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บทสรุปผู้บริหาร 

 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการวจิยั/แผนงานวจิยั 

1.1 ช่ือเร่ือง         (ภาษาไทย)  การศึกษาตน้แบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ส าหรับชุมชน  
      (ภาษาองักฤษ)    Study of a small-scale biomass power plant for rural 

communities 

     1.2 ช่ือคณะผู้วจิยั 

 หัวหน้าโครงการวจิยั 

  ดร.วรีชัย อาจหาญ (Dr. WEERACHAI ARJHARN) 

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
  หวัหนา้หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
  โทรศพัท ์ 044-224225 โทรสาร 044-224834 

 ผู้ร่วมวจิยั 

  นายชิงชัย วริิยะบญัชา (Mr. CHINGCHAI VIRIYABANCHA) 

  นกัวิชาการป่าไม ้8ว ส านกัวิจยัการอนุรักษป่์าไม ้สตัวป่์าและ พนัธุพ์ืช กรมอุทยาน
  แห่งชาติ สตัวป่์าและ พนัธุพื์ช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
  กรุงเทพฯ  โทรศพัท ์ 0-2579-0231 ต่อ 408  

 นายสมติ บุญเสริมสุข (Mr. SMIT BOONSERMSUK) 

 นกัวิชาการป่าไม ้8ว ส านกัวิจยัการจดัการป่าไมแ้ละผลิตผลป่าไม ้กรมป่าไม ้
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
  กรุงเทพฯ  โทรศพัท ์ 0-2579-0231 ต่อ 408  

  นายนิวฒัน์ คงกะพี ้(Mr. NIWAT KONGKAPEE) 
  วิศวกร 
  หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
  โทรศพัท/์โทรสาร 044-224834 
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  นายกฤษกร รับสมบัต ิ(Mr. KISKON RUBSOMBUT) 
  วิศวกร/นกัวิจยั 
  หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
  โทรศพัท/์โทรสาร 044-224834 

  นายปภัส ชนะโรค (Mr. PAPUS CHANAROKE) 
  วิศวกร/นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มทส. 
  หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
  โทรศพัท/์โทรสาร 044-224834 

  นายณฐัพงษ์ ประภาการ (Mr. NATTHAPONG PRAPAKARN) 
  วิศวกร/นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มทส. 
  หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
  โทรศพัท/์โทรสาร 044-224834 

  นายจริาวฒัน์ วงษ์มาศจนัทร์ (Mr. JIRAWAT WONGMASJAN) 
  วิศวกร/นกัศกึษาระดบัปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มข. 
  หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
  โทรศพัท/์โทรสาร 044-224834 

  นางสาวทิพย์สุภินทร์ หินซุย (Miss. THIPSUPHIN HINSUI) 
  วิศวกร/นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม มทส. 
  หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
  โทรศพัท/์โทรสาร 044-224834 

  นางสาวสาวติรี ค าหอม (Miss. SAWITREE KHOMHOM) 
  วิศวกร/นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มทส. 
  หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
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  โทรศพัท/์โทรสาร 044-224834 

  นายศรัลย์ ปานศรีพงษ์ (Mr. SARAN PANSRIPONG) 
  วิศวกร/นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม มทส. 
  หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
  โทรศพัท/์โทรสาร 044-224834 

  นางสาวพจนาลยั ชาวห้วยหมาก (Miss. POJANALAI CHAOHUIMAK) 
  วิศวกร/นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มทส. 
  หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
  โทรศพัท/์โทรสาร 044-224834 

  นายสุภัทร หนูแย้ม (Mr. SUPAT NUYAM) 
  วิศวกร/นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มทส. 
  หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
  โทรศพัท/์โทรสาร 044-224834 

  นายชัยชนะ เลศิศรีสกุล (Mr. CHAICHANA LERTSRISAKUL) 
  วิศวกร/นกัวิจยั 
  หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
  โทรศพัท/์โทรสาร 044-224834 
 
1.3 งบประมาณและระยะเวลาท าวจิยั 

 ไดรั้บงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบประมาณท่ีไดรั้บ 8,300,000 บาท 
 ระยะเวลาท าการวจิยั  12 เดือน (ตั้งแต่ กนัยายน 2549 ถึง สิงหาคม 2550) 
 

