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บทคัดยอ 

 พลังงานงานจากชีวมวลเปนแหลงพลังงานทดแทนประเภทหน่ึงที่ ถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อลดปญหาวิกฤติการณทาง

พลังงาน จึงมีการสงเสริมใหภาคครัวเรือนใชเตาแกสซิไฟเออรเพ่ือใชในการผลิตแกสชีวมวลสําหรับใชในการหุงตม แต

ปจจุบันการใชงานเตาแกสซิไฟเออรประสบปญหาการติดขัดของถานภายในเตา ทําใหถานไมสามารถเคลื่อนตัวไปยังช้ัน

เผาไหมไดอยางตอเนื่อง สงผลใหแกสท่ีผลิตออกมาไมตอเนื่อง ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําการพัฒนาชุด

กระทุงถานสําหรับติดต้ังใชงานรวมกับเตาแกสซิไฟเออรแบบรูปทรงสี่เห ล่ียมท่ีมีขนาดสําหรับใชท่ัวไปในครัวเรือน ให

สามารถผลิตแกสออกมาไดอยางตอเนื่อง ลดการสูญเสียแกส และสะดวกตอการใชงานมากกวาเตาแกสซิไฟเออรแบบ

ดั้งเดิม แลวทําการทดสอบสมรรถนะของชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร พบวาใน 1 รอบการทํางานของเตาแกส

ซิไฟเออรที่ติดตั้งรวมกับชุดกระทุงถานท่ีพัฒนาขึ้นมาสามารถผลิตแกสออกมาเปนเวลาตอเนื่องถึง 1.42 เทาของเวลาใน

การผลิตแกสดวยเตาแกสซิไฟเออรแบบดั้งเดิม เมื่อทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชงานชุดกระทุงถานสําหรับ

เตาแกสซิไฟเออรที่พัฒนาขึ้นมา โดยใชกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงที่ เปนผูใชงานและผูเช่ียวชาญเตาแกสซิไฟเออร 

จํานวน 50 คน พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจที่มีตอการใชงานชุดกระทุงถาน มีคาเทากับ 4.21 ซึ่งอยูในระดับความพึง

พอใจมาก 

 

คําสําคัญ  :  ชุดกระทุงถาน เตาแกสซิไฟเออร เตาชีวมวล 

 

Abstract 

 Energy from biomass is one of a renewable energy sources which developed to reduce the 

energy crisis. It is encouraging households to use gasifier for biomass to production gas for cooking. 

But the problem of the gasifier utilization is charcoal jamming in the stove. Charcoal could not 

moved to combustion zone continuously the gas released discontinuous. This research aims to 

develop of coal jab installation for use with gasifier furnace a rectangular shape type to use for 

household level in continuously gas production, reduce gas loss and convenient to use than a 

traditional gasifier furnance. From the performance testing of coal jab for gasifier furnace found that 

in 1 cycle time of coal jab installation use with gasifier furnace can be produced gas for continuous 
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up to 1.42 times of production time gas from gasifier's traditional. The results of  assessing satisfaction 

with coal jab for gasifier furnace from the samples who were specific users and gasifier experts was in 

the number of 50 people. The average satisfaction with using of coal jab for gasifier furnace equaled 

4.21, which was a very high level of satisfaction. 

 

Keywords  :  Coal jab,  Gasifier furnace,  Biomass furnace 

 

บทนํา 

 ปจจุบันประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤติดานพลังงาน ทําใหเชื้อเพลิงมีตนทุนสูงขึ้น เชน แกสผสมระหวางโพ

รเพนและบิวเทน หรือท่ีเรียกวา แกสหุงตม ที่ ใชกันอยางแพรหลายในครัวเรือนที่ มีแนวโนมปรับราคาสูงข้ึนเรื่อยๆ จึง

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการพัฒนาดานพลังงานทดแทนเพ่ือใชทดแทนแกส LPG นั่นคือ พลังงานงานจากวัสดุชีวมวล 

(biomass) การศึกษาพบวาประเทศไทยเปนประเทศที่ มีศักยภาพในการผลิตพลังงานจากจากวัสดุชีวมวล เน่ืองจาก

ประเทศไทยนับเปนประเทศเกษตรกรรมที่สําคัญแห งหนึ่งของโลก ประชาชนมากกวารอยละ 50 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ผลพลอยไดที่สําคัญนอกเหนือจากผลผลิตการเกษตรก็คือ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซ่ึงสามารถนํามาผลิต

