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แบบ วช.5 ก/พ 
รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์ 

ทีไ่ด้รับทุนอุดหนุนการวจัิยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
----------------------------------- 

 
โครงการวจัิยเร่ือง            (ภาษาไทย)  การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้าระดบัชุมชน 
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ต าแหน่งปัจจุบนั              ศาสตราจารย ์ ระดบั 11 
หน่วยงานท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวก   ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200 
โทรศพัท ์053-944144 โทรสาร 053-944145                                                             

                                            E-mail: tanong@dome.eng.cmu.ac.th 
 

ช่ือ- นามสกุล    นายนคร ทิพยวงศ ์

ต าแหน่งปัจจุบนั    ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
หน่วยงานท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวก   ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศพัท ์053-944144 โทรสาร 053-944145                                                             

                                            E-mail:  nakorn@dome.eng.cmu.ac.th  
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แบบ วช.6 ก/พ 
บทคัดย่อ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจัิยแห่งชำติ 
----------------------------------- 

 
โครงกำรวจัิยเร่ือง            (ภาษาไทย)  การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้าระดบัชุมชน 

โดยใชพ้ลงังานจากไมโ้ตเร็ว 
(ภาษาองักฤษ)  Feasibility Study of Community-Scale Electricity Generation  

from Fast-Growth Wood Energy 
 
ทีไ่ด้รับทุนอุดหนุนกำรวจัิยเพือ่พฒันำเศรษฐกจิและสังคมด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ได้รับทุนอุดหนุนกำรวจัิยประจ ำปี     2549              จ ำนวนเงิน           7,000,000. -           บาท  
ระยะเวลำท ำกำรวจัิย        1 ปี   เร่ิมท ำกำรวจัิยเมื่อ กนัยายน 2549 – กนัยายน 2550                
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ผู้ร่วมวจัิย :                 

ช่ือ- นามสกุล    นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์  

ต าแหน่งปัจจุบนั              ศาสตราจารย ์ ระดบั 11 
หน่วยงาน ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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                                            E-mail: tanong@dome.eng.cmu.ac.th 
 

ช่ือ- นามสกุล    นายนคร ทิพยวงศ ์

ต าแหน่งปัจจุบนั    ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
หน่วยงาน    ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศพัท ์053-944144 โทรสาร 053-944145                                                             

                                            E-mail:  nakorn@dome.eng.cmu.ac.th  
 
ช่ือ- นามสกุล    นางสาวณฐันี วรยศ 
ต าแหน่งปัจจุบนั    อาจารย ์                    
หน่วยงาน     ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
       โทรศพัท ์053-944144 โทรสาร 053-944145 
       E-mail  natanee@dome.eng.cmu.ac.th 
 
   ช่ือ- นามสกุล    นายณฐัวฒิุ ดุษฎี 
          ต  าแหน่งปัจจุบนั     ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

หน่วยงาน     ภาควชิาพืชไร่  คณะผลิตกรรมการเกษตร  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290   
โทรศพัท ์053-498168 โทรสาร 053-498168   
E-mail Address  Natthawu@mju.ac.th 
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ช่ือ- นามสกุล    นายชูรัตน์ ธารารัตน์ 
    ต าแหน่งปัจจุบนั      อาจารย ์                  
   หน่วยงาน     แผนกวชิาช่างกลเกษตร  คณะวชิาเคร่ืองกล    
       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

     วทิยาเขตภาคพายพั อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300   
     โทรศพัท ์053-221576 โทรสาร.  053-213183 

     E-mail T_churat@thaimail.com  
 
   ช่ือ – สกุล     นายอติพงศ ์นนัทพนัธ์ุ 
     ต าแหน่งปัจจุบนั        วศิวกรระดบั 7   
      หน่วยงาน การศูนยฝึ์กอบรมแม่เมาะ       

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
        จ. ล าปาง 52220  โทรศพัท ์054-256932  

     โทรสาร 054-256938    
         E-mail  atipoang.n@egat.co.th  
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บทคดัย่อ 

การใช้ชีวมวลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าถือเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยลด
ปริมาณแก๊สเรือนกระจกท่ีถือเป็นภยัคุกคามโลกในปัจจุบนั งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาถึงความเป็นไปไดใ้นการ
น าเอาไมโ้ตเร็วมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ไมโ้ตเร็ว คือไมท่ี้สามารถเร่ิมตดัใชง้านไดห้ลงัจากปลูก
ไปแลว้ในระยะสั้น (3-5) ปี มกัเป็นพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีใชง้าน  และบางชนิดจะให้
ผลผลิตต่อพื้นท่ีสูงและมีค่าความร้อนท่ีสูงเหมาะกับการน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิง หรือกระทั่งผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อการอุปโภคได ้ ถึงแมข้อ้มูลพนัธ์ุไมโ้ตเร็ว และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลจะ
ปรากฎอยู่มากมาย แต่ การศึกษาและประเมินศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยอาศยัชีวมวลจากไมโ้ตเร็ว
อย่างจริงจงัในขนาดท่ีเหมาะส าหรับโรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็ก ยงัไม่ปรากฏ ท าให้ขาดข้อมูล เพื่อ
พิจารณาหาชนิดไมโ้ตเร็วท่ีเหมาะสม ขาดขอ้มูลในการจดัการไม ้รวมถึงปัญหา และอุปสรรคทางดา้น
เทคโนโลยีอนัพึงมี รวมถึงผลดีและผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม  และตลอดจนตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าของ
ระบบ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับระบบท่ีเหมาะส าหรับชุมชนขนาดเล็ก  

โครงการวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาหาความเป็นไปได้และศกัยภาพในการน าเอาไม้โตเร็วมาใช้เป็น
เช้ือเพลิงส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับชุมชนท่ีมีความตอ้งการไฟฟ้าไม่เกิน 50 kWe โดยเน้นท่ี
เทคโนโลยีโรงจกัรไอน ้ าตามวฎัจกัรเรนคิน   โดยไดศึ้กษาหาชนิดของไมโ้ตเร็วและรูปแบบการปลูก 
การเตรียมไม ้และการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับใชเ้ป็นแหล่งพลงังาน กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ไมโ้ตเร็วไดถู้กศึกษาโดยแยกออกเป็นห้าขั้นตอนย่อย ไดแ้ก่ขั้นตอนการปลูกไม ้ขั้นตอนการเตรียมไม ้
ขั้นตอนการอบไม ้ขั้นตอนการผลิตไอน ้า และขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการน้ียงัไดด้ าเนินการ
เปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อหน่วยของระบบตน้ก าลงัไอน ้ าท่ีมีการสร้างและทดสอบ
ระบบอบไมเ้ช้ือเพลิงและระบบผลิตไอน ้า เพื่อยนืยนัสรรถนะของอุปกรณ์ท่ีผลิตข้ึนในประเทศ  กบัราคา
ตน้ทุนการผลิตของระบบแก๊สซิฟิเคชั่น(Gasification)ท่ีได้ขอ้มูลจากการคน้ควา้เป็นหลกั ระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าท่ีน าเสนอจะประกอบไปดว้ยหมอ้ไอน ้ าขนาดความดนั 20-22 bar ระบบอบไมแ้ห้ง ท่ีผลิต
ในประเทศและชุดกงัหนัไอน ้ าขนาดผลิตกระแสไฟฟ้า 25 และ 50 kW ท่ีอาศยัขอ้มูลท่ีหาไดจ้ากบริษทั
ต่างประเทศ  ผลจากการศึกษาไดแ้สดงให้เห็นวา่ ไมโ้ตเร็วท่ีเหมาะสมกบัการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของระบบ
น้ีคือ กระถินยกัษ์ ท่ีมีค่าความร้อนท่ีได้รับการยืนยนัอยู่ในช่วง 15.91 – 20.10 MJ/kg และผลผลิตถึง 
15.84 ถึง17.92 ตนัต่อไร่ หากไมมี้อายุ 3 ปี นอกจากน้ีไมก้ระถินยกัษ์สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะ
แวดล้อมต่างๆได้ง่าย มีลกัษณะการปลูก และการดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก และท่ีส าคญัใบและยอดของ
กระถินยกัษ์ยงัสามารถเป็นส่วนผสมในอาหารสัตวไ์ด้อีกด้วย ซ่ึงเป็นคุณสมบติัเด่นของไมช้นิดน้ีท่ี
เหนือกวา่ไมช้นิดอ่ืนๆ  ในการตน้ทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบ ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
เลือกระบบหลกัมีอยู่ดว้ยกนั 3 ชนิดคือ ขนาดการผลิตกระแสไฟฟ้า รูปแบบการปลูกไมท่ี้ใช้อายุและ
ผลผลิตต่อไร่ของไมเ้ช้ือเพลิงเป็นเกณฑ์ และปริมาณการน าความร้อนท่ีเหลือในไอน ้ าจากการใช้เดิน
กงัหนัไอน ้ากลบัมาใช ้ผลการวเิคราะห์หารูปแบบของการปลูกและการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีดีท่ีสุด พบวา่
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หากไม่คิดถึงการน าความร้อนท่ีเหลือไปใช ้(Combined Heat and Power) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ
แก๊สซิฟิเคชัน่ มีตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีถูกกวา่ระบบกงัหนัไอน ้ า เน่ืองจากประสิทธิภาพโดยรวม
ของระบบสูงกวา่ ส่งผลใหพ้ื้นท่ีในการเพาะปลูกนอ้ยกวา่ ในกรณีของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยกงัหนั
ไอน ้ านั้น เน่ืองจากกงัหันไอน ้ าขนาดเล็กมกัเป็นกงัหันสเตจเดียว ประสิทธิภาพของกงัหันจะมีค่าต ่า มี
ความร้อนท่ีเหลือจากการใช้งานผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณท่ีมาก การค านวณแสดงให้เห็นว่าระบบ
ผลิตไฟฟ้าท่ีขนาด 50 kWe เป็นระบบท่ีดีท่ีสุดในขอบเขตของงานวิจยัน้ีระบบอาศยัหมอ้ไอน ้ าผลิตไอน ้ า
อ่ิมตวัทั้งหมด 1,000 กิโลกรัมต่อชัว่โมงท่ีความดนั 20- 22 บาร์ ท่ีอตัราการป้อนไมเ้ช้ือเพลิงคงท่ี 300 
กิโลกรัมต่อชัว่โมง ท่ีความช้ืน 40% พื้นท่ีในการปลูกท่ีตอ้งการมีทั้งหมด 576 ไร่ โดยปลูกไมใ้นระยะ 
1x1เมตร ประสิทธิภาพเชิงความร้อนโดยรวมของระบบมีค่าประมาณเท่ากบั 7.21% (จากเช้ือเพลิงสู่
กระแสไฟฟ้า) ตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าอยูท่ี่ 5.61 บาทต่อ kWhr  หากระบบถูกใชง้านในการผลิต
กระแสไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียว ถึงแมจ้ะจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่สายส่งในลกัษณะผูผ้ลิตก าลงัไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก (Very-Small Power Producer: VSPP) ได ้แต่ระบบดงักล่าวยงัไม่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
อยา่งไรก็ตาม ไอน ้ าท่ีเหลือจากการเดินเคร่ืองกงัหนัไอน ้ า สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ให้เกิดรายไดเ้พื่อ
ช่วยลดตน้ทุนค่าไฟฟ้าท่ีผลิตได ้ซ่ึงเป็นการใชง้านแบบความร้อนร่วมกบัก าลงั (Combined Heat and 
Power: CHP) เช่นการน าไอน ้ าท่ีเหลือใช้ในอบแห้งผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร อนัมีมากในประเทศ
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ จะท าใหต้น้ทุนการผลิตของระบบลดลงได ้ผลการค านวณไดแ้สดงให้เห็นวา่
หากน าความร้อนท่ีเหลือใช้มาอบผลิตผลทางการเกษตรเพียงร้อยละ 35 ของไอน ้ าทั้งหมด ภายใน 10 
เดือนต่อปี โดยใชห้อ้งอบ 4 ชุด ตน้ทุนของไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะมีค่าลดลงเหลือเท่ากบั 3.10 บาท/kW-hr ซ่ึง
มีค่าใกลเ้คียงกบัราคารับซ้ือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีค่าต ่ากวา่ราคาตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากระบบแก๊สซิฟิเคชัน่ขนาด 50 kWe เท่ากบั 4.41 บาทหากพิจารณาน าเอาความร้อนท่ีเหลือทิ้งมาใชใ้น
การอบผลผลิตทางการเกษตรเช่นเดียวกบัระบบกงัหนัไอน ้า พบวา่ หากน าความร้อนทิ้งกลบัมาใชร้้อยละ 
30  เพื่ออบผลผลิตทางจึงจะส่งผลให้ตน้ทุนผลิตกระแสไฟฟ้าใกลก้บัราคารับซ้ือของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  หากลดเวลาท างานเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ี   5,694 ชัว่โมง (Plant Factor 65%)  ส่งผลให้มี
ตน้ทุนเพิ่มข้ึนเป็น   6.56 บาท/kWh   โดยเพิ่มข้ึน 14.48%  เพื่อให้ตน้ทุนกระแสไฟฟ้าใกลเ้คียงกบัราคา
รับซ้ือจะตอ้งมีสัดส่วนการน าความร้อนทิ้งไปใชป้ระโยชน์ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 65   

การศึกษาถึงผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการผลิตไฟฟ้าโดยอาศยัการวิเคราะห์ผล
โดยใชก้ารสมดุลมวลและพลงังาน ร่วมกบัโปรแกรมส าเร็จรูป SimaProท าให้ทราบวา่ผลกระทบหลกัท่ี
ส าคญัเกิดในกระบวนการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเป็นหลกั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 95 ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมด และเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบหลกัท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนดงักล่าวพบวา่ เกิดข้ึนในส่วนของปัญหา
ฝุ่ นละอองและปัญหาการเจริญเติบโตผิดปกติของพืชน ้ าเป็นส าคัญสืบเน่ืองมาจากการเผาไหม้ไม่
สมบูรณ์และการใชปุ๋้ยเคมี ซ่ึงหากสามารถลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีและเปล่ียนมาใชปุ๋้ยชีวภาพ รวมถึงมี
การติดตั้งระบบดกัจบัฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนก่อนการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มก็จะช่วยลดปัญหาดงักล่าวได ้ 
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Abstract 

 
The utilization of biomass as fuel for electricity generation is one of the alternative 

approaches to reduce greenhouse gases which become a serious threat to the entire world.   Fast-
growth or fast-rotation trees are plants that can be harvested within 3-5 years after plantation.  Most of 
them can grow rapidly in the designated area and give large amount of yield.  For some of them, their 
high-heating value is preferable for the use as fuel for electricification.   Eventhough there are 
substantial number of documents relating to the usage of fast-growth wood as fuel available in the 
community but there are a few concentrating on the biomass powerplant in the community based 
scale.  There is still lack of the discussion and sufficient information on several relating issues 
including appropriate species, plantation management, difficulties in terms of technology in such a 
small scale, effects to community and environment, and also the unit cost of electricity and co-
products generated from the relevant processes.   

This research work focuses on the feasibilty of employ fast-growth wood as the fuel for 
electrification a small-scaled community for which the electrical consumption is no more than 50 
kWe.  The technology in focus is Rankine’s steam power system.  Objectives of the investigation 
include to determine the appropriate species of fast-growth plantation, pattern selection of plantation, 
and wood fuel preparation and some relating management.  The process of generating electricity 
comprises of five elemental involved processes: plantation, wood preparation, wood drying, steam 
generation, and electricification.  With the data obtained from the experiment to confirm the 
performance of locally made wood dryer and steam boiler, unit cost of electricity generated from the 
designed steam system is determined and compared with that from alternative gasification system 
which is mainly studied from the previous literature.  The designed steam sysems is composed of 
locally-made 20-22 bar steam boiler, wood dryer,  and imported steam turbine connected with 
electricity generator.   

The results from this work have shown that Leucaena Leucocephala is the most appropriate 
plant for the use as fuel for electricification.  Its lower heating value is confirmed to be in the range of 
15.91 – 20.10 MJ/kg while its yield is at 15.84 to 17.92 tonne/ Rai for a 3-year rotation period.   
Additionally, Leucaena Leucocephala can be adoped into most of area of the country with simple 
plantation and does not need much attention.  Its turnibs and leave can be used for animal stock.  
Three parameters are involved to determine the unit cost of generated electricity: size of the plant 
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(between 25 and 50 kWe), pattern for plantation which is based on maximizing amount of plantation 
yield, and the proportion of heat recovered from the relatively low-efficiency small steam turbine to 
be used in extra drying system for seasoning agriculture products.   Without heat recovery system, 
gasification system produces electricity more effectively with the unit cost of 4.58 baht/kW-hr 
because of higher efficiency and corollary smaller plantation size.  The steam turbine used in such 
small system has to be single stage resulting to lower plant efficiency.  The analysis also shows the 
best steam power plant is at 50 kWe in which 1000 kg of 20-22 bar saturated steam vapor is generated 
with the wood fuel consumption of 300 kg/hr at 40% moisture content.  This requires the plantation 
area of 576 Rai of 1x1 m spacing.  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 and is even preferable than 
gasification system.   

Study of the effects of this powerplant to the environment is carried out using thermodynamic 
and energy relations along with the SimaPro software.  95% of environmental effects arises from the 
combustion process resulting from the particulate matters and eutrophication. However, these effects 
are below the standard and quite manageable.   
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศก ำลงัพฒันำท่ีมีควำมตอ้งกำรทรัพยำกรธรรมชำติทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกประเทศเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  ทั้งทำงด้ำนเกษตรกรรม    อุตสำหกรรม   กำร
คมนำคมขนส่งพลงังำนในกำรพฒันำประเทศและในกิจกรรมเหล่ำน้ีลว้นตอ้งกำรแหล่งพลงังำนเพื่อใช้
เป็นตน้ก ำลงัขบัใหกิ้จกรรมต่ำงๆ ด ำเนินไปไดเ้พื่อสนองกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจและจ ำนวนประชำกร
ท่ีนบัวนัจะมีมำกข้ึนเร่ือยๆ 

รัฐบำลไดต้ระหนกัปัญหำควำมตอ้งกำรพลงังำนท่ีสูงข้ึนน้ี จึงไดก้ ำหนดแนวทำงส ำคญัในกำร
ป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนพลงังำนท่ีนบัวนัจะทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน  หน่ึงในนโยบำย
เหล่ำน้ีคือ กำรส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำรใชพ้ลงังำนหมุนเวียน (Renewable  Energy)  โดยก ำหนด
เป็นยุทธศำสตร์กำรพฒันำพลงังำนทดแทนท่ีชดัเจน โดยมุ่งผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนให้ได ้8% 
[1]  ของก ำลงักำรผลิต นโยบำยดงักล่ำวนอกจำกจะเป็นกำรสนบัสนุนกำรใชพ้ลงังำนจำกแหล่งท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัเป็นนโยบำยท่ีสอดคล้องตำมพิธีสำรเกียวโต (Kyoto  Protocol)  ท่ีมี
วตัถุประสงค์ในกำรลดกำรปล่อยแก๊สเรือนกระจกของกิจกรรมของแต่ละประเทศเพื่อบรรเทำปัญหำ
โลกร้อนในปัจจุบนั  ประเทศไทยไดใ้หส้ัตยำบนัต่อพิธีสำรเกียวโตเม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม  พ.ศ.2545  ซ่ึง
ตำมพิธีสำรน้ีจะมีหลกัท่ีมุ่งจะลดกำรปล่อยก ำซเรือนกระจกได แก่ กำรด ำเนินกำรร่วมกนั (Joint 
Implementation หรือ JI) กำรค ำขำยแลกเปล่ียน ก ำซเรือนกระจก (Emissions Trading หรือ ET) 
และกลไกกำรพฒันำท่ีสะอำด (Clean  Development  Mechanism หรือ  CDM)   

กำรใช้แหล่งพลังงำนหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ี
สำมำรถเขำ้ร่วมกำรพิจำรณำคดัเลือกให้เป็นหน่ึงในกลไกกำรพฒันำท่ีสะอำด  อีกทั้งแหล่งพลงังำน
หมุนเวียนท่ีมีศกัยภำพเพียงพอในกำรน ำมำผลิตกระแสไฟฟ้ำมีอยูห่ลำยแหล่งในประเทศ ไม่วำ่จะเป็น
แหล่งพลงัน ้ำ  แหล่งพลงังำนลม  แหล่งพลงังำนจำกแก๊สชีวภำพ  แหล่งพลงังำนแสงอำทิตย ์ และแหล่ง
พลงังำนชีวมวล   แหล่งพลงังำนจำกชีวมวลน่ำจะเป็นแหล่งพลงังำนหมุนเวียนท่ีเหมำะสมกบัประเทศ
ไทยแหล่งหน่ึง เน่ืองจำกประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีชีวมวลท่ีไดม้ำจำกกำรเพำะปลูกเช่น  
วสัดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรจ ำนวน และกำรใช้เช้ือเพลิงชีวมวลยงัสำมำรถช่วยลดปริมำณแก๊สเรือน
กระจกตลอดกระบวนกำรก ำเนิดไฟฟ้ำลง เม่ือเทียบกบักรณีกำรใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลชนิดอ่ืน จำกรำยงำน 
Asian Regional Research Programme in Energy, Environment and Climate1 ไดร้ะบุวำ่กำรใชเ้ช้ือเพลิง

                                                           
1
 Asian Regional Research Programme in Energy, Environment and Climate, 2005 “ Technologies for Mitigation of Greenhouse Gas 

Emission: Barriers and Promotional Approaches, Thailand,”  Asian Institute of Thailand, Bangkok. 
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จำกแกลบในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำสำมำรถลดปริมำณแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ ได ้0.862 kg/kW-hr 
เม่ือเทียบกบักำรก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีใช้ถ่ำนหินเป็นเช้ือเพลิง และ 0.395 kg/kW-hr เม่ือเทียบกบักำรก ำเนิด
ไฟฟ้ำควำมร้อนร่วมท่ีใชก้๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง ดว้ยเหตุผลดงักล่ำวจึงมีควำมเป็นไปไดสู้งท่ีจะน ำ
เช้ือเพลิงชีวมวลมำผลิตเป็นกระแสไฟฟ้ำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิผลและช่วยลดมลภำวะใหแ้ก่โลก [3] 

รูปแบบหน่ึงของเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีน่ำสนใจ ไดแ้ก่กำรเพำะปลูกไมโ้ตเร็ว (Fast-growing Tree) 
เพื่อมุ่งใช้เป็นแหล่งพลงังำนส ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ำ [4] ไมใ้นกลุ่มน้ีเช่น ยคูำลิปตสัคำมำลดูเลนซิส 
(Eucalyptus camaldulensis Dehn.) กระถินณรงค ์(Acacia auriculiformis Cunn.) และ กระถินเทพำ 
(Acacia mangium Willd.)  เป็นตน้ ไมโ้ตเร็วบำงชนิด สำมำรถเจริญเติบโตไดดี้ในแทบทุกสภำพพื้นท่ี  
ใชน้ ้ ำนอ้ย  สำมำรถเร่ิมตดัใชง้ำนได ้ในระยะสั้น (3-5) ปี และให้ผลผลิตต่อพื้นท่ีสูง หำกน ำมำใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงทดแทนเช้ือเพลิงจำกฟอสซิลในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ก็น่ำสำมำรถสนองควำมตอ้งกำรของ
ชุมชนไดโ้ดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในพื้นท่ีชนบท  

ไมโ้ตเร็วจะถูกใช้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตควำมร้อนได้ในหลำยลกัษณะ อำทิกำรน ำไปใช้เป็น
เช้ือเพลิงเพื่อกำรเผำไหมใ้นเตำเผำไหม ้โดยควำมร้อนท่ีไดรั้บ จะถ่ำยเทให้กบัน ้ ำในหมอ้ไอน ้ ำ (Boiler) 
เพื่อผลิตไอน ้ ำควำมดนัสูงเพื่อผลิตไฟฟ้ำ  ตำมกำรท ำงำนของวฏัจกัรแรงคิน (Rankine Cycle)  โดยมี
ห้องเผำไหมเ้ป็นหัวใจหลกัในกำรผลิตควำมร้อน นอกจำกน้ียงัมีเทคโนโลยีในกำรเปล่ียนรูปพลงังำน
จำกไมเ้ช้ือเพลิงอีกลกัษณะหน่ึงก็คือกำรผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจำกไมโ้ตเร็ว  (Producer Gas) โดยเทคนิค
แก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ซ่ึงได้จำกกำรเผำไหม้เช้ือเพลิงแข็งซ่ึงในท่ีน้ีคือไม้โตเร็วในท่ี ๆ มี
ออกซิเจน น้อยกวำ่ปริมำณท่ีตอ้งกำรในกำรสันดำปแบบสมบูรณ์ในอุปกรณ์ท่ีเรียกวำ่ แก๊สซิฟำยเออร์
(Gasifier) แก๊สเช้ือเพลิงหลกัท่ีไดจ้ำกกำรผลิตคือ CO และ H2  แก๊สสิฟำยเออร์โดยทัว่ไปแลว้แบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิดคือ Up-draft Gasifier, Down-draft และ Cross-draft แก๊สเช้ือเพลิงท่ีไดส้ำมำรถน ำไปใช้
เป็นเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตส์ันดำปภำยใน เพื่อผลิตไฟฟ้ำได ้

เทคโนโลยีในกำรผลิตไฟฟ้ำทั้ง 2 รูปแบบ ในประเทศไทย ยงัไม่มีกำรศึกษำและประเมิน
ศกัยภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำระดับชุมชน  อย่ำงจริงจัง ท ำให้ไม่ทรำบข้อมูลท่ีเหมำะสมต่อกำรช่วย
ตดัสินใจเพื่อส่งเสริมหรือลงทุน ทั้งในแง่กำรพิจำรณำหำควำมเหมำะสมของชนิดไมโ้ตเร็ว กำรจดักำร
ป่ำ กำรปลูกป่ำ กำรจดักำรไม ้เทคโนโลยีในกำรผลิตไฟฟ้ำ รวมถึงแก๊สท่ีเหลือทิ้งจำกกำรเผำไหม ้ฝุ่ น ท่ี
เกิดจำกกำรเผำไหม ้และรวมไปจนถึงตน้ทุนในกำรผลิตไฟฟ้ำ จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรศึกษำวิจยัอยำ่งจริงจงั
ดว้ยเหตุดงักล่ำวขำ้งตน้จึงไดมี้กำรด ำเนินโครงกำร กำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำระดบั
ชุมชนโดยใช้พลงังำนจำกไมโ้ตเร็ว ซ่ึงจะเป็นกำรศึกษำเพื่อประเมินศกัยภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำ กำร
จดักำรป่ำไมข้องพืชโตเร็ว ท่ีเกิดจำกกำรใชพ้ืชโตเร็ว ในกำรผลิตไฟฟ้ำ เพื่อให้เห็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ และ 
ปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัของกำรศึกษำดงัน้ี 
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1.1 วตัถุประสงค์ของโครงกำร  
 เพื่อศึกษำรูปแบบกำรปลูกและชนิดของไมโ้ตเร็วท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืชเพื่อเป็น

แหล่งพลงังำน 
 เพื่อศึกษำรูปแบบและขั้นตอนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกไมโ้ตเร็ว จำกกำรใหค้วำมร้อนโดยตรง

เพื่อผลิตไอน ้ำ และ จำกกำรท ำแก๊สซิฟิเคชนั (Gasification) 
 เพื่อศึกษำผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม จำกกำรผลิตไฟฟ้ำส ำหรับชุมชนโดยใชไ้มโ้ตเร็วเป็น 

เช้ือเพลิง 
 
1.2   แผนกำรด ำเนินงำนวจัิยตำมโครงกำร และแผนกำรด ำเนินงำนวจัิยทีไ่ด้ด ำเนินกำรไปแล้ว 

 

กิจกรรม เดือน 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

1. ศึกษำรูปแบบกำรปลูก และชนิดของไมโ้ตเร็วโดยใชข้อ้มูลทำงเอกสำร
และจำกกำรสอบถำมผูเ้ช่ียวชำญ รวมถึงกำรออกส ำรวจพ้ืนท่ี 

      

2. หำแนวทำงกำร กำรจดักำรและปลูกป่ำพืชพลงังำนเพื่อใชใ้นกำรท ำเป็น
ไมเ้ช้ือเพลิง ส ำหรับ ผลิตไฟฟ้ำ 

      

3. สร้ำงหมอ้ไอน ้ ำแบบท่อน ้ ำ (water tube) ขนำดท่ีสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ
ประมำณ 50 kWe สำมำรถใชใ้นระดบัชุมชน โดยศึกษำกำรผลิตไอน ้ ำ
จำกไมโ้ตเร็ว แก๊สท้ิงและ ฝุ่ นและกำรก ำจดัฝุ่ น กำรออกแบบและสร้ำง
หอ้งเผำไหม ้และระบบกำรป้อนเช้ือเพลิงไมท่ี้ใชจ้ะใชไ้มโ้ตเร็ว ประเภท 
ไมก้ระถิน และ ไมเ้ทพำ ท่ีสำมำรถหำซ้ือไดใ้นพ้ืนท่ี 

      

4. สร้ำงห้องอบไมข้นำด 3.5 m x 3.5 m x 2.5 m โดยผนงัห้องเป็นฉนวน มี
หมอ้ตม้น ้ ำร้อน ใชแ้ก๊ส หรือฟืน เป็นเช้ือเพลิงในกำรตม้น ้ ำร้อน และป้อน
น ้ ำร้อนผ่ำนขดท่อในห้อง มีกำรหมุนเวียนของอำกำศ จะมีหัวจ่ำยลม 
นอกจำกน้ีจะมีกำรใชค้วำมร้อนจำกไอเสียช่วยในให้ควำมร้อนกบัหมอ้
ตม้ 

       

5.ศึกษำขอ้มูลของกงัหนัไอน ้ ำ และวเิครำะห์สมรรถนะในกำรผลิตไฟฟ้ำ       
6. ศึกษำระบบแก๊สซิฟิเคชนัจะใชข้อ้มูลสมรรถนะจำกกำรสืบคน้เอกสำร 
งำนวจิยัท่ีมีอยูแ่ลว้ ทั้งในแง่รูปแบบ และสมรรถนะในกำรผลิตแก๊ส และ
กำรใชแ้ก๊สในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเคร่ืองยนต ์เพ่ือเทียบกบัสมรรถนะระบบ
ผลิตไฟฟ้ำจำกกงัหนัไอน ้ ำ 

      

7. กำรศึกษำเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตน้ทุนในกำรผลิตไฟฟ้ำ และผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน   

      

8. สรุปและรำยงำนผล       
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บทที ่2 
การเลอืกชนิดไม้โตเร็ว 

 

2.1   ชีวมวล 

ชีวมวล (Biomass) หมายถึง วสัดุหรือสารอินทรียซ่ึ์งสามารถเปล่ียนแปลงเป็นพลงังานได้ 
ชีวมวลนบัรวมถึงวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เศษไม ้ปลายไมจ้ากอุตสาหกรรมไม ้มูลสัตว ์ของเสียจาก
โรงงานแปรรูปทางการเกษตรและของเสียจากชุมชน [1] สามารถแบ่งชีวมวลตามแหล่งท่ีมาไดด้งัน้ี 

1. พืชผลทางการเกษตร (agricultural crops) เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพด ขา้วฟ่างหวาน 
ท่ีเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต แป้งและน ้ าตาล รวมถึงพืชน ้ ามนัต่างๆ ท่ีสามารถน าน ้ ามนั
มาใชเ้ป็นพลงังานได ้

2. เศษวสัดุเหลือทิ้งการเกษตร (agricultural residues) เช่น ฟางขา้ว เศษล าตน้ขา้วโพด ซงั
ขา้วโพด เหงา้มนัส าปะหลงั 

3. ไมแ้ละเศษไม ้(wood and wood residues) เช่นไมโ้ตเร็ว ยคูาลิปตสั กระถินณรงค ์เศษไม้
จากโรงงานผลิตเคร่ืองเรือน และโรงงานผลิตเยือ่กระดาษ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.1 เช้ือเพลิงชีวมวลชนิดต่างๆ ท่ีมีภายในประเทศ 
4. ของเหลือจากอุตสาหกรรมและชุมชน (waste streams) เช่น กากน ้าตาล และชานออ้ยจาก

โรงงานน ้าตาล แกลบ ข้ีเล่ือย เส้นใยปาลม์ และกะลาปาลม์[1] 

ก.พืชผลทางการเกษตร ข.ขยะชุมชน 

ค.วสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ง.เศษไม ้
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2.1.1    ศักยภาพของการผลิตชีวมวลในประเทศไทย 
การประเมินศกัยภาพเช้ือเพลิงชีวมวลพบวา่เช้ือเพลิงชีวมวลจากเศษวสัดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรในประเทศไทยท่ีสามารถน าไปพฒันาเป็นพลงังานดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 ซ่ึงแสดง 
โดยปริมาณชีวมวลจากท่ีผลิตภายในประเทศรวมไปถึงปริมาณของวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
เม่ือท าการวิเคราะห์พบว่าจะแปรผนัและข้ึนอยูก่บัปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ 
โดยวสัดุเหลือใชด้งักล่าวสามารถน ามาพฒันาเป็นพลงังานในการผลิตกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 
9,630.18 MW ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 เช่นกนั โดยทัว่ไปแลว้การน าชีวมวลไปใชมี้ 2 ลกัษณะ
คือ  

1. น าไปใช้เพื่อให้ได้มาซ่ึงพลงังานความร้อน เช่น การน าฟืนไปใช้ในเตาอั้งโล่ของ
ชาวบา้น หรือ การน าเศษไมท่ี้เหลือจากการผลิตของโรงงานท าไมไ้ปใชใ้นหมอ้ไอน ้ าเพื่อให้ได้
ไอน ้าไปใชใ้นการอบไม ้ 

2. น าชีวมวลไปใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น โรงน ้าตาลใชก้ากออ้ยท่ีไดจ้ากการหีบ
ออ้ยเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า หรือ โรงสีขนาดใหญ่ท่ีใช้แกลบเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการ
ผลิตไฟฟ้า เป็นตน้ 

ชีวมวลสามารถเปล่ียนรูปเป็นพลงังานไดเ้พราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้น พืช
ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ และน ้ า โดยเปล่ียนพลังงานจากแสงอาทิตย์ ผ่านกระบวนการ
สังเคราะห์แสงไดเ้ป็นแป้งและน ้าตาลออกมา   แลว้กกัเก็บไวต้ามส่วนต่างๆของพืช  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 2.2  แสดงการเก็บกกัแก๊สคาร์บอนไดออกไซดข์องพืช ท่ีมา:http://www.planenergy.co.th/
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 ตารางท่ี 2. 1  แสดงศกัยภาพชีวมวลของประเทศไทยปี 2544/2545 
ชนิด ผลผลิต 

(106kg) 
วสัดุเหลือใช ้ ปริมาณ

วสัดุ 
เหลือใช ้
(106kg) 

ค่าความร้อน 
(MJ/kg) 

พลงังาน 
(TJ) 

เทียบเท่า 
น ้ามนัดิบ 

(MT) 

ก าลงัไฟฟ้า 
(MW) 

ออ้ย 60013.00 ชานออ้ย 3,615.00 14.40 52,056.04 1.23 764.21 

ยอดและใบ 17,870.19 17.39 310,762.62 7.36 4,105.92 

ขา้ว 26514.00 แกลบ 3,006.42 14.27 42,901.65 1.02 566.83 

ฟางขา้ว 8,106.60 10.24 83,011.61 1.97 1,096.78 

น ้ามนั
ปาลม์ 

4089.00 ทะลายปาลม์ 1,022.05 17.86 18,253.88 0.43 241.18 

เส้นใย 80.55 17.62 1,419.21 0.03 18.75 

กะลา 7.41 18.46 136.85 0.00 1.81 

กา้นทาง 10,647.76 9.83 104,667.44 2.48 1,382.91 

ทะลายตวัผู ้ 952.74 16.33 15,558.20 0.37 205.56 

มะพร้าว 1396.00 เปลือก 300.68 16.23 4,880.11 0.12 64.48 

กะลา 84.43 17.93 1,513.83 0.04 20.00 

ทะลาย 57.66 15.40 888.03 0.02 11.73 

ทาง 254.11 16.00 4,065.71 0.10 53.72 

มนั
ส าปะหลงั 

16868.00 ตน้ 604.14 18.42 11,128.34 0.26 147.03 

ขา้วโพด 4466.00 ซงั 816.88 18.04 14,736.44 0.35 194.71 

ถัว่ลิสง 129.00 เปลือก 41.67 12.66 527.50 0.01 6.97 

ฝ้าย 36.00 ล าตน้ 116.35 14.49 1,685.94 0.04 22.27 

ถัว่เหลือง 292.00 ล าตน้และใบ 590.97 19.44 11,488.51 0.27 151.79 

ขา้วฟ่าง 145.00 ใบและตน้ 117.64 19.23 2,262.18 0.05 45.14 

เศษไม ้ 10268.00 ก่ิงกา้น 2,669.68 14.98 39,991.81 0.95 528.39 

รวมวสัดุ 
เหลือใช ้

  
48,293.26 

    

รวม
พลงังาน 
ทั้งหมด 

 721,935.91 17.10 9,630.18 

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน [4] 
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ดงันั้นเม่ือน าพืชมาเป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหมก้็จะไดพ้ลงังานออกมา   ชีวมวลมีอยู่ทัว่ไปใน
ประเทศไทย การน าชีวมวลมาใช้ จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ ในการน าเขา้เช้ือเพลิง และ
ส่งผลใหส้ร้างรายไดใ้ห้กบัคนทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีการผลิตพลงังานจากเช้ือเพลิงชีวมวล ดว้ยเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่สร้างสภาวะเรือนกระจก เน่ืองจากการปลูกทดแทน ท าให้
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดการหมุนเวียน และไม่มีการปลดปล่อยเพิ่มเติม   การพฒันาโครงการ
เก่ียวกบัชีวมวล การส่งเสริมในระดุบชุมชนสามารถเสริมสร้างความเขม้แขง็ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการใช้พลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อมได้อีกด้วย   นอกจากชีวมวลท่ีมาจากวสัดุเหลือทาง
การเกษตรแลว้ยงัมีชีวมวลอีกประเภทหน่ึงท่ีปลูกข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นพลงังานโดยตรง คือไมโ้ตเร็ว  โดย
ส านกัวิจยัการจดัการป่าไมแ้ละผลิตผลป่าไม้ จึงไดท้  าการวิจยัพบวา่ไมโ้ตเร็วในประเทศไทยมีจ านวน
หลายชนิด และมีศกัยภาพในการน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า เน่ืองจากมีค่าความร้อน
เหมาะสมและเพียงพอในการน าไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี   2.3   แสดงการน าชีวมวลมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ท่ีมา: http://www.macd.org/macd_biomass.html 
 

จากรูปท่ี 2.3 แสดงตวัอย่างการน าชีวมวลการมาใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตเป็น
กระแสไฟฟ้า จะเห็นไดว้า่มีชีวมวลหลายประเภทท่ีน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเช่นชีวมวลประเภทไม ้
และเศษวสัดุท่ีเหลือจากการเกษตรจะสามารถช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกไดเ้น่ืองจากใน
ระหว่างการเจริญเติบโตของพืชใช้โดยจะช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีก่อให้เกิด

http://www.macd.org/macd_biomass.html
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ปัญหาภาวะโลกร้อน เม่ือพิจารณาตามรูปท่ี 2.4 ซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการน า
เช้ือเพลิงจากถ่านหินและเช้ือเพลิงชีวมวลมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากรูปแสดง
ให้เห็นว่าตลอดกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลมีปริมาณการปล่อย แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด ์เพียง 46 g/kWh ซ่ึงนอ้ยกวา่การใชเ้ช้ือเพลิงจากถ่านหินถึง 22 เท่า เป็นผล
ใหส้ามารถลดการเกิดภาวะโลกร้อนได ้

 

2.1.2   โครงสร้างทางกายภาพของเช้ือเพลงิชีวมวล 
การน าชีวมวลจากการเกษตรซ่ึงมีหลายชนิดมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงนั้นตอ้งค านึงคุณสมบติั

ของชีวมวลชนิดนั้นๆ เน่ืองจากชีวมวลจะมีคุณสมบติัต่างๆกนัไป โดยคุณสมบติัอย่างแรกท่ี
ตอ้งศึกษาคือ คุณสมบติัทางกายภาพ คุณสมบติัดงักล่าวนั้นจะข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศท่ีหรือ
แหล่งท่ีมาของชีวมวลท่ีประกอบไปดว้ย 

 
 

 
 
 

 
 
 

      
 

รูปท่ี   2.4   แสดงการเปรียบเทียบการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซดสู่์ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งการ
ใช ้เช้ือเพลิงจาก ชีวมวลและการใชเ้ช้ือเพลิงจากถ่านหินในการผลิตเป็น
กระแสไฟฟ้า ท่ีมา : Margaret K. Mann[7] 

 

ขนาดและรูปร่าง มีหลากหลายข้ึนอยูก่บัวา่เป็นของชีวมวลของพืชชนิดใดเช่น แกลบมี
ขนาดเล็กไม่เกิน 1 cm. ปีกไมท่ี้ไดจ้ากโรงเล่ือย ไมย้างพาราท่ีมีความยาวประมาณ 1 m. และ
ชานออ้ยท่ีไดจ้ากโรงงานน ้าตาลจะมีสภาพเป็นเส้นยาวประมาณ 10 - 20 cm. เป็นตน้ 

ความช้ืน  ชีวมวลในสภาพสดจะมีความช้ืนสูง เช่นไมส้ดมีความช้ืนประมาณ 50 - 60% 
ทางปาล์มมีความช้ืนประมาณ 80% และซังขาวโพดมีความช้ืนประมาณ 40-50 % เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีชีวมวลอีก 3 ชนิดท่ีมีความช้ืนค่อนขา้งต ่าคือ 
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ส่ิงเจือปนในชีวมวล ชีวมวลจะมีส่ิงแปลกปลอมและเจือปนหลายอยา่งเช่น เศษหิน ดิน 
และคราบน ้ ามนัปาล์ม เป็นตน้ ส่ิงเจือปนท่ีตอ้งระวงัให้มาก คือคราบน ้ ามนัปาล์มท่ีติดอยู่ท่ี
ทะลายปาล์มและกะลาปาล์ม เพราะเม่ือคราบน ้ ามนัถูกความร้อนถึง 800 °C จะกลายเป็นยาง
เหนียวเกาะติดในห้องเผาไหม้จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของหม้อไอน ้ า ท าให้
ประสิทธิภาพลดลง 

การศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของชีวมวลก่อนน ามาใชง้านนั้นจะสามารถวิเคราะห์
ความเหมาะสมในการเลือกชีวมวลมาใชง้าน ส าหรับจากตารางท่ี 2.2 เป็นการศึกษาคุณสมบติั
ทางกายภาพของชีวมวลท่ีจะน ามาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยน าช้ินส่วนของชีวมวลแต่ละ
ชนิดมาหาค่าความหนาแน่นและความช้ืนของชีวมวล เม่ือพิจารณาลกัษณะทางกายภาพของ   
ชีวมวลแต่ละชนิดพบวา่ชีวมวลท่ีมีลกัษณะเป็นท่อนยาว จะมีความช้ืนมากกวา่ชีวมวลท่ีมีขนาด
เล็ก การลดขนาดของชีวมวลก่อนการใชง้านจะสามารถลดความช้ืนไดส่้วนหน่ึง โดยเฉพาะการ
น าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสามารถลดปริมาณความร้อนสูญเสียในการระเหยน ้ าได ้นอกจากน้ีการ
ลดขนาดของชีวมวลจะท าใหพ้ื้นท่ีผิวในการแลกเปล่ียนความร้อนข้ึนเกิดการเผาไหมเ้ร็วข้ึนอีก
ดว้ย 

 

ตารางท่ี 2. 2  ลกัษณะทางกายภาพของชีวมวลชนิดต่างๆ ในการวจิยัเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า 
ท่ีมา : มหาวทิยาลยั เทคโนโลยสุีรนารี 

ชีวมวล ความช้ืน 
(%db) 

ความหนาแน่น 
(kg/m3) 

ลกัษณะทางกายภาพ 

ไมก้ระถินยกัษ ์ 44.35 253 Ø 1-2” 
ไมย้คูาลิปตสั 60.34 357 Ø 1-2” 
ไมก้ระถินเทพา 65.38 461 Ø 1-2” 

แกลบ 4.45 150 แกลบเก่า 
กะลามะพร้าว 7.75 228 - 
ซงัขา้วโพด 5.16 98 ชนิดสีพร้อมเปลือก 

เหงา้มนัส าปะหลงั 53.40 193 เก็บในแปลงเกษตรยอ่ยแลว้ 
กากมนัส าปะหลงั 72.90 685 กากมนัส าปะหลงัสด 
เปลือกมนัส าปะหลงั 69.25 363 เปลือกมนัส าปะหลงัสด 

ทางปาลม์ 65.5 570 ซบัแลว้ยาว 10 cm. ขนาด Ø 1/2” 
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2.1.3   โครงสร้างทางเคมีของเช้ือเพลงิชีวมวล 
การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีชีวมวลเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบหมอ้ไอน ้ ามี 2 

แบบท่ีตอ้งวเิคราะห์คือ 
 

 การวิเคราะห์หาโครงสร้าง  องค์ประกอบของเช้ือเพลิง  (Proximate  Analysis) 
ประกอบดว้ย ความช้ืนหรือน ้ า(Moisture) สารระเหย (Volatile  matter) ส่วนท่ีให้ความ
ร้อน (Fixed carbon) ข้ีเถา้หรือส่วนท่ีเผา้ไหมไ้ม่หมด (Ash) ชีวมวลส่วนใหญ่มีสัดส่วน
ข้ีเถา้นอ้ยยกเวน้ฟางขา้ว และแกลบมีปริมาณข้ีเถา้ค่อนขา้งสูงถึงประมาณ     10-16% 
โดยน ้ าหนกั การวิเคราะห์ดว้ยวิธีน้ี ท  าไดโ้ดยการเผาชีวมวลท่ีอุณหภูมิ 105-110 oC   
น ้ าหนักท่ีหายไปคือความช้ืน   จากนั้นน ามาเผาในภาชนะปิดท่ีอุณหภูมิ 900 oC 
น ้ าหนกัท่ีลดลงคือ สารระเหย เช้ือเพลิงส่วนท่ีเหลือถูกน ามาเผาต่อท่ีอุณหภูมิ 750 oC 
ในสภาพเปิด  ส่วนท่ีถูกเผาไหมคื้อ ส่วนท่ีให้ความร้อน และส่วนท่ีเผาไหมไ้ม่หมดคือ
ข้ีเถา้ 

 

 การวเิคราะห์หาสัดส่วนของธาตุ (Ultimate  analysis)  ซ่ึงประกอบดว้ย 4  ธาตุหลกัคือ  
คาร์บอน  ไฮโดรเจน  ไนโตรเจน  และออกซิเจน  และธาตุอ่ืนๆท่ีมีสัดส่วนน้อยคือ  
ก ามะถนั  และคลอรีนส าหรับการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการน้ีเร่ิมจากการหาค่าธาตุคาร์บอน
และไฮโดรเจนโดยวิธีการเผา  ส่วนธาตุไนโตรเจน และก ามะถนัใช้กระบวนการเคมี  
นอกจากน้ีอาจมีการตรวจหาธาตุคลอรีนถา้มีปริมาณมากเพียงพอท่ีจะมีผลกระทบใน
การสันดาปในหมอ้ไอน ้า  ส่วนธาตุออกซิเจนไม่ท าการวเิคราะห์  แต่จะใชป้ริมาณส่วน
ท่ีเหลือจากการหาธาตุอ่ืนๆแลว้ 

 

ตวัอยา่งการวเิคราะห์โครงสร้างทางเคมีของชีวมวลบางชนิดแสดงรายละเอียดดงัตาราง
ท่ี 2.4   จะพบวา่ ชีวมวลแต่ละชนิดจะให้คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป หากสามารถปลูกพืชชีว
มวลในลกัษณะท่ีเป็นพืชพลงังานท่ีมีการหมุนเวยีนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยเลือกพืชท่ีมีผลผลิตมาก
และใหค้่าความร้อนสูงท่ีมีศกัยภาพเพียพอในการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีใชใ้นระดบัชุมชน อยา่งไร
ก็ตามอตัราการเจริญเติบโตของไมย้อ่มเป็นส่ิงท่ีส าคญัดว้ยเหตุน้ีการเลือกไมโ้ตเร็วเพื่อใช้เป็น
พืชพลงังานยอ่มมีความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้าจากชุมชนท่ีย ัง่ยนื 
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2.2   ไม้โตเร็วและปัจจัยในการเลอืกไม้โตเร็วเพือ่เป็นไม้เช้ือเพลงิ 

ลักษณะของไม้ท่ีจะน ามาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าควรเป็นไม้ท่ีสามารถ
เจริญเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็วและให้ค่าความร้อนจากการเผาไหมค้่อนขา้งสูง นิยามไมโ้ตเร็ว คือไมท่ี้มี
อตัราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงใน 1 ปี มากวา่ 4 cm. [8] หรือหากเป็นไมท่ี้ปลูกในลกัษณะสวนป่า
จะมีผลผลิตใน 1 ปี มากกวา่ 3.2 m3 /ไร่ [8] ปัจจุบนัการใชป้ระโยชน์จากการปลูกไมโ้ตเร็วในรูปแบบ
ของพลงังานทดแทนก าลงัไดรั้บความสนใจ เช่น การน ามาใชใ้นการหุงตม้ ผลิตกระแสไฟฟ้า หรือการ
ผลิตไอน ้ า ทั้งน้ีไมโ้ตเร็วท่ีเลือกใช้ส าหรับเป็นเช้ือเพลิงควรพิจารณาคุณสมบติัให้คลอบคลุมประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 2. 3  แสดงศกัยภาพ และเคมีของชีวมวลชนิดต่างๆ (ท่ีมา : มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีสุรนารี) 
 

ชีวมวล 
Proximate Value Ultimate Value  

Generic 
formula 

%MC %VM %Ash %FC HHV, 
(kJ/kg) 

%C %H %N %S %O 

ไมก้ระถินยกัษ ์ 0.63 81.00 1.78 16.59 15,910 47.55 6.55 0.38 0.01 45.51 CH1.64O0.72 
ไมย้คูาลิปตสั 1.14 79.00 2.64 17.22 15,414 48.93 8.05 0.52 0.02 42.48 CH1.96O0.65 
ไมก้ระถินเทพา 1.03 82.00 1.86 15.11 16,047 48.28 7.20 0.70 0.03 43.81 CH1.78O0.68 
เปลือกไมย้คูาลิปตสั 0.27 41.00 11.20 47.53 18,821 52.15 9.17 0.83 0.03 37.82 CH2.09O0.54 
ปีกไมย้างพารา 2.39 81.00 1.83 14.78 19,579 55.96 9.68 0.78 0.07 33.51 CH2.06O0.45 
ซงัขา้วโพด 2.23 81.00 1.38 15.39 15,580 48.09 7.45 0.38 0.01 44.07 CH1.84O0.69 
แกลบ 3.53 63.00 19.45 14.02 12,393 37.40 4.63 0.54 0.07 57.36 CH1.47O1.15 
กะลามะพร้าว 4.46 76.00 1.32 18.22 15,945 46.20 5.42 0.87 0.05 47.46 CH1.40O0.77 
ทางปาลม์ 1.62 76.00 4.72 17.66 14,777 47.94 7.63 0.63 0.03 43.77 CH1.89O0.69 
กะลาปาลม์ 7.26 75.28 2.20 15.26 10,126 48.10 8.41 0.51 0.04 42.94 CH2.08O0.67 
กากมนัส าปะหลงั 3.55 82.00 3.28 11.17 14,407 43.21 8.01 0.35 0.02 48.41 CH2.21O0.84 
เหงา้มนัส าปะหลงั 4.66 80.00 2.73 12.61 14,591 46.12 7.55 1.13 0.03 45.17 CH1.95O0.73 
เปลือกมนัส าปะหลงั 4.94 84.00 1.55 9.51 13,670 42.58 8.60 0.62 0.01 48.19 CH2.04O0.85 

 
 ผลผลิตต่อพื้นท่ี: การศึกษาปริมาณผลผลิตต่อพื้นท่ีของการปลูกไมโ้ดยเร็วส าหรับน ามาท า

มาใชป้ระโยชน์เป็นไมเ้ช้ือเพลิงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อใชใ้นการพิจารณาชนิดของไมโ้ตเร็วท่ีจะ
น ามาใชง้าน การศึกษาการปลูกไมโ้ตเร็วในประเทศอินเดียของ Singh และ Torky ในปี 
ค.ศ. 1994 ซ่ึงไดท้  าการทดลองเพื่อศึกษาปริมาณผลผลิตต่อพื้นท่ีของไมโ้ตเร็ว 3 ชนิด โดย
มีไมก้ระถินยกัษ ์ไมก้ระถินเทพา และยคูาลิปตสั คณะผูว้จิยัดงักล่าวท าการทดลองโดยปลูก
ไมท้ั้ง 3 ชนิดเป็นเวลา 8 ปีในระยะห่างระหวา่งตน้เท่ากนั คือ 0.6 x 0.6 m2 โดยหลงัจาก
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ปลูกไปแลว้ 4 ปี ท าการตดัเพื่อวดัปริมาณผลผลิตพบวา่กระถินยกัษใ์ห้ผลิตต่อไร่มากท่ีสุด 
ดงันั้นจากงานวจิยัดงักล่าวจึงเป็นการพิจารณาการเลือกชนิดของไมโ้ตเร็วจากปัจจยัผลผลิต
ต่อพื้นท่ี 

 อตัราการเติบโต: การศึกษาวิจยัเร่ืองอตัราการเติบและผลผลิตนั้นผูว้ิจยัหลายท่านจะ
ท าการศึกษาควบคู่ไปกบัผลผลิตต่อพื้นท่ี เช่น งานวิจยัของ Velez และ Valle ในปี 2007  
งานวิจัยดังกล่าวศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของกระถินเทพาในประเทศ
โคลมัเบีย วิธีการศึกษาจะหาความสัมพนัธ์ของปริมาตรของล าตน้เหนือพื้นดินของกระถิน
เทพา กบัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางล าตน้ โดยสร้างเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และยงั
ท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนด้วย เช่น ระยะห่างระหว่างตน้ เป็นตน้ ผลการทดสอบนั้นพบว่า
ภายในระยะเวลา 3 ปี นั้นไมก้ระถินเทพามีความสูงเฉล่ียถึง 13.69 m. มีความความผดิพลาด 
1.39 m. ในขณะท่ีเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ียของกระถินเทพาคือ 12.4 cm. มีค่าความผิดพลาด 
1.37 cm. โดยจากงานวิจยัดงักล่าวน้ีการปลูกไมโ้ตเร็วชนิดเดียวกนัในพื้นท่ีเดียวกนัแต่มี
การเปล่ียนแปลงระยะห่างระหวา่งตน้นั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อขนาดของล าตน้ซ่ึงมี
ผลต่ออตัราการเจริญเติบโตของไมโ้ตเร็วชนิด 

 สภาพความเหมาะสมทางภูมิอากาศและดิน ไมโ้ตเร็วแต่ละชนิดมีความตอ้งการปริมาณ
น ้ าฝนและชนิดของดินต่างกนัดงันั้นการท่ีจะไดผ้ลผลิตท่ีเพียงพอปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึง 
คือการคดัเลือกพนัธ์ุไมโ้ตเร็วในการปลูกจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของ
พื้นท่ีท่ีใช้ในการปลูก อีกทั้งควรเป็นไมท่ี้สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆ 
กันไปได้ นอกจากน้ียงัต้องพิจารณาถึงโรคของไม้โตเร็วและแมลงศัตรูพืช เน่ืองจาก
ผลกระทบทั้งสองอยา่งมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและผลิตของไมโ้ตเร็วดว้ย 

 ลกัษณะการปลูกและการบ ารุงรักษา: นอกจากนั้นลกัษณะการปลูก และการดูแลรักษาควร
ท าไดไ้ม่ยุง่ยาก กลา้ท่ีปลูกควรคุณสมบติัท่ีดี เพื่อให้อตัราการอยูร่อดสูง มีความทนทานต่อ
แมลงศตัรูพืช และรา อีกทั้งลกัษณะทัว่ไปของพนัธ์ุไมค้วรเป็นไมท่ี้สามารถงอกภายหลงั
การตดั เน่ืองจากการตระเตรียมพื้นท่ีการปลูกตอ้งการลงทุนมาก  

 ค่าความร้อน:ไม้โตเร็วท่ีน ามาใช้ในรูปแบบเช้ือเพลิงพลังงาน ปริมาณค่าความร้อนท่ี
เพียงพอกบัความตอ้งการ ท่ีจะใช้เป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตพลงังานทั้งในรูปแบบ
ไฟฟ้า และความร้อน 

 รูปแบบประโยชน์การใช้งานอ่ืนๆ:  ไมโ้ตเร็วนอกจากจะใชง้านเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้าได้นั้นยงัสามารถใช้งานในส่วนอ่ืนได้อีก เช่นการใช้ในการก่อสร้าง ใบ
สามารถเป็นอาหารได้ทั้ งคนและสัตว์ เช่นไม้โตเร็วจ าพวกกระถิน และการใช้ท ายา
สมุนไพร เช่น สะเดาชา้ง 
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ดว้ยเหตุผลท่ีส าคญัดงักล่าวทางโครงการวจิยัจึงไดร้วบรวมขอ้มูลพนัธ์ุไมโ้ตเร็วท่ีน่าสนใจ ต่างๆ ดงัน้ี 
 

2.2.1  กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis Cunn.) 
ช่ือเรียกทัว่ไป   :  กระถินเทศ กระถินป่า กระถินพิมาน 
ช่ือทางพฤกษศาสตร์ :  Acacia 
ช่ือภาษาองักฤษ  :  Acacia farnesiana , A.harmandiaa, A.tomentosa 
ลกัษณะทัว่ไป   :    กระถินณรงค์เป็นไมท่ี้มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีความสูง    
8 m. ถึง 20 m. ข้ึน อยูก่บัสภาพทอ้งท่ีและสภาพภูมิอากาศ มีก่ิงกา้นสาขามาก ในสภาพพื้นท่ี
แล้งจะมีล าต้นคดงอแตกก่ิงก้านมาก แต่ในสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสม จะมีล าต้นตรงมี
เส้นผา่ศูนยก์ลางถึง 80 cm. และความสูงถึง 30  m. กระถินณรงคเ์ป็นพนัธ์ุไมท่ี้ไม่ผลดัใบ จึง
เห็นใบเขียวชอุ่มอยูต่ลอดปี มีใบเป็นพุ่มหนา เรือนยอดแผก่วา้ง แตกก่ิงกา้นสาขามาก และมกั
แตกก่ิงท่ีส่วนล่างล าตน้ ดอกของกระถินณรงคมี์กล่ินหอมจึงนิยมปลูกเป็นไมใ้ห้ร่ม และไม้
ประดบัตามท่ีชุมชนสาธารณะ แต่ถา้ไดมี้การคดัเลือกพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะดีมาปลูกก็จะสามารถ
ปลูกกระถินณรงคเ์ป็นสวนป่าเพื่อการใชป้ระโยชน์เน้ือไมแ้ปรรูปได ้

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี   2.5   ลกัษณะดอก ใบ และล าตน้กระถินณรงค์ 
 

ค่าความร้อน  : 16.72 MJ/kg[1] 
ปริมาณการผลิตต่อไร : 41.47 ton/ไร่ (ระยะปลูก 2x2 m. จ านวน 400 ตน้/ไร่)[1]  

 

 กระบวนการขยายพนัธ์ุ 
การเตรียมพืน้ที่ปลูก การเตรียมพื้นท่ีปลูกกระถินณรงคก์็มีวิธีการคลา้ยๆ กบัการปลูก

ไมป่้าทัว่ไปคือ พื้นท่ีท่ีจะปลูกควรเก็บเผาเศษไมก่ิ้งไมใ้ห้หมด หากมีไมใ้หญ่ลม้นอนอยู ่ก็ควร
จะชกัลากออกไป ถา้สามารถท่ีจะไถพรวนเป็นการท าให้ดินร่วนซุยเหมาะแก่การเจริญเติบโต
ของกลา้ไมก้ระถินณรงค์ และเป็นการป้องกนัวชัพืชภายหลงัการปลูกอีกดว้ย ท าให้กลา้ไม้
กระถินณรงคมี์โอกาสไดรั้บแสง และเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วในระยะแรก 
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การปลูก 
 ปักหลกัไม่ไผ่หรือโรยปูนขาวตามระยะปลูกท่ีตอ้งการเพื่อใช้หมายท่ีปลูก เพื่อ

ความสะดวกในการตรวจสอบอตัราการรอดตายและปลูกซ่อมในภายหลงั 
 เตรียมหลุมก่อนปลูกโดยขดุหลุม ใหมี้ขนาดโตกวา่ถุงบรรจุกลา้ไม ้และใส่ปุ๋ยคอก

หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์รองกน้หลุมก่อนปลูก เพื่อปรับสภาพดิน เวลาน ากลา้ไมไ้ป
ปลูกตอ้งฉีกถุงท่ีบรรจุกลา้ไมเ้สียก่อน  

 วางกลา้ไมล้งในหลุมแลว้กลบดินให้เต็มหลุมและกดดินให้แน่นพอประมาณ การ
ก าหนดระยะปลูกส าหรับไมก้ระถินณรงค ์ ถา้ตอ้งการปลูกเพื่อตอ้งการใชเ้ป็นไม้
ฟืนหรือเผา่ถ่านควรปลูกระยะ 2x2 m. เม่ือปลูกไปได ้1 – 2 เดือนแลว้  
 

 
 
 
 

                        
 

รูปท่ี   2.6  การเตรียมพื้นท่ีและตน้กลา้ในการปลูกกระถินณรงค ์
(ท่ีมา : http://www.rakbankerd.com) 

 

 ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกกระถินณรงค์ 
(ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนการปลูกกระถินณรงคใ์นประเทศไทยยงัไม่มีผูร้ายงานไว ้) 

 

5.1.3   การดูแลรักษา 
การบ ารุงรักษาภายหลงัการปลูกเสร็จแลว้ คือ ในปีแรกจะตอ้งคอยดูแลไม่ให้กลา้ไมถู้ก

วชัพืชข้ึนปกคลุม โดยใหด้ายวชัพืชเม่ือเห็นวา่วชัพืชเร่ิมจะโตข้ึนปกคลุมกลา้ไม ้เม่ือส้ินฤดูแลว้
ควรดายอีกคร้ังหน่ึงเป็นการก าจดัเช้ือเพลิงท่ีอาจจะก่อให้เกิดไฟไหมส้วนป่าได้ ถ้าสวนป่า
กระถินณรงคไ์ดรั้บการดูแลเอาใจใส่ดว้ยวิธีการดงักล่าวมาแลว้ ตน้ไมจ้ะเจริญเติบโตไดอ้ยา่ง
รวดเร็วมาก ส าหรับในปีต่อๆ ไป การดูแลก็จะลดลงไปเน่ืองจากตน้กระถินณรงคเ์จริญเติบโต 
เรือนยอดแผก่วา้งปกคลุมพื้นท่ีจนวชัพืชข้ึนไดน้อ้ย ส่ิงท่ีควรค านึงถึงอีกประการหน่ึงก็คือ การ
สร้างแนวกนัไฟรอบๆ แปลงปลูกโดยการไถหรือถางรอบๆ บริเวณแปลงปลูกป้องกนัการ
ลุกลามของไฟจากท่ีอ่ืนเขา้สู่แปลงปลูกกระถินณรงค ์

 

http://www.rakbankerd.com/
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 ความเหมาะสมในการปลูกกระถินณรงค์ 
เน่ืองจากกระถินณรงคเ์ป็นไมต่้างประเทศ และเราสามารถปลูกไดใ้นทุกทอ้งท่ีของ

ประเทศ จึงพบเห็นกระถินณรงค์อยู่ทัว่ไป แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระถินณรงค์ปลูกใน
ลกัษณะของไมใ้ห้ร่มเงาตามท่ีสาธารณะหรือตามริมถนนหนทาง กรมป่าไมไ้ดท้  าการทดลอง
ปลูกกระถินรณรงค์ในรูปแบบของสวนป่าตามทอ้งท่ีต่างๆ ของประเทศไทย สามารถท่ีจะ
สรุปผลการเจริญเติบโตของไมก้ระถินณรงค์ ไดด้งัตารางท่ี2.5 1 จะเห็นไดว้า่ไมก้ระถินณรงค์
สามารถเติบโตไดทุ้กภาคของประเทศไทย และในปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียในช่วงตั้งแต่ 600 – 2000 
mm. อตัราการเจริญเติบโตทางความสูงตั้งแต่ช่วง 1.9 – 3.74 m./ปี 

 

ตารางท่ี 2. 4 การเจริญเติบโตของกระถินณรงคแ์ต่ละพื้นท่ี [1] 
สถานท่ีปลูก อายุ

(ปี) 
ปริมาณน ้าฝน
เฉล่ีย(mm.) 

การเจริญเติบโตทาง
ความสูง(m.) 

อ าเภอเชียงยนื จ.มหาสารคาม 1 1,000-2,000 1.9 
อ าเภอเมือง จ.ราชบุรี 2 600-800 5.0 
อ าเภอโป่งน ้าร้อน จ.จนัทบุรี 2 1,300 5.0 
อ าเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ 2 1,000-1,200 3.5 
อ าเภอท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 3 1,200 9.0 
อ าเภอปักธงชยั จ.นครราชสีมา 4 1,000 14.9 

 

2.2.2   กระถินเทพา 
ช่ือเรียกทัว่ไป   :  กระถินเทพา 
ช่ือทางพฤกษศาสตร์  :  Acacia mangium Willd 
ช่ือภาษาองักฤษ  : Brown salwood 

 

  
รูปท่ี   2.7  ลกัษณะทัว่ไปของกระถินเทพา 

                                                 
1 http://www.rakbankerd.com 
 

http://www.rakbankerd.com/
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ลกัษณะทัว่ไป  :  กระถินเทพา เป็นพืชกระถินท่ีจะไม่มีใบแทแ้ต่จะมีใบเทียม (phyllode) ข้ึน
แทนคลา้ยกบักระถินณรงค ์ ใบเทียมน้ีมีลกัษณะเหมือนใบทัว่ๆไป เป็นใบเดียวมีเส้นใบขนาด
กนั และอาจมีขนาดโตถึง 25 x 10 cm. ลกัษณะน้ีท าใหก้ระถินเทพาดูแตกต่างจากไมช้นิดอ่ืนใน
วงศย์อ่ยเดียวกนั รวมทั้งกระถิน ชนิดอ่ืนๆดว้ย ในส่วนของเมล็ดกระถินเทพา มีการเรียงตวัไป
ตามยาวของฝัก โดยโยงติดอยูก่บัฝักดว้ยรก(funicle) สีส้มจดัเป็นไข ฝักเม่ือแก่เต็มท่ีจะแตกปริ
ตามตะเข็บ แลว้เมล็ดแก่ซ่ึงมีสีด าเปลือกแข็งมีขนาด 3-5 x 2-3 mm.จะห้อยติดตวัอยูก่บัใยสีส้ม
ภายในระยะไม่ก่ีวนัโดยเฉพาะถา้มีลมแรงใยจะหลุดออกจากฝักและเมล็ด ซ่ึงติดอยูก่บัใยจะร่วง
ลงสู่พื้นดิน ใยท่ีมีสีส้มจดัน้ีเป็นท่ีสนใจของสัตว ์ จ าพวกมดและนก ซ่ึงเป็นการกระจายพนัธ์ุ
ตามธรรมชาติ  
ค่าความร้อน  : 20.10 MJ/kg[3] 
ปริมาณการผลิตต่อไร : 13.99 ton/ไร่ (ระยะปลูก 3x3 m. จ านวน 169 ตน้/ไร่)[1] 

 

 การเตรียมพืน้ทีป่ลูกและการเพาะปลูก 
การเตรียมพืน้ทีป่ลูก 
การเตรียมพื้นท่ีปลูกจะใชว้ิธีเผาหญา้และตดัโคน ตน้ไมอ้อกหมด ในกรณีท่ีมีหญา้คา

ข้ึนอยูก่็ควรดายหญา้รอบๆหลุมอีกคร้ังหน่ึง ระยะปลูกท่ีเหมาะสมท่ีสุดยงัไม่เป็นท่ีทราบอยา่ง
แน่ชดั แต่ท่ีใชก้นัมากในปัจจุบนั คือ 3x3 m. 2 

การปลูก 
 ปักหลกัไม่ไผ่หรือโรยปูนขาวตามระยะปลูกท่ีตอ้งการเพื่อใช้หมายท่ีปลูก เพื่อ

ความสะดวกในการตรวจสอบอตัราการรอดตายและปลูกซ่อมในภายหลงั เตรียม
หลุมก่อนปลูกโดยขุดหลุม ให้มีขนาดโตกวา่ถุงบรรจุกลา้ไม ้ และใส่ปุ๋ยคอกหรือ
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์รองกน้หลุมก่อนปลูก เพื่อปรับสภาพดิน เวลาน ากลา้ไมไ้ปปลูก
ตอ้งฉีกถุงท่ีบรรจุกลา้ไมเ้สียก่อน  

 วางกลา้ไมล้งในหลุมแลว้กลบดินให้เต็มหลุมและกดดินให้แน่นพอประมาณ การ
ก าหนดระยะปลูกส าหรับไมก้ระถินณรงค ์ ถา้ตอ้งการปลูกเพื่อตอ้งการใชเ้ป็นไม้
ฟืนหรือเผา่ถ่านควรปลูกระยะ 2x2 m. เม่ือปลูกไปได ้1 – 2 เดือนแลว้3 

ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกกระถินเทพา 
(ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนการปลูกกระถินเทพาในประเทศไทยยงัไม่มีผูร้ายงานไว ้) 

                                                 
2 http://www.forest.go.th 
3 http://www.rakbankerd.com 

http://www.rakbankerd.com/
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 การดูแลรักษา 
การก าจดัวชัพืชไม่ให้ข้ึนปกคลุมกล้าไมจ้ะไม่ได้รับแสงอย่างเพียงพอ ท าให้การ

เจริญเติบโตชา้ลง ในท่ีท่ีมีหญา้คาข้ึนอยา่งหนาแน่นอาจจะตอ้งดายวชัพืชรอบๆ ตน้ให้สะอาด
ถึง 3 คร้ังในระยะ 5 เดือนแรก กล่าวคือ หลงัจากท่ีปลูกแลว้ 1.5,3 และ 5 เดือนตามล าดบั ไม่
ควรใช้ยาก าจัดวชัพืชเพราะอาจเป็นอนัตรายแก่ต้นไม้ หลังจากน้ีแล้วก็ปล่อยให้ต้นไม้
เจริญเติบโตเองได้ ซ่ึงเรือนยอดจะแผชิ่ดติดกนัภายใน 9 เดือน ถึง 3 ปี ข้ึนอยูก่บัความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การใหปุ๋้ยไม่ค่อยมีผลต่อการเจริญเติบโตมากนกั ตามปกติจึงไม่มีการใส่ปุ๋ยใน
ส่วนป่าท่ีปลูก อยา่งไรก็ตามหากพื้นท่ีปลูกมีสภาพดินไม่ดีก็ควรใส่ปุ๋ยฟอสเฟตปริมาณ 50 – 
100 กรัมต่อหลุม ตอนท าการปลูก 

 ความเหมาะสมในการปลูกกระถินเทพา 
การปลูกกระถินเทพามีความจ าเป็นจะตอ้งมีพื้นท่ีปลูกท่ีเหมาะสมโดยสภาพพื้นท่ีท่ี

เหมาะสมกบัการปลูกกระถินเทพาแสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 2.6 
 

ตารางท่ี 2. 5 สภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการปลูกกระถินเทพา4 
สภาพพ้ืนท่ี  อาย ุ

 (ปี)  
ปริมาตร 

2.3/hectare/ปี  
ความสูง 
 เฉล่ีย(ปี)  

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 
เฉล่ีย (cm.)  

ระยะปลูก 
(m.)  

พ้ืนท่ีป่าทัว่ไป (pH 4.5) 4  44.5  20.7  14.3  2.4 x 2.4  
พ้ืนท่ีป่าทัว่ไป 4  13.8  18.1  11.5  3 x 3  

13  - 25  27  2.4 x 2.4  

ทุ่งหญา้มีน ้ าท่วมเป็นคร้ังคราว 10  43.9  23  20  2.4 x 2.4  
ทุ่งหญา้ หนา้ดินแน่น เป็น
ทราย 

6  - 17  13.4  3 x 3  

ดินถูกชะพงัมาก  13  - 20  30  2.4 x 2.4  
หญา้คาหนาแน่น       

หญา้คาหนาแน่น  9  - 17  21  3 x 3  

 
 
 

                                                 
4 หิรัญ ขนัทองค า เรืองวุฒิ แจ่มวฒิุปรีชา และสุภาพงค ์แสงสนัต,์ ศกัยภาพพลงังานชีวมวล, กลุ่มพฒันาพลงังานชีวมวลและถ่านหิน  
(ไมโ้ตเร็ว),กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, กระทรวงพลงังาน. 

4  เจษฎา เหลืองแจ่ม, กระถินยกัษ,์ ฝ่ายวนวฒันวิจยั กองบ ารุง กรมป่าไม ้2533 
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2.2.3   กระถินยกัษ์5 
ช่ือเรียกทัว่ไป  :  กระถินไทย กระถินบา้น กระถินยกัษ ์กะเส็ด  

โคก ตอเบา สะตอเทศ ผกักา้นกิน ผกัหนองบก6  
ช่ือทางพฤกษศาสตร์ :  Leucaena Leucocephala (Lamk.) de Wit 
ช่ือภาษาองักฤษ : White popinac, Lead tree 
วงศต์ระกลู : Mimosaceae 

 

ลกัษณะทัว่ไป  :  กระถินยกัษเ์ป็นไมป้ระเภทถัว่ (Family leguminosae) บางสายพนัธ์ุเป็นไม้
ยืนตน้ แต่บางสายพนัธ์ุเป็นไมพุ้่ม เป็นไมข้นาดกลาง มีล าตน้เรียบ มีสีน ้ าตาล เปลือกบาง มีใบ
เป็นใบประกอบ และมีใบตลอดทั้งปี ดอกมีสีขาวเกิดรวมกนัเป็นจุก เม่ือแก่จะมีสีน ้ าตาล ฝักเกิด
เป็นกลุ่มๆ มีลกัษณะบางๆ แบน และตรง เม่ือแก่เต็มท่ีฝักเป็นสีน ้ าตาล โดยท่ีฝักมีความกวา้ง
ประมาณ 2 cm. ยาว 12 – 18 cm. แต่ละช่อจะมีจ านวน 15 – 20 ฝัก แต่ละฝักจะมีเมล็ดประมาณ 
15 – 30 เมล็ด ซ่ึงเมล็ดแก่จะมีสีน ้ าตาลรูปร่างแบนรี กวา้งประมาณ 3 – 4 mm. มีความยาว
ประมาณ 2 mm. ซ่ึงเจริญเติบโตไดดี้เกือบทุกภาคของประเทศไทย สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดใ้นระยะเวลาสั้นประมาณ 5 – 10 ปี ประโยชน์ของกระถินยกัษมี์มากมาย เช่น การน ามาใช้
เป็นอาหารสัตว ์ท าเช้ือเพลิง2 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี   2.8   ลกัษณะของกระถินยกัษ ์
 

ค่าความร้อน  :        15.91 MJ/kg [3]  
ปริมาณการผลิตต่อไร่ :        17.92 ton/ไร่ (ระยะปลูก 0.6x0.6 m. จ านวน) [20] 

                                                 
5  ไพร มทัธวรัตน์ กระถิน งานเรือนปลูกพืชทดลอง ฝ่ายปฏิบติัการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน จ.

นครปฐม ท่ีมา http://clgc.rdi.ku.ac.th/resource/herb/white_popinac/acacia.html, 2550 
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 กระบวนการขยายพนัธ์ุ 
การขยายพนัธ์ุของกระถินยกัษ ์สามารถสืบพนัธ์ุได ้2 แบบ คือการสืบพนัธ์ุแบบอาศยั

เพศ และไม่อาศยัเพศ โดยการขยายพนัธ์ุแบบอาศยัเพศสามารถท าไดด้ว้ยการใช้เมล็ด นิยมใช้
กันอย่างแพร่หลาย ใช้กับการปลูกสร้างส่วนป่า และในโครงการปรับปรุงพนัธ์ุไม้ ปัจจัย
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ด ไดแ้ก่ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ความช้ืน แสงสว่าง และ
ปริมาณแก๊สท่ีเพียงพอ แต่การขยายพนัธ์ุแบบอาศยัไม่อาศยัเพศ จะเป็นการขยายพนัธ์ุโดยการ
น าส่วนหน่ึงส่วนใดของพืชไปใช้ในการขยายพนัธ์ุ วิธีน้ีเหมาะสมกับการขยายพนัธ์ุท่ีไม่
สามารถใชเ้มล็ดได ้ ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธีดว้ยกนั ไดแ้ก่ การตอนก่ิง การต่อก่ิง การติดตา 
การปักช า เป็นตน้ 

 การเตรียมพืน้ทีป่ลูก การปลูก และระยะปลูก 
การเตรียมพื้นท่ีจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องค านึงเป็นพิเศษ ในส่วนของการปลูกต้นไม้

ธรรมดาก็ฝังตน้ไมใ้ห้ลึกลงไปถึงราก โดยให้คอรากนั้นอยู่ใตร้ะดบัพื้นของระดบันั้น หรือให้
ต ่าลงเล็กนอ้ย ก่อนจะปลูกก็ตอ้งเตรียมกลา้ไมก่้อน กลา้กระถินยกัษเ์ตรียมโดยน าเมล็ดเพาะใน
แปลงเพาะ แลว้ยา้ยลงในถุงข าขนาด 10.16 x 15.24 cm. ท่ีบรรจุดินร่วนไวห้รือใชเ้มล็ดท่ีแช่ใน
น ้ าร้อน 10 –20 min แลว้หยอดลงไปถุงพลาสติก ตน้อ่อนของกระถินยกัษใ์ชเ้วลาในการงอก
ประมาณ 3 – 4 วนั จึงยา้ยมาปลูกในแปลง ส าหรับการดูแลรักษาจะเร่ิมตน้ในการบ ารุงรักษา รด
น ้า ใส่ปุ๋ย โดยใชสู้ตร 15 – 15 – 15 ละลายน ้ารดทิ้งไว ้6 เดือน 

 ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกกระถินยกัษ์ 
ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเพาะปลูกกระถินยกัษ์สามารถสรุปค่าใช้ท่ีจะใชใ้น

การค านวณตน้ทุนการปลูกไดด้งัตารางท่ี 2.7 แต่อยา่งไรก็ตามขอ้มูลท่ีไดอ้า้งอิงถึง เป็นขอ้มูลท่ี
ไดเ้ก็บรวบรวมเม่ือปี 2533 ดงันั้นการจะน ารายละเอียดของขอ้มูลไปใชเ้ปรียบเทียบในการปลูก
กระถินยกัษอ์าจจะตอ้งค านึงถึงค่าเงินท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนัร่วมดว้ย 

 การดูแลรักษากระถินยกัษ์ 
กระถินยกัษ์เม่ือปลูกใหม่ควรดูแลไม่ให้สัตวเ์ล้ียงมากิน นอกจากน้ีหนูยงัเป็นศตัรูตวั

ส าคญัต่อตน้กลา้ พื้นท่ีเพาะปลูกจึงตอ้งเป็นพื้นท่ีโล่งเตียน และดายวชัพืชอยู่เสมอ ในฤดูฝน
ควรมีการปลูกซ่อมแซมส่วนท่ีตายไป ปกติอตัราการรอดตายของกระถินยกัษ์จะสูง หากเป็น
พื้นท่ีไม่สมบูรณ์ควรใช้ปุ๋ย 15 – 15 – 15 เม่ืออายุ 1 ปี โดยใชป้ระมาณ 100 กรัมต่อตน้ 
นอกจากนั้นควรดูแลเน่ืองจากกระถินยกัษมี์สารมิโนซินเป็นส่วนประกอบอยู ่ซ่ึงเป็นตวัควบคุม
ตามธรรมชาติต่อการตา้นทานโรคและแมลงอยู่แลว้ ซ่ึงพบว่าเม่ือละลายสารมิโนซิน 0.1 – 
0.3% พน่ลงไปในแมลงจ าพวกเพล้ียตาย 49 – 93% โรคและแมลงของกระถินยกัษ ์ไดแ้ก่ 
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 พวกแมลง ไดแ้ก่ดว้งเจาะเมล็ด ซ่ึงจะเขา้ไปท าลายฝักอ่อน และกินเมล็ดท่ีก าลงั
เจริญเติบโต 

 พวกแบคทีเรีย ชอบท าลายล าตน้และใบของตน้กลา้ ซ่ึงอาจท าลายฝักท าให้เกิดเป็น
แผล เป็นผลใหเ้มล็ดเน่าได ้

 พวกเช้ือราต่างๆ โรคเน่าคอดิน เกิดข้ึนกบักลา้ไม ้ในเรือนเพาะช า ซ่ึงจะเป็นตวั
ท าลายเมล็ดกระถินยกัษท่ี์ก าลงังอกดว้ย  

 พวกสัตวอ่ื์นๆ กล้าของกระถินทุกสายพานพนัธ์ุ ล้วนเป็นอาหารของของสัตวท่ี์
ไม่ไดเ้ล้ียง โดยเฉพาะช่วงยงัเล็กอยู ่

 

   ตารางท่ี 2. 6  ตน้ทุนการเพาะปลูกกระถินยกัษต่์อไร่ [1] 
รายการ ปีท่ี 

1 2 3 4 5 
ก.ตน้ทุนแปรผนั 
1.  ค่าแรงงานในการปลูกและบ ารุงรักษา 
1.1 เตรียมดิน 
1.2 ปลูก 
1.2.1 วางแนว 
1.2.2 ปลูกและปลูกซ่อม 
1.3 ดายหญา้และพรวนดิน 
1.4 ใส่ปุ๋ย 
2. ค่าวสัดุ 
2.1 ค่าเมลด็พนัธ์ุ 
2.2 ค่าปุ๋ย 
2.3 ค่าเช้ือไรโซเบียม 
3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
ข. ตน้ทุนคงท่ี  
ค่าใชท่ี้ดิน 

995 
550 
150 
240 
90 

150 
100 
60 

300 
30 

260 
10 

145 
145 
360 
360 

390 
190 

- 
30 
- 

30 
100 
60 
120 

- 
120 

- 
80 
80 
360 
360 

357 
160 

- 
- 
- 
- 

100 
60 
120 

- 
120 

- 
77 
77 
360 
360 

357 
160 

- 
- 
- 
- 

100 
60 
120 

- 
120 

- 
77 
77 
360 
360 

357 
160 

- 
- 
- 
- 

100 
60 

120 
- 

120 
- 

77 
77 

360 
360 

ตน้ทุนรวมต่อไร่ 1355 750 171 171 171 
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 ความเหมาะสมในการปลูกกระถินยกัษ์ 
กระถินยกัษ์สามารถข้ึนได้ในดินท่ีเป็นกลาง หรือดินท่ีเป็นหินปูน ความสูงจาก

ระดบัน ้ าทะเลต ่ากวา่ 500 m. และบริเวณท่ีมีฝนตกประมาณ 600 – 1700 mm./ปี สภาพความ
เป็นกรดด่างของดินมีลกัษณะเป็นกลาง มีค่า pH ประมาณ 5.5 ข้ึนไป 

กระถินยกัษ์สามารถใช้ประโยชน์จากใบเพื่อเป็นอาหารสัตว์7 เน่ืองจากใบกระถินมี
คุณค่าทางอาหารสูงคือมีโปรตีนอยู ่25-34% สามารถน าเล้ียงโคกระบือได ้โดยจะช่วยให้เน้ือ
ส าหรับพนัธ์ุเน้ือและใหน้มส าหรับพนัธ์ุนม หากน าใบกระถินไปเล้ียงไก่จะช่วยใหไ้ข่ไก่มีสีแดง
และช่วยให้อตัราส่วนการฟักไข่ออกมาเป็นตวัเพิ่มสูงข้ึน แต่การน าใบกระถินยกัษ์มาใช้เล้ียง
สัตวค์วรควบคุมอยู่ในประมาณท่ีเหมาะสมและให้สลบักบัอาหารชนิดอ่ืนด้วย เน่ืองจากใบ
กระถินโดยทัว่ไปนั้นจะมีสารพิษ ไมโมซีน (mimosene) (ส าหรับกระถินยกัษ์มีผสมอยู่ 2%)
หากได้รับในปริมาณมากติดต่อกันมีผลต่อการเจริญเติบของสัตว์กระเพาะเดียว เช่น สุกร 
กระต่าย ฯลฯ นากจากน้ีสารพิษดงักล่าวจะท าให้สัตวข์นร่วงและอาจเป็นโรคคอหอยพอก ใน
กรณีของสัตวปี์กนั้นจะท าให้ไข่ไม่ฟักออกมาเป็นตวั ผลผลิตใบแห้งของกระถินยกัษ์จะได้
ประมาณ 3-ton/ไร่/ปี (ราคาขายอยูท่ี่ 6-7 บาท/kg) ท าให้ปีหน่ึงจะมีรายไดป้ระมาณ 18,000-
21,000 บาท/ไร่8 นอกจากน้ีใบของกระถินยงัมีแร่ธาตุอ่ืนเช่น จากผลการทดลองในอาวาย ปลูก
กระถินยกัษพ์ื้นท่ี 1 hectare น าใบของกระถินยกัษท์ั้งปีมาหาสารอาหารพบวา่มีฟอสฟอรัสอยู ่44 
kg โปรแตสเซียม 187 kg ฯลฯ โดยสามารถน าใบกระถินมาท าเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อช่วยบ ารุงดิน
ได้9 การปลูกกระถินยกัษเ์ป็นการเพิ่มแร่ธาตุลงในดิน เพราะกระถินยกัษส์ามารถตรึงไนโตรเจน
ได ้50 kgของไนโตรเจน/ hectare หรือคิดเป็นแอมโมเนียมซลัเฟตได ้ประมาณ 2,500กิโลกรัม/ 
hectare/ปี หากท าการค านวณเป็นไร่จะไดป้ระมาณ 80-90 kg ของไนโตรเจนต่อไร่ และคิดเป็น
เงินไดป้ระมาณ 1,600 บาท 

 

2.2.4 สะเดาช้าง 
 ช่ือเรียกทัว่ไป : สะเดาชา้ง 
ช่ือพื้นเมือง : กว้ยก่ี (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน), กางข้ีมอด ยม 

หิน (เชียงใหม่), ไก่ (ก าแพงเพชร), ขางชา้ง  

                                                 
7 กระถินยกัษท์างเลือกของการปลุกป่า,วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร ,ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1และ2 พฤษภาคม 2533  
8 กระถินยกัษ,์ ณรงค ์โฉมเฉลา, วารสานวิทยาศาสตร์เกษตรปีท่ี 13 เล่มท่ี 2 มีนาคม 2523 
9 การปลูกกระถินยกัษช่์วยบ ารุงดินและป่าทดแทน, สมาน รวยสูงเนิน, ฝ่ายวิจยั กรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ขางแดง (ล าปาง), แดงน ้า พระเจา้หา้พระองค ์
(ล าปาง, แพร่), สะเดาชา้ง (ปราจีนบุรี), แสงตะล่อน 
หอนนาค (เลย) 

ช่ือทางพฤกษศาสตร์ : Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs 
ช่ือภาษาองักฤษ : Pink Cedar, Red Cedar, Shingle Tree 
วงศต์ระกลู   : Meliaceae 
 
ลกัษณะทัว่ไป :  จดัเป็นไมโ้ตเร็วท่ีข้ึนปะปนอยูก่บัไมช้นิดต่างๆ จดัเป็นไมย้ืนตน้ไม่ผลดัใบ
ขนาดใหญ่ ในธรรมชาติท่ีพบเห็นสูงถึง 30 – 40 m. เปลือกเรียบ สีขาวอมเทา เปลือกชั้นในสี
น ้ าตาล ก่ิงอ่อนและยอดอ่อนมีขนนุ่มสีน ้ าตาลอมเหลือง ล าตน้อ่อนเปลือกเรียบสีน ้ าตาลแดง 
เม่ือตน้อายุมากเปลือกท่ีออกเป็นสีเทาเม่ืออยู่ในร่ม แต่จะเป็นสีน ้ าตาลเม่ืออยู่กลางแจง้และ
เปลือกจะแตกมากกวา่อยูอ่ยูใ่นร่ม โดยแตกเป็นแผน่ยาวติดกบัล าตน้ เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนขา้ง
โปร่ง ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลบั กวา้ง 10 – 25 cm. ยาว 20 – 60 cm. กา้นใบ
ประกอบยาว 5 – 20 cm. มีขนนุ่มสีน ้าตาลอมเหลือง แยกแขนงตรงขา้มกนั 3 – 5 คู่ แต่ละแขนง
มีใบยอ่ย 4 – 9 คู่ รูปไข่ถึงรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กวา้ง 2 – 7 cm. ยาว 2 – 15 cm. ปลายเรียว
แหลม โคนค่อนขา้งเบ้ียว ใบแก่ดา้นบนเกล้ียง ดา้นล่างมีขนนุ่มสั้นๆ กา้นใบย่อยสั้น ช่อดอก
ออกท่ีปลายก่ิง ยาว 20 – 25 cm. เส้นผา่นศูนยก์ลางดอกประมาณ 1 cm. กลีบเล้ียงรูปถว้ย ยาว 3 
– 4 mm. ปลายจกั 5 แฉก มีขนนุ่ม กลีบดอก 5 กลีบ สีเขียว ยาวประมาณ 1cm. มีขนนุ่ม เกสร
เพศผู ้5 อนั กา้นชูอบัเรณูยาวประมาณ 3 เท่าของกลีบเล้ียง ปลายกา้นสีแดง รังไข่มีออวุล 15 – 
20 เม็ด ฝักค่อนขา้งแบน กวา้ง 1 – 2 cm. ยาว 8 – 15 cm. คอดเล็กนอ้ยเป็นตอนๆ รอยประสาน
ดา้นบนเป็นสันกวา้ง 3 – 5 mm. ยาวตลอดทั้งฝัก กา้นผลยาว เมล็ดสีน ้าตาล แบน 

 

     
รูปท่ี   2.9   ลกัษณะของสะเดาชา้ง 

(ท่ีมา : http://www.forest.go.th/Private/tiam1.htm) 
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ค่าความร้อน  : 16.72 MJ/kg[1] 
ปริมาณการผลิตต่อไร : 69.89 ton/ไร่ (ระยะปลูก 2x2 m. จ านวน 400 ตน้/ไร่) [1] 

 

   
รูปท่ี   2.10   ลกัษณะใบ และดอกของสะเดาชา้ง 

(ท่ีมา : http://www.forest.go.th/Private/tiam1.htm) 

 

 กระบวนการขยายพนัธ์ุ 
สะเดาช้างขยายพนัธ์ุไดง่้ายดว้ยการใช้เมล็ดในการขยายพนัธ์ุ ซ่ึงปกติสะเดาช้างจะ

ให้ผลสุกประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ในการขยายพนัธ์ุนั้นจะใชเ้มล็ดสุกมาแช่
น ้าแลว้ขย  าใหเ้ปลือกและเน้ือหลุดออกเหลือแต่ส่วนเมล็ด แลว้น าเมล็ดไปผึ่งลมให้แห้งในท่ีร่ม 
ในกระบวนการขยายพนัธ์ุสะเดาช้างจะเร่ิมจากการเตรียมพื้นท่ีในการเพาะปลูกเพื่อเตรียมตน้
กลา้ พื้นปลูก และการปลูก 

 

  
รูปท่ี 2. 11 ลกัษณะการเพาะตน้กลา้ของสะเดาชา้ง 

(ท่ีมา : http://www.forest.go.th/Private/tiam1.htm) 
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 การเตรียมพืน้ทีป่ลูก 
สะเดาชา้งสามารถเจริญเติบโตไดท้ั้งในพื้นท่ีราบและท่ีราดเชิงเขา ท่ีมีดินร่วนปนทราย

มีการระบายน ้ าดี ซ่ึงพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส่วนใหญ่จะอยูท่างภาคใตข้องประเทศไทย ดงันั้นพื้นท่ี
ปลูกทางภาคใตจึ้ง เหมาะสมมากกวา่ภาคอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามหากตอ้งการปลูกในพื้นท่ีภาคอ่ืน
ควรเลือกพื้นท่ีและลกัษณะภูมิอากาศท่ีใกลเ้คียงกบัภาคใต ้ ซ่ึงจากการส ารวจพบวา่ สะเดาชา้ง
ไม่ชอบพื้นท่ีลุ่มท่ีมีน ้ าขงันานๆ หรือดินแบบดินลูกรังซ่ึงจะท าให้อตัราการเจริญเติบโตไม่ดี
เท่าท่ีควร ส าหรับการเตรียมพื้นเพื่อปลูกสะเดาชา้งนั้นสามารถท าไดห้ลายวิธีความเหมาะสม 
โดยควรท าการไถพรวนและไถปรับพื้นท่ี เพื่อป้องกนัการเกิดการชะลา้งหนา้ดิน พื้นท่ีท่ีเป็นท่ี
ราบควรไถพรวนและยกร่องก่อนปลูก แต่บางพื้นท่ีอาจจะเพียงแค่ขุดหลุมปลูกและก าจดัวชัพืช
รอบหลุมท่ีจะปลูก 

 การปลูก 
สามารถท าไดท้ั้งแบบเมล็ด แบบกลา้เปลือยราก และกลา้ถุง แต่วิธีท่ีนิยมปลูกกนัไดแ้ก่

การปลูกดว้ยกลา้ถุง โดยวธีิการน้ีสามารถแบ่งออกได ้2 ชนิดตามอายุของกลา้คือ กลา้ช าถุงคา้ง
ปี และ กลา้ถุงขนาดเล็ก โดยท่ีทางภาคใตจ้ะปลูกกนัประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 
ช่วงเวลาการปลูก เหมาะสมในช่วงฤดูฝนจนถึงกลางฤดูฝน โดยกลา้อายุคา้งปีเหมาะสมในการ
ปลูกในตน้ฤดูฝน และกลา้ถุงขนาดเล็กควรปลูกช่วงกลางฤดูฝน ขอ้ดีของการปลูกดว้ยกลา้คา้ง
ปีคือ แมภู้มิอากาศจะแห้งแลง้แค่ไหนสะเดาก็ยงัสามารถด ารงอยูไ่ด ้เพราะระบบรากแข็งแรง
สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ในขณะท่ีการปลูกดว้ยกลา้ถุงขนาดเล็กควรปลูกในช่วง
กลางฤดูฝน เพราะมีปริมาณฝนเหมาะสม 

 ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการเพาะปลูกสะเดาช้าง 
ค่าใชจ่้ายในการปลูกสร้างสวนสะเดาชา้ง ค่าใชจ่้ายในการปลูกสร้างสวนสะเดาชา้ง 

นบัตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ีจนถึงการปลูกเสร็จ โดยปลูกไร่ละ 400 ตน้ สามารถประมาณ
การไดด้งัน้ี (ขอ้มูลปี 2534 – 2535) [4] 

 การดูแลรักษาสะเดาช้าง 
หลงัจากการยา้ยกลา้ลงถุงช าแลว้ก็ตอ้งดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหต้น้กลา้แขง็แรง 
 การรดน ้ า ตอนยา้ยมาใหม่ควรให้น ้ าเช้าและเยน็ประมาณ 1 อาทิตย ์เพื่อเพิ่ม

ความชุ่มช้ืนของดิน จากนั้นให้วนัละคร้ัง เม่ือกลา้ไมร้อดตายแลว้ก็ให้น ้ าวนัเวน้
วนั 

 การให้ปุ๋ย กรณีท่ีเป็นกลา้ไมใ้นถุงช าไม่จ  าเป็นตอ้งให้ปุ๋ย เน่ืองจากยงัมีแร่ธาตุ
จากดินท่ีเตรียมไว ้สามารถเล้ียงกลา้ไดป้ระมาณ 4 – 6 เดือน แต่กากเตรียมเหงา้
ไมห้รือกลา้ไวป้ลูกแบบเปลือยราก การใส่ปุ๋ยมีความจ าเป็น โดยอาจใช้ปุ๋ยสูตร 
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20 – 20 – 20 ฉีดทางใบ โดยฉีดพน่ทุกๆ 7 – 14 วนั ถา้ใบเขียวเกินซ่ึงอาจเกิดจาก
การติดเช้ือใบเน่าควรใชปุ๋้ยทางดินสูตร 0 – 10 – 30 

 การก าจดัวชัพืช เพื่อป้องกนัการเบียดบงัแสง แย่งอาหาร ควรท าอาทิตยล์ะคร้ัง
เม่ืออายขุองกลา้ไม่เกิน 1 เดือน 

 

     
 

รูปท่ี 2. 12 การก าจดัวชัพืชและการไถแปร 
(ท่ีมา : http://www.forest.go.th/Private/tiam1.htm) 

 

 การตดัแต่งราก เพื่อป้องกนัรากท่ีออกจากถุงช า ฝังลึกลงไปในดิน โดยเร่ิมท า
การตดัรากเม่ือกลา้มีความสูงระหวา่ง 20 – 25 cm. 

