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รายการสัญลักษณ 
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CO    ความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด, ppm 
EA     เปอรเซ็นตโดยปริมาตรของอากาศสวนเกิน, vol% 
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LHV   คาความรอนต่ํากวา, kJ/kg 
N      ปริมาณไนโตรเจนที่อยูในเชื้อเพลิง, wt% 
NOx   ความเขมขนของกาซไนตริกออกไซด, ppm 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
         

ปจจุบันน้ีโลกกําลังเผชิญกับปญหาภัยธรรมชาติมากมายอันเนื่องมาจากภาวะโลกรอน 
สาเหตุหลักที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนคือ โรงงานขนาดใหญที่จําเปนตองใชความรอนในการสราง
ผลิตภัณฑยังคงใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในการเผาไหมและไดปลอยกาซมลพิษเชน กาซคารบอนมอน
ออกไซด กาซไนตริกออกไซดและกาซซัลเฟอรไดออกไซด ออกสูบรรยากาศโลก เพ่ือเปนการยับย้ัง
ภาวะโลกรอนท่ีกําลังทวีความรุนแรงขึ้นในทุกป อีกทั้งหาวิธีการลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงฟอสซิล เชื้อเพลิงชีวมวลจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่นิยมนํามาใชแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลอัน
เนื่องมาจาก เชื้อเพลิงชีวมวลมีคาความรอนใกลเคียงกับเชื้อเพลิงฟอสซิลและยังสามารถหาไดงายตาม
สถานท่ีประกอบการเกษตรทั่วไป ในดานของมลพิษที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลพบวา 
ปริมาณกาซไนตริกออกไซดและปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดอยูในเกณฑที่ต่ํามากเม่ือเทียบกับ
เชื้อเพลิงฟอสซิล อีกทั้งปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดทีเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลตนไม
ตามธรรมชาติสามารถนําไปใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงไดโ ดยตรงเน่ืองจากกาซ
คารบอนไดออกไซดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลเปนกาซกาซคารบอนไดออกไซดที่เปนกลางซึ่ง
ตนไมสามารถนําไปใชไดทันที นี่จึงถือเปนปจจัยที่สงผลตอการลดภาวะโลกรอน 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมจึงมีการเหลือใชผลผลิตทางการเกษตรมากมาย เชน 
แกลบ เปลือกเมล็ดทานตะวัน ชานออย เหงามันสําปะหลัง และ ซังขาวโพด นั่นจึงแสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยมีศักยภาพในการนําเชื้อเพลิงชีวมวลมาใชแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและในปจจุบันไดมีการนํา
แกลบเขามาเปนเชื้อเพลิงทดแทนแลว เนื่องจากแกลบน้ันมีปริมาณเหลือใชหลายลานตันตอปแต
แกลบก็ยังมีขอดวยคือ ใหปริมาณคาความรอนนอยกวาเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดอ่ืนอีกทั้งยังใหปริมาณ
ขี้เถาและฝุนละอองเปนจํานวนมาก กระจึงไดทําการศึกษาเชื้อเพลิงชีวมวลทางเลือกอีกชนิดหนึ่งคือ
เปลือกเมล็ดทานตะวันซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตเมล็ดทานตะวันไดประมาณ 26,000 ตันตอปอีกทั้ง
เปลือกเมล็ดทานตะวันมีราคาถูกกวาแกลบและใหคาความรอนที่สูงกวา แตอยางไรก็ตามการเผาไหม
เชื้อเพลิงชีวมวลน้ันก็ยังสามารถปลอยกาซมลพิษเชน กาซไนตริกออกไซดออกมาเปนจํานวนมาก จึง
ไดทําการเลือกใชเทคโนโลยีการเผาไหมโดยใชเตาเผาฟลูอิไดซเบด เขามาใชในการศึกษาการเผาไหม
เชื้อเพลิงเปลือกเมล็ดทานตะวันในครั้งนี้ 

กลไกการเกิดกาซไนตริกออกไซดนั้นสามารถเกิดได 3 กลไกสําคัญหลักๆ คือ 1. เกิดจาก
ปริมาณกาซไนโตรเจนท่ีมีอยูในอากาศ 2. เกิดจากปริมาณธาตุไนโตรเจนที่มีอยูในเชื้อเพลิง และ 3. 
เกิดจากการเผาไหมท่ีอุณหภูมิสูงกวา 1,500 องศาเซลเซียส ซึ่งทั้ง 3 กลไกนี้สามารถเกิดไดในการเผา
ไหมแบบทั่วไป เพ่ือลดปญหาการปลอยกาซไนตริกออกไซดออกสูสิ่งแวดลอมมากเกินคามาตรฐาน 



2 
 

 
 

ที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมไทยกําหนดไว คือ (NOx < 300 ppm) 
เทคโนโลยีเตาเผาฟลูอิไดซเบดไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทํางานเตาเผาและประสิทธิภาพการเผาไหมของเช้ือเพลิงจึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยในการ
ลดกาซในตริกออกไซดออกมา 2 วิธีดังนี้คือ 1. เทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นคือ การเพ่ิม
อัตราสวนของปริมาณอากาศเกินรองตออากาศรวมที่ใชในการเผาไหมกอใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดในหองเผาไหมสงผลใหเกิดการเรงปฏิกิริยาระหวางกาซคารบอน
มอนออกไซดกับกาซไนโตรเจนออกไซดทําใหปริมาณกาซไนตริกออกไซดที่ออกสูบรรยากาศลดลง 2. 
เทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นคือ การเพ่ิมปริมาณอัตราสวนของเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม
ที่ใชในการเผาไหมกอใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของปริมาณกาซไฮโดรคารบอนในหองเผาไหมสงผลใหเกิดการ
เรงปฏิกิริยาระหวางกาซไฮโดรคารบอนกับกาซไนโตรเจนออกไซดทําใหปริมาณกาซไนตริกออกไซดที่
ออกสูบรรยากาศลดลงเชนกัน จากแนวทางการใชเทคนิคเพ่ือลดปริมาณกาซไนตริกออกไซดที่ปลอย
ออกสูบรรยากาศจึงนํามาสูงานวิจัยในครั้งนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงชวงที่ประเทศไทยสามารถผลิตทานตะวันไดมากที่สุดในปคือชวงเดือน
มกราคมถึงเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ เนื่องจากเปนชวงปลายฤดูหนาวซ่ึงเปนสภาพอากาศท่ี
เหมาะสมแกการเก็บเก่ียวทานตะวันที่ไดผลผลิตมากที่สุดในแตละป 

ตารางท่ี 2 แสดงผลผลิตทานตะวันของประเทศไทยในแตละป พบวา ปริมาณทานตะวันที่
ประเทศไทยผลิตไดในแตละปมีแนวโนมที่จะเพ่ิมปริมาณมากขึ้นทุกป จึงแสดงใหเห็นวาประเทศไทย
สามารถนําเปลือกเมล็ดทานตะวันมาใช เปนเชื้อเพลิงชีวมวลเพ่ือใช เปนพลังงานทดแทน
ภายในประเทศได 
 
ตารางที่ 1 แสดงชวงผลผลิตมากท่ีสุดของทานตะวันภายในประเทศไทย [1] 

 
 

 
 
 
 

ป 2555 ป 2556 แหลงผลติสาํคัญ
พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

สระบุรี ลพบุรี

ชวงผลผลิตออกมามาก
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ตารางที่ 2 แนวโนมผลผลิตทานตะวันตอปของประเทศไทย [1] 

 
 
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการลดปริมาณกาซไนตริกออกไซดและประสิทธิภาพการเผาไหม เมื่อใช
เทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นและใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 
 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
 

การเผาไหมโดยการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นและการเผาไหมโดยการปอน
เชื้อเพลิงแบบเปนข้ัน ชวยลดปริมาณกาซไนตริกออกไซดที่เกิดจากการเผาไหมใหอยูในมาตรฐาน
มลพิษที่กรมอุตสาหกรรมกําหนด 

แนวทางการเลือกเช้ือเพลิงทุติยภูมิ 
ตัวแปรตน คือ อัตราสวนของเช้ือเพลิงทุติยภูมิ  
ตัวแปรตาม คือ ชนิดของเชื้อเพลิงชีวมวลที่แตกตางกันที่ใชในการเผาไหม และความแตกตางของ
ปริมาณธาตุไนโตรเจน (N) ที่มีอยูในเชื้อเพลิงแตละชนิด 

แนวทางการวิเคราะหการเผาไหมโดยการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น 
ตัวแปรตน คือ อัตราสวนของอากาศทุติยภูมิ  
ตัวแปรตาม คือ ตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิ และ เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีใชในการเผาไหม 
 

 

ปริมาณผลผลติ/ราคา ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556
การผลติและการใช : ตนั
 ผลผลิตภายในประเทศ 22,600 23,600 24,300 25,200 26,100*

 ความตองการใชภายในประเทศ 50,000 56,000 65,000 79,000 79,000*

 การนําเขา
       •เมล็ด 4,221 7,466 5,984 6,550 NA

       •น้ํามนั 9,119 17,082 19,578 17,793 NA

ราคาเมลด็ทานตะวัน (บาท/กก.)
 ณ จุดรับชือ้ในแหลงผลิต 18.49 14.62 22.48 20.75 19.85**

 ณ โรงงานสกดัน้ํามนั 18.79 14.89 22.54 21.56 20.15**

ราคานํ้ามันเมลด็ทานตะวัน
น้ํามนับริสุทธิข์ายสง กทม. (บาท/1ลิตร) 75.78 65.36 53.13 53.13 53.13**

หมายเหตุ * ตัวเลขพยากรณจากสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  ** ราคา ณ เดือนมกราคม 2556
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แนวทางการวิเคราะหการเผาไหมโดยการใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 
ตัวแปรตน คือ อัตราสวนของเช้ือเพลิงทุติยภูมิ  
ตัวแปรตาม คือ ชนิดของเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีแตกตางกันที่ใชในการเผาไหม 
 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

ขอบเขตสําหรับการทดลองเม่ือใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น 
1.4.1 ใชเตาฟลูอดิไดซเบดแบบทรงกรวยชนิดฟองอากาศ 
1.4.2 ทําการทดลองเมื่อใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นโดยใชเปลือกเมล็ด

ทานตะวันเปนเชื้อเพลิงโดยใชอัตราการปอนเชื้อเพลิง 45 kg/h 
1.4.3 ใชทรายเปนวัสดุเบดและความสูงเบด 30 cm (33 kg) 
1.4.4 ใชปริมาณอากาศสวนเกินรวมที่ใชในการเผาไหมเทากับ 20%, 40%, 60%, 80% 

และ ใชอัตราสวนของอากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวมเทากับ 10, 20, 30, และ 40% ของ
แตละสภาวะการทดลองอากาศสวนเกินรวมท่ีใชในการเผาไหมเทากับ 20%, 40%, 60%, และ 80% 
ตามลําดับ 

1.4.5 ความสูงที่ใชในการปอนอากาศทุติยภูมิหางจากหัวจายอากาศปฐมภูมิ 1.12 m 
 
ขอบเขตสําหรับการทดลองเม่ือใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 
1.4.6 ใชเตาฟลูอิดไดซเบดแบบทรงกรวยชนิดฟองอากาศ 
1.4.7 ทําการทดลองเม่ือใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นโดยใชเชื้อเพลิงเปลือก

เมล็ดทานตะวันเปนเชื้อเพลิงปฐมภูมิ และ ใชเปลือกเมล็ดทานตะวัน แกลบ แกลบชื้น และ ขุย
มะพราว เปนเชื้อเพลิงทุติยภูมิ  

1.4.8 ใชทรายเปนวัสดุเบดและความสูงเบด 30 cm (33 kg) และปริมาณอากาศสวนเกินที่
ใชในการเผาไหมเทากับ 60% 

1.4.9 ใชอัตราการปอนเชื้อเพลิงรวมท่ีใชในการเผาไหมเทากับ  45 kg/h คงที่ตลอดการ
ทดลอง และ ใชอัตราการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 20, 30, 40, และ 50% ของแตละ
สภาวะการทดลอง  

1.4.10 ความชื้นของเช้ือเพลิงแกลบชื้นเทากับ 30% (%wet basis) คงท่ีตลอดการทดลอง 
1.4.11 ความสูงที่ใชในการปอนเชื้อเพลิงทุติยภูมิหางจากหัวจายอากาศปฐมภูมิ 1.15 m 
 

1.5 ขั้นตอนของการวิจัย 
 
1.5.1 รวบรวมมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลตัวอยางและเอกสารที่เกี่ยวของกับการทดลองการ

เผาไหมโดยการใชการปอนอากาศแบบเปนขั้นและการเผาไหมโดยการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 
1.5.2 ศึกษาและสรุปมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลและวิธีการทดลองการเผาไหมโดยการใช

การปอนอากาศแบบเปนขั้นและการเผาไหมโดยการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นที่รวบรวมได 
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1.5.3 นําตัวอยางเชื้อเพลิงชีวมวล เปลือกเมล็ดทานตะวัน แกลบ และขุยมะพราว ไปทํา
การตรวจทดสอบหาคุณสมบัติของเช้ือเพลิง 

1.5.4 วิเคราะหและเปรียบเทียบผลการทดลองเผาไหมโดยการใชการปอนอากาศแบบเปน
ขั้นและการเผาไหมโดยการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวลดังขอ 1.5.3 เทียบกับการ
ทดลองตามเอกสารท่ีไดไปศึกษามาเพ่ือเปรียบเทียบผลการทดลองเทียบกับคามาตราฐานสากล 

1.5.5 นําข้ีเถาท่ีไดจากการทดลองท้ังหมดไปสงตรวจเพ่ือหาคาการสูญเสียความรอนจาก
คารบอนท่ีไมเผาไหมและการสูญเสียความรอนจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ 

1.5.6 สรุปผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการทดลองการลดลงของกาซไนตริกออก
ไซด พรอมเขียนรายงานสรุปการวิจัย 
 
1.6 ขอตกลงเบ้ืองตนของการวิจัย 
 

1.6.1 เชื้อเพลิงชีวมวลตัวอยางทั้งสามชนิด คือ เปลือกเมล็ดทานตะวัน แกลบ และขุย
มะพราว ไดรับการตรวจสอบหาคุณสมบัติของเชื้อเพลิงจากหองปฏิบัติการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร
บริการ ถนนพระรามหก ราชเทวี กรุงเทพฯ 

1.6.2 การทดลองเผาไหมโดยการใชการปอนอากาศแบบเปนขั้นและการเผาไหมโดยการ
ปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นใชเตาเผาฟลูอิไดซเบดแบบทรงกรวยชนิดฟองอากาศโดยมีหัวจายอากาศ
จํ า น วน  19  หั ว จ า ย ซึ่ ง เ ต า เ ผ าฟลู อิ ไ ดซ เ บ ดแบบทร งกร วยช นิ ดฟองอากาศ ต้ั ง อยู ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธร รังสิต ปทุมธานี 

1.6.3 ขี้เถาที่ไดจากการทดลองท้ังหมด ไดรับการตรวจหา การสูญเสียจากการเผาไหมที่ไม
สมบูรณและการสูญเสียเนื่องจากคารบอนท่ีไมเผาไหมจากหองปฏิบัติการวิจัยของศูนยเครื่องมือวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ ซอย 62 พญา
ไทย กรุงเทพฯ 

  
1.7 ความจํากัดของการวิจัย 
 

เอกสารเก่ียวกับการทดลองการเผาไหมโดยการใชการปอนอากาศแบบเปนขั้นและการเผา
ไหมโดยการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นที่รวบรวมไดทั่วโลกมีขอจํากัดในเรื่องของแหลงขอมูล เนื่องจาก
การทดลองในลักษณะน้ีมีการทําการทดลองที่นอยและไมแพรหลายอีกทั้งฐานขอมูลเกี่ยวกับการ
ทดลองประเภทนี้ภายในประเทศไทยมีเอกสารเกี่ยวกับการทดลองเหลานี้นอยมาก 
 
1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 

 
1.8.1 เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) คือ วัสดุชีวมวลท่ีเหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง

การเกษตร ไดแก แกลบ เปลือกเมล็ดทานตะวัน ชานออย เปนตน 
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1.8.2 เตาเผาฟลูอิไดซเบด (Fluidized-bed Combustor, FBC) คือ เตาเผาชนิดหนึ่งใช
สําหรับเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล หลักการทํางานคือจะใชวัสดุเบดซ่ึงเปนของแข็งใหมีการเคลื่อนที่โดย
มีการใสลมเขาไปชวยใหของแข็งนั้นมีการเคล่ือนที่คลายกับของเหลวเพ่ือท่ีจะไดรับความรอนและ
คลุกเคลากับเชื้อเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.8.3 อากาศสวนเกินรวม (Excess Air, EA) คือ ปริมาณอากาศสวนเกินรวมท่ีใชในการเผา
ไหม 

1.8.4 อัตราสวนอากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวม (Secondary air to total air 
ratio, S/T) คือ ปริมาณของอัตราสวนอากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวมที่ใชในการเผาไหม
เมื่อใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น 

1.8.5 อัตราการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม (Reburning Fuel Rate, RF) คือ 
ปริมาณอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม (% โดยมวลของเชื้อเพลิงรวม) ที่ใสเสริมเขาไปชวยใน
การเผาไหม 

1.8.6 กาซไนตริกออกไซด (NOx) คือ กาซมลพิษท่ีเกิดจากการแตกตัวของไนโตรเจนท่ีอยู
ในเชื้อเพลิงขณะเกิดการเผาไหม ซึ่งกาซไนตริกออกไซดเมื่อออกสูชั้นบรรยากาศก็จะเกิดการรวมตัว
กับความช้ืนในอากาศและตกลงมาเปนฝนกรดซึ่งทําใหเกิดการระคายเคืองตอรางกาย 

1.8.7 กาซคารบอนมอนออกไซด (CO) คือ กาซมลพิษท่ีเกิดจากการแตกตัวของคารบอนท่ี
อยูในเชื้อเพลิงขณะเกิดการเผาไหม ซึ่งกาซคารบอนมอนออกไซดเมื่อออกสูชั้นบรรยากาศก็จะเกิดการ
รวมตัวกับกาซออกซิเจนที่มีอยูในอากาศทําใหกลายสภาพเปนกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนสาเหตุ
ใหเกิดภาวะโลกรอน 

1.8.8 กาซไฮโดรคารบอน (CxHy) คือ กาซมลพิษท่ีเกิดจากการแตกตัวของสารระเหยที่อยู
ในเชื้อเพลิงขณะเกิดการเผาไหม ซึ่งกาซไฮโดรคารบอนเมื่อออกสูชั้นบรรยากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นและ
ไปรวมตัวกันอยูบนชั้นบรรยากาศกอใหเกิดภาวะโลกรอน 
 
1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
จากการวิจัยน้ีสามารถลดการปลดปลอยของกาซไนตริกออกไซดที่ปลดปลอยออกสูชั้น

บรรยากาศทําใหปญหามลพิษและฝนกรดท่ีสงผลกระทบตอชุมชนในเขตอุตสาหกรรมหมดไปอีกท้ังยัง
สามารถนําการวิจัยน้ีไปประยุกตใชในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงไดอีกหลากหลายชนิดเพ่ือเปนเชื้อเพลิง
ทางเลือกในอนาคต 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 
2.1 ฟลูอิไดซเบด [2, 3] 
 

2.1.1 ลักษณะทั่วไปของฟลูอิไดซเบด 
 ฟลูอิไซเบด คือ การท่ีทําใหของแข็งมีพฤติกรรมคลายของเหลวที่สามารถไหลได โดยใส

วัสดุเบดเมื่อวัสดุเบดที่เปนของแข็งถูกบรรจุเขาไปในเตา อากาศจะไหลผานมาจากดานลาง ในขณะที่
อากาศยังมีความเร็วนอย วัสดุเบดของแข็งจะยังไมขยับตัว เบดในขณะนี้เรียกวา เบดที่ยังไมเกิดการ
เคลื่อนท่ี (Fixed bed) ถาหากอากาศรอนมีความเร็วท่ีเพ่ิมขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง จะทําใหวัสดุเบดของแข็ง
ขยับลอยตัวอยางเปนอิสระ ซึ่งความเร็วท่ีเพ่ิมขึ้นนี้จะทําให เบดขยายตัวเพ่ิมขึ้นดวย แตวัตถุเบดของ
แข็งยังอยูชิดกันมากอยู จนดูเหมือนวาวัสดุเบดของแข็งยังจับตัวกันเปนกลุมกอน ซึ่งเรียกวา “Dense 
Phase Fluidized Bed” ถาเพ่ิมความเร็วของอากาศข้ึนอีก จะทําใหวัสดุเบดของแข็งลอยตัวมาก
ยิ่งขึ้น ระยะหางระหวางเบดของแข็งก็มีมากขึ้น เบดในขณะนี้เรียกวา “Dilute Phase Fluidized 
Transport” และถาเพ่ิมความเร็วของอากาศข้ึนอีก วัสดุเบดของแข็งก็จะลอยตัวจนหลุดออกไปจาก
เตา ซึ่งเรียกวา “Pneumatic Transport” 
 ปรากฏการณฟลูอิดไดเซชั่นที่ของไหลเปนของเหลว การขยายตัวของเบดเปนไปอยาง
สม่ําเสมอ การลอยตัวและการหมุนรอบตัวของเมล็ดของแข็งเปนไปอยางชา ๆ เรียกวา เบดสมํ่าเสมอ
หรือเบดที่มีเนื้อเดียวกัน  สวนฟลูอิดไดเซชั่นที่ของไหลเปนลักษณะของเบดจะแตกตางจากที่ของไหล
เปนของเหลวมาก  เพราะวาเมื่อความเร็วของกาซสูงกวาความเร็วที่ทําใหเกิดฟลูอิไดซเบดแลว สวน
หนึ่งจะทําใหเกิดการลอยตัวของวัสดุเบดของแข็ง  แตกาซอีกสวนหนึ่งจะรวมตัวกันเปนฟองกาซลอย
ขึ้นมา  ซึ่งจะทําใหวัสดุเบดของแข็งที่ติดอยูบนฟองกาซไหล  จากสวนบนของฟองกาซลงมายัง
สวนลาง  นอกจากน้ีมีบางสวนของวัสดุเบดของแข็งท่ีลอยติดตามฟองกาซไปดวย ลักษณะดังกลาวทํา
ใหภายในเบดจะมีการเคล่ือนที่อยางชุลมุน เบดชนิดนี้เรียกวา “เบดฟองอากาศ (Bubbling Bed)” 

ฟองกาซท่ีเกิดข้ึนจะมีลักษณะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับขนาดและรูปรางของเมล็ดของแข็ง
ความเร็วของกาซ และลักษณะของแผนกระจายอากาศ โดยลักษณะของฟองอากาศอาจแบงไดดังรูป
ที่ 1 

(a) Bubbling ของแข็งในเตาฟลูอิไดซเบดจะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาและสมํ่าเสมอทําให
เกิดการถายเทความรอนไดดีกวาแบบอ่ืน 
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รูปที่ 1 ลักษณะการไหลของของแข็งแบบตางๆ ภายในเตา [12] 
 

(b) Slugging เปนการเกิดฟองกาซหรือการรวมตัวของฟองกาซจนไดฟองกาซที่มีขนาดของ
เสนผานศูนยกลางเทากับขนาดเสนผานศูนยกลางของหอทดลองมีการแยกตัวของเมล็ดของแข็งเปน
ชั้นๆทําใหการถายเทมวลสารหรือความรอนเกิดไดไมทั่วถึงเนื่องจากเมล็ดของแข็งสัมผัสกับกาซเปน
เวลาอันสั้นหรือไมสัมผัสเลยในบางสวน 

(c) Channeling เปนการเกิดการผานของกาซเปนชองๆโดยที่เมล็ดของแข็งที่อยูตรง
ทางผานของกาซเทานั้นที่มีการเคล่ือนที่แตบริเวณขางเคียงจะไมมีการเคลื่อนที่ 

(d) Spouted Bed เปนการท่ีกาซสวนใหญไหลผานเฉพาะบริเวณตรงกลางของกลุมของ
เมล็ดของแข็งมากกวาบริเวณรอบขางดวยความเร็วสูงมากทําใหบริเวณตรงกลางทีความหนาแนน 
 

2.1.2 เตาเผาแบบฟลูอิไดซเบด 
เตาเผาฟลูอิไดซเบดจะมีการปอนอากาศที่ใชในการเผาไหมผานชั้นของวัสดุเบดและเม่ือ

เพ่ิมคาความเร็วของอากาศถึงคาหนึ่งวัสดุเบดจะลอยตัวขึ้นมีลักษณะคลายของไหลในตอนเริ่มติดเตา
นั้นเบดจะไดรับความรอนจากภายนอกจนอุณหภูมิถึงจุดติดไฟของเช้ือเพลิงหลังจากนั้นเชื้อเพลิงจะถูก
ปอนเขาไปอยางสมํ่าเสมอการเผาไหมจะเกิดขึ้นทั่วๆบริเวณเตาโดยปกติจะใสวัสดุเฉื่อย (Inert  
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รูปที่ 2 แสดงลักษณะเตาเผาเชื้อเพลิงระบบฟลูอิดไดซเบด [13] 
 

Material) เชนทรายหรือวัสดุที่ทําปฏิกิริยา (Reaction Material) เชนหินปูน (Limestone) หรือ
ตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่งจะชวยในดานการถายเทความรอนและชวยทําความสะอาดภายในเตา
ระบบฟลูอิไดซเบดนี้แสดงดังรูปที่ 2 

ระบบฟลูอิไดซเบดนี้ไดรับความสนใจมากในปจจุบันเนื่องจากสามารถใชกับเชื้อเพลิงแข็งได
เกือบทุกชนิดเพราะอุณหภูมิภายในเตาจะมีคาใกลเคียงตลอดท่ัวเตาเผาทําใหอัตราการเผาไหมของ
เชื้อเพลิงสม่ําเสมอสามารถเผาเชื้อเพลิงที่มีปริมาณความชื้นภายในเชื้อเพลิงที่ไมเกิน 40% ไดดี 

