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บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือพฒันาการออกแบบเตาเผาถ่านโดยพฒันามาจาก เตาเผาถ่านถงั 
200 ลิตรแบบตั้งโดยการเพ่ิมฉนวนกนัความร้อน เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพระหว่างเตาเผาถ่าน
ถงั 200 ลิตรแบบตั้งมีฉนวนกนัความร้อน และเตาเผาถ่านถงั 200 ลิตรแบบตั้งไม่มีฉนวนกนัความ
ร้อน โดยออกแบบฉนวนกนัร้อนโดยใชฉ้นวนดิน, เศษกระเบ้ือง และฉนวนอิฐบลอ็ก  และใชไ้ม้
ฟืนยคูาลิปตสัขนาดเฉล่ียท่ี 0.5 -3.5 น้ิว เป็นวตัถุดิบในการผลิตถ่าน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อหา
ประสิทธิภาพการเผาถ่าน เปอร์เซ็นตก์ารผลิตถ่าน และประสิทธิภาพเชิงความร้อนของถ่าน 
 จากการทดลองหาประสิทธิภาพของเตาเผาถ่านถงั 200 ลิตรทั้ง 4 แบบ โดยมีแบบฉนวนดิน 
ฉนวนเศษกระเบ้ือง ฉนวนเศษอิฐบลอ็ก และแบบไม่มีฉนวน พบว่าเตาเผาถ่านถงั200 ลิตรแบบตั้ง
แบบท่ีมีฉนวนกนัความร้อนใชเ้วลาในการเผาถ่านนอ้ยกว่าแบบไม่มีฉนวนกนัความร้อน และมี
ประสิทธิภาพการเผาถ่านท่ี      100% และเตาเผาถ่านแบบมีฉนวนเศษอิฐบลอ็กสามารถได้
เปอร์เซ็นตก์ารผลิตถ่านมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 19.72% 
 ในการทดลองหารประสิทธิภาพเชิงความร้อนของถ่านท่ีไดม้าจากการเผาของเตาเผาถงั 200 
ลิตรแบบตั้งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อน ใกลเ้คียงกนัโดยแต่ละ ชนิดจะมีค่าระหว่า 28.28 – 31.32 
โดยถ่านท่ีใหค่้าประสิทธิเชิงความร้อนท่ีดีท่ีสุดคือ ฉนวนเศษกระเบ้ือง โดยมีค่าอยูท่ี่ 31.32  ซ่ึงมีผล
แต่ต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย จึงสามารถสรุปไดว้่าเตาเผาถ่านถงั200 ลิตรแบบตั้งท่ีมีฉนวนมีประสิทธิภา
การผลิตถ่าน และใชร้ะยะเวลาการเผาถ่าน ดีกว่าเตาเผาถ่าน200 ลิตรแบบตั้งท่ีไม่มีฉนวน 
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Abstract 
 The aims of this research to develop the design of the vertical cylinder of charcoal by 
develop from the 200 liters tank and adding the thermal insulation to find out the efficiency of the 
vertical cylinder of charcoal between have the thermal insulation and non-using the thermal 
insulation. The thermal insulation in the experiment use clay, tiles and concrete block. The 
material to produce the charcoal is the eucalyptus  gum tree the size between 0.5-3.5 inches. The 
objectives are to find out the efficiency to produce charcoal, the percentage of production 
charcoal and the thermal efficiency of charcoal. 
 The result of the experience found that the vertical cylinder of charcoal by the thermal 
insulation use shorter time to produce charcoal than non-use the thermal insulation which the 
efficiency to produce charcoal is 100%. The vertical cylinder of charcoal by concrete block as the 
thermal insulation has the most percentage of production charcoal is 19.72%. 
 The result of the thermal efficiency of charcoal found that all of design of the vertical 
cylinder of charcoal both using the thermal insulation and non-using has the thermal efficiency of 
charcoal rage between 28.28 and 31.32 which using the ties as thermal insulation is the best 
(31.32). To conclusion, the vertical cylinder of charcoal adding the thermal insulation has the 
efficiency to produce charcoal and using time better than non-using the thermal insulation. 
     