 การคดัแยกกลา้ไม ้ควรมีการคดัแยกกลา้ท่ีไม่สมบูรณ์ ไปท าลาย เพื่อป้องกนัโรค
ระบาด 

 การปลูกซ่อม หากสะเดาช้างท่ีปลูกมีการตายในช่วงแรกควรท าการปลูกซ่อม 
โดยเร่ิมตั้งแต่ปลูกได ้1 – 2 เดือน และก่อนส้ินฤดูฝน ในปีท่ี 2 ควรปลูกซ่อม
ตั้งแต่ตน้ฤดูฝน และปลูกซ่อมอีกคร้ังก่อนส้ินฤดูฝนประมาณ 2 เดือน ซ่ึงควรใช้
กล้าค้างปี แต่หลังจากน้ีไม่ควรปลูกซ่อมเพราะจะท าให้ต้นสะเดาช้าง
เจริญเติบโตไม่ทนักบัตน้ท่ีปลูกไปแลว้ 

 

 ความเหมาะสมในการปลูกสะเดาช้าง 
สะเดาชา้งเป็นไมท่ี้มีการกระจายพนัธ์ุเฉพาะภาคใตข้องไทย เพราะมีการเจริญเติบโต

ไดดี้ในท่ีท่ีมีปริมาณน ้ าฝนประมาณ 1600 – 2000 mm./ปี หรือถา้ปริมาณน ้ าฝนนอ้ยกวา่น้ีก็ควร
อยูใ่นช่วงไม่ต ่ากวา่ 600 ถึง 1,400 mm./ปี สภาพของดินท่ีเหมาะสมควรเป็นดินร่วมปนทราย 
ซ่ึงสามารถระบายน ้าและอากาศไดดี้ 
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ตารางท่ี 2. 7 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเพาะปลูก [8] 
1.   กรณีเป็นพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม 

1.1 ใชร้ถแทรกเตอร์ตีนตะขาบไถปรับท่ี 
1.2 ค่าไถพรวน  
1.3 ราคากลา้ไม ้( กลา้ละ 3 บาท ไร่ละ 400 กลา้ ) เป็นเงิน 
1.4 ค่าขดุหลุมพร้อมปลูก 
1.5 ค่าปุ๋ยรองกน้หลุม ( ไร่ละ 8 กิโลกรัม ) เป็นเงิน 

รวมค่าใชจ่้าย 

 
1,400 บาท/ไร่ 
200 บาท/ไร่ 
1,200 บาท/ไร่ 
600 บาท/ไร่ 
60 บาท/ไร่ 
3,460 บาท/ไร่ 

2.   กรณีเป็นท่ีราบหรือท่ีนา 
2.1   ท่ีราบลุ่มน ้ าท่วมขงั 

2.1.1 ไถ่พรวนพร้อมยกร่อง 
2.1.2 ราคากลา้ไม ้
2.1.3 ค่าขดุหลุมพร้อมปลูก 
2.1.4 ค่าปุ๋ยรองกน้หลุม 

รวมค่าใชจ่้าย 
2.2 ท่ีราบน ้ าไม่ท่วมขงั 

2.2.1 ไถพรวน ไร่ละ 
2.2.2 ราคากลา้ไม ้ 
2.2.3 ค่าขดุหลุมพร้อมปลูก 
2.2.4 ค่าปุ๋ยรองกน้หลุม 
รวมค่าใชจ่้าย 

 
 
400 บาท/ไร่ 
1,200 บาท/ไร่ 
600 บาท/ไร่ 
60 บาท/ไร่ 
2,260 บาท/ไร่ 
 
400 บาท/ไร่ 
1,200 บาท/ไร่ 
600 บาท/ไร่ 
60 บาท/ไร่ 
2,060 บาท/ไร่ 

 

 การใชป้ระโยชน์ของสะเดาชา้งในลกัษณะอ่ืนๆ10  
สะเดาชา้งหรือสะเดาชนิดอ่ืนนั้นนอกจากการน าส่วนล าตน้มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงไดแ้ลว้

ยงัสามารถน าเอาส่วนอ่ืนมาท าประโยชน์ไดอี้กดว้ย เช่น  
ก)   การน ามาสกดัท าน ้ามนั เมล็ดของสะเดานั้นมีส่วนประกอบของน ้ ามนัอยูป่ระมาณ

ร้อยละ 40 หากสกดัออกมาจะสามารถใชเ้ป็นน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับตะเกียง และน ้ ามนัหล่อล่ืน
ในรถยนต ์

ข)   ท าปุ๋ย การผลิตปุ๋ยจากสะเดานั้นสามารถท าไดโ้ดยการน าเน้ือหุ้มเมล็ดซ่ึงขณะท่ีมี
การย่อยสลายตามธรรมชาตินั้นจะให้แก๊สมีเทนในปริมาณค่อนขา้งสูง นิยมเอามาท าปุ๋ยหมกั 
ส่วนใบและก่ิงนั้นน ามาท าปุ๋ยอินทรียจ์ะช่วยบ ารุงดินไดดี้ 

                                                 
10 ท่ีมา การปลูกป่า โครงพฒันาป่าชุมชน กรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ค)   สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช โดยสกดัสารจากเมล็ดมา สารดงักล่าวสามารถใชก้ าจดั
แมลงพวก เพล้ียอ่อน  เพล้ียกระโดดสีเขียวขา้ว จ้ิงหรีด ตัก๊แตน ฯลฯ  สารดงักล่าวเป็นสารพิษ
กบัแมลงแต่ไม่เป็นอนัตรายต่อคน 

 

2.2.5  ยูคาลปิตัส คามาลดูเลนซิส11 
ช่ือเรียกทัว่ไป : ยคูาลิปตสั คามาลดูเลนซิส 
ช่ือทางพฤกษศาสตร์  : Eucalyptus camaldulensis Dehn. 
ช่ือภาษาองักฤษ : Pink Cedar, Red Cedar, Shingle Tree 
วงศต์ระกลู   : Meliaceae 

 

ลกัษณะทัว่ไป:  ยคูาลิปตสัเป็นไมข้นาดใหญ่ มีความสูง 24 – 26 m. และอาจสูงถึง 50 m. ขนาด
เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 0.9 – 2.1 m. ล าตน้ตรง ก่ิงกา้นนอ้ย ใบ เป็นคู่ตรงขา้มเรียงสลบักนั 
ลกัษณะใบเป็นรูปหอก ขนาดของใบ 6.35 – 30.48 x 0.76 – 2.03 cm. กา้นใบยาว ใบสีเขียวอ่อน
ทั้งสองดา้น บางคร้ังมีสีเทา ใบ ยาว ห้อยลง เปลือก มีลกัษณะเรียบเป็นมนั มีสีเทาสลบัสีขาว 
และสีน ้ าตาลแดงเป็นบางแห้งสลบักนั เมล็ด ขนาดเล็กกวา่ 1 mm. สีเหลือง ผล มีลกัษณะคร่ึง
วงกลม ขนาด 0.51 –  0.76 x 0.51 –  0.76 cm. เมล็ดอ่อนจะมีสีเขียว และเม่ือแก่จะมีสีน ้ าตาล 
และ ลกัษณะเน้ือไม ้มีแกนสีน ้ าตาล ไมยู้คาลิปตสัท่ีแก่จะมีสีเข็มกว่าไมอ่้อน เน้ือไมมี้ความ
ถ่วงจ าเพาะประมาณ 0.6 – 0.9 ท าฟืนเผาถ่าน ถ่านไมย้คูาลิปตสัใชเ้ป็นเช้ือเพลิงติดไฟไดดี้ 

 

ค่าความร้อน  : 18.71 MJ/kg [1] 
ปริมาณการผลิตต่อไร : 30.74 ton/ไร่ (ระยะปลูก 2 x2 m. จ านวน 400 ตน้/ไร่) [1] 

 การเตรียมพืน้ทีป่ลูก 
 สภาพดินท่ีแหง้แลง้ เช่น ดินลูกรัง ควรไถใหเ้สร็จประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ถึง

มีนาคม จากนั้นในช่วงเดือนเมษายนควรไถพรวน 2 คร้ัง เพื่อรอน าฝน จากนั้น
ไถพรวนอีกคร้ัง แต่ละพื้นท่ีท่ีจดัเตรียมควรขดุหลุมประมาณ 25 x 25 x 25 cm. 
ก่อนการปลูก 

 สภาพดินท่ีเป็นไร่ร้าง หรือพื้นท่ีกสิกรรมเก่า หรือพื้นป่าท่ีถูกเผาถางมาเป็น
เวลานานพื้นท่ีเหล่าน้ีจะมีปัญหาเก่ียวกบัวชัพืช 

 

                                                 
11 ครรชิต โล่ค  า และ พงษว์ฒิุชยั พงษย์ทุธา ความรู้เก่ียวกบัยคูาลิปตสั, เอกสารเผยแพร่ ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสริมการปลูกป่า 

กรมป่าไม ้พ.ศ. 2548  
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รูปท่ี   2.13   ลกัษณะของยคูาลิปตสั คามาลดูเลนซิส 

ท่ีมา http://vanapoom.com/uca.htm 
 

 กระบวนการขยายพนัธ์ุ12 
การปลูก ขนาดของกลา้ท่ีพอเหมาะในการยา้ยปลูกอายุประมาณ 3 – 5 เดือน สูงประมาณ 

25 – 40 cm. การปลูกควรเลือกปลูกหลงัจากฝนตกหนกั ซ่ึงระยะปลูก จะข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์
ในการใชง้าน เช่น 

 ปลูกเพื่อเป็นฟืนหรือถ่าน ให้ใชร้ะยะปลูก 1 x 2 m. หรือ 2 x 2 m. จะปลูกได ้
400 – 800 ton/ไร่ ในช่วงเวลา 2 – 3 ปี ก็สามารถตดัไมม้าขายใชท้  าเป็นฟืนหรือ
เผาถ่ายขายได ้

 

    
 

รูปท่ี 2. 14 ลกัษณะของยคูาลิปตสั คามาลดูเลนซิส 

                                                 
12 การเพาะปลูกและตดัตน้ไม ้ท่ีมา www.howproductsimpact.net 
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รูปท่ี   2.15   ลกัษณะของการเตรียมพื้นท่ีส าหรับการปลูกยคูาลิปตสั คามาลดูเลนซิส 
 

 ปลูกเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เฟอร์นิเจอร์ หรือส าหรับใช้ในการก่อสร้าง 
ควรใชร้ะยะปลูก 2 x 3, 2 x 4 หรือ 4 x 4 m. ซ่ึงจะปลูกได ้100 – 270 ton/ไร่ 

 

 ค่าใช้จ่าย – รายได้ในการปลูกและบ ารุงรักษา 
ในกระบวนการปลูกยคูาลิปตสั และการบ ารุงรักษามีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ

แสดงรายละเอียดดงัตาราง 2.9  
 

 การบ ารุงรักษายูคาลปิตัส คามาลดูเลนซิส 
 การก าจดัวชัพืช เน่ืองจากไมย้คูาลิปตสั คามาลดูเลนซิส มีความตอ้งการแสงและ

มีความสามารถในการแก่งแยง่กบัพวกวชัพืชในระยะแรกไดน้อ้ย ดงันั้นการดาย
วชัพืชอยา่งสม ่าเสมอจึงจ าเป็น 

 การป้องกันไฟป่า ซ่ึงเป็นตัวท าลายท่ีส าคัญอันหน่ึงต่อสวนป่า ดังนั้ นการ
ป้องกนัไฟป่าจึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น 

 การใส่ปุ๋ย เพื่อใช้ตน้ไมเ้จริญเติบโตดีข้ึน จึงควรใส่ปุ๋ยให้ตน้ไมบ้า้งในบางคร้ัง 
ซ่ึงอาจจะใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยเคมีก็ได ้ในการใส่ปุ๋ยนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพของดินท่ี
ปลูก 

 การริดก่ิง บางสายพนัธ์ุมีการแตกก่ิงตั้งแต่อายุยงัน้อย ท าให้เป็นพุ่ม หากผูใ้ช้
ตอ้งการท่ีล าตน้สูงเปลา ควรหมัน่ตรวจและริดก่ิงอยา่งสม ่าเสมอ 

 การตดัสางขยายระยะ ในกรณีท่ีปลูกตน้ไมมี้ระยะห่างน้อยเกินไป เม่ือตน้ไม้
เจริญเติบโตมากข้ึน ก็จะมีการเบียดบงัและแก่งแยง่กนัเอง ท าให้การเจริญเติบโต
ของตน้ไมเ้ป็นไปไม่ดีนกั 
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ตารางท่ี 2. 8 ค่าใชจ่้ายและก าไรสุทธิ จากระยะการปลูก 2 x 3 m. อาย ุ4 ปี6 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ความเหมาะสมในการปลูกยูคาลปิตัส คามาลดูเลนซิส 
ไมยู้คาลิปตสั คามาลดูเลนซิส สามารถเจริญเติบโตไดใ้นสภาพดินทุกรูปแบบ ตั้งแต่

ดินทรายท่ีแห้งแลง้ติดต่อกนัเป็นเวลานาน หรือในท่ีท่ีมีปริมาณน ้ าฝนนอ้ยกวา่ 650 mm/ปี รวม
ไปถึงพื้นท่ีท่ีมีดินเคม็ แต่จะไม่ทนทานต่อดินท่ีมีหินปูนสูง 

 

2.2.6   ขีเ้หลก็  
ช่ือเรียกทัว่ไป  :  ข้ีเหล็กบา้น (ภาคกลาง ล าปาง สุราษฎร์ธานี) ข้ีเหล็ก 

หลวง(เหนือ) ผกัจ้ีล้ี หรือข้ีเหละพะโดะ(แม่ฮ่องสอน)  
ยะหา(ปัตตานี) 

ช่ือทางพฤกษศาสตร์  :  Cassia siamea Lam.  
ช่ือภาษาองักฤษ  : Yellow cassia, minjri, muong, angkanh, Bombay  

blackwood, Kassof-tree, Cassod tree, Thai Copper Pog 
ลกัษณะทัว่ไป  :  เป็นไมเ้น้ือแข็ง มีค่าความถ่วงจ าเพาะเท่ากบั (Specific gravity) 0.6 – 0.813 
ความสูงเม่ือโตเต็มท่ี 8 – 18 m.14 ขนาดของไมเ้ป็นไมข้นาดปานกลาง จนถึงขนาดใหญ่มีใบ
เขียวตลอดปี ไม่ผลดัใบ เม่ือโตเต็มท่ีจะมีความสูงประมาณ 8 – 18 m. ระบบรากแผก่ระจาย ล า
ตน้ไม่ค่อยตรงเท่าไรนกัเปลือกบางเรียบมีสีเทาปนน ้ าตาลหรือเขียวปนเทา เม่ือแก่เปลือกนอก

                                                 
13 อ านวย คอวอนิช,ไมโ้ตเร็วและ แนวคิดเก่ียวกบัการปลูกสร้างสวนป่าในประเทศไทย, สมาคมป่าไมแ้ห่งประเทศไทย. 
14 หิรัญ ขนัทองค า เรืองวุฒิ แจ่มวฒิุปรีชา และสุภาพงค ์แสงสนัต,์ ศกัยภาพพลงังานชีวมวล, กลุ่มพฒันาพลงังานชีวมวลและถ่านหิน(ไม้
โตเร็ว),กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, กระทรวงพลงังาน. 

รายการ ค่าใชจ่้ายระยะ 2 x 3 m./ไร่ (บาท) รวม 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

ค่าเตรียมพ้ืนท่ี 
ค่ากลา้ไม ้
ค่าปลูก – ปลูกซ่อม 
ค่าบ ารุงรักษา – ให้ปุ๋ ย 
เบด็เตล็ด 

300 
500 
100 
500 
100 

– 
– 
– 
200 
100 

– 
– 
– 
200 
100 

– 
– 
– 
200 
100 

300 
500 
100 
1,100 
400 

รวม 1,500 300 300 300 2,400 
รายไดจ้ากผลผลิตต่อไร่ 
ก าไรสุทธิ/ไร่/ 4 ปี 

9,000 
6,600 
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อาจมีสีด าและแตกเป็นเกล็ดตามบริเวณโคนตน้ โดยปกติไมข้ี้เหล็กมีก่ิงกา้นสาขามากแตกออก
รอบล าตน้ทุกทิศทาง เรือนยอดแผข่ยายเป็นพุม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี   2.16   ลกัษณะทัว่ไปของข้ีเหล็ก 

(ท่ีมา : http://www.rakbankerd.com/agriculture) 
 

ค่าความร้อน  : 18.71 MJ/kg[1] 
ปริมาณการผลิตต่อไร : 12.76 ton/ไร่ (ระยะปลูก 1x2 m. จ านวน 800 ตน้/ไร่) [1] 

 

 กระบวนการขยายพนัธ์ุ 
การเตรียมพืน้ทีป่ลูก ถางหญา้และตน้ไมเ้ล็กๆ ในบริเวณพื้นท่ีท่ีจะปลูก เสร็จแลว้ก็

น ามารวมกอง ตากใหแ้หง้แลว้เผาทิ้ง จากนั้นวางแนวปลูก โดยการปักหลกัไมเ้พื่อก าหนดระยะ
ปลูกต่อไป  

 

การปลูกและระยะปลูก 
 ก าหนดระยะปลูก ส าหรับการปลูกเพื่อน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงตอ้งใชร้ะยะปลูก

ถ่ี โดยอาจจะก าหนดระยะปลูกเป็น 1 x 1, 1 x 2 หรือ 2 x 2 m.  
 ใชจ้อบขุดหลุมตามระยะการปลูกท่ีเราก าหนดไว ้ โดยให้หลุมมีขนาด 30x30 

cm. ลึกประมาณ 40 cm.  
 ใชห้ญา้แหง้หรือฟางแหง้ก็ควรใส่รองกน้หลุมลงไปดว้ย ให้ความลึกของหลุม

เหลือ 10 x 15 cm.  
 วางกลา้ไมข้ี้เหล็กท่ีฉีกถุงพลาสติกออกแลว้ กลบดินและเหยียบให้แน่น ถา้

กลา้ไมท่ี้ปลูกมีความสูงมากหรือปลูกบริเวณท่ีมีลมแรง ก็ควรใชเ้ชือกผกูกลา้

http://www.rakbankerd.com/agriculture
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ไมก้บัหลกัท่ีแสดงระยะปลูก เพื่อป้องกนัไม่ให้ตน้ไมล้ม้และท าให้ตน้ไมต้ั้ง
ตวัไดเ้ร็ว 

 ค่าใช้จ่ายในการปลูกขีเ้หลก็ 
ค่าลงทุนในการเตรียมพื้นท่ีปลูก เพื่อใช้ไมข้ี้เหล็กเป็นเช้ือเพลิงจะตอ้งเหมาะสมกบั

ระยะการปลูกซ่ึงถา้ก าหนดให้เท่ากบั 2 x 2 m. (จ  านวนตน้ต่อไร่เท่ากบั 400 ตน้ต่อไร่) จะมี
ค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีการไถพรวนเท่ากบั 652.77 บาท/ไร่ และในกรณีท่ีไม่มีการไถพรวน
เท่ากบั 315.13 บาท/ไร่ ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะไม่พิจารณาถึงค่าขนส่ง ค่าเส่ือมราคา และค่าก าไร
จากการด าเนินการ ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจะมีค่าเท่ากบั 136 บาท/ไร่ และค่า
เตรียมท่ีแบบไถพรวนเท่ากบั 400 บาท/ไร่ โดยไม่คิดรวมค่ากลา้ไม ้ค่าขนส่งคนงาน ค่าเช่ารถ 
และค่าก าไรในการด าเนินงาน 

 

 การบ ารุงรักษา 
วธีิการบ ารุงรักษาหลกัๆ ท่ีใชคื้อ 

 ก าจดัวชัพืชจ าพวกหญา้ ซ่ึงถา้ปล่อยไวจ้ะท าใหว้ชัพืชเหล่านั้น บดบงัแสงแดด
ท่ีกลา้ไมจ้ะไดรั้บ เป็นผลใหก้ลา้ไมแ้คระแกร็นหรือตายไปในท่ีสุด 

 การป้องกนัไฟ โดยการท าแนวกนัไฟและสุมเผาเช้ือเพลิงในสวนป่า เพราะไฟ
จะท าใหก้ารเจริญเติบโตของไมข้ี้เหล็กชะงกัลง ลดการเจริญเติบโตหรือท าให้
ตน้ไมต้ายได ้

 โรคและแมลง การป้องกนัโรคและแมลงในสวนป่าข้ีเหล็กท าไดห้ลายวิธีการ
เช่น การปลูกไมผ้สม 2 – 3 ชนิดในบริเวณพื้นท่ีเดียวกนั ส าหรับกลา้ไมข้ี้เหล็ก
นั้น พบวา่ในระยะท่ีกลา้ไมข้ี้เหล็กยงัมีอายุนอ้ยประมาณ 2 – 3 เดือน อาจจะ
ถูกท าลายโดยหนอนผีเส้ือ ลกัษณะของการท าลาย คือ หนอนผีเส้ือจะกดักิน
ยอดอ่อน ทั้งระยะท่ียงัเป็นกลา้และปลูกในแปลงปลูกดว้ย การก าจดัหนอน
ผีเส้ือชนิดดงักล่าวท าไดโ้ดยฉีดเช้ือหรือพ่นเช้ือแบคทีเรียชนิด แบคโตสปีน
,อะโกนา หรือทูริไซด์ ซ่ึงเช้ือดงักล่าว จะไม่เป็นอนัตรายต่อคนและสัตวเ์ล้ียง 
อีกทั้งไม่มีสารพิษตกค้างเม่ือน าเอาใบและยอดอ่อนมารับประทานอาหาร 
ส่วนตน้ข้ีเหล็กท่ีโตแลว้ไม่ค่อยพบวา่มีโรคหรือแมลงรบกวนแต่อยา่งใด 

 

 ความเหมาะสมของขีเ้หลก็ในการปลูก 
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การทดลองปลูกเปรียบเทียบความเจริญเติบโตของไมข้ี้เหล็กในทอ้งท่ีต่างๆ ของ
ประเทศโดยใชร้ะยะปลูก 1 x 2 m. ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง ท่ี 2.10โดยวดัความเจริญเติบโตเป็น
ความสูง และเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีระดบั 1.30 m. เหนือจากระดบัพื้นดิน  

 

ตารางท่ี 2. 9 การเปรียบเทียบอตัราการเจริญเติบโตของข้ีเหล็ก อาย ุ1, 5 ปี ในแต่ละพื้นท่ี 
ทอ้งท่ีปลูก อตัราการเจริญเติบโต ปริมาณน ้ าฝน,ลกัษณะดิน 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง (cm.) 
(ท่ีความสูงของตน้ 1.30 m) 

ความสูง 
(m.) 

ราชบุรี 2.9 3.6 ปริมาณน ้าฝน600 – 800 mm./ปี 
ดินร่วนปนทราย 

จนัทบุรี - 2.5 ปริมาณน ้าฝน 1,200-1,300 mm./ปี 
ดินร่วนปนทราย มีลูกรังผสม 

ก าแพงเพชร - 1.5 ปริมาณน ้าฝน 1,300 – 1,600 mm./ปี 
ดินร่วนปนทราย มีลูกรังผสม 

ขอนแก่น 2.6 1.4 ปริมาณน ้าฝน 1,100 – 1,200 mm./ปี 
ดินทราย 

เชียงใหม่ - 1.1 ปริมาณน ้าฝน 1,100 mm./ปี 
ดินร่วนปนทรายปนลูกรัง 

 

2.3   การเปรียบเทยีบความเหมาะสมในการปลูกไม้โตเร็ว 
จากการศึกษาตวัอยา่งไมโ้ตเร็วทั้ง 6 ชนิดจะเห็นไดว้า่ไมโ้ตเร็วแต่ละชนิดมีกระบวนการปลูก 

การดูแลรักษาและลกัษณะทัว่ไปท่ีแตกต่างกนั โดยสรุปสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัดงัตารางท่ี 2.11 
ซ่ึงไมโ้ตเร็วท่ีเลือกใชส้ าหรับเป็นเช้ือเพลิงควรพิจารณาคุณสมบติัให้คลอบคลุมประเด็น หลกัๆ นั้นคือ 
เม่ือพิจารณาผลผลิตต่อไร่ท่ีไดใ้นการปลูกไมโ้ตเร็ว พบวา่ ไมโ้ตเร็วประเภท กระถินณรงค ์และสะเดา
ชา้ง ให้ค่าผลผลิตมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ร่วมดว้ยพบวา่ สะเดาชา้งมีการเจริญเติบโตไดดี้
ในเขตภาคใตข้องประเทศไทย หรือบริเวณเขตพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะภูมิอากาศเหมือนทางภาคใตเ้ท่านั้น[1] 
จึงไม่เหมาะท่ีจะใชใ้นการเพาะปลูกบริเวณพื้นท่ีอ่ืนๆ ของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม จากขอ้มูลผลผลิต
ต่อไร่ของไมก้ระถินณรงค ์และสะเดาช้างท่ีระบุไว ้ยงัไม่มีขอ้มูลชดัเจนเก่ียวกบัอายุของไมส่้งผลให้มี
ความเป็นไปได้น้อยท่ีจะใช้ขอ้มูลดงักล่าวเป็นตวัช่วยตดัสินใจในการเลือกไมท่ี้เหมาะสม และหาก
พิจารณาผลทางดา้นค่าความร้อน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัในการเลือกเช้ือเพลิงให้กบัระบบการผลิต 
ซ่ึงก็พบว่า กระถินเทพา มีค่าความร้อนสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับไม้โตเร็วชนิดอ่ืนๆ แต่ไม้ประเภทน้ี มี
ความสามารถในการเจริญเติบโตไดดี้ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีอากาศร้อนช้ืน และมีปริมาณฝนท่ีค่อนขา้งมาก
คือตอ้งมีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 2000 mm./ปี ท าใหมี้ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการเพาะปลูก อีกทั้ง
หากพิจารณาทางด้านผลผลิตต่อไร่ร่วมด้วยพบว่า ค่าท่ีได้ยงัมีค่าน้อยเม่ือเทียบกบัไมโ้ตเร็วประเภท 
กระถินยกัษ ์ในช่วง 2 - 3 ปี ทั้งน้ีมีผลเน่ืองดว้ยการปลูกกระถินเทพาตอ้งใช้ระยะการปลูกท่ีค่อนขา้ง
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กวา้ง คือ 3 x 3 ซ่ึงท าให้ไดผ้ลผลิตต่อไร่ต ่ากวา่ไมโ้ตเร็วชนิดอ่ืน หรือหากพิจารณาไมโ้ตเร็วประเภท
ข้ีเหล็ก และยคูาลิปตสั ซ่ึงแมจ้ะใหค้่าความร้อนท่ีค่อนขา้งสูง แต่ในส่วนของข้ีเหล็กก็ยงัให้ค่าผลผลิตต่อ
ไร่ท่ีนอ้ยกวา่ กระถินยกัษ ์เม่ือเทียบในช่วงระยะการปลูกท่ีใกลเ้คียงกนั อีกทั้งไมป้ระเภทน้ียงัมีขอ้จ ากดั
ดา้นการปลูกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีแหง้แลง้ ถึงแห้งแลง้มากอีกดว้ย ในส่วนของยู
คาลิปตสั ซ่ึงมีค่าผลผลิตต่อไร่สูงในระยะการปลูก และจ านวนปีท่ีตดัท่ีอยูใ่นช่วง 2 – 3 ปี ซ่ึงน่าจะมี
ความเหมาะสมในการน ามาใช้ แต่เน่ืองจากยูคาลิปตัส ถือได้ว่าเป็นไม้ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ ซ่ึงจะท าให้เกิดมูลค่ามากกวา่ท่ีจะถูกน ามาใช้
เป็นเช้ือเพลิง ปัจจยัอีกส่วนหน่ึงท่ีช่วยสนับสนุนการตดัสินใจเพื่อเลือกชนิดของไม้ท่ีเหมาะสมคือ 
ความสามารถในการน าเอาส่วนประกอบท่ีหลงเหลือจากการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเช่น การใช้ใบของกระถินยกัษ์เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์
สามารถใช้เล้ียงโค-กระบือได ้โดยสภาวะปกติแลว้โค-กระบือ ตอ้งไดรั้บอาหารหยาบ เช่น หญา้ และ
ฟาง เพื่อประโยชน์ในระบบขบัถ่ายแต่ในบางฤดูกาลท่ีไม่มีหญา้และฟางเกษตรกรสามารถให้ใบกระถิน
เป็นอาหารเสริมในส่วนน้ีได ้เน่ืองจากใบกระถินยกัษมี์โปรตีนอยู่ 24.4 % [15] ซ่ึงมากกว่าฟาง ท่ีมี
โปรตีนอยูป่ระมาณ 3-5 % โปรตีนสามารถช่วยให้จุลินทรียภ์ายในกระเพาะอาหารของโค-กระบือ ซ่ึง
ช่วยในการยอ่ยอาหารเจริญเติบโตไดดี้การยอ่ยอาหารของโค-กระบือท าไดดี้ส่งผลดีต่อระบบขบัถ่าย ใน
ส่วนของโคนม ขณะอยูใ่นช่วงผลิตน ้ านมจะตอ้งการโปรตีนท่ีมีคุณภาพระดบัท่ีสูงในการใชส้ังเคราะห์
โปรตีนของน ้านมโดยตรง โดยเฉพาะกรดแอมิโนท่ีส าคญั เช่นเมทไทโอนีน และไลซีน [16]  ใบกระถิน
ยกัษ์ประกอบด้วยแทนนิน (Tannins) ซ่ึงจะสามารถจบัตวักบัโปรตีนชนิดดงักล่าวได้ ส่งผลดีต่อ
ประมาณน ้ านมท่ีผลิตได ้ ใบของกระถินหลายชนิดนั้นมีสารไมโมซินซ่ึงหากโค-กระบือ ได้รับใน
ปริมาณมากจะส่งผลเสีย แต่ในใบกระถินยกัษ ์นอกจากจะใหผ้ลผลิตสูงและยงัมีสารพิษไมโมซินต ่ากวา่
ใบกระถินพื้นเมืองชนิดอ่ืนๆ [17] นอกจากสัตวใ์หญ่อยา่งโคและกระบือแลว้ ใบกระถินยกัษย์งัน าไป
เป็นส่วนผสมกบักบัอาหารเพื่อใหก้บัเป็ด [18] โดยการใชใ้บกระถินยกัษใ์นอาหารเป็ดไข่ สามารถใชไ้ด้
ในระดบัต ่า โดยไม่ควรใชเ้กิน 10% ในอาหารเน่ืองจากจะท าให้ผลผลิตไข่ท่ีไดล้ดลง จากคุณประโยชน์
ท่ีได้ดังกล่าวถือได้ว่านอกจากจะได้ผลตอบแทนเพิ่มจากการจดัการระบบการปลูกแล้ว ยงัสามารถ
จดัการกบัเศษวสัดุเหลือทิ้งได ้ในขณะท่ีไมโ้ตเร็วประเภทกระถินณรงค ์จะตอ้งทิ้งส่วนใบภายหลงัจาก
การน า ก่ิง และล าตน้ ไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดปัญหาดา้นการก าจดั
เศษเหลือในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมีปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน จากเหตุผลท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ท าใหส้ามารถสรุปไดว้า่ ไมโ้ตเร็วท่ีมีความเหมาะสมในการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า คือไม้
โตเร็วประเภท กระถินยกัษ์ ทั้งน้ี ยงัมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจท่ีสามารถบอกถึงความเหมาะสมในการปลูก
กระถินยกัษ ์จากการศึกษาในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี ประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกบัประเทศไทยได้
ท าการศึกษาการน าพลงังานชีวมวลประเภทไมโ้ตเร็วมาผลิตกระแสไฟฟ้า จากผลการศึกษาการปลูก
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สวนป่าไมโ้ตเร็วเพื่อน ามาใช้เป็นพลงังานทดแทนส าหรับชุมชุนท่ีห่างไกลในประเทศกัมพูชา [19] 
เน่ืองจากตวัเลขทางเศรษฐกิจและจ านวนประชากรของประเทศกมัพูชาก าลงัเพิ่มข้ึนตามการพฒันาของ
ประเทศการใชพ้ลงังานในประเทศจึงเพิ่มตามไปดว้ยแต่งบประมาณของประเทศไม่เพียงพอต่อการสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จึงจ าเป็นตอ้งหาพลงังานทดแทนในรูปอ่ืน กมัพูชาเป็นประเทศเกษตรกรรมดงันั้น
การน าพลังงานชีวมวลจึงมีความเหมาะสม จากงานวิจัยดังกล่าวเม่ือปลูกกระถินยกัษ์โดยใช้เวลา
ระยะเวลาในการปลูก  1-3 ปี ตน้กระถินจึงสามารถน าไปใชง้านได้ ปริมาณผลผลิตอยูท่ี่ 15.84 ton/ha/ปี 
และในงานวิจยัของ Sigh และ Torgy 1994  ท่ีท าการศึกษาการใชไ้มโ้ตเร็วมาเป็นพลงังานทดแทนใน
พื้นท่ีทุรกนัดารในประเทศอินเดีย พบวา่น าเอาไมโ้ตเร็ว ประเภทกระถินยกัษ ์ผลการศึกษาพบวา่กระถิน
ยกัษอ์ายุ 4 ปีให้ผลผลิตอยูท่ี่ 17.92 ton/ha/ปี แต่เม่ือปลูกกระถินยกัษต่์อไปจนมีอายุ 8 ปี พบวา่ผลผลิต
ลดลงเหลือ 8.88 ton/ha/ ปี ดงันั้นระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกไมโ้ตเร็วเพื่อน ามาใช้เป็นพลงังาน
ทดแทนจะอยูใ่นช่วง 3-4 ปี ไมโ้ตเร็วจึงจะมีผลผลิตมาใชง้านไดดี้ท่ีสุด อยา่งไรก็ตามเพื่อการประเมิน
การท่ีสมเหตุสมผล จะใชข้อ้มูลปริมาณผลผลิตต่อไร่เท่ากบั 14 ton/ไร่ และค่าความร้อนของไมก้ระถิน
ยกัษ ์12.30 MJ/kg ณ ความช้ืนของไมอ้ยูท่ี่ 40% [1] 

การน าไมโ้ตเร็วมาเป็นพลงังานทดแทนนั้นเม่ือพิจารณาทั้งประโยชน์ทางตรงคือการน าล าตน้มา
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและประโยชน์ทางออ้มจากการน าส่วนใบหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ มาใชง้านจะเห็นไดว้า่
ไมโ้ตเร็วประเภทกระถิน โดยเฉพาะกระถินยกัษส์ามารถใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม การใช้
งานเป็นเช้ือเพลิงและการน ามาท าอาหารสัตวเ์กษตรกรสามารถจดัการสวนป่าและเล้ียงสัตวร่์วมกนัไป
ไดเ้ลย ในส่วนรายละเอียดในการจดัการสวนป่าและรายละเอียดของกระถินยกัษจ์ะไดก้ล่าวโดยละเอียด
ในบทท่ี 3 ต่อไป  
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ตารางท่ี 2. 10 การเปรียบเทียบลกัษณะทัว่ไปของไมโ้ตเร็ว 
ชนิดไม ้ ค่าความร้อน 

MJ/kg 
ผลผลิต 
(ton/ไร่) 

ระยะการปลูก 
(m3) 

อาย ุ
(ปี) 

อตัราการเจริญเติบโต 
(m2 ปี) 

ภูมิอากาศ ลกัษณะดิน การปลูกและการ
บ ารุงรักษา 

การใชง้านอ่ืนๆ 

กระถินณรงค ์ 16.72 41.47  2x2 - 3.5 - 5 ทุกภาคของประเทศ ปริมาณฝน 

1,500-1,800 มม./ปี เติบโตไดใ้น
ท่ีแห้งแลง้ 

pH 5.5  
ดิน ท่ี เหมาะสมดินร่อนปน
ทราย(ดินเหนียวและดินลูกลงั
สามารถเติบโตได)้ 

หยอดเมล็ด เพาะใน
แปลง 

เช้ือเพลิง ก่อสร้าง กระดาษ 

กระถินเทพา 20.1015 13.99 3x3 2 5.8 - 6 อากาศร้อนช้ืนปริมาณ ฝน 

มากกวา่ 2000 มม./ปี 

pH  4.2 
 

หยอดเมล็ด เพาะใน
แปลง ปลูกในฤดูฝน 

ก่อสร้าง กระดาษ อาหารสตัว ์

กระถินยกัษ ์ 15.9116 15.8417 
17.9220 

1 x 120 
0.6 x 0.620 

320 
420 

- ทุกภาคปริมาณน ้ าฝน 600 ถึง
1,700 มิลลิเมตรต่อปี   

pH 5.5  เพาะกลา้ ดูแลเป็น
พิเศษในช่วงเพาะกลา้ 

อาหารสตัว ์กระดาษ ก่อสร้าง 

สะเดาชา้ง 16.72  69.8  2 x 2 - สูงข้ึน 
 8 – 10 
cm/year  

ปลูกไดดี้เฉพาะในพ้ืนท่ีภาคใต ้
ปริมาณน ้ าฝน 600 ถึง1,700 
มิลลิเมตรต่อปี   

ดินร่วนปนทราย ระบายน ้าดี เพาะเมล็ด ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ยาและ
สมุนไพร สกดัเป็นยาฆ่าแมลง 

ข้ีเหลก็ 18.71 12.76 1x2 - - ทุกภาค ยกเวน้เขตพ้ืนท่ีท่ีแห้ง
แลง้มาก 

ความช้ืนสูงระบายน ้าดี เพาะเมล็ด ก่อสร้าง กระดาษ อาหารและ
ยา 

ยคูาลิปตสั 18.71 30.74 1x2 หรือ 2x2 2-3  - ทุกภาค ดินร่วมปนทราย การเพาะช าและเพาะ
เมล็ด หลงัการตดัควร
ใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 

ก่อสร้าง,เคร่ืองเรือน,เยื่อ
กระดาษ 

                                                 
15 ส านกัวิจยัการจดัการป่าไมแ้ละผลิตผลป่าไม.้วิจยัการปลูกไมโ้ตเร็วผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนการน าเขา้น ้ามนั. [Online].Available:http://www.forest.go.th/forprod/news/details/tree&eletric.htm  
16 การศึกษาตน้แบบโรงไฟฟ้าชีวมวลส าหรับขนาดเล็กส าหรับชุมชน,วีรชยั อาจหาญ,ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี,เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจยั 
17

 V. Singh and O.P. Torky , Biomass and net primary productivity in Lucacena, Acacia and Eucalyptus, Short Rotation high density (energy) plantation in arid in India, Department of Forestry ,Haryana 

Agricultural University , 1994 
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บทที ่3 
การปลูกและการเตรียมไม้โตเร็ว 

 

การศึกษาเร่ืองชนิดของไมโ้ตเร็วเพื่อน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า
ดงัท่ีแสดงไปในบทท่ี 2 นั้นจะเห็นไดว้า่ไมโ้ตเร็วประเภทกระถินนั้นสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
ไดดี้ รวมทั้งใหค้่าความร้อนมาก เม่ือท าการวิเคราะห์ไมโ้ตเร็วประเภทกระถินดว้ยกนันั้นพบวา่ กระถิน
ยกัษ์  มีความเป็นไปไดท่ี้จะท ามาปลูกและให้ผลผลิตภายใน1-3 ปี ท่ีระยะปลูกท่ีมีผูค้น้ควา้และยืนยนั
ขอ้มูลมาก่อน โดยปริมาณท่ีเพียงพอกบัการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใชใ้นชุมชนขนาดเล็กได ้การเตรียมไม้
โตเร็วคือการจดัการเก่ียวกบัไมโ้ตเร็วตั้งแต่การจดัการในการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว และยงั
รวมไปถึงการแปรรูปไมก่้อนจะน าเขา้สู่กระบวนการลดความช้ืนต่อไป  ความส าคญัของการจดัการไม้
โตเร็วนั้นมีผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตไมท่ี้ตอ้งเพียงพอและใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดอายุการใช้
งานของโรงไฟฟ้า ปริมาณผลผลิตนั้นข้ึนอยูก่บัขนาดของโรงไฟฟ้าซ่ึงเป็นตวัก าหนดขนาดพื้นท่ีในการ
ปลูก การป้อนผลผลิตไมใ้นปริมาณคงท่ีเขา้สู่โรงไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ืองนั้นการปลูกไมโ้ตเร็วตอ้งหมุนเวียน
ภายในพื้นท่ีเดิมจึงตอ้งน าวธีิการจดัการมาใชด้งัจะไดแ้สดงในบทน้ี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนส าคญัคือ 
 

3.1   การจัดการสวนป่ากระถินยกัษ์ 
การปลูกสวนป่าไดน้ าหลกัของกรมวิชาการป่าไมม้าใช้ในการจดัการ  การปลูกสวนป่านั้นทั้ง

ของภาครัฐบาลและเอกชน โดยทัว่ไปจะมีการปฏิบติัคลา้ยๆกนัจะแตกต่างกนัท่ีสวนป่าของรัฐบาลนั้น
เป็นการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มตน้น ้ าล าธารและป่าเส่ือมโทรมโดยมีงบประมาณในการจดัการ
จ ากดั อีกทั้งการปลูกป่าโดยมิได้หวงัผลทางพาณิชย์นั้น การบ ารุงรักษาดูแลจึงท าได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
แตกต่างไปจากการปลูกป่าของเอกชน เพื่อเอาประโยชน์จากเน้ือไมก้ารลงทุนการดูแลรักษาอย่างมาก
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้ นและคุ้มค่าในการลงทุน การปลูกป่าของทางรัฐบาลและ
เอกชนนั้น แบ่งการท างานออกเป็นส่วนๆ ตั้ งแต่การคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุ การเตรียมพื้นท่ี รวมไปถึง
ขั้นตอนในการเตรียมไมก่้อนจะในเขา้สู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 

3.1.1   ลกัษณะทัว่ไป 
กระถินยกัษ์(แสดงลกัษณะภายนอกตามรูป 3.1 เป็นไมไ้ม่ผลดัใบตลอดทั้งปี แต่ใน

สภาพท่ีลมแรงหรือแห้งแลง้เป็นเวลานานจะมีการทิ้งใบบา้ง ส่วนดอกของกระถินยกัษมี์ขนาด
เล็ก สีขาวสมบูรณ์พืชดอกจะเกาะกนัเป็นกลุ่มกลมมีลกัษณะปุย โดยปกติมกัจะผสมกนัเองใน
ตน้เดียวกนัหลงัจากผสมกนัแลว้จะมีฝักออกมาลกัษณะเป็นช่อผลิออกมาทางปลายดอกฝักมี
ลกัษณะแบนบางและตรง เม่ือฝักยงัอ่อนจะมีสีเขียวโปร่งแสง เม่ือฝักแก่จะเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล
แดง และแตกออกดา้นในจะมีเมล็ด ประมาณ 15 ถึง 30 เมล็ด เมล็ดกระถินยกัษจ์ะมีลกัษณะ 



กลมรี แบนเล็กน้อย มีสีน ้ าตาล ผิวมนัคล้ายมีข้ีผึ้ งหุ้ม ไม่เปียกน ้ า เมล็ดจะมีขนาดใหญ่กว่า
กระถินพื้นเมืองของไทยประมาณ 1.5 เท่า [1] 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 3. 1   (ก) ลกัษณะล าตน้กระถินยกัษ ์
                 (ข) ลกัษณะใบและดอกของกระถินยกัษ ์[2] 

 

ระบบรากของกระถินยกัษแ์บ่งไดอ้อกเป็น สองระบบคือ ระบบรากแกว้และรากแขนง 
รากแกว้ของกระถินยกัษมี์ความยาวมากเป็นพิเศษ โดยมีขนาดประมาณ 2-3 เท่าของความสูง
ของล าตน้เหนือดิน ความลึกของรากแกว้ท าใหส้ามารถดูดน ้าและแร่ธาตุมาใชป้ระโยชน์ไดม้าก 
ดว้ยเหตุน้ีเองท าให้กระถินยกัษ์สามารถทนต่อสภาพความแห้งแลง้ไดดี้ ในส่วนของรากแขนง
นั้นจะแผ่ไปตามผิวดินมีจ านวนไม่มากนักและมีขนาดเล็ก รากแขนงของกระถินยกัษ์มี
ลกัษณะเฉพาะคือ มีปมสีชมพขูนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.5 ถึง 2.5 mm. ปมดงักล่าวนั้นเป็นท่ีอยู่



ของเช้ือแบคทีเรียช่ือ ไรโซเบียม ซ่ึงมีความสามารถในการตึงไนโตรเจนในอากาศไดป้ระมาณ 
80 kg/ไร่/ปี [1] ประมาณไนโตรเจนดงักล่าวคิดเป็นปริมาณปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟตไดป้ระมาณ 
400 kg/ไร่/ปี [1]  ส าหรับตน้กระถินยกัษท่ี์ไม่สมบูรณ์จะไม่มีไรโซเบียมส่งผลให้ล าตน้แคระ
แกร็น ใบมีสีเขียวอ่อนและเหลือง มีปริมาณโปรตีนต ่า นอกจากน้ีบริเวณรากอ่อนหรือรากขน
ของกระถินยกัษ์ยงัมีเช้ือราไมรโครไรซาเป็นตัวช่วยให้รากสามารถรับสารอาหารพวก
ฟอสฟอรัสและธาตุอาหารอ่ืนไดม้ากข้ึน 

ถึงแม้ว่ากระถินยกัษ์จะสามารถทนอยู่ในสภาพแห้งแล้งได้แต่การปลูกเชิงพาณิชย์
เกษตรกรตอ้งให้ประมาณน ้ าเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตตามท่ีได้กล่าวถึงไปในหัวขอ้ 2.2 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของไมโ้ตเร็ว โดยกระถินยกัษจ์ะเจริญเติบโตไดดี้ในบริเวณท่ีมี
ปริมาณน ้าฝน 600 ถึง 1,700 mm/ปี [1] ในดินท่ีเป็นกลาง pH ประมาณ 5.5 ข้ึนไป โดยแร่ธาตุท่ี
ตอ้งการคือ ฟอสฟอรัส ซลัเฟอร์ แคลเซียม ฯลฯ 

 

 
รูปท่ี 3. 2   แสดงปริมาณน ้าฝน (หน่วย mm.) เฉล่ียทั้งปี ของแต่ละภาค จาก พ.ศ. 2503-2543 

ท่ีมา : ส านกัแผนท่ีภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวทิยา กรมอุตุนิยมวทิยา http://www.arcims.tmd.go.th 
 

เน่ืองจากปริมาณน ้ าฝนมีผลต่อการเจริญเติบโตของการปลูกไมโ้ตเร็ว ดงันั้นการทราบ
ถึงปริมาณน ้าฝนในแต่ละเดือนจึงเป็นประโยชน์ต่อการปลูกไมโ้ตเร็วของแต่ละพื้นท่ีดงัท่ีแสดง
ในรูปท่ี 3.2 ปริมาณน ้ าฝนในแต่ละภาคนั้นจะแตกต่างกนัตามไปตามสภาพภูมิประเทศเม่ือ
พิจารณาจากรูป 3.2 แลว้นั้นพบวา่ภาคตะวนัตกและภาตะวนัออกมีปริมาณน ้ าฝนมากท่ีสุดและ
ต ่าท่ีสุดคือภาคกลาง เม่ือพิจารณาภาพรวมปริมาณน ้ าฝนของประเทศไทยอยู่ในช่วง 700 ถึง 
3,400 mm/ปี การปลูกกระถินยกัษ์จึงสามารถปลูกไดแ้ถบทุกภาคของประเทศ แต่บริเวณท่ีมี



ปริมาณฝนตกมากนั้นตอ้งเตรียมการส าหรับการระบายน ้ าในสวนป่าเน่ืองจากปริมาณน ้ าฝน
เฉล่ียทั้งปีสูงและในทางกลบักนัควรจะเตรียมการชลประทานส าหรับบริเวณท่ีมีปริมาณฝนนอ้ย
ดว้ย  

 

ก.   เมล็ดพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุ 
การขยายพนัธ์ุกระถินยกัษท์  าไดห้ลายวิธี แต่การปลูกโดยใชเ้มล็ดจะให้ให้ตน้

กล้าแข็งแรงและมีโอกาสในการกลายพนัธ์ุน้อย และยงัเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย
ส าหรับการปลูกในคร้ังต่อๆ ไปเน่ืองจากสามารถน าเมล็ดมาจากตน้เดิมได ้
ข.   การจดัการเมล็ดพนัธ์ุก่อนการปลูก 

การปลูกดว้ยเมล็ดนั้นตอ้งท าการเตรียมเมล็ดก่อนการปลูก เน่ืองจากเมล็ดของ
กระถินยกัษน์ั้นมีสารข้ีผึ้งห่อหุม้อยู ่โดยมีวธีิการจดัการดงัน้ี 

 ใชก้รรไกรตดัหรือขลิบเมล็ด หรือใชต้ะไบสามเหล่ียมถูเมล็ดให้เป็นรอย 
วธีิน้ีไดผ้ลเกือบ 100% 

 ห่อเมล็ดดว้ยผา้ขาวบาง จากนั้นจุ่มลงในน ้ าเดือดแลว้ยกข้ึนมาทนัที แลว้
น าไปแช่น ้ าเยน็อีกประมาณ 2 ถึง 3 วนัจึงน าไปเพาะต่อวิธีน้ีมีอตัราการ
งอกอยูป่ระมาณ 80%  

 น าเมล็ดไปแช่ในกรดซลัฟูริคเขม้ขน้เป็นเวลา 10 นาทีแลว้ท าการลา้งกรด
ออกให้หมด วิธีการน้ีมีอตัราการงอกสูงแต่มีความเส่ียงจากการใช้กรด 
และมีค่าใชจ่้ายมากวา่วธีิการอ่ืน 

หลงัจากก าจดัข้ีผึ้งออกแลว้ควรน าเมล็ดไปคลุกกบัเช้ือไรโซเบียมเพื่อให้มีการ
งอกและการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ส าหรับปริมาณเช้ือไรโซเบียมท่ีใชป้ระมาณ 200 
กรัมต่อการปลูกในพื้นท่ี 1 ไร่ 

 

ค.   การเพาะกลา้ 
บริเวณท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะกล้าของกระถินยกัษ์ควรอยู่ใกล้บริเวณ

แหล่งน ้าแต่ไม่ใชบ้ริเวณท่ีน ้าสามารถท่วมได ้โดยมีการระบายน ้าท่ีดี ดินร่วนซุยท าการ
พรวนดินลงไปประมาณ 15 cm. หากบริเวณท่ีท าการเพาะเป็นท่ีโล่งแจง้ ควรท าท่ีบงั
แดดในระยะเดือนแรกและท าการร้ือออกภายหลัง จากนั้ นน าเมล็ดท่ีคลุกเช้ือไร
โซเบียมแลว้หยอ่นลงในดินห่างกนัประมาณ 5 cm. เมล็ดจะเร่ิมงอกภายใน 1 สัปดาห์ 
ระหว่างนั้นท าการรดน ้ าเช้า-เย็นอย่างให้ดินแห้ง เม่ือตน้กล้ามีอายุประมาณ 3 ถึง 4 



เดือนจึงท าการยา้ยไปปลูกในแปลงปลูก การเตรียมกลา้กระถินยกัษส์ามารถท าได ้4 วิธี 
[3]  

 การหยอดเมล็ดลงในถุงโดยตรง เม่ือเตรียมดินใส่ถุงพลาสติกแลว้ น าเมล็ดมา
หยอดลงในถุง ถุงละ 2 ถึง 3 เมล็ด เม่ือตน้กลา้อายุได ้2 ถึง 3 เดือนจึงท าการ
ยา้ยไปปลูกในแปลงได ้วิธีน้ีจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายอยู่ 85-90 % และ
ความสูงเฉล่ียเม่ืออาย ุ1 ปี คือ 3.23 m 

 การเพาะในแปลงแลว้ยา้ยลงถุง โดยการน าเมล็ดไปเพาะในแปลงท่ีเตรียมไว้
เม่ือเมล็ดงอกมีใบคู่ประมาณ 2 ถึง 4 ใบ จึงท าการยา้ยตน้ไปปลูกในถุงช า เม่ือ
กลา้อายไุด ้2 ถึง 3 เดือนจะสามารถในไปปลูกในแปลงจริงได ้วิธีการน้ีมีอตัรา
การรอดตายอยูท่ี่ 80-90 % โดยความสูงเฉล่ียเม่ืออาย ุ1 ปี คือ 3.23 m 

 การเพาะในแปลงแลว้ท าเป็นเหงา้ น าเมล็ดไปเพาะในแปลงเพาะเม่ือมีอายุ 5 
ถึง 6 เดือน ก็สามารถท าเหงา้ได ้โดยน าเหงา้ไปเพาะในแปลงดินหรือ ทราย 
นาน 7 วนั เหงา้จะแตกตาอ่อนสามารถน าไปปลูกในแปลงไดท้นัที วิธีการน้ีมี
อตัราการรอดตายอยูท่ี่ 90 ถึง 95% โดยความสูงเฉล่ียเม่ืออาย ุ1 ปี คือ 4.65 m 

 การเพาะในแปลงแลว้ท าการถอนปลูก น าเมล็ดไปเพาะในแปลงเพาะพอตน้
กลา้มีอาย ุ4 ถึง 5 เดือน จึงท าการถอนไปปลูกโดยตรงเลย วิธีการน้ีมีอตัราการ
รอดตาย 50 ถึง 60 % ความสูงเฉล่ียเม่ืออาย ุ1 ปี คือ 2.48 m  

 

3.1.2   ข้อแนะน าอืน่ๆ ในการปลูก 
ก.   การปลูกโดยตรง 

การปลูกไมก้ระถินยกัษ์โดยการน าเมล็ดไปปลูกในแปลงโดยตรงนั้นตอ้งท า
การดูแลรักษาอยา่งพิถีพิถนัเป็นอยา่งยิง่ เพราะมีโอกาสท่ีตน้กลา้ท่ีข้ึนจะตายไดง่้าย เร่ิม
ตั้งแต่การเตรียมพื้นท่ีก่อนการปลูกอย่างดี โดยท าการปรับพื้นท่ีให้เรียบไม่มีทางลาง
ชนัซ่ึงอาจท าให้เกิดน ้ าท่วมขงัในช่วงฤดูฝนได ้อีกส่วนส าคญัคือการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ 
โดยการคดัเมล็ด ขดูเมล็ด และเพาะกลา้ ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้  
ข.   การปลูกเสริมและการพยาบาลตน้กลา้  

ในกรณีท่ีตน้กลา้ตายหรือไดรั้บการเสียหายจ าเป็นตอ้งท าการปลูกเสริมดงันั้น
ในการเพาะตน้กลา้ควรมีการเพาะกลา้เพื่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดว้ย ส่วนกรณีท่ีตน้
กล้าไม่แข็งแรงนั้นส่วนท าการพยาบาลเบ้ืองต้นโดยการใช้ฝางข้าวมาคลุมไวโ้ดย
สังเกตการณ์หากยงัตน้กลา้ไม่ตอบสนองจึงท าการปลูก เสริมแทนทนัที 

 



3.1.3   การเตรียมพืน้ที่ 
 

 
 

(ก) แสดงรูปแบบการปรับพื้นท่ีในการปลูกสวนป่า 
 

 
 (ข) แสดงการปลูกไมโ้ตเร็วบนแปลงปลูก 

รูปท่ี 3. 3 แสดงการปรับพื้นท่ีและแปลงปลูกไมโ้ตเร็ว 
 

การเตรียมพื้นท่ีปลูกคลา้ยกบัการปลูกสวนป่าทัว่ไปคือท าการก าจดัวชัพืช และเศษก่ิง
ไมใ้ห้หมดเพื่อท าการไถพรวนไดส้ะดวก ส าหรับการไถพรวนดินควรมีความลึกประมาณ 60 
cm. ดงัแสดงในรูปท่ี 3.3 เน่ืองจากรากของกระถินยกัษ์มีความยาวมาก และเป็นการป้องกนั
วชัพืชไปดว้ย ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกกระถินยกัษเ์หมือนกบัพืชชนิดอ่ืนคือในช่วง
ฤดูฝน การปลูกตน้กล้าในแปลงตอ้งปักหลกัไมไ้ผ่หรือการโรยปูนขาวเพื่อเป็นหมายส าหรับ
ปลูก หลงัจากนั้นท าการขดุหลุมส าหรับปลูกตน้กลา้โดยท าการโรยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ลงไปในหลุม 



3.1.4   การจัดแปลงปลูกในสวนป่า 
การก าหนดระยะปลูกส าหรับไมก้ระถินยกัษ์ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการปลูกถ้า

ตอ้งการปลูกเพื่อใชเ้ป็นไมฟื้นหรือใชเ้ผาถ่านควรปลูกท่ีระยะ 2x2 m แต่ถา้ตอ้งการปลูกเพื่อใช้
งานจากเน้ือไมส้ าหรับท าเคร่ืองเรือนหรือใชใ้นการก่อสร้างนั้นควรท าการปลูกท่ีระยะห่าง 2x4 
หรือ 4x4 m และควรตดัไมท่ี้ลกัษณะล าตน้ไม่ตรงออก การปลูกกระถินยกัษเ์พื่อน าไปใช้เป็น
อาหารสัตวค์วรปลูกท่ีระยะห่างระวา่งตน้ 30 cm. โดยมีระยะห่างระหวา่งแถว 1.5 m ส่วนการ
ปลูกเพื่อน าไปท าเยื่อกระดาษควรท าการปลูกท่ีระยะระหวา่งตน้ 50 cm. และระยะห่างระหวา่ง
แถว 1.0 m ส าหรับการปลูกกระถินยกัษเ์พื่อผลิตกระไฟฟ้าส าหรับชุมชนนั้น มีการศึกษาปลูก
กระถินยกัษเ์พื่อน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศกมัพูชา [2] จดัการปลูกในแปลงขนาด 1x1 
mให้ผลผลิตไมส้ด 1.4 ton/ไร่/ปี การจดัแปลงปลูกท่ีระยะระหวา่งตน้และแถว 1x1 m ใชเ้วลา
ปลูก 1 ปี นอกจากจะเป็นผลดีต่อขนาดของไมท่ี้ไดแ้ละการปริมาณผลผลิตท่ีไดแ้ลว้นั้นยงัเป็น
ผลดีต่อการจดัการดว้ยเพราะมีเน้ือท่ีวา่งส าหรับเขา้ไปปุ๋ยหรือรดน ้า หรือแมก้ระทัง่การเก็บเก่ียว
ผลผลิต การจดัแปลงปลูกท่ีระยะห่างระหวา่งตน้และระยะห่างระหว่างแถวนอ้ยกวา่น้ีนั้น เช่น 
Singh และ Toky [3] ไดท้  าการศึกษาปริมาณของผลผลิต กระถินโดยผลการศึกษาพบว่าได้
ปริมาณเน้ือไม ้2.3 ton/ไร่/ปี ส่วนท่ีเป็นเปลือกไม ้0.2 ton/ไร่/ปี และส่วนท่ีเป็นก่ิงกา้น 1.65 ton/
ไร่/ปี ซ่ึงจดัการปลูกท่ีระยะ 0.6x0.6 m เม่ือเปรียบเทียบกนัแมว้่าระยะปลูกท่ีน้อยลงจะให้
ผลผลิตมากกวา่แต่การเขา้ไปดูแลรักษาซ่ึงจะไดก้วา่ในหวัขอ้ถดัไปนั้นท าไดค้่อนขา้งล าบาก 

 

3.1.5   การบ ารุงรักษาและการก าจัดศัตรูพชื 
การบ ารุงรักษาสวนป่าหลงัจากปลูกแลว้ ในช่วงปีแรกตอ้งคอยดูแลไม่ให้เกิดวชัพืชปก

คลุมตน้และแยง่อาหารจากตน้ขณะยงัเล็กอยูเ่พราะอาจส่งผลกระทบต่อขนาดของล าตน้เม่ือโต
ข้ึน วชัพืชมกัเกิดข้ึนในช่วงฤดูฝนดงันั้นเม่ือส้ินฤดูฝนควรท าการท าการดายวชัพืชทิ้ง ส าหรับ
การดูแลในปีถดัไปใหท้ าในลกัษณะเดียวกนัคือดายวชัพืชทิ้งก่อนช่วงฤดูฝนและหลงัฤดูฝน แต่
การดูแลอาจนอ้ยลงเน่ืองจากเม่ือตน้กระถินยกัษสู์งเหนือพื้นดิน ผลกระทบท่ีเกิดการวชัพืชจะ
ลดลง นอกจากน้ีส่ิงท่ีควรระวงัในฤดูแลง้คือไฟไหมซ่ึ้งอาจลามมาจากท่ีอ่ืน การป้องกนัในส่วน
น้ีท าได้โดยการท าแนวกนัไฟรอบๆแปลงปลูก โดยการไถหรือถาง ในกรณีท่ีใช้พื้นท่ีในการ
เล้ียงสัตวต์้องคอยระวงัไม่ให้สัตวเ์ล่ียงเข้าไปกัดกินต้นอ่อน ใบอ่อนหรือเหยียบย  ่าท าความ
เสียหายแก่แปลงปลูกในขณะท่ีตน้กระถินยกัษย์งัเล็กอยู ่เม่ือตน้กระถินสูงข้ึนและใบแผอ่อกจน
บดบงัแสงแดดกนั ในส่วนน้ีจ าเป็นตอ้งตดัแต่งก่ิงบางส่วนออกจะสามารถช่วยให้ตน้กระถิน
เจริญเติบโตในทางสูงไดม้ากข้ึน 



โรคและแมลงของกระถินยกัษ์ จ  าพวกหนอนได้แก่ หนอนม้วนใบ หนอนกินใบ 
หนอนเจาะก่ิง ส่วนโรคท่ีท าใหเ้กิดฝักเสียเน่ืองจากตวัดว้งไปกินเมล็ด เป็นตน้ 

 

3.1.6   การเกบ็เกีย่วผลผลติ 
การเก็บเก่ียวผลผลิตส่วนอ่ืนนอกจากล าตน้ส าหรับใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนเช่นอาหาร

สัตวน์ั้นสามารถเร่ิมเก็บเก่ียวไดเ้ม่ือกระถินยกัษมี์อายุประมาณ 6 เดือน และสามารถตดัไดทุ้กๆ 
2 เดือน ส าหรับตน้ท่ีมีการเจริญเติบโตดีนั้นสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดต้ั้งแต่อายุ 4 เดือนและ
ตดัไดทุ้กๆ 2 เดือน เช่นกนั ผลผลิตจากใบเก็บเก่ียวได ้3-4 ton/ปี/ไร่ ส่วนการเก็บเก่ียวเพื่อมาท า
เยื่อกระดาษมีรอบการตดัฟันเม่ือตน้มีอายุ 5 ปี หลงัจากนั้นตน้กระถินยกัษส์ามารถแตกออกมา
ใหม่และสามารถตดัไดอี้ก 5 ปีต่อไปหรือนอ้ยกวา่นั้น   ปริมาณไมท่ี้ตดัไดป้ระมาณ 4.8 m3/ไร่/
ปี [1] 

 
3.2   ระยะการปลูกทีเ่หมาะสม ปริมาณการผลติ และระยะเวลาในการปลูก 

การปลูกกระถินยกัษเ์พื่อใหเ้กิดผลผลิตท่ีมากท่ีสุด และสะดวกต่อการบ ารุงรักษา ตามท่ีไดก้ล่าว
ไปในตามหวัขอ้ท่ีผา่นมาแลว้นั้นพบว่าระยะปลูกท่ีเหมาะสมส าหรับการใชเ้ป็นเช้ือเพลิง[5] คือ ระยะ 
1x1 m ดงันั้นในพื้นท่ี 1 ไร่ (1,600 m2) จะตอ้งปลูกตน้กระถินยกัษ์ 1,600 ตน้ หากตอ้งการปลูกเพื่อให้
ได้ผลผลิตสูงสุด แต่เส้นผ่านศูนย์กลางของต้นยงัมีความเหมาะสมกบัเคร่ืองตดัขนาดเล็กท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งตลาด ควรตดัใช้กระถินยกัษ์ท่ีมีอายุการเติบโต 3 ปีข้ึนไป [5] ซ่ึงตอ้งมีการเตรียมปลูกล่วงหน้า 
วธีิการปลูกจะท าการปลูกแบบหมุนเวยีนโดยการแบ่งแปลงปลูกและท าการตดัทุกๆ 3 เดือนต่อแปลง จึง
จะตอ้งปลูกทั้งหมด 12 แปลงเพื่อหมุนเวยีนใน 1 ปี ถึงจะเร่ิมตดัเอาผลผลิตจากแปลงแรกและด าเนินการ
ตดัแปลงต่อไปทุกๆ 3 เดือน จนกระทัง่ครบ 12 แปลง เป็นวงรอบเช่นน้ี โดยมีสมมุติฐานวา่ตน้กระถิน
ยกัษห์ากตดัในระดบัสูงพอประมาณ (1 m ข้ึนไป) กระถินยกัษจ์ะพื้นตวัและแตกก่ิงกา้น เจริญเติบโตได้
ใหม่พร้อมตดัไดอี้กภายใน 3 ปีต่อไป โดยคาดวา่จะไดผ้ลผลิตประมาณ 14 ton/ไร่ จากการตดัในแต่ละ
ไร่ โดยมีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 7.5-10  cm. และสูงประมาณ 4.5 m การตดัผลิตจะท าการตดัตาม
แปลงท่ีแบ่งไวค้ร้ังละ 1 แปลง ในทุกๆ 3 เดือน และหมุนเวียนจนครบรอบ 3 ปี แผนยงัการปลูกและตดั
ไมโ้ตเร็วแสดงในรูปท่ี 3.4 
 



ปี
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ปลูกแปลงท่ี 1 
ปลูกแปลงท่ี 2
ปลูกแปลงท่ี 3
ปลูกแปลงท่ี 4
ปลูกแปลงท่ี 5
ปลูกแปลงท่ี 6
ปลูกแปลงท่ี 7
ปลูกแปลงท่ี 8
ปลูกแปลงท่ี 9
ปลูกแปลงท่ี 10
ปลูกแปลงท่ี 11
ปลูกแปลงท่ี 12

หมายเหตุ ปลูกไมโ้ตเร็ว
ตดัไมโ้ตเร็ว และปลูกทดแทน

ปีท่ี 5 ปีท่ี 6ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4

 
 

รูปท่ี 3. 4  ผงัการปลูกและการตดัไมโ้ตเร็วเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดก าลงั 50 kWe



 3-10 

3.3   กระบวนการแปรรูปไม้ 
ไมก้ระถินยกัษ์ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงท่ีจะเขา้สู่หมอ้ไอน ้ านั้นจ าเป็นตอ้งมีการแปรรูปก่อน รูปแบบ

ของเช้ือเพลิงท่ีจะป้อนเขา้สู่หมอ้ไอน ้ านั้นแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ ไมแ้บบท่อน(Log wood)  แบบ 
เม็ด (Pellet)  และไมแ้บบช้ิน (Wood Chip) ตามรูปท่ี 3.5  Strehler (1999) ท าการไดส้รุปวิธีการเลือกใช้
ระบบป้อนเช้ือเพลิงเขา้สู่ห้องเผาไหม ้(Combustion chamber) ของหมอ้ไอน ้ าไวต้ามลกัษณะทาง
กายภาพของเช้ือเพลิง ไม่ว่าจะเป็น เช้ือเพลิงในลกัษณะ ข้ีเล่ือยและอดัเป็นแท่งหรือ แบบเม็ด  ไมย้อ่ย
เป็นช้ิน หรือไมต้ดัเป็นท่อน รูปแบบในการป้อนเขา้สู่ห้องเผาไหมข้อง หมอ้ไอน ้ าจะแตกต่างกนัไป ดงั
แสดงในรูป 3.6   ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าการป้อนเช้ือเพลิงเขา้ห้องเผาไหมแ้บบเม็ด จะสามารถป้อนได้
ปริมาณมากกวา่ในการป้องหอ้งเผาไหมรู้ปแบบอ่ืน นอกจากน้ีการใชเ้ช้ือเพลิงแบบเม็ด ตอ้งการพื้นท่ีใน
การเก็บน้อยกว่า และง่ายต่อการควบคุมการเผาไหม ้อยา่งไรก็ตามการใช้เช้ือเพลิงชนิดดงักล่าวตอ้งมี
กรรมวิธีโดยใช้เคร่ืองจกัรในการอดัข้ีเล้ือยออกมาเป็นแท่ง ในส่วนน้ีจะตอ้งลงทุนเพิ่มเติม ทั้งน้ีหาก
พิจารณาเช้ือเพลิงแบบอ่ืนเปรียบเทียบ พบวา่หากพิจารณาสัดส่วนของมวลเช้ือเพลิงท่ีสามารถป้อนใส่
ในห้องเผาไหมน้ั้น การป้อนเช้ือเพลิงในลกัษณะเป็นเช้ือเพลิงแบบ ท่อน (Wood log) และ ช้ิน(Wood 
chip) จะมีค่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกนั  แต่เคร่ืองตดัเช้ือเพลิงให้เป็นท่อนยงัมีราคาถูกกว่าเคร่ืองแปร
รูปแบบช้ิน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลท่ีจะได้แสดงในภายหลัง เพื่อเป็นการลดต้นทุนจึงอาจจะป้อน
เช้ือเพลิงในรูปไมท้่อน จะเหมาะสมกวา่ นอกจากน้ีเน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าในงานวิจยัน้ีตอ้งการไอน ้ า
จากเคร่ืองก าเนิดไอซ่ึงตอ้งป้อนไมเ้ช้ือเพลิงป้อนเขา้สู่กระบวนการเผาไหมโ้ดยตรงซ่ึงไมแ้บบท่อนมี
ความเหมาะสมกวา่ไมแ้บบช้ินซ่ึงสามารถพิจารณาไดต้ามรูปท่ี 3.6   
 

   
 

ก. แบบท่อน     ข.แบบช้ิน 

รูปท่ี 3. 5  แสดงรูปแบบของเช้ือเพลิง  
 



 3-11 

 

รูปท่ี 3. 6  แสดงรูปแบบต่างๆ ของการใชไ้มเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับหมอ้ไอน ้า (Boiler)  [4] 
 

3.3.1 อุปกรณ์ในการแปรรูปไม้ 
จากลกัษณะของไมเ้ช้ือเพลิงท่ีป้อนเขา้สู่หมอ้ไอน ้ าท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ทั้งแบบ ท่อน

และแบบช้ินจะถูกน าเขา้สู่อุปกรณ์ในการแปรรูปจากเคร่ืองจกัร 2 ชนิดคือ เคร่ืองหั่น (Wood 
cutter) อุปกรณ์น้ีจะท าหน้าท่ีหั่นหรือแบ่งผลผลิตท่ีได้ออกเป็นท่อนเล็กๆ ขนาดความยาวไม่
เกิน 10 cm. และเคร่ืองย่อย (Wood Chipper) ซ่ึงท าหน้าท่ีย่อยผลผลิตออกมาเป็นช้ินยาว
ประมาณ 2.5 cm. โดยอตัราการท างานของเคร่ืองจกัรทั้งสองแบบน้ีตอ้งสามารถแปรรูปไมเ้พื่อ
พอส าหรับเตรียมเขา้สู่กระบวนการอบและท่ีส าคญัพอกบัการป้อนเขา้สู่หมอ้ไอน ้ าเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าอยา่งเพียงพอในหน่ึงปี 

 

ก. เคร่ืองห่ัน 

 เคร่ืองหั่นไมต้ามรูปท่ี 3.7 นั้นผลิตในประเทศอาศยัก าลงังานจากมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 2 แรงมา้ส่งก าลงัผ่านสายพานไปขบัใบเล่ือยเพื่อหัน่ไมก้ระถิน
ออกเป็นท่อนตามขนาดท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ก าลงัผลิตของเคร่ืองอยูป่ระมาณ 
50-60 kg/hr โดยใช้แรงงานคนหน่ึงคนในการควบคุม ซ่ึงมีราคาถูกท่ีสุดใน
ทอ้งตลาด 
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รูปท่ี 3. 7  แสดงเคร่ืองหัน่ไมท้่อนท่ีผลิตในประเทศ 
 

 นอกจากเคร่ืองหั่นไม้ท่ีผลิตในประเทศแล้วยงัมีเคร่ืองหั่นไม้ท่ีผลิตจาก
ต่างประเทศ ตามรูปท่ี 3.8 เคร่ืองหัน่ตามรูปน้ีจะใชต้น้ก าลงัจากเคร่ืองยนตร์ถ
แทรคเตอร์ สามารถหั่นไมข้นาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 8-11.5 cm. และยาว 60 
cm. โดยมีก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 200-300 kg/hr 

 

 
รูปท่ี 3. 8  แสดงเคร่ืองหัน่ไมท้่อนท่ีผลิตในต่างประเทศ 

ท่ีมา : Split-Fire Sales Inc. www.split-fire.com 
 

 เคร่ืองหัน่ไมท่ี้เคร่ืองยนตข์นาด 5-5.5 hp เป็นตน้ก าลงั ดงัแสดงในรูปท่ี 3.9 มี
ก าลงัการผลิตอยู่ท่ี 100-150 kg/hr ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของไมไ้ม่เกิน 
11.25 cm. และยาวไม่เกิน 60 cm. 
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รูปท่ี 3. 9   แสดงเคร่ืองหัน่ไมท้่อนท่ีผลิตในต่างประเทศ แบบใชเ้คร่ืองยนตข์นาด 5-
5.5 hp ท่ีมา : Split-Fire Sales Inc. www.split-fire.com 

 
 เคร่ืองหัน่ไมท่ี้เคร่ืองยนตข์นาด 9-9.5 hp เป็นตน้ก าลงั ดงัแสดงในรูปท่ี 3.10 มี

ก าลงัการผลิตอยู่ท่ี 500-600 kg/hr ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของไมไ้ม่เกิน 
11.25 cm. และยาวไม่เกิน 60 cm. 

