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งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อการพัฒนาเตาชี วมวลสาหรั บการย้ อมผ้ าแบบวิ ธีถิ่นเดิ ม กรณี ศึกษากลุ่มทอผ้ า พื ้นเมืองบ้ านดงน้ อย
อาเภอเมืองกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ซึ่ งประสบปั ญหาการแตกร้ าวของเตาชี วมวลหลังจากการใช้ งานและมีอุณภูมิความร้ อนต่ อ
ปริ มาณเชื ้อเพลิงตา่ ซึ่ งทาให้ เกิดต้ นทุนในการซื ้อเตาใหม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึ งได้ ประยุกต์ ใช้ วิธีการ DMAIC สาหรั บการออกแบบเตาชีว
มวล และทดสอบเชื ้อเพลิง 4 ชนิดได้ แก่ ไม้ ไผ่ เหง้ ามันสาปะหลัง ไม้ กระถิน และไม้ ยางพารา โดยมีขั้นตอนงานวิจัยดังนี ้ 1) การ
ค้ นหาและระบุปัญหา 2) การวัดผล 3) การวิเคราะห์ 4) การปรั บปรุ ง และ 5) การควบคุม จากผลการทดลองพบว่ าเตาชีวมวลที่ได้
ออกแบบให้ สามารถลดเวลาในการต้ มนา้ ย้ อมสี ลดลงจากเดิม 30% และลดปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงในการต้ มนา้ ลดลง 60% ต่ อนา้ 8
ลิตร ซึ่ งเตาชีวมวลที่ได้ พัฒนาและออกแบบสามารถให้ ผลตอบสนองต่ อชุมชนในท้ องถิ่นอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: เตาชีวมวล; วิธีการ DMAIC; ชุมชนในท้องถิ่น
ABSTRACT
This research aims to develop a biomass furnace for traditional fabric dyeing, a case study of Ban Dong Noi group, Mueang Kalasin
District, Kalasin Province. The group found the problem of cracking of the biomass furnace. This is because the furnace has a
short lifetime and the fuel used has a low heating value, which means it takes a long time to burn. For this reason, the new furnace
must be replaced, resulting in increased costs. The researcher therefore applied the DMAIC method to design new furnaces and
studied 4 types of biomass fuels, namely bamboo, cassava rhizome, acacia, and rubber wood. The research steps are as follows 1)
finding and identifying problems 2) measurement 3) analysis 4) improvement and 5) control. The results showed that the newly
designed biomass furnace has 30% time less than. It also uses 60% less biomass fuel for heating in water at 8 liters. The newly
designed biomass furnace can be effective in responding to community use.
KEYWORDS: Biomass Furnace; DMAIC Method; Local Communities
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1.

