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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบพฤติกรรมการลอยตัวของซังข้าวโพดและแกลบในห้องเผาไหม้จําลองของเตาแก๊สซิไฟเออร์

แบบฟลูอิไดซ์เบดสําหรับเป็นแนวทางในการออกแบบอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงและขนาดห้องเผาไหม้ท่ีเหมาะสมที่สุด เตาแก๊สซิไฟเออร์ท่ี
ใช้ศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวเป็นเตาแบบทรงกระบอก มีช่องสําหรับการวัดความสูงและการมองพฤติกรรมการลอยตัว ห้องเผาไหม้มีขนาด
พ้ืนท่ี 400 cm2 ความสูง 150 cm ท่อลมป้อนและท่อลมออกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 cm ใช้พัดลมขนาดมอเตอร์ 1.5 HP 3 phase 
ร่วมกับชุดอินเวอร์เตอร์สําหรับควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์และอัตราการป้อนอากาศ ความเร็วลมทดสอบอยู่ในช่วง 5-15 m/s ท่อลมออก
ทดสอบปรับวาล์ว 3 ระดับ คือ 25% 50% และ 100% ชีวมวลทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ < 1 mm < 3 mm และ < 5 mm ผลการ
ทดสอบพบว่า ซังข้าวโพดให้การลอยตัวสูงกว่าแกลบเม่ือชีวมวลท้ัง 2 ชนิด มีขนาดตํ่ากว่า 1 mm และ 3 mm  ความเร็วลมที่ใช้ป้อนแปรผัน
ตรงกับขนาดของชีวมวล โดยชีวมวลท่ีมีขนาดตํ่ากว่า 1 mm ถึง 5 mm ใช้ความเร็วอยู่ในช่วง 6-12 m/s ความสูงของชีวมวลโดยเฉลี่ยเรียงตาม
ขนาดตํ่ากว่า 1 mm ถึง 5 mm อยู่ในช่วง 1-1.2 m 0.6-1.15 m และ 0.2-0.5 m ตามลําดับ การเปิดวาล์วอากาศทางออกสูงสุดส่งผลให้
พฤติกรรมการลอยตัวชีวมวลและความดันในห้องเผาไหม้ดีข้ึนเม่ือเทียบกับการเปิดวาล์ว 25% 
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Abstract 
Research work was to study the floating behavior of corn cob and rice husk on the prototype combustion of 

fluidized bed gasifier for optimal design of air-fuel ratio and combustion chamber size. The gasifier was a cylindrical, 
channels for measuring the height and looking at floating behavior. The area combustion chamber was about 400 cm2 
and 150 cm of height, the diameter of air Inlet and outlet pipes was 5 cm, 1.5 HP 3 phase of blower operate with the 
inverter for controlled motor speed and air feed rate. The air velocity was tested between 5-15 m/s and adjusting air 
outlet valve was 3 levels are 25% 50% and 100%. Biomass testing is divided into 3 sizes are < 1 mm < 3 mm and < 5 
mm. It was found that, the floating of corn cob is higher than the husk when both biomass was less than 1mm and 3mm. 
The air velocity inlet varies with the size of the biomass which that less than 1 mm to 5 mm was used air velocity in a 
range of 6-12 m/s. The height floating of both biomass between 1-1.2 m, 0.6-1.15 m and 0.2-0.5 m respectively with 
sorted by biomass size. Opening up the maximum outlet air valve was resulted in better biomass buoyancy and pressure 
in the combustion chamber with compared to opening the valve at 25%. 

Keywords: corn cob, rice husk, floating, gasifier. 

