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รายงานฉบับนี้ นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ ศึกษาและสงเสริมระบบผลิตพลังงาน

ความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซ่ึงสนับสนุนงบประมาณโดย
สํานักวิจัย คนควาพลังงาน (สวค.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวง
พลังงาน โดยแบงเนื้องานออกเปนหลัก 6 สวน ใหญๆ คือ งานสํารวจรวบรวมเทคโนโลยีระบบผลิต
พลังงานความรอนดวยกาซชีวมวล  งานสํารวจศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  งานศึกษา
ออกแบบระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวล  งานติดต้ังและทดสอบระบบผลิตพลังงาน
ความรอนดวยกาซชีวมวล  งานสัมมนาเผยแพรโครงการและงานจัดทํากลยุทธและมาตรการในการ
สงเสริมระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับผลิตพลังงานความรอน 
 งานดานการสํารวจศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีใชพลังงานความรอน ได
คัดเลือก บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ ซ่ึงเปนโรงงานแปรรูป 
อาหารและสมุนไพร เปนโรงงานตนแบบ เนื่องจากมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะดานเช้ือเพลิง ท่ีมีซัง
ขาวโพดในพื้นท่ีจํานวนมาก  และขนาดกําลังความรอนท่ีตองการเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเปน
โรงงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ท่ีมีผูมาเยี่ยมชมเปนประจํา 
 งานดานการออกแบบระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวล ไดทําการออกแบบและ
สรางเตาผลิตกาซชีวมวลแบบกาซไหลลงแบบ Imbert Type แบบสองคอคอด (Double throat 
Downdraft Gasifier) ท่ีสามารถผลิตพลังงานความรอนไดสูงสุด 320 kWth โดยใชเช้ือเพลิงแข็ง
ประเภทไมแหง ถาน ซังขาวโพด เปนเช้ือเพลิง 

งานดานการติดต้ังและทดสอบระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวล ไดมีการนํา
ระบบผลิตกาซชีวมวลท่ีสรางเสร็จไปติดต้ังท่ี บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด พรอมท้ัง
ไดมีการปรับปรุงระบบผลิตพลังงานความรอน ใหใชงานกับระบบผลิตกาซชีวมวลท่ีติดต้ังได จาก
การทดสอบรวม 130 ช่ัวโมง พบวา อัตราการใชเช้ือเพลิงสูงสุด กรณีใชถานคือ 28.75 กิโลกรัมตอ
ช่ัวโมง กรณีใชซังขาวโพดคือ 100 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ประสิทธิภาพเชิงความรอนระบบเตาผลิตกาซ
ชีวมวล กรณีใชถาน 72.49% - 95.19% และกรณใีชซังขาวโพด 70.57% - 89.86% 
 งานสัมมนาเผยแพรโครงการ ไดมีการจดัอบรมสัมมนาใหความรูในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2552 
ท่ี อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ โดยมีผูเขารวมท้ังส้ิน 140 คน ในการสัมมนาไดมีกจิกรรมบรรยายให
ความรู จัดนทิรรศการดานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีระบบผลิตกาซชีวมวล ชมกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ และชมการสาธิตการใชงานระบบผลิตพลังงาน
ความรอนดวยกาซชีวมวลในกระบวนการผลิตดวย 
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ABSTRACT 

 
This report describes the outcome and activities carried out in the project titled “study and 

promotion on biomass gasification system for small industries” which is supported by the 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Ministry of Energy, 
Thailand.  Six major activities which are: (1) Surveying, information collection, and literature 
review about biomass gasification system for thermal application from both domestic and 
international sources, (2) Surveying on small industries, (3) Study, design, and build the pilot 
biomass gasification system for the selected factory, (4) Install and test the biomass gasification 
system individually and coupling with the production process of the selected factory, (5) Suggest 
the strategy and plan on the promotion of the biomass gasification system using as thermal energy 
application, and (6) Organize the seminar on the outcomes of the study, are presented.  
 The most appropriate pilot factory which is Khoa Kor Agro Industry has been selected to 
implement the demonstrated biomass gasification system for thermal energy. The potential 
biomasses are dried wood chip and corn cob which are available abundantly in its area. The 
thermal energy from biomass gases is used to replace the heavy oil in the steam boiler. The 320 
kWth biomass gasifier was designed, built, and installed to couple with the current process of the 
Khoa Kor Agro Industry. The gasifier is a downdraft Imbert type with Double throat section.   

From the test, 130 hr of data collection, the biomass gasification system can operate well 
continuously. The biomass consumption is 28.75 kg/h for dried wood chip and 100 kg/h for corn 
cob averagely at thermal power of 180 kWth. However, the biomass consumption and thermal 
efficiency is depended much on the biomass gases production load. In case of using dried wood 
chip, the thermal efficiency of the gasification system is 72.49% - 95.19%. While the thermal 
efficiency of the gasification system for corn cob is 70.57% - 89.86%.  

In conclusion of the project, the final seminar has been organized on the 12th October 
2009, at Chaunchom Resort, Khao Kor, Pethchaboon. There were 140 attendants participating in 
the seminar. Also, exhibition on energy technology and biomass application were arranged. The 
demonstration on the pilot biomass gasification at Khao Kor Agro Industry was performed and 
there were a few attendants show their interests to implement this biomass gasification system to 
their business.   
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ตารางท่ี 4.20 ผลการสํารวจ บริษัท ไทยวนาสินธุรับเบอรวูด จํากัด 4-23 

ตารางท่ี 4.21 ผลการสํารวจ บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอร่ี จํากัด 4-24 

ตารางท่ี 4.22 ผลการสํารวจ บริษัท อินทราเซรามิค จํากัด 4-25 

ตารางท่ี 4.23 ผลการสํารวจ โรงงานผลิตเคร่ืองปนดินเผาปากหวยวังนอง 4-26 

ตารางท่ี 4.24 ผลการสํารวจ บริษัท อารทรี จํากัด 4-27 

ตารางท่ี 4.25 ผลการสํารวจ หจก.สยามมัดหม่ี 4-28 

ตารางท่ี 4.26 ผลการสํารวจ โรงงานฟอกยอมเอกชัย 4-29 

ตารางท่ี 4.27 ผลการสํารวจ โรงงานซีเอสพี กระดาษสาเชียงใหม 4-30 

ตารางท่ี 4.28 ผลการสํารวจ โรงงานรวมมิตรการเกษตร 4-30 

ตารางท่ี 4.29 ผลการสํารวจ โรงงานผลิตกอนเช้ือเห็ด สวนเห็ดตระการ 4-31 

ตารางท่ี 4.30 สรุปผลการสํารวจโรงงานขนาดเล็ก สําหรับติดต้ังระบบผลิตความรอนจาก
กาซชีวมวล 

4-33 

ตารางท่ี 5.1 ความสัมพันธของ Nozzle ท่ีเหมาะสมกับ Throat ขนาดตางๆ 5-5 

ตารางท่ี 5.2 สัญลักษณตางๆ แทนขนาดของเตา 5-7 

ตารางท่ี 5.3 แสดงขนาดตางๆ ของเตาแบบ Double Throat 5-10 

ตารางท่ี 6.1 ผลการวัดอัตราการใชเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตกาซชีวมวล 6-12 

ตารางท่ี 6.2 คุณสมบัติของกาซชีวมวลท่ีผลิตได จากการใชถานไมเปนเช้ือเพลิง 6-13 

ตารางท่ี 6.3 คุณสมบัติของกาซชีวมวลท่ีผลิตได จากการใชซังขาวโพดเปนเช้ือเพลิง 6-13 

ตารางท่ี 6.4 ผลการวัดอัตราการใชเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตกาซชีวมวล 6-14 

ตารางท่ี 6.5 รายการและขอมูลอุปกรณไฟฟาท่ีใชในระบบ 6-15 

ตารางท่ี 6.6 ประมาณการใชพลังงานไฟฟาในการผลิตกาซชีวมวลท่ี Full load 6-15 

ตารางท่ี 6.7 ผลการวัดการใชพลังงานไฟฟาในขณะใชงานระบบท่ีความถ่ีมอเตอรตางๆ 6-15 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ 

 
สารบัญตาราง (ตอ) 

              หนา 
ตารางท่ี 6.8 สรุปผลการทดสอบ 6-17 

ตารางท่ี 8.1 รายละเอียดการลงทุน คาบํารุงรักษาและคาดําเนินการใชงาน ระบบผลิตกาซ
ชีวมวล 

8-3 

ตารางท่ี 8.2 ผลตอบแทนการลงทุนของการใชงานระบบฯท่ีกําลังการผลิตติดต้ัง 500 kg/
วัน (100%) 

8-4 

ตารางท่ี 8.3 ผลตอบแทนการลงทุนของการใชงานท่ี 70% ของกําลังการผลิตติดต้ัง 8-5 

ตารางท่ี 8.4 ผลกําไรสุทธิโครงการระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวล ท่ีกําลัง
การผลิตติดต้ัง 500 kg ตอวัน 

8-6 

ตารางท่ี 8.5 ผลกําไรสุทธิโครงการระบบผลิตพลังงานความรอนดวยหมอไอน้ํา (ท่ีมีอยู
เดิม) ท่ีกําลังการผลิตติดต้ัง 1500 kg/วัน 

8-7 

ตารางท่ี 8.6 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน และ มาตรการแกไขผลกระทบ 8.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฌ 

 
สารบัญรูป 

               หนา 
รูปท่ี 2.1 ตัวอยางแหลงขอมูลระบบผลิตพลังงานความรอนจากกาซเช้ือเพลิงชีวมวล 2-3 

รูปท่ี 3.1 ลักษณะเตาผลิตกาซชีวมวลแบบกาซไหลขึ้น 3-6 

รูปท่ี 3.2 ลักษณะเตาผลิตกาซชีวมวลแบบกาซไหลลง 3-7 

รูปท่ี 3.3 ลักษณะเตาผลิตกาซชีวมวลแบบกาซไหลตามขวาง 3-7 

รูปท่ี 3.4 ลักษณะเตาผลิตกาซชีวมวลระบบฟลูอิดไดซเบด 3-8 

รูปท่ี 3.5 เตาผลิตกาซชีวมวลแบบแขวนลอย (suspended) 3-9 

รูปท่ี 3.6 ระบบผลิตไฟฟาจากกาซเช้ือเพลิงชีวมวลในเคร่ืองยนตสันดาปภายใน ขนาด 75 
kWe 

3-10 

รูปท่ี 3.7 โรงไฟฟา Verbena-Austrian Hydro power เมือง Zelyweg 3-12 

รูปท่ี 3.8 ระบบ FICFB 3-13 

รูปท่ี 4.1 หนาเว็บเพจคนหาขอมูลโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 4-4 

รูปท่ี 4.2 ตัวอยางผลการสืบคนขอมูลโรงงาน 4-5 

รูปท่ี 4.3 การสํารวจโรงงานสหกรณการเกษตรเพื่อลูกคา ธกส.ศรีสะเกษจํากดั 4-12 

รูปท่ี 4.4 การสํารวจโรงอบลําไยสหกรณการเกษตรภาคเหนือ จํากดั 4-13 

รูปท่ี 4.5 การสํารวจโรงอบลําไย นายอรรนพ ดวงติบ๊ 4-14 

รูปท่ี 4.6 การสํารวจโรงกวยเต๋ียวพานทอง 4-15 

รูปท่ี 4.7 การสํารวจโรงงานฟรุตเทค 4-16 

รูปท่ี 4.8 การสํารวจบริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด 4-17 

รูปท่ี 4.9 การสํารวจโรงหลอดีหนึ่ง 4-18 

รูปท่ี 4.10 การสํารวจโรงหลอนิรันดร 4-19 

รูปท่ี 4.11 การสํารวจโรงงานทองเหลืองบานปะอาว 4-20 

 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ญ 

 
สารบัญรูป (ตอ) 

               หนา 
รูปท่ี 4.12 การสํารวจโรงงานไม ปางไม 4-21 

รูปท่ี 4.13 การสํารวจโรงงานไม บูรณาพากรุป 4-23 

รูปท่ี 4.14 การสํารวจโรงงานไม ไทยวนาสินธุรับเบอรวูด 4-24 

รูปท่ี 4.15 การสํารวจโรงงานเซรามิก อิมพีเรียลพอตเทอร่ี 4-25 

รูปท่ี 4.16 การสํารวจโรงงานเซรามิก อินทราเซรามิค 4-26 

รูปท่ี 4.17 การสํารวจโรงงานเคร่ืองปนดินเผา ปากหวยวังนอง 4-27 

รูปท่ี 4.18 บริษัท อารทรี จํากัด 4-28 

รูปท่ี 4.19 การสํารวจโรงงานสยามมัดหม่ี 4-28 

รูปท่ี 4.20 การสํารวจโรงฟอกยอมเอกชัย 4-29 

รูปท่ี 4.21 การสํารวจโรงงานผลิตกระดาษสา ซีเอสพีกระดาษสาเชียงใหม 4-30 

รูปท่ี 4.22 การสํารวจโรงงานผลิตปุย รวมมิตรการเกษตร 4-31 

รูปท่ี 4.23 การสํารวจโรงงานผลิตกอนเชื้อเห็ด สวนเห็ดตระการ 4-32 

รูปท่ี 5.1 ความสัมพันธของระยะของระนาบ Nozzle จาก Throat ท่ีเล็กท่ีสุดของเตากับ
ขนาดของ Throat ขนาดตางๆ 

5-3 

รูปท่ี 5.2 แสดงจํานวน Nozzle ของเตาท่ีเหมาะสมกบั Throat ขนาดตางๆ 5-4 

รูปท่ี 5.3 แสดงความสัมพันธของขนาด Combustion zone และเสนวงสัมผัสปลาย Nozzle 5-4 

รูปท่ี 5.4 แสดงการจําแนกเตาผลิตกาซแบบ Downdraft gasifier ตามแบบของ Venselaar 5-6 

รูปท่ี 5.5 สวนประกอบตางๆ ภายในเตา 5-8 

รูปท่ี 5.6 ขนาดตางๆ ของระบบภายในเตา 5-11 

รูปท่ี 5.7 Diagram ระบบผลิตพลังงานดวยกาซชีวมวล 5-11 

รูปท่ี 5.8 แสดงระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลตามผลการออกแบบ 5-12 

รูปท่ี 6.1 งานกอสรางโรงเรือนสําหรับติดต้ังระบบผลิตกาซชีวมวล 6-3 

รูปท่ี 6.2 โรงเรือนสําหรับจัดเก็บเช้ือเพลิง 6-3 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฎ 

 
สารบัญรูป (ตอ) 

               หนา 

รูปท่ี 6.3 การเคล่ือนยายเตาเขาติดต้ังในโรงเรือน 6-4 

รูปท่ี 6.4 การติดต้ังระบบทําความสะอาดกาซชีวมวล 6-4 

รูปท่ี 6.5 ระบบผลิตกาซชีวมวลท่ีไดรับการติดต้ังเรียบรอย 6-5 

รูปท่ี 6.6 การติดต้ังระบบลําเลียงเช้ือเพลิง 6-5 

รูปท่ี 6.7 การทดสอบการทํางานของระบบลําเลียงเช้ือเพลิง 6-6 

รูปท่ี 6.8 แผนภาพการปรับปรุงระบบผลิตความรอนใหใชกับงานอบแหง 6-6 

รูปท่ี 6.9 ภาพลักษณะการติดต้ังชุดแลกเปล่ียนความรอน 6-8 

รูปท่ี 6.10 ลักษณะการเดนิทอน้ํารอนและการหุมฉนวน 6-8 

รูปท่ี 6.11 ถังพักน้ํารอน 6-9 

รูปท่ี 6.12 ปมสงน้ํารอน 6-9 

รูปท่ี 6.13 การทดสอบจดุเตา 6-11 

รูปท่ี 6.14 การทดลองเผากาซท่ีไดจากระบบฯ 6-11 

รูปท่ี 6.15 แสดงอุปกรณในการวัดอุณหภูมิและการติดต้ัง 6-18 

รูปท่ี 6.16 แสดงเคร่ืองมือวัดอัตราการไหลของอากาศและการวัด 6-18 

รูปท่ี 6.17 แสดงการวดัพลังงานไฟฟา 6-19 

รูปท่ี 6.18 ช่ังน้ําหนกัเช้ือเพลิงท่ีใช 6-19 

รูปท่ี 6.19 เติมเช้ือเพลิง 6-20 

รูปท่ี 6.20 ปมน้ําหลอเยน็ 6-20 

รูปท่ี 6.21 พัดลมดูดอากาศ 6-21 

รูปท่ี 6.22 การจุดไฟท่ีชองจุดไฟ 6-21 

รูปท่ี 6.23 วาลวเปดอากาศเขาหัวฉีด 6-22 

รูปท่ี 6.24 ลักษณะของเปลวไฟจากหวัเผาทดสอบ 6-22 

 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฏ 

 
สารบัญรูป (ตอ) 

               หนา 

รูปท่ี 6.25 ลักษณะเปลวไฟท่ีใชในการผลิตน้ํารอน 6-23 

รูปท่ี 6.26 การนําความรอนท่ีไดไปใชในการลวกผลิตภัณฑ 6-24 

รูปท่ี 6.27 การนําความรอนท่ีไดไปอบแหงใบมะกรูด 6-24 

รูปท่ี 7.1 ไวนิลระบบผลิตกาซชีวมวลและการใชงาน 7-5 

รูปท่ี 7.2 แผนพับและเอกสารประกอบการบรรยาย 7-5 

รูปท่ี 7.3 บรรยากาศการลงทะเบียนเขารวมสัมมนา 7-6 

รูปท่ี 7.4 นายรังสรรค สโรชวิกสิต กลาวรายงานความเปนมาโครงการฯ 7-6 

รูปท่ี 7.5 นายจิรายุทธ  วัจนรัตน  รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ  กลาวเปดงาน 7-6 

รูปท่ี 7.6 บรรยากาศการบรรยายในชวงเชา 7-7 

รูปท่ี 7.7 บรรยากาศการชมนิทรรศการเกี่ยวกับกาซชีวมวลและพลังงานทดแทน 7-8 

รูปท่ี 7.8 บรรยากาศการชมกระบวนการผลิตของโรงงาน 7-8 

รูปท่ี 7.9 บรรยากาศการเยี่ยมชมการทํางานของระบบผลิตกาซชีวมวล 7-9 

 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1-1 

 

บทท่ี 1  
หลักการ เหตุผล และ ขอบเขตการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1-2 

 
 

บทท่ี 1 

หลักการ เหตุผล และ ขอบเขตการดาํเนินการ 

 
1.1 บทนํา 

จากการสํารวจขอมูลการใชพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย  พบวา
โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญใชเช้ือเพลิงฟอสซิลเปนเช้ือเพลิงหลักในกระบวนการผลิต  โดยมีการ
ใชเช้ือเพลิงคิดเปนคาพลังงานเทากับ 13,272 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือรอยละ 56 ของการใช
พลังงานท้ังประเทศ  อยางไรก็ตามในปจจุบันเช้ือเพลิงฟอสซิลมีราคาเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง อัน
เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก  ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมท่ีนํามาใชผลิตเปนพลังงานในรูปแบบ
ตางๆ ท้ังดานพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนสูงตองรับภาระคาจายดานเช้ือเพลิงข้ึน ดังนั้น
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไมมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือปรับเปล่ียนรูปแบบการใชเช้ือเพลิง มี
ตนทุนการผลิตสูงข้ึนจนอาจไมสามารถแขงขันดานการตลาดในระดับประเทศ และระดับโลกได 

จากการศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ท่ีผานมา
พบวา  แนวทางหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลสําหรับใชในโรงงานอุตสาหกรรม  คือ 
เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวมวล (Gasification) โดยใชชีวมวลหรือเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
เปนวัตถุดิบ  ภายหลังจากการทําปฏิกิริยาจะไดกาซท่ีมีคาความรอนสูง  เหมาะสมตอการใชทดแทน
เช้ือเพลิงฟอสซิล  สามารถนําไปใชเพื่อผลิตพลังงานความรอนในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมไดโดยทําการปรับแตงอุปกรณเพียงเล็กนอย  อยางไรก็ตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็กมีรูปแบบการใชพลังงานท่ีแตกตางกันหลากหลายแบบ  ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองทําการศึกษา  
ออกแบบระบบผลิตพลังงานความรอนจากกาซชีวมวลท่ีเหมาะสม  เพื่อชวยลดตนทุนคาใชจายดาน
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบกิจการหรือแขงขัน
ดานการตลาด  อีกท้ังยังเปนการชวยลดการนําเขาเช้ือเพลิงฟอสซิลจากตางประเทศ 

 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษา  จัดทําตนแบบระบบผลิตกาซชีวมวลสําหรับผลิตพลังงานความรอนท่ี
มีความเหมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  พรอมท้ังดําเนินการสาธิตการผลิตพลังงาน
ความรอนเพ่ือใชในโรงงานอุตสาหกรรม  ประเมินความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ  การเงินการ
ลงทุน  และผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของระบบ 
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2. เพื่อกําหนดแผนกลยุทธ  และมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการผลิต
และการใชพลังงานความรอนจากกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

 
1.3 ขอมูลเก่ียวกับภารกิจ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดดําเนินโครงการพัฒนาเตาเผาใช
กาซชีวมวลในอุตสาหกรรมเซรามิก  ในป 2549 โดยไดดําเนินการศึกษา  ออกแบบระบบผลิตกาซ
ชีวมวล  พรอมท้ังติดต้ังและทดสอบจายเช้ือเพลิงกาซชีวมวลรวมกับกาซหุงตม (กาซแอลพีจี) ผล
การศึกษาโครงการสามารถสรุปไดวา  ระบบผลิตกาซชีวมวลดังกลาวสามารถทดแทนการใชกาซ
แอลพีจีในการอบเซรามิกไดรอยละ 53  แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวาระบบผลิตกาซชีวมวล
ไมมีความเหมาะสมสําหรับการอบเซรามิก  เนื่องจากคุณสมบัติของกาซชีวมวลท่ีแตกตางจากกาซ
แอลพีจีจะสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ  อยางไรก็ตามจากการรวบรวมขอมูลของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  พบวายังมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเปนจํานวนมากท่ีมี
ความสนใจใชชีวมวลทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีใชอยูเดิม  แตเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมมีขนาด
เล็ก  มีการใชพลังงานไมสูงนัก  จึงไมมีความคุมคาในการลงทุนปรับปรุงระบบผลิตพลังงานเดิมให
เปนระบบผลิตพลังงานขนาดใหญ  เชน  ระบบผลิตพลังงานความรอนรวม (Cogeneration)  จาก
ปญหาดังกลาว  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานพิจารณาแลวเห็นวา  ระบบผลิต
กาซชีวมวลเพื่อใชผลิตพลังงานความรอน  เปนระบบขนาดเล็ก  มีมูลคาการลงทุนไมสูงมาก  
เหมาะสมท่ีจะทําการศึกษาและสาธิตการผลิตกาซชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความรอนทดแทน
เช้ือเพลิงฟอสซิล  รวมท้ังศึกษาแนวทางการสงเสริมใหมีการใชงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็กท่ีมีการใชพลังงานความรอน 

ภารกิจหลักในโครงการจะเปนการศึกษาและจัดทําตนแบบระบบผลิตกาซชีวมวลเพ่ือ
ผลิตพลังงานความรอนในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  โดยทําการปรับปรุงระบบผลิตพลังงาน
เดิมใหสามารถใชกาซชีวมวลเปนเช้ือเพลิงทดแทน  หรือเช้ือเพลิงเสริมรวมกับเช้ือเพลิงฟอสซิล  
พรอมท้ังทดสอบเดินระบบและปรับปรุงใหสามารถใชงานได  และดําเนินการศึกษาความเหมาะสม
ดานเศรษฐกิจ  การเงินการลงทุน  และผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ  
พรอมท้ังเสนอแนะกลยุทธและมาตรการในการสงเสริมใหมีการใชงานระบบฯ อยางแพรหลาย 
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1.4 ขอบเขตการดาํเนินงาน 
1.4.1 ศึกษา  รวบรวมขอมูล  ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการใชกาซชีวมวลในการผลิต

พลังงานความรอน  ท้ังในประเทศและตางประเทศ  รวมท้ังวิเคราะหการลงทุนระบบผลิตกาซชีว
มวลเพื่อใชผลิตพลังงานความรอนในโรงงานอุตสาหกรรม 

1.4.2 คัดเลือกกลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพสูง จากกลุมโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กท่ัวประเทศ  เพื่อใชประกอบการคัดเลือกโรงงานเปาหมายในการสงเสริมระบบผลิตกาซ
ชีวมวลเพื่อใชในการผลิตพลังงานความรอน  ไมนอยกวา 7 กลุมโรงงานอุตสาหกรรม 

1.4.3 คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมท่ีสุด จํานวน 1 
โรงงานจากกลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดคัดเลือกในขอ 1.4.2 เพื่อเปนโรงงานเปาหมายใน
การศึกษาและจัดทําตนแบบระบบผลิตกาซชีวมวลเพื่อใชในการผลิตพลังงานความรอน และเสนอ
ขอความเห็นชอบตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยใชเกณฑการพจิารณา
อยางนอยตอไปน้ี 

1) ปริมาณความตองการใชพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม 
2) ปริมาณชีวมวลท่ีมีอยูในโรงงาน  หรือบริเวณใกลเคียง 
3) ความพรอมของโรงงานในการสนับสนุนโครงการฯ  ความรวมมือในการ

ติดต้ัง  การดูแลรักษา  และการสาธิตระบบฯ รวมท้ังการยินยอมใหเขาชมระบบตนแบบ ภายหลัง
เสร็จส้ินโครงการ 

1.4.4 ดําเนินการศึกษา ออกแบบ และจัดทําตนแบบระบบผลิตกาซชีวมวลท่ีเหมาะสมกับ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีคัดเลือกในขอ 1.4.3 และนําเสนอรางตนแบบระบบฯ ใหกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน พิจารณาและเห็นชอบ 

1.4.5 ดําเนินการติดต้ังระบบฯ ในพื้นท่ีโรงงานท่ีคัดเลือกในขอ 1.4.3 พรอมท้ังปรับปรุง
ระบบผลิตพลังงานความรอนเดิมของโรงงานอุตสาหกรรม ใหสามารถใชกาซชีวมวลเปนเช้ือเพลิง
ทดแทน หรือเปนเช้ือเพลิงผสมกับเช้ือเพลิงฟอสซิล 

1.4.6 ทดสอบเดินระบบผลิตกาซชีวมวล  และจายกาซชีวมวลใหกับระบบผลิตพลังงาน
ความรอนของโรงงานอุตสาหกรรม  เปนเวลาไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง  พรอมท้ังเก็บรวบรวม  และ
วิเคราะหขอมูลอยางนอยตอไปนี้ 

1) คุณสมบัติของกาซชีวมวลท่ีผลิตได 
2) อัตราการใชเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตกาซชีวมวล 
3) อัตราการใชกาซชีวมวลทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล 

1.4.7 ศึกษา  วเิคราะห  และสรุปผลโครงการ ดังนี้ 
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1) ศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ การเงิน  การลงทุน
ระบบผลิตกาซชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความรอน 

2) ศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน ท่ีเกิดจากการพฒันา
โครงการ  และเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

1.4.8 จัดทําแผนกลยุทธและเสนอแนะมาตรการ ในการสงเสริมการผลิตช้ินสวนอุปกรณ  
เคร่ืองจักร  ภายในประเทศ  ของอุปกรณระบบผลิตกาซชีวมวลสําหรับการผลิตพลังงานความรอน  
รวมท้ังมาตรการท่ีภาครัฐจะตองสงเสริม ใหมีการใชงานระบบผลิตกาซชีวมวลสําหรับการผลิต
พลังงานความรอน 

1.4.9 จัดสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาโครงการใหกับผูท่ีสนใจ ท้ังภาครัฐและเอกชน เปน
จํานวน ไมนอยกวา 100 คน 

1.4.10 จัดทํารายงานผลการศึกษา 
 
1.5 ระยะเวลาดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินงาน 10 เดอืน นับต้ังแตลงนามในสัญญาวาจาง 
 
1.6 งานท่ีตองสงมอบ 

1.6.1 รายงานเบ้ืองตน จํานวน 10 ชุด และในรูป CD จํานวน 10 ชุด สงภายใน 1 เดือน 
นับจากวันลงนามในสัญญาวาจาง โดยแสดงแนวคิด แผนการดําเนินงาน วิธีการ ข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน 

1.6.2 รายงานความกาวหนาฉบับท่ี 1 จํานวน 10 ชุด และในรูป CD จํานวน 10 ชุด สง
ภายใน 2 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาวาจาง โดยครอบคลุมขอบเขตการดําเนินงานตาม
รายละเอียดขอ 1.4.1 ถึงขอ 1.4.2 

1.6.3 รายงานความกาวหนาฉบับท่ี 2 จํานวน 10 ชุด และในรูป CD จํานวน 10 ชุด สง
ภายใน 4 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาวาจาง โดยครอบคลุมขอบเขตการดําเนินงานตาม
รายละเอียดขอ 1.4.3 ถึงขอ 1.4.4 

1.6.4 รายงานความกาวหนาฉบับท่ี 3 จํานวน 10 ชุด และในรูป CD จํานวน 10 ชุด สง
ภายใน 6 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาวาจาง โดยครอบคลุมขอบเขตการดําเนินงานตาม
รายละเอียดขอ 1.4.5 ถึงขอ 1.4.6 

1.6.5 รางรายงานฉบับสุดทาย (Draft Final Report) สําหรับการศึกษาจํานวน 10 ชุด 
และในรูป CD จํานวน 1 ชุด สงภายใน 8 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาวาจาง โดยใหเสนอผล
การศึกษาท้ังหมดต้ังแตขอ 1.4.1 ถึงขอ 1.4.8 
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1.6.6 รายงานฉบับสุดทาย (Final Report) ครอบคลุมผลการศึกษาทั้งหมดต้ังแตขอ 
1.4.1 ถึงขอ 1.4.9 ประกอบดวยเอกสารตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) รายงานหลัก 30 ชุด 
2) รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร ฉบับภาษาไทย 20 ชุด ฉบับภาษาอังกฤษ 

20 ชุด 
3) CD-ROM ของรายงานผลการศึกษาท้ังหมด 100 ชุด 
4) แผนพับประชาสัมพันธโครงการฯ ส่ีสี  ขนาด A4 จํานวน 1,000 ชุด 
5) คูมือการใชงานและบํารุงรักษาระบบฯ ในรูปเอกสาร จํานวน 20 ชุด และ

ในรูป CD จํานวน 20 ชุด 
6) โปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ ส่ีสี ขนาด 17x23 นิ้ว จํานวน 500 ชุด 
7) แผนแสดงนิทรรศการแบบมวนเก็บได (Roll Up) ส่ีสี ขนาด 80 x 200 

เซนติเมตร พรอมกรอบและขาตั้งอลูมิเนียมอยางหนา  จํานวน 4 ชุด 

ท่ีปรึกษาตองนําสงเอกสารทั้งหมด ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ภายในระยะเวลา 10 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาวาจาง   

1.6.7 รายงานความกาวหนารายเดือน ในรูปเอกสารจํานวน 10 ชุด ใหสงเปนประจําทุก
เดือน ยกเวนเดือนท่ีมีการสงรายงานความกาวหนา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมผลการดําเนินงานในรอบ
เดือนท่ีผานมา ปญหา อุปสรรค การแกไขและผลการแกไข  และเสนอแผนการดําเนินการในรอบ
เดือนถัดไป 
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บทท่ี 2 
แนวคิด และวิธีการดําเนินงาน 
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บทท่ี 2  

แนวคิด และวธีิการการดําเนนิงาน 

 
2.1 แนวคิดและวิธีการดําเนินงาน 

ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ท่ีปรึกษาไดแบงการทํางาน
เปน 6 กลุมงานใหญๆ ดังตอไปนี้ 

1. งานดานศึกษา รวบรวมขอมูล ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการใชกาซชีวมวลใน
การผลิตพลังงานความรอน ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังวิเคราะหการลงทุนระบบผลิต
กาซชีวมวลเพื่อใชผลิตพลังงานความรอนในโรงงานอุตสาหกรรม 

2. งานดานการสํารวจ รวบรวมขอมูล จากกลุมโรงงานจํานวน 7 กลุมโรงงาน เพื่อใช
คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมท่ีสุด 

3. งานดานการศึกษา ออกแบบ และจัดสรางระบบฯ ใหเหมาะสมกับโรงงานท่ีไดรับ
การคัดเลือก 

4. งานดานการประสานงาน ติดต้ังระบบ และจัดเตรียมเช้ือเพลิงในการทดสอบ 
5. งานดานทดสอบ และวิเคราะหประเมินคาตางๆของระบบ 
6. งานดานการจัดการประชุมสัมมนา 

 
2.1.1 งานดานศึกษา รวบรวมขอมูล ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใชกาซชีวมวลในการผลิต

พลังงานความรอน ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังวิเคราะหการลงทุนระบบผลิต
กาซชีวมวลเพื่อใชผลิตพลังงานความรอนในโรงงานอุตสาหกรรม 

กลุมงานนี้ท่ีปรึกษาจะดําเนินการ ศึกษาขอมูลดานการใชพลังงานความรอนท่ีผลิตจาก
กาซเช้ือเพลิงชีวมวล โดยเนนการศึกษา ดังนี้ 

- ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมจากบทความวิชาการ วารสารวิชาการ และ web site เกี่ยวกับ
การวิจัย หรือโครงการดานพลังงานทดแทน ดังตัวอยางในรูปท่ี 2.1 
- เปรียบเทียบระบบท่ีสามารถผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีเหมาะสมกับการนํามาใชใน
ประเทศไทย 
- วิเคราะหการลงทุนระบบผลิตพลังงานความรอน ท่ีมีความเหมาะสมในการออกแบบและ
ติดต้ังทดสอบ 
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รูปท่ี 2.1 ตัวอยางแหลงขอมูลระบบผลิตพลังงานความรอนจากกาซเช้ือเพลิงชีวมวล 
 

2.1.2 งานดานการสํารวจ รวบรวมขอมูล จากกลุมโรงงานจํานวน 7 กลุมโรงงาน เพื่อใชคัดเลือก
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมท่ีสุด   

หลังจากทําการศึกษารวบรวมขอมูลเสร็จส้ินแลว ท่ีปรึกษาจะทําการสํารวจโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีมีการใชพลังงานความรอนในระดับท่ีเหมาะสมกับการดําเนินโครงการ 
จํานวน7 กลุมโรงงาน  โดยเนนคัดเลือกโรงงานท่ีมีการใชพลังงานดานการอบแหง การใชพลังงาน
ความรอนในกระบวนการผลิตหรือดานอ่ืนท่ีไมใชการผลิตกระแสไฟฟา โดยโรงงานที่เปน
กลุมเปาหมายจํานวน 7 แหง (กลุม) โดยทําการสํารวจโรงงานขนาดเล็กจํานวน 3 โรงงานตอ 1กลุม 
โดยจากการแบงกลุมของ การศึกษาการใชไมและเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย [1] ไดแบงกลุมโรงงานออกเปน 7 กลุมดังนี้ 
 

1) กลุมโรงงานผลิตภัณฑทางการเกษตร 
โรงงานอุตสาหกรรมกลุมนี้  ไดแก  โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลผลิต

เกษตรกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผัก พืชหรือผลไม 
โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หัวพืช เปนตน เชน  โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงาน
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แปรรูปผลไม โรงงานผลิตยางแผนรมควัน โรงงานนํ้าตาล เปนตน โดยโรงงานกลุมนี้สวนใหญมี
การใชพลังงานความรอนในกระบวนการผลิตหลักๆ 

2) กลุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
โรงงานอุตสาหกรรมในกลุมนี้ไดแก โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง 

โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ออย บีช หญาหวานหรือพืชอ่ืนท่ีใหความหวาน โรงงานท่ี
ประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน โรงงานท่ีประกอบกิจการ
เกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือประกอบอาหาร และโรงงานอ่ืนๆ ท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร ตัวอยาง
โรงงานในอุตสาหกรรมอาหารไดแกโรงงานเบเกอร่ี โรงงานผลิตภัณฑเนื้อปลา โรงงานลูกช้ิน 
โรงงานเสนบะหม่ี เปนตน โดยกลุมนี้สวนใหญจะใชพลังงานความรอนในกระบวนการผลิต 

