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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่ให้ความอนุเคราะห์
ด้านสารสนเทศที่รวบรวมไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ทุกหน่วยงานล้วนมีส่วน
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สารจากอธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน
ปจจุบัน เมื่อพูดถึงพลังงานแลว เรามิไดหมายถึงเพียงนํ้ามันเชื้อเพลิง
ถานหิน กาซธรรมชาติ หรือพลังงานจากฟอสซิล ซึง่ ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได
เทานัน้ แตยงั ไดพดู ถึงและตัง้ ความหวังไวกบั พลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ อีกดวย
ทั้งนี้ดวยเพราะจากความจําเปนในการใชพลังงานของประชากรโลก ที่ยังมีจํานวน
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งความตองการพลังงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมรูปแบบตางๆ ได ทําใหความตองการพลังงานฟอสซิล เริม่ มี
มากกวาแหลงทรัพยากรทีเ่ รามีอยูข ณะเดียวกัน การใชพลังงานในปริมาณมหาศาล
เชนทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั ยังเปนสวนหนึง่ ของการสงผลกระทบตอบรรยากาศโลก ดังนัน้
แนวคิดดานการอนุรักษพลังงานฟอสซิลเพื่อใหเกิดการใชอยางคุมคาจึงเกิดขึ้น
ควบคูก บั การศึกษา วิจยั เพือ่ หาแหลงพลังงานทดแทนรูปแบบใหมทจี่ ะเปนพลังงาน นายประมวล จันทรพงษ
ทางเลือกทีส่ ะอาดและยัง่ ยืน เพือ่ ลดปญหาสภาวะแวดลอม อันจะนําไปสูค วามเปน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
อยูที่ดีขึ้นของประชาชนโดยทั่วไป แนวคิดอันเปนสากลนี้ ถือเปนภารกิจหลักของ และอนุรักษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานตางๆ ไดชวยใหการศึกษา และการ
วิจัยความเปนไปไดของการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกใหมๆ เกิดผลสําเร็จขึ้น
มากมาย พลังงานเหลานี้ เชน พลังงานจากแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล พลังงานลม
เปนตน ซึ่ง พพ. ก็ไดดําเนินโครงการพัฒนา ศึกษาเทคโนโลยีดานพลังงาน
ทางเลือก หลายโครงการโดยรวมกับสถานบันการศึกษาและองคการตางๆ ใน
หลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ พรอมทัง้ เผยแพรองคความรูเ หลานีส้ ชู มุ ชน และผูป ระกอบการ
ซึ่งนับวาไดรับผลสําเร็จอยางนายินดี
สารานุกรมพลังงานทดแทนฉบับนี้ ถือเปนหนึง่ ในความพยายามของ พพ.
ในการที่จะใหการศึกษา และเผยแพรความรูดานพลังงานทดแทน และพลังงาน
ทางเลือกสูเยาวชนและบุคคลทั่วไป อันจะนําไปสูสํานึกของการใชพลังงานอยาง
ประหยัด คุมคา รวมถึงความสนใจในการคนหาแหลงพลังงานทางเลือกใหมๆ
ในหมูเยาวชนผูซึ่งจะเขามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในอนาคตตอไปดวย
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สารจากรองอธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน
เทคโนโลยีในดานตางๆ ไดพัฒนาไปอยางกาวหนา และเปนสวน
หนึ่งในการใชชีวิตประจําวันของคนทั่วโลกนั้น เทคโนโลยีเหลานี้ลวนตองพึ่งพา
พลังงานเพื่อใหปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ พลังงานจึงเปรียบเสมือน
ลมหายใจของโลก และจากความต องการพลั ง งานในปริ ม าณมากเพื่ อ ที่ จ ะ
ขับเคลื่อนธุรกิจ สงเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเศรษฐกิจ ฯลฯ ของโลก
ทําใหพลังงานจากฟอสซิลซึง่ เปนแหลงพลังงานหลักของโลกเผชิญปญหาขาดแคลน
ในขณะเดียวกัน พลังงานเปนจํานวนมากที่โลกนําไปใชสรางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมนัน้ เมือ่ ผานกระบานการผลิตตางๆ แลวไดปลดปลอย
กาซเรือนกระจกอันกอใหเกิดผลกระทบมากมายตอสิ่งแวดลอม พลังงานทดแทน
ซึ่งเปนพลังงานสะอาดจึงเขามามีบทบาทในการชวยลดปญหาทั้งดานผลกระทบ
ต อ สิ่ ง แวดล อ ม และอุ ป ทานของแหล ง พลั ง งานที่ นํ า มาใช ใ นกิ จ กรรมต า งๆ
ไดเปนอยางดี
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีขอไดเปรียบทั้งดานผลผลิตทางการเกษตร
วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ฯลฯ ที่มีอยูมากมาย จึงสามารถนํามาเปนวัตถุดิบใน
การผลิตพลังงานทางเลือกไดเปนอยางดี ประกอบกับที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่อยูใกล
เสนศูนยสูตร ทําใหไดรับพลังงานแสงอาทิตยที่มีความเขมรังสีแสงอาทิตยสูง ยิ่ง
กวานั้นพื้นที่บางแหงของประเทศยังมีศักยภาพพลังงานลมดี ปจจัยทั้งหมดนี้จึง
ทําใหประเทศไทยมีศักยภาพดานพลังงานทดแทนอยูในระดับดีมาก และมีโอกาส
ที่จะสงเสริมพลังงานทดแทนใหกลายเปนพลังงานที่มีสวนสรางความมั่นคงดาน
พลังงานของประเทศไดในอนาคต
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน จึงไดเรงพัฒนา สงเสริม
สนับสนุนใหมีการผลิตและการใชพลังงานสะอาดตามความเหมาะสมของแตละ
พืน้ ที่ โดยใหเปนไปอยางคุม คาและยัง่ ยืน รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
เชิงพาณิชยทั้งดานการบริโภคภายในและการสงออก นอกจากนี้ยังสรางเครือขาย
ความรวมมือที่จะนําพาประเทศไปสูสังคมฐานความรูดานพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจ
มั่นคง สังคมเปนสุขอยางยั่งยืน

ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร
รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน
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วิธีใช้สารานุกรม
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าจากสารานุกรม พลังงาน
ทางเลือกฉบับนี้ได้รับประโยชน์เต็มที่ คณะผู้จัดท�าขอ
อธิบายลักษณะหลักของโครงสร้างสารานุกรมฉบับนี้ ดังนี้

การน�าเสนอเนื้อหา

สารานุกรม พลังงานทดแทน ประกอบด้วยเนื้อหาซึ่งเป็น
พลังงานทางเลือกชนิดต่างๆ รวม 8 หมวด ดังนี้
1. พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)
2. ไฮโดรเจน (Hydrogen)
3. ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
(Biomass and Bioenergy)
4. เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels)
5. พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy)
6. ไฟฟ้าพลังน�้า (Hydro Electricity)
7. พลังงานมหาสมุทร (Ocean Energy)
8. พลังงานลม (Wind Energy)

การค้นหาศัพท์

ในแต่ละหมวด ค�าศัพท์จะเรียงตามล�าดับอักษรภาษา
อังกฤษ a, b, c, d …. ไปจนถึงศัพท์คา� สุดท้ายในหมวดนัน้
ดังนั้นการค้นหาศัพท์จึงสามารถค้นหาตามล�าดับอักษร
ได้โดยตรง
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นอกจากนี้ ผูศ้ กึ ษายังสามารถค้นหาศัพท์ได้จากดัชนีภาษา
อังกฤษ และดัชนีภาษาไทย ตอนท้ายเล่มซึง่ เรียงตามล�าดับ
อักษรเช่นกัน แต่ไม่แบ่งหมวดตามเนื้อหา ดัชนีจะระบุ
เลขหน้าที่ศัพท์ค�านั้นปรากฎอยู่ ผู้ศึกษาจึงสามารถค้นหา
ค�าศัพท์ได้ตามเลขหน้าที่ระบุในดัชนี

การอ้างอิง

โดยทัว่ ไป ค�า หรือ ข้อความทีป่ รากฏอยูใ่ นค�าอธิบายอาจมี
ค�าภาษาอังกฤษก�ากับอยู่ในวงเล็บควบคู่ไปด้วย เพื่อให้
ผู้ศึกษารู้จักค�าภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน และสามารถ
ใช้ศกึ ษาค้นคว้าเพิม่ เติมจากแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ได้ ตัวอย่าง

scrubber เครื่องฟอกแก๊ส

อุปกรณ์ควบคุมปริมาณอนุภาคแขวนลอยในแก๊สเสียหรือ
อากาศ โดยฉีดพ่นหยดของเหลวจากด้านบน เมื่ออนุภาค
แขวนลอยสัมผัสหยดของเหลว และมีน�้าหนักมากขึ้น
จะแยกออกจากแก๊สเสียหรืออากาศ มารวมกับของเหลว
ด้านล่างไปสู่ขั้นตอนการบ�าบัดน�้า สมรรถนะของเครื่อง
ฟอกแก๊สขึ้นกับประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาค และ
ค่าความดันสูญเสีย แบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ เครื่อง
ฟอกแก๊สแบบสเปรย์ (spray chamber หรือ spray tower

scrubber) เครื่องฟอกแก๊สแบบไซโคลน (cyclone spray
scrubber) เครือ่ งฟอกแก๊สแบบถาด (impingement plate
scrubber หรือ impingement tray tower scrubber)
เครื่องฟอกแก๊สแบบโอริฟิซ (orifice scrubber) เครื่อง
ฟอกแก๊สแบบเวนจูริ (venturi scrubber) เครื่องฟอกแก๊ส
นีใ้ ช้ในการดักจับอนุภาคทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร
ในขณะเดียวกัน การวงเล็บค�าศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ ยังเป็น
ไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง ดังนี้
เพื่อให้ทราบว่าสามารถค้นคว้าค�าอธิบายเพิ่มเติมได้จาก
ศัพท์นั้นๆ ซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกัน โดยจะก�ากับด้วย
ข้อความว่า (ดู xxxxx) ตัวอย่าง

methane มีเทน

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งประกอบด้วยคาร์บอน
1 อะตอม และไฮโดรเจน 4 อะตอม สูตรโมเลกุล CH4 เบา
กว่าอากาศ ไม่มีกลิ่น และไวไฟ สามารถระเบิดได้เมื่อมี
ประกายไฟในช่วงความเข้มข้นในอากาศร้อยละ 5-14 โดย
ปริมาตร เป็นองค์ประกอบหลักในแก๊สธรรมชาติ และแก๊ส
ชีวภาพ (ดู biogas) ค่าความร้อน (ดู heating value,
calorific value) ของมีเทนบริสุทธิ์เท่ากับ 35.64 เมกะ

จูลต่อกิโลกรัม เป็นแก๊สเรือนกระจก (ดู greenhouse
gases (GHG)) ที่ส�าคัญรองจากคาร์บอนไดออกไซด์
(ดู carbon dioxide) แม้วา่ มีเทนสามารถดูดซับ และสะท้อน
ความร้อนกลับสู่ผิวโลกได้ดีกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ แต่
ปัจจุบันความเข้มข้นของมีเทนในบรรยากาศยังคงอยู่
ในระดับต�่ากว่าหนึ่งส่วนในล้านส่วน (ppm) มีเทน
ในธรรมชาติ เกิ ด ในพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ า ในระดั บ ความลึ ก ที่
ออกซิเจนในอากาศแพร่ไม่ถึง ท�าให้เกิดการย่อยสลาย
แบบไม่ใช้อากาศ (ดู anaerobic digestion) ของกลุ่ม
แบคทีเรียเมทาโนเจนิก (methanogenic bacteria)
(ดู methane-forming bacteria) และการย่อยเซลลูโลส
(ดู cellulose) ในล�าไส้ของปลวก กิจกรรมของมนุษย์ที่
ท�าให้เกิดการปล่อยมีเทนสู่บรรยากาศ เช่น การท�านา
ข้าว การท�าฟาร์มปศุสัตว์ การเผาไหม้ของถ่านหิน หรือ
ชีวมวล (ดู biomass) แบบไม่สมบูรณ์ และการก�าจัดขยะ
ด้วยการฝังกลบ เป็นต้น เป็นแหล่งคาร์บอนของแบคทีเรีย
เมทาโนโทรปิก (methanotropic bacteria) ซึ่งสามารถ
ย่อยมีเทนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และน�้า (ดู water)
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สารบัญ

10

11

พลังงานแสงอาทิตย
(Solar Energy)

221

พลังงาน
ความรอนใตพิภพ
(Geothermal Energy)

43

ไฮโดรเจน
(Hydrogen)

247

ไฟฟาพลังนํ้า
(Hydro Electricity)

77

ชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ
(Biomass and
Bioenergy)

267

พลังงานมหาสมุทร
(Ocean Energy)

183

เชื้อเพลิงชีวภาพ
(Biofuels)

279

พลังงานลม
(Wind Energy)

Alternative Energy Encyclopedia

SOLAR
ENERGY

HYDROGER
STORAGE

พลังงานแสงอาทิตย

การเก็บไฮโดรเจน

พลังจากสุริยะจักรวาล

มวง คราม นํา้ เงิน เขียว เหลือง แสด แดง สีของแสงทัง้ เจ็ดทีเ่ รา

BIOMASS
AND BIOENERGY
ชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

ท อ งกั น ขึ้ น ใจเป น เพี ย งสี ข องแสงในช ว งคลื่ น แสงที่ ต า
มองเห็ น ได แต ส เปกตรั ม รั ง สี ด วงอาทิ ต ย มี ทั้ ง รั ง สี ค ลื่ น สั้ น
(รังสีอัลตราไวโอเล็ต) แสงที่มองเห็นได และรังสีคลื่นยาว
(รังสีอนิ ฟราเรด) ซึง่ นํามาผลิตเปนกระแสไฟฟาไดโดยตรงโดยใช
เซลลแสงอาทิตยที่สรางจากวัสดุกึ่งตัวนําหลากหลายรูปแบบ
เชน โลหะเจือหรือพอลิเมอร สวนความรอนจากดวงอาทิตยก็
สามารถนํามาแลกเปลี่ยนในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อ
ผลิตนํา้ รอนหรือเพือ่ อบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตร หรือเพือ่ สราง
ความอบอุนใหอาคารบานเรือนในประเทศที่อากาศหนาวเย็น
ถาเรากักเก็บความรอนจากแสงอาทิตยไดมากพอโดยใชระบบทอ
ระบบรางพาราโบลิก หรือระบบหอคอยรวมแสง ก็สามารถนํา
ความร อ นนี้ ม าผลิ ต กระแสไฟฟ า ได เ ช น เดี ย วกั บ การใช
เซลลแสงอาทิตยเลยทีเดียว พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงาน
ที่ ส ะอาด เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม และใช ไ ด ไ ม มี วั น หมด
ในประเทศไทยมีโครงการจํานวนมากที่นําพลังงานแสงอาทิตย
มาใช ทั้งในที่ที่อยูหางไกลและในชุมชน

BIOFUELS
เชื้อเพลิงชีวภาพ
11

พลังงานแสงอาทิตย

12
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พลังงานแสงอาทิตย
A- C

air mass ratio (AM) อัตราสวนมวลอากาศ

อัตราสวนระหวางความหนา (ระยะทาง) ของชั้นบรรยากาศที่แสงอาทิตยสองผานมาสูพื้นผิวโลก เมื่อดวงอาทิตยโคจร
ไปอยูท ตี่ าํ แหนงทํามุม z กับแนวตัง้ ฉาก (zenith) กับความหนา (ระยะทาง) ของชัน้ บรรยากาศ เมือ่ ดวงอาทิตยอยูใ นตําแหนง
ตั้งฉากกับพื้นผิวโลก ความเขมของพลังงานรังสีดวงอาทิตย (ดู solar radiation) ที่ตกกระทบพื้นผิวโลก เปนสัดสวนโดยตรง
กับความหนาของชั้นบรรยากาศโลก และตําแหนงดวงอาทิตยบนทองฟาที่สังเกตจากพื้นผิวโลก ความเขมของพลังงานรังสี
ดวงอาทิตยในเวลาเที่ยงของวันที่ทองฟาปลอดโปรง ในเวลาที่ดวงอาทิตยอยูที่ตําแหนงตั้งฉากกับพื้นผิวโลกที่ระดับนํ้าทะเล
มีคาประมาณ 1,000 วัตตตอตารางเมตร แทนดวยสัญลักษณ AM 1.0 (z = 0 องศา) ขณะที่ดวงอาทิตยอยูในตําแหนง
ทํามุม z ใดๆ กับแนวตั้งฉาก จะมีคาอัตราสวนมวลอากาศเทากับ 1/(cos z) สเปกตรัมรังสีดวงอาทิตย (ดู solar spectrum)
ณ ตําแหนงทีม่ คี า อัตราสวนมวลอากาศเทากับ AM 1.5 หรือดวงอาทิตยโคจรทํามุม 48.2 องศากับแนวตัง้ ฉาก ถือเปนคาเฉลีย่
ของสเปกตรัมรังสีดวงอาทิตยตลอดทั้งปของพื้นผิวโลกในทุกระดับละติจูด (mid-latitudes) และใชเปนสเปกตรัมมาตรฐาน
สําหรับเครื่องกําเนิดแสงอาทิตยเทียม (sun simulator) ในการทดสอบเซลลแสงอาทิตย

แนวตั้งฉาก

AM 2.0
60.1 ํ
AM 1.5
48.2 ํ
AM 0
ชั้นบรรยากาศของโลก

AM 1.0
โลก

ความสัมพันธของคาอัตราสวนมวลอากาศ (air mass ratio, AM) กับมุม z ของดวงอาทิตยบนทองฟาเทียบกับตําแหนงที่ดวงอาทิตยตั้งฉากกับพื้นผิวโลก (zenith)
ในเวลาที่ดวงอาทิตยโคจรทํามุม 48.2 และ 60.1 องศากับพื้นผิวโลก อัตราสวนมวลอากาศจะมีคา AM 1.5 และ AM 2.0 ตามลําดับ
14
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central receiver system ระบบหอคอยรวมแสง

หนวยผลิตความรอนในโรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตยที่อาศัยการสะทอนแสงอาทิตยดวยกระจกเฮลิโอสแตต
(heliostat) จํานวนมากไปรวมทีจ่ ดุ รวมแสงบริเวณตัวรับ (receiver) ทีต่ ดิ ตัง้ บนยอดหอคอย ทําหนาทีแ่ ปรรูปพลังงานแสงอาทิตย
เปนความรอนถายเทใหกบั ตัวกลาง (medium) สามารถนําไปผลิตไอนํา้ ปอนเขาสูเ ครือ่ งกําเนิดไฟฟาเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟาตอไป
กระจกเฮลิโอสแตตแตละแผนทีต่ ดิ ตัง้ ในทุง เฮลิโอสแตต (heliostat field) ไดรบั การออกแบบใหตาํ แหนงของการติดตัง้ รับกับองศา
ของมุมตกกระทบของแสงอาทิตยและองศาของมุมสะทอนแสงที่แตกตางกันไป เพื่อสะทอนแสงอาทิตยจากแตละตําแหนง
ของดวงอาทิตยไปทีต่ วั รับไดตลอดทัง้ วัน ตัวรับบนยอดหอคอยอาจใชทอ แลกเปลีย่ นความรอน (heat exchanger tube receiver)
ที่ภายในทอบรรจุตัวกลางของเหลว เชน นํ้ามันสังเคราะห (synthetic oil) ตัวรับอัดอากาศระบบปด (closed air receiver)
หรือตัวรับมวลอากาศระบบเปด (open volumetric air receiver) ซึ่งใชอากาศเปนตัวกลาง เพื่อลดการกัดกรอนและอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากนํ้ามันสังเคราะหที่ไหลเวียนในระบบ ประสิทธิภาพโดยรวมของการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตยเปนความรอน
ของเทคโนโลยีหอคอยรวมแสงขึ้นอยูกับชนิดและการจัดเรียงกระจกในทุงเฮลิโอสแตต ความสูงของหอคอย และประสิทธิภาพ
การแลกเปลีย่ นความรอนของตัวรับแสง โรงไฟฟาระบบหอคอยรวมแสงทีใ่ หญทสี่ ดุ ในปจจุบนั คือ โครงการ Planta Solar 10 และ
Planta Solar 20 (PS10 และ PS20) ตั้งอยูในเมืองซานลูคา ลา มายอ (Sanlúcar la Mayor) ในประเทศสเปน ครอบคลุมพื้นที่
225,000 ตารางเมตร โครงการ PS10 และ PS20 เปนโครงการทีใ่ นระยะแรกจะเริม่ ผลิตไฟฟาทีก่ าํ ลังการผลิตรวม 31 เมกะวัตต (MW)
หลังโครงการเสร็จสิ้นทั้งหมดในป ค.ศ. 2013 จะมีกําลังการผลิตไฟฟาสูงสุดรวม 300 เมกะวัตต (MW)

กระบวนการผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตยระบบหอคอยรวมแสง

โรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตยระบบหอคอยรวมแสงที่ใหญที่สุดในโลก ปจจุบันตั้งอยูในประเทศสเปน
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D

diffuse radiation รังสีกระจาย

รังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แผจากดวงอาทิตยแตแพรกระจายในทุกทิศทางเมื่อสัมผัสกับเมฆ แกส ฝุนละอองหรืออนุภาคอื่นใน
ชั้นบรรยากาศโลก รวมถึงการสะทอนแสงของชั้นบรรยากาศกอนจะถึงพื้นผิวโลก การวัดคารังสีกระจายของดวงอาทิตยทําได
โดยวัดรังสีรวม (global radiation) หรือผลรวมสเกลาร (scalar sum) ของรังสีตรง (ดู direct radiation) กับรังสี
กระจาย โดยใชเครือ่ งมือวัดไพราโนมิเตอร (pyranometer) วัดความดันอากาศภายใตฝาครอบรูปทรงครึง่ วงกลมทีเ่ พิม่ สูงขึน้
เนื่องจากความรอนจากรังสีดวงอาทิตย เครื่องมือวัดไพราโนมิเตอร (pyranometer) สามารถวัดรังสีรวมไดครอบคลุม
ทุกความยาวคลื่นขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชทําฝาครอบที่ครอบอุปกรณตรวจวัดความรอนไว เชน ฝาแกวสําหรับวัดรังสีคลื่นสั้น
(ดู short wave radiation) ฝาซิลิคอนสําหรับวัดรังสีคลื่นยาว (ดู long wave radiation) และฝาพอลิเอทิลีนสําหรับวัดรังสี
ไดทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยาว

direct radiation รังสีตรง

รง

รังสีต
รังสีกระจาย

อน

รังสีสะท

รังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แผจากดวงอาทิตยมาสูพื้นผิวโลก
ดวยระยะทางทีส่ นั้ ทีส่ ดุ โดยไมมกี ารกระจายในชัน้ บรรยากาศ
และไมถูกบดบังดวยสิ่งกีดขวางใด มีทิศทางที่แนนอนใน
ชวงระยะเวลาหนึง่ การวัดรังสีตรงสามารถวัดในวันทีท่ อ งฟา
ปลอดโปรงโดยใชเครื่องมือวัดรังสีตรงหรือเครื่องมือวัด
ไพรเฮลิโอมิเตอร (pyrheliometer) ทีม่ รี ะบบติดตามตําแหนง
ของดวงอาทิ ต ย บ นท อ งฟ า โดยเครื่ อ งจะบั น ทึ ก ค า
ความตางศักยที่เกิดขึ้นเนื่องจากความรอนจากรังสีตรงเพื่อ
นําไปคํานวณความเขมของพลังงานรังสีดวงอาทิตย

การแผรังสีดวงอาทิตยมาสูพื้นผิวโลกในลักษณะรังสีตรง (direct radiation)
และรังสีกระจาย (diffuse radiation) เนื่องจากการสะทอนจากอนุภาค
บนทองฟาและจากพื้นผิวโลก

เครื่องมือวัดไพรเฮลิโอมิเตอรสําหรับวัดความเขมของ
พลังงานรังสีดวงอาทิตยจากรังสีตรง
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เครื่องมือวัดไพราโนมิเตอรสําหรับวัดรังสีรวม

dish / Stirling engine system ระบบจานรับแสง / เครื่องจักรกลสเตอรลิง

หนวยผลิตความรอนในโรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตยที่ประกอบดวยแผนกระจกรับแสงรูปจานโคง (dish)
ทําหนาทีส่ ะทอนแสงไปทีต่ วั รับแสง (receiver) และเครือ่ งกําเนิดไฟฟา ซึง่ ติดตัง้ อยูท จี่ ดุ โฟกัสของจานรับแสง ทําหนาทีแ่ ปรรูป
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานกลเขาสูเ ครือ่ งกําเนิดไฟฟาและจายกระแสไฟฟาไดทนั ที โดยอาศัยหลักการของวัฏจักรสเตอรลงิ
(Stirling cycle) ตัวรับแบบทอแลกเปลีย่ นความรอนมีตวั กลาง (medium) คือ แกสไฮโดรเจนหรือแกสฮีเลียมบรรจุอยูใ นกระบอกสูบ
ซึง่ ขยายตัวเมือ่ ไดรบั ความรอนจากการรวมแสงอาทิตยทอี่ ณุ หภูมสิ งู กวา 700 องศาเซลเซียสและทีค่ วามดัน 20 เมกกะปาสกาล
(MPa) แกสที่เย็นตัวลงจะหมุนเวียนกลับไปรับความรอน ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่เกิดเปนพลังงานกลเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา
ฐานของจานโคงรับแสงถูกออกแบบใหมีระบบติดตามตําแหนงของดวงอาทิตยบนทองฟา เพื่อรับแสงอาทิตยจากรังสีตรง
(ดู direct radiation) ความเขมสูงไดตลอดทั้งวัน จานรับแสงอาจมีลักษณะเปนจานโคงผิวเรียบ (continuous plenum)
แผงกระจกรวม (attached segments) หรือแผงกระจกแยกสวน (individual facets) เนือ่ งจากการออกแบบทีม่ คี วามซับซอน
ทําใหระบบจานรับแสง/เครื่องจักรกลสเตอรลิงมีกําลังผลิตไฟฟาในระดับไมเกิน 40 กิโลวัตตตอขนาดจานเสนผานศูนยกลาง
5.5 เมตร เหมาะสําหรับการผลิตกระแสไฟฟานอกระบบสายสง (off-grid system)

เครื่องจักรกลสเตอรลิง

จานรับแสง

กระแสไฟฟา

กระบวนการผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาพลังความรอน
จากแสงอาทิตยระบบจานรับแสง/เครื่องจักรกลสเตอรลิง

จานรับแสงแบบจานโคงผิวเรียบ
(continuous plenum)

แผงกระจกรวม
(attached segments)

โครงการมารีโคพาโซลาร (Maricopa Solar project)
โรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตยระบบจานรับแสง/
เครือ่ งจักรกลสเตอรลงิ ในรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

แผงกระจกแยกสวน
(individual facets)
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E-F

electron-hole pair คูอิเล็กตรอน-หลุม

สภาพที่อิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ (valence band) ของ
สารกึ่งตัวนํา (ดู semiconductor) ไดรับการกระตุน
จากแสงไฟฟาหรือความรอนทีม่ พี ลังงานเทากับหรือมากกวา
ชองวางระหวางแถบพลังงาน (energy band) จนมีพลังงานสูง
พอที่อิเล็กตรอนจะหลุดจากโครงสรางอะตอมขึ้นไปอยูใน
แถบนําไฟฟา (conduction band) ทําใหเกิดหลุม (hole) ใน
แถบวาเลนซ ที่ สู ญ เสี ย อิ เ ล็ ก ตรอนไปซึ่ ง จะคงสภาพ
ในชวงเวลาสั้นๆ กอนที่อิเล็กตรอนจะสูญเสียพลังงานและ
เกิดการตกกลับ (recombination) ลงมายังแถบวาเลนซตามเดิม
คูอ เิ ล็กตรอน-หลุมทีเ่ กิดขึน้ ตรงรอยตอพี-เอ็น (P-N junction)
ในบริเวณการพรอง (depletion region) จะถูกเรงดวยศักย
ภายใน (built-in potential) ให แ ยกคู  กั น เกิ ด เป น
กระแสไฟฟ า ไหลออกไปสู  ว งจรภายนอกได จํ า นวนคู 
อิ เ ล็ ก ตรอน-หลุ ม และช ว งเวลาที่ อิ เ ล็ ก ตรอนคงสภาพ
กอนการตกกลับ (recombination lifetime) เปนตัวกําหนด
สมบัติการนําไฟฟาของสารกึ่งตัวนําและลักษณะเฉพาะ
ทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย (ดู solar cell, photovoltaic
cell) ที่ประกอบขึ้นจากสารกึ่งตัวนํานัน้

ทิศทางของศักยภายใน
แถบนำไฟฟา

โฟตอน

e-

n-type

p-type
ระดับเฟอรมิ
คูอิเล็กตรอน-หลุม แถบวาเลนซ
h+

การเกิดคูอิเล็กตรอน-หลุม (electron-hole pair)
บริเวณรอยตอพี-เอ็น (P-N junction)

energy band model แบบจําลองแถบพลังงาน

แบบจําลองปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ เมือ่ อะตอมของธาตุรวมตัวกันเปนโมเลกุลในโครงสรางของเนือ้ วัสดุแข็ง โดยระดับพลังงานยอย
ของอิเล็กตรอนในกลุมอะตอมจะรวมตัวกันเกิดเปนแถบพลังงาน (energy band) ที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยูและชองวาง
ระหวางแถบพลังงาน (energy gap หรือ band gap; Eg) ที่ไมมีอิเล็กตรอน แถบพลังงานชั้นในบริเวณที่อยูใกลกับ
นิวเคลียสของกลุมอะตอมจะมีพลังงานตํ่า อะตอมสรางพันธะระหวางกันเกิดเปนโครงสรางทําใหอิเล็กตรอนไมสามารถ
เคลื่อนที่ได เรียกวา แถบวาเลนซ (valence band) สวนแถบพลังงานชั้นนอกจะมีพลังงานสูงกวาและอิเล็กตรอนสามารถ
เคลื่อนที่ไดอยางอิสระเรียกวา แถบนําไฟฟา (conduction band) แบบจําลองแถบพลังงานสามารถนํามาใชอธิบาย
สมบัติการนําไฟฟาที่แตกตางกันของสารนําไฟฟา (conductor) เชน โลหะ (metal) ฉนวน (insulator) และสารกึ่งตัวนํา
(ดู semiconductor)

แถบนำไฟฟา
Eg

Eg

Eg ~ 0

แถบวาเลนซ
ฉนวน
18
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โลหะ

แถบวาเลนซ (valence band) และแถบนําไฟฟา
(conduction band) ของโลหะจะอยูใ กลกนั มีชอ งวาง
ระหวางแถบพลังงานแคบหรือซอ นทับกัน ฉนวนมี
ชองวางระหวางแถบพลังงานกวาง สารกึ่งตัวนําจะมี
ความกวางของชองวางระหวางแถบพลังงาน (energy
band) อยูร ะหวางโลหะและฉนวน

extrinsic conductivity สภาพนําภายนอก

สมบัตกิ ารนําไฟฟาของสารกึง่ ตัวนําบริสทุ ธิ์ (intrinsic semiconductor) ทีป่ รับปรุงโดยการเจือ (dope) อะตอมของธาตุเจือปน
ทีม่ โี ครงสรางอิเล็กตรอนตางกันลงไปในโครงสรางผลึกบริสทุ ธิแ์ บงเปน 2 กรณี ไดแก 1. การเจือดวยอะตอมของธาตุทมี่ จี าํ นวน
อิเล็กตรอนมากกวาจํานวนอิเล็กตรอนของอะตอมโครงสรางผลึก ทําใหมจี าํ นวนอิเล็กตรอนเกินในโครงสรางผลึก โดยอิเล็กตรอน
ที่เกินนี้สามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระเรียกวา สารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น (n-type semiconductor) เชน การเจืออะตอมของ
ธาตุอารเซนิก (As) หรือฟอสฟอรัส (P) ลงในโครงสรางผลึกของซิลคิ อน (Si) หรือเจอรมาเนียม (Ge) 2. การเจือดวยอะตอมของ
ธาตุทมี่ จี าํ นวนอิเล็กตรอนนอยกวาจํานวนอิเล็กตรอนของอะตอมโครงสรางผลึกทําใหมจี าํ นวนหลุม (hole) เกินในโครงสรางผลึก
สามารถรับอิเล็กตรอนจากอะตอมขางเคียงตอเนื่องกันไปเสมือนวาหลุมเคลื่อนที่ไดอยางอิสระเรียกวา สารกึ่งตัวนําชนิดพี
(p-type semiconductor) เชน การเจืออะตอมของธาตุอินเดียม (In) หรือโบรอน (B) ลงในโครงสรางผลึกของซิลิคอนหรือ
เจอรมาเนียม เปนตน
สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์

อะตอมของธาตุซิลิคอน

สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น

สารกึ่งตัวนำชนิดพี

อะตอมของธาตุฟอสฟอรัส

อะตอมของธาตุโบรอน
หลุมเกิน
ในโครงสรางผลึกซิลิคอน

อิเล็กตรอนเกิน
ในโครงสราง
ผลึกซิลิคอน

โครงสรางผลึกของสารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์ (pure silicon) สารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น (n-type silicon) ซึ่งเกิดจากการเจืออะตอมของธาตุฟอสฟอรัส (P)
และสารกึ่งตัวนําชนิดพี (p-type silicon) ซึ่งเกิดจากการเจืออะตอมของธาตุโบรอน (B) ลงในโครงสรางผลึกซิลิคอนบริสุทธิ์

ระดับพลังงานสมมติคาหนึ่ง ซึ่งมีคาสูงพอที่จะมีโอกาสพบ
อิเล็กตรอนบรรจุอยูรอยละ 50 ที่สภาวะสมดุลทางเทอรโม
ไดนามิกส (thermodynamic equilibrium) ณ เวลาใดๆ
ในแบบจําลองแถบพลังงาน (ดู energy band model) ที่มี
การกระจายตัวของอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตางๆ เปนไป
ตามฟงกชั่นของเฟอรมิ-ดิแรก (Fermi-Dirac distribution
function) สารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์ (intrinsic semiconductor)
จะมีระดับพลังงานเฟอรมิอยูที่กึ่งกลางของชองวางระหวาง
แถบพลังงาน (ดู energy band model) สวนสารกึง่ ตัวนําที่
เติมธาตุเจือปนชนิดพี (p-type) จะมีระดับพลังงานเฟอรมิ
อยูใ กลแถบวาเลนซ (valence band) และชนิดเอ็น (n-type)
จะมีระดับพลังงานเฟอรมิใกลแถบนําไฟฟา (conduction
band) ซึ่งสามารถนํามาใชอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น

ระดับพลังงาน

Fermi level ระดับเฟอรมิ

แถบนำไฟฟา
พลังงานเฟอรมิ

แถบวาเลนซ

แถบพลังงานที่ไมมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู
ชองวางระหวางแถบพลังงาน
แถบพลังงานที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู

ระดับเฟอรมิของสารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์

บริเวณรอยตอ P-N (ดู P-N junction) ได

ระดับเฟอรมิของสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นและชนิดพี
สารานุกรม พลังงานทดแทน 19
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F-I-L

flat plate collector ตัวเก็บรังสีแบบแผนเรียบ

ตัวเก็บรังสีอาทิตยทมี่ ลี กั ษณะเปนแผงโลหะ ประกอบดวยตัวดูดกลืนทีเ่ ปนแผนเรียบรับแสงทําดวยทองแดงหรืออลูมเิ นียม และมี
ระบบทอ (riser tube) เชือ่ มติดอยูด า นบนของแผนรับแสง ปดทับดวยกระจกหรือพลาสติกดานบน (glazing) แผนรับแสงเคลือบดวย
สารพิเศษทีม่ คี ณุ สมบัตเิ ลือกรังสี (selective coating) ชวยเพิม่ การดูดกลืนแสงอาทิตย (absorption) ทัง้ จากรังสีตรง (direct radiation)
และรังสีกระจาย (diffuse radiation) และลดอัตราการปลดปลอยพลังงานในรูปของแสง (emission) ตัวแผงโลหะและขอบ
ทั้งสี่ดานหุมดวยฉนวน เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการนําความรอน (conductive heat loss) เมื่อแสงอาทิตยสอง
เขามาในแผงโลหะ พลังงานความรอนทีเ่ กิดขึน้ จากแผนดูดกลืนจะสงผานใหตวั กลาง (medium) ทีไ่ หลอยูภ ายในทอ เชน นํา้
หรือของเหลวชนิดอืน่ โดยทัว่ ไปตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบสามารถนํามาใชผลิตนํา้ รอนเพือ่ ใชประโยชนในชวงอุณหภูมิ
ไมเกิน 100 องศาเซลเซียส เชน การผลิตนํ้ารอนเพื่อใชในอาคารบานเรือน หรือผลิตนํ้าอุนสําหรับสระวายนํ้า เปนตน

ทางออกตัวกลาง

ตัวดูดกลืนแบบแผนเรียบ
ฉนวน
ระบบทอบรรจุตัวกลาง
ทอหัวจาย

แผนกระจก

ทางเขาตัวกลาง

สวนประกอบและระบบผลิตนํ้ารอนพลังแสงอาทิตยที่ใชตัวเก็บรังสีแบบแผนเรียบ
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intrinsic conductivitiy สภาพนําภายใน

สมบัติของสารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์ (intrinsic semiconductor)
ทีป่ ระกอบดวยโครงสรางอะตอมของธาตุชนิดเดียวทีส่ ามารถ
นําไฟฟาไดดว ยตัวเอง เมือ่ ถูกกระตุน ดวยพลังงานความรอน
หรือกระแสไฟฟา โดยอิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ (valence
band) จะหลุดจากโครงสรางอะตอม ขามชองวางระหวาง
แถบพลังงาน (ดู energy band model) ขึ้นไปอยู
ในแถบนําไฟฟา (conduction band) และสามารถ
เคลือ่ นทีไ่ ดอยางอิสระ ในขณะเดียวกันแถบวาเลนซทสี่ ญู เสีย
อิเล็กตรอนจะเกิดหลุม (hole) ที่สามารถรับอิเล็กตรอน
จากอะตอมขางเคียงตอเนื่องกันไปไดอยางอิสระเสมือนวา
หลุมเคลื่อนที่ไดในแถบวาเลนซ สารกึ่งตัวนําประเภทนี้มี
สภาพการนําไฟฟาไมดีนักแตจะนําไฟฟาไดดีขึ้นเมื่อไดรับ
พลังงานกระตุนมากขึ้น

อิเล็กตรอนในแถบนำไฟฟา

หลุมในแถบวาเลนซ

ทิศทางของกระแสไฟฟา
โครงสรางผลึกซิลิคอนที่มีสภาพนําภายใน เมื่อไดรับการกระตุนดวย
กระแสไฟฟา จะเกิดการนําไฟฟาผานตัวนําประจุ 2 ชนิดคืออิเล็กตรอน
ในแถบนําไฟฟาและหลุมในแถบวาเลนซ

long wave radiation รังสีคลื่นยาว

รังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาในยานแสงอินฟราเรด (infrared region) มีความยาวคลื่นตั้งแต 4 ไมโครเมตรขึ้นไป มีพลังงานตํ่า
เกิดจากการที่บรรยากาศของโลก เมฆ และพื้นโลกกักเก็บพลังงานที่ไดรับรังสีคลื่นสั้น (ดู short wave radiation) จาก
ดวงอาทิตยไวบางสวน และปลดปลอยพลังงานออกสูช นั้ บรรยากาศของโลกในรูปรังสีคลืน่ ยาว เพือ่ รักษาสมดุลพลังงานภายในโลก
รังสีคลื่นยาวกลับสูชั้นบรรยากาศ

รังสีสะทอนจากเมฆ

Sun ตย
ดวงอาทิ

รังสีคล

ื่นสั้น

การถายเทความรอน
ในอากาศ
รังสีสะทอนจาก
พื้นผิวโลก

รังสีตรง

รังสีคลื่นยาว

การถายเทความรอนบน
ผิวโลก

การกักเก็บและปลดปลอยพลังงานบริเวณพื้นผิวโลก
รังสีคลื่นยาวจากพื้นผิวโลกและรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย
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N-O-P

nanocrystalline solar cell เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกนาโน

เซลลแสงอาทิตยทนี่ าํ นาโนเทคโนโลยี (nanotechnology) มาประยุกตใชในหลายรูปแบบ เพือ่ ผลิตเปนเซลลแสงอาทิตยทมี่ ตี น ทุน
การผลิตตํ่าลง สามารถแขงขันเชิงพาณิชยกับเซลลแสงอาทิตยซิลิคอนได ตัวอยางเชน เซลลแสงอาทิตยชนิดสารอินทรีย
(organic solar cell) ที่นําวัสดุนาโนพอลิเมอรสังเคราะห 2 ชนิด ที่มีคุณสมบัติเชิงแสงและเชิงไฟฟาตางกัน เชน
พอลิเฮกซิลไทโอฟน (polyhexylthiophene (P3HT)) และสารประกอบเชิงซอนของฟูลเลอรีน (fullerene derivative (PCBM))
มาใหความรอนจนเกิดการรวมตัวกัน (blend) ในระดับนาโน ทําใหมคี ณุ สมบัตริ บั สงอิเล็กตรอนทีไ่ ดรบั การกระตุน ดวยพลังงาน
จากแสงอาทิตยเกิดเปนกระแสไฟฟาขึ้น หรือเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง (dye-sensitized solar cell) ที่อาศัย
หลักการทํางานของคลอโรฟลในใบไมสีเขียว โดยใชสียอมธรรมชาติหรือสียอมที่สังเคราะหขึ้นทําหนาที่เปนชั้นดูดกลืนแสง
(light-absorbing layer) ถายเทอิเล็กตรอนที่ไดรับการกระตุนดวยพลังงานแสงอาทิตยไปสูชั้นผลึกนาโน (nanocrystalline
layer) ที่มีความพรุนสูง เชน สารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด ทําหนาที่เปนวัสดุรองรับเพื่อใหโมเลกุลของสียอมยึดเกาะ
และมีสารอิเล็กโทรไลต (ดู electrolyte) ทําหนาที่รับสงอิเล็กตรอนทําใหเกิดกระแสไฟฟา เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกนาโน
นับเปนเซลลแสงอาทิตยรุนที่สาม (third generation)

S

S

C6H13

C6H13
S

O

n

C6H13

พอลิเฮกซิลไทโอฟน

OCH3

+
อนุพันธของฟูลเลอรีน

โครงสรางทางเคมีของพอลิเฮกซิลไทโอฟน (polyhexylthiophene (P3HT)) และอนุพันธของฟูลเลอรีน (fullerene derivative (PCBM)) เมื่อนํามาผสมกัน
และใหความรอนจะเกิดการรวมตัวกันในระดับนาโน ทําใหมีคุณสมบัติรับสงอิเล็กตรอนทําใหเกิดกระแสไฟฟาได

รังสีดวงอาทิตย
ชั้นสียอม
เซลลแสงอาทิตยชนิดสารอินทรียทําจากวัสดุที่บิดงอได

เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงที่ตอบสนอง
การใชงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
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อิเล็กโทรไลต

ขั้วไฟฟารับแสง

3 I-

TiO2

I3-

โครงสรางของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง

ขั้วไฟฟารวม

optical windows หนาตางแสง

ชั้นบรรยากาศของโลกที่ทําหนาที่เปรียบเสมือนหนาตางกรองรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากดวงอาทิตยที่จะผานลงมาสูพื้นผิวโลก
รังสีคลืน่ สัน้ (ดู short wave radiation) ในสเปกตรัมพลังงานของรังสีดี วงอาทิตย (ดู solar spectrum) เกือบทัง้ หมดจากดวงอาทิตย
จะถูกกรองโดยชั้นบรรยากาศของโลก ยกเวนแสงที่มองเห็นได (visible light) และรังสีอัลตราไวโอเล็ต (ultraviolet) บางสวนที่มี
ความยาวคลื่นในชวง 0.38-0.78 ไมโครเมตร หนาตางแสงยอมใหรังสีคลื่นยาว (ดู long wave radiation) ในชวงความยาว
คลื่น 0.01-100 เมตร เชน คลื่นวิทยุ (radio waves) คลื่นไมโครเวฟ (microwave radar) ผานลงมาสูพื้นผิวโลกไดแสงอาทิตย
ทีผ่ า นหนาตางแสงในชวงแสงทีม่ องเห็นไดเทานัน้ ทีม่ คี วามเขมและพลังงานเพียงพอทีจ่ ะนํามาใชประโยชนในรูปของพลังงานทดแทน
คลื่นวิทยุ

รังสีอินฟราเรด

แสงที่มองเห็นได

รังสีอัลตราไวโอเล็ต

รังสีเอ็กซ

รังสีแกมมา

ชั้นบรรยากาศของโลกที่ทําหนาที่เปรียบเสมือนหนาตางแสง (optical window) ที่กรองรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาจาก
ดวงอาทิตยและยอมใหแสงอาทิตยผานไดบางชวงความยาวคลื่น

parabolic trough collector ตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลิก

ตั ว เก็ บ รั ง สี อ าทิ ต ย ที่ มี แ ผ น สะท อ นแสง (reflector) รู ป ทรง
พาราโบลาชวยรวมแสงอาทิตยไปยังจุดโฟกัส ณ ตําแหนงที่ติดตั้ง
แนวทอที่มีตัวกลาง (medium) ไหลผานทําใหดูดกลืนความรอน
ทอบรรจุตัวกลาง
ไดในปริมาณสูงมาก โดยมีอุณหภูมิสูงถึง 290-400 องศาเซลเซียส
กรณีที่ใชนํ้าเปนตัวกลาง ถาติดตั้งตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลิก แผนสะทอนแสงรูปทรงพาราโบลา
จํานวนมากพอ ความรอนที่เกิดขึ้นจะทําใหนํ้ากลายสภาพเปน
ไอนํ้าแรงดันสูงปอนเขาสูโรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตย แผนสะทอนแสงหรือกระจก
E
(ดู solar thermal power plant) เพือ่ นําไปผลิตกระแสไฟฟาตอไป
ตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลิกยังสามารถออกแบบใหมีระบบ
แกนหมุนปรับองศา Wตัวกลางเขา
ติดตามตําแหนงของดวงอาทิตยบนทองฟาเพื่อรับแสงอาทิตยจาก
รังสีตรง (direct radiation) ความเขมสูงไดตลอดทั้งวัน เปนการ
S
เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปพลังงานใหสูงขึ้นไดอีกดวย

ตัวกลางออก
N

ขาตั้ง

สวนประกอบของตัวเก็บรังสีแบบพาราโบลิก
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P

parabolic trough system ระบบรางพาราโบลิก

หนวยผลิตความรอนในโรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตย ประกอบดวยตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลิก (ดู parabolic
trough collector) ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนความรอนถายเทใหกับตัวกลาง (medium) เพือ่ นําไปผลิต
ไอนํา้ แรงดันสูงปอนเขาสูเ ครือ่ งกําเนิดไฟฟา เทคโนโลยีระบบรางพาราโบลิกเริม่ นํามาใชผลิตกระแสไฟฟาครั้งแรกในป 1984
ที่โรงไฟฟาในโครงการ Solar Energy Generating Systems (SEGS) บริเวณทะเลทรายโมฮาวี (Mojave Desert)
ทางตะวันตกเฉียงใตของรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนโรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตยที่ใหญที่สุด
ในโลกครอบคลุมพื้นที่ 20.5 ตารางกิโลเมตร มีกําลังการผลิตไฟฟาสูงสุด 364 เมกะวัตต (MW) โดยมีโรงไฟฟา
ระบบรางพาราโบลิกจํานวน 9 โรง ทํางานรวมกับระบบเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ (ดู fossil fuel) ในเวลากลางคืนหรือชวง
ที่ความเขมของแสงอาทิตยตํ่า

กระบวนการผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตยระบบรางพาราโบลิก

โรงไฟฟาพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย ระบบรางพาราโบลิกโรงแรกที่ผลิตในเชิงพาณิชย อยูในจังหวัดสุพรรณบุรี
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passive solar design การออกแบบอาคารพลังแสงอาทิตยเชิงรับ

การออกแบบทางสถาปตยกรรมทีน่ าํ ความรอนจากแสงอาทิตยมาใชปรับอากาศในอาคารบานเรือน โดยอาศัยการนํา การพา และ
การแผรังสีความรอน เพื่อใหตัวอาคารมีอุณหภูมิพอเหมาะในการทํางานหรืออยูอาศัยโดยไมตองติดตั้งอุปกรณใดๆ ลดการใช
เครือ่ งปรับอากาศ และดูแลรักษางาย มีองคประกอบหลัก คือ ชองระบายอากาศ (operable window) มวลความรอน (thermal
mass) หรือวัตถุทเี่ ก็บและปลดปลอยความรอนอยางชาๆ เชน กําแพงทรอมบ (trombe wall) สระนํา้ รับแสงบนหลังคา (roofpond)
และปลองระบายอากาศ (thermal chimney) การปรับแตงอากาศกระทําไดใน 3 ลักษณะ ไดแก (1) ระบบรับแสงทางตรง
(direct gain) โดยความรอนจากแสงอาทิตยจะถายเทใหมวลอากาศในอาคารโดยตรง รวมถึงผนังอาคารซึง่ จะแผรงั สีความรอน
ออกมาในเวลากลางคืน (2) ระบบรับแสงทางออม (indirect gain) โดยมวลอุณหภาพซึง่ นําความรอนอยางชาๆ เมือ่ รับความรอน
จากแสงอาทิตยในเวลากลางวันจะแผรงั สีความรอนออกมาในเวลากลางคืน (3) ระบบรับแสงแยกสวน (isolated gain) จําเปนตองมี
สวนตอเติมจากตัวอาคาร เชน เรือนกระจก (greenhouse) รับแสงอาทิตย ความรอนจะถายเทจากสวนตอเติมของอาคารผาน
มวลอากาศรอนไหลเวียนเขามาในหองในเวลากลางวัน และการแผรังสีจากมวลอุณหภาพในเวลากลางคืน
กำแพงมวลอุณหภาพ
กระจก
เวลากลางวัน

เวลากลางวัน

เวลากลางวัน

กำแพงมวลอุณหภาพ
ชองลม (ปด)
ชองลม (ปด)
เวลากลางคืน
ระบบรับแสงทางตรง
(direct gain)

เวลากลางคืน
ระบบรับแสงทางออม
(indirect gain)

ชองลม (ปด)
เวลากลางคืน
ระบบรับแสงแยกสวน
(isolated gain)

การออกแบบอาคารพลังแสงอาทิตยเชิงรับ (passive solar design) ที่ใชประโยชนจากแสงอาทิตยในการปรับอากาศใหเหมาะกับการทํางานหรืออยูอาศัย

photosphere โฟโตสเฟยร

ชัน้ บนผิวดวงอาทิตยทถี่ กู กําหนดขึน้ เพือ่ แบงมวลของดวงอาทิตยออกเปน
2 สวนคือ (1) มวลนิง่ ทึบแสงซึง่ อยูด า นใน ไดแก แกนกลางของดวงอาทิตย
(solar core) ขนาดประมาณ 0.2 เทาของรัศมีดวงอาทิตย, เขตแผรังสี
ความรอน (radiative zone) ที่มีมวลหนาแนนขนาดตั้งแต 0.2-0.7 เทา
ของรัศมีดวงอาทิตย และเขตพาความรอน (convective zone) ที่มีมวล
เบาบางขนาดตั้งแต 0.7-1.0 เทาของรัศมีดวงอาทิตย (2) มวลดานนอก
ที่เดือดพลุงพลานมีแสงสวาง ไดแก ชั้นโครโมสเฟยร (chromospheres)
และชั้นโคโรนา (corona) ชั้นโฟโตสเฟยรเปนชั้นที่กําหนดขอบเขตผิว
ของดวงอาทิ ต ย ที่ ชั ด เจนทํ า ให ส ามารถวั ด เส น ผ า นศู น ย ก ลางของ
ดวงอาทิตยได มีอุณหภูมิประมาณ 4,500 ถึง 6,000 เคลวิน (Kelvin)
ปลดปล อ ยพลั ง งานออกมาในรู ป ของคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า ในช ว ง
ความยาวคลื่นแสง ซึ่งเทียบไดกับการแผรังสีของวัตถุดํา (black body)
ทีอ่ ณุ หภูมปิ ระมาณ 5,800 เคลวิน พลังงานทีป่ ลดปลอยจากชัน้ โฟโตสเฟยร
คือ พลังงานแสงอาทิตยที่สองมายังโลก

ชั้นโคโรนา
เขตแผรังสีความรอน
ชั้นโฟโตสเฟยร

แกนกลาง
เขตพาความรอน
ชั้นโครโมสเฟยร

โครงสรางของดวงอาทิตย
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พลังงานแสงอาทิตย
P

photovoltaics (PV) โฟโตวอลเทอิกส

วิธผี ลิตกระแสไฟฟาโดยตรงจากพลังงานแสงอาทิตยดว ยการกระตุน สารกึง่ ตัวนํา (ดู semiconductor) ดวยคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
ในชวงความยาวคลื่นแสง โดยอาศัยปรากฏการณโฟโตวอลเทอิก (ดู photovoltaic effect) เทคโนโลยีโฟโตวอลเทอิกส
พลังแสงอาทิตย (solar photovoltaics) เปนทางเลือกหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนไฟฟาซึ่ง
จะทดแทนการผลิตกระแสไฟฟาจากถานหิน ปโตรเลียมและแกสธรรมชาติ เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่สะอาด เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และใชไดไมมีวันหมด

เซลลแสงอาทิตยที่เปนสวนประกอบของอาคาร (Building-integrated photovoltaics; BIPV)

เซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน (solar rooftop)

เครื่องรอนตนแบบที่ใชพลังงานแสงอาทิตย (solar impulse)

photovoltaic characterization การทดสอบลักษณะเฉพาะทางไฟฟา

การทดสอบลักษณะเฉพาะทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย (ดู solar cell, photovoltaic (PV) cell) สามารถกระทําได 2 วิธี คือ (1) การ
ทดสอบลักษณะเฉพาะสถานะคงตัว (ดู steady-state characteristics) หรือลักษณะเฉพาะทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย
ในสภาวะสมดุล (equilibrium) ไดแก ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานโดยรวม (overall conversion efficiency; η)
และประสิทธิภาพเชิงควอนตัม (external quantum efficiency) (2) การทดสอบลักษณะเฉพาะชั่วครู (ดู transient
characteristics) หรือการตอบสนองของเซลลแสงอาทิตยตอพลังงานกระตุนในชวงเวลาสั้น ไดแก ชวงเวลาที่อิเล็กตรอนคง
สภาพกอนการตกกลับ (recombination life time)
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photovoltaic effect ปรากฏการณโฟโตวอลเทอิก

ปรากฏการณที่คลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความยาวคลื่นแสง ตกกระทบลงบนสารกึ่งตัวนํา (ดู semiconductor) ที่ดูดกลืน
แสงในชวงความยาวคลืน่ เดียวกันกระตุน ใหอเิ ล็กตรอนในแถบวาเลนซ (valence band) มีพลังงานสูงขึน้ และหลุดจากโครงสราง
อะตอมขามชองวางระหวางแถบพลังงาน (ดู energy band model) ขึน้ ไปอยูใ นแถบนําไฟฟา (conduction band) อิเล็กตรอน
ที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด อ ย า งอิ ส ระในแถบนํ า ไฟฟ า ทํ า ให ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า มี คุ ณ สมบั ติ นํ า ไฟฟ า ได ปรากฏการณ นี้ ค  น พบโดย
อองตวน เซซารเบคเกอเรล (Antoine César Becquerel) นักฟสกิ สชาวฝรัง่ เศสในป ค.ศ. 1839 ตอมาในป ค.ศ. 1954 แดริลชาแปง
(Daryl Chapin) แคลวินฟุลเลอร (Calvin Fuller) และเจอรราลดเพียรสนั (Gerald Pearson) นักวิทยาศาสตรจากหองปฏิบตั กิ ารเบลล
สหรัฐอเมริกาประสบผลสําเร็จในการนําปรากฏการณโฟโตวอลเทอิกมาประยุกตใชประดิษฐเซลลโฟโตวอลเทอิก (ดู solar cell,
photovoltaic (PV) cell) ดวยสารซิลิคอน (Si) เพื่อผลิตกระแสไฟฟา

แสงอาทิตย
ขั้วไฟฟารับแสง ( - )
แผนกันรังสีสะทอน
็น
ชนิดเอ
น
อ
ค
ิ
ิ
ล
แผนซ อนชนิดพี
ิค
แผนซิล

ทิศทางกระแสไฟฟา

(+)
ม
ว

ร
า

ั้วไฟฟ

ข

การทํางานของเซลลแสงอาทิตยทปี่ ระกอบขึน้ จากสารกึง่ ตัวนําสองชนิด
(ชนิด P และ ชนิด N) สามารถผลิตกระแสไฟฟาได โดยอาศัยปรากฏการณโฟโตวอลเทอิก

