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บทคัดยอ 

การศึกษาปญหาพิเศษนี้เพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพของเชื้อเพลิงชีวมวล  

อัดแทง ไดแก ความชื้น สี ความแข็ง และประสิทธิภาพการใชงานของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง ไดแก 

ปริมาณเถา คาพลังงานความรอน และปริมาณกาซ  อัตราการเผาไหม และประสิทธิภาพการใชงาน

ของเชื้อเพลิง รวมท้ังทําการศึกษาความพึงพอใจในการใชเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงท่ีใชกับ 

เตาชีวมวลแบบดาวนดราฟทแกสซิไฟเออร ผลการตรวจสอบพบวาเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบอัดแทง 

เหงามันสําปะหลัง และชานออย มีความชื้นสุดทายเฉลี่ยอยูท่ี 0.007, 0.06 และ0.05 เปอรเซ็นต

มาตรฐานแหง ตามลําดับ มีคาการวัดสี L เฉลี่ย 48.46, 40.17, 55.62 ตามลําดับ มีคา a เฉลี่ย 6.79, 

6.69 และ 5.16 ตามลําดับ มีคา b เฉลี่ย 21.95, 16.95 และ 18.66 ตามลําดับ คาพลังงานความรอน 

4933.54, 6259.25 และ 5368.61 แคลอรีตอกรัม ตามลําดับ โดยเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงท่ีมี

คุณภาพสูงและอยูในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนถานอัดแทง คือ เศษไมยางพารา ซ่ึงมีความชื้นสุดทาย

เฉลี่ยอยูท่ี 0.08 เปอรเซ็นต คาทนทานตอแรงกดอัดหรือคาความแข็งอยูท่ี 28.04 กิโลกรัมตอตาราง

เซนติเมตร ปริมาณเถา 5.71 เปอรเซ็นต คาพลังงานความรอนเฉลี่ยอยูท่ี 6047.76 แคลอรี 

ตอกรัม เม่ือทําการเผาไหมจะไดแกสไฮโดรเจนซัลไฟต (H2S) เฉลี่ยอยูท่ี 3.00 ppm แกสออกซิเจน 

(O2) เฉลี่ยอยูท่ี 18.60 เปอรเซ็นต และแกส LEL (มีเทน) เฉลี่ยอยูท่ี 12.66 เปอรเซ็นต ซ่ึงจะไมมีแกส

คารบอนมอนอกไซด (CO) มีอัตราการเผาไหม 7.36 กรัมตอนาที และมีประสิทธิภาพการใชงานของ
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เชื้อเพลิงเทากับ  2.60 เปอรเซ็นต โดยความพึงพอใจของผูประเมินท่ีมีตอเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง

ทางดานกายภาพและดานประสิทธิภาพอยูในระดับมาก  

 

คําสําคัญ: ชีวมวล เชื้อเพลิงชีวมวล เตาชีวมวลแบบอากาศไหลลง 

 

ABSTRACT 

The objectives of this special study were to testing physical moisture 

color, hardness. And biomass piece fuel is ash, thermal energy, gas  volume, rate 

combustion and use biomass fuel efficiency. And study delight biomass fuel 

efficiency use biomass downdraft gasifier stove. Biomass testing husk, cassava 

rhizome, bagasse and para rubber final moisture content  is 0.007, 0.06, 0.05, 0.08 

%db respectively. L color average is 48, 46, 40.17,55.62, 42.35 respectively. A color 

average is 6.79, 6.69, 5.16, 7.90 respectively. B color average is 21.95, 16.95, 18.66, 

17.32 respectively. Thermal energy is 4933.54, 6259.25, 5368.61, 6047.76 cal/g 

respectively. Biomass fuel high efficiency and charcoal briquettes community 

standards is Para rubber.Biomass fuel high efficiency and charcoal briquettes 

community standards is Para rubber. Final moisture content average is 0.08 %  

hardness is 28.04 kg/cm2 ash is 5.71% thermal energy average is 6047.76 cal/g.  (H2S) 

average is 3.00 ppm, (O2) average is 18.60 % and  (LEL)  average is 12.66 ( CO ) is 0% 

rate combustion is 7.36 g/min and use biomass fuel efficiency is 2.60% Delight 

biomass fuel efficiency physical and efficiency is very levels. 

