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ทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ คือ การหันมาใช้พลังงานทดแทน แต่เนื่องจากกลุ่ม
คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการน า
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เคร่ืองท้าน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบหนึ่งในกลุ่ม

พลังงานทดแทนซึ่งมีให้ใช้อย่างไม่จ ากัด การผลิตน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
อีกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ได้รับการยอมรับมากในหลายประเทศเป็นเวลา
หลายปีที่ผ่านมา เป็นระบบที่มีต้นทุนผันแปรต่ ามาก พลังงานที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การผลิตมีเพียงพลังงานในการหมุนเวียนน้ าเพื่อการถ่ายเทความร้อนเท่านั้น โดย
ตัวรับรังสีอาทิตย์ท าหน้าท่ีรับพลังงานแสงอาทิตย์และเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นความร้อนแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ า (ตัวกลางการแลกเปลี่ยนความร้อน) 
หลังจากน้ าได้รับความร้อนท าให้น้ ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นและน้ าจะถูกน าไปเก็บไว้ที่
ถังเก็บสะสมความร้อน เครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ควรได้รับการส่งเสริม
เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งมีราคาสูงมากขึ้นทุกวัน 
 
หลักการท้างานของระบบท้าน้้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

การท าน้ าร้อนเพื่อใช้งานในอาคารหรือโรงงานโดยทั่วไปจะพบเห็นได้หลาย
ระบบ เช่น ระบบท าน้ าร้อนจากพลังงานไฟฟูา (Electric Heater) ระบบท าน้ าร้อน
จากหม้อต้มน้ าหรือหม้อไอน้ าซึ่งใช้น้ ามันหรือก๊าซเป็นแหล่งเช้ือเพลิง รวมถึงการท า
น้ าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการท าน้ าร้อนใช้ใน
บ้านพักอาศัย อาคาร หรือโรงงาน โดยระบบท าน้ าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน คือ แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ และถังเก็บน้ า
ร้อน  

 แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ท าหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ 
เปลี่ยนให้เป็นพลังงานความร้อนแล้วถ่ายเทให้กับสารพาความร้อน อุปกรณ์นี้
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
 แบบแผ่นเรียบ (Flat plate collector) เป็นแบบที่พบเห็นได้ทั่วไป 
ประกอบด้วยกล่องหุ้มฉนวน ซึ่งบรรจุแผ่นรับความร้อนสีด าและแผ่นปิดโปร่งแสง 
 แบบท่อสุญญากาศ (Evacuated tube collector) ประกอบไปด้วยแถว
ของท่อโปร่งใส ซึ่งบรรจุท่อที่ทาด้วยสีหรือสารดูดซับความร้อนไว้ภายใน โดย
อากาศภายในระหว่างท่อทั้งสองจะถูกดูด (evacuate) ออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความ
สูญเสียเนื่องจากการพาและการน าความร้อนของอากาศ 
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แบบแผ่นเรยีบ แบบท่อสุญญากาศ 

รูปที่ 1 แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบและแบบท่อสญุญากาศ 
 
 ถังเก็บน้้าร้อน เป็นถังที่มีการหุ้มฉนวนอย่างดีเพื่อช่วยเก็บน้ าร้อน

เพื่อใช้ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานน้ าร้อน ลักษณะ
ของถังเก็บน้ าที่นิยมใช้ มีทั้งแนวนอนและแนวตั้ง โดยถังแนวตั้ง จะท าให้การจัด
ช้ันความร้อนภายในถัง เป็นได้อย่างสมบูรณ์แบบกว่า 
 

  
ถังเก็บน้ าร้อนแบบนอน ถังเก็บน้ าร้อนแบบตั้ง 

รูปที ่2 ถังเก็บน้ าร้อนแบบนอนและแบบตั้ง 

การผลิตน้้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
การผลิตน้ าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ 

ระบบ Active และ ระบบ Passive 
1. ระบบ Active จะประกอบไปด้วย ปั๊ม วาล์ว และระบบควบคุม 

ท างานโดยการหมุนเวียนน้ าผ่านแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อถ่ายเทความร้อน
ให้กับน้ าใช้ ระบบนี้มีข้อดีคือประสิทธิภาพสูง และไม่จ าเป็นต้องติดตั้งถังเก็บน้ า
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ร้อนไว้ใกล้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ Active มีการออกแบบใช้งานเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่ แบบ Open Loop (direct) และแบบ Close Loop (indirect) 
ดังนี ้

 Open Loop Active ท างานโดยการหมุนเวียนน้ าใช้ผ่านแผงรับ
พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงเพื่อรับความร้อน ข้อดีคือประสิทธิภาพสูงและต้นทุน
ผันแปรต่ า แต่มีข้อจ ากัด คือ ถ้าน้ าที่ใช้มีความกระด้าง หรือเป็นกรดจะท าให้
อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ง่าย 
 

  
Open Loop Active Close Loop Active 

รูปที่ 3 หลักการท างานของ Open และ Close Loop Active 
 Close Loop Active ท างานโดยการหมุนเวียนสารรับความร้อน 

หรือน้ าสะอาดผ่านแผงรับพลงังานแสงอาทิตย์ และน าไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับ
น้ าใช้ ซึ่งจะถูกน าไปเก็บไว้ในถังเก็บต่อไป 

2. ระบบ Passive ระบบนี้จะไม่ใช้ปั๊มในการหมุนเวียนน้ า หรือสารรับ
ความร้อน เป็นระบบท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้คุณสมบัติของของไหล
ท างานในการท างาน หรือเรียกอีกช่ือว่าระบบท าคามร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเทอร์โมไซฟอน (Thermosyphon) แต่จะอาศัยแรงดันจากแหล่งจ่ายน้ าใน
การจ่ายน้ าเข้าสู่แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อดีของระบบนี่คือไม่มีอุปกรณ์ไฟฟูา 
จึงง่ายต่อการดูแลและการซ่อมบ ารุง มีอายุการใช้งานนาน แต่ประสิทธิภาพใน
การแลกเปลี่ยนความร้อนจะต่ ากว่าระบบ Active 
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รูปที่ 4 หลักการท างานของระบบ Passive 
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เทคโนโลยีผลิตน้้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
1. ชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ (Thermosyphon system) เป็นชนิด

ที่มีถังเก็บอยู่สูงกว่าแผงรับแสงอาทิตย์ ใช้หลักการหมุนเวียนตามธรรมชาติ เมื่อ
น้ าได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะมีความหนาแน่นน้อยลงจึงไหลขึ้นสู่ด้านบน
ของถังโดยน้ าเย็นจึงไหลเข้ามาแทนท่ี เหมาะส าหรับ บ้านพักอาศัยหรือรีสอร์ท 

 
รูปที ่5 เครื่องผลติน้ าร้อนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ 

 
2. ชนิดใช้ปั๊มน้ าหมุนเวียน (Force circulation) ชนิดใช้ปั๊มน้ าหมุนเวียน 

(Force circulation) เหมาะส าหรับการใช้ผลิตน้ าร้อนท่ีมีความต้องการใช้งาน
ปริมาณมาก และมีการใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น โรงแรม โรงพยาบาล และอุตสาหกรรม
บางประเภท 

3. ระบบผสมผสาน (Solar Hybrid System) ได้แก่ ระบบผลิตน้ าร้อน
ด้วยแสงอาทิตย์แบบผสมผสานซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีการผลิตน้ าร้อนแสงอาทิตย์
มาผสมผสานกับความร้อนเหลือทิ้งจากแหล่งต่างๆเช่น การน าความร้อนจากการ
ระบายความร้อนทิ้งของเครื่องท าความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศมาใช้งาน (Heat 
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Recovery System) การน าความร้อนจากปล่องควัน Boiler มาใช้งาน 
(Economizer System) โดยทั้ง 2 ระบบสามารถน ามาใช้ร่วมกับระบบผลิตน้ าร้อน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดขนาดพื้นท่ีแผงรับรังสีความร้อนอีกทั้งยังเป็นการ
ลดปริมาณพลังงานไฟฟูาหรือพลังงานเชิงพาณิชย์ในการผลิตน้ าร้อนได้อีกด้วยซึ่ง
จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทาง 
 

 

 
รูปที ่6 เครื่องผลติน้ าร้อนชนิดใช้ปั๊มน้ าหมุนเวยีน 

 

  
รูปที ่7 เครื่องผลติน้ าร้อนแบบระบบผสมผสาน 

การค้านวณหาปริมาณน้้าร้อน 
น้ าร้อนที่ผลิตได้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อวัน 60°C โดยปกติอัตราการใช้น้ า

ร้อนอาบต่อคนท่ีอุณหภูมิ 60°C จะมีค่าเท่ากับ 40 ลิตรต่อวัน ถ้าบ้านพักมีคนอยู่ 
4 คน จะใช้ปริมาณน้ าร้อนอาบเท่ากับ 40 x 4 = 160 ลิตรต่อวัน  
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การบ้ารุงรักษาเคร่ืองท้าน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
เนื่องจากอุปกรณ์หลักในการผลิตน้ าร้อนไม่มีส่วนเคลื่อนไหว โดยทั่วไป

การบ ารุงรักษาจึงควรเน้นที่ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ถังเก็บน้ าร้อน และปั๊มหมุนเวียน
น้ า ดังนี ้ 

อุปกรณ์ การบ ารุงรักษา 
ตัวเก็บรังสีอาทิตย ์
(Solar Collector) 

1. ท าความสะอาดตัวเก็บรังสีอาทิตย์ โดยการชะล้าง 
เศษสิ่งสกปรก ฝุุนออกจากด้านบนของกระจก อย่าง
สม่ าเสมอเป็นเวลา ทุกๆ 6 เดือน 

2. ตรวจเช็ค ข้อต่อ ข้องอ และวาล์ว อย่างสม่ าเสมอ 
เป็นเวลาทุกๆ 3 เดือน เพื่อปูองกันการร่ัวซึมของน้ า 

ถังเก็บน้ าร้อน 
(Hot water storage tank) 

