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พลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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เรียนรู้ด้านพลังงาน ส่วนท่ี 2 เป็นเนื้อหาของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และส่วนท่ี 3
รายช่ือและหลักสูตรประจำศูนย์  
   
 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ หากคู่มือท่ี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแบบครบวงจรบ้านเพาะรัก 

ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแบบครบวงจรบ้านเพาะรัก ตำบลบ่อแฮ้ว 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ นายสุทัศน์ อินต๊ะคำ เข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครพลังงานชุมชน ตำบลบ่อแฮ้ว เมื่อปี 2562 และร่วมกิจกรรมกับสำนักงาน
พลังงานจังหวัดลำปางมาโดยตลอด เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการจัด
การพลังงานและการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน นอกเหนือจากการศึกษาดูงานมิติ
ด้านพลังงาน ยังสามารถดูงานในชุมชนอีก 5 มิติ ดังนี้ มิติน้ำ มิติดิน มิติเกษตร มิติป่า 
และมิติสิ่งแวดล้อม 
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2. ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรทับทิมสยาม05  

ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรทับทิมสยาม05 ตำบลคลองไก่
เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ปี 2560 ได้รับรางวัลสุดยอดคนพลังงานระดับ
ภาค สาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม (ภาคกลาง) ภายใต้ความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สำนักงานพลังงานจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น  กลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานมาช่วยจัดการต้นน้ำและปลายน้ำของกระบวนการผลิต ทำ
ให้กลุ่มสามารถจัดการการผลิตได้ดีขึ้น โดยปี 2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว 
ได้ส่งเสริมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ในแปลงเพาะปลูกของสมาชิก  

 
 

ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน ปี 2564 ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน ปี 2564 

ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เตาเผาขยะ
แบบไร้ควัน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ฐานการเรียนรู้เตาชีวมวลฟืน ฐานการเรียนรู้
เครื่องสูบน้ำพลังงานถ่าน ฐานการเรียนรู้เตาเผาถ่านชนิดต่างๆ และฐานการเรียนรู้
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคล่ือนท่ี 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ มีฐานเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิถี
ท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ในมิติต่างๆท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

เป้าหมายด้านพลังงาน ท่ีต้องการในอนาคต คือ การนำเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มา
ปรับใช้ในทุกฐานงานและกิจกรรมท่ีมีในศูนย์ เช่นร้านกาแฟ รถยนต์ไฟฟ้านำเท่ียวชุมชน 
  
 
 
 

การทำงาน 6 มติิ ประกอบด้วย 

1. มิติน ้ำ หลกัคิด ลอ้มรอบไปดว้ยล ำเหมืองและสระน ำ้ เพ่ือใหมี้น ำ้ท ำกำรเกษตรตลอดทัง้ปี  
2. มิติดิน หลักคิด กำรปรบัปรุงดินใหเ้หมำะสมส ำหรบัเพำะปลูก พืชผักสวนครวั สมุนไพร
พืน้บำ้นและเพ่ิมผลผลิตขำ้ว                  
3. มิติพลังงำนทดแทน หลกัคิด เนน้กำรปรบัใชพ้ลงังำนใหเ้หมำะสมกับทอ้งถิ่น คิดคน้และ
พฒันำพลงังำนทำงเลือกที่ชุมชนสำมำรถพ่ึงตนเอง 
4. มิติเกษตร หลักคิด ท ำเกษตรแบบผสมผสำน ปลูกพืชที่สอดคลอ้งกบัทอ้งถิ่นและฤดกูำล 
สรำ้งแหล่งอำหำร ลดรำยจ่ำยกำรซือ้อำหำรจำกภำยนอก ผสมผสำนเทคโนโลยีกับภูมิปัญญำ
ทอ้งถิ่น 

5. มิติป่ำ  หลักคิด ปลูกป่ำให้สำมำรถกักเก็บน ้ำ ป้องกันกำรพังทลำยหน้ำดิน สร้ำงป่ำ
เศรษฐกิจ เป็นแหล่งรำยไดใ้หก้บัคนในพืน้ที่ระยะยำว  
6. มิติส่ิงแวดล้อม หลกัคิด ค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้ม กำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติในชุมชน 
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คุณรัตนา จันทะหนู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ประสานงานกลุ่ม “ปี 2550 

ผู้ดูแลและลูกจ้างโครงการได้คิดกันว่า เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้กับสมาชิก และกระตุ้น
การผลิตให้เพียงพอกับการส่งตลาด จึงตั้งกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรและกลุ่มแปรรูปสมุนไพร 
และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 เม่ือปี 2555 จากลูกจ้าง
จึงมาเป็นผู้ผลิตและแปรรูป โดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มอบพื้นที่ที่จะปลูกสมุนไพร
จำนวน 40 ไร่ แบ่งให้สมาชิกประมาณ 1 ไร่ต่อคน แต่ละคนปลูกในพื้นท่ีของตนเอง โดยมี
สมาชิกผู้ปลูกสมุนไพร 50 ครัวเรือน ใช้หลักการ “รวมกลุ่มกัน แยกกันทำ รวมกันขาย” 
จึงทำให้มีวัตถุดิบท่ีเพียงพอในการนำมาผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งขาย”  

การอบแห้งสมุนไพรเดิมใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักในการอบแห้งวัตถุดิบ เมื่อปี 
2557 สำนักงานพลังงานจังหวัดได้เริ่มเข้ามาสนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต จนต่อยอดเป็นโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดใหญ่ขึ้นให้เพียงพอต่อการแปรรูปผลผลิต และ
ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในแปลงเพาะปลูกของสมาชิกกลุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมี 4 ชนิดที่เป็นหลัก คือ สมุนไพรอบแห้ง 21 ชนิด ลูก

ประคบ สบู่สมุนไพร (ทับทิมสยาม) และน้ำมันเหลือง ผลิตส่งขายกับโรงพยำบำลวังน ้ำ
เย็น และเอกชนอ่ืน ๆ ที่ต้องกำรสมุนไพร และมีสัญญาซื้อขายกับโรงพยำบำล
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร มีมูลค่า 1-2 ล้านบาทต่อปี 

 
 
 
 
 
 
เป้าหมายในอนาคตของกลุ่ม คือ พัฒนาตนเองให้เป็นแหล่งผลิต แปรรูป และ

ส่งขายสมุนไพร ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบ
การแปรรูปสมุนไพรได้ โดยต้องการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการจัดการแหล่งน้ำสู่แปลงเพาะปลูกของสมาชิก 
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากขึ้น ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
 
 

 
 
 

 
 

 

ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน ปี 2564 ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน ปี 2564 

“พัฒนาตนเอง จาก ลูกจ้าง เป็นผู้ผลิต แปรรูป และจำหน่าย” 
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3. ศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลวังหิน 

ศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลวังหิน บ้านดอนยาวน้อย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นศักยภาพ
ของศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลวังหิน ด้านการบริหารจัดการชุมชนและความเข้มแข็ง
ของผู้นำชุมชน มีสถาบันการเงินชุมชนทำงานร่วมกับ ธกส. จึงได้ดำเนินการคัดเลือก
ศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลวังหิน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานของจังหวัดนครราชสีมา 
ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน
ระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 

โดยร่วมกันพัฒนา “หลักสูตรสถานีพลังงานชุมชนและการบริหารจัดการน้ำ” 
ใหเ้ป็นหลักสูตรประจำศูนย์การเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพิ่ม
รายได้จากผลิตผลทางการเกษตร ให้ชุมชนต่าง ๆ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำในพื้นท่ี
ของตนเอง และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่าย
สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี อีกท้ังยังเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่ศูนย์การเรียนรู้
แก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน : ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน 
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หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) 
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ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชน จึงทำให้เกิดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำบน

ดินและใต้ดิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึง
มุ่งขจัดปัญหาความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากสภาพป่าต้นน้ำเส่ือมโทรม ลักษณะดินเป็นดิน
ปนทราย หรือการขาดแหล่งน้ำจืด โดย แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ฐานการเรียนรู้ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โดย นายยศธร บูรณะบัญญัติ 
2. ฐานการเรียนรู้สวนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองงูเหลือม (ระบบสูบน้ำบาดาลด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร) โดย นายเกษม แปลนพิมาย และนางหนูแดง แปลนพิมาย 
3. ฐานการเรียนรู ้กลุ ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์บ้านหนองงูเหลือม (เตา

เศรษฐกิจประยุกต์ แบบร้อยเอ็ด) โดย นายสมบัติ เถียรนอก 
4. ฐานการเรียนรู้กลุ ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองงูเหลือม แปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร) โดย นายพันธ์ลภ กล้าหาญ 
5. ฐานการเรียนรู้การผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดย นายสมบัติ ถึกนอก 
 

เป้าหมายต่อไปของกลุ่ม คือ ส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใน
แปลงเกษตรให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินของตำบล เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ และพัฒนาให้มีเงินกู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตรในสถาบันการเงินชุมชน ให้สมาชิกกลุ่มสามารถเข้าถึงการจัดการพลังงาน
ในวีถีชีวิตได้มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 

 

4. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพะงุ้น 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพะงุ้น ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ผู้ริเริ่ม
ก่อตั้งศูนย์ นางสังวาล พิมลรัตน์ “ปราชญ์เดินดิน หญิงแกร่งแห่งบ้านพะงุ้น” ผู้หญิงตัว
เล็กๆ ในครอบครัวชนบท เรียนจบเพียงชั้น ป.4 ด้วยคลุกคลีกับการทำเกษตรตั้งแต่จำ
ความได้ จึงมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าและเชื่อมั่นในวิชาชีพการเกษตรที่สืบทอดภูมิ
ปัญญาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น ฝ่าฟันอุปสรรค ลองผิดลองถูกจนประสบ
ความสำเร็จในการทำสวนกาแฟและเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีกิน เหลือก็จำหน่ายเป็นรายได้ ในพื้นที่ไม่มากก็สามารถสร้างรายได้และลด
รายจ่ายได้เป็นอย่างดี โดยเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ด้าน
การเกษตรและพลังงานให้กับเกษตรกรในชุมชนและกลุ่มคนท่ีสนใจ  

 
 
 
 
 
 