P-N junction รอยตอพี-เอ็น

รอยตอทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ นําสารกึง่ ตัวนําชนิดพี (p-type) และ
ชนิดเอ็น (n-type) ทีม่ รี ะดับพลังงานเฟอรมิ (ดู Fermi level)
ตางกัน มาเชื่อมตอกัน อิเล็กตรอนที่มีประจุลบจากฝง
สารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นจะแพรเขาไปในฝงสารกึ่งตัวนํา
ชนิดพี ในขณะที่หลุม (hole) ที่มีประจุบวกจะเคลื่อนที่
เสมือนวาแพรกระจายในทิศทางตรงกันขาม ในบริเวณแคบๆ
ใกลกับรอยตอพี-เอ็น (P-N junction) นั้น แรงเหนี่ยวนํา
ระหวางประจุลบและประจุบวกที่สะสมในแตละฝงทําให
เกิดศักยภายใน (built-in potential) ขึ้นตอตานการ
แพรของประจุจากทัง้ สองฝง การแพรจะดําเนินไปจนกวา
ระดับพลังงานเฟอรมิของทั้งสองฝงอยูระดับเดียวกัน
จึงเขาสูสมดุลทางไฟฟาโดยจะไมมีการแพรเกิดขึ้นอีก
ที่บริเวณแคบๆ ใกลกับรอยตอพี-เอ็นที่มีการเคลื่อนที่
ของประจุจนกระทัง่ เขาสูส มดุลนีเ้ รียกวาบริเวณการพรอง
(depletion region) รอยตอพี-เอ็น เปนหลักการเบือ้ งตน
ของการสรางเซลลแสงอาทิตย

บริเวณการพรอง (depletion region)

ระดับเฟอรมิที่เกิดขึ้นบริเวณรอยตอพี-เอ็น (P-N junction)
สารานุกรม พลังงานทดแทน 27

พลังงานแสงอาทิตย
S

semiconductor สารกึ่งตัวนํา

วัสดุทมี่ คี วามกวางของชองวางระหวางแถบพลังงาน (energy
gap) อยูระหวางสารนําไฟฟา (conductor) กับฉนวน
(insulator) สารกึ่งตัวนําจะไมนําไฟฟาในสภาวะปกติ
แตสามารถนําไฟฟาไดเมื่อไดรับการกระตุนดวยแสง ไฟฟา
หรือความรอนที่มีพลังงานเทากับหรือมากกวาชองวาง
ระหวางแถบพลังงาน (ดู energy band model) อิเล็กตรอน
ในแถบวาเลนซ (ดู valence band) ทีไ่ ดรบั พลังงานกระตุน จะ
หลุดจากโครงสรางอะตอมขามชองวางระหวางแถบพลังงาน
ขึ้นไปอยูในแถบนําไฟฟา (conduction band) ที่มีระดับ
พลังงานสูงกวา และสามารถเคลือ่ นทีไ่ ดอยางอิสระทําใหเกิด
สภาพนําไฟฟาได ธาตุทมี่ สี มบัตดิ งั กลาว ไดแก ซิลคิ อน (Si)
และเจอรมาเนียม (Ge) ซึง่ ใชเปนวัสดุหลักในชิน้ สวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

silicon-based solar cell เซลลแสงอาทิตยซิลิคอน

เซลลแสงอาทิตย (ดู solar cell, photovoltaic (PV) cell) ทีผ่ ลิต
ขึ้นโดยการสรางรอยตอพีเอ็น (ดู P-N junction) ของแผน
ซิลิคอนบริสุทธิ์ที่เจือ (dope) ดวยธาตุฟอสฟอรัส (P) และ
โบรอน (B) เกิดเปนสารกึง่ ตัวนํา (ดู semiconductor) ชนิดเอ็น
(n-type) และชนิดพี (p-type) ตามลําดับ แผนซิลิคอน
ความหนาประมาณ 0.2-0.3 มิลลิเมตร สามารถผลิต
กระแสไฟฟาจากแสงอาทิตยไดโดยอาศัยปรากฏการณ
โฟโตวอลเทอิก (ดู photovoltaic effect) ระยะแรกเซลล
แสงอาทิตยผลิตโดยใชแผนซิลิคอนที่ประกอบดวยผลึก
รูปทรงเดียว (monocrystalline) ซึ่งมีตนทุนการผลิตสูง
แตประสิทธิภาพตํา่ ตอมาไดรบั การพัฒนามาเปนผลึกหลาย
รูปทรง (polycrystalline) ทําใหตนทุนการผลิตเซลล
แสงอาทิตยตํ่าลง ปจจุบันเซลลแสงอาทิตยซิลิคอนให
ประสิทธิภ าพสูงที่สุด และมีการผลิตใชในเชิงพาณิชย
มากทีส่ ดุ ในบรรดาเซลลแสงอาทิตยทงั้ หมด เซลลแสงอาทิตย
ซิลิคอน จัดเปนเซลลแสงอาทิตยรุนแรก (first generation)
ขั้วไฟฟารับแสง
ฟลมกันรังสีสะทอน
แผนซิลิคอนชนิดเอ็น
แผนซิลิคอนชนิดพี
ขั้วไฟฟารวม

แสง

แสง

แสง

ความหนาของเซลล
0.2 - 0.3 มิลลิเมตร

โครงสรางของเซลลแสงอาทิตยซลิ คิ อน

ชิน้ สวนอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสทผี่ ลิตจากสารกึง่ ตัวนําซิลคิ อน

แผงเซลลแสงอาทิตยซลิ คิ อนแบบติดตัง้ บนหลังคา (rooftop)

short wave radiation รังสีคลื่นสั้น

รังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากการปลดปลอยจากชั้น
โฟโตสเฟยร (ดู photosphere) ของดวงอาทิตยมายังโลก
ในรูปของการแผรงั สีความรอนซึง่ รอยละ 97 เปนรังสีคลืน่ สัน้
ที่มีพลังงานสูงและมีความยาวคลื่นสั้นกวา 4 ไมโครเมตร
อยูในยานแสงอินฟราเรด (infrared) ยานแสงที่มองเห็นได
(visible light) และยานแสงอัลตราไวโอเล็ต (ultraviolet)
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พืน้ ทีร่ บั แสงอาทิตย (solar farm)

solar cell, photovoltaic (PV) cell เซลลแสงอาทิตย, เซลลโฟโตวอลเทอิก

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาโดยอาศัยปรากฏการณโฟโตวอลเทอิก
(ดู photovoltaic effect) มักเรียกแบบยอวา “แผงพี-วีเซลล” หรือ “solar PV cell” ที่เซลลแสงอาทิตยใชแสงจากแหลงอื่น
นอกเหนือจากแสงอาทิตย เชน หลอดไฟหรือแสงเทียมเรียกวาเซลลโฟโตวอลเทอิก เซลลแสงอาทิตยมีหลายชนิด ชนิดที่
ใชงานอยูมากที่สุดในปจจุบัน คือ เซลลแสงอาทิตยที่ผลิตโดยใชเทคโนโลยีซิลิคอน (silicon-based solar cell) นอกจากนั้น
ยังมีเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง (thin film solar cell) เซลลแสงอาทิตยชนิดสารอินทรีย (organic solar cell)
และเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง (dye-sensitized solar cell)

แผงเซลลแสงอาทิตยทผี่ ลิตโดยใชเทคโนโลยีซลิ คิ อน

solar chimney ปลองลมพลังแสงอาทิตย

อุปกรณแปรรูปพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานกลโดยอาศัยอากาศรอนที่ลอยตัวขึ้น เชนเดียวกับอากาศใตหลังคาของ
อาคารที่ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ (ventilator) ที่ไดรับความรอนจากแสงอาทิตยในชวงเวลากลางวัน จะลอยตัวสูงขึ้น
ผานลูกหมุนระบายอากาศออกไปนอกอาคาร ขณะที่อากาศเย็นจากภายนอกอาคารจะไหลเขามาแทนที่ชวยระบายอากาศ
ภายในอาคารได โดยไมตองใชพัดลมดูดอากาศและชวยลดภาระการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ สามารถ
นําหลักการนี้ไปประยุกตใชกับปลองลมพลังแสงอาทิตยในการผลิตกระแสไฟฟาไดโดยสรางหลังคากระจกคลุมพื้นดิน
เป น บริ เ วณกว า งรอบปล อ งลมสู ง เพื่ อ ให เ กิ ด การสะสมความร อ นในอากาศเป น ลั ก ษณะปรากฏการณ เ รื อ นกระจก
(ดู greenhouse effect) เหนือพื้นดินมีระบบทอที่บรรจุนํ้าไวเต็มทําหนาที่กักเก็บความรอน ในชวงเวลากลางวัน
มวลอากาศความร อ นสู ง ใต ห ลั ง คาจะลอยตั ว เข า ไปในปล อ งลมเพื่ อ ขั บ กั ง หั น (turbine) ของเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า
ที่ติดตั้งไวบริเวณใตปลองลม นอกจากนั้นมวลอากาศรอนยังทําใหนํ้าในทอและพื้นดินใตหลังคากระจกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ซึ่งจะปลดปลอยความรอนออกมาในเวลากลางคืน เพื่อทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของมวลอากาศไปขับกังหัน สามารถผลิต
กระแสไฟฟาไดอยางตอเนื่อง แมชวงเวลาที่ไมมีแสงอาทิตย ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานโดยรวมของเทคโนโลยี
ปลองลมพลังแสงอาทิตยตํ่ามาก เมื่อเทียบกับโรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตยประเภทอื่น
มวลอากาศรอนออกจากยอดหอคอย

รังส

มวล
อากาศ
อุณหภูมิ
สูง

ิตย

อาท

ีดวง
ปรากฏการณ
เรือนกระจก

มวลอากาศอุณหภูมิปกติ
อุณหภูมิของมวลอากาศที่ตางกัน
เหนี่ยวนำใหเกิดการเคลื่อนที่ของ
อากาศขึ้นสูดานบน

ทางเขามวล
อากาศเย็น
พื้นดินทำหนาที่เปนแหลงกักเก็บความรอนตามธรรมชาติ
การไหลเวียนของมวลอากาศรอนและมวลอากาศเย็นในระบบปลองลมพลังแสงอาทิตย

ตนแบบโรงไฟฟาพลังความรอนระบบปลองลม
พลังแสงอาทิตยในประเทศสเปน ปลองลมขนาด
เสนผานศูนยกลาง 10 เมตรความสูง 200 เมตร พืน้ ทีห่ ลังคา
กระจก 45,000 ตารางเมตร กําลังผลิตไฟฟาสูงสุด 50 กิโลวัตต
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พลังงานแสงอาทิตย
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solar collector ตัวเก็บรังสีอาทิตย

อุปกรณที่ประดิษฐขึ้นเพื่อใชในการดูดซับและสะสมพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยและถายเทความรอนไปใหตัวกลาง
(medium) ที่ลําเลียงไปตามระบบทอ สวนประกอบหลักของตัวเก็บรังสีอาทิตยไดแก 1. ตัวดูดกลืน (absorber) ทําหนาที่
รับความรอนจากแสงอาทิตย ทําจากวัสดุทมี่ คี ณุ สมบัตดิ ดู กลืนรังสีคลืน่ สัน้ (short wave radiation) ไดดี สะทอนแสงนอย อัตรา
การปลดปลอยพลังงานในรูปรังสีคลื่นยาว (long wave radiation) ตํ่าและไมยอมใหแสงสองผาน ไดแก โลหะทองแดง
หรืออลูมิเนียม เปนตน 2. อุปกรณนําความรอน (heat carrier) ประกอบดวยตัวกลางและระบบทอนําความรอน ทําหนาที่
ถายเทความรอนจากตัวดูดกลืนไปยังอุปกรณปลายทาง 3. อุปกรณเก็บความรอน (energy storage) ทําหนาที่
เก็บสะสมความรอนกอนที่จะนําไปใชงาน ตัวเก็บรังสีอาทิตยที่มีใชกันอยูในปจจุบันแบงตามรูปทรงของตัวเก็บรังสี ไดแก
ตัวเก็บรังสีแบบแผนเรียบ แบบทอ และแบบรางพาราโบลิก

เก็บรังสีอาทิตยทใี่ ชผลิตนํา้ อุน ใชในอาคารบานเรือนประกอบดวย (1) ตัวดูดกลืนติดตัง้ บนหลังคาเพือ่ รับแสงอาทิตย (2) อุปกรณนาํ ความรอน ไดแก
ระบบทอนํา้ รอน (3) อุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน (heat exchanger) และ (4) อุปกรณเก็บความรอน ไดแก ถังนํา้ รอน
รวมถึงระบบทําความรอนเสริม ในกรณีไมมแี สงแดดหรือแสงแดดไมเพียงพอ

solar constant คาคงที่รังสีดวงอาทิตย

คาความเขมตอหนวยพืน้ ทีข่ องพลังงานจากรังสีดวงอาทิตย (ดู solar radiation) ตอหนึง่ หนวยเวลาทีต่ กกระทบ ณ ขอบของชัน้ บรรยากาศ
ชั้นนอกของโลกตําแหนงที่ตั้งฉากกับดวงอาทิตย ซึ่งหางจากดวงอาทิตยประมาณ 1.5 x 108 กิโลเมตร มีคาประมาณ 1,353
วัตตตอตารางเมตร
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ตําแหนงทีว่ ดั คาคงทีร่ งั สีดวงอาทิตย (solar constant)
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solar drying การอบแหงดวยพลังแสงอาทิตย

การอบแหงในระบบปดทีม่ กี ารระบายอากาศ (enclosed ventilated area) พัฒนาขึน้ มาจากการตากแหง (sun drying) ซึง่ เปนวิธี
ไลความชื้นในผลผลิตทางการเกษตร เพื่อยืดอายุการเก็บอาหาร ปจจัยที่มีผลตอการอบแหง ไดแก อุณหภูมิและความชื้นของ
อากาศ รูปแบบการไหลของอากาศภายในอุปกรณอบแหง และสมบัตทิ างกายภาพ/เคมีของสิง่ ทีต่ อ งการจะอบ โครงสรางอุปกรณ
อบแหง (solar dryer) มี 3 แบบ ไดแก ตูอ บแหง (cabinet) กระโจมอบแหง (tent) และอุโมงคอบแหง (tunnel) ซึง่ สามารถสราง
เปนโรงเรือนอบแหง (greenhouse) ที่ผสมผสานอุปกรณอบแหงหลายแบบเขาดวยกัน ดานที่รับแสงทําจากวัสดุโปรงแสง
เชน พอลิเอทีลีนอะครีลิกหรือกระจก ภายในอุปกรณอบแหงไดรับการออกแบบใหมีอากาศรอนหมุนเวียนอาศัยหลักการ
พาความรอนตามธรรมชาติ (passive solar drying) หรือติดตัง้ พัดลม เพือ่ เหนีย่ วนําใหอากาศเกิดการเคลือ่ นที่ (active solar
drying) นอกจากนีย้ งั สามารถใชรว มกับลมรอนทีไ่ ดจากเชือ้ เพลิงชีวมวลเพือ่ การอบแหงอยางตอเนือ่ งในชวงเวลาทีแ่ สงอาทิตย
ไมสมํ่าเสมอ เชน ชวงฝนตก หรือเพื่อลดความชื้นในอากาศกอนปอนเขาสูอุปกรณอบแหง ทําใหใชเวลาอบแหงนอยลง

ตูอบแหงพลังแสงอาทิตย

อุโมงคอบแหง หรือโรงเรือนอบแหงพลังแสงอาทิตย เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก ประเทศ สปป.ลาว ออกแบบโดย รศ.ดร.เสริม จันทรฉาย
ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร ม.ศิลปากร โครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการดําเนินงาน
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

โรงเรือนอบแหงพลังแสงอาทิตยสําหรับอบขาวแตน ของหางหุนสวนสามัญขาวแตนแมบัวจันทร ที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ออกแบบโดย รศ.ดร.เสริม จันทรฉาย ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร ม.ศิลปากร
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solar electricity in Thailand การผลิตกระแสไฟฟาจากแสงอาทิตยในประเทศไทย

การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย
สวนใหญเปนการใชงานในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟาเขาถึง ไดแก
ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย รองลงมาเปนระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเชื่อมตอกับระบบสายสง
(grid-connected application) ระบบประจุแบตเตอรีด่ ว ย
เซลลแสงอาทิตย ระบบสือ่ สารโทรคมนาคม และระบบสูบนํา้
ตามลําดับ ซึ่งหนวยงานที่นําระบบดังกลาวไปใชประโยชน
ยังคงเปนหนวยงานของรัฐที่จัดหาระบบพลังงานสําหรับ
สาธารณประโยชนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
เริ่มตนทดลองติดตั้งและทดสอบการผลิตไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตย ตั้งแตป พ.ศ. 2521 เปนการใชงานในอุปกรณ
ตางๆ ของหนวยงานภายใน กฟผ. เชน ใชกับวิทยุสื่อสาร
สัญญาณไฟกระพริบ เครื่องมือบันทึกขอมูล เครื่องวัด
แผนดินไหว ไฟแสงสวางสําหรับทีพ่ กั เจาหนาทีส่ าํ รวจ เปนตน
ตอมาไดพฒั นาการใชงานในลักษณะของการสาธิตเพือ่ ผลิต
ไฟฟาขนาดที่ใหญขึ้น โดยใชเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟา
รวมกับพลังงานชนิดอื่นๆ เชน พลังงานนํ้า พลังงานลม
กระแสไฟฟาที่ผลิตไดนั้นเชื่อมโยงเขากับระบบสายสงของ
การไฟฟาสวนภูมภิ าค (กฟภ.) เชน โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตย
ผาบอง จังหวัดแมฮองสอน กําลังผลิตติดตั้ง 0.5 เมกะวัตต
โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กําลังผลิตติดตัง้ 1 เมกะวัตต เปนตน กฟผ. ยังไดจดั ทําโครงการ

โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยผาบอง จังหวัดแมฮอ งสอน

เซลลแสงอาทิตยบนหลังคาทีพ่ กั อาศัย
32
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สาธิตการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารและ
บานพักอาศัย เชน ระบบผลิตและจําหนายไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
บนหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัด อาคารของรัฐ อาคารศูนยศกึ ษา
การพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ 7 แหง บานพักประชาชนที่
สมัครเขารวมโครงการจํานวน 60 หลัง กําลังผลิตติดตั้งรวม
159.5 กิโลวัตต ตอมารัฐบาลมีนโยบายใหเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการผลิตไฟฟาเพือ่ ใหมกี ารแขงขันดานการผลิต ในป พ.ศ. 2537
จึงมีผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (Small Power Producers : SPP)
และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer :
VSPP) เขามามีบทบาทในการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
กระทรวงพลั ง งานโดยกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พพ.) มีโครงการสาธิตตางๆ เพื่อสงเสริม
และประชาสัมพันธการใชเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟา เชน โครงการ
ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเพื่อแสงสวางในครัวเรือน
โครงการระบบผลิตไฟฟาประจุแบตเตอรี่ดวยเซลลแสงอาทิตย
สําหรับหมูบานชนบทที่ไมมีไฟฟา โครงการระบบผลิตไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตยสําหรับโรงเรียนชนบทที่ไมมีไฟฟา โครงการ
ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยสาํ หรับศูนยการเรียนรูช มุ ชน
โครงการระบบผลิตไฟฟาแสงสวางทางสาธารณะดวยเซลลแสง
อาทิตย โครงการระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยสําหรับ
ฐานปฏิบตั กิ ารทางทหารและตํารวจตระเวนชายแดน และโครงการ
ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย เปนตน

โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยเขือ่ นสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี

ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยสาํ หรับไฟฟา
สองสวางถนนสาธารณะ

ระบบสูบนํา้ ดวยไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย

แผนทีต่ งั้ หนวยผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย (ปรับปรุงขอมูลเมือ่ เดือนธันวาคม 2556)
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมทีเ่ ว็บไซต http://www.dede.go.th
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พลังงานแสงอาทิตย
S

solar pond system ระบบบอรับแสง

ระบบสะสมพลังความรอนจากแสงอาทิตยโดยอาศัยหลักการจัดชวงชัน้ ของเกลือแรในนํา้ (water stratification) โดยทัว่ ไปแหลงนํา้
ตามธรรมชาติหรือแหลงเก็บนํ้าที่สรางขึ้นจะมีปริมาณเกลือแรเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกจากผิวนํ้า เมื่อไดรับแสงอาทิตย
ในชวงเวลากลางวัน มวลนํา้ ลึกทีม่ เี กลือแรสงู จะสะสมความรอน ทําใหอณุ หภูมสิ งู ขึน้ และเคลือ่ นทีข่ นึ้ มาทีผ่ วิ นํา้ เนือ่ งจากมวลนํา้ อุน
จะมีความหนาแนนตํ่ากวามวลนํ้าเย็นที่ความลึกระดับหนึ่ง ซึ่งมีปริมาณเกลือแรมากพอ ความหนาแนนของมวลนํ้า
สูงมากจนไมสามารถเคลือ่ นทีข่ นึ้ มาสูผ วิ นํา้ ไดแมวา จะสะสมความรอนจากแสงอาทิตยจนอุณหภูมเิ กือบถึงจุดเดือดของนํา้ ก็ตาม
(80-90 องศาเซลเซียส) เรียกวาบริเวณเก็บความรอน (heat storage zone) ความรอนทีส่ ะสมอยูใ นมวลนํา้ บริเวณนีส้ ามารถถายเท
มาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาได ในกรณีนมี้ วลนํา้ ในระดับทีต่ นื้ กวาทีม่ ปี ริมาณเกลือแรปานกลาง จะทําหนาทีเ่ ปนฉนวน
(insulation zone) ปองกันการสูญเสียความรอนจากการระเหย การพาความรอน และการแผรังสีความรอนจากมวลนํ้าลึก
ที่มีความรอนสูงอีกดวย

ผิวน้ำ
ปริมาณเกลือแรต่ำ
มวลน้ำตื้น
ปริมาณเกลือแรปานกลาง
มวลน้ำลึก
ปริมาณเกลือแรสูง

ทอน้ำเย็นเขา
ทอน้ำรอนออก
สำหรับใชงาน

กนบอ

การสะสมความรอนของระบบบอรับแสง

solar radiation รังสีดวงอาทิตย

คลืน่ รังสีแมเหล็กไฟฟาทีป่ ลดปลอยออกมาจากชัน้ โฟโตสเฟยร
(ดู photosphere) ของดวงอาทิตยในรูปการแผรงั สีความรอน
ผานสุญญากาศมายังโลกโดยไมตองอาศัยตัวกลาง รังสี
ดวงอาทิตยรอยละ 97 ที่ตกกระทบขอบชั้นบรรยากาศ
ชั้ น นอกสุ ด ของโลกเป น รั ง สี ค ลื่ น สั้ น (ดู short wave
radiation) มีพลังงานเทากับคาคงทีร่ งั สีดวงอาทิตย (ดู solar
constant) เมื่อผานชั้นบรรยากาศของโลกความเขมของ
พลังงานจะลดลงกวารอยละ 70 เนื่องจากการสะทอนแสง
ของชั้นบรรยากาศที่หอหุมโลกและพื้นผิวโลกรวมไปถึงการ
กระจายแสงและการดูดกลืนพลังงานของอนุภาคและเมฆใน
ชัน้ บรรยากาศซึง่ มีปริมาณและสมบัตเิ ชิงแสงแตกตางกันไป
ขึ้นกับสภาพอากาศและตําแหนงละติจูด (latitude) บนโลก
34

Alternative Energy Encyclopedia

สัดสวนการกระจายของรังสีดวงอาทิตยทผี่ า นเขามา
ในชัน้ บรรยากาศและพืน้ ผิวโลก

solar resource map of Thailand แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย

แผนทีค่ วามเขมรังสีดวงอาทิตยของประเทศไทย จัดทําขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ 2542 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ
พลังงาน (พพ.) และภาควิชาฟสิกสคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรพื้นที่สวนใหญของประเทศไดรับรังสีดวงอาทิตย
สูงสุดระหวางเดือนเมษายนและพฤษภาคม มีคาความเขมรังสีดวงอาทิตยอยูในชวง 20 ถึง 24 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน
บริเวณทีไ่ ดรบั รังสีดวงอาทิตยสงู สุดเฉลีย่ ทัง้ ปอยูท ภี่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมบางสวนของจังหวัดนครราชสีมา บุรรี มั ย
สุรินทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ ขอนแกน และอุดรธานี และบางสวนของภาคกลางที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และลพบุรี โดยไดรับรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยทั้งป 19 ถึง 20 เกะจูล/ตารางเมตร-วัน คิดเปน
รอยละ 14.3 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 50.2 ของพื้นที่ทั้งหมดไดรับรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยทั้งป
ในชวง 18-19 เมกะจูล/ตารางเมตร-วันและมีเพียงรอยละ 0.5 ของพื้นที่ทั้งหมดที่ไดรับรังสีดวงอาทิตยตํ่ากวา 16 เมกะจูล
/ตารางเมตร-วัน เมื่อคํานวณความเขมรังสีรวมของดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปของพื้นที่ทั่วประเทศพบวามีคาเทากับ 18.2
เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยสูง

แผนทีศ่ กั ยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย (จากขอมูลดาวเทียม เก็บขอมูลในชวง
ป พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2552) ดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดทเี่ ว็บไซต http://www.dede.go.th
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พลังงานแสงอาทิตย
S

solar spectrum สเปกตรัมรังสีดวงอาทิตย

แถบแสดงรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ปลดปลอยจากดวงอาทิตยมาสูพื้นผิวโลกจําแนกตามความยาวคลื่น สามารถแบงไดเปน
3 กลุม หลัก คือ 1. รังสีคลืน่ สัน้ (ดู short wave radiation) สวนใหญเปนรังสีอลั ตราไวโอเล็ต (ultraviolet) มีความยาวคลืน่ 0.1- 0.4
ไมโครเมตร โดยมีความเขมของพลังงานตอหนวยพื้นที่คิดเปนรอยละ 7 ของพลังงานทั้งหมด 2. แสงที่มองเห็นได
(visible light) เปนรังสีคลื่นสั้นที่มีความยาวคลื่นในชวง 0.38-0.78 ไมโครเมตร มีความเขมของพลังงานตอหนวยพื้นที่
คิดเปนรอยละ 43 ของพลังงานทัง้ หมด สามารถมองเห็นไดดว ยตาเปลาเปนแสงสีขาว ถาแสงเคลือ่ นทีผ่ า นตัวกลางทีม่ คี า ดัชนี
การหักเห (refractive index) แตกตางกันจะเกิดการหักเหของแสงบริเวณผิวรอยตอระหวางตัวกลางทั้งสองมองเห็นไดเปน
แถบสี 7 สีตงั้ แตความยาวคลืน่ นอยไปหามากตามลําดับไดแก มวง คราม นํา้ เงิน เขียว เหลือง แสด และแดง แสงสีมว งเปนแสงสีทเี่ กิด
การหักเหมากที่สุดและแสงสีแดงมีการหักเหนอยที่สุด 3. รังสีคลื่นยาว (ดู long wave radiation) หรือรังสีอินฟราเรด
(infrared) มีความยาวคลื่นตั้งแต 0.7 ไมโครเมตรเปนตนไปจนถึงระดับมิลลิเมตร มีความเขมของพลังงานตอหนวยพื้นที่คิด
เปนรอยละ 49 ของพลังงานทั้งหมด
ทิศทางการเพิ่มพลังงาน

ทิศทางการเพิ่มความยาวคลื่น
0.0001 nm

0.01 nm

รังสีแกมมา

10 nm

รังสี
อุลตรา
ไวโอเล็ต

รังสีเอ็กซ
รังสีอุลตราไวโอเล็ต

Vacuum
10 nm

รังสีแกมมา

C
200

รังสีเอ็กซ

0.01 cm

Near
380

1m

100 m

คลื่นวิทยุ

รังสีอินฟราเรด

A
315

1 cm

รังสีอินฟราเรด

แสงที่มองเห็นได

B
280

1000 nm

780

รังสีอุลตราไวโอเล็ต

Mid
1,500

รังสีอินฟราเรด

Far
5,600

คลื่นไมโครเวฟ

1,000,000 nm

คลื่นวิทยุ

แสงที่มองเห็นได
ความยาวคลื่นสั้นกวา
ความถี่สูงกวา
พลังงานสูงกวา

ความยาวคลื่นยาวกวา
ความถี่ต่ำกวา
พลังงานต่ำกวา

การจําแนกสเปกตรัมคลืน่ แมเหล็กไฟฟาในชวงความยาวคลืน่ ตัง้ แตระดับพิโคเมตร (10-12 เมตร) ไปจนถึง 100 เมตร โดยสเปกตรัมรังสีดวงอาทิตยอยูใ นชวง
ความยาวคลืน่ ตัง้ แต 0.1 ไมโครเมตรไปจนถึง 1 มิลลิเมตร แบงออกไดเปน 3 กลุม ไดแก รังสีคลืน่ สัน้ (short wave radiation) แสงทีม่ องเห็นได
(visible light) และรังสีคลืน่ ยาว (long wave radiation)
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กราฟความเขมของสเปกตรัมรังสีดวงอาทิตย (solar spectrum) จําแนกตามความยาวคลืน่ เสนประ แสดงสเปกตรัมพลังงานจากการแผรงั สีของวัตถุดาํ (black body)
ที่อุณหภูมิ 5,700 เคลวิน เสนทึบทั้งสองเสนแสดงสเปกตรัมพลังงานรังสีดวงอาทิตยที่ขอบของชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุดของโลก (เสนบน) และ
ทีพ่ นื้ ผิวโลก (เสนลาง) ตามลําดับ พืน้ ทีส่ เี ทาแสดงพลังงานรังสีดวงอาทิตยทถี่ กู ดูดกลืนโดยอนุภาคในชัน้ บรรยากาศทีค่ วามยาวคลืน่ ตางๆ พลังงานรังสีดวงอาทิตย
ทีพ่ นื้ ผิวโลกมีความเขมมากทีส่ ดุ ในชวงความยาวคลืน่ ประมาณ 0.5- 0.6 ไมโครเมตรซึง่ อยูใ นชวงแสงทีม่ องเห็นได (visible light)

solar system ระบบสุริยะ

ระบบในอวกาศทีป่ ระกอบไปดวยดวงอาทิตยเปนศูนยกลางและเทหวัตถุตา งๆ ทีเ่ คลือ่ นทีอ่ ยูร อบดวงอาทิตยไมวา จะเปนดาวเคราะห
(planets) ทัง้ 8 ดวงและดวงจันทรบริวาร รวมไปถึงดาวหาง (comets) ดาวเคราะหแคระ (dwarf planets) กลุม ดาวเคราะหนอ ย
(asteroids) และสะเก็ดดาว (meteoroids) ระบบสุรยิ ะมีอายุประมาณหาพันลานป เกิดขึน้ จากกลุม โมเลกุลของแกสขนาดเล็ก
จํานวนมหาศาล (nebula) ยุบตัวรวมกันเนื่องจากแรงโนมถวงและหมุนรอบตัวเองตามกฎอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม (angular
momentum conservation) ผลการหักลางกันระหวางแรง 3 ชนิด ไดแก แรงโนมถวงทีท่ าํ ใหแกสรวมตัวกัน แรงดันภายในกลุม แกส
ทีท่ าํ ใหแกสแยกตัวจากกัน และแรงเหวีย่ งจากการหมุนทําใหกลุม แกสมีรปู ทรงแบนราบและแผขยายวงกวางออกไปในแนวรัศมีของ
การหมุนแตศนู ยกลางยังคงมีลกั ษณะทรงกลม ซึง่ ตอมาพัฒนาขึน้ เปนดวงอาทิตย การยุบตัวรวมกันทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง เปนเหตุ
ใหระนาบการหมุนเสียสมดุลเกิดการยุบตัวรวมกันเฉพาะตําแหนง (local contraction) กลายเปนมวลแกสทรงกลมยอยๆ ซึง่ พัฒนาขึน้
เปนดาวเคราะหและดาวบริวาร

มุมมองดานขาง

ระบบสุรยิ ะประกอบดวยดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง ดาวเคราะหทงั้ 8 ดวง ไดแก ดาวพุธ (Mercury) ดาวศุกร (Venus) โลก (Earth) ดาวอังคาร (Mars)
ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) ดาวเสาร (Saturn) ดาวมฤตยู (Uranus) และดาวเกตุ (Neptune) รวมไปถึงดาวหาง (comets) ดาวเคราะหแคระ (dwarf planets)
กลุม ดาวเคราะหนอ ย (asteroids) และสะเก็ดดาว (meteoroids)

มุมมองดานขาง

มุมมองดานขาง

ตนกำเนิดดวงอาทิตย (Protosun)

มุมมองดานบน ตนกำเนิดดาวเคราะห (Protoplanets)
ภาพขยาย
การยุบตัวรวมกัน
เฉพาะตำแหนง

มุมมองดานขาง

ตนกำเนิดดวงอาทิ
ย (Protosun) ดของระบบสุรยิ ะ
ภาพจําตลองแสดงการเกิ

มุมมองดานบน ตนกำเนิดดาวเคราะห (Protoplanets)
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solar thermal heat system ระบบทําความรอนจากแสงอาทิตย

ระบบเปลีย่ นพลังงานแสงอาทิตยในชวงรังสีคลืน่ สัน้ (short wave radiation) ใหเปนพลังงานความรอนผานตัวเก็บรังสีอาทิตย
(solar collector) โดยอาศัยหลักการเบือ้ งตนของแสง ซึง่ เมือ่ ตกกระทบวัตถุใดๆ จะเกิดปรากฏการณเชิงแสง 4 รูปแบบ ไดแก
การดูดกลืนแสง (absorption) การเปลงแสง (emission) การสะทอนแสง (reflection) และการสองผาน (transmission) โดยวัสดุ
ตางชนิดกันจะมีสมบัติเชิงแสงตางกัน การเลือกวัสดุที่มีสมบัติเชิงแสงที่เหมาะสมมาสรางเปนระบบทําความรอน ทําใหใช
ประโยชนไดในหลากหลายลักษณะ เชน การผลิตนํา้ รอน การสรางความอบอุน ในอาคารบานเรือนในเขตหนาว กระบวนการอบแหง
หรือการผลิตกระแสไฟฟา เปนตน การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยเพื่อทําความรอนเริ่มมีบันทึกเปนหลักฐาน
ครั้งแรกในป ค.ศ. 1774 โดยนักเคมีชาวฝรั่งเศสชื่อ อังตวน ลาวัวซิเย (Antoine Lavoisier) ผูประดิษฐเครื่องจักรที่ใช
รวมแสงอาทิตยเพื่อใหความรอนในการทดลองทางเคมี

เตาแสงอาทิตย (solar furnace) ประดิษฐขนึ้ โดย อังตวน ลาวัวซิเย
(Antoine Lavoisier) ชาวฝรัง่ เศสในป ค.ศ. 1774

solar thermal heat system in Thailand การใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยในประเทศไทย

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดทําการวิจัย
พัฒนาและทดสอบเครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เครื่องสกัดสารกําจัดศัตรูพืชพลังงาน
แสงอาทิตย เพื่อเผยแพรแกประชาชนและหนวยงานตางๆ ใหเกิดการใชอยางแพรหลาย กฟผ. และ พพ. ไดจัดโครงการ
สาธิตรวมทัง้ สนับสนุนเงินลงทุนบางสวนแกประชาชน ชุมชนและผูป ระกอบการทีส่ นใจเขารวมโครงการ ทําใหมกี ารใชเครือ่ งทํา
นํา้ รอนพลังงานแสงอาทิตยแลวในบางแหงของโรงงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา ฟารมปศุสตั ว อาคารธุรกิจ อาคารพักอาศัย
โรงเรือนอบแหงพลังงานแสงอาทิตยซงึ่ มักนําไปใชในการผลิตอาหารแหง เชน กลวยอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ทําใหผลิตภัณฑ
แหงที่ไดไมมีการปนเปอนจากการรบกวนของแมลง ฝุนละออง และการเปยกฝน เครื่องสกัดสารกําจัดศัตรูพืชมีการนําไปให
เกษตรกรไดทดลองใช เพื่อสกัดสารชีวภาพที่มีอยูในพืชสมุนไพร เชน ตะไครหอม สะเดา นําไปฉีดพนพืชผัก ผลไม ปองกัน
และกําจัดแมลงศัตรูพืช โดยไมตองใชสารเคมีที่ตองนําเขาจากตางประเทศ

เครือ่ งทํานํา้ รอนพลังงานแสงอาทิตยชนิดติดตัง้ บนหลังคา
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โรงเรือนอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

เครือ่ งสกัดสารกําจัดศัตรูพชื พลังงานแสงอาทิตย

solar thermal power plant โรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตย

โรงไฟฟาทีน่ าํ พลังงานความรอนทีไ่ ดจากแสงอาทิตยไปเปลีย่ นเปนพลังงานกลใชขบั กังหัน (ดู turbine) ของเครือ่ งกําเนิดไฟฟา
(ดู generator) เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟาซึง่ ทดแทนการผลิตไฟฟาจากการเผาไหมถา นหิน ปโตรเลียมหรือแกสธรรมชาติ ประกอบดวย
ตัวเก็บรังสีอาทิตยทาํ หนาทีด่ ดู กลืนและรวมแสงอาทิตย (concentrating solar power (CSP)) ไปทีจ่ ดุ รวมแสงเพือ่ ถายเทความรอน
ใหตวั กลาง (medium) จนมีอณุ หภูมสิ งู มาก โดยตัวกลางจะหมุนเวียนผานระบบนําความรอน เพือ่ ถายเทความรอนสูงนัน้ ไปยัง
ตัวกลางอื่น เชน ไอนํ้าหรือแกส เพื่อขับกังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟาตอไป มีกําลังการผลิตไฟฟาตั้งแต 10 กิโลวัตต (kW)
สําหรับใชในชุมชนขนาดเล็กจนถึง 100 เมกะวัตต (MW) เพือ่ เชือ่ มตอเขาระบบสายสง (grid-connected application) แนวคิด
สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตยในปจจุบันประกอบดวยระบบรางพาราโบลิก (ดู parabolic trough system)
ระบบหอคอยรวมแสง (ดู central receiver system) ระบบจานรับแสง/เครือ่ งจักรกลสเตอรลงิ (ดู dish/Stirling engine system)
ระบบบอรับแสง (ดู solar pond system) และปลองลมพลังแสงอาทิตย (ดู solar chimney)

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟาในโรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตยรว มกับแหลงพลังงานเสริม

steady-state characteristics ลักษณะเฉพาะสถานะคงตัว

ลักษณะเฉพาะของเซลลแสงอาทิตย (ดู solar cell, photovoltaic (PV) cell) ที่สภาวะสมดุลไมเปลี่ยนแปลงตามเวลา ไดแก
(1) ลักษณะเฉพาะกระแส-แรงดัน (I-V characteristics) วัดโดยการจายแรงดันไฟฟา (voltage; V) ใหกบั เซลลแสงอาทิตย
ภายใตแสงมาตรฐานที่ระดับความเขมตางกันและวัดคากระแสไฟฟาตอหนวยพื้นที่รับแสง (current density; I)
ที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณโฟโตวอลเทอิก (ดู photovoltaic effect) เมื่อนําคาแรงดันและกระแสมาสรางเปนกราฟ
ความสัมพันธกระแส-แรงดัน (I-V curve) จะสามารถคํานวณประสิทธิภาพการแปรรูปโดยรวม (overall conversion efficiency; η)
ไดจากพลังงานจากแสงที่จายใหกับเซลลเปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธของคาแรงดันไฟฟา
ที่สภาวะวงจรเปด (open-circuit voltage; Voc), คากระแสไฟฟาตอหนวยพื้นที่รับแสงที่สภาวะลัดวงจร (short-circuit
current density; Isc) และ คา fill factor (FF; อัตราสวนระหวางกําลังไฟฟาสูงสุด (maximum power; P MAX)
กับกําลังไฟฟาทางทฤษฎี (theoretical power; PT)) (2) ประสิทธิภาพเชิงควอนตัม (external quantum efficiency)
วัดโดยการฉายแสงความเขมตํา่ ทีม่ คี วามยาวคลืน่ ในชวง 0.4 -0.9 ไมโครเมตรลงบนเซลลแสงอาทิตยและวัดกระแสไฟฟาทีเ่ กิดขึน้
กระแสไฟฟา (I)
ISC
IMP

PT
PMAX

VMP VOC แรงดันไฟฟา (V)
กราฟความสัมพันธกระแส-แรงดัน (I-V curve) ของเซลลแสงอาทิตย (เสนสีแดง)
เสนสีเขียวแสดงคากําลังไฟฟาทางทฤษฎี (PT) คํานวณจากผลคูณของกระแส
ทีส่ ภาวะลัดวงจร (Isc) กับแรงดันไฟฟาทีส่ ภาวะวงจรเปด (Voc) เสนสีฟา แสดง
คากําลังไฟฟาสูงสุด (PMAX) ทีเ่ ซลลแสงอาทิตยผลิตไดจริง โดยอัตราสวนของ
PMAX ตอพลังงานจากแสงที่ฉายลงบนเซลลทดสอบ คือ คาประสิทธิภาพ
การแปรรูปโดยรวม (overall conversion efficiency; η)

กราฟแสดงประสิทธิภาพเชิงควอนตัม (external quantum efficiency) ของ
เซลลแสงอาทิตยในอุดมคติ (กราฟสีเ่ หลีย่ มเสนสีนาํ้ ตาล) และเซลลแสงอาทิตย
ทีใ่ ชงานจริง (เสนสีดาํ ) ซึง่ จะมีประสิทธิเชิงควอนตัมเปนศูนย ในชวงรังสี
อัลตราไวโอเล็ต (ultraviolet) เนื่องจากการตกกลับบริเวณหนาสัมผัส
(front surface recombination) กับชวงรังสีอนิ ฟราเรด (infrared) เนือ่ งจาก
แสงมีพลังงานไมมากพอทีจ่ ะกระตุน ใหอเิ ล็กตรอนหลุดจากโครงสรางผลึกได
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S-T

sun ดวงอาทิตย

ดาวฤกษทอี่ ยูใ กลโลกมากทีส่ ดุ ประมาณ 150 ลานกิโลเมตร และเปนศูนยกลางของระบบสุรยิ ะ (ดู solar system) ทีม่ โี ลกอยูด ว ย
เกิดจากกลุมโมเลกุลของแกสขนาดเล็กจํานวนมหาศาลที่ยุบรวมตัวกัน เนื่องจากแรงโนมถวงเมื่อประมาณหาพันลานปกอน
มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.39 x 109 เมตร หรือ 109 เทาของเสนผานศูนยกลางของโลกและมีมวลประมาณ 2 x 1030 กิโลกรัม
หรือ 330,000 เทาของมวลของโลก มวลของดวงอาทิตยประกอบดวยแกสไฮโดรเจนมากถึง 3 ใน 4 รองลงมา คือ
แกสฮีเลียมและธาตุอื่นๆ จํานวนเล็กนอยพลังงานของดวงอาทิตยเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียรแบบออน (nuclear fusion)
ซึ่งเกิดขึ้นภายในแกนกลางของดวงอาทิตย (solar core) โดยแกสไฮโดรเจนไดรับความรอนสูงจนเกิดปฏิกิริยารวมตัวกันเปน
แกสฮีเลียม และปลดปลอยพลังงานเทียบเทามวลประมาณ 4 x 1016 กิโลกรัม พลังงานนีถ้ า ยเทออกมาทีผ่ วิ นอกของดวงอาทิตย
ชั้นโฟโตสเฟยร (ดู photosphere) ในรูปการแผรังสีความรอน (radiative zone) และการพาความรอน (convective zone)
จากนั้นจึงถายเทสูอวกาศมาถึงโลกของเราในรูปการแผรังสีความรอนดวยความเขมประมาณ 1,353 วัตตตอตารางเมตร
วัดที่บรรยากาศชั้นนอกสุดของโลก (ดู solar constant)

ดวงอาทิตย ดาวฤกษทเี่ ปนศูนยกลางของระบบสุรยิ ะและเปนแหลงพลังงานทีส่ าํ คัญของโลก

thin-film solar cell เซลลแสงอาทิตยฟลมบาง

เซลลแสงอาทิตยทปี่ ระกอบขึน้ โดยการปลูกฟลม บางของซิลคิ อนอสัณฐาน (amorphous silicon) ความหนาระดับไมโครเมตร
ทีเ่ จือ (dope) ดวยธาตุฟอสฟอรัส (P) และโบรอน (B) เกิดเปนสารกึง่ ตัวนํา (ดู semiconductor) ชนิดเอ็น (n-type semiconductor)
และชนิดพี (p-type semiconductor) ตามลําดับ ลงบนแผนรองรับทําจากโลหะ กระจก หรือพอลิเมอรนํ้าหนักเบา
และบิดงอได ทําใหตน ทุนการผลิตตํา่ ลง และใชงานไดหลากหลายกวาเซลลแสงอาทิตยซลิ คิ อน เชน ผลิตเปนเซลลแสงอาทิตย
บนแผ น โค ง งอหรื อ ประกอบเขากับโครงสรางของอาคารบานเรือน เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถใช ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า
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ชนิดเอ็น (n-type semiconductor) เชน สังกะสีออกไซด (ZnO) มาปลูกซอนทับลงไปบนชัน้ ของสารกึง่ ตัวนําชนิดพี (p-type
semiconductor) เชน โลหะผสมของแคดเมียมเทเลอไรด (CdTe) หรือทองแดง-อินเดียม-แกลเลียม-เซเลไนด (CIGS)
เปนตน โดยมีชั้นของแคดเมียมซัลไฟด (CdS) คั่นอยูระหวางกลางชั้นของโลหะผสมทําหนาที่เปนตัวดูดกลืนพลังงานจากแสง
อาทิตย (absorber) และเหนี่ยวนําใหเกิดการถายเทของอิเล็กตรอน เกิดเปนกระแสไฟฟาขึ้นได เซลลแสงอาทิตยฟลมบางนับ
เปนเซลลแสงอาทิตยรุนที่สอง (second generation)

แสงอาทิตย

ชั้นซิลิคอน
อสัณฐาน

เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลม บาง
ฟลมปองกันผิวสัมผัส
กริดอิเล็กโทรด
ฟลมออกไซดนำไฟฟา (TCO)
ชั้นสารกึ่งตัวนำชนิดพี
ชั้นสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์
ชั้นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น
ขั้วไฟฟารวม
ซับสเตรตพอลิเมอร
ฟลมปองกันผิวสัมผัส

ฟลมสังกะสีออกไซด ความหนา ~250 นาโนเมตร
ฟลมแคดเมียมซัลไฟด ความหนา ~70 นาโนเมตร
ฟลม CIGS ความหนา 1-2.5 ไมโครเมตร
ฟลม CIGS ความหนา 0.5-1 ไมโครเมตร
ซับสเตรตพอลิเมอร กระจก หรือแผนโลหะบาง

โครงสรางของเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลม บางของธาตุซลิ คิ อนอสัณฐานและโลหะผสม CIGS

transient characteristics ลักษณะเฉพาะชั่วครู

ลักษณะเฉพาะของเซลลแสงอาทิตย (ดู solar cell, photovoltaic cell) ที่วัดภายในเวลาสั้นระดับนาโนวินาที (nanosecond)
หลังจากเริม่ ฉายแสงลงบนเซลลทดสอบ เปนลักษณะเฉพาะทีแ่ สดงพฤติกรรมของอิเล็กตรอนกอนเขาสูส ภาวะสมดุล เชน เวลาที่
อิเล็กตรอนคงสภาพอยูใ นแถบนําไฟฟา (conduction band) กอนการตกกลับ (recombination life time) วัดไดโดยกระตุน
เซลลทดสอบดวยแสงในลักษณะพัลส (pulse) ที่ความเขมตางๆ กัน และวัดคาแรงดันไฟฟาที่สภาวะวงจรเปด (open-circuit
voltage; Voc) เมื่อลดความเขมของแสงลงคาแรงดัน Voc ที่วัดไดจะลดลงแบบลอการิทึม (logarithmic decay) สามารถ
นํามาสรางเปนกราฟความสัมพันธระหวางเวลาที่อิเล็กตรอนคงสภาพอยูในแถบนําไฟฟากอนการตกกลับและแรงดันไฟฟาที่
สภาวะเปดวงจร เพื่อแสดงลักษณะเฉพาะชั่วครูของเซลลแสงอาทิตยได
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พลังงานแสงอาทิตย
T

tubular collector ตัวเก็บรังสีแบบทอ

ตัวเก็บรังสีอาทิตยทมี่ ลี กั ษณะเปนทอสุญญากาศประกอบดวย หลอดแกวชัน้ นอก ชนิดโดรเนีย (Dornier type หรือ heat pipe
evacuated tube) และทอชั้นในทําจากโลหะทองแดงหรืออลูมิเนียม ติดอยูกับครีบ (fin) ซึ่งเคลือบดวยสารพิเศษที่มี
คุณสมบัติเลือกรังสี (selective coating) ทําหนาที่เปนตัวดูดกลืน (absorber) โดยมีตัวกลาง (medium) เปนของเหลว
เชน นํ้า ไหลเวียนอยูภายในทอชั้นใน ชองวางระหวางหลอดแกวชั้นนอกกับทอโลหะชั้นในเปนสุญญากาศ เพื่อลดการ
สูญเสียพลังงานจากการนําและการพาความรอน (conductive และ convective heat losses) ทําใหประสิทธิภาพ
การแปรรูปพลังงานสูงกวาตัวเก็บรังสีแบบแผนเรียบ ตัวเก็บรังสีแบบทออีกรูปแบบหนึ่งประกอบดวยหลอดแกวสองชั้น
ชนิดเดวาร (Dewar type หรือ all glass evacuated tube) ชั้นนอกเปนหลอดแกวใส ผิวหลอดแกวชั้นในเคลือบ
ดวยสารพิเศษทีม่ คี ณุ สมบัตเิ ลือกรังสี ทําหนาทีเ่ ปนตัวดูดกลืน ชองวางระหวางหลอดแกวทัง้ สองชัน้ เปนสุญญากาศเชนเดียวกับ
ชนิดโดรเนีย ตัวเก็บรังสีแบบทอสามารถผลิตความรอนเพื่อใชประโยชนในชวงอุณหภูมิ 90-200 องศาเซลเซียส

ตัวเก็บรังสีแบบทอในระบบทําความรอนจากพลังแสงอาทิตย

ปลายทอชั้นใน
รอยตอโลหะ-แกว
เชื่อมดวยการกดรอน

ทอชั้นใน

สารพิเศษที่มีคุณสมบัติเลือกรังสี
ทอชั้นนอก
ทอชั้นใน

สารพิเศษที่มีคุณสมบัติเลือกรังสี
ทอชั้นนอก

สวนประกอบของตัวเก็บรังสีแบบทอชนิดโดรเนีย (Dornier type) และชนิดเดวาร (Dewar type)
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โมเลกุลเล็ก แตบทบาทไมเล็กตาม

การเผาไหมมีประสิทธิภาพสูงกวาเชื้อเพลิงปโตรเลียม ไดนํ้า
แตไมปลดปลอยแกสคารบอนไดออกไซด จึงลดรอยเทา
คารบอน และยังผลิตจากนํ้าไดอีก จึงเปนพลังงานหมุนเวียน
เต็มรอย ผลิตจากวัตถุตั้งตนอื่นๆ ไดดวย ใชปฏิกิริยา
และเครื่องปฏิกรณหลายชนิด หลายขนาด อาจผลิตดวย
วิธีทางชีวภาพผานการสังเคราะหแสง การหมัก วิธีทาง
ความรอนทางเคมีดว ยตัวเรงปฏิกริ ยิ า จากการผลิตมาถึงการ
เก็บไฮโดรเจนทีม่ งี านวิจยั และพัฒนามาก เลือกใชวธิ ที างเคมี
หรื อ อั ด เพิ่ ม ความดั น หรื อ ทํ า ให เ ป น ของเหลวหรื อ เป น
เกล็ดนํ้าแข็งคลายเครื่องดื่มปนแบบสมูธที่ส อุปกรณสําคัญ
ที่ เ ปลี่ ย นพลั ง งานเคมี ข องไฮโดรเจนเป น พลั ง งานไฟฟ า
คือ เซลลเชื้อเพลิงที่ใชวิธีทางเคมีไฟฟา มีตั้งแตขนาดเล็ก
เทาโทรศัพทมอื ถือ ไปจนถึงขนาดใหญตงั้ อยูก บั ที่ มีศกั ยภาพ
สู ง มากในการทดแทนนํ้ า มั น และแก ส เชื้ อ เพลิ ง สํ า หรั บ
ยานพาหนะ โอกาสที่ใชรถยนตพลังไฮโดรเจนอยูไมไกลแลว

SOLAR
ENERGY

HYDROGEN

พลังงานแสงอาทิตย

ไฮโดรเจน

BIOMASS
AND BIOENERGY

BIOFUELS

ชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพ

ไฮโดรเจน
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ไฮโดรเจน
A-B

alkaline fuel cell (AFC) เซลลเชื้อเพลิงแบบแอลคาไลน

เซลลเชือ้ เพลิง (ดู fuel cell) ชนิดแรก โดยมีการสาธิตการใชงานครัง้ แรกเมือ่ ป ค.ศ. 1902 มีสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
(KOH) ทําหนาทีเ่ ปนอิเล็กโทรไลต (ดู electrolyte) แกสไฮโดรเจนเปนเชือ้ เพลิง และแกสออกซิเจนหรืออากาศเปนตัวออกซิไดส
ตัวเรงปฏิกริ ยิ าทีข่ วั้ แอโนด ไดแก แพลทินมั หรือนิกเกิล ตัวเรงปฏิกริ ยิ าทีข่ วั้ แคโทด ไดแก คารบอน อุณหภูมกิ ารทํางาน 50-250
องศาเซลเซียส และความดัน 1-3 บรรยากาศ ไดนาํ้ (ดู water) และความรอนเปนผลผลิตพลอยได ตามปฏิกริ ยิ าเคมีไฟฟาดังนี้
ขั้วแคโทด
ขั้วแอโนด
ปฏิกิริยารวม

O2(g) + 2H2O (l) + 4e4OH-(aq)
4H2O(l) + 4eH2(g) + 4OH-(aq)
2H2(g) + O2(g)
2H2O(l)

กําลังการผลิตกระแสไฟฟาระหวาง 10-100 กิโลวัตต ประสิทธิภาพเชิงกระแสไฟฟารอยละ 60 ขอดี ไดแก ชวงเวลาอุนเครื่อง
(start-up time) สั้น ประสิทธิภาพสูงและราคาถูก ขอเสีย คือ ตัวเรงปฏิกิริยาเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วเมื่อแกสเชื้อเพลิงและ
ตัวออกซิไดสปนเปอนดวยคารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) เหมาะสําหรับการประยุกตทางทหารและทางอวกาศ มี
การผลิตเชิงพาณิชยและการศึกษาวิจัยเซลลเชื้อเพลิงแบบแอลคาไลน

เสนทางการไหล
ของอิเล็กตรอน

เครื่องดึงกระแสไฟฟา

ออกซิเจน

ไฮโดรเจน
ไฮดรอกซิล
ไอออน

น้ำ
แอโนด

อิเล็กโทรไลต

เซลลเชื้อเพลิงแบบแอลคาไลน
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แคโทด

biohydrogen production การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ

การผลิตแกสไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงดวยกระบวนการทางชีวภาพผานสิ่งมีชีวิตจําพวกจุลินทรีย
(microorganism) สารตัง้ ตนหลักของกระบวนการ ไดแก นํา้ (ดู water) ของเสียอินทรีย (organic waste)
หรือชีวมวล (ดู biomass) จุลนิ ทรียท มี่ กี ารใชงานในกระบวนการ ไดแก สาหราย (algae) แบคทีเรีย (bacteria)
หรืออารเคีย (archaea) โดยอาจตองใชเอนไซม (enzyme) หรือสารประกอบจําพวกโปรตีนชวยเรงปฏิกริ ยิ า
จําแนกการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพได 2 แบบ ไดแก การจําแนกตามการใชแสงภายในกระบวนการ
คือ กลุมที่ใชและไมใชแสงภายในกระบวนการ และการจําแนกตามลักษณะของกระบวนการ การผลิต
ไฮโดรเจนทางตรงและทางออม ปจจุบันยังไมมีเทคโนโลยีหลักที่ใชผลิตไฮโดรเจนชีวภาพเชิงพาณิชย
เนื่องจากขอจํากัดดานความรูความเขาใจ และประสิทธิภาพของกระบวนการตํ่า

การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ
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ไฮโดรเจน
B-C

biological fuel cell, microbial fuel cell
เซลลเชื้อเพลิงชีวภาพ, เซลลเชื้อเพลิงจุลชีพ

อุปกรณเปลี่ยนพลังงานเคมีเปนพลังงานไฟฟาดวยปฏิกิริยา
เคมี ไ ฟฟ า ตามวิ ถี ชี ว เคมี (biochemical pathway)
โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพ (biocatalyst) แทนตัวเรง
ปฏิกริ ยิ าโลหะ มีเมมเบรนทีย่ อมใหประจุบวกผาน (cationic
membrane) กั้นระหวางแอโนดและแคโทด หลักการ
ทํางาน คือ ที่ขั้วแอโนดตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพจะ
ย อ ยสลายเชื้ อ เพลิ ง หรื อ ซั บ สเตรตอิ น ทรี ย  (organic
substrate) เปนไฮโดรเจนไอออนและอิเล็กตรอนซึง่ จะถายโอน
ไปยังขั้วแคโทดผานวงจรกระแสไฟฟาภายนอก (external
electrical circuit) สวนไฮโดรเจนไอออนจะเคลื่อนที่ผาน
เมมเบรน และทําปฏิกิริยารีดักชัน (reduction reaction)
กับแกสออกซิเจนที่ขั้วแคโทดไดผลผลิตเปนกระแสไฟฟา
และนํ้า (ดู water) ตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพที่นิยมใช
มี 2 ชนิด คือ เอนไซม (enzyme) และเซลลจุลินทรีย
(microbial cell) จํ า แนกเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพเป น
2 ประเภทหลัก คือ เซลลเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีตัวกลาง
(mediator biological fuel cells) และเซลลเชื้อเพลิง
ชีวภาพทีไ่ มมตี วั กลาง (mediator-less biological fuel cells)
การถายโอนอิเล็กตรอนจากจุลชีพไปทีข่ วั้ ไฟฟาเปนขัน้ ตอนที่
กําหนดประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิง (ดู fuel cell
efficiency) ชีวภาพ การใชตัวกลางทําใหการถายโอน
อิเล็กตรอนจากจุลชีพไปที่ขั้วไฟฟาเกิดขึน้ ไดดี ตัวกลางทีใ่ ช
เชน ไทโอนีนแอซีเทต (thionine acetate) เมทิลไวโอโลเจน
(methyl viologen) เมทิลบลู (methyl blue) กรดฮิวมิก
(humic acid) หรือนิวทรอลเรด (neutral red) ชนิดที่มี
ตั ว กลางมี ข  อ เสี ย คื อ ราคาแพงและมี ค วามเป น พิ ษ
สําหรับเซลลเชื้อเพลิงชีวภาพที่ไมมีตัวกลางใชแบคทีเรียที่
สามารถถายโอนอิเล็กตรอนไดและมีเอนไซมที่สามารถ
ออกซิไดสซับสเตรตอินทรียได แบคทีเรียที่ไดรับความสนใจ
และศึกษาวิจัยอยู เชน Shewanella putrefaciens,
Aeromonas hydrophila เปนตน
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เซลลเชื้อเพลิงชีวภาพ

