่องจากอทิธพิลการแผ่รงัสขีอง
แผ่นตาข่ายสแตนเลส ดงันัน้เตาแก๊ส SWB ทัง้ 3 แบบ 
จงึมคี่า th  สงูกว่าเตาแก๊สแบบ PB และแบบ RB โดย

มีข้อน่าสงัเกตว่ากรณี PPI = 8 มีค่า th  สูงที่สุด คือ 
47.35%  

จากที่กล่าวมาขา้งต้นงานวจิัยนี้จงึได้มีแนวคดิที่
จะพฒันาเตาแก๊สหุงตม้ในครวัเรอืนชนิดตาขา่ยสแตนเลส 
ต่อจาก (สุระเดช สินจะโป๊ะ และคณะ. 2559) โดยใช้
หลกัการและวธิกีารตามงานวจิยัของ (V.K.Pantangi et 
al. 2007)  แ ล ะ  (V.K.Pantangi et al.  2011)  ซึ่ ง จ ะ
ประยุกต์ใช้ตาข่ายสแตนเลสมาสรา้งเป็นหวัเผาวสัดุพรุน
สองชัน้  วัสดุพรุนชัน้บนจะให้เป็นโซนการเผาไหม้ 
(Combustion zone) และวสัดุพรุนชัน้ล่างจะให้เป็นโซน
การอุ่นอากาศ (Preheating zone) ส าหรบัโซนการเผา
ไหม้จะใช้จ านวนช่องว่างต่อนิ้วของวัสดุพรุนชัน้บน 
(PPIEP) 4 ขนาด คือ PPIEP = 8, 10, 12 และ 16 ส่วน
โซนการอุ่นอากาศจะใช้จ านวนช่องว่างต่อนิ้วของวสัดุ
พรุนชัน้ล่าง (PPIAP) คงที่ คอื 16 ซึง่จะมุ่งสนใจไปทีก่าร
เพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน (Thermal efficiency, 

th ) ใหส้งูขึน้และลดปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิ รวมทัง้ลด
ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น สามารถน าไปใช้งานได้จริง
ก่อใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน  
 

2. วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีด าเนินการวิจยั  
รูปที ่1 แสดงหลกัการท างานของ SWB สามารถ

อธบิายได้ดงันี้ เริม่จากแก๊สความดนัต ่าถูกพ่นออกจาก    
รพู่นแก๊สเขา้ไปในท่อผสม ขณะเดยีวกนัอากาศส่วนแรก 
(Primary air) ที่อยู่บรเิวณใกล้ ๆ จะถูกชักน าผ่านช่อง
อากาศส่วนแรกเขา้ไปในท่อผสมพรอ้ม ๆ กบัแก๊ส โดย
อาศัยการถ่ายเทโมเมนตัมระหว่างแก๊สและอากาศ
โดยรอบ ด้วยวิธีการดังกล่าวอากาศส่วนแรกจะมี
ค่าประมาณ 50-70% ของปรมิาณอากาศทีจ่ าเป็นต่อการ
เผาไหม้ที่สมบูรณ์  (Stoichoimetric air) และมีความ
เป็นไปได้ที่จะท าให้อากาศส่วนแรกนี้  มีค่าถึง 100% 
ขึ้นอยู่กับความดันของแก๊สที่ใช้ จากนัน้ส่วนผสมของ
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อากาศส่วนแรกและแก๊ส จะไหลผ่านตาข่ายสแตนเลส 
และถูกจุดประกายไฟ ซึ่งการจุดติดไฟจะใช้วธิเีปลวไฟ
ล่อ  (Pilot flame) ขณ ะเดีย วกันอากาศส่วนที่ สอ ง 
(Secondary air) ซึ่งจะถูกชกัน าเขา้มาจากทางด้านข้าง
เปลวไฟ โดยอาศยัการถ่ายเทโมเมนตมั และแรงลอยตวั
ของแก๊สร้อนที่จะขยายตัวและลอยสูงขึ้นช่วยท าให้
อากาศโดยรอบที่เยน็กว่าถูกดูดเข้ามาผสมกบัเปลวไฟ
ได้มากขึน้ และส่งผลให้เกิดการเผาไหม้สมบรูณ์ดยีิง่ขึน้ 
ซึ่ งต าข่ าย สแตน เลสจะท าห น้ าที่ เป็ น ตั ว รับ รังส ี
(Absorber) และ ตัวแผ่รงัสคีวามร้อน (Emitter) เมื่อตา
ข่ายสแตนเลสรับความร้อนจากเปลวไฟ (Flame) ที่
เสถียรอยู่ในหรอืบนผิวหน้าตาข่ายสแตนเลส (Stability 
inside or on the surface of stainless wire-net plate) 
กจ็ะแผ่รงัสคีวามร้อนออกไปทุกทิศทุกทาง โดยเฉพาะ
สองดา้นทีส่ าคญัคอื การแผ่รงัสไีปดา้นบนหมายถงึจะส่ง
ความร้อนไปยังก้นภาชนะ และอีกด้านหนึ่งแผ่รงัสีลง
ด้านล่างมายังส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิง (LPG) และ
อากาศส่วนแรก (Primary air) ดงันัน้ส่วนผสมนี้เมื่อไหล
เข้ามาก่อนถึงตาข่ายสแตนเลสจะเกิดการอุ่นหรือเพิ่ม
อุณหภูมิให้สูงขึ้นก่อนเข้าสู่ขบวนการเผาไหม้ เรียก
บรเิวณน้ีว่า ช่วงการอุ่นความรอ้น (Preheating zone) 
 