ขอดีของระบบฟลูอิไดซเบด คือ มีสารเฉื่อยเชนทรายเปนเบดจึงทําใหเกิดการผสมของ
เชื้อเพลิงกับออกซิเจนไดดีเกิดการเผาไหมไดอยางสมบูรณและรวดเร็ว  นอกจากนี้วัสดุเบดยังชวยอม
ความรอนทําใหเตามีความเสถียรไมดับงายและเกิดการเผาไหมในตัวเตาเผาไดอยางทั่วถึง จึงทําให
อุณหภูมิภายในเตาเผามีคาเทากันและสมํ่าเสมอสามารถใชเผาไหมเชื้อเพลิงในชวงอุณหภูมิการเผา
ไหมที่ต่ําประมาณ 850oC จึงชวยแกปญหาดานมลพิษของอากาศคือ กาซคารบอนมอนออกไซดและ
กาซไนตริกออกไซดไดเนื่องจากมีระบบควบคุมอากาศสวนเกินที่ใชในการเผาไหมที่สามารถปรับตั้งคา
ไดงาย ในสวนของการควบคุมระบบเครื่องกลสามารถควบคุมระบบไดงายเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมในเตา
ระบบฟลูอิไดซเบดใชเวลาในการทําปฏิกิริยาการเผาไหมนอยกวาเวลาที่เชื้อเพลิงใชอยูในเตาเผาจึงทํา
ใหการเผาไหมสมบูรณ 
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2.2 การจัดหมวดหมูอนุภาคของ Geldart [14] 
 
ในการจัดหมวดหมูอนุภาคของ Geldart สามารถจัดเรียงตามขนาดของเสนผานศูนยกลาง

ของอนุภาคไดแตกตางกัน 4 กลุม โดยจัดเรียงขนาดเสนผานศูนยกลางของอนุภาค จากเล็กสุดไปยัง
ใหญสุด ดังที่แสดงตามรูปแผนผังการจัดหมวดหมูของ Geldart สําหรับการเคลื่อนที่ของวัสดุเบดท่ีมี
ลักษณะคลายของไหลในรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 3 การจัดหมวดหมูอนุภาคของ Geldart [14] 
  

ในกลุม A อนุภาคที่มีขนาดเล็กหรืออนุภาคที่มีความหนาแนนต่ํา (1400 kg/m3) ซึ่งเปน
กลุมที่อากาศสามารถผานอนุภาคได อนุภาคของแข็งนี้สามารถทําใหเกิดฟลูอิไดเซชั่นไดงายที่
ความเร็วของกาซที่ใชเปนของไหลท่ีมีความเร็วตํ่า อนุภาคของเบดจะมีลักษณะการเคลื่อนที่เสมือน
ของไหลแบบราบเรียบ (Smooth Fluidization) ที่ความเร็วกาซสูงกวาความเร็วตํ่าสุดที่ทําใหเกิดการ
เคลื่อนท่ีแบบฟองอากาศ (Minimum Bubbling) วัสดุเบดจะเปล่ียนไปเปนชวงของการเคลื่อนที่แบบ
ฟองอากาศ 

ในกลุม B เปนกลุมที่มีลักษณะคลายกับทราย (Sandlike Particles) โดยปกติแลวในกลุมนี้
จะใชเปนวัสดุเบดในเตาเผาฟลูอิไดซเบดแบบฟองอากาศ จะมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 40–
500 μm และความหนาแนนของอนุภาคอยูระหวาง 1400–4000 kg/m3อนุภาคในกลุมนี้จะเคลื่อนท่ี
ไดดีในรูปแบบฟองอากาศ เมื่อความเร็วของกาซที่ใชเปนของไหลมีคามากกวาความเร็วตํ่าสุดของการ
เกิดฟลูอิไดเซช่ัน 

ในกลุม C เปนกลุมที่อนุภาคมีการยึดเกาะไดดี และมีความละเอียดที่สุด โดยปกติอนุภาค
ในกลุมนี้จะเกิดการฟลูอิไดเซช่ันไดยากเพราะแรงยึดเกาะของอนุภาคมีคามากกวาแรงดันของของไหล
อยางไรก็ตามกาซของไหลก็ยังสามารถหาชองวางที่จะผานออกไปไดโดยจะมีรูปแบบท่ีไมแนนอนใน
สวนที่วัสดุเบดมีการยึดเกาะตํ่า 

ในกลุม D อนุภาคจะมีขนาดใหญและมีความหนาแนนมากสําหรับกลุมนี้ฟองอากาศจะ
เกิดขึ้นไดชากวากลุมอ่ืนและเกิดชองวางที่สามารถทําใหกาซของไหลพุงผานขึ้นมาไดงาย ซึ่งสําหรับ
วัสดุเบดที่ยึดเกาะกันไดดีสามารถที่จะเกิดการฟลูอิไดเซชั่นได แตอยางไรก็ตามการเคลื่อนที่แบบนํ้าพุ 
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(Spouting Fluidization) จะเกิดขึ้นโดยมีรูปแบบท่ีไมแนนอนเน่ืองมาจากการจายกาซของไหลท่ีไม
สม่ําเสมอ 
 
2.3 เชื้อเพลิงแข็ง 
 
 เชื้อเพลิงโดยท่ัวไปแบงตามลักษณะทางกายภาพไดดังนี้คือ เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว
และ เชื้อเพลิงกาซซึ่งเชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหมสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 1) เชื้อเพลิง
ฟอสซิล (Fossil Fuel) ไดมาจากการทับถมตัวของซากพืชซากสัตวภายใตผิวโลกเชน น้ํามัน กาซ
ธรรมชาติ ถานหิน เปนตนและ 2) เชื้อเพลิงทดแทน (Renewable Fuel) ซึ่งเปนวัสดุที่ไดจาก
การเกษตรเชน ไม ขี้เลื่อย แกลบ เปนตน เชื้อเพลิงชีวมวลเหลานี้สามารถหาไดงายในบริเวณพ้ืนที่ ที่มี
การทําเกษตรกรรมเชื้อเพลิงที่ใชงานกันทั่วไปแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 1) เชื้อเพลิงแข็ง หมายถึง 
เชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของแข็งในสภาวะที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศปกติ เชน ถานหินลิกไนต 
ไม ถานไม แกลบ ฟน ซังขาวโพด เปลือกเมล็ดทานตะวัน และเชื้อเพลิงอัดแทงเปนตน  2) เชื้อเพลิง
เหลว หมายถึง เชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของเหลวในสภาวะที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศปกติ 
เชน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา เปนตน 3) เชื้อเพลิงกาซ หมายถึง เชิ้อเพลิงที่มี
สถานะเปนกาซในสภาวะที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศปกติ เชน กาซธรรมชาติ กาซชีวมวล กาซ
หุงตม เปนตน 
 ชีวมวล (Biomass) คือ สารอินทรียที่เปนแหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถ
นํามาใชผลิตพลังงานได เชน เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมการเกษตรเชน แกลบ ชานออย ฟางขาว ขยะมูลฝอยน้ําเสียจากโรงงาน หรือ แมกระทั่ง
มูลสัตวตางๆ จากรายงานพบวา พลังงานชีวมวลนี้มีสัดสวนการใชเปนพลังงานคิดเปน 14.7% ของ
พลังงานรวมของโลก โดยมีการประมาณวาประชากรกวา 40% ของประชากรโลก อาศัยชีวมวลใน
การหุงตมและใหความอบอุน ประเภทของเชื้อเพลิงชีวมวล เชื้อเพลิงชีวมวลสามารถแบงไดเปน 4 
ประเภท ดังนี้คือ 
 เชื้อเพลิงที่ไดจากไม (Forest Biomass) ไดแก เศษไมเปลือกไมกิ่งไมและขี้เลื่อยเชื้อเพลิง
ประเภทนี้จะมีลิกนินอยูประมาณรอยละ 40 
 เชื้อเพลิงที่ไดจากการเกษตร (Agriculture Biomass) ไดแก แกลบขาวซังขาวโพด
เชื้อเพลิงประเภทนี้จะมีปริมาณลิกนินต่ําประมาณรอยละ 0-20 
 เชื้อเพลิงที่ไดจากอุตสาหกรรม (Industrial Wastes) ไดแก เชื้อเพลิงท่ีไดจากการผลิต
น้ําตาลคือชานออยกากสับปะรดซ่ึงเชื้อเพลิงประเภทน้ีจะมีความช้ืนสูงมาก 
 เชื้อเพลิงที่ไดจากของเหลือใชจากคน (Domestic Wastes) ไดแกเชื้อเพลิงจากขยะที่ทิ้ง
จากเทศบาล 
 การวิเคราะหเชื้อเพลิงที่จะใชในการเผาไหมสามารถแบงไดเปน 2 วิธีคือ 
  การวิธีการวิเคราะหแบบงาย ๆ (Proximate Analysis) โดยการเผาเชื้อเพลิงภายใต
เงื่อนไขที่แตกตางกัน เพ่ือหาความสัมพันธของความชื้น (M), สารระเหย (VM), ขี้เถา (A) และปริมาณ
คารบอน (FC) ในเชื้อเพลิง 
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 การวิเคราะหสวนประกอบของเชื้อเพลิง (Ultimate Analysis) เพ่ือใชในการหาคาความ
รอนที่ไดจากการเผาไหม โดยจะรายงานเปนปริมาณรอยละของธาตุตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนเชื้อเพลิง
คือ คารบอน (C), ไฮโดรเจน (H), ออกซิเจน (O), ไนโตรเจน (N), ซัลเฟอร(S), ความชื้น (M) และขี้เถา 
(A) 
 
2.4 ทฤษฏีการเผาไหม  
  
 การเผาไหมเปนกระบวนการเชื้อเพลิงทําปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนแลวใหพลังงาน
ความรอนออกมาซ่ึงเปนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดการออกซิเดชั่นอยางรวดเร็วของสารประกอบอินทรียที่มี
อยูในเชื้อเพลิงซึ่งในการเผาไหมท่ีสมบูรณของเช้ือเพลิงนั้นตองมีปริมาณออกซิเจนท่ีเพียงพอ สวนใหญ
ไมใชออกซิเจนบริสุทธิ์เพราะจะสิ้นเปลืองคาใชจายสูงแตจะใชออกซิเจนในอากาศซ่ึงจะมีทั้งกาซ
ออกซิเจนและไนโตรเจนเปนองคประกอบหลักกาซอ่ืนมีนอยมากจนไมมีความสําคัญองคประกอบของ
อากาศแสดงไดดังตารางท่ี 3 ในสวนท่ีชวยในการสันดาป (ตัวออกซิไดซ) ก็คือออกซิเจนสวนท่ีเหลือจัด
อยูในกลุมไนโตรเจนกาซเฉ่ือยและความช้ืนในอากาศรอยละขององคประกอบของสวนที่เหลือนี้จะเปน
ไนโตรเจนโดยสวนใหญ 
 

 การเผาไหมสมบูรณ (Complete Combustion) ซึ่งเปนการสันดาปของเชื้อเพลิงกับ
ออกซิเจนจนหมดในกรณีนี้คารบอนจะเผาไหมกลายเปนคารบอนไดออกไซด (CO2) ไฮโดรเจนจะทํา
ปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเปนไอน้ํา (H2O) และถาในเชื้อเพลิงมีกํามะถันอยูก็จะเผาไหมกลายเปน
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เปนตนดังสมการ 

 
 C    +   O2 → CO2   (2.1) 
 
 2H2 +   O2 → 2H2O  (2.2) 
 
 S     +   O2 →  SO2   (2.3) 
 
ตารางที่ 3 องคประกอบของอากาศท่ีใชในการสันดาป [6] 

องคประกอบ 
รอยละองคประกอบ 

โดยปริมาตร โดยมวล 
ออกซิเจน (O2) 21 23 
ไนโตรเจน (N2) 79 77 

O2 : N2 1 : 3.76 1 : 3.35 
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 การเผาไหมไมสมบูรณ (Incomplete Combustion) เปนการสันดาปท่ีเชื้อเพลิงเผาไหม
ไมหมดหรือมีออกซิเจนไมเพียงพอสําหรับการสันดาปมีผลทําใหมีคารบอน  (C), ไฮโดรเจน (H2), 
คารบอนมอนอกไซด (CO) และอาจจะมีเชื้อเพลิงท่ีเหลือปะปนออกมากับผลที่ไดจากการเผาไหม
สาเหตุที่ทําใหเกิดการสันดาปไมสมบูรณมีหลายสาเหตุเชน มีปริมาณออกซิเจนไมเพียงพอกับปริมาณ
เชื้อเพลิงหรือการที่เชื้อเพลิงกับออกซิเจนมีการผสมกันไมดีพอและอาจจะเกิดจากการท่ีสารที่ไดจาก
การเผาไหมมีการแตกตัวที่อุณหภมูิสูง เปนตน 
 สารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาการเผาไหมจะมีเสถียรภาพสูงเกิดในกรณีที่มีการเผาไหม
สมบูรณ สวนในกรณีที่มีอากาศมากเกินไปประกอบกับอุณหภูมิสูงจากการเผาไหมมากเกินไปก็จะทํา
ใหไนโตรเจนในกาซผลิตภัณฑเปลี่ยนรูปไปเปนออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 

  
 ปริมาณอากาศที่ใชในการเผาไหมเชื้อเพลิงแข็ง เมื่อเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ หรือ 

ผลิตภัณฑจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณเชน กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)  มีเทน (CH4) กาซ
ไฮโดรเจน (H2) ในกาซเชื้อเพลิงแหง เปนสัดสวนโดยปริมาตร (%.vol) อัตราสวนอากาศสวนเกิน 
(excess air ratio) สามารถคํานวณไดจาก 

 

 )20.5H-0.5CO-42CH-2(O-21
21=α    (2.4)                      

 
 โดย    O2 คือ กาซออกซิเจนในกาซไอเสียแหง (%.vol) 
                   CH4 คือ กาซมีเทนในกาซไอเสียแหง (%.vol) 
     CO คือ กาซคารบอนมอนออกไซดในกาซไอเสียแหง (%.vol) 
      H2 คือ กาซไฮโดรเจนในกาซไอเสียแหง (%.vol) 

 
 โดยพ้ืนฐานแลว ปริมาณมีเทน (CH4) และ กาซไฮโดรเจน (H2) มีคานอยมากเมื่อ
เทียบกับอากาศสวนเกิน ดังนั้น ขอบเขตงานวิจัยนี้จึงไมนํามีเทน (CH4) และกาซไฮโดรเจน (H2) มาใช
ในการคํานวณอัตราของอากาศสวนเกิน 

 ในการวิจัยนี้ เปอรเซ็นตโดยปริมาตรของอากาศสวนเกินถูกใชเปนตัวแปรชี้วัด
ลักษณะเฉพาะของอากาศท่ีใชสามารถคํานวณไดจากสมการ 

 

  EA = 100(α – 1) (2.5) 

 
  โดย EA คือ เปอรเซ็นอากาศสวนเกิน (%vol) 

   α    คือ อัตราสวนอากาศสวนเกิน 
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2.5 ทฤษฏีการหาคาความรอนของเชื้อเพลิง 
  
 คาความรอนของเชื้อเพลิง (Heating Value) คือ ปริมาณพลังงานท่ีถูกปลอยออกมาเม่ือ
เชื้อเพลิงถูกเผาไหมอยางสมบูรณในกระบวนการการไหลคงตัวและผลิตภัณฑมีสภาวะกลับสูสภาวะ
เดิมเหมือนเดิมกับสารตั้งตน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ คาความรอนของเชื้อเพลิงจะเทากับคาสัมบูรณ
ของคาเอนทัลปของการเผาไหมของเชื้อเพลิง ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด คือ คาความรอนท่ีสูงกวา 
(Higher Heating Value, HHV) จะมีน้ําในผลิตภัณฑอยูในสถานะของเหลว และคาความรอนที่ต่ํา
กวา (Lower Heating Value, LHV) จะมีน้ําในผลิตภัณฑอยูในสถานะไอดวยการพิจารณาจาก
(wt.%, as-received basis) ซึ่งมีความสัมพันธ ดังนี้ 
 

 
)r8.94Hr24.42(WrHHV  rLHV  (2.6) 
 

 โดย Wr  คือ คาความช้ืนภายในเชื้อเพลิงชีวมวล (% as-received basis ) 
Hr  คือ คาปริมาณไฮโดรเจนที่มีอยูในเชื้อเพลิงชีวมวล (% as-received basis ) 

 
 ปริมาตรอากาศตามทฤษฎีที่ใชในการเผาไหม (Vo, หนวย m3/kg−fuel) 

 

 0.0330O0.265H0.375SC0.0889V o
 (2.7) 

 
 โดยคาคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และซัลเฟอร (S) ที่ไดจากการสง
เชื้อเพลิงไปวิเคราะหคุณสมบัติในสภาวะปกติ (wt.%, as-received basis) 

  
 อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศท่ีใชในการเผาไหม (Qa) 

 Qa = αV  o FR  (2.8) 

 
  โดย Qa   คือ อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศท่ีใชในการเผาไหม (m3/h) 

  oV  คือ ปริมาตรอากาศตามทฤษฎีที่ใชในการเผาไหม (m3/kg fuel) 
  FR  คือ อัตราการปอนเชื้อเพลิง (kg/h) 
  α   คือ อัตราสวนอากาศสวนเกิน 
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2.6 การลดปริมาณกาซไนตริกออกไซดโดยเทคนิคการปอนอากาศทุติยภูมิและการปอนเช้ือเพลิง
ทุติยภูมิ [15] 
 
 การใชอากาศทุติยภูมิถูกนํามาใชครั้งแรกโดยการนํามาใชควบคุมมลพิษของยานพาหนะ
โดยเริ่มมีการใชตั้งแตป ค.ศ. 1966 การปอนอากาศทุติยภูมิ คือ การปอนอากาศที่มีความบริสุทธิ์เพ่ิม
เขาไปในสวนของหองเผาไหมเพ่ือทําใหการเผาไหมสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
 เทคนิคการปอนอากาศทุติยภูม ิ
       กลไกการปลอยมลพิษจะถูกควบคุมดวยวิธีการฉีดของหัวฉีดจุดปลอยอากาศเขาสู
ระบบไอเสียจึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีดังตอไปน้ี 
  ระบบฉีดอากาศใหใกลหองเผาไหม โดยสามารถเลือกไดวาจะฉีดเขาบริเวณเหนือ
หองเผาไหมหรือจะฉีดเขาใกลปลองไอเสีย โดยระบบน้ีจะเปนการฉีดออกซิเจนเขาไปในสวนของหอง
เผาไหมในขณะท่ีเชื้อเพลิงยังมีการเผาไหมไมหมดทําใหเห็นไดชัดเจนวาการฉีดอากาศทุติยภูมิเขาไป
นั้นทําใหปริมาณมลพิษลดลงแตอยางไรก็ตามการฉีดอากาศทุติยภูมิเขาไปในหองเผาไหมนั้นจะทําให
เกิดความรอนท่ีไดจากการเผาไหมซ้ําเพ่ิมขึ้นและไอเสียในหองเผาไหมเกิดขึ้นสงผลใหเกิดความ
เสียหายขึ้นในหองเผาไหมได 
  ระบบปอนอากาศโดยใชปมอากาศ โดยฉีดอากาศเขาสูหองเผาไหมหรือจุดปอน
อากาศท่ีกําหนดไว ขอดีของปมอากาศคือ สามารถอัดอากาศเขาสูหองเผาไหมไดปริมาณสูงอีกท้ังยัง
สามารถคุมปริมาณอากาศไดดวยวาลวปรับอากาศ ขอเสียคือ อาจมีชิ้นสวนหรือเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไม
หมดยอนกลับเขามาสรางความเสียหายใหกับปมอากาศได 
  ระบบปอนอากาศโดยใชความแตกตางของความดัน ระบบน้ีเปนการนําอากาศเขาสู
หองเผาไหมหรือจุดปลอยอากาศที่กําหนดโดยใชจังหวะความดันดานลบในระบบเผาไหมสวนของไอ
เสียโดยใชวาลวควบคุมอากาศที่มีความไวสูงเปนพิเศษ ขอดีของระบบน้ีคือ สามรถปองกันชิ้นสวนหรือ
เชื้อเพลิงที่เผาไหมไมหมดออกมานอกระบบได ขอเสียของระบบนี้คือ ไมสามารถคาดเดาไดลวงหนา
วาความดันดานลบจะมากหรือนอยแคไหนในการดูดอากาศเขาไปแตละครั้ง 
  ระบบปอนอากาศแบบเปนขั้นนั้นถูกพัฒนาโดยนํามาใชรวมกับเตาเผาไหมเชื้อเพลิง
เพ่ือเปนการลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงการเผาไหมดังแสดงในรูปที่ 5 การปอนอากาศ
ทุติยภูมินั้นจะมีการเพ่ิมอัตราสวนอากาศทุติยภูมิตออากาศรวมน้ันหมายความวาอากาศปฐมภูมินั้นจะ
ถูกลดอัตราสวนลงเปนเหตุใหเกิดการเผาไหมท่ีไมสมบูรณเพ่ิมมากข้ึนนั้นสงผลใหปริมาณกาซคารบอน
มอนออกไซด (CO) เพ่ิมมากขึ้นจึงเขาทําการเรงปฏิกิริยากับกาซไนโตรเจนมอนออกไซด (NO) จึงทํา
ใหปริมาณกาซไนตริกออกไซดที่ปลอยออกสูบรรยากาศนั้นลดลง หรือในอีกกรณีคือ เมื่อลดปริมาณ
อัตราสวนอากาศปฐมภูมิลงน้ันสงผลใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณเพ่ิมมากขึ้นอีกทั้งปริมาณสาร
ระเหยและกาซแอมโมเนีย (NH2) มีปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหเกิดการเรงปฏิกิริยาระหวางกาซ
แอมโมเนียกับกาซไนโตรเจนมอนออกไซด(NO)เกิดเปนกาซไนโตรเจนและน้ําดังแสดงในสมการ 2.9  
 
 NO + NH2 → N2 + H2O                                                                            (2.9) 
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 เทคนิคการปอนอากาศทุติยภูมิ 
       การใชเชื้อเพลิงทุติยภูมิถูกนํามาใชเพื่อการควบคุมมลพิษท่ีลอยออกสูบรรยากาศและ
ลดตนทุนในการใชเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทเดียวในการเผาไหมเนื่องจากสามารถหาเชื้อเพลิงชีวมวล
อีกชนิดที่มีคาความรอนใกลเคียงกันแตตนทุนถูกกวาเขามาใชในการเผาไหมในขั้นทุติยภูมิได หลักการ
เผาไหมโดยใชการปอนเชื้อเพลิงทุติยภูมิจะมีความแตกตางจากการใชอากาศทุติยภูมิดังแสดงใน รูปที่ 
4 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการเผาไหมระหวางการปอนอากาศทุติยภูมิและ 
การปอนเชื้อเพลิงทุติยภูมิ [15] 

 
 การปอนเชื้อเพลิงทุติยภูมินั้นการปอนเชื้อเพลิงทุติยภูมิเปนการเพ่ิมอัตราสวนของ
เชื้อเพลิงทุติยภูมิตอเชื้อเพลิงรวมนั้นสงผลใหมีปริมาณเชื้อเพลิงที่เพ่ิมขึ้นในขณะท่ีมีการเผาไหม
เชื้อเพลิงทําใหเกิดการปลดปลอยกาซไฮโดรคารบอน (CxHy) ออกมาในหองเผาไหมเปนจํานวนมาก
สงผลใหกาซไฮโดรคารบอน (CxHy) เขาทําการเรงปฏิกิริยากับกาซไนโตรเจนมอนออกไซด (NO) เปน
เหตุใหเมื่อมีการปลอยมลพิษออกสูบรรยากาศนั้นปริมาณกาซไนตริกออกไซด (NOx) ลดลง การวิจัยนี้
ไดถูกคนพบโดย Wendt และ Collaborators ในป ค.ศ. 1973 และไดคนพบกลไกการลดกาซไนตริ
กออกไซดจากการใชการปอนเชื้อเพลิงทุติยภูมิ ดังแสดงในสมการที่ 2.10  
 
 2NO + C3H8 + 4O2 → N2 + 3CO2 + 4H2O                                                 (2.10) 
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2.7 การใชประโยชนพลังงานจากชีวมวล 
  
 การเปล่ียนรูปเชื้อเพลิงชีวมวลไปใชประโยชนสามารถเลือกไดหลายแบบตามความ
เหมาะสม ดังตอไปน้ี 
 การเผาไหมโดยตรง (Direct Combustion) การเผาไหมโดยตรงเปนการสันดาปอยาง
สมบูรณของสารอินทรียจากชีวมวลจะถูกเปล่ียนเปนคารบอนไดออกไซดและน้ําเชนการใชไมฟนใน
การหุงตมทําอาหารในชีวิตประจําวันนอกจากน้ียังนําไปใชในอุตสาหกรรมผลิตไมอัดและกระดาษได
อีกทางหน่ึงดวย 
 กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) กระบวนการไพโรไลซิสเปนกระบวนการใหความรอน
แกเชื้อเพลิงในอุปกรณปดหรือควบคุมอากาศสําหรับเผาไหมใหนอยลงซึ่งเปนผลทําใหโครงสราง
โมเลกุลของเช้ือเพลิงแข็งเกิดการสลายตัวทําใหเกิดสารระเหยน้ํามันดินและถานชารเปนตนสามารถ
สรุปเปนกระบวนการได 3 ขั้นตอน คือ การอบแหงและการใหความรอนการไพโรไลซิสอนุภาค
ของแข็งและการออกซิไดซของสารระเหยและการออกซิไดซถานชารซึ่งขั้นตอนท่ีหนึ่งเปนการใหความ
รอนและอบแหงเปนการทําใหอนุภาคระเหยนํ้าออกดวยความรอนจนถึงปฏิกิริยาไพโรไลซขั้นตอนท่ี
สองเปนการไพโรไลซอนุภาคของแข็งใหเกิดการปลอยสารระเหยท่ีไมเผาไหมและการสลายตัวของถาน
ชารสามารถแสดงข้ันตอนตาง ๆ ดังรูปที่ 5 โดยท่ัวไปแลวถาใหอากาศเขามากจะทําใหอุณหภูมิของ
กระบวนการสูงสัดสวนของกาซที่ไดจะสูงถาใหอากาศเขานอยอุณหภูมิของกระบวนการจะตํ่าทําใหผล
ที่ไดจากขบวนการมีน้ํามันและถานมากขึ้นซ่ึงในประเทศท่ีกําลังพัฒนาจะเก็บผลผลิตมาใชเพียงแค
ถานเทานั้น 
 