 

 
 

รูปท่ี 3. 10   แสดงเคร่ืองหัน่ไมท้่อนท่ีผลิตในต่างประเทศ แบบใชเ้คร่ืองยนตข์นาด 
9-9.5 hp ท่ีมา : Split-Fire Sales Inc. www.split-fire.com 

 
 
 
 

http://www.split-fire.com/
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ตารางท่ี 3. 1 แสดงราคาของเคร่ืองหัน่ไมท่ี้อตัราการผลิตต่างๆ เปรียบเทียบระหวา่งในประเทศ 

       และต่างประเทศ 

ล าดบั 

ก าลงัการผลิต ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง ตน้ก าลงั ราคา (บาท) 

(kg/hr) ของไม ้(cm) (hp) ในประเทศ ต่างประเทศ 

1 150-200 11.5 มอเตอร์ (5-5.5) 12,000 35,000 

2 200-300 8-11.5 แทรคเตอร์ 15,000 65,000 

3 300-400 11.5 มอเตอร์ (5) 16,000 50,000 

4 500-600 11.5 มอเตอร์ (9-9.5) 20,000 55,000 
 

จากตารางท่ี 3.1 แสดงราคาของเคร่ืองหัน่ไมท่ี้ผลิตเองภายในประเทศเปรียบเทียบท่ี
ผลิตจากต่างประเทศ ก าลงัการผลิตเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มขนาดมอเตอร์หรือการขนาดของตน้
ก าลงั ท าให้ราคาของเคร่ืองเพิ่มข้ึนตามราคาของตน้ก าลงั เช่นเดียวกบัเคร่ืองย่อยไมแ้บบช้ินท่ี
ราคาเพิ่มข้ึนตามก าลงัการผลิต ส าหรับปริมาณการผลิตไมแ้บบท่อนและแบบช้ินท่ีตอ้งการเพื่อ
ป้อนเขา้สู่หมอ้ไอน ้ าไม่เกิน 190 kg/hr ส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 50  kWe ดงันั้น
เลือกเคร่ืองหัน่ไมแ้ละเคร่ืองยอ่ยซ่ึงมีก าลงัการผลิต ท่ี 300-400 kg/hr ท่ีมีราคา ประมาณ 16,000 
บาท  

 

ข. เคร่ืองย่อย 
เคร่ืองย่อยไมเ้ป็นช้ินท่ีผลิตภายในประเทศ สามารถแบ่งออกตามก าลงัการ
ผลิตไดด้งัน้ี 

 ก าลงัการผลิต 300-500 kg/hr 

 
รูปท่ี 3. 11 แสดงเคร่ืองยอ่ยแบบใชเ้คร่ืองยนตท่ี์ผลิตในประเทศ 

ท่ีมา : บริษทั ทูอีดีไซด์ แอนด ์อีคริปเมน้ท ์จ ากดั www.nimut.com 
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เคร่ืองย่อยแบบน้ีมีตน้ก าลงัสองแบบคือ ใช้เคร่ืองยนต์ตามรูปท่ี 3.11 เหมาะ
ส าหรับการท างานบริเวณแปลงบริเวณแปลงปลูก และใชท้  างานสูบน ้ าหรือเป็นตน้
ก าลงัอยา่งอ่ืนไดอี้ก และแบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 hp ซ่ึงเหมาะส าหรับท างาน
อยูก่บัท่ี เคร่ืองยอ่ยแบบน้ีสามารถยอ่ยไมข้นาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 10  cm. 
 ก าลงัการผลิต 1,500-2,000 kg/hr 

 
รูปท่ี 3. 12  แสดงเคร่ืองยอ่ยก าลงัการผลิต 1,500 – 2,000  kg/hr แบบใชเ้คร่ืองยนต ์

ท่ีมา: บริษทั ทูอีดีไซด์ แอนด์ อีคริปเมน้ท ์จ ากดั www.nimut.com 

เคร่ืองย่อยแบบน้ีมีตน้ก าลงัสองแบบเช่นกนัคือ ใช้เคร่ืองยนต์ตามรูปท่ี 3.12 
เหมาะส าหรับการท างานบริเวณแปลงปลูก และใชท้  างานสูบน ้ าหรือเป็นตน้ก าลงั
อยา่งอ่ืนไดอี้ก และแบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 40 hpซ่ึงเหมาะส าหรับท างานอยูก่บัท่ี 
เคร่ืองยอ่ยแบบน้ีสามารถยอ่ยไมข้นาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 15  cm. 
 ก าลงัการผลิต 10,000 kg/hr 

เคร่ืองยอ่ยแบบน้ีมีตน้ก าลงัแบบเดียว คือแบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 75 hp  ตาม
รูป ท่ี 3.13 ซ่ึงเหมาะส าหรับท างานอยูก่บัท่ี เคร่ืองยอ่ยแบบน้ีสามารถยอ่ยไมข้นาด
เส้นผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 15 cm. 
 ก าลงัการผลิต 20,000 kg/hr 

เคร่ืองยอ่ยแบบน้ีมีตน้ก าลงัแบบเดียวเช่นกนั คือแบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 150 
hp ตามรูป ท่ี 3.14 ซ่ึงเหมาะส าหรับท างานอยูก่บัท่ี เคร่ืองยอ่ยแบบน้ีสามารถยอ่ย
ไมข้นาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 15 cm. 
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รูปท่ี 3. 13 แสดงเคร่ืองยอ่ยก าลงัการผลิต 10,000 kg/hr ท่ีมา : บริษทั ทูอีดีไซด์ แอนด์ 

อีคริปเมน้ท ์จ ากดั www.nimut.com 

 

 
รูปท่ี 3. 14 แสดงเคร่ืองยอ่ยก าลงัการผลิต 20,000 kg/hr ท่ีมา : บริษทั ทูอีดีไซด์ แอนด์ 

อีคริปเมน้ท ์จ ากดั www.nimut.com 
 

ส าหรับเคร่ืองย่อยแบบเป็นช้ินท่ีผลิตจากต่างประเทศแบ่งออกตามก าลงัการผลิตได้
ดงัน้ี 
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 เคร่ืองย่อยไมแ้บบต่อพ่วงกบัแทรคเตอร์ดงัแสดงในรูป 3.15 สามารถใช้ย่อย
ไมท่ี้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 10.50-12.00 cm. เคร่ืองยอ่ยไมแ้บบน้ีมี
ก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 1,000 kg/hr 

 เคร่ืองย่อยไมก้ าลงัการผลิต 1,000 kg/hr  แบบใช้เคร่ืองยนต์ขนาด 13 hp
สามารถใชย้อ่ยไมท่ี้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 10.50-12.00 cm.  ตามท่ี
แสดงในรูป 3.16 

 
รูปท่ี 3. 15  แสดงเคร่ืองยอ่ยไมท่ี้ผลิตในต่างประเทศ แบบต่อพว่งกบัแทรคเตอร์ 

ท่ีมา : Split-Fire Sales Inc. www.split-fire.com 
 

 
รูปท่ี 3.16 แสดงเคร่ืองยอ่ยไมท่ี้ผลิตในต่างประเทศ แบบเคร่ืองยนตข์นาด 13 hp 

 ท่ีมา : Split-Fire Sales Inc. www.split-fire.com 

ในส่วนของเคร่ืองยอ่ยไมน้ั้นคณะผูว้จิยัไดท้  าการพิจารณาราคาเปรียบเทียบระหวา่ง
เคร่ืองท่ีผลิตภายในประเทศกบัเคร่ืองท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ตามตารางท่ี 3.2 โดยการใชง้าน

http://www.split-fire.com/
http://www.split-fire.com/
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เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 50 kW ตอ้งเลือกเคร่ืองท่ีมีก าลงัการผลิต 300-400 kg/hr ซ่ึงมี
ราคาประมาณ 52,000 บาท 

 

ตารางท่ี 3. 2 แสดงราคาของเคร่ืองยอ่ยไมท่ี้อตัราการผลิตต่างๆ เปรียบเทียบระหวา่งในประเทศ 

       และต่างประเทศ 

ล าดบั 

ก าลงัการผลิต  ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง ตน้ก าลงั ราคา (บาท) 

(kg/hr) ของไม ้(cm.) (hp) ในประเทศ ต่างประเทศ 

1 200-300 8.00-11.50 มอเตอร์ (3) 49,500 - 

2 200-300 8.00-11.50 เคร่ืองยนต(์4) 52,000 - 

3 300-500 10.00 แทรคเตอร์ 54,000 135,000 

4 1,000 10.50-12.00  แทรคเตอร์ 140,000 350,000 

5 1,000 10.50-12.00  มอเตอร์ (13)  260,000 650,000 

6 1,500-2,000 15.00 มอเตอร์ (40)  300,000 - 

7 10,000 12.50-15.00 มอเตอร์ (75) 450,000 - 

8 20,000 12.50-15.00 มอเตอร์ (150) 800,000 - 
 

3.3.2   การเตรียมพืน้ที่ตากก่อนการอบ 
หลงัจากการแปรรูปไมแ้ลว้ก่อนจะน าเขา้สู่กระบวนการถดัไป ไมท่ี้ถูกแปรรูปแลว้จะมี

ประมาณมากจ าเป็นตอ้งมีบริเวณส าหรับเก็บและตากไมซ่ึ้ง ซ่ึงนอกจากจะไดป้ระโยชน์ในการ
เก็บไมไ้วแ้ลว้ยงัเป็นการลดความช้ืนของไมก่้อนน าเขา้สู่กระบวนการอบอีกดว้ย พื้นท่ีส าหรับ
การตากไมน้ั้นตอ้งมีขนาดใหญ่มากพอทีจะรับปริมาณไมท่ี้ท าการตดัในทุกๆ 3 เดือน หาก
ประมาณการไมท่ี้ตอ้งรองรับเพื่อตากมีปริมาณ 1 ton เม่ือจดัวางไมแ้บบท่อนขนาดเส้นผา่นศูนย ์
5-7.5 cm. ยาว ประมาณ 10 cm. ทบักนัไม่เกิน 3 ชั้น พื้นท่ีท่ีตอ้งใชจ้ะมีค่าประมาณประมาณ 20 
m2 

ไมโ้ตเร็วประเภทกระถินยกัษ์มีขอ้มูลยืนยนัหลายแหล่งว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปลูก
เพื่อเป็นไมเ้ช้ือเพลิงเพื่อป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ระยะเวลาในการปลูกกระถิน
ยกัษท์  าได ้2 ลกัษณะ คือ ปลูกและตดัทุกปี ผลผลิตอยูท่ี่ 4.5 ton/ไร่ อีกรูปแบบหน่ึงคือการปลูก 
3 ปีแล้วตดั การปลูกแบบน้ีได้ผลผลิต 4.6 ton/ไร่ การปลูกเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดอายุการใชง้านของโรงไฟฟ้านั้น การจดัการจะใชพ้ื้นท่ีในกรณีท่ีมีพื้นท่ีมากแบ่ง
ออกเป็นแปลงยอ่ย โดยแต่ละไร่จะแบ่งแปลงปลูกขนาด 1x1 m2 จะใชก้ลา้ไมท้ั้งหมด 1600 ตน้
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ต่อไร่ ส่วนในกรณีท่ีพื้นท่ีในการปลูกไมมี้ไม่มากอาจใชว้ธีิการปลูกแบบวนเกษตรเขา้มาช่วยซ่ึง
จะสามารถปลูกไมโ้ตเร็วควบคู่ไปกบัการปลูกพืชเศรษฐกิจของแต่ละทอ้งถ่ินไปไดด้ว้ย โดย
เกษตรกรตอ้งดูแลรักษาไมท้ั้งสองชนิดอยา่งดีเพื่อป้องกนัไมโ้ตเร็วแยง่อาหารไมเ้ศรษฐกิจซ่ึงจะ
ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตของพืชทั้งสองชนิด  การปลูกไมท่ี้ครบวงจรจะตอ้งมีการเพาะตน้กลา้
เองซ่ึงท าไดห้ลายวธีิดงัท่ีกล่าวไปแลว้ หลงัจากนั้นจึงยา้ยกลา้ลงในสวนป่า เกษตรกรตอ้งให้น ้ า
ในระยะแรก หลงัจากนั้นรากของกระถินยกัษ์จะสามารถชอนไชหาน ้ าในดินไดเ้อง ในกรณีท่ี
พื้นท่ีเพาะปลูกอยู่ในเขตท่ีมีปริมาณฝนตกน้อยอาจตอ้งท าระบบชลประทานเสริม เน่ืองจาก
งานวิจยัน้ีตอ้งการขนาดไมไ้ม่ใหญ่เพื่อให้สามารถใชก้บัเคร่ืองตดัขนาดเล็กได ้จึงท าการตดัไม้
กระถินมีอายุ 3 ปีซ่ึงน่าจะมีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2.5-5 cm. จึงท าการตดัไมแ้ละท าการ
แปรรูปใน 2 ลกัษณะคือ ไมแ้บบท่อนและไมแ้บบช้ินโดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัการผลิต 300-
400 kg/hr ราคาของเคร่ืองตดั (เป็นท่อน) มีค่าประมาณ 65,000 บาท ซ่ึงราคาไม่แพงนกัเม่ือ
เทียบเคร่ืองย่อย (เป็นช้ิน) ไมส้ดท่ีไดจ้ากการตดัมีความช้ืนประมาณ 60% ดงันั้นก่อนเขา้สู่
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นเกษตรกรตอ้งท าการตากหรือการอบลดความช้ืนก่อนเพื่อให้
สามารถมีไมป้้อนเขา้สู่กระบวนการผลิตตลอดทั้งปีจึงตอ้งพิจารณาติดตั้งเคร่ืองอบแห้งเขา้ไป
ในระบบดว้ยซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไปในบทท่ี 4 โดยปริมาณไมท่ี้ตอ้งป้อนเขา้สู่หมอ้ไอน ้ าซ่ึงไม้
แบบท่อนมีความเหมาะสมในการป้อนเข้าสู่หม้อไอน ้ ามากกว่าไม้แบบช้ิน ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาด 50 kWe นั้นตอ้งป้อนไมไ้ม่เกิน 300 kg/hr นอกจากการใชป้ระโยชน์ของล า
ตน้กระถินยกัษ์แล้วนั้นส่วนใบของกระถินยกัษ์ท่ีไม่ได้ใช้ในกระบวนผลิตกระแสไฟฟ้ายงั
สามารถน าไปขายเพื่อเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตวไ์ดเ้ป็นส่วนช่วยในการลดตน้ทุนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วไดอี้กส่วนหน่ึง ในส่วนน้ีจะอธิบายโดยละเอียดในบทต่อไป  
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บทที ่4 
การอบแห้งไม้ 

 
4.1     บทน า 

ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตไมโ้ตเร็วไดค้่อนขา้งสูงไม่วา่จะเป็นไมก้ระถินณรงค์ กระถิน
เทพา กระถินยกัษ ์ ข้ีเหล็ก ประดู่ ยคูาลิปตสั สะเดาบา้น รวมไปจนถึงสะเดาเทียม เพราะไมแ้ต่ละชนิด
ขา้งตน้มีความเหมาะสมท่ีจะปลูกในพื้นท่ีและให้ปริมาณผลผลิตสูง ไมก้ระถินยกัษ์เป็นตวัอยา่งของไม้
โตเร็วท่ีมีความเหมาะสมกบัการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงชีวมวล ส่วนหน่ึงเน่ืองจากสามารถดูแลรักษาง่าย และ
เจริญเติบโตได้เกือบทุกพื้นท่ีของประเทศไทย มีค่าผลผลิต (yield) และค่าความร้อนเทียบเคียงหรือ
เหนือกวา่ไมโ้ตเร็วหลายๆ ชนิด [1] การน าเอาไมม้าใชง้านเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการเผาไหมค้่าความ
ร้อนของไมเ้ป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง ซ่ึงค่าความร้อนดงักล่าวข้ึนอยูก่บัความช้ืนของไม ้ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1 
จะเห็นไดว้า่ไมท่ี้ผา่นการตดัมาใหม่ๆ จะมีความช้ืนค่อนขา้งสูง การจะน าไมม้าใชท้นัทีหลงัจากตดัจะท า
ใหค้่าความร้อนของไมต้ ่า [2, 3] หากตอ้งอบแห้งไมใ้ห้มีความช้ืนลดลง เพื่อให้ไดค้่าความร้อนของไมท่ี้
สูงข้ึนจะตอ้งพิจารณาพลงังานท่ีใชใ้นการอบแห้งให้มีความเหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดความส้ินเปลือง
พลงังานข้ึนได ้งานวิจยัของ Senelwa [2] น าเสนอวา่ความช้ืนของไมใ้นช่วง 15 – 40% เป็นความช้ืนท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง มากกวา่ท่ีความช้ืนอ่ืนๆ โดยท่ีไมท่ี้ตดัมามกัจะมีค่าความช้ืน
อยูใ่นช่วงสูงกวา่ 40% จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการลดความช้ืนของไมใ้ห้ต ่าลงมาเสียก่อน น่าจะส่งผลให้ค่า
ความร้อนของเช้ือเพลิงมีค่าสูงข้ึน Guoxing et al [6] ไดท้  าการอบแห้งไมส้น(Pinus radiate) ท่ีอุณหภูมิ 
70 OC และความเร็วลม 3 m/s เพื่อลดความช้ืนของไมจ้าก 132 %db (57 %wb) ให้เหลือความช้ืน 14 %db 
(12 %wb) ท่ีแสดงดงัรูป 4.2 พบวา่ใชเ้วลาอบแห้งตลอดกระบวนการนาน 135 hr ในกรณีหากพิจารณา
การไล่ความช้ืนใหเ้หลือ 40 %db จะใหเ้วลานาน 70 hr และหากจะตอ้งการอบแหง้ต่อเพื่อไล่ความช้ืนให้
เหลือ 14 %db ตอ้งอบแห้งต่ออีกประมาณ 65 hr  Sun et al [7] ไดท้  าการอบแห้งไมพ้นัธ์ุยคูาลิปตสั
(Eucalyptus) ท่ีความช้ืนเร่ิมตน้ 30.4 %wb (44 %db) และความช้ืนสุดทา้ย 9 %wb (10 %db) ท่ีแสดงดงั
รูป 4.3 พบวา่ใชเ้วลาอบแหง้ท่ีค่อนขา้งยาวนาน ส่งผลใหเ้กิดการใชพ้ลงังานในการอบแห้งท่ีมากข้ึนตาม
ไปดว้ย ดงันั้นในการอบแหง้ไมจึ้งไม่จ  าเป็นจะตอ้งไล่ดว้ยความช้ืนให้อยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก ขอ้มูลท่ีผา่น
มาแสดงให้เห็นวา่ค่าความร้อนของไมอ้ยูใ่นช่วง 12 – 16 MJ/kg [3] ท่ีค่าความช้ืนท่ี 40% ท่ีน่าจะเป็นค่า
ความช้ืนของไม้ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากสามารถตากแห้งด้วยแสงแดด หรือสามารถอบแห้งได้ใน
ระยะเวลาอนัสั้ น (น้อยกว่าหรือเท่ากบั 8 hr) กระบวนการไล่ความช้ืนของไมเ้ช้ือเพลิงสามารถท าได้
หลายวธีิไม่วา่จะเป็นวธีิการตากแดดหรือการอบแห้ง เพราะประเทศไทยนั้นตั้งอยูใ่นบริเวณเขตร้อน ซ่ึง
มีปริมาณแสงแดดท่ีจดัและยาวนาน ถึงแมจ้ะตากไมไ้ล่ความช้ืนโดยไม่ตอ้งส้ินเปลืองพลงังานมาก แต่
ในช่วงฤดูฝนจ าเป็นท่ีจะต้องการอบแห้งแทนการตากแดดแล้วผลิตไม้ป้อนกระบวนการเผาไหม้
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ตลอดเวลา เม่ือพิจารณาช่วงเวลาของฤดูฝนของประเทศไทยพบว่ายู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคมวา่ช่วงน้ีตอ้งอาศยัแหล่งพลงังานเพื่อใชใ้นการอบแหง้เช้ือเพลิง 

 
รูปท่ี 4.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของค่าความร้อนจากไมโ้ตเร็วกบัความช้ืน [4] 

 

 
รูปท่ี 4.2 การเปล่ียนแปลงความช้ืนของไมส้น( Pinus radiate )ส าหรับการอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 

70 oC ความเร็วลม 3 m/s ท่ีความช้ืนเร่ิมตน้ 131.8 %db (57 %wb) และความช้ืน
สุดทา้ย 14.2 %db (12 %wb) [6] 
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รูปท่ี 4.3 การเปล่ียนแปลงของความช้ืนของไม ้(MC) อุณหภูมิกระเปาะเปียก (WBT) และ

กระเปาะแหง้ (DBT) ท่ีเวลาอบแหง้ต่างส าหรับการอบแหง้ไมพ้นัธ์ุ ยคูาลิปตสั 
(Eucalyptus) ท่ีความช้ืนเร่ิมตน้ 30.4 %wb และความช้ืนสุดทา้ย 9 %wb [7] 

 

จากการศึกษาจากงานวิจยั พบวา่ในการอบแห้งนั้นมีหลายรูปแบบ นอกเหนือจากการตากแดด 
การอบแหง้ดว้ยลมร้อน การใชค้ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นตน้ แต่ละรูปแบบการอบแหง้จะใชเ้วลาอบแห้งท่ี
แตกต่างกนัแลว้ยงัมีราคาท่ีแตกต่างกนั Haque และ Langrish [8] ไดท้  าการศึกษาการอบแห้งไมด้ว้ยใช้
ห้องอบแห้งโดยจะรับพลงังานจากแสงอาทิตยใ์นการอบแห้งไมก้ระดานแบบท่อนๆ ขนาด 270 x 43 
mm. โดยลกัษณะของเคร่ืองอบแห้งแสดงดงัรูปท่ี 4.4 พบว่า ลกัษณะการลดลงของความช้ืนและ
อุณหภูมิภายในห้องอบแห้ง ท่ีแสดงได้ดงัรูป 4.5 ว่าการอบแห้งไมด้้วยพลงังานแสงอาทิตย์น้ีจะใช้
เวลานานในการลดความช้ืน โดยท่ีการลดลงของความช้ืนจาก 60 % ให้เหลือความช้ืน 40 % จะใชเ้วลา
ประมาณ 20 day และหากตอ้งท าการอบแหง้ไมใ้หเ้หลือความช้ืน 20 % จะตอ้งใชเ้วลาอบแห้งเพิ่มอีก 35 
day ดงันั้นการอบแห้งไมใ้ห้มีความช้ืนต ่ากวา่ 40 %db จึงอาจไม่เหมาะสม เพราะตอ้งใชเ้วลานานอาจ
ส่งผลใหไ้ม่สามารถเตรียมไมแ้หง้ไดเ้พียงพอต่อการใชง้านตลอดปี 
 

 
รูปท่ี 4.4 ลกัษณะเคร่ืองอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับการอบแหง้ไมก้ระดาน [8] 
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รูปท่ี 4.5  ลกัษณะการลดลงของความช้ืนของไมก้ระดานดว้ยเคร่ืองพลงังานแสงอาทิตย ์[8] 

 

ในโครงงานวิจยัน้ีได้สร้างเรือนอบไม้ส าหรับใช้ในการลดความช้ืนของไม้ โดยก าหนดให้
โรงเรือนสามารถอบไมใ้นลกัษณะท่อน โดยสามารถลดความช้ืนของไมจ้ากความช้ืนเร่ิมตน้ประมาณ 
60 %db ให้เหลือความช้ืนประมาณ 40 %db อนัเป็นค่าความช้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับการน ามาใช้เป็น
เช้ือเพลิง ทั้งน้ีจะช่วยลดความส้ินเปลืองความร้อนในการอบแห้งไม่มากนกั เพราะเป็นช่วงตน้ของการ
ไล่ความช้ืนแบบอตัราการอบแห้งลดลง (Falling rate period) ท่ีการไล่ความช้ืนท าไดง่้ายและส้ินเปลือง
พลงังานน้อยในช่วงตน้ของการอบแห้ง ซ่ึงหากท าการอบแห้งเกินช่วงเวลาขา้งตน้ ท าให้การแพร่ของ
ความช้ืนมายงัผิวไมเ้กิดข้ึนไดย้าก เป็นผลให้ใชเ้วลาอบแห้งท่ียาวนานข้ึน และส้ินเปลืองพลงังาน การ
ลดความช้ืนของไมใ้ห้ต ่ากว่า 40%db นั้น จะท าให้ค่าความร้อนจากไม้เพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย อาจจะ
ส้ินเปลืองพลงังานในการอบแหง้ไมคุ้ม้กบัค่าใชจ่้ายและเวลาอบแหง้ท่ีเสียไป 

การลดความช้ืนของไม้ด้วยการตากแดดเป็นการใช้พลังงานท่ีได้เปล่าจากธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ และควรน ามาใช้ร่วมกบัการอบแห้งไมเ้พื่อให้ได้เช้ือเพลิงท่ีมีความช้ืนท่ีตอ้งการเพียงพอ
ส าหรับการใชแ้สงอาทิตย ์การลดความช้ืนของไมแ้ห้งดว้ยการอบแห้งเพียงอยา่งเดียวอาจไดจ้  านวนไม้
แห้งไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน หากพิจารณาศกัยภาพอบไมด้ว้ยแสงอาทิตย ์สามารถพิจารณา
ไดจ้ากขอ้มูลรูปท่ี 4.6 ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ของค่าความช้ืนสัมพทัธ์และอุณหภูมิของอากาศรอบๆ ไม ้
พบวา่ หากมีการน าไมม้าตากแดดหรือทิ้งไวก้ลางแดดท่ีอุณหภูมิของอากาศในช่วง 20 ถึง 40 OC ท่ีเป็น
ช่วงอุณหภูมิของอากาศในหนา้ร้อนทัว่ไปนั้น จะสามารถลดความช้ืนไดต้ ่ากวา่ 40 %db เน่ืองสภาวะ
ความช้ืนสมดุลท่ีต ่ากวา่ความช้ืนท่ีตอ้งการ โดยท่ีความช้ืนสมดุลเป็นความช้ืนต ่าสุดของไมท่ี้สามารถลด
ไดใ้นสภาวะหน่ึงๆ จากขอ้มูลรูปท่ี 4.5 จะเห็นไดว้า่เวลาท่ีใชใ้นการตากไมมี้ค่าประมาณ 20 day เพื่อลด
ความช้ืนไมจ้าก 60 %db ให้เหลือ 40 %db เพียงการน าไมม้าทิ้งไวก้ลางแจง้ในฤดูร้อนก็จะสามารถใน
การช่วยลดตน้ทุนในการอบแหง้ไปในระดบัหน่ึง 
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รูปท่ี 4.6 ความสัมพนัธ์ของค่าความช้ืนสมดุลของไมก้บัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศ [9] 

 

4.2     หลกัการและทฤษฎี 
4.2.1   การอบแห้ง 

การอบแห้ง คือ กระบวนการลดความช้ืนในวสัดุ ท่ีสามารถใช้อากาศเป็นตวักลางใน
การถ่ายเทความร้อนไปยงัวสัดุช้ืน เพื่อไล่ความช้ืนออกดว้ยการระเหยน ้ าภายในวสัดุเคล่ือนท่ี
ออกมายงัผิว การอบแห้งวสัดุทางการเกษตรหรือวสัดุท่ีมีโครงสร้างเป็นรูพรุน อาทิไม ้พบว่า
การอบแห้งจะสามารถแบ่งลกัษณะการอบแห้งออกเป็นช่วงๆ ดงัรูปท่ี 4.7 ได้แก่ ช่วงการ
เพิ่มข้ึนของความร้อน (ช่วงท่ี 1) ซ่ึงเป็นช่วงแรกของการอบแหง้ท่ีเกิดการไล่ความช้ืน ณ บริเวณ
ผิวของวสัดุภายใตเ้ง่ือนไขอุณหภูมิและความเขม้ขน้ของไอน ้ าท่ีผิวก็จะคงท่ี ช่วงอตัราการ
อบแห้งคงท่ี (ช่วงท่ี 2) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลระหวา่งวสัดุกบั
อากาศรอบๆ ผวิวสัดุเท่านั้น การอบแหง้จึงเกิดข้ึนท่ีบริเวณท่ีผิวของวสัดุก่อน ช่วงเวลาท่ี 3 เป็น
ช่วงอตัราการอบแห้งลดลง (ช่วงท่ี 3) ซ่ึงการถ่ายเทความร้อนและมวลไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะท่ีผิว
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ของวสัดุเท่านั้น แต่เกิดภายในผิว และเน้ือวสัดุอีกดว้ย การเคล่ือนท่ีของน ้ าในวสัดุมายงัผิวช้า
กวา่การพาความช้ืนจากผิวไปยงัอากาศ ท าให้อตัราการอบแห้งลดลง อตัราการระเหยน ้ าจะถูก
ควบคุมโดยการตา้นทานต่อการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลของน ้ าในวสัดุ ในขณะนั้นอุณหภูมิของ
วสัดุมีค่าสูงข้ึนและสูงกวา่อุณหภูมิกระเปาะเปียก 

การอบแห้งจะส้ินสุดลงเม่ืออตัราส่วนความช้ืนลดลงถึงค่าอตัราส่วนความช้ืนสมดุล 
(Equilibrium moisture content) ค่าของอตัราส่วนความช้ืนเฉล่ียท่ีจุดต่อระหวา่งช่วง 2 และ 3 
เรียกวา่ อตัราส่วนความช้ืนวกิฤต (Critical moisture content) ซ่ึงเวลาท่ีใชใ้นช่วงท่ี 3 มีเวลานาน
กวา่ช่วงอ่ืน 
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รูปท่ี 4.7  การอบแหง้ในช่วงอตัราการอบแหง้คงท่ีและลดลง [12] 

 
4.2.2   ความช้ืนในวสัดุ 

ความช้ืน คือ ตวับ่งบอกปริมาณของน ้ าท่ีมีในวสัดุ โดยเทียบกบัมวลของวสัดุช้ืนหรือ
แหง้ ดงัสมการต่อไปน้ี 
ความช้ืนมาตรฐานเปียก 

w
d)  (w

wM   (4.1) 

และ ความช้ืนมาตรฐานแหง้ 

d
d)(w

dM   (4.2) 

เม่ือ w คือมวลของวสัดุช้ืน (kg) 
d คือมวลแหง้ของวสัดุ (kg) 
Md คือความช้ืนมาตรฐานแหง้ (เศษส่วนมาตรฐานแหง้) 
Mw คือความช้ืนมาตรฐานเปียก (เศษส่วนมาตรฐานเปียก) 
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โดยท่ีการใชง้านนั้น ความช้ืนมาตรฐานเปียกจะนิยมใชง้านกนัในทางการคา้ แต่ในส่วนของ
ความช้ืนมาตรฐานแหง้นิยมใชใ้นการค านวณ เน่ืองจากมีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 
 

4.3     การออกแบบ สร้าง และหลกัการท างานของเคร่ืองอบแห้ง 
4.3.1    การหาค่าตัวแปรส าหรับการออกแบบเคร่ืองอบแห้ง 

การออกแบบเคร่ืองอบแห้งส าหรับการอบแห้งไม้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องทราบ
ระยะเวลาอบแห้งท่ีแน่นอนส าหรับน าใช้ออกแบบขนาดของแหล่งให้ความร้อนเพื่อให้
เหมาะสมกบัปริมาณไมท่ี้ใช้ในการอบแห้ง ซ่ึงการท านายเวลาอบแห้งไมน้ั้นจ าเป็นจะตอ้งมี
การศึกษาตวัแปรบางตวัส าหรับน ามาใช้ในการพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ค่าคงท่ีของการอบแห้ง (Drying Constant) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะการลดลงของ
ความช้ืนของไม้ โดยจะน ามาใช้ในการพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้ง
ส าหรับใชท้  านายความช้ืนของไมท่ี้เวลาอบแหง้ใดๆ และเวลาของการอบแหง้ไม ้

การศึกษาหาค่าคงท่ีของการอบแห้ง จะท าการทดลอง ณ ห้องปฏิบติัการวิศวกรรม
อบแห้ง ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยการ
อบแห้งจะใชเ้คร่ืองอบแห้งแบบชั้นบาง ซ่ึงจะใชต้วัอยา่งไมก้ระถินยกัษ์มาตดัเป็นท่อน ขนาด
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 2.5 cm และมีความยาว 10 cm จ านวน 3 kg ท าการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60OC 
จะท าการลดความช้ืนจนถึงประมาณ 40 %db จึงส้ินสุดการทดลองระหวา่งการทดลองจะท าการ
บนัทึกน ้าหนกัไมต้วัอยา่ง อุณหภูมิลมร้อน และความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศก่อนเขา้ เม่ือส้ินสุด
การทดลองจะน ามาหาความช้ืน จากนั้ นจะน าค่าความช้ืนท่ีได้มาเขียนกราฟเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ของค่าความช้ืนกบัเวลาอบแห้งให้อยู่ในรูปสมการท่ี 4.3และหาค่าคงท่ีของการ
อบแหง้จากสมการดงักล่าว 

 

 

k t)exp(
inM

MMR 
 (4.3) 

เม่ือ     k       คือ ค่าคงท่ีของการอบแหง้, h-1 
จากการอบแห้งไมต้วัอย่าง พบว่า การอบแห้งไมเ้พื่อลดความช้ืนจาก 50 %db ท่ี

น ้ าหนกัไมเ้ร่ิมตน้ 2.8 kg ให้เหลือความช้ืนสุดทา้ย 33 %db (ไดไ้มแ้ห้ง 2.5 kg) ใชเ้วลาอบแห้ง 
18 hr การลดลงของความช้ืนของไมจ้ะมีลกัษณะเป็นฟังก์ชนัเอกซ์โปแนนเชียล แสดงดงัรูปท่ี 
4.8 โดยท่ีความชนัจะลดลงเร็วในช่วงแรกของการอบแห้ง และจะค่อยลดลงช้าๆ ในช่วงทา้ย 
หากน าค่าความช้ืนของไมม้าสร้างความสัมพนัธ์ในลกัษณะเดียวกบัสมการท่ี 4.3 และค านวณ
ค่าคงท่ีของการอบแห้ง พบว่ามีค่าเท่า 0.0289 h-1 ดงันั้น เม่ือทราบถึงค่าคงท่ีของการอบแห้ง
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ส าหรับการอบแห้งไมก้ระถินยกัษ์ท่ีอุณหภูมิอบแห้ง 60 OC จากนั้นจึงน าค่าคงท่ีท่ีไดม้าใช้
ส าหรับการพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้ง และเพื่อท านายเวลาของการ
อบแหง้น าไปสู่การออกแบบหอ้งอบและระบบการผลิตความร้อนต่อไป 
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รูปท่ี 4. 8  การลดลงของความช้ืนของไมก้ระถินยกัษท่ี์น ้ าหนกัเร่ิมตน้ 2.8 kg อุณหภูมิอบแห้ง 

60 OC อุณหภูมิอากาศภายนอก 32 OC ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศก่อนเขา้ห้อง
อบแหง้ 50% 

 

4.3.2     การออกแบบ และสร้างเคร่ืองอบแห้ง 
การออกแบบเคร่ืองอบแห้งไมส้ าหรับโครงงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาออกแบบให้

การเคล่ือนท่ีของลมร้อนไหลจากด้านล่างสู่ด้านบน ซ่ึงมีเง่ือนไขและข้อก าหนดในการ
ออกแบบเคร่ืองอบแห้งเพื่อการออกแบบมีดงัน้ี คือ ใชไ้มก้ระถินยกัษ์เป็นวสัดุทดสอบในการ
ออกแบบ ซ่ึงไมก้ระถินยกัษจ์ดัเป็นไมเ้น้ืออ่อนท่ีมีค่าความหนาแน่นนอ้ยกวา่1 600 kg/m3 [10] 
โดยลกัษณะของไมจ้ะเป็นท่อนยาว 10 cm ขนาดเส้นผา่ศูนยข์องไม ้2.5 cm ห้องอบแห้งท่ีจะใช้
อบไมก้ระถินยกัษ์ตอ้งสามารถรองรับไมส้ดไดไ้ม่น้อยกว่า 1,000 ถึง 1,500 kg และในการ
ออกแบบได้ก าหนดสภาวะของอากาศท่ีใช้ในการออกแบบให้อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง
อบแห้ง 25 OC และอุณหภูมิลมร้อนส าหรับอบแห้ง 60 OC ส าหรับการไล่ความช้ืนของไมจ้าก
ความช้ืนเร่ิมตน้ 60 %db ใหเ้หลือความช้ืนสุดทา้ย 40 %db 

 
 
 
 

                                                 
1
   ไมเ้น้ือแขง็ ค่าความหนาแน่นสูงกวา่ 1,000 kg/m3 ไมเ้น้ือแขง็ปานกลาง ค่าความหนาแน่น 600 - 1,000  kg/m3 และไมเ้น้ืออ่อน ค่าความ

หนาแน่นต ่ากวา่ 600 kg/m3 
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ก   การออกแบบห้องอบแห้ง 
ห้องอบแห้งเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการอบแห้งเพราะเป็นส่วนท่ีใช้รองรับไมท่ี้

ใชใ้นการอบแห้ง ผนงัห้องอบ ออกแบบให้ใชฉ้นวนส าเร็จรูป ความหนา 70 mm ท าหนา้ท่ี
ป้องกนัการสูญเสียความร้อนภายในห้องอบแห้ง ภายในมีสายพานล าเลียงเพื่อขนถ่ายเช้ือเพลิง
ไมเ้ขา้ออกหอ้งอบ และมีแผงคอยล์ร้อนบรรจุอยูภ่ายใน โดยห้องอบมีประตูเปิดปิดเพื่อป้องกนั
การสูญเสียของความร้อนจากหอ้งอบแหง้ออกสู่ภายนอก 

การค านวณขนาดของหอ้งอบแหง้จะพิจารณาท่ีความจุของไมส้ดปริมาณ 1,500 kg โดย
ท่ีค่าความหนาแน่นของไม้เน้ืออ่อน 600 kg/m3 ดังนั้น จ  าเป็นต้องสร้างห้องอบแห้งให้มี
ปริมาตรภายในไม่น้อยกว่า 2.5 (1,500/600) m3 ในการสร้างห้องอบแห้งจึงพิจารณาความ
เหมาะสมเน่ืองจากมีการใชร้ะบบสายพานล าเลียง จึงไดก้ าหนดให้ความกวา้ง 0.9 m ความยาว 
7.2 m โดยท่ีความสูงของหอ้งอบแหง้ไม่นอ้ยกวา่ 0.5 m แสดงดงัรูปท่ี 4.9 

 

 
 

รูปท่ี 4.9  ระบบสายพานล าเลียงไมแ้ละม่านอากาศ ณ ทางเขา้และออกจากห้องอบแห้ง
ของเคร่ืองอบแหง้ท่ีมีสายพานล าเลียง 

 

ข   การออกแบบระบบการผลติความร้อน 
การออกแบบระบบผลิตน ้ าร้อนส าหรับใช้เป็นแหล่งความร้อนในการผลิตลมร้อน

ส าหรับการอบแหง้ จะตอ้งค านึงถึงปริมาณความร้อนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ แต่เน่ืองจาก
ในการออกแบบดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งทราบปริมาณไมท่ี้ใช้ในการอบแห้ง เวลาท่ีใช้ในการ
อบแห้ง และปริมาณน ้ าท่ีจะตอ้งระเหยออกจากไม ้ดงันั้นจึงไดมี้การพฒันาแบบจ าลองส าหรับ
น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อใชท้  านายระยะเวลาในการอบแหง้ไม ้

- การพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแหง้ 
การพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จะน ามาใช้ท านายความช้ืนของการอบแห้งท่ี

เวลาต่างๆ โดยท่ีสมการส าหรับการท านายความช้ืนของไมท่ี้เวลาใดๆ จะใช้สมการท่ี 4.3 ท า
การหาอนุพนัธ์ของสมการท่ี 4.3 เทียบกบัเวลา และจดัสมการใหม่ใหอ้ยูใ่นรูปสมการท่ี 4.4 
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dt
t

M
iMfM






 (4.4) 
จากนั้นท าการค านวณค่าอตัราส่วนความช้ืนของอากาศภายในห้องอบแห้งดงัสมการ 

4.5 

iW
tam

)iMf(Mpm
fW 




Δ  (4.5) 
โดย      M        คือ ความช้ืนของไม ้(มาตรฐานแหง้) 

mp      คือ น ้าหนกัของไม ้(kg) 
W       คือ อตัราส่วนความช้ืนของอากาศในหอ้งอบแหง้ (kg/kg) 
ma       คือ อตัราการไหลของอากาศ (kg/h) 
f         คือ สุดทา้ย 
i         คือ เร่ิมตน้ 
 
เน่ืองจากมีการน าอากาศส่วนหน่ึงทิ้งสู่อากาศแวดลอ้ม อีกส่วนหน่ึงก็น ามาเป็นอากาศ

ท่ีใช้อบแห้งใหม่ และมีการดึงอากาศแวดลอ้มเขา้มาในระบบอบแห้งจึงมีการผสมอากาศ โดย
พิจารณาจากกฎทรงมวลและพลงังานไดด้งัสมการท่ี 4.9 

สมดุลมวลอากาศแหง้ 
m mix = mamb + mRC (4.6) 
สมดุลมวลไอน ้า 
mmix Wmix = m amb Wamb + mRC WRC (4.7) 
จากการผสมของกระแสอากาศจากสมการท่ี 4.6 และท าสมดุลมวลของไอน ้ าสมการ

ท่ี 4.7 และจากทั้ง 2 สมการขา้งตน้ จะไดว้า่ 
W mix  = [(1-RC) Wamb] + (RC Wf) (4.8) 

โดย      RC       คือ สัดส่วนการน าอากาศกลบัมาใชใ้หม่ 
amb    คือ อากาศแวดลอ้ม 
mix     คือ อากาศผสม 
 

ในการค านวณเพื่อหาพลงังานในการอบแห้งจะน าอตัราส่วนความช้ืนของอากาศมาใช้
ในการค านวณ พิจารณาโดยท าสมดุลพลงังานท่ีบริเวณคอยล์แลกเปล่ียนความร้อนในเรือน
อบแหง้ และจะไดส้มการการใชพ้ลงังานดงัสมการ 4.9 
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Qh + (mmix ca Tamb) + (mmix Wmix hfg) + (mmix Wmix cv Tb) 
 = (mmix ca Ti) + (m mix Wmix hfg ) + (m mix W mix i cv Ti) 

 

หรือ Qh  = (mmix ca Ti) + (m mix Wmix cv Ti ) - (mmix ca Tamb ) 
 - (m mix Wmix cv  Tamb ) (4.9) 

 

โดย      Qh       คือ พลงังานความร้อนท่ีใช ้(MJ) 
hfg      คือ ค่าความร้อนแฝงในการระเหยน ้า (kJ/kgwater) 
T       คือ อุณหภูมิ (OC) 
การจ าลองสภาวะของการอบแห้งเพื่อท านายการลดลงของความช้ืน และเวลาอบแห้ง

นั้นในท่ีน้ีจะเลือกใช้อุณหภูมิอบแห้ง 60 OC อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม 25 OC ความช้ืนสัมพทัธ์
อากาศแวดลอ้มท่ี 70% อตัราการไหลของอากาศเขา้หอ้งอบแหง้ 1.3 kg/s และน ้ าหนกัไมเ้ร่ิมตน้ 
1,000 kg โดยท าการลดความช้ืนตั้งแต่ 60 %db ใหเ้หลือความช้ืน 40 %db โดยแบบจ าลองจะท า
การค านวณค่าความช้ืนของไม ้(Mf) อุณหภูมิอากาศขาออก (Tf) และอตัราส่วนความช้ืนของ
อากาศขาออก (Wf) โดยท่ีขั้นตอนของการค านวณ คือ ท าการป้อนเง่ือนไขต่างๆ ให้กับ
แบบจ าลอง จากนั้นแบบจ าลองจะท าการค านวณความช้ืนของไม ้อุณหภูมิอากาศขาออก และ
อตัราส่วนความช้ืนของอากาศขาออกท่ีเวลาอบแห้งใดๆ แบบจ าลองจะท าการตรวจสอบค่า
ความช้ืนของไมต้ลอด หากมีค่ามากกวา่ความช้ืนท่ีตอ้งการแบบจ าลองจะท าการค านวณต่อไป 
จนกระทัง่ความช้ืนของไมเ้ท่ากบั 40 %db จึงส้ินสุดการค านวณ จากนั้นน าขอ้มูลความช้ืนมา
เขียนความสัมพนัธ์กบัเวลาอบแหง้ โดยแสดงขั้นตอนการค านวณดงัรูปท่ี 4.10 
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Moisture Condensation 
ค านวณ Tf1, Wf, Mf (ใหม่) 

 

ค านวณ Wmix,Tmix, 
Efan, Qh,,RH 

ค านวณ Tf, Wf, Mf 

RHf1>1 

ก าหนด Tamb, RHamb, Ti 

RHf2>1 

ค านวณ Tf, Wf, Mf 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

เร่ิมตน้การค านวณ 

Moisture Condensation 
ค านวณ Tf1, Wf, Mf (ใหม่) 

 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

Mave = 40 %db 

Min = Mf 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

แสดงผลการค านวณ 
Mave, DT 

จบการค านวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4. 10  ขั้นตอนการค านวณของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแหง้ไม ้
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เม่ือ       Tamb         อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม (OC) 
Ti            อุณหภูมิอบแหง้ (OC) 
Tf,           อุณหภูมิอบแหง้ (OC) 
RHamb     ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศแวดลอ้ม (%) 
RHf1 และ RHf2 ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศออกชั้นท่ี 1 และ 2 (%) 
Mave        ความช้ืนเฉล่ียของไมท่ี้เวลาใดๆ (%db) 
Mf           ความช้ืนของไมใ้นแต่ละชั้นท่ีเวลาใดๆ (%db) 
Min          ความช้ืนเร่ิมตน้ของไม ้(%db) 
Wf,          อตัราส่วนความช้ืนของอากาศขาออก (kg/kg) 
DT          เวลาอบแหง้ (h) 
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รูปท่ี 4.11  การลดลงของความช้ืนของไมก้บัเวลาดว้ยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้ง

ท่ีอุณหภูมิอบแห้งท่ี 60 OC น ้ าหนกัเร่ิมตน้ 1,000 kg ความช้ืนเร่ิมตน้ท่ี 60 %db 
และความช้ืนสุดทา้ยท่ี 40 %db 

 

จากการค านวณความช้ืนของไมท่ี้เวลาต่างๆ และระยะเวลาท่ีใชใ้นการอบแห้ง พบว่า 
ในการอบแห้งไมป้ริมาณ 1,000 kg ท่ีอุณหภูมิอบแห้ง 60 OC เพื่อลดความช้ืนจาก 60 %db ให้
เหลือความช้ืน 40 %db (ไดไ้มแ้ห้ง 875 kg) พบวา่ ความช้ืนของไมจ้ะค่อยลดลงอยา่งต่อเน่ือง
จนเหลือความช้ืนสุดทา้ย 40 %db แสดงดงัรูปท่ี 4.11 โดยใชร้ะยะเวลาอบแห้ง 14 hr และโดยท่ี
สามารถดึงน ้าออกจากไมไ้ด ้125 kg  
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- การออกแบบระบบผลิตน ้าร้อน 
จากการจ าลองสภาวะของการอบแห้งเพื่อท านายระยะเวลาส าหรับการอบแห้งจาก

ขอ้มูลท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นวา่ การอบแห้งไม ้1,000 kg เพื่อลดความช้ืนจาก 60 %db ให้เหลือ
ความช้ืน 40 %db จะตอ้งใชเ้วลาอบแห้ง 14 hr โดยท่ีดึงน ้ าออกจากไมป้ริมาณ 125 kg โดยใช้
อตัราความร้อนในการอบแห้ง 9.11 kW การออกแบบจึงเลือกขนาดระบบผลิตน ้ าร้อนท่ี
สามารถให้อตัราความร้อนไดสู้งสุด 10 kW เพื่อสร้างลมร้อนเพื่อใชอ้บแห้งไม ้ระบบผลิตน ้ า
ร้อนจะประกอบไปดว้ย หมอ้ตม้น ้าแบบท่อน ้า (Water tube) ถงัพกัน ้ าร้อน ระบบส่งจ่ายน ้ าร้อน
ซ่ึงจะใช้สูบน ้ าเป็นตวัขบัน ้ าเขา้สู่แผงคอยล์ท่ีท าดว้ยท่อทองแดงดา้นล่างของเรือนอบไม ้และ
ระบบจ่ายเช้ือเพลิงโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ นอกจากนั้นแลว้วสัดุท่ีใชท้  าหมอ้ตม้น ้ า และถงัพกัน ้ าร้อน
ท าจากโลหะสเเตนเลส ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีทนกดักร่อน การเกิดสนิมนอ้ยเม่ือเทียบกบัวสัดุโลหะอ่ืน 
และราคาไม่แพง แสดงดงัรูปท่ี 4.12 

 

 
 

รูปท่ี 4. 12  ระบบผลิตน ้าร้อนของเคร่ืองอบแหง้ท่ีมีสายพานล าเลียง 
 

เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นการผลิตไอน ้ าส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยท่ีระบบ
ดงักล่าวจะมีความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตไอน ้ า ความร้อนดังกล่าวมีศกัยภาพสูงพอ
ส าหรับน ามาใชผ้ลิตน ้าร้อน ดงันั้นเคร่ืองอบแห้งส าหรับน ามาใชใ้นการอบแห้งไม้นั้น สามารถ
ใชค้วามร้อนท่ีผลิตไดจ้ากกระบวนการเผาไหม ้หรือกระบวนการผลิตไอน ้ ามาผลิตน ้ าร้อน ใน
การใช้งานกบัระบบจริงควรพิจารณาการน าความร้อนทิ้งมาใช้ในกระบวนการอบน้ี เพื่อลด
ความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ท าให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบดีข้ึน แต่เพื่อความสะดวกใน



 4-15 

โครงการวิจยั คณะผูว้ิจยัไดอ้อกแบบระบบการผลิตน ้ าร้อนและท าการทดสอบระบบ โดยใช้
เช้ือเพลิงความร้อนจากแก๊สหุงตม้ก่อน เพียงเพื่อศึกษาสมรรถนะของเคร่ืองอบแห้งไม ้อนัจะ
น าไปสู่การค านวณความเป็นไปไดข้องโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลงังานความร้อน
จากไมโ้ตเร็ว  

 

ค   ระบบแผงคอยล์ส าหรับการแลกเปลีย่นความร้อนกบัอากาศ 
แผงคอยล์ส าหรับการแลกเปล่ียนความร้อนกบัอากาศ เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคญัใน

การผลิตอากาศร้อน โดยแผงคอยล์ดงักล่าวจะท าหนา้ท่ีแลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งน ้ าร้อนท่ี
ผลิตจากระบบผลิตน ้ าร้อน น ้ าร้อนจะไหลอยู่ภายในท่อทองแดงติดครีบเพื่อเพิ่มพื้นท่ี
แลกเปล่ียนความร้อนกบัอากาศท่ีจะถูกเป่าโดยใชพ้ดัลม เป็นตวัขบัเคล่ือนอากาศผา่นแผงคอยล ์
โดยท่ีพื้นหนา้ตดัของแผงคอยลแ์ลกเปล่ียนความร้อนมีขนาด 6 m2 ดงัรูปท่ี 4.13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.13  ระบบแผงคอยลส์ าหรับการแลกเปล่ียนความร้อนกบัอากาศของเคร่ืองอบแหง้ท่ี
มีสายพานล าเลียง 

 

ง   ระบบไหลเวยีนอากาศ 
ระบบไหลเวียนอากาศ เป็นระบบท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนอากาศภายในเรือนอบไมโ้ดยมีพดั

ลม เป็นตวัดูดอากาศภายนอกส่วนหน่ึงเขา้มา แลว้เป่าผา่นแผงคอยล์ เพื่อแลกเปล่ียนความร้อนจน
มีอุณหภูมิสูงข้ึน อากาศร้อนดงักล่าวจะเคล่ือนท่ีผ่านวสัดุ เพื่อพาความช้ืนออกจากไม ้จากนั้น
อากาศช้ืนส่วนหน่ึงก็จะถูกปล่อยไปสู่บรรยากาศภายนอก และอากาศส่วนท่ีเหลือท่ียงัร้อนอยูจ่ะ
ถูกดึงกลบัมาใช้ใหม่ผ่านท่อดึงความร้อนทิ้งกลบัมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้เช้ือเพลิงในการผลิต
อากาศร้อน แสดงดงัรูป 4.14 
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รูปท่ี 4.14  ลกัษณะของท่ออากาศส าหรับการไหลเวยีนของอากาศของเคร่ืองอบแหง้ 
 

4.3.3     หลกัการท างานของเคร่ืองอบแห้ง 
จากการออกแบบเคร่ืองอบแหง้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบวา่ สามารถสรุปคุณลกัษณะของ

เคร่ืองอบแหง้ แสดงดงัรูปท่ี 4.15 และ 4.16 โดยประกอบดว้ย 
- หอ้งอบขนาด 0.9 m x 7.2 m x 1.5 m 
- ระบบผลิตน ้าร้อนขนาด 10 kW โดยใชเ้ช้ือเพลิงจากแก๊สหุงตม้ 
- ชุดหมอ้ตม้ความจุ 150 liter พร้อม ถงัพกัน ้าร้อน ท าจากเหล็กไร้สนิม โดยท่ีถงัพกั

น ้าร้อนมีฉนวนหุม้ 
- อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบ น ้า สู่ อากาศ เป็นแบบท่อและครีบ (ท่อ

ทองแดงครีบอลูมิเนียม) มีพื้นท่ีแลกเปล่ียนความร้อน 6 m2 
- ระบบหมุนเวยีนลมผา่นอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน จ านวน 2 ชุด โดยท่ีมอเตอร์

ของพดัลมมีขนาด มีขนาด 1 hp และท่อท าจากอลูมิเนียม 

 
รูปท่ี 4.15  ลกัษณะไดอะแกรมของระบบอบแหง้แบบมีสายพานล าเลียง 
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รูปท่ี 4.16  ลกัษณะของเคร่ืองอบแหง้ท่ีมีสายพานล าเลียง 
 

จากเคร่ืองอบแห้งท่ีสร้างข้ึนมานั้นจะสามารถอบแห้งไมไ้ดใ้นปริมาณมากกว่า 1,000 
kg ต่อคร้ัง สามารถผลิตอุณหภูมิอบแห้งไม่น้อยกว่า 60 OC โดยเคร่ืองอบแห้งดงักล่าวมี
หลกัการท างานเร่ิมตน้จากการสูบน ้ าผา่นระบบท าน ้ าร้อนโดยใชแ้ก๊สหุงตม้เป็นเช้ือเพลิง เม่ือ
ไดน้ ้ าร้อนท่ีอุณหภูมิท่ีตอ้งการจะสูบน ้ าร้อนท่ีไดผ้า่นแผงคอยล์ร้อนท่ีอยู่ดา้นล่างของเรือนอบ
ไม ้จากนั้นอากาศท่ีถูกขบัเคล่ือนดว้ยพดัลมให้มาแลกเปล่ียนความร้อนท่ีขดลวดความร้อนจน
ไดอุ้ณหภูมิอบแห้งท่ีตอ้งการ จากนั้นระบบสูบน ้ าร้อนเขา้มาในห้องอบแห้งจะหยุดท างาน แต่
เม่ืออุณหภูมิอากาศร้อนภายในห้องอบแห้งลดต ่าลงมา ระบบสูบน ้ าร้อนจะสูบน ้ าร้อนเขา้ไป
ใหม่ ซ่ึงจะเป็นอยา่งน้ีตลอดการอบแห้ง ในส่วนของการอบแห้งไมน้ั้น จะน าไมท่ี้เตรียมไวว้าง
บนสายพานล าเลียงท่ีเคล่ือนท่ีเขา้สู่ห้องอบแห้งและจะหยุดเม่ือไมถู้กล าเลียงเขา้สู่ห้องอบแห้ง
จนเตม็ และจะปิดประตูเขา้ออก ซ่ึงลกัษณะการอบแหง้จะเป็นการอบแหง้แบบการพาความร้อน
แบบบงัคบั (Forced convection) โดยมีพดัลมเป็นตวัขบัเคล่ือนอากาศ ดงันั้นความช้ืนของไมท่ี้
ออกมาอยู่ในอากาศก็จะถูกปล่อยออกไปกับอากาศบางส่วนตลอดเวลา แต่เน่ืองจากระบบ
ดงักล่าวไดอ้อกแบบมาให้มีระบบน าอากาศร้อนทิ้งกลบัมาใชใ้หม่ ดงันั้นอากาศร้อนท่ีผา่นการ
อบแหง้แลว้จะถูกน ากลบัมาใชใ้หม่ผา่นท่อน าอากาศกลบัมาใชใ้หม่ ในการอบแห้งจะหยุดการ
อบแหง้เม่ือไมเ้หลือความช้ืนท่ีตอ้งการ หรือหลงัจากการอบไปแลว้ 14 hr 

 

4.4     ขั้นตอนการศึกษาส าหรับการอบแห้งไม้กระถินยกัษ์ 
การศึกษาสมรรถนะของโรงอบแหง้ท่ีไดส้ร้างข้ึน คณะผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ ทดสอบกระบวนการ

อบแห้งโดยผลิตน ้ าร้อนส าหรับการอบแห้งไมโ้ดยอุณหภูมิน ้ าร้อนเท่ากบั 85 OC การบรรจุไม้ด้วย
สายพานล าเลียง โดยสายพานจะหยุดระบบการล าเลียงไม ้เม่ือบรรจุไมจ้นเต็มห้อง ระบบสูบน ้ าร้อนจะ
ท างานใหน้ ้าร้อนไหลผา่นคอยล์ร้อนซ่ึงอยูด่า้นล่างของห้องอบแห้งเพื่อแลกเปล่ียนความร้อนกบัอากาศ
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ภายในห้องอบแห้ง โดยควบคุมอุณหภูมิอากาศท่ีใช้ในการอบแห้งท่ี 60 OC ระบบการไหลเวียนของ
อากาศภายในหอ้งอบแหง้จะพาความช้ืนจากไมไ้ปสู่ภายนอก จนกระทัง่ไมเ้หลือความช้ืนท่ีตอ้งการ เม่ือ
ไมแ้หง้มีความช้ืนตามท่ีตอ้งการ ระบบล าเลียงจะท าการขนถ่ายไมอ้อกจากห้องอบแห้ง คณะผูว้ิจยัไดช้ัง่
น ้ าหนกัตวัอยา่งสุดทา้ย ร่วมกบัขอ้มูล ค่าอุณหภูมิห้องอบแห้ง อุณหภูมิของน ้ า ปริมาณความร้อนท่ีใช ้
ตลอดการอบแห้ง และการหาความช้ืนของไมจ้ะใชว้ิธีอบแห้งดว้ยลมร้อน โดยการน าไมไ้ปหาน ้ าหนกั
แหง้ดว้ยการน ามาอบแห้งท่ีอุณหภูมิลมร้อน 103 OC เป็นเวลานาน 72 hr จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการ
วเิคราะห์หาความช้ืนของไมท่ี้เวลาต่างๆ ความส้ินเปลืองพลงังาน และปริมาณการใช ้แก๊สหุงตม้ ส าหรับ
การอบแหง้ 

การศึกษาสมรรถนะของการอบแห้งไมใ้นปริมาณของไมเ้ร่ิมตน้ท่ีก าหนดไว ้จะพิจารณาความ
ส้ินเปลืองพลงังาน และระยะเวลาการอบแห้งเป็นหลกั โดยการทดสอบการอบแห้งจะแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษาความส้ินเปลืองพลงังานของการอบแห้งส าหรับการ
อบแห้งเพื่อลดความช้ืนของไมใ้ห้เหลือความช้ืน 20 และ 40 %db เพื่อเลือกความช้ืนของไมท่ี้เหมาะสม
โดยใช้ปริมาณไมน้อ้ยๆ ก่อน และส่วนท่ี 2 เป็นการทดสอบความส้ินเปลืองพลงังานในการอบแห้ง ณ 
ความช้ืนท่ีตอ้งการ และปริมาณไมค้่าสูงในโรงอบท่ีไดส้ร้าง เพื่อจะเป็นรูปแบบของการอบท่ีจะน ามาสู่
การใชง้านจริงต่อไป 
 

4.5     ผลการศึกษาส าหรับการอบแห้งไม้กระถินยกัษ์ 
4.5.1     การศึกษาเปรียบเทยีบความส้ินเปลอืงพลงังานของการอบแห้ง 

การศึกษาเปรียบเทียบความส้ินเปลืองพลงังานส าหรับการอบแห้งไมก้ระถินยกัษ์ใน
ปริมาณ 500 kg จะพิจารณาการอบแห้งไมใ้ห้เหลือความช้ืนสุดทา้ย สุดทา้ย 20 และ 40 %db 
โดยท่ีในการอบแห้งจะท าการอบแห้งไมท่ี้อุณหภูมิ 60 OC และอตัราการไหลของอากาศ 1.3 
kg/s เพื่อเปรียบเทียบความส้ินเปลืองพลงังาน และระยะเวลาอบแห้ง จากการศึกษาสามารถ
สรุปผลการทดสอบโดยแยกเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 

 

กรณทีี ่   1    การอบแหง้ไมก้ระถินยกัษเ์พื่อลดความช้ืนจาก 60% ใหเ้หลือ 40%db  
จากการศึกษาการอบแห้งไมท่ี้อุณหภูมิอบแห้ง 60 OC ส าหรับการอบแห้งไล่ความช้ืน

ของไมป้ระมาณ 60 %db ใหเ้หลือความช้ืนสุดทา้ย 40 %db พบวา่ จากตวัอยา่งไมก้ระถินยกัษท่ี์
น ามาอบแห้งไมส้ด2ปริมาณ 436 kg ท่ีความช้ืนเร่ิมตน้ 59.4 %db ท าการอบแห้งจนเหลือ
ความช้ืน 39.4 %db สามารถผลิตไมแ้หง้3ได ้382 kg ในการอบแห้งดงักล่าวจะใชเ้วลาอบแห้ง 8 

                                                 
2   ไมส้ด คือ ไมท่ี้ยงัไม่ผ่านกระบวนการอบแห้ง 
3   ไมแ้ห้ง คือ ไมท่ี้ผา่นกระบวนการอบแห้ง 
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hr ซ่ึงลกัษณะการลดลงของความช้ืนของไม้แสดงดังรูปท่ี 4.17 และใช้เช้ือเพลิงแก๊สหุงต้ม
ส าหรับการผลิตน ้ าร้อน 10.4 kg คิดเป็นเงิน 178 บาท4 นอกจากน้ีการอบแห้งดงักล่าวยงัใช้
พลงังานไฟฟ้าในส่วนของอุปกรณ์ส าหรับจ่ายน ้ าร้อนเขา้สู่ห้องอบแห้ง และพดัลม คิดเป็นเงิน 
68 บาท ดงันั้นในการอบแห้งไมด้งักล่าวน้ีจะมีค่าใชจ่้ายในการอบแห้งทั้งหมด 246 บาท เม่ือ
พิจารณาการใชพ้ลงังาน พบวา่ อตัราการใชแ้ก๊สหุงตม้ 0.41 บาท / kgไมส้ด อตัราการใชไ้ฟฟ้า 
0.16 บาท / kgไมส้ด

5 คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 0.64 บาท / kgไมแ้หง้
6 (หรือ 0.57 บาท / kgไมส้ด) แสดง

ดงัตารางท่ี 4.1 
จากการทดสอบการอบแห้งไมท่ี้ความช้ืนเร่ิมตน้ของไมท่ี้จะอยูใ่นช่วง 54 – 64.4 %db 

ให้เหลือความช้ืน 28.8 – 42.5 %db แสดงดงัตารางท่ี 4.2 เม่ือพิจารณาค่าความส้ินเปลือง
พลงังานจ าเพาะ (Specific Energy Consumption, SEC) มีค่าเท่ากบั 10.2 MJ/kgwater เน่ืองจากไม้
โตเร็วท่ีความช้ืน 40 %db จะให้ค่าความร้อนเท่ากบั 12.3 MJ/kg ดงันั้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการ
อบแห้งต่อปริมาณความร้อนท่ีไดเ้ท่ากบั 0.034 บาท/MJ และประสิทธิภาพของการอบแห้ง
เท่ากบั 23.1 % จะเห็นไดว้า่จากการอบแห้งไมด้งักล่าวนั้นใชเ้วลาอบแห้งค่อนขา้งเร็ว และใช้
พลังงานทั้งทางด้านความร้อนและพลังงานไฟฟ้าต ่า เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในการอบแห้งต ่า 
เน่ืองจากการอบแหง้ไมท่ี้ความช้ืนเร่ิมตน้สูงเพื่อเหลือดงักล่าวจึงท าไดง่้ายเม่ือเทียบกบักรณีการ
อบแหง้ท่ีความช้ืนต ่า 
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รูปท่ี 4. 17  ลกัษณะการลดลงของความช้ืนไมก้ระถินยกัษแ์บบท่อนปริมาณ 436 kg  

     ความยาวของไม ้10 เซนติเมตร และอุณหภูมิอบแหง้ 60OC 

                                                 
4   คิดท่ีราคาเช้ือเพลิงแก๊สหุงตม้ 16.8 บาท/ kg 
5   หน่วย บาท / kgไมแ้หง้ คิดจาก ปริมาณค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อปริมาณไมห้ลงัการการอบแห้ง 
6   หน่วย บาท / กิโลกรัมไมส้ด คิดจาก ปริมาณค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อปริมาณไมเ้ร่ิมตน้ก่อนการอบแห้ง 
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ตารางท่ี 4. 1  ผลการอบแหง้ไมก้ระถินยกัษด์ว้ยเคร่ืองอบแหง้ท่ีมีสายพานล าเลียงท่ีอุณหภูมิอบแหง้  
        60 OC ขนาดความยาวของไม ้10 cm และเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2.5 – 5 cm  

เง่ือนไข ค่า หน่วย 
น ้าหนกัเร่ิมตน้ 436.0 kgไมส้ด 
น ้าหนกัสุดทา้ย 382.0 kgไมแ้หง้ 
ความช้ืนเร่ิมตน้ 59.370 %db. 
ความช้ืนสุดทา้ย 39.449 %db. 
อตัราการไหลของอากาศ 1.296 kg/s 
เวลาท่ีใชใ้นการอบแหง้ 8 hr 
ปริมาณแก๊สหุงตม้ 10.6 kgLPG 
ค่าใชจ่้ายทางดา้นแก๊สหุงตม้ 178.08 บาท 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการอบแหง้ 24.32 kWh 

ค่าใชจ่้ายทางดา้นไฟฟ้า 68.096 บาท 

อตัราการใชแ้ก๊ส 0.024 kgLPG/kgไมส้ด 

อตัราการระเหยน ้า 6.750 kgไมส้ด/hr 

ค่าอตัราความร้อนท่ีใหก้บักระบวนการอบแหง้ 19.14 kW 

ความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะ7 10.207 MJ/kgน ้าระเหย 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 246.2 บาท 

อตัราการใชแ้ก๊ส 0.408 บาท/kgไมส้ด 

อตัราการใชไ้ฟฟ้า 0.156 บาท/kgไมส้ด 

ค่าใชจ่้ายต่อไมแ้หง้ 0.644 บาท/kgไมแ้หง้ 

ค่าใชจ่้ายต่อความร้อนท่ีได ้ 0.038 บาท/MJ 

ปริมาณความร้อนท่ีใชจ้ากเช้ือเพลิง 1264 kJ/kgไมส้ด 

ค่าใชจ่้ายในการอบแหง้ไม ้(คิดต่อน ้าหนกัไมส้ด) 0.565 บาท/kgไมส้ด 

ประสิทธิภาพของการอบแห้ง8 23.11 % 

                                                 
7 ความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะ (Specific Energy Consumption, SEC) คิดจากค่าพลงังานความร้อนทั้งหมดท่ีใชใ้นการอบแห้งต่อ

ปริมาณน ้ าท่ีระเหยออกมา 
8
 ηการอบแหง้=(mwaterhfg)/mLPGL (ความร้อนท่ีใชใ้นการระเหยน ้าต่อปริมาณความร้อนท่ีป้อนใหก้บัระบบ [11] 
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กรณทีี ่   2    การอบแหง้ไมก้ระถินยกัษเ์พื่อลดความช้ืนจาก 35% ใหเ้หลือ 20%db 
จากการศึกษาการอบแห้งไมท่ี้อุณหภูมิอบแห้ง 60 OC ส าหรับการอบแห้งไล่ความช้ืน

ของไมป้ระมาณ 35 %db ให้เหลือความช้ืนสุดทา้ย 20 %db ในการทดสอบไดใ้ชต้วัอยา่งไม้
กระถินยกัษ์ปริมาณ 310 kg ท าการลดความช้ืนของไมใ้ห้เหลือความช้ืน 20 %db ซ่ึงจะไดไ้ม้
แห้งประมาณ 275 kg พบว่า จะเวลาการอบแห้งประมาณ 18 hr ซ่ึงลกัษณะการลดลงของ
ความช้ืนแสดงดงัรูป 4.18 โดยท่ีใช้แก๊สหุงต้มส าหรับการผลิตน ้ าร้อนเพื่อจ่ายให้กับระบบ
อบแหง้ปริมาณ 19.4 kg คิดเป็นเงิน 326 บาท และมีค่าใชจ่้ายในส่วนของพลงังานไฟฟ้าคิดเป็น 
153 บาท ดงันั้นในการอบแห้งไมด้งักล่าวน้ีจะมีค่าใชจ่้ายในการอบแห้งทั้งหมด 479 บาท เม่ือ
แยกพิจารณาการใชพ้ลงังาน พบวา่ อตัราการใชแ้ก๊ส 1.05 บาท / kgไมส้ด อตัราการใชไ้ฟฟ้า 0.49 
บาท/kgไมส้ด คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 1.19 บาท/kgไมแ้หง้ (หรือ 1.54 บาท/kgไมส้ด) ดงัตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงความช้ืนของ (%db) ไมท่ี้ต าแหน่งต่างๆ ภายในหอ้งอบแหง้ส าหรับการลด
ความช้ืนจาก 60 %db เหลือความช้ืนสุดทา้ยประมาณ 40 %db 

เวลา
อบแหง้ 

ต าแหน่งตวัอยา่งท่ี 1  ต าแหน่งตวัอยา่งท่ี 2 ต าแหน่งตวัอยา่งท่ี 3 ต าแหน่งตวัอยา่งท่ี 4 

1 2 1 2 1 2 1 2 

0 61.67 59.37 54.84 54.44 57.67 57.80 64.40 53.89 

2 52.16 54.39 51.35 51.44 52.59 49.04 47.96 52.22 

4 42.65 49.41 47.86 49.95 44.96 43.78 45.22 49.71 

6 42.65 44.43 39.71 45.45 44.96 36.76 42.48 45.53 

8 35.52 39.45 37.38 42.45 39.87 29.75 28.78 42.18 
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รูปท่ี 4. 18  ลกัษณะการลดลงของความช้ืนไมก้ระถินยกัษแ์บบท่อนปริมาณ 310 kg ความยาว 

  ของไม ้10 เซนติเมตร และอุณหภูมิอบแหง้ 60 OC 
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ตารางท่ี 4. 3  ผลการอบแหง้ไมก้ระถินยกัษด์ว้ยเคร่ืองอบแหง้ท่ีมีสายพานล าเลียงท่ีอุณหภูมิอบแหง้  
        60OC โดยใชแ้ก๊สหุงตม้เป็นเช้ือเพลิง ขนาดความยาวของไม ้10 cm 

เง่ือนไข ค่า หน่วย 
น ้าหนกัเร่ิมตน้ 310.0 kgไมส้ด 
น ้าหนกัสุดทา้ย 274.8 kgไมแ้หง้ 
ความช้ืนเร่ิมตน้ 35.351 %db. 
ความช้ืนสุดทา้ย 19.970 %db. 
อตัราการไหลของอากาศ 1.296 kg/s 
เวลาท่ีใชใ้นการอบแหง้ 18 hr 
ปริมาณแก๊สหุงตม้ 19.4 kgLPG 
ค่าใชจ่้ายทางดา้นแก๊สหุงตม้ 325.92 บาท 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการอบแหง้ 54.72 kWh 
ค่าใชจ่้ายทางดา้นไฟฟ้า 153.216 บาท 
อตัราการใชแ้ก๊ส 0.063 kgLPG/kgไมส้ด 
อตัราการระเหยน ้า 1.355 kgไมส้ด/hr 
อตัราความร้อนใหก้บักระบวนการอบแหง้ 15.57 kW 
ความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะ 28.635 MJ/kgน ้าระเหย 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 479.1 บาท 
อตัราการใชแ้ก๊ส 1.051 บาท/kgไมส้ด 
อตัราการใชไ้ฟฟ้า 0.494 บาท/kgไมส้ด 
ค่าใชจ่้ายต่อไมแ้หง้ 1.186 บาท/kgไมแ้หง้ 
ค่าใชจ่้ายต่อความร้อนท่ีได ้ 0.109 บาท/MJ 
ปริมาณความร้อนท่ีใชจ้ากเช้ือเพลิง 3254 kJ/kgไมส้ด 
ค่าใชจ่้ายในการอบแหง้ไม ้(คิดต่อน ้าหนกัไมส้ด) 1.545 บาท/kgไมส้ด 
ประสิทธิภาพของการอบแห้ง 8.24 % 

 
จากการทดสอบการอบแหง้พบวา่ความช้ืนเร่ิมตน้ของไมท่ี้ทดสอบจะอยูใ่นช่วง 27.9 – 

35.4 %db ให้เหลือความช้ืน 14.3 – 23.1 %db แสดงดงัตารางท่ี 4.4 จากการอบแห้งจะให้ค่า
ความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะเท่ากับ 28.6 MJ/kgwater ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการอบแห้งต่อ
ปริมาณความร้อนท่ีไดเ้ท่ากบั 0.11 บาท/MJ และประสิทธิภาพของการอบแห้งเท่ากบั 8.24 % 
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จะเห็นไดว้า่จากการอบแหง้ไมด้งักล่าวใชเ้วลาอบแหง้ค่อนขา้งนาน และใชพ้ลงังานทั้งทางดา้น
ความร้อน (แก๊สหุงตม้) และพลงังานไฟฟ้าค่อนขา้งสูง เพราะเน่ืองจากไมมี้ปริมาณน ้ าท่ีต ่าท า
ใหก้ารดึงความช้ืนท าไดย้ากเม่ือเทียบกบัไมส้ด และการอบแห้งไมด้ว้ยลมร้อนเป็นการอบแห้ง
จากผิวดา้นนอกของวสัดุ ท าให้ผิวดา้นนอกของวสัดุแห้งและแข็ง น ้ าท่ีอยูภ่ายในจึงออกมาได้
ยาก จึงตอ้งใชเ้วลาในการอบแหง้นานส่งผลใหก้ารใชพ้ลงังานสูงตามมาดว้ย 

 

ตารางท่ี 4. 4  ตารางแสดงความช้ืนของไมท่ี้ต าแหน่งต่างๆ ภายในหอ้งอบแหง้ส าหรับการลด 
        ความช้ืนจาก 35 %db เหลือความช้ืนสุดทา้ยประมาณ 20 %db 

เวลา 
อบแหง้  

ต าแหน่งท่ี 1 ต าแหน่งท่ี 2 ต าแหน่งท่ี 3 

ตวัอยา่งท่ี 1 ตวัอยา่งท่ี 1 ตวัอยา่งท่ี 1 ตวัอยา่งท่ี 1 ตวัอยา่งท่ี 1 ตวัอยา่งท่ี 2 
0 27.89 28.89 36.40 29.64 35.36 35.35 
2 26.72 28.89 35.09 27.00 33.31 33.81 
4 23.20 24.73 25.91 25.67 30.23 27.66 
6 22.03 23.69 23.28 25.67 29.20 26.12 
8 19.68 21.62 21.97 23.03 27.15 24.58 
10 17.33 18.50 19.35 20.38 24.08 23.05 
12 17.33 17.46 20.66 19.06 24.08 21.51 
18 16.16 14.34 15.41 16.41 23.05 19.97 

 
ตารางท่ี 4. 5  การเปรียบเทียบศึกษาการอบแหง้ไมท่ี้อุณหภูมิอบแหง้ 60 OC กรณีการอบแหง้ใหเ้หลือ 
                      ความช้ืนสุดทา้ย 20 และ 40 %db 

เง่ือนไข ความช้ืนสุดทา้ย 
20 %db 

ความช้ืนสุดทา้ย 
40 %db 

หน่วย 

น ้าหนกัเร่ิมตน้ 310.0 436.0 kgไมส้ด 

น ้าหนกัสุดทา้ย 274.8 382.0 kgไมแ้หง้ 

ความช้ืนเร่ิมตน้ 35.351 59.370 %db. 

ความช้ืนสุดทา้ย 19.970 39.449 %db. 

เวลาท่ีใชใ้นการอบแหง้ 18 8 hr 

ปริมาณแก๊สหุงตม้ 19.4 10.6 kgLPG 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการอบแหง้ 54.72 24.32 kWh 

ความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะ 28.635 10.207 MJ/kgน ้าระเหย 
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ตารางท่ี 4. 6  การเปรียบเทียบศึกษาการอบแหง้ไมท่ี้อุณหภูมิอบแหง้ 60 OC กรณีการอบแหง้ใหเ้หลือ 
                      ความช้ืนสุดทา้ย 20 และ 40 %db (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายตลอดการอบแหง้ 479.1 246.2 บาท 

ค่าใชจ่้ายส าหรับการอบแหง้ไม ้ 1.545 0.565 บาท/kgไมส้ด 

ประสิทธิภาพของการอบแห้ง 8.34 23.11 % 
 

ดงันั้น การอบแหง้ไมเ้พื่อลดความช้ืนใหเ้หลือ 20 %db จะใชเ้วลาอบแหง้ท่ีนาน และใช้
พลงังานมากกวา่ ท าให้มีค่าใชจ่้ายทางดา้นพลงังานทั้งจากแก๊สหุงตม้และไฟฟ้าสูงตามมาดว้ย 
ประสิทธิภาพของเคร่ืองอบแห้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการอบแห้งไมใ้ห้เหลือความช้ืน 40 %db 
ขอ้มูลเปรียบเทียบสมรรถนะของการอบแห้งไมแ้สดงดงัตารางท่ี 4.5 ทั้งน้ีเน่ืองจากการอบแห้ง
ไมเ้พื่อให้เหลือความช้ืนต ่าจะท าไดย้าก เน่ืองจากการอบแห้งวสัดุดว้ยลมร้อน วสัดุจะแห้งจาก
ผิวดา้นนอกก่อนภายใน เม่ือผิวดา้นนอกแห้งจะส่งผลให้โครงสร้างของไมท่ี้เป็นรูพรุนถูกบีบ
ใหเ้ล็กลง ท าใหก้ารระเหยของน ้ าท าไดย้าก ดงันั้นในการอบแห้งจึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งอบแห้งไม้
ให้มีความช้ืนต ่าเกินไปเพราะจะท่ีให้ส้ินเปลืองพลงังาน ค่าใช้จ่ายมากเกินไป อีกทั้งค่าความ
ร้อนของไมท่ี้เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัเวลาและพลงังานท่ีนาน จึงควรท่ีจะอบแห้งไม้
ใหมี้ความช้ืน 40 %db น่าจะเหมาะสมส าหรับในงานวจิยัน้ี 

 

4.5.2     การศึกษาการอบแห้งไม้กระถินยกัษ์ในโรงอบแห้งทีค่วามช้ืนสุดท้าย 40 %db 
จากการศึกษาในหัวขอ้ 4.5.2 จะเห็นว่าการอบแห้งไมใ้ห้เหลือความช้ืน 40 %db 

ส าหรับการจะน าไมม้าใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ดงันั้นในส่วนน้ีจึงไดท้  าการทดสอบการอบแห้งอีกคร้ัง
หน่ึง โดยการอบแหง้ไมท่ี้อุณหภูมิอบแหง้ 60 OC เพื่อลดความช้ืนของไมจ้ากความช้ืนเร่ิมตน้ 60 
%db ให้เหลือความช้ืนสุดทา้ย 40 %db ซ่ึงในการทดสอบคร้ังน้ีไดมี้การสร้างตะแกรงส าหรับ
บรรจุไม้เพื่อป้องกนัไมจ้ะร่วงออกนอกสายพานล าเลียง และสามารถอบแห้งไมไ้ด้มากข้ึน 
จากนั้นจึงไดท้  าการทดสอบการอบแห้งใหม่ การอบแห้งในคร้ังน้ีไดใ้ชไ้มส้ดปริมาณ 1066 kg 
จากการทดสอบพบวา่ การอบแห้งไมเ้พื่อลดความช้ืนจาก 52.6 %db ให้เหลือความช้ืนสุดทา้ย 
38.4 %db ไดใ้ช้เวลาอบแห้ง 9 hr ไดไ้มแ้ห้งประมาณ 967 kg ซ่ึงมีลกัษณะการลดลงของ
ความช้ืนแสดงดงัรูปท่ี 4.19 โดยท่ีใชแ้ก๊สหุงตม้ในการอบแห้งปริมาณ 12.2 kg (คิดเป็นเงิน 205 
บาท) และค่าใชจ่้ายทางดา้นพลงังานไฟฟ้าคิดเป็นเงิน 77 บาท ดงันั้นในการอบแห้งไมด้งักล่าว
น้ีจะมีค่าใชจ่้ายในการอบแหง้ทั้งหมด 282 บาท มีอตัราการใชแ้ก๊ส 0.19 บาท / kgไมส้ด และอตัรา
การใชไ้ฟฟ้า 0.07 บาท / kgไมส้ด คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 0.29 บาท / kgไมแ้ห้ง แสดงดงัตารางท่ี 
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4.6 พบวา่ จากการอบแห้งไมจ้ากรูปแบบใหม่จะให้ค่าความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะเท่ากบั 
6.4 MJ/kgwater ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการอบแหง้ต่อปริมาณความร้อนท่ีไดเ้ท่ากบั 0.017 บาท/MJ และ
ประสิทธิภาพของการอบแห้งเท่ากบั 36.9 % จะเห็นไดว้า่จากการปรับปรุงรูปแบบการอบแห้ง
ไมน้ั้นสามารถเพิ่มปริมาณไมท่ี้ใชใ้นการอบแห้งไดม้ากข้ึน และความร้อนสูญเสียลดนอ้ยลงจึง
ท าใหป้ระสิทธิภาพของเคร่ืองอบแหง้เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 
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รูปท่ี 4. 19  ลกัษณะการลดลงของความช้ืนของไมก้ระถินยกัษ ์กรณีไม่มีการใช ้
     สายพานล าเลียงระหวา่งการอบแหง้ และมีการปิดประตูเขา้ออกของไม ้

 

ตารางท่ี 4. 7  ผลการอบแหง้ไมก้ระถินยกัษด์ว้ยเคร่ืองอบแหง้ท่ีมีสายพานล าเลียงท่ีอุณหภูมิอบแหง้  
        60 OC โดยใชแ้ก๊สหุงตม้เป็นเช้ือเพลิง ขนาดความยาวของไม ้10 cm  

เง่ือนไข ค่า หน่วย 

น ้าหนกัเร่ิมตน้ 1066.0 kgไมส้ด 

น ้าหนกัสุดทา้ย 966.8 kgไมแ้หง้ 

ความช้ืนเร่ิมตน้ 52.600 %db. 

ความช้ืนสุดทา้ย 38.400 %db. 