3)  กลุมอุตสาหกรรมโลหะ 
โรงงานในกลุมอุตสาหกรรมนี้ คือ โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม 

หลอ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ โรงงานตีเหล็ก โรงหลอโลหะ เปนตน 
4) กลุมโรงงานอุตสาหกรรมไม 
โรงงานในกลุมอุตสาหกรรมนี้ไดแก โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม ถนอมไมหรือ

อบไม โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ตัวอยางโรงงานในอุตสาหกรรมไม เชน โรงงานผลิตไมอัด โรงงาน
แปรรูปหนอไม โรงงานอบไมแปรรูป เปนตน ตัวอยาง 

5) กลุมโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหมืองแร 
โรงงานอุตสาหกรรมในกลุมนี้ ไดแก โรงงานผลิตภัณฑ โรงงานผลิตกระเบื้อง 

โรงงานเซรามิกส เปนตน  
6) กลุมโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
โรงงานอุตสาหกรรมในกลุมนี้ไดแก โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ ดายหรือ

เสนใย โรงถักผา ผาลูกไม หรือเคร่ืองนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี หรือแตงสําเร็จผา 
หรือเคร่ืองนุงหมท่ีถักดวยดายและเสนใย โรงงานผลิตเส่ือหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให
เปนปุย โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห ตัวอยางโรงงานในอุตสาหกรรมประเภทน้ี
ไดแก โรงงานอบไหม โรงงานฟอกยอมสีผา เปนตน ซ่ึงมักจะใชความรอนในรูปไอน้ําในการอบ
ผลิตภัณฑ  

7) กลุมโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
โรงงานในกลุมนี้มีหลากหลาย แตไมสามารถจัดเขากลุมใดกลุมหนึ่งได เชน โรงงาน

ประกอบกิจการผลิต ซอม หลอดอกยางสําหรับยานพาหนะ โรงงานผลิตปุย โรงฆาสัตว  เปนตน  
โดยในแตละโรงงานจะตองมีคุณสมบัติพื้นฐานคือ 1) ตองมีแหลงเช้ือเพลิงชีวมวล  2)

ตองมีการใชพลังงานความรอนท่ีเหมาะสมกับการติดต้ังและสาธิตระบบ  3) มีชางเทคนิค หรือบุคลา
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การที่มีความรูดานชางเพ่ือการดูแลระบบในอนาคต  4) มีพื้นท่ีในการติดต้ังระบบ ท้ังนี้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม และการคํานวณเบ้ืองตนพบวาขนาดของระบบท่ีเหมาะสมในการ ดําเนิน
โครงการติดต้ัง ทดสอบและสาธิต ควรจะมีขนาดประมาณ 80 -120 kWth ซ่ึงถาสมมุติใชไมเปน
เช้ือเพลิง กับระบบเตาผลิตกาซเช้ือเพลิงชีมวลแบบ Downdraft gasifies ชนิด Double throat ท่ี
ช่ัวโมงการทํางาน 10 ช่ัวโมงตอวันจะใชเช้ือเพลิงไมประมาณวันละ 260 กิโลกรัมตอวัน  
 
โดยแนวคิดแบบสํารวจใชคะแนนโรงงานท่ีมีความเหมาะสมดังตอไปนี้ 
ตารางท่ี 2.1 ตัวอยางแบบเกณฑการใหคะแนนเพื่อคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อเขา
รวมโครงการฯ 
ลําดับ
ท่ี 

เกณฑการใหคะแนน 5 3 1 
คาถวง
นํ้าหนัก 

คะแนน 

1 ปริมาณเช้ือเพลิง  มากกวา 300 
กิโลกรัมตอวัน 

200-300 กิโลกรัม
ตอวัน 

นอยกวา 200 
กิโลกรัมตอวัน 

0.2  

2 ชนิดเช้ือเพลิงที่ใช กาซ LGP/NGV นํ้ามัน ชีวมวลแบบเผา
ตรง 

0.2  

3 ปริมาณการใช
พลังงานความรอน 

80 – 100 kW นอยกวา 80 kW มากกวา 100 
kW 

0.2  

4 ความพรอม และ
ความรวมมือ 

-มีชางเทคนิคที่
มีความรู ใน
จํานวนที่
เพียงพอ 

-มีชางเทคนิคที่มี
ความรูแตไม
เพียงพอ 

-ไมมีชางเทคนิค
ที่มีความรู  

0.2  

5 สถานที่ในการติดต้ัง  - มีพ้ืนที่
เหมาะสมใน
การติดต้ังระบบ 
- ระยะทางไม
ไกลจากถนน
หลักมากเกินไป 

- มีพ้ืนที่เหมาะสม
ในการติดต้ัง
ระบบ 
- ไกลจากถนน
หลักมากเกินไป 

 

- ไมมีพ้ืนที่
เหมาะสมใน
การติดต้ังระบบ 
 

0.2  

คะแนนรวม 1.0  
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2.1.3 งานดานการศึกษา ออกแบบ และจัดสรางระบบฯ ใหเหมาะสมกับโรงงานที่ไดรับการ
คัดเลือก 

เม่ือข้ันตอนในการคัดเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสม และผานความเห็นชอบจาก พพ. แลวเสร็จ  
ท่ีปรึกษาจะเขาไปประสานงาน เพื่อเก็บขอมูลเพื่อประกอบการออกแบบ หลังจากนั้นนําขอมูลท่ี
ไดมาทําการออกแบบ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) นําผลการออกแบบ มาทํา Shop drawing เพื่อนําเสนอตอกรมฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบ ท้ังนี้ในดานการออกแบบนั้น ท่ีปรึกษาจะดําเนินการออกแบบเตาผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวล
ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับการคัดเลือก โดยสอดคลองกับท้ังปริมาณการใช
พลังงานความรอน เวลาในการใชพลังงานใน 1 วัน และปริมาณเช้ือเพลิง เปนตน โดยใชเตาผลิตกาซ
เช้ือเพลิงชีวมวลแบบไหลลง Downdraft Gasification แบบ Double Throat ซ่ึงเปนเตาท่ีใชงานงาย
เหมาะกับงานขนาดเล็ก โดยรายละเอียดการออกแบบ รวมถึงตัวอยางการออกแบบระบบฯ เบ้ืองตน
มีรายละเอียดในบทท่ี 3 ท้ังนี้เม่ือทําการคํานวณออกแบบเสร็จส้ินแลว ท่ีปรึกษาจะดําเนินการจัดทํา
รายการคํานวณ และแบบ Shop Drawing นําเสนอตอ พพ. เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดสราง
ตอไป 

2) ทําการจัดสรางระบบตามแบบท่ีไดออกแบบไว หลังจากแบบและรายการคํานวณ 
ระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวลผานความเห็นชอบจาก พพ. แลวท่ีปรึกษาจะดําเนินการวาจาง 
บริษัทเอกชนท่ีมีความชํานาญในการสรางเคร่ืองจักร หรืองานโลหะแผน ใหดําเนินการจัดสราง
ระบบฯ ใหตรงตามแบบเบ้ืองตนโดยประณีต ภายใตการควบคุมอยางละเอียดของท่ีปรึกษา 

3) ทดสอบและปรับปรุงระบบเบ้ืองตนภายหลังจากจัดสรางระบบแลวเสร็จ 
 
2.1.4 งานดานการประสานงาน ติดตั้งระบบ และจัดเตรียมเชื้อเพลิงในการทดสอบ 

เม่ือดําเนินงานออกแบบ และจัดสรางระบบฯเสร็จส้ินแลว แลวท่ีปรึกษาจะดําเนนิงาน
ประสานงาน เพื่อขนยายระบบเขาไปประกอบและติดต้ัง ณ พื้นท่ีโครงการฯ โดยข้ันตอนการในการ
ติดต้ังมีดังนี ้

1) ดําเนินการติดต้ัง ระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวล ระบบทําความสะอาดกาซ รวมท้ัง
อุปกรณตรวจวัดท้ังหมด ติดตามการทดสอบการทํางาน ของอุปกรณ/ช้ินสวนท่ีเคล่ือนไหวตัวเปลา 
ท้ังหมด เชน มอเตอร ตลับลูกปน ฯลฯ เพื่อดูการส่ันสะเทือน การติดขัด ความรอน เสียง ท่ีเกิดข้ึนใน
อุปกรณ อยางนอย 4 ชม. จนสามารถทํางานไดอยางปกติ 

2) จัดเตรียมเช้ือเพลิงท่ีจะใชในการทดสอบระบบเบ้ืองตน ใหมีปริมาณท่ีเพียงพอและ
มีความเหมาะสมกับระบบ 

3) วางแผนการเช่ือมตอระบบเขากับระบบผลิตความรอน  
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2.1.5 งานดานทดสอบ และวิเคราะหประเมินคาตางๆของระบบ 
หลังจากทําการติดต้ังและทดสอบเดินระบบเบ้ืองตนเสร็จส้ินแลว ท่ีปรึกษาจะทําการ

ทดสอบระบบท้ังหมด เพื่อประเมินผลการทํางานของระบบโดยมีรายระเอียดดังนี้ 
1) ทําการทดสอบระบบในระยะท่ี 1 เปนเวลา 30 ช่ัวโมง โดยใชหัวเผาทดสอบ

ภายนอก พรอมท้ังทําการตรวจวัดเพื่อคํานวณหาคาดังตอไปนี ้
- อัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงชีวมวล 
- สภาวะ Load ของระบบในแตละชวงเวลา 
- ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ 
- ประสิทธิภาพเชิงความรอน ของระบบฯ 

2) การทดสอบระบบในระยะท่ี 2 โดยทดลองใชกับระบบผลิตพลังงานความรอนของ
โรงงาน เปนเวลา 100 ช่ัวโมง พรอมท้ังทําการตรวจวัดเพื่อคํานวณหาคาตางๆ เชนเดียวกับการ
ทดสอบระยะท่ี 1 และ ตรวจวัดเพิ่มเติม คาการใชพลังงานของอุปกรณ ตางๆ ภายในระบบผลิตกาซ
เชื้อเพลิงชีวมวล และระบบทําความสะอาดกาซ เพื่อ หา Energy consumption ตอ การผลิต พลังงาน 
1 kWth 

3) วิเคราะหหาความเหมาะสม นําขอมูลท่ีไดจาก การทดสอบเดินระบบในระยะท่ี 1 
และระยะท่ี 2 ประกอบกับการเก็บขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ เพื่อวิเคราะหหาความเหมาะสมของ
โครงการในดานตางๆดังนี้ 

ดานเทคนิค โดยประกอบดวยขอมูลในหลายๆดานของระบบผลิตพลังงานของ
โครงการฯ ไดแก  

- คาประสิทธิภาพเชิงกลโดยรวมของระบบ เปรียบเทียบกบัระบบอ่ืนๆ 
- อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง เปรียบเทียบกับระบบอ่ืนๆ 
- ความเหมาะสมของเทคโนโลยีกับบุคลากรดานเทคนิค 
- วิเคราะหเปรียบเทียบขอดีขอดอยของระบบ และเสนอแนวทางการพฒันาระบบ 

ดานสังคม  ไดแก 
- ผลกระทบตอชุนชน 
- ความรวมมือของชุมชน ทัศนะคติของคนในชุมชนท่ีมีตอโครงการ 

ดานเศรษฐกิจการเงนิ และการลงทุน  ไดแก 
- มูลคาการลงทุนของระบบ และระยะเวลาคืนทุน 
- เปรียบเทียบมูลคาราคาพลังงาน กับการใชเช้ือเพลิงจากระบบ 
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ผลกระทบส่ิงแวดลอม ศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนและเสนอมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยมีแนวทางในการดําเนนิการดังนี ้

- ประเมินมลภาวะดานตางๆเชน เสียง ความรอน ฝุนละออง เปนตน 
- นําขอมูลจากการประเมินผลกระทบของโครงการตอแนวทางแกไขตอไป 
- แนวทางการกาํจัด หรือ นําของเสียไปใชประโยชน 

 
2.1.6 งานดานการจัดการประชุมสัมมนา 

ในสวนงานประชุมสัมมนานั้นท่ีปรึกษาจะทําการดําเนินการ หลังจากท่ีสรุปผลการ
ดําเนินโครงการในดานตางๆ เสร็จส้ินแลว โดยการจัดการสัมมนาโครงการ จะทําการเชิญผูเขารวม
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจโดยจัดการประชุมสัมมนาข้ึน โดยมี
ผูเขารวมอยางนอย 100 คนโดยภาพรวมของการสัมมนาโครงการนั้นจะประกอบดวย 

1) นําเสนอภาพรวมของโครงการฯ ใหทราบและนําไปประยุกตใชในพื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพตอไป (ภาคเชา) 

2) เผยแพรผลการศึกษา แกผูท่ีเกี่ยวของ และ สรางความเขาใจอันดีในการใชงาน
ระบบผลิต   พลังงาน   ความรอนจากกาซเช้ือเพลิงชีวมวล (ภาคเชา) 

3) เสนอแนวทางในการดําเนินการในการใชงานระบบผลิตพลังงานความรอน จาก
กาซเช้ือเพลิงชีวมวล อยางมีประสิทธิผล (ภาคเชา) 

4) เยี่ยมชม การสาธิตการเดินระบบ และ ผลิตพลังงานความรอน และ แจกเอกสาร
เผยแพร ตางๆ (ภาค บาย) 

5) ในวันสัมมนา จะเชิญส่ือมวลชนแขนงตางๆ รวมงานดวย เพื่อนําเสนอผลงาน และ 
ประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงาน 

6) ในวันสัมมนา นอกจากเปนการเสนอผลการดําเนินโครงการแลว ท่ีปรึกษาจะจัดให
มีการแสดงผลงาน และ พัฒนาการ (เปนนิทรรศการขนาดเล็ก) เกี่ยวกับ Gasification technology ท่ี
ผานในอดีต โดยท่ีปรึกษาจะรับผิดชอบในการรวบรวมผลงานของ พพ. ในอดีต และ  จาก 
มหาวิทยาลัย หรือ ศูนยวิจัยตางๆ มาแสดง เพื่อแสดงถึงการพัฒนาจากอดีต จนถึง ปจจุบัน 
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2.2 แผนการดาํเนินงาน และแผนบุคลากรผูรับผดิชอบ  (ระยะเวลาดําเนินงาน 10 เดือน)  

รายละเอียดกิจกรรม 
เดือนท่ี ผูรับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) ศึกษา  รวบรวมขอมูล  ทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกับการใชกาซชีวมวลในการผลิตพลังงาน
ความรอน  วิเคราะหการลงทุนระบบผลิตกาซ
ชีวมวลเพ่ือใชผลิตพลังงานความรอนในโรงงาน
อุตสาหกรรม (ตามขอบเขตงาน ขอ 1.4.1) 

•          
PM,  

ME, GE 

Rep1: รายงานเบื้องตน (1 เดือน) •           
2) สํารวจกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
สูงจากกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กทั่ว
ประเทศ จํานวน 7 กลุมโรงงาน (ตามขอบเขต
งาน ขอ 1.4.2) 

• •         ME,GE 

Rep2: รายงานความกาวหนาฉบับท่ี 1 (2 เดือน)  •          
3) คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
และมีความเหมาะสมท่ีสุด จํานวน 1 โรงงาน
จากกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดคัดเลือกใน
ขอ 4.2 เสนอขอความเห็นชอบจาก พพ. (ตาม
ขอบเขตงาน ขอ 1.4.3) 
 

  •        
PM,ME 

GE 
 

4) ดําเนินการศึกษา ออกแบบ และจัดทําตนแบบ
ระบบผลิตกาซชีวมวลที่เหมาะสมกับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่คัดเลือกในขอ 1.4.3 และนําเสนอ
รางตนแบบระบบฯ ตอ พพ. (ตามขอบเขตงาน 
ขอ 1.4.4) 

 • • •       
ME,GE 

ENV 

Rep3: รายงานความกาวหนาฉบับท่ี 2 (4 เดือน)    •        
5) ดําเนินการติดต้ังระบบฯ ในพ้ืนที่โรงงานที่
คัดเลือกในขอ 1.4.3 พรอมทั้งปรับปรุงระบบ
ผลิตพลังงานความรอนเดิมของโรงงาน ให
สามารถใชเช้ือเพลิงจากระบบได 
(ตามขอบเขตงาน ขอ 1.4.5) 

   • •      GE, ME 

6) ศึกษา  วิเคราะห  และสรุปผลโครงการ (ตาม
ขอบเขตงาน ขอ 1.4.6) 

    • •     
ME, EEX, GE, 

ENV 
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แผนการดาํเนนิงาน และแผนบุคลากรผูรับผิดชอบ  (ระยะเวลาดําเนินงาน 10 เดือน) (ตอ) 

รายละเอียดกิจกรรม 
เดือนท่ี ผูรับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rep3: รายงานความกาวหนาฉบับท่ี 3 (6 เดือน)      •      

7) ศึกษา วิเคราะหและสรุปผลโครงการ และ
เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการ
สนับสนุนระบบฯใหแพรหลาย 
(ตามขอบเขตงาน ขอ 1.4.7 – 1.4.8) 

      • •   
PM, ECO 
GE, ENV 

Rep4: รางรายงานฉบับสมบูรณ (8 เดือน)        •    

8) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการศึกษา
ใหกับผูท่ีสนใจท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวนไม
นอยกวา 100 คน 
(ตามขอบเขตงาน ขอ 1.4.9) 

        •  ALL 

9) จัดทํารายงานผลการศึกษา และเอกสาร
ประกอบท่ีตองสงมอบ ท้ังหมด 
(ตามขอบเขตงาน ขอ 1.4.10) 

        •  ALL 

Rep5: สงรายงานฉบับสุดทายและเอกสาร
ท้ังหมด  (10 เดือน) 

         •  

 

หมายเหต:ุ PM = Project Manager (ผูจัดการโครงการ) 

 GE = Gasification Expert (ผูเช่ียวชาญดานระบบผลิตกาซชีวมวล) 

 ME = Mechanical Engineer (วิศวกรเครื่องกล) 

 EEX = Energy Expert (นกัวิชาการพลังงาน) 

 ENV = Environmental Expert (นักวิชาการส่ิงแวดลอม) 

 ECO = Economist (เศรษฐกร) 

 ALL = All parties (ทุกคน) 
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บทท่ี 3 
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของกับ
ระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวล 
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บทท่ี 3  

การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงชีวมวล 
 

กระบวนการผลิตกาซชีวมวลเปนการเปล่ียนเช้ือเพลิงชีวมวล ซ่ึงเปนเช้ือเพลิงแข็ง ให
เปนเช้ือเพลิงกาซ ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงแข็งในท่ีท่ีมีอากาศจํากัด (หรือ ออกซิเจนจํากัด) 
โดยความรอนท่ีเกิดข้ึนนี้จะเปนตัวเรงปฏิกิริยาแบบตอเนื่องกลายเปนกาซชีวมวล หรือ กาซ
ผลิตภัณฑ กาซชีวมวลนี้มีองคประกอบหลักคือ กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO)  กาซมีเทน (CH4) 
และกาซไฮโดรเจน (H2) 
 
3.1 ปฏิกิริยาเคมีความรอนของการเกิดกาซชีวมวล (Gasification) 

กระบวนการผลิตกาซชีวมวลแบบจํากัดอากาศ เปนกระบวนการเปล่ียนเชื้อเพลิงแข็ง
ใหอยูในรูปเช้ือเพลิงกาซ โดยการเผาไหม ในหองเผาไหมท่ีมีอากาศ (หรือ ออกซิเจน) ปริมาณนอย
ไมเพียงพอตอการเผาไมอยางสมบูรณ แตจะเกิดความรอนเพื่อเรงใหเกิดปฏิกิริยา ประเภทตางๆ 
ตามมา เชน ปฏิกิริยารีดักช่ัน (Reduction) ไพโรไลซีส (Pyrolysis) และการอบแหง (Drying) ข้ึน 
โดยจะแยกเปนโซน หรือ ชวงบริเวณ ของปฏิกิริยาตางๆ ไดดังนี้ 
 
3.1.1 โซนการเผาไหม (Combustion Zone) 

โซนการเผาไหม บางทีอาจเรียกวา โซนออกซิเดช่ัน (Oxidation zone) อากาศจะถูก 
สงผานเขามาในบริเวณนี้ และสัมผัสกับเช้ือเพลิงทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวางกาซออกซิเจนใน
อากาศกับคารบอน และไฮโดรเจนในเช้ือเพลิง ทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดและนํ้าดังสมการ 

 

2 22 2CO O CO+ →          (3.1) 
 

2 2 22 2H O H O+ →          (3.2) 
 

ดังสมการปฏิกิริยา (3.1) และ (3.2) เปนปฏิกิริยาคายความรอน และความรอนท่ีเกดิข้ึนใน
โซนน้ีจะถูกนาํไปใชในปฏิกริิยาแบบดดูความรอน ในโซนรีดักช่ัน และโซนการกล่ันสลายตอไป 

อุณหภูมิในโซนการเผาไหมจะอยูระหวาง 1100-1500°C  
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3.1.2 โซนรีดักชั่น (Reduction Zone)  
เม่ืออากาศผานเขาสูโซนการเผาไหม และทําปฏิกิริยากับคารบอนและไฮโดรเจน ได

กาซคารบอนไดออกไซดและนํ้าแลว ก็จะไหลผานสูโซนรีดักช่ัน ดังนั้นปฏิกิริยาหลักในโซนนี้จะ

เปนปฏิกิริยาแบบดูดความรอน (Reduction reaction) อุณหภูมิโซนน้ีจะอยูระหวาง 500-900°C โซน
การเผาไหมนี้จะเปล่ียน บางสวนของกาซท่ีเผาไหมไมได (คารบอนไดออกไซดและนํ้า) ใหเปนกาซ
ท่ีสามารถเผาไหมได โดยท่ี กาซคารบอนไดออกไซดและไอน้ําท่ีเกิดข้ึนไหลผานคารบอนท่ีกําลังลุก
ไหมอยู จะไดกาซคารบอนมอนนอกไซด และกาซไฮโดรเจน ดังสมการตอไปนี้ 

 

2 2C CO CO+ →        (3.3) 
 

2 2C H O CO H+ → +        (3.4) 
 

2 2 22 2C H O CO H+ → +       (3.5) 
 

2 2 2CO H O CO H+ → +       (3.6) 
 

2 42C H CH+ →        (3.7) 
 
ปฏิกิริยา (3.3) เรียกวา boudouard reaction และปฏิกิริยา (3.4) เรียกวา water gas reaction เปน

ปฏิกิริยาแบบดูดความรอน เกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิ 900°C และกาซท่ีไดจาก 2 ปฏิกิริยานี้เปนกาซท่ี
สามารถเผาไหมได ซ่ึงเปนองคประกอบหลักในกาซผสมท่ีไดจากเตาผลิตกาซ (producer gas) กาซ
หลักนี้ก็คือกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) ซ่ึงในหลักการแลวควรมีให มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  

ปริมาณของกาซคารบอนมอนนอกไซดในกาซชีวมวล ข้ึนอยูกับความสามารถในการ
เปล่ียนกาซคารบอนไดออกไซด เปนกาซคารบอนมอนนอกไซดในโซนรีดักช่ัน การเปล่ียนแปลงนี้
จะข้ึนอยูกับความเร็วระหวาง กาซกับเช้ือเพลิงแข็ง และพ้ืนท่ีผิวสัมผัสกาซ ดังนั้นขนาดของเช้ือเพลิง
ท่ีใสในเตาผลิตกาซจึงมีผลตอการเกิดกาซเชื้อเพลิง กลาวคือ ถาขนาดของเชื้อเพลิงใหญเกินไป
อัตราสวนระหวางพื้นท่ีผิวสัมผัสตอปริมาตรจะมีคาตํ่า เม่ือจะทําการจุดเตาจึงยากกวา ปกติ และ
ชองวางระหวางช้ันของเช้ือเพลิงมีขนาดใหญมากเกินไปทําใหเกิดชองวางมาก กาซออกซิเจน
บางสวนจะไหลผาน บริเวณชองวางระหวางเช้ือเพลิงนี้โดยไมสัมผัสกับเช้ือเพลิง เปนผลใหปฏิกิริยา
เคมีเกิดนอยลง ทําใหประสิทธิภาพ ในการผลิตกาซตํ่า แตถาขนาดของเช้ือเพลิงเล็กเกินไป จะเกิด
ความดันสูญเสีย (Pressure loss) ในเตามาก จึงตองใชพัดลมขนาดใหญ ทําใหส้ินเปลืองพลังงานใน
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การขับพัดลม และกาซท่ีผลิตไดก็จะมีฝุนมากกวาปกติ นอกจากนี้การใชเช้ือเพลิงท่ีช้ินเล็กเกินไปทํา
ใหเกิดโพรงเล็กๆ ข้ึนในตัวเตาผลิตกาซเช้ือเพลิง อากาศจะพยายามแทรกข้ึนตามโพรงเหลานี้อยาง
รวดเร็ว ดังนั้นอากาศท่ีไหลขึ้นตามโพรงนี้จึงไมคอยทําปฏิกิริยากับเช้ือเพลิงซ่ึงเปนตนเหตุใหกาซท่ี
ไดมีคุณภาพตํ่าลง 

จากปฏิกิริยา (3.3) ถาอุณหภูมิในโซนรีดักช่ันสูงกวา 900°C แลวกาซ
คารบอนไดออกไซด จะสามารถเปล่ียนเปน กาซคารบอนมอนนอกไซดไดประมาณ 90% และถา

อุณหภูมิสูงกวา 1,100°C แลวกาซคารบอนไดออกไซด จะเปล่ียน เปนกาซคารบอนมอนอกไซด
หมด ดังนั้นประสิทธิภาพของเตาผลิตกาซจะเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิของโซนรีดักช่ันในเตาผลิตกาซ
เม่ือกาซอุณหภูมิสูงจากโซนการเผาไหมไหลเขาสูโซนน้ี อุณหภูมิจะลดลงเนื่องจากปฏิกิริยาแบบดูด
ความรอนในปฏิกิริยา (3.3) และ (3.4) ปฏิกิริยาไอน้ํากับคารบอนเพื่อท่ีจะผลิตกาซไฮโดรเจนและ

กาซคารบอนไดออกไซดในปฏิกิริยา (3.5) โดยเกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิตํ่า คือประมาณ 500-600°C 
ปฏิกิริยานี้มีความสําคัญ เพราะทําใหสวนผสมของไฮโดรเจน ในกาซมีมากข้ึน ซ่ึงมีผลทําใหกาซมี
คาพลังงานความรอนสูงข้ึน แตถามีไอน้ํามากเกินไป ไอน้ําอาจทําปฏิกิริยา กับกาซ
คารบอนมอนอกไซด ทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดและกาซไฮโดรเจนตามปฏิกิริยา (3.6) 
ปฏิกิริยานี้เรียกวา water shift reaction ทําใหเกิดความรอนของกาซท่ีไดลดลง ดังนั้นจึงจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีจะตองระมัดระวังเกี่ยวกับความช้ืน ของเช้ือเพลิงท่ีจะเขาเตาผลิตกาซ สวนใหญกาซไฮโดรเจนท่ี
เกิดข้ึนในโซนรีดักช่ันนี้จะยังคงเปนรูปไฮโดรเจน แตอยางไรก็ตาม บางสวนของไฮโดรเจน ก็จะทํา
ปฏิกิริยากับคารบอนทําใหเกิดกาซมีเทนไดเล็กนอยดังในปฏิกิริยา (3.7) ที่เรียกวา การผลิตมีเทน 
(methane production) 
 
3.1.3 โซนการกล่ันสลาย ( Pyrolysis Zone)  

ในโซนน้ีจะไดรับความรอนจากโซนรีดกัช่ัน เพื่อท่ีจะสลายสาร อินทรียในเช้ือเพลิง ทําให

ได เมทานอล กรดน้ําสม และน้ํามันดิน (Tar) อุณหภูมิในโซนน้ีจะประมาณ 200-500°C ของแข็งท่ี
เหลืออยูหลังจากผานกระบวนการนี้แลว คือ คารบอนในรูปของถานซ่ึงจะไปทําปฏิกริิยาตอในโซน-
รีดักช่ัน และโซนการเผาไหม ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในโซนนี้สามารถเขียนไดดังนี ้ 
 
ชีวมวล + ความรอน →  ถาน  + CO + CO2 + H2O +CH4 + C2H6 + pyroligneous + น้ํามันดิน    (3.8) 
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3.1.4 โซนการอบแหง (Drying Zone) 
ในบริเวณโซนนี้อุณหภูมิไมสูงพอที่จะทําใหเกิดการสลายตัวของสารระเหย แต

ความช้ืนในเช้ือเพลิงจะไดรับความรอนทําใหระเหยออกมาในรูปของไอน้ํา โซนน้ีจะเกิดข้ึนท่ี

อุณหภูมิประมาณ 100-200°C ดังสมการตอไปนี้ 
 

ชีวมวล + ความรอน →  ชีวมวลแหง + น้ํา                                                (3.9) 
 
3.2 ชนิดของเตาผลิตกาซชีวมวล 

เตาผลิตกาซชีวมวล (Gasifier) สามารถจําแนกตามลักษณะการไหลของ อากาศผานเตา 
ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 5 ชนิดคือ  
 
3.2.1 เตาผลิตกาซชวีมวลแบบกาซไหลขึ้น (Updraft Gasifier)  

เปนเตาผลิตกาซชีวมวลท่ีใชต้ังแตเร่ิมแรก และเปนแบบท่ีงายท่ีสุด มีลักษณะดังรูปท่ี 
3.1 เช้ือเพลิงจะถูกปอนเขาทางสวนบนของเตา อากาศจะถูกดูดผานตะแกรง เขามาทางดานลาง 
บริเวณเหนือตะแกรงข้ึนไปจะมีการเผาไหมของเช้ือเพลิงเกิดข้ึน บริเวณน้ีเรียกวาโซนการเผาไหม 
เม่ืออากาศผานเขาไปในโซนการเผาไหมจะเกิดปฏิกิริยาข้ึนได ไดกาซคารบอนไดออกไซดและน้ํา 
กาซท่ีผานออกจากโซนการเผาไหม จะมีอุณหภูมิสูงและเม่ือเขาไปในโซนรีดักช่ัน กาซ
คารบอนไดออกไซดและไอน้ําทําปฏิกิริยากับ กาซคารบอนท่ีมีอยูอยางเหลือเฟอ ในบริเวณนี้ไดกาซ
คารบอนมอนอกไซดและไฮโดรเจน หลังจากนั้นกาซท่ีไดจะไหล เขาสูบริเวณท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวาใน

ช้ันชีวมวล และกล่ันสลายในชวงอุณหภูมิ 200-500°C ตอจากนั้นกาซท่ียังคงมีอุณหภูมิสูง จะไหล
เขาสูช้ันชีวมวลช้ืน และระเหยน้ําท่ีอยูในชีวมวลเหลานี้จึงทําใหกาซท่ีออกจากเตามีอุณหภูมิตํ่าลง  

ขอดี ของเตาผลิตกาซชีวมวลแบบอากาศไหลข้ึนนี้ คือสวนประกอบไมซับซอน 
เช้ือเพลิงเผาไหมไดมากและกาซท่ีออกมาจากเตาผลิตกาซจะมีอุณหภมิูไมสูง 

ขอเสีย ท่ีสําคัญของเตาผลิตกาซชีวมวลแบบอากาศไหลขึ้น คือกาซท่ีผลิตไดจะมี
คุณภาพตํ่า เนื่องจากมีน้ํามันดินและเขมา ปะปนอยูเปนจํานวนมาก 
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รูปท่ี 3.1 ลักษณะเตาเผาเช้ือเพลิงกาซชีวมวลแบบกาซไหลข้ึน 
 

3.2.2 เตาผลิตกาซชวีมวลแบบกาซไหลลง (Downdraft Gasifier) 
เตาชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดปญหา น้ํามันดินในกาซชีวมวล ซ่ึงพบมากในเตา

ผลิตกาซชีวมวลแบบกาซไหลขึ้นโดยเฉพาะ ลักษณะของเตาผลิตกาซ ชีวมวลแบบกาซไหลลงแสดง
ดังรูปท่ี 3.2 อากาศจะถูกดูดผานจากดานบนลงสูดานลางโดยผานกลุมของหัวฉีด (nozzle) บริเวณ
หัวฉีดจะเปนบริเวณโซนการเผาไหม กาซท่ีไดจากโซนการเผาไหมจะถูกรีดิวซ (reduce) ในขณะท่ี
ไหล ลงสูดานลางผานช้ันของคารบอนท่ีรอนอยูเหนือตะแกรงเล็กนอย ในขณะเดียวกันช้ันของชีว
มวลที่อยูทางดานบน ของโซนการเผาไหมจะเกิดการกล่ันสลาย และจะไหลผานช้ันของคารบอนท่ี
รอนทําใหน้ํามันดินเกิดการแตกตัวเปนกาซ กาซท่ีผานโซนการเผาไหมในเตาผลิตกาซชีวมวลแบบ
กาซไหลลง จะมีสวนประกอบของน้ํามันดินและน้ํามัน ลดลงจนเหลือนอยกวา 10 % ของน้ํามันดิน
และนํ้ามันท่ีไดจากเตาผลิตกาซชีวมวลแบบกาซไหลขึ้น ดังนั้นกาซชีวมวล ที่ไดจากเตาผลิตกาซชีว
มวลแบบกาซไหลลง จึงสะอาดกวากาซเช้ือเพลิงท่ีไดจากเตาผลิตกาซชีวมวลแบบกาซไหลขึ้น 
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รูปท่ี 3.2 ลักษณะเตาเผาเช้ือเพลิงกาซชีวมวลแบบอากาศไหลลง 
 

3.2.3 เตาผลิตกาซชวีมวลแบบอากาศไหลตามขวาง (Cross draft Gasifier)  
 

 
รูปท่ี 3.3 ลักษณะเตาเผาเช้ือเพลิงกาซชีวมวลแบบอากาศไหลตามขวาง 
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เตาเผาชนิดนี้มีลักษณะดังรูปท่ี 3.3 อากาศจะถูกดูดผานหัวฉีดซ่ึงอยูในแนวราบ โซน
การเผาไหมจะอยูถัด จากหัวฉีดออกไป และถัดออกไปอีกจะเปน โซนรีดักช่ัน กาซท่ีออกจากโซนรี
ดักช่ันแลวจะออกสูภายนอกโดยผานตะแกรงซ่ึงอยูในแนวตั้ง รอบๆ โซนการเผาไหม และโซนรี-
ดักช่ันจะเปนบริเวณโซนการกล่ันสลาย น้ํามันและน้ํามันดินท่ีไดจากโซนการกล่ันสลายน้ี จะผาน
โซนรีดักช่ัน กอนท่ีจะออกสูภายนอก ทําใหน้ํามันและน้ํามันดินเกิดการแตกตัวเปนกาซกอนท่ีจะ
ออกสูภายนอก ทําใหกาซเช้ือเพลิง ท่ีไดมีปริมาณนํ้ามันและน้ํามันดินตํ่า 

 
3.2.4 เตาผลิตกาซชวีมวลแบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized Bed Gasifier)  

เตาผลิตกาซชีวมวลท่ีไดกลาวมาแลวท้ัง 3 แบบขางตน การทํางานข้ึนอยูกับคุณสมบัติ
ทางเคมีและทางฟสิกสของเช้ือเพลิงเปนอยางมาก ซ่ึงปญหาท่ีมักพบบอยๆ คือ ข้ีโลหะ (slag) และ 
ความดันตกครอมมากเกินไปเม่ือกาซผานเตา เพื่อแกปญหาดังกลาว จึงมีการพัฒนาเตาผลิตกาซชีว
มวล แบบฟูลอิดไดซเบด (ดังแสดงในรูปท่ี 3.4) เตาผลิตกาซชีวมวลแบบฟูลอิดไดซเบดนี้อากาศจะ
ถูกดูดผานช้ันของเช้ือเพลิง (bed) เม่ือเพิ่มความเร็วของอากาศข้ึนถึงคาหนึ่ง ช้ันเช้ือเพลิงท่ีวางอยูจะ
เร่ิมลอยตัวข้ึนมีลักษณะคลายของไหล ในตอนเร่ิมติดเตานั้น ช้ันของเช้ือเพลิงจะไดรับความรอนจาก
ภายนอกจนอุณหภูมิสูงข้ึนถึงจุดติดไฟของเช้ือเพลิง หลังจากนั้นเช้ือเพลิงจะถูกปอนเขาไปอยาง
สมํ่าเสมอ การเผาไหมจึงเกิดข้ึนท่ัวท้ังบริเวณเตา โดยปกติภายในเตาผลิตแบบฟลูอิดไดซเบดจะใส
สารเฉื่อย อาทิเชน ทราย หรือ reaction material (หินปูนหรือตัวเรง ปฏิกิริยา) ซ่ึงชวยในดานการ
ถายเทความรอนและชวยทําความสะอาดกาซ  
 

