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บทคัดยอ  
การวิจัยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษา หลักการทํางาน 

ประสิทธิภาพของเตาแกสชีวมวล  2. เพื่อออกแบบและสรางเตาแกส
ชีวมวลจําลองสําหรับเปนส่ือการจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณที่
ใช คือ เตาชีวมวลแบบอากาศไหลขึ้น เตาถานธรรมดา ไมฟน
ยางพารา  ถานไมยางพารา  และเคร่ืองมือวัด การทดสอบ ใชเตาชีว
มวล ที่ Reactor เปนแบบทรงกระบอก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 
เซนติเมตร และสูง 45 เซนติเมตร ตมนํ้าในการศึกษาประสิทธิภาพ
การผลิตความรอน โดยใชถานไมและไมฟนเปนเชื้อเพลิง   การสราง
แบบจําลองเตาแกสชีวมวลอยางงาย  และจัดทําเอกสารประกอบการ
สอนชุดทดลองเตาชีวมวล   แลวทดสอบการใชส่ือกับครูประเมินผล
ส่ือการสอนโดยเพื่อนครูที่เปนกลุมทดลอง ผลการศึกษาพบวา เตา
แกสชีวมวลมีประสิทธิภาพรอยละ 10.00 ซ่ึงสูงกวาประสิทธิภาพการ
เผาไหมดวยเตาถานธรรมดาที่มีประสิทธิภาพรอยละ 7.11  เตาแกส
ชีวมวลจําลอง สามารถใชในการเผาไหมเชื้อเพลิงเหมือนกับเตาแกส
ชีวมวลจริง ตมนํ้า 50 กรัมใหเดือดได มีประสิทธิภาพเชิงความรอน
รอยละ  6.12  ผลการประเมินส่ือ การสอนนี้มีผลการประเมินความ
พึงพอใจในระดับ มาก 
 
1. บทนํา  
 

เชื้อเพลิงชีวมวล เปนเชื้อเพลิงที่มาจากพืช เชน ไมฟน 
แกลบ กากออย ข้ีเลื่อย ชานออย กากมะพราว ซ่ึงมีอยูจํานวนมาก 
และเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญ 

เตาแกสชีวมวล ใชสําหรับการหุงตมในครัวเรือน มี
หลักการทํางาน คือ ผลิตแกสเชื้อเพลิงจากชีวมวล โดยการเผาไหม
เชื้อเพลิงในที่ที่จํากัดปริมาณอากาศ ใหเกิดความรอนบางสวนไปเรง
ปฏิกิริยาตอเน่ืองอื่น  ๆ เพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งเปนแกสเชื้อเพลิง 
ดังที่กลาวในการศึกษา Wood Gasified Stove (สัญญา  หลุมทอง 
และอําพล  ซุนหอง  2552 : บทคัดยอ ) พบวา ชวงเวลาที่แกสเริ่ม
ออกมาจากหัวเตาประมาณ 4-6 นาที และชวงเวลา ที่เปลวไฟติดบน
หัวเผาประมาณ 20-25 นาที จากเชื้อเพลิง 2 กิโลกรัม อุณหภูมิที่
เปลวไฟสามารถวัดได 800 – 900  องศาเซลเซียส และคาความรอน
ที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงเฉลี่ย  450 กิโลแคลอรี/กก.และ จาก
ผลการสรางเตาแกสปกนิกพลังงานชีวมวล (ปยวรรณ  วิไลประสงค 
2551 : บทคัดยอ ) กลาววา เตาผลิตแกสที่สรางข้ึนน้ัน   จากการ
นําไปใช โดยมีไมยางพาราเปนเชื้อเพลิงทําใหการเผาไหมสะอาดขึ้น 
ลดเขมาและควันที่ทําใหเกิดความสกปรก 

หลักการและคุณสมบัติของเตาชีวมวลที่ทําให เกิด
กระบวนการ Gasification เปนกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวล
ซ่ึงเปนเชื้อเพลิงแข็งใหเปนเชื้อเพลิงแกสโดยการเผาไหมที่ไม
สมบูรณหรือในสภาวะที่มีอากาศจํากัด      ซ่ึงเชื้อเพลิงชีวมวล

