รายงานการวิจยั
การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนโดยใช้ พลังงานจากไม้ โตเร็ว
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โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หัวหน้ าโครงการ

:

ผศ. ดร.ณัฐ วรยศ

ผู้ร่วมวิจัย

:

ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
ผศ.ดร. นคร ทิพยาวงศ์
ดร. ณัฐนี วรยศ
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ดร. ชู รัตน์ ธารารัตน์
ดร. อติพงศ์ นันทพันธุ์

ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ
กุมภาพันธ์ 2551

แบบ วช.5 ก/พ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ทีไ่ ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ
----------------------------------โครงการวิจัยเรื่อง

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจาปี
ระยะเวลาทาการวิจัย

การศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตไฟฟ้ าระดับชุมชน
โดยใช้พลังงานจากไม้โตเร็ ว
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from Fast-Growth Wood Energy

2549
1 ปี

จานวนเงิน
7,000,000. บาท
เริ่มทาการวิจัยเมื่อ กันยายน 2549 – กันยายน 2550

รายนามคณะผู้วจิ ัย พร้ อมทั้งหน่ วยงานทีส่ ั งกัดและหมายเลขโทรศัพท์
หัวหน้ าคณะผู้วจิ ัย:
ชื่อ- นามสกุล

นายณัฐ วรยศ

ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-944144 โทรสาร 053-944145
E-mail: nat@dome.eng.cmu.ac.th

ก

ผู้ร่วมวิจัย :
ชื่อ- นามสกุล

นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ตาแหน่งปั จจุบนั
ศาสตราจารย์ ระดับ 11
หน่วยงานที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-944144 โทรสาร 053-944145
E-mail: tanong@dome.eng.cmu.ac.th
ชื่อ- นามสกุล

นายนคร ทิพยวงศ์

ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-944144 โทรสาร 053-944145
E-mail: nakorn@dome.eng.cmu.ac.th
ชื่อ- นามสกุล
นางสาวณัฐนี วรยศ
ตาแหน่งปั จจุบนั
อาจารย์
หน่วยงานที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-944144 โทรสาร 053-944145
E-mail natanee@dome.eng.cmu.ac.th
ชื่อ- นามสกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
หน่วยงานที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก

นายณัฐวุฒิ ดุษฎี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-498168 โทรสาร 053-498168
E-mail Address Natthawu@mju.ac.th
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ชื่อ- นามสกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
หน่วยงานที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก

นายชูรัตน์ ธารารัตน์
อาจารย์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร คณะวิชาเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตภาคพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-221576 โทรสาร. 053-213183
E-mail T_churat@thaimail.com

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
หน่วยงานที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก

นายอติพงศ์ นันทพันธุ์
วิศวกรระดับ 7
การศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
จ. ลาปาง 52220 โทรศัพท์ 054-256932
โทรสาร 054-256938
E-mail atipoang.n@egat.co.th

ค

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั นี้ ประสบผลสาเร็ จด้วยดีดว้ ยความร่ วมมือของหลายๆ ฝ่ าย คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ผูส้ นับสนุนโครงการวิจยั ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ศู น ย์วิ จยั พลัง งานมหาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.
ลาปาง ที่ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากร ในการศึกษาโครงการวิจยั ขอขอบคุณผู้
ร่ วมวิจยั ทุกฝ่ ายที่ให้ความร่ วมมือในการศึกษาโครงการวิจยั ทาให้การดาเนินงานสาเร็ จลุล่วงมาได้ดว้ ยดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
หัวหน้าโครงการ

ง

แบบ วช.6 ก/พ
บทคัดย่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่ งชำติ
----------------------------------(ภาษาไทย)

โครงกำรวิจัยเรื่อง

(ภาษาอังกฤษ)

การศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตไฟฟ้ าระดับชุมชน
โดยใช้พลังงานจากไม้โตเร็ ว
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ทีไ่ ด้ รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยเพือ่ พัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมด้ วยวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
ได้ รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยประจำปี 2549
จำนวนเงิน
7,000,000. บาท
ระยะเวลำทำกำรวิจัย
1 ปี
เริ่มทำกำรวิจัยเมื่อ กันยายน 2549 – กันยายน 2550
หัวหน้ ำคณะผู้วจิ ัย:
ชื่อ- นามสกุล

นายณัฐ วรยศ

ตาแหน่งปั จจุบนั
หน่วยงาน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-944144 โทรสาร 053-944145
E-mail: nat@dome.eng.cmu.ac.th
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ผู้ร่วมวิจัย :
ชื่อ- นามสกุล

นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ตาแหน่งปั จจุบนั
หน่วยงาน

ศาสตราจารย์ ระดับ 11
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-944144 โทรสาร 053-944145
E-mail: tanong@dome.eng.cmu.ac.th

ชื่อ- นามสกุล

นายนคร ทิพยวงศ์

ตาแหน่งปั จจุบนั
หน่วยงาน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-944144 โทรสาร 053-944145
E-mail: nakorn@dome.eng.cmu.ac.th

ชื่อ- นามสกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
หน่วยงาน

นางสาวณัฐนี วรยศ
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-944144 โทรสาร 053-944145
E-mail natanee@dome.eng.cmu.ac.th

ชื่อ- นามสกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
หน่วยงาน

นายณัฐวุฒิ ดุษฎี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-498168 โทรสาร 053-498168
E-mail Address Natthawu@mju.ac.th
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ชื่อ- นามสกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
หน่วยงาน

นายชูรัตน์ ธารารัตน์
อาจารย์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร คณะวิชาเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตภาคพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-221576 โทรสาร. 053-213183
E-mail T_churat@thaimail.com

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
หน่วยงาน

นายอติพงศ์ นันทพันธุ์
วิศวกรระดับ 7
การศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
จ. ลาปาง 52220 โทรศัพท์ 054-256932
โทรสาร 054-256938
E-mail atipoang.n@egat.co.th

ช

บทคัดย่ อ
การใช้ชี วมวลเพื่ อเป็ นเชื้ อเพลิ ง ในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าถื อเป็ นทางเลื อกหนึ่ ง ที่ จะช่ วยลด
ปริ มาณแก๊สเรื อนกระจกที่ถือเป็ นภัยคุกคามโลกในปั จจุบนั งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการ
นาเอาไม้โตเร็ วมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ไม้โตเร็ ว คือไม้ที่สามารถเริ่ มตัดใช้งานได้หลังจากปลูก
ไปแล้วในระยะสั้น (3-5) ปี มักเป็ นพืชที่สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในพื้นที่ใช้งาน และบางชนิ ดจะให้
ผลผลิ ต ต่ อ พื้ น ที่ สู ง และมี ค่ า ความร้ อ นที่ สู ง เหมาะกับ การน ามาใช้เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง หรื อ กระทั่ง ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าเพื่อการอุปโภคได้ ถึงแม้ขอ้ มูลพันธุ์ไม้โตเร็ ว และระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าจากชีวมวลจะ
ปรากฎอยู่มากมาย แต่ การศึกษาและประเมินศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ าโดยอาศัยชี วมวลจากไม้โตเร็ ว
อย่า งจริ ง จังในขนาดที่ เหมาะส าหรั บ โรงไฟฟ้ าชุ มชนขนาดเล็ก ยัง ไม่ป รากฏ ท าให้ข าดข้อมูล เพื่ อ
พิจารณาหาชนิดไม้โตเร็ วที่เหมาะสม ขาดข้อมูลในการจัดการไม้ รวมถึงปั ญหา และอุปสรรคทางด้าน
เทคโนโลยีอนั พึงมี รวมถึงผลดี และผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม และตลอดจนต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ าของ
ระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับระบบที่เหมาะสาหรับชุมชนขนาดเล็ก
โครงการวิจยั นี้ จึง มุ่ง ศึ กษาหาความเป็ นไปได้และศัก ยภาพในการนาเอาไม้โตเร็ วมาใช้เป็ น
เชื้ อเพลิ งสาหรับผลิ ตกระแสไฟฟ้ าสาหรั บชุ มชนที่ มีความต้องการไฟฟ้ าไม่เกิ น 50 kWe โดยเน้นที่
เทคโนโลยีโรงจักรไอน้ าตามวัฎจักรเรนคิน โดยได้ศึกษาหาชนิ ดของไม้โตเร็ วและรู ปแบบการปลูก
การเตรี ยมไม้ และการจัดการที่เกี่ยวข้องสาหรับใช้เป็ นแหล่งพลังงาน กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
ไม้โตเร็ วได้ถูกศึกษาโดยแยกออกเป็ นห้าขั้นตอนย่อย ได้แก่ข้ นั ตอนการปลูกไม้ ขั้นตอนการเตรี ยมไม้
ขั้นตอนการอบไม้ ขั้นตอนการผลิตไอน้ า และขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้ า โครงการนี้ ยงั ได้ดาเนิ นการ
เปรี ยบเทียบต้นทุ นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าต่อหน่ วยของระบบต้นกาลังไอน้ าที่มีการสร้ างและทดสอบ
ระบบอบไม้เชื้อเพลิงและระบบผลิตไอน้ า เพื่อยืนยันสรรถนะของอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ กับราคา
ต้นทุนการผลิ ตของระบบแก๊สซิ ฟิ เคชั่น(Gasification)ที่ไ ด้ขอ้ มูลจากการค้นคว้าเป็ นหลัก ระบบผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าที่นาเสนอจะประกอบไปด้วยหม้อไอน้ าขนาดความดัน 20-22 bar ระบบอบไม้แห้ง ที่ผลิต
ในประเทศและชุ ดกังหันไอน้ าขนาดผลิตกระแสไฟฟ้ า 25 และ 50 kW ที่อาศัยข้อมูลที่หาได้จากบริ ษทั
ต่างประเทศ ผลจากการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า ไม้โตเร็ วที่เหมาะสมกับการใช้เป็ นเชื้ อเพลิงของระบบ
นี้ คือ กระถิ นยักษ์ ที่มีค่า ความร้ อนที่ได้รับการยืนยันอยู่ในช่ วง 15.91 – 20.10 MJ/kg และผลผลิ ตถึ ง
15.84 ถึง17.92 ตันต่อไร่ หากไม้มีอายุ 3 ปี นอกจากนี้ ไม้กระถินยักษ์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
แวดล้อมต่ างๆได้ง่ า ย มี ลกั ษณะการปลู ก และการดู แลรั กษาไม่ ยุ่ง ยาก และที่ส าคัญใบและยอดของ
กระถิ นยักษ์ย งั สามารถเป็ นส่ วนผสมในอาหารสั ตว์ไ ด้อีก ด้วย ซึ่ งเป็ นคุ ณสมบัติเด่ นของไม้ชนิ ดนี้ ที่
เหนื อกว่าไม้ชนิ ดอื่นๆ ในการต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากระบบ ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
เลื อกระบบหลักมีอยู่ดว้ ยกัน 3 ชนิ ดคือ ขนาดการผลิตกระแสไฟฟ้ า รู ปแบบการปลูกไม้ที่ใช้อายุและ
ผลผลิ ตต่อไร่ ของไม้เชื้ อเพลิ งเป็ นเกณฑ์ และปริ มาณการนาความร้ อนที่ เหลื อในไอน้ าจากการใช้เดิ น
กังหันไอน้ ากลับมาใช้ ผลการวิเคราะห์หารู ปแบบของการปลูกและการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ดี ที่สุด พบว่า
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หากไม่คิดถึงการนาความร้อนที่เหลือไปใช้ (Combined Heat and Power) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าแบบ
แก๊สซิ ฟิเคชัน่ มีตน้ ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ถูกกว่าระบบกังหันไอน้ า เนื่องจากประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ของระบบสู งกว่า ส่ งผลให้พ้นื ที่ในการเพาะปลูกน้อยกว่า ในกรณี ของระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยกังหัน
ไอน้ านั้น เนื่ องจากกังหันไอน้ าขนาดเล็กมักเป็ นกังหันสเตจเดี ยว ประสิ ทธิ ภาพของกังหันจะมีค่าต่ า มี
ความร้อนที่เหลือจากการใช้งานผลิตกระแสไฟฟ้ าในปริ มาณที่มาก การคานวณแสดงให้เห็ นว่าระบบ
ผลิตไฟฟ้ าที่ขนาด 50 kWe เป็ นระบบที่ดีที่สุดในขอบเขตของงานวิจยั นี้ ระบบอาศัยหม้อไอน้ าผลิตไอน้ า
อิ่มตัวทั้งหมด 1,000 กิโลกรัมต่อชัว่ โมงที่ความดัน 20- 22 บาร์ ที่อตั ราการป้ อนไม้เชื้ อเพลิ งคงที่ 300
กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ที่ความชื้ น 40% พื้นที่ในการปลูกที่ตอ้ งการมีท้ งั หมด 576 ไร่ โดยปลูกไม้ในระยะ
1x1เมตร ประสิ ทธิ ภาพเชิ ง ความร้ อนโดยรวมของระบบมีค่าประมาณเท่ากับ 7.21% (จากเชื้ อเพลิ งสู่
กระแสไฟฟ้ า) ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าอยูท่ ี่ 5.61 บาทต่อ kWhr หากระบบถูกใช้งานในการผลิต
กระแสไฟฟ้ าแต่เพียงอย่างเดี ยว ถึงแม้จะจาหน่ายไฟฟ้ าเข้าสู่ สายส่ งในลักษณะผูผ้ ลิตกาลังไฟฟ้ าขนาด
เล็กมาก (Very-Small Power Producer: VSPP) ได้ แต่ระบบดังกล่าวยังไม่มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ไอน้ าที่เหลือจากการเดินเครื่ องกังหันไอน้ า สามารถนามาใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้ าที่ผลิ ตได้ ซึ่ งเป็ นการใช้งานแบบความร้ อนร่ วมกับกาลัง (Combined Heat and
Power: CHP) เช่ นการนาไอน้ าที่ เหลื อใช้ในอบแห้งผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร อันมี มากในประเทศ
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ จะทาให้ตน้ ทุนการผลิตของระบบลดลงได้ ผลการคานวณได้แสดงให้เห็นว่า
หากนาความร้อนที่เหลือใช้มาอบผลิตผลทางการเกษตรเพียงร้อยละ 35 ของไอน้ าทั้งหมด ภายใน 10
เดือนต่อปี โดยใช้หอ้ งอบ 4 ชุด ต้นทุนของไฟฟ้ าที่ผลิตได้จะมีค่าลดลงเหลือเท่ากับ 3.10 บาท/kW-hr ซึ่ ง
มีค่าใกล้เคียงกับราคารับซื้ อของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และมีค่าต่ากว่าราคาต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ า
จากระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ขนาด 50 kWe เท่ากับ 4.41 บาทหากพิจารณานาเอาความร้อนที่เหลือทิ้งมาใช้ใน
การอบผลผลิตทางการเกษตรเช่นเดียวกับระบบกังหันไอน้ า พบว่า หากนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ร้อยละ
30 เพื่ออบผลผลิ ตทางจึงจะส่ งผลให้ตน้ ทุนผลิตกระแสไฟฟ้ าใกล้กบั ราคารับซื้ อของการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค หากลดเวลาทางานเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ าที่ 5,694 ชัว่ โมง (Plant Factor 65%) ส่ งผลให้มี
ต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็ น 6.56 บาท/kWh โดยเพิ่มขึ้น 14.48% เพื่อให้ตน้ ทุนกระแสไฟฟ้ าใกล้เคียงกับราคา
รับซื้ อจะต้องมีสัดส่ วนการนาความร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
การศึกษาถึงผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิ ดจากการผลิตไฟฟ้ าโดยอาศัยการวิเคราะห์ผล
โดยใช้การสมดุลมวลและพลังงาน ร่ วมกับโปรแกรมสาเร็ จรู ป SimaProทาให้ทราบว่าผลกระทบหลักที่
สาคัญเกิ ดในกระบวนการเผาไหม้เชื้ อเพลิ งเป็ นหลัก ซึ่ งคิดเป็ นร้ อยละ 95 ของผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น
ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบหลักที่เกิดขึ้นในขั้นตอนดังกล่าวพบว่า เกิดขึ้นในส่ วนของปั ญหา
ฝุ่ นละอองและปั ญหาการเจริ ญ เติ บ โตผิด ปกติ ข องพื ช น้ า เป็ นส าคัญ สื บ เนื่ องมาจากการเผาไหม้ไ ม่
สมบูรณ์และการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งหากสามารถลดปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีและเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ รวมถึงมี
การติดตั้งระบบดักจับฝุ่ นละอองที่เกิดขึ้นก่อนการปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อมก็จะช่วยลดปั ญหาดังกล่าวได้
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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. Fastgrowth 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 coproducts 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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10.2 การประชุมเผยแพร่ ผลงานวิจยั "การศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตไฟฟ้ าระดับ
ชุมชนโดยใช้พลังงานจากไม้โตเร็ ว"
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10 -1

บทที่ 11 บทสรุ ป

11 -1

10 -6

ภาคผนวก
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สารบัญรู ปภาพ
หน้า
รู ปที่
รู ปที่
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รู ปที่

2.1
2.2
2.3
2.4
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รู ปที่
รู ปที่
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2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3.1
3. 2
3. 3
3. 4
3. 5
3. 6
3. 7
3. 8
3. 9
3.10

เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดต่างๆ ที่มีภายในประเทศ
2-1
แสดงการเก็บกักก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของพืช
2-2
แสดงการนาชีวมวลมาเป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
2-4
แสดงการเปรี ยบเทียบการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมระหว่างการใช้
เชื้อเพลิงจาก ชีวมวลและการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิ นในการผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ า
2-5
ลักษณะดอก ใบ และลาต้นกระถินณรงค์
2-10
การเตรี ยมพื้นที่และต้นกล้าในการปลูกกระถินณรงค์
2-11
ลักษณะทัว่ ไปของกระถินเทพา
2-12
ลักษณะของกระถินยักษ์
2-15
ลักษณะของสะเดาช้าง
2-19
ลักษณะใบ และดอกของสะเดาช้าง
2-20
ลักษณะการเพาะต้นกล้าของสะเดาช้าง
2-20
การกาจัดวัชพืชและการไถแปร
2-22
ลักษณะของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
2-25
ลักษณะของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
2-25
ลักษณะของการเตรี ยมพื้นที่สาหรับการปลูกยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิ ส
2-26
ลักษณะทัว่ ไปของขี้เหล็ก
2-28
ลักษณะลาต้นกระถินยักษ์
3-2
แสดงปริ มาณน้ าฝน (หน่วย mm.) เฉลี่ยทั้งปี ของแต่ละภาค จาก พ.ศ. 2503-2543
3-3
แสดงการปรับพื้นที่และแปลงปลูกไม้โตเร็ ว
3-6
ผังการปลูกและการตัดไม้โตเร็ วเพื่อผลิตไฟฟ้ าขนาดกาลัง 50 kWe
3-9
แสดงรู ปแบบของเชื้อเพลิง
3-10
แสดงรู ปแบบต่างๆ ของการใช้ไม้เป็ นเชื้ อเพลิงสาหรับหม้อไอน้ า (Boiler) [4]
3-11
แสดงเครื่ องหัน่ ไม้ท่อนที่ผลิตในประเทศ
3-12
แสดงเครื่ องหัน่ ไม้ท่อนที่ผลิตในต่างประเทศ
3-12
แสดงเครื่ องหัน่ ไม้ท่อนที่ผลิตในต่างประเทศ
3-13
แสดงเครื่ องหัน่ ไม้ท่อนที่ผลิตในต่างประเทศ
3-13
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รู ปที่
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รู ปที่
รู ปที่
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3.11
3.12
3.13
3.14
3. 15
3.16
4.1
4. 2
4. 3
4. 4
4. 5
4.6

รู ปที่ 4. 7
รู ปที่ 4. 8
รู ปที่ 4. 9
รู ปที่ 4.10
รู ปที่ 4.11
รู ปที่ 4. 12
รู ปที่ 4. 13
รู ปที่ 4. 14
รู ปที่ 4. 15
รู ปที่ 4. 16
รู ปที่ 4. 17
รู ปที่ 4. 18
รู ปที่ 4. 19
รู ปที่ 4. 20
รู ปที่ 5. 1
รู ปที่ 5. 2
รู ปที่ 5. 3

แสดงเครื่ องย่อยแบบใช้เครื่ องยนต์ที่ผลิตในประเทศ
แสดงเครื่ องย่อยกาลังการผลิต 1,500 – 2,000 kg/hr แบบใช้เครื่ องยนต์
แสดงเครื่ องย่อยกาลังการผลิต 10,000 kg/hr
แสดงเครื่ องย่อยกาลังการผลิต 20,000 kg/hr
แสดงเครื่ องย่อยไม้ที่ผลิตในต่างประเทศ แบบต่อพ่วงกับแทรคเตอร์
แสดงเครื่ องย่อยไม้ที่ผลิตในต่างประเทศ แบบเครื่ องยนต์ขนาด 13 hp
ลักษณะความสัมพันธ์ของค่าความร้อนจากไม้โตเร็ วกับความชื้ น
การเปลี่ยนแปลงความชื้นของไม้สน( Pinus radiate )สาหรับการอบแห้งที่
การเปลี่ยนแปลงของความชื้นของไม้ (MC) อุณหภูมิกระเปาะเปี ยก (WBT) และ
ลักษณะเครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับการอบแห้งไม้กระดาน
ลักษณะการลดลงของความชื้นของไม้กระดานด้วยเครื่ องพลังงานแสงอาทิตย์
ความสัมพันธ์ของค่าความชื้นสมดุลของไม้กบั อุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
การอบแห้งในช่วงอัตราการอบแห้งคงที่และลดลง
การลดลงของความชื้นของไม้กระถินยักษ์ที่น้ าหนักเริ่ มต้น 2.8 kg
อุณหภูมิอบแห้ง60OC
ระบบสายพานลาเลียงไม้และม่านอากาศ ณ ทางเข้าและออกจากห้องอบแห้งของ
ขั้นตอนการคานวณของแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของการอบแห้งไม้
การลดลงของความชื้นของไม้กบั เวลาด้วยแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ การอบแห้งที่
ระบบผลิตน้ าร้อนของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง
ระบบแผงคอยล์สาหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศของเครื่ องอบแห้งที่
ลักษณะของท่ออากาศสาหรับการไหลเวียนของอากาศของเครื่ องอบแห้ง
ลักษณะไดอะแกรมของระบบอบแห้งแบบมีสายพานลาเลียง
ลักษณะของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง
ลักษณะการลดลงของความชื้นไม้กระถินยักษ์แบบท่อนปริ มาณ 436 kg
ลักษณะการลดลงของความชื้นไม้กระถินยักษ์แบบท่อนปริ มาณ 310 kg ความยาว
ลักษณะการลดลงของความชื้นของไม้กระถินยักษ์ กรณี ไม่มีการใช้
ลักษณะการลดลงของความชื้นของไม้สัก สาหรับการอบแห้งไม้แบบแผ่น
วัฏจักรแรนคินของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน
วัฏจักรรี ฮีตของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน
วัฏจักรรี เจนเนอเรทีฟ ของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน
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5. 4
5. 5
5. 6
5. 7
5. 8
5. 9
5. 10
5. 11
5. 12
5. 13
5. 14
5. 15
5. 16
5. 17
5. 18
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6. 9
6. 10
6. 11
6.12
6. 13
6. 14

ระบบการทางานของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนขนาดใหญ่
5-5
สภาวะการทางานของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนที่ออกแบบ
5-6
วัฏจักรของการผลิตไฟฟ้ าบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ
5-6
การใช้ประโยชน์จากความร้อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์ สาหรับ
5-8
กระบวนการนาความร้อนทิง้ ที่คอนเดนเซอร์ มาใช้ในโรงอบไม้
5-11
ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลขึ้น
5-17
ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลลง
5-18
ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลขวาง
5-19
ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบฟลูอิดไดซ์เบด
5-20
ตัวอย่างอุปกรรื ประกอบในระบบผลิตไฟฟ้ าจากแก๊สชีวมวล
5-23
ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบเลอร์ ( Lurgi)
5-25
ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตก๊าซเชื้อเพลิง แบบสแตรทิฟายด์
5-25
กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบหลายขั้นตอน
5-26
ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบผสม
5-28
ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงพัฒนาโดย Coovattanachai
5-28
ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงพัฒนาโดย Kaew-on
5-29
ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงพัฒนาโดย Dogru
5-31
ลักษณะเครื่ องกาเนิดไอน้ า
6-1
แสดงหลักการทางานเบื้องต้นของ Boiler ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
6-4
แสดงรู ปแบบต่างๆ ของการใช้ไม้เป็ นเชื้ อเพลิงสาหรับ เครื่ องกาเนิ ดไอน้ า
6-5
แสดงรู ปแบบและความเป็ นไปได้ในการใช้ไม้เป็ นเชื้ อเพลิงสาหรับเครื่ องกาเนิดไอน้ า 6-6
แสดงลาดับในกระบวนการเผาไหม้ของไม้
6-6
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณอากาศส่ วนเกิน
6-7
แสดงลักษณะของห้องเผาไหม้ที่เหมาะสมสาหรับเชื้ อเพลิงไม้ขนาดท่อนสั้น
6-8
กระบวนการเกิดก๊าซไอเสี ยจากการเผาไหม้
6-9
การสันดาปตามกระบวนการทางเคมี
6-11
เทคโนโลยีในการกาจัดอนุภาคแบบลมหมุน (Cyclone)
6-13
เทคโนโลยีในการกาจัดอนุภาคแบบการใช้กระบวนการทางไฟฟ้ าเคมี
6-14
แสดงความสัมพันธ์ของประสิ ทธิ ภาพ กับขนาด ระบบการทางาน
6-16
รู ปแสดงขนาดเครื่ องกาเนิดไอน้ า
6-18
รู ปแสดงท่อน้ าภาพด้านหน้าและด้านข้างของเครื่ องกาเนิดไอน้ า
6-19
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6. 15
6. 16
6. 17
6. 18
6. 19
6. 20
6. 21
6. 22
6. 23
6. 24
6. 25
6. 26
6. 27
6. 28
6. 29
6. 30
6. 31
6. 32
6. 33
6. 34
7.1
7. 2
7. 3
7. 4
7. 5
7. 6
7.7
7.8
7.9
7.10

รู ปแสดงตาแหน่งของท่อน้ าที่ใช้คานวณพื้นที่ถ่ายเทความร้อน
แสดงตาแหน่งของท่อน้ าที่ใช้คานวณพื้นที่การถ่ายเทความร้อน
แสดงระบบการทางานละการควบคุมของเครื่ องกาเนิดไอน้ า ของโครงการฯ
เครื่ องกาเนิดไอน้ าก่อนหุ ม้ ฉนวน
เครื่ องกาเนิดไอน้ าหลังหุ ม้ ฉนวน
ระบบป้ อนเชื้ อเพลิง
ระบบกรองน้ า
ชุดผลิตน้ าป้ อนระบบรี เวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis)
ถังเก็บน้ าร้อนก่อนป้ อนเข้าสู่ เครื่ องกาเนิดไอน้ า
ระบบควบคุมการไหลของน้ าป้ อน
ระบบท่อน้ าภายในห้องเผาไหม้
ลักษณะเปลวไฟในห้องเผาไหม้
ระบบ ดักฝุ่ น และ ชุดอุ่นน้ าป้ อน (Economizer)
โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการควบคุมการทางานของเครื่ องกาเนิดไอน้ า
แสดงตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์วดั และ จุดเชื่อมต่อเครื่ องมือวัดเพื่อเก็บข้อมูล
แสดงเครื่ องมือ testo 330-1
แสดงอุปกรณ์วดั Microdust - Pro
แสดงอุปกรณ์ปรับความถี่ของการหมุนของพัดลมดูดอากาศที่ตคู้ วบคุม
แสดงการตรวจสอบอากาศส่ วนเกินโดยอุปกรณ์วดั ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกาเนิดไอน้ ากับการทางาน
ที่ความดันต่างๆ
กระบวนการหลัก ๆ ทั้ง 5 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ตน้ ทุนผลิตไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ ว
แผงแสดงค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการเพาะปลูก
แผงแสดงค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการแปรรู ป
แผงแสดงค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการไล่ความชื้ น
แผงแสดงค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการไล่ความชื้ น
แผงแสดงค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ า
สัดส่ วนต้นทุนผลิตพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละขั้นตอน
ต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตกาลังไฟฟ้ า ขนาด 25 kWe และ 50 kWe
การใช้ประโยชน์จากความร้อนทิง้ จากคอนเดนเดนเซอร์สาหรับกระบวนการอบแห้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วนการนาความร้อนไปใช้ประโยชน์ กับราคาต้น
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ทุนผลิตไฟฟ้ า ขนาด 25 kWe และ 50 kWe
7-27
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วนการนาความร้อนไปใช้ประโยชน์ กับราคาต้น
ทุนผลิตไฟฟ้ าสุ ทธิ 50 kWe ที่รอบตัดฟัน 3 ปี (Plant Factor 65%)
7-28
ขั้นตอนการหลัก 3 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ ว
8 -1
ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบในระบบการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซชีวมวล
8-3
การใช้ประโยชน์จากความร้อนทิ้งจากไอเสี ยเครื่ องยนต์สาหรับกระบงนการอบแห้ง 8-8
ความสัมพันธ์ระหว่าสัดส่ วนการนาความร้อนไปใช้ประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้ าด้วยระบบ
แก๊สซิ ฟิเคชันกับราคาต้นทุนผลิตไฟฟ้ าสุ กทธิ 50 kW ที่รอบตัดฟัน 3 ปี
8-10
ค่าภาระทางสิ่ งแวดล้อม (Eco-Load) ของโรงไฟฟ้ าแบบต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น
9-3
ปริ มาณสารมลพิษต่าง ๆ ที่ปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ าที่ใช้ถ่านหิ นเพียงอย่างเดียว
เปรี ยบเทียบกับโรงไฟฟ้ าที่ใช้ถ่านหิ นผสมพลังงานชีวมวล14%โดยน้ าหนัก
9-4
แผนภูมิแสดงข้อกาหนดในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040:2006
9-5
แผนภูมิแสดงข้อกาหนดในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040:2006
9-7
ผังแสดงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ ว
9-12
ภาพบรรยายจัดกิจกรรม
10-1
ภาพบรรยากาศในส่ วนของการบรรยายในการจัดการอบรม
10-3
ลักษณะของเชื้อเพลิงก่อนป้ อนเข้าสู่ เครื่ องกาเนิดหม้อไอน้ า
10-4
การป้ อนเชื้ อเพลิงแบบท่อน
10-4
ชุดอุปกรณ์การป้ อนเชื้ อเพลิงแบบชิ้น
10-5
ระบบการผลิตน้ าปราศจากไอออน
10-5
อุปกรณ์ควบคุมชุ ดกาเนิดไอน้ า
10-6
ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเผยแพร่ ความรู ้
10-7

ภาคผนวก ก.
รู ปที่ ก. 1 รู ปแสดงเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง
รู ปที่ ก. 2 รู ปแสดงด้านหน้าของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง
รู ปที่ ก. 3 รู ปแสดงด้านหน้าของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (1)
รู ปที่ ก. 4 รู ปแสดงด้านหน้าของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (2)
รู ปที่ ก. 5 รู ปแสดงด้านหลังของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง
รู ปที่ ก. 6 รู ปแสดงด้านหลังของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (2)
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รู ปที่ ก. 7 รู ปแสดงด้านบนของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (1)
รู ปที่ ก. 8 รู ปแสดงด้านบนของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (2)
รู ปที่ ก. 9 รู ปแสดงด้านข้างของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (1)
รู ปที่ ก. 10 รู ปแสดงด้านข้างของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (2)
รู ปที่ ก. 11 รู ปแสดงส่ วนขยายระบบจ่ายลมร้อนเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (1)
รู ปที่ ก. 12 รู ปแสดงส่ วนขยายระบบจ่ายลมร้อนเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (2)
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 2.1 แสดงศักยภาพชีวมวลของประเทศไทยปี 2544/2545
2-3
ตารางที่ 2.2 ลักษณะทางกายภาพของชีวมวลชนิดต่างๆ ในการวิจยั เพื่อผลิตเป็ น
กระแสไฟฟ้ า
2-6
ตารางที่ 2.3 แสดงศักยภาพ และเคมีของชีวมวลชนิดต่างๆ
2-8
ตารางที่ 2.4 การเจริ ญเติบโตของกระถินณรงค์แต่ละพื้นที่
2-12
ตารางที่ 2.5 สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกกระถินเทพา
2-14
ตารางที่ 2.6 ต้นทุนการเพาะปลูกกระถินยักษ์ต่อไร่
2-17
ตารางที่ 2.7 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพาะปลูก
2-23
ตารางที่ 2.8 ค่าใช้จ่ายและกาไรสุ ทธิ จากระยะการปลูก 2 x 3 m. อายุ 4 ปี
2-27
ตารางที่ 2.9 การเปรี ยบเทียบอัตราการเจริ ญเติบโตของขี้เหล็ก อายุ 1, 5 ปี ในแต่ละพื้นที่
2-30
ตารางที่ 2.10 การเปรี ยบเทียบลักษณะทัว่ ไปของไม้โตเร็ ว
2-33
ตารางที่ 3.1 แสดงราคาของเครื่ องหัน่ ไม้ที่อตั ราการผลิตต่างๆเปรี ยบเทียบระหว่างในประเทศ
และต่างประเทศ
3-14
ตารางที่ 3.2 แสดงราคาของเครื่ องย่อยไม้ที่อตั ราการผลิตต่างๆ เปรี ยบเทียบระหว่างในประเทศ
และต่างประเทศ
3-18
ตารางที่ 4. 1 ผลการอบแห้งไม้กระถินยักษ์ดว้ ยเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียงที่อุณหภูมิอบแห้ง 4-20
ตารางที่ 4. 2 ตารางแสดงความชื้นของ (%db) ไม้ที่ตาแหน่งต่างๆ ภายในห้องอบแห้ง
สาหรับการลดความชื้นจาก 60 %db เหลือความชื้นสุ ดท้ายประมาณ 40 %db
4-21
ตารางที่ 4. 3 ผลการอบแห้งไม้กระถินยักษ์ดว้ ยเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียงที่อุณหภูมิอบแห้ง 4-22
ตารางที่ 4. 4 ตารางแสดงความชื้นของไม้ที่ตาแหน่งต่างๆ ภายในห้องอบแห้งสาหรับการลด
4-23
ตารางที่ 4. 5 การเปรี ยบเทียบศึกษาการอบแห้งไม้ที่อุณหภูมิอบแห้ง60OC กรณี การอบแห้งให้เหลือ 4-23
ตารางที่ 4. 6 ผลการอบแห้งไม้กระถินยักษ์ดว้ ยเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียงที่อุณหภูมิอบแห้ง 4-24
ตารางที่ 4. 7 ผลการทดลอบการอบแห้งไม้สักโดยใช้เครื่ องลมร้อนแบบวัสดุอยูก่ บั ที่โดยใช้
4-25
ตารางที่ 4. 8 ผลการทดสอบการอบแห้งไม้สักโดยใช้เครื่ องลมร้อนแบบวัสดุอยูก่ บั ที่โดยใช้แก๊สหุ งต้ม
เป็ นเชื้ อเพลิง และทาการตัดไม้ทุก 3 เดือนต่อครั้ง
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ตารางที่ 4. 9 ตัวอย่างเงื่อนไขความต้องการพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตไม้ตลอดทั้งปี
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ตารางที่ 4. 10 การจัดการการแปรรู ปไม้สาหรับใช้เป็ นเชื้อเพลิงโดยอายุของไม้สาหรับใช้งาน 3 ปี
และทาการตัดไม้ทุก 3 เดือนต่อครั้ง
ตารางที่ 5.1 ขนาดต่างๆ ที่สาคัญของหม้อไอน้ าที่พฒั นาขึ้น
ตารางที่ 5.2 ข้อมูลที่สาคัญของโรงอบไม้ขนาดเล็ก
ตารางที่ 5.3 ตัวอย่างส่ วนประกอบก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวล
ตารางที่ 5. 4 การเปรี ยบเทียบเตาปฏิกรณ์แบบชั้นเชื้อเพลิงนิ่ง กับ ฟลูอิดไดซ์เบด
ตารางที่ 5. 5 การเปรี ยบเทียบลักษณะพื้นฐานและการทางานของเตาปฏิกรณ์
ตารางที่ 5. 7 การเปรี ยบเทียบสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้ าจากชีวมวล
ตารางที่ 6. 1 องค์ประกอบโดยประมาณของเชื้ อเพลิงแข็ง
ตารางที่ 6. 2 ค่าประมาณต่างๆ ในการสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวล
ตารางที่ 6. 3 เปรี ยบเทียบองค์ประกอบของก๊าซไอเสี ยที่เกิดจากการเผาไหม้
ของเชื้ อเพลิงประเภทต่างๆ
ตารางที่ 6. 4 ผลของภาระของเครื่ องกาเนิดไอน้ าที่มีต่อองค์ประกอบของก๊าซไอเสี ย
ตารางที่ 6. 5 การวิเคราะห์ข้ ีเถ้า ความชื้น ค่าความร้อน และ องค์ประกอบทางเคมีของธาตุ
ที่อยูใ่ นเชื้ อเพลิงไม้ตวั อย่าง ในรู ปแบบต่างๆ ของเชื้อเพลิง
ตารางที่ 6. 6 ขนาดของอนุภาคที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม้รูปแบบต่างๆ
ตารางที่ 6. 7 แสดงต้นทุนการลงทุนและดาเนิ นการ รวมทั้งการใช้พลังงาน
ของเทคโนโลยีต่างๆ ในการ
ตารางที่ 6. 8 ค่าปริ มาณสารเจือปนอากาศ ที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ ง หรื อจาหน่าย
ตารางที่ 6. 9 ขนาดต่างๆ ที่สาคัญของเครื่ องกาเนิดไอน้ าที่พฒั นาขึ้น
ตารางที่ 6.10 การจัดการตัวแปรและวิธีการหาข้อมูลต่างๆ ของเครื่ องกาเนิ ดไอน้ า
ตารางที่ 6. 11 การเปรี ยบเทียบสมรรถนะที่ได้จากการทดสอบกับค่าที่ใช้ในการออกแบบ
ตารางที่ 6. 12 แสดงปริ มาณสารเจือปนในไอเสี ยจากการทดสอบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ตารางที่ 6. 13 ปริ มาณสารเจือปนในไอเสี ยที่ได้จากการทดสอบเปรี ยบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
ตารางที่ 7. 1 ข้อมูลสมรรถนะและราคาของระบบหม้อไอน้ าที่ใช้ออกแบบระบบ
ตารางที่ 7.2 รายละเอียดของชุดกาเนิ ดไฟฟ้ าขนาดกาลังไฟฟ้ าที่ 50 kWe
ตารางที่ 7. 3 สรุ ปต้นทุนในแต่ละกระบวนการ
ตารางที่ 7. 4 ต้นทุนในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละขั้นตอน
ตารางที่ 7. 5 สรุ ปค่าใช้จ่ายในการประเมินต้นทุนในแต่ละกรณี ศึกษา
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ตารางที่ 7. 6 มูลค่าเงินลงทุนสาหรับระบบกาลังไฟฟ้ าที่ 25 kWe และ 50 kWe
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ตารางที่ 7.7 สรุ ปรู ปแบบไม้เชื้อเพลิงอายุ 1 ปี และ 3 ปี ของกาลังการผลิต 50 kWe
7-24
ตารางที่ 7.8 สรุ ปผลการประเมินสมรรถนะของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนขนาด 50 kWe
ที่ใช้ไม้โตเร็ วเป็ นเชื้ อเพลิงที่ได้ประเมินไว้
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ตารางที่ 8.1 การเปรี ยบเทียบเทคโนโลยีแกสซิฟิเคชันและราคาในการติดตั้ง
ที่กาลังการผลิตต่างๆรวมถึงราคาในต่อหน่วยในการผลิตไฟฟ้ า
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ตารางที่ 8.2 ตารางเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ด้วยระบบกังหันไอน้ า และระบบแกสซิ ฟิเคชันที่กาลังการผลิตไฟฟ้ า 50 kWe
8-6
ตารางที่ 8.3 ราคาต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตไฟฟ้ าด้วยระบบแกสซิ ฟิเคชัน
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บทที่ 1
บทนำ
ประเทศไทยเป็ นประเทศกำลังพัฒนำที่มีควำมต้องกำรทรัพยำกรธรรมชำติท้ งั จำกภำยในและ
ภำยนอกประเทศเพื่อใช้ในกำรดำเนิ นกิ จกรรมต่ำงๆ ทั้งทำงด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำร
คมนำคมขนส่ งพลังงำนในกำรพัฒนำประเทศและในกิจกรรมเหล่ำนี้ ลว้ นต้องกำรแหล่งพลังงำนเพื่อใช้
เป็ นต้นกำลังขับให้กิจกรรมต่ำงๆ ดำเนินไปได้เพื่อสนองกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและจำนวนประชำกร
ที่นบั วันจะมีมำกขึ้นเรื่ อยๆ
รัฐบำลได้ตระหนักปั ญหำควำมต้องกำรพลังงำนที่สูงขึ้นนี้ จึงได้กำหนดแนวทำงสำคัญในกำร
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหำกำรขำดแคลนพลังงำนที่ นบั วันจะทวีควำมรุ นแรงมำกขึ้น หนึ่ งในนโยบำย
เหล่ำนี้คือ กำรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยกำหนด
เป็ นยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำพลังงำนทดแทนที่ชดั เจน โดยมุ่งผลิ ตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนทดแทนให้ได้ 8%
[1] ของกำลังกำรผลิ ต นโยบำยดังกล่ำวนอกจำกจะเป็ นกำรสนับสนุนกำรใช้พลังงำนจำกแหล่งที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมแล้ว ยังเป็ นนโยบำยที่ สอดคล้องตำมพิธีสำรเกี ยวโต (Kyoto Protocol) ที่มี
วัตถุ ประสงค์ในกำรลดกำรปล่อยแก๊สเรื อนกระจกของกิ จกรรมของแต่ละประเทศเพื่อบรรเทำปั ญหำ
โลกร้อนในปัจจุบนั ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันต่อพิธีสำรเกียวโตเมื่อวันที่ 28 สิ งหำคม พ.ศ.2545 ซึ่ ง
ตำมพิธีสำรนี้ จะมีหลักที่มุ่งจะลดกำรปล่อยก ำซเรื อนกระจกได แก่ กำรดำเนิ นกำรร่ วมกัน (Joint
Implementation หรื อ JI) กำรค ำขำยแลกเปลี่ยน ก ำซเรื อนกระจก (Emissions Trading หรื อ ET)
และกลไกกำรพัฒนำที่สะอำด (Clean Development Mechanism หรื อ CDM)
กำรใช้แ หล่ ง พลัง งำนหมุ นเวีย นเป็ นแหล่ ง พลัง งำนผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำ เป็ นกิ จ กรรมหนึ่ ง ที่
สำมำรถเข้ำร่ วมกำรพิจำรณำคัดเลื อกให้เป็ นหนึ่ งในกลไกกำรพัฒนำที่ สะอำด อี กทั้งแหล่ งพลังงำน
หมุนเวียนที่มีศกั ยภำพเพียงพอในกำรนำมำผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำมีอยูห่ ลำยแหล่งในประเทศ ไม่วำ่ จะเป็ น
แหล่งพลังน้ ำ แหล่งพลังงำนลม แหล่งพลังงำนจำกแก๊สชีวภำพ แหล่งพลังงำนแสงอำทิตย์ และแหล่ง
พลังงำนชี วมวล แหล่งพลังงำนจำกชี วมวลน่ ำจะเป็ นแหล่งพลังงำนหมุนเวียนที่เหมำะสมกับประเทศ
ไทยแหล่งหนึ่ง เนื่องจำกประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมจึงมี ชีวมวลที่ได้มำจำกกำรเพำะปลูกเช่น
วัสดุ เหลื อทิ้งทำงกำรเกษตรจำนวน และกำรใช้เชื้ อเพลิ งชี วมวลยังสำมำรถช่ วยลดปริ มำณแก๊สเรื อน
กระจกตลอดกระบวนกำรกำเนิดไฟฟ้ ำลง เมื่อเทียบกับกรณี กำรใช้เชื้อเพลิงฟอสซิ ลชนิ ดอื่น จำกรำยงำน
Asian Regional Research Programme in Energy, Environment and Climate1 ได้ระบุวำ่ กำรใช้เชื้ อเพลิง
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จำกแกลบในกำรผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำสำมำรถลดปริ มำณแก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ ได้ 0.862 kg/kW-hr
เมื่อเทียบกับกำรกำเนิ ดไฟฟ้ ำที่ใช้ถ่ำนหิ นเป็ นเชื้ อเพลิง และ 0.395 kg/kW-hr เมื่อเทียบกับกำรกำเนิ ด
ไฟฟ้ ำควำมร้อนร่ วมที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็ นเชื้ อเพลิง ด้วยเหตุผลดังกล่ำวจึงมีควำมเป็ นไปได้สูงที่จะนำ
เชื้อเพลิงชีวมวลมำผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ ำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ผลและช่วยลดมลภำวะให้แก่โลก [3]
รู ปแบบหนึ่ งของเชื้ อเพลิงชี วมวลที่น่ำสนใจ ได้แก่กำรเพำะปลูกไม้โตเร็ ว (Fast-growing Tree)
เพื่อมุ่งใช้เป็ นแหล่งพลังงำนสำหรับผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำ [4] ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น ยูคำลิปตัสคำมำลดูเลนซิ ส
(Eucalyptus camaldulensis Dehn.) กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis Cunn.) และ กระถินเทพำ
(Acacia mangium Willd.) เป็ นต้น ไม้โตเร็ วบำงชนิด สำมำรถเจริ ญเติบโตได้ดีในแทบทุกสภำพพื้นที่
ใช้น้ ำน้อย สำมำรถเริ่ มตัดใช้งำนได้ ในระยะสั้น (3-5) ปี และให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง หำกนำมำใช้เป็ น
เชื้ อเพลิ งทดแทนเชื้ อเพลิ งจำกฟอสซิ ลในกำรผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำ ก็น่ำสำมำรถสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชนได้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในพื้นที่ชนบท
ไม้โตเร็ วจะถูกใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งเพื่อผลิตควำมร้อนได้ในหลำยลักษณะ อำทิกำรนำไปใช้เป็ น
เชื้อเพลิงเพื่อกำรเผำไหม้ในเตำเผำไหม้ โดยควำมร้อนที่ได้รับ จะถ่ำยเทให้กบั น้ ำในหม้อไอน้ ำ (Boiler)
เพื่อผลิ ตไอน้ ำควำมดันสู งเพื่อผลิตไฟฟ้ ำ ตำมกำรทำงำนของวัฏจักรแรงคิน (Rankine Cycle) โดยมี
ห้องเผำไหม้เป็ นหัวใจหลักในกำรผลิ ตควำมร้ อน นอกจำกนี้ ยงั มีเทคโนโลยีในกำรเปลี่ยนรู ปพลังงำน
จำกไม้เชื้ อเพลิงอีกลักษณะหนึ่ งก็คือกำรผลิ ตแก๊สเชื้ อเพลิ งจำกไม้โตเร็ ว (Producer Gas) โดยเทคนิ ค
แก๊ ส ซิ ฟิ เคชั่น (Gasification) ซึ่ ง ได้จ ำกกำรเผำไหม้เชื้ อ เพลิ ง แข็ง ซึ่ ง ในที่ น้ ี คื อ ไม้โ ตเร็ วในที่ ๆ มี
ออกซิ เจน น้อยกว่ำปริ มำณที่ตอ้ งกำรในกำรสันดำปแบบสมบูรณ์ ในอุปกรณ์ ที่เรี ยกว่ำ แก๊สซิ ฟำยเออร์
(Gasifier) แก๊สเชื้ อเพลิงหลักที่ได้จำกกำรผลิ ตคือ CO และ H2 แก๊สสิ ฟำยเออร์ โดยทัว่ ไปแล้วแบ่ง
ออกเป็ น 3 ชนิดคือ Up-draft Gasifier, Down-draft และ Cross-draft แก๊สเชื้ อเพลิงที่ได้สำมำรถนำไปใช้
เป็ นเชื้อเพลิงในเครื่ องยนต์สันดำปภำยใน เพื่อผลิตไฟฟ้ ำได้
เทคโนโลยีใ นกำรผลิ ตไฟฟ้ ำทั้ง 2 รู ปแบบ ในประเทศไทย ยังไม่ มีกำรศึ กษำและประเมิ น
ศัก ยภำพในกำรผลิ ต ไฟฟ้ ำระดับ ชุ ม ชน อย่ำ งจริ ง จัง ท ำให้ ไ ม่ ท รำบข้อมู ล ที่ เ หมำะสมต่ อ กำรช่ ว ย
ตัดสิ นใจเพื่อส่ งเสริ มหรื อลงทุน ทั้งในแง่กำรพิจำรณำหำควำมเหมำะสมของชนิดไม้โตเร็ ว กำรจัดกำร
ป่ ำ กำรปลูกป่ ำ กำรจัดกำรไม้ เทคโนโลยีในกำรผลิตไฟฟ้ ำ รวมถึง แก๊สที่เหลือทิ้งจำกกำรเผำไหม้ ฝุ่ น ที่
เกิดจำกกำรเผำไหม้ และรวมไปจนถึงต้นทุนในกำรผลิตไฟฟ้ ำ จึงจำเป็ นต้องมีกำรศึกษำวิจยั อย่ำงจริ งจัง
ด้วยเหตุดงั กล่ำวข้ำงต้นจึงได้มีกำรดำเนิ นโครงกำร กำรศึ กษำควำมเป็ นไปได้ในกำรผลิ ตไฟฟ้ ำระดับ
ชุ มชนโดยใช้พลัง งำนจำกไม้โตเร็ ว ซึ่ งจะเป็ นกำรศึกษำเพื่อประเมินศักยภำพในกำรผลิ ตไฟฟ้ ำ กำร
จัดกำรป่ ำไม้ของพืชโตเร็ ว ที่เกิดจำกกำรใช้พืชโตเร็ ว ในกำรผลิตไฟฟ้ ำ เพื่อให้เห็นข้อมูลเบื้องต้น และ
ปั ญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์หลักของกำรศึกษำดังนี้
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1.1 วัตถุประสงค์ ของโครงกำร
 เพื่อศึกษำรู ปแบบกำรปลูกและชนิดของไม้โตเร็ วที่เหมำะสมสำหรับกำรปลูกพืชเพื่อเป็ น
แหล่งพลังงำน
 เพื่อศึกษำรู ปแบบและขั้นตอนกำรผลิตไฟฟ้ ำจำกไม้โตเร็ ว จำกกำรให้ควำมร้อนโดยตรง
เพื่อผลิตไอน้ ำ และ จำกกำรทำแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification)
 เพื่อศึกษำผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้อม จำกกำรผลิตไฟฟ้ ำสำหรับชุมชนโดยใช้ไม้โตเร็ วเป็ น
เชื้อเพลิง
1.2 แผนกำรดำเนินงำนวิจัยตำมโครงกำร และแผนกำรดำเนินงำนวิจัยทีไ่ ด้ ดำเนินกำรไปแล้ว
กิจกรรม

เดือน
1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

1. ศึ กษำรู ปแบบกำรปลูก และชนิ ดของไม้โตเร็ วโดยใช้ขอ้ มูลทำงเอกสำร
และจำกกำรสอบถำมผูเ้ ชี่ยวชำญ รวมถึงกำรออกสำรวจพื้นที่
2. หำแนวทำงกำร กำรจัดกำรและปลูกป่ ำพืชพลังงำนเพื่อใช้ในกำรทำเป็ น
ไม้เชื้อเพลิง สำหรับ ผลิตไฟฟ้ ำ
3. สร้ำงหม้อไอน้ ำแบบท่อน้ ำ (water tube) ขนำดที่ สำมำรถผลิตไฟฟ้ ำ
ประมำณ 50 kWe สำมำรถใช้ในระดับชุมชน โดยศึกษำกำรผลิตไอน้ ำ
จำกไม้โตเร็ ว แก๊สทิ้งและ ฝุ่ นและกำรกำจัดฝุ่ น กำรออกแบบและสร้ำง
ห้องเผำไหม้ และระบบกำรป้ อนเชื้อเพลิงไม้ที่ใช้จะใช้ไม้โตเร็ ว ประเภท
ไม้กระถิน และ ไม้เทพำ ที่สำมำรถหำซื้อได้ในพื้นที่
4. สร้ำงห้องอบไม้ขนำด 3.5 m x 3.5 m x 2.5 m โดยผนังห้องเป็ นฉนวน มี
หม้อต้มน้ ำร้อน ใช้แก๊ส หรื อฟื น เป็ นเชื้อเพลิงในกำรต้มน้ ำร้อน และป้ อน
น้ ำร้ อนผ่ำนขดท่ อในห้อง มี ก ำรหมุน เวีย นของอำกำศ จะมี หัว จ่ ำ ยลม
นอกจำกนี้ จะมีกำรใช้ควำมร้อนจำกไอเสี ยช่วยในให้ควำมร้อนกับหม้อ
ต้ม
5.ศึกษำข้อมูลของกังหันไอน้ ำ และวิเครำะห์สมรรถนะในกำรผลิตไฟฟ้ ำ
6. ศึกษำระบบแก๊สซิ ฟิเคชันจะใช้ขอ้ มูลสมรรถนะจำกกำรสื บค้นเอกสำร
งำนวิจยั ที่มีอยูแ่ ล้ว ทั้งในแง่รูปแบบ และสมรรถนะในกำรผลิตแก๊ส และ
กำรใช้แก๊สในกำรผลิตไฟฟ้ ำจำกเครื่ องยนต์ เพื่อเทียบกับสมรรถนะระบบ
ผลิตไฟฟ้ ำจำกกังหันไอน้ ำ
7. กำรศึ กษำเบื้ องต้นเกี่ ยวกับต้นทุนในกำรผลิตไฟฟ้ ำ และผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
8. สรุ ปและรำยงำนผล
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บทที่ 2
การเลือกชนิดไม้ โตเร็ว
2.1 ชีวมวล

ชี วมวล (Biomass) หมายถึ ง วัสดุ หรื อสารอินทรี ยซ์ ่ ึ งสามารถเปลี่ ยนแปลงเป็ นพลังงานได้
ชีวมวลนับรวมถึงวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร เศษไม้ ปลายไม้จากอุตสาหกรรมไม้ มูลสัตว์ ของเสี ยจาก
โรงงานแปรรู ปทางการเกษตรและของเสี ยจากชุมชน [1] สามารถแบ่งชีวมวลตามแหล่งที่มาได้ดงั นี้
1. พืชผลทางการเกษตร (agricultural crops) เช่น อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่ างหวาน
ที่เป็ นแหล่งของคาร์ โบไฮเดรต แป้ งและน้ าตาล รวมถึงพืชน้ ามันต่างๆ ที่สามารถนาน้ ามัน
มาใช้เป็ นพลังงานได้
2. เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (agricultural residues) เช่น ฟางข้าว เศษลาต้นข้าวโพด ซัง
ข้าวโพด เหง้ามันสาปะหลัง
3. ไม้และเศษไม้ (wood and wood residues) เช่นไม้โตเร็ ว ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ เศษไม้
จากโรงงานผลิตเครื่ องเรื อน และโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ เป็ นต้น

ก.พืชผลทางการเกษตร

ค.วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ข.ขยะชุมชน

ง.เศษไม้

รู ปที่ 2.1 เชื้อเพลิงชีวมวลชนิ ดต่างๆ ที่มีภายในประเทศ
4. ของเหลือจากอุตสาหกรรมและชุมชน (waste streams) เช่น กากน้ าตาล และชานอ้อยจาก
โรงงานน้ าตาล แกลบ ขี้เลื่อย เส้นใยปาล์ม และกะลาปาล์ม[1]
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2.1.1 ศักยภาพของการผลิตชีวมวลในประเทศไทย
การประเมินศักยภาพเชื้ อเพลิ งชี วมวลพบว่าเชื้ อเพลิงชี วมวลจากเศษวัสดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตรในประเทศไทยที่สามารถนาไปพัฒนาเป็ นพลังงานดังแสดงในตารางที่ 2.1 ซึ่ งแสดง
โดยปริ มาณชีวมวลจากที่ผลิตภายในประเทศรวมไปถึงปริ มาณของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เมื่อทาการวิเคราะห์พบว่าจะแปรผันและขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณผลผลิ ตทางการเกษตรของประเทศ
โดยวัสดุเหลือใช้ดงั กล่าวสามารถนามาพัฒนาเป็ นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ประมาณ
9,630.18 MW ดังแสดงในตารางที่ 2.1 เช่นกัน โดยทัว่ ไปแล้วการนาชีวมวลไปใช้มี 2 ลักษณะ
คือ
1. นาไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่ งพลังงานความร้ อน เช่ น การนาฟื นไปใช้ในเตาอั้งโล่ของ
ชาวบ้าน หรื อ การนาเศษไม้ที่เหลือจากการผลิตของโรงงานทาไม้ไปใช้ในหม้อไอน้ าเพื่อให้ได้
ไอน้ าไปใช้ในการอบไม้
2. นาชีวมวลไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า เช่น โรงน้ าตาลใช้กากอ้อยที่ได้จากการหี บ
อ้อยเป็ นเชื้ อเพลิ งในการผลิตไฟฟ้ า หรื อ โรงสี ขนาดใหญ่ที่ใช้แกลบเป็ นเชื้ อเพลิ งหลักในการ
ผลิตไฟฟ้ า เป็ นต้น
ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริ ญเติบโตนั้น พืช
ใช้ค าร์ บ อนไดออกไซด์ และน้ า โดยเปลี่ ย นพลัง งานจากแสงอาทิ ตย์ ผ่า นกระบวนการ
สังเคราะห์แสงได้เป็ นแป้ งและน้ าตาลออกมา แล้วกักเก็บไว้ตามส่ วนต่างๆของพืช

รู ปที่ 2.2 แสดงการเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช ที่มา:http://www.planenergy.co.th/
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ตารางที่ 2. 1 แสดงศักยภาพชีวมวลของประเทศไทยปี 2544/2545
ชนิด ผลผลิต วัสดุเหลือใช้
(106kg)

ปริ มาณ
วัสดุ
เหลือใช้
(106kg)

ค่าความร้อน
(MJ/kg)

พลังงาน
(TJ)

อ้อย

ชานอ้อย

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

แกลบ

3,006.42

14.27

42,901.65

1.02

566.83

ฟางข้าว

8,106.60

10.24

83,011.61

1.97

1,096.78

ทะลายปาล์ม

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

ก้านทาง

10,647.76

9.83

104,667.44

2.48

1,382.91

ทะลายตัวผู้

952.74

16.33

15,558.20

0.37

205.56

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

มัน
16868.00
สาปะหลัง

ต้น

604.14

18.42

11,128.34

0.26

147.03

ข้าวโพด 4466.00

ซัง

816.88

18.04

14,736.44

0.35

194.71

ถัว่ ลิสง 129.00

เปลือก

41.67

12.66

527.50

0.01

6.97

ลาต้น

116.35

14.49

1,685.94

0.04

22.27

ถัว่ เหลือง 292.00

ลาต้นและใบ

590.97

19.44

11,488.51

0.27

151.79

ข้าวฟ่ าง 145.00

ใบและต้น

117.64

19.23

2,262.18

0.05

45.14

เศษไม้ 10268.00

กิ่งก้าน

2,669.68

14.98

39,991.81

0.95

528.39

721,935.91

17.10

9,630.18

ข้าว

60013.00
26514.00

น้ ามัน 4089.00
ปาล์ม

มะพร้าว 1396.00

ฝ้ าย

รวมวัสดุ
เหลือใช้

รวม
พลังงาน
ทั้งหมด

36.00

เทียบเท่า กาลังไฟฟ้ า
น้ ามันดิบ (MW)
(MT)

48,293.26

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน [4]
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ดังนั้นเมื่อนาพืชมาเป็ นเชื้ อเพลิงในการเผาไหม้ก็จะได้พลังงานออกมา ชี วมวลมีอยูท่ วั่ ไปใน
ประเทศไทย การนาชีวมวลมาใช้ จึงช่วยลดการสู ญเสี ยเงินตราต่างประเทศ ในการนาเข้าเชื้ อเพลิง และ
ส่ งผลให้สร้างรายได้ให้กบั คนท้องถิ่น นอกจากนี้ การผลิตพลังงานจากเชื้ อเพลิงชีวมวล ด้วยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่สร้างสภาวะเรื อนกระจก เนื่องจากการปลูกทดแทน ทาให้
แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์เกิ ดการหมุนเวียน และไม่มีการปลดปล่ อยเพิ่มเติม การพัฒนาโครงการ
เกี่ยวกับชีวมวล การส่ งเสริ มในระดุบชุมชนสามารถเสริ มสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มการมีส่วนร่ วมของ
ชุ ม ชนในการใช้พ ลังงานและรั กษาสิ่ ง แวดล้อมได้อีกด้วย นอกจากชี วมวลที่ มาจากวัส ดุ เหลื อทาง
การเกษตรแล้วยังมีชีวมวลอีกประเภทหนึ่ งที่ปลูกขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นพลังงานโดยตรง คือไม้โตเร็ ว โดย
สานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ จึงได้ทาการวิจยั พบว่าไม้โตเร็ วในประเทศไทยมีจานวน
หลายชนิ ด และมีศกั ยภาพในการนามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า เนื่ องจากมีค่าความร้ อน
เหมาะสมและเพียงพอในการนาไปผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ า

รู ปที่ 2.3 แสดงการนาชีวมวลมาเป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ที่มา: http://www.macd.org/macd_biomass.html
จากรู ปที่ 2.3 แสดงตัวอย่า งการนาชี วมวลการมาใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งในการผลิ ตเป็ น
กระแสไฟฟ้ า จะเห็นได้วา่ มีชีวมวลหลายประเภทที่นามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงเช่นชีวมวลประเภทไม้
และเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรจะสามารถช่วยลดการปล่อยแก๊สเรื อนกระจกได้เนื่องจากใน
ระหว่า งการเจริ ญเติ บโตของพื ชใช้โดยจะช่ วยดู ดซับ แก๊ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ที่ ก่ อให้เกิ ด
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ปั ญหาภาวะโลกร้ อน เมื่ อพิจารณาตามรู ปที่ 2.4 ซึ่ งแสดงการเปรี ยบเที ยบระหว่า งการนา
เชื้อเพลิงจากถ่านหิ นและเชื้อเพลิงชีวมวลมาเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากรู ปแสดง
ให้เห็ นว่าตลอดกระบวนการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิ งชี วมวลมี ปริ มาณการปล่ อย แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ เพียง 46 g/kWh ซึ่ งน้อยกว่าการใช้เชื้ อเพลิงจากถ่านหิ นถึง 22 เท่า เป็ นผล
ให้สามารถลดการเกิดภาวะโลกร้อนได้
2.1.2 โครงสร้ างทางกายภาพของเชื้อเพลิงชีวมวล
การนาชีวมวลจากการเกษตรซึ่ งมีหลายชนิ ดมาใช้เป็ นเชื้ อเพลิงนั้นต้องคานึ งคุณสมบัติ
ของชี วมวลชนิ ดนั้นๆ เนื่ องจากชี วมวลจะมีคุณสมบัติต่างๆกันไป โดยคุ ณสมบัติอย่างแรกที่
ต้องศึกษาคือ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติดงั กล่าวนั้นจะขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิประเทศที่หรื อ
แหล่งที่มาของชีวมวลที่ประกอบไปด้วย

รู ปที่ 2.4 แสดงการเปรี ยบเทียบการปล่อยแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมระหว่างการ
ใช้ เชื้อเพลิงจาก ชีวมวลและการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิ นในการผลิตเป็ น
กระแสไฟฟ้ า ที่มา : Margaret K. Mann[7]
ขนาดและรู ปร่ าง มีหลากหลายขึ้นอยูก่ บั ว่าเป็ นของชี วมวลของพืชชนิ ดใดเช่น แกลบมี
ขนาดเล็กไม่เกิน 1 cm. ปี กไม้ที่ได้จากโรงเลื่อย ไม้ยางพาราที่มีความยาวประมาณ 1 m. และ
ชานอ้อยที่ได้จากโรงงานน้ าตาลจะมีสภาพเป็ นเส้นยาวประมาณ 10 - 20 cm. เป็ นต้น
ความชื้น ชีวมวลในสภาพสดจะมีความชื้นสู ง เช่นไม้สดมีความชื้นประมาณ 50 - 60%
ทางปาล์มมีความชื้ นประมาณ 80% และซังขาวโพดมีความชื้ นประมาณ 40-50 % เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีชีวมวลอีก 3 ชนิดที่มีความชื้นค่อนข้างต่าคือ
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สิ่ งเจือปนในชีวมวล ชีวมวลจะมีสิ่งแปลกปลอมและเจือปนหลายอย่างเช่น เศษหิ น ดิน
และคราบน้ ามันปาล์ม เป็ นต้น สิ่ งเจื อปนที่ ตอ้ งระวังให้มาก คื อคราบน้ ามันปาล์มที่ ติดอยู่ที่
ทะลายปาล์มและกะลาปาล์ม เพราะเมื่อคราบน้ ามันถูกความร้อนถึง 800 °C จะกลายเป็ นยาง
เหนี ย วเกาะติ ด ในห้ อ งเผาไหม้จ ะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของหม้อ ไอน้ า ท าให้
ประสิ ทธิภาพลดลง
การศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของชี วมวลก่อนนามาใช้งานนั้นจะสามารถวิเคราะห์
ความเหมาะสมในการเลือกชีวมวลมาใช้งาน สาหรับจากตารางที่ 2.2 เป็ นการศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพของชีวมวลที่จะนามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยนาชิ้นส่ วนของชี วมวลแต่ละ
ชนิ ดมาหาค่าความหนาแน่ นและความชื้ นของชี วมวล เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพของ
ชีวมวลแต่ละชนิดพบว่าชีวมวลที่มีลกั ษณะเป็ นท่อนยาว จะมีความชื้ นมากกว่าชี วมวลที่มีขนาด
เล็ก การลดขนาดของชีวมวลก่อนการใช้งานจะสามารถลดความชื้นได้ส่วนหนึ่ ง โดยเฉพาะการ
นาไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิงสามารถลดปริ มาณความร้ อนสู ญเสี ยในการระเหยน้ าได้ นอกจากนี้ การ
ลดขนาดของชีวมวลจะทาให้พ้นื ที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนขึ้นเกิดการเผาไหม้เร็ วขึ้นอีก
ด้วย
ตารางที่ 2. 2 ลักษณะทางกายภาพของชีวมวลชนิดต่างๆ ในการวิจยั เพื่อผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ า
ที่มา : มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ชีวมวล
ความชื้น ความหนาแน่น
ลักษณะทางกายภาพ
(%db)
(kg/m3)
ไม้กระถินยักษ์
44.35
253
Ø 1-2”
ไม้ยคู าลิปตัส
60.34
357
Ø 1-2”
ไม้กระถินเทพา
65.38
461
Ø 1-2”
แกลบ
4.45
150
แกลบเก่า
กะลามะพร้าว
7.75
228
ซังข้าวโพด
5.16
98
ชนิดสี พร้อมเปลือก
เหง้ามันสาปะหลัง 53.40
193
เก็บในแปลงเกษตรย่อยแล้ว
กากมันสาปะหลัง
72.90
685
กากมันสาปะหลังสด
เปลือกมันสาปะหลัง 69.25
363
เปลือกมันสาปะหลังสด
ทางปาล์ม
65.5
570
ซับแล้วยาว 10 cm. ขนาด Ø 1/2”
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2.1.3 โครงสร้ างทางเคมีของเชื้อเพลิงชีวมวล
การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางเคมี ชี วมวลเพื่อนามาใช้ใ นการออกแบบหม้อไอน้ ามี 2
แบบที่ตอ้ งวิเคราะห์คือ
 การวิเคราะห์ หาโครงสร้ าง องค์ ประกอบของเชื้ อเพลิง (Proximate Analysis)
ประกอบด้วย ความชื้นหรื อน้ า(Moisture) สารระเหย (Volatile matter) ส่ วนที่ให้ความ
ร้อน (Fixed carbon) ขี้เถ้าหรื อส่ วนที่เผ้าไหม้ไม่หมด (Ash) ชีวมวลส่ วนใหญ่มีสัดส่ วน
ขี้เถ้าน้อยยกเว้นฟางข้าว และแกลบมีปริ มาณขี้เถ้าค่อนข้างสู งถึงประมาณ 10-16%
โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีน้ ี ทาได้โดยการเผาชีวมวลที่อุณหภูมิ 105-110 oC
น้ า หนัก ที่ หายไปคื อความชื้ น จากนั้นนามาเผาในภาชนะปิ ดที่ อุณหภู มิ 900 oC
น้ าหนักที่ลดลงคือ สารระเหย เชื้ อเพลิ งส่ วนที่เหลือถูกนามาเผาต่อที่อุณหภูมิ 750 oC
ในสภาพเปิ ด ส่ วนที่ถูกเผาไหม้คือ ส่ วนที่ให้ความร้อน และส่ วนที่เผาไหม้ไม่หมดคือ
ขี้เถ้า
 การวิเคราะห์ หาสั ดส่ วนของธาตุ (Ultimate analysis) ซึ่งประกอบด้วย 4 ธาตุหลักคือ
คาร์ บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิ เจน และธาตุอื่นๆที่ มีสัดส่ วนน้อยคื อ
กามะถัน และคลอรี นสาหรับการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการนี้ เริ่ มจากการหาค่าธาตุคาร์ บอน
และไฮโดรเจนโดยวิธีการเผา ส่ วนธาตุไนโตรเจน และกามะถันใช้กระบวนการเคมี
นอกจากนี้ อาจมีการตรวจหาธาตุคลอรี นถ้ามีปริ มาณมากเพียงพอที่จะมีผลกระทบใน
การสันดาปในหม้อไอน้ า ส่ วนธาตุออกซิ เจนไม่ทาการวิเคราะห์ แต่จะใช้ปริ มาณส่ วน
ที่เหลือจากการหาธาตุอื่นๆแล้ว
ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของชีวมวลบางชนิดแสดงรายละเอียดดังตาราง
ที่ 2.4 จะพบว่า ชี วมวลแต่ละชนิ ดจะให้คุณลักษณะที่แตกต่างกันไป หากสามารถปลูกพืชชี ว
มวลในลักษณะที่เป็ นพืชพลังงานที่มีการหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องโดยเลือกพืชที่มีผลผลิตมาก
และให้ค่าความร้อนสู งที่มีศกั ยภาพเพียพอในการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ใช้ในระดับชุมชน อย่างไร
ก็ตามอัตราการเจริ ญเติบโตของไม้ยอ่ มเป็ นสิ่ งที่สาคัญด้วยเหตุน้ ี การเลื อกไม้โตเร็ วเพื่อใช้เป็ น
พืชพลังงานย่อมมีความเป็ นไปได้ในการผลิตไฟฟ้ าจากชุมชนที่ยงั่ ยืน
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2.2 ไม้ โตเร็วและปัจจัยในการเลือกไม้ โตเร็วเพือ่ เป็ นไม้ เชื้อเพลิง
ลัก ษณะของไม้ที่ จ ะน ามาเป็ นเชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ าควรเป็ นไม้ที่ ส ามารถ
เจริ ญเติบโตได้อย่างรวดเร็ วและให้ค่าความร้ อนจากการเผาไหม้ค่อนข้างสู ง นิ ยามไม้โตเร็ ว คือไม้ที่มี
อัตราการเจริ ญเติบโตของเส้นรอบวงใน 1 ปี มากว่า 4 cm. [8] หรื อหากเป็ นไม้ที่ปลูกในลักษณะสวนป่ า
จะมีผลผลิตใน 1 ปี มากกว่า 3.2 m3 /ไร่ [8] ปั จจุบนั การใช้ประโยชน์จากการปลูกไม้โตเร็ วในรู ปแบบ
ของพลังงานทดแทนกาลังได้รับความสนใจ เช่น การนามาใช้ในการหุ งต้ม ผลิตกระแสไฟฟ้ า หรื อการ
ผลิ ตไอน้ า ทั้งนี้ ไม้โตเร็ วที่เลื อกใช้สาหรับเป็ นเชื้ อเพลิงควรพิจารณาคุณสมบัติให้คลอบคลุมประเด็น
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2. 3 แสดงศักยภาพ และเคมีของชีวมวลชนิดต่างๆ (ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุ รนารี )
Proximate Value
ชีวมวล
ไม้กระถินยักษ์
ไม้ยคู าลิปตัส
ไม้กระถินเทพา
เปลือกไม้ยคู าลิปตัส
ปี กไม้ยางพารา
ซังข้าวโพด
แกลบ
กะลามะพร้าว
ทางปาล์ม
กะลาปาล์ม
กากมันสาปะหลัง
เหง้ามันสาปะหลัง
เปลือกมันสาปะหลัง

Ultimate Value

%MC %VM

%Ash

%FC

HHV,
(kJ/kg)

%C

%H

%N

%S

%O

0.63
1.14
1.03
0.27
2.39
2.23
3.53
4.46
1.62
7.26
3.55
4.66
4.94

1.78
2.64
1.86
11.20
1.83
1.38
19.45
1.32
4.72
2.20
3.28
2.73
1.55

16.59
17.22
15.11
47.53
14.78
15.39
14.02
18.22
17.66
15.26
11.17
12.61
9.51

15,910
15,414
16,047
18,821
19,579
15,580
12,393
15,945
14,777
10,126
14,407
14,591
13,670

47.55
48.93
48.28
52.15
55.96
48.09
37.40
46.20
47.94
48.10
43.21
46.12
42.58

6.55
8.05
7.20
9.17
9.68
7.45
4.63
5.42
7.63
8.41
8.01
7.55
8.60

0.38
0.52
0.70
0.83
0.78
0.38
0.54
0.87
0.63
0.51
0.35
1.13
0.62

0.01
0.02
0.03
0.03
0.07
0.01
0.07
0.05
0.03
0.04
0.02
0.03
0.01

45.51
42.48
43.81
37.82
33.51
44.07
57.36
47.46
43.77
42.94
48.41
45.17
48.19

81.00
79.00
82.00
41.00
81.00
81.00
63.00
76.00
76.00
75.28
82.00
80.00
84.00

Generic
formula
CH1.64O0.72
CH1.96O0.65
CH1.78O0.68
CH2.09O0.54
CH2.06O0.45
CH1.84O0.69
CH1.47O1.15
CH1.40O0.77
CH1.89O0.69
CH2.08O0.67
CH2.21O0.84
CH1.95O0.73
CH2.04O0.85

 ผลผลิตต่อพื้นที่: การศึกษาปริ มาณผลผลิตต่อพื้นที่ของการปลูกไม้โดยเร็ วสาหรับนามาทา
มาใช้ประโยชน์เป็ นไม้เชื้อเพลิงเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อใช้ในการพิจารณาชนิ ดของไม้โตเร็ วที่จะ
นามาใช้งาน การศึกษาการปลูกไม้โตเร็ วในประเทศอินเดียของ Singh และ Torky ในปี
ค.ศ. 1994 ซึ่งได้ทาการทดลองเพื่อศึกษาปริ มาณผลผลิตต่อพื้นที่ของไม้โตเร็ ว 3 ชนิด โดย
มีไม้กระถินยักษ์ ไม้กระถินเทพา และยูคาลิปตัส คณะผูว้ จิ ยั ดังกล่าวทาการทดลองโดยปลูก
ไม้ท้ งั 3 ชนิดเป็ นเวลา 8 ปี ในระยะห่ างระหว่างต้นเท่ากัน คือ 0.6 x 0.6 m2 โดยหลังจาก
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ปลูกไปแล้ว 4 ปี ทาการตัดเพื่อวัดปริ มาณผลผลิตพบว่ากระถินยักษ์ให้ผลิตต่อไร่ มากที่สุด
ดังนั้นจากงานวิจยั ดังกล่าวจึงเป็ นการพิจารณาการเลือกชนิ ดของไม้โตเร็ วจากปั จจัยผลผลิต
ต่อพื้นที่
อัตราการเติบ โต: การศึ กษาวิจยั เรื่ อ งอัตราการเติ บ และผลผลิ ตนั้นผูว้ ิจยั หลายท่า นจะ
ทาการศึกษาควบคู่ไปกับผลผลิตต่อพื้นที่ เช่ น งานวิจยั ของ Velez และ Valle ในปี 2007
งานวิจ ัย ดัง กล่ า วศึ ก ษาอัตราการเจริ ญเติ บ โตและผลผลิ ตของกระถิ น เทพาในประเทศ
โคลัมเบีย วิธีการศึกษาจะหาความสัมพันธ์ของปริ มาตรของลาต้นเหนื อพื้นดินของกระถิน
เทพา กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น โดยสร้างเป็ นแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ และยัง
ทาการศึกษาตัวแปรอื่นด้วย เช่ น ระยะห่ างระหว่างต้น เป็ นต้น ผลการทดสอบนั้นพบว่า
ภายในระยะเวลา 3 ปี นั้นไม้กระถินเทพามีความสู งเฉลี่ยถึง 13.69 m. มีความความผิดพลาด
1.39 m. ในขณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของกระถินเทพาคือ 12.4 cm. มีค่าความผิดพลาด
1.37 cm. โดยจากงานวิจยั ดังกล่าวนี้ การปลูกไม้โตเร็ วชนิ ดเดี ยวกันในพื้นที่เดี ยวกันแต่มี
การเปลี่ยนแปลงระยะห่ างระหว่างต้นนั้นจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อขนาดของลาต้นซึ่ งมี
ผลต่ออัตราการเจริ ญเติบโตของไม้โตเร็ วชนิด
สภาพความเหมาะสมทางภูมิอากาศและดิน ไม้โตเร็ วแต่ละชนิ ดมี ความต้องการปริ มาณ
น้ าฝนและชนิ ดของดิ นต่างกันดังนั้นการที่จะได้ผลผลิตที่เพียงพอปั จจัยที่สาคัญอย่างหนึ่ ง
คือการคัดเลื อกพันธุ์ไม้โตเร็ วในการปลูกจะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่ที่ใช้ในการปลูก อีกทั้งควรเป็ นไม้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมต่างๆ
กัน ไปได้ นอกจากนี้ ยัง ต้อ งพิ จารณาถึ ง โรคของไม้โ ตเร็ ว และแมลงศัตรู พื ช เนื่ อ งจาก
ผลกระทบทั้งสองอย่างมีผลโดยตรงต่อการเจริ ญเติบโตและผลิตของไม้โตเร็ วด้วย
ลักษณะการปลูกและการบารุ งรักษา: นอกจากนั้นลักษณะการปลูก และการดูแลรักษาควร
ทาได้ไม่ยงุ่ ยาก กล้าที่ปลูกควรคุณสมบัติที่ดี เพื่อให้อตั ราการอยูร่ อดสู ง มีความทนทานต่อ
แมลงศัตรู พืช และรา อีกทั้งลักษณะทัว่ ไปของพันธุ์ไม้ควรเป็ นไม้ที่สามารถงอกภายหลัง
การตัด เนื่องจากการตระเตรี ยมพื้นที่การปลูกต้องการลงทุนมาก
ค่ า ความร้ อ น:ไม้โตเร็ ว ที่ นามาใช้ใ นรู ป แบบเชื้ อเพลิ ง พลัง งาน ปริ ม าณค่ า ความร้ อนที่
เพียงพอกับความต้องการ ที่จะใช้เป็ นวัตถุ ดิบในกระบวนการผลิ ตพลังงานทั้งในรู ปแบบ
ไฟฟ้ า และความร้อน
รู ปแบบประโยชน์การใช้งานอื่นๆ: ไม้โตเร็ วนอกจากจะใช้งานเป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าได้น้ ันยัง สามารถใช้ง านในส่ วนอื่ นได้อีก เช่ นการใช้ใ นการก่ อสร้ า ง ใบ
สามารถเป็ นอาหารได้ท้ งั คนและสั ต ว์ เช่ น ไม้โ ตเร็ ว จ าพวกกระถิ น และการใช้ท ายา
สมุนไพร เช่น สะเดาช้าง
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ด้วยเหตุผลที่สาคัญดังกล่าวทางโครงการวิจยั จึงได้รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้โตเร็ วที่น่าสนใจ ต่างๆ ดังนี้
2.2.1 กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis Cunn.)
ชื่อเรี ยกทัว่ ไป
:
กระถินเทศ กระถินป่ า กระถินพิมาน
ชื่อทางพฤกษศาสตร์ :
Acacia
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Acacia farnesiana , A.harmandiaa, A.tomentosa
ลักษณะทัว่ ไป
:
กระถิ นณรงค์เป็ นไม้ที่มีขนาดเล็ กถึ งขนาดกลางมีความสู ง
8 m. ถึง 20 m. ขึ้น อยูก่ บั สภาพท้องที่และสภาพภูมิอากาศ มีกิ่งก้านสาขามาก ในสภาพพื้นที่
แล้ง จะมี ล าต้น คดงอแตกกิ่ ง ก้า นมาก แต่ ใ นสภาพพื้ นที่ ที่ เหมาะสม จะมี ล าต้นตรงมี
เส้นผ่าศูนย์กลางถึง 80 cm. และความสู งถึง 30 m. กระถินณรงค์เป็ นพันธุ์ไม้ที่ไม่ผลัดใบ จึง
เห็นใบเขียวชอุ่มอยูต่ ลอดปี มีใบเป็ นพุ่มหนา เรื อนยอดแผ่กว้าง แตกกิ่งก้านสาขามาก และมัก
แตกกิ่ งที่ส่วนล่างลาต้น ดอกของกระถินณรงค์มีกลิ่นหอมจึงนิ ยมปลูกเป็ นไม้ให้ร่ม และไม้
ประดับตามที่ชุมชนสาธารณะ แต่ถา้ ได้มีการคัดเลื อกพันธุ์ที่มีลกั ษณะดี มาปลูกก็จะสามารถ
ปลูกกระถินณรงค์เป็ นสวนป่ าเพื่อการใช้ประโยชน์เนื้อไม้แปรรู ปได้

รู ปที่ 2.5 ลักษณะดอก ใบ และลาต้นกระถินณรงค์
ค่าความร้อน
ปริ มาณการผลิตต่อไร

:
:

16.72 MJ/kg[1]
41.47 ton/ไร่ (ระยะปลูก 2x2 m. จานวน 400 ต้น/ไร่ )[1]

 กระบวนการขยายพันธุ์
การเตรี ยมพืน้ ที่ปลูก การเตรี ยมพื้นที่ปลูกกระถินณรงค์ก็มีวิธีการคล้ายๆ กับการปลูก
ไม้ป่าทัว่ ไปคือ พื้นที่ที่จะปลูกควรเก็บเผาเศษไม้กิ่งไม้ให้หมด หากมีไม้ใหญ่ลม้ นอนอยู่ ก็ควร
จะชักลากออกไป ถ้าสามารถที่จะไถพรวนเป็ นการทาให้ดินร่ วนซุ ยเหมาะแก่การเจริ ญเติบโต
ของกล้าไม้กระถินณรงค์ และเป็ นการป้ องกันวัชพืชภายหลังการปลูกอีกด้วย ทาให้กล้าไม้
กระถินณรงค์มีโอกาสได้รับแสง และเจริ ญเติบโตได้อย่างรวดเร็ วในระยะแรก
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การปลูก
 ปั กหลักไม่ไผ่หรื อโรยปูนขาวตามระยะปลูกที่ตอ้ งการเพื่อใช้หมายที่ ปลูก เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบอัตราการรอดตายและปลูกซ่อมในภายหลัง
 เตรี ยมหลุมก่อนปลูกโดยขุดหลุม ให้มีขนาดโตกว่าถุงบรรจุกล้าไม้ และใส่ ปุ๋ยคอก
หรื อปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ รองก้นหลุ มก่อนปลูก เพื่อปรับสภาพดิน เวลานากล้าไม้ไป
ปลูกต้องฉี กถุงที่บรรจุกล้าไม้เสี ยก่อน
 วางกล้าไม้ลงในหลุมแล้วกลบดินให้เต็มหลุมและกดดินให้แน่นพอประมาณ การ
กาหนดระยะปลูกสาหรับไม้กระถินณรงค์ ถ้าต้องการปลูกเพื่อต้องการใช้เป็ นไม้
ฟื นหรื อเผ่าถ่านควรปลูกระยะ 2x2 m. เมื่อปลูกไปได้ 1 – 2 เดือนแล้ว

รู ปที่ 2.6 การเตรี ยมพื้นที่และต้นกล้าในการปลูกกระถินณรงค์
(ที่มา : http://www.rakbankerd.com)
 ค่ าใช้ จ่ายในการเพาะปลูกกระถินณรงค์
(ข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนการปลูกกระถินณรงค์ในประเทศไทยยังไม่มีผรู ้ ายงานไว้ )
5.1.3 การดูแลรั กษา
การบารุ งรักษาภายหลังการปลูกเสร็ จแล้ว คือ ในปี แรกจะต้องคอยดูแลไม่ให้กล้าไม้ถูก
วัชพืชขึ้นปกคลุม โดยให้ดายวัชพืชเมื่อเห็นว่าวัชพืชเริ่ มจะโตขึ้นปกคลุมกล้าไม้ เมื่อสิ้ นฤดูแล้ว
ควรดายอีกครั้งหนึ่ งเป็ นการกาจัดเชื้ อเพลิ งที่อาจจะก่อให้เกิ ดไฟไหม้สวนป่ าได้ ถ้าสวนป่ า
กระถินณรงค์ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ดว้ ยวิธีการดังกล่าวมาแล้ว ต้นไม้จะเจริ ญเติบโตได้อย่าง
รวดเร็ วมาก สาหรับในปี ต่อๆ ไป การดูแลก็จะลดลงไปเนื่ องจากต้นกระถินณรงค์เจริ ญเติบโต
เรื อนยอดแผ่กว้างปกคลุมพื้นที่จนวัชพืชขึ้นได้นอ้ ย สิ่ งที่ควรคานึ งถึงอีกประการหนึ่ งก็คือ การ
สร้างแนวกันไฟรอบๆ แปลงปลูกโดยการไถหรื อถางรอบๆ บริ เวณแปลงปลูกป้ องกันการ
ลุกลามของไฟจากที่อื่นเข้าสู่ แปลงปลูกกระถินณรงค์
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 ความเหมาะสมในการปลูกกระถินณรงค์
เนื่ องจากกระถิ นณรงค์เป็ นไม้ต่างประเทศ และเราสามารถปลูกได้ในทุกท้องที่ของ
ประเทศ จึ งพบเห็ นกระถิ นณรงค์อยู่ทวั่ ไป แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นกระถิ นณรงค์ปลู กใน
ลักษณะของไม้ให้ร่มเงาตามที่สาธารณะหรื อตามริ มถนนหนทาง กรมป่ าไม้ได้ทาการทดลอง
ปลูกกระถิ นรณรงค์ในรู ปแบบของสวนป่ าตามท้องที่ต่างๆ ของประเทศไทย สามารถที่จะ
สรุ ปผลการเจริ ญเติบโตของไม้กระถินณรงค์ ได้ดงั ตารางที่2.5 1 จะเห็นได้วา่ ไม้กระถินณรงค์
สามารถเติบโตได้ทุกภาคของประเทศไทย และในปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยในช่วงตั้งแต่ 600 – 2000
mm. อัตราการเจริ ญเติบโตทางความสู งตั้งแต่ช่วง 1.9 – 3.74 m./ปี
ตารางที่ 2. 4 การเจริ ญเติบโตของกระถินณรงค์แต่ละพื้นที่ [1]
สถานที่ปลูก
อายุ ปริ มาณน้ าฝน การเจริ ญเติบโตทาง
(ปี )
เฉลี่ย(mm.)
ความสู ง(m.)
อาเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม
1
1,000-2,000
1.9
อาเภอเมือง จ.ราชบุรี
2
600-800
5.0
อาเภอโป่ งน้ าร้อน จ.จันทบุรี
2
1,300
5.0
อาเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่
2
1,000-1,200
3.5
อาเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี
3
1,200
9.0
อาเภอปักธงชัย จ.นครราชสี มา
4
1,000
14.9
2.2.2 กระถินเทพา
ชื่อเรี ยกทัว่ ไป
ชื่อทางพฤกษศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ

:
:
:

กระถินเทพา
Acacia mangium Willd
Brown salwood

รู ปที่ 2.7 ลักษณะทัว่ ไปของกระถินเทพา
1

http://www.rakbankerd.com
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ลักษณะทัว่ ไป : กระถินเทพา เป็ นพืชกระถินที่จะไม่มีใบแท้แต่จะมีใบเทียม (phyllode) ขึ้น
แทนคล้ายกับกระถิ นณรงค์ ใบเทียมนี้ มีลกั ษณะเหมือนใบทัว่ ๆไป เป็ นใบเดียวมีเส้นใบขนาด
กัน และอาจมีขนาดโตถึง 25 x 10 cm. ลักษณะนี้ทาให้กระถินเทพาดูแตกต่างจากไม้ชนิ ดอื่นใน
วงศ์ยอ่ ยเดียวกัน รวมทั้งกระถิน ชนิ ดอื่นๆด้วย ในส่ วนของเมล็ดกระถินเทพา มีการเรี ยงตัวไป
ตามยาวของฝัก โดยโยงติดอยูก่ บั ฝักด้วยรก(funicle) สี ส้มจัดเป็ นไข ฝักเมื่อแก่เต็มที่จะแตกปริ
ตามตะเข็บ แล้วเมล็ดแก่ซ่ ึ งมีสีดาเปลือกแข็งมีขนาด 3-5 x 2-3 mm.จะห้อยติดตัวอยูก่ บั ใยสี ส้ม
ภายในระยะไม่กี่วนั โดยเฉพาะถ้ามีลมแรงใยจะหลุดออกจากฝักและเมล็ด ซึ่ งติดอยูก่ บั ใยจะร่ วง
ลงสู่ พ้ืนดิ น ใยที่มีสีส้มจัดนี้ เป็ นที่สนใจของสัตว์ จาพวกมดและนก ซึ่ งเป็ นการกระจายพันธุ์
ตามธรรมชาติ
ค่าความร้อน
:
20.10 MJ/kg[3]
ปริ มาณการผลิตต่อไร :
13.99 ton/ไร่ (ระยะปลูก 3x3 m. จานวน 169 ต้น/ไร่ )[1]
 การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูกและการเพาะปลูก
การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก
การเตรี ยมพื้นที่ปลูกจะใช้วิธีเผาหญ้าและตัดโคน ต้นไม้ออกหมด ในกรณี ที่มีหญ้าคา
ขึ้นอยูก่ ็ควรดายหญ้ารอบๆหลุมอีกครั้งหนึ่ ง ระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุดยังไม่เป็ นที่ทราบอย่าง
แน่ชดั แต่ที่ใช้กนั มากในปั จจุบนั คือ 3x3 m. 2
การปลูก
 ปั กหลักไม่ไผ่หรื อโรยปูนขาวตามระยะปลูกที่ตอ้ งการเพื่อใช้หมายที่ ปลูก เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบอัตราการรอดตายและปลูกซ่ อมในภายหลัง เตรี ยม
หลุมก่อนปลูกโดยขุดหลุม ให้มีขนาดโตกว่าถุงบรรจุกล้าไม้ และใส่ ปุ๋ยคอกหรื อ
ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ รองก้นหลุ มก่อนปลูก เพื่อปรับสภาพดิน เวลานากล้าไม้ไปปลูก
ต้องฉี กถุงที่บรรจุกล้าไม้เสี ยก่อน
 วางกล้าไม้ลงในหลุมแล้วกลบดินให้เต็มหลุมและกดดินให้แน่นพอประมาณ การ
กาหนดระยะปลูกสาหรับไม้กระถินณรงค์ ถ้าต้องการปลูกเพื่อต้องการใช้เป็ นไม้
ฟื นหรื อเผ่าถ่านควรปลูกระยะ 2x2 m. เมื่อปลูกไปได้ 1 – 2 เดือนแล้ว3
ค่ าใช้ จ่ายในการเพาะปลูกกระถินเทพา
(ข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนการปลูกกระถินเทพาในประเทศไทยยังไม่มีผรู ้ ายงานไว้ )
2

http://www.forest.go.th

3

http://www.rakbankerd.com
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 การดูแลรักษา
การก าจัดวัชพื ชไม่ ให้ข้ ึ นปกคลุ ม กล้า ไม้จะไม่ ได้รับแสงอย่างเพียงพอ ทาให้การ
เจริ ญเติบโตช้าลง ในที่ที่มีหญ้าคาขึ้นอย่างหนาแน่นอาจจะต้องดายวัชพืชรอบๆ ต้นให้สะอาด
ถึง 3 ครั้งในระยะ 5 เดือนแรก กล่าวคือ หลังจากที่ปลูกแล้ว 1.5,3 และ 5 เดือนตามลาดับ ไม่
ควรใช้ย าก าจัดวัช พื ช เพราะอาจเป็ นอัน ตรายแก่ ต้น ไม้ หลัง จากนี้ แ ล้ว ก็ ป ล่ อ ยให้ต้นไม้
เจริ ญเติบโตเองได้ ซึ่ งเรื อนยอดจะแผ่ชิดติดกันภายใน 9 เดือน ถึง 3 ปี ขึ้นอยูก่ บั ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การให้ปุ๋ยไม่ค่อยมีผลต่อการเจริ ญเติบโตมากนัก ตามปกติจึงไม่มีการใส่ ปุ๋ยใน
ส่ วนป่ าที่ปลูก อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ปลูกมีสภาพดินไม่ดีก็ควรใส่ ปุ๋ยฟอสเฟตปริ มาณ 50 –
100 กรัมต่อหลุม ตอนทาการปลูก
 ความเหมาะสมในการปลูกกระถินเทพา
การปลูกกระถินเทพามีความจาเป็ นจะต้องมีพ้นื ที่ปลูกที่เหมาะสมโดยสภาพพื้นที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกกระถินเทพาแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2. 5 สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกกระถินเทพา4
สภาพพื้นที่
พื้นที่ป่าทัว่ ไป (pH 4.5)
พื้นที่ป่าทัว่ ไป
ทุ่งหญ้ามีน้ าท่วมเป็ นครั้งคราว
ทุ่งหญ้า หน้าดินแน่น เป็ น
ทราย
ดินถูกชะพังมาก
หญ้าคาหนาแน่น
หญ้าคาหนาแน่น

อายุ
ปริ มาตร
(ปี ) 2.3/hectare/ปี
4
44.5
4
13.8

ความสูง เส้นผ่าศูนย์กลาง
เฉลี่ย(ปี )
เฉลี่ย (cm.)
20.7
14.3
18.1
11.5

ระยะปลูก
(m.)
2.4 x 2.4
3x3

13
10

43.9

25
23

27
20

2.4 x 2.4
2.4 x 2.4

6

-

17

13.4

3x3

13

-

20

30

2.4 x 2.4

9

-

17

21

3x3

4

หิ รัญ ขันทองคา เรื องวุฒิ แจ่มวุฒิปรี ชา และสุ ภาพงค์ แสงสันต์, ศักยภาพพลังงานชี วมวล, กลุ่มพัฒนาพลังงานชี วมวลและถ่านหิ น
(ไม้โตเร็ ว),กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน.