1. บทนํา 
ปัจจุบันการใช้พลังงานของมนุษย์ยังคงเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตทาง

เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การขนส่ง ท่ี
อยู่อาศัยหรือแม้กระท่ังทางด้านการเกษตร พลังงานถือเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการดําเนินชีวิต อีกท้ังยังสําคัญต่อการ

พัฒนาชุมชนและประเทศอีกด้วย ซ่ึงศักยภาพปริมาณชีวมวลท่ีมีอย่าง
เพียงพอและความต้องการน้ํามันเชื้อเพลิงสําเร็จรูปท่ีมีอยู่ จึงทําให้
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถนําไปใช้แปลงสภาพ
ชีวมวลท่ีมีอยู่เป็นเชื้อเพลิงและใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีนําเข้าได้ 
โดยส่งผลต่อการลดการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงลงได้เป็นอย่างมาก 
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กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นแบบฟลูอิไดซ์เบดเป็นอีกหนึ่งกระบวนการ
ท่ีมีความน่าสนใจ เนื่องจากเทคโนโลยีนี้มีความยืดหยุ่นสูงในเร่ืองของ
การใช้เชื้อเพลิงท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงจากวัสดุภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ท่ีได้จาก
เทคโนโลยีนี้จะได้แก๊สเชื้อเพลิงท่ีสามารถนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อน
ให้กับโรงไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานความร้อนในระดับชุมชนได้ และท่ี
สําคัญการศึกษาวิจัยด้านการผลิตแก๊สด้วยวิธีนี้ภายในประเทศยังคงมี
การศึกษาไม่มากนัก การพัฒนาเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบฟลูอิดไดเบดจะ
เริ่มต้นด้วยการศึกษาชนิดชีวมวลท่ีใช้ การออกแบบและการสร้างเตา
แก๊สซิไฟเออร์ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นของการคัดเลือกชีวมวลท่ีใช้
สําหรับป้อนให้กับเตาชีวมวลควรที่จะต้องมีการศึกษาพฤติกรรมการ
ลอยตัวของชีวมวลก่อน การลอยตัวของชีวมวลท่ีดีจะส่งผลให้การเผา
ไหม้ในสภาวะแก๊สซิฟิเคชั่นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะเป็นแนว
ทางการนําไปสู่การคํานวณหาอัตราการป้อนเชื้อเพลิงและอัตราการ
ป้อนอากาศให้มีความเหมาะสมสูงสุดสุดท้ายท่ีจะทําให้ได้แก๊ส
เชื้อเพลิงท่ีมีค่าความร้อนท่ีสูง ปริมาณน้ํามันดินตํ่าซ่ึงเหมาะแก่การ
นําไปป้อนให้กับเคร่ืองยนต์ต้นกําลังสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวของชีว
มวลเพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาออกแบบระบบผลิตแก๊สชนิดนี้ 
การศึกษาวิจัยประกอบด้วยการศึกษาผลกระทบของประเภทชีวมวล
ต่อการลอยตัว ผลของความเร็วลมท่ีป้อนเข้าตํ่าสุดต่อขนาดชีวมวล 
ผลกระทบของความเร็วลมเฉลี่ยต่อการลอยตัว ผลของการเปิดวาล์ว
ต่อการลอยตัวของชีวมวล และผลของการเปิดวาล์วต่อความดันท่ี
เกิดข้ึนในระบบ 

การศึกษาข้อมูลเอกสารท่ีเกี่ยวข้องพบว่า Bemgba Bevan 
Nyakuma et al. (2012) [1] ทําการออกแบบระบบผลิตแก๊สชีวมวล
แบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฟองอากาศ (BFBG) เพ่ือผลิตแก๊สจากทะลาย
ปาล์มโดยภายในระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การป้อน
เชื้อเพลิง การผลิตแก๊ส และการกําจัดของเสียบริเวณท่ีแก๊สผลิตได้ 
ซ่ึงผลท่ีได้การศึกษาพบว่า พารามิเตอร์ท่ีส่งผลต่อความเร็วในการทํา
ฟลูอิไดซ์ ได้แก่ความสูงของการลอยตัวเบด และความดันตกคร่อม
ภายในระบบ เม่ือทําการป้อนเชื้อเพลิง 1.25-1.40 kg จะส่งผลให้
ความดันตกคร่อมภายในระบบเหมาะสมท่ีสุด ทําให้ความเร็วในการ
ทําฟลูอิไดซ์ดีข้ึน A. Johari et al. (2014) [2] ทําการออกแบบระบบ
ผลิตแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฟองอากาศ (BFBG) จาก
ทะลายปาล์มโดยใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีความร้อน โดย
ภายในระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การป้อนเชื้อเพลิง 
การผลิตแก๊ส และการกําจัดของเสียบริเวณท่ีแก๊สผลิตได้เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ Bemgba Bevan Nyakuma ซ่ึงผลท่ีได้การศึกษาพบว่า 
สิ่งท่ีส่งผลต่อการป้อนเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ความหนาแน่นของชีว
มวล และขนาดของชีวมวลท่ีใช้ในการทดสอบ Nestor Proenza 
Perez et al. (2014) [3] ได้ศึกษาการประเมินของไหลแบบไดนามิกส์
โดยใช้ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบและใช้เตาแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบดช
นิดฟองอากาศโดยทําการประเมินของเหลวแบบไดนามิกส์และอุณ

