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ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำกำรวิจัย
แนวทางในการลดปั ญหาการขาดแคลนพลัง งาน ที่ ส าคัญแนวทางหนึ่ ง คื อการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในการนามาผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ชี วมวลจากไม้โตเร็ วที่มีการ
จัดการปลูกเป็ นสวนป่ าเป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่ องจากไม้เชื้ อเพลิ งที่ได้ปราศจากธาตุ
หนักที่ก่อให้เกิ ดมลพิษที่จะเกิ ดขึ้นในกระบวนการแปรรู ปพลังงานเป็ นความร้อน นอกจากนี้ การปลูก
ป่ าเชื้ อเพลิ งในลักษณะหมุนเวียนจะช่ วยลดปั ญหาการเพิ่มคาร์ บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของ
โลกไปในตัว และสามารถใช้เป็ นกิ จกรรมที่เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร อย่างไรก็ตามการใช้พลังงาน
จากไม้โตเร็ วนั้นถึงแม้จะมีขอ้ มูลพันธุ์ไม้โตเร็ ว และข้อมูลระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าจากชี วมวลปรากฎอยู่
อย่างต่อเนื่อง แต่ การศึกษาและประเมินศักยภาพทั้งระบบในการผลิตไฟฟ้ าโดยอาศัยไม้โตเร็ วเป็ นแหล่ง
พลัง งานอย่า งจริ ง จัง ยัง ไม่ป รากฏชัดเจนนัก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในส่ วนของระบบที่ มี ขนาดเหมาะ
สาหรับชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็ก ที่ตอ้ งการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน อันเป็ นลักษณะของชุมชน
ที่มีอยูท่ วั่ ไปในประเทศ
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
โครงการวิจยั นี้ จึงได้ถูกดาเนิ นการขึ้ น เพื่อมุ่งประเมินความเป็ นไปได้ของในการผลิ ตไฟฟ้ า
ระดับชุ มชน โดยพิจารณาความเป็ นได้ขององค์ประกอบหลายๆ ส่ วน ไม่วา่ จะเป็ นพันธุ์ไม้ การจัดการ
การปลูก การเก็บเกี่ยว การเตรี ยม การอบไม้โตเร็ วจากป่ า รวมไปจนถึงระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าโดยเน้น
เทคโนโลยีตน้ กาลังไอน้ าที่อาศัยกังหันไอน้ าเดิ นเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า โดยจะได้นาเสนอ ชนิ ดของไม้โต
เร็ วที่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเพื่อเป็ นแหล่งพลังงาน รู ปแบบการปลูก รวมถึงการศึกษาถึงรู ปแบบ
และขั้นตอนการผลิ ตไฟฟ้ าชุ มชนที่มีขนาดไม่เกิ น 50 kWe จากไม้โตเร็ ว ตลอดจนผลกระทบที่พึงมี
เปรี ยบเทียบกับระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าที่อาศัยเทคโนโลยีแกสซิ ฟิเคชัน่ (Gasification) ที่ได้ขอ้ มูลมาจาก
การค้นคว้าจากแหล่ งต่า งๆ โดยคณะผูว้ ิจยั จะได้รายงานต้นทุ นการผลิ ตต่ อหน่ วยไฟฟ้ าการผลิ ตและ
ผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิ ดจากระบบต้นกาลังไอน้ าเป็ นหลัก โดยคลอบคลุมตัวแปรหลักคือ
ขนาดกาลังผลิต ลักษณะการปลูกและตัดป่ า และลักษณะการนาไอน้ าที่เหลือกลับมาใช้ใหม่ (Combined
Heat and Power: CHP)
ระเบียบวิธีกำรวิจัย
 ศึกษารู ปแบบการปลูก และชนิ ดของไม้โตเร็ วโดยใช้ขอ้ มูลทางเอกสารและจากการสอบถาม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ รวมถึงการออกสารวจพื้นที่

 หาแนวทางการ การจัดการและปลู กป่ าพืชพลังงานเพื่อใช้ในการทาเป็ นไม้เชื้ อเพลิ ง สาหรั บ
ผลิตไฟฟ้ า
 สร้ างหม้อไอน้ าแบบท่อน้ าขนาดที่สามารถผลิตไฟฟ้ าประมาณ 50 kWe สามารถใช้ในระดับ
ชุมชน โดยศึกษาการผลิตไอน้ าจากไม้โตเร็ ว ก๊าซทิ้งและ ฝุ่ นและการกาจัดฝุ่ น การออกแบบและ
สร้างห้องเผาไหม้ และระบบการป้ อนเชื้ อเพลิงไม้ที่ใช้จะใช้ไม้โตเร็ ว ประเภท ไม้กระถิ น และ
ไม้เทพา ที่สามารถหาซื้ อได้ในพื้นที่
 สร้างห้องอบไม้ขนาด 3.5 m x 3.5 m x 2.5 m โดยผนังห้องเป็ นฉนวน มีหม้อต้มน้ าร้อน ใช้แก๊ส
หรื อฟื น เป็ นเชื้อเพลิงในการต้มน้ าร้อน และป้ อนน้ าร้อนผ่านขดท่อในห้อง มีการหมุนเวียนของ
