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การจัดการพลังงาน 

 การจัดการพลังงาน คือ การทําให้ม่ันใจว่าได้มีการจัดการทรัพยากรพลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร นิยมใช้คําว่า “ การอนุรักษ์พลังงาน

แบบมีส่วนร่วม”การอนุรักษ์พลังงาน คือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผลอย่างจริงจังและมีผลอย่างยั่งยืนนั้น จําเป็นต้อง

วางระบบในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม และปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจ เข้าใจ 

สนใจ และร่วมใจกันทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงไป พร้อมท้ังกําหนดแผนงาน เพื่อให้

เกิดผลตามวัตถุประสงค์ตลอดไป ผลประโยชน์ของการจัดการด้านพลังงานแบ่งออกเป็น

ประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภทด้วยกันคือ ผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์ทางอ้อมหรือ

ผลข้างเคียง โดยกลยุทธ์ในการบริหารพลังงานในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีแนวทางดังนี้คือ ต้อง

มีนโยบายท่ีแน่นอน ต้องมีคนหรือผู้รับผิดชอบ จะต้องกําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ การติดตาม

ผลการดําเนินงาน ต้องมีการเตรียมการ เก็บข้อมูล ประเมินผล การทํางานเก็บข้อมูล

รายละเอียดของผลที่ได้รับจริง ๆ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

หลักการบริหารจัดการด้านพลังงาน (Concept of Energy Management) 

    การท่ีจะบริหารและจัดการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผลอย่างจริงจัง 

และมีผลอย่างย่ังยืน จําเป็นต้องวางระบบในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม และปฏิบัติการอย่าง

ต่อเนื่องด้วยความตั้งใจ เข้าใจ สนใจ และร่วมใจกันทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงไป ซึ่ง

เป็นผู้ท่ีจะวางนโยบายและเป้าหมาย การมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ พร้อมท้ังกําหนด

แผนงาน เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ตลอดไป องค์ประกอบในการบริหารและจัดการท่ี

จะทําให้เกิดผลจริง ๆ นั้น จําเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการท่ีมีความรู้และความเข้าใจใน

การอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริง พร้อมท้ังถ่ายทอดความรู้และทัศนคติต่าง ๆ สู่บุคคลอ่ืน

ทุก ๆ คนท่ีอยู่ในองค์กร เพราะการอนุรักษ์พลังงานมิใช่จะให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติ เป็น

หน้าท่ีร่วมของทุกคนในองค์กรนั้น ถ้าหากขาดความเข้าใจอันถูกต้อง ขาดความร่วมมืออย่าง

จริงจังแล้ว ยากที่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ 

 ความรู้ท่ีจะนํามาใช้ในการอนุรักษ์พลังงานน้ีจะต้องมีความรู้ทางทฤษฎีในด้าน

พลังงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี นอกจากนั้นต้องรู้จักการนําไปปฏิบัติให้ถูกตามขั้นตอนและใน

โอกาสที่เหมาะสมด้วย จึงจําเป็นท่ีคณะหรือผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเป็นผู้เสียสละ หา

หนทางหรือแนวร่วม รวมท้ังเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
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ให้ทุก ๆ คนเกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเกิดจิตสํานึก

ในทางที่ดีในการดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 นอกจากนั้นแล้วในการทําการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องดังกล่าว 

จะต้องมีความพร้อมและมีความคล่องตัวในการท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตนเองหรือ

ผู้เกี่ยวข้องให้สู่การปรับปรุงแก้ไขตามกลไกของอิทธิพลพลังงานโลก หรือทรัพยากรของโลก

ท่ีจะมีความวิกฤตตามเวลาหรือเหตุการณ์ของโลก ซึ่งในบางขณะอาจจําเป็นต้องอนุรักษ์

พลังงานในรูปแบบหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งและในบางขณะอาจจะแปรผัน การอนุรักษ์พลังงาน

รูปอ่ืนในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันไป ดังนั้นการอนุรักษ์น้ีนอกจากจะเป็นศาสตร์หนึ่งแล้วในเชิง

การปฏิบัติจริง ๆ จะต้องมีเชิงศิลปะมาเกี่ยวข้องเพราะการอนุรักษ์มีมนุษย์เกี่ยวข้องอยู่ 

จําเป็นต้องมีศิลป์ในการจูงใจ หรือเปล่ียนแปลง ปรับปรุง จะใช้ระบบหรือกระบวนการใด

กระบวนการหนึ่งถือปฏิบัติตายตัวอยู่ตลอดไปไม่ได้ 

 การบริหารหรือจัดการด้านพลังงานเป็นงานท่ีจําเป็นต้องทําในองค์กร อย่าง

เป็นทีมงาน ทุกคนต้องเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง และผลประโยชน์จะเกิดข้ึน

แก่ส่วนร่วมของคนในองค์กรมีส่วนได้รับผลประโยชน์นั้น ๆ แต่บางคนหรือบางกลุ่มอาจจะ

ได้ผลกระทบบ้างต่าง ๆ กัน เช่น ว่าบางคนอาจจะต้องลดความสะดวกสบายลงบ้าง บางคน

อาจจะถูกกระทบมาก บางคนอาจจะกระทบน้อย หรือบางคนอาจจะไม่ได้รับการกระทบ

อะไร แต่ท่ีแน่นอนคือผลเกิดกับองค์กร การอนุรักษ์พลังงานเป็นการประหยัดต้นทุนการ

ผลิต (Cost Saving) ซึ่งการประหยัดเป็นกําไร 100% คือประหยัดเท่าไรจะได้เท่านั้นและ

ผลประโยชน์นี้เกิดแก่องค์กร คือเป็นผลประโยชน์ของทุก ๆ คนนั่นเอง 

 การบริหารและการจัดการอนุรักษ์พลังงานไม่เพียงแต่การทําผลประโยชน์ให้

เกิดกับองค์กรเท่าน้ัน ยังเป็นการทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเพราะพลังงานต่าง ๆ เป็น

ตัวแปรสําคัญในการทําให้เศรษฐกิจของประเทศชาติจะดีหรือเลวลง เพราะพลังงานต่าง ๆ 

เป็นค่าใช้จ่ายหรืองบดุลการค้าของประเทศชาติ การสร้างพลังงาน หรือวัตถุดิบในการแปลง

พลังงานต่าง ๆ เป็นเงินทองท่ีประเทศชาติต้องใช้จ่าย กําหนดใครใช้พลังงานไม่เกิดประโยชน์

อย่างเต็มท่ีก็เปรียบเหมือนว่าเราท้ิงให้เสียโดยเปล่าประโยชน์ ค่าใช้จ่ายหรือเงินท่ีผลิต

พลังงานก็ได้ประโยชน์กลับคืนมา และพลังงานบางอย่างต้องซื้อมาจากต่างประเทศอีก 

ประโยชน์การจัดการด้านพลังงาน (Benefit of energy management) 

 การบริหารงานทุกอย่างถ้าหากมีการดําเนินการอย่างถูกต้อง เป็นขั้นเป็นตอน 

เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ย่อมก่อให้เกิดผลดีอย่างแน่นอน เช่นการอนุรักษ์พลังงานก็
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เช่นเดียวกัน การอนุรักษ์มิใช่การห้ามใช้ หรือไม่ให้ใช้ แต่การอนุรักษ์ คือ การใช้งานอย่าง

คุ้มค่า การใช้งานคุ้มค่าก็คือผลประโยชน์ท่ีได้รับ ซึ่งสามารถแบ่งผลประโยชน์ของการ

จัดการด้านพลังงานออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภทด้วยกันคือ ผลประโยชน์โดยตรง 

(Direct benefit) และ ผลประโยชน์ทางอ้อม ( ฺBy product) หรือผลข้างเคียง (Side effect) 

 1. ผลประโยชน์ของการจัดการด้านพลังงานโดยตรงมีอยู่ 3 ระดับ คือ 

  1.1 ผลประโยชน์ในระดับองค์กร (Organizing benefit) 

  ผลประโยชน์ในระดับองค์กร คือผลประโยชน์ท่ีองค์กรนั้น ๆ ได้ทําโครงการ

อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ในการผลิตสินค้า หรือการ

บริหารธุรกิจนั้น ๆ การอนุรักษ์พลังงานคือการประหยัดใช้ ผลของการประหยัดใช้ คือการ

ทํากําไรเต็มมูลค่า คือ 100% กล่าวคือ ปกติถ้าไม่มีการอนุรักษ์หรือไม่ทําการประหยัด ส่วน

นั้นก็เป็นส่วนเกินของการใช้ประโยชน์ ซึ่งถูกทิ้งเสียหายไปโดยไร้ประโยชน์ การประหยัดก็คือ

การป้องกันมิให้เสียหายไป ยังคงเก็บรักษาไว้ใช้เป็นประโยชน์ได้ คือการได้มาอย่างท่ีเรียกว่า 

ไม่ได้ลงทุนลงแรง คือได้เปล่า ๆ นั้นนั่นเอง 

 การประหยัดพลังงานจะบังเกิดผล ผลโดยตรงก็คือพลังงานเป็นปัจจัยของการ

ดําเนินการผลิตและธุรกิจอ่ืน ๆ การประหยัดพลังงานก็คือการลดตนทุนการผลิตอย่างหนึ่ง 

(Output cost reduction) การลดต้นทุนการผลิต เน้นการกําหนดราคาสินค้า ซึ่งมีกระแสการ

แข่งขันอย่างรุนแรงในส่วนแบ่งการตลาด ผู้ท่ีสามารถทําต้นทุนการผลิตข้ึนก่อนย่อมจะ

ได้เปรียบในการแข่งขันในส่วนแบ่งการตลอดอย่างแน่นอน 

 นอกจากนั้นกําหนดมีการบริหารและจัดการด้านพลังงานอย่างมีระบบที่ดี มี

กระบวนการท่ีรัดกุมท่ีแน่นอนแล้ว ยังจะทําให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตกับการ

ใช้พลังงานได้ คือจะรู้ได้ว่าผลผลิตน้ีหน่วยหน่ึงต้องใช้พลังงานเท่าไร เป็นมาตรฐานบ่ง

ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการผลิต เม่ือไรก็ตามเม่ือมีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตเพิ่มขึ้น

ก็แสดงว่า ประสิทธิภาพการผลิตต่ําลงจําเป็นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ ปรับปรุง แก้ไข 

 

 1.2 ผลประโยชน์ในระดับประเทศชาติ คือในภาคอุตสาหกรรมจําเป็นต้องอาศัย

พลังงานจากส่วนกลางหรือรัฐ แม้แต่การดําเนินธุรกิจบางอย่างสามารถจะทําการผลิต

กระแสไฟฟ้าใช้เอง แต่เชื้อเพลิงท่ีนํามาใช้ในการผลิตนั้น ก็ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ 

เคร่ืองจักรอุปกรณ์ก็ส่ังเข้ามาจากต่างประเทศ การท่ีใช้พลังงานอย่างประหยัด หรือใช้ให้

เกิดประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็จะเป็นการประหยัดเงินตรา ท่ีจ่ายออกไป
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ต่างประเทศได้ เป็นการลดการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ นั่นคือเป็นการรักษา

เศรษฐกิจประเทศชาติให้ดีขึ้น 

 นอกจากนั้นยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานในประเทศอีกด้วย 

ประเทศไทยยังมีพลเมืองท่ีมีมาตรฐานการเป็นอยู่ต่างกันมาก รัฐไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือ

และบริการให้ความสะดวกได้ท่ัวถึง ยังมีพลเมืองท่ีมาตรฐานการเป็นอยู่ต่ํามาก ๆ ยัง

ต้องการพลังงานเหล่านั้นอยู่ แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มท่ีมีมาตรฐานการเป็นอยู่ดีเพียบพร้อม

ด้วยความสะดวกสบาย ก็ใช้พลังงานบริการความสะดวกให้แก่คนเองและพวกพร้อง อย่าง

สะดวกสบายและเหลือเฟือ ถ้าหากช่วยกันประหยัดคนละเล็กละน้อยก็สามารถแบ่งปันให้

เพื่อนร่วมชาติเราได้มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งพลังงานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่เขา

เหล่านั้นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างมหาศาล 

 1.3 ผลประโยชน์โดยรวมของโลก  

 เนื่องจากประชากรในโลกมีมากเพ่ิมข้ึนทุกวันและรวดเร็ว แต่ถ้าคิดดูให้ดีแหล่ง

พลังงานยังมีเท่าเดิม มีแต่วันจะหาแหล่งพลังงานท่ีมีอยู่จํากัดเองข้ึนมาใช้กันอยู่ตลอดเวลา 

กําหนดช่วยกันใช้พลังงานตามสบาย ใช้ท้ิงใช้ขว้าง ปล่อยท้ิงไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่รู้จัก

ประหยัด ค่อย ๆ ใช้ สักวันหนึ่งพลังงานในโลกน้ีจะต้องหมดลงอย่างแน่นอน การถ้ากว่า 

รู้จักประหยัด รู้จักใช้ให้พอเพียง ก็สามารถยืดเวลาการหมดหรือการขาดแคลนเชื้อเพลิงลง

ได้ 

 ถ้าเรามาคิดให้ไกลหรือเปิดใจกว้างดูตามความเป็นจริงแล้ว ในขณะท่ีเรียกว่า 

ยังพอมีพลังงานในโลกน้ีอยู่ ยังมีการแก่งแย่งรบราฆ่าฟันกันเพื่อแย่งพลังงาน ถ้าหาก

พลังงานขาดแคลนลงไม่ต้องถึงกับหมดเกลี้ยง สภาพการเป็นอยู่ในโลกน้ีจะต้องเดือดร้อนไป

ทุกหัวระแหง เนื่องจากแย่งพลังงานกัน ผู้มีอํานาจ ผู้มีกําลัง ผู้มีอาวุธ หรือเก่งกว่าย่อมจะ

ขับไล่ ทําลาย หรือฆ่าผู้ด้อยกว่าเพ่ือตนเองจะได้พลังงานเหล่านั้นมาใช้เพื่อบริการความ

สะดวกสบายแก่ตนเอง นั่นคือ จะต้องเกิดสงครามแย่งพลังงานข้ึนในโลกน้ี เม่ือเกิดสงคราม

พลังงานโลก ใครจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสงบ สันติสุข การอนุรักษ์และการประหยัด

พลังงานโดยการจัดการอย่างมีระบบและถูกต้องน้ีจะยืดการใช้ทรัพยากรพลังงานของโลก

ให้ยืนยาวไปได้ เป็นการป้องกันมิให้เกิดความรุนแรง หรือเหตุร้ายในการแย่งพลังงานเกิดข้ึน

ในโลกได้ 
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 2. ผลประโยชน์ทางอ้อม ( ฺBy product) หรือผลข้างเคียง (Side effect) 

 ผลประโยชน์ในการจัดการด้านพลังงาน ท่ีเราสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์

โดยตรง แล้วผลท่ีออกมาย่อมจะมีผลกระทบอันอ่ืนเกิดข้ึน ซึ่งจะเป็นผลทางอ้อม หรือ

ผลข้างเคียงก็ได้ ซึ่งเราต้องไม่ลืมว่าพลังงานท่ีใช้อยู่บางอย่างก็มาจากสสาร บางอย่างท่ีเป็น

พลังงานแล้ว ก็จะเปล่ียนแปลงสภาพเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น การประหยัดพลังงานก็จะเกิด

ประโยชน์ทางอ้อมได้ หรือเกิดผลข้างเคียงได้ ซึ่งจะจําแนกเป็น 4 อย่าง คือ การรักษา

สภาพแวดล้อม (Environment control) การพัฒนาบุคลากร (Personal development) การ

รักษาประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร (Machinery efficiency maintaining) และการทําชื่อเสียง

และสังคม (Honk and society) 

 2.1 การรักษาสภาพแวดล้อม 

 อย่าลืมว่าพลังงานท่ีใช้ไปย่อมจะเกิดของเสีย ของเหลือใช้ หรือแปลงสภาพใน

ของส่ิงท่ีไม่ต้องการคือกากของเสีย (Exhaust) ของนํากลับมาใช้งานได้(Recycle able) และ

ของท้ิง (Waste) 

 2.1.1 ของเสีย คือจากการใช้พลังงานก็จะเกิดมีของเสีย ของเสียจะเกิดมากเกิด

น้อยข้ึนอยู่กับลักษณะการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน หรือใช้พลังงานให้เกิด

ประโยชน์แค่ไหน ถ้าใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็มีของเสียมาก เม่ือมีของเสียมากก็เกิด

ผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมมาก หรือทําให้ส่ิงแวดล้อมเสียหายหรือเส่ือมไป ลองมาดูตัวอย่าง

อาจจะมองเห็นได้ชัด 

  - ปล่องควันหม้อไอน้ํา ถ้าการเผาไหม้ประสิทธิภาพไม่ดี ก็เปลืองน้ํามัน การ

เปลืองน้ํามันทําให้ควันดีมีเขม่า ทําให้บรรยากาศเสีย และทําให้เกิดความสกปรก 

  - อีกอย่างหนึ่งท่ีเห็นได้ชัดเจนคือรถยนต์ ถ้าหากเคร่ืองยนต์ประสิทธิภาพไม่

ดี รถกินน้ํามัน ไอเสีย มีควันดํา ทําให้มลภาวะเสีย อากาศเสีย ถ้าเรารู้จักขับรถ ท่ีความเร็ว

พอเหมาะและบํารุงรักษารถให้มีสภาพใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพก็จะเกิดการประหยัดและ

รักษาสภาพแวดล้อมไปด้วย 

  2.1.2 นํากลับมาใช้งานได้ พลังงานท่ีเหลือใช้จําเป็นต้องรู้จักรหนทางนํา

กลับมาใช้ประโยชน์ จนหมดส้ิน ถ้าหากปล่อยท้ิงไปจะไม่ทําให้ประหยัดหรือไม่อนุรักษ์

พลังงานแล้ว ยังจะทําให้สภาพแวดล้อมเสียหาย เส่ือมเสีย หรือทรุดโทรมอีกด้วย มาดู

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน 
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 - น้ํามันเก่าหรือน้ํามันล้างเคร่ือง ถ้าเขาท้ิงอาจจะทําให้ดินเสีย ต้นไม้ตาย เทลง

น้ําอาจทําให้น้ําเสีย น้ําขาดออกซิเจน สัตว์น้ําหายใจไม่ได้ พืชน้ําตาย ควรจะนํากลับมาใช้ 

กรองหรือแยกสารแขวนลอยออกแล้วนํามาใช้งานใหม่ หรือนําไปใช้กับน้ํามันเตาของหม้อ

ต้มไอน้ําก็ได้ 

 - น้ําร้อน จากหม้อไอน้ํา หรือจากไอน้ํากล่ันตัวเป็นน้ํา ควรนํามาใช้งานเพ่ือ

แทนพลังงาน ความร้อน หรือนําน้ํามันมาป้อนเข้าหม้อไอน้ําใหม่ เป็นการประหยัดพลังงาน 

แต่ถ้าปล่อยท้ิงไปผลกระทบคือ ปล่อยท้ิงต้นไม่พืชผักเสียหาย เกิดความร้อนหรือท้ิงลงนํ้า 