4

เจษฎา เหลืองแจ่ม, กระถินยักษ์, ฝ่ ายวนวัฒนวิจยั กองบารุ ง กรมป่ าไม้ 2533
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2.2.3 กระถินยักษ์ 5
ชื่อเรี ยกทัว่ ไป

:

ชื่อทางพฤกษศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ
วงศ์ตระกูล

:
:
:

กระถินไทย กระถินบ้าน กระถินยักษ์ กะเส็ด
โคก ตอเบา สะตอเทศ ผักก้านกิน ผักหนองบก6
Leucaena Leucocephala (Lamk.) de Wit
White popinac, Lead tree
Mimosaceae

ลักษณะทัว่ ไป : กระถินยักษ์เป็ นไม้ประเภทถัว่ (Family leguminosae) บางสายพันธุ์เป็ นไม้
ยืนต้น แต่บางสายพันธุ์เป็ นไม้พุ่ม เป็ นไม้ขนาดกลาง มีลาต้นเรี ยบ มีสีน้ าตาล เปลือกบาง มีใบ
เป็ นใบประกอบ และมีใบตลอดทั้งปี ดอกมีสีขาวเกิดรวมกันเป็ นจุก เมื่อแก่จะมีสีน้ าตาล ฝักเกิด
เป็ นกลุ่มๆ มีลกั ษณะบางๆ แบน และตรง เมื่อแก่เต็มที่ฝักเป็ นสี น้ าตาล โดยที่ฝักมีความกว้าง
ประมาณ 2 cm. ยาว 12 – 18 cm. แต่ละช่อจะมีจานวน 15 – 20 ฝัก แต่ละฝักจะมีเมล็ดประมาณ
15 – 30 เมล็ด ซึ่ งเมล็ดแก่จะมีสีน้ าตาลรู ปร่ างแบนรี กว้างประมาณ 3 – 4 mm. มีความยาว
ประมาณ 2 mm. ซึ่ งเจริ ญเติบโตได้ดีเกือบทุกภาคของประเทศไทย สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ในระยะเวลาสั้นประมาณ 5 – 10 ปี ประโยชน์ของกระถิ นยักษ์มีมากมาย เช่น การนามาใช้
เป็ นอาหารสัตว์ ทาเชื้อเพลิง2

รู ปที่ 2.8 ลักษณะของกระถินยักษ์
ค่าความร้อน
ปริ มาณการผลิตต่อไร่

:
:

15.91 MJ/kg [3]
17.92 ton/ไร่ (ระยะปลูก 0.6x0.6 m. จานวน) [20]

5

ไพร มัทธวรัตน์ กระถิน งานเรื อนปลูกพืชทดลอง ฝ่ ายปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จ.
นครปฐม ที่มา http://clgc.rdi.ku.ac.th/resource/herb/white_popinac/acacia.html, 2550
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 กระบวนการขยายพันธุ์
การขยายพันธุ์ของกระถินยักษ์ สามารถสื บพันธุ์ได้ 2 แบบ คือการสื บพันธุ์แบบอาศัย
เพศ และไม่อาศัยเพศ โดยการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศสามารถทาได้ดว้ ยการใช้เมล็ด นิยมใช้
กัน อย่า งแพร่ ห ลาย ใช้ก ับ การปลู ก สร้ า งส่ ว นป่ า และในโครงการปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ไ ม้ ปั จ จัย
ภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการงอกของเมล็ด ได้แก่ อุณหภูมิที่เหมาะสม ความชื้ น แสงสว่าง และ
ปริ มาณแก๊สที่เพียงพอ แต่การขยายพันธุ์แบบอาศัยไม่อาศัยเพศ จะเป็ นการขยายพันธุ์โดยการ
นาส่ ว นหนึ่ ง ส่ วนใดของพื ช ไปใช้ใ นการขยายพัน ธุ์ วิ ธี น้ ี เหมาะสมกับ การขยายพัน ธุ์ ที่ ไ ม่
สามารถใช้เมล็ดได้ ซึ่ งสามารถทาได้หลายวิธีดว้ ยกัน ได้แก่ การตอนกิ่ ง การต่อกิ่ ง การติดตา
การปักชา เป็ นต้น
 การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก การปลูก และระยะปลูก
การเตรี ย มพื้ นที่ จึง มี ความจาเป็ นที่ ต้องค านึ ง เป็ นพิ เศษ ในส่ วนของการปลู กต้นไม้
ธรรมดาก็ฝังต้นไม้ให้ลึกลงไปถึงราก โดยให้คอรากนั้นอยู่ใต้ระดับพื้นของระดับนั้น หรื อให้
ต่าลงเล็กน้อย ก่อนจะปลูกก็ตอ้ งเตรี ยมกล้าไม้ก่อน กล้ากระถินยักษ์เตรี ยมโดยนาเมล็ดเพาะใน
แปลงเพาะ แล้วย้ายลงในถุงขาขนาด 10.16 x 15.24 cm. ที่บรรจุดินร่ วนไว้หรื อใช้เมล็ดที่แช่ใน
น้ าร้อน 10 –20 min แล้วหยอดลงไปถุงพลาสติก ต้นอ่อนของกระถิ นยักษ์ใช้เวลาในการงอก
ประมาณ 3 – 4 วัน จึงย้ายมาปลูกในแปลง สาหรับการดูแลรักษาจะเริ่ มต้นในการบารุ งรักษา รด
น้ า ใส่ ปุ๋ย โดยใช้สูตร 15 – 15 – 15 ละลายน้ ารดทิ้งไว้ 6 เดือน
 ค่ าใช้ จ่ายในการเพาะปลูกกระถินยักษ์
ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเพาะปลูกกระถิ นยักษ์สามารถสรุ ปค่าใช้ที่จะใช้ใน
การคานวณต้นทุนการปลูกได้ดงั ตารางที่ 2.7 แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้อา้ งอิงถึง เป็ นข้อมูลที่
ได้เก็บรวบรวมเมื่อปี 2533 ดังนั้นการจะนารายละเอียดของข้อมูลไปใช้เปรี ยบเทียบในการปลูก
กระถินยักษ์อาจจะต้องคานึงถึงค่าเงินที่เพิ่มขึ้นในปั จจุบนั ร่ วมด้วย
 การดูแลรักษากระถินยักษ์
กระถิ นยักษ์เมื่อปลูกใหม่ควรดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ ยงมากิ น นอกจากนี้ หนู ยงั เป็ นศัตรู ตวั
สาคัญต่อต้นกล้า พื้นที่ เพาะปลู กจึ งต้องเป็ นพื้นที่โล่ งเตี ยน และดายวัชพืชอยู่เสมอ ในฤดูฝน
ควรมีการปลูกซ่ อมแซมส่ วนที่ตายไป ปกติอตั ราการรอดตายของกระถิ นยักษ์จะสู ง หากเป็ น
พื้นที่ไม่สมบูรณ์ ควรใช้ปุ๋ย 15 – 15 – 15 เมื่ออายุ 1 ปี โดยใช้ประมาณ 100 กรัมต่อต้น
นอกจากนั้นควรดูแลเนื่องจากกระถินยักษ์มีสารมิโนซิ นเป็ นส่ วนประกอบอยู่ ซึ่ งเป็ นตัวควบคุม
ตามธรรมชาติ ต่อการต้านทานโรคและแมลงอยู่แล้ว ซึ่ งพบว่าเมื่ อละลายสารมิ โนซิ น 0.1 –
0.3% พ่นลงไปในแมลงจาพวกเพลี้ยตาย 49 – 93% โรคและแมลงของกระถินยักษ์ ได้แก่
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 พวกแมลง ได้แก่ดว้ งเจาะเมล็ด ซึ่ งจะเข้าไปทาลายฝั กอ่อน และกิ นเมล็ดที่กาลัง
เจริ ญเติบโต
 พวกแบคทีเรี ย ชอบทาลายลาต้นและใบของต้นกล้า ซึ่ งอาจทาลายฝักทาให้เกิดเป็ น
แผล เป็ นผลให้เมล็ดเน่าได้
 พวกเชื้ อราต่างๆ โรคเน่ าคอดิ น เกิ ดขึ้นกับกล้าไม้ ในเรื อนเพาะชา ซึ่ งจะเป็ นตัว
ทาลายเมล็ดกระถินยักษ์ที่กาลังงอกด้วย
 พวกสัตว์อื่นๆ กล้าของกระถิ นทุกสายพานพันธุ์ ล้วนเป็ นอาหารของของสั ตว์ที่
ไม่ได้เลี้ยง โดยเฉพาะช่วงยังเล็กอยู่
ตารางที่ 2. 6 ต้นทุนการเพาะปลูกกระถินยักษ์ต่อไร่ [1]
รายการ
ก.ต้นทุนแปรผัน
1. ค่าแรงงานในการปลูกและบารุ งรักษา
1.1 เตรี ยมดิน
1.2 ปลูก
1.2.1 วางแนว
1.2.2 ปลูกและปลูกซ่อม
1.3 ดายหญ้าและพรวนดิน
1.4 ใส่ปุ๋ย
2. ค่าวัสดุ
2.1 ค่าเมล็ดพันธุ์
2.2 ค่าปุ๋ ย
2.3 ค่าเชื้อไรโซเบียม
3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าเสี ยโอกาสเงินลงทุน
ข. ต้นทุนคงที่
ค่าใช้ที่ดิน
ต้นทุนรวมต่อไร่

1
995
550
150
240
90
150
100
60
300
30
260
10
145
145
360
360
1355

2
390
190
30
30
100
60
120
120
80
80
360
360
750

ปี ที่
3
357
160
100
60
120
120
77
77
360
360
171

4
357
160
100
60
120
120
77
77
360
360
171

5
357
160
100
60
120
120
77
77
360
360
171
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 ความเหมาะสมในการปลูกกระถินยักษ์
กระถิ น ยัก ษ์ส ามารถขึ้ น ได้ใ นดิ น ที่ เ ป็ นกลาง หรื อ ดิ น ที่ เ ป็ นหิ น ปู น ความสู ง จาก
ระดับน้ าทะเลต่ากว่า 500 m. และบริ เวณที่มีฝนตกประมาณ 600 – 1700 mm./ปี สภาพความ
เป็ นกรดด่างของดินมีลกั ษณะเป็ นกลาง มีค่า pH ประมาณ 5.5 ขึ้นไป
กระถิ นยักษ์สามารถใช้ประโยชน์จากใบเพื่อเป็ นอาหารสัตว์7 เนื่ องจากใบกระถิ นมี
คุณค่าทางอาหารสู งคือมีโปรตีนอยู่ 25-34% สามารถนาเลี้ ยงโคกระบือได้ โดยจะช่วยให้เนื้ อ
สาหรับพันธุ์เนื้อและให้นมสาหรับพันธุ์นม หากนาใบกระถินไปเลี้ยงไก่จะช่วยให้ไข่ไก่มีสีแดง
และช่ วยให้อตั ราส่ วนการฟั กไข่ออกมาเป็ นตัวเพิ่มสู งขึ้น แต่การนาใบกระถิ นยักษ์มาใช้เลี้ ยง
สัตว์ควรควบคุ มอยู่ในประมาณที่ เหมาะสมและให้สลับกับอาหารชนิ ดอื่ นด้วย เนื่ องจากใบ
กระถิ นโดยทัว่ ไปนั้นจะมีสารพิษ ไมโมซี น (mimosene) (สาหรับกระถิ นยักษ์มีผสมอยู่ 2%)
หากได้รับ ในปริ ม าณมากติ ดต่ อ กันมี ผ ลต่ อการเจริ ญเติ บ ของสั ตว์ก ระเพาะเดี ย ว เช่ น สุ ก ร
กระต่าย ฯลฯ นากจากนี้ สารพิษดังกล่าวจะทาให้สัตว์ขนร่ วงและอาจเป็ นโรคคอหอยพอก ใน
กรณี ของสัตว์ปีกนั้นจะทาให้ไข่ไม่ฟักออกมาเป็ นตัว ผลผลิ ตใบแห้งของกระถินยักษ์จะได้
ประมาณ 3-ton/ไร่ /ปี (ราคาขายอยูท่ ี่ 6-7 บาท/kg) ทาให้ปีหนึ่งจะมีรายได้ประมาณ 18,00021,000 บาท/ไร่ 8 นอกจากนี้ ใบของกระถินยังมีแร่ ธาตุอื่นเช่น จากผลการทดลองในอาวาย ปลูก
กระถินยักษ์พ้นื ที่ 1 hectare นาใบของกระถินยักษ์ท้ งั ปี มาหาสารอาหารพบว่ามีฟอสฟอรัสอยู่ 44
kg โปรแตสเซี ยม 187 kg ฯลฯ โดยสามารถนาใบกระถินมาทาเป็ นปุ๋ ยพืชสดเพื่อช่วยบารุ งดิ น
ได้9 การปลูกกระถินยักษ์เป็ นการเพิ่มแร่ ธาตุลงในดิน เพราะกระถินยักษ์สามารถตรึ งไนโตรเจน
ได้ 50 kgของไนโตรเจน/ hectare หรื อคิดเป็ นแอมโมเนียมซัลเฟตได้ ประมาณ 2,500กิโลกรัม/
hectare/ปี หากทาการคานวณเป็ นไร่ จะได้ประมาณ 80-90 kg ของไนโตรเจนต่อไร่ และคิดเป็ น
เงินได้ประมาณ 1,600 บาท
2.2.4 สะเดาช้ าง
ชื่อเรี ยกทัว่ ไป
ชื่อพื้นเมือง

:
:

สะเดาช้าง
ก้วยกี่ (กะเหรี่ ยง-แม่ฮ่องสอน), กางขี้มอด ยม
หิน (เชียงใหม่), ไก่ (กาแพงเพชร), ขางช้าง

7

กระถินยักษ์ทางเลือกของการปลุกป่ า,วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร ,ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1และ2 พฤษภาคม 2533

8

กระถินยักษ์, ณรงค์ โฉมเฉลา, วารสานวิทยาศาสตร์เกษตรปี ที่ 13 เล่มที่ 2 มีนาคม 2523

9

การปลูกกระถินยักษ์ช่วยบารุ งดินและป่ าทดแทน, สมาน รวยสู งเนิ น, ฝ่ ายวิจยั กรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ชื่อทางพฤกษศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ
วงศ์ตระกูล

:
:
:

ขางแดง (ลาปาง), แดงน้ า พระเจ้าห้าพระองค์
(ลาปาง, แพร่ ), สะเดาช้าง (ปราจีนบุรี), แสงตะล่อน
หอนนาค (เลย)
Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs
Pink Cedar, Red Cedar, Shingle Tree
Meliaceae

ลักษณะทัว่ ไป : จัดเป็ นไม้โตเร็ วที่ข้ ึนปะปนอยูก่ บั ไม้ชนิ ดต่างๆ จัดเป็ นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ
ขนาดใหญ่ ในธรรมชาติที่พบเห็นสู งถึง 30 – 40 m. เปลือกเรี ยบ สี ขาวอมเทา เปลือกชั้นในสี
น้ าตาล กิ่ งอ่อนและยอดอ่อนมีขนนุ่ มสี น้ าตาลอมเหลื อง ลาต้นอ่อนเปลื อกเรี ยบสี น้ าตาลแดง
เมื่ อต้นอายุมากเปลื อกที่ ออกเป็ นสี เทาเมื่ ออยู่ในร่ ม แต่จะเป็ นสี น้ าตาลเมื่ ออยู่กลางแจ้งและ
เปลือกจะแตกมากกว่าอยูอ่ ยูใ่ นร่ ม โดยแตกเป็ นแผ่นยาวติดกับลาต้น เรื อนยอดเป็ นพุ่มค่อนข้าง
โปร่ ง ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรี ยงสลับ กว้าง 10 – 25 cm. ยาว 20 – 60 cm. ก้านใบ
ประกอบยาว 5 – 20 cm. มีขนนุ่มสี น้ าตาลอมเหลือง แยกแขนงตรงข้ามกัน 3 – 5 คู่ แต่ละแขนง
มีใบย่อย 4 – 9 คู่ รู ปไข่ถึงรู ปไข่แกมรู ปขอบขนาน กว้าง 2 – 7 cm. ยาว 2 – 15 cm. ปลายเรี ยว
แหลม โคนค่อนข้างเบี้ยว ใบแก่ดา้ นบนเกลี้ ยง ด้านล่างมีขนนุ่ มสั้นๆ ก้านใบย่อยสั้น ช่ อดอก
ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 20 – 25 cm. เส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 1 cm. กลีบเลี้ยงรู ปถ้วย ยาว 3
– 4 mm. ปลายจัก 5 แฉก มีขนนุ่ม กลีบดอก 5 กลีบ สี เขียว ยาวประมาณ 1cm. มีขนนุ่ม เกสร
เพศผู้ 5 อัน ก้านชูอบั เรณู ยาวประมาณ 3 เท่าของกลีบเลี้ยง ปลายก้านสี แดง รังไข่มีออวุล 15 –
20 เม็ด ฝักค่อนข้างแบน กว้าง 1 – 2 cm. ยาว 8 – 15 cm. คอดเล็กน้อยเป็ นตอนๆ รอยประสาน
ด้านบนเป็ นสันกว้าง 3 – 5 mm. ยาวตลอดทั้งฝัก ก้านผลยาว เมล็ดสี น้ าตาล แบน

รู ปที่ 2.9 ลักษณะของสะเดาช้าง
(ที่มา : http://www.forest.go.th/Private/tiam1.htm)
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ค่าความร้อน
ปริ มาณการผลิตต่อไร

:
:

16.72 MJ/kg[1]
69.89 ton/ไร่ (ระยะปลูก 2x2 m. จานวน 400 ต้น/ไร่ ) [1]

รู ปที่ 2.10 ลักษณะใบ และดอกของสะเดาช้าง
(ที่มา : http://www.forest.go.th/Private/tiam1.htm)
 กระบวนการขยายพันธุ์
สะเดาช้างขยายพันธุ์ ได้ง่ายด้วยการใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์ ซึ่ งปกติสะเดาช้างจะ
ให้ผลสุ กประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ในการขยายพันธุ์น้ นั จะใช้เมล็ดสุ กมาแช่
น้ าแล้วขยาให้เปลือกและเนื้อหลุดออกเหลือแต่ส่วนเมล็ด แล้วนาเมล็ดไปผึ่งลมให้แห้งในที่ร่ม
ในกระบวนการขยายพันธุ์สะเดาช้างจะเริ่ มจากการเตรี ยมพื้นที่ในการเพาะปลูกเพื่อเตรี ยมต้น
กล้า พื้นปลูก และการปลูก

รู ปที่ 2. 11 ลักษณะการเพาะต้นกล้าของสะเดาช้าง
(ที่มา : http://www.forest.go.th/Private/tiam1.htm)
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 การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก
สะเดาช้างสามารถเจริ ญเติบโตได้ท้ งั ในพื้นที่ราบและที่ราดเชิ งเขา ที่มีดินร่ วนปนทราย
มีการระบายน้ าดี ซึ่ งพื้นที่ที่เหมาะสมส่ วนใหญ่จะอยูท่ างภาคใต้ของประเทศไทย ดังนั้นพื้นที่
ปลูกทางภาคใต้จึง เหมาะสมมากกว่าภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตามหากต้องการปลูกในพื้นที่ภาคอื่น
ควรเลือกพื้นที่และลักษณะภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกับภาคใต้ ซึ่ งจากการสารวจพบว่า สะเดาช้าง
ไม่ชอบพื้นที่ลุ่มที่มีน้ าขังนานๆ หรื อดิ นแบบดิ นลูกรังซึ่ งจะทาให้อตั ราการเจริ ญเติบโตไม่ดี
เท่าที่ควร สาหรับการเตรี ยมพื้นเพื่อปลูกสะเดาช้างนั้นสามารถทาได้หลายวิธีความเหมาะสม
โดยควรทาการไถพรวนและไถปรับพื้นที่ เพื่อป้ องกันการเกิดการชะล้างหน้าดิน พื้นที่ที่เป็ นที่
ราบควรไถพรวนและยกร่ องก่อนปลูก แต่บางพื้นที่อาจจะเพียงแค่ขุดหลุมปลูกและกาจัดวัชพืช
รอบหลุมที่จะปลูก
 การปลูก
สามารถทาได้ท้ งั แบบเมล็ด แบบกล้าเปลือยราก และกล้าถุง แต่วิธีที่นิยมปลูกกันได้แก่
การปลูกด้วยกล้าถุง โดยวิธีการนี้ สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิดตามอายุของกล้าคือ กล้าชาถุงค้าง
ปี และ กล้าถุงขนาดเล็ก โดยที่ทางภาคใต้จะปลูกกันประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม
ช่วงเวลาการปลูก เหมาะสมในช่วงฤดูฝนจนถึงกลางฤดูฝน โดยกล้าอายุคา้ งปี เหมาะสมในการ
ปลูกในต้นฤดูฝน และกล้าถุงขนาดเล็กควรปลูกช่วงกลางฤดูฝน ข้อดีของการปลูกด้วยกล้าค้าง
ปี คือ แม้ภูมิอากาศจะแห้งแล้งแค่ไหนสะเดาก็ยงั สามารถดารงอยูไ่ ด้ เพราะระบบรากแข็งแรง
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ในขณะที่การปลูกด้วยกล้าถุงขนาดเล็กควรปลูกในช่วง
กลางฤดูฝน เพราะมีปริ มาณฝนเหมาะสม
 ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการเพาะปลูกสะเดาช้ าง
ค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนสะเดาช้าง ค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนสะเดาช้าง
นับตั้งแต่ข้ นั ตอนการเตรี ยมพื้นที่จนถึงการปลูกเสร็ จ โดยปลูกไร่ ละ 400 ต้น สามารถประมาณ
การได้ดงั นี้ (ข้อมูลปี 2534 – 2535) [4]
 การดูแลรักษาสะเดาช้ าง
หลังจากการย้ายกล้าลงถุงชาแล้วก็ตอ้ งดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตน้ กล้าแข็งแรง
 การรดน้ า ตอนย้ายมาใหม่ควรให้น้ าเช้าและเย็นประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อเพิ่ม
ความชุ่มชื้นของดิน จากนั้นให้วนั ละครั้ง เมื่อกล้าไม้รอดตายแล้วก็ให้น้ าวันเว้น
วัน
 การให้ปุ๋ย กรณี ที่เป็ นกล้าไม้ในถุ งชาไม่จาเป็ นต้องให้ปุ๋ย เนื่ องจากยังมีแร่ ธาตุ
จากดินที่เตรี ยมไว้ สามารถเลี้ยงกล้าได้ประมาณ 4 – 6 เดือน แต่กากเตรี ยมเหง้า
ไม้หรื อกล้าไว้ปลูกแบบเปลือยราก การใส่ ปุ๋ยมีความจาเป็ น โดยอาจใช้ปุ๋ยสู ตร
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20 – 20 – 20 ฉี ดทางใบ โดยฉี ดพ่นทุกๆ 7 – 14 วัน ถ้าใบเขียวเกินซึ่ งอาจเกิดจาก
การติดเชื้อใบเน่าควรใช้ปุ๋ยทางดินสู ตร 0 – 10 – 30
 การกาจัดวัชพืช เพื่อป้ องกันการเบียดบังแสง แย่งอาหาร ควรทาอาทิตย์ละครั้ง
เมื่ออายุของกล้าไม่เกิน 1 เดือน

รู ปที่ 2. 12 การกาจัดวัชพืชและการไถแปร
(ที่มา : http://www.forest.go.th/Private/tiam1.htm)
 การตัดแต่งราก เพื่อป้ องกันรากที่ออกจากถุ งชา ฝั งลึ กลงไปในดิ น โดยเริ่ มทา
การตัดรากเมื่อกล้ามีความสู งระหว่าง 20 – 25 cm.
 การคัดแยกกล้าไม้ ควรมีการคัดแยกกล้าที่ไม่สมบูรณ์ ไปทาลาย เพื่อป้ องกันโรค
ระบาด
 การปลูกซ่ อม หากสะเดาช้างที่ปลูกมีการตายในช่ วงแรกควรทาการปลูกซ่ อม
โดยเริ่ มตั้งแต่ปลูกได้ 1 – 2 เดือน และก่อนสิ้ นฤดูฝน ในปี ที่ 2 ควรปลูกซ่ อม
ตั้งแต่ตน้ ฤดูฝน และปลูกซ่ อมอีกครั้งก่อนสิ้ นฤดูฝนประมาณ 2 เดือน ซึ่ งควรใช้
กล้ า ค้ า งปี แต่ ห ลั ง จากนี้ ไม่ ค วรปลู ก ซ่ อ มเพราะจะท าให้ ต้ น สะเดาช้ า ง
เจริ ญเติบโตไม่ทนั กับต้นที่ปลูกไปแล้ว
 ความเหมาะสมในการปลูกสะเดาช้ าง
สะเดาช้างเป็ นไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ เฉพาะภาคใต้ของไทย เพราะมีการเจริ ญเติบโต
ได้ดีในที่ที่มีปริ มาณน้ าฝนประมาณ 1600 – 2000 mm./ปี หรื อถ้าปริ มาณน้ าฝนน้อยกว่านี้ ก็ควร
อยูใ่ นช่วงไม่ต่ากว่า 600 ถึง 1,400 mm./ปี สภาพของดินที่เหมาะสมควรเป็ นดินร่ วมปนทราย
ซึ่ งสามารถระบายน้ าและอากาศได้ดี
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ตารางที่ 2. 7 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพาะปลูก [8]
1. กรณี เป็ นพื้นที่เสื่ อมโทรม
1.1 ใช้รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบไถปรับที่
1.2 ค่าไถพรวน
1.3 ราคากล้าไม้ ( กล้าละ 3 บาท ไร่ ละ 400 กล้า ) เป็ นเงิน
1.4 ค่าขุดหลุมพร้อมปลูก
1.5 ค่าปุ๋ ยรองก้นหลุม ( ไร่ ละ 8 กิโลกรัม ) เป็ นเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
2. กรณี เป็ นที่ราบหรื อที่นา
2.1 ที่ราบลุ่มน้ าท่วมขัง
2.1.1 ไถ่พรวนพร้อมยกร่ อง
2.1.2 ราคากล้าไม้
2.1.3 ค่าขุดหลุมพร้อมปลูก
2.1.4 ค่าปุ๋ ยรองก้นหลุม
รวมค่าใช้จ่าย
2.2 ที่ราบน้ าไม่ท่วมขัง
2.2.1 ไถพรวน ไร่ ละ
2.2.2 ราคากล้าไม้
2.2.3 ค่าขุดหลุมพร้อมปลูก
2.2.4 ค่าปุ๋ ยรองก้นหลุม
รวมค่าใช้จ่าย

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

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

 การใช้ประโยชน์ของสะเดาช้างในลักษณะอื่นๆ10
สะเดาช้างหรื อสะเดาชนิ ดอื่นนั้นนอกจากการนาส่ วนลาต้นมาใช้เป็ นเชื้ อเพลิงได้แล้ว
ยังสามารถนาเอาส่ วนอื่นมาทาประโยชน์ได้อีกด้วย เช่น
ก) การนามาสกัดทาน้ ามัน เมล็ดของสะเดานั้นมีส่วนประกอบของน้ ามันอยูป่ ระมาณ
ร้อยละ 40 หากสกัดออกมาจะสามารถใช้เป็ นน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับตะเกียง และน้ ามันหล่อลื่น
ในรถยนต์
ข) ทาปุ๋ ย การผลิตปุ๋ ยจากสะเดานั้นสามารถทาได้โดยการนาเนื้ อหุ ้มเมล็ดซึ่ งขณะที่มี
การย่อยสลายตามธรรมชาติน้ นั จะให้แก๊สมีเทนในปริ มาณค่อนข้างสู ง นิ ยมเอามาทาปุ๋ ยหมัก
ส่ วนใบและกิ่งนั้นนามาทาปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะช่วยบารุ งดินได้ดี

10

ที่มา การปลูกป่ า โครงพัฒนาป่ าชุมชน กรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ค) สารป้ องกันกาจัดศัตรู พืช โดยสกัดสารจากเมล็ดมา สารดังกล่าวสามารถใช้กาจัด
แมลงพวก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสี เขียวข้าว จิ้งหรี ด ตัก๊ แตน ฯลฯ สารดังกล่าวเป็ นสารพิษ
กับแมลงแต่ไม่เป็ นอันตรายต่อคน
2.2.5 ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส11
ชื่อเรี ยกทัว่ ไป
:
ชื่อทางพฤกษศาสตร์
:
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
วงศ์ตระกูล
:

ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
Eucalyptus camaldulensis Dehn.
Pink Cedar, Red Cedar, Shingle Tree
Meliaceae

ลักษณะทัว่ ไป: ยูคาลิปตัสเป็ นไม้ขนาดใหญ่ มีความสู ง 24 – 26 m. และอาจสู งถึง 50 m. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.9 – 2.1 m. ลาต้นตรง กิ่งก้านน้อย ใบ เป็ นคู่ตรงข้ามเรี ยงสลับกัน
ลักษณะใบเป็ นรู ปหอก ขนาดของใบ 6.35 – 30.48 x 0.76 – 2.03 cm. ก้านใบยาว ใบสี เขียวอ่อน
ทั้งสองด้าน บางครั้งมีสีเทา ใบ ยาว ห้อยลง เปลือก มีลกั ษณะเรี ยบเป็ นมัน มีสีเทาสลับสี ขาว
และสี น้ าตาลแดงเป็ นบางแห้งสลับกัน เมล็ด ขนาดเล็กกว่า 1 mm. สี เหลือง ผล มีลกั ษณะครึ่ ง
วงกลม ขนาด 0.51 – 0.76 x 0.51 – 0.76 cm. เมล็ดอ่อนจะมีสีเขียว และเมื่อแก่จะมีสีน้ าตาล
และ ลักษณะเนื้ อไม้ มี แกนสี น้ าตาล ไม้ยูคาลิ ปตัสที่ แก่ จะมี สีเข็มกว่าไม้อ่อน เนื้ อไม้มีความ
ถ่วงจาเพาะประมาณ 0.6 – 0.9 ทาฟื นเผาถ่าน ถ่านไม้ยคู าลิปตัสใช้เป็ นเชื้อเพลิงติดไฟได้ดี
ค่าความร้อน
:
18.71 MJ/kg [1]
ปริ มาณการผลิตต่อไร :
30.74 ton/ไร่ (ระยะปลูก 2 x2 m. จานวน 400 ต้น/ไร่ ) [1]
 การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก
 สภาพดินที่แห้งแล้ง เช่น ดินลูกรัง ควรไถให้เสร็ จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึง
มีนาคม จากนั้นในช่วงเดือนเมษายนควรไถพรวน 2 ครั้ง เพื่อรอนาฝน จากนั้น
ไถพรวนอีกครั้ง แต่ละพื้นที่ที่จดั เตรี ยมควรขุดหลุมประมาณ 25 x 25 x 25 cm.
ก่อนการปลูก
 สภาพดิ นที่ เป็ นไร่ ร้าง หรื อพื้นที่กสิ กรรมเก่ า หรื อพื้นป่ าที่ถูกเผาถางมาเป็ น
เวลานานพื้นที่เหล่านี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับวัชพืช

11

ครรชิต โล่คา และ พงษ์วฒ
ุ ิชยั พงษ์ยทุ ธา ความรู้เกี่ยวกับยูคาลิปตัส, เอกสารเผยแพร่ ส่วนปลูกป่ าภาคเอกชน สานักส่ งเสริ มการปลูกป่ า
กรมป่ าไม้ พ.ศ. 2548
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รู ปที่ 2.13 ลักษณะของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ที่มา http://vanapoom.com/uca.htm
 กระบวนการขยายพันธุ์12
การปลูก ขนาดของกล้าที่พอเหมาะในการย้ายปลูกอายุประมาณ 3 – 5 เดือน สู งประมาณ
25 – 40 cm. การปลูกควรเลือกปลูกหลังจากฝนตกหนัก ซึ่ งระยะปลูก จะขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์
ในการใช้งาน เช่น
 ปลูกเพื่อเป็ นฟื นหรื อถ่าน ให้ใช้ระยะปลูก 1 x 2 m. หรื อ 2 x 2 m. จะปลูกได้
400 – 800 ton/ไร่ ในช่วงเวลา 2 – 3 ปี ก็สามารถตัดไม้มาขายใช้ทาเป็ นฟื นหรื อ
เผาถ่ายขายได้

รู ปที่ 2. 14 ลักษณะของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส

12

การเพาะปลูกและตัดต้นไม้ ที่มา www.howproductsimpact.net
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รู ปที่ 2.15 ลักษณะของการเตรี ยมพื้นที่สาหรับการปลูกยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิ ส
 ปลูกเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เฟอร์ นิเจอร์ หรื อสาหรับใช้ในการก่อสร้ าง
ควรใช้ระยะปลูก 2 x 3, 2 x 4 หรื อ 4 x 4 m. ซึ่งจะปลูกได้ 100 – 270 ton/ไร่
 ค่ าใช้ จ่าย – รายได้ ในการปลูกและบารุ งรักษา
ในกระบวนการปลูกยูคาลิปตัส และการบารุ งรักษามีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
แสดงรายละเอียดดังตาราง 2.9
 การบารุ งรักษายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
 การกาจัดวัชพืช เนื่องจากไม้ยคู าลิปตัส คามาลดูเลนซิ ส มีความต้องการแสงและ
มีความสามารถในการแก่งแย่งกับพวกวัชพืชในระยะแรกได้นอ้ ย ดังนั้นการดาย
วัชพืชอย่างสม่าเสมอจึงจาเป็ น
 การป้ องกัน ไฟป่ า ซึ่ งเป็ นตัว ท าลายที่ ส าคัญ อัน หนึ่ งต่ อ สวนป่ า ดัง นั้น การ
ป้ องกันไฟป่ าจึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ น
 การใส่ ปุ๋ย เพื่อใช้ตน้ ไม้เจริ ญเติบโตดี ข้ ึน จึงควรใส่ ปุ๋ยให้ตน้ ไม้บา้ งในบางครั้ง
ซึ่ งอาจจะใช้ปุ๋ยคอกหรื อปุ๋ ยเคมีก็ได้ ในการใส่ ปุ๋ยนั้นขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของดินที่
ปลูก
 การริ ดกิ่ ง บางสายพันธุ์มีการแตกกิ่ งตั้งแต่อายุยงั น้อย ทาให้เป็ นพุ่ม หากผูใ้ ช้
ต้องการที่ลาต้นสู งเปลา ควรหมัน่ ตรวจและริ ดกิ่งอย่างสม่าเสมอ
 การตัดสางขยายระยะ ในกรณี ที่ปลู กต้นไม้มีระยะห่ างน้อยเกิ นไป เมื่อต้นไม้
เจริ ญเติบโตมากขึ้น ก็จะมีการเบียดบังและแก่งแย่งกันเอง ทาให้การเจริ ญเติบโต
ของต้นไม้เป็ นไปไม่ดีนกั
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ตารางที่ 2. 8 ค่าใช้จ่ายและกาไรสุ ทธิ จากระยะการปลูก 2 x 3 m. อายุ 4 ปี 6
ค่าใช้จ่ายระยะ 2 x 3 m./ไร่ (บาท)
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2
ปี ที่ 3 ปี ที่ 4

รายการ
ค่าเตรี ยมพื้นที่
ค่ากล้าไม้
ค่าปลูก – ปลูกซ่อม
ค่าบารุ งรักษา – ให้ปยุ๋
เบ็ดเตล็ด
รวม
รายได้จากผลผลิตต่อไร่
กาไรสุทธิ /ไร่ / 4 ปี

300
500
100
500
100
1,500

–
–
–
200
100
300

–
–
–
200
100
300

–
–
–
200
100
300

รวม
300
500
100
1,100
400
2,400
9,000
6,600

 ความเหมาะสมในการปลูกยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิ ส สามารถเจริ ญเติบโตได้ในสภาพดิ นทุกรู ปแบบ ตั้งแต่
ดินทรายที่แห้งแล้งติดต่อกันเป็ นเวลานาน หรื อในที่ที่มีปริ มาณน้ าฝนน้อยกว่า 650 mm/ปี รวม
ไปถึงพื้นที่ที่มีดินเค็ม แต่จะไม่ทนทานต่อดินที่มีหินปูนสู ง
2.2.6 ขีเ้ หล็ก
ชื่อเรี ยกทัว่ ไป

ขี้เหล็กบ้าน (ภาคกลาง ลาปาง สุ ราษฎร์ ธานี) ขี้เหล็ก
หลวง(เหนือ) ผักจี้ล้ ี หรื อขี้เหละพะโดะ(แม่ฮ่องสอน)
ยะหา(ปัตตานี)
ชื่อทางพฤกษศาสตร์ :
Cassia siamea Lam.
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Yellow cassia, minjri, muong, angkanh, Bombay
blackwood, Kassof-tree, Cassod tree, Thai Copper Pog
ลักษณะทัว่ ไป : เป็ นไม้เนื้ อแข็ง มีค่าความถ่วงจาเพาะเท่ากับ (Specific gravity) 0.6 – 0.813
ความสู งเมื่อโตเต็มที่ 8 – 18 m.14 ขนาดของไม้เป็ นไม้ขนาดปานกลาง จนถึงขนาดใหญ่มีใบ
เขียวตลอดปี ไม่ผลัดใบ เมื่อโตเต็มที่จะมีความสู งประมาณ 8 – 18 m. ระบบรากแผ่กระจาย ลา
ต้นไม่ค่อยตรงเท่าไรนักเปลือกบางเรี ยบมีสีเทาปนน้ าตาลหรื อเขียวปนเทา เมื่อแก่เปลือกนอก

13

:

อานวย คอวอนิ ช,ไม้โตเร็ วและ แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกสร้างสวนป่ าในประเทศไทย, สมาคมป่ าไม้แห่ งประเทศไทย.

14

หิ รัญ ขันทองคา เรื องวุฒิ แจ่มวุฒิปรี ชา และสุ ภาพงค์ แสงสันต์, ศักยภาพพลังงานชี วมวล, กลุ่มพัฒนาพลังงานชี วมวลและถ่านหิ น(ไม้
โตเร็ ว),กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน.
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อาจมีสีดาและแตกเป็ นเกล็ดตามบริ เวณโคนต้น โดยปกติไม้ข้ ีเหล็กมีกิ่งก้านสาขามากแตกออก
รอบลาต้นทุกทิศทาง เรื อนยอดแผ่ขยายเป็ นพุม่

รู ปที่ 2.16 ลักษณะทัว่ ไปของขี้เหล็ก
(ที่มา : http://www.rakbankerd.com/agriculture)
ค่าความร้อน
ปริ มาณการผลิตต่อไร

:
:

18.71 MJ/kg[1]
12.76 ton/ไร่ (ระยะปลูก 1x2 m. จานวน 800 ต้น/ไร่ ) [1]

 กระบวนการขยายพันธุ์
การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก ถางหญ้าและต้นไม้เล็กๆ ในบริ เวณพื้นที่ที่จะปลูก เสร็ จแล้วก็
นามารวมกอง ตากให้แห้งแล้วเผาทิ้ง จากนั้นวางแนวปลูก โดยการปั กหลักไม้เพื่อกาหนดระยะ
ปลูกต่อไป
การปลูกและระยะปลูก
 กาหนดระยะปลูก สาหรับการปลูกเพื่อนามาใช้เป็ นเชื้ อเพลิงต้องใช้ระยะปลูก
ถี่ โดยอาจจะกาหนดระยะปลูกเป็ น 1 x 1, 1 x 2 หรื อ 2 x 2 m.
 ใช้จอบขุดหลุมตามระยะการปลูกที่เรากาหนดไว้ โดยให้หลุมมีขนาด 30x30
cm. ลึกประมาณ 40 cm.
 ใช้หญ้าแห้งหรื อฟางแห้งก็ควรใส่ รองก้นหลุมลงไปด้วย ให้ความลึกของหลุม
เหลือ 10 x 15 cm.
 วางกล้าไม้ข้ ีเหล็กที่ฉีกถุงพลาสติกออกแล้ว กลบดินและเหยียบให้แน่น ถ้า
กล้าไม้ที่ปลูกมีความสู งมากหรื อปลูกบริ เวณที่มีลมแรง ก็ควรใช้เชื อกผูกกล้า
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ไม้กบั หลักที่แสดงระยะปลูก เพื่อป้ องกันไม่ให้ตน้ ไม้ลม้ และทาให้ตน้ ไม้ต้ งั
ตัวได้เร็ ว
 ค่ าใช้ จ่ายในการปลูกขีเ้ หล็ก
ค่าลงทุนในการเตรี ยมพื้นที่ปลูก เพื่อใช้ไม้ข้ ีเหล็กเป็ นเชื้ อเพลิ งจะต้องเหมาะสมกับ
ระยะการปลูกซึ่ งถ้ากาหนดให้เท่ากับ 2 x 2 m. (จานวนต้นต่อไร่ เท่ากับ 400 ต้นต่อไร่ ) จะมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในกรณี ที่มีการไถพรวนเท่ากับ 652.77 บาท/ไร่ และในกรณี ที่ไม่มีการไถพรวน
เท่ากับ 315.13 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่พิจารณาถึงค่าขนส่ ง ค่าเสื่ อมราคา และค่ากาไร
จากการดาเนินการ สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการจะมีค่าเท่ากับ 136 บาท/ไร่ และค่า
เตรี ยมที่แบบไถพรวนเท่ากับ 400 บาท/ไร่ โดยไม่คิดรวมค่ากล้าไม้ ค่าขนส่ งคนงาน ค่าเช่ารถ
และค่ากาไรในการดาเนินงาน
 การบารุ งรักษา
วิธีการบารุ งรักษาหลักๆ ที่ใช้คือ
 กาจัดวัชพืชจาพวกหญ้า ซึ่ งถ้าปล่อยไว้จะทาให้วชั พืชเหล่านั้น บดบังแสงแดด
ที่กล้าไม้จะได้รับ เป็ นผลให้กล้าไม้แคระแกร็ นหรื อตายไปในที่สุด
 การป้องกันไฟ โดยการทาแนวกันไฟและสุ มเผาเชื้ อเพลิงในสวนป่ า เพราะไฟ
จะทาให้การเจริ ญเติบโตของไม้ข้ ีเหล็กชะงักลง ลดการเจริ ญเติบโตหรื อทาให้
ต้นไม้ตายได้
 โรคและแมลง การป้ องกันโรคและแมลงในสวนป่ าขี้เหล็กทาได้หลายวิธีการ
เช่น การปลูกไม้ผสม 2 – 3 ชนิดในบริ เวณพื้นที่เดียวกัน สาหรับกล้าไม้ข้ ีเหล็ก
นั้น พบว่าในระยะที่กล้าไม้ข้ ีเหล็กยังมีอายุนอ้ ยประมาณ 2 – 3 เดือน อาจจะ
ถูกทาลายโดยหนอนผีเสื้ อ ลักษณะของการทาลาย คือ หนอนผีเสื้ อจะกัดกิน
ยอดอ่อน ทั้งระยะที่ยงั เป็ นกล้าและปลูกในแปลงปลูกด้วย การกาจัดหนอน
ผีเสื้ อชนิ ดดังกล่าวทาได้โดยฉี ดเชื้ อหรื อพ่นเชื้ อแบคทีเรี ยชนิ ด แบคโตสปี น
,อะโกนา หรื อทูริไซด์ ซึ่ งเชื้ อดังกล่าว จะไม่เป็ นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง
อี ก ทั้ง ไม่มี ส ารพิษ ตกค้างเมื่ อนาเอาใบและยอดอ่ อนมารั บ ประทานอาหาร
ส่ วนต้นขี้เหล็กที่โตแล้วไม่ค่อยพบว่ามีโรคหรื อแมลงรบกวนแต่อย่างใด
 ความเหมาะสมของขีเ้ หล็กในการปลูก
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การทดลองปลู ก เปรี ย บเที ย บความเจริ ญเติ บโตของไม้ข้ ี เหล็กในท้องที่ ต่างๆ ของ
ประเทศโดยใช้ระยะปลูก 1 x 2 m. ได้ผลดังแสดงในตาราง ที่ 2.10โดยวัดความเจริ ญเติบโตเป็ น
ความสู ง และเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ 1.30 m. เหนือจากระดับพื้นดิน
ตารางที่ 2. 9 การเปรี ยบเทียบอัตราการเจริ ญเติบโตของขี้เหล็ก อายุ 1, 5 ปี ในแต่ละพื้นที่
ท้องที่ปลูก

ราชบุรี

อัตราการเจริ ญเติบโต
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (cm.)
(ที่ความสูงของต้น 1.30 m)
2.9

ความสูง
(m.)
3.6

จันทบุรี

-

2.5

กาแพงเพชร

-

1.5

ขอนแก่น

2.6

1.4

เชียงใหม่

-

1.1

ปริ มาณน้ าฝน,ลักษณะดิน
ปริ มาณน้ าฝน600 – 800 mm./ปี
ดินร่ วนปนทราย
ปริ มาณน้ าฝน 1,200-1,300 mm./ปี
ดินร่ วนปนทราย มีลูกรังผสม
ปริ มาณน้ าฝน 1,300 – 1,600 mm./ปี
ดินร่ วนปนทราย มีลูกรังผสม
ปริ มาณน้ าฝน 1,100 – 1,200 mm./ปี
ดินทราย
ปริ มาณน้ าฝน 1,100 mm./ปี
ดินร่ วนปนทรายปนลูกรัง

2.3 การเปรียบเทียบความเหมาะสมในการปลูกไม้ โตเร็ว
จากการศึกษาตัวอย่างไม้โตเร็ วทั้ง 6 ชนิ ดจะเห็นได้วา่ ไม้โตเร็ วแต่ละชนิ ดมีกระบวนการปลูก
การดูแลรักษาและลักษณะทัว่ ไปที่แตกต่างกัน โดยสรุ ปสามารถรวบรวมข้อมูลที่สาคัญดังตารางที่ 2.11
ซึ่ งไม้โตเร็ วที่เลือกใช้สาหรับเป็ นเชื้ อเพลิงควรพิจารณาคุณสมบัติให้คลอบคลุมประเด็น หลักๆ นั้นคือ
เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ ที่ได้ในการปลูกไม้โตเร็ ว พบว่า ไม้โตเร็ วประเภท กระถินณรงค์ และสะเดา
ช้าง ให้ค่าผลผลิตมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาปั จจัยอื่นๆ ร่ วมด้วยพบว่า สะเดาช้างมีการเจริ ญเติบโตได้ดี
ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย หรื อบริ เวณเขตพื้นที่ที่มีลกั ษณะภูมิอากาศเหมือนทางภาคใต้เท่านั้น[1]
จึงไม่เหมาะที่จะใช้ในการเพาะปลูกบริ เวณพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลผลผลิ ต
ต่อไร่ ของไม้กระถินณรงค์ และสะเดาช้างที่ระบุไว้ ยังไม่มีขอ้ มูลชัดเจนเกี่ ยวกับอายุของไม้ส่งผลให้มี
ความเป็ นไปได้น้อยที่ จะใช้ขอ้ มูล ดังกล่ าวเป็ นตัวช่ วยตัดสิ นใจในการเลื อกไม้ที่เหมาะสม และหาก
พิจารณาผลทางด้านค่าความร้ อน ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญในการเลื อกเชื้ อเพลิ งให้กบั ระบบการผลิ ต
ซึ่ ง ก็ พบว่า กระถิ นเทพา มี ค่ า ความร้ อนสู ง ที่ สุ ดเมื่ อเที ย บกับไม้โตเร็ วชนิ ดอื่ นๆ แต่ ไ ม้ประเภทนี้ มี
ความสามารถในการเจริ ญเติบโตได้ดีในบริ เวณพื้นที่ที่มีอากาศร้อนชื้ น และมีปริ มาณฝนที่ค่อนข้างมาก
คือต้องมีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี มากกว่า 2000 mm./ปี ทาให้มีขอ้ จากัดด้านพื้นที่ในการเพาะปลูก อีกทั้ง
หากพิจารณาทางด้านผลผลิ ตต่อไร่ ร่วมด้วยพบว่า ค่าที่ ได้ยงั มี ค่าน้อยเมื่ อเที ยบกับไม้โตเร็ วประเภท
กระถินยักษ์ ในช่ วง 2 - 3 ปี ทั้งนี้ มีผลเนื่ องด้วยการปลูกกระถินเทพาต้องใช้ระยะการปลูกที่ค่อนข้าง
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กว้าง คือ 3 x 3 ซึ่ งทาให้ได้ผลผลิตต่อไร่ ต่ ากว่าไม้โตเร็ วชนิ ดอื่น หรื อหากพิจารณาไม้โตเร็ วประเภท
ขี้เหล็ก และยูคาลิปตัส ซึ่งแม้จะให้ค่าความร้อนที่ค่อนข้างสู ง แต่ในส่ วนของขี้เหล็กก็ยงั ให้ค่าผลผลิตต่อ
ไร่ ที่นอ้ ยกว่า กระถินยักษ์ เมื่อเทียบในช่วงระยะการปลูกที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งไม้ประเภทนี้ ยงั มีขอ้ จากัด
ด้านการปลูกในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือซึ่ งเป็ นเขตพื้นที่แห้งแล้ง ถึงแห้งแล้งมากอีกด้วย ในส่ วนของยู
คาลิปตัส ซึ่ งมีค่าผลผลิตต่อไร่ สูงในระยะการปลูก และจานวนปี ที่ตดั ที่อยูใ่ นช่วง 2 – 3 ปี ซึ่ งน่ าจะมี
ความเหมาะสมในการน ามาใช้ แต่ เ นื่ อ งจากยู ค าลิ ป ตัส ถื อ ได้ว่ า เป็ นไม้ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิ ตเยื่อกระดาษ ซึ่ งจะทาให้เกิ ดมูลค่ามากกว่าที่จะถูกนามาใช้
เป็ นเชื้ อเพลิ ง ปั จจัยอี ก ส่ วนหนึ่ งที่ ช่ วยสนับสนุ นการตัดสิ นใจเพื่ อเลื อกชนิ ดของไม้ที่ เหมาะสมคื อ
ความสามารถในการนาเอาส่ วนประกอบที่หลงเหลือจากการใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้ า
ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์และสร้ างมูลค่ าเช่ น การใช้ใบของกระถิ นยักษ์เป็ นส่ วนผสมของอาหารสัตว์
สามารถใช้เลี้ ยงโค-กระบือได้ โดยสภาวะปกติแล้วโค-กระบือ ต้องได้รับอาหารหยาบ เช่ น หญ้า และ
ฟาง เพื่อประโยชน์ในระบบขับถ่ายแต่ในบางฤดูกาลที่ไม่มีหญ้าและฟางเกษตรกรสามารถให้ใบกระถิน
เป็ นอาหารเสริ มในส่ วนนี้ ได้ เนื่ องจากใบกระถินยักษ์มีโปรตีนอยู่ 24.4 % [15] ซึ่ งมากกว่าฟาง ที่มี
โปรตีนอยูป่ ระมาณ 3-5 % โปรตีนสามารถช่วยให้จุลินทรี ยภ์ ายในกระเพาะอาหารของโค-กระบือ ซึ่ ง
ช่วยในการย่อยอาหารเจริ ญเติบโตได้ดีการย่อยอาหารของโค-กระบือทาได้ดีส่งผลดีต่อระบบขับถ่าย ใน
ส่ วนของโคนม ขณะอยูใ่ นช่วงผลิตน้ านมจะต้องการโปรตีนที่มีคุณภาพระดับที่สูงในการใช้สังเคราะห์
โปรตีนของน้ านมโดยตรง โดยเฉพาะกรดแอมิโนที่สาคัญ เช่นเมทไทโอนี น และไลซี น [16] ใบกระถิน
ยัก ษ์ป ระกอบด้วยแทนนิ น (Tannins) ซึ่ ง จะสามารถจับ ตัวกับ โปรตี นชนิ ดดัง กล่ า วได้ ส่ งผลดี ต่อ
ประมาณน้ านมที่ ผลิ ตได้ ใบของกระถิ นหลายชนิ ดนั้นมี สารไมโมซิ นซึ่ งหากโค-กระบือ ได้รับใน
ปริ มาณมากจะส่ งผลเสี ย แต่ในใบกระถินยักษ์ นอกจากจะให้ผลผลิตสู งและยังมีสารพิษไมโมซิ นต่ากว่า
ใบกระถินพื้นเมืองชนิ ดอื่นๆ [17] นอกจากสัตว์ใหญ่อย่างโคและกระบือแล้ว ใบกระถิ นยักษ์ยงั นาไป
เป็ นส่ วนผสมกับกับอาหารเพื่อให้กบั เป็ ด [18] โดยการใช้ใบกระถินยักษ์ในอาหารเป็ ดไข่ สามารถใช้ได้
ในระดับต่า โดยไม่ควรใช้เกิน 10% ในอาหารเนื่ องจากจะทาให้ผลผลิตไข่ที่ได้ลดลง จากคุณประโยชน์
ที่ ได้ดังกล่ าวถื อได้ว่านอกจากจะได้ผ ลตอบแทนเพิ่ม จากการจัดการระบบการปลู กแล้ว ยังสามารถ
จัดการกับเศษวัสดุ เหลือทิ้งได้ ในขณะที่ไม้โตเร็ วประเภทกระถินณรงค์ จะต้องทิ้งส่ วนใบภายหลังจาก
การนา กิ่ ง และลาต้น ไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งในกระบวนการผลิตไฟฟ้ า ส่ งผลให้เกิดปั ญหาด้านการกาจัด
เศษเหลื อในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปริ มาณการผลิ ตที่เพิ่มขึ้น จากเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้นทาให้สามารถสรุ ปได้วา่ ไม้โตเร็ วที่มีความเหมาะสมในการใช้เป็ นเชื้ อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้ า คือไม้
โตเร็ วประเภท กระถิ นยักษ์ ทั้งนี้ ยังมี ขอ้ มูลที่น่าสนใจที่ สามารถบอกถึ งความเหมาะสมในการปลู ก
กระถิ นยักษ์ จากการศึกษาในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทยได้
ทาการศึกษาการนาพลังงานชี วมวลประเภทไม้โตเร็ วมาผลิ ตกระแสไฟฟ้ า จากผลการศึกษาการปลูก
2-31

สวนป่ าไม้โตเร็ วเพื่อนามาใช้เป็ นพลังงานทดแทนสาหรั บ ชุ มชุ นที่ ห่างไกลในประเทศกัมพูช า [19]
เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจและจานวนประชากรของประเทศกัมพูชากาลังเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของ
ประเทศการใช้พลังงานในประเทศจึงเพิ่มตามไปด้วยแต่งบประมาณของประเทศไม่เพียงพอต่อการสร้าง
โรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่จึงจาเป็ นต้องหาพลังงานทดแทนในรู ปอื่น กัมพูชาเป็ นประเทศเกษตรกรรมดังนั้น
การนาพลัง งานชี วมวลจึ ง มี ค วามเหมาะสม จากงานวิจ ัย ดัง กล่ า วเมื่ อปลู ก กระถิ น ยัก ษ์โดยใช้เ วลา
ระยะเวลาในการปลูก 1-3 ปี ต้นกระถินจึงสามารถนาไปใช้งานได้ ปริ มาณผลผลิตอยูท่ ี่ 15.84 ton/ha/ปี
และในงานวิจยั ของ Sigh และ Torgy 1994 ที่ทาการศึกษาการใช้ไม้โตเร็ วมาเป็ นพลังงานทดแทนใน
พื้นที่ทุรกันดารในประเทศอินเดีย พบว่านาเอาไม้โตเร็ ว ประเภทกระถินยักษ์ ผลการศึกษาพบว่ากระถิน
ยักษ์อายุ 4 ปี ให้ผลผลิ ตอยูท่ ี่ 17.92 ton/ha/ปี แต่เมื่อปลูกกระถินยักษ์ต่อไปจนมีอายุ 8 ปี พบว่าผลผลิต
ลดลงเหลือ 8.88 ton/ha/ ปี ดังนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกไม้โตเร็ วเพื่อนามาใช้เป็ นพลังงาน
ทดแทนจะอยูใ่ นช่วง 3-4 ปี ไม้โตเร็ วจึงจะมีผลผลิตมาใช้งานได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อการประเมิน
การที่สมเหตุสมผล จะใช้ขอ้ มูลปริ มาณผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 14 ton/ไร่ และค่าความร้อนของไม้กระถิน
ยักษ์ 12.30 MJ/kg ณ ความชื้นของไม้อยูท่ ี่ 40% [1]
การนาไม้โตเร็ วมาเป็ นพลังงานทดแทนนั้นเมื่อพิจารณาทั้งประโยชน์ทางตรงคือการนาลาต้นมา
ใช้เป็ นเชื้อเพลิงและประโยชน์ทางอ้อมจากการนาส่ วนใบหรื อส่ วนประกอบอื่นๆ มาใช้งานจะเห็นได้วา่
ไม้โตเร็ วประเภทกระถิน โดยเฉพาะกระถินยักษ์สามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม การใช้
งานเป็ นเชื้ อเพลิงและการนามาทาอาหารสัตว์เกษตรกรสามารถจัดการสวนป่ าและเลี้ยงสัตว์ร่วมกันไป
ได้เลย ในส่ วนรายละเอียดในการจัดการสวนป่ าและรายละเอียดของกระถินยักษ์จะได้กล่าวโดยละเอียด
ในบทที่ 3 ต่อไป
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ตารางที่ 2. 10 การเปรี ยบเทียบลักษณะทัว่ ไปของไม้โตเร็ ว
ชนิดไม้
กระถินณรงค์

ค่าความร้ อน
MJ/kg
16.72

ผลผลิต
(ton/ไร่ )
41.47

ระยะการปลูก
(m3)
2x2

อายุ
(ปี )
-

อัตราการเจริ ญเติบโต
(m2 ปี )
3.5 - 5

กระถินเทพา

20.10

15

13.99

3x3

2

5.8 - 6

กระถินยักษ์

15.91

16

16.72

1 x 120
0.6 x 0.620
2x2

320
420
-

-

สะเดาช้าง

15.8417
17.9220
69.8

ขี้เหล็ก

18.71

12.76

1x2

-

สูงขึ้น
8 – 10
cm/year
-

ยูคาลิปตัส

18.71

30.74

1x2 หรื อ 2x2
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-

ภูมิอากาศ
ทุกภาคของประเทศ ปริ มาณฝน
1,500-1,800 มม./ปี เติบโตได้ใน
ที่แห้งแล้ง
อากาศร้ อนชื้ นปริ มาณ ฝน
มากกว่า 2000 มม./ปี
ทุกภาคปริ มาณน้ าฝน 600 ถึง
1,700 มิลลิเมตรต่อปี
ปลูกได้ดีเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
ปริ มาณน้ าฝน 600 ถึง1,700
มิลลิเมตรต่อปี
ทุกภาค ยกเว้นเขตพื้นที่ที่แห้ง
แล้งมาก
ทุกภาค

ลักษณะดิน

การปลูกและการ
บารุ งรักษา
pH 5.5
หยอดเมล็ด เพาะใน
ดิ น ที่ เ หมาะสมดิ นร่ อนปน แปลง
ทราย(ดินเหนี ยวและดินลูกลัง
สามารถเติบโตได้)
pH 4.2
หยอดเมล็ด เพาะใน
แปลง ปลูกในฤดูฝน
pH 5.5
เพาะกล้า ดูแลเป็ น
พิเศษในช่วงเพาะกล้า
ดินร่ วนปนทราย ระบายน้ าดี
เพาะเมล็ด

ความชื้ นสูงระบายน้ าดี

เพาะเมล็ด

ดินร่ วมปนทราย

การเพาะชาและเพาะ
เมล็ด หลังการตัดควร
ใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15

15

สานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้.วิจยั การปลูกไม้โตเร็ วผลิตกระแสไฟฟ้ าทดแทนการนาเข้าน้ ามัน. [Online].Available:http://www.forest.go.th/forprod/news/details/tree&eletric.htm

16

การศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้ าชีวมวลสาหรับขนาดเล็กสาหรับชุมชน,วีรชัย อาจหาญ,สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,เอกสารเผยแพร่ ผลงานวิจยั

การใช้งานอื่นๆ
เชื้ อเพลิง ก่อสร้าง กระดาษ

ก่อสร้าง กระดาษ อาหารสัตว์
อาหารสัตว์ กระดาษ ก่อสร้ าง
ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ยาและ
สมุนไพร สกัดเป็ นยาฆ่าแมลง
ก่อสร้าง กระดาษ อาหารและ
ยา
ก่อสร้าง,เครื่ องเรื อน,เยื่อ
กระดาษ

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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บทที่ 3
การปลูกและการเตรียมไม้ โตเร็ว
การศึกษาเรื่ องชนิ ดของไม้โตเร็ วเพื่อนามาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ดังที่แสดงไปในบทที่ 2 นั้นจะเห็นได้วา่ ไม้โตเร็ วประเภทกระถินนั้นสามารถเจริ ญเติบโตและให้ผลผลิต
ได้ดี รวมทั้งให้ค่าความร้อนมาก เมื่อทาการวิเคราะห์ไม้โตเร็ วประเภทกระถินด้วยกันนั้นพบว่า กระถิน
ยักษ์ มีความเป็ นไปได้ที่จะทามาปลูกและให้ผลผลิต ภายใน1-3 ปี ที่ระยะปลูกที่มีผคู้ น้ คว้าและยืนยัน
ข้อมูลมาก่อน โดยปริ มาณที่เพียงพอกับการผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อใช้ในชุมชนขนาดเล็กได้ การเตรี ยมไม้
โตเร็ วคือการจัดการเกี่ยวกับไม้โตเร็ วตั้งแต่การจัดการในการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ ยว และยัง
รวมไปถึงการแปรรู ปไม้ก่อนจะนาเข้าสู่ กระบวนการลดความชื้ นต่อไป ความสาคัญของการจัดการไม้
โตเร็ วนั้นมีผลโดยตรงต่อปริ มาณผลผลิตไม้ที่ตอ้ งเพียงพอและใช้งานได้อย่างต่อเนื่ องตลอดอายุการใช้
งานของโรงไฟฟ้ า ปริ มาณผลผลิตนั้นขึ้นอยูก่ บั ขนาดของโรงไฟฟ้ าซึ่ งเป็ นตัวกาหนดขนาดพื้นที่ในการ
ปลูก การป้ อนผลผลิตไม้ในปริ มาณคงที่เข้าสู่ โรงไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่องนั้นการปลูกไม้โตเร็ วต้องหมุนเวียน
ภายในพื้นที่เดิมจึงต้องนาวิธีการจัดการมาใช้ดงั จะได้แสดงในบทนี้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนสาคัญคือ
3.1 การจัดการสวนป่ ากระถินยักษ์
การปลูกสวนป่ าได้นาหลักของกรมวิชาการป่ าไม้มาใช้ในการจัดการ การปลูกสวนป่ านั้นทั้ง
ของภาครัฐบาลและเอกชน โดยทัว่ ไปจะมีการปฏิ บตั ิคล้ายๆกันจะแตกต่างกันที่สวนป่ าของรัฐบาลนั้น
เป็ นการปลูกป่ าเชิ งอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมต้นน้ าลาธารและป่ าเสื่ อมโทรมโดยมีงบประมาณในการจัดการ
จากัด อี ก ทั้ง การปลู กป่ าโดยมิ ได้หวัง ผลทางพาณิ ชย์น้ นั การบ ารุ ง รั ก ษาดู แลจึ ง ทาได้ไ ม่ดีเท่า ที่ ค วร
แตกต่างไปจากการปลูกป่ าของเอกชน เพื่อเอาประโยชน์จากเนื้ อไม้การลงทุนการดูแลรักษาอย่างมาก
เพื่ อให้ไ ด้ผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้ นและคุ ้มค่ าในการลงทุ น การปลูก ป่ าของทางรั ฐบาลและ
เอกชนนั้น แบ่ง การท างานออกเป็ นส่ วนๆ ตั้งแต่ก ารคัดเลื อกเมล็ดพันธุ์ การเตรี ยมพื้นที่ รวมไปถึ ง
ขั้นตอนในการเตรี ยมไม้ก่อนจะในเข้าสู่ กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ า
3.1.1 ลักษณะทัว่ ไป
กระถิ นยักษ์(แสดงลักษณะภายนอกตามรู ป 3.1 เป็ นไม้ไม่ผลัดใบตลอดทั้งปี แต่ใน
สภาพที่ลมแรงหรื อแห้งแล้งเป็ นเวลานานจะมีการทิ้งใบบ้าง ส่ วนดอกของกระถินยักษ์มีขนาด
เล็ก สี ขาวสมบูรณ์พืชดอกจะเกาะกันเป็ นกลุ่มกลมมีลกั ษณะปุย โดยปกติมกั จะผสมกันเองใน
ต้นเดี ยวกันหลังจากผสมกันแล้วจะมีฝักออกมาลักษณะเป็ นช่ อผลิ ออกมาทางปลายดอกฝักมี
ลักษณะแบนบางและตรง เมื่อฝักยังอ่อนจะมีสีเขียวโปร่ งแสง เมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาล
แดง และแตกออกด้านในจะมีเมล็ด ประมาณ 15 ถึง 30 เมล็ด เมล็ดกระถินยักษ์จะมีลกั ษณะ

กลมรี แบนเล็ก น้อย มี สี น้ า ตาล ผิวมันคล้ายมี ข้ ี ผ้ ึง หุ ้ม ไม่เปี ยกน้ า เมล็ดจะมี ข นาดใหญ่ กว่า
กระถินพื้นเมืองของไทยประมาณ 1.5 เท่า [1]

รู ปที่ 3. 1 (ก) ลักษณะลาต้นกระถินยักษ์
(ข) ลักษณะใบและดอกของกระถินยักษ์ [2]
ระบบรากของกระถินยักษ์แบ่งได้ออกเป็ น สองระบบคือ ระบบรากแก้วและรากแขนง
รากแก้วของกระถินยักษ์มีความยาวมากเป็ นพิเศษ โดยมีขนาดประมาณ 2-3 เท่าของความสู ง
ของลาต้นเหนือดิน ความลึกของรากแก้วทาให้สามารถดูดน้ าและแร่ ธาตุมาใช้ประโยชน์ได้มาก
ด้วยเหตุน้ ี เองทาให้กระถิ นยักษ์สามารถทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี ในส่ วนของรากแขนง
นั้น จะแผ่ ไ ปตามผิ ว ดิ น มี จ านวนไม่ ม ากนัก และมี ข นาดเล็ ก รากแขนงของกระถิ น ยัก ษ์ มี
ลักษณะเฉพาะคือ มีปมสี ชมพูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ถึง 2.5 mm. ปมดังกล่าวนั้นเป็ นที่อยู่

ของเชื้ อแบคทีเรี ยชื่ อ ไรโซเบียม ซึ่ งมีความสามารถในการตึงไนโตรเจนในอากาศได้ประมาณ
80 kg/ไร่ /ปี [1] ประมาณไนโตรเจนดังกล่าวคิดเป็ นปริ มาณปุ๋ ยแอมโมเนี ยมซัลเฟตได้ประมาณ
400 kg/ไร่ /ปี [1] สาหรับต้นกระถินยักษ์ที่ไม่สมบูรณ์ จะไม่มีไรโซเบียมส่ งผลให้ลาต้นแคระ
แกร็ น ใบมีสีเขียวอ่อนและเหลื อง มีปริ มาณโปรตีนต่า นอกจากนี้ บริ เวณรากอ่อนหรื อรากขน
ของกระถิ น ยัก ษ์ ย งั มี เ ชื้ อ ราไมรโครไรซาเป็ นตัว ช่ ว ยให้ ร ากสามารถรั บ สารอาหารพวก
ฟอสฟอรัสและธาตุอาหารอื่นได้มากขึ้น
ถึ ง แม้ว่า กระถิ นยัก ษ์จะสามารถทนอยู่ในสภาพแห้ง แล้ง ได้แต่ ก ารปลู กเชิ งพาณิ ชย์
เกษตรกรต้องให้ประมาณน้ าเหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตตามที่ ได้กล่าวถึ งไปในหัวข้อ 2.2
ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของไม้โตเร็ ว โดยกระถินยักษ์จะเจริ ญเติบโตได้ดีในบริ เวณที่มี
ปริ มาณน้ าฝน 600 ถึง 1,700 mm/ปี [1] ในดินที่เป็ นกลาง pH ประมาณ 5.5 ขึ้นไป โดยแร่ ธาตุที่
ต้องการคือ ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ แคลเซียม ฯลฯ

รู ปที่ 3. 2 แสดงปริ มาณน้ าฝน (หน่วย mm.) เฉลี่ยทั้งปี ของแต่ละภาค จาก พ.ศ. 2503-2543
ที่มา : สานักแผนที่ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.arcims.tmd.go.th

เนื่องจากปริ มาณน้ าฝนมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของการปลูกไม้โตเร็ ว ดังนั้นการทราบ
ถึงปริ มาณน้ าฝนในแต่ละเดือนจึงเป็ นประโยชน์ต่อการปลูกไม้โตเร็ วของแต่ละพื้นที่ดงั ที่แสดง
ในรู ปที่ 3.2 ปริ มาณน้ าฝนในแต่ละภาคนั้นจะแตกต่างกันตามไปตามสภาพภูมิประเทศเมื่อ
พิจารณาจากรู ป 3.2 แล้วนั้นพบว่าภาคตะวันตกและภาตะวันออกมีปริ มาณน้ าฝนมากที่สุดและ
ต่ าที่สุดคือภาคกลาง เมื่ อพิจารณาภาพรวมปริ มาณน้ าฝนของประเทศไทยอยู่ในช่ วง 700 ถึ ง
3,400 mm/ปี การปลูกกระถินยักษ์จึงสามารถปลูกได้แถบทุกภาคของประเทศ แต่บริ เวณที่มี

ปริ มาณฝนตกมากนั้นต้องเตรี ยมการสาหรับการระบายน้ าในสวนป่ าเนื่ องจากปริ มาณน้ าฝน
เฉลี่ยทั้งปี สู งและในทางกลับกันควรจะเตรี ยมการชลประทานสาหรับบริ เวณที่มีปริ มาณฝนน้อย
ด้วย
ก. เมล็ดพันธุ์และการขยายพันธุ์
การขยายพันธุ์กระถินยักษ์ทาได้หลายวิธี แต่การปลูกโดยใช้เมล็ดจะให้ให้ตน้
กล้าแข็ง แรงและมีโอกาสในการกลายพันธุ์ น้อย และยังเป็ นการประหยัดค่ าใช้จ่า ย
สาหรับการปลูกในครั้งต่อๆ ไปเนื่องจากสามารถนาเมล็ดมาจากต้นเดิมได้
ข. การจัดการเมล็ดพันธุ์ก่อนการปลูก
การปลูกด้วยเมล็ดนั้นต้องทาการเตรี ยมเมล็ดก่อนการปลูก เนื่ องจากเมล็ดของ
กระถินยักษ์น้ นั มีสารขี้ผ้ งึ ห่อหุ ม้ อยู่ โดยมีวธิ ี การจัดการดังนี้
 ใช้กรรไกรตัดหรื อขลิบเมล็ด หรื อใช้ตะไบสามเหลี่ยมถูเมล็ดให้เป็ นรอย
วิธีน้ ีได้ผลเกือบ 100%
 ห่ อเมล็ดด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นจุ่มลงในน้ าเดื อดแล้วยกขึ้นมาทันที แล้ว
นาไปแช่น้ าเย็นอีกประมาณ 2 ถึง 3 วันจึงนาไปเพาะต่อวิธีน้ ี มีอตั ราการ
งอกอยูป่ ระมาณ 80%
 นาเมล็ดไปแช่ในกรดซัลฟูริคเข้มข้นเป็ นเวลา 10 นาทีแล้วทาการล้างกรด
ออกให้หมด วิธีการนี้ มีอตั ราการงอกสู งแต่มีความเสี่ ยงจากการใช้กรด
และมีค่าใช้จ่ายมากว่าวิธีการอื่น
หลังจากกาจัดขี้ผ้ งึ ออกแล้วควรนาเมล็ดไปคลุกกับเชื้ อไรโซเบียมเพื่อให้มีการ
งอกและการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว สาหรับปริ มาณเชื้ อไรโซเบียมที่ใช้ประมาณ 200
กรัมต่อการปลูกในพื้นที่ 1 ไร่
ค. การเพาะกล้า
บริ เวณที่เหมาะสมสาหรั บการเพาะกล้าของกระถิ นยักษ์ควรอยู่ใกล้บริ เวณ
แหล่งน้ าแต่ไม่ใช้บริ เวณที่น้ าสามารถท่วมได้ โดยมีการระบายน้ าที่ดี ดินร่ วนซุ ยทาการ
พรวนดินลงไปประมาณ 15 cm. หากบริ เวณที่ทาการเพาะเป็ นที่โล่งแจ้ง ควรทาที่บงั
แดดในระยะเดื อ นแรกและท าการรื้ อออกภายหลัง จากนั้น น าเมล็ ด ที่ ค ลุ ก เชื้ อ ไร
โซเบียมแล้วหย่อนลงในดินห่ างกันประมาณ 5 cm. เมล็ดจะเริ่ มงอกภายใน 1 สัปดาห์
ระหว่า งนั้นท าการรดน้ าเช้า-เย็นอย่างให้ดินแห้ง เมื่ อต้นกล้ามี อายุประมาณ 3 ถึ ง 4

เดือนจึงทาการย้ายไปปลูกในแปลงปลูก การเตรี ยมกล้ากระถินยักษ์สามารถทาได้ 4 วิธี
[3]
 การหยอดเมล็ดลงในถุงโดยตรง เมื่อเตรี ยมดินใส่ ถุงพลาสติกแล้ว นาเมล็ดมา
หยอดลงในถุง ถุงละ 2 ถึง 3 เมล็ด เมื่อต้นกล้าอายุได้ 2 ถึง 3 เดือนจึงทาการ
ย้ายไปปลูกในแปลงได้ วิธีน้ ี จะมี เปอร์ เซ็ นต์การรอดตายอยู่ 85-90 % และ
ความสู งเฉลี่ยเมื่ออายุ 1 ปี คือ 3.23 m
 การเพาะในแปลงแล้วย้ายลงถุง โดยการนาเมล็ดไปเพาะในแปลงที่เตรี ยมไว้
เมื่อเมล็ดงอกมีใบคู่ประมาณ 2 ถึง 4 ใบ จึงทาการย้ายต้นไปปลูกในถุงชา เมื่อ
กล้าอายุได้ 2 ถึง 3 เดือนจะสามารถในไปปลูกในแปลงจริ งได้ วิธีการนี้ มีอตั รา
การรอดตายอยูท่ ี่ 80-90 % โดยความสู งเฉลี่ยเมื่ออายุ 1 ปี คือ 3.23 m
 การเพาะในแปลงแล้วทาเป็ นเหง้า นาเมล็ดไปเพาะในแปลงเพาะเมื่อมีอายุ 5
ถึง 6 เดือน ก็สามารถทาเหง้าได้ โดยนาเหง้าไปเพาะในแปลงดิ นหรื อ ทราย
นาน 7 วัน เหง้าจะแตกตาอ่อนสามารถนาไปปลูกในแปลงได้ทนั ที วิธีการนี้ มี
อัตราการรอดตายอยูท่ ี่ 90 ถึง 95% โดยความสู งเฉลี่ยเมื่ออายุ 1 ปี คือ 4.65 m
 การเพาะในแปลงแล้วทาการถอนปลูก นาเมล็ดไปเพาะในแปลงเพาะพอต้น
กล้ามีอายุ 4 ถึง 5 เดือน จึงทาการถอนไปปลูกโดยตรงเลย วิธีการนี้ มีอตั ราการ
รอดตาย 50 ถึง 60 % ความสู งเฉลี่ยเมื่ออายุ 1 ปี คือ 2.48 m
3.1.2 ข้ อแนะนาอืน่ ๆ ในการปลูก
ก. การปลูกโดยตรง
การปลูกไม้กระถิ นยักษ์โดยการนาเมล็ดไปปลูกในแปลงโดยตรงนั้นต้องทา
การดูแลรักษาอย่างพิถีพิถนั เป็ นอย่างยิง่ เพราะมีโอกาสที่ตน้ กล้าที่ข้ ึนจะตายได้ง่าย เริ่ ม
ตั้งแต่การเตรี ยมพื้นที่ก่อนการปลูกอย่างดี โดยทาการปรับพื้นที่ให้เรี ยบไม่มีทางลาง
ชันซึ่ งอาจทาให้เกิ ดน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้ อีกส่ วนสาคัญคือการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
โดยการคัดเมล็ด ขูดเมล็ด และเพาะกล้า ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข. การปลูกเสริ มและการพยาบาลต้นกล้า
ในกรณี ที่ตน้ กล้าตายหรื อได้รับการเสี ยหายจาเป็ นต้องทาการปลูกเสริ มดังนั้น
ในการเพาะต้นกล้าควรมีการเพาะกล้าเพื่อ ความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นด้วย ส่ วนกรณี ที่ตน้
กล้า ไม่ แข็ง แรงนั้นส่ วนท าการพยาบาลเบื้ องต้น โดยการใช้ฝ างข้า วมาคลุ ม ไว้โดย
สังเกตการณ์หากยังต้นกล้าไม่ตอบสนองจึงทาการปลูก เสริ มแทนทันที

3.1.3 การเตรียมพืน้ ที่

(ก) แสดงรู ปแบบการปรับพื้นที่ในการปลูกสวนป่ า

(ข) แสดงการปลูกไม้โตเร็ วบนแปลงปลูก
รู ปที่ 3. 3 แสดงการปรับพื้นที่และแปลงปลูกไม้โตเร็ ว
การเตรี ยมพื้นที่ปลูกคล้ายกับการปลูกสวนป่ าทัว่ ไปคือทาการกาจัดวัชพืช และเศษกิ่ ง
ไม้ให้หมดเพื่อทาการไถพรวนได้สะดวก สาหรับการไถพรวนดินควรมีความลึกประมาณ 60
cm. ดังแสดงในรู ปที่ 3.3 เนื่ องจากรากของกระถิ นยักษ์มีความยาวมาก และเป็ นการป้ องกัน
วัชพืชไปด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการปลูกกระถินยักษ์เหมือนกับพืชชนิ ดอื่นคือในช่วง
ฤดูฝน การปลูกต้นกล้าในแปลงต้องปั กหลักไม้ไผ่หรื อการโรยปูนขาวเพื่อเป็ นหมายสาหรั บ
ปลูก หลังจากนั้นทาการขุดหลุมสาหรับปลูกต้นกล้าโดยทาการโรยปุ๋ ยคอกหรื อปุ๋ ยวิทยาศาสตร์
ลงไปในหลุม

3.1.4 การจัดแปลงปลูกในสวนป่ า
การกาหนดระยะปลู กสาหรับไม้กระถิ นยักษ์ข้ ึนอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ของการปลู กถ้า
ต้องการปลูกเพื่อใช้เป็ นไม้ฟืนหรื อใช้เผาถ่านควรปลูกที่ระยะ 2x2 m แต่ถา้ ต้องการปลูกเพื่อใช้
งานจากเนื้อไม้สาหรับทาเครื่ องเรื อนหรื อใช้ในการก่อสร้างนั้นควรทาการปลูกที่ระยะห่ าง 2x4
หรื อ 4x4 m และควรตัดไม้ที่ลกั ษณะลาต้นไม่ตรงออก การปลูกกระถินยักษ์เพื่อนาไปใช้เป็ น
อาหารสัตว์ควรปลูกที่ระยะห่ างระว่างต้น 30 cm. โดยมีระยะห่ างระหว่างแถว 1.5 m ส่ วนการ
ปลูกเพื่อนาไปทาเยื่อกระดาษควรทาการปลูกที่ระยะระหว่างต้น 50 cm. และระยะห่ างระหว่าง
แถว 1.0 m สาหรับการปลูกกระถินยักษ์เพื่อผลิตกระไฟฟ้ าสาหรับชุ มชนนั้น มีการศึกษาปลูก
กระถินยักษ์เพื่อนามาผลิตกระแสไฟฟ้ าในประเทศกัมพูชา [2] จัดการปลูกในแปลงขนาด 1x1
mให้ผลผลิตไม้สด 1.4 ton/ไร่ /ปี การจัดแปลงปลูกที่ระยะระหว่างต้นและแถว 1x1 m ใช้เวลา
ปลูก 1 ปี นอกจากจะเป็ นผลดีต่อขนาดของไม้ที่ได้และการปริ มาณผลผลิตที่ได้แล้วนั้นยังเป็ น
ผลดีต่อการจัดการด้วยเพราะมีเนื้อที่วา่ งสาหรับเข้าไปปุ๋ ยหรื อรดน้ า หรื อแม้กระทัง่ การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต การจัดแปลงปลูกที่ระยะห่ างระหว่างต้นและระยะห่ างระหว่างแถวน้อยกว่านี้ น้ นั เช่ น
Singh และ Toky [3] ได้ทาการศึกษาปริ มาณของผลผลิต กระถินโดยผลการศึกษาพบว่าได้
ปริ มาณเนื้อไม้ 2.3 ton/ไร่ /ปี ส่ วนที่เป็ นเปลือกไม้ 0.2 ton/ไร่ /ปี และส่ วนที่เป็ นกิ่งก้าน 1.65 ton/
ไร่ /ปี ซึ่ งจัดการปลูกที่ระยะ 0.6x0.6 m เมื่อเปรี ยบเทียบกันแม้ว่าระยะปลูกที่น้อยลงจะให้
ผลผลิตมากกว่าแต่การเข้าไปดูแลรักษาซึ่ งจะได้กว่าในหัวข้อถัดไปนั้นทาได้ค่อนข้างลาบาก
3.1.5 การบารุ งรักษาและการกาจัดศัตรู พชื
การบารุ งรักษาสวนป่ าหลังจากปลูกแล้ว ในช่วงปี แรกต้องคอยดูแลไม่ให้เกิดวัชพืชปก
คลุมต้นและแย่งอาหารจากต้นขณะยังเล็กอยูเ่ พราะอาจส่ งผลกระทบต่อขนาดของลาต้นเมื่อโต
ขึ้น วัชพืชมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนดังนั้นเมื่อสิ้ นฤดูฝนควรทาการทาการดายวัชพืชทิ้ง สาหรับ
การดูแลในปี ถัดไปให้ทาในลักษณะเดียวกันคือดายวัชพืชทิ้งก่อนช่วงฤดูฝนและหลังฤดูฝน แต่
การดูแลอาจน้อยลงเนื่ องจากเมื่อต้นกระถิ นยักษ์สูงเหนื อพื้นดิ น ผลกระทบที่เกิดการวัชพืชจะ
ลดลง นอกจากนี้สิ่งที่ควรระวังในฤดูแล้งคือไฟไหม้ซ่ ึงอาจลามมาจากที่อื่น การป้ องกันในส่ วน
นี้ ทาได้โดยการทาแนวกันไฟรอบๆแปลงปลู ก โดยการไถหรื อถาง ในกรณี ที่ใช้พ้ืนที่ ในการ
เลี้ ยงสัตว์ต้องคอยระวังไม่ ให้สัตว์เลี่ ยงเข้าไปกัดกิ นต้นอ่อน ใบอ่อนหรื อเหยียบย่าทาความ
เสี ยหายแก่แปลงปลูกในขณะที่ตน้ กระถินยักษ์ยงั เล็กอยู่ เมื่อต้นกระถินสู งขึ้นและใบแผ่ออกจน
บดบังแสงแดดกัน ในส่ วนนี้ จาเป็ นต้องตัดแต่งกิ่ งบางส่ วนออกจะสามารถช่ วยให้ตน้ กระถิ น
เจริ ญเติบโตในทางสู งได้มากขึ้น

โรคและแมลงของกระถิ น ยัก ษ์ จ าพวกหนอนได้แก่ หนอนม้ว นใบ หนอนกิ น ใบ
หนอนเจาะกิ่ง ส่ วนโรคที่ทาให้เกิดฝักเสี ยเนื่องจากตัวด้วงไปกินเมล็ด เป็ นต้น
3.1.6 การเก็บเกีย่ วผลผลิต
การเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตส่ วนอื่นนอกจากลาต้นสาหรับใช้ประโยชน์อย่างอื่ นเช่ นอาหาร
สัตว์น้ นั สามารถเริ่ มเก็บเกี่ยวได้เมื่อกระถินยักษ์มีอายุประมาณ 6 เดือน และสามารถตัดได้ทุกๆ
2 เดือน สาหรับต้นที่มีการเจริ ญเติบโตดีน้ นั สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้ งั แต่อายุ 4 เดือนและ
ตัดได้ทุกๆ 2 เดือน เช่นกัน ผลผลิตจากใบเก็บเกี่ยวได้ 3-4 ton/ปี /ไร่ ส่ วนการเก็บเกี่ยวเพื่อมาทา
เยื่อกระดาษมีรอบการตัดฟันเมื่อต้นมีอายุ 5 ปี หลังจากนั้นต้นกระถินยักษ์สามารถแตกออกมา
ใหม่และสามารถตัดได้อีก 5 ปี ต่อไปหรื อน้อยกว่านั้น ปริ มาณไม้ที่ตดั ได้ประมาณ 4.8 m3/ไร่ /
ปี [1]
3.2 ระยะการปลูกทีเ่ หมาะสม ปริมาณการผลิต และระยะเวลาในการปลูก
การปลูกกระถินยักษ์เพื่อให้เกิดผลผลิตที่มากที่สุด และสะดวกต่อการบารุ งรักษา ตามที่ได้กล่าว
ไปในตามหัวข้อที่ผา่ นมาแล้วนั้นพบว่าระยะปลูกที่เหมาะสมสาหรับการใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง[5] คือ ระยะ
1x1 m ดังนั้นในพื้นที่ 1 ไร่ (1,600 m2) จะต้องปลูกต้นกระถินยักษ์ 1,600 ต้น หากต้องการปลูกเพื่อให้
ได้ผ ลผลิ ตสู งสุ ด แต่ เส้ นผ่า นศูนย์ก ลางของต้นยังมี ค วามเหมาะสมกับ เครื่ องตัดขนาดเล็ ก ที่ มี อยู่ใ น
ท้องตลาด ควรตัดใช้กระถินยักษ์ที่มีอายุการเติบโต 3 ปี ขึ้นไป [5] ซึ่ งต้องมีการเตรี ยมปลูก ล่วงหน้า
วิธีการปลูกจะทาการปลูกแบบหมุนเวียนโดยการแบ่งแปลงปลูกและทาการตัดทุกๆ 3 เดือนต่อแปลง จึง
จะต้องปลูกทั้งหมด 12 แปลงเพื่อหมุนเวียนใน 1 ปี ถึงจะเริ่ มตัดเอาผลผลิตจากแปลงแรกและดาเนิ นการ
ตัดแปลงต่อไปทุกๆ 3 เดือน จนกระทัง่ ครบ 12 แปลง เป็ นวงรอบเช่นนี้ โดยมีสมมุติฐานว่าต้นกระถิน
ยักษ์หากตัดในระดับสู งพอประมาณ (1 m ขึ้นไป) กระถินยักษ์จะพื้นตัวและแตกกิ่งก้าน เจริ ญเติบโตได้
ใหม่พร้อมตัดได้อีกภายใน 3 ปี ต่อไป โดยคาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 14 ton/ไร่ จากการตัดในแต่ละ
ไร่ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7.5-10 cm. และสู งประมาณ 4.5 m การตัดผลิตจะทาการตัดตาม
แปลงที่แบ่งไว้ครั้งละ 1 แปลง ในทุกๆ 3 เดือน และหมุนเวียนจนครบรอบ 3 ปี แผนยังการปลูกและตัด
ไม้โตเร็ วแสดงในรู ปที่ 3.4
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ปลูกไม้โตเร็ ว
ตัดไม้โตเร็ ว และปลูกทดแทน

รู ปที่ 3. 4 ผังการปลูกและการตัดไม้โตเร็ วเพื่อผลิตไฟฟ้ าขนาดกาลัง 50 kWe

3.3 กระบวนการแปรรู ปไม้
ไม้กระถิ นยักษ์ซ่ ึ งเป็ นเชื้ อเพลิ งที่จะเข้าสู่ หม้อไอน้ านั้นจาเป็ นต้องมีการแปรรู ปก่ อน รู ปแบบ
ของเชื้ อเพลิงที่จะป้ อนเข้าสู่ หม้อไอน้ านั้นแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะคือ ไม้แบบท่อน(Log wood) แบบ
เม็ด (Pellet) และไม้แบบชิ้น (Wood Chip) ตามรู ปที่ 3.5 Strehler (1999) ทาการได้สรุ ปวิธีการเลือกใช้
ระบบป้ อนเชื้ อเพลิ งเข้าสู่ ห้องเผาไหม้ (Combustion chamber) ของหม้อไอน้ าไว้ตามลักษณะทาง
กายภาพของเชื้ อเพลิ ง ไม่ว่าจะเป็ น เชื้ อเพลิ งในลักษณะ ขี้เลื่ อยและอัดเป็ นแท่งหรื อ แบบเม็ด ไม้ยอ่ ย
เป็ นชิ้น หรื อไม้ตดั เป็ นท่อน รู ปแบบในการป้ อนเข้าสู่ ห้องเผาไหม้ของ หม้อไอน้ าจะแตกต่างกันไป ดัง
แสดงในรู ป 3.6
ทั้งนี้ จะเห็ นได้ว่าการป้ อนเชื้ อเพลิ งเข้าห้องเผาไหม้แบบเม็ด จะสามารถป้ อนได้
ปริ มาณมากกว่าในการป้ องห้องเผาไหม้รูปแบบอื่น นอกจากนี้การใช้เชื้ อเพลิงแบบเม็ด ต้องการพื้นที่ใน
การเก็บน้อยกว่า และง่ายต่อการควบคุ มการเผาไหม้ อย่างไรก็ตามการใช้เชื้ อเพลิ งชนิ ดดังกล่าวต้องมี
กรรมวิธีโดยใช้เครื่ องจักรในการอัดขี้ เลื้ อยออกมาเป็ นแท่ง ในส่ วนนี้ จะต้องลงทุ นเพิ่มเติม ทั้งนี้ หาก
พิจารณาเชื้ อเพลิ งแบบอื่นเปรี ยบเทียบ พบว่าหากพิจารณาสัดส่ วนของมวลเชื้ อเพลิงที่สามารถป้ อนใส่
ในห้องเผาไหม้น้ นั การป้ อนเชื้ อเพลิ งในลักษณะเป็ นเชื้ อเพลิงแบบ ท่อน (Wood log) และ ชิ้น(Wood
chip) จะมีค่าประสิ ทธิ ภาพใกล้เคียงกัน แต่เครื่ องตัดเชื้ อเพลิ งให้เป็ นท่อนยังมีราคาถูกกว่าเครื่ องแปร
รู ป แบบชิ้ น ดัง จะเห็ น ได้จ ากข้อมู ล ที่ จะได้แ สดงในภายหลัง เพื่ อ เป็ นการลดต้นทุ น จึ งอาจจะป้ อน
เชื้ อเพลิ งในรู ปไม้ท่อน จะเหมาะสมกว่า นอกจากนี้ เนื่ องจากการผลิตไฟฟ้ าในงานวิจยั นี้ ตอ้ งการไอน้ า
จากเครื่ องกาเนิ ดไอซึ่ งต้องป้ อนไม้เชื้ อเพลิ งป้ อนเข้าสู่ กระบวนการเผาไหม้โดยตรงซึ่ งไม้แบบท่อนมี
ความเหมาะสมกว่าไม้แบบชิ้นซึ่ งสามารถพิจารณาได้ตามรู ปที่ 3.6

ก. แบบท่อน

ข.แบบชิ้น

รู ปที่ 3. 5 แสดงรู ปแบบของเชื้อเพลิง
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รู ปที่ 3. 6 แสดงรู ปแบบต่างๆ ของการใช้ไม้เป็ นเชื้ อเพลิงสาหรับหม้อไอน้ า (Boiler) [4]
3.3.1 อุปกรณ์ ในการแปรรู ปไม้
จากลักษณะของไม้เชื้ อเพลิงที่ป้อนเข้าสู่ หม้อไอน้ าที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทั้งแบบ ท่อน
และแบบชิ้ นจะถูกนาเข้าสู่ อุปกรณ์ ในการแปรรู ปจากเครื่ องจักร 2 ชนิ ดคือ เครื่ องหัน่ (Wood
cutter) อุปกรณ์ น้ ี จะทาหน้าที่ หั่นหรื อแบ่งผลผลิ ตที่ ได้ออกเป็ นท่อนเล็กๆ ขนาดความยาวไม่
เกิ น 10 cm. และเครื่ องย่อย (Wood Chipper) ซึ่ งทาหน้าที่ย่อยผลผลิ ตออกมาเป็ นชิ้ นยาว
ประมาณ 2.5 cm. โดยอัตราการทางานของเครื่ องจักรทั้งสองแบบนี้ ตอ้ งสามารถแปรรู ปไม้เพื่อ
พอสาหรับเตรี ยมเข้าสู่ กระบวนการอบและที่ สาคัญพอกับการป้ อนเข้าสู่ หม้อไอน้ าเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าอย่างเพียงพอในหนึ่งปี
ก. เครื่องหั่น
 เครื่ องหั่นไม้ตามรู ปที่ 3.7 นั้นผลิ ตในประเทศอาศัยกาลังงานจากมอเตอร์
ไฟฟ้ าขนาด 2 แรงม้าส่ งกาลังผ่านสายพานไปขับใบเลื่ อยเพื่อหัน่ ไม้กระถิ น
ออกเป็ นท่อนตามขนาดที่ได้กล่าวไปข้างต้น กาลังผลิตของเครื่ องอยูป่ ระมาณ
50-60 kg/hr โดยใช้แรงงานคนหนึ่ งคนในการควบคุม ซึ่ งมีราคาถูกที่สุดใน
ท้องตลาด
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รู ปที่ 3. 7 แสดงเครื่ องหัน่ ไม้ท่อนที่ผลิตในประเทศ
 นอกจากเครื่ อ งหั่ น ไม้ที่ ผ ลิ ต ในประเทศแล้ว ยัง มี เ ครื่ อ งหั่น ไม้ที่ ผ ลิ ต จาก
ต่างประเทศ ตามรู ปที่ 3.8 เครื่ องหัน่ ตามรู ปนี้ จะใช้ตน้ กาลังจากเครื่ องยนต์รถ
แทรคเตอร์ สามารถหัน่ ไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-11.5 cm. และยาว 60
cm. โดยมีกาลังการผลิตอยูท่ ี่ 200-300 kg/hr

รู ปที่ 3. 8 แสดงเครื่ องหัน่ ไม้ท่อนที่ผลิตในต่างประเทศ
ที่มา : Split-Fire Sales Inc. www.split-fire.com
 เครื่ องหัน่ ไม้ที่เครื่ องยนต์ขนาด 5-5.5 hp เป็ นต้นกาลัง ดังแสดงในรู ปที่ 3.9 มี
กาลังการผลิ ตอยู่ที่ 100-150 kg/hr ขนาดเส้ นผ่า นศูนย์กลางของไม้ไม่เกิ น
11.25 cm. และยาวไม่เกิน 60 cm.
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รู ปที่ 3. 9 แสดงเครื่ องหัน่ ไม้ท่อนที่ผลิตในต่างประเทศ แบบใช้เครื่ องยนต์ขนาด 55.5 hp ที่มา : Split-Fire Sales Inc. www.split-fire.com
 เครื่ องหัน่ ไม้ที่เครื่ องยนต์ขนาด 9-9.5 hp เป็ นต้นกาลัง ดังแสดงในรู ปที่ 3.10 มี
กาลังการผลิ ตอยู่ที่ 500-600 kg/hr ขนาดเส้ นผ่า นศูนย์กลางของไม้ไม่เกิ น
11.25 cm. และยาวไม่เกิน 60 cm.