อากาศ จะมีหัวจ่ายลม นอกจากนี้ จะมีการใช้ความร้ อนจากไอเสี ยช่ วยในให้ความร้ อนกับหม้อ
ต้ม
 ศึกษาข้อมูลของกังหันไอน้ า และวิเคราะห์สมรรถนะในการผลิตไฟฟ้ า
 ศึกษาระบบแกสซิ ฟิเคชัน จะใช้ขอ้ มูลสมรรถนะจากการสื บค้นเอกสาร งานวิจยั ที่มีอยูแ่ ล้ว ทั้ง
ในแง่รูปแบบ และสมรรถนะในการผลิตแก๊ส และการใช้แก๊สในการผลิตไฟฟ้ าจากเครื่ องยนต์
เพื่อเทียบกับสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้ าจากกังหันไอน้ า
 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ ยวกับต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ า และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
ผลกำรวิจัย
การรายงานผลการวิจยั ของโครงการนี้ คณะผูว้ ิจยั ใคร่ ขอนาเสนอผลงานวิจยั ออกเป็ น 4 ส่ วน
หลัก อันได้แก่
 ส่ วนแรกที่คลอบคลุมการศึกษารู ปแบบการปลูก และชนิ ดของไม้โตเร็ วที่เหมาะสมสาหรับการ
ปลูกเพื่อเป็ นแหล่งพลังงาน จากเอกสารในงานวิจยั ที่ได้ดาเนิ นการศึกษาไว้แล้วก่อนหน้านี้ ผล
การศึกษาเบื้องต้นพบว่า ไม้โตเร็ วที่จะนามาเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าควรเป็ นไม้ที่
สามารถเจริ ญ เติ บ โตได้อย่า งรวดเร็ ว และให้ค่ า ความร้ อนจากการเผาไหม้ค่ อ นข้า งสู ง จาก
การศึกษาพบว่าชนิ ดของไม้ที่มีความเหมาะสมในกระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าในโครงการวิจยั นี้ มี
ด้วยกันหลายชนิ ด เช่ น ยูคาลิ ปตัส กระถิ นณรงค์ กระถิ นเทพา กระถิ นยักษ์ สะเดาช้าง และ
ขี้เหล็ก เป็ นต้น ทั้งนี้เพราะไม้โตเร็ วชนิดดังกล่าวมีอตั ราการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของชี วมวล
ที่มีปริ มาณเพียงพอ มีค่าความร้อนที่เหมาะสม แต่การเลือกพันธุ์ไม้ตอ้ งคานึ งถึงความสามารถ
ในการเจริ ญเติบโตในพื้นที่ที่ใช้ในการปลูก ซึ่ งไม้ตอ้ งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
ต่ า งๆได้ง่ า ย ที่ มี ล ัก ษณะการปลู ก และการดู แ ลรั ก ษาควรท าได้ไ ม่ ยุ่ง ยาก และสามารถใช้
ประโยชน์อย่างอื่นควบคู่ไปกับการนาไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิง เมื่อพิจารณาปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ จาก

งานวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนของข้อมูลผลผลิต และคุณสมบัติของไม้ที่มีการยืนยันข้อมูล
ของระยะการปลูก และอายุของไม้ที่เหมาะสมอย่างครบถ้วน พบว่าไม้กระถินยักษ์ อายุ 2-3 ปี ที่
ระยะการปลูกประมาณ 0.6x0.6 ถึง 1x1 m2 มีความเหมาะสมที่จะปลูกเป็ นป่ าไม้เชื้ อเพลิ งมาก
ที่สุด โดยจะให้ผลผลิตถึง 15.84 ถึง17.92 ton/ไร่ ซึ่ งถึงแม้จะมีรายงานว่าไม้ชนิ ดอื่นมีผลผลิตต่อ
ไร่ สูงกว่าแต่ขอ้ มูลเหล่านั้นไม่ได้รับการยืนยันในส่ วนของอายุ และระยะปลูกที่เหมาะสมเพื่อให้
ได้ผลผลิตตามที่รายงาน ค่าความร้ อนของไม้กระถิ นยักษ์ได้รับการยืนยันว่าจะมี ค่าสู งสุ ดถึ ง
15.9 MJ/kg (ค่าเชื้อเพลิงค่าสู ง) ไม้กระถินยักษ์สามารถเพาะปลูกแพร่ พนั ธุ์ได้ทวั่ ประเทศ ไม่ได้
ต้องการปริ มาณน้ าฝนเหมือนไม้โตเร็ วบางชนิ ด และไม่ตอ้ งการการบารุ งรักษามากนัก ยกเว้น
ตอนเพาะกล้า นอกจากนี้ยงั เกษตรกรยังสามารถใช้ยอดอ่อนหรื อใบที่เหลือทิ้งระหว่างการปลูก
ป่ า มาใช้เป็ นส่ วนผสมในอาหารสัตว์ จึงช่วยลดปั ญหาการกาจัดเศษวัสดุที่เหลือในกระบวนการ
ผลิต และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กบั โรงไฟฟ้ า ส่ งผลให้เกิดการลดราคาต้นทุนต่อหน่วยของไฟฟ้ า
ที่ผลิตได้อีกด้วย
 ในส่ ว นที่ ส อง ของการวิ จ ัย จะเป็ นการศึ ก ษาหาลัก ษณะการปลู ก และการจัด การเพื่ อ ให้
เหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้ าที่ต่อเนื่ อง รวมถึงการเตรี ยมไม้เชื้ อเพลิงก่อนป้ อนเข้าระบบการผลิต
ไอน้ า พบว่า การปลูกไม้กระถินยักษ์ เพื่อเป็ นไม้เชื้ อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าในช่วง 25 - 50