 
Solid  Drying and Heating Solid Particle Volatiles 
                       Pyrolysis                             Oxidation 
 

                                                                                       Char Oxidation 
 

รูปที่ 5 ขั้นตอนของกระบวนการไพโรไลซิส [6] 
 
กระบวนการกาซซิฟเคชั่น (Gasification) กระบวนการกาซซิฟเคชั่นเปนกระบวนการ

เปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งเชนถานและไมเปนเชื้อเพลิงที่อยูในสภาพกาซท่ีเรียกกันวา “กาซโปรดิวเซอร 
(Producer Gas)” ซึ่งยังคงมีสมบัติเปนเชื้อเพลิงซึ่งกาซท่ีไดสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงของ
เครื่องยนตแบบการสันดาปภายในหรือใชในขบวนการใหความรอนตาง ๆ ไดการสันดาปจะเกิดขึ้น
ระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศปฏิกิริยาระหวางคารบอนกับไฮโดรเจนกับออกซิเจนในอากาศจะทําใหเกิด
คารบอนไดออกไซดและไอนํ้า ดังตอไปน้ี 
 
 C +  O2 → CO   (2.11) 
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 2H2+  O2 → 2H2O (2.12) 
 

 ถาใหคารบอนไดออกไซดและไอน้ําผานเชื้อเพลิงที่กําลังลุกไหมอยูในขณะน้ันจะทําให
คารบอนไดออกไซดกับไอน้ําจะทําปฏิกิริยาไดกาซคารบอนมอนอกไซดและไฮโดรเจน ดังนี้ 

 
 C  +  CO2  →  2CO   (2.13) 
 
 C  +  H2O  →  CO+ H2  (2.14) 
 

 ปฏิกิริยา (2.17) และ (2.18) เปนปฏิกิริยาดูดความรอนกาซที่ไดจาก 2 ปฏิกิริยานี้เปนกาซ
ที่สามารถเผาไหมไดและยังสามารถเกิดปฏิกิริยาไดตอไปน้ี 

 
 C     +  2H2  →  CH4     (2.15) 
 
 CO   +  3H2  →  CH4 +  H2O   (2.16) 
 
 C     +   2H2O  →  CO  +  2H2   (2.17) 
 
 CO   +    H2O   →  CO2 +   H2   (2.18) 
 
 สวนผสมของกาซชีวมวลจะไมแนนอนซ่ึงจะขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางกาซท่ี
สามารถลุกไหมไดก็คือคารบอนมอนอกไซดไฮโดรเจนและมีเทนซ่ึงในหลักการควรทําใหมีมากท่ีสุด
เทาที่จะมากไดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดในกาซชีวมวลนี้ขึ้นอยูกับกับกาซคารบอนไดออกไซด
สามารถเปลี่ยนเปนกาซคารบอนมอนอกไซดไดมากแคไหนน้ันจะขึ้นอยูกับความเร็วระหวางกาซกับ
เชื้อเพลิงและพ้ืนที่ที่กาซสัมผัสกับผิวของเชื้อเพลิงแข็งถาตองการใหคารบอนไดออกไซดเปลี่ยนเปน
คารบอนมอนอกไซดทั้งหมดอุณหภูมิจะตองสูงเกิน 1,100oC ถาเชื้อเพลิงที่ใชเปนถานปฏิกิริยาที่ 
(2.13) จะเปนปฏิกิริยาเดียวซึ่งไดสวนประกอบของกาซสวนใหญเปนคารบอนมอนอกไซดแตถามีไอน้ํา
ผสมอยูดวยก็จะมีไฮโดรเจนและมีเทนเกิดตามปฏิกิริยา (2.14), (2.15), (2.16), (2.17) และ (2.18) 
สวนปฏิกิริยาที่ (2.14) ปฏิกิริยานี้สําคัญเพราะทําใหสวนผสมของไฮโดรเจนในกาซมีมากขึ้นมีผลทําให
กาซมีคาพลังงานความรอนสูงขึ้นดังนั้นการฉีดน้ําเขาในเตาผลิตกาซเพ่ือชวยใหเกิดไฮโดรเจนมากท่ี
สุดแตถาน้ํามีมากเกิดไปไอน้ําอาจทําปฏิกิริยากับคารบอนมอนอกไซดทําใหเกิดคารบอนไดออกไซด
และไฮโดรเจนตามปฏิกิริยา (2.18) ทําใหสวนประกอบของคารบอนมอนอกไซดลดลงหากใชเชื้อเพลิง
สดเชนไมหรือชีวมวลชนิดอื่น ๆ ก็ไมจําเปนตองฉีดน้ําเพราะมีน้ําผสมอยูกับเชื้อเพลิงมากพอแลว 
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2.8 มลพิษหลักซ่ึงเกิดจากกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล 
             
 กระบวนการหลักจากการเผาไหมชีวมวลจะทําใหเกิดความรอนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง กาซ
และขี้เถาจากการเผาไหมที่อยูในกระบวนการกล่ันสลาย (Devolatilization) ของโมเลกุล เชื้อเพลิง
จะสงผานความรอนทําใหเกิดการระเหยในกระบวนการสลายตัว (Decomposition) สําหรับเศษไม
และเปลือกกาแฟ ชวงของการปลดปลอยสารระเหยน้ันจะเร่ิมขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 160-120°C 
ในขณะที่แกลบจะเกิดการปลดปลอยสารระเหยที่อุณหภูมิประมาณ 190-300°C ซึ่งสิ่งที่ไดจากการ
เผาไหมโมเลกุลในกระบวนการกล่ันสลาย (Devolatilization) ของไมคือกาซคารบอนมอนอกไซดกาซ
คารบอนไดออกไซดมีเทน และกาซไฮโดรเจนซ่ึงเทียบเทากับสารประกอบไฮโดรคารบอน (CxHy) ซึ่งได
จากสิ่งเหลือใชจากการเกษตรกรรม 

ในขณะที่อุณหภูมิสูงประมาณ 400-500°C อนุภาคของถานนั้นจะมีคารบอนอยูประมาณ 
60-75% จากปฏิกิริยาแรกคือ ปฏิกิริยาออกซิไดซโดยกาซคารบอนไดออกไซด,น้ํา และออกซิเจน ซึ่ง
ไดจากกาซคารบอนมอนอกไซดหลังจากนั้นกาซคารบอนมอนอกไซดจะทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นตอโดย
น้ําหรือออกซิเจนไดเปนกาซคารบอนไดออกไซด 
 
 การเกิดและการสลายตัวของมลภาวะ 
  โดยพ้ืนฐานแลวกาซไนโตรเจนมอนออกไซด (NO) และกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
จะเปนมลพิษหลัก ซึ่งเกิดจากกระบวนการเผาไหม ซึ่งเกิดจากกลไกในการเผาไหมที่แตกตางกัน 3 
แบบ คือ Thermal-NOx Prompt-NOx และ Fuel-NOx 
 Thermal-NOx เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นระหวางโมเลกุลของออกซิเจนกับโมเลกุลของ
ไนโตรเจนท่ีอุณหภูมิการเผาไหมสูง (>1500 ºC) เกิดเปนกาซไนโตรเจนมอนออกไซดขึ้นในหองเผา
ไหมดังแสดงในสมการที่ (2.19) และ (2.20)  
 
 O +  N2             N +  NO        (2.19) 
 
 N +      O2             O +  NO        (2.20)  
 
 ในขณะท่ี Prompt-NOx เกิดจากสารประกอบไฮโดรคารบอนที่กอตัวขึ้นระหวาง
กระบวนการเผาไหมและทําปฏิกิริยากับกาซไนโตรเจนในอากาศ ในขณะที่การเผาไหมที่อุณหภูมิต่ํา 
เชน การเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลในเตาตะกรับ (Grate Furnace) และเตาแบบฟลูอิไดซเบด
(Fluidized-Bed Combustor) จะเกิดเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนท่ีมีไนโตรเจนผสมอยูและมี
ธาตุไนโตรเจนเกิดข้ึนมาดวย ดังแสดงในสมการที่ (2.21) 
   
 CH    + N2        NCH +  N       (2.21) 
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 กาซไนตริกออกไซดจะไมเกิดจากกลไก Thermal-NOx แตจะเกิดจากกลไก Prompt-NOx 
และ Fuel-NOx ซึ่งกลไก Fuel-NOx นั้นจะเปนกลไกสําคัญของการเกิดกาซไนโตรเจนมอนออกไซด, 
กาซไนโตรเจนไดออกไซด และกาซไนตัสออกไซด (N2O) อันเนื่องมาจากเมื่อมีการเผาไหมเกิดข้ึนธาตุ
ไนโตรเจนในเชื้อเพลิงจะเขาทําปฏิกิริยากับกาซออกซเจนทําใหเกิดเปนกาซมลพิษ ดังแสดงในสมการ
ที่ (2.19) 
 

HCN   +   1/2O2  NCO   (2.22) 
 
 NCO  +   1/2O2 NO   +  CO  (2.23) 
 
 NH3    +   5/4O2 NO   +  3/2H2O (2.24) 
 

การเกิดการสลายตัวของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดและกาซไนตรัสออกไซดในกลไก
เชื้อเพลิงไนโตรเจน (Fuel-NOx) แสดงในรูปที่ 6 กาซไนโตรเจนมอนออกไซดและกาซไนตรัสออกไซด
จะมีรูปแบบกระบวนการเกิดที่ซับซอน แตการเกิดปฏิกิริยาจะแตกตางกันในกลไก Fuel-NOx 
กระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิงไนโตรเจนในกระบวนการการระเหย สารระเหยไนโตรเจน เชน ไฮโดร
ไซยาไนด และแอมโมเนียจะถูกปลดปลอยออกมาในสภาวะกาซ ภายใตสภาวะกาซในปฏิกิริ ยา
เดียวกัน ไฮโดรไซดยาไนดและแอมโมเนียถูกทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นโดยออกซิเจน และละอองน้ําได
เปนกาซไนโตรเจนมอนออกไซด และกาซไนตรัสออกไซดตามลําดับ 

สําหรับการเผาไหมของแข็ง อยางเชน เชื้อเพลิงชีวมวล ปริมาณเชื้อเพลิงไนโตรเจน (Fuel-
N) ไมไดถูกปลดปลอยออกมาท้ังหมดในกระบวนการกลั่นสลาย (Devolatilization) ซึ่งไนโตรเจน
ประมาณ 25-34% จะยังอยูในอนุภาคของถาน ระหวางปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของถานนั้นไนโตรเจนถูก
ปลอยออกมาในรูปแบบของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดและในขณะท่ีกาซไนตรัสออกไซดไดลดลง
กลายเปนกาซไนโตรเจนอยางไรก็ตามไฮโดรไซยาไนดและแอมโมเนียยังคงมีรูปแบบเหมือนเดิม แมวา
กาซไนตรัสออกไซดยังสลายตัวโดยตรงกลายเปนกาซไนโตรเจนที่เปลวไฟในการเผาไหม 

จากรูปที่ 6 แอมโมเนีย (NH3) นั้นไมเพียงแตมีความสําคัญตอการเกิดกาซไนตรัสออกไซด
แลว แตยังมีสวนสําคัญในการสลายกาซไนโตรเจนมอนนอกไซดอีกดวย ในขณะที่อุณหภูมิสูงประมาณ 
800-1000ºC คุณสมบัติจะเหมือนกับการสลายตัวของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดโดยแอมโมเนีย 
และจะสลายตัวลงอยางรวดเร็วและหมดไปในขณะที่อุณหภูมิเทากับ 1000ºC ไมเพียงแตปฏิกิริยาการ
สลายตัวของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดจากแอมโมเนียเทานั้น แตปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นโดยกาซ
ไนโตรเจนมอนออกไซด และกาซคารบอนมอนอกไซดในกระบวนการการเผาไหมสวนผิวหนานั้นก็มี
ความสําคัญมากตอการเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดโดยเฉพาะบริเวณท่ี
ซึ่งอุณหภูมิคอนขางต่ํา ซึ่งอยูในบริเวณของระบบไซโคลนโดย ณ จุดนี้จะไมมีฉนวนกัน 

ความรอนภายใตอุณหภูมิสูงและสภาวะเชื้อเพลิงเขมขน สารประกอบไฮโดรคารบอนจะ
เปนตัวบงบอกกลุมธาตุสําคัญในการสลายตัวกาซไนตริกออกไซดในการเผาไหมซ้ํา หรือการเผาไหม
แบบเปนขั้นตอน สารประกอบไฮโดรคารบอนจะเขาสูบริเวณการเผาไหมโดยจะเปนตัวทําปฏิกิริยา
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การสลายตัวของกาซไนโตรเจนมอนออกไซด ซึ่งเปนกลไกพ้ืนฐานของการเกิดไนตริกออกไซดโดย
เชื้อเพลิงไนโตรเจน (Fuel-N) รวมทั้งการสลายตัวโดยสารประกอบไฮโดรคารบอน และกลไกของ 
Zeldovich ดังแสดงในรูป 7 โดยจะข้ึนอยูกับพลังงานจลนของ Dagaut และ Lecomte ซึ่งเปนกลไก
ในการสลายตัวของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดโดยสวนผสมของ CH4-C4H4-C2H2ขณะที่อุณหภูมิ 
1300K  

ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมีจุดมุงหมายที่จะลดคากาซไนตริกออกไซด ในระบบการเผาไหมที่
ขั้นตอนการเผาไหมอากาศสวนแรก (Primary Air) ไดถูกแบงเพ่ือจายอากาศใหกับสวนท่ีเปนบริเวณ
เบด 

 
 

รูปที่ 6 เสนทางหลักของเชื้อเพลิงไนโตรเจน ซึ่งมีผลตอการเกิดและสลายของ NO, NO2 และ N2 ใน
เตาฟลูอิไดซเบด เมื่อเผาไหมถานหิน [6] 

 
และอากาศสวนที่สอง (Secondary Air) ไดถูกฉีดเขาสูหองเผาไหมดวยอากาศสวนเกินในระหวางนั้น
ขั้นตอนการเผาไหมเชื้อเพลิง หรือการเผาไหมซ้ํา เชื้อเพลิงสวนแรกถูกปอนเขาสูบริเวณเบด และถูก
เผาไหมดวยอัตราสวนอากาศเกินมากกวา 1 (Excess Air Ratio > 1) สวนหนึ่งของเชื้อเพลิงถูกจาย
ใหกับบริเวณเชื้อเพลิงเขมขนและเผาไหมกับอากาศในสภาวะการเผาไหมที่ไมสมบูรณในบริเวณฟรี
บอรดดังแสดงในรูปที่ 8 
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รูปที่ 7 กลไกพ้ืนฐานในการเกิดและสลายตัวของกาซไนตริกออกไซด (NOx) ซึ่งมีผลตอสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนในสภาวะกาซ [15] 
 

 
 

รูปที่ 8 ปฏิกิริยาหลักของการเผาไหมในสภาวะอากาศโดยเชื้อเพลิงชีวมวล 
ระหวางสวนจายอากาศหลักและรอง [15] 

 
2.9 มาตรฐานการปลดปลอยมลพิษออกจากโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย [11] 

 
สําหรับปญหามลพิษที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนหนวยงานท่ีดูแลและรับผิดชอบใน

ดานอุตสาหกรรม ใหความสําคัญและเรงดําเนินการหามาตรการเพ่ือควบคุมและแกไขสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ไดปลอยมลพิษออกมาสูงบรรยากาศจึงไดมีการกําหนดคามลพิษท่ีโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถปลอยออกมาไดดังตารางที่ 4 
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ตารางที ่4 มาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม [11] 

ชนิดของสารเจือปน แหลงที่มาของสาร 
คาปริมาณสารเจือปนในอากาศ 

ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง (ppm) 
มีการเผาไหม

เชื้อเพลิง (ppm) 

ฝุนละออง 

1.หมอไอนํ้าท่ีใชเช้ือเพลิงดังน้ี     
  1.1 นํ้ามันเตา - 240 
  1.2 ถานหิน - 320 
  1.3 เชื้อเพลิงชีวมวล - 420 
  1.4 เชื้อเพลิงอื่นๆ - 320 
2.การถลุง หลอหลอม 300 240 
3.การผลิตท่ัวไป 400 320 

พลวง การผลิตท่ัวไป 20 16 
สารหนู การผลิตท่ัวไป 20 16 
ทองแดง การหลอมหรือถลุง 30 24 
ตะกั่ว การผลิตท่ัวไป 30 24 
คลอรีน การผลิตท่ัวไป 30 24 
ไฮโดรเจนคลอไรด การผลิตท่ัวไป 200 160 
ปรอท การผลิตท่ัวไป 3 2.4 
คารบอนมอนอกไซด การผลิตท่ัวไป 870 670 
กรดกํามะถัน การผลิตท่ัวไป 25 - 
ไฮโดรเจนซัลไฟด การผลิตท่ัวไป 100 80 

ซัลเฟอรไดออกไซด 

1.แหลงกําเนิดความรอนท่ีใช     
  1.1นํ้ามันหรือน้ํามันเตา - 950 
  1.2ถานหิน - 700 
  1.3เชื้อเพลิงชีวมล - 60 
  1.4เชื้อเพลิงอื่น ๆ - 60 

2.การผลิตท่ัวไป 500 

 
 
- 
 
 

ออกไซดของไนโตรเจน 

หมอนํ้าท่ีใชเชื้อเพลิงดังน้ี     
1.นํ้ามันหรือน้ํามันเตา - 200 
2.ถานหิน - 400 
3.เชื้อเพลิงชีวมวล - 200 
4.เชื้อเพลิงอื่น ๆ - 200 
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2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.10.1 การเลือกใชเชื้อเพลิงชีวมวล 
Demirbas A. [16] ในเรื่องลักษณะการเผาไหมของเชื้อเพลิงชีวมวล ทําการศึกษาเกี่ยวกับ

ขอดี-ขอเสียระหวางเชื้อเพลิงชีวมวลกับถานหิน จากการศึกษาชี้ใหเห็นวา เชื้อเพลิงชีวมวลเปน
เชื้อเพลิงที่สะอาดกวาถานหิน  และจากการวิเคราะหทางดานองคประกอบของธาตุในเชื้อเพลิง
(Ultimate analyses) และการวิเคราะหโดยรวมของเชื้อเพลิง (Proximate analyses) แสดงใหเห็น
วา เชื้อเพลิงชีวมวลใหคาพลังงานความรอนไดนอยกวาถานหิน แตก็สามารถนํามาใชงานได เมื่อเทียบ
กันในดานการปลอยมลพิษ เชื้อเพลิงชีวมวลนั้นปลอยมลพิษไดนอยมากและยังสามารถหาไดงายใน
ชนบท 

 
ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของเชื้อเพลิงชีวมวลและถานหิน [16] 

 
 

 
 
 
 

คุณสมบัติ เชื้อเพลิงชีวมวล ถานหิน 

Fuel  density (kg/m3) ~500 ~1300 

Particle  size ~3 mm ~100 μm 

C  content  (wt% of dry fuel) 42–54 65–85 

O  content  (wt% of dry fuel) 35–45 2–15 

S  content  (wt% of dry fuel) Max 0.5 0.5-7.5 

SiO2  content  (wt% of dry fuel ash) 23–49 40-60 

K2O  content  (wt% of dry fuel ash) 4–48 2–6 

Al2O3  content  (wt% of dry fuel ash) 2.4–9.5 15–25 

Fe2O3  content  (wt% of dry fuel ash) 1.5–8.5 8–18 

Ignition temperature (K) 418–426 490–595 

Peak temperature (K) 560–575 – 

Friability Low High 

Dry heating value (MJ/kg) 14–21 23–28 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะหทางดานองคประกอบของธาตุในเชื้อเพลิงชีวมวล (wt%, dry basis) [16] 

  
 
จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวา ปริมาณคารบอนของเชื้อเพลิงชีวมวลมีปริมาณที่ต่ํากวา

เชื้อเพลิงถานหิน จึงสงผลใหคาความรอนของเชื้อเพลิงชีวมวลตํ่ากวาถานหินและอุณหภูมิที่จุดติดไฟ
ต่ํากวา ประมาณ 100oC อยางไรก็ตาม ปริมาณซัลเฟอรของเชื้อเพลิงชีวมวลนอยกวาอยางเห็นไดชัด 
จึงทําใหเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซดหลังจากการเผาไหมนอยกวาเมื่อเผาไหมเชื้อเพลิงถานหินใน
ปริมาณที่เทากัน 

จากตารางที่ 6  แสดงใหเห็นวา เมื่อนําเชื้อเพลิงชีวมวลมาวิเคราะหทางดานองคประกอบของ
ธาตุแลวเชื้อเพลิงชีวมวลมีปริมาณซัลเฟอรต่ํามากในขณะที่ปริมาณออกซิเจนและคารบอนมีคาสูงจึง
ทําใหเกิดการเผาไหมเชื้อเพลิงไดดีกวาถานหิน  

จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา เชื้อเพลิงชีวมวลตัวอยาง เชน ไมโอก ไมบีช และซังขาวโพด 
นั้นมีปริมาณขี้เถานอยและมีคาปริมาณสารระเหยในเชื้อเพลิงสูงซึ่งเปนสิ่งท่ีดีที่ชวยในการเผาไหมไดดี
ขึ้นและเม่ือทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลเทียบกับถานหินนั้น พบวา ปริมาณ
คารบอนในเชื้อเพลิงนั้นมีคาใกลเคียงกันจึงเปนเหตุใหสามารถนําเชื้อเพลิงชีวมวลมาใชในการเผาไหม
แทนถานหินไดและเนื่องจากในเชื้อเพลิงชีวมวลมีปริมาณขี้เถาที่นอยจึงลดปญหาดานมลพิษลงไป
ไดมาก คือ มีปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) มีคาเทากับ 0 เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลนั้นมี
ปริมาณธาตุซัลเฟอรที่ต่ํามาก อีกทั้งยังมีปริมาณกาซไนตริกออกไซด (NOx) ที่มีคาต่ําเนื่องจาก
เชื้อเพลิงชีวมวลมีปริมาณธาตุไนโตรเจน (N) ในเชื้อเพลิงต่ํา 

 
 
 

ตัวอยางเชื้อเพลิง C H N S O 

เปลือกถ่ัวฮัสเซล 52.8 5.6 1.4 0.04 42.6 

ขี้เลื่อย 46.9 5.2 0.1 0.04 37.8 

ซังขาวโพด 42.5 5.0 0.8 0.2 42.6 

เศษตนโพรพรา 48.4 5.9 0.4 0.01 39.6 

แกลบ 47.8 5.1 0.1 - 38.9 

ฝาย 42.8 5.4 1.4 0.5 35 

ชานออย 44.8 5.4 0.4 0.01 39.6 

เศษไมตนพีช 53.0 5.9 0.3 0.05 39.1 

กานตนอลฟาฟา 45.4 5.8 2.1 0.09 36.5 

หญาสวิทช 46.7 5.9 0.8 0.19 37.4 
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ตารางที ่7 การวิเคราะหโดยรวมของเช้ือเพลิงชีวมวล [16] 

ตัวอยางเชื้อเพลิง 
ขี้เถา

(wt%) 
สารระเหย

(wt%) 
คารบอนในเชื้อเพลิง

(wt%) 

เปลือกไมบีช 5.7 65.0 29.3 

ไมโอก 0.5 77.5 21.9 

ฟางขาวสาลี  13.7 66.3 21.4 

เปลือกมะกอก 4.1 77.5 18.4 

ไมบีช  0.5 82.5 17.0 

ไมสวน 1.7 80.2 18.1 

ซังขาวโพด 1.1 87.4 11.5 

เศษใบชา 1.5 85.5 13.0 

เปลือกวอลนัท 2.8 59.3 37.9 

เปลือกอัลมอนด 3.3 74.0 22.7 

เปลือกเมล็ดทานตะวัน 4.0 76.2 19.8 

เมล็ดคลอซา 6.5 78.1 15.4 

ไมสน 1.0 7.3 21.7 

เศษฝาย 6.6 81.0 12.4 

เศษมะกอก 9.2 66.1 24.7 
 
2.10.2 การเผาไหมโดยการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น 
Mahmoud et al. [15] ทดลองการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล 4 ชนิด คือ ฟางขาวสาลี ขี้

เลื่อย เมล็ดฝาย และซังขาวโพด ในเตาเผาฟลูอิไดซเบดแบบหมุนวน โดยใชปริมาณอากาศสวนเกิน 
8%, 24% และ 40% โดยมีขอมูลของสมบัติของเชื้อเพลิงดังแสดงไวในตารางที่ 8 และสภาวะการ
ทดลองดังแสดงไวในตารางท่ี 9 ลักษณะและขนาดของเตาเผาฟลูอิไดซเบดดังแสดงไวในรูปที่ 9 จาก
ตารางที่ 8 พบวา เชื้อเพลิงชีวมวลตัวอยาง เชน ฟางขาว ขี้เลื่อย เมล็ดฝาย และ ซังขาวโพด นั้นมีคา
คารบอนในเชื้อเพลิงคอนขางสูงอีกท้ังยังมีคาปริมาณของไนโตรเจนและซัลเฟอรในเชื้อเพลิงต่ํา
เชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง 4 ชนิดในการทดลองเมื่อนําไปเผาไหมจึงมีการปลดปลอยมลพิษออกมานอยมาก
เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงถานหิน และจากตารางท่ี 9 นั้นเชื้อเพลิงชีวมวลท้ัง 4 ชนิดนั้นมีอัตราการปอน
เชื้อเพลิงที่แตกตางนั้น เนื่องจากเพลิงเชื้อเพลิงขี้เลื่อย และเมล็ดฝายมีความหนาแนนของเชื้อเพลิง
นอยกวาเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนจึงตองมีอัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ีเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อพิจารณาในสวนของ
อากาศเกินรวมนั้น พบวามีการใหอากาศรวมเพ่ิมข้ึนในสวนของเชื้อเพลิงเมล็ดฝายเนื่องจากมีการใส 
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ตารางที่ 8  สมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีใชในการเผาไหมเชื้อเพลิงภายในเตาเผาฟลูอิไดซเบดโดย 
    เทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น [17] 

Biomass Wheat  
straw 

Sawdust-
wood 

Cottonseed 
burs 

Corncobs 

Ultimate 
analysis 

(wt.%, dry 
basis) 

