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ประวตัผิูเ้ขยีน: คณุเอเลยีตไดร้่วมงานกับทมีของเราในฐานะนักศกึษา gap-year ในปี 2016-2017 โดยมสีว่นในโครงการ

ดา้นการเกษตรหลายอยา่งในส านักงานทีเ่ชยีงใหมแ่ละทีธ่นาคารเมล็ดพันธุ ์นอกจากนี้ยังมสีว่นในการทดลองงานวจัิยตน้

กลา้กาแฟ, โครงการปลกูผักกดูเป็นอาหาร และเป็นผูแ้นะน าทีเ่ช ีย่วชาญดา้นโซเชยีลมเีดยีในทศวรรษที ่21  ทัง้นีเ้ราขออวย

พรใหค้ณุเอเลยีตไดป้ระสบความส าเร็จในการเขา้ศกึษาระดับปรญิญาตรดีา้นวทิยาศาสตรท์ีม่หาวทิยาลัยนอตติง้แฮมประเทศ

องักฤษ 

บรรณาธกิาร: เตาเผาชวีมวล ชว่ยใหเ้กดิการเผาไหมท้ีส่ะอาดกวา่และสามารถใชก้ับเช ือ้เพลงิทีม่คีณุภาพต า่ซ ึง่เป็น

ขบวนการทีเ่กดิควบคูไ่ปกับการผลติถา่นชวีภาพทีไ่ดใ้นขัน้ตอนสดุทา้ย การทดลองทีอ่ธบิายในบทความนีเ้กดิจากค าถาม

ของเราเกีย่วกับประสทิธภิาพของเตาและการใชเ้ช ือ้เพลงิชนดิตา่งๆทีม่ผีลตอ่เวลา, อณุหภมู,ิ และประสทิธภิาพในการเก็บ

กกัความรอ้น โดยเราใชป้ระโยชนจ์ากเตาทีอ่อกแบบมาจาก Novotera stove จากองคก์ร NGO ทีม่ชี ือ่เหมอืนกนันี ้ซ ึง่ของ

เอคโคเอเชยีก าลงัจะใชแ้บบทีใ่ชแ้สตนเลสมากกวา่โดยเป็นแบบทีท่ าจากเมอืงไทย หากทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้ กรุณา

แจง้ใหเ้ราทราบได ้(ทีอ่เีมล ์echoasia@echonet.org) หรอืหาซือ้ไดท้ีก่ารประชมุ 6th Biennial Agriculture and 

Community Development Conference ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ทีจั่งหวดัเชยีงใหม ่ในวนัที ่3-6 ตลุาคม 2017 

ค าน า 

ในประเทศก าลังพัฒนา ความจ าเป็นทีต่อ้งมพีลังงานในการหงุหาอาหาร

ประจ าวันในครัวเรอืนถอืเป็นภาระและสิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย แตปั่จจบุนัไดม้ี

วธิกีารหงุหาอาหารทีป่ระหยดัและใชเ้ชือ้เพลงินอ้ยลงในการเผาไหมท้ี่

สะอาดและคุม้คา่ในระดบัครัวเรอืน วธิกีารหนึง่คอืการใชเ้ตาเผาชวีมวลเพือ่

ประกอบอาหาร ทีอ่อกแบบเพือ่เปลีย่นชวีมวลแข็งทีม่สีว่นประกอบพืน้ฐาน

เป็นถา่น (สว่นมากมาจากวัสดเุหลอืทิง้หรอืวัสดรุาคาถกู) น ามาเผาไหมเ้ป็น

พลังงานเพือ่ใชใ้นการหงุหาอาหาร (ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัการท างานของ

เตาเผาชวีมวล how gasifier stoves work ของดร.ณัฐวฒุ ิดษุฏ ี(2013))  

เตาเผาชวีมวลใหป้ระโยชนห์ลายอยา่งทีช่ว่ยในการประกอบอาหารทีต่อ้งมี

การใชไ้มห้รอืวัสดอุยา่งอืน่ในแบบวถิดีัง้เดมิ การเผาไหมแ้กส๊ขัน้ทีส่อง (ไพ

โรไลซสิ) ในเตาเผาชวีมวลจะใหก้ารเผาไหมท้ีส่ะอาดและมปีระสทิธภิาพ 

อกีทัง้ลดควันทีอ่าจน าไปสูปั่ญหาสขุภาพของผูใ้ช ้(Berkelaar 2004) 