kW ที่เพียงพอกับชุ มชนขนาดเล็ก สามารถทาได้ท้ งั ในรู ปแบบสวนป่ า และรู ปแบบวนเกษตร
โดยการวิเคราะห์วิจยั ได้เน้นการไม้กระถินยักษ์แบบสวนป่ า ข้อมูลจากการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่า หากต้องการปลู กกระถิ นยักษ์ให้ได้ราคาต้นทุ นต่อหน่ วยของไฟฟ้ าที่ ผลิ ตต่ าที่ สุดต้องตัด
กระถินหลังจากกระถินยักษ์มีอายุครบ 3 ปี ที่ระยะการปลูกระยะ 1x1 m2 นัน่ ก็คือต้องมีการปลูก
ไม้เชื้อเพลิงให้มีอายุครบ 3 ปี ก่อน โดยทยอยปลูกกระถินยักษ์ 12 แปลงๆ ละ 48 ไร่ โดยใช้เวลา
ปลู ก แปลงละ 3 เดื อน การเก็ บเกี่ ย วผลผลิ ตจะเริ่ ม ท าหลัง จากปลู ก ต้นกระถิ นยัก ษ์ไปเป็ น
ระยะเวลา 3ปี แล้ว คาดว่าต้นกระถินยักษ์ สู งประมาณ 4.5 m และมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ไม่ใหญ่
เกิ นไปนักที่ จะถู ก นาไปตัดเป็ นท่อนๆ การตัดจะทาที ละแปลงที่ แบ่งไว้ ทุ ก ๆ 3 เดื อน และ
หมุนเวียนจนครบรอบ 3 ปี จะได้ผลผลิ ตที่มากที่สุดเกือบ 18 ตันต่อไร่ และให้ค่าความร้อนได้
ประมาณ 16 MJ/kg โดยต้องตัดเป็ นท่อนหรื อเป็ นชิ้น (Wood log หรื อ Wood chip) และเพื่อ
เพิ่มค่าความร้อนแก่ไม้เชื้อเพลิงต้องมีการลดความชื้นของไม้ให้เหลือประมาณ 40%db
ในโครงการวิจยั นี้ ยงั ได้ศึกษาถึ งผลของความชื้ นของเนื้ อไม้ที่มีผลต่อการเผาไหม้ร่วม
ด้ว ย ซึ่ งพบว่ า ความชื้ น ไม้ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ป้ อนเข้า สู่ ร ะบบ เพื่ อ ให้ ไ ด้ค่ า ความร้ อ นที่
เหมาะสมจะต้องมี ค่าต่ าว่า 40%db จึ งมีการศึ กษาถึ งการลดความชื้ นของไม้โดยอาศัยเครื่ อง
อบแห้ง ซึ่ งได้มีการออกแบบ และจัดสร้าง พร้อมกับทดสอบ ผลการทดสอบในเบื้องต้นพบว่า
เครื่ องอบแห้งที่สร้างขึ้น ใช้เวลา 9 ชัว่ โมงในการอบแห้งไม้สดครั้งละ 1,066 kg เพื่อลดความชื้ น
จาก 60 %db เหลือ 40 %db ซึ่ งคิดผลผลิตเป็ นไม้แห้งในปริ มาณ 967 kg โดยต้องใช้พลังงานใน

การอบแห้ง 22.03 kW ดังนั้นในหนึ่ งวันเครื่ องอบแห้งดังกล่าวสามารถอบแห้งได้สูงสุ ด 3 ครั้ง
คิดเป็ นปริ มาณไม้แห้งที่อบได้ 1,934 kg/day หรื อ คิดเป็ นปริ มาณไม้สดได้ 2,132 kg/day โดย
ระบบอบลดความชื้ นไม้เชื้ อเพลิ งควรใช้ความร้ อนที่ เหลื อจากการเผาไหม้ในหม้อไอน้ าเป็ น
แหล่งความร้ อน ซึ่ งจะทาให้โรงไฟฟ้ าสามารถเดิ นเครื่ องอบไม้ ควบคู่กบั การลดความชื้ นไม้
เชื้อเพลิงโดยการตากแดด ได้ตลอดทั้งปี สามารถมีไม้สารองไว้ใช้แม้ในหน้าฝนที่อาจทาให้ไม่
สามารถตากไม้ใ ห้มี ความชื้ นลดลงตามจานวนที่ ตอ้ งการได้ โดยในโครงการนี้ ไ ด้นาเสนอ
ตัวอย่างการจัดการรู ปแบบการอบไม้ไว้ดว้ ยแล้ว
 การศึกษาวิจยั ในส่ วนที่ 3 จะเป็ นการศึกษาถึงรู ปแบบ และขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วที่
เหมาะสม โดยอาศัยเทคนิคการให้ความร้อนโดยตรงเพื่อผลิตไอน้ า และ จากการทา แกสซิ ฟิเค
ชัน พบว่าการผลิตไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วทั้งสองวิธีมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยที่แตกต่างกัน แต่ในโครงการวิจยั นี้
ได้ใ ห้ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาการผลิ ตไฟฟ้ าโดยใช้ระบบกัง หันไอน้ า เป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ น
ระบบที่ ไม่ ซับซ้อน และสามารถถ่ ายทอดสู่ ชุม ชนได้ง่าย เมื่ อเที ย บกับการผลิ ตไฟฟ้ าโดยใช้
เทคนิ คแกสซิ ฟิเคชัน่ ถึ งกระนั้นเนื่ องจากระบบมี ขนาดเล็กมาก และอุ ปกรณ์ หลักหลายชิ้ นมี
ลักษณะเฉพาะ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องกาเนิ ดไอน้ าขนาดเล็กที่มีอตั ราผลิตไอน้ าไม่มาก แต่ ณ ความ
ดันสู ง หรื อกังหันไอน้ าขนาดเล็ก เป็ นต้น โครงการจึงได้ดาเนิ นการออกแบบ จัดสร้ าง เครื่ อง
กาเนิดไอน้ า พร้อมทดสอบระบบเบื้องต้น ณ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ หริ ภูญชัย จ.