รู ปที่ 3. 10 แสดงเครื่ องหัน่ ไม้ท่อนที่ผลิตในต่างประเทศ แบบใช้เครื่ องยนต์ขนาด
9-9.5 hp ที่มา : Split-Fire Sales Inc. www.split-fire.com
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ตารางที่ 3. 1 แสดงราคาของเครื่ องหัน่ ไม้ที่อตั ราการผลิตต่างๆ เปรี ยบเทียบระหว่างในประเทศ
และต่างประเทศ
ลาดับ
1
2
3
4

กาลังการผลิต
(kg/hr)
150-200
200-300
300-400
500-600

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ต้นกาลัง
ราคา (บาท)
ของไม้ (cm)
(hp)
ในประเทศ ต่างประเทศ
11.5
มอเตอร์ (5-5.5) 12,000
35,000
8-11.5
แทรคเตอร์
15,000
65,000
11.5
มอเตอร์ (5)
16,000
50,000
11.5
มอเตอร์ (9-9.5) 20,000
55,000

จากตารางที่ 3.1 แสดงราคาของเครื่ องหัน่ ไม้ที่ผลิ ตเองภายในประเทศเปรี ยบเทียบที่
ผลิ ตจากต่างประเทศ กาลังการผลิ ตเพิ่มขึ้ นจากการเพิ่มขนาดมอเตอร์ หรื อการขนาดของต้น
กาลัง ทาให้ราคาของเครื่ องเพิ่มขึ้นตามราคาของต้นกาลัง เช่นเดี ยวกับเครื่ องย่อยไม้แบบชิ้ นที่
ราคาเพิ่มขึ้นตามกาลังการผลิต สาหรับปริ มาณการผลิตไม้แบบท่อนและแบบชิ้นที่ตอ้ งการเพื่อ
ป้ อนเข้าสู่ หม้อไอน้ าไม่เกิน 190 kg/hr สาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้ าไม่เกิ น 50 kWe ดังนั้น
เลือกเครื่ องหัน่ ไม้และเครื่ องย่อยซึ่ งมีกาลังการผลิต ที่ 300-400 kg/hr ที่มีราคา ประมาณ 16,000
บาท
ข.

เครื่องย่อย
เครื่ องย่อยไม้เป็ นชิ้ นที่ผลิ ตภายในประเทศ สามารถแบ่งออกตามกาลังการ
ผลิตได้ดงั นี้
 กาลังการผลิต 300-500 kg/hr

รู ปที่ 3. 11 แสดงเครื่ องย่อยแบบใช้เครื่ องยนต์ที่ผลิตในประเทศ
ที่มา : บริ ษทั ทูอีดีไซด์ แอนด์ อีคริ ปเม้นท์ จากัด www.nimut.com
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เครื่ องย่อยแบบนี้ มีตน้ กาลังสองแบบคือ ใช้เครื่ องยนต์ตามรู ปที่ 3.11 เหมาะ
สาหรับการทางานบริ เวณแปลงบริ เวณแปลงปลูก และใช้ทางานสู บน้ าหรื อเป็ นต้น
กาลังอย่างอื่นได้อีก และแบบมอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 10 hp ซึ่ งเหมาะสาหรับทางาน
อยูก่ บั ที่ เครื่ องย่อยแบบนี้สามารถย่อยไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 cm.
 กาลังการผลิต 1,500-2,000 kg/hr

รู ปที่ 3. 12 แสดงเครื่ องย่อยกาลังการผลิต 1,500 – 2,000 kg/hr แบบใช้เครื่ องยนต์
ที่มา: บริ ษทั ทูอีดีไซด์ แอนด์ อีคริ ปเม้นท์ จากัด www.nimut.com
เครื่ องย่อยแบบนี้ มีตน้ กาลังสองแบบเช่ นกันคือ ใช้เครื่ องยนต์ตามรู ปที่ 3.12
เหมาะสาหรับการทางานบริ เวณแปลงปลูก และใช้ทางานสู บน้ าหรื อเป็ นต้นกาลัง
อย่างอื่นได้อีก และแบบมอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 40 hpซึ่ งเหมาะสาหรับทางานอยูก่ บั ที่
เครื่ องย่อยแบบนี้สามารถย่อยไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 cm.
 กาลังการผลิต 10,000 kg/hr
เครื่ องย่อยแบบนี้มีตน้ กาลังแบบเดียว คือแบบมอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 75 hp ตาม
รู ป ที่ 3.13 ซึ่ งเหมาะสาหรับทางานอยูก่ บั ที่ เครื่ องย่อยแบบนี้ สามารถย่อยไม้ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 cm.
 กาลังการผลิต 20,000 kg/hr
เครื่ องย่อยแบบนี้มีตน้ กาลังแบบเดียวเช่นกัน คือแบบมอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 150
hp ตามรู ป ที่ 3.14 ซึ่ งเหมาะสาหรับทางานอยูก่ บั ที่ เครื่ องย่อยแบบนี้ สามารถย่อย
ไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 cm.
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รู ปที่ 3. 13 แสดงเครื่ องย่อยกาลังการผลิต 10,000 kg/hr ที่มา : บริ ษทั ทูอีดีไซด์ แอนด์
อีคริ ปเม้นท์ จากัด www.nimut.com

รู ปที่ 3. 14 แสดงเครื่ องย่อยกาลังการผลิต 20,000 kg/hr ที่มา : บริ ษทั ทูอีดีไซด์ แอนด์
อีคริ ปเม้นท์ จากัด www.nimut.com
สาหรั บเครื่ องย่อยแบบเป็ นชิ้ นที่ ผลิ ตจากต่างประเทศแบ่งออกตามกาลังการผลิ ตได้
ดังนี้
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 เครื่ องย่อยไม้แบบต่อพ่วงกับแทรคเตอร์ ดงั แสดงในรู ป 3.15 สามารถใช้ย่อย
ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10.50-12.00 cm. เครื่ องย่อยไม้แบบนี้ มี
กาลังการผลิตอยูท่ ี่ 1,000 kg/hr
 เครื่ องย่อยไม้กาลังการผลิ ต 1,000 kg/hr แบบใช้เครื่ องยนต์ขนาด 13 hp
สามารถใช้ยอ่ ยไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10.50-12.00 cm. ตามที่
แสดงในรู ป 3.16

รู ปที่ 3. 15 แสดงเครื่ องย่อยไม้ที่ผลิตในต่างประเทศ แบบต่อพ่วงกับแทรคเตอร์
ที่มา : Split-Fire Sales Inc. www.split-fire.com

รู ปที่ 3.16 แสดงเครื่ องย่อยไม้ที่ผลิตในต่างประเทศ แบบเครื่ องยนต์ขนาด 13 hp
ที่มา : Split-Fire Sales Inc. www.split-fire.com
ในส่ วนของเครื่ องย่อยไม้น้ นั คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการพิจารณาราคาเปรี ยบเทียบระหว่าง
เครื่ องที่ผลิตภายในประเทศกับเครื่ องที่นาเข้าจากต่างประเทศ ตามตารางที่ 3.2 โดยการใช้งาน
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เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้ าขนาด 50 kW ต้องเลือกเครื่ องที่มีกาลังการผลิต 300-400 kg/hr ซึ่งมี
ราคาประมาณ 52,000 บาท
ตารางที่ 3. 2 แสดงราคาของเครื่ องย่อยไม้ที่อตั ราการผลิตต่างๆ เปรี ยบเทียบระหว่างในประเทศ
และต่างประเทศ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กาลังการผลิต
(kg/hr)
200-300
200-300
300-500
1,000
1,000
1,500-2,000
10,000
20,000

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของไม้ (cm.)
8.00-11.50
8.00-11.50
10.00
10.50-12.00
10.50-12.00
15.00
12.50-15.00
12.50-15.00

ต้นกาลัง
ราคา (บาท)
(hp)
ในประเทศ ต่างประเทศ
มอเตอร์ (3)
49,500
เครื่ องยนต์(4) 52,000
แทรคเตอร์
54,000
135,000
แทรคเตอร์
140,000
350,000
มอเตอร์ (13) 260,000
650,000
มอเตอร์ (40) 300,000
มอเตอร์ (75) 450,000
มอเตอร์ (150) 800,000
-

3.3.2 การเตรียมพืน้ ที่ตากก่อนการอบ
หลังจากการแปรรู ปไม้แล้วก่อนจะนาเข้าสู่ กระบวนการถัดไป ไม้ที่ถูกแปรรู ปแล้วจะมี
ประมาณมากจาเป็ นต้องมีบริ เวณสาหรับ เก็บและตากไม้ซ่ ึ ง ซึ่ งนอกจากจะได้ประโยชน์ในการ
เก็บไม้ไว้แล้วยังเป็ นการลดความชื้ นของไม้ก่อนนาเข้าสู่ กระบวนการอบอีกด้วย พื้นที่สาหรับ
การตากไม้น้ นั ต้องมีขนาดใหญ่มากพอทีจะรั บปริ มาณไม้ที่ทาการตัดในทุ กๆ 3 เดือน หาก
ประมาณการไม้ที่ตอ้ งรองรับเพื่อตากมีปริ มาณ 1 ton เมื่อจัดวางไม้แบบท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์
5-7.5 cm. ยาว ประมาณ 10 cm. ทับกันไม่เกิน 3 ชั้น พื้นที่ที่ตอ้ งใช้จะมีค่าประมาณประมาณ 20
m2
ไม้โตเร็ วประเภทกระถินยักษ์มีขอ้ มูลยืนยันหลายแหล่งว่ามีความเหมาะสมที่จะปลูก
เพื่อเป็ นไม้เชื้อเพลิงเพื่อป้ อนเข้าสู่ กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ า ระยะเวลาในการปลูกกระถิน
ยักษ์ทาได้ 2 ลักษณะ คือ ปลูกและตัดทุกปี ผลผลิตอยูท่ ี่ 4.5 ton/ไร่ อีกรู ปแบบหนึ่ งคือการปลูก
3 ปี แล้วตัด การปลู กแบบนี้ ได้ผลผลิ ต 4.6 ton/ไร่ การปลู กเพื่อให้เกิ ดการหมุ นเวียนอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้ านั้น การจัดการจะใช้พ้ืนที่ในกรณี ที่มีพ้ืนที่มากแบ่ง
ออกเป็ นแปลงย่อย โดยแต่ละไร่ จะแบ่งแปลงปลูกขนาด 1x1 m2 จะใช้กล้าไม้ท้ งั หมด 1600 ต้น
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ต่อไร่ ส่ วนในกรณี ที่พ้นื ที่ในการปลูกไม้มีไม่มากอาจใช้วธิ ี การปลูกแบบวนเกษตรเข้ามาช่วยซึ่ ง
จะสามารถปลูกไม้โตเร็ วควบคู่ไปกับการปลูกพืชเศรษฐกิ จของแต่ละท้องถิ่ นไปได้ดว้ ย โดย
เกษตรกรต้องดูแลรักษาไม้ท้ งั สองชนิดอย่างดีเพื่อป้ องกันไม้โตเร็ วแย่งอาหารไม้เศรษฐกิจซึ่ งจะ
ส่ งผลต่อปริ มาณผลผลิ ตของพืชทั้งสองชนิ ด การปลูกไม้ที่ครบวงจรจะต้องมีการเพาะต้นกล้า
เองซึ่ งทาได้หลายวิธีดงั ที่กล่าวไปแล้ว หลังจากนั้นจึงย้ายกล้าลงในสวนป่ า เกษตรกรต้องให้น้ า
ในระยะแรก หลังจากนั้นรากของกระถิ นยักษ์จะสามารถชอนไชหาน้ าในดิ นได้เอง ในกรณี ที่
พื้นที่ เพาะปลู กอยู่ในเขตที่มีปริ มาณฝนตกน้อยอาจต้องทาระบบชลประทานเสริ ม เนื่ องจาก
งานวิจยั นี้ ตอ้ งการขนาดไม้ไม่ใหญ่เพื่อให้สามารถใช้กบั เครื่ องตัดขนาดเล็กได้ จึงทาการตัดไม้
กระถินมีอายุ 3 ปี ซึ่ งน่าจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5-5 cm. จึงทาการตัดไม้และทาการ
แปรรู ปใน 2 ลักษณะคือ ไม้แบบท่อนและไม้แบบชิ้ นโดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังการผลิต 300400 kg/hr ราคาของเครื่ องตัด (เป็ นท่อน) มีค่าประมาณ 65,000 บาท ซึ่ งราคาไม่แพงนักเมื่อ
เที ยบเครื่ องย่อย (เป็ นชิ้ น) ไม้สดที่ได้จากการตัดมีความชื้ นประมาณ 60% ดังนั้นก่ อนเข้าสู่
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ านั้นเกษตรกรต้องทาการตากหรื อการอบลดความชื้ นก่อนเพื่อให้
สามารถมีไม้ป้อนเข้าสู่ กระบวนการผลิ ตตลอดทั้งปี จึงต้องพิจารณาติดตั้งเครื่ องอบแห้งเข้าไป
ในระบบด้วยซึ่ งจะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 4 โดยปริ มาณไม้ที่ตอ้ งป้ อนเข้าสู่ หม้อไอน้ าซึ่ งไม้
แบบท่ อ นมี ค วามเหมาะสมในการป้ อนเข้า สู่ ห ม้อ ไอน้ า มากกว่ า ไม้แ บบชิ้ น ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าขนาด 50 kWe นั้นต้องป้ อนไม้ไม่เกิน 300 kg/hr นอกจากการใช้ประโยชน์ของลา
ต้นกระถิ นยักษ์แล้วนั้นส่ วนใบของกระถิ นยักษ์ที่ ไม่ไ ด้ใช้ใ นกระบวนผลิ ตกระแสไฟฟ้ ายัง
สามารถนาไปขายเพื่อเป็ นส่ วนประกอบของอาหารสัตว์ได้เป็ นส่ วนช่ วยในการลดต้นทุนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วได้อีกส่ วนหนึ่ง ในส่ วนนี้จะอธิ บายโดยละเอียดในบทต่อไป
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บทที่ 4
การอบแห้ งไม้
4.1 บทนา
ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิตไม้โตเร็ วได้ค่อนข้างสู งไม่วา่ จะเป็ นไม้กระถินณรงค์ กระถิน
เทพา กระถินยักษ์ ขี้เหล็ก ประดู่ ยูคาลิปตัส สะเดาบ้าน รวมไปจนถึงสะเดาเทียม เพราะไม้แต่ละชนิ ด
ข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่และให้ปริ มาณผลผลิตสู ง ไม้กระถินยักษ์เป็ นตัวอย่างของไม้
โตเร็ วที่มีความเหมาะสมกับการใช้เป็ นเชื้ อเพลิงชี วมวล ส่ วนหนึ่ งเนื่ องจากสามารถดูแลรักษาง่าย และ
เจริ ญเติบโตได้เกื อบทุกพื้นที่ ของประเทศไทย มี ค่าผลผลิ ต (yield) และค่าความร้ อนเที ยบเคี ยงหรื อ
เหนือกว่าไม้โตเร็ วหลายๆ ชนิด [1] การนาเอาไม้มาใช้งานเป็ นเชื้ อเพลิงในกระบวนการเผาไหม้ค่าความ
ร้อนของไม้เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึง ซึ่ งค่าความร้อนดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ความชื้นของไม้ ดังแสดงในรู ปที่ 4.1
จะเห็นได้วา่ ไม้ที่ผา่ นการตัดมาใหม่ๆ จะมีความชื้นค่อนข้างสู ง การจะนาไม้มาใช้ทนั ทีหลังจากตัดจะทา
ให้ค่าความร้อนของไม้ต่า [2, 3] หากต้องอบแห้งไม้ให้มีความชื้ นลดลง เพื่อให้ได้ค่าความร้อนของไม้ที่
สู งขึ้นจะต้องพิจารณาพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งให้มีความเหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้ นเปลื อง
พลังงานขึ้นได้ งานวิจยั ของ Senelwa [2] นาเสนอว่าความชื้ นของไม้ในช่วง 15 – 40% เป็ นความชื้ นที่
เหมาะสมที่สุดในการนามาใช้เป็ นเชื้อเพลิง มากกว่าที่ความชื้นอื่นๆ โดยที่ไม้ที่ตดั มามักจะมีค่าความชื้ น
อยูใ่ นช่วงสู งกว่า 40% จึงจาเป็ นจะต้องมีการลดความชื้ นของไม้ให้ต่าลงมาเสี ยก่อน น่าจะส่ งผลให้ค่า
ความร้อนของเชื้ อเพลิงมีค่าสู งขึ้น Guoxing et al [6] ได้ทาการอบแห้งไม้สน(Pinus radiate) ที่อุณหภูมิ
70 OC และความเร็ วลม 3 m/s เพื่อลดความชื้นของไม้จาก 132 %db (57 %wb) ให้เหลือความชื้ น 14 %db
(12 %wb) ที่แสดงดังรู ป 4.2 พบว่าใช้เวลาอบแห้งตลอดกระบวนการนาน 135 hr ในกรณี หากพิจารณา
การไล่ความชื้นให้เหลือ 40 %db จะให้เวลานาน 70 hr และหากจะต้องการอบแห้งต่อเพื่อไล่ความชื้ นให้
เหลือ 14 %db ต้องอบแห้งต่ออีกประมาณ 65 hr Sun et al [7] ได้ทาการอบแห้งไม้พนั ธุ์ยคู าลิปตัส
(Eucalyptus) ที่ความชื้ นเริ่ มต้น 30.4 %wb (44 %db) และความชื้ นสุ ดท้าย 9 %wb (10 %db) ที่แสดงดัง
รู ป 4.3 พบว่าใช้เวลาอบแห้งที่ค่อนข้างยาวนาน ส่ งผลให้เกิดการใช้พลังงานในการอบแห้งที่มากขึ้นตาม
ไปด้วย ดังนั้นในการอบแห้งไม้จึงไม่จาเป็ นจะต้องไล่ดว้ ยความชื้ นให้อยูใ่ นระดับที่ต่ามาก ข้อมูลที่ผา่ น
มาแสดงให้เห็นว่าค่าความร้อนของไม้อยูใ่ นช่วง 12 – 16 MJ/kg [3] ที่ค่าความชื้ นที่ 40% ที่น่าจะเป็ นค่า
ความชื้ น ของไม้ที่ เ หมาะสม เนื่ อ งจากสามารถตากแห้ง ด้ว ยแสงแดด หรื อ สามารถอบแห้ง ได้ใ น
ระยะเวลาอันสั้น (น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 8 hr) กระบวนการไล่ความชื้ นของไม้เชื้ อเพลิ งสามารถทาได้
หลายวิธีไม่วา่ จะเป็ นวิธีการตากแดดหรื อการอบแห้ง เพราะประเทศไทยนั้นตั้งอยูใ่ นบริ เวณเขตร้อน ซึ่ ง
มีปริ มาณแสงแดดที่จดั และยาวนาน ถึงแม้จะตากไม้ไล่ความชื้ นโดยไม่ตอ้ งสิ้ นเปลืองพลังงานมาก แต่
ในช่ ว งฤดู ฝนจ าเป็ นที่ จะต้องการอบแห้ง แทนการตากแดดแล้ว ผลิ ต ไม้ป้ อนกระบวนการเผาไหม้
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ตลอดเวลา เมื่อพิจารณาช่ วงเวลาของฤดูฝนของประเทศไทยพบว่ายู่ในช่ วงเดื อนพฤษภาคมถึ งเดื อน
ตุลาคมว่าช่วงนี้ตอ้ งอาศัยแหล่งพลังงานเพื่อใช้ในการอบแห้งเชื้อเพลิง

รู ปที่ 4.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของค่าความร้อนจากไม้โตเร็ วกับความชื้น [4]

รู ปที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของไม้สน( Pinus radiate )สาหรับการอบแห้งที่อุณหภูมิ
70 oC ความเร็ วลม 3 m/s ที่ความชื้นเริ่ มต้น 131.8 %db (57 %wb) และความชื้น
สุ ดท้าย 14.2 %db (12 %wb) [6]
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รู ปที่ 4.3 การเปลี่ยนแปลงของความชื้นของไม้ (MC) อุณหภูมิกระเปาะเปี ยก (WBT) และ
กระเปาะแห้ง (DBT) ที่เวลาอบแห้งต่างสาหรับการอบแห้งไม้พนั ธุ์ ยูคาลิปตัส
(Eucalyptus) ที่ความชื้นเริ่ มต้น 30.4 %wb และความชื้นสุ ดท้าย 9 %wb [7]
จากการศึกษาจากงานวิจยั พบว่าในการอบแห้งนั้นมีหลายรู ปแบบ นอกเหนือจากการตากแดด
การอบแห้งด้วยลมร้อน การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เป็ นต้น แต่ละรู ปแบบการอบแห้งจะใช้เวลาอบแห้งที่
แตกต่างกันแล้วยังมีราคาที่แตกต่างกัน Haque และ Langrish [8] ได้ทาการศึกษาการอบแห้งไม้ดว้ ยใช้
ห้องอบแห้งโดยจะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในการอบแห้ง ไม้กระดานแบบท่อนๆ ขนาด 270 x 43
mm. โดยลัก ษณะของเครื่ องอบแห้งแสดงดังรู ปที่ 4.4 พบว่า ลัก ษณะการลดลงของความชื้ น และ
อุณหภูมิภายในห้องอบแห้ง ที่แสดงได้ดงั รู ป 4.5 ว่าการอบแห้งไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ ี จะใช้
เวลานานในการลดความชื้ น โดยที่การลดลงของความชื้ นจาก 60 % ให้เหลือความชื้ น 40 % จะใช้เวลา
ประมาณ 20 day และหากต้องทาการอบแห้งไม้ให้เหลือความชื้น 20 % จะต้องใช้เวลาอบแห้งเพิ่มอีก 35
day ดังนั้นการอบแห้งไม้ให้มีความชื้ นต่ากว่า 40 %db จึงอาจไม่เหมาะสม เพราะต้องใช้เวลานานอาจ
ส่ งผลให้ไม่สามารถเตรี ยมไม้แห้งได้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดปี

รู ปที่ 4.4 ลักษณะเครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับการอบแห้งไม้กระดาน [8]
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รู ปที่ 4.5 ลักษณะการลดลงของความชื้นของไม้กระดานด้วยเครื่ องพลังงานแสงอาทิตย์ [8]
ในโครงงานวิจยั นี้ ไ ด้สร้ างเรื อนอบไม้สาหรั บใช้ในการลดความชื้ นของไม้ โดยก าหนดให้
โรงเรื อนสามารถอบไม้ในลักษณะท่อน โดยสามารถลดความชื้ นของไม้จากความชื้ นเริ่ มต้นประมาณ
60 %db ให้เหลื อความชื้ นประมาณ 40 %db อันเป็ นค่าความชื้ นที่เหมาะสมสาหรับการนามาใช้เป็ น
เชื้ อเพลิง ทั้งนี้ จะช่วยลดความสิ้ นเปลืองความร้อนในการอบแห้งไม่มากนัก เพราะเป็ นช่วงต้นของการ
ไล่ความชื้ นแบบอัตราการอบแห้งลดลง (Falling rate period) ที่การไล่ความชื้ นทาได้ง่ายและสิ้ นเปลือง
พลังงานน้อยในช่วงต้นของการอบแห้ง ซึ่ งหากทาการอบแห้งเกินช่วงเวลาข้างต้น ทาให้การแพร่ ของ
ความชื้ นมายังผิวไม้เกิ ดขึ้นได้ยาก เป็ นผลให้ใช้เวลาอบแห้งที่ยาวนานขึ้น และสิ้ นเปลืองพลังงาน การ
ลดความชื้ นของไม้ใ ห้ต่ า กว่า 40%db นั้น จะท าให้ค่ า ความร้ อนจากไม้เพิ่ มขึ้ นเพี ยงเล็ กน้อย อาจจะ
สิ้ นเปลืองพลังงานในการอบแห้งไม้คุม้ กับค่าใช้จ่ายและเวลาอบแห้งที่เสี ยไป
การลดความชื้ นของไม้ด้วยการตากแดดเป็ นการใช้พ ลัง งานที่ ไ ด้เปล่ า จากธรรมชาติ ม าใช้
ประโยชน์ และควรนามาใช้ร่วมกับการอบแห้งไม้เพื่อให้ได้เชื้ อเพลิ งที่ มีความชื้ นที่ตอ้ งการเพียงพอ
สาหรับการใช้แสงอาทิตย์ การลดความชื้ นของไม้แห้งด้วยการอบแห้งเพียงอย่างเดี ยวอาจได้จานวนไม้
แห้งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน หากพิจารณาศักยภาพอบไม้ดว้ ยแสงอาทิตย์ สามารถพิจารณา
ได้จากข้อมูลรู ปที่ 4.6 ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ของค่าความชื้ นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของอากาศรอบๆ ไม้
พบว่า หากมีการนาไม้มาตากแดดหรื อทิ้งไว้กลางแดดที่อุณหภูมิของอากาศในช่วง 20 ถึง 40 OC ที่เป็ น
ช่วงอุณหภูมิของอากาศในหน้าร้อนทัว่ ไปนั้น จะสามารถลดความชื้ นได้ต่ากว่า 40 %db เนื่ องสภาวะ
ความชื้นสมดุลที่ต่ากว่าความชื้นที่ตอ้ งการ โดยที่ความชื้นสมดุลเป็ นความชื้ นต่าสุ ดของไม้ที่สามารถลด
ได้ในสภาวะหนึ่งๆ จากข้อมูลรู ปที่ 4.5 จะเห็นได้วา่ เวลาที่ใช้ในการตากไม้มีค่าประมาณ 20 day เพื่อลด
ความชื้ นไม้จาก 60 %db ให้เหลือ 40 %db เพียงการนาไม้มาทิ้งไว้กลางแจ้งในฤดูร้อนก็จะสามารถใน
การช่วยลดต้นทุนในการอบแห้งไปในระดับหนึ่ง
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รู ปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ของค่าความชื้นสมดุลของไม้กบั อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ [9]
4.2 หลักการและทฤษฎี
4.2.1 การอบแห้ ง
การอบแห้ง คือ กระบวนการลดความชื้ นในวัสดุ ที่สามารถใช้อากาศเป็ นตัวกลางใน
การถ่ายเทความร้อนไปยังวัสดุช้ื น เพื่อไล่ความชื้ นออกด้วยการระเหยน้ าภายในวัสดุเคลื่อนที่
ออกมายังผิว การอบแห้งวัสดุทางการเกษตรหรื อวัสดุที่มีโครงสร้างเป็ นรู พรุ น อาทิไม้ พบว่า
การอบแห้งจะสามารถแบ่งลักษณะการอบแห้งออกเป็ นช่ วงๆ ดังรู ปที่ 4.7 ได้แก่ ช่ วงการ
เพิ่มขึ้นของความร้อน (ช่วงที่ 1) ซึ่ งเป็ นช่วงแรกของการอบแห้งที่เกิดการไล่ความชื้ น ณ บริ เวณ
ผิวของวัสดุ ภายใต้เงื่ อนไขอุ ณหภูมิ และความเข้ม ข้นของไอน้ าที่ ผิวก็จะคงที่ ช่ วงอัตราการ
อบแห้งคงที่ (ช่ วงที่ 2) ซึ่ งเป็ นช่ วงที่มีการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลระหว่างวัสดุกบั
อากาศรอบๆ ผิววัสดุเท่านั้น การอบแห้งจึงเกิดขึ้นที่บริ เวณที่ผิวของวัสดุก่อน ช่วงเวลาที่ 3 เป็ น
ช่วงอัตราการอบแห้งลดลง (ช่วงที่ 3) ซึ่ งการถ่ายเทความร้อนและมวลไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ผิว
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ของวัสดุ เท่านั้น แต่เกิ ดภายในผิว และเนื้ อวัสดุอีกด้วย การเคลื่ อนที่ของน้ าในวัสดุมายังผิวช้า
กว่าการพาความชื้ นจากผิวไปยังอากาศ ทาให้อตั ราการอบแห้งลดลง อัตราการระเหยน้ าจะถูก
ควบคุ มโดยการต้านทานต่อการเคลื่ อนที่ของโมเลกุลของน้ าในวัสดุ ในขณะนั้นอุณหภูมิของ
วัสดุมีค่าสู งขึ้นและสู งกว่าอุณหภูมิกระเปาะเปี ยก
การอบแห้งจะสิ้ นสุ ดลงเมื่ออัตราส่ วนความชื้ นลดลงถึ งค่าอัตราส่ วนความชื้ นสมดุ ล
(Equilibrium moisture content) ค่าของอัตราส่ วนความชื้ นเฉลี่ยที่จุดต่อระหว่างช่วง 2 และ 3
เรี ยกว่า อัตราส่ วนความชื้นวิกฤต (Critical moisture content) ซึ่งเวลาที่ใช้ในช่วงที่ 3 มีเวลานาน
กว่าช่วงอื่น





2

1

3


.M

รู ปที่ 4.7 การอบแห้งในช่วงอัตราการอบแห้งคงที่และลดลง [12]
4.2.2 ความชื้นในวัสดุ
ความชื้ น คือ ตัวบ่งบอกปริ มาณของน้ าที่มีในวัสดุ โดยเทียบกับมวลของวัสดุ ช้ื นหรื อ
แห้ง ดังสมการต่อไปนี้
ความชื้นมาตรฐานเปี ยก

M w  (w  d)
w

(4.1)

M d  (w  d)
d

(4.2)

และ ความชื้นมาตรฐานแห้ง
เมื่อ

w
d
Md
Mw

คือมวลของวัสดุช้ื น (kg)
คือมวลแห้งของวัสดุ (kg)
คือความชื้นมาตรฐานแห้ง (เศษส่ วนมาตรฐานแห้ง)
คือความชื้นมาตรฐานเปี ยก (เศษส่ วนมาตรฐานเปี ยก)

4-6

โดยที่การใช้งานนั้น ความชื้นมาตรฐานเปี ยกจะนิยมใช้งานกันในทางการค้า แต่ในส่ วนของ
ความชื้นมาตรฐานแห้งนิยมใช้ในการคานวณ เนื่ องจากมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
4.3 การออกแบบ สร้ าง และหลักการทางานของเครื่องอบแห้ ง
4.3.1 การหาค่ าตัวแปรสาหรับการออกแบบเครื่องอบแห้ ง
การออกแบบเครื่ อ งอบแห้ ง ส าหรั บ การอบแห้ ง ไม้มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งทราบ
ระยะเวลาอบแห้ ง ที่ แ น่ น อนส าหรั บ น าใช้อ อกแบบขนาดของแหล่ ง ให้ ค วามร้ อ นเพื่ อ ให้
เหมาะสมกับปริ มาณไม้ที่ใช้ในการอบแห้ง ซึ่ งการทานายเวลาอบแห้งไม้น้ นั จาเป็ นจะต้องมี
การศึ ก ษาตัว แปรบางตัว ส าหรั บ น ามาใช้ใ นการพัฒนาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ได้แ ก่
ค่าคงที่ของการอบแห้ง (Drying Constant) ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่บ่งบอกถึ งลักษณะการลดลงของ
ความชื้ นของไม้ โดยจะนามาใช้ใ นการพัฒนาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของการอบแห้ง
สาหรับใช้ทานายความชื้นของไม้ที่เวลาอบแห้งใดๆ และเวลาของการอบแห้งไม้
การศึกษาหาค่าคงที่ของการอบแห้ง จะทาการทดลอง ณ ห้องปฏิบตั ิการวิศวกรรม
อบแห้ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยการ
อบแห้งจะใช้เครื่ องอบแห้งแบบชั้นบาง ซึ่ งจะใช้ตวั อย่างไม้กระถินยักษ์มาตัดเป็ นท่อน ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 cm และมีความยาว 10 cm จานวน 3 kg ทาการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60OC
จะทาการลดความชื้นจนถึงประมาณ 40 %db จึงสิ้ นสุ ดการทดลองระหว่างการทดลองจะทาการ
บันทึกน้ าหนักไม้ตวั อย่าง อุณหภูมิลมร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศก่อนเข้า เมื่อสิ้ นสุ ด
การทดลองจะน ามาหาความชื้ น จากนั้ น จะน าค่ า ความชื้ น ที่ ไ ด้ ม าเขี ย นกราฟเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ของค่าความชื้ นกับเวลาอบแห้งให้อยู่ในรู ปสมการที่ 4.3และหาค่าคงที่ของการ
อบแห้งจากสมการดังกล่าว

MR  M  exp( k t)
M in

(4.3)

คือ ค่าคงที่ของการอบแห้ง, h-1
จากการอบแห้งไม้ตวั อย่าง พบว่า การอบแห้งไม้เพื่อลดความชื้ นจาก 50 %db ที่
น้ าหนักไม้เริ่ มต้น 2.8 kg ให้เหลือความชื้ นสุ ดท้าย 33 %db (ได้ไม้แห้ง 2.5 kg) ใช้เวลาอบแห้ง
18 hr การลดลงของความชื้ นของไม้จะมีลกั ษณะเป็ นฟั งก์ชนั เอกซ์โปแนนเชียล แสดงดังรู ปที่
4.8 โดยที่ความชันจะลดลงเร็ วในช่ วงแรกของการอบแห้ง และจะค่อยลดลงช้าๆ ในช่ วงท้าย
หากนาค่าความชื้ นของไม้มาสร้ างความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกับสมการที่ 4.3 และคานวณ
ค่าคงที่ของการอบแห้ง พบว่ามีค่าเท่า 0.0289 h-1 ดังนั้น เมื่อทราบถึ งค่าคงที่ของการอบแห้ง
เมื่อ k
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ข ไ (% db)

สาหรับการอบแห้งไม้กระถินยักษ์ที่อุณหภูมิอบแห้ง 60 OC จากนั้นจึงนาค่าคงที่ที่ได้มาใช้
สาหรับการพัฒนาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของการอบแห้ง และเพื่อทานายเวลาของการ
อบแห้งนาไปสู่ การออกแบบห้องอบและระบบการผลิตความร้อนต่อไป
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รู ปที่ 4. 8 การลดลงของความชื้ นของไม้กระถินยักษ์ที่น้ าหนักเริ่ มต้น 2.8 kg อุณหภูมิอบแห้ง
60 OC อุณหภูมิอากาศภายนอก 32 OC ความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศก่อนเข้าห้อง
อบแห้ง 50%
4.3.2 การออกแบบ และสร้ างเครื่องอบแห้ ง
การออกแบบเครื่ องอบแห้ง ไม้สาหรับโครงงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาออกแบบให้
การเคลื่ อ นที่ ข องลมร้ อ นไหลจากด้า นล่ า งสู่ ด้า นบน ซึ่ งมี เ งื่ อ นไขและข้อ ก าหนดในการ
ออกแบบเครื่ องอบแห้งเพื่อการออกแบบมีดงั นี้ คือ ใช้ไม้กระถินยักษ์เป็ นวัสดุทดสอบในการ
ออกแบบ ซึ่ งไม้กระถินยักษ์จดั เป็ นไม้เนื้ ออ่อนที่มีค่าความหนาแน่นน้อยกว่า1 600 kg/m3 [10]
โดยลักษณะของไม้จะเป็ นท่อนยาว 10 cm ขนาดเส้นผ่าศูนย์ของไม้ 2.5 cm ห้องอบแห้งที่จะใช้
อบไม้กระถินยักษ์ตอ้ งสามารถรองรับไม้สดได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ถึง 1,500 kg และในการ
ออกแบบได้กาหนดสภาวะของอากาศที่ ใช้ในการออกแบบให้อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง
อบแห้ง 25 OC และอุณหภูมิลมร้อนสาหรับอบแห้ง 60 OC สาหรับการไล่ความชื้ นของไม้จาก
ความชื้นเริ่ มต้น 60 %db ให้เหลือความชื้นสุ ดท้าย 40 %db

1

ไม้เนื้ อแข็ง ค่าความหนาแน่นสูงกว่า 1,000 kg/m3 ไม้เนื้ อแข็งปานกลาง ค่าความหนาแน่น 600 - 1,000 kg/m3 และไม้เนื้ ออ่อน ค่าความ
หนาแน่นต่ากว่า 600 kg/m3
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ก การออกแบบห้ องอบแห้ ง
ห้องอบแห้งเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญในการอบแห้งเพราะเป็ นส่ วนที่ใช้รองรับไม้ที่
ใช้ในการอบแห้ง ผนังห้องอบ ออกแบบให้ใช้ฉนวนสาเร็ จรู ป ความหนา 70 mm ทาหน้าที่
ป้ องกันการสู ญเสี ยความร้อนภายในห้องอบแห้ง ภายในมีสายพานลาเลียงเพื่อขนถ่ายเชื้ อเพลิ ง
ไม้เข้าออกห้องอบ และมีแผงคอยล์ร้อนบรรจุอยูภ่ ายใน โดยห้องอบมีประตูเปิ ดปิ ดเพื่อป้ องกัน
การสู ญเสี ยของความร้อนจากห้องอบแห้งออกสู่ ภายนอก
การคานวณขนาดของห้องอบแห้งจะพิจารณาที่ความจุของไม้สดปริ มาณ 1,500 kg โดย
ที่ ค่ า ความหนาแน่ นของไม้เนื้ ออ่ อน 600 kg/m3 ดัง นั้น จาเป็ นต้องสร้ า งห้องอบแห้ง ให้ มี
ปริ มาตรภายในไม่น้อยกว่า 2.5 (1,500/600) m3 ในการสร้ างห้องอบแห้งจึ งพิจารณาความ
เหมาะสมเนื่องจากมีการใช้ระบบสายพานลาเลียง จึงได้กาหนดให้ความกว้าง 0.9 m ความยาว
7.2 m โดยที่ความสู งของห้องอบแห้งไม่นอ้ ยกว่า 0.5 m แสดงดังรู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.9 ระบบสายพานลาเลียงไม้และม่านอากาศ ณ ทางเข้าและออกจากห้องอบแห้ง
ของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง
ข การออกแบบระบบการผลิตความร้ อน
การออกแบบระบบผลิ ตน้ าร้ อนส าหรั บใช้เป็ นแหล่ งความร้ อนในการผลิ ตลมร้ อน
สาหรับการอบแห้ง จะต้องคานึงถึงปริ มาณความร้อนที่เหมาะสมกับความต้องการ แต่เนื่ องจาก
ในการออกแบบดังกล่ าวจาเป็ นจะต้องทราบปริ มาณไม้ที่ใช้ในการอบแห้ง เวลาที่ใช้ในการ
อบแห้ง และปริ มาณน้ าที่จะต้องระเหยออกจากไม้ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาแบบจาลองสาหรับ
นามาใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อใช้ทานายระยะเวลาในการอบแห้งไม้
- การพัฒนาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของการอบแห้ง
การพัฒนาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ จะนามาใช้ทานายความชื้ นของการอบแห้งที่
เวลาต่างๆ โดยที่สมการสาหรับการทานายความชื้ นของไม้ที่เวลาใดๆ จะใช้สมการที่ 4.3 ทา
การหาอนุพนั ธ์ของสมการที่ 4.3 เทียบกับเวลา และจัดสมการใหม่ให้อยูใ่ นรู ปสมการที่ 4.4

4-9

M
M f  M i  dt
t

(4.4)
จากนั้นทาการคานวณค่าอัตราส่ วนความชื้ นของอากาศภายในห้องอบแห้ง ดังสมการ
4.5
Wf 

โดย

m p (Mf  M i )
m aΔt

 Wi

(4.5)

M คือ ความชื้นของไม้ (มาตรฐานแห้ง)
mp คือ น้ าหนักของไม้ (kg)
W คือ อัตราส่ วนความชื้นของอากาศในห้องอบแห้ง (kg/kg)
ma คือ อัตราการไหลของอากาศ (kg/h)
f คือ สุ ดท้าย
i คือ เริ่ มต้น

เนื่องจากมีการนาอากาศส่ วนหนึ่ งทิ้งสู่ อากาศแวดล้อม อีกส่ วนหนึ่ งก็นามาเป็ นอากาศ
ที่ใช้อบแห้งใหม่ และมีการดึงอากาศแวดล้อมเข้ามาในระบบอบแห้งจึงมีการผสมอากาศ โดย
พิจารณาจากกฎทรงมวลและพลังงานได้ดงั สมการที่ 4.9
สมดุลมวลอากาศแห้ง
m mix = mamb + mRC
(4.6)
สมดุลมวลไอน้ า
mmix Wmix = m amb Wamb + mRC WRC
(4.7)
จากการผสมของกระแสอากาศจากสมการที่ 4.6 และทาสมดุลมวลของไอน้ าสมการ
ที่ 4.7 และจากทั้ง 2 สมการข้างต้น จะได้วา่
W mix = [(1-RC) Wamb] + (RC Wf)
(4.8)
โดย RC คือ สัดส่ วนการนาอากาศกลับมาใช้ใหม่
amb คือ อากาศแวดล้อม
mix คือ อากาศผสม
ในการคานวณเพื่อหาพลังงานในการอบแห้งจะนาอัตราส่ วนความชื้ นของอากาศมาใช้
ในการคานวณ พิจารณาโดยทาสมดุ ลพลังงานที่บริ เวณคอยล์แลกเปลี่ ยนความร้ อนในเรื อน
อบแห้ง และจะได้สมการการใช้พลังงานดังสมการ 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)
หรื อ

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

(4.9)

โดย

Qh คือ พลังงานความร้อนที่ใช้ (MJ)
hfg คือ ค่าความร้อนแฝงในการระเหยน้ า (kJ/kgwater)
T คือ อุณหภูมิ (OC)
การจาลองสภาวะของการอบแห้งเพื่อทานายการลดลงของความชื้ น และเวลาอบแห้ง
นั้นในที่น้ ี จะเลือกใช้อุณหภูมิอบแห้ง 60 OC อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 25 OC ความชื้ นสัมพัทธ์
อากาศแวดล้อมที่ 70% อัตราการไหลของอากาศเข้าห้องอบแห้ง 1.3 kg/s และน้ าหนักไม้เริ่ มต้น
1,000 kg โดยทาการลดความชื้นตั้งแต่ 60 %db ให้เหลือความชื้ น 40 %db โดยแบบจาลองจะทา
การคานวณค่าความชื้ นของไม้ (Mf) อุณหภูมิอากาศขาออก (Tf) และอัตราส่ วนความชื้ นของ
อากาศขาออก (Wf) โดยที่ ข้ ัน ตอนของการค านวณ คื อ ท าการป้ อนเงื่ อ นไขต่ า งๆ ให้ ก ับ
แบบจาลอง จากนั้นแบบจาลองจะทาการคานวณความชื้ นของไม้ อุณหภูมิอากาศขาออก และ
อัตราส่ วนความชื้ นของอากาศขาออกที่ เวลาอบแห้งใดๆ แบบจาลองจะทาการตรวจสอบค่า
ความชื้ นของไม้ตลอด หากมีค่ามากกว่าความชื้ นที่ตอ้ งการแบบจาลองจะทาการคานวณต่อไป
จนกระทัง่ ความชื้ นของไม้เท่ากับ 40 %db จึงสิ้ นสุ ดการคานวณ จากนั้นนาข้อมูลความชื้ นมา
เขียนความสัมพันธ์กบั เวลาอบแห้ง โดยแสดงขั้นตอนการคานวณดังรู ปที่ 4.10
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เริ่ มต้นการคานวณ

กาหนด Tamb, RHamb, Ti

คานวณ Wmix,Tmix,
Efan, Qh,,RH
คานวณ Tf, Wf, Mf

RHf1>1

Min = Mf

ใช่

Moisture Condensation
คานวณ Tf1, Wf, Mf (ใหม่)

ใช่

Moisture Condensation
คานวณ Tf1, Wf, Mf (ใหม่)

ไม่ใช่
คานวณ Tf, Wf, Mf

RHf2>1
ไม่ใช่
ไม่ใช่

Mave = 40 %db
ใช่
แสดงผลการคานวณ
Mave, DT
จบการคานวณ

รู ปที่ 4. 10 ขั้นตอนการคานวณของแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของการอบแห้งไม้
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Tamb
Ti
Tf,
RHamb
RHf1 และ RHf2
Mave
Mf
Min
Wf,
DT

อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (OC)
อุณหภูมิอบแห้ง (OC)
อุณหภูมิอบแห้ง (OC)
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแวดล้อม (%)
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศออกชั้นที่ 1 และ 2 (%)
ความชื้นเฉลี่ยของไม้ที่เวลาใดๆ (%db)
ความชื้นของไม้ในแต่ละชั้นที่เวลาใดๆ (%db)
ความชื้นเริ่ มต้นของไม้ (%db)
อัตราส่ วนความชื้นของอากาศขาออก (kg/kg)
เวลาอบแห้ง (h)

ข ไ (%db)

80
60
40
20
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รู ปที่ 4.11 การลดลงของความชื้นของไม้กบั เวลาด้วยแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ การอบแห้ง
ที่อุณหภูมิอบแห้งที่ 60 OC น้ าหนักเริ่ มต้น 1,000 kg ความชื้ นเริ่ มต้นที่ 60 %db
และความชื้นสุ ดท้ายที่ 40 %db
จากการคานวณความชื้ นของไม้ที่เวลาต่างๆ และระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง พบว่า
ในการอบแห้งไม้ปริ มาณ 1,000 kg ที่อุณหภูมิอบแห้ง 60 OC เพื่อลดความชื้ นจาก 60 %db ให้
เหลือความชื้ น 40 %db (ได้ไม้แห้ง 875 kg) พบว่า ความชื้ นของไม้จะค่อยลดลงอย่างต่อเนื่ อง
จนเหลือความชื้นสุ ดท้าย 40 %db แสดงดังรู ปที่ 4.11 โดยใช้ระยะเวลาอบแห้ง 14 hr และโดยที่
สามารถดึงน้ าออกจากไม้ได้ 125 kg
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- การออกแบบระบบผลิตน้ าร้อน
จากการจาลองสภาวะของการอบแห้งเพื่ อทานายระยะเวลาสาหรับการอบแห้งจาก
ข้อมูลที่ผา่ นมาแสดงให้เห็นว่า การอบแห้งไม้ 1,000 kg เพื่อลดความชื้ นจาก 60 %db ให้เหลือ
ความชื้ น 40 %db จะต้องใช้เวลาอบแห้ง 14 hr โดยที่ดึงน้ าออกจากไม้ปริ มาณ 125 kg โดยใช้
อัตราความร้ อนในการอบแห้ง 9.11 kW การออกแบบจึงเลื อกขนาดระบบผลิ ตน้ าร้ อนที่
สามารถให้อตั ราความร้อนได้สูงสุ ด 10 kW เพื่อสร้างลมร้อนเพื่อใช้อบแห้งไม้ ระบบผลิตน้ า
ร้อนจะประกอบไปด้วย หม้อต้มน้ าแบบท่อน้ า (Water tube) ถังพักน้ าร้อน ระบบส่ งจ่ายน้ าร้อน
ซึ่ งจะใช้สูบน้ าเป็ นตัวขับน้ าเข้าสู่ แผงคอยล์ที่ทาด้วยท่อทองแดงด้านล่างของเรื อนอบไม้ และ
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงโดยใช้แก๊สหุงต้ม นอกจากนั้นแล้ววัสดุที่ใช้ทาหม้อต้มน้ า และถังพักน้ าร้อน
ทาจากโลหะสเเตนเลส ซึ่ งเป็ นวัสดุที่ทนกัดกร่ อน การเกิดสนิ มน้อยเมื่อเทียบกับวัสดุโลหะอื่น
และราคาไม่แพง แสดงดังรู ปที่ 4.12

รู ปที่ 4. 12 ระบบผลิตน้ าร้อนของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง
เนื่ อ งจากงานวิ จยั นี้ เป็ นการผลิ ต ไอน้ า ส าหรั บ การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า โดยที่ ร ะบบ
ดัง กล่ า วจะมี ค วามร้ อนทิ้ ง จากกระบวนการผลิ ตไอน้ า ความร้ อนดัง กล่ า วมี ศ กั ยภาพสู ง พอ
สาหรับนามาใช้ผลิตน้ าร้อน ดังนั้นเครื่ องอบแห้งสาหรับนามาใช้ในการอบแห้งไม้น้ นั สามารถ
ใช้ความร้อนที่ผลิตได้จากกระบวนการเผาไหม้ หรื อกระบวนการผลิตไอน้ ามาผลิตน้ าร้อน ใน
การใช้งานกับระบบจริ งควรพิจารณาการนาความร้ อนทิ้งมาใช้ในกระบวนการอบนี้ เพื่อลด
ความสิ้ นเปลื องเชื้ อเพลิ ง ทาให้ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบดี ข้ ึน แต่เพื่อความสะดวกใน
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โครงการวิจยั คณะผูว้ ิจยั ได้ออกแบบระบบการผลิ ตน้ าร้ อนและทาการทดสอบระบบ โดยใช้
เชื้ อเพลิ งความร้อนจากแก๊สหุ งต้มก่อน เพียงเพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่ องอบแห้งไม้ อันจะ
นาไปสู่ การคานวณความเป็ นไปได้ของโครงการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าโดยใช้พลังงานความร้ อน
จากไม้โตเร็ ว
ค ระบบแผงคอยล์สาหรับการแลกเปลีย่ นความร้ อนกับอากาศ
แผงคอยล์สาหรับการแลกเปลี่ ยนความร้อนกับอากาศ เป็ นอุปกรณ์ ที่มีความสาคัญใน
การผลิตอากาศร้อน โดยแผงคอยล์ดงั กล่าวจะทาหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ าร้อนที่
ผลิ ต จากระบบผลิ ต น้ าร้ อ น น้ าร้ อ นจะไหลอยู่ ภ ายในท่ อ ทองแดงติ ด ครี บเพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่
แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศที่จะถูกเป่ าโดยใช้พดั ลม เป็ นตัวขับเคลื่อนอากาศผ่านแผงคอยล์
โดยที่พ้นื หน้าตัดของแผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนมีขนาด 6 m2 ดังรู ปที่ 4.13

รู ปที่ 4.13 ระบบแผงคอยล์สาหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศของเครื่ องอบแห้งที่
มีสายพานลาเลียง
ง ระบบไหลเวียนอากาศ
ระบบไหลเวียนอากาศ เป็ นระบบทาหน้าที่ขบั เคลื่อนอากาศภายในเรื อนอบไม้โดยมี พดั
ลม เป็ นตัวดูดอากาศภายนอกส่ วนหนึ่งเข้ามา แล้วเป่ าผ่านแผงคอยล์ เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนจน
มีอุณหภูมิสูงขึ้น อากาศร้ อนดังกล่าวจะเคลื่ อนที่ ผ่านวัสดุ เพื่อพาความชื้ นออกจากไม้ จากนั้น
อากาศชื้ นส่ วนหนึ่ งก็จะถูกปล่อยไปสู่ บรรยากาศภายนอก และอากาศส่ วนที่เหลือที่ยงั ร้อนอยูจ่ ะ
ถูกดึ งกลับมาใช้ใหม่ผ่านท่อดึ งความร้ อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้เชื้ อเพลิ งในการผลิ ต
อากาศร้อน แสดงดังรู ป 4.14
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รู ปที่ 4.14 ลักษณะของท่ออากาศสาหรับการไหลเวียนของอากาศของเครื่ องอบแห้ง
4.3.3 หลักการทางานของเครื่องอบแห้ ง
จากการออกแบบเครื่ องอบแห้งที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า สามารถสรุ ปคุณลักษณะของ
เครื่ องอบแห้ง แสดงดังรู ปที่ 4.15 และ 4.16 โดยประกอบด้วย
- ห้องอบขนาด 0.9 m x 7.2 m x 1.5 m
- ระบบผลิตน้ าร้อนขนาด 10 kW โดยใช้เชื้ อเพลิงจากแก๊สหุ งต้ม
- ชุดหม้อต้มความจุ 150 liter พร้อม ถังพักน้ าร้อน ทาจากเหล็กไร้สนิม โดยที่ถงั พัก
น้ าร้อนมีฉนวนหุม้
- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบ น้ า สู่ อากาศ เป็ นแบบท่อและครี บ (ท่อ
ทองแดงครี บอลูมิเนียม) มีพ้นื ที่แลกเปลี่ยนความร้อน 6 m2
- ระบบหมุนเวียนลมผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน จานวน 2 ชุด โดยที่มอเตอร์
ของพัดลมมีขนาด มีขนาด 1 hp และท่อทาจากอลูมิเนียม

รู ปที่ 4.15 ลักษณะไดอะแกรมของระบบอบแห้งแบบมีสายพานลาเลียง
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รู ปที่ 4.16 ลักษณะของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง
จากเครื่ องอบแห้งที่สร้างขึ้นมานั้นจะสามารถอบแห้งไม้ได้ในปริ มาณมากกว่า 1,000
kg ต่อครั้ ง สามารถผลิ ตอุ ณหภูมิอบแห้งไม่ น้อยกว่า 60 OC โดยเครื่ องอบแห้ง ดังกล่ าวมี
หลักการทางานเริ่ มต้นจากการสู บน้ าผ่านระบบทาน้ าร้ อนโดยใช้แก๊สหุ งต้มเป็ นเชื้ อเพลิ ง เมื่อ
ได้น้ าร้ อนที่อุณหภูมิที่ตอ้ งการจะสู บน้ าร้ อนที่ได้ผา่ นแผงคอยล์ร้อนที่อยู่ดา้ นล่างของเรื อนอบ
ไม้ จากนั้นอากาศที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพัดลมให้มาแลกเปลี่ ยนความร้อนที่ขดลวดความร้ อนจน
ได้อุณหภูมิอบแห้งที่ตอ้ งการ จากนั้นระบบสู บน้ าร้อนเข้ามาในห้องอบแห้งจะหยุดทางาน แต่
เมื่ออุณหภูมิอากาศร้อนภายในห้องอบแห้งลดต่าลงมา ระบบสู บน้ าร้ อนจะสู บน้ าร้ อนเข้าไป
ใหม่ ซึ่ งจะเป็ นอย่างนี้ ตลอดการอบแห้ง ในส่ วนของการอบแห้งไม้น้ นั จะนาไม้ที่เตรี ยมไว้วาง
บนสายพานลาเลียงที่เคลื่อนที่ เข้าสู่ ห้องอบแห้งและจะหยุดเมื่อไม้ถูกลาเลี ยงเข้าสู่ ห้องอบแห้ง
จนเต็ม และจะปิ ดประตูเข้าออก ซึ่งลักษณะการอบแห้งจะเป็ นการอบแห้งแบบการพาความร้อน
แบบบังคับ (Forced convection) โดยมีพดั ลมเป็ นตัวขับเคลื่อนอากาศ ดังนั้นความชื้ นของไม้ที่
ออกมาอยู่ในอากาศก็จะถู ก ปล่ อยออกไปกับอากาศบางส่ วนตลอดเวลา แต่ เนื่ องจากระบบ
ดังกล่าวได้ออกแบบมาให้มีระบบนาอากาศร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นอากาศร้อนที่ผา่ นการ
อบแห้งแล้วจะถูกนากลับมาใช้ใหม่ผา่ นท่อนาอากาศกลับมาใช้ใหม่ ในการอบแห้งจะหยุดการ
อบแห้งเมื่อไม้เหลือความชื้นที่ตอ้ งการ หรื อหลังจากการอบไปแล้ว 14 hr
4.4 ขั้นตอนการศึกษาสาหรับการอบแห้ งไม้ กระถินยักษ์
การศึกษาสมรรถนะของโรงอบแห้งที่ได้สร้างขึ้น คณะผูว้ ิจยั ได้ออกแบบ ทดสอบกระบวนการ
อบแห้งโดยผลิ ตน้ าร้ อนส าหรั บการอบแห้งไม้โดยอุ ณหภูมิน้ าร้ อนเท่ากับ 85 OC การบรรจุไม้ด้วย
สายพานลาเลียง โดยสายพานจะหยุดระบบการลาเลียงไม้ เมื่อบรรจุไม้จนเต็มห้อง ระบบสู บน้ าร้อนจะ
ทางานให้น้ าร้อนไหลผ่านคอยล์ร้อนซึ่ งอยูด่ า้ นล่างของห้องอบแห้งเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ
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ภายในห้องอบแห้ง โดยควบคุมอุณหภูมิอากาศที่ใช้ในการอบแห้งที่ 60 OC ระบบการไหลเวียนของ
อากาศภายในห้องอบแห้งจะพาความชื้นจากไม้ไปสู่ ภายนอก จนกระทัง่ ไม้เหลือความชื้ นที่ตอ้ งการ เมื่อ
ไม้แห้งมีความชื้นตามที่ตอ้ งการ ระบบลาเลียงจะทาการขนถ่ายไม้ออกจากห้องอบแห้ง คณะผูว้ ิจยั ได้ชงั่
น้ าหนักตัวอย่างสุ ดท้าย ร่ วมกับข้อมูล ค่าอุณหภูมิห้องอบแห้ง อุณหภูมิของน้ า ปริ มาณความร้ อนที่ใช้
ตลอดการอบแห้ง และการหาความชื้ นของไม้จะใช้วิธีอบแห้งด้วยลมร้อน โดยการนาไม้ไปหาน้ าหนัก
แห้งด้วยการนามาอบแห้งที่อุณหภูมิลมร้อน 103 OC เป็ นเวลานาน 72 hr จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทาการ
วิเคราะห์หาความชื้นของไม้ที่เวลาต่างๆ ความสิ้ นเปลืองพลังงาน และปริ มาณการใช้ แก๊สหุ งต้ม สาหรับ
การอบแห้ง
การศึกษาสมรรถนะของการอบแห้งไม้ในปริ มาณของไม้เริ่ มต้นที่กาหนดไว้ จะพิจารณาความ
สิ้ นเปลื องพลังงาน และระยะเวลาการอบแห้งเป็ นหลัก โดยการทดสอบการอบแห้งจะแบ่งการศึกษา
ออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เป็ นการศึกษาความสิ้ นเปลื องพลังงานของการอบแห้งสาหรับการ
อบแห้งเพื่อลดความชื้ นของไม้ให้เหลือความชื้ น 20 และ 40 %db เพื่อเลือกความชื้ นของไม้ที่เหมาะสม
โดยใช้ปริ มาณไม้นอ้ ยๆ ก่อน และส่ วนที่ 2 เป็ นการทดสอบความสิ้ นเปลืองพลังงานในการอบแห้ง ณ
ความชื้นที่ตอ้ งการ และปริ มาณไม้ค่าสู งในโรงอบที่ได้สร้าง เพื่อจะเป็ นรู ปแบบของการอบที่จะนามาสู่
การใช้งานจริ งต่อไป
4.5 ผลการศึกษาสาหรับการอบแห้ งไม้ กระถินยักษ์
4.5.1 การศึกษาเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองพลังงานของการอบแห้ ง
การศึกษาเปรี ยบเทียบความสิ้ นเปลื องพลังงานสาหรับการอบแห้งไม้กระถิ นยักษ์ใน
ปริ มาณ 500 kg จะพิจารณาการอบแห้งไม้ให้เหลือความชื้ นสุ ดท้าย สุ ดท้าย 20 และ 40 %db
โดยที่ในการอบแห้งจะทาการอบแห้งไม้ที่อุณหภูมิ 60 OC และอัตราการไหลของอากาศ 1.3
kg/s เพื่อเปรี ยบเทียบความสิ้ นเปลื องพลังงาน และระยะเวลาอบแห้ง จากการศึกษาสามารถ
สรุ ปผลการทดสอบโดยแยกเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้
กรณีที่ 1 การอบแห้งไม้กระถินยักษ์เพื่อลดความชื้นจาก 60% ให้เหลือ 40%db
จากการศึกษาการอบแห้งไม้ที่อุณหภูมิอบแห้ง 60 OC สาหรับการอบแห้งไล่ความชื้ น
ของไม้ประมาณ 60 %db ให้เหลือความชื้ นสุ ดท้าย 40 %db พบว่า จากตัวอย่างไม้กระถินยักษ์ที่
นามาอบแห้งไม้สด2ปริ มาณ 436 kg ที่ความชื้ นเริ่ มต้น 59.4 %db ทาการอบแห้งจนเหลื อ
ความชื้น 39.4 %db สามารถผลิตไม้แห้ง3ได้ 382 kg ในการอบแห้งดังกล่าวจะใช้เวลาอบแห้ง 8
2

ไม้สด คือ ไม้ที่ยงั ไม่ผ่านกระบวนการอบแห้ง

3

ไม้แห้ง คือ ไม้ที่ผา่ นกระบวนการอบแห้ง
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hr ซึ่ ง ลัก ษณะการลดลงของความชื้ นของไม้แสดงดังรู ปที่ 4.17 และใช้เชื้ อเพลิ ง แก๊ สหุ งต้ม
สาหรับการผลิ ตน้ าร้อน 10.4 kg คิดเป็ นเงิน 178 บาท4 นอกจากนี้ การอบแห้งดังกล่าวยังใช้
พลังงานไฟฟ้ าในส่ วนของอุปกรณ์สาหรับจ่ายน้ าร้อนเข้าสู่ ห้องอบแห้ง และพัดลม คิดเป็ นเงิน
68 บาท ดังนั้นในการอบแห้งไม้ดงั กล่าวนี้ จะมีค่าใช้จ่ายในการอบแห้งทั้งหมด 246 บาท เมื่อ
พิจารณาการใช้พลังงาน พบว่า อัตราการใช้แก๊สหุ งต้ม 0.41 บาท / kgไม้สด อัตราการใช้ไฟฟ้ า
0.16 บาท / kgไม้สด5 คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 0.64 บาท / kgไม้แห้ง6 (หรื อ 0.57 บาท / kgไม้สด) แสดง
ดังตารางที่ 4.1
จากการทดสอบการอบแห้งไม้ที่ความชื้ นเริ่ มต้นของไม้ที่จะอยูใ่ นช่วง 54 – 64.4 %db
ให้เหลื อความชื้ น 28.8 – 42.5 %db แสดงดังตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาค่าความสิ้ นเปลื อง
พลังงานจาเพาะ (Specific Energy Consumption, SEC) มีค่าเท่ากับ 10.2 MJ/kgwater เนื่องจากไม้
โตเร็ วที่ความชื้ น 40 %db จะให้ค่าความร้ อนเท่ากับ 12.3 MJ/kg ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
อบแห้งต่อปริ มาณความร้ อนที่ได้เท่ากับ 0.034 บาท/MJ และประสิ ทธิ ภาพของการอบแห้ง
เท่ากับ 23.1 % จะเห็นได้วา่ จากการอบแห้งไม้ดงั กล่าวนั้นใช้เวลาอบแห้งค่อนข้างเร็ ว และใช้
พลัง งานทั้ง ทางด้า นความร้ อนและพลัง งานไฟฟ้ าต่ า เป็ นผลให้ค่ า ใช้จ่า ยในการอบแห้ง ต่ า
เนื่องจากการอบแห้งไม้ที่ความชื้นเริ่ มต้นสู งเพื่อเหลือดังกล่าวจึงทาได้ง่ายเมื่อเทียบกับกรณี การ
อบแห้งที่ความชื้นต่า
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รู ปที่ 4. 17 ลักษณะการลดลงของความชื้นไม้กระถินยักษ์แบบท่อนปริ มาณ 436 kg
ความยาวของไม้ 10 เซนติเมตร และอุณหภูมิอบแห้ง 60OC
4

คิดที่ราคาเชื้อเพลิงแก๊สหุ งต้ม 16.8 บาท/ kg

5

หน่วย บาท / kgไม้แห้ง คิดจาก ปริ มาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปริ มาณไม้หลังการการอบแห้ง

6

หน่วย บาท / กิโลกรัมไม้สด คิดจาก ปริ มาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปริ มาณไม้เริ่ มต้นก่อนการอบแห้ง
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ตารางที่ 4. 1 ผลการอบแห้งไม้กระถินยักษ์ดว้ ยเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียงที่อุณหภูมิอบแห้ง
60 OC ขนาดความยาวของไม้ 10 cm และเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 – 5 cm
เงื่อนไข
ค่า
หน่วย
น้ าหนักเริ่ มต้น
436.0
kgไม้สด
น้ าหนักสุ ดท้าย
382.0
kgไม้แห้ง
ความชื้นเริ่ มต้น
59.370
%db.
ความชื้นสุ ดท้าย
39.449
%db.
อัตราการไหลของอากาศ
1.296
kg/s
เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง
8
hr
ปริ มาณแก๊สหุงต้ม
10.6
kgLPG
ค่าใช้จ่ายทางด้านแก๊สหุงต้ม
178.08
บาท
พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการอบแห้ง
24.32
kWh
ค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้ า
68.096
บาท
อัตราการใช้แก๊ส

0.024

kgLPG/kgไม้สด

อัตราการระเหยน้ า
ค่าอัตราความร้อนที่ให้กบั กระบวนการอบแห้ง

6.750
19.14

kgไม้สด/hr
kW

ความสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะ7
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

10.207
246.2

MJ/kgน้ าระเหย
บาท

อัตราการใช้แก๊ส

0.408

บาท/kgไม้สด

อัตราการใช้ไฟฟ้ า

0.156

บาท/kgไม้สด

ค่าใช้จ่ายต่อไม้แห้ง
ค่าใช้จ่ายต่อความร้อนที่ได้

0.644
0.038

บาท/kgไม้แห้ง
บาท/MJ

ปริ มาณความร้อนที่ใช้จากเชื้ อเพลิง

1264

kJ/kgไม้สด

ค่าใช้จ่ายในการอบแห้งไม้ (คิดต่อน้ าหนักไม้สด)

0.565

บาท/kgไม้สด

ประสิ ทธิภาพของการอบแห้ง8

23.11

%

7

ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ (Specific Energy Consumption, SEC) คิดจากค่าพลังงานความร้ อนทั้งหมดที่ใช้ในการอบแห้งต่อ
ปริ มาณน้ าที่ระเหยออกมา

8

ηการอบแห้ง=(mwaterhfg)/mLPGL (ความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ าต่อปริ มาณความร้อนที่ป้อนให้กบั ระบบ [11]
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กรณีที่ 2 การอบแห้งไม้กระถินยักษ์เพื่อลดความชื้นจาก 35% ให้เหลือ 20%db
จากการศึกษาการอบแห้งไม้ที่อุณหภูมิอบแห้ง 60 OC สาหรับการอบแห้งไล่ความชื้ น
ของไม้ประมาณ 35 %db ให้เหลื อความชื้ นสุ ดท้าย 20 %db ในการทดสอบได้ใช้ตวั อย่างไม้
กระถินยักษ์ปริ มาณ 310 kg ทาการลดความชื้ นของไม้ให้เหลื อความชื้ น 20 %db ซึ่ งจะได้ไม้
แห้งประมาณ 275 kg พบว่า จะเวลาการอบแห้งประมาณ 18 hr ซึ่ งลักษณะการลดลงของ
ความชื้ นแสดงดัง รู ป 4.18 โดยที่ ใ ช้แก๊ ส หุ งต้ม สาหรั บ การผลิ ตน้ า ร้ อนเพื่ อจ่ า ยให้ก ับระบบ
อบแห้งปริ มาณ 19.4 kg คิดเป็ นเงิน 326 บาท และมีค่าใช้จ่ายในส่ วนของพลังงานไฟฟ้ าคิดเป็ น
153 บาท ดังนั้นในการอบแห้งไม้ดงั กล่าวนี้ จะมีค่าใช้จ่ายในการอบแห้งทั้งหมด 479 บาท เมื่อ
แยกพิจารณาการใช้พลังงาน พบว่า อัตราการใช้แก๊ส 1.05 บาท / kgไม้สด อัตราการใช้ไฟฟ้ า 0.49
บาท/kgไม้สด คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1.19 บาท/kgไม้แห้ง (หรื อ 1.54 บาท/kgไม้สด) ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงความชื้นของ (%db) ไม้ที่ตาแหน่งต่างๆ ภายในห้องอบแห้งสาหรับการลด
ความชื้นจาก 60 %db เหลือความชื้นสุ ดท้ายประมาณ 40 %db
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43.78
44.96
36.76
39.87
29.75

ตาแหน่งตัวอย่างที่ 4
1
2
64.40
53.89
47.96
52.22
45.22
49.71
42.48
45.53
28.78
42.18
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รู ปที่ 4. 18 ลักษณะการลดลงของความชื้นไม้กระถินยักษ์แบบท่อนปริ มาณ 310 kg ความยาว
ของไม้ 10 เซนติเมตร และอุณหภูมิอบแห้ง 60 OC
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ตารางที่ 4. 3 ผลการอบแห้งไม้กระถินยักษ์ดว้ ยเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียงที่อุณหภูมิอบแห้ง
60OC โดยใช้แก๊สหุ งต้มเป็ นเชื้อเพลิง ขนาดความยาวของไม้ 10 cm
เงื่อนไข
ค่า
หน่วย
น้ าหนักเริ่ มต้น
310.0
kgไม้สด
น้ าหนักสุ ดท้าย
274.8
kgไม้แห้ง
ความชื้นเริ่ มต้น
35.351
%db.
ความชื้นสุ ดท้าย
19.970
%db.
อัตราการไหลของอากาศ
1.296
kg/s
เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง
18
hr
ปริ มาณแก๊สหุงต้ม
19.4
kgLPG
ค่าใช้จ่ายทางด้านแก๊สหุงต้ม
325.92
บาท
พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการอบแห้ง
54.72
kWh
ค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้ า
153.216
บาท
อัตราการใช้แก๊ส
0.063
kgLPG/kgไม้สด
อัตราการระเหยน้ า
1.355
kgไม้สด/hr
อัตราความร้อนให้กบั กระบวนการอบแห้ง
15.57
kW
ความสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะ
28.635
MJ/kgน้ าระเหย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
479.1
บาท
อัตราการใช้แก๊ส
1.051
บาท/kgไม้สด
อัตราการใช้ไฟฟ้ า
0.494
บาท/kgไม้สด
ค่าใช้จ่ายต่อไม้แห้ง
1.186
บาท/kgไม้แห้ง
ค่าใช้จ่ายต่อความร้อนที่ได้
0.109
บาท/MJ
ปริ มาณความร้อนที่ใช้จากเชื้ อเพลิง
3254
kJ/kgไม้สด
ค่าใช้จ่ายในการอบแห้งไม้ (คิดต่อน้ าหนักไม้สด)
1.545
บาท/kgไม้สด
ประสิ ทธิภาพของการอบแห้ง
8.24
%
จากการทดสอบการอบแห้งพบว่าความชื้นเริ่ มต้นของไม้ที่ทดสอบจะอยูใ่ นช่วง 27.9 –
35.4 %db ให้เหลือความชื้ น 14.3 – 23.1 %db แสดงดังตารางที่ 4.4 จากการอบแห้งจะให้ค่า
ความสิ้ นเปลื องพลัง งานจาเพาะเท่ากับ 28.6 MJ/kgwater ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการอบแห้งต่ อ
ปริ มาณความร้อนที่ได้เท่ากับ 0.11 บาท/MJ และประสิ ทธิ ภาพของการอบแห้งเท่ากับ 8.24 %

4-22

จะเห็นได้วา่ จากการอบแห้งไม้ดงั กล่าวใช้เวลาอบแห้งค่อนข้างนาน และใช้พลังงานทั้งทางด้าน
ความร้อน (แก๊สหุ งต้ม) และพลังงานไฟฟ้ าค่อนข้างสู ง เพราะเนื่องจากไม้มีปริ มาณน้ าที่ต่ าทา
ให้การดึงความชื้ นทาได้ยากเมื่อเทียบกับไม้สด และการอบแห้งไม้ดว้ ยลมร้อนเป็ นการอบแห้ง
จากผิวด้านนอกของวัสดุ ทาให้ผิวด้านนอกของวัสดุ แห้งและแข็ง น้ าที่อยูภ่ ายในจึงออกมาได้
ยาก จึงต้องใช้เวลาในการอบแห้งนานส่ งผลให้การใช้พลังงานสู งตามมาด้วย
ตารางที่ 4. 4 ตารางแสดงความชื้นของไม้ที่ตาแหน่งต่างๆ ภายในห้องอบแห้งสาหรับการลด
ความชื้นจาก 35 %db เหลือความชื้นสุ ดท้ายประมาณ 20 %db
เวลา
อบแห้ง
0
2
4
6
8
10
12
18

ตาแหน่งที่ 1
ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 1
27.89
28.89
26.72
28.89
23.20
24.73
22.03
23.69
19.68
21.62
17.33
18.50
17.33
17.46
16.16
14.34

ตาแหน่งที่ 2
ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 1
36.40
29.64
35.09
27.00
25.91
25.67
23.28
25.67
21.97
23.03
19.35
20.38
20.66
19.06
15.41
16.41

ตาแหน่งที่ 3
ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2
35.36
35.35
33.31
33.81
30.23
27.66
29.20
26.12
27.15
24.58
24.08
23.05
24.08
21.51
23.05
19.97

ตารางที่ 4. 5 การเปรี ยบเทียบศึกษาการอบแห้งไม้ที่อุณหภูมิอบแห้ง 60 OC กรณี การอบแห้งให้เหลือ
ความชื้นสุ ดท้าย 20 และ 40 %db
เงื่อนไข
ความชื้นสุ ดท้าย ความชื้นสุ ดท้าย
หน่วย
20 %db
40 %db
น้ าหนักเริ่ มต้น

310.0

436.0

kgไม้สด

น้ าหนักสุ ดท้าย
ความชื้นเริ่ มต้น
ความชื้นสุ ดท้าย
เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง

274.8
35.351
19.970
18

382.0
59.370
39.449
8

kgไม้แห้ง
%db.
%db.
hr

ปริ มาณแก๊สหุงต้ม
พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการอบแห้ง

19.4
54.72

10.6
24.32

kgLPG
kWh

ความสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะ

28.635

10.207

MJ/kgน้ าระเหย
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ตารางที่ 4. 6 การเปรี ยบเทียบศึกษาการอบแห้งไม้ที่อุณหภูมิอบแห้ง 60 OC กรณี การอบแห้งให้เหลือ
ความชื้นสุ ดท้าย 20 และ 40 %db (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายตลอดการอบแห้ง
479.1
246.2
บาท
ค่าใช้จ่ายสาหรับการอบแห้งไม้

1.545

0.565

บาท/kgไม้สด

ประสิ ทธิภาพของการอบแห้ง

8.34

23.11

%

ดังนั้น การอบแห้งไม้เพื่อลดความชื้นให้เหลือ 20 %db จะใช้เวลาอบแห้งที่นาน และใช้
พลังงานมากกว่า ทาให้มีค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานทั้งจากแก๊สหุ งต้มและไฟฟ้ าสู งตามมาด้วย
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอบแห้งต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการอบแห้งไม้ให้เหลือความชื้ น 40 %db
ข้อมูลเปรี ยบเทียบสมรรถนะของการอบแห้งไม้แสดงดังตารางที่ 4.5 ทั้งนี้ เนื่ องจากการอบแห้ง
ไม้เพื่อให้เหลือความชื้ นต่าจะทาได้ยาก เนื่ องจากการอบแห้งวัสดุดว้ ยลมร้อน วัสดุจะแห้งจาก
ผิวด้านนอกก่อนภายใน เมื่อผิวด้านนอกแห้งจะส่ งผลให้โครงสร้ างของไม้ที่เป็ นรู พรุ นถูกบีบ
ให้เล็กลง ทาให้การระเหยของน้ าทาได้ยาก ดังนั้นในการอบแห้งจึงไม่จาเป็ นจะต้องอบแห้งไม้
ให้มีความชื้ นต่ าเกิ นไปเพราะจะที่ ให้สิ้นเปลื องพลังงาน ค่าใช้จ่ายมากเกิ นไป อีกทั้งค่าความ
ร้อนของไม้ที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเวลาและพลังงานที่นาน จึงควรที่จะอบแห้งไม้
ให้มีความชื้น 40 %db น่าจะเหมาะสมสาหรับในงานวิจยั นี้
4.5.2 การศึกษาการอบแห้ งไม้ กระถินยักษ์ ในโรงอบแห้ งทีค่ วามชื้นสุ ดท้ าย 40 %db
จากการศึกษาในหัวข้อ 4.5.2 จะเห็ นว่า การอบแห้งไม้ให้เหลื อความชื้ น 40 %db
สาหรับการจะนาไม้มาใช้เป็ นเชื้ อเพลิง ดังนั้นในส่ วนนี้ จึงได้ทาการทดสอบการอบแห้งอีกครั้ง
หนึ่ง โดยการอบแห้งไม้ที่อุณหภูมิอบแห้ง 60 OC เพื่อลดความชื้นของไม้จากความชื้ นเริ่ มต้น 60
%db ให้เหลือความชื้ นสุ ดท้าย 40 %db ซึ่ งในการทดสอบครั้งนี้ ได้มีการสร้างตะแกรงสาหรับ
บรรจุ ไม้เพื่อป้ องกันไม้จะร่ วงออกนอกสายพานลาเลี ยง และสามารถอบแห้ง ไม้ไ ด้มากขึ้ น
จากนั้นจึงได้ทาการทดสอบการอบแห้งใหม่ การอบแห้งในครั้งนี้ ได้ใช้ไม้สดปริ มาณ 1066 kg
จากการทดสอบพบว่า การอบแห้งไม้เพื่อลดความชื้ นจาก 52.6 %db ให้เหลือความชื้ นสุ ดท้าย
38.4 %db ได้ใช้เวลาอบแห้ง 9 hr ได้ไม้แห้งประมาณ 967 kg ซึ่ งมีลกั ษณะการลดลงของ
ความชื้นแสดงดังรู ปที่ 4.19 โดยที่ใช้แก๊สหุงต้มในการอบแห้งปริ มาณ 12.2 kg (คิดเป็ นเงิน 205
บาท) และค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้ าคิดเป็ นเงิน 77 บาท ดังนั้นในการอบแห้งไม้ดงั กล่าว
นี้จะมีค่าใช้จ่ายในการอบแห้งทั้งหมด 282 บาท มีอตั ราการใช้แก๊ส 0.19 บาท / kgไม้สด และอัตรา
การใช้ไฟฟ้ า 0.07 บาท / kgไม้สด คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 0.29 บาท / kgไม้แห้ง แสดงดังตารางที่
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4.6 พบว่า จากการอบแห้งไม้จากรู ปแบบใหม่จะให้ค่าความสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะเท่ากับ
6.4 MJ/kgwater ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอบแห้งต่อปริ มาณความร้อนที่ได้เท่ากับ 0.017 บาท/MJ และ
ประสิ ทธิ ภาพของการอบแห้งเท่ากับ 36.9 % จะเห็นได้วา่ จากการปรับปรุ งรู ปแบบการอบแห้ง
ไม้น้ นั สามารถเพิ่มปริ มาณไม้ที่ใช้ในการอบแห้งได้มากขึ้น และความร้อนสู ญเสี ยลดน้อยลงจึง
ทาให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอบแห้งเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
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รู ปที่ 4. 19 ลักษณะการลดลงของความชื้นของไม้กระถินยักษ์ กรณี ไม่มีการใช้
สายพานลาเลียงระหว่างการอบแห้ง และมีการปิ ดประตูเข้าออกของไม้
ตารางที่ 4. 7 ผลการอบแห้งไม้กระถินยักษ์ดว้ ยเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียงที่อุณหภูมิอบแห้ง
60 OC โดยใช้แก๊สหุ งต้มเป็ นเชื้ อเพลิง ขนาดความยาวของไม้ 10 cm
เงื่อนไข
ค่า
หน่วย
น้ าหนักเริ่ มต้น

1066.0

kgไม้สด

น้ าหนักสุ ดท้าย
ความชื้นเริ่ มต้น
ความชื้นสุ ดท้าย
อัตราการไหลของอากาศ
เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง

966.8
52.600
38.400
1.296
9

kgไม้แห้ง
%db.
%db.
kg/s
hr

12.2

kgLPG

ปริ มาณแก๊สหุงต้ม

4-25

ตารางที่ 4.7 ผลการอบแห้งไม้กระถินยักษ์ดว้ ยเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียงที่อุณหภูมิอบแห้ง
60 OC โดยใช้แก๊สหุ งต้มเป็ นเชื้ อเพลิง ขนาดความยาวของไม้ 10 cm (ต่อ)
เงื่อนไข
ค่า
หน่วย
ค่าใช้จ่ายทางด้านแก๊สหุงต้ม
204.96
บาท
พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการอบแห้ง
19.8
kWh
ค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้ า
55.44
บาท
อัตราการใช้แก๊ส

0.011

kgLPG/kgไม้สด

อัตราการระเหยน้ า
ค่าอัตราความร้อนที่ให้กบั กระบวนการอบแห้ง
ความสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
อัตราการใช้แก๊ส
อัตราการใช้ไฟฟ้ า
ค่าใช้จ่ายต่อไม้แห้ง
ค่าใช้จ่ายต่อความร้อนที่ได้
ปริ มาณความร้อนที่ใช้จากเชื้ อเพลิง
ค่าใช้จ่ายในการอบแห้งไม้ (คิดต่อน้ าหนักไม้สด)
ประสิ ทธิภาพของการอบแห้ง

11.022
22.03
6.395
260.4
0.192
0.052
0.269
0.017
595
0.244
36.88

kgไม้สด/hr
kW
MJ/kgน้ าระเหย
บาท
บาท/kgไม้สด
บาท/kgไม้สด
บาท/kgไม้แห้ง
บาท/MJ
kJ/kgไม้สด
บาท/kgไม้สด
%