 
รปูที ่1: หลกัการท างานของหวัเตาแก๊สหุงตม้ในครวัเรอืนชนิดตา

ขา่ยสแตนเลส 
 

รูปที่ 2 แสดงวิธีการทดลองหาค่าประสทิธิภาพ
เชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในงานวิจัยนี้  โดยมี

ขัน้ ตอนดังนี้  เริ่มต้ นด้วยการจ่ ายแก๊ ส  LPG จาก
แหล่งจ่ายแก๊สไหลผ่านอุปกรณ์ควบคุมความดันเข้าสู่
มาตรวดัปรมิาณแก๊ส ท าการตดิไฟ ทีเ่ตาโดยเปิดเตาใน
อตัราการใช้แก๊สสูงสุดเป็นเวลา 15 นาท ีจึงปิดเตาแล้ว
เปลีย่นหมอ้ทดลองใหม่ ซึง่ใสน่ ้า 2.7 ลติร พรอ้มฝาเทอร์
โมคปัเปิล เปิดเตาในอตัราการใชแ้ก๊สตามทีต่อ้งการปรบั
ปรมิาณอากาศใหไ้ดก้ารเผาไหม ้ทีเ่หมาะสมพรอ้มกบัจบั
เวลาเริ่มต้น ต้มจนน ้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้น จากอุณหภูมิ
เริม่ต้นจนอุณหภูมสิงูขึน้เป็น 90 องศาเซลเซยีส และต้ม
จนถึงอุณหภูมิจุดเดือดแล้วให้ปิดแก๊สวดัค่าการใช้แก๊ส
ระหว่างการทดสอบและค่าต่าง ๆ โดยในการทดลองใช้
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิลชนิด K เครื่อง
บันทึกอุณหภูมิ (Data loger) รุ่น GL280 เครื่องมือวัด
แก๊สชนิดกลอง (Drum-type gas meter) รุ่น  GT05/3 
เครื่องมอืวดัปรมิาณแก๊สไอเสยี รุ่น Testo 350-XL และ
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายภาพเปลวไฟ กลอ้งดจิติอล ยีห่อ้ 
Canon รุ่น EOS 6D 

 
รปูที ่2: การทดสอบหาประสทิธภิาพเชงิความรอ้น 

 

2.1 เลขเพคเลท 
เลขเพคเลท (Peclet number, Pe) เป็นตวัแปรไร้

หน่วย ทีเ่ป็นอตัราส่วนระหว่างการพาความรอ้นของของ
ไหลกบัการน าความรอ้นของของไหลนัน้ สามารถเขยีน
เป็นสมการความสมัพนัธไ์ดด้งันี้  

          
L m p mS d C

Pe RePr
k


                   (1) 

รูปที่ 3 ในการใช้งานเลขเพคเลทกบัการเผาไหม้
ของวสัดุพรุนพบว่า หาก Pe > 65 เปลวไฟจะสามารถ
เกดิการเสถยีรไดภ้ายในตวัของวสัดุพรุน แต่ถ้า Pe < 65 
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เปลวไฟจะไม่สามารถเสถยีรหรอืจุดตดิได ้อย่างไรกต็าม
ในกรณี Pe < 65 กลบัท าหน้าทีเ่ป็นตวัอุ่นไอด ี(Preheat) 
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

 
รปูที ่3: แผนภาพของหวัเผาวสัดุพรนุทัง้สองส่วน [1] 

2.2 การหาค่าประสิทธิภาพเชิงความรอ้น ( th) 
การวดัค่าประสทิธภิาพเชงิความรอ้นในทีน่ี้อา้งองิ

ตามมาตรฐานของเยอรมัน  DIN EN 203-2 ซึ่ งค่ า
ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นหาไดจ้ากค่าความรอ้นสมัผสั
ทีน่ ้าไดร้บั โดยวธิกีารตม้น ้าและค านวณไดด้งันี้ 

… th
 

water ,water water,ipm C (363 - T )
= v LHV t ……   (2) 

