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รปูท่ี 1 พลังงานชีวมวล 
ที่มา http://www.ku.ac.th/e-magazine/jun51/know/know4.htm  

 
เตาแก็สชีวมวล คือ เตาที่สามารถน าขยะชีวมวลต่างๆ เช่น ซังข้าวโพด แกลบ มันส าปะหลัง หรือ ซาก

อ้อย มาเป็นเชื้อเพลิง ในการเผา โดยกระบวนการภายในเตาจะท าให้เกิดเปลวไฟ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เตา
ถ่านและสามารถใช้ในครัวเรือนได้ อย่างปลอดภัย เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลเป็นโครงการพระราชด าริ  ที่ใช้
เชื้อเพลิงชีวมวลในการน ามาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งมีอยู่ในชุมชน ได้แก่ แกลบ ซังข้าวโพด เศษไม้ฟืน 
เป็นต้น เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืน และแบบใช้แกลบ เป็นเชื้อเพลิง จะใช้หลักการของกระบวนการเกิดแก๊ส 
ซิฟิเคชัน หรือจ ากัดอากาศให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิง โดยกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยน เชื้อเพลิง
แข็งที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น ไม ้ถ่านไม้ ถ่านหิน แกลบและข้ีเลื่อย และวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร
ที่สามารถติดไฟได้ ให้กลายเป็นแก๊สที่สามารถเผาไหม้ได้ โดยการเผาไหมเชื้อเพลิงใน ที่ ๆมีออกซิเจนอยู่อย่าง
จ ากัด ซึ่งแก๊สที่ได้มีส่วนประกอบหลักคือ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์(CO), ไฮโดรเจน (H2), แก๊สมีเทน 
(CH4)และพวกสารระเหยต่างๆ ซึ่งแก๊สเชื้อเพลิงที่ผลิตได้นี่เรียกว่า โปรดิวเซอร์แก๊ส (Producer gas)ซึ่ง
ประสิทธิภาพของการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส ขึ้นกับกระบวนการผลิตและ คุณภาพของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
เป็นหลัก ทั้งนี้เตาแก๊สชีวมวลโดยทางวิชาการแล้วแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ แบบ Up-draft Gasifier แบบ 
Cross-draft Gasifier แบบ Inverted downdraft และแบบ Down-draft Gasifier ดังนี้ 

 
1.เตาผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบไหลข้ึน(Up-draft Gasifier) 

http://laonnan26092521.igetweb.com/articles/638685/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5.html


 
 

 
 

รูปที่ 2 เตาผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบไหลขึ้น(Up-draft Gasifier) 
ที่มา http://www.biofuelsacademy.org/web-modules/equipment/gasifier/updraft-
gasifier/ 

 
อากาศจะไหลเข้ามาทางด้าน ล่างและก๊าซที่ผลิตได้จะไหล ออกมาทางด้านบน Gasifierไม่ค่อยเป็นที่

นิยมมากนัก เพราะว่ามีปัญหาทางเรื่อง Clinker, Tar และต้องมีการเติมไอน้ าเข้าไปช่วยในการท าปฏกิริยาที่ 
Reduction Zone 

 
2.เตาผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบไหลลง(Down-draft Gasifier) 

 

รูปที่ 3 เตาผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบไหลลง(Down-draft Gasifier) 

ที่มา http://www.biofuelsacademy.org/web-modules/equipment/gasifier/downdraft-gasifier/  

 

อากาศจะไหลเข้ามาทางด้านบนและก๊าซที่ผลิตได้จะไหล ออกมาทางด้านล่าง บริเวณ Combustion 
Zone จะ ไม่ติดกับบริเวณส่วนที่เป็นขี้เถ้า ดังนั้นในกรณีที่อุณหภูมิของ Combustion Zone สูง ๆ จะไม่ท าให้

http://www.biofuelsacademy.org/web-modules/equipment/gasifier/updraft-gasifier/
http://www.biofuelsacademy.org/web-modules/equipment/gasifier/updraft-gasifier/
http://www.biofuelsacademy.org/web-modules/equipment/gasifier/downdraft-gasifier/


 
 

เกิดการละลายและรวมตัว เป็นก้อนของขี้เถ้า (Clinker) และ นอกจากนี้ Gasifier ชนิดนี้ยัง สามารถน า
ความชื้นที่ได้จากการอบเชื้อเพลิงที่บริเวณ Distillation Zone มาใช้ในการท าปฏกิริยาที่ Reduction Zone 
ได้ด้วย 

3. เตาผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบ Inverted downdraft 

 

รูปที่ 4 เตาผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบ Inverted downdraft 