 

Keywords: Biomass, biomass fuel, biomass downdraft gasifier stove 

 

1. บทนํา 

       ในปจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยาง

รวดเร็ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม สงผลใหอัตราความตองการใชพลังงาน

เพ่ิมสูงข้ึนจากในอดีตและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในอนาคต นอกจากนี้พลังงานยังเปนปจจัยท่ี

สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาตางๆ ไดแก การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม และขนสง 

ตลอดจนสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ ยิ่งกวานั้นระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยังมีความสัมพันธ

โดยตรงกับอัตราการใชพลังงาน (ประทีป ปนทวม, 2538) ในภาคอุตสาหกรรมแหลงพลังงานท่ีใชใน
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โรงงาน คือ ถานหิน กาซธรรมชาติ และน้ํามันเตา ซ่ึงเปนแหลงพลังงานท่ีมีจํากัดในประเทศ ทําให

ตองจัดหาแหลงพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนใหเพียงพอกับความตองการ โดยในแตละปประเทศไทยตองใชเงิน

จํานวนมากในการจัดหาพลังงาน ซ่ึงสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ ทําใหตองสูญเสียเงินตรา

ออกนอกประเทศเปนจํานวนมากและมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน (ศิราวุธ สาระขันธ, 2553) เนื่องจากประเทศ

ไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมาก เชน ขาว มันสําปะหลัง ออย 

ยางพารา น้ํามันปาลม เปนตน อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑทางการเกษตรเหลานี้สามารถนํามาใช

ประโยชนในดานการผลิตพลังงานได ซ่ึงเรารูจักวัสดุท่ีเหลือใชดังกลาวนี้วา ชีวมวล 

 ชีวมวลสามารถนํามาใชเปนพลังงานไดในหลายรูแบบ เชน ถานชีวมวล กาซชีวมวล และกาซ

ชีวภาพ ชีวมวลจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีนาสนใจเพ่ือนํามาใชทดแทนพลังงาน มีการศึกษาวิจัยมากมาย

เพ่ือนําชีวมวลตางๆมาใชงาน ชีวมวลเหลานี้หากนํามาเผาไหมโดยตรงจะสะดวกและงายตอการใชงาน 

และไมตองเปลี่ยนรูปเปนอยางอ่ืน แตการนําชีวมวลมาเปนเชื้อเพลิงก็ยังมีปญหาอยูหลายอยาง เชน 

คาความชื้นของชีวมวล คาความรอนของเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีมีคาต่ํา โดยปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอีก

ปญหาหนึ่ง คือ ปญหาท่ีเกิดจากองคประกอบหนึ่งของชีวมวล เรียกวา เถา การท่ีมีเถามากในเศษวัสดุ

ทางการเกษตรจะสงผลใหการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลมีปญหาและมีผลตอเครื่องหรือเตาเผาหรือ

แมกระท่ังกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวมวล เชน กระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็ว ลิควิดแฟคชั่น 

คารบอไนเซชั่นและแกสซิฟเคชั่น เปนตน นอกจากนี้เตาท่ีเปนอุปกรณในครัวเรือนท่ีทุกบานจะขาด

ไมได ยิ่งเฉพาะกับเตาถานหรือเตาอังโล แตเตาถานท่ีใชอยูตามครัวเรือนในปจจุบันยังเปนเตาท่ีไมคอย

มีประสิทธิภาพ มีขนาดท่ีไมเหมาะสมกับการใชงาน ใชเชื้อเพลิงในการเผาไหมสูง เนื่องจากเปนเตาท่ี

ไมไดออกแบบมาใหมีประสิทธิภาพในการใหความรอนและประหยัดพลังงาน และยังมีควันไฟเกิดข้ึน

เยอะ สามารถจุดติดไฟไดยากและไมสามารถปรับความแรงของไฟไดตามตองการ ตอมาไดมีผูพัฒนา

เตาถานและเตาอังโลแบบเกาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงเทียบกับการใช

พลังงานชีวมวลใหคุมคา โดยการใชเชื้อเพลิงชีวมวลจากแกลบ ข้ีเลื่อย เศษใบไมหรือเศษไมฟน     