Butler-Volmer equation สมการบัทเลอร-โวลเมอร

สมการแสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนกระแสไฟฟา
( j ) และศักยไฟฟาสวนเกิน (η) (ดู overpotential) ทีเ่ กิดขึน้ จาก
ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน-รีดกั ชัน (oxidation-reduction reaction)
บนขั้วไฟฟาเดียวกันสําหรับปฏิกิริยา Ox + neRd
เมื่อ Ox และ Rd คือ สารตั้งตนที่ถูกออกซิไดสและถูกรีดิวซ
สามารถเขียนสมการไดเปน

เมื่อ j0 คือ ความหนาแนนกระแสไฟฟาแลกเปลี่ยน
n คือ จํานวนอิเล็กตรอนถายโอนในระบบ
α คือ สัมประสิทธิ์การถายโอนประจุสําหรับปฏิกิริยา
รีดกั ชัน (reduction reaction)
F คือ คาคงตัวฟาราเดย (96,485 คูลอมบตอ กรัมสมมูล)
R คือคาคงที่ของแกส และ T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ

catalytic decomposition การสลายตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยา

การสลายตัวของสารตั้งตนที่ใหผลผลิตอยางนอย 2 ชนิดผานปฏิกิริยาเคมีดวยตัวเรงปฏิกิริยาชวยใหอุณหภูมิการแตกตัว
(dissociation temperature) ตํา่ ลง สําหรับการสลายตัวของนํา้ (ดู water) ดวยตัวเรงปฏิกริ ยิ าไดโมเลกุลของสารหลายชนิดผาน
ปฏิกริ ยิ าเคมีทางออม (indirect chemical reaction) เกิดทีอ่ ณุ หภูมติ าํ่ กวา 1,000 เคลวิน จึงเปนการลดขอจํากัดของกระบวนการ
การสลายตัวดวยความรอน ตัวเรงปฏิกริ ยิ าทีม่ กี ารใชงานกันมาก คือ สารประกอบของธาตุหมูแ ฮโลเจน (halogen) เชน เฟอรรสั
คลอไรด (ferrous chloride, FeCl2) แคลเซียมโบรไมด (calcium bromide, CaBr2) และแมกนีเซียมไอโอไดด
(magnesium iodide, MgI2) ขอจํากัดหลักของปฏิกิริยาการสลายตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาในการประยุกตใชเชิงอุตสาหกรรม
หรือเชิงพาณิชย คือ คาใชจายในการผลิตสูงและประสิทธิภาพของกระบวนการตํ่า
2FeCl2(s,l) + 4H2O(g)
Fe3O4(s) + 6HCl(g) + H2(g)
Fe3O4(s) + 8HCl(g)
FeCl2(s,l) + 2FeCl3(g) + 4H2O(g)
2FeCl3(g)
FeCl2(s,l) + Cl2(g)
Cl2(g) + H2O(g)
2HCl(g) + 1/2O2(g)
2HCl(g)
H2(g) + Cl2(g)
กระบวนการแตกตัวของนํ้าดวยตัวเรงปฏิกิริยาเฟอรรัสคลอไรด
CaBr2(s) + H2O(g)
CaO(s) + 2HBr(g)
3FeBr2(s) + 4H2O(g)
Fe3O 4(s) + 6HBr(g) + H2(g)
CaO(s) + Br2(g)
CaBr2(s) + 1/2O2(g)
Fe3O4(s) + 8HBr(g)
3FeBr2(s) + 4H2O(g) + Br2(g)
กระบวนการแตกตัวของนํ้าดวยตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมโบรไมด
2Hl(g)
H2(g) + I2(g)
3Mg(OH)2 Mgl2(s)
4MgO(s) + 2Hl(g) + 2H2O(g)
MgO(s) + I2(s) + (MgI2 - I2(a))(aq)
(MgI2 - I2(b))(aq) + (side product)(s)
(MgI2 - I2(b))(aq) + MgO(s)
3Mg(OH)2 MgI2(s) + I2(g) + H2O(g)
(side product)(s) + (MgI2 - I2(c))(aq)
Mg(IO3)2(s) + (MgI2(s) - I2(a))(aq)
Mg(IO3) 2(s)
MgO(s) + I2(g) + 5/2O2(g)
(MgI2 - I2(a))(aq) : diluted against H2O, smaller excess I2
(MgI2 - I2(b))(aq) : concentrated against H2O
(MgI2 - I2(c))(aq) : diluted against H2O, larger excess I2
กระบวนการแตกตัวของนํ้าดวยตัวเรงปฏิกิริยาแมกนีเซียมไอโอไดด
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ไฮโดรเจน
C

chemical hydrogen storage การเก็บไฮโดรเจนทางเคมี

เทคโนโลยีสําหรับเก็บไฮโดรเจนในรูปสารเคมีเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีใหไฮโดรเจนออกมาเปนผลผลิต ไดแก การเก็บในรูป
โลหะไฮไดรด (metal hydrides) และสารประกอบอืน่ เชน เดคะลิน โดยปฏิกิริยาดีไฮโดรจิเนชัน (C10H18 = C10H8 + 5H2)
แอมโมเนียโบเรนโดยปฏิกิริยาสลายดวยความรอน (NH3BH3 = NH2BH2 + H2 = NHBH + 2H2 = BN + 3H2) เปนตน
โลหะไฮไดรดมักมีองคประกอบเปนโลหะผสมเพื่อชวยลดพลังงานพันธะและปลดปลอยไฮโดรเจนไดงายขึ้น ตามทฤษฏี
โลหะผสมฐานลิเทียม โบรอน และอะลูมเิ นียมเก็บไฮโดรเจนไดสูงกวารอยละ 10 โดยนํ้าหนัก สามารถปลดปลอยไฮโดรเจน
ดวยปฏิกิริยาสลายดวยความรอนที่ผันกลับได และบางชนิดสามารถเกิดปฏิกิริยาสลายตัวดวยนํ้าที่อุณหภูมิตํ่า เชน โซเดียม
โบโรไฮไดรด (NaBH4 + 2H2O = NaBO2 + 4H2) และแมกนีเซียมไฮไดรด (MgH2 + 2H2O = Mg(OH)2 + 2H2) เปนตน

density: 5 g cm-3

volumetric H2 density (kg H2 m-3)
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สมบัติของการปลอยไฮโดรเจนของวัสดุที่ใชเก็บไฮโดรเจนทางเคมี

compressed hydrogen ไฮโดรเจนอัด

ไฮโดรเจนผานการอัดความดันสูง 350-700 บาร มักบรรจุในทอหรือถังเพื่อสะดวกตอการเก็บ การขนสงดวยรถพวงขนทอ
ไฮโดรเจนอัด (compressed hydrogen tube trailer) หรือการใชงานเปนแกสเชื้อเพลิงในพาหนะ ถังบรรจุไฮโดรเจน
ประกอบดวยวัสดุหลายชั้น ชั้นนอกเปนวัสดุเชิงประกอบฐานคารบอน หรือโลหะสําหรับทนแรงกระแทก ชั้นกลางเปน
วัสดุเชิงประกอบฐานคารบอนสําหรับโครงสรางที่แข็งแรงแตนํ้าหนักเบา ชั้นในเปนพอลิเมอรนํ้าหนักโมเลกุลสูงสําหรับกัน
การซึมผานของไฮโดรเจน มีอุปกรณรับรู (sensor) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในถังระหวางการเติม การอัดไฮโดรเจนใชพลังงาน
รอยละ 5-10 ของพลังงานไฮโดรเจนที่เก็บได

รถพวงขนทอไฮโดรเจนอัด
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ไฮโดรเจน
D-E

direct combustion การเผาไหมโดยตรง

ปฏิกริ ยิ าเคมีระหวางเชือ้ เพลิงกับตัวออกซิไดสใหพลังงานความรอน และผลผลิตทีเ่ ปนออกไซดของคารบอน และนํา้ (ดู water)
เชือ้ เพลิงปโตรเลียม ถานหิน และชีวมวล (ดู biomass) เปนกลุม เชือ้ เพลิงทีใ่ ชกนั เปนหลัก สวนแกสไฮโดรเจนเปนเชือ้ เพลิงทดแทน
ทีไ่ ดรบั ความสนใจ โดยใชกระบวนการเผาไหมโดยตรง หรือเผาไหมในเครือ่ งยนตเผาไหมภายใน (ดู internal combustion engine, ICE)
ที่นิยมแพรหลายในปจจุบัน คือ เครื่องยนตที่ใชวัฏจักรออตโต หรือวัฏจักรดีเซลในการผลิตกําลังงาน เปนเครื่องยนตที่ใช
ในรถยนตและรถบรรทุก การวิจยั และพัฒนาพบวาเครือ่ งยนตทใี่ ชแกสไฮโดรเจนใหกาํ ลังงานสูงกวาเครือ่ งยนตแกโซลีน หรือดีเซล
นอกจากนี้แกสไฮโดรเจนยังไมปลดปลอยแกสคารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) ออกสูบรรยากาศดวย

1. ถังไฮโดรเจนเหลว
2. ฝาปดถังไฮโดรเจนเหลว
3. หัวเชื่อมสำหรับเติมไฮโดรเจนเหลว
4. ทอแกสไปวาลวนิรภัย
5. หนวยเสริมที่มีเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
สำหรับไฮโดรเจนและระบบควบคุมถัง

6. เครื่องยนตสำหรับการเผาไหม (ไฮโดรเจน/แกโซลีน)
7. ทอรวมไอดีไฮโดรเจน
8. ระบบจัดการการเดือดของไฮโดรเจน
9. ถังแกโซลีน
10. วาลวควบคุมความดัน

BMW Hydrogen 7 ซึ่งใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิง ผลิตโดยบริษัท BMW ประเทศเยอรมันนี
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ทอปอนแกสไฮโดรเจน
ทอไอไฮโดรเจน
ทอเชื่อมวาลวนิรภัย
ทอปลอยไอไฮโดรเจน
ทอขาเขาอากาศ
วงจรหลอเย็นดวยน้ำ
ทอแกโซลีน

durability of fuel cell ความทนทานของเซลลเชื้อเพลิง

อายุใชงาน (lifetime) สูงสุดของระบบเซลลเชื้อเพลิง (ดู fuel cell) ที่มีการสูญเสียประสิทธิภาพนอยกวารอยละ 10
อุตสาหกรรมเซลลเชื้อเพลิงกําหนดมาตรฐานความทนทานอายุใชงาน (lifetime durability) ในรูปของชั่วโมงดําเนินการ
(operational hours) หรือชั่วโมงสํารอง (stand-by hours) ตามการประยุกตเซลลเชื้อเพลิง (ดู fuel cell application) ซึ่ง
ตองมีอัตราการเสื่อม (degradation rate) ไมเกิน 2-10 ไมโครโวลตตอชั่วโมง อายุใชงานของเซลลเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต
ประมาณ 3,000-5,000 ชัว่ โมง รถโดยสารประจําทางประมาณ 20,000 ชัว่ โมง และชนิดติดตัง้ อยูก บั ทีป่ ระมาณ 40,000 ชัว่ โมง
ความทนทานของเซลลเชื้อเพลิงขึ้นอยูกับความทนทานของสวนประกอบ (component) ของเซลลเชื้อเพลิง ไดแก
อิเล็กโทรไลต (ดู electrolyte) ตัวเรงปฏิกิริยา/ชั้นตัวเรงปฏิกิริยา ชั้นแพรแกส แผนชองทางการไหล และแหวนกันรั่ว
ชนิดการวิเคราะห
ความทนทานของเซลลเชื้อเพลิง
การทํางานเปนรอบแบบศักยไฟฟา/กระแสไฟฟา/กําลังไฟฟาคงตัว
การทดสอบที่สถานะคงตัว (steady state) และภาวะชั่วครู (transient)
ลักษณะเฉพาะของเมมเบรน ตัวเรงปฏิกิริยา ชั้นแพรแกส
การวิเคราะหโครงสราง
การวิเคราะหสัณฐานวิทยา
การวิเคราะหธาตุ
การกระจายตัวของขนาดอนุภาค
พื้นที่ผิวเชิงเคมีไฟฟา
อันตรกิริยาของพันธะคารบอนและการเสื่อมของพอลิเมอร

เทคนิค
Voltage-current measurements,
cell impedance
Polarization curve, cell impedance
XRD
SEM
XRF, ICP-MS
TEM
BET, cyclic voltammetry, impedance
Neutron scattering

เทคนิคการวิเคราะหเซลลเชื้อเพลิง

electrocatalyst ตัวเรงปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟา

โลหะทีส่ ามารถลดคาพลังงานกอกัมมันตของการเกิดปฏิกริ ยิ ารีดกั ชัน (reduction reaction) หรือออกซิเดชัน (oxidation reaction)
ในกระบวนการเคมีไฟฟาโดยไมเขารวมเกิดปฏิกิริยา อยูบริเวณผิวหนาของขั้วไฟฟา อาจเปนผงโลหะเคลือบบนขั้วไฟฟา
หรือใชเปนขั้วไฟฟา ตัวเรงปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟาแตละชนิดเหมาะสําหรับปฏิกิริยาเคมีไฟฟาแตกตางกัน เซลลเชื้อเพลิง
พีอีเอ็ม (ดู proton exchange membrane fuel cell (PEMFC)) ใชแพลทินัมหรือโลหะผสมแพลทินัมบนผงคารบอน
เปนตัวเรงปฏิกิริยา การเตรียมทําไดหลายวิธี เชน การทําใหเอิบชุม (impregnation) การรีดวิ ซดว ยสารเคมี และการรีดวิ ซดว ย
กระแสไฟฟา เปนตน
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ไฮโดรเจน
E

electrode ขั้วไฟฟา, อิเล็กโทรด

วัสดุทสี่ ามารถนํากระแสไฟฟาไดดี ในเซลลเคมีไฟฟามีขวั้ แคโทดและขัว้ แอโนดสัมผัสหรือจุม ในอิเล็กโทรไลต (ดู electrolyte) ที่
ขัว้ แคโทดเกิดปฏิกริ ยิ ารีดกั ชัน (reduction reaction) ทีข่ วั้ แอโนดเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน (oxidation reaction) ขัว้ แอโนดควร
เปนขั้วที่มีความเสถียรสูงเนื่องจากสามารถเกิดการกัดกรอนจากปฏิกิริยาออกซิเดชันได สวนใหญจึงใชวัสดุที่ทนการกัดกรอน
เชน แพลทินัม แกรไฟต เปนตน

electrodialysis การแยกกรองดวยไฟฟา

การแยกไอออนโดยเฉพาะไอออนของสารละลายเกลือผานเมมเบรนแลกเปลีย่ นไอออนไดความเขมขนของไอออนบวกและลบ
ที่สูงขึ้นในแตละชองเซลลเคมีไฟฟาโดยอาศัยความตางศักยหรือกระแสไฟฟาที่ใหกับระบบ สารละลายความเขมขนตํ่า
จะเขาสูเซลลเคมีไฟฟาที่มีเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนลบและบวกคั่นอยูระหวางขั้วไฟฟา ไอออนลบจะเคลื่อนที่ไปยัง
ขัว้ แอโนดผานเมมเบรนแลกเปลีย่ นไอออนลบ จากนัน้ จะถูกกัน้ ดวยเมมเบรนแลกเปลีย่ นไอออนบวก สวนไอออนบวกจะเคลือ่ นที่
ไปยังขัว้ แคโทดผานเมมเบรนแลกเปลีย่ นไอออนบวกและถูกกัน้ ดวยเมมเบรนแลกเปลีย่ นไอออนลบ ทําใหเกิดการกรองแยกเปน
สวนที่มีความเขมขนสูงของไอออนลบและบวกคนละชองของเซลลที่กั้นดวยเมมเบรน การกรองแยกนี้นิยมใชกันใน
รูปของเซลลที่ตอเปนแบบอนุกรมหลายเซลลโดยคั่นดวยเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนลบและบวกสลับกันไป ผลพลอยไดของ
กระบวนการนี้ คือ เกิดแกสไฮโดรเจนที่ขั้วแคโทด และแกสออกซิเจนที่ขั้วแอโนดโดยมีกลไกเดียวกับการแยกนํ้าดวยไฟฟา

2e- + 2H2OH2 + 2OH

C-stream
(Concentrate)

+

-

D-stream
(Product)

+
Na+

2eH2
2OH-

Na+
CISO42-

SO422Na+

CI-

Na+

CI-

CINa+

2Na+

D-stream Feed

การเคลื่อนที่ของไอออนและเซลลเคมีไฟฟาในกระบวนการแยกกรองดวยไฟฟา
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2e12 O
2
2H+

SO42-

CI-

Na+
C-stream Feed

H2O 2H++
1 2 O + 2e2

2Na+

CI-

E-stream

-

+

E-stream

Anode (+)

Cathode (-)

Na+

-

electrolysis การแยกสลายดวยไฟฟา

การใหไฟฟากระแสตรงทีข่ วั้ ไฟฟาของเซลลเคมีไฟฟาเพือ่ ใหไอออนในสารละลายอิเล็กโทรไลต (ดู electrolyte) เคลือ่ นทีไ่ ปเกิด
ปฏิกริ ยิ าทีข่ วั้ ไฟฟา ปฏิกริ ยิ าเคมีเกิดเปนปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน (oxidation reaction) หรือ รีดกั ชัน (reduction reaction) ในทิศทาง
ทีไ่ มสามารถเกิดเองไดถา ไมใหกระแสไฟฟา โดยกระแสไฟฟาทีใ่ หจะตองใหมากกวาคาโวลตมาตรฐานทีป่ ฏิกริ ยิ าจะเกิดขึน้ เชน
การแยกสลายนํ้าดวยไฟฟาจะตองใชคาโวลตที่สูงกวา 1.229 โวลต ในการผลิตแกสไฮโดรเจนโดยการแยกสลายนํ้าดวยไฟฟา
ที่ขั้วแคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชัน (reduction reaction) ของโปรตอน (ไฮโดรเจนไอออน) ในภาวะกรด (2H+ + 2e- H2)
สวนในภาวะเบสจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันของนํ้า (2H2O + 2eH2 + 2OH-) ที่ขั้วแอโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได
แกสออกซิเจน (H2O
1/2O2 + 2H+ + 2e-) ขอดีของการผลิตแกสไฮโดรเจนจากวิธีนี้จะมีความบริสุทธิ์สูง ขอเสีย คือ
คาใชจายดานกระแสไฟฟาสูง

ELECTROLYSIS

Oxygen (gas)

O2
OH

-

e-

e-

+

CI-

NO3SO42-

e-

CO32-

Hydroxide Ion

H2O H+ H+

H+

Hydrogen (Ion)

ACIDIC

Diaphragm

H+

Hydrogen (gas)

Fe+
2
Na+
Ca2+
eH+ e2+
Mg
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eK+
Hydrogen Ion
OH
OH OHH2O
OH-

H

-

H

Hydroxide (Ion)

การเคลื่อนที่ของไอออน และการเกิดปฏิกิริยาในการแยกสลายนํ้าดวยไฟฟา

ALKALINE

electrolyte อิเล็กโทรไลต

สารทีอ่ ยูร ะหวางขัว้ แคโทดและแอโนดในเซลลเคมีไฟฟา มีสมบัตยิ อมใหไอออนเคลือ่ นทีผ่ า น มีคา การนําไอออนสูงแตไมยอมให
อิเล็กตรอนผาน มีทงั้ ลักษณะทีเ่ ปนของเหลวหรือของแข็ง ขึน้ อยูก บั การนําไปใชงาน ทําหนาทีเ่ ปนตัวนําไอออนทีม่ อี ยูใ นอิเล็กโทรไลต
หรือทีเ่ กิดจากปฏิกริ ยิ าทีข่ วั้ ไฟฟาหนึง่ ไปยังอีกขัว้ ไฟฟาหนึง่ ของเซลลเพือ่ ทําปฏิกริ ยิ า สมบัตกิ ารนําไอออนของอิเล็กโทรไลตมผี ล
ตออัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าทีข่ วั้ ไฟฟา อิเล็กโทรไลตทเี่ ปนของเหลวมีทงั้ ในภาวะทีเ่ ปนกรดและเบส ขอเสียของอิเล็กโทรไลตเหลว คือ
รัว่ ซึมไดงา ย เซลลบางชนิดใชอเิ ล็กโทรไลตทเี่ ปนของแข็ง เชน แบบเจล แบบพอลิเมอร และแบบเซรามิก เปนตน ขอดี คือ ไมรวั่ ซึม
มีสมบัติเลือกนําไอออนที่ตองการไดดีและมีสมบัติเชิงกลที่เหมาะสม
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Faraday’s law of electrolysis กฎของฟาราเดยของการแยกสลายดวยไฟฟา

กฎทีอ่ ธิบายความสัมพันธระหวางปริมาณกระแสไฟฟาทีผ่ า นระบบกับปริมาณสารทีเ่ ปลีย่ นแปลงบนขัว้ ไฟฟาจากปฏิกริ ยิ าเคมีไฟฟา
กฎของฟาราเดยมี 2 ขอ คือ
กฎขอที่ 1
กฎขอที่ 2

การเปลี่ ย นแปลงมวลของสารบนขั้ ว ไฟฟ า (electrode) เป น สั ด ส ว นโดยตรงกั บ ปริ ม าณประจุ
ของกระแสไฟฟา (Q) ที่ผานระบบ
สําหรับระบบที่มีไฟฟากระแสตรงในปริมาณเทากัน มวลของสารที่เปลี่ยนแปลงบนขั้วไฟฟาจะเปน
สัดสวนโดยตรงกับนํ้าหนักสมมูล (equivalent weight) ของสารเหลานั้น แสดงดังสมการ

sM w it
nF
เมือ่ m คือ มวลของสารบนขัว้ ไฟฟา s คือ สัมประสิทธิม์ วลสารสัมพันธของชนิดสารเคมี Mw คือ นํา้ หนักอะตอมหรือนํา้ หนักโมเลกุล
i คือ กระแสไฟฟา t คือ เวลาที่ใช n คือ จํานวนอิเล็กตรอนที่ถายโอนในระบบและ F คือ คาคงตัวฟาราเดย (96,485 คูลอมบ
ตอกรัมสมมูล)
m=

fermentation hydrogen production การผลิตไฮโดรเจนดวยการหมัก

กระบวนการทางชีวเคมีที่สารอินทรียยอยสลายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยอาศัยเอนไซมที่ผลิตจากจุลินทรีย
เพื่อผลิตไฮโดรเจน จําแนกเปน 2 แบบ ไดแก การหมักแบบไมใชแสงและการหมักแบบใชแสง การหมักแบบไมใชแสง
พบในแบคทีเรียที่ไมใชอากาศรวมกับเอนไซมไฮโดรจีเนส (hydrogenase) ที่เปลี่ยนสารตั้งตนจําพวกคารโบไฮเดรต
เชน ของเสียอินทรีย (organic waste) หรือ ชีวมวล (ดู biomass) ใหเปนแกสไฮโดรเจน และผลผลิตสารอินทรียข า งเคียงอืน่ เชน
กรดแอซีตกิ (acetic acid, C2H4O2) กรดบิวทีรกิ (butyric acid, C4H8O2) และคารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide, CO2)
สวนการหมักแบบใชแสงพบในแบคทีเรียทีไ่ มใชอากาศแตสามารถสังเคราะหดว ยแสงไดผา นเอนไซมไนโตรจีเนส (nitrogenase)
จากสารประกอบอินทรียจําพวกชีวมวล (ดู biomass) ไดแกสไฮโดรเจนและพลังงาน ขอจํากัดหลักของการผลิตไฮโดรเจน
โดยการหมักในการใชงานเชิงอุตสาหกรรม ไดแก การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ
2CH3COOH + 2CO2 + 4H2
C6H12O6 + 2H2O
C6H12O6
CH3CH2CH2 COOH + 2CO2 + 2H2
ชีวมวล

วัตถุดิบทาง
การเกษตร

C3xH6O3 + 3H2O

ระบบแสงของ
แบคทีเรีย

การหมัก

การแยกแกส
ผลิตภัณฑ

วัสดุเหลือทิ้งที่มีสารอินทรีย
เปนองคประกอบ

CO2

กระบวนการหมัก
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3CO2 + 6H2
H2

ของเสียอินทรีย

การปรับสภาพ
(pretreatment)

H2

พลังงานแสง

Fd
2e4ATP

ไนโตรจีเนส

2H+

flow field plate แผนชองทางการไหล

แผนนําไฟฟามีสภาพไมชอบนํ้า (ดู water) พื้นผิวเซาะรองรูปแบบตางๆ อยูติดกับผาคารบอน หรือกระดาษคารบอน
ที่ใชเปนขั้วไฟฟา ทําหนาที่เปนชองทางการไหลเขาออกของแกสที่เขาทําปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟาหรือระบายผลผลิตและ
ความรอนออกจากเซลล ใหความแข็งแรงแกเซลลเชือ้ เพลิง (ดู fuel cell) ทนตอสภาพ และภาวะการใชงาน รูปแบบของชองทาง
การไหลเปนตัวแปรสําคัญตอสมรรถนะการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงเนื่องจากสงผลตอการถายโอนมวลสารผานเขาสูชั้น
แพรแกส ผลิตจากวัสดุนาํ ไฟฟา และความรอนทีข่ นึ้ รูปไดงา ย และราคาไมแพง เชน โลหะ แกรไฟต คารบอนคอมพอสิต หรือ
วั ส ดุ อื่ น ที่ มี เ สถี ย รภาพ (stability) สู ง เตรี ย มโดยนํ า วั ส ดุ ม าขึ้ น รู ป หรื อ เซาะร อ งแผ น ช อ งทางการไหลทั้ ง สองด า น
สําหรับประกอบเปนชั้น (stack) แผนเซาะรองที่ตั้งฉากกัน เพื่อคงความแข็งแรงของแผน ขอดีของแผนชองทางการไหล
ทีท่ าํ จากโลหะ คือ ขึน้ รูปงาย เตรียมไดบางกวาแผนแกรไฟตทาํ ใหไดเซลลขนาดเล็ก แตเกิดการกัดกรอนงาย ขอดีของแกรไฟต
ไดแก ทนตอภาวะกรด ความหนาแนนตํา่ แข็งแตเปราะ ขึน้ รูปยาก ราคาแพง คารบอนคอมพอสิตมีสมบัตเิ ชิงกลดีกวาแกรไฟต
แตนําไฟฟาไมดีเทาแกรไฟต และโลหะ

แผนชองทางการไหลแบบ
Conventional

แผนชองทางการไหลแบบ
Interdigitated

แผนชองทางการไหลแบบ
Serpentine

แผนชองทางการไหลผลิตจากโลหะ
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fossil fuel เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ, เชื้อเพลิงฟอสซิล

เชื้อเพลิงหลายชนิดหลายสถานะที่มีองคประกอบหลักเปนไฮโดรคารบอนสามารถใชผลิตไฮโดรเจนดวยการรีฟอรมดวยไอนํ้า
(ดู steam reforming) เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพพบไดที่ชั้นบนสุดของเปลือกโลกเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว
และสะสมกันอยูชายฝงทะเล บริเวณนํ้ากรอย นํ้าจืดหรือแผนดินที่ชื้นแฉะในระยะตนเกิดการเนาเปอยโดยแบคทีเรีย
ที่ไมใชออกซิเจน ในระยะถัดมามีดินเหนียว ทราย และหินตะกอนทับถมเปนชั้นๆ ภายใตแรงดันและอุณหภูมิสูง
เปนเวลาหลายรอยลานปทําใหเกิดการแปรสภาพเปนถานหิน (coalification) ที่บริเวณเดิม หรือเกิดการเคลื่อนตัว
ของสารประกอบไฮโดรคารบอนไปสะสมในชั้นหินที่มีโครงสรางที่เหมาะสมกลายเปนแหลงกักเก็บปโตรเลียม ไดแก
นํ้ามัน แกสธรรมชาติรวมถึงถานหิน หินนํ้ามัน ทรายนํ้ามัน และแกสธรรมชาติจากหินดินดาน (shale gas) ดวย

fuel cell เซลลเชื้อเพลิง

อุปกรณเคมีไฟฟา (electrochemical device) ทีเ่ ปลีย่ นรูปพลังงานเคมี (chemical energy) ของสารตัง้ ตนหรือเชือ้ เพลิงเปน
พลังงานไฟฟา (electrical energy) โดยตรง โดยไมผานปฏิกิริยาการเผาไหม การทํางานของเซลลเชื้อเพลิงคลายแบตเตอรี่
โดยผลิตกระแสไฟฟาโดยตรงจากเชื้อเพลิงและตัวออกซิไดสดวยปฏิกิริยาเคมีไฟฟา และมีองคประกอบหลักที่เหมือนกัน
ไดแก ขั้วไฟฟา และอิเล็กโทรไลต (ดู electrolyte) ขอแตกตางระหวางเซลลเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ คือ แบตเตอรี่เปน
อุปกรณเก็บพลังงาน (energy storage) ปริมาณพลังงานสูงสุดและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับปริมาณสารตั้งตน
ที่บรรจุในแบตเตอรี่ ปฏิกิริยาเคมีไฟฟาที่เกิดขึ้นในแบตเตอรี่คอนขางชา และอาจเกิดการผุกรอนขององคประกอบภายใน
สงผลใหเกิดการรั่วซึมของสารตั้งตนและตัวออกซิไดส ขั้วไฟฟาในแบตเตอรี่จะถูกใชระหวางการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟา
สงผลใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้น ในขณะที่เซลลเชื้อเพลิงทําหนาที่เปนเพียงอุปกรณเปลี่ยนพลังงาน ซึ่งสามารถ
ทํางานไดอยางตอเนื่องตราบเทาที่มีการปอนสารตั้งตนเขาสูระบบ ไมมีการรั่วซึมของสารตั้งตนจากเซลลเชื้อเพลิง
ยกเวนในกรณีที่สวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงชํารุด เสียหาย ขั้วไฟฟาที่ใชในเซลลเชื้อเพลิงไมถูกใชในปฏิกิริยาขณะทํางาน
สงผลใหอายุการใชงานของขั้วไฟฟาสูง อายุการใชงานของเซลลเชื้อเพลิงจึงยาวนานกวา

+

-

อุปกรณเปลี่ยนรูป
พลังงาน
สารตั้งตนตัวที่ 1
หรือเชื้อเพลิง

+
สารตั้งตนตัวที่ 1
หรือเชื้อเพลิง

-

อุปกรณเปลี่ยนรูป
พลังงาน

สารตั้งตนตัวที่ 2
หรือตัวออกซิไดส

ผลิตภัณฑจากปฏิกิริยา
และความรอนเหลือทิ้ง

แบตเตอรี่

เซลลเชื้อเพลิง

สารตั้งตนตัวที่ 2
หรือตัวออกซิไดส

เซลลเชื้อเพลิงมีหลายชนิด แตชนิดที่ใชแกสไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิง ไดแก เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
(ดู proton exchange membrane fuel cell (PEMFC)) เซลลเชื้อเพลิงแบบแอลคาไลน (ดู alkaline fuel cell (AFC)) ที่ใช
พอลิเมอรเปนอิเล็กโทรไลต (ดู electrolyte) เซลลเชื้อเพลิงแบบกรดฟอสฟอริก (ดู phosphoric acid fuel cell (PAFC))
เซลลเชือ้ เพลิงแบบแอลคาไลน (ดู alkaline fuel cell (AFC)) เซลลเชือ้ เพลิงแบบออกไซดของแข็ง (ดู solid oxide fuel cell (SOFC))
และเซลลเชื้อเพลิงแบบคารบอเนตหลอม (ดู molten carbonate fuel cell (MCFC))
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fuel cell application การประยุกตเซลลเชื้อเพลิง

นํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด ห ลายรู ป แบบ ขึ้ น กั บ ประเภทของ
เซลลเชือ้ เพลิง เปาหมายหลักใชเปนแหลงพลังงาน อาจใชเปน
หนวยผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา หรือเปนแหลงจายพลังงานไฟฟา
สําหรับครัวเรือนที่ระบบสายสงไฟฟาไปไมถึง หรือเปนแหลง
จายพลังงานไฟฟาใหมอเตอรในยานยนต เชน รถยนต
เซลลเชือ้ เพลิง (fuel cell vehicle (FCV)) รถโดยสาร เรือเดินสมุทร
เรือดํานํา้ รวมถึงเปนแหลงจายพลังงานในยานอวกาศ ปจจุบนั
เซลลเชื้อเพลิงไดรับการพัฒนาใหมีขนาดเล็กลง เพื่อใชเปน
แหลงจายพลังงานสําหรับอุปกรณไฟฟาพกพาตางๆ อาทิ
โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรพกพา

fuel cell efficiency ประสิทธิภาพเซลลเชื้อเพลิง

ความสามารถของเซลลเชื้อเพลิงในการแปรรูปพลังงานเคมี
เปนพลังงานไฟฟาประสิทธิภาพรวมของเซลลเชื้อเพลิง
(ηoverall) คือ ผลคูณระหวางประสิทธิภาพสูงสุดตาม
อุณหพลศาสตร (thermodynamics) (ηmax) ประสิทธิภาพ
เชิงศักยไฟฟา (voltage efficiency, ηE) และประสิทธิภาพ
เชิงกระแสไฟฟา (current efficiency, ηi)
ηoverall = ηmax ηE ηi
ประสิทธิภาพสูงสุดตามอุณหพลศาสตร (thermodynamics)
คํานวณจากอัตราสวนระหวางพลังงานเสรีกิบบส (Gibbs
free energy ( G)) และเอนทัลป (enthalpy ( H)) ของ
ปฏิกิริยารวมที่เกิดขึ้นในเซลลเชื้อเพลิง
ηmax = - G
- H
ประสิทธิภาพเชิงศักยไฟฟา คํานวณจากอัตราสวนของ
ศักยไฟฟาจริง (actual potential, Ecell) ตอศักยไฟฟาตาม
ทฤษฎีของปฏิกิริยาระหวางเชื้อเพลิงและตัวออกซิไดส (Er)
Ecell
ηr =
Er
ประสิทธิภาพเชิงกระแสไฟฟา คํานวณจากอัตราสวนของ
กระแสไฟฟา (i) ตอกระแสไฟฟาที่คํานวณจากอัตราการใช
เชื้อเพลิงของเซลลเชื้อเพลิง (dNF/dt)
ηηi =

รถยนตเซลลเชื้อเพลิงที่ใชแกสไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิง

เซลลเชื้อเพลิงแบบพกพาที่มีรูปทรงแบบกลองบรรจุ
โทรศัพทมือถือและกลองนามบัตร

i
nF dNdtF 



เมือ่ n คือ จํานวนอิเล็กตรอนตอโมเลกุลของเชือ้ เพลิงและ F
คือ คาคงตัวของฟาราเดย (96,485 คูลอมบตอกรัมสมมูล)
สําหรับระบบเซลลเชื้อเพลิงที่ประกอบดวยเซลลเชื้อเพลิง
แบบเซลลแถวและระบบชวย (auxiliary system) ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเฉพาะตัวเทากับ ηaux ประสิทธิภาพรวมของ
ระบบเซลลเชือ้ เพลิง (ηsystem) จะมีคา เทากับผลคูณระหวาง
ประสิทธิภาพระบบชวยและประสิทธิภาพเซลลเชื้อเพลิง
ดังสมการ
ηsystem = ηaux ηoverall
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ไฮโดรเจน
G-H

gas diffusion layer ชั้นแพรแกส

วัสดุพรุนที่ทําหนาที่กระจายแกสใหเขาถึงชั้นตัวเรงปฏิกิริยาอยางสมํ่าเสมอ และทําหนาที่สงผานอิเล็กตรอนเมื่อเกิดปฏิกิริยา
เคมีไฟฟาขึน้ ทีช่ นั้ ตัวเรงปฏิกริ ยิ าในเซลลเชือ้ เพลิง (ดู fuel cell) สําหรับเซลลเชือ้ เพลิงพีอเี อ็ม (ดู proton exchange membrane
fuel cell (PEMFC)) ชั้นแพรแกสเปนชั้นผงคารบอนที่ถูกเคลือบบนผา หรือกระดาษคารบอน ประกอบดวยสวนที่ชอบนํ้า
(hydrophilic) และไมชอบนํา้ (hydrophobic) สมบัตขิ องชัน้ แพรแกสทีส่ าํ คัญ คือ มีความตานทานตํา่ ความพรุนสูง สามารถ
ควบคุมการเขาออกของนํ้า (ดู water) ไดอยางเหมาะสม

hydrogen economy เศรษฐกิจไฮโดรเจน

ระบบพลังงานในอนาคตที่ใชไฮโดรเจนเปนตัวพาพลังงาน (energy carrier) เปนเชื้อเพลิงหลักแทนปโตรเลียม ศัพทใหมที่
จอหน บอคคริส (John Bockris) จากบริษทั General Motors เปนผูเ สนอในป ค.ศ. 1970 ไฮโดรเจนไดรบั ความสนใจนํามาใช
เปนตัวพาพลังงานโดยเฉพาะสําหรับเครื่องยนตเผาไหมภายใน (ดู internal combustion engine, IC engine) ของยานยนต
ประเภทตางๆ เชน รถยนต เรือยนต เนื่องจากสามารถผลิตไดจากแหลงทรัพยากรหลากหลาย เชน ผลิตไฮโดรเจน
โดยการแยกนํ้าดวยไฟฟา (electrolysis of water) ซึ่งผลิตจากแสงอาทิตย หรือลม ผลิตไฮโดรเจนโดยการแปรรูป
ปโตรเลียมรูปแบบเดิม (ถานหิน นํ้ามัน แกสธรรมชาติ) หรือปโตรเลียมทดแทน (หินนํ้ามัน ทรายนํ้ามัน) หรือผลิตจากชีวมวล
(ดู biomass) รวมไปถึงการผลิตผานกระบวนการทางชีวภาพ เปนตน นอกจากนี้ผลผลิตที่ไดจากการเผาไหมไฮโดรเจน
คือ ความรอน และนํ้า (ดู water) ไมเกิดคารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) แกสเรือนกระจกที่เปนสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือภาวะโลกรอน และไมเกิดอนุภาคขนาดเล็กจากการเผาไหมที่เปนสาเหตุของปญหา
ระบบทางเดินหายใจ ยิ่งไปกวานั้น ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา การใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตเผาไหมภายใน
(ดู internal combustion engine, IC engine) ใหประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 38 สูงกวาของนํา้ มันเบนซินซึง่ อยูท เี่ พียงรอยละ 30
Feed Stock

Conversion Process

LPG
Ethanol
Natural Gas
Coal
Biomass
Wind
generated
electricity
Grid
electricity
mix
NG
ICE
FC
IGCC
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Central Reformation,
with and without CCS
Central Gasification,
with and without CCS
Central IGCC and H2
gas turbine,
with and without CCS
Refuelling site
reformation
Central electrolysis

End use

LPG
tanker
Ethanol
tanker
NG
Pipeline
H2
Tanker
H2
Pipeline

Refuelling site
electrolysis

FC CHP with
reformation,
Micro-Scale and
Distributed Power
Distributed
power FC
Micro-scale
FC CHP
Grid
electricity
FC vehicle

H2 ICE vehicle

Natural Gas
Internal Combustion Engine
Fuel Cell
Integrated Gasification Combine Cycle

Alternative Energy Encyclopedia

Distribution

CHP Combine Heat and Power
LPG Liquid Petroleum Gas
CCS Carbon Capture and Storage

หวงโซพลังงานไฮโดรเจน

hydrogen fuel processor หนวยผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

หนวยปฏิบัติการที่ใชในการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากถานหินหรือปโตรเลียม เชน แกสธรรมชาติ ประกอบดวยปฏิกิริยา
การรีฟอรมดวยไอนํ้า (ดู steam reforming) ไดแกสไฮโดรเจนและคารบอนมอนอกไซดปฏิกิริยาวอเตอรแกสชิฟต
(ดู water-gas shift reaction) ระหวางคารบอนมอนอกไซดและไอนํา้ ไดผลิตภัณฑเปนแกสไฮโดรเจนและแกสคารบอนไดออกไซด
(ดู carbon dioxide) และปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของคารบอนมอนอกไซด (preferential oxidation of CO) ระหวาง
คารบอนมอนอกไซดและออกซิเจนไดผลิตภัณฑเปนแกสคารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide)
การรีฟอรมดวยไอนํ้า: CnHm + nH2O (n + m/2) H2 + nCO
วอเตอรแกสชิฟต: CO + H2O H2 + CO2
ออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของคารบอนมอนอกไซด: CO + 1/2O2 CO2
ไดผลิตภัณฑไฮโดรเจนที่ใชสําหรับเซลลเชื้อเพลิง (ดู fuel cell) ได เชน เซลลเชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
(ดู proton exchange membrane fuel cell (PEMFC))

hydrogen production การผลิตไฮโดรเจน

การผลิตแกสไฮโดรเจนทีม่ คี วามบริสทุ ธิส์ งู จากสารตัง้ ตนดวยปฏิกริ ยิ าการแยกหรือแตกโมเลกุล กระบวนการผลิตขึน้ กับชนิด
ของสารตัง้ ตน ผานเทคโนโลยีหลัก ไดแก กระบวนการทางความรอน (thermal process) เชน การไพโรไลส (ดู pyrolysis)
การแกซิฟาย (ดู gasification) กระบวนการทางเคมี (chemical process) เชน การรีฟอรม (reforming) กระบวนการการ
สังเคราะหแสง (ดู photosynthesis) กระบวนการทางไฟฟา (electrolytic process) และกระบวนการทางชีวภาพ
(biological process) อาจติดตัง้ กระบวนการแยกหรือกระบวนการทําใหบริสทุ ธิร์ ว มดวยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีแรก
ทีใ่ ชผลิตเชิงพาณิชย คือ การแยกสลายนํา้ ดวยไฟฟา (electrolysis of water) ปจจุบนั เทคโนโลยีหลักทีใ่ ชผลิตเชิงพาณิชย คือ
การรีฟอรมเชื้อเพลิงดวยไอนํ้า (ดู steam reforming) ขอจํากัดสําคัญของการผลิตไฮโดรเจน ไดแก คาใชจา ยในการผลิต
ความคงทนของอุปกรณ หรือวัสดุในกระบวนการและประสิทธิภาพของกระบวนการ
แกสธรรมชาติหรือแกสชีวภาพ:
สาหราย: กระบวนการการสังเคราะหแสง/ กระบวนการรีฟอรมดวยไอน้ำ
หรือกระบวนการออกซิเดชันบางสวน
กระบวนการทางชีวภาพ

น้ำมัน: กระบวนการรีฟอรมดวยไอน้ำหรือ
กระบวนการออกซิเดชันบางสวน

ถานหิน: กระบวนการแกซิฟาย
ชีวมวล: กระบวนการไพโรไลส
น้ำ: กระบวนการทางไฟฟา

แอลกอฮอล: กระบวนการรีฟอรม

การผลิตไฮโดรเจนจากสารตั้งตนชนิดตางๆ
สารานุกรม พลังงานทดแทน 61

ไฮโดรเจน
H

hydrogen properties สมบัติของไฮโดรเจน

แกสไมมีสีไมมีกลิ่นพบไดทั่วไปตามธรรมชาติ เชน ในบรรยากาศมีแกสไฮโดรเจนประมาณ 0.1 สวนในลานสวน (ppm)
พลังงานพันธะสูงเทากับ 436 กิโลจูลตอโมล ตองใชพลังงานสลายพันธะระหวางอะตอมเพื่อใหเกิดปฏิกิริยา เชน เพิ่มอุณหภูมิ
หรือใชตวั เรงปฏิกริ ยิ า มี 3 ไอโซโทปขึน้ กับจํานวนโปรตอนและนิวตรอน คือ โปรเตียม (protium) มี 1 โปรตอนนํา้ หนักอะตอม
เทากับ 1.0078 ดิวเทอเรียม (deuterium) มี 1 โปรตอน และ 1 นิวตรอนนํา้ หนักอะตอมเทากับ 2.0141 และ ตริเทียม (tritium)
มี 1 โปรตอนและ 2 นิวตรอนนํ้าหนักอะตอมเทากับ 3.0161 อาจมีสถานะเปนของแข็ง หรือของเหลว มีสมบัติทางกายภาพ
และการเผาไหมโดดเดนและแตกตางจากเชื้อเพลิงแอลกอฮอลหลายประการ
สมบัติทั่วไปของแกสไฮโดรเจน
เลขอะตอม
พลังงานยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอน (ionisation) ในสถานะพื้น
มวลโมเลกุล
ระยะทางเฉลี่ยระหวางนิวเคลียส
พลังงานการสลายพันธะ
ความนําไอออนของไฮโดรเจนไอออนเจือจางในนํ้าที่อุณหภูมิ 298 เคลวิน
ความหนาแนนที่ 101.33 กิโลปาสกาลและอุณหภูมิ 298 เคลวิน
จุดหลอมเหลวที่ 101.33 กิโลปาสกาล
จุดเดือดที่ 101.33 กิโลปาสกาล
ความจุความรอนที่ความดันบรรยากาศ และอุณหภูมิ 298 เคลวิน
การละลายในนํ้าที่ 101.33 กิโลปาสกาลและอุณหภูมิ 298 เคลวิน

1
1312 kJ mol-1
2.016 × 10-3 kg mol-1
0.074 nm
436 kJ mol-1
0.035 m2mol-1 -1
0.084 kg m-3
13.8 K
20.3 K
14.3 kJ K-1 kg-1
0.019 m3m-3

ตาราง เปรียบเทียบไฮโดรเจนกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น

อัตราสวนของไฮโดรเจนโดยนํา้ หนักในเชือ้ เพลิง
นํ้าหนักโมเลกุล (กรัม/โมล)
ความหนาแนน (กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร)
ที่ 20 องศาเซลเซียส และ 1 บรรยากาศ
จุดเดือด (องศาเซลเซียส)
จุดวาบไฟ (องศาเซลเซียส)
ขีดจํากัดของการเกิดเปลวไฟ
(รอยละโดยปริมาตร)
การผลิตคารบอนไดออกไซดตอ หนวยพลังงาน
อุณหภูมิการจุดระเบิดเองในอากาศ
(องศาเซลเซียส)
คาความรอนสูง (เมกะจูล/กิโลกรัม)
คาความรอนตํ่า (เมกะจูล/กิโลกรัม)
ความหนาแนนพลังงานโดยปริมาตร
(วัตต-ชั่วโมงตอลิตร)
ความหนาแนนพลังงานโดยนํ้าหนัก
(วัตต-ชั่วโมงตอกิโลกรัม)
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1
2.016

เมทานอล
0.12
32.04

เอทานอล
0.13
46.0634

โพรพานอล
0.18
44.10

0.08375

791

789

1.865

-252.8

64.5

78.5

-42.1

< -253

11

13

-104

4.0-75.0

6.7-36.0

3.3-19

2.1-10.1

0

1.50

585

385

423

490

142.0
120.0

22.9
20.1

29.8
27.0

50.2
46.3

405

4,600

6,100

6,600

39,000

6,400

7,850

13,900

hydrogen refueling station สถานีเติมแกสไฮโดรเจน

สถานีเติมแกสไฮโดรเจนในยานยนต เทคโนโลยีและอุปกรณแตกตางจากทีใ่ ชในสถานีบริการนํา้ มันหรือแกสแอลพีจี เพราะตอง
ปฏิบัติการกับแกสไฮโดรเจนที่ความดันสูง (700 บาร) และแกสไฮโดรเจนมีคาพลังงานตอปริมาตรตํ่า (5.6 เมกะจูลตอลิตร)
ตองทําหนาที่บรรจุแกสไดตามปริมาณที่ตองการในระยะเวลาที่เหมาะสมอยางปลอดภัย

โครงการสาธิตสถานีเติมแกสไฮโดรเจน

hydrogen safety ความปลอดภัยของไฮโดรเจน

สภาพที่ไมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากแกสไฮโดรเจน มีความสําคัญมากเนื่องจากแกสไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงที่เบาที่สุด
รั่วไหลไดงาย และมีชวงกวางของสวนผสมที่เกิดเปลวไฟ และการระเบิดกวางกวาของไอนํ้ามันหรือแกสธรรมชาติ
ตองการพลังงานในการจุดระเบิดตํ่ากวา จึงมีโอกาสเกิดไฟไหมและระเบิดสูงกวา
ตารางเปรียบเทียบสมบัติของเชื้อเพลิง
สมบัติ
ไฮโดรเจน
ไอระเหยเบนซิน
ขีดจํากัดของการเกิดเปลวไฟ (รอยละในอากาศ)
4-75
1.4-7.6
ขีดจํากัดการระเบิด (รอยละในอากาศ)
18.3-59.0
1.1-3.3
0.02
0.20
พลังงานในการจุดระเบิด (มิลลิจูล)
2045
2197
อุณหภูมิเปลวไฟในอากาศ (องศาเซลเซียส)

แกสธรรมชาติ
5.3-15
5.7-14
0.29
1875

hydrogen source แหลงไฮโดรเจน

ธาตุไฮโดรเจนเปนองคประกอบสําคัญของนํา้ (ดู water) แหลงไฮโดรคารบอนตางๆ ไดแก เชือ้ เพลิงซากดึกดําบรรพ (ดู fossil fuel)
และปโตรเลียม และสารอินทรียในชีวมวล (ดู biomass)
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ไฮโดรเจน
H-L

hydrogen storage การเก็บไฮโดรเจน

เทคโนโลยีการเก็บไฮโดรเจนเพือ่ ใชเปนตัวพาพลังงาน (energy carrier) หรือเชือ้ เพลิง แบงเปนการเก็บทางกายภาพ เชน การอัด
และการทําใหเปนของเหลว เปนตน และการเก็บโดยเกิดพันธะทางเคมี เชน โลหะไฮไดรด เปนตน ไฮโดรเจนเปนแกส
ทีม่ นี าํ้ หนักเบาจึงมีความหนาแนนพลังงานตํา่ มีขดี จํากัดของการเกิดเปลวไฟ (flammability limit) ในชวงกวางระหวางรอยละ
4 ถึง 75 โดยปริมาตรในอากาศ วิธีการเก็บไฮโดรเจนปริมาณมากที่ปลอดภัยและเหมาะกับลักษณะการใชงานจึงมี
ความสําคัญ เชน รถยนตตองใชหนวยเก็บไฮโดรเจนที่มีนํ้าหนักเบา ทนแรงกระแทกและเพียงพอสําหรับการขับเคลื่อนได
ในระยะทางไกล สวนโรงไฟฟาไมมีปญหาดังกลาว แตคํานึงถึงพลังงานที่สูญเสียในขั้นตอนการเก็บไฮโดรเจนเปนหลัก
ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีการเก็บไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนอัด
ความดัน 350 บาร

ไฮโดรเจนอัด
ความดัน 700 บาร

ไฮโดรเจนเหลว

โลหะไฮไดรด

~12.5

~24.2

~37.0

>67.0

~2.7

~3.3

~5.0

>1.0

ความจุพลังงานโดยปริมาตร
(กิโลวัตต-ชั่วโมงตอลิตร)

0.6-0.9

1.0-1.3

1.2-1.6

0-1.8

ความจุพลังงานโดยนํ้าหนัก
(กิโลวัตต-ชั่วโมงตอกิโลกรัม)

2.0-2.5

1.5-2.0

2.0-4.5

0.1-0.5

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

25

25

-253

25

ความดัน (บาร)

350

700

4

50

ความหนาแนนการเก็บเชิงปริมาตร
(กรัมไฮโดรเจนตอลิตร)
ความหนาแนนการเก็บเชิงนํ้าหนัก
(รอยละโดยนํ้าหนัก)

life cycle assessment (LCA) การประเมินตลอดวงจรชีวิต

เครื่องมือในระบบคุณภาพดานการบริหารสิ่งแวดลอม หรือ ISO-14040 เพื่อบงชี้ถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเกิดจาก
กิจกรรมตางๆ ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑหรือบริการ โดยพิจารณาตั้งแตการสกัดทรัพยากรจากธรรมชาติ การแปรรูป
ทรัพยากร การนําทรัพยากรที่แปรรูปแลวมาเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑหรือบริการ การใชประโยชนจากผลิตภัณฑหรือบริการ
และการกําจัดของเสียจากบริการ หรือการกําจัดซากของผลิตภัณฑเมื่อหมดอายุการใชงาน โดยการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากกิจกรรมเหลานี้ในหลายมิติ อาทิ ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเกิดชองโหวของชั้นโอโซน
การเกิดฝนกรด เปนตน ผลจากการประเมินชวยชีใ้ หเห็นวา กิจกรรมใดในวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ หรือบริการสรางผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในมิติใด มากนอยเพียงใด
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แหลงพลังงานปฐมภูมิ
การผลิตไฮโดรเจน
น้ำ

ไฮโดรเจน

สิ่งแวดลอม

การเก็บและการขนสง

ไฮโดรเจน

น้ำ
การใชประโยชนไฮโดรเจน
พลังงานที่เปนประโยชน
วงจรชีวิตของไฮโดรเจน

liquid hydrogen ไฮโดรเจนเหลว

ไฮโดรเจนในสถานะของเหลวโดยใชระบบภาวะเย็นยิง่ ยวด (cryogenic system) ทีอ่ ณุ หภูมิ -253 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศ
ไดความหนาแนน 70.99 กรัมตอลิตร ซึง่ สูงกวาแกสไฮโดรเจนอัด แตใชพลังงานสูงถึงรอยละ 30-40 ของพลังงานไฮโดรเจนทีเ่ ก็บได
ถังบรรจุมีหลายชั้น ชั้นในทําดวยแกวหรือคอมพอสิตฐานคารบอน หุมดวยฉนวนความรอน ชั้นนอกทําดวยเหล็กกลาไรสนิม
หรือโลหะผสมฐานอะลูมเิ นียม ไฮโดรเจนเหลวในถังมีอตั ราการกลายเปนไอรอยละ 1-3 ตอวัน ซึง่ ตองปลอยทิง้ ใชในงานดานอวกาศ
เปนเชื้อเพลิงจรวด
ฉนวนความรอนพิเศษ
หัววัดระดับ
ทอเติมแกส
ทอดึงแกส
ทอดึงของเหลว
ชองเติมแกส

เครื่องใหความรอนไฟฟา
ลิ้นกลับทิศทาง
ถังบรรจุไฮโดรเจนเหลว

ผนังชั้นใน
ผนังชั้นนอก
กานยึดถัง
ไฮโดรเจนเหลว
(-253 องศาเซลเซียส)
ลิ้นนิรภัย
แกสไฮโดรเจน
(20-40 องศาเซลเซียส)
ลิ้นปด-เปด
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
ดวยน้ำหลอเย็น
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ไฮโดรเจน
M-N

membrane electrode assembly หนวยเมมเบรน
ประกอบขั้วไฟฟา

ชัน้ ของเมมเบรนทีป่ ระกบดวยชัน้ ตัวเรงปฏิกริ ยิ า และแผนขัว้
ไฟฟาที่เปนกระดาษ หรือผาคารบอนที่มีรูพรุนทั้งสองดาน
เปนสวนประกอบสําคัญของการทํางานในเซลลเชื้อเพลิง
(ดู fuel cell) ทําหนาที่เปนทั้งขั้วไฟฟาและอิเล็กโทรไลตนํา
อิเล็กตรอนเขาและออกจากขัว้ ไฟฟา ใหไฮโดรเจนไอออนแพร
ผานเมมเบรนเพือ่ เกิดปฏิกริ ยิ าทีข่ วั้ อิเล็กโทรด สมบัตขิ องหนวย
เมมเบรนประกอบขัว้ อิเล็กโทรดทีส่ าํ คัญ คือ ความตานทานตํา่
และควบคุมการเขาออกของนํา้ (ดู water) ไดอยางเหมาะสม

โดยอาศัยขนาดเสนผานศูนยกลางของรูพรุน (pore diameter)
ที่เล็กกวาวิถีเสรีเฉลี่ย (mean free path) ของโมเลกุลแกส
ภายใตภาวะความดัน 100 กิโลปาสกาล และอุณหภูมิ 300
เคลวิน เสนผานศูนยกลางของรูพรุนอยูที่ประมาณ 50
นาโนเมตร ในบางกรณีสามารถใชวัสดุอื่นที่ไมใชพอลิเมอร
เชน เมมเบรนแพลเลเดียม (palladium, Pd) ทีเ่ ลือกผานเฉพาะ
แกสไฮโดรเจน

