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คาํนํา 

 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเล่มน้ี  ได้รับทุนอุดหนุนการทํากิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัประเภทโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่

กลุ่มเป้าหมายทีมี่ศักยภาพในการนําไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจดัการ
ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจยัและนวตักรรม จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ 2557  เพือ่เผยแพร่
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนทีเ่หมาะสมกับการใช้งาน  ไปสู่กิจการในท้องถิน่  
กิจการในครวัเรือน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และภาคประชาชนทีส่นใจ   

 ทางคณะผู้จดัทําหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มน้ี  จะสามารถสร้าง

ความรู้  ความเข้าใจ  จนสามารถนําไปใช้ในการดําเนินกิจการ  หรือใช้งาน
ในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างยัง่ยืน 

 
 

ดร.ฐิติพงษ์  อุ่นใจ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 



 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายทีมี่ศักยภาพในการนําไป 
ใช้ประโยชน์โครงการน้ี สําเร็จได้ด้วยการให้ความร่วมมือของ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ผู้นําชุมชุมชน  เจ้าของกิจการ  และกลุ่มผู้ประกอบการ  
ในพืน้ทีตํ่าบลเกษม  ตําบลปะอาว  ตําบลหนองขอน  ตําบลหวัดอน      
ตําบลแจระแม  ตําบลคําสมิงใต้ จงัหวดัอุบลราชธานี  และตําบลแคนน้อย  
จงัหวดัยโสธร  สําหรับความร่วมมือในการให้ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง  จนกระทัง่
โครงการแล้วเสร็จวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายทีตั่ง้เป้าหมายไว้ 

ท้ายน้ี คณะผู้ดําเนินโครงการขอขอบคุณทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนการ

ทํากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั

แห่งชาติ 
 



 

 



 

 

สารบญั 

พลงังานแสงอาทิตยผ์ลิตไฟฟ้าในอาคาร 

ระบบสบูน้ําพลงังานแสงอาทิตยส์บูน้ําทางการเกษตร 

ตู้อบแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์ 

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 

เตาแกส๊ชีวมวล 

เตาชีวมวลแกลบ 

ถงุหมกักา๊ซชีวภาพแบบ PVC 
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พลงังานแสงอาทิตยผ์ลิตไฟฟ้าในอาคาร  

เซลล์แสงอาทติย์ (S o l a r  C e l l )  เป็นส่ิงประดิษฐกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ทีส่ร้างข้ึน เพือ่เป็นอุปกรณ์สําหรับเปล่ียนพลังงาน

แสงอาทติย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนําสารก่ึง ตัวนํา เช่น ซลิิกอน ซึง่
มีราคาถูกทีสุ่ดและมีมากทีสุ่ดบนพืน้โลกมาผ่านกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์เพือ่ผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ ์ และทนัททีีแ่สงตกกระทบบน

แผ่นเซลล์ รังสี ของแสงทีมี่อนุภาคของพลังงานประกอบทีเ่รียกว่า โฟตอน 
(Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้ กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารก่ึงตัวนําจน
มีพลังงานมากพอทีจ่ะกระโดดออกมาจาก แรงดึงดูดของอะตอม (atom) 
และเคล่ือนทีไ่ด้อย่างอิสระ ดังนัน้เม่ืออิเล็กตรอนเคล่ือนที ่ ครบวงจรจะทําให้
เกิดไฟฟ้ากระแสตรงข้ึน เม่ือพจิารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ 
แสงอาทติย์พบว่า เซลล์แสงอาทติย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงทีสุ่ด
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อุปกรณ์การติดตัง้ระบบโซล่าเซลล์ 

1) เซลล์แสงอาทติย์ 
2) เคร่ืองควบคุมการประจุไฟฟ้า 
3) แบตเตอร่ี 
4) อินเวอร์เตอร์ 
5) เบรกเกอร์ 

การติดตัง้ระบบ 
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การตรวจสอบความปลอดภยั 

ตรวจสอบ และทดสอบก่อนเปิดใช้งาน โดยขัน้แรกให้วดัแรงดันไฟฟ้า
จากแบตเตอร่ีว่าถูกต้องหรือไม่ โดยปกติควรจะอยู่ทีป่ระมาณ 12-13 โวลต์ 
จากนัน้จึงวดัแรงดันจากแผงโซล่าเซล ซึง่เม่ือไม่ได้ต่อเข้ากับระบบควรจะวดั
ได้ประมาณ 17-19 โวลต์เม่ือรับแสงอาทติย์เต็มที ่ เม่ือตรวจสอบความ