นอกจากกิจกรรมด้านเกษตรกรรมต้นน้ำแล้ว ยังมีการแปรรูปผลผลิต เช่น สมุนไพร

ชนิดต่าง ๆ ใบยาสูบ ใบจาก กาแฟ ถ่านจากเศษไม้ ด้วยเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ท่ีมี
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆ ที่ประชาชนท่ัวไปสามารถผลิตติดตั้งได้เอง ใน
ราคาไม่สูงมากนัก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าการเกษตร จนเป็นต้นแบบให้ประชาชน
ทั่วไปสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีของตนเองได้ 
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  ฐานงานด้านเกษตรและพลังงานชุมชน  

1. ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานในแปลงเกษตร 
2. การปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
3. ระบบธนาคารต้นไม ้    
4. ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน  
5. การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ (เตาเผาถ่าน 200 ลิตร)  
6. การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร  

- โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์         
- เตาชีวมวลแบบเตามณฑล         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

เป้าหมายต่อไป สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมพัฒนาส่งเสริมระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ในแปลงเกษตร เพื่อลดใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญใน
การทำเกษตร และรวมกลุ่มสมาชิกในการพัฒนาแรรูปสินค้าการเกษตรให้หลากหลาย
มากข้ึนและร่วมกับ อบต. ในการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 
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สังวำล พิมลรัตน ์ 
“ปราชญ์เดินดิน หญิงแกร่งแห่งบา้นพะงุน้” 

“การทำงานทุกอย่างต้องคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนท่ีจะลงมือทำ 
ทุกครั้งท่ีทำอะไร ต้องรู้จักเตรียมพร้อม วางแผนอยู่เสมอ  

ถ้าเราล้มเหลวและผิดพลาดก็จะไม่เสียหายหนัก จะทำอะไร
อย่าหวังน้ำบ่อหน้า มันจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายและ

มักจะไม่ประสบผลสำเร็จ” 

สินค้าและผลิตภัณฑ์ของศูนย์เรียนรู้ มีทั้งพืชผักสวนครัวและสินค้าแปรรูปจาก
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และเตามณฑล เช่น กล้วยตาก กาแฟ หมูแดดเดียว 
ผลไม้กวน เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 
 

การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ท่ีสำคัญดังนี้  
1) เซลล์แสงอาทิตย์ ทำหน้าที ่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็น

พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 
2) เครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้า ทำหน้าท่ีควบคุมการประจุไฟฟ้า

ไปยังแหล่งสะสมพลังงานหรือแบตเตอรี่ให้มีความเหมาะสม 
 

แผนภาพกรณีใช้ทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 

 

เซลล์แสงอาทิตย ์

เคร่ืองควบคุมการประจุ 

อินเวอร์เตอร์ 

แบตเตอรี่ 
อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง 
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3) แบตเตอร ี ่  ทำหน้าที ่สะสมพลังงานที ่ผลิตจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 

4) อินเวอร์เตอร์ ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็น
พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ อุปกรณ์นี้มีความจำเป็นเฉพาะกรณีท่ี
ต้องการนำพลังงานไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น  
อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังอินเวอร์เตอร์ถูกจัดเป็นอุปกรณ์ท่ี
จำเป็น เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในครัวเรือนโดยส่วนใหญ่
แล้วเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 

แผนภาพกรณใีชเ้ฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

 
 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันเริ่มมีการใช้งาน
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากราคาเทคโนโลยีได้ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับในอดีต 

 

 
 

หลักการทำงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 
 

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในครัวเรือนมีหลักการทำงานท่ี
ไม่ยุ่งยาก โดยระบบจะเริ่มเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์ฯก็
จะทำหน้าท่ีเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง พลังงาน
ไฟฟ้าท่ีได้จะถูกจ่ายผ่านเครื่องควบคุมการประจุ ซึ่งเครื่องควบคุมการประจุจะทำ
หน้าที ่ควบคุมไม่ให้มีพลังงานไฟฟ้ามากจนเกินความสามารถในการกักเก็บ
แบตเตอรี่ พลังงานไฟฟ้าท่ีเก็บสะสมในแบตเตอรี่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรง
ถ้าเป็นการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง หากต้องการนำไปใช้กับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร ี ่จะถูกจ่ายให้กับ
อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ 

  
การติดต้ัง การเลือกอุปกรณ์และการบำรุงรักษา 

 

1) การติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องติดต้ังให้เอียงหันหน้าไปทางทิศใต้ ทำ
มุมเอียงระหว่าง 10-20 องศา ทั้งนี้ขึ้นกับตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ใน
ด้านขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะเลือก จะแปรตาม
ขนาดและจำนวนของแบตเตอรี่ที ่จะนำมาใช้สะสมพลังงาน เช่น ถ้าใช้
แบตเตอรี่ขนาด 12V 65Ah จำนวน 1 ลูก ก็ควรใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
จำนวน 1 แผ่น ที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 100-130 W มีแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 
(Voc) ไม่เกิน 18V  สำหรับการบำรุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นทำได้
ง่ายๆ คือ ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ให้มีฝุ่นจับหรือเกาะ โดย
ช่วงเวลาท่ีเหมาะในการทำความสะอาดคือ ช่วงแสงอาทิตย์อ่อนหรือไม่มีแสง 
 

อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง 
เซลล์แสงอาทิตย ์

แบตเตอร่ี 

เคร่ืองควบคุมการประจุ 

2-3 2-4 

ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน ปี 2564 ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน ปี 2564 



 
 