 
 

รูปท่ี 3.4 ลักษณะเตาเผาเช้ือเพลิงกาซชีวมวลระบบฟลูอิดไดซเบด 
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ขอไดเปรียบท่ีสําคัญของเตาชนิดนี้ คือ การควบคุมอุณหภูมิในเตาผลิตกาซแบบนี้ทํา
ไดงาย จึงรักษาอุณหภูมิใหตํ่ากวาจุดหลอมเหลวของเถา ทําใหไมเกิดการจับตัวของข้ีโลหะ ดังนั้น
เตาชนิดนี้สามารถใชเช้ือเพลิงท่ีมีเถามาก ซ่ึงถานําไปใชในเตาผลิตกาซแบบอ่ืนอาจเกิดปญหามาก 
ขอเสียของเตาผลิตกาซชนิดนี้ คือในกาซเช้ือเพลิงท่ีออกจากเตาจะมีปริมาณเถาและฝุนออกมา 
เนื่องจากความเร็ว ของอากาศภายในเตาสูงจึงตองแยกออกโดยใชเคร่ืองดักฝุน หรือ ถุงดักฝุน 
(Cyclone หรือ Bag filter) และยังไมสามารถปรับตัว ใหตอบสนองกับภาระ (load) ท่ีเปล่ียนไปไดดี
นัก การควบคุมการทํางานของเตาคอนขางลําบาก ระบบการทํางานยุงยากซับซอน อีกท้ังมีราคาแพง 
ดังนั้นจึงเหมาะสมท่ีจะใชกับระบบขนาดใหญเทานั้น 
 
3.2.5 เตาแบบ Suspended Gasifier  

การเผาไหมในเตาแบบนี้จะมีลักษณะแขวนลอย (Suspended) โดยท่ีจะใชถานเปน
เช้ือเพลิงในการผลิตกาซ ภายในเตาเผาจะใชหลักการหมุนเวียนของอากาศในลักษณะแขวนลอย
เพื่อท่ีจะใหกาซและเช้ือเพลิงแข็งมีโอกาสสัมผัสใหมากท่ีสุด เพื่อทําให การเผาไหมสมบูรณมาก
ยิ่งข้ึน เช้ือเพลิงท่ีมีขนาดเล็ก ไดแก ข้ีเล้ือย สามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงใน เตาเผานี้ได แสดงดังรูป
ท่ี 3.5  

 

รูปที่3.5 เตา gasifier แบบ suspended 

 
เตาผลิตกาซชีวมวลแบบกาซไหลลง (downdraft gasifier) จะไดกาซท่ีคอนขางสะอาด 

สามารถลดปริมาณนํ้ามันดินไดมาก อีกท้ังการจุดเตาและการติดเตาทําไดงาย ไมซับซอน แตการนํา
กาซชีวมวลจากเตาเขาสูเคร่ืองยนตสันดาปภายในนั้น จําเปนตองมีอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อลดส่ิง
ปนเปอนท่ีมากับกาซ นอกจากนี้ยังตองมีชุดระบายความรอนเพื่อลดอุณหภูมิของกาซลงเพ่ือใหได
อุณหภูมิของกาซท่ีเหมาะสมท่ีสามารถนําเขาเครื่องยนตสันดาปภายในได และยังมีอุปกรณท่ีตอง
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เพิ่มเติมเขาไปก็ไดแก ไซโคลน (Cyclone) เคร่ืองกรอง (Filter) ชุดระบายความรอน (Cooling Coil) 
พัดลมดูดอากาศ (Blower) หัวเผาทดสอบ (Burner) โดยหนาท่ีของอุปกรณ ช้ินสวนตางๆ สรุปดังนี้ 

 
 ไซโคลน   ทําหนาท่ี   ดกัฝุนละอองขนาดใหญ ท่ีปนเปอนออกจากกาซ 
 เคร่ืองกรอง  ทําหนาท่ี   กรองส่ิงปนเปอนออกจากกาซซ่ึงอาจใชกรองถาน  
         หรือ กรองผา หรือใชท้ังสอง 
 ชุดระบายความรอน ทําหนาที   ระบายความรอนใหกับกาซ กอนนําไปใชงาน 
 พัดลมดูดอากาศ  ทําหนาท่ี   ทําใหเกิดการเคล่ือนตัวของกาซในการเร่ิมจดุเตา 
 
 หัวเผาทดสอบกาซ  ทําหนาท่ี   ทําใหทดสอบไดวามี Producer gas เกิดข้ึนแลวกอน 
         นํากาซเขาเคร่ือง ทดสอบโดยการจดุไฟลอท่ีหัวเผา 
         ทดสอบ หากพบวาหัวเผาจุดไฟตดิกแ็สดงวามี 
          Producer gas เกิดข้ึน 

 
รูปท่ี 3.6 ระบบผลิตไฟฟาจากกาซเช้ือเพลิงชีวมวลในเคร่ืองยนตสันดาปภายใน ขนาด 75 kWe  
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3.3 เทคโนโลยีระบบผลิตพลังงานความรอนจากกาซเชื้อเพลิงชีวมวล 
ปจจุบันเช้ือเพลิงชีวมวลนั้นกลายเปนพลังงานทดแทนท่ีสามารถ เขามาแทนท่ี

เช้ือเพลิงฟอสซิล ในการใชพลังงานในหลายๆดาน รวมท้ังยังเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอีกดวย โดยท่ี
กาซเชื้อเพลิงชีวมวลเปนกาซผลิตภัณฑจากชีวมวล ท่ีเปนเช้ือเพลิงท่ีสามารถใชแทนเช้ือเพลิง
ฟอสซิล ดวยประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาและ การผลิตพลังงานความรอนดวยประสิทธิภาพท่ีสูง 
โดยท่ีระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวลแบบที่ใชอากาศนั้น สามารถผลิตกาซเช้ือเพลิงท่ีสะอาด 
สามารถนําไปใชในการเผาไหมโดยตรงในเคร่ืองตมไอน้ํา (Boiler) เพื่อผลิตพลังงานความรอนและ
ไอน้ํา หรือใชกับเคร่ืองยนตกาซเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา รวมถึงการใชกาซเช้ือเพลิงชีวมวลเปน
เช้ือเพลิงในระบบความรอนรวมอีกดวย โดยในแตละประเทศไดมีการพัฒนา และสงเสริมแตกตาง
กันออกไปดังนี้ 
 

ประเทศออสเตรีย 
ในประเทศออสเตรียมีโครงการสาธิตระบบผลิตพลังงานจากกาซเช้ือเพลิงชีวมวลอยู 2 

แหง แหงแรกต้ังอยูท่ี Zeltweg และแหงท่ี 2 อยูระหวางการออกแบบ และกําลังจะมีโครงการที่ 3 
เกิดข้ึนท่ี Pols ท้ังนี้ระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวลกําลังกลายเปน กระบวนการเปล่ียนรูปพลังงานท่ี
มีความสําคัญในออสเตรีย โดยเฉพาะการผลิตพลังงานไฟฟา 

 
โครงการ Zektweg BiocoComb 
ในโครงการสาธิตนี้ไดรับการสนับสนุนจาก EC Thermine Program โดยระบบท่ีใช

เปนระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวล ท่ีใชเช้ือเพลิงเปน เปลือกไม ช้ินไม และข้ีเล่ือย ซ่ึงติดต้ังท่ี
โรงไฟฟา Verbund-Austrian Hydro power เมือง Zelyweg ดังรูปท่ี 3.7 ซ่ึงเปนโรงไฟฟาพลังงาน
ถานหิน ขนาด 137 MWe โดยใชช่ือโครงการนี้วา BioCoComb ซ่ึงยอมาจาก Preparation of Biofuel 
for Co-Combustion โดยท่ี Co-Combustion ก็หมายถึงการผลิตพลังงานความรอนรวมกันของถาน
หิน กับกาซเช้ือเพลิงชีวมวล ซ่ึงใชกาซเช้ือเพลิงชีวมวลทดแทนถานหินประมาณ 3% (10 MWth) 
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รูปท่ี 3.7 โรงไฟฟา Verbena-Austrian Hydro power เมือง Zelyweg 
 

ในการเผาไหมในหมอตมไอน้ํา (Boiler) ท่ีใชถานหินเปนเช้ือเพลิงหลัก ท้ังนี้เช้ือเพลิงชีวมวลท่ีใช
ในระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงในโรงไฟฟานี้เปนวัตถุดิบท่ีไมไดมีการปรับแตงแตอยางใด นอกจาก
เช้ือเพลิงท่ีมีขนาดท่ีใหญจนเกินไป ตองมีการยอยใหมีขนาดท่ีเหมาะสมเสียกอน  โดยใชระบบผลิต
กาซเช้ือเพลิงชีวมวลเปนแบบ Partial gasification ทํางานท่ีอุณหภูมิ 820 ºC ดวยการควบคุมอุณหภูมิ
ใหคงท่ีภายในเตาแบบ CFB (Circulation Fluidized Bed gasifier) ท้ังนี้การทํางานท่ีอุณหภูมิไมสูง
มากนักเพื่อปองกันการเกิด Slag ข้ึนภายในเตา โดยกาซเช้ือเพลิงชีวมวลจะถูกนําไปใชโดยตรงโดย
การดูดเขาไปใน ทอ กาซรอนท่ีเขาไปใน Boiler ท่ีใชเช้ือเพลิงถานหิน โดยทารจากระบบผลิตกาซ
เช้ือเพลิงชีวมวลจะถูกแยกข้ันตอนแรก ท่ี Cyclone และหลังจากนั้นทารท่ีเหลือจะถูกเผาไหมจน
หมดภายใน Boiler ซ่ึงโรงไฟฟาแหงนี้ไดทดลองเดินระบบมาต้ังแตเดือน พฤศจิกายน 1997 และ
สามารถใชงานเชิงพาณิชยไดอยางสมบูรณในเดือน มกราคม ป 1998 ท้ังนี้ประโยชนหลักๆของ
หลักการ BioCoComb ไดแก 

- การใชงานแบบ co-firing ไมจําเปนตองใชเช้ือเพลิงท่ีแหงก็ได 
- ระบบ Pratial Gasification ทําใหระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวลมีขนาดเล็ก 
- ไมตองใชระบบทําความสะอาด และหลอเยน็กาซ จึงไมเกดิปญหาการกล่ันตัวของทาร 
- ใชกระบวนการผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีอุณหภูมิตํ่าเพื่อปองกันการเกิด Slag 
- ชวยลดปญหาการปลอยมลพิษของโรงไฟฟา (CO2, NOx) 
- ไมตองดัดแปลง Boiler ท่ีมีอยูแลว 
- ระบบมีความยืดหยุนสูงท่ีจะใชรวมกับเช้ือเพลิงหลักท่ีมีอยูแลวของโรงไฟฟาท่ัวไป 
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โรงไฟฟาใหมท่ีใชระบบ FICFB  
ระบบ FICFB ยอมาจาก Fast Internal Circulating Fluidized Bed โดยหลักการทํางาน

ของระบบแสดงในรูปท่ี 3.8 ซ่ึงปจจุบันมีโรงไฟฟาท่ีใชระบบแบบน้ี 2 แหงคือ ท่ี Güssing เมือง 
Burgland ขนาด 8 MWth และท่ี Wiener Neustadt เมือง Niederösterreich ขนาด 2 MWth ซ่ึง
โรงไฟฟาท่ีมีขนาดใหญกวาใช Gas turbine โรงงานท่ีเล็กกวาใชเคร่ืองยนตกาซในการผลิตไฟฟา 

 

 
รูปท่ี 3.8 ระบบ FICFB [3] 

 
จากการศึกษารวบรวมขอมูลพบวา โดยท่ัวไประบบผลิตพลังงานความรอนท่ีมีการใช

ในตางประเทศ จะเปนระบบขนาดใหญและ และมีการใชเช้ือเพลิงรวมกับเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน เชน 
ถานหิน กาซหุงตมฯลฯ และแบบเตาสวนใหญเปนแบบ CFB (Circulating Fuidized Bed) ใน
ประเทศไทยการวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับการใชกาซเช้ือเพลิงชีวมวลในการใหความรอน คือการศึกษา
การอบแหงใบชาเขียวใบหมอนโดยใชกาซเช้ือเพลิงชีวมวล [4] เปนระบบขนาดเล็ก โดยใชกาซ
เช้ือเพลิงชีมวลที่อัตราการไหล 2.5 x 10-3 m3/s ใชเตาแบบ Downdraft Gasifier โดยระบบกรองใช
เพียง Cyclone ตัวเดียว ซ่ึงระบบนี้จะมีการคืนทุนในระยะเวลา 2.43 ป ดังนั้นระบบผลิตกาซ
เช้ือเพลิงชีวมวลท่ีเหมาะสม ในการสาธิตและใชงานกับโรงงานขนาดเล็ก ควรจะเปนระบบแบบ 
Downdraft Gasifier เพราะระบบใชงานและบํารุงรักษางาย 

 
บริษัทกรุงเอ็นจิเนียริงจํากัด (2532) ผลิตเคร่ืองผลิตกาซชีวมวลจากแกลบโดยกาซท่ีได 

นํามาใชในการเดินเคร่ืองยนตขนาด 280 แรงมา 8 สูบ ตอตรง เพื่อผลิตกระแสไฟฟา 90 KVA และ 
ทําความรอนทดแทนน้ํามันเตาท่ีใชกับหวัพนไฟมาเปนหัวพนกาซ และทําความรอนของอากาศและ 
หมอไอน้ําท่ีใชน้ํามันมาใชกาซแทน 
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ชนากานต อาษาสุจริต (2538) ศึกษา การอบแหงพริกช้ีฟาแดงดวย พลังงานความรอน
ท่ีไดจากกาซชีวมวล (Producer gas โดยใชเคร่ืองอบแหงพลังงานความ รอนจากกาซชีวมวล พบวา
สภาวะการอบแหงท่ีเหมาะสมสําหรับการ อบแหงพริกช้ีฟาแดง คือ อัตราการไหลของอากาศ 0.082 
kg/s อุณหภูมิในหองอบโดยเฉล่ีย 63.23 C ซ่ึงใชอบแหงพริกช้ีฟา แดง ปริมาณ 17.18 kg ท่ีความช้ืน
เร่ิมตน 615.24% db หรือ 86.02%wb จนกระท่ังความช้ืนสุดทายลดลงเหลือประมาณ 17.82% db 
หรือ 15.12% wb การอบแหงนี้เปนการอบแหงแบบตอเนื่อง และเวลาท่ีใชในการอบแหงท้ังหมด 19 
ช่ัวโมง เม่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพและความส้ินเปลืองพลังงานความ รอนท่ีใชในการอบแหง พบวา
ประสิทธิภาพทางความรอนของระบบ อบแหงพลังงานความรอนจากกาซชีวมวลแบงออกเปน 3 
สวน คือ 1. เคร่ืองผลิตกาซชีวมวล 2. เตาเผาและอุปกรณแลกเปล่ียน ความรอน 3. เคร่ืองอบแหง มี
ประสิทธิภาพตามลําดับดังนี้คือ 48.92%, 7%, 9.2% และพลังงานความรอนท้ังหมดท่ีใชในการอบ 
แหงพริกช้ีฟาแดง 17.18 kg คิดเปน 33.46 MJ/kg H(,2)O evap. ซ่ึงมีการใชพลังงานความรอนโดย
แยกตามแหลงพลังงานตาง ๆ คือ พลังงานความรอนจากกาซชีวมวล 23.97 MJ/kg H(,2)O evap. 
และพลังงานความรอนท่ีไดจากมอเตอรของพัดลมเปาอากาศ 9.49 MJ/kg H(,2)O evap. และคิดเปน 
71.63% และ 28.37% ของพลังงาน ท่ีส้ินเปลืองท้ังหมดตามลําดับ โดยมีตนทุนท่ีใชในการ ระเหยน้ํา 
1 kg ออกจากพริกช้ีฟาแดงของเคร่ืองอบแหงนี้ มีคา 54.25 Baht/kg H(,2)O evap. เม่ือกําหนดอายุ
การใชงานของเคร่ือง อบแหง 10 ป 

 
อาภากร วัฒนะ (2541) ศึกษา การอบแหงเมล็ดขาวโพดโดยกาซชีวภาพจากซัง

ขาวโพด พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมคือ อัตราการไหลของอากาศรอนเขาหองอบ 1,114.41 กก./ชม. 
อุณหภูมิใตตะแกรงเฉล่ีย 107.5 องศาเซลเซียส ใชอบเมล็ดขาวโพดปริมาณ 1,000 กก. ท่ีความช้ืน
เร่ิมตน 21.72 เปอรเซ็นต มาตรฐานเปยก จนกระท่ังความช้ืนสุดทาย 15 เปอรเซ็นต มาตรฐานเปยก 
การอบแหงนี้เปนการอบแหงแบบตอเนื่อง และใชเวลาในการอบแหง 8 ชม. สําหรับประสิทธิภาพ
และความส้ินเปลืองพลังงานท่ีใชในการอบแหงนั้นพบวา การอบแหงนี้มีประสิทธิภาพทางความ
รอนของระบบผลิตกาซชีวมวล 88.15 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพเครื่องอบแหง 18.06 เปอรเซ็นต 
พลังงานความรอนท่ีใชในการอบแหงเมล็ดขาวโพด คิดเปน 21.59 เมกกะจูล/กก.น้ําท่ีระเหย 
สามารถแยกตามแหลงท่ีมาไดคือ พลังงานความรอนจากกาซชีวมวล 20.38 เมกกะจูล/กก.น้ําท่ี
ระเหย และพลังงานความรอนที่ไดจากมอเตอรของพัดลม 1.21 เมกกะจูล/กก.น้ําท่ีระเหย โดยมี
ตนทุน 9.4 บาท/กก.น้ําท่ีระเหย และระยะเวลาการคืนทุนภายใน 4 ป เม่ือกําหนดอายุการใชงานของ
เคร่ืองอบแหง 10 ป 
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ศิริศักดิ์ ศิริสมบูรณ (2544) ศึกษาการอบแหงตะไครโดยใชพลังงานจากกาซชีวมวล 

(Producer Gas)  งานวิจัยนี้ใชไมไผ ขาวหลามเปนเช้ือเพลิงในการผลิต Producer Gas เตาผลิตกาซเปน
แบบกาซไหลขึ้น (Up-Draft)Producer Gas ในการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิต Producer Gas 

นั้น ทําการทดลองท่ีอัตรา การไหลของอากาศเขาเตาเผา 1.17 x 10(-3), 1.48 x 10(-3), 1.78 x 10(-3) และ 
2.25 x 10(-3) m(3)/s พบวาท่ีอัตราการไหลของอากาศเขาเตาเผา 1.48 x 10(-3) m(3)/s จะผลิตกาซ CO สูง
ท่ีสุดท่ี 23% โดยคาความรอนของ Producer Gas ท้ังหมดประมาณ 3,111 kJ/m(3) และ การศึกษาสภาวะ
ท่ีเหมาะสมในการอบแหง โดยใชเช้ือเพลิงไมไผขาวหลาม 45 kg ทําการอบ ตะไครน้ําหนัก 6 kg 

พบวา สามารถลดความชื้นจาก 516% d.b. (84% w.b.) เหลือ 10% d.b. (9% w.b.) โดยใชเวลาในการ
อบแหง 6 ช่ัวโมง อุณหภูมิเฉล่ียในการอบแหงอยูท่ี 80 องศาเซลเซียส และเม่ือทดสอบคุณภาพสีของ
ตะไครโดยเทียบกับมาตรฐานของ R.H.S. สีของตะไครกอนอบ และหลังอบแหงเปรียบเทียบโดยใช
สายตา สีของตะไครอยูในชวง green-white และ greyed- Yellow ตามลําดับ และการเปรียบเทียบ
คุณภาพสีของตะไครท่ีไดจากกระบวนการอบแหงกับ การทําแทงโดยการผ่ึงลมโดยไมโดนแดดท่ี
ความช้ืน 14% w.b. พบวา สีของตะไครแหงท่ีไดไม แตกตางกัน และคุณภาพสีของตะไครไมแตกตาง
กันมากเม่ือเทียบกับตะไครตามทองตลาด 

 
วิภาวรรณ แสงสงา (2544) เปรียบเทียบการผลิตเซรามิกสโดยใชพลังงานความรอนท่ี

ไดจากเตากาซซิไฟเออรแบบ Updraft และ Downdraft โดยใชไม ยางพาราเปนเช้ือเพลิงเชนเดียวกัน 
ผลการ ทดลองจากเตาผลิตกาซชนิดไหลข้ึนและไหลลงนั้น สามารถปรับอุณหภูมิในเตาเผาเซรา
มิกส ไดตาม Temperature Profile ของการเผา ไดผลิตภัณฑเซรามิกสท่ีมีลักษณะและขนาดใกล เคียง
กับเซรามิกสท่ีเผาโดยโรงงาน แตแตกตางกันท่ีสีเนื้อดิน กลาวคือ ผลิตภัณฑเซรามิกสท่ี ไดจะมีสี
น้ําตาลและลวดลายออกมานอยกวาการเผาจากโรงงาน ซ่ึงอาจเกิดจากองคประกอบ ของ Producer 

Gas และกาซหุงตม ท่ีไมเหมือนกันทําใหมีผลตอสีผิวและลวดลายของชิ้นงาน เซรามิกส แต
คุณสมบัติทางกายภาพสามารถนําไปใชงานไดเหมือนกัน จากผลการทดลองดังกลาวจะเห็นไดวา 
Producer gas ท่ีไดจากเตาผลิตกาซชนิดไหลข้ึน สามารถท่ีจะเปนกาซเช้ือเพลิงท่ีใชเผาไหมใหความ
รอนท่ีสูงกวาเตาผลิตกาซชนิดไหลลง ท้ังนี้ เนื่องจากคาความรอนของ Producer gas ท่ีผลิตจากเตา
ไหลข้ึนนั้นมีคาความรอนท่ีสูงกวาใน ระดับอัตราการไหลของอากาศเทาๆ กัน และนํ้ามันดินท่ี
ปะปนมากับ Producer Gas ท่ีผลิตจาก เตาผลิตกาซชนิดไหลข้ึนนี้เม่ือเกิดการเผาไหมจะใหคาความ
รอนออกมาดวย ซ่ึงเตาผลิตกาซชนิด ไหลลงนั้นจะมีน้ํามันดินปะปนมานอยมาก แสดงใหเห็นวา 
Producer Gas ท่ีไดจากเตาผลิตกาซ ชนิดไหลข้ึนนี้สามารถนําไปใชเปนกาซเช้ือเพลิงเพื่อผลิตความ
รอนในโรงงานเซรามิกสหรือ อุตสาหกรรมตางๆ ท่ีใชความรอนไดและใหคาความรอนท่ีสูงกวาเตา
ผลิตกาซชนิดไหลลง 
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สุรีย  จรูญศักดิ์ (2545) ศึกษาการใชพลังงานความรอนจากกาซชีวมวล ท่ีผลิตไดจาก
เตาผลิตกาซชนิดไหลลงเพ่ือใชในการเผาเซรามิค ผลการทดลองพบวา กาซชีวมวลสามารถเผาดิบ
และเผาแกรงไดเซรามิคมีคุณภาพใกลเคียงกับผลิตภัณฑจากโรงงานซ่ึงเผาดวยแกส LPG สวนใน
ข้ันตอนการเผาเคลือบ เซรามิคมีลักษณะ under firing คือ ผิวเคลือบมีลักษณะดานไมเปล่ียนสภาพ
เปนเนื้อแกว ทําใหความชัดเจนของลวดลายท่ีผิวเนื้อดินนอยกวา  

พพ.และ วว. (2549)  ไดพัฒนาระบบผลิตกาซชีวมวลเพื่อทดแทนการใช LPG ในการ
เผาเซรามิกส โดยใชเตาผลิตกาซแบบชนิดไหลลง การเผาเซรามิกสใชกาซชีวมวลรวมกับ กาซ LPG 
และมีการควบคุมอุณหภูมิตาม Temperature profile ท่ีกําหนดของโรงงาน ผลการทดสอบพบวา
ผลิตภัณฑเซรามิกส หลังการเผาไมเสียหาย และความแกรงของผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลการเผา
ดวยกาซ LPG ลวน สีหลังการเผาดิบและเผาเคลือบไมผิดเพี้ยนเนื่องจากมีการลดไอน้ําและละออง
ของน้ํามันดินกอนเขาสูเตาเผาเซรามิกส ในการเผาดิบกาซชีวมวล สามารถทดแทน LPG ได รอยละ 
53.09 และการเผาเคลือบสามารถทดแทนกาซ LPG ได รอยละ 21.5 

 
3.4 การวิเคราะหการลงทุนระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความรอนในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
ในสวนของการลงทุนระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวล เพื่อผลิตพลังงานความรอนใน

โรงงานอุตสาหกรรมนั้น จะสามารถแบงสวนของการลงทุนออกเปน 2 สวนคือ  
1. คาจัดสรางระบบ 
2. คาเช้ือเพลิง และการบํารุงรักษา 

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะเปรียบเทียบการลงทุนระหวางระบบผลิตความรอนท่ีใชกาซ LPG ,
ไฟฟาและระบบผลิตกาซชีวมวลเปรียบเทียบกัน ท่ีกําลังความรอนเทากัน โดยสมมุติขนาดกําลัง
ความรอน 200 kWth ทํางานวันละ 10 ช่ัวโมงโดยมีประเด็นตางๆ ดังตารางท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3-17 

ตารางท่ี 3.1 ขอมูลเปรียบเทียบคาใชจายในการผลิตความรอน 200 kWth โดยใชระบบตางๆ 

ลําดับ รายการ กาซ LPG หนวย ไฟฟา หนวย 
กาซ

เชื้อเพลิง
ชีวมวล 

หนวย 

1 ระบบทอทาง 200,000.00 บาท 0 บาท - บาท 
2 คาถังกาซ 100,000.00 บาท 0 บาท - บาท 

3 ระบบผลิตกาซ 0.00 บาท 0 บาท 350,000.00  บาท 

4 ระบบหัวเผา 15,000.00 บาท 400,000 บาท 50,000.00  บาท 

5 ราคาวัตถุดิบตอ 200 kW-h 200.80 บาท/ชม. 440 บาท/ชม. 30.25  บาท/ชม. 

6 คาเตรียมเช้ือเพลิง 1 ป 5,000.00 บาท/ป 0 บาท/ป 20,000.00  บาท/ป 

7 คาแรงงาน 1 ป 72,000.00 บาท/ป 72,000 บาท/ป 72,000.00  บาท/ป 

8 คาบํารุงรักษา 30,000.00 บาท/ป 20,000 บาท/ป 15,000.00  บาท/ป 

9 คาใชจายเช้ือเพลิงตลอดป 732,908.37 บาท/ป 1,606,000.00 บาท/ป 110,420.17  บาท/ป 

 
นอกจากนี้หากเปรียบเทียบคาใชจายในการผลิตความรอน ของระบบ Single Stage 

Gasifier กับ Two Stage Gasifier หรือ Three stage gasifier (พพ.) คาใชจายในสวนของระบบผลิต
กาซ Three stage จะมีการลงทุนมากกวาเนื่องมีการแยกสวน Drying และ Pyrolysis  ออกจากสวน 
Combustion ทําใหมีอุปกรณไฟฟาในการลําเลียงชีวมวลเขาในเตา นอกจากน้ียังตองมีการใหความ
รอนจากภายนอก ในกระบวนการ Drying และ Pyrolysis ทําใหมีคา Operating cost ท่ีสูงกวาแบบ 
Single stage ท่ีกําลังการผลิตกาซท่ีเทากัน 
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บทท่ี 4 
การสํารวจ  คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม 
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บทท่ี 4 

การสํารวจ  คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม 
 

เพื่อใหการคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปนโรงงานเปาหมายในการศึกษาและจัดทํา
ตนแบบระบบผลิตกาซชีวมวลเพื่อใชในการผลิตพลังงานความรอน ไดโรงงานที่มีศักยภาพและมี
ความเหมาะสมท่ีสุด 1 โรงงาน จากกลุมโรงงานอุตสาหกรรม 7 กลุม ท่ีปรึกษาไดดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

1. การแบงกลุมโรงงานอุตสาหกรรม 
2. รวบรวมขอมูลโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. จัดทําเกณฑการพิจารณาและแบบสํารวจศักยภาพโรงงาน 
4. คัดเลือกโรงงานจากขอ 2. กลุมละไมนอยกวา 3 โรงงาน 
5. ดําเนินการสํารวจ 
6. รวบรวมขอมูลและสรุปผลการสํารวจ 
7. พิจารณาโรงงานท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

 
4.1 การแบงกลุมโรงงานอุตสาหกรรม 

ในการพิจารณาแบงกลุมโรงงานออกเปน 7 กลุมนั้นไดพิจารณาตามผลการศึกษา
การศึกษาการใชไมและเช้ือเพลิงชีวมวลในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ของ FAO [1] ใน
รายงาน “Image of Wood and Biomass Energy in Industries in Thailand”  ซ่ึงไดแบงกลุม
โรงงานออกเปน 7 ประเภทดังตอไปนี้ 
 
4.1.1 กลุมโรงงานผลิตภัณฑทางการเกษตร (Agro-Processing Industries) 

โรงงานอุตสาหกรรมกลุมนี้ไดแกโรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับผลผลิต
เกษตรกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผัก พืชหรือผลไม 
โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หัวพืช เปนตน เชน  โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงาน
แปรรูปผลไม โรงงานผลิตยางแผนรมควัน โรงงานนํ้าตาล เปนตน โดยโรงงานกลุมนี้สวนใหญมี
การใชพลังงานความรอนในกระบวนการผลิตหลักๆ 
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4.1.2 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food-Processing Industries) 
โรงงานอุตสาหกรรมในกลุมนี้ไดแก โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง 

โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ออย บีช หญาหวานหรือพืชอ่ืนท่ีใหความหวาน โรงงานท่ี
ประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน โรงงานท่ีประกอบกิจการ
เกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือประกอบอาหาร และโรงงานอ่ืนๆ ท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร ตัวอยาง
โรงงานในอุตสาหกรรมอาหารไดแกโรงงานเบเกอร่ี โรงงานผลิตภัณฑเนื้อปลา โรงงานลูกช้ิน 
โรงงานเสนบะหม่ี เปนตน โดยกลุมนี้สวนใหญจะใชพลังงานความรอนในการในการแปรรูป
ผลิตภัณฑในกระบวนการผลิต  
 
4.1.3 กลุมอุตสาหกรรมโลหะ (Metal Processing Industries) 

โรงงานในกลุมอุตสาหกรรมนี้ คือ โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม 
หลอ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ โรงงานตีเหล็ก โรงหลอโลหะ เปนตน 
 
4.1.4 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมไม (Forest Products Industries) 

โรงงานในกลุมอุตสาหกรรมนี้ไดแก โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม ถนอมไมหรือ
อบไม โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ตัวอยางโรงงานในอุตสาหกรรมไม เชน โรงงานผลิตไมอัด โรงงาน
แปรรูปหนอไม โรงงานอบไมแปรรูป เปนตน 
 
4.1.5 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหมืองแร (Mineral Based Industries) 

โรงงานอุตสาหกรรมในกลุมนี้ ไดแก โรงงานผลิตแกว โรงงานปูน โรงงานผลิต
กระเบ้ือง โรงงานเซรามิกส เปนตน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 
 
4.1.6 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ (Textile Based Industries) 

โรงงานอุตสาหกรรมในกลุมนี้ไดแก โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ ดายหรือ
เสนใย โรงถักผา ผาลูกไม หรือเคร่ืองนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี หรือแตงสําเร็จผา 
หรือเคร่ืองนุงหมท่ีถักดวยดายและเสนใย โรงงานผลิตเส่ือหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให
เปนปุย โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห ตัวอยางโรงงานในอุตสาหกรรมประเภทน้ี
ไดแก โรงงานอบไหม โรงงานฟอกยอมสีผา เปนตน ซ่ึงมักจะใชความรอนในรูปไอน้ําในการอบ
ผลิตภัณฑ 
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4.1.7 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (Miscellaneous Industries) 
โรงงานในกลุมนี้มีหลากหลาย แตไมสามารถจัดเขากลุมใดกลุมหนึ่งได เชน โรงงาน

ประกอบกิจการผลิต ซอม หลอดอกยางสําหรับยานพาหนะ โรงงานผลิตปุย โรงฆาสัตว  เปนตน  
 
4.2 การรวบรวมขอมูลโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ในการรวบรวมขอมูลโรงงานนั้น ท่ีปรึกษาไดหาขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมจากขอมูล
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลักโดยในเว็บไซตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีฐานขอมูล
โรงงานท่ีมีการปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ และมีการจัดหมวดหมูโรงงานไวอยางชัดเจนทําให
งายตอการสืบคน โดยสามารถคนหาโรงงานดวย คําหลัก หรือ ระบุ ประเภท TSIC (ประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรม) นอกจากนี้ยังสามารถหาโรงงานในแตละพื้นท่ีดวยการระบุ จังหวัดไดดวย 
ตามรูปท่ี 4.1  เปนหนาหลักสําหรับสืบคนขอมูลโรงงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม [6] 

 

รูปท่ี 4.1 หนาเว็บเพจคนหาขอมูลโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ขอมูลท่ีไดจากการสืบคนดังแสดงในรูปท่ี 4.2 ประกอบไปดวย 
1) ช่ือโรงงาน 
2) สถานท่ีต้ัง 
3) ผูประกอบการ 
4) ผลิตภัณฑ, ขนาดเคร่ืองจักร, เงินลงทุนและจํานวนแรงงาน 
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ซ่ึงสามารถใชพิจารณาในเบ้ืองตนได 

 

รูปท่ี 4.2 ตัวอยางผลการสืบคนขอมูลโรงงาน 
 
4.3 การจัดทําเกณฑการพิจารณาและแบบสํารวจศักยภาพโรงงาน 

ในการจัดทําเกณฑการพิจารณาและแบบสํารวจศักยภาพโรงงานนั้น อยางนอยท่ีสุด
ตองพิจารณาถึง 

1) ปริมาณความตองการพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม 
2) ปริมาณชีวมวลท่ีมีอยูในโรงงาน หรือบริเวณใกลเคียง 
3) ความพรอมของโรงงานในการสนับสนุนโครงการฯ ความรวมมือในการติดต้ัง การ

ดูแลรักษา และการสาธิตระบบฯ รวมท้ังยินยอมใหเขาชมระบบตนแบบ ภายหลังเสร็จส้ินโครงการ 
ในการดําเนินการเพ่ือคัดเลือกโรงงานท่ีมีศักยภาพสําหรับใชเปนสถานท่ีต้ังโครงการ

ศึกษา และสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก นั้น ทางที่ปรึกษาฯ จะไดดําเนินการตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีไดผานความเห็นชอบจาก 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อใชประกอบการคัดเลือก
โรงงาน โดยเกณฑการพิจารณาคัดเลือกดังกลาว ไดมีการกําหนดหัวขอประเด็นสําคัญๆ เพื่อใชใน
การคัดเลือกโรงงานท่ีมีความเหมาะสมไว 6 ประเด็นหลัก รายละเอียดดังนี้คือ 
 
4.3.1 การทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง พพ. และโรงงานอุตสาหกรรม 