อตัราการไหลของอากาศ 1.296 kg/s 

เวลาท่ีใชใ้นการอบแหง้ 9 hr 

ปริมาณแก๊สหุงตม้ 12.2 kgLPG 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการอบแหง้ไมก้ระถินยกัษด์ว้ยเคร่ืองอบแหง้ท่ีมีสายพานล าเลียงท่ีอุณหภูมิอบแหง้  
        60 OC โดยใชแ้ก๊สหุงตม้เป็นเช้ือเพลิง ขนาดความยาวของไม ้10 cm (ต่อ) 

เง่ือนไข ค่า หน่วย 

ค่าใชจ่้ายทางดา้นแก๊สหุงตม้ 204.96 บาท 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการอบแหง้ 19.8 kWh 

ค่าใชจ่้ายทางดา้นไฟฟ้า 55.44 บาท 

อตัราการใชแ้ก๊ส 0.011 kgLPG/kgไมส้ด 

อตัราการระเหยน ้า 11.022 kgไมส้ด/hr 

ค่าอตัราความร้อนท่ีใหก้บักระบวนการอบแหง้ 22.03 kW 

ความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะ 6.395 MJ/kgน ้าระเหย 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 260.4 บาท 

อตัราการใชแ้ก๊ส 0.192 บาท/kgไมส้ด 

อตัราการใชไ้ฟฟ้า 0.052 บาท/kgไมส้ด 

ค่าใชจ่้ายต่อไมแ้หง้ 0.269 บาท/kgไมแ้หง้ 

ค่าใชจ่้ายต่อความร้อนท่ีได ้ 0.017 บาท/MJ 

ปริมาณความร้อนท่ีใชจ้ากเช้ือเพลิง 595 kJ/kgไมส้ด 

ค่าใชจ่้ายในการอบแหง้ไม ้(คิดต่อน ้าหนกัไมส้ด) 0.244 บาท/kgไมส้ด 

ประสิทธิภาพของการอบแห้ง 36.88 % 
 

ในการค านวณตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการ (บทท่ี 7) จะใชข้อ้มูลจากการ
อบแห้งขา้งตน้ โดยให้การอบแห้งจนไมจ้นได้ความช้ืนสุดทา้ยประมาณ 40 %db ใช้เวลา
อบแห้งคร้ังละ 9 hr ในแต่ละคร้ังสามารถอบแห้งไมส้ดไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1,066 kg จะไดไ้มแ้ห้ง 
967 kg ซ่ึงหากใชเ้คร่ืองอบแหง้ดงักล่าวจะสามารถอบแหง้ไดว้นัละ 2 คร้ัง สามารถผลิตไมแ้ห้ง
ไดไ้ม่น้อยกว่า 1,934 kg เพื่อน ามาใช้ในการจดัการอบแห้งไมเ้พื่อให้เหมาะสมกบัการใชง้าน 
และเพียงพอส าหรับการใช้งาน โดยจะกล่าวรายละเอียดในการจดัการและอบแห้งในหัวขอ้
ถดัไป 
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4.6     ศักยภาพในการใช้งานเคร่ืองอบแห้งในการอบแห้งวสัดุทางการเกษตรประเภทอืน่ๆ  
ส าหรับเคร่ืองอบแห้งท่ีมีสายพานล าเลียงท่ีใช้ในโครงการวิจัยน้ี นอกจากสามารถใช้งาน

อบแหง้ไมเ้ช้ือเพลิง เคร่ืองอบแหง้ดงักล่าวยงัสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการอบแห้งวสัดุรูปแบบอ่ืนได ้
เช่นวสัดุทางการเกษตร หรือการอบแหง้ไมใ้นรูปแบบ เช่น ไมเ้ฟอร์นิเจอร์ ไมส้ าหรับท าเป็นอุปกรณ์ใน
การก่อสร้าง ซ่ึงสามารถควบคุมการอบแห้งให้เป็นทั้งแบบอบแห้งเคล่ือนท่ี (เปิดระบบสายพาน) หรือ
การอบแห้งแบบวสัดุอยู่กบัท่ี (ปิดระบบสายพาน) ได้อีกด้วย การออกแบบระบบในการใช้งานจริง
สามารถน าความร้อนทิ้งจากระบบผลิตไอน ้ ามาใช้ได้ตลอด ในช่วงเวลาท่ีระบบว่างจากการอบไม้
เช้ือเพลิง ก็สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการอบวสัดุอ่ืนๆ ไดอี้กเพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์จากเคร่ือง
อบแห้งอยา่งคุม้ค่า ตวัอยา่งการทดสอบใชง้านเคร่ืองอบไดแ้ก่การทดสอบเคร่ืองอบเพื่อท าการอบแห้ง
ไมส้ัก (ไมแ้ผน่) จ  านวน 2,585 kg ส าหรับน ามาใชท้  าเป็นเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ในการสร้างบา้น โดย
มีขั้นตอนในการทดสอบ เร่ิมตน้จากการท าน ้ าร้อนให้ได้อุณหภูมิ 80OC จากนั้นจึงปล่อยน ้ าร้อนเขา้สู่
ห้องอบแห้งผา่นแผงคอยล์ร้อนโดยท าการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60OC และควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ของ
อากาศในหอ้งอบแหง้ดว้ยการไม่มีการสเปรยน์ ้า ก าหนดท่ี 50% ซ่ึงจะท าการอบแห้งเป็นเวลานาน 24 hr 
จากนั้นจึงลดความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศในห้องอบแห้งเหลือ 30% อบแห้งจนไมมี้ความช้ืนประมาณ 9 
– 10 %wb ขั้นตอนสุดทา้ยจึงท าการเพิ่มอุณหภูมิของห้องอบแห้งเป็น 70OC และไม่มีการสเปรยน์ ้ า ท า
การอบแหง้จนไมมี้ความช้ืนอยูใ่นช่วง 5 %wb โดยใชเ้ช้ือเพลิงจากแก๊สหุงตม้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับระบบ
ผลิตน ้าร้อน แสดงผลดงัตารางท่ี 4.7 และลกัษณะการลดลงของความช้ืนแสดงดงัรูปท่ี 4.20 [12] 
 

ตารางท่ี 4. 8  ผลการทดสอบการอบแหง้ไมส้ักโดยใชเ้คร่ืองลมร้อนแบบวสัดุอยูก่บัท่ีโดยใช ้
        แก๊สหุงตม้เป็นเช้ือเพลิง [12] 

เง่ือนไขพิจารณา ค่า หน่วย 
น ้าหนกัของไมเ้ร่ิมตน้ 2,585.4 kg 
น ้าหนกัของไมสุ้ดทา้ย  2,271.6 kg 
ความช้ืนเร่ิมตน้  22 %db 
ความช้ืนสุดทา้ย 6.4 %db 
เวลาท่ีใชใ้นการอบแหง้ 125.5 hr 
ปริมาณการใชแ้ก๊สหุงตม้ 96.6 kgLPG 
ค่าใชจ่้ายทางดา้นเช้ือเพลิงแก๊สหุงตม้ 1,622.88 บาท 
พลงังานท่ีใชใ้นการระเหยน ้า 740.68 MJ 
พลงังานท่ีใหก้บัระบบผลิตน ้ าร้อน 4,047.44 MJ 
ความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะ 13 MJ/kgน ้าระเหย 
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ตารางท่ี 4. 8  ผลการทดสอบการอบแหง้ไมส้ักโดยใชเ้คร่ืองอบลมร้อนแบบวสัดุอยูก่บัท่ีโดยใช ้
        แก๊สหุงตม้เป็นเช้ือเพลิง (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายต่อหน่วยในการใชแ้ก๊ส 0.037 kgLPG/kgไมส้ด 
ค่าใชจ่้ายในการอบแหง้ไม ้(คิดต่อน ้าหนกัไมส้ด) 0.63 บาท/kgไมส้ด 
ประสิทธิภาพของการอบแห้ง 18.30 % 
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รูปท่ี 4. 20  ลกัษณะการลดลงของความช้ืนของไมส้ัก ส าหรับการอบแหง้ไมแ้บบแผน่ 

     ปริมาณ 2,585.4 kg เคร่ืองลมร้อนแบบวสัดุอยูก่บัท่ีโดยใชแ้ก๊สหุงตม้เป็น 
     เช้ือเพลิง [12] 

 
จากการงานวจิยัดงักล่าวพบวา่ การอบแหง้ไมส้ักจ านวน 2,585 kg ความช้ืนเร่ิมตน้ 22 %db ให้

เหลือความช้ืน 6.3 %db พบวา่ใชเ้วลาอบแหง้ 125.5 hr ใชแ้ก๊สหุงตม้ 96.6 kg คิดเป็นเงิน 1,622.9 บาท 
เม่ือคิดเป็นค่าความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะ 13 MJ/kgwater  

นอกจากน้ี เคร่ืองอบแหง้ดงักล่าวยงัสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการอบแหง้วสัดุทางการเกษตร
อยา่งอ่ืนๆ ไดอี้กเช่น การอบแห้งล าไย ใบชา ยาสูบ หรือไมเ้ฟอร์นิเจอร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดปี 
โดยไม่ตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงอ่ืนเพิ่มเติม หากแต่ใชค้วามร้อนท่ีเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาไหมแ้ทน 
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4.7     ตัวอย่างรูปแบบการจัดการการอบแห้ง 
เน่ืองจากในการผลิตไมแ้ห้งส าหรับใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในระบบผลิตไอน ้ านั้นจะตอ้งมีการจดัการ

การผลิตไมใ้หเ้พียงพอต่อความตอ้งการไมใ้นรอบ 1 ปี หากมีการจดัการไมไ้ม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิด
ปัญหามีเช้ือเพลิงไม่เพียงพอข้ึนระหว่างการเดินระบบได ้ก่อนท่ีจะเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจึงควร
ตอ้งมีการออกแบบ รูปแบบการด าเนินการลดความช้ืนของไมเ้ช้ือเพลิงโดยใชเ้ทคโนโลยีการอบแห้งท่ี
น าเสนอไปขา้งตน้ โดยตอ้งระวงัมิให้มีค่าใชจ่้ายจากการลงทุนกบัระบบอบแห้งสูงเกินไป และอาจจะมี
การน าเอาแสงอาทิตยเ์ขา้มาช่วยลดความช้ืนของไม ้คณะผูว้ิจยัจึงใคร่ขอน าเสนอตวัอยา่งของการจดัการ
การอบแหง้ไมด้งัน้ี 

จากขอ้มูลการทดสอบในหัวขอ้ท่ีผ่านมาไดแ้สดงให้เห็นว่าจะใชเ้วลา 9 hr การอบแห้งไมเ้พื่อ
ลดความช้ืนจาก 60 %db เหลือ 40 %db ซ่ึงตอ้งใช้อตัราความร้อนการอบแห้ง 22.03 kW โดยสามารถ
อบแห้งไมส้ดไดค้ร้ังละ 1,066 kg ไดผ้ลผลิตเป็นไมแ้ห้งในปริมาณ 967 kg ดงันั้นในหน่ึงวนัเคร่ืองอบ
แหง้ดงักล่าวสามารถอบแหง้ไดสู้งสุด 2 คร้ัง คิดเป็นปริมาณไมแ้ห้งได ้1,934 kg หรือ คิดเป็นปริมาณไม้
สดได ้2,132 kg สามารถผลิตไมแ้ห้งไดใ้นปริมาณ 864,400 kg ต่อปี ท่ี 40 %db การลดความช้ืนของไม้
เช้ือเพลิงนั้น ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาเคร่ืองอบแห้งเพียงอยา่งเดียว แต่สามารถใช้พลงังานแสงอาทิตย ์
โดยน าไมเ้ช้ือเพลิงมาตากแห้งอีกส่วนหน่ึง ซ่ึงไม่มีค่าใช้จ่ายของเช้ือเพลิงใดเขา้มาเก่ียวขอ้ง อีกทั้งไม่
ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองอบมาใช้งาน อย่างไรก็ตามฤดูฝนเป็นอุปสรรคส าคญัในการอบแห้งดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์การพึ่งพาแสงอาทิตยแ์ต่เพียงอยา่งเดียวจึงไม่สามารถท าไดเ้ช่นกนั การอบแห้งจึงถูกใชง้าน
เพื่อลดความช้ืนไม้ ให้ได้ปริมาณไม้แห้งเพียงพอต่อความต้องการไม้เช้ือเพลิงในฤดูฝน จึงต้อง
ด าเนินการอบแห้งด้วยเคร่ืองอบไม้ ร่วมกับการตากแดดแล้วเก็บสะสมให้เพียงพอ โดยใช้จ  านวน
เคร่ืองอบใหน้อ้ยท่ีสุด โดยระบบอบแหง้ควรถูกใชใ้หเ้ตม็สมรรถนะตลอดทั้งปี 

หากพิจารณาตวัอยา่ง9 กรณีท่ีโรงไฟฟ้ามีความตอ้งการใชไ้มใ้นอตัรา 7.4 ton / day หากมีการตดั
ไมจ้ากสวนป่าอายุ 3 ปี ทุกๆ 3 เดือน คร้ังละ 1 แปลง พบวา่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูก 12 แปลงๆ ละ 48 ไร่ 
เพื่อใหมี้ไมอ้าย ุ1 ปีไวใ้ชต้ลอดคิดเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมดเท่ากบั 576 ไร่ หากแต่ละไร่ให้ผลผลิต 14 
ton (ดูบทท่ี 3) จากการประเมินดงักล่าวจะท าให้ไดไ้มส้ดในการตดัแต่ละคร้ัง 672 ton แสดงดงัตารางท่ี 
4.8 ซ่ึงปริมาณดงักล่าวสามารถรองรับการใชง้านในการผลิตไอน ้ าได ้ถึงแมป้ริมาณไมท่ี้ไดจ้ากการปลูก
เพียงพอต่อความตอ้งการแลว้ แต่หากตอ้งการลดความช้ืนของไมล้งให้เหลือ 40%db โดยอาศยัการลด
ความช้ืนโดยการตากแดด และใช้เคร่ืองอบไมข้า้งตน้ร่วมกนั เพื่อให้มีไมแ้ห้งใชเ้ป็นเช้ือเพลิงตลอดทั้ง
หน้าฝนท่ีอาจจะมีแดดน้อยไม่เพียงพอต่อการตากแห้งไมไ้ดท้ั้งหมด จะตอ้งมีการวางแผนการอบแห้ง
เช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมไวล่้วงหนา้ 
                                                 
9
 ตวัเลขท่ีใชเ้ป็นตวัเลขท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์จริงในบทท่ี 7 กรณีโรงไฟฟ้าชุมชนท่ีใชก้งัหนัไอน ้าท่ีมีก าลงัการผลิตไฟ 50 kWe 

และมีการปลกูและจดัการป่ากระถินยกัษท่ี์มีรอบตดัฟัน 3 ปี 
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เพื่อให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง หากก าหนดให้ก่อนเดินเคร่ือง
ระบบผลิตไอน ้ า โรงไฟฟ้าจะตอ้งเตรียมเช้ือเพลิงส ารองไวใ้ห้เพียงพอกบัการเดินเคร่ืองอย่างน้อย 3 
เดือน ในปริมาณ 672 tonไมส้ด (588 tonไมแ้หง้) เม่ือมีการผลิตไอน ้ า ตอ้งน าไมส้ดมาอบแห้งวนัละ 2,132 kg 
(1,934 kgไมแ้ห้ง) โดยใน 3 เดือนแรกของปี จะมีเวลาท างานทั้งหมด 90 day ดว้ยก าลงัของเคร่ืองอบจะ
สามารถด าเนินการอบแหง้ไมส้ด 196 ton และท่ีเหลือตอ้งน าไปตากแดด 396 ton ซ่ึงเม่ือรวมกบัปริมาณ
ไมท่ี้ส ารองเอาไวต้ั้งแต่ตน้ การผลิตไอน ้ าจะมีเช้ือเพลิงท่ีพอเพียงตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามในช่วง
เดือนท่ี 7 ถึง 9 ซ่ึงอาจเป็นช่วงฤดูฝน ช่วงเวลาดงักล่าวนั้นไม่สามารถน าไมม้าตากแดดไดเ้ต็มท่ี หาก
พิจารณาวา่การอบแหง้โดยการตากแดดสามารถท าไดเ้พียง 200 ton ท  าให้ปริมาณไมส้ะสมในช่วงปลาย
เดือนท่ี 9 (ทา้ยฤดูฝน) มีปริมาณลดลงเหลือ 90 ton ไมส่้วนท่ีเหลือท่ีไม่สามารถลดความช้ืนดว้ยแดดทนั 
ตอ้งน ามาตากแดดในช่วง 3 เดือนสุดทา้ยของปี แต่อยา่งไรก็ตามหากในช่วง 3 สุดทา้ยสามารถตากแห้ง
ไมท่ี้เหลือมาจาก 3 เดือนก่อนหนา้น้ีได ้(มีจ  านวนตากทั้งหมด 823 ton) ก็จะช่วยให้มีไมแ้ห้งทดแทน
ปริมาณท่ีขาดหายไปในฤดูฝน ซ่ึงจะตอ้งท าการเตรียมตวัอย่างลกัษณะเช่นน้ีไปตลอดทั้งโครงการ ดงั
แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 4.9 ก็สามารถจะท าให้มีไม้เช้ือเพลิงพอใช้ตลอดทั้งปี  ทั้งน้ีโรงไฟฟ้า
จะตอ้งตากไมเ้ช้ือเพลิงในฤดูฝนให้ไดอ้ยา่งนอ้ย 200 ton (38 – 39% ของจ านวนท่ีเคยตากไดใ้นฤดูอ่ืน) 
ดว้ย 
 

ตารางท่ี 4. 9  ตวัอยา่งเง่ือนไขความตอ้งการพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตไมต้ลอดทั้งปี โดยอายขุองไม ้
        ส าหรับใชง้าน 3 ปี และท าการตดัไมทุ้ก 3 เดือนต่อคร้ัง 
เง่ือนไขส าหรับความตอ้งการ ค่า หน่วย 

จ านวนแปลงเพาะปลูก 12 แปลง 
พื้นท่ีเพาะปลูกต่อแปลง 48 ไร่ต่อแปลง 
ปริมาณผลผลิตต่อไร่ 14 Ton 
ผลผลิตไมท้ั้งหมดต่อ 3 เดือน 672 Ton 
จ านวนพื้นท่ีทั้งหมด 576 ไร่ 
ปริมาณการใชง้านต่อวนั 7.4 Ton 
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ตารางท่ี 4.10  การจดัการการแปรรูปไมส้ าหรับใชเ้ป็นเช้ือเพลิง โดยอายขุองไมส้ าหรับใชง้าน 3 ปี 
และท าการตดัไมทุ้ก 3 เดือนต่อคร้ัง 

เดือนท่ี วนั ผลผลิต 
(ton/ 3 เดือน) 

อบแหง้ 
(ton/ 3 เดือน) 

ตากแดด 
(ton/ 3 เดือน) 

ปริมาณไมส้ด
ส ารอง (ton/ 3 

เดือน) 

ปริมาณใชง้าน 
(ton/ 3 เดือน) 

ปริมาณไม้
แหง้ส ารอง  

(ton) 
10 ถึง 12 92 672 196 476 0 0 588 

1 ถึง 3 90 672 192 480 0 666 510 
4 ถึง 6 91 672 194 478 0 673 425 
7 ถึง 9* 92 672 196 200 334 681 90 

10 ถึง 12 61 672 130 876 0 451 812 
* ฤดูฝน 

 
จากการศึกษาจะเห็นไดว้่าการอบแห้งไล่ความช้ืนของไมน้ั้นมีความจ าเป็น เพื่อเป็นการเพิ่มค่า

ความร้อนใหก้บัไม ้โดยในการลดความช้ืนไมจ้  าเป็นจะตอ้งอบแห้งให้เหลือความช้ืนต ่า จากขอ้มูลท่ีได้
ศึกษามาจะเห็นวา่ท่ีความช้ืนของไม ้40 %db นั้นเหมาะสมส าหรับการน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เน่ืองจากใช้
เวลาอบแห้งท่ีสั้ นและส้ินเปลืองพลงังานท่ีน้อย และในการอบแห้งไมน้อกจากการอบแห้งด้วยโรง
อบแหง้ท่ีสร้างข้ึนแลว้ การตากแดดจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีควรจะท าควบคู่ไปดว้ยเพื่อท่ีจะสามารถผลิตไม้
แหง้ส าหรับใชง้านไดเ้พียงพอตลอดทั้งปี และลดตน้ทุนส าหรับการอบแห้ง ดงันั้นจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา
มาขา้งตน้ จะเห็นวา่ การอบแห้งดว้ยโรงอบไมท่ี้สร้างข้ึนสามารถอบแห้งไมไ้ดค้ร้ังละ 1,066 kg และ
สามารถผลิตไมแ้ห้งได ้967 kg โดยใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 9 hr และการตากแดดจะใช้เวลา
ประมาณ 20 hr ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ส าหรับการลดความช้ืนของไมจ้าก 60 %db ให้เหลือ 40 
%db โดยท่ีการจดัการการผลิตไมน้ั้นจะท าการอบแห้งดว้ยโรงอบไมว้นัละ 2 คร้ัง สามารถผลิตไมแ้ห้ง
วนัละประมาณ  1,934 kg / day และท่ีเหลือจะน ามาตากแดด โดยในระหว่างน้ีไมบ้างส่วนจะมีการ
น ามาใช้งานตลอด ส่วนไมท่ี้เหลือจะน ามาเก็บส ารองไวใ้ช้ในช่วงฤดูฝน แสดงดงัตารางท่ี 4.9 จะ
สามารถมีไมไ้วใ้ชง้านตลอดทั้งปี 
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บทที ่5 
เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากไม้โตเร็ว 

 

จากข้อมูลท่ีได้น าเสนอในบทท่ีผ่านมาไม้โตเร็วจดัเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกอีกชนิดหน่ึงท่ีมี
ศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล ซ่ึงเทคโนโลยีในการแปรรูปพลงังานเพื่อน ามาผลิต
ไฟฟ้าโดยอาศยัไมโ้ตเร็วมีดว้ยกนัหลายลกัษณะ  แต่ในท่ีน้ีคณะผูว้ิจยัขอน าเสนอสองเทคโนโลยีหลกัท่ี
ไม่ซับซ้อนมากนักและหาได้จากผูผ้ลิตในท้องตลาด โดยบางเทคโนโลยีสามารถหาได้ในประเทศ 
กล่าวคือ เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีตอ้งอาศยัการเผาไหมไ้มโ้ตเร็วในเตาเผาไหม ้เพื่อให้ได้
ความร้อน เพื่อผลิตไอน ้าความดนัสูงเดินเคร่ืองกงัหนัไอน ้ าท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อการอุปโภคได้ และ
เทคโนโลยีในการเปล่ียนรูปพลงังานเคมีของไมเ้ช้ือเพลิง โดยอาศยัการผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจากไมโ้ตเร็ว  
(Producer Gas) ดว้ยเทคนิคแก๊สซิฟิเคชนั (Gasification) ก่อนจะน าไปเผาไหมใ้นเคร่ืองยนตส์ันดาป
ภายในท่ีต่ออยูก่บัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า รายละเอียดโดยสังเขปของแต่ละเทคโนโลย ีจะถูกรายงานในบทน้ี 
ดงัน้ี 
5.1   การผลติไฟฟ้าโดยใช้กงัหันไอน า้ 

ระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้กงัหันไอน ้ า เป็นระบบท่ีมีใช้กนัอย่างแพร่หลาย ซ่ึงระบบจะมีความ
ร้อนเหลือใช้ อนัอาจน ามาใช้ประโยชน์ให้กบักระบวนการผลิตอ่ืนๆ ในลกัษณะของระบบก าลงัความ
ร้อนร่วม (Combined Heat and Power: CHP) ได ้ซ่ึงระบบมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 รูปแบบและการท างานของระบบผลติไฟฟ้าพลงัความร้อน  
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เป็นเสมือนหน่ึงตัวกลางในการเปล่ียนรูปพลังงานใน

เช้ือเพลิงใหก้ลายเป็นพลงังานไฟฟ้า หลกัการท างานของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนอาศยัหลกัการ
ของกลจกัรความร้อน (Heat Engine) ซ่ึงเป็นหลกัการของการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งท่ีมี
อุณหภูมิสูง ไปสู่แหล่งท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่ และอาศยัอุปกรณ์กงัหนัไอน ้ าในการผลิตก าลงัไฟฟ้า
ออกมา การท างานของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ในรูปแบบพื้นฐานจะท างานภายใตว้ฏัจกัร 
แรนคิน (Rankine) ซ่ึงสามารถแสดงแผนภูมิการท างานพร้อมอุปกรณ์หลกัไดใ้นรูปท่ี 5.1 
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รูปท่ี 5. 1 วฏัจกัรแรนคินของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 
 

อุปกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนประเภทน้ีไดแ้ก่ หมอ้ไอน ้ า (Boiler) กงัหัน
ไอน ้ า (Steam Turbine) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) เคร่ืองควบแน่น (Condenser) และ ป๊ัม
น ้ าป้อน (Boiler Feed Pump) ในการท างานของโรงไฟฟ้าประเภทน้ี หมอ้ไอน ้ าจะผลิตไอน ้ า
แห้งท่ีความดนัและอุณหภูมิสูง (Superheated Steam) โดยอาศยัความร้อนจากการเผาไหมข้อง
เช้ือเพลิงภายในเตา ไอน ้ าดงักล่าวจะไหลผ่านกงัหันไอน ้ า ส่งผลให้กงัหันไอน ้ าเคล่ือนท่ีดว้ย
ความเร็วรอบค่าหน่ึง และเน่ืองจากวา่เพลาของกงัหนัไอน ้ าต่อเช่ือมกบัเพลาของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า ดงันั้นกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงเกิดข้ึน โดยกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะส่งเขา้สู่
ระบบจ่ายไฟฟ้าไอน ้ าท่ีออกจากกงัหันจะมีความดนัและอุณหภูมิลดลง และไหลเขา้สู่เคร่ือง
ควบแน่น โดยกระบวนการควบแน่นของไอน ้ าจะเกิดข้ึนภายในเคร่ืองควบแน่น หลงัจากนั้น 
น ้าท่ีผา่นกระบวนการควบแน่นแลว้จะถูกเพิ่มระดบัความดนัโดยป๊ัมน ้าป้อน และไหลเขา้สู่หมอ้
ไอน ้ าเพื่อรับความร้อนและด าเนินวฏัจกัรต่อไป  โดยปกติแลว้ การผลิตไฟฟ้าภายใตว้ฏัจกัร
แรนคินประสิทธิภาพของระบบจะค่อนขา้งต ่า แต่เน่ืองจากมีอุปกรณ์นอ้ย และการเดินเคร่ืองไม่
ยุง่ยากมากนกั ดงันั้นจึงนิยมใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าในกรณีท่ีก าลงัไฟฟ้าต ่า (โดยปกติไม่เกิน 10 
MW)  อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีตอ้งการเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้า จ าเป็นตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบ รวมทั้งขนาดของอุปกรณ์หลกัเช่น หมอ้ไอน ้ า หรือกงัหนัไอน ้ าตอ้งมีขนาดใหญ่ข้ึน 
โดยวฏัจกัรการท างานของโรงไฟฟ้าจะมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน โดยตอ้งมีการปรับปรุงวฏั
จกัรการท างานและเพิ่มอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในการใช้ความร้อนข้ึนอีก 
ลกัษณะของวฏัจกัรท่ีนิยมใช้งานกนัคือ วฏัจกัรรีฮีต (Reheat) และวฏัจกัรรีเจนเนอเรทีฟ 
(Regenerative) 
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รูปท่ี 5. 2 วฏัจกัรรีฮีตของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 
 

รูปท่ี 5.2 แสดงหลกัการท างานของวฏัจกัรรีฮีตซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัวฏัจกัร แรนคิน
คือไอน ้ าจากหมอ้ไอน ้ าท่ีมีความดนัและอุณหภูมิสูง จะไหลเขา้สู่กงัหันไอน ้ าชุดท่ี 1 เพื่อใช้
ขบัเคล่ือนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หลงัจากนั้นไอน ้ าท่ีไหลออกจากกงัหนัชุดท่ี 1 ซ่ึงมีอุณหภูมิและ
ความดนัลดลง จะไหลเขา้สู่หมอ้ไอน ้าเพื่อรับความร้อนอีกคร้ังหน่ึง ส่งผลใหอุ้ณหภูมิของไอน ้ า
เพิ่มสูงข้ึน และไหลเขา้สู่กงัหันไอน ้ าชุดท่ี 2 โดยกงัหันไอน ้ าทั้งสองชุดจะต่อเขา้กบัเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป หลงัจากนั้นไอน ้ าจะไหลเขา้สู่เคร่ืองควบแน่น และน ้ าท่ีได้
จากเคร่ืองควบแน่นจะถูกเพิ่มความดนัโดยป๊ัมน ้าป้อน และไหลเขา้สู่หมอ้ไอน ้าต่อไป 

วฏัจกัรรีเจนเนอเรทีฟ เป็นวฎัจกัรความร้อนอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงมีหลกัการท างานคือ 
ไอน ้ าท่ีขบัเคล่ือนกงัหันไอน ้ าส่วนหน่ึงจะถูกดึงออกมาจากตวักงัหันไอน ้ า โดยไอน ้ าน้ีจะให้
ส าหรับการอุ่นน ้าป้อนหมอ้ไอน ้ า ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าดียิ่งข้ึน วฏัจกัรประเภท
น้ีมีหลกัการท างานดงัรูปท่ี 5.3 ในการอุ่นน ้าป้อน จะมี 2 วธีิคือ วธีิแรกเป็นการแลกเปล่ียนความ
ร้อนระหวา่งน ้าป้อนกบัไอน ้าผา่นเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน โดยเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน
น้ีเรียกวา่เคร่ืองอุ่นน ้ าป้อน  (Feed Water Heater) น ้ าป้อนท่ีไหลเขา้สู่เคร่ืองแลกเปล่ียนความ
ร้อนดงักล่าวจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน ในขณะเดียวกนัไอน ้าท่ีมาถ่ายเทความร้อนใหก้บัน ้า จะเกิดการ
ควบแน่นและไหลกลบัเขา้สู่เคร่ืองควบแน่นต่อไป  เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนอีกประเภท
หน่ึง อาศยัการผสมกนัของน ้ าป้อนและไอน ้ าท่ีดึงออกจากกงัหนัไอน ้ า เคร่ืองแลกเปล่ียนความ
ร้อนประเภทน้ีเรียกว่า ดีแอเรเตอร์  (Deaerator) ซ่ึงอุปกรณ์น้ีนอกจากจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิของ
น ้าป้อนใหสู้งมากข้ึนแลว้ ยงัช่วยก าจดัแก๊สต่างๆ ท่ีละลายในน ้าป้อนออกไปดว้ย 



 5-4 

BOILER

TURBINE GENERATOR

CONDENSER

BOILER FEED
PUMP

CONDENSATE
TRANSFER

PUMP

DEAERATOR
LP. HEATERHP. HEATER

 

รูปท่ี 5. 3 วฏัจกัรรีเจนเนอเรทีฟ ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 
 

โดยปกติแลว้ โรงไฟฟ้าท่ีท างานภายใตว้ฏัจกัรรีเจนเนอเรทีฟ จะประกอบดว้ยเคร่ือง
แลกเปล่ียนความร้อนทั้งสองประเภทขา้งตน้ 

อน่ึงในกรณีท่ีโรงไฟฟ้ามีขนาดใหญ่มากๆ  เช่นก าลงัการผลิตไฟฟ้ามากกวา่ 100 MW 
วฏัจกัรการท างานจะเป็นการผสมผสานกนัระหว่างวฏัจกัรรีฮีต และวฏัจกัรรีเจนเนอเรทีฟคือ
โรงไฟฟ้าประเภทน้ีจะประกอบดว้ยเคร่ืองกงัหนัไอน ้ าประมาณ 3 ชุด คือกงัหนัไอน ้ าความดนั
สูง (High Pressure Turbine; HP) กงัหันไอน ้ าความดนัปานกลาง (Intermediate Pressure 
Turbine; IP) และกงัหนัไอน ้ าความดนัต ่า (Low Pressure Turbine; LP) และเคร่ืองแลกเปล่ียน
ความร้อนหลายๆ ชุด โดยตวัอย่างของหลกัการท างานของโรงไฟฟ้าประเภทน้ีแสดงดงัรูปท่ี 
5.4 

ในการท างาน ไอน ้ าจากหมอ้ไอน ้ าท่ีมีความดนัและอุณหภูมิสูง จะไหลเขา้สู่กงัหนัไอ
น ้าความดนัสูง และไอน ้าความดนัต ่าท่ีไหลออกมาจากกงัหนั จะไหลยอ้นกลบัไปยงัหมอ้ไอน ้ า 
เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ และไหลเขา้สู่กงัหันไอน ้ าความดนัปานกลาง หลงัจากนั้นไอน ้ าจากกงัหัน
ความดนัปานกลางจะไหลเขา้สู่กงัหนัไอน ้าความดนัต ่าต่อไป  

ในขณะเดียวกนัจะมีการระบาย (Trap) ไอน ้ าบางส่วนออกจากกงัหนัความดนัสูง และ
กังหันความดันปานกลาง เพื่อใช้อุ่นน ้ าป้อนท่ีเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนต่างๆ ในระบบ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีท างานภายใต้การผสมผสานกันของวัฏจักรต่างๆ จะให้ค่า
ประสิทธิภาพท่ีสูงกวา่โรงไฟฟ้าท่ีท างานภายใตว้ฏัจกัรใดวฏัจกัรหน่ึง 
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รูปท่ี 5. 4 ระบบการท างานของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนขนาดใหญ่ 
 

5.1.2   การออกแบบโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนโดยใช้หม้อไอน า้ทีพ่ฒันาขึน้ 
เน่ืองจากว่า ระบบผลิตไอน ้ าท่ีออกแบบมีขนาดเล็ก ดงันั้นรูปแบบของโรงไฟฟ้าพลงั

ความร้อนท่ีเหมาะสม จะท างานภายใตว้ฏัจกัรแรนคินเพียงอย่างเดียว ดงัรูปท่ี 5.1 ขนาดของ
หมอ้ไอน ้าท่ีออกแบบ มีขนาดดงัตารางท่ี 5.1  

 
ตารางท่ี 5. 1 ขนาดต่างๆ ท่ีส าคญัของหมอ้ไอน ้าท่ีพฒันาข้ึน 

รายการ ขนาด 
ก าลงัแรงมา้ของหมอ้ไอน ้า 32 HP 
แรงดนัใชง้าน 22 bar g 
ก าลงัการผลิตไอน ้า 500 kg/hr 
อุณหภูมิไอน ้า 220 C 
 

ในการออกแบบ ก าหนดให้กงัหันไอน ้ าแบบความดนัแบคเพรชเชอร์ (Back 
Pressure Turbine) ซ่ึงเป็นกงัหนัไอน ้ าขนาดเล็ก ต่อพ่วงกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า กงัหัน
ไอน ้ าประเภทน้ี มีความดนัของไอน ้ าท่ีออกจากกงัหันประมาณ 175 kPa ซ่ึงสูงกว่า
กงัหันไอน ้ าแบบควบแน่น (Condensing Turbine) ซ่ึงมีความดนัของไอน ้ าออกจาก
กงัหนัต ่ากว่าบรรยากาศ รวมทั้งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าแบบกงัหนัไอน ้ า
แบบความดนัโต ้แต่อยา่งไรก็ตามกงัหนัไอน ้าแบบควบแน่น มีขนาดตั้งแต่ 1 เมกะวตัต ์
เป็นตน้ไป ซ่ึงไม่เหมาะกบังานวจิยัน้ี  
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สภาวะการท างานของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนท่ีออกแบบแสดงดงัรูปท่ี 5.5 
และรูปท่ี 5.6 แสดงกระบวนการท่ีเกิดข้ึนบนกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและ 
เอนโทรปี (Entropy) ของไอน ้า 
 

BOILER

TURBINE GENERATOR

BOILER FEED PUMP

CONDENSER

2.3 MPa, 220 C, 0.139 kg/s

175 kPa, sat vapor

2.3 MPa

Sat Water

12

3

4

 

รูปท่ี 5. 5 สภาวะการท างานของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนท่ีออกแบบ 
 

T

s

2.3 MPa

175 kPa
1

2

3

4

 

รูปท่ี 5. 6 วฏัจกัรของการผลิตไฟฟ้าบนกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ 
   และ เอนโทรปีของไอน ้า 

 

ในส่วนของประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบท่ีไดอ้อกแบบสามารถค านวณไดจ้าก
ความสัมพนัธ์ในสมการท่ี 5.1 และหาค่าความสัมพนัธ์ในส่วนของก าลงังานท่ีได ้และอตัราการ
ถ่ายเทความร้อนในแต่ละอุปกรณ์ไดใ้นสมการท่ี 5.2 – 5.6 ตามขอ้มูลท่ีส าคญัดงัรูปท่ี 5.5 และ 
5.6 
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b

pt

Q

WW 
       (5.1) 

 

 43st hhmW        (5.2) 
 

 14sc hhmQ        (5.3) 
 

 121sp PPvmW        (5.4) 
 

s

p

12
m

W
hh


       (5.5) 

 

 23sb hhmQ        (5.6) 
 

โดยท่ี 

tW  = ก าลงังานท่ีไดจ้ากกงัหนัไอน ้า (kW) 

pW  = ก าลงังานท่ีใชข้บัเคล่ือนป๊ัม (kW) 

sm  = อตัราการไหลเชิงมวลของไอน ้า (kg/s) 

cQ  = อตัราการถ่ายเทความร้อนท่ีคอนเดนเซอร์ (kW) 
Qb = อตัราการถ่ายเทความร้อนท่ีหมอ้ไอน ้า(kW) 

h1 = เอนทลัปีของไอน ้าดา้นเขา้ป๊ัม (kJ/kg) 

h2 = เอนทลัปีของไอน ้าดา้นเขา้ชุดก าเนิดไอน ้า (kJ/kg) 

3h  = เอนทลัปีของไอน ้าดา้นเขา้กงัหนั (kJ/kg) 

4h  = เอนทลัปีของไอน ้าดา้นออกจากกงัหนั (kJ/kg) 

1v  = ปริมาตรจ าเพาะของน ้าก่อนเขา้ป๊ัม (m3/kg) 

1P  = ความดนัของน ้าก่อนเขา้ป๊ัม (kPa) 

2P  = ความดนัของน ้าออกจากป๊ัม (kPa) 
 

เม่ือด าเนินการหาค่าความสัมพนัธ์พบวา่สมรรถนะของโรงฟ้าพลงังานความ
ร้อนท่ีได้ออกแบบ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการเปล่ียนความร้อนเป็นก าลงังาน
ของกงัหันไอน ้ าขนาดเล็กท่ีไดพ้ิจารณามีค่าน้อยไม่เกิน 20% ซ่ึงก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ของระบบท่ีเหมาะสมประมาณ 50 kW ถือไดว้า่เป็นขนาดของกงัหนัไอน ้ าขนาดเล็กท่ี
มีจ  าหน่ายในปัจจุบนั โดยประสิทธิภาพของระบบโดยรวมไม่เกิน 10% 
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5.1.3     ระบบผลติไฟฟ้าร่วมกบัการใช้ประโยชน์จากไอน า้ในกระบวนการผลติอืน่ๆ 
(Cogeneration System) 
เน่ืองจากวา่ ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีออกแบบค่อนขา้งต ่า ดงันั้นควรหา

วิธีการเพิ่มสมรรถนะของระบบให้สูงข้ึน หนทางหน่ึงคือการใช้ประโยชน์จากไอน ้ าส าหรับ
กระบวนการผลิตอ่ืนๆ ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากไอน ้ าในกระบวนการผลิต มี
ดงัต่อไปน้ี 

 การน าความร้อนทิง้จากคอนเดนเซอร์มาใช้ในกระบวนการอบแห้งล าไย 
เน่ืองจากว่า ในเขตภาคเหนือของประเทศมีผลิตผลทางการเกษตรมากมาย และ

เกษตรกรนิยมน ามาแปรรูปโดยกระบวนการอบแห้ง เช่น ล าไย ล้ินจ่ี พริก ยาสูบ เป็นตน้ การ
อบแห้งผลิตผลทางการเกษตรต่างๆให้พลงังานค่อนขา้งมาก โดยพลงังานความร้อนท่ีใชส่้วน
ใหญ่มาจาก การเผาไหมข้องน ้ามนัเช้ือเพลิง และแก๊สปิโตรเลียมเหลว  

งานวิจยัน้ี ได้เสนอตวัอย่างของการใช้ประโยชน์จากไอน ้ า ในกระบวนการอบแห้ง
ล าไย ซ่ึงจากการศึกษาของ อติพงศ์ และคณะ [1] พบว่าการอบแห้งล าไยทั้งผล มีตน้ทุน
พลงังานจากแก๊สปิโตรเลียมเหลว 1.67 บาท/kg ล าไยสด โดยอุณหภูมิของอากาศร้อนท่ีใช้
อบแหง้ล าไยคือ 80 ºC ปริมาณลมร้อนเฉล่ียท่ีใช ้0.000375 kg/s /kg ล าไยสด 

ในกรณีท่ีเปล่ียนแหล่งพลงังานความร้อนจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงเป็นพลงังาน
จากไอน ้ า แสดงดงัรูปท่ี 5.7 ซ่ึงมีหลกัการท างานคือ จะใช้ พดัลม(Blower) ส่งอากาศไปรับ
ความร้อนท่ีคอนเดนเซอร์ เพื่อผลิตอากาศร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 ºC ใชใ้นเตาอบล าไย โดยในท่ีน้ีจะ
ค านวณปริมาณอากาศร้อนท่ีผลิตได ้ประสิทธิผลของคอนเดนเซอร์ และปริมาณล าไยท่ีสามารถ
อบไดท้ั้งหมด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

BOILER

TURBINE GENERATOR

BOILER FEED PUMP

CONDENSER

2.3 MPa, 220 C, 0.139 kg/s

175 kPa, sat vapor

2.3 MPa
Sat Water

12

3

4

AIR BLOWER

30 C

80 C

DRYING MACHINE 

 

รูปท่ี 5. 7   การใชป้ระโยชน์จากความร้อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์ส าหรับกระบวนการ
อบแหง้ 
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จากการออกแบบระบบการน าความร้อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์มาใช้ในกระบวนการ
อบแหง้ดงัรูปท่ี 5.7 สามารถศึกษาถึงความสามารถในระบบอบแห้งล าไยและหาประมาณล าไย
ท่ีจะใชอ้บใหเ้หมาะสมกบัหอ้งอบท่ีไดท้  าการออกแบบ จากขอ้มูลของอตัราการไหลของอากาศ
ร้อนท่ีผลิตได ้ซ่ึงหาความสัมพนัธ์ไดด้งัสมการท่ี 5.7 และขอ้มูลปริมาณอากาศร้อนต่อกิโลกรัม
ของการอบแห้งล าไย สามารถค านวณปริมาณล าไยท่ีอบแห้ง ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงจะให้ค่าเท่ากบั 
13813 kg   

 aiaoa

c
a

TTCp

Q
m


      (5.7) 

โดยท่ี 

am   = อตัราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s) 

aCp   = ค่าความจุความร้อนจ าเพาะของอากาศ  
(kJ/kgºC) 

aiT   = อุณหภูมิอากาศขาเขา้คอนเดนเซอร์ (ºC)  

aoT   = อุณหภูมิอากาศขาออกจากคอนเดนเซอร์  
(ºC)  

และใหค้่าประสิทธิผลของคอนเดนเซอร์มีค่าเท่ากบั 58.14% จากการค านวณโดยอาศยั
ความสัมพนัธ์ในสมการท่ี 5.8  

aic

aiao

TT

TT




       (5.8) 

โดยท่ี 
  = ประสิทธิผลของคอนเดนเซอร์ 

cT  = อุณหภูมิอ่ิมตวัของไอน ้าท่ีคอนเดนเซอร์ (ºC) 
จากผลการค านวณดงักล่าว เม่ือด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใชง้านระบบใน 

1 ปี ท่ีก าหนดให้ใช้เวลาในการอบล าไยประมาณ 60 วนั โดยการอบแห้งแต่ละคร้ังใช้เวลา
ประมาณ 2 วนั นัน่คือ สามารถอบแหง้ได ้30 คร้ัง ดงันั้น ปริมาณล าไยอบแห้งท่ีสามารถผลิตได้
ในแต่ละปีคือ 414,390 kg  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตลอดระยะเวลา 1 ปีของการใชง้านระบบอบแห้ง
ท่ีใช้ความร้อนทิ้งเป็นแหล่งความร้อนหลกัในกระบวนการ สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายด้าน
เช้ือเพลิง แก๊สหุงตม้(LPG) ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงพื้นฐานในกระบวนการได ้เท่ากบั 692,031.30 บาท 
เม่ือคิดเทียบกับข้อมูลด้านการอบท่ีมีค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง แก๊สหุงต้มเท่ากับ 1.67 บาท/
กิโลกรัมล าไย  นอกจากกระบวนศึกษาในการน าความร้อนทิ้งมาใช้ในระบบอบแห้งล าไยซ่ึง
เป็นผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรหลกัของทางภาคเหนือแลว้ยงัมีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของการน าเอา
ความร้อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์มาใชป้ระโยชน์ในกระบวนการผลิตอ่ืนๆ อาทิ 
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 การน าความร้อนทิง้จากคอนเดนเซอร์มาใช้ในกระบวนการอบไม้ 
การท าสวนป่าของไมเ้ศรษฐกิจ เป็นอาชีพท่ีไดรั้บความสนใจจากเกษตรกรในปัจจุบนั 

ทั้งน้ีเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาต ่ากวา่การเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ผลิตภณัฑ์ไมจ้าก
สวนป่าเศรษฐกิจได้ถูกน ามาแปรรูปเป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ มากมาย รวมทั้งการน ามา
สร้างบา้นพกัอาศยั เป็นตน้  ไมจ้ากสวนป่า เม่ือผา่นกระบวนการแปรรูปเป็นแผ่นแลว้ จ  าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งน ามาผ่านกระบวนการอบไล่ความช้ืนก่อน มิฉะนั้นแล้วอาจมีการบิดเสียรูป
ของไมใ้นภายหลงัได ้

การอบแหง้ไม ้เป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีตอ้งใชพ้ลงังานอยา่งมาก จากการศึกษาของ 
ทนงเกียรติ และคณะ [2] พบวา่ การอบแห้งไมส้ักตอ้งใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงจากแก๊สปิโตรเลียม
เหลว ประมาณ 1.57 MJ/kg ของไม้ การน าเอาความร้อนทิ้งจากระบบคอนเดนเซอร์ของ
โรงไฟฟ้าท่ีออกแบบข้ึน มาใช้ในกระบวนการอบแห้งไม ้เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจ เพราะ
นอกจากจะเป็นการใชป้ระโยชน์จากแหล่งความร้อนทิ้งท่ีอยูแ่ลว้ ยงัเป็นการลดการใชพ้ลงังาน
จากปิโตรเลียมอีกหนทางหน่ึง 

การศึกษาความเหมาะสมของการน าเอาความร้อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์ท่ีไดอ้อกแบบ 
ซ่ึงมีปริมาณความร้อนทิ้งเท่ากบั 260.3 kW มาใชใ้นโรงอบไม ้โดยโรงอบไมท่ี้ศึกษา เป็นโรง
อบไมข้นาดเล็กท่ีไดจ้ากการศึกษาของ ทนงเกียรติ และคณะ [2] โดยมีขอ้มูลท่ีส าคญัดงัตารางท่ี 
5.3 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 5. 2 ขอ้มูลท่ีส าคญัของโรงอบไมข้นาดเล็ก [2] 

รายการ ขนาด 
แหล่งพลงังานความร้อน แก๊สปิโตรเลียมเหลว 
ปริมาณพลงังานความร้อนท่ีใช ้ 1.5655 MJ/kg wood 
ตวักลางในการส่งความร้อน น ้าร้อน 
อุณหภูมิน ้าร้อน 80 C 
อตัราการไหลของน ้าร้อน 8 l/min  (0.133 kg/s) 
ปริมาณไมท่ี้อบแต่ละคร้ัง (โดยประมาณ) 2,600 kg 
ระยะเวลาท่ีใชอ้บ 125 hr 
ชนิดของไมท่ี้อบ ไมส้ัก 
ราคาเช้ือเพลิง 0.6277 Baht/kg wood 
ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช ้ 0.0374 kg gas/kg wood 

  



 5-11 

จากขอ้มูลท่ีส าคญัในตารางท่ี 5.3 สามารถค านวณหาค่าอตัราการใชพ้ลงังานความร้อน
ของเตาอบไม ้ซ่ึงจะให้ค่าเท่ากบั 9 kW และเม่ือสมมุติให้ ประสิทธิภาพการส่งถ่ายความร้อน
จากคอนเดนเซอร์มายงัห้องอบไมมี้ค่าประมาณ 80% ความร้อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์สามารถ
น ามาใชป้้อนใหโ้รงอบไมไ้ดเ้ท่ากบั 23 โรง คิดเป็นปริมาณไมท่ี้สามารถอบไดท้ั้งส้ิน 59,800 kg 
และประหยดัเช้ือเพลิงทั้งส้ิน 2,236.52 kg คิดเป็นจ านวนเงินท่ีประหยดัไดเ้ท่ากบั 37,536.46 
บาทต่อการอบแหง้ไม ้1 คร้ัง 

 

BOILER

TURBINE GENERATOR

BOILER FEED PUMP

CONDENSER

2.3 MPa, 220 C, 0.139 kg/s

175 kPa, sat vapor

2.3 MPa
Sat Water

12

3

4

PUMP

Air

80 C

WOOD DRYING 
MACHINE 

STORAGE TANK

Water

 

 
รูปท่ี 5. 8 กระบวนการน าความร้อนทิ้งท่ีคอนเดนเซอร์มาใชใ้นโรงอบไม ้

 
5.2   รูปแบบกระบวนการผลิตแก๊สเช้ือเพลงิจากชีวมวลโดยกระบวนการเคมีความร้อน 

นอกจากการศึกษาการผลิตไฟฟ้าโดยใชก้งัหนัไอน ้ า (Steam Turbine) เป็นระบบการผลิตไฟฟ้า
พลงัความร้อน (Thermal Power Plant) แลว้ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในอีก
รูปแบบหน่ึง โดยอาศยัหลกัการการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงประเภทชีวมวลในท่ีจ ากดัปริมาณอากาศ ท าให้เกิด
การเผาไหมแ้บบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Combustion) หรือท่ีเรียกวา่ แก๊สซิฟิเคชนั (Gasification) ดว้ย
การเปล่ียนเช้ือเพลิงแข็งให้กลายเป็นแก๊สเช้ือเพลิงก่อน จากนั้นจึงน าแก๊สท่ีผลิตได้ใช้เป็นเช้ือเพลิง
โดยตรงในเคร่ืองยนต์สันดาปภายในเพื่อผลิตไฟฟ้าแทนการใช้เช้ือเพลิงจากฟอสซิล โดยระบบไดรั้บ
การพฒันาให้มีขนาดตั้งแต่ 5 kW ถึง 1.2 MW มีประสิทธิภาพการผลิตแก๊สสูงถึงประมาณ 80% และมี
อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงประเภทชีวมวลอยูใ่นระหวา่ง 1.2 ถึง 2.0 kg/kW-hr การผลิตไฟฟ้าดว้ย
ระบบแก๊สซิฟิเคชนั เป็นระบบท่ีมีขนาดเล็กสามารถท่ีจะพฒันาใชใ้นชุมชนท่ีมีเศษวสัดุเหลือใชป้ระเภท
ชีวมวลได ้จึงควรมีการศึกษาความเหมาะสมดา้นเทคโนโลยีเพื่อใชเ้ป็นตน้แบบสาธิต และส่งเสริมให้มี
การใช้งานอย่างแพร่หลาย ซ่ึงจะสามารถช่วยลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการช่วยอนุรักษพ์ลงังานของประเทศอีกดว้ย 



 5-12 

แก๊สชีวมวลไดจ้ากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงแข็งในท่ีซ่ึงมีปริมาณออกซิเจนจ ากดั   เช้ือเพลิงแข็ง 
ได้แก่  ไม้  ถ่านหิน  แกลบ  ข้ีเล่ือย  หรือวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร  แก๊สชีวมวลท่ีผลิตได้จะมี
ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็น  คาร์บอนไดออกไซด์  ไฮโดรเจน  และมีเทน  ในกระบวนการเกิดแก๊สชีว
มวลภายในเตาเผา สามารถแบ่งโซนการเกิดแก๊สตามปฏิกิริยาทางเคมีและความแตกต่างของอุณหภูมิได้
เป็น 4 โซน ดงัน้ี 

 โซนที ่1  โซนการเผาไหม้ (Combustion หรือ Oxidation Zone)  
อากาศจะถูกส่งเข้ามาในโซนน้ีซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีอากาศและเช้ือเพลิงสัมผสักัน 

เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างแก๊สออกซิเจนในอากาศกบัคาร์บอนและไฮโดรเจน  ซ่ึงอยู่ใน
เช้ือเพลิงผลของปฏิกิริยาดงักล่าวก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน ้ า ดงัสมการท่ี  5.9 
และ 5.10  

 

        C        +        O2                                    CO2                                                    (5.9)  
       2H2    +        O2                                     2H2O                                                 (5.10) 

 

ปฏิกิริยาในสมการท่ี 5.9 และ 5.10 เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนและความร้อนท่ีเกิดข้ึนน้ีจะ
ถูกน าไปใชใ้นปฏิกิริยาดูดความร้อนในโซนก่อเกิดแก๊ส และโซนผลิตถ่าน ในท่ีน้ีอุณหภูมิใน
โซน การเผาไหม ้จะมีค่าระหวา่ง 1,100 – 1,500 °C 

 

 โซนที ่2 โซนปฎกิริิยาก่อเกดิแก๊ส (Reduction Zone ) 
แก๊สร้อนท่ีผ่านจากระบวนการแรกจะไหลผ่านมายงัโซนก่อเกิดแก๊ส ซ่ึงมีปฏิกิริยา 

รีดักชั่น (Reduction) อุณหภูมิโซนน้ีจะมีค่าระหว่าง 500 – 900 °C ในโซนน้ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงแก๊สบางส่วนท่ีเผาไหมไ้ม่ได ้ซ่ึงก็คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน ้ า ในโซน 
การเผาไหมใ้ห้กลายเป็นแก๊สท่ีสามารถเผาไหมไ้ด ้โดยท่ีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน ้ าท่ี
เกิดข้ึนจะไหลผ่านคาร์บอนท่ีก าลงัลุกไหมอ้ยู ่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาไดแ้ก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
และไฮโดรเจน ดงัสมการท่ี 5.11 – 5.15 

 

C        +      CO2                                    2CO                       (5.11) 
C        +       H2O                       CO  +  H2      (5.12) 
C        +       H2O              CO2  +  2H2     (5.13) 
CO     +       H2O     CO2  +   H2      (5.14) 
C        +       2H2      CH4     (5.15) 
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ปฏิกิริยาในสมการท่ี 5.12 เรียกว่า ปฏิกิริยาบาร์ดวัร์รีดกัชั่น (Boudouard reduction) และ
ปฏิกิริยาในสมการท่ี  5.13 เรียกวา่ วอเตอร์แก๊สรีดกัชัน่(Water gas reduction) เป็นปฏิกิริยาดูด
ความร้อนเกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิ  900 °C แก๊สท่ีไดจ้ากสมการทั้งสองเป็นแก๊สท่ีเผาไหมไ้ด ้และแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นแก๊สหลัก ซ่ึงจะต้องผลิตให้ได้มากท่ีสุด    ปริมาณของแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด ์ในแก๊สชีวมวลน้ี จะข้ึนอยูก่บัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์วา่จะเกิดปฏิกิริยา
กบัคาร์บอนไดม้ากนอ้ยเพียงใด ในโซนก่อเกิดแก๊ส น้ีปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนจะดีเพียงใดข้ึนอยูก่บั
อุณหภูมิ  ความเร็วระหว่างแก๊สท่ีสัมผสักบัเช้ือเพลิงแข็ง  และพื้นท่ีๆแก๊สสัมผสักบัผิวของ
เช้ือเพลิงแข็ง ดงันั้นขนาดและปริมาณของเช้ือเพลิงแข็งท่ีป้อนเขา้ไปยงัเตาเผา  จึงมีผลต่อการ
ผลิตแก๊ส เช้ือเพลิงขนาดใหญ่จะมีอตัราส่วนของพื้นท่ีผิวต่อปริมาตรต ่า  จะยากต่อการจุดเผา
ภายในเตาและจะท าให้เกิดปริมาณของช่องว่างระหว่างเช้ือเพลิงด้วยกนัมาก  เป็นผลท าให้มี
ออกซิเจนไหลผา่นเขา้ไปในระบบมาก  ปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดข้ึนก็จะนอ้ยตามไปดว้ย  ท าให้
ประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลมีค่าต ่าแต่ถา้ขนาดของเช้ือเพลิงมีขนาดเล็ก  ก็จะท าให้เกิด
การสูญเสียความดนัภายในเตามาก จึงตอ้งใช้พดัลมขนาดใหญ่ท าให้ส้ินเปลืองพลงังานมาก
ยิง่ข้ึน  และแก๊สท่ีผลิตไดก้็จะมีฝุ่ นมากยิง่ข้ึน ขนาดของเช้ือเพลิงแข็งท่ีเหมาะสมควรมีขนาด 20 
–100 mm ถ้าอุณหภูมิในโซนก่อเกิดแก๊ส สูงกว่า 900 °C แล้ว  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ประมาณร้อยละ  90 จะถูกเปล่ียนเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์และถ้าอุณหภูมิสูงข้ึนมากกว่า  
1,100 °C จะท าใหแ้ก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดถูกเปล่ียนเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ นัน่คือ
ประสิทธิภาพของเตาจะเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิในโซนของรีดกัชัน่ (Reduction) ในขณะท่ีแก๊ส
ร้อนจากโซนการเผาไหม ้ไหลเคล่ือนท่ีเขา้สู่โซนก่อเกิดแก๊ส จะท าให้อุณหภูมิของแก๊สลดลง 
เน่ืองจากในสมการท่ี 5.11 และ 5.12 เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนดงันั้นไอน ้ ากบัคาร์บอนจะท า
ปฏิกิริยากนัเพื่อก่อใหเ้กิดแก๊สไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด ์ดงัปฏิกิริยาในสมการท่ี 5.13 
ซ่ึงจะเกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิต ่าประมาณ 500 - 600 °C  ปฏิกิริยาน้ีจะมีความส าคญัเพราะจะท าให้
ส่วนผสมของไฮโดรเจนในแก๊สชีวมวลมีค่ามากข้ึน  ซ่ึงจะมีผลต่อค่าความร้อนท่ีจะได้ใน
กระบวนก า ร  แ ต่ถ้ า ในกระบวนก าร มี ไอน ้ า ม าก เ กิน ไปอ า จจะท า ป ฏิ กิ ริ ย า กับ
คาร์บอนมอนอกไซด์ท าให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน ดงัปฏิกิริยาในสมการ 5.14  
(ปฏิกิริยาน้ีเรียกว่า Water gas shift reduction) ท าให้ค่าความร้อนของแก๊สชีวมวลท่ีไดมี้ค่า
ลดลง ดงันั้นเช้ือเพลิงท่ีใชจ้ะตอ้งมีค่าความช้ืนไม่มากจนเกินไป ในกระบวนการแก๊สไฮโดรเจน
บางส่วนอาจจะท าปฏิกิริยากับคาร์บอน ท าให้เกิดแก๊สมีเทนข้ึนได้เล็กน้อยดังปฏิกิริยาใน
สมการท่ี 5.15 ซ่ึงเราเรียกวา่มีเทนเนชัน่ (Methanation) 
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 โซนที ่3 โซนผลติถ่าน (Pyrolysis หรือ Distillaton Zone)  
ความร้อนจากโซนก่อเกิดแก๊ส จะแพร่เขา้มาสู่โซนน้ี เพื่อท่ีจะเผาไหมส้ารอินทรีย ์ ซ่ึง

ก็คือเช้ือเพลิงแข็งนัน่เอง  ท าให้ไดเ้มธานอล กรดน ้ าส้มและน ้ ามนัดิน  อุณหภูมิในโซนน้ีจะมี
ค่าประมาณ 200 - 500  องศาเซลเซียส  ของแขง็ท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัจากผา่นกระบวนการน้ีแลว้ก็
คือคาร์บอนในรูปของถ่าน  ซ่ึงท าปฏิกิริยาต่อในโซนก่อเกิดแก๊ส และ โซนการเผาไหม ้
ปฏิกิริยาท่ีไดใ้นโซนน้ีอาจเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของสมการทางเคมีดงัสมการท่ี 5.16 

Dry wood     +     Heat                        Charcoal + CO + CO2 + H2O + CH4 + C2H6  
 +Pyroligneous acid + Tars                  (5.16) 

 โซนที ่4 โซนไล่ความช้ืน (Drying Zone) 
ในโซนน้ีความร้อนจะลดลงมากท าใหอุ้ณหภูมิไม่สูงพอท่ีจะท าใหเ้กิดการสลายตวัของ

สารระเหย  แต่ความช้ืนในเช้ือเพลิงจะถูกความร้อนท าให้ระเหยตวัออกมาในรูปของไอน ้ า  
โซนน้ีจะมีอุณหภูมิประมาณ 100 – 200 °C การออกแบบสร้างเตาเผาเพื่อผลิตแก๊สชีวมวล 
จะตอ้งค านึงถึงการเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากอุณหภูมิ     อตัราความเร็วในการเผา
ไหม ้   ปริมาณของอากาศในเตาเผา    เป็นตน้ 
 

5.2.1   ปัจจัยทีม่ีผลต่อการผลติแก๊สเช้ือเพลงิ 
ในกระบวนการผลิตแก๊สชีวมวล อุณหภูมิและความดันจะเป็นสภาวะท่ีก าหนดให้

เกิดปฏิกิริยาบางปฏิกิริยาและเกิดแก๊สหรือสารประกอบตามสภาวะสมดุลทางเคมีโดยทัว่ไป     
ท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่  500 °C ปฏิกิริยามกัไม่สามารถด ารงอยูไ่ดใ้นภาวะท่ีปรากฏอยูใ่นเคร่ืองผลิต
แก๊สแต่อุณหภูมิเหนือ 700 °C กระบวนการทางกายภาพ เช่น การคลุกเคลา้ของแก๊สท่ีจะท า
ปฏิกิริยากบัธาตุคาร์บอนจะตอบสนองไม่ทนักบักระบวนการทางเคมีท่ีรวดเร็วข้ึนมาก ท าให้
ปฏิกิริยาเคมีเป็นตวัก าหนดให้สมดุลท่ีปฏิกิริยาขณะนั้นเท่านั้น  ภายในเคร่ืองผลิตแก๊สจะมี
ปฏิกิริยาเคมีมากมายเกิดข้ึน ในสภาวะอุณหภูมิและความดันต่างๆ  พื้นท่ีท่ีถูกจ ากดัภายใน
เคร่ืองผลิตแก๊ส  จะท าให้กระบวนการทางกายภาพท าหน้าท่ีคลุกเคล้าส่งถ่ายมวลสารได้ดี
เพียงใด  ลว้นเป็นปัจจยัส่งผลให้ปฏิกิริยาทางเคมีบางปฏิกิริยาเกิดข้ึน แต่ไม่สามารถด ารงอยูไ่ด ้
(ชาญชยั ลิมปิยากร และ ยวุนนัท ์สันติทวฤีกษ,์ 2544) โดยทัว่ไปแลว้องคป์ระกอบของ แก๊สเตา
สูง (Producer Gas) มีดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5. 3 ตวัอยา่งส่วนประกอบแก๊สเช้ือเพลิงชีวมวล 
ส่วนประกอบของแก๊สเช้ือเพลิง ร้อยละโดยมวล 

CO2 9 - 15 % 
CO 17 - 22 % 
CH4 2 - 3 % 
H2 12 - 20 % 
N2 50 - 54 % 

แต่ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีมีผลต่อแก๊สเช้ือเพลิงท่ีได ้ดงัน้ี 
ก   ความช้ืนของเช้ือเพลงิ (Moisture content) 

ความช้ืนในเช้ือเพลิงช่วยท าให้เกิดสัดส่วนแก๊สไฮโดรเจนสูงข้ึนในแก๊ส
โปรดิวเซอร์  แต่ความช้ืนจะท าใหป้ระสิทธิภาพของเคร่ืองผลิตแก๊สและค่าความร้อนท่ี
ตอ้งการลดลง  ความช้ืนของเช้ือเพลิงชีวมวลข้ึนอยู่กบัชนิดของเช้ือเพลิง  แหล่งท่ีมา
และการดดัแปลงสภาพก่อนน าไปผลิตแก๊สชีวมวล ความช้ืนในชีวมวลสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ลกัษณะ คือ (ก). ความช้ืนท่ีอยูภ่ายในเน้ือชีวมวล สามารถอยูใ่นรูเปิดของเซลล์
ในชีวมวลไดโ้ดยสมดุลกบับรรยากาศท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์ 96 – 97% (ข). ความช้ืนท่ี
ผิว  เป็นส่วนท่ีล้นเกินจากความช้ืนในรูเปิดของเซลล์ชีวมวล (ค). ความช้ืนจากการ
สลายตวัของสารอินทรียด์ว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิ 200 – 250 °C ซ่ึงสูงกวา่อุณหภูมิท่ีใช้
ระเหยความช้ืนท่ีผิวและความช้ืนท่ีอยู่ภายในชีวมวล ถา้ตอ้งการน าชีวมวลมาใช้เป็น
พลงังาน ความช้ืนควรไม่เกิน 50 % 

 

ข   ขนาดของเช้ือเพลงิ (Fuel size) 
ขนาดของเช้ือเพลิงจะมีผลกบัการเกิดความดนัลด (Pressure drop) ภายใน

เคร่ืองผลิตแก๊สถา้เกิดความดนัลดภายในเคร่ืองมากเกินไป จะท าให้ตอ้งใชพ้ลงังานใน
การน าอากาศเขา้และพาแก๊สท่ีไดอ้อกจากเคร่ืองผลิตแก๊สมาก  เคร่ืองยนต์ก็จะตอ้งมี
แรงดูดมากพอท่ีจะเอาชนะความดนัลดของระบบทั้งหมด  ในทางทฤษฎีอากาศควร
สัมผสักบัพื้นท่ีผิวของเช้ือเพลิงให้มากท่ีสุด เพื่อให้ไดป้ริมาณแก๊สท่ีเพิ่มข้ึนและเกิด
กระบวนการทางฟิสิกส์ท่ีเร็วยิ่งข้ึน  เคร่ืองผลิตแก๊สขนาดเล็กติดตั้ งกับท่ี หากใช้
เช้ือเพลิงขนาดใหญ่ จะเกิดปัญหาการเผาไหมข้า้มโซน ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดส
แลก (Slag) เพราะถา้เช้ือเพลิงโตเกินไปเทียบกบัขนาดเคร่ือง พอเผาไหมแ้ลว้เช้ือเพลิง
จะไหลลงไม่สะดวก และไม่ทนักบัการเผาไหมท่ี้มีอากาศเขา้เท่าเดิม  อตัราอากาศต่อ
เช้ือเพลิงจึงสูงข้ึน  ท าให้อุณหภูมิเพิ่มสูงถึง 2,000 °C ซ่ึงสูงพอท่ีจะเหน่ียวน าให้เกิดส
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แลกในเช้ือเพลิงทุกชนิดได ้ จึงควรท่ีจะมีการน ามาตดัเป็นช้ินเล็กๆ ขนาดประมาณ 1 
cm จะท าใหป้ระสิทธิภาพการเผาไหมดี้ข้ึน 

 

ค   การกระจายขนาด (Size distribution) 
เช้ือเพลิงท่ีไม่สร้างปัญหาให้กบัเคร่ืองผลิตแก๊ส ตอ้งมีขนาดไม่แตกต่างกนั

มากนกั  ถา้ขนาดแตกต่างกนัมาก อากาศและแก๊สจะไหลผ่านตามช่องว่างท่ีเกิดจาก
เช้ือเพลิงขนาดโตและเล็กเกยกนั  ท าให้บางบริเวณมีการเผาไหมรุ้นแรง  บางบริเวณ
เยน็ตวัลงและอาจสลบักนัในเวลาต่อมา ท าใหเ้กิดการหลอมกนัเป็นกอ้น (Clinker)   
 

ง   ความหนาแน่นบัลค์ (Bulk density) 
เป็นค่าท่ีแสดงลักษณะการเปลืองเน้ือท่ีของเช้ือเพลิงนั้น กล่าวคือ เม่ือเท

เช้ือเพลิงท่ีเป็นเม็ดลงในภาชนะ  รูปทรงของแต่ละเม็ดจะท าให้พื้นท่ีผิวของเม็ด
เช้ือเพลิงแนบกนัไม่ได ้ นัน่คือ  เกิดช่องวา่งระหวา่งเมด็เช้ือเพลิงข้ึน ท าให้เปลืองเน้ือท่ี
ในภาชนะ เพราะบรรจุได้น ้ าหนักน้อย เน่ืองจากมีช่องว่างอากาศท าให้ค่าความ
หนาแน่นโดยรวมต ่าลง โดยทัว่ไป เช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิตแก๊สจะเปลืองเน้ือท่ี
ประมาณ 20 – 75% ของปริมาตรบรรจุ 
 

จ.  สารระเหยในเช้ือเพลงิ (Volatile matter) 
สารระเหยท่ีควบแน่นในโซนกลัน่ตวัท่ีมีอุณหภูมิ  100 – 500 °C ระบบดว้ยน ้ า 

น ้ามนัดิน (Tar) และน ้ามนัท่ีกลัน่ตวัต่างๆ ถา้เช้ือเพลิงท่ีมีสารระเหยมากจะสร้างปัญหา
มาก ซ่ึงเกิดจากน ้ามนัดินและไอน ้ ามนัท่ีมีอุณหภูมิควบแน่น 120 – 150 °C จึงตอ้งแยก
ออกก่อนน าไปใชง้านกบัเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน 
 

ฉ.   ขีเ้ถ้า (Ash) 
ข้ีเถา้เกิดจากสารแร่ธาตุท่ีมีอยู่ในเช้ือเพลิงรวมตวักบัออกซิเจนขณะเผาไหม ้

ในความเป็นจริง  อาจจะมีคาร์บอนท่ีถูกเผาคร่ึงๆกลางๆ ท่ีเรียกวา่ ชาร์ (Char) สัดส่วน
ของข้ีเถ้าในเช้ือเพลิง จะมีผลต่อการท างานของเคร่ืองผลิตแก๊สถ้าสัดส่วนข้ีเถ้าใน
เช้ือเพลิง มีค่าสูงก็จะท าใหพ้ลงังานของแก๊สโปรดิวเซอร์ลดลงและเคร่ืองผลิตแก๊สตอ้ง
ส ารองเน้ือท่ีเก็บข้ีเถา้มากข้ึน และถา้เกิดข้ีเถา้หลอมตวัจะเกิดสแลกมากและมากข้ึนเม่ือ
สัดส่วนข้ีเถา้มีมากข้ึน ชีวมวลส่วนใหญ่จะมีข้ีเถา้ประมาณ 1 – 3% ยกเวน้แกลบและ
ฟางขา้วจะมีสัดส่วนข้ีเถ้าประมาณ 10 – 20% ซ่ึงจะมีปัญหาในการเผาไหมแ้ละการ
จ ากดัพอสมควร 
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ช   ความหนาของช้ันเช้ือเพลิง (Bed thickness) 
ความหนาของชั้นเช้ือเพลิงจะมีผลต่อปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดข้ึนในเตาเผา  ใน

กรณีท่ีชั้นของเช้ือเพลิงเพิ่มสูงข้ึนจะท าใหโ้ซนก่อเกิดแก๊ส มีช่วงกวา้งข้ึน ปฏิกิริยาทาง
เคมีท่ีเกิดข้ึนจะเปล่ียนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึง
เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน จะส่งผลใหอุ้ณหภูมิของเตาเผาลดลง 
 

5.2.2   ประเภทของเตา 
แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ   
ก   เตาปฏิกรณ์แบบช้ันเช้ือเพลงิน่ิง 

เตาประเภทน้ี  สามารถแบ่งตามทิศทางการไหลของอากาศเป็น 3 แบบคือ 
 เตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบไหลข้ึน  (Updraft gasifier) 

 
รูปท่ี 5. 9 ลกัษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบไหลข้ึน [3] 

 

เตาประเภทน้ีเป็นเตาเผาท่ีผลิตใช้เร่ิมแรก  และเป็นแบบท่ีง่ายท่ีสุด 
เช้ือเพลิงจะถูกป้อนเขา้ทางส่วนบนของเตา  และอากาศจะถูกส่งผา่นตะแกรง
เขา้มาด้านล่างบริเวณเหนือตะแกรงข้ึนไปจะมีการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงข้ึน  
ซ่ึงเราเรียกบริเวณส่วนน้ีวา่โซนการเผาไหมเ้ม่ืออากาศผา่นเขา้ในบริเวณ โซน
การเผาไหม ้ จะเกิดปฏิกิริยาข้ึน ไดแ้ก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน ้ าแก๊สร้อน
ท่ีผ่านมาจาก โซนการเผาไหมจ้ะมีอุณหภูมิสูงและถูกส่งผ่านไปยงั โซนก่อ
เกิดแก๊สซ่ึงเป็นโซนท่ีมีปริมาณของคาร์บอนมากเพียงพอท่ีจะก่อให้เกิด
ปฏิกิริยากบัคาร์บอนไดออกไซด์และน ้ า  เกิดเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
และไฮโดรเจน  หลงัจากนั้นแก๊สท่ีไดก้็จะไหลเขา้สู่บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่
ในชั้นของชีวมวล และกลัน่สลายในช่วงอุณหภูมิ 200 – 500 °C  หลงัจากนั้น
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แก๊สก็จะไหลเขา้สู่ชั้นของชีวมวลท่ีช้ืน เน่ืองจากแก๊สยงัคงมีอุณหภูมิสูงอยู ่จึง
ระเหยน ้ าท่ีอยู่ในชีวมวลเหล่านั้ น ท าให้แก๊สท่ีออกจากเตาเผาชีวมวลมี
อุณหภูมิต ่าลง เตาเผาประเภทน้ีจะไม่ยุง่ยากสลบัซบัซ้อน   มีการเผาไหมข้อง
เช้ือเพลิงมากและแก๊สชีวมวลท่ีได้มีอุณหภูมิไม่สูงนัก แต่มีขอ้จ ากดั     คือ      
แก๊สท่ีผลิตไดจ้ะมีสารเคมี ประเภทน ้ามนัและน ้ามนัดินเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก
ในโซนผลิตถ่าน   และจะกลัน่ตวัเม่ืออยู่ในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่าดงันั้น
แก๊สท่ีได้จากเตาประเภทน้ีจึงเหมาะกับน าไปใช้ส าหรับหม้อน ้ า หรือการ
อบแห้งวสัดุทางการเกษตรซ่ึงแก๊สท่ีไดจ้ะผสมกบัอากาศ และท าการเผาไหม้
โดยตรงในหอ้งเผาไหมเ้พื่อใหค้วามร้อนในกระบวนการท่ีใชค้วามร้อนต่อไป 

 เตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบไหลลง (Downdraft gasifier) 
 

 
 

รูปท่ี 5. 10  ลกัษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบไหลลง [3] 
 

เตาประเภทน้ีออกแบบข้ึนมาเพื่อท่ีจะขจดัน ้ ามนัดิน  ท่ีมีอยู่ภายใน
เช้ือเพลิงแข็งโดยเฉพาะ  อากาศจะถูกดูดผ่านจากด้านบนลงสู่ด้านล่างของ
เตาเผาผา่นกลุ่มของหวัฉีด(Tuyers) บริเวณหวัฉีดจะเป็นบริเวณของโซนห้อง
เผาไหม ้แก๊สท่ีไดจ้ากโซนเผาไหม ้จะถูกลดจ านวนลง ในขณะท่ีไหลลงสู่
ด้านล่างและผ่านชั้ นของคาร์บอนท่ีร้อนซ่ึงอยู่เหนือตะแกรงเล็กน้อย
ขณะเดียวกนัในชั้นของชีวมวลท่ีอยูท่างดา้นบนของโซนเผาไหม ้จะมีปริมาณ
ออกซิเจนนอ้ยมากท าใหเ้กิดการกลัน่สลาย และไอของน ้ ามนัดินท่ีเกิดจากการ
กลั่นสลายก็จะไหลผ่านชั้ นของคาร์บอนท่ีร้อน ท าให้น ้ ามันดินเกิดการ
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สลายตวัเป็นแก๊ส ซ่ึงการแตกตวัน้ีจะเกิดท่ีอุณหภูมิคงท่ีในช่วงระหวา่ง 800 – 
1,000 °C  ถา้อุณหภูมิสูงกวา่ 1,000 °C ปฏิกิริยาดูดความร้อนจะท าให้แก๊สท่ี
ได้มีอุณหภูมิต ่าลง แต่ถ้าอุณหภูมิต ่ากว่าช่วงอุณหภูมิดงักล่าว ปฏิกิริยาคาย
ความร้อนจะท าให้แก๊สท่ีได้มีอุณหภูมิสูงข้ึน แก๊สท่ีผ่านโซนเผาไหม ้ จะมี
ส่วนประกอบของน ้ ามนัดินและน ้ ามนั ซ่ึงจะมีปริมาตรลดลงเหลือน้อยกว่า  
10 %  ของน ้ ามนัดินและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบ
ไหลข้ึน และแก๊สท่ีไดจ้ะมีความสะอาดมากกวา่ ท าให้ใชก้ารกรองนอ้ยลงเตา
ปฏิกรณ์แก๊สเช้ือเพลิง ทั้งแบบ ไหลข้ึน และ ไหลลง จะมีความเร็วของอากาศ
ไหลผา่นต ่าและเถา้จะอยูบ่ริเวณตะแกรง ดงันั้นจึงมีปริมาณเถา้ถ่านติดออกมา
กบัแก๊สชีวมวลนอ้ยมาก 

 เตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบไหลขวาง (Crossdraft gasifier)  

  
รูปท่ี 5. 11 ลกัษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบไหลขวาง [3] 

 
 

เตาประเภทน้ีอากาศจะถูกดูดผ่านหัวฉีดซ่ึงอยูใ่นแนวราบ โซนของ 
เผาไหม ้ จะอยู่ถดัจากหัวฉีดออกไป และถดัออกไปอีกจะเป็นโซนของ การ
ผลิตแก๊ส แลว้แก๊สชีวมวลจะออกสู่ภายนอกโดยผา่นตะแกรง ซ่ึงอยูใ่นแนวตั้ง
โดยรอบของโซนเผาไหมแ้ละโซนก่อเกิดแก๊ส จะเป็นโซนของการผลิตถ่าน 
หรือ การกลัน่ตวั (Distilltion) น ้ ามนัและน ้ ามนัดินท่ีไดจ้ากโซนการผลิตถ่าน 
น้ีจะผา่นโซนการเกิดแก๊ส ก่อนท่ีจะออกไปสู่ภายนอกเตา ซ่ึงเป็นเหตุให้น ้ ามนั
และน ้ ามนัดินเกิดการแตกตวัเป็นแก๊สก่อนท่ีจะออกไปสู่ภายนอก ท าให้แก๊ส
ชีวมวลท่ีได้มีปริมาณน ้ ามนัและน ้ ามนัดินต ่า เตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิง 
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แบบน้ีไดท้  าการออกแบบใหส้ามารถใชก้บัยานพาหนะ เน่ืองจากมีน ้ าหนกัเบา
และมีผลตอบสนองเร็วต่อการเปล่ียนแปลงของภาระท่ีกระท าอยู่ เช้ือเพลิงท่ี
ควรน ามาใชก้บัเตาเผาแบบน้ีถ่านไมท่ี้มีคุณภาพสูง 

 เตาปฏิกรณ์แบบฟลูอดิไดซ์เบด (Fluidized Bed) 
เตาเผาจากท่ีกล่าวมาแล้วทั้ งสามแบบข้างต้น  การท างานของ

กระบวนการในระบบจะข้ึนอยูก่บัปฏิกิริยาทางเคมีและสภาพทางกายภาพของ
เช้ือเพลิง โดยท่ีจะเกิดปัญหาในเร่ืองของสแลกท่ีเกิดข้ึนมากเกินไป จึง
ก่อให้เกิดการอุดตนัในเตาเผาบ่อยคร้ัง เพื่อแก้ปัญหาดงักล่าวจึงไดมี้การน า
เตาเผาแบบ ฟลูอิดไดซ์เบด มาใช้  เตาเผาแบบน้ีอากาศจะไหลผ่านชั้นของ
เช้ือเพลิงแข็ง เม่ือเราเพิ่มความเร็วของอากาศท่ีไหลผ่านสูง จนกระทัง่ท าให้
เช้ือเพลิงท่ีวางอยู่เร่ิมลอยตวัข้ึนมีลกัษณะคลา้ยกบัของไหล  ในขณะท่ีเร่ิมติด
ไฟนั้นเบด(Bed) จะเร่ิมร้อนข้ึนจนมีอุณหภูมิสูงถึงจุดติดไฟของเช้ือเพลิง  
หลงัจาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5. 12 ลกัษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบฟลูอิดไดซ์เบด [3] 

 
นั้นเช้ือเพลิงจึงจะถูกป้อนเขา้เตาเผาอย่างสม ่าเสมอ ภายในเตาเผาจะใส่วสัดุ
เฉ่ือย ไดแ้ก่ ทรายหรือวสัดุเร่งปฏิกิริยา ไดแ้ก่ หินปูน ซ่ึงจะช่วยในการถ่ายเท
ความร้อนและช่วยท าความสะอาดแก๊สท่ีไดใ้นเบด เตาเผาแบบน้ีจะมีขอ้ดีคือ 
การควบคุมอุณหภูมิในเตาเผาสามารถกระท าไดง่้าย จึงสามารถรักษาอุณหภูมิ
ใหต้ ่ากวา่จุดหลอมเหลวของเถา้ได ้ท าให้ไม่เกิดการจบัตวัของสแลก ท่ีเกิดข้ึน
จึงสามารถใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีเถา้มากได ้โดยท่ีถา้เป็นเตาเผาแบบอ่ืนจะเกิดปัญหา 
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ขอ้เสียของเตาเผาแบบน้ี คือ แก๊สชีวมวลท่ีออกจากเตาเผาจะมีปริมาณเถา้ และ
ฝุ่ นถ่านออกมาดว้ย เน่ืองจากความเร็วของอากาศภายในเตามีค่าสูง จึงตอ้งมี
การน าไซโคลน(Cyclone) หรือ ถุงกรอง (Baghouse) มาใช้กบัระบบด้วย 
น ้ ามนัดิน เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเราไม่ตอ้งการซ่ึงเกิดจาก กระบวนการแก๊สซิฟิเค
ชนัหรือเกิดจากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบรูณ์   มีลกัษณะเป็นของเหลวท่ีมีความ
หนืดสูงและมีฤทธ์ิกดักร่อน โดยทัว่ไปมีสีน ้ าตาลเขม้ถึงด า   ประกอบไปดว้ย
สารไฮโดรคาร์บอนจ านวนมาก 

 
ตารางท่ี 5. 4 การเปรียบเทียบเตาปฏิกรณ์แบบชั้นเช้ือเพลิงน่ิง กบั ฟลูอิดไดซ์เบด [21] 
แบบช้ันเช้ือเพลงิน่ิง  (fixed bed) แบบฟลูอดิไดซ์เบด (fluidized bed) 

 มีช่วงของการกระจายอุณหภูมิท่ีกวา้ง  
 วสัดุท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงตอ้งมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
 มีอตัราการเปล่ียนคาร์บอนและประสิทธิภาพทาง

ความร้อนสูง 
 ปริมาณการใช ้ออกซิเจนต ่า   
 แก๊สท่ีไดมี้ปริมาณน ้ามนัทาร์ต ่าส าหรับเตาเผาแบบ

ดาวน์ดราฟ (downdraft) 
 ส าหรับระบบท่ีตอ้งการพลงังานสูง  ท าใหต้อ้งใช้

เงินลงทุนสูง 
 แก๊สท่ีไดมี้ปริมาณฝุ่ นนอ้ย 

 มีการถ่ายเทความร้อนดี ท าใหค้วาม
ร้อนสามารถพุง่ข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 วสัดุท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงมีขนาดแตกต่าง
กนัได ้

 มีอตัราการเปล่ียนคาร์บอน (carbon 
conversion) สูง 

 แก๊สท่ีไดมี้ฝุ่ นปะปนมาดว้ยมากกวา่ฟิ
คเบด (fixed bed)  

 ตอ้งการพลงังานสูงส าหรับการพน่
อากาศเพื่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ
ของแขง็ 
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ตารางท่ี 5. 5 การเปรียบเทียบลกัษณะพื้นฐานและการท างานของเตาปฏิกรณ์[6] 
                                           ลกัษณะ 
           ความไวต่อ 

แบบชั้นเช้ือเพลิงน่ิง แบบฟลูอิดไดซ์เบด 
ไหลข้ึน ไหลลง ฟองอากาศ หมุนเวยีน 

 ลกัษณะเฉพาะของเช้ือเพลิง ปานกลาง เฉพาะชนิด ยดืหยุน่ได ้ ยดืหยุน่ได ้
         ขนาดเช้ือเพลิง ดีมาก ดี พอใช ้ พอใช ้
         ปริมาณความช้ืน ดีมาก พอใช ้ ดี ดี 
         ปริมาณข้ีเถา้ แย ่ แย ่ ดีมาก ดีมาก 
อุณหภมิูปฏิกิริยา 1,000°C 1,000°C 850°C 850°C 
การผสมกนัของเช้ือเพลิง แย ่ แย ่ ดีมาก ดีเยีย่ม 
อุณหภูมิแก๊สออก 250°C 800°C 800°C 850°C 
ปริมาณน ้ามนัดินในแก๊ส สูงมาก ต ่ามาก ปานกลาง ต ่า 
ปริมาณฝุ่ นในแก๊ส สูง ปานกลาง สูงมาก สูงมาก 
ศกัยภาพการปรับเปล่ียนขนาด ดี แย ่ ดี ดีมาก 
การเร่ิมตน้กระบวนการ แย ่ แย ่ ดี ดี 
การควบคุม พอใช ้ พอใช ้ ดีมาก ดีมาก 
การแปลงสภาพคาร์บอน ดีมาก ดีมาก พอใช ้ ดีมาก 
ประสิทธิภาพทางความร้อน ดีเยีย่ม ดีมาก ดี ดีมาก 
ค่าความร้อนของแก๊ส แย ่ แย ่ แย ่ พอใช ้

 
5.2.3   ระบบการผลติไฟฟ้าจากแก๊สเช้ือเพลงิชีวมวลระดับชุมชน 

ศูนยว์จิยัทางเทคนิคแห่งประเทศฟินแลนด์ ไดเ้สนองานในกิจกรรมโครงการ JOULE 
II ของ สหภาพยโุรป โดยไดป้ระเมินระบบผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวล และน าเสนอเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม มา 4 ขนาด คือ[19] 

 ขนาดฟาร์มการเกษตร 100-300 kWe เหมาะส าหรับเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สแบบไหล
ลง และใชเ้คร่ืองยนตดี์เซลเป็นตน้ก าลงัผลิตไฟฟ้า 

 ขนาดเล็ก 5-10 MWe ใชก้บัระบบเตาปฏิกรณ์แบบฟูอิดไดซ์เบดและใชเ้คร่ืองจกัร
กงัหนัแก๊สท่ีมีการพน่ไอน ้า หรือเคร่ืองยนตดี์เซลเป็นตน้ก าลงัผลิตไฟฟ้า 

 ขนาดกลาง 20-30 MWe ใช้กบัระบบเตาปฏิกรณ์แบบฟูอิดไดซ์เบดและใช้
เคร่ืองจกัรกงัหันแก๊สท่ีมีการพ่นไอน ้ า(Integrated gasification combined cycle 
(IGCC)) หรือ เคร่ืองยนตดี์เซลเป็นตน้ก าลงัผลิตไฟฟ้า 
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 ขนาดใหญ่ 40-60 MWe ใช้กบัระบบเตาปฏิกรณ์แบบฟูอิดไดซ์เบดและใช้
เคร่ืองจกัรกงัหนัแก๊ส(Integrated gasification combined cycle (IGCC)) เป็นตน้
ก าลงัผลิตไฟฟ้า 

 

ในโครงการน้ี จะพิจารณาขนาดท่ีเหมาะสมระดบัชุมชน จะมีขนาดประมาณ 30 – 750 
kWe ซ่ึงจะเป็นการใชก้บัเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สแบบไหลลง และเคร่ืองยนตดี์เซลเป็นตน้ก าลงั
ผลิตไฟฟ้า 
 
5.2.4 ส่วนประกอบพืน้ฐาน 

รูปท่ี 5. 13 ตวัอยา่งอุปกรณ์ประกอบในระบบการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวล[5] 
 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลระดบัชุมชน ประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์
พื้นฐาน ไดแ้ก่  

 อุปกรณ์เตรียมชีวมวล เช่น ไซโลกกัเก็บชีวมวล เคร่ืองบดย่อย เคร่ืองตดั 
เคร่ืองอดัแท่ง เคร่ืองท าแห้ง ระบบล าเลียงป้อนเช้ือเพลิงชีวมวลแลว้แต่วา่
จะเป็นแบบคร้ัง หรือแบบป้อนเน่ือง  

 เตาผลติแก๊สชีวมวล  

 ระบบปรับสภาวะแก๊สเช้ือเพลงิ เช่น ชุดเร่งปฏิกิริยาการแตกตวัของน ้ ามนั
ดิน ชุดดกัฝุ่ นแบบลมหมุนวน ชุดท าความสะอาดแก๊สทั้งแบบเปียกและ
แหง้ ชุดท าใหแ้ก๊สเยน็ ชุดแยกน ้า ชุดกรองแก๊ส 
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 ชุดผลิตไฟฟ้า คือ เคร่ืองยนตต์น้ก าลงัต่อกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีมีระบบ
ควบคุมและแท่นรองรับ  

 อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ระบบการไหลของแก๊ส ไดแ้ก่ ท่อ และป๊ัม ระบบก าจดั
เศษเถา้ ระบบบ าบดัน ้า ชุดหวัเผาทดสอบ ถงักกัเก็บแก๊ส เป็นตน้ 

 

หัวใจของระบบ อยู่ท่ีกระบวนการผลิตแก๊สเช้ือเพลิง ซ่ึงท่ีเหมาะสมจะเป็น
แบบเช้ือเพลิงน่ิง หรือ ขยบั (fixed or moving bed) เป็นเทคโนโลยีท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ซ่ึงใน
ยุคแรกเป็นการพัฒนาเพื่อไปใช้กับถ่านหินหรือถ่านโค้ก ท่ีความดันบรรยากาศ 
เน่ืองจากเป็นแบบท่ีสะดวก ไม่ซบัซ้อน และเหมาะกบัขนาดการผลิตท่ีไม่ใหญ่โตมาก 
กระบวนแรกๆ คือ กระบวนการเศษเถา้แห้ง(Lurgi) ซ่ึงเป็นท่ีใชก้บัถ่านหินและมีการ
พฒันาและใชง้านมาอยา่งต่อเน่ือง และในช่วงสงครามโลกมีการน าเสนอ เตาผลิตแก๊ส
เช้ือเพลิงแบบอิมเบอร์ท(Imbert) ข้ึนมาใช้ โดยใช้วตัถุดิบป้อนเป็นเศษวสัดุทาง
การเกษตร 

 
5.2.5 การพฒันาเทคโนโลยใีนต่างประเทศ 

หลงัจากนั้นมีการน าเสนอกระบวนการผลิตแก๊สช้ือเพลิงแบบใหม่ๆ เช่น 
ก   ระบบผลติไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวล ในประเทศจีน 

ในประเทศจีน มีการพฒันาการใชป้ระโยชน์เชิงพลงังานจากชีวมวลมาชา้นาน 
โดยเฉพาะการผลิตแก๊สเช้ือเพลิงดว้ยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชนั ในรุ่นแรกๆ จะเป็น
เตาปฏิกรณ์แบบไหลข้ึน ต่อมาเตาแบบไหลลงเร่ิมแพร่หลาย โดยใช้ในการผลิตแก๊ส
เช้ือเพลิงในครัวเรือน และใชก้บัเคร่ืองยนตใ์นการผลิตไฟฟ้าระดบัชุมชน [16] แสดง
ระบบการท างานในรูปท่ี 5.14 

 

ข   การผลติแก๊สเช้ือเพลงิแบบสแตรทฟิายด์ (stratified) พฒันาโดย Norwegian 
University of Science and Technology 

ท่ีประเทศนอเวย์ ได้พฒันาเตาปฏิกรณ์แบบสแตรทิฟายด์ ท่ีมีลกัษณะของ
ปฏิกรณ์แบบไหลลง (stratified downdraft) ขนาดเล็กข้ึน ระบบการท างานแสดงดงัรูป
ท่ี 5.15 โดยอตัราการป้อนท่ีประมาณ 5-10 kg/hr ซ่ึงมีพื้นฐานมาจาก เตาแบบอิมเบอร์ท 
ในช่วงสงครามโลก โดยได้ปรับปรุงการป้อนอากาศเข้าหลายจุดจากด้านบนถึง
ดา้นล่าง และไดเ้อาแบบท่ีมีคอคอดออก ซ่ึงจะง่ายในการขยายขนาดข้ึนไป  
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รูปท่ี 5. 14 ลกัษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบเลอร์( Lurgi) [13] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5. 15 ลกัษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิง แบบสแตรทิฟายด์ [5] 
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ค.   การผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบหลายขั้นตอน (multi-stage gasification) พัฒนาโดย 
Technical University of Denmark 

กระบวนการน้ี จะแยกสารระเหยท่ีเกิดข้ึนระหว่างขั้นตอนการไพโรไลซิสอ
อกจากถ่านชาร์ สารระเหยท่ีไดจ้ะส่งเขา้ไปเผาไหมแ้บบไม่สมบูรณ์ แลว้ให้ผลิตภณัฑ์
ท่ีเกิดข้ึนเขา้ท าปฏิกิริยาแก๊สซิฟิเคชนัต่อ กบัถ่านชาร์   แก๊สเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ะไม่มีน ้ ามนั
ดินเหลือปะปนอยู่เลย และสามารถใช้เดินเคร่ืองยนต์ได ้หลงัจากการท าให้เยน็ และ
กรองอนุภาคเขม่าออกไปแลว้ 

 
ง.   การผลติแก๊สเช้ือเพลงิแบบอากาศอุณหภูมิสูง (high temperature air 

gasification) พฒันาโดย Tokyo Institute of Technology 
ระบบผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบน้ีใช้อากาศร้อนอุณหภูมิสูงเป็นตวักลางในการ

ผลิตแก๊สจากชีวมวล การเกิดปฏิกิริยาการแตกตวัออกเป็นสารระเหยสามารถเกิดข้ึนได้
เร็วมาก มีสารระเหยออกมามากข้ึน ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตแก๊สเช้ือเพลิงดีข้ึน 
อากาศร้อนอุณหภูมิสูงไดม้าจากเคร่ืองท าความร้อนแบบรีเจเนอเรทีพ แก๊สเช้ือเพลิงท่ี
ไดมี้ค่าความร้อนสูงกวา่เม่ือใชอ้ากาศท่ีอุณหภูมิหอ้งเกือบ 35 %[18] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5. 16 กระบวนการผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบหลายขั้นตอน [18] 
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5.2.6 การพฒันาเทคโนโลยใีนประเทศไทย 
ก   การผลติแก๊สเช้ือเพลงิแบบสองขั้นตอน (two-stage gasification) พัฒนาโดย Asian 

Institute of Technology[7,8] 
ในระหวา่งปี 1994-1996 Bui ไดพ้ฒันาเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบไหล

ลงและไม่มีคอคอดออกมา ใชก้ระบวนการสองขั้นตอน แยกออกเป็นสองส่วนส าหรับ
สองปฏิกิริยา โดยในโซนแรกจะเป็นกระบวนการไพโรไลซิสมีเปลวไฟ (flaming 
pyrolysis) และโซนท่ีสองเป็นโซนส าหรับปฏิกิริยารีดกัชัน่ ซ่ึงมีการฉีดอากาศเขา้ท่ี
โซนท่ีสองเพื่อให้ไดอุ้ณหภูมิสูง ซ่ึงจะช่วยในการผลิตแก๊สและการสลายน ้ ามนัดินให้
แตกตวั ในปี 1997 Siddique ไดเ้ขา้มาปรับปรุงแบบให้ใชง้านไดดี้ข้ึน โดยเพิ่มระบบ
การติไฟตอนเร่ิมต้น การปรับเปล่ียนต าแหน่งช่องป้อนอากาศปฐมภูมิ และท่ีป้อน
เช้ือเพลิงเพิ่มเติมดา้นบน 
 
ข   การผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบผสมไหลขึ้นลง (hybrid updraft-downdraft 

gasification) และเคร่ืองยนต์ผลิตไฟฟ้า พัฒนาโดย  Asian Institute of 
Technology 

Dutta ไดพ้ฒันาระบบลูกผสมน้ีจากแนวคิดของ Bhattacharya โดยระบบมีการ
ป้อนอากาศเขา้ สามจุดดว้ยกนั ดา้นบนสุดของระบบจะเป็นเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์
แบบไหลข้ึน ซ่ึงแก๊สท่ีไดส้ามารถน าไปใชเ้ผาไหมเ้ป็นแหล่งความร้อน และถ่านชาร์ท่ี
เหลือจะถูกน าเขา้สู่กระบวนการแก๊สซิฟิเคชนัต่อ ท่ีเตาตรงกลางและดา้นล่าง แบบไหล
ลง แก๊สช้ือเพลิงท่ีไดมี้ปริมาณน ้ ามนันอ้ยมาก Bhattacharya และคณะ (2001) ไดน้ ามา
พฒันาต่อและทดสอบการผลิตไฟฟ้าโดยต่อเขา้กบัเคร่ืองยนตดี์เซลแบบฉีดตรง ขนาด 
2.5 liter ของ Perkins พบวา่ เดินเคร่ืองไดดี้ไม่มีปัญหาน ้ามนัดิน 

 
ค   ระบบผลติไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวล พฒันาโดย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ท าการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตแก๊ส
เช้ือเพลิงจากชีวมวล มาตั้งแต่ปี 1981 โดยเร่ิมใชก้บัไมย้างพาราเพื่อทดแทนน ้ามนัดีเซล 
ซ่ึงไดติ้ดตั้งระบบผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจากชีวมวลและต่อเขา้กบัเคร่ืองยนตต์น้ก าลงัเพื่อ
ผลิตไฟฟ้า จากวตัถุดิบท่ีมีในประเทศ ไดล้องทดสอบและท างานไดก้บั ไมฟื้น ถ่านไม ้
และเศษวสัดุทางการเกษตร[10] 
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รูปท่ี 5. 18 ลกัษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิง พฒันาโดย  
                  Coovattanachai 1986 [10] 

 
 

 
 
รูปท่ี 5. 17 ลกัษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบผสม  
                  พฒันาโดย  Asian Institute of Technology  [7] 
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ง.   ระบบผลติไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลที ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ไดท้  าการติดตั้งระบบผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจาก

ชีวมวลแบบไหลลงและต่อเขา้กบัเคร่ืองยนต์ตน้ก าลงัเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดก าลงัผลิต
ไฟฟ้าประมาณ 100 kWe ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีจากซาทาเกะ (Satake) ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง
อยูใ่นระหวา่งการทดสอบ 

 
จ   ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเคร่ืองยนต์แก๊สชีวมวล พฒันาโดย มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

มีการศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าโดยเคร่ืองยนต์แก๊สชีวมวลส าหรับกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมชุมชนขนาดเล็ก ใช้เตาผลิตแก๊สแบบอิมเบอร์ท และอุปกรณ์
ปรับสภาวะแก๊ส แลว้ต่อเขา้กบัเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 kWe  

 
 
รูปท่ี 5. 19 ลกัษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิง พฒันาโดย 
                 Kaew-on และคณะ [15] 
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ฉ   การผลิตแก๊สช้ือเพลิงจากเหง้ามันส าปะหลัง พัฒนาโดย สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

มีการจดัสร้างเตาผลิตแก๊สแบบแก๊สและอากาศไหลลง ทั้งแบบมีคอคอด และ
ไม่มีคอคอด ท่ีความจุเช้ือเพลิง 70 kg ไดท้ดสอบแลว้ได้แก๊สเช้ือเพลิงมีค่าความร้อน
ค่อนขา้งต ่า แต่ท างานไดดี้ 
 
ช   การผลติแก๊สเช้ือเพลงิจากถ่านไม้ พฒันาโดย สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