2) เครื ่องควบคุมการประจุ  ควรติดตั ้งในบริเวณที ่ไม่โดนแสงแดดและฝน 
สำหรับขนาดของเครื ่องควบคุมการประจุ  ต้องเลือกให้สอดคล้องกับ
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตมาจากเซลล์แสงอาทิตย์ และแรงดันของแบตเตอรี่ที่จะ
ประจุเพื่อเก็บสะสมพลังงาน  เช่น ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 
8A และใช้แบตเตอรี่ 12V จำนวน 1 ลูก  เครื่องควบคุมการประจุท่ีเหมาะสม
ก็คือ ต้องรองรับกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8A และแรงดันด้านประจุ
พลังงาน 12V อย่างไรก็ตามเครื่องควบคุมการประจุที ่มีขายส่วนใหญ่จะมี
ขนาด 10A  20A และ 30A ในส่วนของแรงดันด้านประจุก็จะเป็นแบบ
อัตโนมัติ 12V/24V  ในด้านการบำรุงรักษา ให้หมั่นทำความสะอาดฝุ่น และ
ตรวจเช็คจุดเช่ือมต่อสายไฟต่างๆ  

3) แบตเตอรี่ ควรวางไว้ในบริเวณพื้นที่แห้งและไม่ชื ้น ในส่วนของการเลือก
ขนาดนั้น ขึ้นกับปริมาณพลังงานที่ต้องการสะสม เช่น ถ้าแบตเตอรี่ขนาด 
12V 65Ah ก็จะสะสมพลังงานได้ 780 Wh ในทางปฏิบัติเมื ่อต้องการนำ
พลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้ จะเกิดการสูญเสียพลังงานไปประมาณ 15-20% 
ในส่วนของการบำร ุงรักษา ควรหมั ่นตรวจสอบระดับน้ำกลั ่น และขั้ว
แบตเตอรีอ่ย่างสม่ำเสมอ 

4) อินเวอร์เตอร์ เพื่อให้อินเวอร์เตอร์มีอายุการใช้งานนาน ควรติดต้ังในบริเวณท่ี
ไม่โดนแสงแดดและฝน รวมทั ้งอากาศถ่ายเทสะดวก ทั ้งน ี ้ เน ื ่องจาก
อินเวอร์เตอร์จะร้อนในขณะทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ ในด้านการเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ จะต้อง
พิจารณาจากภาระโหลดของอุปกรณ์ท่ีจะใช้ เช่น ออกแบบสำหรับการเปิดใช้ 

 
 

 
 

อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ ได้แก่ พัดลม 50W  ทีวี 100W และหลอดไฟ 20W 
จำนวน 5 หลอด เมื่อรวมกำลังไฟฟ้าจะได้เท่ากับ 250W (50+100+20x5 = 
250W) ดังนั้นอินเวอร์เตอร์ท่ีจะเลือกจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 250W และมี
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออกเท่ากับ 12V และ 220V ตามลำดับ   การ
บำรุงรักษา ให้ตรวจเช็คจุดเช่ือมต่อสายไฟและทำความสะอาดไม่ให้มีฝุ่น    

 

ตัวอย่างการใช้งาน 
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การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย หากพิจารณาโดยใช้ข้อมูลจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุร ักษ์พลังงาน ได้จัดทำแผนที ่ศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์แล้วจะพบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์สูงท่ีสุด และภาคใต้จะเป็นพื้นท่ี ท่ีมี
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีอุปกรณ์และหลักการประยุกต์ใช้
คล้ายคลึงกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งมีจุดท่ีแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย 
คือ ไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะนำไปจ่ายให้กับปั๊มน้ำเท่านั้น และปั๊มน้ำท่ี
นำมาใช้ก็มีทั้งแบบใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ  ในปัจจุบันระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้ออกแบบและพัฒนาให้ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เพื่อ
นำมาเก็บสะสมพลังงาน ส่งผลให้มีต้นทุนการก่อสร้างและติดต้ังระบบลดลง ด้วย
เหตุนี้ทำให้เริ่มมีการนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย สำหรับอุปกรณ์พื้นฐานของ
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีดังนี้ 

1) เซลล์แสงอาทิตย์ ทำหน้าที ่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 

 

 
 

 
 

เซลล์แสงอาทิตย ์

ปั๊มน้ำ 

ชุดควบคุม 

ถังเก็บน้ำ 
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2) ชุดควบคุม อุปกรณ์ชุดนี้ทำหน้าท่ีควบคุมการทำงานของระบบ
ทั้งหมด เช่น ควบคุมการเปิด-ปิดปั๊มน้ำ การป้องกันโหลดเกิน 
ความร้อนปั ๊มน้ำสูงเกิน หรือน้ำในระบบขาด รวมถึงแปลง
พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ 
(กรณีปั๊มน้ำท่ีใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ) 

3) ปั๊มน้ำ ทำหน้าท่ีสูบน้ำจากแหล่งน้ำ เช่น น้ำบาดาล หรือน้ำจาก
ผิวดินไปยังจุดกักเก็บน้ำ หรือจุดใช้น้ำ   
 
แผนภาพระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใชป้ัม๊กระแสตรง  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภาพระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใชป้ัม๊กระแสสลับ 

 

 

 
หลักการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ์

 

 การทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน กล่าวคือ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกจ่ายไป
ยังปั ๊มน ้ำผ่านชุดควบคุม ซ ึ ่งช ุดควบคุมสำหรับกรณีที ่ ใช ้ป ั ๊มน ้ำกระแสสลับจะมี
ความสามารถในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับและจ่ายพลังงานไปยัง
ปั๊มน้ำให้สอดคล้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบในแต่ละช่วงเวลาด้วย 
 
 

ถังเก็บน้ำ 

แปลงเกษตร เซลล์แสงอาทิตย์ 

ปั๊มน้ำกระแสตรง 

ถังเก็บน้ำ 

แปลงเกษตร เซลล์แสงอาทิตย์ 

ปั๊มน้ำกระแสสลับ 

ชุดควบคุมพร้อม
อินเวอรเ์ตอร ์

ชุดควบคุม 
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การติดต้ัง การเลือกอุปกรณ์และการบำรุงรักษา 

 

1) ปั๊มน้ำ ในการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่ม จะต้องติดตั้งให้ปั๊มอยู่เหนือก้นบ่อบาดาล
อย่างน้อย 3 เมตร และหากเป็นบ่อน้ำผิวดิน ปั๊มน้ำควรอยู่เหนือก้นบ่ออย่าง
น้อย 1.5 เมตร ในส่วนของการเลือกขนาดของปั๊มน้ำนั้นจะขึ้นกับปริมาณน้ำ
ท่ีต้องการสูบต่อช่ัวโมงและระยะความสูงรวม (ความลึกของบ่อบวกกับระยะ
ความสูงส่งจ่ายน้ำ) ในด้านการบำรุงรักษาป๊ัมน้ำ ควรตรวจเช็คความสามารถ
อัตราการสูบน้ำว่ายังคงเดิมหรือไม่ หากเปลี่ยนแปลงไปมากควรยกปั๊มขึ้น
ตรวจเช็คและให้ช่างทำความสะอาดใบพัด พร้อมทั้งตรวจเช็คจุดเชื ่อมต่อ
สายไฟ 

2) ตู้ควบคุมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ท้ังสองส่วนนี้จะมีหลักการติดต้ัง
และดูแลรักษาเหมือนกันกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ
คร ัวเร ือน นอกจากนั ้น ปัจจุบ ันการซื ้ออุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนและยุ่งยากเหมือนในอดีต เนื่องจากผู้ผลิตและ
จำหน่ายได้ออกแบบพร้อมทั้งเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน ผู้
ซื้อสามารถนำไปติดต้ังใช้งานได้ทันที     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตามรูปแบบของกระทรวงพลังงานมีส่วนประกอบที่สำคัญ 
คือ  

1) โรงเรือน ทำหน้าที่เก็บสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบและทะลุผ่านเข้า
มายังภายในโรงเรือน 

2) ช้ันวางผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้สำหรับวาง หรือแขวนผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการอบแห้ง 
3) พัดลมระบายความช้ืน ทำหน้าท่ีดูดความช้ืนท่ีระเหยออกจากผลิตภัณฑ์ 
4) ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า ในชุดนี้จะประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื ่อง

ควบคุมการประจุ และแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับพัดลมระบาย
ความช้ืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า 

พัดลมระบายความชื้น 

ชั้นวางผลิตภัณฑ์ 

โรงเรือน 
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หลักการทำงานโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์

 

 การทำงานโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์
ส่องมายังโรงอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นคลื่นสั้นจะสามารถทะลุทะลวงเข้าไปใน
โรงอบแห้ง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานและเปลี่ยนเป็นคลื่นยาว ซึ่งความสามารถการ
ทะลุทะลวงต่ำ ทำให้ไม่สามารถสะท้อนกลับออกมาภายนอกได้ และทำให้เกิดการสะสม
ความร้อนขึ้นภายในโรงอบแห้ง หลังจากนั้นความร้อนเหล่านี้จะถูกถ่ายเทไปยังผลิตภัณฑ์ท่ี
นำมาอบแห้ง ความร้อนท่ีผลิตภัณฑ์รับไปจะทำให้น้ำท่ีอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ระเหยออกมา
ยังโรงอบแห้ง ส่งผลให้ภายในโรงอบแห้งมีความช้ืนเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อรักษาความช้ืนภายใน
โรงอบแห้ง พัดลมระบายความชื้นก็จะทำหน้าที่ดูดความความชื้นภายในโรงอบแห้งไปท้ิง
ด้านนอกและในขณะเดียวกันอากาศภายนอกก็จะถูกเหนียวนำเข้ามาแทนที่ การทำงาน
ของระบบก็จะหมุนเวียนต่อเนื่องเช่นนี้   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การติดต้ังและการบำรุงรักษา 

 

 

การติดต้ังโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีข้อควรพิจารณา ดังนี้ 
1) พื้นที่ติดตั้งเป็นบริเวณที่โล่งแจ้ง แสงจากดวงอาทิตย์สามารถส่องถึง

ตลอดเวลา 
2) พื้นท่ีติดต้ังควรเป็นบริเวณพื้นท่ีสูง และไม่เกิดน้ำท่วมขัง 
3) พื้นโรงอบแห้งควรลาดเอียงเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดน้ำขังบนพื้นโรงอบแห้ง  

 

สำหรับการบำรุงรักษาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีข้อปฏิบัติดังนี้  
1) ทำความสะอาดแผ่นโพลีคาร์บอเนตอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

