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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำกำรวจัิย 

แนวทางในการลดปัญหาการขาดแคลนพลงังาน ท่ีส าคญัแนวทางหน่ึงคือการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการใช้พลงังานหมุนเวียนในการน ามาผลิตกระแสไฟฟ้า ชีวมวลจากไมโ้ตเร็วท่ีมีการ
จดัการปลูกเป็นสวนป่าเป็นแหล่งพลงังานทางเลือกท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากไมเ้ช้ือเพลิงท่ีไดป้ราศจากธาตุ
หนกัท่ีก่อให้เกิดมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการแปรรูปพลงังานเป็นความร้อน  นอกจากน้ีการปลูก
ป่าเช้ือเพลิงในลกัษณะหมุนเวียนจะช่วยลดปัญหาการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของ
โลกไปในตวั  และสามารถใช้เป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร  อย่างไรก็ตามการใชพ้ลงังาน
จากไมโ้ตเร็วนั้นถึงแมจ้ะมีขอ้มูลพนัธ์ุไมโ้ตเร็ว และขอ้มูลระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลปรากฎอยู่
อยา่งต่อเน่ือง แต่ การศึกษาและประเมินศกัยภาพทั้งระบบในการผลิตไฟฟ้าโดยอาศยัไมโ้ตเร็วเป็นแหล่ง
พลังงานอย่างจริงจงั ยงัไม่ปรากฏชัดเจนนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบท่ีมีขนาดเหมาะ
ส าหรับชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็ก ท่ีตอ้งการพึ่งพาตวัเองทางด้านพลงังาน อนัเป็นลกัษณะของชุมชน
ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในประเทศ 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

โครงการวิจยัน้ีจึงได้ถูกด าเนินการข้ึน เพื่อมุ่งประเมินความเป็นไปได้ของในการผลิตไฟฟ้า
ระดบัชุมชน โดยพิจารณาความเป็นไดข้ององค์ประกอบหลายๆ ส่วน ไม่วา่จะเป็นพนัธ์ุไม ้การจดัการ
การปลูก การเก็บเก่ียว การเตรียม การอบไมโ้ตเร็วจากป่า รวมไปจนถึงระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเนน้
เทคโนโลยีตน้ก าลงัไอน ้ าท่ีอาศยักงัหันไอน ้ าเดินเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โดยจะไดน้ าเสนอ ชนิดของไมโ้ต
เร็วท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเพื่อเป็นแหล่งพลงังาน รูปแบบการปลูก รวมถึงการศึกษาถึงรูปแบบ
และขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าชุมชนท่ีมีขนาดไม่เกิน 50 kWe จากไมโ้ตเร็ว ตลอดจนผลกระทบท่ีพึงมี 
เปรียบเทียบกบัระบบผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีอาศยัเทคโนโลยีแกสซิฟิเคชัน่(Gasification) ท่ีไดข้อ้มูลมาจาก
การคน้ควา้จากแหล่งต่างๆ โดยคณะผูว้ิจยัจะได้รายงานตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยไฟฟ้าการผลิตและ
ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากระบบตน้ก าลงัไอน ้ าเป็นหลกั โดยคลอบคลุมตวัแปรหลกัคือ
ขนาดก าลงัผลิต ลกัษณะการปลูกและตดัป่า และลกัษณะการน าไอน ้ าท่ีเหลือกลบัมาใชใ้หม่ (Combined 
Heat and Power: CHP) 
 
ระเบียบวธีิกำรวจัิย 

 ศึกษารูปแบบการปลูก และชนิดของไมโ้ตเร็วโดยใช้ขอ้มูลทางเอกสารและจากการสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงการออกส ารวจพื้นท่ี 



 หาแนวทางการ การจดัการและปลูกป่าพืชพลงังานเพื่อใช้ในการท าเป็นไมเ้ช้ือเพลิง ส าหรับ 
ผลิตไฟฟ้า 

 สร้างหมอ้ไอน ้ าแบบท่อน ้ าขนาดท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าประมาณ 50 kWe สามารถใชใ้นระดบั
ชุมชน โดยศึกษาการผลิตไอน ้าจากไมโ้ตเร็ว ก๊าซทิ้งและ ฝุ่ นและการก าจดัฝุ่ น การออกแบบและ
สร้างห้องเผาไหม ้และระบบการป้อนเช้ือเพลิงไมท่ี้ใช้จะใช้ไมโ้ตเร็ว ประเภท ไมก้ระถิน และ 
ไมเ้ทพา ท่ีสามารถหาซ้ือไดใ้นพื้นท่ี 