เปนพลังงานได โดยวัสดุชีวมวลที่ใชนํามาใชผลิตเปนพลังงานน้ันจะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับทองถิ่นน้ันๆ จะทําการ

เพาะปลูกพืชประเภทใดเปนปริมาณมาก ก็จะมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาก สําหรับเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุชีวมวล

เหลานี้ใหเปนพลังงานความรอนมีอยูด วยกันหลายวิธี แตมีวิธีหนึ่ งที่น าสนใจมาก คือ กระบวนการแกสซิฟเคช่ัน 

(Gasification Process) ซึ่งมีขอดีคือสามารถเปล่ียนรูปเชื้อเพลิงแข็งใหอยูในรูปของแกสเช้ือเพลิง ซ่ึงสามารถใชแทนแกส 

LPG ได ทําใหเกิดความสะดวกในการใชงานและสามารถควบคุมการเผาไหมไดดี ตลอดจนสามารถควบคุมมลภาวะจาก

การเผาไหมใหอยูในเกณฑมาตรฐานไดงาย การประยุกตใชนวัตกรรมเตาแกสซิไฟเออร จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวย

ลดตนทุนการใชพลังงานในครัวเรือนได โดยกระบวนการแกสซิฟเคชั่น คือ กระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งใหกลายเปน

แกสเชื้อเพลิงดวยกระบวนการทางความรอน โดยในกระบวนการผลิตแกสเชื้อเพลิงน้ันประกอบดวย 4 กระบวนการคือ 

กระบวนการอบแหง กระบวนการไพโรไลซิส กระบวนการเผาไหม และกระบวนการรีดักชั่น โดยเตาท่ีใชผลิตแกส

เชื้อเพลิงเรียกวา “เตาแกสซิไฟเออร” (Gasifier) เมื่อนําวัสดุชีวมวลมาเขาระบบการเผาไหมดวยเตาแกสซิไฟเออร โดย

ควบคุมอากาศไหลเขาในปริมาณจํากัดจะทําใหไดแกสชีวมวลออกมาซ่ึงมีองคประกอบสําคัญ เชน คารบอนมอนอกไซด 

ไฮโดรเจน และมีเทน ซ่ึงแกสท่ีไดสามารถนําไปใหความรอนในการหุงตม เพ่ือประกอบอาหารแทนการใชแกส LPG ได จึง

มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับชาวบานท่ีอาศัยอยูในพื้นที่ชนบทที่อยูหางไกลจากเขตชุมชน หรือพ้ืนที่ ท่ีมีการ

คมนาคมไมสะดวก ทําใหชาวบานไมตองสูญเสียเงินในการซื้อแกสหุงตม (LPG) มาใชงาน  

 ศูนยเรียนรูพลังงานทดแทนจังหวัดเพชรบูรณ ตั้งอยูที่ ตําบลทุงสมอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ไดมีการ

ทดลองสรางเตาแกสซิไฟเออร โดยใชถานไมเปนเช้ือเพลิงในการเผาไหมและไดผลดีในระดับหนึ่ง แตยังมีขอบกพรองใน

ระบบการปอนถานเขาสูชั้นเผาไหม พบวาการเคล่ือนตัวของถานท่ีปอนเขาไปสูช้ันเผาไหมนั้นเกิดการติดขัดของถาน ทํา

ใหไมสามารถเคลื่อนตัวไปเผาไหมไดอยางตอเนื่อง ซึ่งวิธีการแกไขการติดขัดของถานในปจจุบัน คือ ผูปฏิบัติงานจะตอง

ทําการเปดฝาของเตาแกสซิไฟเออรออก แลวใชเหล็กมาทําการกระทุงถาน เพื่อใหถานสามารถขยับตัวไดจนทําใหถาน



การประชุมสัมมนาวิชาการและนาํเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ  เครือขายบณัฑิตศึกษา และ การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ครั้งท่ี 3 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ  ครั้งที่ 16  “งานวิจ ัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน” 

472 

สามารถเคลื่อนตัวไปสูช้ันเผาไหมไดตามปกติ แตการเปดฝาเตาแกสซิไฟเออรน้ันทําใหเกิดการสูญเสียแกสท่ีผลิตภายใน

เตา เปนเหตุใหแกสที่ผลิตออกมาไมมีความตอเนื่องหรือสม่ําเสมอ ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาชุดกระทุงถานสําหรับเตา

แกสซิไฟเออร เพ่ือนํามาติดตั้งประกอบเขากับเตาแกสซิไฟเออรที่มีอยูแลว ซึ่งเปนการลดขอบกพรองในการติดขัดของ

ถาน ทําใหสามารถผลิตแกสออกมาไดอยางตอเนื่อง ลดการสูญเสียแกส และสะดวกตอการใชงาน ผูวิจัยไดทําการ

ออกแบบระบบใหเปนชุดคันโยกสําหรับกระทุงถาน โดยไมตองทําการเปดฝาเตาแกสซิไฟเออรออกใหเกิดการสูญเสียแกส

ที่ผลิตออกมา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อออกแบบและสรางชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร 

 2. เพื่อทดสอบสมรรถนะของชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร 

 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร 

 

วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 ชีวมวล (Biomass) หมายถึง วัสดุหรือสารอินทรียซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานไดชีวมวลนับรวมถึงวัสดุ

ทิ้งทางการเกษตรเศษไมปลายไมจากอุตสาหกรรมไมมูลสัตวของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตรและของเสียจาก

ชุมชนหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งการแปรรูปชีวมวลใหเปนพลังงานสามารถทําไดหลาย

รูปแบบ เชน การเผาไหมโดยตรง (Combustion) การผลิตแกส (Gasification) การหมัก (Fermentation) และการผลิต

เชื้อเพลิงเหลว (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2554)  

 เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น (Gasification Technology) คือ กระบวนการแกสซิฟเค ช่ันเปนการเปลี่ยนเช้ือเพลิง

ชีวมวลซ่ึงอยูในสถานะของแข็งใหเปนเช้ือเพลิงแกสซึ่งเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลในที่จากัดอากาศโดยความรอน

ที่เกิดขึ้นนี้จะเรงปฏิกิริยาแบบตอเนื่องกลายเปนโปรดิวเซอรแกสหรือเชื้อเพลิงแกส (Fuel Gas) มีองคประกอบหลักคือ

แกสคารบอนมอนนอกไซด (CO) แกสมีเทน (CH4) และแกสไฮโดรเจน (H2) โดยเตาแกสซิไฟเออรแบบเปลวไฟไหลข้ึน 

(Updraft Gasifier) เปนเตาแกสซิไฟเออรที่ใชตั้งแตเริ่มแรกและเปนแบบท่ีงายที่สุด โดยเชื้อเพลิงชีวมวลจะถูกปอนเขา

ทางสวนบนของเตาแกสซิไฟเออรอากาศจะถูกดูดผานตะแกรงเขามาทางดานลางเมื่ออากาศผานเขาไปในโซนการเผาไหม

จะเกิดปฏิกิริยาได CO2 และ H2O แกสที่ผานออกจากโซนการเผาไหมจะมีอุณหภูมิสูง และเมื่อเขาไปในโซนรีดักช่ันCO2 

ไอนํ้าจะทําปฏิกิริยากับแกสคารบอนที่มีอยูในบริเวณนี้ได CO และ H2 หลังจากนั้นแกสท่ีไดจะไหลเขาสูบริเวณท่ีมี

อุณหภูมิต่ํากวาในช้ันชีวมวล และเกิดการกล่ันสลายในชวงอุณหภูมิ 200-500 องศาตอจากนั้นแกสท่ียังคงมีอุณหภูมิสูงจะ

ไหลเขาสูชั้นชีวมวลชื้นไประเหยนํ้าที่อยูในชีวมวลทําใหโปรดิวเซอรแกสที่ออกจากเตาแกสซิไฟเออรมีอุณหภูมิต่ําลง ขอดี

ของเตาแกสซิไฟเออรแบบนี้คือการทํางานไมสลับซับซอนเชื้อเพลิงเผาไหมไดมากและโปรดิวเซอรแกสที่ออกมามีอุณหภูมิ

ไมสูงมากนัก ซึ่งกระบวนการแกสซิฟเคชั่น (Gasification Process) ที่ เกิดขึ้นในเตาแกสซิไฟเออรแบงออกเปนช้ันของ

ปฏิกิริยาตางๆ 4 ชั้นดังแสดงในรูปท่ี1 ไดแก ช้ันการเผาไหม (Combustion Zone) ช้ันอบแหง (Drying Zone) ชั้นรี