บทนา
จากโครงการพัฒนาชุ มชนในท้องถิ่ นที่ ทางมหาวิทยาลัยได้รับ การสนับสนุ น งบประมาณจากภาครั ฐให้ดาเนิ นการจัดทา
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นภายในจังหวัด [1] โดยทางมหาวิทยาลัยจัดเป็ นภารกิจหนึ่งที่ให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาศักยภาพของคณะ ของสาขาวิชาที่สามารถต่อยอดการพัฒนาโครงการต่าง ๆในชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นทีมงานอาจารย์ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจึงมีการวางแผนและเลือกชุมชนเป้าหมายที่มีการผลิตสิ นค้า OTOPในแต่ละชุมชน เพื่อที่จะได้เข้าไป
ลงพื้นที่ในชุมชนและทาการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ และการสัมภาษณ์กลุ่มที่ทาการผลิตสิ นค้าและส่ วนอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง นามาซึ่ งการ
ค้นหาและระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ริ บทของแต่และชุมชุมในท้องถิ่นที่มีการผลิตสิ นค้าและการบริ การโดยที่
เป็ นการบรู ณาการความร่ วมมือของชุมชนกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาด้านนวัตกรรมการผลิต การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ หรื อการสร้าง
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการหาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรื อในรู ปแบบอื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาช่วยสนับสนุ นข้อมูลในด้านต่าง ๆ ต่อชุมชนในท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดความมัน่ คงมัน่ คัง่ และมีความยัง่ ยืนต่อชุมชนใน
ท้องถิ่น
ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึงเลือกชุมชนที่ได้มีการผลิตสิ นค้าของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย อาเภอเมืองกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์
เป็ นสถานที่ในการดาเนินโครงการในครั้งนี้ มีกระบวนผลิตเริ่ มต้นจาก การต้มสี ยอ้ มจากธรรมชาติโดยใช้เตาปูนซี เมนต์ที่มีขายใน
ท้องถิ่น ใช้ไม้ฟืนเป็ นเชื้อเพลิงในการต้มหรื อเปลือกไม้หรื อใบไม้เพื่อให้ได้ความเข้มข้นของสี ยอ้ มตามที่ตอ้ งการ จึงนาฝ้ายซึ่งฟอกสี
ขาวแล้วเอามาย้อมสี ธรรมชาติปัญหาเรื่ องเตาต้มน้ าย้อมผ้าฝ้ายอุณภูมิความร้อนในการต้มเปลือกไม้ไม่เพียงพอ ทาให้ใช้เวลาในการ
ต้มนานถึง 2-3 ชัว่ โมง และเตามีอายุการใช้งานน้อย ราคาสู ง 300-350 บาทต่อตัว ใช้งานไม่ถึงเดือนก็มีรอยแตกร้าว ดังแสดงในรู ปที่
1

ก. รอยแตกร้าวของเตาแบบดั้งเดิมที่ผา่ นการใช้งานมานาน

ข. รู ปร่ างเตาชีวมวลแบบดั้งเดิมที่ทาจากปูนซีเมนต์
รูปที่ 1 เตาชีวมวลเดิมที่กลุ่มแม่บา้ นบ้านดงน้อยใช้ตม้ น้ าย้อมผ้า
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จากรู ปที่ 1 เตาชีวมวลเกิดการแตกร้าวภายหลังจากใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง และทาให้ความแข็งแรงของเตาชีวมวลลดลง และอาจจะ
ก่ อให้เกิ ดอันตรายต่อผูป้ ฏิ บัติงานได้ โดยเชื้ อเพลิ งที่ ใช้จะหาได้ในท้องถิ่ น ได้แก่ ไม้กระถิ น ไม้ไผ่ ไม้ยางพารา และเหง้ามัน
สาปะหลังตากแห้ง[2] เป็ นต้น โดยนาเชื้อเพลิงที่หาได้มาป้อนเข้าที่ใต้เตาแล้วจุดไฟ ลักษณะเตาแบบดั้งเดิมใส่ ไม้ฟืนเข้าไปได้นอ้ ย
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาเบื้องต้น พบปั ญหาสองอย่างคือ การแตกร้าวของเตาชีวมวลหลังจากการใช้งานซึ่ งมี ปริ มาณเชื้อเพลิง
มากแต่มีอุณหภูมิที่ต่า [3] ทาให้เกิดต้นทุนในการซื้อเตาใหม่ ซึ่งกลุ่มแม่บา้ นจะมีการแบ่งหน้าที่ในการย้อมสี ธรรมชาติสาหรับเส้นใย
ฝ้ายและเส้นใยไหม โดยแหล่งวัตถุดิบที่นามาเป็ นสี จากธรรมชาติสามารถหาได้ในท้องถิ่นได้แก่ ใบหูกวาง มะเกลือ แก่นฝาง เป็ นต้น
ซึ่งข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มต่อการใช้เตาชีวมวลแบบดั้งเดิม
หน้ าที่
คนต้ มสี
คนย้อม
บทบาทหน้าที่ จุ ด ไฟตั้ง น้ า ด้วยไม้ฟื นปริ ม าณ 12 ผสมสารมอร์ แ ดนเทลงผสมกับ สี
กิโลกรัม และน้ าใส่ปิ๊บขนาด 8 ลิตร ธรรมชาติและย้อมเส้นด้าย
การทางาน
ติ ด ไฟด้ว ยไม้ฟื นและต้ม วัต ถุ ดิ บ ผสมสารมอร์ แ ดนที่ เตรี ย มไว้และ
เพื่อให้ได้สีธรรมชาติ
ต้ม ผสมกับ สี ย อ้ ม เมื่ อ ได้อุ ณหภู มิ
น้ าพอเหมาะจึงย้อมด้าย
การส่งมอบงาน ส่งน้ าสี ยอ้ มไปยังคนย้อม
นาด้ายที่ยอ้ มแล้วไปตาก