O2

N2
O2
CO2
H2O

Air

N2
Air

หนวยเมมเบรนประกอบขั้วไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงพีอีเอ็ม

membrane separation การแยกดวยเมมเบรน

กระบวนการแยกแกสผสมดวยเมมเบรนสังเคราะห เชน
การแยกแกสไนโตรเจนหรือแกสออกซิเจนออกจากอากาศ
การแยกแกสไฮโดรเจนออกจากแกสผสมที่มีแกสไนโตรเจน
และแกสมีเทน (ดู methane) การนํากลับ (recovery)
แกสไฮโดรเจนจากผลิตภัณฑแกสผสมของโรงงานผลิตแอมโมเนีย
การนํากลับแกสไฮโดรเจนจากกระบวนการกลัน่ นํา้ มัน (oil refinery
processes) การแยกแกสมีเทนออกจากแกสชีวภาพ (ดู biogas)
ปกติการแยกแกสดวยเมมเบรนนิยมใชเมมเบรนพอลิเมอรที่
ไมมีรูพรุน (nonporous polymer membrane) โดยอาศัย
หลักการสภาพละลายได (solubility) และสภาพแพร
(diffusivity) ทีต่ า งกันของแกสแตละชนิด สวนเมมเบรนทีม่ ี
รูพรุน (porous polymer membrane) สามารถแยกแกส
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การแยกไนโตรเจนและออกซิเจนจากอากาศดวยเมมเบรน

methane reforming การรีฟอรมมีเทน

การผลิตแกสไฮโดรเจนจากแกสธรรมชาติดวยวิธีอุณหเคมี
(thermochemistry) การรีฟอรมดวยไอนํา้ (ดู steam reforming)
หรือการรีฟอรมแบบออโตเทอรมลั (autothermal reforming)
ตัวเรงปฏิกิริยาที่นิยมใช คือ นิกเกิล (Nickel, Ni) อุณหภูมิ
ทีใ่ ชดาํ เนินการอยูใ นชวง 500-1,000 องศาเซลเซียส ผลผลิต
ที่ไดเปนแกสสังเคราะหที่มีองคประกอบของแกสไฮโดรเจน
และคารบอนมอนอกไซดเปนหลัก ไดแกสคารบอนไดออกไซด
(ดู carbon dioxide) นํา้ (ดู water) และแกสมีเทน (ดู methane)
เปนผลิตภัณฑรว ม จากนัน้ นําไปผานกระบวนการทําไฮโดรเจน
ใหบริสทุ ธิ์ (hydrogen purification) ตัวอยางเชน การดูดซับ
แบบสลับความดัน (pressure swing adsorption) การแยกดวย
เมมเบรน เปนตน

molten carbonate fuel cell (MCFC) เซลลเชื้อเพลิงแบบคารบอเนตหลอม

เซลลเชือ้ เพลิง (ดู fuel cell) ทีม่ อี เิ ล็กโทรไลต (ดู electrolyte) เปนสารละลายแอลคาไลนคารบอเนต เชน ลิเทียมคารบอเนต (Li2CO3)
หรือโพแทสเซียมคารบอเนต (K2CO3) อยูในเมทริกซของลิเทียมอะลูมิเนต (LiAlO2) เชื้อเพลิง ไดแก แกสไฮโดรเจน หรือ
คารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) หรือรีฟอรเมต (reformate) ตัวออกซิไดส ไดแก แกสออกซิเจน หรืออากาศ
หรือคารบอนไดออกไซด ตัวเรงปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนด ไดแก นิกเกิลผสมโครเมียมรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก (Ni+10 wt% Cr)
ตัวเรงปฏิกิริยาที่ขั้วแคโทดเปนนิกเกิลออกไซด (NiO) อุณหภูมิการทํางาน 600-700 องศาเซลเซียส และความดัน 1-10
บรรยากาศไดนํ้า (ดู water) คารบอนไดออกไซด และความรอนเปนผลผลิตพลอยไดตามปฏิกิริยาเคมีไฟฟาดังนี้
ขั้วแคโทด
ขั้วแอโนด
ปฏิกิริยารวม

1/2O2 (g) + CO2(g) + 2e- CO32H2(g) + CO32- H2O (g) + CO2(g) + 2eH2(g) + 1/2O2 (g) + CO2 (g) H2O(g) + CO2(g)

กําลังการผลิตกระแสไฟฟาระหวาง 300-3,000 กิโลวัตต ประสิทธิภาพเชิงกระแสไฟฟารอยละ 45-50 ขอดี คือ ประสิทธิภาพสูง
สามารถใชแกสเชือ้ เพลิงไดหลายชนิด เชน แกสไฮโดรเจน แกสคารบอนมอนอกไซด แกสธรรมชาติ โพรเพน หรือแกสทีผ่ ลิตจาก
กระบวนการแกซิฟเ คชัน (ดู gasification) และเหมาะกับการประยุกตใชกบั ปม ความรอนเคมี (chemical heat pump)
ขอเสีย คือ ชวงเวลาอุนเครื่อง (start-up time) นาน และการชํารุดหรือกัดกรอนของสวนประกอบเนื่องจากการทํางาน
ที่อุณหภูมิสูงและความหนาแนนกําลังไฟฟาตํ่า เหมาะสําหรับการประยุกตใชผลิตกระแสไฟฟาที่ติดตั้งอยูกับที่ขนาดใหญ
มีการผลิตเชิงพาณิชยและการศึกษาวิจัย
เสนทางการไหล
ของอิเล็กตรอน
เครื่องดึงกระแสไฟฟา

ไฮโดรเจน
น้ำ

ออกซิเจน
คารบอน
ไตรออกไซด
ไอออน

คารบอนไดออกไซด
แอโนด อิเล็กโทรไลต แคโทด

เซลลเชื้อเพลิงแบบคารบอเนตหลอม

Nernst equation สมการของเนิรนสต

สมการแสดงความสัมพันธระหวางศักยไฟฟา กับภาวะดําเนินการของเซลลเชื้อเพลิง (ดู fuel cell) ณ ความดัน และอุณหภูมิ
สําหรับเซลลเชือ้ เพลิงทีใ่ ชแกสไฮโดรเจน และแกสออกซิเจนเปนสารตัง้ ตน (H2 + 1/2O2 H2O) สามารถเขียนสมการไดเปน

เมื่อ E0 คือ ศักยไฟฟาที่ภาวะมาตรฐานของปฏิกิรยิ า R คือ คาคงตัวของแกส T คือ อุณหภูมสิ ัมบูรณ n คือ จํานวนอิเล็กตรอน
ถายโอนในระบบ และ F คือ คาคงตัวฟาราเดย (96,485 คูลอมบตอกรัมสมมูล) สวน PH2 PO2 และ PH2O คือ ความดันของ
แกสไฮโดรเจน แกสออกซิเจน และไอนํ้า ตามลําดับ
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ไฮโดรเจน
O-P

overpotential ศักยไฟฟาสวนเกิน

คาศักยไฟฟาสวนตางจากศักยไฟฟาตามอุณหพลศาสตร
(thermodynamics) เพื่อผลักดันใหเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟา
ตามอัตราที่ตองการ

เสนทางการไหล
ของอิเล็กตรอน

เครื่องดึงกระแสไฟฟา

ออกซิเจน

ไฮโดรเจน

phosphoric acid fuel cell (PAFC) เซลลเชื้อเพลิง

แบบกรดฟอสฟอริก

เซลลเชือ้ เพลิง (ดู fuel cell) ทีม่ อี เิ ล็กโทรไลต (ดู electrolyte)
เปนกรดฟอสฟอริก (H3PO4) เขมขน แกสไฮโดรเจนเปนเชือ้ เพลิง
ตัวออกซิไดส ไดแก ออกซิเจนหรืออากาศ ตัวเรงปฏิกิริยาที่
ขัว้ แอโนด ไดแก แพลทินมั บนคารบอน (Pt/C) ตัวเรงปฏิกริ ยิ าที่
ขัว้ แคโทด ไดแก คารบอน (C) อุณหภูมกิ ารทํางาน 150-200
องศาเซลเซียส และความดัน 3-10 บรรยากาศ ไดนาํ้ (ดู water)
เปนผลผลิตพลอยไดตามปฏิกิริยาเคมีไฟฟา

ขัว้ แคโทด 1/2O2(g) + 2H+(aq) + 2e- H2O(l)
ขั้วแอโนด H2(g) 2H+(aq) + 2eปฏิกิริยารวม H2(g) + 1/2O2(g) H2O(g)
กําลังการผลิตกระแสไฟฟาระหวาง 100-400 กิโลวัตต
ประสิทธิภาพเชิงกระแสไฟฟามากกวารอยละ 40 ขอดี คือ
สามารถใชแกสไฮโดรเจนทีป่ นเปอ นดวยคารบอนมอนอกไซด
ถึงรอยละ 1.5 ได จึงสามารถใชสารตัง้ ตนไดหลายชนิด เชน
แกสธรรมชาติ เมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol)
หรือแนฟทา นอกจากนีน้ าํ้ ทีเ่ กิดขึน้ จากปฏิกริ ยิ ามีอณุ หภูมสิ งู
สามารถนําไปใชในระบบผลิตกระแสไฟฟารวม (cogeneration)
ประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 85 ขอเสีย คือ ขนาดใหญและหนัก
ใชตวั เรงปฏิกริ ยิ าทีม่ รี าคาสูง ชวงเวลาอุน เครือ่ ง (start-up time)
นานและมีประสิทธิภาพตํ่ากวาเซลลเชื้อเพลิงประเภทอื่น
เหมาะสําหรับการประยุกตเปนเครือ่ งกําเนิดไฟฟา (generator)
มีการผลิตเชิงพาณิชยแลว
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ไฮโดรเจน
ไอออน

น้ำ

แอโนด อิเล็กโทรไลต แคโทด
เซลลเชื้อเพลิงแบบกรดฟอสฟอริก

photocatalytic process กระบวนการเร ง

ปฏิกิริยาเชิงแสง

กระบวนการผลิตแกสไฮโดรเจน ดวยวิธีการแตกตัวของนํ้า
(ดู water) โดยใชสารกึง่ ตัวนํา (ดู semiconductors) เปนตัวเรง
ปฏิกิริยาเชิงแสง ซึ่งรับโฟตอน (photon) จากแสงอาทิตย
ไปกระตุนอิเล็กตรอน (electron) จากแถบวาเลนซเคลื่อนที่
ผ า นแถบพลั ง งาน (energy band) สู  แ ถบนํ า ไฟฟ า
(conduction band) และเกิดเปนหลุม (hole) ทําใหนาํ้ แตกตัว
เปนแกสไฮโดรเจนและแกสออกซิเจน จากนั้นผานเขา
กระบวนการทําไฮโดรเจนใหบริสุทธิ์ ตัวเรงปฏิกิริยาเชิงแสง
ที่นิยมใช ไดแก ไทเทเนียมไดออกไซด (titanium dioxide,
TiO2) ทังเสตนออกไซด (tungsten (III) oxide, WO3)
และแพลทินัม (platinum, Pt) เปนตนประสิทธิภาพของ
กระบวนการขึน้ อยูก บั โครงสรางผลึก สมบัตริ วม และพืน้ ทีผ่ วิ
ของตัวเรงปฏิกิริยา ขอเสียของกระบวนการนี้ คือ ตัวเรง
ปฏิกิริยาที่ใชตองมีความทนทานตอการกัดกรอนในนํ้า และ
มีประสิทธิภาพกระบวนการตํ่าอยูที่รอยละ 8-14

photosynthesis การสังเคราะหดวยแสง

กระบวนการทางชีวเคมีทสี่ งิ่ มีชวี ติ สีเขียวเปลีย่ นรูปพลังงานแสงไปเปนพลังงานเคมี โดยแสงถูกดูดจับไว และทําหนาทีเ่ รงปฏิกริ ยิ า
ระหวางนํ้า (ดู water) และคารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) ไดคารโบไฮเดรต (ดู carbohydrate)
การสังเคราะหดวยแสงเพื่อผลิตไฮโดรเจนจําแนกไดเปน 2 วิธีการ ไดแก การแยกสลายดวยแสงทางตรง และการแยกสลาย
ดวยแสงทางออม การแยกสลายดวยแสงทางตรงพบมากในสาหรายสีเขียว (green algae) ที่แสงกระตุนโมเลกุลของนํ้า
ใหแยกออกเปนไฮโดรเจนไอออน แกสออกซิเจน และอิเล็กตรอน (electron, e-) จากนัน้ เอนไซมไฮโดรจีเนส (hydrogenase)
จะรวมไฮโดรเจนไอออนและอิเล็กตรอน ไดแกสไฮโดรเจน สวนการแยกสลายดวยแสงทางออมพบมากในสาหราย
สีเขียวแกมนํ้าเงิน (blue green algae) หรือไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) ที่ใชปฏิกิริยาสังเคราะหดวยแสงรวมกับ
การตรึงคารบอนไดออกไซดเพือ่ ผลิตคารโบไฮเดรตซึง่ จะถูกนําไปผลิตแกสไฮโดรเจนตอไป ขอจํากัดหลักของการผลิตไฮโดรเจน
ผานการสังเคราะหดวยแสงในการใชงานเชิงอุตสาหกรรม ไดแก คาใชจายในการผลิตสูง
ชีวมวลของ
จุลินทรีย

H2

Photosystem
I,II

2H2O

2eFd

Photosystem
I,II

ไฮโดรจีเนส

2H2O

O2

2H+

2e-

Fd

O2

กระบวนการสังเคราะหดวยแสง

ชีวมวลของ
จุลินทรีย

กระบวนการหมัก

H2
2e-

Fd

ไฮโดร
จีเนส

2H+

physical hydrogen storage การเก็บไฮโดรเจนทางกายภาพ

เทคโนโลยีสาํ หรับเก็บไฮโดรเจนดวยวิธที างกายภาพ เชน การเก็บใตดนิ การอัดเพิม่ ความดันแกส และการทําใหเปนของเหลว เปนตน
แหลงเก็บไฮโดรเจนใตดนิ เชน แหลงแกส และนํา้ มันทีใ่ ชหมดแลว โพรงใตดนิ โดมหินเกลือ (salt dome) และชัน้ หินอุม นํา้ (ดู aquifer)
เหมาะสําหรับปอนโรงผลิตไฟฟา สวนการอัดแกสและการทําใหเปนของเหลวมีขอดี คือ ใชเวลานอยในการเติมไฮโดรเจน
ณ จุดใชงาน มีหลายขนาดทัง้ ทีเ่ คลือ่ นยายได และเคลือ่ นยายไมได เทคโนโลยีทอี่ ยูร ะหวางการพัฒนา ไดแก การเก็บไฮโดรเจน
ในรูปไฮเดรตของสารประกอบคลาเทรต (clathrate hydrate) การเก็บในแถวลําดับของหลอดแกวรูเล็ก (glass capillary array)
การเก็บในถังอัดเย็นยิง่ ยวด (cryo-compressed tank) ในสภาวะทีอ่ ยูร ะหวางไฮโดรเจนเหลว และไฮโดรเจนอัด สลัชไฮโดรเจน
(ดู slush hydrogen) และการดูดซับบนถานกัมมันต ทอระดับนาโนเมตรของคารบอน และโครงขายโลหะ-อินทรีย
(metal-organic framework)

plasma reforming การรีฟอรมดวยพลาสมา

กระบวนการผลิตแกสไฮโดรเจนจากไฮโดรคารบอน โดยอาศัยหลักการการแตกตัวเปนอนุมลู อิสระของแกสพาหะ (carrier gas)
ดวยแรงดันไฟฟาทีค่ วามดันบรรยากาศ แลวทําปฏิกริ ยิ ากับสารตัง้ ตน มีขอ ดี คือ ทําใหเกิดปฏิกริ ยิ ารีฟอรมงิ (reforming reaction)
ไดดที อี่ ณุ หภูมติ าํ่ ไมจาํ เปนตองใชตวั เรงปฏิกริ ยิ าทําใหสามารถใชสารตัง้ ตนทีม่ กี าํ มะถันได มีประสิทธิภาพดี ใชเวลาในการทําปฏิกริ ยิ านอย
และใหอัตราการเปลี่ยนสารตั้งตนสูง แตจําเปนตองอาศัยแหลงจายไฟฟาศักยสูง และอาจเกิดเสื่อมสภาพของขั้วไฟฟาได
เมื่อเพิ่มศักยไฟฟา
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ไฮโดรเจน
polarization โพลาไรเซชัน

Cell potential (V)

พฤติกรรมแสดงการสูญเสียศักยไฟฟาในเซลลเชื้อเพลิง
(ดู fuel cell) แบงออกเปน 4 ชนิด คือ 1. การแพรผานของ
แกสเชื้อเพลิง (fuel cross over) และการเกิดกระแสไฟฟา
ภายใน (internal current) 2. โพลาไรเซชันของการกอกัมมันต
(activation polarization) 3. โพลาไรเซชันของความตานทาน
(ohmic polarization) 4. โพลาไรเซชันของความเขมขน
(concentration polarization) กราฟที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางศักยไฟฟาและความหนาแนนกระแสไฟฟา (current
density) เรียกวา กราฟโพลาไรเซชัน (polarization curve)
ก. การแพรผานของแกสเชื้อเพลิงและการเกิดกระแส
ไฟฟาภายในเกิดขึ้นในภาวะที่เซลลเชื้อเพลิงยังไมผลิต
กระแสไฟฟาหรือบริเวณทีก่ ระแสไฟฟาเทากับศูนย (บริเวณ I)
ข. โพลาไรเซชันของการกอกัมมันตเกิดจากความลาชา
ของการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีไฟฟาบนขัว้ ไฟฟาในเซลลเชือ้ เพลิง
โดยเฉพาะปฏิกริ ยิ ารีดกั ชัน (reduction reaction) การสูญเสีย
ศักยไฟฟาประเภทนี้แสดงบนกราฟโพลาไรเซชันบริเวณ
ความหนาแนนกระแสไฟฟาตํ่า (บริเวณ II)
ค. โพลาไรเซชันของความตานทาน เกิดจากความลาชาของ
การถายโอนอิเล็กตรอนบนขั้วไฟฟาและองคประกอบตางๆ
ในเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง และความล า ช า จากการถ า ยโอน
ไฮโดรเจนไอออนผานเมมเบรน การสูญเสียศักยไฟฟา
ประเภทนี้ ปรากฏเป น เชิ ง เส น บนกราฟโพลาไรเซชั น
บริเวณความหนาแนนกระแสไฟฟาชวงกลาง (บริเวณ III)
ง. โพลาไรเซชันของความเขมขน เกิดจากสารตัง้ ตนในเซลล
เชื้อเพลิงไมเพียงพอตอการผลิตกระแสไฟฟาในปริมาณสูง
การสูญเสียศักยไฟฟาประเภทนี้ แสดงบนกราฟโพลาไรเซชัน
บริเวณความหนาแนนกระแสไฟฟาสูง (บริเวณ IV)
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power density ความหนาแนนกําลังไฟฟา

ผลคูณระหวางความหนาแนนกระแสไฟฟา และศักยไฟฟา
บงชี้ถึงความสามารถในการใหกําลังไฟฟาตอพื้นที่การเกิด
ปฏิกิริยาของเซลลเชื้อเพลิง (ดู fuel cell) กราฟที่แสดง
ความสัมพันธระหวางความหนาแนนกําลังไฟฟา และความ
หนาแนนกระแสไฟฟา เรียกวา กราฟความหนาแนนกําลัง
ไฟฟา (power density curve)
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proton exchange membrane fuel cell (PEMFC)

เซลล เ ชื้ อ เพลิ ง แบบเมมเบรนแลกเปลี่ ย นโปรตอน,
เซลลเชื้อเพลิงพีอีเอ็ม

เซลลเชือ้ เพลิง (ดู fuel cell) ทีม่ อี เิ ล็กโทรไลต (ดู electrolyte)
เป น พอลิ เ มอร ที่ มี ส มบั ติ ใ นการนํ า ไฮโดรเจนไอออนสู ง
แกสเชือ้ เพลิง ไดแก แกสไฮโดรเจน เมทานอล ตัวออกซิไดส
ไดแก ออกซิเจนหรืออากาศ ตัวเรงปฏิกิริยาที่นิยมใชที่
ขั้วแอโนดและแคโทดสําหรับเซลลเชื้อเพลิงพีอีเอ็มที่ใชแกส
ไฮโดรเจนเปนเชือ้ เพลิง ไดแก แพลทินมั อุณหภูมกิ ารทํางาน
30-100 องศาเซลเซียส และความดัน 1-3 บรรยากาศ ไดนาํ้
(ดู water) เปนผลผลิตพลอยไดตามปฏิกิริยาเคมีไฟฟา
ขั้วแคโทด
ขั้วแอโนด
ปฏิกิริยารวม

H2(g) 2H+(aq) + 2e1/2O2(g) + 2H+(aq) + 2e- H2O(l)
2H2(g) + O2(g) H2O(l)

กําลังการผลิตกระแสไฟฟาตั้งแตนอยกวา 1 กิโลวัตตถึง 100 กิโลวัตต ประสิทธิภาพเชิงกระแสไฟฟารอยละ 53-58
สําหรับการขนสง และรอยละ 35 สําหรับการผลิตกระแสไฟฟาทีต่ ดิ ตัง้ อยูก บั ที่ ขอดี คือ ขนาดเล็ก นํา้ หนักเบา ชวงเวลาอุน เครือ่ ง
(start-up time) สัน้ ประสิทธิภาพสูง และมีปญ หาการกัดกรอนนอยเนื่องจากมีอิเล็กโทรไลตเปนของแข็ง ขอเสีย คือ ตัวเรง
ปฏิกริ ยิ าจะเสือ่ มอยางรวดเร็วเมือ่ แกสเชือ้ เพลิงและตัวออกซิไดสปนเปอ นดวยคารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) และราคาสูง
เซลลเชือ้ เพลิงชนิดนีเ้ หมาะสําหรับการประยุกตใชเปนหนวยผลิตกระแสไฟฟาสํารอง (backup power) หนวยผลิตกระแสไฟฟา
แบบพกพา (portable power) เครือ่ งกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กการขนสง และยานพาหนะมีการผลิตเชิงพาณิชย และการศึกษาวิจยั
เสนทางการไหล
ของอิเล็กตรอน

เครื่องดึงกระแสไฟฟา

ออกซิเจน

ไฮโดรเจน
ไฮโดรเจน
ไอออน

น้ำ

แอโนด อิเล็กโทรไลต แคโทด
เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนที่ใชแกสไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิง

สําหรับเซลลเชือ้ เพลิงพีอเี อ็มทีใ่ ชเมทานอลเปนเชือ้ เพลิงนิยมเรียกวา เซลลเชือ้ เพลิงแบบเมทานอลโดยตรง (direct methanol fuel cell)
ตัวเรงปฏิกิริยาที่นิยมใชที่ขั้วแอโนดและแคโทด ไดแก แพลทินัมผสมรูทิเนียม และแพลทินัม ตามลําดับ อุณหภูมิการทํางาน
20-90 องศาเซลเซียส และความดัน 1-3 บรรยากาศ ไดนํ้า (ดู water) เปนผลผลิตพลอยไดตามปฏิกิริยาเคมีไฟฟา
ขั้วแอโนด
ขั้วแคโทด
ปฏิกิริยารวม

CH3OH(l) + H2O(l) CO2(g) + 6H+ + 6e3/2O2(g) + 6H+(aq) + 6e- 3H2O
CH3OH(l) + 3/2O2(g) CO2(g) + 2H2O(l)

กําลังการผลิตกระแสไฟฟาตั้งแตนอยกวา 1 วัตต ถึง 100 วัตต ประสิทธิภาพเชิงกระแสไฟฟารอยละ 40 ขอดี คือ เมทานอล
ที่ใชเปนเชื้อเพลิงสามารถผลิตจากปฏิกิริยารีฟอรมิงของแกโซลีน (gasoline) หรือชีวมวล (biomass) มีความปลอดภัย
กวาเซลลเชื้อเพลิงที่ใชแกสไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงเนื่องจากใชของเหลวเปนเชื้อเพลิง ขอเสีย คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของเมทานอลจะชาเชนเดียวกับปฏิกิริยาที่แคโทด และการแพรของเมทานอลผานเมมเบรนที่ศักยไฟฟาวงจรเปด
(open circuit potential) สูง รวมถึงสารมัธยันตรที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของเมทานอล คือ คารบอนมอนอกไซด
จะทําใหตัวเรงปฏิกิริยาเสื่อมสภาพเร็ว เซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้เหมาะสําหรับการประยุกตใชเปนหนวยผลิตกระแสไฟฟาสําหรับ
ระบบอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา (portable electronic system) ที่ใชกําลังไฟฟาตํ่าและทํางานตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรแบบพกพา
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ไฮโดรเจน
R-S

regenerative fuel cell, reversible fuel cell เซลลเชื้อเพลิงรีเจนเนอเรทีฟ, เซลลเชื้อเพลิงแบบผันกลับ

อุปกรณเคมีไฟฟาทีส่ ามารถทําหนาทีไ่ ดทงั้ เซลลเชือ้ เพลิง (ดู fuel cell) และเครือ่ งแยกสลายดวยไฟฟา (electrolyzer) โดยขัว้ แอโนด
ของเซลลเชือ้ เพลิงทําหนาทีเ่ ปนแคโทดของเครือ่ งแยกสลายดวยไฟฟา สวนขัว้ แคโทดของเซลลเชือ้ เพลิงจะทําหนาทีเ่ ปนแอโนด
ของเครื่องแยกสลายดวยไฟฟา แนวคิดของการประยุกตเซลลเชื้อเพลิงรีเจนเนอเรทีฟในครัวเรือน คือ ในเวลากลางวัน
เซลลเชื้อเพลิงรีเจนเนอเรทีฟทําหนาที่เปนเครื่องแยกสลายดวยไฟฟาเพื่อเปลี่ยนนํ้า (ดู water) เปนแกสไฮโดรเจน
และแกสออกซิเจน โดยใชกระแสไฟฟาจากเซลลสุริยะ (ดู solar cell, photovoltaic cell) แกสที่ผลิตไดจะถูกเก็บใน
อุปกรณเก็บแกส ในเวลากลางคืนไฮโดรเจนถูกดึงไปปอนเซลลเชื้อเพลิงรีเจนเนอเรทีฟเพื่อทําปฏิกิริยากับแกสออกซิเจน
ที่เก็บไวไดกระแสไฟฟา ปจจุบันเซลลเชื้อเพลิงชนิดที่กําลังพัฒนาใหเปนเซลลเชื้อเพลิงรีเจนเนอเรทีฟ คือ เซลลเชื้อเพลิง
แบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (ดู proton exchange membrane fuel cell (PEMFC)) และเซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซด
ของแข็ง (ดู solid oxide fuel cell (SOFC))
ออกซิเจน O O
ขาออก
OO
OO
OO
O O ตัวเรงปฏิกิริยา ตัวเรงปฏิกิริยา
OO
เซลลเชื้อเพลิง
แบบเมมเบรน
OO
แลกเปลี่ยน
ออกซิเจน
โปรตอน
เปนผลิตภัณฑ

O O ออกซิเจนขาเขา
O O (จากอากาศ)

OO

OO
OO
ตัวเรงปฏิกิริยา ตัวเรงปฏิกิริยา O O
OO
เซลลเชื้อเพลิง
O น้ำ H2O
แบบเมมเบรน O OO O
แลกเปลี่ยน
ออกซิเจนจากอากาศ O O ออกซิเจน O2
โปรตอน
ไฮโดรเจน H2
โปรตอน H+
O Oน้ำ
อิเล็กตรอน eO
O
น้ำออก
O

น้ำ

น้ำเขา

O
O O
O

O O
O
เครื่องจาย
กำลังไฟฟา

ถังไฮโดรเจน

หลักการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงรีเจนเนอเรทีฟหรือเซลลเชื้อเพลิงแบบผันกลับ

2 kW/day

5 kW PV

Ewe = 22 kWh/day
(Based on AC power)

DAQ/Load
Management

Reversible Fuel Cell
Waste Heat

H2 Storage

Excess
to Grid

Inverter

Home
DC-Load
AC-Load
Heating/Cooking

การใชเซลลเชื้อเพลิงรีเจนเนอเรทีฟในครัวเรือน
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slush hydrogen สลัชไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนระหวางสถานะของเหลวและของแข็ง เกิดที่อุณหภูมิใกลจุดหลอมเหลว (-259 องศาเซลเซียส) ภายใตสุญญากาศ
ทําใหความหนาแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 20 (85 กรัมตอลิตร) และสามารถยืดระยะเวลาเก็บไฮโดรเจน เนื่องจากตองใชความรอน
เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนสถานะของไฮโดรเจนของแข็ง จึงเหมาะสําหรับประยุกตกับพาหนะ
100

Pressure (105 Pa)

solid

1

slush hydrogen

0.1
0.01

Critical point

liquid

10

5

10

Boiling point
gaseous

Triple point
15

20

Temperature (K)

25

30

35

วัฏภาคของไฮโดรเจน

solid oxide fuel cell (SOFC) เซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง

เซลลเชื้อเพลิง (ดู fuel cell) ที่มีอิเล็กโทรไลต (ดู electrolyte) เปนเซรามิกของแข็งที่มีความพรุน เชน เซอรโคเนียที่
เสถียรดวยยิตเทรีย (Y2O3-stabilized ZrO2) แกสเชือ้ เพลิงไดแก แกสไฮโดรเจน ตัวออกซิไดส ไดแก แกสออกซิเจน หรืออากาศ
ตัวเรงปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนด ไดแก โคบอลต-เซอรโคเนีย (Co-ZrO2) หรือนิกเกิล-เซอรโคเนีย (Ni-ZrO2) ตัวเรงปฏิกิริยา
ที่ขั้วแคโทด ไดแก แลนทานัมแมงกานีสออกไซดที่เจือดวยสตรอนเทียม (Sr-doped LaMnO3) อุณหภูมิการทํางาน
600-1,000 องศาเซลเซียสและความดัน 1 บรรยากาศ ซึ่งไดนํ้า (ดู water) และความรอนที่อุณหภูมิสูงถึง 800-1,000
องศาเซลเซียส เปนผลผลิตพลอยไดตามปฏิกิริยาเคมีไฟฟา
ขั้วแคโทด
ขั้วแอโนด
ปฏิกิริยารวม

1/2O2(g) + 2e- O2H2(g) + O2- H2O (g) + 2eH2(g) + 1/2O2 (g) H2O (g)

กําลังการผลิตกระแสไฟฟาระหวาง 1-2,000 กิโลวัตต ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟาอาจสูงถึงรอยละ 60-85 เมื่อใช
ในระบบผลิตกระแสไฟฟารวม (co-generator) ขอดี คือ มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพสูง สามารถใชตัวเรงปฏิกิริยา
ไดหลายชนิด ตัวเรงปฏิกิริยาสามารถทนสารปนเปอนในแกสเชื้อเพลิงจึงสามารถใชแกสไฮโดรเจนที่ไดจากการแปรรูปสาร
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ไฮโดรเจน
S-T

ตั้งตนหลายชนิด อาทิเชน แกสธรรมชาติถานหิน แกสปโตรเลียมเหลว (LPG) หรือเมทิลแอลกอฮอล (ดู methanol,
methyl alcohol) ขอเสีย คือ ชวงเวลาอุนเครื่อง (start-up time) นาน และการชํารุดหรือกัดกรอนของสวนประกอบ
เนื่ อ งจากการทํ า งานที่ อุ ณ หภู มิ สู ง เหมาะสํ า หรั บ การประยุกตเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
และโรงงานไฟฟาขนาดใหญมีการผลิตเชิงพาณิชยและการศึกษาวิจัย
เสนทางการไหล
ของอิเล็กตรอน

เครื่องดึงกระแสไฟฟา

ออกซิเจน

ไฮโดรเจน
ออกซิเจน
ไอออน

น้ำ

แอโนด อิเล็กโทรไลต แคโทด
เซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง

steam-iron process กระบวนการไอนํ้า-เหล็ก

กระบวนการผลิตแกสไฮโดรเจนทางการคาเกาแกที่สุดที่สามารถผลิตแกสไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยใชปฏิกิริยา
รี ดั ก ชั น -ออกซิ เ ดชั น (reduction-oxidation reaction) ของเหล็ ก ออกไซด (iron oxide) หรื อ แมกนี ไ ทต
(magnetite, Fe3O4) ประกอบดวยปฏิกิริยา 2 ขั้น ไดแก ขั้นของปฏิกิริยารีดักชัน (reduction reaction) ของเหล็กออกไซด
ดวยแกสรีดิวซ (reducing gas) เชน แกสคารบอนมอนอกไซด แกสไฮโดรคารบอน และแกสสังเคราะหและขั้นของปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของเหล็กดวยไอนํ้า
ปฏิกิริยาขั้นที่ 1: Fe3O4 + 4CO (or reducing gas) 3Fe + 4CO2 (or oxidizing gas)
ปฏิกิริยาขั้นที่ 2: 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2
ปฏิกิริยารวม: CO (or reducing gas) + H2O CO2 (or oxidizing gas) + H2
และเกิดปฏิกิริยาขางเคียงอื่นๆ ที่ไมใชปฏิกิริยาขั้นที่ 1 และ 2 ดวย จึงสงผลใหเกิดเหล็กออกไซดไดหลายรูปแบบ
ในผลิตภัณฑ เชน วูสไทต (wustite, FeO) และเกิดปฏิกิริยาการแตกสลาย / ออกซิเดชันขึ้นจํานวนมากพรอมๆ กัน
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Tafel equation สมการทาเฟล

สมการแสดงความสัมพันธระหวางศักยไฟฟาสวนเกิน (η) (ดู overpotential) กับลอการิทึมฐานสิบของกระแสไฟฟา (log i)
สมการทาเฟลของปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดบนขัว้ ไฟฟาเดีย่ ว คือ η = log (i / i0) กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง η และ log (i) เรียกวา
กราฟทาเฟล (Tafel plot) ความชันของกราฟเรียกวาความชันทาเฟล (Tafel slope, b) ปฏิกิริยาที่มีความชันทาเฟลมาก
มีจลนพลศาสตรของการเกิดปฏิกิริยาตํ่าจุดตัดแกนที่แสดง log (i0) ของกราฟทาเฟลสามารถใชในการคํานวณกระแสไฟฟา
แลกเปลี่ยน (exchange current, i0) ของปฏิกิริยาได
(V)

Tafel-diagram vs. log i
0.30
0.20
0.10
0

log i
log i0
กราฟทาเฟล

thermal decomposition, thermolysis การสลายตัวดวยความรอน

การสลายตัวของสารตัง้ ตนดวยความรอนทีใ่ หผลผลิตอยางนอย 2 ชนิด สําหรับการสลายตัวของนํา้ (ดู water) ดวยความรอน
เกิดไดนอยแมที่อุณหภูมิสูงมาก เชน ที่อุณหภูมิ 2,200 เคลวิน แตกตัวเพียงรอยละ 3 และที่อุณหภูมิ 3,200 เคลวิน
แตกตัวประมาณรอยละ 50 ไดไอออน อนุมูล อะตอม และโมเลกุลของไฮโดรเจนและออกซิเจนหลายชนิด เชน
ไฮโดรเจนไอออน (hydrogen ion, H+) ออกซิเจนไอออน (oxygen ion, O2-) ไฮโดรเจน (hydrogen, H2)
ออกซิเจน (oxygen, O2) ไฮดรอกไซดไอออน (hydroxide ion, OH-) ไฮโดรเจนเพอรออกไซด (hydrogen peroxide, H2O2)
และไฮโดรเพอรอกซิล หรืออนุมูลเพอรอกซิล (hydroperoxyl, peroxyl radical, HO 2) ขอจํากัดของปฏิกิริยา
การสลายตัวดวยความรอนในการประยุกตใชงานจริงเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย คือ ความคงทนของอุปกรณ
หรือวัสดุในกระบวนการที่ตองทํางานที่อุณหภูมิสูง
P = 1 atm

H2O
OH
2H
2O
O+H

OH + H
H+O
H2
O2
OH

สมดุลการสลายตัวของนํ้าดวยความรอน
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ไฮโดรเจน
W

water นํ้า

สารประกอบระหวางไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม สูตรโมเลกุล H2O ยึดเหนี่ยวกันดวยพันธะโควาเลนต
ไมมสี ี ไมมกี ลิน่ ไมมรี ส เปนของเหลวทีส่ ภาวะปกติ สารประกอบทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในโลก เปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ
ทัง้ ปวง เปนวัตถุดบิ ตัง้ ตนทีส่ าํ คัญในการผลิตไฮโดรเจนจากการเกิดปฏิกริ ยิ าการแยกดวยไฟฟา (electrolysis) และการแยกกรอง
ดวยไฟฟา (electrodialysis)
-

δ
+

δ

H

O

-

-

δ

H

104.5o

δ

+

dipole moment

+

โมเลกุลของนํ้า

ตารางสมบัติทางกายภาพของนํ้า

มวลโมเลกุล
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18.0151

จุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส)

0

จุดเดือด (องศาเซลเซียส)

100

ความหนาแนนที่ 25 องศาเซลเซียส (กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร)

0.097

ความดันไอที่ 25 องศาเซลเซียส (ทอร)

23.75

ความรอนของการหลอมเหลว (กิโลจูลตอโมล)

6.010

ความรอนของการกลายเปนไอที่ 100 องศาเซลเซียส (กิโลจูลตอโมล)

40.65

ความรอนของการเกิดที่ 25 องศาเซลเซียส (กิโลจูลตอโมล)

-285.85

ความหนืดที่ 20 องศาเซลเซียส (กรัมตอเซนติเมตร วินาที)

0.8903
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SOLAR
ENERGY

HYDROGER
ENERGY

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานไฮโดรเจน

BIOMASS
AND BIOENERGY

BIOFUELS

ชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพ

ตัวกินคารบอนไดออกไซด

คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศมีทงั้ คุณและโทษ เพราะทําใหเกิดภาวะโลกรอน ขณะเดียวกัน
ก็เปนแหลงคารบอนใหพืชชนิดตางๆ ทั้งบนพื้นดิน ในนํ้า และในทะเล รวมสิ่งมีชีวิตชั้นตํ่า
สังเคราะหแสงเปนสารอินทรียที่ประกอบดวยคารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน
เพือ่ ใชเปนอาหาร แหลงพลังงานชีวภาพหลักคือ เซลลูโลส คารโบไฮเดรต และนํา้ มัน เรายังได
พลังงานชีวภาพจากของเหลือทิ้งจากการเกษตรและกสิกรรม จากปา หญาและวัชพืช
พืชนํ้ามัน ขยะชุมชน มูลสัตวและจากการปลูกพืชพลังงาน การเปลี่ยนพลังงานชีวภาพ
เปนพลังงานหลายรูปแบบที่ตองการ โดยใชหลักการเปลี่ยนทั้งที่ไมใชความรอน เชน
การยอยสลายสารอินทรียด ว ยแบคทีเรีย จุลนิ ทรีย ยีสต และทีใ่ ชความรอน เชน การแกซิฟาย
การไพโรไลส การผลิตไบโอดีเซลที่ใชและไมใชตัวเรงปฏิกิริยา และการผลิตเชื้อเพลิงเหลว
ผานกระบวนการฟสเชอร-ทรอปซ ไดพลังงานความรอน ไฟฟา และผลิตภัณฑทดแทน
ปโตรเลียมหลายชนิดทั้งที่เปนแกส ของเหลว และของแข็ง อีกไมนานเราจะสามารถ
ผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลโดยไมตองพึ่งพาปโตรเลียมและไมสงผลกระทบกับหวงโซ
อุปทาน (supply chain) ของอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งนี้ตองดําเนินการควบคูไปกับการ
ปลูกปา การฟนฟูปา และการปลูกพืชพลังงานดวย

GEOTHERMAL
ENERGY

HYDRO
ELECTRICITY

พลังงานความรอน
ใตพิภพ

ไฟฟาพลังน้ำ

Mind Map

ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
ash
เถา
proximate analysis
การวิเคราะหแบบประมาณ
ultimate analysis
การวิเคราะหแบบแยกธาตุ
volatile matter
สารระเหย

kra thin te pha, brown salwood
กระถินเทพา
leucaena
กระถินยักษ
bagasse
ชานออย
bark
เปลือกไม
cassava, tapioca
มันสำปะหลัง
coconut
มะพราว
corn, maize
ขาวโพด
cotton
ฝาย
eucalyptus timber
ไมยูคาลิปตัส
jatropha, physic nut
สบูดำ
natural rubber, NR
ยางธรรมชาติ
para rubber
ยางพารา
para timber
ไมยางพารา
rice husk, paddy husk
แกลบ
rice straw
ฟางขาว
rice
ขาว
sugarcane
ออย
wattle
กระถินณรงค
wheat
ขาวสาลี

algae
สาหราย
microalgae
จุลสาหราย
rapeseed
เมล็ดเรพ
oil palm
ปาลมน้ำมัน
refined bleached deodorized palm oil
น้ำมันปาลมบริสุทธิ์
refined vegetable oil
น้ำมันพืชผานกรรมวิธี
soybean
ถั่วเหลือง
sunflower
ทานตะวัน
used cooking oil
น้ำมันปรุงอาหารใชแลว

biomass
ชีวมวล

oil crop
พืชน้ำมัน

agricultural wastes, agricultural residue
วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
animal manure
มูลสัตว
black liquor
แบล็กลิกเคอร
forest biomass, forest residue
ชีวมวลจากปา, ของเหลือทิ้งจากปา
molasses
กากน้ำตาล
waste
municipal solid waste (MSW)
ของเหลือทิ้ง
ขยะชุมชน
refused derived fuel (RDF)
เชื้อเพลิงขยะ
sawdust
ขี้เลื่อย
sewage sludge
กากตะกอนน้ำเสีย, กากตะกอนจุลินทรีย
waste tire
ยางรถยนตใชแลว
wastewater from agro-industries
น้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
energy crop
พืชพลังงาน
extruded log
ฟนเทียม
fast growing tree
ไมโตเร็ว
cellulose
เซลลูโลส
hemicellulose
เฮมิเซลลูโลส
holocellulose
โฮโลเซลลูโลส
lignin
ลิกนิน

lignocellulosic biomass
ชีวมวลลิกโนเซลลูโลส

amylopectin
starch
แอมิโลเพกทิน
แปง
amylose
แอมิโลส
monosaccharide
น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
disaccharide
น้ำตาลโมเลกุลคู
oligosaccharide
โอลิโกแซ็กคาไรด, น้ำตาลโมเลกุลสั้น
heteropolysaccharide, heteroglycans
เฮเทอโรพอลิแซ็กคาไรด, เฮเทอโรไกลแคน
polysaccharide, glycans
พอลิแซ็กคาไรด, ไกลแคน
homopolysaccharide, homoglycans
โฮโมพอลิแซ็กคาไรด, โฮโมไกลแคน
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organic matter
อินทรียวัตถุ

carbohydrate
คารโบไฮเดรต
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environmental issue
ประเด็นดานสิ่งแวดลอม

general
ทั่วไป

technical definition
นิยามทางเทคนิค

energy issue
ประเด็นดานพลังงาน

feedstock
สารปอน

grass and weed
หญาและวัชพืช

chemical compounds
สารประกอบเคมี

-cellulose
แอลฟาเซลลูโลส
-cellulose
บีตาเซลลูโลส
-cellulose
แกมมาเซลลูโลส

preparation
การเตรียม

agricultural product
ผลผลิตทางการเกษตร

napier grass
หญาเนเปยร, หญาชาง
switchgrass
หญาสวิตชแกรส
water hyacinth
ผักตบชวา
willow
หลิว

unsaturated fatty acid
กรดไขมันไมอิ่มตัว
triglyceride, triacylglycerol
ไตรกลีเซอไรด, ไตรเอซิลกลีเซอรอล
saturated fatty acid
กรดไขมันอิ่มตัว

analysis and property
สมบัติและการวิเคราะห

chipping
การสับหรือตัด
pelletization
การอัดแทง
sorting
การแยกจำพวก

biorefinery
โรงกลั่นชีวภาพ

greenhouse effect
ปรากฏการณเรือนกระจก
carbon credit
คารบอนเครดิต
carbon footprint
คารบอนฟุตพริ้นท, รอยเทาคารบอน
carbon dioxide
คารบอนไดออกไซด
carbon cycle
วัฏจักรคารบอน
deforestation
การทำลายปา
reforestation
การฟนฟูปา
greenhouse gases (GHG)
แกสเรือนกระจก
photosynthesis
การสังเคราะหดวยแสง
afforestation
การปลูกปา
adiabatic flame temperature,
theoretical flame temperature
อุณหภูมิเปลวไฟแอเดียแบติก,
อุณหภูมิเปลวไฟตามทฤษฎี
critical temperature
อุณหภูมิวิกฤต
critical Pressure
ความดันวิกฤต
critical Point
จุดวิกฤต
Boyle’s law
กฎของบอยล
renewable energy
พลังงานหมุนเวียน
bioenergy
พลังงานชีวภาพ
alternative energy
พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก
fuel equivalent power
กำบังเทียบเทาของเชื้อเพลิง

Biomass
and Bioenergy

cogeneration, combined heat
and power (CHP)
การผลิตไฟฟาและความรอนรวม
combined cycle
ระบบพลังความรอนรวม
integrated gasiﬁcation
combined cycle (IGCC)
กระบวนการความรอนรวมการแกซิฟาย

ชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

advanced process
กระบวนการขั้นสูง

NOx reduction
การลดแกสกลุมไนโตรเจนออกไซด
air separator unit (ASU)
หนวยแยกอากาศ
cyclone
ไซโคลน, เครื่องแยกแรงเหวี่ยง
electrostatic precipitator (ESP)
เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิต, อีเอสพี
flue gas desulfurization (FGD)
ดีซัลฟวไรเซชั่นของแกสทิ้ง
heat recovery steam generator (HRSG)
หนวยผลิตไอน้ำจากการนำกลับความรอน
scrubber
เครื่องฟอกแกส

auxiliary equipment
อุปกรณสนับสนุนตางๆ

Rankine cycle
วัฏจักรแรงคิน
regenerative cycle
วัฏจักรอุนซ้ำ

thermodynamic cycle
วัฏจักรเทอรโมไดนามิก

gas turbine
กังหันแกส
steam turbine
กังหันไอน้ำ

turbine
กังหัน

power generation
การผลิตไฟฟา

boiler
หมอไอน้ำ
slagging
การเกิดสแลก, การเกิดกากถลุง
dioxin
ไดออกซิน
hydrogen
ไฮโดรเจนซัลไฟด, แกสไขเนา
nitrogen oxides
แกสกลุมไนโตรเจนออกไซด
particulate matter
ฝุนละออง
phenolic compounds
สารประกอบฟนอลิก
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)
ไฮโดรคารบอนชนิดแอโรแมติกหลายวง
sulfur oxides
แกสกลุมซัลเฟอรออกไซด
tar
ทาร, น้ำมันดิน

by-product
ผลผลิตพลอยได

enzyme catalyst
ตัวเรงปฏิกิริยาเอนไซม
fermentation
การหมัก

hydrogenase
ไฮโดรจีเนส
lipase
ไลเพส, ลิเพส
cellulase
เซลลูเลส
ethanol fermentation
การหมักเอทานอล

gas to liquid (GTL)
เทคโนโลยีแกสสูของเหลว (จีทีแอล)

psychrophilic digestion
การยอยที่อุณหภูมิต่ำ
thermophilic digestion
การยอยที่อุณหภูมิสูง
mesophilic digestion
การยอยที่อุณหภูมิปานกลาง
aerobic digestion
การยอยสลายแบบใชอากาศ

aqueous-phase reforming (APR)
การรีฟอรมของสารที่ละลายในวัฏภาคน้ำ

biomass to liquid (BTL)
เทคโนโลยีชีวมวลสูของเหลว (บีทีแอล)

biological conversion
การเปลี่ยนทางชีวภาพ
digestion
การยอย

anaerobic digestion
การยอยสลายแบบไมใชอากาศ

physical and chemical conversion
การเปลี่ยนทางเคมีและกายภาพ

esterification
เอสเทอริฟเคชัน
saponification
แซพอนิฟเคชัน
transesterification
ทรานสเอสเทอริฟเคชัน
saccharification
การเปลี่ยนเปนน้ำตาล
micro-emulsion
ไมโครอิมัลชัน
alcoholysis
แอลกอฮอไลซิส
extraction
การสกัด

Fischer-Tropsch synthesis
การสังเคราะหฟสเชอร-ทรอปซ
dimethyl ether synthesis
การสังเคราะหไดเมทิลอีเทอร
methanol synthesis
การสังเคราะหเมทานอล

methane-forming bacteria,
methanogenic bacteria
แบคทีเรียชนิดสรางมีเทน
acid-forming bacteria
แบคทีเรียชนิดสรางกรด
sulfate-reducing bacteria
แบคทีเรียชนิดรีดิวซซัลเฟต
plug flow anaerobic digester,
channel digester
บอหมักราง
hydraulic residence time (HRT)
เวลากักเก็บน้ำ
livestock unit (LU)
หนวยปศุสัตว
up-flow anaerobic sludge
blanket, UASB
ระบบบำบัดแบบยูเอเอสบี
anaerobic covered lagoon
บอบำบัดแบบคลุมบอ, บอบำบัดแบบคัฟเวอรลากูน

Boudouard reaction
ปฏิกิริยาบูดูอารด
cracking
การแตกตัว
hydrogenation
การเติมไฮโดรเจน, ไฮโดรจิเนชัน
methanation
เมเทเนชัน, การเปลี่ยนเปนมีเทน
partial oxidation
ปฏิกิริยาออกซิเดชันบางสวน
solvolysis reaction
ปฏิกิริยาโซลโวไลซิส
steam reforming
การรีฟอรมดวยไอน้ำ
water-gas reaction
(เติมขีดกลางตรง water-gas)
water-gas shift reaction
ปฏิกิริยาวอเตอแกสชิฟต

chemical reaction
ปฏิกิริยาเคมี

combustion
การเผาไหม

chemical-looping combustion
การเผาไหมแบบเคมิคอลลูปปง
co-combustion, co-firing
การเผาไหมรวม
incineration
การเผาเปนเถา

conversion process
กระบวนการเปลี่ยน

gasification
การแกซิฟาย, แกซิฟเคชัน, การแปรสภาพเปนแกส

thermochemical conversion
การเปลี่ยนทางอุณหเคมี

air-blown gasification
การแกซิฟายแบบเปาอากาศ
allothermal gasification
การแกซิฟายดวยแหลงความรอนภายนอก
autothermal gasification
การแกซิฟายดวยแหลงความรอนภายใน
cold gas efficiency (CGE)
ประสิทธิภาพที่สภาวะมาตรฐาน
equivalent ratio
อัตราสวนสมมูล
gasifier
เตาแกซิฟาย, แกสซิฟายเออร
hydrogasification
การแกซิฟายดวยไฮโดรเจน
oxygen-blown gasification
การแกซิฟายแบบเปาออกซิเจน
plasma gasification
การแกซิฟายดวยพลาสมา
steam gasification
การแกซิฟายดวยไอน้ำ
supercritical water gasification (SCWG)
การแกซิฟายดวยน้ำภาวะเหนือวิกฤต

supercritical fluid
ของไหลภาวะเหนือวิกฤต

hot-compressed water,
liquid-hot water, autohydrolysis
ออโตไฮโดรไลซิสดวยน้ำรอนอัดความดัน

pyrolysis
การไพโรไลส, ไพโรไลซิส

catalyst
ตัวเรงปฏิกิริยา

heterogeneous catalyst
ตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ
homogeneous catalyst
ตัวเรงปฏิกิริยาเอกพันธุ

alkaline catalyst, sodium hydroxide
ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดเบส, โซเดียมไฮดรอกไซด

carbonization
การคารบอไนซ
coalification
การแปรสภาพเปนถานหิน
fast pyrolysis
การไพโรไลสแบบเร็ว
flash pyrolysis
การไพโรไลสแบบสั้นมาก
hydropyrolysis
การไพโรไลสดวยไฮโดรเจน
hydrothermal process
กระบวนการไฮโดรเทอรมอล
hydrous pyrolysis
การไพโรไลสดวยน้ำ
slow pyrolysis
การไพโรไลสแบบชา
torrefaction
การทอรริฟาย
ultra-rapid pyrolysis
การไพโรไลสแบบเร็วยิ่งยวด

steam explosion
การระเบิดดวยไอน้ำ

hydrogen donor
ตัวใหไฮโดรเจน
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unsaturated fatty acid
กรดไขมันไมอิ่มตัว
triglyceride, triacylglycerol
ไตรกลีเซอไรด, ไตรเอซิลกลีเซอรอล
saturated fatty acid
กรดไขมันอิ่มตัว

chemical compounds
สารประกอบเคมี

oil crop
พืชน้ำมัน

napier grass
หญาเนเปยร, หญาชาง
switchgrass
หญาสวิตชแกรส
water hyacinth
ผักตบชวา
willow
หลิว

agricultural product
ผลผลิตทางการเกษตร

algae
สาหราย
microalgae
จุลสาหราย
rapeseed
เมล็ดเรพ
oil palm
ปาลมน้ำมัน
refined bleached deodorized palm oil
น้ำมันปาลมบริสุทธิ์
refined vegetable oil
น้ำมันพืชผานกรรมวิธี
soybean
ถั่วเหลือง
sunflower
ทานตะวัน
used cooking oil
น้ำมันปรุงอาหารใชแลว

kra thin te pha, brown salwood
กระถินเทพา
leucaena
กระถินยักษ
bagasse
ชานออย
bark
เปลือกไม
cassava, tapioca
มันสำปะหลัง
coconut
มะพราว
corn, maize
ขาวโพด
cotton
ฝาย
eucalyptus timber
ไมยูคาลิปตัส
jatropha, physic nut
สบูดำ
natural rubber, NR
ยางธรรมชาติ
para rubber
ยางพารา
para timber
ไมยางพารา
rice husk, paddy husk
แกลบ
rice straw
ฟางขาว
rice
ขาว
sugarcane
ออย
wattle
กระถินณรงค
wheat
ขาวสาลี
grass and weed
หญาและวัชพืช

preparation
การเตรียม

analysis and property
สมบัติและการวิเคราะห

chipping
การสับหรือตัด
pelletization
การอัดแทง
sorting
การแยกจำพวก

ash
เถา
proximate analysis
การวิเคราะหแบบประมาณ
ultimate analysis
การวิเคราะหแบบแยกธาตุ
volatile matter
สารระเหย

biomass
ชีวมวล

feedstock
สารปอน

adiabatic flame temperature,
theoretical flame temperature
อุณหภูมิเปลวไฟแอเดียแบติก,
อุณหภูมิเปลวไฟตามทฤษฎี
critical temperature
อุณหภูมิวิกฤต
critical Pressure
ความดันวิกฤต
critical Point
จุดวิกฤต
Boyle’s law
กฎของบอยล
renewable energy
พลังงานหมุนเวียน
bioenergy
พลังงานชีวภาพ
alternative energy
พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก
fuel equivalent power
กำบังเทียบเทาของเชื้อเพลิง

greenhouse effect
ปรากฏการณเรือนกระจก
carbon credit
คารบอนเครดิต
carbon footprint
คารบอนฟุตพริ้นท, รอยเทาคารบอน
carbon dioxide
คารบอนไดออกไซด
carbon cycle
วัฏจักรคารบอน
deforestation
การทำลายปา
reforestation
การฟนฟูปา
greenhouse gases (GHG)
แกสเรือนกระจก
photosynthesis
การสังเคราะหดวยแสง
afforestation
การปลูกปา

energy issue
ประเด็นดานพลังงาน

technical definition
นิยามทางเทคนิค

environmental issue
ประเด็นดานสิ่งแวดลอม

biorefinery
โรงกลั่นชีวภาพ

general
ทั่วไป

ชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ
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and Bioenergy
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hemicellulose
เฮมิเซลลูโลส
holocellulose
โฮโลเซลลูโลส
lignin
ลิกนิน

cellulose
เซลลูโลส

amylopectin
starch
แอมิโลเพกทิน
แปง
amylose
แอมิโลส
monosaccharide
น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
disaccharide
น้ำตาลโมเลกุลคู
oligosaccharide
โอลิโกแซ็กคาไรด, น้ำตาลโมเลกุลสั้น
heteropolysaccharide, heteroglycans
เฮเทอโรพอลิแซ็กคาไรด, เฮเทอโรไกลแคน
polysaccharide, glycans
พอลิแซ็กคาไรด, ไกลแคน
homopolysaccharide, homoglycans
โฮโมพอลิแซ็กคาไรด, โฮโมไกลแคน