ในการคานวณต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าในโครงการ (บทที่ 7) จะใช้ขอ้ มูลจากการ
อบแห้งข้า งต้น โดยให้ก ารอบแห้งจนไม้จนได้ค วามชื้ นสุ ดท้ายประมาณ 40 %db ใช้เวลา
อบแห้งครั้งละ 9 hr ในแต่ละครั้งสามารถอบแห้งไม้สดได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,066 kg จะได้ไม้แห้ง
967 kg ซึ่ งหากใช้เครื่ องอบแห้งดังกล่าวจะสามารถอบแห้งได้วนั ละ 2 ครั้ง สามารถผลิตไม้แห้ง
ได้ไม่น้อยกว่า 1,934 kg เพื่อนามาใช้ในการจัดการอบแห้งไม้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
และเพียงพอสาหรับการใช้งาน โดยจะกล่าวรายละเอียดในการจัดการและอบแห้งในหัวข้อ
ถัดไป
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4.6 ศักยภาพในการใช้ งานเครื่องอบแห้ งในการอบแห้ งวัสดุทางการเกษตรประเภทอืน่ ๆ
ส าหรั บ เครื่ องอบแห้ง ที่ มี ส ายพานล าเลี ย งที่ ใ ช้ใ นโครงการวิจ ัย นี้ นอกจากสามารถใช้งาน
อบแห้งไม้เชื้อเพลิง เครื่ องอบแห้งดังกล่าวยังสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การอบแห้งวัสดุรูปแบบอื่นได้
เช่นวัสดุทางการเกษตร หรื อการอบแห้งไม้ในรู ปแบบ เช่น ไม้เฟอร์ นิเจอร์ ไม้สาหรับทาเป็ นอุปกรณ์ใน
การก่อสร้ าง ซึ่ งสามารถควบคุมการอบแห้งให้เป็ นทั้งแบบอบแห้งเคลื่ อนที่ (เปิ ดระบบสายพาน) หรื อ
การอบแห้ง แบบวัสดุ อยู่กบั ที่ (ปิ ดระบบสายพาน) ได้อีกด้วย การออกแบบระบบในการใช้งานจริ ง
สามารถนาความร้ อนทิ้ง จากระบบผลิ ตไอน้ ามาใช้ไ ด้ตลอด ในช่ วงเวลาที่ ระบบว่า งจากการอบไม้
เชื้ อเพลิ ง ก็สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการอบวัสดุอื่นๆ ได้อีกเพื่อให้เกิ ดการใช้ประโยชน์จากเครื่ อง
อบแห้งอย่างคุ ม้ ค่า ตัวอย่างการทดสอบใช้งานเครื่ องอบได้แก่การทดสอบเครื่ องอบเพื่อทาการอบแห้ง
ไม้สัก (ไม้แผ่น) จานวน 2,585 kg สาหรับนามาใช้ทาเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ หรื ออุปกรณ์ในการสร้างบ้าน โดย
มีข้ นั ตอนในการทดสอบ เริ่ มต้นจากการทาน้ าร้ อนให้ได้อุณหภูมิ 80OC จากนั้นจึ งปล่อยน้ าร้ อนเข้าสู่
ห้องอบแห้งผ่านแผงคอยล์ร้อนโดยทาการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60OC และควบคุมความชื้ นสัมพัทธ์ของ
อากาศในห้องอบแห้งด้วยการไม่มีการสเปรย์น้ า กาหนดที่ 50% ซึ่ งจะทาการอบแห้งเป็ นเวลานาน 24 hr
จากนั้นจึงลดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในห้องอบแห้งเหลือ 30% อบแห้งจนไม้มีความชื้ นประมาณ 9
– 10 %wb ขั้นตอนสุ ดท้ายจึงทาการเพิ่มอุณหภูมิของห้องอบแห้งเป็ น 70OC และไม่มีการสเปรย์น้ า ทา
การอบแห้งจนไม้มีความชื้นอยูใ่ นช่วง 5 %wb โดยใช้เชื้อเพลิงจากแก๊สหุ งต้มเป็ นเชื้ อเพลิงสาหรับระบบ
ผลิตน้ าร้อน แสดงผลดังตารางที่ 4.7 และลักษณะการลดลงของความชื้นแสดงดังรู ปที่ 4.20 [12]
ตารางที่ 4. 8 ผลการทดสอบการอบแห้งไม้สักโดยใช้เครื่ องลมร้อนแบบวัสดุอยูก่ บั ที่โดยใช้
แก๊สหุ งต้มเป็ นเชื้อเพลิง [12]
เงื่อนไขพิจารณา
ค่า
หน่วย
น้ าหนักของไม้เริ่ มต้น
2,585.4
kg
น้ าหนักของไม้สุดท้าย
2,271.6
kg
ความชื้นเริ่ มต้น
22
%db
ความชื้นสุ ดท้าย
6.4
%db
เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง
125.5
hr
ปริ มาณการใช้แก๊สหุงต้ม
96.6
kgLPG
ค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้ อเพลิงแก๊สหุงต้ม
1,622.88
บาท
พลังงานที่ใช้ในการระเหยน้ า
740.68
MJ
พลังงานที่ให้กบั ระบบผลิตน้ าร้อน
4,047.44
MJ
ความสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะ
13
MJ/kgน้ าระเหย
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ตารางที่ 4. 8 ผลการทดสอบการอบแห้งไม้สักโดยใช้เครื่ องอบลมร้อนแบบวัสดุอยูก่ บั ที่โดยใช้
แก๊สหุ งต้มเป็ นเชื้อเพลิง (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการใช้แก๊ส
0.037
kgLPG/kgไม้สด
ค่าใช้จ่ายในการอบแห้งไม้ (คิดต่อน้ าหนักไม้สด)
0.63
บาท/kgไม้สด
ประสิ ทธิภาพของการอบแห้ง
18.30
%
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รู ปที่ 4. 20 ลักษณะการลดลงของความชื้นของไม้สัก สาหรับการอบแห้งไม้แบบแผ่น
ปริ มาณ 2,585.4 kg เครื่ องลมร้อนแบบวัสดุอยูก่ บั ที่โดยใช้แก๊สหุงต้มเป็ น
เชื้อเพลิง [12]
จากการงานวิจยั ดังกล่าวพบว่า การอบแห้งไม้สักจานวน 2,585 kg ความชื้นเริ่ มต้น 22 %db ให้
เหลือความชื้น 6.3 %db พบว่าใช้เวลาอบแห้ง 125.5 hr ใช้แก๊สหุงต้ม 96.6 kg คิดเป็ นเงิน 1,622.9 บาท
เมื่อคิดเป็ นค่าความสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะ 13 MJ/kgwater
นอกจากนี้ เครื่ องอบแห้งดังกล่าวยังสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การอบแห้งวัสดุทางการเกษตร
อย่างอื่นๆ ได้อีกเช่น การอบแห้งลาไย ใบชา ยาสู บ หรื อไม้เฟอร์ นิเจอร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดตลอดปี
โดยไม่ตอ้ งใช้เชื้อเพลิงอื่นเพิ่มเติม หากแต่ใช้ความร้อนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการเผาไหม้แทน
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4.7 ตัวอย่างรู ปแบบการจัดการการอบแห้ ง
เนื่ องจากในการผลิตไม้แห้งสาหรับใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในระบบผลิตไอน้ านั้นจะต้องมีการจัดการ
การผลิตไม้ให้เพียงพอต่อความต้องการไม้ในรอบ 1 ปี หากมีการจัดการไม้ไม่เหมาะสมอาจส่ งผลให้เกิด
ปั ญหามีเชื้ อเพลิงไม่เพียงพอขึ้นระหว่างการเดินระบบได้ ก่อนที่จะเดินระบบผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจึงควร
ต้องมีการออกแบบ รู ปแบบการดาเนิ นการลดความชื้ นของไม้เชื้ อเพลิงโดยใช้เทคโนโลยีการอบแห้งที่
นาเสนอไปข้างต้น โดยต้องระวังมิให้มีค่าใช้จ่ายจากการลงทุนกับระบบอบแห้งสู งเกินไป และอาจจะมี
การนาเอาแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยลดความชื้นของไม้ คณะผูว้ ิจยั จึงใคร่ ขอนาเสนอตัวอย่างของการจัดการ
การอบแห้งไม้ดงั นี้
จากข้อมูลการทดสอบในหัวข้อที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็ นว่าจะใช้เวลา 9 hr การอบแห้งไม้เพื่อ
ลดความชื้ นจาก 60 %db เหลือ 40 %db ซึ่ งต้องใช้อตั ราความร้อนการอบแห้ง 22.03 kW โดยสามารถ
อบแห้งไม้สดได้ครั้งละ 1,066 kg ได้ผลผลิตเป็ นไม้แห้งในปริ มาณ 967 kg ดังนั้นในหนึ่งวันเครื่ องอบ
แห้งดังกล่าวสามารถอบแห้งได้สูงสุ ด 2 ครั้ง คิดเป็ นปริ มาณไม้แห้งได้ 1,934 kg หรื อ คิดเป็ นปริ มาณไม้
สดได้ 2,132 kg สามารถผลิตไม้แห้งได้ในปริ มาณ 864,400 kg ต่อปี ที่ 40 %db การลดความชื้ นของไม้
เชื้ อเพลิงนั้น ไม่จาเป็ นที่จะต้องพึ่งพาเครื่ องอบแห้งเพียงอย่างเดี ยว แต่สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์
โดยนาไม้เชื้ อเพลิ งมาตากแห้งอีกส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งไม่มีค่าใช้จ่ายของเชื้ อเพลิ งใดเข้ามาเกี่ ยวข้อง อีกทั้งไม่
ต้องลงทุนซื้ อเครื่ องอบมาใช้งาน อย่างไรก็ตามฤดูฝนเป็ นอุ ปสรรคสาคัญในการอบแห้งด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ การพึ่งพาแสงอาทิตย์แต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถทาได้เช่นกัน การอบแห้งจึงถูกใช้งาน
เพื่ อ ลดความชื้ น ไม้ ให้ไ ด้ ป ริ ม าณไม้แ ห้ ง เพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการไม้เ ชื้ อ เพลิ ง ในฤดู ฝ น จึ ง ต้อ ง
ดาเนิ น การอบแห้ง ด้วยเครื่ องอบไม้ ร่ วมกับ การตากแดดแล้วเก็ บ สะสมให้เพี ย งพอ โดยใช้จานวน
เครื่ องอบให้นอ้ ยที่สุด โดยระบบอบแห้งควรถูกใช้ให้เต็มสมรรถนะตลอดทั้งปี
หากพิจารณาตัวอย่าง9 กรณี ที่โรงไฟฟ้ ามีความต้องการใช้ไม้ในอัตรา 7.4 ton / day หากมีการตัด
ไม้จากสวนป่ าอายุ 3 ปี ทุกๆ 3 เดือน ครั้งละ 1 แปลง พบว่าต้องใช้พ้ืนที่เพาะปลูก 12 แปลงๆ ละ 48 ไร่
เพื่อให้มีไม้อายุ 1 ปี ไว้ใช้ตลอดคิดเป็ นพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเท่ากับ 576 ไร่ หากแต่ละไร่ ให้ผลผลิต 14
ton (ดูบทที่ 3) จากการประเมินดังกล่าวจะทาให้ได้ไม้สดในการตัดแต่ละครั้ง 672 ton แสดงดังตารางที่
4.8 ซึ่ งปริ มาณดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งานในการผลิตไอน้ าได้ ถึงแม้ปริ มาณไม้ที่ได้จากการปลูก
เพียงพอต่อความต้องการแล้ว แต่หากต้องการลดความชื้ นของไม้ลงให้เหลื อ 40%db โดยอาศัยการลด
ความชื้ นโดยการตากแดด และใช้เครื่ องอบไม้ขา้ งต้นร่ วมกัน เพื่อให้มีไม้แห้งใช้เป็ นเชื้ อเพลิงตลอดทั้ง
หน้าฝนที่อาจจะมีแดดน้อยไม่เพียงพอต่อการตากแห้งไม้ได้ท้ งั หมด จะต้องมีการวางแผนการอบแห้ง
เชื้อเพลิงที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า
9

ตัวเลขที่ใช้เป็ นตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์จริ งในบทที่ 7 กรณี โรงไฟฟ้ าชุมชนที่ใช้กงั หันไอน้ าที่มีกาลังการผลิตไฟ 50 kWe
และมีการปลูกและจัดการป่ ากระถินยักษ์ที่มีรอบตัดฟัน 3 ปี
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เพื่อให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าสามารถดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ อง หากกาหนดให้ก่อนเดิ นเครื่ อง
ระบบผลิ ตไอน้ า โรงไฟฟ้ าจะต้องเตรี ยมเชื้ อเพลิ งสารองไว้ให้เพียงพอกับการเดิ นเครื่ องอย่างน้อย 3
เดือน ในปริ มาณ 672 tonไม้สด (588 tonไม้แห้ง) เมื่อมีการผลิตไอน้ า ต้องนาไม้สดมาอบแห้งวันละ 2,132 kg
(1,934 kgไม้แห้ง) โดยใน 3 เดือนแรกของปี จะมีเวลาทางานทั้งหมด 90 day ด้วยกาลังของเครื่ องอบจะ
สามารถดาเนินการอบแห้งไม้สด 196 ton และที่เหลือต้องนาไปตากแดด 396 ton ซึ่ งเมื่อรวมกับปริ มาณ
ไม้ที่สารองเอาไว้ต้ งั แต่ตน้ การผลิ ตไอน้ าจะมีเชื้ อเพลิ งที่พอเพียงตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามในช่ วง
เดือนที่ 7 ถึง 9 ซึ่ งอาจเป็ นช่ วงฤดูฝน ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่สามารถนาไม้มาตากแดดได้เต็มที่ หาก
พิจารณาว่าการอบแห้งโดยการตากแดดสามารถทาได้เพียง 200 ton ทาให้ปริ มาณไม้สะสมในช่วงปลาย
เดือนที่ 9 (ท้ายฤดูฝน) มีปริ มาณลดลงเหลือ 90 ton ไม้ส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถลดความชื้ นด้วยแดดทัน
ต้องนามาตากแดดในช่วง 3 เดือนสุ ดท้ายของปี แต่อย่างไรก็ตามหากในช่วง 3 สุ ดท้ายสามารถตากแห้ง
ไม้ที่เหลือมาจาก 3 เดือนก่อนหน้านี้ ได้ (มีจานวนตากทั้งหมด 823 ton) ก็จะช่วยให้มีไม้แห้งทดแทน
ปริ มาณที่ขาดหายไปในฤดูฝน ซึ่ งจะต้องทาการเตรี ยมตัวอย่างลักษณะเช่ นนี้ ไปตลอดทั้งโครงการ ดัง
แสดงรายละเอี ยดดังตารางที่ 4.9 ก็ ส ามารถจะท าให้มีไ ม้เชื้ อเพลิ งพอใช้ตลอดทั้ง ปี ทั้ง นี้ โรงไฟฟ้ า
จะต้องตากไม้เชื้ อเพลิงในฤดูฝนให้ได้อย่างน้อย 200 ton (38 – 39% ของจานวนที่เคยตากได้ในฤดูอื่น)
ด้วย
ตารางที่ 4. 9 ตัวอย่างเงื่อนไขความต้องการพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตไม้ตลอดทั้งปี โดยอายุของไม้
สาหรับใช้งาน 3 ปี และทาการตัดไม้ทุก 3 เดือนต่อครั้ง
เงื่อนไขสาหรับความต้องการ
ค่า
หน่วย
จานวนแปลงเพาะปลูก
12
แปลง
พื้นที่เพาะปลูกต่อแปลง
48
ไร่ ต่อแปลง
ปริ มาณผลผลิตต่อไร่
14
Ton
ผลผลิตไม้ท้ งั หมดต่อ 3 เดือน
672
Ton
จานวนพื้นที่ท้ งั หมด
576
ไร่
ปริ มาณการใช้งานต่อวัน
7.4
Ton
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ตารางที่ 4.10 การจัดการการแปรรู ปไม้สาหรับใช้เป็ นเชื้อเพลิง โดยอายุของไม้สาหรับใช้งาน 3 ปี
และทาการตัดไม้ทุก 3 เดือนต่อครั้ง
เดือนที่

วัน

10 ถึง 12
1 ถึง 3
4 ถึง 6
7 ถึง 9*
10 ถึง 12

92
90
91
92
61

*

ผลผลิต
อบแห้ง
(ton/ 3 เดือน) (ton/ 3 เดือน)
672
672
672
672
672

196
192
194
196
130

ตากแดด
(ton/ 3 เดือน)
476
480
478
200
876

ปริ มาณไม้สด
สารอง (ton/ 3
เดือน)
0
0
0
334
0

ปริ มาณใช้งาน
(ton/ 3 เดือน)
0
666
673
681
451

ปริ มาณไม้
แห้งสารอง
(ton)
588
510
425
90
812

ฤดูฝน

จากการศึกษาจะเห็ นได้ว่าการอบแห้งไล่ความชื้ นของไม้น้ นั มีความจาเป็ น เพื่อเป็ นการเพิ่มค่า
ความร้อนให้กบั ไม้ โดยในการลดความชื้ นไม้จาเป็ นจะต้องอบแห้งให้เหลือความชื้ นต่า จากข้อมูลที่ได้
ศึกษามาจะเห็นว่าที่ความชื้นของไม้ 40 %db นั้นเหมาะสมสาหรับการนามาใช้เป็ นเชื้ อเพลิง เนื่ องจากใช้
เวลาอบแห้ง ที่ ส้ ั นและสิ้ นเปลื องพลัง งานที่ น้อย และในการอบแห้งไม้นอกจากการอบแห้งด้วยโรง
อบแห้งที่สร้างขึ้นแล้ว การตากแดดจึงเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ควรจะทาควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะสามารถผลิตไม้
แห้งสาหรับใช้งานได้เพียงพอตลอดทั้งปี และลดต้นทุนสาหรับการอบแห้ง ดังนั้นจากข้อมูลที่ได้ศึกษา
มาข้างต้น จะเห็นว่า การอบแห้งด้วยโรงอบไม้ที่สร้างขึ้นสามารถอบแห้งไม้ได้ครั้งละ 1,066 kg และ
สามารถผลิตไม้แห้งได้ 967 kg โดยใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 9 hr และการตากแดดจะใช้เวลา
ประมาณ 20 hr ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว สาหรับการลดความชื้ นของไม้จาก 60 %db ให้เหลือ 40
%db โดยที่การจัดการการผลิตไม้น้ นั จะทาการอบแห้งด้วยโรงอบไม้วนั ละ 2 ครั้ง สามารถผลิตไม้แห้ง
วันละประมาณ 1,934 kg / day และที่เหลื อจะนามาตากแดด โดยในระหว่างนี้ ไม้บางส่ วนจะมีการ
นามาใช้งานตลอด ส่ วนไม้ที่เหลื อจะนามาเก็บสารองไว้ใช้ในช่ วงฤดูฝน แสดงดังตารางที่ 4.9 จะ
สามารถมีไม้ไว้ใช้งานตลอดทั้งปี
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บทที่ 5
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากไม้ โตเร็ว
จากข้อมู ล ที่ ไ ด้นาเสนอในบทที่ ผ่า นมาไม้โตเร็ ว จัด เป็ นเชื้ อเพลิ งทางเลื อกอี ก ชนิ ดหนึ่ งที่ มี
ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ าทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิ ล ซึ่งเทคโนโลยีในการแปรรู ปพลังงานเพื่อนามาผลิต
ไฟฟ้ าโดยอาศัยไม้โตเร็ วมีดว้ ยกันหลายลักษณะ แต่ในที่น้ ี คณะผูว้ ิจยั ขอนาเสนอสองเทคโนโลยีหลักที่
ไม่ ซับ ซ้อนมากนักและหาได้จากผูผ้ ลิ ตในท้องตลาด โดยบางเทคโนโลยีสามารถหาได้ในประเทศ
กล่ าวคือ เทคโนโลยีการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าที่ตอ้ งอาศัย การเผาไหม้ไม้โตเร็ วในเตาเผาไหม้ เพื่อให้ได้
ความร้อน เพื่อผลิตไอน้ าความดันสู งเดินเครื่ องกังหันไอน้ าที่สามารถผลิตไฟฟ้ าเพื่อการอุปโภคได้ และ
เทคโนโลยีในการเปลี่ยนรู ปพลังงานเคมีของไม้เชื้ อเพลิง โดยอาศัยการผลิตแก๊สเชื้ อเพลิ งจากไม้โตเร็ ว
(Producer Gas) ด้วยเทคนิ คแก๊สซิ ฟิเคชัน (Gasification) ก่อนจะนาไปเผาไหม้ในเครื่ องยนต์สันดาป
ภายในที่ต่ออยูก่ บั เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า รายละเอียดโดยสังเขปของแต่ละเทคโนโลยี จะถูกรายงานในบทนี้
ดังนี้
5.1 การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ กงั หันไอนา้
ระบบผลิ ตไฟฟ้ าโดยใช้กงั หันไอน้ า เป็ นระบบที่มีใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ซึ่ งระบบจะมี ความ
ร้อนเหลือใช้ อันอาจนามาใช้ประโยชน์ให้กบั กระบวนการผลิ ตอื่นๆ ในลักษณะของระบบกาลังความ
ร้อนร่ วม (Combined Heat and Power: CHP) ได้ ซึ่งระบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 รู ปแบบและการทางานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังความร้ อน
โรงไฟฟ้ าพลัง ความร้ อ น เป็ นเสมื อ นหนึ่ ง ตัว กลางในการเปลี่ ย นรู ป พลัง งานใน
เชื้อเพลิงให้กลายเป็ นพลังงานไฟฟ้ า หลักการทางานของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนอาศัยหลักการ
ของกลจักรความร้อน (Heat Engine) ซึ่ งเป็ นหลักการของการถ่ายเทความร้ อนจากแหล่งที่มี
อุณหภูมิสูง ไปสู่ แหล่งที่มีอุณหภูมิต่ากว่า และอาศัยอุปกรณ์กงั หันไอน้ าในการผลิตกาลังไฟฟ้ า
ออกมา การทางานของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อ น ในรู ปแบบพื้นฐานจะทางานภายใต้วฏั จักร
แรนคิน (Rankine) ซึ่งสามารถแสดงแผนภูมิการทางานพร้อมอุปกรณ์หลักได้ในรู ปที่ 5.1
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รู ปที่ 5. 1 วัฏจักรแรนคินของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน
อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนประเภทนี้ ได้แก่ หม้อไอน้ า (Boiler) กังหัน
ไอน้ า (Steam Turbine) เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า (Generator) เครื่ องควบแน่น (Condenser) และ ปั๊ ม
น้ าป้ อน (Boiler Feed Pump) ในการทางานของโรงไฟฟ้ าประเภทนี้ หม้อไอน้ าจะผลิตไอน้ า
แห้งที่ความดันและอุณหภูมิสูง (Superheated Steam) โดยอาศัยความร้อนจากการเผาไหม้ของ
เชื้ อเพลิ งภายในเตา ไอน้ าดังกล่าวจะไหลผ่านกังหันไอน้ า ส่ งผลให้กงั หันไอน้ าเคลื่ อนที่ดว้ ย
ความเร็ วรอบค่าหนึ่ ง และเนื่ องจากว่าเพลาของกังหันไอน้ าต่อเชื่ อมกับเพลาของเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้ า ดังนั้นกระบวนการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจึ งเกิ ดขึ้ น โดยกระแสไฟฟ้ าที่ผลิ ตได้จะส่ งเข้าสู่
ระบบจ่ายไฟฟ้ าไอน้ าที่ ออกจากกังหันจะมี ความดันและอุ ณหภูมิลดลง และไหลเข้าสู่ เครื่ อง
ควบแน่ น โดยกระบวนการควบแน่ นของไอน้ าจะเกิ ดขึ้นภายในเครื่ องควบแน่ น หลังจากนั้น
น้ าที่ผา่ นกระบวนการควบแน่นแล้วจะถูกเพิ่มระดับความดันโดยปั๊ มน้ าป้ อน และไหลเข้าสู่ หม้อ
ไอน้ าเพื่อรับความร้อนและดาเนิ นวัฏจักรต่อไป โดยปกติแล้ว การผลิตไฟฟ้ าภายใต้วฏั จักร
แรนคินประสิ ทธิ ภาพของระบบจะค่อนข้างต่า แต่เนื่องจากมีอุปกรณ์นอ้ ย และการเดินเครื่ องไม่
ยุง่ ยากมากนัก ดังนั้นจึงนิ ยมใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ าในกรณี ที่กาลังไฟฟ้ าต่ า (โดยปกติไม่เกิ น 10
MW) อย่างไรก็ตามในกรณี ที่ตอ้ งการเพิ่มกาลังการผลิ ตไฟฟ้ า จาเป็ นต้องเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบ รวมทั้งขนาดของอุปกรณ์หลักเช่น หม้อไอน้ า หรื อกังหันไอน้ าต้องมีขนาดใหญ่ข้ ึน
โดยวัฏจักรการทางานของโรงไฟฟ้ าจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยต้องมีการปรับปรุ งวัฏ
จักรการท างานและเพิ่ม อุ ปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพของระบบในการใช้ค วามร้ อนขึ้ นอี ก
ลัก ษณะของวัฏจัก รที่ นิย มใช้ง านกันคื อ วัฏ จัก รรี ฮีต (Reheat) และวัฏจัก รรี เจนเนอเรที ฟ
(Regenerative)
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รู ปที่ 5. 2 วัฏจักรรี ฮีตของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน
รู ปที่ 5.2 แสดงหลักการทางานของวัฏจักรรี ฮีตซึ่ งมีความคล้ายคลึงกับวัฏจักร แรนคิน
คือไอน้ าจากหม้อไอน้ าที่มีความดันและอุ ณหภูมิสูง จะไหลเข้าสู่ กงั หันไอน้ าชุ ดที่ 1 เพื่อใช้
ขับเคลื่อนเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า หลังจากนั้นไอน้ าที่ไหลออกจากกังหันชุ ดที่ 1 ซึ่ งมีอุณหภูมิและ
ความดันลดลง จะไหลเข้าสู่ หม้อไอน้ าเพื่อรับความร้อนอีกครั้งหนึ่ง ส่ งผลให้อุณหภูมิของไอน้ า
เพิ่มสู งขึ้น และไหลเข้าสู่ กงั หันไอน้ าชุ ดที่ 2 โดยกังหันไอน้ าทั้งสองชุ ดจะต่อเข้ากับเครื่ อง
กาเนิ ดไฟฟ้ า เพื่อผลิ ตไฟฟ้ าต่อไป หลังจากนั้นไอน้ าจะไหลเข้าสู่ เครื่ องควบแน่ น และน้ าที่ได้
จากเครื่ องควบแน่นจะถูกเพิ่มความดันโดยปั๊ มน้ าป้ อน และไหลเข้าสู่ หม้อไอน้ าต่อไป
วัฏจักรรี เจนเนอเรทีฟ เป็ นวัฎจักรความร้อนอีกประเภทหนึ่ ง ซึ่ งมีหลักการทางานคือ
ไอน้ าที่ขบั เคลื่ อนกังหันไอน้ าส่ วนหนึ่ งจะถูกดึ งออกมาจากตัวกังหันไอน้ า โดยไอน้ านี้ จะให้
สาหรับการอุ่นน้ าป้ อนหม้อไอน้ า ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของโรงไฟฟ้ าดียิ่งขึ้น วัฏจักรประเภท
นี้มีหลักการทางานดังรู ปที่ 5.3 ในการอุ่นน้ าป้ อน จะมี 2 วิธีคือ วิธีแรกเป็ นการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนระหว่างน้ าป้ อนกับไอน้ าผ่านเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน
นี้ เรี ยกว่าเครื่ องอุ่นน้ าป้ อน (Feed Water Heater) น้ าป้ อนที่ไหลเข้าสู่ เครื่ องแลกเปลี่ยนความ
ร้อนดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ในขณะเดียวกันไอน้ าที่มาถ่ายเทความร้อนให้กบั น้ า จะเกิดการ
ควบแน่ นและไหลกลับเข้าสู่ เครื่ องควบแน่ นต่อไป เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนอีกประเภท
หนึ่ง อาศัยการผสมกันของน้ าป้ อนและไอน้ าที่ดึงออกจากกังหันไอน้ า เครื่ องแลกเปลี่ยนความ
ร้อนประเภทนี้ เรี ยกว่า ดีแอเรเตอร์ (Deaerator) ซึ่ งอุปกรณ์น้ ี นอกจากจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิของ
น้ าป้ อนให้สูงมากขึ้นแล้ว ยังช่วยกาจัดแก๊สต่างๆ ที่ละลายในน้ าป้ อนออกไปด้วย
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รู ปที่ 5. 3 วัฏจักรรี เจนเนอเรทีฟ ของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน
โดยปกติแล้ว โรงไฟฟ้ าที่ทางานภายใต้วฏั จักรรี เจนเนอเรทีฟ จะประกอบด้วยเครื่ อง
แลกเปลี่ยนความร้อนทั้งสองประเภทข้างต้น
อนึ่ งในกรณี ที่โรงไฟฟ้ ามีขนาดใหญ่มากๆ เช่นกาลังการผลิตไฟฟ้ ามากกว่า 100 MW
วัฏจักรการทางานจะเป็ นการผสมผสานกันระหว่างวัฏจักรรี ฮีต และวัฏจักรรี เจนเนอเรทีฟคือ
โรงไฟฟ้ าประเภทนี้ จะประกอบด้วยเครื่ องกังหันไอน้ าประมาณ 3 ชุ ด คือกังหันไอน้ าความดัน
สู ง (High Pressure Turbine; HP) กังหันไอน้ าความดันปานกลาง (Intermediate Pressure
Turbine; IP) และกังหันไอน้ าความดันต่า (Low Pressure Turbine; LP) และเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้ อนหลายๆ ชุ ด โดยตัวอย่างของหลักการทางานของโรงไฟฟ้ าประเภทนี้ แสดงดังรู ปที่
5.4
ในการทางาน ไอน้ าจากหม้อไอน้ าที่มีความดันและอุณหภูมิสูง จะไหลเข้าสู่ กงั หันไอ
น้ าความดันสู ง และไอน้ าความดันต่าที่ไหลออกมาจากกังหัน จะไหลย้อนกลับไปยังหม้อไอน้ า
เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ และไหลเข้าสู่ กงั หันไอน้ าความดันปานกลาง หลังจากนั้นไอน้ าจากกังหัน
ความดันปานกลางจะไหลเข้าสู่ กงั หันไอน้ าความดันต่าต่อไป
ในขณะเดียวกันจะมีการระบาย (Trap) ไอน้ าบางส่ วนออกจากกังหันความดันสู ง และ
กัง หันความดันปานกลาง เพื่ อใช้อุ่นน้ า ป้ อนที่ เครื่ องแลกเปลี่ ย นความร้ อนต่ า งๆ ในระบบ
โรงไฟฟ้ าพลัง ความร้ อ นที่ ท างานภายใต้ก ารผสมผสานกัน ของวัฏ จัก รต่ า งๆ จะให้ ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพที่สูงกว่าโรงไฟฟ้ าที่ทางานภายใต้วฏั จักรใดวัฏจักรหนึ่ง
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รู ปที่ 5. 4 ระบบการทางานของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนขนาดใหญ่
5.1.2 การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนโดยใช้ หม้ อไอนา้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
เนื่ องจากว่า ระบบผลิ ตไอน้ าที่ออกแบบมีขนาดเล็ก ดังนั้นรู ปแบบของโรงไฟฟ้ าพลัง
ความร้อนที่เหมาะสม จะทางานภายใต้วฏั จักรแรนคินเพียงอย่างเดี ยว ดังรู ปที่ 5.1 ขนาดของ
หม้อไอน้ าที่ออกแบบ มีขนาดดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5. 1 ขนาดต่างๆ ที่สาคัญของหม้อไอน้ าที่พฒั นาขึ้น
รายการ
ขนาด
กาลังแรงม้าของหม้อไอน้ า
32 HP
แรงดันใช้งาน
22 bar g
กาลังการผลิตไอน้ า
500 kg/hr
อุณหภูมิไอน้ า
220 C
ในการออกแบบ กาหนดให้กงั หันไอน้ าแบบความดันแบคเพรชเชอร์ (Back
Pressure Turbine) ซึ่ งเป็ นกังหันไอน้ าขนาดเล็ก ต่อพ่วงกับเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า กังหัน
ไอน้ าประเภทนี้ มีความดันของไอน้ าที่ออกจากกังหันประมาณ 175 kPa ซึ่ งสู งกว่า
กังหันไอน้ าแบบควบแน่ น (Condensing Turbine) ซึ่ งมีความดันของไอน้ าออกจาก
กังหันต่ากว่าบรรยากาศ รวมทั้งมีประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้ อนสู งกว่าแบบกังหันไอน้ า
แบบความดันโต้ แต่อย่างไรก็ตามกังหันไอน้ าแบบควบแน่น มีขนาดตั้งแต่ 1 เมกะวัตต์
เป็ นต้นไป ซึ่ งไม่เหมาะกับงานวิจยั นี้
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สภาวะการทางานของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนที่ออกแบบแสดงดังรู ปที่ 5.5
และรู ปที่ 5.6 แสดงกระบวนการที่เกิดขึ้นบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
เอนโทรปี (Entropy) ของไอน้ า
2.3 MPa, 220 C, 0.139 kg/s
3
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รู ปที่ 5. 5 สภาวะการทางานของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนที่ออกแบบ

T
2.3 MPa

3

2

1

175 kPa
4

s

รู ปที่ 5. 6 วัฏจักรของการผลิตไฟฟ้ าบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ
และ เอนโทรปี ของไอน้ า
ในส่ วนของประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนของระบบที่ได้ออกแบบสามารถคานวณได้จาก
ความสัมพันธ์ในสมการที่ 5.1 และหาค่าความสัมพันธ์ในส่ วนของกาลังงานที่ได้ และอัตราการ
ถ่ายเทความร้อนในแต่ละอุปกรณ์ได้ในสมการที่ 5.2 – 5.6 ตามข้อมูลที่สาคัญดังรู ปที่ 5.5 และ
5.6
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Wt  W p

(5.1)

Qb

 s h3  h4 
Wt  m

(5.2)

 s h4  h1 
Qc  m

(5.3)

 s v1 P2  P1 
Wp  m

(5.4)

h2  h1 

Wp

(5.5)

m s

 s h3  h2 
Qb  m

(5.6)

โดยที่
Wt
Wp

m s
Qc

Qb

h1
h2
h3
h4
v1

P1
P2

=
=
=
=
=
=

กาลังงานที่ได้จากกังหันไอน้ า (kW)
กาลังงานที่ใช้ขบั เคลื่อนปั๊ ม (kW)
อัตราการไหลเชิงมวลของไอน้ า (kg/s)
อัตราการถ่ายเทความร้อนที่คอนเดนเซอร์ (kW)
อัตราการถ่ายเทความร้อนที่หม้อไอน้ า(kW)
เอนทัลปี ของไอน้ าด้านเข้าปั๊ ม (kJ/kg)

=
=
=
=
=
=

เอนทัลปี ของไอน้ าด้านเข้าชุดกาเนิดไอน้ า (kJ/kg)
เอนทัลปี ของไอน้ าด้านเข้ากังหัน (kJ/kg)
เอนทัลปี ของไอน้ าด้านออกจากกังหัน (kJ/kg)
ปริ มาตรจาเพาะของน้ าก่อนเข้าปั๊ ม (m3/kg)
ความดันของน้ าก่อนเข้าปั๊ ม (kPa)
ความดันของน้ าออกจากปั๊ ม (kPa)

เมื่อดาเนิ นการหาค่าความสัมพันธ์พบว่าสมรรถนะของโรงฟ้ าพลังงานความ
ร้อนที่ได้ออกแบบ ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ ยนความร้ อนเป็ นกาลังงาน
ของกังหันไอน้ าขนาดเล็กที่ได้พิจารณามีค่าน้อยไม่เกิน 20% ซึ่ งกาลังการผลิตไฟฟ้ า
ของระบบที่เหมาะสมประมาณ 50 kW ถือได้วา่ เป็ นขนาดของกังหันไอน้ าขนาดเล็กที่
มีจาหน่ายในปั จจุบนั โดยประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยรวมไม่เกิน 10%
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5.1.3 ระบบผลิตไฟฟ้าร่ วมกับการใช้ ประโยชน์ จากไอนา้ ในกระบวนการผลิตอืน่ ๆ
(Cogeneration System)
เนื่องจากว่า ประสิ ทธิ ภาพของโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กที่ออกแบบค่อนข้างต่า ดังนั้นควรหา
วิธีการเพิ่มสมรรถนะของระบบให้สูงขึ้น หนทางหนึ่ งคื อการใช้ประโยชน์จากไอน้ าสาหรั บ
กระบวนการผลิ ต อื่ น ๆ ตัว อย่ า งของการใช้ ป ระโยชน์ จ ากไอน้ า ในกระบวนการผลิ ต มี
ดังต่อไปนี้
 การนาความร้ อนทิง้ จากคอนเดนเซอร์ มาใช้ ในกระบวนการอบแห้ งลาไย
เนื่ อ งจากว่า ในเขตภาคเหนื อ ของประเทศมี ผ ลิ ต ผลทางการเกษตรมากมาย และ
เกษตรกรนิยมนามาแปรรู ปโดยกระบวนการอบแห้ง เช่น ลาไย ลิ้นจี่ พริ ก ยาสู บ เป็ นต้น การ
อบแห้งผลิตผลทางการเกษตรต่างๆให้พลังงานค่อนข้างมาก โดยพลังงานความร้ อนที่ใช้ส่วน
ใหญ่มาจาก การเผาไหม้ของน้ ามันเชื้อเพลิง และแก๊สปิ โตรเลียมเหลว
งานวิจยั นี้ ได้เสนอตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากไอน้ า ในกระบวนการอบแห้ง
ลาไย ซึ่ งจากการศึ ก ษาของ อติ พ งศ์ และคณะ [1] พบว่า การอบแห้ง ล าไยทั้ง ผล มี ตน้ ทุ น
พลังงานจากแก๊สปิ โตรเลียมเหลว 1.67 บาท/kg ลาไยสด โดยอุณหภูมิของอากาศร้อนที่ใช้
อบแห้งลาไยคือ 80 ºC ปริ มาณลมร้อนเฉลี่ยที่ใช้ 0.000375 kg/s /kg ลาไยสด
ในกรณี ที่เปลี่ ยนแหล่ งพลังงานความร้ อนจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิ งเป็ นพลังงาน
จากไอน้ า แสดงดังรู ปที่ 5.7 ซึ่ งมีหลักการทางานคื อ จะใช้ พัดลม(Blower) ส่ งอากาศไปรั บ
ความร้อนที่คอนเดนเซอร์ เพื่อผลิตอากาศร้อนที่อุณหภูมิ 80 ºC ใช้ในเตาอบลาไย โดยในที่น้ ี จะ
คานวณปริ มาณอากาศร้อนที่ผลิตได้ ประสิ ทธิผลของคอนเดนเซอร์ และปริ มาณลาไยที่สามารถ
อบได้ท้ งั หมด ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3 MPa, 220 C, 0.139 kg/s
3
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รู ปที่ 5. 7 การใช้ประโยชน์จากความร้อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์สาหรับกระบวนการ
อบแห้ง
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จากการออกแบบระบบการนาความร้ อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์ มาใช้ในกระบวนการ
อบแห้งดังรู ปที่ 5.7 สามารถศึกษาถึงความสามารถในระบบอบแห้ง ลาไยและหาประมาณลาไย
ที่จะใช้อบให้เหมาะสมกับห้องอบที่ได้ทาการออกแบบ จากข้อมูลของอัตราการไหลของอากาศ
ร้อนที่ผลิตได้ ซึ่งหาความสัมพันธ์ได้ดงั สมการที่ 5.7 และข้อมูลปริ มาณอากาศร้อนต่อกิโลกรัม
ของการอบแห้งลาไย สามารถคานวณปริ มาณลาไยที่อบแห้ง ได้มากที่สุด ซึ่ งจะให้ค่าเท่ากับ
13813 kg
m a 

Qc
Cp a Tao  Tai 

(5.7)

โดยที่
=
=

อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s)
Cp a
ค่าความจุความร้อนจาเพาะของอากาศ
(kJ/kgºC)
=
อุณหภูมิอากาศขาเข้าคอนเดนเซอร์ (ºC)
Tai
=
อุณหภูมิอากาศขาออกจากคอนเดนเซอร์
Tao
(ºC)
และให้ค่าประสิ ทธิ ผลของคอนเดนเซอร์ มีค่าเท่ากับ 58.14% จากการคานวณโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ในสมการที่ 5.8
m a



Tao  Tai
Tc  Tai

(5.8)

โดยที่
=
ประสิ ทธิผลของคอนเดนเซอร์
=
อุณหภูมิอิ่มตัวของไอน้ าที่คอนเดนเซอร์ (ºC)
Tc
จากผลการคานวณดังกล่าว เมื่อดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้งานระบบใน
1 ปี ที่ กาหนดให้ใ ช้เวลาในการอบลาไยประมาณ 60 วัน โดยการอบแห้ง แต่ ละครั้ ง ใช้เวลา
ประมาณ 2 วัน นัน่ คือ สามารถอบแห้งได้ 30 ครั้ง ดังนั้น ปริ มาณลาไยอบแห้งที่สามารถผลิตได้
ในแต่ละปี คือ 414,390 kg ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา 1 ปี ของการใช้งานระบบอบแห้ง
ที่ ใช้ความร้ อนทิ้งเป็ นแหล่ งความร้ อนหลักในกระบวนการ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้า น
เชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม(LPG) ซึ่ งเป็ นเชื้ อเพลิงพื้นฐานในกระบวนการได้ เท่ากับ 692,031.30 บาท
เมื่ อคิ ดเที ย บกับ ข้อมู ล ด้า นการอบที่ มี ค่ า ใช้จ่า ยด้า นเชื้ อเพลิ ง แก๊ ส หุ งต้ม เท่ า กับ 1.67 บาท/
กิโลกรัมลาไย นอกจากกระบวนศึกษาในการนาความร้อนทิ้งมาใช้ในระบบอบแห้งลาไยซึ่ ง
เป็ นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลักของทางภาคเหนือแล้วยังมีขอ้ เสนอแนะอื่นๆ ของการนาเอา
ความร้อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์ มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตอื่นๆ อาทิ
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 การนาความร้ อนทิง้ จากคอนเดนเซอร์ มาใช้ ในกระบวนการอบไม้
การทาสวนป่ าของไม้เศรษฐกิจ เป็ นอาชีพที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในปั จจุบนั
ทั้งนี้ เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ากว่าการเพาะปลูกพืชชนิ ดอื่นๆ ผลิ ตภัณฑ์ไม้จาก
สวนป่ าเศรษฐกิ จได้ถูกนามาแปรรู ปเป็ นเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ต่างๆ มากมาย รวมทั้งการนามา
สร้างบ้านพักอาศัย เป็ นต้น ไม้จากสวนป่ า เมื่อผ่านกระบวนการแปรรู ปเป็ นแผ่นแล้ว จาเป็ น
อย่างยิ่งที่ จะต้องนามาผ่านกระบวนการอบไล่ความชื้ นก่อน มิฉะนั้นแล้วอาจมีการบิดเสี ยรู ป
ของไม้ในภายหลังได้
การอบแห้งไม้ เป็ นอีกกระบวนการหนึ่ งที่ตอ้ งใช้พลังงานอย่างมาก จากการศึกษาของ
ทนงเกียรติ และคณะ [2] พบว่า การอบแห้งไม้สักต้องใช้พลังงานเชื้ อเพลิงจากแก๊สปิ โตรเลียม
เหลว ประมาณ 1.57 MJ/kg ของไม้ การนาเอาความร้ อนทิ้ ง จากระบบคอนเดนเซอร์ ข อง
โรงไฟฟ้ าที่ ออกแบบขึ้ น มาใช้ใ นกระบวนการอบแห้ง ไม้ เป็ นอี กวิธีหนึ่ งที่ น่าสนใจ เพราะ
นอกจากจะเป็ นการใช้ประโยชน์จากแหล่งความร้อนทิ้งที่อยูแ่ ล้ว ยังเป็ นการลดการใช้พลังงาน
จากปิ โตรเลียมอีกหนทางหนึ่ง
การศึกษาความเหมาะสมของการนาเอาความร้ อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์ ที่ได้ออกแบบ
ซึ่ งมีปริ มาณความร้อนทิ้งเท่ากับ 260.3 kW มาใช้ในโรงอบไม้ โดยโรงอบไม้ที่ศึกษา เป็ นโรง
อบไม้ขนาดเล็กที่ได้จากการศึกษาของ ทนงเกียรติ และคณะ [2] โดยมีขอ้ มูลที่สาคัญดังตารางที่
5.3 ดังนี้
ตารางที่ 5. 2 ข้อมูลที่สาคัญของโรงอบไม้ขนาดเล็ก [2]
รายการ
แหล่งพลังงานความร้อน
ปริ มาณพลังงานความร้อนที่ใช้
ตัวกลางในการส่ งความร้อน
อุณหภูมิน้ าร้อน
อัตราการไหลของน้ าร้อน
ปริ มาณไม้ที่อบแต่ละครั้ง (โดยประมาณ)
ระยะเวลาที่ใช้อบ
ชนิดของไม้ที่อบ
ราคาเชื้อเพลิง
ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้

ขนาด
แก๊สปิ โตรเลียมเหลว
1.5655 MJ/kg wood
น้ าร้อน
80 C
8 l/min (0.133 kg/s)
2,600 kg
125 hr
ไม้สัก
0.6277 Baht/kg wood
0.0374 kg gas/kg wood
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จากข้อมูลที่สาคัญในตารางที่ 5.3 สามารถคานวณหาค่าอัตราการใช้พลังงานความร้อน
ของเตาอบไม้ ซึ่ งจะให้ค่าเท่ากับ 9 kW และเมื่อสมมุติให้ ประสิ ทธิ ภาพการส่ งถ่ายความร้อน
จากคอนเดนเซอร์ มายังห้องอบไม้มีค่าประมาณ 80% ความร้ อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์ สามารถ
นามาใช้ป้อนให้โรงอบไม้ได้เท่ากับ 23 โรง คิดเป็ นปริ มาณไม้ที่สามารถอบได้ท้ งั สิ้ น 59,800 kg
และประหยัดเชื้ อเพลิ งทั้งสิ้ น 2,236.52 kg คิดเป็ นจานวนเงิ นที่ประหยัดได้เท่ากับ 37,536.46
บาทต่อการอบแห้งไม้ 1 ครั้ง
2.3 MPa, 220 C, 0.139 kg/s
3

TURBINE
BOILER

175 kPa, sat vapor

GENERATOR

WOOD DRYING
MACHINE

4

CONDENSER

80 C
Water

2.3 MPa

Air

Sat Water

2

1

BOILER FEED PUMP

PUMP

STORAGE TANK

รู ปที่ 5. 8 กระบวนการนาความร้อนทิง้ ที่คอนเดนเซอร์ มาใช้ในโรงอบไม้
5.2 รู ปแบบกระบวนการผลิตแก๊ สเชื้อเพลิงจากชี วมวลโดยกระบวนการเคมีความร้ อน
นอกจากการศึกษาการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้กงั หันไอน้ า (Steam Turbine) เป็ นระบบการผลิตไฟฟ้ า
พลังความร้อน (Thermal Power Plant) แล้วปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าในอีก
รู ปแบบหนึ่ง โดยอาศัยหลักการการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทชี วมวลในที่จากัดปริ มาณอากาศ ทาให้เกิด
การเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Combustion) หรื อที่เรี ยกว่า แก๊สซิ ฟิเคชัน (Gasification) ด้วย
การเปลี่ ยนเชื้ อเพลิ งแข็งให้กลายเป็ นแก๊ส เชื้ อเพลิ งก่ อน จากนั้นจึ งนาแก๊สที่ผลิ ตได้ใ ช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง
โดยตรงในเครื่ องยนต์สันดาปภายในเพื่อผลิ ตไฟฟ้ าแทนการใช้เชื้ อเพลิงจากฟอสซิ ล โดยระบบได้รับ
การพัฒนาให้มีขนาดตั้งแต่ 5 kW ถึง 1.2 MW มีประสิ ทธิ ภาพการผลิตแก๊สสู งถึงประมาณ 80% และมี
อัตราการสิ้ นเปลื องเชื้ อเพลิ งประเภทชี วมวลอยูใ่ นระหว่าง 1.2 ถึง 2.0 kg/kW-hr การผลิตไฟฟ้ าด้วย
ระบบแก๊สซิฟิเคชัน เป็ นระบบที่มีขนาดเล็กสามารถที่จะพัฒนาใช้ในชุมชนที่มีเศษวัสดุเหลือใช้ประเภท
ชีวมวลได้ จึงควรมีการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็ นต้นแบบสาธิ ต และส่ งเสริ มให้มี
การใช้ ง านอย่า งแพร่ ห ลาย ซึ่ งจะสามารถช่ ว ยลดการใช้เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้า น
สิ่ งแวดล้อม และเป็ นการช่วยอนุรักษ์พลังงานของประเทศอีกด้วย
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แก๊สชี วมวลได้จากการเผาไหม้เชื้ อเพลิ งแข็งในที่ซ่ ึ งมี ปริ มาณออกซิ เจนจากัด เชื้ อเพลิ งแข็ง
ได้แก่ ไม้ ถ่ า นหิ น แกลบ ขี้ เ ลื่ อ ย หรื อ วัส ดุ เหลื อใช้ท างการเกษตร แก๊ ส ชี วมวลที่ ผ ลิ ต ได้จ ะมี
ส่ วนประกอบส่ วนใหญ่เป็ น คาร์ บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน ในกระบวนการเกิดแก๊สชี ว
มวลภายในเตาเผา สามารถแบ่งโซนการเกิดแก๊สตามปฏิกิริยาทางเคมีและความแตกต่างของอุณหภูมิได้
เป็ น 4 โซน ดังนี้
 โซนที่ 1 โซนการเผาไหม้ (Combustion หรือ Oxidation Zone)
อากาศจะถู ก ส่ ง เข้า มาในโซนนี้ ซึ่ งเป็ นต าแหน่ ง ที่ อ ากาศและเชื้ อ เพลิ ง สั ม ผัส กัน
เกิ ดปฏิ กิ ริยาทางเคมี ระหว่างแก๊ส ออกซิ เจนในอากาศกับคาร์ บอนและไฮโดรเจน ซึ่ งอยู่ใ น
เชื้ อเพลิงผลของปฏิกิริยาดังกล่าวก่อให้เกิดแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์และน้ า ดังสมการที่ 5.9
และ 5.10
C +
2H2 +

O2
O2

CO2
2H2O

(5.9)
(5.10)

ปฏิกิริยาในสมการที่ 5.9 และ 5.10 เป็ นปฏิกิริยาคายความร้อนและความร้อนที่เกิดขึ้นนี้ จะ
ถูกนาไปใช้ในปฏิกิริยาดูดความร้อนในโซนก่อเกิดแก๊ส และโซนผลิตถ่าน ในที่น้ ี อุณหภูมิใน
โซน การเผาไหม้ จะมีค่าระหว่าง 1,100 – 1,500 °C
 โซนที่ 2 โซนปฎิกริ ิยาก่อเกิดแก๊ส (Reduction Zone )
แก๊สร้ อนที่ผ่านจากระบวนการแรกจะไหลผ่านมายังโซนก่อเกิ ดแก๊ส ซึ่ งมีปฏิ กิริยา
รี ดัก ชั่น (Reduction) อุ ณหภู มิ โ ซนนี้ จะมี ค่ า ระหว่า ง 500 – 900 °C ในโซนนี้ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงแก๊สบางส่ วนที่เผาไหม้ไม่ได้ ซึ่ งก็คือ แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์และน้ า ในโซน
การเผาไหม้ให้กลายเป็ นแก๊สที่สามารถเผาไหม้ได้ โดยที่ แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์และไอน้ าที่
เกิดขึ้นจะไหลผ่านคาร์ บอนที่กาลังลุ กไหม้อยู่ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาได้แก๊สคาร์ บอนมอนอกไซด์
และไฮโดรเจน ดังสมการที่ 5.11 – 5.15
C
C
C
CO
C

+ CO2
+ H2O
+ H2O
+ H2O
+ 2H2

2CO
CO + H2
CO2 + 2H2
CO2 + H2
CH4

(5.11)
(5.12)
(5.13)
(5.14)
(5.15)
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ปฏิ กิริยาในสมการที่ 5.12 เรี ยกว่า ปฏิ กิริยาบาร์ ดวั ร์ รีดกั ชั่น (Boudouard reduction) และ
ปฏิกิริยาในสมการที่ 5.13 เรี ยกว่า วอเตอร์ แก๊สรี ดกั ชัน่ (Water gas reduction) เป็ นปฏิกิริยาดูด
ความร้อนเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 900 °C แก๊สที่ได้จากสมการทั้งสองเป็ นแก๊สที่เผาไหม้ได้ และแก๊ส
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ เ ป็ นแก๊ ส หลัก ซึ่ งจะต้อ งผลิ ต ให้ ไ ด้ม ากที่ สุ ด ปริ มาณของแก๊ ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ ในแก๊สชีวมวลนี้ จะขึ้นอยูก่ บั แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ ว่าจะเกิดปฏิกิริยา
กับคาร์ บอนได้มากน้อยเพียงใด ในโซนก่อเกิ ดแก๊ส นี้ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะดีเพียงใดขึ้นอยูก่ บั
อุณหภูมิ ความเร็ วระหว่างแก๊สที่ สัมผัสกับเชื้ อเพลิ งแข็ง และพื้นที่ ๆแก๊สสัมผัสกับผิวของ
เชื้ อเพลิงแข็ง ดังนั้นขนาดและปริ มาณของเชื้ อเพลิงแข็งที่ป้อนเข้าไปยังเตาเผา จึงมีผลต่อการ
ผลิตแก๊ส เชื้ อเพลิ งขนาดใหญ่จะมีอตั ราส่ วนของพื้นที่ผิวต่อปริ มาตรต่ า จะยากต่อการจุดเผา
ภายในเตาและจะทาให้เกิ ดปริ มาณของช่ องว่างระหว่างเชื้ อเพลิ งด้วยกันมาก เป็ นผลทาให้มี
ออกซิ เจนไหลผ่านเข้าไปในระบบมาก ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นก็จะน้อยตามไปด้วย ทาให้
ประสิ ทธิภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลมีค่าต่าแต่ถา้ ขนาดของเชื้อเพลิงมีขนาดเล็ก ก็จะทาให้เกิด
การสู ญเสี ยความดันภายในเตามาก จึงต้องใช้พดั ลมขนาดใหญ่ทาให้สิ้นเปลื องพลังงานมาก
ยิง่ ขึ้น และแก๊สที่ผลิตได้ก็จะมีฝนมากยิ
ุ่
ง่ ขึ้น ขนาดของเชื้อเพลิงแข็งที่เหมาะสมควรมีขนาด 20
–100 mm ถ้า อุณหภูมิ ในโซนก่ อเกิ ดแก๊ส สู งกว่า 900 °C แล้ว แก๊ส คาร์ บอนไดออกไซด์
ประมาณร้ อยละ 90 จะถู กเปลี่ ยนเป็ นคาร์ บอนมอนอกไซด์และถ้าอุ ณหภูมิสูงขึ้ นมากกว่า
1,100 °C จะทาให้แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ท้ งั หมดถูกเปลี่ยนเป็ นคาร์ บอนมอนอกไซด์ นัน่ คือ
ประสิ ทธิ ภาพของเตาจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิในโซนของรี ดกั ชัน่ (Reduction) ในขณะที่แก๊ส
ร้อนจากโซนการเผาไหม้ ไหลเคลื่อนที่เข้าสู่ โซนก่อเกิดแก๊ส จะทาให้อุณหภูมิของแก๊สลดลง
เนื่ องจากในสมการที่ 5.11 และ 5.12 เป็ นปฏิ กิริยาดูดความร้ อนดังนั้นไอน้ ากับคาร์ บอนจะทา
ปฏิกิริยากันเพื่อก่อให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนและคาร์ บอนไดออกไซด์ ดังปฏิกิริยาในสมการที่ 5.13
ซึ่ งจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่าประมาณ 500 - 600 °C ปฏิกิริยานี้ จะมีความสาคัญเพราะจะทาให้
ส่ วนผสมของไฮโดรเจนในแก๊ส ชี วมวลมี ค่า มากขึ้ น ซึ่ ง จะมี ผ ลต่อค่ า ความร้ อนที่ จะได้ใ น
ก ร ะ บ ว นก า ร แ ต่ ถ้ า ใ น ก ระ บ วน ก าร มี ไอ น้ า ม าก เ กิ น ไ ปอ า จจ ะ ท า ป ฏิ กิ ริ ย า กั บ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ทาให้เกิดคาร์ บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน ดังปฏิกิริยาในสมการ 5.14
(ปฏิ กิริยานี้ เรี ยกว่า Water gas shift reduction) ทาให้ค่าความร้ อนของแก๊สชี วมวลที่ได้มีค่า
ลดลง ดังนั้นเชื้อเพลิงที่ใช้จะต้องมีค่าความชื้นไม่มากจนเกินไป ในกระบวนการแก๊สไฮโดรเจน
บางส่ วนอาจจะท าปฏิ กิ ริย ากับ คาร์ บ อน ท าให้เกิ ด แก๊ ส มี เทนขึ้ นได้เล็ ก น้อยดัง ปฏิ กิ ริย าใน
สมการที่ 5.15 ซึ่ งเราเรี ยกว่ามีเทนเนชัน่ (Methanation)
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 โซนที่ 3 โซนผลิตถ่ าน (Pyrolysis หรือ Distillaton Zone)
ความร้อนจากโซนก่อเกิดแก๊ส จะแพร่ เข้ามาสู่ โซนนี้ เพื่อที่จะเผาไหม้สารอินทรี ย ์ ซึ่ ง
ก็คือเชื้ อเพลิงแข็งนัน่ เอง ทาให้ได้เมธานอล กรดน้ าส้มและน้ ามันดิ น อุณหภูมิในโซนนี้ จะมี
ค่าประมาณ 200 - 500 องศาเซลเซี ยส ของแข็งที่เหลืออยูภ่ ายหลังจากผ่านกระบวนการนี้ แล้วก็
คื อคาร์ บอนในรู ปของถ่ าน ซึ่ งทาปฏิ กิริยาต่อในโซนก่ อเกิ ดแก๊ส และ โซนการเผาไหม้
ปฏิกิริยาที่ได้ในโซนนี้อาจเขียนให้อยูใ่ นรู ปของสมการทางเคมีดงั สมการที่ 5.16
Dry wood + Heat
Charcoal + CO + CO2 + H2O + CH4 + C2H6
+Pyroligneous acid + Tars
(5.16)
 โซนที่ 4 โซนไล่ความชื้น (Drying Zone)
ในโซนนี้ความร้อนจะลดลงมากทาให้อุณหภูมิไม่สูงพอที่จะทาให้เกิดการสลายตัวของ
สารระเหย แต่ ความชื้ นในเชื้ อเพลิ งจะถู กความร้ อนทาให้ระเหยตัวออกมาในรู ปของไอน้ า
โซนนี้ จะมีอุณหภูมิประมาณ 100 – 200 °C การออกแบบสร้ างเตาเผาเพื่อผลิ ต แก๊สชี วมวล
จะต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นเนื่ องจากอุณหภูมิ อัตราความเร็ วในการเผา
ไหม้ ปริ มาณของอากาศในเตาเผา เป็ นต้น
5.2.1 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
ในกระบวนการผลิ ต แก๊ส ชี วมวล อุ ณหภู มิ และความดันจะเป็ นสภาวะที่ ก าหนดให้
เกิ ดปฏิ กิริยาบางปฏิ กิริยาและเกิ ดแก๊สหรื อสารประกอบตามสภาวะสมดุ ลทางเคมีโดยทัว่ ไป
ที่อุณหภูมิต่ากว่า 500 °C ปฏิกิริยามักไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้ในภาวะที่ปรากฏอยูใ่ นเครื่ องผลิต
แก๊สแต่อุณหภูมิเหนื อ 700 °C กระบวนการทางกายภาพ เช่ น การคลุ กเคล้าของแก๊สที่จะทา
ปฏิ กิริยากับธาตุคาร์ บอนจะตอบสนองไม่ทนั กับกระบวนการทางเคมีที่รวดเร็ วขึ้นมาก ทาให้
ปฏิ กิริยาเคมี เป็ นตัวกาหนดให้สมดุ ลที่ ปฏิ กิริยาขณะนั้นเท่านั้น ภายในเครื่ องผลิ ตแก๊สจะมี
ปฏิ กิ ริย าเคมี ม ากมายเกิ ดขึ้ น ในสภาวะอุ ณหภูมิและความดันต่ างๆ พื้นที่ ที่ถู กจากัดภายใน
เครื่ องผลิ ต แก๊ส จะทาให้ก ระบวนการทางกายภาพท าหน้า ที่ ค ลุ กเคล้าส่ งถ่ า ยมวลสารได้ดี
เพียงใด ล้วนเป็ นปั จจัยส่ งผลให้ปฏิกิริยาทางเคมีบางปฏิกิริยาเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้
(ชาญชัย ลิมปิ ยากร และ ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์, 2544) โดยทัว่ ไปแล้วองค์ประกอบของ แก๊สเตา
สู ง (Producer Gas) มีดงั นี้
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ตารางที่ 5. 3 ตัวอย่างส่ วนประกอบแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวล
ส่ วนประกอบของแก๊สเชื้อเพลิง
ร้อยละโดยมวล
CO2
9 - 15 %
CO
17 - 22 %
CH4
2-3%
H2
12 - 20 %
N2
50 - 54 %
แต่ยงั มีอีกหลายปั จจัยที่มีผลต่อแก๊สเชื้ อเพลิงที่ได้ ดังนี้
ก ความชื้นของเชื้อเพลิง (Moisture content)
ความชื้ น ในเชื้ อ เพลิ ง ช่ วยท าให้ เกิ ด สั ดส่ ว นแก๊ ส ไฮโดรเจนสู ง ขึ้ น ในแก๊ ส
โปรดิวเซอร์ แต่ความชื้นจะทาให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องผลิตแก๊สและค่าความร้อนที่
ต้องการลดลง ความชื้ นของเชื้ อเพลิ งชี วมวลขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของเชื้ อเพลิ ง แหล่งที่มา
และการดัดแปลงสภาพก่อนนาไปผลิตแก๊สชีวมวล ความชื้ นในชี วมวลสามารถแบ่งได้
เป็ น 3 ลักษณะ คือ (ก). ความชื้ นที่อยูภ่ ายในเนื้ อชี วมวล สามารถอยูใ่ นรู เปิ ดของเซลล์
ในชี วมวลได้โดยสมดุลกับบรรยากาศที่มีความชื้ นสัมพัทธ์ 96 – 97% (ข). ความชื้ นที่
ผิว เป็ นส่ วนที่ล้นเกิ นจากความชื้ นในรู เปิ ดของเซลล์ชีวมวล (ค). ความชื้ นจากการ
สลายตัวของสารอินทรี ยด์ ว้ ยความร้อนที่อุณหภูมิ 200 – 250 °C ซึ่ งสู งกว่าอุณหภูมิที่ใช้
ระเหยความชื้ นที่ ผิวและความชื้ นที่ อยู่ภายในชี วมวล ถ้าต้องการนาชี วมวลมาใช้เป็ น
พลังงาน ความชื้นควรไม่เกิน 50 %
ข ขนาดของเชื้อเพลิง (Fuel size)
ขนาดของเชื้ อเพลิ งจะมี ผลกับการเกิ ดความดันลด (Pressure drop) ภายใน
เครื่ องผลิตแก๊สถ้าเกิดความดันลดภายในเครื่ องมากเกินไป จะทาให้ตอ้ งใช้พลังงานใน
การนาอากาศเข้าและพาแก๊สที่ได้ออกจากเครื่ องผลิตแก๊สมาก เครื่ องยนต์ก็จะต้องมี
แรงดูดมากพอที่จะเอาชนะความดันลดของระบบทั้งหมด ในทางทฤษฎี อากาศควร
สัมผัสกับพื้นที่ผิวของเชื้ อเพลิงให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ปริ มาณแก๊สที่เพิ่มขึ้ นและเกิ ด
กระบวนการทางฟิ สิ ก ส์ ที่ เร็ ว ยิ่ง ขึ้ น เครื่ อ งผลิ ต แก๊ ส ขนาดเล็ ก ติ ดตั้ง กับ ที่ หากใช้
เชื้ อเพลิ งขนาดใหญ่ จะเกิ ดปั ญหาการเผาไหม้ขา้ มโซน ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ของการเกิ ดส
แลก (Slag) เพราะถ้าเชื้ อเพลิงโตเกินไปเทียบกับขนาดเครื่ อง พอเผาไหม้แล้วเชื้ อเพลิง
จะไหลลงไม่สะดวก และไม่ทนั กับการเผาไหม้ที่มีอากาศเข้าเท่าเดิม อัตราอากาศต่อ
เชื้ อเพลิงจึงสู งขึ้น ทาให้อุณหภูมิเพิ่มสู งถึง 2,000 °C ซึ่ งสู งพอที่จะเหนี่ ยวนาให้เกิดส
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แลกในเชื้ อเพลิ งทุกชนิ ดได้ จึงควรที่จะมีการนามาตัดเป็ นชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 1
cm จะทาให้ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ดีข้ ึน
ค การกระจายขนาด (Size distribution)
เชื้ อเพลิ งที่ ไม่สร้ างปั ญหาให้กบั เครื่ องผลิ ตแก๊ส ต้องมี ขนาดไม่แตกต่างกัน
มากนัก ถ้าขนาดแตกต่างกันมาก อากาศและแก๊สจะไหลผ่านตามช่ องว่างที่ เกิ ดจาก
เชื้ อเพลิ งขนาดโตและเล็กเกยกัน ทาให้บางบริ เวณมีการเผาไหม้รุนแรง บางบริ เวณ
เย็นตัวลงและอาจสลับกันในเวลาต่อมา ทาให้เกิดการหลอมกันเป็ นก้อน (Clinker)
ง ความหนาแน่ นบัลค์ (Bulk density)
เป็ นค่ า ที่ แ สดงลัก ษณะการเปลื อ งเนื้ อ ที่ ข องเชื้ อ เพลิ ง นั้น กล่ า วคื อ เมื่ อ เท
เชื้ อ เพลิ ง ที่ เ ป็ นเม็ ด ลงในภาชนะ รู ป ทรงของแต่ ล ะเม็ ด จะท าให้ พ้ื น ที่ ผิ ว ของเม็ ด
เชื้อเพลิงแนบกันไม่ได้ นัน่ คือ เกิดช่องว่างระหว่างเม็ดเชื้อเพลิงขึ้น ทาให้เปลืองเนื้ อที่
ในภาชนะ เพราะบรรจุ ไ ด้น้ า หนัก น้อ ย เนื่ อ งจากมี ช่ อ งว่ า งอากาศท าให้ ค่ า ความ
หนาแน่ นโดยรวมต่ า ลง โดยทัว่ ไป เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต แก๊ ส จะเปลื อ งเนื้ อ ที่
ประมาณ 20 – 75% ของปริ มาตรบรรจุ
จ. สารระเหยในเชื้อเพลิง (Volatile matter)
สารระเหยที่ควบแน่นในโซนกลัน่ ตัวที่มีอุณหภูมิ 100 – 500 °C ระบบด้วยน้ า
น้ ามันดิน (Tar) และน้ ามันที่กลัน่ ตัวต่างๆ ถ้าเชื้อเพลิงที่มีสารระเหยมากจะสร้างปั ญหา
มาก ซึ่ งเกิดจากน้ ามันดินและไอน้ ามันที่มีอุณหภูมิควบแน่น 120 – 150 °C จึงต้องแยก
ออกก่อนนาไปใช้งานกับเครื่ องยนต์สันดาปภายใน
ฉ. ขีเ้ ถ้ า (Ash)
ขี้เถ้าเกิ ดจากสารแร่ ธาตุที่มีอยู่ในเชื้ อเพลิ งรวมตัวกับออกซิ เจนขณะเผาไหม้
ในความเป็ นจริ ง อาจจะมีคาร์ บอนที่ถูกเผาครึ่ งๆกลางๆ ที่เรี ยกว่า ชาร์ (Char) สัดส่ วน
ของขี้ เถ้าในเชื้ อเพลิ ง จะมี ผ ลต่ อการทางานของเครื่ องผลิ ตแก๊ สถ้า สัดส่ วนขี้ เถ้า ใน
เชื้อเพลิง มีค่าสู งก็จะทาให้พลังงานของแก๊สโปรดิวเซอร์ลดลงและเครื่ องผลิตแก๊สต้อง
สารองเนื้อที่เก็บขี้เถ้ามากขึ้น และถ้าเกิดขี้เถ้าหลอมตัวจะเกิดสแลกมากและมากขึ้นเมื่อ
สัดส่ วนขี้เถ้ามีมากขึ้น ชี วมวลส่ วนใหญ่จะมีข้ ีเถ้าประมาณ 1 – 3% ยกเว้นแกลบและ
ฟางข้าวจะมี สัดส่ วนขี้เถ้าประมาณ 10 – 20% ซึ่ งจะมีปัญหาในการเผาไหม้และการ
จากัดพอสมควร
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ช ความหนาของชั้นเชื้อเพลิง (Bed thickness)
ความหนาของชั้นเชื้ อเพลิงจะมีผลต่อปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิ ดขึ้นในเตาเผา ใน
กรณี ที่ช้ นั ของเชื้อเพลิงเพิ่มสู งขึ้นจะทาให้โซนก่อเกิดแก๊ส มีช่วงกว้างขึ้น ปฏิกิริยาทาง
เคมีที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ให้เป็ นแก๊สคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่ ง
เป็ นปฏิกิริยาดูดความร้อน จะส่ งผลให้อุณหภูมิของเตาเผาลดลง
5.2.2 ประเภทของเตา
แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่คือ
ก เตาปฏิกรณ์แบบชั้นเชื้อเพลิงนิ่ง
เตาประเภทนี้ สามารถแบ่งตามทิศทางการไหลของอากาศเป็ น 3 แบบคือ
 เตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบไหลขึ้น (Updraft gasifier)

รู ปที่ 5. 9 ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้ อเพลิงแบบไหลขึ้น [3]
เตาประเภทนี้ เป็ นเตาเผาที่ ผลิ ตใช้เริ่ มแรก และเป็ นแบบที่ ง่ายที่ สุด
เชื้ อเพลิงจะถูกป้ อนเข้าทางส่ วนบนของเตา และอากาศจะถูกส่ งผ่านตะแกรง
เข้ามาด้านล่ างบริ เวณเหนื อตะแกรงขึ้ นไปจะมีการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิ งขึ้ น
ซึ่ งเราเรี ยกบริ เวณส่ วนนี้ วา่ โซนการเผาไหม้เมื่ออากาศผ่านเข้าในบริ เวณ โซน
การเผาไหม้ จะเกิดปฏิกิริยาขึ้น ได้แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์และน้ าแก๊สร้อน
ที่ผ่านมาจาก โซนการเผาไหม้จะมี อุณหภูมิสูงและถูกส่ งผ่านไปยัง โซนก่ อ
เกิ ด แก๊ ส ซึ่ งเป็ นโซนที่ มี ป ริ ม าณของคาร์ บ อนมากเพี ย งพอที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ปฏิ กิริยากับคาร์ บอนไดออกไซด์และน้ า เกิ ดเป็ นแก๊สคาร์ บอนมอนอกไซด์
และไฮโดรเจน หลังจากนั้นแก๊สที่ได้ก็จะไหลเข้าสู่ บริ เวณที่มีอุณหภูมิต่ากว่า
ในชั้นของชี วมวล และกลัน่ สลายในช่วงอุณหภูมิ 200 – 500 °C หลังจากนั้น
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แก๊สก็จะไหลเข้าสู่ ช้ นั ของชีวมวลที่ช้ื น เนื่ องจากแก๊สยังคงมีอุณหภูมิสูงอยู่ จึง
ระเหยน้ า ที่ อ ยู่ ใ นชี ว มวลเหล่ า นั้น ท าให้ แ ก๊ ส ที่ อ อกจากเตาเผาชี ว มวลมี
อุณหภูมิต่าลง เตาเผาประเภทนี้ จะไม่ยงุ่ ยากสลับซับซ้อน มีการเผาไหม้ของ
เชื้ อเพลิ งมากและแก๊สชี วมวลที่ ได้มี อุณหภูมิไ ม่สูงนัก แต่ มีขอ้ จากัด คื อ
แก๊สที่ผลิตได้จะมีสารเคมี ประเภทน้ ามันและน้ ามันดินเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก
ในโซนผลิตถ่าน และจะกลัน่ ตัวเมื่ออยู่ในบริ เวณที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าดังนั้น
แก๊ ส ที่ ไ ด้จากเตาประเภทนี้ จึ ง เหมาะกับ นาไปใช้ส าหรั บ หม้อน้ า หรื อการ
อบแห้งวัสดุทางการเกษตรซึ่ ง แก๊สที่ได้จะผสมกับอากาศ และทาการเผาไหม้
โดยตรงในห้องเผาไหม้เพื่อให้ความร้อนในกระบวนการที่ใช้ความร้อนต่อไป
 เตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบไหลลง (Downdraft gasifier)

รู ปที่ 5. 10 ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบไหลลง [3]
เตาประเภทนี้ ออกแบบขึ้ นมาเพื่อที่ จะขจัดน้ ามันดิ น ที่ มีอยู่ภายใน
เชื้ อเพลิ งแข็งโดยเฉพาะ อากาศจะถู กดู ดผ่านจากด้านบนลงสู่ ด้านล่ างของ
เตาเผาผ่านกลุ่มของหัวฉี ด(Tuyers) บริ เวณหัวฉี ดจะเป็ นบริ เวณของโซนห้อง
เผาไหม้ แก๊สที่ได้จากโซนเผาไหม้ จะถูกลดจานวนลง ในขณะที่ไหลลงสู่
ด้ า นล่ า งและผ่ า นชั้ นของคาร์ บ อนที่ ร้ อ นซึ่ งอยู่ เ หนื อ ตะแกรงเล็ ก น้ อ ย
ขณะเดียวกันในชั้นของชีวมวลที่อยูท่ างด้านบนของโซนเผาไหม้ จะมีปริ มาณ
ออกซิ เจนน้อยมากทาให้เกิดการกลัน่ สลาย และไอของน้ ามันดินที่เกิดจากการ
กลั่น สลายก็ จ ะไหลผ่ า นชั้น ของคาร์ บ อนที่ ร้ อ น ท าให้ น้ า มัน ดิ น เกิ ด การ
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สลายตัวเป็ นแก๊ส ซึ่ งการแตกตัวนี้ จะเกิดที่อุณหภูมิคงที่ในช่วงระหว่าง 800 –
1,000 °C ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 °C ปฏิ กิริยาดูดความร้ อนจะทาให้แก๊สที่
ได้มีอุณหภูมิต่ าลง แต่ถ้าอุ ณหภูมิต่ ากว่าช่ วงอุ ณหภูมิดงั กล่ าว ปฏิ กิริยาคาย
ความร้ อนจะทาให้แก๊สที่ได้มีอุณหภูมิสูงขึ้น แก๊สที่ ผ่านโซนเผาไหม้ จะมี
ส่ วนประกอบของน้ ามันดิ นและน้ ามัน ซึ่ งจะมีปริ มาตรลดลงเหลื อน้อยกว่า
10 % ของน้ ามันดิ นและน้ ามันที่ได้จากเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้ อเพลิ งแบบ
ไหลขึ้น และแก๊สที่ได้จะมีความสะอาดมากกว่า ทาให้ใช้การกรองน้อยลงเตา
ปฏิกรณ์แก๊สเชื้ อเพลิง ทั้งแบบ ไหลขึ้น และ ไหลลง จะมีความเร็ วของอากาศ
ไหลผ่านต่าและเถ้าจะอยูบ่ ริ เวณตะแกรง ดังนั้นจึงมีปริ มาณเถ้าถ่านติดออกมา
กับแก๊สชีวมวลน้อยมาก
 เตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบไหลขวาง (Crossdraft gasifier)

รู ปที่ 5. 11 ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบไหลขวาง [3]

เตาประเภทนี้ อากาศจะถูกดูดผ่านหัวฉี ดซึ่ งอยูใ่ นแนวราบ โซนของ
เผาไหม้ จะอยู่ถดั จากหัวฉี ดออกไป และถัดออกไปอีกจะเป็ นโซนของ การ
ผลิตแก๊ส แล้วแก๊สชีวมวลจะออกสู่ ภายนอกโดยผ่านตะแกรง ซึ่ งอยูใ่ นแนวตั้ง
โดยรอบของโซนเผาไหม้และโซนก่อเกิ ดแก๊ส จะเป็ นโซนของการผลิ ตถ่าน
หรื อ การกลัน่ ตัว (Distilltion) น้ ามันและน้ ามันดินที่ได้จากโซนการผลิตถ่าน
นี้จะผ่านโซนการเกิดแก๊ส ก่อนที่จะออกไปสู่ ภายนอกเตา ซึ่ งเป็ นเหตุให้น้ ามัน
และน้ ามันดินเกิดการแตกตัวเป็ นแก๊สก่อนที่จะออกไปสู่ ภายนอก ทาให้แก๊ส
ชี วมวลที่ ได้มีปริ มาณน้ ามันและน้ ามันดิ นต่ า เตาปฏิกรณ์ผลิ ตแก๊สเชื้ อเพลิ ง
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แบบนี้ได้ทาการออกแบบให้สามารถใช้กบั ยานพาหนะ เนื่ องจากมีน้ าหนักเบา
และมีผลตอบสนองเร็ วต่อการเปลี่ ยนแปลงของภาระที่กระทาอยู่ เชื้ อเพลิ งที่
ควรนามาใช้กบั เตาเผาแบบนี้ถ่านไม้ที่มีคุณภาพสู ง
 เตาปฏิกรณ์ แบบฟลูอดิ ไดซ์ เบด (Fluidized Bed)
เตาเผาจากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ทั้ง สามแบบข้ า งต้น การท างานของ
กระบวนการในระบบจะขึ้นอยูก่ บั ปฏิกิริยาทางเคมีและสภาพทางกายภาพของ
เชื้ อ เพลิ ง โดยที่ จ ะเกิ ด ปั ญ หาในเรื่ อ งของสแลกที่ เ กิ ด ขึ้ น มากเกิ น ไป จึ ง
ก่อให้เกิ ดการอุ ดตันในเตาเผาบ่อยครั้ง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการนา
เตาเผาแบบ ฟลูอิดไดซ์เบด มาใช้ เตาเผาแบบนี้ อากาศจะไหลผ่านชั้นของ
เชื้ อเพลิ งแข็ง เมื่ อเราเพิ่มความเร็ วของอากาศที่ไหลผ่านสู ง จนกระทัง่ ทาให้
เชื้ อเพลิ งที่วางอยู่เริ่ มลอยตัวขึ้นมีลกั ษณะคล้ายกับของไหล ในขณะที่เริ่ มติด
ไฟนั้นเบด(Bed) จะเริ่ มร้ อนขึ้ นจนมี อุณหภูมิ สูงถึ งจุ ดติ ดไฟของเชื้ อเพลิ ง
หลังจาก

รู ปที่ 5. 12 ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบฟลูอิดไดซ์เบด [3]
นั้นเชื้ อเพลิ งจึงจะถู กป้ อนเข้าเตาเผาอย่างสม่ าเสมอ ภายในเตาเผาจะใส่ วสั ดุ
เฉื่ อย ได้แก่ ทรายหรื อวัสดุเร่ งปฏิกิริยา ได้แก่ หิ นปูน ซึ่ งจะช่วยในการถ่ายเท
ความร้อนและช่วยทาความสะอาดแก๊สที่ได้ในเบด เตาเผาแบบนี้ จะมีขอ้ ดีคือ
การควบคุมอุณหภูมิในเตาเผาสามารถกระทาได้ง่าย จึงสามารถรักษาอุณหภูมิ
ให้ต่ากว่าจุดหลอมเหลวของเถ้าได้ ทาให้ไม่เกิดการจับตัวของสแลก ที่เกิดขึ้น
จึงสามารถใช้เชื้อเพลิงที่มีเถ้ามากได้ โดยที่ถา้ เป็ นเตาเผาแบบอื่นจะเกิดปั ญหา
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ข้อเสี ยของเตาเผาแบบนี้ คือ แก๊สชีวมวลที่ออกจากเตาเผาจะมีปริ มาณเถ้า และ
ฝุ่ นถ่านออกมาด้วย เนื่ องจากความเร็ วของอากาศภายในเตามีค่าสู ง จึงต้องมี
การนาไซโคลน(Cyclone) หรื อ ถุงกรอง (Baghouse) มาใช้กบั ระบบด้วย
น้ ามันดิ น เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ตอ้ งการซึ่ งเกิดจาก กระบวนการแก๊สซิ ฟิเค
ชันหรื อเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบรู ณ์ มีลกั ษณะเป็ นของเหลวที่มีความ
หนื ดสู งและมีฤทธิ์ กัดกร่ อน โดยทัว่ ไปมีสีน้ าตาลเข้มถึงดา ประกอบไปด้วย
สารไฮโดรคาร์บอนจานวนมาก









ตารางที่ 5. 4 การเปรี ยบเทียบเตาปฏิกรณ์แบบชั้นเชื้ อเพลิงนิ่ง กับ ฟลูอิดไดซ์เบด [21]
แบบชั้ นเชื้อเพลิงนิ่ง (fixed bed)
แบบฟลูอดิ ไดซ์ เบด (fluidized bed)
มีช่วงของการกระจายอุณหภูมิที่กว้าง
 มีการถ่ายเทความร้อนดี ทาให้ความ
ร้อนสามารถพุง่ ขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว
วัสดุที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิงต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน
มีอตั ราการเปลี่ยนคาร์บอนและประสิ ทธิภาพทาง  วัสดุที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิงมีขนาดแตกต่าง
กันได้
ความร้อนสู ง
 มีอตั ราการเปลี่ยนคาร์บอน (carbon
ปริ มาณการใช้ ออกซิเจนต่า
conversion) สู ง
แก๊สที่ได้มีปริ มาณน้ ามันทาร์ ต่าสาหรับเตาเผาแบบ
 แก๊สที่ได้มีฝนปะปนมาด้
ุ่
วยมากกว่าฟิ
ดาวน์ดราฟ (downdraft)
คเบด (fixed bed)
สาหรับระบบที่ตอ้ งการพลังงานสู ง ทาให้ตอ้ งใช้
 ต้องการพลังงานสู งสาหรับการพ่น
เงินลงทุนสู ง
อากาศเพื่อให้เกิดการฟุ้ งกระจายของ
แก๊สที่ได้มีปริ มาณฝุ่ นน้อย
ของแข็ง
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ตารางที่ 5. 5 การเปรี ยบเทียบลักษณะพื้นฐานและการทางานของเตาปฏิกรณ์[6]
แบบชั้นเชื้ อเพลิงนิ่ง
แบบฟลูอิดไดซ์เบด
ลักษณะ
ความไวต่อ
ไหลขึ้น
ไหลลง
ฟองอากาศ หมุนเวียน
ลักษณะเฉพาะของเชื้อเพลิง
ปานกลาง
เฉพาะชนิด ยืดหยุน่ ได้ ยืดหยุน่ ได้
ขนาดเชื้ อเพลิง
ดีมาก
ดี
พอใช้
พอใช้
ปริ มาณความชื้น
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดี
ปริ มาณขี้เถ้า
แย่
แย่
ดีมาก
ดีมาก
อุณหภูมิปฏิกิริยา
1,000°C
1,000°C
850°C
850°C
การผสมกันของเชื้ อเพลิง
แย่
แย่
ดีมาก
ดีเยีย่ ม
อุณหภูมิแก๊สออก
250°C
800°C
800°C
850°C
ปริ มาณน้ ามันดินในแก๊ส
สู งมาก
ต่ามาก
ปานกลาง
ต่า
ปริ มาณฝุ่ นในแก๊ส
สู ง
ปานกลาง
สู งมาก
สู งมาก
ศักยภาพการปรับเปลี่ยนขนาด
ดี
แย่
ดี
ดีมาก
การเริ่ มต้นกระบวนการ
แย่
แย่
ดี
ดี
การควบคุม
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
การแปลงสภาพคาร์บอน
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ประสิ ทธิภาพทางความร้อน
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ค่าความร้อนของแก๊ส
แย่
แย่
แย่
พอใช้
5.2.3 ระบบการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวลระดับชุ มชน
ศูนย์วจิ ยั ทางเทคนิคแห่งประเทศฟิ นแลนด์ ได้เสนองานในกิจกรรมโครงการ JOULE
II ของ สหภาพยุโรป โดยได้ประเมินระบบผลิตไฟฟ้ าจากแก๊สชีวมวล และนาเสนอเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม มา 4 ขนาด คือ[19]
 ขนาดฟาร์ มการเกษตร 100-300 kWe เหมาะสาหรับเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สแบบไหล
ลง และใช้เครื่ องยนต์ดีเซลเป็ นต้นกาลังผลิตไฟฟ้ า
 ขนาดเล็ก 5-10 MWe ใช้กบั ระบบเตาปฏิกรณ์แบบฟูอิดไดซ์เบดและใช้เครื่ องจักร
กังหันแก๊สที่มีการพ่นไอน้ า หรื อเครื่ องยนต์ดีเซลเป็ นต้นกาลังผลิตไฟฟ้ า
 ขนาดกลาง 20-30 MWe ใช้กบั ระบบเตาปฏิ กรณ์ แบบฟูอิดไดซ์เบดและใช้
เครื่ องจักรกังหันแก๊สที่มีการพ่นไอน้ า(Integrated gasification combined cycle
(IGCC)) หรื อ เครื่ องยนต์ดีเซลเป็ นต้นกาลังผลิตไฟฟ้ า
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 ขนาดใหญ่ 40-60 MWe ใช้กบั ระบบเตาปฏิ กรณ์ แบบฟูอิดไดซ์เบดและใช้
เครื่ องจักรกังหันแก๊ส(Integrated gasification combined cycle (IGCC)) เป็ นต้น
กาลังผลิตไฟฟ้ า
ในโครงการนี้ จะพิจารณาขนาดที่เหมาะสมระดับชุมชน จะมีขนาดประมาณ 30 – 750
kWe ซึ่ งจะเป็ นการใช้กบั เตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สแบบไหลลง และเครื่ องยนต์ดีเซลเป็ นต้นกาลัง
ผลิตไฟฟ้ า
5.2.4 ส่ วนประกอบพืน้ ฐาน

รู ปที่ 5. 13 ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบในระบบการผลิตไฟฟ้ าจากแก๊สชีวมวล[5]
ระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากแก๊ สชี วมวลระดับชุ มชน ประกอบไปด้วยชุ ดอุปกรณ์
พื้นฐาน ได้แก่
 อุปกรณ์ เตรี ยมชี วมวล เช่น ไซโลกักเก็บชี วมวล เครื่ องบดย่อย เครื่ องตัด
เครื่ องอัดแท่ง เครื่ องทาแห้ง ระบบลาเลียงป้ อนเชื้ อเพลิงชี วมวลแล้วแต่วา่
จะเป็ นแบบครั้ง หรื อแบบป้ อนเนื่อง
 เตาผลิตแก๊สชีวมวล
 ระบบปรับสภาวะแก๊สเชื้อเพลิง เช่น ชุดเร่ งปฏิกิริยาการแตกตัวของน้ ามัน
ดิน ชุ ดดักฝุ่ นแบบลมหมุนวน ชุ ดทาความสะอาดแก๊สทั้งแบบเปี ยกและ
แห้ง ชุดทาให้แก๊สเย็น ชุดแยกน้ า ชุดกรองแก๊ส
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 ชุ ดผลิตไฟฟ้า คือ เครื่ องยนต์ตน้ กาลังต่อกับเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าที่มีระบบ
ควบคุมและแท่นรองรับ
 อุปกรณ์ อื่นๆ เช่น ระบบการไหลของแก๊ส ได้แก่ ท่อ และปั๊ ม ระบบกาจัด
เศษเถ้า ระบบบาบัดน้ า ชุดหัวเผาทดสอบ ถังกักเก็บแก๊ส เป็ นต้น
หัวใจของระบบ อยู่ที่กระบวนการผลิ ตแก๊สเชื้ อเพลิ ง ซึ่ งที่ เหมาะสมจะเป็ น
แบบเชื้ อเพลิงนิ่ ง หรื อ ขยับ (fixed or moving bed) เป็ นเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่ งใน
ยุ ค แรกเป็ นการพัฒ นาเพื่ อ ไปใช้ ก ับ ถ่ า นหิ น หรื อ ถ่ า นโค้ก ที่ ค วามดัน บรรยากาศ
เนื่ องจากเป็ นแบบที่สะดวก ไม่ซบั ซ้อน และเหมาะกับขนาดการผลิตที่ไม่ใหญ่โตมาก
กระบวนแรกๆ คือ กระบวนการเศษเถ้าแห้ง (Lurgi) ซึ่ งเป็ นที่ใช้กบั ถ่านหิ นและมีการ
พัฒนาและใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงสงครามโลกมีการนาเสนอ เตาผลิตแก๊ส
เชื้ อเพลิ ง แบบอิ ม เบอร์ ท (Imbert) ขึ้ นมาใช้ โดยใช้วตั ถุ ดิบ ป้ อนเป็ นเศษวัส ดุ ท าง
การเกษตร
5.2.5 การพัฒนาเทคโนโลยีในต่ างประเทศ
หลังจากนั้นมีการนาเสนอกระบวนการผลิตแก๊สชื้อเพลิงแบบใหม่ๆ เช่น
ก ระบบผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวล ในประเทศจีน
ในประเทศจีน มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์เชิงพลังงานจากชีวมวลมาช้านาน
โดยเฉพาะการผลิตแก๊สเชื้ อเพลิ งด้วยกระบวนการแก๊สซิ ฟิเคชัน ในรุ่ นแรกๆ จะเป็ น
เตาปฏิ กรณ์ แบบไหลขึ้น ต่อมาเตาแบบไหลลงเริ่ มแพร่ หลาย โดยใช้ในการผลิต แก๊ส
เชื้ อเพลิงในครัวเรื อน และใช้กบั เครื่ องยนต์ในการผลิตไฟฟ้ าระดับชุ มชน [16] แสดง
ระบบการทางานในรู ปที่ 5.14
ข การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบสแตรทิฟายด์ (stratified) พัฒนาโดย Norwegian
University of Science and Technology
ที่ป ระเทศนอเวย์ ได้พ ฒ
ั นาเตาปฏิ กรณ์ แบบสแตรทิ ฟายด์ ที่ มี ลกั ษณะของ
ปฏิกรณ์แบบไหลลง (stratified downdraft) ขนาดเล็กขึ้น ระบบการทางานแสดงดังรู ป
ที่ 5.15 โดยอัตราการป้ อนที่ประมาณ 5-10 kg/hr ซึ่ งมีพ้นื ฐานมาจาก เตาแบบอิมเบอร์ ท
ในช่ ว งสงครามโลก โดยได้ป รั บ ปรุ ง การป้ อนอากาศเข้า หลายจุ ด จากด้า นบนถึ ง
ด้านล่าง และได้เอาแบบที่มีคอคอดออก ซึ่ งจะง่ายในการขยายขนาดขึ้นไป
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รู ปที่ 5. 14 ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบเลอร์ ( Lurgi) [13]

