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บทคัดยอ
งานวิจั ย นี้มีวัต ถุ ประสงค เพื่อศึ ก ษาการประยุ ก ต ใช ฝาครอบเตาแก สชนิด วั สดุพรุ น (Porous Radiant
Recirculated Cover, PRRC) รวมกับภาชนะหุงตมในครัวเรือนชนิดตางๆ โดยทําการติดตั้งและทดสอบกับเตา
แกสหุงตมในครัวเรือน (Household cooking burner, HB) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2312-2549
ดวยวิธตี มน้ํา (Boiling test) เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงความรอน ( th ) และทําการตรวจวัดมลพิษที่เกิดจากการเผา
ไหมดวย จากการศึกษาพบวา ฝาครอบ (Porous Radiant Recirculated Cover, PRRC) มีผลตอ  th เมื่อใชงาน
รวมกับภาชนะหุงตมในครัวเรือนโดยที่ฝาครอบ PRRC(EP4+AP0) มี  th สูงที่สุด รองลงมาคือ PRRC(EP4+AP4),
PRRC(EP0+AP4), PRRC(EP0+AP0) ซึ่ ง  th มี ค า สู ง สุ ด ประมาณร อยละ 54, 48, 48, และ 39 ตามลํ า ดั บ มี
ปริมาณ CO และ NOX สูงสุดไมเกิน 200 ppm และ 120 ppm ตามลําดับ สวนอิทธิพลของภาชนะที่มีผลตอ  th
เมื่อใชงานรวมกับฝาครอบ PRRC ที่ Firing rate ตางๆ พบวาภาชนะหุงตมที่เหมาะสําหรับฝาครอบ PRRC ที่สุด
คือ หมอเบอร 22 cm เมื่อเทียบกับทุก ภาชนะที่ทําการทดสอบ โดย  th สูงสุดคิดเปนรอยละประมาณ 54 และมี
ปริมาณ CO และ NOX สูงสุดไมเกิน 160 ppm และ 160 ppm ตามลําดับ การประหยัด พลังงานของเตาที่ติดตั้ง
PRRC เทีย บกับ เตา HB พบว าฝาครอบ PRRC(EP4+AP0) มี ก ารประหยัด สู งสุด ร อยละ 30.19 รองลงมาคื อ
PRRC(EP4+AP4) และ PRRC(EP0+AP4) มีการประหยัดสูงสุดรอยละ 14.58 % ตามลําดับ
คําหลัก: เตาแกสหุงตมในครัวเรือน, ประสิทธิภาพเชิงความรอน, ฝาครอบเตาแกสชนิดวัสดุพรุน
Abstract
The objective of this research is to study the application of porous radian recirculated cover
(Porous Radiant Recirculated Cover, PRRC) with household cooking containers. Thermal efficiency and
pollutant emission of the PRRC installed with household cooking burner (HB) was investigated based on
Industrial Standard TIS 2312-2549. It was found that the (Porous Radiant Recirculated Cover, PRRC)
cover affects on  th when using with different household cooking containers. The highest thermal
efficiency of PRRC(EP4+AP0), PRRC(EP4+AP4), PRRC(EP0+AP4) and PRRC(EP0+AP0) installed with
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HB is approximately 54%, 48%, 48%, and 39%, respectively, and the maximum CO and NOX of not
higher than 200 ppm and 120 ppm for all cases, respectively. For the influence of different household
cooking containers, affects  th the usage with PRRC at different firing rates. The tests found out that the
containers that suits PRRC(EP4+AP0 best is the 22 cm diameter pot when compared with other test
containers, where the highest  th is 54% with the maximum quantity of CO and NOX not exceeding 160
ppm and 160 ppm respectively. Energy saving comparison of PRRC equipped with burners compared to
HB burners found out that the PRRC(EP4+AP0) has the highest energy saving of 30.19% conforms to
PRRC(EP4+AP4) and PRRC(EP0+AP4) with its maximum energy saving of 14.58 % respectively.
Keywords: Household cooking burner, Thermal efficiency, Porous Radiant Recirculated Cover
1. บทนํา
เนื่องจากปญหาสถานการณวิกฤติดานพลังงาน
ของโลกที่มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกป จาก
สถิติการใชพลังงานของกระทรวงพลังงาน [1] พบวาป
2552 ประเทศไทยมีก ารใชทรัพยากรธรรมชาติที่เปน
ผลิ ต ภัณฑ ปโตรเลี ยมอยา งกว า งขวางและมี ปริม าณ
การใช เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 8.2 เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2551
โดยเฉพาะแกสแอลพีจี (Liquefied petroleum gas,
LPG) ภาคครั วเรือนมีสัดสวนการบริ โภคคิด เปนรอย
ละ 59 ของปริมาณการบริโภคทั้งประเทศ ดังนั้นหาก
ตองการลดการใช พลั ง งานแก สแอลพี จี เ ตาแก สควร
ไดรับความสนใจกอนเปนอันดับแรก แตเตาแกสที่เรา
ใชงานอยูนั้นมีการเผาไหมในลักษณะเปด [2] ทําให
ไม สามารถนํ า ความร อนที่ ไ ด จ ากการเผาไหม มาใช
ประโยชนไ ดอยางเต็ม ที่ จึง มีก ารวิจัยเพื่อศึก ษาการ
เพิ่ม  th ลดการใช พลั ง งานและการปล อยมลพิษ ของ
เตาแก็สหุงตมอย างตอเนื่ อง เริ่ มจากพัฒ นาเตาแก ส
แรงดันสูง เปนเตาแกสที่มีปริมาณการใชแกสมากกวา
5.78 KW ตอหัวเตา
ดังนั้นกลุมวิจัยของ S.Jugjai [3,4,5,6] ไดวิจัย
และพั ฒ นาเตาแกสแรงดั นสู ง โดยเริ่มจาก สร างเตา
ตนแบบ (Porous Radiant Recirculated Burner,
PRRB) โดยใชหลักการหมุนเวียนความรอนจากไอเสีย
นํ า ไปอุ น อาก าศ ที่ ใ ช ใ นการเผาไหม (Preheat)
ปรับปรุงหัวเตาจากเดิม (Conventional burner, CB)