Carbon 26.7 49.7 44.2 40.95 
Hydrogen 7.4 5.4 6.02 5.68 
Oxygen 49.3 39.3 43.38 42.39 
Nitrogen 1.9 0.2 2.14 0.88 
Sulfur - 0.1 0.18 0.22 

Chlorine - - 0.051 1.15 
Ash 15.2 5.3 4.03 8.73 

Proximate 
analysis (wt.%, 

dry basis) 

FC  5.2 26.5 21.18 
VM  94.8 73.5 78.82 

Calorific value 
(MJ/kg) 

 10.81 17.42 15.8 14.4 

Moisture (%)  11 13.2 11.9 5.6 
Mean particles 
diameter (mm) 

 - 0.964 1.35 1.47 

Bulk density 
(kg/m3) 

 50 100 360 290 

 
ตารางที่ 9  ภาวะเงื่อนไขการเผาไหมเชื้อเพลิงภายในเตาเผาฟลูอิไดซเบดโดยเทคนิคการปอนอากาศ 

    แบบเปนขั้น [17] 
Biomass Wheat  straw Sawdust-wood Cottonseed burs Corncobs 
Fuel feed 
rate (kg/h) 

8.5 10 11.85 9.54 

Thermal 
load (kW) 

107 134 123 104 

Total air 
(kg/h) 

116 133 151 102 114 129 137 158 178 122 140 158 

Excess air 
ratio 

1.08 1.24 1.40 1.08 1.24 1.40 1.08 1.24 1.40 1.08 1.24 1.40 
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รูปที่ 9  ลักษณะและขนาดของเตาเผาฟลูอิไดซเบด  
ที่มา: Mahmoud et al. [17] 

 
เชื้อเพลิงปริมาณมากในการเผาไหมจึงจําเปนตองเพ่ิมปริมาณอากาศเพ่ือชวยใหการเผาไหมสมบูรณ
ยิ่งขึ้น 

จากรูปที ่9 เตาเผาฟลูอิไดซเบดมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 1.45 m ความสูงของเตา 
2 m  ความสูงของเบด 30 cm ใชทรายซิลิกาเปนวัตถุเบด มีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ type K ตัว
อยูดานในเตา เพ่ือทําการวัดอุณหภูมิทั้งหมด โดยมีการจายอากาศรวมกันแบบปฐมภูมิดานลางของ
เตาและทุติยภูมิดานขางของเตาท่ีตําแหนง 0.3 m และ 0.8 m ตามความสูงของเตา และไดกําหนด
สภาวะการทดลองเริ่มแรกไวดังนี้ ที่ตําแหนงที่ 2 และ 3 มีการปอนอากาศทุติยภูมิมีสัดสวนอากาศ
เทากับ 0.15 และ 0.25 ของอากาศรวม ตําแหนงที่ 5 มีการปอนอากาศปฐมภูมิ มีสัดสวนอากาศ
เทากับ 0.5 ของอากาศรวม และที่ตําแหนงที่ 4 มีการปอนอากาศเขามาพรอมกับเชื้อเพลิงโดยมี
อัตราสวนอากาศเทากับ 0.1 ของอากาศรวม 

 
อุณหภูมิการเผาไหม  
รูปที่ 10 แสดงอุณหภูมิในการเผาไหมชีวมวล ที่ลําดับความสูงตางๆโดยใชปริมาณอากาศ

สวนเกิน 8%, 24% และ 40% จากตําแหนงเหนือหัวจายอากาศจนถึงระดับ 0.8 m ตามความสูงของ
เตา มีการเผาไหมเชื้อเพลิงมากเนื่องจากอนุภาคเชื้อเพลิงมีความหนาแนนมากทําใหอุณหภูมิการเผา 
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รูปที่ 10  อุณหภูมิการเผาไหมชีวมวล (a) ฟางขาว (b) ขี้เลื่อย (c) เมล็ดฝาย  
และ (d) ซังขาวโพด ทีร่ะดับความสูงตาง ๆ และปริมาณอากาศสวนเกิน (EA) ตางๆ [17] 

 
ไหมเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิสูง สวนบนของเตาเผามีอุณหภูมิลดลงเนื่องจากอนุภาคเชื้อเพลิงมีความ
หนาแนนนอยลงทําใหมีการเผาไหมเชื้อเพลิงนอยลงดวย 

 
ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไนตริกออกไซด 
จากรูปที่ 11 แสดงแนวโนมของปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไนตริกออกไซด 

ที่ปริมาณอัตราสวนอากาศสวนเกินตาง ๆ ของการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล พบวา ที่ปริมาณอากาศ
สวนเกินที่ 8% มีปริมาณอากาศไมเพียงพอที่จะทําใหเชื้อเพลิงทําการเผาไหมไดอยางสมบูรณทําใหมี
คาปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไนตริกออกไซดที่สูง และในสวนปริมาณอากาศสวนเกินท่ี 
24% มีปริมาณอากาศเพียงพอท่ีจะทําใหเชื้อเพลิงทําการเผาไหมไดอยางสมบูรณทําใหมีคาปริมาณ 
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รูปที่ 11  ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนมอนอกไซดและไนโตรเจนมอนออกไซด 
จากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล [17] 

 
กาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไนตริกออกไซดนอยท่ีสุด โดยที่ขี้เลื่อยมีกาซคารบอนมอนอกไซด
และก าซไนตริกออกไซด สู งกว า เชื้ อ เพลิ งชนิด อ่ืนและและเมล็ดฝ ายใหปริมาณค า ก าซ
คารบอนมอนอกไซดและคากาซไนตริกออกไซดตํ่าสุด ปริมาณอากาศสวนเกินที่ 40% มีปริมาณคา
กาซคารบอนมอนอกไซดและคากาซไนตริกออกไซดสูงสุดเนื่องจากปริมาณอากาศมากเกินไปทําให
ความเร็วภายในเตาเพ่ิมข้ึนชวงเวลาการเผาไหมเชื้อเพลิงใหสมบูรณลดนอยลง จึงทําใหเกิดปริมาณคา
กาซคารบอนมอนอกไซดและคากาซไนตริกออกไซดสูงข้ึน 

 
Madhiyanon et al [18] ทําการศึกษาการเผาไหมเชื้อเพลิงแกลบภายในเตาเผาฟลูอิไดซ

เบดแบบหองเผาไหมสั้นและศึกษาอิทธิพลของความเร็วอากาศสวนปฐมภูมิซึ่ งเปนอากาศท่ีกอใหเกิด
การฟลูอิดไดซเซชั่น ในการทดลองน้ีไดแบงการทดลองออกเปน 2 สภาวะการทดลอง คือ 1. สภาวะ
การทดลองการหาผละกระทบท่ีเกิดจากการเพ่ิมความเร็วของอากาศปฐมภูมิในอัตรา 0.5, 0.8, 0.9, 
1.2, และ 1.4 m/s และมีการลดอัตราสวนการใชอากาศทุติยภูมิลงในอัตรา 0.27, 0.23, 0.22, 0.19, 
และ 0.17 และผลตอสมรรถนะของเตาเผา ดังนี้ ประสิทธิภาพเชิงความรอน  ประสิทธิภาพการเผา
ไหม ภาระความรอนของเตาเผาไหม และกาซมลพิษ  

จากการทดลองพบวา ประสิทธิภาพความรอนมีคาระหวาง 77-82% ประสิทธิภาพการเผา
ไหมจะมีแนวโนมลดลงเมื่อเพ่ิมความเร็วของอากาศสวนปฐมภูมิเพ่ิมขึ้นเกินกวา 1.2  m/s เพราะจะ
เกิดการหลุดลอยของเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหมไมหมด โดยประสิทธิภาพการเผาไหมมีคาอยูในชวง 98 -
99.8% กาซคารบอนมอนนอกไซดและกาซคารบอนไดออกไซดสอดคลองกับประสิทธิภาพการเผา
ไหม และปริมาณกาซไนตริกออกไซดจะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณอากาศสวนเกินที่เพ่ิมขึ้น  โดยปริมาณกาซ
มลพิษกาชคารบอนมอนนอกไซดและกาซไนตริกออกไซนเมื่อคิดเทียบเทาท่ีปริมาณออกซิเจน 6% มี  
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รูปที่ 12 แสดงลักษณะของเตาฟลูอิไดซเบดแบบหองเผาไหมสั้นที่ใชในการทดลอง [18] 
 

 

  
(a)                                                         (b) 

 

รูปที่ 13 รูปแสดงผลกระทบของ (a) ความเร็วลมและอากาศสวนเกินที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
เผาไหม ขี้เถาที่ไมเผาไหม และอุณหภูมิของเบด (b) การเปลี่ยนแปลงของกาซ คารบอนมอนอกไซด 

กาซไนตริกออกไซด ที่ปลอยออกมาสูบรรยากาศ และอุณหภูมิเบด 
ที่สภาวะอากาศเกินตาง ๆ ในการทดลอง [18] 
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ตารางที่ 10  คุณสมบัติของแกลบที่ใชในการเผาไหมภายในเตาฟลูอิไดซเบดแบบหองเผาไหมสั้น [18] 
Proximate analysis (wt.%, dry basis)   Ultimate analysis (wt.%, dry sis) 

Fixed carbon 20.1 C 38 

Volatile matter 55.6 H 4.55 

Moisture 10.3 O 32.4 

Ash 14 N 0.69 

Higher heating value (MJ/kg) 14.98 S 0.06 

Moisture 10.3 

    Ash 14 

 
คาดังนี้ คือ กาซคารบอนมอนนอกไซนมีคาระหวาง 50-550 ppm และกาซไนตริกออกไซนมีคา
ระหวาง 230-350 ppm พบวา การเพ่ิมความเร็วของอากาศปฐมภูมิจะแปรผันตรงกับการลด
อัตราสวนการใชอากาศทุติยภูมิสงผลใหปริมาณกาซไนตริกออกไซดเพ่ิมสูงขึ้น 2. สภาวะการทดลอง
โดยการลดอัตราการปอนเชื้อเพลิงในอัตรา 73, 66, 50, และ 33 kg/h และใหอัตราสวนของอากาศ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิคงที่ ที่อัตราสวน 1.0, และ 0.22 พบวา อัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ีต่ําลงจะแปรผัน
ตรงกับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณกาซไนตริกออกไซด 
 

Leckner B. and Lyngfelt B. [19] ทําการเผาไหมเศษไมในเตาฟลูอิไดซเบดแบบหมุนวน
โดยใชอากาศรวม 1.13 – 1.23 อากาศปฐมภูมิ 60% อากาศทุติยภูมิ 40% ของอากาศรวม โดยจาย
อากาศทุติยภูมิที่ระดับความสูง 2.2 m การทดลองมีทั้งหมด 3 สภาวะ คือ 1. ภาระการเผาไหมเต็มที่
ของเตา, 2. ภาระการเผาไหม 70% ของเตาและ 3. ภาระการเผาไหม 50% ของเตาจากการทดลอง
พบวา เมื่อลดอัตราสวนอากาศจาก 1.23 ถึง 1.13 ที่สภาวะการเผาไหมเต็มท่ีของเตา การปลอยกาซ
ไนตริกออกไซดจะลดลง 27% สวนกาซคารบอนมอนอกไซดที่ทางออกไซโคลนจะมีคาเพ่ิมขึ้นสูงมาก
ถาการปลอยกาซคารบอนมอนอกไซดต่ํากวา 100 ppm จะทําใหปริมาณกาซไนตริกออกไซดลดลง
เพียง 15% ซึ่งที่ภาระการเผาไหมเต็มที่ของเตามีผลทําใหกาซไนตริกออกไซดลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับสภาวะ ที่ภาระการเผาไหม 70% ของเตาและ ภาระการเผาไหม 50% ของเตา 

นอกจากน้ียังไดทําการทดลองเพ่ือศึกษาผลกระทบของการปอนอากาศทุติยภูมิภายในเตาตอ
ปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดและกาซในตริกออกไซดโดยในการทดลองนี้ไดทําการติดต้ังจุดจาย
อากาศทุติยภูมิไว 3 จุดดังแสดงในรูปที่ 14 คือจุด r1 ที่ตําแหนงภายในหองเผาไหมมีความสูง 2.2 m 
และจุด r5 ที่ตําแหนงขาออกจากไซโคลนดักฝุนและจุด ci ที่ตําแหนงขาเขาของไซโคลนดักฝุน  จาก
ผลการทดลองพบวา ที่จุด ci มีการจายอากาศทุติยภูมิแคครึ่งเดียวของอากาศทั้งหมดจะสามารถลด 
NO ลงได 64, 74% และจะไดคาของ CO อยูที่ 162, 86 ppm ถือวาสภาวะการทํางานท่ีดีที่สุดของ
การทดลองน้ีและรูปท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบระหวางการเพ่ิมหรือลดปริมาณอากาศสวนเกินที่จุด  
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ci นั้นพบวา ในชวงปริมาณอากาศสวนเกิน 1.23 ถึง 1.13 ที่สภาวะการเผาไหมเต็มท่ีของเตาจะทําให
การปลอยกาซไนตริกออกไซดจะลดลงไดถึง 27%  

 

 
 
รูปที่ 14 แสดงสวนประกอบตาง ๆ ของเตาฟลูอิไดซเบดแบบหมุนวนที่ใชในการทดลอง 1. หองเผา
ไหม 2. สวนจายอากาศปฐมภูมิ 3. ชองปอนเชื้อเพลิง 4. ไซโคลน 5. ทอทางออก 6. สวนระบายความ

รอน 7. สวนรับอนุภาคเพ่ือสงกลับไปเผาไหมซ้ํา 8. สวนลดอุณหภูมิของอนุภาค [19] 

 

 
 

รูปที่ 15 แสดงผลของอัตราสวนอากาศสวนเกินท่ีมีตอกาซคารบอนมอนอกไซด 
และกาซไนโตรเจนมอนออกไซดทีจุ่ด ci ในไซโคลนดักฝุน T = 835 oC และท่ีการเผาไหม Half-load 

[19] 
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ตารางที่ 11  สภาวะการทํางานภายในเตาฟลูอิไดซเบดแบบหมุนวนโดยเปรียบเทียบสภาวะการ 
      ทํางานแบบเต็มท่ีและสภาวะการทํางานแบบคร่ึงเดียว [19] 

Late air-staging  Max NO reduction CO emission, ppm 

Full-load 25%, 43% 62, 102 

Full-load + 5% air in cycl. Inl. 22% 68 

Full-load +  cycl. Inl. + r1 35% 54 

Part-load (70%) 42%, 50% 92, 176 

Part-load + r1 46% 5 

Part-load +  cycl. Inl. + r1 58% 3 

Half-load 65%, 63% 753, 108 

Half-load + r1 64%, 74% 162, 86 
 

Leckner et al. [20] ทําการศึกษาเรื่อง การปลอยกาซที่เกิดจากการเผาไหมของส่ิงปฏิกูล
แหง เศษไมอัดแทง และถานหิน จาการทดลองพบวา เมื่อทําการเผาไหมถานหินและเชื้อเพลิงชีวมวล
หลายชนิดในเตาฟลูอิไดซเบดแบบหมุนวนโดยใชสภาวะการทดลองคือมีการใชอากาศปฐมภูมิที่
อัตราสวนอากาศรวมเทากับ 1.2 เพ่ือเปรียบเทียบคาการปลดปลอยมลพิษจากการใชอากาศทุติยภูมิ
เขารวมในการเผาไหมโดยใชอัตราสวนอากาศเทากับ 1.00, 1.05, 1.10, และ 1.15 พบวา ที่การใช
ปริมาณอากาศปฐมภูมิ อัตราสวนอากาศรวมเทากับ 1.2 นั้นถานหินเกิดการลดลงของกาซ
คารบอนมอนอกไซดมีและเมื่อทําการเผาไหมเศษไมอัดแทง หรือสิ่งปฏิกูลแหงพบวา ปริมาณกาซ
คารบอนมอนอกไซดมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางคงที่อีกท้ังปริมาณกาซไนตริกออกไซดของเชื้อเพลิงท้ัง 3 
ชนิดนี้มีแนวโนมที่จะเพ่ิมเม่ือเพ่ิมปริมาณอากาศปฐมภูมิที่อัตราสวนอากาศรวม 

ในสวนของสภาวะการปอนอากาศทุติยภูมิที่การปอนอากาศทุติยภูมิตรงจุด 10 ดังรูปที่ 16 
พบวา เมื่อทําการปอนอากาศทุติยภูมิตรงตําแหนงที่ 10 โดยใชอากาศทุติยภูมิ 50% ของอากาศท่ีใช
ทําการเผาไหมสามารถลด NO ไดถึง 64% ที่อัตราสวนอากาศรวมเทากับ 1.05 นั้นเปนจุดท่ีดีที่สุด
ของสภาวะการทํางานเน่ืองจากจุดนี้จะทําใหปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดในเชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิด
ลดต่ําลงมากที่สุดและยังเปนจุดที่ปริมาณกาซไนตริกออกไซดลดลงดวยยกเวนในเชื้อเพลิงส่ิงปฏิกูล
แหงท่ีปริมาณกาซไนตริกออกไซดไมลดลงเนื่องจากปริมาณไนโตรเจนในเชื้อเพลิงมีคาสูง ดังแสดงใน
รูปที่ 17 
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รูปที่ 16 แสดงสวนประกอบตางๆของเตาฟลูอิไดซเบดแบบหมุนวนที่ใชในการทดลอง [20] 

 

 
 (a) (b) 

 
รูปที่ 17 ผลกระทบของอากาศหลักที่ทําใหเกิดการเผาไหมสมบูรณที่มีผลตอ (a) กาซ

คารบอนมอนอกไซด (b) ไนโตรเจนมอนออกไซด ที่ทางออกไซโคลนจากการเผาไหมของ ถานหิน  
สิ่งปฏิกูลแหง และไม ที่ภาระการเผาไหม 12 MWth ในเตาฟลูอิไดซเบดแบบหมุนวน [20] 

 
Chyang et al. [21] ทําการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมในเตาเผาฟลูอิไดซเบดโดยใชซัง

ขาวโพดเปนเชื้อเพลิงและใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นในการเผาไหม เตาเผาฟลูอิไดซเบดทํา
จากเหล็กกลาคารบอน เตาสูง 4.5 เมตร มีเสนผานศูนยกลางภายใน 75 เซนติเมตรและตําแหนงปอน
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อากาศทุติยภูมิอยูที่ตําแหนง 2.05 เมตรเหนือจากจุดปลอยอากาศ ใชทรายเปนวัสดุเบดและใชซัง
ขาวโพดขนาด 1-5 มิลลิเมตรเปนเชื้อเพลิง 

จากการวิจัยพบวา ปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซด (CO) มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมสูงขึ้นในชวง
0−35% ของอัตราสวนอากาศทุติยภูมิตออากาศรวม และจะลดลงเม่ือปริมาณอากาศทุติยภูมิตอ
อากาศรวมเทากับ 37.5%−50% และจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเพ่ิมปริมาณอากาศทุติยภูมิตออากาศรวม 
เนื่องจากปริมาณอากาศท่ีใสเพ่ิมเขาไปน้ันสงผลใหปริมาณออกซิเจนท่ีใชในการเผาไหมเพ่ิมมากขึ้นจึง
เกิดการเรงปฏิกิริยาระหวาง O2, CO, NO และ NH3 และสงผลใหปริมาณกาซไนโตรเจนมอนออกไซด
ลดลงเนื่องจาก NO สลายตัวเปน N2 เพ่ิมมากข้ึน ดังแสดงในรูปที่ 18 

 

 
 

รูปที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบระหวางปริมาณความเขมขนของกาซไนโตรเจนมอน
ออกไซดกับความเขมขนของปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดเมื่อใชเทคนิค 

การปอนอากาศแบบเปนขั้น [21] 
 

Okasha F. and Zeidan El. [22] ทําการศึกษาการเผาไหมของกาซโพรเพนในเตาเผาฟลูอิ
ไดซเบดโดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น เตาเผาฟลูอิไดซเบดที่ใชเปนแบบทรงกระบอก มีหัว
กระจายอากาศแบบฟองอากาศ เตาเผามีเสนผานศูนยกลาง 300 มิลลิเมตรและมีความสูง 3300 
มิลลิเมตร มีการปลอยอากาศปฐมภูมิเขามาทางหัวจายอากาศดานลางและมีทอปลอยอากาศทุติยภูมิ
อยูที่ตําแหนงกึ่งกลางของหัวปลอยอากาศเปนทอสแตนเลสมีเสนผานศูนยกลางภายใน 38.1 
มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 19 และใชทรายขนาด 0.5-0.8 มิลลิเมตร มีการใชกาซโพรเพนเขามาผสม
กับอากาศทุติยภูมิโดยมีการฉีดอากาศทุติยภูมิแบบพุง (Jetting) 
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รูปที่ 19 แสดงโครงสรางเตาเผาฟลูอิไดซเบดแบบทรงกระบอกชนิดฟองอากาศ [22] 
 

จากการวิจัยพบวา ปริมาณความเขมขันของกาซไนตริกออกไซดลดลงเมื่อมีการเพ่ิมขึ้นของ
อัตราสวนอากาศทุติยภูมิตออากาศรวม และจากรูปที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของกาซไน
ตริกออกไซดระหวาง การเผาไหมแบบอิสระ FB (Free board) กับ การเผาไหมแบบพุงเปนลํา JF 
(Jetting-fountain) ที่อุณหภูมิเบด 650 oC และ 900 oC พบวา วิธีการเผาไหมแบบพุงเปนลํา 
สามารถลดปริมาณความเขมขนของกาซไนตริกออกไซดไดมากวาวิธีการเผาไหมแบบอิสระ เนื่องจาก
วิธีการเผาไหมแบบพุงเปนลําจะมีการผสมกาซโพรเพนเขามารวมกับปริมาณอากาศทุติยภูมิทําใหใน
หองเผาไหมนั้นมีปริมาณของสารระเหยเพ่ิมมากขึ้นจึงทําใหเกิดการเรงปฏิกิริยากับ NO สามารถชวย
ลดปริมาณความเขมขนของกาซไนตริกออกไซดไดมากกวาแบบการเผาไหมโดยใชแคปริมาณอากาศ
สวนเกินเพียงอยางเดียว 
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รูปที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบของปริมาณความเขมขนกาซไนตริกออกไซด 
เมื่อใชการปอนอากาศทุติยภูมิแบบผสมกาซโพรเพนเทียบกับการปอนอากาศแบบธรรมดา 

[22] 
 

2.11.3 การเผาไหมโดยการใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 
Salzmann R. and Nussbaumer T. [23] ในเรื่องของการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาของการ

เกิดและการสลายของกาซไนโตรเจน สภาวะการทดลองใช Wood Chips และ UF–chipboard เปน
เชื้อเพลิง  ซึ่งทําการเผาในเตาเผา Understoker แบบปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นดังแสดงในรูปที่ 21 
โดยใช UF–chipboard เปนเชื้อเพลิงหลักและ Wood Chips เปนเชื้อเพลิงรอง  ซึ่งจากการทดลอง
พบวา  การปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น  สามารถชวยลดปฏิกิริยาการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนได
เนื่องจากการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นนั้นจะมีการเผาไหมเชื้อเพลิงซํ้า 2 ครั้งคือ จุดท่ี 5 และ 9 จะ
เปนตําแหนงของหองเผาไหมเชื้อเพลิงหลักและรอง จุดที่ 6 และ 10 จะเปนจุดที่เชื้อเพลิงเผาไหมหมด
เหลือแตสภาวะท่ีเปนกาซเทาน้ัน และตรงจุดท่ี 9 จะเปนจุดท่ีกาซท่ีเผาไหมจากเชื้อเพลิงหลักเขาทํา
ปฏิกิริยากับกาซท่ีเกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงรองเนื่องจากกาซที่มาจากการเผาไหมขั้นแรกจะมี
สวนประกอบของกาซคารบอนมอนออกไซด (CO) สูงเมื่อกาซคารบอนมอนออกไซดเขามาทํา
ปฏิกิริยากับกาซไนโตรเจนมอนออกไซด (NO) ก็จะทําใหกาซไนตริกออกไซด (NOx) ที่ปลอยออกสูง
บรรยากาศมีคาต่ําลง โดยเม่ือเปรียบเทียบการเผาแบบปกติ  และการปอนอากาศแบบเปนขั้นดังแสดง
ในรูปท่ี 22 พบวา การเผาไหมโดยใชเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นสามารถลดกาซไนตริกออกไซด (NOx) ไดสูง
กวา 2 วิธีขางตนคือ การเผาไหมโดยใชวิธีการปอนอากาศแบบเปนขั้น และการเผาไหมโดยใชปริมาณ
อากาศเกินเพียงอยางเดียว 
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รูปที่ 21 แสดงสวนประกอบตางๆ ของเตา Understoker ที่ใชในการทดลอง [23] 
 

 
 

รูปที่ 22 ผลของอัตราสวน stoichiometric ที่ตําแหนงการเผาไหมเชื้อเพลิงขั้นที่แรกและข้ันที่สอง 
และรูปแบบการเผาไหม ที่มีผลตอกาซออกไซดของไนโตรเจนตลอดจนกาซไนโตรเจนมอนออกไซด 

[23] 
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Spliethoff et al. [24] ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับปฏิกิริยาพื้นฐานของกาซไนตริกออกไซดเมื่อ
ใชการเผาไหมโดยการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นโดยใชเชื้อเพลิงหลักเปนถานหินบิทูมินัสบดละเอียด
และถานหินสีน้ําตาลเชื้อเพลิงรองเปนกาซธรรมชาติ เตาเผามีลักษณะเปนทอเซรามิกมีความยาว 2.5 
m เสนผานศูนยกลางภายในมีขนาด 200 mm สามารถทนความรอนไดถึง 1400 oc และมีการปอน
เชื้อเพลิงแบบแนวด่ิงจากดานบนโดยใชฮีตเตอรเผาและตรงกลางมีการเผาไหมอีกครั้งโดยใชกาซ 

จากการวิจัยพบวา ที่เวลาในการเผาไหม 1-2 วินาทีนั้นจะทําใหกาซไนตริกออกไซดลดลง
และท่ีเวลาในการเผาไหมมากกวา 1.5 วินาทีนั้นจะทําใหกาซไนตริกออกไซดลดลงเหลือนอยกวา 200 
mg/m-3 ดังแสดงในรูปที่ 23 และถานหินสีน้ําตาลจะมีปริมาณกาซไนตริกออกไซดที่สูงกวาถานหินบิทู
มินัสบดละเอียดและผลของอัตราสวนอากาศในชวงของการลดกาซไอเสียนั้นพบวาชวงที่อัตราสวน
ของอากาศเทากับ 0.6 นั้นสามารถลดกาซไนตริกออกไซดไดมากที่สุดเมื่อเทียบกับระยะเวลาท่ีใชใน
การเผาไหมท้ังหมด   