ประกอบดวยธาตุตางๆ คือ คารบอน (C) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจน 
(H2) และธาตุอื่นๆ ที่สําคัญ ดังน้ันกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิงแข็ง
ในที่ที่มีอากาศจํากัด ความรอนที่เกิดข้ึนจะเรงปฏิกิริยาแบบตอเน่ือง
กลายเปนแกสชีวมวล แกสชีวมวลน้ีมีองคประกอบหลักคือ แกส
คารบอนมอนนอกไซด (CO) แกสมีเทน (CH4) และแกสไฮโดรเจน 
(H2) เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพแกสจึงข้ึนอยูกับปริมาณธาตุที่มีอยูใน
ชีวมวลที่เปนเชื้อเพลิง  และเพื่อใหเกิดประโยชนในการนําไปใชเพื่อ
การเรียนจะตองสรางเปนส่ือการเรียนรูอธิบายการเกิดกระบวนการ
ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการเผาไหม กระบวนการ Gasification รวมกับ
การเรียนรูจากตําราเรียนของนักเรียนใหเกิดความเขาใจในทฤษฎี
และมีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร โดยการสรางชุดจําลอง
ที่ผูสรางจะนําไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีการ
ทดลองใชกับครูผูสอนที่สอนในระดับชั้นตาง ๆ เพื่อประเมินผลการ
สรางสื่อชุดการสอนนี้ สําหรับเปนแนวทางปรับปรุงแกไขใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน   

ผูวิจัยจึงมีความสนใจ  ศึกษารูปแบบ  หลักการทํางาน 
หลักการทางวิทยาศาสตรที่ใชอธิบาย และทดสอบประสิทธิภาพของ
เตาแกสชีวมวล  โดยใชชีวมวล คือ ถานไม และไมฟน และสราง
แบบจําลองเตาแกสชีวมวล เพื่อนําไปใชเปนสื่อประกอบการจัด 
การเรียนการสอนตอไป 
    
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    

 
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของ

เตาชีวมวล 
 วัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย  เตาชีวมวล

แบบอากาศไหลขึ้น เตาถานธรรมดา  ถานไมยางพารา  ไมฟน
ยางพารา เทอรโมมิเตอร  นาฬิกาจับเวลา เครื่องวัดความเร็วลม 

การทดลองหาประสิทธิภาพของเตาชีวมวล 
1. หาคาพลังงานความรอนของเชื้อเพลิงแข็งที่ใช 2 ชนิด 

ไดแก ถานไมยางพารา และไมฟนยางพาราจากการเผาไหมดวย 
เตาแกสชีวมวลและเตาถานธรรมดา โดยการตมนํ้า  2  กิโลกรัม  ใช
เชื้อเพลิงครั้งละ 3 กิโลกรัมสําหรับเตาชีวมวล และ 1 กิโลกรัม 
สําหรับเตาถาน จนนํ้าเดือดอุณหภูมิเร่ิมลด ชั่งนํ้าหนักเพื่อหามวลน้ํา
ที่หายไป และมวลเช้ือเพลิงที่ใชมาคํานวณคาความรอนประเมิน
ประสิทธิภาพ 

2. การประเมินประสิทธิภาพคาความรอนการเผาไหม
เชื้อเพลิงจากเตาทั้ง  2 ชนิด แลวเปรียบเทียบประสิทธิภาพความ
รอนของเชื้อเพลิงแข็งจากเตาชีวมวล และเตาถานธรรมดา 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการสรางส่ือการสอนเตาแกส 
ชีวมวลอยางงาย 



วัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลองกิจกรรมน้ีประกอบดวย 
เครื่องใชสเตนเลส/โลหะที่มีรูปรางทรงกระบอก สําหรับทําตัว และหัว
เตา  ตัวควบคุมการไหลของอากาศภายในเตา  และเคร่ืองมือวัดเพื่อ
ทดสอบหาประสิทธิภาพในการเผาไหมเชื้อเพลิง 

 ข้ันตอนการสรางเตาชีวมวลจําลอง   
ออกแบบเตาชีวมวลขนาดเล็กที่ตรงกับแนวคิดที่ตั้งไว 

จากนั้นเตรียมวัสดุ อุปกรณการสรางเตา  เม่ือพรอมแลวเร่ิมสรางเตา
ชีวมวลตามแบบที่ออกแบบไว นําไปทดสอบการใชงาน ถาเกิดแกส
จุดไฟติดได  จึงทําการทดสอบประสิทธิภาพเตาชีวมวลจําลองนี้ 
พรอมจัดทําเอกสารประกอบการสอนชุดทดลองเตาชีวมวล  และ
ประเมินผลการสรางสื่อการสอนโดยเพื่อนครูที่เปนกลุมทดลอง โดย
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจ ในดานเน้ือหา ดานกิจกรรม   
ดานการประเมินผล  และดานการใชภาษา   