 

2.3 ค่าการประหยดัพลงังาน  
การหาค่าเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลงังานของ     

เตาแก๊สหุงตม้สามารถหาไดจ้ากสมการที ่(3) (Jugjai, S. 
and Rungsimuntuchart, N. 2002) คอื 

 

      th th

th

 






,2 ,1

,2
Energy saving              (3) 

 

3. ผลการวิจยั  
3.1 ลกัษณะเปลวไฟของเตาแกส๊ 

รูปที่ 4 แสดงถึงลกัษณะเปลวไฟที่เกดิขึน้ของหวั
เตาแก๊สที่ท าการศึกษาในงานวิจัยทัง้หมด จากการ
สงัเกตพบว่าลกัษณะเปลวไฟของเตาแก๊สแบบ SWB ทัง้ 
4 รปูแบบ มรีูปร่างเปลวไฟเป็น 2 สว่นกล่าวคอื ส่วนแรก
ที่ ผิ ว ข องวัสดุ พ รุ น จ ะ เป็ นลักษณ ะไม่ มี เป ลว ไฟ 
(Flameless) และมลีกัษณะเป็นสแีดงกระจายทัว่ทัง้แผ่น

วสัดุพรุน ขณะเดยีวกนักม็เีปลวไฟอกีส่วนอยู่ดา้นบนซึ่ง
มลีกัษณะเป็นล าพุ่งขึน้ไป  
 

 
SWB08-16:01  SWB10-16:01  SWB12-16:01  SWB16-16:01 

รปูที ่4: ลกัษณะเปลวไฟทีเ่กดิขึน้ของหวัเตาแก๊ส 
 

3.2 อณุหภมิูอากาศก่อนการเผาไหม้และต้มน ้าเดือด 
รปูที ่5 แสดงการเปรยีบเทยีบของอุณหภูมอิากาศ

ก่อนการเผาไหม้และต้มน ้าเดือด ของหวัเตาแก๊สทัง้ 4 
แบบ ซึ่งเป็นการทดลองที่สภาวะอตัราการจ่ายเชือ้เพลงิ 
(Fuel rate, QF) เท่ากับ 2 kW และ H = 1 cm จากการ
ทดลองพบว่าเตาแก๊สแบบ SWB16-16:01 (PPIEP = 16) 
จะมีอุณหภูมิก่อนการเผาไหม้ต ่ ากว่าเตาแก๊สแบบ 
SWB08-16:01 (PPIEP =  8) , SWB10-16:01 (PPIEP = 
10) แ ละ  SWB12-16:01 (PPIEP =  12) ซึ่ งอุณ หภู มิ
อากาศก่อนการเผาไหม้ลดลงตาม PPIEP ที่เพิม่ขึน้ เมื่อ
เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการต้มน ้ าเดือดของเตาแก๊ส 
SWBXX-16:01 (PPIEP = 8, 10, 12 และ 16) ทัง้ 4 แบบ 
ใช้เวลา 826 วินาที, 877 วินาที, 868 วินาที และ 900 
วนิาท ีตามล าดบั ซึง่จะเหน็ว่ากรณี PPIEP ต ่า จะใชเ้วลา
ในการต้มน ้ าเดือดสัน้กว่ากรณี  PPIEP สูง เนื่ องจาก 
PPIEP สูง จะมเีนื้อวสัดุที่มากกว่า PPIEP ต ่า จงึท าให้ตวั
มันเองกักเก็บความร้อนส่วนหนึ่งไว้ที่เนื้อวสัดุ การส่ง
ความรอ้นไปยงักน้ภาชนะจงึท าไดน้้อยกว่า PPIEP ต ่า 
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รปูที ่5: อุณหภมูอิากาศก่อนการเผาไหมแ้ละตม้น ้าเดอืด 

3.3 ปริมาณแกส๊ไอเสียของเตาแกส๊ 
รปูที ่6 แสดงปรมิาณ CO และ NOX ทีเ่กดิขึน้ของ

เตาแก๊สแบบต่าง ๆ กรณีอิทธิพลของการจัดเรียงวสัดุ
พรุนแผ่นบน (PPIEP) เป็นการทดลองที่สภาวะ QF = 2 
kW วสัดุพรุนชัน้ล่างเลอืกใช ้PPIAP = 16 และ H = 1 cm 
พ บ ว่ าป ริม าณ  CO ข อ ง เต าแ ก๊ ส  SWBXX-16:01                 
(PPIEP = 8, 10, 12 และ 16) ทัง้  4 แบบ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เล็กน้อยตามค่า PPIEP ที่ เพิ่มขึ้น อย่างไรก ็                         
ตามปรมิาณของ CO ทีป่รากฏถอืว่ามรีะดบัทีแ่ตกต่างกนั 
น้อยมาก จงึอาจกล่าวไดว้่าการเผาไหมข้องหวัเตาเหล่านี้
ล้วนมีความสมบูรณ์ไม่แตกต่างกัน แต่หากพิจารณา
ปรมิาณ NOX จะพบว่า NOX เกดิขึน้น้อยมากทุกเตา ซึ่ง
อธบิายไดต้ามเหตุผลของการกระจายตวัทีส่ม ่าเสมอของ
อุณหภูมบินหน้าเตาหรอืทีก่น้หมอ้ 
 

