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ค ำน ำ 

ปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นปัญหาที่

เกิดขึ้นในทกุๆปี โดยสาเหตหุลักเกิดจากไฟป่า การเผาเศษวัชพืช 

ขยะชวีมวลในพื้นที่การเกษตรเป็นส าคญั 

ในการนี้ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยการสนบัสนนุ

จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 

2560 ร่วมกับพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ และองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลอมก๋อย อ า เภออมก๋อย จังหวัด เชียง ใหม่  ประสาน 

ความร่วมมือกัน จัดการอบรมเพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ด ้าน

เทคโนโลยีการแปรรปูขยะชีวมวลเพื่อใชเ้ป็นพลังงานทดแทน ใน

พื้นที่ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้าง

ความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ชมุชนในพื้นที่เกี่ยวกบัพลงังานชีวมวล และ

การแปรรปูขยะชีวมวลเป็นพลังงานชีวมวล พรอ้มทั้งส่งเสริมและ

สนบัสนนุใหช้มุชนน าวัสดเุหลือใชท้างการเกษตรมาใชเ้ป็นพลงังาน

ชีวมวลเพื่อใชใ้นครัวเรือนและชมุชน ซ่ึงเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นอีก

แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการเผาซ่ึงเป็นสาเหตหุนึ่งของ

ปัญหาหมอกควนัในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการแปรรปูขยะชวีมวลนีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ผูท้ี่สนใจตอ่ไป 

 

 ผูจ้ดัท า 

เมษายน 2561 
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บทน ำ 

 พลงังำนชีวมวล จัดเป็นพลังงานทดแทนที่ส าคัญและ

เหมาะสมส าหรับประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ

เกษตรกรรม มีความเหมาะสมในการเพาะปลกูพืชชนิดต่างๆ ได้

ตลอดทัง้ปี ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย ปาลม์ มนัส าปะหลงั ยางพารา 

หลงัจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว้ จะมีเศษวัสดเุหลือใชต้่างๆ เช่น 

ฟางขา้ว แกลบ ซังขา้วโพด กากออ้ย เหงา้มนัส าปะหลงั ซ่ึงเป็นสว่น

ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานชีวมวล แต่เกษตรกรส่วนใหญ่

มักจะปล่อยทิ้งไวใ้นพื้นที่เพาะปลกู หรือเผาเพื่อความสะดวกใน 

การก าจดัท้ิง ก่อใหเ้กิดมลพิษทางสิง่แวดลอ้มและปัญหาหมอกควนั 

สง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก  

 การใชเ้ทคโนโลยีการแปรรปูขยะชวีมวลเพื่อใชเ้ป็นพลงังาน

ทดแทน ในรปูของพลังงานความรอ้น พลังงานไฟฟ้า หรือน า้มัน

เชื้อเพลิง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดการเผาทิ้งในพื้นที่โล่งแจง้ ซ่ึง

เป็นสาเหตหุนึ่งของปัญหาหมอกควัน ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่า

ให้กับเศษวัสดเุหลือทิ้งทางการเกษตรให้สามารถน ามาใช ้เป็น

พลงังานชวีมวลท่ีใชใ้นชวีิตประจ าวนั นบัเป็นพลงังานทดแทนที่ผลติ

ไดภ้ายในประเทศ เพื่อช่วยลดการน าเขา้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิส 

จากต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างดี และยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วย

เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรอีกดว้ย 

ภายในคู่มือเล่มนี้ไดร้วบรวมเทคโนโลยีการแปรรปูขยะ 

ชีวมวลที่เหมาะสมภายในพื้นที่อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยหลักการท างาน วิธีการใชง้าน และคณุสมบัติของ

อปุกรณ์แต่ละชนิด เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างถกูตอ้ง และ

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
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ชวีมวล หมายถึง สิง่ที่ไดจ้ากสิง่มชีวีิตหรือองคป์ระกอบของ

สิ่งมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลงังานได ้ไดแ้ก่ วัสดเุหลือทิ้งทาง

การเกษตรต่างๆ เช่น ฟางขา้ว แกลบ กากออ้ย ทะลายปาลม์ เศษ

ไม ้มลูสตัว ์รวมถึงขยะและของเสียจากชมุชน ของเสียจากโรงงาน

อตุสาหกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตร  

รปูท่ี 1 ตวัอย่างชวีมวล 

การน าชีวมวลมาใชเ้พื่อเป็นพลังงานไม่จ าเป็นจะตอ้งผ่าน

การแปรรปู หากตอ้งการเพียงพลังงานความรอ้นเพื่อใชภ้ายใน

ครัวเรือน สามารถท าไดโ้ดยการน าชวีมวลมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการ

เผาโดยตรง แต่หากต้องการได้พลังงานความร้อนที่ ได ้ที่มี

ประสทิธิภาพ หรือตอ้งการไดพ้ลงังานไฟฟ้า หรือพลงังานเชือ้เพลงิ 

ตอ้งน าชวีมวลนัน้ มาท าการแปรรปูหรือใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาชว่ย   

ในที่นี้จะน าเสนอการแปรรปูพลังงานชีวมวลเป็นพลังงาน

ความรอ้นที่เหมาะสมกับชมุชนเพื่อใชภ้ายในครัวเรือน ใชง้านง่าย 

ตน้ทนุต า่ โดยแบ่งตามการใชง้าน ดงันี ้ 

1. การผลติแกส๊ชวีมวล เพื่อทดแทนการใชแ้กส๊ LPG 

2. การผลติถ่านไม ้ 
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1. กำรผลิตแกส๊ชีวมวล เพ่ือทดแทนกำรใชแ้กส๊ LPG 

ในการประกอบอาหารภายในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะใชแ้ก๊ส

หงุตม้ LPG ที่ไดจ้ากกระบวนการกลัน่น า้มันดิบ และการแยกก๊าซ

ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นพลังงานที่ใช ้แล้วหมดไป แต่เราสามารถใช้

พลงังานชีวมวลมาผลิตเป็นแก๊สที่มีคณุสมบัติทดแทนแก๊ส LPG ได ้

โดยการน าชีวมวลมาผ่านกระบวนการแปรรปู ซ่ึงในที่นี้จะขอ

น าเสนอการแปรรปู 2 รปูแบบ คือ 1) การเผาไหมช้ีวมวลโดยการ

จ ากดัอากาศ หรือแกส๊ซิฟิเคชัน่ และ 2) การหมกัชวีมวลในสภาวะไร้

อากาศ 

1.1 กำรผลิตแกส๊ชีวมวล จำกเตำแกส๊ชีวมวล 

ใช ้หลักการของแก๊สซิฟิเคชัน่ หรือการจ ากัดอากาศใน

ระหว่างการเผาไหมเ้ชื้อเพลิงชีวมวลที่เป็นเชื้อเพลิงแข็ง ไดแ้ก่ ไม ้

เศษไม ้แกลบ หรือวัสดอุื่นที่ติดไฟได ้ใหก้ลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่

เรียกว่า แก๊สชีวมวล ซ่ึงประกอบดว้ย คาร์บอนมอนอไซด ์มีเทน 

และไฮโดรเจน ซ่ึงแก๊สชีวมวลที่ไดส้ามารถน าไปประกอบอาหารใน

ครัวเรือนทดแทนแกส๊หงุตม้ LPG ได ้ 

เตาแก๊สชีวมวลที่ไดน้ ามาเสนอในคู่มือ สามารถจัดแบ่งเป็น 

2 ประเภท ตามผลผลิตที่ไดจ้ากการเผา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่การออกแบบ

เตาและชวีมวลท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ 

1) เตาแก๊สชีวมวลที่ไดแ้ก๊สชีวมวลมาใชเ้พียงอย่าง

เดียว ไดแ้ก่ เตาประหยัดพลังงานจากภมูิปัญญา

ชาวบา้น (เตาป่าเด็ง) 

2) เตาแก๊สชีวมวลที่ ได ้แก๊สชีวมวล พร้อมทั้งถ่าน

ชีวภาพ ไดแ้ก่ เตาแก๊สซิไฟเออร์ควบคู่กับเตาถ่าน

ชีวภาพระดับครัวเรือน และเตาพลังงานชีวมวล

ผลติแกส๊หงุตม้และไบโอชารร์ะดบัครัวเรือน 
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  ทัง้นี ้ความแตกตา่งของเตาทัง้ 2 ประเภท สามารถอธิบาย

ไดจ้ากหลกัการเผาไหมท้ี่มีอากาศในปริมาณจ ากัด ซ่ึงจะผลิตไดท้ั้ง

แก๊สชีวมวลและความร้อน โดยเตาประเภทแรกเป็นการน าแก๊ส 

ชวีมวลมาใชป้ระกอบอาหารเพียงอย่างเดยีว แต่ส าหรับเตาประเภท

ที่ 2 เป็นการน าทั้งแก๊สชีวมวลและความรอ้นมาใช ้ ซ่ึงอาศัยการ

ออกแบบเตาให้มีลักษณะเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกที่อยู่ภายในใส่ 

ชีวมวลแหง้เพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการเผาไหม ้ท าใหเ้กิดแก๊สชวีมวล

และความรอ้น สว่นที่ 2 ที่อยู่ดา้นนอกนัน้ ใชใ้สช่วีมวลท่ีจะใชท้ าเป็น

ถ่าน โดยอาศัยความร้อนที่ไดจ้ากส่วนแรกมาท าให้ชีวมวลนั้น

กลายเป็นถ่านชวีภาพ ที่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดต้อ่ไป 

รายละเอียดของเตาแกส๊ชวีมวลมดีงัตอ่ไปนี ้  

 

 เตำประหยดัพลงังำนจำกภมิูปัญญำชำวบำ้น  

(ที่มา: โกศล แสงทอง ต. ป่าเด็ง อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรีุ) 

รปูท่ี 2 เตาชวีมวลบา้นป่าเด็ง 

เตาชีวมวลบา้นป่าเด็ง เป็นเตาแก๊สท่ีออกแบบขึน้โดยจากภมูิ

ปัญญาชาวบา้นชมุชนป่าเด็ง ตัวเตาท าขึ้นจากดิน ชั้นในเป็นเหล็ก 
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ทนทาน ใชง้านง่าย มีลวดลายสวยงาม ราคาประมาณ 2,000 -

3,000 บาท 

หลักการคลา้ยกับเตาชีวมวลทัว่ไป โดยการน าเชื้อเพลิง 

ชีวมวลมาเผาไหม ้ท าใหเ้กิดแก๊สชีวมวล น าไปใชห้งุตม้อาหารใน

ครัวเรือน หรือใชป้ระโยชนใ์นดา้นอื่น ๆ ตอ่ไป 

วิธีกำรใชง้ำน 

1. เตรียมเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น กิ่งไม ้ใบไมแ้ห้ง หรือเศษ 