ถูกต้องทัง้หมดแล้ว ให้ยกเบรกเกอร์ทางด้านแบตเตอร่ีข้ึน ซึง่ชุดควบคุมการ
ประจุไฟฟ้าจะเร่ิมทํางานทนัท ี พร้อมวดัแรงดันแบตเตอร่ีได้อย่างถูกต้อง 
จากนัน้จึงยกเบรกเกอร์ทางด้านแผงโซล่าเซลขึน้ เคร่ืองจะแสดงแรงดัน

สูงข้ึนกว่าแรงดันแบตเตอร่ีประมาณ 1-2 โวลต์ พร้อมแสดงกระแสชาร์จ 
แสดงว่าขณะน้ีระบบสามารถชาร์จไฟได้แล้ว และพร้อมใช้งานได้อย่าง

สมบูรณ์ 
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ระบบสบูน้ําพลงังานแสงอาทิตย ์
สบูน้ําทางการเกษตร  

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทติย์ เป็นระบบสูบน้ําเพือ่ใช้สําหรับบ้าน 
อาคาร โรงเรียน ระบบประปาหมู่บ้าน หรือใช้ในการเกษตร โดยเป็นการใช้
แผง Solar cell ร่วมกับมอเตอร์สูบน้ํากระแสตรง (DC pump) เพือ่ให้

สามารถสูบน้ําได้ แม้ไม่มีไฟฟ้า ทําให้มีน้ําใช้เพือ่การอุปโภค บริโภค หรือใช้
ในการเกษตร โดยสามารถสูบน้ําได้จากทัง้บ่อน้ํา คลอง หรือบ่อน้ําบาดาล 
แผงเซลล์แสงอาทติย์ทําหน้าทีแ่ปลงพลังงานแสงอาทติย์ไปเป็นไฟฟ้า

กระแสตรงเพือ่จ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์สูบน้ํา สูบน้ําจากแหล่งน้ําเก็บบนหอ
ถงัสูง หรืออาจจะใช้งานทนัทก็ีได้ 

การติดตัง้ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทติย์ (Solar pump) นัน้ข้ึนอยู่
กับ ปริมาณการความต้องการใช้ น้ําต่อวนั ความลึกของบ่อน้ํา และความสูง
ของ ถงัเก็บน้ํา ซึง่ก็จะใช้ปริมาณแผง Solar cell แตกต่างกันไป และปัม๊สูบ
น้ําทีแ่ตกต่างกัน ตามความเหมาะสมกบัการใช้งาน  
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อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ 

1) เซลล์แสงอาทติย์ 
2) เคร่ืองควบคุมการประจุไฟฟ้า 
3) แบตเตอร่ี 
4) ปัม๊น้ํา 
5) สายไฟ  
6) เบรกเกอร์ 
7) สายยาง   
8) รถเข็น 

การติดตัง้ระบบโซล่าเซลล์ 
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เม่ือแสงอาทติย์ส่องผ่านกระจกกระทบผลิตภณัฑ์ทีนํ่ามาอบแห้ง พืน้สี
ดําจะทําหน้าทีเ่ป็นตัวดูดรังสีจะทําให้อุณหภมิูภายในสูง เกิดการถ่ายเท

ความร้อนเข้าไป ในวตัถุดิบทีช่ืน้ ทําให้น้ําทีอ่ยู่ภายในระเหยออกไปเป็นไอ
น้ําปนกับอากาศร้อน โดยจะ ลอยตัวออกทางช่องด้านบนของตู้อบ อากาศ
เย็นภายนอกจะไหลเข้าทางช่องด้านหน้าของ ตู้อบไปแทนทีอ่ากาศร้อน 
ภายในตู้อบจะมีอุณหภมิูประมาณ 60-65 องศาเซลเซยีส ด้วยคุณสมบติัของ

กระจกทีเ่ป็นฉนวนในช่วงคล่ืนความร้อน และฉนวนกันความร้อนใต้ ถาดที่
ช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อน ดังนัน้ อากาศภายในตู้อบจะไหลเวียน

ตามธรรมชาติ ตลอดเวลาทีมี่แสงอาทติย์ จนกระทัง่ได้ผลผลิตทีส่ามารถเก็บ
รักษาได้นาน ส่วนระยะเวลา ของการอบแห้งนัน้ข้ึนอยู่กับคุณสมบติัและ

ลักษณะวตัถุดิบทีจ่ะนํามาอบแห้ง 

ตู้อบแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์
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ส่วนประกอบของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ 

1) มีขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 1.20 ม. ยาว 0.80 ม. สูง มีขารองรับตู้อบ 
สูง 0.10 ม. ตามแบบ ทีกํ่าหนด 
2) ตะแกรงหรือถาดภายในตู้อบ ทําด้วยตาข่ายอลูมิเนียม และสแตนเลส 
หรือวสัดุทีไ่ม่ทําให้เกิดสนิม 

3) หลังคาตู้อบใช้วสัดุกระจกใส หนาอย่างน้อย 4 มม. และมีตาข่ายหรือ 
ช่องระบายอากาศ 

4) ผนังโดยรอบรวมทัง้พืน้เป็นฉนวนกันความร้อน หนาไม่น้อยกว่า 2.5 
เซนติเมตร บุด้วยเหล็กแผ่น หนา 1 มม. ปิดอย่างดี 
5) โครงสร้างทําด้วยเหล็ก พืน้ล่างใช้วสัดุเหล็ก แผ่นชุบสังกะสี ภายในบุ
ฉนวน ทาสีดําด้าน ใช้ดูดความร้อน 
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การบํารุงรักษาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ 

1) ระวงัการกระแทกทีจ่ะทําให้กระจกแตก 
2) ก่อนใช้งานเคร่ืองอบแห้งทุกครัง้ต้องทําความสะอาดกระจก เพือ่ให้
เคร่ือง อบแห้งสามารถรับแสงอาทติย์ได้เต็มที ่

3) หลังจากทําการอบแห้งเสร็จในแต่ละครัง้ควรทําความสะอาดตะแกรง
สําหรับ ใส่ผลิตภณัฑ์ให้สะอาด 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1) ผลิตผลสะอาดเพราะอบในตู้ไม่มีฝุ่นและแมลงวนัรบกวน  
2) ลดเวลาการตากแหง้ลงเม่ือเทยีบกับการตากตามธรรมชาติ  
3) ผลิตผลมีสีสันสวยงามโดยเฉพาะการอบกล้วย จะเน้ือนุ่มและหวาน
กว่า การตากธรรมชาติ  
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เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 

เตาเผาถ่าน 200 ลิตรเป็นเตาเผาทีมี่ประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยความ
ร้อนไล่ ความชืน้ในเน้ือไม้ทีมี่อยู่ใน เตาเพือ่ทําให้ไม้กลายเป็น ถ่านหรือ

เรียกว่า กระบวนการ คาร์บอนไนเซชัน่ โครงสร้าง ปิดของถงัทําให้ควบคุม 
ปริมาณอากาศได้ จึงไม่มี การลุกติดไฟของเน้ือไม้ ผลผลิตทีไ่ด้จึงเป็นถ่านที่
มี คุณภาพมีข้ีเถ้าน้อย และ ผลพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่านอีกอย่าง
หน่ึงคือ น้ําส้มควนัไม้ ทีส่ามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรม
ได้ 
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การก่อสร้างเตาเผาถ่าน 200 ลิตร  

• นําถงัน้ํามันเปล่าขนาด 200 ลิตร ทีมี่เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.58 
เมตร สูง 0.9 เมตร ฝาด้านบนโดยรอบเป็นฝาปิด มีก๊ิบรัดฝาด้านบน ปิด-
เปิดง่ายสําหรับใส่ฟืนและนําถ่านออก 

• นําท่อเหล็กดําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2.5 น้ิว ยาว 15 
เซนติเมตร เพือ่ใช้ทําปล่องเร่ง มาเชื่อมติดต่อกับฝาปิดเตา 

• นําท่อเหล็กดําขนาด 2.5 น้ิว ยาว 85 เซนติเมตร จํานวน 3 ท่อน 
โดยเชื่อมประกอบขนานกบัตัวถงัประมาณ 6-7 เซนติเมตร ทัง้ 3 ด้าน และ
เว้นระยะสูงจากพืน้ 6-7 เซนติเมตร เพือ่ใช้ทําปล่องระบายอากาศหรือปล่อง
ควนั 

• เจาะช่องส่ีเหล่ียมผนืผ้าด้านข้างบริเวณก้นถงัให้มีขนาด 20x25 
เซนติเมตร จํานวน 1 ช่อง เพือ่เชื่อมต่อกับช่องจุดไฟ หรืออุโมงค์ดูดอากาศ 