 
รปูที ่6: ปรมิาณแก๊สไอเสยีของเตาแก๊ส 

 

3.4 ประสิทธิภาพเชิงความรอ้นและการประหยดั
พลงังาน 

รูปที ่7 แสดงประสทิธภิาพเชงิความรอ้นและการ
ประหยัดพลังงานของเตาแก๊สแบบ SWB ทัง้ 4 แบบ 
พ บ ว่ า เต า แ ก๊ ส แ บ บ  SWB08-16:01 (PPIAP =  8) , 
SWB10-16:01 (PPIEP = 10), SWB12-16:01 (PPIEP = 
12) และ SWB16-16:01 (PPIEP = 16) จะมคี่า th ลดลง
ตามค่า PPIEP ที่ เพิ่มขึ้น เล็ก น้อย ซึ่ งเตาแก๊สแบบ 
SWB08-16:01 (PPIEP = 8) มคี่า th  สงูสดุคอื 50.59% 
ด้วยเหตุผลนี้จึงส่งผลให้เตาแก๊สแบบ  SWB มีค่าการ
ประหยดัพลงังานลดลงเลก็น้อยตามค่า PPIEP ที่เพิม่ขึน้ 
ซึ่งเตาแก๊สแบบ SWB08-16:01 (PPIEP = 8) มีค่าการ
ประหยดัพลงังานสงูสดุคอื 20.30% 
 

 
รปูที ่7 ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นและการประหยดัพลงังาน 

 

สรปุและอภิปรายผล 

การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา
แก๊สหุงต้มในครวัเรอืนชนิดตาข่ายสแตนเลสโดยใช้หัว
เผาวสัดุพรุนสองชัน้สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

1. ลกัษณะเปลวไฟของเตาแก๊สแบบ SWB ทัง้  
4 รปูแบบ มรีูปร่างเปลวไฟเป็น 2 สว่นกล่าวคอื ส่วนแรก
ที่ ผิ ว ข องวัสดุ พ รุ น จ ะ เป็ นลักษณ ะไม่ มี เป ลว ไฟ 
(Flameless) และมลีกัษณะเป็นสแีดงกระจายทัว่ทัง้แผ่น
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วสัดุพรุน ขณะเดยีวกนักม็เีปลวไฟอกีส่วนอยู่ดา้นบนซึ่ง
มลีกัษณะเป็นล าพุ่งขึน้ไป 

2. เตาแก๊สแบบ  SWB08-16:01 (PPIAP =  8) 
สามารถต้มน ้าเดือดได้เร็วที่สุด คอื 826 วนิาท ีเนื่องจากที ่
PPIEP สูง จะมเีนื้อวสัดุที่มากกว่า PPIEP ต ่า จงึท าให้ตวั
มันเองกักเก็บความร้อนส่วนหนึ่งไว้ที่เนื้อวสัดุ การส่ง
ความรอ้นไปยงักน้ภาชนะจงึท าไดน้้อยกว่า PPIEP ต ่า  

3. ปริมาณ CO ของเตาแก๊ส SWBXX-16:01 
(PPIEP = 8, 10, 12 และ 16) ทัง้  4 แบบ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามค่า PPIEP ที่เพิ่มขึน้ อย่างไรกต็าม
ปริมาณของ CO ที่ปรากฏถือว่ามีระดับที่แตกต่างกัน
น้อยมาก แต่หากพิจารณาปรมิาณ NOX จะพบว่า NOX 
เกดิขึน้น้อยมากทุกหวัเตา  

4. เตาแก๊สแบบ SWB ทัง้ 4 แบบ จะมีค่า th

ลดลงตามค่า PPIEP ที่เพิ่มขึ้นเลก็น้อย ซึ่งเตาแก๊สแบบ 
SWB08-16:01 (PPIEP = 8) มคี่า th  สงูสดุคอื 50.59% 
ดว้ยเหตุผลนี้จงึส่งผลให้มคี่าการประหยดัพลงังานลดลง
เล็ก น้อยตามค่า PPIEP ที่ เพิ่มขึ้น  ซึ่ งเตาแก๊สแบบ 
SWB08-16:01 (PPIEP = 8) มีค่าการประหยัดพลงังาน
สงูสดุคอื 20.30% 
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