ชวีมวลท่ีเหลอืใชใ้นชมุชน 

รปูท่ี 3 การเตรียมเชือ้เพลงิชวีมวล 

2. บรรจเุชื้อเพลิงชีวมวลลงไปในเตา และใชเ้ศษไม ้หรือใบไม้
แหง้ท าการจดุไฟ 

รปูท่ี 4 การจดุไฟ 
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3. เมือ่เชือ้เพลงิชวีมวลตดิไฟ และเกิดการเผาไหมภ้ายในเตาจะ

สงัเกตเห็นว่าจะมเีปลวไฟออกจากรภูายในเตา      

รปูท่ี 5 เมือ่เชือ้เพลงิชวีมวลตดิไฟ 

4. เปลวไฟที่เกิดจากการเผาเชื้อเพลิงที่ใส่ลงไปนั้นสามารถ                                                                                                                                                        

น าไปใชป้ระโยชนใ์นการประกอบอาหารได ้

รปูท่ี 6 การประกอบอาหารโดยใชเ้ตาแกส๊ชวีมวล 
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จากหลกัการของการเผาไหมแ้บบจ ากัดอากาศของเตาแก๊ส

ชีวมวล จะสามารถผลิตไดท้ั้งแก๊สชีวมวลและความรอ้น ขึ้นอยู่กับ

การออกแบบเตา ส าหรับเตาแก๊สชีวมวลที่ผลิตไดท้ั้งแก๊สชีวมวล 

และถ่านชีวภาพนัน้ ไดม้ีการออกแบบในใชค้วามรอ้นที่เกิดจากการ

เผาไหมน้ าไปใชอ้บชีวมวลเพื่อให้ชีวมวลมีความชื้นที่ลดลงจน

กลายเป็นถ่านชวีมวล ดงัตวัอย่างเตาดงัตอ่ไปนี ้

 

 เตำแกส๊ซิไฟเออรค์วบค ู่กบัเตำถ่ำนชีวภำพระดบัครวัเรอืน 

(ท่ีมา: หนว่ยวิจัยเทคโนโลยีพลงังานชีวภาพและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา นา่น )  

เป็นเตาแก๊สที่ออกแบบขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลลา้นนา น่าน เหมาะสมส าหรับการน าไปใชใ้นการหงุตม้

และการประกอบอาหารในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากสามารถลด

ค่าใชจ้่ายดา้นเชื้อเพลิง LPG ในครัวเรือนได ้พรอ้มทั้งสามารถผลติ

ถ่านชีวภาพ และเกิดผลผลิตที่เป็นผลพลอยได ้ไดแ้ก่ น า้สม้ควันไม ้

ซ่ึงมคีณุสมบตัดิา้นการเกษตรในการก าจดัแมลงและศัตรพูืช 

คณุสมบตัขิองเตา คือ  

 สามารถลดควันไดม้ากกว่าเตาที่อาศัยกระบวนการเผา
ไหมโ้ดยตรงทัว่ไป  

 ใชว้สัดเุหลอืทิ้งจากการเกษตรไดห้ลาย ชนดิ  เชน่ แกลบ 
ซังขา้วโพดแหง้ กะลามะพรา้วย่อย หรือขีเ้ลื่อย ซ่ึงแกลบ ถือว่าเป็น

เชื้อเพลิงที่ดีที่สดุในบรรดาชีวมวลทั้งหมด เพราะมีความชื้นต า่ ไม่

ตอ้งผา่นเคร่ืองย่อย และมสีดัสว่นขีเ้ถา้มากกว่าชวีมวลชนดิอื่น 

วิธีกำรใชง้ำน 

การใชง้านเตาแก๊สซิไฟเออรค์วบคู่กับเตาถ่านชีวภาพระดบั

ครัวเรือน จะตอ้งศึกษาการใชง้าน การบ ารงุรักษาใหเ้ขา้ใจ และ

ปฏิบตัติามขัน้ตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อยืดอายกุารใชง้านของเตาให้

นานยิ่งขึน้ 
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ปริมาณเชือ้เพลงิที่ใช ้ 

- แกลบ ปริมาณ 1.5 กิโลกรัม ใชไ้ดป้ระมาณ 40 นาท ี

- ซังขา้วโพด ปริมาณ 2 กิโลกรัม ใชไ้ดป้ระมาณ 30 นาท ี

- ถ่านไม ้ปริมาณ 3 กิโลกรัม ใชไ้ดป้ระมาณ 1 ชัว่โมง 

1. น าชีวมวลแห้งที่จะใชเ้ป็นเชื้อเพลิงเช่น แกลบ ถ่านไม ้
บรรจใุนกระบอกดา้นใน และบรรจชุีวมวลแหง้ที่จะน ามาผลิตถ่าน 

เช่น ซังขา้วโพด ในช่องดา้นนอก ในที่นี้จะใชแ้กลบเป็นเชื้อเพลิง และ

ใชซ้ังขา้วโพดส าหรับท าถ่านชวีมวล  

รปูท่ี 7 การบรรจแุกลบลงในเตา 

2. เมื่อบรรจแุกลบเรียบรอ้ยแลว้ น าเศษกระดาษมาวางไว้
ดา้นบนของแกลบ เพื่อชว่ยใหแ้กลบตดิไฟไดง้า่ยขึน้ หลงัจากนัน้เปิด

ระบบป้อนอากาศ แลว้ท าการจดุไฟ และครอบชดุหัวเตา 

รปูท่ี 8 การจดุเตา 



 

คู่มอืการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรปูขยะชวีมวล 10 

3. เมื่อแกลบติดไฟแลว้ จะเกิดแก๊สชีวมวล พร้อมใชง้าน
ส าหรับการประกอบอาหารภายในครัวเรือนได ้ขณะเดียวกันจะได้