 
 
 

 
 
 
 
 
รูปท่ี  1  การทดลองหาประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลจําลอง 
 
3. ผลการทดลอง  
  

3.1 ประสิทธิภาพของเตาชีวมวลตนแบบ 

ประสิทธิภาพเชิงความรอนในการเผาไหมเชื้อเพลิง 2 
ชนิด ของเตาชีวมวล คือประสิทธิภาพการเผาไหมถานไมคิดเปนรอย
ละ  7.11  อุณหภูมิเปลวไฟขณะน้ําเดือด เฉลี่ย  660 องศาเซลเซียส 
ประสิทธิภาพการเผาไหมไมฟนยางพารา คิดเปนรอยละ 10.00  
อุณหภูมิเปลวไฟขณะน้ําเดือด 750 องศา ซ่ึงจะเห็นวาการเผาไหม
ไมฟนมีคาประสิทธิภาพสูงกวาถานไม ถาพิจารณาเวลาที่ทําใหนํ้า
เดือดไมฟนจะใชเวลานอยกวาถานไมเน่ืองจาก ความเร็วของ
ปฏิกิริยาที่จะเขาสูสมดุลทางเคมี สูงกวา เม่ือเกิดการเผาไหมถา 
Reaction Response สูง เชื้อเพลิงจะเขาสูสภาวะสมดุลในเวลาอัน
ส้ัน ดังน้ันไมฟนมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะจะใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเตา
ชีวมวลมากกวา เพราะจะทําใหคารบอนไดออกไซดถูก รีดิวซ เปน
คารบอนมอนอกไซดไดมาก (ทําใหคาความรอนของกาซที่ไดสูงข้ึน)  
ภายใตการทํางานของกระแสลมที่เทากัน โดยหนาที่ของกระแสลมใน
ระบบการเผาไหม คือ การทําใหแกสระบายสูบรรยากาศภายนอก  
ในที่น้ีใชกระแสลมเชิงกล คือ พัดลมที่ติดตั้งอยูกับตัวเตา การทํางาน
จะเปาอากาศใหเขาไปในเตาและดึงแกสเขาไปในปลองไฟ ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดกระแสลมขึ้นเพื่อจํากัดแกสใหออกไปจากหมอนํ้า  

ประสิทธิภาพเชิงความรอนในการเผาไหมเชื้อเพลิง 2 
ชนิด ของเตาถานธรรมดา คือ ประสิทธิภาพการเผาไหมถานไมคิด
เปนรอยละ  15.78  อุณหภูมิเปลวไฟขณะน้ําเดือด เฉลี่ย  562 องศา
เซลเซียส ประสิทธิภาพการเผาไหมไมฟนยางพารา คิดเปนรอยละ 
6.97  อุณหภูมิเปลวไฟขณะน้ําเดือด 547 องศา ซ่ึงจะเห็นวาการเผา
ไหมถานไมมีประสิทธิภาพสูงกวาไมฟน เน่ืองจากเตาถานไมได

ควบคุมปริมาณอากาศขณะที่เกิดการเผาไหมของเชื้อเพลิง และ
ลักษณะการไหลของเชื้อเพลิงจากการเผาไมฟนจะแรงและเร็วกวา 
ความรอนจึงถูกถายเทอยางรวดเร็วแลวหมดไปเร็ว เพราะตอง
สูญเสียพลังงานความรอนใหอากาศมาก เน่ืองจากในอากาศมีกาซ
ไนโตรเจนเปนสวนประกอบอยูกวารอยละ 70   ทําใหแกสชีวมวลที่
ผลิตโดยใชอากาศมีไนโตรเจนผสมอยูถึงรอยละ 42   มีผลทําใหกาซ
ชีวมวลมีคาความรอนลดลง ในขณะที่การเผาไหมถานไมเกิดข้ึนชา 
ๆ ความรอนที่เกิดข้ึนสูญเสียสูอากาศนอย ทําใหหมอตมนํ้าไดรับ
ความรอนเต็มที่มากกวาประมาณรอยละ 10  การรูคุณสมบัติของ
เชื้อเพลิงจะชวยใหสามารถเลือกเช้ือเพลิงไดถูกวัตถุประสงค มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมตอการนําไปใชกับเคร่ืองมือ อุปกรณ 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 2 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
 
