
ເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນ 

ODA – UNESCO Project 

Promotion of Energy Science Education for Sustainable Development in Laos  

ບນັຍາຍໂດຍ: ບວົລີ ວງົວສິດິ 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ 

ສະຖາບນັພະລງັງານທດົແທນ ແລະ ວດັສະດໃຸໝ ່
 

 

 



ສະພາບລວມຂອງເຕົາແກດັສຊ໌ວີະ
ມວນ 

 ຂະບວນການຂອງເຕົາແກັດສຊ໌ີວະມວນແມນ່ເກດີຈາກການເຜົາໃໝ້
ຊີວະມວນຊ ່ ງເປັນທາດແຂງໃຫ້ກາຍເປັນແກດັສ.໌ ເຕົາແກັດສຊ໌ີວະມວນ
ແມນ່ໄດມ້ກີານນາໍໃຊມ້າຫຼາຍກວ່າ 180 ປີຜາ່ນມາ.  

 

 

 ເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນແມນ່ການປ່ຽນຮບູພະລງັງານຈາກຊວີະມວນເຊີ່ ງ
ເປັນທາດແຂງໃຫ້ເປັນແກັດສ໌ໂດຍໃຫ້ຄວາມຮອ້ນຜ່ານຕວົກາງຂອງ
ຂະບວນການເຊ່ັນ: ອາກາດ, ອກົຊເີຈນ ຫຼ  ອາຍນ ໍາ້.  



ຄວາມໝາຍຂອງເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນ 



ຊວີະມວນຊະນດິຕາ່ງໆທ່ີໃຊເ້ຂ້ົາໃນ
ຂະບວນການຜະລິດແກດັສ ໌

Sawdust Wood waste 

Maize cobe  
Rice husk 



ຂ ັນ້ຕອນຂອງຂະບວນການຜະລິດແກດັສ໌
ຊວີະມວນ 



ຊະນດິຂອງເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນ 
1. ເ ຕົາແກັດສ໌ຊີວະມວນແບບຄ ົງ ທ່ີ  ( fixed 

beds) 

 ຊະນິດເຕົາແກັດສ໌ຊີວະມວນປ້ອນເຂົ້າເຕົາ
ແບບສວນທາງກນັ(Up draft) 

 ຊະນດິເຕົາແກດັສ໌ຊວີະມວນແບບເຄ ່ ອນທ່ີລງົ
ເບ ອ້ງລຸ່ມ (Down draft) 

 ຊະນດິເຕົາແກັດສ໌ຊີວະມວນທ່ີປ້ອນອາກາດ 
ແລະ ເຊ ອ້ເຟີງແບບໄຂວ່ກນັ(Cross draft) 

2. ເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນແບບຊ ັນ້ລະລາຍ(fluidized 
beds)  



1. Up draft 2. Down draft 3. Cross draft 

ເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນແບບຄງົທ່ີ  



• ເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນແບບນີເ້ປັນເຕົາແກດັສທ່ີ໌
ປ້ອນເຊ ອ້ເພີງຊວີະມວນແບບສວນທາງກນັ 
• ເຊ ້ອເພີງຊີວະມວນຈະຖ ກປ້ອນລງົເບ ້ອເທີງ
ຂອງຫອ້ງເຜົາໃໝ ້
• ເມ  ່ອເວລາຖ ກເຜົາໃໝຈ້ະກາຍເປັນເຖົ່ າຕກົລງົ
ສພູ ້ນຂອງເຕົາ 
• ສວ່ນອາກາດຈະຖ ກດດູເຂ້ົາຈາກເບ ອ້ງລຸມ່ຂອງ
ເຕົາ ແລະ ເຄ ່ ອນທ່ີຂ ນ້ສູເ່ບ ອ້ງເທີງຂອງເຕົາ 
• ຊ ັນ້ອບົແຫ້ງ, ຊ ັນ້ກ ັ່ນສະຫຼາຍ, ຊ ັນ້ອກົຊີເດ
ເຊັນ ແລະ ຊ ັນ້ເຜົາໃໝ ້
• ເຊ ້ອເຟີງຈະຖ ກແຍກໃຫ້ເປັນແກັດສ໌ລະເຫີຍ 
ແລະ ຖາ່ນ 