1. ท าความสะอาดระบบน้ าในถังสะสมน้ าร้อนเป็น
ประจ าทุกๆ 6 เดือน โดยการเปิดวาล์วถ่ายน้ าทิ้ง
บริเวณด้านล่างของถัง (เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของ
ตะกอน) 

2. หมั่นตรวจเช็คบริเวณข้อต่อ ข้องอ และวาล์วอยู่
เสมอเพื่อปูองกันการร่ัวซึมของน้ า 

ปั๊มหมุนเวียนน้ าร้อน 
(Hot water circulating pumps) 
 

1. หมั่นตรวจเช็คความดันของน้ าก่อนเข้าปั๊มหมุนเวียน
น้ าร้อนไม่ให้สูงจนเกินไป 

2. หมั่นตรวจเช็คบริเวณข้อต่อ ข้องอ และวาล์วอยู่
เสมอเพื่อปูองกันการร่ัวซึมของน้ า 

3. หมั่นสังเกตการณ์ท างานของปั๊มว่ามีอาการผิดปกติ
หรือไม่ เช่น มีเสียงดังผิดปกติ หรือ มีน้ ารั่วจากปั๊ม 

4. หมั่นตรวจเช็คค่ากระแสไฟฟูา และความต่าง
ศักย์ไฟฟูา ที่จ่ายให้ปั๊มหมุนเวียนน้ าร้อนท างาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพียงลงทุนครั้งเดียว สามารถใช้น้ าร้อนได้

ฟรีตามความต้องการ 
 ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟูาจากการใช้น้ าร้อนทุกจุดภายในบ้าน อีกทั้งสามารถ
เก็บน้ าร้อนได้เกิน 3 วัน ในกรณีที่ไม่มีแดด ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่เลือกใช้วัสดุส
แตนเลสทั้งเครื่อง เพื่อท าให้อายุการใช้งานยาวนานมากกว่าวัสดุอื่น 
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 สามารถท าให้น้ าร้อนมีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 55-60°C หรือมากกว่าตาม
สภาพอากาศ 

 ลดการใช้ไฟฟูาและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นน้ ามันและแก๊ส อีก
ทั้งยังช่วยลดปรากฏการณ์ ภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) ที่ท าลาย
ช้ันบรรยากาศของโลก 
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แท่งเชื้อเพลิงชีวมวล 
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การผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็น

จ านวนมากส่วนใหญ่จะถูกก าจัดโดยการเผาทิ้งท าให้เกิดหมอกควัน เพื่อลดการ
เผาในที่โล่งและน าชีวมวลเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ การน าชีวมวลเหลือทิ้งมาผลิต
เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากช่วยลด
ปริมาณชีวมวลเหลือทิ้งที่ต้องก าจัดได้มากรวมถึงได้พลังงานที่เป็นผลพลอยได้อีก
ด้วย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555)  

การแปรรูปชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง คือ “การน าของเสียผ่านกระบวนการ
จัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีให้กลายเป็น
เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ” (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) 

 
วัสดุและอุปกรณ์ 

 
รูปที่ 8 วัสดุและอุปกรณส์ าหรับการผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล 

 
วัสดุที่ใช้ ซังข้าวโพดพร้อมเปลือกข้าวโพด น้ า และ แปูงมัน 
อุปกรณ์ที่ใช้ เครื่องตัดย่อยลดขนาด เครื่องผสม และ เครื่องอัดแท่ง

เชื้อเพลิงแบบเกลียว 
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วิธีการผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล 
1. ซังข้าวโพดพร้อมเปลือกจะถูกท าการย่อยลดขนาดโดยเครื่องบดย่อย

แบบสับรุ่น MS200 
2. ซังและเปลือกข้าวโพดที่ผ่านการย่อยจะถูกน ามาผสมกับแปูงมันและ

น้ าในอัตราส่วนผสม ซังพร้อมเปลือกข้าวโพด : แปูงมัน : น้ า เท่ากับ 60 : 20 : 20 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 

3. ซังและเปลือกข้าวโพดที่ผ่านการกวนผสมจะถูกล าเลียงไปยังเครื่องอัด
แท่งเช่ือเพลิงแบบเกลียวเพื่อให้ได้ขนาดของแท่งเช้ือเพลิงที่เหมาะสม โดยแท่ง
เชื้อเพลิงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร และความยาว 1-4 เซนติเมตร 

4. น าแท่งเชื้อเพลิงที่ได้ไปตากแห้งให้ความช้ืนของแท่งเช้ือเพลิงลดลงไม่
เกิน 20 % (โดยปกติตากในท่ีแดดจัดประมาณ 1 วัน) 

5. เชื้อเพลิงที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการเผาไหม้ในเตาปฏิกรณ์หรือสร้าง
รายได้จากการน าไปขายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเช้ือเพลิงใช้เป็นพลังงาน
ได้ 

 
การใช้งานจริง 

เช้ือเพลิงแท่งชีวมวลที่ผลิตได้จะถูกน าไปเผาไหม้ในกระบวนการแก๊สซิฟิ
เคชั่นเพ่ือผลิตเป็นไฟฟูาในเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบก๊าซไหลลงเพื่อผลิตเป็นไฟฟูาใช้
ในอาคาร 

 
ประโยชน์ 

 ลดการเผาในที่โล่งและน าชีวมวลเหลือท้ิงมาใช้ประโยชน์ 
 ได้รับรายได้จากการขายแท่ง เ ช้ือเพลิง ชีวมวลให้กับ โรงงาน

อุตสาหกรรมที่ต้องการเช้ือเพลิงใช้เป็นพลังงาน 
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แท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมขยะพลาสติก 
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การผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมขยะพลาสติก 
ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของเมืองใน

ขณะที่การจัดการขยะมูลฝอยยังเป็นปัญหาส าคัญมากส าหรับหน่วยงานองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของประเทศไทย เนื่องจากปริมาณขยะมีมากเกิน
ความสามารถในการก าจัดและการก าจัดยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ปัจจุบัน
มีเทคโนโลยีที่ดีในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานออกมา (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) 
โดยขยะพลาสติกจะถูกน ามาผสมกับซังข้าวโพดซึ่งเป็นเศษเหลือท้ิงทางการเกษตร
เพื่อเพ่ิมค่าความร้อนให้กับแท่งเชื้อเพลิง 

การแปรรูปชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง คือ “การน าของเสียผ่านกระบวนการ
จัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีให้กลายเป็น
เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ” (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) 

 
วัสดุและอุปกรณ์ 

วัสดุที่ใช้ ซังข้าวโพดพร้อมเปลือกข้าวโพด ขยะพลาสติก น้ า และ แปูงมัน 
อุปกรณ์ที่ใช้ เครื่องตัดย่อยลดขนาด เครื่องผสม และ เครื่องอัดแท่ง

เชือ้เพลิงแบบเกลียว 
 

 
รูปที ่9 วัสดุและอุปกรณ์ส้าหรับการผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล 

วิธีการผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล 
1. ซังข้าวโพดพร้อมเปลือกจะถูกท าการย่อยลดขนาดโดยเครื่องบดย่อย

แบบสับรุ่น MS200 
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2. ขยะจะถูกท าการคัดแยกและน าขยะพลาสติกมาใช้ในการผลิตเป็น
เชื้อเพลิงจากนั้นจะถูกท าการย่อยลดขนาดโดยเครื่องบดย่อยแบบสับรุ่น MS200 

3. ซังข้าวโพดพร้อมเปลือกและขยะพลาสติกที่ผ่านการย่อยจะถูกน ามา
ผสมกับแปูงมันและน้ าในอัตราสว่นผสม ซังพร้อมเปลือกข้าวโพด : ขยะพลาสติก : 
แปูงมัน : น้ า เท่ากับ 55 : 5 : 20 : 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 

4. ซังพร้อมเปลือกข้าวโพดและขยะพลาสติกที่ผ่านการกวนผสมจะถูก
ล าเลียงไปยังเครื่องอัดแท่งเชื่อเพลิงแบบเกลียวเพื่อให้ได้ขนาดของแท่งเช้ือเพลิงที่
เหมาะสม โดยแท่งเช้ือเพลิงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร และความ
ยาว 1-4 เซนติเมตร 

5. น าแท่งเช้ือเพลิงชีวมวลผสมขยะพลาสติกที่ได้ไปตากแห้งให้ความช้ืน
ของแท่งเชื้อเพลิงลดลงไม่เกิน 20 % (โดยปกติตากในท่ีแดดจัดประมาณ 1 วัน) 

6. เช้ือเพลิงชีวมวลผสมขยะพลาสติกที่ได้จะมีค่าความร้อนสูงกว่า
เช้ือเพลิงชีวมวลจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการเผาไหม้ในเตาปฏิกรณ์หรือสร้าง
รายได้จากการน าไปขายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเช้ือเพลิงใช้เป็นพลังงาน
ได้ 

 
การใช้งานจริง 

เช้ือเพลิงแท่งชีวมวลที่ผลิตได้จะถูกน าไปเผาไหม้ในกระบวนการแก๊สซิฟิ
เคชั่นเพ่ือผลิตเป็นไฟฟูาในเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบก๊าซไหลลงเพื่อผลิตเป็นไฟฟูาใช้
ในอาคาร 
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ประโยชน์ 
 ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะน าไปก าจัด 
 ลดการเผาในที่โล่งและน าชีวมวลเหลือท้ิงมาใช้ประโยชน์ 
 ได้รับรายได้จากการขายแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล 
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การใช้แท่งเชื้อเพลิงกับเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบก๊าซไหลลง 
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การใช้แท่งเชื้อเพลิงกับเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบก๊าซไหลลง 
แก๊สซิฟิเคชั่นเป็นเทคโนโลยีส าหรับแปลงเช้ือเพลิงให้เป็นพลังงานและเป็น