เปนขอตกลงความรวมมือเพื่อติดต้ังระบบผลิตความรอนดวยกาซชีวมวล  ระหวาง 
พพ. และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ  โดยโรงงานอุตสาหกรรมใหความการยินยอมในการ
ดําเนินการติดต้ัง  สาธิตระบบฯ  ตลอดจนยินยอมใหผูสนใจเขาเยี่ยมชมระบบตนแบบ ภายหลังเสร็จ
ส้ินโครงการ ซ่ึงมีเกณฑดังนี้ 

- โรงงานสามารถทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ พพ. ได : ผาน 
- โรงงานไมสามารถทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ พพ. ได : ไมผาน 
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4.3.2 สถานท่ีติดตั้งระบบผลิตความรอนดวยกาซชีวมวล   
- มีพื้นติดต้ัง       : ผาน 
- ไมมีพื้นท่ีติดต้ัง       : ไมผาน 

4.3.3 ศักยภาพดานเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีมีอยูในพื้นท่ี 
- โรงงานอุตสาหกรรมมีชีวมวลท่ีนํามาใชเปนเช้ือเพลิงได (มี/ไมมี) : ผาน/ไมผาน 
- กรณีไมมีแหลงเช้ือเพลิงชีวมวล สามารถจัดหาไดหรือไม  (ได/ไมได) : ผาน/ไมผาน 

หมายเหตุ  กรณีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีทําการประเมิน  ไมผานเกณฑการพิจารณาตาม
หัวขอ 4.3.1-4.3.3 จะถือวาโรงงานไมมีความเหมาะสม  และไมพิจารณาใหคะแนนในหัวขออ่ืน 

4.3.4 ดานความตองการพลังงานความรอนของโรงงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมตองมีความตองการปริมาณพลังงานความรอนในกระบวนการ

ผลิตในโรงงานเปนสําคัญสอดคลองกับกําลังผลิตความรอนของโครงการคือ 150-200 กิโลวัตต
ความรอน (เปนปริมาณความรอนท่ีผลิตไดจากระบบผลิตความรอนท่ีมีตนทุนการผลิตเหมาะสมกับ
ขนาดของโครงการ) โดยจะใชหลักเกณฑการพิจารณาวาโรงงานมีปริมาณการใชพลังงานความรอน
มากนอยเพียงใด ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนในขอนี้ มีดังนี้ 

1) ปริมาณความรอน (ระบบผลิตพลังงานฯ สามารถผลิตความรอนได 200 กิโลวัตต) 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนไวดังนี้ 

- มีความตองการใชความรอนมากกวา151แตไมเกิน 200 กิโลวัตต  : 5 คะแนน 
- มีความตองการใชความรอน มากกวา 200 กิโลวัตต   : 4 คะแนน 

แตตองการพลังงานความรอนเพื่อใชเปนเช้ือเพลิงรวมกับระบบเดิม 
- มีความตองการใชความรอน มากกวา 200 แตไมเกิน300 กิโลวัตต  : 3 คะแนน 
- มีความตองการใชความรอน มากกวา 100 แตไมเกิน 150 กิโลวัตต : 2 คะแนน 
- มีความตองการใชความรอน มากกวา 300 กิโลวัตต  : 1 คะแนน 
- มีความตองการใชความรอน นอยกวา 100 กิโลวัตต   : 0 คะแนน 

 
2) การใชพลังงานความรอนในการผลิตเฉล่ียท้ังป (ระยะเวลา 12 เดือน) กําหนดเกณฑ

การใหคะแนนไวดังนี ้
- มีการผลิตและใชพลังงานความรอนนอยกวา 3 เดือน   : 1  คะแนน 
- มีการผลิตและใชพลังงานความรอนมากกวา 3 แตไมเกนิ 5 เดือน : 2  คะแนน 
- มีการผลิตและใชพลังงานความรอนมากกวา5 แตไมเกนิ 8 เดือน  : 3  คะแนน 
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- มีการผลิตและใชพลังงานความรอนมากกวา 8 แตไมเกนิ 10 เดือน : 4  คะแนน 
- มีการผลิตและใชพลังงานความรอนตลอดท้ังป (10 - 12 เดือน)  : 5  คะแนน 

4.3.5 ดานแหลงและปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวล 
ปริมาณเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับระบบผลิตความ

รอนจากกาซเช้ือเพลิงชีวมวล ขนาดกําลังผลิตความรอน 200 กิโลวัตต จะตองใชเช้ือเพลิงชีวมวล
ปริมาณไมนอยกวา 52 กิโลกรัมตอช่ัวโมง (หรือไมนอยกวา 500 กิโลกรัมตอวัน  กรณีเดินระบบวัน
ละ 10 ช่ัวโมง) ดังนั้นพื้นท่ีท่ีติดต้ังระบบฯ จะตองสามารถจัดหาแหลงและปริมาณเช้ือเพลิงชีวมวล
ใหเพียงพอท่ีจะนํามาใชเปนเช้ือเพลิงชีวมวลในการเดินระบบฯ โดยท่ีปรึกษาจะพิจารณาคัดเลือก
โรงงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด คิดเปนเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

1) ปริมาณชีวมวล (สําหรับเดนิระบบตอเนือ่งเปนเวลา 10 ช่ัวโมง) กําหนดเกณฑการ
ใหคะแนนไวดังนี ้

- สามารถจัดหาชีวมวลไดมากกวา 500 กิโลกรัม ตอวัน   : 5  คะแนน 
- สามารถจัดหาชีวมวลไดมากกวา 400 แตไมถึง 500 กโิลกรัม  ตอวัน : 4  คะแนน 
- สามารถจัดหาชีวมวลไดมากกวา 300 แตไมถึง  400 กิโลกรัม  ตอวัน : 3  คะแนน 
- สามารถจัดหาชีวมวลไดมากกวา 200 แตไมถึง  300 กิโลกรัม  ตอวัน : 2  คะแนน 
- สามารถจัดหาชีวมวลไดมากกวา 100 แตไมถึง  200 กิโลกรัม  ตอวัน : 1  คะแนน 
- สามารถจัดหาชีวมวลไดนอยกวา 100 กิโลกรัม  ตอวัน   : 0  คะแนน 

2) ตนทุนราคาชีวมวลในพื้นท่ี กําหนดเกณฑการใหคะแนนไวดังนี ้
- ราคามากกวา 1,200 บาท/ตัน      : 1  คะแนน 
- ราคามากกวา 800 แตไมเกนิ 1,200 บาท/ตัน    : 2  คะแนน 
- ราคามากกวา 500 แตไมเกนิ 800 บาท/ตัน    : 3  คะแนน 
- ราคานอยกวา 500 บาท/ตัน      : 4  คะแนน 
- พื้นท่ีสาธิตมีชีวมวลเปนของตนเอง (ไมมีการจําหนาย)   : 5  คะแนน 

 
4.3.6 ดานความพรอมของบุคลากร 

ความพรอมของบุคลากรในการรองรับหรือสนับสนุนการดําเนินการโครงการ โรงงาน
ท่ีจะใชในการสาธิตและติดต้ังระบบฯ ตองมีความสนใจและมีบุคลากรท่ีพรอมอยางแทจริง โดย
พื้นท่ี/โรงงานท่ีมีทีมบุคลากรของชุมชนท่ีมีความรูทางดานเทคนิคเคร่ืองจักร อุปกรณไฟฟา สามารถ
ทําการบริหารจัดการระบบฯ อยางมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนหลังจากรับมอบงานจากท่ีปรึกษา
ฯ แลว จะเปนโรงงานท่ีมีความเหมาะสมในขอนี้ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนในขอนี้ 
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- ไมมีบุคลากร (ชาง) ในพืน้ท่ีเปาหมาย     : 0  คะแนน 
- มีบุคลากร (ชาง) จํานวน 1 คน     : 3  คะแนน 
- มีบุคลากร (ชาง) จํานวน 2 คน ข้ึนไป     : 5  คะแนน 

โดยเกณฑการคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม สามารถสรุปลงในแบบสํารวจขอมูล 
โรงงานอุตสาหกรรมได ดังตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ตารางการใหคะแนนโรงงานท่ีมีความเหมาะสมสําหรับสาธิตระบบผลิตพลังงานความ
รอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

ช่ือสถานที่.............................................................................  ที่อยู............................................................................... 

ผูใหขอมูล..............................................................................  วันที่..........เดือน....................................พ.ศ................... 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 

คิดเปนรอยละ 0 1 2 3 4 5 

(ไม
เหมาะสม) 

(นอย) 
(คอนขาง
นอย) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(มาก
ที่สุด) 

1. ความรวมมือกับ พพ.       ผาน/ไมผาน 

2. สถานที่ติดต้ัง       ผาน/ไมผาน 

3. ศักยภาพชีวมวลในพ้ืนที่       ผาน/ไมผาน 

4. ความตองการพลังงาน
ความรอนของโรงงาน 

      35 

   4.1 ปริมาณความตองการ
พลังงานความรอนของ
โรงงาน 

      15 

   4.2 การใชพลังงานความ
รอนของโรงงาน ใน 1 ป 

      20 

5. แหลงและปริมาณ
เชื้อเพลิงชีวมวล 

      30 

   5.1 ปริมาณชีวมวล       15 
   5.2 ตนทุนราคาชีวมวล       15 

6. ความพรอมดานบุคลากร 
(ชาง) 

      35 

รวมคะแนน 100 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-9 

4.4 การคัดเลือกโรงงานเปาหมาย 
เพื่อใหการคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จากกลุมโรงงานอุตสาหกรรม 7 

กลุมตามท่ีไดระบุไวในขางตน ไดโรงงานท่ีตรงตามเปาหมายท่ีสุด ท่ีปรึกษาไดหาขอมูลโรงงานจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และคัดเลือกโรงงานท่ีมีการใชงานความรอนในการผลิต ในแตละ
ประเภทอุตสาหกรรม จากท่ัวประเทศ โดยแบงเปนประเภทละ 3 โรงงาน ซ่ึงพยายามคัดเลือก
โรงงานท่ีมีขนาดตางๆ กัน  พรอมท้ังไดสอบถามขอมูลเบ้ืองตน และจัดทํารายช่ือโรงงานเปาหมาย 
เบ้ืองตนในแตละประเภทไวดังตอไปนี้ 
 
4.4.1 กลุมโรงงานผลิตภัณฑทางการเกษตร แสดงดังตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 โรงงานเปาหมายกลุมโรงงานผลิตภัณฑทางการเกษตร 
ลําดับ ชื่อโรงงาน จังหวัด กิจการ 

1 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส.
ศรีสะเกษ จํากัด 

ศรีสะเกษ อบเมล็ดมะมวงหิมพานต 

2 โรงอบลําใยสหกรณการเกษตรภาคเหนือ เชียงใหม อบลําใย 
3 โรงอบลําใยนายอรรนพ ดวงต๊ิบ เชียงใหม อบลําไย 

 
4.4.2 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร แสดงดังตารางท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 โรงงานเปาหมายกลุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ลําดับ ชื่อโรงงาน จังหวัด กิจการ 

1 โรงงานกวยเต๋ียวพานทอง ชลบุรี ผลิตเสนกวยเต๋ียว 
2 บริษัท ฟรุตเทค จํากัด ปราจีนบุรี ผลไมทอด 
3 บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด เพชรบูรณ เพชรบูรณ 

 
4.4.3 กลุมอุตสาหกรรมโลหะ  แสดงดังตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4 โรงงานเปาหมายกลุมโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ 
ลําดับ ชื่อโรงงาน จังหวัด กิจการ 

1 โรงหลอนิรันดร อุบลราชธานี หลอผานไถนาและผลิตเครื่องสีขาว, คันไถเหล็ก 
2 โรงหลอดีหน่ึง ขอนแกน หลอมหลอเหล็ก เชนผานไถ อุปกรณการเกษตร 
3 หัตถกรรมทองเหลืองบานปะอาว อุบลราชธานี หลอมหลอทองเหลือง 
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4.4.4 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมไม แสดงดังตารางท่ี 4.5 

ตารางท่ี 4.5 โรงงานเปาหมายกลุมโรงงานอุตสาหกรรมไม 
ลําดับ ชื่อโรงงาน จังหวัด กิจการ 

1 บริษัท ปางไม จํากัด อุบลราชธานี แปรรูปไม อบไม 
2 บริษัทไทยวนาสินรับเบอรวูด จํากัด ชลบุรี แปรรูปไมยางพารา อบไม 
3 บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด ชลบุรี อบไม ลังไม พาเลตไม 

 
4.4.5 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหมืองแร แสดงดังตารางท่ี 4.6 

ตารางท่ี 4.6 โรงงานเปาหมายกลุมโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหมืองแร 
ลําดับ ชื่อโรงงาน จังหวัด กิจการ 

1 อิมพีเรียล พอตเทอรี่ ,บจก. ลําปาง ชุดเซรามิคบนโตะอาหาร 
2 บริษัท อินทราเซรามิคส จํากัด ลําปาง ชุดเซรามิคบนโตะอาหาร 
3 เตาเผาครกปากหวยวังนอง อุบลราชธานี ครก กระถาง เครื่องปนดินเผา 

 
4.4.6 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ แสดงดังตารางท่ี 4.7 

ตารางท่ี 4.7 โรงงานเปาหมายกลุมโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
ลําดับ ชื่อโรงงาน จังหวัด กิจการ 

1 บริษัท อารทรี จํากัด ชลบุรี ฟอก ยอม ทอผาไหม 
2 หจก. สยามมัดหมี่ อุดรธานี ทอผา 
3 โรงงานฟอกยอม เอกชัย อุดรธานี ฟอกยอม อบ รีด 

 
4.4.7 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ แสดงดังตารางท่ี 4.8 
ตารางท่ี 4.8 โรงงานเปาหมายกลุมโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ลําดับ ชื่อโรงงาน จังหวัด กิจการ 

1 รวมมิตรการเกษตร อุบลราชธานี ทําปุยอินทรียชีวภาพ 
2 ซี เอส พี กระดาษสาเชียงใหม เชียงใหม ผลิตกระดาษสา 
3 ฟารมเห็ดตระการ อุบลราชธานี กอนเช้ือเห็ด 
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4.5 การดําเนินการสํารวจ 

หลังจากท่ีไดรายช่ือโรงงานเปาหมายแลว ท่ีปรึกษาไดออกสํารวจตามโรงงานตางๆ 
เพื่อเก็บขอมูล และศึกษาความเหมาะสมของสถานท่ีติดต้ัง ปริมาณความตองการพลังงานความรอน 
และปจจัยตางๆ สําหรับใชเปนขอมูลในการพิจารณาหาโรงงานท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 1 โรงงาน 
ในการเปนโรงงานตนแบบ ซ่ึงขอมูลในการสํารวจแตละโรงงานมีดังนี้ 
 
4.5.1 กลุมโรงงานผลิตภัณฑทางการเกษตร 

1) สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. ศรีสะเกษ จํากัด ขอมูลในการสํารวจ
แสดงดังตารางท่ี 4.9 
ตารางท่ี 4.9 ผลการสํารวจสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. ศรีสะเกษ จํากัด 

รายการ รายละเอียด 
ท่ีต้ัง 336/1 ม.8 ถ.เล่ียงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
ผลิตภัณฑ เมล็ดมะมวงหมิพานแปรรูป กําลังการผลิต 230 ตันตอป 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (20 วนัตอเดือน, วันละ 20 ชม.) 
ชนิดเช้ือเพลิง LPG และเปลือกเม็ดมะมวงหิมพาน 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง LPG 0.72 ลิตรตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน ตม, อบแหง 
แหลงชีวมวล มีเปลือกเม็ดมะมวงหิมพานเหลือจากกระบวนการผลิตคือปละ 

330 ตัน ราคาขาย 0.60 บาทตอกิโลกรัม 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจและพรอมใหความรวมมือ มีสถานท่ีติดต้ัง เปน

หนวยงานกึ่งภาครัฐท่ีพรอมใหความรวมมือ 
 
การสํารวจโรงงานสหกรณการเกษตรเพื่อลูกคา ธกส.ศรีสะเกษ จํากดั ดังรูปท่ี 4.3 
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รูปท่ี 4.3 การสํารวจโรงงานสหกรณการเกษตรเพ่ือลูกคา ธกส.ศรีสะเกษจํากดั 
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2) โรงอบลําไยสหกรณการเกษตรภาคเหนือ จํากัด ขอมูลในการสํารวจแสดงดังตาราง
ท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10  ผลการสํารวจสหกรณการเกษตรภาคเหนือ จํากัด 

รายการ รายละเอียด 
ท่ีต้ัง อําเภอสันปาตอง จ.เชียงใหม 
ผลิตภัณฑ ลําไยอบแหง 
ความตอเนื่องการผลิต 3 เดือนตอป (24 ช่ัวโมงตอวนั) 
ชนิดเช้ือเพลิง เศษไม 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ไมมีการบันทึก 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน อบแหงโดยใชน้ํารอนจาก boiler แลกเปล่ียนความรอน 
แหลงชีวมวล ซ้ือตันละ 500 บาท 
ความสนใจใชระบบ ไมมีความสนใจ 

การสํารวจโรงอบลําไยสหกรณการเกษตรภาคเหนือ จํากดั แสดงดังรูปท่ี 4.4 

  
 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 การสํารวจโรงอบลําไยสหกรณการเกษตรภาคเหนือ จํากัด 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-14 

3) โรงอบลําไย อรรนพ ดวงติ๊บ ขอมูลในการสํารวจแสดงดงัตารางท่ี 4.11 

ตารางท่ี 4.11  ผลการสํารวจโรงอบลําไย อรรนพ ดวงต๊ิบ 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง อําเภอสันปาตอง จ.เชียงใหม 
ผลิตภัณฑ ลําไยอบแหง กําลังการผลิต 80 ตันตอป 
ความตอเนื่องการผลิต 3 เดือนตอป (24 ช่ัวโมงตอวนั) 
ชนิดเช้ือเพลิง LPG 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง LPG 5 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน อบแหง 
แหลงชีวมวล สามารถหาซ้ือได ตันละ 500 บาท 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจแตยังขาดความพรอม 

การสํารวจโรงอบลําไย อรรนพ ดวงต๊ิบ แสดงดังรูปท่ี 4.5 

 

  
 

รูปท่ี 4.5  การสํารวจโรงอบลําไย นายอรรนพ ดวงต๊ิบ 
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4.5.2 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
1) โรงงานกวยเตีย๋วพานทอง ขอมูลในการสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.12 

ตารางท่ี 4.12  ผลการสํารวจโรงงานกวยเต๋ียวพานทอง 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 63 หมู 4 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
ผลิตภัณฑ เสนกวยเต๋ียว อัตราการผลิต 2 ตัน/วัน 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป 
ชนิดเช้ือเพลิง ข้ีเล่ือย, ฟน 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 100 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน ใชกับเคร่ืองผลิตไอน้ํา เพื่อนึ่งเสนกวยเตีย๋ว 
แหลงชีวมวล สามารถหาซ้ือได ตันละ 2,000 บาท 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจแตยังขาดความพรอมดานบุคลากร 
ขอมูลเพิ่มเติม มีอัตราการใชไอน้ํานอยกวาอัตราการผลิตไอน้ําจริง 

การสํารวจโรงงานกวยเต๋ียวพานทอง แสดงดังรูปท่ี 4.6 

  

 
รูปท่ี 4.6  การสํารวจโรงกวยเต๋ียวพานทอง 
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2) บริษัท ฟรุตเทค จํากัด  ขอมูลในการสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.13  ผลการสํารวจบริษัท ฟรุตเทค จํากัด 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 29 หมู 2 อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี 
ผลิตภัณฑ ผลไมทอด (Tropical fruit) กาํลังการผลิต 500 กิโลกรัมตอวัน 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป 
ชนิดเช้ือเพลิง LPG 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ประมาณ 4 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน ทอดผลไม 
แหลงชีวมวล สามารถหาซ้ือได ตันละ 900 บาท 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจระบบ 
ขอมูลเพิ่มเติม เปนโรงงานอาหารท่ีตองการความสะอาดสูง การนําระบบไปใช

อาจเกิดปญหาเร่ืองเขมาและกล่ินควัน 
การสํารวจบริษัท ฟรุตเทค จาํกัด แสดงดังรูปท่ี 4.7 

  

 

รูปท่ี 4.7 การสํารวจโรงงานฟรุตเทค 
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3) บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด ขอมูลในสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.14 

ตากรางท่ี 4.14  ผลการสํารวจ บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จาํกัด 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 99 หมู 1 ส่ีแยกร่ืนฤดี ต.สะเดาะพง อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 
ผลิตภัณฑ น้ําผลไมบรรจุกระปอง และผลิตภัณฑอบแหง 
ความตอเนื่องการผลิต น้ําผลไม 1500 ตันตอป  ผลิตภัณฑอบแหง 450 ตันตอป 
ชนิดเช้ือเพลิง น้ํามันเตา 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง เฉล่ีย 70 ลิตรตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน อบ ตม ลวก 
แหลงชีวมวล พื้นท่ีมีซังขาวโพดเหลือใชทางการเกษตร ปละ 4,100 ตัน 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจและมีความพรอมในการดําเนนิการ 
ขอมูลเพิ่มเติม เปนโครงการในพระราชดําริ เพื่อชวยเหลือและสรางอาชีพ

ใหกับชาวบานในพืน้ท่ีอําเภอเขาคอและใกลเคียง 
การสํารวจบริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด แสดงดังรูปท่ี 4.8 

  

  

รูปท่ี 4.8 การสํารวจบริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-18 

4.5.3 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ  
1) โรงหลอดีหนึ่ง ขอมูลในสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.15 

ตารางท่ี 4.15  ผลการสํารวจ โรงหลอดีหนึง่ 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 274 ม. 3 ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ผลิตภัณฑ ช้ินสวนเคร่ืองจักรตามส่ัง 
ความตอเนื่องการผลิต ตามคําส่ังซ้ือ 
ชนิดเช้ือเพลิง ถานหิน 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 700-1000 กิโลกรัมตอเดือน หรือ 100 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน หลอมเหล็ก และเผาพิมพ 
แหลงชีวมวล ไมมี 
ความสนใจใชระบบ ไมมีความสนใจระบบ 

การสํารวจ โรงหลอดีหนึ่ง แสดงดังรูปท่ี 4.9 

  

 

รูปท่ี 4.9 การสํารวจโรงหลอดีหนึ่ง 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-19 

2) โรงหลอนิรันดร ขอมูลในสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.16 

ตารางท่ี 4.16  ผลการสํารวจ โรงหลอนิรันดร 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 128 ม.3 ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑจากเหล็กหลอเทา เชน ผานไถ อะไหลรถไถนา 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (15 ตันตอเดือน) 
ชนิดเช้ือเพลิง ถานโคก ไมฟน 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ถานโคก 120 กิโลกรัม/ช่ัวโมง, ไมฟน 100 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน การทําแบบหลอ  และการหลอม 
แหลงชีวมวล หาซ้ือไดในราคาตันละ 500 บาท 
ความสนใจใชระบบ เนื่องจากเตาท่ีใชงานอยูไมสามารถประยุกตใหใชกับกาซ 

ชีวมวลได จึงไมมีความสนใจ 

การสํารวจ โรงหลอนิรันดร แสดงดังรูปท่ี 4.10 

  

 

รูปท่ี 4.10 การสํารวจโรงหลอนิรันดร 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-20 

3) กลุมหัตถกรรมทองเหลืองบานปะอาว ขอมูลในสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.17 

ตารางท่ี 4.17  ผลการสํารวจ กลุมหัตถกรรมทองเหลืองบานปะอาว 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง หมู 5 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ผลิตภัณฑ เคร่ืองประดับ เคร่ืองใชจากหตัถกรรมทองเหลือง 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (200 กิโลกรัม/เดือน) 
ชนิดเช้ือเพลิง ไมฟน และถาน 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ไมฟน 1 ตันตอเดือน  ถาน 20 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน เผาพิมพหลอ  และหลอมทองเหลือง 
แหลงชีวมวล หาซ้ือเศษไมไดในราคาตันละ 400 บาท 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจแตกําลังการผลิตนอย และตองการพลังงานความ

รอนนอยกวาระบบท่ีออกแบบไว 

การสํารวจ โรงหลอดีหนึ่ง แสดงดังรูปท่ี 4.11 

  

 

รูปท่ี 4.11 การสํารวจโรงงานทองเหลืองบานปะอาว 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-21 

4.5.4 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมไม 
1) บริษัท ปางไม จํากัด ขอมูลในสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.18 

ตารางท่ี 4.18  ผลการสํารวจ บริษัท ปางไม จํากัด 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 217 หมู 4 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ผลิตภัณฑ ไมแปรรูป 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (25,000 ตันตอป) 
ชนิดเช้ือเพลิง เศษไม 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 30 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน ตมหมอไอน้ํา เพื่อนําความรอนไปอบไม 
แหลงชีวมวล มีเหลือจากกระบวนการผลิตมากกวา 1 ตันตอวัน 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจ แตกระบวนการท่ีใชอยูเหมาะสมดีแลว 

การสํารวจ บริษัท ปางไม จํากัด แสดงดังรูปท่ี 4.12 

  

 

รูปท่ี 4.12 การสํารวจโรงงานไม ปางไม 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-22 

2) บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด (ไมสนอบ) ขอมูลในสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.19 

ตารางท่ี 4.19  ผลการสํารวจ บริษัท บูรณาพากรุป จํากดั (ไมสนอบ) 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 31/5 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง 
จังหวดัชลบุรี 

ผลิตภัณฑ ลังไม พาเลตไม 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (330,000 ตันตอป) 
ชนิดเช้ือเพลิง เศษไม 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 300-600 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน อบไมเพื่อฆาไขแมลงท่ีอยูในเน้ือไม 
แหลงชีวมวล มีเศษไมเหลือจากกระบวนการผลิตมากกวา 1 ตันตอวัน 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจและมีความพรอมมาก เพราะระบบท่ีใชอยูปจจุบัน

ไมควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีได ทําใหเสียเวลาในการเติมเช้ือเพลิง
เพื่อควบคุมอุณภมิ 

ขอมูลเพิ่มเติม ปจจุบันมีหองอบ 1 หองท่ีใชพลังงานแสงอาทิตยอยู แตมี
ขอจํากัดคือ สามารถอบไดประมาณ 6 ช่ัวโมงในตอนกลางวัน
แตไมสามารถอบในเวลากลางคืนได ทําใหในกรณีท่ีมีการส่ังซ้ือ
มากๆ ไมสามารถผลิตสินคาไดทัน หากไดระบบชีวมวลเขาไป
ใชจะสามารถชวยไดมาก 

การสํารวจ บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด แสดงดังรูปท่ี 4.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-23 

  

  

รูปท่ี 4.13 การสํารวจโรงงานไม บูรณาพากรุป 

3) บริษัท ไทยวนาสินธุรับเบอรวูด จํากัด ขอมูลในสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.20 

ตารางท่ี 4.20  ผลการสํารวจ บริษัท ไทยวนาสินธุรับเบอรวูด จํากัด 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 21/1 หมู 7 ถ.สุขประยูร ต.มาบโปง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
ผลิตภัณฑ ไมอัดวีเนียร 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (80-90 ลูกบาศกเมตรตอเดือน) 
ชนิดเช้ือเพลิง เศษไม 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 1 ตันตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน อบไม (ใชหมอไอน้ํา) 
แหลงชีวมวล มีเหลือจากกระบวนการผลิต นําไปใชอบไมและจําหนาย 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจระบบ แตโรงงานตองการพลังงานความรอนสูง

มาก และมากกวาท่ีไดกําหนดไวในเบ้ืองตน 

การสํารวจ บริษัท ไทยวนาสินธุรับเบอรวูด จํากัด แสดงดงัรูปท่ี 4.14 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-24 

  

 

รูปท่ี 4.14  การสํารวจโรงงานไม ไทยวนาสินธุรับเบอรวูด 
 
4.5.5 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหมืองแร (เคร่ืองปนดินเผา) 

1) บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอร่ีจํากัด  ขอมูลในสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.21 

ตารางท่ี 4.21  ผลการสํารวจ บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอร่ี จํากัด 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 224 หมู 2 ต.ปงยางคก อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 
ผลิตภัณฑ ชุดเซรามิคสําหรับโตะอาหาร 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (2,400,000-3,600,000 ช้ินตอป) 
ชนิดเช้ือเพลิง LPG 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 1700 กิโลกรัมตอวัน (ท้ังระบบ) 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน อบพิมพ อบไลความช้ืน เตาBiskitt  เผาเคลือบ 
แหลงชีวมวล มีแหลงชีวมวลอยูใกลกับโรงงานขายตันละ 300 บาท 
ความสนใจใชระบบ สนใจมากและกําลังศึกษาระบบดานนี้อยู ซ่ึงหากไมมีหนวยงาน

สนับสนุน ก็จะดําเนินการเอง 
การสํารวจ บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอร่ีจํากดั แสดงดังรูปท่ี 4.15 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-25 

  

  

รูปท่ี 4.15  การสํารวจโรงงานเซรามิก อิมพีเรียลพอตเทอร่ี 
 

2) บริษัท อินทราเซรามิค จํากัด ขอมูลในสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.22 

ตารางท่ี 4.22  ผลการสํารวจ บริษัท อินทราเซรามิค จํากัด 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 382 หมู 1 ถ.ลําปาง-เดนชัย กม.1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 
ผลิตภัณฑ เคร่ืองใชบนโตะอาหาร 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (600,000 ช้ินตอป) 
ชนิดเช้ือเพลิง LPG 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 2600 กิโลกรัมตอวัน ( 24 ช่ัวโมง) 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน อบพิมพ เผาเคลือบ เตา Biskit 
แหลงชีวมวล ไมมี 
ความสนใจใชระบบ ไมสนใจ และไมสามารถใหบุคคลภายนอกเขาเยีย่มชมได 

การสํารวจ บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอร่ีจํากดั แสดงดังรูปท่ี 4.16 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-26 

  

  

รูปท่ี 4.16 การสํารวจโรงงานเซรามิก อินทราเซรามิค 
 

3) โรงงานผลิตเคร่ืองปนดินเผาปากหวยวังนอง ขอมูลสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.23 

ตารางท่ี 4.23  ผลการสํารวจ โรงงานผลิตเคร่ืองปนดินเผาปากหวยวังนอง 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง ปากหวยวังนอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ผลิตภัณฑ เคร่ืองปนดินเผา เชน ครก กระถางดินเผา 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (4500 ใบตอเดือน) 
ชนิดเช้ือเพลิง ไมฟน 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 6 ตันตอเดือน 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน เผาเคร่ืองปนดนิเผา 
แหลงชีวมวล ซ้ือในราคา 500 บาทตอตัน 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจ แตเตาท่ีใชอยูใชงานสะดวกและไดรับการ

ออกแบบมาสําหรับใชฟน 

การสํารวจ โรงงานผลิตเคร่ืองปนดินเผาปากหวยวังนอง แสดงดังรูปท่ี 4.17 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-27 

  

  

รูปท่ี 4.17  การสํารวจโรงงานเคร่ืองปนดนิเผา ปากหวยวังนอง 

4.5.6 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
1) บริษัท อารทรี จํากัด ขอมูลสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.24 

ตารางท่ี 4.24  ผลการสํารวจ บริษัท อารทรี จํากัด 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 89/7 หมู 8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ผลิตภัณฑ ผาไหมสําเร็จรูป 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (120000 หลาตอป) 
ชนิดเช้ือเพลิง LPG 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 4 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน ฟอก-ยอม (ใชหมอไอน้ํา) 
แหลงชีวมวล ไมมี 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจแตขาดความพรอมดานบุคลากร 

การสํารวจ บริษัท อารทรี จํากัด แสดงดังรูปท่ี 4.18 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-28 

  

รูปท่ี 4.18  บริษัท อารทรี จํากัด 

2) หจก.สยามมัดหม่ี ขอมูลสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.25 

ตารางท่ี 4.25  ผลการสํารวจ หจก.สยามมัดหม่ี 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 26 ม.10 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ผลิตภัณฑ ทอผาไหมมัดหม่ี 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (400 เมตรตอป) 
ชนิดเช้ือเพลิง LPG 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 48 กิโลกรัมตอเดือน 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน ยอม 
แหลงชีวมวล ไมมี 
ความสนใจใชระบบ ไมสนใจ 

การสํารวจ หจก.สยามมัดหม่ี แสดงดังรูปท่ี 4.19 

 

รูปท่ี 4.19  การสํารวจโรงงานสยามมัดหม่ี 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-29 

3) โรงงานฟอกยอมเอกชัย ขอมูลสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.26 

ตารางท่ี 4.26  ผลการสํารวจ โรงงานฟอกยอมเอกชัย 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 119 ม.9 ซ.บานหวยสําราญ ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ผลิตภัณฑ บริการฟอก อบ รีด 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (8 ช่ัวโมงตอวัน) 
ชนิดเช้ือเพลิง แกลบ 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 2.5 ตันตอวัน 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน ตมไอน้ํา สําหรับน้ําไปใชในการฟอก อบ รีด 
แหลงชีวมวล แกลบซ้ือมาตันละ 800 บาท 
ความสนใจใชระบบ ไมสนใจ เพราะระบบเดิมดีอยู 

การสํารวจ หจก.สยามมัดหม่ี แสดงดังรูปท่ี 4.20 

 

รูปท่ี 4.20 การสํารวจโรงฟอกยอมเอกชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-30 

4.5.7 กลุมโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

1) ซีเอสพี กระดาษสาเชียงใหม ขอมูลสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.27 

ตารางท่ี 4.27  ผลการสํารวจ โรงงานซีเอสพี กระดาษสาเชียงใหม 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 220 ม.3 ต.แมแฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
ผลิตภัณฑ กระดาษสาแผน  กระดาษสามวน 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (เคร่ือง 12,000 แผน/วัน  มือ 3,000 แผน/วนั) 
ชนิดเช้ือเพลิง ข้ีเล่ือย 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 60 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน ตมเยื่อกระดาษ 
แหลงชีวมวล มีแหลงข้ีเล่ือยอยูใกล ราคา 1,200 บาทตอตัน 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจแตระบบท่ีใชอยูปจจุบันยังสามารถใชงานไดด ี

การสํารวจ ซีเอสพี กระดาษสาเชียงใหม แสดงดังรูปท่ี 4.21 

 

รูปท่ี 4.21  การสํารวจโรงงานผลิตกระดาษสา ซีเอสพีกระดาษสาเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-31 

2) รวมมิตรการเกษตร ขอมูลสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.28 

ตารางท่ี 4.28  ผลการสํารวจ โรงงานรวมมิตรการเกษตร 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 54 ถ.เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ผลิตภัณฑ ปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 
ความตอเนื่องการผลิต ข้ึนอยูกับคําส่ังซ้ือ 
ชนิดเช้ือเพลิง ไมฟน 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 100 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน อบแหงปุยอัดเม็ด 
แหลงชีวมวล ซ้ือจากแหลงขายรอบๆ โรงงานในรัศมี 60 กิโลเมตร 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจ 

การสํารวจ โรงงานรวมมิตรการเกษตร แสดงดังรูปท่ี 4.22 

 

 

รูปท่ี 4.22  การสํารวจโรงงานผลิตปุย รวมมิตรการเกษตร 
 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-32 

3) โรงงานผลิตกอนเชื้อเห็ด สวนเห็ดตระการ ขอมูลสํารวจแสดงดังตารางท่ี 4.29 

ตารางท่ี 4.29  ผลการสํารวจ โรงงานผลิตกอนเช้ือเห็ด สวนเห็ดตระการ 
รายการ รายละเอียด 

ท่ีต้ัง 72 ม.7 ปากทางบานคําขา บานนาคิแลน ต.ขามเปย 
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

ผลิตภัณฑ กอนเช้ือเหด็ 
ความตอเนื่องการผลิต ตลอดป (1000 กอนตอวนั) 
ชนิดเช้ือเพลิง ไมฟน 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 75 กิโลกรัมตอวัน (วันละ 2 ช่ัวโมง) 
กระบวนการผลิตท่ีใชความรอน นึ่งกอนเช้ือเหด็ 
แหลงชีวมวล สามารถหาซ้ือไดในราคาประมาณ 500 บาทตอตัน 
ความสนใจใชระบบ มีความสนใจ 

การสํารวจ โรงงานผลิตกอนเช้ือเห็ด สวนเห็ดตระการ แสดงดังรูปท่ี 4.23 
 

 