1.ຊະນດິຕ ່ ມວດັຖດຸບິຢູເ່ບ ອ້ງເທີງ
(UPDRAFT GASIFIER)    



2. ຊະນດິເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນແບບເຄ ່ ອນທ່ີ
ລງົລຸມ່ (Downdraft Gasifier)  

• ເຊ ້ອເຟີງຊີວະມວນຈະຖ ກປ້ອນລງົສູເ່ບ ້ອງ
ເທີງຂອງເຕົາ ແລະ ອາກາດກໍ່ຈະຖ ກດດູເຂ້ົາ
ຈາກເບ ອ້ງເທີງ ຫຼ  ດາ້ນຂາ້ງຂອງເຕົາ 
• ການຈດັແບງ່ເຂດຂະບວນການເກດີປະຕິກລີິ
ຍາຕ່າງໆຂອງເຕົາຊະນິດນີ້ກໍ່ ຄ້າຍຄ ຊະນິດ
ແບບເຕົາ Updraft Gasifier  
• ເຊ ອ້ເຟີງຊວີະມວນຈະຖ ກເຮັດໃຫແ້ຫງ້ ແລະ 
ກ ັນ່ສະຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດຂອງການອບົແຫງ້ ແລະ 
ເຂດຂອງການກ ັນ່ສະຫຼາຍ 
• ແກັດສທ່ີ໌ຖ ກກ ັ່ນສະຫຼາຍຈະເຜົາໃໝ້ຈະແຜ ່
ກວ້າງໄດ້ເທ່ົາໃດນ ັນ້ກໍ່ ຈະຂ ້ນກບັການອອກ
ແບບຂອງເຕົາ 
•  



3. ເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນທ່ີປ້ອນອາກາດ ແລະ ເຊ ອ້
ເຟງແບບໄຂວ່ກນັ (Cross-draft Gasifier)   

• ເຕົາປະເພດນີແ້ມນ່ແທດເໝາະກບັການນາໍ
ໃຊຖ້າ່ນເປັນເຊ ອ້ເຟີງ 
 
• ຈະເຮັດໃຫດ້ກດີອນຸຫະພມູໃນເຂດການເຜົາໃ
ໝສ້ງູທ່ີສດຸ (1500 ອງົສາ ຫຼ  ສງູກວ່ານີ)້ 
 
• ຊ ່ ງອາດຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີບນັຫາກບັວດັສະດທ່ີຸໃຊ້
ເຮັດເຕົາ 



ຂໍດ້ ີແລະ ຂໍເ້ສຍຂອງເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນຂອງ
ສາມປະເພດ 

ລ/ດ 
ຊະນດິຂອງ
ເຕົາແກດັສ ໌

ຂໍດ້ ີ ຂໍເ້ສຍ 

1 Updraft  

- ມໂີຄງສາ້ແບບງາ່ຍດາຍ, ຖາ່ນໃ
ໝດ້ ີແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມ
ຮອ້ນໄດດ້ນີາໍໄປສຸອ່ນຸຫະພມູຂອງ
ແກດັສທ່ີ໌ອອກຕ ໍາ່ 
  
- ມປີະສດິທິພາບຂອງຂະບວນການ
ເຊ ອ້ເຟີງແກດັສສ໌ງູ 
- ມກີານແລກປ່ຽນຄວາມຮອ້ນດາ້ນ
ໃນໄດດ້ ີ