ถ่านชวีภาพ 

รปูท่ี 9 การใชง้านเตา 

4. เมื่อใชง้านเตาเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ใหน้ าเถา้ที่เกิดขึน้ออก
ทางดา้นลา่งของเตา  

รปูท่ี 10 การน าเถา้ออกจากเตา 
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5. ในส่วนของการท าถ่านชีวมวล ใหน้ าออกมาทางดา้นบน
ของเตา 

รปูท่ี 11 ตวัอย่างถ่านชวีมวลซังขา้วโพดท่ีได ้

ค ำแนะน ำในกำรใชง้ำน 

 ก่อนใชง้านควรตรวจสอบระบบป้อนอากาศ หรือพัดลม

ของเตา 

 ควรเตรียมชีวมวลให้พร้อมใช ้งาน ไม่แนะน าให้ใช ้

เชื้อเพลิงชีวมวลต่างชนิดผสมกัน จะท าให้ไดแ้ก๊สไม่

ตอ่เนือ่ง 

 เมื่อเสร็จสิ้นการใชง้าน แต่ชีวมวลยังเผาไหมไม่หมด ให้

ปิดพัดลมและน าแผ่นเหล็กมาปิดไว ้สามารถใชง้านใน

ครั้งตอ่ไปได ้

ขอ้ควรระวงั 

 ในขณะใชง้านหา้มโดนตัวเตาโดยเด็ดขาด อาจท าใหเ้กิด

อนัตรายได ้

 หากการท างานของเตาเกิดความผิดปกติขึ้น ไม่ควร

ซ่อมแซมอปุกรณต์า่งๆ เอง 
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 เตำพลงังำนชีวมวลผลิตแกส๊หงุตม้และไบโอชำรร์ะดบั

ครวัเรอืน (ท่ีมา: รศ.ดร.อรสา สกุสว่าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

 

เตาพลังงานชีวมวลผลิตแก๊สหุงต้มและไบโอชาร์ระดับ

ครัวเรือน หรือเตาเบ๊บซี (BEBC Stove) ไดอ้อกแบบและคิดคน้โดย 

รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเตา

พลังงานชีวมวลผลิตแก๊สหุงต้มและไบโอชาร์ระดับครัวเรือน 

เคลือ่นยา้ยสะดวก ใหพ้ลงังานความรอ้นสงู ใชเ้ชือ้เพลงินอ้ย เหมาะ

ส าหรับการหงุตม้ประกอบอาหารในชวีิตประจ าวนั   

รปูท่ี 12 เตาเบบ๊ซี 

 

วิธีกำรใชเ้ตำ 

1. ใสเ่ศษกิ่งไมแ้หง้ หรือวสัดเุหลอืใชจ้ากการเกษตร เชน่ ฟาง
ขา้ว กะลามะพรา้ว ซังขา้วโพด เหงา้มันส าปะหลัง ฯ ในส่วนที่เป็น

โดนทั  
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2. ใส่เศษกิ่งไมแ้หง้ที่มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางไม่ควรเกิน 1 นิ้ว ใน

ช่องท่อกลวงตรงกลางถัง เหลือที่ส่วนบนไวป้ระมาณ 10 ซม. ใส่

กิ่งไมข้นาดเล็กจนพอดฝีาถงั 

รปูท่ี 13 การบรรจชุวีมวลลงในเตา 

3. จดุไฟบนกิ่งไมเ้ล็กๆ จนติดไฟ ประมาณ 5 นาที จนไม้

สว่นลา่งไดร้ับความรอ้น จนเกิดเป็นเปลวไฟ ถา้หากกิ่งไมท้ี่น ามาใส่

ในท่อกลวงแหง้มากๆ จะมแีกส๊เกิดเร็วและไมม่คีวนั 

4. เมื่อเวลาผ่านไป วัตถดุิบภายในส่วนโดนัทจะเกิดการเผา
ไหมด้ว้ยเชน่กนั จนท าใหเ้กิดแกส๊ลกุไหมอ้ย่างตอ่เนือ่งประมาณ 45 

นาท ี

 

 

 

 

 

 

รปูที ่14 การเกิดแกส๊ชวีมวล 
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5. เมื่อแก๊สหมดทิ้งให้เตาเย็นแลว้จึงเปิดฝาถัง จะไดถ้่าน
ส าหรับน าไปผสมกับปุ๋ยคอกปรับปรงุดินได ้ถ่านที่น าไปลงดินนี้

เรียกว่า ไบโอชาร ์(Biochar) 

รปูท่ี 15 ถ่านชวีมวลซังขา้วโพดท่ีไดจ้ากการเผา 

ขอ้สงัเกต  การใชเ้ตาประเภทนีไ้มส่ามารถผลติน า้สม้ควนัไม ้

ประโยชนจ์ากการใชเ้ตาแกส๊ชวีมวลท่ีผลติไดท้ัง้แกส๊ชวีมวลและถ่าน

ชวีภาพ 

1) ดา้นพลงังาน  
ท าใหเ้กิดแกส๊ส าหรับการหงุตม้ พรอ้มกบัผลติถ่านชวีภาพ

ไดใ้นเวลาเดยีวกนั 

2) ดา้นการเกษตร  
 ถ่านชีวภาพที่ไดม้ีความพรนุและคณุสมบัติที่เหมาะสมต่อ

การน าไปใชใ้นการปรับปรงุคณุภาพของดินในการแกไ้ขปัญหา

สภาพความเป็นกรดของดนิ และการตรึงไนโตรเจนในดนิ  

3) ดา้นสิง่แวดลอ้ม  
 ชว่ยลดการเผาท าลายวสัดเุหลอืทิ้งทางการเกษตร และลด

การปลดปล่อยฝุ่นควันสู่ชัน้บรรยากาศ ทั้งนี้ ถ่านชีวภาพสามารถ

ใชเ้ป็นวสัดปุรับปรงุดนิ ท าใหส้ภาพของดนิมคีวามเหมาะสมต่อการ

เพาะปลกู 
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1.2 กำรผลิตแก๊สชีวมวล จำกกำรหมักชีวมวลใน