2) ตรวจสอบการทำงานพัดลมระบายความชื้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจ

ว่ายังสามารถทำงานได้เป็นปกติ  

3) ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 

4) ทำความสะอาดช้ันวางผลิตภัณฑ์ทุกครั้งหลังจากอบแห้งเสร็จ เพื่อลดการ

สะสมของเช้ือรา 
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บ่อหมักก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน  
 

ก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอก๊าซ คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักย่อย
สลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะท่ีไร้ออกซิเจน ก๊าซชีวภาพมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น
ก๊าซมีเทน ซึ ่งโดยปกติจะอยู ่ประมาณร้อยละ 50-70 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ประมาณร ้อยละ 30-40 ส่วนที ่ เหล ือเป็นก ๊าซอื่น ๆ เช ่น ไฮโดรเจน ออกซ ิ เจน 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจน และไอน้ำ  บ่อหมักก๊าซชีวภาพมีส่วนประกอบท่ีสำคัญดังนี้ 

1) บ่อเติม ทำหน้าท่ีเป็นช่องทางในการเติมมูลสัตว์หรืออินทรีย์วัตถุลงไปยังบ่อหมัก 

2) บ่อหมักและเก็บก๊าซชีวภาพ ทำหน้าท่ีเป็นส่วนท่ีทำใหอ้ินทรีย์วัตถุได้ถูกย่อยสลาย

โดยจุลินทรีย์ ผลจากการย่อยสลายจะทำให้เกิดก๊าซชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีวภาพท่ีได้จะ

ลอยตัวขึ้นและสะสมอยู่ส่วนบนของบ่อหมัก 

 
3) บ่อล้น ทำหน้าท่ีเป็นส่วนเก็บกากอินทรีย์วัตถุท่ีถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ 

4) ท่อส่งก๊าซชีวภาพ ทำหน้าท่ีส่งก๊าซชีวภาพไปยังจุดใช้งาน 

 

 

บ่อเติม 
บ่อล้น 

บ่อหมักและเก็บก๊าซชีวภาพ 

ท่อส่งก๊าซชีวภาพ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C


 

การใช้งานบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร 
 

1) ก่อนเริ่มต้นเติมมูลสัตว์ให้เติมน้ำลงไปในบ่อหมักก๊าซชีวภาพให้เต็ม พร้อมท้ังเปิด

วาล์วท่ีบ่อหมักเพื่อไล่อากาศ  

2) เติมมูลสัตว์กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 โดยมูลสัตว์ที่ใช้ควรเป็นมูลสัตว์สด ไม่ค้าง

คืน ท้ังนี้เนื่องจากจุลินทรีย์ท่ีย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจนจะอยู่ในลำไส้สัตว์และ

ผสมอยู่กับมูลสัตว์  นอกจากนั้นให้เก็บเศษฟางข้าว แกลบ หิน ดิน ทราย หรือ

เศษวัสดุที่ไม่ย่อยสลายออกจากมูลสัตว์ทุกครั้ง เพราะจะทำให้พื้นบ่อตื้น และอุด

ตัน การเติมในครั้งแรกให้เติมจนกระท่ังระดับส่วนผสม (น้ำและมูลสัตว์) เริ่มไหล

ออกทางบ่อล้น  

3) ระยะแรกของการหมักจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน นับจากวันเริ่มต้นหมัก และ

ในช่วงแรกไม่ควรเติมมูลสัตว์ลงในบ่อหมัก เนื่องจากจุลินทรีย์ยังมีอินทรีย์วัตถุให้

ย่อยสลายในปริมาณค่อนข้างมาก เมื่อเกิดก๊าซชีวภาพ ให้สังเกตท่ีถุงบ่อหมักจะ

พองตัวขึ้นจนกระท่ังมีแรงดันภายในสูงเพียงพอท่ีจะนำก๊าซไปใช้งาน ก๊าซท่ีได้ใน

ช่วงแรกเมื่อนำไปใช้งานจะเห็นเปลวไฟยังไม่ค่อยเสถียรเท่าที่ควร เนื่องจากก๊าซ

ยังมีส่วนผสมของมีเทนไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตามปัญหานี้จะเริ่มหายไปเมื่อมีการ

ใช้งานผ่านไป 2-3 วัน และเมื่อเริ่มใช้งานให้เติมมูลสัตว์หรืออินทรีย์วัตถุวันละ

ประมาณ 30-40 ลิตร  

 

 

 

 

 
การบำรุงรักษาบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

1) ตรวจสอบรอยรั่วของถุงหมัก หากพบให้รีบแก้ไขซ่อมแซมโดยเร็ว เพราะจะทำให้

ก๊าซรั่วออกสู่ภายนอก และในขณะเดียวกันออกซิเจนก็จะไหลเข้าสู่ภายในบ่อหมัก 

ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดก๊าซมีเทน 

2) ตรวจสอบรอยรั่วของระบบท่อส่งก๊าซชีวภาพ โดยอาจใช้น้ำสบู่ช่วยในการหาจุดรั่ว  

3) ใช้ไม้กระทุ้งและแยงท่อเติมและท่อบ่อล้นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกัน

ไม่ให้มูลสัตว์แห้งติดกันเป็นก้อนขวางทางเข้าและออก และเป็นการช่วยไม่ให้มูล

สัตว์ตกตะกอนท่ีก้นบ่อหมัก 

4) ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ บ่อหมักไม่ให้มีเศษไม้ หรือเศษเหล็กอยู่ใกล้บ่อหมัก   
 

การทดแทนพลังงานต่างๆ ของก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรที่มีเทน 60% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร 
 

ดีเซล 0.6 ลิตร 

LPG 0.46 กิโลกรัม ฟืน 1.5 กิโลกรัม 

น้ำมันเตา 0.55 ลิตร 
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ตัวอย่างรูปแบบบอ่หมักก๊าซชีวภาพที่ใช้ในครัวเรือน 

 

 
 
 
 

 

เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร 
 

 เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร เป็นเตาเผาถ่านที่นำถัง 200 ลิตร มาปรับปรุงและ
ดัดแปลงให้เป็นเตาเผาถ่าน ซึ่งเตานี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาเผาถ่านแบบด้ังเดิม โดยมี
องค์ประกอบท่ีสำคัญคือ  

1) ถัง 200 ลิตร ซึ่งเป็นส่วนท่ีใช้บรรจุไม้ท่ีจะนำมาผลิตให้เป็นถ่าน 
2) ช่องป้อนเช้ือเพลิง ทำหน้าท่ีเป็นช่องเติมเช้ือเพลิงท่ีใช้เผาไหม้สำหรับไล่ความช้ืนท่ี

อยู่ในเนื้อไม้  
 
 

 
 
 
 
 

ท่อควบแน่น 

ปล่องเร่ง 

ปล่องควัน 

รูเก็บน้ำส้มควันไม้ 

ช่องป้อนเชื้อเพลิง 

ถัง 200 ลิตร 
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3) ปล่องควัน ทำหน้าท่ีเป็นช่องทางให้ควันและความช้ืนของไม้ออกสู่ภายนอก 
4) ปล่องเร่ง ทำหน้าที่สำหรับเป็นช่องทางให้ควันไหลออกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

ในขณะที่ควันไหลออกได้สะดวก ก็จะมีอากาศไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ผลคือทำให้
เกิดการเผาไหม้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า ปล่องเร่ง 

5) ท่อควบแน่น ส่วนนี้จะมีช่องสำหรับเติมน้ำ เมื่อถึงขั้นตอนการเก็บน้ำส้มควันไม้ก็
จะเติมน้ำในท่อควบแน่น ทำให้ท่อเย็นและเมื่อควันไหลผ่านจะทำให้เกิดการ
ควบแน่นของน้ำส้มควัน น้ำส้มควันไม้ก็จะไหลลงสู่ด้านล่างของปล่องควัน 

6) รูเก็บน้ำส้มควันไม้  ทำหน้าที่เป็นช่องทางสำหรับเปิดเพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ท่ี
ควบแน่น 

 
หลักการเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร 

 

การผลิตถ่านโดยใช้เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร เป็นการผลิตถ่านโดยใช้ความ
ร้อนเพื่อไล่ความชื้นในเนื้อไม้ออกให้หมดและกลายเป็นถ่านในที่สุด ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า 
กระบวนการคาร์บอไนเซช่ัน (Carbonization)  ด้วยรูปแบบโครงสร้างเตาเผาถ่านท่ี
ออกแบบให้สามารถควบคุมปริมาณอากาศได้ ทำให้เนื้อไม้ภายในเตาไม่ลุกติดไฟ ถ่านท่ีได้
ถึงมีคุณภาพสูง และยังมีผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตคือ น้ำส้มควันไม้ หรือ Wood 
Vinegar ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรได้อีกด้วย  

 
 
 

 

 
การใช้งานเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร 

 

1) จัดเตรียมไม้ฟืนให้มีขนาดพอเหมาะกับห้องบรรจุ และจัดแยกขนาดของไม้
เป็น 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ 

2) จัดเรียงไม้ลงเตา โดยจัดให้ขนาดเล็กอยู่ด้านหลังปากเตา ไม้ขนาดกลางอยู่
ส่วนกลาง และบริเวณปากเตาเป็นไม้ขนาดใหญ่ เนื่องจากปากเตามีอุณหภูมิ
สูงที่สุด  และไม้ทั้ง 3 ขนาดให้นำส่วนปลายไม้ลงด้านล่าง หากส่วนบนยังมี
พื้นที่ว่างให้ใช้ไม้สั้นเติมจนเต็ม หลังจากนั้นปิดด้วยฝาถังและใช้สายรัดให้
แน่น 
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3) เริ่มกระบวนการเผาถ่านโดยใช้เศษหญ้า ฟางข้าว หรือเศษไม้ชิ้นเล็กๆ จุด
ไฟตรงบริเวณหน้าเตา และปล่อยให้ความร้อนเข้าไปสะสมในเตาเพื ่อไล่
ความช้ืนไม้ 

4) ช่วงแรกเป็นช่วงไล่ความชื้นไม้ ให้ป้อนเชื้อเพลิงไปเรื ่อยๆ ในช่วงนี้ควันท่ี
ออกมาจะมีสีขาวปนเทา และเมื่อถึงช่วงท้าย ควันจะพุ่งออกมาอย่างรวดเร็ว 
ภาษาคนเผาถ่านเรียกว่า ควันบ้า และให้หยุดเติมเช้ือเพลิงหน้าเตา 