รู ปที่ 5. 15 ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิง แบบสแตรทิฟายด์ [5]
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ค. การผลิตแก๊ สเชื้อเพลิงแบบหลายขั้นตอน (multi-stage gasification) พัฒนาโดย
Technical University of Denmark
กระบวนการนี้ จะแยกสารระเหยที่เกิ ดขึ้นระหว่างขั้นตอนการไพโรไลซิ สอ
อกจากถ่านชาร์ สารระเหยที่ได้จะส่ งเข้าไปเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ แล้วให้ผลิตภัณฑ์
ที่เกิดขึ้นเข้าทาปฏิกิริยาแก๊สซิฟิเคชันต่อ กับถ่านชาร์ แก๊สเชื้ อเพลิงที่ได้จะไม่มีน้ ามัน
ดิ นเหลื อปะปนอยู่เลย และสามารถใช้เดิ นเครื่ องยนต์ได้ หลังจากการทาให้เย็น และ
กรองอนุภาคเขม่าออกไปแล้ว
ง. การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบอากาศอุณหภูมิสูง (high temperature air
gasification) พัฒนาโดย Tokyo Institute of Technology
ระบบผลิตแก๊สเชื้ อเพลิ งแบบนี้ ใช้อากาศร้ อนอุณหภูมิสูงเป็ นตัวกลางในการ
ผลิตแก๊สจากชีวมวล การเกิดปฏิกิริยาการแตกตัวออกเป็ นสารระเหยสามารถเกิดขึ้นได้
เร็ วมาก มีสารระเหยออกมามากขึ้ น ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตแก๊สเชื้ อเพลิ งดี ข้ ึ น
อากาศร้อนอุณหภูมิสูงได้มาจากเครื่ องทาความร้อนแบบรี เจเนอเรทีพ แก๊สเชื้ อเพลิงที่
ได้มีค่าความร้อนสู งกว่าเมื่อใช้อากาศที่อุณหภูมิหอ้ งเกือบ 35 %[18]
Air + Water

Preheater

Volatiles

Biomas
s

Pyrolysis
Heat

Char

Heat

Partial
Combustion
Producer Gas
Gasification

Cooling
Heat

รู ปที่ 5. 16 กระบวนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบหลายขั้นตอน [18]
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5.2.6 การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย
ก การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบสองขั้นตอน (two-stage gasification) พัฒนาโดย Asian
Institute of Technology[7,8]
ในระหว่างปี 1994-1996 Bui ได้พฒั นาเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบไหล
ลงและไม่มีคอคอดออกมา ใช้กระบวนการสองขั้นตอน แยกออกเป็ นสองส่ วนสาหรับ
สองปฏิ กิ ริย า โดยในโซนแรกจะเป็ นกระบวนการไพโรไลซิ ส มี เปลวไฟ (flaming
pyrolysis) และโซนที่สองเป็ นโซนสาหรับปฏิ กิริยารี ดกั ชัน่ ซึ่ งมีการฉี ดอากาศเข้าที่
โซนที่สองเพื่อให้ได้อุณหภูมิสูง ซึ่ งจะช่วยในการผลิตแก๊สและการสลายน้ ามันดินให้
แตกตัว ในปี 1997 Siddique ได้เข้ามาปรับปรุ งแบบให้ใช้งานได้ดีข้ ึน โดยเพิ่มระบบ
การติ ไ ฟตอนเริ่ ม ต้น การปรั บเปลี่ ยนตาแหน่ ง ช่ องป้ อนอากาศปฐมภู มิ และที่ ป้ อน
เชื้อเพลิงเพิ่มเติมด้านบน
ข

การผลิต แก๊ ส เชื้ อ เพลิง แบบผสมไหลขึ้น ลง (hybrid updraft-downdraft
gasification) และเครื่ องยนต์ ผลิต ไฟฟ้ า พัฒนาโดย Asian Institute of
Technology
Dutta ได้พฒั นาระบบลูกผสมนี้จากแนวคิดของ Bhattacharya โดยระบบมีการ
ป้ อนอากาศเข้า สามจุดด้วยกัน ด้านบนสุ ดของระบบจะเป็ นเตาปฏิกรณ์แก๊สซิ ฟายเออร์
แบบไหลขึ้น ซึ่ งแก๊สที่ได้สามารถนาไปใช้เผาไหม้เป็ นแหล่งความร้อน และถ่านชาร์ ที่
เหลือจะถูกนาเข้าสู่ กระบวนการแก๊สซิฟิเคชันต่อ ที่เตาตรงกลางและด้านล่าง แบบไหล
ลง แก๊สชื้ อเพลิงที่ได้มีปริ มาณน้ ามันน้อยมาก Bhattacharya และคณะ (2001) ได้นามา
พัฒนาต่อและทดสอบการผลิตไฟฟ้ าโดยต่อเข้ากับเครื่ องยนต์ดีเซลแบบฉี ดตรง ขนาด
2.5 liter ของ Perkins พบว่า เดินเครื่ องได้ดีไม่มีปัญหาน้ ามันดิน
ค ระบบผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวล พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ได้ท าการวิ จ ัย และพัฒ นาระบบผลิ ต แก๊ ส
เชื้อเพลิงจากชีวมวล มาตั้งแต่ปี 1981 โดยเริ่ มใช้กบั ไม้ยางพาราเพื่อทดแทนน้ ามันดีเซล
ซึ่ งได้ติดตั้งระบบผลิตแก๊สเชื้ อเพลิ งจากชี วมวลและต่อเข้ากับเครื่ องยนต์ตน้ กาลังเพื่อ
ผลิตไฟฟ้ า จากวัตถุดิบที่มีในประเทศ ได้ลองทดสอบและทางานได้กบั ไม้ฟืน ถ่านไม้
และเศษวัสดุทางการเกษตร[10]
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รู ปที่ 5. 17 ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบผสม
พัฒนาโดย Asian Institute of Technology [7]

รู ปที่ 5. 18 ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิง พัฒนาโดย
Coovattanachai 1986 [10]
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ง. ระบบผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ทาการติดตั้งระบบผลิ ตแก๊สเชื้ อเพลิ งจาก
ชี วมวลแบบไหลลงและต่อเข้ากับเครื่ องยนต์ตน้ กาลังเพื่อผลิ ตไฟฟ้ าขนาดกาลังผลิ ต
ไฟฟ้ าประมาณ 100 kWe ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีจากซาทาเกะ (Satake) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ ง
อยูใ่ นระหว่างการทดสอบ
จ ระบบผลิตไฟฟ้าด้ วยเครื่องยนต์ แก๊สชีวมวล พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มีการศึกษาระบบผลิตไฟฟ้ าโดยเครื่ องยนต์แก๊สชี วมวลสาหรับกระบวนการ
ผลิ ตของอุตสาหกรรมชุ มชนขนาดเล็ก ใช้เตาผลิ ต แก๊สแบบอิมเบอร์ ท และอุปกรณ์
ปรับสภาวะแก๊ส แล้วต่อเข้ากับเครื่ องยนต์และเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า ขนาด 10 kWe

รู ปที่ 5. 19 ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิง พัฒนาโดย
Kaew-on และคณะ [15]
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ฉ การผลิตแก๊ สชื้อเพลิงจากเหง้ ามันสาปะหลัง พัฒนาโดย สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล
มีการจัดสร้างเตาผลิตแก๊สแบบแก๊สและอากาศไหลลง ทั้งแบบมีคอคอด และ
ไม่มีคอคอด ที่ความจุเชื้ อเพลิ ง 70 kg ได้ทดสอบแล้วได้แก๊สเชื้ อเพลิ งมีค่าความร้ อน
ค่อนข้างต่า แต่ทางานได้ดี
ช การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากถ่ านไม้ พัฒนาโดย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มีก ารจัดสร้ า งเตาผลิ ต แก๊ สเชื้ อเพลิ ง ชนิ ดดาวน์ดราฟท์ โดยใช้ถ่า นไม้เป็ น
เชื้อเพลิงขนาด 1 กิโลวัตต์ งานวิจยั ดังกล่าวนาแก๊สที่ผลิตได้จากถ่านนั้นจะถูกป้ อนเข้า
สู่ เครื่ องยนต์สันดาปภายในขนาด 6.5 แรงม้า เพื่อไปขับเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าขนาด 2.2
kVA เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าดังกล่าวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้สูงสุ ด 1 กิโลวัตต์

รู ปที่ 5. 20 ลักษณะของเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิง พัฒนาโดย
Dogru และ คณะ 2002 [11]
5.3 การเปรียบเทียบสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
จากการศึกษาจะเห็ นได้ว่าระบบการผลิ ตไฟฟ้ าจากชี วมวลที่อาศัยการเผาไหม้โดยตรง และ
กระบวนการผลิ ต แก๊ ส เชื้ อเพลิ ง ให้ค่ า สมรรถนะของระบบการผลิ ตที่ แ ตกต่ า งกัน โดยเมื่ อท าการ
เปรี ยบเทียบช่วงกาลังการผลิตในช่วงระหว่าง 5 – 100 MW พบว่า ระบบการเผาไหม้โดยตรงจะให้ค่า
ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนใกล้เคียงกับระบบการผลิตแก๊สเชื้ อเพลิง โดยให้ค่าอยูใ่ นช่วง 70 – 90% และ
80 – 90% ตามลาดับ แต่หากพิจารณาประสิ ทธิ ภาพโดยรวมพบว่าในกระบวนการผลิตแก๊สเชื้ อเพลิ ง
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แบบชั้นเชื้อเพลิงนิ่ง จะให้ค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบต่ากว่าระบบการเผาไหม้โดยตรง ซึ่ งจะให้
ค่าประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นช่วง 15 – 30% และ 20 – 30% ตามลาดับ ในขณะที่ระบบการผลิตแก๊สเชื้ อเพลิง
แบบฟลูอิดไดซ์เบดจะให้ค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวมสู งที่สุดคือให้ค่าอยูใ่ นช่วง 40 – 50% แต่เมื่อคานึ งถึง
ราคาต้นทุนในกระบวนการผลิ ตพบว่าการเผาโดยตรง จะใช้เงินลงทุนต่ าที่สุดซึ่ งคิดเป็ นค่าราคาต้นทุน
การผลิตอยูใ่ นช่วง 1000 – 3000 $/kW สาหรับข้อมูลการเปรี ยบเทียบด้านอื่นๆ แสดงดังตารางที่ 5.7
ตารางที่ 5. 6 การเปรี ยบเทียบสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้ าจากชีวมวล
การเผาไหม้โดยตรง
ข้อมูล
ช่วงกาลังงานปกติ
ขนาดเชื้อเพลิงที่ป้อน
ความชื้น
ประสิ ทธิภาพทางความร้อน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ราคาลงทุน ($/kW)
อุณหภูมิปฏิกิริยา
อุณหภูมิแก๊สออก

โรงจักรกังหันไอน้ า
5 < MWth<100
< 500 mm
70 – 90 %
20 – 40 %
1000 - 3000
1,100oC
500oC

การผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
แบบชั้นเชื้อเพลิงนิ่ง
แบบฟูอิดไดซ์เบด
ไหลลง
ไหลขึ้น
ฟองอากาศ
ไหลเวียน
MWth< 5 MWth< 20 10< MWth<100 20< MWth< ?
< 50 mm < 50 mm
< 6 mm
< 6 mm
80 – 90 %
15 – 30 %
1500 - 4000
1,000oC
1,000oC
800oC
250oC

80 – 90 %
40 – 50 %
4000 - 6500
850oC
850oC
800oC
850oC
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บทที่ 6
การออกแบบเครื่องกาเนิดไอนา้
6.1 บทนา (Introduction)
6.1.1 ชนิดของเครื่องกาเนิดไอนา้
เครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำหรื อเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุ งเป็ นแบบต่ำงๆ จำกเครื่ อง
กำเนิดไอน้ ำแบบหัวทรงกลม ซึ่ งทำได้ง่ำย ดังแสดงในรู ปที่ 6.1 มำเป็ นแบบที่ประหยัดเชื้ อเพลิงโดยกำร
เพิ่มพื้นที่กำรถ่ำยเทควำมร้อน ดังแสดงในรู ปที่ 6.2 แล้วหลังจำกนั้นได้พฒั นำมำเป็ นเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ
แบบท่อไฟทรงกระบอก(Flue tube boiler) ของ Cornish และ Lancashire ซึ่ งถือได้วำ่ เป็ นแบบท่อไฟที่
นิยมแพร่ หลำยมำกในระหว่ำงปี 1860 ถึง 1900 ดังแสดงในรู ปที่ 6.3 แต่เครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำแบบท่อไฟนี้
ก็ยงั มีขอ้ เสี ยอีกมำก จึงได้มีกำรพัฒนำเป็ นชนิ ดน้ ำไหลในท่อ ซึ่ งเรี ยกกันว่ำเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำแบบท่อ
น้ ำ (Water tube boiler) ดังแสดงในรู ปที่ 6.4 ถึงแม้วำ่ กำรพัฒนำเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำจะได้มีกำรปรับปรุ ง
ดัดแปลงกันต่อเนื่ องมำจนถึงปั จจุบนั และมีกำรพัฒนำขึ้นหลำยแบบหลำยชนิ ดด้วยกัน แต่โครงสร้ ำง
หลักๆ และกระบวนกำรทำงำนมิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรมำกนัก

(a)

(b)

(c)

(d)

รู ปที่ 6. 1 ลักษณะเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ
(a) แบบหัวทรงกลม (b) แบบท่อไฟทรงกระบอก (c) แบบท่อไฟ (d) แบบท่อน้ ำ
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6.1.2 เชื้อเพลิง (Fuel) ทีใ่ ช้ ในเครื่องกาเนิดไอนา้
เชื้ อเพลิ ง คื อ สำรสะสมควำมร้ อ นเก็ บ ไว้ใ นตัว ในลัก ษณะส่ ว นผสมทำงเคมี โดย
องค์ประกอบที่ สำคัญของเชื้ อเพลิ ง คื อ คำร์ บอนและไฮโดรเจน เชื้ อเพลิ งเมื่ อถูกเผำไหม้ใน
อำกำศ จะปล่อยพลังงำนออกมำในรู ปของพลังงำนควำมร้อน ในกำรเผำไหม้ของเชื้ อเพลิ งถ้ำ
ปริ ม ำณอำกำศหรื อ ออกซิ เจนมี เพีย งพอ นอกจำกจะได้พลังงำนควำมร้ อนแล้ว ก็ จะได้แก๊ ส
คำร์ บอนไดออกไซด์และไอน้ ำออกมำ
เชื้อเพลิงถ้ำพิจำรณำตำมสถำนะ สำมำรถแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ
ก. เชื้ อเพลิ งที่เป็ นของแข็ง เช่น ถ่ำนหิ น ถ่ำนโค้ก ไม้ฟืน ถ่ำนไม้ หิ นน้ ำมัน เศษวัสดุ
ทำงกำรเกษตร (แกลบ ขี้เลื่อย ชำนอ้อย)
ข. เชื้อเพลิงที่เป็ นของเหลว เช่น ผลิตภัณฑ์ทำงปิ โตรเลียม (น้ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิ น
น้ ำมันก๊ ำด และน้ ำ มันเตำ) น้ ำมันสั งเครำะห์ จำกถ่ ำนหิ น น้ ำมันหิ น แก๊ สโซลี น
สังเครำะห์ แอลกอฮอล์ต่ำงๆ
ค. เชื้ อเพลิ งที่ เป็ นแก๊ส เช่ น แก๊สธรรมชำติ แก๊ สหุ งต้ม (LPG) แก๊สธรรมชำติอดั
(CNG) แก๊สจำกถ่ำนหิ นต่ำงๆ โปรดิ วเซอร์ แก๊ส วอร์ เตอร์ แก๊ส แก๊สปิ โตรเลียม
แก๊สไฮโดรเจน แก๊สอเซททิลีน
ค่ำควำมร้อน (Heating value) คือ ปริ มำณควำมร้อนที่ได้จำกกำรเผำไหม้อย่ำงสมบูรณ์
ของเชื้ อเพลิง 1 หน่วย โดยค่ำควำมร้อนที่ใช้วดั จะมีอยู่ 2 รู ปแบบ คือ กำรวัดค่ำควำมร้อนสู ง
(Gross or Higher heating value) เป็ นค่ำควำมร้อนของเชื้ อเพลิงที่วดั ได้ในสภำวะที่มีน้ ำเกิดขึ้น
จำกกำรเผำไหม้ ซึ่ งกำรที่น้ ำเปลี่ยนสถำนะจำกไอน้ ำกลำยเป็ นของเหลวนั้น จะมีกำรคำยควำม
ร้อนแฝงของกำรกลัน่ ตัวออกมำ ทำไห้วดั ค่ำควำมร้ อนได้มำกขึ้น สำหรับกำรวัดค่ำควำมร้ อน
อีกรู ปแบบหนึ่ง คือ กำรวัดค่ำควำมร้อนต่ำ (Net or Lower heating value) เป็ นค่ำควำมร้อนของ
เชื้อเพลิงที่น้ ำซึ่ งเกิดจำกกำรเผำไหม้มีสถำนะเป็ นไอน้ ำ
เชื้ อเพลิ งแข็งเป็ นเชื้ อเพลิ งที่ค่อนข้ำงจะหำได้ง่ำยและรำคำถู ก แต่ให้ค่ำควำมร้ อนต่ ำ
เชื้ อเพลิ งแข็งต้องกำรเนื้ อที่ในกำรเผำไหม้มำก ทำให้เกิดควำมจำเป็ นที่จะต้องใช้ห้องเผำไหม้
หรื อเตำขนำดใหญ่ ในสัดส่ วนขององค์ประกอบของเชื้ อเพลิงแข็ง จะมีข้ ีเถ้ำ (Ash) หรื อกำกใน
สั ด ส่ ว นที่ สู ง ซึ่ งท ำให้ เ กิ ด ปั ญ หำด้ ำ นกำรกัด กร่ อ นและเขม่ ำ ควัน มำก กำรวิ เ ครำะห์ ห ำ
องค์ประกอบของเชื้ อเพลิง สำมำรถดำเนิ นกำรวิเครำะห์ได้ 2 รู ปแบบ ได้แก่ กำรวิเครำะห์ทำง
อุตสำหกรรม (Proximate analysis) และกำรวิเครำะห์ธำตุ (Ultimate analysis) ดังตำรำงที่ 6.1
ซึ่งแสดงตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์เพื่อหำองค์ประกอบของเชื้ อเพลิงแข็งบำงชนิ ด โดยกำรใช้วิธีกำร
ทั้ง 2 รู ปแบบดังกล่ำว [1]
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ตำรำงที่ 6. 1 องค์ประกอบโดยประมำณของเชื้ อเพลิงแข็ง [1]

เชื้ อเพลิ งทุ กชนิ ดสำมำรถที่จะนำมำใช้กบั เครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำได้ ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั กำรออกแบบ
เครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำเป็ นสำคัญ เครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำที่ใช้ไม้เป็ นเชื้ อเพลิง เพื่อเป็ นอุปกรณ์ตน้ กำลังในกำร
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำนั้น ปั จจุบนั มีกำรใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำยในทวีปยุโรป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศ
ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย เช่น ประเทศเดนมำร์ ก มีกำรใช้เครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ ขนำดเล็กที่ใช้ไม้เป็ นเชื้ อเพลิง
ประมำณ 80,000 เครื่ อง [5] ซึ่ งแสดงหลักกำรทำงำนเบื้องต้นดังรู ป 6.2
สำหรับเครื่ องกำเนิดไอน้ ำที่ใช้ในโครงกำรฯ นี้ เป็ นเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำชนิ ดท่อน้ ำ (Water Tube
Boiler) ที่ได้พฒั นำขึ้นเพื่อใช้ไม้เป็ นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ กระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อให้ได้มำซึ่ งเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ
และข้อมูลประกอบที่ครอบคลุมทุกด้ำนนั้น ทำงโครงกำรฯ ได้ดำเนิ นกำรตั้งแต่ กำรศึกษำหำข้อมูลเพื่อ
กำรออกแบบ กำรออกแบบเชิ งหลักกำร กำรกำหนดคุณลักษณะ กำรดำเนิ นกำรสร้ำง ไปจนกระทัง่ กำร
ทดสอบสมรรถนะในขั้นตอนสุ ดท้ำย ตลอดจนกำรออกแบบกระบวนกำรในกำรควบคุมมลภำวะที่เกิ ด
จำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงให้อยูใ่ นเกณฑ์มำตรฐำน
6.2 การศึกษาข้ อมูลเพือ่ การออกแบบเครื่องกาเนิดไอนา้
ในกำรออกแบบเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำนั้น ข้อมูลเบื้องต้นที่จะต้องมีคือ ขนำดของเครื่ องซึ่ งจะต้อง
ผลิ ต ไอน้ ำ ให้มี ค วำมดันและปริ ม ำณที่ เพี ย งพอกับ ควำมต้องกำรใช้ง ำน นอกจำกนั้นยัง มี ช นิ ด และ
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ลักษณะทำงกำยภำพของเชื้ อเพลิง เพื่อนำไปสู่ กำรออกแบบห้องเผำไหม้และระบบป้ อนเชื้ อเพลิง รวม
ไปถึงกำรศึกษำระบบป้ องกันมลภำวะที่เกิดจำกสิ่ งเจือปนในไอเสี ยที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ดว้ ย

รู ปที่ 6. 2 แสดงหลักกำรทำงำนเบื้องต้นของ Boiler ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล [5]
6.2.1 การศึกษาการประมาณการขนาดของเครื่องกาเนิดไอนา้
ในกำรหำขนำดของเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ (Boiler) ที่จะออกแบบนั้น โดยทัว่ ไป จะทำกำร
คำนวณเพื่อประมำณค่ำย้อนกลับ โดยเริ่ มต้นจำกกำรกำหนดกำลังไฟฟ้ ำที่ตอ้ งกำรผลิต (MW)
แล้วคำนวณกำลังของไอน้ ำที่ตอ้ งใช้ (MW) โดยมีค่ำประสิ ทธิ ภำพของชุ ดอุปกรณ์ ให้กำเนิ ด
ไฟฟ้ ำเป็ นตัวแปรในกำรคำนวณ หลังจำกนั้นก็คำนวณหำอัตรำกำรป้ อนพลังงำนที่จะได้รับจำก
เชื้อเพลิง โดยมีประสิ ทธิภำพของเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ และกำลังของไอน้ ำที่ตอ้ งใช้ (MW) เป็ นตัว
แปรในกำรคำนวณ ซึ่ งสำมำรถคำนวณได้โดยวิศวกรที่เชี่ ยวชำญ และปั จจุบนั ได้มีกำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยในกำรคำนวณงำนดังกล่ำว ทำให้มีควำมสะดวกมำกขึ้น ดังตัวอย่ำงกำรใช้
ชุดโปรแกรมสำเร็ จรู ป ชื่อ ELIPSE process simulation package ในกำรประมำณค่ำตัวแปร
ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรออกแบบเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ ดังแสดงในตำรำง 6.2 [3]
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ตำรำงที่ 6. 2 ค่ำประมำณต่ำงๆ ในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ ำชีวมวล [3]

6.2.2 การศึกษาข้ อมูลเพื่อออกแบบระบบการป้อนเชื้อเพลิง
ระบบในกำรป้ อนเชื้ อเพลิงเข้ำสู่ ห้องเผำไหม้ (combustion chamber) ของ ขึ้นอยูก่ บั คุณลักษณะ
ทำงกำยภำพของเชื้ อเพลิง เช่น เชื้ อเพลิงที่เป็ นขี้เลื่อย ไม้ยอ่ ยเป็ นชิ้น (Wood chip) หรื อไม้ตดั เป็ นท่อน
(Wood log) โดยเชื้ อเพลิงแต่ละแบบจะมีระบบในกำรป้ อนเข้ำสู่ ห้องเผำไหม้ของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ
แตกต่ำงกันไป ดังแสดงในรู ป 6.3 และ 6.4 [1]

รู ปที่ 6. 3 แสดงรู ปแบบต่ำงๆ ของกำรใช้ไม้เป็ นเชื้ อเพลิงสำหรับ เครื่ องกำเนิดไอน้ ำ [1]
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รู ปที่ 6. 4 แสดงรู ปแบบและควำมเป็ นไปได้ในกำรใช้ไม้เป็ นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ [1]
6.2.3 การศึกษาข้ อมูลเพือ่ ออกแบบห้ องเผาไหม้
1. ทฤษฎีกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงไม้
ในกระบวนกำรเผำไหม้ของเชื้ อเพลิ งชี วมวลแข็งประเภทไม้น้ นั มีกระบวนกำรอยู่ 3
ขั้นตอนตำมลำดับ คือ ระบบอบแห้ง(Drying), แก๊สซิ ฟิเคซัน(Gasification) และ ระบบเผำไหม้
(combustion) และ กระบวนกำรเผำถ่ำน (Charcoal burnout) [5] ดังแสดงในรู ปที่ 6.5

รู ปที่ 6. 5 แสดงลำดับในกระบวนกำรเผำไหม้ของไม้ [5]
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นอกจำกนั้นกระบวนกำรควบคุ มมลภำวะจำกกำรเผำไหม้จะต้องอำศัยกำรเผำไหม้ที่
สมบูรณ์ ซึ่ งมีปัจจัยที่เกี่ ยวข้องคือ กำรเผำไหม้ตอ้ งเกิ ดที่อุณหภูมิสูงเพียงพอ มีปริ มำณอำกำศ
ส่ วนเกินและช่วงระยะเวลำในกำรเผำไหม้ที่เหมำะสม ดังแสดงในรู ป 6.6 [5] ซึ่ งพบว่ำ อำกำศ
ส่ วนเกิน (Lambda) ที่เหมำะสมจะอยูใ่ นช่วง 1.4 - 1.6 เท่ำของกำรเผำไหม้อย่ำงสมบูรณ์ตำม
ทฤษฎี จะเห็นว่ำที่อำกำศส่ วนเกิน 1.5 เท่ำของทฤษฎี จะมีปริ มำณออกซิ เจน และ ปริ มำณแก๊ส
คำร์บอนไดออกไซด์เจือปนในไอเสี ย ประมำณ 7.5% และ 13% ตำมลำดับ

รู ปที่ 6. 6 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริ มำณอำกำศส่ วนเกิน
กับคำร์ บอนไดออกไซด์และออกซิเจน [5]
2. ลักษณะของห้องเผำไหม้ที่เหมำะสมกับเชื้อเพลิงไม้
ขนำดของเชื้ อเพลิงจะเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรออกแบบห้องเผำไหม้ ซึ่ งเชื้ อเพลิงขนำด
ตั้งแต่ 5 - 25 มิลลิเมตร สำมำรถที่จะใช้กบั ห้องเผำไหม้แบบอัตโนมัติได้ [2] และรู ป 6.7 ได้
แสดงลักษณะของห้องเผำไหม้ที่เหมำะสมกับเชื้ อเพลิงไม้ที่มีขนำดท่อนสั้น (Short pieces log)
หรื อไม้ที่ยอ่ ยเป็ นชิ้น (Chip) โดยมีระบบกำรเผำไหม้แบบเผำจำกด้ำนล่ำง(Bottom burning) [1]
ซึ่งได้มีกำรออกแบบให้มีกำรเผำไหม้ 2 ชั้นเพื่อให้เกิดกำรเผำไหม้ที่สมบูรณ์
6.2.3 สารเจือปนในแก๊สไอเสี ยทีเ่ กิดขึน้ จากการเผาไหม้ และการกาจัด
1. แก๊สไอเสี ยที่เกิดจำกำรเผำไหม้ของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำขนำดเล็กที่ใช้เชื้ อเพลิงประเภท
ไม้ ตำมกระบวนกำรเกิ ดแก๊สไอเสี ยจำกกำรเผำไหม้ ดังแสดงในรู ปที่ 6.8 นั้น กำรเผำไหม้
เชื้ อเพลิงประเภทไม้ ค่อนข้ำงที่จะประมำณกำร ปริ มำณ และสัดส่ วน ของสำรต่ำงๆ ในไอเสี ย
ได้ย ำก เมื่ อ เที ย บกับ กำรเผำไหม้ข องเชื้ อ เพลิ ง อื่ น ที่ มี ส มกำรเคมี ที่ แ น่ น อน เช่ น น้ ำ มัน
ปิ โตรเลียม แก๊สธรรมชำติ หรื อ แก๊สโปรเพน แต่ท้ งั นี้ ก็ยงั พอที่จะเปรี ยบเทียบเพื่อเป็ นแนวทำง
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ได้ ดังแสดงในตำรำงที่ 6.3 [7] จะเห็นว่ำ กำรเผำไหม้เชื้ อเพลิงจำกไม้ มีขอ้ เด่นคือ กำรเผำไหม้
จะให้สัดส่ วนของปริ มำณแก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นแก๊สเรื อนกระจก และ ซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นแก๊ ส อัน ตรำย ต่ ำ กว่ำ กำรเผำไหม้ข องน้ ำ มัน และ แก๊ ส ธรรมชำติ แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็จะปลดปล่อยอนุภำค (ฝุ่ นละอองหรื อเขม่ำ) และ ออกไซด์ของไนโตรเจนสู งกว่ำ
ซึ่ งถ้ำหำกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรกำจัดอนุ ภำคเหล่ำนี้ จะเห็นว่ำเชื้ อเพลิ งจำกไม้น่ำจะ
เป็ นทำงเลือกที่ดีอีกอีกทำงหนึ่ง

รู ปที่ 6. 7 แสดงลักษณะของห้องเผำไหม้ที่เหมำะสมสำหรับเชื้ อเพลิงไม้ขนำดท่อนสั้น [1]
ตำรำงที่ 6. 3 เปรี ยบเทียบองค์ประกอบของแก๊สไอเสี ยที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของ
เชื้อเพลิงประเภทต่ำงๆ[7]
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รู ปที่ 6. 8 กระบวนกำรเกิดแก๊สไอเสี ยจำกกำรเผำไหม้ [7]
นอจำกนี้ ไม้เป็ นเชื้ อเพลิ งที่ มีและองค์ประกอบของธำตุ ที่อยู่ในเนื้ อไม้ไม่แน่ นอน ขึ้ นอยู่กบั
พันธุ์ไม้และปั จจัยอื่นๆ จำกสำเหตุดงั กล่ำวส่ งผลให้คุณสมบัติต่ำงๆ เช่น ค่ำควำมร้อน ควำมหนำแน่ น
เป็ นค่ำที่ไม่คงตัว นอกจำกนี้ เมื่อเกิดกำรเผำไหม้ ปริ มำณธำตุต่ำงๆ ที่เป็ นองค์ประกอบอยูใ่ นไม้จะส่ งผล
โดยตรงต่อองค์ประกอบทั้งทำงเคมี และกำยภำพ ของไอเสี ย ยิง่ ไปกว่ำนั้น ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกำรเผำ
ไหม้ลว้ นแล้วแต่ส่งผลต่อคุณสมบัติของไอเสี ยทั้งสิ้ น ไม่วำ่ จะเป็ น สภำวะกำรเผำไหม้ ซึ่ งประกอบด้วย
อุณหภูมิในกำรเผำไหม้ ปริ มำณเชื้ อเพลิง ปริ มำณอำกำศส่ วนเกิน ซึ่ งตำรำง 6.4 จะแสดงให้เห็ นถึงค่ำ
ภำระควำมร้อนของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำที่ใช้งำน ที่ส่งผลต่อไอเสี ย [7] จะเห็นว่ำยิ่งมีกำรใช้งำนต่ำกว่ำ
สมรรถนะของเครื่ องปริ มำณของแก๊สต่ำงๆ ที่เจือปนในไอเสี ยก็จะยิง่ มำกขึ้น
ไอเสี ยที่เกิ ดจำกกำรเผำไหม้ของเชื้ อเพลิ งไม้น้ นั ประกอบด้วยส่ วนที่ เป็ นของแข็ง(ฝุ่ นละออง
หรื อเขม่ำ) ละอองของเหลว(Aerosols) ซึ่ งเกิ ดจำกกำรควบแน่ นของสำรอินทรี ย ์ หรื อน้ ำมันดิ น (Tar)
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และส่ วนที่เป็ นแก๊สซึ่ งเกิดจำกกำรสันดำปตำมกระบวนกำรทำงเคมี ดังแสดงในรู ปที่ 6.9 สำหรับเครื่ อง
กำเนิดไอน้ ำขนำดเล็กนั้น องค์ประกอบต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ มีที่มำจำกสองส่ วนดังนี้ [6]
1. อนุภำคที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ไม่สมบูรณ์ ซึ่ งรวมไปถึงเขม่ำ (Soot) น้ ำมันดิน (Tar) และถ่ำน
(Char)
2. อนุภำคที่เกิดจำกสำรอนินทรี ยท์ ี่อยูใ่ นขี้เถ้ำ (Ash)
ในกำรตรวจสอบปริ มำณของอนุ ภำคต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรเผำไหม้น้ นั สำมำรถวัดค่ำเป็ นตัวแปร
ตำม ออกมำได้ในสำมลักษณะ ดังนี้
ตำรำงที่ 6. 4 ผลของภำระของเครื่ องกำเนิดไอน้ ำที่มีต่อองค์ประกอบของแก๊สไอเสี ย [7]

1. ควำมเข้มข้นเชิ งมวล คือ มวลของอนุ ภำคในหนึ่ งหน่วยปริ มำตร โดยปกติแล้ว จะทำกำรวัด
ในหน่วยมิลลิกรัมกรัมต่อปริ มำตรแก๊สหนึ่งลูกบำศก์เมตร ที่อุณหภูมิและควำมดันมำตรฐำน (25 องศำ
เซลเซียส ควำมดัน 1 บรรยำกำศ)
2. ขนำดของอนุภำค
3. จำนวนของอนุภำคในหนึ่งหน่วยปริ มำตร
4. องค์ประกอบทำงเคมี
จำกกำรทดลองกับห้องเผำไหม้ขนำดเล็กที่ใช้ไม้เป็ นเชื้ อเพลิง และมีควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้
ไม่เกิน 10 MW. นั้น พบว่ำ ควำมหนำแน่นของอนุภำคที่เป็ นสำรเจือปนจะอยูใ่ นช่วง 30-1,500 มิลลิกรัม
ต่อลูกบำศก์เมตร [6] สำหรับผลของขนำดของเชื้ อเพลิงที่มีต่อไอเสี ยนั้น พบว่ำ กำรใช้ไม้ท่อน (Wood
log) เป็ นเชื้ อเพลิ ง ท่อนเชื้ อเพลิ ง ที่ โตกว่ำ จะให้ค่ ำควำมหนำแน่ นของอนุ ภำคมำกกว่ำกำรใช้ท่อน
เชื้อเพลิงที่มีขนำดเล็กกว่ำ
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รู ปที่ 6. 9 กำรสันดำปตำมกระบวนกำรทำงเคมี
ในกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงไม้ตำมที่อยูอ่ ำศัย พบว่ำ อนุ ภำคจะมีขนำดประมำณ 170 นำโนเมตร [6]
ซึ่ งค่ำที่ได้ใกล้เคียงกับกำรเผำไหม้ในเตำที่มีกำรควบคุมอัตโนมัติ คือ ขนำดของอนุ ภำคจะอยูใ่ นช่วง 50200 นำโนเมตร ยกเว้นในกรณี ที่ใช้เฉพำะเปลือกไม้เป็ นเชื้ อเพลิง ซึ่ งจะเกิดอนุ ภำคที่มีขนำดโตกว่ำ คือ
ประมำณ 5 ไมโครเมตร นอกจำกนั้นสถำนะของกำรเผำไหม้ก็ส่งผลต่อขนำดของอนุภำคเช่นกัน ในกำร
ทดสอบกับเชื้ อเพลิงไม้ที่ตดั เป็ นท่อน (Log) จำนวนอนุภำคที่โตที่สุดจะอยู่ช่วงเริ่ มต้นของกำรเผำไหม้
(Start-up phase) ประมำณ 200 นำโนเมตร รองลงมำคือช่วงกลำง (Intermediate phase) ประมำณ 150
นำโนเมตร และเล็กที่สุดในช่วงที่เกิดกำรเผำไหม้เต็มที่ (Burn out phase) ประมำณ 50 นำโนเมตร
จำนวนอนุ ภำคในไอเสี ยที่ เกิ ดจำกกำรเผำไหม้ของเชื้ อเพลิ งไม้น้ นั พบว่ำ จะมีค่ำอยู่ในช่ วงที่
กว้ำง คือ 10 7  1010 อนุ ภำค/cm3 [6] ปริ มำณอำกำศส่ วนเกิ นซึ่ งเป็ นตัวแปรที่บ่งบอกสภำวะกำรเผำ
ไหม้น้ นั มีอิทธิ พลต่อจำนวนอนุภำคในไอเสี ย กล่ำวคือ ในเตำที่มีกำรควบคุมอัตโนมัติ เมื่อสัดส่ วนของ
แก๊สออกซิ เจนส่ วนเกินในไอเสี ยลดลง จะพบว่ำจำนวนอนุภำคก็จะลดลงตำมไปด้วย
องค์ป ระกอบทำงเคมี ข องอนุ ภำคมี ควำมสั ม พันธ์ อย่ำ งใกล้ชิ ดกับ องค์ประกอบของธำตุ ใ น
เชื้ อเพลิง ดังแสดงเป็ นตัวอย่ำงเบื้องต้นในตำรำง 6.5 [6] ซึ่ งเป็ นไปในทำนองเดียวกับค่ำควำมหนำแน่น
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เชิงมวลของอนุภำคในไอเสี ย ในสภำวะกำรเผำไหม้ที่ไม่เหมำะสม องค์ประกอบส่ วนใหญ่ของอนุ ภำค
จะเป็ นสำรอนิ นทรี ย ์ และกำรเผำไหม้ภำยใต้สภำวะที่อำกำศไม่เพียงพอจะทำให้เกิดคำร์ บอน อย่ำงไรก็
ตำม กำรเผำไหม้ที่อุณหภูมิสูงจะทำให้คำร์ บอนในละอองของเหลว(Aerosol) ลดต่ำลง แต่ก็จะทำให้เกิด
สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นของโปแตสเซี ยมคลอไรด์และซัลเฟอร์ แต่เตำที่ได้รับกำรพัฒนำและออกแบบเป็ น
อย่ำงดีน้ นั จะต้องสำมำรถควบคุมจะต้องควบคุมปริ มำณคำร์ บอนในเขม่ำ (Fly ash) ที่ปลดปล่อยออกมำ
ให้อยูใ่ นช่วง 1-10%
ตำรำงที่ 6. 5 กำรวิเครำะห์ข้ ีเถ้ำ ควำมชื้น ค่ำควำมร้อน และ องค์ประกอบทำงเคมีของธำตุ ที่อยูใ่ น
เชื้อเพลิงไม้ตวั อย่ำง ในรู ปแบบต่ำงๆ ของเชื้ อเพลิง [6]

2. กำรศึกษำเทคโนโลยีในกำรควบคุมและค่ำมำตรฐำนของสำรเจือปนในไอเสี ย
ก. เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรกำจัดอนุภำคที่ถูกปลดปล่อยมำกับไอเสี ย
กำรเผำไหม้ของเชื้ อเพลิงไม้น้ นั อนุ ภำคที่มีขนำดโตกว่ำ 50 x 10-6 m. จะตกลงมำใน
ตำแหน่งที่เกิดกำรเผำไหม้กลำยเป็ นขี้เถ้ำ อนุภำคที่มีขนำดเล็กลงมำจะเคลื่อนที่ออกมำพร้อมกับ
ไอเสี ย โดยอนุภำคที่มีขนำดเล็กกว่ำ 1 x 10-6 m. จะกลำยเป็ นเขม่ำ ดังแสดงในตำรำง 6.6 อนุภำค
ที่มีขนำดอยูใ่ นช่วงระหว่ำงกลำง คือ ระหว่ำง 1- 50 x 10-6 m.สำมำรถที่จะใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ
ในกำรกำจัดได้ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรใช้ลมหมุน (Cyclone) ดังแสดงในรู ปที่ 6.10 กำรใช้ตวั กรอง
กำรทำให้เปี ยกแล้วจับตัวกัน และ กำรใช้กระบวนกำรทำงไฟฟ้ ำเคมี ดงั แสดงในรู ปที่ 6.11 ซึ่ ง
ตำรำง 6.7 จะแสดงต้นทุนกำรลงทุนและกำรเดิ นเครื่ อง รวมไปถึ ง กำรใช้พลังงำนของแต่ละ
เทคโนโลยี
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ตำรำงที่ 6. 6 ขนำดของอนุภำคที่เกิดขึ้นจำกกำรเผำไหม้เชื้ อเพลิงไม้รูปแบบต่ำงๆ
และตำแหน่งต่ำงๆ ที่พบ [7]

ตำรำงที่ 6. 7 แสดงต้นทุนกำรลงทุนและดำเนิ นกำร รวมทั้งกำรใช้พลังงำน ของเทคโนโลยีต่ำงๆ ในกำร
ควบคุมกำรปล่อยอนุภำคจำกกำรเผำไหม้ออกมำกับไอเสี ย [7]

รู ปที่ 6. 10 เทคโนโลยีในกำรกำจัดอนุ ภำคแบบลมหมุน (Cyclone) [7]
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รู ปที่ 6. 11 เทคโนโลยีในกำรกำจัดอนุภำคแบบกำรใช้กระบวนกำรทำงไฟฟ้ ำเคมี[7]
ข. ค่ำมำตรฐำนปริ มำณสำรเจือปนในอำกำศ ที่ปล่อยออกมำสู่ บรรยำกำศของโรงฟ้ ำ
กระทรวงอุตสำหกรรมได้กำหนดค่ำปริ มำณสำรเจือปนอำกำศ ที่ระบำยออกจำกโรงงำนผลิ ต
ส่ ง หรื อจำหน่ำย พลังงำนไฟฟ้ ำ ตำมประกำศของกระทรวงฯ พ.ศ. 2547 โดยจัดกลุ่มโรงไฟฟ้ ำออกเป็ น
โรงไฟฟ้ ำเก่ ำ คื อ โรงงำนผลิ ต ส่ ง หรื อ จำหน่ ำยพลังงำนไฟฟ้ ำ ที่ไ ด้รับใบอนุ ญำตประกอบกิ จกำร
โรงงำน หรื อได้รับ ใบอนุ ญำตขยำยโรงงำน ก่ อนวันที่ 31 มกรำคม 2539 และโรงไฟฟ้ ำใหม่ คื อ
โรงงำนผลิ ต ส่ ง หรื อ จำหน่ ำยพลังงำนไฟฟ้ ำ ที่ ได้รับใบอนุ ญำตประกอบกิ จกำรโรงงำน หรื อได้รับ
ใบอนุญำตขยำยโรงงำน ตั้งแต่ วันที่ 31 มกรำคม 2539 ดังแสดงในตำรำง 6.8
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ตำรำงที่ 6. 8 ค่ำปริ มำณสำรเจือปนอำกำศ ที่ระบำยออกจำกโรงงำนผลิต ส่ ง หรื อจำหน่ำย
พลังงำนไฟฟ้ ำ
ประเภทและขนำดของโรงไฟฟ้ ำ
1. โรงไฟฟ้ ำเก่ำ
1.1 โรงไฟฟ้ ำเก่ำทุกขนำดที่ใช้ถ่ำนหินเป็ น
เชื้อเพลิง
1.2 โรงไฟฟ้ ำเก่ำทุกขนำดที่ใช้น้ ำมันเป็ น
เชื้อเพลิง
1.3 โรงไฟฟ้ ำเก่ำทุกขนำดที่ใช้แก๊สธรรมชำติ
เป็ นเชื้อเพลิง
1.4 โรงไฟฟ้ ำเก่ำทุกขนำดที่ใช้เชื้ อเพลิงชีว
มวลเป็ นเชื้ อเพลิง
2. โรงไฟฟ้ ำใหม่
2.1 โรงไฟฟ้ ำใหม่ทุกขนำดที่ใช้ถ่ำนหิ นเป็ น
เชื้อเพลิง
(1) มีกำลังผลิตไม่เกิน 300 MW
(2) มีกำลังผลิตเกิน 300 MW แต่ไม่เกิน
500 MW
(3) มีกำลังผลิตเกิน 500 MW
2.2 โรงไฟฟ้ ำใหม่ทุกขนำดที่ใช้น้ ำมันเป็ น
เชื้อเพลิง
(1) มีกำลังผลิตไม่เกิน 300 MW
(2) มีกำลังผลิตเกิน 300 MW แต่ไม่เกิน
500 MW
(3) มีกำลังผลิตเกิน 500 MW
2.3 โรงไฟฟ้ ำใหม่ทุกขนำดที่ใช้แก๊ส
ธรรมชำติเป็ นเชื้ อเพลิง
2.4 โรงไฟฟ้ ำใหม่ทุกขนำดที่ใช้เชื้ อเพลิงชี ว
มวลเป็ นเชื้ อเพลิง

ค่ำปริ มำณของสำรเจือปนในอำกำศ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ออกไซด์ของไนโตรเจนในรู ป
(ส่ วนในล้ำนส่วน)
ไนโตรเจนไดออกไซด์
(ส่ วนในล้ำนส่ วน)

ฝุ่ นละออง
(mg/m3)

700

400

320

950

200

240

60

200

60

60

200

320

640
450

350
350

120
120

320

350

120

640
450

180
180

120
120

320
20

180
120

120
60

60

200

120

6.2.3 กำรศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ
สิ่ งที่สำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ ก็คือ ประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ
ซึ่ งพบว่ำประสิ ทธิ ภำพขึ้นอยูก่ บั ขนำด กล่ำวคือเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ ที่มีขนำดใหญ่ จะมีประสิ ทธิ ภำพสู ง
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กว่ำเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ ขนำดเล็ก นอกจำกนั้นยังขึ้นอยูก่ บั ระบบกำรทำงำน และ ประเภทของเชื้ อเพลิง
ดังแสดงในรู ปที่ 6.12

รู ปที่ 6.12 แสดงควำมสัมพันธ์ของประสิ ทธิภำพ กับขนำด ระบบกำรทำงำน
และประเภทของเชื้อเพลิงของเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ [5]
6.3 การออกแบบเครื่องกาเนิดไอนา้ ทีใ่ ช้ ในโครงการ
6.3.1 ออกแบบเชิงหลักการ
จำกรำยละเอียดกำรคำนวณในบทที่ 5 เพื่อประมำณค่ำของขนำดโรงไฟฟ้ ำที่เหมำะสม
ที่ขนำด 50 kW. ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ภำพโดยรวมของโรงไฟฟ้ ำที่ 19% จะต้องมีพลังงำน
จำกอุ ป กรณ์ ต้นก ำลัง คื อเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ โดยจะต้องมี ก ำรถ่ ำ ยเทพลัง งำนควำมร้ อนจำก
เชื้ อเพลิงไปสู่ ไอน้ ำ ที่ 321.5 kW. เมื่อทำประมำณกำรประสิ ทธิ ภำพกำรเผำไหม้ที่ 85% เพื่อหำ
อัตรำกำรป้ อนเชื้ อเพลิ ง (ค่ ำควำมร้ อนของเชื้ อเพลิ งเฉลี่ ยประมำณ 12,000 kJ/kg. ) และ
ประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำในกำรส่ งผ่ำนควำมร้อนที่ 75% (อ้ำงอิงจำกรู ป 6.12) เพื่อ
คำนวณหำพื้นกำรถ่ ำ ยเทควำมร้ อน นั้น จะได้คุ ณลัก ษณะเบื้ องต้นของเครื่ องก ำเนิ ดไอน้ ำ ที่
พัฒนำขึ้น ดังตำรำง 6.8
ตำรำงที่ 6. 9 ขนำดต่ำงๆ ที่สำคัญของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำที่พฒั นำขึ้น
รายการ
ขนาด
กำลังแรงม้ำของเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ
32 HP
แรงดันใช้งำน
22 Bar g
กำลังกำรผลิตไอน้ ำ
500 kg/hr
อุณหภูมิไอน้ ำ
220o C
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เมื่ อ ได้คุ ณ ลัก ษณะเบื้ อ งต้น แล้ว โครงกำรฯ ได้ร่ ว มมื อ กับ ภำคเอกชนเพื่ อ ท ำกำร
ออกแบบระบบ โดยเริ่ มต้นจำกำรออกแบบห้องเผำไหม้จำกกำรคำนวณหำพื้นที่ ในกำรถ่ ำ ย
เทควำมร้อนดังนี้
จำกรู ป 6.13, 6.14, 6.15 และ 6.16 ซึ่ งแสดงแบบรู ป ด้ำนต่ำงๆ ของห้องเผำไหม้
สำมำรถคำนวณหำพื้นที่ในกำรถ่ำยเทควำมร้อน โดยแบ่งคิดออกเป็ น 3 กรณี ได้ดงั นี้
1. กรณี ที่เป็ นผิวที่รับควำมร้อน 100% คือ ท่อน้ ำแนวตั้ง 4 แถวที่เชื่ อมระหว่ำง หม้อ
ไอ (Steam drum) และ หม้อน้ ำ (Water drum) มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 17.10 m2
2. กรณี ที่ผวิ รับควำมร้อน 50% คือ
 ท่อน้ ำแนวตั้ง 1 แถวที่เชื่อมระหว่ำงดรัมป์ (Drum)ที่อยูด่ ำ้ นซ้ำย
 ท่อน้ ำแนวตั้ง 1 แถว ด้ำนขวำ
 ท่อน้ ำรองรับเชื้อเพลิงในห้องเผำไหม้
 ท่อน้ ำหัวกด (Water tube flame fire)
 ท่อน้ ำรับจุดต่อต่ำงๆ
ทั้งหมดนี้มีพ้นื ที่ผวิ รวมกัน คือ 11.18 m2
3. กรณี ผิวรับควำมร้อน 33% คือ ผิวของดรัมป์ (Drum) ใหญ่ ที่สัมผัสกับไฟโดยตรง
คิดเป็ นพื้นที่ 3.74 m2
รวมเป็ นพื้นที่ในกำรถ่ำยเทควำมร้อนทั้งหมด 32.02 m2 ซึ่ งเพียงพอในกำรถ่ำยเทควำม
ร้อนจำกเชื้อเพลิงไปสู่ ไอน้ ำ ให้ได้ 321.5 kW. ตำมที่กำหนดในคุณลักษณะเบื้องต้น
6.3.2 คุณลักษณะของเครื่องกาเนิดไอนา้ (Boiler) ทีอ่ อกแบบเพือ่ ใช้ ในโครงการ
1 รายละเอียดทัว่ ไป
เป็ นชุดศึกษำกำรผลิตไอน้ ำโดยครอบคลุมกำรผลิตและเตรี ยมน้ ำป้ อน กำรควบคุมกำร
ผลิตไอน้ ำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยระบบสำมำรถควบคุ มและแสดงผลด้วยมือ(Manual) จำก
แผงควบคุม และใช้โปรแกรมควบคุม(Software control) จำกคอมพิวเตอร์ ควบคุมได้ จำกกำร
อ้ำงอิงตำรำงที่ 6.2 นั้น จะประมำณกำรอัตรำกำรป้ อนเชื้ อเพลิงที่ 144 kg/hr มีสภำวะของไอน้ ำ
ที่ผลิตได้ที่ควำมดัน 22 bar. อุณหภูมิ 220 oC ไอน้ ำมีสถำนะเป็ นไอดง(Superheat steam) โดย
กำรออกแบบให้ใช้เชื้ อเพลิงได้ 2 รู ปแบบคือ เป็ นไม้ท่อนขนำดสั้น (Short pieces log) ขนำด
ควำมยำว 5-50 mm และไม้ที่ยอ่ ยเป็ นชิ้น (Wood chip) ซึ่ งจำกผลกำรศึกษำตำมรู ปที่ 6.3 และ
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6.4 พบว่ำ ลักษณะของเชื้ อเพลิ งทั้งสองรู ปแบบนี้ มีควำมเหมำะสมและเป็ นไปได้ในกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ ำ โดยสำมำรถออกแบบระบบป้ อนเชื้ อเพลิงให้เป็ นแบบอัตโนมัติได้ ระบบกำรเผำ
ไหม้เป็ นเผำจำกด้ำนล่ำง (Bottom burning) โดยอ้ำงอิงตำมรู ป 6.7 ระบบควบคุมปริ มำณอำกำศ
ส่ วนเกิ นทั้งแบบอัตโนมัติในและใช้คนควบคุ ม เพื่อให้อยู่ในช่ วงที่เหมำะสมตำมหัวข้อ 6.4.1
ละสำมำรถวัดปริ มำณออกซิ เจนจำกกำรเผำไหม้ได้ อีกทั้งสำมำรถใช้ในกำรทดลองกำรทำงำนที่
มีสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของภำระควำมร้อน(Heat load fluctuation experiment) ตำมหัวข้อ 6.5
ได้ นอกจำกนั้นยังมี ระบบกำรบำบัดน้ ำป้ อนเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ โดยกระบวนกำร Reverse
osmosis เพื่อป้ องกันปั ญหำกำรเกิ ดตะกรัน และ อื่นๆ ซึ่ งระบบกำรทำงำนและกำรควบคุมจะ
แสดงในรู ป 6.8
2. รายละเอียดทางเทคนิค
ก.1 ระบบการผลิตและใช้ ไอนา้ มีรายการชุ ดอุปกรณ์ดังนี้
 ชุดผลิตน้ ำสะอำดด้วยระบบรี เวอร์ ส ออสโมซิส(Reverse osmosis)จำนวน 1 ชุด
 ชุดเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำขนำด 500 kgstearm/hr
จำนวน 1 ชุด
 ชุดระบบควบคุมแบบควบคุมด้วยมือ และควบคุมอัตโนมัติ
จำนวน 1 ชุด
 อำคำรเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ บอยเลอร์เฮ้ำส์ (Boiler house)
จำนวน 1 โรง

รู ปที่ 6. 13 รู ปแสดงขนำดเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ
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รู ปที่ 6. 14 รู ปแสดงท่อน้ ำภำพด้ำนหน้ำและด้ำนข้ำงของเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ

รู ปที่ 6. 15 รู ปแสดงตำแหน่งของท่อน้ ำที่ใช้คำนวณพื้นที่ถ่ำยเทควำมร้อน
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รู ปที่ 6. 16 แสดงตำแหน่งของท่อน้ ำที่ใช้คำนวณพื้นที่กำรถ่ำยเทควำมร้อน
ก.2 ชุ ดผลิตนา้ สะอาดระบบรีเวอร์ ส ออสโมซิส (Reverse osmosis) มีรายละเอียดดังนี้
 มี ถ ัง เก็ บ น้ ำ ดิ บ ก่ อนเข้ำ ระบบ(Raw water tank) เป็ นถังท ำจำกวัส ดุ โพลี เอทิ ลี น
(Polyethylene, PE) ขนำดควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 1000 l จำนวน 1 ใบ
 มีปั๊มแบบหอยโข่งในกำรส่ งน้ ำจำกถังเก็บน้ ำดิ บเข้ำระบบกำรผลิ ตน้ ำสะอำดขนำดไม่
น้อยกว่ำ ½ แรงม้ำ จำนวน 1 ตัว
 มีชุดถังกรอง คำร์ บอน(Carbon) ทำจำกวัสดุ สแตนเลส(Stainless steel) ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 50 l ระบบท่อและวำล์วหน้ำเครื่ องทำจำกวัสดุยพู ีวซี ี( UPVC) จำนวน 1 ถัง
 มีชุดถังกรองเรซิ น(Resin) หรื อ ซอร์ ฟ เทนเนอร์ ( Softener) ทำจำกวัส ดุ สแตนเลส
(Stainless steel) ขนำดควำมจุไม่นอ้ ยก่วำ 50 l ระบบท่อและวำล์วหน้ำเครื่ องทำจำกวัสดุ
ยูพีวซี ี( UPVC) จำนวน 1 ถัง
ก.3 ชุ ดผลิตนา้ สะอาดด้ วยระบบรีเวอร์ ส ออสโมซิส Reverse Osmosis จานวน 1 ชุ ด
 ชุดอุปกรณ์ประกอบบนโครงสร้ำงเหล็กผ่ำนกระบวนกำรทำสี อย่ำงดี
 สำมำรถผลิตน้ ำสะอำดได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 500 l/hr
 มีชุดกรองหยำบ 5 ไมครอน ทำจำกวัสดุโพลีพรอบพิลีน(Polypropylene) ขนำด 20 นิ้ ว
จำนวน 2 ชุด
 มีปั๊มแรงดันสู งสำหรับสู บน้ ำเข้ำเยื่อกรอง(RO membrane) สำมำรถทำแรงดันสู งสุ ดไม่
น้อยกว่ำ 15 Bar แบบปั๊ มยืน(Vertical Multi stage )ทำจำกวัสดุ สแตนเลส จำนวน 1 ตัว
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 มีชุดสวิตซ์ควำมดัน (Pressure Switch) สำหรับป้ องกันแรงดันในระบบโดยมี
สวิตซ์ควำมดันสู ง(High pressure switch) จำนวน 1 ตัว และ สวิตซ์ควำมดันต่ำ
(Low pressure switch) จำนวน 1 ตัว ติดตั้งหน้ำ/หลังปั๊ มแรงดันสู ง
 มีชุด บรรจุเยื่อกรอง (RO vessel) ขนำด 4 นิ้ว ยำว 1 เมตร ทำจำกวัสดุ ไฟเบอร์
กลำส (Fibregrass Reinforced Plastic ,F.R.P.) จำนวน 2 ท่อน
 มีเยือ่ กรองขนำด 4 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน ติดตั้งในระบบ
 มีชุดวัดคุณภำพน้ ำดี(Conductivity online) แสดงผลแบบตัวเลขดิจิตอล พร้อมมี
สัญญำณมำตรฐำน สำมำรถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้
 มีชุดวัดอัตรำกำรไหล(Rota meter) สำหรับวัด กำรย้อนกลับ(Recovery), ควำม
เข้มข้น(Concentrate), วัดอัตรำกำรผลิตน้ ำบริ สุทธิ์ (Permeate flow) ของระบบ
กำรผลิต
 มีชุดวัดแรงดันแบบหน้ำปัทม์สำหรับแสดงแรงดันในระบบ
 ระบบท่อและวำล์วทำจำกวัสดุยพู ีวซี ี(UPVC)
 มีถงั เก็บน้ ำดี ก่อนป้ อนเข้ำถังน้ ำป้ อนทำจำกวัสดุ โพลีเอทิลีน ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 500 l พร้อมอุปกรณ์วดั ระดับ เพื่อควบคุมกำรทำงำนของระบบรี เวอร์ ส
ออสโมซิส แบบอัตโนมัติ
 มีปั๊มน้ ำสแตนแลส(Stainless steel pump) สำหรับสู บน้ ำจำกถังน้ ำดีเข้ำถัง ถังไล่
อำกำศจำกน้ ำป้ อนหม้อไอน้ ำ(Deaerator tank) ทำงำนโดยรับสัญญำณจำก
อุปกรณ์วดั ระดับพร้อมระบบท่อส่ งทำจำกวัสดุสแตนเลสสตีล
ก.4 ชุ ดเครื่องกาเนิดไอนา้ มีรายละเอียดดังนี้
 ถังไล่อำกำศจำกน้ ำป้ อนหม้อไอน้ ำ (Deaerator tank) สำหรับเตรี ยมน้ ำป้ อน
เครื่ องกำเนิดไอน้ ำมีรำยละเอียดดังนี้
o ถังทำจำกวัสดุสแตนเลสขนำดควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 250 l
o มีไซท์กลำส (Sight glass) สำหรับแสดงระดับน้ ำภำยในถัง
o มี เครื่ องไล่อำกำศ(Deaerator head) สำหรับถ่ำยเทควำมร้ อนระหว่ำงน้ ำ
ป้ อนและคอนเดนเสทจำกระบบ
o มี อุปกรณ์วดั ระดับ(Level sensor) สำหรับควบคุมระดับน้ ำภำยในถังโดย
ควบคุมกำรทำงำนของปั๊ มน้ ำจำกถังน้ ำดี
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o มีชุดวัดอุณหภูมิ(Temperature gauge) แสดงผลอุณหภูมิภำยในถังแบบ
หน้ำปัทม์
o มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ(Temperature sensor) สำหรับวัดและแสดงผล
อุณหภูมิน้ ำป้ อนในแผงควบคุม และบนคอมพิวเตอร์
o มีชุด สำหรับควบคุมกำรจ่ำยไอน้ ำเข้ำถังน้ ำป้ อนเพื่อรักษำอุณหภูมภำยใน
ถัง (self acting temperature control)
o มีท่อน้ ำล้น(Over flow) และ ท่อระบำยน้ ำ(Vent pipe) พร้อม วำล์วระบำย
น้ ำ(Drain valve)
o มีกำรหุ ม้ ฉนวนใยแก้วควำมหนำแน่นไม่นอ้ ยกว่ำ 48 K หนำ 5 cm.หุ ้มทับ
ภำยนอกด้วยแผ่นอลูมิเนียมผิวส้มหนำ 0.5 mm.
o มีชุดเติมเคมีเพื่อป้ องกันตะกรันและสนิมในหม้อน้ ำประกอบด้วยถังบรรจุ
เคมีทำจำกวัสดุ โพลีเอทิลีน ขนำด 50 l ปั๊ มเคมี(Metering pump) สำมำรถ
ปรับอัตรำกำรป้ อนเคมีได้ โดยมีเคมีสำหรับป้ องกันตะกรันและสนิ มใน
ระบบจำนวน 2 ถัง
o มีอุปกรณ์วดั ปริ มำณน้ ำ (Water meter) ในกำรป้ อนเข้ำเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ
โดยมีสัญญำณมำตรฐำนสำมำรถแสดงผลแบบตัวเลขที่แผงควบคุมและ
บนคอมพิวเตอร์ได้
 เครื่ องกำเนิดไอน้ ำมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
o เป็ นเครื่ องกำเนิดไอน้ ำแบบใช้เชื้อเพลิงแข็ง แบบท่อน้ ำ 3 กลับ
o มีกำลังกำรผลิตไม่นอ้ ยกว่ำ 500 kgstearm/hr สำมำรถผลิตไอดง(Superheat
steam)ได้
o มีแรงดันใช้งำนสู งสุ ด 22 Bar แรงดันทดสอบ 33 Bar
o ค่ำควำมร้อนที่สำมำรถผลิตได้ (Equivalent heat) 270,000 Kcal/hr.
o กำลังแรงม้ำเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ (Boiler hose power) 32 Bhp.
o พื้นที่ผวิ ในกำรถ่ำยเทควำมร้อนทั้งหมด 50 m2
o ประสิ ทธิภำพกำรเผำไหม้ (Combustion Efficiency) 85 +/- 2%
o ค่ำควำมร้อนเชื้ อเพลิงที่ควำมชื้น 10-15% (Calorific value) ประมำณ
2500 Kcal/kg
o อัตรำกำรสิ้ นเปลืองของเชื้อเพลิง ประมำณ 144 kgstearm/hr
o ระบบป้ อนเชื้อเพลิง(Screw conveyor with upper-hopper)
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o ระบบลำเลียงขี้เถ้ำแบบอัตโนมัติ(Automatic by screw conveyor with
blower)
o ระบบดักเขม่ำ(Cyclone with rotary air lock valve)
o ห้องเผำไหม้ภำยนอกชนิดผนังท่อน้ ำ และภำยในชนิดท่อไฟมำตรฐำนกำร
สร้ำงและออกแบบ ASME หรื อ TIS 855-1989
o เหล็กสร้ำงตัวเปลือกและท่อไฟใหญ่ (Boiler plate ASME A516 Gr.70)
o เหล็กสร้ำงท่อไฟเล็กไม่มีตะเข็บ (Boiler tube DIN17175 ST 35.8(I))
o กำรตรวจสอบรอยเชื่อม(Hydro static test)
o ชุดควบคุมระดับน้ ำแบบอัตโนมัติ (Electrode)
o ชุดควบคุมควำมดันไอน้ ำ (Pressure control switch)
o ชุดควบคุมควำมดันอัตโนมัติ (Pressure controller system)
o วำล์วนิรภัยแบบสปริ งมีคำนงัด (Safety valve)
o เกย์วดั ระดับน้ ำแบบแท่งแก้ว (Sight glass level gauge)
o เกย์วดั ควำมดันแบบหน้ำปั ทม์ยำ่ นวัด 0-25 Bar
o วำล์วน้ ำหนัก (Main valve )สำหรับจ่ำยไอน้ ำจำกเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ
o ชุดควบคุมกำรโบล์ดำวน์แบบอัตโนมัติ (Automatic blow down valve)
o ชุดควบคุมมอเตอร์ (Inverter control) พัดลดเติมอำกำศเข้ำห้องเผำไหม้
o ช่องทำควำมสะอำด (Hand hole )สำหรับทำควำมสะอำดส่ วนน้ ำ
o มีชุด สำหรับวัดอุณหภูมิไอน้ ำ (Temperature sensor) แสดงผลแบบตัวเลข
ดิจิตอลที่แผงควบคุม และสำมำรถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้
o มีชุด สำหรับวัดอุณหภูมิปล่องไอเสี ย แสดงผลแบบตัวเลขดิจิตอลที่แผง
ควบคุม และสำมำรถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้
o มีชุดวัด สำหรับวัดปริ มำณออกซิเจน (Oxygen sensor)จำกกำรเผำไหม้
แสดงผลแบบ ตัวเลขดิจิตอลที่แผงควบคุม และสำมำรถแสดงผลบน
คอมพิวเตอร์ได้
o มีชุด สำหรับวัดแรงดันไอน้ ำ (Pressure transmitter) แสดงผลแบบตัวเลข
ดิจิตอลที่แผงควบคุม และสำมำรถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้
o มีเกย์วดั อุณหภูมิปล่องแบบหน้ำปั ทม์ช่วงวัด 0-200oC
o มีท่อส่ งไอน้ ำจำกวำล์วหลัก ขนำด 5 cm.ถึงถังพักไอ(Steam header)ทำ
จำกท่อเหล็กดัม ฉนวนใยแก้วควำมหนำแน่น 64 K หนำ 2 นิ้ว หุ ม้ ด้วย
อลูมิเนียมผิวส้มหนำ 0.5 มม.
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 มีถงั พักไอ(Steam header) มีรำยละเอียดดังนี้
o ทำจำกท่อหม้อไอ(Steam drum) ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 15 cm. หุ ้ม ฉนวนใย
แก้วควำมหนำแน่ น 64 K หนำ 5 cm. หุ ้มด้วยอลูมิเนี ยมผิวส้มหนำ 0.5
mm.
o มีวำล์วหลัก สำหรับต่อรับไอน้ ำจำกเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำและต่อจ่ำยไอน้ ำ
ไปใช้งำน ขนำด DN50 PN 25(2”) จำนวน 2 ตัว
o มีวำล์วหลัก สำหรับจ่ำยไอน้ ำไปใช้งำนขนำด DN25 PN 25 (1”) จำนวน 2
ตัว
o มีชุดวัดแรงดันไอน้ ำแบบหน้ำปั ทม์ 10.16 cm. พร้อมเกจวำล์ว และท่อไซ
ฟอน
o มีชุดวำล์วนิรภัยสำหรับป้ องกันแรงดันในระบบขนำด 1.27 cm.
o มีชุดระบำยคอนเดนเสทออกจำกถังพักไอ ประกอบด้วยบอลวำล์ว (Ball
valve SS) ขนำด 1.27 cm. 3 ตัว ตัวกรอง หรื อ ตัวกรอง(Strainer) 1.27
cm. 1 ตัว ตัวดักไอน้ ำ TD 42 ขนำด 1.27 cm.จำนวน 1 ตัว ประกอบเป็ น
ชุดติดตั้งพร้อมกระเปำะดักไอน้ ำ และท่อระบำย
ก.3 ชุ ดควบคุมแสดงผลระบบประกอบบนตู้ควบคุมโดยตู้ทาจากวัสดุเหล็กผ่ านการทา
สี ฝุ่นอย่ างดีรายละเอียดในระบบประกอบด้ วย
 ชุดแสดงผลคุณภำพน้ ำดีที่ผลิตได้ (Conductivity meter)
 อุณหภูมิภำยในถังไล่อำกำศจำกน้ ำป้ อนหม้อไอน้ ำ (Deaeator tank) แสดงผล
แบบตัวเลขดิจิตอล
 อุณหภูมิภำยในเครื่ องกำเนิดไอน้ ำแสดงผลแบบตัวเลขดิจิตอล
 อุณหภูมิปล่องไอเสี ยเครื่ องกำเนิดไอน้ ำแสดงผลแบบตัวเลขดิจิตอล
 แรงดันภำยในเครื่ องกำเนิดไอน้ ำแสดงผลแบบตัวเลขดิจิตอล
 ปริ มำณออกซิ เจนจำกปล่องไอเสี ยแสดงผลแบบตัวเลขดิจิตอล
 อัตรำกำรไหลและปริ มำตรของน้ ำป้ อนเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ
 ชุดควบคุมกำรโบล์ดำวน์
 ชุดวัดแสดงผลปริ มำณไฟฟ้ ำที่ใช้ในกำรผลิต ในหน่วย Volt /Amp
 สวิตซ์หลักควบคุมระบบปั๊ มน้ ำ(Main switch feed water pump/Manual and
automatic)
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 สวิ ต ซ์ ห ลัก ควบคุ ม ระบบปั๊ ม สำรเคมี (Main switch chemical feed
pump/Manual and automatic)
 สวิตซ์หลักควบคุ มระบบบำบัดน้ ำ (Main switch water treatment plant
/Manual and automatic)
 สวิตซ์นิรภัย(Emergency switch)
 แผนผังวงจรควบคุม(Mimic diagram)
 สำยต่อเชื่ อมสัญญำณ(USB Port) สำหรั บ ต่อแสดงผลและควบคุ ม อบบ
อัตโนมัติ(Software control)
 อุปกรณ์แปลงสัญญำณเพื่อแสดงผลในคอมพิวเตอร์ (data acquisition, DAQ)
 มีชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับควบคุ มและแสดงผลพร้ อมบันทึกกำรทำงำนของ
ระบบพร้อมเครื่ องพิมพ์ผล
 มี ระบบแสดงผลและควบคุมระบบกำรทำงำน ที่ได้รับกำรพัฒนำจำก NI Test
และ measurement control มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตำมกฎหมำย สำมำรถแสดง ผัง
กำรท ำงำน(Mimic diagram) และรู ปภำพจริ งของระบบได้ สำมำรถรั บ
สัญญำณมำตรฐำนจำกระบบเช่น อุณหภูมิ แรงดัน อัตรำกำรไหลน้ ำป้ อน และ
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรเผำไหม้ค ำนวนจำกปริ ม ำณออกซิ เจนที่ วดั ได้จำกปล่ อ ง
พร้ อมแสดงผลเป็ นตัวเลข หรื อกรำฟ สำมำรถสั่ ง ควบคุ ม กำรท ำงำนของ
ระบบได้ เช่ น กำรโบล์ดำวน์ กำรเปิ ด และปิ ดระบบ กำรควบคุมกำรทำงำน
ของ อินเวอร์เตอร์(Inverter) ในระบบ สำมำรถพิมพ์ผลผ่ำนเครื่ องพิมพ์ได้
 มี ซอร์ ฟแวร์ สำหรับกำรออกแบบอุปกรณ์ไอน้ ำและแสดงถึ งกำรทำงำนของ
ตัวดักไอน้ ำ และกำรเลือกชนิดอุปกรณ์ในระบบไอน้ ำ
 มีวีซีดี(VCD) แสดงถึงกำรทำงำนภำยในเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำถ่ำยทำจริ ง และ
กำรควบคุมกำรเติมน้ ำในระบบ
 มี วีซีดี(VCD) แสดงถึงประวัติและควำมเป็ นมำของไอน้ ำ พร้อมทั้งกำรนำไอ
น้ ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ
ก.4 มีอาคารเครื่องกาเนิดไอนา้ มีรายละเอียดดังนี้
 พื้นที่ใช้งำนอำคำร กว้ำง 9 m. ยำว 9 m. สู ง 7 m.
 หลังคำโครงเหล็กถักท่อกลมมุงหลังคำด้วยแผ่นอลูซิงค์
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 พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กรองรับน้ ำหนักของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำและระบบผลิต
น้ ำได้
 เสำอำคำรใช้เหล็กไอบีม (I Beam) พร้อมทำสี ป้องกันสนิ ม
 พนังอำคำรก่ออิฐฉำบปูนสู ง 1.5 m. พร้อมรั้วตำขำยเหล็กตลอดควำมสู ง และ
ปิ ดรอบทั้งอำคำร
 มีประตูเหล็กแบบบำนเลื่อนทำงเข้ำด้ำนหน้ำอำคำรพร้อมประตูคนเข้ำในตัว
 สำมำรถติดตั้งเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ ระบบผลิตน้ ำ และระบบควบคุมภำยใน
อำคำรได้
6.3.2 การดาเนินการสร้ างเครื่องกาเนิดไอนา้
กำรด ำเนิ น กำรสร้ ำ งได้ท ำตำมขั้น ตอน คื อ ในส่ ว นของกำรผลิ ต ที่ โ รงงำนของเอกชน จะ
ประกอบด้วย กำรทำแบบรู ป กำรขึ้นรู ปชิ้นส่ วน กำรประกอบชุ ดอุปกรณ์ กำรทดสอบควำมดันที่รับได้
ตำมมำตรฐำนของชุดอุปกรณ์ แบบแยกชิ้น หลังจำกนั้นทำกำรขนย้ำย เพื่อมำติดตั้งที่โครงกำรฯ และทำ
กำรทดสอบควำมดัน (Hydro test) ทดสอบกำรทำงำนของระบบ (Commissioning test) พร้อมทั้งทำกำร
ปรับแต่งชุดอุปกรณ์ควบคุมกำรทำงำน ดังแสดงในรู ป 6.18 – 6.20

รู ปที่ 6. 18 เครื่ องกำเนิดไอน้ ำก่อนหุ ม้ ฉนวน
6-27

รู ปที่ 6. 19 เครื่ องกำเนิดไอน้ ำหลังหุม้ ฉนวน

รู ปที่ 6. 20 ระบบป้ อนเชื้ อเพลิง
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รู ปที่ 6. 21 ระบบกรองน้ ำ

รู ปที่ 6. 22 ชุดผลิตน้ ำป้ อนระบบรี เวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis)
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รู ปที่ 6. 23 ถังเก็บน้ ำร้อนก่อนป้ อนเข้ำสู่ เครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ

รู ปที่ 6. 24 ระบบควบคุมกำรไหลของน้ ำป้ อน
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รู ปที่ 6. 25 ระบบท่อน้ ำภำยในห้องเผำไหม้

รู ปที่ 6. 26 ลักษณะเปลวไฟในห้องเผำไหม้
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รู ปที่ 6. 27 ระบบ ดักฝุ่ น และ ชุดอุ่นน้ ำป้ อน (Economizer)

รู ปที่ 6. 28 โปรแกรมสำเร็ จรู ปที่ใช้ในกำรควบคุมกำรทำงำนของเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ
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6.4 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกาเนิดไอนา้ ทีใ่ ช้ ในโครงการฯ
กระบวนกำรทำงำนโดยทัว่ ไปของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ คือ กำรป้ อนเชื้ อเพลิ ง กำรป้ อนอำกำศ
กระบวนสันดำปของเชื้ อเพลิงและอำกำศในห้องเผำไหม้ กระบวนกำรถ่ำยเทควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้
ให้แก่น้ ำป้ อนเพื่อผลิตไอน้ ำ กระบวนกำรนำไอน้ ำไปใช้ ตลอดจนกระบวนกำรปลดปล่อยไอเสี ยที่เกิด
จำกกำรเผำไหม้ พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นกำรทดสอบเพื่อหำค่ำตัวแปรต่ำงๆ คือ อัตรำ
กำรป้ อนเชื้ อเพลิ ง อัตรำกำรป้ อนอำกำศ ประสิ ทธิ ภำพกำรเผำไหม้ อัตรำกำรผลิ ตไอน้ ำ ควำมดันและ
อุณหภูมิของไอน้ ำ อุ ณหภูมิของไอเสี ย ปริ มำณสำรเจื อปนที่ ปลดปล่อยออกมำพร้ อมกับไอเสี ย ล้วน
แล้วแต่สัมพันธ์กบั สมรรถนะ และประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องกำเนิดไอน้ ำทั้งสิ้ น
กำรทดสอบสมรรถนะของเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ มีเป้ ำหมำย 2 ประกำร คือ กำรทดสอบสมรรถนะ
ตำมสภำวะที่ได้ออกแบบไว้เพื่อเปรี ยบเทียบกับค่ำที่ใช้ประมำณกำรในกำรออกแบบ และกำรทดสอบเพ
หำสมรรถนะในกำรทำงำนที่อตั รำกำรป้ อนเชื้อเพลิง อุณหภูมิ และควำมดัน ต่ำงๆ เพื่อหำจุดที่เหมำะสม
ในกำรใช้งำน
6.4.1 การจัดการตัวแปรและกระบวนการเก็บข้ อมูล
เพื่อให้ได้มำซึ่ งข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับสมรรถนะของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำที่ได้พฒั นำขึ้น ไม่ว่ำจะ
เป็ นกำรหำค่ำอัตรำกำรป้ อนเชื้ อเพลิ ง อัตรำกำรป้ อนอำกำศ ประสิ ทธิ ภำพในกำรเผำไหม้ อุณหภูมิใน
ห้องเผำไหม้ และอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งต่ำงๆ ของไอเสี ย อัตรำกำรผลิตไอน้ ำ ควำมดันและอุณหภูมิของ
ไอน้ ำที่ผลิตได้ สำมำรถจัดกำรตัวแปรและวิธีกำรให้ได้มำซึ่ งค่ำต่ำงๆ ดังแสดงในตำรำง 6.10
ตำรำงที่ 6. 10 กำรจัดกำรตัวแปรและวิธีกำรหำข้อมูลต่ำงๆ ของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ
ข้ อมูล
วิธีการ
ตัวแปรทีใ่ ช้
1. อัตรำกำรป้ อนเชื้ อเพลิง
2. อัตรำกำรผลิตไอน้ ำ
3. ประสิ ทธิภำพของกำรเผำไหม้
4. ประสิ ทธิภำพของ Boiler

คำนวณ
คำนวณ
ใช้อุปกรณ์วดั
คำนวณ

5. ปริ มำณสำรเจือปนในไอเสี ย

ใช้อุปกรณ์วดั

น้ ำหนักเชื้ อเพลิง, เวลำ
ปริ มำตรน้ ำป้ อน, เวลำ
อัตรำกำรผลิตไอน้ ำ
อัตรำกำรป้ อนเชื้ อเพลิง
อุณหภูมิของน้ ำป้ อน
ควำมดันและอุณหภูมิของไอน้ ำ
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กำรเก็บข้อมูลตัวแปรดังกล่ำว สำมำรถทำได้โดยกำรติดตั้งอุปกรณ์วดั ณ ตำแหน่งต่ำงดังแสดง
ในรู ป 6.29 ซึ่ งสำมำรถวัดค่ำตัวแปรต่ำงๆ ได้ดงั นี้
1. ตำแหน่งที่ 1 ติดตั้งอุปกรณ์วดั อุณหภูมิและควำมดันของไอน้ ำ
2. ตำแหน่งที่ 2 ติดตั้งอุปกรณ์วดั อุณหภูมิภำยในห้องเผำไหม้
3. ตำแหน่งที่ 3 ติดตั้งอุปกรณ์วดั อัตรำกำรไหลของน้ ำในระบบน้ ำป้ อนเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ
4. ตำแหน่งที่ 4 ติดตั้งอุปกรณ์วดั อุณหภูมิแก๊สร้อนที่ออกจำกเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ
5. ตำแหน่งที่ 5 ติดตั้งอุปกรณ์วดั อุณหภูมิน้ ำป้ อนเครื่ องกำเนิดไอน้ ำ
6. ตำแหน่งที่ 6 ติดตั้งอุปกรณ์วดั อุณหภูมิแก๊สร้อนหลังผ่ำนไซโคลน
7. ตำแหน่งที่ 7 เป็ นตำแหน่งที่วดั ประสิ ทธิ ภำพกำรเผำไหม้ และปริ มำณสำรเจือปน รวม
ไปถึง ฝุ่ นละออง ที่เกิดจำกกำรเผำไหม้

รู ปที่ 6. 29 แสดงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์วดั และ จุดเชื่ อมต่อเครื่ องมือวัดเพื่อเก็บข้อมูล
6.4.2 เครื่องมือวัด
1. testo 330 M / 300XL และ testo 330-1 ดังแสดงในรู ป 6.30 เป็ นอุปกรณ์วดั ประสิ ทธิ ภำพกำร
เผำไหม้และส่ วนประกอบของแก๊สไอเสี ยที่ เกิ ดจำกกำรเผำไหม้ เช่ น ปริ มำณคำร์ บอนมอนนอกไซด์
(CO) มียำ่ นกำรวัด 0 ถึง 10,000 ppm, ปริ มำณของ NO มียำ่ นกำรวัด 0 ถึง 3000 ppm, SO2 มียำ่ นกำรวัด
0 ถึง 5000 ppm, อุณหภูมิแก๊สร้อน มียำ่ นกำรวัด -40 ถึง +1200 oC, เปอร์ เซนต์ O2 ส่ วนเกิน มียำ่ นกำรวัด
0 ถึง 25 vol.% และ เปอร์ เซนต์อำกำศส่ วนเกินมียำ่ นกำรวัด 1 ถึง 20.00 โดยใช้กำรคำนวณจำก O2 และ
อุณหภูมิแก๊สร้อน ฯลฯ
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รู ปที่ 6. 30 แสดงเครื่ องมือ testo 330-1
2. อุปกรณ์วดั ฝุ่ นละอองที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ โดยมียำ่ นกำรวัด 1 - 25,000mg/m3

รู ปที่ 6. 31 แสดงอุปกรณ์วดั Microdust - Pro
6.4.3 ขั้นตอนการทดสอบ
ใน 1 ชุดของข้อมูลที่ได้จำกกำรทดสอบจะมีตวั แปรควบคุม คือ อัตรำกำรป้ อนเชื้ อเพลิง
อัตรำกำรป้ อนอำกำศ อุณหภูมิของน้ ำป้ อน ที่ค่ำคงที่ 1 ค่ำ และ มีตวั แปรต้นคือควำมดันของไอน้ ำ ตัว
แปรตำมคืออัตรำกำรไหลของน้ ำป้ อน ขั้นตอนกำรทดสอบจะแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอนดังนี้
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1. กำรจัดกำรตัวแปรควบคุม
กำรทดสอบเพื่อหำสมรรถนะของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ โดยมีตวั แปรควบคุ มคืออัตรำกำรป้ อน
เชื้ อเพลิ ง และอัตรำกำรป้ อนอำกำศ กำรควบคุ มอัตรำกำรป้ อนเชื้ อเพลิ งทำได้โดยกำรชัง่ น้ ำหนักและ
ป้ อนเชื้อเพลิงเข้ำสู่ หอ้ งเผำไหม้ในปริ มำณที่เท่ำกันทุกๆ ช่วงเวลำ ส่ วนกำรควบคุมอัตรำกำรป้ อนอำกำศ
นั้นอำศัยกำรปรับควำมถี่ในกำรหมุนของเครื่ องเป่ ำอำกำศ (Blower) ดังแสดงในรู ป 6.32

รู ปที่ 6. 32 แสดงอุปกรณ์ปรับควำมถี่ของกำรหมุนของพัดลมดูดอำกำศที่ตคู้ วบคุม
หลังจำกควบคุมอัตรำกำรป้ อนเชื้อเพลิงให้คงที่แล้ว ค่ำอัตรำกำรป้ อนอำกำศที่เหมำะสมสำหรับ
อัตรำกำรป้ อนเชื้ อเพลิ งแต่ละค่ำนั้น สำมำรถพิจำรณำได้จำกกำรวัดประสิ ทธิ ภำพกำรเผำไหม้ ทำกำร
ปรั บ ควำมถี่ เพื่ อ ตั้ง ค่ ำ อัตรำกำรป้ อนอำกำศจนกว่ำ จะได้ค่ ำ ประสิ ทธิ ภ ำพในกำรเผำไหม้สู ง สุ ด ซึ่ ง
ตรวจสอบได้จำกกำรใช้อุปกรณ์วดั เผำไหม้ดงั แสดงในรู ป 6.33 แล้วของจึงใช้ค่ำควำมถี่ที่ได้ตลอดช่วง
กำรทดสอบที่อตั รำกำรป้ อนเชื้อเพลิงคงที่ค่ำนั้น

รู ปที่ 6. 33 แสดงกำรตรวจสอบอำกำศส่ วนเกินโดยอุปกรณ์วดั ประสิ ทธิ ภำพกำรเผำไหม้
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2. กำรจัดกำรตัวแปรต้นและตัวแปรตำม
เมื่อทำกำรป้ อนเชื้ อเพลิงในอัตรำคงที่ และสำมำรถหำค่ำควำมถี่ของ โบว์เวอร์ (Brower) เพื่อให้
ได้อตั รำกำรป้ อนอำกำศที่ใ ห้ประสิ ทธิ ภำพกำรเผำไหม้สูงสุ ด ได้แล้ว ให้รอจนกระทัง่ ไอน้ ำมีควำมดัน
สู งสุ ดที่โดยวำล์วนิรภัยเริ่ มทำงำน (23 bar) หลังจำกนั้นเปิ ดวำล์วจ่ำยไอน้ ำเพื่อลดควำมดันลงจนเหลื อ
22 bar และรักษำระดับควำมดันไว้ให้คงที่ แล้วทำกำรวัดอัตรำกำรไหลของน้ ำป้ อน เนื่องจำกระบบยัง
ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์วดั อัตรำกำรไหลของไอน้ ำ ดังนั้น กำรวัดอัตรำกำรผลิตไอน้ ำจะใช้กำรวัดปริ มำณน้ ำ
ป้ อนที่ไหลผ่ำนมำตรวัดน้ ำ แล้วจับเวลำเพื่อนำมำคำนวณหำอัตรำกำรไหลของน้ ำป้ อนในภำยหลัง โดย
กำรตั้งสมมุติฐำนว่ำ น้ ำที่อตั รำกำรป้ อนน้ ำเข้ำสู่ เครื่ องกำเนิดไอน้ ำ เท่ำกับ อัตรำกำรผลิตไอน้ ำ ทำกำรวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมตำรำง 6.10 เสร็ จแล้วจึงปรับลดค่ำควำมดันของไอน้ ำไปที่ค่ำอื่น เพื่อทำกำร
วัดอัตรำกำรไหลของน้ ำป้ อนและข้อมูลอื่นๆ ต่อไป
สำหรับกำรคำนวณหำประสิ ทธิ ภำพในกำรถ่ำยเทควำมร้ อนของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ สำมำรถ
คำนวณได้จำกสมกำร




m steam (hsteam  hwater,in )


m fuel ( LHV )

เมื่อ



m stem

คือ อัตรำกำรผลิตไอน้ ำ,

hsteam

คือ ค่ำเอนทำลปี ของไอน้ ำ



hwater,in
LHV

คือ เอนทำลปี ของน้ ำป้ อน, m fuel คือ อัตรำกำรป้ อนเชื้อเพลิง
คือ ค่ำควำมร้อนของเชื้อเพลิง

6.5 ผลการทดสอบ
6.5.1 ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องกาเนิดไอนา้ ทีส่ ภาวะการทางานตามการออกแบบ
กำรทดสอบเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ ที่อตั รำกำรป้ อนเชื้ อเพลิงคงที่ 150 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ควำมดัน
ในกำรทดสอบ 22 บำร์ พบว่ำได้ค่ำสมรรถนะสู งกว่ำค่ำที่ใช้ในกำรออกแบบ ดังแสดงในตำรำง 6.11
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ตำรำงที่ 6. 11 กำรเปรี ยบเทียบสมรรถนะที่ได้จำกกำรทดสอบกับค่ำที่ใช้ในกำรออกแบบ
ของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ
รายการ
ขนาดตามการออกแบบ
ผลการทดสอบ
ก ำลั ง แรงม้ ำ ของเครื่ อง
32 HP
35.5 HP
กำเนิดไอน้ ำ
แรงดันใช้งำน
22 Bar g
22 Bar g
กำลังกำรผลิตไอน้ ำ
500 kg/hr
530 kg/hr
อุณหภูมิไอน้ ำ
220 C
218 C
ผลจำกกำรวิเครำะห์ไอเสี ย ที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ที่สภำวะกำรทำงำนตำมที่ออกแบบไว้คือ อัตรำ
กำรป้ อนเชื้อเพลิง 150 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ได้ประสิ ทธิ ภำพกำรเผำไหม้ที่ดีที่สุด 88% โดยมีปริ มำณแก๊ส
ออกซิ เจนส่ วนเกิน 11.8 % ปริ มำณอำกำศส่ วนเกิ น 127.3 % และปริ มำณสำรเจือปนที่อยูใ่ นไอเสี ย
เปรี ยบเทียบกับค่ำมำตรฐำนตำมประกำศของกระทรวงอุตสำหกรรม ปี 2547 แสดงในตำรำง 6.12
ตำรำงที่ 6. 12 แสดงปริ มำณสำรเจือปนในไอเสี ยจำกกำรทดสอบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวง
อุตสำหกรรม
สารเจือปนในไอเสี ย
เกณฑ์ มาตรฐานของกระทรวงฯ
ผลการทดสอบ
1. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
60 PPM
41 PPM
2. ออกไซด์ของไนโตรเจน
200 PPM
134 PPM
3. ฝุ่ นละออง
120 mg/m3
68 mg/m3
6.5.2 ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องกาเนิดไอนา้ ทีส่ ภาวะการทางานต่ างๆ
จำกกำรทดสอบเครื่ องกำเนิดไอน้ ำโดยใช้เชื้ อเพลิงแข็ง (ไม้กระถินยักษ์ตดั เป็ นท่อนควำมยำว 5
เซนติเมตร) มีช่วงอัตรำกำรป้ อนเชื้ อเพลิงตั้งแต่ 75 kg/hr , 100 kg/hr , 125 kg/hr และ 150 kg/hr ดัง
แสดงในรู ป 6.34 พบว่ำ
1. ที่อตั รำกำรป้ อนเชื้ อเพลิง 75 kg/hr จะมีประสิ ทธิ ภำพเชิงควำมร้อนของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ
สู งสุ ด 56.13 % ที่กำรผลิตไอน้ ำที่ควำมดัน 14-16 bar
2. ที่อตั รำกำรป้ อนเชื้อเพลิง 100 kg/hr จะมีประสิ ทธิ ภำพเชิงควำมร้อนของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ
สู งสุ ด 58.03 % ที่กำรผลิตไอน้ ำที่ควำมดัน 16-18 bar
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3. ที่อตั รำกำรป้ อนเชื้อเพลิง 125 kg/hr จะมีประสิ ทธิ ภำพเชิงควำมร้อนของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ
สู งสุ ด 82.21 % ที่กำรผลิตไอน้ ำที่ควำมดัน 16-18 bar
4. ที่อตั รำกำรป้ อนเชื้อเพลิง 150 kg/hr จะมีประสิ ทธิ ภำพเชิงควำมร้อนของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ
สู งสุ ด 82.77 % ที่กำรผลิตไอน้ ำที่ควำมดัน 18-20 bar