• นํากล่องเหล็กส่ีเหล่ียมขนาด 20x20x25 เซนติเมตร ซึง่แผ่นเหล็กที่
นํามาเชื่อมต่อกัน ควรมีความหนาใกล้เคียงกับถงัน้ํามัน นํามาเชื่อมต่อกับ

ช่องส่ีเหล่ียมผนืผ้าด้านข้างถงัทีเ่จาะไว้ เพือ่ทําเป็นช่องจุดไฟและอุโมงค์ดูด

อากาศ 
• พร้อมจดัเตรียมแผ่นเหล็กขนาด 20x25 เซนติเมตร เพือ่ใช้ทําเป็น

แผ่นปิดเตาควบคุมอากาศ 
•  ทําตะแกรงรองไม้ฟืนโดยใช้เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 0.25 น้ิว ขดโดยรอบ แล้วใช้เหล็กเส้นขนาดเดียวกันเชื่อมต่อเป็น
ซี่ๆ  ติดกับขดวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.55 เซนติเมตร เพือ่ให้

สามารถนําเข้าเตาได้พอดี โดยตะแกรงมีบ่ารองรับให้สูงจากพืน้ประมาณ   
20 เซนติเมตร 
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ขัน้ตอนการเผาถ่าน 

• ตัดไม้ฟืนเป็นท่อนยาวประมาณ 60 เซนติเมตร  
• เรียงไม้ฟืนในแนวตัง้จนเต็ม ถ้าเรียงในแนวนอนจะกินเน้ือทีแ่ละทํา

ให้อากาศไหลเวียนไม่ค่อยดี และควรเรียงให้ส่วนทีมี่ขนาดเล็กอยู่ด้านล่าง 
และส่วนทีมี่ขนาดใหญ่อยู่ด้านบน เพราะด้านบนเตาจะมีอุณหภมิูสูงกว่า

ด้านล่างจึงเปล่ียนไม้ขนาดใหญ่ให้เป็นถ่านได้ดีกว่าด้านล่างเตาทีมี่อุณหภมิู

ต่ํากว่า 
• ปิดฝาถงัแล้วรัดก๊ิบให้แน่นเพือ่ไม่ให้อากาศรัว่เข้าไปได้ 
• จุดไฟในช่องใส่ไฟด้านล่าง 
• นับจากเร่ิมต้นเผาประมาณ 40-60 นาท ีแล้วสังเกตปล่องควนั ควนั

จะมี 3 ระยะ ระยะแรกควนัจะเป็นสีขาวเข้ม จากนัน้จะเป็นสีฟ้าแล้วจะค่อย  ๆ
ใสข้ึนจนเป็นไอร้อน 

• นับจากเร่ิมต้นเผาประมาณ 2 ชัว่โมง ให้ปิดปล่องเร่งด้านบน 
• นับจากเร่ิมต้นเผา 5 ชัว่โมง ควนัจากปล่องควนัจะเร่ิมใส เป็นไอร้อน

เช่นกัน จากนัน้ให้ทยอยปิดปล่องควนัทุกปล่องด้วยกระป๋องหรือเศษวสัดุ 
จากนัน้ปิดช่องจุดไฟให้สนิท 

• นับจากเร่ิมต้นเผาประมาณ 6-8 ชัว่โมง ปล่อยทิง้ไว้ให้เย็นอีก

ประมาณ 6-8 ชัว่โมง จึงเปิดเตาซึง่ก็จะได้ถ่านทีมี่คุณภาพดีให้ความร้อนสูง

ไว้ใช้ภายในครัวเรือนหรือจําหน่ายเป็นรายได้เสริม 
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เตาแกส๊ชีวมวล 

เตาแก๊สชวีมวลเป็นเตาทีอ่อกแบบข้ึนเพือ่ใช้ สําหรับการหุงต้มใน

ครัวเรือน โดยใช้ ชวีมวลเป็นเชือ้เพลิง มีหลักการทํางานเช่นเดียวกับระบบ
ผลิตแก๊สเชือ้เพลิง จาก ชวีมวล แบบอากาศไหลข้ึน (Updraft Gasifier) ซึง่
เป็นการเผาไหม้ในทีท่ีจํ่ากัดปริมาณอากาศให้เกิด ความร้อนบางส่วน โดย