พั ฒ นาให เ ป นแบบหมุ น วน (Swirl burner, SB)
นอกจากนั้ น ยั ง ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ระยะห า ง
ระหว า งหั ว เตาแก ส กั บ ก น ภาชนะ (H/d) พบว า
สามารถเพิ่ม th เตาแกส KB-10 เฉลี่ยประมาณรอยละ
12 คิ ด เป น อั ต ราการประหยั ด ร อยละ 30 และหาก
ปรั บ ปรุง หั วเผาให เป นแบบ (Swirl burner, SB)
สามารถเพิ่ม  th ใหสูงขึ้นไดโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ
20 และเตาแก ส KB-5 มาใช ค วบคู กั บ Porous
Radiant Recirculated Burner (PRRB) พบวา  th
สูงสุดของเตาเฉลี่ยรอยละ 60 คิดเปนการประหยัดรอย
ละ 38 เมื่อเทียบกับเตาแกสทั่วไป
จากงานวิจัย ที่ก ลาวมาพบวา จะใหค วามสนใจ
เฉพาะเตาแรงดันสูงคือ KB-5 และ KB-10 รวมทั้งการ
พัฒนาประสิทธิภ าพดั งกลาวเมื่ อนํามาประยุกตใชใน
ชีวิต ประจําวั นมีข อจํ ากัด อยูห ลายประการ อาทิ การ
เปลี่ ย นแปลงโครงสรางของเตาที่ ใช งานอยูเดิ ม และ
ขี ด จํ า กั ด ด า นการใช ง านจริ ง ร ว มกั บ ภาชนะต า งๆ
รวมทั้งปญหาดานสิทธิบัตร
ดัง นั้ น จริ น ทร เจนจิ ต ต และอนิ รุ ต ต มั ท ธุ จั ก ร
[7,10] จึงไดออกแบบและสรางฝาครอบเตาแกสชนิ ด
วัสดุ พรุน (Porous Radiant Recirculated Cover,
PRRC) โดยนําหลักการหมุนเวีย นความรอน [8] มา
ประยุก ต ใชรวมกั บเตาแก สแรงดันต่ํ า ตามมาตรฐาน
มอก. 2312-2549 [9] พบวาสามารถเพิ่ม  th ใหสูงขึ้น
ประมาณรอยละ12 และคิดเปน การประหยัดประมาณ
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ร อ ยละ 20 ต อ มาได ศึ ก ษาพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง
อิทธิพลของวัสดุพรุนที่ติด ตั้งในฝาครอบเตาแกสชนิด
วัสดุพรุนตอประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสหุง
ตมในครัวเรือน พบวา เตาแกสที่ติดตั้ง PRRC(EP4+
AP4) มี ค า  th สู ง ที่ สุด ร อยละ 48 คิ ด เป น การ
ประหยั ด ประมาณร อยละ14.58 โดยมี ป ริ มาณ CO
และ NOX มีคาสูงสุด ไมเกิน 124 ppm และ 120 ppm
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาหากเพิ่มหรือลดจํานวน
แผ นของวั สดุ พ รุ น ที่ ติ ด ตั้ ง ใน PRRC เป น PRRC
(EP2+ AP2) และ PRRC (EP6+ AP6) พบวาคา  th
สูงสุดมีคาลดลงเปน 38% และ 32% ตามลําดับ แตใน
การใชงานในชีวติ ประจําวันนั้น ภาชนะที่นํามาใชจะมี
หลายขนาด หลายรูป รา ง และหลายชนิด ซึ่ง ยัง ไม มี
การศึกษาในประเด็นดังกลาว