สัตว์หรือพืชในน้ําตาย น้ําจะร้อนมีอุณหภูมิสูง จะขาดออกซิเจน เป็นต้น 

 2.1.3 ของท้ิง (Waste) หรือของท่ีแปลงสภาพจากการใช้พลังงาน พลังงาน

อาจจะแปลงสภาพถ้าหากใช้งานเกินความต้องการ แล้วจะมีของเสียออกมาซึ่งจําเป็นต้อง

เสียหรือท้ิงไป ทําให้เกิดผลกระทบกับสภาพแวดล้อม ทําให้สภาพแวดล้อมเส่ือม เสีย

สมดุลย์ เช่นตัวอย่าง 

 - เคร่ืองปรับอากาศตามบ้าน ตามอาคารต่าง ๆ ท่ีใช้พลังงานทําการเปล่ียน

สภาพ เอาความเย็นถ่ายเทลงในห้องหรืออาคารท่ีทํางาน ส่วนความร้อนระบายท้ิงไปใน

บรรยากาศ การประหยัดคือต้องการความเย็นพอประมาณ พอสมควร ไม่มากเกินไป ความ

ร้อนที่ถ่ายเทท้ิงไปก็เป็นสัดส่วนตามความเย็นในห้อง ถ้าหากไม่มีการอนุรักษ์หรือประหยัดก็

จะทําให้ห้องหรืออาคารเย็นมาก ความร้อนท่ีต้องถ่ายเทท้ิงก็มากด้วย นอกจากไม่จัดการ

อนุรักษ์พลังงานแล้ว ยังทําให้บรรยากาศท่ัวไปภายนอกร้อนระอุ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 - อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ไฟแสงสว่าง การทําให้เกิดแสงสว่างก็ย่อมเกิดความ

ร้อนเช่นเดียวกัน การใช้พลังงานแสงสว่างในอาคารอาคาร หรือสถานท่ีทํางาน ก็ย่อมจะเกิด

ความร้อนข้ึนเมื่อไม่รู้จักใช้งานให้พอเหมาะพอดี ก็ย่อมทําให้เกิดผลเสียเพราะความร้อน

นอกจากจะทําลายบรรยากาศแล้ว อาจจะต้องทําให้เคร่ืองปรับอากาศทํางานหนักข้ึนอีก

ด้วย 

 การบริหารจัดการพลังงาน 

 การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการพลังงานนี้ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจง่ายๆ สามารถนําหลักการท่ีช้ีแจงไว้นําไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ได้ระบบการจัด

การพลังงานท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการจัดการพลังงาน 

 การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเป็นภารกิจท่ีสามารถดําเนินการอย่างเป็น

ขั้นตอน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน 
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 1. การกําหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน 

 2. การประเมินสถานะเบื้องต้น 

 3. การกําหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ์ 

 4. การประเมินศักยภาพด้านเทคนิค 

 5. การกําหนดมาตรการ เป้าหมาย และการคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 

 6. การจัดแผนปฏิบัติการ 

 7. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 8. การทบทวนผลการดําเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

พลังงานทดแทน 
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พลังงานทดแทน    

  พลังงานทดแทนเป็นพลังงานทางเลือกสําหรับวิกฤตการณ์พลังงานในปัจจุบัน  ทุก

ประเทศท่ัวโลกต่างให้ความสนใจ ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง จึง

เกิดเทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทนมากมาย  เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจจึงแบ่ง

เทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

สําหรับผลิตไฟฟ้า   เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสําหรับผลิตความร้อน และเทคโนโลยี

พลังงานทดแทนสําหรับผลิตเชื้อเพลิง 

   
รูปที่  1 กลุ่มของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

1. เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสําหรับผลิตไฟฟ้า 

 เทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทนสําหรับผลิตไฟฟ้าสามารถแบ่งตามแหล่งพลังงาน

ได้ดังนี้     

- พลังงานแสงอาทิตย์ 

- พลังงานชีวมวล 

- พลังงานน้ํา 

- พลังงานลม 

- พลังงานกระแสน้ํา 

- พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง 

- พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

- พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง 
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1.1 พลังงานแสงอาทิตย์  

            พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานต้นกําเนิดของโลก เป็นพลังงานสะอาด และไม่มี

วันหมดไปจากโลก ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีมีศักยภาพทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์  

ซึ่งประเทศไทยต้ังอยู่บริเวณเส้นศูนย์กําลังสูตร มีแสงอาทิตย์สมํ่าเสมอตลอดท้ังปี จาก

การศึกษาของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานพบว่าค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉล่ียรายวันของ

ประเทศไทยอยู่ท่ีประมาณ 5 kWh/m2.day ซึ่งหากคํานวณค่าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบ

ลงบนพ้ืนท่ีของประเทศไทย (514   109 ตารางเมตร  หรือประมาณ 320 ล้านไร่) ตลอดท้ังปี

แล้วจะมีค่าประมาณ 940,000  103 GWh/year จะพบว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ท่ีตก

กระทบบนพ้ืนท่ีของประเทศไทยยังมีค่าสูงกว่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

ประมาณ 9,400 เท่า แม้ว่าจะไม่สามารถใช้พ้ืนท่ีท้ังหมดในการรับพลังงานจาก

แสงอาทิตย์เพ่ือนํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า  แต่จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 

2541 พบว่ามีพ้ืนท่ีอยู่ถึงประมาณ 3.5 ล้านไร่ (5.60 x 109 ตารางเมตร)  เป็นพ้ืนท่ีรกร้าง

ว่างเปล่ามิได้ถูกใช้ประโยชน์ ซึ่งจากคํานวณค่าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบบนพ้ืนท่ีน้ี

แล้วจะมีค่าประมาณ 10,000 x 103 GWh/year ซึ่งก็ยังมีค่ามากกว่าปริมาณความต้องการ

พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยอยู่ถึง 100 เท่า  

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ์

           การนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การใช้

ประโยชน์ในรูปของพลังงานความร้อน (Solar Thermal) และการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นพลังงานไฟฟ้า (Solar Electric) โดยแต่ละกลุ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้มีการใช้

ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานจาก

ฟอสซิลและไม่ทําให้เกิดปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม  

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของไฟฟ้า 

           การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของไฟฟ้ามีเทคโนโลยีท่ีใช้ในการเปล่ียน

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง คือ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งใน
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ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมใช้กันมากข้ึน เพราะการติดตั้งและการดูแลรักษาค่อนข้างสะดวก อีกท้ัง

อายุการใช้งานค่อนข้างยาวนานคือประมาณ 20 ปี ระบบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซลล์

แสงอาทิตย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ            

(PV Standalone System) และระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับสายส่ง (PV Grid 

Connected System) ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีอุปกรณ์ประกอบเช่น เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 

(Inverter) เคร่ืองควบคุมประจุแบตเตอร่ี (Charge Controller) แบตเตอรี่ (Battery) เป็นต้น 

และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนสูง (High – temperature) เพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้า ได้แก่ รางพาราโบลิก จานรวมแสง และหอคอยรวมแสง ปัจจุบันการ

ประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ มีอยู่มากมาย ดังนั้นในท่ีน้ีจะขอ

กล่าวถึงเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เฉพาะบางอย่างท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ และกําลังได้รับ

การพัฒนาท้ังในเชิงพาณิชย์และงานวิจัยต่างๆ    

 
 

รูปที่ 2 การจําแนกการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตยใ์นรูปของไฟฟ้า 
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ตารางที่ 1.1 การประยุกต์ใช้งานเซลลแ์สงอาทิตย ์

การคมนาคม ทางทะเล แสงไฟประภาคาร แสงไฟของทุ่นลอย 

ทางบก  ไฟสัญญาณข้างถนน   ไฟสัญญาณพื้นถนน    ไฟสัญญาณ

ให้รถไฟ    โคมไฟบนทางด่วน โทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางด่วน    กล้อง

วิดีโอข้างถนน    พัดลมระบายอากาศที่หน้าต่าง / หลังคารถ     

ทางอากาศ  ดวงไฟสิ่งกีดขวางในท่ีสูง 

การสื่อสาร สถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์บนภูเขาสูง    เครื่องวัดพยากรณ์

อากาศ    กล้องตรวจความปลอดภัยที่เขื่อน   โทรศัพท์มือถือ   

โทรศัพท์ทหาร 

อุปกรณ์นอก

อาคาร 

โคมไฟถนน   โคมไฟสนามหญ้า   โคมไฟประตร้ัูว  โคมไฟป้าย

รถเมล์   โคมไฟตู้โทรศัพท์   โคมไฟป้ายประกาศ   โคมไฟป้ายลี้ภัย  

โคมไฟหอนาฬิกา   หอนาฬิกา  เครื่องขยายเสียง    ป๊ัมสูบน้ํา   

ประตูร้ัวไฟฟ้า  ประตูบ้านไฟฟ้า    โคมไฟติดผนังอาคารเสริมงาน

สถาปัตกรรม    โคมไฟติดตั้งท่ีหลังคาสระว่ายน้ํา     โคมไฟติดตั้งท่ี

หลังคาสนามกีฬา          

การอวกาศ ดาวเทียม    สถานีอวกาศ   ยานอวกาศเดินทางไกล 

การประมง เครื่องกระตุ้นการแพร่พันธ์สัตว์น้ําในทะเลด้วยเสียงและแสงไฟ    

โคมไฟล่อปลาในทะเล    โคมไฟหาปลาในทะเล  ห้องเย็นเกบ็สัตว์

ทะเล   เป่าลมลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อกระตุ้นการแพร่พันธ์ 

การเกษตร

กรรม 

ป๊ัมสูบน้ํา   แสงไฟกรีดยางพารา  บ้านชาวสวนยาง   หุ่นไล่การ้อง

ไล่นก   ห้องอบ / เป่าพืชให้แห้ง  เครือ่งนวดข้าวกลางทุ่งนา   การ

ชลประทาน  ระบบฉีดพ่นน้ํา 

การวัดและ

รักษา 

สิ่งแวดล้อม 

เครื่องวัดอุณหภูมิทะเล   เครื่องวัดความเค็มน้าํทะเล    เครื่องวัด

ความเร็วน้ําทะเล   เครื่องวัดความสูงของคล่ืนน้ําทะเล   เครื่องวัด

ฝุ่นในอากาศ   เครื่องวัดระบบเสียง / ควัน  เครื่องวัดละอองเกษร



ห น้ า  | 12 

 

ดอกไม้  (  ป้องกันโรคภูมิแพ้  )   เป่าลมลงบ่อน้ํา  / คลอง 

การแพทย ์ ตู้เย็นเก็บยาและวัคซีน   โคมไฟสถานีอนามัย    วิทยุส่ือสาร 

การบันเทิง เรือมอเตอร์     โคมไฟแคมป์    วิทยุส่ือสาร   โทรทัศน์    โคมไฟ

บ้านพักตากอากาศ   เครื่องบิน   เครื่องร่อน   รถยนต์ไฟฟ้า    ของ

เล่นไฟฟ้า   รถไฟฟ้าสนามกอล์ฟ หมวกติดพัดลม 

ระบบไฟฟ้า ต่อเข้าระบบของการไฟฟ้าฯ     หมู่บ้านห่างไกล    โรงเรียนห่างไกล   

สถานีอนามัยห่างไกล 

ภายในอาคาร เครื่องคิดเลข     นาฬิกาข้อมือ    ของเล่น   ประต ู– หน้าต่างผลิต

ไฟฟ้าได้   พัดลมระบายอากาศที่หน้าต่าง 

ติดตั้งบน

หลังคา 

จ่ายไฟฟ้าให้บ้าน    หลอดแสงสว่าง   ตู้เย็น   โทรทัศน์   

เครื่องปรับอากาศ 

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อนสงูเพ่ือผลิตไฟฟ้า (High – 

Temperature) 

            ระบบท่ีเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความร้อนสูง (High – temperature) เพ่ือท่ีจะ

นําไปผลิตไฟฟ้านั้นมีดังต่อไปนี้ 

- ระบบรางพาราโบลิก (Parabolic Trough) 

- ระบบหอคอยพลังงาน (Power Tower หรือ Central Receiver Concentrator) 

- ระบบจานรวมแสง (Dish Stirling Engine) 

 Parabolic Trough  

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 โรงไฟฟ้าจากพาราโบลิก 



ห น้ า  | 13 

 

โรงไฟฟ้าจากรางพาราโบลิก ถูกพัฒนาและติดตั้งข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1983 

ณ บริเวณทะเลทรายโมจาวี ซึ่งอยู่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย

บริษัท ลุซอินเตอร์เนชันแนล (Luz International) โดยมีขนาดกําลังการผลิต 13.8 เมกะวัตต์ 

และหลังจากนั้นได้มีการพัฒนาสร้างโรงไฟฟ้าในรูปแบบเดียวกันอีก 8 ชุด ซึ่งมีขนาดกําลัง

การผลิตแตกต่างกัน โรงไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน 9 โรงน้ีคือโรงสุดท้ายมีขนาดกําลังการ

ผลิตถึง 80 เมกะวัตต์ มีพ้ืนที่ของรางพาราโบลิกท้ังส้ิน 464,000 ตารางเมตร ท้ังหมดถูก

สร้างแล้วเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1990       

หลักการทํางานของระบบ 

 
รูปที่ 4 แผนภาพของระบบพาราโบลิก 

 

ระบบ Parabolic through เป็นระบบท่ีใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ ซึ่งอาศัยหลักการ

รวมแสงของกระจกโค้งส่งไปยังท่อรับแสงซ่ึงอยู่ท่ีตําแหน่งกึ่งกลางของแผ่นสะท้อนพาราโบลิ

กระบบพาราโบลิก เป็นระบบปิดโดยใช้ของไหลนําความร้อนไปแลกเปล่ียนความร้อนใน

อุปกรณ์กําเนิดไอเพ่ือให้ก๊าซทํางาน (Working gas) ท่ีทําหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนซ่ึงอยู่ใน

สถานะของของเหลวความดันต่ําเปลี่ยนสถานะเป็นไอที่ความดันสูง จากนั้นของไหลนํา

ความร้อนจะไหลวนกลับเพื่อกลับมารับความร้อนใหม่ ส่วนอินทรีย์สารซึ่งอยู่ในสถานะ

เป็นไอความดันสูงจะถูกนําไปใช้ในระบบกังหันไอเพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งในระบบผลิตไฟฟ้าน้ี

เป็นระบบปิด เช่นกัน และอินทรีย์สารท่ีใช้งานผ่านกังหันไอแล้วนําไปหล่อเย็นเพื่อนําไปใช้

แลกเปล่ียนความร้อนใหม่ 
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             Power Tower   หรือ Central Receiver Concentrator  

 
รูปที่ 5 ระบบ Power Tower 

หลักการทํางานของระบบ 

 
 

รูปที่ 6 แผนภาพของระบบ Power Tower 

ระบบอาศัยหลักการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์จาก เฮลิโฮสเตท  มีร่วมกันท่ีจุดเดียว

เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นยังตัวรับการสะท้อนรังสี (Receiver) จากนั้นถ่ายเทความร้อนให้กับ

สารทํางานเม่ือสารทํางานได้รับก็จะเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอท่ีมีความดันสูงคับกังหันไอ 

(Steam Turbine) หมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้า  
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ระบบ Dish  Sterling  Engine  

 
รูปที่ 7 ระบบ Dish Sterling Engine 

หลักการทํางานของระบบ 

 

 

 

       

 

รูปที่ 8 แผนภาพของระบบ Dish Sterling Engine 

 

1.2 พลังงานชีวมวล 

            ชีวมวล หมายถึง วัสดุอินทรีย์ซ่ึงสามารถเปล่ียนเป็นพลังงานได้ หรือกล่าวได้ว่าเป็น

เชื้อเพลิงเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมนุษย์นํามาใช้ในการทําอาหารและให้ความร้อน ชีวมวลสามารถพบ

ได้รอบๆ ตัวเรา เช่น ต้นไม้ หญ้า และพืชทะเลต่างๆ นอกจากน้ียังรวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทาง

การเกษตร ชีวมวลเกิดข้ึนจากพืชหรือสิ่งมีชีวิตท่ีเติบโตผ่านการสังเคราะห์แสงโดยท่ีพืช

สังเคราะห์คาร์บอนไดออกไซค์ และน้ําเกิดเป็นคาร์โบไฮเดรต (น้ําตาล) เคมีท่ีก่อเกิดจะกัก

เก็บพลังงานแสงอาทิตย์และทําให้เกิดบล็อคโครงสร้างของชีวมวล 
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ประเภทของชีวมวล 

ชีวมวลสามารถนํามาใช้เป็นวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานสามารถ

จัดแบ่งได้  5 ประเภทตามลักษณะของแหล่งที่มาได้ดังนี้ 

         - เชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (Agricultural wastes) เช่น 

แกลบ ฟางข้าว ซังข้าวโพด กากมันสําปะหลัง เปลือกถ่ัวลิสง เปลือกมะพร้าว เมล็ดฝ้าย 

เมล็ดนุ่น เป็นต้น 

- เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีได้จากอุตสาหกรรม (Industrial waste) เช่น ชานอ้อยท่ีได้จาก

กระบวนการผลิตน้ําตามกากสับประรดจากโรงงานสับประรดกระป๋อง น้ําเสียท่ีได้จากโรงงาน

ทําแป้งมัน และแป้งมันสําปะหลัง เป็นต้น 

- เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีได้จากส่ิงเหลือใช้จากคนและสัตว์ (Domestics waste) เช่น 

เชื้อเพลิงท่ีได้จากขยะเทศบาลและมูลสัตว์ เป็นต้น 

- เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีได้จากน้ํา (Aquatic biomass) ซึ่งจัดเป็นประเภทเชื้อเพลิงท่ีมี

ปริมาณความชื้นค่อนข้างสูง ได้แก่ สาหร่าย และผักตบชวา เป็นต้น 

- เช้ือเพลิงชีวมวลท่ีได้จากส่วนเหลือของไม้ (Forest residues) เช่น เศษไม้ เปลือกไม้ 

กิ่งไม้ และขี้เล่ือย เป็นต้น 

 

1.3 พลังงานนํ้า 

  พลังงานแสงอาทิตย์ทําให้น้ําบนพ้ืนโลกระเหยและรอยตัวข้ึนสูง เม่ือไอน้ําใน

บรรยากาศกล่ันตัวเป็นฝน ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกทําให้ไหลลงสู่ท่ีต่ํา พลังงาน

น้ําจึงเกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานศักย์จากความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของ

โลกการนําเอาพลังงานน้ํามาใช้ประโยชน์ทําได้โดยให้น้ําไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ํา พลังงานศักย์

ของน้ําถูกเปล่ียนเป็นพลังงานจลน์ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปล่ียนนี้คือ  กังหันน้ํา (Turbines) น้ํา

ท่ีมีความเร็วสูงจะผ่านเข้าท่อแล้วให้พลังงานจลน์แก้กังหันน้ํา ซึ่งหมุนขับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

กังหันน้ําจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ได้ 2 ประเภท คือกังหันน้ําประเภทหัวฉีด (Impulse 
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turbines) และกังหันน้ําประเภทอาศัยแรงปฏิกิริยา (Reaction turbines) กังหันน้ําประเภท

หัวฉีดเป็นแบบหมุนได้ด้วยแรงกระแทกจากน้ําท่ีพุ่งออกมาจากหัวฉีด     

ตารางที่ 1.2 ชนิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนํ้าตามขนาดกําลังการผลิต 