ทางเลือกที่น่าสนใจส าหรับการก าจัดชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตร กระบวนการ
เผาแบบแก๊สซิฟิเคช่ันเป็นกระบวนการเผาไหม้ในเตาเผาที่อุณหภูมิสูงและมี
อากาศเข้าไปท าปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างจ ากัด ท าให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่
สมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้เปน็ก๊าซท่ีสามารถตดิไฟได้ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ มีเทน
และไฮโดรเจน และก๊าซที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์และ
ไนโตรเจน ก๊าซที่ผลิตได้เหล่านี้เป็นก๊าซชีวภาพหรือก๊าซเช้ือเพลิง  และเกิด
คาร์บอนเฉื่อยท่ีเรียกว่าถ่าน ก๊าซเชื้อเพลิงเป็นก๊าซสะอาดสามารถใช้ในเครื่องยนต์
สันดาปเพื่อผลิตเป็นไฟฟูา (วรพจน์ งามชมภู, 2556) 

แก๊สซิฟิเคช่ันเป็นกระบวนการแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานในรูปแบบก๊าซ
เชื้อเพลิง จากการเผาไหม้ในสภาวะจ ากัดอากาศท าให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ ์
ก๊าซเช้ือเพลิงที่ได้ใช้ในเครื่องยนต์สันดาปเพื่อผลิตเป็นไฟฟูาหรือใช้ความร้อน
โดยตรง 

 
วัสดุและอุปกรณ์ 

วัสดุที่ใช้ ซังพร้อมเปลือกข้าวโพด และแท่งเช้ือเพลิงชีวมวลผสมขยะ
พลาสติก 

อุปกรณ์ที่ใช้ เครื่องตัดย่อย และเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบก๊าซไหลลง 
 
เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบก๊าซไหลลง ขนาดเล็ก ที่มีช่ือว่า GEKs จากบริษัท 

All Powerlabs เครื่องยนต์แก๊สเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สเป็นเช้ิอเพลิงในการ
เดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟูาเครื่องยนต์ที่ใช้คือรุ่น GM Vortec 3.0 L I-4 ซึ่งสามารถ
ผลิตไฟฟูาได้ 20 กิโลวัตต์ ส่วนประกอบเครื่องแสดงดังภาพ 
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รูปที ่10 ส่วนประกอบของเตาแกส๊ซิไฟเออร์แบบก๊าซไหลลง 
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วิธีการใช้งาน 
 เตรียมเช้ือเพลิงที่จะท าการเผาไหม้ในเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบก๊าซไหล

ลง เชื้อเพลิงที่เลือกใช้มี 2 แบบด้วยกัน ดังนี ้
เช้ือเพลิงซังพร้อมเปลือกข้าวโพด ลดขนาดซังพร้อมเปลือกข้าวโพด

โดยใช้เครื่องบดย่อยแบบสับรุ่น MS200 และท าการร่อนซังพร้อมเปลือกข้าวโพด
บนตะแกรงให้ได้ขนาด 1-4 เซนติเมตร เป็นเช้ือเพลิง และลดความชื้นเช้ือเพลิงให้
ไม่เกิน 20%  

แท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมขยะพลาสตกิ ท าการอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
และลดความชืน้เช้ือเพลิงให้ไม่เกิน 20%  

 บรรจุเช้ือเพลิงลงในเตาปฏิกรณ์ปิดฝาให้สนิทและท าการจุดเตาเผา
ไหม้เช้ือเพลิง โดยวิธีการใช้งานเตาแก๊สซิไฟเออร์แสดงดังข้ันตอนต่อไปนี้ 

 เมื่อต้องการปิดเครื่องยนต์ให้ท าการบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์บน
แผงควบคุมลงจากนั้นปิดวาล์วเครื่องยนต์และเปิดวาล์วปล่องก๊าซขึ้นพร้อมๆกัน 
หมุนปิดปุุมอากาศและก๊าซขึ้นเล็กน้อย พออุณหภูมิเริ่มลดลงให้ท าการหมุนปิด
วาล์วปล่องก๊าซลงเล็กน้อยและท าการปิดเครื่อง 

 
การใช้งานจริง 

ผลิตกระแสไฟฟูาเพื่อใช้ในอาคารโดยตรง 
 

ประโยชน์ 
 ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะน าไปก าจัด 
 ลดการเผาในที่โล่งและน าชีวมวลเหลือท้ิงมาใช้ประโยชน์ 
 ได้รับรายได้จากการขายไฟฟูา 
 ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของไฟฟูาลง 
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รูปที่ 11 วิธีการใช้งานเตาแก๊สซิไฟเออร์ 
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ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ 
Solar Cell หรือ Photovoltaic (PV) โดยแยกออกเป็น photo หมายถึง 

แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟูา เมื่อรวมค าแล้วหมายถึง กระบวนการผลิต
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ไฟฟูาจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงาน
แสงเป็นพลังงานไฟฟูาได้โดยตรง  

แนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1839 และถูกสร้างขึ้นใน ปี 
ค.ศ. 1954 จึงมีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ และได้ถูกน าไปใช้เป็นแหล่งจ่าย
พลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ ปี ค.ศ. 1959 

สารกึ่งตัวน าท่ีใช้ ได้แก่ ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยมอาร์เซไนด ์(Gallium 
Arsenide), อินเดียมฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียมเทลเลอไรด์ 
(Cadmium Telluride) และคอปเปอร์อินเดียมไดเซเลไนด์ (Copper Indium 
Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะน า
ไฟฟูา และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟูาบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟูาที่ขั้วทั้ง
สองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อน าขั้วไฟฟูาของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์
ไฟฟูากระแสตรง กระแสไฟฟูาจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ท าให้สามารถท างาน
ได้ 

 
ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์  

เซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งชนิดตามวัสดุที่ใช้เป็น 3 ชนิด ประกอบด้วย 
1) Single Crystalline Silicon Solar Cell 

 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Single Crystalline มีวิธีการผลิตโดยการตัดหรือ
เฉือนซิลิคอนคุณภาพสูงเป็นรูปทรงกระบอกและแข็ง โดยแต่ละเซลล์จะมี
ลักษณะเรียงตัวเป็นช้ัน เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการแปลง
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟูาสูงถึง 21% ซึ่งสูงกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่นๆ 
อีกทั้งการผลิตมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนจึงท าให้มีราคาสูงกว่าเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดอื่น มีข้อดี คือ ประสิทธิภาพสูง ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย และผลิต
กระแสไฟฟูาได้ดีกว่าในสภาวะที่แสงน้อยกว่า ส่วนข้อเสีย คือ ราคาสูงกว่าเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดอื่น และวงจรเกิดความเสียหายได้งา่ยหากมีเงาบังบนเซลล์ 

2) Polycrystalline Silicon Solar Cell 
 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม ผลิตจากการหลอมแร่ซิลิกอนแล้วเทลงใน
แม่แบบก่อนจะตัดก้อนซิลิกอน (Ingot) ในแม่แบบออกเป็นแผ่นลักษณะแข็งและ
บาง มีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟูาประมาณ 12% มีกระบวนการผลิต
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ยุ่งยากน้อยกว่าเซลล์แบบ Single Crystalline ท าให้มีราคาต่ ากว่า มีข้อดี คือ 
ราคาต่ ากว่า กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยาก และมีมลพิษจากการผลิตน้อยกว่า ส่วน
ข้อเสีย คือ ประสิทธิภาพต่ ากว่า Single Crystalline และใช้พื้นที่ติดตั้งมากกว่า
เนื่องจากประสิทธิภาพต่ ากว่า 

3) Amorphous Silicon Solar Cell 
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Amorphous หรือ Thin Film Solar Cell มี

ลักษณะเป็นฟิล์มบางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) น้ าหนักเบามาก สามารถ
ผลิตบนวัสดุรูปร่างต่างๆ ได้ ท าให้สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีรูปร่างโค้ง มน ตามที่ต้องการได้ 
อย่างไรก็ตามเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพเพียง 5-10% ซึ่งต่ าที่สุดใน
เซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง 3 ชนิด จึงต้องพิจารณาลักษณะการใช้งานอย่างเหมาะสม มี
ข้อดี คือ น้ าหนักเบา และสามารถผลิตในปริมาณมากได้ ส่วนข้อเสีย คือ 
ประสิทธิภาพต่ า ต้องการพื้นที่ติดตั้งมาก ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในเซลล์
แสงอาทิตย์สูง เนื่องจากต้องใช้เซลล์แสงอาทิตย์จ านวนมากเพื่อผลิตกระแสไฟฟูา
ในปริมาณเท่ากัน และอายุการใช้งานน้อยกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่น 
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 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากสารกึ่งตัวน าอื่นๆ เช่น แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ , 
แคดเมียม เทลเลอไรด์ และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็นต้น มีท้ังชนิดผลึก
เดี่ยวและผลึกรวม เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากแกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ จะให้
ประสิทธิภาพสูงถึง 20-25% (ที่มา: http://www.leonics.co.th/html/th) 

 

 
รูปที่ 12 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ 

 
หลักการท้างานของเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
รูปที ่13 หลักการท างานเซลล์แสงอาทิตย์ 

เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะน า
ไฟฟูาประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอน และโฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะ
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ท าหน้าที่สร้างสนามไฟฟูาภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะน าไฟฟูาชนิดอิเล็กตรอนไป
ที่ขั้วลบ และพาหะน าไฟฟูาชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะใช้สารกึ่งตัวน า
ชนิดพี ขั้วไฟฟูาด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวน าชนิดเอ็น 
ขั้วไฟฟูาจึงเป็นขั้วลบ) ท าให้เกิดแรงดันไฟฟูาแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟูาทั้งสอง 
เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟูาจะเกิดกระแสไฟฟูาไหลขึ้น 

การน าเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็น เรียกว่า แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Modules) ลักษณะการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่ว่า
ต้องการกระแสไฟฟูาหรือแรงดันไฟฟูา  การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบขนาน 
จะท าให้ได้กระแสไฟฟูาเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
อนุกรมจะท าให้ได้แรงดันไฟฟูาสูงขึ้น 
(ที่มา: http://www.leonics.co.th/html/th) 
 