ดักชั่น (Reduction Zone) และ ชั้นการแยกสลายหรือช้ันไพโรไลซิส (Pyrolysis Zone) (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน, 2554) 
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รูปท่ี 1 ชั้นของการเกิดปฏิกิริยาภายในเตาแกสซิไฟเออร (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2554) 

 

 จากการศึกษาขอมูลงานวิ จัยที่ เก่ียวของกับ เตาแกสซิไฟเออรที่หลากหลาย พบวามีการศึกษาและพัฒนา

เก่ียวกับเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใชกับเตาแกสซิไฟเออร การศึกษากระบวนการเผาไหมในเตาแกสซิไฟเออร การประยุกตใช

พลังงานจากเตาแกสซิไฟเออรรวมกับพลังงานอ่ืน และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับเตาแกสซิไฟเออร ไดแก การ

วิจัยเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะชุมชนเพ่ือใชในเตาแกสซิไฟเออร โดยไดทําการลดความช้ืนในขยะอินทรียโดยใชวิธี

ทางชีวภาพรวมกับวิธีทางกล (สัญญา แกวศรีงาม, 2552) การวิจัยเพื่อประยุกตใชเครื่องยนตแกสซิไฟเออรระบบเช้ือเพลง

รวมเพื่อผลิตไฟฟา 10 กิโลวัตต (ศุภวิทย ลวณะสกล, 2552) การวิจัยกระบวนการเผาไหมและสมรรถนะของเตาชีวมวล

ทรงกระบอก (สุพิน จอดนอก, 2553) การวิจัยเพื่อวิเคราะหสมรรถนะของเตาแกสซิไฟเออรโดยใชเศษใบไมและก่ิงไมแหง

เปนเชื้อเพลิง (วิชชาวุธ มนูญผล, 2555) การวิจัยเพื่อพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลโดยใชฟางขาวเปน

เชื้อเพลิง (ราชันย วงษทวี และคณะ, 2558) การวิจัยเพ่ือทดสอบสมรรถนะระบบเตาเบาหลอมโลหะโดยใชแกสชีวมวล

จากเตาแกสซิไฟเออรเปนพลังงานความรอนรวมกับ LPG (พิสิษฏ มณีโชติ และคณะ, 2558) การวิจัยการอบแหงกกโดย

พลังงานความรอนจากเตาชีวมวล (สมชัย วะชุมและคณะ, 2558) การวิจัยเพ่ือพัฒนาเตาชีวมวลโดยใชเถาแกลบผสม

ปูนซีเมนตปอรตแลนด1 เปนฉนวนภายในเตาโดยใชเชื้อเพลิงแกลบขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเตาชีวมวล (สมภักดิ์ ถึง

ปดชา, 2559) ซึ่งขอมูลจากงานวิจัยเหลานี้สามารถชวยใหเกิดการพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากชีวมวลที่

ผลิตจากเตาแกสซิไฟเออรได 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. การออกแบบและสรางชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร 

 คณะผูวิจัยไดออกแบบและสรางชุดกระทุงถาน โดยจะทําการติดตั้งใชงานรวมกับเตาแกสซิไฟเออรแบบรูปทรง

สี่เหลีย่มที่มีขนาดสําหรับใชท่ัวไปในครัวเรือน ซึ่งระบบการทํางานของชุดกระทุงถานที่พัฒนาขึ้นมาจะมีลักษณะเปนชุด

คันโยก มีหนาที่ใชในการกระทุงใหถานสามารถปอนเขาไปในชั้นเผาไหมของเตาแกสซิไฟเออรไดอยางตอเนื่อง จึงสงผลให

แกสที่ผลิตออกมาจากเตามีความตอเนื่อง ซึ่งชุดกระทุงถานที่ผูวิจัยไดทําการออกแบบและสรางขึ้นมาจะผลิตจากเหล็ก

เพลาขาวขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร มาทําเปนชุดสงแรงกระแทกตัดใหไดขนาดความยาว 580 มิลลิเมตร และ

ทําเปนชุดมือโยกตัดใหไดขนาดความยาว 290 มิลลิเมตรตามที่ไดออกแบบไว จากนั้นทําการเจาะรูที่ตัวถังของเตาแกสซิ

ไฟเออรแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมในตําแหนงที่จะทําการติดตั้งชุดกระทุงถาน โดยตําแหนงที่ ทําการเจาะรูจะตองทําใหเหล็ก