Hydro Type Scale Applications 

Large – hydro More than 100 MW  Grid connected 

Medium – hydro 15 – 100 MW Grid connected 

Small – hydro 1 – 15 MW Grid connected 

Mini – hydro 100 kW ≥  1MW Stan alone or Grid 

connected 

Micro – hydro 5 kW  ≥ 100 kW Grid connected 

Pico – hydro 100 W ≥  5 kW Stan alone  

 

หลักการทํางาน 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ําน้ีทําได้โดยอาศัยพลังงานของนํ้าตกตามธรรมชาติ 

หรือน้ําตกท่ีเกิดจากการดัดแปลงสภาพธรรมชาติ การสร้างเขื่อนกั้นน้ําและให้น้ําตกไหล

ผ่านกังหันน้ําซึ่งติดอยู่บนเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากําลังงานน้ําท่ีได้จะข้ึนอยู่กับความสูงของน้ํา

และอัตราการไหลของน้ํา    

 
รูปที่ 9 โรงไฟฟ้าพลังงานนํ้า 
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รูปที่ 10 หลักการทํางานของระบบ Pico Hydro 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ํา Pico - hydro  

   
รูปที่ 11 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานนํ้า Pico – hydro 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ําขนาดจ๋ิว (Pico hydro system) มีขนาดกําลังผลิตไฟฟ้า

สูงสุดไม่เกิน 5 kW ไฟฟ้าท่ีผลิตได้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ัวไป เช่น หลอดไฟแบบ

ประหยัดพลังงานโทรทัศน์ เคร่ืองเล่น CD/DVD ส่วนประกอบสําคัญของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

Pico hydro คือ Generator Turbine ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันตามกําลังการผลิตของ Generator 

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ําอาศัยการไหลของน้ําจากท่ีสูงสู่ท่ีต่ําพลังงานศักย์สูงของน้ําถูก

เปล่ียนเป็นพลังงานจลน์ด้วยกังหันน้ําแล้วหมุนให้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานกลเป็น

พลังงานไฟฟ้า  
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ส่วนประกอบระบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานนํ้าขนาดจิ๋ว 

A: แหล่งน้ําท่ีใช้เป็นกระแสน้ําตามธรรมชาติ, คลองชลประทาน หรืออาจเป็นลําน้ํา

ท่ีแยกส่วนจากแม่น้าํ   

B: แหล่งเกบ็น้ํา เพื่อเกบ็น้ําสําหรับสํารองใช้ในฤดูแล้ง 

C: ท่อนําน้ํา น้ําไหลจากแหล่งเก็บน้าํผ่านท่อเข้าสู่กังหัน โดยปลายท่อออกแบบเป็น

หัวฉีด 

D: กังหนัและเครื่องกาํเนิดไฟฟ้า น้าํจากท่อนําน้ํา ไหลเข้าสู่กังหัน ทําให้กังหันซึ่งต่อ

อยู่กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมุน เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะแปลงพลังงานการหมุนนี้ไปเป็น

พลังงานไฟฟ้า 

E: ชุดควบคุมกระแสไฟฟ้า ต่ออยู่กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ทําหน้าท่ีควบคุมให้การ

ผลิตกระแสไฟฟ้าสมดุลกับภาระที่ต่อกับระบบ ช่วยป้องกันการเปล่ียนแปลงของ

แรงดันไฟฟ้า    

   F: ภาระทางกล ได้แก่ เครื่องจักรท่ีต่อพ่วงเข้ากับเพลาของกังหัน เพื่อนําพลังงาน

การหมุนของกังหันไปใช้โดยตรง  

G: ระบบสายส่ง เชื่อมระบบ เพื่อนํากระแสไฟฟ้าเข้าสู่ครัวเรือนผู้ใช้ 

   H: ภาระ ได้แก่ ภาระทางไฟฟ้าที่เกิดเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน  

 

หลักการทํางาน 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าน้ีทําได้โดยอาศัยพลังงานของน้ําตก  ออกจากน้ําตาม

ธรรมชาติ หรือน้ําตกท่ีเกิดจากการดัดแปลงสภาพธรรมชาติ การสร้างเขื่อนกั้นน้ําและให้

น้ําตกไหลผ่านกังหันน้ําซึ่งติดอยู่บนเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากําลังงานน้ําท่ีได้จะข้ึนอยู่กับความสูง

ของน้ําและอัตราการไหลของน้ําท่ีปล่อยลงมา    
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ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานนํ้า Micro – hydro 

  
รูปที่ 12 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานนํ้า Micro – hydro 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ํา Micro – hydro มีขนาดกําลังผลิตไฟฟ้า 5 kW ≥ 100 kW 

ไฟฟ้าท่ีผลิตได้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป เช่น หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน

โทรทัศน์ เคร่ืองเล่น CD/DVD ส่วนประกอบสําคัญของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า Micro – hydro 

คือ Generator Turbine ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันตามกําลังการผลิตของ Generator โรงไฟฟ้า

พลังงานน้ําอาศัยการไหลของน้ําจากท่ีสูงสู่ท่ีต่ําพลังงานศักย์สูงของน้ําถูกเปล่ียนเป็น

พลังงานจลน์ด้วยกังหันน้ําแล้วหมุนให้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเปล่ียนพลังงานกลเป็นพลังงาน

ไฟฟ้า  

ส่วนประกอบ 

 แหล่งน้าํท่ีใช้เป็นกระแสน้ําตามธรรมชาติ, คลองชลประทาน หรืออาจเป็นลําน้ําท่ี

แยกส่วนจากแม่น้ํา   

 แหล่งเก็บน้าํ เพื่อเก็บน้าํสําหรับสํารองใช้ในฤดูแล้ง 

 ท่อนําน้ํา น้าํไหลจากแหล่งเก็บน้ําผ่านท่อเข้าสู่กังหัน โดยปลายท่อออกแบบเป็น

หัวฉีด 

 กังหนัและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า น้าํจากท่อนําน้ํา ไหลเข้าสู่กังหัน ทําให้กังหันซึง่ต่ออยู่

กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมุน เครื่องกาํเนิดไฟฟ้าจะแปลงพลังงานการหมุนนี้ไปเป็น

พลังงานไฟฟ้า 
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 ชุดควบคุมกระแสไฟฟ้า ต่ออยู่กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ทําหน้าท่ีควบคุมให้การผลิต

กระแสไฟฟ้าสมดุลกับภาระท่ีต่อกับระบบ ช่วยป้องกันการเปล่ียนแปลงของ

แรงดันไฟฟ้า  

 ระบบสายส่ง เชื่อมระบบ เพื่อนํากระแสไฟฟ้าเข้าสู่ครัวเรือนผู้ใช้ 

 
รูปที่ 13 รูปส่วนประกอบของโรงไฟฟ้า Micro hydro system 

 

หลักการทํางาน 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ําน้ีทําได้โดยอาศัยพลังงานของน้ําตก  ออกจากน้ํา

ตามธรรมชาติ หรือน้ําตกท่ีเกิดจากการดัดแปลงสภาพธรรมชาติ การสร้างเขื่อนกั้นน้ําและ

ให้น้ําตกไหลผ่านกังหันน้ําซึ่งติดอยู่บนเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากําลังงานน้ําท่ีได้จะข้ึนอยู่กับความ

สูงของน้ําและอัตราการไหลของน้ําท่ีปล่อยลงมา    

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ํา Mini – hydro  

  
รูปที่ 14 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานนํ้า Mini – hydro 
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ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ํา Mini – hydro มีขนาดกําลังผลิตไฟฟ้า 100 kW ≥ 1MW 

ไฟฟ้าท่ีผลิตได้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป เช่น หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน

โทรทัศน์ เคร่ืองเล่น CD/DVD ส่วนประกอบสําคัญของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า Mini – hydro คือ 

Generator Turbine ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันตามกําลังการผลิตของ Generator โรงไฟฟ้า

พลังงานน้ําอาศัยการไหลของน้ําจากท่ีสูงสู่ท่ีต่ําพลังงานศักย์สูงของน้ําถูกเปล่ียนเป็น

พลังงานจลน์ด้วยกังหันน้ําแล้วหมุนให้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเปล่ียนพลังงานกลเป็นพลังงาน

ไฟฟ้า  

ส่วนประกอบของระบบ 

 
 

รูปที่ 15  ส่วนประกอบของเขื่อน   

 อาคารรับน้ํา (Power Intake) คืออาคารท่ีอยู่ด้านหลังเขื่อน ตัวอาคารจะมีท่อส่งน้ํา

จากอ่างเก็บน้ําไปดันกังหันและหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  

 อุโมงค์เหนือน้ํา (Headrace) เป็นช่องทางท่ีน้ําไหลเข้ามายังท่อส่งน้ําอยู่ภายในตัว

เขื่อน 

 ตะแกรง (Screen) เป็นตะแกรงเหล็ก มีไว้สําหรับป้องกันท่อนไม่ เศษไม้ หรือวัตถุอ่ืน

ใดที่จะเข้าไปอุดตันท่อน้ํา หรือทําความเสียหายให้กับกังหัน ตะแกรงนี้มีไว้ 

 ท่อส่งน้ํา (Penstock) เป็นท่อรับน้ําอยู่ในตัวเขื่อนหรือรับน้ําจากเขื่อน แล้วลดระดับให้

ต่ําลง เพื่อทําให้มีแรงดันหมุนกังหัน 

 ท่อรับน้ํา (Daft Tube) เป็นท่อรับน้ําท่ีอยู่ส่วนหลังของกังหัน เพื่อนําน้ําท่ีผ่านกังหัน

ส่งออกไปยังท้ายน้ํา 

 อาคารลดแรงดันน้ํา (Surge Tank) เป็นอาคารหรือถังรับน้ําขนาดใหญ่ สร้างข้ึนอยู่

ระหว่างตัวเขื่อน กับอาคารรับน้ําเพื่อลดแรงดัน หรือแรงอัดของน้ําไม่ให้เกิดอันตราย
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กับท่อหรือหัวฉีดน้ํา แต่โรงไฟฟ้าบางชนิดท่ีตั้งใกล้กับตัวเขื่อนก็ไม่มีอาอาคารลด

แรงดันน้ํา 

 ประตูน้ํา (Wicket Gate) เป็นบานประตูควบคุมการไหลของน้ํา สามรถปิดหรือเปิดให้

น้ําไหลผ่านเข้าไปยังท่อส่งน้ําเพื่อให้มีแรงดันไปหมุนกังหัน 

 กังหัน (Turbine) เป็นตัวรับแรงกระทําของน้ําท่ีใช้แรงดันมาฉีดหรือผลักดันให้หมุน 

และต่อแกนอยู่กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าออกม 

 เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าท่ีเปล่ียนพลังงานกล ท่ีได้รับจาก

ต้นกําลังมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลักการของขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็ก 

 หม้อแปลง (Transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเครื่อง

กําเนิดให้เป็นแรงดันสูงส่งเข้าระบบสายส่งจ่ายไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลไปให้กับ

ศูนย์กลางผู้ใช้ไฟฟ้า 

 ทางน้ําล้น (Spillway) คือทางระบายน้ําออกในอ่างเก็บน้ําในกรณีท่ีน้ํามีระดับสูงมาก 

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําท้วมล้นตัวเขื่อน  

หลักการทํางาน 

เช่นเดียวกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ําท่ัวไป เพียงแต่กําลังการผลิตมากกว่าแบบ 

Pico – hydro และ Micro – hydro  

1.4 พลังงานลม 

 กังหันลมจะใช้ประโยชน์จากลมท่ีอยู่ใกล้ผิวโลกหรือท่ีเรียกว่าลมผิวพ้ืน ซึ่งหมายถึง

ลมท่ีพัดในบริเวณผิวพ้ืนโลกภายใต้ความสูงประมาณ 1 กิโลเมตรเหนือพ้ืนดิน เป็นบริเวณท่ี

มีการคลุกเคล้าของอากาศและมีแรงฝดือันเกิดจากการปะทะกับส่ิงกีดขวางร่วมกระทําด้วย

ในระดับตํ่า แต่ท่ีระดับความสูงมากกว่า 10 เมตรข้ึนไปแรงต้านจะลดลงและความเร็วลมจะ

เพิ่มข้ึน (รูปท่ี 60) ส่วนท่ีระดับความสูงใกล้ 1 กิโลเมตรเกือบไม่มีแรงฝืด ความเร็วลม

เปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับระดับความสูงและ สภาพภูมิประเทศ เช่นเดียวกันกับทิศทางของลม 

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาพบว่ากังหันลมจะทํางานได้ดีหรือไม่นั้น ก็จะข้ึนอยู่กับตัวแปรท้ัง

สองนี้ ท่ีความเร็วลมเท่าๆ กันแต่มีทิศทางลมท่ีแตกต่างกัน เมื่อพุ่งเข้าหาแกนหมุนของกังหัน

ลมแล้วจะส่งผลต่อแรงบิดของกังหันลมเป็นอย่างมาก ผลคือแรงลัพธ์ท่ีได้ออกมาจากกังหัน

ลมแตกต่างกัน สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากเอกสารอ้างอิง  
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            ลมเป็นพลังงานท่ีสามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานพลังงานจลน์ของกระแสลม โดย

กังหันลมเป็นพลังงานกลทําให้ใบพัดหมุนและต่อกับแกนเดียวกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ผลิต

ไฟฟ้าออกมา  เช่น พลังงานกล พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์สําคัญในการท่ี

จะรับพลังงานลมมาใช้ ได้แก่  กังหันลม (wind machine) โดยท่ีเม่ือพัดลมพัดผ่านใบกังหัน 

พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะถ่ายทอดไปยังใบกังหัน ทําให้เกิดการหมุนรอบแกนและได้เป็น

พลังงานกลออกมา พลังงานกลที่ได้ออกมาสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ เช่น อัดลม สูบ

น้ํา ป่ันไฟฟ้า เป็นต้น กังหันลมท่ีได้มีการพัฒนากันขึ้นมานั้นจะมีลักษณะและรูปร่างแตกต่าง

กันออกไปแต่ถ้าจะจําแนกตากลักษณะแนวแกนหมุนของกังหันจะได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

กังหันลมท่ีมีแกนหมุนในแนวนอนและกังหันลมท่ีมีแกนหมุนในแนวตั้ง 

 
รูปที่ 16 การเปลี่ยนรูปพลังงานในระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า 

ชนิดของกังหันลม (Type of wind turbines)  

 กังหันลมผลิตไฟฟ้าสมัยใหม่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ กังหันลมแกนตั้ง 

(Vertical – axis type wind turbine, VAWT) และกังหันลมแกนนอน (Horizontal – axis type 

wind turbine, HAWT) กังหันลมส่วนใหญ่ท่ีใช้งานอยู่ท่ัวไปจะเป็นแบบแกนนอน ซึ่งต้องติด

ตั้งอยู่บนเสาสูง และมีอุปกรณ์ควบคุมเพ่ือให้กังหันลมสามารถหันหน้าเข้าหาลมและรับลม

ได้ทุกทิศทาง กังหันลมแกนตั้งเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อ Darrieus ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาว

ฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1920 ข้อดีของกังหันลมแกนตั้งคือ สามารถรับลมได้ทุกทิศทาง ชุดปรับ

ความเร็ว (Gear box) และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสามารถติดตั้งอยู่ท่ีระดับพื้นล่างได้ นอกจากน้ี

ตัวเสาของกังหันลมยังไม่สูงมากนัก แต่มีข้อเสียคือประสิทธิภาพตํ่าเม่ือเทียบกับแบบแกนนอน 

รูปท่ี 63 แสดงชนิดของกันหันลมแบบแกนตั้ง และแกนนอน 
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รูปที่ 17 กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบแกนนอนและแบบแกนตั้ง 

(ที่มา: www.eia.doe.gov.backgrndfig22.htm) 

 

 
รูปที่ 18 กังหันแบบแกนนอน 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 19 กังหันแบบแกนนอน แบบกังหันหลายตัวอยู่บนเสารองรับเดียว  
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 กังหันลมแบบแกนตั้ง (Vertical -axis turbines) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

ตัวอยา่งการติดตั้งกังหันแบบแกนตั้ง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 20 Darrius wind turbine  

 
รูปที่ 21 กังหันลมแบบแนวต้ัง  

หลักการทํางาน 

 
รูปที่ 22 หลักการทํางานของกังหันลม 
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การทํางานของระบบอาศัยการเปล่ียนพลังงานจลน์ของกระแสลมเป็นพลังงานกล 

หมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า 

1.5 พลังงานกระแสนํ้า 

 
รูปที่ 23  เทคโนโลยีพลังงานกระแสนํ้า (Sea Current) 

  กระแสน้ําในทะเลและมหาสมุทรโดยปกติเกิดจากลม แต่ในบางกรณีเกิดจากการ

เคล่ือนไหวของเปลือกโลก เช่น แผ่นดินไหว และอ่ืนๆได้มีความพยายามจะดึงพลังงานคล่ืน

มาใช้รูปแบบของเทคโนโลยีท่ีใช้พลังงานจากกระแสน้ํา เช่น สถานีไฟฟ้าพลังงานคล่ืนของไก

เซอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสถานีสร้างยึดกับพ้ืนทะเลบริเวณน้ําตื้นและใช้พลังงานจากคล่ืนไป

สร้างพลังงานไฮโดรลิค เพื่อนําไปหมุนใบพัดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าส่วนเทคโนโลยีแบบอ่ืนๆ เช่น 

“เป็ดของซอลเตอร์” แพชุดเอชอาร์เอสเร็ค   ติไฟเออร์ และทุ่นความดันรอบวงแหวนเป็น

เทคโนโลยีท่ีมีลักษณะเป็นแพหรือทุ่นแล้วพยายามดูดซับพลังงานจากกระแสน้ํามาสะสม

แล้วนําไปขับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง 

หลักการทํางานของระบบ 

กระแสน้ําในทะเลหรือมหาสมุทรสามารถที่จะนํามาผลิตไฟฟ้าได้โดยอาศัยอุปกรณ์ท่ี

ดึงพลังงานจากกระแสน้ํามาใช้โดยตรง ซึ่งจะทําการแปลงการเคล่ือนไหวในแนวตั้งของ

กระแสน้ําและการพองตัวของฟองอากาศไปผลักให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมุน การผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานกระแสน้ําสามารถท่ีจะทําได้ท้ังแบบระบบที่ติดตั้งไปตามชายฝ่ังและระบบนอก

ฝัง่น้ําลึกมากกว่า 40 เมตร 
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1.6 พลังงานนํ้าขึ้นนํ้าลง 

 
รูปที่ 24  หลักการทํางานของเทคโนโลยีพลังงานงานน้ําขึ้นนํ้าลง  

   พลังงานน้ําข้ึนน้ําลง เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเป็นผลมาจากแรงดึงดูดของ

ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ต่อโลกเม่ือโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เคล่ือนท่ีมาอยู่ในแนว

เดียวกัน ก็จะเกิดน้ําข้ึนสูงสุด และหลังจากนั้นประมาณ 6 ชั่วโมง ก็จะเกิดน้ําลงต่ําสุด แต่

ถ้าเมื่อโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ทํามุมฉากกันความแตกต่างระหว่างน้ําข้ึนกับน้ําลง 