 

 
 

5) ในช่วงท่ี 2 ไม้จะเริ่มเป็นถ่านและไม่ต้องอาศัยความร้อนจากหน้าเตา ในช่วง
นี้จะเริ ่มปิดปากเตาให้เหลือประมาณ 1 ใน 4 ในช่วงนี้ไม้จะเริ ่มคายสาร
ระเหยออก ซึ่งเป็นช่วงท่ีสามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ 
 

 
6) ช่วงที่ 3 เป็นกระบวนการทำให้ถ่านบริสุทธิ์ เมื่อสังเกตเห็นว่าควันเริ่มเปน็สี

น้ำเงินหรือฟ้า ให้เปิดปากเตาเพื่อให้อากาศเข้าไปมากขึ้น ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิ
ภายในเตาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทาร์หรือน้ำมันดินถูกเผาไหม้ออกมา
ตามปล่องควัน จนกระท่ังสีควันไฟใส 

7) เมื่อควันไฟเริ่มใสให้ปิดปล่องควัน โดยเริ่มจากปล่องเร่ง และตามด้วยปล่องท่ี
เหลือ และปากเตา หลังจากนั้นท้ิงเตาไว้ให้เย็น 

8) การเปิดเตาให้เริ่มจากเปิดปล่องด้านบน และนำถ่านออกมาวางเรียงไว้ด้าน
นอก รอจนกระทั ่งมั ่นใจว่าถ่านจะไม่มีการลุกติดไฟจึงบรรจุถ่านลงใน
กระสอบ 

 
การบำรุงรักษาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร 

 

1) หลังจากใช้งานเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตรเสร็จสิ้น ให้ทำความสะอาด
ภายในเตาไม่ให้มีเถ้าถ่านตกค้าง  ในส่วนของท่อควบแน่นให้เทน้ำท้ิงให้หมด
อย่าให้เหลือตกค้าง รวมทั้งเศษดินที่ใช้ในการปิดปล่องควันและปล่องไฟให้
ทำความสะอาดออกให้หมด หลังจากนั้นนำเตาไปจัดเก็บในท่ีร่ม  

2) ตรวจสอบสนิมที ่เกิดขึ ้นในส่วนต่างๆ ของเตา หากพบว่าเกิดสนิมให้ใช้
กระดาษทรายขัดทำความสะอาดและทาสีทับ เพื่อยืดอายุการใช้งานเตา 

3) ตรวจสอบสายรัดฝาปิดถังด้านบน และน๊อตปิดรูเก็บน้ำส้มควันไม้ หากพบว่า
ชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขก่อนเผาถ่านในครั้งต่อไป   
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ส่วนที่ 3 รายชื่อและหลักสูตรประจำศูนย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือและหลักสูตรประจำศูนย์ 
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ติดต่อเย่ียมชมและดูงาน ได้ท่ี

ส ำนกังำนพลังงำนจังหวัดล ำปำง
ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง ชัน้ 2  ถ.วชิรวุธด ำเนิน 

ต.พระบำท อ.เมือง จ.ล ำปำง 52000

http://app.energy.go.th/pages/energy_province

_detail.php?pid=54

ติดต่อเย่ียมชมและดูงาน ได้ท่ี

ส ำนกังำนพลังงำนจังหวัดสระแก้ว
ศำลำกลำงจังหวัดสระแก้ว ชัน้3 ถ.สุวรรณศร 

ต.ทำ่เกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
http://app.energy.go.th/pages/energy_province

_detail.php?pid=64

ติดต่อเย่ียมชมและดูงาน ได้ท่ี

ส ำนกังำนพลังงำนจังหวัดนครรำชสีมำ
27 ม.4 ถ.มิตรภำพ-หนองคำย ต.บ้ำนเกำะ อ.เมือง 

จ.นครรำชสีมำ 30000
http://app.energy.go.th/pages/energy_province

_detail.php?pid=23

ติดต่อเย่ียมชมและดูงาน ได้ท่ี

ส ำนกังำนพลังงำนจังหวัดชุมพร
ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร (หลังใหม่) ชัน้ 4 ถ.อำภำกร 

อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

http://app.energy.go.th/pages/energy_province_d

etail.php?pid=14

ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแบบครบวงจรบ้านเพาะรัก 

ต ำบลบ่อแฮ้ว อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

หลักสูตร : เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแบบครบวงจรบ้านเพาะรัก

ผู้ประสำนงำน : นำยสุทัศน ์อินต๊ะค ำ

1

2 ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรทับทิมสยาม 05  

ต ำบลคลองไก่เถ่ือน อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว 

หลักสูตร : การบริหารจัดการพลังงานเพ่ือการแปรรูปสมุนไพร

ผู้ประสำนงำน : คุณรัตนำ จันทะหนู

3 ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต าบลวังหิน

บ้ำนดอนยำวนอ้ย ต ำบลวังหิน อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ

หลักสูตร : สถานีพลังงานชุมชนและการบริหารจัดการน  า

ผู้ประสำนงำน : นำงหนแูดง แปลนพิมำย

4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพะงุ้น 

ต ำบลครน อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หลักสูตร : พลังงานชุมชนเพ่ือชุมชนท่ีพอเพียง

ผู้ประสำนงำน : นำงสังวำล พิมลรัตน์