เพลาสามารถสอดเขาไปภายในชั้นเผาไหมได เพื่อทําการกระทุงถานในชั้นเผาไหมเมื่อถานเกิดการติดขัดแลวจากนั้นทํา

การติดตั้งประกอบชดุกระทุงถานเขากับเตาแกสซิไฟเออร พรอมทั้งใสสปริงเพ่ือชวยในการสงกําลังสําหรับการกระทุง 

โดยโครงสรางหลักของเตาแกสซิไฟเออรที่ติดตั้งรวมกับชุดกระทุงถานมีสวนประกอบหลักดังรูปที่ 2 ไดแก 1) โครงสราง

ตัวถังภายนอก 2) โครงสรางตัวถังภายใน 3) ทอสําหรับเปาลมเขาหองเผาไหม 4) ฝาเปด-ปด ชองสําหรับระบายข้ีเถา 5) 

ฝา เปด-ปด ชองใสถานเตาแกสซิไฟเออร 6) ทอนําแกสสําหรับนําแกสไปใชงาน 7) ชุดคันโยกกระทุงถาน 8) ทอสําหรับ

ทดสอบแกส 9) ทอแยกฝุนละออง 10) แกนกระทุง 11) ตะแกรงเหล็กสําหรับระบายขี้เถา และ 12) ขาตั้งเตาแกสซิไฟ

เออร 

 

 
 

รูปท่ี 2 โครงสรางหลักของเตาแกสซิไฟเออรท่ีติดต้ังรวมกับชุดกระทุงถาน 

 

 2. การทดสอบสมรรถนะของชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร 

 การทดสอบหาสมรรถนะของชุดปอนถานกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร จะมีการควบคุมตัวแปรตางๆ 

ไดแก ชนิดของถานชีวมวลที่ใชเผาไหม  ขนาดของถาน ปริมาณถานท่ีใชทดสอบ ความช้ืนของถาน สภาวะแวดลอมใน

การทดสอบ และการปรับตั้งอุปกรณในกระบวนการผลิต ซึ่งถานชีวมวลที่ใชในการทดสอบคือ ถานไมมะขาม ที่ มีขนาด
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ใกลเคียงกันประมาณ 50x60x50 มิลลิเมตร ใชถานปริมาณ 4 กิโลกรัม ไลความชื้นออกจากถานโดยนําไปตากแดดเปน

เวลา 120 นาที ทดสอบผลิตแกสในสภาพแวดลอมระบบปด ใชโบวเวอรกําลังลม 2 บาร ในการกําเนิดอากาศในช้ันเผา

ไหม ควบคุมวาลวทอนําแกส 50% ในการทดสอบแตละครั้งจะมีกระทุงถานดวยเมื่อเกิดการติดขัดของถาน และทําการ

จับเวลาและบันทึกเวลาไว แลวหาคาเวลาเฉล่ียในการทดสอบแตละคร้ัง โดยการทดสอบสมรรถนะจะเริ่มจากการทําให

ถานเกิดการเผาไหมภายในเตาแกสซิไฟเออร จนสามารถผลิตแกสผานทอนําแกสออกมา ทําการจุดไฟที่ปลายทอนําแกส 

แลวพิจารณาความตอเน่ืองของเปลวไฟท่ีผลิตออกมาภายหลังจุดไฟเขาเตา 10 นาที หากเปลวไฟที่ออกมาปลายทอนํา

แกสเริ่มเบาลง ผูวิจัยจึงจะทําการกระทุงถานแลวทําการจับเวลาเอาไวจนกระท้ังเช้ือเพลิงถานภายในเตาแกสซิไฟเออร

หมดไป โดยการตรวจวัดเวลาที่ใชในการผลิตแกสแตละครั้งน้ันจะโดยวิธีการสังเกตดวยตาเปลา โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่อมี

เปลวไฟเริ่มเกิดขึ้น จนกระทั่งเปลวไปหมดลง แลวจึงทําการจดบันทึกผล  

 

 3. การประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร 

 การทดสอบเพ่ือหาความพึงพอใจที่มีตอชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร โดยใชแบบสอบถามเปนแบบลิ

เคิรทสเกล (Likert scale) ซึ่งขอคําถามผานการประเมินความสอดคลองตามวัตถุประสงคโดยผูทรงคุณวุฒิมาเรียบรอย