-cellulose
แอลฟาเซลลูโลส
-cellulose
บีตาเซลลูโลส
-cellulose
แกมมาเซลลูโลส

agricultural wastes, agricultural residue
วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
animal manure
มูลสัตว
black liquor
แบล็กลิกเคอร
forest biomass, forest residue
ชีวมวลจากปา, ของเหลือทิ้งจากปา
molasses
กากน้ำตาล
waste
municipal solid waste (MSW)
ของเหลือทิ้ง
ขยะชุมชน
refused derived fuel (RDF)
เชื้อเพลิงขยะ
sawdust
ขี้เลื่อย
sewage sludge
กากตะกอนน้ำเสีย, กากตะกอนจุลินทรีย
waste tire
ยางรถยนตใชแลว
wastewater from agro-industries
น้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร

carbohydrate
คารโบไฮเดรต

organic matter
อินทรียวัตถุ

lignocellulosic biomass
ชีวมวลลิกโนเซลลูโลส

energy crop
พืชพลังงาน
extruded log
ฟนเทียม
fast growing tree
ไมโตเร็ว

dioxin
ไดออกซิน
hydrogen
ไฮโดรเจนซัลไฟด, แกสไขเนา
nitrogen oxides
แกสกลุมไนโตรเจนออกไซด
particulate matter
ฝุนละออง
phenolic compounds
สารประกอบฟนอลิก
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)
ไฮโดรคารบอนชนิดแอโรแมติกหลายวง
sulfur oxides
แกสกลุมซัลเฟอรออกไซด
tar
ทาร, น้ำมันดิน

by-product
ผลผลิตพลอยได

gas turbine
กังหันแกส
steam turbine
กังหันไอน้ำ

Rankine cycle
วัฏจักรแรงคิน
regenerative cycle
วัฏจักรอุนซ้ำ

auxiliary equipment
อุปกรณสนับสนุนตางๆ

advanced process
กระบวนการขั้นสูง

boiler
หมอไอน้ำ
slagging
การเกิดสแลก, การเกิดกากถลุง

turbine
กังหัน

thermodynamic cycle
วัฏจักรเทอรโมไดนามิก

NOx reduction
การลดแกสกลุมไนโตรเจนออกไซด
air separator unit (ASU)
หนวยแยกอากาศ
cyclone
ไซโคลน, เครื่องแยกแรงเหวี่ยง
electrostatic precipitator (ESP)
เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิต, อีเอสพี
flue gas desulfurization (FGD)
ดีซัลฟวไรเซชันของแกสทิ้ง
heat recovery steam generator (HRSG)
หนวยผลิตไอน้ำจากการนำกลับความรอน
scrubber
เครื่องฟอกแกส

cogeneration, combined heat
and power (CHP)
การผลิตไฟฟาและความรอนรวม
combined cycle
ระบบพลังความรอนรวม
integrated gasiﬁcation
combined cycle (IGCC)
กระบวนการความรอนรวมการแกซิฟาย

power generation
การผลิตไฟฟา
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conversion process
กระบวนการเปลี่ยน

Biomass
and Bioenergy

digestion
การยอย

physical and chemical conversion
การเปลี่ยนทางเคมีและกายภาพ

biological conversion
การเปลี่ยนทางชีวภาพ

anaerobic digestion
การยอยสลายแบบไมใชอากาศ

psychrophilic digestion
การยอยที่อุณหภูมิต่ำ
thermophilic digestion
การยอยที่อุณหภูมิสูง
mesophilic digestion
การยอยที่อุณหภูมิปานกลาง
aerobic digestion
การยอยสลายแบบใชอากาศ

ethanol fermentation
การหมักเอทานอล

esterification
เอสเทอริฟเคชัน
saponification
แซพอนิฟเคชัน
transesterification
ทรานสเอสเทอริฟเคชัน
saccharification
การเปลี่ยนเปนน้ำตาล
micro-emulsion
ไมโครอิมัลชัน
alcoholysis
แอลกอฮอไลซิส
extraction
การสกัด

fermentation
การหมัก

enzyme catalyst
ตัวเรงปฏิกิริยาเอนไซม

hydrogenase
ไฮโดรจีเนส
lipase
ไลเพส, ลิเพส
cellulase
เซลลูเลส

methane-forming bacteria,
methanogenic bacteria
แบคทีเรียชนิดสรางมีเทน
acid-forming bacteria
แบคทีเรียชนิดสรางกรด
sulfate-reducing bacteria
แบคทีเรียชนิดรีดิวซซัลเฟต
plug flow anaerobic digester,
channel digester
บอหมักราง
hydraulic residence time (HRT)
เวลากักเก็บน้ำ
livestock unit (LU)
หนวยปศุสัตว
up-flow anaerobic sludge
blanket, UASB
ระบบบำบัดแบบยูเอเอสบี
solid oxide fuel cell
บอบำบัดแบบคลุมบอ, บอบำบัดแบบคัฟเวอรลากูน

combustion
การเผาไหม

chemical reaction
ปฏิกิริยาเคมี

Boudouard reaction
ปฏิกิริยาบูดูอารด
cracking
การแตกตัว
hydrogenation
การเติมไฮโดรเจน, ไฮโดรจิเนชัน
methanation
เมเทเนชัน, การเปลี่ยนเปนมีเทน
partial oxidation
ปฏิกิริยาออกซิเดชันบางสวน
solvolysis reaction
ปฏิกิริยาโซลโวไลซิส
steam reforming
การรีฟอรมดวยไอน้ำ
water-gas reaction
ปฏิกิริยาแกส-น้ำ
water-gas shift reaction
ปฏิกิริยาวอเตอแกสชิฟต

chemical-looping combustion
การเผาไหมแบบเคมิคอลลูปปง
co-combustion,
การเผาไหมรวม
incineration
การเผาเปนเถา

biomass to liquid (BTL)
เทคโนโลยีชีวมวลสูของเหลว (บีทีแอล)

aqueous-phase reforming (APR)
การรีฟอรมของสารที่ละลายในวัฏภาคน้ำ

gas to liquid (GTL)
เทคโนโลยีแกสสูของเหลว (จีทีแอล)

Fischer-Tropsch synthesis
การสังเคราะหฟสเชอร-ทรอปซ
dimethyl ether synthesis
การสังเคราะหไดเมทิลอีเทอร
methanol synthesis
การสังเคราะหเมทานอล
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catalyst
ตัวเรงปฏิกิริยา
homogeneous catalyst
ตัวเรงปฏิกิริยาเอกพันธุ

heterogeneous catalyst
ตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ
alkaline catalyst, sodium hydroxide
ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดเบส, โซเดียมไฮดรอกไซด

thermochemical conversion
การเปลี่ยนทางอุณหเคมี

hydrogen donor
ตัวใหไฮโดรเจน

steam explosion
การระเบิดดวยไอน้ำ

pyrolysis
การไพโรไลส, ไพโรไลซิส

carbonization
การคารบอไนซ
coalification
การแปรสภาพเปนถานหิน
fast pyrolysis
การไพโรไลสแบบเร็ว
flash pyrolysis
การไพโรไลสแบบสั้นมาก
hydropyrolysis
การไพโรไลสดวยไฮโดรเจน
hydrothermal process
กระบวนการไฮโดรเทอรมอล
hydrous pyrolysis
การไพโรไลสดวยน้ำ
slow pyrolysis
การไพโรไลสแบบชา
torrefaction
การทอรริฟาย
ultra-rapid pyrolysis
การไพโรไลสแบบเร็วยิ่งยวด

hot-compressed water,
liquid-hot water, autohydrolysis
ออโตไฮโดรไลซิสดวยน้ำรอนอัดความดัน

gasification
การแกซิฟาย, แกซิฟเคชัน, การแปรสภาพเปนแกส

air-blown gasification
การแกซิฟายแบบเปาอากาศ
allothermal gasification
การแกซิฟายดวยแหลงความรอนภายนอก
autothermal gasification
การแกซิฟายดวยแหลงความรอนภายใน
cold gas efficiency (CGE)
ประสิทธิภาพที่สภาวะมาตรฐาน
equivalent ratio
อัตราสวนสมมูล
gasifier
เตาแกซิฟาย, แกสซิฟายเออร
hydrogasification
การแกซิฟายดวยไฮโดรเจน
oxygen-blown gasification
การแกซิฟายแบบเปาออกซิเจน
plasma gasification
การแกซิฟายดวยพลาสมา
steam gasification
การแกซิฟายดวยไอน้ำ
supercritical water gasification (SCWG)
การแกซิฟายดวยน้ำภาวะเหนือวิกฤต
supercritical fluid
ของไหลภาวะเหนือวิกฤต
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A

α-cellulose

แอลฟาเซลลูโลส

β-cellulose

บีตาเซลลูโลส

γ-cellulose

แกมมาเซลลูโลส

องคประกอบของเซลลูโลสในธรรมชาติที่มีความแข็งแรงมาก ไมละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน
รอยละ 17.5 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถือวาเปนปริมาณเซลลูโลสที่แทจริงซึ่งใชบอกคุณภาพของวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
กระดาษ
องคประกอบของเซลลูโลสในธรรมชาติทลี่ ะลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขนรอยละ 17.5 ทีอ่ ณุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส
และสามารถตกตะกอนไดเมื่อนําไปทําปฏิกิริยากับสารละลายกรด
องคประกอบของเซลลูโลสในธรรมชาติที่ละลายในสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด เ ข ม ข น ร อ ยละ 17.5 ที่ อุ ณ หภู มิ
20 องศาเซลเซียส แตไมสามารถตกตะกอนไดเมื่อนําไปทําปฏิกิริยากับสารละลายกรด

เสนใยเซลลูโลสบริสุทธิ์เกรดการคา

acid-forming bacteria แบคทีเรียชนิดสรางกรด

กลุมแบคทีเรียซึ่งยอยสารอินทรียที่ละลายนํ้าใหเปนกรดอินทรีย เชน กรดมด (formic acid) และกรดนํ้าสม (acetic acid)
ประกอบดวยสกุล (genus) Psudomonas, Flavobacteria, Aerobactor และ Escherichia สารอินทรียซึ่งเปนอาหาร
ของแบคทีเรียกลุมนี้ ไดแก นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว (ดู monosaccharide) แปง (ดู starch) เซลลูโลส (ดู cellulose) กรดไขมัน
(ดู fatty acid) โปรตีนและกรดแอมิโน (amino acid) เปนขั้นตอนแรกในการยอยเพื่อผลิตแกสชีวภาพ (ดู biogas)
กรดอินทรียที่เกิดขึ้นเปนสารอาหารของแบคทีเรียชนิดสรางมีเทน (ดู methane-forming bacteria) ในขั้นตอนถัดไป

adiabatic flame temperature, theoretical flame temperature อุณหภูมิเปลวไฟแอเดียแบติก, อุณหภูมิ

เปลวไฟตามทฤษฎี

อุณหภูมสิ งู สุดของการเผาไหมทอี่ ตั ราสวนระหวางอากาศหรือออกซิเจน กับเชือ้ เพลิงตามทฤษฎี และไมมกี ารสูญเสียความรอน
สูสิ่งแวดลอม แบงเปน 2 ประเภท คือ อุณหภูมิเปลวไฟแอเดียแบติกปริมาตรคงที่ (constant volume-adiabatic
flame temperature) และอุณหภูมเิ ปลวไฟแอเดียแบติกความดันคงที่ (constant pressure adiabatic-flame temperature)
ซึ่งมักมีคาตํ่ากวาแบบแรก เนื่องจากพลังงานจาการเผาไหมบางสวนถูกใชในการเปลี่ยนปริมาตรของระบบ หรือเกิดงานขึ้น
ยกตัวอยางเชน การเผาไหมในกระบอกสูบของเครื่องยนตเผาไหมภายใน
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aerobic digestion การยอยสลายแบบใชอากาศ

กระบวนการที่อาศัยการทํางานของจุลินทรียซึ่งใชออกซิเจนอิสระ (aerobes) เปนหลักในการยอยสลายสารอินทรีย ผลผลิต
ที่ไดจากการยอยสลายสารอินทรีย ไดแก คารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) และนํ้า (ดู water) โดยไมเกิดมีเทน
(ดู methane) นิยมใชบําบัดนํ้าเสียในบอเปด โดยตองมีอุปกรณเติมอากาศ เชน กังหันหรือปม เพื่อพนนํ้าตลอดเวลา
ตอเนื่องกันหลายวัน จึงตองใชพลังงานมาก จากปญหารุนแรงของนํ้าเนาเสียในแหลงนํ้าธรรมชาติในชวงป พ.ศ. 2527-2530
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงหวงใยตอพสกนิกรที่ตองเผชิญปญหา ในป พ.ศ. 2531 จึงทรงประดิษฐ
กังหันนํ้าชัยพัฒนาเพื่อเติมอากาศที่ผิวนํ้า ตอมาไดรับการพัฒนารูปแบบใหเหมาะกับการใชงาน และเปนที่นิยมแพรหลาย
ใชปรับปรุงคุณภาพนํ้าในสระนํ้า บอนํ้า หนองนํ้าและคลองตางๆ ไดผลดีมาก

กังหันนํ้าชัยพัฒนา

afforestation การปลูกปา

การสรางผืนปาหรือปลูกตนไมบนพื้นที่ที่ไมเคยเปนปามากอน ซึ่งใชเวลาไมตํ่ากวา 50 ป โดยการปลูก หวานเมล็ด และหรือ
การสงเสริมใหขยายพันธุตามธรรมชาติ ใชเปนโครงการขยายพื้นที่สีเขียวสนับสนุนการดูดซับคารบอน เปนอีกทางเลือกหนึ่ง
นอกจากการฟนฟูปา ตัวอยางเชน โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแกไขปญหาภัยแลงพื้นที่อําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม สวนปานิเวศระยองวนารมย โดย กลุม ปตท. เปนตน

Reforestation

การปลูกปาตามแนวพระราชดําริ

FOREST

(degradation,
improvement)

Deforestation
Afforestation

OTHER
LAND USE
CLASS

นิยามและความสัมพันธของการปลูกปา การฟนฟูปา และการทําลายปา
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ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
A

agricultural wastes, agricultural residue
วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร

air-blown gasification การแกซิฟายแบบเปาอากาศ

การแกซิฟาย (ดู gasification) โดยปอนอากาศเปนแหลง
ออกซิเจนใหกระบวนการแทนการใชออกซิเจนบริสทุ ธิ์ นิยมใช
กับการแกซิฟายเชื้อเพลิงแข็งจําพวกชีวมวล (ดู biomass)
ทีม่ กี าํ ลังการผลิตแกสไมสงู เพราะไมคมุ กับการลงทุนติดตัง้
หนวยแยกอากาศ (ดู air separation unit (ASU)) แกสเชือ้ เพลิง
ที่ไดมีคาความรอนคอนขางตํ่าเนื่องจากมีไนโตรเจนจาก
อากาศผสมอยู ไมเหมาะสําหรับเปนเชื้อเพลิงสําหรับกังหัน
แกส (ดู gas turbine) แตใชเปนเชือ้ เพลิงของเครือ่ งยนตแกส
(gas engine) สําหรับผลิตกระแสไฟฟา หรือใชผลิตไอนํา้ ได

วัสดุเหลือทิง้ จากการเกษตรในดานตางๆ เชน การเพาะปลูก
การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผัก และผลไม การเลี้ยงสัตว และ
การประมง เปนตน สวนใหญไดแก พืช หญา เศษไมยางพารา
แกลบ ฟางขาว เหงามันสําปะหลัง ชานออย มูลสัตว
เศษอาหารสัตว เปนตน ประเภทพืชตระกูลหญาสวนใหญ
มีโฮโลเซลลูโลส (ดู holocellulose) เปนองคประกอบ
และมีลิกนิน (ดู lignin) เล็กนอยหรือไมมีเลย ออยมี
เซลลูโลส (ดู cellulose) รอยละ 25-40 เฮมิเซลลูโลส
(ดู hemicellulose) รอยละ 25-50 และลิกนินรอยละ 10-30
สวนพืชอื่นๆ เชน ใยฝาย มีเซลลูโลสรอยละ 80-95
เฮมิเซลลูโลสรอยละ 5-20 และไมมีลิกนินเลย มีโปรตีน ชีวมวล
รอยละ 1.3 ตนขาวโพดมีลิกนินเพียงรอยละ 3 เทานั้น
สวนใหญสามารถยอยสลายไดจึงนิยมนํามาไถกลบลงบน
พื้นที่ทําการเพาะปลูกมีศักยภาพใชเปนพลังงานทดแทน
เชน การใชชานออย ใบออย เปนเชื้อเพลิงในโรงงานผลิต
นํ้าตาล เปนตน

แกส

วัสดุคลายถานชาร

อากาศ อากาศ อากาศ

เถา

โครงสรางของเตาแกซิฟายฟลูอิไดซเบดที่ใชอากาศเปา

air separator unit (ASU) หนวยแยกอากาศ

วัสดุเหลือทิ้งที่ไดจากการเกษตร
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อุปกรณแยกองคประกอบของไนโตรเจน ออกซิเจน และ
แกสหายาก เชน อารกอนที่ปะปนอยูออกจากอากาศ ใชใน
โรงงานผลิตไนโตรเจน ออกซิเจน และอารกอนบริสทุ ธิ์ ติดตัง้
ในโรงงานผลิตไฟฟาจากถานหินทีใ่ ชเตาเผาหรือเตาแกซิฟาย
(ดู gasifier) ที่ ต  อ งการออกซิ เ จนบริ สุ ท ธิ์ แ ทนอากาศ
เทคโนโลยีที่นิยมใช คือ การแยกโดยใชการกลั่นเยือกแข็ง
(cryogenic distillation) ซึ่งไดรับการพัฒนานานกวา 75 ป
เทคนิคอื่นๆ เชน การดูดซับความดันสลับ (pressure
swing adsorption (PSA)) และการใชเมมเบรนพอลิเมอร
(polymeric membrane) แตเปนระบบขนาดเล็กที่ตองการ
ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนไมสูงมาก ไมนิยมติดตั้งใน
โรงงานขนาดใหญ

อากาศ 1 / คอมเพรสเซอร
5 บาร
การอัด

หองควบคุม

อากาศ

มอเตอรไฟฟา

โครงขายทอ
แกสไนโตรเจน แกสออกซิเจน

3 / การทำใหเย็น

4 /การกลั่น

2 / หนวยทำให
อากาศบริสุทธิ์

+18 ํC

คอลัมน
ความดันต่ำ

อุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน

+20 ํC

คอลัมน
ความดัน
ปานกลาง

อากาศเหลว
-170 ํC
-196 ํC

-183 ํC

กลองทำความเย็น

ออกซิเจนเหลว

ไนโตรเจนเหลว
5 / พื้นที่เก็บ

ระบบแยกอากาศแบบการกลั่นเยือกแข็ง

alcoholysis แอลกอฮอไลซิส

ปฏิกริ ยิ าการแยกโครงสรางของสารอินทรียป ระเภทเอสเทอร
โดยใชแอลกอฮอล ไดผลผลิตเปนแอลคิลเอสเทอร และ
แอลกอฮอลชนิดใหม ในภาวะปกติเกิดไดชา เรงปฏิกิริยา
ไดดวยกรด เบส หรือเอนไซม มีกลไกการเกิดเชนเดียวกับ
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน (ดู transesterification)
ของไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride, triacylglycerol) กับ
เมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol) ที่ใชในการ
ผลิตไบโอดีเซล
R C

O
OR'

+ R"O H

H+

R C

O
CR"

+ R'O H

หลายเซลล แตทกุ เซลลจะสรางเซลลสบื พันธุไ ด สาหรายขนาด
เล็กหลายสายพันธุม ลี ปิ ด (lipid) เปนสวนประกอบของเซลล
อาจสูงถึงรอยละ 50-70 ของนํา้ หนักแหง เชน บอตทรีโยคอคคัส
(Botryococcus braunii) คลอเรลลา (Chlorella sp.)
แนนโนคลอริส (Nannochloris sp.) แนนโนคลอรอพซิส
(Nannochloropsis) และนิชเชีย (Nitzschia sp.) นิยมนํา
สาหรายคลอเรลลา และแนนโนคลอรอพซิสมาใชผลิตนํา้ มัน
เพราะสามารถเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว ใชเวลาในการเพิม่
จํานวนเปนเทาตัว (doubling time) ใน 40 และ 10 ชั่วโมง
ตามลําดับ ตองการพื้นที่นอยมาก จึงมีศักยภาพสูง
Division Chlorophyta Class Chlorophyceae

ปฏิกิริยาแอลกอฮอไลซิสเรงดวยกรด

algae สาหราย

สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ จริญเติบโตในนํา้ จืด และนํา้ ทะเล อยูใ นอาณาจักร
โพรทิสตา (protista) มีลักษณะคลายพืช มีคลอโรฟลลเอ
และผนังเซลล สามารถสรางออกซิเจนจากการสังเคราะห
ดวยแสง (ดู photosynthesis) ได เปนเซลลแบบยูคาริโอต
(eukaryote) อาจเปนเซลลเดียวหรือหลายเซลล การสืบพันธุ
ของสาหรายตางจากพืช เนือ่ งจากสาหรายทัง้ เซลลทาํ หนาที่
เปนเซลลสบื พันธุไ ด สาหรายทีเ่ ปนสายอาจสรางเซลลสบื พันธุ
จากแกมีแทนเจียม (gametangium) ที่เปนเซลลเดียว
เช น โอโอโกเนี ย ม (oogonium) และสปอร ส ร า งใน
สปอรแรงเจียม (sporangium) ซึ่งอาจเปนเซลลเดียวหรือ

Chlamydomonas (X2500)
Ulothrix (X500)
Ulva (X0.1)
Division Chrysophyta
Division Pyrrophyta Division Rhodophyta
Class Bacillariophyceae Class Pyrrophyceae Class Rhodophyceae

Melosira (X600)
Division Chrysophyta
Class Xanthophyceae

Ceratium
Polysiphonia
(X200)
(X0.25)
Division Phaeophyta Division Euglenophyta
Class Phaeophyceae Class Euglenophyceae

Vaucheria (X600)

Nereocystis (X0.05)

Euglena (X600)

สาหรายชนิดตางๆ
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ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
A

alkaline catalyst, sodium hydroxide ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดเบส, โซเดียมไฮดรอกไซด

เกลือโลหะแอลคาไลนทเี่ ปนเบสแก หมายถึง โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ชือ่ สามัญ โซดาไฟ แมบางครัง้ อาจใชโพแทสเซียม
ไฮดรอกไซด (KOH) เปนของแข็งสีขาว ไวตอความชื้น มีฤทธิ์กัดกรอน ละลายไดดีในนํ้า ละลายไดบางสวนในเมทานอล
(ดู methanol, methyl alcohol) และเอทานอล (ดู ethanol, ethyl alcohol) ไมละลายในอีเทอร และตัวทําละลายไฮโดรคารบอน
ใชในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อ และกระดาษ เสนใย สบู สารซักลาง เปนตัวเรงปฏิกิริยาเอกพันธุ (ดู homogeneous catalyst)
ที่นิยมใชในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ชนิดเมทิลเอสเทอรของกรดไขมัน (ดู fatty acid methyl esters)
ผานปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน (ดู transesterification) ของนํ้ามันพืช หรือไขสัตวกับเมทานอล เนื่องจากมีราคาถูก
หาซื้อไดงาย เรงปฏิกิริยาไดดีในภาวะของปฏิกิริยาไมรุนแรง และใหปริมาณผลิตภัณฑไบโอดีเซลสูงในระยะเวลาสั้น

โซเดียมไฮดรอกไซดชนิดเม็ด

allothermal gasification การแกซิฟายดวยแหลงความรอนภายนอก

การแกซิฟาย (ดู gasification) ที่ไดรับความรอนจากแหลงภายนอกเตาแกซิฟาย (ดู gasifier) การเผาไหมเพื่อใหความรอน
จะเกิดขึน้ ภายในเตาเผาทีถ่ กู ออกแบบแยกออกจากเตาแกซิฟาย เชือ้ เพลิงสําหรับการเผาไหมอาจเปนถานชารจากการสลายตัว
ของเชื้อเพลิงแข็งจากการแกซิฟายเอง หรือเชื้อเพลิงเพิ่มเติมอื่นๆ เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการแกซิฟายทางออม
(indirect gasification)
แกสผลิตภัณฑ

แกสเผาไหม

(H2, CO, CO2, CH4)

(CO2, N2, H2O)
ความรอน

ของเหลวควบแนน
(H2O)

การแกซิฟาย

เชื้อเพลิงแข็ง

ฟลูอิไดซแบบฟองกาซ

(ชีวมวล ขยะ กาก)

การหมุนวน
ของวัสดุเบด

การเผาไหม

ฟลูอิไดซเบดแบบเร็ว

840-860 ํC

เชื้อเพลิงเสริม

900-930 ํC
ถานชาร

อากาศ

ไอน้ำ

การแกซิฟายดวยแหลงความรอนภายนอก

การแกซิฟายดวยแหลงความรอนภายนอกโดยออกแบบเตาเผาฟลูอไิ ดซเบดแยกจากเตาแกซิฟายเพือ่ ใชปฏิกริ ยิ าเผาไหมถา นชาร
หรือเชื้อเพลิงเสริมใหความรอนแกวัสดุในเบดที่ถูกสงไปยังเตาแกซิฟาย วัสดุในเบดทําหนาที่สงผานความรอนไปยังปฏิกิริยา
ดูดความรอนที่เกิดขึ้นระหวางการแกซิฟาย สวนถานชารถูกสงไปยังเตาเผาฟลูอิไดซเบดตอไป
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alternative energy พลังงานทดแทน, พลังงาน
ทางเลือก

พลังงานที่นํามาใชแทนเชื้อเพลิงฟอสชิล (ดู fossil fuel)
สามารถแบงตามแหลงทีไ่ ด เปน 2 ประเภท คือ พลังงาน
ทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไปหรือพลังงานสิ้นเปลือง
(depleted resources) ไดแก นิวเคลียร และ แรพลังงาน
อื่น เชน ยูเรเนียม พลูโตเนียม เปนตน อีกประเภทหนึ่งเปน
แหลงพลังงานที่ใชแลวสามารถผลิตขึ้นใหมแลวหมุนเวียน
มาใชไดอีก (renewable resources) ไดแก แสงอาทิตย
ลม ชีวมวล และ นํ้า เปนตน

amylopectin แอมิโลเพกทิน

โฮโมพอลิแซ็กคาไรด (ดู homopolysaccharide, homo
glycans) ซึ่งประกอบดวยกลูโคสจํานวน 2,000-200,000
โมเลกุล เชื่อมตอกันโดยมีกิ่งสายโซพอลิเมอร แยกออกที่
ความยาวสายโซพอลิเมอรทุกๆ 24-30 โมเลกุล กลูโคส
เปนองคประกอบในแปง (ดู starch) การมีกิ่งสาขาทําให
แอมิโลเพกทินมีปลายสายโซพอลิเมอรจาํ นวนมาก จึงถูกยอย
ดวยเอนไซมงายกวาแอมิโลส (ดู amylose) ซึ่งเปนเสนตรง
เนื่องจากเอนไซมเริ่มยอยที่ปลายสายโซพอลิเมอร เมื่อพืช
ตองการใชพลังงานเพื่อใชในเซลลจะยอยแอมิโลเพกทิน
กอนยอยแอมิโลส

พลังงานน้ำ
O
CH

พลังงานชีวมวล
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พันธะ α-1,4
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พลังงานทางเลือกรูปแบบตางๆ

amylose แอมิโลส

โฮโมพอลิแซ็กคาไรด (ดู homopolysaccharide, homoglycans) ซึ่งประกอบดวยกลูโคสจํานวน 300-3,000 โมเลกุล
เชื่อมตอกันเปนเสนตรง เปนองคประกอบในแปง (ดู starch) มีกลูโคสเปนหนวยยอยเชนเดียวกับเซลลูโลส (ดู cellulose)
แตตางจากเซลลูโลสที่ชนิดของพันธะระหวางโมเลกุลกลูโคส ทําใหใชเอนไซมเฉพาะในการยอยตางกัน แอมิโลสถูกยอยดวย
เอนไซมแอมิเลส (amylase) ในขณะที่เซลลูโลสถูกยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส (cellulase) แอมิโลสมีโครงสรางแบบสามมิติ
เปนเกลียวเมื่อกระจายอยูในเซลลพืช เนื่องจากแรงดึงดูดของพันธะไฮโดรเจนภายในสายโซโมเลกุล
พันธะ α -1,4 ไกลโคซิติก
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anaerobic covered lagoon บอบําบัดแบบคลุมบอ, บอบําบัดแบบคัฟเวอรลากูน

บอบําบัดนํา้ เสียความลึกไมนอ ยกวา 6 เมตร คลุมดวยแผนพลาสติกพอลิเอทีลนิ ความหนาแนนสูง (high density polyethylene,
HDPE) หรือ พีวีซี (polyvinyl chloride (PVC)) ทําใหเกิดการยอยสลายแบบไมใชอากาศ (ดู anaerobic digestion) และ
การสะสมของแกสชีวภาพ (ดู biogas) ภายใตแผนพลาสติก ภายในบอไมมีการไหลของนํ้าเสีย การกวนและการเติมอากาศ
การคลุมพสาติกอาจคลุมทั้งบอ หรือเฉพาะสวนที่เกิดแกสชีวภาพ เมื่อตะกอนสะสมถึงปริมาณที่กําหนดบอบําบัดตองขุดลอก
เพื่อเพิ่มปริมาตรรับนํ้าเสีย

anaerobic digestion การยอยสลายแบบไมใชอากาศ

กระบวนการทีอ่ าศัยการทํางานของจุลนิ ทรียท ไี่ มใชอากาศ (anaerobes) เปนหลักในการยอยสลายสารอินทรีย เชน ขยะอินทรีย
ประเภทขยะชุมชน มูลสัตวจากฟารมสุกร ฟารมไก นํา้ เสียจากโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยการทํางานของจุลนิ ทรีย
แบบไมใชอากาศจําพวกแบคทีเรียกลุมสรางมีเทน หรือเมทาโนเจน (methane-producing bacteria, methanogens) และ
จุลนิ ทรียก ลุม สรางกรด (acid-producing bacteria) ทําใหสารอินทรียย อ ยสลายเปนแกสชีวภาพ (ดู biogas) องคประกอบหลัก
คือ มีเทน (CH4) (ดู methane) รอยละ 50-70 และคารบอนไดออกไซด (CO2) (ดู carbon dioxide) รอยละ 30-40
นอกจากนัน้ เปนแกสชนิดอืน่ ๆ เชน ไฮโดรเจน (H2) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) (ดู hydrogen sulfide) ไนโตรเจน (N2) และไอนํา้
สามารถใชเปนเชื้อเพลิงผลิตพลังงานได ในประเทศไทยนําเทคโนโลยียอยสลายแบบไมใชอากาศมาใชในการบําบัดและผลิต
แกสชีวภาพ (ดู biogas) ทั้งในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และหนวยงานราชการ ตัวอยางเชน โครงการสงเสริมแกส
ชีวภาพจากนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาระบบผลิตแกสชีวภาพจากขยะชุมชน โครงการผลิตปุยอินทรียและ
ไฟฟาเทศบาลนครนครราชสีมา โครงการสงเสริมเทคโนโลยีแกสชีวภาพภาคอุตสาหกรรม ปศุสัตว และชุมชนของกระทรวง
พลังงาน เปนตน

Agricultural waste

Heat

Amenity waste

Electricity

Mixer & Shredder

Sewage sludge
Reception
unit

hold & food waste
House

Anerobic
digester

Biogas

Transport fuel

tate (liquid & solid)
Diges

กระบวนการผลิตแกสชีวภาพจากการยอยสลายสารอินทรียแบบไมใชอากาศเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน
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ระบบผลิตแกสชีวภาพจากขยะชุมชน

ระบบผลิตปุยอินทรียและไฟฟา
จากขยะชุมชน

การผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตว
ดวยระบบหมักแบบไมใชอากาศ

ระบบผลิตแกสชีวภาพจากขยะเศษอาหาร

ระบบผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตว

ระบบผลิตแกสชีวภาพจากนํ้าเสียโรงงาน

animal manure มูลสัตว

ของเสียจากระบบทางเดินอาหารของสัตวที่ถายออกทาง
ทวารหนัก เปนสารอินทรียท ผี่ า นการยอยสลาย มีกลิน่ เหม็น
และมีแบคทีเรีย เชน มูลเปด มูลไก มูลสุกร มูลโค มูลกระบือ
มูลชาง เปนตน มูลสัตวมปี ริมาณธาตุอาหารสําหรับพืช เชน
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แตกตางกันตามชนิด
และอายุของสัตว ตลอดจนการเก็บรักษา นิยมทําเปนปุย คอก
และแกสชีวภาพ (ดู biogas) กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ไดมีการวิจัย
พัฒนาและสงเสริมการนํามูลสัตวมาใชประโยชนในการผลิต
แก ส ชี ว ภาพเป น พลั ง งานทดแทน อาทิ โครงการผลิ ต
แกสชีวภาพจากมูลสัตวตางๆ เชน ชาง สุกร กระบือ มา
ไก โค เปนตน

aqueous-phase reforming (APR) การรีฟอรมของ

สารที่ละลายในวัฏภาคนํ้า

ปฏิกิริยาการปรับเปลี่ยนโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบ
ออกซิเจนที่ละลายในวัฏภาคนํ้าอยางจําเพาะใหกลายเปน
ไฮโดรเจนหรื อ ไฮโดรคาร บ อนอิ่ ม ตั ว เบา เช น มี เ ทน
(ดู methane) โดยใชตวั เรงปฏิกริ ยิ าโลหะกลุม VIII ของธาตุ
แทรนซิชนั เชน แพลตินมั และนิกเกิล บนตัวรองรับ เกิดภายใต
บรรยากาศของแกสเฉื่อย หรือไนโตรเจนที่อุณหภูมิสูง

Light oxygenates:

CO2
H2

Reforming
H2O

CxHyOz
H2

C-O cleavage
H2O

Alkanes

Aromatics:
CxHyOz

C-O cleavage
H2

มูลสุกร

Benzenes H2
H2O

Cyclohexanes

กลไกการเกิดปฏิกิริยาดีออกซิจิเนชันของนํ้ามันชีวภาพ
โดยใชแพลตินัมเปนตัวเรงปฏิกิริยา
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ash เถา

ของแข็งที่เหลือหลังการเผาไหมอยางสมบูรณของเชื้อเพลิงแข็ง (solid fuel) และนํ้ามันหนัก (heavy oil) เชน ชีวมวล
(ดู biomass) ถานหิน นํา้ มันเตา เปนตน เปนผงละเอียดขนาดเล็ก สีเทา ประกอบดวยออกไซดของธาตุทมี่ อี ยูใ นเชือ้ เพลิง เชน
ซิลกิ อนไดออกไซด (SiO2) แคลเซียมออกไซด (CaO) โพแทสเซียมออกไซด (K2O) และออกไซดของโลหะทีเ่ จือปนอยูใ นเชือ้ เพลิง
โดยเฉพาะถานหิน เชน เหล็กออกไซด อะลูมนิ า เปนตน ในเตาเผาอุตสาหกรรมการเผาไหมไมสมบูรณ จึงมีผงหรือชิน้ สวนเล็กๆ
สีดําเทาของคารบอนที่ยังไมเผาไหมเจือปนอยูกับเถาออกจากกนเตาเผาดวย ปริมาณเถาเปนสมบัติของเชื้อเพลิงแข็ง
และนํ้ามันหนักที่ตองวิเคราะหตามมาตรฐานที่กําหนด

เถาชานออย

เถาแกลบ

เถาถานไม

autothermal gasification การแกซิฟายดวยแหลงความรอนภายใน

การแกซิฟายทีไ่ ดรบั ความรอนจากปฏิกริ ยิ าเผาไหมของถานชารหรือเชือ้ เพลิง เกิดขึน้ ภายในเตาแกซิฟาย โดยปอนอากาศหรือ
ออกซิเจนปริมาณที่เหมาะสม และตํ่ากวาปริมาณอากาศที่ตองการตามทฤษฎีสําหรับการเผาไหมอยางสมบูรณ

bagasse ชานออย

สวนของลําตนออยที่หีบนํ้าออยหรือนํ้าตาลออกแลว มีองคประกอบสําคัญ คือ เซลลูโลส (ดู cellulose) รอยละ 45-55
เฮมิเซลลูโลส (ดู hemicellulose) รอยละ 20-25 ลิกนิน (ดู lignin) รอยละ 18-24 เถา (ดู ash) รอยละ 1-4 และไขนอยกวา
รอยละ 1 เปนวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ อัดเปนแผนทําฝาเพดานหรือบุผนัง สกัดสารเฟอรฟวรัล (ดู furfural)
มีคาความรอนในชวง 1,500-2,200 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม ใชเปนเชื้อเพลิงตมหมอนํ้าในโรงงานนํ้าตาล หรือนําไปผลิตแกส
เชื้อเพลิงที่มีสวนผสมสําคัญคือ คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจน และมีเทน (ดู methane)

ชานออย
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bark เปลือกไม

สวนนอกสุดของลําตนไมยนื ตน ไมมกี ารเจริญเติบโตแลว ชวยไมใหเนือ้ ไมชนั้ ถัดไปแหง และปองกันโรคพืช ลอกออกเปนแผนกวาง
ตามขนาดของลําตนได มีเปลือกชั้นใหมเจริญอยูใตเปลือกไมชั้นเดิม ประกอบดวยเฮมิเซลลูโลส (ดู hemicellulose)
เซลลูโลส (ดู cellulose) และลิกนิน (ดู lignin) เหมือนเนื้อไม แตมีปริมาณลิกนินสูงกวา เปนสวนเหลือทิ้งจากการแปรรูปไม
เปนผลิตภัณฑ สามารถใชเปนเชือ้ เพลิงได อาจแปรรูปเปนเชือ้ เพลิงอัดแทงหรือถาน ประเทศไทยใชเปลือกไมยคู าลิปตัส (ดู eucalyptus)
เปนเชื้อเพลิงรวมกับเศษเนื้อไม เพราะเปนวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปไมยูคาลิปตัสในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
เปลือกไมชั้นใน
(โฟลเอมขั้นที่สอง)
เปลือกไมชั้นนอก
(ชั้นเพอริเดอรม)

วงป

เนื้อไม (ไซเลมขั้นที่สอง)
เปลือกไม

bioenergy พลังงานชีวภาพ

วาสคิวลารแคมเบียม
สวนประกอบของลําตนไม

พลังงานหมุนเวียนทีไ่ ดจากการแปรรูปแหลงชีวมวล (ดู biomass) ผานกระบวนการตางๆ เชน การแกซิฟาย (ดู gasification)
การผลิตเชื้อเพลิงเหลว (liquefaction) การหมัก (ดู fermentation) และการเผาไหม (ดู combustion) เปนตน สามารถ
นําไปใชประโยชนไดทั้งการผลิตไฟฟาและความรอน ประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงานมีการสงเสริมการใชพลังงานชีวภาพ
แบบตางๆ (จากขอมูลลาสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) เชน โครงการสงเสริมเทคโนโลยีแกสชีวภาพในภาคปศุสัตว มี
ฟารมสุกรเขารวมโครงการกวา 1,130 แหง ผลิตแกสชีวภาพ (ดู biogas) ไดกวา 156 ลานลูกบาศกเมตรตอป โครงการสง
เสริมเทคโนโลยีแกสชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม มีโรงงานตางๆ เชน โรงงานแปง โรงงานสกัดนํา้ มันจากพืช โรงงานเอทานอล
โรงงานแปรรูปอาหาร และโรงงานนํ้ายางขน เขารวมโครงการกวา 150 โรงงาน และโครงการสงเสริมเทคโนโลยีแกสชีวภาพ
ในภาคชุมชน มีสถานประกอบการเอกชน เชน โรงแรม รีสอรท โรงอาหาร โรงเรียน และกรมราชทัณฑเขารวมโครงการ เนน
การผลิตแกสชีวภาพจากเศษอาหาร จํานวนกวา 30 แหง นอกจากนีจ้ ากขอมูลการสํารวจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พพ.) (กันยายน 2556) พบวามีโรงไฟฟาชีวมวลที่ขายไฟฟาเขาระบบ 120 แหง และโรงไฟฟากาซชีวภาพ
101 แหงทั่วประเทศ

การผลิตแกสชีวภาพจากฟารมเลี้ยงสัตว
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แผนที่แสดงที่ตั้งโรงไฟฟาชีวมวลในประเทศไทย (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2556) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dede.go.th
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biomass ชีวมวล

มวลของพืชหรือวัสดุจากพืชชนิดตางๆ ทั้งบนพื้นดิน ในนํ้า
และในทะเล รวมสิง่ มีชวี ติ ชัน้ ตํา่ เชน แบคทีเรีย รา แพลงกตอน
สาหราย สาเหลา ที่ไดจากการผลิตแอลกอฮอล ตลอดจน
มูลสัตวและของเสียอินทรียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
เชน ชานออย แกลบ ขี้เลื่อย เปนตน เปนแหลงพลังงาน
หมุนเวียนที่กักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ (แสงอาทิตย)
ในรูปของสารอินทรียที่สําคัญมาก ธาตุหลัก คือ คารบอน
ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน มีกํามะถันนอยมาก
การวิเคราะหธาตุหลักแสดงโดยการวิเคราะหแบบแยกธาตุ
(ultimate analysis) สวนการวิเคราะหแบบประมาณ
(proximate analysis) แบงเปน 4 สวน คือ ความชื้น
(moisture) คารบอนคงตัว (fixed carbon) สารระเหย
(ดู volatile matter) และเถา (ดู ash) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ที่ตองคํานึงถึง นอกจากคาความรอนและความหนาแนน
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการแปรรูปเปนพลังงาน
รูปอื่นๆ ดวย
Bagasse

Cane trash

Proximate analysis (wt% as received)
Moisture
50.73
9.20
Volatile
41.98
67.80
Fixed C
5.86
16.90
Ash
1.43
6.10
Elemental analysis (wt% as received)
C
21.33
41.60
H
3.06
5.08
N
0.12
0.40
O
23.29
37.42
Palm oil
fiber

Palm oil
EFB

Proximate analysis (wt% as received)
Moisture
31.84
58.60
Volatile
48.61
30.44
Fixed C
13.20
8.04
Ash
6.35
2.92
Elemental analysis (wt% as received)
C
31.35
15.11
H
4.57
1.51
N
0.02
2.57
O
25.63
19.13

แกลบ

ชานออย

ทะลายปาลม

เศษไม

จุลสาหราย

Rice husk

Rice straw

Cassava
rhizome

Corncob

8.20
58.90
19.70
13.20
39.10
4.59
0.18
34.70

10.00
60.70
18.90
10.39
38.17
5.02
0.58
35.28

59.40
31.00
8.10
1.50
18.76
2.48
0.32
17.50

7.00
70.40
21.20
1.40
43.70
5.21
0.19
42.50

Palm oil
shell

Rubber wood
tree

Eucalyptus
tree

Palm oil tree

12.00
68.20
16.30
3.50
44.44
5.01
0.28
34.70

45.00
45.70
7.71
1.59
15.56
3.19
0.14
24.48

50.00
35.00
11.95
3.05
13.25
2.65
0.19
20.85

48.40
38.70
11.70
1.20
23.89
3.04
0.56
22.91

ตัวอยางการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของชีวมวลชนิดตางๆ (Laohalidanond, K. 2007)
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ตารางศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลของแข็ง ป 2555

หนวย: พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ (ktoe)
ชีวมวล
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยอดและใบออย
2,254.71
2,901.70
ออยโรงงาน
2,009.51
ชานออย
1,561.45
1,143.71
แกลบ
1,006.98
ขาว
5,771.26
ฟางขาว
5,081.38
444.50
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ลําตน ยอด ใบ ขาวโพด 1,054.84
98.70
ซังขาวโพด
234.25
647.13
ลําตนมันสําปะหลัง
236.56
มันสําปะหลัง
502.94
เหงามันสําปะหลัง
183.86
8.37
ทางใบปาลมนํ้ามัน
1.09
8.85
ใยปาลม
0.93
ปาลมนํ้ามัน
9.51
กะลาปาลมนํ้ามัน
1.00
8.36
ทะลายปาลมนํ้ามัน
0.88
0.73
กะลามะพราว
1.26
มะพราว เปลือกและกาบมะพราว
1.52
2.57
1.40
กาน ใบ จัน่ ทะลายมะพราว 2.43
1.58
เปลือกถั่วลิสง
2.65
ถั่วลิสง
0.05
1.23
ลําตนฝาย
ฝาย
10.39
ถั่วเหลือง ลําตน ยอด ใบเปลือกถัว่ เหลือง 25.13
0.00
16.01
ใบ ตน ขาวฟาง
ขาวฟาง
86.85
12.09
ถานไม
40.39
5.57
ไมฟนยางพารา
ยางพารา
13.05
1.78
เศษไมยางพารา
4.78
0.51
ขี้เลื่อยไมยางพารา
สับปะรด
ตอซัง สับปะรด
15.94
101.46
รวม
13,731.22
11,790.62
ชนิด

ภาคกลาง

ภาคใต

2,517.18
0.00
1,743.23
0.00
818.59 49.26
4,130.65 248.55
175.12
0.00
38.89
0.00
304.06
0.00
236.30
0.00
94.98 821.52
100.49 884.05
107.96 949.63
95.08 836.37
51.65
59.13
106.23 121.54
99.54 113.89
0.30
0.07
0.99
0.00
0.14
0.00
13.79
0.00
88.55 547.98
40.96 253.34
13.23
81.82
3.80
23.63
414.57
5.48
11,196.284 4,996.26

รวมทั้งประเทศ
7,673.59
5,314.19
3,018.54
15,231.84
1,674.46
371.85
1,187.75
923.10
925.96
994.32
1,068.08
940.69
112.77
231.86
217.26
4.60
2.28
35.66
29.80
735.47
340.26
109.88
32.72
537.45
41,714.38

ที่มาขอมูล: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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biomass to liquid (BTL) เทคโนโลยีชีวมวลสูของเหลว (บีทีแอล)

การผลิตเชือ้ เพลิงเหลวสังเคราะหจากชีวมวล (ดู biomass) ผานการแกซิฟาย (ดู gasification) รวมกับกระบวนการฟสเชอร-ทรอปช
(ดู Fischer-Tropsch synthesis) เลือกใชชวี มวลเปนวัตถุดบิ ตัง้ ตนไดหลายชนิด เชน แกลบ ซังขาวโพด กะลาปาลม ทะลายปาลม
เปนตน สามารถนําเชื้อเพลิงเหลว หรือนํ้ามันสังเคราะห (ดู synthetic fuels) มาใชทดแทนนํ้ามันปโตรเลียมไดโดยตรง และ
ลดการเกิดมลพิษจากการใชงาน เนื่องจากปราศจากกํามะถัน มีปริมาณสารประกอบแอโรแมติก (ดู aromatic content) ตํ่า
เกิดเขมานอย มีการคาดการณวาในอีกไมเกิน 50 ปขางหนา นํ้ามันสังเคราะหจะเปนเชื้อเพลิงสําคัญทดแทนนํ้ามัน
ปโตรเลียม ปจจุบันมีเทคโนโลยีใหมที่ใชชีวมวลผลิตเชื้อเพลิงเหลวที่มีคุณสมบัติคลายนํ้ามันดิบมากขึ้น โดยผานการเปลี่ยน
ทางอุณหเคมี (ดู thermochemical conversion) เพื่อแยกสลายสารประกอบอินทรียในเชื้อเพลิงออกในเวลาสั้นที่สุด
เรียกกระบวนการนี้วา การไพโรไลสอยางรวดเร็ว (ดู fast pyrolysis) สําหรับประเทศไทยยังอยูในระหวางการศึกษาวิจัย
ซึ่งจําเปนตองดําเนินการควบคูไปกับการปลูกไมโตเร็วเพื่อใหมีเชื้อเพลิงเพียงพอในอนาคต
แกสสังเคราะหชีวภาพ
ไฟฟา (สำหรับใชในโรงงาน)
ชีวมวล
น้ำมันดีเซลที่ไดจาก
กระบวนการฟสเชอร-ทรอปช

กระบวนการ
ปรับสภาพ

Gas
การแกซิฟาย Conditioning
ฟสเชอร-ทรอปช

CC

กระบวนการฟสเชอร-ทรอปชเพื่อผลิตนํ้ามันสังเคราะห (ดีเซล) จากชีวมวล

biorefinery โรงกลั่นนํ้ามันชีวภาพ

ระบบของกระบวนการแปรรูปชีวมวล (ดู biomass) จากพืชเปนเชือ้ เพลิง ความรอน ไฟฟา สารเคมีเพิม่ มูลคา พอลิเมอร วัสดุ
ชีวภาพ อาหารสัตว โดยใชหนวยปฏิบัติการเครื่องจักร และเทคโนโลยีหลากแขนงรวมกัน เชน การเตรียมวัตถุดิบ การสกัด
การแปรรูปดวยความรอนและชีวเคมี การทําผลิตภัณฑใหบริสทุ ธิ์ เพือ่ ใชประโยชนจากชีวมวลสูงสุด ลดของเสีย และผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เพิ่มความคุมคาทางเศรษฐศาสตร โรงกลั่นชีวภาพจําแนกได 3 กลุมใหญตามประเภทของวัตถุดิบ คือ
โรงกลั่นชีวภาพของวัตถุดิบลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose feedstock biorefinery) หรือ LCF biorefinery โรงกลั่นชีวภาพ
ของธัญพืช (whole crop biorefinery) เชน ขาวโพด ขาวสาลี ขาวโอต เปนตน และโรงกลั่นชีวภาพของพืชสด (green
biorefinery) เชน พืชลมลุกโตเร็ว พืชตระกูลหญา พืชตระกูลถั่ว เปนตน
วัตถุดิบหมุนเวียน
แยกองคประกอบ

ไขมัน

คารโบไฮเดรต

โปรตีน

การหมัก
การเปลี่ยนทางเคมี
โอเลโอเคมิคอล

เอทานอล

มอนอเมอรชวี ภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ

สารเคมี

สวนผสม
ในอาหาร

แนวคิดของโรงกลั่นชีวภาพ
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black liquor แบล็กลิกเคอร

เชื้ อ เพลิ ง ที่ เ ป น ผลพลอยได จ ากอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
เยื่อกระดาษกระบวนการคราฟท สูตรทางเคมี C10H12.5O7
Na2.4S0.36 ประกอบดวยของแข็งสารอินทรียที่ละลายได
(dissolved organics solids) ลิกนินปฐมภูมิ (primary lignin)
และองค ป ระกอบของโซเดี ย มซั ล ไฟต เ กิ ด ขึ้ น ระหว า ง
กระบวนการผลิตกระดาษ นํากลับมาใชเปนเชื้อเพลิงผลิต
ความรอนเพือ่ ผลิตไฟฟาดวยหมอไอนํา้ นําแบล็กลิกเคอรกลับคืน
(black liquor recovery boiler (BLRB)) ซึ่งเปนอุปกรณ
ที่สามารถผลิตไอนํ้าได 140,000-850,000 ปอนด/ชั่วโมง
หรือความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด (maximum allowable
working pressure (MAWP)) ที่ 300-1,500 ปอนด/ตารางนิว้
หมอไอนํ้าชนิดนี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ระบบ 2 ดรัม
(2-drum design) ซึง่ ใชสาํ หรับความดันทีต่ าํ่ วา 900 ปอนด/
ตารางนิ้ว และระบบดรัมเดี่ยว (single drum) ซึ่งใชสําหรับ
ความดันที่สูงกวา 900 ปอนด/ตารางนิ้ว ระบบดรัมเดี่ยว
มีระบบปองกันการสึกกรอนที่เกิดจากแกสที่ปลอยออกไดดี
กวา และลดการรั่วบริเวณรอยตอไดมากกวา

Typical black liquor analysis
Agent
Na
K
Stot
CI2-tot
S
NaOH2CO3
Na2SO3
Na2S2O3
Na2SO4
C
H
N

Content
19.3
3.34
5.50
0.41
1.93
1.1
6.2
0.1
2.13
1.23
31.9
3.33
0.08

(g/kg dry solid)

Calorimetric heat value, HHV 12.74
(MJ/kg dry solids)

boiler หมอไอนํ้า

อุปกรณผลิตไอนํ้าที่สภาวะอิ่มตัว (saturated steam) หรือ
สภาวะรอนยิ่งยวด (superheated steam) จากนํ้า ตองทน
ความดันและอุณหภูมสิ งู และมีความปลอดภัย มีหลายขนาด
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ตั้งแตขนาดเล็กที่ใชในอาคารบานเรือน สถานประกอบการ
ตางๆ เชน โรงพยาบาล โรงแรม เปนตน ไปจนถึงขนาดใหญ
ที่ ใ ช ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม และขนาดใหญ ม ากที่ ใ ช
หมุนกังหันไอนํ้าผลิตไฟฟา หลักการ คือ การแลกเปลี่ยน
ความรอนระหวางแกสรอนจากการเผาไหมกบั นํา้ และไอนํา้
จึงตองใชการออกแบบที่มีพื้นผิวถายโอนความรอนสูงและ
มีชุดแลกเปลี่ยนความรอนหลายชุด เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
การผลิตไอนํ้าสูงสุด เปนอุปกรณสําคัญในอุตสาหกรรม
ที่ตองการไอนํ้าไปใชในกระบวนการตางๆ ในโรงงาน
เชื้อเพลิงที่นิยมใชเปนแหลงความรอน ไดแก แกสธรรมชาติ
และนํ้ามัน ประสิทธิภาพทางความรอนของหมอไอนํ้า
(thermal efficiency of boiler) สูงกวารอยละ 95 โดย
ทั่วไปแบงเปน 2 แบบ คือ
หมอไอนํ้าแบบทอไฟ (fire tube boiler) แกสรอนจาก
การเผาไหมไหลผานในทอที่วางเรียงกันเปนชุดโดยมีนํ้า
ลอมรอบ เกิดการถายโอนความรอนระหวางแกสรอนใน
ทอกับนํ้าที่อยูภายนอก แลวเปนไอนํ้า ใชผลิตไอนํ้าอิ่มตัว
หรื อ ไอนํ้ า แห ง ที่ ร  อ นยิ่ ง ยวดเพี ย งเล็ ก น อ ย โดยทั่ ว ไป
มีขนาดเล็ก ความดันตํ่า (ไมเกิน 12 ตันไอนํ้าตอชั่วโมง
และความดันประมาณ 10 บาร) งายตอการใชงาน และ
การบํารุงรักษา เพราะการเกาะสะสมของเถา (ดู ash) และ
สแลก (ดู slagging) ที่ เ กิ ด ตามมาจะอยู  ผิ ว นอกท อ
ทําความสะอาดไดงาย ในประเทศไทยใชหมอไอนํ้าแบบนี้
กวารอยละ 80 ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงกลาง เชน โรงอบไม
โรงงานอาหารสัตว โรงงานอาหารกระปอง เปนตน
หมอไอนํ้าแบบทอนํ้า (water tube boiler) นํ้าไหลผาน
ในทอสวนแกสรอนไหลผานลอมรอบทอเกิดการถายโอน
ความรอนระหวางแกสรอนภายนอกทอกับนํา้ ในทอ โดยทัว่ ไป
มีขนาดใหญและสามารถผลิตไอนํา้ ความดันสูงกวา 10 บาร
ใชในโรงไฟฟาที่ใชกังหันไอนํ้า (ดู steam turbine) เพราะ
สามารถผลิตไอนํา้ รอนยิง่ ยวดความดันสูงได ในประเทศไทย
ใชหมอไอนํ้าแบบนี้รอยละ 15 ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ
และมักมีการผลิตไฟฟารวมดวย เชน โรงไฟฟา โรงงาน
นํ้าตาล โรงงานกระดาษ เปนตน

นอกจากนี้ยังมีหมอไอนํ้าบางแบบที่ใ ชไ ฟฟาเปนแหลง
พลังงานความรอน แตมีจํานวนนอยเพราะคาใชจายในการ
ดําเนินงานสูงกวาการใชเชื้อเพลิง ปจจุบันจากปญหาราคา
เชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยเฉพาะแกสและนํ้ามัน จึงมีแนวคิดที่
จะนําเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ มาใชในการผลิตไอนํ้า ไดแก
ชีวมวล (ดู biomass) และเชื้อเพลิงจากขยะ (ดู refused
derived fuel (RDF)) เปนตน

Boudouard reaction ปฏิกิริยาบูดูอารด

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation reaction) และรีดักชัน
(reduction reaction) ของคาร บ อนมอนอกไซด ไ ด
คารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) และคารบอน
เปนปฏิกิริยาผันกลับได ที่อุณหภูมิตํ่าปฏิกิริยาจะดําเนินไป
ขางหนา ไดคารบอนไดออกไซดเปนปฏิกิริยาคายความรอน
(exothermal reaction) ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง ปฏิ กิ ริ ย าจะ
ผันกลับไดคารบอนมอนอกไซด เปนปฏิกิริยาดูดความรอน
(endothermic reaction)
2CO

C + CO2

H = - 172 MJ/kmol

เปนปฏิกริ ยิ าหนึง่ ทีเ่ กิดระหวางการแกซิฟาย (ดู gasification)
และการรีฟอรม (reforming) มีสวนสําคัญในการควบคุม
องคประกอบของแกสเชื้อเพลิงที่ได

Boyle’s law กฏของบอยล

กฎแสดงความสัมพันธระหวางความดันกับปริมาตรของแกส
สัมบูรณที่อุณหภูมิคงที่ โดยความดันสัมบูรณแปรผกผันกับ
ปริมาตรตามสมการ
PV = C
เมื่อ P = ความดันของแกส
V = ปริมาตรของแกส
และ C = คาคงตัว
โดยผลคูณของความดันสัมบูรณและปริมาตรใดๆ ทีอ่ ณุ หภูมิ
คงทีม่ คี า เทากัน สามารถเขียนสมการความสัมพันธระหวาง
2 สภาวะที่กําหนดใหไดดังนี้
P1V1 = P2V2

carbohydrate คารโบไฮเดรต

สารอินทรียท ปี่ ระกอบดวยธาตุคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน
สวนใหญมีอัตราสวนระหวางไฮโดรเจนตอออกซิเจนเทากับ
2 ตอ 1 เหมือนกับนํ้า สูตรทั่วไปของคารโบไฮเดรต คือ
Cx(H2O)x ไดจากการสังเคราะหแสงของพืช เชน แปงในธัญพืช
มันสําปะหลัง มันฝรั่ง นํ้าตาลในออย และหัวบีตหวาน
พบในสารแสดงพันธุกรรมในพืชและสัตว แบงออกเปน
4 ชนิด ไดแก นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว (ดู monosaccharide)
นํ้าตาลโมเลกุลคู (ดู disaccharide) โอลิโกแซ็กคาไรด
(ดู oligosaccharide) และพอลิแซ็กคาไรด (ดู polysaccharide,
glycans)

carbon credit คารบอนเครดิต

สิทธิ์การปลดปลอยแกสเรือนกระจก ซื้อขายได ตามพิธีสาร
เกียวโต (ตลาดคารบอน) โดยประเทศหนึ่งๆ ที่ผลิตปริมาณ
แกสเรือนกระจกนอยกวาปริมาณที่ไดรับสิทธิ์ใหปลดปลอย
ออกมาได สามารถนําสวนตางที่เปนเครดิตมาจําหนายแก
ประเทศอื่นที่ผลิตมากกวาปริมาณที่ไดรับสิทธิ์ใหปลดปลอย
ออกมาได หนวยเปนตันเทียบเทาคารบอนไดออกไซด
สามารถคํานวณคาคารบอนเครดิตไดจากอัตราการใช
พลังงานทดแทนตางๆ เชน การใชพลังงานจากแสงอาทิตย
เพื่อผลิตไฟฟาแทนการใชนํ้ามันหรือถานหิน โดยการใช
พลังงานแสงอาทิตยแทนนํ้ามัน 1 หนวย (กิโลวัตต/ชั่วโมง)
คํานวณเปนเครดิตไดประมาณ 0.6 กิโลกรัม ประเทศที่
ตองการคารบอนเครดิตมาก คือ ประเทศพัฒนาแลว เชน
สหรัฐอเมริกา และญีป่ นุ ทีม่ อี ตั ราการปลอยคารบอนไดออกไซด
(ดู carbon dioxide) สูงที่สุดและสูงเกินกวาสิทธิ์ที่ไดรับ
CAP