สภำวะไรอ้ำกำศ  

การน าชีวมวลจากของเหลือใช ้จากครัวเรือนและทาง

เกษตรมาหมักดว้ยแบคทีเรียในสภาวะไรอ้ากาศ จะท าใหเ้กิดแก๊ส

ชีวภาพหรือไบโอแก๊ส ซ่ึงมีส่วนประกอบของแก๊สมีเทน ประมาณ 

50-70%  ซ่ึงเป็นแกส๊ที่ตดิไฟได ้จึงสามารถน าไปใชเ้ป็นแกส๊หงุตม้

ทดแทนแก๊ส PLG ไดเ้ช่นกนั นอกจากชีวมวลดงักล่าวแลว้ สามารถ

ใชม้ลูสัตวท์กุชนิด น า้เสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว ์น า้เสียจากโรงงาน

อตุสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานแป้งมันส าปะหลัง โรงงานน า้มัน

ปาลม์  และขยะจากชมุชนหรือรา้นคา้ มาหมกัไดเ้ชน่กนั  

การท าบ่อหมักชีวภาพเพื่อผลิตแก๊สทดแทนแก๊สหงุตม้

ภายในครัวเรือนมีอยู่ดว้ยกันหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับปริมาณ

ของวัตถดุิบ งบประมาณ และพื้นที่ติดตั้ง ทั้งนี้รปูแบบที่เหมาะสม

กับครัวเรือนที่มีวัตถดุิบปริมาณนอ้ย มีเงินลงทนุต า่ แนะน าใหใ้ช ้

การหมักโดยใชถ้งุหมักแบบพลาสติก หรือเรียกว่าบ่อหมักแก๊ส

ชีวภาพแบบบอลลนู โดยใชถ้งุรปูร่างลักษณะเป็นทรงกระบอก

ขนาดใหญ่ที่ท าจากวัสดทุี่ผลิตในประเทศและมีราคาถกู หาซ้ือได้

งา่ย  

  ถงุหมักแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน เป็นชดุถงุหมักที่ท า

ดว้ยพลาสตกิพีวีซีขนาด 4 ลกูบาศกเ์มตร สามารถผลติแกส๊ไดน้าน

ต่อเนื่องประมาณ 1-2 ชัว่โมง ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอที่จะน าไปใชใ้น

กิจกรรมของครัวเรือน โดยครัวเรือนที่เลี้ยงหมจู านวน 5 ตวั หรือ

โค จ านวน  3-5 ตัว ซ่ึงมีมูลเพียงพอที่จะน าไปใช ้หมักแก๊สได้ 

นอกจากนัน้วิธีการติดตั้งระบบ การใชง้าน และการบ ารงุรักษาไม่

ยุ่งยาก โดยถงุหมกัจะมอีายกุารใชง้านประมาณ 7-8 ปี 
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วสัดอุปุกรณ ์

1) ถงุพลาสติกพีวีซีส าเร็จรปู ขนาด 4 ลกูบาศก์เมตร

พรอ้มท่อตอ่น า้เขา้-ออก 

2) บ่อวงปูนซีเมนต์ส าหรับเป็นบ่อเติม  และบ่อน ้าล ้น  
อย่างละ 1 ท่อ  

3) อิฐบล็อค ปูนส าเร็จ 

4) ระบบท่อแกส๊/ชดุวาลว์แกส๊ และหัวแกส๊ 

วิธีตดิตัง้บ่อหมกัชวีภาพแบบบอลลนู มดีงันี ้

1. จัดเตรียมสถานที่ เพื่อใชว้างถงุหมกัในแนวนอน ในที่นี้จะ
ท าการเทปูนและก่ออิฐบล็อค แทนการขดุหลมุ โดยใหพ้ื้นที่ดา้นปาก

ถงุที่จะตดิตัง้ท่อใสว่ตัถดุบิสงูกว่าดา้นน า้ลน้ออก 10 – 15 ซม.  

รปูท่ี 16 การเตรียมพื้นที่ท าบ่อหมกั 

 

2. น าถงุหมักมาประกอบกับขอ้ต่อน า้เขา้-ออกใหเ้รียบรอ้ย 
ดา้นปากถงุคือท่อน า้เขา้ โดยจะเชื่อมต่อกับบ่อวง เรียกว่า บ่อเติม

เป็นบ่อที่จะใชใ้ส่มลูสัตวห์รือวัสดหุมกั ส่วนดา้นปลายถงุคือท่อน า้

ออก จะเชื่อมต่อกับบ่อวงอีกอัน เรียกว่า บ่อลน้ เป็นส่วนที่รองรับ

มลูสตัวท์ี่ผา่นการหมกัที่ลน้ออกมา 
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รปูท่ี 17 แสดงบ่อเตมิและบ่อลน้ 

3. เมื่อปูนแหง้แลว้ เติมน า้ใหท้่วมปลายท่อดา้นล่างแลว้จึงใส่
เศษอาหารหรือมลูสตัวท์ี่บ่อเติมได ้ทิ้งระยะเวลาประมาณ 10-15 

วันจึงจะเกิดไบโอแก๊ส ควรเติมทกุวันหรือวันเวน้วันขึ้นกับการใช ้

แกส๊ในแตล่ะวนั 

4. ตดิตัง้ชดุขวดปรับแรงดนั และดกัไอน า้โดยเตมิน า้ในขวดให้
ท่วมปลาย 1-2 ซม.  