- ສາມາດໃຊໄ້ດດ້ກີບັເຊ ອ້ເຟີງຊວີະມວນ
ທ່ີມຂີະໜາດນອ້ຍເທ່ົານ ັນ້ 

2 Downdraft  
- ເຊ ອ້ເຟີງແກດັສຈ໌ະມສີວ່ນປະກອບ
ຂ ງນ ໍາ້ມນັດນີຕ ໍາ່ 
 

- ເຊ ອ້ໄຟແກດັສບ໌າງສວ່ນຈະບ່ໍຜາ່ນຊ ັນ້
ການເຜ້ົາໃໝ ້ແລະ ການອອກແບບເຕົາ
ຈະຕອ້ງອອກແບບເພ ່ ອໃຫອ້ດັຕາການ
ປ່ຽນແກດັສກ໌ ັນ່ສະຫຼາຍສງູເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດ
ໄດ ້

3 Cross draft 
- ໃນປະເທດທ່ີກາໍລງັພດັທະນາ
ສາມາດນາໍໃຊເ້ຂ້ົາກບັເຄ ່ ອງປັ່ນໄຟຟ້າ
ໄດເ້ຖງີ 10 ກໂີລວດັ 

- ຄວາມສາມາດໃນການກາໍຈດັຈາໍພວກ
ຢາງໄມ ້ຫຼ  ຂີຊ້ໄີມເ້ຮັດໄດຍ້າກ 



Figure 1: Bubbling fluidized bed 

ເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນແບບຊ ັນ້
ລະລາຍ (FLUIDIZED BEDS) 

• ໄດພ້ດັທະນາເພ ່ ອໃຊ້ແທນບນັຫານທ່ີເກີດຂ ້ນກບັເຕົາ
ແກດັສຊ໌ວີະມວນແບບຄງົທ່ີ 
• ເໝາະສມົທ່ີສດຸໃຊກ້ບັລະບບົທ່ີຕອ້ງການຄວາມຮອ້ນສງູ 
ກວ່າ  
• ເຕົາແກດັສຈ໌ະມອີນຸຫະພມູຂອງແກດັສຕ໌ ໍາ່ຄ ປະມານ 750 
ຫາ 900 ອງົສາ 
• ເຊ ້ອໄຟຊີວະມວນຈະຖ ກປ້ອນເຂ້ົາທ່ີຊ ັນ້ຊາຍຮອ້ນທ່ີມ ີ
ການໝນູວຽນເຮັດໃຫກ້ານປະສມົກນັໄດດ້ເີນ ່ ອງຈາກມກີານ
ໄຫຼແບບວກົວນົສງູເຮັດໃຫເ້ມດັເຊ ອ້ໄຟຊວີະມວນປະສມົກນັ
ໄດດກີບັຊ ັນ້ຊາຍ ແລະ ເຮັດໃຫຂ້ະບວນການກ ັນ່ສະຫຼາຍ
ໄວຂ ນ້ 