 สร้างหอ้งอบไมข้นาด 3.5 m x 3.5 m x 2.5 m โดยผนงัห้องเป็นฉนวน มีหมอ้ตม้น ้ าร้อน ใชแ้ก๊ส 
หรือฟืน เป็นเช้ือเพลิงในการตม้น ้าร้อน และป้อนน ้าร้อนผา่นขดท่อในห้อง มีการหมุนเวียนของ
อากาศ จะมีหัวจ่ายลม นอกจากน้ีจะมีการใช้ความร้อนจากไอเสียช่วยในให้ความร้อนกบัหมอ้
ตม้ 

 ศึกษาขอ้มูลของกงัหนัไอน ้า และวเิคราะห์สมรรถนะในการผลิตไฟฟ้า 
 ศึกษาระบบแกสซิฟิเคชนั จะใชข้อ้มูลสมรรถนะจากการสืบคน้เอกสาร งานวิจยัท่ีมีอยูแ่ลว้ ทั้ง

ในแง่รูปแบบ และสมรรถนะในการผลิตแก๊ส และการใช้แก๊สในการผลิตไฟฟ้าจากเคร่ืองยนต ์
เพื่อเทียบกบัสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัไอน ้า 

 การศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้า และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน   
 

ผลกำรวจัิย 
การรายงานผลการวิจยัของโครงการน้ี คณะผูว้ิจยัใคร่ขอน าเสนอผลงานวิจยัออกเป็น 4 ส่วน

หลกั อนัไดแ้ก่  
 ส่วนแรกท่ีคลอบคลุมการศึกษารูปแบบการปลูก และชนิดของไมโ้ตเร็วท่ีเหมาะสมส าหรับการ

ปลูกเพื่อเป็นแหล่งพลงังาน จากเอกสารในงานวิจยัท่ีไดด้ าเนินการศึกษาไวแ้ลว้ก่อนหนา้น้ี ผล
การศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่ ไมโ้ตเร็วท่ีจะน ามาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้าควรเป็นไมท่ี้
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และให้ค่าความร้อนจากการเผาไหม้ค่อนข้างสูง จาก
การศึกษาพบว่าชนิดของไมท่ี้มีความเหมาะสมในกระบวนการผลิตไฟฟ้าในโครงการวิจยัน้ีมี
ด้วยกนัหลายชนิด เช่น ยูคาลิปตสั กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยกัษ์ สะเดาช้าง และ
ข้ีเหล็ก เป็นตน้ ทั้งน้ีเพราะไมโ้ตเร็วชนิดดงักล่าวมีอตัราการเจริญเติบโตและผลผลิตของชีวมวล
ท่ีมีปริมาณเพียงพอ มีค่าความร้อนท่ีเหมาะสม แต่การเลือกพนัธ์ุไมต้อ้งค านึงถึงความสามารถ
ในการเจริญเติบโตในพื้นท่ีท่ีใชใ้นการปลูก ซ่ึงไมต้อ้งสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้ม
ต่างๆได้ง่าย ท่ีมีลักษณะการปลูก และการดูแลรักษาควรท าได้ไม่ยุ่งยาก และสามารถใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนควบคู่ไปกบัการน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิง เม่ือพิจารณาปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี จาก



งานวิจยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของขอ้มูลผลผลิต และคุณสมบติัของไมท่ี้มีการยืนยนัขอ้มูล
ของระยะการปลูก และอายขุองไมท่ี้เหมาะสมอยา่งครบถว้น พบวา่ไมก้ระถินยกัษ ์อายุ 2-3 ปี ท่ี
ระยะการปลูกประมาณ 0.6x0.6 ถึง 1x1 m2 มีความเหมาะสมท่ีจะปลูกเป็นป่าไมเ้ช้ือเพลิงมาก
ท่ีสุด โดยจะใหผ้ลผลิตถึง 15.84 ถึง17.92 ton/ไร่ ซ่ึงถึงแมจ้ะมีรายงานวา่ไมช้นิดอ่ืนมีผลผลิตต่อ
ไร่สูงกวา่แต่ขอ้มูลเหล่านั้นไม่ไดรั้บการยนืยนัในส่วนของอาย ุและระยะปลูกท่ีเหมาะสมเพื่อให้
ไดผ้ลผลิตตามท่ีรายงาน  ค่าความร้อนของไมก้ระถินยกัษ์ได้รับการยืนยนัว่าจะมีค่าสูงสุดถึง 
15.9 MJ/kg (ค่าเช้ือเพลิงค่าสูง) ไมก้ระถินยกัษ์สามารถเพาะปลูกแพร่พนัธ์ุไดท้ัว่ประเทศ ไม่ได้
ตอ้งการปริมาณน ้ าฝนเหมือนไมโ้ตเร็วบางชนิด และไม่ตอ้งการการบ ารุงรักษามากนกั ยกเวน้
ตอนเพาะกลา้  นอกจากน้ียงัเกษตรกรยงัสามารถใชย้อดอ่อนหรือใบท่ีเหลือทิ้งระหวา่งการปลูก
ป่า มาใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารสัตว ์จึงช่วยลดปัญหาการก าจดัเศษวสัดุท่ีเหลือในกระบวนการ
ผลิต และยงัช่วยเพิ่มรายไดใ้ห้กบัโรงไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการลดราคาตน้ทุนต่อหน่วยของไฟฟ้า
ท่ีผลิตไดอี้กดว้ย  

 ในส่วนท่ีสอง ของการวิจัย จะเป็นการศึกษาหาลักษณะการปลูก และการจัดการเพื่อให้
เหมาะสมกบัการผลิตไฟฟ้าท่ีต่อเน่ือง รวมถึงการเตรียมไมเ้ช้ือเพลิงก่อนป้อนเขา้ระบบการผลิต
ไอน ้า พบวา่ การปลูกไมก้ระถินยกัษ ์เพื่อเป็นไมเ้ช้ือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วง 25 -  50 
kW ท่ีเพียงพอกบัชุมชนขนาดเล็ก สามารถท าไดท้ั้งในรูปแบบสวนป่า และรูปแบบวนเกษตร 
โดยการวิเคราะห์วิจยั ไดเ้น้นการไมก้ระถินยกัษแ์บบสวนป่า ขอ้มูลจากการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่า หากตอ้งการปลูกกระถินยกัษ์ให้ได้ราคาตน้ทุนต่อหน่วยของไฟฟ้าท่ีผลิตต ่าท่ีสุดตอ้งตดั
กระถินหลงัจากกระถินยกัษมี์อายคุรบ 3 ปี ท่ีระยะการปลูกระยะ 1x1 m2 นัน่ก็คือตอ้งมีการปลูก
ไมเ้ช้ือเพลิงใหมี้อายคุรบ 3 ปีก่อน โดยทยอยปลูกกระถินยกัษ ์12 แปลงๆ ละ 48 ไร่ โดยใชเ้วลา
ปลูกแปลงละ 3 เดือน การเก็บเก่ียวผลผลิตจะเร่ิมท าหลังจากปลูกต้นกระถินยกัษ์ไปเป็น
ระยะเวลา 3ปีแลว้ คาดวา่ตน้กระถินยกัษ ์สูงประมาณ 4.5 m และมีเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีไม่ใหญ่
เกินไปนักท่ีจะถูกน าไปตดัเป็นท่อนๆ การตดัจะท าทีละแปลงท่ีแบ่งไว ้ทุกๆ 3 เดือน และ
หมุนเวียนจนครบรอบ 3 ปี จะไดผ้ลผลิตท่ีมากท่ีสุดเกือบ 18 ตนัต่อไร่และให้ค่าความร้อนได้
ประมาณ 16 MJ/kg    โดยตอ้งตดัเป็นท่อนหรือเป็นช้ิน (Wood log หรือ Wood chip) และเพื่อ
เพิ่มค่าความร้อนแก่ไมเ้ช้ือเพลิงตอ้งมีการลดความช้ืนของไมใ้ห้เหลือประมาณ 40%db  