B คือ ความดันบรรยากาศขณะทดสอบ (kPa)
Pm คือ ความดันของแกสทดสอบ (kPa)
S คือ ความดันของไอน้ําอิ่มตัวที่ tg oC (kPa)
2.2 การประหยัดพลังงาน (% Energy saving)
การประหยัดพลังงานของเตาแกสหุงตมหาไดจาก
สมการที่ 2 คือ
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เมื่อ th,1 คือ ประสิทธิภาพเชิงความรอนเตาตัวที่ 1
th,2 คือ ประสิทธิภาพเชิงความรอนเตาตัวที่ 2
3. อุปกรณการทดลอง
3.1 อุปกรณการทดลอง

ดั ง นั้ นในงานวิ จั ย นี้จึ ง ได ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม โดยให
คว ามสนใจ เรื่ อ ง ก ารนํ า ฝาค รอบ PRRC มา
ประยุ ก ต ใช จริ ง โดยศึ ก ษาถึ ง อิ ทธิ พลของฝาครอบ
PRRC ที่มีผลตอ th ของภาชนะหุงตมชนิด ตางๆอาทิ
หมอเบอร 16 cm, 18 cm, 22 cm และกระทะ 33 cm
ตามลําดับ รวมทั้งการปลอยมลพิษ
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 ประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal efficiency)
การทดสอบ th ในการศึกษานี้ใชก ารทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก. 2312- 2549 [9] หาไดจากสมการที่ 1
 m  C  (t 2  t1 ) 273  t g
101.3 
 th ,%  
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(1)

คือ มวลของน้ําที่ใชในการทดสอบ (kg)
คือ คาความรอนจําเพาะของน้ํา ( MJ/kgK)
คือ อุณหภูมิเริ่มตนของน้ํา (oC)
คือ อุณหภูมิสุดทายของน้ํา (oC)
คือ ปริมาณของแกสที่ใชทดสอบ (m3)
คือ LHVLPG (MJ/m3) ที่ความดัน 101.3 kPa
คือ อุณหภูมิของแกสทดสอบ (oC)

รูปที่ 1 อุปกรณที่ใชในการทดลอง
จากรูปที่ 1 อุปกรณทดลองตามมาตรฐาน มอก.
2312-2549 [9] ประกอบไปดวย
1. ฝาครอบชนิ ด วั สดุ พ รุ น Porous Radiant
Recirculated Cover (PRRC) มีรายละเอียด
กลาวไวแลวใน [7,10] ดังแสดงในรูปที่ 1
2. เตาแกสลักกี้เฟลมรุน AT–502 แบบหัวเดียว
3. Gas flow meter ใชยี่หอ Nitto รุน K-2012
4. ภาชนะที่ใชในการทดสอบ
5. U-tube manometer
6. อุปกรณดักแกสไอเสีย (Hood)
7. ถังแกสและหัวปรับความดัน
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8. Exhaust gas analyzer (Testo รุน350 – XL)
9. Data logger และ Thermocouple type K
10. คอมพิวเตอรที่ใชประเมินผลขอมูล