เนือ่งจากเตาถกูออกแบบมาใหใ้ชว้ัสดชุวีมวลทีม่สีว่นประกอบพืน้ฐานเป็น

ถา่นในปรมิาณนอ้ยจงึเป็นการชว่ยลดความตอ้งการเชือ้เพลงิทีใ่ชป้ระกอบ

อาหาร ผลทีไ่ดค้อืเป็นการลดเวลาและพลังงานในการออกไปหาไมท้ีจ่ะใช ้

เป็นเชือ้เพลงิและลดปรมิาณตน้ไมท้ีต่อ้งตัดเพือ่น ามาท าเป็นฟืน 

โดยเฉพาะเมือ่มกีารใชเ้ชือ้เพลงิทีค่ณุภาพต ่าหรอืเป็นวสัดเุหลอืทิง้ที่

น ามาใชแ้ทนไม ้ในบางกรณี เตาแบบนีย้งัชว่ยกกัเก็บคารบ์อนไวแ้ทนทีจ่ะ

ปลอ่ยออกไปในบรรยากาศ ตัวอยา่งเชน่ เมือ่เชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ป (วัสดเุหลอื

ภาพที ่1 เตาเผาชวีมวล TLUD 
Novotera Gasifier Cookstove ทีใ่ชใ้น
การทดลองนี ้สงัเกตวา่มกีารใชพั้ดลม
ไฟฟ้าป้อนใหอ้ากาศไหลขึน้ (ภาพโดย: 
บญุสง่ ธารสทีอง) 

 

https://www.facebook.com/pg/Novotera-442666302431979/about/?ref=page_internal
http://asiaconference.echocommunity.org/
http://asiaconference.echocommunity.org/
https://c.ymcdn.com/sites/echocommunity.site-ym.com/resource/collection/25f7955d-c19f-44ae-aa75-18a5dfc2b980/Household_and_Farm_Level_Gasifier_Technolog.pdf?hhSearchTerms=%22stove%22


ใชท้ีม่คีารบ์อนคณุภาพสงูทีเ่กดิจากเตาเผาชวีมวลในสภาพออกซเิจนต์ า่) ถกูน าไปใชเ้ป็นถา่นชวีภาพเพือ่

ปรับปรงุสภาพดนิ (Hugill 2013) 

ขณะนีม้กีารออกแบบเตาเผาชวีมวลอยูม่ากมายหลายแบบ โดยเตาเผาชวีมวลชนดิ TLUD (Top-Lit Up-Draft 

หรอื เผาจากดา้นบน-อากาศไหลขึน้)  ยงัคงเป็นทีน่ยินกนั เพราะเตาแบบนีง้า่ยตอ่การจดุไฟและตดิไฟรวดเร็ว 

 

เจา้หนา้ทีข่องเอคโค เอเชยีใชพั้ดลมแบบธรรมดาส าหรับเตาเผาชวีมวลแบบอากาศไหลขึน้ (Updraft Gasifier 

Stove) (ภาพที ่1 & 2) โดยออกแบบการทดลองเพือ่ทดสอบความเป็นไปไดแ้ละการใชง้านไดจ้รงิในการใช ้

เชือ้เพลงิทีเ่ป็นวัสดเุหลอืทิง้ทีม่อีงคป์ระกอบคารบ์อนทีห่าไดใ้นพืน้ที ่เราไดท้ดลองใชแ้กลบ, กะลากาแฟ, ขี้

เลือ่ย และซงัขา้วโพด ซึง่ทัง้หมดเป็นวสัดเุหลอืจากการเกษตรทีม่อียูแ่ลว้และหาไดง้า่ยทางภาคเหนอื และ

สว่นมากไมต่อ้งซือ้ สิง่ทีเ่ราตอ้งการหาคอืประสทิธภิาพเชงิความรอ้น (Thermal Efficiencies)  รวมถงึอณุหภมูทิี่

จดุเผาไหม ้และเวลาในการเผาไหมข้องเชือ้เพลงิชนดิตา่งๆทีก่ลา่วมา 

 

วสัดแุละวธิกีาร 

การทดลองนีจ้ัดท าขึน้เมือ่เดอืนตลุาคม 2016 ทีศ่นูยเ์อคโค เอเชยี อมิแพค เซน็เตอร ์ในจังหวัดเชยีงใหม ่ในการ