รปูท่ี 18 ชดุขวดปรับแรงดนั และดกัไอน า้ 

5. เดนิท่อแกส๊ไปยงัจดุใชง้าน พรอ้มตดิตัง้หัวแกส๊ 
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รปูท่ี 19 การใชไ้บโอแกส๊ในการประกอบอาหาร 

 

กำรบ ำรงุรกัษำและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

- ควรตดิตัง้ในที่โลง่แจง้ ไมม่กีิง่ไมท้ี่อาจหลน่ใสถ่งุแกส๊ ท าใหร้ัว่ได ้

- ควรหมัน่ตรวจเช็ครอยรัว่ซึมอย่างสม า่เสมอ 

- ดแูลระดบัน า้ในขวดดกัไอน า้ใหอ้ยู่เหนอืปลายท่อแกส๊ 1-2 ซม. 

 เสมอ 

- หา้มเทน า้ผงซักฟอก สบู่ น า้ลา้งจานลงในบ่อแกส๊ 

 

กำรใชป้ระโยชนแ์กส๊ชีวภำพ 

 ดา้นพลงังาน 

การลงทนุผลิตแก๊สชีวภาพจะลงทนุต า่กว่าการผลิตเชื้อเพลิง

ชนิดอื่น ๆ สามารถน ามาใชท้ดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่ง 

อื่น ๆ เชน่ ฟืน ถ่าน น า้มนั แกส๊หงุตม้ และไฟฟ้า 

 ดา้นปรับปรงุสภาพแวดลอ้ม 

การน ามลูสัตว์และน า้ลา้งคอกมาหมักในบ่อแก๊สชีวภาพ จะ

เป็นการชว่ยก าจดัมลูในบริเวณที่เลีย้ง ท าใหก้ลิน่เหม็นและแมลงวัน

ในบริเวณนัน้ลดลง และผลจากการหมกัมลูสตัวใ์นบ่อแก๊สชีวภาพที่

ปราศจากออกซิเจนเป็นเวลานานๆ ท าใหไ้ข่พยาธิและเชื้อโรคส่วน

ใหญ่ในมลูสัตวต์ายดว้ย ซ่ึงเป็นการท าลายแหล่งเพาะเชื้อโรคบาง
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ชนิด เช่น โรคบิด อหิวาต ์และพยาธิที่อาจแพร่กระจายจากมลูสตัว์

ดว้ยกัน นอกจากนี้ แลว้ยังเป็นการป้องกันไม่ใหม้ลูสัตวถ์กูชะลา้ง

ลงไปในแหลง่น า้ตามธรรมชาติ 

 ดา้นการเกษตร 

กากที่ไดจ้ากการหมกัแก๊สชีวภาพ สามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยได้

ดีกว่ามลูสตัวส์ดๆ และปุ๋ยคอก ทั้งนี้ ในขณะที่มีการหมกั จะมีการ

เปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในมลูสัตว์ ท าใหพ้ืชสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้และการท าเป็นอาหารสัตว์ โดยน าส่วนที่เหลือ

จากการหมกั น าไปตากแหง้ แลว้น าไปผสมเป็นอาหารสตัวใ์หโ้คและ

สกุรกินได ้แต่ควรใชใ้นอัตราส่วนที่เหมาะสม คือประมาณ 5-10 

กิ โลกรัมต่อส่วนผสมทั้ งหมด 100 กิ โลกรัม  จะท า ให้สัตว์

เจริญเตบิโตตามปกตแิละเป็นการลดตน้ทนุการผลติอีกดว้ย 

 

2. กำรผลิตถ่ำนไม ้

 เตำเผำถ่ำน 200 ลิตร แบบตัง้ 

(ท่ีมา: ส านกังานถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลงังานทดแทน

และอนรัุกษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

 

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร ชนิดมีปล่องขนานขา้งเตา หรือที่

เ รียกว่าเตาเผาถ่านแบบตั้ง ได้มีการปรับปรงุและพัฒนาจนมี

ประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดีขึ้น ท าให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพดี 

ประหยัดเวลา สามารถประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดทุี่หาง่ายในทอ้งถิ่น  

ประกอบงา่ย ราคาถกู เคลื่อนยา้ยไดง้า่ย เหมาะส าหรับครัวเรือนที่

มกีารใชถ้่านเป็นพลงังานในการหงุตม้ 
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รปูท่ี 20 โครงสรา้งเตาเผาถ่าน 200 ลติร 

เตาประเภทนี้อาศัยความรอ้นไล่ความชื้นในเนื้อไมท้ี่อยู่ในเตา 

ท าใหไ้มก้ลายเป็นถ่าน โครงสรา้งเตาเป็นระบบปิด สามารถควบคมุ

อากาศได ้จึงไม่มีการลกุติดไฟของเนื้อไม ้ดังนั้น ถ่านที่ไดจ้ึงมี

คณุภาพสงู เกิดขีเ้ถา้นอ้ย และผลพลอยไดจ้ากกระบวนการเผาถ่าน

อีกอย่างหนึง่คือ น า้สม้ควนัไม ้ 
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รปูท่ี 21 เตาเผาถ่าน 200 ลติร 