ลักษณะเด่นของเซลล์แสงอาทิตย์ 

 พลังงานจากธรรมชาติ ราคาถูก ไม่มีวันหมด 
 พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ประยุกต์ใช้ได้ทุกพ้ืนท่ี ออกแบบได้ตามขนาดที่ต้องการ 
 ลดการใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ  
 อายุการใช้งานยาวนาน และประสิทธิภาพคงที่ 
 น้ าหนักเบา ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก 
 ต้องการการบ ารุงรักษาต่ า 
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องค์ประกอบส้าคัญของระบบ 
เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟูากระแสตรง จึงน ากระแสไฟฟูาไปใช้ได้เฉพาะ

กับอุปกรณ์ไฟฟูากระแสตรงเท่านั้น หากต้องการน าไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟูาที่ใช้
ไฟฟูากระแสสลับหรือเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ต่อไป จะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ 
อีก โดยรวมเข้าเป็นระบบที่ผลิตกระแสไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์
ส าคัญๆ มีดังน้ี 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟูา ซึ่งเป็นไฟฟูากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัตต์ 
(Watt) มีการน าแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็นแถวหรือเป็นชุด 
(Solar Array) เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟูาใช้งานตามที่ต้องการ โดยการต่อกันแบบ
อนุกรม จะเพิ่มแรงดันไฟฟูา และการต่อกันแบบขนาน จะเพิ่มพลังงานไฟฟูา  

2. เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ท าหน้าที่ประจุ
กระแสไฟฟูาเข้าสู่แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟูาให้มีปริมาณ
เหมาะสมกับแบตเตอรี่ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจ่าย
กระแสไฟฟูาออกจากแบตเตอรี่ด้วย และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจ่าย
กระแสไฟฟูาให้กับอุปกรณ์ไฟฟูา กรณีแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงด้วย ระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟูาในกรณีที่มีการเก็บ
พลังงานไฟฟูาไว้ในแบตเตอรี่เท่านั้น 

3. แบตเตอรี่ (Battery) ท าหน้าที่เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟูาที่ผลิตได้จาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาที่ต้องการ เช่น เวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เวลา
กลางคืน หรือน าไปประยุกต์ใช้งานอ่ืนๆ แบตเตอรี่มีหลายชนิดและหลายขนาดให้
เลือกใช้งานตามความเหมาะสม 

 

 
 

แผงโซล่าเซลล ์ เครื่องควบคุมการประจ ุ
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แบตเตอรี ่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟูา 

รูปที่ 14 อุปกรณ์ประกอบของระบบท่ีผลิตกระแสไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

 
 

รูปที่ 15 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ประกอบของระบบท่ีผลติกระแสไฟฟูา 
จากเซลล์แสงอาทิตย ์

4. เครื่องแปลงกระแสไฟฟูา (Inverter) ท าหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟูา
จากกระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟูา
กระแสสลับ (AC) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟูากระแสสลับ แบ่งเป็น 2 
ชนิด คือ Sine Wave Inverter ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟูากระแสสลับทุกชนิด และ 
Modified Sine Wave Inverter ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟูากระแสสลับที่ไม่มี
ส่วนประกอบของมอเตอร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เป็น Electronic ballast 



 32 วิทยาลยัพลงังานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา 

 

5. ระบบปูองกันฟูาผ่า (Lightning Protection) ท าหน้าที่ปูองกันความ
เสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟูาเมื่อฟูาผ่า หรือเกิดการเหนี่ยวน าท าให้ความต่าง
ศักย์สูง ในระบบทั่วไปมักไม่ใช้อุปกรณ์นี้ จะใช้ส าหรับระบบขนาดใหญ่และมี
ความส าคัญเท่าน้ัน รวมถึงต้องมีระบบสายดินท่ีมีประสิทธิภาพด้วย 
ที่มา: http://www.leonics.co.th/html/th 

ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ คือ ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการสูบน้ า

โดยอาศัยพลังงานไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือการน าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มา
ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟูาเพื่อจ่ายให้กับระบบสูบน้ า โดยมากมักเป็นระบบเซลล์
แสงอาทิตย์แบบอิสระ โดยไม่มีการเช่ือมต่อเข้ากับสายส่งของการไฟฟูา 
ส่วนประกอบของระบบสูบน้ าพลงงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ระบบควบคุมทางไฟฟูา  เครื่องแปลงกระแสไฟฟูา และเครื่องสูบน้ า 

ระบบสามารถติดตั้งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และตามปริมาณน้ า
ที่ต้องการดังตาราง เป็นข้อมูลหรือค าแนะน าเบื้องต้นของการเลือกใช้ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ (ที่มา: http://www.sert.nu.ac.th) 

 
  
 
ตัวอย่างต้นทุนระบบสูบน้้าขนาดเล็ก 
 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการสูบน้ าขนาดเล็กที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ 
เป็นต้นแบบของ สนง.พลังงานจังหวัดพะเยา เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อการสูบ
การส าหรับการเกษตร มีล้อและสามารถอาศัยรถยนต์ลากจูงเข้าไปในไร่ในในสวน
ได้ มีลักษณะดังรูปด้านล่าง ระบบประกอบด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 W 
วางทางด้านบน ส่วนด้านล่างประกอบด้วย มอเตอร์ DC ขนาด 300 W และ ปั๊ม
สูบน้ าแบบสูบชักขนาด 2 นิ้ว และตู้ควบคุมการท างาน โดยไม่ Inverter และ
แบตเตอรี่ ระบบดังกล่าวสามารถท างานในเฉพาะในช่วงที่มีแสงแดด และมี
ค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ 29,000 บาท 
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รูปที่ 16 ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก 

สนง.พลังงานจังหวัดพะเยา 
 
 
 ต้นทุนของระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทต์ ดังกล่าว ประกอบด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์  8,000  บาท 

 ปั๊มน้ าสูบชัก ขนาด 2 นิ้ว   4,000  บาท 

 มอเตอร์ DC ขนาด 300 วัตต์  5,000  บาท 

 ชุดควบคุม    4,500  บาท 

 โครงเหล็กพร้อมล้อพ่วง   6,000  บาท 

 ค่าแรง    1,500  บาท 
 ทั้งนี้อายุการใช้งานของระบบสูงน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับ
อายุการใช้งานของมอเตอร์เป็นหลักซึ่งอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี โดย
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อายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์นั้นยาวนานถึง 20 ปี โดยมีข้อควรระวังคือ 
ระมัดระวังการบังแสงอาทิตย์บนเซลล์จากสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น มูลนก เศษใบไม้ 
เป็นต้น ควรมีการท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นประจ า ปีละ 1-2 ครั้ง  
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เตาชีวมวล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชีวมวล (Biomass) 
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ชีวมวล คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานตามธรรมชาต ิสามารถ
น ามาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น พืชผลทางการเกษตร (Agricultural crops) เศษ
วัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (Agricultural residues) ไม้และเศษไม้ (Wood and 
wood residues) หรือของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน โดยมีที่มาจาก
แหล่งที่มาต่างๆ กัน อาทิ เช่น 

 แกลบ   จากการสีข้าวเปลือก 
 ชานอ้อย   จากการผลิตน้ าตาลทราย 
 เศษไม้  จากการแปรรูปไม้ และจากสวน 
 กากปาล์ม   จากการสกัดน้ ามันปาล์ม 
 กากมันส าปะหลัง  จากการผลิตแปูงมันส าปะหลัง 
 ซังข้าวโพด   จากการสีข้าวโพดเพื่อน าเมล็ดออก 
 กะลามะพร้าว   จากผลิตกะทิและน้ ามันมะพร้าว 
 ส่าเหล้า   จากการผลิตแอลกอฮอล์ 
 

องค์ประกอบของชีวมวล 
1. ส่วนที่เผาไหม้ได้ (Combustible substance) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนที่ลุกเผาไหม้ได้ง่าย (Volatiles matter) และส่วนที่ลุกเผาไหม้ได้
ยาก (Fixed Carbon matter) คือ ดังนั้นชีวมวลใดที่มีค่า Volatiles matter สูง
แสดงว่าสามารถติดไฟได้ง่าย 

2. ส่วนท่ีเผาไหม้ไม่ได้ คือ ขี้เถ้า ชีวมวลส่วนใหญ่จะมีขี้เถ้าประมาณ 1-3 
เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นแกลบและฟางข้าว จะมีสัดส่วนขี้เถ้าประมาณ 10 -20 
เปอร์เซ็นต์ 

3. ความช้ืน (Moisture) คือ องค์ประกอบส่วนที่ป็นน้ า ชีวมวลมักมี
ความช้ืนค่อนข้างสูง เพราะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ถ้าต้องการน าชีวมวลเป็น
พลังงานโดยการเผาไหม้ ความช้ืนไม่ควรเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ 
 
ข้อดีของการใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง 

 การเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์บบอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse gas) แต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูก
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หมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง ดังนั้นการเผาชีวมวลไม่ถือว่า
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 

 การไม่น าชีวมวลมาใช้ โดยปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ เช่น มูล
สัตว์ จะเกิดก๊าซมีเทนซึ่งถือว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่ง และมีศักยภาพใน
การท าลายชั้นบรรยากาศมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 21 เท่า 

 ชีวมวลจะมีก ามะถันหรือซัลเฟอร์ไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการน า
ชีวมวลมาเผาไหม้ จะไม่สร้างปัญหาเรื่องฝนกรด (น้ ามันเตามีปริมาณก ามะถัน
ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนถ่านหินมีปริมาณก ามะถันประมาณ 0.3 -3.8 
เปอร์เซ็นต์ 

 ขี้เถ้าของชีวมวลมีสภาพเป็นด่าง ดังนั้นเหมาะสมที่จะน าไปปรับสภาพ
ดินที่เป็นกรด แต่ขี้เถ้าจากการเผาถ่านหินจะมีโลหะหนักะปนเปื้อน ดังนั้นต้อง
น าไปฝังกลบอย่างถูกวิธี 