รูปที่ 2 ฝาครอบเตาแกสชนิดวัสดุพรุน PRRC
รูปที่ 2 แสดงการติดตั้งฝาครอบเตาแก็สชนิด วัสดุ
พรุน (Porous Radiant Recirculated Cover, PRRC)
ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนหลั ก ซึ่งสามารถแยกชิ้นสว น
ออกจากกันได คือ สวนลางจะเปนเตาแกสหุงตมแอล
พี จี ใ นครั ว เรื อนมาตรฐาน (Household cooking
burner, HB) ทั่วๆ ไป สวนบนเปนฝาครอบเตาแบบ
วัสดุ พรุ น (Porous Radiant Recirculated Cover,
PRRC) เมื่อแกสความดันต่ําที่ใชงานปกติถูกพนออก
จากรู พนแก สเขา ไปในทอผสม อากาศส วนแรกที่ อยู
บริ เวณใกล ๆ จะถู ก ชั ก นํ า ผ า นช องอากาศส วนแรก
(Primary air) เขาไปในทอผสมพรอมๆ กับแกส โดย
อาศั ย หลั ก การถ า ยเทโมเมนตั ม ระหว า งแก ส และ
อากาศโดยรอบ ดวยวิธีการดังกลาวอากาศสวนแรกจะ
มีคาประมาณ 50 – 70 % ของปริมาณอากาศที่จําเปน
เพื่ อ การเผาไหม ที่ ส มบู ร ณ จากนั้ น ส ว นผสมของ
อากาศสว นแรกและแกสจะไหลผานรูพนแกสและถู ก
จุ ด ประกายไฟ ด วยวิ ธี ที่เหมาะสม เช น ใช เปลวล อ
(Pilot flame) หรือการ spark ในขณะเดียวกันอากาศ
ส วนที่ สอง(Secondary air) จะถู ก ชั ก นํ า เข า มาจาก
ดานขางเปลวไฟและจากดานลางหัวเผา ซึ่งทําใหเปน
ชองวางไว ระหวา งหั วเผาวงในกับ วงนอก ทั้งนี้ โดย
อาศัย การถ ายเทโมเมนตั น และแรงลอยตัวของแก ส

ร อนที่ จ ะขยายตั วและลอยสู ง ขึ้ น ช วยทํ า ให อากาศ
โดยรอบที่เย็นกวาถูกดูดเขามาผสมกับเปลวไฟไดมาก
ขึ้นและสงผลใหการเผาไหมสมบูรณดียิ่งขึ้น เมื่อไอเสีย
ร อ นจากการเผาไหม ไ หลผ า น Emitting porous
medium (EP) ดังแสดงในรูป ที่ 2 โดยวัสดุพรุนชุดนี้
จะทํา หนา ที่ เปลี่ ยนแปลงแก สรอนที่เกิ ดจากการเผา
ไหมใหเปนการแผรังสีความรอนสู Absorbing porous
medium (AP) วัสดุพรุนชุด นี้จะทําหนาที่เปนตัวเก็บ
ความรอนที่ไดจากการแผรังสีค วามรอนจาก Emitting
porous medium ทําใหอากาศเย็นมีอุณหภูมิสูงขึ้นเปน
การอุนอากาศ (Preheat) ในระบบการเผาไหมที่มีการ
หมุนเวียนความร อนดว ยอุนอากาศกอนการเผาไหม
จากหลักการดังกลาวมีผลทําใหประสิทธิภาพเชิงความ
ร อนของเตาแก สหุ งต มนี้ สูง ขึ้น และยั งสามารถชว ย
ประหยัดแกสหุงตมไดดวย
4. ผลการทดลอง
เพื่อใหทราบถึงอิทธิพลของฝาครอบ PRRC เมื่อ
ใช ง านร ว มกั บ เตาแก ส แบบมาตรฐาน (HB) และ
ภาชนะหุงตมในครัวเรือนอาทิ หมอเบอร 16 cm, 18
cm, 22 cm และกระทะ 33 cm ในการทดลองใชวัสดุ
พรุนที่ทํามาจากตาขายสแตนเลส (Wire mesh) ขนาด
20 Mesh/inch คิด เปน Porosity เทากับ 0.76 ตัดให
เปนวงกลมวางซอนทับกันจํานวน 4 แผนที่ Emitting
porous medium (EP4) และ Absorbing porous
medium (AP4) หากฝาครอบ PRRC ไมมีการติดตั้ง
วัสดุพรุนสัญลักษณ คือ PRRC(EP0+AP0)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