 

 
 

รูปที่ 23 แสดงการลดลงของกาซไนตริกออกไซดเมื่อใชเวลาในการเผาไหมที่แตกตางกัน [24] 
 

Su et al. [25] ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณกาซไนตริกออกไซดที่เกิดขึ้นจาก
เตาเผาแบบบนลงลาง (down-fired furnace) สภาวะการทดลองใชถานหินเปนเชื้อเพลิงหลักและใช
กาซมีเทนเปนเชื้อเพลิงรองโดยใชการเผาไหมแบบปอนเชื้อเพลิงเปนขั้นลักษณะของเตาเผาเปนทอ
เซรามิก สูง 3.5 m เสนผานศูนยกลางภายในขนาด 0.175 m และใชอัตราการปอนเชื้อเพลิงเทากับ 
1.8 kg/h อุณหภูมิที่ใชในการเผาไหมไมเกิน 1,500 k อัตราการไหลของอากาศปฐมภูมิเทากับ 5 
Nm3/h และ อัตราการไหลของอากาศทุติยภูมิเทากับ 4, 5, 6, 6.5, และ 7 Nm3/h เชื้อเพลิงท่ีใชใน
การวิจัยนี้เปนถานหินของประเทศจีนดังแสดงในตารางท่ี 13  

จากผลการวิจัยพบวา ทีร่ะยะเวลาในบริเวณการเผาไหมซ้ํา 0.6-0.9 วินาทีนั้นจะทําใหกาซ
ไนตริกออกไซดลดลงไดถึง 50% และเม่ือนํามาประยุกตใชโดยการติดต้ังเขากับ boiler ก็จะทําใหกาซ
ไนตริกออกไซดลดลงเหลือ 235 mg/Nm3 at 3% O2  คิดเปน 60% ดังแสดงในรูปที่ 24 
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รูปที่ 24 แสดงการลดลงของกาซไนตริกออกไซดเมื่อใชเวลาในการเผาไหมที่แตกตางกัน [25] 

 
ตารางที่ 12  คุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีใชในภายในเตาเผาไหมแบบบนลงลาง [25] 
Coal Proximate analysis/wt.%   Ultimate analysis/wt.% LHV 

   Mar      Aar      Var      FCar    Car      Har      Oar      Sar      Nar kJ/kg 

Bituminous   2.66   10.52   27.47  59.35    75.48  4.34    4.69    1.52  0.79 26,830 

coal DT         

Bituminous   2.03   31.36   17.49  49.12    56.52  2.82    5.09    0.70  1.48 22,300 

coal QS         

Lean coal XT  0.50   23.91   12.79  62.80    68.11  2.48    2.92    0.33  1.75 17,010 

Lean coal YL  1.48   26.30   12.56  59.66    61.89  1.79    6.50    1.06  0.98 24,720 

DT: Da Tong, QS: Qing Shan, XT: Xin Tai, YL: Yang Luo.  
ar คือ คุณสมบัตภิายในเช้ือเพลิงแบบ as received 

 
Casaca C. and Costa M. [26] ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการปลดปลอยกาซไน

ตริกออกไซดที่เกิดขึ้นในการเผาไหมโดยการปอนเชื้อเพลิงเปนขั้นระหวางเชื้อเพลิงหลักคือกาซ
ธรรมชาติและเชื้อเพลิงรองคือแกลบโดยการวิจัยนี้จะใชแกลบที่แตกตางกัน 3 ชนิดดังแสดงในตารางที่ 
13 ซึ่งแกลบท้ัง 3 ชนิดนี้มีคุณสมบัติของเชื้อเพลิงท่ีแตกตางกันและการวิจัยครั้งนี้ไดใชเตาเผาแบบ
ปอนเชื้อเพลิงจากดานบนลงสูดานลาง (down-fired furnace) เตาเผามีความสูง 2.4 m และเสน
ผานศูนยกลางภายในขนาด 1.2 m  
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รูปที่ 25 แสดงการลดลงของกาซไนตริกออกไซดเมื่อใชเวลาในการเผาไหมที่แตกตางกัน [26] 
 
ตารางที่ 13  คุณสมบัติสมบัติของเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีใชในภายในเตาเผาแบบปอนเชื้อเพลิงจากดานบน 

     ลงสูดานลาง [26] 
Quantity Rice husk A Rice husk B Rice husk C 

        
Proximate analysis  
(wt%, dyr basis)       

Moisture 9.8 10.7 10.5 

Volatiles 59.9 61.1 61.9 

Fixed carbon 14.7 15.0 15.9 

Ash 15.6 13.2 11.7 
      

Ultimate analysis  
(wt%, dry basis)   

Carbon 38.8 39.3 40.0 

Hydrogen 4.6 5.0 5.0 

Nitrogen 1.3 1.0 0.8 

Sulfur 0.3 0.3 0.3 

Oxygen 29.6 30.5 31.7 

High heating valug (MJ/kg) 15.09 14.96 15.46 

low heating valug (MJ/kg) 13.88 13.65 14.14 
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จาการทดลองพบวา แกลบชนิด C มีการปลดปลอยกาซไนตริกออกไซดต่ําสุดเนื่องจากเม่ือ
พิจารณาตามตารางที่ 13 นั้นพบวา แกลบชนิด C มีปริมาณไนโตรเจนในเชื้อเพลิงตํ่าและยิ่งเวลาที่ใช
ในการเผาไหมเพ่ิมข้ึนปริมาณกาซไนตริกออกไซดก็จะเพ่ิมขึ้นดวยดังรูปที่ 25 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการลดลงของกาซไนตริกออกไซดในเตาเผาฟลูอิไดซเบดแบบทรง

กรวยชนิดฟองอากาศโดยใชเทคนิคการปอนแบบเปนขั้นและการเผาไหมโดยการปอนเชื้อเพลิงแบบ
เปนขั้น” มีรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. เชื้อเพลิงชีวมวลและเคร่ืองมือสําหรับงานวิจัย 
2. สถานที่ทําการทดลอง 
3. ระยะเวลาการทดลอง 
4. การวางแผนการทดลอง 
5. ขั้นตอนการเผาไหมโดยใชปอนอากาศสวนเกินรอง 
6. ขั้นตอนการการเผาไหมโดยการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 
7. การวิเคราะหผลการทดสอบและการสรุปการวิจัย 
 

3.1 เชื้อเพลิงชีวมวลสําหรับงานวิจัย 
 

ในการดําเนินการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชเชื้อเพลิงชีวมวลสําหรับการวิจัย ดังนี้ 
 

3.1.1 เชื้อเพลิงชีวมวลและวัสดุเบด  
การวิจัยนี้จะใชเชื้อเพลิงชีวมวลหลัก คือ เปลือกเมล็ดทานตะวัน ซึ่งเชื้อเพลิงชีวมวล

ดังกลาวมีขนาด 3x10 mm และใชทรายขนาด 0.5–0.6 mm เปนวัสดุเบดซ่ึงทรายและเชื้อเพลิง
ขนาดนี้จะทําใหเกิดการเกิดฟลูอิไดซเซชั่นแบบฟองอากาศไดตามตารางการแบงหมวดหมูอนุภาคของ 
Geldart ดังแสดงในหัวขอที่ 2.2 อีกท้ังเปลือกเมล็ดทานตะวันเม่ือพิจารณาตามคุณสมบัติโดยรวมของ
เชื้อเพลิงพบวา มีปริมาณไนโตรเจนในเชื้อเพลิงคอนขางสูงจึงเปนเชื้อเพลิงท่ีดีในการนํามาทําการวิจัย
นี้ดังแสดงในรูปที่ 26  

 

 
รูปที่ 26 เปลือกเมล็ดทานตะวันเปนเชื้อเพลิงขนาด 3x10 mm และทรายขนาด 0.5-0.6 mm 
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และในการวิจัยในสวนของการเผาไหมโดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นนั้น ใชเชื้อเพลิง
ทุติยภูมิ 4 ชนิดคือ เปลือกเมล็ดทานตะวัน แกลบ แกลบชื้น และ ขุยมะพราว โดยขุยมะพราวจะถูก
นํามาทําการรอนดวยตะแกรงเพ่ือนําเสนใยออกใหเหลือเพียงแคผง เพ่ือใชในงานวิจัย ดังแสดงในรูปท่ี 
27 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 27 เปลือกเมล็ดทานตะวันขนาด 3x10 mm, แกลบขนาด 2x8 mm,  
และขุยมะพราวขนาด 171−682 micrometre 

 
3.1.2 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเชื้อเพลิง  
เนื่องจากเชื้อเพลิงแตละชนิดนั้นมีคุณสมบัติภายในเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน ในการวิจัยที่

เกี่ยวกับการเผาไหมของเชื้อเพลิงไดพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของเชื้อเพลิงหลักๆ ดังนี้ Ultimate 
analysis คือ การวิเคราะหเกี่ยวกับธาตุทางเคมีที่สงผลตอการเผาไหมและมลพิษที่ เกิดขึ้นจากการทํา
ปฏิกิริยาของธาตุทางเคมีกับอากาศ Proximate analysis คือ การวิเคราะหองคประกอบทาง
กายภาพโดยรวมของเชื้อเพลิง เชน ความชื้น จากตาราง 14 พบวา เปลือกเมล็ดทานตะวันมีปริมาณ
คาคารบอน (C) สูงสุดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอ่ืน และ เมื่อเราทําการพิจารณาเชื้อเพลิงทุกตัวพบวา 
ปริมาณของธาตุ ไนโตรเจน (N) และ ซัลเฟอร (S) ในเชื้อเพลิงมีปริมาณที่ต่ํามาก แสดงใหเห็นวา
เชื้อเพลิงชีวมวลเม่ือทําการเผาไหมแลวจะปลอยมลพิษออกสูสภาพแวดลอมภายนอกนอยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงถานหิน 

 
3.1.3 องคประกอบภายในข้ีเถาที่เกิดจากเชื้อเพลิง เนื่องจากปญหาทางมลภาวะที่สําคัญที่สุด

ในการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลเกิดจากฝุนละอองท่ีมาจากขี้เถาลอย การวิจัยองคประกอบของข้ีเถาท่ี
เกิดจากการเผาไหมนั้นจะเปนทางเลือกในการเลือกใชเชื้อเพลิงที่ดีและไมกอใหเกิดปญหาจากฝุน
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ละอองท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเผาไหม อีกท้ังเพ่ือไมใหเกิดปญหาการจับตัวเปนกอนของวัสดุเบดที่
อุณหภูมิสูง (bed agglomeration) เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลบางชนิดนั้นมีคาธาตุฟอสฟอรัส (P) 
และธาตุโพแทสเซียม (K) ในปริมาณที่สูง เมื่อวัสดุเบด เชนทรายไดรับความรอนที่อุณหภูมิสูงมาก
สงผลใหทรายเกิดการหลอมละลายและธาตุโพแทสเซียมจะเขาทําปฏิกิริยารวมตัวกับทรายทําใหทราย
จับตัวกันเปนกอนสงผลใหการเกิดกลไกฟลูอิไดซเซซั่นนั้นจบลง  
 
ตารางที่ 14 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเชื้อเพลิง 

 เชื้อเพลิงชีวมวล 

Ultimate analysis   
  

Proximate analysis 
(wt.%, as-received basis) (wt.%, as-received basis) 

C H O N S W A VM FC 
LHV 

(kJ/kg) 
สําหรับเทคนิคการปอน
อากาศแบบเปนขั้น (S/T) 

เปลือกเมล็ดทานตะวัน 45.5 6.5 35.7 0.9 0.1 

 

9.1 2.2 71.1 17.4 18,032 
สําหรับเทคนิคการปอน
เชื้อเพลิงแบบเปนขั้น (RF) 
เปลือกเมล็ดทานตะวัน 48.2 5.7 31.4 1.2 0.16 

 

10.4 2.9 75.6 11.1 18,625  
แกลบ 36.1 3.8 33.1 0.6 0.09  12.2 14.1 50.7 10.6 12,288 
แกลบชื้น 30.0 3.2 27.5 0.5 0.07  27.0 11.7 50.7 10.6 9,805  
ขุยมะพราว 23.6 1.9 19.3 0.2 0.03 53.4 1.5 40.0 5.0 6,576  

 
 หมายเหตุ เปลือกเมล็ดทานตะวัน (S/T) ใชสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการวิจัยเทคนิคการปอน
อากาศแบบเปนขั้น, เปลือกเมล็ดทานตะวัน (RF) ใชสําหรับเปนเชื้อเพลิงปฐมภูมิในการวิจัยเทคนิค
การปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น, คารบอน (C), ไฮโดรเจน (H), ออกซิเจน (O), ไนโตรเจน (N), ซัลเฟอร
(S), ความชื้น (W), ขี้เถา (A), สารระเหย (VM), คารบอนพ้ืนฐาน (FC), คาความรอนจําเพาะ (LHV) 
 
ตารางที่ 15 องคประกอบภายในข้ีเถาที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล (XRF) 
 Ash composition (wt% oxide in ash) 

เชื้อเพลิง 
ชีวมวล  

K2O CaO MgO P2O5 SO3 Cl Al2O3 SiO2 Fe2O3 MnO Sum 

            
เปลือกเมล็ด
ทานตะวัน 

29 21.9 20.49 15.96 8.53 1.43 0.97 0.95 0.3 0.06 99.60 
 

แกลบ 6.02 1.34 2.06 2.80 0.91 0.55 0.05 85.56 0.20 0.38 99.87 

ขุยมะพราว 46.28 5.75 2.83 1.12 0.62 21.83 1.15 6.72 0.71 0.09 87.10 

 
 หมายเหตุ โพแทสเซียมออกไซด (K2O), แคลเซียมออกไซด (CaO), แมกนีเซียมออกไซด
(MgO), ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (P2O5), ซัลไฟต (SO3), คลอรีน (Cl), อะลูมิเนียมออกไซด
(Al2O3), ซิลิคอลออกไซด (SiO2), ไอรอนออกไซด (Fe2O3), แมงกานีสออกไซด (MnO) 
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3.1.4 โครงสรางภายในของเช้ือเพลิง  
การวิจัยการเผาไหมของเชื้อเพลิงนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูวาเชื้อเพลิงท่ีจะนําไปใชเผา

ไหมนั้นมีลักษณะภายในเปนเชนไร ซึ่งเชื้อเพลิงที่จะทําการเผาไหมไดดีนั้นภายในเชื้อเพลิงตองมีรูพรุน
เนื่องจากรูพรุนของเช้ือเพลิงนั้นบรรจุไปดวยอากาศย่ิงมีอากาศอยูในเชื้อเพลิงมากก็ยิ่งสงผลใหเกิดการ
เผาไหมนั้นดียิ่งขึ้น โดยการวิจัยนี้ไดใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนไมโครสโคป (Camscan รุน 
mx−2000) จากประเทศอังกฤษ ทําการเคลือบผิวตัวอยางชิ้นงานดวยผงทอง จากรูป 28, 29 และ 30 
นั้นพบวา โครงสรางภายในของเชื้อเพลิงท้ังสามชนิดมีลักษณะภายในเปนชองๆ โดยเชื้อเพลิงเปลือก
เมล็ดทานตะวันมีการแบงชองของผนังเซลลเปนรูปแบบสมมาตรอีกท้ังท่ีผนังเซลลยังประกอบไปดวยรู
พรุนเปนจํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงแกลบและขุยมะพราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 28 โครงสรางของเช้ือเพลิงเปลือกเมล็ดทานตะวันโดยที่ (a) เปนโครงสรางโดยรวมของเปลือก
เมล็ดทานตะวันที่สเกลบารเทากับ 1 micrometre (b) เปนโครงสรางภายในภาพตัดขวางของเปลือก

เมล็ดทานตะวันที่สเกลบารเทากับ 15 micrometre  
 

 

            
 
รูปที่ 29 โครงสรางของเช้ือเพลิงแกลบโดยที่ (a) เปนโครงสรางโดยรวมของแกลบที่สเกลบารเทากับ 1 
micrometre (b) เปนโครงสรางภายในภาพตัดขวางของแกลบที่สเกลบารเทากับ 15 micrometre 

          

(a) (b) 

(a) (b) 
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รูปที่ 30 โครงสรางของเช้ือเพลิงขุยมะพราวโดยที่ (a) เปนโครงสรางโดยรวมของขุยมะพราว
ที่สเกลบารเทากับ 100 micrometre (b) เปนโครงสรางภายในภาพตัดขวางของขุยมะพราวที่สเกล
บารเทากับ 15 micrometre 

 
3.1.5 วิเคราะหขนาดอนุภาคของเชื้อเพลิงขุยมะพราว เนื่องจากเชื้อเพลิงขุยมะพราวมีขนาด

ที่เล็กมากจึงจําเปนตองหาขนาดท่ีแนนอนของเชื้อแพลิงเพ่ือใชในการวิเคราะหที่เกี่ยวกับตัวแปรท่ีใช
ในการเผาไหมทั้งหมด จากการสงตัวอยางเชื้อเพลิงขุยมะพราวไปวิเคราะหเพ่ือหาขนาดท่ีแนนอนโดย
ใชเครื่องวิเคราะหขนาดอนุภาค (Mastersizer 2000 ver. 5.60) พบวา คาเฉลี่ยของกลุมขอมูล
บริเวณจุดสูงสุดของกราฟนั้นคิดเปน 91.02% และเมื่อทําการวิเคราะหขนาดอนุภาคเฉลี่ยของกลุม
ขอมูลนี้พบวาขนาดอนุภาคของเช้ือเพลิงขุยมะพราวมีขนาดอนุภาคอยูในชวง 171-682 micrometre 
คิดเปน 70.46% ดังแสดงในรูปที่ 31 

 
 

รูปที่ 31 แสดงการวิเคราะหขนาดอนุภาคของเชื้อเพลิงขุยมะพราวโดยใช 
เครื่องวิเคราะหขนาดอนุภาค (Mastersizer 2000 ver. 5.60) 

        

(a) (b) 
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3.1.6 วิธีการเตรียมเชื้อเพลิงแกลบชื้น [28] ในการวิจัยนี้ไดนําเชื้อเพลิงที่มีความชื้นในเชื้อเพลิงสูงเขา
มาใชในงานวิจัยนี้ดวยเนื่องจากเชื้อเพลิงที่มีความช้ืนสูงนั้นสามารถชวยลดการเกิดกาซไนตริกออกไซด
ไดอีกทั้งการวิจัยนี้ยังสามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเชื้อเพลิง 2 ชนิดไดคือ แกลบ และ
แกลบชื้น เพ่ือทําการเปรียบการปลดปลอยกาซไนตริกออกไซดของเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิดนี้  
 วิธีการเตรียมแกลบชื้นเริ่มจาก ทําการสงตรวจเชื้อเพลิงแกลบวาเชื้อเพลิงแกลบที่ใชวิจัยนี้มี
คาความช้ืนในเชื้อเพลิง %db จากการสงตรวจสอบเชื้อเพลิงแกลบพบวา เชื้อเพลิงแกลบท่ีใชวิจัยนั้น
ที่ 100 กิโลกรัมจะมีความช้ืนเทากับ 10 %db ในการวิจัยนี้ตองการวิจัยแกลบที่มีความชื้นใกลเคียงคา
ความชื้นสูงสุดที่เตาเผาฟลูอิไดซเบดสามารถรับไดคือ ตองการความช้ืนในเชื้อเพลิงเทากับ 30 %db 
ดังนั้นจึงทําการคํานวณปริมาณน้ําที่ตองใสเพ่ิมเขาไปผสมกับเชื้อเพลิงแกลบโดยใชวิธีการคํานวณใน
สมการที่ 3.1 พบวา แกลบนํ้าหนักรวม 100 กิโลกรัม มีน้ําอยู 9.09 กิโลกรัมดังนั้นน้ําหนักแกลบแหง
จะมีคาเทากับ 90.91 กิโลกรัม ถาตองการความชื้นในเชื้อเพลิงเทากับ 30 %db นั้นหมายความวา
ตองเพ่ิมปริมาณน้ําเขาไปผสมในเชื้อเพลิงเทากับ 18.183 กิโลกรัม 
 

   

 dM1
dM

=wM    (3.1)                      

 
 โดย    Mw คือ มวลของน้ํา (%wb) 
                    Md คือ มวลของน้ํารวมกับเชื้อเพลิง (%.db) 
         
3.2 เครื่องมือสําหรับการวิจัย 

 
เตาเผาฟลูอิไดซเบดแบบทรงกรวยชนิดฟองอากาศ (Bubbling Fluidized-bed 

Combustor) มีสวนประกอบที่สําคัญอยู 2 สวนคือ สวนของฐานกรวยขนาดความสูง 0.9 m ทํามุม 
40o ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือทํางานแบบฟองอากาศและสวนของหองเผาไหมทรงกระบอก เสนผาน
ศูนยกลางภายใน 0.9 m และสูง 2.5 m การวิจัยนี้ไดแบงการวิจัยออกเปนสองขั้นตอนคือ การเผา
ไหมเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นและการเผาไหมเชื้อเพลิงโดยใชเทคนิค
การปอนเชื้อเพลิงแบบเปนข้ัน รูปที่ 32 แสดงการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใชเทคนิคการปอน
อากาศโดยมีการปอนอากาศทุติยภูมิเขาไปท่ีตําแหนงความสูง 1.12 m จากหัวจายอากาศและ รูปท่ี 
33 แสดงการเผาไหมเชื้อเพลิงโดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นโดยมีการปอนเชื้อเพลิงทุติย
ภูมิเขาไปท่ีตําแหนง 1.15 m จากหัวจายอากาศ 
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รูปที่ 32 แสดงตําแหนงจุดวัดกาซตาง ๆ ตามความสูงของเตาโดยใชเทคนิค 
การปอนอากาศแบบเปนขั้น 

 

 
 

รูปที่ 33 แสดงตําแหนงจุดวัดกาซตาง ๆ ตามความสูงของเตาโดยใชเทคนิค 
การปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 
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ชุดปอนเชื้อเพลิงแบบสกูล (Screw Feeder) จํานวน 2 ชุดขับเคลื่อนดวยมอเตอร ใชในการ
ปอนเชื้อเพลิงเขาไปในหองเผาไหม ดังแสดงในรูปที่ 34  โดยปริมาณในการปอนเชื้อเพลิง จะถูก
ควบคุมโดยระบบปรับความถี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 34 เครื่องปอนเชื้อเพลิงแบบสกรู (Screw Feeder) 
 

อินเวอรเตอร (Inverter) 
สําหรับควบคุมความถ่ีของเคร่ืองปอนเชื้อเพลิงซึ่งความถ่ีที่ใชในการทดลองไดมาจากการวัด

เทียบของอัตราการปอนเชื้อเพลิง ดังแสดงในรูปที่ 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 35 อินเวอรเตอรชนิด 3 เฟส 
 
หัวเผา 1 ตัว (Burner) 
ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง ทําหนาที่ใหความรอนแกวัสดุเบดในชวงเริ่มจุดเตา ดังแสดงใน

รูปที่ 36 โดยจะติดตั้งท่ีบริเวณโคนกรวยของเตา 
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                            รูปที่ 36 แสดงลักษณะของหัวเผา 

 
พัดลมขนาด 25 แรงมา 1 ตัว และ ขนาด 5 แรงมา 1 ตัว (Blower) 
ใชสําหรับจายอากาศปฐมภูมิและใชสําหรับจายอากาศทุติยภูมิผานทอท่ีติดตั้งตามแนว

ความสูงของเตาเผา โดยพัดลมสําหรับจายอากาศปฐมภูมิจะอยูทางดานซาย และพัดลมสําหรับจาย
อากาศทุติยภูมิจะอยูทางดานขวา ดังแสดงในรูปที่ 37 

 

 
 

รูปที่ 37 พัดลม 25 แรงมา และ พัดลม 5 แรงมา 
 
หัวจายอากาศ (Air Distributor) 
หัวจายอากาศแบบฟองอากาศจํานวน 19 หัวจายใชสําหรับจายอากาศไหลผานเขาไปใน

หองเผาไหมเพ่ือทําวัสดุเบดเกิดการเคล่ือนที่ ดังแสดงในรูปที่ 38 
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รูปที่ 38 หัวจายลมชนิดฟองอากาศ 
 
หลอดรูปตัวยู (U-tube manometer) 
ติดตั้งที่บริเวณทอจายอากาศปฐมภูมิ เพ่ือใชสําหรับวัดอัตราการไหลของอากาศ ดังแสดง

ในรูปที่ 39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     รูปที่ 39 แสดงลักษณะของ หลอดรูปตัวยู 
 
เครื่องวัดความเร็วลม ยี่หอ Testo รุน 512 (Anemometer) 
ใชสําหรับวัดความเร็วลมของอากาศทุติยภูมิเพ่ือดูความเร็วลมที่ปอนอากาศทุติยภูมิให

เทากันคาความคลาดเคล่ือนไมเกิน 0.5 % ดังแสดงในรูปที่ 40 
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     รูปที่ 40 แสดงลักษณะของเครื่องวัดความเร็วลม ยี่หอ Testoรุน 512 
 
เทอรโมคัปเปล (Thermocouple) 
ติดตั้งที่ความสูงตาง ๆ ของหอเผาไหมซึ่งเชื่อมตอไปยังจอแสดงผลดิจิตอล  ใชสําหรับ

ตรวจดูอุณหภูมิในหองเผาไหมโดยจะติดตั้งทั้งหมด 9 จุด ดังแสดงในรูปที่ 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 41 แสดงลักษณะของเทอรโมคัปเปลชนิดเคและตูแสดงคาอุณหภูมิ 
 
เครื่องวิเคราะหความเขมขนกาซอัตโนมัติ (Testo-350XL) 1 ชุด (Gas Analyser) 
ใชสําหรับวัดปริมาณกาซและคามลพิษ ตามลําดับความสูงของหองเผาไหมและบริเวณกอน