มีการจดัสร้างเตาผลิตแก๊สเช้ือเพลิง ชนิดดาวน์ดราฟท์ โดยใช้ถ่านไม้เป็น
เช้ือเพลิงขนาด 1 กิโลวตัต ์งานวิจยัดงักล่าวน าแก๊สท่ีผลิตไดจ้ากถ่านนั้นจะถูกป้อนเขา้
สู่เคร่ืองยนต์สันดาปภายในขนาด 6.5 แรงมา้ เพื่อไปขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 2.2 
kVA  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าดงักล่าวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดสู้งสุด 1 กิโลวตัต ์

 

         
รูปท่ี 5. 20 ลกัษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิง พฒันาโดย 
                  Dogru และ คณะ 2002 [11] 

 
5.3   การเปรียบเทยีบสมรรถนะระบบผลติไฟฟ้าจากชีวมวล 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าระบบการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลท่ีอาศยัการเผาไหมโ้ดยตรง และ
กระบวนการผลิตแก๊สเช้ือเพลิง ให้ค่าสมรรถนะของระบบการผลิตท่ีแตกต่างกัน โดยเม่ือท าการ
เปรียบเทียบช่วงก าลงัการผลิตในช่วงระหวา่ง 5 – 100 MW พบวา่ ระบบการเผาไหมโ้ดยตรงจะให้ค่า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนใกลเ้คียงกบัระบบการผลิตแก๊สเช้ือเพลิง โดยให้ค่าอยูใ่นช่วง 70 – 90% และ 
80 – 90% ตามล าดบั แต่หากพิจารณาประสิทธิภาพโดยรวมพบวา่ในกระบวนการผลิตแก๊สเช้ือเพลิง



 5-31 

แบบชั้นเช้ือเพลิงน่ิง จะใหค้่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบต ่ากวา่ระบบการเผาไหมโ้ดยตรง ซ่ึงจะให้
ค่าประสิทธิภาพอยูใ่นช่วง 15 – 30% และ 20 – 30% ตามล าดบั ในขณะท่ีระบบการผลิตแก๊สเช้ือเพลิง
แบบฟลูอิดไดซ์เบดจะให้ค่าประสิทธิภาพโดยรวมสูงท่ีสุดคือให้ค่าอยูใ่นช่วง 40 – 50% แต่เม่ือค านึงถึง
ราคาตน้ทุนในกระบวนการผลิตพบวา่การเผาโดยตรง จะใชเ้งินลงทุนต ่าท่ีสุดซ่ึงคิดเป็นค่าราคาตน้ทุน
การผลิตอยูใ่นช่วง 1000 – 3000 $/kW ส าหรับขอ้มูลการเปรียบเทียบดา้นอ่ืนๆ แสดงดงัตารางท่ี 5.7 
 

ตารางท่ี 5. 6 การเปรียบเทียบสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 

ขอ้มูล 
การเผาไหมโ้ดยตรง การผลิตแก๊สเช้ือเพลิง 

แบบชั้นเช้ือเพลิงน่ิง แบบฟอิูดไดซเ์บด 
โรงจกัรกงัหนัไอน ้ า ไหลลง ไหลข้ึน ฟองอากาศ ไหลเวยีน 

ช่วงก าลงังานปกติ 5 < MWth<100 MWth< 5 MWth< 20 10< MWth<100 20< MWth< ? 
ขนาดเช้ือเพลิงท่ีป้อน < 500 mm < 50 mm < 50 mm < 6 mm < 6 mm 
ความช้ืน      
ประสิทธิภาพทางความร้อน 70 – 90 % 80 – 90 % 80 – 90 % 
ประสิทธิภาพโดยรวม 20 – 40 % 15 – 30 % 40 – 50 % 
ราคาลงทุน ($/kW) 1000 - 3000 1500 - 4000 4000 - 6500 
อุณหภูมิปฏิกิริยา 1,100oC 1,000oC 1,000oC 850oC 850oC 
อุณหภูมิแก๊สออก 500oC 800oC 250oC 800oC 850oC 
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บทที ่6 

การออกแบบเคร่ืองก าเนิดไอน า้ 

 
6.1 บทน า (Introduction) 
      6.1.1 ชนิดของเคร่ืองก าเนิดไอน า้ 
 

 เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำหรือเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ ไดมี้กำรพฒันำปรับปรุงเป็นแบบต่ำงๆ จำกเคร่ือง
ก ำเนิดไอน ้ำแบบหวัทรงกลม ซ่ึงท ำไดง่้ำย ดงัแสดงในรูปท่ี 6.1 มำเป็นแบบท่ีประหยดัเช้ือเพลิงโดยกำร
เพิ่มพื้นท่ีกำรถ่ำยเทควำมร้อน ดงัแสดงในรูปท่ี 6.2 แลว้หลงัจำกนั้นไดพ้ฒันำมำเป็นเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ
แบบท่อไฟทรงกระบอก(Flue tube boiler)  ของ Cornish และ Lancashire ซ่ึงถือไดว้ำ่ เป็นแบบท่อไฟท่ี
นิยมแพร่หลำยมำกในระหวำ่งปี 1860 ถึง 1900 ดงัแสดงในรูปท่ี 6.3 แต่เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำแบบท่อไฟน้ี
ก็ยงัมีขอ้เสียอีกมำก จึงไดมี้กำรพฒันำเป็นชนิดน ้ ำไหลในท่อ ซ่ึงเรียกกนัวำ่เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำแบบท่อ
น ้ ำ (Water tube boiler) ดงัแสดงในรูปท่ี 6.4 ถึงแมว้ำ่ กำรพฒันำเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำจะไดมี้กำรปรับปรุง
ดดัแปลงกนัต่อเน่ืองมำจนถึงปัจจุบนั และมีกำรพฒันำข้ึนหลำยแบบหลำยชนิดดว้ยกนั แต่โครงสร้ำง
หลกัๆ และกระบวนกำรท ำงำนมิไดมี้กำรเปล่ียนแปลงอะไรมำกนกั 
 
 
 
 
 
 
                                   (a)                                                                                                (b) 
  

 
 
 
 
  
                                   (c)                                                                                                         (d) 

รูปท่ี 6. 1 ลกัษณะเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 
                (a) แบบหวัทรงกลม (b) แบบท่อไฟทรงกระบอก   (c) แบบท่อไฟ (d) แบบท่อน ้ำ 
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6.1.2 เช้ือเพลงิ (Fuel) ทีใ่ช้ในเคร่ืองก าเนิดไอน า้ 
 

 เช้ือเพลิง คือ สำรสะสมควำมร้อนเก็บไวใ้นตัวในลักษณะส่วนผสมทำงเคมี โดย
องค์ประกอบท่ีส ำคญัของเช้ือเพลิง คือ คำร์บอนและไฮโดรเจน เช้ือเพลิงเม่ือถูกเผำไหมใ้น
อำกำศ จะปล่อยพลงังำนออกมำในรูปของพลงังำนควำมร้อน ในกำรเผำไหม้ของเช้ือเพลิงถำ้
ปริมำณอำกำศหรือออกซิเจนมีเพียงพอ นอกจำกจะได้พลังงำนควำมร้อนแล้วก็จะได้แก๊ส
คำร์บอนไดออกไซดแ์ละไอน ้ำออกมำ 
 เช้ือเพลิงถำ้พิจำรณำตำมสถำนะ สำมำรถแบ่งออกได ้3 ชนิด คือ  

ก. เช้ือเพลิงท่ีเป็นของแข็ง เช่น ถ่ำนหิน ถ่ำนโคก้ ไมฟื้น ถ่ำนไม ้หินน ้ ำมนั เศษวสัดุ
ทำงกำรเกษตร (แกลบ ข้ีเล่ือย ชำนออ้ย) 

ข. เช้ือเพลิงท่ีเป็นของเหลว เช่น ผลิตภณัฑท์ำงปิโตรเลียม (นำ้มนัดีเซล น ้ ำมนัเบนซิน 
น ้ ำมนัก๊ำด และน ้ ำมนัเตำ) น ้ ำมนัสังเครำะห์จำกถ่ำนหิน น ้ ำมนัหิน แก๊สโซลีน
สังเครำะห์ แอลกอฮอลต่์ำงๆ  

ค. เช้ือเพลิงท่ีเป็นแก๊ส เช่น แก๊สธรรมชำติ แก๊สหุงต้ม (LPG) แก๊สธรรมชำติอดั 
(CNG) แก๊สจำกถ่ำนหินต่ำงๆ โปรดิวเซอร์แก๊ส วอร์เตอร์แก๊ส แก๊สปิโตรเลียม 
แก๊สไฮโดรเจน แก๊สอเซททิลีน 

 

 ค่ำควำมร้อน (Heating value) คือ ปริมำณควำมร้อนท่ีไดจ้ำกกำรเผำไหมอ้ยำ่งสมบูรณ์
ของเช้ือเพลิง 1 หน่วย โดยค่ำควำมร้อนท่ีใชว้ดัจะมีอยู ่2 รูปแบบ คือ กำรวดัค่ำควำมร้อนสูง 
(Gross or Higher heating value) เป็นค่ำควำมร้อนของเช้ือเพลิงท่ีวดัไดใ้นสภำวะท่ีมีน ้ ำเกิดข้ึน
จำกกำรเผำไหม ้ซ่ึงกำรท่ีน ้ ำเปล่ียนสถำนะจำกไอน ้ ำกลำยเป็นของเหลวนั้น จะมีกำรคำยควำม
ร้อนแฝงของกำรกลัน่ตวัออกมำ ท ำไห้วดัค่ำควำมร้อนไดม้ำกข้ึน ส ำหรับกำรวดัค่ำควำมร้อน
อีกรูปแบบหน่ึง คือ กำรวดัค่ำควำมร้อนต ่ำ (Net or Lower heating value) เป็นค่ำควำมร้อนของ
เช้ือเพลิงท่ีน ้ำซ่ึงเกิดจำกกำรเผำไหมมี้สถำนะเป็นไอน ้ำ  
 เช้ือเพลิงแข็งเป็นเช้ือเพลิงท่ีค่อนขำ้งจะหำไดง่้ำยและรำคำถูก แต่ให้ค่ำควำมร้อนต ่ำ 
เช้ือเพลิงแข็งตอ้งกำรเน้ือท่ีในกำรเผำไหมม้ำก ท ำให้เกิดควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งใชห้้องเผำไหม้
หรือเตำขนำดใหญ่ ในสัดส่วนขององคป์ระกอบของเช้ือเพลิงแข็ง จะมีข้ีเถำ้ (Ash) หรือกำกใน
สัดส่วนท่ีสูง ซ่ึงท ำให้เกิดปัญหำด้ำนกำรกัดกร่อนและเขม่ำควนัมำก กำรวิเครำะห์หำ
องคป์ระกอบของเช้ือเพลิง สำมำรถด ำเนินกำรวิเครำะห์ได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ กำรวิเครำะห์ทำง
อุตสำหกรรม (Proximate analysis) และกำรวิเครำะห์ธำตุ (Ultimate analysis) ดงัตำรำงท่ี 6.1 
ซ่ึงแสดงตวัอยำ่งกำรวเิครำะห์เพื่อหำองคป์ระกอบของเช้ือเพลิงแข็งบำงชนิด โดยกำรใชว้ิธีกำร
ทั้ง 2 รูปแบบดงักล่ำว [1] 



  6-3 

ตำรำงท่ี 6. 1 องคป์ระกอบโดยประมำณของเช้ือเพลิงแขง็ [1] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เช้ือเพลิงทุกชนิดสำมำรถท่ีจะน ำมำใช้กบัเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักำรออกแบบ
เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำเป็นส ำคญั เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำท่ีใชไ้มเ้ป็นเช้ือเพลิง เพื่อเป็นอุปกรณ์ตน้ก ำลงัในกำร
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำนั้น ปัจจุบนัมีกำรใชก้นัอยำ่งแพร่หลำยในทวีปยุโรป โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งประเทศ
ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย เช่น ประเทศเดนมำร์ก มีกำรใช้เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ ขนำดเล็กท่ีใชไ้มเ้ป็นเช้ือเพลิง
ประมำณ 80,000 เคร่ือง [5] ซ่ึงแสดงหลกักำรท ำงำนเบ้ืองตน้ดงัรูป 6.2  
 ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำท่ีใชใ้นโครงกำรฯ น้ี เป็นเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำชนิดท่อน ้ ำ (Water Tube 
Boiler) ท่ีไดพ้ฒันำข้ึนเพื่อใชไ้มเ้ป็นเช้ือเพลิง ทั้งน้ี กระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ 
และขอ้มูลประกอบท่ีครอบคลุมทุกดำ้นนั้น ทำงโครงกำรฯ ไดด้ ำเนินกำรตั้งแต่ กำรศึกษำหำขอ้มูลเพื่อ
กำรออกแบบ กำรออกแบบเชิงหลกักำร กำรก ำหนดคุณลกัษณะ กำรด ำเนินกำรสร้ำง ไปจนกระทัง่ กำร
ทดสอบสมรรถนะในขั้นตอนสุดทำ้ย ตลอดจนกำรออกแบบกระบวนกำรในกำรควบคุมมลภำวะท่ีเกิด
จำกกำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิงใหอ้ยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน 

6.2 การศึกษาข้อมูลเพือ่การออกแบบเคร่ืองก าเนิดไอน า้ 
 

 ในกำรออกแบบเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำนั้น ขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจะตอ้งมีคือ ขนำดของเคร่ืองซ่ึงจะตอ้ง
ผลิตไอน ้ ำให้มีควำมดันและปริมำณท่ีเพียงพอกับควำมต้องกำรใช้งำน นอกจำกนั้นยงัมีชนิดและ
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ลกัษณะทำงกำยภำพของเช้ือเพลิง เพื่อน ำไปสู่กำรออกแบบห้องเผำไหมแ้ละระบบป้อนเช้ือเพลิง รวม
ไปถึงกำรศึกษำระบบป้องกนัมลภำวะท่ีเกิดจำกส่ิงเจือปนในไอเสียท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมด้ว้ย 
 

 
 
รูปท่ี 6. 2  แสดงหลกักำรท ำงำนเบ้ืองตน้ของ Boiler ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวล [5] 

  
 6.2.1 การศึกษาการประมาณการขนาดของเคร่ืองก าเนิดไอน า้ 

 

 ในกำรหำขนำดของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ (Boiler) ท่ีจะออกแบบนั้น โดยทัว่ไป จะท ำกำร
ค ำนวณเพื่อประมำณค่ำยอ้นกลบั โดยเร่ิมตน้จำกกำรก ำหนดก ำลงัไฟฟ้ำท่ีตอ้งกำรผลิต (MW) 
แลว้ค ำนวณก ำลงัของไอน ้ ำท่ีตอ้งใช้ (MW) โดยมีค่ำประสิทธิภำพของชุดอุปกรณ์ให้ก ำเนิด
ไฟฟ้ำเป็นตวัแปรในกำรค ำนวณ หลงัจำกนั้นก็ค  ำนวณหำอตัรำกำรป้อนพลงังำนท่ีจะไดรั้บจำก
เช้ือเพลิง โดยมีประสิทธิภำพของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ และก ำลงัของไอน ้ำท่ีตอ้งใช ้(MW) เป็นตวั
แปรในกำรค ำนวณ ซ่ึงสำมำรถค ำนวณไดโ้ดยวิศวกรท่ีเช่ียวชำญ และปัจจุบนัไดมี้กำรพฒันำ
ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในกำรค ำนวณงำนดงักล่ำว ท ำให้มีควำมสะดวกมำกข้ึน ดงัตวัอย่ำงกำรใช้
ชุดโปรแกรมส ำเร็จรูป ช่ือ ELIPSE process simulation package ในกำรประมำณค่ำตวัแปร
ต่ำงๆ เพื่อใชใ้นกำรออกแบบเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ ดงัแสดงในตำรำง 6.2 [3] 
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    ตำรำงท่ี 6. 2  ค่ำประมำณต่ำงๆ ในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวล [3] 

 
 
       6.2.2 การศึกษาข้อมูลเพื่อออกแบบระบบการป้อนเช้ือเพลงิ 
 

 ระบบในกำรป้อนเช้ือเพลิงเขำ้สู่ห้องเผำไหม ้(combustion chamber) ของ ข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะ
ทำงกำยภำพของเช้ือเพลิง เช่น เช้ือเพลิงท่ีเป็นข้ีเล่ือย ไมย้อ่ยเป็นช้ิน (Wood chip) หรือไมต้ดัเป็นท่อน 
(Wood log) โดยเช้ือเพลิงแต่ละแบบจะมีระบบในกำรป้อนเขำ้สู่ห้องเผำไหมข้องเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ 
แตกต่ำงกนัไป ดงัแสดงในรูป 6.3 และ 6.4 [1] 

 
 

รูปท่ี 6. 3  แสดงรูปแบบต่ำงๆ ของกำรใชไ้มเ้ป็นเช้ือเพลิงส ำหรับ เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ [1] 
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รูปท่ี 6. 4  แสดงรูปแบบและควำมเป็นไปไดใ้นกำรใชไ้มเ้ป็นเช้ือเพลิงส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ [1] 
 

6.2.3 การศึกษาข้อมูลเพือ่ออกแบบห้องเผาไหม้ 
 

          1. ทฤษฎีกำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิงไม ้
 ในกระบวนกำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิงชีวมวลแข็งประเภทไมน้ั้น มีกระบวนกำรอยู่ 3 
ขั้นตอนตำมล ำดบั คือ ระบบอบแห้ง(Drying), แก๊สซิฟิเคซนั(Gasification) และ ระบบเผำไหม ้
(combustion) และ กระบวนกำรเผำถ่ำน (Charcoal burnout) [5] ดงัแสดงในรูปท่ี 6.5  
 

 
รูปท่ี 6. 5 แสดงล ำดบัในกระบวนกำรเผำไหมข้องไม ้[5] 
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 นอกจำกนั้นกระบวนกำรควบคุมมลภำวะจำกกำรเผำไหมจ้ะตอ้งอำศยักำรเผำไหมท่ี้
สมบูรณ์ ซ่ึงมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งคือ กำรเผำไหมต้อ้งเกิดท่ีอุณหภูมิสูงเพียงพอ มีปริมำณอำกำศ
ส่วนเกินและช่วงระยะเวลำในกำรเผำไหมท่ี้เหมำะสม ดงัแสดงในรูป 6.6 [5] ซ่ึงพบวำ่ อำกำศ
ส่วนเกิน (Lambda) ท่ีเหมำะสมจะอยูใ่นช่วง 1.4 - 1.6 เท่ำของกำรเผำไหมอ้ยำ่งสมบูรณ์ตำม
ทฤษฎี จะเห็นวำ่ท่ีอำกำศส่วนเกิน 1.5 เท่ำของทฤษฎี จะมีปริมำณออกซิเจน และ ปริมำณแก๊ส
คำร์บอนไดออกไซดเ์จือปนในไอเสีย ประมำณ 7.5% และ 13% ตำมล ำดบั 
 

 
รูปท่ี 6. 6  แสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งปริมำณอำกำศส่วนเกิน 

กบัคำร์บอนไดออกไซดแ์ละออกซิเจน [5] 
 

        2. ลกัษณะของหอ้งเผำไหมท่ี้เหมำะสมกบัเช้ือเพลิงไม ้
 ขนำดของเช้ือเพลิงจะเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรออกแบบห้องเผำไหม ้ซ่ึงเช้ือเพลิงขนำด
ตั้งแต่ 5 - 25 มิลลิเมตร สำมำรถท่ีจะใชก้บัห้องเผำไหมแ้บบอตัโนมติัได ้[2] และรูป 6.7 ได้
แสดงลกัษณะของห้องเผำไหมท่ี้เหมำะสมกบัเช้ือเพลิงไมท่ี้มีขนำดท่อนสั้น (Short pieces log) 
หรือไมท่ี้ยอ่ยเป็นช้ิน (Chip) โดยมีระบบกำรเผำไหมแ้บบเผำจำกดำ้นล่ำง(Bottom burning) [1] 
ซ่ึงไดมี้กำรออกแบบใหมี้กำรเผำไหม ้2 ชั้นเพื่อใหเ้กิดกำรเผำไหมท่ี้สมบูรณ์ 

 
6.2.3 สารเจือปนในแก๊สไอเสียทีเ่กดิขึน้จากการเผาไหม้และการก าจัด 
 

          1. แก๊สไอเสียท่ีเกิดจำกำรเผำไหมข้องเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำขนำดเล็กท่ีใชเ้ช้ือเพลิงประเภท
ไม ้ตำมกระบวนกำรเกิดแก๊สไอเสียจำกกำรเผำไหม ้ดงัแสดงในรูปท่ี 6.8 นั้น กำรเผำไหม้
เช้ือเพลิงประเภทไม ้ค่อนขำ้งท่ีจะประมำณกำร ปริมำณ และสัดส่วน ของสำรต่ำงๆ ในไอเสีย
ได้ยำก เม่ือเทียบกับกำรเผำไหม้ของเช้ือเพลิงอ่ืน ท่ีมีสมกำรเคมีท่ีแน่นอน เช่น น ้ ำมัน
ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชำติ หรือ แก๊สโปรเพน แต่ทั้งน้ีก็ยงัพอท่ีจะเปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวทำง
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ได ้ดงัแสดงในตำรำงท่ี 6.3 [7] จะเห็นวำ่ กำรเผำไหมเ้ช้ือเพลิงจำกไม ้มีขอ้เด่นคือ กำรเผำไหม้
จะให้สัดส่วนของปริมำณแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นแก๊สเรือนกระจก และ ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ซ่ึงเป็นแก๊สอันตรำย ต ่ ำกว่ำกำรเผำไหม้ของน ้ ำมัน และ แก๊สธรรมชำติ แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็จะปลดปล่อยอนุภำค (ฝุ่ นละอองหรือเขม่ำ) และ ออกไซด์ของไนโตรเจนสูงกวำ่ 
ซ่ึงถำ้หำกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมำะสมในกำรก ำจดัอนุภำคเหล่ำน้ี จะเห็นวำ่เช้ือเพลิงจำกไมน่้ำจะ
เป็นทำงเลือกท่ีดีอีกอีกทำงหน่ึง 

 
 

รูปท่ี 6. 7  แสดงลกัษณะของหอ้งเผำไหมท่ี้เหมำะสมส ำหรับเช้ือเพลิงไมข้นำดท่อนสั้น [1] 
 

ตำรำงท่ี 6. 3 เปรียบเทียบองคป์ระกอบของแก๊สไอเสียท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมข้อง 
เช้ือเพลิงประเภทต่ำงๆ[7] 
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รูปท่ี 6. 8 กระบวนกำรเกิดแก๊สไอเสียจำกกำรเผำไหม ้[7] 

 

นอจำกน้ี ไมเ้ป็นเช้ือเพลิงท่ีมีและองค์ประกอบของธำตุท่ีอยู่ในเน้ือไมไ้ม่แน่นอน ข้ึนอยู่กบั
พนัธ์ุไมแ้ละปัจจยัอ่ืนๆ จำกสำเหตุดงักล่ำวส่งผลให้คุณสมบติัต่ำงๆ เช่น ค่ำควำมร้อน ควำมหนำแน่น 
เป็นค่ำท่ีไม่คงตวั นอกจำกน้ี เม่ือเกิดกำรเผำไหม ้ปริมำณธำตุต่ำงๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบอยูใ่นไมจ้ะส่งผล
โดยตรงต่อองคป์ระกอบทั้งทำงเคมี และกำยภำพ ของไอเสีย ยิ่งไปกวำ่นั้น ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเผำ
ไหมล้ว้นแลว้แต่ส่งผลต่อคุณสมบติัของไอเสียทั้งส้ิน ไม่วำ่จะเป็น สภำวะกำรเผำไหม ้ซ่ึงประกอบดว้ย
อุณหภูมิในกำรเผำไหม ้ปริมำณเช้ือเพลิง ปริมำณอำกำศส่วนเกิน ซ่ึงตำรำง 6.4 จะแสดงให้เห็นถึงค่ำ
ภำระควำมร้อนของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำท่ีใชง้ำน ท่ีส่งผลต่อไอเสีย [7] จะเห็นวำ่ยิ่งมีกำรใช้งำนต ่ำกว่ำ
สมรรถนะของเคร่ืองปริมำณของแก๊สต่ำงๆ ท่ีเจือปนในไอเสียก็จะยิง่มำกข้ึน 

ไอเสียท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิงไมน้ั้น ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นของแข็ง(ฝุ่ นละออง
หรือเขม่ำ) ละอองของเหลว(Aerosols) ซ่ึงเกิดจำกกำรควบแน่นของสำรอินทรีย ์หรือน ้ ำมนัดิน (Tar) 
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และส่วนท่ีเป็นแก๊สซ่ึงเกิดจำกกำรสันดำปตำมกระบวนกำรทำงเคมี ดงัแสดงในรูปท่ี 6.9 ส ำหรับเคร่ือง
ก ำเนิดไอน ้ำขนำดเล็กนั้น องคป์ระกอบต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกกำรเผำไหม ้มีท่ีมำจำกสองส่วนดงัน้ี [6] 
 

1. อนุภำคท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมไ้ม่สมบูรณ์ ซ่ึงรวมไปถึงเขม่ำ (Soot) น ้ำมนัดิน (Tar) และถ่ำน 
(Char)  

2. อนุภำคท่ีเกิดจำกสำรอนินทรียท่ี์อยูใ่นข้ีเถำ้ (Ash) 
 

ในกำรตรวจสอบปริมำณของอนุภำคต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมน้ั้น สำมำรถวดัค่ำเป็นตวัแปร
ตำม ออกมำไดใ้นสำมลกัษณะ ดงัน้ี 

 

ตำรำงท่ี 6. 4  ผลของภำระของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำท่ีมีต่อองคป์ระกอบของแก๊สไอเสีย [7] 
 

 
 
1. ควำมเขม้ขน้เชิงมวล คือ มวลของอนุภำคในหน่ึงหน่วยปริมำตร โดยปกติแลว้ จะท ำกำรวดั

ในหน่วยมิลลิกรัมกรัมต่อปริมำตรแก๊สหน่ึงลูกบำศก์เมตร ท่ีอุณหภูมิและควำมดนัมำตรฐำน (25 องศำ
เซลเซียส ควำมดนั 1 บรรยำกำศ) 

2. ขนำดของอนุภำค 
3. จ ำนวนของอนุภำคในหน่ึงหน่วยปริมำตร 
4. องคป์ระกอบทำงเคมี 
 

จำกกำรทดลองกบัห้องเผำไหมข้นำดเล็กท่ีใชไ้มเ้ป็นเช้ือเพลิง และมีควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้
ไม่เกิน 10 MW. นั้น พบวำ่ ควำมหนำแน่นของอนุภำคท่ีเป็นสำรเจือปนจะอยูใ่นช่วง 30-1,500 มิลลิกรัม
ต่อลูกบำศก์เมตร [6] ส ำหรับผลของขนำดของเช้ือเพลิงท่ีมีต่อไอเสียนั้น พบวำ่ กำรใชไ้มท้่อน (Wood 
log) เป็นเช้ือเพลิง ท่อนเช้ือเพลิงท่ีโตกว่ำจะให้ค่ำควำมหนำแน่นของอนุภำคมำกกว่ำกำรใช้ท่อน
เช้ือเพลิงท่ีมีขนำดเล็กกวำ่  
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รูปท่ี 6. 9 กำรสันดำปตำมกระบวนกำรทำงเคมี 
 

ในกำรเผำไหมเ้ช้ือเพลิงไมต้ำมท่ีอยูอ่ำศยั พบวำ่ อนุภำคจะมีขนำดประมำณ 170 นำโนเมตร [6] 
ซ่ึงค่ำท่ีไดใ้กลเ้คียงกบักำรเผำไหมใ้นเตำท่ีมีกำรควบคุมอตัโนมติั คือ ขนำดของอนุภำคจะอยูใ่นช่วง 50-
200 นำโนเมตร ยกเวน้ในกรณีท่ีใชเ้ฉพำะเปลือกไมเ้ป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงจะเกิดอนุภำคท่ีมีขนำดโตกวำ่ คือ 
ประมำณ 5 ไมโครเมตร  นอกจำกนั้นสถำนะของกำรเผำไหมก้็ส่งผลต่อขนำดของอนุภำคเช่นกนั ในกำร
ทดสอบกบัเช้ือเพลิงไมท่ี้ตดัเป็นท่อน (Log) จ ำนวนอนุภำคท่ีโตท่ีสุดจะอยู่ช่วงเร่ิมตน้ของกำรเผำไหม ้
(Start-up phase) ประมำณ 200 นำโนเมตร รองลงมำคือช่วงกลำง (Intermediate phase) ประมำณ 150 
นำโนเมตร และเล็กท่ีสุดในช่วงท่ีเกิดกำรเผำไหมเ้ตม็ท่ี (Burn out phase) ประมำณ 50 นำโนเมตร  

จ ำนวนอนุภำคในไอเสียท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิงไมน้ั้น พบว่ำ จะมีค่ำอยู่ในช่วงท่ี

กวำ้ง คือ 1010710  อนุภำค/cm3 [6] ปริมำณอำกำศส่วนเกินซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีบ่งบอกสภำวะกำรเผำ
ไหมน้ั้น มีอิทธิพลต่อจ ำนวนอนุภำคในไอเสีย กล่ำวคือ ในเตำท่ีมีกำรควบคุมอตัโนมติั เม่ือสัดส่วนของ
แก๊สออกซิเจนส่วนเกินในไอเสียลดลง จะพบวำ่จ ำนวนอนุภำคก็จะลดลงตำมไปดว้ย   

องค์ประกอบทำงเคมีของอนุภำคมีควำมสัมพนัธ์อย่ำงใกล้ชิดกบัองค์ประกอบของธำตุใน
เช้ือเพลิง ดงัแสดงเป็นตวัอยำ่งเบ้ืองตน้ในตำรำง 6.5 [6] ซ่ึงเป็นไปในท ำนองเดียวกบัค่ำควำมหนำแน่น
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เชิงมวลของอนุภำคในไอเสีย ในสภำวะกำรเผำไหมท่ี้ไม่เหมำะสม องคป์ระกอบส่วนใหญ่ของอนุภำค
จะเป็นสำรอนินทรีย ์และกำรเผำไหมภ้ำยใตส้ภำวะท่ีอำกำศไม่เพียงพอจะท ำให้เกิดคำร์บอน อยำ่งไรก็
ตำม กำรเผำไหมท่ี้อุณหภูมิสูงจะท ำใหค้ำร์บอนในละอองของเหลว(Aerosol) ลดต ่ำลง แต่ก็จะท ำให้เกิด
สัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของโปแตสเซียมคลอไรด์และซัลเฟอร์  แต่เตำท่ีไดรั้บกำรพฒันำและออกแบบเป็น
อยำ่งดีนั้น จะตอ้งสำมำรถควบคุมจะตอ้งควบคุมปริมำณคำร์บอนในเขม่ำ (Fly ash) ท่ีปลดปล่อยออกมำ
ใหอ้ยูใ่นช่วง 1-10%  
 
ตำรำงท่ี 6. 5  กำรวเิครำะห์ข้ีเถำ้ ควำมช้ืน ค่ำควำมร้อน และ องคป์ระกอบทำงเคมีของธำตุ ท่ีอยูใ่น
เช้ือเพลิงไมต้วัอยำ่ง ในรูปแบบต่ำงๆ ของเช้ือเพลิง [6] 

 
 
    2. กำรศึกษำเทคโนโลยใีนกำรควบคุมและค่ำมำตรฐำนของสำรเจือปนในไอเสีย 
        

 ก. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นกำรก ำจดัอนุภำคท่ีถูกปลดปล่อยมำกบัไอเสีย 
 กำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิงไมน้ั้น อนุภำคท่ีมีขนำดโตกวำ่ 50 x 10-6 m. จะตกลงมำใน
ต ำแหน่งท่ีเกิดกำรเผำไหมก้ลำยเป็นข้ีเถำ้ อนุภำคท่ีมีขนำดเล็กลงมำจะเคล่ือนท่ีออกมำพร้อมกบั
ไอเสีย โดยอนุภำคท่ีมีขนำดเล็กกวำ่ 1 x 10-6 m. จะกลำยเป็นเขม่ำ ดงัแสดงในตำรำง 6.6 อนุภำค
ท่ีมีขนำดอยูใ่นช่วงระหวำ่งกลำง คือ ระหวำ่ง 1- 50 x 10-6 m.สำมำรถท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีต่ำงๆ 
ในกำรก ำจดัได ้ไม่วำ่จะเป็นกำรใช้ลมหมุน (Cyclone) ดงัแสดงในรูปท่ี 6.10 กำรใช้ตวักรอง 
กำรท ำให้เปียกแลว้จบัตวักนั และ กำรใชก้ระบวนกำรทำงไฟฟ้ำเคมีดงัแสดงในรูปท่ี 6.11 ซ่ึง
ตำรำง 6.7 จะแสดงตน้ทุนกำรลงทุนและกำรเดินเคร่ือง รวมไปถึง กำรใช้พลงังำนของแต่ละ
เทคโนโลย ี
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ตำรำงท่ี 6. 6 ขนำดของอนุภำคท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเผำไหมเ้ช้ือเพลิงไมรู้ปแบบต่ำงๆ  
                     และต ำแหน่งต่ำงๆ ท่ีพบ [7] 
 

 
 
ตำรำงท่ี 6. 7  แสดงตน้ทุนกำรลงทุนและด ำเนินกำร รวมทั้งกำรใชพ้ลงังำน ของเทคโนโลยต่ีำงๆ ในกำร 

         ควบคุมกำรปล่อยอนุภำคจำกกำรเผำไหมอ้อกมำกบัไอเสีย [7] 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 6. 10 เทคโนโลยใีนกำรก ำจดัอนุภำคแบบลมหมุน (Cyclone) [7] 
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รูปท่ี 6. 11  เทคโนโลยใีนกำรก ำจดัอนุภำคแบบกำรใชก้ระบวนกำรทำงไฟฟ้ำเคมี[7] 
 

    ข. ค่ำมำตรฐำนปริมำณสำรเจือปนในอำกำศ ท่ีปล่อยออกมำสู่บรรยำกำศของโรงฟ้ำ 
 

 กระทรวงอุตสำหกรรมไดก้ ำหนดค่ำปริมำณสำรเจือปนอำกำศ ท่ีระบำยออกจำกโรงงำนผลิต 
ส่ง หรือจ ำหน่ำย พลงังำนไฟฟ้ำ ตำมประกำศของกระทรวงฯ พ.ศ. 2547 โดยจดักลุ่มโรงไฟฟ้ำออกเป็น
โรงไฟฟ้ำเก่ำ คือ โรงงำนผลิต ส่ง หรือ จ ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ ท่ีได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำน หรือได้รับใบอนุญำตขยำยโรงงำน ก่อนวนัท่ี 31 มกรำคม 2539 และโรงไฟฟ้ำใหม่ คือ 
โรงงำนผลิต ส่ง หรือ จ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำ ท่ีไดรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน หรือได้รับ
ใบอนุญำตขยำยโรงงำน ตั้งแต่ วนัท่ี 31 มกรำคม 2539 ดงัแสดงในตำรำง 6.8 
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ตำรำงท่ี 6. 8  ค่ำปริมำณสำรเจือปนอำกำศ ท่ีระบำยออกจำกโรงงำนผลิต ส่ง หรือจ ำหน่ำย  
                     พลงังำนไฟฟ้ำ 
  

ประเภทและขนำดของโรงไฟฟ้ำ 

ค่ำปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศ 
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
(ส่วนในลำ้นส่วน) 

ออกไซดข์องไนโตรเจนในรูป
ไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(ส่วนในลำ้นส่วน) 

ฝุ่ นละออง 
(mg/m3) 

1. โรงไฟฟ้ำเก่ำ 
1.1   โรงไฟฟ้ำเก่ำทุกขนำดท่ีใชถ่้ำนหินเป็น

เช้ือเพลิง 
1.2   โรงไฟฟ้ำเก่ำทุกขนำดท่ีใชน้ ้ำมนัเป็น

เช้ือเพลิง 
1.3   โรงไฟฟ้ำเก่ำทุกขนำดท่ีใชแ้ก๊สธรรมชำติ

เป็นเช้ือเพลิง 
1.4   โรงไฟฟ้ำเก่ำทุกขนำดท่ีใชเ้ช้ือเพลิงชีว

มวลเป็นเช้ือเพลิง 
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2. โรงไฟฟ้ำใหม่ 
2.1   โรงไฟฟ้ำใหม่ทุกขนำดท่ีใชถ่้ำนหินเป็น

เช้ือเพลิง 
(1)   มีก ำลงัผลิตไม่เกิน 300 MW 
(2)   มีก ำลงัผลิตเกิน 300 MW แต่ไม่เกิน 

500 MW 
(3)   มีก ำลงัผลิตเกิน 500 MW 

2.2   โรงไฟฟ้ำใหม่ทุกขนำดท่ีใชน้ ้ำมนัเป็น
เช้ือเพลิง 
(1)   มีก ำลงัผลิตไม่เกิน 300 MW 
(2)   มีก ำลงัผลิตเกิน 300 MW แต่ไม่เกิน 

500 MW 
(3)   มีก ำลงัผลิตเกิน 500 MW 

2.3   โรงไฟฟ้ำใหม่ทุกขนำดท่ีใชแ้ก๊ส
ธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง 

2.4   โรงไฟฟ้ำใหม่ทุกขนำดท่ีใชเ้ช้ือเพลิงชีว
มวลเป็นเช้ือเพลิง 
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     6.2.3 กำรศึกษำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภำพของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 
 

ส่ิงท่ีส ำคญัอยำ่งยิ่งในกำรพฒันำเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ ก็คือ ประสิทธิภำพของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ 
ซ่ึงพบวำ่ประสิทธิภำพข้ึนอยูก่บัขนำด กล่ำวคือเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ ท่ีมีขนำดใหญ่ จะมีประสิทธิภำพสูง
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กวำ่เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ ขนำดเล็ก นอกจำกนั้นยงัข้ึนอยูก่บัระบบกำรท ำงำน และ ประเภทของเช้ือเพลิง 
ดงัแสดงในรูปท่ี 6.12  

 
รูปท่ี 6.12  แสดงควำมสัมพนัธ์ของประสิทธิภำพ กบัขนำด ระบบกำรท ำงำน 

และประเภทของเช้ือเพลิงของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ [5] 

6.3 การออกแบบเคร่ืองก าเนิดไอน า้ทีใ่ช้ในโครงการ 

     6.3.1 ออกแบบเชิงหลกัการ 
 จำกรำยละเอียดกำรค ำนวณในบทท่ี 5 เพื่อประมำณค่ำของขนำดโรงไฟฟ้ำท่ีเหมำะสม 
ท่ีขนำด 50 kW. ทั้งน้ีเพื่อให้ไดป้ระสิทธิภำพโดยรวมของโรงไฟฟ้ำท่ี 19% จะตอ้งมีพลงังำน
จำกอุปกรณ์ต้นก ำลังคือเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ โดยจะต้องมีกำรถ่ำยเทพลงังำนควำมร้อนจำก
เช้ือเพลิงไปสู่ไอน ้ ำ ท่ี 321.5 kW. เม่ือท ำประมำณกำรประสิทธิภำพกำรเผำไหมท่ี้ 85% เพื่อหำ
อตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิง (ค่ำควำมร้อนของเช้ือเพลิงเฉล่ียประมำณ 12,000 kJ/kg. ) และ
ประสิทธิภำพของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำในกำรส่งผำ่นควำมร้อนท่ี 75% (อำ้งอิงจำกรูป 6.12) เพื่อ
ค ำนวณหำพื้นกำรถ่ำยเทควำมร้อน นั้น จะได้คุณลกัษณะเบ้ืองต้นของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำท่ี
พฒันำข้ึน ดงัตำรำง 6.8 
 

ตำรำงท่ี 6. 9 ขนำดต่ำงๆ ท่ีส ำคญัของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำท่ีพฒันำข้ึน 
 

 
  

รายการ ขนาด 
ก ำลงัแรงมำ้ของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 32 HP 
แรงดนัใชง้ำน 22 Bar g 
ก ำลงักำรผลิตไอน ้ำ 500 kg/hr 
อุณหภูมิไอน ้ำ 220o C 
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เม่ือได้คุณลักษณะเบ้ืองต้นแล้ว โครงกำรฯ ได้ร่วมมือกับภำคเอกชนเพื่อท ำกำร
ออกแบบระบบ โดยเร่ิมตน้จำกำรออกแบบห้องเผำไหม้จำกกำรค ำนวณหำพื้นท่ีในกำรถ่ำย             
เทควำมร้อนดงัน้ี 
 จำกรูป 6.13, 6.14, 6.15 และ 6.16 ซ่ึงแสดงแบบรูป ดำ้นต่ำงๆ ของห้องเผำไหม ้
สำมำรถค ำนวณหำพื้นท่ีในกำรถ่ำยเทควำมร้อน โดยแบ่งคิดออกเป็น 3 กรณี ไดด้งัน้ี 
 

1. กรณีท่ีเป็นผิวท่ีรับควำมร้อน 100% คือ ท่อน ้ ำแนวตั้ง 4 แถวท่ีเช่ือมระหวำ่ง หมอ้
ไอ (Steam drum) และ หมอ้น ้ำ (Water drum) มีพื้นท่ีทั้งหมด 17.10 m2 

2. กรณีท่ีผวิรับควำมร้อน 50% คือ  
 ท่อน ้ำแนวตั้ง 1 แถวท่ีเช่ือมระหวำ่งดรัมป์(Drum)ท่ีอยูด่ำ้นซำ้ย 
 ท่อน ้ำแนวตั้ง 1 แถว ดำ้นขวำ 
 ท่อน ้ำรองรับเช้ือเพลิงในหอ้งเผำไหม ้
 ท่อน ้ำหวักด (Water tube flame fire) 
 ท่อน ้ำรับจุดต่อต่ำงๆ 

ทั้งหมดน้ีมีพื้นท่ีผวิรวมกนั คือ 11.18 m2 
3. กรณีผิวรับควำมร้อน 33% คือ ผิวของดรัมป์(Drum) ใหญ่ ท่ีสัมผสักบัไฟโดยตรง 

คิดเป็นพื้นท่ี 3.74 m2 
 
รวมเป็นพื้นท่ีในกำรถ่ำยเทควำมร้อนทั้งหมด 32.02 m2 ซ่ึงเพียงพอในกำรถ่ำยเทควำม

ร้อนจำกเช้ือเพลิงไปสู่ไอน ้ำ ใหไ้ด ้321.5 kW. ตำมท่ีก ำหนดในคุณลกัษณะเบ้ืองตน้ 
    
 6.3.2 คุณลกัษณะของเคร่ืองก าเนิดไอน า้ (Boiler) ทีอ่อกแบบเพือ่ใช้ในโครงการ 

1 รายละเอยีดทัว่ไป 

เป็นชุดศึกษำกำรผลิตไอน ้ ำโดยครอบคลุมกำรผลิตและเตรียมน ้ ำป้อน กำรควบคุมกำร
ผลิตไอน ้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยระบบสำมำรถควบคุมและแสดงผลดว้ยมือ(Manual) จำก
แผงควบคุม และใชโ้ปรแกรมควบคุม(Software control) จำกคอมพิวเตอร์ควบคุมได้ จำกกำร
อำ้งอิงตำรำงท่ี 6.2 นั้น จะประมำณกำรอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิงท่ี 144 kg/hr มีสภำวะของไอน ้ ำ
ท่ีผลิตไดท่ี้ควำมดนั 22 bar. อุณหภูมิ 220 oC ไอน ้ ำมีสถำนะเป็นไอดง(Superheat steam) โดย
กำรออกแบบให้ใชเ้ช้ือเพลิงได ้2 รูปแบบคือ เป็นไมท้่อนขนำดสั้น (Short pieces log) ขนำด
ควำมยำว 5-50 mm และไมท่ี้ยอ่ยเป็นช้ิน (Wood chip) ซ่ึงจำกผลกำรศึกษำตำมรูปท่ี 6.3 และ 
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6.4 พบว่ำ ลกัษณะของเช้ือเพลิงทั้งสองรูปแบบน้ี มีควำมเหมำะสมและเป็นไปไดใ้นกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ โดยสำมำรถออกแบบระบบป้อนเช้ือเพลิงให้เป็นแบบอตัโนมติัได ้ระบบกำรเผำ
ไหมเ้ป็นเผำจำกดำ้นล่ำง (Bottom burning) โดยอำ้งอิงตำมรูป 6.7 ระบบควบคุมปริมำณอำกำศ
ส่วนเกินทั้งแบบอตัโนมติัในและใช้คนควบคุม เพื่อให้อยู่ในช่วงท่ีเหมำะสมตำมหัวขอ้ 6.4.1 
ละสำมำรถวดัปริมำณออกซิเจนจำกกำรเผำไหมไ้ด ้อีกทั้งสำมำรถใชใ้นกำรทดลองกำรท ำงำนท่ี
มีสภำวะกำรเปล่ียนแปลงของภำระควำมร้อน(Heat load fluctuation experiment) ตำมหวัขอ้ 6.5 
ได้ นอกจำกนั้นยงัมีระบบกำรบ ำบดัน ้ ำป้อนเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ โดยกระบวนกำร Reverse 
osmosis เพื่อป้องกนัปัญหำกำรเกิดตะกรัน และ อ่ืนๆ ซ่ึงระบบกำรท ำงำนและกำรควบคุมจะ
แสดงในรูป 6.8  

2. รายละเอยีดทางเทคนิค 

ก.1  ระบบการผลติและใช้ไอน า้มีรายการชุดอุปกรณ์ดังนี ้

 ชุดผลิตน ้ำสะอำดดว้ยระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส(Reverse osmosis)จ ำนวน 1 ชุด 
 ชุดเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำขนำด 500 kgstearm/hr                                  จ  ำนวน 1 ชุด 
 ชุดระบบควบคุมแบบควบคุมดว้ยมือ และควบคุมอตัโนมติั            จ  ำนวน 1  ชุด 
 อำคำรเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ บอยเลอร์เฮำ้ส์(Boiler house)       จ  ำนวน 1 โรง 

 

 
รูปท่ี 6. 13  รูปแสดงขนำดเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 
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รูปท่ี 6. 14 รูปแสดงท่อน ้ำภำพดำ้นหนำ้และดำ้นขำ้งของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 

 

 
รูปท่ี 6. 15 รูปแสดงต ำแหน่งของท่อน ้ำท่ีใชค้  ำนวณพื้นท่ีถ่ำยเทควำมร้อน 
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รูปท่ี 6. 16 แสดงต ำแหน่งของท่อน ้ำท่ีใชค้  ำนวณพื้นท่ีกำรถ่ำยเทควำมร้อน 

 
ก.2  ชุดผลติน า้สะอาดระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse osmosis) มีรายละเอยีดดังนี ้

 มีถังเก็บน ้ ำดิบก่อนเข้ำระบบ(Raw water tank) เป็นถังท ำจำกวสัดุโพลีเอทิลีน
(Polyethylene, PE) ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 1000 l จ  ำนวน 1 ใบ 

 มีป๊ัมแบบหอยโข่งในกำรส่งน ้ ำจำกถงัเก็บน ้ ำดิบเขำ้ระบบกำรผลิตน ้ ำสะอำดขนำดไม่
นอ้ยกวำ่ ½ แรงมำ้ จ ำนวน 1 ตวั 

 มีชุดถงักรอง คำร์บอน(Carbon) ท ำจำกวสัดุสแตนเลส(Stainless steel) ขนำดควำมจุไม่
นอ้ยกวำ่ 50 l ระบบท่อและวำลว์หนำ้เคร่ืองท ำจำกวสัดุยพูีวซีี( UPVC) จ ำนวน 1 ถงั 

 มีชุดถงักรองเรซิน(Resin) หรือ ซอร์ฟเทนเนอร์(Softener) ท ำจำกวสัดุ สแตนเลส
(Stainless steel) ขนำดควำมจุไม่นอ้ยก่วำ 50 l ระบบท่อและวำล์วหนำ้เคร่ืองท ำจำกวสัดุ 
ยพูีวซีี( UPVC) จ ำนวน 1 ถงั 

ก.3  ชุดผลติน า้สะอาดด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส Reverse Osmosis จ านวน 1 ชุด 

 ชุดอุปกรณ์ประกอบบนโครงสร้ำงเหล็กผำ่นกระบวนกำรท ำสีอยำ่งดี 
 สำมำรถผลิตน ้ำสะอำดไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 500 l/hr 
 มีชุดกรองหยำบ 5 ไมครอน ท ำจำกวสัดุโพลีพรอบพิลีน(Polypropylene) ขนำด 20 น้ิว 

จ ำนวน 2 ชุด 
 มีป๊ัมแรงดนัสูงส ำหรับสูบน ้ ำเขำ้เยื่อกรอง(RO membrane) สำมำรถท ำแรงดนัสูงสุดไม่

นอ้ยกวำ่ 15 Bar แบบป๊ัมยนื(Vertical Multi stage )ท ำจำกวสัดุ  สแตนเลส จ ำนวน 1 ตวั 
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รูปท่ี 6. 17 แสดงระบบกำรท ำงำนละกำรควบคุมของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ ของโครงกำรฯ 
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 มีชุดสวิตซ์ควำมดนั (Pressure Switch) ส ำหรับป้องกนัแรงดนัในระบบโดยมี 
สวิตซ์ควำมดนัสูง(High pressure switch) จ ำนวน 1 ตวั และ สวิตซ์ควำมดนัต ่ำ
(Low pressure switch) จ ำนวน 1 ตวั ติดตั้งหนำ้/หลงัป๊ัมแรงดนัสูง 

 มีชุด บรรจุเยื่อกรอง (RO vessel) ขนำด 4 น้ิว ยำว 1 เมตร ท ำจำกวสัดุไฟเบอร์
กลำส (Fibregrass Reinforced Plastic ,F.R.P.) จ  ำนวน 2 ท่อน 

 มีเยือ่กรองขนำด 4 น้ิว จ  ำนวน 2 ท่อน ติดตั้งในระบบ 
 มีชุดวดัคุณภำพน ้ ำดี(Conductivity online) แสดงผลแบบตวัเลขดิจิตอล พร้อมมี

สัญญำณมำตรฐำน สำมำรถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได ้
 มีชุดวดัอตัรำกำรไหล(Rota meter) ส ำหรับวดั กำรยอ้นกลบั(Recovery), ควำม

เขม้ขน้(Concentrate), วดัอตัรำกำรผลิตน ้ ำบริสุทธ์ิ(Permeate flow) ของระบบ
กำรผลิต 

 มีชุดวดัแรงดนัแบบหนำ้ปัทมส์ ำหรับแสดงแรงดนัในระบบ 
 ระบบท่อและวำลว์ท ำจำกวสัดุยพูีวซีี(UPVC) 
 มีถงัเก็บน ้ ำดี ก่อนป้อนเขำ้ถงัน ้ ำป้อนท ำจำกวสัดุโพลีเอทิลีน ขนำดควำมจุไม่

นอ้ยกวำ่ 500 l พร้อมอุปกรณ์วดัระดบั เพื่อควบคุมกำรท ำงำนของระบบรีเวอร์ส 
ออสโมซิส แบบอตัโนมติั 

 มีป๊ัมน ้ ำสแตนแลส(Stainless steel pump) ส ำหรับสูบน ้ ำจำกถงัน ้ ำดีเขำ้ถงั ถงัไล่
อำกำศจำกน ้ ำป้อนหมอ้ไอน ้ ำ(Deaerator tank) ท ำงำนโดยรับสัญญำณจำก 
อุปกรณ์วดัระดบัพร้อมระบบท่อส่งท ำจำกวสัดุสแตนเลสสตีล 

 
ก.4 ชุดเคร่ืองก าเนิดไอน า้มีรายละเอยีดดังนี้ 

 ถงัไล่อำกำศจำกน ้ ำป้อนหมอ้ไอน ้ ำ (Deaerator tank) ส ำหรับเตรียมน ้ ำป้อน
เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำมีรำยละเอียดดงัน้ี  
o ถงัท ำจำกวสัดุสแตนเลสขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 250 l 
o มีไซทก์ลำส (Sight glass) ส ำหรับแสดงระดบัน ้ำภำยในถงั 
o มี เคร่ืองไล่อำกำศ(Deaerator head) ส ำหรับถ่ำยเทควำมร้อนระหว่ำงน ้ ำ

ป้อนและคอนเดนเสทจำกระบบ 
o มี อุปกรณ์วดัระดบั(Level sensor) ส ำหรับควบคุมระดบัน ้ ำภำยในถงัโดย

ควบคุมกำรท ำงำนของป๊ัมน ้ำจำกถงัน ้ำดี 
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o มีชุดวดัอุณหภูมิ(Temperature gauge) แสดงผลอุณหภูมิภำยในถงัแบบ
หนำ้ปัทม ์

o มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ(Temperature sensor) ส ำหรับวดัและแสดงผล
อุณหภูมิน ้ำป้อนในแผงควบคุม และบนคอมพิวเตอร์ 

o มีชุด ส ำหรับควบคุมกำรจ่ำยไอน ้ ำเขำ้ถงัน ้ ำป้อนเพื่อรักษำอุณหภูมภำยใน
ถงั (self acting temperature control) 

o มีท่อน ้ ำลน้(Over flow) และ ท่อระบำยน ้ ำ(Vent pipe) พร้อม วำล์วระบำย
น ้ำ(Drain valve) 

o มีกำรหุม้ฉนวนใยแกว้ควำมหนำแน่นไม่นอ้ยกวำ่ 48 K หนำ 5 cm.หุ้มทบั
ภำยนอกดว้ยแผน่อลูมิเนียมผวิส้มหนำ 0.5 mm. 

o มีชุดเติมเคมีเพื่อป้องกนัตะกรันและสนิมในหมอ้น ้ ำประกอบดว้ยถงับรรจุ
เคมีท ำจำกวสัดุโพลีเอทิลีน ขนำด 50 l ป๊ัมเคมี(Metering pump) สำมำรถ
ปรับอตัรำกำรป้อนเคมีได ้โดยมีเคมีส ำหรับป้องกนัตะกรันและสนิมใน
ระบบจ ำนวน 2 ถงั 

o มีอุปกรณ์วดัปริมำณน ้ำ (Water meter) ในกำรป้อนเขำ้เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 
โดยมีสัญญำณมำตรฐำนสำมำรถแสดงผลแบบตวัเลขท่ีแผงควบคุมและ
บนคอมพิวเตอร์ได ้

 
 เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
o เป็นเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำแบบใชเ้ช้ือเพลิงแขง็ แบบท่อน ้ำ 3 กลบั 
o มีก ำลงักำรผลิตไม่นอ้ยกวำ่ 500 kgstearm/hr สำมำรถผลิตไอดง(Superheat 

steam)ได ้
o มีแรงดนัใชง้ำนสูงสุด 22 Bar แรงดนัทดสอบ 33 Bar  
o ค่ำควำมร้อนท่ีสำมำรถผลิตได ้(Equivalent heat) 270,000 Kcal/hr. 
o ก ำลงัแรงมำ้เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ (Boiler hose power) 32 Bhp. 
o พื้นท่ีผวิในกำรถ่ำยเทควำมร้อนทั้งหมด 50 m2 
o ประสิทธิภำพกำรเผำไหม ้(Combustion Efficiency) 85 +/- 2% 
o ค่ำควำมร้อนเช้ือเพลิงท่ีควำมช้ืน 10-15% (Calorific value) ประมำณ 

2500 Kcal/kg 
o อตัรำกำรส้ินเปลืองของเช้ือเพลิง ประมำณ 144 kgstearm/hr 
o ระบบป้อนเช้ือเพลิง(Screw conveyor with upper-hopper) 
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o ระบบล ำเลียงข้ีเถำ้แบบอตัโนมติั(Automatic by screw conveyor with 
blower) 

o ระบบดกัเขม่ำ(Cyclone with rotary air lock valve) 
o หอ้งเผำไหมภ้ำยนอกชนิดผนงัท่อน ้ำ และภำยในชนิดท่อไฟมำตรฐำนกำร

สร้ำงและออกแบบ ASME หรือ TIS 855-1989 
o เหล็กสร้ำงตวัเปลือกและท่อไฟใหญ่  (Boiler plate ASME A516 Gr.70) 
o เหล็กสร้ำงท่อไฟเล็กไม่มีตะเขบ็ (Boiler tube DIN17175 ST 35.8(I)) 
o กำรตรวจสอบรอยเช่ือม(Hydro static test) 
o ชุดควบคุมระดบัน ้ำแบบอตัโนมติั (Electrode) 
o ชุดควบคุมควำมดนัไอน ้ำ (Pressure control switch) 
o ชุดควบคุมควำมดนัอตัโนมติั (Pressure controller system) 
o วำลว์นิรภยัแบบสปริงมีคำนงดั (Safety valve) 
o เกยว์ดัระดบัน ้ำแบบแท่งแกว้ (Sight glass level gauge)  
o เกยว์ดัควำมดนัแบบหนำ้ปัทมย์ำ่นวดั 0-25 Bar 
o วำลว์น ้ำหนกั (Main valve )ส ำหรับจ่ำยไอน ้ำจำกเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 
o ชุดควบคุมกำรโบลด์ำวน์แบบอตัโนมติั (Automatic blow down valve) 
o ชุดควบคุมมอเตอร์ (Inverter control) พดัลดเติมอำกำศเขำ้หอ้งเผำไหม ้
o ช่องท ำควำมสะอำด (Hand hole )ส ำหรับท ำควำมสะอำดส่วนน ้ำ 
o มีชุด ส ำหรับวดัอุณหภูมิไอน ้ ำ (Temperature sensor) แสดงผลแบบตวัเลข

ดิจิตอลท่ีแผงควบคุม และสำมำรถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได ้
o มีชุด ส ำหรับวดัอุณหภูมิปล่องไอเสีย แสดงผลแบบตวัเลขดิจิตอลท่ีแผง

ควบคุม และสำมำรถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได ้
o มีชุดวดั ส ำหรับวดัปริมำณออกซิเจน (Oxygen sensor)จำกกำรเผำไหม้

แสดงผลแบบ ตวัเลขดิจิตอลท่ีแผงควบคุม และสำมำรถแสดงผลบน
คอมพิวเตอร์ได ้

o มีชุด ส ำหรับวดัแรงดนัไอน ้ำ (Pressure transmitter) แสดงผลแบบตวัเลข
ดิจิตอลท่ีแผงควบคุม และสำมำรถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้ 

o มีเกยว์ดัอุณหภูมิปล่องแบบหนำ้ปัทมช่์วงวดั 0-200oC 
o มีท่อส่งไอน ้ำจำกวำลว์หลกั ขนำด 5 cm.ถึงถงัพกัไอ(Steam header)ท ำ

จำกท่อเหล็กดมั ฉนวนใยแกว้ควำมหนำแน่น 64 K หนำ 2 น้ิว หุม้ดว้ย
อลูมิเนียมผวิส้มหนำ 0.5 มม. 
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 มีถงัพกัไอ(Steam header) มีรำยละเอียดดงัน้ี 
o ท ำจำกท่อหมอ้ไอ(Steam drum) ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 15 cm. หุ้ม ฉนวนใย

แกว้ควำมหนำแน่น 64 K หนำ 5 cm. หุ้มดว้ยอลูมิเนียมผิวส้มหนำ 0.5 
mm. 

o มีวำล์วหลกั ส ำหรับต่อรับไอน ้ ำจำกเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำและต่อจ่ำยไอน ้ ำ
ไปใชง้ำน ขนำด DN50 PN 25(2”) จ ำนวน 2 ตวั 

o มีวำลว์หลกั ส ำหรับจ่ำยไอน ้ำไปใชง้ำนขนำด DN25 PN 25 (1”) จ ำนวน 2 
ตวั 

o มีชุดวดัแรงดนัไอน ้ ำแบบหนำ้ปัทม ์10.16 cm. พร้อมเกจวำล์ว และท่อไซ
ฟอน 

o มีชุดวำลว์นิรภยัส ำหรับป้องกนัแรงดนัในระบบขนำด 1.27 cm. 
o มีชุดระบำยคอนเดนเสทออกจำกถงัพกัไอ ประกอบดว้ยบอลวำล์ว (Ball 

valve  SS) ขนำด 1.27 cm. 3 ตวั ตวักรอง หรือ ตวักรอง(Strainer) 1.27 
cm.  1 ตวั ตวัดกัไอน ้ ำ TD 42 ขนำด 1.27 cm.จ ำนวน 1 ตวั ประกอบเป็น
ชุดติดตั้งพร้อมกระเปำะดกัไอน ้ำ และท่อระบำย 

 
ก.3 ชุดควบคุมแสดงผลระบบประกอบบนตู้ควบคุมโดยตู้ท าจากวสัดุเหลก็ผ่านการท า
สีฝุ่นอย่างดีรายละเอยีดในระบบประกอบด้วย 

 ชุดแสดงผลคุณภำพน ้ำดีท่ีผลิตได ้(Conductivity meter) 
 อุณหภูมิภำยในถงัไล่อำกำศจำกน ้ ำป้อนหมอ้ไอน ้ ำ (Deaeator tank) แสดงผล

แบบตวัเลขดิจิตอล 
 อุณหภูมิภำยในเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำแสดงผลแบบตวัเลขดิจิตอล 
 อุณหภูมิปล่องไอเสียเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำแสดงผลแบบตวัเลขดิจิตอล 
 แรงดนัภำยในเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำแสดงผลแบบตวัเลขดิจิตอล 
 ปริมำณออกซิเจนจำกปล่องไอเสียแสดงผลแบบตวัเลขดิจิตอล 
 อตัรำกำรไหลและปริมำตรของน ้ำป้อนเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 
 ชุดควบคุมกำรโบลด์ำวน ์
 ชุดวดัแสดงผลปริมำณไฟฟ้ำท่ีใชใ้นกำรผลิต ในหน่วย Volt /Amp  
 สวิตซ์หลกัควบคุมระบบป๊ัมน ้ ำ(Main switch feed water pump/Manual and 

automatic) 
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 สวิตซ์หลักควบคุมระบบป๊ัมสำรเคมี(Main switch chemical feed 
pump/Manual and automatic) 

 สวิตซ์หลกัควบคุมระบบบ ำบัดน ้ ำ (Main switch water treatment plant 
/Manual and automatic) 

 สวติซ์นิรภยั(Emergency switch) 
 แผนผงัวงจรควบคุม(Mimic diagram) 
 สำยต่อเช่ือมสัญญำณ(USB Port) ส ำหรับต่อแสดงผลและควบคุมอบบ

อตัโนมติั(Software control) 
 อุปกรณ์แปลงสัญญำณเพื่อแสดงผลในคอมพิวเตอร์ (data acquisition, DAQ) 
 มีชุดคอมพิวเตอร์ส ำหรับควบคุมและแสดงผลพร้อมบนัทึกกำรท ำงำนของ

ระบบพร้อมเคร่ืองพิมพผ์ล 
 มี ระบบแสดงผลและควบคุมระบบกำรท ำงำน ท่ีไดรั้บกำรพฒันำจำก NI Test 

และ measurement control มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตำมกฎหมำย สำมำรถแสดง ผงั
กำรท ำงำน(Mimic diagram) และรูปภำพจริงของระบบได้ สำมำรถรับ
สัญญำณมำตรฐำนจำกระบบเช่น อุณหภูมิ แรงดนั อตัรำกำรไหลน ้ ำป้อน  และ
ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ค  ำนวนจำกปริมำณออกซิเจนท่ีวดัได้จำกปล่อง 
พร้อมแสดงผลเป็นตวัเลข หรือกรำฟ  สำมำรถสั่งควบคุมกำรท ำงำนของ
ระบบได ้เช่น กำรโบล์ดำวน์ กำรเปิด และปิดระบบ กำรควบคุมกำรท ำงำน
ของ อินเวอร์เตอร์(Inverter) ในระบบ สำมำรถพิมพผ์ลผำ่นเคร่ืองพิมพไ์ด ้

 มี ซอร์ฟแวร์ ส ำหรับกำรออกแบบอุปกรณ์ไอน ้ ำและแสดงถึงกำรท ำงำนของ
ตวัดกัไอน ้ำ และกำรเลือกชนิดอุปกรณ์ในระบบไอน ้ำ 

 มีวีซีดี(VCD) แสดงถึงกำรท ำงำนภำยในเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำถ่ำยท ำจริง และ
กำรควบคุมกำรเติมน ้ำในระบบ 

 มี วีซีดี(VCD) แสดงถึงประวติัและควำมเป็นมำของไอน ้ ำ พร้อมทั้งกำรน ำไอ
น ้ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมต่ำงๆ  

 
ก.4  มีอาคารเคร่ืองก าเนิดไอน า้มีรายละเอยีดดังนี้ 

 พื้นท่ีใชง้ำนอำคำร กวำ้ง 9 m. ยำว 9 m. สูง 7 m. 
 หลงัคำโครงเหล็กถกัท่อกลมมุงหลงัคำดว้ยแผน่อลูซิงค ์



  6-27 

 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับน ้ำหนกัของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำและระบบผลิต
น ้ำได ้

 เสำอำคำรใชเ้หล็กไอบีม (I Beam)  พร้อมทำสีป้องกนัสนิม  
 พนงัอำคำรก่ออิฐฉำบปูนสูง 1.5 m. พร้อมร้ัวตำขำยเหล็กตลอดควำมสูง และ

ปิดรอบทั้งอำคำร 
 มีประตูเหล็กแบบบำนเล่ือนทำงเขำ้ดำ้นหนำ้อำคำรพร้อมประตูคนเขำ้ในตวั 
 สำมำรถติดตั้งเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ ระบบผลิตน ้ำ และระบบควบคุมภำยใน

อำคำรได ้
 

    6.3.2 การด าเนินการสร้างเคร่ืองก าเนิดไอน า้ 
 กำรด ำเนินกำรสร้ำงได้ท ำตำมขั้นตอน คือ ในส่วนของกำรผลิตท่ีโรงงำนของเอกชน จะ
ประกอบดว้ย กำรท ำแบบรูป กำรข้ึนรูปช้ินส่วน กำรประกอบชุดอุปกรณ์ กำรทดสอบควำมดนัท่ีรับได้
ตำมมำตรฐำนของชุดอุปกรณ์แบบแยกช้ิน หลงัจำกนั้นท ำกำรขนยำ้ย เพื่อมำติดตั้งท่ีโครงกำรฯ และท ำ
กำรทดสอบควำมดนั (Hydro test) ทดสอบกำรท ำงำนของระบบ (Commissioning test) พร้อมทั้งท ำกำร
ปรับแต่งชุดอุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำน ดงัแสดงในรูป 6.18 – 6.20 

 

 
รูปท่ี 6. 18 เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำก่อนหุม้ฉนวน 
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 รูปท่ี 6. 19 เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำหลงัหุม้ฉนวน 

 
 

 
 
รูปท่ี 6. 20 ระบบป้อนเช้ือเพลิง 
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รูปท่ี 6. 21 ระบบกรองน ้ำ 
 

 
 
รูปท่ี 6. 22 ชุดผลิตน ้ำป้อนระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis) 
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รูปท่ี 6. 23 ถงัเก็บน ้ำร้อนก่อนป้อนเขำ้สู่เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ  
 

 
 

รูปท่ี 6. 24 ระบบควบคุมกำรไหลของน ้ำป้อน 
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รูปท่ี 6. 25 ระบบท่อน ้ำภำยในหอ้งเผำไหม ้
 

   
 

รูปท่ี 6. 26 ลกัษณะเปลวไฟในหอ้งเผำไหม ้
 



  6-32 

 
 

รูปท่ี 6. 27 ระบบ ดกัฝุ่ น และ ชุดอุ่นน ้ำป้อน (Economizer) 
 

 
 

รูปท่ี 6. 28 โปรแกรมส ำเร็จรูปท่ีใชใ้นกำรควบคุมกำรท ำงำนของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 
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6.4 การทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองก าเนิดไอน า้ทีใ่ช้ในโครงการฯ 
 

กระบวนกำรท ำงำนโดยทัว่ไปของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ คือ กำรป้อนเช้ือเพลิง กำรป้อนอำกำศ  
กระบวนสันดำปของเช้ือเพลิงและอำกำศในห้องเผำไหม ้กระบวนกำรถ่ำยเทควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้
ให้แก่น ้ ำป้อนเพื่อผลิตไอน ้ ำ กระบวนกำรน ำไอน ้ ำไปใช ้ ตลอดจนกระบวนกำรปลดปล่อยไอเสียท่ีเกิด
จำกกำรเผำไหม ้พบวำ่ มีควำมสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้นกำรทดสอบเพื่อหำค่ำตวัแปรต่ำงๆ  คือ อตัรำ
กำรป้อนเช้ือเพลิง อตัรำกำรป้อนอำกำศ ประสิทธิภำพกำรเผำไหม ้อตัรำกำรผลิตไอน ้ ำ ควำมดนัและ
อุณหภูมิของไอน ้ ำ อุณหภูมิของไอเสีย ปริมำณสำรเจือปนท่ีปลดปล่อยออกมำพร้อมกบัไอเสีย ล้วน
แลว้แต่สัมพนัธ์กบัสมรรถนะ และประสิทธิภำพของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำทั้งส้ิน 

กำรทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ มีเป้ำหมำย 2 ประกำร คือ กำรทดสอบสมรรถนะ
ตำมสภำวะท่ีไดอ้อกแบบไวเ้พื่อเปรียบเทียบกบัค่ำท่ีใชป้ระมำณกำรในกำรออกแบบ และกำรทดสอบเพ
หำสมรรถนะในกำรท ำงำนท่ีอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิง อุณหภูมิ และควำมดนั ต่ำงๆ เพื่อหำจุดท่ีเหมำะสม
ในกำรใชง้ำน 
 
     6.4.1 การจัดการตัวแปรและกระบวนการเกบ็ข้อมูล 
  

 เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำท่ีไดพ้ฒันำข้ึน ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรหำค่ำอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิง อตัรำกำรป้อนอำกำศ ประสิทธิภำพในกำรเผำไหม ้อุณหภูมิใน
ห้องเผำไหม ้และอุณหภูมิ ณ ต ำแหน่งต่ำงๆ ของไอเสีย อตัรำกำรผลิตไอน ้ ำ ควำมดนัและอุณหภูมิของ
ไอน ้ำท่ีผลิตได ้สำมำรถจดักำรตวัแปรและวธีิกำรใหไ้ดม้ำซ่ึงค่ำต่ำงๆ ดงัแสดงในตำรำง 6.10 
 

ตำรำงท่ี 6. 10  กำรจดักำรตวัแปรและวธีิกำรหำขอ้มูลต่ำงๆ ของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 

ข้อมูล วธีิการ ตัวแปรทีใ่ช้ 

1. อตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิง ค ำนวณ น ้ำหนกัเช้ือเพลิง, เวลำ 
2. อตัรำกำรผลิตไอน ้ำ ค ำนวณ ปริมำตรน ้ำป้อน, เวลำ 

3. ประสิทธิภำพของกำรเผำไหม ้ ใชอุ้ปกรณ์วดั    

4. ประสิทธิภำพของ Boiler ค ำนวณ อตัรำกำรผลิตไอน ้ำ 

   อตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิง 
   อุณหภูมิของน ้ำป้อน 

   ควำมดนัและอุณหภูมิของไอน ้ำ 

5. ปริมำณสำรเจือปนในไอเสีย ใชอุ้ปกรณ์วดั   
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กำรเก็บขอ้มูลตวัแปรดงักล่ำว สำมำรถท ำไดโ้ดยกำรติดตั้งอุปกรณ์วดั ณ ต ำแหน่งต่ำงดงัแสดง
ในรูป 6.29 ซ่ึงสำมำรถวดัค่ำตวัแปรต่ำงๆ ไดด้งัน้ี 

1. ต ำแหน่งท่ี 1 ติดตั้งอุปกรณ์วดัอุณหภูมิและควำมดนัของไอน ้ำ  
2. ต ำแหน่งท่ี 2 ติดตั้งอุปกรณ์วดัอุณหภูมิภำยในหอ้งเผำไหม ้
3. ต ำแหน่งท่ี 3 ติดตั้งอุปกรณ์วดัอตัรำกำรไหลของน ้ำในระบบน ้ำป้อนเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 
4. ต ำแหน่งท่ี 4 ติดตั้งอุปกรณ์วดัอุณหภูมิแก๊สร้อนท่ีออกจำกเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ  
5. ต ำแหน่งท่ี 5 ติดตั้งอุปกรณ์วดัอุณหภูมิน ้ำป้อนเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 
6. ต ำแหน่งท่ี 6 ติดตั้งอุปกรณ์วดัอุณหภูมิแก๊สร้อนหลงัผำ่นไซโคลน 
7. ต ำแหน่งท่ี 7 เป็นต ำแหน่งท่ีวดัประสิทธิภำพกำรเผำไหม ้และปริมำณสำรเจือปน รวม

ไปถึง ฝุ่ นละออง ท่ีเกิดจำกกำรเผำไหม ้ 

 
รูปท่ี 6. 29  แสดงต ำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์วดัและ จุดเช่ือมต่อเคร่ืองมือวดัเพื่อเก็บขอ้มูล 

 
6.4.2 เคร่ืองมือวดั 

 1.  testo 330 M / 300XL และ testo 330-1 ดงัแสดงในรูป 6.30 เป็นอุปกรณ์วดัประสิทธิภำพกำร
เผำไหมแ้ละส่วนประกอบของแก๊สไอเสียท่ีเกิดจำกกำรเผำไหม ้เช่น ปริมำณคำร์บอนมอนนอกไซด์
(CO) มียำ่นกำรวดั 0 ถึง 10,000 ppm, ปริมำณของ NO มียำ่นกำรวดั 0 ถึง 3000 ppm, SO2 มียำ่นกำรวดั  
0 ถึง 5000 ppm, อุณหภูมิแก๊สร้อน มียำ่นกำรวดั -40 ถึง +1200 oC, เปอร์เซนต ์O2 ส่วนเกิน มียำ่นกำรวดั 
0 ถึง 25 vol.% และ เปอร์เซนตอ์ำกำศส่วนเกินมียำ่นกำรวดั 1 ถึง 20.00 โดยใชก้ำรค ำนวณจำก O2 และ 
อุณหภูมิแก๊สร้อน ฯลฯ 
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รูปท่ี 6. 30  แสดงเคร่ืองมือ testo 330-1 
 

 2.  อุปกรณ์วดัฝุ่ นละอองท่ีเกิดจำกกำรเผำไหม ้ โดยมียำ่นกำรวดั  1 - 25,000mg/m3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6. 31  แสดงอุปกรณ์วดั Microdust - Pro 

 
6.4.3 ขั้นตอนการทดสอบ 
 ใน 1 ชุดของขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรทดสอบจะมีตวัแปรควบคุม คือ อตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิง 

อตัรำกำรป้อนอำกำศ อุณหภูมิของน ้ ำป้อน ท่ีค่ำคงท่ี 1 ค่ำ และ มีตวัแปรตน้คือควำมดนัของไอน ้ ำ ตวั
แปรตำมคืออตัรำกำรไหลของน ้ำป้อน ขั้นตอนกำรทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี 
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1. กำรจดักำรตวัแปรควบคุม 
 กำรทดสอบเพื่อหำสมรรถนะของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ โดยมีตวัแปรควบคุมคืออตัรำกำรป้อน
เช้ือเพลิง และอตัรำกำรป้อนอำกำศ กำรควบคุมอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิงท ำไดโ้ดยกำรชัง่น ้ ำหนกัและ
ป้อนเช้ือเพลิงเขำ้สู่หอ้งเผำไหมใ้นปริมำณท่ีเท่ำกนัทุกๆ ช่วงเวลำ ส่วนกำรควบคุมอตัรำกำรป้อนอำกำศ
นั้นอำศยักำรปรับควำมถ่ีในกำรหมุนของเคร่ืองเป่ำอำกำศ (Blower) ดงัแสดงในรูป 6.32  
 

 
รูปท่ี 6. 32  แสดงอุปกรณ์ปรับควำมถ่ีของกำรหมุนของพดัลมดูดอำกำศท่ีตูค้วบคุม 

 
 หลงัจำกควบคุมอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิงใหค้งท่ีแลว้ ค่ำอตัรำกำรป้อนอำกำศท่ีเหมำะสมส ำหรับ
อตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิงแต่ละค่ำนั้น สำมำรถพิจำรณำได้จำกกำรวดัประสิทธิภำพกำรเผำไหม ้ท ำกำร
ปรับควำมถ่ีเพื่อตั้ งค่ำอัตรำกำรป้อนอำกำศจนกว่ำจะได้ค่ำประสิทธิภำพในกำรเผำไหม้สูงสุด ซ่ึง
ตรวจสอบไดจ้ำกกำรใช้อุปกรณ์วดัเผำไหมด้งัแสดงในรูป 6.33 แลว้ของจึงใชค้่ำควำมถ่ีท่ีไดต้ลอดช่วง
กำรทดสอบท่ีอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิงคงท่ีค่ำนั้น  
 

   
 

รูปท่ี 6. 33 แสดงกำรตรวจสอบอำกำศส่วนเกินโดยอุปกรณ์วดัประสิทธิภำพกำรเผำไหม ้



  6-37 

2. กำรจดักำรตวัแปรตน้และตวัแปรตำม 
 
 เม่ือท ำกำรป้อนเช้ือเพลิงในอตัรำคงท่ี และสำมำรถหำค่ำควำมถ่ีของ โบวเ์วอร์(Brower) เพื่อให้
ไดอ้ตัรำกำรป้อนอำกำศท่ีให้ประสิทธิภำพกำรเผำไหมสู้งสุดไดแ้ลว้ ให้รอจนกระทัง่ไอน ้ ำมีควำมดนั
สูงสุดท่ีโดยวำล์วนิรภยัเร่ิมท ำงำน (23 bar) หลงัจำกนั้นเปิดวำล์วจ่ำยไอน ้ ำเพื่อลดควำมดนัลงจนเหลือ 
22 bar และรักษำระดบัควำมดนัไวใ้ห้คงท่ี แลว้ท ำกำรวดัอตัรำกำรไหลของน ้ ำป้อน เน่ืองจำกระบบยงั
ไม่ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์วดัอตัรำกำรไหลของไอน ้ำ ดงันั้น กำรวดัอตัรำกำรผลิตไอน ้ ำจะใชก้ำรวดัปริมำณน ้ ำ
ป้อนท่ีไหลผำ่นมำตรวดัน ้ ำ แลว้จบัเวลำเพื่อน ำมำค ำนวณหำอตัรำกำรไหลของน ้ ำป้อนในภำยหลงั โดย
กำรตั้งสมมุติฐำนวำ่ น ้ำท่ีอตัรำกำรป้อนน ้ำเขำ้สู่เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ เท่ำกบั อตัรำกำรผลิตไอน ้ ำ ท ำกำรวดั
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมตำรำง 6.10 เสร็จแลว้จึงปรับลดค่ำควำมดนัของไอน ้ ำไปท่ีค่ำอ่ืน เพื่อท ำกำร
วดัอตัรำกำรไหลของน ้ำป้อนและขอ้มูลอ่ืนๆ ต่อไป  
 

 
ส ำหรับกำรค ำนวณหำประสิทธิภำพในกำรถ่ำยเทควำมร้อนของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ สำมำรถ

ค ำนวณไดจ้ำกสมกำร 
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)( ,
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เม่ือ   stemm


  คือ อตัรำกำรผลิตไอน ้ำ, steamh    คือ ค่ำเอนทำลปีของไอน ้ำ 

         inwaterh ,  คือ เอนทำลปีของน ้ำป้อน, fuelm


  คือ อตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิง 
 LHV    คือ ค่ำควำมร้อนของเช้ือเพลิง 
 

 
6.5 ผลการทดสอบ 
 
      6.5.1 ผลการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองก าเนิดไอน า้ทีส่ภาวะการท างานตามการออกแบบ 
 
 กำรทดสอบเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ ท่ีอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิงคงท่ี 150 กิโลกรัมต่อชัว่โมง ควำมดนั
ในกำรทดสอบ 22 บำร์ พบวำ่ไดค้่ำสมรรถนะสูงกวำ่ค่ำท่ีใชใ้นกำรออกแบบ ดงัแสดงในตำรำง 6.11  
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ตำรำงท่ี 6. 11  กำรเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีไดจ้ำกกำรทดสอบกบัค่ำท่ีใชใ้นกำรออกแบบ 
                      ของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำ 

รายการ ขนาดตามการออกแบบ ผลการทดสอบ 
ก ำลังแรงม้ำของ เค ร่ือง
ก ำเนิดไอน ้ำ 

32 HP 35.5 HP 

แรงดนัใชง้ำน 22 Bar g 22 Bar g 
ก ำลงักำรผลิตไอน ้ำ 500 kg/hr 530 kg/hr 
อุณหภูมิไอน ้ำ 220 C 218 C 

 
ผลจำกกำรวเิครำะห์ไอเสีย ท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมท่ี้สภำวะกำรท ำงำนตำมท่ีออกแบบไวคื้อ อตัรำ

กำรป้อนเช้ือเพลิง 150 กิโลกรัมต่อชัว่โมง ไดป้ระสิทธิภำพกำรเผำไหมท่ี้ดีท่ีสุด 88% โดยมีปริมำณแก๊ส
ออกซิเจนส่วนเกิน 11.8 % ปริมำณอำกำศส่วนเกิน 127.3 % และปริมำณสำรเจือปนท่ีอยู่ในไอเสีย 
เปรียบเทียบกบัค่ำมำตรฐำนตำมประกำศของกระทรวงอุตสำหกรรม ปี 2547 แสดงในตำรำง 6.12 

 
ตำรำงท่ี 6. 12 แสดงปริมำณสำรเจือปนในไอเสียจำกกำรทดสอบเทียบกบัเกณฑม์ำตรฐำนของกระทรวง
อุตสำหกรรม 

สารเจือปนในไอเสีย เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงฯ ผลการทดสอบ 
1. แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์                      60 PPM              41 PPM 
2. ออกไซดข์องไนโตรเจน                    200 PPM            134 PPM 
3. ฝุ่ นละออง                    120 mg/m3              68 mg/m3 

 
        6.5.2 ผลการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองก าเนิดไอน า้ทีส่ภาวะการท างานต่างๆ  
 

จำกกำรทดสอบเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำโดยใชเ้ช้ือเพลิงแข็ง (ไมก้ระถินยกัษต์ดัเป็นท่อนควำมยำว 5 
เซนติเมตร) มีช่วงอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิงตั้งแต่ 75 kg/hr , 100 kg/hr , 125 kg/hr และ 150 kg/hr ดงั
แสดงในรูป 6.34 พบวำ่ 

 

1. ท่ีอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิง 75 kg/hr จะมีประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ
สูงสุด 56.13 % ท่ีกำรผลิตไอน ้ำท่ีควำมดนั 14-16 bar  

2. ท่ีอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิง 100 kg/hr จะมีประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ
สูงสุด 58.03 % ท่ีกำรผลิตไอน ้ำท่ีควำมดนั 16-18 bar  
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3. ท่ีอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิง 125 kg/hr จะมีประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ
สูงสุด 82.21 % ท่ีกำรผลิตไอน ้ำท่ีควำมดนั 16-18 bar  

4. ท่ีอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิง 150 kg/hr จะมีประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ
สูงสุด 82.77 % ท่ีกำรผลิตไอน ้ำท่ีควำมดนั 18-20 bar  

 

 
 
รูปท่ี 6. 34  แสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งประสิทธิภำพของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำกบักำรท ำงำนท่ีควำมดนั

ต่ำงๆ ภำยใตอ้ตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิงคงท่ี 75 kg/hr, 100 kg/hr, 125 kg/hr และ 150 kg/hr 
 
จำกกำรวเิครำะห์กำรเผำไหมแ้ละไอเสียท่ีสภำวะกำรท ำงำนต่ำงๆ ขำ้งตน้ของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ 

ผลกำรทดสอบเพื่อหำปริมำณสำรเจือปนในไอเสีย เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบกบัค่ำมำตรฐำนตำมประกำศ
ของกระทรวงอุตสำหกรรม ปี 2547 ไดแ้สดงในตำรำง 6.13 

 

ตำรำงท่ี 6. 13 ปริมำณสำรเจือปนในไอเสียท่ีไดจ้ำกกำรทดสอบเปรียบเทียบกบัค่ำมำตรฐำนของ
กระทรวงอุตสำหกรรม (ปริมำตรอำกำศเสียท่ีออกซิเจนร้อยละ 7) 
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   6.5.3 สรุปและวจิารณ์ผลการทดสอบ 
 

 จำกผลกำรทดสอบสมรรถนะเพื่อเปรียบเทียบกบัค่ำท่ีใช้ในกำรออกแบบ ดงัแสดงในตำรำง 
6.11 จะเห็นวำ่ สมรรถนะท่ีไดจ้ำกกำรทดสอบจะสูงกวำ่ค่ำท่ีใชป้ระมำณกำรในกำรออกแบบ แสดงให้
เห็นวำ่ เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำท่ีพฒันำข้ึนน้ี สำมำรถท่ีจะใชเ้ป็นตน้ก ำลงัของโรงไฟฟ้ำได ้แต่จำกกำรสังเกต 
พบว่ำ อุณหภูมิในห้องเผำไหม้มีกำรเปล่ียนแปลง เป็นช่วงๆ ระหว่ำงกำรป้อนเช้ือเพลิงแต่ละคร้ัง 
กล่ำวคือ หลงัจำกมีกำรป้อนเช้ือเพลิง อุณหภูมิในห้องเผำไหมจ้ะต ่ำลง หลงัจำกนั้น อุณหภูมิจะเพิ่มข้ึน
และคงท่ี ซ่ึงอำจจะเป็นไปไดว้ำ่ สำเหตุเกิดจำกคุณลกัษณะทำงกำยภำพของเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นกำรทดสอบ 
ซ่ึงใชไ้มต้ดัเป็นท่อน (Log) ขนำด 5 เซนติเมตร ท ำกำรป้อนเขำ้สู่ห้องเผำไหมจ้นหมดในครำวเดียวคร้ัง
ละ 19 kg ท่ีเวลำ 7.5 min/กำรป้อนหน่ึงคร้ัง โดยกำรเทเช้ือเพลิงลงไปในถงัพกัทั้ง 19 kg และใชชุ้ด ป้อน
เช้ือเพลิง ล ำเลียงเขำ้สู่หอ้งเผำไหมจ้นหมดโดยใชช่้วงเวลำสั้นๆ ท ำให้ช่วงแรกเช้ือเพลิงทั้งหมดไม่มีกำร
ลุกไหมใ้นทนัที เพรำะอยูใ่นช่วงสะสมควำมร้อน ซ่ึงส่งผลให้อุณหภูมิในห้องเผำไหมล้ดต ่ำลงหลงัจำก
กำรป้อนเช้ือเพลิงเขำ้ไป จำกนั้นเม่ือเช้ือเพลิงเขำ้สู่ช่วงของกำรเผำไหม ้ อุณหภูมิห้องเผำไหม้จึงเพิ่ม
สูงข้ึนและคงท่ี แต่ไม่พบเห็นกำรลดลงของอุณหภูมิก่อนกำรป้อนเช้ือเพลิงคร้ังต่อไป ซ่ึงอำจจะเป็น
เพรำะเช้ือเพลิงยงัเผำไหมไ้ม่หมด ควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิทั้งสองช่วงจะมีค่ำประมำณ 25oCจำก
ปรำกฏกำรณ์น้ี จะเห็นว่ำ ถ้ำสำมำรถควบคุมกำรป้อนเช้ือเพลิงให้เป็นแบบป้อนอย่ำงต่อเน่ืองตลอด
ช่วงเวลำ 7.5 min นั้นและใชอ้ตัรำป้อนคงท่ี จะท ำใหส้ำมำรถควบคุมอตัรำกำรเผำไหมไ้ดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 
อุณหภูมิในห้องเผำไหมก้็จะลดกำรกระเพื่อมลง เม่ือไดท้  ำกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรป้อนเช้ือเพลิงให้
ต่อเน่ือง โดยกำรใชค้นทยอยเติมเช้ือเพลิงลงในถงัพกัลงไปเร่ือยๆ และใชชุ้ดล ำเลียงเช้ือเพลิงเขำ้สู่ห้อง
เผำไหม ้โดยประมำณกำรให้เช้ือเพลิงจ ำนวน 19 kg หมดพอดีภำยในเวลำ 7.5 min พบว่ำ ปรำกฏกำร
กระเพื่อมของอุณหภูมิหอ้งเผำไหมด้งักล่ำวไม่สำมำรถสังเกตไดช้ดัเจน จำกท่ีกล่ำวมำทั้งหมด จะเห็นได้
ว่ำระบบกำรล ำเลียงเช้ือเพลิงของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำของโครงกำรฯ น้ี สำมำรถพฒันำไปสู่กำรท ำงำน
แบบอตัโนมติัไดโ้ดยกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีเหมำะสมระหว่ำงอตัรำกำรป้อนเช้ือเพลิงและควำมเร็ว
รอบของชุดป้อนเช้ือเพลิง ซ่ึงได้มีกำรติดตั้งอุปกรณ์รองรับกำรพฒันำดงักล่ำวไวแ้ล้ว และถ้ำมีกำร
เปล่ียนคุณลกัษณะของเช้ือเพลิงจำกไมท่ี้ตดัเป็นท่อน (Wood log) เป็นไมช้ิ้น (Wood chip) ก็จะยิ่งช่วย
ท ำให้กำรพฒันำท ำงำนของระบบกำรป้อนเช้ือเพลิง เพื่อให้เป็นแบบอตัโนมติัมีควำมเป็นไปไดม้ำกข้ึน 
ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำเพิ่มข้ึนได ้(อำ้งอิงจำกรูป 6.12) 
 จำกผลกำรทดสอบเพื่อหำสมรรถนะของเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำท่ีสภำวะกำรท ำงำนต่ำงๆ ดงัแสดง
ในรูป 6.34 จะเห็นวำ่ขอ้มูลดงักล่ำว สำมำรถท่ีจะใชใ้นกำรก ำหนดสภำวะกำรท ำงำนของเคร่ืองก ำเนิดไอ
น ้ ำให้เหมำะสมกบัอุปกรณ์ต่อพ่วง ท่ีจะน ำมำใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำส ำหรับโครงกำรน้ีได้ คือ 
เคร่ืองจกัรไอน ้ำ หรือ กงัหนัไอน ้ำ แต่อยำ่งไรก็ตำม ยงัมีตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพของเคร่ือง