หพลศาสตร์ของการใช้ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบสําหรับเตาแก๊สชีวมวล
แบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฟองอากาศ ซ่ึงการทดสอบดังกล่าวพบว่าขนาด
ของชานอ้อยท่ีแตกต่างกันจะส่งผลต่อการผลิตแก๊ส ซ่ึงขนาดของชาน
อ้อยท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.8 และ 1.21 mm Young Doo Kim et 
al. (2013) [4] ศึกษาเคร่ืองป้อนอากาศท่ีใช้ในการผลิตก๊าซของ
เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทไม้โดยใช้เตาแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบดช
นิดฟองอากาศ โดยการศึกษาเคร่ืองป้อนอากาศดังกล่าวเป็น
การศึกษาเพ่ือท่ีจะควบคุมองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์แก๊ส ปริมาณ
เชื้อเพลิงท่ีใช้เป็นวัตถุดิบอีกท้ังยังเป็นการศึกษาการกระจายอุณหภูมิ
ใน gasifier และองค์ประกอบของ syngas อีกด้วย ผลการศึกษา
ปรากฏว่าเครื่องป้อนอากาศส่งผลต่ออัตราการป้อนของชีวมวลซ่ึง
ข้ึนอยู่กับความแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขภายในการเปลี่ยนแปลงของ
ชีวมวล 

2. อปุกรณ์และวิธีการ 
2.1 การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ 

ชีวมวลที่นํามาทดสอบพฤติกรรมการลอยตัวในห้องเผาไหม้แบบ
ฟลูอิดไดซ์เบด ได้แก่ ซังข้าวโพดและแกลบ การเตรียมตัวอย่าง เริ่ม
จากการนําตัวอย่างชีวมวลท้ัง 2 ชนิด มาลดความชื้นด้วยการตากให้
แห้งด้วยแสงอาทิตย์ให้ความชื้นลดต่ําลงประมาณ 15% จากนั้นนําซัง
ข้าวโพดและแกลบมาลดขนาดโดยการบดหยาบด้วยเครื่องบดหยาบ
ขนาดตะแกรง 10 mm ทําการร่อนด้วยตะแกรงเพ่ือแยกขนาดชีว
มวลออกเป็น 3 ขนาดได้แก่ ขนาดตํ่า กว่า 1 mm ขนาดตํ่ากว่า 3 
mm และขนาดต่ํากว่า 5 mm ดังรูปท่ี 1 จากนั้นทําการบดย่อย
ละเอียดอีกครั้งด้วยเครื่องบดหยาบขนาด 1 mm เพ่ือลดขนาดชีวมวล
ท่ีมีขนาดตํ่ากว่า 1 mm ตัวอย่างชีวมวลท่ีนํามาใช้ตัวอย่างละ
ประมาณ 200 g โดยลักษณะทางกายภาพ ของตัวอย่างชีวมวลแสดง
ในตารางท่ี 1 

 
ซังข้าวโพด 

 
แกลบ 

รูปท่ี 1 การเตรียมตัวอย่างชีวมวลก่อนการทดสอบ 
ตารางท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของชีวมวลทดสอบ [5-8] 

ลักษณะทางกายภาพ ซังข้าวโพด แกลบ 
ความหนาแน่น (kg/m3) 282 90-106 
ความชื้น (%) 6 8-9 
ค่าความร้อน (MJ/kg) 18.04 14.27 
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2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ชุดทดสอบการลอยตัวของชีวมวลประกอบด้วยห้องเผาไหม้ชีว

มวลแบบฟลูอิดไดซ์เบดท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 cm ความ
ยาว 150 cm ด้านบนห้องเผาไหม้มีวาล์วควบคุมการเปิด-ปิดลม
ขนาดท่อลม 2 inch ชุดป้อนอากาศจะป้อนอากาศทางด้านล่างของ
ห้องเผาไหม้ผ่านตะแกรงละเอียดโดยใช้พัดลมเป่าอากาศ ของ VENZ 
รุ่น SB-30 มอเตอร์ ½ HP 3 phase ขนาดท่อลมออก 2 inch การ
ควบคุมความเร็วลมใช้อินเวอร์เตอรปรับความถี่กระแสไฟฟ้าซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ของ MITSUBISHI รุ่น FR-D700 1 phase 200 V ขนาด 
4.2 A ดังแสดงในรูปท่ี 2 เคร่ืองมือวัดประกอบด้วย เครื่องวัด
ความเร็วลมแบบใบพัดใช้วัดความเร็วลมท่ีป้อนเข้าและความเร็วลมท่ี
ออกจากห้องเผาไหม้  ซ่ึ ง เป็นผลิตภัณฑ์ของ  BENETECH รุ่ น 
GM8901 สามารถวัดความเร็วลมอยู่ในช่วง 0-45 m/s ความแม่นยํา 
±3% ความ ละเอียด 0.1 m/s ในส่วนของการวัดความดันตกคร่อม
ของห้องเผาไหม้ใช้เครื่องวัดความดันบานอมิเตอร์แบบ U-tube ใช้น้ํา
เป็นสารตัวกลางในการอ่านค่า 

 
รูปท่ี 2 ไดอะแกรมการทดสอบพฤติกรรมการลอยตัวของชีวมวล 

2.3 วิธีการวิจัย 
การทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวของชีวมวลทําการ

ควบคุมความเร็วลมโดยใช้อินเวอร์เตอร์ท่ีความถี่ 25-45 Hz และแบ่ง
การทดสอบตามชนิดของชีวมวล โดยชีวมวลท่ีทําการเปรียบเทียบใน
การทดสอบ ได้แก่ ซังข้าวโพดและแกลบ ทําการแบ่งขนาดของชวีมวล
ตามขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างการทดสอบในหัวข้อ 2.1 หลังจากทํา
การเตรียมตัวอย่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นําชีวมวลท่ีทําการแยก
ขนาดใส่ในชุดทดสอบเพื่อเริ่มทําการทดสอบ โดยเริ่มจากซังข้าวโพด
ขนาด <1 mm <3 mm และ <5 mm ตามด้วยแกลบขนาด <1 
mm <3 mm และ <5 mm ตามลําดับ ในการทดสอบแต่ครั้งจะทํา
การวัดความเร็วลมที่ป้อนเข้าสู่ระบบและความเร็วลมที่ออกจากระบบ
ด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลอากาศและความดันท่ีเกิดข้ึนในระบบด้วย
บารอมิเตอร์แบบตัวยู  ในการทดสอบแต่ละรอบจะทําการเปิดวาล์วท่ี
อยู่ด้านบนท่อลมบริเวณทางออกของชุดทดสอบเพ่ือควบคุมอัตราการ

ไหลของอากาศเม่ือผ่านห้องเผาไหม้ อีกท้ังยังเป็นการทดสอบเพ่ือการ
ควบคุมอัตราการไหลอากาศต่อความดันตกคร่อมในห้องเผาไหม้ โดย
ทําการควบคุมการเปิดของวาล์วเป็นเปิด สูงสุด 100% 50% และ 
25% ตามลําดับ พร้อมท้ังดูระดับการลอยตัวของตัวอย่างชีวมวลท่ีใช้
ในการทดสอบท่ีเส้นระดับการวัดตําแหน่งบริเวณด้านข้างชุดทดสอบ 