รู ปที่ 6. 34 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องกำเนิดไอน้ ำกับกำรทำงำนที่ควำมดัน
ต่ำงๆ ภำยใต้อตั รำกำรป้ อนเชื้ อเพลิงคงที่ 75 kg/hr, 100 kg/hr, 125 kg/hr และ 150 kg/hr
จำกกำรวิเครำะห์กำรเผำไหม้และไอเสี ยที่สภำวะกำรทำงำนต่ำงๆ ข้ำงต้นของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ
ผลกำรทดสอบเพื่อหำปริ มำณสำรเจือปนในไอเสี ย เมื่อทำกำรเปรี ยบเทียบกับค่ำมำตรฐำนตำมประกำศ
ของกระทรวงอุตสำหกรรม ปี 2547 ได้แสดงในตำรำง 6.13
ตำรำงที่ 6. 13 ปริ มำณสำรเจือปนในไอเสี ยที่ได้จำกกำรทดสอบเปรี ยบเทียบกับค่ำมำตรฐำนของ
กระทรวงอุตสำหกรรม (ปริ มำตรอำกำศเสี ยที่ออกซิเจนร้อยละ 7)

6-39

6.5.3 สรุ ปและวิจารณ์ผลการทดสอบ
จำกผลกำรทดสอบสมรรถนะเพื่อเปรี ยบเที ยบกับค่ำที่ ใช้ในกำรออกแบบ ดังแสดงในตำรำง
6.11 จะเห็นว่ำ สมรรถนะที่ได้จำกกำรทดสอบจะสู งกว่ำค่ำที่ใช้ประมำณกำรในกำรออกแบบ แสดงให้
เห็นว่ำ เครื่ องกำเนิดไอน้ ำที่พฒั นำขึ้นนี้ สำมำรถที่จะใช้เป็ นต้นกำลังของโรงไฟฟ้ ำได้ แต่จำกกำรสังเกต
พบว่ำ อุ ณหภู มิ ใ นห้องเผำไหม้มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง เป็ นช่ วงๆ ระหว่ำ งกำรป้ อนเชื้ อ เพลิ ง แต่ ล ะครั้ ง
กล่ำวคือ หลังจำกมีกำรป้ อนเชื้ อเพลิ ง อุณหภูมิในห้องเผำไหม้จะต่ำลง หลังจำกนั้น อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น
และคงที่ ซึ่ งอำจจะเป็ นไปได้วำ่ สำเหตุเกิดจำกคุณลักษณะทำงกำยภำพของเชื้ อเพลิงที่ใช้ในกำรทดสอบ
ซึ่ งใช้ไม้ตดั เป็ นท่อน (Log) ขนำด 5 เซนติเมตร ทำกำรป้ อนเข้ำสู่ ห้องเผำไหม้จนหมดในครำวเดียวครั้ง
ละ 19 kg ที่เวลำ 7.5 min/กำรป้ อนหนึ่งครั้ง โดยกำรเทเชื้อเพลิงลงไปในถังพักทั้ง 19 kg และใช้ชุด ป้ อน
เชื้อเพลิง ลำเลียงเข้ำสู่ หอ้ งเผำไหม้จนหมดโดยใช้ช่วงเวลำสั้นๆ ทำให้ช่วงแรกเชื้ อเพลิงทั้งหมดไม่มีกำร
ลุกไหม้ในทันที เพรำะอยูใ่ นช่วงสะสมควำมร้อน ซึ่ งส่ งผลให้อุณหภูมิในห้องเผำไหม้ลดต่ำลงหลังจำก
กำรป้ อนเชื้ อเพลิ งเข้ำไป จำกนั้นเมื่อเชื้ อเพลิ งเข้ำสู่ ช่วงของกำรเผำไหม้ อุณหภูมิห้องเผำไหม้จึงเพิ่ม
สู งขึ้นและคงที่ แต่ไม่พบเห็ นกำรลดลงของอุณหภูมิก่อนกำรป้ อนเชื้ อเพลิ งครั้งต่อไป ซึ่ งอำจจะเป็ น
เพรำะเชื้ อเพลิ งยังเผำไหม้ไ ม่หมด ควำมแตกต่ำงของอุ ณหภูมิท้ งั สองช่ วงจะมี ค่ำประมำณ 25oCจำก
ปรำกฏกำรณ์ น้ ี จะเห็ นว่ำ ถ้ำสำมำรถควบคุ มกำรป้ อนเชื้ อเพลิ งให้เป็ นแบบป้ อนอย่ำงต่อเนื่ องตลอด
ช่วงเวลำ 7.5 min นั้นและใช้อตั รำป้ อนคงที่ จะทำให้สำมำรถควบคุมอัตรำกำรเผำไหม้ได้อย่ำงสม่ำเสมอ
อุณหภูมิในห้องเผำไหม้ก็จะลดกำรกระเพื่อมลง เมื่อได้ทำกำรปรับเปลี่ยนรู ปแบบกำรป้ อนเชื้ อเพลิงให้
ต่อเนื่ อง โดยกำรใช้คนทยอยเติมเชื้ อเพลิงลงในถังพักลงไปเรื่ อยๆ และใช้ชุดลำเลียงเชื้ อเพลิงเข้ำสู่ ห้อง
เผำไหม้ โดยประมำณกำรให้เชื้ อเพลิ งจำนวน 19 kg หมดพอดีภำยในเวลำ 7.5 min พบว่ำ ปรำกฏกำร
กระเพื่อมของอุณหภูมิหอ้ งเผำไหม้ดงั กล่ำวไม่สำมำรถสังเกตได้ชดั เจน จำกที่กล่ำวมำทั้งหมด จะเห็นได้
ว่ำระบบกำรลำเลี ยงเชื้ อเพลิ งของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำของโครงกำรฯ นี้ สำมำรถพัฒนำไปสู่ กำรทำงำน
แบบอัตโนมัติได้โดยกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่เหมำะสมระหว่ำงอัตรำกำรป้ อนเชื้ อเพลิ งและควำมเร็ ว
รอบของชุ ดป้ อนเชื้ อเพลิ ง ซึ่ ง ได้มี กำรติ ดตั้งอุ ปกรณ์ รองรั บกำรพัฒนำดัง กล่ ำ วไว้แล้ว และถ้ำมี กำร
เปลี่ยนคุณลักษณะของเชื้ อเพลิงจำกไม้ที่ตดั เป็ นท่อน (Wood log) เป็ นไม้ชิ้น (Wood chip) ก็จะยิ่งช่วย
ทำให้กำรพัฒนำทำงำนของระบบกำรป้ อนเชื้ อเพลิง เพื่อให้เป็ นแบบอัตโนมัติมีควำมเป็ นไปได้มำกขึ้น
ซึ่ งจะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภำพเชิงควำมร้อนของเครื่ องกำเนิดไอน้ ำเพิ่มขึ้นได้ (อ้ำงอิงจำกรู ป 6.12)
จำกผลกำรทดสอบเพื่อหำสมรรถนะของเครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำที่สภำวะกำรทำงำนต่ำงๆ ดังแสดง
ในรู ป 6.34 จะเห็นว่ำข้อมูลดังกล่ำว สำมำรถที่จะใช้ในกำรกำหนดสภำวะกำรทำงำนของเครื่ องกำเนิ ดไอ
น้ ำให้เหมำะสมกับ อุ ปกรณ์ ต่อพ่วง ที่ จะนำมำใช้ใ นกำรผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำสำหรั บ โครงกำรนี้ ไ ด้ คื อ
เครื่ องจักรไอน้ ำ หรื อ กังหันไอน้ ำ แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังมีตวั แปรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภำพของเครื่ อง
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กำเนิ ดไอน้ ำ ที่ ย งั ไม่ไ ด้ท ำกำรศึ ก ษำและทดสอบกับ เครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำ นี้ เช่ น ผลของควำมชื้ นของ
เชื้ อเพลิง ชนิ ดของไม้โตเร็ วประเภทอื่น เชื้ อเพลิงไม้รูปแบบอื่นๆ (ไม้ชิ้น เชื้ อเพลิ งไม้อดั แท่ง เชื้ อเพลิ ง
ไม้อดั เม็ด ฯลฯ) ซึ่ งถ้ำได้ทำกำรศึกษำ และทดสอบ สำมำรถนำผลที่ได้ใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำ
เครื่ องกำเนิดไอน้ ำให้มีประสิ ทธิ ภำพดียงิ่ ขึ้นได้
สำหรับผลกำรวิเครำะห์ปริ มำณสำรเจือปนในไอเสี ย ดังแสดงในตำรำง 6.13 จะเห็นได้ชดั ว่ำ
เครื่ องกำเนิ ดไอน้ ำที่ใช้เชื้ อเพลิงไม้น่ำจะเป็ นทำงเลือกที่ดีในกำรลดปั ญหำมลภำวะจำกสิ่ งเจือปนในไอ
เสี ย ซึ่ งนับว่ำเป็ นปั ญหำสำคัญของกำรเผำไหม้เชื้ อเพลิงแข็งชนิ ดอื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ปั ญหำกำรเกิ ด
แก๊ส ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในปริ มำณมำกของกำรเผำไหม้ของเชื้ อเพลิ งประเภทถ่ ำนหิ น แต่ กำรที่จะ
ควบคุมปริ มำณสำรเจือปนในไอเสี ยจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงไม้ ให้อยูใ่ นระดับที่ไม่เกินค่ำมำตรฐำนนั้น
จะต้องควบคุมสภำวะกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงให้มีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด และเลือกสภำวะกำรทำงำนของ
เครื่ องกำเนิดไอน้ ำที่สำมำรถจ่ำยภำระควำมร้อนได้อย่ำงเต็มสมรรถนะ
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บทที่ 7
การวิเคราะห์ ต้นทุนต่ อหน่ วยในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้ วยระบบกังหันไอนา้
การประเมินต้นทุนการผลิตไฟฟ้ านั้น ต้องอาศัยความรู ้พ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ทราบ
ถึงระดับการผลิตและขายที่จุดคุม้ ทุน หรื อในระดับตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ ทรัพยากรและวัตถุดิบที่
กิจการต้องจัดหามาเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานนั้นต้องใช้เงิ นลงทุนและมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
การดาเนินโครงการ งานวิจยั นี้ จึงได้นาเอาวิธีประเมินต้นทุน (LCC) ของการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานไม้
โตเร็ วที่ เกิ ดขึ้ นตลอดวัฏจักร พิจารณาผลจากค่าเงิ นที่ เปลี่ ยนไปตามเวลา การคิ ดดอกเบี้ ย และปั จจัย
เกี่ ยวกับเงิ นเฟ้ อ ทั้งได้พิจารณาทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นต้นทุนที่
เกิดจากการซื้ อทรัพย์สิน ต้นทุนที่ตามมาหลังการซื้ อตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น ต้นทุนการ
ดาเนิ นงานและการบารุ งรักษา ต้นทุนในการปลดและการทาลายทิ้ง ซึ่ งต้นทุนเหล่านี้ สะท้อนตาม
กระบวนการหลัก 5 กระบวนการ แสดงดังรู ปที่ 7.1 อันได้แก่ กระบวนการเพาะปลูก กระบวนการการ
แปรรู ป กระบวนการการอบไล่ความชื้ น กระบวนการการผลิตไอน้ า และกระบวนการการผลิ ตไฟฟ้ า
โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ค่าเชื้ อเพลิงในการดาเนิ นงาน และค่า
บารุ งรักษาและค่าดาเนินการ และคิดมูลมูลค่าซากเมื่อสิ้ นอายุการใช้งาน ฯลฯ ของทุกกระบวนการ การ
วิเคราะห์ จะค านวณต้น ทุ น อ้า งอิ ง กับ กระบวนการดัง กล่ า ว เพื่ อนามาประเมิ น ความเป็ นไปได้ของ
โครงการโดยรวม ทั้งนี้ มีขอบเขตการวิจยั จะพิจารณาการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าในขนาดที่เหมาะสมกับ
ชุมชนขนาดเล็ก ที่มีกาลังการผลิตไม่เกิน 50 kWe เท่านั้น เนื่องจากเป็ นขนาดที่เหมาะสมกับชุมชุ นขนาด
เล็ก โดยขอบเขตัวแปร ขั้นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ หาความเป็ นไปได้ของระบบ จะแสดงได้เป็ น
หัวข้อต่อไปนี้
7.1 ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อต้ นทุนของระบบ
คณะผูว้ จิ ยั จะได้วเิ คราะห์ตน้ ทุน อันเกี่ยวเนื่ องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาตัวแปรที่
ทาการศึกษา 3 ตัวแปร คือ กาลังการผลิตของโรงไฟฟ้ า รู ปแบบการปลูก และอัตราส่ วนการนาความ
ร้อนที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1.1 กาลังการผลิตของโรงไฟฟ้า
เนื่องจากโครงการวิจยั นี้เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตไฟฟ้ าระดับชุมชนโดยใช้
พลังงานจากพืชโตเร็ ว เพื่อนาไปพัฒนาชุมชนให้พ่ ึงพาตนเองด้านพลังงาน โดยพิจารณากาลัง
การผลิตไฟฟ้ าไม่มากนัก สามารถที่จะใช้พืชพลังงานที่ปลูกในชุมชนเป็ นเชื้ อเพลิงได้ โดยจาก
การสารวจการใช้พลังงานในระดับหมู่บา้ น ขนาด 171 ครัวเรื อน ในอาเภอเชียงม่วน จังหวัด
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พะเยา พบว่าทั้งหมู่บา้ นมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 8,658 koe/ปี หรื อคิดเป็ น
กาลังผลิตไฟฟ้ าเฉลี่ยประมาณ 12 kWe เท่านั้น [1] ดังนั้นถ้าประเมินรวมในช่วงความต้องการ
พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด และความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต จะใช้ความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดประมาณ 25 kWe ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จะได้ทาการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วที่กาลังการผลิต 25 kWe และ 50 kWe เป็ น
หลัก
7.1.2 รู ปแบบการปลูก
จากข้อมูลในบทที่ 2 และ บทที่ 3 ข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั ได้ช้ ีนาให้เลือกกระถินยักษ์เป็ น
ไม้โตเร็ วที่มีความเหมาะสมในการใช้เป็ นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้ า เนื่องจากค่าความร้อนสู งที่
ได้รับการยืนยันจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง (ดูบทที่ 2) ไม่วา่ จะเป็ น Bona และ Dana [3] ได้นา
ไม้ดงั กล่าวมาเป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า โดยใช้เวลาระยะเวลาในการปลูก 3 ถึง 5 ปี ให้
ผลผลิต 14 ตันหรื อ Singh และ Toky [4] ได้ทาการศึกษาปริ มาณของผลผลิต กระถินโดยผล
การศึกษาพบว่าได้ปริ มาณเนื้ อไม้ 14.40 ton/ha/ปี และขณะเดียวกันจากการวิจยั ของ สายัณห์
ทัดศรี และคณะ [4] ได้แสดงข้อมูลของการเจริ ญเติบโตของ พันธุ์ไม้กระถินยักษ์ พบว่า หากทา
การปลูกในพื้นที่เหมาะสม จะสามารถตัดไม้ได้ภายในระยะเวลาการปลูกเพียง 1 ถึง 2 ปี ซึ่ง
ได้ผลผลิตประมาณ 4.5 ton/ไร่ /ปี แต่ถา้ หากสามารถจัดการให้โรงไฟฟ้ าชุมชนสามารถปลูก
ไม้โตเร็ วกระถินยักษ์ให้มีอายุรอบตัดฟันให้มากกว่า 1 ปี ข้อมูลก็แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสเพิ่ม
ผลผลิตของไร่ กระถินยักษ์ได้มากกว่าในกรณี รอบตัดฟั น 1 ปี โดยที่ขนาดของไม้ยงั ไม่ใหญ่
จนเกินไปและสามารถตัดด้วยเครื่ องจักรที่ไม่จาเป็ นต้องมีขนาดใบมีดใหญ่ แข็งแรง และมี
ราคาแพงมากนัก ดังนั้นคณะผูว้ จิ ยั จะได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ า
จากไม้โตเร็ วโดยมีรูปแบบการปลูกเป็ นตัวแปรที่ทาการศึกษา
โดยพิจารณาขอบเขตของ
การศึกษาในส่ วนที่รอบตัดฟั น 1 ปี และ 3 ปี ที่ให้ผลผลิตประมาณ 4.5 และ 14 ton/ไร่
ตามลาดับ
7.1.3. อัตราส่ วนการนาความร้ อนทีเ่ หลือมาใช้ ประโยชน์
โดยปกติแล้ว การผลิตไฟฟ้ าภายใต้วฏั จักรแรงคินที่ได้ศึกษาวิจยั นี้ ถึงแม้ประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบจะค่อนข้างต่ า แต่เนื่ องจากมีอุปกรณ์ น้อยไม่ซับซ้อน และการเดิ นเครื่ องไม่ยุ่งยาก
มากนัก การบารุ งรักษาสามารถทาได้ง่าย ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ที่จะส่ งเสริ มให้มีการนาไปใช้ใน
ระดับชุมชน แต่เพื่อแก้ปัญหาประสิ ทธิ ภาพข้างต้น คณะผูว้ ิจยั ใคร่ นาเสนอแนวความคิดในการ
ใช้ระบบทั้งผลิตไฟฟ้ าร่ วมกับใช้ประโยชน์จากความร้อนที่มีเหลืออยูใ่ นไอน้ า(Combined Heat
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and Power: CHP) ในอัตราส่ วนการนาความร้อนที่เหลือมาใช้ประโยชน์ต้ งั แต่ 0 -100% เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กนี้ ความร้ อนที่ เหลื อทิ้งสามารถนามาใช้ประโยชน์ใ น
หลายลัก ษณะเช่ น การอบแห้ง ผลผลิ ต ทางการเกษตร ที่ ส ามารถสร้ า งรายได้เ พิ่ ม เติ ม มาสู่
โรงไฟฟ้ า หรื อเป็ นการลดต้นทุนการผลิต ของกระแสไฟฟ้ านั้นเอง และมีความเหมาะสมกับ
หลายพื้นที่ในประเทศ เนื่ องจากความเป็ นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตหลากหลายตลอดปี
และมีความต้องการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรโดยตลอด
7.2 สมการวิเคราะห์ ต้นทุน
ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้ าคณะผูว้ ิจยั ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่สามารถแสดงแนวโน้ม
ของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกใช้ระบบ โดยในการผลิตไฟฟ้ าจาก
ไม้โตเร็ ว ได้แบ่งขั้นตอนการดาเนิ นโครงการโดยเริ่ มจากการปรับพื้นที่ เพื่อปลูกไม้เชื้ อเพลิง ไปจนถึ ง
การได้มาซึ่ งพลังงานไฟฟ้ า 1 kWh โดยแบ่งขั้นตอนหลักๆ ออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังที่กล่าวไปแล้วพื่อ
คานวณหาต้นทุ นในแต่ละขั้นตอนแสดงได้ดงั รู ปที่ 7.1 จากข้อมูลข้างเบื้ องต้นทาให้สามารถคานวณ
ต้นทุนผลิตไฟฟ้ าโดยใช้เชื้อเพลิงไม้โตเร็ วได้ การคานวณค่าต้นทุนต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้ าเป็ นไปตาม
สมการ

Ce 

LCC
Et

(7.1)

เมื่อกาหนดให้
Ce
= ต้นทุนผลิตไฟฟ้ า (บาท/kWh)
LCC = ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวติ (บาท/ปี )
Et
= พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้ (kWh/ปี )
การหาต้นทุนรวมของการผลิตไฟฟ้ า (LCC) จะทาการคานวณจากสมการ
LCC = C + M+ F + E +R – S
โดยที่

(7.2)

= ค่าใช้จ่ายในการลงทุนรายปี (บาท/ปี ) ได้แก่ ค่าจ้างเหมาหม้อไอน้ า
ค่าโรงเรื อนอบไม้ ค่าจ้างเหมากังหันไอน้ าพร้อมชุดกาเนิดไฟฟ้ า ฯลฯ
M = ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและการบารุ งรักษา (บาท/ปี ) ได้จา้ งแรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษา ฯลฯ
F = ต้นทุนเชื้อเพลิง (บาท/ปี )
C
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= ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ า (บาท/ปี )
= ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบตามอายุการใช้งาน (บาท/ปี )
= มูลค่าซาก (บาท) ที่ได้จากการขายอุปกรณ์เมื่อสิ้ นอายุการใช้งาน
เท่ากับ 10% ต้นทุนลงทุน
ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนตลอดวัฏจักรชี วิต พบว่ามีตน้ ทุนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกัน จึงต้องมี
การปรับมูลค่าที่เวลาต่างกันให้เป็ นมูลค่า ณ เวลาเดียวกัน โดยใช้สมการความสัมพันธ์ของ
ก. หามูลค่าของเงินปั จจุบนั และมูลค่าของเงินในอนาคต กรณี ที่มีการจ่ายเพียงครั้งเดียว
E
R
S

P

F
1  i n

(7.3)

เมื่อ F คือ มูลค่าของเงินในอนาคต P คือ มูลค่าของเงินปั จจุบนั i คือ อัตราดอกเบี้ยต่อปี
และ n คือ ระยะเวลาที่ตอ้ งการปรับมูลค่า
ข. หามูลค่าเงินปั จจุบนั และรายได้หรื อรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
 1  i n  1) 
P  A
n 
 i (1  i ) 

(7.4)

เมื่อ A คือ มูลค่าของเงินที่เท่าๆ กันทุกปี
การคานวณค่าใช้จ่ายในส่ วนของการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการและการบารุ งรักษา ซึ่ ง
เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางด้าน
พลังงานและอัตราค่าเงิ นบาทของประเทศ ทาให้การคานวณต้องมี การปรับมูลค่าเงิ นให้เป็ นเงิ นในปี
ปัจจุบนั ซึ่งคานวณได้ดงั ความสัมพันธ์
n

PW  
t 1

เมื่อ

PW
Ft
FO
e
n

=
=
=
=
=

Ft

n

Fo 1  e 


1  i t 
1  i t
t 1

t

(7.5)

ค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการที่มีมูลค่าเทียบเท่าปี ปั จจุบนั (บาท)
ค่าใช้จ่ายรายปี ที่มีมูลค่าตามปี ที่ t และ t = 1,2,3,…n
ค่าใช้จ่าย ณ.ปี ปั จจุบนั
อัตราการเพิ่มขึ้น ของค่าใช้จ่ายนั้นๆ
อายุโครงการ (ปี )
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ขั้นตอนการเพาะปลูก
ต้ นทุนในการเพาะปลูก …บาท/kg ไม้
-

เงินลงทุนระบบ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ค่าดาเนินงาน (O&M)
ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์

ขั้นตอนการแปรรู ป
ต้ นทุนแปรรู ปไม้ …… บาท/kg ไม้ แปรรู ป

ขั้นตอนการอบไล่ความชื้น

-

ค่าพลังงานไฟฟ้ า
มูลค่าซาก

ต้ นทุนการการอบไม้ ……บาท/kg ไม้ แห้ ง

-

ขั้นตอนการผลิตไอน้ า
ไฟฟ้ า

ต้ นทุนการผลิตไอนา้ ……บาท/kg steam

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ า
ต้ นทุนการผลิตไฟฟ้ า......บาท/kWh

รู ปที่ 7. 1 กระบวนการหลัก 5 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ตน้ ทุนผลิตไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ ว
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7.3 สมมุตฐิ านเชิงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ ละขั้นตอน
จากข้อมูลข้างเบื้องต้นทาให้สามารถคานวณต้นทุนผลิตไฟฟ้ าโดยใช้เชื้ อเพลิงไม้โตเร็ วได้ ตาม
กระบวนการหลัก 5 ขั้นตอน การประเมิ นหาต้นทุ นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าที่ เกิ ดขึ้ น ในแต่ล ะ
ขั้นตอนอาศัยการตั้งสมมุติฐานในส่ วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีร่วมกันในแต่ข้ นั ตอนดังนี้
- ต้นทุนการดาเนินงานและการบารุ งรักษา (บาท) โดยกาหนดให้มีค่าเท่ากับ 5%
ต้นทุนลงทุน
- มูลค่าซาก (บาท) ที่ได้จากการขายอุปกรณ์เมื่อสิ้ นอายุการใช้งาน กาหนดให้มูลค่า
ซากของระบบเท่ากับ 10% ต้นทุนลงทุน
- อัตราส่ วนลด (Discount rate) เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดี (MLR) ของ
ธนาคารกรุ ง ไทย (เดื อนสิ งหาคม MLR เฉลี่ ย ร้ อยละ 6.875
ต่ อปี ที่ ม า:
http://www.ktb.co.th)
- อัตราการเพิ่มขึ้น (escalation rate) ของพลังงานไฟฟ้ า 3.13% per annum (ที่มา :
ค่าเฉลี่ยอัตราไฟฟ้ าที่เพิ่มในช่วงปี พ.ศ. 2543 -2548)
- อัตราการเพิม่ ขึ้น (escalation rate) ของค่าบารุ งรักษา 3% per annum (จาก
Asian Development Outlook 2006
http://www.adb.org/Documents/Books/ADO/2006/tha.asp)
- อัตราการเพิ่มขึ้น (escalation rate) ของเชื้อเพลิง 5% per annum
- ราคาไฟฟ้ า (รวม vat) ปี 2549 ราคา 3.14 บาท/kWh (ราคาจาหน่ายไฟฟ้ าเฉลี่ยต่อ
หน่วย : ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าประเภทบ้านอยูอ่ าศัย)
- ระบบผลิตไฟฟ้ า 328 วัน (ร้อยละ 90) มีชวั่ โมงทางาน 24 ชัว่ โมง/วัน เนื่องจาก
ต้องดาเนินการตรวจสอบและบารุ งรักษาอุปกรณ์ในระบบอย่างต่อเนื่ อง
- อายุการใช้งานของระบบ เท่ากับ 10 ปี เนื่องจากในงานวิจยั นี้ ได้จดั หาอุปกรณ์ที่
มีอยูภ่ ายในประเทศ ซึ่ งมีอายุโดยรวมของอุปกรณ์ดงั กล่าวถูกประมาณไว้ที่ 10 ปี
- ไม่ คิ ด มู ล ค่ า เช่ า ที่ ห รื อจัด ซื้ อ พื้ น ที่ ใ นการเพาะปลู ก เนื่ อ งจากสมมุ ติ ใ ห้ การ
ดาเนิ นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าที่ กาลังผลิ ตขนาดเล็กนี้ มีลกั ษณะเป็ นไฟฟ้ าชุ มชน
กลุ่มชุ มชนต้องมีส่วนร่ วมหรื อเป็ นเจ้าของ โดยสมาชิกของชุ มชนต้องนาเอาพื้นที่
ของตนมาร่ วมโครงการ การเพาะปลูกไม้โตเร็ วจะต้องใช้ไม้ที่ปลูกจากพื้นที่ของ
ชุ มชนโดยชุ มชนเท่านั้น ได้ค่าตอบแทนของชุ มชนจะอยูเ่ ป็ นพลังงาน(ความร้อน
หรื อไฟฟ้ า) กลับคืนสู่ ชุมชนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของชุมชน
ส่ วนการประเมินค่าใช้จ่ายที่มีลกั ษณะเฉพาะในแต่ละขั้นตอน สามารถแสดงได้ดงั นี้
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7.3.1 ขั้นตอนการเพาะปลูกและการจัดการสวนป่ า
ขั้นตอนเพาะปลูกและการจัดการสวนป่ า ต้องดาเนิ นการเริ่ มจากการศึกษาพื้นที่ ที่มีความ
เหมาะสมในการปลูกแล้วทาการปรับพื้นที่ จากนั้นนาต้นกล้ามาปลูก การจัดการสวนป่ าแบบปลูก
หมุนเวียน (planting rotation) โดยจะปลูกเฉพาะในปี แรกเท่านั้น เมื่อครบรอบตัดฟัน จึงตัดไม้ใน
แปลงที่เตรี ยมไว้ การตัดจะดาเนิ นการจากแปลงหนึ่ งไปสู่ อีกแปลงหนึ่ ง แปลงที่ถูกตัดไม้ไปเมื่อ
ฟันซ้ าและได้อายุรอบตัดฟันใหม่ ก็จะถูกตัดอีกครั้งหนึ่งหมุนเวียนกันโดยตลอด ซึ่ งถ้าหากต้องการ
ไม้เชื้ อเพลิงอายุ 3 ปี จะต้องวางแผนการปลูกป่ าไม้เชื้ อเพลิง จานวน 12 แปลง และมีการตัดไม้ 1
แปลงต่อทุก ๆ 3 เดือน ในทานองเดี ยวกันหากต้องการตัดไม้เชื้ อเพลิงเมื่ออายุ 1 ปี จะต้องปลูกไม้
จานวน 4 แปลง โดยในการดาเนินการจะมีค่าใช้จ่ายหลายส่ วนไม่วา่ จะเป็ นในการดูแลรักษาสวนป่ า
การตัดไม้สด ปุ๋ ยและค่าไฟฟ้ าจากปั๊ มน้ า โดยเงิ นลงทุ นและค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการจัดการสวนป่ า
สาหรับผลิตกระแสไฟฟ้ า สามารถแสดงรายละเอียดดังรู ปที่ 7.2 และแบ่งออกได้เป็ นส่ วนๆ ดังนี้
ก. ค่าเงินลงทุน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ในการปลูก ใช้ราคากลางในการ
ปรับปรุ งพื้นที่ป่าทึบ ราคา 1,500 บาทต่อไร่ และค่าปลูกสร้างอาคาร-โครงสร้าง ต้น
กล้าสาหรับปลูกในสวนป่ ามีการจัดเก็บก่อนนาไปปลูกอยูภ่ ายในโรงเรื อนสาหรับเก็บ
ต้นกล้าและอาคารเก็บไม้สด เพื่อรักษาก่อนจะเข้าสู่ กระบวนการอบไม้
ข. ค่าบารุ งรักษาและค่าดาเนินงาน ประกอบไปด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการเพาะต้นกล้า โดยประเมินจากราคากลางในการเพาะกล้าไม้
ต้นละ 1.93 บาท
- ค่าจ้างเหมาดูแล 680 บาท/ไร่ (ราคากลางสานักงบประมาณ)
- ค่าจ้างเหมาตัด 560 บาท/ไร่ (ราคากลางสานักงบประมาณ)
7.3.2. ขั้นตอนการแปรรู ป
การแปรรู ปไม้ เพื่อนามาเป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า ต้องนาเครื่ องจักรมาช่วย
ในการจัดการคือ เครื่ องหัน่ ไม้แบบท่อน (Log wood) เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับรู ปแบบการ
ป้ อนเชื้อเพลิง ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผวิ ของไม้ในการอบแห้งและให้การเผาไหม้เชื้ อเพลิงเกิดขึ้นได้
โดยสะดวก เครื่ องจักรที่ผลิ ตในประเทศ มีความสามารถในการหัน่ ไม้ได้ แปรรู ปไม้แบบชิ้ นความ
ยาวประมาณ 5 cm โดยเครื่ องจักรสามารถตัดได้ประมาณ 300-500 kg/ชั่วโมง เพื่อให้เพียงพอกับ
ความต้องการไม้ป้อนเข้าสู่ หม้อไอน้ า โดยในการประเมินต้นทุน จะพิจารณาค่าลงทุนในขั้นตอน
การแปรรู ปแสดงดังรู ปที่ 7.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ดงั นี้
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ค่ าลงทุน
- ค่าปรับปรุ งพื้นที่ป่าทึบ ราคา 1,500 บาท/ไร่
- ค่าปลูกสร้างโรงเรื อน 4,100 บาท/m2
ค่ าดาเนินการและบารุ งรักษา
- ค่าใช้จ่ายในการเพาะต้นกล้า 1.93 บาท/ต้น
ค่ าดาเนินการและบารุ งรักษา
เท่ากับ 5% ต้นทุนลงทุนของค่าลงทุนในการ
ซื้ อเครื่ องมือหัน่ ไม้
-

ูู แล 680 บาท/ไร่
ค่าจ้างเหมาตัด 560 บาท/ไร่

ขั้นตอนการเพาะปลูก

ต้ นทุนในการเพาะปลูก (บาท/kg ไม้ )

รู ปที่ 7. 2 แผนผังแสดงค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการเพาะปลูก
- ค่าลงทุนจัดซื้ อและติดตั้งเครื่ องแปรรู ปไม้มีราคา 65,000 บาท/เครื่ อง และ มีกาลัง
การผลิ ต 300-400 kg/hr เนื่ องจากต้องพิจารณาเลื อกขนาดกาลังที่ เพียงพอกับการ
จัดเตรี ยมเชื้ อเพลิงก่อนป้ อนเข้าสู่ หม้อไอน้ า ซึ่ งเครื่ องจักรเหล่านี้ โดยมากจะใช้น้ ามัน
น้ ามันเบนซิ นเป็ นเชื้อเพลิง โดยได้กาหนดให้การเดินเครื่ องตัดไม้จะเกิดขึ้นประมาณ 9
ชัว่ โมง/วัน
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ ามันเบนซิ นที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งในเครื่ องหัน่ ไม้ ขนาดต้นกาลัง 5-5.5
hp
- ต้นทุนในการสร้างลานตากไม้ ราคา 4,100 บาท/m2 (ราคากลางสานักงบประมาณ)
โดยได้ประเมินพื้นที่เพื่อตากไม้ จากปริ มาตรของไม้เชื้อเพลิงที่ป้อนเข้าหม้อไอน้ า
- กาหนดให้ตน้ ทุนการดาเนิ นงานและการบารุ งรักษา ระบบเท่ากับ 5% ต้นทุนลงทุน
ของค่าลงทุนในการซื้ อเครื่ องมือหัน่ ไม้
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ค่ าลงทุน
- ค่าลงทุนเครื่ องหัน่ ไม้
ค่าใช้ จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
ค่ าใช้ จ่ายค่ าเชื้อเพลิง
ค่าดาเนินการและบารุ งรักษา
- เท่ากับ 5% ต้นทุนลงทุนของค่า
ลงทุนในการซื้ อเครื่ องมือหัน่ ไม้

ขั้นตอนการแปรรูป

ต้ นทุนในการแปรรู ป (บาท/kg ไม้ )

รู ปที่ 7. 3 แผนผังแสดงค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการแปรรู ป
7.3.3. ขั้นตอนการอบไล่ความชื้น
ขั้นตอนการอบไล่ความชื้นของเชื้อเพลิง มีจุดประสงค์เพื่อเพิม่ ค่าความร้อนของไม้เชื้ อเพลิง
คณะผูว้ จิ ยั ได้กาหนดให้มีการเดินเครื่ องอบตลอดปี เพื่อจัดเตรี ยมเชื้ อเพลิงในพอใช้ตลอดและเผื่อไว้
สาหรับในฤดูฝน ซึ่งถูกกาหนดให้มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยเครื่ องอบนี้ ได้ออกแบบเพื่อน้ า
ความร้ อ นจากแก๊ ส ไอเสี ย ที่ ไ ด้จ ากหม้อ ไอน้ าเป็ นแหล่ ง ความร้ อ นถ่ า ยเทความร้ อ นผ่ า นชุ ด
แลกเปลี่ยนความร้อน (ดูบทที่ 4 ) และเพื่อลดขนาดของโรงอบเชื้ อเพลิง คณะผูว้ ิจยั ได้นาเสนอให้มี
การนาไม้เชื้อเพลิงมาผึ่งแดดตามธรรมชาติ การประเมินต้นทุน จะพิจารณาค่าลงทุนในขั้นตอนการ
ไล่ความชื้นแสดงรู ปที่ 7.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ค่าลงทุนจ้างเหมาสร้างและติดตั้งเครื่ องอบแห้ง หากขนาดกาลังการผลิต 1,000 kg/
ครั้ง มีมูลค่าเงินจ้างเหมาและติดตั้ง 914,417.60 บาท (รายละเอียดแสดงในบทที่ 4)
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- ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าเพื่อขับมอเตอร์ ในระบบสายพานลาเลี ยง และพัดลม
ระบายอากาศ คิดเป็ นปริ มาณ 0.07 kWh/kg ไม้สด [7]
- กาหนดให้ตน้ ทุนการดาเนิ นงานและการบารุ งรักษา ระบบเท่ากับ 5% ต้นทุนลงทุน
ของค่าลงทุนจ้างเหมาสร้างและติดตั้งเครื่ องอบแห้ง
ค่ าลงทุน
- ค่าลงทุนติดตั้งเครื่ องอบ
ค่าใช้ จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
ค่ าดาเนินการและบารุ งรักษา
- เท่ากับ 5% ต้นทุนลงทุนของค่า
ลงทุนในการค่าลงทุนติดตั้ง
เครื่ องอบ
-

ขั้นตอนการอบไล่ ความชื้น

ต้ นทุนในการอบไล่ความชื้น (บาท/kg ไม้ แห้ ง)

รู ปที่ 7. 4 แผนผังแสดงค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการไล่ความชื้ น
7.3.4. ขั้นตอนการผลิตไอนา้
ในกระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าโดยการใช้พลังงานจากไอน้ า อุปกรณ์ หลักที่ในการเปลี่ ยนรู ป
พลังงานได้แก่ เครื่ องก าเนิ ดไอน้ า (Boiler) ในโครงการวิจยั นี้ เน้นเครื่ องก าเนิ ดไอน้ า ที่ ใช้ใ น
โครงการวิจยั นี้ เป็ นเครื่ องกาเนิ ดไอน้ าที่ใช้ชนิ ดท่อน้ า (Water Tube) ที่ผลิตในประเทศ มีขนาดเล็ก
แต่ความดันสู ง ทาหน้าที่ผลิตไอน้ าที่มีค่าประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายเทความร้อนของเครื่ องกาเนิ ดไอ
น้ า ได้ถูกประเมินโดยผูผ้ ลิตและทดสอบโดยคณะผูว้ ิจยั พบว่ามีค่าไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ใช้ไม้ท่อน
เป็ นเชื้อเพลิง ระบบควบคุมน้ าป้ อนเป็ นแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ น้ าป้ อนจะได้รับการบาบัดก่อนป้ อนเข้า
สู่ เครื่ องกาเนิ ดไอน้ าโดยวิธีการรี เวอร์ สออสโมซิ ส (Reverse Osmosis) โดยทั้งนี้ ขอ้ มูลสมรรถนะ
และราคาของระบบหม้อไอน้ าที่ใช้สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 7.1
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ตารางที่ 7. 1 ข้อมูลสมรรถนะและราคาของระบบหม้อไอน้ าที่ใช้ออกแบบระบบ
ระบบผลิตกาลังไฟฟ้า (kWe)
25 kW
50 kW
เงินลงทุนเหมาจ้างติดตั้งระบบ
2,300,000 บาท
2,800,000 บาท
กาลังแรงม้าของหม้อไอน้ า
32 hp
64 hp
แรงดันใช้งาน
22 Bar g
22 Bar g
กาลังการผลิตไอน้ า
500 kg/hr
1,000 kg/hr
อุณหภูมิไอน้ า
220 C
220 C
ที่มา: ข้อมูลจากผูผ้ ลิต
โดยในการประเมินต้นทุน จะพิจารณาค่าลงทุนในขั้นตอนการผลิตไอน้ าแสดงรู ปที่ 7.5 ดังนี้
- ค่าลงทุนจ้างเหมาสร้างและติดตั้งหม้อไอน้ า ดังแสดงในตารางที่ 7.1
- ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าเพื่อขับมอเตอร์ในระบบ ดังแสดงในตารางที่ 7.1
- กาหนดให้ตน้ ทุนการดาเนิ นงานและการบารุ งรักษา ระบบเท่ากับ 5% ต้นทุนลงทุน
ของค่าลงทุนจ้างเหมาสร้างและติดตั้งหม้อไอน้ า
ค่ าลงทุน
- ค่าลงทุนติดตั้งหม้อไอน้ า
ค่าใช้ จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
ค่ าดาเนินการและบารุ งรักษา
- เท่ากับ 5% ต้นทุนลงทุน
ของค่าลงทุนในการค่า
ลงทุนติดตั้งหม้อไอน้ า
-

ขั้นตอนการผลิตไอน้า

ต้ นทุนในการผลิตไอน้า (บาท/kg steam)

รู ปที่ 7. 5 แผนผังแสดงค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการไล่ความชื้ น
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7.3.5. ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้ าโดยอาศัยต้นกาลังจากไอน้ าต้องอาศัยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ กังหัน
ไอน้ า ชุ ดเกี ยร์ ท ดความเร็ วรอบ ชุ ดกาเนิ ดไฟฟ้ า และคอนเดนเซอร์ ในการประเมิ นต้นทุ น จะ
พิจารณาค่าลงทุนในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ าเป็ นไปตามรู ปที่ 7.6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ค่าเหมาสร้างและติดตั้งชุ ดกาเนิ ดไฟฟ้ าราคา 1,700,000 บาทสาหรับกาลังผลิตไฟฟ้ า
50 kWe และ ราคา 1,500,000 บาทสาหรับ สาหรับกาลังผลิตไฟฟ้ า 25 kWe รวมถึง
ค่าเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเป็ นเงิน
200,000 บาทต่อชุด [6]
- กาหนดให้ตน้ ทุนการดาเนิ นงานและการบารุ งรักษา ระบบเท่ากับ 5% ต้นทุนลงทุน
ของค่าลงทุนจ้างเหมาสร้างและติดตั้งชุดกาเนิดไฟฟ้ า
ค่ าลงทุน
- ค่าลงทุนติดตั้งชุดกาเนิ ดไฟฟ้ า
ค่าใช้ จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
ค่ าดาเนินการและบารุ งรักษา
- เท่ากับ 5% ต้นทุนลงทุนของค่า
ลงทุนในการค่าลงทุนติดตั้งชุด
กาเนิ ดไฟฟ้ า
-

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ า

ต้ นทุนในการผลิตไฟฟ้ า (บาท/kWh)

รู ปที่ 7. 6 แผนผังแสดงค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ า
7.4 ตัวอย่างการคานวณต้ นทุนการผลิตไฟฟ้า
เนื่ องจากโครงการวิจยั นี้ เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิ ตไฟฟ้ าระดับชุ มชนโดยใช้
พลังงานจากพืชโตเร็ ว เพื่อนาไปพัฒนาชุมชนให้พ่ ึงพาตนเองด้านพลังงาน โดยพิจารณากาลังการ
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ผลิตไฟฟ้ าไม่มากนัก สามารถที่จะใช้พืชพลังงานที่ปลูกในชุ มชนเป็ นเชื้ อเพลิ งได้ โครงการนี้ ได้
ประมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด ที่จะพิจารณาไว้ที่ 25 kWe และ 50 kWe ทั้งนี้ แปร
รู ปแบบการปลูกและศึกษาอัตราการของการนาความร้อนเหลือใช้ประโยชน์ในการอบแห้งผลผลิต
ทางการเกษตรไม่วา่ จะเป็ น ลาไย หรื อใบยาสู บ เป็ นต้น ซึ่ งจะมีกรณี ศึกษาทั้งหมด 4 กรณี ได้แก่
 โรงไฟฟ้ ากาลังผลิตขนาด 25 kWe ที่ระยะรอบตัดฟัน 3 ปี
 โรงไฟฟ้ ากาลังผลิตขนาด 50 kWe ที่ระยะรอบตัดฟัน 1 ปี
 โรงไฟฟ้ ากาลังผลิตขนาด 50 kWe ที่ระยะรอบตัดฟัน 3 ปี
 อัตราส่ วนการนาความร้อนที่เหลือมาใช้ประโยชน์
ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั จึงได้นาเสนอตัวอย่างการประเมินต้นทุนพลังงานไฟฟ้ าที่ 50 kWe ที่ระยะ
รอบตัดฟัน 3 ปี โดยจะแสดงขั้นตอนการประเมินต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าดังนี้
สมมุติฐานทีใ่ ช้ ในการออกแบบระบบ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดของชุมชน

50

kWe

การทางานของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า

7884

ชัว่ โมง/ปี

ชนิดไม้เชื้อเพลิง

ไม้กระถินยักษ์ ท่อนความความยาวไม่เกิน 10 cm.
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 5 cm.

ปริ มาณผลผลิตไม้ที่ผลิตได้เมื่ออายุปลูก 3 ปี

14

ตัน/ไร่

ความชื้นไม้สดหลังตัด

60

%

ความชื้นหลังผ่านกระบวนการอบแห้ง

40

%

ค่าความร้อนของไม้โตเร็ ว(ที่ความชื้น 40%)

12.3

MJ/kg

ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมจากเชื้อเพลิงไปสู่ หม้อไอน้ า1

80

%

ประสิ ทธิภาพการเปลี่ยนความร้อนเป็ นไฟฟ้ า2

38.6

%

จากข้อมูลข้างต้นสามารถคานวณย้อนกลับหาปริ มาณไม้และพื้นที่ปลูกที่ตอ้ งใช้ในระบบ
จากกาลังการผลิ ตไฟฟ้ า โดยอาศัยประสิ ทธิ ภาพของอุ ปกรณ์ ที่ประกอบในระบบแต่ล ะขั้นตอน
ดังนี้

1

ข้อมูลจากผูผ้ ลิตหม้อไอน้ า

2

ข้อมูลรายละเอียดจากภาคผนวก
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 กระบวนการผลิตไฟฟ้า
เมื่ อ พิ จ ารณาข้อ มู ล ของผู้ผ ลิ ต กั ง หั น ไอน้ าดัง แสดงในตารางที่ 7.2
คณะผูว้ ิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของการแปรรู ปงานที่ได้จากกังหันไอน้ าให้เป็ น
กาลังไฟฟ้ าถูกประมาณไว้ที่ 38.6% ดังนั้น งานที่ได้ป้อนให้กงั หันไอน้ าต้องมีค่า
ไม่ต่ากว่า 129.5 kW หากต้องการกาลังไฟฟ้ า 50 kWe ไอน้ าที่ผา่ นกังหันจะมี
สมบัติเป็ นไอน้ าอิ่มตัวที่ความดันเกจ 22 bar และมีอตั ราการไหล 0.278 kg/s
(1,000 kg/hr) อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อการผลิตไฟฟ้ านี้ ตอ้ งจะนาเข้าจาก
ต่างประเทศที่ประกอบไปด้วยชุ ดกังหันไอน้ าและชุ ดกาเนิ ดไฟฟ้ าจากต่างประเทศ
ที่กาลังผลิตไฟฟ้ าขนาด 50 kWe ราคาชุดอุปกรณ์ ที่ประกอบและระบบเชื่อมสาย
เข้าระบบสายส่ งของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนและ
ค่าติดตั้ง มีมูลค่ารวม 1,700,000 บาท
ตารางที่ 7. 2 รายละเอียดของชุดกาเนิดไฟฟ้ า ขนาดกาลังผลิตไฟฟ้ า 50 kWe
สภาวะของไอน้ า

ความดันขาเข้า
อุณหภูมิขาเข้า
ความดันขาออก

20 bar (g)
212C
0 bar (g)

คุณสมบัติของกังหันไอน้ า

ความเร็ ว
3,640
กาลังแรงม้า
58
กาลังไฟฟ้ า
44 5%
อัตราการไหลไอน้ า 0.278

RPM
hp
kWe
kg/s

ที่มา : ข้อมูลจากผูผ้ ลิต
 กระบวนการผลิตไอนา้
จากกระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าด้วยกังหันไอน้ า ที่ ได้เลื อกพิจารณา พบว่า
จะต้องผลิตไอน้ าอิ่มตัว ณ ความดันเกจ 22 bar ที่อตั ราการไหล 1,000 kg/hr
โดยได้ก าหนดคุ ณสมบัติข องน้ า ที่ ป้ อนเข้า สู ้ หม้อไอน้ า เป็ นน้ า อิ่ ม ตัวที่ อุณหภู มิ
สิ่ งแวดล้อม และจากตารางที่ 7.1 ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะเลือกพิจารณาเครื่ องกาเนิ ดไอ
น้ าชนิ ดท่อน้ า (Water Tube) ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้พลังงานไอน้ าทั้งในเชิ งความ
ร้อน และการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งประมาณการประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกาเนิ ด
ไอน้ า (ในการรับความร้อนจากไม้เชื้ อเพลิง)ไว้ที่ 80% 3 ที่อตั ราการป้ อนเชื้ อเพลิง
3

ข้อมูลจากผูผ้ ลิต
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300 kg/hr ราคาของหม้อไอน้ าจ้างพร้อมติดตั้งอยูท่ ี่ 2,800,000 บาท4 โดยใน
ระบบซึ่ งติดเครื่ องปรับความเร็ วรอบ (VSD) ของมอเตอร์ ที่ติดตั้งในระบบรวม
11.35 kWe เพื่อควบคุมของไหลของเชื้ อเพลิงและการไหลของอากาศที่ใช้ในการ
เผาไหม้ ทั้งนี้ สมมุติให้ระบบมีค่าบารุ งรักษาหม้อไอน้ าที่ 5 %ของเงิ นลงติดตั้ง
ระบบ และการประเมินต้นทุนจะหักมูลค่าซากของหม้อไอน้ าดังกล่าวที่ 10%ของ
เงินลงทุน ณ ปี สุ ดท้ายของการใช้งาน
 กระบวนการการอบไล่ความชื้น
ณ อัตราการป้ อนไม้เชื้ อเพลิ งที่ 300 kg/hr ไม้เชื้ อเพลิ งตามเงื่ อนไขที่
กาหนดจะมี ความชื้ น 40% จึงสามารถให้ค่าความร้ อน 12.3
MJ/kgได้ แต่
โดยทั่ว ไป ไม้ส ดหลัง ตัด จากแปลงปลู ก มี ค วามชื้ น ของไม้ป ระมาณ 60 %db
ดังนั้น กระบวนการอบไล่ความชื้ นจึงมีความจาเป็ นโดยคณะผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ขอบเขต
เลือกไม้ที่มีลกั ษณะเป็ นไม้ท่อนยาวไม่เกิน 5 cm เส้นผ่านศูนย์กลางอยูร่ ะหว่าง 2-3
นิ้ ว เพื่อเพิ่มพื้นที่ ผิวเพื่อการระเหยของน้ ามากขึ้น ในขั้นตอนนี้ การอบแห้งจะ
อาศัยเครื่ องอบไม้มีอุณหภูมิลมร้อนอบแห้งที่ 60 OC ที่อตั ราการไหล 1.3 kg/s
ขนาดห้องอบ 0.9 x7.2 x1.5 m ที่โครงการได้ออกแบบเอาไว้ ซึ่ งสามารถอบไม้
เชื้ อเพลิ ง 1,000 kg ที่ความชื้ น 60 %db ให้เหลือความชื้ น 40 %db ในเวลา 9
ชัว่ โมง การอบแต่ละครั้งจะได้ไม้เชื้ อเพลิงที่ความชื้ น40 %db ในปริ มาณ 875 kg/
ครั้ง (ดูรายละเอียดบทที่ 4) ทั้งนี้โดยไม่มีค่าเชื้อเพลิง เนื่องจากระบบถูกออกแบบ
ให้ใช้แหล่งความร้อนจากแก๊สไอเสี ยที่ได้จากกระบวนการเผาไม้ในหม้อไอน้ า
โดยทั้ง นี้ การเดิ น เครื่ อ งอบจะท างานวัน ละ 9 ชั่วโมง/วันเท่ า นั้น เพื่ อ
ส ารองไม้ไ ว้ใ ช้ใ นฤดู ฝ น และในฤดู ร้ อ นและหนาวจะถู ก น าไปตากแห้ ง โดย
แสงอาทิตย์เป็ นเวลาประมาณ 3 อาทิตย์ (ดูบทที่ 4 ) การใช้วิธีอบแห้งโดยอาศัยโรง
อบและแสงอาทิตย์ควบคู่กนั ไปทาให้โรงอบไม่จาเป็ นต้องมีขนาดใหญ่มากและไม่
จาเป็ นต้องทางานหนักตลอด ทาให้ราคาและค่าดาเนิ นการของระบบมีค่าลดลง
เพื่ อให้ส ามารถดาเนิ นการปรั บ สภาพความชื้ นของไม้โตเร็ วให้มี ป ริ ม าณไม้ที่
ความชื้ นพอใช้ตลอดปี คณะผูว้ ิจยั จะใช้รูปแบบการอบแห้งดังที่ได้นาเสนอไว้ให้
หัวข้อ 4.7 ของบทที่ 4 เป็ นเกณฑ์
การประเมิ น ต้น ทุ น พิ จ ารณาค่ า เงิ น จ้า งเหมาและติ ด ตั้ง เครื่ อ งอบไล่
ความชื้ นรวมชุดแลกเปลี่ยนความร้อน 914,417.60 บาท ในขั้นตอนการอบไล่
4

ส่ วนกาลังการผลิตที่ 500 kg/hrราคาเหมาจ้างพร้อมติดตั้งราคา 2,300,000 บาท
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ความชื้ นต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้ าใช้ในระบบควบคุ มปั๊ มน้ าร้ อน และพัดลมของ
เครื่ องอบที่ 0.07 kWh/kg ไม้สด [7] ส่ วนค่าบารุ งรักษาเครื่ องอบแห้งคิดมูลค่า
5% ของเงิ นลงติ ดตั้งเครื่ อง และประเมินต้นทุน จะหักมูลค่าซากของเครื่ องอบ
ดังกล่าวที่ 10% ของเงินลงทุน ณ ปี สุ ดท้ายของการใช้งาน
 กระบวนการแปรรู ป
ไม้ที่ได้จากการปลูก ซึ่ งได้ต้ งั สมมุติฐานโดยใช้ระยะเวลาการปลูก 1- 3 ปี
มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.0 – 3.0 นิ้ว โดยในการเตรี ยมเชื้อเพลิงต้องทาการ
การป้ อนเข้าสู่ หม้อไอน้ าหรื อเครื่ องอบไล่ความชื้ น ซึ่ งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ า
ทั้งระบบพบว่าจะต้องแปรรู ปไม้ให้ได้ไม่ต่ากว่า 340 kg/hr หากกาหนดให้มีการ
เดินเครื่ องไม่เกิน 9 ชัว่ โมง/วัน คระผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้เครื่ องตัดไม้ มีกาลังการผลิต
สามารถตัดไม้ตามขนาดที่ตอ้ งการที่ 300-400 kg/hr โดยอาศัยเครื่ องต้นกาลังจาก
เครื่ องยนต์เบนซิ นขนาดประมาณ 5-5.5 hp ส่ งกาลังผ่านสายพานไปขับใบเลื่อย
เพื่อหั่นไม้กระถิ นออกเป็ นท่อน ค่าลงทุนจัดซื้ อและติดตั้งเครื่ องแปรรู ปไม้ มี
ราคาประมาณ 65,000 บาท/เครื่ อง ส่ วนค่าบารุ งรักษาเครื่ องแปรรู ป 5% ของเงิน
ลงทุน โดยในการประเมิ นต้นทุ นจะหัก มูล ค่า ซากของเครื่ องแปรรู ปดังกล่ า วที่
10% ของเงินลงทุน ณ ปี สุ ดท้ายของการใช้งาน ทั้งนี้ได้จดั เตรี ยมพื้นที่เพื่อจัดเก็บ
และลานตากไม้เชื้ อเพลิ ง โดยประเมิ นพื้นที่ ตากจากขนาดของท่อนไม้และตาก
ซ้อนทับกันไม่เกิ นสามชั้น ก่อสร้างเป็ นพื้นคอนกรี ตความหนาไม่เกิ น 5 cm ใช้
พื้นที่รวมประมาณ 6,000 ตารางเมตร คิดเป็ นมูลค่าจ้าง 600,000 บาท
 กระบวนการเพาะปลูก
ในกรณี ที่กาหนดรอบตัดฟั นไม้ 3 ปี ต้องป้ อนไม้ตดั สดจากไร่ เพื่อเข้า
กระบวนการแปรรู ปในปริ มาณไม่ต่ากว่า 340 kg/hr โดยที่โรงไฟฟ้ าต้องทางาน
7884 ชัว่ โมง/ปี ได้ปริ มาณผลผลิตของไม้อายุ 3 ปี มีค่า 14 ตัน/ไร่ หากเลือก
วิธีการปลูกแบบหมุนเวียนแสดงแผนผังการปลูก ใน รู ปที่ 3.4 (ดูบทที่ 3) โดย
ทะยอยแบ่งปลูกทีละแปลง ช่ วงระยะเวลาห่ างกัน 3 เดือน จานวนทั้งหมด 12
แปลง จนครบช่วงเวลา 3 ปี จึงจะสามารถตัดแปลงแรกเมื่อตัดเสร็ จแล้วก็จะต้อง
ให้ไม้แตกหน่ อคืนสภาพและดาเนิ นการปลูกทดแทนบางส่ วน คณะผูว้ ิจยั พบว่า
ในทุกๆ 3 เดือนจะต้องเตรี ยมไม้ 1 แปลงเพื่อให้ผลผลิต 672 ตัน เมื่อคานวณพื้นที่
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ต้องใช้ปลูกประมาณ 48 ไร่ /แปลง รวมพื้นที่ปลูกทั้งหมดสาหรับโครงการคิดเป็ น
จานวน 576 ไร่ 5 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
o ต้องทาการปรับพื้นที่ โดยค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ในการปลูก
1,500 บาท/ไร่ (กรมบัญชีกลาง, 2549) โดยจะต้องทาการปลูก
ทั้งหมด จานวน 576 ไร่ คิดเป็ นมูลค่าเพื่อปรับพื้นที่ 864,000 บาท
โดยที่พิจารณาสมมุติให้ที่ดินเพื่อปลูกไม้โตเร็ วดังกล่าวเป็ นของ
ชุมชนเข้าร่ วมโครงการไม่คิดว่าเช่าที่ดิน
o เพาะกล้า ไม้เ อง โดยท าการเพาะกล้า ในกะบะและน าไปแยกใส่
กระถางที่สามารถนากระถางกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยจานวนต้นกล้า
ต้อ งมี ป ริ มาณเพี ย งพอ ที่ ส ามารถที่ น าไปปลู ก เป็ นไม้เ ชื้ อ เพลิ ง
ระยะห่ างระหว่างต้น 1 x 1 เมตร ดังนั้นจะพบว่า จะต้องใช้ตน้ กล้า
อย่างน้อย 1,600 ต้น โดยทัว่ ไปแล้วอัตราการรอดชี วิตร้ อยละ 85
ของปริ มาณที่เริ่ มปลูก ดังนั้น จานวนต้นกล้าที่จะต้องเพาะกล้าอย่าง
น้อย 1,883 ต้น/ไร่ โดยค่าใช้จ่ายเหมาในการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ ว
1.93 บาท/ต้น (กรมบัญชี กลาง, 2549) ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการเพาะ
กล้าไม้ 3,634 บาท/ไร่ ซึ่ งในปี ถัดไปจะอาศัยการแตกหน่ อของไม้
เชื้อเพลิง ดังนั้นค่าต้นกล้าจะเป็ นเงินลงทุนในปี แรกเท่านั้น
o การบารุ งดู แลรักษาไม้โตเร็ วควรให้ความใส่ ในปี แรกที่ทาการปลู ก
เป็ นสิ่ ง ที่ ต้องท าอย่า งต่ อเนื่ อง ได้แก่ แผ้วถางวัช พื ช โดยในปี แรก
จาเป็ นต้องใส่ ใจกาจัดวัชพืช หากมีวชั พืชจานวนมาก จะแก่งแย่งเบียด
บัง แสงและสารอาหาร ซึ่ งสามารถกาจัดวัชพืชโดยใช้แรงคน หรื อ
สารเคมี หากดินมีความอุดมสมบรู ณ์ต่า จะต้องใส่ ปุ๋ยเพื่อปรับสภาพ
ดิ น ควรปลูกซ่ อมต้นไม้ที่ไม่สมบรู ณ์ จนกว่าต้นไม้จะโตพ้นวัชพืช
โดยค่าใช้จ่ายเหมาจ้างดูแลบารุ งรักษาไม้โตเร็ ว 680 บาท/ไร่ /ปี
o สถานที่เพาะกล้าไม้ และเก็บไม้ ควรมีพ้ืนที่ให้พอเหมาะกับปริ มาณ
การใช้งาน โดยค่าเหมาจ้างจัดสร้ างและติดตั้งโรงเรื อนเพาะกล้าไม้
และเพื่อเก็บไม้ 4,100 บาท/m2 ซึ่ งจากการประเมิ นพบว่า ต้อง
จัดสร้ างโรงเพาะกล้าไม้ และเก็บไม้ให้มีพ้ืนที่ ไม่ต่ ากว่าพื้นที่ 367
ตารางเมตร ประเมิ น จากปริ ม าณของไม้ที่ ต้อ งเตรี ย มเพี ย งพอใน
ระยะเวลา 3 เดือน จึงจะพอเหมากับการตัดไม้ในแต่ละแปลงซึ่ งคิด
5

การปลูกไม้โตเร็ วควรรักษาสมดุลของพื้นที่ดินปลูกควรปลูกพืชชนิดอื่นแซมบ้าง เพื่อให้เกิดสมดุลในระบบนิเวศ
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เป็ นปริ มาณ 672 kg/3 เดือน คิดเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้ างโรง
เพาะกล้าไม้และเก็บไม้ประมาณ 1,504,700 บาท
o การตัดต้นไม้เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจ้าง
เหมาจ่าย 560 บาท/ไร่ โดยต้องตัดไม้เป็ นท่อน แล้วบรรทุกไม้นามา
ส่ งบริ เวณโรงเก็บไม้ของโรงผลิตไฟฟ้ าระดับชุมชน
จากข้อมูลข้างต้นสามารถประเมินต้นทุนในแต่ละกระบวนการผลิ ตได้ โดยใช้หลักการ
และขั้นตอนการวิเคราะห์ตน้ ทุนตามหัวข้อ 7.2 ซึ่ งได้ประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นตลอดระยะเวลา
ดาเนิ นโครงการซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นทุกปี อีกทั้งคาดคะเนการเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามอัตรา
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางด้านพลังงาน โดยได้คานวณปรั บมูลค่าเงิ นให้เป็ นเงิ นในปี ปั จจุ บนั ต่อ
ผลิ ตผลที่ได้ในแต่ละกระบวนการ ซึ่ งสามารถสรุ ปต้นทุนในแต่ละกระบวนการได้ดงั ตารางที่ 7.3
ตารางที่ 7.4 และรู ปที่ 7.7 โดยมีราคาต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าอยูท่ ี่ 5.61 บาท/kWh ซึ่ งเกิดจาก
ขั้นตอนการเพาะปลูกเป็ นส่ วนใหญ่ มีค่าสู งถึง 29.43% เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งลงทุนในปี แรก
เพื่อปรับพื้นที่ สร้ างโรงเรื อน และใช้จ่ายในการเพาะต้นกล้าในปี แรก ส่ วนค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดคือ
ขั้นตอนการอบแห้ง 12.08% เนื่องจาการใช้วธิ ี อบแห้งโดยอาศัยโรงอบและแสงอาทิตย์ควบคู่กนั ไป
ทาให้โรงอบไม่จาเป็ นต้องมีขนาดใหญ่มากและไม่จาเป็ นต้องทางานหนักตลอด ทาให้ราคาและค่า
ดาเนิ นการของระบบมี ไม่ มากนัก อย่างไรก็ตามหากพิ จารณาความเป็ นไปได้ในการลดต้นทุ น
พบว่าการใช้ประโยชน์ใบกระถิ นยักษ์เพื่อนาใบมาเป็ นอาหารสัตว์ การใช้เครื่ องจักรราคาต่ า
ตลอดจนการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบ โดยการนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้อบแห้งผลผลิตทางการ
เกษตร สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่โรงไฟฟ้ าซึ่ งจะส่ งผลให้ตน้ ทุนผลิตกระแสไฟฟ้ าลดลงจากเดิมได้
อีก
ตารางที่ 7.3 สรุ ปต้นทุนในแต่ละกระบวนการ
กระบวนการ
ต้ นทุน
1.กระบวนการเพาะปลูก
0.313
2.กระบวนการแปรรู ป
0.234
3. กระบวนการอบไล่ความชื้ น
0.129
4.กระบวนการผลิตไอน้ า
0.078
5.กระบวนการผลิตไฟฟ้ า
0.552

หน่ วย
บาท/kgไม้สด
บาท/kg ไม้สด
บาท/MJ ไม้แห้ง
บาท/kg ไอน้ า ณ ความดัน 22 bar
บาท/kWh
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ตารางที่7. 4 ต้นทุนในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอน
ระบบ
กระบวนการผลิตไฟฟ้ า

กระบวนการผลิตไอนา้

กระบวนการอบไล่ ความชื น้

กระบวนการแปรรู ป

กระบวนการเพาะปลูก

รวมต้ นทุนผลิตไฟฟ้ า

 ประสิ ทธิภาพโดยรวมของระบบร้อยละ 7.2
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า 1 kWh จะต้องใช้พลังงานความ
ร้อนจากไอน้ าเพื่อเปลี่ยนเป็ นไฟฟ้ า 51.8 MJ
ดังนั้น ต้ นทุนในการผลิตไฟฟ้ า 0.55 บาท/kWh
 ประสิ ทธิภาพหม้อไอน้ าร้อยละ 80
 ต้นทุน 0.078 บาท/kg ของไอน้ า
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า 1 kWh จะต้องใช้พลังงานความ
ร้อนจากเชื้อเพลิงเพื่อเปลี่ยนเป็ นความร้อนในรู ปของไอน้ า 51.8
MJ คิดเป็ นปริ มาณไอน้ า 19.22 kg ที่ 22 bar ดังนั้น ต้ นทุนใน
การผลิตไอนา้ 1.49 บาท/kWh
 ค่าความร้อนของไม้ ~ 12.3 MJ/kg
 ต้นทุน 0.129 บาท/kg
การผลิตพลังงานไฟฟ้ า 1 kWh จะต้องใช้พลังงานความร้อน
จากเชื้อเพลิงเพื่อความร้อนในหม้อไอน้ าถึง 5.26 kg ดังนั้น ต้ นทุน
ในการอบไล่ ความชื น้ 0.68 บาท/kWh
 ต้นทุน 0.234บาท/kg ไม้สด
การผลิตพลังงานไฟฟ้ า 1 kWh จะต้องใช้ไม้เชื้อเพลิง 5.26
kg ดังนั้น ต้ นทุนในการแปรรู ป 1.24 บาท/kWh
 ต้นทุน 0.313 บาท/kg ไม้สด
การผลิตพลังงานไฟฟ้ า 1 kWh จะต้องใช้ไม้เชื้อเพลิง 5.26
kg ดังนั้น ต้ นทุนในการเพาะปลูก 1.65 บาท/kWh

5.61 บาท/kWh
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การผลิตไอน้ า
26.64%

การผลิตไฟฟ้ า
9.84%

การอบแห้ง
12.08%

การเพาะปลูก
29.43%

การแปรรู ป
22.00%

รู ปที่ 7. 7 สัดส่ วนต้นทุนผลิตพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละขั้นตอน
7.5 สรุ ปการประเมินค่ าใช้ จ่ายในแต่ ละกรณีศึกษา
จากหัวข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่าตัวแปรที่มีผลต่อต้นทุนของระบบ ได้แก่ ขนาดกาลัง
การผลิ ตและรู ปแบบการปลูก ซึ่ งในที่ น้ ี จะศึกษารู ปแบบการปลู ก 2 ชนิ ด ที่รอบตัดฟั น 1 ปี ซึ่ ง
ได้ผลผลิตประมาณ 4.5 ตัน/ไร่ / ปี และรอบตัดฟันในระยะเวลา 3 ปี ซึ่ งได้ผลผลิตประมาณ 14 ตัน/
ไร่ / 3 ปี คณะผูว้ ิจยั ได้คานวณหาต้นทุน การผลิตกระแสไฟฟ้ าของกรณี ศึกษาทั้งหมด ปรากฏผล
ซึ่งคณะผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอนาเสนอ ใน 3 กรณี เปรี ยบเทียบดังนี้ ดังนี้
 โรงไฟฟ้ ากาลังผลิตขนาด 25 kWe ที่ระยะรอบตัดฟัน 3 ปี
 โรงไฟฟ้ ากาลังผลิตขนาด 50 kWe ที่ระยะรอบตัดฟัน 1 ปี
 โรงไฟฟ้ ากาลังผลิตขนาด 50 kWe ที่ระยะรอบตัดฟัน 3 ปี
ที่พอเพียงที่จะแสดงผลของกาลังการผลิตและรู ปแบบการปลูก ผลการคานวณ
ดังกล่าวจะถูกแสดงในตารางที่ 7.5
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ตารางที่ 7.5 สรุ ปค่าใช้จ่ายในการประเมินต้นทุนในแต่ละกรณี ศึกษา
กระบวนการ
กระบวนการเพาะปลูก

รายละเอียด
กาลังการผลิตไฟฟ้ า (kW)
อายุรอบในการตัด (ปี )
ผลผลิต (ตัน)
จานวนไร่ ที่ปลูก (ไร่ )
จานวนต้นกล้าที่ปลูก (ต้น)
ค่าต้นกล้า (บาท)
พื้นที่โรงเรื อน (ตร.ม)
ค่าโรงเรื อน (บาท)
ค่าปรับพื้นที่ (บาท)
ค่าดาเนิ นการและบารุ งรักษาต้นไม้ (บาท/ปี )
ค่าจ้างตัดไม้ (บาท/ปี )
กระบวนการแปรรู ป
ราคาเครื่ องหัน่ ไม้ (บาท/เครื่ อง)
จานวนเครื่ องหัน่ ที่ตอ้ งใช้
ค่าลงทุนเครื่ องหัน่ (บาท)
ค่าสร้างลานตากไม้ (บาท)
อัตราการใช้เชื้ อเพลิงเบนซิน (ลิตร/ชัว่ โมง)
ราคาค่าเชื้ อเพลิง (บาท/ลิตร)
ปริ มาณเชื้ อเพลิงเบนซิล (ลิตร/ปี )
ค่าใช้จ่ายด้านเชื้ อเพลิง (บาท/ปี )
ค่าดาเนิ นการและบารุ งรักษา (บาท/ปี )
กระบวนการอบไล่ความชื้ น ราคาเครื่ องอบแห้ง (บาท/เครื่ อง)
จานวนโรงอบที่ใช้ (เครื่ อง)
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ (บาท/ปี )
ค่าดาเนิ นการและบารุ งรักษา (บาท/ปี )
กระบวนการผลิตไอน้ า
ขนาดหม้อไอน้ า (kg/hr)
ราคาหม้อไอน้ า (บาท)
ค่าดาเนิ นการและบารุ งรักษา (บาท/ปี )
กระบวนการผลิตไฟฟ้ า
ขนาดชุดกาเนิ ดไฟฟ้ า (kW)
ราคาชุดกาเนิ ดไฟฟ้ า (บาท)
ค่าดาเนิ นการและบารุ งรักษาการผลิตไฟฟ้ า (บาท/ปี )
ต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้ า (บาท/kWh)

25
3
14
289
544,000
1,049,920
183
750,300
433,500
196,520
53,947
65,000
2
130,000
300,000
2
27.59
15,768
435,039
21,500
914,418
1
99,254.63
45,721
500
2,300,000
115,000
25
1,500,000
75,000
7.07

มูลค่ า
50
1
4.5
601
1,131,294
2,183,398
367
1,504,700
901,500
408,680
336,560
65,000
4
260,000
600,000
4
27.59
31,536
870,078
43,000
914,418
1
99,254.63
45,721
1,000
2,800,000
140,000
50
1,700,000
85,000
6.02

50
3
14
576
1,084,235
2,092,574
367
1,504,700
864,000
391,680
107,520
65,000
4
260,000
600,000
4
27.59
31,536
870,078
43,000
914,418
1
99,254.63
45,721
1,000
2,800,000
140,000
50
1,700,000
85,000
5.61

7.6 การวิเคราะห์ ผลตัวแปรที่มีผลต่ อต้ นทุน
7.6.1

ผลของกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ต่ อราคาต้ นทุนพลังงานไฟฟ้า
ผลที่ได้จากการประเมินต้นทุนเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตไฟฟ้ า
ระดับชุมชนโดยใช้พลังงานจากพืชโตเร็ ว เพื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนผลิตไฟฟ้ าขนาด
25 kWe และ 50 kWe สามารถสรุ ปเงินลงทุนเริ่ มแรกในอุปกรณ์หลักๆ ได้ดงั
ตารางที่ 7.6 ซึ่ ง จากขั้นตอนการประเมิ น ต้นทุ นตามรายละเอี ย ดได้ที่ ก ล่ า วใน
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ข้างต้น พบว่าต้นทุ นผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเชื้ อเพลิ งไม้โตเร็ วขนาดกาลังผลิ ตไฟฟ้ า 25
kWe และ 50 kWe ที่ใช้ระยะเวลาการปลูก 3 ปี มีตน้ ทุนเท่ากับ 7.07 และ 5.61
บาท/kWh ตามลาดับ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากการเช่าที่ดิน โดยค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ขั้นตอนของทั้งสองระบบประเมิ นเปรี ยบเทียบกันได้ดงั ตารางที่ 7.5 ซึ่ งพบว่า
ค่า ปรั บพื้ นที่ ค่ า ดาเนิ นการและบ ารุ ง รั ก ษาต้นไม้ ค่ าจ้า งตัดไม้ และค่ าใช้จ่า ย
เชื้ อเพลิ งในขั้นตอนการแปรรู ป มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่า หากปรับกาลัง
ผลิตไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นจาก 25 kWe เป็ น 50 kWe ตามดังคาด แต่ในทางตรงข้ามหาก
พิจารณาราคาของหม้อไอน้ า และชุ ดกาเนิ ดไฟฟ้ า กลับพบว่าระบบขนาด 25 kWe
และ 50 kWe มีราคาใกล้เคียงกัน ทั้งที่กาลังการผลิตต่างกันสองเท่า ทั้งนี้ เนื่องจาก
ระบบที่ศึกษามีขนาดเล็กยังหาได้ยากในท้องตลาด มีขอ้ จากัดในการจัดซื้ ออุปกรณ์
ดัง นั้นราคาของผูจ้ าหน่ า ยจึ ง มี ราคาสู ง และใกล้เคี ย งกัน ไม่ ว่า ระบบจะมี ข นาด
ต่างกันมากเท่าใด ส่ งผลให้ข้ นั ตอนการผลิ ตไอน้ าและการผลิ ตไฟฟ้ าของระบบ
ผลิตไฟฟ้ ากาลัง 50 kWe มีตน้ ทุนน้อยกว่าระบบผลิตไฟฟ้ า 25 kWe ประมาณ
42.0% และ 11.3% ตามลาดับ ดังนั้นระบบขนาด 50 kWe จึงเป็ นระบบที่
เหมาะสมกว่า
ตารางที่ 7. 6 มูลค่าเงินลงทุนสาหรับระบบผลิตกาลังไฟฟ้ าที่ 25 kWe และ 50 kWe
กาลังการผลิตไฟฟ้ า (kWe)
25
50
50
ช่วงเวลาปลูก 1 ปี

มูลค่าเงินลงทุนเริ่ มแรก
ขั้นตอนการเพาะปลูก
ขั้นตอนการแปรรู ป
ขั้นตอนการอบไล่ความชื้น
ขั้นตอนผลิตไอน้ า
ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ า
รวมเงินลงทุนเริ่ มแรก
ต้นทุนพลังงานไฟฟ้ า (บาท/kWh)

2,235,293
430,000
941,417
2,300,000
1,500,000
7,406,710
7.07

4,585,813
860,000
914,417
2,800,000
1,700,000
10,860,230
6.02

ช่วงเวลาปลูก 3 ปี

4,475,696
860,000
914,417
2,800,000
1,700,000
10,750,113
5.61

ส่ วนในขั้นตอนการอบไล่ ความชื้ นค่า ใช้จ่า ยค่ า คงที่ เนื่ องจากได้ใช้วิธี
อบแห้งโดยอาศัยโรงอบและแสงอาทิตย์ควบคู่กนั ไปทาให้โรงอบไม่จาเป็ นต้องมี
ขนาดใหญ่มากและไม่จาเป็ นต้องทางานหนักตลอด ทาให้ราคาและค่าดาเนิ นการ
ของระบบมี ค่าที่ โดยใช้งานเครื่ องอบแห้งเต็มความสามารถของเครื่ องอบ (63
ชัว่ โมง/สัปดาห์) แต่สามารถดาเนิ นการปรับสภาพความชื้ นของไม้โตเร็ วให้มี
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ปริ มาณไม้ที่ความชื้ นพอใช้ได้ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเปรี ยบเทียบ
ต้นทุนของโรงไฟฟ้ าขนาดทั้งสองขนาดพบว่า มีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน
3.00
2.57

ต้นทุนในแต่ละขัน้ ตอน (บาท/kWh)

2.50
2.06

2.00

1.77

1.65
1.38

1.50

1.49 1.49
1.24 1.24

1.00

0.73 0.68 0.68

0.62

0.55 0.55

0.50
0.00
ขั้นตอนการเพาะปลูก
กาลังผลิตไฟฟ้ า 25 kW (7.07 บาท/kWh)

ขั้นตอนการแปรรูป

ขั้นตอนการอบไล่แห้ง ขั้นตอนการผลิตไอน้ า

กาลังผลิตไฟฟ้ า 50 kW ปลูก 3 ปี (5.61 บาท/kWh)

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ า

กาลังผลิตไฟฟ้ า 50 kW ปลูก 1 ปี (6.02 บาท/kWh)

รู ปที่ 7.8 ต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตกาลังไฟฟ้ า ขนาด 25 kWe และ 50 kWe
7.6.2 ผลของรู ปแบบการปลูกไม้ โตเร็ว ต่ อราคาต้ นทุนพลังงานไฟฟ้า
คณะผูว้ จิ ยั ได้พิจารณาเปรี ยบเทียบผลของรู ปแบบการปลูก ณ กาลังการผลิตไฟฟ้ า
50 kWe ซึ่ งเป็ นขนาดการผลิตไฟฟ้ าที่ดีที่สุดในขอบเขตของงานวิจยั นี้ (ดูหวั ข้อ 7.6.1) ดัง
แสดงได้ในตารางที่ 7.7 โดยได้เปรี ยบเทียบระหว่างกรณี ศึกษา เมื่อตัดไม้เมื่ออายุครบ 3 ปี
กรณี ศึ ก ษาเมื่ อ ตัด ไม้เ มื่ อ อายุ ค รบ 1 ปี เที ย บกัน โดยทั้ง สองกรณี มี รู ป แบบการปลู ก
หมุนเวียนโดยตัดไม้ 1 แปลงต่อทุก ๆ 3 เดือน ผลการวิเคราะห์แสดงว่า หากตัดไม้ที่รอบ
ตัดฟัน 1 ปี จะต้องปลูกไม้เชื้ อเพลิงจานวน 4 แปลง แปลงละ 150 ไร่ ในขณะที่รอบตัด
ฟัน 3 ปี จะต้องใช้พ้ืนที่ 12 แปลง แปลงละ 48 ไร่ รวม 576 ไร่ จะเห็นว่า กรณี ศึกษารอบ
ตัดฟัน 3 ปี ใช้พ้นื ที่นอ้ ยกว่า เนื่องจากการปลูกจนถึงการตัดไม้เชื้ อเพลิงมีค่าใช้จ่ายที่จาเป็ น
โดยตลอด หากประเมินค่าใช้จ่ายที่รวมต้นทุนการปลูก พบว่าอยูท่ ี่ 2.06 บาท/kWh แต่
1.65 บาท/kWh ซึ่ งมีค่าแตกต่างกัน 19.9% สาหรับรอบตัดฟัน 3 ปี ซึ่ งเป็ นไปตามจานวน
พื้นที่ที่ใช้
ดังนั้นหากไม่คิดถึงการเสี ยประโยชน์ของพื้นที่ ๆ ที่จะต้องใช้พ้ืนที่ในการปลูกไม้
และรอจนกว่าจะครบรอบตัดฟั น จะเห็ นว่า การใช้ลงรอบการตัดฟั น 3 ปี มาเป็ นรู ปแบบ
การปลูก จะให้ราคาต้นทุนการผลิต (คิดเทียบต่อหนึ่งหน่วยไฟฟ้ า) ที่ถูกกว่า

7-23

ตารางที่ 7.7 สรุ ปรู ปแบบการปลูกไม้เชื้อเพลิงอายุ 1 ปี และ 3 ปี ของกาลังการผลิต 50 kWe
รู ปแบบการปลูก
ตัดไม้เมื่ออายุ 1 ปี ตัดไม้เมื่ออายุ 3 ปี
ผลผลิตของไม้เชื้อเพลิง (ตัน/ไร่ )
4.5
14
จานวนแปลง (แปลง)
4
12
จานวนไร่ ต่อแปลง (ไร่ /แปลง)
150
48
รวมพื้นที่ปลูกไม้
600
576
ต้นทุนขั้นตอนการเพาะปลูก (บาท/kWh)
2.06
1.65

7.6.3. ความเป็ นไปได้ ในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพของระบบ โดยการนาความร้ อนเหลือทิง้ จาก
กังหันไอนา้ กลับมาใช้
ในที่น้ ีคณะผูว้ จิ ยั ได้รวมเอาผลการประเมินผลตอบแทนจากการขายพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้
ณ ขอบเขตก าลัง การผลิ ต ที่ ศึ ก ษา ในที่ น้ ี โรงไฟฟ้ าชุ ม ชนควรถู ก จัดอยู่ใ นประเภทผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ า
พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP)6 ซึ่ งปั จจุบนั สามารถขาย
ไฟฟ้ าแก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาพด้วยราคาเฉลี่ยประมาณ 3.10 บาท/kWh (รวมส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อ
ไฟฟ้ าสาหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียนประมาณ 0.30 บาท/kWh แล้ว) ผลการศึกษาทั้งขนาดกาลัง
ของโรงไฟฟ้ า และรู ปแบบการปลูก แสดงว่าต้นทุนการผลิ ตทั้งสองกรณี ศึกษายังค่อนข้างแพงสู ง
ดังนั้นคณะผูว้ จิ ยั จึงได้พิจารณาแนวความคิดในการนาความร้อนที่เหลือจากการเดินกังหันไอน้ าของ
ระบบมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบ และเพิ่มรายได้ให้แก่โรงไฟฟ้ า โดย
ใช้เป็ นแหล่งความร้อนเพื่ออบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ในเขตภาคเหนือของประเทศ มีผลิตผล
6

ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก หมายถึง ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิ จ และ
ประชาชน ทัว่ ไปที่มีเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าของตนเอง ที่จาหน่ายไฟฟ้ า ให้การไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่าย โดยมีปริ มาณพลัง
ไฟฟ้ าขายเข้า ระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ โดยสนับสนุนราคาผลิตกระแสไฟฟ้ า 0.30 บาท/kWh เป็ นเวลา 7 ปี และ
มีลกั ษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้ า ดังนี้
- ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังลม พลังแสงอาทิตย์ พลังน้ าขนาดเล็ก พลังน้ าขนาดเล็กมาก
และแก๊สชีวภาพ เป็ นต้น
- ผลิตไฟฟ้ าจากกากหรื อเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร หรื อกากจากการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หรื อ การเกษตร ผลิ ต ภัณฑ์ที่ แ ปรรู ป มาจากกากหรื อ เศษวัสดุ เ หลื อ ใช้จ ากการเกษตร หรื อ จากการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรื อการเกษตร ขยะมูลฝอย ไม้จากการปลูกป่ าเป็ นเชื้อเพลิง เป็ นต้น
- การผลิตไฟฟ้ าจากไอน้ าที่ เหลือจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรื อการเกษตรที่ ใช้
เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียน หรื อ จากกากหรื อเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร
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ทางการเกษตรมากมายเช่น ลาไย ลิ้นจี่ พริ ก ยาสู บ ที่เกษตรกรนิยมนามาแปรรู ปโดยใช้การอบแห้ง
การอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ โดยปกติพลังงานค่อนข้างมาก โดยพลังงานความร้อนที่ใช้
ส่ วนใหญ่มาจาก การเผาไหม้ของน้ ามันเชื้อเพลิง และแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยทั้งสิ้ น
คณะผูว้ ิจยั ใคร่ ขอนาเสนอตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากไอน้ า ในกระบวนการอบแห้ง
ลาไย ซึ่งจากการศึกษาของ อติพงศ์ และคณะ [7] พบว่าการอบแห้งลาไยทั้งผล มีตน้ ทุนพลังงานจาก
แก๊สปิ โตรเลียมเหลว 1.67 บาท/kg ลาไยสด โดยอุณหภูมิของอากาศร้อนที่ใช้อบแห้งลาไยคือ 80 ºC
ปริ มาณลมร้อนเฉลี่ยที่ใช้ 0.000375 kg/s /kg ลาไยสด เมื่อนาตัวเลขนี้ มาใช้ในการคานวณประมาณ
ค่าปริ มาณลาไยที่สามารถนามาอบแห้งโดยใช้ความร้อนทิ้งนี้ ได้พบว่าสามารถอบแห้งลาไยได้มาก
ที่สุด ประมาณ 32,293 kg ลาไยสด ในระยะเวลา 1 ปี ฤดูกาลเก็บผลและแผนการอบ จะมีระยะเวลา
2.3 MPa,
220 C, 2200
kPa 220 C, 0.139 kg/s
3

Wt= 139.93 kW
We= 54 kWe
TURBINE

Qb 748.5 kW
BOILER

175 kPa, sat vapor

GENERATOR
4

CONDENSER

80 C

QC = 608.6 kW
2.3 MPa

Sat Water

2

25 C, 100 kPa

30 C

DRYING MACHINE

1

BOILER FEED PUMP

AIR BLOWER

รู ปที่ 7. 9 การใช้ประโยชน์จากความร้อนทิ้งจากคอนเดนเดนเซอร์ สาหรับกระบวนการอบแห้ง

ประมาณ 120 วัน ตามฤดูการเก็บผลลาไย โดยการอบแห้งแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 4 วัน ทาให้
สามารถอบลาไยได้ 30 ครั้ ง/ในช่ วงเวลานั้น เทียบเท่ากับปริ มาณลาไยอบแห้งที่สามารถผลิตได้
968,883 kg/ปี และหากสามารถขยายการใช้ความร้อนที่เหลื อนี้ ออกไปอีกให้มากกว่าช่วงฤดูกาล
ของลาไย เพื่ออบผลิ ตผลทางการเกษตรกรรมอื่ น ๆ เช่ น ยาสู บ ในสถานะเดี ยวกัน ซึ่ งสามารถ
ประมาณการได้ดงั นี้ คือในระยะเวลา 1 ปี ฤดูกาลเก็บเกี่ ยวใบยาสู บมีระยะเวลา 180 วัน สามารถ
อบแห้งได้ 14,000 kg/ครั้ง ระยะเวลาในการอบแห้งแต่ละครั้ง 5 วัน โดยใช้พลังงานความร้อนที่
ต้องให้กบั ระบบ 320 kW ทาให้สามารถอบแห้งได้ 36 ครั้ง เทียบเท่ากับปริ มาณใบยาสู บ ปริ มาณ
ใบยาสู บที่สามารถอบแห้งได้ในแต่ละปี คือ 958,512 kg หากสามารถรับจ้างอบแห้งลาไยและใบ
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ยาสู บในอัตราเฉลี่ยประมาณ 2 บาท/ kg จะมีรายได้จากการอบแห้งลาไยและใบยาสู บมูลเป็ นจานวน
3,854,790 บาท/ปี หรื อ 9.05 บาท/kWh (ประเมินจากพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้) ทั้งนี้ จะต้องลงทุน
ติ ดตั้งโรงอบแห้ง เพิ่ มอี กจานวน 4 ห้อง คิ ดราคาจ้างเหมาลงทุน 2,800,000 บาท (ราคาเหมาจ้าง
พร้อมติดตั้ง 700,000 บาท/ห้อง) หากรวมรายได้จากการรับจ้างอบแห้งกับต้นทุนค่าไฟฟ้ าพบว่า
โรงไฟฟ้ าจะมีกาไร 2.19 บาท/kWh หากเมื่อรวมรายได้จากการขายไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคที่อตั รา 3.1
บาท/kWh ยังผลให้มีกาไรแก่โรงไฟฟ้ าทั้งสิ้ น 5.29 บาท/kWh อย่างไรก็ตามการนาเอาความร้อน
ทิ้งกลับมาใช้อาจจะทาไม่ได้ท้ งั หมด คณะผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการคานวณหาต้นทุ นการผลิ ตไฟฟ้ า ใน
กรณี ที่โรงไฟฟ้ าชุมชนสามารถดาเนินการเอาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ที่ร้อยละต่างๆ โดยรายได้
ที่ได้จากการอบแห้งนี้ ยงั ใช้อตั ราเดี ยวกับรายได้จากการรับจ้างอบ (2 บาท/kWh) ผลการคานวณ
แสดงในรู ปของกาไรสุ ทธิ (กาไรสุ ทธิ =รายได้จากการอบ+รายได้ขายไฟ-ต้นทุนไฟฟ้ า(รวมค่าติดตั้ง
ห้องอบ) สาหรับโรงไฟฟ้ าขนาดกาลังผลิต 25 และ 50 kWe สาหรับรอบตัดฟัน 3 ปี ปรากฏในรู ป
ที่ 7.10 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข ) ซึ่ งรู ปแสดงจุดคุม้ ทุนหรื อรายได้สุ ทธิ เท่ากับศูนย์ เกิดขึ้น
เมื่อโรงไฟฟ้ าชุมชนมีสัดส่ วนการนาความร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ากว่า 0.35 สาหรับโรงไฟฟ้ า
ชุมชนขนาด 50 kWe เทียบเท่ากับปริ มาณลาไยที่ตอ้ งนามาอบไม่นอ้ ยกว่า 348,800 kg/ปี และต้อง
อบใบยาสู บ 345,065 kg/ปี ในหลักการทานองเดี ยวกัน ได้เพื่อลดต้นทุนของการผลิตไฟฟ้ าที่ 25
kWe (ที่ 7.07 บาท/kWh) ควรมีสัดส่ วนการนาความร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ ากว่า 0.47 ของ
เงื่อนไขที่ได้กาหนดในข้างต้นจึงจะคุม้ ทุน