รูปท่ี 4.23  การสํารวจโรงงานผลิตกอนเช้ือเห็ด สวนเหด็ตระการ 
 
 
4.6 รวบรวมขอมูลและสรุปผลการสํารวจ 

หลังจากท่ีไดสํารวจและเก็บขอมูลครบทุกโรงงานตามเปาหมายแลว ท่ีปรึกษาได
พิจารณาใหคะแนนตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว และเปรียบเทียบศักยภาพของแตละโรงงานเพื่อ
คัดเลือกโรงงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงผลการประเมินดังตารางท่ี 4.30 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-33 

ตารางท่ี 4.30 สรุปผลการสํารวจโรงงานขนาดเล็ก สําหรับติดต้ังระบบผลิตความรอนจากกาซชีวมวล 

*คือ ผาน / ไมผาน

คาคะแนน จาก 0-5 ตามความเหมาะสม จาก
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ตัวคูณ (weight) 3 4 3 3 7

กลุมโรงงานผลิตภัณฑทางการเกษตร
1 สกต.ศรีสะเกษ จํากัด ผาน* ผาน* ผาน 3 5 5 5 0 59
2 โรงอบลําใยสหกรณการเกษตรภาคเหนือ มผ 0
3 โรงอบลําใยนายอรรนพ ดวงต๊ิบ ผาน* ผาน* ผาน 1 4 4 0 28

กลุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
1 โรงงานกวยเต๋ียวพานทอง ผาน* ผาน* ผาน 2 5 4 2 0 44
2 บริษัท ฟรุตเทค จํากัด ผาน* ผาน* ผาน 3 5 3 2 5 79
3 บริษัท อุตสาหกรรมเกษตรเขาคอ จํากัด ผาน* ผาน* ผาน 4 5 5 5 3 83

กลุมอุตสาหกรรมโลหะ
1 โรงหลอดี1 มผ 0
2 โรงหลอนิรันดร ผาน* ผาน* ผาน 5 2 5 3 3 68
3 กลุมหัตถกรรมทองเหลืองบานปะอาว ผาน* ผาน* ผาน 0 1 5 4 0 31

อุตสาหกรรมกลุมโรงงานอุตสาหกรรมไม
1 บริษัท ปางไม จํากัด ผาน* ผาน* ผาน 3 4 5 5 3 76
2 บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด ผาน* ผาน* ผาน 4 5 5 5 3 83
3 บริษัท ไทยวนาสินธุรับเบอรวูด จํากัด ผาน* ผาน* ผาน 1 5 5 5 3 74

กลุมโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหมืองแร
1 บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จํากัด ผาน* ผาน* ผาน 4 5 5 4 3 80
2 บริษัท อินทราเซรามิค จํากัด มผ 0
3 ปากหวยวังนอง ผาน* ผาน* ผาน 3 5 5 4 0 56

กลุมโรงงานอุตสาหกรรมสิงทอ
1 บริษัท อารทรี จํากัด ผาน* ผาน* ผาน 3 5 3 3 3 68
2 หจก.สยามมัดหมี่ มผ 0
3 โรงงานฟอกยอมเอกชัย มผ 0

กลุมโรงงานอุตสาหกรรมอืนๆ
1 ซีเอสพี กระดาษสาเชียงใหม ผาน* ผาน* ผาน 5 5 4 1 3 71
2 รวมมิตรการเกษตร ผาน* ผาน* ผาน 3 3 5 4 0 48
3 ฟารมเห็ดตระการ ผาน* ผาน* ผาน 3 5 5 4 0 56

 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
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4.7 พิจารณาโรงงานท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.30 จะเห็นไดวามีโรงงานท่ีไดคะแนนสูงสุดเทากัน 2 โรงงาน คือ บริษัท 
อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด และบริษัทบูรณาพากรุปจํากัด คือ 83 คะแนน ดังนั้นท่ีปรึกษา
จึงตองพิจารณาคัดเลือกเพียง 1 โรงงานท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด โดยใชเกณฑการพิจารณาท่ีมีอยูและ
ขอควรพิจารณาอ่ืนท่ีมีความเหมาะสม โดยพิจารณาเปนประเด็นดังนี้ 

1) ความเหมาะสมในการรวมงานกับ พพ. 
หากพิจาณาในขอนี้จะพบวาท้ังสองแหงสามารถรวมงานกับ พพ.ได เนื่องจาก 

ผูบริหารของท้ังสองแหงมีความตองการ และมีความสนใจเปนอยางมาก และสามารถทําขอตกลง
ความรวมมือกบั พพ.ไดหากไดรับการพิจารณา 

2) สถานท่ีในการติดต้ังระบบ 
- บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด มีพื้นท่ีเหลือกวาง ติดกับสวนท่ีใชงาน 

ซ่ึงสามารถใชในการติดต้ังระบบ และแหลงจัดเก็บชีวมวลได โดยไมรบกวนงานอ่ืนๆ 
- บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด มีพื้นท่ีในการติดต้ังระบบได  โดยอาจมีการปรับปรุง

สถานท่ีเล็กนอย เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมในการทํางานท่ีทําอยูปกติ 

3) ศักยภาพดานเชื้อเพลิงท่ีมีอยูในพื้นท่ี 
- บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด มีเช้ือเพลิงท่ีเปนไมและซังขาวโพด 

โดยเฉพาะขาวโพด ในพื้นท่ีเขาคอและจังหวัดเพชรบูรณ มีเกษตรกรปลูกจํานวนมาก โดยตัวเลข
ประมาณการจะมีซังขาวโพดเหลือประมาณปละ 4,100 ตันตอป หรือคิดเปน 11 ตันตอวันซ่ึงถือวา
มากพอตอการใชงาน และเปนเช้ือเพลิงท่ีไดมาฟรี เพราะปกติเกษตรกรมักเผาท้ิงหลังจากเก็บเกี่ยว 
หรือหากในพื้นท่ีไมเพียงพอสามารถหาซ้ือไดจากอําเภอใกลเคียงในราคาตันละ 300 บาท นอกจากนี้
ซังขาวโพดหากนําไปใชกับระบบผลิตกาซชีวมวลจะมีขอดีท่ีเห็นไดชัดคือ สามารถปอนเขาระบบได
โดยไมตองมีการตัดเปนทอนเล็กเหมือนไม ทําใหลดข้ันตอนการเตรียมลง 

- บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด มีเช้ือเพลิงเปนเศษไมท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต
มากกวาวันละ 6 ตัน ซ่ึงปกติจะขายใหกับผูท่ีมารับซ้ือและใชเปนเช้ือเพลิงในการอบไม โดยเศษไมมี
ขนาดแตกตางกัน ข้ึนอยูกับงาน โดยปริมาณแลวมีมากพอตอการใชงานได แตหากพิจารณาถึงความ
ยุงยากในการเตรียมเช้ือเพลิงชีวมวลแลว อาจเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานได 
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4) ดานความตองการพลังงานความรอนของโรงงาน 
- บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จาํกัด มีความตองการพลังงานความรอน

สําหรับหมอไอน้ําขนาด 5 ตัน หรืออาจคิดเปน 3,750 kWth แตมีความตองการพลังงานอ่ืนไปใชงาน
รวมกับเช้ือเพลิงท่ีใชอยูคือน้ํามันเตา ซ่ึงมีราคาสูง สําหรับการใชงานความรอนนัน้ ไดมีการใชงาน
วันละ 13 ช่ัวโมง เดือนละ 20 วัน คิดเปน 160 ช่ัวโมงตอเดือน 

- บริษัท บูรณาพากรุป จํากดั มีความตองการพลังงานความรอนสําหรับหองอบไม
วันละ ประมาณ 500 kWth โดยเช้ือเพลิงท่ีใชอยูเปนเศษไม ซ่ึงใชวิธีการเผาตรงแลกเปล่ียนความรอน
กับทอลมรอน ซ่ึงมีขอเสียคือไมสามารถควบคุมอุณหภมิูใหคงท่ีได ทําใหมีความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง
มาก  สําหรับการใชงานความรอนนั้น ประมาณ 8-10 ช่ัวโมงตอวัน เดือนละ 15-30 วัน ข้ึนอยูกบั
ปริมาณการส่ังซ้ือ 

5) ดานแหลงและประมาณเช้ือเพลิงชีวมวล 
- หากพิจารณาจากแหลงและปริมาณเช้ือเพลิงแลวจะพบวาท้ังสองแหงมีความ

เหมาะสมคือ มีชีวมวลในพื้นท่ี และมีปริมาณตอวันมากกวา 500 กิโลกรัม ซ่ึงมากเพียงพอตอการใช
งานในระบบ 

6) ดานความพรอมของบุคลากร 
- บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด มีชางเทคนิค 1 คน ทําหนาท่ีดูแลรักษา 

และปฏิบัติงานกับหมอไอน้าํ 
- บริษัท บูรณาพากรุป จํากดั มีวิศวกรอุตสาหการ 1 คน ทําหนาท่ีดูแลงานดาน

วิศวกรรมในโรงงาน 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นท่ีไมไดอยูในเกณฑการพิจารณา แตมีความสําคัญตอการ

พิจารณาอยูดังนี้ 

7) ลักษณะของหนวยงานท่ีจะเขารวมโครงการ 
- บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด เปนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพือ่ชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอเขาคอและใกลเคียง ใหมีรายไดและ
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

- บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด เปนบริษัทเอกชน ท่ีดําเนนิกิจการเกี่ยวกบัผลิตแปรรูป
จากไม เปนลังไม พาเลตไม ท่ีมีความสนใจดานพลังงานทดแทน 
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หากเปรียบเทียบจากลักษณะของหนวยงาน จะเห็นวา บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตร
เขาคอ จํากัด มีขอไดเปรียบเนื่องจาก เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเอ้ือประโยชนตอ
ชาวบาน ซ่ึงนอกจากจะลดคาใชจายใหกับโรงงานแลว ยังสรางงานใหกับชาวบานในพื้นท่ีไดเชนกัน 

 
8) ความคุมคาดานเศรษฐศาสตร 

หากมองท่ีความคุมคาดานเศรษฐศาสตร ตองเปรียบเทียบกับคาใชจายท่ีลดลงจากการ
เปล่ียนแปลงระบบ โดยประมาณวาหากมีการติดต้ังระบบผลิตกาซชีวมวลใหเทากันท้ัง 2 หนวยงาน 
จะสามารถประหยัดคาใชจายดานเช้ือเพลิงของหนวยงานไดดังนี้ 

- บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด เดิมใชเช้ือเพลิงเปนน้ํามันเตา โดยมี
คาใชจายเกี่ยวกับเช้ือเพลิงวันละ 16,000 บาท ซ่ึงหากนําระบบผลิตกาซไปติดต้ังและทดแทนได 25 
เปอรเซ็นต (ประมาณ 200 ลิตร) จะสามารถลดคาใชจายไดวันละ 4,000 บาท หรือคิดเปน 960,000 
บาทตอป 

- บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด เดิมใชเช้ือเพลิงเปนเศษไมช่ัวโมงละ 500 kg คิดเปน 
250 บาทตอช่ัวโมง หรือ 2,500 บาทตอวัน หากนําระบบไปติดต้ังและลดการใชเช้ือเพลิงได 30 
เปอรเซ็นต คิดเปนเงิน ลดคาใชจายไดวันละ 750 บาท หรือคิดเปน 180,000 บาทตอป 

9) ความเหมาะสมของท่ีต้ังโรงงาน 
หากพิจารณาท่ีความเหมาะสมของที่ต้ังมีประเด็นใหพิจารณา ไดแก สถานท่ีตองอยูใน

เขตเมืองหรือนอกเมือง รวมถึงชุมชนท่ีอยูรอบขาง สถานท่ีต้ังสะดวกตอการเดินทางหรือไม เปน
สถานท่ีท่ีมีบุคคลภายนอกเยี่ยมชมบอยหรือไม ซ่ึงเม่ือพิจารณาในประเด็นดังกลาวแลว สรุปไดดังนี้ 

- บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด มีความเหมาะสมหลายดาน คืออยูนอก
เมืองและอยูหางจากบานเรือนผูคน และอยูติดกับถนนใหญสะดวกตอการเดินทางและมีผูเขาเยี่ยมชม
บอยเพราะเปนจุดแวะพัก สําหรับผูท่ีไปเท่ียวเขาคอ แตก็มีขอเสียคือ อยูหางไกลจากตัวเมือง 

- บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด อยูหางจากตัวเมืองและหางไกลจากบานเรือนผูคน แต
ไมติดถนนหลักทําใหยุงยากตอการเดินทางเล็กนอย และเนื่องจากไมใชทางท่ีผูคนสัญจรผานไปมา
ทําใหไมเปนท่ีสนใจมากนัก นอกจากมีผูท่ีสนใจเทานั้น 

จากขอมูลตางๆ ท่ีไดพิจารณาเปรียบเทียบกันแลว ท่ีปรึกษามีความเห็นวา บริษัท 
อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด มีขอไดเปรียบและมีความเหมาะสมในการเปนโรงงานตนแบบ
สําหรับระบบผลิตกาซชีวมวล มากกวาหลายดาน เชน ดานสถานท่ี ลักษณะของหนวยงาน ความ
คุมคาดานเศรษฐศาสตร และการเตรียมเช้ือเพลิง เปนตน และนอกจากความเหมาะสมดานตางๆ แลว 
ยังชวยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพและรายไดเพิ่มข้ึนดวย 
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ดังนั้นท่ีปรึกษาจึงไดพิจารณาให บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด เปนโรงงาน
ตนแบบ ในโครงการศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตกาซชีวมวลสําหรับโรงงานขนาดเล็ก ซ่ึง
หลังจากขอความเห็นชอบตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และไดรับการอนุมัติ
แลวจะไดดําเนินการจัดทําตนแบบ และติดต้ังระบบเพื่อทดสอบและใชงานตอไป 
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บทท่ี 5 
 

การศึกษา ออกแบบ และจัดทําตนแบบ 
ระบบผลิตกาซชีวมวล 
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บทท่ี 5 

การศึกษา ออกแบบ และจัดทําตนแบบระบบผลิตกาซชีวมวล 

 หลังจากท่ีไดทําการสํารวจและคัดเลือกโรงงานตนแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดแลว ท่ี
ปรึกษาได ดาํเนินการศึกษา ออกแบบ และจัดทําตนแบบระบบผลิตกาซชีวมวลท่ีเหมาะสมกบั
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีคัดเลือกไว โดยอางอิงตามขอมูล กําลังความตองการความรอน ลักษณะ
เช้ือเพลิง ลักษณะการนําไปใชงาน และออกแบบระบบสนับสนุนอ่ืนๆ ตามท่ีจําเปนตอการใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
5.1 หลักการและแนวคิดในการออกแบบ 
หลักการออกแบบเตาผลิตกาซแบบ Downdraft gasifier [2] 

เตาผลิตกาซแบบ Downdraft gasifier นั้นสามารถใชไมหรือชีวมวลอ่ืนๆ เปนเช้ือเพลิง โดย
จะสามารถผลิตเปนกาซเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีมีการปนเปอนของทารตํ่า สามารถนํากาซท่ีผลิตไดไปใช
ในเคร่ืองยนตสันดาปภายในได ซ่ึงหมายความวาสามารถลดปญหาท่ีเกิดจากการปนเปอนของทาร 
แตก็ยังมีขอเสียหลายดาน เชน การใชไมและถานเปนเช้ือเพลิงอาจกอใหเกิดการขาดแคลนไมได 
นอกจากนี้น้ําเสียจากระบบกรองกาซอาจกอใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอมได 

 เตาผลิตกาซแบบ Downdraft gasifier นั้นเปนเตาท่ีสรางและใชงานงาย เหมาะอยางยิ่งกับ
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีจะสงเสริมใหชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมใหมีการใชงานอยางแพรหลาย 
กระบวนการในการเปล่ียนรูปของแข็งไปเปนกาซของเตาผลิตกาซแบบ Downdraft gasifier นั้นมี
รายละเอียดและการคํานวณดังตอไปนี้ 
 จากการออกแบบตามแบบของ Imbert gasifier ซ่ึงยึดตามหลักการออกแบบของ Swedish 
design โดยขนาดเตาผลิตกาซแบบ Downdraft gasifier ของ Imbert นั้นเปนไปตามแนวความคิด 
“Hearth Load” โดยคา Hearth load (Bg) จะนิยามแทนปริมาณของกาซเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีสภาวะ 
(P,T) ปกติ หารดวยพื้นท่ีผิวของ Throat บริเวณท่ีเล็กท่ีสุด ซ่ึงจะมีหนวยเปน m3/cm2/h หรือบางคร้ัง
อาจแทน Hearth load ดวยปริมาณการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงแหงหารดวย พื้นท่ีผิวของบริเวณคอคอด
ของเตา (Bs) โดยในกรณีนี้ Heart load จะมีหนวยเปน kg/cm2/h  และท้ังนี้เนื่องจาก 1 กิโลกรัมของ
เช้ือเพลิงแหงจะสามารถผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวลไดประมาณ 2.5 ลูกบาศกเมตร ดังนั้น Bg และ Bs 
จึงมีความสัมพันธดังสมการท่ี 5.1 
    Bg = 2.5Bs  ………………………….. (5.1) 
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  ในการทํางานอยางตอเนื่องของ เตาผลิตกาซแบบ Downdraft gasifier แบบ Imbert Type คา 
Bg มีคาสูงสุดประมาณ 0.9 (Bs = 0.36) [3] ซ่ึงคา Bg ท่ีสูงกวานี้จะทําใหคา pressure drop บริเวณ 
reduction zone สูงมากเกินไป ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวคา Bg ของเตาแบบ Imbert จะอยูในชวง 0.3 – 0.35 
และในเตาแบบใหมๆ คา Bg จะอยูในชวง 0.15 – 0.18 โดยสรุปแลวการออกแบบเตา แบบ Imbert 
นั้นใจความสําคัญอยูท่ี คาสูงสุดปริมาณกาซท่ีจะใช โดยจะสามารถคํานวณหาพื้นท่ีผิวบริเวณคอ
คอดของเตา และเสนผาศูนยกลางของ Throat ไดจากปริมาณกาซ และคา Bg ซ่ึงมีคาสูงสุดเทากับ 0.9 
นั่นเอง  
 โดยสถาบัน Swedish Academy of Engineering Sciences [4]   ไดหาความสัมพันธของ 
ความสูงของ Nozzle จากคอคอด ขนาด Nozzle และจํานวน Nozzle ท่ีเหมาะสมกับปริมาณการใช
กาซท่ีแตกตางกัน โดยขอมูลเหลานี้สามารถแสดงไดดังรูปท่ี 5.1, 5.2, 5.3และในตารางท่ี 5.1 
 

 
รูปท่ี 5.1 ความสัมพันธของระยะของระนาบ Nozzle จาก Throat ท่ีเล็กท่ีสุดของเตากับขนาดของ 

Throat ขนาดตางๆ [2] 
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รูปท่ี 5.2 แสดงจํานวน Nozzle ของเตาท่ีเหมาะสมกับ Throat ขนาดตางๆ [2] 

 โดย  h/dh คืออัตราสวนของความสูงของ Hearth zone จาก Throat ตอขนาดของ Hearth 
zone 
  Dthroat คือ เสนผาศูนยกลางของ Throat 
   

 
รูปท่ี 5.3 แสดงความสัมพันธของขนาด Combustion zone และเสนวงสัมผัสปลาย Nozzle [2] 

 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5-5 

ตารางท่ี 5.1 ความสัมพันธของ Nozzle ท่ีเหมาะสมกับ Throat ขนาดตางๆ [2] 
เสนผาศูนยกลาง Throat 

(mm) 
เสนผาศูนยกลาง 

Nozzle (mm) 
จํานวน 
Nozzle 

70 10.5 3 
80 9.0 5 
90 10.0 5 
100 11.0 5 
120 12.7 5 
130 13.5 5 
150 15.0 5 
170 14.3 7 
190 16.0 7 
220 18.0 7 
270 22.0 7 
300 24.0 7 

  

 
Venselar [5] ไดทําการจําแนกลักษณะการออกแบบเตาท่ีมีการผลิตเชิงพาณิชย ในชวง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ออกเปน 3 แบบ คือ 1.แบบไมมี Throat 2. แบบ Throat เดียว และ 3. แบบ 
Double Throat  ดังรูปท่ี 5.4 โดยเขาไดสรุปถึงความแตกตางหลักๆ ของเตาท้ัง 3 แบบคือคา 
maximum hearth load หรือคา Bmax ซ่ึงจะมีคา 0.03, 0.11 และ0.4 ในเตาแบบไมมี Throat, แบบ 
Throat เดียว และแบบ Double Throat ตามลําดับ 
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รูปท่ี 5.4  แสดงการจําแนกเตาผลิตกาซแบบ Downdraft gasifier ตามแบบของ Venselaar [5] 
 
 โดยขอสรุปหลักๆของการเปรียบเทียบเตาท้ัง 3 แบบมีดังนี้ 

- ความเร็วของอากาศท่ีเขา Nozzle ควรจะอยูในชวง 30 – 35 m/s 

- มุมเอียงของ Throat ควรจะอยูในชวง 45 – 60 องศา 

- ในกรณีเตาแบบ Single Throat ขนาดของ Hearth Diameter (เสนผาศูนยกลางชวงท่ีมี 

Nozzle) ควรจะมีขนาดใหญกวาคอคอดไมนอยกวา 10 เซนติเมตร และในกรณีเตาแบบ 

Double Throat ขนาดของ Hearth Diameter ควรจะมีขนาดใหญกวาคอคอดไมนอยกวา 10 

เซนติเมตร 

- บริเวณ Reduction zone ควรจะตองอยูสูงจากคอคอดไมนอยกวา 20 เซนติเมตร (ซ่ึง

โดยท่ัวไปจะมีความสูงประมาณ 32 เซนติเมตร) 

- ความสูงของระนาบท่ีมี Nozzle จะตองอยูสูงจากคอคอดเตาอยางนอย 10 เซนติเมตร 

- เช้ือเพลิงท่ีแนะนําคือขนาด 3 – 5 x 6 – 8 เซนติเมตร 
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5.2 การคํานวณระบบท่ีใชในโรงงานตนแบบ 
ชนิด Imbert Type (with heart constriction ring) [1] 
ขอกําหนด :      คาความรอนของกาซเชื้อเพลิงชีวมวล   4,800.00  kJ/m3 

กําลังงานความรอนท่ีโรงงานตองการ     300.00 kWth 

ออกแบบเผื่อรองรับการทํางานท่ี    320 kWth 

ดังนัน้ขนาดกําลังความรอนสูงสุดเทากับ  320  kWth 

ก.คํานวณอัตราการส้ินเปลืองเชื้อเพลิงชีวมวล  
จาก 
กําลังงานความรอนท่ีตองการ    320 kWth 

ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวล 70 percent 
ดังนั้นอัตราการส้ินเปลืองกําลังงานจากเช้ือเพลิงชีวมวล (Full load) 457.14 kWth 

คาความรอนเชื้อเพลิงซังขาวโพด  (ความช้ืน 40%) 11,000.00  kJ/kg 
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงขาวโพด 0.04  kg/s 
 หรือ 149  kg/h 
คิดเปน kg ของซังขาวโพดตอ 1 kW  กําลังงานความรอน เทากับ 0.46 kg/kWth 
และอัตราการไหลของกาซเชื้อเพลิงชีวมวล เทากับ 240 m3/h 
โดยสัญลักษณตางๆแทนขนาดของเตาโดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 5.2 สัญลักษณตางๆแทนขนาดของเตา  
ลําดับท่ี สัญลักษณ คําอธิบาย หมายเหตุ 

1 dh ขนาดของ Throat ท่ีเล็กท่ีสุดของเตา  
2 dr ขนาดของ Throat ท่ีติดต้ัง Nozzle เสนสัมผัสปลาย 

Nozzle 
3 dr’ ขนาดของเสนวงของระยะ Nozzle ท่ีติดต้ัง  
4 H ขนาดความสูงของ Combustion zone  
5 h ระยะของระนาบ Nozzle จาก Throat ท่ีเล็ก

ท่ีสุดของเตา 
 

6 R ขนาดความสูงของ Reduction zone ระยะถึงตะแกรง
ดานลาง 

7 dN ขนาดรู Nozzle  
8 N จํานวน Nozzle ท่ีใช   
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ข.คํานวณออกแบบเตา   
ในเตาแบบ Double throat downdraft gasifier ชนิด Imbert type ท่ีใช Heart ring มีสวนประกอบดัง
รูปดานลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.5 สวนประกอบตางๆ ภายในเตา 
 
สําหรับเตาแบบ Double throat คา Heart load Bg สูงสุดท่ี 0.9 hcmm // 23  

 9.0max ==
A
QB hcmm // 23  

 hcmm
A

hmB //9.0/240 23
3

max ==  

 2
3

67.266
9.0

/150 cmhmA ==  

ดังนั้น พืน้ท่ีหนาตัดของ Throat เทากับ  266.67 cm2 
คิดเปนขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ  19.00 cm 
 หรือ 190 mm 

 
 
 
 
 

dh 

dn,N 

dr 

h 

R 

 H 
dr’ 
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การกําหนดขนาดตางๆจากการเปดตาราง 
1. ระยะของระนาบ Nozzle จาก Throat ท่ีเล็กท่ีสุดของเตา (h) 

จากรูปท่ี 5.1 ลากเสนแนวดิ่งท่ีขนาด Throat เทากับ 190 mm ข้ึนไปชนกับเสนกราฟจะไดคา 
h/dh = 0.71  
h = 135 mm 
ดังนั้น Nozzle จะตองติดต้ังในระนาบท่ีสูงกวา Heart ring เทากับ 135 มิลลิเมตร 
 
2. ขนาดเสนผาศูนยกลางของ Combustion zone (dr) 
จากรูปท่ี 5.3 เม่ือลากเสนแนวดิ่งท่ีขนาด Throat เทากับ 190 mm ข้ึนไปชนกับเสนกราฟเสนลาง
และเสนบนสุดจะไดคา dr’/dh  = 1.85 และ dr/dh = 2.16 ตามลําดับ 
ดังนั้น 
 ขนาดเสนผาศูนยกลางของ Combustion zone (dr) สามารถหาไดจาก 
      dr/dh = 2.16 
                                       dr = 410.4 mm. 
เสนวงสัมผัสปลาย Nozzle (dr’) สามารถหาไดจาก 
 dr'/dh = 1.85 
                                        dr' = 351.5 mm. 
3. ขนาดและจํานวน Nozzle 

จากตารางท่ี 5.1 พบวา ตองใช Nozzle ขนาด 16 mm จํานวน 7 ตัว  
4. ความยาวของ Reduction zone (R) 

จากตารางท่ี 5.3 พบวาท่ีขนาด Throat (dh) เทากับ 190 mm. จะมีความยาว Reduction zone (R) 
เทากับ 153 mm. 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงขนาดตางๆของเตาแบบ Double Throat [2]  
 

dr/ 
dh dh dr dr' h H R  A dm 

(Am*100) 
/Ah dr/dh h/dh 

Max 
Out. 

Min 
Out 

Max. 
Con. 

Vair 
blast 

268 
/60 60 268 150 80 256 100 5 7.5 7.8 4.5 1.33 30 4 14 22.4 

268 
/80 80 268 176 95 256 100 5 9 6.4 3.3 1.19 44 5 21 23 

268 
/100 100 268 202 100 256 100 5 10.5 5.5 2.7 1 63 8 30 24.2 

268 
/120 120 268 216 110 256 100 5 12 5 2.2 0.92 90 12 42 26 

300 
/100 100 300 208 100 275 115 5 10.5 5.5 3 1 77 10 36 29.4 

300 
/115 115 300 228 105 275 115 5 11.5 5 2.6 0.91 95 12 45 30.3 

300 
/130 130 300 248 110 275 115 5 12.5 4.6 2.3 0.85 115 15 55 31.5 

300 
/150 150 300 258 120 275 115 5 14 4.4 2 0.8 140 18 67 30 

400 
/130 130 400 258 110 370 155 7 10.5 4.6 3.1 0.85 120 17 57 32.6 

400 
/150 135 400 258 120 370 155 7 12 4.5 2.7 0.89 150 21 71 32.6 

400 
/175 175 400 308 130 370 155 7 13.5 4.2 2.3 0.74 190 26 90 31.4 

400 
/200 200 400 318 145 370 *153 7 16 3.9 2 0.73 230 33 110 31.4 

 
*หมายเหตุ แถวสุดทายท่ีเนนแถบสีในตาราง คือคาแนะนาํในการออกแบบ โดยจากขอมูลขนาดของ
เสนผานศูนยกลางของ Combustion Zone และคาอ่ืนๆ ท่ีคํานวณไดเบ้ืองตน สามารถกําหนดความ
ยาวของ Reduction Zone (R) เทากับ 153 mm. 
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ดังนั้นเตาผลิตกาซเช้ือเพลิงชีวมวลขนาดกําลังความรอน320 kW มีขนาดของสวนตางๆ ดังรูปท่ี 5.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 5.6 ขนาดตางๆ ของระบบภายในเตา 
5.3 รางตนแบบระบบฯ 

หลังจากท่ีไดทํารายการคํานวณแลวเสร็จ ท่ีปรึกษาไดทําการรางแบบ เพื่อจัดสราง โดย
ออกแบบตามผลการคํานวนท่ีได รูปแบบของระบบเปนดงัรูปท่ี 5.7 และ 5.8   และแบบรายละเอียด
ไดแสดงไวในภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.7 Diagram ระบบผลิตพลังงานดวยกาซชีวมวล 

190 mm 

16 mm/7ตัว 

410 mm 
135mm 

153 mm 

370 mm 

315.5m
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รูปท่ี 5.8 แสดงระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลตามผลการออกแบบ 
 

ระบบเติมเช้ือเพลิงอัตโนมัติ 

โครงสรางเหล็ก 

ถังบรรจุและควบคุมปริมาณเช้ือเพลิง 

เตาผลิตกาซชีวมวลแบบไหลลง 

ไซโคลนกําจัดฝุนตออนุกรม 2 ตัว 

พัดลมดูดอากาศ 

หัวเผาทดสอบกาซ 

ทอนํากาซไปใชงาน 

กลองควบคุม 
ระบบดึงเถาแบบตอเนื่อง 

ชุดหลอเยน็กาซ 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6-1 

 

บทท่ี 6 
การติดตั้งและทดสอบระบบผลิตกาซชีวมวล 
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บทท่ี 6 

การติดต้ังและทดสอบระบบผลิตกาซชีวมวล 
 

สําหรับงานติดต้ังระบบผลิตกาซชีวมวล ท่ีปรึกษาไดดําเนินการเคล่ือนยายระบบ
ท้ังหมดท่ีผานการทดสอบเบ้ืองตนแลวจากโรงงาน เขามาติดต้ังในพื้นท่ี คือ บริษัท อุตสาหกรรม
การเกษตรเขาคอ จํากัด เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2552 ซ่ึงในงานติดต้ังระบบผลิตกาซชีวมวลและ
ปรับปรุงระบบผลิตความรอน ในชวงระหวางวันท่ี 25 สิงหาคม 2552 ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2552 
ประกอบดวยงานหลัก 3 สวนคือ งานติดต้ังระบบผลิตกาซชีวมวล งานติดต้ังระบบลําเลียงเช้ือเพลิง 
และงานปรับปรุงระบบผลิตพลังงานความรอนเดิมของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
6.1 การติดตั้งระบบผลิตกาซชีวมวล 

ในการติดต้ังระบบผลิตกาซชีวมวล ประกอบไปดวยงาน เตรียมโรงเรือนสําหรับติดต้ัง
ระบบฯ งานเตรียมโรงเรือนสําหรับเก็บเช้ือเพลิง และงานติดต้ังระบบผลิตกาซชีวมวล 

6.1.1 โรงเรือนสําหรับติดตั้งระบบผลิตกาซชีวมวล 
เปนโรงเรือนขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 6 เมตร ฐานโรงเรือนเปนฐานราก เท

หนาดวยพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 เซนติเมตร มีโครงสรางของเสาและคานหลังคาท้ังหมดเปน
เหล็ก ดังแสดงในรูปท่ี 6.1 ซ่ึงถูกออกแบบมาใหมีความแข็งแรงและอํานวยความสะดวกในการซอม
บํารุงระบบไดอยางดี ตัวโรงเรือนสรางข้ึนบริเวณขางโรงงาน ใกลกับจุดใชงานความรอน ทําให
สะดวกในการนําความรอนไปประยุกตใช และในงานกอสรางไดวาจางแรงงานในพื้นท่ีซ่ึงมีความ
ชํานาญในงานกอสรางอาคารอยูแลว เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรอบโรงงานดวย 

6.1.2 โรงเรือนสําหรับเก็บเชื้อเพลิง 
ไดถูกสรางข้ึนติดกับโรงเรือนติดต้ังระบบผลิตกาซชีวมวล เพื่อใหสะดวกตอการ

ลําเลียงเขาสูระบบ โรงเรือนในรูปท่ี 6.2 สามารถเก็บเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีเปนซังขาวโพดไดประมาณ 
10 ตัน โดยมีการกอผนังปูนและผนังสังกะสีเพื่อปองกันความช้ืนจากฝนและจากบรรยากาศ ซ่ึง
เช้ือเพลิงท่ีนํามาเก็บควรเปนเช้ือเพลิงท่ีไดรับการตากแหงแลวเพื่อปองกันปญหาเช้ือรา และการหมัก
ตัว 
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รูปท่ี 6.1 งานกอสรางโรงเรือนสําหรับติดต้ังระบบผลิตกาซชีวมวล 
 

 

รูปท่ี  6.2 โรงเรือนสําหรับจัดเก็บเช้ือเพลิง 

6.1.3 การดําเนินการติดตั้งระบบผลิตกาซชีวมวล 
หลังจากท่ีไดทดสอบระบบ ในโรงงานท่ีผลิตแลว ท่ีปรึกษาไดเคล่ือนยายระบบมา

ติดต้ังท่ีโรงงานดังรูปท่ี 6.3 โดยไดประกอบชุดเตากับโครงสรางหลักไว เพื่อลดเวลาในการประกอบ
และสะดวกตอการติดต้ัง โดยแยกชุดทําความสะอาดกาซออกเพื่อปองกันความเสียหายจากการ
ขนสง ซ่ึงระบบสามารถตดิต้ังโดยใชปนจั่นไดอยางสะดวก 
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รูปท่ี 6.3 การเคล่ือนยายเตาเขาติดต้ังในโรงเรือน 

6.1.4 ระบบทําความสะอาดกาซชีวมวล  
หลังจากท่ีติดต้ัง Gasifier เรียบรอยแลว ไดทําการติดต้ังชุดทําความสะอาดกาซชีวมวล 

ซ่ึงประกอบดวย ไซโคลน ชุดหลอเย็นกาซ ชุดดึงเถา และพัดลมดูดอากาศ เขามาติดต้ัง ดังรูปท่ี 6.4 

 
รูปท่ี 6.4 การติดต้ังระบบทําความสะอาดกาซชีวมวล 

หลังจากท่ีติดต้ังระบบทําความสะอาดกาซเรียบรอยแลว (รูปท่ี 6.5) ไดมีการติดต้ังชุด
ควบคุมไฟฟา และเดินไฟฟาเขาระบบ เพื่อทดสอบการทํางานของอุปกรณตางๆ ใหสามารถทํางาน
ไดอยางถูกตอง เพื่อใหสามารถนําไปทดสอบเบ้ืองตนและใชงานจริงตอไป 
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รูปท่ี  6.5 ระบบผลิตกาซชีวมวลท่ีไดรับการติดต้ังเรียบรอย 

6.2 การติดตั้งระบบลําเลียงเชื้อเพลิง 
ระบบลําเลียงเช้ือเพลิงดังรูปท่ี 6.6 และ 6.7 เปนแบบกระพอลําเลียง (Vertical Bucket 

Conveyor) ซ่ึงใชพื้นท่ีในการติดต้ังนอย ใชงานและบํารุงรักษางายเหมาะกับการใชงานกับเช้ือเพลิง
ท่ีมีขนาดเล็กเชน ถาน ไมสับ ซังขาวโพด เปนตน โดยมีตนกําลังเปนมอเตอรขนาด 2 hp พรอมชุด
เฟองทด  