ในการทดสอบความเร็วลมท่ีใช้ป้อนเป็นความเร็วท่ีได้จากการ
ออกแบบเตาแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบด อัตราการไหลของอากาศท่ี
ป้อนให้กับเตาสามารถคํานวณได้จากสมการท่ี 1 
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เม่ือ  aver,Qgas  คือ อัตราการไหลเฉลี่ยแก๊สรวม (m3/s) 

 airQ  คือ อัตราการไหลอากาศ (m3/s) 

 gasQ  คือ อัตราการไหลโปรดิวเซอร์แก๊ส (m3/s) 

 bT  คือ อุณหภูมิผิววัสดุเบด (oC) 

 0T  คือ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (oC) 
เลขเรย์โนลด์เป็นเลขดัชนีท่ีชี้บอกสภาพปรากฏการณ์การไหลของ

ของไหล จํานวนเลขเรย์โนลด์มีค่าข้ึนอยู่กับความเร็วการไหล ความ
หนืด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อและความหนาแน่นของของไหล [10] 
การวิเคราะห์เลขเรย์โนลด์ของอากาศท่ีไหลผ่านห้องเผาไหม้ของเตา
แก๊สชีวมวลแสดงในสมการท่ี 2 

μ

ρVD
=Re  (2)	

เม่ือ  Re  คือ เลขเรย์โนลด์  
   คือ ความหนาแน่นอากาศ (kg/m3) 
  V  คือ ความเร็วเฉลี่ยอากาศ (m/s) 
 D  คือ เส้นผ่าศูนย์กลางห้องเผาไหม้ (m) 
   คือ ความหนืดสัมบูรณ์อากาศ (Pa.s) 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
3.1 ผลกระทบชนิดและขนาดของชีวมวลต่อการลอยตัว 

การทดลองการลอยตัวของซังข้าวโพดและแกลบ พบว่าการใช้ซัง
ข้าวโพดให้การลอยตัวสูงกว่าการใช้แกลบ ในกรณีท่ีขนาดชีวมวลต่ํา
กว่า 1 mm และ 3 mm ดังรูปท่ี 3 ในขณะท่ีการใช้ซังข้าวโพดท่ีมี
ขนาดตํ่ากว่า 5 mm มีการลอยตัวท่ีตํ่ากว่าการใช้แกลบ สาเหตุท่ีซัง
ข้าวโพดมีการลอยตัวสูงกว่าแกลบ เนื่องจากลักษณะและรูปร่างพ้ืนท่ี
ผิวของซังข้าวโพดมีสูงกว่าแกลบ [11] ดังรูปท่ี 1 ซ่ึงเม่ือมีลมมาปะทะ
จึงทําให้เกิดแรงยกหรือการลอยตัวได้ดีกว่าการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง 
ขณะเดียวกันเม่ือเปลี่ยนขนาดของชีวมวลท้ัง 2 ชนดิให้มีรูปร่างท่ีใหญ่
ข้ึน (size 3) ขนาดพ้ืนท่ีผิวของแกลบเพ่ิมสูงข้ึนประกอบกับความ
หนาแน่นท่ีตํ่าอยู่แล้วโดยเฉลี่ย 96-106 kg/m3 [5] ในขณะท่ีซัง
ข้าวโพดมีความหนาแน่น 282 kg/m3 [6] จึงทําให้แกลบสามารถ
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ลอยตัวได้สูงกว่า การใช้ซังข้าวโพดที่มีขนาดต่ํากว่า 1 mm และ 3 
mm สามารถลอยตัวสูงกว่าแกลบโดยเฉลี่ย 17-47% ความแตกต่าง
ของขนาดเม่ือใช้ซังข้าวโพดแตกต่างกันค่อนข้างตํ่าแต่ในส่วนของ
แกลบมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงถึง 40% ส่วนของการใช้ชีวมวล
ท่ีมีขนาดตํ่ากว่า 5 mm ให้การลอยตัวแตกต่างกับขนาดชีวมวลต่ํา
กว่า 1 mm ค่อนข้างสูง 