เขาไซโคลน เซลลตรวจวัดกาซสําหรับเครื่อง Testo−350 จํานวน 1 ชุดซึ่งสามารถวัดคา กาซ
ออกซิเจน (คาความคลาดเคลื่อน ± 0.2%) กาซคารบอนมอนอกไซด(คาความคลาดเคลื่อน ± 5% 
เมื่อมีปริมาณ 100−2,000 ppm และ ± 10% เมื่อมีปริมาณมากกวา 2,000 ppm) กาซไนโตรเจน
มอนอกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน (คาความคลาดเคล่ือน ± 5%) กาซ
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ไฮโดรคารบอน (คาความคลาดเคลื่อน ± 10% เมื่อมีปริมาณ 0-40,000 ppm) และอุณหภูมิดังแสดง
ในรูปที่ 42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 42 แสดงลักษณะของเครื่องวิเคราะหความเขมขนกาซอัตโนมัติ Testo-350 XL 
 
ไซโคลนดักฝุน (Cyclone) 
ใชในการดักจับฝุนละอองออกจากมวลกาซกอนที่จะถูกปลอยออกจากเตาเผา  ซึ่งจะถูก

ติดตั้งไวทางดานบนสุดของเตาเผา โดยไซโคลนท่ีใชในการทดลองจะตองมีขนาดที่เหมาะสมกับ
ปริมาณอากาศและปริมาณขี้เถาของเชื้อเพลิงที่ใชในการทดลองอีกท้ังไซโคลนที่ใชในการทดลองน้ีมี
ประสิทธิภาพในการดักฝุนประมาณ 80%−90% ดังแสดงในรูปที่ 43 หลังจากทําการดักฝุนละอองได
ในปริมาณหน่ึงจึงทําการเก็บตัวอยางขี้เถาไปสงตรวจเพ่ือหาคาคารบอนตกคางในเชื้อเพลิง เพ่ือนําไป
ทําการคํานวณหาคาระสิทธิภาพการเผาไหมของเช้ือเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             รูปที่ 43  ไซโคลนดักฝุน 
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3.3 สถานที่ทําการวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต ตั้งอยูที่เลขที่ 99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลอง
หนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
 
3.4 งบประมาณการวิจัย 
 

 สําหรับการวิจัยนี้จะใชงบประมาณเพ่ือดําเนินการศึกษาและวิจัยเปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 
 
3.5 การวางแผนการวิจัย 

 
การวิจัยของวิทยานิพนธหัวขอ “การลดกาซไนตริกออกไซดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีว

มวลในเตาเผาฟลูอิไดซเบด” มีแผนการวิจัย ดังนี้ 
3.5.1 แผนการวิจัยเพ่ือหาแนวโนมการลดของ NOx โดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปน

ขั้น 
ในการวิจัยโดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นจะใชเชื้อเพลิง คือ เปลือกเมล็ด

ทานตะวันขนาด 3x10 mm และ ใชทรายขนาด 0.5−0.6 mm เปนวัสดุเบด 
ในการทดลองน้ีสามารถแบงสภาวะการทดลองออกไดเปนสภาวะตาง  ๆ ดังนี้ คือ ใช

ปริมาณอากาศเกินสวนเกินรวมในการเผาไหม (EA) เทากับ 20%, 40%, 60%, และ 80% อัตราการ
ปอนเชื้อเพลิงเปลือกเมล็ดทานตะวันเปนอัตราปอนเชื้อเพลิงแบบคงท่ี 45 kg/h ใชปริมาณอัตราสวน
อากาศสวนเกินรองตออากาศสนเกินรวมของแตละสภาวะ คือ 10, 20, 30, และ 40% และใชระดับ
ความสูงของจุดจายอากาศทุติยภูมิที่ 1.12 m สูงจากจุดจายอากาศปฐมภูมิ ดังแสดงในตารางที่ 16 
และ ตําแหนงของจุดวัดมลพิษดังแสดงในรูปที่ 32 

3.5.2 แผนการวิจัยเพ่ือหาแนวโนมการลดของ NOx โดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบ
เปนขั้น 

ในการวิจัยโดยใชเทคนิคการปอนเช้ือเพลิงแบบเปนขั้นจะใชเชื้อเพลิงปฐมภูมิ คือ เปลือก
เมล็ดทานตะวันขนาด 3x10 mm และ ใชทรายขนาด 0.5−0.6 mm เปนวัสดุเบด สวนเชื้อเพลิงทุติย
ภูมิ นั้นจะใชเปนเปลือกเมล็ดทานตะวันขนาด 3x10 mm, แกลบขนาด 2x8 mm, แกลบชื้นขนาด 
2x8 mm และ ขุยมะพราวขนาด 171-682 micron และ ตําแหนงปอนเชื้อเพลิงรองท่ีความสูง 1.15 
m จากจุดปอนอากาศปฐมภูมิ ดังแสดงในรูปที่ 33 ในการทดลองน้ีสามารถแบงสภาวะการทดลอง
ออกไดเปนสภาวะตาง ๆ ดังนี้ คือ ใชปริมาณอากาศสวนเกินรวมในการเผาไหม (EA) เทากับ 60% 
อัตราการปอนเชื้อเพลิงปฐมภูมิเปลือกเมล็ดทานตะวันเปนอัตราปอนเชื้อเพลิงแบบคงท่ี 45 kg/h ใช
อัตราการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมของแตละสภาวะคือ 20, 30, 40, 50% และใชแกลบมี
ความชื้นเทากับ 30% ในสภาวะการทดลองแกลบชื้น  ดังแสดงในตารางที่ 17 
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ตารางที่ 16 สภาวะการทดลองสําหรับการปอนอากาศแบบเปนขั้น 

ลําดับที่ รายการ 

อัตราการไหลเชิง
ปริมาตรของ 
อากาศปฐมภูมิ 

(cfm) 

อัตราการไหลเชิง
ปริมาตรของ
อากาศทุติยภูมิ 

(cfm) 
1 EA = 20%, S/T = 0 158.96 - 

2 EA = 20%, S/T = 10%, Zs = 1.12 m 144.92 16.10 

3 EA = 20%, S/T = 20%, Zs = 1.12 m 128.81 32.20 

4 EA = 19%, S/T = 30%, Zs = 1.12 m 112.71 48.31 

5 EA = 19%, S/T = 40%, Zs = 1.12 m 96.61 64.41 

6 EA = 41%, S/T = 0 186.44 - 

7 EA = 40%, S/T = 10%, Zs = 1.12 m 167.80 18.64 

8 EA = 46%, S/T = 20%, Zs = 1.12 m 149.15 37.29 

9 EA = 41%, S/T = 30%, Zs = 1.12 m 130.51 55.93 

10 EA = 48%, S/T = 40%, Zs = 1.12 m 111.86 74.58 

11 EA = 59%, S/T = 0 211.95 - 

12 EA = 58%, S/T = 10%, Zs = 1.12 m 192.40 21.38 

13 EA = 57%, S/T = 20%, Zs = 1.12 m 171.02 42.75 

14 EA = 64%, S/T = 30%, Zs = 1.12 m 149.64 64.13 

15 EA = 60%, S/T = 40%,  Zs = 1.12 m 128.26 85.51 

16 EA = 81%, S/T = 0 238.44 - 

17 EA = 86%, S/T = 10%, Zs = 1.12 m 215.47 23.94 

18 EA = 88%, S/T = 20%, Zs = 1.12 m 191.53 47.88 

19 EA = 86%, S/T = 30%, Zs = 1.12 m 167.58 71.82 

20 EA = 89%, S/T = 40%, Zs = 1.12 m 143.64 95.76 

 
หมายเหตุ: EA คือ อากาศสวนเกินรวม, S/T คือ อัตราสวนอากาศสวนเกินรองตอ

อากาศสวนเกินรวม และ Zs คือ ความสูงที่ปอนอากาศทุติยภูมิหางจากหัวจายอากาศปฐมภูมิ 
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ตารางที่ 17 สภาวะการทดลองสําหรับการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 

ลําดับที่ รายการ 
อัตราการปอน
เชื้อเพลิงปฐมภูมิ 

(kg/h) 

อัตราการปอน
เชื้อเพลิงทุติยภูมิ 

(kg/h) 
1 EA = 60%, RF = 0, SFS 45 - 
2 EA = 64%, RF = 20%, SFS 36 9 
3 EA = 57%, RF = 30%, SFS 31.5 13.5 
4 EA = 66%, RF = 40%, SFS 27 18 
5 EA = 64%, RF = 50%, SFS 22.5 22.5 
6 EA = 59%, RF = 20%, RH 36 9 
7 EA = 56%, RF = 30%, RH 31.5 13.5 
8 EA = 63%, RF = 40%, RH 27 18 
9 EA = 60%, RF = 50%, RH 22.5 22.5 
10 EA = 61%, RF = 20%, MRH 36 9 
11 EA = 60%, RF = 30%, MRH 31.5 13.5 
12 EA = 58%, RF = 40%, MRH 27 18 
13 EA = 63%, RF = 50%, MRH 22.5 22.5 
14 EA = 60%, RF = 20%, CSP 36 9 
15 EA = 61%, RF = 30%, CSP 31.5 13.5 
16 EA = 56%, RF = 40%, CSP 27 18 

 หมายเหตุ: EA คือ อากาศสวนเกินรวม, RF คือ สัดสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิง
รวม และ SFS คือ เชื้อเพลิงเปลือกเมล็ดทานตะวัน (Sunflower Shells), RH คือ เชื้อเพลิงแกลบ 
(Rice Husks), MRH คือ เชื้อเพลิงแกลบชื้น 30%  (Moisture content Rice Husks), CSP คือ เชื้อ
เพลิงขุยมะพราว (Coconut Shell Powder) 

 
3.6 การวิเคราะหผลการทดสอบและการสรุปการวิจัย 

 
สรุปผลการทดลองเพ่ือแนะนําตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิและสภาวะการเผาไหมที่

เหมาะสมเพ่ือทําใหการปลดปลอยกาซคารบอนมอนออกไซด กาซไนตริกออกไซด กาซไฮโดรคารบอน 
อยูในเกณฑท่ียอมรับไดของมาตรฐานมลพิษของประเทศไทย [11] และมีประสิทธิภาพการเผาไหมใน
เกณฑท่ียอมรับได  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยของวิทยานิพนธหัวขอ “การลดกาซไนตริกออกไซดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล

ในเตาเผาฟลูอิไดซเบด” ผูวิจัยไดทําการวิจัยโดยแบงรูปแบบของการวิจัยออกเปน 2 การวิจัยหลักคือ 
การวิจัยเพื่อหาแนวโนมการลดของ NOx โดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น และ การวิจัยเพ่ือ
หาแนวโนมการลดของ NOx โดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น ซึ่งในการวิจัยทั้ง 2 การวิจัย
นี้ผูวิจัยไดทําการทดสอบหาคาคุณสมบัติของเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบไปดวย โครงสรางภายในของ
เชื้อเพลิง คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเชื้อเพลิง  องคประกอบภายในขี้เถาท่ีเกิดจาก
เชื้อเพลิง ตลอดจนมลพิษและประสิทธิภาพการเผาไหมของเช้ือเพลิง ซึ่งผูวิจัยไดแสดงไวในผลการวิจัย
ดังหัวขอของการวิจัยตอไปน้ี 
 

4.1 ผลการวิจัยเพื่อหาแนวโนมการลดของ NOx โดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น 
 ในการดําเนินการวิจัยน้ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหผลการวิจัยออกเปนปจจัยตางท่ีมีผลตอคา
มลพิษและประสิทธิภาพการเผาไหมเชื้อเพลิงโดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นดังนี้ 
 
 4.1.1 วิเคราะหการกระจายตัวของอุณหภูมิและกาซไอเสียตางๆท่ีเกิดขึ้นภายในเตาเผาฟลูอิ
ไดซเบดแบบทรงกรวยชนิดฟองอากาศเม่ือใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น [17] จากรูปที่ 44 
เปนการแสดงการกระจายตัวของอุณหภูมิของวัสดุเบด (ทราย) ที่อยูในชั้นของการเผาไหมการวิจัยนี้
ทําการใสวัสดุเบดที่ระดับความสูงเบดเทากับ 30 เซนติเมตร สูงจากจุดปอนอากาศปฐมภูมิเขาสูง
เตาเผาและทําการวัดอุณหภูมิของเบด [27] ในชวงของเบดฟุงกระจายตัว (bed spread zone) ที่
ระดับความสูงจากหัวปอนอากาศปฐมภูมิประมาณ 1 เมตร โดยรูปที่ 44 (a) และ (b) จะแสดงการ
กระจายตัวของอุณหภูมิเบดเมื่อมีการเพ่ิมปริมาณอากาศสวนเกินรอง (S/T) ตออัตราอากาศสวนเกิน
รวม พบวา อุณหภูมิของวัสดุเบดลดลงเมื่อเพ่ิมสัดสวนของปริมาณอากาศสวนเกินรวมและปรับลด
ปริมาณอากาศปฐมภูมิลงเพ่ือใหปริมาณอากาศสวนเกินรวมในเตาเทากับ 100% จึงสงผลใหวัสดุเบด
ที่ไดรับอากาศปฐมภูมิโดยตรงไดรับในปริมาณที่ต่ําลงสงผลใหการเผาไหมในสวนของหองเผาไหม
ประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากเกิดการเผาไหมท่ีไมสมบูรณ [15, 19] เพ่ิมขึ้น และ เมื่อพิจารณารูปที่ 44 
(b) พบวา ที่ปริมาณอากาศสวนเกินรวมที่ 19% อุณหภูมิเบดมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้น และ ที่ปริมาณ
อากาศสวนเกินรวม 86% อุณหภูมิเบดมีแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากไดรับอากาศปฐมภูมิจากดานลาง
นอยลง 

เนื่องจากการวิจัยการเผาไหมโดยใชเทคนิคการใชอากาศแบบเปนขั้นพบวา มีรูปแบบการ
กระจายตัวของทั้งอุณหภูมิ และ มลพิษที่เกิดขึ้นภายในเตาเผาฟลูอิไดซเบดเปนรูปแบบเดียวกันไมวา
จะเปนที่การวิจัยในสวนของอากาศสวนเกินรวม (Excess air) เทากับ 20%, 40%, 60%, 80% ก็ตาม 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการแสดงผลการวิจัยการกระจายตัวของอุณหภูมิ  และ มลพิษที่เกิดขึ้นภายใน
เตาเผาฟลูอิไดซเบดตามแนวแกน ที่อากาศสวนเกินรวมเทากับ 40% เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะห
ผลการวิจัยของการวิจัยที่อากาศสวนเกินรวมอ่ืน ๆ ตอไป จากรูปที่ 45 (a) แสดงการกระจายตัวของ  
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รูปที่ 44 แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมิของวัสดุเบดที่อยูภายในชั้นของหองเผาไหม a) เมือ่ 
พิจารณาแนวโนมการกระจายตัวของอุณหภูมิของวัสดุเบดตามอัตราสวนของอากาศเกินหลัก b) เมื่อ

พิจารณาแนวโนมการกระจายตัวของอุณหภูมิของวัสดุเบดตามอัตราสวนของอากาศเกินรอง 
 
อุณหภูมิตามความสูงของเตาเผาเม่ือใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น พบวา การกระจายตัวของ
อุณหภูมิมีแนวโนมที่จะเพ่ิมสูงขึ้นตามความสูงของเตาเผา และ เมื่อพิจารณาตรงตําแหนงความสูง 
1.12 m พบวา อุณหภูมิเริ่มเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากตําแหนงนี้เปนตําแหนงที่มีการปอนอัตราสวนอากาศ
สวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวมเขาสูหองเผาไหมทําใหเกิดการเผาไหมที่ดียิ่งขึ้นสงผลใหอุณหภูมิ
สูงขึ้นจากรูปที่ 45 (b) แสดงความเขมขนของปริมาณกาซออกซิเจนตามความสูงของเตาเผาเม่ือใช
เทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น เมื่อพิจารณาที่ตําแหนงเริ่มจายอากาศปฐมภูมิพบวา ความเขมขน
ของปริมาณออกซิเจนลดต่ําลงเมื่อมีการเพ่ิมอัตราสวนอากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวม และ  
 
 

   
(a) 

   
(b) 
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รูปที่ 45 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของอุณหภูมิและกาซออกซิเจนเมื่อใชเทคนิค

การปอนอากาศแบบเปนขั้น (a) การกระจายตัวของอุณหภูมิ  
(b) ความเขมขนของปริมาณกาซออกซิเจน 

 
เมื่อพิจารณา ณ ตําแหนงความสูง 1.12 m พบวา ความเขมขนของปริมาณกาซออกซิเจนมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้น [17] เนื่องจากตําแหนงนี้เปนตําแหนงท่ีมีการปอนอัตราสวนอากาศเกินรองตออากาศเกิน
รวมเขาสูหองเผาไหม และจะเห็นไดวาปริมาณออกซิเจนเพ่ิมสูงสุดท่ีตําแหนงความสูงเตาประมาณ 
1.60 m เนื่องมาจากการออกแบบการปอนอัตราสวนอากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวมแบบ
หมุนวนไปกับผนังของเตาเผาจึงทําใหอากาศเกินรองท่ีปอนเขาไปเกิดการหมุนวน [18] จากนั้น
ปริมาณออกซิเจนมีแนวโนมลดลงตามความสูงเตาเนื่องจากปริมาณออกซิเจนถูกนําไปใชในการเผา
ไหม 
 ลําดับตอไปเปนการวิเคราะหผลในสวนของการกระจายตัวของมลพิษท่ีเกิดขึ้นในเตาเผาตาม
ความสูงเตาเผาโดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น จากรูปที่ 46 (a) แสดงการกระจายตัวตาม 

(a) 

  
(b) 

 



62 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 46 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของกาซมลพิษภายในเตาเผาเม่ือใชเทคนิคการ
ปอนอากาศแบบเปนขั้น (a) ความเขมขนของปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซด (b) ความเขมขนของ

ปริมาณกาซไนโตรเจนมอนออกไซด (c) ความเขมขนของปริมาณกาซไฮโดรคารบอน 

(a) 

  
 (b) 

 
(c) 
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ความสูงของเตาเผาของกาซคารบอนมอนออกไซดพบวา เมื่อเราพิจารณา ณ จุดจายอากาศสวนเกิน
รวมโดยไมใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น [27] ที่ (S/T = 0) ปริมาณความเขมขนของกาซ
คารบอนมอนออกไซดจะนอยกวาการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น เนื่องจากการใชเทคนิค
อากาศแบบเปนจะทําการปรับอัตราสวนระหวางปริมาณอากาศสวนเกินรองเทียบกับอากาศสวนเกิน
รวม จึงทําใหเมื่อเพ่ิมอัตราสวนปริมาณอากาศสวนเกินรองก็จะทําใหอากาศปฐมภูมิลดลง สงผลให
ปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนออกไซดเพ่ิมสูงขึ้น และ เมื่อพิจารณาตรงตําแหนงของจุด
ปอนอากาศทุติยภูมิ ที่ตําแหนงความสูง 1.12 m พบวา ปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอน
ออกไซดลดลง เนื่องจากอัตราสวนอากาศเกินรองตออากาศเกินรวมที่เพ่ิมเขาไปจะไปสงผลตอการเผา
ไหมทําใหการเผาไหมสมบูรณขึ้น และ แนวโนมการกระจายตัวของความเขมขนของกาซคารบอนมอน
ออกไซดลดลงตามระดับความสูงเตาเผาที่เพ่ิมขึ้นใกลเคียงกับการเผาไหมแบบไมใชเทคนิคการปอน
อากาศแบบเปนขั้น อีกทั้งการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นทําใหปริมาณความเขมขนของ
กาซคารบอนมอนออกไซด เพ่ิมข้ึนสงผลใหความเขมขนของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดลดลง ดัง
แสดงในรูปที่ 46 (b) จากการเกิดการเรงปฏิกิริยา [15] ระหวางการเขาทําปฏิกิริยาของกาซคารบอน
มอนออกไซด (CO) กับ กาซไนโตรเจนมอนออกไซด (NO) กาซคารบอนมอนออกไซดจะเขาไปดึงเอา
พันธะออกซิเจนออกจากกาซไนโตรเจนมอนออกไซดเพ่ือทําเกิดเปน กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
และกาซไนโตรเจน (N2)  

เมื่อพิจารณาเทียบกับการเผาไหมแบบไมใชไมใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น พบวา 
การเผาไหมแบบไมใชไมใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นจะมีปริมาณความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนมอนออกไซดสูงกวาการใชการเผาไหมแบบใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น อีกทั้งเมื่อ
พิจารณา ณ ตําแหนงของการจายอัตราสวนอากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวมพบวา ปริมาณ
ความเขมขนของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดเพ่ิมสูงขึ้นเล็กนอย เนื่องจากการเพ่ิมของปริมาณ
ไนโตรเจนที่มีอยูในอากาศ และ แนวโนมปริมาณความเขมขนของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดมี
แนวโนมที่จะลดลงมากกวาการเผาไหมแบบไมใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น  เมื่อเทียบกับ
ความสูงเตาเผาที่เพ่ิมขึ้นและในสวนของปริมาณความเขมขนของกาซไฮโดรคารบอน ดังแสดงในรูปท่ี 
46 (c) พบวา เมื่อเปรียบเทียบปริมาณความเขมขนของกาซไฮโดรคารบอน (CxHy) ของการวิจัยแบบ
การเผาไหมแบบไมใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นกับการเผาไหมโดยใชเทคนิคการปอนอากาศ
แบบเปนขั้นนั้น แนวโนมของปริมาณความเขมขนของกาซไฮโดรคารบอนมีแนวโนมเดียวกันเนื่องจาก
ปริมาณความเขมขนของกาซไฮโดรคารบอนเกิดจากสารระเหยท่ีเกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงชีว
มวลโดยตรง 

 
4.1.2 วิเคราะหปริมาณกาซมลพิษที่ปลดปลอยออกสูชั้นบรรยากาศ จากรูปที่ 47 พบวา เมื่อ

พิจารณารูปที่ 47 (a) และ (b)  ปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดที่ถูกปลดปลอยออกมาเนื่องจาก
การเผาไหมโดยการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นจะมีปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดสูง
กวาการเผาไหมแบบไมใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น  การเผาไหมโดยการใชเทคนิคการปอน
อากาศแบบเปนขั้นในชวงของอัตราสวนอากาศสวนเกินรวมที ่19% และ 43% พบวา ปริมาณกาซ 
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รูปที่ 47 แสดงปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดที่ปลอยออกสูบรรยากาศเนื่องจากการเผาไหม a) 
เมื่อพิจารณาแนวโนมของปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดตามอัตราสวนของอากาศเกินหลัก b) 
เมื่อพิจารณาแนวโนมของปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดตามอัตราสวนของอากาศเกินรอง 

 
คารบอนมอนออกไซดมีคาสูง [21] เนื่องจาก เมื่อทําการเพ่ิมอัตราสวนของอากาศสวนเกินรองตอ
อากาศสวนเกินรวมจะทําใหอัตราสวนของอากาศปฐมภูมิลดลง จึงสงผลใหปริมาณของกาซคารบอน
มอนออกไซดเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ และ เมื่อพิจารณาในชวงของอัตราสวน
อากาศสวนเกินรวมที่ 59% พบวา ปริมาณของกาซคารบอนมอนออกไซดลดลง เนื่องจากการเพิ่ม
อัตราสวนอากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวมจากเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นทําใหเกิด
การเผาไหมท่ีสมบูรณยิ่งขึ้น อีกท้ังปริมาณของกาซคารบอนมอนออกไซด ก็อยูในชวงของคามาตรฐาน
มลพิษทางอุตสาหกรรมไทยโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวลคือ คาปริมาณของกาซคารบอนมอนออกไซดตอง
ไมเกิน 700 ppm เนื่องจากการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นนั้นจะสงผลใหปริมาณของกาซ 

(a) 

  
(b) 
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รูปที่ 48 แสดงปริมาณกาซไนตริกออกไซดที่ปลอยออกสูบรรยากาศเน่ืองจากการเผาไหม a) เมื่อ

พิจารณาแนวโนมของปริมาณกาซไนตริกออกไซดตามอัตราสวนของอากาศเกินหลัก b) เมื่อพิจารณา
แนวโนมของปริมาณกาซไนตริกออกไซดตามอัตราสวนของอากาศเกินรอง 

 
คารบอนมอนออกไซดเพ่ิมสูงขึ้นกวาการเผาไหมแบบไมใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นจึงสงผล
ดีคือ ปริมาณกาซไนตริกออกไซดลดลงเมื่อพิจารณารูปที่ 48 (a) พบวา ปริมาณของกาซไนตริกออก
ไซดลดลงมาเมื่อใชเทคนิคการเผาไหมแบบปอนอากาศแบบเปนขั้น เนื่องจากเทคนิคการเผาไหมแบบ
ปอนอากาศแบบเปนขั้นจะทําใหปริมาณของกาซคารบอนมอนออกไซดที่เกิดขึ้นในหองเผาไหมของ
เตาเผานั้นเพิ่มสูงขึ้นจึงทําใหเกิดการเรงปฏิกิริยากันระหวางการเขากับปฏิกิริยาของกาซคารบอนมอน
ออกไซดกับกาซไนโตรเจนมอนออกไซด จึงทําใหกาซไนตริกออกไซดที่ถูกปลอยออกสูสภาวะภายนอก
นั้นนอยลง อีกท้ังเมื่อพิจารณาในสวนของอัตราสวนของอากาศสวนเกินรวมท่ี 59% ถือวาเปนสภาวะ
การวิจัยที่ดีที่สุดเนื่องจากอยูในชวงของคามาตรฐานมลพิษทางอุตสาหกรรมไทยโดยใชเชื้อเพลิง 
  

(a) 

  
(b) 
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รูปที่ 49 แสดงปริมาณกาซไฮโดรคารบอนที่ปลอยออกสูบรรยากาศเนื่องจากการเผาไหม a) เมื่อ
พิจารณาแนวโนมของปริมาณกาซไฮโดรคารบอนตามอัตราสวนของอากาศเกินหลัก b) เมื่อพิจารณา