ลาพูน จากผลการทดสอบสมรรถนะหม้อไอน้ าเพื่อเปรี ยบเทียบกับค่าที่ใช้ในการออกแบบหม้อ
ไอน้ า จะเห็นว่าสมรรถนะจากการทดสอบ ที่อตั ราการป้ อนเชื้ อเพลิง 150 kg/hr ได้ประสิ ทธิ ภาพ
เชิ งความร้อนของหม้อไอน้ าสู งสุ ด 82.77 % และได้กาลังแรงม้าของหม้อไอน้ า 35.5 hp ที่ความ
ดัน 18-20 bar ปริ มาณสารเจือปนในไอเสี ย NOx 134 ppm, SO2 41 ppm และ ฝุ่ นละออง 68
mg/m3 ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็ นว่ากาลังแรงม้าของหม้อไอน้ าจากการทดสอบจากงาน
จริ งมีค่าสู งกว่าค่าที่ออกแบบ ปริ มาณสารเจื อปนในไอเสี ยต่ ากว่าค่ามาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรมที่กาหนดไว้ ซึ่ งปริ มาณไอน้ าดังกล่าวจะเพียงพอกับการผลิตกระแสไฟฟ้ าในช่วง
25 – 50 กิโลวัตต์
ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ เลื อกระบบหลักมี อยู่ด้วยกัน 3 ชนิ ดคือ ขนาดการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า ระบบการปลู ก ไม้ที่ ใ ช้อายุและผลผลิ ตต่ อไร่ ข องไม้เชื้ อเพลิ ง เป็ นเกณฑ์ และ
ปริ มาณการนาความร้ อนที่เหลือในไอน้ าจากการใช้เดินกังหันไอน้ ากลับมาใช้ การวิเคราะห์หา
รู ปแบบของการปลูกและการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าที่ดีที่สุด แสดงให้เห็ นว่าหากไม่คิดถึ งการนา
ความร้อนที่เหลือไปใช้ (Combined Heat and Power) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าแบบแกสซิ ฟิเคชัน่
มีตน้ ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ถูกกว่าระบบกังหันไอน้ า กล่าวคือมีตน้ ทุนการผลิตอยู่ที่ 4.41
บาท/kWhr เนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบสู งกว่า ส่ งผลให้พ้ืนที่ในการเพาะปลู ก
น้อยกว่า

ในกรณี ของระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยกังหันไอน้ านั้น เนื่องจากกังหันไอน้ าขนาดเล็ก
มักเป็ นกังหันสเตจเดี ยว ประสิ ทธิ ภาพของกังหันจะมีค่าต่ า มีความร้ อนที่เหลื อจากการใช้งาน
ผลิตกระแสไฟฟ้ าในปริ มาณที่มาก การคานวณแสดงให้เห็นว่าระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ขนาด
50 kWe เป็ นระบบที่เหมาะสมที่ สุดในขอบเขตที่พิจารณา การผลิตกระแสไฟฟ้ าจะต้องอาศัย
หม้อไอน้ าที่ผลิ ตไอน้ า อิ่ มตัวที่ ความดัน 20- 22 บาร์ ในอัตราการผลิ ตไอน้ า ทั้ง หมด 1,000
กิ โลกรัมต่อชัว่ โมง โดยมีอตั ราการป้ อนไม้เชื้ อเพลิ งกระถิ นยักษ์ในรู ปท่อน 300 กิ โลกรัมต่อ
ชัว่ โมง ประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้ อนโดยรวมของโรงไฟฟ้ ามี ค่าประมาณเท่ากับ 7.21% จาก
เชื้ อเพลิงสู่ กระแสไฟฟ้ า) ทั้งนี้ ไม้กระถินยักษ์ตอ้ งใช้พ้ืนที่ในการปลูกทั้งหมด 576 ไร่ ที่ระยะ
ปลูก 1x1 m ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าอยูท่ ี่ 5.61 บาทต่อ kWhr หากระบบถูกใช้งานในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่ งถึงแม้จะสามารถจาหน่ายไฟฟ้ าที่ผลิตได้เข้าสู่ สายส่ งใน
ลักษณะผูผ้ ลิตกาลังไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (Very-Small Power Producer: VSPP) ได้ แต่ระบบ
ดังกล่าวยังไม่มีความคุ ม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เนื่ องจากราคารับซื้ อกระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค (ประมาณ 3.10 บาท/kWhr) ยังมีค่าต่ ากว่าต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม ไอน้ าที่
เหลือจากการเดินเครื่ องกังหันไอน้ า สามารถนามาใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้เพื่อช่วยลดต้นทุน
ค่าไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ซึ่ งเป็ นการใช้งานแบบความร้อนร่ วมกับกาลัง (Combined Heat and Power:
CHP) เช่ นการนาไอน้ าที่ เหลื อใช้ในอบแห้งผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร อันมีมากในประเทศ
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ จะทาให้ตน้ ทุนการผลิตของระบบลดลงได้ ผลการคานวณได้แสดง
ให้เห็ นว่าหากนาความร้ อนที่เหลื อใช้มาอบผลิ ตผลทางการเกษตรเพียงร้ อยละ 35 ของไอน้ า
ทั้งหมด ภายใน 10 เดือนต่อปี โดยใช้หอ้ งอบ 4 ชุด ต้นทุนของไฟฟ้ าที่ผลิตได้จะมีค่าลดลงเหลือ