2. ความเป็นมา/ปัญหาในการวจิยั 

สืบเน่ืองจากวิกฤติการณ์ดา้นพลงังานของประเทศไทยในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีน าเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศเป็นหลกั 
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รัฐบาลได้มีนโยบายท่ีจะพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจและพลงังานให้กบัประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาพลงังานหมุนเวียน ซ่ึงประเทศไทยมี
ศกัยภาพของแหล่งเช้ือเพลิงชีวมวล หากสามารถน าพลงังานเหล่าน้ีมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ก็จะเป็น
แหล่งพลงังานท่ีย ัง่ยนืของประเทศได ้ 

การวจิยัพฒันาเพ่ือน าไปสู่การสนบัสนุนใหเ้กิดการน าเช้ือเพลิงชีวมวลมาใชป้ระโยชน์ใน
ระดบัชุมชน เป็นเร่ืองท่ีส าคญั ดงันั้น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเนน้การ
พฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน ไดด้  าเนินการศกึษาพฒันาตน้แบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
เลก็ส าหรับชุน พร้อมทั้งศึกษาการปลกูไมโ้ตเร็วเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า โดยอาศยั
ความพร้อมของมหาวิทยาลยั ท่ีมีตน้แบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ส าหรับชุมชน ขนาด 100 kW 
และมีพ้ืนกวา้งขวาง เหมาะส าหรับการท าการศึกษาวจิยั หรือท าแปลงทดลองปลกูไมโ้ตเร็ว 
ตลอดจนเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู้ของภูมิภาค ท าใหก้ารถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลย ี สู่ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการปลกูไมโ้ตเร็ว เพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจร
โดยมุ่งเนน้การพึ่งตนเองตาม “โครงการพระราชด าริ เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

2) เพ่ือศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพของไมโ้ตเร็ว 3 ชนิด ระยะปลกูต่างๆในพ้ืนท่ี  144  ไร่ 
3) เพื่อท าการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของวสัดุชีวมวล ประเภทต่างๆ โดย

อาศยัตน้แบบโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 100 kW ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
4) เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและแนวทางจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนจาก

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
5) เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการลงทุน  และขนาดของโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ี

เหมาะสมส าหรับชุมชน  
6) เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรในเร่ือง เทคนิคการปลูกพืชพลงังาน (ไมโ้ตเร็ว) เพื่อ

ผลิตเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล  
7) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก แก่เกษตรกร และหน่วยงานท่ี

สนใจในส่วนของกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยละเอียด รวมไปถึงขั้นตอนการ
บริหารจดัการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ระดบัชุมชน 

4. ระเบียบวธิีการวจิยั 

 งานวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
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4.1 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการปลกูไมโ้ตเร็ว เพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจร
โดยมุ่งเนน้การพึ่งตนเองตาม “โครงการพระราชด าริ เศรษฐกิจแบบพอเพียง”  

4.2 การทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของวสัดุชีวมวล ประเภทต่างๆ 10 ชนิด คือ 
ไมก้ระถินยกัษ ์ไมย้คูาลิบตสั เปลือกไมย้คูาลิปตสั ปีกไมย้างพารา ซงัขา้วโพด แกลบ กะลามะพร้าว 
ทางปาลม์ เหงา้มนัส าปะหลงั เปลือกมนัส าปะหลงั โดยอาศยั ตน้แบบโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 100 
kW ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนท าการประเมินมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต
กระแสไฟฟ้า เช่น คุณภาพน ้ าท้ิงและไอเสียเป็นตน้ และท าการทดสอบเดินระบบ 1,000 ชัว่โมงโดย
ใชเ้ช้ือเพลิงไมโ้ตเร็ว 

4.2.1 ตน้แบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ส าหรับชุมชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กส าหรับชุมชนเร่ิมก่อสร้างในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2548 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี และบริษทั ซาตาเกะ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
ประเทศญ่ีปุ่น มีวตัถุประสงค์เพื่อท าการพฒันาระบบการผลิตไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรโดยอาศยัเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน่ เพ่ือใชเ้ป็นตน้แบบในการศึกษาวิจยั  และเผยแพร่
ไปสู่ชุมชน  โดยด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงเป็นปีมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชสมบัติ  ครบ 60 ปี ซ่ึงพระองค์ทรง
เปรียบเสมือนพระบิดาแห่งการพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศ  ตามหลกั“เศรษฐกิจพอเพียง” 
ท่ีมีการน าวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร (ชีวมวล) ท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
หมุนเวียนก่อใหเ้กิดการพึ่งพาตนเองในดา้นพลงังานของชุมชน ในปีมหามงคลนั้นเอง มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี ไดรั้บพระบรมราชานุญาตให้ใชช่ื้อ โรงไฟฟ้าชีวมวลเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ

ราชสมบัติครบ 60 ปี  โดยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิด เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549   

โรงไฟฟ้าชีวมวล “สุรนารี” น้ีมีก  าลงัการผลิต 100 กิโลวตัต ์เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็
ใชเ้ทคโนโลยี Biomass Gasification ชนิด Open Top Downdraft Gasification โดยท าการป้อน
เช้ือเพลิงทางดา้นบน ท่ีใชห้ลกัการเผาไหมท่ี้ควบคุมปริมาณอากาศ ท าให้เกิดการเผาไหมท่ี้ไม่
สมบูรณ์  เช้ือเพลิงชีวมวลท่ีเป็นของแข็ง จะถูกเปล่ียนเป็นแก๊สมีองค์ประกอบ คือ แก๊สคาร์บอน
มอนนอกไซด ์(CO) 18-22% แก๊สไฮโดรเจน (H2) 18-20% และ แก๊สมีเทน (CH4) 1-2% มีค่าความ
ร้อนเฉล่ีย 4.5-5.5 MJ/Nm3 สามารถน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนน ้ ามันปิโตรเลียมหรือแก๊ส
ธรรมชาติได้ โดยแก๊สเช้ือเพลิงท่ีผลิตได้ เม่ือน ามาผ่านกระบวนการท าความสะอาด (ฝุ่ น/ยาง
เหนียว) และลดอุณหภูมิแลว้ สามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหก้บัเคร่ืองยนตส์นัดาปภายในท่ีเป็นตน้ก  าลงั
ผลิตกระแสไฟฟ้าได ้รูปที่ 1  แสดงโรงไฟฟ้าชีวมวลสุรนารี  และ รูปที่ 2 แสดงส่วนประกอบระบบ  



การศึกษาตน้แบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กส าหรับชุมชน  
บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

มกราคม 2551 6 

 
รูปที่ 1 โรงไฟฟ้าชีวมวลเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี   

 

  

เตาผลิตแก๊สชีวมวล  Cyclone Collector 

  

Water Scrubber and Chiller Scrubber Flocculation Tank 
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ถงัพกัน ้ าเสีย (Buffer Tank)  Bag Filter Unit 

  

Start Up Flare Engine-Generator Set 

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าชีวมวลสุรนารี 

 

4.2.2 เช้ือเพลิงชีวมวลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาทั้ง 10 ชนิด มีขนาด ความหนาแน่น และ
ความช้ืนท่ีแตกต่างกัน จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า ขนาดและความช้ืน ของเช้ือเพลิงชีวมวลท่ี
เหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี  คือ ขนาดโดยประมาณอยู่ท่ี 40W x 40L x 60H mm3 และ ความช้ืนไม่เกิน 15 % โดยลด
ความช้ืนดว้ยวิธีตากแดด (Sun Drying) เช้ือเพลิงชีวมวลท่ีมีขนาดเลก็ จะท าการอดัแท่งโดยใชเ้คร่ือง
อดัแท่งชีวมวล ในส่วนของเช้ือเพลิงท่ีมีขนาดใหญ่ จะท าการลดขนาดโดยใชเ้คร่ืองย่อยไมช้นิด
เล่ือยวงเดือน โดยจะจ าแนกเช้ือเพลิงชีวมวลตามขนาด ออกเป็น 3 แบบ คือ ชีวมวลท่ีขนาดเล็ก 
(Small) ชีวมวลท่ีขนาดพอดี (Moderate) และ ชีวมวลท่ีขนาดใหญ่ (Large) วตัถุดิบท่ีผา่นการเตรียม
แลว้ ดงัแสดงใน รูปที่ 3  
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ก. แกลบอดัแท่ง (S) ข. เปลือกมนัส าปะหลงัอดัแท่ง (S) 

  
ค. ไมก้ระถินยกัษส์บั (L) ง. ไมย้คูาลิปตสัสบั (L) 

  
จ. ปีกไมย้างพาราสบั (L) ฉ. ทางปาลม์สบั (L) 

  
ช. เปลือกไมย้คูาลิปตสั (M) ซ. กะลามะพร้าว (M) 

  
ฌ. ซงัขา้วโพด (M) ญ. เหงา้มนัส าปะหลงั (M) 