ການສງັລວມຕວົທຽບທ່ີສາໍຄນັທາງດາ້ນເຕັກນກິ 
ແລະ ການທາໍງານຂອງເຕົາຊະນດິຕາ່ງໆ 

ເຕົາແບບຊ ັນ້ຄງົທ່ີ ເຕົາແບບຊ ັນ້ລະລາຍ 

ເຊ ອ້ໄຟຊວີະມວນ (ໄມ)້ 10 - 100 0 – 20 

ປະລິມານເຖົ່ າ (% ຂອງຖາ່ນແຫງ້) < 6 < 25 

ອນຸຫະພມູໃນຫອ້ງເຜົາໃໝ ້(C) 800 – 1400 750 - 950 

ການຄວບຄມຸ ງາ່ຍດາຍ ປານກາງ 

ອດັຕາສວ່ນແກດັສຕ່ໍ໌ເຊ ອ້ໄຟຊວີະມວນ 4 3 

ວດັສະດໂຸຄງສາ້ງ ເຫັຼກອອ່ນ + ດນີຈີ່ທນົໄຟ 
ເຫັຼກທ່ີມຄີວາມທນົທານຕ່ໍ

ຄວາມຮອ້ນສງູ 

ກາໍລງັງານຄວາມຮອ້ນ < 2.5 1 -50 

ເວລາໃນການຕດິເຕົາ ບ່ໍເທ່ົາໃດນາທີ ເປັນຊ ົ່ວໂມງຂ ນ້ໄປ 

Attendance ຕ ໍາ່ ປານກາງ 

ນ ໍາ້ມນັດບິ < 3 < 5 

ຄາ່ຄວາມຮອ້ນຕ ໍາ່ 4.5 5.1 



ຄນຸລກັສະນະຂອງແກດັສທ່ີ໌ຜະລິດຈາກເຕົາ
ແກດັສຊ໌ວີະມວນ 

 ອງົປະກອບຂອງແກັດສແ໌ມນ່ມບີດົບາດສາໍຄນັໃນການອອກແບບເຕົາ
ແກດັສຊ໌ວີະພາບ, ຊ ່ ງຈະເຮັດໃຫຄ້າ່ຄວາມຮອ້ນແຕກຕາ່ງກນັເມ  ່ອໃຊໃ້ນ
ສອງແບບເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນ.   

 ຄາ່ສະເລຍ່ຂອງພະລງັງານທ່ີໄດຈ້າກເຜົາໃໝໄ້ມຂ້ອງເຕົາແກດັສຊ໌ວີະມວນມປີະມານ 60-70% 
ແລະ ກາໍນດົໄດດ້ ັງ່ນີ:້  
  Calorific value of gas / kg of fuel 
 η Gas = ------------------------------------------  
  Avg. calorific value of 1 kg of fuel 
ຕວົຢາ່ງ : 
 

1 kg ຂອງໄມຟ້ ນຜະລິດແກດັສໄ໌ດເ້ຖງີ 2.5 m3 ພອ້ມທງັຄາ່ສະເລຍ່ປະລິມານຄວາມຮອ້ນ
ເຖງີ 5.4 MJ/m3. ຄາ່ສະເລຍ່ປະມານຄວາມຮອ້ນຂອງໄມຟ້ ນ (ແຫງ້) ມເີຖງີ 19.8 MJ/kg. 
ດ ັງ່ນ ັນ້:  
 
 2.5 (m3) x 5.4 (MJ/m3) 
η Gas = ----------------------------     = 68% 
 19.80 (MJ/kg) x 1 (kg) 



ສວ່ນປະກອບຂອງແກດັສທ່ີ໌ໄດຈ້າກເຕົາ
ແກດັສຊ໌ວີະມວນຈາກວດັຖດຸບິຊະນດິຕາ່ງໆ 

Fuel 
Gasification 
method 

Volume percentage 
Calorific Value 
MJ/m3 Ref. 

CO H2 CH4 CO2 N2 

Charcoal Downdraft 28-31 5-10 1-2 1-2 55-60 4.60-5.60 12 

Wood with 12-20% 
Moisture content 

Downdraft 
 

17-22 16-20 2-3 10-15 55-50 5.00-5.86 12 

Wheat straw pellets Downdraft 14-17 17-19 - 11-14 - 4.50 15 

Coconut husks  Downdraft 16-20 17-19.5 - 10-15 - 5.80 15 

Coconut shells Downdraft 19-24 10-15 - 11-15 - 7.20 15 

Pressed Sugarcane Downdraft 15-18 15-18 - 12-14 - 5.30 15 

Charcoal Updraft 30 19.7 - 3.6 46 5.98 16 

Corn cobs Downdraft 18.6 16.5 6.4 - - 6.29 17 

Rice hulls pelleted Downdraft 16.1 9.6 0.95 - - 3.25 17 

Cotton stalks  cubed Downdraft 15.7 11.7 3.4 - - 4.32 17 



ການນາໍໃຊແ້ກດັສ ໌

1. ໃຊເ້ຂ້ົາໃນຜະລິດລະບບົໄຟຟ້າ 

 

2. ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນອດຸສະຫາກາໍທ່ີໃຫ້
ຄວາມຮອ້ນ 

 

3. ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນຂະບວນການຜະລິດ
ເຄມ ີ

 