เท่ากับ 3.10 บาท/kW-hr ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับราคารับซื้ อของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ขนาด 50
kWe รู ปแบบไหลลง (Downdraft Gasifier) โดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่าระบบที่
ใช้เชื้อเพลิงเป็ นไม้แบบท่อนขนาด 5-10 เซนติเมตรในลักษณะเดียวกับระบบกังหันไอน้ า พบว่า
ต้องใช้อตั ราการป้ อนเชื้ อเพลิ ง 121.95 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง จากพื้นที่ในการปลูกทั้งหมด 235
ไร่ ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบมีค่าประมาณเท่ากับ 12.00% ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ของระบบดังกล่าวอยูท่ ี่ 4.41 บาทต่อ kW-hr หากพิจารณานาเอาความร้อนที่เหลือทิ้งมาใช้ใน
การอบผลผลิตทางการเกษตรเช่นเดียวกับระบบกังหันไอน้ า พบว่า ต้นการผลิตกระแสไฟฟ้ าจะ
ลดลงถึงแม้มีการลงทุนสร้ างและติดตั้งเครื่ องอบเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากนาความร้ อนทิ้งกลับมาใช้
ร้อยละ 30 เพื่ออบผลผลิตทางจึงจะส่ งผลให้ตน้ ทุนผลิตกระแสไฟฟ้ าใกล้กบั ราคารับซื้ อของการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
อย่างไรก็ตามชัว่ โมงการทางานของโรงไฟฟ้ ามีผลต่อราคาต้นทุนของกระแสไฟฟ้ าที่
ผลิตได้ หากลดเวลาทางานเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ าที่ 5,694 ชัว่ โมง (Plant Factor 65%) พบว่า

ต้นทุนผลิตไฟฟ้ าด้วยเชื้อเพลิงไม้โตเร็ วขนาดกาลังผลิตไฟฟ้ า 50 kWe ที่ใช้ระยะเวลาการปลูก 3
ปี มีตน้ ทุนเพิ่มขึ้นเป็ น 6.56 บาท/kWh ซึ่ งพบว่ามีตน้ ทุนเพิ่มขึ้น 14.48% เพื่อให้ตน้ ทุน
กระแสไฟฟ้ าใกล้เคียงกับราคารับซื้ อจะต้องมีสัดส่ วนการนาความร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 65
ดังนั้นหากต้องการนาระบบผลิ ตกระแสไฟฟ้ าชุ มชนจากระบบต้นกาลังกังหันไอน้ า
หรื อแก๊สซิ ฟิเคชั่น มาใช้งานอย่างคุ ม้ ค่า ชุ มชนต้องมี การวางแผนและจัดการป่ าที่ ดี และต้อง
วางแผนให้มีการนาความร้อนที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ให้มากที่สุด
 ในส่ ว นสุ ด ท้า ยของการศึ ก ษาโครงการวิ จ ัย นี้ จะด าเนิ น การศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบทางด้า น
สิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดขึ้นในการดาเนิ นการจัดสร้ างระบบ โดยอาศัยการประเมินวัฏจักรชี วิต เป็ น
เครื่ องมื อในการศึ ก ษาค่า ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งจะดาเนิ นการศึ กษาในทุ กขั้นตอนการผลิ ต
ตั้งแต่ข้ นั ตอนการเพาะปลูก การแปรรู ป การอบไล่ความชื้ น การผลิตไอน้ า จนถึงกระบวนการ
ผลิ ตไฟฟ้ า ซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวนอกจากจะทาให้ทราบถึ งค่าผลกระทบที่เกิ ดตลอดวัฏจักร
ชีวติ ของการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้ไม้โตเร็ ว แล้วยังสามารถเปรี ยบเทียบค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่
ละกระบวนการ ทาให้เห็นแนวทางของการแก้ไขปั ญหาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และลด
ผลของปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งก็พบว่าผลกระทบที่เกิ ดขึ้นทางด้านสิ่ งแวดล้อมเมื่อ
ดาเนิ นการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมการสมดุลมวล สมดุลพลังงาน ประกอบกับโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SimaPro ทาให้ทราบค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปล่อยมลพิษในกลุ่มของมลพิษที่
ก่อให้ปัญหาด้านภาวะโลกร้ อน (Global Warming) ภาวะฝนกรด (Rain Acidification) ฝุ่ น
ละออง (Winter Smog) หมอกควันเคมี (Photochemical Smog) และ การเจริ ญเติบโตผิดปกติ
ของพื ช น้ า (Eutrophication) รวมถึ ง สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลัง งานต่ อ การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า 1
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง ซึ่ งพบว่าผลกระทบที่เกิดส่ วนใหญ่เกิดขึ้นเกิดในกระบวนเผาไหม้เชื้ อเพลิงคิด