รูปที่ 3  วตัถุดิบท่ีผา่นการเตรียมแลว้ 
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4.3 การศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพของไมโ้ตเร็ว 3 ชนิด ในพ้ืนท่ี  144  ไร่ โดยเลือกชนิด
ของไมโ้ตเร็ว 3 ชนิดคือ กระถินเทพา (Acacia mangium) ยคูาลิปตสั (Eucalyptus camaldulensis) 
กระถินยกัษ์ (Leuceana leucocephala) การแบ่งพ้ืนท่ีแปลงทดลองปลูกไมโ้ตเร็ว มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี ดงัแสดงใน รูปที่ 4 การเตรียมแปลงปลูกดงัแสดง ในรูปที่ 5 และ กลา้ไมท่ี้ใช้
ปลกู ดงัแสดงใน รูปที่ 6 ตามล าดบั 

 

 

Replication 1

Replication 2

Replication 3

แปลงทดลองหยอดเมลด็

LL  2-1

LL  2-2

LL  2-3

EC  2-1

EC  2-2

EC  2-2

AM  2-1

AM  2-1

AM  2-1

LL  1-1

LL  1-2

LL  1-3

AM  1-1

AM  1-2

AM  1-3

EC  1-1

EC  1-2

EC  1-3

EC  3-1

EC  3-2

EC  3-3

AM  3-1

AM  3-2

AM  3-3

LL  3-1

LL  3-2

LL  3-3

LL’ 1-3

LL’ 1-2

LL’ 1-1

 
 

        
 

รูปที่ 4 แสดงการแบ่งพ้ืนท่ีแปลงทดลองปลกูไมโ้ตเร็ว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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รูปที่ 5  การไถปรับพ้ืนท่ีก่อนการปลกูตน้ไม ้a) ไถบุกเบิกปรับพ้ืนท่ีในป่าหญา้คา b) การไถ

พรวนพ้ืนท่ีโดยใชร้ถแทรกเตอร์ติดพรวน 18 c) การดนัตอไมเ้พ่ือปรับพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ี
ท่ีเคยเป็นสวนป่าเก่า d) การใชแ้รงคนขุดตอไมท่ี้มขีนาดใหญ่ออก 

 
รูปที่ 6 ลกัษณะกลา้ไมท่ี้ใชป้ลกู 

a b 

c d 
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4.4 จดัสัมมนาระดมความคิดเพื่อการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวข้องและเผยแพร่  
ผลงานวิจยัเพื่อน าไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บักลุ่มเป้าหมายต่อไป  

 4.4.1 ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ วช. ซ่ึงมีภาระกิจด้านก าหนด
ทิศทาง ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั ไดร่้วมมือกบัส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจะน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (มทส.) ซ่ึง
เป็นสถาบันการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นงานวิจัยด้านชีวมวล จึงเห็น สมควรจัดการสัมมนาเผยแพร่
ผลงานวิจยั เร่ือง “โรงไฟฟ้าดา้นแบบชีวมวลขนาดเล็กส าหรับชุมชนแบบครบวงจร ระหว่างวนัท่ี 
19-20 กรกฎาคม 2550 ณ หอ้งราชพฤกษแ์กรนดบ์อลรูม โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทล จงัหวดั
นครราชสีมา ประมวลภาพการจดัสมัมนาดงัแสดงใน รูปที่ 7  ถึง รูปที่ 11 

 

 
 

รูปที่ 7  การเยีย่มชมโรงไฟฟ้าตน้แบบชีวมวลขนาดเลก็ส าหรับชุมชนมหาวิทยาลยั  
                         เทคโนโลยสุีรนารีของ พณฯ ท่านรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี และคณะ 
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             รูปที่ 8  การเยีย่มชมโรงไฟฟ้าตน้แบบชีวมวลขนาดเลก็ส าหรับชุมชนมหาวิทยาลยั  
                              เทคโนโลยสุีรนารีของ พณฯ ท่านรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี และคณะ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 9 บรรยากาศการสมัมนา เร่ือง โรงไฟฟ้าตน้แบบชีวมวลขนาดเลก็ 

ส าหรับชุมชนแบบครบวงจร 
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รูปที่ 10  บรรยากาศเยีย่มชมโรงไฟฟ้าตน้แบบชีวมวลขนาดเลก็ส าหรับชุมชน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 11 บรรยากาศเยีย่มชมแปลงปลกูไมโ้ตเร็ว 
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4.4.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด
เทคโนโลยตีน้แบบในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชชี้วมวลจากไมโ้ตเร็ว และการบริหารจดัการไม้
โตเร็วเพื่อเป็นวตัถุดิบอย่างครบวงจร เพื่อน าความรู้สู่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในเร่ือง หลกัการ
ท างานและการเดินระบบของโรงไฟฟ้าชีวมวลสุรนารี และถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดเล็ก แก่เกษตรกร และหน่วยงานท่ีสนใจในส่วนของกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดย
เผยแพร่เทคโนโลยี เร่ือง “โรงไฟฟ้าชีวมวลสุรนารี : หลกัการท างานและการเดินระบบ” จดัโดย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  ระหว่างวนัท่ี 27 มกราคม 2550 ณ: โรงไฟฟ้าชีวมวลสุรนารี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา ประมวลภาพการจดัอบรมดงัแสดงใน รูปที่ 12 
ถึง รูปที่  15 