Excess
CO2

Leltover
allowance
for sale

CO2

TRADE
Allowances
Money

ประเทศกําลังพัฒนา
ประเทศพัฒนาแลว
การซื้อ-ขายคารบอนเครดิต
สารานุกรม พลังงานทดแทน 99

ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
C

carbon cycle วัฏจักรคารบอน

การหมุนเวียนของธาตุคารบอนในรูปสารประกอบหลายชนิดในธรรมชาติ คารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide)
ในบรรยากาศถูกดูดซับโดยพืน้ ผิวของมหาสมุทร และเปลีย่ นเปนคารโบไฮเดรต (ดู carbohydrate) โดยกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสง (ดู photosynthesis) ของแพลงกตอนพืช (phytoplankton) เมื่อแพลงกตอนพืชถูกบริโภค คารโบไฮเดรตจะถูกยอย
ดวยกระบวนการเผาผลาญอาหาร (metabolism) ไดคารบอนไดออกไซดกลับคืนสูบ รรยากาศผานการหายใจ เชนเดียวกับการ
ดูดซึมคารบอนไดออกไซด และเปลีย่ นเปนคารโบไฮเดรตของพืชบนผิวดิน พลังงานสวนทีเ่ หลือจากการใชงานในกิจกรรมของสัตว
และพืชจะถูกเก็บในรูปไขมัน (fat) หรือพอลิแซ็กคาไรด (ดู polysaccharide) คารบอนที่สะสมในสิ่งมีชีวิตจะถูกปลอย
สูบ รรยากาศเมือ่ เสียชีวติ ถูกยอยดวยจุลนิ ทรีย และเปลีย่ นรูปเปนคารบอนไดออกไซด แตบางสวนยังคงสะสมอยูใ นดิน นอกจากนี้
มหาสมุทรดูดซึมคารบอนไดออกไซด และตกตะกอนในรูปแคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate) แตในปจจุบนั ปริมาณ
คารบอนไดออกไซดในอากาศเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ (ดู fossil fuel) มีปริมาณมากกวา
การดูดซึมคารบอนของพื้นดินและมหาสมุทร ประกอบกับการเปลี่ยนคารบอนคงเหลือในดินไปเปนเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ
กินเวลานับรอยลานปเทียบกับอัตราการใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพที่รวดเร็วมากจนเทียบกันไมได ปจจุบันวัฏจักรคารบอน
เปนสวนหนึ่งของการคํานวณรอยเทาคารบอน (ดู carbon footprint)
คารบอนไดออกไซด
ภูเขาไฟ การเผาไหม
เชื้อเพลิงฟอสซิส

การดูดซับ
ของพืช

การหายใจ
ของสัตว
การหายใจ
ของพืช
ดูดซึมลงดิน
ดูดซึมลงมหาสมุทร
มหาสมุทร

ถานหิน
น้ำมันดิบ

เปลี่ยนเปน
เชื้อเพลิงฟอสซิล

คารบอนคงเหลือ
สะสมในดิน
วัฏจักรคารบอนของโลก
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แคลเซียมคารบอเนตใตทะเล

carbon dioxide คารบอนไดออกไซด

แกสซึง่ ประกอบดวยคารบอน 1 อะตอมและออกซิเจน 2 อะตอม สูตรโมเลกุล CO2 ไมมสี ี กลิน่ แสบจมูก เปนกรด มีรสเปรีย้ ว
ผลผลิตจากการเผาไหมอยางสมบูรณของสารอินทรียท มี่ คี ารบอนเปนองคประกอบ การหายใจของพืช และสัตว รวมถึงการหมัก
ดวยจุลินทรีย เปนแกสเรือนกระจก (greenhouse gas (GHG)) ที่สําคัญอันดับหนึ่ง เนื่องจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ
ซึ่งเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงปโตรเลียมในภาคขนสงและอุตสาหกรรม สงผลใหอุณหภูมิของผิวโลกเพิ่มขึ้นเกิดภาวะ
โลกรอน (global warming) นอกจากนี้การละลายลงในมหาสมุทรทําใหเกิดผลกระทบกับพืชและสัตวทะเล ปจจุบัน
ความเขมขนในบรรยากาศประมาณรอยละ 0.04 หรือ 390 สวนในลานสวน (ppm) เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อ 50 ปที่แลวประมาณ
70 สวนในลานสวนโดยปริมาตร มีความเปนพิษสูงที่ความเขมขนเพียงรอยละ 5 โดยปริมาตร สามารถทําใหมนุษยหมดสติ
และเสียชีวิตได ในอีกดานหนึ่งคารบอนไดออกไซดเปนแหลงคารบอนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช ไดผลผลิต
เปนชีวมวล (ดู biomass) นอกจากนี้มีการใชอยางหลากหลายในอุตสาหกรรมและชีวิตประจําวัน เชน ใชเปนวัตถุดิบ
ในการสังเคราะหยเู รียและเมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol) ใชเปนตัวทําละลายภาวะเหนือวิกฤต (supercritical solvent)
ใชเปนสารทําความเย็น ใชในถังดับเพลิง และใชในการทําเครื่องดื่ม เปนตน

บรรยากาศ
(800)
คารบอนในบรรยากาศ
เพิ่มขึ้น 4 พันลานตันตอป

สีดำ คือ คารบอนหมุนเวียน
ตามธรรมชาติ
สีขาว คือ คารบอนสะสม
สีแดง คือ คารบอนที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย
หนวย: พันลานตันคารบอนตอป

กระบวนการ
60
สังเคราะหดวยแสง
9
120 + 3
การหายใจ การเผา
ของพืช เชื้อเพลิง
90 + 2
90
ฟอสซิส
การแลกเปลี่ยนกาซ
ระหวางอากาศ-ทะเล
ชีวมวล
(550)
พื้นผิวมหาสมุทร
(1,000)
ดูดซึมทางพื้นดิน
3
เคราะหดวยแสงของ
การหายใจ
การหายใจ การสังแพลงก
ตอนพืช
และการยอยสลาย
ดิน คารบอนในดิน ของจุลินทรีย
(2300)
ดูดซับโดยมหาสมุทร
ทะเลลึก
2
(37,000)
คารบอนในฟอสซิล
ตะกอนใตมหาสมุทร (6,000)
(10,000)
วัฏจักรคารบอน (carbon cycle) ของโลก

สารานุกรม พลังงานทดแทน 101

carbonization การคารบอไนซ
ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
C

carbon footprint คารบอนฟุตพริน้ ท, รอยเทาคารบอน

การแสดงผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มด า นการเปลี่ ย นแปลง
ภูมอิ ากาศเชิงปริมาณดวยปริมาณการปลอยแกสเรือนกระจก
(ดู greenhouse gases (GHGs)) ในการผลิตสินคา โดย
วัด หรือคํานวณปริมาณแกสเรือนกระจก (ประกอบดวย
แกส 6 ชนิด ตามพิธีสารเกียวโต ไดแก คารบอนไดออกไซด
(CO2) (ดู carbon dioxide) มีเทน (CH4) (ดู methane)
ไนตรัสออกไซด (N2O) ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF6)
ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFC) และเพอรฟลูออโรคารบอน
(PFCs)) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในหนวยกิโลกรัม หรือตันของ
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (kg CO2 equivalent หรือ
ton CO2 equivalent) การวัดคารบอนฟุตพริ้นท พิจารณา
จากกิจกรรม 2 สวนหลัก คือ การคํานวณคารบอนฟุต
พริน้ ททางตรง (primary footprint) ไดแก การใชพลังงานจาก
เชือ้ เพลิงซากดึกดําบรรพ (ดู fossil fuel) ในกระบวนการผลิต
และการขนสง และการคํานวณคารบอนฟุตพริ้นททางออม
(secondary footprint) จากการใชสินคา และการจัดการ
ซากสินคาหลังการใชงาน หลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย
นําเครือ่ งหมายคารบอนฟุตพริน้ ทมาแสดงบนสินคาเพือ่ สราง
ความตระหนักแกผบู ริโภค การใชพลังงานจากชีวมวลจึงเปน
กิจกรรมหนึ่งที่ทําใหปริมาตรสุทธิของคารบอนไดออกไซดที่
ปลดปลอยออกมาขณะเกิดการเผาไหมเทากับศูนย หรือไมมี
คารบอนฟุตพริน้ ทปรากฏ ซึง่ ตางจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล

กระบวนการผลิตเชือ้ เพลิงแข็งทีส่ ะอาด ใหควันนอย และให
อุ ณ หภู มิ เ ปลวไฟสู ง ใช ภ าวะปฏิ บั ติ ก ารเดี ย วกั บ การ
ไพโรไลสแบบชา (ดู slow pyrolysis) เปนเทคโนโลยีเกาแก
นับหลายรอยป ในสมัยตน ใชผลิตถานโคกจากถานหิน
บิ ทู มิ นั ส เพื่ อ ใช ใ นเตาถลุ ง เหล็ ก และผลิ ต ถ า นไร ค วั น
จากถานหินคุณภาพตํา่ รวมทัง้ ผลิตถานไมจากไมฟน ทีใ่ ชเปน
เชือ้ เพลิงหลักตามบานเรือนในเตาหุงตม (เตาอัง้ โล) กอนการ
ใชแกสแอลพีจี การผลิตถานไมจากไมฟนในประเทศไทย
มีหลายรูปแบบ และพัฒนาขึน้ จากแบบดัง้ เดิมทีเ่ ปนระบบเปด
ซึ่งไดถานไมปริมาณนอย คุณภาพตํ่า ปลดปลอยมลพิษสูง
มาเปนระบบปดที่มีประสิทธิภาพสูง ไดถานไมปริมาณมาก
คุณภาพดี ไดผลผลิตพลอยได เชน นํ้าสมควันไม (wood
vinegar) เปนตน

การเผาถานไมระบบเปด

การเผาถานไมระบบปด

Draft
ปลองเรง
ทอควบแนน

ตะแกรงรองฟน

ปลองควัน

ฝาปดหนาเตา
เครื่องหมายคารบอนฟุตพริ้นทของประเทศตางๆ

ชองปอนเชื้อเพลิง

ถัง 200 ลิตร

รูเก็บน้ำสมควันไม

เตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร (พัฒนาโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน)
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cellulase เซลลูเลส

กลุม ของเอนไซม ประกอบดวย เอนโดกลูคาเนส (endoglucanases) เอกโซกลูคาเนส (exoglucanases) และ บีตา-กลูโคซิเดส
(β-glucosidases) ทํางานรวมกันในการยอยสลายพันธะบีตา-1,4-ไกลโคซิดิก (β-glycosidic linkages) ของ
เซลลูโลส (ดู cellulose) ทําใหขนาดโมเลกุลเล็กลง ไดกลูโคสเปนผลผลิตสุดทาย พบในสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว
เชน ขาวมอลต ขาวบารเลย ใบยาสูบ ไสเดือนดิน ปลวก หอยทาก และจุลินทรียจําพวกรา แบคทีเรีย และโพรโทซัว
ใชในอุตสาหกรรมผลิตกาแฟ เสนใย เยื่อและกระดาษ สารซักลาง และยา เปนเอนไซมสําคัญในการหมัก (ดู fermentation)
ชีวมวล (ดู biomass) เพื่อผลิตเอทานอล (ดู ethanol)
HO
O HO OH
O
O
O
O
HO OH
HO OH
O
HO
HO
HO
HO
O
O
O
n
OH
OH
OH
O
O
O
Endocellulase
HO
HO
OH
OH
OH
O HO OH
O
Cellulase
O
O
O
HO OH
HO OH
O
Exocellulase
HO
n
Cellulose (crystal) HO
HO
Cellobiase HO
O
OH ( -glucosidase) OHO OHO
HO
OH
HO
O
OH
OH
OH
OH
HO

n

Glucose
Cellobiose or Cellotetrose
การทํางานของเซลลูเลส

cellulose เซลลูโลส

สารประกอบคารโบไฮเดรตเชิงซอน (complex carbohydrate) หรือพอลิแซ็กคาไรด (polysaccharide) ประกอบดวยนํา้ ตาล
กลูโคสมากกวา 3,000 โมเลกุลเชือ่ มตอกันเปนเสนตรง และมีแรงยึดเหนีย่ วระหวางสาย ไมละลายทัง้ นํา้ และตัวทําละลายอินทรีย
เปนโครงสรางพื้นฐานของพืชประมาณรอยละ 33 โดยนํ้าหนักของเซลลพืช สวนมากอยูที่ผนังเซลล เปนอาหารหลัก
ของสัตวกินพืช (herbivores animal) เชน วัวและมา แตมนุษยไมสามารถยอยเซลลูโลสได เนื่องจากไมสามารถสราง
เซลลูเลส (ดู cellulase) ได ใชผลิตกระดาษและเสนใย นอกจากนี้เซลลูโลสที่ผานการปรับปรุงสมบัติทางเคมีสามารถใชเปน
วัตถุดบิ ในการผลิตผาเรยอน (rayon) กระดาษเซลโลเฟน (cellophane) กาว ฟลม ถายรูป ระเบิด สารเพิม่ ความขนในอาหาร
(food thickening agent) และวัสดุเคลือบผิวปองกันความชื้น (moisture-proof coating) ในอุตสาหกรรมแบงเซลลูโลส
เปน 3 เกรด คือ แอลฟาเซลลูโลส (ดู α-cellulose) บีตาเซลลูโลส (ดู β-cellulose) และแกมมาเซลลูโลส (ดู γ-cellulose)
ผนังเซลล

ชั้นเสนใยไมโคร
ในผนังเซลลพืช
เซลลพืช

โมเลกุลเซลลูโลส
HO OH O HO OH O OH O HO OH O
HO OH O OH O HO OH O OH O

กลูโคส

เสนใยไมโครเดี่ยว
(single microfibril)

โครงสรางเสนใยไมโคร

เฮมิิเซลลูโลส
เซลลูโลสอสัญฐาน
ผลึกเซลลูโลส

ผลึกเซลลูโลส

เซลลูไบโอส

เซลลพืช โครงสรางเสนใยไมโคร ผลึกเซลลูโลสและโมเลกุลของเซลลูโลส
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ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
C

chemical-looping combustion การเผาไหมแบบเคมิคอลลูปปง

การเผาไหมรปู แบบใหมอยูร ะหวางการพัฒนา ไมเกิดเปลวไฟ ไมมกี ารสัมผัสกันโดยตรงระหวางอากาศและเชือ้ เพลิง แตอาศัย
ออกซิเจนจากตัวพาออกซิเจน (oxygen carrier) ในการเผาไหม ประกอบดวยปฏิกิริยา 2 ปฏิกิริยา ไดแก ปฏิกิริยารีดักชัน
(reduction reaction) เปนปฏิกิริยาระหวางเชื้อเพลิงกับตัวพาออกซิเจน และปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation reaction)
เปนปฏิกริ ยิ าระหวางตัวพาออกซิเจนทีผ่ า นการใชงานแลวกับอากาศ เพือ่ นําตัวพาออกซิเจนกลับมาใชใหม ขอดีของเทคโนโลยีนี้
คือ คารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) และนํ้า (ดู water) สามารถถูกแยกออกจากแกสชนิดอื่นไดเลย โดยไมตองใช
พลังงานเพิ่มเติมในการแยก
N2

CO2 H2O

Oxidizer

MO

O

• Oxidation : exothermic
M + 1/ 2 O2 MO
• Reduction : endothermic
CH4 + 4MO CO2 + 2H2O + 4M
M : metal, MO : metal oxide

Combu

O
M

Air

CH4

N2

O2

ไอน้ำ

CO2 H2O
น้ำ

MO

เครื่องปฏิกรณใชเชื้อเพลิง

เครื่องปฏิกรณใชอากาศ
M: โลหะ
MO: โลหะออกไซด

M
อากาศ

เชื้อเพลิง

การเผาไหมแบบเคมิคอลลูปปงของมีเทน

chipping การสับหรือตัด

วิธีการทางกายภาพเพื่อลดขนาดชีวมวล (ดู biomass) ดวยการตัดหรือสับดวยโลหะที่มีความคมหรือใบมีดใหเปนชิ้น
ขนาดเล็กลง กอนสงไปสูกระบวนการอื่นๆ

เครื่องสับไม
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ชิ้นไมสับ

ชิ้นไมสับถูกตัดใหเปนชิ้นเล็กๆ

cassava, tapioca มันสําปะหลัง

พืชหัวชนิดหนึง่ ชือ่ วิทยาศาสตร คือ Manihot esculenta Crantz
และมีชื่อสามัญซึ่งเรียกตามภาษาตางๆ ไดแก Cassava,
Yuca, Mandioca, Manioc และ Tapioca มีแหลงกําเนิด
แถบที่ลุมเขตรอน (lowland tropics) หัวมันสําปะหลังสด
ประกอบดวยนํา้ รอยละ 60 มีแปง (starch) เปนองคประกอบ
ที่สําคัญปริมาณรอยละ 70-80 โดยนํ้าหนักแหง เปนแหลง
อาหารหลักของทัง้ มนุษยและสัตว มี 2 ชนิด ไดแก ชนิดหวาน
(sweet type) มีสารประกอบไซยาไนดซึ่งเปนพิษตอมนุษย
ในปริมาณตํ่า ไมมีรสขม และชนิดขม (bitter type) มี
ไซยาไนดปริมาณสูง และมีรสขม ไมเหมาะสําหรับการ
บริโภคของมนุษยหรือสัตว แตมีปริมาณแปงสูงจึงนิยม
นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน แปงมันสําปะหลัง
(tapioca starch) ประเภทแปงดิบ (native starch)
แปงดัดแปลง (modified starch) สาคู และผงชูรส การแปรรูป
เปนมันสําปะหลังเสน (cassava chip) และมันสําปะหลัง
อัดเม็ด (cassava pellet) เพือ่ ใชเปนอาหารสัตว นอกจากนี้
การแปรรูปเปนอาหารดวยความรอน เชน ตากแดด เผา
และตม ทําใหไซยาไนดสลายตัว จึงทําใหผลิตภัณฑที่ได
มีความขมลดลง มันสําปะหลังสามารถใชเปนวัตถุดบิ ในการ
ผลิตเอทานอล (ดู ethanol, ethyl alcohol) ผานการยอย
และการหมัก แตเนื่องจากผลผลิตสวนใหญเนนใชในการ
บริโภคปจจุบนั จึงมีการศึกษาและพัฒนาเพือ่ ใชวสั ดุเหลือทิง้
จากการแปรรูป เชน กากและเหงามันสําปะหลัง มาเปน
วัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอล

coalification การแปรสภาพเปนถานหิน

การแปรสภาพของซากพืชซากสัตวทที่ บั ถม และสะสมกันอยู
ตามชายฝง ทะเล บริเวณนํา้ กรอย นํา้ จืด หรือแผนดินทีช่ นื้ แฉะ
รวมกับการกรอนของดินตกตะกอนทับถมบนซากพืชทําให
เกิดการเนาเปอยผุพังกลายสภาพเปนถานพีต (peat) กอน
ในภาคใต รูจักในชื่อ พรุ เปนตนกําเนิดของถานหิน
การแปรสภาพเกิดภายใตความรอน ความดันตามธรรมชาติ
เปนระยะเวลานานนับรอยลานป ทําใหถานพีตมีความเปน
ถานหินเพิ่มขึ้นกลายเปนลิกไนต (lignite) ซับบิทูมินัส
(subbituminous) บิทูมินัส (bituminous) และแอนทราไซต
(anthracite) ตามลําดับ มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิต
เชื้อเพลิงแข็งคุณภาพเทียบเทาถานหินจากชีวมวล เปน
รูปแบบหนึ่งของการคารบอไนซ (ดู carbonization)
ความดันกดอัด ความรอน และเวลา

ถานพีต

ลิกไนต

ซับบิทูมินัส

บิทูมินัส
แอนทราไซต

การแปรสภาพเปนถานหิน

co-combustion, co-firing การเผาไหมรวม

การเผาไหมของเชื้อเพลิงตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป มักใชสําหรับ
แกปญ หาทีเ่ กิดขึน้ ในการเผาไหมเชือ้ เพลิงเดีย่ ว ตัวอยางเชน
การเผาไหมรวมระหวางถานหินและชีวมวล (ดู biomass)
ชวยลดการปลดปลอยแกสกลุมซัลเฟอรออกไซด และยัง
สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนดวยอีกทางหนึ่ง

solid fossil
fuel
BIOMASS

COMBINED
COMBUSTION

COMBUSTION
GASES

การเผาไหมรวม
มันสําปะหลัง

เชื้อเพลิงผสมระหวางถานหินกับเศษไม
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ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
C

coconut มะพราว

พืชตระกูลปาลมที่เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของไทย ชื่อวิทยาศาสตร Cocos nucifera ถิ่นกําเนิดยังเปนที่ถกเถียงกันอยูวาเปน
ทวีปออสเตรเลีย หรืออเมริกา ภูมภิ าคทีม่ กี ารปลูกมะพราวมาก และปลูกเปนอาชีพ คือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
มะพราวที่ใชสําหรับอุตสาหกรรมนํ้ามันเปนพันธุมะพราวประเภทตนสูง มีลําตนใหญ เมื่อโตเต็มที่อาจสูงถึง 18 เมตร
โดยทัว่ ไปมะพราวเริม่ ใหผลผลิตเมือ่ อายุประมาณ 5-6 ป ทุกสวนของมะพราวไมวา จะเปน ผล ลําตน กาบ กาน แกนใบ และใบ
นํามาใชประโยชนไดมากมาย ทัง้ งานหัตถกรรมภาชนะบรรจุ วัสดุเสนใย อุปกรณทาํ ความสะอาด และของใชในบาน สวนทีม่ ี
คุณคามากทีส่ ดุ คือ ผล ทัง้ ทีเ่ ปนเนือ้ นํา้ ใย เปลือกมะพราว และกะลา ซึง่ แข็ง มีรอ ยละคารบอนสูง สารระเหย และความชืน้ ตํา่
นํามาใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงได และเปนวัตถุดิบที่ดีสําหรับผลิตถาน ถานอัดแทง ถานอัดเม็ดดวยการไพโรไลส (ดู pyrolysis)
ในหลุม การเผาในถังเหล็ก และการกลั่นแบบทําลาย (destructive distillation) เพื่อใชงานโดยตรง หรือนําไปผลิต
ถานกัมมันตตอไป
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เศษใยและเปลือกมะพราว

เศษกะลามะพราวที่ผานการบด

ถานกะลามะพราว

ถานอัดแทงจากกะลามะพราว

ถานอัดแทงขณะตากแดดเพื่อผึ่งใหแหง

ระบบผลิตถานอัตแทง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-สระบุรี
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cogeneration, combined heat and power (CHP) การผลิตไฟฟา และความรอนรวม

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟาหรือพลังงานกล (power) รวมกับพลังงานความรอน (heat) ในระบบ เปนแนวทางหนึ่งใน
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความรอนในโรงไฟฟา เนื่องจากพลังงานความรอนที่ตองสูญเสียระหวางกระบวนการถูกนํากลับมา
ในรูปของไอนํ้าหรือนํ้ารอน มีสวนประกอบสําคัญ คือ อุปกรณตนกําลัง (prime mover) สําหรับเปลี่ยนรูปเชื้อเพลิงเปน
พลังงานกลหรือไฟฟา เชน เครื่องยนตเผาไหมภายใน กังหันแกส (ดู gas turbine) กังหันไอนํ้า (ดู steam turbine)
เซลลเชื้อเพลิง (ดู fuel cell) เปนตน และอุปกรณนําความรอนกลับ (heat recovery equipment) เชน หนวยผลิตไอนํ้า
จากการนําความรอนกลับ (ดู heat recovery steam generator (HRSG)) การผลิตไฟฟาและความรอนสามารถแบงตาม
ลําดับการใชพลังงานไดเปน 2 แบบ คือ การผลิตไฟฟาและความรอนรวมแบบวัฏจักรบน (topping cycle cogeneration)
ซึง่ เปนแบบทีพ่ บมาก โดยพลังงานจากเชือ้ เพลิงถูกแปรรูปเปนพลังงานกลกอนใชความรอน และการผลิตไฟฟาและความรอนรวม
แบบวัฏจักรลาง (bottoming cycle cogeneration)

อุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน

ไอน้ำหรือน้ำรอน

น้ำ

หมอไอน้ำ

กังหัน
ไอน้ำ

เครื่องผลิตไฟฟา

ไฟฟา

อุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา
สายสงไฟฟา

เชื้อเพลิง

การผลิตไฟฟาและความรอนรวมแบบวัฏจักรบน

cold gas efficiency (CGE) ประสิทธิภาพที่สภาวะมาตรฐาน

อัตราสวนระหวางปริมาณพลังงานสุทธิของแกสเชื้อเพลิงที่ผลิตไดจากการแกซิฟาย (ดู gasification) ตอปริมาณพลังงาน
ของเชื้อเพลิงเริ่มตนที่ใช คํานวณจากสมการ
ประสิทธิภาพที่สภาวะมาตรฐาน =

ปริมาณความรอนของแกสเชื้อเพลิง (อัตราการไหล x คาความรอนของแกส) - ปริมาณความรอนจากเชื้อเพลิงภายนอก
ปริมาณความรอนของแกสเชื้อเพลิงเริ่มตน (อัตราการปอน x คาความรอนของเชื้อเพลิง)
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combined cycle พลังความรอนรวม

ระบบที่ใชในโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (combined cycle power plant) ที่กังหันแกส (ดู gas turbine) และกังหันไอนํ้า
(ดู steam turbine) ทํางานเปนลําดับตอเนื่องกัน โดยผานแกสรอนที่ออกจากกังหันแกสไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนได
ไอนํ้าความดันสูงเพื่อปอนกังหันไอนํ้า กระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากทั้งกังหันแกสและกังหันไอนํ้าทําใหประสิทธิภาพโดยรวม
สูงกวาระบบเดี่ยว
เครื่องควบแนน
หอหลอเย็น

ไอน้ำ/น้ำรอน

ไฟฟา
กังหันไอน้ำ เชื้อเพลิง

ไอเสีย
ปมน้ำ

ไอน้ำ

เตาเผาไหม

เครื่องผลิตไอน้ำจากความรอนทิ้ง
ไฟฟา

กังหันแกส

เครื่องผลิตไฟฟา
เครื่องอัดอากาศ

อากาศปอนเขา

กังหัน

ผังโรงงานไฟฟาระบบความรอนรวมระหวางกังหันไอนํ้าและกังหันแกส

combustion การเผาไหม

ปฏิรยิ าเคมีระหวางเชือ้ เพลิงกับสารออกซิไดส เชน ออกซิเจน อากาศ เกิดอยางรวดเร็วทีอ่ ณุ หภูมสิ งู และคายความรอนออกมา
ปริมาณมากพอที่จะนําไปใชประโยชนได ผลผลิตเปนคารบอนไดออกไซด (CO2) (ดู carbon dioxide) และนํ้า (H2O)
(ดู water) และสารประกอบออกไซดของธาตุองคประกอบอื่นในเชื้อเพลิง เชน ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ออกไซดของ
กํามะถัน (SOx) นับเปนการเปลี่ยนทางอุณหเคมีที่ใชมากที่สุดสําหรับผลิตไอนํ้าความดันสูงเพื่อผลิตไฟฟา
การไพโรไลส

วัฏภาค
แกส

วัฏภาคของแข็ง

การออกซิไดซ
การเผาไหมขั้นปฐมภูมิ

ของแข็ง

สวนเกิดปฏิกิริยา

(สวนเกิดปฏิกิริยา) ในวัฏภาคแกส
ของแข็ง
(สวนไมเกิดปฏิกิริยา)

สารระเหย

อากาศปฐมภูมิ

อากาศทุ
Secondary
ติยภูมิ

การเผาไหมขั้นทุติยภูมิ

แกสเผาไหม

การเผาไหมโดยตรงของชีวมวล
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สําหรับโรงไฟฟาชีวมวล การเผาไหมโดยตรงรวมกับกังหันไอนํ้า (steam turbine) เปนระบบที่ใชมากที่สุด โดยสวนประกอบ
ที่สําคัญ คือ เตาเผา (furnace) เตาเผาที่นิยมใชสําหรับเชื้อเพลิงแข็งในปจจุบัน มีดังนี้
เตาเผาแบบสโตกเกอร (stoker furnace) ออกแบบใหเชือ้ เพลิงเผาไหมอยูบ นตะกรับ อากาศสวนแรกถูกปอนเขาทางดานลางของ
ตะกรับ อากาศอีกสวนหนึ่งถูกปอนเหนือตะกรับ เพื่อชวยใหมีการเผาไหมสมบูรณ ราคาถูก และออกแบบใหใชกับเชื้อเพลิง
ไดหลายชนิด มีทั้งแบบที่เชื้อเพลิงถูกปอนเขาทางดานบนและดานลาง

ลักษณะเตาเผาเชื้อเพลิงระบบสโตกเกอรแบบกระจาย

เตาเผาแบบเชื้อเพลิงบดละเอียด (pulverized furnace)
ออกแบบให ก ารเผาไหม เ กิ ด ขึ้ น ในลั ก ษณะที่ เ ชื้ อ เพลิ ง
แขวนลอยอยู เหมาะกับเชือ้ เพลิงขนาดเล็ก อากาศสวนแรกจะ
ถูกอุนกอนสงเขาเตาเพื่ออบแหงเชื้อเพลิง อากาศสวนที่สอง
ถูกสงเขาเตาโดยตรงเพื่อชวยใหการเผาไหมเกิดขึ้นอยาง
สมบูรณทอี่ ณุ หภูมสิ งู กวา 1,200 องศาเซลเซียส ยังนํามาใชกบั
ชีวมวล (ดู biomass) นอย เนื่องจากปญหาการควบคุมเถา
ทําไดยาก และการลดขนาดชีวมวลใหมขี นาดเล็กเพียงพอนัน้
ตองเสียคาใชจายสูง

เตาเผาแบบฟลูอิไดซเบด (fluidized bed furnace)
ออกแบบใหการเผาไหมเกิดขึ้นโดยเชื้อเพลิงบดละเอียดมี
สภาพคลายของไหลในเตา ลอยตัวดวยอากาศทีเ่ ขาสูด า นลาง
เตาผานแผนกระจายลม โดยทัว่ ไปมีวสั ดุเบดทีร่ อ น เชน ทราย
เถ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเผาไหม ก ระจายอยู  ใ นเตาช ว ยให
การสัมผัสกันของเชือ้ เพลิงและออกซิเจนมีประสิทธิภาพ ใชกบั
เชือ้ เพลิงแข็งไดหลากหลาย อุณหภูมสิ มํา่ เสมอทัว่ ทัง้ เตา เผาไหม
เชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูงไดดี ชวยลดปญหามลพิษจากแกส
กลุม ไนโตรเจนออกไซด (NOx) ไดเพราะอุณหภูมกิ ารเผาไหมตาํ่
(ประมาณ 850 องศาเซลเซียส)
ทอรวมไอน้ำรอนยวดยิ่ง
ทอรวมไอ

หมอไอน้ำ
บริเวณการเผา
ขั้นสุดทาย

อากาศเหนือเปลวไฟ
หัวเผาซ้ำถานหิน
อากาศ
ถานหินที่ถูกบดยอย
อากาศ

เครื่องดักฝุน
เครื่องอุนอากาศแบบไฟฟาสถิต

บริเวณ
การเผาซ้ำ อากาศทุติยภูมิ

ปลองเผา

ถานหิน
อากาศปฐมภูมิ

หัวเตาแบบไซโคลน
บริเวณที่เกิดการเผาไหมหลัก
น้ำ

ทอฝงผนังเตา

ทอกำเนิด
ไอน้ำรอนยวดยิง่

ชองปอนเชื้อเพลิง

อน
ทอในเบด ชวัสอดุงปเบด

สงกำจัดกากตะกอนแหง

กากถลุงหลอม

กากถลุงเพื่อนำไปกำจัด

ลักษณะเตาเผาเชื้อเพลิงบดละเอียด

แผงทอ

หมอเก็บน้ำ
ชองปอนอากาศ

ชองออกของวัสดุเบด

ลักษณะเตาเผาแบบฟลูอิไดซเบด
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corn, maize ขาวโพด

พืชตระกูลหญาชื่อวิทยาศาสตร Zea mays ลําตนสูงโดยเฉลี่ย 2.2 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลางของลําตน 0.5-2.0 นิ้ว
ถิน่ กําเนิดใกลแมนาํ้ ในนิวเม็กซิโก (แถบอเมริกาใต) นิยมปลูกกันแพรหลายในสภาพภูมอิ ากาศทีแ่ ตกตางกันมาก เปนแหลงอาหาร
ที่สําคัญของมนุษยและสัตว ใชประโยชนไดทั้งตน ใบ เมล็ด และซัง โดยตนขาวโพดมีลักษณะแข็งและตัน ไมมีกิ่งกาน
ดานขาง สวนใหญมักจะไมมีการแตกกอ ยกเวนขาวโพดบางพันธุ ขาวโพดที่ปลูกในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ ขาวโพดหวาน
สําหรับบริโภคโดยตรง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ปลูกในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และในชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
มีนาคม พื้นที่เพาะปลูกสวนใหญ ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ นครราชสีมา ลพบุรี นครสวรรค นาน เลย และตาก แหลงพลังงาน
ชีวภาพจากขาวโพดไดจากทัง้ เมล็ด ซัง ลําตน ยอด และใบ สามารถนําซังมาเปนเชือ้ เพลิงไดโดยตรงหรือผลิตเปนถานอัดแทง
เชนเดียวกับกะลามะพราว
การผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด, เศษถาน
ซังขาวโพด
เผาซังขาวโพด
(เผาใหเปนถาน)

ถานซังขาวโพด

ซังขาวโพด

เครื่องบดผงถานซังขาวโพด
(ใหไดขนาดที่เหมาะสม)
เครื่องผสมผงถาน
(ผสมผงถานกับแปงใหเขากัน)
เครื่องอัดแทงถาน
(อัดแทงถานตามแบบที่ตองการ)
เครื่องตัดแทงถาน
(ตัดแทงใหไดขนาดที่ตองการ)
ผลผลิต
ถานอัดแทงที่มีขนาดตามแบบ

นำเขาเครื่องอบถาน
(เพื่อลดความชื้นของแทงถาน)

ตากแสงแดด
(เพื่อลดความชื้นของแทงถาน)

ผลผลิตเปนถานอัดแทง

ผลผลิตเปนถานอัดแทง

บรรจุเพื่อจำหนาย

บรรจุเพื่อจำหนาย

การผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด
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cotton ฝาย

ไมขนาดเล็กในสกุลกอสซิเพียม Gossypium มีถนิ่ กําเนิดในทวีปอเมริกา แอฟริกา และอินเดีย เจริญเติบโตในบริเวณทีม่ อี ากาศรอน
ดินเหนียวปนทราย อากาศโปรง ไมชอบที่รมเงาบัง ภายในเปลือกหุมเมล็ดของตนฝาย มีเสนใยซึ่งประกอบดวยเซลลูโลส
(ดู cellulose) เกือบบริสุทธิ์ นิยมนํามาปนเปนเสนใยทําสิ่งทอที่มนุษยใชมาตั้งแตกวา 3,000 ปกอนคริสตกาลจนถึง
ปจจุบัน การปลูกฝายจนกระทั่งเก็บปุยไดจะใชระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือน ประเทศไทยมีความตองการปุยฝาย
เสนใยสั้นสําหรับงานหัตถกรรมสิ่งทอพื้นบานประมาณ 6,000 ตันตอป ปุยฝายเสนใยยาวปานกลางและเสนใยยาว
สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอประมาณ 350,000 ตันตอป แตกวารอยละ 90 ตองนําเขาจากตางประเทศ เพราะตนทุนการผลิต
ฝายสูง เนื่องจากตองใชสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูฝายปละประมาณ 10-14 ครั้ง หลังการเก็บเกี่ยว ไดของเหลือเปน
ตนฝาย (cotton stalk) ซึ่งสามารถนํามาเปนเชื้อเพลิงได

ตนฝาย และดอกฝาย

เชื้อเพลิงอัดเม็ดจากตนฝาย

การปลูกฝาย
ภาค
จังหวัด
ชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม
ภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร นาน ปลายเดือนมิถุนายน
ภาคเหนือตอนลาง สุโขทัย พิษณุโลก
ตน-กลางเดือนกรกฎาคม
นครสวรรค เพชรบูรณ
ภาคกลาง
ลพบุรี
ตน-กลางเดือนกรกฎาคม
ภาคตะวันตก
เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี กลาง-ปลายเดือนกรกฎาคม
สุพรรณบุรี
ภาคตะวันตก
ระยอง ชลบุรี จันทบุรี
ตน-กลางเดือนกรกฎาคม
ภาคตะวันออก
อุดรธานี หนองบัวลำภู
กลางเดือนมิถุนายน
เฉียงเหนือ
อุบลราชธานี เลย
นครราชสีมา
ตน-กลางเดือนกรกฎาคม
หมายเหตุ จังหวัดที่ระบุเปนเพียงตัวอยาง ในเขตใกลเคียงกับจังหวัดที่ระบุสามารถใช
ฤดูปลูกเดียวกันได

cracking การแตกตัว

การทําใหโมเลกุลไฮโดรคารบอนขนาดใหญเปนโมเลกุลขนาดเล็กดวยความรอนและความดัน อาจใชตัวเรงปฏิกิริยารวมดวย
เปนกระบวนการสําคัญในกระบวนการกลัน่ ปโตรเลียมไดผลิตภัณฑทงั้ ทีเ่ ปนนํา้ มันและแกส แกสทีเ่ กิดขึน้ สามารถนําไปใชในการ
ผลิตเคมีภัณฑ ยางสังเคราะห และนํ้ามัน สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การใชความรอน การใชไอนํ้าในการผลิตแอลคีนเบา
(light alkenes) หรือโอเลฟนส (olefins) รวมถึงเอทิลนี และโพรพิลนี การแตกตัวเชิงเรงปฏิกริ ยิ า (catalytic cracking) ซึง่ มักใช
ตัวเรงปฏิกริ ยิ ากรด เชน ซิลกิ า-อะลูมนิ าและซีโอไลต (zeolite) และการแตกตัวภายใตบรรยากาศไฮโดรเจน (hydrocracking)
รวมกับการใชตัวเรงปฏิกิริยา มักใชในการกําจัดกํามะถันและไนโตรเจนออกจากไฮโดรคารบอน และไดผลิตภัณฑที่เปน
ไฮโดรคารบอนอิ่มตัว เชน อีเทน แกสปโตรเลียมเหลว (LPG) และไอโซพาราฟนส (isoparaffins) เปนตน
แกสสังเคราะห

หนวยปรับสภาพ
ผลิตภัณฑ
สวนบน

แกสออยลหนัก
เครื่องปฏิกรณ
ที่ใชในการแตกตัว

หนวยกลั่น

ผลิตภัณฑ
ไฮโดรคารบอนเบา

หนวยปรับสภาพ
ผลิตภัณฑ
สวนกลาง

หนวยปรับสภาพ
ผลิตภัณฑ
สวนลาง

แนฟทา
ดีเซลและเคโรซีน

คารบอนความบริสุทธิ์สูง

การแตกตัวที่ไมใชตัวเรงปฏิกิริยา
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ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
C-D

critical point จุดวิกฤต

จุดตัดระหวางอุณหภูมิวิกฤต (ดู critical temperature) และความดันวิกฤต (ดู critical pressure) ของสสาร ซึ่งมีสถานะ
ทั้งของเหลว และไออยูรวมกัน

critical pressure ความดันวิกฤต

ความดันที่ไมสามารถทําใหของเหลวระเหยกลายเปนไอไดดวยการเพิ่มอุณหภูมิ

critical temperature อุณหภูมิวิกฤต

อุณหภูมทิ ไี่ มสามารถทําใหไอของสสารควบแนนเปนของเหลวไดดวยการเพิ่มความดัน

cyclone ไซโคลน, เครื่องแยกแรงเหวี่ยง

อุปกรณแยกอนุภาคในแกสเสียจากการเผาไหมเชือ้ เพลิงแข็ง โดยใชแรงเหวีย่ งหนีศนู ยกลาง (centrifugal force) ซึง่ มีคา มากกวา
แรงโนมถวงในการแยกอนุภาค ทําใหอนุภาคที่มีขนาดใหญตกลงสูดานลางของไซโคลนขณะที่แกสและอนุภาคขนาดเล็ก
จะลอยขึน้ สูด า นบน เหมาะสําหรับอนุภาคชวงขนาดปานกลางระหวาง 10 ถึง 200 ไมครอน ใหประสิทธิภาพของการแยกทีด่ ี
ทีส่ ดุ มักใชรว มกับเครือ่ งดักฝุน แบบไฟฟาสถิต (ดู electrostatic precipitator (ESP))

deforestation การทําลายปา

การทําลายพื้นที่ปาจนหมดสภาพความเปนปาโดยกิจกรรมของมนุษยเพื่อใชไมฟนเปนเชื้อเพลิง ใชไมซุงเปนที่อยูอาศัย
และจําหนาย และใชพนื้ ทีท่ หี่ มดสภาพดังกลาวเพือ่ วัตถุประสงคตางๆ เชน การทําไร ปศุสัตว การทําเปนที่อยูอาศัย การทํา
เหมือง เปนตน มีผลกระทบในดานการทําลายกวางขวาง รวมถึงสูญเสียแหลงนํา้ ตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
เกิดความแหงแลง ไฟปา ลดพื้นที่ดูดซับคารบอน และแหลงผลิตออกซิเจนใหโลกดวย

การตัดไมทําลายปา
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ไฟปา

dimethyl ether synthesis การสังเคราะหไดเมทิลอีเทอร

การเปลี่ยนทางอุณหเคมี (ดู thermochemical conversion) ที่ใชถานหิน แกสธรรมชาติ หรือชีวมวล (ดู biomass)
เปนวัตถุดบิ แบงออกไดเปน 2 วิธี คือ การผลิตแบบทางออม เปนกระบวนการทีต่ อ งสังเคราะหเมทานอล (ดู methanol synthesis )
จากแกสสังเคราะห (ดู syngas, synthesis gas) กอน จากนัน้ จึงผานเมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol) ไปทําปฏิกริ ยิ า
ควบแนน หรือปฏิกิริยาดึงนํ้าออก ไดผลผลิตเปนดีเอ็มอี และนํ้า (ดู water)
แกสธรรมชาติ
ถานหิน หรือ ชีวมวล

แกสสังเคราะห
(CO + H2)

เมทานอล
(CH3OH)

DME + น้ำ
(CH3OCH3 + H2O)

กระบวนการผลิตไดเมทิลอีเทอรแบบทางออมหรือกระบวนการดึงนํ้าออกของเมทานอล

ปฏิกริ ยิ าควบแนนเพือ่ สังเคราะหดเี อ็มอีจากเมทานอลใชตวั เรงปฏิกริ ยิ าทีเ่ ปนกรด เชน แกมมาอะลูมนิ า ซีโอไลต ในเครือ่ งปฏิกรณ
เบดนิ่ง (ดู gasifier) ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส ความดันบรรยากาศ
ปฏิกิริยาการสังเคราะหจากเมทานอล

2CH3OH

CH3OCH3 + H2O

H = -23.4 kJ/mol

ปจจุบนั กระบวนการผลิตทีไ่ ดรบั ความสนใจ คือ การผลิตโดยตรงจากแกสสังเคราะห (ดู syngas, synthesis gas) โดยไมตอ งผาน
เมทานอล ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตได เปนการเปลี่ยนทางอุณหเคมีในเครื่องปฏิกรณบนตัวเรงปฏิกิริยาออกไซดของ
ทองแดง สังกะสี และอะลูมิเนียม ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส และความดัน 29.6 บาร มีคาการเปลี่ยนของแกสสังเคราะห
สูงถึงรอยละ 40 และคาการเลือกเกิดดีเอ็มอี (ดู dimethyl ether, (DME)) รอยละ 90 เทคโนโลยีนี้ผานการทดสอบในโรงงาน
ตนแบบ และโรงงานผลิตที่มีกําลังผลิตสูงถึง 100,000 ตันตอป ที่ประเทศญี่ปุน และหลายประเทศทั่วโลกกําลังสรางโรงงาน
เพื่อใชเทคโนโลยีนี้ผลิตดีเอ็มอี
แกสธรรมชาติ
ถานหิน หรือ ชีวมวล

แกสสังเคราะห
(CO + H2)

DME + คารบอนไดออกไซด
(CH3OCH3 + CO2)

กระบวนการผลิตไดเมทิลอีเทอรแบบทางตรง

2CO + 3H2
CO + H2O

CH3OCH3 + CO2
CO2 + H2

H = -246 kJ/mol
H = -41 kJ/mol

ปฏิกิริยาสังเคราะหดีเอ็มอีโดยตรงจากแกสสังเคราะห
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disaccharide นํ้าตาลโมเลกุลคู
ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
D-E

dioxin ไดออกซิน

กลุม สารอินทรียพ อลิคลอริเนเตดไดเบนโซ-พารา-ไดออกซิน
(polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs)) โครงสราง
ประกอบดวยวงแหวนเบนซีน 2 วง เชื่อมกันดวยออกซิเจน
2 อะตอมที่คารบอนในวงแหวนที่อยูติดกันและมีคลอรีน
แทนทีอ่ ะตอมไฮโดรเจนในวงเบนซีนทีต่ าํ แหนงตางๆ รวมถึง
สารอินทรียท มี่ สี มบัตคิ ลายไดออกซิน ไดแก พอลิคลอริเนเตด
ไดเบนโซฟวแรน (polychlorinated dibenzofurans (PCDFs))
และพอลิคลอริเนเตดไบฟนลิ (polychlorinated biphenyls
(PCBs)) ไมละลายนํา้ แตละลายไดในตัวทําละลายบางชนิด
เกิดขึน้ ในกระบวนการเผาไหม (ดู combustion) เชน การเผาขยะ
การหลอมโลหะ การเผาถานหิน ไม และนํา้ มัน อุตสาหกรรม
การผลิตสารเคมี การฟอกสีในอุตสาหกรรมกระดาษ พบการ
ปนเปอนในแหลงนํ้า อากาศ และดิน สลายตัวไดยาก
ตามธรรมชาติ เปนพิษตอผิวหนัง ระบบภูมิคุมกัน ระบบ
สืบพันธุ และระบบตอมไรทอ ทําใหตัวออนพิการ และทําให
เกิดมะเร็ง

CI

O

CI

O
CI
CI
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo- p -dioxin
O
CI
CI
CI
CI
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran
CI
CI
CI
CI
CI
3,3’,4,4’,5-Pentachlorobiphenyl
ตัวอยางสารไดออกซินที่เปนพิษสูง
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นํา้ ตาลโมเลกุลเดีย่ ว 2 โมเลกุลเชือ่ มตอกัน เชน นํา้ ตาลทราย
หรือซูโครส (sucrose) ประกอบดวยกลูโคส (glucose) กับ
ฟรักโทส (fructose) นํ้าตาลนมหรือแล็กโทส (lactose)
ประกอบดวยกลูโคส (glucose) กับกาแล็กโทส (galactose)
และมอลโทส (maltose) ประกอบดวยกลูโคส (glucose)
2 โมเลกุล เปนตน ตองถูกยอยเปนนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว
(ดู monosaccharide) กอนดูดซึมและเผาผลาญในเซลล
ของสิ่งมีชีวิต

OH

CH2OH
O
OH

O

OH

CH2OH
O
HO

CH2OH

OH

สูตรโครงสรางของนํ้าตาลทรายหรือซูโครส

CH2OH
OH O O
OH

CH2OH
O OH
OH
OH

OH

สูตรโครงสรางของนํ้าตาลนมหรือแล็กโทส

OH

CH2CH
O
OH
OH

O

CH2CH
O
OH
OH

OH

สูตรโครงสรางของมอลโทส

นํ้าตาลผลิตไดจากพืชไร เชน หัวบีต (sugar beet) และออย เปนตน

electrostatic precipitator (ESP) เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิต (อีเอสพี)

อุปกรณกําจัดอนุภาคดวยไฟฟาสถิต อนุภาคเหลานี้ประกอบดวยฝุนละออง และอาจมีหยดของเหลวขนาดเล็กที่แขวนลอย
ในแกสเสีย หลักการทํางาน คือ แกสทีม่ ฝี นุ ละอองเคลือ่ นทีผ่ า นสนามไฟฟาจะเกิดประจุไฟฟา เมือ่ เคลือ่ นทีผ่ า นเขาไปยังถังเก็บ
ซึง่ มีประจุไฟฟาขัว้ ตรงขามกับฝุน ละออง จะทําใหฝนุ ละอองถูกดูดติดกับแผนรวบรวม (collector plates) ทีอ่ ยูภ ายในถังเก็บฝุน
ประสิทธิภาพสูงมาก ดักอนุภาคที่มีขนาด 0.01-100 ไมครอนได ใชทําความสะอาดแกสเสียจากการเผาไหมถานหิน จัดเปน
เทคโนโลยีถานหินสะอาดหลังการเผาไหม (post-combustion) เพื่อกําจัดมลพิษในแกสเสียกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
แกสทิ้งที่ปราศจากอนุภาค
2

อนุภาคถูกจับที่แผนดัก

แผนดักที่มี
ประจุบวก

แผนดักถูกเคาะ
เพื่อเอาอนุภาค 3
ออกมาจากแผน

1

อนุภาคมีประจุลบ

ตะแกรงโลหะ
ที่มีประจุลบ

แกสทิ้งที่ีมีอนุภาค
หลักการทํางานของเครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิต

แรปเปอร (Rappers)

ชุดหมอแปลงไฟฟา

แผนรวบรวม
ในถังเก็บฝุน
แกสเสีย

แกสสะอาด

ขั้วไฟฟา
ฮอปเปอร (Hoppers)

energy crop พืชพลังงาน

เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิต

พืชที่สามารถแปรรูปผลผลิตมาเปนพลังงานไดซึ่งมักมีคุณสมบัติพิเศษ ไดแก เติบโตงายและใหผลผลิตในระยะเวลาสั้น
ใชเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนไดอยางยั่งยืนโดยแปรรูปเปนพลังงานชีวภาพ (ดู bioenergy) ตางๆ แบงออกเปน 2 ประเภท
หลัก คือ พืชพลังงานที่ไมเปนพืชอาหาร (non-food crop) เชนไมยูคาลิปตัส ไมกระถิน หญาเนเปยร สบูดํา เปนตน และ
พืชพลังงานที่เปนพืชอาหาร (food crop) เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ปาลมนํ้ามัน เปนตน

enzyme catalyst ตัวเรงปฏิกิริยาเอนไซม

สารอินทรียท ที่ าํ หนาทีเ่ รงปฏิกริ ยิ าทางชีวเคมี โครงสรางหลักเปนโปรตีนทีป่ ระกอบดวยกรดแอมิโนหลายหนวย สรางจากเซลล
ของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ พืชและสัตว เพือ่ ใชในกระบวนการตางๆ เชน การสังเคราะหอาหาร การยอยสลายสารอาหาร และกระบวนการ
สรางพลังงาน เอนไซมแตละชนิดเรงปฏิกริ ยิ าไดดใี นชวงอุณหภูมิ และความเปนกรด-เบส (pH) ทีแ่ คบ เนือ่ งจากเสียสภาพไดงา ย
ตําแหนงกัมมันต (active sites) ของเอนไซมมคี วามจําเพาะเจาะจงตอโครงสรางของสารตัง้ ตน ตัวเรงปฏิกริ ยิ าเอนไซมนาํ มาใช
ในอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย เชน แอมีเลส (amylase) ยอยแปงใหเปนนํา้ ตาล เซลลูเลส (ดู cellulase) ยอยสลายเซลลูโลส
ใหเปนนํ้าตาลกลูโคส ไลเพส (ดู lipase) ยอยสลายไขมันในการผลิตเนยแข็ง เปนสารลดแรงตึงผิวในผงซักฟอก และเปลี่ยน
ไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride, triacylglycerol) ในนํ้ามันพืชเปนกลีเซอรอล (ดู glycerol) และกรดไขมัน
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ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
E

equivalent ratio อัตราสวนสมมูล

อัตราสวนโดยมวล หรือโมลของเชือ้ เพลิง กับสารออกซิไดสทใี่ ชจริงเทียบกับอัตราสวนของเชือ้ เพลิงกับสารออกซิไดสทคี่ าํ นวณได
จากทฤษฎี แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก อัตราสวนสมมูลของเชือ้ เพลิง (fuel equivalent ratio, ΦFuel) และอัตราสวนสมมูล
ของสารออกซิไดส (oxidizer equivalent ratio, Φoxi) คํานวณจากสมการ

yfuel / yair = ηfuel / ηair
(yfuel / yair) stoi (ηfuel / ηair) stoi
= 1

ΦFuel =
Φoxi

ΦFuel

เมื่อ y หมายถึง มวล และ η หมายถึง โมล
ถา ΦFuel เทากับ Φoxi แสดงวาปริมาณสารออกซิไดสเปนไปตามการคํานวณจากปริมาณมวลสารสัมพันธ (stoichiometric ratio)
กรณีที่ ΦFuel มีคานอยกวา 1 หรือ Φoxi มีคามากกวา 1 แสดงวามีปริมาณเชื้อเพลิงนอยกวาสารออกซิไดส (fuel-lean
mixture) ขณะที่ ΦFuel ที่มีคามากกวา 1 หรือ Φoxi มีคานอยกวา 1 แสดงวามีปริมาณเชื้อเพลิงมากกวาสารออกซิไดส
(fuel-rich mixture)

esterification เอสเทอริฟเคชัน

ปฏิกิริยาของกรดอินทรียกับแอลกอฮอล ไดเอสเทอรและนํ้า (ดู water) เปนผลผลิต ในภาวะที่ไมมีตัวเรงปฏิกิริยา
เกิดไดเองอยางชาๆ โดยทัว่ ไปนิยมใชตวั เรงปฏิกริ ยิ ากรด เชน กรดซัลฟวริก (H2SO4) ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ ผันกลับไดงา ย การใช
แอลกอฮอลปริมาณมากเกินพอรวมกับการกําจัดนํา้ ทีเ่ ปนผลผลิตพลอยได (by-product) ดวยโมเลกุลารซฟี (molecular sieve)
หรือการกลัน่ แบบสารผสมคงจุดเดือด (ดู azeotropic distillation) กับทอลิวอีนชวยขับสมดุลของปฏิกริ ยิ าใหเกิดเอสเทอรสงู ขึน้
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) เอสเทอริฟเ คชันเปนขัน้ ตอนสําคัญในการลดปริมาณกรดไขมันอิสระ (ดู free fatty acid)
ในวัตถุดบิ นํา้ มันพืช หรือไขสัตวทมี่ ปี ริมาณกรดไขมันอิสระสูง โดยผสมวัตถุดบิ นํา้ มันกับเมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol)
และกรดซัลฟวริก ทําปฏิกริ ยิ าทีอ่ ณุ หภูมปิ ระมาณ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3-4 ชัว่ โมง กําจัดนํา้ ทีเ่ กิดขึน้ จากนัน้ จึงปอนเขาสู
สวนทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน (ดู transesterification) ซึ่งเรงปฏิกิริยาดวยเบส

O

H O C R1
กรดไขมันอิสระ

+

CH3OH
เมทานอล

กรด

O
H3C O C R1
เมทิลเอสเทอร

ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันของกรดไขมันอิสระ
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+

H 2O
น้ำ

ethanol fermentation การหมักเอทานอล

การยอยคารโบไฮเดรตประเภทนํา้ ตาล ไดแก กลูโคส ฟรักโทส
และซูโครสของยีสตในภาวะปราศจากออกซิเจน (anaerobic)
ไดพลังงานเพือ่ ใชในการเจริญเติบโตแทนการหายใจ เอทานอล
(ดู ethanol, ethyl alcohol) และคารบอนไดออกไซด
(ดู carbon dioxide) เปนผลผลิตพลอยไดยีสตมีเอนไซม
ที่ใชเปลี่ยนฟรักโทสและซูโครสใหเปนกลูโคสกอนผานการ
ยอยภายในเซลล ยีสตทนี่ ยิ มใชหมักเอทานอลในอุตสาหกรรม
คือ พันธุ Saccharomyces cerevisiae ซึ่งเจริญเติบโต
ในเปลือกองุน การหมักเอทานอลเปนกระบวนการแบบพลวัตที่
ตองควบคุมภาวะในการหมักใหเหมาะสมตลอดเวลา เพราะเมือ่
ยีสตเจริญเติบโตจะปลอยพลังงาน และคารบอนไดออกไซด
ทํ า ให อุ ณ หภู มิ แ ละความเป น กรด-เบส (pH) สู ง ขึ้ น
ในกรณี ที่ อุ ณ หภู มิ ห รื อ ค า ความเป น กรด-เบสเกิ น ช ว งที่
กํ า หนดจะทํ า ให ยี ส ต ห ยุ ด เจริ ญ เติ บ โต จึ ง ต อ งระบาย
คารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นออกจากถังหมักได นอกจากนี้
เอทานอลที่เกิดขึ้นยังเปนอันตรายตอเซลลยีสต ดังนั้น
นํ้าหมักที่ไดจึงมีความเขมขนสูงสุดประมาณรอยละ 10-12
โดยปริมาตรเทานั้น

เปลือกหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีลกั ษณะเรียบเปนมัน
มีสีเทาสลับขาว และนํ้าตาลแดงเปนบางแหง เปลือกนอก
แตกรอนเปนแผนหลุดออกจากผิวของลําตน ออกดอกเกือบ
ตลอดป เมล็ดขนาดเล็กกวา 1 มิลลิเมตร สีเหลือง ผลมี
ลักษณะครึ่งวงกลม หรือรูปถวย ผิวนอกแข็ง เมื่อออนอยูมี
สีเขียว และเปลีย่ นเปนสีนาํ้ ตาลเมือ่ แก ลักษณะเนือ้ ไม มีแกน
สีนํ้าตาล กระพี้สีนํ้าตาลออน กระพี้และแกนสีแตกตางกัน
อยางเห็นไดชัด เนื้อไมมีลักษณะคอนขางละเอียด เสี้ยนสน
(interlocked grain) บางครัง้ บิดไปตามแนวลําตน เนือ้ ไมมี
ความถวงจําเพาะอยูป ระมาณ 0.6-0.9 ในสภาพแหง ขึน้ อยูก บั
อายุของไม เนื้อไมแตกงาย นําไปใชประโยชนไดหลายดาน
ไดแก การกอสรางเปนโครงบานเรือน หมอนรถไฟ เฟอรนเิ จอร
ใชประโยชนนํ้ามันจากตนยูคาลิปตัสทั้งดานการแพทย
อุตสาหกรรมนํ้ามันหอมระเหยและการยอมสี เปนตน
มีศกั ยภาพเปนพืชพลังงาน ใชทาํ ฟนและถานใหคา ความรอน
4,000-5,000 แคลอรีตอกรัม

eucalyptus timber ไมยูคาลิปตัส

พืชในสกุลยูคาลิปตัสสวนใหญเปนพืชถิ่นเดียว (endemic)
ของประเทศออสเตรเลีย สายพันธุท นี่ ยิ มปลูกนอกถิน่ กําเนิด
ไดแก ยูคาลิปตัสโรบัสตา (E. robusta) ยูคาลิปตัสโกลบูลัส
(P. globulus) ยูคาลิปตัสเทอเร็ทติคอรนิส (E. tereticornis)
ยูคาลิปตัสยูโรฟลลา (E. urophylla) และยูคาลิปตัสคามาลดู
เลนซิส (E. camaldulensis) ไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส
ไดรับความนิยมปลูกในทองที่อื่น เนื่องจากสามารถปรับตัว
และเจริญเติบโตไดดีในดินเกือบทุกประเภท มีรูปทรงของ
ลําตนสูงตรง และมีกิ่งกานนอย ในประเทศไทยเริ่มปลูกตน
ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสครั้งแรกเมื่อป 2508 ในโครงการ
สํารวจวัตถุดิบเพื่อผลิตเยื่อกระดาษ ที่จังหวัดเชียงใหม
ศรีสะเกษ และกาญจนบุรี ไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
เปนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ มีความสูง 24-26 เมตร หรือ
อาจสูงถึง 50 เมตร ใบเปนคูต รงขามเรียงสลับกัน ทรงใบเปน
รูปใบหอก มีขนาดตั้งแต 12-2.5 x 0.3-0.8 นิ้ว กานใบยาว
ใบสีเขียวออนทั้งสองดาน บางครั้งมีสีเทา ใบบาง หอยลง

ลําตน และใบของยูคาลิปตัสพันธุ K7

extraction การสกัด

การแยกองคประกอบ (ตัวถูกละลาย) ออกจากของแข็งหรือ
ของเหลวโดยวิ ธี ท างเคมี อาศั ย หลั ก การละลายในตั ว
ทําละลายที่เหมาะสม เปนเทคนิคที่มีประโยชนมากใน
อุตสาหกรรมเคมีอินทรีย เชน การสกัดนํ้ามันจากสาหราย
นํ้ามันสําหรับผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) การสกัดสาร
ออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพร เปนตน
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extruded log ฟนเทียม

เชื้อเพลิงแข็งที่มีรูปรางทรงกระบอกยาว ตรงกลางอาจมีรูกลวง ไดจากการอัดแทง (briquetting) ผลิตจากชีวมวลที่มี
ลิกโนเซลลูโลสเปนองคประกอบ บดยอยใหมีขนาดเล็กลงแลวอัดเพิ่มความหนาแนน มีความชื้นประมาณรอยละ 5-10

fast growing tree ไมโตเร็ว

ตนไมที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว วัดเสนรอบวงที่เพิ่มขึ้นไดมากกวา 5 เซนติเมตรตอป เทียบกับไมยืนตนทั่วไปที่ประมาณ
2.5-4 เซนติเมตรตอป ไดแก ประดูกิ่งออน ยูคาลิปตัส กระถินเทพา กระถินณรงค กระถินยักษ สะเดาบาน และสะเดาเทียม
เปนตน ใหผลตอบแทนภายใน 5-10 ป นํามาใชเปนเชื้อเพลิงในรูปแบบตางๆ เชน ไมฟน ถานไมและเชื้อเพลิง
อัดแทง เปนตน และเปลี่ยนเปนพลังงานรูปแบบตางๆ ผานการเปลี่ยนทางอุณหเคมี (ดู thermochemical conversion)
หลายชนิดนําเขาเพื่อเปนอาหารปศุสัตว แตแพรกระจายออกไปทั่วประเทศกลายเปนวัชพืชที่กําจัดยาก

ปายูคาลิปตัส

สมบัติทางเคมีของไมโตเร็ว
องคประกอบแบบประมาณ (Proximate analysis) ของไมโตเร็วชนิดตางๆ
Proximate Value
Hight Heating
Value, HHV
ชนิดชีวมวล
Moisture
Volatile Ash Content Fixed
Carbon (%) (kJ/kg)
Content (%) Matter (%)
(%)

ไมกระถินยักษ
ไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ไมกระถินเทพา

0.63
1.14
1.03

81
79
82

1.78
2.64
1.86

17
17
15

องคประกอบแบบละเอียด (Ultimate analysis) ของไมโตเร็วชนิดตางๆ
สัดสวนของธาตุ (รอยละ)
ชนิดชีวมวล
C
H
N
S

ไมกระถินยักษ
ไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ไมกระถินเทพา

47.55
48.93
48.26

6.55
8,05
7.20

0.38
0.52
0.70

0.01
0.02
0.03

โครงการศึกษาความเปนไปไดในการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนพลังงานชีวภาพ
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15,910
15,414
16,047

O

54.49
57.52
56.16

fast pyrolysis การไพโรไลสแบบเร็ว

การไพโรไลส (ดู pyrolysis) แบบเร็วทีเ่ นนปริมาณและคุณภาพผลผลิตทีเ่ ปนของเหลวโดยใหความรอนอยางรวดเร็ว อัตราการ
ใหความรอนสูงระหวาง 1,000-10,000 องศาเซลเซียส/วินาที ถาอุณหภูมสิ งู เกินไปมักไดผลผลิตทีเ่ ปนแกสมากกวา ปฏิกรณที่
นิยมนํามาใช คือ เตาแกซิฟายแบบฟลูอิไดซเบด (fluidized bed gasifier) (ดู gasifier) มีการประยุกตเทคโนโลยีนี้เพื่อผลิต
นํ้ามันชีวภาพ (ดู bio-oil, pyrolysis oil) ปจจัยที่สําคัญ คือ อัตราการใหความรอนที่สูงมาก อุณหภูมิที่ใชอยูในชวง 425-600
องศาเซลเซียส เวลาที่ไอระเหยที่เกิดจากการไพโรไลสของชีวมวล (ดู biomass) อยูในเตาสั้นมาก (นอยกวา 3 วินาที) และ
ตองควบแนนผลผลิตแกสที่ออกมาจากเตาอยางรวดเร็วเพื่อหยุดปฏิกิริยาในวัฏภาคแกส
แกสไพโรไลส

ชีวมวล
เครื่องบด
ถังเก็บ

ไซโคลน
แกสเสีย
ไอ, แกส, ถานชาร

หนวยทำให
ไอเย็นตัว

เครื่องปฏิกรณ ถานชาร
ไพโรไลส
น้ำมันชีวภาพ ภาชนะเก็บ
น้ำมันชีวภาพ
เตาเผา

มอเตอร ตัวปอน
แกสฟลูอิไดซ

อากาศ
การไพโรไลสแบบเร็ว

fermentation การหมัก

กระบวนการเปลีย่ นทางชีวเคมีทเี่ กิดจากการทํางานของเชือ้ จุลนิ ทรียจ าํ พวกยีสต (yeast) อยูใ นกลุม saccharomyces เพือ่ เปลีย่ น
นํ้าตาลกลูโคส (glucose) ในบรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจน หรือมีออกซิเจนเพียงเล็กนอย ไดแอลกอฮอลที่ความเขมขน
ประมาณรอยละ 9-12 ผลไดเปนแอลกอฮอลรอยละ 51.1 คารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) เปนผลผลิตรวม
รอยละ 48.9 โดยนํ้าหนัก และมีความรอนเกิดขึ้นดวย ตองมีสารอาหารและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม คาความเปนกรด-เบส
อยูระหวาง 3.0-5.0 และอุณหภูมิระหวาง 26-32 องศาเซลเซียส และความเขมขนของนํ้าตาลในชวงรอยละ 16-22 ใน
อุตสาหกรรมใชวัตถุดิบตั้งตนเปนกากนํ้าตาลหรือนํ้าออยมาหมักโดยตรง แตถาใชแปงจากมันสําปะหลังตองผานขั้นตอน
การยอยสลายแปงดวยเอนไซมหรือกรดใหเปนนํ้าตาลกอน
ใชมันสำปะหลัง/แปง

(C6H12O5)n + n H2O

ใชกากน้ำตาล/น้ำออย

nC6H12O6

เอนไซม

แปง

น้ำตาล

nC6H12O6

ยีสต

น้ำตาล

ยีสต

2nC2H5OH + 2nCO2
เอทานอล

2nC2H5OH + 2nCO2
เอทานอล

กระบวนการหมักเพื่อผลิตแอลกอฮอลจากวัตถุดิบประเภทแปงและนํ้าตาล
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Fischer-Tropsch synthesis การสังเคราะหฟสเชอร-ทรอปซ

การเปลีย่ นทางอุณหเคมี (ดู thermochemical conversion) ทีเ่ ปลีย่ นถานหินเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนเหลวทางออมโดย
ผานปฏิกิริยาการแกซิฟาย (ดู gasification) ถานหิน เปนแกสสังเคราะห (ดู syngas, synthesis gas) กอน ไดสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนผสมที่มีอะตอมคารบอนระหวาง 10-23 อะตอม และสารเคมีชนิดอื่น ไดแก แอลกอฮอล แอลดีไฮด และคีโทน
เปนตน เกิดที่อุณหภูมิ 220-300 องศาเซลเซียส และความดัน 9.8-49 บาร ใชตัวเรงปฏิกิริยาออกไซดของโลหะ เชน โคบอลท
เหล็ก โดยมีปฏิกิริยาวอเตอรแกสชิฟทเปนปฏิกิริยาขางเคียง สารประกอบโฮโดรคารบอนผสมที่ไดจากกระบวนการตองผาน
การปรับปรุงคุณภาพและการแยกตางๆ เชน การแตกตัวดวยไฮโดรเจน การกลั่น เปนตน เพื่อใหไดสวนกลั่นที่เปนผลิตภัณฑ
ทางการคา ไดแก ดีเซล เบนซิน นํ้ามันกาด แกสหุงตม นํ้ามันหลอลื่น และมีเทน (ดู methane) เปนตน
nCO + (2n + 1) H2
CO + H2O

CnH2n+2 + nH2O
CO2 + H2

H = -167 kJ/mol ปฏิกิริยาฟสเชอร-ทรอปซ
H = -41 kJ/mol ปฏิกิริยาวอเตอรแกสชิฟท

การผลิตไฮโดรคารบอนเหลวจากถานหินผานการสังเคราะหฟสเชอร-ทรอปซ
ฟสเชอร-ทรอปซเปนชือ่ ปฏิกริ ยิ าทีร่ จู กั ดีในการผลิตนํา้ มันสังเคราะห พัฒนาขึน้ ครัง้ แรกในประเทศเยอรมัน โดยมี ศาสตราจารย
ฟรานซ ฟสเชอร (Franz Fischer) และ ดร.ฮานซ ทรอปช (Hans Tropsch) นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันเปนผูคิดคนขึ้น
ในป 1925 ระหวางสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เนือ่ งจากความตองการนํา้ มันในการสงคราม โดยใชถา นหินเปนวัตถุดบิ และเปลีย่ นเปน
แกสสังเคราะห (ดู syngas, synthesis gas) กอน

ศาสตราจารย ฟรานซ ฟสเชอร

ดร.ฮานซ ทรอปช

ระบบการสังเคราะหฟสเชอร-ทรอปช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-สระบุรีและ
ดีเซลสังเคราะหที่ผลิตได
ดีเซล

อากาศ, ออกซิเจน, ไอน้ำ
ชีวมวล, ถานหิน

แกสธรรมชาติ

CO:H2 = 1:2 เครื่องปฏิกรณอุณหภูมิต่ำ
(200-240°C)
ใชตัวเรงปฏิกิริยาโคบอลต

Gasification
กระบวนการทำความสะอาด
แกสผลิตภัณฑ
Reforming
อากาศ, ออกซิเจน, ไอน้ำ

- Particulate Removal
- Wet Scrubbling
- Catalytic Tar Conversion
- Sulfur Scrubbling
- Water-gas Shift, etc.

แกสสังเคราะห

ผลิตภัณฑอื่นๆ
เครื่องปฏิกรณอุณหภูมิสูง
°C)
CO:H2 = 1:1 ใชตัว(330–350
เรงปฏิกิริยาเหล็ก

การผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงผานการสังเคราะหฟสเชอร-ทรอปซ
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ไฮโดรคารบอนหนัก
ชนิดพาราฟน

ไฮโดรคารบอนเบา
ชนิดโอเลฟนและพาราฟน

เบนซิน

flash pyrolysis การไพโรไลสแบบสั้นมาก

การไพโรไลส (ดู pyrolysis) ที่มีอัตราการใหความรอนสูงทําใหอุณหภูมิของเชื้อเพลิงเขาสูอุณหภุมิสุดทายอยางรวดเร็ว
ในระยะเวลาสั้นมาก (30-1,500 มิลลิวินาที) ชวงอุณหภูมิการไพโรไลสระหวาง 450-600 องศาเซลเซียส ผลผลิต
ซึ่งประกอบดวยแกสทั้งที่ควบแนนได (condensable gas) และควบแนนไมได (noncondensable gas) ออกจาก
เครือ่ งปฏิกรณการไพโรไลส (pyrolyzer) เขาสูเ ครือ่ งควบแนนวิธกี ารนีช้ ว ยเพิม่ ปริมาณผลผลิตของเหลว และลดการเกิดถานชาร
โดยทั่วไปแลวไดเชื้อเพลิงเหลวประมาณรอยละ 70-75 ของผลผลิตทั้งหมด
ที่ปอนสาร
ไซโคลน

มิเตอรแบบออริฟค
สารระเหย
ที่ควบแนนไมได

Electricaly
heated
bed
rector

เครื่องควบแนน

น้ำหลอเย็นขาเขา
น้ำหลอเย็น
โรตามิเตอร ขาออก
ถังไนโตรเจน

เครื่องอัดแกส

น้ำมัน
ชีวภาพ

การไพโรไลสแบบสั้นมาก

flue gas desulfurization (FGD) ดีซัลฟวไรเซชันของแกสทิ้ง

การกําจัดซัลเฟอรไดออกไซดที่อยูในแกสทิ้ง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบเปยก (wet type) และแบบแหง (dry type)
เทคโนโลยีแบบเปยกเปนที่นิยมมากโดยใชนํ้าผสมหินปูนสเปรยลงมาสวนทางกับแกสทิ้ง ซัลเฟอรไดออกไซดในแกสทิ้ง
ทําปฏิกิริยากับหินปูนเกิดเปนยิปซัมซึ่งนําไปใชประโยชนอื่นได
ทางออกแกสทิ้งที่ผานการกำจัดซัลเฟอรไดออกไซด
อุปกรณแยกความชื้น / อุปกรณกำจัดละอองน้ำ

หัวพนหลายระดับ
ทางเขาแกสทิ้งปนเปอน
ซัลเฟอรไดออกไซด

ถาดกระจายแกส
ทอจายอากาศ
ชวงเกิดออกซิเดชัน

เครื่องกวนของผสมหินปูนและน้ำ

ปมเวียนของผสม

ดีซัลฟวไรเซชันของแกสทิ้งแบบหอสเปรย
สารานุกรม พลังงานทดแทน 121

ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
F-G

forest biomass, forest residue ชีวมวลจากปา, ของเหลือทิ้งจากปา

ตนไมจากปา รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งจากการตัดไม หรือการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ซากตนไมที่ถูกตัดหรือโคนดวยมนุษย
หรือภัยธรรมชาติ ไดรบั ความสนใจใชเปนพลังงานชีวภาพ (ดู bioenergy) โดยเฉพาะประเทศทีม่ พี นื้ ทีป่ า ตอจํานวนประชากรสูง
เชน ประเทศฟนแลนด สวีเดน แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการปลูกทดแทนรวมถึงการสูญเสียแรธาตุในดิน
เปนประเด็นที่ตองคํานึง จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ดีในระยะยาว

ชีวมวลจากปาภายหลังการตัดหรือเก็บเกี่ยว

fuel equivalent power กําลังเทียบเทาของเชื้อเพลิง

กําลังหรือพลังงานที่ผลิตไดตอหนวยเวลาจากเชื้อเพลิง (Pfe) บนสมมติฐานวา พลังงานความรอนของเชื้อเพลิงถูกแปรรูปเปน
พลังงานอยางสมบูรณ

Pfe = HV x Mf
3,600
เมื่อ

Pfe
HV
Mf

คือ กําลังเทียบเทาของเชื้อเพลิง (กิโลวัตต, kW)
คือ คาความรอน (กิโลจูลตอกิโลกรัม kJ/kg)
คือ อัตราการปอนเชือ้ เพลิง (กิโลกรัมตอชัว่ โมง, kg/hr)

gas to liquid (GTL) เทคโนโลยีแกสสูของเหลว (จีทีแอล)

การเปลี่ยนแกสสังเคราะหเปนเชื้อเพลิงเหลวชนิดตางๆ ผานการสังเคราะหฟสเชอร-ทรอปช (ดู Fischer-Tropsch synthesis)
การสังเคราะหเมทานอล (ดู methanol synthesis) หรือการสังเคราะหไดเมทิล อีเทอร (ดู dimethyl ether synthesis) วัตถุดบิ
ตั้งตนสําหรับผลิตแกสสังเคราะห ไดแก ถานหิน แกสธรรมชาติ ชีวมวล (ดู biomass) เปนตน
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เทคโนโลยี GTL
ชีวมวล

กระบวนการ
กระบวนการแตกตัว
กระบวนการ
ฟชเซอร-ทรอปซ
เพื่อผลิตน้ำมัน
ผลิตแกสสังเคราะห
แกสสังเคราะห
น้ำมันสังเคราะหดิบ

Hydrocracking

การสังเคราะห
ฟสเชอร-ทรอปซ

Wax
ชีวมวล

ผลิตภัณฑ
แกสสังเคราะห

การสังเคราะห
เมทานอล

เมทานอล

การสังเคราห
ไดเมทิลอีเทอร

ไดเมทิลอีเทอร

น้ำมันสังเคราะห เชน
น้ำมันแกโซลีน
น้ำมันดีเซล
น้ำมันกาด
น้ำมันหลอลื่น

Gasoline
Kerosene
แนฟธา
LPG
Petrochemical น้ำมันหลอลื่น
Biodiesel
Fuel (DMFC)

LPG
Diesel
Turbine

เทคโนโลยีแกสสูของเหลว, จีทีแอล

gas turbine กังหันแกส

เครื่องตนกําลังในการผลิตไฟฟาในโรงไฟฟากังหันแกส ใชแกสรอนความดันสูงที่ไดจากการเผาไหมในหองเผาไหมไปหมุน
กังหันแกส เปลีย่ นพลังงานความรอนเปนพลังงานกลจากการหมุนของเพลาของกังหันแกสซึง่ ตอกับเพลาของเครือ่ งกําเนิดไฟฟา
เกิดการเหนี่ยวนํา และผลิตกระแสไฟฟาได มักติดตั้งเปนชุดเดียวกันกับเครื่องอัดแกส (compressor) และหองเผาไหม
(combustion chamber) ทํางานโดยปอนแกสเชื้อเพลิงเขาสูหองเผาไหม ตางจากกังหันไอนํ้า (ดู steam turbine) ที่ทํางาน
โดยการปอนไอนํ้ายิ่งยวดที่ไดจากหมอนํ้าความดันสูง (boiler) ที่ติดตั้งแยกออกตางหาก
สวนปอนเขา สวนอัดความดัน

ชองปอนอากาศเขา

เครื่องอัดความดัน
สวนอุณหภูมิต่ำ

สวนเผาไหม

หองเผาไหม

สวนไอเสีย

กังหัน
สวนอุณหภูมิสูง

กังหันแกส

สารานุกรม พลังงานทดแทน 123

ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
G

gasification การแกซิฟาย, แกซิฟเคชัน, แกสซิฟเคชัน, การแปรสภาพเปนแกส

การเปลี่ยนทางอุณหเคมี (ดู thermochemical conversion) ของเชื้อเพลิงแข็งใหเปนแกสเชื้อเพลิง สวนใหญดําเนินการที่
อุณหภูมิสูงประมาณ 800-1,300 องศาเซลเซียส ในภาวะออกซิเจนจํากัด และเกิดการเผาไหมบางสวน (partial oxidation)
ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน หรือกระบวนการยอย ไดแก การอบแหง (drying) การไพโรไลส (ดู pyrolysis) การเผาไหม (ดู combustion)
และการรีดวิ ซ (reduction) โดยเกิดปฏิกริ ยิ าตามลําดับอยางตอเนือ่ งในเตาแกซิฟาย (ดู gasifier) ผลิตภัณฑหลักทีไ่ ดเปนแกส
ผสมระหวางไฮโดรเจน (H2) คารบอนมอนอกไซด (CO) มีเทน (CH4) (ดู methane) คารบอนไดออกไซด (CO2) (ดู carbon
dioxide) ไนโตรเจน (N2) และสารเจือปนอื่นๆ เชน ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) (ดู hydrogen sulfide) และทาร หรือนํ้ามันดิน
(ดู tar) ผลิตภัณฑแกสที่ได ใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรง หรือปรับเพิ่มรอยละมีเทน ใชเปนแกสธรรมชาติสังเคราะห (synthetic
natural gas) หรือใชเปนแกสสังเคราะห (ดู syngas, synthesis gas) เปนสารตั้งตนในการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะหอื่นๆ
ไดตอไป ประเทศไทยโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการแกซิฟาย เพื่อผลิตแกสเชื้อเพลิงสําหรับผลิตกระแสไฟฟาตัวอยาง
เชน โครงการสาธิตระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลระดับชุมชนจังหวัดลพบุรี โครงการศูนยสาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากขาว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการโรงงานไฟฟาระบบแกซิฟเคชัน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงความ
รวมมือพัฒนาเตาแกซิฟาย (ดู gasifier) กับประเทศเพื่อนบานดวยพัฒนาเตาแกซิฟาย (ดู gasifier) กับประเทศเพื่อนบานดวย
น้ำ

ชีวมวล*(C H O)
ความรอน
การอบแหง

ถานและน้ำมันดิบ

คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจนและ
คารบอนมอนอกไซด
และน้ำ

ชีวมวล*(C H O) tarry gas or charcoal hot charcoal (C)
ความรอนไรอากาศ ออกซิเจน/อากาศ
การไพโรไลส

การเผาไหม

คารบอนไดออกไซด
และน้ำ
การรีดิวซ

*Biomass is a combination of C, H, and O (C H1.4O0.6)

4 ขั้นตอนของการแกซิฟาย
1st - Stage
โซนอบแหงชีวมวล
2nd - Stage
โซนกลั่นสลาย

ทอลำเลียงชีวมวล
กระพอรับชีวมวล

3rd - Stage
โซนเผาไหมแ�
ละ
รีดัคชั่น

โครงการสาธิตระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลระดับชุมชน จังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน (พพ.)
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อาหารสัตว

สถานที่ดำเนินโครงการ
ทุงตระพังโคลน อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กากรำ

โรงสีขาว

รำขาว
แกลบ

ปุยชีวภาพ

ไฟฟา

น้ำมันรำ
ไฟฟา

เถาแกลบ

Gasifier
ชุมชน
โครงการศูนยสาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน อนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

บริษัท ซูพรีมรีนิวเอเบิล เอ็นเนอรยี่ จำกัด
อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ประเภทของระบบ
Downdraft Gasification
กำลังการผลิตติดตั้ง
150 kW (จำหนายไฟฟา แบบ VSPP)
ซังขาวโพด, เศษไม
เชื้อเพลิง
ระบบทำความสะอาดกาซ Wet Scrubber and biomass filter
ผลพลอยไดจากระบบ
เถาขีวมวล (ใชทำปุย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทของระบบ
Downdraft Gasification
กำลังการผลิตติดตั้ง
100 kW
ซังขาวโพด, ไมฟน, เหงามันสำปะหลัง
เชื้อเพลิง
ระบบทำความสะอาดกาซ Cyclone and chiller
ผูผลิตเทคโนโลยี
Satake, Japan

โรงไฟฟาระบบแกซิฟเคชัน ขนาด 50 kW จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-สระบุรี

โครงการโรงงานไฟฟาระบบแกซิฟเคชัน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนครราชสีมา

Myanmar

หมูบาน Da Goon Diang
เมือง Twantay
(30 kW)

Laos

หมูบานทบศอก
แขวงจำปาสัก
(48 kW)
Cambodia

หมูบาน Sway Sro Nos
(50 kW)

ความรวมมือพัฒนาเตาแกซิฟายกับประเทศเพื่อนบาน
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G

gasifier เตาแกซิฟาย, แกสซิฟายเออร

เครือ่ งปฏิกรณสาํ หรับการแกซิฟาย (ดู gasification) จําแนกตามลักษณะการเคลือ่ นทีข่ องของแข็งภายในเตาไดเปน 3 แบบ คือ
เตาแกซิฟายแบบเบดนิ่ง (fixed bed gasifier) เตาแกซิฟายแบบฟลูอิไดซเบด (fluidized bed gasifier) และเตาแกซิฟาย
แบบไหลผาน (entrained flow gasifier)
เตาแกซิฟายแบบเบดนิ่ง (fixed bed gasifier) มีลักษณะการทํางานที่ไมซับซอนมาก เชื้อเพลิงจะเคลื่อนลงดานลางของเตา
สวนอากาศถูกปอนเขาทางดานลางไหลขึน้ ดานบนสวนทางกับเชือ้ เพลิง เรียกวา เตาแกซิฟายแบบไหลขึน้ (updraft gasifier) หรือ
อีกแบบหนึง่ อากาศถูกปอนใหไหลทิศทางเดียวกับการเคลือ่ นทีข่ องเชือ้ เพลิง เรียกวา เตาแกซิฟายแบบไหลลง (downdraft gasifier)

Updraft
Gasifier
Charcoal Only
Gas
Reduction Zone
Combustion Zone

Air

Gas

Biomass
Drying
Pyrolysis
Reduction
Oxidation
Ash
Steam & Air

Ash Pit
เตาแกซิฟายแบบไหลขึ้น

Downdraft Gasifier

Nozzle and constriction (Imbert)
Pyrolysis gas

Air

Drying Zone

Charcoal
zone

Pyrolysis Zone

Flaming
pyrolysis
zone

Combustion
Zone

Reduction
Zone
Ash Pit
Ash
Pit

Air

Ungasified wood
Gate

Gas
15 CM

Primary
air control

เตาแกซิฟายแบบไหลลง
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เตาแกซิฟายแบบฟลูอิไดซเบด (fluidized bed gasifier) มีลักษณะการทํางานที่คอนขางซับซอน เหมาะกับเชื้อเพลิง
ที่มีขนาดเล็ก ความหนาแนนตํ่า ปริมาณเถาสูง การสัมผัสระหวางอากาศ หรือสารรวมทําปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงมี
ประสิทธิภาพ ดําเนินงานไดทอี่ ณุ หภูมติ าํ่ 800-900 องศาเซลเซียส ซึ่งตํ่ากวาอุณหภูมิการหลอมเหลวของเถา ตองการความเร็ว
อากาศสูง เกิดการสูญเสียเชื้อเพลิงไปบางสวน มีฝุนปะปนในผลิตภัณฑแกสสูง ปจจุบันเตาแบบนี้ถูกพัฒนาเปน 2 รูปแบบ
คือ การแกซิฟายโดยตรง (direct gasification) และการแกซิฟายทางออม (indirect gasification)

ถานหินและหินปูน

ไอน้ำปอน
เครื่องผลิต
ไอน้ำจาก การทำความสะอาด
เตาแกซิฟาย ไซโคลน ความร
อนทิ้ง ดวยแกสรอน
แบบฟลูอิไดซเบด
เครื่องทำให การกำจัดกำมะถัน แกสรอน
แกสเย็น อากาศ

เครื่องกำเนิดไฟฟา

อากาศ

คอมเพรสเซอร
ไอน้ำจาก กังหันแกส แกสรอน
เครื่องทำใหแกสเย็น

ไอน้ำ

เครื่องผลิตไอน้ำ
จากความรอนทิ้ง

ไอน้ำ

น้ำ
ไอน้ำ
ขยะของแข็ง

ปลองเตา

เครื่องกำเนิดไฟฟา

กังหันไอน้ำ

เตาแกซิฟายแบบฟลูอิไดซเบด

เตาแกซิฟายแบบไหลผาน (entrained flow gasifier) เปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะกับเชื้อเพลิงที่มีขนาดเล็ก
เชน ผงถานหิน ชีวมวล (ดู biomass) บดละเอียด เกิดปฏิกิริยาอยางรวดเร็วทีอ่ ณุ หภูมสิ งู ประมาณ 1,300-1,500 องศาเซลเซียส
มักใชสารรวมทําปฏิกริ ยิ าเปนออกซิเจนบริสทุ ธิ์ ไมนยิ มนํามาใชกับชีวมวลโดยตรง เพราะปญหาการลดขนาดชีวมวลใหมีขนาด
เล็กเพียงพอนั้นทําไดยากและเสียคาใชจายสูง
ออกซิเจนจากหนวยแยกอากาศ

ถานหิน

เตาแกซิฟาย Texaco

น้ำปอนเขา

สวนลดอุณหภูมิแกสสังเคราะห
โดยใชการแผรังสีความรอน

แกสสังเคราะห

ไอน้ำความดันสูง
น้ำเวียนใชใหม
สวนนำกลับสแลก
เตาแกซิฟายแบบไหลผาน
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G-H

greenhouse effect ปรากฏการณเรือนกระจก

ปรากฏการณทที่ าํ ใหโลกอุน ขึน้ ทีม่ มี าตัง้ แตสมัยดึกดําบรรพทาํ ใหอณุ หภูมขิ องผิวโลกเหมาะสมกับการกําเนิดสิง่ มีชวี ติ เกิดจาก
แกสเรือนกระจก (ดู greenhouse gas (GHG)) ที่อยูในบรรยากาศของโลกเก็บความรอนจากดวงอาทิตย และความรอน
ทีส่ ะทอนจากผิวโลกไว ความเขมขนของแกสเรือนกระจกมีผลตออัตราการเพิม่ อุณหภูมขิ องผิวโลก หลังการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
มนุษยเผาไหมเชือ้ เพลิงซากดึกดําบรรพ (ดู fossil fuel) ในกิจกรรมตางๆ เชน การเดินทางการขนสง และการผลิตไฟฟา
เปนตน สงผลใหความเขมขนของคารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) ในบรรยากาศเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วทําใหเกิด
ภาวะโลกรอน (global warming)
กระจก
น
แสงอาทิตยผานชั้นบรรยากาศ
อ
ื
ร
เ
ส

ิวโลก
ก
ผ
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น
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ช
จ
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มีพลังงาน 343 วัตตตอตารางเมตร
สะทอน
ทอนจเามตร
ย
ะ
ส

ต
ิ
ย
ท
ต
ิ
า
ง
ท
แสงอ
แสงอาวัตตตอตารา
103

แกสเรือนกระจก

แสงอินฟราเรด
จก
ะ
ร
ก
แผ
ออกจากผิวโลก
น
สเรือ รางเมตร
ก
แ
น
้
ั
ช
า
น
ทิตยผ2า40 วัตตตอต
า
อ
ง
ส
แ ังงาน
มีพล
โลกดูดซับพลังงาน 168 วัตตตอตารางเมตร
ทำใหโลกอุนขึ้น

แสงอินฟราเรดสะทอน
กลับสูผิวโลก
และเกิดซ้ำ

ปรากฏการณเรือนกระจก

greenhouse gases (GHG) แกสเรือนกระจก

แกสหลายชนิดทีส่ ามารถดูดกลืนพลังงานจากรังสีอนิ ฟราเรดทีแ่ ผออกมาจากพืน้ โลก และแผรงั สีนนั้ กลับสูพ นื้ โลกสงผลใหเกิด
ปรากฏการณเรือนกระจก (ดู greenhouse effect) แกสเรือนกระจกทีส่ าํ คัญ ไดแก ไอนํา้ คารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide)
และมีเทน (ดู methane) ไอนํ้าเปนแกสเรือนกระจกที่สามารถกักเก็บ และแผรังสีความรอนไดดีที่สุด แตความเขมขนของ
ไอนํา้ ในบรรยากาศเปลีย่ นแปลงเนื่องจากกิจกรรมของมนุษยนอ ยมาก เมื่อเทียบกับแกสเรือนกระจกชนิดอืน่ คารบอนไดออกไซด
ถือเปนแกสเรือนกระจกที่สําคัญที่สุด เนื่องจากความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศสูงขึ้นอยางรวดเร็วหลังการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับมีเทน
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heat recovery steam generator (HRSG) หนวยผลิตไอนํ้าจากการนํากลับความรอน

ขดลวด
เครื่องอุนน้ำ ความรอน
ปอนหมอไอน้ำ ยวดยิง่

เครื่อง
ระเหย

น้ำปอน

ไอน้ำความดันสูง
ปอนกังหันแกส
ขดลวด
ความรอน
ยวดยิ่ง

ดรัมไอน้ำ
ความดันต่ำ

ดรัมไอน้ำ
ความดันสูง ไอน้ำความดันต่ำ
ปอนกังหัน

ปลองแกสเผาไหม

อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนระหวางแกสรอนที่ออกจากกังหันแกส (ดู gas turbine) กับนํ้า (ดู water) เพื่อผลิต
เปนไอนํ้ายิ่งยวดความดันสูงสําหรับปอนเขากังหันไอนํ้า (ดู steam turbine) โดยทั่วไปประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ
สวนแลกเปลีย่ นความรอนระหวางแกสรอนกับนํา้ (economizer) สวนระเหย (evaporator) สวนแลกเปลีย่ นความรอนสําหรับ
ผลิตไอนํ้ายิ่งยวด (superheater) และสวนอุนนํ้า (water preheater) เปนหนวยปฏิบัติการสําคัญที่มีผลเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางความรอนของระบบพลังความรอนรวม

เครื่อง เครื่องอุนน้ำ
ระเหย ปอนหมอไอน้ำ

แกสเผาไหมจากกังหันแกส
เครื่องอุนน้ำปอนหมอไอน้ำ

ทอแกสรอน
เครื่องผลิตไอนํ้าที่ใชความรอนจากแกสที่ออกจากกังหันแกส

hemicellulose เฮมิเซลลูโลส

สารประกอบเฮเทอโรพอลิเมอร (heteropolymer) ของนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายชนิด เชน ไซโลส (xylose) อาราบิโนส
(arabinose) แมนโนส (mannose) และกาแล็กโทส (galactose) เปนตน โครงสรางเปนแบบสุม ประกอบดวยนํา้ ตาลโมเลกุลเดีย่ ว
ประมาณ 500-3,000 โมเลกุล โดยทั่วไปพบที่ผนังเซลลพืช เฮมิเซลลูโลสชวยเชื่อมกลุมของเสนใยเซลลูโลส (ดู cellulose)
เขาดวยกันตามแนวขวาง มีความตานทานตอสารเคมีนอยกวาเซลลูโลส สามารถสลายตัวไดงายในกรด และเบสเจือจาง
Ara
Glc

Glc
Xyl

Glc
Xyl

Glc
Xyl

Gal

Glc

Glc
Xyl

Fuc

Glc
Xyl

Gal

Xyl

Fuc

Glc คือ กลูโคส (Glucose)
Xyl คือ ไซโลส (Xylose)
Gal คือ กาแล็กโทส (Galactose)
Fuc คือ ฟรักโทส (Fructose)
Ara คือ อาราบิโนส (Arabinose)
โครงสรางของเฮมิเซลลูโลส
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H

heterogeneous catalyst ตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ

ตัวเรงปฏิกิริยาที่ไมละลายในวัฏภาคของสารตั้งตนและผลผลิต สวนใหญมีสถานะเปนของแข็ง เชน โลหะ โลหะออกไซด
คารบอน และพอลิเมอรที่มีรูพรุน และพื้นที่ผิว (surface area) สูง การเรงปฏิกิริยาเริ่มจากโมเลกุลของสารตั้งตนแพรเขาไป
ภายในรูพรุนและเกิดการดูดซับ (adsorption) บนผิวของตัวเรงปฏิกิริยาซึ่งมีตําแหนงกัมมันต (active sites) ทําหนาที่
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนสารตั้งตนเปนผลผลิตที่ตองการอยางจําเพาะเจาะจง (selectivity) โมเลกุลของผลผลิตคาย
จากตําแหนงกัมมันต และแพรออกจากรูพรุนของตัวเรงปฏิกิริยา การแยกตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุออกจากผลผลิตทําไดงาย
ลดการปนเปอ นผลผลิต ลดขัน้ ตอนการทําผลผลิตใหบริสทุ ธิ์ ลดของเสียจากกระบวนการผลิต และสามารถนําตัวเรงปฏิกริ ยิ า
กลับมาใชซาํ้ ได ขอเสีย คือ การเรงปฏิกริ ยิ าในระบบนีเ้ กิดชากวาการใชตวั เรงปฏิกริ ยิ าเอกพันธุ (ดู homogeneous catalyst)
เนื่องจากขอจํากัดการถายโอนมวลทําใหตองใชปริมาณตัวเรงปฏิกิริยามากขึ้น หรือทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงขึ้น
การแพรวัฏภาคแกส
การแพรบนพื้นผิว
การเกิด
ปฏิกิริยา การแพรกลับสูวัฏภาคแกส
โลหะ
ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น

การดูดซับ

ตัวรองรับ

การเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุบนโลหะ

heteropolysaccharide, heteroglycans เฮเทอโรพอลิแซ็กคาไรด, เฮเทอโรไกลแคน

พอลิแซ็กคาไรดทมี่ นี าํ้ ตาลโมเลกุลเดีย่ ว หรืออนุพนั ธของนํา้ ตาลโมเลกุลเดีย่ วมากกวา 1 ชนิดเปนมอนอเมอร (monomer) สวนใหญ
มีหนวยซํ้า (repeating unit) เปนนํ้าตาลโมเลกุลคู (ดู disaccharide) และสารเคมีอื่น เชน โปรตีนและลิพิด สวนใหญ
พบในเนื้อเยื่อเซลลสัตว เชน โกลบูลิน (globulin) ในพลาสมา (blood plasma) แกงกลิโอไซด (gangliosides) ในระบบ
ประสาทสวนกลาง (central nervous system) และกรดไฮยาลูโรนิก หรือไฮยาลูโรแนน (hyaluronic acidor hyaluronan)
ในเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน (connective tissue) เปนตน เฮเทอโรพอลิแซ็กคาไรดทพี่ บในเซลลพชื คือ เฮมิเซลลูโลส (ดู hemicellulose)

OH

OH

HO
HO

OH OH
OO
NH

O OH OH

O

HN
O OHOH
O O O O OH
O
OH
O
HO O
O
n
OH
OH
HO H O
OH
โครงสรางทางเคมีของแกกลิโอไซดชนิด GM1
โครงสรางทางเคมีของกรดไฮยาลูโรนิกหรือไฮยาลูโรแนน HO
OH HN O

O
O
HO
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holocellulose โฮโลเซลลูโลส

สารประกอบคารโบไฮเดรตที่ประกอบดวยเซลลูโลส (ดู cellulose) และเฮมิเซลลูโลส (ดู hemicellulose)

homogeneous catalyst ตัวเรงปฏิกิริยาเอกพันธุ

ตัวเรงปฏิกิริยาที่ละลายในวัฏภาคเดียวกับสารตั้งตนและผลผลิต เชน กรดซัลฟวริกที่ใชในการทําเอสเทอริฟเคชัน
(ดู esterification) ของกรดไขมันอิสระ (ดู free fatty acid) กับเมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol) โซเดียมไฮดรอกไซด
(ดู alkaline catalyst, sodium hydroxide) ทีเ่ ปนตัวเรงปฏิกริ ยิ าในการผลิตไบโอดีเซลผานปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชันของ
ไตรกลีเซอไรด เปนตน การละลายเปนเนือ้ เดียวกับสารตัง้ ตน ทําใหการถายโอนมวลของปฏิกริ ยิ าเกิดไดเร็ว และใชอณุ หภูมไิ มสงู
ตัวเรงปฏิกริ ยิ าเอกพันธุส ว นใหญมรี าคาไมแพง หาซือ้ ไดงา ย ขอเสีย คือ กรดหรือเบสมีฤทธิก์ ดั กรอน เปนพิษ ไมสามารถนํามาใชซาํ้
ปนเปอ นในผลผลิต กระบวนการทีใ่ ชตวั เรงปฏิกริ ยิ าเอกพันธุจ งึ มีขนั้ ตอนการแยก และการทําผลิตภัณฑใหบริสทุ ธิห์ ลายขัน้ ตอน

น้ำมันพืช

1.5 % NaOH ในเมทานอล
ทรานสเอสเทอริฟเคชัน
การแยก
ชั้นบน

ชั้นลาง

กลั่นแยกเมทานอล
เมทานอล
เมทิลเอสเทอรดิบ

กาก

กลั่นแยกเมทานอล
เมทานอล

สบูและเกลือ

การลาง

Separation
ชั้นน้ำ

ชั้นเมทิลเอสเทอร
ลางซ้ำ
ไบโอดีเซล

กลีเซอรอล

ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซลผานปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
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H

homopolysaccharide, homoglycans โฮโมพอลิแซ็กคาไรด, โฮโมไกลแคน

พอลิแซ็กคาไรดที่มีนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว หรืออนุพันธของนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวเพียง 1 ชนิดเปนมอนอเมอร (monomer) เชน
เซลลูโลส (ดู cellulose) แปง และไกลโคเจน (glycogen) ประกอบดวยกลูโคสเพียงชนิดเดียว เพนโทแซน (pentosans)
ที่ประกอบดวยฟรักโทส (fructose) เพียงชนิดเดียว เพกทิน (pectin) ประกอบดวยกรดกาแล็กทูโรนิก (galacturonic acid)
ซึง่ เปนอนุพนั ธของกาแล็กโทสเพียงชนิดเดียว และไคทิน (chitin) ประกอบดวยแอซีทลิ กลูโคซามีน (n-acetyl-D-glucosamine)
ซึ่งเปนอนุพันธของกลูโคสเพียงชนิดเดียว เปนตน

CH3

O
OH
NH
O
HO
OHO
O
O
NH
OH
O
CH3
n
โครงสรางทางเคมีของไคทิน

เพกทินพบมากในผลไมและผลเบอรรี

hot-compressed water, liquid-hot water, autohydrolysis ออโตไฮโดรไลซิสดวยนํ้ารอนอัดความดัน

ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) (ดู solvolysis) ที่เกิดโดยไมตองใชตัวเรงปฏิกิริยาดวยนํ้ารอนอัดความดัน ตัวทําละลาย คือ
นํา้ (ดู water) บริสทุ ธิ์ ทีค่ วามดันสูงกวาความดันอิม่ ตัวของไอนํา้ ณ อุณหภูมคิ งที่ ยังคงมีสถานะเปนของเหลวแมวา อุณหภูมิ
สูงกวาจุดเดือดปกติ มีฤทธิ์เปนกรดออน คาความเปนกรด-เบส (pH) ลดลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

ไมกระถินยักษ กอนและหลังผานการปรับสภาพดวยนํ้ารอนอัดความดัน
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hydrogasification การแกซิฟายดวยไฮโดรเจน

การแกซิฟาย (ดู gasification) ในบรรยากาศไฮโดรเจนเขมขน ชวยเพิ่มผลไดของมีเทน (ดู methane) ในแกสสังเคราะห
(ดู syngas, synthesis gas) จากปฏิกิริยาระหวางไฮโดรเจนกับคารบอน และปฏิกิริยามีเทเนชัน แกสเชื้อเพลิงที่ไดมี
คาความรอนสูงขึน้ ดําเนินการภายใตภาวะความดันสูงกวาบรรยากาศ ประยุกตใชกบั กระบวนการผลิตแกสธรรมชาติสงั เคราะห
จากถานหินหรือชีวมวล (ดู biomass) ได

C + 2H2

CH4
(T.P)

Coal

CH4, H2

Hydrogasification

H2

Char
O2

H2

Partial combustion

Steam

CH4

Gas purification

CO, H2

SNG
BTX

CO2
Gas purification

กระบวนการการแกซิฟายดวยไฮโดรเจน

hydrogen donor ตัวใหไฮโดรเจน

สารประกอบอินทรียที่สามารถใหไฮโดรเจน (H) แกสารอื่น เชน ไอโซโพรพานอล ซึ่งเมื่อใหไฮโดรเจนแลวจะเปลี่ยนเปน
แอซีโทนเททระลิน สามารถทั้งใหและรับไฮโดรเจน เปนตน

H

H

H

H

C

C

C

H

OH H

H

H3C

O
C

CH3

+ H2

ไอโซโพรพานอลที่ใหไฮโดรเจน และเปลี่ยนเปนแอซีโทน

H2 +
เททระลิน (tetralin) ทั้งรับ และใหไฮโดรเจน
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H

hydrogen sulfide ไฮโดรเจนซัลไฟด, แกสไขเนา

แกสพิษชนิดหนึ่ง สูตรโมเลกุล H2S ไมมีสี มีฤทธิ์กัดกรอน กลิ่นคลายไขเนา หนักกวาอากาศเล็กนอย ติดไฟ และสามารถ
ระเบิดได ไฟสีฟาของแกสซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide, SO2) ซึ่งมีฤทธิ์กัดกรอน และไอนํ้าเกิดจากการยอย
สารอินทรียท มี่ อี งคประกอบของกํามะถันโดยแบคทีเรียในภาวะปราศจากอากาศ (anaerobic) พบในแกสชีวภาพ (ดู biogas)
แกสจากปลองภูเขาไฟ (volcanic gases) และแกสธรรมชาติ มนุษยไดกลิน่ ไฮโดรเจนซัลไฟดในอากาศทีค่ วามเขมขน 1 สวน
ในพันลานสวน (ppb) เปนแกสอันตรายมากที่ความเขมขนในอากาศ 10-20 สวนในลานสวน (ppm) ทําใหตาระคายเคือง
ที่ความเขมขน 50-100 สวนในลานสวนทําใหตาบอด ที่ความเขมขน 320-530 สวนในลานสวนทําใหหายใจไมออกจน
อาจเสียชีวิต ที่ความเขมขน 530-1,000 สวนในลานสวนทําใหระบบประสาทสวนกลางหยุดทํางาน และที่ความเขมขนสูงกวา
1,000 สวนในลานสวนทําใหเสียชีวิตทันที

hydrogenase ไฮโดรจีเนส

เอนไซมเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบผันกลับได (reversible oxidation) เพื่อผลิตไฮโดรเจน มีความสําคัญในกระบวนการ
เมแทบอลิซึมในเซลลของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เชน แบคทีเรีย สาหรายสีเขียว (green algae) สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน
(blue-green algae) โครงสรางทั่วไปประกอบดวยกลุมของเหล็ก-กํามะถัน (Fe-S cluster) ที่เชื่อมพันธะกับกรดแอมิโน เชน
ซีสเตอีน (cysteine) และลิแกนด (ligand) อื่นๆ แบงเปน 3 กลุมใหญตามชนิดของโลหะแกน (core metal) ไดแก [NiFe]
[FeFe] และ [Fe] ไฮโดรจีเนสสามารถรีดิวซโปรตอน (proton, H+) เปนโมเลกุลไฮโดรเจน (H2)

Cys Cys

OC ss S-Cys
NC Fe Ni
S-Cys
NC
[NiFe]H2ase

HN s Cys
s [Fe4S4]
s
Fe
Fe
OC C
CN
C
C
O
N
O
[FeFe]H2ase

GMP O
CH3
H3C
N CysOH
S
OC Fe C CH2
OC O
[Fe]H2ase

โครงสรางทางเคมีของไฮโดรจีเนสแตละชนิด

hydrogenation การเติมไฮโดรเจน, ไฮโดรจิเนชัน

ปฏิกริ ยิ าการเติมไฮโดรเจนใหโมเลกุลของทัง้ สารอินทรียแ ละสารอนินทรีย ใชในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอาหาร เชน
การเติมไฮโดรเจนของไขมันทําใหกรดไขมันไมอิ่มตัว (ดู unsaturated fatty acid) เปลี่ยนเปนกรดไขมันอิ่มตัว
(ดู saturated fatty acid) เปนเนยขาวหรือเนยเทียม การผลิตนํา้ ตาลแอลกอฮอล เชน ซอรบทิ อล (sorbitol) จากกลูโคส (glucose)
การผลิตดีเซลชีวภาพไฮโดรจิเนต (ดู bio-hydrogenated diesel (BHDD)) หรือจากนํ้ามันไบโอดีเซล (ดู biodiesel) เปนตน

134

Alternative Energy Encyclopedia

H
C

H
C

+ H2

H
C
H

H
C
H

ปฏิกิริยาการผลิตกรดไขมันอิ่มตัวจากการเติมไฮโดรเจน
ของกรดไขมันอิ่มตัว

H
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H
H + H Ni HO
2
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H
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CH2OH

กลูโคส
ซอรบิทอล
ปฏิกิริยาการผลิตซอรบิทอลจากการเติมไฮโดรเจนของกลูโคส
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hydropyrolysis การไพโรไลสดวยไฮโดรเจน

การไพโรไลส (ดู pyrolysis) ภายใตบรรยากาศของไฮโดรเจนที่ความดันสูง สามารถเพิ่มผลไดของสารระเหย และสัดสวนของ
ไฮโดรคารบอนโดยลดการเกิดถานชาร แตกตางจากการแกซิฟายภายใตบรรยากาศไฮโดรเจน (hydrogasification)
ของถานชาร ผลไดสารระเหยที่สูงขึ้นมาจากปฏิกริ ยิ าไฮโดรจิเนชัน (hydrogenation) ของอนุมูลอิสระไดผลผลิตที่เสถียรมาก
ไฮโดรเจนความดันสูง

เทอรโมคัปเปล
เครื่องปฏิกรณแบบทอ

จุดเชื่อมตอ
ดวยกระแสไฟฟา

ตัวอยางสาร

ที่เก็บแกสและการวัด
อุปกรณดัก
ดวยความเย็น

ที่วัดความดัน

เครื่องปฏิกรณการไพโรไลสดวยไฮโดรเจน
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H-I

hydrothermal process กระบวนการไฮโดรเทอรมอล

กระบวนการทีใ่ ชนาํ้ ในระดับอุณหภูมแิ ละความดันสูงเปนตัวพาความรอน กระบวนการประกอบดวย ตัวทําละลาย สารตัง้ ตน และ/หรือ
ตัวเรงปฏิกริ ยิ านํามาใชประโยชนหลายดาน เชน การสังเคราะหสาร/ตัวเรงปฏิกริ ยิ า บําบัดนํา้ เสีย ไดรบั การพัฒนาเปนกระบวนการ
แปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวล (ดู biomass) และขยะที่มีความชื้นสูงโดยไมตองผานการทําใหแหง ซึ่งจะสิ้นเปลืองพลังงานมาก
raw MSW

hydrothermal
treatment
product

การแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิงแข็งผานกระบวนการไฮโดรเทอรมัล

hydraulic residence time (HRT) เวลากักเก็บนํ้า

อัตราสวนระหวาง ปริมาตรของถัง หรือบอบําบัดนํ้าเสีย (ลูกบาศกเมตร) ตออัตราการไหลของนํ้าเสีย (ลูกบาศกเมตรตอวัน)
me of tank (m3)
HRT = Volumetric floVolw urate
of waste water (m3/day)
แสดงถึงระยะเวลาทีน่ าํ้ เสียไดรบั การบําบัด ขึน้ กับอุณหภูมิ สมบัตขิ องนํา้ เสีย และกระบวนการบําบัด เชน ในระบบบําบัดแบบยูเอเอสบี
(ดู up-flow anaerobic sludge blanket) สูง 4 เมตร นํ้าเสียความสกปรกปานกลาง มีคาซีโอดี (chemical oxygen
demand (COD)) อยูในชวง 1,000-3,000 มิลลิกรัมตอลิตร ใชเวลากักเก็บประมาณ 3-8 ชั่วโมง นํ้าเสียความสกปรกสูงมี
คาซีโอดีอยูในชวง 10,000-15,000 มิลลิกรัมตอลิตร ใชเวลากักเก็บนานกวา 1 วัน เปนตน

hydrous pyrolysis การไพโรไลสดวยนํ้า

การไพโรไลส (ดู pyrolysis) ดวยนํา้ ทีอ่ ณุ หภูมสิ งู ประกอบดวย
2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนการทําปฏิกริ ยิ าในนํา้ ทีอ่ ณุ หภูมิ 200-300
องศาเซลเซียส ภายใตความดัน และขัน้ ตอนการแตกโมเลกุลของ
ไฮโดรคารบอนทีเ่ กิดในขัน้ ตอนแรกใหกลายเปนไฮโดรคารบอน
โมเลกุลเล็กลงที่อุณหภูมิประมาณ 500 องศาเซลเซียส
สามารถใชนํ้ามันชีวภาพ (ดู bio-oil, pyrolysis oil) ที่มี
ปริมาณออกซิเจนสูงเปนสารตั้งตนผลิตนํ้ามันชีวภาพที่มี
ปริมาณออกซิเจนตํา่ ได แตเมือ่ เทียบกับนํา้ มันทีไ่ พโรไลสดว ย
ไฮโดรเจน (ดู hydropyrolysis) แลว ยังมีออกซิเจนสูงกวา
ใชในเชิงพาณิชยแลว โดยบริษทั Changing World Technology
สหรัฐอเมริกา ในการแปรรูปเศษเนือ้ หรือเครือ่ งในของไกงวง
ใหกลายเปนนํา้ มันชีวภาพทีส่ ามารถนํามาทําเปนเชือ้ เพลิง ปุย
หรือสารเคมีอื่นๆ
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เทอรโมคัปเปล
หนาปดแสดงอุณหภูมิ ชองวาง
อากาศ
น้ำ
200

ภาพกอนการไพโรไลส
ที่วัดความดัน
เครื่องปฏิกรณ
ที่เสียบ
เทอรโมคัป
เปล

100

ภาพหลังการไพโรไลส

0

_ 0 + 400

ON HIGH MOTOR
OFF LOW

หิน

ขดลวด
ไฟฟา

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

อุปกรณที่ใชในการไพโรไลสดวยนํ้า

incineration การเผาเปนเถา

การเผาของเสียอินทรียใ นวัสดุเหลือทิง้ ขยะ โดยเฉพาะของเสียอันตราย ทีอ่ ณุ หภูมสิ งู ในเตาเผาระบบปดทีอ่ อกแบบเปนพิเศษ
และมีระบบควบคุมภาวะปฏิบตั กิ ารตางๆ ไมใหปลอยมลพิษ เชน แกสพิษ เขมา และกลิน่ สูส งิ่ แวดลอม ชวยลดมวลขยะของเสีย
และนําความรอนที่ไดมาใชผลิตไอนํ้า และกระแสไฟฟาได นิยมใชในบริเวณที่มีปญหาเรื่องพื้นที่ เชน ญี่ปุน ฮองกง เปนตน
ความรอนและไฟฟา

ปริมาณอากาศที่เกินพอ

กังหันไอน้ำ

การเผาไหม
(>850oC)