เปนตน แตถึงแมวาจะเปนเตาท่ีมีขนาดกะทัดรัด ใชตนทุนเชื้อเพลิงต่ํา เนื่องจากนําเศษใบไม ข้ีเลื่อย 

ท่ีมาใชเปนเชื้อเพลิง ใหควันและข้ีเถานอย แตก็ยังไมสามารถเผาไหมไดอยางสมบูรณ เชื้อเพลิงก็เผา

ไหมไดไมนานเทาท่ีตองการ เพราะใชเชื้อเพลิงท่ีไมไดแปรรูป จึงไดมีการพัฒนาการสรางเตาชีวมวล

เปนเตาผลิตกาซเชื้อเพลิง  

 การนําเชื้อเพลิงชีวมวลมาใชโดยท่ีไมมีการแปรรูปหรืออัดแทงก็จะทําใหไดเชื้อเพลิงท่ีไมมี

ประสิทธิภาพในการเผาไหม โดยการอัดแทงเชื้อเพลิงสามารถทําไดท้ังแบบอัดรอนและแบบอัดเย็น ซ่ึง

กระบวนการอัดเชื้อเพลิงแบบอัดรอน เปนกระบวนการอัดท่ีใชความรอนจากขดลวดความรอนภายใต

แรงดันสูง และระบบอัดเชื้อเพลิงแบบอัดเย็น เปนกระบวนการท่ีไมใชความรอน แตเปนการนําวัสดุท่ี

ตองการไปผานการเผากอนและทําการผสมกับตัวประสาน ซ่ึงข้ันตอนการอัดของท้ัง         2 แบบ 
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แตกตางกันแตไดผลผลิตเหมือนกัน ตอมาจึงไดมีการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน แกลบ ข้ี

เลื่อย และชานออยมาทําเปนเชื้อเพลิง โดยนํามาบดและอัดเปนกอนเชื้อเพลิง (กัญจนา บุญยเกียรติ 

และ เพียรพรรค ทัศคร, 2545) และไดมีการศึกษาเปรียบเทียบพลังงานความรอนจากถานอัดแกลบก

กับใบไมแหงดวยเครื่อง Auto Bomb Calorimeter (นนทพันธ จันทรธนูเดช, 2552) นอกจากนี้ยังได

มีการศึกษาพัฒนาการใชเตาชีวมวลโดยใชแทงเชื้อเพลิงจากแกลบและแทงเชื้อเพลิงจากข้ีเลื่อย 

(Bhattacharya, 2003) และไดมีการศึกษาถึงการยอมรับการใชเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเขียวใน

ครัวเรือนชนบท (นฤมล พินเพียบ, 2543) เปนตน 

 ถึงแมเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงจะถูกนํามาใชงานแลวและเปนท่ียอมรับในปจจุบัน แตกอนท่ีจะ

นําเชื้อเพลิงชีวมวลมาใชนั้นจําเปนตองทราบถึงคาความรอนท่ีไดจากเชื้อเพลิงชีวมวล ความชื้นของ

เชื้อเพลิงชีวมวล ปริมาณข้ีเถาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล รวมท้ังขนาดและความ

หนาแนนของเชื้อเพลิงชีวมวล จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพและ 

ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวมวล เพ่ือท่ีจะไดเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีดีและมีประสิทธิภาพการเผาไหมสูง 

และนอกจากนี้จําเปนตองมีการศึกษาความพึงพอใจจากผูท่ีไดใชเชื้อเพลิงชีวมวล วามีความพึงพอใจ

ในการใชเชื้อเพลิง ชีวมวลหรือไม จะไดเปนแนวทางในการนําเชื้อเพลิงชีวมวลไปใชในชุมชนและใน

ครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 

    2.1 ตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง 

    2.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง 

    2.3 ศึกษาความพึงพอใจในการใชเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

    3.1 กระบวนการอัดกอนเชื้อเพลิงชีวมวล 

          3.1.1ทําการชั่งน้ําหนักของชีวมวลท่ีบดแลวทุกชนิดใหไดตามสัดสวนท่ีตอง 

การทดลอง  

         3.1.2 นําวัตถุดิบท้ังหมดปอนเขาสูเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแข็งโดยจะใสลงใน        