รูปที่ 3 การใชงานฝาครอบ PRRC กับภาชนะหุงตม
(ก) ฝาครอบ PRRC (ข) หมอเบอร 16 cm (ค) หมอ
เบอร 18 cm (ง) หมอเบอร 22 cm (จ) กระทะ 33 cm
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ลงสูที่หองอุนอากาศไดสะดวกและมีปริมาณเพียงพอตอการ
เผาไหมจึงทําให th สูงดัง รูปที่ 4
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รูปที่ 4 อิทธิพลของฝาครอบตอ  th ที่ Fr ตางๆ
จากรูปที่ 6 แสดงปริมาณ CO ของเตาแบบตางๆ เมื่อ
พิจารณาเตา HB จะพบวา ปริมาณ CO จะมีคาลดลง
เมื่อ Firing rate เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากเมื่อ Firing rate
เพิ่มขึ้นจะทําใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณมากขึ้นจึงทํา
ใหปริมาณ CO ลดต่ําลงเมื่อพิจารณาเตา PRRC
พบวา ปริมาณ CO จะมีลดลงเมื่อ Firing rate มีคา

100
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0

T1 , C

4.1 อิทธิพลของชนิดฝาครอบ PRRC
4.1.1 ทดสอบกับหมอเบอร 22 cm
จากรูปที่ 4 แสดงอิทธิพลของฝาครอบตอ  th ที่
Fr ตางๆ เมื่อพิจารณา PRRC(EP4+AP4) พบวา  th
จะมีแนวโนมลดลงเมื่อ Firing rate เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ปริ มาณความร อนที่ เพิ่ มขึ้ นไม ไ ด นํา ไปใช ป ระโยชน
มากขึ้นเทาที่ค วร แตทําใหเกิด การสูญเสีย ความรอน
ไปกับสภาวะแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นและเปนไปในแนวทาง
เดียวกันสําหรับทุกกรณี ซึ่ง th สูงที่สุดคิดเปนรอยละ
48 ที่ Firing rate 1.78 kW (Fr คือ อัต ราการไหลของ
แกสคูณกั บคาความรอนของแกส : m•g × LHVLPG)
และเมื่ อ พิ จ ารณา PRRC(EP4+AP0) พบว า  th สู ง
ที่สุด คิ ด เป นร อยละ 54 ที่ Firing rate 3.59 kW
เนื่ อ งมาจาก PRRC(EP4+AP0) ไม มี วั ส ดุ พ รุ น
Absorbing porous medium (AP) จึงทําใหอากาศไหล
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รูปที่ 5 อิทธิพลของ Fr ตออุณหภูมิ T1
เพิ่มขึ้นจนกระทั่ง 4.49 kW หลังจากนั้น ปริมาณ
CO จะมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยอาจเนื่องมาจากเมื่อ Firing
rate เพิ่มขึ้นจะทําใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณมากขึ้น
และ เมื่อพิจารณาปริมาณ CO ที่ Firing rate ตางๆ
พบวา ปริมาณ CO ของเตา HB มีคาสูงที่สุดรองลงมา
คื อ PRRC( EP4+AP0) , PRRC( EP0+AP4) ,
PRRC( EP0+AP0) แ ล ะ PRRC( EP4+AP4) ซึ่ ง มี
คาสูงสุด ประมาณ 350 ppm, 200 ppm, 160 ppm,
140 ppm และ 130 ppm ตามลํ าดับ เนื่ องมาจาก
อุณหภูมิของ Primary air (T1) ของเตาที่ติดตั้ง PRRC
มี ค า สู ง กว า เตา HB จึ งส งผลให เกิด การเผาไหม ที่
สมบูรณ
รูปที่ 7 แสดงปริมาณ NOx ของเตาแบบตางๆ เมื่อ
พิจารณาเตาแบบ HB พบวา NOx จะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ
Firing rate สู ง ขึ้น ทํ าใหเกิ ด การเผาไหมที่ สมบู รณ
สงผลให NOx มีคาสอดคลองกับปริมาณ CO ในรูปที่
6 และเมื่อพิจารณาเตา PRRC มีแนวโนมไปในทิศทาง
เดี ย วกั น โดยปริ มาณ NOx ของเตาทั้ ง 4 แบบมี
ปริมาณที่ใกลเคียงกันทุกๆ Firing rate ดังรูปที่ 7
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NOx, ppm (corrected to 0 % O2)

รูปที่ 6 ปริมาณ CO เตาที่ติดตั้ง PRRC แบบตางๆ
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รูปที่ 7 ปริมาณ NOX เตาที่ติดตั้ง PRRC แบบตางๆ