 
รูปท่ี 3 ผลกระทบของชนิดชีวมวลต่อการลอยตัว 

3.2 ผลของเรย์โนลด์ตํ่าสุดต่อการเริ่มลอยตัวชีวมวล 
การทดสอบนี้เปิดวาล์วควบคุมอัตราการไหลสูงสุดโดยศึกษาถึง

ความเร็วลมต่ําสุดในค่าตัวเลขเรย์โนลด์ท่ีทําให้ชีวมวลแต่ละขนาด
เกิดการลอยตัวโดยพบว่าการใช้แกลบขนาด ตํ่ากว่า 1-5 mm ตัว
เลขเรย์โนลด์มีค่าใกล้เคียงกัน คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.09x105-
1.33x105 คิดเป็นความเร็วลมที่ป้อนมีค่าเฉลี่ย 6–7.3 m/s และมี
ค่าใกล้เคียงกับการใช้ซังข้าวโพดขนาดต่ํากว่า 1-3 mm ดังรูปท่ี 4 
อย่างไรก็ตามในส่วนของซังข้าวโพดที่มีขนาดตํ่ากว่า 5 mm ยังคง
ต้องใช้ปริมาณลมป้อนในอัตราท่ีสูงเม่ือเทียบกับขนาดของชีวมวลท่ี
มีขนาดตํ่ากว่า 3 mm เนื่องจากพื้นท่ีผิว ของชีวมวลสูง ทําให้ต้อง
ใช้ความเร็วลมที่สูงในการทําให้ซังข้าวโพดเกิดการลอยตัว 

 
รูปท่ี 4 ผลของเรย์โนลด์ตํ่าสุดต่อการเริ่มลอยตัวชีวมวล 

3.3 ผลกระทบของความเร็วลมเฉลี่ยต่อการลอยตัว 
ผลการทดลองเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวของชีวมวล   

พบว่าผลกระทบของความเร็วลมเฉล่ียท่ีป้อนต่อการลอยตัวของ  
ชีวมวลท้ัง 2 ชนิด โดยการใช้ซังข้าวโพดให้ความสูงการลอยตัวอยู่ 
ในช่วง 1-1.5 m ขณะเดียวกันในการใช้แกลบจะมีความสูงของ การ
ลอยตัวอยู่ในช่วง 0.6-0.7 m ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 การเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยต่อการลอยตัว 

3.4 ผลการเปิดวาล์วต่อการลอยตัวของชีวมวล 
การทดสอบการควบคุมอัตราการไหลของอากาศเม่ือผ่านห้อง  

เผาไหม้ด้วยการควบคุมการเปิดของวาล์วเป็น เปิด สูงสุด 100%   
50% และ 25%  ผลการทดสอบพบว่า การเปิดวาล์วสูงสุด 100% 
ส่งผลให้การลอยตัวของชีวมวลเพิ่มสูงข้ึน ทุกขนาดเชื้อเพลิงและชนิด
เชื้อเพลิง ยกเว้นการใช้แกลบท่ีมีขนาดต่ํากว่า 5 mm ดังแสดงผลใน
รูปท่ี 6 การใช้ซังข้าวโพดที่ขนาดตํ่ากว่า 1-3 mm ให้อัตราการ
ลอยตัวสูงกว่าการใช้แกลบ การเปิดวาล์วควบคุมท่ี 25% และ 50% 
ส่งผลต่อการลอยตัวซ่ึงข้าวโพดมีการลอยตัวตํ่าสุด ในส่วนของแกลบท่ี
ขนาดต่ํากว่า 3-5 mm ให้ ความสูงการลอยตัวท่ีใกล้เคียงกันเม่ือมี
การการเปิดวาล์วควบคุมอัตราการไหลอากาศทั้ง 3 ระดับ 