ถังพักปอน  

         3.1.3 นําภาชนะมารองชีวมวลท่ียังไมเปนแทงในขณะเริ่มอัด เนื่องจากใน 

ระยะแรก ๆ มวลของวัตถุดิบท้ังหมดยังไมเต็มกระบอกอัดจึงยังไมติดเปนกอน รอจนกระท่ังเชื้อเพลิง

ติดกันเปนแทงยาว  

 3.1.4  ตัดแทงเชื้อเพลิงออกเปนทอนโดยใหมีความยาวทอนละ 10 เซนติเมตร 
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3.1.5 เปลี่ยนขนาดของชีวมวลตาง ๆ ตามท่ีตองการทดลอง แลวผลิตเปนแทง 

เชื้อเพลิงจนครบทุกชนิด 

  3.1.6 นําแทงเชื้อเพลิงท่ีอัดไปตากแดดหรืออบท่ีอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส จนมี

ความชื้นประมาณ 10 เปอรเซ็นต มาตรฐานแหง 

  3.1.7 จะไดแทงเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีอัดเสร็จแลว 

     3.2 สวนประกอบตางๆของเตาแกสชีวมวลแบบ ดาวนดราฟทแกสซิไฟเออร 

 

   
ภาพประกอบ 1 แสดงสวนประกอบตางๆของเตาชีวมวลแบบดาวนดราฟทแกสซิไฟเออร 

1. เครื่องกําเนิดกระแสลม  2. ทอนําอากาศเขา  3. ชองระบายข้ีเถา  4. หองเผาไหม  5. ฝาเปดปด

ใสเชื้อเพลิง  6. ไซโคลน  7. ทอสงอากาศไปหัวเตาแก็ส  8. ทอนําแก็ส  9. หัวเตาแก็สแรงดันสูง 

(KB4) 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 เตาแกสชีวมวลแบบดาวน ดราฟทแกสซิไฟเออรโดยใชหองเผาแบบเวนจูรี 

                    และติดตั้งไซโคลน 
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4. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยนี้มุงหมายเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อเพลงชีวมวลอัดแทงท่ีใชกับเตา 

ชีวมวลแบบดาวนดราฟทแกซซิไฟเออร โดยทําการตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพ ไดแก 

ตรวจสอบความชื้น ตรวจสอบสี ตรวจสอบความแข็ง และทําการตรวจสอบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง

ชีวมวลอัดแทง ไดแก ปริมาณเถา คาพลังงานความรอน และปริมาณกาซ  อัตราการเผาไหม 

ประสิทธิภาพการใชงานของเชื้อเพลิง และทําการศึกษาความพึงพอใจในการใชเชื้อเพลิงชีวมวลอัด

แทงท่ีใชกับเตาชีวมวลแบบดาวนดราฟทแกสซิไฟเออร 

 

ตารางท่ี 1 คาความแข็งของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง 

 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง 
คาความแข็ง 

(กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร) 

แกลบ 20.824 

เหงามันสําปะหลัง 28.467 

ชานออย 24.800 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ปริมาณเถาของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงจากเตาอ้ังโลและเตาชีวมวลแบบดาวนดราฟทแกส

ซิไฟเออร 

 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง 

เตาอ้ังโล เตาชีวมวล 

ปริมาณเถา 

(กรัม) 

ปริมาณเถา 

(เปอรเซ็นต) 

ปริมาณเถา 

(กรัม) 

ปริมาณเถา 

(เปอรเซ็นต) 

แกลบ 30.05 34.1466 31.658 30.2258 

เหงามันสําปะหลัง 10.71 10.3922 13.189 12.4713 

ชานออย 1.45 1.9070 6.495 6.0232 
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ตารางท่ี 3 อัตราการเผาไหมของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงจากเตาอ้ังโลและเตาชีวมวลแบบดาวนด

ราฟทแกสซิไฟเออร 

 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง 

เตาอ้ังโล 

น้ําหนักเร่ิมตน (กรัม) 
เวลาในการเผาไหม 

จนหมด (นาที) 

อัตราการเผาไหม (กรัม

ตอนาที) 