คนทอผ้า
ทอผ้าโดยเลื อกสี จากด้ายที่
แห้งแล้วตามแบบ
ทอผ้าตามแบบให้ ไ ด้สีสัน
และลวดลายที่ออกแบบไว้
เก็บเข้าตู้

ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงได้ประยุกต์ใช้วิธีการ DMAIC สาหรับการออกแบบเตาชีวมวล [4, 5] โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบรู ปร่ าง
ของเตาชีวมวลให้มีรูปร่ างสอดคล้องกับความต้องการในการย้อมสี ของกลุ่มแม่บา้ น
2. วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 ขั้นตอนการวิจัย
วิธีการ DMAIC เป็ นแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพบ [6, 7] และการปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ [8-10] อย่างเป็ นระบบ มี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
(1) การค้นหาและระบุปัญหา (Define phase) คือการกาหนดปัญหาที่มีความสาคัญจากเก็บข้อมูลที่มีศึกษาในการผลิตแล้วสรุ ป
ปัญหา ซึ่งชุมชนในท้องถิ่นมีสองปัญหาของเตาชีวมวลคือ การแตกร้าวของเตาชีวมวลหลังจากการใช้งานและมีอุณภูมิความร้อนต่อ
ปริ มาณเชื้อเพลิงต่า
(2) การวัดผล (Measure phase) คือการเก็บข้อมูลเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาในปัจจุบนั ที่เกิดขึ้นจริ งก่อนการปรับปรุ งของชุมชน
ดังรู ปที่ 2 เพื่อนาไปสร้างความสัมพันธ์ในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุ
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ก. การออกเสี ยงความต้องการต่อคุณลักษณะของเตา ข. การจัดเรี ยงถ้อยคาความต้องการให้เข้าใจง่าย
รูปที่ 2 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาร่ วมกับชุมชน
(3) การวิเคราะห์ (Analyze phase) คือการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสังเกตหรื อการใช้เครื่ องมือคุณภาพ [11,
12] จากขั้นตอนการวัดผล สามารถระบุสาเหตุของปัญหาการแตกร้าวของเตาชีวมวล โดยแยกประเด็นสาเหตุออกเป็ น 5 ข้อได้แก่ เตา
ชีวมวลแบบดั้งเดิม วิธีการย้อมสี กลุ่มแม่บา้ น วัตถุดิบ และสิ่ งแวดล้อม สามารถนามาสร้างความสัมพันธ์ของสาเหตุการแตกร้าวของ
เตาแบบดังเดิม ในรู ปแบบของแผนภูมิกา้ งปลาดังรู ปที่ 3 โดยงานวิจยั นี้มุ่งเน้นไปที่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ทาเตาชีวมวลเป็ น
หลัก เนื่องจากมีผลต่อการแตกร้าว และปริ มาณความร้อนที่ได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขนาดและรู ปร่ างของเตา ส่งผลต่อการเผาไหม้ภายใน
เตา ดังตารางที่ 2
(4) การปรับปรุ ง (Improve phase) คือการวิเคราะห์แผนภูมิกา้ งปลาที่พบสาเหตุของปัญหาในการปรับปรุ งและออกแบบเตาชีว
มวลที่ ไม่เหมาะสมต่อกิ จกรรมการย้อมสี แบบดั้งเดิ มของกลุ่มแม่บ้านดังตารางที่ 3 ตามความต้องการของกลุ่มแม่บ้านต่อการ
ออกแบบเตาชีวมวล ซึ่งความชานาญการย้อมสี ของกลุ่มแม่บา้ น นามาใช้เป็ นเหตุผลและน้ าหนักที่มีผลต่อการออกแบบเตาชีวมวลใน
การพัฒนาสร้างจุดสาคัญที่แตกต่างจากเตาแบบดั้งเดิมดังแสดงในรู ปที่ 4