 

รูปท่ี  6.6 การติดต้ังระบบลําเลียงเช้ือเพลิง 
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รูปท่ี  6.7 การทดสอบการทํางานของระบบลําเลียงเช้ือเพลิง 
 
6.3 การปรับปรุงระบบผลิตพลังงานความรอนเดิมของโรงงานอุตสาหกรรม 

 
รูปท่ี  6.8 แผนภาพการปรับปรุงระบบผลิตความรอนใหใชกับงานอบแหง 

Hot Water Pot 1 

Hot Water Pot 2 
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จากรูปท่ี 6.8 สามารถอธิบายการทํางานของระบบระบบผลิตความรอนท่ีปรับปรุง เพื่อ
การใชงานในกระบวนการอบแหงของบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรเขาคอ ไดดังนี้ 

จากเดิม ระบบอบแหงสมุนไพร จะใชหมอไอน้ําเปนแหลงผลิตพลังงานความรอน โดย
ใชน้ํามันเตาเปนเช้ือเพลิงวันละ 700 ลิตร ซ่ึงใชงานวันละ 8 ช่ัวโมง ทําใหมีตนทุนดานพลังงาน
มากกวา 15,000 บาทตอวัน 

ระบบผลิตพลังงานความรอนเพ่ือใชในกระบวนการอบแหงท่ีปรับปรุงข้ึนใหมนั้น จะ
ผลิตความรอนโดยการใชกาซชีวมวลท่ีผลิตไดจากระบบผลิตกาซชีวมวล (Gasifier) ไปใชเปน
เช้ือเพลิงในการตมน้ํารอนในเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน (Heat Ex 1) ซ่ึงน้ํารอนท่ีไดจะถูกสงไป
ตามทอน้ํารอนไปสูอางลวกภายในโรงงาน (Hot Water Pot 1)โดยใหความรอนผานทอแลกเปล่ียน
ความรอน (Heat Ex 2) ท่ีติดต้ังอยูภายในอางลวก ซ่ึงสามารถทําใหน้ําในอางลวก มีอุณหภูมิสูงข้ึนถึง 
60-70 องศาเซลเซียส ความรอนของน้ําในทอท่ีออกมากจากอางลวก จะถูกสงไปท่ีตูอบแหง 4 ตู 
(Dryer 1,2,3,4) ทําใหอุณหภูมิในหองอบแหงสูงถึง 60-70 องศาเซลเซียส และน้ํารอนในทอท่ีออก
จากตูอบแตละตูจะมารวมเขาในทอหลัก เพื่อสงน้ํารอนข้ึนไปพักในถังพัก (Water Tank) ซ่ึงถูก
ติดต้ังในระดับความสูง 6 เมตรเหนือพื้นดิน น้ํารอนท่ีอยูในถังพัก จะถูกสูบวนเขามาท่ีเคร่ือง
แลกเปล่ียนความรอนและทํางานเปนวัฏจักรตอไป นอกจากนี้แลว ความรอนของกาซท่ีเผาไหมให
ความรอนท่ีเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน (Heat Ex 1) สวนหนึ่งยังถูกนําไปใชเปนความรอนในการ
ตมน้ําในอางน้ํารอนดานนอก (Hot Water Pot 2) ซ่ึงถูกติดต้ังอยูดานบนของเคร่ืองแลกเปล่ียนความ
รอนดังกลาว โดยนํ้ารอนจากอางน้ํารอนดานนอกนี้จะถูกปอนใหกับอางลวกดานใน ในกรณีท่ีตอง
เติมน้ําเพื่อรักษาระดับของน้ําในอางลวกใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับการใชงาน ซ่ึงรายละเอียดใน
การปรับปรุงระบบตามรูปท่ี 6.8 มีดังนี้ 

 
1) จัดสรางชุดเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนดังรูปท่ี 6.9 ประกอบไปดวย  

ก. หมอแลกเปล่ียนความรอนแบบทอไฟแนวต้ัง 
ข. ผนังเตาดานขาง 
ค. ปลองไอเสีย 

 
2) ติดต้ังทอสงน้าํรอน ดังรูปท่ี 6.10 ประกอบดวย 

ก. ทอสงน้ํารอนขนาด 1 ½ นิ้ว ความยาวทอ 60 เมตร 
ข. ทอสงน้ํารอนขนาด ¾ นิ้ว ความยาวทอ 10 เมตร 
ค. ฉนวนกันความรอนหนา 1 ½ นิ้ว และ 1 นิ้ว สําหรับใชในงานทอไอน้ํา 
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รูปท่ี  6.9 ภาพลักษณะการติดต้ังชุดแลกเปล่ียนความรอน 
 

 

รูปท่ี  6.10 ลักษณะการเดนิทอน้ํารอนและการหุมฉนวน 
 

ทอสงน้ํารอนท่ีไดรับการติดต้ังสามารถใชงานรวมกับทอไอน้ําได และสามารถสลับ
การใชงานระหวางน้ํารอนและไอน้ําไดสะดวก ดวยการเปดปดวาลว 

 
 
 

ทอ ¾ นิ้ว 

ทอ 1 ½ นิ้ว 
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3) จัดสรางถังพักน้ํารอนและโครงสรางรองรับ ถังพักน้ําท่ีใชเปนถัง Stainless steel 
อยางดี ใชสําหรับเก็บน้ําโดยเฉพาะติดต้ังไวท่ีความสูง 6 เมตรจากพื้นดิน ดังรูปท่ี 6.11 เพื่อชวยเพิ่ม
แรงดันขาเขาเครื่องสูบน้ํา ปองกันปญหาคาวิเตชันหรือการกัดกรอนใบพัดของเคร่ืองสูบน้ําท่ี
อุณหภูมิสูง โดยมีการติดต้ังลูกลอยเพื่อรักษาระดับน้ําในถังไว 

 

รูปท่ี  6.11 ถังพักน้ํารอน 

4) ติดต้ังปมสงน้าํรอน ดังรูปท่ี 6.12 เปนเคร่ืองสูบน้ําขนาด 1 hp ท่ีไดรับการออกแบบ
สําหรับใชงานท่ีอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส สามารถใชงานกับระบบสงน้ํารอนไดเปนอยางด ี

 
รูปท่ี  6.12 ปมสงน้ํารอน 
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5) จัดทําอางตมน้ํารอน เปนถัง Stainless steel สําหรับทําน้ํารอนปอนเขาสูอางลวก
ดานใน ในกรณีของการเร่ิมตนใชงานหรือเติมน้ําเขาไปในอางลวก เพื่อทดแทนน้ําท่ีสูญเสียไปใน
ขณะท่ีลวกผลิตภัณฑ โดยอางตมน้ํารอนใชความรอนจากกาซท่ีเผาไหมท่ีเคร่ืองแลกเปล่ียนความ
รอนซ่ึงติดต้ังอยูดานลางของ อางตมน้ํารอน เพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ํา ซ่ึงเปนการนําความรอนท่ีเหลือจาก
การใชงานมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

นอกจากงานลวกสมุนไพรแลว ทางโรงงานยังมีแผนในการนํากาซชีวมวลไปใชเปน
ความรอนใน อบ และทอดผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีตองใชความรอนในการผลิต ซ่ึงจะมีการปรับปรุงการใช
งานใหเหมาะสมตอไป 
 
6.4 งานทดสอบระบบผลิตกาซชีวมวล 

งานดานการทดสอบระบบผลิตกาซชีวมวล ซ่ึงดําเนินการในระหวางวันท่ี 20 สิงหาคม 
2552  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2552 มีการดําเนินการทดสอบ แบงเปน 3 ชวงคือ ชวงแรก เปนการ
ทดสอบ ณ โรงงานท่ีทําการผลิตและประกอบระบบผลิตกาซชีวมวล ซ่ึงเปนการทดสอบการทํางาน
ของอุปกรณตางๆ และทดสอบการใชงานในเบ้ืองตน เปนเวลา 5 ช่ัวโมง ชวงท่ีสอง เปนการสอบ
การใชงาน ณ โรงงานท่ีติดต้ังระบบโดยการทดสอบการผลิตกาซโดยใชหัวเผาทดสอบเพื่อเก็บขอมูล
ตางๆ เปนเวลา 30 ช่ัวโมง และชวงท่ีสาม เปนการทดสอบการนํากาซชีวมวลท่ีไดจากระบบผลิตกาซ
ชีวมวลไปใชเปนพลังงานความรอนในกระบวนการผลิต เปนเวลา 100 ช่ัวโมง ซ่ึงรายละเอียดการ
ทดสอบในแตละชวงมีดังนี้ 

6.4.1 การทดสอบเบื้องตนจากโรงงาน 
ในการทดสอบเบ้ืองตนจากโรงงานท่ีผลิต ดังรูปท่ี 6.13 และ 6.14 เม่ือวันท่ี 21 

สิงหาคม 2552 ท่ีปรึกษาไดทําการทดสอบการทํางานของระบบตางๆ ทดสอบการเดินมอเตอรตัว
เปลา รวมท้ังการทดสอบจุดเตาโดยใชเช้ือเพลิงเปนถานไม 100 kg จากการทดสอบพบวาระบบตางๆ 
ทํางานไดอยางปกติ กาซชีวมวลท่ีได เกิดข้ึนหลังจากเร่ิมจุดเตาประมาณ 20 นาที และเปนเปลวไฟ
ตอเนื่องจนเช้ือเพลิงหมด 
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รูปท่ี 6.13 การทดสอบจุดเตา 

 

รูปท่ี  6.14 การทดลองเผากาซท่ีไดจากระบบฯ 
 

6.4.2 การทดสอบระยะท่ี 1 เวลา 30 ชั่วโมง 
การทดสอบในระยะ 30 ช่ัวโมงแรก หลังจากทําการติดต้ังระบบเสร็จเรียบรอยแลวนั้น 

เร่ิมทดสอบเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2552 ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2552 จะเปนการทดสอบการ
ทํางานของระบบผลิตกาซชีวมวลโดยใชหัวเผาทดสอบภายนอก พรอมท้ังทําการตรวจวัด อุณหภูมิ 
ณ จุดตางๆของระบบผลิตกาซชีวมวล อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงชีวมวล ประสิทธิภาพเชิงความ
รอนของระบบ ท่ีอัตราการผลิตกาซชีวมวลตางๆ ตรวจวัดคุณสมบัติของกาซชีวมวลท่ีผลิตได 
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รวมท้ังการใชพลังงานไฟฟาในการผลิตกาซชีวมวล โดยการทดสอบไดใชถานไมและซังขาวโพด
เปนเช้ือเพลิงหลัก ซ่ึงผลการทดสอบเปนดังนี้ 

1) องคประกอบของกาซชีวมวล  ใชขอมูลจากการทดสอบในระยะท่ี 2 
2) อัตรการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตกาซชีวมวล 

ตารางท่ี 6.1  เปนผลการทดสอบหาอัตราการใชเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตกาซชีวมวล 
โดยทดสอบท่ีอัตราการไหลของกาซชีวมวล 90 m3/h และ 110 m3/h  

 
ตารางท่ี  6.1 ผลการวัดอัตราการใชเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตกาซชีวมวล 

เช้ือเพลิง 
Flow rate 

(m3/h) 
Thermal Energy 

(kWth) 
Biomass consumption 

(kg/h) 
ถานไม 90 131.75 19.375 
ถานไม 110 161.03 25 
ซังขาวโพด 90 156.50 65 
ซังขาวโพด 110 191.28 85 

3) อัตราการใชกาซชีวมวลทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล 

ในการทดสอบในคร้ังนี้สามารถทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลได 100 % เนื่องจากเปน
ระบบท่ีแยกออกจากระบบผลิตความรอนอ่ืนๆ ท่ีใชเช้ือเพลิงฟอสซิล 
 
6.4.3 การทดสอบระยะท่ี 2 เวลา 100 ชั่วโมง 

การทดสอบในระยะท่ี 2 ใชการทดสอบเชนเดียวกับการทดสอบในระยะท่ี 1 แตไดแบง
การทดสอบออกเปน การหาอัตราการไหลของกาซชีวมวลตางๆ เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ มี
การวัดอัตราการใชพลังงานไฟฟาท่ีใชในการผลิตกาซชีวมวล ซ่ึงเปนการทดสอบดวยการจายกาซชีว
มวลใหกับระบบผลิตพลังงานความรอนของโรงงาน 
 

1) องคประกอบของกาซชีวมวล  
ตารางท่ี 6.2 และ 6.3 เปนตารางแสดงองคประกอบของกาซชีวมวลท่ีผลิตได จาก

การใชถานไมและซังขาวโพดเปนเช้ือเพลิงตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6.2 คุณสมบัติของกาซชีวมวลท่ีผลิตได จากการใชถานไมเปนเช้ือเพลิง 
No. ชนิดของ Gas องคประกอบ % ความเขมขนโดยปริมาตร (% v/v) 

1 H2 7.2362 

2 CH4 5.6448 

3 CO 19.5324 

4 O2 7.9742 

5 CO2 9.0043 

6 N2 50.6081 

 Total 100 

 
คาความรอนของกาซชีวมวลท่ีผลิตได จากถานไม HHV = 5273.41 kJ/m3  

 
ตารางท่ี  6.3 คุณสมบัติของกาซชีวมวลท่ีผลิตได จากการใชซังขาวโพดเปนเช้ือเพลิง 

No. ชนิดของ Gas องคประกอบ % ความเขมขนโดยปริมาตร (% v/v) 

1 H2 15.7415 

2 CH4 6.4951 

3 CO 17.6835 

4 O2 4.745 

5 CO2 3.9184 

6 N2 51.4165 

 Total 100 

 
คาความรอนของกาซชีวมวลท่ีผลิตได จากซังขาวโพด HHV = 6260.08 kJ/m3  

 
2) อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตกาซชีวมวล 
ตามขอมูลในตารางท่ี  6.4 เปนผลการทดสอบหาอัตราการใชเช้ือเพลิงชีวมวลจากท้ัง

ถานไมและซังขาวโพด ในการผลิตกาซชีวมวล โดยทดสอบท่ีอัตราการไหลของกาซชีวมวล 75, 83, 
90, 100, 110, 124  และ 135 m3/h ตามลําดับ จากตารางพบวาท่ีคาอัตราการไหลของกาซชีวมวลท่ีสูง
กวา จะทําใหอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงมากกวา และหากเปรียบเทียบท่ีอัตราการไหลของกาซชีว
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มวลท่ีเทากันแลว สําหรับกาซชีวมวลท่ีผลิตไดจากถานไม จะใหคาความรอนและอัตราการ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงท่ีตํ่ากวากรณีของการผลิตกาซชีวมวลท่ีไดจากซังขาวโพด โดยท่ีคาอัตราการไหล 
124 m3/h นั้น กาซชีวมวลท่ีผลิตไดจากถานไม ใหคาความรอน 181.53 kWth มีอัตราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงถานไมท่ี 28.75 kg/h ในขณะท่ีท่ีคาอัตราการไหลเดียวกันกาซชีวมวลท่ีผลิตไดจากซัง
ขาวโพดใหคาความรอน 215.62 kWth มีอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงซังขาวโพดท่ี 100 kg/h 

 
ตารางท่ี 6.4  ผลการวัดอัตราการใชเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตกาซชีวมวล 

เช้ือเพลิง 
Flowrate 

(m3/h) 
Thermal power 

(kWth) 
Biomass consumption 

(kg/h) 
ประสิทธิภาพ (%) 

ถานไม 75 109.80 13.75 95.19 

ถานไม 83 121.51 16.25 89.13 

ถานไม 90 131.75 18.75 83.76 

ถานไม 100 146.39 22 79.32 

ถานไม 110 161.03 24.375 78.75 

ถานไม 124 181.53 28.75 75.27 

ถานไม 135 197.63 32.5 72.49 

ซังขาวโพด 75 130.42 47.5 89.86 

ซังขาวโพด 83 144.33 56.25 83.97 

ซังขาวโพด 90 156.50 62.5 81.95 

ซังขาวโพด 100 173.89 75 75.88 

ซังขาวโพด 110 191.28 86.25 72.58 

ซังขาวโพด 124 215.62 100 70.57 

 
3) อัตราการส้ินเปลืองพลังงานไฟฟาในการผลิตพลังงานความรอน 
ตารางท่ี 6.5, 6.6 และตารางท่ี 6.7 แสดงรายการอุปกรณไฟฟาและผลการวัดพลังงาน

ไฟฟาขณะใชงานระบบผลิตกาซชีวมวลท่ีความถ่ีมอเตอรตางๆ โดยการปรับความถ่ีของมอเตอร คือ
การควบคุมความเร็วรอบของพัดลมดูด ซ่ึงทําใหสามารถควบคุมอัตราการไหลของกาซชีวมวลได 
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ตารางท่ี 6.5 รายการและขอมูลอุปกรณไฟฟาท่ีใชในระบบ 

อุปกรณ กําลัง ชนิด ความตางศักย 

Blower 1.5 kW 3 Phase 220 V 

Ash remover Motor 0.37 kW 1 Phase 220 V 

Cooling pump 0.37 kW 1 Phase 220 V 

Air Compressor 0.75 kW 1 Phase 220 V 

Water pump 0.37 kW 1 Phase 220 V 

Conveyor Motor 1.5 kW 3 Phase 220 V 
 
ตารางท่ี  6.6 ประมาณการใชพลังงานไฟฟาในการผลิตกาซชีวมวลท่ี Full load 

อุปกรณ 
เวลาใชงาน 

(h/day) 
คาพลังงานท่ีใช 

(kW) 
พลังงานรวม 

(kWh) 

Blower 8.00 1.5 12.00 

Ash remover Motor 0.17 0.37 0.06 

Cooling pump 8.00 0.37 2.96 

Air Compresser 0.50 0.75 0.38 

Water pump 8.00 0.37 2.96 

Conveyor Motor 1.50 1.5 2.25 

 รวม   20.61 
 
ตารางท่ี  6.7 ผลการวัดการใชพลังงานไฟฟาในขณะใชงานระบบท่ีความถ่ีมอเตอรตางๆ* 

ลําดับ ความถ่ี(Hz) วัดคร้ังท่ี 1 (kW) วัดคร้ังท่ี 2 (kW) เฉล่ีย(kW) 
1 20 0.84 0.8 0.82 
2 30 1.04 1 1.02 
3 40 1.47 1.4 1.435 
4 50 2 2 2 
5 60 2.9 2.6 2.75 

*ใชงานปมน้ําหลอเย็นและพดัลมดูดอากาศพรอมกัน 
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4) อัตราการใชกาซชีวมวลทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล 
ในการทดสอบในครั้งนี้สามารถทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลได 100 % เนื่องจากเปน

ระบบท่ีแยกออกจากระบบผลิตความรอนอ่ืนๆ ท่ีใชเช้ือเพลิงฟอสซิล หรือสามารถคิดเทียบเทากับ 
0.1477 toe (โดยคิดตอ 8 ช่ัวโมง) 

5) ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบ 
จากตารางท่ี 6.8 ซ่ึงเปนตารางสรุปผลการทดสอบ สําหรับการทดสอบในชวงท่ี 1 และ

ชวงท่ี 2 จะเหน็ไดวา คาประสิทธิภาพท่ีคํานวณจาก ปริมาณความรอนของกาซชีวมวลท่ีผลิตได สวน
ดวย คาความรอนรวมของชีวมวลท่ีใสเขาไปในระบบไดผลดังนี้ 

ในกรณีใชถานไม ประสิทธิภาพเตาอยูท่ี 72.49% - 95.19%  
ในกรณีใชซังขาวโพด ประสิทธิภาพอยูท่ี 70.57% - 89.86% 

ท้ัง 2 กรณีประสิทธิภาพจะสูงท่ีสุดท่ีอัตราการไหลของกาซชีวมวลท่ีตํ่าและเม่ือเพิม่อัตรา
การไหลของกาซชีวมวลจะทําใหคาประสิทธิภาพลดลง 
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ตารางท่ี  6.8 สรุปผลการทดสอบ 

ลําดับ วัน เดือนป 
เวลาทดสอบ 

(ชั่วโมง) 
เชื้อเพลิง 

Flowrate 
(m3/h) 

Heating value 
(kWth) 

Consumption 
(kg/day) 

Efficiency 
(%) 

1 10 ก.ย. 52 8 ถานไม 90 131.75 155 81.06 

2 11 ก.ย. 52 8 ถานไม 110 161.03 200 76.78 

3 12 ก.ย. 52 8 ซังขาวโพด 90 156.50 520 78.80 

4 13 ก.ย. 52 - - - - - - 

5 14 ก.ย. 52 8 ซังขาวโพด 110 191.28 680 73.65 

6 15 ก.ย. 52             

7 16 ก.ย. 52 8 ถานไม 75 109.80 110 95.19 

8 17 ก.ย. 52 8 ถานไม 90 131.75 150 83.76 

9 18 ก.ย. 52 8 ถานไม 110 161.03 195 78.75 

10 19 ก.ย. 52 8 ซังขาวโพด 75 130.42 380 89.86 

11 20 ก.ย. 52 - - - - - - 

12 21 ก.ย. 52 8 ซังขาวโพด 90 156.50 500 81.95 

13 22 ก.ย. 52 8 ซังขาวโพด 110 191.28 690 72.58 

14 23 ก.ย. 52 8 ถานไม 83 121.51 130 89.13 

15 24 ก.ย. 52 5 ถานไม 100 146.39 110 79.32 

16 25 ก.ย. 52 8 ถานไม 124 181.53 230 75.27 

17 26 ก.ย. 52 8 ซังขาวโพด 83 144.33 450 83.97 

18 27 ก.ย. 52 - - - - - - 

19 28 ก.ย. 52 8 ซังขาวโพด 100 173.89 600 75.88 

20 29 ก.ย. 52 8 ซังขาวโพด 124 215.62 800 70.57 

21 30 ก.ย. 52 8 ถานไม 135 197.63 260 72.49 

 
หมายเหตุ: 1) ลําดับท่ี 1-5 คือ ชวงการทดสอบระบบ 30 ช่ัวโมงแรก 
  2) ลําดับท่ี 6-21 คือ ชวงการทดสอบระบบ 100 ช่ัวโมง 
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6.4.4 อุปกรณเคร่ืองมือวัดและการบันทึกขอมูล 
อุปกรณสําหรับใชในการวัดและบันทึกขอมูล ประกอบไปดวย อุปกรณวัดและบันทึก

อุณหภูมิ เคร่ืองมือวัดความเร็วและอัตราการไหลของอากาศ เคร่ืองมือวัดการใชพลังงานไฟฟา ซ่ึง
รายละเอียดของอุปกรณตางๆ มีดังนี้ 

1) เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ ประกอบไปดวย Data logger, Thermo couple พรอมสาย ดัง
แสดงในรูปท่ี 6.15 

 

รูปท่ี  6.15 แสดงอุปกรณในการวัดอุณหภมิูและการติดต้ัง 
 

2) เคร่ืองมือวัดอัตราการไหลของอากาศ ดังรูปท่ี 6.16 
 

 

รูปท่ี  6.16 แสดงเคร่ืองมือวดัอัตราการไหลของอากาศและการวัด 
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3) เคร่ืองมือวัดอัตราการใชพลังงานไฟฟา ดังรูปท่ี 6.17 

 

รูปท่ี 6.17 แสดงการวดัพลังงานไฟฟา 
 
 
6.4.5 การใชงานระบบผลิตกาซชวีมวล 

1) การเตรียมเชื้อเพลิง 
กอนการใชงานระบบตองมีการนําเช้ือเพลิงมาช่ังน้ําหนกั ดังรูปท่ี 6.18 เพื่อบันทึก

ปริมาณการใชการใชเช้ือเพลิงในการผลิตกาซชีวมวล สําหรับคํานวณหาประสิทธิภาพของระบบ 

 

รูปท่ี 6.18  ช่ังน้ําหนกัเช้ือเพลิงท่ีใช 
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2) เติมเชื้อเพลิงเขาสูเตาผลิตกาซชีวมวล  โดยนําชีวมวลท่ีผานการชั่งและบันทึก
น้ําหนกัแลว มาเทใสใน กระพอลําเลียง เพือ่สงเช้ือเพลิงเขาในเตา ดังรูปท่ี 6.19โดยตัวเตาจะมี
เซ็นเซอรตรวจสอบระดับเช้ือเพลิงไว เพื่อเตือนใหผูใชงานทราบถึงระดับของเช้ือเพลิง 

 

รูปท่ี 6.19  เติมเช้ือเพลิง 
 

3) เปดระบบน้ําหลอเย็น 
กอนทําการเดนิระบบทุกคร้ังจะตองมีเดินปมน้ําหลอเยน็ (รูปท่ี 6.20) การสูบน้ําหลอ

เย็นเขาสูระบบ เพื่อลดอุณหภูมิของกาซชีวมวล กอนเขาสูพัดลมดูดอากาศ เพื่อปองกนัความเสียหาย
ของพัดลมดูดอากาศจากความรอนของกาซ 

 
รูปท่ี 6.20 ปมน้ําหลอเยน็ 
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4) เปดพัดลมดูดอากาศ 
การใชงานพดัลมดูดอากาศ (รูปท่ี 6.21) ใหเปดสวิตซกอน แลวปรับความเร็วรอบท่ี 

Inverter เพื่อปรับอัตราการไหลที่ตองการ 

 

รูปท่ี 6.21  พัดลมดูดอากาศ 
 

5) จุดไฟท่ีชองจุดไฟ 
หลังจากเปดพัดลมดูดอากาศแลวใหเปดวาลวชองชุดไฟ แลวนําผาชุบน้ํามันจุดไฟ จอ

ท่ีชองจุดไฟ เปลวไฟจะถูกดูดเขาไปในเตาใชเวลา 10-30 วินาที ดังรูปท่ี 6.22 แลวสังเกตวาขางในเตา
จะมีการติดไฟอยางเห็นไดชัด 

  

รูปท่ี 6.22  การจุดไฟท่ีชองจดุไฟ 
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6) เปดวาลวหัวฉดี (ดดูอากาศ) 
หลังจากมีไฟติดดานในเตาแลวใหทําการเปดวาลวอากาศท่ีอยูดานบน 7 หัว ดังแสดง

ในรูปท่ี 6.23 แลวปดชองจดุไฟ เพื่อใหระบบอยูในสภาพจํากัดอากาศ เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาภายในเตา 

 

รูปท่ี 6.23  วาลวเปดอากาศเขาหัวฉีด 
 

7) จุดไฟท่ีหัวเผาทดสอบ หลังจากจุดเตาประมาณ 15 – 25 นาที จะเร่ิมมีกาซชีวมวลท่ี
ติดไฟไดเกดิข้ึน ใหลองจุดไฟเม่ือพบวาเปลวไฟติดอยางตอเนื่อง ดังรูปท่ี 6.24 แสดงวากาซชีวมวล 
สามารถนําไปใชงานในระบบไดแลว 

 

รูปท่ี 6.24 ลักษณะของเปลวไฟจากหัวเผาทดสอบ 
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8) จุดไฟท่ีตําแหนงใชงาน 
หลังจากเปลวไฟท่ีหัวเผาทดสอบจุดติดอยางตอเนื่องแลว ใหเปดวาลวจายกาซชีวมวล 

ไปสูตําแหนงใชงาน แลวจุดไฟเพื่อใชงานตอไป ดังรูปท่ี 6.25 มีขอควรระวังคือใหจุดเปลวไฟไวรอ 
เพื่อปองกันการสะสมตัวของกาซ ซ่ึงจะเกิดการลุกไหมอยางรุนแรงหากจุดไฟทีหลัง 

 

รูปท่ี  6.25 ลักษณะเปลวไฟที่ใชในการผลิตน้ํารอน 
 

6.4.6 การนํากาซชีวมวลท่ีผลิตไดไปใชงาน 
กาซชีวมวลท่ีผลิตได  สามารถนําไปประยุกตใช เปนเช้ือเพลิงใหความรอนใน

กระบวนการผลิตไดหลายรูปแบบ เชน เปนเช้ือเพลิงในการผลิตน้ํารอนปอนใหกับอางลวก ดังรูปท่ี 
6.26 และใหความรอนในตูอบแหง ดังรูปท่ี 6.27 นอกจากนี้ในอนาคตยังสามารถใชเปนเช้ือเพลิงใน
การทอดผลิตภัณฑตางๆ เปนตน 
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รูปท่ี  6.26 การนําความรอนท่ีไดไปใชในการลวกผลิตภณัฑ 
 

 

รูปท่ี 6.27 การนําความรอนท่ีไดไปอบแหงใบมะกรูด 
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บทท่ี 7 
การสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาโครงการ 
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บทท่ี 7 

การสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาโครงการ 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงรายละเอียดการดําเนินการจัดอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพรผล
การศึกษาโครงการศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 
7.1 รูปแบบการจัดอบรมสัมมนา 
 ในการจดัอบรมสัมมนาเผยแพร โครงการศึกษาและสงเสริมระบบผลิตพลังงานความรอน
ดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไดจัดข้ึนในวันท่ี 12 ตุลาคม 2552 ณ เรือน
สัมมนา ชวนชมรีสอรท  อําเภอเขาคอ  จงัหวัดเพชรบูรณ  มีผูเขารวมอบรมสัมมนาท้ังส้ิน 140 คน 
โดยแบงเปนหนวยงานภาครัฐ 83 คน หนวยงานภาคเอกชน 20 คน ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 37 คน 
รูปแบบกิจกรรมแบงเปน 2 ชวงคือ ชวงเชาเปนการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับระบบผลิตกาซชีวมวล 
และชวงบายเปนการชมงานท่ีสถานท่ีติดต้ังระบบผลิตกาซชีวมวล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

7.1.1 การบรรยายใหความรู และทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับระบบผลิตกาซชวีมวล มีเนื้อหาดังนี ้
 - ความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการ 
 - หลักการเบ้ืองตน ของระบบผลิตกาซชีวมวลและการประยุกตใชงาน 
 - การออกแบบและขอมูลเชิงเทคนิคของระบบผลิตกาซชีวมวลแบบ Double Throat 
 -ระบบการทํางานของระบบผลิตกาซชีวมวล รวมกับกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ 
 - การวิเคราะหการลงทุนและความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

7.1.2 การจัดนิทรรศการเก่ียวกับพลังงานทดแทน และระบบผลิตกาซชีวมวลแบบตางๆ 
 ไดมีการนําส่ือตางๆ ท้ังในรูปแบบของแผนพับ ไวนิล โปสเตอร ท่ีเกี่ยวของกับระบบผลิต
กาซชีวมวล และพลังงานทดแทน จัดแสดงใหผูท่ีสนใจไดศึกษาและสอบถาม เพื่อใหเกิดแนวคิดใน
การนําไปใชงาน และเพิ่มเติมความรูดานพลังงานทดแทนใหกับประชาชน 
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7.1.3 การสาธิตการใชงานระบบผลิตกาซชวีมวลในอุตสาหกรรมความรอน 
 ไดมีการสาธิตการใชงานระบบผลิตกาซชีวมวล โดยเร่ิมจากการแนะนําสวนประกอบตางๆ 
ของระบบ และหนาท่ี การทํางานของแตละสวน พรอมท้ังวิธีการปฏิบัติงานรวมกับระบบผลิต
พลังงานความรอนดวยกาซชีวมวล เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดเห็นภาพรวมของระบบ และไดเหน็
การใชงานจริง ซ่ึงจะทําใหเกิดแนวคิดและแนวทางการประยุกตใชใหเหมาะกับอุตสาหกรรม ท่ี
ตนเองใชงานอยู 
 
7.2 กําหนดการการสัมมนา 
ภาคเชา 
8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
9.00 – 9.15 น.   กลาวรายงาน 

โดย ผูแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

9.15 – 9.30 น.  กลาวเปดงาน  
โดย  ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ  หรือผูแทน  

9.30 - 10.00 น.  การบรรยายชวงท่ี 1 เร่ือง “ความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการ 
ขอบเขตการดาํเนินงาน และภาพรวมของโครงการฯ”  

โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนรัฐ  ศรีวีระกุล   ผูจัดการโครงการ 

10.0 - 10.15 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

10.15 - 11.30 น.   การบรรยายชวงท่ี  2  เร่ือง ผลการดําเนินงานโครงการ 

 หลักการเบ้ืองตน  เตาผลิตกาซชีวมวลและการประยุกตใชงาน  
โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร. กุลเชษฐ  เพียรทอง   

 การออกแบบ / ขอมูลเทคนิค  เตาผลิตกาซชีวมวลแบบ Double 

throat โดย  คุณวีระยุทธ  นนทชนะ   
 ระบบการทํางานเตาผลิตกาซชีวมวล รวมกับขบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรเขาคอ  
โดย   คุณพรหม   วรนุตารักษา  และ  คุณพิศาล  สมบัติวงค 

 สรุปผลการประยุกตใชงานและความคุมคาทางเศรษฐศาสตร  
โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร. กุลเชษฐ  เพียรทอง  และทีมวิศวกร

โครงการฯ  
11.30 - 12.00 น.   ตอบขอซักถาม 
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ภาคบาย 
13.00 – 13.30 น. เดินทางจากชวนชมรีสอรทไปยัง บริษัท  อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ  จํากัด 

13.30 – 16.00 น. เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรเขาคอ ชมการสาธิตการทํางานของระบบ
ผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลและนิทรรศการพลังงานทดแทน 

16.00 น.        เดินทางกลับ 
 
7.3 คณะทํางานในการจัดอบรม สัมมนา 
 เพื่อใหการจัดอบรม สัมมนา มีความพรอมมากท่ีสุด และบรรลุตามจุดประสงคท่ีวางไว ท่ี
ปรึกษาจึงไดแบงคณะทํางานในการจัดอบรมสัมมนาออกเปน 2 คณะ ซ่ึงแตละคณะมีหนาท่ี
ดังตอไปนี ้

7.3.1 คณะวิทยากรหลัก ประกอบไปดวย 
  1) ผศ.ดร.กุลเชษฐ  เพียรทอง 
  2) ผศ.ดร.ธนรัฐ  ศรีวีระกุล  
  3) นายวีระยุทธ นนทชนะ 
  4) นายพิศาล  สมบัติวงค 
 มีหนาท่ีในการบรรยายใหความรูท่ีเกีย่วกบัระบบผลิตกาซดานตางๆ ท้ังความรูเบ้ืองตน การ
ออกแบบ การประยุกตใชงาน และยังทําหนาท่ีในการสาธิตการใชงานระบบผลิตกาซชีวมวลท่ีติดต้ัง
ในโรงงานอุตสาหกรรมดวย 
 
7.3.2 คณะเตรียมงาน ประสานงาน/ตอนรับ  
  1) ผศ.ดร.อําไพศักดิ์  ทีบุญมา 
  2) ผศ.ประชาสันติ ไตรยสุทธ์ิ 
  3) อาจารยทรงสุภา  พุมชุมพล 
  4) นางสาวอรพรรณ  กาญจนเสน 
  5) นายศักชัย  จงจํา 
  6) นางสาวอมลวรรณ เรียตะนา 
 
 มีหนาท่ีในการจัดเตรียมความพรอมดานสถานท่ี เอกสารประกอบการบรรยาย และดาน
อ่ืนๆ ท่ีทําใหการจัดสัมมนาประสบความสําเร็จ 
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7.4 ส่ือและเอกสารประกอบการบรรยาย 
 ท่ีปรึกษาไดจดัทําส่ือและเอกสารประกอบบรรยาย ซ่ึงประกอบดวย ไวนิลแสดง
สวนประกอบของระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวล และแผนภูมิการใชงาน  แผนพบั
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ และเอกสารประกอบการบรรยายในแตละเร่ือง แจกจายใหกับผูท่ี
เขารวมสัมมนาทุกคน ดังแสดงในรูปท่ี 7.1 – รูปท่ี 7.2 