ทดลองทัง้ 5 ครัง้ไดใ้ชว้ัสดเุหลอืทิง้ทีห่าไดใ้นพืน้ที ่4 ชนดิ (กะลากาแฟ, ขีเ้ลือ่ย, ซงัขา้วโพด และแกลบ) 

น าไปเผาดว้ยวธิจี ากดัออกซเิจนซึง่เป็นวธิเีดยีวกบัเตาเผาชวีมวลแบบ Novotera Biochar Cook-Stove (ภาพที ่

1) ซึง่มกีารออกแบบชนดิ TLUD และมกีารใชพั้ดลมป้อนอากาศขึน้มาจากดา้นลา่ง (ภาพที ่1)   

ส าหรับเชือ้เพลงิแตล่ะชนดิ เราไดบ้นัทกึเวลาในการใชต้ม้น ้าปรมิาณ 1 ลติร, เวลาทัง้หมดของการเผาไหมแ้ตล่ะ

ครัง้, อณุหภมูกิารเผาไหมต้ัง้แตเ่ริม่ตน้จนเสร็จสิน้ และน ้าหนักของเชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ปเมือ่เสร็จแลว้ โดยเราใช ้

ขอ้มลูนีม้าค านวนหาประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของเชือ้เพลงิแตล่ะชนดิเมือ่มกีารเผาแบบจ ากดัออกซเิจนใน

เตาเผาชวีมวล ซึง่สตูรค านวนมดีังนี:้ 

 

ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น (                     

พลงังานทีใ่ชต้ม้น ้าจนเดอืด (   พลงังานส าหรับกลายเป็นไอ (  

(พลงังานในเชือ้เพลงิแหง้ (   พลงังานทีท่ าใหเ้ชือ้เพลงิแหง้ (   พลงังานในถา่นทีเ่หลอื (  
  

 

 

ภาพที ่2 แบบตา่งๆของเตาเผาชวีมวลระดับครัวเรอืน(Dussadee 2013) 

 

https://www.facebook.com/pg/Novotera-442666302431979/about/?ref=page_internal


เราใชค้า่คงทีม่วลเชือ้เพลงิทกุชนดิเริม่แรกที ่600 กรัมตอ่การเผาแตล่ะครัง้ เราคดิวา่ตัวเลขนีเ้ป็นปรมิาณที่

เหมาะสมส าหรับเชือ้เพลงิกบัขนาดเตาและจากประสบการณ์ทีเ่คยท ามากอ่น โดยใชข้อ้สนันษิฐานและขอ้มลูจาก

การประเมนิผลทีเ่คยบนัทกึไวด้ังนี:้ 

 

ขอ้สนันษิฐาน 

ปรมิาณความชืน้ของเชือ้เพลงิเป็นศนูย ์(เชน่ มคีวามแหง้สนทิ) 
ปรมิาณพลังงานของขีเ้ถา้เป็นศนูย ์(เชน่ ถา่นถกูเผาไปหมด) 
ไมม่กีารระเหยระหวา่งระยะอุน่เชือ้เพลงิ 

คณุสมบตัขิองเชือ้เพลงิ (คา่ความรอ้นของวัสดแุหง้ (ECN Phyllis)) 

แกลบ 12.27  MJ/kg 

กะลากาแฟ 19.07  MJ/kg 

ขีเ้ลือ่ย 18.12  MJ/kg 

ซงัขา้วโพด 16.38  MJ/kg 

คณุสมบตัขิองน า้ทีต่ม้ (The Water Boiling Test 2014) 

อณุหภมูเิริม่แรก: 20 ℃ 

อณุหภฺมเิดอืด: 100 ℃ 

ความรอ้นทีท่ าใหก้ลายเป็นไอ: 2257000 J/kg 

ความรอ้นจ าเพาะของน ้า: 4186 J/kg/K 

ความหนาแน่นของน ้าที ่100 C 0.9584 kg/l 

 

เราบนัทกึอณุหภมูโิดยใชอ้ปุกรณ์วัดอณุหภมู ิ EasyLog Thermocouple และ USB Datalogger ทีต่ดิตัง้ไว ้