 ช่วยลดภาระในการก าจัด เช่น น าไปฝังกลบและเผาทิ้งเป็นต้น 
 ช่วยสร้างงานในท้องถิ่น ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 ลดการน าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เช่น น้ ามันเตา และถ่านหิน 
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พลังงานชีวมวล (Bio-energy) 
ชีวมวลสามารถแปรรูปไปเป็นพลังงานได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 
1. การเผาไหม้ (Combustion) เป็นปฏิกิริยาการรวมตัวกันของเชื้อเพลิง

กับออกซิเจนอย่างรวดเร็วพร้อมเกิดการลุกไหม้และคายความร้อน ความร้อนที่ได้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้เพื่อการผลิตไฟฟูา 

2. การผลิตก๊าซเช้ือเพลิง (Gasification) เป็นกระบวนการ Thermal 
Conversion ที่เปลี่ยนเช้ือเพลิงแข็งหรือชีวมวลให้เป็นแก๊สเช้ือเพลิงเกิดเป็น 
Producer gas โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
ไฮโดรเจน (H2) และมีเทน (CH4) 

3. กระบวนการหมัก  (Digestion) การหมักด้วยจุลินทรีย์ในสภาวะไร้
อากาศ ชีวมวลจะถูกย่อยสลายและแตกตัว  เกิดแก๊สชีวภาพ (Biogas)  ที่มี
องค์ประกอบหลักเป็น แก๊สมีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์ 

4. การผลิตเช้ือเพลิงเหลว (Liquidification) 
 กระบวนการทางชีวภาพ ท าการย่อยสลายแปูง น้ าตาล และ

เซลลูโลสจากพืช เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ให้เป็นเอทานอล 
 กระบวนการทางฟิสิกส์และเคมี โดยสกัดน้ ามันออกจากพืชน้ ามัน 

จากนั้นน าน้ ามันท่ีได้ไปผลิตเป็นไบโอดีเซล 
 กระบวนทางความร้อน เช่น กระบวนการไพโรไลซิส เมื่อวัสดุ

ทางการเกษตรได้ความร้อนสูงในสภาพไร้ออกซิเจน จะเกิดการสลายตัวเกิดเป็น
เชื้อเพลิงในรูปของเหลวและแก๊สผสมกัน 
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เตาชีวมวล 
เตาชีวมวลในที่นี้ หมายถึง เตาที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนชีวมวลให้

กลายเป็นแก๊สเช้ือเพลิง ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แก๊สไฮโดรเจน (H2) 
และแก๊สมีเธน (CH2) เป็นต้น ที่สามารถติดไฟได้ เพื่อใช้ส าหรับการหุงต้มอาหาร
ในครัวเรือน โดยอาศัยชีวมวลที่มีในท้องถิ่น เช่น แกลบ เศษไม้ และเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร เป็นต้น 

เทคโนโลยีเตาชีวมวลที่ท าฝึกอบรมให้กับชุมชนเปูาหมาย ภายใต้โครงการ
ต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อจะน าไปใช้ได้จริงโดยการขยายผลของ
ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วยเตาชีวมวล 2 แบบ ได้แก่ เตาชีวมวลแบบใช้แกลบ 
และเตาชีวมวลแบบใช้ฟืน 
 
หลักการเผาไหม้ของเตาชีวมวล 

เตาชีวมวลแบบใช้ฟืนและแบบใช้แกลบ จะใช้หลักการแก๊สซิฟิเคช่ัน โดย
กระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเช้ือเพลิงแข็งที่มีคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบ เช่น ไม้ ถ่านไม้ ถ่านหิน แกลบ และขี้เลื่อย และวัสดุที่เหลือใช้ทาง
การเกษตรที่สามารถติดไฟได้ ให้กลายเป็นแก๊สที่สามารถเผาไหม้ได้ โดยการเผา
ไหม้เช้ือเพลิงในท่ีๆ มีออกซิเจนอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งแก๊สที่ได้มีส่วนประกอบหลักคือ 
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไฮโดรเจน (H2), แก๊สมีเทน (CH4) และพวกสาร
ระเหยต่างๆ ซึ่งแก๊สเช้ือเพลิงท่ีผลิตได้นี้เรยีกว่า โปรดิวเซอร์แก๊ส (Producer gas) 

 
เตาชีวมวลแบบใช้แกลบ 

เตาชีวมวลแบบใช้แกลบเป็นเช้ือเพลิง ที่ถ่ายทอดให้กับทางชุมชนนั้นเป็น
เตาแก๊สซิไฟเออร์ชนิด Inverted Down-draft คือ จะมีการเผาไหม้เกิดขึ้นจาก
บนลงล่าง โดยท าให้โปรดิวเซอร์แก๊สที่ได้มีความสะอาดขึ้นเนื่องจากแก๊สชีวมวลที่
ได้ผ่านขั้นตอนของการเผาไหม้ ท าให้น้ ามันดินที่อยู่ในแก๊สชีวมวลเกิดการแตกตัว
กลายเป็นแก๊ส ซึ่งแก๊สเช้ือเพลิงที่ได้สามารถน าไปเป็นเช้ือเพลิงในการประกอบ
อาหารในครัวเรือนได้ซึ่งลักษณะการเผาไหม้ของแก๊สที่ได้จะคล้ายกับการใช้แก๊ส
หุงต้มโดยทั่วไป ซึ่งประสิทธิภาพทางความร้อนที่ได้จากการท า Boiling Test จะมี
ค่าอยู่ท่ีประมาณ 32% 
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เตาชีวมวลแบบใช้ฟืน 

เตาชีวมวลแบบใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ท่ีถ่ายทอดให้กับทางชุมชนนั้นเป็นเตา
แก๊สซิไฟเออร์แบบไหลขึ้น (Up-draft Gasifier) โดยมีลักษณะเป็นเตาผนัง 2 ช้ัน 
ซึ่งช้ันท่ี 1 จะเป็นส่วนของห้องเผาไหม้ ช้ันท่ี 2 เป็นช่องส าหรับให้อากาศผ่านและ
มีช่องส าหรับอากาศไหลออกอยู่ด้านบนของเตา โดยแก๊สชีวมวลที่ผลิตได้นั้นจะ
ลอยข้ึนสู่ด้านบนและเกิดการลุกไหม้บริเวณด้านบนของเตาโดยอาศัยอากาศร้อน
ที่ถูกบังคับให้ไหลจากด้านล่างของเตาเข้าสู่ช้ันที่ 2 โดยการแลกเปลี่ยนความร้อน
จากห้องเผาไหม้และไหลออกทางช่องทางออกด้านบนของเตาและเมื่ออากาศมี
อุณหภูมิสูงขึ้นจะท าให้เกิดการติดไฟของแก๊สชีวมวลโดยจะสังเกตได้จากเปลวไฟ
ที่ได้นั้นจะมีลักษณะเป็นล าพุ่งออกมาจากช่องทางออกของอากาศซึ่งในความเป็น
จริงนั่นคืออากาศร้อนที่ไหลออกมาท าปฎิกิริยากับแก๊สเช้ือเพลิงและเกิดการลุก
ไหม โดยสามารถใช้เศษไม้ กิ่งไม้ เป็นเชื้อเพลิง และสามารถเติมเช้ือเพลิงได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งประสิทธิภาพทางความร้อนที่ได้จากการท า Boiling Test จะมีค่าอยู่ท่ี
ประมาณ 31.9% 
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เตาชีวมวล รายละเอียดคุณสมบัต ิ
แบบใช้แกลบ วิธีการใช้งาน 

เตาชีวมวลแบบใช้แกลบ จะใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
ประมาณ 2.0 กิโลกรัมต่อครั้ง โดยใช้พัดลมไฟฟูาขนาด 
DC12V/1.0A ในการเปุาอากาศเพื่อช่วยในการเผาไหม้
ทางด้านล่าง โดยใส่แกลบเข้าไปด้านบนของท่อจนเต็ม และ
ใช้เศษกระดาษในการจุดติดไฟครั้งแรก หลังจากไฟเริ่มไหม้
แกลบจนลุกติดดีแล้ว ให้ครอบหัวแก๊ส และน าหม้อ หรือ
ภาชนะในการท าอาหารได้ สังเกตได้ว่าเปลวไฟจะค่อนข้างใส
มาก ซ่ึงสามารถใช้งานได้นานถึง 45-60 นาที 
คุณสมบัติ 

 ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง 2.0 กิโลกรัม 
 สามารถใช้งานต่อเนื่องประมาณ 45-60 นาที 
 ใช้งานง่าย ให้เปลวไฟเหมือนแก๊ส LPG 
 พัดลมใช้ไฟฟูา DC12V/1.0 A 
 สามารถต้มน้ าให้เดือดได้ภายใน 5 นาที  

แบบใช้ฟืน วิธีการใช้งาน 
เตาชีวมวลแบบใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง จะเริ่มจากเปิดช่อง

อากาศเข้า และช่องขี้เถ้าออก เพื่อให้อากาศเข้าห้องเผาไหม้
ของเตา หลังจากนั้นเอาเศษไม้ กิ่งไม้ใส่ช่องด้านบนของเตา
จนถึงปากเตาด้านบน และจุดติดไฟด้วยเศษไม้ที่ลุกติดง่าย 
พอเตาเริ่มลุกติดให้รักษาเปลวไฟที่ไหม้เศษไม้ในเตาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอย่าให้เตาดับ โดยเตาชนิดนี้ต้องอุ่นเตาให้ร้อน
ก่อนซ่ึงจะช่วยให้การเผาไหม้ได้ดีขึ้น 
คุณสมบัติ 

 ใช้เศษไม้ กิ่งไม้ขนาดเล็ก กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด  
 กิ่งไม้ 1-1.2 กิโลกรัม ใช้งานต่อเนื่อง 30-40 นาที 
 อุณหภูมิเฉลี่ยของเตาอยู่ในช่วง 800 -900 องศา