แลว กลุมประชากรตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบเฉพาะเจาะจงคือ ผูใชงานและผูเช่ียวชาญเตาแกสซิไฟเออร 

จํานวน 50 คน ที่ศูนยเรียนรูพลังงานทดแทนจังหวัดเพชรบูรณ ตั้งอยูที่ ตําบลทุงสมอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

โดยจะทําการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ดาน คือ ดานการออกแบบชิ้นสวนที่พัฒนา ดานความสะดวกในการใชงาน 

และดานความสามารถในการผลิต 

 

ผลการวิจัย 

 เมื่อออกแบบและสรางชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออรเสร็จแลว จึงทําการทดสอบสมรรถนะของชุด

กระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร และประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกระทุงถาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

 1. ผลการทดสอบสมรรถนะของชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร 

 ผูวิจัยไดทําการทดสอบผลิตแกสดวยเตาแกสซิไฟเออร โดยทําการทดสอบผลิตทั้งหมด 5 ครั้ง ซ่ึงไดผลการ

ทดสอบสมรรถนะของชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออรเปนดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1  แสดงผลของการทดสอบสมรรถนะของชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร 

จํานวน 

ครั้งที ่

เวลาสําหรับการผลิตแกส (นาที) 

ทดสอบครั้งท่ี 1 ทดสอบครั้งท่ี 2 ทดสอบครั้งท่ี 3 ทดสอบครั้งท่ี 4 ทดสอบครั้งที่ 5 

1 14.29 14.45 18.45 15.50 13.42 

2 17.01 25.02 23.12 19.21 17.20 

3 26.08 32.48 33.50 28.02 25.50 

4 33.10 23.30 21.11 30.14 35.47 

5 21.04 40.21 30.24 19.07 20.14 
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จํานวน 

ครั้งที ่

เวลาสําหรับการผลิตแกส (นาที) 

ทดสอบครั้งท่ี 1 ทดสอบครั้งท่ี 2 ทดสอบครั้งท่ี 3 ทดสอบครั้งท่ี 4 ทดสอบครั้งที่ 5 

6 26.51 28.04 20.30 26.41 28.02 

7 38.07 39.19 34.32 32.52 33.12 

8 23.38 27.24 22.31 21.18 25.17 

9 20.40 18.32 19.31 24.03 19.11 

10 18.58 19.01 22.31 19.31 16.15 

เวลารวม 238.46 267.26 244.17 235.39 233.30 

เวลาเฉลี่ย 244 นาที 12 วินาที 

 

 จากผลการทดสอบดังตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาคาของเวลารวมที่ไดจะมีความแตกตางกันออกไป ซึ่งคาเฉล่ียการ

ทํางานใน 1 รอบการทํางานของเตา (1 รอบการทํางานของเตา คือ การเผาไหมจนกวาเชื้อเพลิงจะหมดไป สังเกตไดจาก

การจุดไฟที่ปลายทอนําแกสแลวไมเกิดเปลวไฟ) จะไดคาเฉลี่ยเทากับ 244 นาที 12 วินาที ซ่ึงจากการเก็บคาของการ

กระทุงแตละครั้งจะไดคาที่แตกตางกัน โดยจะสังเกตเห็นไดวาคาของเวลาในชวงแรกของการกระทุงถานจะไดคอนขางใช

เวลานอย ในชวงกลางของการกระทุงถานจะคอนขางใชเวลานาน และในชวงทายของการกระทุงถานจะใชเวลาลด

นอยลง ซ่ึงเกิดจากสาเหตุของกระบวนการเผาไหมภายในเตาแกสซิไฟเออรที่ในชวงแรกที่เกิดกระบวนการเผาไหมยังไม

สมบูรณ ในชวงกลางเปนชวงที่กระบวนการเผาไหมสมบูรณแลว และในชวงทายเปนชวงที่ปริมาณของถานเหลือนอยแลว

จึงทําใหเกิดการเผาไหมลดลง เมื่อทําการทดสอบผลิตแกสดวยเตาแกสซิไฟเออรแบบดั้งเดิม เมื่อเปลวไฟที่ออกมาปลาย

ทอนําแกสเริ่มเบาลง ผูวิจัยจึงจะทําการเปดฝาเตาออกเพื่อทําการกระทุงถานเขาไปยังช้ันเผาไหม จากการทดสอบท้ังหมด 