 
 

รูปที่ 12 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วีรชยั อาจหาญ หวัหนา้ศนูยค์วามเป็นเลิศทางดา้นชีวมวล  
                       บรรยายในภาคเชา้ ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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             รูปที่ 13 บรรยากาศการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
                               

 
 

             รูปที่ 14  บรรยากาศการฝึกอบรมในภาคบ่าย ณ โรงไฟฟ้าชีวมวลสุรนารี 
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 รูปที่ 15 บรรยากาศการฝึกอบรม การซกัถามและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น   
 

5. ผลการวจิยั 

 การศึกษาตน้แบบโรงฟ้าชีวมวลขนาดเล็กส าหรับชุมชนขนาด 100  kW โดยทดสอบกับ
เช้ือเพลิงชีวมวล 10 ชนิด คือ แกลบ ซังข้าวโพด เหง้ามันส าปะหลัง เปลือกมันส าปะหลัง 
กะลามะพร้าว ทางปาลม์ ไมก้ระถินยกัษ์ ไมย้คูาลิปตสั เปลือกไมย้คูาลิปตสั และ ปีกไมย้างพารา 
พบว่าเช้ือเพลิงชีวมวลทุกชนิดสามารถผลิตแก๊สเช้ือเพลิงได ้ สมบติัของเช้ือเพลิงชีวมวลต่างๆ       
ดงัแสดงใน ตารางที่ 1 โดยเฉล่ียแก๊สชีวมวลท่ีผลิตไดม้ีองคป์ระกอบ คือ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์
ไฮโดรเจนและ มีเทน ในสดัส่วนเฉล่ียร้อยละ  13-25, 12-18 และ 1-3 ตามล าดบั มีการปนเป้ือนของ
ฝุ่ นและน ้ ามนัดินต ่า คือ 0-20 mg/Nm3 มีค่าความร้อน อยูใ่นช่วง 4.5-6 MJ/Nm3 ส าหรับการทดสอบ
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าฯ พบว่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของระบบ อยูใ่นช่วง 12-16 % เมื่อ
ระบบท างานท่ี 70% ของก าลงัการผลิต ในกรณีดังกล่าวปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช ้อยู่ในช่วง 1.3-1.7 
kg/kW  ผลการทดสอบประสิทธิภาพแสดงไวใ้น ตารางที่ 2 ทั้งน้ีมลพิษท่ีเกิดข้ึน คือ ข้ีเถา้มี
คุณสมบติัเป็นถ่าน มีค่าความร้อน และสดัส่วนคาร์บอนคงตวัสูง ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นถ่านหุงตม้
ท่ีมีคุณภาพได ้และปริมาณท่ีผลิตไดมี้ความแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัสมบติัของเช้ือเพลิงชีวมวล ใน
ส่วนของน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจะผา่นระบบบ าบดัแบบปิด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
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ส าหรับกากตะกอนน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน จะน ามาตากแหง้และน าไปบ าบดัดว้ยการเผาโดยกระบวนแก๊ส
ซิฟิเคชัน่ ซ่ึงจะไดพ้ลงังานหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่  อย่างไรก็ตามส าหรับการทดสอบเดินระบบ
ต่อเน่ือง 1,000 ชัว่โมง พบว่าการบ าบัดน ้ าเสียโดยวิธีทางเคมีในระบบบ าบัดแบบปิดท่ีใชอ้ยู่ใน
ปัจจุบนัยงัมีขอ้จ  ากดักล่าวคือ เม่ือถึงจุดท่ีน ้ าอ่ิมตวั อนุภาคของแข็งท่ีละลายน ้ า (Dissolve Solids) 
และอนุภาคของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) จะท าใหป้ระสิทธิภาพการจบัฝุ่ นและยางเหนียว
ลดลง จึงควรมีการศึกษาถึงแนวทางการจัดการน ้ าเสียเพ่ิมเติม รวมถึงความเป็นไปไดใ้นการใช้
ประโยชน์จากน ้ าเสียดังกล่าว  ส่วนไอเสียจากเคร่ืองยนต์ท่ีปลดปล่อยออกมามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และทั้งน้ีพบว่าอุณหภูมิของไอเสียค่อนขา้งสูง มีค่าประมาณ 550-690 0C ซ่ึงสามารถน า
ความร้อนไปใชใ้นกิจกรรมต่างๆได ้  

ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ส าหรับชุมชนพบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า คือ ชนิดของเช้ือเพลิงชีวมวล เพราะนอกจากประสิทธิภาพการ
น ามาใชใ้นเป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้าแตกต่างกนัแลว้ ราคาและตน้ทุนการเตรียมเช้ือเพลิงยงัแตกต่าง
กนัดว้ย ทั้งน้ีตน้ทุนเช้ือเพลิงแกลบและเปลือกมนัส าปะหลงั ท่ีจ  าเป็นตอ้งอดัแท่งก่อนท่ีจะน ามาใช้
อยูใ่นช่วง 3.50-3.83 บาท/kWh เช้ือเพลิงไมโ้ตเร็ว เศษไมป้ลายไม ้ เหงา้มนัส าปะหลงั และ ทาง
ปาลม์ มีตน้ทุนดา้นการเตรียมเช้ือเพลิงถกูกว่า อยูใ่นช่วง 1.51-1.80 บาท/kWh ยกเวน้ไมย้คูาลิปตสั 
ซ่ึงปัจจุบนัมีราคาค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีตน้ทุนวตัถุดิบไมก้ระถินยกัษ ์มีค่า 1.68 บาท/kWh ส่วนเช้ือเพลิง
ท่ีมีขนาดและรูปร่างเหมาะสม ไม่จ  าเป็นตอ้งท าการยอ่ย ลดขนาด หรือ อดัแท่ง เช่น ซงัขา้วโพด 
กะลามะพร้าว เปลือกไมย้คูาลิปตสั สามารถน ามชเ้ป็นเช้ือเพลิงตน้ทุนต ่าได ้ยกเวน้ กะลามะพร้าวท่ี
มีราคาสูง  

การวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลตอบแทน โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ส าหรับชุมชน ขนาด 100 
กิโลวตัต ์ โดยใชเ้ทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชัน่ พบว่าเม่ือใชเ้ช้ือเพลิงคือไมโ้ตเร็ว (กระถินยกัษ)์ จะมี
ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า 3.27 บาท/หน่วย ตน้ทุนวตัถุดิบ อยูท่ี่ 1.68 บาท/หน่วย คิดเป็นร้อยละ 51 
ตน้ทุนการเดินระบบ (Operation and Maintenance, O&M) อยูท่ี่ 1.59 บาท/หน่วย คิดเป็นร้อยละ 49 
ของตน้ทุนทั้งหมด ทั้งน้ีหากมีการขยายก าลงัการผลิตข้ึนไป จะท าใหต้น้ทุนการผลิตไฟฟ้าต ่าลง 
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ตารางที่ 3 ตน้ทุนวตัถุดิบชีวมวล จ  าแนกตามชนิดของเช้ือเพลิง 

ชนิดเช้ือเพลิง 
 อตัราการใช้
เช้ือเพลิง1)

 

(kgdry /kWh) 

 อตัราการใช้
เช้ือเพลิง2)

 

(kgwet/kWh) 

ราคาเช้ือเพลิงและการเตรียม 
(บาท/ตนั) 

ตน้ทุน
วตัถุดิบ 

(บาท/kWh) วตัถุดิบ3) การเตรียม4) รวม 

ไมก้ระถินยกัษ ์ 1.28 1.98 600 250 850 1.68 

ไมย้คูาลิปตสั 1.45 2.24 800 250 1,050 2.35 

เปลือกไมย้คูาลิปตสั 2.23 3.45 450 - 450 1.55 

ปีกไมย้างพารา 1.54 2.38 600 250 850 2.02 

ซงัขา้วโพด 1.37 1.37 1,200 - 1,200 1.64 

แกลบ 2.00 2.00 1,000 750 1,750 3.50 

กะลามะพร้าว 1.47 1.47 3,000 - 3,000 4.41 

ทางปาลม์ 1.40 2.16 450 250 700 1.51 

เหงา้มนัส าปะหลงั 1.94 3.00 400 200 600 1.80 
เปลือกมนัส าปะหลงั 1.98 3.06 500 750 1,250 3.83 
หมายเหตุ 1)  พิจารณาท่ีความช้ืนวตัถุดิบ 15%wb 
  2) พิจารณาความช้ืน ณ จุดรับซ้ือ ท่ี 45%wb ยกเวน้ ซงัขา้วโพด แกลบ กะลามะพร้าว มี