ก็จะไม่สูงมากนักความแตกต่างระหว่างน้ําข้ึนกับน้ําลง ดังกล่าวมีพลังงานสะสมอยู่ 

สามารถนําไปใช้ในลักษณะคล้ายกับการใช้พลังงานจากน้ําตก 

หลักการทํางาน 

พลังงานน้ําข้ึนน้ําลงมีพ้ืนฐานมาจากพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ของระบบที่

ประกอบด้วยดวงอาทิตย์  โลก  และดวงจันทร์  จึงจัดเป็นแหล่งพลังงานประเภทใช้แล้วไม่

หมดไป สําหรับในการเปล่ียนพลังงานน้ําข้ึนน้ําลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า คือ เลือกแม่น้ําหรือ

อ่าวท่ีมีพ้ืนที่เก็บน้ําได้มากและพิสัยของน้ําข้ึนน้ําลงมีค่าสูงแล้วสร้างเขื่อนท่ีปากแม่น้ําหรือ

ปากอ่าว เพื่อให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ําข้ึนมา เม่ือน้ําข้ึนจะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ํา และเม่ือน้ําลงน้ํา

จะไหลออกจากอ่างเก็บน้ํา    การไหลเข้าออกจากอ่างของน้ําต้องควบคุมให้ไหลผ่านกังหัน

น้ําท่ีต่อเชื่อมกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า เม่ือกังหันน้ําหมุนก็จะได้ไฟฟ้าออกมาใช้งานหลักการ
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ผลิตไฟฟ้าจากน้ําข้ึนน้ําลงมีหลักการเช่นเดียวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ําตก  แต่

กําลังท่ีได้จากพลังงานน้ําข้ึนน้ําลงจะไม่ค่อยสม่ําเสมอเปล่ียนแปลงไปมากในช่วงข้ึนลงของ

น้ํา แต่อาจจัดให้มีพ้ืนท่ีกักน้ําเป็นสองบริเวณหรือบริเวณพ้ืนท่ีเดียว โดยการจัดระบบการ

ไหลของน้ําระหว่างบริเวณบ่อสูงและบ่อต่ํา และกักบริเวณภายนอกในช่วงท่ีมีการข้ึนลงของ

น้ําอย่างเหมาะสม จะทําให้กําลังงานพลังงานน้ําข้ึนน้ําลงสมํ่าเสมอดีข้ึน 

1.7 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

            
รูปที่ 25 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ  

 พลังงานความร้อนใต้พิภพคือ พลังงานธรรมชาติท่ีเกิดจากความร้อน ท่ีถูกกักเก็บอยู่

ภายใต้ผิวโลก (Geo = โลก, Thermal = ความร้อน) โดยปกติแล้วอุณหภูมิภายใต้ผิวโลกจะ

เพิ่มขึ้น ตามความลึก กล่าวคือย่ิงลึกลงไป อุณหภูมิจะย่ิงสูงข้ึน และในบริเวณส่วนล่างของ 

ชั้นเปลือกโลก (Continental Crust) หรือท่ีความลึกประมาณ 25-30 กิโลเมตร อุณหภูมิจะมี

ค่าอยู่ในเกณฑ์เฉล่ีย ประมาณ 250 ถึง 1,000 องศาเซลเซียส ปัจจุบันท่ัวโลกมีการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพมากว่า 8,200 เมกกะวัตต์ ใน 21 ประเทศ และจ่ายไฟฟ้า

ให้กับประชนชนประมาณ 60 ล้านคน  

หลักการทํางาน 

 กรณีท่ีแหล่งกักเก็บท่ีมีอุณหภูมิมีอุณหภูมิสูงกว่า 180 องศาเซลเซียส และความดัน

มากกว่า 10 บรรยากาศ สามารถแยกไอน้ําร้อนไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้าได้โดยตรง 

เช่นเดียวกับ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ัวไป    
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 กรณีท่ีแหล่งกักเก็บมีอุณหภูมิต่ํากว่า 180 องศาเซลเซียส การผลิตกระแสไฟฟ้า

จะต้องอาศัย สารทํางาน (Working Fluid) ซึ่งเป็นของเหลวท่ีมีจุดเดือดต่ํา เช่น Freon, 

Amonia หรือ Isobutane เป็นตัวรับความร้อนจากน้ําร้อนสารทํางานดังกล่าว และเปล่ียน

สภาพเป็นไอและมีความดันสูงข้ึนจนสามารถหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งโรงไฟฟ้า

ชนิดนี้ เราเรียกว่า โรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจร ซึ่งได้มีการพัฒนาข้ึนมาใช้ประโยชน์กันมากข้ึนใน

ปัจจุบัน  

2. เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสําหรับผลิตความร้อน  

 เทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในรูปความร้อน

สามารถแบ่งตามแหล่งพลังงานได้ดังน้ี     

- พลังงานแสงอาทิตย์ 

- พลังงานชีวมวล 

- พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

2.1 พลังงานแสงอาทิตย ์

        การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อนสามารถจําแนกได้เป็น  2 

กลุ่ม คือ  

1. การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อนต่ํา (Low Temperature) โดย

ใช้ตัวรับรังสีแบบไม่รวมแสง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ในรูปของความร้อนอุณหภูมิต่ํา

กว่า 100 o C  

2. การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อนสูง (High Temperature) โดย

ใช้ตัวรับรังสีแบบรวมแสง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ในรูปของความร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 

100 o C 

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อนต่ํา (Low – Temperature) 

มีการประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ ดังน้ี 

 - เครื่องทําน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

 - เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

 - เครื่องสกัดสารพลังงานแสงอาทิตย์ 
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 - เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ 

 - เครื่องกล่ันน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 

 - ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ 

  เคร่ืองทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

              เคร่ืองทําน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีเปล่ียนรูปพลังงาน

แสงอาทิตย์ให้อยู่ในรูปของน้ําร้อนและเก็บสะสมไว้ในถังเก็บน้ําร้อนเพื่อใช้อุปโภค บริโภค 

เคร่ืองทําน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สามารถจําแนกตามตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ได้ 2 แบบ 

คือ เคร่ืองทําน้ําร้อนท่ีใช้ตัวรับรังสีดวงอาทิตย์เป็นแบบแผ่นเรียบ และเคร่ืองทําน้ําร้อน

พลังงานอาทิตย์ท่ีใช้ตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศ ดังจะกล่าวในลําดับ

ต่อไป 

  เคร่ืองทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ตัวรับรังสีแบบแผ่นเรียบ (Fat pate 

Collector)  

 
รูปที่ 26 เคร่ืองทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ตัวรับรังสีแบบแผ่นเรียบ (Flat 

pate Collector) 

               

 เคร่ืองทําน้ําร้อนชนิดน้ีจะเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานความร้อนแล้ว

ถ่ายเทให้กับน้ําโดยตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ  ซึ่งอุณหภูมิของภายในแท่งเก็บน้ํา

จะมีค่าไม่เกิน  70 องศา จะนิยมติดตั้งบนหลังคาบ้าน หลังคาอาคาร เพื่อใช้ในการอุปโภค   
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  ส่วนประกอบของระบบเครื่องทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ 

 
รูปที่ 27  ส่วนประกอบของระบบเครื่องทํานํ้าร้อนพลงังานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ 

ตัวรับรังสีแบบแผ่นเรียบ 

ตัวรับรังสีในลักษณะน้ีมักจะทําจากแผ่นอลูมิเนียม  โดยด้านบนจะเคลือบหรือทา

ด้วยวัสดุดูดกลืนรังสีท่ีมีสีดําด้านบนจะเป็นส่วนให้รังสีแสงอาทิตย์ทะลุผ่านโดยปิดหน้าด้วย

วัสดุโปร่งใสที่ทําด้วยกระจก หรือพลาสติกใสคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียความ

ร้อนจากการพาความร้อนของอากาศแวดล้อมภายนอก ด้านล่างและด้านข้างของแผงรับ

รังสีจะหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนจากแผ่นรับรังสีแสงอาทิตย์ ท่อน้ําท่ี

ติดอยู่กับแผ่นรับรังสีแสงอาทิตย์มักทําจากท่อทองแดงเพื่อให้น้ําไหลผ่านและรับความร้อน

จากแผ่นรับรังสีแสงอาทิตย์ และมีการเชื่อมเข้าด้วยกัน ทางด้านบนและล่างของตัวรับรังสี

แสงอาทิตย์ ในการประกอบวัสดุต่าง ๆ เข้าด้วยกันจะมีกรอบหุ้มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์โดย

มักทําด้วยอลูมิเนียมเพื่อให้ความแข็งแรงกับอุปกรณ์ 

ถังเก็บนํ้าร้อน 

ถังเก็บน้ําร้อนท่ีใช้ในระบบเครื่องทําน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้ถงัเก็บน้ําร้อน

แบบถังปิดซึ่งสามารถทนแรงดันได้สูง วัสดุท่ีใช้ทําถังเก็บน้ําร้อนจะต้องเป็นวัสดุท่ีทนความ

ร้อนได้สูงและทนการกัดกร่อนได้ดี ฉนวนท่ีใช้หุม้ถังเก็บน้ําร้อนทําจากไมโครไฟเบอร์  ท่ีใช้หุ้ม
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ถังหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรด้านนอกของถังเก็บน้ําร้อนทําจากวัสดุสเตนเลสสติลหรือ

อลูมิเนียมซึ่งเป็นวัสดุท่ีสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ําเข้าสู่ภายในถังเก็บน้ําร้อนได้ 

            ท่อนํ้าร้อน 

          ท่อน้ําร้อนเป็นส่วนท่ีต่อเชื่อมด้านบนของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์เข้ากับด้านบนของ 

ถังเก็บน้ําร้อนและต่อเชื่อมด้านล่างของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์เข้ากับด้านล่างของถังเก็บน้ํา

ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้น้ําร้อนทางด้านบนของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ไหลเข้าสู่ถัง

เก็บน้ําร้อนแบะนํ้าท่ีอุณหภูมิต่ํากว่าไหลสู่ด้านล่างของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ ท่อสําหรับน้ํา

ร้อนจะทําจากทองแดงหุ้มด้วยฉนวนเพ่ือป้องกันการสูญเสียความร้อนสู่บรรยากาศแวดล้อม 

 

 
รูปที่ 28 หลักการทํางานของเครือ่งทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ 

 

หลักการทํางานของระบบเครื่องทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตยแ์บบแผ่นเรียบ 

 ในเวลาท่ีมีแสงอาทิตย์ตกกระทบตัวรับรังสีดวงอาทิตย์  ตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ก็จะ

เปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความร้อน และถ่ายเทให้กับน้ําภายในท่อ  ของตัวรับรังสีดวง

อาทิตย์  เม่ือน้ําได้รับความร้อนก็จะมีอุณหภูมิสูงข้ึน ความหน้าแน่นของนํ้าลดลง  น้ําหนัก

เบาก็จะถูกน้ําเย็นท่ีมีความหนาแน่นมากกว่าแทรกเข้ามาแทนท่ี   น้ําร้อนก็จะถูกดันให้ไปอยู่

บนสุดภายในถังเก็บน้ําร้อน  เม่ือต้องการใช้นํ้าร้อนก็ต่อท่อจากแท่งเก็บน้ําร้อนตําแหน่ง

บนสุดไปใช้งาน  เรียบปรากฏการทางธรรมชาตินี้ว่า กาลักน้ํา  



ห น้ า  | 34 

 

  เคร่ืองทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศ 

 
รูปที่ 29 เคร่ืองทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศ  

 

  เคร่ืองทําน้ําร้อนชนิดน้ีมีหลักการทํางานเหมือนกับเคร่ืองทําน้ําร้อนพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบจะแตกต่างกันท่ีตัวรับรังสีดวงอาทิตย์จะเป็นแบบหลอดแก้ว

สุญญากาศ และสามารถทําอุณหภูมิของน้ําได้สูงกว่าแบบแผ่นเรียบไม่เกิน 80 oC จะนิยม

ติดตั้งบนหลังคาบ้าน หลังคาอาคาร เพื่อใช้ในการอุปโภค  

  หลักการทํางานของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 30 หลักการทํางานของระบบเครื่องทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลอดแก้ว

สูญญากาศ 
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 อาศัยการหมุนเวียนของความร้อนตามธรรมชาติคือเม่ือหลอดแก้วสูญญากาศดูดซับ

ความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์แล้ถ่ายเทให้กับน้ําภายในท่อแก้วสูญญากาศ ทําให้อุณหภูมิ

ของนํ้าในหลอดสุญญากาศมีอุณหภูมิสูงข้ึน  ส่งผลให้ความหนาแน่นของน้ําลดลง น้ําหนัก

เบาก็จะถูกน้ําเย็นท่ีมีความหนาแน่นมากกว่าแทรกเข้ามาแทนท่ี น้ําร้อนก็จะถูกดันให้ไปอยู่

บนสุดภายในถังเก็บน้ําร้อน  เม่ือต้องการใช้นํ้าร้อนก็ต่อท่อจากแท่งเก็บน้ําร้อนตําแหน่ง

บนสุดไปใช้งาน เรียบปรากฏการทางธรรมชาตินี้ว่า กาลักน้ํา  

  เคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์

 
รูปที่ 31 เคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์

 เคร่ืองอบแห้งแสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ แบบการไหลของ

อากาศเป็นแบบธรรมชาติ ซึ่งเกิดข้ึนเนื่องจากความแตกต่างของระดับท่ีจุดเข้าและจุดออก

ของเคร่ืองอบแห้งและความแตกต่างของความหนาแน่นของอากาศภายนอกและภายใน

เคร่ืองอบแห้ง การอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์อีกแบบหนึ่งคือแบบการไหลของอากาศเป็นแบบ

บังคับ ซึ่งโดยท่ัวไปใช้พัดลมเป็นตัวสร้างความดันให้เท่ากับความแตกต่างของความดันรวม

ระหว่างท่ีทางเข้าและท่ีทางออกของเคร่ืองอบแห้ง การอบแห้งแบบการไหลของอากาศแบบ

เป็นธรรมชาติเหมาะกับงานขนาดเล็กใน    ไร่นาหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็กท้ังน้ีเพราะ

เคร่ืองอบแห้งแบบน้ีมีราคาถูกสร้างได้ง่ายส่วนการอบแห้งแบบการไหลของอากาศเป็นแบบ

บังคับเหมาะสมกับงานท้ังขนาดเล็กและใหญ่ ต้องลงทุนมากข้ึน สร้างยากข้ึน แต่ก็สามารถ

ออกแบบให้การทํางานของระบบมีประสิทธิภาพและความเชื่อถือสูง 
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หลักการทํางาน 

 การอบแห้งแบบอุโมงค์ อาศัยหลักการเก่ียวกับวัสดุท่ีมีสี ซึ่งสะสมความร้อนได้ใน

ปริมาณต่าง ๆ กัน โดยเฉพาะวัสดุสีดํา ซึ่งสามารถดูดและถ่ายเทความร้อนได้ดีมาก จาก

หลักการน้ีจึงได้นํามาประยุกต์สร้างตู้อบแสงอาทิตย์ โดยด้านในเป็นแผ่นวัสดุสีดํา ด้านบน

ปิดด้วยกระจก หรืออาจใช้พลาสติกใสคุณภาพดีแทนก็ได้ และด้านข้างจะใช้ตาข่ายขึงปิด 

เพื่อป้องกันแมลง และเป็นการระบายความร้อนภายในตู้อบ อีกด้านหนึ่งจะเป็นพัดลมดูด

อากาศเข้าเพ่ือท่ีจะพัดพาอากาศจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหน่ึง เพื่อให้กระจายไปท่ัว

ผลิตภัณฑ์ที่ทําการอบ 

 

 เคร่ืองกลั่นนํ้าและเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 
 

รูปที่ 32 เคร่ืองกลั่นนํ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

 
รูปที่ 33 เตาหุงต้มพลงังานแสงอาทิตย ์
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 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อนสูง (High – 

Temperature) 

 

               การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อนสูงซึ่งมีอุณหภูมิมากกว่า 

100 o C เพื่อใช้สําหรับอุตสาหกรรมท่ีใช้น้ําร้อนและไอน้ําเป็นต้น 

 Parabolic through  

 
 

รูปที่ 34  ระบบ  Parabolic through 

 

ระบบพาราโบลิกนอกจากจะนํามาเพ่ือผลิตไฟฟ้าแล้วนั้น ยังสามารถท่ีจะนํามา

ประยุกต์ในรูปของความร้อนได้ในรูปของไอน้ํา  

 
 

รูปที่ 35 ตัวสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์แบบรางพาราโบลิก 

            

Concentrator 



ห น้ า  | 38 

 

         หลักการทํางานของระบบ 

 
รูปที่ 36  หลักการทํางานของระบบ Parabolic through 

 

ระบบ Parabolic through เป็นระบบที่ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ ซึ่งอาศัยหลักการ

รวมแสงของกระจกโค้งส่งไปยังท่อรับแสงซึ่งอยู่ท่ีตําแหน่งกึ่งกลางของแผ่นสะท้อนพาราโบลิก 

ระบบพาราโบลิก เป็นระบบปิดโดยใช้น้ําแลกเปล่ียนความร้อน เม่ือน้ําได้รับความร้อนก็จะมี

อุณหภูมิสูงขึ้นเปล่ียนเป็นไอน้ํา นิยมนําไอน้ําไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

2.2 พลังงานชีวมวล 

  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลในรูปของความร้อน 

 

 เตาเผาชีวมวลประสิทธิภาพสูง  

 
 

รูปที่ 37 เตาเผาชีวมวลประสิทธิภาพสูง 
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 เตาเผาชีวมวลประสิทธิภาพสูงเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นเพื่อการเผาไหม้ตรง

ของเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ เศษไม้ ข้ีเลื่อย เป็นต้น 

และนําความร้อนที่ผลิตได้ไปใช้ในการหุงต้ม หรือกระบวนการผลิตต่างๆ ที่ต้องการใช้

ความร้อน        ซึ่งปัจจุบันถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงโดยใช้วัตถุดิบใน

การเผาไหม้ในปริมาณที่น้อยหรือประหยัดกว่าเดิม 

 หลักการทํางาน 

 การใช้เตาเผาชีวมวลประสิทธิภาพสูง ไม่มีขั้นตอนท่ียุ่งยากซับซ้อนโดยการนํา 

วัตถุดิบ เช่น แกลบ เศษไม้ ข้ีเลื่อย เป็นต้น ใส่เข้าไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือการเผาไหม้ภายใน

เตาเผาชีวมวลประสิทธิภาพสูง เ พื ่อความร ้อนที ่ผล ิตได ้ไปใช ้ในการห ุงต ้ม  หรือ

กระบวนการผลิตต่างๆ ท่ีต้องการใช้ความร้อน 

          

 เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง  

 

 
 

รูปที่ 38  เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง 

 



ห น้ า  | 40 

 

 เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูงเป็นเทคโนโลยีที ่ผลิตขึ ้นเพื ่อการเผาไหม้ตรงของ

เชื้อเพลิง    ชีวมวล เช่น แท่งเชื้อเพลิงเขียว ถ่าน เป็นต้น และนําความร้อนที่ผลิตได้ไปใช้ใน

การหุงต้ม หรือกระบวนการผลิตต่างๆ ที่ต้องการใช้ความร้อน ซึ่งปัจจุบันถูกออกแบบให้

มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงโดยใช้วัตถุดิบในการเผาไหม้ในปริมาณท่ีน้อยหรือประหยัด