เซลเซียส 
เตาชีวมวลแบบใช้แกลบของชุมชนบ้านโซ้ 

เตาชีวมวลแบบใช้แกลบที่สาธิตในโครงการนี้  เป็นเตาชีวมวลที่ถูก
พัฒนาขึ้นโดยอาศัยต้นแบบเตาชีวมวลของชุมชนบ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.
พะเยา ซึ่งพัฒนาโดยลุงเสาร์แก้ว ใจบาล 
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ชุมชนบ้านโซ้ได้จัดตั้งคณะท างานเตาชีวมวลบ้านโซ้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขท่ี 218 ม.2 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนายนที แสนตุ้ย 
เป็นประธานคณะท างาน นายอ านวย แชเผือก และนายทองสุข ปิสิน เป็น
คณะท างาน ผลิตเตาชีวมวลขยายผลแก่คนในชุมชนและจ าหน่ายแก่ชุมชน
ภายนอกมาแล้วกว่า 20 ชุด ซึ่งสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 095-6745093 

 

 
รูปที่ 17 คณะท างานเตาชีวมวลบา้นโซ ้
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องค์ประกอบของเตาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชีวมวลแต่ละประเภท เตา
ชีวมวลแบบแกลบ ประกอบด้วย 5 ช้ินส่วนหลัก ได้แก่ 1) ฐานเตา ซึ่งท าหน้าที่
เป็นส่วนรองรับและเป็นช่องอากาศด้านล่าง 2) ปลอกเตาด้านนอก ซึ่งท าหน้าที่
เป็นฉนวนความร้อน 3) ท่อแกนเตาด้านใน ซึ่งท าหน้าที่เป็นห้องเผาไหม้ และเป็น
ภาชนะบรรจุชีวมวล 4) ช่องดึงอากาศและพัดลม ซึ่งท าหน้าที่ล าเลียงอากาศเข้าสู่
เตา และ 5) ฝาเตาด้านบน ซึ่งจะเจาะเป็นรูขนาดเล็กให้ความร้อนพุ่งขึ้น และท า
หน้าท่ีรองรับภาชนะหุงต้ม 

 

 
รูปที่ 18 มิตติ่างๆ ของเตาชีวมวลบ้านโซ ้
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รูปที่ 19 ส่วนประกอบต่างๆ ของเตาชีวมวลแบบใช้แกลบชุมชนบ้านโซ้ 
 

วัสดุส้าหรับการผลิตเตาชีวมวลบ้านโซ้ 
1. ท่อเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว  ยาว 60  ซม. 
2. ท่อเหล็ก ขนาด 1 นิ้ว  ยาว 20  ซม. 
3. เหล็กกล่อง ขนาด 2x1 นิ้ว  ยาว 30  ซม. 
4. เหล็กกลม ขนาด 3/8 นิ้ว  ยาว 440  ซม. 
5. เหล็กแบน ขนาด 1/2 นิ้ว  ยาว 127  ซม. 
6. เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว  ยาว 55.5  ซม. 
7. เหล็กแบน ขนาด 3 นิ้ว  ยาว 70  ซม. 
8. เหล็กแบน ขนาด 7 นิ้ว  ยาว 18  ซม. 
9. เหล็กตะแกรง เบอร์ 12  ขนาด 16.5x16.5  ซม. 
10. ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8 นิ้ว  ยาว 55  ซม. 
11. ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 10 นิ้ว  ยาว 10  ซม. 
12. ปูนซีเมนต์   จ านวน 1 กก. 
13. ทราย    จ านวน 2 กก. 
14. ชุดพัดลมพร้อมอุปกรณ์ควบคุม  จ านวน 1 ชุด 
15. สีน้ ามันและทินเนอร์ 

ขั้นตอนการผลิตเตาชีวมวลแบบใช้แกลบ 
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1. ตัดท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8 และ 10 นิ้ว ความยาว 55 และ 10 ซม. 
เพื่อใช้เป็นปลอกเตาด้านนอกและฐานเตาตามล าดับ (การตัดท่อก่อให้เกิดฝุุน
ละอองที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรตัดในท่ีโล่งและใช้ผ้าปิดจมูกปูองกันฝุุน) 

  
รูปที่ 20 การตดัท่อซีเมนต์ใยหิน 

 
2. น าเหล็กกลม ขนาด 3/8 นิ้ว ความยาว 20 ซม. จ านวน 2 ชุด มา

เชื่อมต่อเพื่อเป็นหูจับยกเตา มีลักษณะเป็นรูปตัวยู และน าเหล็กแบน ขนาด 1/2 
นิ้ว ความยาว 67 ซม ตีขึ้นรูปโค้งตามปลอกเตาดา้นนอก และเชื่อมติดกับขอเหล็ก
แบน เพื่อใช้เป็นที่ประคองท่อแกนเตา 

  
รูปที่ 21 การตดัและดัดเหล็ก 
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3. ตัดท่อเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว ความยาว 60 ซม. จ านวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็น
ท่อแกนเตาด้านใน โดยตัดให้เรียบสม่ าเสมอและตั้งฉากกับแกนท่อ และน าเหล็ก
กลม ขนาด 3/8 นิ้ว ความยาว 30 ซม. มาดัดงอให้เป็นที่จับ และเช่ือมติดบริเวณ
ด้านบนทั้งสองด้าน ส่วนด้านล่างให้น าเหล็กกลม ขนาด 3/8 นิ้ว ความยาว 40 
ซม. มาดัดงอให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อรองตะแกรงรับแกลบบริเวณด้านล่างของ
ท่อแกนเตาด้านใน โดยให้เช่ือมติดห่างจากขอบล่างขึ้นมาประมาณ 3 ซม. พร้อม
กับตัดเหล็กตะแกรงรูรองแกลบให้มีขนาดพอดีกับท่อแกนเตาด้านใน 

  
รูปที ่22 การตัดท่อเหล็กตะแกรงรอง 

 
4. ตัดเหล็กกล่อง ขนาด 2x1 นิ้ว ตัดเอียงมุม 45 องศา ความยาว 19 

ซม. และ 5 ซม. จ านวน 2 ช้ิน และเช่ือมติดกันเพื่อใช้เป็นช่องเสียบพัดลมเปุา
อากาศ ท าการตัดแต่งบริเวณปลายให้พอดีกับปากของพัดลม 

  
รูปที ่23 การตัดเหล็กท าช่องลม 

 
5. น าช้ินส่วนท่ี 1 และ 2 มาวางบนพ้ืนท่ีเรียบ น าปูนซีเมนต์ที่ผสมไว้แลว้ 

มาเทบริเวณฐานเพื่อยึดช้ินเข้าด้วยกัน เมื่อปูนซีเมนต์หมาด ให้ท าการบากร่อง
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ด้านในปลอกเตา ให้มีความลึกประมาณ 2 ซม. เพื่อให้เป็นร่องขังน้ ากันควันไหล
ย้อนระหว่างใช้งานเตา พร้อมกับน าเหล็กที่จับเตาจากข้อ 3 มาเสียบไว้ ทิ้งไว้ 24 
ชม. จนซีเมนต์แข็งตัว 

  
รูปที ่24 การเทฐานด้วยปูนทราย 

 
6. เหล็กแบน ขนาด 7 นิ้ว ความยาว 18 ซม. เจาะรูขนาด 3/16 นิ้ว ให้

กระจายสม่ าเสมอกับพ้ืนท่ี เพื่อให้แก็สไหลออด้านบน แล้วน าเหล็กแบน ขนาด 3 
นิ้ว ความยาว 70 ซม. และเหล็กแบน 1 ความยาว 55.5 ซม. ดัดโค้งเป็นวงกลม
เพื่อใช้เป็นขอบของฝาเตา พร้อมกับน าเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว ยาว 20 ซม. มา
เชื่อมต่อให้เป็นด้ามจับ แล้วน าแผ่นเหล็กแบนที่เจาะรูแล้วมาปาดมุมออกเล็กน้อย
และเช่ือมติดบริเวณด้านในของเหล็กโค้งดังกล่าว โดยให้อยู่ในต าแหน่งที่สูงจาก
ขอบล่างประมาณ 1 นิ้ว 
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รูปที ่25 การท าฝาเตาด้านบน 

 
7. ท าการพ่นสีส่วนประกอบต่างๆ ให้สวยงามตามที่ต้องการ 

  
รูปที ่26 การพ่นสีเตา 
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การใช้งานเตาชีวมวลแบบใช้แกลบ 
ท าการบรรจุแกลบแห้งลงในท่อแกนเตาด้านใน และใช้ไม้กระทุ้งให้แน่น

พอสมควร แล้วสอดลงไปในเตา วางให้ได้ระดับและเทน้ าสะอาดเล็กน้อยลงไปให้
ขังบริเวณก้นเตาด้านใน เพื่อปูองกันควันไหลย้อนออกทางก้นเตา แล้วจุดไฟ
ด้านบนของแกลบโดยใช้เศษกระดาษหรือเศษวัสดุแห้งๆ เป็นเชื้อไฟ พร้อมกับเปิด
พัดลม (หากแกลบมีความช้ืนจะจุดติดได้ยาก) เมื่อไฟติดดีแล้วให้วางหัวเตาลง
ด้านบนให้สนิทปูองกันควันไหลออกมา แล้วหุงต้มอาหารได้ตามปกติ เมื่อต้องการ
ดับเตาให้ใช้กระบวยตักเศษแกลบส่วนที่ติดไฟออกมาดับด้วยน้ าให้สนิทด้านนอก
เตา และปิดพัดลม 

เตาชีวมวลแบบแกลบสามารถประยุกต์ใช้กับชีวมวลประเภทอื่นได้ เช่น 
กิ่งไม้ขนาด 2-3 นิ้ว ขี้กบไสไม้ และแกนข้าวโพด (ซึ่งเป็นวัสดุที่ติดไฟยากกว่า
แกลบ) ให้ท าการหักหรือตัดเป็นช้ินเล็กๆ ขนาด 2-3 นิ้ว บรรจุวัสดุดังกล่าวลงใน
ท่อแกนเตาสีด าแทนแกลบ และใช้แกลบวางทับด้านบนวัสดุดังกล่าว หนา
ประมาณ 3-4 นิ้ว หรือผสมแกลบเข้าไปด้วย ก็จะสามารถจุดติดไฟได้ตามปกติ แต่
ระยะเวลาการใช้งานแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของชีวมวล ซึ่งผลการเปรียบเทียบ
การใช้งาน 