4.1.2 ทดสอบกับกระทะ 33 cm
รูปที่ 8 แสดงอิทธิพลของฝาครอบตอ  th ที่
Fr ตางๆ เมื่อพิจารณาเตา HB พบวาเมื่อ Firing rate
สูงขึ้น  th จะมีคา ลดลง เนื่องจาก Firing rate เพิ่ ม
สู ง ขึ้ น ปริ ม าณความร อ นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ไม ไ ด นํ า ไปใช
ประโยชนมากขึ้นเท าที่ควร แตทํ าใหเกิดการสูญเสี ย
ความร อ นไปกั บ สภาวะแวดล อ มเพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยมี
คาสูงสุดประมาณ 42 % ที่ Firing rate เทากับ 1.78 kW
อัน และจะเปนไปในแนวทางเดียวกัน PRRC ทุกกรณี
หากพิ จ ารณา Firing rate ต า งๆ พบว า PRRC
(EP4+AP0) มี  th สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ PRRC
( EP4+AP4) , PRRC
( EP0+AP0) และPRRC

(EP0+AP4) โดยมี  th สูงที่สุดคิดเปนรอยละ 36, 35,
34 และ 30 ตามลําดับ เนื่องมาจากเตาที่ติดตั้ง PRRC
มี ก ารหมุ น เวี ย นความร อนจากแก็ ส ไอเสี ย จึ ง ทํ า ให
Primary air (T1) มีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 8
จากรู ป ที่ 10 แสดงปริ ม าณ CO ของเตาแบบ
ตางๆ เมื่อพิจารณาเตา HB จะพบวา ปริมาณ CO จะ
มีคาลดลงเมื่อ Firing rate เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากเกิ ด
การเผาไหมที่สมบูรณมากขึ้นจึงทําใหป ริมาณ CO ลด
ต่ําลงและเมื่อพิจารณา Firing rate 4.49 kW ถึง 7.19
kW พบวาปริมาณ CO จะมีคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
เผาไหม ไ ม สมบู ร ณ ซึ่ ง ทุ ก กรณี จ ะมี แ นวโน ม ไปใน
ทิศทางเดีย วกันซึ่งปริมาณ CO เตา HB มีคาสูงที่สุด
รองลงมาคื อ PRRC(EP4+AP0),PRRC(EP0+AP4),
PRRC(EP0+AP0) และPRRC(EP4+AP4) ตามลําดับ
ซึ่งคาสูงสุด ประมาณ 280 ppm, 200 ppm, 150 ppm,
150 ppm และ 50 ppm ตามลํา ดับ เนื่ องมาจาก
อุณหภูมิของ Primary air (T1) ของเตาที่ติดตั้ง PRRC
มี ค า สู ง กว า เตา HB จึ งส งผลให เกิด การเผาไหม ที่
สมบูรณ
รูปที่ 11 แสดงปริมาณ NOx ของเตาแบบตางๆ
เมื่อพิจารณาเตา HB พบวา ปริมาณ NOx จะมีคาเพิ่ม
สูงที่สุดเนื่องจาก Firing rate สูงขึ้นทําใหเกิดการเผา
ไหม ที่ สมบู รณ ซึ่ง ฝาครอบ PRRC ก็ มีแนวโน มไป
ในทางทางเดียวกัน