ที่มา www.http://smg.photobucket.com/user/obijiwa/media/WoodGasifier.jpg.html  

กระบวนการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี โดยเปลี่ยน
เชื้อเพลิงชีวมวลให้กลายเป็นโปรดิวเซอร์แก๊ส ซึ่งปฏิกิริยาทางความร้อนแบบต่อเนื่องในกระบวนการจะเริ่มต้น
จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงกับออกซิเจน ผลผลิตจากการเผาไหม้นี้จะถูก บังคับให้ไหลผ่านชั้นของคาร์บอน
ร้อน และเกิดการรีดิวซ์กลายเป็นโปรดิวเซอร์แก๊ส เตาแก๊สแบบ Inverted Downdraft คือจะมีการเผาไหม้อยู่
ด้านบนของเตา ท าให้โปรดิวเซอร์แก๊สที่ได้มีความสะอาดขึ้น เนื่องจากแก๊สชีวมวลที่ได้ผ่านชั้นของการเผาไหม้ 
(combustion) ท าให้น้ ามันดินที่อยู่ในแก๊สชีวมวล เกิดการแตกตัวกลายเป็นแก๊ส 

 

4. เตาผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบไหลขวาง(Cross-draft) 

http://www.http/smg.photobucket.com/user/obijiwa/media/WoodGasifier.jpg.html


 
 

 

รูปที่ 5 เตาผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบไหลขวาง(Cross-draft) 

ท่ีมา http://www.energy.kth.se/compedu/webcompedu/S4_Combustion/B10_ 

Thermochemical_Conversion/C1_Introduction_to_Gasification/ID55_files/Cross_Draft_Gasifiers.htm 

การออกแบบจะง่ายและมีขนาดเล็ก อากาศจะเข้ามา ทางด้านหนึ่งและก๊าซที่ผลิตได้จะออกไปในด้าน
ตรงกัน ข้ามอากาศที่เข้ามาในตอน แรกนั้นจะผ่าน Combustion Zone และ Reduction Zone ตามล าดับ
เพ่ือผลิตก๊าซ 

5. น้้ามันดิน หรือ ทาร์ 

 

รูปที ่6 น้ ามันดิน 

ที่มา http://www.ussubcontracting.com/author/admin/page/2/ 

น้ ามันดิน หรือ ทาร์ (อังกฤษ: tar) เป็นของเหลวสีด า ได้จากการกลั่นท าลายของสารอินทรีย์เช่น ถ่าน
หิน ไม้ และน้ ามันดิบ เป็นต้น ส่วนผสมประกอบด้วยธาตุไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนอิสระ Tar ที่ได้จาก
น้ ามันดิบ มีประโยชน์ในการรักษาเนื้อไม้ โดยใช้ทาเรือไม้ป้องกันการผุกร่อน หรือทาหลังคาบ้านกันรั่วซึม แต่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


 
 

Tar ที่ได้จากไม้บางชนิด ใช้เป็นยารักษาโรคได้ บางชนิดให้กลิ่นหอมและช่วยเพ่ิมรสชาติอาหาร Tar ที่ได้จาก
การเผาไม้หรือถ่านหินเป็นพิษต่อร่างกาย เพราะเป็นต้นเหตุของมะเร็ง ขบวนการแปรสภาพเป็นแก๊ส 
(Gasification) จะต้องก าจัดออกก่อนน าไปใช้ เพราะ Tar จะติดไปกับ Syngas เมื่อน า Syngas ป้อนเข้าไปใน
เครื่องยนต์ Tar จะไปติดลูกสูบของเครื่องยนต์นั้น ท าให้เครื่องยนต์เสียหายได้ เนื่องจาก Tar ดังกล่าว มีพิษต่อ
ร่างกาย จึงต้องท าการก าจัดอย่างเหมาะสม  
 

6. หลักการท้างาน 

 
 

รูปที ่7 หลักการท างานของเตาแก๊สชีวมวล 
 

ที่มา https://www.google.co.th 
 

หลักการท างานของเตาแก๊สชีวมวล เป็นแบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวลแบบอากาศไหลขึ้น ซึ่ง
เป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงในที่ๆจ ากัดปริมาณอากาศให้เกิดความร้อนบางส่วน แล้วไปเร่งปฏิกิริยาต่อเนื่องอ่ืนๆ 
เพ่ือเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้ ซึ่งได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
แก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สมีเทน (CH4) 

 
 

 
7. ประโยชน์ของเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวล 

7.1 ชุมชน โรงเรียน โครงการพระราชด าริสามารถลดพลังงานในการหุงต้มอาหาร ลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน   

7.2 ลดปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ที่โล่งแจ้ง ด้วยการน าวัสดุเหลือใช้ทาง 
การเกษตรมาผลิตเป็นแก๊สชีวมวลทดแทน LPG ในครัวเรือน โรงอาหารในโรงเรียน   

7.3 ได้ต้นแบบระดับ หมู่บ้าน/โรงเรียน เทคโนโลยีด้านการเกษตรและพลังทดแทน 
 

https://www.google.co.th/
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