ການອອກແບບ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕົາຣອ໊ກເກດັ 



 
ວດັຖດຸບີທ່ີໃຊກ້ານຜະລິດເຕົາຣອກ໊ເກດັ 

ການກະກຽມດນີຈີ່ 
ວດັສະດທ່ີຸໃຊ:້ 
 
• ນ ໍາ້ 2 ລິດ 
• ດນີໜຽວຊຸມ່ 900 ກຣາມ 
• ຂີເ້ລ ່ ອຍແຫງ້ 500 ກຣາມ 
• ໃສນ່ ໍາ້ເພ ່ ອຄ ັນ້ດນີໜຽວໃຫເ້ຂ້ົາກບັຂີ້
ເລ ່ ອຍເປັນເນ ອ້ດຽວກນັ 
• ເອົາສວ່ນປະສມົທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທີງນ ັນ້
ມາຍດັລງົໃສແ່ມແ່ບບທ່ີກຽມໄວແ້ລວ້ 
• ຄວາມໜາຂອງກອ້ນດນີຈີ່ ທ່ີເໝາະສມົ
ປະມານ 0.6 ກຣາມ/ຊງັຕີແມດັ 
• ດນີຈີ່ຕອ້ງຜາ່ນການເຜົາທ່ີນຫະພມູ 100 
ອງົສາ 

 



ເຕົາຣອກັເກດັທ່ີໄດດ້ດັແກໂ້ດຍທິມງານ
ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດລາວ 



ການແນະນາໍສາໍລບັການສາ້ງເຕົາຣອັກເກ ັ

 ການກະກຽມກອ້ນດນີຈີ່  

23 cm 

11.5 cm 

6.5 cm 

10 cm 

11.5 cm 

6.5 cm 

(ດນີຈີ່ກອ້ນຍາວ 6 ກອ້ນ) 
(ດນີຈີ່ກອ້ນສ ັນ້ 5 ກອ້ນ) 



 ເຕົາທ່ີຜາ່ນການດດັແປງແກໄ້ຂ1: 
ດນີທ່ີມຂີະໜາດເທ່ົາກນັໝດົທກຸ
ກອ້ນ 

1 

2 

3 

(11 ກອ້ນ) 

ການຈດັວາງຊ ັນ້ຂອງກອ້ນດນີຈີ່ 

ຈດຸບກົຜອ່ງ 

ການແນະນາໍສາໍລບັການສາ້ງເຕົາຣອັກເກດັ 



 ແມແ່ບບເຮັດກອ້ນດນີຈີ່ສາໍລບັເຕົາຣອັກເກດັ 

15+2 

ການແກະແມ ່
ແບບອອກ

ຈາກກອ້ນດນີຈີ່ 

15+2 

ການເຮັດກອ້ນດນີຈີ່ ທ່ີເປັນຮບູສີ່ ຫຼຽ່ມ 

ຮບູແບບການເຮັດກອ້ນດນີ
ຈີ່ ທ່ີເປັນຮບູຄາງໝ ູ

ການແນະນາໍສາໍລບັການສາ້ງເຕົາຣອັກເກດັ 



 ການດດັແກ2້: ດນີຈີ່ ທ່ີໃຊໃ້ນການເຮັດເຕົາ 

ຊ ັນ້ທາໍອດິ 

ຊ ັນ້ຖດັໄປ 

9 ກອ້ນ 

2 ກອ້ນ 

ເຕົາລອັກເກດັ: ດດັແກໂ້ດຍ ທີມງານ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 



 ຮບູສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງີແບບເຮັດກອ້ນດນີຈີ່ 

ແບບກອ້ນດນີຈີ່ ທ່ີເປັນລກັສະນະຮບູສີ່ ຫຼຽ່ມ 

ແບບກອ້ນດນີຊີ່ ທ່ີມລີກັສະນະເປັນຮບູຄາງໝ ູ

ເຕົາລອັກເກດັ: ດດັແກໂ້ດຍ ທີມງານ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 



 ຮບູພາບຂອງກອ້ນດນີຈີ່ 

ເຕົາລອັກເກດັ: ດດັແກໂ້ດຍ ທີມງານ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 
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