รูปที่ 3 แผนภูมิกา้ งปลาแสดงสาเหตุของปัญหาการแตกร้าวของเตา
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการแตกร้าวของเตา
สาเหตุ
การวิเคราะห์
แนวทางการแก้ปัญหา
วัสดุที่ใช้ทาเตาชีวมวล 1.ความชื้นภายในวัสดุ
1.เปลี่ยนวัสดุเป็ นโลหะ
2.การแข็งตัวในแบบพิมพ์
3.ความร้อนสะสมภายในวัสดุ
4.การหดตัวของวัสดุ
5.ส่วนผสมของวัสดุ
ปริ มาณความร้อน
1.การเผาไหม้ในห้องเผาไม่สมบรุ ณ์
1.ออกแบบรู ปร่ างเตาให้มีช่อง
2.อากาศภายในมีนอ้ ย
อากาศไหลผ่านมากขึ้น
3.การไหลเวียนของอากาศไม่สมบูรณ์
คณะผูว้ ิจยั จึงเลือกเอาลาดับของรู ปร่ างเตาเป็ นจุดแรกซึ่ งประกอบด้วย วัสดุที่ใช้ทาเตาชี วมวล โดยสัมพันธ์กบั ปริ มาณความ
ร้อนที่เกิดขึ้นในการต้มน้ าด้วย และในการพิจารณาออกแบบให้เป็ นไปตามหลักการของเตาชีวมวลแบบก๊าซ ได้อาศัยข้อมูลเชื่อมโยง
ระหว่างความต้องการของกลุ่มแม่บา้ น
วิธีการย้อม และลักษณะของเชื้ อเพลิงที่เป็ นวัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่น เป็ นสาคัญ โดยเน้นให้สามารถใช้กบั ไม้ฟืนที่ เป็ น
เชื้อเพลิงที่หาได้ในแหล่งพื้นที่ ได้แก่ ไม้กระถิน ไม้ไผ่ ไม้ยางพารา และเหง้ามันสาปะหลังตากแห้งนามาต้มน้ า ดังแสดงในตารางที่
3 ที่เน้นเพื่อการออกแบบเตาชีวมวล
ตารางที่ 3 ความต้องการของกลุ่มแม่บา้ นต่อการออกแบบเตาชีวมวล
ความต้ องการของกลุ่มแม่ บ้าน
การออกแบบเตาชีวมวล
ประสิ ทธิภาพการต้มน้ าของเตา
ขนาดของห้องเผาไหม้
ความแข็งแรง
ขาเทียงวงแหวนรองรับภาชนะต้มน้ า
วัสดุเตา
ขนาดของห้องเผาไหม้
รองรับน้ าหนักในการย้อมสี และด้าย
ขนาดของห้องเผาไหม้
รู ปร่ างของเตา
ช่องทางออกของขี้เถ้า
ความสะดวก
หูจบั
ความปลอดภัย
ขาเทียงวงแหวนรองรับภาชนะต้มน้ า
โดยลักษณะของเตาที่ตรงกับความต้องการนั้นเป็ นเตา 2 ชั้นที่มีห้องเผาไหม้อยู่ตรงกลางมีลกั ษณะเป็ นห้องเผาไหม้สี่เหลี่ยม
และมีช่องให้อากาศไหลผ่านด้านข้างเข้ารู ที่เจาะด้านบนของผนังห้องเผาไหม้ ทาให้การเผาไหม้ค่อนข้างสมบูรณ์ดงั แสดงในรู ปที่ 4
ทั้งนี้ช่องใส่ ฟืนด้านล่างยังสามารถให้อากาศไหลผ่านเข้ามาเพื่อการลุกไหม้ของฝื นได้ดีอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วลักษณะของเตาได้
ออกแบบให้มีจุดทางออกของขี้เถ้าซึ่ งถือเป็ นสิ่ งสาคัญของเตาชีวมวล นอกจากนั้นยังคานึงถึงความกว้างของขนาดห้องเผาไหม้ตอ้ ง
ให้พลังงานความร้อนที่สูง และสุ ดท้ายเมื่อวางภาชนะต้มน้ าย้อมเส้นด้ายหรื อผ้าต้องมีจุดขาเทียงวงแหวนรองรับที่แข็งแรงมัน่ คง
มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน อย่างไรก็ตามงบประมาณในการสร้างเตาเมื่อเปรี ยบเทียบกับเตาแบบต่างๆที่มีขายอยู่
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ท้องตลาดมีราคาสู ง [13] เนื่องด้วยวัสดุเตาทาจากเหล็กกล้า และกระบวนการผลิต ได้แก่การขึ้นรู ปโลหะ การเชื่อม การตัดพลาสม่า
ประกอบขึ้นเป็ นเตาชีวมวลต้นแบบที่ได้จากการพัฒนาโดยมาจากความต้องการของกลุ่มแม่บา้ นเป็ นหลัก จึงมีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับ
เตาดั้งเดิมที่ทาจากปูนซีเมนต์โดยมีรูปร่ างตามแบบดังแสดงในรู ปที่ 4
ตารางที่ 4 อุณหภูมิเฉลี่ยของการต้มน้ า โดยใช้ไม้ฝืนเป็ นเชื้อเพลิงสาหรับเตาชีวมวลในเวลา 60 นาที
เวลา (นาที)
ไม้ ยาง (C) ไม้ กระถิน (C)
ไม้ ไผ่ (C)
เหง้ ามัน (C)
5
60.33
58.33
40
43.67
10
78.67
73.33
83.33
49.33
15
92.67
95.67
97.67
68.33
20
96
97.67
97.67
87.67
25
94.67
98
96
92
30
93
97
96.33
93.33
35
92
96.33
94.67
91.67
40
86.67
93.67
92
86.67
45
82
92
87.67
82.67
50
80.67
88
83.67
81.33
55
75
86.33
80.67
79
60
71.67
83.33
76.33
75