5 ครั้ง พบวามีคาเฉล่ียเทากับ 172 นาที 35 วินาที  

 เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะในการผลิตแกสของเตาแกสซิไฟเออรที่ติดตั้งรวมกับชุดกระทุงถานที่พัฒนาขึ้นมา

เทียบกับเตาแกสซิไฟเออรแบบด้ังเดิม พบวาชุดกระทุงถานท่ีพัฒนาขึ้นมาสามารถชวยใหเตาแกสซิไฟเออรผลิตแกส

ออกมาเปนเวลาตอเนื่องถึง 1.42 เทาของเวลาในการผลิตแกสดวยเตาแกสซิไฟเออรแบบดั้งเดิม 

 

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร 

 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออรจะประเมินท้ัง 3 ดาน ไดแก ดาน

การออกแบบชิ้นสวนที่พัฒนา  ดานความสะดวกในการใชงาน และดานกระบวนการผลิต ซึ่งผลการทดสอบไดแสดงใน

ตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร 

ความพึงพอใจ หัวขอในการสอบถาม 
คาเฉลี่ย 

(X) 

คาเฉลี่ย 

(S.D) 
สรุปผล 

 

ดานการออกแบบ                           

ช้ินสวนที่พัฒนา 

ลักษณะรูปรางขนาดของชุดคันโยก  4.4 0.59 มาก 

ระบบการทํางานของชุดคันโยก 3.95 0.60 มาก 

ความเหมาะสมตําแหนงติดตั้งชุดคันโยก 4.25 0.63 มาก 

ระบบการเผาไหม 4.25 0.55 มาก 

เฉลี่ย 4.21 0.59 มาก 

ดานความสะดวกในการใช

งาน 

การเคลื่อนยาย 4.1 0.78 มาก 

การทํางานของชุดคันโยก 4.3 0.57 มาก 

การบํารุงรักษา 4.1 0.64 มาก 

สะดวกตอการใชงานมากกวาแบบเดิม 3.9 0.66 มาก 

เฉลี่ย 4.1 0.66 มาก 

ดานความสามารถในการ

ผลิต 

การเผาไหมของถานเมื่อใชคันโยก 4.25 0.55 มาก 

ความตอเน่ืองของแกสที่ผลิตได 4.35 0.58 มาก 

เฉลี่ย 4.3 0.56 มาก 

เฉลี่ยความพึงพอใจรวม  4.21 0.60 มาก 

 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออรท่ีพัฒนาขึ้นแบงเปน 3 

ดาน คือ ดานการออกแบบชิ้นสวนที่พัฒนา ดานความสะดวกในการใชงาน และดานความสามารถในการผลิต พบวาดาน

การออกแบบชิ้นสวนท่ีพัฒนาคาเฉลี่ยอยู ท่ี 4.21  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก ดานความสะดวกในการใชงาน

คาเฉล่ียอยูที่ 4.1 ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก และดานความสามารถในการผลิตคาเฉล่ียอยู ท่ี 4.3 ซึ่งอยูในระดับ

ความพึงพอใจมาก เพราะฉะนั้นผลรวมความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจมาก 

 

สรุปและวจิารณผล 

 งานวิจัยนี้เปนพัฒนาชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออรแบบรูปทรงส่ีเหลี่ยมที่มีขนาดสําหรับใชท่ัวไปใน

ครัวเรือน ซึ่งจากการทดสอบสมรรถนะของชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร พบวาสามารถชวยใหถานสามารถ

เคล่ือนตัวเขาไปยังชั้นเผาไหมไดอยางตอเนื่อง ลดการสูญเสียแกสที่ผลิตออกมาได จึงทําใหสามารถผลิตแกสออกมาได

เปนเวลายาวนานและตอเน่ืองขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาในการผลิตแกสดวยเตาแกสซิไฟเออรแบบดั้งเดิมสวนการ

ประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออร พบวาอยูในระดับพึงพอใจมาก จึงสรุปไดวาชุด



การประชุมสัมมนาวิชาการและนาํเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ  เครือขายบณัฑิตศึกษา และ การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ครั้งท่ี 3 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ  ครั้งที่ 16  “งานวิจ ัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน” 

478 

กระทุงถานสําหรับเตาแกสซิไฟเออรที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีการออกแบบไดอยางเหมาะสมตอการใชงาน ชวยใหใชงานได

สะดวกย่ิงขึ้น และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตแกสจากเตาแกสซิไฟเออร 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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