 ,%
th

CO, ppm (corrected to 0 % O2)
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รูปที่ 8 อิทธิพลของฝาครอบตอ  th ที่ Fr ตางๆ
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รูปที่ 9 อิทธิพลของ Fr ตออุณหภูมิ T1
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4.2 อิทธิพลของภาชนะ
จากรู ปที่ 12 แสดงอิทธิพ ลของภาชนะต อ
 th ที่ Firing rate ตางๆ เมื่อพิจารณาหมอเบอร 22
cm พบวา th มีคาสูงสุด เนื่องจากการ Preheat ดังรูป
ที่ 12 ซึ่ง th มีคามากที่สุดคิด เปนรอยละ 54 และเมื่อ
พิจารณากระทะ 33 cm พบวา  th มีคาสูงสุดคิด เปน
รอยละ 36 เนื่องมาจากอิทธิพลความสูงของกนกระทะ
กับหัวเตาแกสมากเกินไป (ประมาณ 3.5 cm) จึงทํา
ให เปลวไฟจะไม สูงเพี ย งพอที่ จะสั มผั สก นภาชนะได
 th จึงลดลงถึงแมวาจะมีการ Preheat ก็ต ามและเมื่อ
พิจารณาหมอ 16 cm และ 18 cm มี  th ที่ไมสูงมาก
นัก เนื่องจาก ขนาดของภาชนะที่ใชในการแลกเปลี่ยน
ความรอนมี ขนาดเล็ก จึ งทําให เกิ ด การสู ญเสีย ความ
รอนไปกับสภาวะแวดลอม รวมทั้งไมเกิดการ Preheat
ดังรูปที่ 13
รูปที่ 14 แสดงปริมาณ CO ตลอดชวง Firing rate
พิจารณา หมอเบอร 16 cm พบวา CO มีคาสูงที่สุด
เนื่องจากไมมีการ Preheat ทําใหเกิดการเผาไหมที่ไม
สมบู รณ และเมื่ อ Firing rate เพิ่ มขึ้น พบว า CO มี
ปริม าณลดลงซึ่ ง ทุ ก กรณี จะมี แ นวโน ม ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันยกเวน กระทะ 33 cm พบวา CO มีปริมาณที่
ต่ําที่สุดเนื่องมาจาก มีการ Preheat ดังรูปที่ 13
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NOx, ppm (corrected to 0 % O2)

รูปที่ 10 ปริมาณ CO เตาที่ติดตั้ง PRRC แบบตางๆ
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รูปที่ 11 ปริมาณ NOX เตาที่ติดตั้ง PRRC แบบตางๆ
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รูปที่ 12 อิทธิพลของภาชนะตอ  th ที่ Fr ตางๆ
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รูปที่ 15 แสดงปริมาณ NOx ของเตาแบบตางๆ
พบว า ปริ ม าณ NOx จะมี ค า เพิ่ ม สู ง ที่ สุ ด เนื่ องจาก
Firing rate สู ง ขึ้น ทํ าใหเกิ ด การเผาไหมที่ สมบู รณ
สงผลให NOx มีคาสอดคลองกับ CO ในรูปที่ 14
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รูปที่ 14 ปริมาณ CO ภาชนะหุงตมที่ Fr ตางๆ
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40

% Energy saving

CO, ppm (corrected to 0 % O2)

รูปที่ 13 อิทธิพลของ Fr ตออุณหภูมิ T1

4.3 การประหยัดพลังงาน (% Energy saving)
รูปที่16 แสดงการประหยัดพลังงานของเตาที่
ติดตั้ง PRRC พบวา ฝาครอบ PRRC(EP4+AP0) มี
การประหยัด สู ง สุด เทากั บ 30.19 % สําหรั บเตาที่
ติดตั้ ง PRRC(EP0+AP4) และ PRRC(EP4+AP4) มี
การประหยัดสูงสุด 14.58 %

6.29

7.19

Fr, kW

รูปที่ 15 ปริมาณ NOX ภาชนะหุงตมที่ Fr ตางๆ

รูปที่ 16 การประหยัดพลังงานของเตาที่ติดตั้ง PRRC
5. สรุป
5.1 สามารถใชฝาครอบ PRRC รวมกับภาชนะหุง
ตมไดปกติ ซึ่งจากการทดลองพบวา  th สูงที่สุดจะอยู
ที่หมอเบอร 22 cm เนื่องจากการ Preheat ของการ
อุนอากาศกอนการเผาไหม
5.2 ฝาครอบ PRRC(EP4+AP0) จะมี  th สู ง
ที่สุด ประมาณรอยละ 54 มี CO , NOX ไมเกิน 50
ppm, 53 ppm เมื่อใชงานรวมกับหมอเบอร 22 cm
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6. กิตติกรรมประกาศ
ผู เ ขี ย น ข อ ข อ บ คุ ณ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สนพ.) ที่ให
การสนับสนุนทุนวิจัย และ ดร.บัณฑิต กฤตาคม คณะ
วิ ศ ว ก รรม ศ า สต ร แล ะสถ า ป ตย ก ร รม ศ า สต ร
มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน ที่ ให ค วาม
อนุ เคราะห เครื่ อง Exhaust gas analyzer และ
คําแนะนํา นายมหิดล สารีบุตร และนายวิษณุ สารทอง
นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ชั้ น ป ที่ 4
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ที่ชวยเหลือในการทําการ
ทดลองและรวบรวมขอมูล รวมถึงขอขอบคุณอาจารย
ประจํ า ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่อ งกล มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ทุกทานที่ใหคําแนะนําเสนอแนะ
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