เป็ นร้อยละไม่นอ้ ยกว่า 95 ของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกระแสไฟฟ้ าจากระบบสายส่ ง พบว่าการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าด้วยไม้
โตเร็ วจะมีการปล่อยมลพิษมากกว่า ยกเว้นในส่ วนของผลกระทบด้านภาวะโลกร้ อนเนื่ องจาก
การผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยไม้โตเร็ วจะมีการปลูกพืชหมุนเวียน ซึ่ งสามารถดูดซับส่ วนของก๊าซ
เรื อนกระจกไปใช้ประโยชน์ได้ แต่หากมีก็จะสามารถลดผลกระทบที่เกิ ดขึ้นได้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ระบบที่ใช้เป็ นระบบขนาดเล็กมีประสิ ทธิ ภาพต่ าทาให้ตอ้ งมีการเผาไหม้เชื้ อเพลิ งเป็ นจานวน
มาก ทาให้มีการปล่อยมลพิษออกมามากตาม แต่ท้ งั นี้หากมีการนาความร้อนทิ้งที่ปล่อยออกจาก
ชุ ดกัง หันไปให้ประโยชน์ในการทดแทนการใช้เชื้ อเพลิ งในกระบวนการอบแห้งผลิ ตภัณฑ์
ทางการเกษตร เช่น ลาไย หรื อการบ่มยาสู บ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีการนา
ความร้อนทิ้งจากการผลิตไฟฟ้ าโดยไม้โตเร็ วไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 40 ก็จะทาให้ปริ มาณ

มลพิษสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้กระแสไฟฟ้ าจากสายส่ งร่ วมกับการใช้
เชื้ อเพลิ งในกระบวนการอบแห้ง จากผลการดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่าไม้โตเร็ วสามารถเป็ นอีก
หนึ่ งทางเลื อกของพลังงานทดแทนที่ นอกจากจะมี ศกั ยภาพในการผลิ ตไฟฟ้ าแล้ว ยังช่ วยลด
ผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมได้อีกด้วย
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตไฟฟ้ า แสดงให้เห็นว่าระดับชุมชนระบบผลิตกระแสไฟฟ้ า
ขนาดชุ มชนจากไม้โตเร็ ว เป็ นระบบที่เป็ นไปได้ท้ งั ทางเทคโนโลยี และทางการเงิ น ระบบควรใช้ไม้
กระถิ นยัก ษ์เป็ นเชื้ อ เพลิ ง และหากจะพิ จารณาใช้ระบบกัง หันไอน้ า ในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ต้อ ง
พิจารณาการนาเอาไอน้ าที่เหลือมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ร่วมด้วย ระบบจึงจะคุม้ ค่าต่อการลงทุน ร ะ บ บ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ าโดยใช้ พลังงานจากไม้โตเร็ ว ก็น่าจะเป็ นอี กทางเลื อกที่ น่าสนใจในการผลิ ตไฟฟ้ า
ชุมชน แต่กลุ่มชุมชนจะต้องอาศัยความรู ้ ความสามารถในการวางแผน และจัดการไม่เฉพาะในส่ วนของ
เทคโนโลยี แต่ในลักษณะมองภาพองค์รวม ทั้งในส่ วนของการเพาะปลูก การตัดและแปรรู ปไม้ การผลิต
ไอน้ าและกระแสไฟฟ้ าตลอดจนถึงการพิจารณานาเอาไอน้ าและความร้อนที่เหลือใช้มาอย่างเป็ นระบบ
ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างต่อเนื่อง
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Background/ Research problem
One of the importance measures to cope with the problem of energy shortage is to promote
and support the use of renewable energy in electricity power generation. Biomass from fast-growth

wood from energy plantation, therefore, becomes one of the best choice in terms of alternative sources
of power generation due to number of reasons, one of which arises from the fact that it does not
compose of heavy element which eventually contribute to the increase of pollutants from the energy
conversion processes. Additionally, woodfuel plantation in appropriate rotation not only helps to cope
with carbondioxide toting up in the earth atmosphere but also help to generate extra income to
agriculturists. However, in spite of the fact that there are existing data on species of fast-growth
wood and electricity generating from biomass available for researchers, ambiguity still persists and
feasibility studies for the whole systems are not adequate and clear especially for the community-sized
system which is suitable for the small agricultural village in Thailand. These communities with the
need of reliable energy sources are found throughout the country.