แนวโนมของปริมาณกาซไฮโดรคารบอนตามอัตราสวนของอากาศเกินรอง 
  
ชีวมวลคือ คาปริมาณของกาซไนตริกออกไซดตองไมเกิน 200 ppm [11] และ เมื่อพิจารณารูปที่ 49 
(a) พบวา ปริมาณกาซไฮโดรคารบอนมีแนวโนมลดลง และ เมื่อพิจารณาในสวนของอัตราสวนของ
อากาศสวนเกินรวม 59% ปริมาณกาซไฮโดรคารบอนลดลงมากกวาการเผาไหมแบบไมใชเทคนิคการ
ปอนอากาศแบบเปนขั้น เนื่องจากการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นจะทําใหเกิดการหมุนวน
ของอากาศภายในเตาเผา และ ชวยเพิ่มเวลาในการเผาไหมของสารระเหยภายในเตาใหนานข้ึนจึงเปน
เหตุใหปริมาณกาซไฮโดรคารบอนลดลงเนื่องจากเกิดการเผาไหมที่สมบูรณขึ้น 
 

4.1.3 วิเคราะหประสิทธิภาพการเผาไหมจากการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น  
ตารางที่ 18 แสดงประสิทธิภาพการเผาไหมจากการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น 

พบวา เมื่อใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นนั้นสงผลใหความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมที ่ 

(a) 

 
(b) 
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ตารางที่ 18 ประสิทธิภาพการเผาไหมจากการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น 

ปริมาณ
อากาศ
เกิน (%) 

อัตราสวน
อากาศเกินรอง
ตออากาศรวม 

(S/T) 

Cc 

CO 
emission 
at 6% 

O2 

CxHy 
emission 
at 6% 

O2 

ความรอนสูญเสีย
เนื่องจากคารบอนใน

ขี้เถาลอย  
(% LHV) 

 
ความรอนสูญเสีย
เนื่องจากการเผา
ไหมไมสมบูรณ  

(% LHV) 

ประสิทธ ิ
ภาพการ 
เผาไหม  
(% LHV) 

        

20 0 2.50 883 158 0.10 0.86 99.04 

20 0.1 2.10 1023 256 0.09 1.13 98.78 

20 0.2 1.50 1327 361 0.06 1.52 98.42 

19 0.3 1.10 1582 438 0.04 1.82 98.14 

19 0.4 2.00 833 260 0.08 1.01 98.90 

41 0 2.79 766 96 0.11 0.81 99.08 

40 0.1 2.22 888 167 0.09 1.05 98.86 

46 0.2 1.67 1046 233 0.07 1.37 98.56 

41 0.3 1.39 1333 321 0.06 1.74 98.21 

48 0.4 2.14 634 136 0.09 0.83 99.08 

59 0 2.97 394 65 0.12 0.51 99.37 

58 0.1 2.81 434 68 0.11 0.55 99.33 

57 0.2 2.42 571 74 0.10 0.68 99.22 

64 0.3 1.91 628 65 0.08 0.74 99.18 

60 0.4 3.43 431 41 0.14 0.49 99.37 

81 0 3.24 243 33 0.13 0.34 99.53 

86 0.1 3.30 276 38 0.14 0.40 99.46 

88 0.2 2.91 379 40 0.12 0.52 99.36 

86 0.3 1.51 475 20 0.06 0.56 99.38 

89 0.4 2.51 350 15 0.10 0.42 99.48 

หมายเหตุ Cc คือ ปริมาณธาตุคารบอน (C) ในขี้เถา, S/T คือ อัตราสวนอากาศเกินรองตออากาศ
สวนเกินรวมที่ใชในการเผาไหม 
 
ไมสมบูรณมีคาเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นเปนกระบวนการท่ี
สงผลใหปริมาณคาของกาซคารบอนมอนออกไซดเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากวิธีการปรับอากาศท่ีใชในการ 
เผาไหมดวยวิธีการปอนอากาศแบบเปนขั้นนั้นตองทําการปรับลดปริมาณของอัตราสวนอากาศปฐมภูมิ
ลงสงผลใหในบริเวณหองเผาไหมที่อยูต่ํากวาจุดปอนอัตราสวนอากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกิน
รวมเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ เนื่องจากปริมาณอากาศท่ีใชในการเผาไหมไมเพียงพอเพ่ือที่จะสงผล
ตอการลดปริมาณคาของกาซไนตริกออกไซดซึ่งเปนกาซมลพิษท่ีเปนเหตุใหเกิดฝนกรดและอาการ
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ระคายเคืองเม่ือเขาสูรางกาย แตอยางไรก็ตามประสิทธิภาพการเผาไหม [18] เมื่อใชเทคนิคการปอน
อากาศแบบเปนขั้นก็ยังคงมีคาสูงเทียบเทากับการเผาไหมแบบไมใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปน
ขั้น อีกท้ังเมื่อทําการพิจารณาในสวนของความรอนสูญเสียเนื่องจากคารบอนในขี้เถาลอยพบวา เมื่อใช
เทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นในการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลทําใหคาความรอนสูญเสียเนื่องจาก
คารบอนในข้ีเถาลอยลดลง อันเนื่องมาจากการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นจะทําใหเกิดการ
หมุนวนของอากาศภายในเตาเผาและชวยเพ่ิมเวลาในการเผาไหมอีกทั้งยังชวยคลุกเคลาใหเชื้อเพลิง
เผาไหมไดทั่วถึงกันเพิ่มมากขึ้น 
 
4.2 ผลการวิจัยเพื่อหาแนวโนมการลดของ NOx โดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 

 
ในการดําเนินการวิจัยน้ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหผลการวิจัยออกเปนปจจัยตางท่ีมีผลตอคา

มลพิษ และ ประสิทธิภาพการเผาไหมเชื้อเพลิงโดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นดังนี้ 
 

4.2.1 วิเคราะหการกระจายตัวของอุณหภูมิ และ กาซไอเสียตางๆที่เกิดขึ้นภายในเตาเผา
ฟลูอิไดซเบดแบบทรงกรวยชนิดฟองอากาศเมื่อใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นจากรูปที่ 50 
เปนการแสดงการกระจายตัวของอุณหภูมิตามความสูงของเตาเผาโดยใชเชื้อเพลิงเปลือกเมล็ด
ทานตะวันเปนเชื้อเพลิงปฐมภูมิ และ ใชอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเปน เปลือกเมล็ด
ทานตะวัน แกลบ แกลบชื้น และ ขุยมะพราว (ขุยมะพราวไมสามารถทําการวิจัยที่อัตราสวนการปอน
เชื้อเพลิงรองเทากับ 50% ได เนื่องจากขุยมะพราวมีปริมาตรนอยมากจึงจําเปนตองใชความเร็วรอบ
ในการปอนเชื้อเพลิงที่สูงกวาเชื้อเพลิงประเภทอ่ืนสงผลใหไมสามารถปอนขุยมะพราวที่อัตราสวนการ
ปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 50% ได) โดยใชอัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอ
เชื้อเพลิงรวมท่ีแตกตางกัน [23] และจากรูปที่ 50 (a) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิง
รวมเทากับ 20%, (b) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 30%, (c) อัตราสวน
การปอนเช้ือเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 40%, และ (d) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอ
เชื้อเพลิงรวมเทากับ 50%  พบวา แนวโนมการกระจายตัวของอุณหภูมิตามความสูงของเตาเผามี
แนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน และ อุณหภูมิจะเพ่ิมสูงขึ้นในบริเวณสวนของหองเผาไหมเมื่อมีการเพ่ิม
อัตราสวนการปอนเช้ือเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม อันเนื่องมาจากเมื่อทําการปอนอัตราสวนเชื้อเพลิง
รองตอเชื้อเพลิงรวมเขาไปท่ีตําแหนงความสูง 1.15 m ซึ่งเปนจุดท่ีอยูเหนือจุดของหองเผาไหมจึงทํา
ใหมีการเผาไหมเชื้อเพลิงขึ้นอีกจึงสงผลใหอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นดวย  

รูปที่ 51 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของปริมาณกาซออกซิเจนที่ใชไปใน
การเผาไหมเชื้อเพลิงเมื่อใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นพบวา ปริมาณกาซออกซิเจนมี
แนวโนมที่จะลดลงตามความสูงของเตาเผาจากดานลางสุดที่มีปริมาณออกซิเจนสูง เนื่องจากเปนจุดที่
มีการจายอากาศหลักเขามา และ ลดลงเมื่อมีความสูงเตาเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากออกซิเจนจะถูก
นําไปใชในการเผาไหมและเมื่อพิจารณารูปที่ 51 (a) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม
เทากับ 20%, (b) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 30%, (c) อัตราสวนการ
ปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 40%, และ (d) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิง
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รวมเทากับ 50% พบวา ปริมาณออกซิเจนน้ันมีแนวโนมลดลง และ ลดลงมากท่ีสุดบริเวณตําแหนง
ความสูงเตาประมาณ 1.5 m เนื่องจากมีการเพ่ิมอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม (RF) โดยการ
วิจัยนี้จะใชอัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมในอัตราสวน 20%, 30%, 40%, และ 
50% เขาไปในการเผาไหม จึงทําใหมีการเผาไหมตอกันเปนขั้นที่สองอีกท้ังปริมาณอากาศหลักท่ีถูก
ปอนเขามาจะพัดสงใหเชื้อเพลิงที่เกิดการเผาไหมจากขั้นแรกข้ึนมาเผาไหมในขั้นที่สอง  และ ลอยตัว
สูงขึ้นกวาตําแหนงที่ปอนเชื้อเพลิงขั้นที่สองจึงสงผลใหที่ตําแหนงของความสูงเตาเทากับ 1.5 m 
ปริมาณออกซิเจนจึงลดลงสูงสุด เนื่องจากปริมาณออกซิเจนลดลงจึงสงผลใหปริมาณความเขมขนของ
กาซคารบอนมอนออกไซดเพ่ิมสูงขึ้น และ อีกปจจัยสําคัญที่สงผลใหปริมาณความเขมขนของกาซ
คารบอนมอนออกไซดเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องมาจากมีการปอนเชื้อเพลิงรองเขาไปในข้ันที่สองดังแสดงในรูปที่ 
52 (a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 50 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของอุณหภูมิเม่ือใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิง
แบบเปนขั้น โดย (a) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 20%, (b) อัตราสวนการ

ปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 30% 

(a) 

 
 (b) 
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รูปที่ 50 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของอุณหภูมิเม่ือใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิง

แบบเปนขั้น โดย (c) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 40%, และ  
(d) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 50% 

 
อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 20%, (b) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอ
เชื้อเพลิงรวมเทากับ 30%, (c) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 40%, และ 
(d) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 50% เปนการแสดงใหเห็นถึง การเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนออกไซด [23] อันเนื่องมาจากการใชเทคนิคการปอน
เชื้อเพลิงแบบเปนขั้นโดยใชอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมท่ี 20%, 30%, 40%, และ 50% 
จากรูปที่ 52 พบวา ปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนออกไซดมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  และ มี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อใชอัตราการปอนเชื้อเพลิงรองในอัตราสวนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากบริเวณหองเผา
ไหมจะอยูในตําแหนงของการปอนเชื้อเพลิงปฐมภูมิซึ่งเผาไหมเปนขั้นแรก เมื่อพิจารณาการเผาไหม
โดยไมใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นจะมีปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนออกไซด

 
(c) 

 
 (d) 
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ที่สูงกวาการเผาไหมโดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น อันเนื่องมาจากการเผาไหมแบบไมใช
เทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นมีการเรงปฏิกิริยา [15, 25] ระหวางกาซคารบอนมอนออกไซด 
(CO) กับ กาซไนโตรเจนมอนออกไซด (NO) เกิดขึ้นไดนอย ในขณะที่การเกิดการเรงปฏิกิริยาระหวาง
การเขาทําปฏิกิริยาของกาซคารบอนมอนออกไซด (CO) กับ กาซไนโตรเจนมอนออกไซด (NO) กาซ
คารบอนมอนออกไซดจะเขาไปดึงเอาพันธะออกซิเจนออกจากกาซไนโตรเจนมอนออกไซดเพ่ือทําเกิด
เปนกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และกาซไนโตรเจน (N2) ทําใหปริมาณความเขมขนของกาซ
คารบอนมอนออกไซดลดลงอยางมากเม่ือใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น อีกท้ังปริมาณความ
เขมขนของ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 51 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของปริมาณกาซออกซิเจนที่ใชในการเผาไหม
เมื่อใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น โดย (a) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม

เทากับ 20%, (b) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 30% 
 

(a) 

 
(b) 
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รูปที่ 51 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของปริมาณกาซออกซิเจนที่ใชในการเผาไหม
เมื่อใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น โดย (c) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม

เทากับ 40%, และ (d) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 50% 
 

กาซคารบอนมอนออกไซดเพ่ิมสูงขึ้นมากท่ีสุด เมื่อใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นของ
เชื้อเพลิงขุยมะพราว เนื่องจากเชื้อเพลิงขุยมะพราวมีความชื้นในเชื้อเพลิง [28] ที่สูงมากเม่ือเทียบกับ
เชื้อเพลิงชนิดอ่ืน และ เชื้อเพลิงอีกชนิดที่มีการเพ่ิมความชื้นเขาไปคือแกลบชื้น [28] เพ่ือใชความชื้น
ทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณเกิดขึ้น เนื่องจากทั้งเชื้อเพลิงขุยมะพราว และ แกลบชื้นถูกปอนเขา
สูเตาเผาในตําแหนงของการปอนอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมท่ีอยูเหนือตําแหนงของหอง
เผาไหมของเช้ือเพลิงปฐมภูมิ เมื่อเชื้อเพลิงปฐมภูมิเกิดการเผาไหมอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิง
รวมท่ีมีความชื้นพวกนี้ก็จะถูกปอนลงไป เพ่ือที่จะเพ่ิมการเผาไหมที่ไมสมบูรณใหเกิดขึ้น นําไปสูการ

(c) 

 
 

(d) 
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เกิดการเรงปฏิกิริยาที่ดีขึ้นจากการใชเทคนิคการปอนเช้ือเพลิงแบบเปนขั้น สงผลใหปริมาณความ
เขมขนของกาซคารบอนมอนออกไซดเพ่ิมขึ้นเปนอยางมากท่ีบริเวณตําแหนงปอนอัตราสวนเชื้อเพลิง
รองตอเชื้อเพลิงรวม จึงสงผลใหปริมาณความเขมขนของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดลดลง เนื่องจาก
เกิดการเรงปฏิกิริยาระหวางการเขาทําปฏิกิริยา [15] ของกาซคารบอนมอนออกไซด (CO) กับ กาซ
ไนโตรเจนมอนออกไซด (NO) กาซคารบอนมอนออกไซดจะเขาไปดึงเอาพันธะออกซิเจนออกจากกาซ
ไนโตรเจนมอนออกไซดเพ่ือทําเกิดเปน กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และ กาซไนโตรเจน (N2) จึง
สงผลให ปริมาณความเขมขนของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดลดลงดังแสดงในรูปที่ 53 แสดงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 52 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอน
ออกไซดเมื่อใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น โดย (a) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอ
เชื้อเพลิงรวมเทากับ 20%, (b) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 30% 

 

(a) 

 
(b) 
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รูปที่ 52 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอน
ออกไซดเมื่อใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น โดย (c) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอ
เชื้อเพลิงรวมเทากับ 40%, และ (d) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 50% 

 
กระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของปริมาณความเขมขนของกาซไนโตรเจนมอนออกไซด  เมื่อใช
เทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น เมื่อพิจารณาในรูปที่ 53 (a) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอ
เชื้อเพลิงรวม เทากับ 20%, (b) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 30% , (c) 
อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 40% , และ (d) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิง
รองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 50% พบวา ปริมาณความเขมขนของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดมี
แนวโนมที่ลดลง และ ลดลงมากท่ีสุดที่ตําแหนงบริเวณการปอนอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิง
รวม เนื่องจากตําแหนงนี้เปนบริเวณตําแหนงท่ีใชปอนอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม และ 
เกิดการเผาไหมขั้นที่สองซึ่งนําไปสูการเกิดการเรงปฏิกิริยาระหวางกาซคารบอนมอนออกไซดกับกาซ

(c) 

 
(d) 



75 
 

ไนโตรเจนมอนออกไซดมากท่ีสุด และ เมื่อพิจารณาที่ตําแหนงของระดับความสูงเตาเทากับ 1.5 m 
พบวา ปริมาณความเขมขนของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  อันเนื่องมาจากการท่ี
ไดรับไนโตรเจนเพ่ิมจากเชื้อเพลิงโดยตรง เนื่องจากการลอยตัวขึ้นของเชื้อเพลิงซึ่งไมไดเผาไหมใน
บริเวณตําแหนงของหองเผาไหม เมื่อพิจารณาในสวนของเชื้อเพลิงชีวมวลแตละชนิด และ อัตราสวน
การปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมพบวา เชื้อเพลิงขุยมะพราวสามารถลดปริมาณความเขมขนของ
กาซไนโตรเจนมอนออกไซดลงมากท่ีสุด เนื่องจากเช้ือเพลิงขุยมะพราวนั้นมีความชื้นภายในเชื้อเพลิงที่
สูงจึงสงผลใหการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 53 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของปริมาณความเขมขนของกาซไนโตรเจน

มอนออกไซดเมื่อใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น โดย (a) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอ
เชื้อเพลิงรวมเทากับ 20%, (b) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 30% 

 
 

(a) 

 
(b) 
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รูปที่ 53 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของปริมาณความเขมขนของกาซไนโตรเจน
มอนออกไซดเมื่อใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นโดย (c) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอ
เชื้อเพลิงรวมเทากับ 40%, และ (d) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 50% 

 
เผาไหมโดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นนั้นสามารถผลิตกาซคารบอนมอนออกไซดไดมาก
ยิ่งขึ้น และ ทําใหเกิดการเรงปฏิกิริยาไดดีกวาการเผาไหมแบบไมใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปน
ขั้น และ เมื่อพิจารณาในสวนของความเขมขนของปริมาณกาซไฮโดรคารบอนที่เกิดการเผาไหมโดยใช 
เทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นดังแสดงในรูปที่ 54 (a) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอ
เชื้อเพลิงรวมเทากับ 20%, (b) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 30% , (c) 
อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 40% , และ (d) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิง
รองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 50% เมื่อเปรียบเทียบระหวางการเผาไหมโดยไมใชเทคนิคการปอน
เชื้อเพลิงแบบเปนขั้นกับการเผาไหมโดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นพบวา ปริมาณความ
เขมขนของปริมาณกาซไฮโดรคารบอนมีแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากกาซไฮโดรคารบอนเกิดจากสาร
ระเหยภายในเชื้อเพลิงเปนหลัก เมื่อสารระเหยพวกน้ีทําการเผาไหมก็จะลดลงตามลําดับความสูงของ
เตาเผา 

(c) 

 
(d) 
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รูปที่ 54 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของปริมาณความเขมขนของกาซ
ไฮโดรคารบอนเมื่อใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น โดย (a) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรอง
ตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 20%, (b) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 30%, (c) 

อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 40% 

(a) 

 
(b) 

 
 (c) 
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รูปที่ 54 แสดงการกระจายตัวตามความสูงของเตาเผาของปริมาณความเขมขนของกาซ

ไฮโดรคารบอนเมื่อใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น โดย (d) อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรอง
ตอเชื้อเพลิงรวมเทากับ 50% 

 
4.2.2 วิเคราะหปริมาณกาซมลพิษท่ีปลดปลอยออกสูชั้นบรรยากาศ เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 

55 a) พบวา ปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดถูกปลอยออกสูบรรยากาศสูงสุดเมื่อใชเชื้อ เพลิงขุย
มะพราว เนื่องจากเชื้อเพลิงขุยมะพราวมีความชื้นในเชื้อเพลิงท่ีสูงกวา [28] เชื้อเพลิงชนิดอ่ืน อีกทั้ง
เชื้อเพลิงขุยมะพราวมีขนาดอนุภาคที่เล็กมากเม่ือถูกปอนเขาสูหองเผาไหมทําใหไดปริมาณของ
เชื้อเพลิงที่เขาสูหองเผาไหมสูงกวาเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน และ เมื่อพิจารณาเชื้อเพลิงแกลบชื้นพบวา มี
ปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดคอนขางสูงเชนกัน เนื่องจากเชื้อเพลิงนี้มีความชื้นสูงทําใหเกิดการ
เผาไหมที่ไมสมบูรณขึ้นในหองเผาไหม เมื่อพิจารณาในรูปที่ 55 (b) พบวากาซไนตริกท่ีปลอยออกสู
บรรยากาศลดลงมากที่สุด เมื่อใชเชื้อเพลิงขุยมะพราวเปนอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม 
และ มีแนวโนมลดลง เมื่อเพ่ิมอัตราการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม เนื่องจากเชื้อเพลิงขุย
มะพราวเม่ือมีการปอนเขาสูหองเผาไหมในอัตราการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมที่สูงขึ้นจะทํา
ใหมีปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนออกไซดเพ่ิมสูงขึ้น และ เขาทําปฏิกิริยากับความ
เขมขนของกาซไนโตรเจนมอนออกไซดเกิดเปนคารบอนไดออกไซดและกาซไนโตรเจนจึงทําใหปริมาณ
กาซไนตริกออกไซดเมื่อออกสูบรรยากาศนั้นลดต่ําลงมาก และ เชื้อเพลิงอีก 3 ชนิดท่ีถูกใชในการวิจัย
นี้ก็มแีนวโนมที่ลดลงของปริมาณกาซไนตริกออกไซด เมื่อมีการเพ่ิมอัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอ
เชื้อเพลิงรวมท่ีสูงข้ึน เนื่องจากเช้ือเพลิงมีการเผาไหมครั้งที่สอง [23, 25] ที่ตําแหนงเหนือหองเผาไหม
จึงทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพิจารณารูปท่ี 55 (c) พบวา ปริมาณกาซ
ไฮโดรคารบอนท่ีปลอยออกสูบรรยากาศมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเม่ือมีการเพ่ิมอัตราการปอนเชื้อเพลิงรอง
เนื่องจากกาซไฮโดรคารบอนเกิดจากสารระเหยท่ีมีอยูในเช้ือเพลิงเมื่อทําการเพ่ิมปริมาณการปอน
เชื้อเพลิงก็สงผลใหปริมาณสารระเหยที่มีอยูในเชื้อเพลิงนั้นแตกตัวออกมามากยิ่งข้ึนจึงทําใหเกิดกาซ 

  

(d) 
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รูปที่ 55 แสดงปริมาณกาซมลพิษท่ีปลดปลอยออกสูชั้นบรรยากาศเม่ือใชเทคนิค 
การปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น โดย (a) กาซคารบอนมอนออกไซด (b) กาซไนตริกออกไซด  

และ (c) กาซไฮโดรคารบอน 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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ไฮโดรคารบอนเหลือออกสูบรรยากาศเพ่ิมข้ึนและเมื่อพิจารณาเชื้อเพลิงขุยมะพราวพบวา เชื้อเพลิงขุย
มะพราวมปีริมาณกาซไฮโดรคารบอนที่ถูกปลอยออกสูบรรยากาศตํ่าสุดเนื่องจากเชื้อเพลิงขุยมะพราว
มีปริมาณของสารระเหยท่ีมีอยูในเชื้อเพลิงในปริมาณท่ีนอยเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอ่ืนที่ใชในการวิจัยนี้ 
 
ตารางที่ 19 ประสิทธิภาพการเผาไหมจากการใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 

ชนิดของ 
เช้ือเพลิงรอง 

อัตราสวน
เช้ือเพลิงรอง
ตอเชื้อเพลิง
รวม (RF) 

อากาศ
สวนเกิน  
(vol. %) 

Cc 
CO at 
6% O2 

CxHy at 
6% O2 

ความรอน
สูญเสียเนื่องจาก
คารบอนในขี้เถา
ลอย (% LHV) 

ความรอน
สูญเสีย
เนื่องจาก
การเผาไหม
ไมสมบูรณ 
(% LHV) 

ประสิทธิ
ภาพการ
เผาไหม 
(% LHV) 

ไมใช
เช้ือเพลิงรอง 0 60 2.6 342 242 0.14 0.91 98.95 

  0.2 64 5.5 379 289 0.30 1.06 98.64 

  0.3 57 2.1 396 314 0.11 1.14 98.75 

เปลือกเมล็ด
ทานตะวัน 

0.4 66 1.6 467 374 0.08 1.35 98.56 

  0.5 64 1.6 523 396 0.08 1.46 98.46 

  0.2 59 3.5 458 279 0.35 1.09 98.56 

  0.3 56 2.7 475 311 0.34 1.18 98.49 

แกลบ 0.4 63 3.4 577 402 0.53 1.48 98.00 

  0.5 60 2.3 615 448 0.43 1.61 97.96 

  0.2 61 2.5 563 285 0.23 1.21 98.56 

  0.3 60 2.3 769 346 0.27 1.54 98.20 

แกลบชื้น 0.4 58 1.6 887 430 0.22 1.84 97.93 

  0.5 63 1.1 1177 484 0.18 2.22 97.59 

  0.2 60 3.0 742 270 0.16 1.32 98.52 

ขุยมะพราว 0.3 61 1.8 1380 273 0.10 1.87 98.03 

  0.4 56 1.5 2013 313 0.09 2.49 97.42 

หมายเหตุ Cc คือ ปริมาณธาตุคารบอน (C) ในขี้เถา, RF คือ อัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม 
  

4.2.3 วิเคราะหประสิทธิภาพการเผาไหมจากการใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 
จากตารางที่ 19 พบวา เมื่อใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นสงผลใหประสิทธิภาพการเผาไหม
ของเชื้อเพลิงชีวมวลแตละชนิดที่ใชในการวิจัยนี้ลดลง อันเนื่องมาจากการที่ใชเทคนิคการปอน
เชื้อเพลิงแบบเปนขั้นนั้นจะตองปอนเชื้อเพลิงเขาไปท่ีตําแหนงที่สูงกวาตําแหนงของหองเผาไหมที่เปน
การปอนเชื้อเพลิงขั้นแรกเม่ือทําการปอนเชื้อเพลิงเขาไปในข้ันที่สองจะทําใหเกิดการเผาไหมขึ้นอีกครั้ง
สงผลใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณที่เพ่ิมมากข้ึนทําใหประสิทธิภาพในการเผาไหมลดลงเน่ืองจากมี