ระหวา่งเปลวไฟกบัดา้นบนเตาทีห่มอ้ตม้น ้าวางอยู ่(ภาพที ่1) เราเริม่บนัทกึเวลาและอณุหภมูเิมือ่เราคดิวา่

เชือ้เพลงิน่าจะเผาไหมด้ว้ยตัวเอง ซึง่ทั่วไปแลว้มกัจะเกดิขึน้ภายในเวลาไมก่ีน่าทหีลังจากจดุไฟดว้ยกระดาษ 1 

หรอื 2 ช ิน้แลว้วางไวบ้นเชือ้เพลงิ โดยเราจะถอืวา่การเผาเสร็จสิน้เมือ่อณุหภมูลิดลงต ่ากวา่ 40oC เราไดท้ าการ

ทดลองทัง้หมดเสร็จสิน้ภายในเวลา 2 อาทติยเ์พือ่หลกีเลีย่งปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพและอณุหภมูใิน

บรรยากาศหากใชเ้วลานานกวา่นัน้  

 

ผลการทดลอง 

ผลการทดลองในตารางที ่1 แสดงใหเ้ห็นวา่รปูแบบเตาเผาชวีมวลทีใ่ชใ้นการทดลองนีเ้กดิการเผาไหมท้ีค่วาม

รอ้นสงูในเวลาสัน้ โดยอณุหภมูสิงูสดุอยูร่ะหวา่งชว่ง 600 และ 750 องศาเซลเซยีสกบัเชือ้เพลงิทกุชนดิ เมือ่จดุ

ไฟแลว้ น ้าปรมิาณ 1 ลติรจะเดอืดภายในเวลาไมถ่งึ 8 นาทโีดยเฉลีย่ (ตารางที ่1)  จากการสงัเกตการเผาไหม ้

ของกา๊ซรอง (Secondary Gases) ในการเผาไหมแ้ตล่ะครัง้ จะเกดิเปลวไฟสนี ้าเงนิออกมากจากชอ่งอากาศและ

ทีเ่ปลวไฟจะไมม่คีวัน  

 

 

 กะลากาแฟ ขีเ้ลือ่ย ซงัขา้วโพด แกลบ 

เวลาจนถงึจดุเดอืด (นาท)ี 03:51 04:44 07:45 04:03 

อณุหภมูเิฉลีย่ของชว่งการเผาไหม ้(oC) 269 218 200 201 

อณุหภมูสิงูสดุ (oC) 658 716 615 746 

ก าลงัไฟในระยะรอ้น (kW) 1.38 1.43 1.13 0.74 

ก าลงัไฟในระยะเย็น (กโิลวตัต)์ 0.74 0.77 0.95 1.28 

มวลขีเ้ถา้/ถา่นชวีภาพ (กรมั) 11.82 11.72 62.26 107.22 

% ของถา่นชวีภาพทีไ่ด ้ 2 2 10 18 

ตารางที ่1 เวลา, อณุหภมู ิและก าลงัไฟทีว่ดัจากเชือ้เพลงิ 4 ชนดิในขบวนการไพโรไลซสิในเตาเผาชวีมวล 

โดยตวัเลขทีไ่ดเ้ป็นคา่เฉลีย่จากการทดลอง 5 ครัง้ 



แกลบเผาไหมใ้หค้วามรอ้นสงูมากทีส่ดุและเผา

เร็วทีส่ดุ (ตารางที ่1 และภาพที ่3) โดยซงั

ขา้วโพดใหอ้ณุหภมูติ า่สดุและเผานานทีส่ดุ 

(ภาพที ่3) แกลบมปีระสทิธภิาพเชงิความรอ้น

สงูสดุที ่9.1% ในบรรดาเชือ้เพลงิ 4 ชนดิในการ

ทดลองครัง้นี(้ภาพที ่4) และแกลบยงัท าใหเ้กดิ

ถา่นชวีภาพในอตัราสงูอยา่งเห็นไดช้ดัเมือ่เทยีบ

กบัเชือ้เพลงิชนดิอืน่ ทีก่ลายสภาพเป็นขีเ้ถา้ไป

เกอืบทัง้หมด (ตารางที ่1) 