ตารางที่ 7. 8 สรุ ปผลการประเมินสมรรถนะของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนขนาด 50 kWe ที่ใช้ไม้โต
เร็ วเป็ นเชื้ อเพลิงที่ได้ประเมินไว้
รายการ
ขนาด (kWe)
อัตราการถ่ายเทความร้อนที่หม้อไอน้ า
748.51
อัตราการถ่ายเทความร้อนที่คอนเดนเซอร์
608.58
กาลังงานจากกังหันไอน้ า
139.93
ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อน7
18.6%
ประสิ ทธิภาพโดยรวมของระบบ
7.2%

7

ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนประมาณจากอัตราส่ วนของกาลังงานที่ได้จากกังหันไอน้ ากับอัตราการถ่ายเทความร้อนจากหม้อไอน้ า
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6

-4.60
ต้นทุนค่าไฟฟ้ าสุ ทธิ (50 kW) =ต้นทุนไฟฟ้ า-รายได้จากการอบ-รายได้จากการขายไฟ
ต้นทุนค่าไฟฟ้ าสุ ทธิ (25 kW) =ต้นทุนไฟฟ้ า-รายได้จากการอบ-รายได้จากการขายไฟ

รู ปที่ 7. 10 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วนการนาความร้อนไปใช้ประโยชน์ กับ
ราคาต้นทุนผลิตไฟฟ้ าสุ ทธิ ขนาด 25 kWe และ 50 kWe ที่รอบตัดฟัน 3 ปี
7.7 ผลของจานวนชั่วโมงทางานของโรงไฟฟ้า
การประเมินชั่ วโมงการทางานของโรงไฟฟ้าทีต่ ่าสุ ด
การวิเคราะห์ หาราคาต้นทุ นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าในงานวิจยั นี้ ได้ก าหนดชั่ว โมงการ
ทางานของโรงไฟฟ้ าที่ 7884 ชัว่ โมงต่อปี (หรื อ Plant Factor 90%) ส่ งผลให้ราคาต้นทุนพลังงาน
ไฟฟ้ ามีราคาเท่ากับ 5.61 บาท/kWh ซึ่ งในทางปฏิบตั ิโรงไฟฟ้ าบางโรงอาจจะไม่สามารถทางานได้
ตามสมมุติฐานนี้ ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงได้ทาการวิเคราะห์หาราคาต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าโดย
สมมุติให้โรงไฟฟ้ ามีชวั่ โมงการทางานน้อยกว่าที่เดิมตั้งไว้ กล่าวคือมีเวลาทางานเพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ 5,694 ชัว่ โมง (Plant Factor 65%) โดยใช้สมมุติฐานอื่นๆ เช่ นเดิ มไม่วา่ จะเป็ น อัตรา
ดอกเบี้ย เงินลงทุน ฯลฯ ผลจากการวิเคราะห์ได้แสดงว่า ต้นทุนผลิตไฟฟ้ าด้วยเชื้ อเพลิงไม้โตเร็ ว
ขนาดกาลังผลิตไฟฟ้ า 50 kWe ที่ใช้ระยะเวลาการปลูก 3 ปี มีตน้ ทุนเท่ากับ 6.56 บาท/kWh ซึ่ ง
พบว่ามีตน้ ทุนเพิ่มขึ้น 14.48%
นอกจากนี้หากพิจารณานาเอาแนวความคิดในการนาความร้อนที่เหลือจากการเดินกังหันไอ
น้ าของระบบมาใช้ประโยชน์ ราคาต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าจะปรากฏในรู ปที่ 7.11 และพบว่า
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จุดคุม้ ทุนหรื อรายได้สุทธิ เท่ากับศูนย์ เกิดขึ้นเมื่อโรงไฟฟ้ าชุมชนมีสัดส่ วนการนาความร้อนทิ้งไป
ใช้ประโยชน์ไม่ต่ากว่า 0.65 ของเงื่อนไขที่ได้กาหนดในข้างต้น
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รู ปที่ 7. 11 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วนการนาความร้อนไปใช้ประโยชน์ กับ
ราคาต้นทุนผลิตไฟฟ้ าสุ ทธิ 50 kWe ที่รอบตัดฟัน 3 ปี (Plant Factor 65%)
7.8 ความเป็ นไปได้ ในการลดต้ นทุนพลังงานไฟฟ้า
7.8.1 การใช้ ประโยชน์ ยอดกระถินยักษ์ เพือ่ นาใบมาเป็ นอาหารสั ตว์
ประโยชน์ของกระถินยักษ์อย่างหนึงที่น่าสนใจก็คือการนาเอายอดกระถินยักษ์เป็ น
อาหารสัตว์ กระถินเป็ นพืชตระกูลถัว่ ที่มีคุณค่าทางอาหารเทียบเท่าถัว่ อัลฟั ลฟ่ า ซึ่ งเป็ นถัว่
อาหารสัตว์ที่มีปริ มาณโปรตีนและแคลเซี ยมสู งกว่าหญ้าทัว่ ๆ ไป ซึ่ งเหมาะแก่การนาใบ
กระถินยักษ์ มาเป็ นส่ วนผสมของอาหารสัตว์สามารถใช้เลี้ยงโค-กระบือ และเป็ ด เนื่องจาก
ใบกระถินยักษ์มีโปรตีนประมาณ 24.4 % [5] ซึ่ งมีมูลค่าทางตลาดประมาณ 2 บาท/
กิโลกรัมแห้ง จากการศึกษาปี 2549 ของสายัณห์ ทัดศรี และคณะ[5] พบว่า จากการตัด
กระถิ นครั้งแรกอายุ 6 เดื อน และครั้งต่อไปทุก ๆ 4 เดือน รวม 8 ครั้ง หรื อระยะเวลาปลูก
ประมาณ 3 ปี พบว่าสามารถเก็บใบกระถินยักษ์เพื่อนามาเป็ นอาหารสัตว์เฉลี่ย 0.305 ตัน/
ไร่ ซึ่ งมาราคาขายเท่ากับ 2,000 บาท/ตัน หากสามารถจัดการให้ผรู ้ ับซื้ อยอดเพื่อไปเลี้ ยง
สัตว์ก็จะส่ งผลให้รายได้สู่โรงไฟฟ้ า หากยอดเหล่านี้ ทาให้ทุนจากการผลิตไฟฟ้ าลดลงคิด
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เทียบเท่า 0.3 บาท/kWh ของกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ คณะผูว้ ิจยั วิเคราะห์ผลตอบแทนจาก
การสร้างโรงไฟฟ้ าชุมชนขนาด 50 kWe โดยการจาหน่ายใบเพื่อเลี้ยงสัตว์ควบคู่กบั นาใช้
ความร้ อ นเพื่ อ อบผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ สั ดส่ วนการใช้ค วามร้ อ น 100% พบว่า มี
ระยะเวลาการคืนทุน 4.3 ปี โดยมี อตั ราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of
Return, IRR ) ร้อยละ 5.25 (รายละเอียดในภาคผนวก ข ) ซึ่ งสามารถใช้เป็ นแรงจูงใจใน
การสนับสนุ น การสร้ างโรงไฟฟ้ าชุ มชนจากสถาบันการเงิ นหรื อองค์กร ภาครัฐได้เป็ น
อย่างดี
7.8.2 การใช้ เครื่องจักรราคาต่า
การลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่ องจักรระบบที่โครงการนี้ ได้พิจารณาเป็ นระบบที่
มีค่าใช้จ่ายในส่ วนของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ มีราคาสู ง เนื่องจากมีขนาดเล็กหาได้ยากใน
ท้องตลาด อย่างไรก็ตาม หากจะพิจารณาลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งลดต้นทุนในขั้นตอน
การผลิตไฟฟ้ าจากที่ใช้ชุดกาเนิ ดไฟฟ้ าใหม่มาเป็ นชุ ดกาเนิ ดไฟฟ้ าที่ใช้แล้วและหาได้ใน
ท้องตลาดในประเทศ เครื่ องจักรประเภทนี้มีราคาต่อหน่วยถูกลงก็อาจจะส่ งผลให้ราคาของ
กระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ลดลง ในโครงการนี้ได้ พิจารณาทดแทนการใช้กงั หันไอน้ า เพื่อผลิต
ไฟฟ้ า มาเป็ นเครื่ องจักรไอน้ า (Steam Engine) ที่ใช้ไอน้ าความดันปานกลาง หากเป็ น
เครื่ องจักรที่ใช้แล้ว พบว่าทาในประเทศมีราคาถูกกว่าชุ ดผลิตไฟฟ้ าด้วยกังหันไอน้ า จาก
ข้อมูลที่รวบรวมของงานวิจยั นี้ พบว่าเครื่ องจักรไอน้ าเครื่ องจักรแบบลูกสู บเดียว ขนาด 10
นิ้ว ติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า ผ่านเพลาเชื่ อมกับเครื่ องจักรไอน้ า (ใช้งานแล้วอายุมากกว่า
10 ปี ขึ้นไป) มีราคา 500,000 บาท หากทาการวิเคราะห์หาต้นทุนของกระแสไฟฟ้ าที่ผลิต
ได้จากโรงไฟฟ้ าขนาด 50 kWe โดยสมมุติ ให้ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบอยู่ในช่วง
ร้อยละ 6 พบว่าส่ งผลให้ตน้ ทุนลดต่าลง 5.13 บาท/kWh
หากนาความร้อนเหลือจากเครื่ องจักรไอน้ ามาใช้ประโยชน์ เช่นเดียวกับระบบ
กังหันไอน้ า ก็จะทาให้ราคาต้นทุนของไฟฟ้ าที่ผลิตได้น้ ีมีค่าลดลงอีก
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บทที่ 8
การวิเคราะห์ ต้นทุนต่ อหน่ วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไม้ โตเร็ว
โดยอาศัยระบบแก๊ สซิฟิเคชัน
จากการวิเคราะห์ ตน้ ทุนการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากไม้โ ตเร็ วด้วยระบบกัง หันไอน้ า ในบทที่ 7
พบว่าราคาต้นทุ นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าต่อหน่ วยการผลิ ตเท่ ากับ 5.61 baht/kWhr ที่ ก าลังการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า 50 kW มีราคาสู งเนื่ องจากระบบการผลิ ตไฟฟ้ ามีขนาดเล็ก และหาได้ยากในท้องตลาด
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบมีค่าต่า[1] อย่างไรก็ตามคณะผูว้ ิจยั ได้พิจารณาระบบผลิตกระแสไฟฟ้ า
เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้ าชนิดอื่นที่เหมาะสมกับการผลิตกระแสไฟฟ้ าขนาดเล็กและมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบกังหันไอน้ าคือระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน ซึ่ งมีขนาดกาลังการผลิ ต
ไฟฟ้ าที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 5 kW-1.2 MW และมีประสิ ทธิ ภาพการผลิตแก๊สสู งถึง 80%[2] โดยกาหนด
กาลังการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าไว้ที่ 50 kW ระบบแก๊สซิ ฟิเคชันที่ศึกษาจะเป็ นระบบไหลลง (Downdraft)
โดยแก๊สที่ผลิตได้จะถูกนาไปใช้ในเครื่ องยนต์ดีเซลเพื่อเป็ นต้นกาลังในการผลิตไฟฟ้ า
ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยระบบแก๊สซิ ฟิเคชันจะประกอบด้วยขั้นตอนการ
ผลิตและวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ า 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการเพาะปลูก ขั้นตอนการแปรรู ป
และขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้ าดังแสดงในรู ปที่ 8.1 ซึ่ งการผลิตไฟฟ้ าด้วยระบบแก๊สซิ ฟิเคชันจะไม่มี
ส่ วนของขั้นตอนการอบแห้งเหมือนกับระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยกังหันไอน้ า
เนื่องจากในการเผาไหม้
เชื้อเพลิงโดยใช้ระบบการป้ อนแบบไหลลงจะมีการอบเชื้ อเพลิงในห้องเผาไหม้ภายในเครื่ องแก๊สซิฟิเคชัน
อยูแ่ ล้ว การลดความชื้นเชื้ อเพลิงจะทาโดยการตากแดดเท่านั้น โดยการคานวณต้นทุนไฟฟ้ าในขั้นตอน
การเพาะปลูกและขั้นตอนการแปรรู ป
จะเก็บข้อมูลพื้นฐานเดียวกันกับข้อมูลที่ใช้ในระบบการผลิต
กระแสไฟฟ้ าแบบกังหันไอน้ าไม่วา่ จะเป็ น อัตราดอกเบี้ย ราคาต้นกล้า การดูแลรักษา รู ปแบบการ
เพาะปลูกฯลฯ

รู ปที่ 8. 1 กระบวนการหลัก ๆ ทั้ง 3 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ต้นทุนผลิตไฟฟ้าจากไม้ โตเร็ว
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8.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ต้นทุนและการประเมินค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ ละขั้นตอน
การประเมินราคาต้นทุนของการผลิตไฟฟ้ าด้วยเทคนิ คแก๊สซิ ฟิเคชันตามขั้นตอนต่างๆที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นจะแปรผันไปตามปั จจัยที่ส่งผลต่อราคาต้นทุนการผลิตอาทิ รู ปแบบการเพาะปลูก ค่าความ
ร้อน กาลังการผลิตไฟฟ้ า ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้ า ฯลฯ โดยในการผลิตไฟฟ้ าด้วย
แกสซิ ฟิเคชันจะไม่มีการพิจารณาส่ วนของขั้นตอนการอบแห้งแยกออกมาชัดเจน เนื่องจากกระบวนการ
แกสซิ ฟิ เคชันจะออกแบบให้นาความร้ อนที่ ไ ด้มาอบเชื้ อเพลิ ง ไปในตัวขณะที่ มี ก ารเดิ นเครื่ องจึ ง ไม่
จาเป็ นต้องสร้างห้องอบแห้งแยกออกไปต่างหาก การผลิ ตไฟฟ้ าด้วยระบบแก๊สซิ ฟิเคชันนั้นจะเป็ นการ
เผาไหม้เชื้ อเพลิงแข็ง ณ ปริ มาณออกซิ เจน และอุณหภูมิที่เหมาะสม องค์ประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่อยู่
ในเชื้ อเพลิ งจะเปลี่ ยนรู ปเป็ นแก๊สเชื้ อเพลิ งที่ จุดไฟติ ดและมี ค่าความร้ อนสู ง ในปฏิ กิริยาเคมี (Thermochemical Reaction) แก๊สเชื้ อเพลิงที่ผลิตได้จะใช้เป็ นเชื้ อเพลิงโดยตรงในเครื่ องยนต์สันดาปภายในที่จะ
ใช้เป็ นต้นกาลังเพื่อไปผลิตกระแสไฟฟ้ า ในการประเมินราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าด้วยระบบแก๊สซิ ฟิเค
ชันในแต่ละขั้นตอนสามารถแสดงได้ดงั นี้
8.1.1 ขั้นตอนการเพาะปลูกและการจัดการสวนป่ า
ขั้นตอนการเพาะปลูกและการจัดการสวนป่ ามีหลายรู ปแบบด้วยกัน เช่น การปลูกต้นกระถินยักษ์
ที่ระยะห่ าง 1×1 m โดยมีรอบตัดฟัน 1 -2 ปี ให้ผลผลิตประมาณ 4.5 ตัน/ไร่ /ปี [3] และที่ระยะห่ าง 1×1 m
มีรอบตัดฟัน 3 ปี ให้ผลผลิต 14 ตัน/ไร่ /ปี โดยที่ในงานวิจยั นี้ จะพิจารณารู ปแบบการปลูก 2 รู ปแบบ
เท่านั้น การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้ าจะพิจารณารอบตัดฟัน 1-2 ปี และ 3 ปี โดยมีระยะห่ างในการ
ปลูก 1×1 m ซึ่ งที่ระยะการตัดฟัน 3 ปี จะให้ผลผลิตสู งกว่าระยะรอบตัดฟั น 1-2 ปี เล็กน้อย ดังนั้นใน
การเปรี ย บเที ย บต้นทุ นการผลิ ต ไฟฟ้ าระบบแก๊ ส ซิ ฟิ เคชัน กับ ระบบกัง หันไอน้ า ในบทนี้ จะพิ จารณา
เปรี ยบเทียบเฉพาะในกรณี ที่มีแนวโน้มให้ราคาต้นทุนผลิตไฟฟ้ าที่นอ้ ยที่สุดเท่านั้นกล่าวคือ ที่ขนาดกาลัง
การผลิต 50 kW และรู ปแบบการเพาะปลูก 1×1 m ที่รอบตัดฟัน 3 ปี
ขั้นตอนเพาะปลูกและการจัดการสวนป่ า จะเริ่ มจากการศึกษาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูก
แล้วทาการปรับพื้นที่ จากนั้นนาต้นกล้ามาปลูก โดยจะปลูกเฉพาะในปี แรกเท่านั้น ส่ วนในปี ต่อ ๆ ไป จะ
อาศัยการแตกหน่อของต้นไม้ ซึ่ งในการปลูกเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ านี้ ได้ประเมินระบบการจัดการสวน
ป่ าแบบปลูกหมุนเวียน โดยคาดว่าจะตัดไม้เชื้ อเพลิ งเมื่ออายุครบ 3 ปี ซึ่ งจะดาเนิ นการตัดไม้ทุก ๆ 3
เดื อนจึ ง จาเป็ นจะต้องวางแผนการปลู ก ป่ าไม้เชื้ อเพลิ ง จานวน 12 แปลง โดยในการเพาะปลู ก จะมี
ค่าใช้จ่ายสาหรับแรงงานในการดูแลรักษาสวนป่ า รวมทั้งการตัดไม้สด ค่าใช้จ่ายอีกส่ วนหนึ่ งคือปุ๋ ยและ
ค่า ไฟฟ้ าจากปั๊ ม น้ า โดยเงิ นลงทุ นและค่ าใช้จ่า ยเกี่ ย วกับ การจัดการสวนป่ าส าหรั บผลิ ตกระแสไฟฟ้ า
รายละเอี ย ดมี ล ัก ษณะเดี ย วกับ ขั้น ตอนการเพาะปลู ก และการจัด การสวนป่ าที่ น าเสนอในส่ ว นของ
โรงไฟฟ้ าแบบที่ใช้กงั หันไอน้ าเป็ นต้นว่า ในการประมาณค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้แสดงได้ในบทที่ 7
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8.1.2 ขั้นตอนการแปรรู ป
การแปรรู ปไม้ เพื่อนามาเป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า ต้องนาเครื่ องจักรมาช่วยในการ
จัดการคือ เครื่ องหั่นไม้แบบท่อน (Log wood) เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมในการเผาไหม้เชื้ อเพลิ ง
เครื่ องจักรที่ผลิตในประเทศมีความสามารถในการหัน่ ไม้ได้ในอัตรา 400-500 kg/hr สามารถตัดแปรรู ป
ไม้ให้เป็ นท่อนความยาวประมาณ 5 cm เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการไม้ป้อนเข้าสู่ หอ้ งเผาไหม้ โดยใน
การประเมินต้นทุน จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการแปรรู ปดังแสดงในรู ปที่ 7.3 ในบทที่ 7
8.1.3 ขั้นตอนการผลิตแก๊สและไฟฟ้ า
ในโครงการวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตไฟฟ้ าในระดับชุมชนโดยใช้พ ลังงานจากไม้โต
เร็ วนี้ ได้ต้ งั ขอบเขตของการศึกษาในระบบกาลังการผลิ ตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าระดับชุ มชนไว้ที่ 50 kW
สมรรถนะและราคาของเครื่ องจักรที่ใช้จะอ้างอิงตามกาลังการผลิตนี้
การผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเทคนิ ค แก๊ ส ซิ ฟิ เคชันเกิ ดจากการเผาไหม้เ ชื้ อเพลิ ง ชี วมวล ซึ่ ง จะได้แก๊ ส
เชื้ อเพลิง จากนั้นจะนาแก๊สเชื้ อเพลิงที่ได้ผา่ นชุ ดเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า (Generator set) ซึ่ งจะทาให้เกิ ด
กระแสไฟฟ้ าออกมา โดยส่ วนประกอบพื้นฐานของระบบผลิตไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิงชี วมวลที่นาเสนอใน
บทนี้จะประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์พ้นื ฐาน ได้แก่
- แก๊สเชื้ อเพลิงแบบไหลลง (Downdraft Gasifier) ทาหน้าที่ในการเผาไหม้ ชีวมวล
ตามกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน โดยวัตถุดิบจะถูกป้ อนเข้าเตาทางด้านบน
- ชุดดักฝุ่ น (Cyclone Collector) ทาหน้าที่ในการดักฝุ่ นละอองที่ออกมากับแก๊สซึ่ งได้
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ส่งมาจากเตาผลิตแก๊สชีวมวล
- ชุดทาความสะอาดแก๊สทั้งแบบเปี ยกและแห้ง(Water Scrubber and Chiller Scrubber)
ทาหน้าที่เป็ นตัวดักจับน้ ามันดิน (Tar) และเศษฝุ่ นละออง
- ระบบบาบัดน้ า (Flocculation Tank) ทาหน้าที่เป็ นหน่วยบาบัดน้ าเสี ย โดยใช้วิธีจบั
ตะกอนด้วยสารเคมี (Chemical Treatment)
- ชุดผลิตไฟฟ้ า (Engine-generator Set) เป็ นชุดผลิตกระแสไฟฟ้ า Engine -generator Set
ทาหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากแก๊สเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ตามกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน

รู ปที่ 8.2 ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบในระบบการผลิตไฟฟ้ าจากแก๊สชีวมวล[4]
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โดยราคาการติดตั้งระบบแก๊สซิ ฟิเคชันจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั เทคโนโลยีของแต่ละประเทศ ซึ่ ง
ราคาในการติดตั้งระบบนี้ มีความสาคัญเป็ นอย่างมากเนื่ องจากเป็ นตัวชี้ ความเป็ นไปได้ถึงความเหมาะสม
ในการลงทุนติดตั้งโรงไฟฟ้ า ตารางที่ 8.1 แสดงราคาประมาณในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยเทคนิค
แก๊สซิฟิเคชันที่กาลังการผลิตต่างๆที่สืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ระบบผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเทคนิ ค แก๊ ส ซิ ฟิ เคชัน มี ราคาเท่ า กับ 5,536,101 บาท[5] ประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวมของระบบจากรายงานที่ได้รับอยูท่ ี่ 12% การประเมินต้นทุนดังกล่าวจะคิดค่าบารุ งรักษาและ
ดาเนินงาน (O&M) ที่ 5 % ของเงินลงทุนติดตั้งระบบ โดยการประเมินจะหักมูลค่าซากของชุ ดกาเนิ ด
ไฟฟ้ าที่ 10% ของเงินลงทุน ณ ปี สุ ดท้ายของการใช้งาน
สมมุติฐานทางด้านเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบระบบแก๊สซิฟิเคชัน
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดของชุมชน

50

kWe

ประสิ ทธิภาพโดยรวมของระบบ (ตารางที่ 8.1)

12

%

การทางานของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า

7884

hr/ปี

ค่าความร้อนของไม้โตเร็ ว(ที่ความชื้น 40%)

12.3

MJ/kg

ความชื้นไม้ตากแห้ง
ความชื้นของไม้ตดั สด

40
60

%
%

ปริ มาณผลผลิตไม้ที่ผลิตได้เมื่ออายุปลูก 3 ปี

14,000 kg/ไร่

8.2 ผลการประเมินต้ นทุนการผลิตไฟฟ้า
ในหัวข้อตัวอย่างการคานวณต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าจะอ้างอิงวิธีการคานวณจากสมการในบทที่ 7
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ตน้ ทุนดังได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 8.1
ค่าใช้จ่ายและผลการคานวณใน
ลักษณะความต้องการวัตถุดิบของแต่ละชนิดสามารถแสดงได้ดงั นี้
8.2.1 ขั้นตอนการเพาะปลูก
- พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูก
235.00 ไร่
- ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่
353,190.00 บาท
- ค่าต้นกล้า
855,500.00 บาท
- ค่าจ้างเหมาตัด
131,900.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายตลอดขั้นตอนการเพาะปลูก 161,000.00 บาท
- ค่าโรงเรื อนเพาะชา
544,000.00 บาท
- ปริ มาณไม้สดที่ความชื้ น (60%)
1,100.00 ton/yr
- ปริ มาณไม้ที่ความชื้ น(40%)
962.00 ton/yr
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ตารางที่ 8.1 การเปรี ยบเทียบเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันและราคาในการติดตั้งที่กาลังการผลิตต่างๆ รวมถึงราคาในต่อหน่วยในการผลิตไฟฟ้ า
ผูท้ าการศึกษา
Bridgewater, A. V.,
Toft, A. J., Brammer, J.
G. (2002) [5]
Bridgewater, A. V.,
Toft, A. J., Brammer, J.
G. (2002) [5]
บริ ษทั เกรทอะโกร จากัด
[6]
Satake [7]

กาลังการผลิตไฟฟ้ า

50 kW

100 kW
200 kW
750 kW

ระบบ

ชนิดเชื้ อเพลิง

ประสิ ทธิภาพรวมของ
ระบบ
(%)

ราคาในการติดตั้ง
($/kW)

ราคาไฟฟ้ า
(บาท/kWh)

- ผลิตความร้อน
- ดีเซล

เศษไม้

12-20

2,768

- ผลิตความร้อน
- ดีเซล

เศษไม้

12-17

2,768

3.28-3.35

1,553

1.72-1.80

1,467

1.32-1.39

- ผลิตความร้อน
ดีเซล

แกลบ
วัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร

15-25
(ตัวเลขประมาณการ)
15-25
(ตัวเลขประมาณการ)

4.45-4.58

หมายเหตุ : ราคาเงินบาทประมาณ 33.03 ฿: 1$
*** ในการนาเสนอราคาในการผลิตไฟฟ้ าต่อหน่วยที่แสดงไว้ในตารางที่ 8.1 นี้เป็ นการคานวณจากราคาค่าติดตั้งระบบแก๊สซิ ฟิเคชันเป็ นหลัก โดยกระบวนการอื่นๆ เช่ น กระบวนการเพาะปลูก กระบวนการแปรรู ปจะติด
เหมือนกับการผลิตไฟฟ้ าด้วยหม้อไอน้ าทุกประการซึ่ งแสดงรายละเอียดไว้ในบทที่ 7 ในบทนี้ จะนาเสนอตัวอย่างการคานวณที่กาลังการผลิต 50 kW
***อัตราการแลกเปลี่ยนเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 33.03 ฿:$ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 (อัตราการแลกเปลี่ยนไม่สามารถใช้อตั ราเฉลี่ยของปี 2550 ได้เนื่ องจากปี ที่ผา่ นมาค่าเงินบาทมีความผันผวนสู ง)
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8.2.2 ขั้นตอนการแปรรู ป
- ปริ มาณไม้ที่ตอ้ งแปรรู ป
1,100.00
- ค่าอุปกรณ์การแปรรู ป
130,000.00
- ค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการแปรรู ป
202,109.00
- ค่าโรงเรื อนในการสารองเชื้ อเพลิง 600,000.00
- ค่าดาเนิ นการและการบารุ งรักษา
5.00
8.2.3 ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ า
- ราคาชุดเครื่ องผลิตแก๊สเชื้ อเพลิง 5,536,000.00
และกาเนิดไฟฟ้ า
- ค่าบารุ งรักษา
5.00

ton/yr
บาท
บาท
บาท
%ของราคาต้นทุนอุปกรณ์
บาท
%ของราคาต้นทุน

คณะผูจ้ ดั ทาได้นาเสนอค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิ ดขึ้นและผลการคานวณที่ได้จากระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ใช้จากการวิเคราะห์ในบทที่ 7 สาหรับกรณี ศึกษาสาหรับโรงไฟฟ้ าระดับชุมชนที่
ใช้กงั หันไอน้ าปรากฏผลดังตารางที่ 8.2
ตารางที่ 8.2 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายในระบบการผลิตไฟฟ้ าด้วยระบบกังหันไอ
น้ าและระบบแก๊สซิ ฟิเคชันที่กาลังการผลิตไฟฟ้ า 50 kW
ขั้นตอน
รายละเอียด
ระบบหม้ อไอนา้
ระบบแกสซิฟิเคชัน
การเพาะปลูก
- กาลังการผลิตไฟฟ้ า(kW)
50
50
- ระยะห่างระหว่างต้นในการเพาะปลูก(m.)
1×1
1×1
- อัตราการรอดชีวติ (%)
85
85
- ผลผลิต(ton/ไร่ )
14
14
- ค่าโรงเรื อนในการเพาะต้นกล้า
1,504,700
750,000
- อายุรอบในการตัดฟัน(ปี )
3
3
- ราคาต้นกล้า(บาท/ต้น)
1.93
1.93
- จานวนไร่ ที่ปลูก(ไร่ )
576
235
- พื้นที่โรงเรื อน(บาท/m3)
4,100
4,100
- ค่าปรับพื้นที่(บาท/ไร่ )
1,500
1,500
- ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้(บาท/ไร่ )
560
560
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา(บาท/ไร่ )
680
680
-ค่าใช้จ่ายตลอดขั้นตอนการเพาะปลูก(บาท)
4,510,474
2,252,000
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ขั้นตอน
การแปรรู ป

รายละเอียด
- ราคาเครื่ องหัน่ ไม้(บาท/เครื่ อง)
- จานวนเครื่ อง (เครื่ อง)
- ค่าลงทุนเครื่ องหัน่ ไม้(บาท)
- อัตราการบริ โภคน้ ามันเชื้อเพลิง(liter/hr)
- ค่าลานตากไม้(บาท)
- ค่าใช้จ่ายด้านเชื้ อเพลิง(บาท/l)
- ค่าดาเนิ นการในการบารุ งรักษา(บาท/ปี )
- ค่าใช้จ่ายตลอดขั้นตอนการแปรรู ป(บาท)
การผลิตไฟฟ้ า
- กาลังผลิตไฟฟ้ า(kW)
- จานวนไม้ที่ตอ้ งใช้(ton/yr)
- ประสิ ทธิภาพรวมของระบบ (%)
- ค่าความร้อนของเชื้ อเพลิง(MJ/kg)
- ราคาระบบผลิตไฟฟ้ า(บาท)
- ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษา(บาท/ปี )
- ค่าใช้จ่ายตลอดขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ า(บาท)
ราคาต้นทุนไฟฟ้ าที่ผลิต(บาท/kW-hr)

ระบบหม้ อไอนา้
65,000
2
130,000
4
600,000
27.59
5% ของเงินลงทุน
860,000
50
20
7.2
12.3
4,500,000
5% ของเงินลงทุน
4,500,000
5.61

ระบบแกสซิฟิเคชัน
65,000
2
130,000
4
600,000
27.59
5% ของเงินลงทุน
860,000
50
11
12
12.3
5,536,000
5% ของเงินลงทุน
5,536,000
4.41

เนื่ องจากระบบผลิ ตกระแสไฟฟ้ าโดยใช้เทคนิ คแก๊สซิ ฟิเคชันมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าระบบที่ใช้
กังหันไอน้ าเกื อบสองเท่า ส่ งผลให้ปริ มาณไม้ที่ใช้ลดลงครึ่ งหนึ่ ง ต้นทุนการผลิตในส่ วนของขั้นตอน
การเพาะปลู กจึ งต่ ากว่ากังหันไอน้ า ราคาระบบแก๊สซิ ฟิเคชันที่ พิจารณามี ค่าสู งกว่าระบบกังหันไอน้ า
เล็กน้อย แต่ท้ งั นี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเพาะปลูกของระบบกังหันไอน้ าใช้มากกว่าจึงทาให้ราคาต้นทุน
การผลิตของระบบแก๊สซิ ฟิเคชันมีค่าน้อยกว่าถึงร้อยละ 16 ดังแสดงไว้ในตารางที่ 8.3
ตารางที่ 8.3 ราคาต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตไฟฟ้ าด้วยระบบแก๊สซิ ฟิเคชันที่กาลังการ
ผลิต 50 kW ประสิ ทธิภาพรวมของระบบ 12%
ขั้นตอน
ต้ นทุน
หน่ วย
ร้ อยละ
1.ขั้นตอนการการเพาะปลูก
1.76
บาท/kWh
40.01
2.ขั้นตอนการแปรรู ป
0.77
บาท/kWh
17.41
3.ขั้นตอนการการผลิตไฟฟ้ า
1.88
บาท/kWh
42.57
ราคารวมในการผลิตไฟฟ้ า
4.41
บาท/kWh
100
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ทั้งนี้ หากพิจารณาราคาต้นทุ นราคาไฟฟ้ าที่ผลิ ตได้แยกตามแต่ละขั้นตอน ต้นทุ นส่ วนใหญ่เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของการผลิตไฟฟ้ า เกิดจากราคาเครื่ องจักรที่มีราคาสู งและค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกเป็ น
ส่ วนใหญ่
8.3 ความเป็ นไปได้ ในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพของระบบ โดยการนาความร้ อนเหลือทิง้ จากเครื่ องยนต์ กลับมา
ใช้
จากหัวข้อที่ 8.2 ผลการประเมินต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าด้วยระบบแก๊สซิ ฟิเคชันที่กาลังการผลิต 50
kW พบว่าราคาต้นทุนในการผลิตเท่ากับ 4.41 บาท/kWh ซึ่ งราคาต้นทุนค่อนข้างสู ง ดังนั้นทางคณะผูว้ จิ ยั
จึงได้พิจารณาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยการนาความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่ องยนต์(650°C) กลับมาใช้
เพื่ออบผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากในเขตภาคเหนือมีผลผลิตทางการเกษตรที่นิยมนามาแห้งหลายชนิด
เช่น สมุนไพร ลาไย ลิ้นจี่ ใบยาสู บ ฯลฯ โดยการนาความร้อนเหลือทิ้งมาใช้แทนน้ ามันเชื้ อเพลิง และ
แก๊สปิ โตรเลียมเหลว

รู ปที่ 8.3 การใช้ประโยชน์จากความร้อนทิ้งจากไอเสี ยเครื่ องยนต์สาหรับกระบวนการอบแห้ง
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คณะผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอนาเสนอตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากไอน้ า ในกระบวนการอบแห้งลาไย ซึ่ ง
จากการศึกษาของ อติพงศ์ และคณะ [8] พบว่าการอบแห้งลาไยทั้งผล มีตน้ ทุนพลังงานจากแก๊สปิ โตรเลียม
เหลว 1.67 บาท/kg ลาไยสด โดยอุณหภูมิของอากาศร้อนที่ใช้อบแห้งลาไยคือ 80 ºC ปริ มาณลมร้อนเฉลี่ยที่
ใช้ 0.000375 kg/s /kg ลาไยสด เมื่อนาตัวเลขนี้มาใช้ในการคานวณประมาณค่าปริ มาณลาไยที่สามารถนามา
อบแห้งโดยใช้ความร้อนทิ้งนี้ได้พบว่าสามารถอบแห้งลาไยได้มากที่สุด ประมาณ 19,683.93 kg ลาไยสด
ในระยะเวลา 1 ปี ฤดูกาลเก็บผลและแผนการอบ จะมีระยะเวลาประมาณ 120 วัน ตามฤดูการเก็บผลลาไย
โดยการอบแห้งแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 4 วัน ทาให้สามารถอบลาไยได้ 30 ครั้ง/ในช่วงเวลานั้น
เทียบเท่ากับปริ มาณลาไยอบแห้งที่สามารถผลิตได้ 590,571.97 kg/ปี และหากสามารถขยายการใช้ความ
ร้อนที่เหลือนี้ออกไปอีกให้มากกว่าช่วงฤดูกาลของลาไย เพื่ออบผลิตผลทางการเกษตรกรรมอื่น ๆ เช่น
ยาสู บ ในสถานะเดียวกัน ซึ่งสามารถประมาณการได้ดงั นี้คือในระยะเวลา 1 ปี ฤดูกาลเก็บเกี่ยวใบยาสู บมี
ระยะเวลา 180 วัน สามารถอบแห้งได้ 14,000 kg/ครั้ง ระยะเวลาในการอบแห้งแต่ละครั้ง 5 วัน โดยใช้
พลังงานความร้อนที่ตอ้ งให้กบั ระบบ 320 kW ทาให้สามารถอบแห้งได้ 36 ครั้ง เทียบเท่ากับปริ มาณใบ
ยาสู บ ปริ มาณใบยาสู บที่สามารถอบแห้งได้ในแต่ละปี คือ 486,831.32 kg หากสามารถรับจ้างอบแห้งลาไย
และใบยาสู บในอัตราเฉลี่ยประมาณ 2 บาท/kg จะมีรายได้จากการอบแห้งลาไยและใบยาสู บจานวน
2,154,698.58 บาท/ปี ทั้งนี้จะต้องลงทุนติดตั้งโรงอบแห้งเพิ่มอีกจานวน 2 ห้อง คิดราคาจ้างเหมาลงทุน
1,400,000 บาท (ราคาเหมาจ้างพร้อมติดตั้ง 700,000 บาท/ห้อง)
ทาให้ราคาต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็ น 5.19
บาท/kWh (ประเมินจากพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้) หากมีการนาความร้อนจากไอเสี ยมาใช้ท้ งั หมดจะมีรายได้
จากการอบผลผลิตทางการเกษตร 5.47 บาท/kWh และเมื่อรวมกับรายได้จากการขายไฟฟ้ า 3.10 บาท/kWh
จะมีกาไรสุ ทธิ 3.38 บาท/kWh อย่างไรก็ตามการนาเอาความร้อนทิ้งกลับมาใช้อาจจะทาไม่ได้ท้ งั หมด
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการคานวณหาต้นทุนการผลิตไฟฟ้ า ในกรณี ที่โรงไฟฟ้ าชุมชนสามารถดาเนินการเอา
ความร้อนทิง้ กลับมาใช้ใหม่ที่ร้อยละต่างๆ โดยรายได้ที่ได้จากการอบแห้งนี้ยงั ใช้อตั ราเดียวกับรายได้จาก
การรับจ้างอบ (2 บาท/kWh) ผลการคานวณ แสดงในรู ปของกาไรสุ ทธิ (กาไรสุ ทธิ =รายได้จากการอบ+
รายได้ขายไฟ-ต้นทุนไฟฟ้ า(รวมค่าติดตั้งห้องอบ) สาหรับโรงไฟฟ้ าขนาดกาลังผลิต 50 kWe สาหรับรอบตัด
ฟัน 3 ปี โรงไฟฟ้ าชุมชนมีสัดส่ วนการนาความร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ากว่า 0.30 สาหรับโรงไฟฟ้ า
ชุมชนขนาด 50 kWe เทียบเท่ากับปริ มาณลาไยที่ตอ้ งนามาอบไม่นอ้ ยกว่า 177,155.39 kg/ปี และต้องอบใบ
ยาสู บ 146,046.40 kg/ปี

8-9

4

ค่ าใช่ จ่ายต้ นทุนต่ อหน่ วยไฟฟ้า-รายได้ จากการอบ-รายได้ จากการขายไฟฟ้า
(บาท/kWh)
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สัดส่ วนการนาความร้ อนไปใช้ ประโยชน์ (%)
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-4
ต้ นทุนค่ าไฟฟ้าสุทธิ (50 kW) = รายได้ จากการอบ-รายได้ จากการขายไฟฟ้า

รู ปที่ 8.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วนการนาความร้อนไปใช้ประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้ า
ด้วยระบบแก๊สซิ ฟิเคชันกับราคาต้นทุนผลิตไฟฟ้ าสุ ทธิ 50 kWe ที่รอบตัดฟัน 3 ปี
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บทที่ 9
การประเมินพลังงานและผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
สื บเนื่ องจากปั จจุบนั ราคมน้ ามันดิ บ (Crude oil) ในตลาดโลกได้ขยับตัวสู งขึ้น และปริ มาณ
สารองมี แนวโน้มลดลง ประเทศไทยซึ่ งต้องนาเข้าน้ ามันจึ งได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงาน
โดยตรง ดังนั้นรั ฐบาลจึ งได้มีนโยบายที่จะส่ งเสริ มให้มีการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริ งจัง เพื่อลด
ปริ มาณการพึ่งพาพลังงานน้ ามัน และถ่านหิ น ซึ่ งในปั จจุบนั มีหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐบาลได้ สนอง
ต่อนโยบายของรัฐ ที่จะพัฒนาใช้พลังงานทดแทนในรู ปต่าง ๆ เช่น พลังงานจากชี วมวล อันได้แก่ เศษ
วัสดุการเกษตร เช่น กากอ้อย กะลา ใย และทะลายปาล์ม แกลบและไม้โตเร็ ว (Fast-growing Tree) เป็ น
พืชประเภทหนึ่งที่มีศกั ยภาพในการที่จะนามาผลิตเป็ นพลังงานได้ เนื่องจากไม้โตเร็ วเป็ นพืชที่สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ดีในแทบทุกสภาพพื้นที่ ใช้น้ าน้อย สามารถเริ่ มตัดใช้งานได้ ในระยะสั้น และให้ผล
ผลิ ตต่อพื้นที่สูง ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะนามาผลิ ตเป็ นเชื้ อเพลิ งทดแทนเชื้ อเพลิ งจากฟอสซิ ลในพื้นที่
ชนบท เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
อีกทั้งในปั จจุ บนั ทัว่ โลกได้ตระหนักถึ งปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดขึ้ นที่ นับวันยิ่งทวีความ
รุ นแรงและส่ งผลกระทบอย่างรวดเร็ วจึงได้มีการสร้ างแนวทางความร่ วมมือในแก้ไขปั ญหา เช่ น พีธี
สารเกียวโต (Kyoto Protocol) ที่มีเป้ าหมายการลดปริ มาณแก๊สที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรื อนกระจกของ
ประเทศอุตสาหกรรม หรื อ ส่ งเสริ มให้ลดการปล่ อยในประเทศอื่ น [1]
ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านพลังงานให้เป็ นไปอย่างยัง่ ยืนและเหมาะสม จึงควรที่จะตระหนักและพิจารณาถึง
ปัจจัยทางด้านผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับปั จจัยทางด้านอื่น ๆ ซึ่ งหากจะกล่าวถึงเครื่ องมือที่ใช้ใน
การประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สามารถครอบคลุมการประเมินในทุก ๆ ขั้นตอน/กระบวนการ
ตั้งแต่การออกแบบ การสกัดวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ ง การใช้งาน รวมทั้งการกาจัด การประเมินวัฏ
จักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) จัดได้ว่าเป็ นเครื่ องมือ/แนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันอย่าง
แพร่ หลายในปั จจุบนั ดังนั้นเพื่อให้การประเมินศักยภาพและความเป็ นไปได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้ า
จากไม้โตเร็ วเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน ในโครงการวิจยั นี้ จึงจะนาหลักการของ LCA มาประเมินผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมของการผลิตกระแสไฟฟ้ าตลอดจนเปรี ยบเทียบผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้ า
จากแหล่ งพลัง งานอื่ น ๆ เพื่อประโยชน์สู งสุ ด และเป็ นการพัฒนาพลังงานที่ เหมาะสมต่ อไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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9.1 การประเมินวัฏจักรชีวติ (LCA)
9.1.1 สาระสาคัญทีเ่ กี่ยวข้ อง
อภิชาติ เชี่ยววานิ ช (2546) ทาการประเมินวัฏจักรชี วิตและวิเคราะห์ตน้ ทุนเอ็กเทอร์
นัลลิตี ของการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากแก๊สชี วภาพ เปรี ยบเทียบกับการใช้เชื้ อเพลิงฟอสซิ ล โดย
การคานวณเปรี ยบเทียบผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมด้วยวิธี Numerical Environmental Total
Standards [NETS] และโปรแกรมสาเร็ จรู ป SimaPro ประกอบการพิจารณาต้นทุนที่เกิดจาก
ผลกระทบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับต้นทุนทางการตลาด
ผลการศึ กษาแสดงดังตารางที่ 9.1 พบว่า พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิ ตจากแก๊ สชี วภาพมี ค่ า
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และต้นทุนเอ็กเทอร์ นลั ลิตีนอ้ ยกว่าพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้
จากโรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงฟอสซิ ล
ตารางที่ 9. 1 ผลกระทบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม และต้นทุนเอ็กซ์เทอร์ นลั ลิตีของพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ผลิตจากแก๊สชีวภาพ กับพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิ ล [2]
แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้ า
1. แก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร
2. เชื้อเพลิงฟอสซิล

ค่าผลกระทบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
วิธีการ [NETS]
โปรแกรม SimaPro
([NETS]/kWh.)
(Pt./kWh.)
0.00077-0.00086
0.060-0.064
0.00150
0.00104

ต้นทุนเอ็กซ์เทอร์นลั ลิตี
(บาท/kWh/)
2.974-3.160
6.212

Tim Grant (2000) จัดทาบัญชีรายการตลอดวัฏจักรชีวิต (LCI) ของการผลิตความ
ร้ อนและการผลิ ตไฟฟ้ า ในประเทศออสเตรเลี ย โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของ
การพัฒนาข้อมูล LCA ภายใประเทศ ข้อมูลในงานวิจยั ไม่ได้เกิดจากการตรวจวัด (สารขาเข้า)
Inputs/สารขาออก(Outputs) ทีีี ่ เกิดขึ้นจริ ง เพียงอย่างเดียว แต่ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่มี
อยูแ่ ล้วภายในประเทศ และข้อมูล LCI ของประเทศอื่นๆ เป็ นที่ยอมรับมาประกอบเพิ่มเติม
Anugerah Widiyanto (2002) ศึกษา LCA และ LCC ของระบบผลิตไฟฟ้ าแบบต่างๆ
ในประเทศญี่ปุ่น โดยการคานวณค่าภาระทางสิ่ งแวดล้อมด้วยวิธี [NETS] ผลการศึกษาแสดง
ดังรู ปที่ 9.1 ซึ่ งแสดงการเปรี ยบเทียบค่าภาระทางสิ่ งแวดล้อม (Eco-Load) ของโรงไฟฟ้ าแบบ
ต่างๆ
Nicoletti Giuseppe Martino et al. (2002) ประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อเปรี ยบเทียบการ
ผลิตไฟฟ้ าด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์ กับระบบ Gas Turbine Combined Cycle ซึ่ งพบว่า LCA
จะช่ วยลดปั ญหาการเปรี ยบเทียบการผลิ ตไฟฟ้ าที่มีเทคโนโลยีต่างกัน ระหว่างการผลิ ตไฟฟ้ า
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Micro-Hydro

1.0E-3

3.7E-4

Fossil fuel

1.8E-3

1.3E-3

Natural Resources

1.5E-3

2.0E-4

Acidification

3.0E-4

2.0E-3

8.1E-4

Global Warming

9.8E-4

Ozone Layer

2.5E-3

Oil Fired

Water pollution

2.1E-3

3.0E-3

9.3E-4

Air Pollution

2.7E-3

Solid Waste

3.5E-3

Coal Fired

4.0E-3

3.2E-3

จากแหล่งพลังงานทดแทนกับระบบที่ใช้เชื้ อเพลิงฟอสซิ ลได้ เนื่ องค่าภาระทางสิ่ งแวดล้อมจะ
ถูกประเมินออกมาในเชิงปริ มาณหรื อเป็ นตัวเลขที่ชดั เจน
ในประเทศอังกฤษได้มีการนาชี วมวลไปเผาร่ วมกับถ่านหิ นในโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น (Cofiring of biomass) การผสมชี วมวลลงไปเล็ ก น้อยช่ วยลดปริ ม าณการปลดปล่ อยแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์และยังได้กาลังการผลิตไฟฟ้ าเท่าเดิม แต่ยงั ส่ งผลให้ทาให้ระบบการเผามี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าโรงไฟฟ้ าที่ออกแบบมาเพื่อการเผาถ่านหิ นอย่างเดียว โดยผสมชีวมวลลง
ในระบบบดถ่านหิ น ซึ่ งจากการทดสอบพบว่าสามารถใส่ ชีวมวลลงไปได้ประมาณ 5-10% โดย
น้ าหนักของเชื้ อเพลิง ส่ งผลให้การปลดปล่อยแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
และไนโตรเจนไดออกไซด์มีปริ มาณที่ ลดลง เมื่อเทียบกับโรงงานผลิ ตไฟฟ้ าจากถ่านหิ นเพียง
อย่างเดียว [6] แสดงรายละเอียดดังรู ป 9.2

LNG (ACCS)

LNG Fired

Nuclear (reprocessing)

Nuclear (one through)

Waste Fuels

Solar Cells

Solar Heat

Ocean Heat

Tidal Power

Ocean Wavy

Wind Power

0.0E+0

รู ปที่ 9. 1 ค่าภาระทางสิ่ งแวดล้อม (Eco-Load) ของโรงไฟฟ้ าแบบต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น
9.1.2 ทฤษฏีการประเมินวัฏจักรชีวติ
การประเมินวัฏจักรชี วิตเกิ ดขึ้นครั้งแรกเนื่ องมาจากการเกิ ดวิกฤตการณ์ ดา้ นพลังงาน
ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ซึ่ งวิธีการนี้ ในช่วงแรก ถูกเรี ยกว่า Resource and Environmental profile
Analysis (REPA) [7] และจากนโยบายการประหยัดพลังงานของประเทศต่างๆ ส่ งผลให้เกิด
การปลูกจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมให้กบั ประชาชน การศึกษา LCA จึงถูกพัฒนาขึ้นควบคู่ไปกับ

9-3

แนวคิดที่ตอ้ งการวิเคราะห์ การใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมแต่ละประเภทอย่างละเอียด
ต่อมาการศึกษา LCA ได้ขยายไปถึ งการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรอื่ นๆ รวมทั้งการวิเคราะห์
ผลกระทบจากการแพร่ มลพิษและของเสี ยที่เกิดขึ้นด้วย การศึกษา LCA อย่างจริ งจังเริ่ มชัดเจน
ขึ้นในปี ค.ศ. 1980 เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ 2 ประการ คือ (1) รัฐบาลของประเทศ
ต่างๆ เริ่ มนาผลการจากการศึกษา LCA ไปใช้มากขึ้ น และ(2) มี การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์
ผลกระทบของผลิ ตภัณฑ์ เพื่อเปรี ยบเทียบความรุ นแรงของปั ญหาที่ส่งผลในแต่ละด้าน เช่ น
ปั ญหาโลกร้อนขึ้นและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้น

รู ปที่ 9. 2 ปริ มาณสารมลพิษต่าง ๆ ที่ปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ าที่ใช้ถ่านหิ นเพียงอย่าง
เดียวเปรี ยบเทียบกับโรงไฟฟ้ าที่ใช้ถ่านหิ นผสมพลังงานชีวมวล 14% โดยน้ าหนักของ
เชื้อเพลิง
(ที่มา: Energy World, February 2006, p 14-15.)
สาหรับประเทศไทย สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
(TEI) และกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ได้ ท าการเผยแพร่ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ LCA เข้ า สู่
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เนื่ องจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ได้กาหนด LCA เป็ นส่ วน
หนึ่งในอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ชุดมาตรฐาน ISO ว่าด้วยการประเมินวัฏจักร
ชีวิต เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้ผูป้ ระกอบการพัฒนาระบบ ไปสู่ มาตรฐานสากล การกาหนด
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมเป็ นเรื่ องสาคัญระดับโลกซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการ
แข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นในเรื่ องคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะมีผลกระทบ
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ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ อีกทั้งมาตรฐานดังกล่ าวยังได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย และเป็ น
กลไกสาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
หากจะกล่าวถึง ความหมายของ LCA นั้นคือ เป็ นเครื่ องที่ใช้ กระบวนการวิเคราะห์
และประเมินค่าผลกระทบของผลิ ตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมตลอดช่ วงชี วิต เริ่ มตั้งแต่การสกัด
หรื อการได้มาซึ่ งวัตถุ ดิบ กระบวนการผลิ ต การขนส่ งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิ ตภัณฑ์
การนากลับมาใช้ใหม่หรื อการแปลงสภาพ และการจัดการเศษซากของผลิ ตภัณฑ์ที่หมดอายุ
หรื ออาจกล่าวได้วา่ LCA จะมีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ต้ งั แต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมี
การระบุถึงปริ มาณพลังงานและวัตถุ ดิบที่ ใช้ รวมทั้งของเสี ยที่มีการปล่ อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม
ทั้ง นี้ เพื่ อนาไปเป็ นข้อมู ล ในการหาวิธี ป รั บ ปรุ ง ผลิ ตภัณฑ์หรื อกระบวนการ เพื่ อให้เกิ ดผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการทา LCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักตามมาตรฐาน
ISO 14040 ซึ่ งได้ทาการปรับปรุ งล่าสุ ดเมื่อปี 2006 [8] แสดงดังรู ปที่ 9.3
การกาหนดเป้ าหมายและ
ขอบเขต(ISO14041)

การวิเคราะห์เพื่อจัดทา
บัญชีรายการด้าน
สิ่ งแวดล้อม (ISO14041)
การประเมินผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม (ISO14042)

การแปลผลและการ
ประเมินเพื่อปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์
(ISO14043)

-ออกแบบ/พัฒนา/
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
- วางแผนกลยุทธ์เพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
- กาหนดนโยบายด้าน
สิ่ งแวดล้อม
- ประชาสัมพันธ์ดา้ น
ตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
-ฉลากสิ่ งแวดล้อม
-อื่น ๆ

รู ปที่ 9. 3 แผนภูมิแสดงข้อกาหนดในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040:2006
9.1.3 ขั้นตอนการดาเนินงานการศึกษา LCA
ขั้นตอนการดาเนิ นการศึกษา LCA แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ก.1 การกาหนดเป้ าหมายและขอบเขตของการศึกษา
การศึกษา LCA นั้น ขั้นตอนแรกจะต้องทราบว่าอะไรคือสิ่ งที่จะทาการศึกษา
และจะทาการศึกษาอย่างไร ซึ่ งผลจากการศึกษาจะถูกนาไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อย
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เพี ย งใดนั้น ขึ้ น อยู่ก ับ การก าหนดขอบเขตและเป้ าหมายของการศึ ก ษา โดย LCA
สามารถนาไปใช้กบั เป้ าหมายหลักๆ ของการศึกษาวิจยั ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ เพื่อ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มน้อ ยที่ สุ ด เพื่ อ การวิ เ คราะห์ ข ้อ ดี
ข้อด้อยของผลิตภัณฑ์, เพื่อการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ หรื อเพื่อการเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด
การกาหนดหน้าที่ และหน่ วยของผลิ ตภัณฑ์ (Functional Unit) สาหรับการ
ประเมินวัฏชี วิต เป็ นขั้นตอนที่สาคัญเช่นเดี ยวกัน เพราะเป็ นการกาหนดความละเอียด
ของการประเมิน และยังมีส่วนสาคัญในกรณี ที่ตอ้ งการให้เกิดการเปรี ยบเทียบระหว่าง
ผลิตภัณฑ์อีกด้วย เนื่องจากในการเปรี ยบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์น้ นั เราจาเป็ นจะต้อง
กาหนดหน้าที่และหน่ วยของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกันเพื่อให้สามารถเกิดการเปรี ยบเทียบ
ขึ้ นได้ เช่ น ในการทา LCA ของการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า มักจะกาหนดหน่ วยของ
ผลิ ตภัณฑ์เป็ น กิ โลวัตต์-ชัว่ โมง (kWh) เพื่อที่จะสามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ระหว่าง
การผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า จากแหล่งพลังงานต่างชนิ ดกัน ให้ผลกระทบแตกต่างกันมาก
น้อยบ้างใด
ก.2 การจัดทาบัญชีรายการด้านสิ่ งแวดล้อม
การเก็บข้อมูลเพื่อทาบัญชี รายการนับเป็ นขั้นตอนที่ ยุ่งยากและเสี ยเวลามาก
ที่สุดในการประเมินวัฏจักรชี วิตและเป็ นขั้นตอนที่สาคัญมากที่ สุดในทา LCA ด้วย
เพราะ ความถูกต้องของการประเมิน จะขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลเหล่านี้ ปั จจุบนั มาตรฐาน ของ
วิธีการเก็บข้อมูล ยังมีความไม่แน่นอน แต่สามารถทาได้ง่ายตามจุดประสงค์ของการ
วิเ คราะห์ บ ัญ ชี ร ายการด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม คื อ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
สิ่ ง แวดล้อมจากกระบวนการต่ างๆ ตามที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นขั้นตอนของการกาหนด
เป้ าหมายและขอบเขต และคานวณเพื่อหาจานวนสารขาเข้า (Inputs) และสารขาออก
(Outputs) ของระบบผลิตภัณฑ์ (Product System) ซึ่ งสารขาเข้าและสารขาออกที่ได้
เหล่ านี้ ได้แก่ การใช้ทรัพยากร การใช้พลังงาน และการปล่อยสารออกสู่ อากาศ น้ า
และดิน ซึ่ งผังการจัดทาบัญชี รายการของระบบแสดงได้ดงั รู ปที่ 9.4 การเก็บข้อมูล
ควรอยู่ในรู ปแบบที่เข้าใจง่าย และควรจะประกอบด้วยรายละเอียดของกระบวนการ
ผลิต ผังการไหลของกระบวนการ และลักษณะของข้อมูล เช่น คุณภาพ แหล่งที่มา และ
ข้อจากัดของข้อมูล เป็ นต้น
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วัตถุดิบ
พลังงาน

ระบบ/
กระบวนการ

ผลิตภัณฑ์
ของเสี ย
มลพิษ

รู ปที่ 9. 4 แผนภูมิแสดงข้อกาหนดในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040:2006
ก.3 การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชี วิตของผลิ ตภัณฑ์ หรื อ LCA เป็ นการ
คานวณเพื่อแปลงข้อมูลบัญชีรายการที่ได้จากการรวบรวมปริ มาณสารขาเข้าและสาร
ขาออกของระบบผลิ ตภัณฑ์ จากขั้นตอนการวิเคราะห์บญั ชี รายการด้านสิ่ งแวดล้อม
ให้อยูใ่ นรู ปของผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพื่อใช้อธิ บายค่าความสามารถในการก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในด้านใดบ้าง ที่เกิ ดขึ้นในแต่ละช่ วงชี วิตและตลอดวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยมาตรฐานของ LCA ตามอนุกรม ISO 14042 กาหนดวิธีการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมออกเป็ น 2 ขั้นตอนหลักคือ การจาแนกข้อมูลในบัญชี
รายการให้เข้าอยูใ่ นกลุ่มผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้เป็ น
ค่าความสามารถในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 การจาแนกข้ อมูลในบัญชี รายการ (Classification)
ในขั้นตอนนี้ ข้อมู ล สารเข้า สารออกในบัญ ชี รายการด้า นสิ่ ง แวดล้อมของ
ระบบผลิตภัณฑ์ จะถูกจาแนกให้เข้า อยู่ในกลุ่มผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งสามารถ
จาแนกเป็ นกลุ่มของผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ โดยดูจากความสัมพันธ์ของสารเข้า
และสารออกที่เป็ นสาเหตุของผลกระทบสิ่ งแวดล้อมนั้น ๆ เช่ น ซัลเฟอร์ ไดออกไซค์
สามารถก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและเกิดฝนกรด ดังนั้นการจาแนกดังกล่าวให้เข้าอยูก่ บั
กลุ่ ม ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มใด ต้อ งพิ จ ารณาว่ า ผูท้ าการประเมิ น พิ จ ารณาขึ้ น
ผลกระทบโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อว่าพิจารณาผลกระทบต่อเนื่ องจากผลกระทบ
อี ก อย่ า งหนึ่ ง หากจะพิ จ ารณาพิ จ ารณาผลกระทบต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ค วรจ าแนกซ้ า
ตัวอย่างเช่ น ภาวะโลกร้ อนและฝนกรดที่ มีสาเหตุ มาจากการปลดปล่ อยซัลเฟอร์ ไ ด
ออกไซด์สู่อากาศ สามารถทาให้เกิดการสู ญเสี ยทางด้านความหลากหลายทางชี วภาพ
ได้ดว้ ย
 การแปลงข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ นค่ าความสามารถในการก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม (Characterization)
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หลังจากจาแนกข้อมูลในบัญชี รายการเข้าอยูใ่ นกลุ่มผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
แล้ว ขั้นตอนนี้ จะทาการแปลงข้อมูลปริ มาณสารขาเข้าและขาออกในกลุ่มผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มเดี ย วกัน ให้ อ ยู่ใ นรู ป ค่ า ความสามารถในการก่ อ ให้ เ กิ ด กระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม ในรู ปตัวชี้ วดั ตามหน่ วยมาตรฐานที่ได้จากการเทียบค่าความสามารถใน
การก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของสารดังกล่าวกับสารอ้างอิง พื้นฐาน เรี ยก
กว่า Equivalent หรื อ Characterization Factors โดยคานวณจากโมเดลที่อธิ บาย
กลไกทางฟิ สิ กส์ - เคมีและวิถีทางของสารมลพิษในสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นความรู ้ ทาง
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีข้ นั รายละเอียดดังนี้ เช่ น
สารที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นจะถูกคานวณให้อยูใ่ นหน่วยของ CO2 – equivalent
เป็ นต้น ค่าศักยภาพผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในแต่ละชนิ ดของผลกระทบ สามารถ
คานวณได้จากสมการ
EPj =  (Qi  EFij )

(9.1)

โดย

EPj (Environmental Impact Potential) คือ ค่าศักยภาพผลกระทบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม สาหรับผลกระทบ j ใดๆ
Qi (Quantity of Substance) คือ ปริ มาณสารมลภาวะ i ที่ถูกปล่อยออกมา
EFij (Equivalency Factor) คือ ค่าเทียบเท่าของสาร i ที่ทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม j แสดงดังตารางที่ 9.2
 การเทียบค่ าความสามารถในการก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
(Normalization)
คือ การเทียบค่าความสามารถในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทา
ได้โดยการเทียบขนาดของผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา กับขนาด
ของผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมนั้น ๆ ขั้นตอนการหาความสาคัญของศักยภาพ ของแต่
ละผลกระทบที่มีความสัมพันธ์กบั ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของสังคมในภาพรวม
โดยสามารถพิจารณาได้จาก
Normalization=

ขนาดของผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ทีศ่ ึกษา
ขนาดของผลกระทบสิ่งแว ดล้อมในระดีับประเทศภูมภิ าค หรื อ ระดับโลก

(9.2)
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 การให้ นา้ หนักของผลกระทบ (Weighting)
คือ การให้น้ าหนักความสาคัญของผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ทาโดย
การเปรี ยบเทียบความสาคัญของผลกระทบแต่ละประเภทเรี ยกว่า Weighting Factor
(WF) โดยเกณฑ์การกาหนดลาดับความสาคัญของผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อาจจะ
เป็ นการเปรี ยบเทียบในเชิ งของปริ มาณหรื อเชิ งคุ ณภาพ ซึ่ งใช้หลักเกณฑ์การกาหนด
แตกต่างกันขึ้นกับปั จจัยที่ผดู ้ าเนิ นจัดทา LAC จะนามาพิจารณา ตัวอย่าง ค่าที่ได้จาก
การให้น้ าหนักผลกระทบแล้วจะมีหน่วยเป็ น Pt ซึ่ งเกิ ดจากผลกระทบที่ตอ้ งการจะ
รวม ค่าในกลุ่มผลกระทบต่าง ๆ ที่มีหน่วยต่างกัน เช่น ภาวะโลกร้อนมีหน่วยเป็ น kg
CO2 ภาวการณ์ ลดลงของชั้นบรรยากาศมีหน่วยเป็ น kg CFC11 โดยหากพิจารณาเพื่อ
เปรี ยบเทียบกัน ดังนั้นจาเป็ นต้องมีค่ากลางหรื อ ค่าอ้างอิง เพื่อเป็ นการแสดงจานวน
เท่าของค่ากลาง จะสามารถรู ้วา่ ค่านั้น มีค่ามากหรื อน้อยกว่า จะต้องทาการเปรี ยบเทียบ
กับค่ากลาง หรื อใช้ในการเปรี ยบเทียบกันในหน่วยเดียวกันคือ ของ Pt
ตารางที่ 9. 2 ตัวอย่างค่า Equivalency Factor: EFij สาหรับกรณี ภาวะโลกร้อนขึ้น
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

ที่มา : Henrik Wenzel et. al. (1997)
1

จากฐานข้อมูล IPCC FOURTH ASSESSMENT REPORT [2007]

9-9

อย่างไรก็ตามเนื่ องจากการประเมินค่าในขั้นตอนของการ Normalization และ
ขั้นตอนของการ Weighting เป็ นการประเมินที่อาศัยค่ามาตรฐานที่แตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่แต่ละท้องถิ่นดังนั้นโดยส่ วนใหญ่แล้วถ้าต้องการเปรี ยบเทียบให้เป็ นในแนวทาง
มาตรฐานเดียวกันแล้วมักจะทาการประเมินเพียงแค่ในส่ วนของขั้นตอน Classification
และ Characterization เท่านั้น
ทั้งนี้ ในปั จจุบนั เมื่อแนวคิดของ LCA ได้รับความสนใจกันอย่างแพร่ หลายจึง
ได้มีการพัฒนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปพร้อมกับการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่ งมีลกั ษณะการใช้
งานที่ ไ ม่ ซับ ซ้อนและช่ วยลดค่ า ใช้จ่า ยในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยที่ โ ปรแกรม
เหล่านี้ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาสามารถที่ จะทาการเชื่ อมโยงกับฐานข้อมูลที่ มีอยู่ทวั่
โลกได้ ซึ่ งโปรแกรมที่ มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีหลายโปรแกรม เช่น GaBi , TEAM และ
SimaPro เป็ นต้น
ปั จจุบนั โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมใช้โปรแกรมหนึ่ ง คือ โปรแกรม SimaPro
ซึ่ งพัฒนาโดยประเทศเนเธอร์ แลนด์ โปรแกรมประกอบด้วย 2 ส่ วนหลักๆ คื อ (1)
ฐานข้อมูลบัญชีรายการ และ (2) ข้อมูลในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม
โดยทั้ง 2 ส่ วนได้มีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้มากมาย ซึ่ งเหมาะสมกับการ
ใช้งานในหลาย ๆ ด้าน
ก.4 การแปลผลและการประเมินเพื่อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
การตีความและแปรผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของผลิ ตภัณฑ์
ทาให้ทราบว่าช่วงใดในวงจรของชีวติ ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
มากที่สุด ความรุ นแรงของผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ที่มีนยั สาคัญสู งสุ ด รวมทั้งแหล่งที่มาของประเด็นปั ญหาและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
นั้น ๆ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ จะนาไปสู่ การวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุ งด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดทั้งนี้ การตีความ
และแปรผล ควรท าด้ว ยความระมัด ระวัง และอยู่บ นฐานของขอบเขตการศึ ก ษา
เป้ าหมายวัตถุ ประสงค์ การศึกษาของการทา LCA
หากการจัดทา LCA มี
วัตถุประสงค์เพื่อจาแนกแนวทางและคัดเลือกทางเลือกที่ดีหรื อเหมาะสมที่สุดในการ
ลดกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของผลิ ตภัณฑ์โดยรวม
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ จะนาข้อมูลที่ได้ไป
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการปรั บ ปรุ ง สมรรถนะเชิ ง สิ่ ง แวดล้อ มของผลิ ตภัณ ฑ์ต้องมี ค วามรู ้
เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ และการจัด การสิ่ ง แวดล้อ มเป็ นอย่ า งดี จึ ง จะสามารถจ าแนก
ทางเลือกในการปรับปรุ งด้านสิ่ งแวดล้อม ในการจัดการประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมนั้น
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ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยขั้นตอนการตีความ แปรผล และการวิเคราะห์ปรับปรุ ง
ด้านสิ่ งแวดล้อม มี 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การจาแนกทางเลือกในการปรับปรุ งด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นไปได้ แล้วดาเนิ นการวิเคราะห์ ประเมิ นทางเลื อกในการปรั บปรุ ง
ด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อพิจารณาคัดเลื อกทางเลื อกในการปรับปรุ งด้านสิ่ งแวดล้อมให้
เหมาะสมที่สุด
9.2 การประเมินวัฏจักชีวติ ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไม้ โตเร็ว
สาหรับการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิต กระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วในโครงการการศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการผลิ ตไฟฟ้ าระดับ ชุ ม ชนมี วตั ถุ ป ระสงค์หลัก 2 ประการด้วยกันได้แก่ 1. เพื่ อ
ประเมินหาสัดส่ วนพลังงานโดยรวมที่ตอ้ งใช้ต่อการผลิตกระแสไฟฟ้ า 1 หน่วย หรื อ 1 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
(Heat Rate: MJ/kWh) 2. เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้น โดยจะทาการศึกษา
เปรี ยบเทียบโรงไฟฟ้ า 2 กรณี ดว้ ยกัน คือ กรณี โรงไฟฟ้ าขนาด 25 kW และ กรณี โรงไฟฟ้ าขนาด 50 kW
โดยจะทาการประเมินในกระบวนการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องดังแสดงในรู ปที่ 9.5 เริ่ มตั้งแต่กระบวนการ
เพาะปลูก ไม้โตเร็ ว ซึ่ ง ในที่ น้ ี ไ ม้โตเร็ วที่เลื อกใช้ไ ด้แก่ ก ระถิ นยักษ์ซ่ ึ ง ท าการปลู ก ในบริ เวณสวนป่ า
(หลักการในการเลือกชนิ ดไม้ วิธีการเตรี ยมพื้นที่และการเพาะปลูก ดังรายละเอียดในบทที่ 2) จากนั้น
เมื่อไม้มีขนาดตามที่ตอ้ งการก็ทาการตัดและขนส่ งไปยังบริ เวณของโรงไฟฟ้ า ณ บริ เวณนี้ ไม้จะถูกนามา
แปรรู ปให้มีขนาดเล็กลงพร้อมทั้งทาการอบไล่ความชื้ นเพื่อเพิ่มค่าความร้อนของไม้ (ดังรายละเอียดใน
บทที่ 4) เมื่อได้ความชื้ นที่เหมาะสมไม้ที่แปรรู ปแล้วส่ วนหนึ่ งจะถูกนาไปเป็ นเชื้ อเพลิงสาหรับหม้อไอ
น้ าและอีกส่ วนหนึ่งจะเก็บไว้ในโรงเก็บเพื่อสารองไว้ใช้ต่อไปหลังจากนั้นไอน้ าที่ผลิตได้จะถูกนาไปใช้
ขับกังหันที่ต่อกับชุดกาเนิดไฟฟ้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าต่อไป ซึ่ งนอกจากระบวนการที่กล่าวมาแล้วใน
การศึกษานี้ ผลของกระบวนการกาจัดเศษวัสดุ วัตถุดิบและขยะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนหลักก็
จะถูกนามาประเมินร่ วมด้วย
ผลของการศึกษาที่ได้จากทั้ง 2 กรณี จะถูกนามาเปรี ยบเทียบกับกรณี ฐานซึ่ งได้แก่การผลิตและ
ใช้กระแสไฟฟ้ าจากระบบสายส่ งในปั จจุบนั
9.2.1 การเก็บรวบรวมและจัดทาฐานข้ อมูลสาหรับการประเมินวัฏจักรชี วติ
ขั้นตอนนี้ เป็ นการศึ กษารายละเอี ยดการทางานของกระบวนการ รวมถึ งระบบและ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทาการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิ ดและปริ มาณของพลังงาน/วัสดุ/วัตถุดิบ/
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ ชนิ ดและปริ มาณของมลพิษที่ปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม รวมถึ งข้อมูล
ทางเทคนิคในกระบวนการและระบบต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการแปลงผลข้อมูลและการประเมินผล
กระทบของการใช้กระแสไฟฟ้ าที่ได้จากระบบสายส่ งกับการใช้กระแสไฟฟ้ าที่ผลิ ตจากไม้โต
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เร็ ว โดยข้อมูลที่ทาการเก็บรวบรวมจะอาศัยทั้งฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง อาศัย การเก็ บ ข้อมู ล จริ ง ที่ ใ ช้แบบฟอร์ ม การเก็ บ ข้อ มู ล ดัง แสดง
ตัวอย่างในตารางที่ 9.3 จากนั้นนาข้อมูลของทุกกระบวนการที่ได้มาจัดทาเป็ นฐานข้อมูลโดย
แบ่งฐานข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ฐานข้อมูลของกระแสไฟฟ้ าที่ได้จากระบบสายส่ ง และ
ฐานข้อมูลของกระแสไฟฟ้ าที่ผลิ ตจากไม้โตเร็ ว ผลของการเก็บรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูล
เป็ นดังแสดงในตารางที่ 9.4 – 9.11

ขั้นตอนการเพาะปลูก
ไม้ท่อน

ขั้นตอนการแปรรู ป
ไม้ท่อนแปรรู ป

ขั้นตอนการขนส่ง

วัตถุดิบ
พลังงาน
วัสดุ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ไม้ท่อนแปรรู ป

ขั้นตอนการอบไล่ความชื้น
กระบวนการขนส่ง

ไม้ท่อนความชื้ น x%

พลังงานไฟฟ้ า
มลพิษ
ขยะ
ผลพลอยได้
อื่น ๆ

ขั้นตอนการผลิตไอน้ า
ไอน้ า

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ า

รู ปที่ 9. 5 ผังแสดงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ ว
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บข้ อมูลในการประเมินวัฏจักรชีวติ ของการผลิตไฟฟ้าจากไม้ โตเร็ว
ตารางที่ 9.ตารางที
3 ตัว่ 7.4
อย่าตารางเก็
งตารางการเก็
บข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ ว
รายละเอียดข้ อมูล

ข้ อมูลจากการสารวจ
unit

Conversion factor1
unit

ข้ อมูล 2
(*ป้อน sima pro)

unit

Conversion factor2
unit

ข้ อมูล 3

Conversion factor3

ข้ อมูล 4
unit

กระบวนการเพาะปลูก
การใช้สารเคมี

ชนิ ดสารเคมี

ปริ มาตรผลผลิต

ปริ มาณสาร

kg /ครั้ง

พื้นที่เพาะปลูก

ไร่

ความถี่การใส่ ปุ๋ย

ครั้ง/ปี
kg/ไร่ /ปี

ปริ มาณปุ๋ ย
การใช้พลังงานไฟฟ้ า กาลังไฟฟ้ า

kW

ระยะใช้งาน

hr/ครั้ง
ครั้ง/ปี
ไร่
kWh/ไร่

ความถี่ใช้งาน
พื้นที่เพาะปลูก
ไฟฟ้ าที่ใช้
การใช้น้ ามันเชื้ อเพลิง ชนิ ดเชื้ อเพลิง

ดีเซล

ปริ มาณ
พื้นที่เพาะปลูก
ความถี่ใช้งาน
ปริ มาณเชื้ อเพลิงที่ใช้
การใช้น้ า

ชนิ ดสารเคมี

m3 /ไร่

ปริ มาณ

ค่าควาร้อนจาเพาะ 16.8 GJ/ton ไม้

kg สารเคมี/ GJไม้ ประสิ ทธิ ภาพ boiler

kg/tonไม้

ปี

ton /ไร่

อุปกรณ์

m3 /ไร่

ปริ มาณไฟ

kWh/ton ไม้

1 kWh

MJ
MJ/ton

ปี ที่ตดั ไม้

ปี

ปริ มาตรผลผลิต

ton /ไร่

ปริ มาณน้ ามัน

ค่าควาร้อนจาเพาะ 16.8 GJ/ton ไม้

liter/ ton ไม้ ค่าควาร้อนจาเพาะ 16.8 GJ/ton ไม้

MJelec/ GJ

MJelec/ GJ

m3 /ไร่

ปริ มาตรผลผลิต

ton /ไร่

liter/ kg ไม้

ค่าควาร้อนจาเพาะ

GJ/ton ไม้

liter/ GJ

3

ปริ มาตรผลผลิต

ton /ไร่

kg/s

อัตราการไหลเชื้ อเพลิง

kg/s

อุณหภูมิของไอน้ าป้ อน

C

อุณหภูมิของไอน้ า
ความดันของไอน้ า

C
bar

ประสิ ทธิ ภาพ boiler

kg/ kg ไม้

ค่าควาร้อนจาเพาะ

GJ/ton ไม้

kg/ GJ

3

MJelec/ /GJsteam

อัตราการไหลไอน้ า

kg/s

อัตราการไหลเชื้ อเพลิง
อุณหภูมิของไอน้ าป้ อน
อุณหภูมิของไอน้ า
ความดันของไอน้ า

kg/s
C
C
bar

ประสิ ทธิ ภาพ boiler

liter/ GJsteam
kg/s
kg/s

ประสิ ทธิ ภาพ boiler
อัตราการไหลไอน้ า
อัตราการไหลเชื้ อเพลิง
คุณสมบัติไอน้ า T ,P

m /ไร่

kg/ไร่
ไร่
ครั้ง/ปี

kg สารเคมี/GJsteam

อัตราการไหลไอน้ า

อัตราการไหลไอน้ า
อัตราการไหลเชื้ อเพลิง
คุณสมบัติไอน้ า T ,P

m /ไร่

ลิตร/ไร่
ไร่
ครั้ง/ปี

ขยะจากกระบวนการ ประเภท
ปริ มาณ
พื้นที่เพาะปลูก
ความถี่ใช้งาน

ปริ มาตรผลผลิต

ลิตร/ไร่
ไร่
ครั้ง/ปี
ลิตร/ไร่

แหล่งน้ า
ปริ มาณ
พื้นที่เพาะปลูก
ความถี่ใช้งาน

ปี ที่ตดั ไม้

ton /ไร่

liter/ MJsteam
kg/s
kg/s

ประสิ ทธิ ภาพ boiler
อัตราการไหลไอน้ า
อัตราการไหลเชื้ อเพลิง
คุณสมบัติไอน้ า T ,P

kg/ GJsteam
kg/s
kg/s

กระบวนแปรรู ป
การใช้พลังงานไฟฟ้ า กาลังไฟฟ้ า
ปริ มาณไม้
ระยะใช้งาน
ความถี่ใช้งาน

kW

ปริ มาตรผลผลิต

m3
hr
ครั้ง/ปี

ton /ไร่

MJelec/ kg ไม้

ค่าควาร้อนจาเพาะ

GJ/ton ไม้

MJelec/ GJ

m3 /ไร่

ประสิ ทธิ ภาพ boiler
อัตราการไหลไอน้ า
อัตราการไหลเชื้ อเพลิง
คุณสมบัติไอน้ า T ,P

MJelec/ GJsteam
kg/s
kg/s

กระบวนการขนส่ ง
การใช้น้ ามันเชื้ อเพลิง ชนิ ดรถบรรทุก
ชนิ ดเชื้ อเพลิง
ปริ มาณเชื้ อเพลิง

บรรทุก

ton /ไร่

ระยะทาง

km

ปริ มาณไม้อบ

liter/ kg ไม้

ค่าควาร้อนจาเพาะ

GJ/ton ไม้

liter/ GJ

ประสิ ทธิ ภาพ boiler
อัตราการไหลไอน้ า
อัตราการไหลเชื้ อเพลิง
คุณสมบัติไอน้ า T ,P

ลิตร/เที่ยว

MJelec/ GJsteam
kg/s
kg/s

กระบวนการอบไล่ ความชื้น
วัสดุ

ชนิ ดวัสดุ

ความถี่ใช้งาน
อายุการใช้งาน

kg/ครั้ง
ครั้ง/ปี
ปี

kg/ kg ไม้

kg

การใช้พลังงานไฟฟ้ า กาลังไฟฟ้ า

kW

ปริ มาณไม้อบ

kg/ครั้ง

MJelec/ kg ไม้

ปริ มาณไม้
ระยะใช้งาน

m3
hr

ความถี่ใช้งาน
อายุการใช้งาน

ครั้ง/ปี
ปี

ปริ มาณไม้อบ

m3 /ครั้ง

ความหนาแน่น

kg/m3

ปริ มาณวัสดุ

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ชนิดเชื้อเพลิง
(LPG)

ปริ มาณ
ความถี่ใช้งาน

kg/ครั้ง
ครั้ง/ปี

ค่าควาร้อนจาเพาะ

MJ/kg ไม้

kg สารเคมี/ GJ ประสิ ทธิ ภาพ boiler
อัตราการไหลไอน้ า
อัตราการไหลเชื้ อเพลิง
คุณสมบัติไอน้ า T ,P

ค่าควาร้อนจาเพาะ

MJ/kg ไม้

MJelec/ GJ

ประสิ ทธิ ภาพ boiler
อัตราการไหลไอน้ า
อัตราการไหลเชื้ อเพลิง

liter/ kg ไม้

ค่าควาร้อนจาเพาะ

MJ/kg ไม้

liter/ GJ

kg สารเคมี/ GJsteam
kg/s
kg/s
MJelec/ GJsteam
kg/s
kg/s

ประสิ ทธิภาพ boiler
อัตราการไหลไอน้ า
อัตราการไหลเชื้อเพลิง
คุณสมบัติไอน้ า T ,P

MJelec/ GJsteam
kg/s
kg/s

กระบวนการผลิตไอนา้
วัสดุ

ชนิดวัสดุ
ปริ มาณวัสดุ
เวลาทางาน
อัตรการป้ อนเชื้อเพลิง
ความถี่ใช้งาน
อายุการใช้งาน

เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ชนิดเชื้อเพลิง (ชนิดไม้)
ปริ มาณเชื้อเพลิง
เวลาทางาน
ความถี่ใช้งาน
อายุการใช้งาน

ประสิ ทธิภาพ boiler
kg
hr/วัน
kg/s
ครั้ง/ปี
ปี

อัตราการไหลไอน้ า
อัตราการไหลเชื้อเพลิง
คุณสมบัติไอน้ า T ,P

kg / GJsteam
kg/s
kg/s

ประสิ ทธิภาพ boiler
kg
hr/วัน
ครั้ง/ปี
ปี

อัตราการไหลไอน้ า
อัตราการไหลเชื้อเพลิง
คุณสมบัติไอน้ า T ,P

kg / GJsteam
kg/s
kg/s

กระบวนการผลิตไฟฟ้า
วัสดุ

ผลิตไฟฟ้ า

ชนิดวัสดุ
ปริ มาณวัสดุ
เวลาทางาน
อัตรการไอน้ า
ความถี่ใช้งาน
อายุการใช้งาน

kg
hr/วัน
kg/s
ครั้ง/ปี
ปี

อัตราการไหลไอน้ า

kg/s

คุณสมบัติไอน้ า T ,P
เวลาทางาน
ความถี่ใช้งาน
อายุการใช้งาน

hr/วัน
ครั้ง/ปี
ปี
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(1) ฐานข้อมูลของกระแสไฟฟ้ าจากระบบสายส่ ง
ตารางที่ 9.4 เป็ นข้อมู ล การใช้เชื้ อเพลิ ง ในการผลิ ตไฟฟ้ าในปั จจุ บ นั (รวบรวม ณ สิ้ นเดื อน
เมษายน 2550) และแผนการใช้เชื้ อเพลิ งครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ข้างหน้า (ปี 2550 – 2564) ตาม
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยซึ่ งจัดทาโดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย โดยกาลัง
ผลิตติดตั้งของระบบรวมมีท้ งั สิ้ น 27,788.5 MW ซึ่ งถ้าจาแนกตามประเภทของโรงไฟฟ้ าจะสามารถแบ่ง
กาลังผลิตได้เป็ น โรงไฟฟ้ าพลังน้ า 3,764.2 MW โรงไฟฟ้ าพลังความร้อน 9,666.6 MW โรงไฟฟ้ าพลัง
ความร้อนร่ วม 12,806.0 MW โรงไฟฟ้ ากังหันแก๊สและดีเซล 972.4 MW พลังงานทดแทน 279.3 MW
และ สายส่ งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย 300.0 MW โดยโรงไฟฟ้ าที่ใช้เชื้ อเพลิงแต่ละชนิ ดมีการปล่อยมลพิษ
ออกสู่ สิ่งแวดล้อม ณ โรงไฟฟ้ า (Direct Emission) ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 9.5 สาหรับในส่ วนของ
ข้อมูลวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ ารวมถึ งข้อมูลการขนส่ งและกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น
ในการศึกษานี้จะอาศัยฐานข้อมูลของโปรแกรมสาเร็ จรู ป SimaPro Software ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ยจากการเก็บ
ข้อมูลของโรงไฟฟ้ าในหลาย ๆ ประเทศทั้งในทวีปยุโรป อเมริ กา และเอเชีย
(2) ฐานข้อมูลของกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตจากไม้โตเร็ ว
ฐานข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนด้วยกันคือส่ วนของวัสดุที่
ใช้ในการก่อสร้างระบบและโรงเรื อนสาหรับกระบวนการต่าง ๆ อันได้แก่วสั ดุสาหรับระบบห้องอบไม้
ชุดตัดและแปรรู ปไม้ ระบบหม้อไอน้ า/กังหัน/เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าและโรงเรื อน โรงเก็บไม้ และลานตาก
ส่ วนของพลังงาน วัตถุดิบ สารเคมี และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ มลพิษและขยะที่ปล่อยออกมาจากแต่
ละกระบวนการ และส่ วนของข้อมูลทางเทคนิ คและเงื่อนไขการประเมินที่เกี่ยวข้องโดยผลของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นดังแสดงในตารางที่ 9.6 – 9.11
ตารางที่ 9. 4 สัดส่ วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยในปั จจุบนั และแผนในอนาคต
ปริ มาณพลังงาน
ของเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2550
พลังน้ า
6.1
3
แก๊สธรรมชาติ /LNG
1.04 MJ/ft
65.9
น้ ามันเตา
39.77 MJ/liter
5.1
ดีเซล
36.42 MJ/liter
0.0
ลิกไนต์
10.47 MJ/kg
11.9
ถ่านหิ นนาเข้า
26.37 MJ/kg
8.2
ที่มา: การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (2550)
ชนิดเชื้อเพลิง

สัดส่วน (ร้อยละ)
ปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2558
8.2
9.0
69.1
68.9
3.8
0.1
0.0
0.1
9.9
7.1
6.6
11.8

ปี พ.ศ. 2564
9.7
62.8
0.1
0.1
5.3
9.8
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ตารางที่ 9. 4 สัดส่ วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยในปั จจุบนั และแผนในอนาคต
(ต่อ)
ชนิดเชื้อเพลิง

ปริ มาณพลังงาน
ของเชื้อเพลิง

ปี พ.ศ. 2550

พลังงานทดแทน
- แกลบ
14.40 MJ/kg
- ขยะ
4.86 MJ/kg
SPP (รับซื้อเพิ่มเติม)
สายส่งเชื่อมโยงไทย –
มาเลเซีย
นิวเคลียร์
รวม
ที่มา: การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (2550)

สัดส่วน (ร้อยละ)
ปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2564

1.5

1.7

1.0

0.5

0.0

0.0

1.6

2.4

1.3

0.7

0.4

0.3

0.0
100

0.0
100

0.0
100

9.0
100

ตารางที่ 9. 5 อัตราการปล่อยมลพิษ (Direct Emission) ของโรงไฟฟ้ าในประเทศไทย
ประเภทโรงไฟฟ้ า
ตามชนิดเชื้อเพลิง
โรงไฟฟ้ าถ่านหิ น

อัตราการปล่อยมลพิษ (kg/kWh)
CO2

CO

N2O

NOx

NMVOC

CH4

SO2

Dust

2.9E-01

4.5E-05

9.1E-06

1.3E-03

4.5E-06

3.5E-06

6.3E-04

8.4E-06

7.0E-09

4.8E-07

8.1E-09

1.6E-09

2.2E-07

1.5E-07

1.2E-05

1.0E-03

3.0E-05

1.8E-05

2.6E-07

2.7E-05

โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า น้ า มั น
1.4E-04 4.6E-08
เชื้อเพลิง
โรงไฟฟ้ าแก๊ส
4.2E-01 1.5E-04
ธรรมชาติ
ที่มา: สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย (2003)
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ตารางที่ 9. 6 ชนิดและปริ มาณของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างห้องอบไม้จานวน 1 ห้อง
ลาดับ

รายการวัตถุ

น้ าหนัก (kg)

1

ทองแดง(แผง ติดครี บ)

58.20

2

ท่อทองแดง

6.00

3

ทอแดง (วาล์ลน้ า)

0.50

4

เหล็กกล่อง 1"x1"

13.87

5

เหล็กรู ปตัว I

6

เหล็กกลม รองฐาน

22.72

7

เหล็กกลม หมุนมอเตอร์

31.04

8

โซ่เหล็ก

3.00

9

เหล็กทดรอบเกียร์

2.00

10

มอเตอร์ 1 hp (เหล็กหล่อ)

11

เฟื อง

12

ตะแกรงเหล็ก

13

โพลิเอทิลีน (polystlylene)

14

โพลิคาร์ บอนเนต (polycarbonate)

4.31

15

พลาสติก

1.40

16

ประเก็นยาง

6.48

17

อลูมิเนี ยมผิวเปื อกส้ม

0.17

18

ท่ออลูมิเนี ยมฟอด์ย

8.00

19

แผ่นอลูมิเนี ยม

36.16

20

อลูมิเนี ยม

47.00

21

อลูมิเนี ยมเส้น

0.71

22

สังกะสี

5.48

23

อลูมิเนี ยมฉาก

211.56

32.00
5.50
277.80
71.57

54.01
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ตารางที่ 9. 7 ชนิดและปริ มาณของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโรงเรื อนของโรงไฟฟ้ าจานวน 1 โรง
ลาดับ
รายการวัสดุ
น้ าหนัก(kg)
1
เหล็กรู ปตัว I 150x76x9x6
410.40
2
เหล็กรู ปตัว C 4"x2"x3.2 mm.
1,123.20
3
เหล็กรู ปตัว C 3"x1.5"x3.2 mm.
1,038.00
4
เหล็กกล่อง 2"x1"x3.2 mm.
292.50
5
เหล็กท่อดา 2"x3.2 mm.
461.04
6
เหล็กท่อดา 1"x3.2 mm.
302.40
7
เหล็กท่อดา 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
ล้อเหล็ก 4 นิ้ว +ลูกปื น
1.20
12
เหล็กปลอก 2 หุน
19.00
13
เหล็กตระแกรงปูพ้นื C 25x25
1,980.00
14
เหล็กลวดผูก
432.00
15
เหล็กตาข่ายขนาด 2"x2" (2x10m)
350.00
16
เหล็กกลอนประตู
0.30
17
เหล็กแผ่น 250x250 cm x15 mm
30.00
18
เล็กแผ่น 200x100 cm x8 mm
12.00
19
บุชประคอประตู dia. 1.5"
0.24
20
บุชกลอนประตู
0.40
21
หลังคาเหล็ก 0.73x0.3 mm
7,102.00
22
สกรู ยดึ หลังคา
32.50
23
อลูมิเนียมครอบจัว่ 2.1 เมตร
15.75
24
ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว 3.2 mm
3.60
25
ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว 3.2 mm
3.60
26
สกรู 3 หุน
0.20
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ลาดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