  ความช้ืน 15%wb 
  3) เป็นราคาเช้ือเพลิงรวมค่าขนส่งแลว้  
  4) ตน้ทุนเตรียมโดยการสบั/ยอ่ยลดขนาด และ อดัแท่ง คิดเป็น 200 ถึง 250 และ 750 บาท/

  ตนัตามล าดบั 
  
ตารางที่ 4 ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ขนาดต่างๆ  

รายการ 
ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 

100 kW 225 kW 450 kW 900 kW 
1. ค่าเช้ือเพลิง 1.68 1.68 1.68 1.68 
2. ค่าแรงงาน
ทางตรง 

0.82 0.37 0.18 0.09 

3. โสหุย้การผลิต 0.77 0.73 0.73 0.73 
รวม 3.27 2.78 2.59 2.50 
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 ในส่วนของการศึกษาการปลูกไมโ้ตเร็วส าหรับใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าในชุมชนนั้น พบว่า 
ปริมาณพ้ืนท่ีปลูกไมโ้ตเร็วส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 100 kW (ครอบคลุม 200 หลงัคาเรือน) 
จ  าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีปลกู 600 ไร่ อย่างไรก็ดีในความเป็นจริงการบริหารจดัการเช้ือเพลิงชีวมวลจะ
เนน้ใหชุ้มชน ใชเ้ช้ือเพลิงจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรก่อน ซ่ึงเม่ือหมดฤดูกาลเก็บเก่ียว ซ่ึง
จะไม่มีเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร จึงท าการตดัไมโ้ตเร็วมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ทั้งน้ีการเก็บเก่ียว
ไมโ้ตเร็ว สามารถท าไดต้ลอดไม่ข้ึนกบัฤดูกาล  

การเลือกชนิดหรือ พนัธุไ์มโ้ตเร็วเพื่อน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า ควรเลือกพนัธุ์ไมท่ี้มี
การเจริญเติบโตเร็ว ปลกูง่าย ทนต่อสภาพแหง้แลง้ สามารถข้ึนไดใ้นพ้ืนท่ีดินเส่ือมโทรมท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ต ่า และเน้ือไมใ้หค่้าความร้อนสูง ซ่ึงไมโ้ตเร็วท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย คือ ยคูา
ลิปตสั กระถินเทพา และกระถินยกัษ์ โดยจะให้ผลผลิตเฉล่ีย 6 ตนั/ไร่/ปี ซ่ึงเมื่อท าการวิเคราะห์
ตน้ทุน-ผลตอบแทนในการปลกูไมโ้ตเร็วเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตกระสไฟฟ้า พบว่า ตน้ทุนท่ีใชมี้
ค่าเท่ากับรายรับท่ีได้ อย่างไรก็ ดี หากมีการส่งเสริมให้เกิดการปลูกไม้โตเร็วเพื่อใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าในชุมชน สอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ีพบว่า ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าชีวมวลส่วนใหญ่ (กว่า 50%) เป็นค่าเช้ือเพลิง ท่ีผลิตข้ึนเองในชุมชน และใชใ้นชุมชน
เกิดธุรกิจหมุนเวียน เช่น การจ้างงานตัดฟัน และขนส่งไมโ้ตเร็ว ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 

การศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพ ของไม้โตเร็วเมื่อมีอายุ 12 เดือน ของแปลงทดลอง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า พบว่าไมยู้คาลิปตัส จะ
เจริญเติบโตดีท่ีสุด  รองลงมาคือไมก้ระถินเทพา  และต ่าสุดคือไมก้ระถินยกัษ์  โดยมีค่าผลผลิต
เฉล่ียเป็น 1.211 1.014 และ 0.581 ตนั/ไร่ ตามล าดบั ทั้งน้ีเม่ือท าการเปรียบเทียบผลผลิตมวลชีวภาพ
ท่ีท านายไว ้พบว่า ยงัห่างกนัค่อนขา้งมากทั้งน้ีเน่ืองจาก ตวัเลขท านายคิดจากค่าเฉล่ียมวลชีวภาพ
ของไมโ้ตเร็วท่ีรอบตดัฟัน 5 ปี ดงันั้นการศึกษารอบตดัฟันท่ีเหมาะสม ของการปลกูไมโ้ตเร็วเพื่อใช้
เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั  การวดัการเจริญเติบโตดงัแสดงใน รูปที่ 16 ถึง รูปที่ 17 