Research Objectives
These investigation has been carried out to seek if it is feasible to generate electricity in the
small community by using fast-growth wood. Multiple factors are taken into accounts, for examples,
wood species, nursery, cultivation, harvesting, relating management, wood drying, electricity
generating technologies which focus on steam rankine cycle in which power generating is achieved by
steam turbine. The results of this work eventually suggest appropriate species, cultivation patterns for
energy plantation, technology and its operations and enviromental effects for community-scale
electricity generation with the power at most 50 kW using woodfuel from plantation as a source of
energy. The results are also compared with those from community-scale electricity generation using
gasification technology from exisiting literatures. The report also includes the electricity unit cost and
its life cycle assessment, mainly from the steam rankine system over parameters: size in power
generating, cultivation and harvesting, and opportunity for combined heat and power utilities.
Measures
 Study for the appropriate species and the cultivation patterns through exisiting literatures,
expert opinions, and also suitable area surveys
 Determine the appropriate approach to manage the woodfuel plantation for electrical power
generating
 Build and test small and high-pressure water-tube steam boiler suitable for generating 25 kW
of electricity which can be commissioned into community. Relating fuel feeding process,
steam generation process, emissions are studied along with the design and construction of the







bolier by using woodfuel available in the area such as Leucaena Leucocephala and Acacia
mangium Willd
Build the insulated 3.5x3.5x2.5 m wood dryer using LPG or woodfuel as energy source for
circulating hot water and hot air. Calculation will reveal the equivalent amount of exhaust
which might be used as alternative heating source for wood dryer
Reserch for information on existing and suitable steam turbine and its performance
Research for information on gasification system from existing literatures. Information
retrieved includes classification and performance to be compared with rankine steam system.
Comparative study on electricity unit cost and environment effect from the systems.

Results
Analyses from this research work will provide the results in four parts
 Suitable species and cultivation patterns of fast-growth wood for enegy plantation:
Investigation on existing research work reveals that the most suitable wood species for energy
plantation should be able to yield the fuel mass quickly and contain high heating value.
Possibities are reported among Acacia auriculiformis Cunn, Azadirachta excelsa (Jack)
Jacobs, Eucalyptus camaldulensis Dehn., Cassia siamea Lam., Leucaena Leucocephala and
Acacia mangium Willd, for instances. These species can grow in a fast rate and their yields
are high. Their heating value is acceptable. However, one of species selection criteria
depends on their geographical perference, ability to adapt into soil, water, and weather
conditions, measure for nursery, and its values other than being woodfuel. From the obtained
data with sufficient confirmation from multiple sources, 2 to 3 year Leucaena Leucocephala
with the cultivation pattern of 0.6x0.6 to 1x1 m is pointed out as the most suitable for
woodfuel plantation among all selected species. Its yield is about 15.84-17.92 ton/Rai. Its
high heating value is as high as 15.9 MJ/kg. There are sources reporting otherwise but those
are not well confirmed. Cultivation of this species is possible throughout every parts of the
country and need relatively low cares. More advantage of the species to be used as feedstuff
is also eminent to reduce the waste from the whole process and add more revenue for the
powerplant which, in return, reflects the unit price of the electricity.
 Pattern of plantation and relating management: To be able to produce sufficient biomass
from woodfuel for community-sized 25-50 kW of electricity, plantation of single species is

possible. Analysis focuses on the plantation of Leucaena Leucocephala. The lowest unit cost
of energy is reached when maximum yield is achieved. It is confirmed that yield of 3-year
Leucaena Leucocephala from the 1x1m spacing plot is as high as 18 ton/ Rai. The plantation
has to be prepared for 3 years until woodfuel height is approximately 4.5 m but its diameter
should be small enough to be cut by small (hence, inexpensive) machinery. 12 plots of 48
Rai each are to be committed. Cultivation of each plot is to be completed within 3 months.
After 3 years each plot will be cut down and into small pieces as woodlog or woodchip as
feedstock to the energy conversion system. Trees are expected to grow back within three
years. By then, the harvesting rotation repeats.
16 MJ/kg of heating value will be attained if the moisture content of woodfuel is
reduced down to 40%db which is possible by drying process. The process of moisture
reduction is tested by using the designed dryer built by the investigators. Test runs reveals
that the dryer uses 9 hour to reduce the moiture of 1066 kg of woodfuel from 60%db down to
40%db. The weight is then down to 967 kg with the 22.03 kW of heat rate is spent. About
1934 kg of dried wood can be dried from 2132 kg of green wood, daily. The testing of the
drying system is carried out using LPG as heat source for the sake of simplicity; however,
heat from exhaust gas from the power system should be used, instead. The solar drying of
wood is also suggested to be done along with drying from heat recovery system throughout
the year to store sufficient supply of wood for the autumn season.