ในโครงการวิจยัน้ียงัไดศึ้กษาถึงผลของความช้ืนของเน้ือไมท่ี้มีผลต่อการเผาไหมร่้วม
ด้วย ซ่ึงพบว่า ความช้ืนไม้ท่ีเหมาะสมส าหรับป้อนเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ได้ค่าความร้อนท่ี
เหมาะสมจะตอ้งมีค่าต ่าว่า 40%db จึงมีการศึกษาถึงการลดความช้ืนของไมโ้ดยอาศยัเคร่ือง
อบแห้ง ซ่ึงไดมี้การออกแบบ และจดัสร้าง พร้อมกบัทดสอบ ผลการทดสอบในเบ้ืองตน้พบว่า
เคร่ืองอบแหง้ท่ีสร้างข้ึน ใชเ้วลา 9 ชัว่โมงในการอบแห้งไมส้ดคร้ังละ 1,066 kg เพื่อลดความช้ืน
จาก 60 %db เหลือ 40 %db ซ่ึงคิดผลผลิตเป็นไมแ้ห้งในปริมาณ 967 kg โดยตอ้งใชพ้ลงังานใน



การอบแห้ง 22.03 kW  ดงันั้นในหน่ึงวนัเคร่ืองอบแห้งดงักล่าวสามารถอบแห้งไดสู้งสุด 3 คร้ัง 
คิดเป็นปริมาณไมแ้ห้งท่ีอบได ้1,934 kg/day หรือ คิดเป็นปริมาณไมส้ดได ้2,132 kg/day  โดย
ระบบอบลดความช้ืนไมเ้ช้ือเพลิงควรใช้ความร้อนท่ีเหลือจากการเผาไหมใ้นหมอ้ไอน ้ าเป็น
แหล่งความร้อน ซ่ึงจะท าให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเคร่ืองอบไม ้ควบคู่กบัการลดความช้ืนไม้
เช้ือเพลิงโดยการตากแดด ไดต้ลอดทั้งปี  สามารถมีไมส้ ารองไวใ้ชแ้มใ้นหนา้ฝนท่ีอาจท าให้ไม่
สามารถตากไม้ให้มีความช้ืนลดลงตามจ านวนท่ีตอ้งการได้  โดยในโครงการน้ีได้น าเสนอ
ตวัอยา่งการจดัการรูปแบบการอบไมไ้วด้ว้ยแลว้    

 การศึกษาวจิยัในส่วนท่ี 3 จะเป็นการศึกษาถึงรูปแบบ และขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วท่ี
เหมาะสม โดยอาศยัเทคนิคการให้ความร้อนโดยตรงเพื่อผลิตไอน ้ า และ จากการท า แกสซิฟิเค
ชนั พบวา่การผลิตไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วทั้งสองวธีิมีขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั แต่ในโครงการวิจยัน้ี
ได้ให้ความสนใจท่ีจะศึกษาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบกงัหันไอน ้ าเป็นหลกั เน่ืองจากเป็น
ระบบท่ีไม่ซับซ้อน และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ง่าย เม่ือเทียบกบัการผลิตไฟฟ้าโดยใช้
เทคนิคแกสซิฟิเคชั่น ถึงกระนั้นเน่ืองจากระบบมีขนาดเล็กมาก และอุปกรณ์หลกัหลายช้ินมี
ลกัษณะเฉพาะ ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองก าเนิดไอน ้ าขนาดเล็กท่ีมีอตัราผลิตไอน ้ าไม่มาก แต่ ณ ความ
ดนัสูง หรือกงัหันไอน ้ าขนาดเล็ก เป็นตน้ โครงการจึงไดด้ าเนินการออกแบบ จดัสร้าง เคร่ือง
ก าเนิดไอน ้ า พร้อมทดสอบระบบเบ้ืองตน้ ณ.ศูนยก์ารศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หริภูญชยั จ.
ล าพนู จากผลการทดสอบสมรรถนะหมอ้ไอน ้ าเพื่อเปรียบเทียบกบัค่าท่ีใชใ้นการออกแบบหมอ้
ไอน ้า จะเห็นวา่สมรรถนะจากการทดสอบ ท่ีอตัราการป้อนเช้ือเพลิง 150 kg/hr ไดป้ระสิทธิภาพ
เชิงความร้อนของหมอ้ไอน ้ าสูงสุด 82.77 % และไดก้ าลงัแรงมา้ของหมอ้ไอน ้ า 35.5 hp ท่ีความ
ดนั 18-20 bar ปริมาณสารเจือปนในไอเสีย NOx 134 ppm, SO2 41 ppm และ ฝุ่ นละออง 68 
mg/m3 ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าก าลงัแรงมา้ของหมอ้ไอน ้ าจากการทดสอบจากงาน
จริงมีค่าสูงกว่าค่าท่ีออกแบบ ปริมาณสารเจือปนในไอเสียต ่ากว่าค่ามาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรมท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงปริมาณไอน ้ าดงักล่าวจะเพียงพอกบัการผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วง 
25 – 50 กิโลวตัต ์