วิธีกำรเผำถ่ำน 

1. ตัดไมฟื้นเป็นท่อน ยาวประมาณ 60 ซม. เรียงไมฟื้นใน

แนวตัง้จนเต็ม โดยใหด้า้นที่เล็กลงดา้นล่างหลงัจากนัน้รัดคลิปปิด

ฝาถงั 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 22 การจดัเรียงไมใ้สเ่ตา 
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2. จดุไฟใส่ช่องใส่ไฟ เมื่อไฟติดแลว้ประมาณ 40 นาที ให้

สังเกตที่สีของควันไฟที่บริเวณปล่องควันหรือปล่องเร่ง ใน

ระยะแรกควันไฟจะมีสีขาวเขม้ มีกลิ่นเหม็น จากนั้นควันเป็นสีขาว

ขุน่ปนเทา พุ่งออกมาจ านวนมาก เรียกว่า ควันบา้ แลว้จะค่อยๆใส

ขึ้น จนเป็นไอร้อนหรือใสเรือนกระจก ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 

ชัว่โมง  

รปูท่ี 23 ลกัษณะของควนับา้ 

3. เมื่อครบ 2 ชัว่โมง ท าการปิดปล่องเร่งดา้นบน โดยใช ้

กระป๋องน า้อดัลม 

4. เมื่อครบ 5 ชัว่โมง ใหล้ดช่องจดุไฟใหเ้หลอืคร่ึงชอ่ง และให้

สังเกตควันจากปล่องควัน เมื่อปล่องใดมีควันใสขึ้น ใหปิ้ดปล่อง

ควันนั้นดว้ยกระป๋องน า้อัดลม จนครบทั้ง 3 ปล่อง และปิดช่องไฟ

ใหส้นทิ รวมระยะในการเผาประมาณ 6 ชัว่โมง 

รปูท่ี 24 การปิดชอ่งไฟ 
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5. หลงัจากนัน้ ใหป้ลอ่ยท้ิงไวใ้หเ้ย็นประมาณ 2 ชัว่โมง จึงท า

การเปิดเตา จะไดถ้่านที่มคีณุภาพดใีหค้วามรอ้นสงู 

รปูท่ี 25 ถ่านไมท้ี่ไดจ้ากการเผา 

ลกัษณะเด่นของเตำเผำถ่ำน 200 ลิตร  

ดา้นวตัถดุบิและอปุกรณ ์

 ไมท้ี่น ามาใชท้ าเป็นเชื้อเพลิงหาง่าย ใชเ้ศษไม้ต่างชนิดกันได ้
และใชเ้ชือ้เพลงินอ้ยประมาณ 4 กิโลกรัมตอ่การเผา 1 ครั้ง 

 สามารถใชไ้มข้นาดเล็กมาเผาเป็นถ่านได ้ลดปัญหาการตดั

ไมท้ าลายป่า 

 อปุกรณท์ี่ใชส้รา้งเตาหาชือ้ไดง้า่ย 

 ตวัเตาดแูลรักษางา่ย อายกุารใชง้านนาน ประมาณ 1-2 ปี 

หรือ ประมาณ 100-150 ครั้งของการเผา หากอยู่ภายใน

โรงเรือน จะสามารถยืดอายกุารใชง้านได ้

ดา้นวิธีการผลติ 

 ใชเ้วลาในการเผาสั้นประมาณ 6 ชัว่โมงหรือนอ้ยกว่านั้น 

หากไมต่อ้งการเก็บน า้สม้ควนัไม ้

 สามารถควบคมุอากาศไดต้ลอดเวลาของการเผา 
 เกิดขีเ้ถา้นอ้ย ประมาณ 0.1 กิโลกรัมต่อครั้ง (กรณีการเผา

ถ่านสมบรูณ)์ 

 ใชแ้รงงานนอ้ย สามารถด าเนนิการไดโ้ดยใชแ้รงงาน 1 คน 
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ดา้นผลผลติ 

 ไดถ้่านคณุภาพสงู ดตีอ่สขุภาพ เพราะมกีระบวนการท าถ่าน

ใหบ้ริสทุธิ์ ก าจดัน า้มนัดบิ (ทาร)์ ออกจากเนือ้ไม ้

 ไดป้ริมาณผลผลิตถ่านดี ประมาณ 20-23% โดยน า้หนัก 

ของปริมาณไมท้ี่น ามาเผา 

 ไดน้ า้สม้ควนัไม ้ประมาณ 0.5 – 1.0 ลติรตอ่ครั้ง ขึน้อยู่กบั

ความชืน้และชนดิของไมท้ี่น ามาเผา 

ดา้นการลงทนุ 

ลงทนุนอ้ย เหมาะกับการใชง้านในครัวเรือน โดยมีตน้ทนุดา้น

อปุกรณใ์นการผลิตประมาณ 1,500 – 3,500 บาท ขึน้อยุ่กับ

วสัดทุี่ใช ้

 

 

3. เตำผลติน ้ำรอ้นจำกเช้ือเพลิงชีวมวล 

 

นอกจากการแปรรปูชวีมวลเพื่อใชท้ดแทนแกส๊ LPG และการ

เผาเพื่อผลติถ่านแลว้ วิทยาลยัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชมุชน

แห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไดอ้อกแบบและสรา้งเตา

ผลิตน า้รอ้นจากเชื้อเพลิงชวีมวล โดยเป็นการน าความรอ้นที่ไดจ้าก

การเผาชวีมวลมาใชผ้ลติน า้รอ้น ซ่ึงมรีายละเอียดดงันี ้

เตาผลิตน า้รอ้นจากเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นเตาที่ใช ้ส าหรับ

ก าจัดขยะประเภทกิ่งไม ้ใบไมแ้หง้ และเศษวัชพืช เพื่อเป็นการลด

ปริมาณขยะจากการเกษตร หรือพื้นที่มีปัญหาขยะชีวมวลจ านวน

มาก และช่วยในการลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจง้ สามารถน าไป

ประยกุตใ์ชง้านในภาคครัวเรือน หรือพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนเร่ือง

ของพลงังานความรอ้น อีกทั้งเป็นอีกแนวทางหนึง่ในการก าจดัขยะ

ไดด้ใีนภาคครัวเรือน  

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชมุชนแห่งเอเชีย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไดอ้อกแบบและสรา้งเตาผลิตน า้รอ้น
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จากเชื้อเพลิงชีวมวล โดยน าอปุกรณ์แลกเปลี่ยนความรอ้น (Heat 

Exchanger) มาติดตั้งกับปล่องไอเสียของเตาเผาขนาด 200 ลิตร 

และอาศัยความรอ้นที่ไดจ้ากการเผา ซ่ึงมอีณุหภมูทิี่สงูกว่า 200C 
มาท าการแลกเปลี่ยนความรอ้นกับน า้ โดยสามารถผลิตน า้รอ้นได ้

100-120 ลิตรต่อชัว่โมง ที่อณุหภมูิ 65C - 70C จากการใช ้
เชื้อเพลิงชีวมวลโดยเฉลี่ยครั้งละ 15-20 กิโลกรัม (ขึน้อยู่กับชนิด

ของชวีมวลที่ใช)้ 

การใชเ้ตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวลนัน้ ดีกว่าการเผาในที่โล่งแจง้ 

เนื่องจากตวัเตาไดอ้อกแบบใหม้ีการควบคมุปริมาณอากาศที่ใชใ้น

การเผาใหเ้หมาะสม จึงก่อใหเ้กิดมลพิษต ่า และมีควันนอ้ย ทั้งนี้

เตาเผายังมีตน้ทนุต า่ และหาซ้ือไดง้่าย เหมาะส าหรับการใชง้าน

ภายในครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 26 เตาผลติน า้รอ้นจากเชือ้เพลงิชวีมวล  
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วิธีกำรใชง้ำน 

1. เตรียมเชือ้เพลงิชวีมวล เชน่ กิ่งไม ้ใบไม ้เศษวชัพืช หรือขยะ

ชวีมวลอื่นๆ ภายในชมุชน ใสล่งไปในเตา แลว้ท าการจดุไฟ 

รปูท่ี 28  การใสช่วีมวลและการจดุไฟ 

2. เมื่อเชื้อเพลิงที่ใส่ลงไปในถังเกิดการลกุไหม้ จึงท าการเปิด

น า้เขา้สู่ระบบแลกเปลี่ยนความรอ้นโดยมีการปรับอัตราการไหล

ของน า้ตามความเหมาะสมกบัความตอ้งการใชป้ระโยชนจ์ากน า้รอ้น

ที่ผลติได ้

รปูท่ี 28 เปิดน า้เขา้สูร่ะบบแลกเปลีย่นความรอ้น 
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3. น า้รอ้นที่ผลติไดจ้ะน าไปเก็บไวใ้นถงั  

รปูท่ี 29 ถงัเก็บน า้รอ้นที่ผลติได ้

ประโยชนท์ีไ่ดร้ับ 

- สามารถก าจดัเศษขยะชวีมวล เชน่ กิ่งไม ้ใบไม ้วชัพืช แทน

การเผาในที่โลง่  

- สามารถน าน า้รอ้นทีไ่ดไ้ปใชใ้นครัวเรือนไดต้อ่ไป เชน่ ใน

หมูบ่า้นที่ห่างไกล จะมนี า้รอ้นใชใ้นฤดหูนาว  
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ภำคผนวก 
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แบบเตำแกส๊ซิไฟเออรค์วบค ู่กบัเตำถ่ำนชีวภำพ 

ระดบัครวัเรอืน  

  

ตน้ทนุการผลิตเตาประมาณ 8,000 -10,000บาท ขึน้อยู่กบัวัสดทุี่ใช ้  
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(ท่ีมา: หนว่ยวิจัยเทคโนโลยีพลงังานชีวภาพและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนา นา่น )  
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แบบระบบบ่อหมกักำ๊ซชีวภำพแบบถงุPVC 

ตน้ทนุการตดิตัง้บ่อแกส๊ประมาณ 20,000 -25,000บาท รวมค่ากอ่สรา้งบ่อ

แกส๊ การเดินท่อ และตดิตัง้เตาแกส๊ภายในครัวเรือน 

ที่มา : https://technology.thaiza.com  
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แบบเตำเผำ 200 ลิตร  

ตน้ทนุการผลิตเตาประมาณ 2,000 -3,500บาท ขึน้อยู่กบัวัสดทุี่ใช ้  
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(ท่ีมา: ส านกังานถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและ

อนรัุกษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน)  
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แบบเตำเผำถ่ำนซงัขำ้วโพดและชดุผลิตน ้ำรอ้น 
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ตน้ทนุการผลิตเตาประมาณ 13,000 -15,000บาท ขึน้อยู่กบัวัสดทุี่ใช ้

(ท่ีมา:วิทยาลยัพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชมุชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม)่ 
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