         ดังน้ันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมตอการนํามาใชกับเตาชีวมวลควร 
จะเปนชีวมวลที่ยังไมเคยผานการสลายธาตุที่เปนตนกําเนิดแกสติด
ไฟ (ไมถูกเผาไหม )เปนแนวทางในการเลือกใชเชื้อเพลิงที่เหมาะสม
กับหลักการทํางานของเตาชีวมวล เพื่อใหเกิดการเลือกใชทรัพยากร
อยางเห็นคุณคา และใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

อุณหภูมิของนํ้าตมจากการเผาไหมของไมฟนเปน 9.066 
องศาเซลเซียสตอนาที ซ่ึงสูงกวาถานไมที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมินํ้าเปน 6.58 องศาเซลเซียสตอนาที  แสดงใหเห็นวา
ความรอนจากเชื้อเพลิงไมฟนเกิดการถายโอนไปยังหมอตมนํ้าได
ดีกวาเชื้อเพลิงถานไม ทําใหระบบการทํางานของเตาชีวมวลสามารถ
นําความรอนจากไมฟนมีประสิทธิภาพสูงกวาเตาถาน 

 
3.2 ผลการสรางส่ือการสอนชุดทดลองเตาแกสชีวมวล 
      จากการทดลองหาประสิทธิภาพเตาชีวมวลจําลอง

พบวา ชวงเวลาที่แกสเริ่มติดไฟ ประมาณ 5-6  นาทีหลังจากนั้นนํ้า
เดือดทําใหนํ้าเดือดระหวาง 5-6 นาที ผลการประเมินประสิทธิภาพ
จากการเผาไหมดวยเตาชีวมวลจําลอง พบวาเตาจําลองที่สรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพรอยละ 6.12 และจากการสังเกตการเกิดปฏิกิริยาการ
เผาไหมพบวาเตาเล็กน้ีสามารถอธิบายหลักการทํางานของเตาแกส 
ชีวมวล การเผาไหมของเชื้อเพลิงไดเชนเดียวกับของจริง ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาไดผลดังแสดงใน
กราฟแทงน้ี 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  3 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการเผาไหม 
          เชื้อเพลิงดวยเตาแกสชีวมวล 
 

 
รูปท่ี  4  กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเตาแกส 

ชีวมวลตนแบบกับเตาแกสชีวมวลจําลอง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  5 แสดงอัตราการใหความรอนจากการเผาไหม  
          เชื้อเพลิงดวยเตาแกสชีวมวลจําลอง 

 
จากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงความรอนที่เกิดข้ึนจากการ

เผาไหมไมฟน โดยการวัดคาอุณหภูมินํ้าที่ตมในทุก ๆ นาที่จนถึง
เวลาน้ําเดือด แลวนําอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมาคํานวณคาความรอน 

พบวาความรอนเพิ่มข้ึนนาทีละ 1.05  kJ/kg. ซ่ึงแสดงวาการเผาไหม
เชื้อเพลิงใหความรอนเพ่ิมข้ึนในอัตรา 1.05 kJ/kg. 

เม่ือออกแบบ  สราง พรอมทั้งประเมินประสิทธิภาพเตา 
แกสชีวมวลจําลองที่สามารถจุดติดไฟที่เกิดจากแกสที่หัวเตาได  

ผลการสอบถามความพึงพอใจ  
      ดานเน้ือหา  ผลการประเมินที่ได  อยูในระดับ  พึง

พอใจมาก 
     ดานกิจกรรม  ผลการประเมินอยูในระดับ  พึงพอใจมาก 
     ดานการประเมินผล  ผลการประเมินอยูในระดับ  พึง

พอใจปานกลาง 
     ดานการใชภาษา  ผลการประเมินอยูในระดับ  พึงพอใจ

มาก 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจทุกดาน อยูในระดับมาก 
โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ 
     - ควรมีกิจกรรมออกแบบ  เตาชีวมวลเพ่ือนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 
     - ควรระบุระดับผูเรียน 

 
4. สรุป และอภิปราย 
 

สรุปผลการทดลอง 
1.การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสชีวมวล 

1.1 การหาคาความรอนจากการเผาไหมดวยเตาแกส 
ชีวมวล พบวา การเผาไหมถานไม ดวยมวลเริ่มตน 3 กิโลกรัม ตม
นํ้า  3  กิโลกรัม  ใชเวลา  9-10 นาที ในการทําใหนํ้าเดือดที่อุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส คาความรอนที่ได รับจากการเผาไหมเปน  
5,357.97  kJ/kg-K  ประเมินประสิทธิภาพเชิงความรอนที่เกิดข้ึน
เทียบกับคาความรอนที่ถานไมที่ถูกเผาไหมไปให  (มวลถานไมที่เผา
ไหม  x  คาความรอนของถาน) 