รูปที่ 4 เตาชีวมวลที่ได้ออกแบบโดยเปลี่ยนวัสดุเป็ นโลหะและรู ปร่ างเตาให้มีช่องอากาศไหลผ่านมากขึ้น
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(5) การควบคุม (Control phase) คือการทดลองประสิ ทธิภาพเตาชีวมวลภายหลังจากการออกแบบ โดยการทดสอบเชื้อเพลิง 4
ชนิดได้แก่ ไม้กระถิน ไม้ไผ่ ไม้ยางพารา และเหง้ามันสาปะหลัง โดยชัง่ น้ าหนักเชื้อเพลิงเฉลี่ยครั้งละ 7.2 กิโลกรัม โดยการทดลอง
ได้นาเชื้ อเพลิงมาจุดเตาเพื่อต้มน้ าให้เดือด ซึ่ งกาหนดเวลาในการทดลองต้มน้ าเป็ น 60 นาที จากนั้นบันทึกผลจากการอ่านค่าวัด
อุณหภูมิในการต้มน้ า ทั้งนี้ ในการทดลองได้ใช้เทอร์ โมคัปเปิ ล Type K วัดอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ของเตาชี วมวลและวัด
อุณหภูมิเของน้ าดังแสดงในรู ปที่ 5

ก. การทดลองต้มน้ าด้วยเตาที่ออกแบบไว้
ข. การศึกษาอุณหภูมิภายในเตาขณะต้มน้ า
รูปที่ 5 สภาพการต้มน้ าให้เดือดด้วยเตาชีวมวล
3.