    
แกลบ ขี้กบ แกนข้าวโพด กิ่งไม ้

รูปที ่27 ชีวมวลที่ใช้ในการทดสอบ 
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ตารางเปรียบเทียบการใช้ชีวมวลอื่นๆ 
ชีวมวล นน.ที่บรรจุ เวลาการใช้งาน 

แกลบ 2.0 กก. 60 นาที 
ขี้เลื่อย/ขี้กบไฟฟูา 2.0 กก. 20 นาที 
แกนข้าวโพด + แกลบด้านบน 2.0 กก. 30 นาที 
เศษกิ่งล าใย + แกลบด้านบน 2.8 กก. 60 นาที 
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ขั้นตอนการใช้งานเตาชีวมวล 
 

ขั้นตอนการใช้งาน ภาพประกอบ 
การบรรจุแกลบที่แห้ง ลงในท่อ

เหล็กแกนเตา ใช้ไม้กระทุ้งให้แน่น
พอสมควร เพื่อให้สามารถใช้งานได้
นานขึ้น 

 
ค่อยๆ สอดท่อแกนเตาลงไปใน

เตา ช้าๆ จนถึงก้นเตา วางให้ได้
ระดับ 

 
เปิดพัดลม และปรับให้มีความ

แรงลมสูงสุดในตอนเร่ิมต้น 
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ขั้นตอนการใช้งานเตาชีวมวล (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการใช้งาน ภาพประกอบ 
เทน้ าสะอาดเล็กน้อยลงไป

ด้านข้างท่อแกนเตา ให้ขังบริเวณ
ก้นเตาด้านในเล็กน้อย ปูองกันมิให้
ลมรั่วออกทางด้านล่างของท่อแกน
เตา 

 
น าเศษกระดาษหรือวัสดุที่จุด

ติดไฟง่าย มาจุดให้ติดไฟ และค่อยๆ 
วางด้านบนของแกลบ 

 
เมื่อแกลบเริ่มติดไฟ ให้วางฝา

เตาลงด้ านบน วางให้สนิท  รอ
จนกว่าเปลวไฟเป็นสีฟูาจางๆ จึงหุง
ต้มอาหารได้ตามปกติ ปรับความ
แรงของไฟด้วยพัดลม 
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จากประสบการณ์การใช้งานต่อเนื่องในครัวเรือน พบว่า การใช้เตาชีวมวล
สามารถประหยัดค่าแก็สหุงต้มได้กว่าร้อยละ 60 ต่อปี จากเดิมที่ใช้แก็สหุงต้ม
ประมาณ 6 ถัง/ปี หลังจากน าเตาชีวมวลมาใช้ พบว่า ใช้แก็สหุงต้มลดลงเหลือ 2 
ถัง/ปี (ประหยัดคิดเป็นเงินประมาณ 1,500-1,600 บาท/ปี) เป็นการลดรายจ่าย
ในครัวเรือนได้มาก 

 
การต่อยอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลแบบใช้แกลบ 

ปัจจุบันชุมชนบ้านโซ้ ได้พัฒนาต่อยอดเตาชีวมวลที่ใช้ในปัจจุบันให้
สามารถน าไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟูาเข้าถึงได้ โดยท าให้สามารถใช้งาน
ร่วมกับแบตเตอรี่ขนาดเล็ก และหรือใช่งานร่วมกับแผงโซล่าเซลขนาดเล็ก 
รายละเอียดสามารถติดต่อชุมชนได้โดยตรง 

 

 
รูปที ่28 การต่อยอดเทคโนโลยเีตาชีวมวล 

โดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี ่
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โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
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โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
ในปัจจุบันจะเห็นว่าทั่วโลกมีแนวโน้มจะเกิดวิกฤตทางด้านพลังงาน 

โดยเฉพาะเช้ือเพลิง ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้มีนโยบายการ
หาพลังงานทดแทน ได้มีหลายหน่วยงานได้ศึกษาการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนจากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ก็จัดเป็นพลังงานทดแทนที่ถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งความร้อนขนาดใหญ่ของโลกมนุษย์ ปัจจุบันมี
การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์มากมายหลายรูปแบบ ทั้งที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง เช่น หอรวมแสงเพื่อผลิตไฟฟูา หรือแม้กระทั่งการไม่พึ่งพาเทคโนโลยี อาทิ
เช่น การอบแห้งหรือการตากแห้งโดยตรงจากดวงอาทิตย์ นับได้ว่าเป็นการใช้
ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ที่เก่าแก่มากวิธีการหนึ่งและใช้กันอย่างกว้างขวาง 
ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่นับได้ว่าอยู่ในช่วงก าลังพัฒนา ท าให้มีความ
ต้องการในการใช้พลังงานท่ีมีแนวโน้มสูง อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท าให้มีผลผลิตออกมาตลอดทั้งปีและมีจ านวนมากเกินความต้องการ
ของตลาด ก่อให้เกิดปัญหาการเน่าเสีย จ าหน่ายไม่ได้และราคาตกต่ า ซึ่งท าให้มี
รายได้ลดลง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตรวมถึงยืดระยะเวลาในการ
เก็บรักษาให้ยาวนาน จึงมีการน าผลผลิตมาท าการอบแห้ง 

กระบวนการท าให้อาหารแห้งเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเป็นการ
ท าให้น้าระเหยออกไปจนได้ผลิตภัณฑ์ที่แห้งสามารถเก็บไว้ได้นาน  การท าให้
อาหารแห้งมีอยู่หลายวิธี เช่น การตากแห้ง การอบแห้ง การผึ่งแห้ง การท าแห้ง 
และการดึงน้ าออก เป็นต้น การพัฒนาวิธีการท าแห้งที่ใช้เทคนิคและหลักวิชาการ
ทางวิศวกรรมสามารถท าให้อาหารแห้งได้เร็วและดี มีความช้ืนต่ าตามต้องการ 
โดยการที่น าความร้อนเข้าไปในผลผลิต ท าให้น้ าระเหยกลายเป็นไอออกไปจากผิว
ของผลผลิต ความร้อนที่ส่งผ่านเข้าไปจะเป็นกระบวนการ Heat Transfer 
กระบวนการลดความช้ืนซึ่งจะมีการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลสาร
เกิดขึ้นพร้อมกัน การลดความช้ืนสามารถท าได้หลายวิธี แต่ละวิธีจะมีข้อดีและ
ข้อเสียที่แตกต่างกัน การอบแห้งที่ดีที่สุดควรออกแบบในการควบคุมทั้งอุณหภูมิ
และความช้ืนให้เหมาะสมกับชนิดของผลผลิตนั้นๆ การถนอมอาหารในปัจจุบันมี
การใช้เทคโนโลยีเพื่อแปรรูปวัตถุดิบจานวนมากพร้อมๆ กันเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปหรือปรับปรุงกรรมวิธีการถนอมอาหารสมัยโบราณให้ได้
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ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้นทั้งในด้านความสะอาด สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัสและเพื่อ
ยืดอายุการเก็บอาหารนั้นให้ได้นาน เทคโนโลยีการถนอมผลิตผลการเกษตรต้อง
อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 
และสถิติประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทางสังคมธุรกิจและการจัดการควบคู่กับ
ความรู้ในการแปรรูปผลิตผลการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือปรับปรุง
ของเดิมให้ดียิ่งขึ้นทั้งในลักษณะที่มองเห็นหรือสัมผัสได้ เช่น สีกลิ่น ความนุ่ม 
ความเหนียว เป็นต้น รวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็น เช่นคุณค่าทางโภชนาการ 

การอบแห้ง คือ กระบวนการลดความช้ืนซึ่งส่วนใหญ่ใช้การถ่ายเทความ
ร้อนไปยังวัสดุที่ช้ืนเพื่อไล่ความช้ืนออกโดยการระเหยโดยความร้อนที่ได้รับเป็น
ความร้อนแฝงของการระเหย ผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่จะมีความช้ืนค่อนข้าง
สูงท าให้เก็บรักษาได้ไม่นานการอบแห้งจะท าให้ช่วยเก็บรักษาผลผลิตได้ยาวนาน
ขึ้น การพัฒนากรรมวิธีการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรเป็นกระบวนการหนึ่งใน
งานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่มีความส าคัญต่อการรักษาคุณภาพ  ลด
ความสูญเสียและยืดเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ในการพัฒนาวิธีการอบแห้ง
ผลผลิตเกษตรได้มีการพัฒนามาเป็นล าดับตั้งแต่วิธีการตากแห้งโดยอาศัยแสงแดด
จนกระทั่งพัฒนามาเป็นการใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น การอบแห้งมีหลายวิธีแต่ละวิธีมี
ทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เช่น การอบแห้งโดยวิธีการตากแห้งเป็นวิธีที่ง่าย
และประหยัดพลังงานแต่ใช้เวลาในการอบแห้งนาน การควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ท าได้ยากเนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การอบแห้ง
ด้วยลมร้อนท าให้มีการใช้พลังงานท่ีสูงในการให้ความร้อนกับตัวกลางของไหล(ลม) 
และลมร้อนก็จะถ่ายเทความร้อนไปยังผลิตภัณฑ์และของเหลวท่ีอยู่ภายในวัสดุจะ
เกิดการเคลื่อนที่ออกมาที่ผิวโดย Capillary Flow ส่วนไอน้าในวัสดุจะเคลื่อนที่
เนื่องจากความแตกต่างของความเข้มข้นของความช้ืนและความดันไอที่แตกต่าง
กันระหว่างไอน้าในวัสดุกับอากาศร้อน การอบแห้งด้วยวิธีนี้มีความสิ้นเปลือง
พลังงานสูงกว่าวิธีการตากแห้ง แต่สามารถชดเชยในเรื่องเวลาการอบแห้งซึ่งใช้
เวลาในการอบแห้งสั้นกว่ามากและความสามารถในการอบแห้งสูงกว่า  การ
อบแห้งจะมีลักษณะแห้งจากภายนอกเข้าสู่ภายในท าให้เมื่ ออบแห้งใกล้ถึง
ความช้ืนที่ต้องการไอน้าในเนื้อวัสดุข้างในจะออกมาที่ผิวยากขึ้นเนื่องจาก
โครงสร้างผิวมีความพรุนน้อยลงจึงใช้เวลาในการอบแห้งนานช้ืนท าให้เกิดการ
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สูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าผิวของวัสดุมีน้ าอยู่เป็นจ านวนมากอุณหภูมิ
และความเข้มข้นของไอน้ าที่ผิวก็คงที่ส่งผลให้อัตราการอบแห้งคงที่ด้วย ถ้า
อุณหภูมิ ความช้ืน และ ความเร็ว ของอากาศร้อนมีค่าคงที่และเมื่อผิวของวัสดุมี
ปริมาณน้ าลดลงมากอุณหภูมิ และความเข้มข้นของไอน้าที่ผิวของวัสดุย่อม
เปลี่ยนไป โดยที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นและความเข้มข้นไอน้าที่ผิววัสดุจะลดลงส่วนผล
ให้อัตราการอบแห้งลดลง ความช้ืนที่อยู่ระหว่างการอบแห้งด้วยอัตราคงที่และ
อัตราการอบแห้งลดลง เรียกว่า ความช้ืนวิกฤต อัตราการอบแห้งจะค่อยๆ ลดลง
จนกระทั่งไม่เกิดความแตกต่างของความดันไอจะเหลือความช้ืนสุดท้ายเท่ากับ
ความช้ืนสมดุล 

การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีการยอมรับใช้งาน 3 
ลักษณะคือ 

1. การอบแห้งระบบ Passive คือระบบที่เครื่องอบแห้งท างานโดยอาศัย
พลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลมที่พัดผ่าน ได้แก่  

 การตากแห้งโดยธรรมชาติ เป็นการวางวัสดุไว้ที่กลางแจ้ง อาศัย
ความร้อนจากแสงอาทิตย์และกระแสลมในบรรยากาศในการระเหยความช้ืนออก
จากวัสดุ 
 

  
รูปที ่29 การตากแห้งโดยธรรมชาติ 

 
 ตู้อบแห้งแบบได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง วัสดุที่อบจะอยู่ใน

เครื่องอบแห้งที่ประกอบด้วยวัสดุที่โปร่งใส ความร้อนที่ใช้อบแห้งได้มาจากการ
ดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ และอาศัยหลักการขยายตัวเอง อากาศร้อนภายใน
เครื่องอบแห้งท าให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศเพื่อช่วยถ่ายเทอากาศช้ืน 
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รูปที่ 30 ตู้อบแห้งแบบได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง 

 
 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม เครื่องอบแห้งชนิดนี้วัสดุที่

อยู่ภายในจะได้รับความร้อน 2 ทาง คือ ทางตรงจากดวงอาทิตย์และทางอ้อมจาก
แผงรับรังสีดวงอาทิตย์ ท าให้อากาศร้อนก่อนท่ีจะผ่านวัสดุอบแห้ง 
 

  
รูปที ่31 ตู้อบพลังงานแสงอาทติย์แบบมีแผ่นรบัแสงอาทิตยเ์สริม 

 
2. การอบแห้งระบบ Active คือระบบอบแห้งที่มีเครื่องช่วยให้อากาศ

ไหลเวียนในทิศทางที่ต้องการ เช่น จะมีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้มีการ
ไหลของอากาศผ่านระบบ พัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกให้ไหลผ่านแผงรับ
แสงอาทิตย์เพื่อรับความร้อนจากแผงรับแสงอาทิตย์ อากาศร้อนที่ไหลผ่านพัดลม
และห้องอบแห้งจะมีความช้ืนสัมพัทธ์ต่ ากว่าความช้ืน ของพืชผล จึงพาความช้ืน
จากพืชผลออกสู่ภายนอกท าให้พืชผลที่อบไว้แห้งได้ 
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รูปที ่32 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค ์

 
รูปที่ 33 ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับยางพาราและอาหารทะเล 
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รูปที่ 34 เครื่องอบแห้งแบบใช้แผงรับความร้อนโดยใช้พัดลมดดูอากาศร้อน 
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3. การอบแห้งระบบ Hybrid คือ ระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ช่วยในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่สม่ าเสมอ
หรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้ง เร็วขึ้น เช่น ใช้ร่วมกับพลังงาน
เช้ือเพลิงจากชีวมวล พลังงานไฟฟูา วัสดุอบแห้งจะได้รับความร้อนจากอากาศ
ร้อนที่ผ่านเข้าแผงรับแสงอาทิตย์ และการหมุนเวียนของอากาศจะอาศัยพัดลม
หรือเครื่องดูดอากาศช่วย 

 
รูปที ่35 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับหัวเผาความร้อน 

 

 
รูปที่ 36 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตยร์่วมกับชีวมวล 
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รูปที่ 37 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมฮตีเตอร์ไฟฟูา 

 
โครงสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 

รายการ ขนาด 

1. หลังคากรุด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ปลายทุกด้าน
หุ้มอลูมิเนียมต่อชนตามแบบที่ก าหนด 

หนา 6 มม. 

2. ผนังและประตูกรุด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต สีขาว
ใส ปลายทุกดา้นห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียม 

หนา 6 มม. 

3. จันทันโครงหลังคาเป็นเหล็กกล่อง ดัดโค้ง 1”×1”×1.2 มม. 

4. คาน และเสา เป็นเหลก็กล่อง 1”×2”×1.2 มม. 

5. แปรโครงหลังคา เป็นเหล็กกล่อง  1”×1”×1.2 มม. 

6. อกไก่โครงหลังคา 1”×1”×1.2 มม. 

7. เพลทเหล็กยึดโครงสร้างอาคารกับพื้นคอนกรีต หนา 6 มม. ยึดด้วยพุกหล็ก 

8. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 mm. พื้นผิวขดัเรียบ หนา 0.10 cm. 

9. ทาสีกันสนิมทับโครงสร้างเหล็กสองชั้น  

 
โครงสร้างโต๊ะชั้นวางผลิตภัณฑ์ 
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รายการ ขนาด 
1. โครงสร้างรองรับตะแกรงวางผลิตภัณฑ์ เป็นเหล็ก
กล่อง ทาสีกันสนิมทับสองชั้น 

¾”× ¾”× 4”× ½” 
มม. 

2. ตะแกรงวางผลิตภัณฑ์เป็นอลูมิเนียมหรือเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ขนาด
พื้นที่รวมจะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุตามแบบ  

- 

 
พัดลมดูดอากาศ 

รายการ ขนาด 
1. พัดลมดูดอากาศติดกระจก เปิด-ปิด แบบบานเกล็ด Ø 8 นิ้ว AC 220 V. 20 W 
2. แผงโซลาร์เซลล์ชนิดผลึกเดี่ยว Mono-crystaline 50 W 
3. ชุดประจุไฟฟูาและแปลงกระแสไฟฟูา DC เป็น AC 
จ านวน 1 ชุด พร้อมสวิทซ์ เปิด-ปิด พัดลม 

150 W 

4. อุปกรณ์บรรจุในกล่องกันน้ า แบบประตู 2 ชิ้น 
ติดต้ังบนเสาของแผงโซลาร์เซลล์ 

กว้าง 300 mm  
ยาว 450 mm ลึก 150 mm 

 
การใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

1. เตรียมผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาอบแห้ง เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
พริก ขิง ตะไคร้ กระเทียม ฟักทอง เป็นต้น 

2. น าผลิตภัณฑ์ที่เตรียมไว้วางบนตะแกรงอะลูมิเนียม 
3. น าตะแกรงวางบนช้ันวางผลิตภัณฑ์ในเครื่องอบแห้ง 
4. ปล่อยผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้จนกระทั่งผลติภัณฑ์แห้งตามความต้องการจึงน า

ออกจากเครื่องอบ 
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รูปที่ 38 มิติต่างๆ ของโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Greenhouse 
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การบ้ารุงรักษาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
1. ต้องหมั่นตรวจและท าความสะอาดแผ่นโพลีคาร์บอเนตอยู่เสมอโดย

การใช้ผ้าเช็ดหรือฉีดพ่นน้ าหลังคาด้านนอก 
2. หากพบรอยรั่วท่ีแผ่นโพลีคาร์บอเนตให้ใช้ซิลิโคนใสอุดรอยรั่วนั้น 
3. หมั่นตรวจการท างานของพัดลมระบายอากาศอยู่เสมอว่าท างานเป็น

ปกติหรือไม่ เนื่องจากถ้าพัดลมระบายอากาศมีปัญหา จะส่งผลกระทบต่อการ
อบแห้งผลิตภัณฑ์ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ในชุมชน 
2. ได้โรงอบแห้งที่มีประสิทธิภาพและพร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่นๆ 
3. ประชาชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้  
4. ได้ผลิตภัณฑ์สีสวย และสม่ าเสมอ  
5. สะอาดเพราะสามารถควบคุมไม่ให้ฝุุนละอองหรือแมลงเข้าไปได้  
6. ใช้เวลาน้อยกว่าการตากแดดตามธรรมชาติ 
7. ประหยัดพื้นที่ในการตาก เพราะในตู้อบสามารถวางถาดที่จะใส่

ผลผลิตได้หลายถาด หรือหลายชั้น 
8. ประหยัดแรงงาน เพราะไม่ต้องเก็บอาหารที่ก าลังตากเข้าที่ร่มในตอน

เย็นและเอาออกตากในตอนเช้าเหมือนสมัยก่อน ซึ่งมีผลท าให้ต้นทุนในการผลิต
อาหารแห้งลดลง 

 