มีประสิทธิภาพรอยละ   7.11  อุณหภู มิ เปลวไฟขณะ
อุณหภูมินํ้าเดือดคงที่เปน 663 องศาเซลเซียส 

และการเผาไหมไมฟนยางพารา มวลเร่ิมตน 3 กิโลกรัม ตม
นํ้า  2  กิโลกรัม  ใชเวลา  6-7 นาที ในการทําใหนํ้าเดือดที่อุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส คาความรอนที่ได รับจากการเผาไหมเปน  
3,396.80 kJ/kg-K  ประเมินประสิทธิภาพเชิงความรอนที่เกิดข้ึน
เทียบกับคาความรอนที่ถานไมที่ถูกเผาไหมไปให มีประสิทธิภาพ
รอยละ  10.00 อุณหภูมิเปลวไฟขณะอุณหภูมินํ้าเดือดคงที่เปน 750  
องศาเซลเซียส 

 
1.2 การหาคาความรอนจากการเผาไหมดวยเตาถาน

ธรรมดา พบวา การเผาไหมถานไม ดวยมวลเร่ิมตน 1 กิโลกรัม ตม
นํ้า  3 กิโลกรัม  ใชเวลา  11-12 นาที ในการทําใหนํ้าเดือดที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส คาความรอนที่ไดรับจากการเผาไหม
เปน  4,090.40  kJ/kg-K  ประเมินประสิทธิภาพเชิงความรอนที่
เกิดข้ึนเทียบกับคาความรอนที่ถานไมที่ถูกเผาไหมไปมีประสิทธิภาพ
รอยละ  15.78  อุณหภูมิเปลวไฟขณะอุณหภูมินํ้าเดือดคงที่เปน 562  
องศาเซลเซียส 

การเผาไหมไมฟนยางพารา มวลเร่ิมตน 1 กิโลกรัม ตมนํ้า  
2  กิโลกรัม  ใชเวลา  6-8 นาที ในการทําใหนํ้าเดือดที่อุณหภูมิ 100 



องศาเซลเซียส คาความรอนที่ไดรับจากการเผาไหมเปน  1,068.40  
kJ/kg-K  ประเมินประสิทธิภาพเชิงความรอนที่เกิดข้ึนเทียบกับคา
ความรอนที่ถานไมที่ถูกเผาไหมไปให มีประสิทธิภาพรอยละ  6.97  
อุณหภูมิเปลวไฟขณะอุณหภูมินํ้าเดือดคงที่เปน 547 องศาเซลเซียส 

พิจารณาในดานของอุณหภูมิ การเผาไหมโดยเตาชีวมวล 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้าตมจากการเผาไหมของไมฟนเปน 
9.066 องศาเซลเซียสตอนาที ซ่ึง สูงกวาถานไมที่ มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินํ้าเปน 6.58 องศาเซลเซียสตอนาที  
แสดงใหเห็นวาความรอนจากเชื้อเพลิงไมฟนเกิดการถายโอนไปยัง
หมอตมนํ้าไดดีกวาเชื้อเพลิงถานไม ทําใหระบบการทํางานของเตา
ชีวมวลสามารถนําความรอนจากไมฟนมีประสิทธิภาพสูงกวาเตา
ถาน 

การเผาไหมเชื้อเพลิงดวยเตาถาน เกิดการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของนํ้าตมจากการเผาไหมของไมฟนเปน  5.066 องศา
เซลเซียสตอนาที ซ่ึงต่ํากวาถานไมที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมินํ้าเปน  9.2 องศาเซลเซียสตอนาที   

 
2. การสรางสื่อการสอนชุดทดลองเตาแกสชีวมวล 
2.1 การออกแบบและสรางเตาแกสชีวมวลจําลอง 
จากการสรางเตาชีวมวลจําลองข้ึนมาจากวัสดุอุปกรณหลาย

ชนิด จนไดเตาขนาดเล็กที่มีการทํางานในการเผาไหมเชื้อเพลิง
เหมือนกับเตาจริงทุกประการ แตมีความสามารถในการใหความรอน
ที่นําไปใชหุงตมไมเพียงพอ แตสามารถนําไปใชทดลองเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ ในการจั ดการ เ รี ยนการสอนได  จากการหา
ประสิทธิภาพเชิงความรอน พบวาเตาที่สรางข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพ
เฉลี่ย รอยละ 6.12  และการเผาไหมเชื้อเพลิงใหความรอนเพ่ิมข้ึนใน
อัตรา 1.05 kJ/kg. 