  6-41 

ก ำเนิดไอน ้ ำท่ียงัไม่ได้ท  ำกำรศึกษำและทดสอบกับเคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำน้ี เช่น ผลของควำมช้ืนของ
เช้ือเพลิง ชนิดของไมโ้ตเร็วประเภทอ่ืน เช้ือเพลิงไมรู้ปแบบอ่ืนๆ (ไมช้ิ้น เช้ือเพลิงไมอ้ดัแท่ง เช้ือเพลิง
ไมอ้ดัเม็ด ฯลฯ) ซ่ึงถ้ำไดท้  ำกำรศึกษำ และทดสอบ สำมำรถน ำผลท่ีได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรพฒันำ
เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำใหมี้ประสิทธิภำพดียิง่ข้ึนได ้
 ส ำหรับผลกำรวิเครำะห์ปริมำณสำรเจือปนในไอเสีย ดงัแสดงในตำรำง 6.13 จะเห็นไดช้ดัว่ำ
เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำท่ีใช้เช้ือเพลิงไมน่้ำจะเป็นทำงเลือกท่ีดีในกำรลดปัญหำมลภำวะจำกส่ิงเจือปนในไอ
เสีย ซ่ึงนบัว่ำเป็นปัญหำส ำคญัของกำรเผำไหมเ้ช้ือเพลิงแข็งชนิดอ่ืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ปัญหำกำรเกิด
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมำณมำกของกำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิงประเภทถ่ำนหิน แต่กำรท่ีจะ
ควบคุมปริมำณสำรเจือปนในไอเสียจำกกำรเผำไหมเ้ช้ือเพลิงไม ้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่เกินค่ำมำตรฐำนนั้น 
จะตอ้งควบคุมสภำวะกำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิงใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด และเลือกสภำวะกำรท ำงำนของ
เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ำท่ีสำมำรถจ่ำยภำระควำมร้อนไดอ้ยำ่งเตม็สมรรถนะ  
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บทที ่7 

การวเิคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลติพลงังานไฟฟ้าด้วยระบบกงัหันไอน า้ 
 
 

การประเมินตน้ทุนการผลิตไฟฟ้านั้น ตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานดา้นเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ทราบ
ถึงระดบัการผลิตและขายท่ีจุดคุม้ทุน หรือในระดบัตามเป้าหมายท่ีตอ้งการได้ ทรัพยากรและวตัถุดิบท่ี
กิจการตอ้งจดัหามาเพื่อใช้ในการด าเนินงานนั้นตอ้งใชเ้งินลงทุนและมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา
การด าเนินโครงการ งานวิจยัน้ีจึงไดน้ าเอาวิธีประเมินตน้ทุน (LCC) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานไม้
โตเร็วท่ีเกิดข้ึนตลอดวฏัจกัร พิจารณาผลจากค่าเงินท่ีเปล่ียนไปตามเวลา การคิดดอกเบ้ีย และปัจจยั
เก่ียวกบัเงินเฟ้อ ทั้งไดพ้ิจารณาทั้งตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนท่ี
เกิดจากการซ้ือทรัพยสิ์น ตน้ทุนท่ีตามมาหลงัการซ้ือตลอดอายุการใชง้านของทรัพยสิ์นนั้น ตน้ทุนการ
ด าเนินงานและการบ ารุงรักษา ตน้ทุนในการปลดและการท าลายทิ้ง   ซ่ึงตน้ทุนเหล่าน้ีสะทอ้นตาม
กระบวนการหลกั  5 กระบวนการ แสดงดงัรูปท่ี 7.1  อนัไดแ้ก่ กระบวนการเพาะปลูก กระบวนการการ
แปรรูป  กระบวนการการอบไล่ความช้ืน กระบวนการการผลิตไอน ้ า และกระบวนการการผลิตไฟฟ้า
โดยพิจารณาจากค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   ค่าเช้ือเพลิงในการด าเนินงาน และค่า
บ ารุงรักษาและค่าด าเนินการ และคิดมูลมูลค่าซากเม่ือส้ินอายุการใชง้าน ฯลฯ ของทุกกระบวนการ การ
วิเคราะห์จะค านวณต้นทุนอ้างอิงกับกระบวนการดังกล่าว เพื่อน ามาประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการโดยรวม  ทั้งน้ีมีขอบเขตการวิจยัจะพิจารณาการผลิตกระแสไฟฟ้าในขนาดท่ีเหมาะสมกบั
ชุมชนขนาดเล็ก ท่ีมีก าลงัการผลิตไม่เกิน 50 kWe เท่านั้น เน่ืองจากเป็นขนาดท่ีเหมาะสมกบัชุมชุนขนาด
เล็ก โดยขอบเขตวัแปร   ขั้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ หาความเป็นไปไดข้องระบบ จะแสดงไดเ้ป็น
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

7.1  ตัวแปรทีม่ีผลต่อต้นทุนของระบบ  

 คณะผูว้จิยัจะไดว้เิคราะห์ตน้ทุน อนัเก่ียวเน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาตวัแปรท่ี
ท าการศึกษา 3 ตวัแปร คือ ก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้า รูปแบบการปลูก   และอตัราส่วนการน าความ
ร้อนท่ีเหลือทิ้งมาใชป้ระโยชน์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

7.1.1  ก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้า  
เน่ืองจากโครงการวิจยัน้ีเพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้าระดบัชุมชนโดยใช้

พลงังานจากพืชโตเร็ว เพื่อน าไปพฒันาชุมชนใหพ้ึ่งพาตนเองดา้นพลงังาน โดยพิจารณาก าลงั
การผลิตไฟฟ้าไม่มากนกั สามารถท่ีจะใชพ้ืชพลงังานท่ีปลูกในชุมชนเป็นเช้ือเพลิงได ้  โดยจาก
การส ารวจการใชพ้ลงังานในระดบัหมู่บา้น ขนาด 171 ครัวเรือน ในอ าเภอเชียงม่วน จงัหวดั
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พะเยา พบวา่ทั้งหมู่บา้นมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียทั้งปีประมาณ  8,658 koe/ปี หรือคิดเป็น
ก าลงัผลิตไฟฟ้าเฉล่ียประมาณ 12 kWe  เท่านั้น [1]  ดงันั้นถา้ประเมินรวมในช่วงความตอ้งการ
พลงังานไฟฟ้าสูงสุด และความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีอาจเพิ่มข้ึนในอนาคต จะใชค้วาม
ตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 25  kWe  ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจะไดท้  าการวเิคราะห์
เปรียบเทียบตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วท่ีก าลงัการผลิต 25 kWe และ 50  kWe เป็น
หลกั 

 
7.1.2 รูปแบบการปลูก   

จากขอ้มูลในบทท่ี 2   และ บทท่ี 3 ขา้งตน้  คณะผูว้จิยัไดช้ี้น าใหเ้ลือกกระถินยกัษเ์ป็น
ไมโ้ตเร็วท่ีมีความเหมาะสมในการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากค่าความร้อนสูงท่ี
ไดรั้บการยนืยนัจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง (ดูบทท่ี 2) ไม่วา่จะเป็น Bona และ Dana [3]  ไดน้ า
ไมด้งักล่าวมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  โดยใชเ้วลาระยะเวลาในการปลูก  3 ถึง 5 ปีให้
ผลผลิต 14 ตนัหรือ Singh และ Toky [4] ไดท้  าการศึกษาปริมาณของผลผลิต กระถินโดยผล
การศึกษาพบวา่ไดป้ริมาณเน้ือไม ้ 14.40 ton/ha/ปี และขณะเดียวกนัจากการวิจยัของ สายณัห์ 
ทดัศรีและคณะ [4] ไดแ้สดงขอ้มูลของการเจริญเติบโตของ พนัธ์ุไมก้ระถินยกัษ ์พบวา่ หากท า
การปลูกในพื้นท่ีเหมาะสม จะสามารถตดัไมไ้ดภ้ายในระยะเวลาการปลูกเพียง 1 ถึง 2 ปี ซ่ึง
ไดผ้ลผลิตประมาณ 4.5  ton/ไร่/ปี  แต่ถา้หากสามารถจดัการใหโ้รงไฟฟ้าชุมชนสามารถปลูก
ไมโ้ตเร็วกระถินยกัษใ์หมี้อายรุอบตดัฟันใหม้ากกวา่ 1 ปี ขอ้มูลก็แสดงใหเ้ห็นวา่มีโอกาสเพิ่ม
ผลผลิตของไร่กระถินยกัษไ์ดม้ากกวา่ในกรณีรอบตดัฟัน 1 ปี โดยท่ีขนาดของไมย้งัไม่ใหญ่
จนเกินไปและสามารถตดัดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีขนาดใบมีดใหญ่  แขง็แรง และมี
ราคาแพงมากนกั ดงันั้นคณะผูว้จิยัจะไดท้  าการวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้า
จากไมโ้ตเร็วโดยมีรูปแบบการปลูกเป็นตวัแปรท่ีท าการศึกษา โดยพิจารณาขอบเขตของ
การศึกษาในส่วนท่ีรอบตดัฟัน 1 ปี และ 3 ปี ท่ีใหผ้ลผลิตประมาณ 4.5  และ 14 ton/ไร่  
ตามล าดบั  

 
7.1.3. อตัราส่วนการน าความร้อนทีเ่หลือมาใช้ประโยชน์ 

โดยปกติแลว้ การผลิตไฟฟ้าภายใตว้ฏัจกัรแรงคินท่ีไดศึ้กษาวิจยัน้ี ถึงแมป้ระสิทธิภาพ
ของระบบจะค่อนขา้งต ่า แต่เน่ืองจากมีอุปกรณ์น้อยไม่ซับซ้อน และการเดินเคร่ืองไม่ยุ่งยาก
มากนกั การบ ารุงรักษาสามารถท าไดง่้าย ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะส่งเสริมให้มีการน าไปใชใ้น
ระดบัชุมชน แต่เพื่อแกปั้ญหาประสิทธิภาพขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัใคร่น าเสนอแนวความคิดในการ
ใชร้ะบบทั้งผลิตไฟฟ้าร่วมกบัใชป้ระโยชน์จากความร้อนท่ีมีเหลืออยูใ่นไอน ้ า(Combined Heat 
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and Power: CHP) ในอตัราส่วนการน าความร้อนท่ีเหลือมาใชป้ระโยชน์ตั้งแต่ 0 -100% เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กน้ี ความร้อนท่ีเหลือทิ้งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
หลายลักษณะเช่น การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ท่ีสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมมาสู่
โรงไฟฟ้า หรือเป็นการลดตน้ทุนการผลิตของกระแสไฟฟ้านั้นเอง และมีความเหมาะสมกบั
หลายพื้นท่ีในประเทศ เน่ืองจากความเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีผลผลิตหลากหลายตลอดปี 
และมีความตอ้งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยตลอด 

7.2 สมการวเิคราะห์ต้นทุน 

ในการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าคณะผูว้ิจยั ไดพ้ิจารณาค่าใชจ่้ายท่ีสามารถแสดงแนวโนม้
ของตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกใชร้ะบบ โดยในการผลิตไฟฟ้าจาก
ไมโ้ตเร็ว ไดแ้บ่งขั้นตอนการด าเนินโครงการโดยเร่ิมจากการปรับพื้นท่ี เพื่อปลูกไมเ้ช้ือเพลิง ไปจนถึง
การไดม้าซ่ึงพลงังานไฟฟ้า 1 kWh โดยแบ่งขั้นตอนหลกัๆ ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัท่ีกล่าวไปแลว้พื่อ
ค านวณหาตน้ทุนในแต่ละขั้นตอนแสดงไดด้งัรูปท่ี 7.1 จากขอ้มูลขา้งเบ้ืองตน้ท าให้สามารถค านวณ
ตน้ทุนผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ช้ือเพลิงไมโ้ตเร็วได ้ การค านวณค่าตน้ทุนต่อหน่วยพลงังานไฟฟ้าเป็นไปตาม
สมการ 

 

tE
LCC

eC        (7.1) 

เม่ือก าหนดให ้  
Ce  = ตน้ทุนผลิตไฟฟ้า (บาท/kWh) 

  LCC = ตน้ทุนตลอดวฏัจกัรชีวติ (บาท/ปี) 
Et = พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้(kWh/ปี) 
 

การหาตน้ทุนรวมของการผลิตไฟฟ้า (LCC) จะท าการค านวณจากสมการ 
 
LCC = C + M+ F + E +R – S     (7.2) 

    
โดยท่ี        C = ค่าใชจ่้ายในการลงทุนรายปี (บาท/ปี) ไดแ้ก่ ค่าจา้งเหมาหมอ้ไอน ้า  

              ค่าโรงเรือนอบไม ้ ค่าจา้งเหมากงัหนัไอน ้าพร้อมชุดก าเนิดไฟฟ้า ฯลฯ 
M      = ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา (บาท/ปี)   ไดจ้า้งแรงงาน   
              ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา  ฯลฯ 
F = ตน้ทุนเช้ือเพลิง (บาท/ปี)   
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E        = ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า (บาท/ปี)   
R = ตน้ทุนการเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ในระบบตามอายกุารใชง้าน (บาท/ปี)  
S = มูลค่าซาก (บาท) ท่ีไดจ้ากการขายอุปกรณ์เม่ือส้ินอายกุารใชง้าน  
              เท่ากบั 10% ตน้ทุนลงทุน 

ในการวิเคราะห์ตน้ทุนตลอดวฏัจกัรชีวิต พบวา่มีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีต่างกนั จึงตอ้งมี
การปรับมูลค่าท่ีเวลาต่างกนัใหเ้ป็นมูลค่า ณ เวลาเดียวกนั โดยใชส้มการความสัมพนัธ์ของ 

ก. หามูลค่าของเงินปัจจุบนั และมูลค่าของเงินในอนาคต กรณีท่ีมีการจ่ายเพียงคร้ังเดียว 
 

 ni

F
P




1
     (7.3) 

   
              เม่ือ   F  คือ มูลค่าของเงินในอนาคต   P  คือ มูลค่าของเงินปัจจุบนั   i  คือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี 
และ n  คือ ระยะเวลาท่ีตอ้งการปรับมูลค่า 

ข. หามูลค่าเงินปัจจุบนัและรายไดห้รือรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี 
 

 














n

n

ii

i
AP

)1(

)11      (7.4) 

                เม่ือ   A คือ มูลค่าของเงินท่ีเท่าๆ กนัทุกปี 
 
การค านวณค่าใชจ่้ายในส่วนของการใชพ้ลงังาน และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและการบ ารุงรักษา ซ่ึง
เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกปี อีกทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนตามอตัราการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนทางดา้น
พลงังานและอตัราค่าเงินบาทของประเทศ ท าให้การค านวณตอ้งมีการปรับมูลค่าเงินให้เป็นเงินในปี
ปัจจุบนั    ซ่ึงค านวณไดด้งัความสัมพนัธ์ 
 

   
 

 

 

 







n

t
t

t

o
n

t
t

t

i

eF

i

F
PW

11 1

1

1
          (7.5) 

 
 เม่ือ PW =    ค่าใชจ่้ายตลอดอายุโครงการท่ีมีมูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบนั (บาท) 
  Ft = ค่าใชจ่้ายรายปีท่ีมีมูลค่าตามปีท่ี t และ t = 1,2,3,…n 
  FO = ค่าใชจ่้าย ณ.ปีปัจจุบนั 
  e = อตัราการเพิ่มข้ึน ของค่าใชจ่้ายนั้นๆ 
  n = อายโุครงการ (ปี) 
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รูปท่ี 7. 1  กระบวนการหลกั 5 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ตน้ทุนผลิตไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็ว 

 
  
 

ขั้นตอนการเพาะปลูก 
 

- เงินลงทุนระบบ 
- ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน  
- ค่าด าเนินงาน (O&M) 
-     ค่าเปล่ียนอุปกรณ์ 

 
-  

- ค่าพลงังานไฟฟ้า 
- มูลค่าซาก 

ขั้นตอนการแปรรูป 

ขั้นตอนการอบไล่ความช้ืน 

ขั้นตอนการผลิตไอน ้ า
ไฟฟ้า 

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า 

ต้นทุนในการเพาะปลูก  …บาท/kg ไม้ 

ต้นทุนแปรรูปไม้  ……  บาท/kg ไม้แปรรูป 

ต้นทุนการการอบไม้  ……บาท/kg ไม้แห้ง 

ต้นทุนการผลิตไอน า้ ……บาท/kg steam 

 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า......บาท/kWh 
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7.3  สมมุติฐานเชิงค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในแต่ละขั้นตอน 

จากขอ้มูลขา้งเบ้ืองตน้ท าให้สามารถค านวณตน้ทุนผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ช้ือเพลิงไมโ้ตเร็วได ้ตาม
กระบวนการหลัก  5 ขั้นตอน การประเมินหาตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน ในแต่ละ
ขั้นตอนอาศยัการตั้งสมมุติฐานในส่วนของค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีมีร่วมกนัในแต่ขั้นตอนดงัน้ี   

- ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา (บาท)  โดยก าหนดให้มีค่าเท่ากบั 5% 
ตน้ทุนลงทุน 

- มูลค่าซาก (บาท) ท่ีไดจ้ากการขายอุปกรณ์เม่ือส้ินอายุการใชง้าน  ก าหนดให้มูลค่า
ซากของระบบเท่ากบั 10% ตน้ทุนลงทุน 

- อตัราส่วนลด (Discount rate)  เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) ของ
ธนาคารกรุงไทย (เดือนสิงหาคม  MLR เฉล่ียร้อยละ 6.875  ต่อปี ท่ีมา: 
http://www.ktb.co.th)  

- อตัราการเพิ่มข้ึน (escalation rate)  ของพลงังานไฟฟ้า 3.13% per annum  (ท่ีมา : 
ค่าเฉล่ียอตัราไฟฟ้าท่ีเพิ่มในช่วงปี พ.ศ. 2543 -2548)    

- อตัราการเพิ่มข้ึน (escalation rate)  ของค่าบ ารุงรักษา  3% per annum    (จาก 
Asian Development Outlook 2006 
http://www.adb.org/Documents/Books/ADO/2006/tha.asp) 

- อตัราการเพิ่มข้ึน (escalation rate)  ของเช้ือเพลิง 5% per annum   
- ราคาไฟฟ้า (รวม vat) ปี 2549 ราคา 3.14   บาท/kWh (ราคาจ าหน่ายไฟฟ้าเฉล่ียต่อ

หน่วย : ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยั) 
- ระบบผลิตไฟฟ้า  328  วนั (ร้อยละ 90) มีชัว่โมงท างาน  24  ชัว่โมง/วนั เน่ืองจาก

ตอ้งด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบอยา่งต่อเน่ือง 
- อายกุารใชง้านของระบบ เท่ากบั 10 ปี     เน่ืองจากในงานวิจยัน้ี ไดจ้ดัหาอุปกรณ์ท่ี

มีอยูภ่ายในประเทศ ซ่ึงมีอายโุดยรวมของอุปกรณ์ดงักล่าวถูกประมาณไวท่ี้  10 ปี  
- ไม่คิดมูลค่าเช่าท่ีหรือจัดซ้ือพื้นท่ีในการเพาะปลูก เน่ืองจากสมมุติให้ การ

ด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีก าลงัผลิตขนาดเล็กน้ี มีลกัษณะเป็นไฟฟ้าชุมชน 
กลุ่มชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมหรือเป็นเจา้ของ โดยสมาชิกของชุมชนตอ้งน าเอาพื้นท่ี
ของตนมาร่วมโครงการ  การเพาะปลูกไมโ้ตเร็วจะตอ้งใชไ้มท่ี้ปลูกจากพื้นท่ีของ
ชุมชนโดยชุมชนเท่านั้น ไดค้่าตอบแทนของชุมชนจะอยูเ่ป็นพลงังาน(ความร้อน
หรือไฟฟ้า) กลบัคืนสู่ชุมชนเพื่อช่วยลดค่าใชจ่้ายทางดา้นพลงังานของชุมชน 

ส่วนการประเมินค่าใชจ่้ายท่ีมีลกัษณะเฉพาะในแต่ละขั้นตอน สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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7.3.1 ข้ันตอนการเพาะปลูกและการจัดการสวนป่า 
ขั้นตอนเพาะปลูกและการจดัการสวนป่า ตอ้งด าเนินการเร่ิมจากการศึกษาพื้นท่ี ท่ีมีความ

เหมาะสมในการปลูกแลว้ท าการปรับพื้นท่ี จากนั้นน าตน้กลา้มาปลูก การจดัการสวนป่าแบบปลูก
หมุนเวียน (planting rotation) โดยจะปลูกเฉพาะในปีแรกเท่านั้น เม่ือครบรอบตดัฟัน จึงตดัไมใ้น
แปลงท่ีเตรียมไว ้การตดัจะด าเนินการจากแปลงหน่ึงไปสู่อีกแปลงหน่ึง   แปลงท่ีถูกตดัไมไ้ปเม่ือ
ฟันซ ้ าและไดอ้ายรุอบตดัฟันใหม่ ก็จะถูกตดัอีกคร้ังหน่ึงหมุนเวยีนกนัโดยตลอด  ซ่ึงถา้หากตอ้งการ
ไมเ้ช้ือเพลิงอายุ  3 ปีจะตอ้งวางแผนการปลูกป่าไมเ้ช้ือเพลิง จ านวน  12 แปลง  และมีการตดัไม ้1 
แปลงต่อทุก ๆ 3 เดือน ในท านองเดียวกนัหากตอ้งการตดัไมเ้ช้ือเพลิงเม่ืออายุ 1 ปี จะตอ้งปลูกไม้
จ  านวน 4 แปลง  โดยในการด าเนินการจะมีค่าใชจ่้ายหลายส่วนไม่วา่จะเป็นในการดูแลรักษาสวนป่า 
การตดัไมส้ด  ปุ๋ยและค่าไฟฟ้าจากป๊ัมน ้ า โดยเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัการสวนป่า
ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถแสดงรายละเอียดดงัรูปท่ี 7.2 และแบ่งออกไดเ้ป็นส่วนๆ ดงัน้ี 

ก.  ค่าเงินลงทุน ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการปรับพื้นท่ีในการปลูก ใชร้าคากลางในการ
ปรับปรุงพื้นท่ีป่าทึบ ราคา 1,500 บาทต่อไร่  และค่าปลูกสร้างอาคาร-โครงสร้าง ตน้
กลา้ส าหรับปลูกในสวนป่ามีการจดัเก็บก่อนน าไปปลูกอยูภ่ายในโรงเรือนส าหรับเก็บ
ตน้กลา้และอาคารเก็บไมส้ด เพื่อรักษาก่อนจะเขา้สู่กระบวนการอบไม ้ 

ข. ค่าบ ารุงรักษาและค่าด าเนินงาน   ประกอบไปดว้ย  
- ค่าใช้จ่ายในการเพาะตน้กลา้ โดยประเมินจากราคากลางในการเพาะกลา้ไม ้

ตน้ละ 1.93 บาท 
- ค่าจา้งเหมาดูแล  680 บาท/ไร่  (ราคากลางส านกังบประมาณ) 
- ค่าจา้งเหมาตดั  560   บาท/ไร่   (ราคากลางส านกังบประมาณ) 

 
7.3.2. ข้ันตอนการแปรรูป 
 การแปรรูปไม ้เพื่อน ามาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้า ตอ้งน าเคร่ืองจกัรมาช่วย
ในการจดัการคือ เคร่ืองหัน่ไมแ้บบท่อน (Log wood) เพื่อให้ไดข้นาดท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการ
ป้อนเช้ือเพลิง ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีผวิของไมใ้นการอบแหง้และใหก้ารเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเกิดข้ึนได้
โดยสะดวก เคร่ืองจกัรท่ีผลิตในประเทศ มีความสามารถในการหัน่ไมไ้ด ้แปรรูปไมแ้บบช้ินความ
ยาวประมาณ 5 cm โดยเคร่ืองจกัรสามารถตดัไดป้ระมาณ 300-500 kg/ชั่วโมง เพื่อให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการไมป้้อนเขา้สู่หมอ้ไอน ้ า โดยในการประเมินตน้ทุน จะพิจารณาค่าลงทุนในขั้นตอน
การแปรรูปแสดงดงัรูปท่ี 7.3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ีดงัน้ี  
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รูปท่ี 7. 2  แผนผงัแสดงค่าใชจ่้ายในขั้นตอนการเพาะปลูก 

 
- ค่าลงทุนจดัซ้ือและติดตั้งเคร่ืองแปรรูปไมมี้ราคา     65,000 บาท/เคร่ือง และ มีก าลงั

การผลิต  300-400 kg/hr เน่ืองจากตอ้งพิจารณาเลือกขนาดก าลงัท่ีเพียงพอกบัการ
จดัเตรียมเช้ือเพลิงก่อนป้อนเขา้สู่หมอ้ไอน ้ า ซ่ึงเคร่ืองจกัรเหล่าน้ีโดยมากจะใช้น ้ ามนั
น ้ามนัเบนซินเป็นเช้ือเพลิง โดยไดก้ าหนดใหก้ารเดินเคร่ืองตดัไมจ้ะเกิดข้ึนประมาณ  9 
ชัว่โมง/วนั 

- ตน้ทุนค่าใชจ่้ายน ้ ามนัเบนซินท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงในเคร่ืองหัน่ไม ้ขนาดตน้ก าลงั  5-5.5  
hp 

- ตน้ทุนในการสร้างลานตากไม้ ราคา 4,100 บาท/m2 (ราคากลางส านกังบประมาณ)   
โดยไดป้ระเมินพื้นท่ีเพื่อตากไม ้จากปริมาตรของไมเ้ช้ือเพลิงท่ีป้อนเขา้หมอ้ไอน ้า 

- ก าหนดให้ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา ระบบเท่ากบั 5% ตน้ทุนลงทุน
ของค่าลงทุนในการซ้ือเคร่ืองมือหัน่ไม ้  

 

ขั้นตอนการเพาะปลูก 

 
 

ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
- ค่าใชจ่้ายในการเพาะตน้กลา้ 1.93 บาท/ตน้ 
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 

เท่ากบั 5% ตน้ทุนลงทุนของค่าลงทุนในการ
ซ้ือเคร่ืองมือหัน่ไม ้  

 
- ููแล  680 บาท/ไร่ 
- ค่าจา้งเหมาตดั  560   บาท/ไร่    
 

ค่าลงทุน 
- ค่าปรับปรุงพ้ืนท่ีป่าทึบ ราคา 1,500 บาท/ไร่ 
- ค่าปลูกสร้างโรงเรือน  4,100  บาท/m2 
 

ต้นทุนในการเพาะปลูก   (บาท/kg ไม้) 
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รูปท่ี 7. 3 แผนผงัแสดงค่าใชจ่้ายในขั้นตอนการแปรรูป 

 

7.3.3. ขั้นตอนการอบไล่ความช้ืน 
   ขั้นตอนการอบไล่ความช้ืนของเช้ือเพลิง มีจุดประสงคเ์พื่อเพิ่มค่าความร้อนของไมเ้ช้ือเพลิง 
คณะผูว้จิยัไดก้  าหนดใหมี้การเดินเคร่ืองอบตลอดปี เพื่อจดัเตรียมเช้ือเพลิงในพอใชต้ลอดและเผื่อไว้
ส าหรับในฤดูฝน  ซ่ึงถูกก าหนดใหมี้ระยะเวลาประมาณ  3 เดือน โดยเคร่ืองอบน้ีไดอ้อกแบบเพื่อน ้ า
ความร้อนจากแก๊สไอเสียท่ีได้จากหม้อไอน ้ าเป็นแหล่งความร้อนถ่ายเทความร้อนผ่านชุด
แลกเปล่ียนความร้อน (ดูบทท่ี 4 ) และเพื่อลดขนาดของโรงอบเช้ือเพลิง คณะผูว้ิจยัไดน้ าเสนอให้มี
การน าไมเ้ช้ือเพลิงมาผึ่งแดดตามธรรมชาติ   การประเมินตน้ทุน จะพิจารณาค่าลงทุนในขั้นตอนการ
ไล่ความช้ืนแสดงรูปท่ี 7.4 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

- ค่าลงทุนจา้งเหมาสร้างและติดตั้งเคร่ืองอบแห้ง    หากขนาดก าลงัการผลิต  1,000  kg/
คร้ัง มีมูลค่าเงินจา้งเหมาและติดตั้ง  914,417.60   บาท (รายละเอียดแสดงในบทท่ี 4) 

ขั้นตอนการแปรรูป 

 
 

ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
- เท่ากบั 5% ตน้ทุนลงทุนของค่า

ลงทุนในการซ้ือเคร่ืองมือหัน่ไม ้  
 

ค่าลงทุน 
- ค่าลงทุนเคร่ืองหัน่ไม ้
 

ต้นทุนในการแปรรูป  (บาท/kg ไม้) 
 

ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่ายค่าเช้ือเพลงิ 
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- ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าเพื่อขบัมอเตอร์ในระบบสายพานล าเลียง  และพดัลม
ระบายอากาศ คิดเป็นปริมาณ  0.07 kWh/kg ไมส้ด [7] 

- ก าหนดให้ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา ระบบเท่ากบั 5% ตน้ทุนลงทุน
ของค่าลงทุนจา้งเหมาสร้างและติดตั้งเคร่ืองอบแหง้     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 7. 4 แผนผงัแสดงค่าใชจ่้ายในขั้นตอนการไล่ความช้ืน 

 
7.3.4. ขั้นตอนการผลติไอน า้ 
 ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยการใช้พลงังานจากไอน ้ า อุปกรณ์หลกัท่ีในการเปล่ียนรูป
พลงังานได้แก่ เคร่ืองก าเนิดไอน ้ า (Boiler)   ในโครงการวิจยัน้ีเน้นเคร่ืองก าเนิดไอน ้ าท่ีใช้ใน
โครงการวิจยัน้ีเป็นเคร่ืองก าเนิดไอน ้ าท่ีใชช้นิดท่อน ้ า (Water Tube) ท่ีผลิตในประเทศ มีขนาดเล็ก
แต่ความดนัสูง ท าหนา้ท่ีผลิตไอน ้ าท่ีมีค่าประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนของเคร่ืองก าเนิดไอ
น ้ า  ไดถู้กประเมินโดยผูผ้ลิตและทดสอบโดยคณะผูว้ิจยั พบวา่มีค่าไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ใชไ้มท้่อน
เป็นเช้ือเพลิง ระบบควบคุมน ้ าป้อนเป็นแบบอตัโนมติั ทั้งน้ีน ้ าป้อนจะไดรั้บการบ าบดัก่อนป้อนเขา้
สู่เคร่ืองก าเนิดไอน ้ าโดยวิธีการรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis)  โดยทั้งน้ีขอ้มูลสมรรถนะ
และราคาของระบบหมอ้ไอน ้าท่ีใชส้รุปไดด้งัตารางท่ี 7.1  

ขั้นตอนการอบไล่ความช้ืน 

 
 

ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
- เท่ากบั 5% ตน้ทุนลงทุนของค่า

ลงทุนในการค่าลงทุนติดตั้ง
เคร่ืองอบ 

-  
 

ค่าลงทุน 
- ค่าลงทุนติดตั้งเคร่ืองอบ 
 

ต้นทุนในการอบไล่ความช้ืน (บาท/kg ไม้แห้ง) 
 

ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 7. 1 ขอ้มูลสมรรถนะและราคาของระบบหมอ้ไอน ้าท่ีใชอ้อกแบบระบบ 
ระบบผลติก าลงัไฟฟ้า (kWe) 25  kW 50  kW 
เงินลงทุนเหมาจา้งติดตั้งระบบ  2,300,000  บาท 2,800,000  บาท 
ก าลงัแรงมา้ของหมอ้ไอน ้า  32 hp 64 hp 
แรงดนัใชง้าน 22 Bar g 22 Bar g 
ก าลงัการผลิตไอน ้า 500 kg/hr 1,000 kg/hr 
อุณหภูมิไอน ้า 220 C 220 C 
ท่ีมา: ขอ้มูลจากผูผ้ลิต 
  
โดยในการประเมินตน้ทุน จะพิจารณาค่าลงทุนในขั้นตอนการผลิตไอน ้าแสดงรูปท่ี 7.5 ดงัน้ี  

- ค่าลงทุนจา้งเหมาสร้างและติดตั้งหมอ้ไอน ้า   ดงัแสดงในตารางท่ี 7.1 
- ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าเพื่อขบัมอเตอร์ในระบบ    ดงัแสดงในตารางท่ี 7.1 
- ก าหนดให้ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา ระบบเท่ากบั 5% ตน้ทุนลงทุน

ของค่าลงทุนจา้งเหมาสร้างและติดตั้งหมอ้ไอน ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7. 5 แผนผงัแสดงค่าใชจ่้ายในขั้นตอนการไล่ความช้ืน 
 

 
 

 

ขั้นตอนการผลติไอน ้า 

 

ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
- เท่ากบั 5% ตน้ทุนลงทุน

ของค่าลงทุนในการค่า
ลงทุนติดตั้งหมอ้ไอน ้า 

-  
 

ค่าลงทุน 
- ค่าลงทุนติดตั้งหมอ้ไอน ้า 
 

ต้นทุนในการผลติไอน ้า  (บาท/kg steam) 

ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้า 
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7.3.5. ขั้นตอนการผลติไฟฟ้า 
 การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศยัตน้ก าลงัจากไอน ้ าตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ กงัหัน
ไอน ้ า ชุดเกียร์ทดความเร็วรอบ  ชุดก าเนิดไฟฟ้า และคอนเดนเซอร์ในการประเมินตน้ทุน จะ
พิจารณาค่าลงทุนในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าเป็นไปตามรูปท่ี 7.6 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

- ค่าเหมาสร้างและติดตั้งชุดก าเนิดไฟฟ้าราคา 1,700,000  บาทส าหรับก าลงัผลิตไฟฟ้า  
50 kWe และ ราคา  1,500,000  บาทส าหรับ  ส าหรับก าลงัผลิตไฟฟ้า  25 kWe รวมถึง
ค่าเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โดยมีค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้เป็นเงิน 
200,000  บาทต่อชุด [6]   

- ก าหนดให้ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา ระบบเท่ากบั 5% ตน้ทุนลงทุน
ของค่าลงทุนจา้งเหมาสร้างและติดตั้งชุดก าเนิดไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 7. 6 แผนผงัแสดงค่าใชจ่้ายในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า 

7.4 ตัวอย่างการค านวณต้นทุนการผลติไฟฟ้า 

 เน่ืองจากโครงการวิจยัน้ีเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าระดบัชุมชนโดยใช้
พลงังานจากพืชโตเร็ว เพื่อน าไปพฒันาชุมชนให้พึ่งพาตนเองดา้นพลงังาน โดยพิจารณาก าลงัการ

ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
- เท่ากบั 5% ตน้ทุนลงทุนของค่า

ลงทุนในการค่าลงทุนติดตั้งชุด
ก าเนิดไฟฟ้า 

-  
 

ค่าลงทุน 
- ค่าลงทุนติดตั้งชุดก าเนิดไฟฟ้า 
 ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้า 

ขั้นตอนการผลติไฟฟ้า 

 

ต้นทุนในการผลติไฟฟ้า  (บาท/kWh) 
 



 7-13 

ผลิตไฟฟ้าไม่มากนกั สามารถท่ีจะใชพ้ืชพลงังานท่ีปลูกในชุมชนเป็นเช้ือเพลิงได ้  โครงการน้ีได้
ประมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุดท่ีจะพิจารณาไวท่ี้ 25 kWe และ 50  kWe ทั้งน้ีแปร
รูปแบบการปลูกและศึกษาอตัราการของการน าความร้อนเหลือใชป้ระโยชน์ในการอบแห้งผลผลิต
ทางการเกษตรไม่วา่จะเป็น ล าไย หรือใบยาสูบ เป็นตน้ ซ่ึงจะมีกรณีศึกษาทั้งหมด 4 กรณี ไดแ้ก่  

 โรงไฟฟ้าก าลงัผลิตขนาด  25 kWe  ท่ีระยะรอบตดัฟัน   3  ปี 
 โรงไฟฟ้าก าลงัผลิตขนาด  50  kWe  ท่ีระยะรอบตดัฟัน  1  ปี 
 โรงไฟฟ้าก าลงัผลิตขนาด  50  kWe  ท่ีระยะรอบตดัฟัน  3  ปี 
 อตัราส่วนการน าความร้อนท่ีเหลือมาใชป้ระโยชน์ 

ทั้งน้ีคณะผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนอตวัอยา่งการประเมินตน้ทุนพลงังานไฟฟ้าท่ี  50 kWe ท่ีระยะ
รอบตดัฟัน  3  ปี   โดยจะแสดงขั้นตอนการประเมินตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าดงัน้ี   

สมมุติฐานทีใ่ช้ในการออกแบบระบบ   

ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดของชุมชน   50    kWe 

การท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า     7884  ชัว่โมง/ปี 

ชนิดไมเ้ช้ือเพลิง   ไมก้ระถินยกัษ ์ท่อนความความยาวไม่เกิน 10 cm.   

                         เส้นผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 5 cm. 

ปริมาณผลผลิตไมท่ี้ผลิตไดเ้ม่ืออายปุลูก 3 ปี                   14 ตนั/ไร่ 

ความช้ืนไมส้ดหลงัตดั      60 % 

ความช้ืนหลงัผา่นกระบวนการอบแหง้    40 % 

ค่าความร้อนของไมโ้ตเร็ว(ท่ีความช้ืน 40%)   12.3    MJ/kg   

ประสิทธิภาพโดยรวมจากเช้ือเพลิงไปสู่หมอ้ไอน ้า1   80 % 

ประสิทธิภาพการเปล่ียนความร้อนเป็นไฟฟ้า2   38.6 % 

 จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถค านวณยอ้นกลบัหาปริมาณไมแ้ละพื้นท่ีปลูกท่ีตอ้งใช้ในระบบ
จากก าลังการผลิตไฟฟ้า โดยอาศยัประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีประกอบในระบบแต่ละขั้นตอน  
ดงัน้ี   
 
 

                                                 
1

 ขอ้มูลจากผูผ้ลิตหมอ้ไอน ้า 
 
2

 ขอ้มูลรายละเอียดจากภาคผนวก 



 7-14 

 กระบวนการผลติไฟฟ้า 
เ ม่ือพิจารณาข้อมูลของผู ้ผลิตกังหันไอน ้ าดังแสดงในตารางท่ี  7.2 

คณะผูว้ิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของการแปรรูปงานท่ีได้จากกงัหันไอน ้ าให้เป็น
ก าลงัไฟฟ้าถูกประมาณไวท่ี้  38.6%  ดงันั้น งานท่ีไดป้้อนให้กงัหนัไอน ้ าตอ้งมีค่า
ไม่ต ่ากวา่ 129.5 kW หากตอ้งการก าลงัไฟฟ้า 50  kWe  ไอน ้ าท่ีผา่นกงัหนัจะมี
สมบติัเป็นไอน ้ าอ่ิมตวัท่ีความดนัเกจ  22 bar และมีอตัราการไหล  0.278  kg/s   
(1,000 kg/hr)  อยา่งไรก็ตามอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการผลิตไฟฟ้าน้ีตอ้งจะน าเขา้จาก
ต่างประเทศท่ีประกอบไปดว้ยชุดกงัหนัไอน ้ าและชุดก าเนิดไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
ท่ีก าลงัผลิตไฟฟ้าขนาด  50 kWe  ราคาชุดอุปกรณ์ท่ีประกอบและระบบเช่ือมสาย
เขา้ระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนและ
ค่าติดตั้ง มีมูลค่ารวม 1,700,000   บาท  

 
 ตารางท่ี 7. 2 รายละเอียดของชุดก าเนิดไฟฟ้า ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้า 50 kWe 

สภาวะของไอน ้ า 
 

ความดนัขาเขา้  20  bar (g) 
อุณหภูมิขาเขา้     212C 
ความดนัขาออก   0  bar (g) 
 

คุณสมบติัของกงัหนัไอน ้ า ความเร็ว                    3,640    RPM  
ก าลงัแรงมา้       58       hp 
ก าลงัไฟฟ้า            44 5%   kWe 
อตัราการไหลไอน ้ า    0.278  kg/s 

  ท่ีมา :  ขอ้มูลจากผูผ้ลิต 
 

 กระบวนการผลติไอน า้  
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน ้ าท่ีได้เลือกพิจารณา  พบว่า

จะตอ้งผลิตไอน ้ าอ่ิมตวั  ณ ความดนัเกจ  22 bar  ท่ีอตัราการไหล  1,000  kg/hr  
โดยได้ก าหนดคุณสมบติัของน ้ าท่ีป้อนเขา้สู้หมอ้ไอน ้ าเป็นน ้ าอ่ิมตวัท่ีอุณหภูมิ
ส่ิงแวดลอ้ม     และจากตารางท่ี 7.1 ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเลือกพิจารณาเคร่ืองก าเนิดไอ
น ้ าชนิดท่อน ้ า (Water Tube) ไดถู้กออกแบบเพื่อใชพ้ลงังานไอน ้ าทั้งในเชิงความ
ร้อน และการผลิตพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงประมาณการประสิทธิภาพของเคร่ืองก าเนิด
ไอน ้า (ในการรับความร้อนจากไมเ้ช้ือเพลิง)ไวท่ี้ 80% 3  ท่ีอตัราการป้อนเช้ือเพลิง 
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 ขอ้มูลจากผูผ้ลิต 
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300  kg/hr ราคาของหมอ้ไอน ้ าจา้งพร้อมติดตั้งอยูท่ี่  2,800,000  บาท4    โดยใน
ระบบซ่ึงติดเคร่ืองปรับความเร็วรอบ (VSD) ของมอเตอร์ท่ีติดตั้งในระบบรวม  
11.35  kWe เพื่อควบคุมของไหลของเช้ือเพลิงและการไหลของอากาศท่ีใชใ้นการ
เผาไหม ้ทั้งน้ีสมมุติให้ระบบมีค่าบ ารุงรักษาหมอ้ไอน ้ าท่ี  5 %ของเงินลงติดตั้ง
ระบบ  และการประเมินตน้ทุนจะหกัมูลค่าซากของหมอ้ไอน ้ าดงักล่าวท่ี  10%ของ
เงินลงทุน ณ  ปีสุดทา้ยของการใชง้าน   

 
 กระบวนการการอบไล่ความช้ืน  

ณ อตัราการป้อนไมเ้ช้ือเพลิงท่ี  300 kg/hr ไมเ้ช้ือเพลิงตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดจะมีความช้ืน 40% จึงสามารถให้ค่าความร้อน  12.3   MJ/kgได้  แต่
โดยทั่วไป ไม้สดหลังตัดจากแปลงปลูกมีความช้ืนของไม้ประมาณ  60 %db  
ดงันั้น กระบวนการอบไล่ความช้ืนจึงมีความจ าเป็นโดยคณะผูว้ิจยัไดต้ั้งขอบเขต
เลือกไมท่ี้มีลกัษณะเป็นไมท้่อนยาวไม่เกิน 5 cm เส้นผา่นศูนยก์ลางอยูร่ะหวา่ง 2-3  
น้ิว เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวเพื่อการระเหยของน ้ ามากข้ึน  ในขั้นตอนน้ีการอบแห้งจะ
อาศยัเคร่ืองอบไมมี้อุณหภูมิลมร้อนอบแห้งท่ี 60 OC ท่ีอตัราการไหล 1.3 kg/s 
ขนาดห้องอบ  0.9 x7.2 x1.5 m ท่ีโครงการไดอ้อกแบบเอาไว ้ซ่ึงสามารถอบไม้
เช้ือเพลิง 1,000 kg ท่ีความช้ืน 60 %db ให้เหลือความช้ืน 40 %db  ในเวลา 9 
ชัว่โมง การอบแต่ละคร้ังจะไดไ้มเ้ช้ือเพลิงท่ีความช้ืน40 %db  ในปริมาณ  875 kg/
คร้ัง  (ดูรายละเอียดบทท่ี 4)   ทั้งน้ีโดยไม่มีค่าเช้ือเพลิง เน่ืองจากระบบถูกออกแบบ
ใหใ้ชแ้หล่งความร้อนจากแก๊สไอเสียท่ีไดจ้ากกระบวนการเผาไมใ้นหมอ้ไอน ้า    

โดยทั้ งน้ี การเดินเคร่ืองอบจะท างานวนัละ 9 ชั่วโมง/วนัเท่านั้น เพื่อ
ส ารองไม้ไวใ้ช้ในฤดูฝน และในฤดูร้อนและหนาวจะถูกน าไปตากแห้งโดย
แสงอาทิตยเ์ป็นเวลาประมาณ 3 อาทิตย ์(ดูบทท่ี 4 ) การใชว้ิธีอบแห้งโดยอาศยัโรง
อบและแสงอาทิตยค์วบคู่กนัไปท าใหโ้รงอบไม่จ  าเป็นตอ้งมีขนาดใหญ่มากและไม่
จ  าเป็นตอ้งท างานหนักตลอด ท าให้ราคาและค่าด าเนินการของระบบมีค่าลดลง 
เพื่อให้สามารถด าเนินการปรับสภาพความช้ืนของไม้โตเร็วให้มีปริมาณไม้ท่ี
ความช้ืนพอใชต้ลอดปี คณะผูว้ิจยัจะใช้รูปแบบการอบแห้งดงัท่ีไดน้ าเสนอไวใ้ห้
หวัขอ้  4.7   ของบทท่ี 4 เป็นเกณฑ ์

การประเมินต้นทุน พิจารณาค่าเงินจ้างเหมาและติดตั้ งเคร่ืองอบไล่
ความช้ืนรวมชุดแลกเปล่ียนความร้อน      914,417.60   บาท ในขั้นตอนการอบไล่
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 ส่วนก าลงัการผลิตท่ี 500 kg/hrราคาเหมาจา้งพร้อมติดตั้งราคา  2,300,000  บาท 
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ความช้ืนตอ้งอาศยัพลงังานไฟฟ้าใช้ในระบบควบคุมป๊ัมน ้ าร้อน และพดัลมของ
เคร่ืองอบท่ี 0.07 kWh/kg ไมส้ด [7]   ส่วนค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองอบแห้งคิดมูลค่า   
5% ของเงินลงติดตั้งเคร่ือง และประเมินตน้ทุนจะหักมูลค่าซากของเคร่ืองอบ
ดงักล่าวท่ี  10% ของเงินลงทุน ณ  ปีสุดทา้ยของการใชง้าน   

 
 กระบวนการแปรรูป   

ไมท่ี้ไดจ้ากการปลูก ซ่ึงไดต้ั้งสมมุติฐานโดยใชร้ะยะเวลาการปลูก  1- 3 ปี 
มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ  1.0 – 3.0  น้ิว  โดยในการเตรียมเช้ือเพลิงตอ้งท าการ
การป้อนเขา้สู่หมอ้ไอน ้ าหรือเคร่ืองอบไล่ความช้ืน ซ่ึงจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ทั้งระบบพบวา่จะตอ้งแปรรูปไมใ้ห้ไดไ้ม่ต ่ากวา่ 340 kg/hr หากก าหนดให้มีการ
เดินเคร่ืองไม่เกิน  9  ชัว่โมง/วนั  คระผูว้ิจยัจึงเลือกใชเ้คร่ืองตดัไม ้มีก าลงัการผลิต 
สามารถตดัไมต้ามขนาดท่ีตอ้งการท่ี  300-400 kg/hr  โดยอาศยัเคร่ืองตน้ก าลงัจาก
เคร่ืองยนตเ์บนซินขนาดประมาณ  5-5.5  hp ส่งก าลงัผา่นสายพานไปขบัใบเล่ือย
เพื่อหั่นไมก้ระถินออกเป็นท่อน  ค่าลงทุนจดัซ้ือและติดตั้งเคร่ืองแปรรูปไม ้     มี
ราคาประมาณ 65,000 บาท/เคร่ือง  ส่วนค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองแปรรูป   5% ของเงิน
ลงทุน โดยในการประเมินต้นทุนจะหักมูลค่าซากของเคร่ืองแปรรูปดังกล่าวท่ี  
10% ของเงินลงทุน ณ  ปีสุดทา้ยของการใชง้าน   ทั้งน้ีไดจ้ดัเตรียมพื้นท่ีเพื่อจดัเก็บ
และลานตากไมเ้ช้ือเพลิง โดยประเมินพื้นท่ีตากจากขนาดของท่อนไมแ้ละตาก
ซ้อนทบักนัไม่เกินสามชั้น  ก่อสร้างเป็นพื้นคอนกรีตความหนาไม่เกิน 5 cm ใช้
พื้นท่ีรวมประมาณ 6,000 ตารางเมตร        คิดเป็นมูลค่าจา้ง 600,000  บาท 

 
 กระบวนการเพาะปลูก  

ในกรณีท่ีก าหนดรอบตดัฟันไม ้ 3 ปี ตอ้งป้อนไมต้ดัสดจากไร่เพื่อเขา้
กระบวนการแปรรูปในปริมาณไม่ต ่ากว่า 340 kg/hr โดยท่ีโรงไฟฟ้าตอ้งท างาน 
7884  ชัว่โมง/ปี    ไดป้ริมาณผลผลิตของไมอ้ายุ 3  ปีมีค่า  14  ตนั/ไร่  หากเลือก
วิธีการปลูกแบบหมุนเวียนแสดงแผนผงัการปลูกใน รูปท่ี 3.4  (ดูบทท่ี 3)  โดย
ทะยอยแบ่งปลูกทีละแปลง ช่วงระยะเวลาห่างกนั  3  เดือน  จ านวนทั้งหมด 12 
แปลง จนครบช่วงเวลา 3 ปี  จึงจะสามารถตดัแปลงแรกเม่ือตดัเสร็จแลว้ก็จะตอ้ง
ให้ไมแ้ตกหน่อคืนสภาพและด าเนินการปลูกทดแทนบางส่วน  คณะผูว้ิจยัพบว่า
ในทุกๆ  3 เดือนจะตอ้งเตรียมไม ้1 แปลงเพื่อใหผ้ลผลิต 672 ตนั  เม่ือค านวณพื้นท่ี
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ตอ้งใชป้ลูกประมาณ  48 ไร่/แปลง  รวมพื้นท่ีปลูกทั้งหมดส าหรับโครงการคิดเป็น
จ านวน  576 ไร่5    โดยมีรายละเอียดค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

o ตอ้งท าการปรับพื้นท่ี โดยค่าใชจ่้ายในการปรับพื้นท่ีในการปลูก 
1,500  บาท/ไร่  (กรมบญัชีกลาง, 2549) โดยจะตอ้งท าการปลูก
ทั้งหมด จ านวน 576 ไร่ คิดเป็นมูลค่าเพื่อปรับพื้นท่ี   864,000  บาท 
โดยท่ีพิจารณาสมมุติใหท่ี้ดินเพื่อปลูกไมโ้ตเร็วดงักล่าวเป็นของ
ชุมชนเขา้ร่วมโครงการไม่คิดวา่เช่าท่ีดิน   

o เพาะกล้าไม้เอง โดยท าการเพาะกล้าในกะบะและน าไปแยกใส่
กระถางท่ีสามารถน ากระถางกลบัมาใช้ใหม่ได ้ โดยจ านวนตน้กลา้
ต้องมีปริมาณเพียงพอ ท่ีสามารถท่ีน าไปปลูกเป็นไม้เ ช้ือเพลิง
ระยะห่างระหว่างตน้ 1 x 1 เมตร ดงันั้นจะพบว่า จะตอ้งใช้ตน้กล้า
อย่างนอ้ย  1,600  ตน้ โดยทัว่ไปแลว้อตัราการรอดชีวิตร้อยละ 85  
ของปริมาณท่ีเร่ิมปลูก ดงันั้น  จ  านวนตน้กลา้ท่ีจะตอ้งเพาะกลา้อยา่ง
นอ้ย  1,883   ตน้/ไร่  โดยค่าใชจ่้ายเหมาในการเพาะตน้กลา้ไมโ้ตเร็ว 
1.93  บาท/ตน้ (กรมบญัชีกลาง, 2549) ดงันั้นค่าใช้จ่ายในการเพาะ
กลา้ไม ้3,634 บาท/ไร่  ซ่ึงในปีถดัไปจะอาศยัการแตกหน่อของไม้
เช้ือเพลิง ดงันั้นค่าตน้กลา้จะเป็นเงินลงทุนในปีแรกเท่านั้น 

o การบ ารุงดูแลรักษาไมโ้ตเร็วควรให้ความใส่ในปีแรกท่ีท าการปลูก     
เป็นส่ิงท่ีต้องท าอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ แผว้ถางวชัพืช โดยในปีแรก
จ าเป็นตอ้งใส่ใจก าจดัวชัพืช หากมีวชัพืชจ านวนมาก จะแก่งแยง่เบียด
บงั แสงและสารอาหาร ซ่ึงสามารถก าจดัวชัพืชโดยใช้แรงคน หรือ
สารเคมี   หากดินมีความอุดมสมบรูณ์ต ่า จะตอ้งใส่ปุ๋ยเพื่อปรับสภาพ
ดิน ควรปลูกซ่อมตน้ไมท่ี้ไม่สมบรูณ์  จนกว่าตน้ไมจ้ะโตพน้วชัพืช  
โดยค่าใชจ่้ายเหมาจา้งดูแลบ ารุงรักษาไมโ้ตเร็ว   680  บาท/ไร่/ปี  

o สถานท่ีเพาะกลา้ไม ้และเก็บไม ้ควรมีพื้นท่ีให้พอเหมาะกบัปริมาณ
การใช้งาน โดยค่าเหมาจา้งจดัสร้างและติดตั้งโรงเรือนเพาะกล้าไม ้
และเพื่อเก็บไม ้  4,100 บาท/m2  ซ่ึงจากการประเมินพบว่า ตอ้ง
จดัสร้างโรงเพาะกล้าไม ้และเก็บไมใ้ห้มีพื้นท่ี ไม่ต ่ากว่าพื้นท่ี  367  
ตารางเมตร ประเมินจากปริมาณของไม้ท่ีต้องเตรียมเพียงพอใน
ระยะเวลา  3 เดือน จึงจะพอเหมากบัการตดัไมใ้นแต่ละแปลงซ่ึงคิด
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 การปลูกไมโ้ตเร็วควรรักษาสมดุลของพ้ืนท่ีดินปลูกควรปลูกพืชชนิดอ่ืนแซมบา้ง เพ่ือใหเ้กิดสมดุลในระบบนิเวศ 
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เป็นปริมาณ  672   kg/3 เดือน  คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัสร้างโรง
เพาะกลา้ไมแ้ละเก็บไมป้ระมาณ  1,504,700  บาท 

o การตดัตน้ไมเ้ม่ือครบระยะเวลา  3  ปี  โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าว คิดจา้ง
เหมาจ่าย 560  บาท/ไร่ โดยตอ้งตดัไมเ้ป็นท่อน แลว้บรรทุกไมน้ ามา
ส่งบริเวณโรงเก็บไมข้องโรงผลิตไฟฟ้าระดบัชุมชน  

 
จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถประเมินตน้ทุนในแต่ละกระบวนการผลิตได้  โดยใช้หลกัการ

และขั้นตอนการวิเคราะห์ตน้ทุนตามหวัขอ้ 7.2 ซ่ึงไดป้ระเมินค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลา
ด าเนินโครงการซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทุกปี อีกทั้งคาดคะเนการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนตามอตัรา
การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนทางดา้นพลงังาน โดยไดค้  านวณปรับมูลค่าเงินให้เป็นเงินในปีปัจจุบนัต่อ
ผลิตผลท่ีไดใ้นแต่ละกระบวนการ ซ่ึงสามารถสรุปตน้ทุนในแต่ละกระบวนการไดด้งัตารางท่ี 7.3  
ตารางท่ี 7.4 และรูปท่ี 7.7 โดยมีราคาตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าอยูท่ี่   5.61  บาท/kWh  ซ่ึงเกิดจาก
ขั้นตอนการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ มีค่าสูงถึง 29.43% เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งลงทุนในปีแรก
เพื่อปรับพื้นท่ี สร้างโรงเรือน และใช้จ่ายในการเพาะตน้กลา้ในปีแรก  ส่วนค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุดคือ 
ขั้นตอนการอบแหง้  12.08% เน่ืองจาการใชว้ธีิอบแหง้โดยอาศยัโรงอบและแสงอาทิตยค์วบคู่กนัไป
ท าให้โรงอบไม่จ  าเป็นตอ้งมีขนาดใหญ่มากและไม่จ  าเป็นตอ้งท างานหนกัตลอด ท าให้ราคาและค่า
ด าเนินการของระบบมีไม่มากนัก  อย่างไรก็ตามหากพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดต้นทุน 
พบว่าการใช้ประโยชน์ใบกระถินยกัษ์เพื่อน าใบมาเป็นอาหารสัตว์  การใช้เคร่ืองจกัรราคาต ่า 
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ โดยการน าความร้อนทิ้งกลบัมาใชอ้บแห้งผลผลิตทางการ
เกษตร  สามารถเพิ่มรายไดใ้ห้แก่โรงไฟฟ้าซ่ึงจะส่งผลให้ตน้ทุนผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงจากเดิมได้
อีก 
 

ตารางท่ี 7.3 สรุปตน้ทุนในแต่ละกระบวนการ 
กระบวนการ ต้นทุน หน่วย 

1.กระบวนการเพาะปลูก 0.313 บาท/kgไมส้ด 
2.กระบวนการแปรรูป   0.234 บาท/kg ไมส้ด 
3. กระบวนการอบไล่ความช้ืน 0.129 บาท/MJ ไมแ้หง้ 
4.กระบวนการผลิตไอน ้า 0.078 บาท/kg ไอน ้า  ณ  ความดนั 22 bar 
5.กระบวนการผลิตไฟฟ้า 0.552 บาท/kWh 
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ตารางท่ี7. 4 ตน้ทุนในการผลิตพลงังานไฟฟ้าในแต่ละขั้นตอน   

ขั้นตอน ระบบ 
กระบวนการผลิตไฟฟ้า 
 

 ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบร้อยละ 7.2 
      ในการผลิตพลงังานไฟฟ้า 1 kWh จะตอ้งใชพ้ลงังานความ
ร้อนจากไอน ้ าเพ่ือเปล่ียนเป็นไฟฟ้า 51.8 MJ 
 ดงันั้น ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า   0.55 บาท/kWh  

กระบวนการผลิตไอน า้ 
 

 ประสิทธิภาพหมอ้ไอน ้ าร้อยละ 80 
 ตน้ทุน   0.078 บาท/kg ของไอน ้า 
         ในการผลิตพลงังานไฟฟ้า 1 kWh จะตอ้งใชพ้ลงังานความ
ร้อนจากเช้ือเพลิงเพ่ือเปล่ียนเป็นความร้อนในรูปของไอน ้ า  51.8  
MJ    คิดเป็นปริมาณไอน ้ า 19.22  kg  ท่ี 22 bar  ดงันั้น  ต้นทุนใน
การผลิตไอน า้   1.49 บาท/kWh  

กระบวนการอบไล่ความชืน้ 
 

 ค่าความร้อนของไม ้~ 12.3 MJ/kg 
 ตน้ทุน   0.129 บาท/kg 
        การผลิตพลงังานไฟฟ้า 1 kWh จะตอ้งใชพ้ลงังานความร้อน
จากเช้ือเพลิงเพ่ือความร้อนในหมอ้ไอน ้ าถึง  5.26 kg  ดงันั้น  ต้นทุน
ในการอบไล่ความชืน้ 0.68  บาท/kWh 

กระบวนการแปรรูป   
 

 ตน้ทุน  0.234บาท/kg ไมส้ด 
การผลิตพลงังานไฟฟ้า 1 kWh จะตอ้งใชไ้มเ้ช้ือเพลิง  5.26  

kg  ดงันั้น  ต้นทุนในการแปรรูป  1.24  บาท/kWh 
กระบวนการเพาะปลกู 
 

 ตน้ทุน 0.313  บาท/kg ไมส้ด 
การผลิตพลงังานไฟฟ้า 1 kWh จะตอ้งใชไ้มเ้ช้ือเพลิง  5.26   

kg   ดงันั้น ต้นทุนในการเพาะปลกู 1.65  บาท/kWh 

รวมต้นทุนผลิตไฟฟ้า  5.61  บาท/kWh 
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การผลิตไอน ้า

26.64%

การผลิตไฟฟ้า

9.84%

การอบแห้ง

12.08%

การแปรรูป

22.00%

การเพาะปลูก

29.43%

 
รูปท่ี 7. 7 สัดส่วนตน้ทุนผลิตพลงังานไฟฟ้าในแต่ละขั้นตอน 

 
7.5  สรุปการประเมินค่าใช้จ่ายในแต่ละกรณศึีกษา  

จากหวัขอ้ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ พบวา่ตวัแปรท่ีมีผลต่อตน้ทุนของระบบ  ไดแ้ก่ ขนาดก าลงั
การผลิตและรูปแบบการปลูก  ซ่ึงในท่ีน้ีจะศึกษารูปแบบการปลูก  2 ชนิด ท่ีรอบตดัฟัน 1 ปี ซ่ึง
ไดผ้ลผลิตประมาณ 4.5 ตนั/ไร่/ ปี และรอบตดัฟันในระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงไดผ้ลผลิตประมาณ 14 ตนั/
ไร่/ 3 ปี   คณะผูว้ิจยั ไดค้  านวณหาตน้ทุน การผลิตกระแสไฟฟ้าของกรณีศึกษาทั้งหมด ปรากฏผล 
ซ่ึงคณะผูว้จิยัใคร่ขอน าเสนอ ใน 3 กรณีเปรียบเทียบดงัน้ี ดงัน้ี 

 โรงไฟฟ้าก าลงัผลิตขนาด  25  kWe  ท่ีระยะรอบตดัฟัน   3  ปี 
 โรงไฟฟ้าก าลงัผลิตขนาด  50  kWe  ท่ีระยะรอบตดัฟัน  1  ปี 
 โรงไฟฟ้าก าลงัผลิตขนาด  50  kWe  ท่ีระยะรอบตดัฟัน  3  ปี 
ท่ีพอเพียงท่ีจะแสดงผลของก าลงัการผลิตและรูปแบบการปลูก ผลการค านวณ

ดงักล่าวจะถูกแสดงในตารางท่ี 7.5 
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ตารางท่ี 7.5   สรุปค่าใชจ่้ายในการประเมินตน้ทุนในแต่ละกรณีศึกษา 
กระบวนการ รายละเอียด

กระบวนการเพาะปลูก ก าลงัการผลิตไฟฟ้า (kW) 25 50 50                        
อายรุอบในการตดั (ปี) 3 1 3                          
ผลผลิต (ตนั) 14 4.5                14                        
จ านวนไร่ท่ีปลูก (ไร่) 289 601               576                      
จ านวนตน้กลา้ท่ีปลูก (ตน้) 544,000        1,131,294     1,084,235           
ค่าตน้กลา้ (บาท) 1,049,920     2,183,398     2,092,574           
พ้ืนท่ีโรงเรือน (ตร.ม) 183               367               367                      
ค่าโรงเรือน (บาท) 750,300        1,504,700     1,504,700           
ค่าปรับพ้ืนท่ี (บาท) 433,500        901,500        864,000              
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาตน้ไม ้(บาท/ปี) 196,520        408,680        391,680              
ค่าจา้งตดัไม ้(บาท/ปี) 53,947          336,560        107,520              

กระบวนการแปรรูป ราคาเคร่ืองหัน่ไม ้(บาท/เคร่ือง) 65,000          65,000          65,000                 
จ านวนเคร่ืองหัน่ท่ีตอ้งใช้ 2                    4                    4                          
ค่าลงทุนเคร่ืองหัน่ (บาท) 130,000        260,000        260,000              
ค่าสร้างลานตากไม ้(บาท) 300,000        600,000        600,000              
อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงเบนซิน (ลิตร/ชัว่โมง) 2                    4                    4                          
ราคาค่าเช้ือเพลิง (บาท/ลิตร) 27.59            27.59            27.59                   
ปริมาณเช้ือเพลิงเบนซิล (ลิตร/ปี) 15,768          31,536          31,536                 
ค่าใชจ่้ายดา้นเช้ือเพลิง (บาท/ปี) 435,039        870,078        870,078              
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา (บาท/ปี) 21,500          43,000          43,000                 

กระบวนการอบไล่ความช้ืน ราคาเคร่ืองอบแห้ง (บาท/เคร่ือง) 914,418        914,418        914,418              
จ านวนโรงอบท่ีใช ้(เคร่ือง) 1                    1                    1                          
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้(บาท/ปี) 99,254.63     99,254.63     99,254.63           
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา (บาท/ปี) 45,721          45,721          45,721                 

กระบวนการผลิตไอน ้า ขนาดหมอ้ไอน ้า (kg/hr) 500               1,000            1,000                   
ราคาหมอ้ไอน ้า (บาท) 2,300,000     2,800,000     2,800,000           
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา (บาท/ปี) 115,000        140,000        140,000              

กระบวนการผลิตไฟฟ้า ขนาดชุดก าเนิดไฟฟ้า (kW) 25                 50                 50                        
ราคาชุดก าเนิดไฟฟ้า (บาท) 1,500,000     1,700,000     1,700,000           
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาการผลิตไฟฟ้า (บาท/ปี) 75,000          85,000          85,000                 

ตน้ทุนการผลิตพลงังานไฟฟ้า  (บาท/kWh) 7.07 6.02 5.61                     

มูลค่า

 

7.6 การวเิคราะห์ผลตัวแปรที่มีผลต่อต้นทุน 

7.6.1       ผลของก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้า ต่อราคาต้นทุนพลงังานไฟฟ้า 

ผลท่ีไดจ้ากการประเมินตน้ทุนเพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้า
ระดบัชุมชนโดยใชพ้ลงังานจากพืชโตเร็ว เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนผลิตไฟฟ้าขนาด 
25 kWe และ 50  kWe  สามารถสรุปเงินลงทุนเร่ิมแรกในอุปกรณ์หลกัๆ  ไดด้งั
ตารางท่ี 7.6  ซ่ึงจากขั้นตอนการประเมินต้นทุนตามรายละเอียดได้ท่ีกล่าวใน
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ขา้งตน้ พบว่าตน้ทุนผลิตไฟฟ้าดว้ยเช้ือเพลิงไมโ้ตเร็วขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้า 25 
kWe  และ 50 kWe ท่ีใชร้ะยะเวลาการปลูก 3 ปี  มีตน้ทุนเท่ากบั 7.07 และ 5.61 
บาท/kWh ตามล าดบั  โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายจากการเช่าท่ีดิน โดยค่าใชจ่้ายในแต่ละ
ขั้นตอนของทั้งสองระบบประเมินเปรียบเทียบกนัได้ดงัตารางท่ี 7.5  ซ่ึงพบว่า 
ค่าปรับพื้นท่ี  ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาต้นไม ้ ค่าจ้างตดัไม้ และค่าใช้จ่าย
เช้ือเพลิงในขั้นตอนการแปรรูป   มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า หากปรับก าลงั
ผลิตไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนจาก  25 kWe เป็น 50 kWe ตามดงัคาด แต่ในทางตรงขา้มหาก
พิจารณาราคาของหมอ้ไอน ้ า และชุดก าเนิดไฟฟ้า กลบัพบวา่ระบบขนาด 25 kWe 
และ 50 kWe มีราคาใกลเ้คียงกนั ทั้งท่ีก าลงัการผลิตต่างกนัสองเท่า ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ระบบท่ีศึกษามีขนาดเล็กยงัหาไดย้ากในทอ้งตลาด มีขอ้จ ากดัในการจดัซ้ืออุปกรณ์ 
ดังนั้ นราคาของผูจ้  าหน่ายจึงมีราคาสูงและใกล้เคียงกันไม่ว่าระบบจะมีขนาด
ต่างกนัมากเท่าใด ส่งผลให้ขั้นตอนการผลิตไอน ้ าและการผลิตไฟฟ้าของระบบ
ผลิตไฟฟ้าก าลงั 50 kWe มีตน้ทุนนอ้ยกวา่ระบบผลิตไฟฟ้า 25 kWe  ประมาณ 
42.0%  และ 11.3%  ตามล าดบั  ดงันั้นระบบขนาด 50 kWe จึงเป็นระบบท่ี
เหมาะสมกวา่ 

ตารางท่ี 7. 6  มูลค่าเงินลงทุนส าหรับระบบผลิตก าลงัไฟฟ้าท่ี 25 kWe และ 50 kWe 
ก าลงัการผลิตไฟฟ้า  (kWe) 25 50 

ช่วงเวลาปลูก 1 ปี 

50 
ช่วงเวลาปลูก 3 ปี 

มูลค่าเงินลงทุนเร่ิมแรก 
ขั้นตอนการเพาะปลูก 
ขั้นตอนการแปรรูป 
ขั้นตอนการอบไล่ความช้ืน 
ขั้นตอนผลิตไอน ้า 
ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า 

 
2,235,293 

430,000 
941,417 

2,300,000 
1,500,000 

 
4,585,813 

860,000 
914,417 

2,800,000 
1,700,000 

 
4,475,696 

860,000 
914,417 

2,800,000 
1,700,000 

รวมเงินลงทุนเร่ิมแรก 7,406,710 10,860,230 10,750,113 
ตน้ทุนพลงังานไฟฟ้า (บาท/kWh) 7.07 6.02 5.61 

 
 ส่วนในขั้นตอนการอบไล่ความช้ืนค่าใช้จ่ายค่าคงท่ีเน่ืองจากได้ใช้วิธี

อบแห้งโดยอาศยัโรงอบและแสงอาทิตยค์วบคู่กนัไปท าให้โรงอบไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ขนาดใหญ่มากและไม่จ  าเป็นตอ้งท างานหนกัตลอด ท าให้ราคาและค่าด าเนินการ
ของระบบมีค่าท่ี โดยใช้งานเคร่ืองอบแห้งเต็มความสามารถของเคร่ืองอบ  (63 
ชัว่โมง/สัปดาห์)    แต่สามารถด าเนินการปรับสภาพความช้ืนของไมโ้ตเร็วให้มี
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ปริมาณไมท่ี้ความช้ืนพอใชไ้ดต้ลอดทั้งปี อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาเปรียบเทียบ
ตน้ทุนของโรงไฟฟ้าขนาดทั้งสองขนาดพบวา่ มีค่าใชจ่้ายท่ีใกลเ้คียงกนั  

1.77

1.38

0.73

2.57

0.62

1.65

1.24

0.68

1.49

0.55

2.06

1.24

0.68

1.49

0.55

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

ขั้นตอนการเพาะปลูก ขั้นตอนการแปรรูป ขั้นตอนการอบไล่แหง้ ขั้นตอนการผลิตไอน ้า ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า

ตน้
ทนุ

ใน
แต่

ละ
ขัน้

ตอ
น 

(บ
าท

/kW
h)

ก าลงัผลิตไฟฟ้า 25 kW  (7.07 บาท/kWh) ก าลงัผลิตไฟฟ้า 50 kW ปลูก 3 ปี  (5.61 บาท/kWh) ก าลงัผลิตไฟฟ้า 50 kW ปลูก 1 ปี  (6.02 บาท/kWh)

 
รูปท่ี 7.8  ตน้ทุนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตก าลงัไฟฟ้า ขนาด 25 kWe และ 50 kWe 

 
7.6.2 ผลของรูปแบบการปลูกไม้โตเร็ว  ต่อราคาต้นทุนพลงังานไฟฟ้า 

คณะผูว้จิยัไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบผลของรูปแบบการปลูก  ณ ก าลงัการผลิตไฟฟ้า 
50 kWe  ซ่ึงเป็นขนาดการผลิตไฟฟ้าท่ีดีท่ีสุดในขอบเขตของงานวิจยัน้ี (ดูหวัขอ้ 7.6.1) ดงั
แสดงไดใ้นตารางท่ี 7.7 โดยไดเ้ปรียบเทียบระหวา่งกรณีศึกษา เม่ือตดัไมเ้ม่ืออายุครบ 3 ปี  
กรณีศึกษาเม่ือตัดไม้เม่ืออายุครบ 1 ปี เทียบกัน โดยทั้ งสองกรณีมีรูปแบบการปลูก
หมุนเวยีนโดยตดัไม ้1  แปลงต่อทุก ๆ  3 เดือน  ผลการวิเคราะห์แสดงวา่ หากตดัไมท่ี้รอบ
ตดัฟัน 1 ปี จะตอ้งปลูกไมเ้ช้ือเพลิงจ านวน  4  แปลง แปลงละ 150 ไร่  ในขณะท่ีรอบตดั
ฟัน 3 ปี จะตอ้งใชพ้ื้นท่ี 12 แปลง แปลงละ 48 ไร่ รวม  576 ไร่ จะเห็นวา่  กรณีศึกษารอบ
ตดัฟัน 3  ปีใชพ้ื้นท่ีนอ้ยกวา่ เน่ืองจากการปลูกจนถึงการตดัไมเ้ช้ือเพลิงมีค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น
โดยตลอด หากประเมินค่าใชจ่้ายท่ีรวมตน้ทุนการปลูก พบว่าอยูท่ี่   2.06 บาท/kWh แต่ 
1.65 บาท/kWh ซ่ึงมีค่าแตกต่างกนั 19.9% ส าหรับรอบตดัฟัน  3 ปี ซ่ึงเป็นไปตามจ านวน
พื้นท่ีท่ีใช ้

ดงันั้นหากไม่คิดถึงการเสียประโยชน์ของพื้นท่ี ๆ ท่ีจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการปลูกไม้
และรอจนกว่าจะครบรอบตดัฟัน จะเห็นว่า  การใช้ลงรอบการตดัฟัน 3 ปีมาเป็นรูปแบบ
การปลูก จะใหร้าคาตน้ทุนการผลิต (คิดเทียบต่อหน่ึงหน่วยไฟฟ้า) ท่ีถูกกวา่ 
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ตารางท่ี 7.7  สรุปรูปแบบการปลูกไมเ้ช้ือเพลิงอาย ุ1 ปี และ 3 ปี ของก าลงัการผลิต 50 kWe 

รูปแบบการปลูก ตดัไมเ้ม่ืออาย ุ1 ปี ตดัไมเ้ม่ืออาย ุ3 ปี 
ผลผลิตของไมเ้ช้ือเพลิง (ตนั/ไร่) 4.5 14 
จ านวนแปลง (แปลง) 4 12 
จ านวนไร่ต่อแปลง  (ไร่/แปลง) 150 48 
รวมพื้นท่ีปลูกไม ้ 600 576 
ตน้ทุนขั้นตอนการเพาะปลูก (บาท/kWh) 2.06 1.65 

 
 

7.6.3. ความเป็นไปได้ในการเพิม่ประสิทธิภาพของระบบ โดยการน าความร้อนเหลือทิง้จาก
กงัหันไอน า้กลบัมาใช้ 

ในท่ีน้ีคณะผูว้จิยัไดร้วมเอาผลการประเมินผลตอบแทนจากการขายพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้
ณ ขอบเขตก าลังการผลิตท่ีศึกษา ในท่ีน้ีโรงไฟฟ้าชุมชนควรถูกจัดอยู่ในประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP)6   ซ่ึงปัจจุบนัสามารถขาย
ไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาพดว้ยราคาเฉล่ียประมาณ 3.10 บาท/kWh (รวมส่วนเพิ่มราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าส าหรับ VSPP พลงังานหมุนเวียนประมาณ 0.30 บาท/kWh แลว้) ผลการศึกษาทั้งขนาดก าลงั
ของโรงไฟฟ้า และรูปแบบการปลูก แสดงว่าตน้ทุนการผลิตทั้งสองกรณีศึกษายงัค่อนขา้งแพงสูง 
ดงันั้นคณะผูว้จิยัจึงไดพ้ิจารณาแนวความคิดในการน าความร้อนท่ีเหลือจากการเดินกงัหนัไอน ้ าของ
ระบบมาใชป้ระโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ และเพิ่มรายไดใ้ห้แก่โรงไฟฟ้า โดย
ใชเ้ป็นแหล่งความร้อนเพื่ออบแห้งผลผลิตทางการเกษตร  ในเขตภาคเหนือของประเทศ   มีผลิตผล

                                                 
6 ผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก หมายถึง ผูผ้ลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชน ทัว่ไปท่ีมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของตนเอง ท่ีจ  าหน่ายไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย โดยมีปริมาณพลงั
ไฟฟ้าขายเขา้ ระบบไม่เกิน 10 เมกะวตัต ์โดยสนบัสนุนราคาผลิตกระแสไฟฟ้า 0.30 บาท/kWh เป็นเวลา 7 ปี และ
มีลกัษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้า ดงัน้ี  

- ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน เช่น พลงัลม พลงัแสงอาทิตย ์พลงัน ้ าขนาดเลก็ พลงัน ้ าขนาดเล็กมาก 
และแก๊สชีวภาพ เป็นตน้  

- ผลิตไฟฟ้าจากกากหรือเศษวสัดุเหลือใชใ้นการเกษตร หรือกากจากการผลิตผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม
หรือการเกษตร ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปมาจากกากหรือเศษวสัดุเหลือใช้จากการเกษตร  หรือจากการผลิต
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม หรือการเกษตร ขยะมูลฝอย ไมจ้ากการปลูกป่าเป็นเช้ือเพลิง เป็นตน้  

- การผลิตไฟฟ้าจากไอน ้ าท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหรือการเกษตรท่ีใช้
เช้ือเพลิงจากพลงังานหมุนเวยีน หรือ จากกากหรือเศษวสัดุเหลือใชใ้นการเกษตร 
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ทางการเกษตรมากมายเช่น ล าไย ล้ินจ่ี พริก ยาสูบ  ท่ีเกษตรกรนิยมน ามาแปรรูปโดยใชก้ารอบแห้ง 
การอบแหง้ผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ โดยปกติพลงังานค่อนขา้งมาก โดยพลงังานความร้อนท่ีใช้
ส่วนใหญ่มาจาก การเผาไหมข้องน ้ามนัเช้ือเพลิง และแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยทั้งส้ิน 

คณะผูว้ิจยัใคร่ขอน าเสนอตวัอยา่งของการใชป้ระโยชน์จากไอน ้ า ในกระบวนการอบแห้ง
ล าไย ซ่ึงจากการศึกษาของ อติพงศ ์และคณะ [7] พบวา่การอบแหง้ล าไยทั้งผล มีตน้ทุนพลงังานจาก
แก๊สปิโตรเลียมเหลว 1.67 บาท/kg ล าไยสด โดยอุณหภูมิของอากาศร้อนท่ีใชอ้บแห้งล าไยคือ 80 ºC 
ปริมาณลมร้อนเฉล่ียท่ีใช ้0.000375 kg/s /kg ล าไยสด เม่ือน าตวัเลขน้ีมาใชใ้นการค านวณประมาณ
ค่าปริมาณล าไยท่ีสามารถน ามาอบแห้งโดยใชค้วามร้อนทิ้งน้ีไดพ้บวา่สามารถอบแห้งล าไยไดม้าก
ท่ีสุด ประมาณ  32,293  kg ล าไยสด ในระยะเวลา 1 ปีฤดูกาลเก็บผลและแผนการอบ  จะมีระยะเวลา 

 

BOILER

TURBINE GENERATOR

BOILER FEED PUMP

CONDENSER

2.3 MPa, 220 C, 0.139 kg/s

175 kPa, sat vapor

2.3 MPa
Sat Water

12

3

4

AIR BLOWER

30 C

80 C

DRYING MACHINE 

 

รูปท่ี 7. 9 การใชป้ระโยชน์จากความร้อนทิ้งจากคอนเดนเดนเซอร์ส าหรับกระบวนการอบแหง้ 
 

 
 
ประมาณ  120 วนั ตามฤดูการเก็บผลล าไย โดยการอบแห้งแต่ละคร้ังใช้เวลาประมาณ 4 วนั ท าให้
สามารถอบล าไยได ้ 30 คร้ัง/ในช่วงเวลานั้น  เทียบเท่ากบัปริมาณล าไยอบแห้งท่ีสามารถผลิตได ้  
968,883 kg/ปี   และหากสามารถขยายการใชค้วามร้อนท่ีเหลือน้ีออกไปอีกให้มากกวา่ช่วงฤดูกาล
ของล าไย  เพื่ออบผลิตผลทางการเกษตรกรรมอ่ืน ๆ เช่น ยาสูบ ในสถานะเดียวกนั ซ่ึงสามารถ
ประมาณการไดด้งัน้ีคือในระยะเวลา 1 ปีฤดูกาลเก็บเก่ียวใบยาสูบมีระยะเวลา  180 วนั  สามารถ
อบแห้งได ้14,000 kg/คร้ัง  ระยะเวลาในการอบแห้งแต่ละคร้ัง 5 วนั โดยใชพ้ลงังานความร้อนท่ี
ตอ้งให้กบัระบบ 320 kW  ท าให้สามารถอบแห้งได ้36 คร้ัง  เทียบเท่ากบัปริมาณใบยาสูบ ปริมาณ
ใบยาสูบท่ีสามารถอบแห้งไดใ้นแต่ละปีคือ 958,512 kg  หากสามารถรับจา้งอบแห้งล าไยและใบ

QC =  608.6 kW 

We=  54  kWe 

Qb  748.5  kW 

 

Wt= 139.93  kW 

  

25 C, 100 kPa 

220 C, 2200  kPa 
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ยาสูบในอตัราเฉล่ียประมาณ 2 บาท/ kg จะมีรายไดจ้ากการอบแหง้ล าไยและใบยาสูบมูลเป็นจ านวน 
3,854,790 บาท/ปี  หรือ  9.05 บาท/kWh (ประเมินจากพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได)้    ทั้งน้ีจะตอ้งลงทุน
ติดตั้งโรงอบแห้งเพิ่มอีกจ านวน 4 ห้อง คิดราคาจา้งเหมาลงทุน 2,800,000 บาท (ราคาเหมาจา้ง
พร้อมติดตั้ง 700,000 บาท/ห้อง)  หากรวมรายไดจ้ากการรับจา้งอบแห้งกบัตน้ทุนค่าไฟฟ้าพบว่า
โรงไฟฟ้าจะมีก าไร 2.19 บาท/kWh  หากเม่ือรวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีอตัรา 3.1 
บาท/kWh ยงัผลให้มีก าไรแก่โรงไฟฟ้าทั้งส้ิน  5.29 บาท/kWh  อยา่งไรก็ตามการน าเอาความร้อน
ทิ้งกลบัมาใช้อาจจะท าไม่ได้ทั้งหมด คณะผูว้ิจยัจึงไดท้  าการค านวณหาตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า ใน
กรณีท่ีโรงไฟฟ้าชุมชนสามารถด าเนินการเอาความร้อนทิ้งกลบัมาใชใ้หม่ท่ีร้อยละต่างๆ โดยรายได้
ท่ีไดจ้ากการอบแห้งน้ียงัใช้อตัราเดียวกบัรายไดจ้ากการรับจา้งอบ (2 บาท/kWh) ผลการค านวณ 
แสดงในรูปของก าไรสุทธิ(ก าไรสุทธิ=รายไดจ้ากการอบ+รายไดข้ายไฟ-ตน้ทุนไฟฟ้า(รวมค่าติดตั้ง
ห้องอบ) ส าหรับโรงไฟฟ้าขนาดก าลงัผลิต 25 และ  50 kWe ส าหรับรอบตดัฟัน  3 ปี ปรากฏในรูป
ท่ี 7.10  (รายละเอียดดูในภาคผนวก  ข  ) ซ่ึงรูปแสดงจุดคุม้ทุนหรือรายไดสุ้ทธิเท่ากบัศูนย ์ เกิดข้ึน
เม่ือโรงไฟฟ้าชุมชนมีสัดส่วนการน าความร้อนทิ้งไปใชป้ระโยชน์ไม่ต ่ากวา่ 0.35 ส าหรับโรงไฟฟ้า
ชุมชนขนาด 50 kWe เทียบเท่ากบัปริมาณล าไยท่ีตอ้งน ามาอบไม่นอ้ยกวา่ 348,800 kg/ปี และตอ้ง
อบใบยาสูบ 345,065 kg/ปี  ในหลกัการท านองเดียวกนั ไดเ้พื่อลดตน้ทุนของการผลิตไฟฟ้าท่ี 25 
kWe (ท่ี 7.07 บาท/kWh) ควรมีสัดส่วนการน าความร้อนทิ้งไปใชป้ระโยชน์ไม่ต ่ากวา่ 0.47 ของ
เง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดในขา้งตน้จึงจะคุม้ทุน   

 
 

ตารางท่ี 7. 8 สรุปผลการประเมินสมรรถนะของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนขนาด 50 kWe ท่ีใชไ้มโ้ต
เร็วเป็นเช้ือเพลิงท่ีไดป้ระเมินไว ้

รายการ ขนาด (kWe) 
อตัราการถ่ายเทความร้อนท่ีหมอ้ไอน ้า 748.51 
อตัราการถ่ายเทความร้อนท่ีคอนเดนเซอร์ 608.58 
ก าลงังานจากกงัหนัไอน ้า 139.93 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน7 18.6% 

ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ 7.2% 
 

 

                                                 
7

 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนประมาณจากอตัราส่วนของก าลงังานท่ีไดจ้ากกงัหนัไอน ้ากบัอตัราการถ่ายเทความร้อนจากหมอ้ไอน ้า 
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ตน้ทุนคา่ไฟฟ้าสุทธิ (50 kW) =ตน้ทุนไฟฟ้า-รายไดจ้ากการอบ-รายไดจ้ากการขายไฟ 
ตน้ทุนคา่ไฟฟ้าสุทธิ (25 kW) =ตน้ทุนไฟฟ้า-รายไดจ้ากการอบ-รายไดจ้ากการขายไฟ 

รูปท่ี 7. 10 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนการน าความร้อนไปใชป้ระโยชน์ กบั
ราคาตน้ทุนผลิตไฟฟ้าสุทธิ ขนาด 25 kWe และ 50 kWe ท่ีรอบตดัฟัน 3 ปี 

 
7.7 ผลของจ านวนช่ัวโมงท างานของโรงไฟฟ้า 
       การประเมินช่ัวโมงการท างานของโรงไฟฟ้าทีต่ ่าสุด 

การวิเคราะห์หาราคาต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าในงานวิจยัน้ี ได้ก าหนดชั่วโมงการ
ท างานของโรงไฟฟ้าท่ี  7884  ชัว่โมงต่อปี  (หรือ Plant Factor 90%) ส่งผลให้ราคาตน้ทุนพลงังาน
ไฟฟ้ามีราคาเท่ากบั 5.61 บาท/kWh   ซ่ึงในทางปฏิบติัโรงไฟฟ้าบางโรงอาจจะไม่สามารถท างานได้
ตามสมมุติฐานน้ี   ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงไดท้  าการวิเคราะห์หาราคาตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดย
สมมุติให้โรงไฟฟ้ามีชัว่โมงการท างานนอ้ยกว่าท่ีเดิมตั้งไว ้กล่าวคือมีเวลาท างานเพื่อผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าท่ี   5,694 ชัว่โมง (Plant Factor 65%)  โดยใชส้มมุติฐานอ่ืนๆ เช่นเดิมไม่วา่จะเป็น อตัรา
ดอกเบ้ีย  เงินลงทุน ฯลฯ  ผลจากการวิเคราะห์ไดแ้สดงวา่  ตน้ทุนผลิตไฟฟ้าดว้ยเช้ือเพลิงไมโ้ตเร็ว
ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้า 50 kWe ท่ีใชร้ะยะเวลาการปลูก 3 ปี  มีตน้ทุนเท่ากบั   6.56 บาท/kWh   ซ่ึง
พบวา่มีตน้ทุนเพิ่มข้ึน 14.48%  