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์เลือกระบบหลกัมีอยู่ด้วยกนั 3 ชนิดคือ ขนาดการผลิต
กระแสไฟฟ้า ระบบการปลูกไม้ท่ีใช้อายุและผลผลิตต่อไร่ของไม้เช้ือเพลิงเป็นเกณฑ์ และ
ปริมาณการน าความร้อนท่ีเหลือในไอน ้ าจากการใชเ้ดินกงัหนัไอน ้ ากลบัมาใช ้การวิเคราะห์หา
รูปแบบของการปลูกและการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีดีท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าหากไม่คิดถึงการน า
ความร้อนท่ีเหลือไปใช ้(Combined Heat and Power) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแบบแกสซิฟิเคชัน่ 
มีตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีถูกกว่าระบบกงัหนัไอน ้ า กล่าวคือมีตน้ทุนการผลิตอยู่ท่ี 4.41 
บาท/kWhr เน่ืองจากประสิทธิภาพโดยรวมของระบบสูงกว่า ส่งผลให้พื้นท่ีในการเพาะปลูก
นอ้ยกวา่  



ในกรณีของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยกงัหนัไอน ้านั้น เน่ืองจากกงัหนัไอน ้ าขนาดเล็ก
มกัเป็นกงัหันสเตจเดียว ประสิทธิภาพของกงัหันจะมีค่าต ่า มีความร้อนท่ีเหลือจากการใช้งาน
ผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณท่ีมาก การค านวณแสดงให้เห็นวา่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีขนาด 
50 kWe เป็นระบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในขอบเขตท่ีพิจารณา การผลิตกระแสไฟฟ้าจะตอ้งอาศยั
หมอ้ไอน ้ าท่ีผลิตไอน ้ าอ่ิมตวัท่ีความดัน 20- 22 บาร์ ในอตัราการผลิตไอน ้ า ทั้งหมด 1,000 
กิโลกรัมต่อชัว่โมง โดยมีอตัราการป้อนไมเ้ช้ือเพลิงกระถินยกัษ์ในรูปท่อน 300 กิโลกรัมต่อ
ชัว่โมง ประสิทธิภาพเชิงความร้อนโดยรวมของโรงไฟฟ้ามีค่าประมาณเท่ากบั 7.21% จาก
เช้ือเพลิงสู่กระแสไฟฟ้า) ทั้งน้ีไมก้ระถินยกัษ์ตอ้งใช้พื้นท่ีในการปลูกทั้งหมด 576 ไร่ ท่ีระยะ
ปลูก 1x1 m  ตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าอยูท่ี่ 5.61 บาทต่อ kWhr  หากระบบถูกใชง้านในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าแต่เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงถึงแมจ้ะสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ขา้สู่สายส่งใน
ลกัษณะผูผ้ลิตก าลงัไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very-Small Power Producer: VSPP) ได ้แต่ระบบ
ดงักล่าวยงัไม่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์เน่ืองจากราคารับซ้ือกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (ประมาณ 3.10 บาท/kWhr) ยงัมีค่าต ่ากวา่ตน้ทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม ไอน ้ าท่ี
เหลือจากการเดินเคร่ืองกงัหนัไอน ้ า สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ให้เกิดรายไดเ้พื่อช่วยลดตน้ทุน
ค่าไฟฟ้าท่ีผลิตได ้ซ่ึงเป็นการใชง้านแบบความร้อนร่วมกบัก าลงั (Combined Heat and Power: 
CHP) เช่นการน าไอน ้ าท่ีเหลือใช้ในอบแห้งผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร อนัมีมากในประเทศ
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ จะท าให้ตน้ทุนการผลิตของระบบลดลงได ้ผลการค านวณไดแ้สดง
ให้เห็นว่าหากน าความร้อนท่ีเหลือใช้มาอบผลิตผลทางการเกษตรเพียงร้อยละ 35 ของไอน ้ า
ทั้งหมด ภายใน 10 เดือนต่อปี โดยใชห้อ้งอบ 4 ชุด ตน้ทุนของไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะมีค่าลดลงเหลือ
เท่ากบั 3.10 บาท/kW-hr ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัราคารับซ้ือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

คณะผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบแก๊สซิฟิเคชัน่ขนาด 50 
kWe รูปแบบไหลลง (Downdraft  Gasifier)  โดยอาศยัขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีผา่นมา พบวา่ระบบท่ี
ใชเ้ช้ือเพลิงเป็นไมแ้บบท่อนขนาด 5-10  เซนติเมตรในลกัษณะเดียวกบัระบบกงัหนัไอน ้ า พบวา่
ตอ้งใช้อตัราการป้อนเช้ือเพลิง 121.95   กิโลกรัมต่อชัว่โมง จากพื้นท่ีในการปลูกทั้งหมด 235  
ไร่ ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบมีค่าประมาณเท่ากบั 12.00%  ตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า
ของระบบดงักล่าวอยูท่ี่ 4.41 บาทต่อ kW-hr  หากพิจารณาน าเอาความร้อนท่ีเหลือทิ้งมาใชใ้น
การอบผลผลิตทางการเกษตรเช่นเดียวกบัระบบกงัหนัไอน ้ า พบวา่ ตน้การผลิตกระแสไฟฟ้าจะ
ลดลงถึงแมมี้การลงทุนสร้างและติดตั้งเคร่ืองอบเพิ่มเติม  ทั้งน้ี หากน าความร้อนทิ้งกลบัมาใช้
ร้อยละ 30  เพื่ออบผลผลิตทางจึงจะส่งผลใหต้น้ทุนผลิตกระแสไฟฟ้าใกลก้บัราคารับซ้ือของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

อย่างไรก็ตามชัว่โมงการท างานของโรงไฟฟ้ามีผลต่อราคาตน้ทุนของกระแสไฟฟ้าท่ี
ผลิตได ้ หากลดเวลาท างานเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ี   5,694 ชัว่โมง (Plant Factor 65%)  พบวา่  



ตน้ทุนผลิตไฟฟ้าดว้ยเช้ือเพลิงไมโ้ตเร็วขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้า 50 kWe ท่ีใชร้ะยะเวลาการปลูก 3 
ปี  มีตน้ทุนเพิ่มข้ึนเป็น   6.56 บาท/kWh   ซ่ึงพบว่ามีตน้ทุนเพิ่มข้ึน 14.48%  เพื่อให้ตน้ทุน
กระแสไฟฟ้าใกลเ้คียงกบัราคารับซ้ือจะตอ้งมีสัดส่วนการน าความร้อนทิ้งไปใชป้ระโยชน์ไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 65   

ดงันั้นหากตอ้งการน าระบบผลิตกระแสไฟฟ้าชุมชนจากระบบตน้ก าลงักงัหันไอน ้ า
หรือแก๊สซิฟิเคชั่น มาใช้งานอย่างคุม้ค่า ชุมชนตอ้งมีการวางแผนและจดัการป่าท่ีดี และตอ้ง
วางแผนใหมี้การน าความร้อนท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีใหม้ากท่ีสุด    