แกลบ 88 40 2.20 

เหงามันสําปะหลัง 103 34 3.03 

ชานออย 76 24 3.17 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง 

เตาชีวมวล 

น้ําหนักเร่ิมตน (กรัม) 
เวลาในการเผาไหม 

จนหมด (นาที) 

อัตราการเผาไหม  

(กรัมตอนาที) 

แกลบ 97 20 4.85 

เหงามันสําปะหลัง 87 16 5.44 

ชานออย 69 10 6.90 

 

ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพการใชงานของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง 

 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง ประสิทธิภาพการใชงาน (เปอรเซ็นต) 

แกลบ 0.9909 

เหงามันสําปะหลัง 3.0557 

ชานออย 2.7967 

 

5. สรุปผล 

       จากการตรวจสอบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีใชกับเตาชีวมวลแบบดาวนดราฟท

แกสซิไฟเออร โดยทําการตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพ ไดแก ความชื้น สี ความแข็งและ

ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง ไดแก ปริมาณเถา คาพลังงานความรอน ปริมาณแกส อัตรา

การเผาไหม และประสิทธิภาพการใชงานของเชื้อเพลิง ซ่ึงจะนําเชื้อเพลิงแตละชนิดมาเปรียบเทียบกัน

และหาเชื้อเพลิงท่ีดีท่ีสุด จากนั้นนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนถานอัดแทง วา

เชื้อเพลิงนั้นมีคุณสมบัติเปนไปตามคามาตรฐานหรือไม รวมท้ังทําการประเมินความพึงพอใจของผูท่ีได
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เห็นลักษณะทางกายภาพและประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีใชกับเตาชีวมวลแบบดาวนดราฟทแกสซิ

ไฟเออร 

 พบวาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงแกลบเม่ือตากแหงแลวมีความชื้นสุดทายเฉลี่ยอยูท่ี 0.007 

เปอรเซ็นต  มีคาการวัดสี L เฉลี่ย 48.46 คา a เฉลี่ย 6.79 และคา b เฉลี่ย 21.95 มีคาพลังงานความ

รอนอยูท่ี 4933.54 แคลอรีตอกรัม มีปริมาณเถา 30.23 เปอรเซ็นต มีอัตราการเผาไหมอยูท่ี 4.85 

กรัมตอนาที มีประสิทธิภาพการใชงานของเชื้อเพลิงเทากับ 0.99 เปอรเซ็นต มีคาทนทานตอแรงกด

อัดหรือคาความแข็งอยูท่ี 20.82 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และเม่ือทําการเผาไหมจะไดแกส

ออกซิเจน (O2) เฉลี่ยอยูท่ี 15.16 เปอรเซ็นต แกส LEL (มีเทน) เฉลี่ยอยูท่ี 12.33 เปอรเซ็นต ไมมี

ปริมาณแกสไฮโดรเจนซัลไฟต (H2S) และไมมีแกสคารบอนมอนอกไซด (CO) เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง

เหงามันสําปะหลังเม่ือตากแหงแลวมีความชื้นสุดทายเฉลี่ยอยูท่ี 0.06 เปอรเซ็นต มีคาการวัดสี L 

เฉลี่ย 40.17 คา a เฉลี่ย 6.69 และคา b เฉลี่ย 16.95 มีคาพลังงานความรอนเฉลี่ยอยูท่ี 6259.25 

แคลอรีตอกรัม มีปริมาณเถา 12.47 เปอรเซ็นต มีอัตราการเผาไหมอยูท่ี 5.44 กรัมตอนาที มี

ประสิทธิภาพการใชงานของเชื้อเพลิงเทากับ 3.06 เปอรเซ็นต มีคาทนทานตอแรงกดอัดหรือคาความ

แข็งอยูท่ี 28.47 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และเม่ือทําการ    เผาไหมจะไดแกสไฮโดรเจนซัลไฟต 

(H2S) เฉลี่ยอยูท่ี 2.66 ppm แกสออกซิเจน (O2) เฉลี่ยอยูท่ี 17.60 เปอรเซ็นต ปริมาณแกส LEL 

(มีเทน) เฉลี่ยอยูท่ี 15.33 เปอรเซ็นต ซ่ึงไมมีแกสคารบอนมอนอกไซด (CO) เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง

ชานออยเม่ือตากแหงแลวมีความชื้นสุดทายเฉลี่ยอยูท่ี 0.05 เปอรเซ็นต มีคาการวัดสี L เฉลี่ย 55.62 

คา      a เฉลี่ย 5.16 และคา b เฉลี่ย 18.66 มีคาพลังงานความรอนเฉลี่ยอยูท่ี 5368.61 แคลอรีตอ

กรัม ปริมาณเถา 6.02 เปอรเซ็นต มีอัตราการเผาไหม 6.90 กรัมตอนาที มีประสิทธิภาพการใชงาน

ของเชื้อเพลิงเทากับ 2.60 เปอรเซ็นต มีคาทนทานตอแรงกดอัดหรือคาความแข็งอยูท่ี 24.80 กิโลกรัม

ตอตารางเซนติเมตร และเม่ือทําการเผาไหมจะไดปริมาณแกสออกซิเจน (O2) เฉลี่ยอยูท่ี 9.70 

เปอรเซ็นต ปริมาณแกส LEL (มีเทน) เฉลี่ยอยูท่ี 11.00 เปอรเซ็นต ไมมีแกสไฮโดรเจนซัลไฟต (H2S) 

และไมมีแกสคารบอนมอนอกไซด (CO)  

งานวิจัยนี้พบวาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงอัดแทงท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ถานอัดแทง ไดแก เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงชานออย ซ่ึงมีคาความชื้น คาพลังงานความรอน ปริมาณ

เถา  คาความทนทานตอแรงกดอัดหรือคาความแข็ง อยูในเกณฑ โดยเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงชานออย

มีอัตราการเผาไหมดีท่ีสุด เม่ือทําการเผาไหมแลวจะไดแกส LEL (มีเทน) สูงกวางานวิจัยท่ีผานมา แต

ปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซต (CO) ไมถึงเกณฑ คือ ไมมีเลย สวนเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงเหงามัน

สําปะหลังท่ีไมอยูในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนถานอัดแทง เพราะมีปริมาณเถามากเกินกวาท่ี

มาตรฐานกําหนด สวนแกลบนั้นมีคาพลังงานความรอนไมถึงเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนด และมีปริมาณ

เถามากท่ีสุดในเชื้อเพลิงชีวมวล อัดแทงท้ังสามชนิด และเกินเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนดไวมาก และมี
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อัตราการเผาไหมนอยท่ีสุดในเชื้อเพลิง  ชีวมวลอัดแทง รวมถึงประสิทธิภาพการใชงานก็นอยท่ีสุด

เชนกัน  

 ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงท่ีใชกับเตาชีวมวลแบบดาวนดราฟทแกสซิ

ไฟเออรของผูตอบแบบประเมิน โดยผูตอบแบบประเมินเปนเพศชายรอยละ 26.3 และเพศหญิงรอย

ละ 73.7 โดยมีอายุต่ํากวา 20 ป รอยละ 5 โดยสวนใหญจะมีอายุอยูในชวง 20-30 ป รอยละ 75 อายุ 

31-40 ป รอยละ 5 และอายุ 41-50 ป รอยละ 15 ซ่ึงเปนนักศึกษารอยละ 70 ขาราชการรอยละ 5 

ลูกจาง  รอยละ 10 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 15 ผูตอบแบบประเมินเก่ียวกับความพึงพอใจดานกายภาพ

ของเชื้อเพลิง   ชีวมวลอัดแทงท้ังสามชนิด มีความพึงพอใจในระดับมาก และความพึงพอใจดาน

ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงท่ีไดทดลองใชกับเตาชีวมวลแบบดาวนดราฟทแกส  ซิไฟ

เออรมีความพึงพอใจในระดับมากและปานกลาง โดยความพึงพอใจในระดับปานกลางนั้นจะเปนใน

ดานการเกิดควันและปริมาณเถา สวนประสิทธิภาพในดานอ่ืนๆมีความพึงพอใจอยูใน 

ระดับมาก และมีขอเสนอแนะวา ควรทําเชื้อเพลิงใหมีขนาดเล็กวานี้เพราะนาจะเหมาะกับ 

เตาท่ีมีขนาดเล็กกวา 
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วิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจและผูท่ีศึกษาตอไป 
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