2.2 ผลการประเมินการสรางสื่อ จากการนําไปทดสอบสอน
กับครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตรในระดับชั้นตาง ๆ แลวประเมินความ
พึงพอใจในชุดจําลองที่มีเอกสารประกอบการสอน  ส่ือการสอนนี้มี
ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ มาก 
 
อภิปรายผล   
 

การประเมินประสิทธิภาพของเตาชีวมวลแบบอากาศไหล
ข้ึนสําหรับเชื้อเพลิงที่เปนไมฟนที่ยังไมผานการสลายธาตุมากอนมี
ประสิทธิภาพสูงกวาถานไมที่ ถูกเผาไหมมากอนเน่ืองมาจาก
กระบวนการผลิตแกสชีวมวลเปนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวล ซ่ึงเปน
เชื้อเพลิงแข็งใหเปนเชื้อเพลิงแกสซ่ึงเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
แข็งในที่ที่มีอากาศจํากัด โดยความรอนที่เกิดข้ึนน้ีจะเรงปฏิกิริยา
อยางตอเน่ืองกลายเปนชีวมวล ซ่ึงแกสที่เกิดข้ึนจะมีมากหรือนอยน้ัน
ก็ข้ึนอยูกับปริมาณธาตุตนกําเนิดแกสที่สะสมอยูในมวลน้ัน ๆดวย 
นอกจากนี้แลวในการใชเตาชีวมวลเพื่อรักษาพลังงานความรอนให
สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางคุมคาตองควบคุมระบบการเผา
ไหม ไมใหความรอนสูญเสียไปกับอากาศ ประสิทธิภาพการใหความ
รอนจะสูง  

ดังในการทดสอบหาคาความรอนการเผาไหมไมฟน
ยางพาราที่ใชชวงเวลาที่แกสเริ่มออกมาที่หัวเตา 4-5 นาที แลวมี

ชวงเวลาในการติดไฟบนหัวเตา 24-30 นาที จากเชื้อเพลิง  3  
กิโลกรัม อุณหภูมิเปลวไฟ 800 องศาเซลเซียส  

 จากการประเมินผลการสรางสื่อ เอกสารประกอบชุด
ทดลองเตาชีวมวล โดยครูผูสอนพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจใน
ส่ือการจัดการเรียนการสอนนี้อยูในระดับ  ดี จะเห็นวา การพัฒนาส่ือ 
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักการเรียนรูจากสิ่งที่
อยูรอบตัวจะทําใหส่ือการเรียนรูน้ันมีความนาสนใจ สามารถดึงดูด
ความสนใจและเปนตัวเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับเหตุการณใน
ชีวิตประจําวันไดดียิ่งข้ึน ดังเชนการเรียนเร่ืองความรอน ของไหล 
ซ่ึงมีหลักการอธิบายเอาไวพรอมกับสมการที่ซับซอน ผูเรียนเกิด
ความเ บ่ือหน าย  แตถ าครู สามารถเชื่ อมโยง เ ร่ื องราวไป สู
ชีวิตประจําวันของเด็ก เชน การกอไฟในเตา  การใชเตาแกส เร่ิม
จากใหรูจักการสังเกตปรากฏการณ แลวออกแบบจําลองการเกิด
ปรากฏการณน้ันจริงแตมีขนาดเล็กลง   

 

 ขอเสนอแนะ  
 

 1. การสรางแบบจําลองเตาแกสชีวมวลนอกจากนําไปใช
อธิบายการเผาไหม การเกิด Gasification แลวครูสามารถนําไปตอ
เติมเปนชุดทดลองการหาคาอื่น ๆ ไดอีก เชน การศึกษาอัตราการ
ไหลของอากาศที่มีผลตอการเผาไหมของเชื้อเพลิง  

 2. การทําวิจัยครั้งตอไปอาจจะศึกษาผลของขนาดและ
รูปรางของเชื้อเพลิงที่มีผลตอคาความรอนที่ให เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบเช้ือเพลิงชีวมวลใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  หรือ  
การศึกษาการออกแบบและสรางหัวเตาใหสามารถติดแกสไดดี มี
ความสะดวกตอการใชงาน 
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