กว่าเดิม 

 หลักการทํางาน 

 การใช้เตาอ้ังโล่ประสิทธิภาพสูง ไม่มีขั้นตอนท่ียุ่งยากซับซ้อนโดยการนํา วัตถุดิบ 

เช่น แท่งเชื้อเพลิงเขียว ถ่าน เป็นต้น ใส่เข้าไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือการเผาไหม้ภายในเตาอ้ังโล่  

เพื่อความร้อนที่ผลิตได้ไปใช้ในการหุงต้ม หรือกระบวนการผลิตต่างๆ ที่ต้องการใช้ความ

ร้อน 

 เตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบอากาศไหลข้ึน  (Updraft or Counter-current 

Gasifier)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 39  เตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบอากาศไหลขึ้น  (Updraft or Counter-current 

Gasifier) 
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 เตาผลิตแก๊สชีวมวล เป็นเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากท้ังเชื้อเพลิง

ฟอสซิล เช่น ถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น ไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรอ่ืนๆ 

โดยใช้กระบวนการทางเคมีความร้อนในการเผาไหม้เชื ้อเพลิงภายใต้สภาวะการจํากัด

ปริมาณออกซิเจน โดยจะให้ผลผลิตเป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนต่ําถึงปานกลาง ซึ่ง

ถือเป็นร้อยละ 70 – 80 ของค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลตั้งต้น ก๊าซท่ีได้จะ

ประกอบด้วย  CO, H2, H2O, CO2, tar vapor และ ขี้เถ้า ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทํา

ความร้อน อบแห้ง หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ํา เป็นต้น 

 ส่วนประกอบของระบบ 

 - เตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบอากาศไหลขึ้น  

 หลักการทํางาน 

 เตาผลิตแก๊สแบบนี้เป็นแบบง่ายที่สุด อากาศจะถูกป้อนเข้าทางด้านล่าง

ผ่านตะแกรงไหลข้ึนด้านบนขณะท่ีเชื้อเพลิงจะถูกป้อนเข้าสู่ส่วนบนของเตาเคล่ือนลง

ด้านล่างในลักษณะสวนทางกัน จึงเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า Counter Current Gasifier ชั้นล่างสุด

จะเป็นชั้นเผาไหม้ (Combustion Zone) ถัดข้ึนไปจะเป็นชั้น รีดักชั้น (Reduction Zone) ชั้น

กล่ันสลาย (Pyrolysis Zone) และชั้นลดความชื้น  (Drying Zone) ตามลําดับ  บริเวณเหนือตระ

แกรงข้ึนไป  จะมีการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงเกิดข้ึน  บริเวณน้ีเรียกว่า  ชั้นเผาไหม้ (Combustion 

Zone) อากาศเม่ือเข้าไปใน Combustion Zone จะเกิดปฏิกิริยาข้ึนได้ CO2 และไอน้ํา  และ

ก๊าซท่ีผ่านออกมาจาก Combustion Zone จะมีอุณหภูมิสูงและจะเข้าไปยังชั้น Reduction 

Zone ซึ่งมีคาร์บอนท่ีร้อนอยู่มาก ณ บริเวณนี้ CO2 และไอน้ํา  จะทําปฏิกิริยากับคาร์บอน

ทําให้เกิดก๊าซเชื้อเพลิง (Producer Gas) คือ CO, H2, CH4 หลังจากนั้นก๊าซท่ีได้จะไหลสู่ชั้น

บริเวณไพโรไลซิส (Pyrolysis Zone) อุณหภูมิของก๊าซจะลดต่ําลงและสลายสารระเหย

ออกมาจากชีวมวล  จากนั้นก๊าซท่ีได้จะไหลเข้าสู่ชั้นอบแห้ง (drying Zone) ก๊าซที่มีอุณหภูมิ

สูงจะไประเหยน้ําในชีวมวลเหล่าน้ัน  ทําให้ก๊าซท่ีออกมาจากเตามีอุณหภูมิต่ําลง แก๊สชีว

มวลที่ได้สามารถนําไปเผาไหม้โดยตรงในห้องเผาไหม้เพื่อให้ความร้อนในกระบวนการ

ใช้ความร้อน 
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  เตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบอากาศไหลลง  (Downdraft or Counter-current 

Gasifier)  

 
รูปที่ 40 เตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบอากาศไหลลง  (Downdraft or Counter-current 

Gasifier) 

 

เตาผลิตแก๊สชีวมวล เป็นเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากทั้งเชื้อเพลิงฟอสซิล 

เช่น ถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น ไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรอ่ืนๆ โดยใช้

กระบวนการทางเคมีความร้อนในการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายใต้สภาวะการจํากัดปริมาณ

ออกซิเจน โดยจะให้ผลผลิตเป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนต่ําถึงปานกลาง ซึ่งถือเป็น

ร้อยละ 70 – 80 ของค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลตั้งต้น ก๊าซท่ีได้จะประกอบด้วย  CO, 

H2, H2O, CO2, tar vapor และ ข้ีเถ้า ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทําความร้อน อบแห้ง 

หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ํา เป็นต้น 

หลักการทํางาน 

เตาแบบน้ีออกแบบมาเพื่อขจัดน้ํามันดิน (Tar) ในเชื้อเพลิงอากาศจะไหลลงทาง

เดียวกับการไหลเล่ือนของเช้ือเพลิงซึ่งไหลจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง จึงอาจจะเรียกได้อีกชื่อ

หนึ่งว่า Co-Current Gasifier บริเวณหัวฉีดอากาศจะเป็นชั้นเผาไหม้ (Combustion Zone)  จะ

ถูกส่งให้ไหลสู่ชั้นเผาไหม  (Combustion Zone) และไหลลงสู่ชั้นรีดักชั่น (Reduction Zone)  

ด้านล่างสุด  สารระเหยจากชั้นบริเวณไพโรไลซิส (Pyrolysis Zone) ท่ีอยู่เหนือชั้นเผาไหม้ก็
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จะถูกชั้นเผาไหม้ (Combustion Zone)  ท่ีอุณหภูมิ 900 -1200 OC  สารระเหยต่าง ๆ  จะถูก

เผาไปทําให้  Producer Gas ท่ีผลิตออกมาได้นั้นปราศจากสารระเหยข้อเสียของเตาชนิดน้ีคือ

จะเกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงในชั้นเผาไหม้ท่ีเป็นคอคอด มีอุณหภูมิสูงมากจึงต้องใช้วัสดุท่ี

ทนความร้อนสูง เถ้าถ่านอาจหลอมรวมกันเกาะตัวอยู่บริเวณคอคอดทําให้เกิดการอุดตัน  

และยุ่งยากในการควบคุม อุณหภูมิเฉล่ียของ Producer Gas ท่ีออกมาจากเตาจะค่อนข้างมี

อุณหภูมิสูงมากคือ 450-550 OC  แก๊สชีวมวลที่ได้สามารถนําไปเผาไหม้โดยตรงในห้องเผา

ไหม้เพ่ือให้ความร้อนในกระบวนการใช้ความร้อน 

   

 เตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบอากาศไหลตามขวาง  (Cross draft Gasifier) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 41  เตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบอากาศไหลตามขวาง  (Cross draft Gasifier) 

 

 เตาผลิตแก๊สชีวมวล เป็นเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากท้ังเชื้อเพลิง

ฟอสซิล เช่น ถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น ไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรอ่ืนๆ 

โดยใช้กระบวนการทางเคมีความร้อนในการเผาไหม้เชื ้อเพลิงภายใต้สภาวะการจํากัด

ปริมาณออกซิเจน  โดยจะให้ผลผลิตเป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนต่ําถึงปานกลาง ซึ่ง

ถือเป็นร้อยละ 70 – 80 ของค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลตั้งต้น ก๊าซท่ีได้จะ

ประกอบด้วย  CO, H2, H2O, CO2, tar vapor และ ขี้เถ้า ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทํา

ความร้อน อบแห้ง หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ํา เป็นต้น 

Ash

Air

Biomass Feed

Drying Zone

Pyrolysis Zone

Gas

Grate

Reduction Zone

Combustion Zone
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 หลักการทํางาน 

 ชีวมวลจะถูกป้อนจากทางด้านบน  ทิศทางการไหลอากาศจะตั้งฉากกับแนวแกน

ของเตาหรือเป็นระบบท่ีอากาศไหลในทิศทางขวางกับการไหลเล่ือนของเชื้อเพลิงนั้นเอง  

อากาศจะถูกส่งตรงไปชั้นเผาไหม้  และต่อไปยังชั้นรีดักชั่นซ่ึงท้ัง 2 ชั้นน้ีจะเป็นชั้นเล็ก ๆ  วาง

เรียงกันตามแนวนอน  อุณหภูมิเฉล่ียของ Producer Gas ท่ีออกมาจะไม่สูงมาก ข้อดีของเตา

แบบน้ีคือเป็นแบบท่ีเล็กและเบาสามารถผลิต    Producer Gas  ได้เร็ว และอุณหภูมิในเตาจะ

ไม่สูงนัก แก๊สชีวมวลท่ีได้สามารถนําไปเผาไหม้โดยตรงในห้องเผาไหม้เพ่ือให้ความร้อนใน

กระบวนการใช้ความร้อน 

 เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพแบบ Fixed Dome  

   
 

   
 

รูปที่ 42 เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพแบบ Fixed Dome 

ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซท่ีเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียชนิดไม่ใช้

ออกซิเจนในสภาวะไร้อากาศ องค์ประกอบหลักของก๊าซชีวภาพ ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4) 

ประมาณ 60-70 % ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 28-38 % ก๊าซอื่นๆ เช่น 
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ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และไนโตรเจน (N2) เป็นต้น ประมาณ 2 % เนื่องจากก๊าซชีวภาพมี

ก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลัก จึงทําให้มีคุณสมบัติจุดติดไฟได้ดีและสามารถนําไปใช้เป็น

พลังงานทดแทนในรูปต่างๆ ได้ เช่น เพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง เช่น ใช้กับเคร่ืองกก

ลูกสุกร และหม้อต้มไอน้ํา (Steam Boiler) เป็นต้น          

 หลักการทํางาน  

การผลิตแก๊สชีวภาพ เป็นกระบวนการทางชีวเคมีท่ีใช้แบคทีเรียหลายชนิดทําหน้าท่ี

ย่อยสลายชีวมวลภายใต้สภาวะท่ีไร้ออกซิเจน แบคทีเรียแต่ละชนิดจะทําหน้าท่ีแตกต่างกัน

ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการย่อยสลายของเสียท่ีเป็นอินทรีย์สารในแต่ละระยะจนได้เป็น

ก๊าซชีวภาพออกมา แบคทีเรียท่ีใช้ในกระบวนการย่อยสลายดังกล่าวจะมีอยู่ 4 กลุ่มด้วยกัน 

กลุ่มแรกชื่อว่า Hydrolytic bacteria จะทําหน้าท่ีย่อยอินทรีย์สารให้เป็นน้ําตาลและกรดอะมิ

โน กลุ่มท่ีสองเรียกว่า Fermentative bacteria จะทําหน้าท่ีย่อยน้ําตาลและกรดอะมิโนให้เป็น

กรดอินทรีย์ (organic acid) กลุ่มท่ีสามเรียกว่า Acidogenic microorganisms จะทําหน้าท่ีย่อย

กรดอินทรีย์ท่ีเกิดข้ึนให้เป็น H2, CO2 และ acetate และกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า Methanogenic 

bacteria จะทําหน้าท่ีย่อย acetic acid, H2 และ CO2 ให้เป็นก๊าซชีวภาพ 

 

2.3 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal) ในรูปของ

ความร้อน 

 
รูปที่ 43 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
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 พลังงานความร้อนใต้พิภพคือ พลังงานธรรมชาติท่ีเกิดจากความร้อน ท่ีถูกกักเก็บอยู่

ภายใต้ผิวโลก (Geo = โลก, Thermal = ความร้อน) โดยปกติแล้วอุณหภูมิภายใต้ผิวโลกจะ

เพิ่มขึ้น ตามความลึก กล่าวคือย่ิงลึกลงไป อุณหภูมิจะย่ิงสูงข้ึน และในบริเวณส่วนล่างของ 

ชั้นเปลือกโลก (Continental Crust) หรือท่ีความลึกประมาณ 25-30 กิโลเมตร อุณหภูมิจะมี

ค่าอยู่ในเกณฑ์เฉล่ีย ประมาณ 250 ถึง 1,000 องศาเซลเซียส ปัจจุบันท่ัวโลกมีการใช้

พลังงานในรูปความร้อนจากพลังงานความร้อนใต้พิภพมากว่า 11,00 เมกกะวัตต์ ใน 40 

ประเทศ และจ่ายไฟฟ้าให้กับประชนชนประมาณ 60 ล้านคน  

 หลักการทํางาน 

 ในการนําพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้งานสามารถใช้งานได้สองรูปแบบคือ

สามารถนํามาใช้โดยตรง (Direct Used) และใช้ทางอ้อม (Direct Used) ซึ่งจะใช้อุปกรณ์

แลกเปล่ียนความร้อนเป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อนําความร้อนมาใช้งาน 

3.เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลสาํหรับผลิตเชื้อเพลิง  

    เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลสําหรับผลิตเชื้อเพลิงมีอยู่  2  เทคโนโลยี  คือ  เทคโนโลยี

การการผลิตไบโอดีเซล และเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล 

  

 3.1 เทคโนโลยีพลังงานการผลิตไบโอดีเซล 

ก. เทคโนโลยีพลังงานการผลิตไบโอดีเซลแบบ Solvent Extraction 
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รูปที่ 44 เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลแบบ Solvent Extraction 

 ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นชื่อท่ีใช้เรียกเชื้อเพลิงท่ีเป็นสารเอสเตอร์ (Ester) ท่ีได้จาก

การทําปฏิกิริยาทางเคมีของพืชนํ้ามันหรือน้ํามันพืชใช้แล้ว หรือนํ้ามันจากสัตว์เป็นวัตถุดิบ 

กับเมทานอลหรือเอทานอลปฏิกิริยาดังกล่าว เรียกว่า “Tranesterification” ซึ่งสามารถ

นําไปใช้แทนน้ํามันดีเซลสําหรับเคร่ืองยนต์ได้ ปัจจุบันมีวิธีการสกัดน้ํามันจากพืชน้ํามัน

หลักๆ อยู่ 2 วิธี คือ การสกัดโดยแรงอัดทางกล (Pressing Extraction) และการสกัดโดย

สารละลาย (Solvent Extraction) เทคโนโลยีท่ีจะกล่าวถึงใช้วิธีการสกัดโดยสารละลาย 

 หลักการทํางาน 

 หลักการผลิตไบโอดีเซล โดยการนําพืชน้ํามัน น้าํมันท่ีใช้แล้ว หรือไขมันสัตว์ เป็นต้น 

ผสมกับเมทานอลหรือเอทานอลและสารเร่งปฏิกิริยา จะได้เมทิลเอสเตอร์หรือเอทิลเอ

สเตอร์ ซึ่งก็คือไบโอดีเซล สามารถนําไปเติมในเครื่องยนต์ความเร็วรอบสูงได้ และได้กลีเซ

รอลเป็นผลพลอยได้ 

ข. เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลแบบ (Pressing Extraction)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 45 เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลแบบ Pressing Extraction 

 ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นชื่อท่ีใช้เรียกเชื้อเพลิงท่ีเป็นสารเอสเตอร์ (Ester) ท่ีได้จาก

การทําปฏิกิริยาทางเคมีของพืชนํ้ามันหรือน้ํามันพืชใช้แล้ว หรือนํ้ามันจากสัตว์เป็นวัตถุดิบ 

กับเมทานอลหรือเอทานอลปฏิกิริยาดังกล่าว เรียกว่า “Tranesterification” ซึ่งสามารถ

นําไปใช้แทนน้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์ได้ 
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 ปัจจุบันมีวิธีการสกัดน้ํามันจากพืชนํ้ามันหลักๆ อยู่ 2 วิธี คือ การสกัดโดยแรงอัด

ทางกล (Pressing Extraction) และการสกัดโดยสารละลาย (Solvent Extraction) เทคโนโลยี

ท่ีจะกล่าวถึงใช้วิธีการสกัดโดยแรงอัดทางก 

 หลักการทํางาน 

 หลักการผลิตไบโอดีเซลโดยการนําพืชน้ํามันมาทําการบีบอัดในเครื่องสกัดเพ่ือให้ได้

น้ํามัน และนํามาทําการกรองเพื่อให้น้ํามันท่ีผลิตได้สะอาด สามารถนําไปใช้เติมในเคร่ืองยนต์

การเกษตรความเร็วรอบต่ําได้ ส่วนกากท่ีเหลือจากการบีบอัดสามารถนําไปทําเป็น ปุ๋ย หรือ

อาหารสัตว์ได้  

3.2 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล 

  กระบวนการพื้นฐานของการผลิตเอทานอล โดยวิธีการหมักนั้นประกอบด้วย

ขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการเปล่ียนแป้งให้เป็นน้ําตาลโดยใช้ความร้อนด้วย

วิธี สเตอร์ริไลเซชั่น (Sterilization) จากนั้นในขั้นตอนท่ีสองจะเป็นการหมัก โดยใช้ยีสต์ทํา

การเปลี่ยนน้ําตาลให้กลายเป็นเอทธานอล และก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ซึ่งเอทธานอล จะ

สกัดได้จากผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมัก สําหรับขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจะเป็น

การหมักผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนที่สองเพื่อให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ (Alcohol) ซึ่งจะ

ผลิตได้ประมาณ 8-12% โดยปริมาตร วัตถุดิบท่ีใช้กระบวนการหมักเพ่ือผลิตเอทธานอล 

คือ จําพวกพืชท่ีมีองค์ประกอบของแป้ง และน้ําตาล เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลีและมัน

สําประหลัง 

 

 

 

 

รูปที่ 46  เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล  
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 เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ท่ีผลิตโดยใช้วิธีการทางชีวเคมี เรียกว่า “ไบโอเอทา

นอล” (bio-ethanol) หรือเรียกส้ันว่า เอทานอล (ethanol) สามารถผลิตได้จากผลผลิตทาง

การเกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทุกส่วนของพืชสามารนํามาใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับ

ผลิตเอทานอลได้ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ผลิตจะแตกต่างกันไปตามประเภทของ

วัตถุดิบ และให้ผลผลิตเอทานอลท่ีแตกต่างกัน วัตถุดิบท่ีใช้ผลิตเอทานอล สามารถแบ่ง

ออกเป็น   3  ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1) วัตถุดิบประเภทแป้ง เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด เป็นต้น  

2) วัตถุดิบประเภทน้ําตาล ได้แก่ กากน้ําตาล ข้าวฟ่างหวาน เป็น 

3) วัตถุดิบประเภทเส้นใยส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟาง

ข้าว ชานอ้อย ซังข้าวโพด เป็นต้น  สําหรับประเทศไทยวัตถุดิบที ่ได้ร ับการ

พิจารณาจากคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติว่ามีความเหมาะสมท่ีจะนํามา

ผลิตเอทานอลมีเพียง 3 ชนิดเท่านั้น ได้แก่ อ้อย กากน้ําตาล และมันสําปะหลัง 

 