81 
 

การสูญเสียความรอนจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณเพ่ิมมากขึ้น และ เมื่อพิจารณาการเพ่ิมของอัตรา
การปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมพบวา การสูญเสียความรอนจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณเพ่ิม
มากข้ึน และ เมื่อพิจารณาเชื้อเพลิงแกลบชื้น และ เชื้อเพลิงขุยมะพราวที่อัตราการปอนเชื้อเพลิงรอง
ตอเชื้อเพลิงรวมที่สูงพบวา การสูญเสียความรอนจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณสูงมากเม่ือเทียบกับ
เชื้อเพลิงอื่น เนื่องจากเช้ือเพลิงสองชนิดนี้มีความชื้นสูงจึงทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณเพ่ิมขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

 
 

5.1 บทสรุปของงานวิจัย 
 

งานวิจัยที่ไดดําเนินการนี้เปนการศึกษาการลดกาซไนตริกออกไซดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงชีวมวลในเตาเผาฟลูอิไดซเบดโดยการวิจัยนี้เปนการเปรียบเทียบการเผาไหมของเชื้อเพลิงชีว
มวลโดยใชเทคนิคในการเผาไหมที่แตกตางกันระหวางการเผาไหมโดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบ
เปนขั้นและการเผาไหมโดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นเพ่ือทําการศึกษาถึงแนวทางการ
ลดลงของกาซไนตริกออกไซดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลในเตาเผาฟลูอิไดซเบดสามารถสรุปได
ดังนี้ทั้งการใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นและเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นนั้น
สามารถลดการปลดปลอยกาซไนตริกออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศไดทั้งคูเนื่องมาจากเทคนิคการเผา
ไหมทั้งสองน้ีใชหลักการเดียวกันคือการเพ่ิมการเผาไหมที่ไมสมบูรณเขาสูหองเผาไหมทําใหปฏิกิริยาให
หองเผาไหมนั้นเกิดเปนกาซคารบอนมอนออกไซดเพ่ิมสูงขึ้นอยางมากจึงทําใหเกิดการเรงปฏิกิริยาให
กาซไนตริกออกไซดลดลง แตอยางไรก็ตามเทคนิคการเผาไหมทั้งสองวิธีนี้ก็มีขอดีขอเสียแตกตางกัน
ดังนี้ คือ เทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นนั้นจะใชตนทุนในการเผาไหมต่ํากวา เทคนิคการปอน
เชื้อเพลิงแบบเปนขั้น เนื่องจากเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นตองใชเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน
หลายชนิดจึงสิ้นเปลืองคาใชจายเรื่องเชื้อเพลิงมากกวา แตในทางกลับกันเทคนิคการปอนอากาศแบบ
เปนขั้นนั้นจะปลดปลอยปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดสูงกวาเทคนิคการปอนเช้ือเพลิงแบบเปน
ขั้นเนื่องการการเพ่ิมปริมาณอัตราสวนของอากาศเกินรองนั้นจําเปนตองลดอากาศเกินหลังลงสงผลให
เกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณสูงขึ้นมากกวาการเผาไหมโดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 
 
5.2 สรุปผลการวิจัย 

 
จากการวิจัยในหัวขอการศึกษาการลดกาซไนตริกออกไซดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล

ในเตาเผาฟลูอิไดซเบดโดยใชเทคนิคในการพัฒนาเตาเผาฟลูอิไดซเบดโดยใชเทคนิคการปอนอากาศที่
ระดับความสูงของตําแหนงการปอนอากาศท่ีแตกตางกันเพ่ือเปรียบเทียบกับการใชเทคนิคการปอน
เชื้อเพลิงรองที่ตําแหนงสูงกวาบริเวณหองเผาไหมสามารถสรุปผลการวิจัยไดเปนหัวขอดังตอไปน้ี 
 

5.2.1 สรุปผลการวิจัยเพ่ือหาแนวโนมการลดของ NOx โดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบ
เปนขั้นสามารถสรุปไดวาอัตราการปอนอากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวมมีผลตอการทําให
ปริมาณกาซไนตริกออกไซดที่ถูกปลอยออกสูบรรยากาศมีปริมาณที่นอยลงเม่ือใชอัตราการปอน
อากาศเกินรองตออากาศเกินรวมที่สูงขึ้น และปริมาณอัตราสวนของอากาศเกินหลักที่ดีที่สุดในการ
วิจัยนี้เทากับ 60% เนื่องจากปริมาณอัตราสวนของอากาศเกินหลักน้ีสงผลใหปริมาณกาซคารบอน
มอนออกไซดและปริมาณกาซไนตริกออกไซดที่ปลอยออกสูบรรยากาศน้ันอยูในชวงของมาตรฐาน
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มลพิษของอุตสาหกรรมไทยเม่ือใชเชื้อเพลิงชีวมวลคือ ปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดตองไมเกิน 
700 ppm และ ปริมาณกาซไนตริกออกไซดตองไมเกิน 200 ppm อีกทั้งประสิทธิภาพการเผาไหม
เมื่อมีการใชการปอนอากาศแบบเปนขั้นคือ 98.14%−99.53% ซึ่งถือไดวาเปนการเผาไหมที่ดีมากเม่ือ
เทียบกับการเผาไหมโดยใชเทคนิคการปอนอากาศสวนเกินเพียงอยางเดียวคือ สามารถลดใหปริมาณ
กาซไนตริกออกไซดไดมากกวาถึง 48% [20] 

 
5.2.2 สรุปผลการวิจัยเพ่ือหาแนวโนมการลดของ NOx โดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบ

เปนขั้นสามารถสรุปไดวาอัตราการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมมีผลตอการทําใหปริมาณกาซไน
ตริกออกไซดที่ถูกปลอยออกสูบรรยากาศมีปริมาณที่นอยลงเม่ือใชอัตราการเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิง
รวมที่สูงขึ้นและอัตราการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมอยูในชวงของ 20%−30% เพราะคา
มลพิษที่ถูกปลอยออกสูบรรยากาศจะอยูในชวงของมาตรฐานมลพิษของอุตสาหกรรมไทยเม่ือใช
เชื้อเพลิงชีวมวล อีกทั้งเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีมีความชื้นคอนขางสูงแตตองไมเกินมาตรฐานกําหนดของ
เตาเผาชนิดนั้นยังชวยสามารถลดปริมาณกาซไนตริกออกไซดที่ถูกปลอยออกสูบรรยากาศไดเนื่องจาก
เชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูงนั้นจะทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณใหเพ่ิมมากขึ้นสงผลใหปริมาณกาซ
คารบอนมอนออกไซดเ พ่ิมสูงขึ้นจึงไปชวยเรงปฏิ กิริยาใหกาซไนตริกออกไซดลดลง อีกทั้ ง
ประสิทธิภาพการเผาไหมเม่ือมีการใชการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นคือ 97.42%−98.75% ซึ่งถือไดวา
เปนการเผาไหมที่ดีมากเม่ือเทียบกับการเผาไหมโดยใชเทคนิคการปอนอากาศสวนเกินเพียงอยางเดียว
คือ สามารถลดใหปริมาณกาซไนตริกออกไซดไดมากกวาถึง 52% [25] 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 
  
 เนื่องจากการวิจัยโดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นและเทคนิคการปอนเชื้อเพลิง
แบบเปนขั้นนั้นเปนเทคนิคที่ใชในการเผาไหมเชื้อเพลิงเพ่ือท่ีจะทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณเพ่ิม
มาขึ้นภายในเตาเผาสงผลใหปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซด เกิดขึ้นมากในการวิจัยจึงควรสํารวจ
อัตราสวนอากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวมและอัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิง
รวมใหเกิดการเผาไหมท่ีดีและไมใหปริมาณกาซคารบอนมอนออกไซดถูกปลอยออกสูบรรยากาศท่ีเกิน
มาตรฐานมลพิษของอุตสาหกรรมไทยเม่ือใชเชื้อเพลิงชีวมวลที่กําหนดไว 
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ก.1 การคํานวณอัตราการปอนเช้ือเพลิง 
 
การคํานวณอัตราการปอนเช้ือเพลิงโดยการสอบเทียบดวยการปรับความถี่ของเครื่องปอน

เชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหมโดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นดังนี้ 
 
ตาราง ก−1 แสดงความสัมพันธระหวางความถ่ีของเครื่องปอนกับอัตราการปอนเชื้อเพลิงเปลือกเมล็ด
ทานตะวัน 

ความถี่ (Hz) 0 10 20 30 40 50 
อัตราการปอน (kg/hr) 0 21 42 69 92 116 

 
เมื่อนําความสัมพันธระหวางความถ่ีของเคร่ืองปอนเชื้อเพลิงกับอัตราการปอนเชื้อเพลิงมา

พล็อตจะไดกราฟความสัมพันธระหวางความถ่ีและอัตราการปอนเชื้อเพลิง ดังรูปที่ ก.1 
 

 
 

รูปที่ ก−1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความถ่ีและอัตราการปอนเชื้อเพลิงเปลือก 
เมล็ดทานตะวัน 

 
จากรูป ก.1 ในการทดลองตองการอัตราการปอนเชื้อเพลิง 45 kg/h ดังนั้นจะตองใชความถี่

อินเวอรเตอรเปน 22.75 Hz  
 
 
 
 

 



91 

 

 
 

การคํานวณอัตราการปอนเช้ือเพลิงโดยการสอบเทียบดวยการปรับความถี่ของเครื่องปอน
เชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหมโดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้นดังนี้ 
 
ตาราง ก−2 แสดงความสัมพันธระหวางความถ่ีของเครื่องปอนกับอัตราการปอนเชื้อเพลิงเปลือกเมล็ด
ทานตะวันเปนเชื้อเพลิงหลัก 

ความถี่ (Hz) 0 10 20 30 40 50 
อัตราการปอน (kg/hr) 0 21 42 69 92 116 

 
เมื่อนําความสัมพันธระหวางความถ่ีของเคร่ืองปอนเชื้อเพลิงกับอัตราการปอนเชื้อเพลิงมา

พล็อตจะไดกราฟความสัมพันธระหวางความถ่ีและอัตราการปอนเชื้อเพลิง ดังรูปที่ ก.2 
 

 
 

รูปที่ ก−2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความถ่ีและอัตราการปอนเชื้อเพลิง 
เปลือกเมล็ดทานตะวันเปนเชื้อเพลิงหลัก 

 
จากรูป ก.2 ในการทดลองตองการอัตราการปอนเชื้อเพลิง 45 kg/h ดังนั้นจะตองใชความถี่

อินเวอรเตอรเปน 22.75 Hz 
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ตาราง ก−3 แสดงความสัมพันธระหวางความถ่ีของเครื่องปอนกับอัตราการปอนเชื้อเพลิงเปลือกเมล็ด
ทานตะวันเปนเชื้อเพลิงรอง 

ความถี่ (Hz) 0 10 20 30 40 50 
อัตราการปอน (kg/hr) 0 24 54 69 94 116.5 

 
เมื่อนําความสัมพันธระหวางความถ่ีของเคร่ืองปอนเชื้อเพลิงกับอัตราการปอนเชื้อเพลิงมา

พล็อตจะไดกราฟความสัมพันธระหวางความถ่ีและอัตราการปอนเชื้อเพลิง ดังรูปที่ ก.3 
 

 
 

รูปที่ ก−3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความถ่ีและอัตราการปอนเชื้อเพลิง 
เปลือกเมล็ดทานตะวันเปนเชื้อเพลิงรอง 

 
จากรูป ก.3 ในการทดลองตองการอัตราการปอนเชื้อเพลิง 45 kg/h ดังนั้นจะตองใชความถี่

อินเวอรเตอรเปน 16 Hz 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

 
ตาราง ก−4 แสดงความสัมพันธระหวางความถี่ของเคร่ืองปอนกับอัตราการปอนเชื้อเพลิงแกลบเปน
เชื้อเพลิงรอง 

ความถี่ (Hz) 0 10 20 30 40 50 
อัตราการปอน (kg/hr) 0 24 51 84 113 143 

 
เมื่อนําความสัมพันธระหวางความถ่ีของเคร่ืองปอนเชื้อเพลิงกับอัตราการปอนเชื้อเพลิงมา

พล็อตจะไดกราฟความสัมพันธระหวางความถ่ีและอัตราการปอนเชื้อเพลิง ดังรูปที่ ก.4 
 

 
 

รูปที่ ก−4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความถ่ีและอัตราการปอนเชื้อเพลิง 
แกลบเปนเชื้อเพลิงรอง 

 
จากรูป ก.4 ในการทดลองตองการอัตราการปอนเชื้อเพลิง 45 kg/h ดังนั้นจะตองใชความถี่

อินเวอรเตอรเปน 8 Hz 
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ตาราง ก−5 แสดงความสัมพันธระหวางความถี่ของเครื่องปอนกับอัตราการปอนเชื้อเพลิงแกลบชื้น
เปนเชื้อเพลิงรอง 

ความถี่ (Hz) 0 10 20 30 40 50 
อัตราการปอน (kg/hr) 0 18 36 60 80 101 

 
เมื่อนําความสัมพันธระหวางความถ่ีของเคร่ืองปอนเชื้อเพลิงกับอัตราการปอนเชื้อเพลิงมา

พล็อตจะไดกราฟความสัมพนัธระหวางความถี่และอัตราการปอนเชื้อเพลิง ดังรูปที่ ก.5 
 

 
 

รูปที่ ก−5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความถ่ีและอัตราการปอนเชื้อเพลิง 
แกลบชื้นเปนเชื้อเพลิงรอง 

 
จากรูป ก.5 ในการทดลองตองการอัตราการปอนเชื้อเพลิง 45 kg/h ดังนั้นจะตองใชความถี่

อินเวอรเตอรเปน 25.43 Hz 
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ตาราง ก−6 แสดงความสัมพันธระหวางความถี่ของเครื่องปอนกับอัตราการปอนเชื้อเพลิงขุยมะพราว
เปนเชื้อเพลิงรอง 

ความถี่ (Hz) 0 10 20 30 40 50 
อัตราการปอน (kg/hr) 0 3 6 9 12 15 

 
เมื่อนําความสัมพันธระหวางความถ่ีของเคร่ืองปอนเชื้อเพลิงกับอัตราการปอนเชื้อเพลิงมา

พล็อตจะไดกราฟความสัมพันธระหวางความถ่ีและอัตราการปอนเชื้อเพลิง ดังรูปที่ ก.6 
 

 
 

รูปที่ ก−6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความถ่ีและอัตราการปอนเชื้อเพลิง 
ขุยมะพราวเปนเชื้อเพลิงรอง 

 
จากรูป ก.6 ในการทดลองตองการอัตราการปอนเชื้อเพลิง 45 kg/h ดังนั้นจะตองใชความถี่

อินเวอรเตอรเปน 150 Hz 
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ก.2 การคํานวณปริมาณอากาศสวนเกินและการคํานวณปริมาณเช้ือเพลิง 
  

ในสภาวะการวิจัยตองใชอากาศสวนเกิน 20, 40%, 60% และ 80% จึงตองนํามาคํานวณ
เพ่ือหาคาออกซิเจนที่ทางออกไซโคลนกอนทําการทดลอง จะมีการคํานวณดังนี้ 
 
 EA = 100(α-1) 
 
 ดังนั้น α  = (EA/100) + 1 
 = (20/100)+1 
 = 1.2 
 
 และ α = 21/(21-O2) 
 ดังนั้น O2  = 21 – (21/1.2) 
 = 3.5 vol.% 
 

เพราะฉะนั้นที่ EA = 20% ไดคา α = 1.2 และ O2 = 3.5 vol.% 
ในการกําหนดอากาศสวนเกินระหวางการทดลองจะใชสมการ 
 
 α = 21/(21-(O2-0.5CO) 
 
 วัด O2 ได 3.67 vol.%, CO = 676 ppm 
 
 ดังนั้น α  = 21/(21-(3.67-0.5(676)) 
 จะได α  = 1.206  
 
 และ EA  = 100(1.206-1) 
 = 20.06% 
 

เพราะฉะนั้นที่ EA = 20.06% ไดคา α = 1.206 และ O2 = 3.587 vol.% 
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ในสภาวะการวิจัยโดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น สามารถคํานวณปริมาณอากาศ

สวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวมที่ S/T= 10%, 20%, 30%, และ 40% เมื่อใชปริมาณอากาศ
สวนเกินรวมที ่20%, 40%, 60%, และ 80% จะมีการคํานวณดังนี้ 

 
ก.2.1 ที่อากาศสวนเกินรวม 40% 
 
EA = 100(α-1) 
 
ดังนั้น    α = (EA/100)+1 

    = (40/100)+1 
    = 1.4 
 

และ      α = 21/(21-O2) 
ดังนั้น    O2 = 21-(21/1.4) 
               = 6 vol% 

เพราะฉะนั้นที่ EA = 40% ไดคา α = 1.4 และ O2 = 6 vol.% 
 

ก.2.2 ที่อากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวม 10%  (EA = 44%) 
 
EA = 100(α-1) 
 
ดังนั้น    α = (EA/100)+1 

    = (44/100)+1 
    = 1.44 
 

และ      α = 21/(21-O2) 
ดังนั้น    O2 = 21-(21/1.44) 
               = 6.42 vol.% 

 
เพราะฉะนั้นที่ EA = 44% ไดคา α = 1.44 และ O2 = 6.42 vol.% 

 
ก.2.3 ที่อากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวม 20% (EA = 48%) 
 
EA = 100(α-1) 
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ดังนั้น    α = (EA/100)+1 
    = (48/100)+1 
    = 1.48 
 

และ      α = 21/(21-O2) 
ดังนั้น    O2 = 21-(21/1.48) 
               = 6.81 vol.% 

 
เพราะฉะนั้นที่ EA = 48% ไดคา α = 1.48 และ O2 = 6.81 vol.% 
 

ก.2.4 ที่อากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวม 30% (EA = 52%) 
 
EA = 100(α-1) 
 
ดังนั้น    α = (EA/100)+1 

    = (52/100)+1 
    = 1.52 
 

และ      α = 21/(21-O2) 
ดังนั้น    O2 = 21-(21/1.52) 
               = 7.18 vol.% 

 
เพราะฉะนั้นที่ EA = 52% ไดคา α = 1.52 และ O2 = 7.18 vol.% 

 
ก.2.5 ที่อากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวม 40% (EA = 56%) 
 
EA = 100(α-1) 
 
ดังนั้น    α = (EA/100)+1 

    = (56/100)+1 
    = 1.56 
 

และ      α = 21/(21-O2) 
ดังนั้น    O2 = 21-(21/1.56) 
               = 7.54 vol.% 
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เพราะฉะนั้นที่ EA = 56% ไดคา α = 1.56 และ O2 = 7.54 vol.% 
  
 ก.2.6 ปริมาตรอากาศตามทฤษฎีที่ใชในการเผาไหม (Vo) 
 

 Vo = 0.0889(50.1+0.375S)+0.265H-0.0330O 
 
           โดยคาคารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และ ซัลเฟอร ที่ไดจากการสงเชื้อเพลิงไป
วิเคราะหคุณสมบัติในสภาวะปกติ (wt.%, as-received basis) 

 
 Vo = (0.0889(50.1+0.375(0.1))+0.265(6.5)-0.0330(35.7) 
     = 5.002 
 
ก.2.7 อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศท่ีใชในการเผาไหม (Qa) 
 
Qa = α V  o FR 
 

          โดย   Qa  คือ อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศท่ีใชในการเผาไหม (m3/h) 
 oV   คือ ปริมาตรอากาศตามทฤษฎีที่ใชในการเผาไหม (m3/kg fuel) 
 FR  คือ อัตราการปอนเชื้อเพลิง (kg/h) 

     α  คือ อากาศรวม 
 
Qa = 1.4x5.002x45 
    = 315.13 m3/h  
    =  0.088 m3/s = 186.44 cfm 
 
 ก.2.7.1 ที่สภาวะ EA=40%, S/T=0.1, FR=45kg/hr และ α=1.4 
 
 Qp = (0.9)(0.088) = 0.0792 m3/s = 167.80 cfm 
 
 Qs = (0.1)( 0.088) = 0.0088 m3/s = 18.64 cfm 
 
 
 ก.2.7.2 ที่สภาวะ EA=40%, S/T=0.2, FR=45kg/hr และ α=1.4  
 
 Qp = (0.8)( 0.088) = 0.0704 m3/s = 149.15 cfm 
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 Qs = (0.2)( 0.088) = 0.0176 m3/s = 37.29 cfm 
 
 
 ก.2.7.3 ที่สภาวะ EA=40%, S/T=0.3, FR=45kg/hr และ α=1.4   
 
 Qp = (0.7)( 0.088) = 0.062 m3/s = 130.50 cfm 
 
 Qs = (0.3)( 0.088) = 0.0264 m3/s = 55.93 cfm 
 
 ก.2.7.4 ที่สภาวะ EA=40%, S/T=0.4, FR=45kg/hr และ α=1.4 
 
 Qp = (0.6)( 0.088) = 0.0528 m3/s = 111.86 cfm 
 
 Qs = (0.4)( 0.088) = 0.0352 m3/s = 74.58 cfm 

 
การคํานวณปริมาณอัตราสวนเช้ือเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม 
 

ในสภาวะการวิจัยโดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น สามารถคํานวณปริมาณ
อัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวมรวมที่ RF =  20%, 30%, 40% และ 50% เมื่อใชปริมาณ
เชื้อเพลิงรวมในการเผาไหมเทากับ 45 kg/h จะมีการคํานวณดังนี้ 

 
ก.2.8 ทีอั่ตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม 20% 
 

 เชื้อเพลิงปฐมภูมิ 45 kg/h คิดเปน 20% 
 ดังนั้น 20% ของ 45 kg/h = 45(20/100) 
     = 36 hg/h 
 และ เชื้อเพลิงอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม = 45-36 kg/h 
        = 9 kg/h 

 
ก.2.9 ที่อัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม 30% 
 

 เชื้อเพลิงปฐมภูมิ 45 kg/h คิดเปน 30% 
 ดังนั้น 30% ของ 45 kg/h = 45(30/100) 
     = 31.5 hg/h 
 และ เชื้อเพลิงอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม = 45-31.5 kg/h 
        = 13.5 kg/h 
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ก.2.10 ที่อัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม 40% 
 

 เชื้อเพลิงปฐมภูมิ 45 kg/h คิดเปน 40% 
 ดังนั้น 40% ของ 45 kg/h = 45(40/100) 
     = 27 hg/h 
 และ เชื้อเพลิงอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม = 45-27 kg/h 
        = 18 kg/h 

 
ก.2.11 ที่อัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม 50% 
 

 เชื้อเพลิงปฐมภูมิ 45 kg/h คิดเปน 50% 
 ดังนั้น 50% ของ 45 kg/h = 45(50/100) 
     = 22.5 hg/h 
 และ เชื้อเพลิงอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม = 45-22.5 kg/h 
        = 22.5 kg/h 
 
ก.3 การคํานวณการสูญความรอน 

 
การคํานวณการสูญความรอนจากการไมเผาไหมของเชื้อเพลิง 

 
 quc  = 328(Cc/(100-Cc))(100/LHV)A 
  = 328(3.24/(100-3.24))(100/16331.3)3.3 
 = 0.265% 
 
 การคํานวณปริมาตรจําเพาะอากาศท่ีใชคํานวณหาอัตราไหลของเช้ือเพลิงตอหนึ่งกิโลกรัม 
 
 Vo  = 0.0889 (C+0.375S) + 0.265H - 0.033O 
 = 0.0889 (49.3 + 0.13) +0.265(5.92) – 0.033(32.78) 
 = 7.038 m3/kg fuel 
 
 การคํานวณปริมาตรจําเพาะไนโตรเจนในมวลเชื้อเพลิงตอหนึ่งหนวยกิโลกรัม 
 
 Vo

N2  = 0.79Vo + 0.008N 
 = 0.79 (7.038) + 0.008(0.7) 
 = 5.57 m3/kg fuel 
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 VRO2 = 0.0186 (C+0.375S) 
 = 0.0186 (49.3 + 0.375(0.13)) 
 =0.918 m3/kg fuel 

การคํานวณปริมาตรจําเพาะอากาศแหงท่ีทางออกไซโคลน 
 
 Vdg  = VRO2 + Vo

N2 + (α-1) Vo 
 = 0.918 + 5.57 + (1.2-1)7.038 
 = 7.89 m3/kg fuel 

 
การคํานวณการสูญเสียความรอนเนื่องจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ 

 
 qic  = (126CO +108H2 +358CH4)Vdg(100 - quc)/LHV 
 = (126 (676/104)(7.89)(100 – 0.4435)/16331.3 
 = 0.395% 
 

การคํานวณประสิทธิภาพการเผาไหม 
 

 ηc = 100 - ( quc + qic) 
  = 100 – (0. 265+ 0. 395) 
 = 99.381% 
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ภาคผนวก ข 

ผลวิเคราะหเชื้อเพลิงชีวมวล 
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ตาราง ข−1 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบของเปลือกเมล็ดทานตะวันจากการสงตรวจที่กรม
วิทยาศาสตรบริการ สําหรับการวิจัยโดยใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น 
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ตาราง ข−2 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบของเปลือกเมล็ดทานตะวัน แกลบ และขุยมะพราว
จากการสงตรวจที่โรงไฟฟาแมเมาะ สําหรับการวิจัยโดยใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น 
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ตาราง ข−3 แสดงผลการวิเคราะหคารบอนท่ีไมเผาไหมในขี้เถาสําหรับการวิจัยโดยใชเทคนิคการปอน
อากาศแบบเปนข้ัน จากศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ตาราง ข−4 แสดงผลการวิเคราะหคารบอนท่ีไมเผาไหมในขี้เถาสําหรับการวิจัยโดยใชเทคนิคการปอน
เชื้อเพลิงแบบเปนขั้นและเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นที่ปริมาณอากาศรวมเทากับ 40%  จาก
ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ตาราง ข−5 แสดงผลการวิเคราะหขนาดอนุภาคของเชื้อเพลิงขุยมะพราว จากศูนยเทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแหงชาติ 
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ตาราง ข−6 แสดงผลการวิเคราะหขนาดธาตุองคประกอบภายในขี้เถาหลังจากการเผาไหม จาก
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   
ที่อยู 
ที่ทํางาน  
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2544 
     พ.ศ. 2547   
     
     พ.ศ. 2550 
     พ.ศ. 2554 
 
ประวัติการทํางาน 
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−  
ประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ 
มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)  
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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