 
 ในส่วนสุดท้ายของการศึกษาโครงการวิจัยน้ีจะด าเนินการศึกษาถึงผลกระทบทางด้าน

ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการจดัสร้างระบบ โดยอาศยัการประเมินวฏัจกัรชีวิต เป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาค่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะด าเนินการศึกษาในทุกขั้นตอนการผลิต 
ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การแปรรูป การอบไล่ความช้ืน การผลิตไอน ้ า จนถึงกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวนอกจากจะท าให้ทราบถึงค่าผลกระทบท่ีเกิดตลอดวฏัจกัร
ชีวติของการผลิตไฟฟ้าโดยใชไ้มโ้ตเร็ว แลว้ยงัสามารถเปรียบเทียบค่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละกระบวนการ ท าใหเ้ห็นแนวทางของการแกไ้ขปัญหาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน และลด
ผลของปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงก็พบว่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเม่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรมการสมดุลมวล สมดุลพลงังาน ประกอบกบัโปรแกรม
ส าเร็จรูป SimaPro ท าให้ทราบค่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปล่อยมลพิษในกลุ่มของมลพิษท่ี
ก่อให้ปัญหาด้านภาวะโลกร้อน (Global Warming) ภาวะฝนกรด (Rain Acidification) ฝุ่ น
ละออง (Winter Smog) หมอกควนัเคมี (Photochemical Smog) และ การเจริญเติบโตผิดปกติ
ของพืชน ้ า  (Eutrophication) รวมถึงสัดส่วนการใช้พลังงานต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า 1 
กิโลวตัต-์ชัว่โมง ซ่ึงพบวา่ผลกระทบท่ีเกิดส่วนใหญ่เกิดข้ึนเกิดในกระบวนเผาไหมเ้ช้ือเพลิงคิด
เป็นร้อยละไม่นอ้ยกวา่ 95 ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ทั้งทางตรงและทางออ้มกบักระแสไฟฟ้าจากระบบสายส่ง พบว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยไม้
โตเร็วจะมีการปล่อยมลพิษมากกวา่ ยกเวน้ในส่วนของผลกระทบดา้นภาวะโลกร้อนเน่ืองจาก
การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยไมโ้ตเร็วจะมีการปลูกพืชหมุนเวียน ซ่ึงสามารถดูดซบัส่วนของก๊าซ
เรือนกระจกไปใช้ประโยชน์ได ้แต่หากมีก็จะสามารถลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ระบบท่ีใช้เป็นระบบขนาดเล็กมีประสิทธิภาพต ่าท าให้ตอ้งมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเป็นจ านวน
มาก ท าใหมี้การปล่อยมลพิษออกมามากตาม แต่ทั้งน้ีหากมีการน าความร้อนทิ้งท่ีปล่อยออกจาก
ชุดกงัหันไปให้ประโยชน์ในการทดแทนการใช้เช้ือเพลิงในกระบวนการอบแห้งผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตร เช่น ล าไย หรือการบ่มยาสูบ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถึงแมจ้ะมีการน า
ความร้อนทิ้งจากการผลิตไฟฟ้าโดยไมโ้ตเร็วไปใชป้ระโยชน์เพียงร้อยละ 40 ก็จะท าให้ปริมาณ



มลพิษสุทธิท่ีเกิดข้ึนลดลงเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งการใชก้ระแสไฟฟ้าจากสายส่งร่วมกบัการใช้
เช้ือเพลิงในกระบวนการอบแห้ง จากผลการดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าไมโ้ตเร็วสามารถเป็นอีก
หน่ึงทางเลือกของพลงังานทดแทนท่ีนอกจากจะมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าแลว้ ยงัช่วยลด
ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย 
 

 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้า แสดงใหเ้ห็นวา่ระดบัชุมชนระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
ขนาดชุมชนจากไมโ้ตเร็ว เป็นระบบท่ีเป็นไปไดท้ั้งทางเทคโนโลยี และทางการเงิน ระบบควรใช้ไม้
กระถินยกัษ์เป็นเช้ือเพลิง และหากจะพิจารณาใช้ระบบกังหันไอน ้ าในการผลิตกระแสไฟฟ้า ต้อง
พิจารณาการน าเอาไอน ้าท่ีเหลือมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ร่วมดว้ย ระบบจึงจะคุม้ค่าต่อการลงทุน ร ะ บ บ
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ พลงังานจากไมโ้ตเร็ว ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกท่ีน่าสนใจในการผลิตไฟฟ้า
ชุมชน แต่กลุ่มชุมชนจะตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถในการวางแผน และจดัการไม่เฉพาะในส่วนของ
เทคโนโลย ีแต่ในลกัษณะมองภาพองคร์วม ทั้งในส่วนของการเพาะปลูก การตดัและแปรรูปไม ้การผลิต
ไอน ้ าและกระแสไฟฟ้าตลอดจนถึงการพิจารณาน าเอาไอน ้ าและความร้อนท่ีเหลือใชม้าอยา่งเป็นระบบ  
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง 
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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 18-
20 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.   

 
 

 