 หลักการทํางาน 

 ขั้นตอนการผลิต โดยการนําวัตถุดิบ เช่น อ้อย กากน้ําตาล และมันสําปะหลัง มา

ผ่านกระบวนการหมักในถังหมัก และนําไปผ่านกระบวนการกลั่นและแยกให้บริสุทธ์ิ เพื่อให้

ได้เอทานอล หรือแอลกอออล์ 95% เพื่อนําไปผสมกับน้ํามันเบนซินในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม 

เรียกเป็น แก๊สโซฮอล์ 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

 เอกสารประกอบการสอนวิชาพลังงานทดแทน ( รหัส 852533 )  วิทยาลัย

พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร   รศ. ดร. วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

เซลล์แสงอาทิตย์ 
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เซลลแ์สงอาทิตย์  

 เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) ท่ีสามารถเปล่ียนพลังงานจาก

แสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้ โดยไฟฟ้าที่ได้น้ันเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 

เทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย ์

  เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สามารถจําแนกตามวัสดุท่ีนํามาผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 

ได้ 2 แบบ ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีผลิตจากซิลิคอน (Silicon) และเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีผลิต

จากสารประกอบ   รายละเอียดดังนี้ 

1. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากซิลิคอน (Silicon)  

คือ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตมาจาก  ธาตุซิลิคอนแบ่งตามลักษณะของรูปผลึกได้เป็น    

3 รูปแบบ คือ   

 แบบผลึกเดี่ยว (Single Crystalline)  

 แบบผลึกผสม (Poly-Crystalline)  

 แบบอสัณฐาน (Amorphous) หรือ เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง          

(Thin Film Solar Cell)   

 

 

 

รูปที่ 1 เซลล์แสงอาทิตย์ทีท่ํามาจากซิลิคอน  ก.แบบผลึกเดี่ยว  ข.แบบผลึกผสม  ค.แบบอสัณฐาน 
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2. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากสารประกอบ  

คือ เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีนําธาตุตั้งแต่  2 ชนิดข้ึนไปมาผลิตเป็นเซลล์แสงอาทิตย์  เช่น  

เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ท่ี ผ ลิ ต ม า จ า ก ส า ร ป ร ะ ก อบ แ ก ล เ ล่ี ย ม อ า เ ซ ไ น ด์  ( GaAs)                   

แคดเมียมเทลเลอไรด์ (CdTe) คอปเปอร์อินเดียมไดอาเซไนด์ (CIS) เป็นต้น                   

เซลล์แสงอาทิตย์ประเภทน้ีส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพสูง แต่ข้อเสียของเซลล์ชนิดน้ีคือ               

มีราคาแพง  บางชนิดทําจากสารท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม และมีปัญหาเรื่องอายุการใช้งาน  

 

 

รูปที่ 2 เซลล์แสงอาทิตย์ทีท่ํามาจากสารประกอบ 

ก. คอปเปอร์อินเดียมไดอาร์เซไนด์ CIS       ข. แคดเมียมเทลเลอไรด์  CdTe 

 

อุปกรณ์ประกอบในระบบเซลล์แสงอาทิตย ์

1. เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอร่ี (Charge Controller) 

  เคร่ืองควบคุมการประจุแบตเตอร่ี ทําหน้าท่ีประจุไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ลงในแบตเตอร่ีจนเต็ม และควบคุมไม่ให้ประจุไฟฟ้ามากเกินด้วยการเบ่ียงเบน

ไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่เม่ือมีการประจุจนเต็ม ถ้าไม่มีเครื่องควบคุมการประจุ แผงเซลล์

แสงอาทิตย์อาจประจุไฟฟ้าลงในแบตเตอร่ีมากเกินไป จะทําให้แบตเตอร่ีเกิดการสูญเสียน้ํา

อย่างรวดเร็ว ร้อนขึ้นและอาจเกิดความเสียหายได้ 
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2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 

เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ทําหน้าท่ีแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแบตเตอร่ีหรือ   

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ท่ีได้มาตรฐาน เพื่อนําไปใช้กับอุปกรณ์

ไฟฟ้าและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้ไฟฟ้ากระแสสลับท่ัวไป   สามารถจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ

ตามการใช้งาน ดังนี้ 

 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดใช้งานอิสระ (Standalone Inverter) 

ถูกนําไปใช้ในการติดตั้งในบริเวณท่ีไม่มีระบบจําหน่ายหรือใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดตั้ง   

อย่างอิสระดังเช่น เสาไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณเตือนของป้ายจราจร ซึ่งการใช้งานเคร่ือง

แปลงกระแสไฟฟ้าชนิดใช้งานอิสระจะต้องมีแบตเตอรี่สํารองไฟฟ้าด้วย 

 

 
 

รูปที่ 3 ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดใช้งานอิสระ

(Standalone Inverter)  
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 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อเข้าระบบจําหน่าย (Grid Inverter)  

เป็นเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าท่ีต้องเชื่อมต่อกับระบบจําหน่ายของการไฟฟ้า และทํา

หน้าท่ีร่วมกับระบบจําหน่าย ซึ่งระบบจําหน่ายมีเหตุขัดข้องหรือดับ ระบบจะไม่สามารถ

ทํางานได้ 

 
รูปที่ 4 ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า                                    

ชนิดเชื่อมต่อเข้าระบบจําหน่าย (Grid connected Inverter) 

 

3. แบตเตอร่ีในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

แบตเตอร่ี (Battery) ทําหน้าท่ีจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปพลังงานทางเคมี เป็นอุปกรณ์

สําหรับจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า แบตเตอร่ีสามารถประจุ

ไฟฟ้าเข้าไปใหม่ (Recharge) ได้หลายคร้ัง และประสิทธิภาพจะไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ 

เพราะมีการสูญเสียพลังงานบางส่วนไปในรูปความร้อนและปฏิกิริยาเคมีจากการประจุและ

คายประจุนั่นเอง แบตเตอร่ีจัดเป็นอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพงและเสียหายได้ง่ายหากดูแลรักษา

ไม่ดีหรือใช้งานผิดวิธี  อายุการใช้งานของแบตเตอร่ีแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป เนื่องด้วย

วิธีการใช้  การบํารุงรักษา  การประจุและอุณหภูมิ ฯลฯ  

 แบตเตอร่ีในระบบเซลล์แสงอาทิตย์  ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอร่ีมีหน้าท่ีสะสม

พลังงานท่ีผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และจัดเก็บไว้ใช้ในเวลาท่ีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่

ผลิตไฟฟ้าหรือเวลาท่ีไม่มีแสงอาทิตย์หรือเวลากลางคืน 
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รูปแบบการใช้ประโยชน์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

1. ระบบเซลล์แสงอาทิตย์อิสระแบบรวมศูนย์ (Centralized PV Power Station; CPVPS) 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีหนึ่งท่ีใช้เพื่อเป็นระบบจ่ายไฟฟ้า

ให้กับภาระทางไฟฟ้า  โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  ไฟฟ้าท่ีผลิตได้

เป็นไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกประจุไว้ในแบตเตอร่ี ไฟฟ้าท่ีประจุไว้ในแบตเตอรี่ถูกเปล่ียน     

ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายให้กับผู้ใช้เมื่อมีความต้องการใช้งาน  

เทคโนโลยีไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาไปอย่างมากในปัจจุบัน สามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานท่ีผลิตได้อย่างคุ้มค่ามากข้ึน ระบบ CPVPS แบ่งออกเป็น 

2 แบบ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC system) เหมือนกัน คือ 

เทคโนโลยีแบบด่ังเดิม (Traditional system) กับระบบแนวคิดใหม่ (Model system) โดยระบบ

ท้ังสองมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 เทคโนโลยีแบบด่ังเดิม 

ระบบจะประกอบไปด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Array) เคร่ืองควบคุมการประจุ 

(Charge Controller) แบตเตอร่ี (Battery Bank) และเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)    

ดังรูป 

 

~ AC Load

PV array

Charge controller

Inverter

Battery bank
 

รูปที่ 5 เทคโนโลยีระบบเซลล์แสงอาทิตย์อิสระแบบรวมศูนย์แบบด่ังเดิม 
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 ระบบแนวคิดใหม่ 

 หรืออาจเรียกว่าระบบแบบ Modular Expandable Component ซึ่งระบบ

ประกอบไปด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าชนิด Grid connected 

inverter เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าชนิด Battery inverter (Bi-directional inverter) และ

แบตเตอร่ี การทํางานของระบบคือในเวลากลางวันเม่ือพลังงานจากแสงอาทิตย์เพียงพอ 

เซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้าออกมา ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า

กระแสตรงจะถูกแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดย Grid connected inverter และส่งเข้าสาย

ส่งไฟฟ้าได้ทันที กรณีท่ีหากมีไฟฟ้าเหลือใช้จากระบบ พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะถูกแปลงให้

เป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดย Battery inverter และประจุไว้ในแบตเตอร่ีเพื่อใช้ในเวลากลางคืน

หรือในเวลาท่ีไม่มีแสงอาทิตย์ ในเวลากลางคืนระบบจะจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ โดยใช้ไฟฟ้าท่ี

ประจุอยู่ในแบตเตอรี่ การทํางานท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ันถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์  

ดังรูป 

 

PV Array

Grid Inverter

AC Bus

Battery Inverter
(Bi-direction Inverter)

Battery Bank

AC Load

~

~

~

~

230 V 50/60 Hz

~

~

 

รูปที่ 6 เทคโนโลยีระบบเซลล์แสงอาทิตย์อิสระแบบสมัยใหม่ 
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2. ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานร่วมกับเครื่องยนต์การเกษตร 

 (PV-Agriculture Engine Hybrid System, PVAE) 

 ระบบนี้เป็นท่ีพัฒนาจากระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากระบบบ้านพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่รัฐบาลติดตั้งให้ประชาชนนั้นเป็นระบบขนาดเล็ก สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้

ได้อย่างจํากัด ดังนั้นหากครัวเรือนใดท่ีมีเคร่ืองยนต์ทางการเกษตรอยู่แล้วก็สามารถนํามา

ประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งอยู่เดิมได้ โดยการติดตั้ง

อุปกรณ์เพิ่มเติมคือ เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าแบบสอง

ทาง ซึ่งจะทําให้ชาวบ้านใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้นใกล้เคียงกับการใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง  

 แนวการปฏิบัติคือ ในเวลากลางวันนําเคร่ืองยนต์ทางการเกษตรท่ีมีอยู่ไปใช้งาน

ตามปกติ พอถึงเวลาเย็นก็นําเคร่ืองยนต์มาต่อเชื่อมเข้ากับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่

แบบถาวร และหากต้องการใช้ไฟฟ้ามากก็สามารถเดินเครื่องเพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้  ไฟฟ้าท่ีผลิต

ได้ส่วนหนึ่งจ่ายให้กับภาระทางไฟฟ้า ในช่วงเวลาน้ีสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลาย

มากข้ึน เพราะไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเครื่องกําเนิดไฟฟ้านั้นเพียงพอ  เช่น  สามารถใช้หม้อหุง

ข้าวไฟฟ้า  เตารีด  และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นท่ีใช้กําลังไฟฟ้ามากได้  ส่วนไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือก็จะ

ถูกประจุเข้าแบตเตอร่ีโดยมีเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าแบบสองทางเป็นตัวควบคุม PVAE มี

ส่วนประกอบคือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เคร่ืองควบคุมการประจุแบตเตอร่ี เคร่ืองแปลง

กระแสไฟฟ้าแบบสองทางเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์การเกษตร ดังรูป 

 

รูปที่ 7 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร 
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3. ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อเข้าระบบจําหน่ายไฟฟ้า                                 

(PV Grid Connected System; PVG) 

 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้าระบบจําหน่ายไฟฟ้ามีส่วนประกอบหลัก

สามส่วนได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ความปลอดภัย ดังรูป 

 

 
รูปที่ 8 ลักษณะของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้าระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

 

ข้อห้าม และการตรวจสอบบํารุงรักษา  

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 ไม่ควรมีเงาบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 ไม่ควรเคลื่อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยตัวเอง ควรท่ีจะให้ผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการ

ติดตั้งระบบฯเป็นผู้เคล่ือนย้ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

การตรวจสอบ-บํารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 หม่ันทําความสะอาดด้านหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสามารถใช้ผ้าชุบน้ําเช็ด
ได้เลย 

 

~

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ ระบบจําหน่ายไฟฟ้าอปุกรณ์ความปลอดภยั อปุกรณ์ความปลอดภยั
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2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 

 ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากของระบบท่ีกําหนดไว้ 

 

 

                   

 

 

การตรวจสอบ-บํารุงรักษาเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 

 ควรหม่ันสังเกตว่าบริเวณท่ีตั้งมีแดดส่องโดนหรือไม่ มีโอกาสโดนความชื้นและเปียก

น้ําหรือไม่ 

 หม่ันตรวจสอบสายไฟที่เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าว่าแน่นหนาหรือไม่ 

 ปัดหรือเช็ดฝุ่นละอองที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าให้สะอาดอยู่เสมอ(ห้ามใช้ผ้าชุบน้าํ

เช็ดเครื่อง) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น 

 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบปัญหาเบ้ืองต้น คือเคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้าหรือมัลติมิเตอร์ 

ใช้ในการวัดแรงดันไฟฟ้าท้ังด้านไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ 

 

 

เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 

 X 
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การตรวจสอบ-แก้ปัญหาเบื้องต้น 

 การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

  การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถทําได้โดยการใช้

เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้าวัดตรงขั้วไฟฟ้าท่ีออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้ทราบว่า

แรงดันไฟฟ้าออกมาปกติหรือไม่ 

    

 

 การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทั้งด้านไฟฟ้ากระแสตรง

และไฟฟ้ากระแสสลับ 

 การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทั้งด้านไฟฟ้ากระแสตรงและ

ไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถทําได้โดยการใช้เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้าวัดตรงขั้วไฟฟ้าท่ี      

เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าทั้งด้านไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อให้ทราบว่า

แรงดันไฟฟ้าออกมาปกติหรือไม่ 

 

 

 

 

 

ข้ัวไฟฟ้าที่ออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

ด้านไฟฟ้ากระแสตรง 
ด้านไฟฟ้ากระแสสลบั 
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 การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 
การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี สามารถทําได้โดยการใช้เคร่ืองวัด

แรงดันไฟฟ้าวัดตรงขั้วไฟฟ้าท่ีแบตเตอรี่ เพื่อให้ทราบว่าแรงดันไฟฟ้าออกมาปกติหรือไม่ 

(โดยปกติ ไม่ควรต่ํากว่า 10.8 โวลต์) 

 
 

ข้อห้ามทางด้านความปลอดภัย 

 ห้ามให้เด็กใช้ไฟฟ้าเพียงลําพังและระวังอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร 

 

 
เอกสารอ้างอิง 

 บริษัท ลีโอนิคส์ จํากัด. (2014).เส้นทางสู่พลังงานสีเขียว.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 

 นิพนธ์ เกตจุ้อย, คงฤทธิ์ แม้นศิริ และ วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร.2549.การศึกษาสมรรถนะของ

ระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กบัเครื่องกําเนิดไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์

การเกษตรสําหรับกลุ่มผู้ใช้ครัวเรือน. การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย

ครั้งที ่2, 27-29 กรกฎาคม 2549, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี จังหวัดนครราชสีมา. 

 นิพนธ์ เกตจุ้อยและคณะ. 2548. การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้เปน็ระบบ

ผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร. รายงายวิจัยฉบบั

สมบูรณ์เสนอต่อเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

เตาชีวมวล 
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แก๊สชีวมวล (Gasification) 

เป็นกระบวนการ Partial Oxidation ท่ีใช้อุณหภูมิสูง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จึงอยู่ใน

สภาพของแก๊สที่ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจน และคาร์บอนมอนอกไซด์ 

การผลิตแก๊สชีวมวลเป็นกระบวนการท่ีใช้กันมานานแล้ว ไม่ว่าจะใช้กับถ่านหิน เศษ

ไม้หรือขยะ ได้มีการพัฒนาเตาผลิตแก๊สชีวมวล (Gasifier) เพื่อใช้กับวัสดุดังกล่าวกับเตา

ผลิตแก๊สชีวมวลท่ีใช้กับไม้ แล้วได้ทําการออกแบบให้ใช้ได้ท่ีความดันบรรยากาศ ซึ่งต่างกับ

เตาผลิตแก๊สชีวมวลที่ใช้กับถ่านหินโดยใช้ความดันท่ี 400 Psi หรือสูงกว่าน้ี ความแตกต่าง

หนึ่งระหว่างการผลิตแก๊สชีวมวลของไม้และถ่านหิน คือ กระบวนการผลิตแก๊สชีวมวลของ

ไม้ แก๊สท่ีได้จะมีปริมาณความชื้นสูงความชื้นนี้เกิดจากกระบวนการแล้วยังมาจากไม้ท่ีใช้ แต่

สามารถกําจัดออกจากแก๊สที่เกิดขึ้นได้ 

กระบวนการผลิตแก๊สชีวมวล 

 แก๊สชีวมวลได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งในท่ีซึ่งมีปริมาณอออกซิเจนจํากัด 

เชื้อเพลิงแข็ง  ได้แก่  ไม้  ถ่านหิน  แกลบ  ข้ีเลื่อย  หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร       

แก๊สชีวมวลท่ีผลิตได้จะมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  ไฮโดรเจน  

และมีเทน 

ปฏิกิริยาเคมีทางความร้อนของการเกิดแก๊สชีวมวล 

ในกระบวนการเกิดแก๊สชีวมวลภายในเตาเผา  เราสามารถแบ่งโซนการเกิดแก๊สตาม

ปฏิกิริยาทางเคมีและความแตกต่างของอุณหภูมิได้เป็น 4 โซน ดังนี้ 

 Combustion หรือ Oxidation Zone   

 อากาศจะถูกส่งเข้ามาในโซนน้ีซึ่งเป็นตําแหน่งท่ีอากาศและเชื้อเพลิงสัมผัสกันทําให้

เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างแก๊สออกซิเจนในอากาศกับคาร์บอนและไฮโดรเจนซึ่งอยู่ใน

เชื้อเพลิง ผลของปฏิกิริยาดังกล่าวก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ํา  อุณหภูมิใน

โซนสันดาปจะมีค่าระหว่าง 1,100 - 1,500°C 
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 Reduction Zone 

 แก๊สร้อนท่ีผ่านมาจากกระบวนการแรกจะไหลผ่านมายังโซน Reduction ซึ่งมี

ปฏิกิริยาหลักคือ  Reduction อุณหภูมิในโซนน้ีจะมีค่าระหว่าง 500 – 900°C ในโซนน้ีจะเป็น

เขตของการสังเคราะห์แก๊สติดไฟทั้งหมด ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน 

และมีการเปล่ียนแก๊สบางส่วนท่ีเผาไหม้ไม่ได้ ซึ่งก็คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําใน

โซนสันดาปให้กลายเป็นแก๊สท่ีสามารถเผาไหม้ได้โดยที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอนํ้าท่ี

เกิดข้ึนจะไหลผ่านคาร์บอนที่กําลังลุกไหม้อยู่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาได้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์

และไฮโดรเจน  

 Pyrolysis หรือ Distillation Zone 

 ความร้อนจากโซน Reduction จะแพร่เข้าสู่โซนนี้ เพื่อที่จะเผาไหม้สารอินทรีย์ซึ่งก็คือ