 
รูปท่ี 7.1 ไวนลิระบบผลิตกาซชีวมวลและการใชงาน 

 
รูปท่ี 7.2 แผนพับและเอกสารประกอบการบรรยาย 

 
7.5 บรรยากาศการอบรมสัมมนา 
กิจกรรมในชวงเชา 

 พิธีเปด  การจัดอบรมสัมมนา  ณ  เรือนสัมมนา ชวนชมรีสอรท  จังหวัดเพชรบูรณ    ไดรับ
เกียรติจากนายจิรายุทธ  วัจนรัตน  รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ  เปนประธานเปดงาน โดยมี
นายรังสรรค  สโรชวิกสิต ผูอํานวยการสํานักวิจัย คนควาพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปนผูกลาว
รายงานความเปนมาของโครงการฯ สัมมนา โดยภาพการลงทะเบียนและเปดงานไดแสดงไวในรูปท่ี 
7.3 – รูปท่ี 7.5 
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รูปท่ี 7.3 บรรยากาศการลงทะเบียนเขารวมสัมมนา 

 
 

 
รูปท่ี 7.4 นายรังสรรค สโรชวิกสิต กลาวรายงานความเปนมาโครงการฯ 

 

 
รูปท่ี 7.5 นายจิรายุทธ  วัจนรัตน  รองผูวาราชการจังหวดัเพชรบูรณ  กลาวเปดงาน 
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การบรรยายในชวงแรก เปนการบรรยายความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการ 
ขอบเขตการดําเนินงาน และภาพรวมของโครงการ โดย ผศ.ดร.ธนรัฐ  ศรีวีระกุล ผูจัดการโครงการฯ  
เปนผูบรรยาย 

ในชวงท่ี 2 เปนการบรรยายเร่ือง หลักการเบ้ืองตน เตาผลิตกาซชีวมวลและการประยุกตใช
งาน โดย ผศ.ดร.กุลเชษฐ  เพียรทอง  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบริการดานพลังงาน เปนวิทยากรให
ความรู  

เร่ือง การออกแบบ/ขอมูลเทคนิค เตาผลิตกาซชีวมวลแบบ Double throat  โดย   นายวีระ
ยุทธ  นนทชนะ  วิศวกรโครงการ เปนวิทยากรใหความรู  

เร่ือง ระบบการทํางานเตาผลิตกาซชีวมวล รวมกับการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร
เขาคอ  นายพิศาล  สมบัติวงค   วิศวกรโครงการ เปนวิทยากรใหความรู ภาพบรรยากาศการบรรยาย
แสดงไวดังรูปท่ี 7.6  

 

 
รูปท่ี 7.6 บรรยากาศการบรรยายในชวงเชา 

 
กิจกรรมในชวงบาย 

 เยี่ยมชมโรงงาน  โดยทางท่ีปรึกษา แบงกลุมออกเปน 3 สถานียอย  ดังนี้  

1. กลุมเยี่ยมชมนิทรรศการ  มีการแสดงความเปนมาของระบบผลิตกาซชีวมวล  แสดง

ระบบผลิตกาซชีวมวลแบบตางๆ  ความรู ท่ัวไปเกี่ยวกับพลังงานทดแทน  เชน 

กระบวนการผลิตเตาเผาผลิตถานแบบถัง 200 ลิตร, กระบวนการผลิตเตาหุงตม

ประสิทธิภาพสูง เปนตน บรรยากาศการชมนิทรรศการแสดงไวในรูปท่ี 7.7 
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รูปท่ี 7.7 บรรยากาศการชมนิทรรศการเกีย่วกับกาซชีวมวลและพลังงานทดแทน 

 

2. กลุมกระบวนการผลิตของโรงงาน  ซ่ึงไดจัดแสดงใหดูกระบวนผลิตสมุนไพรอบแหง 

ในสวนงานการคัดเกรดผลิตภัณฑซ่ึงใหดูผานชองกระจก เพื่อปองกันการปนเปอนของ

ผลิตภัณฑ ดังแสดงในรูปท่ี 7.8 

 
รูปท่ี 7.8 บรรยากาศการชมกระบวนการผลิตของโรงงาน 

 

3. กลุมระบบการทํางานของเตากาซชีวมวล  ไดสาธิตการใชงานจริงระบบผลิตกาซชีว

มวล โดยจะมีวิทยากรบรรยายใหผูเขารวมสัมมนาทราบถึงการทํางานของอุปกรณตางๆ 

ท่ีประกอบกันข้ึนเปน ระบบผลิตกาซชีวมวล และยังไดเห็นถึงการนํากาซชีวมวลท่ีผลิต

ไดไปใชในการผลิตพลังงานความรอนของโรงงาน ดังแสดงในรูปท่ี 7.9 
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รูปท่ี  7.9 บรรยากาศการเยีย่มชมการทํางานของระบบผลิตกาซชีวมวล 
 

 ในการจดัสัมมนาคร้ังนี้ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังกรมพฒันาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ท่ีไดสนับสนนุส่ือในการจดันิทรรศการ และสงตัวแทนเขา
รวมงานสัมมนา  บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ จํากัด ท่ีเตรียมสถานท่ีตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินงาน รวมท้ังผูเขารวมสัมมนาทุกคน ท่ีใหความสนใจเปนอยางดี ทําใหการ
จัดสัมมนาสําเร็จไดตามวัตถุประสงคท่ีวางไว และมีผูสนใจหลายราย ท่ีจะนําเอาผลการสัมมนาใน
คร้ังนี้ไปประยุกตใชงาน กับกิจการของตนเองตอไป 
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บทท่ี 8 
ศึกษา วิเคราะห และสรุปผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8-2 

 
 

บทท่ี 8  

การศึกษา วิเคราะหและสรุปผลโครงการ 

 
หลังจากท่ีไดมีการสราง ติดต้ัง และทดสอบระบบผลิตกาซชีวมวลแลว ท่ีปรึกษาไดทําการ

วิเคราะหผลกระทบดานตางๆ ซ่ึงประกอบไปดวย การวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ 
การลงทุน ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ รวมท้ังการจัดทําแผนกลยุทธ
และมาตรการในการสงเสริมใหมีการใชงานระบบผลิตกาซชีวมวลสําหรับผลิตพลังงานความรอน 
ซ่ึงมีรายละเอียดดานตางๆ ดังนี้ 
 
8.1 ดานเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน 

การศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจการเงิน และการลงทุนระบบผลิตพลังงาน แบง
ออกเปน 

1) มูลคาผลิตภัณฑ 
ในการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ในท่ีนี้จะคิดจากมูลคาของผลิตภัณฑ ท่ี

เปนใบมะกรูดอบแหง โดยใบมะกรูดสด 4 กิโลกรัม หลังอบแหงจะเหลือน้ําหนัก 1 กิโลกรัม 
ราคาจําหนายใบมะกรูดอบแหง   150 บาท ตอกิโลกรัม 
ราคาตนทุนใบมะกรูดสดกิโลกรัม  20 บาทตอกิโลกรัม 
 

2) มูลคาการลงทุนของระบบ คาบํารุงรักษาและคาดําเนินการใชงาน ระบบผลิตกาซชีว
มวล 

สําหรับรายละเอียดการลงทุนสรางระบบผลิตกาซชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความรอนขนาด 
320 kW ไดแสดงไวในตารางท่ี 8.1 ท้ังนี้คาใชจายการปรับปรุงระบบความรอนของโรงงานท่ีแสดง
ในตารางท่ี 7.1 นั้นเปนขอมูลเฉพาะการปรับปรุงระบบของโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ 
จํากัด เทานั้น หากนําระบบนี้ไปใชกับโรงงานอ่ืนๆ คาใชจายในสวนการปรับปรุงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลด
ตํ่าลงกวานี้ คาเช้ือเพลิงและคาไฟฟาในตารางที่ 8.1 เปนคาใชจายท่ีคิดท่ีกําลังการผลิต ใบมะกรูด
อบแหง 500 กิโลกรัมตอวัน ท่ีเวลาทํางานเฉล่ีย 8 ช่ัวโมงตอวัน และวันทํางาน 300 วันตอป 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8-3 

ตารางท่ี 8.1 รายละเอียดการลงทุน คาบํารุงรักษาและคาดําเนินการใชงาน ระบบผลิตกาซชีวมวล 
 

 รายละเอียด มูลคา 
1 คาสรางระบบผลิตกาซชีวมวล 550,000 บาท 
2 คาปรับปรุงระบบความรอนโรงงาน 500,000 บาท 
3 คาบํารุงรักษา ตอป 15,000 บาท 
4 คาเช้ือเพลิงชีวมวล ตอป* 72,000 บาท 
5 คาไฟฟา ตอป** 23,100 บาท 
หมายเหตุ *, ** คาเช้ือเพลิงชีวมวลและคาไฟฟา คิดที่กําลังการผลิตใบมะกรูดอบแหง 500 กิโลกรัมตอวัน 

3) เปรียบเทียบมูลคาราคาพลังงาน กับการใชเช้ือเพลิงจากระบบ 
ขอมูลสําหรับการวิเคราะหมีดังนี ้
ก) สําหรับการผลิตท่ีใชระบบผลิตกาซชีวมวลใหความรอน 
 ซังขาวโพดราคา   300 บาทตอตัน 
 ใชซังขาวโพด  800 กิโลกรัมตอวัน 
 ใชไฟฟาวันละ   20 kWh 
 ผลิตใบมะกรูดอบแหงได  125 กิโลกรัมตอวัน กิโลกรัมละ 150 บาท 
 คาความรอนซังขาวโพด 11 kJ/kg 
 คาความรอนกาซชีวมวล 5500 kJ/m3 

ผลิตพลังงานไดเทากับ 130 ลิตรน้ํามันเตา 
ข) สําหรับการผลิตท่ีใชระบบหมอไอน้ําใหความรอน 
 ราคาน้ํามันเตา   22 บาทตอลิตร 
 ใชน้ํามันเตา   700 ลิตรตอวัน 
 ผลิตใบมะกรูดอบแหงได  500 กิโลกรัมตอวัน 

คาความรอนน้าํมันเตา 39.77 MJ/ลิตร 
 
จากขอมูลขางตนทําใหสามารถคํานวณความคุมคาในการลงทุนระบบผลิตกาซชีวมวลเพื่อ

ผลิตพลังงานความรอนสําหรับการอบแหงใบมะกรูดของ บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอจํากัด 
ดังแสดงในตาราง ท่ี 8.2 และ 8.3 
 
 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8-4 

ตารางท่ี 8.2 ผลตอบแทนการลงทุนของการใชงานระบบฯท่ีกําลังการผลิตติดต้ัง 500 kg/วัน (100%) 
คาสรางระบบผลิตกาซชีวมวล              550,000.00  บาท 

คาปรับปรุงระบบความรอนโรงงาน              500,000.00  บาท 

คาบริหารและคาดําเนินการ              864,000.00  บาท/ป 

คาบํารุงรักษาตอป                15,000.00  บาท/ป 

คาเช้ือเพลิงชีวมวลตอป                72,000.00  บาท/ป 

คาไฟฟาตอป                23,100.00  บาท/ป 

มูลคาซาก                55,000.00  บาท 

กําไรสุทธิ              713,400.00  บาท/ป 
 

  การวิเคราะหทางการเงิน               

                        

  ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการเดิม             

    1 ขอมูลเบื้องตน               

      1.1  คาเงินเฟอ               

      ก.    สําหรับอุปกรณ/เครื่องมือและคาดําเนินการ           6.50  %       

      ข.    สําหรับคาพลังงาน              4.50  % (จากป ค.ศ.2000 ขึ้นไป) 

      1.2  อายุการใชงานอุปกรณ   15 ป       

    2 ขอมูลดานการลงทุน               

      2.1  เงินลงทุนเบื้องตน   1,050,000 บาท       

      2.2  คาแรง                      -   บาท       

      2.3  คาดําเนินการ                      -   บาท       

      2.4  คาบํารุงรักษา                      -   บาท       

    3 ขอมูลดานผลตอบแทน             

      ก.    ผลกําไรท่ีได     713,400.00  บาท/ป     

      (ยอดขายหักคาใชจายในการผลิต)             

      ข.    มูลคาซาก       55,000.00  บาท       

    4 ผลการวิเคราะห               

      ก.    ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period)            1.47  ป       

      ข.    อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 67.91 %       

                        

 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8-5 

ตารางท่ี 8.3 ผลตอบแทนการลงทุนของการใชงานท่ี 70% ของกําลังการผลิตติดต้ัง 

คิดเปนเปอรเซนตของการผลิต 70 เปอรเซ็นต 

คาสรางระบบผลิตกาซชีวมวล              550,000.00  บาท 

คาปรับปรุงระบบความรอนโรงงาน              500,000.00  บาท 

คาบริหารและคาดําเนินการ              864,000.00  บาท/ป 

คาบํารุงรักษาตอป                15,000.00  บาท/ป 

คาเช้ือเพลิงชีวมวลตอป                50,400.00  บาท/ป 

คาไฟฟาตอป                16,170.00  บาท/ป 

มูลคาซาก                55,000.00  บาท 

กําไรสุทธิ              235,680.00  บาท/ป 
 

  การวิเคราะหทางการเงิน               

  ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการเดิม             

    1 ขอมูลเบื้องตน               

      1.1  คาเงินเฟอ               

      ก.    สําหรับอุปกรณ/เครื่องมือและคาดําเนินการ           6.50  %       

      ข.    สําหรับคาพลังงาน             4.50  % (จากป ค.ศ.2000 ขึ้นไป) 

      1.2  อายุการใชงานอุปกรณ   15 ป       

    2 ขอมูลดานการลงทุน               

      2.1  เงินลงทุนเบื้องตน   1,050,000 บาท       

      2.2  คาแรง                  -    บาท       

      2.3  คาดําเนินการ                     -    บาท       

      2.4  คาบํารุงรักษา                    -    บาท       

    3 ขอมูลดานผลตอบแทน             

      ก.    ผลกําไรท่ีได     
  
235,680.00  

บาท/ป     

      (ยอดขายหักคาใชจายในการผลิต)             

      ข.    มูลคาซาก      55,000.00  บาท       

    4 ผลการวิเคราะห               

      ก.    ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period)          4.46  ป       

      ข.    อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 21.19 %       

                        



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8-6 

จากตารางท่ี 8.2 และตารางท่ี 8.3 จะเห็นไดวา การลงทุนสําหรับระบบผลิตพลังงานความ
รอนดวยกาซชีวมวลใหผลตอบแทนการลงทุนท่ีสูงมาก โดยหากมีกําลังการผลิตจริงเทากับกําลังการ
ผลิตติดต้ัง จะทําใหมีอัตราผลการตอบแทนการลงทุนอยูท่ี 67.91% และระยะเวลาคืนทุนท่ี 1.47 ป 
และหากลดกําลังการผลิตลงตามความตองการของตลาดเหลือ 70% ของกําลังการผลิตติดต้ัง จะมี
ระยะเวลาคืนทุนอยูท่ี 4.46 ป  นอกจากน้ีจากการวิเคราะหยังพบวาเปอรเซ็นตการผลิตตํ่าสุดท่ี
สามารถทําไดโดยไมขาดทุนคือ 55.2 เปอรเซ็นต หรือ ไมนอยกวา 276 กิโลกรัมใบมะกรูดสด 

 

และเม่ือคิดผลกําไรสุทธิท่ีไดจากการจําหนายใบมะกรูดอบแหง ดวยการใหความรอนจาก
ระบบผลิตกาซชีวมวล กับระบบที่ใชหมอไอน้ําซ่ึงเปนระบบการผลิตเดิมของโรงงานจะไดผลดัง
แสดงตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 8.4 ผลกําไรสุทธิโครงการระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวล ท่ีกําลังการผลิต
ติดต้ัง 500 kg ตอวัน 
 

คาสรางระบบผลิตกาซชีวมวล        550,000.00  บาท 

คาปรับปรุงระบบความรอนโรงงาน        500,000.00  บาท 

คาบํารุงรักษาตอป          15,000.00  บาท/ป 

คาเช้ือเพลิงชีวมวลตอป          72,000.00  บาท/ป 

คาไฟฟาตอป          23,100.00  บาท/ป 

คาบริหารและคาดําเนินการ        864,000.00  บาท/ป 

ปริมาณผลผลิตใน1 ป          37,500.00  กิโลกรัมตอป 

รายจายรวมตอป      3,974,100.00  บาท/ป 

(วัตถุดิบ+คาพลังงาน+คาบํารุงรักษา+คาบริหารและคาดําเนินการ)  

ราคาขายตอป     4,687,500.00  บาท/ป 

กําไรสุทธิ        713,400.00  บาท/ป 

คิดเปนกําไรท่ีไดสุทธิ                 19.02  บาท/กิโลกรัม(แหง) 

 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสุดทาย 
โครงการ ศึกษาและสงเสริมการใชระบบผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8-7 

ตารางท่ี 8.5 ผลกําไรสุทธิโครงการระบบผลิตพลังงานความรอนดวยหมอไอน้ํา (ท่ีมีอยูเดิม) ท่ีกําลัง
การผลิตติดต้ัง 1500 kg/วัน 
 

ปริมาณนํ้ามันเตา              700.00  ลิตร/วัน 

ราคานํ้ามันเตาคิดเปนเงิน         15,400.00  บาท/วัน 

ราคานํ้ามันเตาตอป    4,620,000.00  บาท/ป 

คาบํารุงรักษาตอป         15,000.00  บาท/ป 

คาบริหารและคาดําเนินการ       864,000.00  บาท/ป 

ปริมาณผลผลิตใน1 ป       112,500.00  กิโลกรัมตอป 

รายจายรวมตอป   14,499,000.00  บาท/ป 

(วัตถุดิบ+คาพลังงาน+คาบํารุงรักษา+คาบริหารและคาดําเนินการ)  

ราคาขายตอป  14,062,500.00  บาท/ป 

กําไรสุทธิ      (-436,500.00) บาท/ป 

คิดเปนกําไรท่ีไดสุทธิ                 (-3.88) บาท/กิโลกรัม(แหง) 

 
จากตารางท่ี 7.5 และ 7.6 จะเห็นไดวา กําไรสุทธิตอปท่ีไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ ดวย

การใหความรอนจากระบบหมอไอน้ํา (-436,500.00 บาท) นั้นติดลบ เนื่องจากราคาน้ํามันเตาท่ีสูง ซ่ึง
จากการสํารวจเบื้องตนพบวากําลังการผลิตจริงของโรงงานปจจุบันนั้นตํ่ากวากําลังการผลิตติดต้ัง
ของระบบท่ีใหความรอนดวยหมอไอน้ําอยูมาก และเม่ือพิจารณาท่ีผลกําไรสุทธิตอหนวยจะพบวา 
การผลิตใบมะกรูดอบแหงดวยการใหความรอนจากกาซชีวมวลจะใหผลกําไรตอหนวยผลิตภัณฑท่ี 
19.02 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงสูงกวา ผลกําไรตอหนวยผลิตภัณฑท่ีไดจากระบบหมอไอน้ําเดิมของ
โรงงาน ซ่ึงอยูท่ี -3.88 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหโรงงานตองหยุดการผลิตใบ
มะกรูดอบแหงไป 

 

8.2 ดานส่ิงแวดลอม  
  การศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนท่ีเกิดจากการพฒันาโครงการ ทํา
โดยการตรวจวัดคุณภาพไอเสียท่ีเกิดข้ึนในการผลิตกาซชีวมวล พบวามีองคประกอบตางๆ ดังนี ้

CO2 13.1067 % 
O2 8.7984 % 
N2 78.0949 % 
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จากการสังเกตและการตรวจวัดคุณภาพไอเสียพบวา ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจาก
โครงการนี้มีนอยมาก ดังแสดงในตารางท่ี 8.6 ซ่ึงแสดงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 
และ มาตรการแกไขผลกระทบ 

 

ตารางท่ี 8.6 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน และ มาตรการแกไขผลกระทบ 
 

ลําดับ มลพิษ ท่ีมา ผลกระทบ แนวทางแกไข 

1 ไอเสีย จากการเผาไหมก าซชีวมวล
เพื่อใหความรอนแกกระบวนการ 

มี CO2 ปนเปอนออกสู
บรรยากาศ ในระดับตํ่า 
และแทบไมมีควันดําจาก
การเผาไหมเลย 

ปลูกตนไมรอบๆบริเวณ
โรงเรือนเพ่ือดูดซับกาซ
มลพิษ และ จัดใหมีการ
ระบายอากาศท่ีดี 

2 ทาร จากระบบกรอง อาจปนเปอนน้ํา ใชระบบบําบัดน้ําท้ิง 

3 ฝุนละออง จากการเตรียมเช้ือเพลิง ฝุ น จ า ก ก า ร ป อ น ซั ง
ขาวโพดเขาสูระบบ 

เก็บกวาดใหเรียบรอย 
ไมเปนมลพิษ 

4 เสียง จากระบบผลิตกาซชีวมวล ระดับเสียงตํ่ากวา 90 dB 
ระยะหางจากท่ีอยูอาศัย 

ไมมีผลกระทบ 

5 ความรอน จากการจุดทดสอบกาซ และจาก
การพาความรอนจากตัวเตา 

มีผลกระทบนอยมาก - 

 
ซ่ึงจากตารางการประเมินผลกระทบ จะเห็นวาโครงการฯ มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย

มาก  ท้ังนี้เนื่องจากขนาดของระบบท่ีมีขนาดเล็ก จึงกอมลพิษในระดับท่ีนอย จนแทบท่ีจะไมสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมในภาพรวมเลย 

ในการผลิตกาซชีวมวลพบวามีเถาท่ีเหลือจากกระบวนการ ประมาณ 1-2 เปอรเซ็นตของ
เช้ือเพลิงท่ีใสเขาไป ซ่ึงเถาในสวนนี้สามารถนําไปใชประโยชนได เชน ใชทําความสะอาดคราบมัน
ในภาชนะตางๆ นําไปผสมกับปูนซีเมนตใชในงานคอนกรีต เปนตน หรือสามารถกําจัดโดยการฝง
กลบได 
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8.3 แผนกลยุทธและมาตรการตางๆ ในการสงเสริมระบบผลิตกาซชีวมวล 
เพื่อใหการสงเสริมระบบผลิตกาซชีวมวลสอดคลองกับ ยุทธศาสตรพลังงาน เร่ืองพลังงาน

ทดแทน ขอ 2.3, 2.4 และ2.5 ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงพลังงาน ท่ี
แถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 

กลยุทธขอ 2.3  สงเสริมพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ ท้ังลม แสงอาทิตย พลังน้ํา ชีวมวล 
กาซชีวภาพ พลังงานจากขยะ 

กลยุทธขอ 2.4 วิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกทดแทน และพลังงานในรูปแบบใหม 
กลยุทธขอ 2.5 ผลักดันใหพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ พรอมกําหนดกลยุทธจูงใจ 
และเพื่อใหสอดคลอง กับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551 –2565) หรือ 

Renewable Energy Development Plan (REDP) ซ่ึงมีท้ังหมด 6 ข้ันตอนคือ  
1. วิจัย (Research) 
2. พัฒนาตนแบบ (Prototype Development) 
3. เผยแพรโครงการตนแบบ (Demonstration) 
4. พัฒนาเชิงพานิชย (Commercialization) 
5. สรางตลาดและความม่ันใจของผูใช (Market and Consumer Confident) 
6. กลไกราคาท่ีสนับสนุนสินคาพลังงานทดแทนอยางยั่งยืน 

ท่ีปรึกษาจึงไดจัดทําแผนกลยุทธและเสนอแนะมาตรการในการสงเสริมการผลิตช้ินสวน
อุปกรณ  เคร่ืองจักร  ภายในประเทศ  ของอุปกรณระบบผลิตกาซชีวมวลสําหรับการผลิตพลังงาน
ความรอน  รวมท้ังมาตรการท่ีภาครัฐจะตองสงเสริมใหมีการใชงานระบบผลิตกาซชีวมวลสําหรับ
การผลิตพลังงานความรอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

8.3.1. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) 
 จุดแข็ง 

- มีโรงงานท่ีมีศักยภาพในการผลิตระบบผลิตกาซชีวมวลจํานวนมากในประเทศ 
- มีเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยเพิ่มมากข้ึน และใชเทคโนโลยีในการผลิตท่ีไมซับซอน 
- วัสดุท่ีใชในการผลิตหาไดท่ัวไปในประเทศ 
- มี ชีวมวลจํ านวนมาก  จากหลายแหลง  เชน  อุตสาหกรรมแปรรูปไม 

อุตสาหกรรมเกษตร หรือ การปลูกไมโตเร็ว 
- มีนโยบายและยุทธศาสตรดานพลังงานรองรับชัดเจน 
- ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล 
- มีงานวิจัยสนับสนุนจากหลายสถาบันการศึกษา หนวยงานตางๆ 
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 จุดออน 
- ยังมีผูท่ีมีความรูเกี่ยวกับการผลิตระบบผลิตกาซชีวมวลนอย 
- ประชาชนและผูใชพลังงานยังขาดความรูความเขาใจเร่ืองการผลิตและการใช

งานกาซชีวมวล 
- ยังไมมีมาตรฐานช้ินสวน หรือ ระบบการผลิต มารองรับ 
- มีความยุงยากในการใชงาน เชน  การเตรียมเช้ือเพลิง การควบคุม การ

ปฏิบัติงาน 
- ใชพื้นท่ีในการติดต้ังและจัดเก็บเช้ือเพลิงมากเม่ือเทียบกับเช้ือเพลิงอ่ืนๆ 
- ยังมีการใชงานนอย ไมแพรหลาย มีกรณีตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จนอย 
- กาซชีวมวล มีคาความรอน คอนขางตํ่า อาจจะประยุกตใชไดกับงานบางอยาง

เทานั้น 
 

 โอกาส 
- อุตสาหกรรมมีความตองการพลังงานเพ่ิมข้ึน 
- ราคาพลังงานฟอสซิลสูงข้ึนทําใหมีการหาพลังงานทางเลือกทดแทนใหมๆ ท่ี

ประหยัดกวา มาใชงาน ซ่ึงการใช กาซชีวมวล ทดแทนการใช เช้ือเพลิง
ฟอสซิล มีตนทุนตํ่ากวามาก 

- ประชาชนและผูประกอบการกําลังใหความสนใจพลังงานทดแทนเพิ่มมากข้ึน 
- การใชพลังงานทดแทนจากชีวมวล เปนการสงเสริม อาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงเปน

อาชีพหลัก และจุดแข็งของประเทศไทย 
- หากพิจารณาเร่ือง ส่ิงแวดลอมดานการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดใหครบ

วงจร (life cycle analysis) การใชชีวมวลปลดปลอยคารบอนไดออกไซดนอย
กวาและมีการใช ขณะเจริญเติบโต เปนโอกาส เร่ือง คารบอนเครดิต ของ
ผูใชงาน 

 
 อุปสรรค 

- การจัดการ และ อุปทาน เกี่ยวกับชีวมวลเม่ือมีการใชงานแพรหลายมากข้ึน 
- ทัศนคติของประชาชนดานลบท่ีมีตอโรงไฟฟาชีวมวล สงผลตองานสงเสริมชีว

มวลอื่นๆ 
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หลังจากไดทําการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคแลว ทําใหเราสามารถ
กําหนดกลยุทธ และมาตรการในการสงเสริมระบบผลิตกาซชีวมวลใหสอดคลองกับขอมูลการ
วิเคราะห และตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

 
8.3.2. วัตถุประสงคของแผน 

 เผยแพรใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการผลิตและการใชเทคโนโลยีจากกาซชีวมวล แก
นักลงทุน  ผูประกอบการ  และ ประชาชนท่ัวไป 

 สงเสริมใหมีการผลิตและใชงานระบบผลิตกาซชีวมวล สําหรับอุตสาหกรรมความรอนใน
เชิงพาณิชย ในประเทศไทย 

 สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสงเสริมการผลิตพลังงานความรอนดวยเตาผลิตกาซชีวมวล  
พรอมท้ังสงเสริมใหมีการผลิตช้ินสวนภายในประเทศ 

 เพิ่มความม่ันคงในการจัดหาพลังงานของประเทศ ใชชีวมวลทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล 
 ลดปญหาการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เพิ่มโอกาสในการรับคารบอนเครดิต ใน
อุตสาหกรรม 

8.3.3. เปาหมาย 
เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนจากการใชกาซชีวมวลในการผลิตความรอนใหเปนรอย

ละ 5 ของการใชพลังงานความรอนของพลังงานทดแทน หรือ มีการใชงานระบบผลิตกาซชีวมวล
สําหรับอุตสาหกรรมท่ีใชความรอนในอุตสาหกรรม และ ภาคสวนอ่ืนๆ 300 ktoe ภายในระยะเวลา 
5 ป (หรือ 500 MWthermal/5ป) 

8.3.4. กรอบการดําเนินงาน (พ.ศ.2551 – 2560) 
ระยะท่ีหนึ่ง (พ.ศ. 2551 – 2554)  

• มุงใหความรูแกผูประกอบการ ผูผลิต และกลุมประชาชนที่สนใจ เพื่อสรางพื้น
ฐานความรู ความเขาใจ และทัศนคติเชิงบวกในการนําไปใชงาน 

• มุงเนนสงเสริมการใชเทคโนโลยีกาซชีวมวลท่ีมีการใชงานอยูแลว และไดรับการ
ยอมรับ ในแหลงท่ีมีศักยภาพแหลงพลังงานทดแทนสูง  

• สงเสริมการวิจัย พัฒนาระบบผลิตกาซชีวมวลสําหรับอุตสาหกรรมท่ีใชความรอน
ในการผลิต ใหเหมาะกับการใชงานในประเทศ และสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

• สงเสริมภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในการลงทุนการผลิตเทคโนโลยีพลังงาน
กาซชีวมวล และสนับสนุนพัฒนาตนแบบเทคโนโลยีพลังงานกาซชีวมวล สําหรับ
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เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ใหมีความหลากหลาย  เชน แกลบ  และฟางขาง 
เปนตน ซ่ึงจัดอยูในประเภทศักยภาพการผลิตกาซ หรือ การใหกาซตํ่า 

• มีนโยบาย จัดสรรผลประโยชน หรือ ใหคาตอบแทน (subsidy) ตอ อุตสาหกรรม
หรือเอกชน ท่ีใชพลังงานความรอนทดแทน การใชเช้ือเพลิงฟอสซิล เชน กําหนด 
เปน thermal credit หรือ ระบบ adder คลายกับพลังงานทดแทนอ่ืน เพื่อจูงใจผูมา
ใชงาน 

 
ระยะท่ีสอง (พ.ศ. 2555 – 2560)  

• สงเสริมใหมีการผลิตระบบผลิตกาซชีวมวลในเชิงพานิชย จําหนายใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศ 

• วิจัย พัฒนา ไปสู การใชงาน อื่นๆ เชน การผลิตไฟฟา การใชกับเคร่ืองยนตขนาด
ใหญ และ ปญหา อ่ืนๆ ท่ี เกี่ยวของ  

• สงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานกาซชีวมวลในภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีความคุมคา
ทางเศรษฐศาสตร  และขยายผลไปสูภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ พรอมท้ังสนับสนุนให
ประเทศไทยเปนศูนยสงออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกาซชีวมวลในภูมิภาค
อาเซียน 

• มีนโยบาย เร่ือง การปลดปลอยกาซเรือนกระจก เม่ือใชชีวมวลใหครบวงจร (life 
cycle analysis) ใหประโยชน หรือ เครดิต ตอ การใชกาซชีวมวล เปนพลังงาน
ความรอน เร่ืองคารบอนเครดิต ซ่ึงในอนาคตอันส้ันนี้ ประเทศไทยคงเล่ียงไมไดท่ี
จะตองรวมลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
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8.3.5. แผนกลยุทธ 
 

1 กลยุทธสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานกาซชีวมวล 
มาตรการ /วิธีการดําเนินการ 

ระยะท่ีหนึ่ง (พ.ศ.2551-2554) 
• ระดมสมอง หาปญหา แนวทางการพัฒนา และ สงเสริมการใชงาน 
• จัดสรรงบประมาณและบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของเพ่ือศึกษาวิจัย พัฒนาและ

สาธิตเทคโนโลยีพลังงานกาซชีวมวลอยางตอเนื่อง  
• ศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานกาซชีวมวลท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค เพื่อพัฒนา

ไปสูความคุมคาเชิงพาณิชย และ สามารถตอยอดใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
• วิจัยพัฒนาความเช่ือมโยง กับ ปญหาส่ิงแวดลอม และ โลกรอน 
• การวิเคราะหในภาพรวมแบบครบวงจร (life cycle analysis) ท้ังแงมุมทางดานเศรษฐศาสตร 

พลังงาน และ ส่ิงแวดลอม ของการใชชีวมวลกับเตาผลิตกาซชีวมวล 
• หากเปนไปได อาจจะใหมหาวิทยาลัย หรือ องคกรใด องคกรหน่ึง เปนองคกรหลัก เนน 

เร่ืองการวิจัย และ สงเสริม การใชกาซชีวมวล  
 
ระยะท่ีสอง (พ.ศ.2555-2560) 

• เนนการวิจัยเพื่อลดตนทุนการผลิต  การเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในการใช
งาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในทางการตลาด 

• วิจัยตอยอดใหสามารถนํากาซชีวมวลท่ีผลิตไดไปใชในรูปแบบอ่ืน เชน การอัดเก็บในถัง
ความดัน (compressed biomass gas: CBG) หรือ ดัดแปลงเปนเช้ือเพลิงเหลว (biomass to 
liquid: BTL) เปนตน โดยใชตนทุนในระดับท่ีสามารถแขงขันภายในประเทศได 
 

2 กลยุทธรณรงคและประชาสัมพันธใหความรูเทคโนโลยีพลังงานกาซชีวมวล 
มาตรการ/วิธีการดําเนินงาน 
ระยะท่ีหนึ่ง (พ.ศ.2551-2554) 

• ใหประชาชนทุกภาคสวนรับทราบนโยบายและมาตรการสงเสริมพลังงานทดแทน และ
สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก 

• จัดใหมีหลักสูตรการเรียนดานเทคโนโลยีพลังงานกาซชีวมวลแกเยาวชน และประชาชน 
โดย มีการผลิตส่ือตางๆ และ มีศูนยถายทอดความรู (training center) 

• มีการใหความรูผานทางวารสารพลังงาน เปนประจํา และ ตอเนื่อง 
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• รณรงคนักลงทุน  ผูประกอบการ  ประชาชน และภาคสวนท่ีเกี่ยวของตระหนักถึง
ความสําคัญและมีสวนรวมในการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีพลังงานกาซชีวมวล  

• สรางองคความรูดานพลังงานกาซชีวมวลใหกับนักลงทุน  ผูประกอบการ และประชาชนใน
ประเทศ  

• จัดต้ังเครือขายเทคโนโลยีพลังงานกาซชีวมวลเพื่อเปนกลไกในการแลกเปล่ียนองคความรู  
และใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

• จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีพลังงานกาซชีว
มวล 

• ทําการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน, หนังสือพิมพ เปนตน คลายกับท่ีเคยทํา
กับไฟฟา หรือไบโอดีเซล 
ระยะท่ีสอง (พ.ศ.2555-2560) 

• เนนการประชาสัมพันธเทคโนโลยีใหมๆ เกี่ยวกับระบบผลิตกาซชีวมวล ใหกับผูท่ีสนใจ 
• จัดใหมีการแสดงเทคโนโลยีดานการผลิตกาซชีวมวลเปนประจําทุกป 

 
3 กลยุทธสงเสริมการผลิตชิ้นสวน อุปกรณ เคร่ืองจักรภายในประเทศ 

มาตรการ/วิธีดําเนินการ 
ระยะท่ีหนึ่ง (พ.ศ.2551-2554) 

• จัดอบรม  สัมมนา  และถายทอดความรูด านเทคโนโลยีพลังงานกาซชีวมวลแก 
ผูประกอบการ ชางเทคนิค และผูท่ีสนใจ เชน โรงงานท่ีรับจางผลิตเครื่องจักร ซ่ึงมีอยูมาก
ในประเทศไทย 

• ถายทอดความรูเชิงเทคนิค และกรณีตัวอยางท่ีมีการนําไปใชงานและประสบผลสําเร็จ 
• สงเสริมและสนับสนุนโรงงานตางๆ เชน ดานเงินทุน สินเช่ือ ความรู เทคโนโลยี ในการ

สรางระบบผลิตพลังงานจากกาซชีวมวล 
• สนับสนุนมาตรการทางดานภาษี และการลงทุนเพื่อจูงใจนักลงทุน ผูประกอบการและ