ผลการวิจัย
จากการทดลองต้ม น้ า โดยใช้เ ชื้ อ เพลิ ง แต่ ล ะชนิ ด ที่ ต้ม น้ า จนเดื อ ด มี อุ ณ หภู มิ ใ นห้ อ งเผาไหม้ดัง นี้ ไม้ไ ผ่มี ค่ า เฉลี่ ย 683
องศาเซลเซี ยส เหง้ามันสาปะหลังมีค่าเฉลี่ย 710 องศาเซลเซี ยส ไม้กระถินมีค่าเฉลี่ย 756 องศาเซลเซี ยส และไม้ยางพารามีค่าเฉลี่ย
765 องศาเซลเซียส ตามลาดับ และในการทดลองต้มน้ าของเตาชีวมวลนั้นใช้เวลาในการต้มน้ า 8 ลิตร และน้ าเดือดใช้เวลาทั้งสิ้ น 15
นาที ยกเว้นเหง้ามันสาปะหลังที่ตอ้ งใช้เวลา 25 นาที ในเวลาการทดลองโดยเฉลี่ย 54 นาที ดังแสดงในรู ปที่ 5 และรู ปที่ 6 และเมื่อ
เกษตรกรใช้เตาชีวมวลเมื่อเปรี ยบเทียบผลการต้มน้ ากับเตาชีวมวลแบบเดิม พบว่าเตาชีวมวลแบบเดิมที่ใช้ประสบปัญหาการแตกร้าว
ของเตาหลังจากการใช้งานและมีใช้ฟ้ื นน้อย ต้มน้ าให้เดือดต้องใช้เวลานานมาก ซึ่งทาให้เสี ยเวลาและต้องเติมฟื นอยูบ่ ่อยครั้ง รวมไป
ถึงต้องซื้ อเตาใหม่บ่อยครั้ง จากการประยุกต์วิธีการ DMAIC ในการออกแบบเตาชี วมวลสาหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็ น
ระบบ เมื่อทาการทดลองเปรี ยบเทียบพบว่า เตาชีวมวลที่ทาจากเหล็กให้อุณหภูมิสูงจนทาให้น้ าเดือดได้เร็ วกว่าเตาแบบเดิมดังแสดง
ในรู ปที่ 7
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รูปที่ 6 ช่วงเวลาในการต้มน้ าให้เดือดทดลองกับไม้ฟืน 4 ชนิด

รูปที่ 7 เปรี ยบเทียบการต้มน้ าให้เดือดทดลองกับ ไม้ฟืน 4 ชนิดด้วยเตาทั้ง 2 ชนิด
4.

สรุปผล
ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์วิธีการ DMAIC เพื่อออกแบบเตาชีวมวลสาหรับการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ โดยเปลี่ยนวัสดุเป็ นโลหะทา
ให้มีความคงทนต่อความร้อนสู ง และรู ปร่ างเตาได้เพิ่มช่ องอากาศไหลผ่านสะดวก อีกทั้งการออกแบบยังเสริ มตะแกรงเพื่อให้
สะดวกต่อการเติมเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ และมีขนาดของช่องใส่ เชื้อเพลิงขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามเมื่อคิดจากสัดส่ วนของเวลาใน
การต้มน้ าที่เวลาต้มน้ า 60 นาที เตาชีวมวลที่พฒั นาจากวิธีการ DMAIC สามารถต้มน้ าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเตาดั้งเดิมในแต่ละประเภท
ของไม้ฟืนได้แก่ ไม้ยางพารา ไม้กระถิน ไม้ไผ่ และเหง้ามันสาปะหลัง จากรู ปที่ 6 สามารถลดเวลาในการต้มน้ าย้อมสี ลดลงจากเดิม
30% โดยนาค่าเฉลี่ ยมาคิดจาก ((54/(3x60)x100) และจากรู ปที่ 7 เมื่ อคิดปริ มาณเชื้ อเพลิ งที่ ใช้พบว่าสามารถลดปริ มาณการใช้
เชื้อเพลิงในการต้มน้ าลดลง 60% ซึ่งคิดค่าเฉลี่ยของปริ มาณการใช้ฟืนที่ทาให้น้ าเดือดจาก ((7.2/12)x100) ต่อน้ า 8 ลิตร ซึ่งเตาชีวมวล
ที่ได้พฒั นาและออกแบบสามารถใช้งานที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้นเป็ นอย่างดี
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