รายการวัสดุ
ตะปู 3"
ตะปู 1.5"
สี เทากันสนิม
สี น้ ามันเทาเข้ม
สี น้ ามันสี เหลืองส้ม
สี น้ ามันสี ครี ม
สี น้ ารองพื้นปูนใหม่
สี น้ าทาภายนอก-ภายใน สี ครี ม
น้ ามันสน
คอนกรี ต R 210 kg/m3
ปูนก่อฉาบ
ทรายละเอียด
ทรายหยาบ
หินเบอร์ 34
อิฐบล๊อค

น้ าหนัก(kg)
2.00
2.00
10.00
15.00
45.00
45.00
5.00
10.00
10.00
2,520.00
1,500.00
6,408.00
12,816.00
8,500.00
720.00

ตารางที่ 9. 8 ชนิดและปริ มาณของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและติดตั้งหม้อไอน้ า
กังหันและชุดกาเนิดไฟฟ้ า
ลาดับ
รายการวัสดุ
1 แผ่นเหล็กหล่อ (มาตรฐาน ASME SA-516-GR70 2003 MJ46604
01427)
2 ท่อเหล็กหล่อ 6 " (มาตรฐาน API 5L G 70)
3
4
5
6

ท่อเหล็กหล่อ 4 " (มาตรฐาน API 5L G 70)
ท่อเหล็กหล่อ 2 " (มาตรฐาน API 5L G 70)
เหล็กหล่อ
แผ่นเหล็กหนา 12 mm

7

แผ่นเหล็กหนา 3 mm

น้ าหนัก (kg)
549.67
59.40
151.28
1451.43
55.00
1115.77
358.87
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ลาดับ
8 แผ่นสังกะสี

รายการวัสดุ

น้ าหนัก (kg)
89.97
103.20
374.40

9
10
11

เหล็ก H Beam 100 mm
เหล็ก H Beam 150 mm
แผ่นเหล็กหนา 19 mm

12
13

แผ่นเหล็กหนา 10 mm
แผ่นเหล็กหนา 9 mm

261.42

14

แผ่นเหล็กหนา 5 mm

1617.21

15

แผ่นเหล็กหนา 4 mm

118.58

16

แผ่นเหล็กหนา 4.5 mm

548.41

17

แผ่นเหล็กหนา 3 mm

625.16

18

แสตนเลส

90.00

19

อิฐทนไฟ

291.20

20

เซรามิกไฟเบอร์

26.80

21

ฉนวน ใยหิน

40.00

97.91
19.92

ตารางที่ 9. 9 ชนิดและปริ มาณของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโรงเก็บไม้จานวน 1 โรง พร้อมลานตาก
ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 15 เมตร
ลาดับ
รายการวัตถุดิบ
น้ าหนัก (kg)
1
ปูน
7,392.71
2
เหล็กเส้นขนาด 1/4 นิ้ว
717.62
3
หิน
14,914.57
4
ทราย
19,478.14
5
กระเบื้อง
3,780.00
6
เหล็กโครงสร้าง
5,186.50
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ตารางที่ 9. 10 ชนิดและปริ มาณของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเครื่ องตัดและแปรรู ปไม้
ลาดับ
รายการวัตถุดิบ
น้ าหนัก (kg)
1
เหล็กกล่อง 1"x1"
12.84
2
มอเตอร์ 3 แรง(เหล็กหล่อ)
47.05
3
เหล็กหล่อ
1.73
4
เหล็กแผ่นหนา 2 mm
3.89
ตารางที่ 9. 11 ข้อมูลเงื่อนไขการประเมินปริ มาณมลพิษและสัดส่ วนพลังงาน
ชัว่ โมงการทางานของระบบผลิตกระแสไฟฟ้ า
ค่าความร้อนของไม้โตเร็ ว(ที่ความชื้น 40%)
ปริ มาณไม้ที่ตอ้ งการ(40%)
น้ าหนักแห้ง
ปริ มาณไม้ที่ตอ้ งการ(สด 60%DB)
ผลิตต่อไร่ (ภายใน 3 ปี )
จานวนต้นไม้ที่ตอ้ งใช้
จานวนต้นกล้าที่ตอ้ งใช้
อัตราการรอด
ปริ มาณปุ๋ ย N-P-K (12-24-12)ที่ใช้
ปริ มาณไฟฟ้ าที่ใช้ในการสู บน้ า (เครื่ องสู บขนาด 1 แรงม้า)
ปริ มาณน้ ามันดีเซลที่ใช้สาหรับรถแทรกเตอร์ และรถไถ
ขนาดมอเตอร์ที่ใช้ในระบบการแปรรู ปไม้
อัตราการป้ อนไม้เข้าสู่ เครื่ องตัดและแปรรู ปไม้
ขนาดมอเตอร์ ที่ใช้ในระบบผลิตไอน้ า (ทางาน 40%)
พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในกระบวนการอบไล่ความชื้น
อายุการใช้งานของโรงไฟฟ้ า
อายุการใช้งานของเครื่ องตัดและแปรรู ปไม้

7884
12.3
2,365,200.00
1,689,428.57
2,703,085.71
14,000
1600
1882
85%
40
55.01
50
5
600
5
0.07
10
5

ชัว่ โมง/ปี
MJ/kg
kg/ปี
kg/ปี
kg/ปี
kg/ไร่
ต้น/ไร่
ต้น/ไร่
kg/ไร่ /ปี
kWh/ไร่
ลิตร/ไร่
แรงม้า
kg/hr
แรงม้า
kWh/ kgไม้
ปี
ปี
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9.3 ผลการประเมินปริมาณมลพิษและสั ดส่ วนพลังงาน
สาหรับในส่ วนนี้ ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมในหัวข้อ 9.2 จะถูกนามาประเมินเพื่อหาค่ามลพิษสุ ทธิ ที่
ปล่อยออกมาสู่ สิ่งแวดล้อมและค่าสัดส่ วนของพลังงานที่ตอ้ งใช้ต่อการผลิตกระแสไฟฟ้ า 1 กิโลวัตต์ชัว่ โมง โดยอาศัยหลักการการสมดุ ลมวล และการสมดุ ลพลังงาน ร่ วมการการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
SimaPro โดยประเภทของมลพิษที่ทาการศึกษาแบ่งออกเป็ น
(1) มลพิษที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming)
มลพิษที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ ได้แก่ Carbon Dioxide, Dinitrogen Monoxide และ Methane
รวมถึงสารทาความเย็นจาพวก HCFC, HFC และ CFC และอื่น ๆ โดยผลรวมของปริ มาณ
มลพิษในกลุ่มนี้จะถูกประเมินให้อยูใ่ นรู ปของ kgCO2-equivalent
(2) มลพิษที่ก่อให้เกิดภาวะฝนกรด (Rain Acidification)
มลพิษที่ อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ Sulfur Dioxide, Sulfur Oxides, Nitrogen Oxides,
Hydrogen Chloride, Hydrogen Fluoride, Ammonia และอื่น ๆ โดยผลรวมของปริ มาณ มลพิษ
ในกลุ่มนี้จะถูกประเมินให้อยูใ่ นรู ปของ kgSO2-equivalent
(3) มลพิษที่ก่อให้เกิดปั ญหาฝุ่ นละออง (Winter Smog)
มลพิษที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ ได้แก่ Particulate Matter (PM) ทั้ง PM10, PM2.5, SPM (Suspended
Particulate Matter), Soot, Sulfur Oxides, Sulfur Dioxide, Iron Dust และอื่นๆ โดยผลรวมของ
ปริ มาณ มลพิษในกลุ่มนี้จะถูกประเมินให้อยูใ่ นรู ปของ kgSPM-equivalent
(4) มลพิษที่ก่อให้เกิดปั ญหาหมอกควันเคมี (Photochemical Smog)
มลพิษที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนทั้งหลาย เช่น Ethene (C2H4),
Toluene, Ethane และ Methane, Formaldehyde, Non-Methane Volatile Organic Compound
(NMVOC), VOCs, PAH, Tar, และอื่นๆ โดยผลรวมของปริ มาณ มลพิษในกลุ่มนี้จะถูกประเมิน
ให้อยูใ่ นรู ปของ kgC2H4-equivalent
(5) มลพิษที่ก่อให้เกิดการเจริ ญเติบโตผิดปกติของพืชน้ า (Eutrophication)
มลพิษที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ ได้แก่ Nitrogen Oxides, Nitrogen Dioxide, Ammonia, Ammonia
Nitrate, Nitrate, Phosphate, COD และอื่นๆ โดยผลรวมของปริ มาณ มลพิษในกลุ่มนี้ จะถูก
ประเมินให้อยูใ่ นรู ปของ kgPO4-equivalent
ซึ่ งผลกระทบทุกกลุ่มจะพิจารณารวมทั้งผลที่เกิ ดทางตรงและทางอ้อม โดยผลกระทบทางตรง
ได้แก่ผลกระทบที่สามารถตรวจวัดได้ขณะมีการใช้งาน (on-site-data) ส่ วนผลกระทบทางอ้อมได้แก่
ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นเนื่ องจากกระบวนการผลิ ตหรื อกระบวนการอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่ น ใน
กรณี ของการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิ งในเครื่ องยนต์ ผลกระทบทางตรงคื อไอเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจากการเผาไหม้
เชื้ อเพลิ ง ในขณะที่ผลกระทบทางอ้อมได้แก่มลพิษที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการผลิ ตน้ ามัน หรื อ ในกรณี
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ของการใช้กระแสไฟฟ้ าในระบบหรื อกระบวนการ ผลกระทบทางตรงถื อว่ามีค่าน้อยมาก ในขณะที่
ผลกระทบทางอ้อมได้แก่มลพิษที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้ าหรื อโรงไฟฟ้ า การขนส่ งวัสดุและ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้ าโดยผลการประเมินของการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าประเภทต่าง ๆ และ
กระแสไฟฟ้ าจากสายส่ งเป็ นดังแสดงในตารางที่ 9.12 และ 9.13 ตามลาดับ และเมื่อประเมินปริ มาณ
มลพิษและสัดส่ วนพลังงานในกรณี ของการผลิ ตไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ ว ผลที่ ได้เป็ นดังแสดงในตารางที่
9.14
ตารางที่ 9. 12 ปริ มาณมลพิษที่เกิดขึ้นและสัดส่ วนพลังงานที่ตอ้ งการต่อการใช้กระแสไฟฟ้ าจากสายส่ ง
จานวน 1 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงของโรงไฟฟ้ าประเภทต่าง ๆ
ประเภท
ผลกระทบและ
สัดส่วนพลังงาน
1. ภาวะโลกร้อน
(Global Warming)
: gCO2-equiv./kWh
2. ภาวะฝนกรด
(Acidification):
gSO2-equiv./kWh
3. ฝุ่ นละออง (Winter
Smog): gSPM-equiv.
/kWh
4. หมอกควันเคมี
(Photochemical
Smog):
gC2H4-equiv. /kWh
5. การเจริ ญผิดปกติ
ของพืชน้ า
(Eutrophication):
gPO4-equiv./kWh
6. สัดส่วนพลังงาน
(MJ/kWh)

2

ประเภทของโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ า
พลังความ โรงไฟฟ้ า โรงไฟฟ้ า โรงไฟฟ้ า โรงไฟฟ้ า
ร้อน
กังหันแก๊ส พลังน้ า
ชีวมวล แสงอาทิตย์
(น้ ามันเตา)

โรงไฟฟ้ า
พลัง ความ
ร้อน
(ถ่านหิ น)

โรงไฟฟ้ า
พลังความ
ร้อน
(LNG)

1,070

788

789.757

442.996

42.253

26.769

842.0582

5.33

6.41

8.66

1.53

0.016

0.029

0.394

4.72

0.42

2.16

0.23

0.016

0.046

0.369

0.014

0.054

0.058

0.105

0.001

0.006

0.078

0.101

0.031

0.124

0.065

0.002

0.098

0.061

10.048

9.5

10.101

7.862

0.571

0.794

13.765

หมายเหตุ : ปริ มาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์มีค่าสู งปริ มาณการแสไฟฟ้ าของระบบขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณและความเข้มของ

แสงอาทิตย์ทาให้ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้โดยรวมตลอดอายุการใช้งานมีค่าต่ากว่าระบบอื่น ๆ ดังนั้น เมื่อคิดผลกระทบต่อปริ มาณการผลิต
กระแสไฟฟ้ าจึงทาให้ผลกระทบมีค่าสู ง โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากการสิ้ นเปลืองพลังงานในการนาเข้าแผงรับรังสี แสงอาทิตย์จาก
ต่างประเทศและรวมถึงการขนส่ งและติดตั้งระบบ [13]
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ตารางที่ 9. 13 ปริ มาณมลพิษที่เกิดขึ้นและสัดส่ วนพลังงานที่ตอ้ งการต่อการใช้กระแสไฟฟ้ าจากสายส่ ง
จานวน 1 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
ประเภทผลกระทบและสัดส่ วนพลังงาน
ปริ มาณ
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. หมอกควันเคมี (Photochemical Smog): gC2H4-equiv. /kWh
0.052
5. การเจริ ญผิดปกติของพืชน้ า (Eutrophication): gPO4-equiv./kWh
0.095
6. สัดส่ วนพลังงาน (MJ/kWh)
7.740
ตารางที่ 9. 14 ปริ มาณมลพิษและพลังงานที่ตอ้ งการต่อการใช้กระแสไฟฟ้ าที่ผลิตจากไม้โตเร็ วจานวน
1 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
กาลังการผลิตของโรงไฟฟ้ าไม้โตเร็ ว
ประเภทผลกระทบ
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. การเจริ ญเติบโตของพืชน้ า (Eutrophication): gPO4-equiv./kWh
1.77 – 2.05
0.73 – 1.02
6. สัดส่ วนพลังงาน (MJ/kWh)
85.74 – 97.41
34.75 – 48.71
จากตารางจะเห็ นได้ว่าผลกระทบที่ เกิ ดจากการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วและสัดส่ วน
พลังงานที่ใช้มีค่าค่อนข้างสู งทั้งนี้เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็ นระบบขนาดเล็กซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ค่อนข้างต่า (5 – 7%) เมื่อเปรี ยบเทียบกับโรงไฟฟ้ าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั (ประสิ ทธิ ภาพ 30 – 40%) โดยค่า
ของผลกระทบและสัดส่ วนของพลังงานที่ได้จะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการ อาทิเช่น ใน
กระบวนการเพาะปลู กปริ มาณผลกระทบจะขึ้ นอยู่กบั ชนิ ดและปริ มาณปุ๋ ยที่ ใช้ จานวนต้นที่ ปลู กต่อ
แปลง อายุของต้นไม้ที่นามาใช้งาน การกาจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และวิธีการขนส่ งไม้จาก
บริ เวณเพาะปลูกมายังบริ เวณของโรงไฟฟ้ า ซึ่ งถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็ นปุ๋ ยคอก
มีการปลูกต้นกระถินยักษ์ในระยะที่เหมาะสม ซึ่ งในที่น้ ีคือระยะ 1m x 1m และทาการตัดเมื่อไม้มีอายุไม่
น้อยกว่า 3 ปี และมีการขนส่ งไม้โดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่โดยบรรทุกเต็มน้ าหนักบรรทุกในทุกเที่ยว
จะให้ผลกระทบที่ ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี อื่น เป็ นต้น และเมื่อทาการศึกษาต่อไปพบว่า
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้ อเพลิงเพื่อผลิตไอน้ าโดยมีสัดส่ วน
ร้อยละ 95 ของผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมด รองลงมาได้แก่กระบวนการเพาะปลูก (คิดเป็ นร้อยละ 3 ของ
ผลกระทบทั้งหมด) ในขณะที่ กระบวนการขนส่ ง กระบวนการก่ อสร้ างโรงเรื อนและอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ
กระบวนการตัดและแปรรู ปไม้ รวมถึงกระบวนการกาจัดเศษวัสดุเหลือใช้และขยะที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ
น้อยมาก (รวมกันคิดเป็ นเพียงร้อยละ 2 ของผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมด) และเมื่อพิจารณาผลกระทบแต่
ละประเภทผลกระทบด้านภาวะฝนกรด ปั ญหาฝุ่ นละออง และหมอกควันเคมีลว้ นแล้วแต่เกิดจากการเผา
ไหม้ไม้โตเร็ วในหม้อไอน้ าเป็ นหลักทั้งสิ้ น ซึ่ งเมื่อประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบต่าจาเป็ นต้องมีการ
ใช้ไม้ในปริ มาณมากก็ทาให้ผลกระทบในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นตาม แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบกลุ่มนี้
สามารถลดลงได้ดว้ ยการติดตั้งระบบดักจับฝุ่ นละอองหรื อระบบบาบัดไอเสี ย ส่ วนปั ญหาทางด้านการ
เจริ ญเติ บโตผิดปกติ ของพืชน้ า พบว่าสาเหตุ หลักมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกโดยเฉพาะปุ๋ ย
จาพวกไนเตรทและฟอสเฟตซึ่ งหากมีการปรับลดปริ มาณการใช้หรื อปรับเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยชี วภาพซึ่ ง
นอกจากจะช่ วยลดต้นทุนแล้วก็จะยังเป็ นการช่ วยลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมได้อีกด้วย ส่ วนผลกระทบ
ด้ า นภาวะโลกร้ อ น ในกรณี นี้ เป็ นข้ อ มู ล ที่ ป ระเมิ น โดยตั้ ง สมมติ ฐ านให้ มี ต้ น ไม้ มี ก ารดู ด ซั บ
คาร์ บอนไดออกไซด์กลับไปใช้ประโยชน์เฉพาะคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการ
เผาไหม้ไม้ แต่คาร์ บอนไดออกไซด์จากกระบวนการอื่นๆ ทั้งทางตรงเช่นที่เกิ ดจากการขนส่ งไม้ และ
การก่ อสร้ าง และทางอ้อมที่ เกิ ดจากการใช้ไฟฟ้ ากระบวนการต่าง ๆ ซึ่ งจากการศึกษาข้อมู ลเพิ่มเติ ม
พบว่าปริ มาณต้นไม้ที่ปลูกหมุนเวียนสามารถดูดซับปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ในกระบวนการเหล่านี้
ได้ท้ งั หมด ดังนั้นหากพิจารณาในกรณี น้ ีแล้วการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยไม้โตเร็ วนอกจากจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมด้านภาวะโลกร้อนแล้วยังช่วยลดปั ญหาดังกล่าวที่เกิดจากกระบวนการอื่น ๆ
ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ผลที่แสดงในตาราง 9.16 เป็ นผลที่ได้ในกรณี ที่มีการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้ าที่ผลิต
ได้เพีย งอย่า งเดี ยว แต่จากการศึ ก ษาพบว่าระบบดังกล่ าวมี ค วามร้ อนทิ้งเหลื อเป็ นจานวนมากและมี
อุณหภูมิสูงมากพอที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการนาไปใช้กระบวนการอบแห้ง
ลาไย กระบวนการบ่มยาสู บ หรื อกระบวนการอบแห้งผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ เป็ นต้น ดังนั้นจึง
ได้มีการศึกษาผลกระทบสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นหากมีการนาความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์
จากการศึ กษาข้อมูลและการประเมินผลเบื้ องต้นพบว่าโดยทัว่ ไปกระบวนการอบผลิ ตภัณฑ์
ทางการเกษตรจะอาศัยแหล่งพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงจาพวก แก๊ส LPG, ไม้เชื้ อเพลิง
และลิ กไนต์เป็ นหลัก ซึ่ งการเผาไหม้เชื้ อเพลิ งทั้ง 3 ชนิ ดมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นดังแสดงใน
ตารางที่ 9.15
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ตารางที่ 9. 15 ปริ มาณมลพิษที่ปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อมต่อกระบวนการผลิตความร้อนสาหรับการ
อบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขนาด 1 MJ เมื่อใช้เชื้ อเพลิงชนิดต่าง ๆ
ชนิดเชื้ อเพลิง
ประเภทผลกระทบ
ไม้
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. การเจริ ญเติบโตของพืชน้ า (Eutrophication): gPO4-equiv./MJ
0.028
0.015
0.023
หากมีการนาเอาความร้อนทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยไม้โตเร็ วซึ่ งมีค่าอยูท่ ี่
ประมาณ 44 MJ/kWh มาใช้ประโยชน์ก็จะสามารถทดแทนการใช้ไม้เชื้ อเพลิ ง (ค่าความร้ อน 12.3
MJ/kg), แก๊ส LPG (ค่าความร้ อน 26.6 MJ/ลิตร) และ ลิ กไนต์ (ค่าความร้ อน 18.42 MJ/kg) ใน
กระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ถึง 3.6 kg/kWh, 1.7 ลิตร/kWh และ 2.42 kg/kWh
ตามลาดับ ดังนั้นในโครงการนี้ จึงได้ทาการศึกษาถึ งปริ มาณการเกิ ดมลพิษสุ ทธิ ของกระบวนการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าที่มีการนาความร้อนไปใช้ประโยชน์โดยแบ่งออกเป็ น 7 กรณี ดว้ ยกันคือ
- กรณี ศึกษาผลกระทบเมื่อมีการนาความร้อนทิ้งอย่างน้อย 50% ไปทดแทนการใช้ความร้อนจาก
การเผาไหม้แก๊ส LPG
- กรณี ศึกษาผลกระทบเมื่อมีการนาความร้อนทิ้งอย่างน้อย 50% ไปทดแทนการใช้ความร้อนจาก
การเผาไหม้ไม้เชื้อเพลิง
- กรณี ศึกษาผลกระทบเมื่อมีการนาความร้อนทิ้งอย่างน้อย 50% ไปทดแทนการใช้ความร้อนจาก
การเผาไหม้ลิกไนต์
- กรณี ศึกษาตัวอย่างที่มีการนาความร้อนทิ้งไปใช้ในกระบวนการอบลาไย (โดยทัว่ ไปใช้ LPG
เป็ นเชื้ อเพลิ ง) ร่ วมกับการใช้ในกระบวนการบ่มใบยาสู บที่ใช้ไม้เป็ นเชื้ อเพลิ ง โดยทาการอบ
ลาไยเป็ นระยะเวลา 2 เดือนและบ่มใบยาสู บเป็ นระยะเวลา 3 เดือนตามระยะเวลาการเพาะปลูก
ซึ่ งพบว่ามีการใช้ความร้อนทิ้งไปทั้งสิ้ น 40% ของปริ มาณทั้งหมด
- กรณี ศึกษาตัวอย่างที่มีการนาความร้อนทิ้งไปใช้ทดแทนในกระบวนการอบลาไย (โดยทัว่ ไปใช้
LPG เป็ นเชื้ อเพลิ ง ) ร่ วมกับ การใช้ท ดแทนในกระบวนการบ่ ม ใบยาสู บ ที่ ใ ช้ลิ ก ไนต์เป็ น
เชื้อเพลิง โดยทาการอบลาไยเป็ นระยะเวลา 2 เดือนและบ่มใบยาสู บเป็ นระยะเวลา 3 เดือนตาม
ระยะเวลาการเพาะปลูก ซึ่ งพบว่ามีการใช้ความร้อนทิง้ ไปทั้งสิ้ น 40% ของปริ มาณทั้งหมด

9-25

- กรณี ศึกษาตัวอย่างที่มีการนาความร้อนทิ้งไปใช้ทดแทนในกระบวนการอบลาไย (โดยทัว่ ไปใช้
LPG เป็ นเชื้ อเพลิ ง) ร่ วมกับการใช้ทดแทนในกระบวนการบ่มใบยาสู บที่ใช้ไม้เป็ นเชื้ อเพลิ ง
โดยทาการใช้ความร้อนทิ้งทั้งสิ้ น 80% ของปริ มาณทั้งหมด
- กรณี ศึกษาตัวอย่างที่มีการนาความร้อนทิ้งไปใช้ทดแทนในกระบวนการอบลาไย (โดยทัว่ ไปใช้
LPG เป็ นเชื้ อเพลิ ง ) ร่ วมกับ การใช้ท ดแทนในกระบวนการบ่ ม ใบยาสู บ ที่ ใ ช้ลิ ก ไนต์เป็ น
เชื้อเพลิง โดยทาการใช้ความร้อนทิ้งทั้งสิ้ น 80% ของปริ มาณทั้งหมด
ซึ่ งจากการศึกษาพบว่าหากไม่มีการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วต้องมีการใช้กระแสไฟฟ้ าจาก
ระบบสายส่ งและในขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตความร้อนให้กระบวนการอบแห้ง
แต่เมื่อมีการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วนอกจากจะสามารถทดแทนกระแสไฟฟ้ าจากระบบสายส่ ง
ได้แล้วความร้อนทิ้งก็ยงั สามารถนาไปใช้ทดแทนการใช้เชื้ อเพลิงในกระบวนการอบแห้งได้อีกด้วย เมื่อ
เปรี ยบเทียบปริ มาณมลพิษสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้กระแสไฟฟ้ าจากระบบสายส่ งควบคู่กบั การเผา
ไหม้เชื้ อเพลิงในกระบวนการอบแห้งกับการใช้กระแสไฟฟ้ าที่ผลิตจากไม้โตเร็ วควบคู่กบั การนาความ
ร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์ผลที่ได้พบว่าการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วสามารถลดปริ มาณผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมได้ดงั แสดงในตารางที่ 9.16
จากตาราง 9.18 จะเห็นได้วา่ ยิ่งมีการใช้ปริ มาณความร้อนทิ้งมากเท่าใดปริ มาณมลพิษสุ ทธิ ที่เกิดขึ้น
ก็สามารถลดลงได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ของโรงไฟฟ้ าที่มีกาลังการผลิตเท่ากับ 50 kW
ตารางที่ 9. 16 ปริ มาณมลพิษสุ ทธิที่สามารถลดได้เมื่อผลิตและใช้กระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วร่ วมกับ
การนาความร้อนทิง้ ไปใช้ในกรณี ต่าง ๆ
ปริ มาณมลพิษที่ลดได้สุทธิ (gมลพิษ/kWh)
กรณี ศึกษา
CO2
SO2
SPM
C2H4
PO4
กรณีกาลังผลิตของโรงไฟฟ้าจากไม้ โตเร็วเท่ ากับ 25 kW
1. กรณี ผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
ไม้โตเร็ วและมีการนา 50%
ของความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ทดแทนแก๊ส LPG
2. กรณี ผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
ไม้โตเร็ วและมีการนา 50%
ของความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ทดแทนไม้เชื้อเพลิง

1.45 – 1.60

(-0.38) - 1.25

1.83 - 2.71

0.56 - 0.65

เพิ่ม
1.34 – 1.62

0.03 - 0.18

(-1.39) - 0.23

1.36 - 2.24

เพิ่ม
0.41 – 0.50

เพิ่ม
1.05 – 1.33
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กรณี ศึกษา

CO2

ปริ มาณมลพิษที่ลดได้สุทธิ (gมลพิษ/kWh)
SO2
SPM
C2H4

3. กรณี ผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
ไม้โตเร็ วและมีการนา 50%
2.75 - 2.90 11.05 - 12.68
ของความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ทดแทนลิกไนต์
4. กรณี ตวั อย่าง: ผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วและ
มีการนา 40% ของความร้อนทิ้ง 0.89 - 1.04
3.20 - 4.82
มาใช้อบลาไย (LPG) และ
ยาสูบ (ไม้)
5. กรณี ตวั อย่าง: ผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วและ
มีการนา 40% ของความร้อนทิ้ง 2.25 - 2.40
9.42 - 11.06
มาใช้อบลาไย (LPG) และ
ยาสูบ (ลิกไนต์)
6. กรณี ตวั อย่าง: ผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วและ
มีการนา 80% ของความร้อนทิ้ง 1.83 - 1.99 10.12 - 11.74
มาใช้อบลาไย (LPG) และ
ยาสูบ (ไม้)
7. กรณี ตวั อย่าง: ผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วและ
มีการนา 80% ของความร้อนทิ้ง 4.56 - 4.71 22.56 - 24.78
มาใช้อบลาไย (LPG) และ
ยาสูบ (ลิกไนต์)
กรณีกาลังผลิตของโรงไฟฟ้าจากไม้ โตเร็วเท่ ากับ 50 kW
1. กรณี ผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
ไม้โตเร็ วและมีการนา 50%
ของความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ทดแทนแก๊ส LPG
2. กรณี ผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
ไม้โตเร็ วและมีการนา 50%
ของความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ทดแทนไม้เชื้อเพลิง

PO4

12.70 - 13.58

เพิม่
0.07 – 0.16

เพิม่
1.17 – 1.45

5.64 - 6.52

เพิ่ม
0.05 – 0.15

เพิ่ม
1.17 – 1.45

11.31 - 12.19

0.02 - 0.12

เพิ่ม
1.23 – 1.51

11.09 - 11.97

0.45 - 0.55

เพิม่
0.68 – 0.96

22.43 - 23.31

0.79 - 0.89

เพิ่ม
0.79 – 1.07

1.72 -1.80

4.27 – 5.23

4.33 – 4.85

0.95 – 1.02

เพิ่ม
0.43 – 0.60

0.29 – 0.38

3.25 – 4.21

3.85 – 4.37

เพิ่ม
0.04 – 0.10

เพิ่ม
0.14 - 031
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กรณี ศึกษา
3. กรณี ผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
ไม้โตเร็ วและมีการนา 50%
ของความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ทดแทนลิกไนต์
4. กรณี ตวั อย่าง: ผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วและ
มีการนา 40% ของความร้อนทิ้ง
มาใช้อบลาไย (LPG) และ
ยาสูบ (ไม้)
5. กรณี ตวั อย่าง: ผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วและ
มีการนา 40% ของความร้อนทิ้ง
มาใช้อบลาไย (LPG) และ
ยาสูบ (ลิกไนต์)
6. กรณี ตวั อย่าง: ผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วและ
มีการนา 80% ของความร้อนทิ้ง
มาใช้อบลาไย (LPG) และ
ยาสูบ (ไม้)
7. กรณี ตวั อย่าง: ผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วและ
มีการนา 80% ของความร้อนทิ้ง
มาใช้อบลาไย (LPG) และ
ยาสูบ (ลิกไนต์)

CO2
3.02 – 3.10

1.16 – 1.24

ปริ มาณมลพิษที่ลดได้สุทธิ (gมลพิษ/kWh)
SO2
SPM
C2H4
15.69 – 16.66 15.19 – 15.71

7.84 – 8.81

8.13 – 8.65

PO4

0.24 – 0.30

เพิม่
0.25 – 0.43

0.25 – 0.32

เพิ่ม
0.26 – 0.43

2.52 – 2.60

14.07 – 15.03 13.80 – 14.32

0.42 – 0.49

เพิ่ม
0.32 – 0.49

2.10 – 2.19

14.76 – 15.72 13.58 – 14.10

0.85 – 0.91

0.06 – 0.24

4.82 – 4.91

27.20 – 28.17 24.92 – 25.44

1.89 – 1.25

0.05 – 0.12

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีการนาความร้อนทิ้งจากการผลิตไฟฟ้ าโดยไม้โตเร็ ว
ไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 40 ก็จะทาให้ปริ มาณมลพิษสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างการ
ใช้กระแสไฟฟ้ าจากสายส่ งร่ วมกับการใช้เชื้ อเพลิงในกระบวนการอบแห้ง จากผลการดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าไม้โตเร็ วสามารถเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานทดแทนที่นอกจากจะมีศกั ยภาพในการผลิต
ไฟฟ้ าแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมได้อีกด้วย
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บทที่ 10
การจัดอบรมเผยแพร่ ผลงานวิจัย
ภายหลังจากการศึกษาโครงการวิจยั คณะผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมองค์ความรู้ และผลการศึกษาที่ได้
จากโครงการนามาเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั ผูร้ ่ วมสนใจ ด้วยการฝึ กอบรมซึ่ งได้แบ่งการเผยแพร่ เป็ นสอง
ช่วงประกอบด้วยการฝึ กอบรมการใช้งานของชุดกาเนิดไอน้ าที่ิิดิั้งจริ ง
ณ
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริ ภุญชัย จ.ลาพูน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 และการประชุมเผยแพร่
ผลงานวิจยั “การศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิิไฟฟ้ าระดับชุมชนโดยใช้พลังงานจากไม้โิเร็ ว ” เมื่อ
วันที่ 31 ิุลาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสิร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
10.1 การฝึ กอบรมการถ่ ายทอดความรู้ และการใช้ งานชุ ดกาเนิดไอนา้
ภายหลังจากทางคณะผูท้ าวิจยั ได้มีการดาเนิ นการิิดิั้งชุ ดอุปกรณ์เครื่ องกาเนิ ดไอน้ า รวมถึง
การทดสอบการใช้งานระบบ เพื่อให้ทราบถึงประสิ ทธิ ภาพชุดกาเนิดไอน้ าแล้ว ทางคณะผูผ้ ลิิชุดกาเนิ ด
ไอน้ า ได้จดั การฝึ กอบรม การถ่ายทอดความรู ้ดา้ นระบบการผลิิไอน้ า รวมถึงการใช้งานระบบที่ถูกิ้อง
เพื่อประโยชน์ ทางด้านความปลอดภัย และการรักษาอุปกรณ์ ในการอบรมนี้ มุ่งเน้นกลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
รับการถ่ายทอดความรู ้ คือ กลุ่มผูร้ ับผิดชอบการใช้งานระบบโดยิรง ซึ่ งก็คือ กลุ่มนักวิจยั ในโครงการ
รวมถึง ผูส้ นใจในเทคโนโลยีการผลิิไอน้ า
กิจกรรมในครั้งนี้ จดั ทาขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2550 ณ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หริ ภุญชัย จ.ลาพูน มีผสู ้ นใจเข้าร่ วมรับฟังการอบรมจานวน 15 คน

รู ปที่ 10.1 ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม
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การจัดกิจกรรม ในช่วงของการดาเนินการอบรม ถูกแบ่งเป็ น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมในภาค
บรรยาย และกิจกรรมในเชิงปฏิบิั ิการ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมที่สาคัญดังนี้
10.1.1 กิจกรรมในส่ วนของการบรรยายถ่ ายทอดความรู้
การบรรยายในหัวข้อ หลักการทางาน และอุปกรณ์ของชุดกาเนิดไอน้ า โดยได้มีการ
แนะนาอุปกรณ์ หลักๆ ในแิ่ละส่ วนของชุดกาเนิดไอน้ า โดยยกิัวอย่าง จาก เครื่ องกาเนิดไอน้ า
ของระบบที่ได้ทาการจัดสร้างจริ ง ที่ิิดิั้ง ณ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริ ภุณชัย เป็ น
หลัก รวมถึง อธิบายถึงคุณลักษณะ และหลักการทางานของอุปกรณ์ในแิ่ละส่ วน
ในส่ วนที่สองของการบรรยาย เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ดา้ น การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ
การใช้งานระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ความสาคัญ ทางด้านการบาบัดน้ าก่อนเข้าระบบการ
ผลิิไอน้ า ซึ่ งมีส่วนสาคัญที่ผใู ้ ช้ิอ้ งคานึงถึงในสองส่ วนหลักได้แก่ การกาจัดไอออนที่อยูใ่ นน้ า
เพื่อลดปั ญหา ิะกรันที่เกิดในท่อ ภายหลังจากการใช้งานระบบ ดังนั้นิ้องมีการดังจับไอออน
ดังกล่าว ก่อนเข้าระบบ โดยได้ยกิัวอย่างเทคนิ คที่ใช้ในการกาจัดไอออนในโครงการ ซึ่ งเรี ยกว่า
เทคนิคดีไอออไนเซชัน (Deionization) ซึ่ งเป็ นขั้นิอนแรกของการกาจัด ก่อนที่น้ าดังกล่าวจะ
ผ่านสารเคมี ที่ใช้ในการกาจัด ออกซิ เจน (O2) ซึ่ งจะส่ งผลิ่อการเกิดสนิมภายในท่อ และทาให้
เกิดความเสี ยหายของอุปกรณ์เมื่อมีการใช้งานเป็ นเวลานาน
นอกเหนือจากเทคนิ คการกาจัดที่
กล่าวไปแล้ว น้ าที่ผา่ นกระบวนการทั้งสอง ยังิ้องผ่านการกาจัดซ้ าด้วยกระบวนการออสโมซิ ส
(Osmosis) ผ่าน ชุ ดอุปกรณ์การกรอง จนได้น้ าที่ปราศจาก ไอออน ที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่าน้ าอ่อน
(Soft water) ซึ่ งน้ าดังกล่าว จะถูกป้ อนเพื่อใช้ในการผลิิไอน้ า และจะช่วยลดปั ญหาที่จะทาให้เกิด
ความเสี ยหายิ่ออุปกรณ์ ดังได้กล่าวไว้แล้ว
นอกจากส่ วนที่ได้นาเสนอเพื่อให้ทราบถึงการดูแลรักษาดังกล่าวแล้ว ในรายละเอียดของ
การบรรยาย ยังได้กล่าวรวมไปถึง การแก้ไขปั ญหาที่เกิดจาก การเกิดคราบิะกรัน และสนิมใน
อุปกรณ์ โดยผูบ้ รรยายได้ยกิัวอย่าง ปั ญหาที่เกิดขึ้นของการใช้งานหม้อไอน้ า จากิัวอย่างที่ได้
จากประสบประการณ์จริ งของผูบ้ รรยาย
ซึ่งเป็ นปั ญหาที่เกิดจากคราบิะกรันที่สะสมในท่อ
เนื่องจากการใช้น้ าที่ไม่ผา่ นการบาบัด ิะกรันดังกล่าวจะปิ ดกั้นทางเดินน้ า ส่ งผลให้ระบบไม่
สามารถทางานได้ การแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ทาได้โดยการทาความสะอาดท่อ ซึ่ งิ้องอาศัย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปั ญหา จึงิ้องสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในส่ วนของการ
บารุ งรักษาเพิ่ม ระบบการผลิิิ้องหยุดการทางาน อีกทั้งอาจส่ งผลิ่อการสู ญเสี ยชุดกาเนิดไอน้ า
ทั้งระบบได้ หากดาเนินการแก้ไขในช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม นอกจากิัวอย่างที่เกิดจาก
ปั ญหาด้านิะกรันแล้ว ปั ญหา สนิม ที่เกิดขึ้นภายในท่อ และอุปกรณ์ ในชุดผลิิไอน้ า ซึ่ งเป็ น
ิัวอย่างของปั ญหาที่เกิดจากการผุกร่ อนของอุปกรณ์ และการเกิดสิ่ งปนเปื้ อนในระบบ วิธีการ
แก้ไขปั ญหา ทาได้โดยการเิิมสารเคมี เพื่อกาจัด และการทาความสะอาดระบบ
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การบรรยายในหัวข้อสุ ดท้าย จะเป็ นการนาเสนอแนวทางการวางอุปกรณ์ให้เหมาะสม
ในระบบการผลิิไอน้ า โดยเฉพาะระบบท่อ ซึ่ งิ้องวางในแนวที่เหมาะสม เพื่อลดปั ญหาที่เกิด
จากการสะสมของน้ าในอุปกรณ์ ซึ่ งส่ งผลเสี ยิ่อการใช้งานอุปกรณ์ และทาให้เกิดเสี ยงดัง
ในขณะเดินระบบอีกด้วย

รู ปที่ 10.2 ภาพบรรยากาศในส่ วนของการบรรยายในการจัดการอบรม
10.1.2 กิจกรรมในส่ วนของการบรรยายเชิงปฏิบัติการ
เป็ นกิจกรรมการบรรยาย ณ.สถานที่ิิดิั้งชุดผลิิไอน้ า จริ ง ซึ่ งได้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรม
ได้เห็นถึงอุปกรณ์ ที่เป็ นองค์ประกอบในระบบแิ่ละส่ วน รวมถึงการใช้งาน เครื่ องกาเนิดไอน้ า
ซึ่ งสามารถสรุ ปขั้นิอนที่สาคัญได้ดงั นี้
ขั้นิอนการเิรี ยมเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่จะถูกป้ อนเข้าสู่ ระบบ จะิ้องผ่านการเิรี ยม
เพื่อให้เหมาะสมิ่อการป้ อง ซึ่ งการเิรี ยมเชื้ อเพลิงสามารถทาได้ท้ งั ในรู ปแบบ เป็ นท่อน และ
เป็ นชิ้น รวมทั้งิ้องมีค่าความชื้นที่เหมาะสม คือมีค่าไม่เกิน 40% ลักษณะของเชื้อเพลิงแสดงได้
ดังรู ปที่ 10.3
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รู ปที่ 10.3 ลักษณะของเชื้อเพลิงที่ได้รับการเิรี ยมก่อนป้ อนเข้าสู่ เครื่ องกาเนิดไอน้ า
ขั้นิอนการป้ อนเชื้ อเพลิง ในส่ วนของการป้ อนเชื้อเพลิง สามารถทาได้ในสองส่ วน
ิามความเหมาะสมของเชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลิงที่มีลกั ษณะเป็ นท่อน จะถูกป้ อนในช่องการป้ อน
เชื้อเพลิง ด้านข้างของหม้อไอน้ า ดังรู ปที่10.4 ส่ วนเชื้อเพลิงที่มีลกั ษณะเป็ นชิ้น จะถูกป้ อนผ่าน
เข้าสู่ อุปกรณ์การป้ อนเชื้อเพลิง ที่สามารถควบคุมอัิราการป้ อนด้วย ระบบอัิโนมัิิ เพื่อให้เกิด
การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ทาให้สามารถควบคุมอัิราการเผาไหม้ได้อย่างเหมาะสม แสดงระบบ
การทางานของชุดอุปกรณ์การป้ อน ดังรู ปที่10.5

รู ปที่ 10.4 การป้ อนเชื้ อเพลิงแบบท่อน
การเปิ ดระบบการไหลเวียนน้ า และการควบคุมระบบการบาบัดน้ า ก่อนเข้าหม้อไอน้ า
เป็ นอีกหนึ่งขั้นิอนที่สาคัญของการใช้งานระบบ
จะิ้องมีการป้ อนน้ าเข้าสู่ ระบบเพื่อ
เิรี ยมพร้อมในการผลิิไอน้ า โดยน้ าดังกล่าวิ้องผ่านกระบวนการบาบัดน้ า จนได้น้ าปราศจาก
ไอออน 3 ขั้นิอนหลักได้แก่ กระบวนการดีไอออไนเซซัน กระบวนการกาจัดออกซิ เจนโดย
สารเคมี และกระบวนการกรองด้วยเทคนิคออสโมซิ ส ทั้งนี้ น้ าที่ผา่ นการกรองิ้องมีปริ มาณที่
เพียงพอกับการผลิิไอน้ า ซึ่ งิ้องมีระบบควบคุมปริ มาณน้ า และ ระบบการควบคุมที่เหมาะสม
แสดงระบบการป้ อนน้ าเข้าสู่ ชุดอุปกรณ์ ดังรู ปที่ 10.6
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รู ปที่ 10.5 ชุดอุปกรณ์การป้ อนเชื้ อเพลิงแบบชิ้น และชุดควบคุมอัิราการป้ อนเชื้อเพลิง

รู ปที่ 10.6 ระบบการผลิิน้ าปราศจากไอออนเข้าสู่ เครื่ องกาเนิดไอน้ า
การจุดเิา เพื่อเริ่ มการทางานของเครื่ องกาเนิดไอน้ า ขั้นิอนดังกล่าวจะเริ่ มิ้นภายหลัง
จากการิรวจเช็คอุปกรณ์ และการเิรี ยมความพร้อมของการทางานในระบบอื่นๆ แล้วจึงเริ่ ม
ิิดเิาภายในห้องเผาไหม้ จนเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ลุกิิดไฟอย่างทัว่ ถึงจึงปิ ดเิา เพื่อควบคุม
การทางานของการผลิิไอน้ าในขั้นิอนิ่อไป
การควบคุมการทางานของระบบการผลิิไอน้ า จะเป็ นการควบคุมโดยอาศัย โปรแกรม
การควบคุมการทางาน ที่ิิดิั้งเพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบ โปรแกรมดังกล่าว สามารถ
ควบคุมได้ท้ งั ในระบบการควบคุมอัิโนมัิิ และการควบคุมด้วยินเอง ซึ่ งสามารถทาได้โดย
ผ่าน มอนิ เิอร์ ของชุดผลิิไอน้ า และผ่านชุดอุปกรณ์ควบคุมจากคอมพิวเิอร์ ในส่ วนของ
รายละเอียดของการควบคุมแสดงดังคู่มือการใช้งานในภาคผนวก
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รู ปที่ 10.7 อุปกรณ์ควบคุมชุดกาเนิดไอน้ า
10.2 การประชุ มเผยแพร่ ผลงานวิจัย “การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการผลิตไฟฟ้าระดับชุ มชน
โดยใช้ พลังงานจากไม้ โตเร็ว”
ภายหลังการดาเนินการศึกษาในโครงการการศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิิไฟฟ้ าระดับ
ชุมชนโดยใช้พลังงานจากไม้โิเร็ ว ทางคณะผูว้ จิ ยั ได้นาผลการศึกษาที่ได้จดั รวบรวม และเิรี ยมความ
พร้อมเพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในรู ปแบบ การประชุมเผยแพร่ ผลงาน ร่ วมกับกลุ่มผูว้ จิ ยั ร่ วมในโครงการ
เพื่อให้ผทู้ ี่สนใจได้ทราบถึงผลของความเป็ นไปได้ในการผลิิกระแสไฟฟ้ าจากไม้โิเร็ ว
ซึ่งเป็ น
การศึกษาถึงการนาเอาชี วมวลที่มีอยูท่ วั่ ไปในประเทศไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็ นการลดการ
นาเข้าเชื้ อเพลิง นอกจากนั้นยังช่วยสร้างรายได้ให้กบั คนท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาถึงการผลิิพลังงาน
จากเชื้อเพลิงชีวมวล ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่สร้างสภาวะเรื อน
กระจก เนื่องจากการปลูกทดแทน และเป็ นการส่ งเสริ มในระดุบชุมชนสามารถเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
และเพิ่มการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการใช้พลังงานและรักษาสิ่ งแวดล้อมได้อีกด้วย การจัดการอบรม
เผยแพร่ มีวิั ถุประสงค์หลักของการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการผลิิไฟฟ้ าจากไม้โิเร็ ว และ
แนวทางการศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาเอาพลังงานชีวมวลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเพื่อสร้าง
โครงข่ายความรู ้และความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
การจัดกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ ผลงานวิจยั ได้จดั ขึ้นในวันที่ 31 ิุลาคม 2550 ณ. ห้องประชุม
1 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสิร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีผสู ้ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม จานวน
ทั้งสิ้ น 86 คน ซึ่ งประกอบไปด้วยผูส้ นใจทัว่ ไป อาจารย์ และนิสิินักศึกษา
ในส่ วนของการจัดกิจกรรม ได้จดั การบรรยายเผยแพร่ ความรู ้ โดยมีรายละเอียดของการจัด
กิจกรรมดังนี้
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.
พิธีเปิ ดการฝึ กอบรม
09.15 – 09.45 น.
บรรยายในหัวข้อ ความเป็ นไปได้ในการผลิิไม้โิเร็ ว
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9.45 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.

10.30 – 11.00 น.
11.00 –11.30 น.
11.30 น.

เพื่อใช้ผลิิไฟฟ้ าให้กบั ชุมชน
โดย ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารว่าง
ความก้าวหน้าของงานวิจยั การผลิิไฟฟ้ าโดยใช้ไม้โิเร็ วของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดย ผศ.ดร. วีระชัย อาจหาญ
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม LCA
โดย ดร.ณัฐนี วรยศ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ิอบข้อซักถาม, ประชุมหารื อ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจยั
: ปิ ดการประชุม
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

รู ปที่ 10.8 ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเผยแพร่ ความรู ้การศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การผลิิไฟฟ้ าระดับชุมชนโดยใช้พลังงานจากไม้โิเร็ ว วันที่ 31 ิุลาคม 2550
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บทที่ 11
บทสรุป
การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นการผลิ ตไฟฟ้ าระดับ ชุ มชนโดยใช้พ ลัง งานจากไม้โตเร็ ว เป็ น
โครงการที่ได้ดาเนินการประเมินศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้ไม้โตเร็ ว โดยพิจารณาเริ่ มตั้งแต่ความ
เป็ นไปได้ของการเลือกสายพันธุ์ไม้โตเร็ ว คุณสมบัติและผลผลิตของไม้โตเร็ ว การจัดการการปลูกป่ าไม้
โตเร็ ว เทคโนโลยีที่ใช้ เพื่อให้เห็นข้อมูลที่เป็ นภาพรวมในการผลิตไฟฟ้ า และ ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดย
มีวตั ถุ ป ระสงค์หลัก ของการศึ กษาเพื่ อศึก ษาหารู ปแบบการปลู ก และชนิ ดของไม้โตเร็ วที่ เหมาะสม
สาหรับการปลูกพืชเพื่อเป็ นแหล่งพลังงาน รวมถึงการศึกษาถึงรู ปแบบและขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ าจากไม้
โตเร็ ว จากการระบบกังหันไอน้ า และ จากระบบ แก๊สซิ ฟิเคชั่น(Gasification) โดยเน้นระบบแรกเป็ น
หลัก อีกทั้งจะได้ดาเนิ นการศึกษาถึ งผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม จากการผลิ ตไฟฟ้ าสาหรับชุ มชน
โดยใช้ไม้โตเร็ วเป็ นเชื้อเพลิง ร่ วมด้วย เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุน และส่ งเสริ มให้เกิดการใช้
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า จากแหล่งพลังงานทดแทน ในลักษณะของไฟฟ้ าชุ มชนที่มีกาลังการ
ผลิ ตไม่เกิน 50 kWe การดาเนิ นโครงการวิจยั นี้ ได้แบ่งขั้นตอนการศึกษาวิจยั ออกเป็ น 4 ส่ วนหลัก อัน
ได้แก่
 ส่ วนแรกที่คลอบคลุมการศึกษารู ปแบบการปลูก และชนิ ดของไม้โตเร็ วที่เหมาะสม
สาหรับการปลูกเพื่อเป็ นแหล่งพลังงาน จากเอกสารในงานวิจยั ที่ได้ดาเนิ นการศึกษาไว้
แล้วก่อนหน้านี้ ผลการศึ กษาเบื้ องต้นพบว่า ไม้โตเร็ วที่จะนามาเป็ นเชื้ อเพลิ งในการ
ผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าควรเป็ นไม้ที่สามารถเจริ ญเติบโตได้อย่างรวดเร็ ว และให้ค่าความ
ร้อนจากการเผาไหม้ค่อนข้างสู ง จากการศึกษาพบว่าชนิ ดของไม้ที่มีความเหมาะสมใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้ าในโครงการวิจยั นี้ มีดว้ ยกันหลายชนิ ด เช่ น ยูคาลิปตัส กระถิ น
ณรงค์ กระถิ นเทพา กระถิ นยักษ์ สะเดาช้าง และขี้เหล็ก เป็ นต้น ทั้งนี้ เพราะไม้โตเร็ ว
ชนิ ดดังกล่าวมีอตั ราการเจริ ญเติบโตและผลผลิ ตของชี วมวลที่มีปริ มาณเพียงพอ มีค่า
ความร้ อ นที่ เ หมาะสม แต่ ก ารเลื อ กพัน ธุ์ ไ ม้ต้อ งค านึ ง ถึ ง ความสามารถในการ
เจริ ญ เติ บ โตในพื้ น ที่ ที่ ใ ช้ใ นการปลู ก ซึ่ งไม้ต้อ งสามารถปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ สภาวะ
แวดล้อมต่างๆได้ง่าย ที่มีลกั ษณะการปลูก และการดูแลรักษาควรทาได้ไม่ยงุ่ ยาก และ
สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นควบคู่ไปกับการนาไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิง เมื่อพิจารณาปั จจัย
ต่างๆ เหล่านี้ จากงานวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนของข้อมูลผลผลิ ต และคุ ณสมบัติ
ของไม้ที่มีการยืนยันระยะการปลูก และอายุของไม้ พบว่าไม้กระถินยักษ์ อายุ 2-3 ปี ที่
ระยะการปลูกประมาณ 0.6x0.6 ถึ ง 1x1 m มี ความเหมาะสมที่จะปลู กเป็ นป่ าไม้
เชื้ อเพลิงมากที่สุด โดยจะให้ผลผลิตถึง 15.84 ถึง17.92 ton/ไร่ ซึ่ งถึงแม้จะมีรายงานว่า
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ไม้ชนิดอื่นมีผลผลิตต่อไร่ สูงกว่าแต่ขอ้ มูลเหล่านั้นไม่ได้รับการยืนยันเทียบกับอายุ และ
ระยะปลู กที่ เหมาะสม ค่าความร้ อนของไม้กระถิ นยักษ์ได้รับการยืนยันว่าจะมี ค่าถึ ง
15.9 MJ/kg ไม้กระถินยักษ์เพาะปลูกได้ทวั่ ประเทศ ไม่ได้ตอ้ งการปริ มาณน้ าฝนเหมือน
ไม้โ ตเร็ ว บางชนิ ด และไม่ ต้อ งการการบ ารุ ง รั ก ษามากนัก ยกเว้น ตอนเพาะกล้ า
นอกจากนี้ยงั เกษตรกรยังสามารถใช้ยอดอ่อนหรื อใบที่เหลือทิ้งระหว่างการปลูกป่ า มา
ใช้ เ ป็ นส่ ว นผสมในอาหารสั ต ว์ จึ ง ช่ ว ยลดปั ญ หาการก าจัด เศษวัส ดุ ที่ เ หลื อ ใน
กระบวนการผลิ ต และยัง ช่ วยเพิ่ มรายได้ใ ห้ก ับ โรงไฟฟ้ า ส่ งผลให้เกิ ดการลดราคา
ต้นทุนต่อหน่วยของไฟฟ้ าที่ผลิตได้อีกด้วย
 ในส่ วนที่สอง ของการวิจยั จะเป็ นการศึกษาหาลักษณะการปลูก และการจัดการเพื่อให้
เหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้ าที่ต่อเนื่อง รวมถึงการเตรี ยมไม้เชื้ อเพลิงก่อนป้ อนเข้าระบบ
การผลิ ต ไอน้ า พบว่ า การปลู ก ไม้ ก ระถิ น ยัก ษ์ เพื่ อ เป็ นไม้ เ ชื้ อเพลิ ง เพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าในช่วง 25 - 50 กิโลวัตต์ ที่เพียงพอกับชุมชนขนาดเล็ก สามารถทาได้ท้ งั
ในรู ปแบบสวนป่ า และรู ปแบบวนเกษตร โดยการวิเคราะห์วิจยั ได้เน้นการปลู กไม้
กระถินยักษ์แบบสวนป่ า ข้อมูลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หากต้องการปลูกกระถิน
ยักษ์ให้ได้ราคาต้นทุนต่อหน่วยของไฟฟ้ าที่ผลิตต่าที่สุดต้องตัดกระถินหลังจากกระถิน
ยักษ์มีอายุครบ 3 ปี ที่ระยะการปลูกระยะ 1x1 เมตร นัน่ ก็คือต้องมีการปลูกไม้เชื้ อเพลิง
ให้มีอายุครบ 3 ปี ก่อน โดยทยอยปลูกกระถินยักษ์ 12 แปลงๆ ละ 48 ไร่ โดยใช้เวลา
ปลูกแปลงละ 3 เดือน การเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตจะเริ่ มทาหลังจากปลูกต้นกระถิ นยักษ์ไป
เป็ นระยะเวลา 3 ปี แล้ว คาดว่าต้นกระถิ นยักษ์ สู งประมาณ 4.5 เมตร และมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่ไม่ใหญ่เกินไปนักที่จะถูกนาไปตัดเป็ นท่อนๆ การตัดจะทาทีละแปลงที่แบ่ง
ไว้ ทุกๆ 3 เดือน และหมุนเวียนจนครบรอบ 3 ปี จะได้ผลผลิตที่มากที่สุดเกือบ 18 ตัน
ต่อไร่ และให้ค่าความร้อนได้ประมาณ 16 MJ/kg โดยต้องตัดเป็ นท่อนหรื อเป็ นชิ้ น
(Wood log หรื อ Wood chip) และเพื่อเพิ่มค่าความร้ อนแก่ไม้เชื้ อเพลิ งต้องมีการลด
ความชื้นของไม้ให้เหลือประมาณ 40%db
ในโครงการวิจยั นี้ ยงั ได้ศึกษาถึ งผลของความชื้ นของเนื้ อไม้ที่มีผลต่อการเผา
ไหม้ร่วมด้วย ซึ่ งพบว่า ความชื้ นไม้ที่เหมาะสมสาหรับป้ อนเข้าสู่ ระบบ เพื่อให้ได้ค่า
ความร้อนที่เหมาะสมจะต้องมีค่าต่าว่า 40%db จึงมีการศึกษาถึงการลดความชื้ นของไม้
โดยอาศัยเครื่ องอบแห้ง ซึ่ งได้มีการออกแบบ และจัดสร้ าง พร้ อมกับทดสอบ ผลการ
ทดสอบในเบื้องต้นพบว่าเครื่ องอบแห้งที่สร้ างขึ้น ใช้เวลา 9 hr ในการอบแห้งไม้สด
ครั้งละ 1,066 kg เพื่อลดความชื้ นจาก 60 %db เหลือ 40 %db ซึ่ งคิดผลผลิตเป็ นไม้แห้ง
ในปริ มาณ 967 kg โดยต้องใช้พลังงานในการอบแห้ง 22.03 kW ดังนั้นในหนึ่ งวัน
เครื่ องอบแห้งดังกล่าวสามารถอบแห้งได้สูงสุ ด 2 ครั้ง คิดเป็ นปริ มาณไม้แห้งที่อบได้
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1,934 kg/day หรื อ คิดเป็ นปริ มาณไม้สดได้ 2,132 kg/day โดยระบบอบลดความชื้ นไม้
เชื้อเพลิงควรใช้ความร้อนที่เหลือจากการเผาไหม้ในหม้อไอน้ าเป็ นแหล่งความร้อน ซึ่ ง
จะทาให้โรงไฟฟ้ าสามารถเดินเครื่ องอบไม้ ควบคู่กบั การลดความชื้ นไม้เชื้ อเพลิ งโดย
การตากแดด ได้ตลอดทั้งปี สามารถมี ไ ม้ส ารองไว้ใช้แม้ใ นหน้า ฝนที่ อาจทาให้ไ ม่
สามารถตากไม้ใ ห้มี ค วามชื้ นลดลงตามจานวนที่ ต้องการได้ โดยในโครงการนี้ ไ ด้
นาเสนอตัวอย่างการจัดการรู ปแบบการอบไม้ไว้ดว้ ยแล้ว
 การศึกษาวิจยั ในส่ วนที่ 3 จะเป็ นการศึกษาถึงรู ปแบบ และขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ าจาก
ไม้โตเร็ วที่เหมาะสม โดยอาศัยเทคนิ ค การให้ความร้ อนโดยตรงเพื่อผลิ ตไอน้ า และ
จากการทา แก๊สซิ ฟิเคชัน่ พบว่าการผลิ ตไฟฟ้ าจากไม้โตเร็ วทั้งสองวิธีมีขอ้ ดี ขอ้ เสี ยที่
แตกต่างกัน อาทิ แก๊สซิ ฟิเคชัน่ เป็ นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยอาศัยหลักการเปลี่ ยน
เชื้ อเพลิ งแข็งให้กลายเป็ นแก๊สเชื้ อเพลิ ง จากนั้นจึ งนาแก๊สที่ ผลิ ตได้ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง
โดยตรงในเครื่ องยนต์สันดาปภายในเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า แต่ในโครงการวิจยั นี้ ได้
ให้ความสนใจที่จะศึกษาการผลิ ตไฟฟ้ าโดยใช้ระบบกังหันไอน้ าเป็ นหลัก เนื่ องจาก
เป็ นระบบที่ ไม่ซับซ้อน และสามารถถ่ ายทอดสู่ ชุม ชนได้ง่ าย เมื่ อเที ยบกับ การผลิ ต
ไฟฟ้ าโดยใช้เทคนิ ค แก๊ ส ซิ ฟิ เคชั่น ถึ งกระนั้นเนื่ องจากระบบมี ข นาดเล็ ก มาก และ
อุปกรณ์ หลักหลายชิ้ นมีลกั ษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องกาเนิ ดไอน้ าขนาดเล็กที่ มี
อัตราผลิตไอน้ าไม่มาก แต่ ณ ความดันสู ง หรื อกังหันไอน้ าขนาดเล็ก เป็ นต้น โครงการ
จึงได้ดาเนินการออกแบบ จัดสร้าง เครื่ องกาเนิดไอน้ า พร้อมทดสอบระบบเบื้องต้น ณ.
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ หริ ภูญชัย จ.ลาพูน จากผลการทดสอบสมรรถนะ
หม้อไอน้ าเพื่อเปรี ยบเทียบกับค่าที่ใช้ในการออกแบบหม้อไอน้ า จะเห็ นว่าสมรรถนะ
จากการทดสอบ ที่อตั ราการป้ อนเชื้ อเพลิ ง 150 kg/hr ได้ประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้อน
ของหม้อไอน้ าสู งสุ ด 82.77 % และได้กาลังแรงม้าของหม้อไอน้ า 35.5 hp ที่ความดัน
18-20 bar ปริ มาณสารเจือปนในไอเสี ย NOx 62 ppm, SO2 24 ppm และ ฝุ่ นละออง 60
mg/m3 ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากาลังแรงม้าของหม้อไอน้ าจากการทดสอบ
จากงานจริ งมีค่าสู งกว่าค่าที่ออกแบบ ปริ มาณสารเจือปนในไอเสี ยต่ากว่าค่ามาตรฐาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่กาหนดไว้ ซึ่ งปริ มาณไอน้ าดังกล่าวจะเพียงพอกับการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าในช่วง 25 – 50 กิโลวัตต์
ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์เลือกระบบหลักมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ชนิดคือ ขนาดการ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ระบบการปลู ก ไม้ที่ใช้อายุและผลผลิ ตต่ อไร่ ของไม้เชื้ อเพลิ งเป็ น
เกณฑ์ และปริ มาณการนาความร้ อนที่เหลือในไอน้ าจากการใช้เดินกังหันไอน้ ากลับมา
ใช้ การวิเคราะห์หารู ปแบบของการปลูกและการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ดีที่สุด พบว่าหาก
ไม่คิดถึ งการนาความร้ อนที่เหลื อไปใช้ (Combined Heat and Power) ระบบผลิ ต
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กระแสไฟฟ้ าแบบแก๊สซิ ฟิเคชัน่ มีตน้ ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ถูกกว่าระบบกังหันไอ
น้ า เนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบสู งกว่า ส่ งผลให้พ้ืนที่ในการเพาะปลูก
น้อยกว่า
ในกรณี ของระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยกังหันไอน้ านั้น เนื่ องจากกังหันไอน้ า
ขนาดเล็กมักเป็ นกังหันสเตจเดียว ประสิ ทธิ ภาพของกังหันจะมีค่าต่า มีความร้อนที่เหลือ
จากการใช้งานผลิ ตกระแสไฟฟ้ าในปริ มาณที่ มาก การคานวณแสดงให้เห็ นว่าระบบ
ผลิ ตไอน้ าต้นกาลัง ที่ความดัน 20- 22 บาร์ ควรมี อตั ราการผลิ ตไอน้ า ทั้งหมด 1,000
กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ที่อตั ราการป้ อนเชื้ อเพลิงคงที่ 300 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง จากพื้นที่ใน
การปลูกทั้งหมด 576 ไร่ ประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้อนโดยรวมของระบบมีค่าประมาณ
เท่ากับ 7.21% (จากเชื้ อเพลิงสู่ กระแสไฟฟ้ า) ต้นทุนการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าอยู่ที่ 5.61
บาทต่อ kW-hr หากระบบถูกใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้ าแต่เพียงอย่างเดียว ถึงแม้
จะจาหน่ ายไฟฟ้ าเข้าสู่ สายส่ งในลักษณะผูผ้ ลิ ตกาลังไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (Very-Small
Power Producer: VSPP) ได้ แต่ระบบดังกล่าวยังไม่มีความคุ ม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ไอน้ าที่เหลื อจากการเดิ นเครื่ องกังหันไอน้ า สามารถนามาใช้ประโยชน์
ให้เกิ ดรายได้เพื่อช่ วยลดต้นทุ นค่าไฟฟ้ าที่ ผลิ ตได้ ซึ่ ง เป็ นการใช้งานแบบความร้ อน
ร่ วมกับกาลัง (Combined Heat and Power: CHP) เช่นการนาไอน้ าที่เหลือใช้ในอบแห้ง
ผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร อันมีมากในประเทศโดยเฉพาะในเขตภาคเหนื อ จะทาให้
ต้นทุนการผลิตของระบบลดลงได้ ผลการคานวณได้แสดงให้เห็นว่าหากนาความร้อนที่
เหลือใช้มาอบผลิตผลทางการเกษตรเพียงร้อยละ 35 ของไอน้ าทั้งหมด ภายใน 10 เดือน
ต่อปี โดยใช้ห้องอบ 4 ชุ ด ต้นทุนของไฟฟ้ าที่ผลิ ตได้จะมี ค่าลดลงเหลื อ เท่า กับ 3.10
บาท/kW-hr ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับราคารับซื้ อของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน่
ขนาด 50 kWe รู ปแบบไหลลง (Downdraft Gasifier) โดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจยั ที่
ผ่านมา พบว่าระบบที่ใช้เชื้ อเพลิงเป็ นไม้แบบท่อนขนาด 5-10 เซนติเมตรในลักษณะ
เดี ยวกับระบบกังหันไอน้ า พบว่าต้องใช้อตั ราการป้ อนเชื้ อเพลิง 121.95 กิโลกรัมต่อ
ชัว่ โมง จากพื้นที่ ในการปลู กทั้งหมด 235 ไร่ ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบมี
ค่าประมาณเท่ากับ 12.00% ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าของระบบดังกล่าวอยูท่ ี่ 4.41
บาทต่อ kW-hr หากพิจารณานาเอาความร้อนที่เหลือทิ้งมาใช้ในการอบผลผลิตทางการ
เกษตรเช่ นเดียวกับระบบกังหันไอน้ า พบว่า ต้นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจะลดลงถึงแม้มี
การลงทุนสร้างและติดตั้งเครื่ องอบเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ร้อยละ
30 เพื่ออบผลผลิตทางจึงจะส่ งผลให้ตน้ ทุนผลิตกระแสไฟฟ้ าใกล้กบั ราคารับซื้ อของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
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ดังนั้นหากต้องการนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าชุ มชนจากระบบต้นกาลังกังหัน
ไอน้ าหรื อแก๊สซิ ฟิเคชัน่ มาใช้งานอย่างคุม้ ค่า ชุมชนต้องมีการวางแผนและจัดการป่ าที่ดี
และต้องวางแผนให้มีการนาความร้อนที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ให้มาก
ที่สุด
อย่ า งไรก็ ต ามชั่ ว โมงการท างานของโรงไฟฟ้ ามี ผ ลต่ อ ราคาต้น ทุ น ของ
กระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ หากลดเวลาทางานเพื่อผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าที่ 5,694 ชัว่ โมง
(Plant Factor 65%) พบว่า ต้นทุนผลิตไฟฟ้ าด้วยเชื้ อเพลิงไม้โตเร็ วขนาดกาลังผลิ ต
ไฟฟ้ า 50 kWe ที่ใช้ระยะเวลาการปลูก 3 ปี มีตน้ ทุนเพิ่มขึ้นเป็ น 6.56 บาท/kWh ซึ่ ง
พบว่า มี ต้นทุ นเพิ่ ม ขึ้ น 14.48% เพื่ อให้ต้นทุ นกระแสไฟฟ้ าใกล้เคี ย งกับ ราคารั บ ซื้ อ
จะต้องมีสัดส่ วนการนาความร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
 ในส่ วนสุ ดท้ายของการศึกษาโครงการวิจยั นี้ จะดาเนิ นการศึกษาถึงผลกระทบทางด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการดาเนินการจัดสร้างระบบ โดยอาศัยการประเมินวัฏจักรชี วิต
เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาค่าผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่ งจะดาเนิ นการศึกษาในทุกขั้นตอน
การผลิ ต ตั้งแต่ข้ นั ตอนการเพาะปลู ก การแปรรู ป การอบไล่ ความชื้ น การผลิ ตไอน้ า
จนถึ งกระบวนการผลิ ตไฟฟ้ า ซึ่ งผลการศึ กษาดังกล่ าวนอกจากจะทาให้ทราบถึ งค่ า
ผลกระทบที่เกิ ดตลอดวัฏจักรชี วิตของการผลิ ตไฟฟ้ าโดยใช้ไม้โตเร็ ว แล้วยังสามารถ
เปรี ยบเที ยบค่าผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นในแต่ละกระบวนการ ทาให้เห็ นแนวทางของการ
แก้ไขปั ญหาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดขึ้ น และลดผลของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่า ง
ถูกต้อง ซึ่ งก็พบว่าผลกระทบที่เกิ ดขึ้นทางด้านสิ่ งแวดล้อมเมื่อดาเนิ นการวิเคราะห์ผล
โดยใช้โ ปรแกรมการสมดุ ล มวล สมดุ ล พลัง งาน ประกอบกับ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป
SimaPro ทาให้ทราบค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปล่อยมลพิษในกลุ่มของมลพิษที่ก่อ
ให้ปัญหาด้านภาวะโลกร้อน (Global Warming) ภาวะฝนกรด (Rain Acidification) ฝุ่ น
ละออง (Winter Smog) หมอกควันเคมี (Photochemical Smog) และ การเจริ ญเติบโต
ผิ ด ปกติ ข องพื ช น้ า (Eutrophication) รวมถึ ง สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลัง งานต่ อ การผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า 1 กิ โลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่ งพบว่า ผลกระทบที่ เกิ ดส่ วนใหญ่ เกิ ดขึ้ นเกิ ดใน
กระบวนเผาไหม้เชื้อเพลิงคิดเป็ นร้อยละไม่นอ้ ยกว่า 95 ของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับค่ าผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ กระแสไฟฟ้ าจาก
ระบบสายส่ ง พบว่าการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าด้วยไม้โตเร็ วจะมีการปล่อยมลพิษมากกว่า
ยกเว้นในส่ วนของผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนเนื่ องจากการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยไม้
โตเร็ วจะมีการปลู กพืชหมุ นเวียน ซึ่ งสามารถดู ดซับส่ วนของแก๊สเรื อนกระจกไปใช้
ประโยชน์ได้ แต่หากมีก็จะสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากระบบที่ใช้
เป็ นระบบขนาดเล็กมีประสิ ทธิ ภาพต่าทาให้ตอ้ งมีการเผาไหม้เชื้ อเพลิงเป็ นจานวนมาก
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ทาให้มีการปล่อยมลพิษออกมามากตาม แต่ท้ งั นี้ หากมีการนาความร้อนทิ้งที่ปล่อยออก
จากชุ ดกังหันไปให้ประโยชน์ในการทดแทนการใช้เชื้ อเพลิ งในกระบวนการอบแห้ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ลาไย หรื อการบ่มยาสู บ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ถึงแม้จะมีการนาความร้อนทิง้ จากการผลิตไฟฟ้ าโดยไม้โตเร็ วไปใช้ประโยชน์เพียงร้อย
ละ 40 ก็จะทาให้ปริ มาณมลพิษสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้ นลดลงเมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างการใช้
กระแสไฟฟ้ าจากสายส่ งร่ วมกับการใช้เชื้ อเพลิ งในกระบวนการอบแห้ง จากผลการ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไม้โตเร็ วสามารถเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานทดแทนที่
นอกจากจะมีศกั ยภาพในการผลิตไฟฟ้ าแล้ว ยังช่ วยลดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม
ได้อีกด้วย
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตไฟฟ้ า แสดงให้เห็นว่าระดับชุมชนระบบผลิตกระแสไฟฟ้ า
ขนาดชุ มชนจากไม้โตเร็ ว เป็ นระบบที่เป็ นไปได้ท้ งั ทางเทคโนโลยี และทางการเงิ น ระบบควรใช้ไม้
กระถิ นยัก ษ์เป็ นเชื้ อ เพลิ ง และหากจะพิ จารณาใช้ระบบกัง หันไอน้ า ในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ต้อ ง
พิจารณาการนาเอาไอน้ าที่เหลื อมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ร่วมด้วย ระบบจึงจะคุ ม้ ค่าต่อการลงทุนระบบ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ าโดยใช้ พลังงานจากไม้โตเร็ ว ก็น่าจะเป็ นอี กทางเลื อกที่ น่าสนใจในการผลิตไฟฟ้ า
ชุมชน แต่กลุ่มชุมชนจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถในการวางแผน และจัดการไม่เฉพาะในส่ วนของ
เทคโนโลยี แต่ในลักษณะมองภาพองค์รวม ทั้งในส่ วนของการเพาะปลูก การตัดและแปรรู ปไม้ การผลิต
ไอน้ าและกระแสไฟฟ้ าตลอดจนถึงการพิจารณานาเอาไอน้ าและความร้อนที่เหลือใช้มาอย่างเป็ นระบบ
ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดส่ วนประกอบของเครื่องอบแห้ ง

ก-1

รู ปที่ ก. 1 รู ปแสดงเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง

ก-2

รู ปที่ ก. 2 รู ปแสดงด้านหน้าของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง

ก-3

รู ปที่ ก. 3 รู ปแสดงด้านหน้าของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (1)

ก-4

รู ปที่ ก. 4 รู ปแสดงด้านหน้าของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (2)

ก-5

รู ปที่ ก. 5 รู ปแสดงด้านหลังของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง

ก-6

รู ปที่ ก. 6 รู ปแสดงด้านหลังของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (2)

ก-7

รู ปที่ ก. 7 รู ปแสดงด้านบนของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (1)

ก-8

รู ปที่ ก. 8 รู ปแสดงด้านบนของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (2)

ก-9

รู ปที่ ก. 9 รู ปแสดงด้านข้างของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (1)

ก-10

รู ปที่ ก. 10 รู ปแสดงด้านข้างของเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (2)

ก-11

รู ปที่ ก. 11 รู ปแสดงส่ วนขยายระบบจ่ายลมร้อนเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (1)

ก-12

รู ปที่ ก. 12 รู ปแสดงส่ วนขยายระบบจ่ายลมร้อนเครื่ องอบแห้งที่มีสายพานลาเลียง (2)

ก-13

ภาคผนวก ข. ต้ นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการนาความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ประโยชน์ และการนาเอายอดกระถินยักษ์ มาใช้ เป็ นอาหารสั ตว์

ข-1

ตารางที่ ข.1 สรุ ปผลการลดต้ นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการนาความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ประโยชน์ ทสี่ ั ดส่ วนต่ างๆ สาหรับโรงไฟฟ้าชุ มชนกาลังการผลิต 25 kW ที่
รอบตัดฟัน 3 ปี
สัดส่ วนการนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
จานวนห้องอบที่ติดตั้ง
ปริ มาณลาไยที่อบได้ (kg/ปี )
รายได้จากการอบลาใย
ปริ มาณใบยาสู บที่อบได้ (kg/ปี )
รายได้จากการอบใบยาสู บ
รวมรายได้จากการอบ
ต้นทุนเดิมเฉพาะผลิตไฟฟ้ า
ต้นทุน(รวมค่าติดตั้งห้องอบ)
รายได้จากการอบ (บาท/kWh)
รายได้จากการขายไฟ (บาท/kWh)

กำไรสุ ทธิ (บำท/kWh)

1.00
2.00
513,508
1,027,015.49
508,012
1,016,023
2,043,038.7
7.07
7.74
9.05
3.1

0.90
2.00
462,157
924,313.94
457,210
914,421
1,838,735
7.07
7.74
8.15
3.1

0.80
2.00
410,806
821,612.39
406,409
812,819
1,634,431
7.07
7.74
7.24
3.1

0.70
2.00
359,455
718,910.84
355,608
711,216
1,430,127
7.07
7.74
6.34
3.1

0.60
2.00
308,105
616,209.29
304,807
609,614
1,225,823
7.07
7.74
5.43
3.1

0.50
1.00
256,754
513,507.75
254,006
508,012
1,021,519
7.07
7.40
4.53
3.1

0.40
1.00
205,403
410,806.20
203,205
406,409
817,215
7.07
7.40
3.62
3.1

0.30
1.00
154,052
308,104.65
152,403
304,807
612,912
7.07
7.40
2.72
3.1

0.20
1.00
102,702
205,403.10
101,602
203,205
408,608
7.07
7.40
1.81
3.1

0.10
1.00
51,351
102,701.55
50,801
101,602
204,304
7.07
7.40
0.91
3.1

0.00
7.07
7.07
0.00
3.1

4.41

3.51

2.60

1.70

0.79

0.23

-0.68

-1.58

-2.49

-3.39

-3.97

หมายเหตุสมมุติฐานในเบือ้ งต้ น
- ในการอบลาไยสามารถนามาความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการอบลาไยได้ 4 เดือน อบแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 4 วัน รวมจานวนที่สามารถอบลาไยได้ 30 ครั้ง/ปี
- ในการอบใบยาสูบสามารถนามาความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการอบใบยาสูบได้ 6 เดือน อบแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 5 วัน รวมจานวนที่สามารถอบลาไยได้ 36ครั้ง/ปี
- กาไรสุทธิของโรงไฟฟ้ า =รายได้จากการอบ +รายได้ขายไฟ-ต้นทุนไฟฟ้ า(รวมค่าติดตั้งห้องอบ)

ข-2

ตารางที่ ข.2 สรุ ปผลการลดต้ นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการนาความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ประโยชน์ ทสี่ ั ดส่ วนต่ างๆ สาหรับโรงไฟฟ้าชุ มชนกาลังการผลิต 50 kW ที่
รอบตัดฟัน 1 ปี
สัดส่ วนการนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
ปริ มาณลาไย (kg/ครั้ง)
ปริ มาณลาไยที่อบได้ (kg/ปี )
รายได้จากการอบลาใย
ปริ มาณใบยาสู บที่สามารถอบได้ (kg/ครั้ง)
ปริ มาณใบยาสู บที่อบได้ (kg/ปี )
รายได้จากการอบใบยาสู บ
รวมรายได้จากการอบ
ต้นทุนเดิมเฉพาะผลิตไฟฟ้ า
ต้นทุน(รวมค่าติดตั้งห้องอบ)
รายได้จากการอบ (บาท/kWh)
รายได้จากการขายไฟ (บาท/kWh)

กำไรสุ ทธิ (บำท/kWh)

1.00
4.00
968,883
1,937,765.08
26,625
958,512
1,917,025
3,854,790.0
6.02
7.27
9.05
3.1

0.90
4.00
871,994
1,743,988.57
23,963
862,661
1,725,322
3,469,311
6.02
7.27
8.15
3.1

0.80
3.000
775,106
1,550,212.06
21,300
766,810
1,533,620
3,083,832
6.02
6.95
7.24
3.1

0.70
3.00
678,218
1,356,435.55
18,638
670,959
1,341,917
2,698,353
6.02
6.95
6.34
3.1

0.60
3.00
581,330
1,162,659.05
15,975
575,107
1,150,215
2,312,874
6.02
6.95
5.43
3.1

0.50
2.00
484,441
968,882.54
13,313
479,256
958,512
1,927,395
6.02
6.64
4.53
3.1

0.40
2.00
387,553
775,106.03
10,650
383,405
766,810
1,541,916
6.02
6.64
3.62
3.1

0.30
2.00
290,665
581,329.52
7,988
287,554
575,107
1,156,437
6.02
6.64
2.72
3.1

0.20
1.00
193,777
387,553.02
5,325
191,702
383,405
770,958
6.02
6.33
1.81
3.1

0.10
1.000
96,888
193,776.51
2,663
95,851
191,702
385,479
6.02
6.33
0.91
3.1

4.88

3.98

3.39

2.49

1.58

0.99

0.08

-0.82

-1.42

-2.32

หมายเหตุสมมุติฐานในเบือ้ งต้ น
- ในการอบลาไยสามารถนามาความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการอบลาไยได้ 4 เดือน อบแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 4 วัน รวมจานวนที่สามารถอบลาไยได้ 30 ครั้ง/ปี
- ในการอบใบยาสูบสามารถนามาความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการอบใบยาสูบได้ 6 เดือน อบแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 5 วัน รวมจานวนที่สามารถอบลาไยได้ 36ครั้ง/ปี
- กาไรสุทธิของโรงไฟฟ้ า =รายได้จากการอบ +รายได้ขายไฟ-ต้นทุนไฟฟ้ า(รวมค่าติดตั้งห้องอบ)

ข-3

ตารางที่ ข.3 สรุ ปผลการลดต้ นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการนาความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ประโยชน์ ทสี่ ั ดส่ วนต่ างๆ สาหรับโรงไฟฟ้าชุ มชนกาลังการผลิต 50 kW ที่
รอบตัดฟัน 3 ปี
สัดส่ วนการนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
ปริ มาณลาไยที่อบได้ (kg/ปี )
รายได้จากการอบลาใย
ปริ มาณใบยาสู บที่สามารถอบได้ (kg/ครั้ง)
ปริ มาณใบยาสู บที่อบได้ (kg/ปี )
รายได้จากการอบใบยาสู บ
รวมรายได้จากการอบ
ต้นทุนเดิมเฉพาะผลิตไฟฟ้ า
ต้นทุน(รวมค่าติดตั้งห้องอบ)
รายได้จากการอบ (บาท/kWh)
รายได้จากการขายไฟ (บาท/kWh)

กำไรสุ ทธิ (บำท/kWh)

1.00
4.00
1,937,765.08
26,625
958,512
1,917,025
3,854,790.0
5.61
6.86
9.05
3.1

0.90
4.00
1,743,988.57
23,963
862,661
1,725,322
3,469,311
5.61
6.86
8.15
3.1

0.80
3.000
1,550,212.06
21,300
766,810
1,533,620
3,083,832
5.61
6.54
7.24
3.1

0.70
3.00
1,356,435.55
18,638
670,959
1,341,917
2,698,353
5.61
6.54
6.34
3.1

0.60
3.00
1,162,659.05
15,975
575,107
1,150,215
2,312,874
5.61
6.54
5.43
3.1

0.50
2.00
968,882.54
13,313
479,256
958,512
1,927,395
5.61
6.23
4.53
3.1

0.40
2.00
775,106.03
10,650
383,405
766,810
1,541,916
5.61
6.23
3.62
3.1

0.30
2.00
581,329.52
7,988
287,554
575,107
1,156,437
5.61
6.23
2.72
3.1

0.20
1.00
387,553.02
5,325
191,702
383,405
770,958
5.61
5.92
1.81
3.1

0.10
1.000
193,776.51
2,663
95,851
191,702
385,479
5.61
5.92
0.91
3.1

5.29

4.39

3.80

2.90

1.99

1.40

0.49

-0.41

-1.01

-1.91

หมายเหตุสมมุติฐานในเบือ้ งต้ น
- ในการอบลาไยสามารถนามาความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการอบลาไยได้ 4 เดือน อบแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 4 วัน รวมจานวนที่สามารถอบลาไยได้ 30 ครั้ง/ปี
- ในการอบใบยาสูบสามารถนามาความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการอบใบยาสูบได้ 6 เดือน อบแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 5 วัน รวมจานวนที่สามารถอบลาไยได้ 36ครั้ง/ปี
- กาไรสุทธิของโรงไฟฟ้ า =รายได้จากการอบ +รายได้ขายไฟ-ต้นทุนไฟฟ้ า(รวมค่าติดตั้งห้องอบ)

ข-4

ตารางที่ ข.4 กระแสเงินของโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดกาลัง 50 kWe โดยใช้ เครื่องจักรไอนา้ และนาความร้ อนใช้ ร่วมเพือ่ อบผลผลิตทางการเกษตร
Items
ค่ ำตอบแทน
มูลค่าซาก
พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้ (kWh)
ผลตอบแทนจากการขายไฟ
ผลตอบแทนจากการอบแห้ง
ผลรวมค่ าตอบแทน
ค่ ำใช้ จ่ำย
ขั้นตอนการปลูกปลูก
O&M
ขั้นตอนการแปรรู ป
O&M
ค่าเชื้ อเพลิง
ขั้นตอนการอบไล่ความชื้ น
O&M
ค่าไฟฟ้ า
ขั้นตอนผลิตไอน้ า
O&M
ค่าไฟฟ้ า
ขั้นตอนผลิตไฟฟ้ า
O&M
ผลรวมค่ าใช้ จ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิ
กระแสเงินสดสะสม
ระยะเวลาการคืนทุน
NPV
IRR

year
period

2007
0

2008
1

2009
2

2010
3

2011
4

2012
5

2013
6

2014
7

2015
8

2016
9

2017
10

449,309
1,303,259
3,804,676
5,107,936

449,309
1,257,592
3,671,357
4,928,949

449,309
1,213,525
3,542,709
4,756,234

449,309
1,171,002
3,418,569
4,589,571

449,309
1,129,969
3,298,779
4,428,748

449,309
1,090,374
3,183,187
4,273,561

449,309
1,052,166
3,071,645
4,123,811

449,309
1,015,297
2,964,012
3,979,309

449,309
979,720
2,860,150
3,839,870

449,309
945,390
2,759,928
3,705,318

483,800

466,259

449,354

433,061

417,360

402,227

387,644

373,589

360,044

346,989

41,441
472,769

39,938
464,475

38,490
456,326

37,095
448,320

35,750
440,455

34,454
432,728

33,204
425,136

32,001
417,678

30,840
410,350

29,722
403,151

178,987
95,777

172,498
92,421

166,243
89,182

160,216
86,057

154,407
83,042

148,808
80,132

143,413
77,324

138,213
74,614

133,202
72,000

128,372
69,477

134,924
271,132

130,032
261,631

125,317
252,464

120,774
243,617

116,395
235,080

112,175
226,843

108,107
218,894

104,188
211,224

100,410
203,823

96,770
196,680

24,094
23,220
22,378
1,702,924 1,650,474 1,599,755
3,405,012 3,278,475 3,156,479
- 12,350,113 - 8,945,102 - 5,666,627 - 2,510,147

21,567
1,550,707
3,038,864
528,717

20,785
1,503,273
2,925,475
3,454,192

20,031
1,457,398
2,816,163
6,270,355

19,305
1,413,028
2,710,783
8,981,138

18,605
1,370,111
2,609,198
11,590,336

17,930
1,328,599
2,511,272
14,101,607

17,280
1,288,442
2,416,876
16,518,483

765,247
11,158,292
32,575,014
44,498,553
4,475,696
860,000

3,714,418

2,800,000

500,000
12,350,113

3.8 ปี
16,518,483
10.76%

ข-5

ตารางที่ ข.5 สรุ ปผลตอบแทนจากการจาหน่ ายใบกระถินยักษ์ เพือ่ อาหารสั ตว์ ของกาลังผลิตไฟฟ้า ขนาด 25 และ 50 kWe
กาลังการผลิตไฟฟ้ า (kWe)
25
50
พื้นที่ปลูกไม้ท้ งั หมด (ไร่ )
289
576
พื้นที่ตดั ในไม้ในรอบ 1 ปี (ไร่ )
97
192
ผลผลิตของใบเพื่อเป็ นอาหารสัตว์ (ตัน/ไร่ /3ปี )
0.305
0.305
ปริ มาณใบไม้เป็ นอาหารสัตว์ (ตัน)
29.58
58.56
ราคาใบไม้เพื่อเลี้ยงสัตว์ (บาท/ตัน)
2,000
2,000
มูลค่าที่ได้จากการจาหน่ายใบ (บาท/ปี )
59,200
117,120
พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิต (kWh/ปี )
197,100
394,200
ผลตอบแทนจากการจาหน่ายใบไม้เฉลี่ย (บาท/kWh)
0.3
0.3

ข-6

ตารางที่ ข.6 กระแสเงินของโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดกาลัง 50 kWe โดยการนาความร้ อนใช้ ร่วมเพือ่ อบผลผลิตทางการเก
Items
ค่ ำตอบแทน
มูลค่าซาก
พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้ (kWh)
ผลตอบแทนจากการขายไฟ
ผลตอบแทนจากการอบแห้ง
ผลรวมค่ าตอบแทน
ค่ ำใช้ จ่ำย
ขั้นตอนการปลูกปลูก
O&M
ขั้นตอนการแปรรู ป
O&M
ค่าเชื้ อเพลิง
ขั้นตอนการอบไล่ความชื้ น
O&M
ค่าไฟฟ้ า
ขั้นตอนผลิตไอน้ า
O&M
ค่าไฟฟ้ า
ขั้นตอนผลิตไฟฟ้ า
O&M
ผลรวมค่ าใช้ จ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิ
กระแสเงินสดสะสม
ระยะเวลาการคืนทุน
NPV
IRR

year
period

2007
0

2008
1

2009
2

2010
3

2011
4

2012
5

2013
6

2014
7

2015
8

2016
9

2017
10

449,309
1,303,259
3,804,676
5,107,936

449,309
1,257,592
3,671,357
4,928,949

449,309
1,213,525
3,542,709
4,756,234

449,309
1,171,002
3,418,569
4,589,571

449,309
1,129,969
3,298,779
4,428,748

449,309
1,090,374
3,183,187
4,273,561

449,309
1,052,166
3,071,645
4,123,811

449,309
1,015,297
2,964,012
3,979,309

449,309
979,720
2,860,150
3,839,870

449,309
945,390
2,759,928
3,705,318

483,800

466,259

449,354

433,061

417,360

402,227

387,644

373,589

360,044

346,989

41,441
472,769

39,938
464,475

38,490
456,326

37,095
448,320

35,750
440,455

34,454
432,728

33,204
425,136

32,001
417,678

30,840
410,350

29,722
403,151

178,987
95,777

172,498
92,421

166,243
89,182

160,216
86,057

154,407
83,042

148,808
80,132

143,413
77,324

138,213
74,614

133,202
72,000

128,372
69,477

134,924
271,132

130,032
261,631

125,317
252,464

120,774
243,617

116,395
235,080

112,175
226,843

108,107
218,894

104,188
211,224

100,410
203,823

96,770
196,680

81,918
78,948
76,086
73,327
13,550,113 1,760,748 1,706,202 1,653,462 1,602,467
3,347,187 3,222,747 3,102,772 2,987,104
- 13,550,113 - 10,202,926 - 6,980,179 - 3,877,407 - 890,303

70,668
1,553,157
2,875,592
1,985,288

68,106
1,505,473
2,768,088
4,753,376

65,637
1,459,360
2,664,452
7,417,828

63,257
1,414,763
2,564,546
9,982,373

60,963
1,371,632
2,468,239
12,450,612

58,753
1,329,914
2,375,403
14,826,015

765,247
11,158,292
32,575,014
44,498,553
4,475,696
860,000

3,714,418

2,800,000

1,700,000

4.3 ปี
14,826,015
5.25%
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