ความร้อนเหล่าน้ีจะไปเร่งปฏกิิริยา ต่อเน่ืองอ่ืน  ๆ ให้เปล่ียนเชือ้เพลิงแข็ง

กลายเป็น แก๊สเชือ้เพลิง 

ลักษณะเด่น 

• ใช้เชือ้เพลิงน้อยกว่าเตาธรรมดา 
• เวลาการเผาไหม้นานกว่าเตาธรรมดา 
• เวลาในการประกอบอาหารเร็วกว่าเตาธรรมดา 
• สามารถใช้วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชือ้เพลิงได้ 
• ไม่มีควนัและกล่ินรบกวนขณะประกอบอาหาร 
• มีช่องเติมเชือ้เพลิง 
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การก่อสร้างเตาแก๊สชวีมวล 

 รูปแบบเตา มีลักษณะเป็นทรงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย

กว่า 29 เซนติเมตร ความสูง 37 เซนติเมตร ไม่รวมขาตัง้ เปลือกเตา
ทําจากวสัดุประเภทโลหะ 

 บริเวณด้านบนของห้องเผาไหม้ จะมีรูหรือช่อง เพื่อนําหรือส่งก๊าซ

จากห้องเผาไหม้ มาผลิตเป็นความร้อน 
 ตัวเตามีห้องเผาไหม้ มีขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 17 เซนติเมตร 

ความยาว 17 เซนติเมตร ทําจากวสัดุ Stainless ความหนาไม่น้อย
กว่า 1.2 มิลลิเมตร 

 ฝาปิด-เปิดเตาทําจากวสัดุ Stainless Stainless ความหนาไม่น้อย

กว่า 1 มิลลิเมตร สามารถเล่ือนปรับอากาศได้ เพือ่ช่วยเกิดการลุก
ไหม้ในห้องเผาไหม้ได้ดีข้ึน 

 ช่องเติมฟืนของตัวเตา ทําจากวสัดุเหล็ก (Steel Plate) มีความหนา
ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 

 ระหว่างเปลือกเตาตัวนอก และเปลือกเตาตัวใน มีฉนวนกันความร้อน 
 ตัวเตาจะต้องมีหูหรือมือจบั เพือ่ใช้ในการเคล่ือนย้ายได้สะดวก ทํา

จากวสัดุ มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
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วิธีการใช้งาน 

1. ปรับแผ่นเปิดหน้าเตาจนสุดเพือ่ให้อากาศส่วนแรกจากเตาภายนอก 
เข้ามาภายในเตา 

2. ใส่เชือ้เพลิงในเตาประมาณ 1-1.2 กิโลกรัม หลังจากนัน้ จึงเติมเศษ
ไม้ทีใ่ช้ทําเป็นเชือ้ไฟอีกจํานวนเล็กน้อย ตามลงไป แล้วจุดไฟ 

3. กระบวนการเผาไหม้เชือ้เพลิงก็จะเร่ิม เม่ือเชือ้เพลิงเหลือน้อยก็
สามารถเติม ลงไปใหม่ได้ตามต้องการ 

4. เม่ือเลิกใช้งานควรปิดฝาด้านบนและด้านล่างตัวเตาให้สนิทเพือ่ดับ
เตา ซึง่จะ สามารถเก็บเชือ้เพลิงทีเ่หลือไว้ใช้งานในคราวต่อไป 

5. เชือ้เพลิงจํานวน 1-1.2 กิโลกรัม จะสามารถใช้งานได้นานประมาณ 
30-45 นาท ี
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เตาชีวมวลแกลบ 

การทํางานจะเร่ิมจากด้านบนของตัว เตา โดยบรรจุแกลบในห้องเผา
ไหม้ และทําการ จุดไฟทีด้่านบนของเชือ้เพลิง (แกลบ) ภายในห้อง เผาไหม้
ในเตาและจะเกิดการลุกไหม้ลงสู่ด้านล่าง โดยทีอ่ากาศจะไหลผ่านตะแกรง

จากด้านล่างสวน ข้ึนสู่ด้านบน แต่จะมีการควบคุมปริมาณอากาศ ให้

พอเหมาะโดยใช้พดัลมหอยโข่ง ขนาด 12 โวลต์ และก๊าซร้อนทีเ่กิดจากการ
เผาไหม้ไหลออกทาง ด้านบนของตัวเตา เม่ือเปลวไฟลุกไหม้ลงสู่ด้านล่าง 
ส่วนของเชือ้เพลิงทีอ่ยู่ด้านบนจะเกิด การลุกไหม้จนเหลือแต่ถ่าน เม่ือก๊าซ
ร้อนทีเ่กิดจากการเผาไหม้ในชัน้ทีล่ดลงมาผ่านชัน้ของ ถ่านทีร้่อน จะเกิด