นอกจากน้ีหากพิจารณาน าเอาแนวความคิดในการน าความร้อนท่ีเหลือจากการเดินกงัหนัไอ
น ้าของระบบมาใชป้ระโยชน์ ราคาตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจะปรากฏในรูปท่ี 7.11 และพบวา่
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จุดคุม้ทุนหรือรายไดสุ้ทธิเท่ากบัศูนย ์เกิดข้ึนเม่ือโรงไฟฟ้าชุมชนมีสัดส่วนการน าความร้อนทิ้งไป
ใชป้ระโยชน์ไม่ต ่ากวา่ 0.65   ของเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดในขา้งตน้    
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ตน้ทุนคา่ไฟฟ้าสุทธิ (50 kW) =ตน้ทุนไฟฟ้า-รายไดจ้ากการอบ-รายไดจ้ากการขายไฟ 

 
รูปท่ี 7. 11 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนการน าความร้อนไปใชป้ระโยชน์ กบั
ราคาตน้ทุนผลิตไฟฟ้าสุทธิ 50 kWe ท่ีรอบตดัฟัน 3 ปี (Plant Factor 65%) 

 
7.8 ความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนพลงังานไฟฟ้า 
7.8.1 การใช้ประโยชน์ยอดกระถินยกัษ์เพือ่น าใบมาเป็นอาหารสัตว์ 

ประโยชน์ของกระถินยกัษอ์ยา่งหนึงท่ีน่าสนใจก็คือการน าเอายอดกระถินยกัษเ์ป็น
อาหารสัตว ์ กระถินเป็นพืชตระกลูถัว่ ท่ีมีคุณค่าทางอาหารเทียบเท่าถัว่อลัฟัลฟ่า ซ่ึงเป็นถัว่
อาหารสัตวท่ี์มีปริมาณโปรตีนและแคลเซียมสูงกว่าหญา้ทัว่ ๆ ไป ซ่ึงเหมาะแก่การน าใบ
กระถินยกัษ ์มาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตวส์ามารถใชเ้ล้ียงโค-กระบือ  และเป็ด เน่ืองจาก
ใบกระถินยกัษมี์โปรตีนประมาณ 24.4 % [5]    ซ่ึงมีมูลค่าทางตลาดประมาณ  2 บาท/
กิโลกรัมแห้ง  จากการศึกษาปี 2549 ของสายณัห์ ทดัศรีและคณะ[5]   พบวา่ จากการตดั
กระถินคร้ังแรกอายุ 6 เดือน และคร้ังต่อไปทุก ๆ 4 เดือน รวม 8 คร้ัง หรือระยะเวลาปลูก
ประมาณ 3 ปี พบวา่สามารถเก็บใบกระถินยกัษเ์พื่อน ามาเป็นอาหารสัตวเ์ฉล่ีย  0.305  ตนั/
ไร่ ซ่ึงมาราคาขายเท่ากบั  2,000 บาท/ตนั หากสามารถจดัการให้ผูรั้บซ้ือยอดเพื่อไปเล้ียง
สัตวก์็จะส่งผลให้รายไดสู่้โรงไฟฟ้า  หากยอดเหล่าน้ีท าให้ทุนจากการผลิตไฟฟ้าลดลงคิด
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เทียบเท่า 0.3 บาท/kWh ของกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได ้ คณะผูว้ิจยัวิเคราะห์ผลตอบแทนจาก
การสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนขนาด  50  kWe  โดยการจ าหน่ายใบเพื่อเล้ียงสัตวค์วบคู่กบัน าใช้
ความร้อนเพื่ออบผลผลิตทางการเกษตรท่ีสัดส่วนการใช้ความร้อน 100%  พบว่ามี
ระยะเวลาการคืนทุน 4.3 ปี  โดยมีอตัราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of 
Return, IRR ) ร้อยละ  5.25  (รายละเอียดในภาคผนวก  ข )  ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแรงจูงใจใน
การสนับสนุน การสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนจากสถาบนัการเงินหรือองค์กร ภาครัฐได้เป็น
อยา่งดี 

 
7.8.2 การใช้เคร่ืองจักรราคาต ่า 

การลดค่าใชจ่้ายในการจดัหาเคร่ืองจกัรระบบท่ีโครงการน้ีไดพ้ิจารณาเป็นระบบท่ี
มีค่าใชจ่้ายในส่วนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์มีราคาสูง เน่ืองจากมีขนาดเล็กหาไดย้ากใน
ทอ้งตลาด  อยา่งไรก็ตาม  หากจะพิจารณาลดตน้ทุนการผลิต โดยมุ่งลดตน้ทุนในขั้นตอน
การผลิตไฟฟ้าจากท่ีใช้ชุดก าเนิดไฟฟ้าใหม่มาเป็นชุดก าเนิดไฟฟ้าท่ีใช้แลว้และหาไดใ้น
ทอ้งตลาดในประเทศ เคร่ืองจกัรประเภทน้ีมีราคาต่อหน่วยถูกลงก็อาจจะส่งผลให้ราคาของ
กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดล้ดลง ในโครงการน้ีได ้พิจารณาทดแทนการใชก้งัหนัไอน ้า เพื่อผลิต
ไฟฟ้า มาเป็นเคร่ืองจกัรไอน ้ า (Steam Engine) ท่ีใช้ไอน ้ าความดนัปานกลาง  หากเป็น
เคร่ืองจกัรท่ีใช้แลว้ พบวา่ท าในประเทศมีราคาถูกกว่าชุดผลิตไฟฟ้าดว้ยกงัหนัไอน ้ า  จาก
ขอ้มูลท่ีรวบรวมของงานวิจยัน้ีพบว่าเคร่ืองจกัรไอน ้ าเคร่ืองจกัรแบบลูกสูบเดียว ขนาด 10 
น้ิว  ติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ผ่านเพลาเช่ือมกบัเคร่ืองจกัรไอน ้ า (ใช้งานแลว้อายุมากกว่า 
10 ปีข้ึนไป) มีราคา 500,000 บาท   หากท าการวิเคราะห์หาตน้ทุนของกระแสไฟฟ้าท่ีผลิต
ไดจ้ากโรงไฟฟ้าขนาด 50 kWe โดยสมมุติ ให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยู่ในช่วง
ร้อยละ 6 พบวา่ส่งผลใหต้น้ทุนลดต ่าลง   5.13 บาท/kWh    

หากน าความร้อนเหลือจากเคร่ืองจกัรไอน ้ามาใชป้ระโยชน์ เช่นเดียวกบัระบบ
กงัหนัไอน ้า ก็จะท าให้ราคาตน้ทุนของไฟฟ้าท่ีผลิตไดน้ี้มีค่าลดลงอีก  
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บทที ่8 

การวเิคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลติกระแสไฟฟ้าจากไม้โตเร็ว 
โดยอาศัยระบบแก๊สซิฟิเคชัน 

 
 จากการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไม้โตเร็วด้วยระบบกงัหันไอน ้ าในบทท่ี 7 
พบว่าราคาต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตเท่ากบั   5.61  baht/kWhr ท่ีก าลงัการผลิต
กระแสไฟฟ้า 50 kW มีราคาสูงเน่ืองจากระบบการผลิตไฟฟ้ามีขนาดเล็กและหาได้ยากในทอ้งตลาด
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบมีค่าต ่า[1]   อยา่งไรก็ตามคณะผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
เพิ่มเติมดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กและมี
ประสิทธิภาพสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบกงัหันไอน ้ าคือระบบแก๊สซิฟิเคชนั  ซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 5 kW-1.2 MW  และมีประสิทธิภาพการผลิตแก๊สสูงถึง 80%[2] โดยก าหนด
ก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าไวท่ี้ 50 kW ระบบแก๊สซิฟิเคชนัท่ีศึกษาจะเป็นระบบไหลลง (Downdraft)  
โดยแก๊สท่ีผลิตไดจ้ะถูกน าไปใชใ้นเคร่ืองยนตดี์เซลเพื่อเป็นตน้ก าลงัในการผลิตไฟฟ้า 
 ในการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบแก๊สซิฟิเคชนัจะประกอบดว้ยขั้นตอนการ
ผลิตและวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการเพาะปลูก  ขั้นตอนการแปรรูป  
และขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าดงัแสดงในรูปท่ี 8.1 ซ่ึงการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบแก๊สซิฟิเคชนัจะไม่มี
ส่วนของขั้นตอนการอบแหง้เหมือนกบัระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยกงัหนัไอน ้า   เน่ืองจากในการเผาไหม้
เช้ือเพลิงโดยใชร้ะบบการป้อนแบบไหลลงจะมีการอบเช้ือเพลิงในหอ้งเผาไหมภ้ายในเคร่ืองแก๊สซิฟิเคชนั
อยูแ่ลว้   การลดความช้ืนเช้ือเพลิงจะท าโดยการตากแดดเท่านั้น  โดยการค านวณตน้ทุนไฟฟ้าในขั้นตอน
การเพาะปลูกและขั้นตอนการแปรรูป   จะเก็บขอ้มูลพื้นฐานเดียวกนักบัขอ้มูลท่ีใชใ้นระบบการผลิต
กระแสไฟฟ้าแบบกงัหนัไอน ้ าไม่วา่จะเป็น อตัราดอกเบ้ีย  ราคาตน้กลา้  การดูแลรักษา  รูปแบบการ
เพาะปลูกฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่8. 1  กระบวนการหลกั ๆ ทั้ง 3 ข้ันตอนในการวิเคราะห์ต้นทุนผลติไฟฟ้าจากไม้โตเร็ว 
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8.1 ข้ันตอนการวิเคราะห์ต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในแต่ละขั้นตอน 
 การประเมินราคาตน้ทุนของการผลิตไฟฟ้าดว้ยเทคนิคแก๊สซิฟิเคชนัตามขั้นตอนต่างๆท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้จะแปรผนัไปตามปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาตน้ทุนการผลิตอาทิ รูปแบบการเพาะปลูก   ค่าความ
ร้อน  ก าลงัการผลิตไฟฟ้า  ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้า ฯลฯ      โดยในการผลิตไฟฟ้าด้วย
แกสซิฟิเคชนัจะไม่มีการพิจารณาส่วนของขั้นตอนการอบแหง้แยกออกมาชดัเจน    เน่ืองจากกระบวนการ
แกสซิฟิเคชันจะออกแบบให้น าความร้อนท่ีได้มาอบเช้ือเพลิงไปในตัวขณะท่ีมีการเดินเคร่ืองจึงไม่
จ  าเป็นตอ้งสร้างห้องอบแห้งแยกออกไปต่างหาก   การผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบแก๊สซิฟิเคชนันั้นจะเป็นการ
เผาไหมเ้ช้ือเพลิงแข็ง ณ ปริมาณออกซิเจน   และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  องคป์ระกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีอยู่
ในเช้ือเพลิงจะเปล่ียนรูปเป็นแก๊สเช้ือเพลิงท่ีจุดไฟติดและมีค่าความร้อนสูงในปฏิกิริยาเคมี (Thermo-
chemical  Reaction)   แก๊สเช้ือเพลิงท่ีผลิตไดจ้ะใชเ้ป็นเช้ือเพลิงโดยตรงในเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในท่ีจะ
ใชเ้ป็นตน้ก าลงัเพื่อไปผลิตกระแสไฟฟ้า    ในการประเมินราคาตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบแก๊สซิฟิเค
ชนัในแต่ละขั้นตอนสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 8.1.1 ข้ันตอนการเพาะปลูกและการจัดการสวนป่า 
 ขั้นตอนการเพาะปลูกและการจดัการสวนป่ามีหลายรูปแบบดว้ยกนั เช่น การปลูกตน้กระถินยกัษ์
ท่ีระยะห่าง 1×1 m โดยมีรอบตดัฟัน 1 -2 ปี ให้ผลผลิตประมาณ 4.5 ตนั/ไร่/ปี[3] และท่ีระยะห่าง 1×1 m  
มีรอบตดัฟัน 3 ปี  ให้ผลผลิต 14  ตนั/ไร่/ปี  โดยท่ีในงานวิจยัน้ีจะพิจารณารูปแบบการปลูก 2 รูปแบบ
เท่านั้น    การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจะพิจารณารอบตดัฟัน 1-2 ปี และ 3 ปี โดยมีระยะห่างในการ
ปลูก 1×1 m  ซ่ึงท่ีระยะการตดัฟัน 3 ปีจะให้ผลผลิตสูงกวา่ระยะรอบตดัฟัน 1-2 ปี เล็กนอ้ย     ดงันั้นใน
การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันกับระบบกังหันไอน ้ าในบทน้ีจะพิจารณา
เปรียบเทียบเฉพาะในกรณีท่ีมีแนวโนม้ใหร้าคาตน้ทุนผลิตไฟฟ้าท่ีนอ้ยท่ีสุดเท่านั้นกล่าวคือ ท่ีขนาดก าลงั
การผลิต 50 kW และรูปแบบการเพาะปลูก 1×1 m ท่ีรอบตดัฟัน 3 ปี 
 ขั้นตอนเพาะปลูกและการจดัการสวนป่า จะเร่ิมจากการศึกษาพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูก
แลว้ท าการปรับพื้นท่ี จากนั้นน าตน้กลา้มาปลูก โดยจะปลูกเฉพาะในปีแรกเท่านั้น ส่วนในปีต่อ ๆ ไป จะ
อาศยัการแตกหน่อของตน้ไม ้ ซ่ึงในการปลูกเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าน้ี  ไดป้ระเมินระบบการจดัการสวน
ป่าแบบปลูกหมุนเวียน   โดยคาดว่าจะตดัไมเ้ช้ือเพลิงเม่ืออายุครบ  3 ปี  ซ่ึงจะด าเนินการตดัไมทุ้ก ๆ  3  
เดือนจึงจ าเป็นจะต้องวางแผนการปลูกป่าไม้เช้ือเพลิงจ านวน  12 แปลง   โดยในการเพาะปลูกจะมี
ค่าใชจ่้ายส าหรับแรงงานในการดูแลรักษาสวนป่า รวมทั้งการตดัไมส้ด ค่าใชจ่้ายอีกส่วนหน่ึงคือปุ๋ยและ
ค่าไฟฟ้าจากป๊ัมน ้ าโดยเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจดัการสวนป่าส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 
รายละเอียดมีลักษณะเดียวกับขั้นตอนการเพาะปลูกและการจัดการสวนป่าท่ีน าเสนอในส่วนของ
โรงไฟฟ้าแบบท่ีใชก้งัหนัไอน ้าเป็นตน้วา่   ในการประมาณค่าใชจ่้ายในขั้นตอนน้ีแสดงไดใ้นบทท่ี 7 
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8.1.2 ขั้นตอนการแปรรูป  
 การแปรรูปไม ้เพื่อน ามาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้า ตอ้งน าเคร่ืองจกัรมาช่วยในการ
จดัการคือ เคร่ืองหั่นไมแ้บบท่อน (Log wood) เพื่อให้ไดข้นาดท่ีเหมาะสมในการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง   
เคร่ืองจกัรท่ีผลิตในประเทศมีความสามารถในการหัน่ไมไ้ดใ้นอตัรา 400-500 kg/hr  สามารถตดัแปรรูป
ไมใ้หเ้ป็นท่อนความยาวประมาณ 5 cm  เพื่อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการไมป้้อนเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้โดยใน
การประเมินตน้ทุน จะพิจารณาค่าใชจ่้ายในขั้นตอนการแปรรูปดงัแสดงในรูปท่ี 7.3  ในบทท่ี 7 
 8.1.3 ขั้นตอนการผลติแก๊สและไฟฟ้า 
 ในโครงการวจิยัศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้าในระดบัชุมชนโดยใชพ้ลงังานจากไมโ้ต
เร็วน้ีไดต้ั้งขอบเขตของการศึกษาในระบบก าลงัการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระดบัชุมชนไวท่ี้ 50 kW  
สมรรถนะและราคาของเคร่ืองจกัรท่ีใชจ้ะอา้งอิงตามก าลงัการผลิตน้ี 
 การผลิตไฟฟ้าด้วยเทคนิคแก๊สซิฟิเคชันเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงชีวมวล  ซ่ึงจะได้แก๊ส
เช้ือเพลิง   จากนั้นจะน าแก๊สเช้ือเพลิงท่ีไดผ้า่นชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator  set)   ซ่ึงจะท าให้เกิด
กระแสไฟฟ้าออกมา   โดยส่วนประกอบพื้นฐานของระบบผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีน าเสนอใน
บทน้ีจะประกอบไปดว้ยชุดอุปกรณ์พื้นฐาน ไดแ้ก่  

 - แก๊สเช้ือเพลิงแบบไหลลง (Downdraft  Gasifier)  ท าหนา้ท่ีในการเผาไหม ้    ชีวมวล
ตามกระบวนการแก๊สซิฟิเคชนั  โดยวตัถุดิบจะถูกป้อนเขา้เตาทางดา้นบน 
 - ชุดดกัฝุ่ น (Cyclone Collector)    ท าหนา้ท่ีในการดกัฝุ่ นละอองท่ีออกมากบัแก๊สซ่ึงได้
จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงชีวมวลท่ีส่งมาจากเตาผลิตแก๊สชีวมวล 
 - ชุดท าความสะอาดแก๊สทั้งแบบเปียกและแห้ง(Water Scrubber and Chiller Scrubber)  
ท าหนา้ท่ีเป็นตวัดกัจบัน ้ามนัดิน (Tar) และเศษฝุ่ นละออง   
 - ระบบบ าบดัน ้ า (Flocculation Tank) ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยบ าบดัน ้ าเสีย โดยใชว้ิธีจบั
ตะกอนดว้ยสารเคมี (Chemical Treatment)  
 - ชุดผลิตไฟฟ้า (Engine-generator Set) เป็นชุดผลิตกระแสไฟฟ้า Engine -generator Set 
ท าหนา้ท่ีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สเช้ือเพลิงท่ีเผาไหมต้ามกระบวนการแก๊สซิฟิเคชนั 

 
รูปท่ี 8.2 ตวัอยา่งอุปกรณ์ประกอบในระบบการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวล[4] 
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 โดยราคาการติดตั้งระบบแก๊สซิฟิเคชนัจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ   ซ่ึง
ราคาในการติดตั้งระบบน้ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเป็นตวัช้ีความเป็นไปไดถึ้งความเหมาะสม
ในการลงทุนติดตั้งโรงไฟฟ้า   ตารางท่ี 8.1 แสดงราคาประมาณในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเทคนิค
แกส๊ซิฟิเคชนัท่ีก าลงัการผลิตต่างๆท่ีสืบคน้ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ    
 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเทคนิคแก๊สซิฟิเคชันมีราคาเท่ากับ  5,536,101 บาท[5]   ประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบจากรายงานท่ีไดรั้บอยูท่ี่  12%  การประเมินตน้ทุนดงักล่าวจะคิดค่าบ ารุงรักษาและ
ด าเนินงาน (O&M) ท่ี  5 % ของเงินลงทุนติดตั้งระบบ  โดยการประเมินจะหกัมูลค่าซากของชุดก าเนิด
ไฟฟ้าท่ี 10% ของเงินลงทุน ณ ปีสุดทา้ยของการใชง้าน 

สมมุติฐานทางดา้นเทคนิคท่ีใชใ้นการออกแบบระบบแก๊สซิฟิเคชนั 

ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดของชุมชน   50    kWe 

ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ (ตารางท่ี 8.1)   12 %  

การท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า              7884  hr/ปี 

ค่าความร้อนของไมโ้ตเร็ว(ท่ีความช้ืน 40%)   12.3    MJ/kg   

 ความช้ืนไมต้ากแหง้      40 %         
 ความช้ืนของไมต้ดัสด      60 %      

ปริมาณผลผลิตไมท่ี้ผลิตไดเ้ม่ืออายปุลูก 3 ปี              14,000 kg/ไร่ 

8.2 ผลการประเมินต้นทุนการผลติไฟฟ้า 
 ในหวัขอ้ตวัอยา่งการค านวณตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจะอา้งอิงวิธีการค านวณจากสมการในบทท่ี 7    
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ตน้ทุนดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 8.1     ค่าใชจ่้ายและผลการค านวณใน
ลกัษณะความตอ้งการวตัถุดิบของแต่ละชนิดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 8.2.1 ขั้นตอนการเพาะปลูก 
  - พื้นท่ีท่ีใชใ้นการเพาะปลูก  235.00 ไร่ 
  - ค่าใชจ่้ายในการปรับพื้นท่ี        353,190.00  บาท 
  - ค่าตน้กลา้          855,500.00 บาท 
  - ค่าจา้งเหมาตดั          131,900.00 บาท 
  - ค่าใชจ่้ายตลอดขั้นตอนการเพาะปลูก 161,000.00 บาท 
  - ค่าโรงเรือนเพาะช า         544,000.00 บาท 
  - ปริมาณไมส้ดท่ีความช้ืน (60%)            1,100.00 ton/yr 
  - ปริมาณไมท่ี้ความช้ืน(40%)               962.00   ton/yr 
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ตารางท่ี 8.1 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชนัและราคาในการติดตั้งท่ีก าลงัการผลิตต่างๆ รวมถึงราคาในต่อหน่วยในการผลิตไฟฟ้า 
 

ผูท้  าการศึกษา ก าลงัการผลิตไฟฟ้า ระบบ 
ชนิดเช้ือเพลิง 

 

ประสิทธิภาพรวมของ
ระบบ 
(%) 

ราคาในการติดตั้ง 
($/kW) 

ราคาไฟฟ้า 
(บาท/kWh) 

Bridgewater, A. V., 
Toft, A. J., Brammer, J. 
G. (2002) [5] 

50 kW 
- ผลิตความร้อน 
- ดีเซล 

เศษไม ้ 12-20 2,768 
4.45-4.58 

 

Bridgewater, A. V., 
Toft, A. J., Brammer, J. 
G. (2002) [5] 

100 kW 
- ผลิตความร้อน 
- ดีเซล 

เศษไม ้ 12-17 2,768 3.28-3.35 

บริษทัเกรทอะโกร จ ากดั
[6] 

200 kW - แกลบ 
15-25 

(ตวัเลขประมาณการ) 
1,553 1.72-1.80 

Satake [7] 750 kW 
- ผลิตความร้อน 

ดีเซล 
วสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตร 

15-25 
(ตวัเลขประมาณการ) 

1,467 1.32-1.39 

หมายเหตุ : ราคาเงินบาทประมาณ 33.03 ฿: 1$ 
*** ในการน าเสนอราคาในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 8.1 น้ีเป็นการค านวณจากราคาค่าติดตั้งระบบแก๊สซิฟิเคชนัเป็นหลกั  โดยกระบวนการอ่ืนๆ เช่น  กระบวนการเพาะปลูก  กระบวนการแปรรูปจะติด
เหมือนกบัการผลิตไฟฟ้าดว้ยหมอ้ไอน ้าทุกประการซ่ึงแสดงรายละเอียดไวใ้นบทท่ี 7  ในบทน้ีจะน าเสนอตวัอยา่งการค านวณท่ีก าลงัการผลิต 50 kW   
***อตัราการแลกเปล่ียนเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 33.03 ฿:$ ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2551  (อตัราการแลกเปล่ียนไม่สามารถใชอ้ตัราเฉล่ียของปี 2550 ไดเ้น่ืองจากปีท่ีผา่นมาค่าเงินบาทมีความผนัผวนสูง) 
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 8.2.2 ขั้นตอนการแปรรูป 
  - ปริมาณไมท่ี้ตอ้งแปรรูป            1,100.00 ton/yr 
  - ค่าอุปกรณ์การแปรรูป        130,000.00 บาท 
  - ค่าเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการแปรรูป       202,109.00 บาท 
  - ค่าโรงเรือนในการส ารองเช้ือเพลิง    600,000.00 บาท 
  - ค่าด าเนินการและการบ ารุงรักษา     5.00 %ของราคาตน้ทุนอุปกรณ์ 
 8.2.3 ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า 
  - ราคาชุดเคร่ืองผลิตแก๊สเช้ือเพลิง    5,536,000.00 บาท 
    และก าเนิดไฟฟ้า 
    - ค่าบ ารุงรักษา       5.00 %ของราคาตน้ทุน  
 
 คณะผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนและผลการค านวณท่ีไดจ้ากระบบแก๊สซิฟิเคชนั
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีใชจ้ากการวิเคราะห์ในบทท่ี 7 ส าหรับกรณีศึกษาส าหรับโรงไฟฟ้าระดบัชุมชนท่ี
ใชก้งัหนัไอน ้าปรากฏผลดงัตารางท่ี 8.2  
 

ตารางท่ี 8.2 แสดงการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในระบบการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบกงัหนัไอ 
น ้าและระบบแก๊สซิฟิเคชนัท่ีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 50 kW 

ขั้นตอน รายละเอยีด ระบบหม้อไอน า้ ระบบแกสซิฟิเคชัน 
การเพาะปลูก 
 

- ก าลงัการผลิตไฟฟ้า(kW) 
- ระยะห่างระหวา่งตน้ในการเพาะปลูก(m.) 
- อตัราการรอดชีวติ(%) 
- ผลผลิต(ton/ไร่) 
- ค่าโรงเรือนในการเพาะตน้กลา้ 
- อายรุอบในการตดัฟัน(ปี) 
- ราคาตน้กลา้(บาท/ตน้) 
- จ านวนไร่ท่ีปลูก(ไร่) 
- พื้นท่ีโรงเรือน(บาท/m3) 
- ค่าปรับพื้นท่ี(บาท/ไร่) 
- ค่าจา้งเหมาตดัตน้ไม(้บาท/ไร่) 
- ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา(บาท/ไร่) 
-ค่าใชจ่้ายตลอดขั้นตอนการเพาะปลูก(บาท) 

50 
1×1 
85 
14 

1,504,700 
3 

1.93 
576 

4,100 
1,500 
560 
680 

4,510,474 

50 
1×1 
85 
14 

750,000 
3 

1.93 
235 

4,100 
1,500 
560 
680 

2,252,000 
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ขั้นตอน รายละเอยีด ระบบหม้อไอน า้ ระบบแกสซิฟิเคชัน 
การแปรรูป - ราคาเคร่ืองหัน่ไม(้บาท/เคร่ือง) 

- จ านวนเคร่ือง (เคร่ือง) 
- ค่าลงทุนเคร่ืองหัน่ไม(้บาท) 
- อตัราการบริโภคน ้ามนัเช้ือเพลิง(liter/hr) 
- ค่าลานตากไม(้บาท) 
- ค่าใชจ่้ายดา้นเช้ือเพลิง(บาท/l) 
- ค่าด าเนินการในการบ ารุงรักษา(บาท/ปี) 
- ค่าใชจ่้ายตลอดขั้นตอนการแปรรูป(บาท) 

65,000 
2 

130,000 
4 

600,000 
27.59 

5% ของเงินลงทุน 
860,000 

65,000 
2 

130,000 
4 

600,000 
27.59 

5% ของเงินลงทุน 
860,000 

การผลิตไฟฟ้า - ก าลงัผลิตไฟฟ้า(kW) 
- จ  านวนไมท่ี้ตอ้งใช้(ton/yr) 
- ประสิทธิภาพรวมของระบบ (%) 
- ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง(MJ/kg) 
- ราคาระบบผลิตไฟฟ้า(บาท) 
- ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา(บาท/ปี) 
- ค่าใชจ่้ายตลอดขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า(บาท) 

50 
20 
7.2 

12.3 
4,500,000 

5% ของเงินลงทุน 
4,500,000 

50 
11 
12 

12.3 
5,536,000 

5% ของเงินลงทุน 
5,536,000 

ราคาตน้ทุนไฟฟ้าท่ีผลิต(บาท/kW-hr) 5.61 4.41 
 
  เน่ืองจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชเ้ทคนิคแก๊สซิฟิเคชนัมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบท่ีใช้
กงัหันไอน ้ าเกือบสองเท่า   ส่งผลให้ปริมาณไมท่ี้ใชล้ดลงคร่ึงหน่ึง   ตน้ทุนการผลิตในส่วนของขั้นตอน
การเพาะปลูกจึงต ่ากว่ากงัหันไอน ้ า  ราคาระบบแก๊สซิฟิเคชนัท่ีพิจารณามีค่าสูงกว่าระบบกงัหันไอน ้ า
เล็กนอ้ย     แต่ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายในการจดัการเพาะปลูกของระบบกงัหนัไอน ้ าใชม้ากกวา่จึงท าให้ราคาตน้ทุน
การผลิตของระบบแก๊สซิฟิเคชนัมีค่านอ้ยกวา่ถึงร้อยละ 16  ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 8.3 
 

ตารางท่ี 8.3 ราคาตน้ทุนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบแก๊สซิฟิเคชนัท่ีก าลงัการ
ผลิต 50 kW ประสิทธิภาพรวมของระบบ 12% 

ขั้นตอน ต้นทุน หน่วย ร้อยละ 
1.ขั้นตอนการการเพาะปลูก 1.76 บาท/kWh 40.01 
2.ขั้นตอนการแปรรูป   0.77 บาท/kWh 17.41 
3.ขั้นตอนการการผลิตไฟฟ้า 1.88 บาท/kWh 42.57 
ราคารวมในการผลิตไฟฟ้า 4.41 บาท/kWh 100 
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 ทั้งน้ีหากพิจารณาราคาตน้ทุนราคาไฟฟ้าท่ีผลิตไดแ้ยกตามแต่ละขั้นตอน   ตน้ทุนส่วนใหญ่เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของการผลิตไฟฟ้า   เกิดจากราคาเคร่ืองจกัรท่ีมีราคาสูงและค่าใชจ่้ายในการเพาะปลูกเป็น
ส่วนใหญ่ 
 
8.3 ความเป็นไปได้ในการเพิม่ประสิทธิภาพของระบบ โดยการน าความร้อนเหลือทิง้จากเคร่ืองยนต์กลับมา
ใช้ 
 จากหวัขอ้ท่ี 8.2 ผลการประเมินตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบแก๊สซิฟิเคชนัท่ีก าลงัการผลิต    50 
kW  พบวา่ราคาตน้ทุนในการผลิตเท่ากบั 4.41 บาท/kWh  ซ่ึงราคาตน้ทุนค่อนขา้งสูง  ดงันั้นทางคณะผูว้จิยั
จึงไดพ้ิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยการน าความร้อนเหลือทิ้งจากเคร่ืองยนต(์650°C) กลบัมาใช้
เพื่ออบผลผลิตทางการเกษตรเน่ืองจากในเขตภาคเหนือมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีนิยมน ามาแหง้หลายชนิด
เช่น สมุนไพร   ล าไย   ล้ินจ่ี   ใบยาสูบ ฯลฯ   โดยการน าความร้อนเหลือทิ้งมาใชแ้ทนน ้ามนัเช้ือเพลิง และ
แก๊สปิโตรเลียมเหลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

รูปท่ี 8.3 การใชป้ระโยชน์จากความร้อนทิ้งจากไอเสียเคร่ืองยนตส์ าหรับกระบวนการอบแหง้ 
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 คณะผูว้จิยัใคร่ขอน าเสนอตวัอยา่งของการใชป้ระโยชน์จากไอน ้า ในกระบวนการอบแหง้ล าไย ซ่ึง
จากการศึกษาของ อติพงศ ์และคณะ [8] พบวา่การอบแห้งล าไยทั้งผล มีตน้ทุนพลงังานจากแก๊สปิโตรเลียม
เหลว 1.67 บาท/kg ล าไยสด โดยอุณหภูมิของอากาศร้อนท่ีใชอ้บแหง้ล าไยคือ 80 ºC ปริมาณลมร้อนเฉล่ียท่ี
ใช ้0.000375 kg/s /kg ล าไยสด เม่ือน าตวัเลขน้ีมาใชใ้นการค านวณประมาณค่าปริมาณล าไยท่ีสามารถน ามา
อบแหง้โดยใชค้วามร้อนทิ้งน้ีไดพ้บวา่สามารถอบแหง้ล าไยไดม้ากท่ีสุด ประมาณ  19,683.93  kg ล าไยสด 
ในระยะเวลา 1 ปีฤดูกาลเก็บผลและแผนการอบ  จะมีระยะเวลาประมาณ  120 วนั ตามฤดูการเก็บผลล าไย 
โดยการอบแหง้แต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 4 วนั ท าใหส้ามารถอบล าไยได ้  30 คร้ัง/ในช่วงเวลานั้น  
เทียบเท่ากบัปริมาณล าไยอบแหง้ท่ีสามารถผลิตได ้   590,571.97 kg/ปี   และหากสามารถขยายการใชค้วาม
ร้อนท่ีเหลือน้ีออกไปอีกใหม้ากกวา่ช่วงฤดูกาลของล าไย  เพื่ออบผลิตผลทางการเกษตรกรรมอ่ืน ๆ เช่น 
ยาสูบ ในสถานะเดียวกนั ซ่ึงสามารถประมาณการไดด้งัน้ีคือในระยะเวลา 1 ปีฤดูกาลเก็บเก่ียวใบยาสูบมี
ระยะเวลา  180 วนั  สามารถอบแหง้ได ้ 14,000 kg/คร้ัง  ระยะเวลาในการอบแหง้แต่ละคร้ัง 5 วนั โดยใช้
พลงังานความร้อนท่ีตอ้งใหก้บัระบบ 320 kW  ท าใหส้ามารถอบแหง้ได ้ 36 คร้ัง  เทียบเท่ากบัปริมาณใบ
ยาสูบ ปริมาณใบยาสูบท่ีสามารถอบแหง้ไดใ้นแต่ละปีคือ 486,831.32 kg  หากสามารถรับจา้งอบแหง้ล าไย
และใบยาสูบในอตัราเฉล่ียประมาณ 2 บาท/kg จะมีรายไดจ้ากการอบแหง้ล าไยและใบยาสูบจ านวน 
2,154,698.58 บาท/ปี   ทั้งน้ีจะตอ้งลงทุนติดตั้งโรงอบแหง้เพิ่มอีกจ านวน 2 ห้อง คิดราคาจา้งเหมาลงทุน 
1,400,000 บาท (ราคาเหมาจา้งพร้อมติดตั้ง 700,000 บาท/หอ้ง)         ท าใหร้าคาตน้ทุนเพิ่มข้ึนเป็น  5.19 
บาท/kWh (ประเมินจากพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได)้  หากมีการน าความร้อนจากไอเสียมาใชท้ั้งหมดจะมีรายได้
จากการอบผลผลิตทางการเกษตร 5.47 บาท/kWh และเม่ือรวมกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 3.10 บาท/kWh  
จะมีก าไรสุทธิ  3.38 บาท/kWh   อยา่งไรก็ตามการน าเอาความร้อนทิ้งกลบัมาใชอ้าจจะท าไม่ไดท้ั้งหมด 
คณะผูว้จิยัจึงไดท้  าการค านวณหาตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าชุมชนสามารถด าเนินการเอา
ความร้อนทิ้งกลบัมาใชใ้หม่ท่ีร้อยละต่างๆ โดยรายไดท่ี้ไดจ้ากการอบแหง้น้ียงัใชอ้ตัราเดียวกบัรายไดจ้าก
การรับจา้งอบ (2 บาท/kWh) ผลการค านวณ แสดงในรูปของก าไรสุทธิ(ก าไรสุทธิ=รายไดจ้ากการอบ+
รายไดข้ายไฟ-ตน้ทุนไฟฟ้า(รวมค่าติดตั้งหอ้งอบ) ส าหรับโรงไฟฟ้าขนาดก าลงัผลิต 50 kWe ส าหรับรอบตดั
ฟัน  3 ปี  โรงไฟฟ้าชุมชนมีสัดส่วนการน าความร้อนทิ้งไปใชป้ระโยชน์ไม่ต ่ากวา่ 0.30 ส าหรับโรงไฟฟ้า
ชุมชนขนาด 50 kWe เทียบเท่ากบัปริมาณล าไยท่ีตอ้งน ามาอบไม่นอ้ยกวา่ 177,155.39 kg/ปี และตอ้งอบใบ
ยาสูบ 146,046.40 kg/ปี 
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รูปท่ี 8.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนการน าความร้อนไปใชป้ระโยชน์จากการผลิตไฟฟ้า 
             ดว้ยระบบแก๊สซิฟิเคชนักบัราคาตน้ทุนผลิตไฟฟ้าสุทธิ 50 kWe ท่ีรอบตดัฟัน 3 ปี 
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บทที ่9 
การประเมนิพลงังานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

 
สืบเน่ืองจากปัจจุบนัราคมน ้ ามนัดิบ (Crude oil) ในตลาดโลกไดข้ยบัตวัสูงข้ึน และปริมาณ

ส ารองมีแนวโน้มลดลง ประเทศไทยซ่ึงตอ้งน าเขา้น ้ ามนัจึงได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลงังาน
โดยตรง ดงันั้นรัฐบาลจึงไดมี้นโยบายท่ีจะส่งเสริมให้มีการใช้พลงังานทดแทนอย่างจริงจงั เพื่อลด
ปริมาณการพึ่งพาพลงังานน ้ามนั และถ่านหิน   ซ่ึงในปัจจุบนัมีหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐบาลได ้สนอง
ต่อนโยบายของรัฐ ท่ีจะพฒันาใชพ้ลงังานทดแทนในรูปต่าง ๆ เช่น พลงังานจากชีวมวล อนัไดแ้ก่  เศษ
วสัดุการเกษตร เช่น กากออ้ย กะลา ใย และทะลายปาล์ม  แกลบและไมโ้ตเร็ว (Fast-growing Tree) เป็น
พืชประเภทหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการท่ีจะน ามาผลิตเป็นพลงังานได ้เน่ืองจากไมโ้ตเร็วเป็นพืชท่ีสามารถ
เจริญเติบโตไดดี้ในแทบทุกสภาพพื้นท่ี  ใช้น ้ านอ้ย  สามารถเร่ิมตดัใช้งานได ้ในระยะสั้น  และให้ผล
ผลิตต่อพื้นท่ีสูง ดงันั้นจึงเหมาะสมท่ีจะน ามาผลิตเป็นเช้ือเพลิงทดแทนเช้ือเพลิงจากฟอสซิลในพื้นท่ี
ชนบท  เพื่อเพิ่มศกัยภาพและพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื   

อีกทั้งในปัจจุบนัทัว่โลกได้ตระหนกัถึงปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนท่ีนับวนัยิ่งทวีความ
รุนแรงและส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วจึงไดมี้การสร้างแนวทางความร่วมมือในแกไ้ขปัญหา  เช่น พีธี
สารเกียวโต (Kyoto Protocol) ท่ีมีเป้าหมายการลดปริมาณแก๊สท่ีก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์เรือนกระจกของ
ประเทศอุตสาหกรรม หรือ ส่งเสริมให้ลดการปล่อยในประเทศอ่ืน [1]   ดงันั้นเพื่อให้การพฒันา
เทคโนโลยีทางด้านพลงังานให้เป็นไปอย่างย ัง่ยืนและเหมาะสม จึงควรท่ีจะตระหนกัและพิจารณาถึง
ปัจจยัทางดา้นผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัปัจจยัทางดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงหากจะกล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถครอบคลุมการประเมินในทุก ๆ ขั้นตอน/กระบวนการ 
ตั้งแต่การออกแบบ การสกดัวตัถุดิบ การผลิต  การขนส่ง  การใชง้าน รวมทั้งการก าจดั การประเมินวฏั
จกัรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) จดัไดว้่าเป็นเคร่ืองมือ/แนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับกนัอยา่ง
แพร่หลายในปัจจุบนั ดงันั้นเพื่อให้การประเมินศกัยภาพและความเป็นไปไดข้องการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากไมโ้ตเร็วเป็นไปอยา่งย ัง่ยืน ในโครงการวิจยัน้ีจึงจะน าหลกัการของ LCA มาประเมินผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนเปรียบเทียบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการผลิตไฟฟ้า
จากแหล่งพลงังานอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุด และเป็นการพฒันาพลงังานท่ีเหมาะสมต่อไป โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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9.1 การประเมินวฏัจักรชีวติ (LCA) 
9.1.1  สาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้อง 

อภิชาติ  เช่ียววานิช (2546)  ท าการประเมินวฏัจกัรชีวิตและวิเคราะห์ตน้ทุนเอ็กเทอร์
นลัลิตี ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ เปรียบเทียบกบัการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล  โดย
การค านวณเปรียบเทียบผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยวิธี Numerical Environmental Total 
Standards [NETS] และโปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro ประกอบการพิจารณาตน้ทุนท่ีเกิดจาก
ผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัตน้ทุนทางการตลาด 

ผลการศึกษาแสดงดงัตารางท่ี 9.1 พบว่า พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตจากแก๊สชีวภาพมีค่า
ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และตน้ทุนเอก็เทอร์นลัลิตีนอ้ยกวา่พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้
จากโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงฟอสซิล 

 

ตารางท่ี 9. 1 ผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และตน้ทุนเอก็ซ์เทอร์นลัลิตีของพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีผลิตจากแก๊สชีวภาพ กบัพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตจากเช้ือเพลิงฟอสซิล [2] 

แหล่งผลิตพลงังานไฟฟ้า 

ค่าผลกระทบทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ตน้ทุนเอก็ซ์เทอร์นลัลิตี  

(บาท/kWh/) 
วธีิการ [NETS] 
([NETS]/kWh.) 

โปรแกรม SimaPro 
(Pt./kWh.) 

1. แก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร 0.00077-0.00086 0.060-0.064 2.974-3.160 
2. เช้ือเพลิงฟอสซิล 0.00150 0.00104 6.212 

 

Tim  Grant (2000)   จดัท าบญัชีรายการตลอดวฏัจกัรชีวิต (LCI) ของการผลิตความ
ร้อนและการผลิตไฟฟ้า ในประเทศออสเตรเลีย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การพฒันาขอ้มูล LCA ภายใประเทศ   ขอ้มูลในงานวิจยัไม่ไดเ้กิดจากการตรวจวดั (สารขาเขา้)
Inputs/สารขาออก(Outputs)  ทีีี ่ เกิดข้ึนจริง เพียงอยา่งเดียว  แต่ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลท่ีมี
อยูแ่ลว้ภายในประเทศ และขอ้มูล LCI ของประเทศอ่ืนๆ เป็นท่ียอมรับมาประกอบเพิ่มเติม   

Anugerah Widiyanto (2002)   ศึกษา LCA  และ LCC  ของระบบผลิตไฟฟ้าแบบต่างๆ 
ในประเทศญ่ีปุ่น โดยการค านวณค่าภาระทางส่ิงแวดลอ้มดว้ยวิธี [NETS]   ผลการศึกษาแสดง
ดงัรูปท่ี 9.1  ซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบค่าภาระทางส่ิงแวดลอ้ม (Eco-Load) ของโรงไฟฟ้าแบบ
ต่างๆ  

Nicoletti Giuseppe Martino et al. (2002)   ประเมินวฏัจกัรชีวิตเพื่อเปรียบเทียบการ
ผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบเซลล์แสงอาทิตย ์กบัระบบ Gas Turbine Combined Cycle ซ่ึงพบวา่ LCA 
จะช่วยลดปัญหาการเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าท่ีมีเทคโนโลยีต่างกนั ระหว่างการผลิตไฟฟ้า
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จากแหล่งพลงังานทดแทนกบัระบบท่ีใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลได ้เน่ืองค่าภาระทางส่ิงแวดลอ้มจะ
ถูกประเมินออกมาในเชิงปริมาณหรือเป็นตวัเลขท่ีชดัเจน 

ในประเทศองักฤษไดมี้การน าชีวมวลไปเผาร่วมกบัถ่านหินในโรงไฟฟ้าถ่านหิน (Co-
firing of biomass) การผสมชีวมวลลงไปเล็กน้อยช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์และยงัไดก้ าลงัการผลิตไฟฟ้าเท่าเดิม แต่ยงัส่งผลให้ท าให้ระบบการเผามี
ประสิทธิภาพสูงกวา่โรงไฟฟ้าท่ีออกแบบมาเพื่อการเผาถ่านหินอยา่งเดียว   โดยผสมชีวมวลลง
ในระบบบดถ่านหิน ซ่ึงจากการทดสอบพบวา่สามารถใส่ชีวมวลลงไปไดป้ระมาณ 5-10% โดย
น ้ าหนกัของเช้ือเพลิง  ส่งผลให้การปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
และไนโตรเจนไดออกไซด์มีปริมาณท่ีลดลง  เม่ือเทียบกบัโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพียง
อยา่งเดียว [6]  แสดงรายละเอียดดงัรูป  9.2   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.1.2 ทฤษฏีการประเมินวฏัจักรชีวติ 
การประเมินวฏัจกัรชีวิตเกิดข้ึนคร้ังแรกเน่ืองมาจากการเกิดวิกฤตการณ์ดา้นพลงังาน 

ในช่วงปี ค.ศ. 1970  ซ่ึงวิธีการน้ี ในช่วงแรก ถูกเรียกวา่  Resource and Environmental profile 
Analysis (REPA) [7]  และจากนโยบายการประหยดัพลงังานของประเทศต่างๆ ส่งผลให้เกิด
การปลูกจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัประชาชน การศึกษา LCA จึงถูกพฒันาข้ึนควบคู่ไปกบั
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รูปท่ี 9. 1 ค่าภาระทางส่ิงแวดลอ้ม (Eco-Load) ของโรงไฟฟ้าแบบต่างๆ ในประเทศญ่ีปุ่น 
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แนวคิดท่ีตอ้งการวิเคราะห์การใช้พลงังานของภาคอุตสาหกรรมแต่ละประเภทอย่างละเอียด  
ต่อมาการศึกษา LCA ได้ขยายไปถึงการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ รวมทั้งการวิเคราะห์
ผลกระทบจากการแพร่มลพิษและของเสียท่ีเกิดข้ึนดว้ย   การศึกษา LCA อยา่งจริงจงัเร่ิมชดัเจน
ข้ึนในปี ค.ศ. 1980 เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 2 ประการ คือ (1) รัฐบาลของประเทศ
ต่างๆ เร่ิมน าผลการจากการศึกษา LCA ไปใช้มากข้ึน  และ(2) มีการพฒันาวิธีการวิเคราะห์
ผลกระทบของผลิตภณัฑ์ เพื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาท่ีส่งผลในแต่ละดา้น  เช่น 
ปัญหาโลกร้อนข้ึนและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9. 2  ปริมาณสารมลพิษต่าง ๆ ท่ีปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าท่ีใชถ่้านหินเพียงอยา่ง 
เดียวเปรียบเทียบกบัโรงไฟฟ้าท่ีใชถ่้านหินผสมพลงังานชีวมวล 14% โดยน ้าหนกัของ 
เช้ือเพลิง 

                  (ท่ีมา: Energy World, February 2006, p 14-15.) 
 

ส าหรับประเทศไทย ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI)  สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 
(TEI) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ท าการเผยแพร่ความ รู้ เ ก่ี ยวกับ LCA เข้า สู่
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  เน่ืองจากองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ย
มาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ไดก้ าหนด  LCA เป็นส่วน
หน่ึงในอนุกรมมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ชุดมาตรฐาน  ISO วา่ดว้ยการประเมินวฏัจกัร
ชีวิต  เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผูป้ระกอบการพฒันาระบบ ไปสู่มาตรฐานสากล การก าหนด
มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองส าคญัระดบัโลกซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
แข่งขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจะมีผลกระทบ
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ต่อการด าเนินธุรกิจ  อีกทั้งมาตรฐานดงักล่าวยงัได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย  และเป็น
กลไกส าคญัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และเกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื        

หากจะกล่าวถึง ความหมายของ  LCA  นั้นคือ  เป็นเคร่ืองท่ีใช ้กระบวนการวิเคราะห์
และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดช่วงชีวิต  เร่ิมตั้งแต่การสกดั
หรือการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภณัฑ ์
การน ากลบัมาใช้ใหม่หรือการแปลงสภาพ และการจดัการเศษซากของผลิตภณัฑ์ท่ีหมดอาย ุ 
หรืออาจกล่าวไดว้า่ LCA จะมีการพิจารณาผลิตภณัฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมี
การระบุถึงปริมาณพลงังานและวตัถุดิบท่ีใช้ รวมทั้งของเสียท่ีมีการปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  
ทั้ งน้ีเพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการหาวิธีปรับปรุงผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการ เพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด  โดยการท า LCA ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอนหลกัตามมาตรฐาน 
ISO 14040  ซ่ึงไดท้  าการปรับปรุงล่าสุดเม่ือปี 2006  [8] แสดงดงัรูปท่ี  9.3 

 

 
 

รูปท่ี 9. 3 แผนภูมิแสดงขอ้ก าหนดในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040:2006 
 
9.1.3  ขั้นตอนการด าเนินงานการศึกษา  LCA    

ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา LCA แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 
ก.1   การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษา LCA นั้น ขั้นตอนแรกจะตอ้งทราบวา่อะไรคือส่ิงท่ีจะท าการศึกษา 
และจะท าการศึกษาอยา่งไร ซ่ึงผลจากการศึกษาจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ไดม้ากน้อย

การก าหนดเป้าหมายและ
ขอบเขต(ISO14041) 

การวิเคราะห์เพื่อจดัท า
บญัชีรายการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  (ISO14041) 

การประเมินผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  (ISO14042) 

 
 
 
การแปลผลและการ
ประเมินเพื่อปรับปรุง
ผลิตภณัฑ ์   
(ISO14043) 

-ออกแบบ/พฒันา/
ปรับปรุงผลิตภณัฑใ์ห้
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- วางแผนกลยทุธ์เพื่อการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์
- ก าหนดนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
- ประชาสมัพนัธ์ดา้น
ตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
-ฉลากส่ิงแวดลอ้ม 
-อ่ืน ๆ  
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เพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับการก าหนดขอบเขตและเป้าหมายของการศึกษา โดย LCA 
สามารถน าไปใชก้บัเป้าหมายหลกัๆ ของการศึกษาวจิยัท่ีมีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพื่อ
พฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด เพื่อการวิเคราะห์ข้อดี 
ขอ้ดอ้ยของผลิตภณัฑ์, เพื่อการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ หรือเพื่อการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์
แต่ละชนิด   

การก าหนดหน้าท่ี และหน่วยของผลิตภณัฑ์  (Functional Unit) ส าหรับการ
ประเมินวฏัชีวิต เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั เพราะเป็นการก าหนดความละเอียด
ของการประเมิน และยงัมีส่วนส าคญัในกรณีท่ีตอ้งการให้เกิดการเปรียบเทียบระหวา่ง
ผลิตภณัฑ์อีกดว้ย เน่ืองจากในการเปรียบเทียบระหวา่งผลิตภณัฑ์นั้น เราจ าเป็นจะตอ้ง
ก าหนดหนา้ท่ีและหน่วยของผลิตภณัฑ์ให้ตรงกนัเพื่อให้สามารถเกิดการเปรียบเทียบ
ข้ึนได้  เช่น ในการท า LCA ของการผลิตพลงังานไฟฟ้า มกัจะก าหนดหน่วยของ
ผลิตภณัฑ์เป็น กิโลวตัต์-ชัว่โมง (kWh) เพื่อท่ีจะสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ระหว่าง
การผลิตพลงังานไฟฟ้า จากแหล่งพลงังานต่างชนิดกนั ให้ผลกระทบแตกต่างกนัมาก
นอ้ยบา้งใด  
ก.2   การจดัท าบญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

การเก็บขอ้มูลเพื่อท าบญัชีรายการนบัเป็นขั้นตอนท่ียุ่งยากและเสียเวลามาก
ท่ีสุดในการประเมินวฏัจกัรชีวิตและเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากท่ีสุดในท า LCA ดว้ย 
เพราะ ความถูกตอ้งของการประเมิน จะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลเหล่าน้ี ปัจจุบนั มาตรฐาน ของ
วิธีการเก็บขอ้มูล  ยงัมีความไม่แน่นอน แต่สามารถท าไดง่้ายตามจุดประสงคข์องการ
วิเคราะห์บัญชีรายการด้านส่ิงแวดล้อม คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการต่างๆ ตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นขั้นตอนของการก าหนด
เป้าหมายและขอบเขต และค านวณเพื่อหาจ านวนสารขาเขา้ (Inputs) และสารขาออก 
(Outputs) ของระบบผลิตภณัฑ์ (Product  System) ซ่ึงสารขาเขา้และสารขาออกท่ีได้
เหล่าน้ี ได้แก่ การใช้ทรัพยากร  การใช้พลงังาน และการปล่อยสารออกสู่อากาศ น ้ า 
และดิน ซ่ึงผงัการจดัท าบญัชีรายการของระบบแสดงไดด้งัรูปท่ี 9.4    การเก็บขอ้มูล
ควรอยู่ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย และควรจะประกอบดว้ยรายละเอียดของกระบวนการ
ผลิต ผงัการไหลของกระบวนการ และลกัษณะของขอ้มูล เช่น คุณภาพ แหล่งท่ีมา และ
ขอ้จ ากดัของขอ้มูล  เป็นตน้ 
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รูปท่ี 9. 4  แผนภูมิแสดงขอ้ก าหนดในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040:2006 

ก.3   การประเมินผลกระทบตลอดวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ์ 

การประเมินผลกระทบตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ หรือ LCA เป็นการ
ค านวณเพื่อแปลงขอ้มูลบญัชีรายการท่ีไดจ้ากการรวบรวมปริมาณสารขาเขา้และสาร
ขาออกของระบบผลิตภณัฑ์  จากขั้นตอนการวิเคราะห์บญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ใหอ้ยูใ่นรูปของผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชอ้ธิบายค่าความสามารถในการก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นใดบา้ง ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงชีวิตและตลอดวฏัจกัร
ชีวิตของผลิตภณัฑ์   โดยมาตรฐานของ LCA  ตามอนุกรม ISO 14042 ก าหนดวิธีการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มออกเป็น  2  ขั้นตอนหลกัคือ การจ าแนกขอ้มูลในบญัชี
รายการใหเ้ขา้อยูใ่นกลุ่มผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการแปลงขอ้มูลดงักล่าวให้เป็น
ค่าความสามารถในการก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 การจ าแนกข้อมูลในบัญชีรายการ (Classification)   
ในขั้นตอนน้ี ข้อมูลสารเข้าสารออกในบญัชีรายการด้านส่ิงแวดล้อมของ

ระบบผลิตภณัฑ์ จะถูกจ าแนกให้เขา้ อยู่ในกลุ่มผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถ
จ าแนกเป็นกลุ่มของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้โดยดูจากความสัมพนัธ์ของสารเขา้
และสารออกท่ีเป็นสาเหตุของผลกระทบส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซค ์ 
สามารถก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อนและเกิดฝนกรด ดงันั้นการจ าแนกดงักล่าวให้เขา้อยูก่บั
กลุ่มผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใด ต้องพิจารณาว่า ผูท้  าการประเมินพิจารณาข้ึน
ผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้ม  หรือว่าพิจารณาผลกระทบต่อเน่ืองจากผลกระทบ
อีกอย่างหน่ึง  หากจะพิจารณาพิจารณาผลกระทบต่อเน่ือง ไม่ควรจ าแนกซ ้ า 
ตวัอย่างเช่น ภาวะโลกร้อนและฝนกรดท่ีมีสาเหตุมาจากการปลดปล่อยซัลเฟอร์ได
ออกไซด์สู่อากาศ สามารถท าให้เกิดการสูญเสียทางดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ
ไดด้ว้ย  

 การแปลงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นค่าความสามารถในการก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Characterization)    

ระบบ/
กระบวนการ 

วตัถุดิบ 

พลงังาน 

ผลิตภณัฑ ์
ของเสีย 
มลพิษ 
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หลงัจากจ าแนกขอ้มูลในบญัชีรายการเขา้อยูใ่นกลุ่มผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
แลว้  ขั้นตอนน้ีจะท าการแปลงขอ้มูลปริมาณสารขาเขา้และขาออกในกลุ่มผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมเดียวกันให้อยู่ในรูปค่าความสามารถในการก่อให้เกิดกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ในรูปตวัช้ีวดัตามหน่วยมาตรฐานท่ีไดจ้ากการเทียบค่าความสามารถใน
การก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของสารดงักล่าวกบัสารอา้งอิง พื้นฐาน เรียก
กวา่  Equivalent หรือ   Characterization   Factors   โดยค านวณจากโมเดลท่ีอธิบาย
กลไกทางฟิสิกส์- เคมีและวิถีทางของสารมลพิษในส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  โดยมีขั้นรายละเอียดดงัน้ี เช่น 
สารท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนข้ึนจะถูกค านวณให้อยูใ่นหน่วยของ CO2 – equivalent 
เป็นตน้  ค่าศกัยภาพผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในแต่ละชนิดของผลกระทบ สามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการ  

 

EPj  =   (Qi  EFij )                                           (9.1) 
 

โดย  EPj (Environmental Impact Potential)  คือ ค่าศกัยภาพผลกระทบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับผลกระทบ j ใดๆ 
Qi (Quantity of Substance)  คือ ปริมาณสารมลภาวะ i ท่ีถูกปล่อยออกมา 
EFij  (Equivalency Factor)  คือ ค่าเทียบเท่าของสาร i  ท่ีท  าให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม j  แสดงดงัตารางท่ี 9.2 
 การเทียบค่าความสามารถในการก่อให้เกดิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

(Normalization)   
 คือ  การเทียบค่าความสามารถในการก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท า

ไดโ้ดยการเทียบขนาดของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑท่ี์ศึกษา กบัขนาด
ของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ  ขั้นตอนการหาความส าคญัของศกัยภาพ ของแต่
ละผลกระทบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของสังคมในภาพรวม  
โดยสามารถพิจารณาไดจ้าก 

 

Normalization=
ระดบัโลก  หรือ ภูมิภาค  ีับประเทศดลอ้มในระดระทบส่ิงแวขนาดของผลก

ท่ีศึกษางผลิตภณัฑ์งแวดลอ้มขอระทบต่อส่ิขนาดของผลก        (9.2) 
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 การให้น า้หนักของผลกระทบ  (Weighting)    
คือ  การใหน้ ้าหนกัความส าคญัของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน  ท าโดย

การเปรียบเทียบความส าคญัของผลกระทบแต่ละประเภทเรียกว่า  Weighting Factor 
(WF)  โดยเกณฑ์การก าหนดล าดบัความส าคญัของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อาจจะ
เป็นการเปรียบเทียบในเชิงของปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ซ่ึงใช้หลกัเกณฑ์การก าหนด
แตกต่างกนัข้ึนกบัปัจจยัท่ีผูด้  าเนินจดัท า LAC จะน ามาพิจารณา   ตวัอยา่ง ค่าท่ีไดจ้าก
การให้น ้ าหนกัผลกระทบแลว้จะมีหน่วยเป็น  Pt ซ่ึงเกิดจากผลกระทบท่ีตอ้งการจะ
รวม ค่าในกลุ่มผลกระทบต่าง ๆ ท่ีมีหน่วยต่างกนั เช่น ภาวะโลกร้อนมีหน่วยเป็น  kg 
CO2  ภาวการณ์ลดลงของชั้นบรรยากาศมีหน่วยเป็น kg CFC11  โดยหากพิจารณาเพื่อ
เปรียบเทียบกนั  ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีค่ากลางหรือ ค่าอา้งอิง เพื่อเป็นการแสดงจ านวน
เท่าของค่ากลาง จะสามารถรู้วา่ค่านั้น  มีค่ามากหรือนอ้ยกวา่ จะตอ้งท าการเปรียบเทียบ
กบัค่ากลาง หรือใชใ้นการเปรียบเทียบกนัในหน่วยเดียวกนัคือ ของ  Pt 
ตารางท่ี 9. 2 ตวัอยา่งค่า Equivalency Factor: EFij  ส าหรับกรณีภาวะโลกร้อนข้ึน 

Substance Formula 
GWP (100 years) 

g CO2 – eq / g  substance 

Carbon Dioxide CO2 1 

Methane CH4 251 

CFC11 CFCl3 4000 

CFC12 CF2Cl2 8500 

CFC113 CF2ClCFCl2 5000 

CFC114 CF2ClCF2Cl 9300 

CFC115 CF2ClCF3 9300 

Tetrachloromethane CCl4 1400 

HCFC22 CHF2Cl 1700 

HFC123 CF3CHCl2 93 

HFC124 CF3CHCFCl 480 

HFC134a CH2FCF3 1300 

HFC152a CHF2CH3 140 

Carbon Monoxide CO 2 

ท่ีมา :  Henrik Wenzel et. al. (1997) 
                                                 
1 จากฐานขอ้มูล IPCC FOURTH ASSESSMENT REPORT [2007] 
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อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการประเมินค่าในขั้นตอนของการ Normalization และ
ขั้นตอนของการ Weighting เป็นการประเมินท่ีอาศยัค่ามาตรฐานท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
พื้นท่ีแต่ละทอ้งถ่ินดงันั้นโดยส่วนใหญ่แลว้ถา้ตอ้งการเปรียบเทียบให้เป็นในแนวทาง
มาตรฐานเดียวกนัแลว้มกัจะท าการประเมินเพียงแค่ในส่วนของขั้นตอน Classification 
และ Characterization เท่านั้น   

ทั้งน้ีในปัจจุบนัเม่ือแนวคิดของ LCA ไดรั้บความสนใจกนัอย่างแพร่หลายจึง
ไดมี้การพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปพร้อมกบัการพฒันาฐานขอ้มูล ซ่ึงมีลกัษณะการใช้
งานท่ีไม่ซับซ้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท่ีโปรแกรม
เหล่าน้ีท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาสามารถท่ีจะท าการเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่ทัว่
โลกได ้ซ่ึงโปรแกรมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีหลายโปรแกรม เช่น GaBi ,   TEAM  และ 
SimaPro  เป็นตน้ 

ปัจจุบนัโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้โปรแกรมหน่ึง คือ โปรแกรม SimaPro 
ซ่ึงพฒันาโดยประเทศเนเธอร์แลนด์   โปรแกรมประกอบด้วย 2 ส่วนหลกัๆ คือ (1) 
ฐานขอ้มูลบญัชีรายการ และ (2) ขอ้มูลในการประเมินผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
โดยทั้ง 2 ส่วนไดมี้การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไวม้ากมาย ซ่ึงเหมาะสมกบัการ
ใชง้านในหลาย ๆ ดา้น     
 
ก.4   การแปลผลและการประเมินเพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑ์ 

การตีความและแปรผลการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ ์
ท าใหท้ราบวา่ช่วงใดในวงจรของชีวติผลิตภณัฑ ์ ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
มากท่ีสุด ความรุนแรงของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีมีนยัส าคญัสูงสุด รวมทั้งแหล่งท่ีมาของประเด็นปัญหาและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
นั้น ๆ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ จะน าไปสู่การวิเคราะห์ 
เพื่อปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทั้งน้ีการตีความ
และแปรผล ควรท าด้วยความระมัดระวงั และอยู่บนฐานของขอบเขตการศึกษา 
เป้าหมายวตัถุประสงค์   การศึกษาของการท า  LCA       หากการจดัท า LCA มี
วตัถุประสงคเ์พื่อจ าแนกแนวทางและคดัเลือกทางเลือกท่ีดีหรือเหมาะสมท่ีสุดในการ
ลดกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของผลิตภณัฑ์โดยรวม   ทั้งน้ีผูท่ี้จะน าขอ้มูลท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะเชิงส่ิงแวดล้อมของผลิตภณัฑ์ต้องมีความรู้
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงจะสามารถจ าแนก
ทางเลือกในการปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในการจดัการประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้น 
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ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยขั้นตอนการตีความ แปรผล และการวิเคราะห์ปรับปรุง
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มี 3 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่  การจ าแนกทางเลือกในการปรับปรุงดา้น
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นไปได ้ แลว้ด าเนินการวิเคราะห์ประเมินทางเลือกในการปรับปรุง
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม     เพื่อพิจารณาคดัเลือกทางเลือกในการปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้มให้
เหมาะสมท่ีสุด 

 
9.2   การประเมินวฏัจักชีวติของการผลติกระแสไฟฟ้าจากไม้โตเร็ว 

ส าหรับการประเมินวฏัจกัรชีวิตของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วในโครงการการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนมีวตัถุประสงค์หลัก 2 ประการด้วยกนัได้แก่ 1. เพื่อ
ประเมินหาสัดส่วนพลงังานโดยรวมท่ีตอ้งใชต่้อการผลิตกระแสไฟฟ้า 1 หน่วย หรือ 1 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 
(Heat Rate: MJ/kWh) 2. เพื่อประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสุทธิท่ีเกิดข้ึน โดยจะท าการศึกษา
เปรียบเทียบโรงไฟฟ้า  2 กรณีดว้ยกนั คือ กรณีโรงไฟฟ้าขนาด 25 kW และ กรณีโรงไฟฟ้าขนาด 50 kW  
โดยจะท าการประเมินในกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัแสดงในรูปท่ี 9.5 เร่ิมตั้งแต่กระบวนการ
เพาะปลูกไม้โตเร็วซ่ึงในท่ีน้ีไม้โตเร็วท่ีเลือกใช้ได้แก่กระถินยกัษ์ซ่ึงท าการปลูกในบริเวณสวนป่า 
(หลกัการในการเลือกชนิดไม ้วิธีการเตรียมพื้นท่ีและการเพาะปลูก ดงัรายละเอียดในบทท่ี 2) จากนั้น
เม่ือไมมี้ขนาดตามท่ีตอ้งการก็ท าการตดัและขนส่งไปยงับริเวณของโรงไฟฟ้า ณ บริเวณน้ีไมจ้ะถูกน ามา
แปรรูปให้มีขนาดเล็กลงพร้อมทั้งท าการอบไล่ความช้ืนเพื่อเพิ่มค่าความร้อนของไม ้(ดงัรายละเอียดใน
บทท่ี 4) เม่ือไดค้วามช้ืนท่ีเหมาะสมไมท่ี้แปรรูปแลว้ส่วนหน่ึงจะถูกน าไปเป็นเช้ือเพลิงส าหรับหมอ้ไอ
น ้าและอีกส่วนหน่ึงจะเก็บไวใ้นโรงเก็บเพื่อส ารองไวใ้ชต่้อไปหลงัจากนั้นไอน ้ าท่ีผลิตไดจ้ะถูกน าไปใช้
ขบักงัหนัท่ีต่อกบัชุดก าเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป  ซ่ึงนอกจากระบวนการท่ีกล่าวมาแลว้ใน
การศึกษาน้ีผลของกระบวนการก าจดัเศษวสัดุ วตัถุดิบและขยะต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนหลกัก็
จะถูกน ามาประเมินร่วมดว้ย  

ผลของการศึกษาท่ีไดจ้ากทั้ง 2 กรณีจะถูกน ามาเปรียบเทียบกบักรณีฐานซ่ึงไดแ้ก่การผลิตและ
ใชก้ระแสไฟฟ้าจากระบบสายส่งในปัจจุบนั 

 
9.2.1 การเกบ็รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการประเมินวฏัจักรชีวติ  

ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษารายละเอียดการท างานของกระบวนการ รวมถึงระบบและ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลชนิดและปริมาณของพลงังาน/วสัดุ/วตัถุดิบ/
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ ชนิดและปริมาณของมลพิษท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงขอ้มูล
ทางเทคนิคในกระบวนการและระบบต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการแปลงผลขอ้มูลและการประเมินผล
กระทบของการใช้กระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ากระบบสายส่งกบัการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจากไมโ้ต
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เร็ว โดยขอ้มูลท่ีท าการเก็บรวบรวมจะอาศยัทั้งฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้จากหน่วยงานต่าง ๆ และ 
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงอาศยัการเก็บข้อมูลจริงท่ีใช้แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลดังแสดง
ตวัอยา่งในตารางท่ี 9.3 จากนั้นน าขอ้มูลของทุกกระบวนการท่ีไดม้าจดัท าเป็นฐานขอ้มูลโดย
แบ่งฐานขอ้มูลออกเป็น 2  ส่วนคือ ฐานขอ้มูลของกระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ากระบบสายส่ง และ
ฐานขอ้มูลของกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจากไมโ้ตเร็ว ผลของการเก็บรวบรวมและจดัท าฐานขอ้มูล
เป็นดงัแสดงในตารางท่ี 9.4 – 9.11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9. 5 ผงัแสดงกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็ว 
 

 

ขั้นตอนการเพาะปลูก 
 

ขั้นตอนการแปรรูป 
 

ขั้นตอนการขนส่ง 

ขั้นตอนการอบไล่ความช้ืน 
กระบวนการขนส่ง 

 

ขั้นตอนการผลิตไอน ้ า 
 

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า 

วตัถุดิบ 
พลงังาน 
วสัดุ 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

 
 
 
 

พลงังานไฟฟ้า 
มลพิษ 
ขยะ  

ผลพลอยได ้
อ่ืน ๆ  

ไมท้่อน 

ไมท้่อนแปรรูป 

ไมท้่อนแปรรูป 

ไมท้่อนความช้ืน  x% 

ไอน ้า   

พลงังานไฟฟ้า  
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ตารางท่ี 9. 3  ตวัอยา่งตารางการเก็บขอ้มูลในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  7.4  ตารางเกบ็ข้อมูลในการประเมินวฏัจักรชีวติของการผลติไฟฟ้าจากไม้โตเร็ว

ข้อมูล 3

unit unit unit unit unit
กระบวนการเพาะปลูก

การใชส้ารเคมี ชนิดสารเคมี ปริมาตรผลผลิต ton /ไร่ ชนิดสารเคมี ค่าควาร้อนจ าเพาะ 16.8 GJ/ton ไม้ kg สารเคมี/ GJไม้ ประสิทธิภาพ boiler kg สารเคมี/GJsteam

ปริมาณสาร kg /คร้ัง m3 /ไร่ ปริมาณ kg/tonไม้ อตัราการไหลไอน ้า kg/s

พ้ืนท่ีเพาะปลูก ไร่ ปีท่ีตดัไม้ ปี อตัราการไหลเช้ือเพลิง kg/s

ความถ่ีการใส่ปุ๋ ย คร้ัง/ปี อุณหภูมิของไอน ้าป้อน C

ปริมาณปุ๋ ย kg/ไร่/ปี อุณหภูมิของไอน ้า C
ความดนัของไอน ้า bar

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้า kW ปริมาตรผลผลิต ton /ไร่ อุปกรณ์ ค่าควาร้อนจ าเพาะ 16.8 GJ/ton ไม้ MJelec/ GJ ประสิทธิภาพ boiler MJelec/ /GJsteam

ระยะใชง้าน hr/คร้ัง m3 /ไร่ ปริมาณไฟ kWh/ton ไม้ อตัราการไหลไอน ้า kg/s

ความถ่ีใชง้าน คร้ัง/ปี ปีท่ีตดัไม้ ปี 1 kWh MJ อตัราการไหลเช้ือเพลิง kg/s
พ้ืนท่ีเพาะปลูก ไร่ MJ/ton อุณหภูมิของไอน ้าป้อน C
ไฟฟ้าท่ีใช้ kWh/ไร่ อุณหภูมิของไอน ้า C

ความดนัของไอน ้า bar

การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง ชนิดเช้ือเพลิง ดีเซล ปริมาตรผลผลิต ton /ไร่ ปริมาณน ้ามนั liter/ ton ไม้ ค่าควาร้อนจ าเพาะ 16.8 GJ/ton ไม้ MJelec/ GJ ประสิทธิภาพ boiler liter/ GJsteam

ปริมาณ ลิตร/ไร่ m3 /ไร่ อตัราการไหลไอน ้า kg/s
พ้ืนท่ีเพาะปลูก ไร่ อตัราการไหลเช้ือเพลิง kg/s
ความถ่ีใชง้าน คร้ัง/ปี คุณสมบติัไอน ้า  T ,P
ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช้ ลิตร/ไร่

การใชน้ ้า แหล่งน ้า ปริมาตรผลผลิต ton /ไร่ liter/ kg ไม้ ค่าควาร้อนจ าเพาะ GJ/ton ไม้ liter/ GJ ประสิทธิภาพ boiler liter/ MJsteam

ปริมาณ ลิตร/ไร่ m3 /ไร่ อตัราการไหลไอน ้า kg/s
พ้ืนท่ีเพาะปลูก ไร่ อตัราการไหลเช้ือเพลิง kg/s
ความถ่ีใชง้าน คร้ัง/ปี คุณสมบติัไอน ้า  T ,P

ขยะจากกระบวนการ ประเภท ปริมาตรผลผลิต ton /ไร่ kg/ kg ไม้ ค่าควาร้อนจ าเพาะ GJ/ton ไม้ kg/ GJ ประสิทธิภาพ boiler kg/ GJsteam

ปริมาณ kg/ไร่ m3 /ไร่ อตัราการไหลไอน ้า kg/s
พ้ืนท่ีเพาะปลูก ไร่ อตัราการไหลเช้ือเพลิง kg/s
ความถ่ีใชง้าน คร้ัง/ปี คุณสมบติัไอน ้า  T ,P

กระบวนแปรรูป

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้า kW ปริมาตรผลผลิต ton /ไร่ MJelec/ kg ไม้ ค่าควาร้อนจ าเพาะ GJ/ton ไม้ MJelec/ GJ ประสิทธิภาพ boiler MJelec/ GJsteam

ปริมาณไม้ m3 m3 /ไร่ อตัราการไหลไอน ้า kg/s
ระยะใชง้าน hr อตัราการไหลเช้ือเพลิง kg/s
ความถ่ีใชง้าน คร้ัง/ปี คุณสมบติัไอน ้า  T ,P

กระบวนการขนส่ง

การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง ชนิดรถบรรทุก บรรทุก ton /ไร่ liter/ kg ไม้ ค่าควาร้อนจ าเพาะ GJ/ton ไม้ liter/ GJ ประสิทธิภาพ boiler MJelec/ GJsteam

ชนิดเช้ือเพลิง ระยะทาง km อตัราการไหลไอน ้า kg/s
ปริมาณเช้ือเพลิง ลิตร/เท่ียว อตัราการไหลเช้ือเพลิง kg/s

คุณสมบติัไอน ้า  T ,P

กระบวนการอบไล่ความช้ืน
วสัดุ ชนิดวสัดุ ปริมาณไมอ้บ kg/คร้ัง kg/ kg ไม้ ค่าควาร้อนจ าเพาะ MJ/kg ไม้ kg สารเคมี/ GJ ประสิทธิภาพ boiler kg สารเคมี/ GJsteam

ปริมาณวสัดุ kg ความถ่ีใชง้าน คร้ัง/ปี อตัราการไหลไอน ้า kg/s
อายกุารใชง้าน ปี อตัราการไหลเช้ือเพลิง kg/s

คุณสมบติัไอน ้า  T ,P

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้า kW ปริมาณไมอ้บ kg/คร้ัง MJelec/ kg ไม้ ค่าควาร้อนจ าเพาะ MJ/kg ไม้ MJelec/ GJ ประสิทธิภาพ boiler MJelec/ GJsteam

ปริมาณไม้ m3 ความถ่ีใชง้าน คร้ัง/ปี อตัราการไหลไอน ้า kg/s
ระยะใชง้าน hr อายกุารใชง้าน ปี อตัราการไหลเช้ือเพลิง kg/s

ข้อมูล 4Conversion factor3Conversion factor2รายละเอยีดข้อมูล ข้อมูล 2                

(*ป้อน sima pro)

ข้อมูลจากการส ารวจ Conversion factor1

การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง ชนิดเช้ือเพลิง ปริมาณไมอ้บ m3 /คร้ัง liter/ kg ไม้ ค่าควาร้อนจ าเพาะ MJ/kg ไม้ liter/ GJ ประสิทธิภาพ boiler MJelec/ GJsteam

(LPG) ปริมาณ kg/คร้ัง ความหนาแน่น kg/m3 อตัราการไหลไอน ้า kg/s
ความถ่ีใชง้าน คร้ัง/ปี อตัราการไหลเช้ือเพลิง kg/s

คุณสมบติัไอน ้า  T ,P

กระบวนการผลิตไอน า้
วสัดุ ชนิดวสัดุ ประสิทธิภาพ boiler kg / GJsteam

ปริมาณวสัดุ kg อตัราการไหลไอน ้า kg/s
เวลาท างาน hr/วนั อตัราการไหลเช้ือเพลิง kg/s
อตัรการป้อนเช้ือเพลิง kg/s คุณสมบติัไอน ้า  T ,P
ความถ่ีใชง้าน คร้ัง/ปี
อายกุารใชง้าน ปี

เช้ือเพลิงในการเผาไหมช้นิดเช้ือเพลิง (ชนิดไม)้ ประสิทธิภาพ boiler kg / GJsteam

ปริมาณเช้ือเพลิง kg อตัราการไหลไอน ้า kg/s
เวลาท างาน hr/วนั อตัราการไหลเช้ือเพลิง kg/s
ความถ่ีใชง้าน คร้ัง/ปี คุณสมบติัไอน ้า  T ,P
อายกุารใชง้าน ปี

กระบวนการผลิตไฟฟ้า
วสัดุ ชนิดวสัดุ

ปริมาณวสัดุ kg
เวลาท างาน hr/วนั
อตัรการไอน ้า kg/s
ความถ่ีใชง้าน คร้ัง/ปี
อายกุารใชง้าน ปี

ผลิตไฟฟ้า อตัราการไหลไอน ้า kg/s

คุณสมบติัไอน ้า  T ,P
เวลาท างาน hr/วนั
ความถ่ีใชง้าน คร้ัง/ปี
อายกุารใชง้าน ปี
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(1) ฐานขอ้มูลของกระแสไฟฟ้าจากระบบสายส่ง  
ตารางท่ี 9.4 เป็นขอ้มูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบนั (รวบรวม ณ ส้ินเดือน

เมษายน 2550) และแผนการใชเ้ช้ือเพลิงครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ขา้งหนา้ (ปี 2550 – 2564) ตาม
แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยซ่ึงจดัท าโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยก าลงั
ผลิตติดตั้งของระบบรวมมีทั้งส้ิน 27,788.5 MW ซ่ึงถา้จ าแนกตามประเภทของโรงไฟฟ้าจะสามารถแบ่ง
ก าลงัผลิตไดเ้ป็น โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 3,764.2 MW โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 9,666.6 MW โรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วม 12,806.0 MW โรงไฟฟ้ากงัหนัแก๊สและดีเซล 972.4 MW พลงังานทดแทน 279.3 MW 
และ สายส่งเช่ือมโยงไทย-มาเลเซีย 300.0 MW โดยโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงแต่ละชนิดมีการปล่อยมลพิษ
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ณ โรงไฟฟ้า (Direct Emission) ดงัแสดงตวัอยา่งในตารางท่ี 9.5 ส าหรับในส่วนของ
ขอ้มูลวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวมถึงขอ้มูลการขนส่งและกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น
ในการศึกษาน้ีจะอาศยัฐานขอ้มูลของโปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro Software ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียจากการเก็บ
ขอ้มูลของโรงไฟฟ้าในหลาย ๆ ประเทศทั้งในทวปียโุรป อเมริกา และเอเชีย  

 
(2) ฐานขอ้มูลของกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจากไมโ้ตเร็ว  

ฐานขอ้มูลการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนัคือส่วนของวสัดุท่ี
ใชใ้นการก่อสร้างระบบและโรงเรือนส าหรับกระบวนการต่าง ๆ อนัไดแ้ก่วสัดุส าหรับระบบห้องอบไม ้
ชุดตดัและแปรรูปไม ้ระบบหมอ้ไอน ้า/กงัหนั/เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและโรงเรือน โรงเก็บไม ้และลานตาก 
ส่วนของพลงังาน วตัถุดิบ สารเคมี และทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช ้มลพิษและขยะท่ีปล่อยออกมาจากแต่
ละกระบวนการ และส่วนของขอ้มูลทางเทคนิคและเง่ือนไขการประเมินท่ีเก่ียวขอ้งโดยผลของการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นดงัแสดงในตารางท่ี 9.6 – 9.11  

 
ตารางท่ี 9. 4 สัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบนัและแผนในอนาคต  

ชนิดเช้ือเพลิง 
ปริมาณพลงังาน
ของเช้ือเพลิง 

สดัส่วน (ร้อยละ) 
ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2564 

พลงัน ้ า - 6.1 8.2 9.0 9.7 
แก๊สธรรมชาติ /LNG 1.04 MJ/ft3 65.9 69.1 68.9 62.8 
น ้ามนัเตา 39.77 MJ/liter 5.1 3.8 0.1 0.1 
ดีเซล 36.42 MJ/liter  0.0 0.0 0.1 0.1 
ลิกไนต ์ 10.47 MJ/kg 11.9 9.9 7.1 5.3 
ถ่านหินน าเขา้ 26.37 MJ/kg 8.2 6.6 11.8 9.8 
ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2550) 
 

 



 9-15 

ตารางท่ี 9. 4 สัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบนัและแผนในอนาคต 
      (ต่อ) 

ชนิดเช้ือเพลิง 
ปริมาณพลงังาน
ของเช้ือเพลิง 

สดัส่วน (ร้อยละ) 
ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2564 

พลงังานทดแทน 
- แกลบ 
- ขยะ 

 
14.40 MJ/kg 
4.86 MJ/kg 

1.5 1.7 1.0 0.5 

SPP (รับซ้ือเพ่ิมเติม) - 0.0 0.0 1.6 2.4 
สายส่งเช่ือมโยงไทย – 
มาเลเซีย 

- 1.3 0.7 0.4 0.3 

นิวเคลียร์  - 0.0 0.0 0.0 9.0 
รวม  - 100 100 100 100 
ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2550) 
 

 

ตารางท่ี 9. 5 อตัราการปล่อยมลพิษ (Direct Emission) ของโรงไฟฟ้าในประเทศไทย  
ประเภทโรงไฟฟ้า
ตามชนิดเช้ือเพลิง 

อตัราการปล่อยมลพิษ (kg/kWh) 

CO2 CO N2O NOx NMVOC CH4 SO2 Dust 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 2.9E-01 4.5E-05 9.1E-06 1.3E-03 4.5E-06 3.5E-06 6.3E-04 8.4E-06 

โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า น ้ า มั น
เช้ือเพลิง 

1.4E-04 4.6E-08 7.0E-09 4.8E-07 8.1E-09 1.6E-09 2.2E-07 1.5E-07 

โรงไฟฟ้าแก๊ส
ธรรมชาติ 

4.2E-01 1.5E-04 1.2E-05 1.0E-03 3.0E-05 1.8E-05 2.6E-07 2.7E-05 

ท่ีมา: สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย (2003) 
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ตารางท่ี 9. 6 ชนิดและปริมาณของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างหอ้งอบไมจ้  านวน 1 หอ้ง  
 

 

ล าดบั รายการวตัถุ น ้าหนกั (kg) 

1 ทองแดง(แผง ติดครีบ) 58.20 

2 ท่อทองแดง 6.00 

3 ทอแดง (วาลล์น ้า) 0.50 

4 เหล็กกล่อง 1"x1"  13.87 

5 เหล็กรูปตวั I 211.56 

6 เหล็กกลม รองฐาน  22.72 

7 เหล็กกลม หมุนมอเตอร์ 31.04 

8 โซ่เหล็ก 3.00 

9 เหล็กทดรอบเกียร์ 2.00 

10 มอเตอร์ 1 hp (เหล็กหล่อ) 32.00 

11 เฟือง 5.50 

12 ตะแกรงเหล็ก 277.80 

13 โพลิเอทิลีน (polystlylene) 71.57 

14 โพลิคาร์บอนเนต (polycarbonate) 4.31 

15 พลาสติก 1.40 

16 ประเก็นยาง 6.48 

17 อลูมิเนียมผิวเปือกส้ม 0.17 

18 ท่ออลูมิเนียมฟอด์ย 8.00 

19 แผ่นอลูมิเนียม 36.16 

20 อลูมิเนียม 47.00 

21 อลูมิเนียมเส้น 0.71 

22 สงักะสี 5.48 

23 อลูมิเนียมฉาก 54.01  
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ตารางท่ี 9. 7 ชนิดและปริมาณของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างโรงเรือนของโรงไฟฟ้าจ านวน 1 โรง 

ล าดบั รายการวสัดุ น ้าหนกั(kg) 

1 เหล็กรูปตวั I 150x76x9x6                  410.40  

2 เหล็กรูปตวั C 4"x2"x3.2 mm.              1,123.20  

3 เหล็กรูปตวั C 3"x1.5"x3.2 mm.              1,038.00  

4 เหล็กกล่อง 2"x1"x3.2 mm.                  292.50  

5 เหล็กท่อด า 2"x3.2 mm.                  461.04  

6 เหล็กท่อด า 1"x3.2 mm.                  302.40  

7 เหล็กท่อด า 1.25"x3.2 mm.                  558.48  

8 เหล็กฉาก 1"x1"x5 mm.                    21.24  

9 เหล็กเส้นก่อสร้าง 2 หุน                  550.00  

10 เหล็กเส้นก่อสร้าง 3 หุน                    22.00  

11 ลอ้เหล็ก 4 น้ิว +ลูกปืน                      1.20  

12 เหล็กปลอก 2 หุน                    19.00  

13 เหล็กตระแกรงปูพื้น C 25x25              1,980.00  

14 เหล็กลวดผกู                  432.00  

15 เหล็กตาข่ายขนาด 2"x2" (2x10m)                  350.00  

16 เหล็กกลอนประตู                      0.30  

17 เหล็กแผน่ 250x250 cm x15 mm                    30.00  

18 เล็กแผน่ 200x100 cm x8 mm                    12.00  

19 บุชประคอประตู dia. 1.5"                      0.24  

20 บุชกลอนประตู                       0.40  

21 หลงัคาเหล็ก 0.73x0.3 mm              7,102.00  

22 สกรูยดึหลงัคา                    32.50  

23 อลูมิเนียมครอบจัว่ 2.1 เมตร                    15.75  

24 ลวดเช่ือมเหล็กเหนียว 3.2 mm                      3.60  

25 ลวดเช่ือมเหล็กเหนียว 3.2 mm                      3.60  

26 สกรู 3 หุน                      0.20  
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ล าดบั รายการวสัดุ น ้าหนกั(kg) 

27 ตะปู 3"                       2.00  

28 ตะปู 1.5"                       2.00  

29 สีเทากนัสนิม                    10.00  

30 สีน ้ามนัเทาเขม้                    15.00  

31 สีน ้ามนัสีเหลืองส้ม                    45.00  

32 สีน ้ามนัสีครีม                    45.00  

33 สีน ้ารองพื้นปูนใหม่                      5.00  

34 สีน ้าทาภายนอก-ภายใน สีครีม                    10.00  

35 น ้ามนัสน                    10.00  

36 คอนกรีต R 210 kg/m3              2,520.00  

37 ปูนก่อฉาบ              1,500.00  

38 ทรายละเอียด              6,408.00  

39 ทรายหยาบ            12,816.00  

40 หินเบอร์ 34              8,500.00  

41 อิฐบล๊อค                  720.00  
 

ตารางท่ี 9. 8  ชนิดและปริมาณของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างและติดตั้งหมอ้ไอน ้า  
                      กงัหนัและชุดก าเนิดไฟฟ้า  
ล าดบั รายการวสัดุ น ้าหนกั (kg) 

1 แผน่เหล็กหล่อ (มาตรฐาน ASME SA-516-GR70 2003  MJ46604  
01427) 

549.67 

2 ท่อเหล็กหล่อ  6 " (มาตรฐาน API 5L G 70) 59.40 
3 ท่อเหล็กหล่อ  4 " (มาตรฐาน API 5L G 70) 151.28 
4 ท่อเหล็กหล่อ  2 " (มาตรฐาน API 5L G 70) 1451.43 
5 เหล็กหล่อ 55.00 
6 แผน่เหล็กหนา 12 mm 1115.77 
7 แผน่เหล็กหนา 3 mm 358.87 
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ล าดบั รายการวสัดุ น ้าหนกั (kg) 
8 แผน่สังกะสี 89.97 
9 เหล็ก H Beam 100 mm 103.20 

10 เหล็ก H Beam 150 mm 374.40 
11 แผน่เหล็กหนา    19 mm 97.91 
12 แผน่เหล็กหนา  10   mm 19.92 
13 แผน่เหล็กหนา 9 mm 261.42 
14 แผน่เหล็กหนา  5   mm 1617.21 
15 แผน่เหล็กหนา 4 mm 118.58 
16 แผน่เหล็กหนา    4.5 mm 548.41 
17 แผน่เหล็กหนา 3   mm 625.16 
18 แสตนเลส 90.00 
19 อิฐทนไฟ 291.20 
20 เซรามิกไฟเบอร์ 26.80 
21 ฉนวน ใยหิน 40.00 

 
ตารางท่ี 9. 9  ชนิดและปริมาณของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างโรงเก็บไมจ้  านวน 1 โรง พร้อมลานตาก 

        ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว 15 เมตร  
ล าดบั รายการวตัถุดิบ น ้าหนกั (kg) 

1 ปูน 7,392.71  
2 เหล็กเส้นขนาด 1/4 น้ิว 717.62  
3 หิน 14,914.57  
4 ทราย 19,478.14  
5 กระเบ้ือง 3,780.00  
6 เหล็กโครงสร้าง 5,186.50  
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ตารางท่ี 9. 10  ชนิดและปริมาณของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างเคร่ืองตดัและแปรรูปไม ้
ล าดบั รายการวตัถุดิบ น ้าหนกั (kg) 

1 เหล็กกล่อง 1"x1"  12.84 
2 มอเตอร์ 3 แรง(เหล็กหล่อ) 47.05 
3 เหล็กหล่อ 1.73 
4 เหล็กแผน่หนา 2 mm 3.89 

 
ตารางท่ี 9. 11  ขอ้มูลเง่ือนไขการประเมินปริมาณมลพิษและสัดส่วนพลงังาน  

ชัว่โมงการท างานของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 7884 ชัว่โมง/ปี 

ค่าความร้อนของไมโ้ตเร็ว(ท่ีความช้ืน 40%) 12.3 MJ/kg 

ปริมาณไมท่ี้ตอ้งการ(40%)         2,365,200.00  kg/ปี 

น ้าหนกัแหง้         1,689,428.57  kg/ปี 

ปริมาณไมท่ี้ตอ้งการ(สด 60%DB)         2,703,085.71  kg/ปี 

ผลิตต่อไร่(ภายใน 3 ปี)                    14,000  kg/ไร่ 

จ านวนตน้ไมท่ี้ตอ้งใช ้ 1600 ตน้/ไร่ 

จ านวนตน้กลา้ท่ีตอ้งใช ้ 1882 ตน้/ไร่ 

อตัราการรอด 85%   

ปริมาณปุ๋ย N-P-K (12-24-12)ท่ีใช ้ 40 kg/ไร่/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีใชใ้นการสูบน ้า (เคร่ืองสูบขนาด 1 แรงมา้) 55.01 kWh/ไร่ 

ปริมาณน ้ามนัดีเซลท่ีใชส้ าหรับรถแทรกเตอร์และรถไถ 50 ลิตร/ไร่ 

ขนาดมอเตอร์ท่ีใชใ้นระบบการแปรรูปไม ้ 5 แรงมา้ 

อตัราการป้อนไมเ้ขา้สู่เคร่ืองตดัและแปรรูปไม ้ 600 kg/hr 

ขนาดมอเตอร์ท่ีใชใ้นระบบผลิตไอน ้า (ท างาน 40%)  5  แรงมา้ 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นกระบวนการอบไล่ความช้ืน  0.07 kWh/ kgไม ้ 

อายกุารใชง้านของโรงไฟฟ้า 10 ปี 

อายกุารใชง้านของเคร่ืองตดัและแปรรูปไม ้ 5 ปี 
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9.3 ผลการประเมินปริมาณมลพษิและสัดส่วนพลงังาน  
ส าหรับในส่วนน้ีขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมในหวัขอ้ 9.2 จะถูกน ามาประเมินเพื่อหาค่ามลพิษสุทธิท่ี

ปล่อยออกมาสู่ส่ิงแวดลอ้มและค่าสัดส่วนของพลงังานท่ีตอ้งใชต่้อการผลิตกระแสไฟฟ้า 1 กิโลวตัต์-
ชัว่โมง โดยอาศยัหลกัการการสมดุลมวล และการสมดุลพลงังาน ร่วมการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SimaPro โดยประเภทของมลพิษท่ีท าการศึกษาแบ่งออกเป็น  

(1) มลพิษท่ีก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อน (Global Warming)  
มลพิษท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ Carbon Dioxide, Dinitrogen Monoxide และ Methane 

รวมถึงสารท าความเยน็จ าพวก HCFC, HFC และ CFC และอ่ืน ๆ โดยผลรวมของปริมาณ 
มลพิษในกลุ่มน้ีจะถูกประเมินใหอ้ยูใ่นรูปของ kgCO2-equivalent  
(2) มลพิษท่ีก่อใหเ้กิดภาวะฝนกรด (Rain Acidification)  

มลพิษท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีได้แก่ Sulfur Dioxide, Sulfur Oxides, Nitrogen Oxides, 
Hydrogen Chloride, Hydrogen Fluoride, Ammonia และอ่ืน ๆ โดยผลรวมของปริมาณ มลพิษ
ในกลุ่มน้ีจะถูกประเมินใหอ้ยูใ่นรูปของ kgSO2-equivalent  
(3) มลพิษท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาฝุ่ นละออง (Winter Smog)  

มลพิษท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ Particulate Matter (PM) ทั้ง PM10, PM2.5, SPM (Suspended 
Particulate Matter), Soot, Sulfur Oxides, Sulfur Dioxide, Iron Dust และอ่ืนๆ โดยผลรวมของ
ปริมาณ มลพิษในกลุ่มน้ีจะถูกประเมินใหอ้ยูใ่นรูปของ kgSPM-equivalent  
(4) มลพิษท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาหมอกควนัเคมี (Photochemical Smog)  

มลพิษท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งหลาย เช่น Ethene (C2H4), 
Toluene, Ethane และ Methane, Formaldehyde, Non-Methane Volatile Organic Compound 
(NMVOC), VOCs, PAH, Tar, และอ่ืนๆ โดยผลรวมของปริมาณ มลพิษในกลุ่มน้ีจะถูกประเมิน
ใหอ้ยูใ่นรูปของ kgC2H4-equivalent 
(5) มลพิษท่ีก่อใหเ้กิดการเจริญเติบโตผดิปกติของพืชน ้า (Eutrophication)  

มลพิษท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ Nitrogen Oxides, Nitrogen Dioxide, Ammonia, Ammonia 
Nitrate, Nitrate, Phosphate, COD และอ่ืนๆ โดยผลรวมของปริมาณ มลพิษในกลุ่มน้ีจะถูก
ประเมินใหอ้ยูใ่นรูปของ kgPO4-equivalent 
ซ่ึงผลกระทบทุกกลุ่มจะพิจารณารวมทั้งผลท่ีเกิดทางตรงและทางออ้ม โดยผลกระทบทางตรง

ไดแ้ก่ผลกระทบท่ีสามารถตรวจวดัไดข้ณะมีการใช้งาน (on-site-data) ส่วนผลกระทบทางออ้มไดแ้ก่
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากกระบวนการผลิตหรือกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกตวัอย่างเช่น ใน
กรณีของการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนต์ ผลกระทบทางตรงคือไอเสียท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิง ในขณะท่ีผลกระทบทางออ้มไดแ้ก่มลพิษท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตน ้ ามนั หรือ ในกรณี
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ของการใช้กระแสไฟฟ้าในระบบหรือกระบวนการ ผลกระทบทางตรงถือว่ามีค่าน้อยมาก ในขณะท่ี
ผลกระทบทางออ้มไดแ้ก่มลพิษท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า การขนส่งวสัดุและ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยผลการประเมินของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และ
กระแสไฟฟ้าจากสายส่งเป็นดงัแสดงในตารางท่ี 9.12 และ 9.13 ตามล าดบั และเม่ือประเมินปริมาณ
มลพิษและสัดส่วนพลงังานในกรณีของการผลิตไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็ว ผลท่ีไดเ้ป็นดงัแสดงในตารางท่ี 
9.14  
ตารางท่ี 9. 12  ปริมาณมลพิษท่ีเกิดข้ึนและสัดส่วนพลงังานท่ีตอ้งการต่อการใชก้ระแสไฟฟ้าจากสายส่ง 

          จ  านวน 1 กิโลวตัต-์ชัว่โมงของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  

ประเภท
ผลกระทบและ
สดัส่วนพลงังาน  

ประเภทของโรงไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้า
พลงั ความ

ร้อน  
(ถ่านหิน) 

โรงไฟฟ้า
พลงัความ
ร้อน  
(LNG) 

โรงไฟฟ้า
พลงัความ
ร้อน  

(น ้ ามนัเตา) 

โรงไฟฟ้า 
กงัหนัแก๊ส 

โรงไฟฟ้า
พลงัน ้ า 

โรงไฟฟ้า
ชีวมวล 

โรงไฟฟ้า
แสงอาทิตย ์

1. ภาวะโลกร้อน 
(Global Warming) 
: gCO2-equiv./kWh 

1,070 788 789.757 442.996 42.253 26.769 842.0582 

2. ภาวะฝนกรด 
(Acidification): 
 gSO2-equiv./kWh 

5.33 6.41 8.66 1.53 0.016 0.029 0.394 

3. ฝุ่ นละออง (Winter 
Smog): gSPM-equiv. 