เชื้อเพลิงแข็งนั่นเอง ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาไพโรไลซิสส่วนใหญ่เป็นของเหลวเช่น 

เมทธานอล กรดน้ําส้มและน้ํามันดิน อุณหภูมิในโซนน้ีจะมีค่า 200 – 500°C ของแข็งท่ี

เหลืออยู่ภายหลังจากผ่านกระบวนการน้ีแล้ว คือ คาร์บอนในรูปของถ่าน ซึ่งจะทําปฏิกิริยา

ต่อในโซน Reduction และ โซน Combustion  

 Drying Zone 

 ในโซนน้ีความร้อนจะลดลงมากทําให้อุณหภูมิไม่สูงพอท่ีจะทําให้เกิดการสลายตัว

ของสารระเหย แต่ความชื้นในเชื้อเพลิงจะถูกความร้อนทําให้ระเหยตัวออกมาในรูปของไอ

น้ํา โซนนี้จะมีอุณหภูมิประมาณ 100 – 200 °C 

ชนิดของเตาผลิตแก๊สชีวมวล 

 เตาผลิตแก๊สชีวมวลแบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ การออกแบบเตาผลิตแก๊สจากชีว

มวลโดยการจัดโซนต่างๆ เหล่านี้ให้แตกต่างกันตามความเหมาะสมของการใช้งาน วัตถุดิบที่

ใช้และคุณสมบัติของแก๊สท่ีได้  

การเคล่ือนตัวของวัตถุดิบ อากาศ แก๊ส การกระจายของอุณหภูมิ ขนาดจํากัดของ

วัตถุดิบและความชื้นของวัตถุดิบที่เหมาะสม มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกชนิดของเคร่ืองผลิต

แก๊สเหล่านี้สามารถแบ่งเตาผลิตแก๊สชีวมวลออกเป็น 4 แบบ ดังนี้  
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1. เตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบไหลขึ้น (Updraft Gasifier) 

เตาประเภทน้ีเป็นเตาเผาท่ีผลิตใช้เร่ิมแรกและเป็นแบบง่ายท่ีสุด เชื้อเพลิงจะถูกป้อนเข้า

ทางส่วนบนของเตาและอากาศจะถูกส่งผ่านตะแกรงเข้ามาทางด้านล่างบริเวณเหนือ

ตะแกรงข้ึนไปจะมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ซึ่งเราเรียกบริเวณส่วนน้ีว่าโซนสันดาป 

(Combustion zone) หรือฮาร์ทโซน (Hearth zone) เม่ืออากาศผ่านเข้าไปบริเวณโซนสันดาป

จะเกิดปฏิกิริยาข้ึน ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ํา แก๊สร้อนท่ีผ่านจากโซนเผาไหม้จะมี

อุณหภูมิสูงและจะถูกส่งผ่านไปยังโซนรีดักชัน ซึ่งเป็นโซนท่ีมีปริมาณของคาร์บอนมากเพียง

พอท่ีจะเกิดปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ํา เกิดเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และ

ไฮโดรเจนหลังจากนั้นแก๊สท่ีได้จะไหลเข้าสู่บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากว่าในชั้นของชีวมวล และ

กล่ันสลายในช่วงอุณหภูมิ 200 - 500°C หลังจากนั้นแก๊สจะไหลเข้าสู่ชั้นของชีวมวลที่ชื้น 

เนื่องจากแก๊สยังคงมีอุณหภูมิสูงอยู่  จึงไประเหยน้ําท่ีอยู่ในชีวมวลเหล่านั้น ทําให้แก๊สท่ีออก

จากเตาเผาชีวมวลมีอุณหภูมิต่ําลงและมีน้ํามันดินจากช่วงกล่ันสลายปะปนกับแก๊สมาด้วย

ในปริมาณมาก 

 
ภาพแสดงลักษณะโครงสร้างของเตาผลิตแก๊สแบบ Updraft Gasifier 
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2. เตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบไหลลง (Downdraft Gasifier)  

เตาเผาชีวมวลแบบน้ีถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือท่ีจะขจัดน้ํามันดินท่ีมีอยู่ภายในเชื้อเพลิงแข็ง

โดยเฉพาะอากาศจะถูกส่งจากด้านบนสู่ด้านล่างของเตาเผาผ่านกลุ่มของหัวฉีด ซึ่งเรียกว่า 

Tuyers บริเวณหัวฉีดจะเป็นบริเวณของโซนสันดาป แก๊สท่ีได้จากโซนสันดาปจะถูก 

Reduced ในขณะท่ีไหลลงสู่ด้านล่างและผ่านชั้นของคาร์บอนท่ีร้อนซึ่งอยู่เหนือตะแกรง

เล็กน้อยขณะเดียวกันในชั้นของชีวมวลที่อยู่ทางด้านบนของโซนสันดาป จะมีปริมาณ

ออกซิเจนน้อยมากทําให้เกิดการกล่ันสลายและไอของนํ้ามันดินที่เกิดจากการกล่ันสลายจะ

ไหลผ่านชั้นของคาร์บอนท่ีร้อนทําให้น้ํามันดินเกิดการแตกตัวเป็นแก๊ส ซึ่งการแตกตัวน้ีจะ

เกิดท่ีอุณหภูมิคงท่ีในช่วงระหว่าง 800 - 1,000°C ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 1,000°C ปฏิกิริยาดูด

ความร้อนจะทําให้แก๊สท่ีได้มีอุณหภูมิต่ําลงแต่ถ้าต่ํากว่าช่วงอุณหภูมิดังกล่าวปฏิกิริยาคาย

ความร้อนจะทําให้แก๊สท่ีได้มีอุณหภูมิสูงข้ึน แก๊สท่ีผ่านโซนสันดาปจะมีส่วนประกอบของ

น้ํามันดินและน้ํามัน ซึ่งจะมีปริมาณลดลงเหลือน้อยกว่า 10% ของนํ้ามันดินและน้ํามันท่ีได้

จากเตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบไหลข้ึนและแก๊สท่ีได้จะมีความสะอาดมากกว่าทําให้ใช้การ

กรองน้อยลง เตาผลิตแก๊สชีวมวลทั้งแบบไหลข้ึนและไหลลงจะมีความเร็วของอากาศไหล

ผ่านต่ําและเถ้าจะอยู่บริเวณตะแกรง  ดังนั้นจึงมีปริมาณเถ้าถ่านติดออกมากับแก๊สชีวมวล

น้อยมาก 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะโครงสร้างของเตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบ Downdraft Gasifier 
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3. เตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบไหลตัดขวาง (Cross-draft Gasifier)  

เตาเผาแบบน้ีอากาศจะถูกจ่ายผ่านหัวฉีดซึ่งอยู่ในแนวราบ โซนสันดาปจะอยู่ถัดจาก

หัวฉีดออกไปและถัดออกไปจะเป็นโซนรีดักชัน แล้วแก๊สชีวมวลจะออกสู่ภายนอกโดยผ่าน

ตะแกรงซึ่งอยู่ในแนวตั้งโดยรอบบริเวณโซนสันดาปและโซนรีดักชันจะเป็นโซนไพโรไลซิส

หรือ Distillation น้ํามันและน้ํามันดินท่ีได้จากโซนไพโรไลซิส จะผ่านโซนรีดักชันก่อนท่ีจะ

ออกไปสู่ภายนอกเตา ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ํามันและน้ํามันดินเกิดการแตกตัวเป็นแก๊สก่อนท่ีจะ

ออกไปสู่ภายนอก ทําให้แก๊สชีวมวลท่ีได้มีปริมาณน้ํามันและน้ํามันดินต่ํา เตาผลิตแก๊สชีว

มวลแบบน้ีได้ ทําการออกแบบให้สามารถใช้กับยานพาหนะเนื่องจากมีน้ําหนักเบาและมี

ผลตอบสนองเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของภาระท่ีกระทําอยู่ เชื้อเพลิงแข็งท่ีควรนํามาใช้กับ

เตาเผาแบบนี้ควรเป็นถ่านไม้ท่ีมีคุณภาพสูง 

 

ภาพลักษณะโครงสร้างของผลิตแก๊สชีวมวลแบบ Crossdraft Gasifier 
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4. เตาผลิตแก๊สแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed Gasifier)  

เตาผลิตแก๊สชีวมวลจากที่กล่าวมาแล้วท้ังสามแบบข้างต้น การทํางานของกระบวนการ

ในระบบข้ึนอยู่กับปฏิกิริยาทางเคมีและสภาพทางฟิสิกส์ของเชื้อเพลิง โดยท่ีจะเกิดปัญหา

ทางด้าน Slag ท่ีเกิดข้ึนมากเกินไป จึงทําให้เกิดการอุดตันในเตาเผาบ่อยคร้ัง เพื่อแก้ปัญหา

ดังกล่าวจึงได้มีการนําเตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบดมาใช้เตาเผาแบบน้ีอากาศจะไหลผ่านชั้น

ของเชื้อเพลิงแข็ง เม่ือเราเพ่ิมความเร็วของอากาศท่ีไหลผ่านสูงจนกระท่ังทําให้เชื้อเพลิง    

ท่ีวางอยู่เร่ิมลอยตัวขึ้นมีลักษณะคล้ายกับของไหล ดังภาพ 

 

ภาพลักษณะโครงสร้างของผลิตแก๊สชีวมวลแบบ Fluidized Bed Gasifier 
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ข้อกําหนด คุณสมบัติเฉพาะเตาแก๊สชีวมวล(เช้ือเพลิงจากเศษไม้หรือกิ่งไม้) 

 คุณลักษณะเฉพาะ ต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อย ดังนี้ 

1) เตาแก๊สชีวมวลมีขนาดมิติโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า กว้าง 30 cm สูง 55 cm เตาแก๊ส

ชีวมวลสร้างด้วยเหล็กแผ่นม้วนขึ้นรูป มีทางเข้าของอากาศ และทางออกของก๊าซ

เหมาะสม  

2) ห้องเผาไหม้มีขนาดมิติโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า  กว้าง 20 cm สูง 15 cm ทําจากท่อ

เหล็ก  

3) ช่องทางออกของก๊าซมีนาดมิติโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า กว้าง 11 cm สูง 8 cm ทําจาก

ท่อเหล็ก เจาะรูขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 cm เพื่อเป็นทางออกของก๊าซ 

4) เตาแก๊สชีวมวลสามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก 

5) เตาแก๊สชีวมวลโครงสร้างและชิ้นส่วนของระบบมีความแขง็แรง 
6) เตาแก๊สชีวมวลความกว้างและความสูง อยู่ในระยะท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน 

7) การรับประกันตัวเครื่องอย่างน้อย 1 ปี 

 
เตาแก๊สชีวมวล 

 

 

 

 

 

 

รูปส่วนประกอบเตาแก๊สชีวมวล 

โครงสร้างเตา 

ห้องเผาไหม้ 

ท่ีลองภาชนะ 
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ส่วนประกอบของเตาแก๊สชีวมวล 

1. ช่องเติมเชื้อเพลิง 

 

 

 

2. ช่องเติมอากาศ 

 

 

 

3. ท่ีเขี่ยขี้เถ้า 

 

 

 

4. ช่องท้ิงขี้เถ้า (ด้านล่างของเตา) 
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วิธีการใช้งานเตาแก๊สชีวมวล 

1. เปิดช่องเติมอากาศ และช่องทิ้งขี้เถ้าออก เพื่อให้อากาศในห้องเผาถ่ายเทได้เต็มที่ 

 

 

 

 

 

2. จุดไฟใส่ห้องเผาผ่านทางช่องเติมเชื้อเพลิง หลังจากนั้นจึงเติมเช้ือเพลิงตามลงไป  

  

 

 

 

 

3. เติมอากาศเข้าช่องเติมอากาศเพื่อเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ เมื่อไฟติดแล้วจึงปิดช่อง

ท้ิงขี้เถ้า แล้วเล่ือนฝาช่องเติมอากาศเพื่อปรับความแรงไฟตามต้องการ 
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4. ดึงท่ีเขี่ยขี้เถ้า เพื่อเขี่ยขี้เถ้าและช่วงเร่งความแรงของไฟได้ 

 

 

 

5. ตั้งอุปกรณ์การประกอบอาหารบนเตา เพื่อทําการประกอบอาหารตามต้องการ 

ข้อดีหลายประการของการนําชีวมวลมาเป็นเช้ือเพลิง 

1) การเผาไหม้สสารทุกชนิดจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งล่องลอยไปในอากาศ

และห่อหุ้มโลกไว้ เม่ือแสงอาทิตย์ส่องลงมายังโลก รังสีบางส่วนไม่สามารถสะท้อน

กลับออกไปได้ทําให้โลกร้อนข้ึน จึงเรียกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเป็นก๊าซเรือน

กระจก แต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไป

ใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง ดังนั้นการเผาชีวมวลไม่ถือว่าก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 

2) การไม่นําชีวมวลมาใช้ โดยปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์ จะเกิด

ก๊าซมีเทนซึ่ งถือว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่ง  และมีอันตรายกว่าก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 21 เท่า 

3)  ชีวมวลจะมีกํามะถัน หรือซัลเฟอร์ ไม่เกิน 0.2% ดังนั้นการนําชีวมวลมาเผาไหม้จะ

ไม่สร้างปัญหาเร่ืองฝนกรด (น้ํามันเตามีปริมาณกํามะถันประมาณ 2% ส่วนถ่านหิน      

มีปริมาณกํามะถันประมาณ 0.3 - 3.8% ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของถ่านหิน) 

4) ข้ีเถ้าของชีวมวลมีสภาพเป็นด่าง จึงเหมาะสมท่ีจะนําไปเพาะปลูกหรือปรับสภาพดิน

ท่ีเป็นกรด แต่ข้ีเถ้าจากการเผาถ่านหินจะมีสารโลหะหนักปะปนอยู่  ดังนั้นต้องนําไป    

ฝังกลบอย่าง ถูกวิธีซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

5) ช่วยลดภาระในการกําจัด เช่น นําไปฝังกลบ และเผาท้ิง เป็นต้น 

6) ก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถ่ิน ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน มีการประเมินว่าการนํา     

ชีวมวลในท้องถิ่นมาใช้ ทําให้เงินหมุนเวียนในระบบเพ่ิมข้ึนถึง 7 เท่า และรายได้
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ประชาชาติสูงข้ึน กล่าวคือ เม่ือชาวไร่ชาวนามีรายได้เพ่ิมข้ึนจากชีวมวล จะนําเงิน

ส่วนน้ีใช้จ่ายหมุนเวียนในท้องถ่ิน เช่น จ้างคนเก็บและรวบรวมชีวมวล คนเหล่าน้ีจะ

นําเงินไปใช้จ่ายอีกทอดหนึ่งเป็นอย่างนี้เรื่อยไป 

7) ประหยัดเงินตราต่างประเทศเพราะไม่ต้องนําเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เช่น 

น้ํามันเตา และถ่านหิน เป็นต้น 

การดูแลรักษาเบือ้งต้น 

1. ห้ามให้น้ําโดนเตา เพราะจะทําให้เกิดสนิมแล้วผุกร่อนได้ง่าย 

2. เขี่ยขี้เถ้าท้ิงทุกคร้ังก่อนการใช้งาน 

เอกสารอ้างอิง 

 คู่มือการใช้งานเตาแก๊สชีวมวล  หน่วยวิจัยพลังงานชุมชน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 รายงานประจําปี 2553 กระทรวงพลังงาน (2554, หน้า 31) (2554, หน้า 59-60) 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

ไบโอแก๊สจากขยะเศษอาหารในครวัเรือน 
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ไบโอแก๊สจากขยะเศษอาหารในครัวเรือน 

ไบโอแก๊ส คือ แก๊สท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะท่ีไม่มี

ออกซิเจน โดยกลุ่มแบคทีเรียหลายชนิด ทําให้สารอินทรีย์ถูกย่อยสลายและเกิดเป็นแก๊ส

ชีวภาพ หรือท่ีเรียกว่า ไบโอแก๊ส (Biogas) 

 แ ก๊ส ชี วภาพ  มี อ งค์ ป ร ะกอบ ส่ วน ใหญ่ เ ป็ น แ ก๊ ส มี เ ทน  ( CH4 )  และแ ก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยท่ีมีแก๊สชนิดอ่ืน เช่น แก๊สไฮโดรเจน (H2) แก๊สไนโตรเจน 

(N2) แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เจือปนอยู่เล็กน้อย องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพ แสดง

ในรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพ 

แก๊สชีวภาพ เป็นแก๊สที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ จึงถูกนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม      

กันอย่างแพร่หลาย โดยท่ีแก๊สมีเทนซึ่งเป็นแก๊สเชื้อเพลิงท่ีเป็นองค์ประกอบหลักในแก๊ส

ชีวภาพนั้น มีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ติดไฟได้ และเบากว่าอากาศ แต่กล่ินเหม็นของแก๊ส

ชีวภาพนั้นเกิดขึ้นจาก แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือแก๊สไข่เน่า ซึ่งเป็นแก๊สที่มีคุณสมบัติติดไฟ

ได้ เม่ือจุดไฟแล้วมีกล่ินเหม็น ซึ่งเกิดจากซัลเฟอร์ (sulfur) แก๊สชนิดน้ีเม่ือรวมตัวกับน้ําแล้ว

จะเกิดเป็น กรดซัลฟิวริค (sulfuric acid) ทําให้เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนต่างๆ ท่ีเป็นโลหะได้ 

ดังนั้น การนําแก๊สชีวภาพมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ จะต้องนําแก๊สชีวภาพไปผ่าน

กระบวนการทําให้บริสุทธิ์เสียก่อน จึงจะสามารถนํามาอัดบรรจุใส่ถังและนําไปใช้กับรถยนต์ 
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กระบวนการเกิดแก๊สชีวภาพ  

เกิดจากการทํางานของแบคทีเรียหลายชนิดท่ีร่วมกันย่อยสลายสารอินทรีย์หรือขยะ

อินทรีย์ ภายใต้สภาวะท่ีไม่มีอากาศหรือไม่มีออกซิเจน ทําให้ขยะอินทรีย์เหล่านั้นเปล่ียน

สภาพกลายเป็นแก๊สชีวภาพ โดยที่ขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์จนเกิดเป็นแก๊สมีเทนได้

แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน (แสดงในรูปที่ 2) คือ 

 1. ขั้นตอนการสลายสารโมเลกุลใหญ่ (Hydrolysis) 

ในขั้นตอนน้ี สารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่จะถูกย่อยสลายให้มีโมเลกุลเล็กลงด้วยเอนไซม์ท่ีขับ

ออกมาจากเซลล์แบคทีเรีย เพื่อให้แบคทีเรียสามารถนําสารอินทรีย์ไปใช้สร้างเป็นแก๊ส

ชีวภาพข้ึนมาได้ เช่น สารจําพวกคาร์โบไฮเดรตจากแป้ง ข้าว เศษผักต่าง จะถูกย่อยและ

เปล่ียนให้เป็น น้ําตาล สารจําพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์ พืชตระกูลถั่ว จะถูกย่อยสลายและ

เปล่ียนให้เป็น กรดอะมิโน สารจําพวกไขมันจากพืชหรือสัตว์ จะถูกย่อยสลายและเปล่ียนให้

เป็น กรดไขมัน เป็นต้น 

2. ขั้นตอนการสร้างกรดอินทรีย์ (Acidogenesis) 