การแตกตัวของก๊าซร้อน ได้ก๊าซทีเ่ป็นเชือ้เพลิงทีเ่รียกว่า Producer Gas ซึง่
เป็นการเผาไหม้เพือ่นําความร้อนมาใช้ในการหุงต้ม เป็นการเผาไหม้ที่

สมบูรณ์ และสะอาด มีมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม น้อยมาก เป็นผลดีต่อสุขภาพ
ของผู้ใช้งาน  
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ขัน้ตอนวิธีการสร้างประกอบและอุปกรณ์ 

1. ถงัเตาชัน้นอก  
วสัดุ ถงับรรจุหวัน้ําหอมท่ีใช้แล้ว หรือถงัสําเร็จรูปอ่ืน  ๆท่ีหาได้ในท้องถิน่  
- ถงัขนาด 0 35x35 ซม.  
- เชื่อมหูหิว้ด้วยเหล็กเส้น 0 3 มม.  
- เจาะช่องอากาศสําหรับใส่พดัลมเข้าด้านล่างเตา   
- เชื่อมประกอบด้วยเหล็ก 3.5 x 7 ซม. 
 
2. ถงัเตาชัน้ใน  
วสัดุ เหล็กแผ่นหนา 0.5 มม.  
- ถงัขนาด 0 30 x 30 ซม.  
- เจาะรูด้านล่าง 0 24 ซม.  
- ฐานด้านล่าง (ช่องอากาศหมุนวน)  
- ขนาด 0 30 x 3 ซม. เว้นช่องว่าง ขนาด 7 ซม.  
 
3. ถงัห้องเผาไหม้  
วสัดุ 1. เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม.  2. ตะแกรง ขนาดรู 2 มม. 
- เชื่อมประกอบข้ึนรูป ถงับรรจุแกลบ 0 26 x 29 ซม. 
- ปล่องไฟ 0 19 x 5 ซม. ดัดเอียงโดยรอบ 0 19 ซม.  
- เชื่อมตะแกรงเหล็กปิดด้านล่างของถงัเผาไหม้ ให้สูงจากขอบถงัด้านล่าง 1 ซม.  
 
4. ฝาเปิดเตาพร้อมเส้าวางภาชนะ  
วสัดุ 1. เหล็กแผ่นหนา 2.00 มม. 2. เส้าวางภาชนะ เหล็กเส้นแบนหนา 2 มม.  
- เชื่อมประกอบข้ึนรูปฝาปิดเตา 0 35 x 8 ซม. 
- เจาะรูฝาปิดเตา 0 18 มม.  
- รูเปลวไฟ 6 มม. จํานวน 3 วง 
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วิธีใช้งานและการดูแลรักษาเตาแกลบ  

1. นําเชือ้แกลบบรรจุลงในห้องเผาไหม้จนเต็ม จากนัน้ใช้มือกดลงให้
แน่น (จากการทดลอง น้ําหนักแกลบ 2 กิโลกรัม)  

2. นําถงัห้องเผาไหม้วางลงในเตา แล้วฉีกกระดาษเป็นชิน้เล็ก  ๆ 
3. นําพดัลมเติมอากาศ แบบหอยโข่ง DC 12 volt ใส่ในช่องเติม

อากาศด้านล่างเตา 
จากนัน้นําสายไฟ Adaptor เสียบกับปลัก๊ไฟฟ้าภายในบ้าน ปรับปุ่ม

แรงดันที ่ Adaptor ในระดับ 9 หรือ 12 volt สําหรับในกรณีทีไ่ม่มีไฟฟ้า 
หรือไม่ต้องการใช้ไฟฟ้า สามารถต่อวงจรพดัลมเข้ากับแบตเตอร่ี ขนาด 12 
volt  

4. จุดไฟบนเศษกระดาษในถงัเผาไหม้ สังเกตดูว่าไฟลุกไหม้ติดกับ

เชือ้เพลิงแกลบบริเวณส่วนบนจนหมดแล้วให้นําฝาปิดเตามาวางปิดเตา 
เปลวไฟก็จะพุ่งข้ึนสู่ด้านบนตามรูช่องไฟ 

5. นําภาชนะหุงต้มวางบนฝาปิดเตาซึง่มีเส้ารองรับ เพือ่ประกอบ

อาหารต่อไป 
6. การปิดเตา สามารถปิดได้โดยการปิดสวิตช์ที ่ Adaptor แล้วถอด

ปลัก๊ไฟ พดัลมก็จะหยุดหมุน ไฟก็จะดับ  
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การดูแลรักษาเตา 