/kWh 
4.72 0.42 2.16 0.23 0.016 0.046 0.369 

4. หมอกควนัเคมี 
(Photochemical 
Smog):  
gC2H4-equiv. /kWh 

0.014 0.054 0.058 0.105 0.001 0.006 0.078 

5. การเจริญผิดปกติ
ของพืชน ้า 
(Eutrophication): 
gPO4-equiv./kWh 

0.101 0.031 0.124 0.065 0.002 0.098 0.061 

6. สดัส่วนพลงังาน 
(MJ/kWh)  

10.048  9.5 10.101 7.862 0.571 0.794 13.765 

 

                                                 
2
 หมายเหตุ : ปริมาณมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตยมี์ค่าสูงปริมาณการแสไฟฟ้าของระบบข้ึนอยูก่บัปริมาณและความเขม้ของ

แสงอาทิตยท์ าใหป้ริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดโ้ดยรวมตลอดอายกุารใชง้านมีค่าต ่ากวา่ระบบอ่ืน ๆ ดงันั้น เม่ือคิดผลกระทบต่อปริมาณการผลิต
กระแสไฟฟ้าจึงท าใหผ้ลกระทบมีค่าสูง โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมาจากการส้ินเปลืองพลงังานในการน าเขา้แผงรับรังสีแสงอาทิตยจ์าก
ต่างประเทศและรวมถึงการขนส่งและติดตั้งระบบ [13] 
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ตารางท่ี 9. 13 ปริมาณมลพิษท่ีเกิดข้ึนและสัดส่วนพลงังานท่ีตอ้งการต่อการใชก้ระแสไฟฟ้าจากสายส่ง 
         จ  านวน 1 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

ประเภทผลกระทบและสัดส่วนพลงังาน  ปริมาณ  
1. ภาวะโลกร้อน (Global Warming): gCO2-equiv./kWh 0.482 
2. ภาวะฝนกรด (Acidification): gSO2-equiv./kWh 5.570 
3. ฝุ่ นละออง (Winter Smog): gSPM-equiv. /kWh 5.180 
4. หมอกควนัเคมี (Photochemical Smog): gC2H4-equiv. /kWh 0.052 
5. การเจริญผดิปกติของพืชน ้ า (Eutrophication): gPO4-equiv./kWh 0.095 
6. สัดส่วนพลงังาน (MJ/kWh) 7.740 
 

ตารางท่ี 9. 14  ปริมาณมลพิษและพลงังานท่ีตอ้งการต่อการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจากไมโ้ตเร็วจ านวน 
                       1 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

ประเภทผลกระทบ 
ก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าไมโ้ตเร็ว 

25 kW 50 kW 
1. ภาวะโลกร้อน (Global Warming): gCO2-equiv./kWh 383.6 – 537.8 194.6 – 230.8 
2. ภาวะฝนกรด (Acidification): gSO2-equiv./kWh 7.66 – 9.28 3.32 – 4.64  
3. Winter Smog: gSPM-equiv. /kWh 4.11 – 4.99 1.79 – 2.50 
4. Summer Smog: gC2H4-equiv. /kWh 0.70 – 0.80 0.29 – 0.40 
5. การเจริญเติบโตของพืชน ้า (Eutrophication): gPO4-equiv./kWh 1.77 – 2.05 0.73 – 1.02 
6. สัดส่วนพลงังาน (MJ/kWh) 85.74 – 97.41 34.75 – 48.71 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่าผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วและสัดส่วน
พลงังานท่ีใชมี้ค่าค่อนขา้งสูงทั้งน้ีเน่ืองจากระบบดงักล่าวเป็นระบบขนาดเล็กซ่ึงมีประสิทธิภาพโดยรวม
ค่อนขา้งต ่า (5 – 7%) เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงไฟฟ้าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั (ประสิทธิภาพ 30 – 40%) โดยค่า
ของผลกระทบและสัดส่วนของพลงังานท่ีไดจ้ะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการ อาทิเช่น ใน
กระบวนการเพาะปลูกปริมาณผลกระทบจะข้ึนอยู่กบัชนิดและปริมาณปุ๋ยท่ีใช้ จ  านวนตน้ท่ีปลูกต่อ
แปลง อายุของตน้ไมท่ี้น ามาใชง้าน การก าจดัเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และวิธีการขนส่งไมจ้าก
บริเวณเพาะปลูกมายงับริเวณของโรงไฟฟ้า ซ่ึงถา้หากมีการปรับเปล่ียนจากการใชปุ๋้ยเคมีมาเป็นปุ๋ยคอก 
มีการปลูกตน้กระถินยกัษใ์นระยะท่ีเหมาะสม ซ่ึงในท่ีน้ีคือระยะ 1m x 1m และท าการตดัเม่ือไมมี้อายุไม่
นอ้ยกวา่ 3 ปี และมีการขนส่งไมโ้ดยใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่โดยบรรทุกเต็มน ้ าหนกับรรทุกในทุกเท่ียว
จะให้ผลกระทบท่ีค่อนขา้งน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบักรณีอ่ืน เป็นตน้ และเม่ือท าการศึกษาต่อไปพบว่า
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ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่แลว้เกิดข้ึนจากกระบวนการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเพื่อผลิตไอน ้ าโดยมีสัดส่วน
ร้อยละ 95 ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่กระบวนการเพาะปลูก (คิดเป็นร้อยละ 3 ของ
ผลกระทบทั้งหมด) ในขณะท่ีกระบวนการขนส่ง กระบวนการก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
กระบวนการตดัและแปรรูปไม ้รวมถึงกระบวนการก าจดัเศษวสัดุเหลือใชแ้ละขยะท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบ
นอ้ยมาก (รวมกนัคิดเป็นเพียงร้อยละ 2  ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด) และเม่ือพิจารณาผลกระทบแต่
ละประเภทผลกระทบดา้นภาวะฝนกรด ปัญหาฝุ่ นละออง และหมอกควนัเคมีลว้นแลว้แต่เกิดจากการเผา
ไหมไ้มโ้ตเร็วในหมอ้ไอน ้ าเป็นหลกัทั้งส้ิน ซ่ึงเม่ือประสิทธิภาพโดยรวมของระบบต ่าจ  าเป็นตอ้งมีการ
ใช้ไมใ้นปริมาณมากก็ท าให้ผลกระทบในกลุ่มดงักล่าวเพิ่มข้ึนตาม แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบกลุ่มน้ี
สามารถลดลงไดด้ว้ยการติดตั้งระบบดกัจบัฝุ่ นละอองหรือระบบบ าบดัไอเสีย ส่วนปัญหาทางดา้นการ
เจริญเติบโตผิดปกติของพืชน ้ า พบว่าสาเหตุหลกัมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกโดยเฉพาะปุ๋ย
จ าพวกไนเตรทและฟอสเฟตซ่ึงหากมีการปรับลดปริมาณการใช้หรือปรับเปล่ียนไปใช้ปุ๋ยชีวภาพซ่ึง
นอกจากจะช่วยลดตน้ทุนแลว้ก็จะยงัเป็นการช่วยลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย ส่วนผลกระทบ
ด้านภาวะโลกร้อน ในกรณีน้ีเป็นข้อมูล ท่ีประเมินโดยตั้ งสมมติฐานให้มีต้นไม้มีการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์กลบัไปใชป้ระโยชน์เฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมาจากกระบวนการ
เผาไหมไ้ม ้แต่คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการอ่ืนๆ ทั้งทางตรงเช่นท่ีเกิดจากการขนส่งไม ้และ
การก่อสร้าง และทางออ้มท่ีเกิดจากการใช้ไฟฟ้ากระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม
พบวา่ปริมาณตน้ไมท่ี้ปลูกหมุนเวยีนสามารถดูดซบัปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการเหล่าน้ี
ไดท้ั้งหมด ดงันั้นหากพิจารณาในกรณีน้ีแลว้การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยไมโ้ตเร็วนอกจากจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นภาวะโลกร้อนแลว้ยงัช่วยลดปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดจากกระบวนการอ่ืน ๆ 
ดว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม ผลท่ีแสดงในตาราง 9.16 เป็นผลท่ีไดใ้นกรณีท่ีมีการใชป้ระโยชน์จากไฟฟ้าท่ีผลิต
ได้เพียงอย่างเดียว แต่จากการศึกษาพบว่าระบบดังกล่าวมีความร้อนทิ้งเหลือเป็นจ านวนมากและมี
อุณหภูมิสูงมากพอท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นการน าไปใช้กระบวนการอบแห้ง
ล าไย กระบวนการบ่มยาสูบ หรือกระบวนการอบแห้งผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรอ่ืน ๆ เป็นตน้ ดงันั้นจึง
ไดมี้การศึกษาผลกระทบสุทธิท่ีเกิดข้ึนหากมีการน าความร้อนทิ้งมาใชป้ระโยชน์ 

จากการศึกษาขอ้มูลและการประเมินผลเบ้ืองตน้พบว่าโดยทัว่ไปกระบวนการอบผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตรจะอาศยัแหล่งพลงังานความร้อนจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจ าพวก แก๊ส LPG, ไมเ้ช้ือเพลิง 
และลิกไนต์เป็นหลกั ซ่ึงการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิดมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นดงัแสดงใน
ตารางท่ี 9.15 
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ตารางท่ี 9. 15  ปริมาณมลพิษท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มต่อกระบวนการผลิตความร้อนส าหรับการ
อบแหง้ผลิตภณัฑท์างการเกษตรขนาด 1 MJ เม่ือใชเ้ช้ือเพลิงชนิดต่าง ๆ  

ประเภทผลกระทบ 
ชนิดเช้ือเพลิง 

ไม ้ LPG Lignite 
1. ภาวะโลกร้อน (Global Warming): gCO2-equiv./MJ 3.71 68.7 128 
2. ภาวะฝนกรด (Acidification): gSO2-equiv./MJ 0.106 0.152 0.674 
3. Winter Smog: gSPM-equiv. /MJ 0.053 0.075 0.571 
4. Summer Smog: gC2H4-equiv. /MJ 0.011 0.059 0.027 
5. การเจริญเติบโตของพืชน ้า (Eutrophication): gPO4-equiv./MJ 0.028 0.015 0.023 

 
หากมีการน าเอาความร้อนทิ้งท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยไมโ้ตเร็วซ่ึงมีค่าอยูท่ี่

ประมาณ 44 MJ/kWh มาใช้ประโยชน์ก็จะสามารถทดแทนการใช้ไมเ้ช้ือเพลิง (ค่าความร้อน 12.3 
MJ/kg), แก๊ส LPG (ค่าความร้อน 26.6 MJ/ลิตร) และ ลิกไนต์ (ค่าความร้อน 18.42 MJ/kg) ใน
กระบวนการอบแห้งผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรไดถึ้ง 3.6 kg/kWh, 1.7 ลิตร/kWh และ 2.42 kg/kWh 
ตามล าดบั ดงันั้นในโครงการน้ีจึงไดท้  าการศึกษาถึงปริมาณการเกิดมลพิษสุทธิของกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าท่ีมีการน าความร้อนไปใชป้ระโยชน์โดยแบ่งออกเป็น 7 กรณีดว้ยกนัคือ  

- กรณีศึกษาผลกระทบเม่ือมีการน าความร้อนทิ้งอยา่งนอ้ย 50% ไปทดแทนการใชค้วามร้อนจาก
การเผาไหมแ้ก๊ส LPG  

- กรณีศึกษาผลกระทบเม่ือมีการน าความร้อนทิ้งอยา่งนอ้ย 50% ไปทดแทนการใชค้วามร้อนจาก
การเผาไหมไ้มเ้ช้ือเพลิง 

- กรณีศึกษาผลกระทบเม่ือมีการน าความร้อนทิ้งอยา่งนอ้ย 50% ไปทดแทนการใชค้วามร้อนจาก
การเผาไหมลิ้กไนต ์ 

- กรณีศึกษาตวัอย่างท่ีมีการน าความร้อนทิ้งไปใช้ในกระบวนการอบล าไย (โดยทัว่ไปใช้ LPG 
เป็นเช้ือเพลิง) ร่วมกบัการใช้ในกระบวนการบ่มใบยาสูบท่ีใช้ไมเ้ป็นเช้ือเพลิง โดยท าการอบ
ล าไยเป็นระยะเวลา 2 เดือนและบ่มใบยาสูบเป็นระยะเวลา 3 เดือนตามระยะเวลาการเพาะปลูก 
ซ่ึงพบวา่มีการใชค้วามร้อนทิ้งไปทั้งส้ิน 40% ของปริมาณทั้งหมด 

- กรณีศึกษาตวัอยา่งท่ีมีการน าความร้อนทิ้งไปใชท้ดแทนในกระบวนการอบล าไย (โดยทัว่ไปใช ้
LPG เป็นเช้ือเพลิง) ร่วมกับการใช้ทดแทนในกระบวนการบ่มใบยาสูบท่ีใช้ลิกไนต์เป็น
เช้ือเพลิง โดยท าการอบล าไยเป็นระยะเวลา 2 เดือนและบ่มใบยาสูบเป็นระยะเวลา 3 เดือนตาม
ระยะเวลาการเพาะปลูก ซ่ึงพบวา่มีการใชค้วามร้อนทิ้งไปทั้งส้ิน 40% ของปริมาณทั้งหมด 
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- กรณีศึกษาตวัอยา่งท่ีมีการน าความร้อนทิ้งไปใชท้ดแทนในกระบวนการอบล าไย (โดยทัว่ไปใช ้
LPG เป็นเช้ือเพลิง) ร่วมกบัการใช้ทดแทนในกระบวนการบ่มใบยาสูบท่ีใช้ไมเ้ป็นเช้ือเพลิง 
โดยท าการใชค้วามร้อนทิ้งทั้งส้ิน 80% ของปริมาณทั้งหมด 

- กรณีศึกษาตวัอยา่งท่ีมีการน าความร้อนทิ้งไปใชท้ดแทนในกระบวนการอบล าไย (โดยทัว่ไปใช ้
LPG เป็นเช้ือเพลิง) ร่วมกับการใช้ทดแทนในกระบวนการบ่มใบยาสูบท่ีใช้ลิกไนต์เป็น
เช้ือเพลิง โดยท าการใชค้วามร้อนทิ้งทั้งส้ิน 80% ของปริมาณทั้งหมด 

 
ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าหากไม่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วตอ้งมีการใช้กระแสไฟฟ้าจาก

ระบบสายส่งและในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเพื่อผลิตความร้อนใหก้ระบวนการอบแห้ง 
แต่เม่ือมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วนอกจากจะสามารถทดแทนกระแสไฟฟ้าจากระบบสายส่ง
ไดแ้ลว้ความร้อนทิ้งก็ยงัสามารถน าไปใชท้ดแทนการใชเ้ช้ือเพลิงในกระบวนการอบแห้งไดอี้กดว้ย เม่ือ
เปรียบเทียบปริมาณมลพิษสุทธิท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการใชก้ระแสไฟฟ้าจากระบบสายส่งควบคู่กบัการเผา
ไหมเ้ช้ือเพลิงในกระบวนการอบแห้งกบัการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจากไมโ้ตเร็วควบคู่กบัการน าความ
ร้อนทิ้งไปใชป้ระโยชน์ผลท่ีไดพ้บวา่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วสามารถลดปริมาณผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มไดด้งัแสดงในตารางท่ี 9.16  

จากตาราง 9.18 จะเห็นไดว้า่ยิ่งมีการใชป้ริมาณความร้อนทิ้งมากเท่าใดปริมาณมลพิษสุทธิท่ีเกิดข้ึน
ก็สามารถลดลงไดเ้พิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของโรงไฟฟ้าท่ีมีก าลงัการผลิตเท่ากบั 50 kW  

 
ตารางท่ี 9. 16  ปริมาณมลพิษสุทธิท่ีสามารถลดไดเ้ม่ือผลิตและใชก้ระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วร่วมกบั 
                        การน าความร้อนทิ้งไปใชใ้นกรณีต่าง ๆ  

กรณีศึกษา 
ปริมาณมลพิษท่ีลดไดสุ้ทธิ (gมลพิษ/kWh) 

CO2 SO2 SPM C2H4 PO4 
กรณกี าลงัผลติของโรงไฟฟ้าจากไม้โตเร็วเท่ากบั 25 kW 

1.  กรณีผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ไมโ้ตเร็วและมีการน า 50% 
ของความร้อนท้ิงกลบัมาใช้
ทดแทนแก๊ส LPG 

1.45 – 1.60 (-0.38) - 1.25 1.83 - 2.71 0.56 - 0.65 
เพ่ิม   

1.34 – 1.62 

2.  กรณีผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ไมโ้ตเร็วและมีการน า 50% 
ของความร้อนท้ิงกลบัมาใช้
ทดแทนไมเ้ช้ือเพลิง 
 

0.03 - 0.18  (-1.39) - 0.23 1.36 - 2.24 
เพ่ิม  

0.41 – 0.50 
เพ่ิม  

1.05 – 1.33 
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กรณีศึกษา 
ปริมาณมลพิษท่ีลดไดสุ้ทธิ (gมลพิษ/kWh) 

CO2 SO2 SPM C2H4 PO4 
3. กรณีผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ไมโ้ตเร็วและมีการน า 50% 
ของความร้อนท้ิงกลบัมาใช้
ทดแทนลิกไนต ์

2.75 - 2.90 11.05 - 12.68 12.70 - 13.58 
เพ่ิม  

0.07 – 0.16 
เพ่ิม  

1.17 – 1.45 

4. กรณีตวัอยา่ง: ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วและ
มีการน า 40% ของความร้อนท้ิง
มาใชอ้บล าไย (LPG) และ
ยาสูบ (ไม)้   

0.89 - 1.04 3.20 - 4.82 5.64 - 6.52 
เพ่ิม  

0.05 – 0.15 
เพ่ิม  

1.17 – 1.45 

5. กรณีตวัอยา่ง: ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วและ
มีการน า 40% ของความร้อนท้ิง
มาใชอ้บล าไย (LPG) และ
ยาสูบ (ลิกไนต)์   

2.25 - 2.40 9.42 - 11.06 11.31 - 12.19 0.02 - 0.12 
เพ่ิม  

1.23 – 1.51 

6. กรณีตวัอยา่ง: ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วและ
มีการน า 80% ของความร้อนท้ิง
มาใชอ้บล าไย (LPG) และ
ยาสูบ (ไม)้  

1.83 - 1.99 10.12 - 11.74 11.09 - 11.97 0.45 - 0.55 
เพ่ิม  

0.68 – 0.96 

7. กรณีตวัอยา่ง: ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วและ
มีการน า 80% ของความร้อนท้ิง
มาใชอ้บล าไย (LPG) และ
ยาสูบ (ลิกไนต)์ 

4.56 - 4.71 22.56 - 24.78 22.43 - 23.31 0.79 - 0.89 
เพ่ิม  

0.79 – 1.07 

กรณกี าลงัผลติของโรงไฟฟ้าจากไม้โตเร็วเท่ากบั 50 kW 

1.  กรณีผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ไมโ้ตเร็วและมีการน า 50% 
ของความร้อนท้ิงกลบัมาใช้
ทดแทนแก๊ส LPG 

1.72 -1.80 4.27 – 5.23 4.33 – 4.85 0.95 – 1.02 
เพ่ิม  

0.43 – 0.60 

2.  กรณีผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ไมโ้ตเร็วและมีการน า 50% 
ของความร้อนท้ิงกลบัมาใช้
ทดแทนไมเ้ช้ือเพลิง 

0.29 – 0.38 3.25 – 4.21 3.85 – 4.37 
 เพ่ิม  

0.04 – 0.10  
เพ่ิม  

0.14 - 031 
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กรณีศึกษา 
ปริมาณมลพิษท่ีลดไดสุ้ทธิ (gมลพิษ/kWh) 

CO2 SO2 SPM C2H4 PO4 
3. กรณีผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ไมโ้ตเร็วและมีการน า 50% 
ของความร้อนท้ิงกลบัมาใช้
ทดแทนลิกไนต ์

3.02 – 3.10 15.69 – 16.66 15.19 – 15.71 0.24 – 0.30 
เพ่ิม 

0.25 – 0.43  

4. กรณีตวัอยา่ง: ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วและ
มีการน า 40% ของความร้อนท้ิง
มาใชอ้บล าไย (LPG) และ
ยาสูบ (ไม)้   

1.16 – 1.24 7.84 – 8.81 8.13 – 8.65 0.25 – 0.32 
เพ่ิม 

0.26 – 0.43 

5. กรณีตวัอยา่ง: ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วและ
มีการน า 40% ของความร้อนท้ิง
มาใชอ้บล าไย (LPG) และ
ยาสูบ (ลิกไนต)์   

2.52 – 2.60 14.07 – 15.03 13.80 – 14.32 0.42 – 0.49 
เพ่ิม  

0.32 – 0.49 

6. กรณีตวัอยา่ง: ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วและ
มีการน า 80% ของความร้อนท้ิง
มาใชอ้บล าไย (LPG) และ
ยาสูบ (ไม)้  

2.10 – 2.19 14.76 – 15.72 13.58 – 14.10 0.85 – 0.91 0.06 – 0.24 

7. กรณีตวัอยา่ง: ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วและ
มีการน า 80% ของความร้อนท้ิง
มาใชอ้บล าไย (LPG) และ
ยาสูบ (ลิกไนต)์ 

4.82 – 4.91 27.20 – 28.17 24.92 – 25.44 1.89 – 1.25 0.05 – 0.12 

 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ถึงแมจ้ะมีการน าความร้อนทิ้งจากการผลิตไฟฟ้าโดยไมโ้ตเร็ว
ไปใชป้ระโยชน์เพียงร้อยละ 40 ก็จะท าใหป้ริมาณมลพิษสุทธิท่ีเกิดข้ึนลดลงเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งการ
ใชก้ระแสไฟฟ้าจากสายส่งร่วมกบัการใชเ้ช้ือเพลิงในกระบวนการอบแห้ง จากผลการดงักล่าวแสดงให้
เห็นวา่ไมโ้ตเร็วสามารถเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของพลงังานทดแทนท่ีนอกจากจะมีศกัยภาพในการผลิต
ไฟฟ้าแลว้ ยงัช่วยลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย 
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บทที ่10 
การจัดอบรมเผยแพร่ผลงานวจิัย 

 
ภายหลงัจากการศึกษาโครงการวจิยั คณะผูว้จิยัไดร้วบรวมองคค์วามรู้ และผลการศึกษาท่ีได้

จากโครงการน ามาเผยแพร่ความรู้ใหก้บัผูร่้วมสนใจ ดว้ยการฝึกอบรมซ่ึงไดแ้บ่งการเผยแพร่เป็นสอง
ช่วงประกอบดว้ยการฝึกอบรมการใชง้านของชุดก าเนิดไอน ้าท่ีิิดิั้งจริง ณ ศูนยก์ารศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หริภุญชยั จ.ล าพนู เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2550 และการประชุมเผยแพร่
ผลงานวจิยั “การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิิไฟฟ้าระดบัชุมชนโดยใชพ้ลงังานจากไมโ้ิเร็ว” เม่ือ
วนัท่ี 31 ิุลาคม 2550 คณะวศิวกรรมศาสิร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
10.1   การฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ และการใช้งานชุดก าเนิดไอน า้ 

ภายหลงัจากทางคณะผูท้  าวจิยัไดมี้การด าเนินการิิดิั้งชุดอุปกรณ์เคร่ืองก าเนิดไอน ้า รวมถึง
การทดสอบการใชง้านระบบ เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพชุดก าเนิดไอน ้าแลว้ ทางคณะผูผ้ลิิชุดก าเนิด
ไอน ้า ไดจ้ดัการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ดา้นระบบการผลิิไอน ้า รวมถึงการใชง้านระบบท่ีถูกิอ้ง 
เพื่อประโยชน์ ทางดา้นความปลอดภยั และการรักษาอุปกรณ์ ในการอบรมน้ี มุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
รับการถ่ายทอดความรู้ คือ กลุ่มผูรั้บผดิชอบการใชง้านระบบโดยิรง ซ่ึงก็คือ กลุ่มนกัวจิยัในโครงการ 
รวมถึง ผูส้นใจในเทคโนโลยกีารผลิิไอน ้า  

กิจกรรมในคร้ังน้ีจดัท าข้ึนในวนัท่ี 28 กนัยายน 2550 ณ.ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
หริภุญชยั จ.ล าพนู มีผูส้นใจเขา้ร่วมรับฟังการอบรมจ านวน 15 คน 
 

 
 

รูปท่ี   10.1   ภาพบรรยากาศการจดักิจกรรม 
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การจดักิจกรรม ในช่วงของการด าเนินการอบรม ถูกแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมในภาค
บรรยาย และกิจกรรมในเชิงปฏิบัิ ิการ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมท่ีส าคญัดงัน้ี 

10.1.1   กจิกรรมในส่วนของการบรรยายถ่ายทอดความรู้ 
การบรรยายในหวัขอ้ หลกัการท างาน และอุปกรณ์ของชุดก าเนิดไอน ้า โดยไดมี้การ

แนะน าอุปกรณ์ หลกัๆ ในแิ่ละส่วนของชุดก าเนิดไอน ้า โดยยกิวัอยา่ง จาก เคร่ืองก าเนิดไอน ้า
ของระบบท่ีไดท้  าการจดัสร้างจริง ท่ีิิดิั้ง ณ.ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หริภุณชยั เป็น
หลกั รวมถึง อธิบายถึงคุณลกัษณะ และหลกัการท างานของอุปกรณ์ในแิ่ละส่วน  

ในส่วนท่ีสองของการบรรยาย เป็นการถ่ายทอดความรู้ดา้น การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ
การใชง้านระบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การใหค้วามส าคญั ทางดา้นการบ าบดัน ้าก่อนเขา้ระบบการ
ผลิิไอน ้า ซ่ึงมีส่วนส าคญัท่ีผูใ้ช้ิ อ้งค านึงถึงในสองส่วนหลกัไดแ้ก่ การก าจดัไอออนท่ีอยูใ่นน ้า
เพื่อลดปัญหา ิะกรันท่ีเกิดในท่อ ภายหลงัจากการใชง้านระบบ ดงันั้นิอ้งมีการดงัจบัไอออน
ดงักล่าว ก่อนเขา้ระบบ โดยไดย้กิวัอยา่งเทคนิคท่ีใชใ้นการก าจดัไอออนในโครงการ ซ่ึงเรียกวา่ 
เทคนิคดีไอออไนเซชนั (Deionization) ซ่ึงเป็นขั้นิอนแรกของการก าจดั ก่อนท่ีน ้าดงักล่าวจะ
ผา่นสารเคมี ท่ีใชใ้นการก าจดั ออกซิเจน (O2) ซ่ึงจะส่งผลิ่อการเกิดสนิมภายในท่อ และท าให้
เกิดความเสียหายของอุปกรณ์เม่ือมีการใชง้านเป็นเวลานาน นอกเหนือจากเทคนิคการก าจดัท่ี
กล่าวไปแลว้ น ้าท่ีผา่นกระบวนการทั้งสอง ยงัิอ้งผา่นการก าจดัซ ้ าดว้ยกระบวนการออสโมซิส 
(Osmosis) ผา่น ชุดอุปกรณ์การกรอง จนไดน้ ้าท่ีปราศจาก ไอออน ท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่น ้าอ่อน 
(Soft water) ซ่ึงน ้าดงักล่าว จะถูกป้อนเพื่อใชใ้นการผลิิไอน ้า และจะช่วยลดปัญหาท่ีจะท าใหเ้กิด
ความเสียหายิ่ออุปกรณ์ ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 

นอกจากส่วนท่ีไดน้ าเสนอเพื่อใหท้ราบถึงการดูแลรักษาดงักล่าวแลว้ ในรายละเอียดของ
การบรรยาย ยงัไดก้ล่าวรวมไปถึง การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจาก การเกิดคราบิะกรัน และสนิมใน
อุปกรณ์ โดยผูบ้รรยายไดย้กิวัอยา่ง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของการใชง้านหมอ้ไอน ้า จากิวัอยา่งท่ีได้
จากประสบประการณ์จริงของผูบ้รรยาย ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดจากคราบิะกรันท่ีสะสมในท่อ 
เน่ืองจากการใชน้ ้าท่ีไม่ผา่นการบ าบดั ิะกรันดงักล่าวจะปิดกั้นทางเดินน ้า ส่งผลใหร้ะบบไม่
สามารถท างานได ้ การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ท าไดโ้ดยการท าความสะอาดท่อ ซ่ึงิอ้งอาศยั
ผูเ้ช่ียวชาญ และเทคโนโลยเีขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหา จึงิอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในส่วนของการ
บ ารุงรักษาเพิ่ม ระบบการผลิิิอ้งหยดุการท างาน อีกทั้งอาจส่งผลิ่อการสูญเสียชุดก าเนิดไอน ้า
ทั้งระบบได ้ หากด าเนินการแกไ้ขในช่วงระยะเวลาท่ีไม่เหมาะสม นอกจากิวัอยา่งท่ีเกิดจาก
ปัญหาดา้นิะกรันแลว้ ปัญหา สนิม ท่ีเกิดข้ึนภายในท่อ และอุปกรณ์ ในชุดผลิิไอน ้า ซ่ึงเป็น
ิวัอยา่งของปัญหาท่ีเกิดจากการผกุร่อนของอุปกรณ์ และการเกิดส่ิงปนเป้ือนในระบบ วธีิการ
แกไ้ขปัญหา ท าไดโ้ดยการเิิมสารเคมี เพื่อก าจดั และการท าความสะอาดระบบ  
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การบรรยายในหวัขอ้สุดทา้ย จะเป็นการน าเสนอแนวทางการวางอุปกรณ์ใหเ้หมาะสม
ในระบบการผลิิไอน ้า โดยเฉพาะระบบท่อ ซ่ึงิอ้งวางในแนวท่ีเหมาะสม เพื่อลดปัญหาท่ีเกิด
จากการสะสมของน ้าในอุปกรณ์ ซ่ึงส่งผลเสียิ่อการใชง้านอุปกรณ์ และท าใหเ้กิดเสียงดงั
ในขณะเดินระบบอีกดว้ย 

 

 
 
รูปท่ี  10.2   ภาพบรรยากาศในส่วนของการบรรยายในการจดัการอบรม 

 
10.1.2   กจิกรรมในส่วนของการบรรยายเชิงปฏิบัติการ 

เป็นกิจกรรมการบรรยาย ณ.สถานท่ีิิดิั้งชุดผลิิไอน ้า จริง ซ่ึงไดใ้หผู้เ้ขา้ร่วมอบรม
ไดเ้ห็นถึงอุปกรณ์ ท่ีเป็นองคป์ระกอบในระบบแิ่ละส่วน รวมถึงการใชง้าน เคร่ืองก าเนิดไอน ้า
ซ่ึงสามารถสรุปขั้นิอนท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

ขั้นิอนการเิรียมเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงท่ีจะถูกป้อนเขา้สู่ระบบ จะิอ้งผา่นการเิรียม 
เพื่อใหเ้หมาะสมิ่อการป้อง ซ่ึงการเิรียมเช้ือเพลิงสามารถท าไดท้ั้งในรูปแบบ เป็นท่อน และ
เป็นช้ิน รวมทั้งิอ้งมีค่าความช้ืนท่ีเหมาะสม คือมีค่าไม่เกิน 40% ลกัษณะของเช้ือเพลิงแสดงได้
ดงัรูปท่ี 10.3 
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รูปท่ี   10.3   ลกัษณะของเช้ือเพลิงท่ีไดรั้บการเิรียมก่อนป้อนเขา้สู่เคร่ืองก าเนิดไอน ้า 

 
ขั้นิอนการป้อนเช้ือเพลิง ในส่วนของการป้อนเช้ือเพลิง สามารถท าไดใ้นสองส่วน

ิามความเหมาะสมของเช้ือเพลิง โดยเช้ือเพลิงท่ีมีลกัษณะเป็นท่อน จะถูกป้อนในช่องการป้อน
เช้ือเพลิง ดา้นขา้งของหมอ้ไอน ้า ดงัรูปท่ี10.4 ส่วนเช้ือเพลิงท่ีมีลกัษณะเป็นช้ิน จะถูกป้อนผา่น
เขา้สู่อุปกรณ์การป้อนเช้ือเพลิง ท่ีสามารถควบคุมอัิ ราการป้อนดว้ย ระบบอัิ โนมัิ ิ เพื่อใหเ้กิด
การเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ท าให้สามารถควบคุมอัิ ราการเผาไหมไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม แสดงระบบ
การท างานของชุดอุปกรณ์การป้อน ดงัรูปท่ี10.5  

 

  
รูปท่ี   10.4   การป้อนเช้ือเพลิงแบบท่อน 

 
การเปิดระบบการไหลเวยีนน ้ า และการควบคุมระบบการบ าบดัน ้า ก่อนเขา้หมอ้ไอน ้า 

เป็นอีกหน่ึงขั้นิอนท่ีส าคญัของการใชง้านระบบ จะิอ้งมีการป้อนน ้าเขา้สู่ระบบเพื่อ
เิรียมพร้อมในการผลิิไอน ้ า โดยน ้าดงักล่าวิอ้งผา่นกระบวนการบ าบดัน ้า จนไดน้ ้าปราศจาก 
ไอออน  3 ขั้นิอนหลกัไดแ้ก่ กระบวนการดีไอออไนเซซนั กระบวนการก าจดัออกซิเจนโดย
สารเคมี และกระบวนการกรองดว้ยเทคนิคออสโมซิส ทั้งน้ี น ้าท่ีผา่นการกรองิอ้งมีปริมาณท่ี
เพียงพอกบัการผลิิไอน ้า ซ่ึงิอ้งมีระบบควบคุมปริมาณน ้า และ ระบบการควบคุมท่ีเหมาะสม 
แสดงระบบการป้อนน ้าเขา้สู่ชุดอุปกรณ์ ดงัรูปท่ี 10.6 
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รูปท่ี   10.5   ชุดอุปกรณ์การป้อนเช้ือเพลิงแบบช้ิน และชุดควบคุมอัิ ราการป้อนเช้ือเพลิง 
 

   
 

รูปท่ี   10.6   ระบบการผลิิน ้ าปราศจากไอออนเขา้สู่เคร่ืองก าเนิดไอน ้า 
 

การจุดเิา เพื่อเร่ิมการท างานของเคร่ืองก าเนิดไอน ้า ขั้นิอนดงักล่าวจะเร่ิมิน้ภายหลงั
จากการิรวจเช็คอุปกรณ์ และการเิรียมความพร้อมของการท างานในระบบอ่ืนๆ แลว้จึงเร่ิม
ิิดเิาภายในห้องเผาไหม ้จนเช้ือเพลิงในหอ้งเผาไหมลุ้กิิดไฟอยา่งทัว่ถึงจึงปิดเิา เพื่อควบคุม
การท างานของการผลิิไอน ้าในขั้นิอนิ่อไป 

การควบคุมการท างานของระบบการผลิิไอน ้า จะเป็นการควบคุมโดยอาศยั โปรแกรม
การควบคุมการท างาน ท่ีิิดิั้งเพื่อความสะดวกในการใชง้านระบบ โปรแกรมดงักล่าว สามารถ
ควบคุมไดท้ั้ง ในระบบการควบคุมอัิ โนมัิ ิ และการควบคุมดว้ยินเอง ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดย
ผา่น มอนิเิอร์ของชุดผลิิไอน ้า และผา่นชุดอุปกรณ์ควบคุมจากคอมพิวเิอร์ ในส่วนของ
รายละเอียดของการควบคุมแสดงดงัคู่มือการใชง้านในภาคผนวก 
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รูปท่ี   10.7   อุปกรณ์ควบคุมชุดก าเนิดไอน ้า 
 
10.2   การประชุมเผยแพร่ผลงานวจัิย “การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลติไฟฟ้าระดับชุมชน 

โดยใช้พลงังานจากไม้โตเร็ว” 
ภายหลงัการด าเนินการศึกษาในโครงการการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิิไฟฟ้าระดบั

ชุมชนโดยใชพ้ลงังานจากไมโ้ิเร็ว ทางคณะผูว้จิยัไดน้ าผลการศึกษาท่ีไดจ้ดัรวบรวม และเิรียมความ
พร้อมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั ในรูปแบบ การประชุมเผยแพร่ผลงาน ร่วมกบักลุ่มผูว้จิยัร่วมในโครงการ 
เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจไดท้ราบถึงผลของความเป็นไปไดใ้นการผลิิกระแสไฟฟ้าจากไมโ้ิเร็ว ซ่ึงเป็น
การศึกษาถึงการน าเอาชีวมวลท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในประเทศไทย มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเป็นการลดการ
น าเขา้เช้ือเพลิง นอกจากนั้นยงัช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัคนทอ้งถ่ิน รวมถึงการศึกษาถึงการผลิิพลงังาน
จากเช้ือเพลิงชีวมวล ดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม จะไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะ และไม่สร้างสภาวะเรือน
กระจก เน่ืองจากการปลูกทดแทน  และเป็นการส่งเสริมในระดุบชุมชนสามารถเสริมสร้างความเขม้แขง็ 
และเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใชพ้ลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย การจดัการอบรม
เผยแพร่มีว ัิ ถุประสงคห์ลกัของการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการผลิิไฟฟ้าจากไมโ้ิเร็ว และ
แนวทางการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าเอาพลงังานชีวมวลมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ รวมถึงเพื่อสร้าง
โครงข่ายความรู้และความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน 

การจดักิจกรรมการอบรมเผยแพร่ผลงานวจิยัไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 31 ิุลาคม 2550 ณ.  หอ้งประชุม 
1 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวศิวกรรมศาสิร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยมีผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน
ทั้งส้ิน 86 คน ซ่ึงประกอบไปดว้ยผูส้นใจทัว่ไป อาจารย ์และนิสิินกัศึกษา  

ในส่วนของการจดักิจกรรม ไดจ้ดัการบรรยายเผยแพร่ความรู้ โดยมีรายละเอียดของการจดั
กิจกรรมดงัน้ี 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00 – 09.15 น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม 
09.15 – 09.45 น.  บรรยายในหวัขอ้ ความเป็นไปไดใ้นการผลิิไมโ้ิเร็ว  
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เพื่อใชผ้ลิิไฟฟ้าใหก้บัชุมชน  
โดย ผศ.ดร.ณฐั  วรยศ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

9.45 – 10.00 น.    พกัรับประทานอาหารวา่ง  
10.00 – 10.30 น.  ความกา้วหนา้ของงานวจิยั การผลิิไฟฟ้าโดยใชไ้มโ้ิเร็วของ  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
โดย ผศ.ดร. วรีะชยั  อาจหาญ  
: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

10.30 – 11.00 น.  ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม LCA  
โดย ดร.ณฐันี  วรยศ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

11.00 –11.30 น.       ิอบขอ้ซกัถาม, ประชุมหารือ และแลกเปล่ียนประสบการณ์งานวิจยั 
: ปิดการประชุม 

11.30 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 
ภาพบรรยากาศการจดักิจกรรม 

   

   
 
รูปท่ี   10.8   ภาพบรรยากาศการจดัอบรมเผยแพร่ความรู้การศึกษาความเป็นไปไดใ้น 

การผลิิไฟฟ้าระดบัชุมชนโดยใชพ้ลงังานจากไมโ้ิเร็ว วนัท่ี 31 ิุลาคม 2550 



11-1 
 

บทที ่11 
บทสรุป 

 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนโดยใช้พลังงานจากไม้โตเร็ว เป็น

โครงการท่ีไดด้ าเนินการประเมินศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยใชไ้มโ้ตเร็ว โดยพิจารณาเร่ิมตั้งแต่ความ
เป็นไปไดข้องการเลือกสายพนัธ์ุไมโ้ตเร็ว คุณสมบติัและผลผลิตของไมโ้ตเร็ว การจดัการการปลูกป่าไม้
โตเร็ว เทคโนโลยท่ีีใช ้เพื่อใหเ้ห็นขอ้มูลท่ีเป็นภาพรวมในการผลิตไฟฟ้า และ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดย
มีวตัถุประสงค์หลกัของการศึกษาเพื่อศึกษาหารูปแบบการปลูก และชนิดของไม้โตเร็วท่ีเหมาะสม
ส าหรับการปลูกพืชเพื่อเป็นแหล่งพลงังาน รวมถึงการศึกษาถึงรูปแบบและขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจากไม้
โตเร็ว จากการระบบกงัหันไอน ้ า และ จากระบบ แก๊สซิฟิเคชั่น(Gasification) โดยเน้นระบบแรกเป็น
หลกั อีกทั้งจะไดด้ าเนินการศึกษาถึงผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากการผลิตไฟฟ้าส าหรับชุมชน
โดยใชไ้มโ้ตเร็วเป็นเช้ือเพลิง ร่วมดว้ย เพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทุน และส่งเสริมให้เกิดการใช้
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า จากแหล่งพลงังานทดแทน  ในลกัษณะของไฟฟ้าชุมชนท่ีมีก าลงัการ
ผลิตไม่เกิน 50 kWe  การด าเนินโครงการวิจยัน้ีไดแ้บ่งขั้นตอนการศึกษาวิจยัออกเป็น 4 ส่วนหลกั อนั
ไดแ้ก่  

 ส่วนแรกท่ีคลอบคลุมการศึกษารูปแบบการปลูก และชนิดของไมโ้ตเร็วท่ีเหมาะสม
ส าหรับการปลูกเพื่อเป็นแหล่งพลงังาน จากเอกสารในงานวิจยัท่ีไดด้ าเนินการศึกษาไว้
แล้วก่อนหน้าน้ี ผลการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า ไมโ้ตเร็วท่ีจะน ามาเป็นเช้ือเพลิงในการ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าควรเป็นไมท่ี้สามารถเจริญเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็ว และให้ค่าความ
ร้อนจากการเผาไหมค้่อนขา้งสูง จากการศึกษาพบวา่ชนิดของไมท่ี้มีความเหมาะสมใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าในโครงการวิจยัน้ีมีดว้ยกนัหลายชนิด เช่น ยูคาลิปตสั กระถิน
ณรงค์ กระถินเทพา กระถินยกัษ์ สะเดาช้าง และข้ีเหล็ก เป็นตน้ ทั้งน้ีเพราะไมโ้ตเร็ว
ชนิดดงักล่าวมีอตัราการเจริญเติบโตและผลผลิตของชีวมวลท่ีมีปริมาณเพียงพอ มีค่า
ความร้อนท่ีเหมาะสม  แต่การเลือกพันธ์ุไม้ต้องค านึงถึงความสามารถในการ
เจริญเติบโตในพื้นท่ีท่ีใช้ในการปลูก ซ่ึงไม้ต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
แวดลอ้มต่างๆไดง่้าย ท่ีมีลกัษณะการปลูก และการดูแลรักษาควรท าไดไ้ม่ยุง่ยาก และ
สามารถใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนควบคู่ไปกบัการน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เม่ือพิจารณาปัจจยั
ต่างๆ เหล่าน้ี จากงานวิจยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของขอ้มูลผลผลิต และคุณสมบติั
ของไมท่ี้มีการยืนยนัระยะการปลูก และอายุของไม ้พบวา่ไมก้ระถินยกัษ ์อายุ 2-3 ปี ท่ี
ระยะการปลูกประมาณ 0.6x0.6 ถึง 1x1 m มีความเหมาะสมท่ีจะปลูกเป็นป่าไม้
เช้ือเพลิงมากท่ีสุด โดยจะให้ผลผลิตถึง 15.84 ถึง17.92 ton/ไร่ ซ่ึงถึงแมจ้ะมีรายงานวา่
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ไมช้นิดอ่ืนมีผลผลิตต่อไร่สูงกวา่แต่ขอ้มูลเหล่านั้นไม่ไดรั้บการยนืยนัเทียบกบัอายุ และ
ระยะปลูกท่ีเหมาะสม  ค่าความร้อนของไมก้ระถินยกัษ์ไดรั้บการยืนยนัว่าจะมีค่าถึง 
15.9 MJ/kg ไมก้ระถินยกัษเ์พาะปลูกไดท้ัว่ประเทศ ไม่ไดต้อ้งการปริมาณน ้ าฝนเหมือน
ไม้โตเร็วบางชนิด และไม่ต้องการการบ ารุงรักษามากนัก ยกเว้นตอนเพาะกล้า  
นอกจากน้ียงัเกษตรกรยงัสามารถใชย้อดอ่อนหรือใบท่ีเหลือทิ้งระหวา่งการปลูกป่า มา
ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ จึงช่วยลดปัญหาการก าจัดเศษวัสดุท่ี เหลือใน
กระบวนการผลิต และยงัช่วยเพิ่มรายได้ให้กับโรงไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการลดราคา
ตน้ทุนต่อหน่วยของไฟฟ้าท่ีผลิตไดอี้กดว้ย  

 ในส่วนท่ีสอง ของการวจิยั จะเป็นการศึกษาหาลกัษณะการปลูก และการจดัการเพื่อให้
เหมาะสมกบัการผลิตไฟฟ้าท่ีต่อเน่ือง รวมถึงการเตรียมไมเ้ช้ือเพลิงก่อนป้อนเขา้ระบบ
การผลิตไอน ้ า  พบว่า  การปลูกไม้กระถินย ักษ์ เพื่อ เป็นไม้ เ ช้ือเพลิง เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าในช่วง 25 -  50 กิโลวตัต ์ท่ีเพียงพอกบัชุมชนขนาดเล็ก สามารถท าไดท้ั้ง
ในรูปแบบสวนป่า และรูปแบบวนเกษตร โดยการวิเคราะห์วิจยัได้เน้นการปลูกไม้
กระถินยกัษแ์บบสวนป่า ขอ้มูลจากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ หากตอ้งการปลูกกระถิน
ยกัษใ์หไ้ดร้าคาตน้ทุนต่อหน่วยของไฟฟ้าท่ีผลิตต ่าท่ีสุดตอ้งตดักระถินหลงัจากกระถิน
ยกัษมี์อายคุรบ 3 ปี ท่ีระยะการปลูกระยะ 1x1 เมตร นัน่ก็คือตอ้งมีการปลูกไมเ้ช้ือเพลิง
ให้มีอายุครบ 3 ปีก่อน โดยทยอยปลูกกระถินยกัษ ์12 แปลงๆ ละ 48 ไร่ โดยใชเ้วลา
ปลูกแปลงละ 3 เดือน การเก็บเก่ียวผลผลิตจะเร่ิมท าหลงัจากปลูกตน้กระถินยกัษ์ไป
เป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว คาดว่าตน้กระถินยกัษ์ สูงประมาณ 4.5 เมตร และมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางท่ีไม่ใหญ่เกินไปนกัท่ีจะถูกน าไปตดัเป็นท่อนๆ การตดัจะท าทีละแปลงท่ีแบ่ง
ไว ้ทุกๆ 3 เดือน และหมุนเวียนจนครบรอบ 3 ปี จะไดผ้ลผลิตท่ีมากท่ีสุดเกือบ 18 ตนั
ต่อไร่และให้ค่าความร้อนไดป้ระมาณ 16 MJ/kg    โดยตอ้งตดัเป็นท่อนหรือเป็นช้ิน 
(Wood log หรือ Wood chip) และเพื่อเพิ่มค่าความร้อนแก่ไมเ้ช้ือเพลิงตอ้งมีการลด
ความช้ืนของไมใ้หเ้หลือประมาณ 40%db  

ในโครงการวิจยัน้ียงัไดศึ้กษาถึงผลของความช้ืนของเน้ือไมท่ี้มีผลต่อการเผา
ไหมร่้วมดว้ย ซ่ึงพบว่า ความช้ืนไมท่ี้เหมาะสมส าหรับป้อนเขา้สู่ระบบ เพื่อให้ไดค้่า
ความร้อนท่ีเหมาะสมจะตอ้งมีค่าต ่าวา่ 40%db จึงมีการศึกษาถึงการลดความช้ืนของไม้
โดยอาศยัเคร่ืองอบแห้ง ซ่ึงไดมี้การออกแบบ และจดัสร้าง พร้อมกบัทดสอบ ผลการ
ทดสอบในเบ้ืองตน้พบว่าเคร่ืองอบแห้งท่ีสร้างข้ึน ใช้เวลา 9 hr ในการอบแห้งไมส้ด
คร้ังละ 1,066 kg เพื่อลดความช้ืนจาก 60 %db เหลือ 40 %db ซ่ึงคิดผลผลิตเป็นไมแ้ห้ง
ในปริมาณ 967 kg โดยตอ้งใช้พลงังานในการอบแห้ง 22.03 kW  ดงันั้นในหน่ึงวนั
เคร่ืองอบแห้งดงักล่าวสามารถอบแห้งไดสู้งสุด 2 คร้ัง คิดเป็นปริมาณไมแ้ห้งท่ีอบได ้
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1,934 kg/day หรือ คิดเป็นปริมาณไมส้ดได ้2,132 kg/day  โดยระบบอบลดความช้ืนไม้
เช้ือเพลิงควรใชค้วามร้อนท่ีเหลือจากการเผาไหมใ้นหมอ้ไอน ้ าเป็นแหล่งความร้อน ซ่ึง
จะท าให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเคร่ืองอบไม ้ควบคู่กบัการลดความช้ืนไมเ้ช้ือเพลิงโดย
การตากแดด ได้ตลอดทั้งปี  สามารถมีไมส้ ารองไวใ้ช้แม้ในหน้าฝนท่ีอาจท าให้ไม่
สามารถตากไม้ให้มีความช้ืนลดลงตามจ านวนท่ีต้องการได้  โดยในโครงการน้ีได้
น าเสนอตวัอยา่งการจดัการรูปแบบการอบไมไ้วด้ว้ยแลว้    

 การศึกษาวิจยัในส่วนท่ี 3 จะเป็นการศึกษาถึงรูปแบบ และขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจาก
ไมโ้ตเร็วท่ีเหมาะสม โดยอาศยัเทคนิคการให้ความร้อนโดยตรงเพื่อผลิตไอน ้ า และ 
จากการท า แก๊สซิฟิเคชัน่ พบว่าการผลิตไฟฟ้าจากไมโ้ตเร็วทั้งสองวิธีมีขอ้ดีขอ้เสียท่ี
แตกต่างกนั อาทิ แก๊สซิฟิเคชัน่เป็นระบบท่ีค่อนขา้งซบัซ้อนโดยอาศยัหลกัการเปล่ียน
เช้ือเพลิงแข็งให้กลายเป็นแก๊สเช้ือเพลิง จากนั้นจึงน าแก๊สท่ีผลิตได้ใช้เป็นเช้ือเพลิง
โดยตรงในเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า     แต่ในโครงการวิจยัน้ีได้
ให้ความสนใจท่ีจะศึกษาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบกงัหันไอน ้ าเป็นหลกั เน่ืองจาก
เป็นระบบท่ีไม่ซับซ้อน และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ง่าย เม่ือเทียบกบัการผลิต
ไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคแก๊สซิฟิเคชั่น ถึงกระนั้นเน่ืองจากระบบมีขนาดเล็กมาก และ
อุปกรณ์หลกัหลายช้ินมีลกัษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองก าเนิดไอน ้ าขนาดเล็กท่ีมี
อตัราผลิตไอน ้าไม่มาก แต่ ณ ความดนัสูง หรือกงัหนัไอน ้ าขนาดเล็ก เป็นตน้ โครงการ
จึงไดด้ าเนินการออกแบบ จดัสร้าง เคร่ืองก าเนิดไอน ้ า พร้อมทดสอบระบบเบ้ืองตน้ ณ.
ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หริภูญชยั จ.ล าพูน จากผลการทดสอบสมรรถนะ
หมอ้ไอน ้ าเพื่อเปรียบเทียบกบัค่าท่ีใช้ในการออกแบบหมอ้ไอน ้ า จะเห็นว่าสมรรถนะ
จากการทดสอบ ท่ีอตัราการป้อนเช้ือเพลิง 150 kg/hr ไดป้ระสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของหมอ้ไอน ้ าสูงสุด 82.77 % และไดก้ าลงัแรงมา้ของหมอ้ไอน ้ า 35.5 hp ท่ีความดนั 
18-20 bar ปริมาณสารเจือปนในไอเสีย NOx 62 ppm, SO2 24 ppm และ ฝุ่ นละออง 60 
mg/m3 ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็นวา่ก าลงัแรงมา้ของหมอ้ไอน ้ าจากการทดสอบ
จากงานจริงมีค่าสูงกวา่ค่าท่ีออกแบบ ปริมาณสารเจือปนในไอเสียต ่ากวา่ค่ามาตรฐาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงปริมาณไอน ้ าดงักล่าวจะเพียงพอกบัการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วง 25 – 50 กิโลวตัต ์ 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เลือกระบบหลกัมีอยูด่ว้ยกนั 3 ชนิดคือ ขนาดการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบการปลูกไมท่ี้ใช้อายุและผลผลิตต่อไร่ของไมเ้ช้ือเพลิงเป็น
เกณฑ์ และปริมาณการน าความร้อนท่ีเหลือในไอน ้ าจากการใชเ้ดินกงัหนัไอน ้ ากลบัมา
ใช ้ การวเิคราะห์หารูปแบบของการปลูกและการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีดีท่ีสุด พบวา่หาก
ไม่คิดถึงการน าความร้อนท่ีเหลือไปใช้ (Combined Heat and Power) ระบบผลิต
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กระแสไฟฟ้าแบบแก๊สซิฟิเคชัน่ มีตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีถูกกวา่ระบบกงัหนัไอ
น ้ า เน่ืองจากประสิทธิภาพโดยรวมของระบบสูงกว่า ส่งผลให้พื้นท่ีในการเพาะปลูก
นอ้ยกวา่  

ในกรณีของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยกงัหนัไอน ้ านั้น เน่ืองจากกงัหนัไอน ้ า
ขนาดเล็กมกัเป็นกงัหนัสเตจเดียว ประสิทธิภาพของกงัหนัจะมีค่าต ่า มีความร้อนท่ีเหลือ
จากการใช้งานผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณท่ีมาก การค านวณแสดงให้เห็นว่าระบบ
ผลิตไอน ้ าตน้ก าลงั ท่ีความดนั 20- 22 บาร์ ควรมีอตัราการผลิตไอน ้ า ทั้งหมด 1,000 
กิโลกรัมต่อชัว่โมง ท่ีอตัราการป้อนเช้ือเพลิงคงท่ี 300 กิโลกรัมต่อชัว่โมง จากพื้นท่ีใน
การปลูกทั้งหมด 576 ไร่ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนโดยรวมของระบบมีค่าประมาณ
เท่ากบั 7.21% (จากเช้ือเพลิงสู่กระแสไฟฟ้า) ตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ท่ี 5.61 
บาทต่อ kW-hr  หากระบบถูกใชง้านในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่เพียงอยา่งเดียว ถึงแม้
จะจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่สายส่งในลกัษณะผูผ้ลิตก าลงัไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very-Small 
Power Producer: VSPP) ได ้แต่ระบบดงักล่าวยงัไม่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
อย่างไรก็ตาม ไอน ้ าท่ีเหลือจากการเดินเคร่ืองกงัหนัไอน ้ า สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ให้เกิดรายได้เพื่อช่วยลดตน้ทุนค่าไฟฟ้าท่ีผลิตได้ ซ่ึงเป็นการใช้งานแบบความร้อน
ร่วมกบัก าลงั (Combined Heat and Power: CHP) เช่นการน าไอน ้ าท่ีเหลือใชใ้นอบแห้ง
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร อนัมีมากในประเทศโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ จะท าให้
ตน้ทุนการผลิตของระบบลดลงได ้ผลการค านวณไดแ้สดงให้เห็นวา่หากน าความร้อนท่ี
เหลือใชม้าอบผลิตผลทางการเกษตรเพียงร้อยละ 35 ของไอน ้ าทั้งหมด ภายใน 10 เดือน
ต่อปี โดยใช้ห้องอบ 4 ชุด ต้นทุนของไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะมีค่าลดลงเหลือเท่ากบั 3.10 
บาท/kW-hr ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัราคารับซ้ือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  คณะผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบแก๊สซิฟิเคชัน่
ขนาด 50 kWe รูปแบบไหลลง (Downdraft  Gasifier)  โดยอาศยัขอ้มูลจากงานวิจยัท่ี
ผา่นมา พบวา่ระบบท่ีใชเ้ช้ือเพลิงเป็นไมแ้บบท่อนขนาด 5-10  เซนติเมตรในลกัษณะ
เดียวกบัระบบกงัหนัไอน ้ า พบว่าตอ้งใชอ้ตัราการป้อนเช้ือเพลิง 121.95   กิโลกรัมต่อ
ชัว่โมง จากพื้นท่ีในการปลูกทั้งหมด 235  ไร่ ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบมี
ค่าประมาณเท่ากบั 12.00%  ตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าของระบบดงักล่าวอยูท่ี่ 4.41 
บาทต่อ kW-hr  หากพิจารณาน าเอาความร้อนท่ีเหลือทิ้งมาใชใ้นการอบผลผลิตทางการ
เกษตรเช่นเดียวกบัระบบกงัหันไอน ้ า พบวา่ ตน้การผลิตกระแสไฟฟ้าจะลดลงถึงแมมี้
การลงทุนสร้างและติดตั้งเคร่ืองอบเพิ่มเติม  ทั้งน้ี หากน าความร้อนทิ้งกลบัมาใชร้้อยละ 
30  เพื่ออบผลผลิตทางจึงจะส่งผลให้ตน้ทุนผลิตกระแสไฟฟ้าใกลก้บัราคารับซ้ือของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
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ดงันั้นหากตอ้งการน าระบบผลิตกระแสไฟฟ้าชุมชนจากระบบตน้ก าลงักงัหัน
ไอน ้าหรือแก๊สซิฟิเคชัน่ มาใชง้านอยา่งคุม้ค่า ชุมชนตอ้งมีการวางแผนและจดัการป่าท่ีดี 
และตอ้งวางแผนใหมี้การน าความร้อนท่ีไดไ้ปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ีให้มาก
ท่ีสุด    

อย่างไรก็ตามชั่วโมงการท างานของโรงไฟฟ้ามีผลต่อราคาต้นทุนของ
กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได ้ หากลดเวลาท างานเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ี   5,694 ชัว่โมง 
(Plant Factor 65%)  พบวา่  ตน้ทุนผลิตไฟฟ้าดว้ยเช้ือเพลิงไมโ้ตเร็วขนาดก าลงัผลิต
ไฟฟ้า 50 kWe ท่ีใชร้ะยะเวลาการปลูก 3 ปี  มีตน้ทุนเพิ่มข้ึนเป็น   6.56 บาท/kWh   ซ่ึง
พบว่ามีต้นทุนเพิ่มข้ึน 14.48%  เพื่อให้ต้นทุนกระแสไฟฟ้าใกล้เคียงกับราคารับซ้ือ
จะตอ้งมีสัดส่วนการน าความร้อนทิ้งไปใชป้ระโยชน์ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 65   

 ในส่วนสุดทา้ยของการศึกษาโครงการวิจยัน้ีจะด าเนินการศึกษาถึงผลกระทบทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการจดัสร้างระบบ โดยอาศยัการประเมินวฏัจกัรชีวิต 
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะด าเนินการศึกษาในทุกขั้นตอน
การผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การแปรรูป การอบไล่ความช้ืน การผลิตไอน ้ า 
จนถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวนอกจากจะท าให้ทราบถึงค่า
ผลกระทบท่ีเกิดตลอดวฏัจกัรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ไมโ้ตเร็ว แลว้ยงัสามารถ
เปรียบเทียบค่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการ ท าให้เห็นแนวทางของการ
แก้ไขปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน และลดผลของปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่าง
ถูกตอ้ง ซ่ึงก็พบวา่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเม่ือด าเนินการวิเคราะห์ผล
โดยใช้โปรแกรมการสมดุลมวล สมดุลพลังงาน ประกอบกับโปรแกรมส าเร็จรูป 
SimaPro ท าใหท้ราบค่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปล่อยมลพิษในกลุ่มของมลพิษท่ีก่อ
ให้ปัญหาดา้นภาวะโลกร้อน (Global Warming) ภาวะฝนกรด (Rain Acidification) ฝุ่ น
ละออง (Winter Smog) หมอกควนัเคมี (Photochemical Smog) และ การเจริญเติบโต
ผิดปกติของพืชน ้ า  (Eutrophication) รวมถึงสัดส่วนการใช้พลังงานต่อการผลิต
กระแสไฟฟ้า 1 กิโลวตัต์-ชั่วโมง ซ่ึงพบว่าผลกระทบท่ีเกิดส่วนใหญ่เกิดข้ึนเกิดใน
กระบวนเผาไหมเ้ช้ือเพลิงคิดเป็นร้อยละไม่นอ้ยกวา่ 95 ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยเม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้มกบักระแสไฟฟ้าจาก
ระบบสายส่ง พบว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยไมโ้ตเร็วจะมีการปล่อยมลพิษมากกว่า 
ยกเวน้ในส่วนของผลกระทบดา้นภาวะโลกร้อนเน่ืองจากการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยไม้
โตเร็วจะมีการปลูกพืชหมุนเวียน ซ่ึงสามารถดูดซับส่วนของแก๊สเรือนกระจกไปใช้
ประโยชน์ได ้แต่หากมีก็จะสามารถลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบท่ีใช้
เป็นระบบขนาดเล็กมีประสิทธิภาพต ่าท าให้ตอ้งมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเป็นจ านวนมาก 
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ท าใหมี้การปล่อยมลพิษออกมามากตาม แต่ทั้งน้ีหากมีการน าความร้อนทิ้งท่ีปล่อยออก
จากชุดกงัหันไปให้ประโยชน์ในการทดแทนการใช้เช้ือเพลิงในกระบวนการอบแห้ง
ผลิตภณัฑท์างการเกษตร เช่น ล าไย หรือการบ่มยาสูบ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่
ถึงแมจ้ะมีการน าความร้อนทิ้งจากการผลิตไฟฟ้าโดยไมโ้ตเร็วไปใชป้ระโยชน์เพียงร้อย
ละ 40 ก็จะท าให้ปริมาณมลพิษสุทธิท่ีเกิดข้ึนลดลงเม่ือเปรียบเทียบระหว่างการใช้
กระแสไฟฟ้าจากสายส่งร่วมกบัการใช้เช้ือเพลิงในกระบวนการอบแห้ง จากผลการ
ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ไมโ้ตเร็วสามารถเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของพลงังานทดแทนท่ี
นอกจากจะมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าแลว้ ยงัช่วยลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ไดอี้กดว้ย 

 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้า แสดงใหเ้ห็นวา่ระดบัชุมชนระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
ขนาดชุมชนจากไมโ้ตเร็ว เป็นระบบท่ีเป็นไปไดท้ั้งทางเทคโนโลยี และทางการเงิน ระบบควรใช้ไม้
กระถินยกัษ์เป็นเช้ือเพลิง และหากจะพิจารณาใช้ระบบกังหันไอน ้ าในการผลิตกระแสไฟฟ้า ต้อง
พิจารณาการน าเอาไอน ้ าท่ีเหลือมาใช้ให้เป็นประโยชน์ร่วมดว้ย ระบบจึงจะคุม้ค่าต่อการลงทุนระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ พลงังานจากไมโ้ตเร็ว ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกท่ีน่าสนใจในการผลิตไฟฟ้า
ชุมชน แต่กลุ่มชุมชนจะตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถในการวางแผน และจดัการไม่เฉพาะในส่วนของ
เทคโนโลย ีแต่ในลกัษณะมองภาพองคร์วม ทั้งในส่วนของการเพาะปลูก การตดัและแปรรูปไม ้การผลิต
ไอน ้ าและกระแสไฟฟ้าตลอดจนถึงการพิจารณาน าเอาไอน ้ าและความร้อนท่ีเหลือใชม้าอยา่งเป็นระบบ  
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก ข. ต้นทุนการผลติกระแสไฟฟ้าโดยการน าความร้อนทิง้กลบัมาใช้ประโยชน์ และการน าเอายอดกระถินยักษ์มาใช้เป็นอาหารสัตว์
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ตารางที ่ข.1 สรุปผลการลดต้นทุนการผลติกระแสไฟฟ้าโดยการน าความร้อนทิง้กลบัมาใช้ประโยชน์ทีสั่ดส่วนต่างๆ ส าหรับโรงไฟฟ้าชุมชนก าลงัการผลติ   25 kW ที่
รอบตัดฟัน 3 ปี 

สัดส่วนการน าความร้อนทิ้งกลบัมาใชป้ระโยชน์ 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00
จ านวนหอ้งอบท่ีติดตั้ง 2.00                      2.00                      2.00                        2.00                            2.00                              1.00                      1.00                      1.00                        1.00                            1.00                              -                               
ปริมาณล าไยท่ีอบได ้(kg/ปี) 513,508                462,157                410,806                  359,455                      308,105                        256,754                205,403                154,052                  102,702                      51,351                          -                               
รายไดจ้ากการอบล าใย 1,027,015.49        924,313.94           821,612.39             718,910.84                 616,209.29                   513,507.75           410,806.20           308,104.65             205,403.10                 102,701.55                   -                               
ปริมาณใบยาสูบท่ีอบได ้(kg/ปี) 508,012                457,210                406,409                  355,608                      304,807                        254,006                203,205                152,403                  101,602                      50,801                          -                               
รายไดจ้ากการอบใบยาสูบ 1,016,023             914,421                812,819                  711,216                      609,614                        508,012                406,409                304,807                  203,205                      101,602                        -                               
รวมรายไดจ้ากการอบ 2,043,038.7          1,838,735             1,634,431               1,430,127                   1,225,823                     1,021,519             817,215                612,912                  408,608                      204,304                        -                               
ตน้ทุนเดิมเฉพาะผลิตไฟฟ้า 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ตน้ทุน(รวมค่าติดตั้งหอ้งอบ) 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.07
รายไดจ้ากการอบ (บาท/kWh) 9.05 8.15 7.24 6.34 5.43 4.53 3.62 2.72 1.81 0.91 0.00
รายไดจ้ากการขายไฟ (บาท/kWh) 3.1                        3.1                        3.1                          3.1                              3.1                                3.1                        3.1                        3.1                          3.1                              3.1                                3.1                                

ก ำไรสุทธิ (บำท/kWh) 4.41 3.51 2.60 1.70 0.79 0.23 -0.68 -1.58 -2.49 -3.39 -3.97  
 

หมายเหตุสมมติุฐานในเบือ้งต้น 
- ในการอบล าไยสามารถน ามาความร้อนท้ิงมาใชป้ระโยชน์ในการอบล าไยได ้4 เดือน อบแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลา 4 วนั รวมจ านวนท่ีสามารถอบล าไยได ้30 คร้ัง/ปี   
- ในการอบใบยาสูบสามารถน ามาความร้อนท้ิงมาใชป้ระโยชน์ในการอบใบยาสูบได ้6 เดือน อบแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลา 5 วนั รวมจ านวนท่ีสามารถอบล าไยได ้36คร้ัง/ปี   
- ก าไรสุทธิของโรงไฟฟ้า =รายไดจ้ากการอบ +รายไดข้ายไฟ-ตน้ทุนไฟฟ้า(รวมค่าติดตั้งหอ้งอบ) 
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ตารางที ่ข.2 สรุปผลการลดต้นทุนการผลติกระแสไฟฟ้าโดยการน าความร้อนทิง้กลบัมาใช้ประโยชน์ทีสั่ดส่วนต่างๆ ส าหรับโรงไฟฟ้าชุมชนก าลงัการผลติ   50 kW ที่
รอบตัดฟัน 1 ปี 
สัดส่วนการน าความร้อนทิ้งกลบัมาใชป้ระโยชน์ 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10
ปริมาณล าไย (kg/คร้ัง) 4.00                      4.00                      3.000                      3.00                            3.00                              2.00                      2.00                      2.00                        1.00                            1.000                            
ปริมาณล าไยท่ีอบได ้(kg/ปี) 968,883                871,994                775,106                  678,218                      581,330                        484,441                387,553                290,665                  193,777                      96,888                          
รายไดจ้ากการอบล าใย 1,937,765.08        1,743,988.57        1,550,212.06          1,356,435.55              1,162,659.05                968,882.54           775,106.03           581,329.52             387,553.02                 193,776.51                   
ปริมาณใบยาสูบท่ีสามารถอบได ้(kg/คร้ัง) 26,625                  23,963                  21,300                    18,638                        15,975                          13,313                  10,650                  7,988                      5,325                          2,663                            
ปริมาณใบยาสูบท่ีอบได ้(kg/ปี) 958,512                862,661                766,810                  670,959                      575,107                        479,256                383,405                287,554                  191,702                      95,851                          
รายไดจ้ากการอบใบยาสูบ 1,917,025             1,725,322             1,533,620               1,341,917                   1,150,215                     958,512                766,810                575,107                  383,405                      191,702                        
รวมรายไดจ้ากการอบ 3,854,790.0          3,469,311             3,083,832               2,698,353                   2,312,874                     1,927,395             1,541,916             1,156,437               770,958                      385,479                        
ตน้ทุนเดิมเฉพาะผลิตไฟฟ้า 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02
ตน้ทุน(รวมค่าติดตั้งหอ้งอบ) 7.27 7.27 6.95 6.95 6.95 6.64 6.64 6.64 6.33 6.33
รายไดจ้ากการอบ (บาท/kWh) 9.05 8.15 7.24 6.34 5.43 4.53 3.62 2.72 1.81 0.91
รายไดจ้ากการขายไฟ (บาท/kWh) 3.1                        3.1                        3.1                          3.1                              3.1                                3.1                        3.1                        3.1                          3.1                              3.1                                

ก ำไรสุทธิ (บำท/kWh) 4.88 3.98 3.39 2.49 1.58 0.99 0.08 -0.82 -1.42 -2.32  
 

 

 

 

หมายเหตุสมมติุฐานในเบือ้งต้น 
- ในการอบล าไยสามารถน ามาความร้อนท้ิงมาใชป้ระโยชน์ในการอบล าไยได ้4 เดือน อบแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลา 4 วนั รวมจ านวนท่ีสามารถอบล าไยได ้30 คร้ัง/ปี   
- ในการอบใบยาสูบสามารถน ามาความร้อนท้ิงมาใชป้ระโยชน์ในการอบใบยาสูบได ้6 เดือน อบแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลา 5 วนั รวมจ านวนท่ีสามารถอบล าไยได ้36คร้ัง/ปี   
- ก าไรสุทธิของโรงไฟฟ้า =รายไดจ้ากการอบ +รายไดข้ายไฟ-ตน้ทุนไฟฟ้า(รวมค่าติดตั้งหอ้งอบ) 
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ตารางที ่ข.3 สรุปผลการลดต้นทุนการผลติกระแสไฟฟ้าโดยการน าความร้อนทิง้กลบัมาใช้ประโยชน์ทีสั่ดส่วนต่างๆ ส าหรับโรงไฟฟ้าชุมชนก าลงัการผลติ   50 kW ที่
รอบตัดฟัน 3 ปี 
 
สัดส่วนการน าความร้อนทิ้งกลบัมาใชป้ระโยชน์ 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10
ปริมาณล าไยท่ีอบได ้(kg/ปี) 4.00                      4.00                      3.000                      3.00                            3.00                              2.00                      2.00                      2.00                        1.00                            1.000                            
รายไดจ้ากการอบล าใย 1,937,765.08        1,743,988.57        1,550,212.06          1,356,435.55              1,162,659.05                968,882.54           775,106.03           581,329.52             387,553.02                 193,776.51                   
ปริมาณใบยาสูบท่ีสามารถอบได ้(kg/คร้ัง) 26,625                  23,963                  21,300                    18,638                        15,975                          13,313                  10,650                  7,988                      5,325                          2,663                            
ปริมาณใบยาสูบท่ีอบได ้(kg/ปี) 958,512                862,661                766,810                  670,959                      575,107                        479,256                383,405                287,554                  191,702                      95,851                          
รายไดจ้ากการอบใบยาสูบ 1,917,025             1,725,322             1,533,620               1,341,917                   1,150,215                     958,512                766,810                575,107                  383,405                      191,702                        
รวมรายไดจ้ากการอบ 3,854,790.0          3,469,311             3,083,832               2,698,353                   2,312,874                     1,927,395             1,541,916             1,156,437               770,958                      385,479                        
ตน้ทุนเดิมเฉพาะผลิตไฟฟ้า 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
ตน้ทุน(รวมค่าติดตั้งหอ้งอบ) 6.86 6.86 6.54 6.54 6.54 6.23 6.23 6.23 5.92 5.92
รายไดจ้ากการอบ (บาท/kWh) 9.05 8.15 7.24 6.34 5.43 4.53 3.62 2.72 1.81 0.91
รายไดจ้ากการขายไฟ (บาท/kWh) 3.1                        3.1                        3.1                          3.1                              3.1                                3.1                        3.1                        3.1                          3.1                              3.1                                

ก ำไรสุทธิ (บำท/kWh) 5.29 4.39 3.80 2.90 1.99 1.40 0.49 -0.41 -1.01 -1.91  
 
หมายเหตุสมมติุฐานในเบือ้งต้น 
- ในการอบล าไยสามารถน ามาความร้อนท้ิงมาใชป้ระโยชน์ในการอบล าไยได ้4 เดือน อบแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลา 4 วนั รวมจ านวนท่ีสามารถอบล าไยได ้30 คร้ัง/ปี   
- ในการอบใบยาสูบสามารถน ามาความร้อนท้ิงมาใชป้ระโยชน์ในการอบใบยาสูบได ้6 เดือน อบแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลา 5 วนั รวมจ านวนท่ีสามารถอบล าไยได ้36คร้ัง/ปี   
- ก าไรสุทธิของโรงไฟฟ้า =รายไดจ้ากการอบ +รายไดข้ายไฟ-ตน้ทุนไฟฟ้า(รวมค่าติดตั้งหอ้งอบ) 
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ตารางที ่ข.4    กระแสเงินของโครงการผลติไฟฟ้าขนาดก าลงั  50 kWe โดยใช้เคร่ืองจักรไอน า้ และน าความร้อนใช้ร่วมเพือ่อบผลผลติทางการเกษตร 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Items period 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,247        
449,309        449,309        449,309        449,309        449,309        449,309        449,309        449,309        449,309        449,309        

11,158,292   1,303,259     1,257,592     1,213,525     1,171,002     1,129,969     1,090,374     1,052,166     1,015,297     979,720        945,390        
32,575,014   3,804,676     3,671,357     3,542,709     3,418,569     3,298,779     3,183,187     3,071,645     2,964,012     2,860,150     2,759,928     
44,498,553  5,107,936    4,928,949    4,756,234    4,589,571    4,428,748    4,273,561    4,123,811    3,979,309    3,839,870    3,705,318    

4,475,696     
483,800        466,259        449,354        433,061        417,360        402,227        387,644        373,589        360,044        346,989        

860,000        
41,441          39,938          38,490          37,095          35,750          34,454          33,204          32,001          30,840          29,722          

472,769        464,475        456,326        448,320        440,455        432,728        425,136        417,678        410,350        403,151        
3,714,418     

178,987        172,498        166,243        160,216        154,407        148,808        143,413        138,213        133,202        128,372        
95,777          92,421          89,182          86,057          83,042          80,132          77,324          74,614          72,000          69,477          

2,800,000     
134,924        130,032        125,317        120,774        116,395        112,175        108,107        104,188        100,410        96,770          
271,132        261,631        252,464        243,617        235,080        226,843        218,894        211,224        203,823        196,680        

500,000        
24,094          23,220          22,378          21,567          20,785          20,031          19,305          18,605          17,930          17,280          

ผลรวมค่าใช้จ่าย 12,350,113  1,702,924    1,650,474    1,599,755    1,550,707    1,503,273    1,457,398    1,413,028    1,370,111    1,328,599    1,288,442    

กระแสเงินสดสุทธิ 3,405,012    3,278,475    3,156,479    3,038,864    2,925,475    2,816,163    2,710,783    2,609,198    2,511,272    2,416,876    

กระแสเงินสดสะสม 12,350,113-  8,945,102-    5,666,627-    2,510,147-    528,717       3,454,192    6,270,355    8,981,138    11,590,336  14,101,607  16,518,483  

3.8  ปี

16,518,483

IRR 10.76%

NPV 

year

ค่ำตอบแทน

มูลค่าซาก
พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้(kWh)

ผลรวมค่าตอบแทน

ผลตอบแทนจากการขายไฟ
ผลตอบแทนจากการอบแห้ง

ค่ำใช้จ่ำย

ขั้นตอนการปลูกปลูก
    O&M
ขั้นตอนการแปรรูป

ขั้นตอนผลิตไฟฟ้า

    O&M
    ค่าเช้ือเพลิง

    O&M

ระยะเวลาการคืนทนุ

ขั้นตอนการอบไล่ความช้ืน
    O&M
    ค่าไฟฟ้า
ขั้นตอนผลิตไอน ้า
    O&M
    ค่าไฟฟ้า
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ตารางที ่ข.5  สรุปผลตอบแทนจากการจ าหน่ายใบกระถินยกัษ์เพือ่อาหารสัตว์ของก าลังผลติไฟฟ้า ขนาด 25  และ 50  kWe 
ก าลงัการผลิตไฟฟ้า (kWe) 25 50 
พื้นท่ีปลูกไมท้ั้งหมด (ไร่) 289 576 
พื้นท่ีตดัในไมใ้นรอบ 1 ปี  (ไร่) 97 192 
ผลผลิตของใบเพื่อเป็นอาหารสัตว ์(ตนั/ไร่/3ปี) 0.305 0.305 
ปริมาณใบไมเ้ป็นอาหารสัตว ์(ตนั) 29.58 58.56 
ราคาใบไมเ้พื่อเล้ียงสัตว ์  (บาท/ตนั) 2,000 2,000 
มูลค่าท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายใบ (บาท/ปี) 59,200 117,120 
พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิต (kWh/ปี) 197,100 394,200 
ผลตอบแทนจากการจ าหน่ายใบไมเ้ฉล่ีย  (บาท/kWh) 0.3 0.3 
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ตารางที ่ข.6    กระแสเงินของโครงการผลติไฟฟ้าขนาดก าลงั  50 kWe โดยการน าความร้อนใช้ร่วมเพือ่อบผลผลติทางการเก
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Items period 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,247        
449,309        449,309        449,309        449,309        449,309        449,309        449,309        449,309        449,309        449,309        

11,158,292   1,303,259     1,257,592     1,213,525     1,171,002     1,129,969     1,090,374     1,052,166     1,015,297     979,720        945,390        
32,575,014   3,804,676     3,671,357     3,542,709     3,418,569     3,298,779     3,183,187     3,071,645     2,964,012     2,860,150     2,759,928     
44,498,553  5,107,936    4,928,949    4,756,234    4,589,571    4,428,748    4,273,561    4,123,811    3,979,309    3,839,870    3,705,318    

4,475,696     
483,800        466,259        449,354        433,061        417,360        402,227        387,644        373,589        360,044        346,989        

860,000        
41,441          39,938          38,490          37,095          35,750          34,454          33,204          32,001          30,840          29,722          

472,769        464,475        456,326        448,320        440,455        432,728        425,136        417,678        410,350        403,151        
3,714,418     

178,987        172,498        166,243        160,216        154,407        148,808        143,413        138,213        133,202        128,372        
95,777          92,421          89,182          86,057          83,042          80,132          77,324          74,614          72,000          69,477          

2,800,000     
134,924        130,032        125,317        120,774        116,395        112,175        108,107        104,188        100,410        96,770          
271,132        261,631        252,464        243,617        235,080        226,843        218,894        211,224        203,823        196,680        

1,700,000     
81,918          78,948          76,086          73,327          70,668          68,106          65,637          63,257          60,963          58,753          

ผลรวมค่าใช้จ่าย 13,550,113  1,760,748    1,706,202    1,653,462    1,602,467    1,553,157    1,505,473    1,459,360    1,414,763    1,371,632    1,329,914    

กระแสเงินสดสุทธิ 3,347,187    3,222,747    3,102,772    2,987,104    2,875,592    2,768,088    2,664,452    2,564,546    2,468,239    2,375,403    

กระแสเงินสดสะสม 13,550,113-  10,202,926-  6,980,179-    3,877,407-    890,303-       1,985,288    4,753,376    7,417,828    9,982,373    12,450,612  14,826,015  

4.3  ปี

14,826,015

IRR 5.25%

    O&M

ระยะเวลาการคืนทนุ

ขั้นตอนการอบไล่ความช้ืน
    O&M
    ค่าไฟฟ้า
ขั้นตอนผลิตไอน ้า
    O&M
    ค่าไฟฟ้า

ขั้นตอนการปลูกปลูก
    O&M
ขั้นตอนการแปรรูป

ขั้นตอนผลิตไฟฟ้า

    O&M
    ค่าเช้ือเพลิง

NPV 

year

ค่ำตอบแทน

มูลค่าซาก
พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้(kWh)

ผลรวมค่าตอบแทน

ผลตอบแทนจากการขายไฟ
ผลตอบแทนจากการอบแห้ง

ค่ำใช้จ่ำย