ประชาชน ในการผลิตเทคโนโลยี และการใชกาซชีวมวล 
• อบรม ถายทอด ความรู และ เทคโนโลยี ท่ีถูกตองใหแก ผูผลิตเตาผลิตกาซชีวมวล และ ให

สามารถจัดทําหรือออกแบบระบบได เม่ือมีผูสนใจจะซ้ือระบบ 
ระยะท่ีสอง (พ.ศ.2555-2560) 

• สรางมาตรฐานเทคโนโลยีพลังงานกาซชีวมวล และหนวยงานตรวจสอบมาตรฐานและให
คําปรึกษา เชน อุปกรณ ตางๆ ท่ีจะใชในระบบ ควรมีมาตรฐานอยางเดียวกัน 
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4 กลยุทธสงเสริมการใชงานระบบผลิตกาซชีวมวล 
มาตรการ/วิธีดําเนินการ 
ระยะท่ีหนึ่ง (พ.ศ.2551-2554) 

• สนับสนุนเทคโนโลยี เคร่ืองจักร ท่ีมีความพรอมตอการใชงาน ใหกับโรงงานท่ีมีศักยภาพ 
เพื่อเปนโรงงานนํารอง 

• ใหความรูแกผูประกอบการ และผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากการใชกาซชีวมวล 
• แกไขกฎหมาย/กฎระเบียบใหเอ้ือตอการลงทุนดานการใชระบบผลิตพลังงานกาซชีวมวลใน

โรงงานอุตสาหกรรม เชน ให adder หรือ subsidy ตางๆ 
สนับสนุนเงินทุนและความรูใหกับผูประการท่ีสนใจ ลงทุนระบบผลิตกาซชีวมวล สําหรับ

ใชในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เชน เงินกูดอกเบ้ียตํ่า งบลงทุน 50% คลายๆ กับ 
หนวยงานอ่ืนท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมอยูในปจจุบัน เชน โครงการ iTAP (industrial 
Technology Assistant Program) ของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช) หรือ สํานักงานวัตกรรมแหงชาติ (สนช) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
ระยะท่ีสอง (พ.ศ.2555-2560) 

• มีมาตรการดานการเงินสนับสนุน หรือลักษณะคลายกับ Adder ท่ีใชกับผูผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทน ใหกับผูท่ีใชระบบผลิตกาซชีวมวล ในกระบวนการผลิต 

• ใหสิทธิประโยชนกับผูท่ีใชพลังงานจากกาซชีวมวลทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล เชน  Thermal 
credit, Carbon credit เปนตน 
 

5 กลยุทธการสรางเครือขายผูใชงานระบบผลิตกาซชีวมวล 
มาตรการ/วิธีดําเนินการ 
ระยะท่ีหนึ่ง (พ.ศ. 2551-2554) 

• สรางเครือขายกลุมวิจัย หรือ สมาคม เร่ืองระบบผลิตกาซชีวมวล ในระดับมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย หนวยงานดานพลังงาน 

• สรางเครือขายระหวางกลุมนักวิจัยและผูใชงาน คือ โรงงานอุตสาหกรรม 
• มีการจัดประชุมประจําป หรือ สัมมนาวิชาการ เพื่อแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ 

หรือความตองการของแตละฝาย และ รวมกันพัฒนาเทคโนโลยี 
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ระยะท่ีสอง (พ.ศ. 2555-2560) 
• สรางเครือขายระหวางผูผลิตระบบผลิตกาซชีวมวล โดยอาจจัดต้ังเปนสมาคม เชน สมาคม

ผูผลิตระบบผลิตกาซชีวมวล เปนตน เพื่อแลกเปล่ียนขาวสาร เทคโนโลยี และกําหนด
มาตรฐานในการผลิตรวมกัน นอกจากนั้นยังสามารถกําหนดราคา 
 

6 กลยุทธการสรางผูเชี่ยวชาญดานระบบผลิตกาซชีวมวล 
มาตรการ/วิธีดําเนินการ 
ระยะท่ีหนึ่ง (พ.ศ.2551-2554) 

• จัดต้ังศูนยเช่ียวชาญดานระบบผลิตกาซชีวมวลโดยมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งรับผิดชอบ 
เชน พพ., ศูนยทดลองวิชาการฯ, มหาวิทยาลัยท่ีวิจัยเกี่ยวกับระบบผลิตกาซชีวมวล เปนตน 
ท่ีเนนการวิจัยและเผยแพรความรูดานกาซชีวมวล ระดับชาติ 

• จัดต้ัง Training centre ดานระบบผลิตกาซชีวมวล เพื่อเปนศูนยกลางในการใหความรู อบรม 
สัมมนา และใหคําแนะนําเกี่ยวกาซชีวมวล 

• จัดต้ังศูนยประสานงาน หรือ สรางเครือขาย (เชน สมาคม หรือ ชมรม) ผูวิจัย พัฒนา ผูใช 
ผูผลิต เพื่อประสานงานระหวางกลุมนักวิจัย ผูผลิต และผูใชงาน 

• มีศูนยเคร่ืองมือกลาง ท่ีสามารถรับทดสอบ และ รับรองผล ของสมบัติ ของชีวมวล กาซ 
ตางๆ รวมท้ังมลพิษ ท่ีเกี่ยวของกับ ระบบผลิตกาซ ชีวมวล 
 
ระยะท่ีสอง (พ.ศ.2555-2560) 

• จัดต้ังโรงงานตนแบบ (Pilot plant) เพื่อเปนท่ีศึกษาดูงานสําหรับผูท่ีสนใจ โดยจัดแสดง
ระบบผลิตกาซชีวมวลแบบตางๆ สาธิตการใชงาน และมีนิทรรศการ ความเปนมาของระบบ
ผลิตกาซชีวมวล จากอดีต ถึงปจจุบัน และความเปนไดในอนาคต 
 
 ท้ังนี้ ปจจัยสําคัญ ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ ในการสงเสริมการใชงานระบบผลิต
กาซชีวมวล คือ ความรูความเขาใจ และประโยชนท่ีจะได ของผูใช (จะทําใหเกิด อุปสงค) 
เม่ือเกิดความตองการใชงาน ผูผลิต หรือ ฝายอุปทาน ก็จะสามารถดําเนินกิจกรรมให
ตอเนื่องไปได แตอยางท่ีทราบกันดี วาเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวมวล ในประเทศไทย ยัง
เปนเร่ืองท่ีคอนขางใหม และ ยังตองการการพิสูจน ยืนยัน ผลการใชงาน ดังนั้น ในชวงแรก
ของการ สงเสริมถายทอดเทคโนโลยีนี้ ตองมีหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบขับดัน ในเร่ืองนี้ 
และหนวยงานของรัฐบาล ท่ีเกี่ยวของ อาจจะตองสนับสนุน ท้ัง งบประมาณ องคความรู 
หรือ เทคโนโลยี ตางๆ 
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8.4 ตัวอยางอุตสาหกรรม ท่ีมีศักยภาพในการนําไปใชงาน 
 ปจจุบัน มีกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ท่ีสนใจจะนําเทคโนโลยีกาซ
ชีวมวลไปใชงาน และไดมีการปรึกษากับท่ีปรึกษาโครงการ ถึงความเหมาะสมและแนวทางการ
ประยุกตใชงาน รวมท้ัง งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ หลายกลุมๆ เชน 

1) กลุมอุตสาหกรรมเหมืองแร และ เซรามิกส สนใจจะใชกาซชีวมวลในการ อบแหง
แบบ (mold) และ ไลความช้ืนออกจากผลิตภัณฑเบ้ืองตน กอนนําไปเผาสุก ทดแทนการใชเช้ือเพลิง 
LPG ซ่ึงปจจุบันใชพลังงานจาก LPG สูงมาก ในการอบแหงนี้ (เชน ท่ีโรงงาน อิมพีเรียลเซรามิกส จ.
ลําปาง) และแนวโนม ในปจจุบัน อุตสาหกรรมเซรามิกส หลายโรงงาน ไดเร่ิมมีการนําเขาระบบ
ผลิตกาซชีวมวล จากตางประเทศ (จีน) มาใชงานในโรงงานตนเอง 

2) กลุมอุตสาหกรรมแปรรูปไม สนใจจะใชกาซชีวมวลในการผลิตไฟฟา หรือ เขา
เคร่ืองยนตกาซ เพื่อนําไปขับพัดลมดูดฝุน ซ่ึงเปนพัดลมชนิดหอยโขงขนาดใหญ (คาไฟฟา ประมาณ 
เดือนละ 100,000 บาท/เดือน) หรือ นําไปใช ในการผลิตความรอน เพื่อใชในการอบแหงไม กอน
แปรรูปรูป หรือ อบน้ํายาเพื่อฆามอด แมลง ในเนื้อไม (ปจจุบันใชเศษไม เผาตรง ประสิทธิภาพต่ํา
มาก) เชน ท่ีโรงไมบูรณาพา กรูป จ.ชลบุรี หรือ โรงไม ปางไม จ.อุบลราชธานี 

3) กลุมอุตสาหกรรมเกษตร สนใจจะใชกาซชีวมวลในการผลิตความรอน เพื่ออบแหง
ผลิตภัณฑ ตางๆ เชน (1) การอบแหงลําไย ในอุตสาหกรรมใหญ จะใช LPG เปนเช้ือเพลิง หรือ หาก 
ใช ชีวมวลก็จะเปนการเผาตรง (เชน ท่ีสหกรณการเกษตร ตางๆ ทางภาคเหนือ) หรือ (2) การอบแหง
เมล็ดขาวโพด โดยใชซังขางโพดเปนเช้ือเพลิง (เชน ท่ี โรงงานผลิตขาวโพดเม็ดอบแหง ท่ี จ.
เพชรบูรณ) หรือ (3) โรงบมใบยาสูบ เปนตน 

4) กลุมอุตสาหกรรมอาหาร สนใจจะใชกาซชีวมวลในการผลิตความรอน เพื่อใชใน
ขบวนการผลิตตางๆ เชน อบแหงผลิตภัณฑ การทอด การนึ่ง การลวก ตางๆ หรือ แมแต การผลิตน้ํา
รอน ทดแทนการใชงานหมอไอน้ํา ซ่ึงสวนใหญจะเปนหมอไอน้ําท่ีใช น้ํามันเตา หรือน้ํามันเตา 
โรงงานผลิตเสนกวยเตี๋ยว สามารถผลิตไอน้ํา เพื่อในการลวกเสนใหสุก และ อบเสนได หรือโรงงาน
กุนเชียง หมูยอ ขนาดใหญ 

5) กลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอ สนใจจะใชกาซชีวมวลในการผลิตความรอน เพื่อใชใน
ขบวนการผลิตตางๆ เชน การตม การฟอก ยอมสี 

6) กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อาจจะมีศักยภาพในการใชระบบผลิตกาซชีวมวลตํ่า 
เนื่องจากตองการความรอนสูงมากๆ ในเวลาอันรวดเร็ว แตหากใชเตาผลิตกาซขนาดใหญและมี
วัตถุดิบราคาถูก ก็มีความเปนไปไดในการนําไปประยุกตใช 
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7) กลุมอุตสาหกรรม อ่ืนๆ อาจจะใชกาซชีวมวลในการผลิตความรอน เพื่อใชใน
ขบวนการผลิตตางๆ เชน การอบแหงแผนยางพารา ทดแทนการใช LPG หรือ การใชเคร่ืองยนตกาซ
ชีวมวลในการสูบน้ําเพื่อการเกษตร และ ระบบชลประทาน ขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง  
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 ( ) 

 

........10  2552..................................  …   …………….. 

........30-32 C....................................................... 

 :  ....... ...................  ...3-5x5-10 cm.. ...5-7%.. 

)  ( ) ...........22...........  

 ……… 09.00 ……….. ………17.00………… .......8...... ..........  

)  

 (kg)...........155 kg............................................................................. 

Gas Flow rate [m3/h] ..........90 m3/h....................................................................................... 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  N/A 40.1 31.6 25 30.3 

2 30 N/A 258.1 113.4 49.8 30.4 

3 60 N/A 360.6 177.8 49.7 30.5 

4 90 N/A 394.4 204.5 49.7 30.7 

5 120 N/A 392.5 205.3 49.7 30.9 

6 150 N/A 391.8 208.9 49.7 30.6 

7 180 N/A 385.5 194.5 49.6 30.5 

8 210 N/A 383.5 203.3 49.7 30.5 

9 240 N/A 384.9 205.3 49.8 30.6 

10 270 N/A 386.6 206.8 49.8 30.8 

11 300 N/A 389.3 207.2 49.8 31.1 

12 330 N/A 400.8 208 49.9 31.4 

13 360 N/A 400.4 207.9 50 31.4 

14 390 N/A 401.1 207.9 49.8 31.5 

15 420 N/A 401.4 208.4 49.8 31.4 

16 450 N/A 400.5 208.2 49.9 31.1 

17 480 N/A 403.2 207.7 50 31.3 



 

  

   - 8 

 ( ) 

 

.....11  2552................................................  ……   …....... 

............30 - 32 C ................................................. 

 :  ......... ......  ...3-5x5-10 cm.. ...5-7%.. 

)  ( ) ........18........  

 …08.30……….. ………16.40………… ......8....... ....10......  

)  

 (kg)..........200 kg....................................................................... 

Gas Flow rate [m3/h] ...........110 m3/h.................................................................................. 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  N/A 29 27.6 32.3 31.3 

2 30 N/A 314.8 187 39.9 32.4 

3 60 N/A 369.9 210.5 45.1 30.4 

4 90 N/A 381.2 214.7 43.1 29.8 

5 120 N/A 380.6 214.9 43.2 29.7 

6 150 N/A 378.6 215 43.4 29.7 

7 180 N/A 379.4 215.2 43.6 30 

8 210 N/A 382.1 215.9 43.7 30.1 

9 240 N/A 382.1 216.4 43.7 30.1 

10 270 N/A 380.7 216.6 43.8 30.1 

11 300 N/A 379.5 216.5 44 30.1 

12 330 N/A 382.1 216.9 44.1 30.2 

13 360 N/A 385.3 217.1 44.2 30.1 

14 390 N/A 381.5 217.4 44.3 30.1 

15 420 N/A 377.3 216.4 44.4 30.1 

16 450 N/A 375.4 215.9 44.5 30.1 

17 480 N/A 374.2 215.2 44.5 30.1 



 

  

   - 9 

 ( ) 

 

..........12  2552 ....................................  ……   ……..... 

..........30-33 C................................................... 

 :  .... ...  ...Ø2-3 x 2-10 cm.. ..10 – 20%.. 

)  ( ) ........25......  

 …08.45…………….. ………17.00………… ......8....... ....15.....  

)  

 (kg)............520 kg......................................................................... 

Gas Flow rate [m3/h] .......90 m3/h........................................................................................... 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  N/A 29 27.6 32.3 31.3 

2 30 N/A 356.4 193.7 40.4 32.6 

3 60 N/A 343.5 202.9 44.8 32.2 

4 90 N/A 348.8 203.8 44.8 32.3 

5 120 N/A 350.7 203.9 44.6 32.1 

6 150 N/A 351.2 205 44.5 31.9 

7 180 N/A 352.3 205.5 44.5 31.8 

8 210 N/A 353.5 205.3 44.5 31.6 

9 240 N/A 352.6 204.4 44.5 31.5 

10 270 N/A 351.8 203.7 44.5 31.4 

11 300 N/A 348.6 203.2 44.3 31.4 

12 330 N/A 350.1 202.2 44.1 31.1 

13 360 N/A 355.2 202 43.7 31.1 

14 390 N/A 362.7 203.9 43.4 31.1 

15 420 N/A 380.1 208.5 43.1 31 

16 450 N/A 392.5 213.1 42.7 30.8 

17 480 N/A 389.6 215.4 42.9 30.7 



 

  

   - 10 

 ( ) 

 

.......14  2552.........................................  …   …………….... 

...........27-33 C.................................................... 

 :  .... ......  ...Ø2-3 x 2-10 cm.. ..10 – 20%.. 

)  ( ) ...........24...........  

 ………09.00……….. ……………17.00…… ....8....... ..........  

)  

 (kg)...........680 kg............................................................................. 

Gas Flow rate [m3/h] ........110 m3/h............................................................................................. 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  N/A 30 28.7 33.3 31.3 

2 30 N/A 189.5 118.4 40.8 28.1 

3 60 N/A 204.9 118.7 49.2 29.2 

4 90 N/A 291.4 156.4 44.4 29.6 

5 120 N/A 308.1 174.7 49.2 30.3 

6 150 N/A 322.8 181.4 51.1 29.5 

7 180 N/A 300.1 175.8 51.2 28 

8 210 N/A 313.5 175.5 53.1 27.4 

9 240 N/A 312.4 175.3 52.4 28.3 

10 270 N/A 329.9 180.1 51.3 28.4 

11 300 N/A 336.3 184.6 51.1 29 

12 330 N/A 342.1 186.8 51.2 28.9 

13 360 N/A 354.1 194.1 52 30.3 

14 390 N/A 341.4 196.2 52.8 29.7 

15 420 N/A 351 200 53.5 29.8 

16 450 N/A 379.7 210.1 55.3 32.1 

17 480 N/A 382.2 214.1 56.2 29.3 



 

  

   - 11 

 ( ) 

 

.....16  2552.......................................  ……  …………... 

.......33-39 C........................................................ 

 :  ..... ..........  ...3-5x5-10 cm.. ...5-7%.. 

)  ( ) .........21.............  

 ………08.30……….. ………17.00…………… .....8........ ....30.....  

)  

 (kg)......110 kg............................................................................... 

Gas Flow rate [m3/h] ........75 m3/h........................................................................................... 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  126.2 41.7 31.8 31.1 33.3 

2 30 1259.5 258.1 113.4 32.4 34.3 

3 60 1216.4 360.6 177.8 35.7 35.5 

4 90 1205.2 394.4 204.5 42.1 37.6 

5 120 1259.5 400.8 205.3 44 38.4 

6 150 1259.5 407.1 208.9 46.1 38.1 

7 180 1259.5 395.4 194.5 46.8 38 

8 210 1259.5 388 189.1 47.4 39 

9 240 1230.6 391.3 189.9 48.6 38.1 

10 270 1225.7 393.2 193.3 48.9 37.3 

11 300 1259.5 395.9 198.6 45.8 36.2 

12 330 1252.9 388.7 191.8 43.4 36 

13 360 1251.2 368.1 182.4 41.6 36.1 

14 390 1259.5 382.2 188.3 40.3 35.5 

15 420 1211.5 375.7 185.3 39.9 35.7 

16 450 1183.8 367.7 176.5 40.6 36 

17 480 1068.2 367.2 172.7 41.2 35.6 



 

  

   - 12 

 ( ) 

 

..........17  2552 .......................................  ……   …....... 

..........30-33 C..................................................... 

 :  ....... ..........  ...3-5x5-10 cm.. ...5-7%.. 

)  ( ) ........18............  

 ………08.45………….. ………17.00………… .....8....... .....15.....  

)  

 (kg)......150 kg................................................................................. 

Gas Flow rate [m3/h] .........90 m3/h.......................................................................................... 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  104.6 30.8 28.5 33.1 31.3 

2 30 1276.7 340.8 177.7 40.8 32.1 

3 60 1251 316.8 187.3 40.4 32.3 

4 90 1226.4 339.8 200.4 43.1 32.2 

5 120 1179.5 343.5 202.9 44.8 32.2 

6 150 1167.3 344.7 203.1 45.5 32.3 

7 180 1207.4 346.9 202.9 45.5 32.3 

8 210 1363.1 349.7 203 45.2 32.2 

9 240 1331 349.4 203.4 44.9 32.2 

10 270 1247 348.8 203.8 44.8 32.3 

11 300 1298.4 350.7 203.9 44.6 32.1 

12 330 1303.7 351.2 205 44.5 31.9 

13 360 1295.8 352.3 205.5 44.8 31.8 

14 390 1321 353.5 205.3 44.7 31.6 

15 420 1298.6 352.6 204.4 44.5 31.5 

16 450 1194.6 351.8 203.7 44 31.4 

17 480 1196.3 362.7 203.9 43.4 31.1 



 

  

   - 13 

 ( ) 

 

.......18  2552...........................................  ……   ………....... 

.....27 - 32 C......................................................... 

 :  ..... .......  ...3-5x5-10 cm.. ...5-7%.. 

)  ( ) .........19.............  

 ……09.00………….. ……17.00……………… .....8....... ..........  

)  

 (kg).........195 kg............................................................................. 

Gas Flow rate [m3/h] .......110 m3/h........................................................................................... 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  100.6 37 33.4 37.2 32.2 

2 30 1314.4 323.5 167 40.5 30.6 

3 60 1328.7 355.2 190.8 41.7 32.3 

4 90 1304.1 392.4 215.3 45.2 32.4 

5 120 1187.2 344.5 198.2 45.5 31.9 

6 150 1175 352 201.5 46.6 31 

7 180 1215.1 342.6 188.7 44.1 31.2 

8 210 1329.9 341.9 185.9 43.4 31.6 

9 240 1334.2 343.8 187.8 43.1 30.5 

10 270 1250.2 340.8 183.1 41.4 29.2 

11 300 1301.6 344.8 187 41.3 29.6 

12 330 1306.9 349.3 191.1 41.1 29.7 

13 360 1299 353.2 194.7 41.3 29.2 

14 390 1324.2 355.6 196.5 41.6 28.5 

15 420 1301.8 360.3 199.8 42.2 27.9 

16 450 1197.8 361.8 199.7 41.8 27.6 

17 480 1274 366.3 198.5 40.7 27.4 



 

  

   - 14 

 ( ) 

 

....19  2552...........................................  …  ,  …... 

.......30 - 33 C........................................................ 

 :  ...... .......  ...3-5x5-10 cm.. ...5-7%... 

)  ( ) .......25.............  

 …………08.30…….. …………17.00……… .....8........ ....30......  

)  

 (kg)..........380 kg..................................................................... 

Gas Flow rate [m3/h] ........75 m3/h...................................................................................... 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  120.7 30 26.6 31 31.5 

2 30 1122.8 355.1 188.1 38.8 32.7 

3 60 1077.8 342.9 197.3 43.2 32.3 

4 90 1066.4 348.2 198.2 43.2 32.5 

5 120 1120.7 350.1 198.3 43 32.3 

6 150 1120.5 350.7 199.4 42.9 32.4 

7 180 1120.4 351.8 200.2 42.9 32.3 

8 210 1120.4 353.0 200 43.2 31.8 

9 240 1091.7 352.0 199.1 43.2 31.7 

10 270 1087.0 351.2 198.4 43.2 31.6 

11 300 1120.9 348.0 197.9 42.9 31.8 

12 330 1114.5 349.4 196.9 42.7 31.5 

13 360 1112.8 354.5 197.2 42.3 31.5 

14 390 1120.7 362.1 199.1 42 31.5 

15 420 1071.8 379.7 203.7 41.8 31.2 

16 450 1043.2 392.3 208.3 41.4 31 

17 480 927.1 389.5 210.6 41.6 30.9 



 

  

   - 15 

 ( ) 

 

......21  2552 .....................................  …   ,  …….... 

...........30-33 C.................................................... 

 :  ..... ...  ...Ø2-3 x 2-10 cm.. ..10 – 20%.. 

)  ( ) .....23..............  

 ………09.00……….. ………17.00……… ......8...... ..........  

)  

 (kg).......500 kg........................................................................... 

Gas Flow rate [m3/h] ......90 m3/h........................................................................................... 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  119.6 28.1 28.2 28.8 31.2 

2 30 1,177.8 404.3 221 43.1 32.5 

3 60 1,132.8 343.5 202.9 44.8 32.2 

4 90 1,121.4 348.8 203.8 44.8 32.3 

5 120 1,175.7 352.6 204.4 44.5 31.5 

6 150 1,175.5 353.5 205.3 44.5 31.6 

7 180 1,175.4 351.8 203.7 44.5 31.4 

8 210 1,175.4 348.6 203.2 44.3 31.4 

9 240 1,146.7 350.1 202.2 44.1 31.1 

10 270 1,142.0 355.2 202 43.7 31.1 

11 300 1,175.9 362.7 203.9 43.4 31.1 

12 330 1,169.5 380.1 208.5 43.1 31 

13 360 1,167.8 392.5 213.1 42.7 30.8 

14 390 1,175.7 389.6 215.4 42.9 30.7 

15 420 1,126.8 402.2 218.2 43.2 30.3 

16 450 1,098.2 395.4 219.9 43.9 30.3 

17 480 1,082.1 399.3 220.9 44.5 30.4 



 

  

   - 16 

 ( ) 

 

......22  2552..........................................  …   ,   …..... 

.........28-32 C...................................................... 

 :  ....... ...  ...Ø2-3 x 2-10 cm.. ..10 – 20%.. 

)  ( ) ........22............  

 …………08.45….. …………17.00………… .....8....... …15......  

)  

 (kg).......690 kg.......................................................................... 

Gas Flow rate [m3/h] ......110 m3/h.......................................................................................... 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  121.3 44.6 28.8 27.7 28.3 

2 30 1220.8 303.3 164.5 47.5 31.1 

3 60 1175.8 310.8 176.2 49.7 31 

4 90 1164.4 307.6 174.4 52.3 31 

5 120 1218.7 314.5 177 52.6 30.8 

6 150 1218.5 335.1 183.1 50.8 30.9 

7 180 1218.4 341 189.1 51.4 30.9 

8 210 1218.4 339.7 196.5 53.1 30.9 

9 240 1189.7 379.7 210.1 55.3 31 

10 270 1185.0 389.3 224 58.8 31.1 

11 300 1218.9 397.6 228.9 56 31.1 

12 330 1212.5 394.9 228.6 55.4 31.1 

13 360 1210.8 380.7 225.1 54.1 31.3 

14 390 1218.7 377.4 221.4 53.7 31.5 

15 420 1169.8 337.6 206.7 50.9 31.6 

16 450 1141.2 359.5 208 49 31.9 

17 480 1025.1 368.8 211.8 49.8 32 



 

  

   - 17 

 ( ) 

 

.......23  2552........................................  …   ,  ….... 

...........31-35 C.................................................... 

 :  ..... ........  ...3-5x5-10 cm.. ...5-7%.. 

)  ( ) ..........20.........  

 ………08.45 ……….. …………17.00………… ........8..... .....15.....  

)  

 (kg)..........130 kg............................................................................ 

Gas Flow rate [m3/h] .........83 m3/h............................................................................................ 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  115.4 36.3 30.2 32.1 32.3 

2 30 1268.1 299.5 145.6 36.6 33.2 

3 60 1233.7 338.7 182.6 38.1 33.9 

4 90 1215.8 367.1 202.5 42.6 34.9 

5 120 1219.5 372.2 204.1 44.4 35.3 

6 150 1213.4 375.9 206.0 45.8 35.2 

7 180 1233.5 371.2 198.7 46.2 35.2 

8 210 1311.3 368.9 196.1 46.3 35.6 

9 240 1280.8 370.4 196.7 46.8 35.2 

10 270 1236.4 371.0 198.6 46.9 34.8 

11 300 1279.0 373.3 201.3 45.2 34.2 

12 330 1278.3 370.0 198.4 44.0 34.0 

13 360 1273.5 360.2 194.0 43.2 34.0 

14 390 1290.3 367.9 196.8 42.5 33.6 

15 420 1255.1 364.2 194.9 42.2 33.6 

16 450 1189.2 359.8 190.1 42.3 33.7 

17 480 1132.3 365.0 188.3 42.3 33.4 



 

  

   - 18 

 ( ) 

 

.......24  2552.......................................  ……  ,   ……..... 

...............25-35 C................................................ 

 :  .... ........  ...3-5x5-10 cm.. ...5-7%.. 

)  ( ) .........18.............  

 ………14.30…….. ………19.30………… ......5....... ..........  

)  

 (kg).........110 kg............................................................................... 

Gas Flow rate [m3/h] .....100  m3/h................................................................................................ 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  102.6 22.1 22.8 25.2 22.1 

2 30 1295.6 313.7 177.3 38.1 25.3 

3 60 1289.9 329.5 196.1 40.5 26.9 

4 90 1265.3 349.4 212.6 43.4 29.2 

5 120 1183.4 404.5 245.4 43.7 32.1 

6 150 1171.2 421.2 258.9 44.6 33.2 

7 180 1211.3 425.7 263.8 44.7 33.7 

8 210 1346.5 420.5 263.8 44.5 34 

9 240 1332.6 419.8 262.7 43.8 34.4 

10 270 1248.6 417.4 262.3 43.6 34.5 

11 300           

12 330           

13 360           

14 390           

15 420           

16 450           

17 480           



 

  

   - 19 

 ( ) 

 

.....25  2552.........................................  …   ,  ……..... 

.........27-29 C..................................................... 

 :  ..... .......  ...3-5x5-10 cm.. ...5-7%... 

)  ( ) ........15...........  

 …………08.45…….. …………17.00……… …8........ ....15.....  

)  

 (kg)........230 kg.............................................................................. 

Gas Flow rate [m3/h] ...........124 m3/h.......................................................................................... 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  147.6 28.1 28.8 32.2 28.1 

2 30 1290.3 358.3 191.1 61.1 28 

3 60 1255.9 416.1 240.4 64 29.1 

4 90 1238.0 427.5 248.1 66 28.8 

5 120 1251.7 426.2 247.6 65.4 28.5 

6 150 1245.6 424 244.4 64.9 28.6 

7 180 1265.7 427.6 246.1 64.6 28.5 

8 210 1343.5 436.4 251.7 63.7 28.2 

9 240 1313.0 437.4 252.4 65.4 28 

10 270 1268.6 424.9 246.2 62 27.9 

11 300 1331.2 426.8 245.9 64.7 28.3 

12 330 1330.5 418.5 243.5 64.6 28.3 

13 360 1325.7 436.8 251.1 64 28.2 

14 390 1342.5 431 249.8 63.7 28.2 

15 420 1307.3 435.8 251.5 65.6 27.9 

16 450 1211.4 419.2 230.3 54.6 27.7 

17 480 1154.5 419.5 227.2 51.9 27.7 



 

  

   - 20 

 ( ) 

 

.......26  2552........................................  ……   ,   …....... 

.............29-33 C.................................................. 

 :  .... ....  ...Ø2-3 x 2-10 cm.. ..10 – 20%.. 

)  ( ) ...........24...........  

 ……08.30.. ……17.00……………… .......8...... ......30....  

)  

 (kg).........450 kg............................................................................. 

Gas Flow rate [m3/h] ........83 m3/h........................................................................................... 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  120.1 29.1 27.4 29.9 31.4 

2 30 1150.3 379.7 204.6 41.0 32.6 

3 60 1105.3 343.2 200.1 44.0 32.3 

4 90 1093.9 348.5 201.0 44.0 32.4 

5 120 1148.2 351.4 201.4 43.8 31.9 

6 150 1148.0 352.1 202.4 43.7 32.0 

7 180 1147.9 351.8 202.0 43.7 31.9 

8 210 1147.9 350.8 201.6 43.8 31.6 

9 240 1119.2 351.1 200.7 43.7 31.4 

10 270 1114.5 353.2 200.2 43.5 31.4 

11 300 1148.4 355.3 200.9 43.2 31.5 

12 330 1142.0 364.8 202.7 42.9 31.3 

13 360 1140.3 373.5 205.2 42.5 31.2 

14 390 1148.2 375.8 207.3 42.5 31.1 

15 420 1099.3 390.9 211.0 42.5 30.8 

16 450 1070.7 393.8 214.1 42.7 30.7 

17 480 1004.6 394.4 215.8 43.1 30.7 



 

  

   - 21 

 ( ) 

 

.....28  2552...................................  …  ,  …………....... 

...........29-32 C.................................................... 

 :  .... .....  ...Ø2-3 x 2-10 cm.. ..10 – 20%.. 

)  ( ) .....22..........  

 ……08.30………….. ………17.00………… ......8....... ......30....  

)  

 (kg)......600 kg................................................................................. 

Gas Flow rate [m3/h] ........100 m3/h.......................................................................................... 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  130.5 36.4 28.5 28.3 29.8 

2 30 1199.3 353.8 192.8 45.3 31.8 

3 60 1154.3 327.2 189.6 47.3 31.6 

4 90 1142.9 328.2 189.1 48.6 31.7 

5 120 1197.2 333.6 190.7 48.6 31.2 

6 150 1197.0 344.3 194.2 47.7 31.3 

7 180 1196.9 346.4 196.4 48.0 31.2 

8 210 1196.9 344.2 199.9 48.7 31.2 

9 240 1168.2 364.9 206.2 49.7 31.1 

10 270 1163.5 372.3 213.0 51.3 31.1 

11 300 1197.4 380.2 216.4 49.7 31.1 

12 330 1191.0 387.5 218.6 49.3 31.1 

13 360 1189.3 386.6 219.1 48.4 31.1 

14 390 1197.2 383.5 218.4 48.3 31.1 

15 420 1148.3 369.9 212.5 47.1 31.0 

16 450 1119.7 377.5 214.0 46.5 31.1 

17 480 1053.6 384.1 216.4 47.2 31.2 



 

  

   - 22 

 ( ) 

 

......29  2552........................................  …   ,   …....... 

......30-35 C......................................................... 

 :  .... ...  ...Ø2-3 x 2-10 cm.. ..10 – 20%.. 

)  ( ) .........19...........  

 ……08.30……….. ………17.00……… .......8...... ...30.......  

)  

 (kg)......800 kg................................................................................. 

Gas Flow rate [m3/h] ......124 m3/h............................................................................................... 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  123 32.5 32 35.2 30.1 

2 30 1263.76 312 185.5 40.4 30.4 

3 60 1218.82 372.1 219.2 46 30.6 

4 90 1209.44 366.4 185.4 47.7 31.8 

5 120 1265.72 368.8 220 45.8 34.2 

6 150 1261.5 364.3 186.7 42.9 35.7 

7 180 1267.4 365.7 191.6 42.4 34.5 

8 210 1269.44 379.8 225.3 42.5 34 

9 240 1232.72 378.8 203 44.1 33.9 

10 270 1233.96 384.4 222.7 46.3 34.1 

11 300 1261.86 382.8 184.2 48.1 34 

12 330 1261.46 374.8 228.1 49.1 34.8 

13 360 1261.8 373.1 223.9 46 34.6 

14 390 1261.72 376.1 226.8 43.7 34.5 

15 420 1212.8 373.1 226.1 44.1 33.8 

16 450 1190.18 375.1 235 47.1 33 

17 480 1076.12 376.4 231.4 48.5 33.2 



 

  

   - 23 

 ( ) 

 

.......30  2552......................................  …  ,  …..... 

...............28-33 C................................................ 

 :  ..... ........  ...3-5x5-10 cm.. ...5-7%.. 

)  ( ) .........15.............  

 ……08.30…….. ………17.00………… .....8........ .....30.....  

)  

 (kg).......260 kg............................................................................... 

Gas Flow rate [m3/h] ........135 m3/h............................................................................................. 

 

 
  

( ) 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

 

[C] 

 

[C] 

1  102.6 42 38.9 38.1 33.1 

2 30 1316.4 333.4 177.4 41.3 31.4 

3 60 1332.2 364.6 200.7 42.5 33.1 

4 90 1306.1 405.2 228.6 45.9 33.1 

5 120 1286.2 358.1 212.3 46.2 32.6 

6 150 1225 367.6 217.6 47.3 31.7 

7 180 1217.1 355.5 202.1 44.8 31.9 

8 210 1332.3 353.7 198.2 44.1 32.3 

9 240 1343.2 356.4 200.9 43.8 31.2 

10 270 1270.2 353 195.8 42.1 29.9 

11 300 1313.6 356.5 199.2 42.0 30.3 

12 330 1308.9 360.7 203 41.8 30.4 

13 360 1321 365.3 207.3 42.0 29.9 

14 390 1326.2 368.7 210.1 42.3 29.2 

15 420 1303.8 374.6 214.6 42.9 28.6 

16 450 1222.8 376 214.4 42.5 28.3 

17 480 1276 379.6 212.3 41.4 28.1 



 

  

  -24 

 

 ( ) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  -25 
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  -27 

 
 

 

 

 



 

  

  -28 

 
 

 

 

 



 

  

  -29 

 
 

 

 

 



 

  

  -30 

 
 

 

 

 



 

  

  -31 

 
 

 

 

 



 

  

  -32 

 
 

 

 

 



 

  

  -33 

 



 

  

  -34 

 

 ( ) 
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