1. ไม่ควรนําเตาไปวางตากแดด ตากฝน เพราะจะทําให้เกิดสนิมได้
ง่ายและจะชํารุดเร็ว 

2. เม่ือใช้งานเสร็จควรนําข้ีเถ้าแกลบ ออกจากห้องเผาไหม้           
เพือ่ป้องกันการกัดกร่อนของสนิมเหล็ก 

3. หมัน่ทาน้ํามัน หรือสีป้องกันสนิม เพือ่ยืดอายุการใช้งานและชะลอ
การเกิดสนิม  

หมายเหตุ  
ปริมาณแกลบทีบ่รรจุในถงัห้องเผาไหม้มีน้ําหนัก 2 กิโลกรัม           

ซึง่สามารถใช้งานต่อเน่ืองได้นานประมาณ 40 นาท ี เพยีงพอต่อการ

ประกอบอาหารในแต่ละม้ือของราษฎร หากต้องการใช้งานยาวนานหลาย

ชัว่โมง ให้นําถงัเผาไหม้ทีแ่กลบลุกไหม้หมดแล้วมาเทออก แล้วบรรจุแกลบ
ใหม่ เร่ิมต้นจุดเตาใหม่เหมือนขัน้ตอนทีห่น่ึง หรือสามารถสร้างประกอบถงั
ห้องเผาไหม้สํารองไว้ใช้งานอีกก็ได้ 
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ถงุหมกักา๊ซชีวภาพแบบ PVC 

ถุงหมักก๊าซชวีภาพ ระดับครัวเรือน เป็นชุดถุงหมักทีทํ่าด้วยพลาสติก 
พวีีซ ีขนาด  7-8 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตก๊าซได้นานต่อเน่ืองประมาณ 
2 ชัว่โมง ซึง่มีปริมาณ เพยีงพอทีจ่ะนําไปใช้ในกิจกรรมของครัวเรือน โดย
ครัวเรือนทีเ่ล้ียงหมูจํานวน 6 ตัว หรือโค จํานวน 3 ตัว ก็มีมูลเพยีงพอทีจ่ะ
นําไปใช้หมักแก๊สได้ นอกจาก นัน้วิธีการติดตัง้ระบบ การใช้งานและการ

บํารุงรักษาก็ไม่ยุ่งยาก โดย ถุงหมักจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี 
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วสัดุ/อุปกรณ์ 

1. พลาสติก PVC หนา 0.25 มม. กว้าง 1.8 ม. ยาว 6 ม. จํานวน 3 
แผ่น 

2. ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว ยาว 1.2-1.3 ม. 
3. กาวอีแว๊ป 
4. ยางในรถจกัรยานยนต์ 2 เส้น 
5. บ่อวงปูนซเีมนต์ 2 วง 
6. ปูนซเีมนต์และทราย 
7. ชุดข้อต่อ/ข้องอ ท่อ PVC และท่อ PE ของระบบท่อแก๊ส/ชุดวาล์วแก๊ส 
8. หวัแก๊ส 
9. ขวดน้ําด่ืม 
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การเตรียมอุปกรณ์ การติดตัง้ระบบ และการใช้งาน 

1. การเตรียมถงุผลิตแกส๊  
1) นําพลาสติก พวีีซ ีหนา 0.25 มม. กว้าง 1.8 ม. ยาว 6 ม. จํานวน 3 

แผ่น ทากาวอีแว๊ป ด้านยาวต่อกันเป็นผนื แล้วนํามาต่อกันเป็นอุโมงค์ วงกลม  
2) ท่อพวีีซ ี4 น้ิว ยาว 120 ซม. 1 อันนํามาใส่ข้างใดข้างหน่ึงก่อน ให้ลึก

เข้าไปในถุงแก๊ส 80 ซม. แล้วมัดด้วยยางในรถจกัรยานยนต์ นําเหล็กขนาด     
6 หุน มาตอกตรงกลางถุงแก๊สระหว่างรอยต่อ เพือ่เจาะรูใส่ท่อส่งแก๊ส 

3) นําชุดท่อส่งแก๊สมาประกอบเข้ากับรูทีเ่จาะไว้  
4) นําท่อ พวีีซ ี4 น้ิว ยาว 120 ซม.อีก 1 อันมาใส่ปลายถุงแก๊สอีกด้าน

หน่ึงแล้วมัดด้วยยางในรถจกัรยานยนต์เช่นเดียวกับด้านแรก 
 

2. การเตรียมชดุท่อส่งแกส๊ กบัดกัไอน้ําและหวัแกส๊  
1) ตัดท่อพอีี ขนาด 6 หุน ยาวประมาณ 15-20 เมตร 1 เส้นและ 50-60 