ในขั้นตอนน้ี สารอินทรีย์โมเลกุลเล็กท่ีได้จากข้ันตอนแรก คือ น้ําตาล กรดอะมิโน และกรด

ไขมัน จะถูกแบคทีเรียกลุ่มเดิมดูดซึมเข้าไปในเซลล์แล้วเปล่ียนสารเหล่าน้ีให้กลายเป็นกรด

อินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดแลคติก กรดบิวทิริค กรดโพรพิโอนิค เป็นต้น 

3. ขั้นตอนการสร้างกรดอะซิติก (Acetogenesis) 

แบคทีเรียกลุ่มสร้างกรดอะซิติกจะนํากรดอินทรีย์ท่ีได้จากข้ันตอนท่ีสองมาใช้ในการย่อย

สลายแล้วเปล่ียนให้เป็นกรดอะซิติก ซึ่งกรดอะซิติกจัดเป็นสารตั้งต้นหลักท่ีสําคัญท่ีสุด

สําหรับกระบวนการเกิดแก๊สมีเทน 

 4. ขั้นตอนการสร้างแก๊สมีเทน (Methanogenesis) 

กรดอะซิติกท่ีได้จากขั้นตอนท่ีสามจะถูกแบคทีเรียกลุ่มสร้างแก๊สมีเทน ย่อยสลายและ

เปล่ียนเป็นแก๊สมีเทน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ รวมไปถึงแก๊สอ่ืนๆ อีกเล็กน้อย รวมเรียกว่า 

แก๊สชีวภาพ



ห น้ า  | 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการเกิดแก๊สชีวภาพ 
 

ข้ันตอนการหมักแก๊สชีวภาพจากขยะเศษอาหาร 

1. ใส่มูลสัตว์เปียก (สุกร วัว ควาย) ลงไปในถังหมักแก๊สประมาณ 20-30 กิโลกรัม 

2. เติมนํ้าลงไปประมาณคร่ึงถังหมัก หรือให้ท่วมปลายท่อเติมอาหารและท่อนํ้าล้นท่ี

อยู่ด้านในถัง จากนั้นกวนผสมให้เข้ากัน หมักท้ิงไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ (น้ําท่ีใช้เติมลงไป 

ควรเป็นน้ําท่ีปราศจากคลอรีน หรือถ้าจะใช้นํ้าประปา ก็ควรพักน้ําท้ิงไว้ 1 คืนก่อนท่ีจะ

นํามาใช้เติมลงไปในถังหมัก) 

3. เม่ือครบ 1 สัปดาห์ ให้เติมน้ําเพิ่มเข้าไปจนเต็มถัง ซึ่งในช่วงน้ี ถังเก็บแก๊สจะลอย

สูงขึ้น เนื่องจากเกิดการแทนที่ของอากาศจากน้ําท่ีเติมเข้าไปในถังหมัก ให้เปิดวาล์วแก๊สของ

ถังเก็บแก๊สเพื่อระบายอากาศท้ิงจนถังเก็บแก๊สจมลงสนิท 

4. หมักท้ิงไว้แล้วคอยสังเกตท่ีถังเก็บแก๊สทุกวัน ซึ่งถ้าถังเก็บแก๊สเร่ิมลอยสูงข้ึนอีก

คร้ังแสดงว่าเริ่มมีแก๊สเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของมูลสัตว์ในถังหมักแก๊สแล้ว 

5. เม่ือเร่ิมมีแก๊สเกิดขึ้นแล้ว จึงเร่ิมเติมขยะเศษอาหารลงไปในถังหมักได้ โดยในช่วง

แรกไม่ควรเติมเศษอาหารลงไปเกินวันละ 1 กิโลกรัม (ให้ใช้เศษอาหารบดละเอียดผสมกับน้ํา

ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1) 

6. สังเกตการเกิดแก๊สในถังเก็บแก๊สหลังจากเริ่มเติมเศษอาหารลงไป 1-2 สัปดาห์ 

ซึ่งเม่ือเกิดแก๊สอย่างสม่ําเสมอแล้วจึงสามารถเพิ่มปริมาณเศษอาหารที่จะเติมลงไปได้ แต่ไม่

ควรเกินวันละ 5 กิโลกรัม โดยใช้วิธีบดให้ละเอียดก่อนแล้วผสมน้ําในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 

เช่นเดิม 
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ข้อปฏิบัติในการดูแลถังหมักแก๊สชีวภาพ 

 1. ขยะเศษอาหารท่ีเติมลงไปนั้น ควรแยกเศษอาหารท่ีย่อยสลายยากออกไปก่อน 

เช่น กระดูกสัตว์ เปลือกไข่ เปลือกหอย เป็นต้น รวมถึงอาหารหรือเปลือกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว 

เช่น เปลือกส้ม เปลือกมะนาว ก็ไม่ควรเติมลงไป เนื่องจากจะทําให้สภาวะภายในถังหมัก

เป็นกรดมากเกินไปจนทําให้เกิดแก๊สยากขึ้น 

 2. เมื่อระบบเริ่มคงท่ี คือ มีแก๊สเกิดอย่างสม่ําเสมอแล้ว ควรเติมเศษอาหารเข้าไปทุก

วัน เพื่อให้แบคทีเรียในถังหมักมีแหล่งอาหารสําหรับใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพได้เพียงพอต่อ

การใช้งานในทุกๆ วัน 

 3. คอยสังเกตการเกิดแก๊สที่ถังเกบ็แก๊สและกลิ่นของน้ําหมักในถังหมักทุกวัน ถ้าการ

เกิดแก๊สลดลง (ถงัเก็บแก๊สยุบตัว) และมีกล่ินเหม็นเปรี้ยวจากถังหมัก ให้หยุดเติมเศษ

อาหารประมาณ 2-3 วัน หากกล่ินเปรี้ยวยังไม่ลดลงและยังไม่มีแก๊สเกิดขึ้นเพิ่มเติม ให้เติม

ปูนขาวประมาณ 1 กระป๋องนมข้นหวาน (ประมาณ 150-200 กรัม) แล้วกวนให้เข้ากันวันละ 

1 คร้ัง จนถงัหมักเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ จึงสามารถกลับมาเติมเศษอาหารได้ตามเดิม 

 

*สาเหตุที่เกิดกลิ่นเหม็นเปร้ียวและแก๊สหยุดผลิตนั้น อาจเกิดจากการเติมเศษอาหารมากเกินไปจนทําให้แบคทีเรีย

กลุ่มผลิตกรดสร้างกรดเร็วเกินไป ส่งผลให้ถังหมักเกิดสภาวะเป็นกรด และไม่เหมาะสมต่อแบคทีเรียกลุ่มผลิตแก๊ส

มีเทน การเติมปูนขาวเข้าไปนั้น จะช่วยปรับสมดุลของค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ให้กลับมาเหมาะสม คืออยู่ที่ค่า pH 

เป็นกลาง (ประมาณ 7) โดยที่ปูนขาวที่เติมเข้าไปนั้นก็ไม่ควรเติมมากจนเกินไป เพราะจะทําให้เกิดแก๊สช้าลง

เช่นเดียวกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้สามารถตรวจสอบค่า pH ที่เหมาะสมได้โดยใช้กระดาษวัดค่า pH 

 

 4. ควรเปิดช่องระบายกากอาหารด้านล่าง เพื่อระบายกากอาหารท่ีสะสมอยู่ท้ิงอย่าง

น้อยเดือนละ 1 คร้ัง โดยกากที่ระบายออกมานั้นสามารถนาํไปทําเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้ 

 5. ควรล้างถังหมักและเริ่มต้นเดินระบบใหม่ทุกๆ 1 ปี หรือเม่ือเริ่มสังเกตได้ว่าถัง

หมักมีประสิทธิภาพลดลงจากเดิม  

6. หม่ันตรวจสอบรอยร่ัวตามช่องท่ีเจาะหรือข้อต่อของท่อต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณ

ถังเก็บแก๊ส ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้ฟองน้ําจุ่มน้าํสบู่หรือน้ํายาล้างจาน บีบให้

เกิดฟอง แล้วนําฟองไปลูบตามข้อต่อต่างๆ หากมีแก๊สรั่ว แก๊สนั้นจะดันฟองสบู่ออกมาให้

เห็นเป็นฟองใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจน ให้ใช้กาวซิลิโคนทาอุดรอยร่ัวนั้นแล้วทําการตรวจสอบอีก

คร้ัง
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตชุดถังหมักแก๊สชีวภาพจากขยะเศษอาหารในครัวเรือน 

1. สามารถกําจัดขยะเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย์อ่ืนๆ ได้วันละ 1-5 กิโลกรัม 

2. เป็นการช่วยลดปริมาณขยะเศษอาหารจากครัวเรือน ทําให้ลดปัญหาจากแหล่ง

เพาะพันธ์ุเชื้อโรค รวมไปถึงมลภาวะจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากการเน่าเสียของ

ขยะเศษอาหารและขยะอินทรีย์ต่างๆ ได้ 

3. แก๊สชีวภาพท่ีได้ สามารถนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหงุต้มภายในครัวเรือน ช่วยลด

ค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สหุงต้มลงได้ 

4. ต้นทุนวัสดุสําหรับสร้างชุดถังหมักแก๊สชีวภาพมีราคาต่าํ สามารถทําเองได้ง่าย และ

มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ 

5. กากอาหารท่ีระบายออกจากถังหมักแก๊ส สามารถนาํไปใช้ทําปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้ 

6. ระบบมีความปลอดภัยสูง ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถดูแลซ่อมแซมเองได้ง่าย 

7. ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเรื่องการจัดการขยะ ชุมชนได้ทักษะจาก
การลงมือปฏิบัติเอง ทําให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสามารถต่อยอดไปสู่

กิจกรรมอื่นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทํา 

  อ.ชัชวินทร์  นวลศรี 

หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ไบโอดีเซล (Biodiesel) 
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ไบโอดีเซล (Biodiesel)  

ไบโอดีเซล เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีผลิตได้จากน้ํามันพืช เช่น ปาล์ม มะพร้าว ถั่วเหลือง 

ทานตะวัน สบู่ดํา หรือไขมันสัตว์ รวมถึง น้ํามันพืช น้ํามันสัตว์ ท่ีผ่านการใช้งานแล้ว มาผ่าน

การทําปฏิกิริยาทางเคมีร่วมกับแอลกอฮอล์ จนเกิดเป็นน้ํามันไบโอดีเซล ซึ่งมีคุณสมบัติ

ใกล้เคียงกับน้ํามันดีเซลปกติ 

 

ที่มาของภาพ : เอกสารเผยแพร่เรื่องพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน 

การทําปฏิกิริยาทางเคมี 

 ถ้านําน้ํามันพืชมาทําปฏิกิริยากับ เมทิลแอลกอฮอล์ (Methanol) จะได้สารท่ีเรียกว่า 

เมทิลเอสเตอร์ (Methyl ester) และกลีเซอรอล (Glycerol) เป็นผลพลอยได้ 

น้ํามันพืช + เมทิลแอลกอฮอล์ = เมทิลเอสเตอร์ + กลีเซอรอล 

 ถ้านําน้ํามันพืชมาทําปฏิกิริยากับ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethanol) จะได้สารท่ีเรียกว่า 

เอทิลเอสเตอร์ (Ethyl ester) และกลีเซอรอล (Glycerol) เป็นผลพลอยได้ 

น้ํามันพืช + เมทิลแอลกอฮอล์ = เอทิลเอสเตอร์ + กลีเซอรอล 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล 

น้ํามันพืชและน้ํามันสัตว์ทุกชนิดสามารถนํามาใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตไบโอดีเซล

ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการเลือกน้ํามันสําหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลนั้น ควรต้อง

พิจารณาถึงราคา คุณภาพ และองค์ประกอบของนํ้ามันชนิดนั้นๆ รวมไปถึงปริมาณของ

น้ํามันท่ีจะใช้เป็นวัตถุดิบในพ้ืนท่ีนั้นๆ ด้วย เช่น ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย มีการปลูก

ปาล์มน้ํามันและมะพร้าวมาก ก็ควรใช้วัตถุดิบประเภทนี้ในการผลิตเป็นน้ํามันไบโอดีเซล ซึ่ง

จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งวัตถุดิบไปได้มาก พืชน้ํามันอีกชนิดหนึ่งท่ีมีการ

ส่งเสริมให้นํามาใช้ผลิตเป็นน้ํามันไบโอดีเซลมากข้ึน ได้แก่ สบู่ดํา เนื่องจากในเมล็ดของสบู่
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ดํามีปริมาณน้ํามันสูง และสามารถปลูกได้ดีในประเทศไทย นอกจากน้ี น้ํามันพืชใช้แล้ว ยัง

สามารถนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลได้ดีเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะได้

น้ํามันไบโอดีเซลมาใช้เป็นพลังงานแล้ว ยังเป็นการช่วยกําจัดน้ํามันพืชใช้แล้วซึ่งจัดเป็นของ

เหลือท้ิงได้อีกด้วย 

 

 

 

                  สบู่ดํา                      ถัว่ลิสง                   ทานตะวัน            น้ํามนัพืชใช้แล้ว 

สารเคมีทีใ่ช้ในการผลิตไบโอดีเซล 

 สารเคมีหลักท่ีใช้ในการทําปฏิกิริยาผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ได้แก่ เมทิลแอลกอฮอล์ 

หรือเอทิลแอลกอฮอล์ อย่างใดอย่างหนึง่ (แต่เมทิลแอลกอฮอล์จะมีราคาถูกกว่า) ดังท่ีกล่าว

ไว้แล้วข้างต้น นอกจากนี้ยังต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นด่าง ซึ่งจะช่วยให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็ว

ขึ้น โดยสารเคมีท่ีสามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาด และราคาไม่แพง ได้แก่ โซดาไฟ หรือ

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 

 

 

 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)               เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethanol)       เมทิลแอลกอฮอล์(Methanol) 

 

ข้ันตอนการผลิตนํ้ามนัไบโอดีเซลจากนํ้ามนัพืชใช้แล้ว 

1. การเตรียมน้ํามันก่อนทําปฏิกิริยา 

 น้ํามันพืชใช้แล้วต้องนํามากรองแยกเศษอาหารและส่ิงเจือปนออกก่อน จากนั้นตั้งทิ้ง

ไว้ให้น้ําท่ีเจือปนอยู่ตกลงไปอยู่ชั้นล่าง แยกเอาแต่น้ํามันท่ีอยู่ส่วนบนออกมาต้มเพื่อไล่

ความชื้นอีกครั้งหนึ่ง 
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2. การเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์ 

 นําโซดาไฟมาละลายกับเมทานอลในสัดส่วน โซดาไฟ 1 กรัม ต่อเมทานอล 50 

มิลลิลิตร (สําหรับทําปฏิกิริยากับน้ํามันพืช 200 กรัม) โดยสารละลายจะต้องเข้ากันดีจนเห็น

เป็นน้ําใสๆ ไม่มีตะกอนโซดาไฟหลงเหลืออยู่ 

3. การทําปฏิกิริยา 

 เตรียมน้ํามันพืชใช้แล้วในข้อ 1 กับสารละลายแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้ในข้อ 2 ใน

สัดส่วนน้ํามันพืช 200 กรัมต่อสารละลาย 50 มิลลิลิตร โดยน้ํามันพืชจะต้องนําไปอุ่นจนได้

อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส (ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัด) แล้วจึงนําสารละลายแอลกอฮอล์เท

ลงในน้ํามันพืชเบาๆ อย่าให้เกิดฟอง จากนั้นให้กวนผสมเป็นเวลา 10-15 นาที เพื่อให้

สารละลายเข้ากนั (ถ้าทําในขวดให้ใช้วิธีเขย่า) แล้วตั้งท้ิงไว้ 3-4 ชั่วโมง จะเห็นการแยกชั้น

ระหว่างไบโอดีเซลกับกลีเซอรอลอย่างชัดเจน โดยส่วนใสที่อยู่ชั้นบนจะเป็นน้ํามันไบโอดีเซล 

และส่วนท่ีเป็นกลีเซอรอลซึ่งหนักกว่า จะอยู่ชั้นล่าง (ดังรูป) ให้ทําการแยกกลีเซอรอลออก

จากน้ํามันไบโอดีเซล โดยค่อยๆเทน้ํามันไบโอดีเซลท่ีอยู่ชั้นบนออก ระวังไม่ให้กรีเซอรอลที่

อยู่ชั้นล่างลอยขึ้นมาเจือปน 

4. การล้างสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ํามันไบโอดีเซล 

 น้ํามันไบโอดีเซลท่ีได้ ยังคงมีโซดาไฟและส่ิงตกค้างอ่ืนๆ เจือปนอยู่ จึงต้องทําการ

ล้างด้วยน้ําสะอาดก่อนนําไปใช้งาน โดยการผสมน้ําอุ่นลงไปในสัดส่วน น้ํา 1 ส่วนต่อ

น้ํามันไบโอดีเซล 3 ส่วน กวนผสมหรือเขย่าให้เข้ากันเบาๆ ในคร้ังแรก ท้ิงให้น้ําเกิดการแยก

ชั้นกับน้ํามัน แล้วแยกน้ําท่ีอยู่ชั้นล่างออก ทําแบบเดิมประมาณ 3-4 คร้ัง โดยในคร้ังหลังๆ 

สามารถเพิ่มการกวนหรือการเขย่าให้แรงขึ้นได้ จนน้ํามันไบโอดีเซลสะอาด ซึ่งสังเกตได้จาก

น้ําท่ีแยกชั้นอยู่ชั้นล่าง โดยในการล้างคร้ังแรกๆ น้ําจะมีความขุ่นมาก การล้างคร้ังต่อๆ มา 

น้ําจะเริ่มใสขึ้น แสดงว่าสิ่งเจือปนในน้ํามันไบโอดีเซลถูกกําจัดออกไปมากแล้ว ซึง่ก่อนการ

นําน้ํามันไบโอดีเซลไปใช้งานกค็วรนาํไปต้มไล่ความชื้นอีกคร้ังหนึง่ เพื่อไม่ให้มีน้ําสะสมอยู่ใน

เครื่องยนต์ 
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ภาพการแยกชั้นของไบโอดีเซลกับกรีเซอรอล 

 

ประโยชน์ของน้ํามันไบโอดีเซล 

 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ําได้ เช่น 

เครื่องยนต์สูบน้ํา โดยไม่ต้องมีการผสมน้ํามันดีเซลปกติ และไม่ต้องปรับแต่ง

เครื่องยนต์ 

 น้ํามันไบโอดีเซลสามารถนํามาใช้กบัรถยนต์ท่ัวไปได้ แต่ควรมีการผสมกับน้ํามัน

ดีเซลปกติ เพื่อรักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ 

 เผาไหม้สะอาดกว่า และปลดปล่อยมลภาวะน้อยกว่าน้ํามันดีเซล 

 ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 สามารถนําน้ํามันพืชใช้แล้วมาผลิตได้ ช่วยลดมลภาวะ และประหยัดค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนลดการนําเข้าน้ํามันเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ 

 

จัดทําโดย 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้น้ํามนัไบโอดีเซลอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ติดต่อ อ.ชัชวินทร์  นวลศรี (โทร. 086-9256168, อีเมล: chatchawin.n@gmail.com) 

ณฐวรรณ  สุวรรณชาติ (โทร.083-7660988, อีเมล: nathawan.am@gmail.com ) 
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