คา่ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นไดผ้ลออกมาสงูจงึ

ถอืไดว้า่เป็นทีน่่าพอใจ เตาเผาชวีมวลแบบตา่งๆ

ทีม่อียูต่า่งอา้งวา่มคีา่ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น

ที ่30% ถงึ 50 %  แมค้า่นีจ้ะเปลีย่นแปลงไป

บา้งตามปัจจัยตา่งๆเชน่ชนดิของเชือ้เพลงิ, คา่

ความชืน้, และอายขุองวัสด ุแตก่ารทดสอบของ

เราไมเ่คยไดค้า่ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นเกนิ 

10% 

 

 

สรปุ 

เราคดิวา่ควรจะมกีารทดสอบเพิม่เตมิกอ่นทีจ่ะน าคา่ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของรปูแบบเตานีไ้ปใช ้รวมถงึเพือ่

การพจิารณาถงึความเหมาะสมของปรมิาณหรอื

มวลของเชือ้เพลงิแตล่ะชนดิเพือ่การเผาไหมท้ีม่ ี

ประสทิธภิาพสงูสดุ อยา่งไรก็ตาม เราพบวา่

เชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการทดลองทกุชนดิสามารถใช ้

เป็นแหลง่พลังงานทีเ่หมาะสมและเผาไหมไ้ดเ้ป็น

อยา่งดใีนเตาแบบอากาศไหลขึน้ทีเ่ราใช ้ในพืน้ที่

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ไมว่า่จะเป็นกะลากาแฟ, 

ขีเ้ลือ่ย, ซงัขา้วโพดและแกลบลว้นหาไดใ้นพืน้ที ่

ราคาไมแ่พงและใชไ้ดผ้ลด ีรวมถงึยงัตดิไฟงา่ย

และเผาไหมไ้ดเ้ร็วในระบบเตาเผาระดบัครัวเรอืน 

แกลบถอืเป็นแหลง่เชือ้เพลงิทีด่เีป็นพเิศษเพราะ

เผาไหมไ้ดด้กีวา่เชือ้เพลงิชนดิอืน่และในขัน้ตอน

สดุทา้ยยงัใหถ้า่นชวีภาพในปรมิาณทีม่ากกวา่ ท า

ใหเ้กดิวัสดเุหลอืใชท้ีน่ าไปปรับปรงุสภาพดนิได ้

ดว้ย  

นอกจากนี ้เรายงัสงัเกตเห็นขอ้เสยีเปรยีบ

บางอยา่งตอ่ไปนีข้องเตาเผาชวีมวลแบบ Novotera Biochar Cook-Stove: 1) กอ่นจะใชเ้ตาเราตอ้งใสเ่ชือ้เพลงิ

ใหเ้ต็มกอ่น ท าใหย้ากตอ่การเตมิเชือ้เพลงิเพิม่ระหวา่งประกอบอาหาร; 2) การปรับอณุหภมูริะหวา่งประกอบ

อาหารท าไดย้าก; และ 3) เตาแบบนีใ้ชพั้ดลมทีม่สีายไฟหลกัเพือ่ป้อนลมเขา้ทางดา้นลา่ง ซึง่พัดลมทีส่ามารถ

ปรับความแรงไดจ้ะชว่ยเพิม่หรอืลดปรมิาณอากาศ ซึง่อาจเป็นการชว่ยแกปั้ญหาเรือ่งการควบคมุอณุหภมูไิดบ้า้ง  

 

 

เสน้โคง้อุณหภูมเิฉลีย่ของ

เชือ้เพลงิชนดิตา่งๆ 

อ
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เวลา(นาท)ี 

กะลากาแฟ 
ซงัขา้วโพด 
แกลบ 
ขีเ้ลือ่ย 

ชนดิเชือ้เพลงิ 

ภาพที ่2 เสน้โคง้อณุหภมูจิากคา่เฉลีย่ทีว่ดัไดร้ะหวา่งการเผา 5 

รอบของเชือ้เพลงิ 4 ชนดิ หมายเหต:ุเนือ่งจากเราใชโ้ปรแกรม 

Lambda Function ท าใหเ้สน้โคง้ทีไ่ดอ้าจไมส่มัพันธก์บัตวัเลขทีไ่ด ้

ในตารางที ่1 
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ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเชือ้เพลิงชนิดต่างๆ 

Thermal Efficiency (%) Max Temperature (oC)

ภาพที ่3 ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นและอณุหภมูสิงูสดุของเชือ้เพลงิ
ชนดิตา่งๆ 

 

https://www.facebook.com/pg/Novotera-442666302431979/about/?ref=page_internal
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