ซม. 2 เส้น เพือ่เป็นท่อส่งแก๊สต่อเข้ากับชุดหวัแก๊ส  
2) นําท่อ PVC ขนาด 4 หุน และ 6 หุน ยาวประมาณ 25 ซม. อย่างละ 1 

อัน ข้อต่อ 6 ลด 4 หุน 1 ตัว และเกลียวนอก - ใน พวีีซ ี6 หุน จํานวน 1 ชุดทา
กาวประกอบกนั  

3) ประกอบชุดระบบวาล์วแก๊ส นําท่อ PVC ขนาด 4 หุน ยาว 10 ซม.    
4 อัน ยาว 5 ซม. 3 อัน ยาว 20 ซม. 3 อัน ข้องอ 4 หุน 4 ตัว, สามทาง 4 หุน 
3 ตัวและวาล์วน้ํา PVC 4 หุน 2 ประกอบกันเป็นชุดระบบวนแก๊ส 

4) เชื่อมหวัแก๊สกับท่อเหล็กสีดําขนาด 4 หุนยาว 50 ซม. 2 ท่อน โดยทํา
มุม 90 องศากบัหวัแก๊ส เชือ่มไม่ให้มีรอยรัว่  

5) ชุดระบบนิรภยั ใช้ขวดน้ําด่ืมขนาด 0.6 ลิตร ใช้สามทางทีส่ามารถ
สวมท่อพอีีได้พอดี สวมท่อพอีีให้อยู่ใต้ระดับผวิน้ํา 1-2 ซม. 
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3. การขดุหลุมและติดตัง้ถงุแกส๊  
1) ขุดหลุม กว้าง 150 ซม. ยาว 350 ซม. ลึก 70 ซม. ให้ท้องร่องเป็นรูป

ก้นกระทะ 
2) วดัระดับให้ท่อเติมมูลสัตว์สูงกว่าท่อล้น 10-15 เซนติเมตร 
3) รองพืน้ด้วยเศษถุงอาหารทีใ่ช้แล้วกันของแหลมทิม่ตํา  
4) ปิดท่อทางออกทุกด้านแล้วเติมลมใส่ในถุงแก๊สให้พองข้ึน  
5) ตรวจสอบรอยรัว่ซมึถุงแก๊ส 
6) เทปูนซเีมนต์ยึดท่อ PVC ทัง้ท่อเข้าและท่อล้นให้แน่นหนา แข็งแรง

เพยีงพอ  

การเตรียมอุปกรณ์ การติดตัง้ระบบ และการใช้งาน 
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1. นํามูลสัตว์สดมาเทลงในวงบ่อทางเข้า (สามวนัแรกใส่มูลสด 20 ถงั) 
เอามูลส่วนหน่ึงปิดปากท่อก่อนแล้วละเลงมูลด้วยน้ําในส่วนทีเ่หลือให้มีลักษณะ

เหลวแล้วใช้ไม้เปิดปากท่อทีอุ่ดไว้ไล่มูลให้ลงไปในถุงแก๊สให้หมด (ควรเติมทุก
วนัหรือวนัเว้นวนัก็ได้ข้ึนกับการใช้แก๊สในแต่ละวนั) 

การเติมมูลสัตว์และการใช้แก๊ส 

2. การใช้แก๊ส เม่ือเติมมูลสัตว์ได้ประมาณ 20-30 วนั จึงเร่ิมทดลองจุด
สังเกตว่าแก๊สติดตลอดหรือไม่ ถ้าจุดแล้วดับแสดงว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปนอยู่ควรเปิดวาล์วไล่ออกทลีะน้อยจนกว่าเปลวไฟไม่ดับ 

27 



 

 

การบํารุงรักษาและข้อเสนอแนะ

- ควรติดตัง้ในทีโ่ล่งแจ้งไม่มีก่ิงไม้ทีอ่าจหล่นมาใส่ถุงแก๊สทําให้รัว่ได้  
- ควรหมัน่ตรวจเช็ครอยรัว่ซมึอย่างสม่ําเสมอ  
- ดูแลระดับน้ําในขวดดักไอน้ําให้อยู่เหนือปลายท่อแก๊ส 1-2 ซม. เสมอ  
- ห้ามเทน้ําผงซกัฟอก สบู่ น้ําล้างจานลงในบ่อแก๊ส 
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