 
รูปท่ี 6 ผลการควบคุมการเปิดวาล์วต่อการลอยตัวของชีวมวล 

3.5 ผลการควบคุมอัตราการไหลต่อความดันตกคร่อมในห้องเผา
ไหม้ 

การควบคุมอัตราการไหลอากาศต่อความดันตกคร่อมในห้อง เผา
ไหม้ การเปิดวาล์วควบคุมท่ี 25% และ 50% ส่งผลให้ความดันใน
ห้องเผาไหม้เพ่ิมสูงข้ึน ดังแสดงในรูปท่ี 7 เนื่องจากอากาศไม่สามารถ
ไหลออกได้อย่างสะดวก บางส่วนมีการไหลย้อนกลับส่งผลให้เกิด
ความดันและชีวมวลไม่สามารถไหลขึ้นได้สูงสุด การปรับวาล์วท่ี 
100% มีความดันเกิดข้ึนในระบบอยู่ในช่วง 21-25 mmH2O การ
ปรับวาล์วท่ี 50% มีความดันเกิดข้ึนในระบบอยู่ในช่วง 28-32 
mmH2O และการปรับวาล์วท่ี 25% มีความดันเกิดข้ึนในระบบอยู่
ในช่วง 36-38 mmH2O 
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รูปท่ี 7 การเปรียบเทียบความดันท่ีเกิดข้ึนภายในระบบ 

3.6 ขนาดชีวมวล ความเร็วลมและการเปิดวาล์วท่ีเหมาะสม 
ผลจากการทดสอบและคัดเลือกตัวแปรท่ีเหมาะสมสําหรับการ

นําไปออกแบบเตาแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบดสรุปได้ว่าขนาดชีว
มวลท่ีเหมาะสมจะอยู่ในช่วงขนาดต่ํากว่า 1-3 mm เนื่องจากให้การ
ลอยตัวท่ีค่อนข้างสูงและเสถียร สามารถใช้ได้ท้ังซังข้าวโพดและแกลบ 
ส่วนตัวเลขเรย์โนลด์ท่ีเหมาะสมสําหรับการนําไปออกแบบควรจะอยู่
ในช่วง 1x105-1.3x105 หรือคิดเป็นความเร็วลมที่ใช้ป้อนจะอยู่ในช่วง 
6-7.3 m/s สําหรับการควบคุมอัตราการไหลของอากาศภายในห้อง
เผาไหม้การเปิดวาล์วสูงสุดท่ี 100% มีความเหมาะสมสูงสุดเนื่องจาก
ให้แรงลอยตัวชีวมวลสูงสุดและความดันท่ีตกคร่อมในระบบตํ่าสุด 

4. สรุป 

 การใช้ชีวมวลท่ีมีขนาดตํ่ากว่า 1-3 mm ให้อัตราการลอยตัว 
สูงกว่าการใช้เชื้อเพลิงท่ีมีขนาดตํ่ากว่า 5 mm และการใช้ซังข้าวโพด
ให้การลอยตัวของเชื้อเพลิงสูงกว่าแกลบ  
 ค่าตัวเลขเรย์โนลด์ท่ีเหมาะสมสําหรับการใช้ซังข้าวโพดและ

แกลบเป็นเชื้อเพลิงท่ีมีขนาดอยู่ในช่วงท่ีตํ่ากว่า 1-3 mm มีค่าอยู่ 
ในช่วง 1.09x105-1.33x105  
 การเปิดวาล์วควบคุมอัตราการไหลของอากาศในห้องเผา ไหม้

สูงสุด 100% ส่งผลให้ความดันตกคร่อมในห้องเผาไหม้ตํ่าสุดโดยซัง
ข้าวโพดและแกลบลอยตัวได้ดีกว่าการเปิดวาล์วท่ี 25% และ 50% 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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อาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษา และขอขอบคุณวิทยาลัย พลังงาน
ทดแทนและศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ท่ีเอ้ือเฟ้ือ
สถานท่ีในการศึกษาครั้งนี้ 
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