ตารางที่ 5 การวดัผลผลิตเฉล่ีย ของไมย้คูาลิปตสั คามาลดูเลนซิส กระถินเทพา และกระถินยกัษ ์ 

ชนิดไม ้
ประมาณน ้ าฝน 

(มม/ปี) 

ผลผลิตสด (ตนั/ไร่/ปี) ระยะปลกู 1x2 

ท านาย Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 เฉล่ีย 

ยคูาลิปตสั  คามาลดูเลนซิส 1,000-1,200 4.099 2.184 1.024 0.426 1.211 
กระถินเทพา <1,200 4.978 1.938 0.750 0.354 1.014 
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กระถินยกัษ ์ 1,000-1,200 3.234 0.426 0.354 0.964 0.581 

  

 

  
รูปที่ 16 การวดัการเจริญเติบโตของไมโ้ตเร็วอาย ุ7 เดือน 
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รูปที่ 17  การวดัการเจริญเติบโตของไมโ้ตเร็วอาย ุ10 เดือน 
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6. ข้อเสนอแนะ 

 ปัจจุบนั โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กส าหรับชุมชน ไดรั้บความสนใจ จากภาครัฐ เอกชน 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ค่อนขา้งมาก ทางคณะผูว้ิจยั ไดท้  าการรวบรวมปัญหา ซ่ึงไดม้าจากการ
จดัประชุมสมัมนา การพบปะเกษตรกร สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ส่วน คือ  

 1) ปัญหาเงินสนบัสนุนค่าไฟฟ้า (Feed in Tariff) ยงัไม่สะทอ้นต่อตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า
ดว้ยเช้ือเพลิงชีวมวลขนาดเลก็ระดบัชุมชน ท าใหข้าดแรงจูงใจในการพฒันาโครงการ โดยสรุปคือ 
ก  าไรท่ีเกิดจากการผลิตไฟฟ้าระดบัชุมชนนอ้ยมาก ไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน ทั้งน้ีตวัเลขเงินสนบัสนุน
ท่ีเหมาะสมจะตอ้งพิจารณา ตน้ทุนค่าไฟฟ้าท่ีรวมการจดัการ Externalities ท่ีควรจะไดช้ดเชยเมื่อ
เทียบกบัโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล นอกจากน้ีควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันากลไกท่ี
สะอาด (Clean Development Mechanism; CDM) และการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) 
ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ส าหรับชุมชน ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวล มีศกัยภาพในการลดการ
ปลดปล่อย CO2 ได ้0.51 ton CO2/1000 MWh ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียของการปลดปล่อย CO2 ส าหรับการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบนัมีการซ้ือ-ขาย CO2 โดยเฉล่ีย
ราคา 20 USD/ ton CO2 คิดเป็น 0.3 บาท/kWh หรือเท่ากบัเงินสนบัสนุน (Fed-in Tariff) ราคาไฟฟ้า
จ าหน่ายจากภาครัฐ  

 2) ปัญหาดา้นการสนับสนุนการลงทุนการปลูกไมโ้ตเร็ว เน่ืองจากการปลูกตน้ไมต้อ้งใช้
เวลานานกว่าจะน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ ซ่ึงเกษตรกรรอรับผลตอบแทนท่ีนาน ท าให้การตดัสินใจ
ปลกูไมโ้ตเร็วเพื่อใชเ้ป็นพลงังาน ท าไดย้าก  

 ซ่ึงทางคณะผูว้ิจยั ใคร่ขอเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยจดัตั้งศูนยพ์ลงังานชีว-
มวลแห่งประเทศไทย (Biomass Center of Thailand) ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของศูนยอ์นุรักษ์พลงังานแห่ง
ประเทศไทย (Energy Conversion Center of Thailand) โดยด าเนินงานในลกัษณะเอกชนในระบบ
พึ่งพาตนเองได ้(Self-sustaining Mechanism) เพื่อปฏิบติัภารกิจตอบสนองต่อนโยบายพลงังาน    
ชีวมวลโดยเฉพาะ โดยมีโครงสร้างของศูนยพ์ลงังานชีวมวล ท่ีมีภารกิจหลกัในการประสานงาน
เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานชีวมวล ท าการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล
ท่ีเก่ียวข้องและท าการเผยแพร่ และสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีชีวมว ลท่ี
เหมาะสม 

7. การน าไปใช้ประโยชน์  

 จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็สามารถใชก้บัเช้ือเพลิงชีวมวล
ทุกชนิดของประเทศ เหมาะสมกบัทุกพ้ืนท่ีและทุกชุมชนของประเทศไทย 