 Technologies in comparison: In spite of the fact that investigation is conducted on both steam
and gasification systems which bear different advantages and disadvantages. Focus is
primarily on rankine steam system as the main objective of this work as, for the small
community size, it is not too complicated and relatively simple for training. However, small
boiler with high working pressure and compatible steam turbine might not be easily found in
the market. Small and high-pressure boiler is then designed and constructed. Performance
test runs confirmed the designed capacity. With 150 kg/hr of wood fed to the boiler and 1820 bar of operating pressure, 35.5 boiler horsepower is achieved and higher than previously
anticipated with the highest boiler efficiency of 82.77%. At this rate, the boiler matches its
potential to produce 25 kWe. NOx, SO2, and particulate matters are measured to be 188 ppm,
58 ppm, and 77 mg/m3. These levels are well under the standard values issued by the
ministry of industry.

3 Parameters are studied in the analyses for selecting suitable systems: generating
power, cultivation patterns which influence on yield , and percentage of heat recovery for
binary uses such as agriculture product drying. With no such heat recovery, gasification
system poses lower electricity unit cost than rankine steam system as low as 4.41 baht/ kWhr.
This is due to higher plant efficiency and, then, less area for plantation. For the steam
system, applicable small one-stage steam turbine is required. Unfortunately, its efficiency is
relatively low, leaving much of available heat to be utilized. Analysis for steam system
shows that 50kWe system is favorable than 25 kWe system. It requires small steam boiler at
20-22 bar of working pressure with the capacity of 1000 kg/hr and consumes 300 kg/hr of
woodlog. Plant efficiency is relatively low at 7.21%. The unit cost of electricity is 5.61 baht/
kWhr without heat recovery for additional agriculture product drying. Eventhough, the
produced eletricity can be sold to PEA but, considering the adder price given, economic
feasibilty is not met. However, heat available from the system is substantial such that, if the
plantation is built as Combined Heat and Power (CHP) Plant, economical feasibility is
possible and, at some degree, preferable. For abovementioned 50 kWe system, if 35% of heat
is recovered by extra dryers and used for the drying of agriculture products which might be
available in the area, this community-scaled dendro powerplant starts to be economically
feasible.
However, the potential of heat reclaim for agricultural drying in gasification system
is also promising. For 50 kWe downdraft gasifcation system with all woodfuel set up similar
to the steam system, it consumes 121.95 kg/hr of woodlog which requires an area of 235 Rai
for woodfuel plantation. Powerplant efficiency is approximated to be at 12.00% based on
existing literatures. The unit cost of electricity is then at 4.41 baht/kWhr. The recovering of
30% of heat from such system bring additional benefit to the powerplant, i.e. the unit cost of
produced electricity is then comparable with the PEA tariff and existing adder for the biomass
system.
In conclusion for both system, since the efficiency of each system is low due to the
small size, the community-scaled electricity generation needs not only well-organized
planning and woodfuel plantation but also the heat recovered management to bring most of
the benefit out of the selected system.
However, plant factor affects the unit cost of the electricity produced from the
system. If the plant factor of 90% is not met, for example, only 65% is reached, the unit cost

then increases 14.48% to be at 6.56 Baht/kWhr without heat utilization for the Rankine steam
system. At least as much as 65% of heat has to be recovered for agriculture product drying in
order to be feasible to operate the powerplant.
 Enviromental Effects: This part of the research is suggested by the life cycle assessment
(LCA) method. Studies on each involving process are in focus beginning with plantation,
wood preparation, wood drying, steam generation, and electricification. LCA analysis shows
all environmental effects from each process in the life cycle of electricity power generation
from fast-growth wood, thereby, they reveal measures to manage all effects and optimize the
processes. Using mass balance, energy balance and SIGMA PRO program, effects of global
warming, rain acidification, winter smog, photochemical smog, eutrophication are studied.
More than 95% of the environmental damage results from the combustion in the steam
generation process. Based on life cycle analysis, more effects are generated from woodfuel
direct combustion in small and high-pressure boiler than those from conventional large
powerplants due to the fact that it has low efficiency and it has to burn more fuel; therefore,
the system releases more pollutants. However, community-scale electricity generation from
fast-growth wood energy helps to reduce global warming problem as woodfuel is taken from
plantation in rotation where it helps to absorb some of the greenhouse gas. However, if
existing heat rejected at the condensor is reclaimed to be used in agricultural product’s drying
such as longran and tobacco, such system gains an edge over conventional powerplant. 40%
of heat recovery can bring this small Rankine system comparable to those conventional
electricification and agricultural product drying.
This study shows that the electrification in community scale can be feasible in
terms of technology and finance if some specific measures has taken into account. It
suggests that Leucaena Leucocephala is probable species to be used as the feedstock to the
system. However, if Rankine steam system is the technology of choice for community scale,
it is necessary to make use of condenser rejected heat to secure the financial feasibility. In
additional to that, community members who own the powerplant should be well prepared in
terms of technical understanding, operation planning and management to secure the stability
of the powerplant in throughout its life cycle.