ไอน้ำ

แกส
ไอเสีย หมอตม
รอน ไอน้ำ

ขยะผสม/ขยะชุมชน
ที่ไมสามารถรีไซเคิลได

เถาดานลาง

การทำความสะอาด แกส
แกสปลอยออก ปลอยออก
ที่สะอาดแลว
แกสไอเสีย

ปลอง

เถาลอย
การกำจัดเถาลอย

การนำกลับและการรีไซเคิล ฝงกลบ
โลหะและวัสดุ

เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต

แผนผังโรงงานผลิตไฟฟาและความรอนจากขยะ

integrated gasification combined cycle (IGCC) กระบวนการความรอนรวมการแกซิฟาย

ระบบทีม่ กี ารเชือ่ มตอหนวยปฏิบตั กิ ารแกซิฟาย (ดู gasification) เขากับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (combined cycle power plant)
(ดู combined cycle) หลักการ คือ ใชการแกซิฟายถานหินหรือเชื้อเพลิงแข็งอื่นๆ แทนการเผาไหมโดยตรง แกสที่ได
จากการแกซิฟายหลังผานกระบวนการทําความสะอาดเปนเชื้อเพลิงปอนระบบพลังความรอนรวม (combined cycle) ได
การใชแกสเชื้อเพลิงจากการแกซิฟายทําใหสามารถใชเชื้อเพลิงแข็งคุณภาพตํ่าที่มีความชื้นสูง ปริมาณเถาสูง และปริมาณ
กํามะถันสูง ในการผลิตไฟฟาประสิทธิภาพสูงได
คอมเพรสเซอร
เตาแกซิฟาย

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

เครื่องทำอากาศเย็น

เครื่องฟอกแกส
ดวยน้ำ

ที่ดักจับคารบอนไดออกไซด
ตัวกรอง

เครื่องบดเย็น

ปมสเลอรี
หมอไอน้ำแบบ
แผรังสีความรอน

ปมน้ำปอน
วาลวเปด-ปดน้ำปอน

กังหันแกส เครื่องกำเนิดไฟฟา

น้ำปอน

เครื่อง
หลอเย็น
แกสสังเคราะห

ทางออกกังหันแกส

กังหันไอน้ำ
เครื่องผลิตไอน้ำจาก
ความรอนทิ้ง วาลวเปด-ปดหลัก
เครื่องควบแนน

เครื่องกำเนิดไฟฟา

น้ำหลอเย็นยอนกลับ

วาลว

ปมของเหลวควบแนน

น้ำหลอเย็น

ปมน้ำหลอเย็น

หอหลอเย็น

กระบวนการความรอนรวมการแกซิฟาย
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ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
J-K-L

jatropha, physic nut สบูดํา

พืชในวงศ Euphorbiaceae ชื่อวิทยาศาสตร Jatropha curcas L. วงศเดียวกับมันสําปะหลัง ยางพารา เปนไมยืนตน
ความสูง 2-7 เมตร พุม ขนาด 2-3 เมตร อายุยนื ไมนอ ยกวา 20 ป ลําตนและยอดคลายละหุง แตไมมขี น มีนาํ้ ยางสีขาวคลายสบู
บริเวณลําตนและกิ่ง ปรับตัวเขากับสภาพแหงแลงไดดี เจริญเติบโตไดในพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ออกผลเปนพวง
มีหลายผล ผลออนมีสเี ขียวผิวเกลีย้ ง ผลแกมสี เี หลืองคลายลูกจันทร คอนขางกลม ขนาด 2-4 เซนติเมตร เปลือกหนาปานกลาง
แตละผลมีสามพูหอ หุม เมล็ดสบูด าํ ไว เมล็ดมีสดี าํ สวนปลายเมล็ดมีจดุ สีขาวเล็กๆ ขนาดกวาง 0.8-0.9 เซนติเมตร ยาว 1.7-1.9
เซนติเมตร เนื้อในของเมล็ดมีสีขาว มีปริมาณนํ้ามันรอยละ 40 โดยนํ้าหนัก ประกอบดวยกรดไขมันสายยาวหลายชนิด เชน
กรดปาลมติ กิ กรดโอเลอิก กรดไลโนเลอิก กรดสเตียริก เปนตน มีสรรพคุณทางยาแตทกุ สวนของพืชมีความเปนพิษ ใหผลผลิต
นอยตลอดทั้งป เก็บเกี่ยวไมเปนฤดูกาล ทําใหตนทุนสูง และมีขอโตแยงเกี่ยวกับความคุมทุน

ผลและเมล็ดสบูดํา

ตนสบูดํา

Krathin Tepa, brown salwood กระถินเทพา

ไมยนื ตนตระกูลถัว่ ในวงศ Mimosoideae ชือ่ วิทยาศาตร Acacia mangium Willd. กําเนิดทางตอนเหนือของรัฐควีนสแลนด
ในประเทศออสเตรเลีย และปาปวนิวกินี เติบโตเร็วในเขตรอนชืน้ มีความสูง 15-30 เมตร เสนผานศูนยกลางลําตน 40 เซนติเมตร
ชวงลางของลําตนไมมกี งิ่ กาน ยอดแคบและยาว เมือ่ อายุมากมีเปลือกแข็ง หนา ขรุขระ แตกเปนรองตามยาว สีนาํ้ ตาลออนถึงเขม
ใบเดีย่ วมีเสนขนานกัน ขนาดใหญ ออกดอกเปนรวงยาวประมาณ 10 เซนติเมตร แตละชอดอกประกอบดวยดอกเล็กๆ จํานวนมาก
สีขาวหรือสีครีมฝกแบนขดตัวเปนกลุม ภายในมีเมล็ดเรียงตามแนวยาวและยึดติดกับฝกดวยกานเมล็ด (funicle) สีสมจัด
ฝกแกเต็มทีม่ สี นี าํ้ ตาลเขม เมล็ดแกมสี ดี าํ เปลือกแข็งขนาด 3-5 มิลลิเมตร เปนไมโตเร็ว เนือ้ ไมมคี วามแข็งแรงปานกลาง ใชทาํ
เครื่องเรือน วงกบประตู หนาตาง ไมแบบกอสราง และงานกอสรางที่ไมตองรับนํ้าหนักมาก เปนไมฟนที่ดี มีคาความรอน
4,800-4,900 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา

ตนกระถินเทพา
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ดอกกระถินเทพา

ฝกกระถินเทพา

leucaena กระถินยักษ

ไมตระกูลถัว่ ชือ่ วิทยาศาสตร Leucaena leucocephala มีถนิ่ กําเนิดทางตอนใตของประเทศเม็กซิโก และแถบอเมริกากลาง
ตอนเหนือ มีมากกวา 100 สายพันธุ บางสายพันธุเปนไมยืนตนสูง 15-20 เมตร บางสายพันธุเปนไมพุมสูงประมาณ 5 เมตร
มีใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับ 5-20 คู ออกดอกสีขาว กระจุกเปนชออยูตามงามใบ แตละชอดอกใหฝก 15-20 ฝก
ฝกออนมีสีเขียว และกลายเปนสีแดงหรือสีนํ้าตาลเมื่อแกเต็มที่ มีลักษณะแบน ตรง ปลายแหลม โคนสอบ กวางประมาณ
2 เซนติเมตร ยาว 12-18 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดแบน รี สีนํ้าตาลมัน 15-30 เมล็ด ขนาด 3-4 มิลลิเมตร เปนไมโตเร็ว
จัดเปนวัชพืชใชประโยชนเปนอาหารสัตว พืชปรับปรุงดิน มีศักยภาพเปนพืชพลังงาน ใชทําฟนและถานใหคาความรอน
4,000-5,000 แคลอรีตอกรัม

ตนกระถินยักษ

ฝก

ชอดอก

lignin ลิกนิน

สารอินทรียซึ่งมีออกซิเจนเปนองคประกอบ มีสูตรโครงสรางไมแนนอน มวลโมเลกุลเฉลี่ยของลิกนินมีคามากกวา 10,000
เปนตัวประสานระหวางกลุมเสนใยเซลลูโลสที่หอหุมดวยเฮมิเซลลูโลส (ดู hemicellulose) ชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับ
ผนังเซลลพชื พบในเซลลพชื ทุกชนิด (โดยทัว่ ไปไมเนือ้ ออนและไมเนื้อแข็งมีลิกนินเปนองคประกอบ รอยละ 24-35 และ 17-25
ตามลําดับ) แบล็คลิกเคอร (ดู black liquor) เปนเชือ้ เพลิงผลิตไอนํา้ ใชในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน ตัวประสาน (binder)
ในการผลิตไมอัดหรือกระดาษอัด สารปรับสภาพดิน (soil conditioner) ตัวเติม (filler) ในการผลิตเรซิน กาวในการผลิต
พรมนํ้ามัน (linoleum) และกลิ่นวานิลลาสังเคราะห เปนตน
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ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
L-M

lignocellulosic biomass ชีวมวลลิกโนเซลลูโลส

ชีวมวลทีป่ ระกอบดวยเซลลูโลส (ดู cellulose) เฮมิเซลลูโลส
(ดู hemicellulose) และลิกนิน (ดู lignin) ไดจากพืช เชน พืชโตเร็ว
ของเหลือจากการเกษตร ของเหลือจากอุตสาหกรรมปาไม
ของเหลือจากอุตสาหกรรมกระดาษ สวนใหญใชเปนเชือ้ เพลิง
โดยตรง เพือ่ ผลิตพลังงานความรอน หรือไอนํา้ มีงานวิจยั
ที่ใชชีวมวลลิกโนเซลลูโลสเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน
ทดแทน ดวยกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกวาการเผาไหม
เชน กระบวนการแกซิฟาย (ดู gasification) หรือใชชีวมวล
ลิกโนเซลลูโลสเปนวัตถุดบิ ในการผลิตเชือ้ เพลิงทดแทน เชน
แกสชีวภาพ (ดู biogas) เอทานอล (ดู ethanol, ethyl alcohol)
และนํา้ มันชีวภาพ (ดู bio-oil, pyrolysis oil) รวมกับสารเคมีอนื่ ๆ

lipase ไลเพส, ลิเพส

เอนไซมในกลุมไฮโดรเลส (hydrolase) มีชื่อตามระบบ
(systematic name) วา ไตรเอซิลกลีเซอรอล เอสเทอรไฮโดรเลส
(triacylglycerol ester hydrolase) พบในระบบการยอยของ
มนุษยและสัตว เรงปฏิกิริยาการยอยสลายพันธะเอสเทอร
หรือไฮโดรไลซิสของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride,
triacylglycerol) ในนํา้ มัน และไขมันไดผลผลิตเปนกรดไขมัน
และกลีเซอรอล (ดู glycerol) เรงการสรางพันธะเอสเทอรผา น
ปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชัน (ดู transesterification) ของ
กรดไขมัน ผลิตไดจากรา แบคทีเรีย และยีสต มีความสําคัญ
ในอุตสาหกรรมยา อาหาร เครื่องสําอาง การผลิตสาร
ลดแรงตึงผิว เปนตัวเรงปฏิกริ ยิ าประเภทหนึง่ (ดู enzyme catalyst)
ในการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) มีความจําเพาะ
ตอผลิตภัณฑสงู ไมทาํ ใหเกิดสบู แตมรี าคาแพง ใชเวลาในการ
ทํ า ปฏิ กิ ริ ย านาน เสื่ อ มสภาพได ง  า ยเมื่ อ ใช เ มทานอล
(ดู methanol, methyl alcohol) เปนสารตั้งตน

livestock unit (LU) หนวยปศุสัตว

ฟางขาวเปนชีวมวลลิกโนเซลลูโลสที่สําคัญในประเทศไทย

นํา้ หนักสัตวในฟารมปศุสตั ว 500 กิโลกรัม เปนขอมูลพืน้ ฐาน
ในการออกแบบและเลือกระบบผลิตแกสชีวภาพ (ดู biogas)
ไดจากการสํารวจจริง หรือคํานวณจากนํา้ หนักเฉลีย่ ของสัตว
ในฟารมปศุสัตว เชน ฟารมสุกรแหงหนึ่งมีสุกรนํ้าหนักรวม
5,000 กิโลกรัม ฟารมดังกลาวมี 10 หนวยปศุสัตว เปนตน

mesophilic digestion การยอยที่อุณหภูมิปานกลาง

กระบวนการยอยสลายอินทรียดวยจุลินทรียกลุมเมโซฟลิกชนิดใชและไมใชอากาศ ที่ทํางานไดดีในชวงอุณหภูมิปานกลาง
คือ ประมาณ 20-45 องศาเซลเซียส นิยมใชผลิตปุย หรือกําจัดขยะอินทรียแ บบมีอากาศ และใชอยางกวางขวางในการผลิตแกสชีวภาพ
(ดู biogas) ในการหมักแบบไรอากาศจากมูลสัตว นํา้ เสียอุตสาหกรรม และขยะอินทรีย ในประเทศไทยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษณพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดมีการวิจัย พัฒนาและสงเสริมการนํามูลสัตว นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตรและแปรรูปอาหาร ตลอดจนของเสีย ของเหลือทิ้งมาใชประโยชนในการผลิตแกสชีวภาพเปนพลังงานทดแทน

พัดลม
วัตถุดิบที่จะหมักปุย
วัสดุชวยกระจายลม

ทอเจาะรู

กองหมักปุยระบบไมพลิกกลับกอง เติมอากาศที่ใชพลังงานนอยและประสิทธิภาพสูงกวาการพลิกกอง
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methanation เมเทเนชัน, การเปลี่ยนเปนมีเทน

การแปรรูปแกสสังเคราะห หรือแกสผสมที่มีองคประกอบของไฮโดรเจน และคารบอนมอนอกไซด หรือคารบอนไดออกไซด
(ดู carbon dioxide) เปนมีเทน (methane)

CO + 3H2
CO2 + 4H2

CH4 + H2O
CH4 + 2H2O

เปนปฏิกริ ยิ าคายความรอน ดําเนินการทีช่ ว งอุณหภูมติ าํ่ มักใชตวั เรงปฏิกริ ยิ ารวม เชน รูทเี นียม (Ru) โคบอลต (Co) นิกเกิล (Ni)
และเหล็ก (Fe) บนตัวรองรับตางๆ เชน อะลูมินา (Al2O3) ไทเทเนีย (TiO2)
เปนแนวทางหนึง่ สําหรับผลิตแกสธรรมชาติสงั เคราะห (synthetic natural gas (SNG)) จากการแกซิฟาย (ดู gasification)
ถานหิน หรือชีวมวล (ดู biomass)

methane-forming bacteria, methanogenic bacteria แบคทีเรียชนิดสรางมีเทน

กลุมแบคทีเรียซึ่งยอยกรดอินทรียที่ละลายนํ้าที่เกิดในขั้นตอนแรกใหเปนมีเทน (ดู methane) และคารบอนไดออกไซด
(ดู carbon dioxide) ประกอบดวยสกุล (genus) Methanobacterium, Methanosarcina, Methanococcus และ
Methanobacillus เปนแบคทีเรียสําคัญในการยอยเพื่อผลิตแกสชีวภาพ (ดู biogas) และวัฏจักรคารบอน (ดู carbon cycle)

methanol synthesis การสังเคราะหเมทานอล

ผลิตภัณฑพลอยไดที่เกิดจากการกลั่นไม (wood spirit) ไดปริมาณนอยมาก การผลิตเมทานอลในอุตสาหกรรมเริ่มตน
ในประเทศเยอรมัน โดยบริษัท BASF ใชแกสสังเคราะห (ดู syngas, synthesis gas) เปนสารตั้งตน ผานปฏิกิริยาแบบ
คายความรอน ทีอ่ ณุ หภูมิ 320-380 องศาเซลเซียส และความดัน 350 บาร ใชตวั เรงปฏิกริ ยิ าโลหะผสมคอปเปอรซงิ กออกไซด
ปจจุบนั การผลิตในอุตสาหกรรมใชเทคโนโลยีของบริษทั ICI (Imperial Chemical Industries) ซึง่ เปนกระบวนการความดันตํา่
ใชตวั เรงปฏิกริ ยิ าโลหะผสมคอปเปอรซงิ กออกไซดทคี่ วามดัน 50-80 บาร และอุณหภูมิ 250-280 องศาเซลเซียส โดยมีปฏิกริ ยิ า
วอเตอรแกสชิฟทเปนปฏิกิริยาขางเคียง

CO + 2H2
CO + H2O

CH3OH
CO2 + H2

H = -91.15 kJ/mol ปฏิกิริยาการสังเคราะหเมทานอล
H = -41 kJ/mol ปฏิกิริยาวอเตอรแกสชิฟท
แกสสังเคราะห
ที่ไมเกิดปฏิกิริยา + เมทานอล (ไอ)
บริเวณดานบนกอนปลอยออก
ไอน้ำ

Liquid
ของเหลว
ตั
ว
เร
ง
Vapor
ไอ
Bubblปฏิeกิริยา CHCH3OH
3OH
HH22
Vapor
CO
CO Catalystฟองไอ
Bubble
ผงตัวเรงปฏิกิริยาในน้ำมัน

น้ำปอนจากหมอไอน้ำ
แกสสังเคราะหปอนเขา

เครื่องปฏิกรณสังเคราะหเมทานอล
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ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
M

microalgae จุลสาหราย

สาหรายขนาดเล็ก ตองมองผานกลองจุลทรรศน เปนคนละชนิดกับทีใ่ ชเปนอาหาร ลอยนํา้ ได ไมมใี บ ราก และลําตน มีผนังเซลล
ที่ไมแข็งแรง จึงยอยสลายไดงายกวาพืชที่ใชเปนแหลงเชื้อเพลิงชีวมวล (ดู biomass) อื่นๆ โดยใชกระบวนการไฮโดรเทอรมัล
(ดู hydrothermal process) ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส นาน 30-60 นาที ชวยเรงการเกิดนํ้ามันชีวภาพ
(ดู bio-oil, pyrolysis oil) ดิบ
ผลผลิต
พื้นที่ที่ตองการ
เปอรเซนตการใชที่ดิน
(ลิตร/เฮกตาร)
(ลานเฮกตาร)a
เพื่อการปลูกพืชใน USa
ขาวโพด
172
1,540
846
ถั่วเหลือง
446
594
326
น้ำมัน
1,190
223
122
สบูดำ
1,892
140
77
มะพราว
2,689
99
54
ปาลมน้ำมัน
5,950
45
24
b
จุลสาหราย
136,900
2
1.1
จุลสาหรายc
58,700
4.5
2.5
a for meeting 50% of all transport fuel needs of the United States
b 70% oil (by wt) in biomass
c 30% oil (by wt) in biomass
ชนิดของพืช

เปรียบเทียบแหลงผลิตไบโอดีเซลจากพืชและสาหรายกับพื้นที่ที่ตองการในการเพาะปลูก

micro-emulsion ไมโครอิมัลชัน

การผสมของเหลวอยางนอย 2 ชนิดซึง่ ไมละลายเปนเนือ้ เดียวกัน
เชน นํา้ มันและนํา้ โดยใชสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ทําให
เกิดอนุภาคแขวนลอยขนาด 10-150 นาโนเมตร เล็กกวา
ความยาวของคลื่นแสง ไมเกิดการหักเหของแสง มองดวย
ตาเปลาเห็นเปนของเหลวใสเนื้อเดียว เปนเทคนิคหนึ่งที่ใช
ในการลดความหนื ด ของนํ้ า มั น พื ช หรื อ ไขสั ต ว เ พื่ อ ผลิ ต
ไบโอดีเซล (ดู biodiesel) โดยผสมกับเอทานอล (ดู ethanol,
ethyl alcohol) และใช 1-บิวทานอล (1-butanol)
1-ออกทานอล (1-octanol) และ/หรือ ไตรเอทิลเอมีน
(triethylamine) เปนสารลดแรงตึงผิว

(ซาย) ไมโครอิมัลชัน เทียบกับ (ขวา) อิมัลชันทั่วไป
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จุลสาหราย

molasses กากนํ้าตาล

ของเหลวหนืดขน สีนํ้าตาลดํา สวนที่เหลือจากการตกผลึก
นํา้ ตาลทรายจากออย องุน ขาวโพด หรือหัวบีต (sugar beet)
ประกอบดวยนํา้ (ดู water) ซูโครส นํา้ ตาลแปร (invert sugar)
และสารเคมี เชน ปูนขาว โพแทสเซียม มีคาความรอนตํ่า
ถึงปานกลาง ขึน้ กับชนิดของพืชวัตถุดบิ ปริมาณของนํา้ ตาล
ที่สกัดแยกได และกรรมวิธีที่ใช เปนวัตถุดิบในการหมักเพื่อ
ผลิตสุรา แอลกอฮอล และกรดนํา้ สม (acetic acid) ใชเปน
อาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง การยอยสลายสารอินทรียใน
กากนํา้ ตาลไดแกสชีวภาพ (ดู biogas) ทีม่ มี เี ทน (ดู methane)
เปนองคประกอบรอยละ 65 ใหคา ความรอน 9,000 กิโลแคลอรี
ตอลูกบาศกเมตร

กากนํ้าตาล

monosaccharide นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว

สารอินทรียที่ประกอบดวยหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl group) มากกวา 1 หมู และหมูคีโทน (ketone group) หรือ
หมูแอลดีไฮด (aldehyde group) อยางนอย 1 หมูในโครงสราง ทําใหแบงกลุมตามหมูฟงกชัน (functional group)
ได 2 ชนิด คือ คีโทส (ketoses) และอัลโดส (aldoses) ซึ่งมีหมูคีโตน และหมูแอลดีไฮดในโครงสรางตามลําดับ
เปนมอนอเมอร (monomer) พืน้ ฐานของสารประกอบคารโบไฮเดรตทุกชนิด สวนใหญมจี าํ นวนคารบอนเทากับ 5 และ 6 อะตอม
เรียกวา เพนโทส (pentose) และเฮกโซส (hexose) ตามลําดับ ลักษณะทางกายภาพเปนผลึกละเอียด สีขาว ไมมีกลิ่น และ
ละลายนํา้ ไดดี เพนโทสทีพ่ บมากในธรรมชาติ ไดแก ไรโบส (ribose) และดีออกซิไรโบส (deoxyribose) ซึง่ พบในสารเก็บขอมูล
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ไซโลส (xylose) และอาราบิโนส (arabinose) ซึ่งพบในเฮมิเซลลูโลส (ดู hemicellulose) เฮกโซส
ที่พบมากในธรรมชาติ ไดแก กลูโคส (glucose) ซึ่งเปนองคประกอบหลักของแปงและเซลลูโลส กาแล็กโทส (galactose)
ซึ่งพบในนํ้านม และฟรักโทส (fructose) ซึ่งพบในผลไมสุกและนํ้าผึ้ง เปนตน เพนโทสและเฮกโซสมีโครงสรางเปนวง
เมื่ออยูในสารละลาย เนื่องจากแรงดึงดูดระหวางหมูคารบอนิล (carbonyl group) และหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl group)
ที่ปลายโมเลกุลทั้งสองขาง
น้ำตาลไตรโอส น้ำตาลเพนโทส
(C3H6O3) (C5H10O5)

น้ำตาลคีโทส

น้ำตาลอัลโดส

H

H

1C
2C

O
C
H C OH
H C OH
H

H
H
H
H
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การปดวงของนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว
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ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
M

municipal solid waste (MSW) ขยะชุมชน

ขยะทีเ่ กิดจากกิจกรรมตางๆ ในชุมชน เชน ตลาดสด บานพักอาศัย ธุรกิจรานคาสถานประกอบการ สถานบริการ สถาบันตางๆ
รวมทั้งเศษวัสดุ ขยะสด (garbage) ขยะยอยสลายได และขยะที่ยอยสลายยากหรือยอยสลายไมได ไมรวมของเสียอันตราย
และมูลฝอยติดเชื้อ ประกอบดวยสารอินทรีย เชน เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เสนใย ยาง หนัง ไม และสารอนินทรีย
เชน แกว อะลูมเิ นียม โลหะ ประเทศไทยมีปริมาณขยะทัว่ ประเทศมากกวา 40,000 ตันตอวัน ใชเปนเชือ้ เพลิงเพือ่ ผลิตพลังงาน
ความรอนหรือไฟฟาได เทคโนโลยีที่นิยมนํามาใชในการแปรรูปขยะเปนพลังงาน ไดแก การฝงกลบ (landfill) การยอยแบบ
ไมใชอากาศ (ดู anaerobic digestion) การเผา (ดู incineration) และการแกซิฟาย (ดู gasification) การแปรรูปเปน
แกสชีวภาพ (ดู biogas) การแปรรูปเปนนํ้ามัน (ดู pyrolysis) การฝงกลบ หรือการยอยแบบไมใชอากาศ เปนวิธีการที่นิยมใช
ในการแปรรูปขยะเปนพลังงานในระดับชุมชนโดยทั่วไป โดยใชทดแทนแกสหุงตมได และใชในโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิต
ตํ่ากวา 1 เมกะวัตต สําหรับโรงไฟฟาที่มีขนาดใหญกวามักใชการเปลี่ยนทางอุณหเคมี (ดู thermochemical conversion)
รูปแบบอื่น เชน การเผาไหมหรือการแกซิฟาย กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษพลังงาน (พพ.)
มีโครงการรณรงคสรางความรู และสงเสริมการนําขยะมาผลิตเปนพลังงานความรอนและไฟฟาแกเทศบาล อบต. ชุมชน และ
ประชาชน โดยนําขยะจากแหลงที่มีศักยภาพมาผลิตความรอนและไฟฟาแลวทั่วประเทศ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณขยะชุมชนรวมแตละภูมิภาคป 2555
ภาคเหนือ
ปริมาณขยะรวมทั้งหมด
3,898 ตัน/วัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริมาณขยะรวมทั้งหมด
10,800 ตัน/วัน

ภาคกลาง
ปริมาณขยะรวมทั้งหมด
8,687 ตัน/วัน

กรุงเทพมหานคร
ปริมาณขยะรวมทั้งหมด
9,750 ตัน/วัน

ภาคตะวันตก
ปริมาณขยะรวมทั้งหมด
1,788 ตัน/วัน

ภาคตะวันออก
ปริมาณขยะรวมทั้งหมด
3,109 ตัน/วัน

ภาคใต
ปริมาณขยะรวมทั้งหมด
5,403 ตัน/วัน

ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานคร

ภาคใต

หมายเหตุ : ปริมาณขยะ 100 ตัน สามารถผลิตไฟฟาไดประมาณ 1 MW
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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ตารางสรุปสถานภาพการผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะ
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานขยะที่ขายไฟฟาเขาระบบแลว (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2556)
ที่

โครงการ/หนวยงาน

เทคโนโลยี

ที่ตั้งโรงไฟฟา

กําลังผลิต
(MW)
2.500
1.000

วันเริ่มตนขายไฟฟา
(COD)
1 กรกฎาคม 2552
1 มกราคม 2550

1 โรงเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต
2 โรงงานผลิตปุยอินทรียและพลังงาน
เทศบาลนครระยอง
3 โครงการผลิตไฟฟาโดยใชกาซชีวภาพ
จากหลุมฝงกลบขยะราชาเทวะ
4 โครงการผลิตไฟฟาโดยใชกาซชีวภาพ
จากหลุมฝงกลบขยะกําแพงแสน
โดยบริษัท แอคทีฟซินเนอรยี่ จํากัด

เตาเผา
ยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน

อ.เมือง จ.ภูเก็ต
อ.เมือง จ.ระยอง

ระบบวางทอรวบรวมกาซชีวภาพ
จากหลุมฝงกลบขยะ
ระบบวางทอรวบรวมกาซชีวภาพ
จากหลุมฝงกลบขยะ

อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม

1.040

3 สิงหาคม 2550

2.080

4 เมษายน 2552

5 โครงการผลิตไฟฟาในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร โดยบริษทั พีเจที เทคโนโลยี จํากัด
6 โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซตาม
แนวพระราชดําริหลุมขยะกําแพงแสน
7 โครงการผลิตไฟฟา โดยบริษัท
โรงไฟฟาบานดาล จํากัด
8 โครงการผลิตไฟฟา โดยบริษัท
รักษบานเรา จํากัด

การเผา

อ.เมือง จ.ชลบุรี

1.500

5 มิถุนายน 2552

ฝงกลบ

อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม
อ.ฮอด
จ.เชียงใหม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

0.230

9 มกราคม 2552

1.051

1 สิงหาคม 2555

1.000

15 ธันวาคม 2552

9 โครงการผลิตไฟฟากําแพงแสน โดย
บริษัท ซีนิท กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด

ใชกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะ

อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม

8.515

มีนาคม 2553

10 โครงการผลิตไฟฟากําแพงแสน โดย ใชกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะ
บริษัท บางกอก กรีน พาวเวอร จํากัด

อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม

8.150

มีนาคม 2554

อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
อ.ฮอด
จ.เชียงใหม
อ.ทุงสง
จ.นครศรีธรรมราช

2.400

พฤษภาคม 2553

1.051

4 พฤษภาคม 2553

0.320

9 เมษายน 2553

อ.เมือง จ.ภูเก็ต

14.000

กรกฎาคม 2555

อ.สากเหล็ก
จ.พิจิตร

0.240

1 สิงหาคม 2555

อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

1.600

1 ธันวาคม 2555

อ.เมือง
ใชกาซชีวภาพจากระบบหมักไมใช
17 ศูนยกาํ จัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร
จ.นครราชสีมา
ออกซิเจน
นครราชสีมา
รวมกําลังการผลิต
รวบรวมขอมูลโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
ที่มา : 1. ลําดับที่ 1-8, 12-13, 15-17 จาก www.erc.or.th (สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน)
2. ลําดับที่ 9-11, 14 จากการสอบถามผูผลิตไฟฟาโดยตรง

0.800

15 กรกฎาคม 2556

11 โครงการผลิตไฟฟา โดยบริษัท
เจริญสมพงษ จํากัด
12 โครงการผลิตไฟฟา โดยบริษัท
ทาเชียงทอง จํากัด
13 โครงการผลิตไฟฟา โดยบริษัท
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนทุง สง จํากัด

ใชกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะ
ใชกาซชีวภาพจากระบบหมักไมใช
ออกซิเจน

ใชกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะ
ใชกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะ
ใชกาซชีวภาพจากระบบหมักไมใช
ออกซิเจน

14 โครงการผลิตไฟฟาจากเตาเผาขยะ
เตาเผา
โดยบริษัท พีเจทีเทคโนโลยี จํากัด
15 โครงการผลิตกระแสไฟฟาจาก
ระบบแกสซิฟเคชั่น
เชื้อเพลิงขยะ โดยบริษัท เกาะแกวกรีน
เอ็นเนอรยี่ แมเนจเมนท จํากัด
16 โครงการผลิตไฟฟา โดยบริษัท บางปู เตาเผา
เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด

47.477
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N
โครงการผลิตความรอนจากพลังงานขยะที่ดําเนินการแลว (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2556)
แกสชีวภาพ
RDF
โครงการ/หนวยงาน
(ลบ.ม./ป)
(ตัน/ป)

ที่
1

2
3
4
5

6

การผลิตแกสชีวภาพจากขยะเศษอาหาร 3 แหง ติดตั้ง
ณ โรงแรมคําแสด จ.กาญจนบุรี
โรงแรมชุมพรคาบานา และ โรงเรียนทาแซะวิทยา
จ.ชุมพร/สนพ.
โครงการสงเสริมเทคโนโลยีแกสชีวภาพเพื่อจัดการของ
เสียจากเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการ
ตางๆ 62 แหง/สนพ.
โครงการผลิตแกสชีวภาพจากขยะเศษอาหารในเรือนจํา
3 แหง ติดตัง้ ณ ทัณฑสถานวัยหนุม กลาง เรือนจําพิเศษ
ธนบุรี เรือนจํากลาง จังหวัดอยุธยา/สนพ.
ตนแบบระบบผลิตแกสชีวภาพจากขยะตลาดสด ติดตั้ง
ณ ตลาด อตก. กทม./พพ.
ตนแบบระบบผลิตพลังงานจากขยะ
ติดตั้ง ณ เทศบาลตําบลหนองมวง ลพบุรี/พพ.
ระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชน 10 แหง ปจจุบันเดิน
ระบบแลว 8 แหง ไดแก ทต.โคกกรวด จ.นครราชสีมา
ทต.วังกระพี้ จ.อุตรดิตถ ทต.อิสาณ จ.บุรีรัมย
ทม.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ทต.สามงาม
จ.นครปฐม ทต.เมืองแกลง จ.ระยอง
ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา อบต.นาฝาย จ.ชัยภูมิ/พพ.

ความรอน
(toe)

100,000

-

47.34

1,256,400

-

594.83

45,000

-

21.30

36,500

-

17.28

14,600

814

199.60

401,500

-

190.08

7

บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) จ.สระบุรี

-

136,000

61,960.00

8

บริษัท จีโอไซเคิล ประเทศไทย จํากัด จ.สระบุรี

-

34,000

15,150.00
78,180.43
(78.18 ktoe)

รวม
รวบรวมขอมูลโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

ตารางสถานภาพการผลิตความรอนจากขยะ
โครงการผลิตนํ้ามันจากขยะที่ดําเนินการแลว (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2556)
ที่
โครงการ/หนวยงาน
1

โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเปนนํ้ามัน (ทน.พิษณุโลก ทม.วารินชําราบ
และ ทน.ขอนแกน)/สนพ.

ขยะชุมชน
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นํ้ามัน (ลานลิตร/ป)
6.27

napier grass หญาเนเปยร, หญาชาง

พืชตระกูลหญา ชื่อวิทยาศาสตร Pennisetum มีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกา พืชพลังงานที่ไดรับความสนใจในการนํามาผลิต
แกสชีวภาพ (ดู biogas) ปจจุบันมีการตั้งโรงงานผลิตแกสชีวภาพจากหญาเนเปยรนํารองบางแลว และมีนโยบายที่จะขยาย
พืน้ ทีก่ ารปลูกหญาเนเปยร และตัง้ โรงงานผลิตแกสชีวภาพในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ตอไป เนือ่ งจากเปนพืชทีป่ ลูกไดงา ย เจริญเติบโตไดดี
ในดินหลายประเภท ไมวา จะเปนดินรวนปนทราย ดินเหนียว หรือดินลูกรัง ชอบดินทีม่ กี ารระบายนํา้ ดี และมีความอุดมสมบูรณ
ทนแลงแตไมทนนํ้าทวมขัง ตองการนํ้าฝนประมาณ 1,000 มิลลิเมตร/ป เมื่อเทียบกับออยที่ตองการนํ้าฝน 1,200-1,500
มิลลิเมตร/ป มีผลผลิตสูงถึง 70-80 ตันตอไรตอป สามารถเก็บเกี่ยวไดราวๆ 5-6 ครั้งตอป และในการปลูก 1 รอบ
ยังสามารถเก็บเกีย่ วไดนานถึง 5 ป มีศกั ยภาพในการผลิตแกสชีวภาพสูงถึง 100 ลบ.ม. หรือประมาณ 45 กิโลกรัมตอหนึง่ ตันหญาสด

หญาเนเปยร

natural rubber (NR) ยางธรรมชาติ

พอลิเมอรธรรมชาติประเภทวัสดุยืดหยุน (elastomer) ผลิตไดจากนํ้ายางของตนยางพารา นํ้ายางที่กรีดไดจากตนยาง
มีลกั ษณะเปนของเหลวสีขาวคลายนํา้ นม เปนอนุภาคทรงกลมขนาดเล็กๆ กระจายอยูใ นนํา้ มีของแข็งประมาณรอยละ 30-40 สวน
ที่ไมใชยางรอยละ 5 เชน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต เปนตน ที่เหลือเปนนํ้าประมาณรอยละ 60 นํ้ายางนี้ตองนํามา
ตกตะกอนเพือ่ แยกนํา้ และสวนทีไ่ มใชยางออก ไดแผนยางดิบ หรือใชสารละลายกรดฟอรมกิ (formic acid) ในการจับกอนยาง
เพื่อผลิตเปนยางแทง มีความทนทานตอแรงดึง การฉีกขาด และการขัดสี เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตยางรถบรรทุก
ยางลอเครื่องบิน หรือใชผสมกับยางสังเคราะหในการผลิตยางรถยนต วัสดุทางการแพทย และบรรจุภัณฑหลายชนิด
ทั้งแผนยางดิบ ยางแทง นํ้ายาง และผลิตภัณฑยางจัดเปนสินคาสงออกสําคัญอันดับตนๆ ของประเทศไทย และยังเปนผูนํา
การสงออกในระดับโลกดวย

CH3 H
C C
CH2 CH2
cis-1,4-polyisoprene

n
ยางดิบและผลิตภัณฑยางธรรมชาติ
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N-O

nitrogen oxides แกสกลุมไนโตรเจนออกไซด

สารประกอบที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนและไนโตรเจน มีหลายชนิดขึ้นอยูกับสารตั้งตน และปฏิกิริยาการเกิด
มีทั้ง 3 สถานะ เชน ไนตรัสออกไซดหรือแกสหัวเราะ (nitrous oxide, laughing gas, N2O) เปนแกสไมมีสี เกิดจาก
การเผาไหมที่อุณหภูมิสูง หรือการเผาเกลือแอมโมเนียมไนเทรต (ammonium nitrate, NH4NO3) ไนตริกออกไซด
(nitric oxide, NO) เปนแกสไมมีสี เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหวางทองแดงและกรดไนตริก (nitric acid, HNO3) และเกิดจาก
ปฏิกิริยาของออกซิเจนและไนโตรเจนในอากาศเมื่อเกิดฟาผา ไดไนโตรเจนเตตระออกไซด (dinitrogentetraoxide, N2O4)
เปนของเหลว ไมมีสีเกิดจากการรวมตัวของแกสไนโตรเจนไดออกไซด (nitrogen dioxide, NO2) ที่เกิดจากการเผาไหม
ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด (dinitrogenpentaoxide, N2O5) เปนของแข็งสีขาวทีเ่ กิดจากปฏิกริ ยิ าระหวางฟอสฟอรัส (V) ออกไซด
(phosphorus (V) oxide, P4O10) และกรดไนตริก แกสไนโตรเจนไดออกไซดและไนตรัสออกไซดเกิดขึน้ จากปฏิกริ ยิ าการเผาไหม
ของเชือ้ เพลิงทีม่ ไี นโตรเจนในเครือ่ งยนตเผาไหมภายใน (ดู internal combustion engine) เกิดทีอ่ ณุ หภูมสิ งู กวา 950 องศาเซลเซียส
จัดเปนแกสเรือนกระจก (ดู greenhouse gases) ชนิดหนึ่ง

NOX reduction การลดแกสกลุมไนโตรเจนออกไซด

การลดความเขมขนของแกสกลุม ไนโตรเจนออกไซดในแกสเชือ้ เพลิงหรือแกสเผาไหม มีหลายวิธแี ตทนี่ ยิ มใชในอุตสาหกรรม คือ
ปฏิกริ ยิ าการรีดวิ ซ (reduction reaction) ของไนโตรเจนออกไซด กับแอมโมเนีย เปนไนโตรเจนและนํา้ (ดู water) ดังสมการ

4NH3 + 6NO

5N2 + 6H2O และ 8NH3 + 6NO2

7N2 + 12H2O

มีทั้งแบบที่ไมใชตัวเรงปฏิกิริยา (selective non-catalytic reduction (SNCR)) และแบบที่ใชตัวเรงปฏิกิริยา (selective
catalytic reduction (SCR)) การใชตัวเรงปฏิกิริยาสามารถลดอุณหภูมิของกระบวนการลงได แตตองเสียคาใชจายสูง

Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR)
Flue Gas Temperature
1400-1600 ํF

Ammonia

NH3
NOx
NH3
NOx
NH3

NOx
NOx

Flue
Gas

H2O
N2
H2O
N2
H2O

Clean Gas

การลดแกสกลุมไนโตรเจนออกไซดที่ไมใชตัวเรงปฏิกิริยา

NOx
NOx
NOx
NOx

NH3
NH3
NH3
NH3

+ NOx
+ NOx
+ NOx
+ NOx

SCR
REACTOR

NH3 INJECTION
N2
N2
N2
N2

การลดแกสกลุมไนโตรเจนออกไซดที่ใชตัวเรงปฏิกิริยา
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H2ON2
H2ON2
H2O N2
H2ON2

oil palm ปาลมนํ้ามัน

พืชยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Elaeis guineensis อยูในวงศ Arecaceae เชนเดียวกับมะพราว เติบโตไดดีในปาฝนเขตรอนชื้น
มีระบบรากฝอยแตกออกจากโคนตน ใบแตกเปนเกลียว ปาลมหนึ่งตนมีใบติดประมาณ 40 ใบ ผลปาลมออกรวมกันเปนกลุม
เรียกวา ทะลาย ทะลายปาลมหนึ่งทะลายมีนํ้าหนัก 10-90 กิโลกรัม ผลปาลมมีลักษณะคลายลูกมะพราวแตเล็กกวามาก เมื่อ
สุกเต็มที่มีสีแดงจัดหรือสีสม นํ้ามันที่สกัดไดจากผลปาลมมี 2 ชนิดคือ นํ้ามันปาลมดิบ (crude palm oil) มีลักษณะเปน
ของเหลวปนของแข็งทีอ่ ณุ หภูมหิ อ ง สีสม เขม พบในเปลือกนอกของผลปาลม มีกรดไขมันชนิดกรดปาลมติ กิ (palmitic acid)
และกรดโอเลอิก (oleic acid) เปนองคประกอบสําคัญ นิยมนํามาผานกรรมวิธีเพื่อใชเปนนํ้ามันปรุงอาหาร และเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตเนยเทียม ครีมเทียม และสบู อีกชนิด คือ นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ (crude palm kernel oil) มีลักษณะใส ไมมีสี
ไดจากเมล็ดในของผลปาลม มีกรดไขมันชนิดกรดลอริก (lauric acid) เปนองคประกอบหลัก ใชในอุตสาหกรรมเครือ่ งสําอาง
และสารซักลาง ปาลมนํ้ามันเปนพืชที่ใหปริมาณนํ้ามันสูง 0.6-0.8 ตันตอไรตอป เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล
(ดู biodiesel) ในประเทศไทย

ตนปาลมนํ้ามัน

ทะลายปาลมนํ้ามัน

ผลปาลมนํ้ามัน

oligosaccharide โอลิโกแซ็กคาไรด, นํ้าตาลโมเลกุลสั้น

สารประกอบคารโบไฮเดรตที่มีนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว 3 ถึง 6 โมเลกุล ในโครงสราง สวนใหญไดจากการยอยพอลิแซ็กคาไรด
ดวยกระบวนการทางความรอนหรือทางเคมี ทําใหสายโซของพอลิแซ็กคาไรดถกู ตัดแบบสุม ไดโครงสรางและความยาวสายโซ
ของโอลิโกแซ็กคาไรดไมแนนอน ในธรรมชาติพบนอยมาก เชน ราฟฟโนส (raffinose) พบในพืชบางชนิด ประกอบดวย
กลูโคส (glucose) กาแล็กโทส (galactose) และฟรักโทส (fructose) อยางละ 1 โมเลกุล และมอลโทไทรโอส ซึ่งพบใน
พืชและสัตวขาปลอง (arthropod) บางชนิดประกอบดวยกลูโคส 3 โมเลกุล เปนตน

นํ้าเชื่อมไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด (xylooligosacchardie syrup)
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O-P

organic matter อินทรียวัตถุ

สสารที่ไดจากการยอยสลายของสารอินทรียโดยจุลินทรีย เชน ซากพืช ซากสัตว และเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ในดินมี
อินทรียวัตถุประมาณรอยละ 5 ทําใหดนิ รวนซุย พืน้ ทีผ่ วิ สัมผัสสูง อุม นํา้ ไดดี มีความสามารถในการแลกเปลีย่ นกระแสไฟฟาสูง
ดูดยึดธาตุอาหารไวไดสูง ธาตุอาหารพืช ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมถูกปลดปลอยออกมาสะสม
อยูในดินที่พืชสามารถนําไปใชในการเจริญเติบโตได

อินทรียวัตถุ

oxygen-blown gasification การแกซิฟายแบบเปาออกซิเจน

การแกซิฟาย (ดู gasification) โดยปอนออกซิเจนบริสุทธิ์ที่ไดจากหนวยแยกอากาศ (air separation unit (ASU)) มักใช
กับการแกซิฟายถานหินในโรงไฟฟาขนาดใหญ ไดแกสที่มีคาความรอนสูง สงไปเผาไหมในกังหันแกส (ดู gas turbine) เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟา
ไฟฟา
1

เครื่องแกซิฟาย
ออกซิเจน

แกสสังเคราะห

3

2

ถานหิน

หนวยทำใหเย็น
และการทำความสะอาด

น้ำ

ไฟฟา

สแลก

4

5
คอนเดนเซอร

แกสปลอยออก

การผลิตกระแสไฟฟาที่ใชแกสเชื้อเพลิงจากการแกซิฟายแบบเปาออกซิเจน
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para rubber ยางพารา

ไมยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Hevea brasiliensis ถิ่นกําเนิดที่อเมริกาใต สูง 30-40 เมตร ขณะมีอายุนอยเปลือกสีเขียว แตเมื่อ
อายุมากขึน้ สีของเปลือกเปลีย่ นเปนสีเทาออน เทาดํา หรือนํา้ ตาล เปลือกของลําตนยางพาราแบงออกไดเปน 3 สวน คือ เปลือกแข็ง
ชัน้ นอกสุด (cork) เปลือกแข็งชัน้ รอง (hard bark) มีทอ นํา้ ยาง (latex vessel) และเปลือกในสุด (soft bark) ทีอ่ ยูต ดิ กับเนือ้ เยือ่
เปลือกของลําตนที่ใหนํ้ายาง คือ เปลือกแข็งชั้นรองและเปลือกในสุด มีความหนารวมกัน 10-11 มิลลิเมตร หลังจาก
กรีดแลวเปลือกจะเจริญไดเหมือนเดิมโดยใชเวลา 7-8 ปผลัดใบในชวงตนฤดูแลง ยางพารามีชอดอกเกิดตามปลายกิ่ง
มีดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกัน แตอยูบนชอเดียวกัน ผลเปนแบบแคปซูล (capsule) โดยทั่วไปมี 3 เมล็ด เปลือกหุมเมล็ด
มีลาย เมล็ดมีทั้งเอนโดสเปรมและใบ นํ้ายาง (latex) ที่เก็บรวบรวมไดตองนํามาตกตะกอน และรีดเปนแผนยางดิบ
กอนสงจําหนาย พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ไดนําตนยางพาราตนแรกของประเทศมาปลูก
ที่อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อป พ.ศ. 2442 จึงไดรับเกียรติวาเปน “บิดาแหงยาง” (องคการสวนยาง, 2013)

ตน ผล และเมล็ดยางพารา

para timber ไมยางพารา

ไมจากตนยางพาราที่มีอายุมากกวา 25 ป มีเสนผานศูนยกลางของลําตนประมาณ 30-50 เซนติเมตร และมีนํ้ายาง
ปริมาณนอยมากจนไมคุมกับการกรีดแลว ในอดีตตนยางที่ถูกตัดโคนจะถูกนําไปเผาเปนถานไมเทานั้น ตอมามีเทคโนโลยี
การบําบัดไมใหคงรูป ไมบิดงอ และทนการเจาะทําลายของแมลง จึงเกิดเปนอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่มี
มูลคาสูง และชวยเพิ่มมูลคาใหอุตสาหกรรมการทํายางพาราไดมาก ปริมาณเหลือทิ้งไมเพียงพอตอการนํามาใชแปรรูปเปน
พลังงาน ยกเวนเศษไมหรือขี้เลี่อย (ดู sawdust) ที่ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานไดบางสวน

ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา
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P

partial oxidation ปฏิกิริยาออกซิเดชันบางสวน

ปฏิกิริยาการออกซิไดสที่จํากัดปริมาณออกซิเจนเพื่อไมใหเกิดการออกซิไดสอยางสมบูรณ เปนปฏิกิริยาคายความรอน
พบในการแกซิ ฟ าย (ดู gasification) และการรี ฟ อร ม (reforming) เป น ปฏิ กิ ริ ย าที่ ใ ห ค วามร อ นกั บ ปฏิ กิ ริ ย า
ดูดความรอนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการ นํามาพัฒนาเพื่อผลิตคารบอนมอนอกไซดและไฮโดรเจนจากมีเทน
(ดู methane) โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสม

O2

CO H2O
CH4

CH4

Energetic activation
of methane

O2

CO H2

Pt or Rh foil

ปฏิกิริยาออกซิเดชันบางสวนแบบทั่วไปและแบบที่ใชตัวเรงปฏิกิริยา

particulate matter ฝุนละออง

อนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ มีสมบัติทางกายภาพและองคประกอบทีห่ ลากหลาย เปนของแข็งหรือของเหลวทีม่ ขี นาดอนุภาค
ตั้งแต 0.002-500 ไมครอน แบงตามแหลงกําเนิดได 2 ประเภท คือ ฝุนละอองที่เกิดขึ้นและแพรกระจายสูบรรยากาศโดยตรง
เชน ฝุนดิน ทราย ควันดําจากไอเสียเครื่องยนตดีเซล ฝุนจากโรงงานอุตสาหกรรม และการกอสรางและฝุนละออง
ทีเ่ กิดจากการรวมตัวในบรรยากาศผานปฏิกริ ยิ าตางๆ เชน ควัน (smoke) ไอระเหย (fume) หมอก นํ้าคาง ฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในไอเสียจากการเผาไหม (ดู combustion) ไมสมบูรณของเครือ่ งยนตเขาสูร ะบบทางเดินหายใจได
กอใหเกิดการระคายเคือง และทําลายเนื้อเยื่อปอด หลอดลมอักเสบ โรคหอบหืด ถุงลมโปงพอง มะเร็งปอด

ไอเสียเครื่องยนตดีเซล
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pelletization การอัดแทง

กระบวนการขึ้นรูปภายใตความดันเปนแทงทรงกระบอกขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางระหวาง 6-25 มิลลิเมตร ความยาว
ระหวาง 5-50 มิลลิเมตร ใชกับชีวมวล (ดู biomass) ที่ผานการบดและอบแหงใหมีความชื้นตํ่ากวารอยละ 15 โดยนํ้าหนัก
หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเปนผง หรือชิ้นเล็ก เชน ขี้เลื้อย แกลบ ผงถาน กากตะกอนนํ้าเสีย ชวยใหมีความหนาแนนเชิง
พลังงานสูงขึน้ ชวยลดปญหาและคาใชจา ยในการจัดเก็บ และการขนสง เปนขัน้ ตอนสุดทายของโรงงานผลิตเชือ้ เพลิงจากขยะ
(refuse derived fuel (RDF))

ชีวมวลอัดแทง

phenolic compounds สารประกอบฟนอลิก

สารอินทรียก ลุม หนึง่ มีโครงสรางโมเลกุลเปนวงแหวนทีเ่ ปนอนุพนั ธของเบนซินมีหมูไ ฮดรอกซิล (-OH-group) อยางนอยหนึง่ หมู
ตออยูกับฟนอล (phenol) ใชกันมากในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เชน นํามาใชเปนสารมัธยันตร (intermediate)
สําหรับการผลิตพลาสติก ยา สีเรซิน และอุตสาหกรรมยาฆาแมลง ยาฆาเชือ้ รา เปนตน พบไดตามธรรมชาติในพืชหลายชนิด
เชน ผัก ผลไม เครื่องเทศ สมุนไพร ถั่วเมล็ดแหง เมล็ดธัญพืช มีสมบัติตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) ละลายนํ้าได
ตัวอยางสารประกอบฟนอลิก ไดแก กรดฟนอลิก (phenolic acids) ลิกนิน (ดู lignin) และสารประกอบพวกฟลาโวนอยด
(flavonoid) สารประกอบฟนอลิกทีพ่ บในพืชสวนมากอยูใ นโมเลกุลของนํา้ ตาลในรูปของสารประกอบไกลโคไซด (glycoside)
อาจรวมตัวกันเองหรือรวมกับสารประกอบอื่นๆ เชน กรดอินทรีย (organic acid) รวมอยูในโมเลกุลของโปรตีนแอลคาลอยด
(alkaloid) และเทอรพนี อยด (terpenoid) เปนตน ตัวอยางของสารประกอบฟนอลิกทีพ่ บตามธรรมชาติในพืช ไดแก จินเจอรอล
(gingerol) ในขิง ยูจินอล (eugenol) ในกานพลู ตะไครและใบกระเพรา แคปไซซิน (capsaicin) ในพริก เคอคิวมิน
(curcumin) ในขมิ้น และแคทีชิน (catechin) ในชา

OH

O

OH
Phenol

O

OH

Phenolic acids

Flavonoids

โครงสรางของสารประกอบฟนอลิก
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P

photosynthesis การสังเคราะหดวยแสง

กระบวนการที่พืชหรือสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานเคมีในรูปโมเลกุลสารอินทรีย เปนกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ
ปฏิกริ ยิ าแสง (light reaction) มีรงควัตถุสงั เคราะหแสง (photosynthetic pigment) ไดแก คลอโรฟลล (chlorophylls) ไฟโคบิลนิ
(phycobilins) หรือแคโรทีนอยด (carotenoids) ทําหนาทีด่ ดู กลืนแสงชวงความยาวคลืน่ ตางๆ ใชนาํ้ รวมในปฏิกริ ยิ า สรางสาร
พลังงานสูง ATP และ NADPH และปลดปลอยออกซิเจน อีกขัน้ ตอนหนึง่ คือ ปฏิกริ ยิ าตรึงคารบอนไดออกไซด (CO2 fixation reaction)
หรือวัฏจักรแคลวิน (Calvin cycle) ที่รับสาร ATP และ NADPH เขาสูวัฏจักรแลวเปลี่ยนคารบอนอนินทรียของ
คารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) เปนแปงสะสมในสวนตางๆ ของพืชเปนกรดอะมิโน กรดไขมัน หรือนํา้ ตาล เพือ่ เปน
พลังงานใหพืช สวนสาร ATP และ NADPH เปลี่ยนไปเปน NADP+ และ ATP กลับเขาสูปฏิกิริยาแสงตอไป
ปฏิกิริยาแสง

แสง

วัฏจักรเคลวิน

H2O

CO2
NADP+
ADP
+P

รงควัตถุ
สังเคราะหแสง

RuBP 3-Phosphoglycerate

ATP
NADPH

คลอโรพลาสต

O2

G3P
แปง (เก็บไว)
กรดอะมิโน
กรดไขมัน

ซูโครส (สงออก)

กระบวนการสังเคราะหดวยแสง

plasma gasification การแกซิฟายดวยพลาสมา

กระบวนการทําลายขยะมูลฝอยดวยความรอนอุณหภูมิสูง
ขยะมูลฝอยจะถูกปอนเขาไปในสนามพลาสมาอารค (plasma
arc field) ซึ่งเกิดจากการเรงแกสเฉื่อยดวยกระแสไฟฟาที่
ความตางศักยสูงใหกลายเปนภาวะที่สี่ของสสารในรูปของ
พลาสมา และใชความรอนนี้ในการทําลายขยะมูลฝอย
สามารถเผาทําลายสารไดออกซิน ซึ่งเปนมลพิษรายแรงที่
เกิดจากการเผาไหมขยะได ความรอนหรือแกสเชื้อเพลิง
(ดู gasification) ที่ไดจากการเผาไหมสามารถนําไปผลิต
กระแสไฟฟาได มีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดขยะไดทุก
ประเภท ทําใหของแข็งทุกชนิดกลายเปนกาก (slag) ซึง่ นําไป
ใชในการกอสรางได ไมตองใชพื้นที่สําหรับฝงกลบเถา และ
ไดพลังงานจากแกสรอน กระบวนการนี้มักนําไปใชในการ
กําจัดกากของเสีย ขยะติดเชือ้ หรือขยะอันตราย เนือ่ งจากมีคา
ใชจา ยในการลงทุนสูง ปจจุบนั ในประเทศไทยยังไมมรี ะบบนี้
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ทางออก
แกสสังเคราะห
ชองปอนขยะ
ชองปอนอากาศ
คบพลาสมา
ทางออกของโลหะ
และสแลก
เตาปฏิกรณแบบพลาสมาอารค

ชวงเหนือเบด
ชวงการแกซิฟาย
ชวงลางเตา

plug flow anaerobic digester, channel digester บอหมักราง

บอบําบัดทีบ่ งั คับใหนาํ้ เสียไหลตามราง ซึง่ คลุมดวยแผนพลาสติกพอลิเอทีลนิ ความหนาแนนสูง (high density polyethylene (HDPE))
หรือพีวีซี (polyvinyl chloride (PVC)) การยอยสลายแบบไมใชอากาศ (ดู anaerobic digestion) และการสะสมของ
แกสชีวภาพ (ดู biogas) เกิดขึน้ ภายใตแผนพลาสติก พัฒนามาจากบอบําบัดแบบคลุมบอ (ดู anaerobic covered lagoon)
ไมจําเปนตองขุดลอกเนื่องจากตะกอนถูกดึงออกประมาณรอยละ 1 ของปริมาตรบอบําบัดทุกวัน ตะกอนสวนหนึ่งจะถูกสงไป
ยังลานตากตะกอน อีกสวนหนึง่ ถูกปอนกลับไปยังบอรวบรวมนํา้ เสีย เพือ่ เพิม่ ปริมาณแบคทีเรียและประสิทธิภาพของบอบําบัด

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) ไฮโดรคารบอนชนิดแอโรแมติกหลายวง

กลุม สารไฮโดรคารบอนทีม่ โี ครงสรางโมเลกุลประกอบดวยวงแหวนเบนซีนตัง้ แต 2 วงขึน้ ไป จัดเรียงในรูปแบบตางๆ เปนของแข็ง
ที่อุณหภูมิหอง จุดเดือดสูงกวา 200 องศาเซลเซียส ไมละลายนํ้า ละลายไดในตัวทําละลายแอโรแมติกส เกิดขึ้นระหวางการ
เผาไหม (ดู combustion) ที่ไมสมบูรณของถานหิน นํ้ามัน ขยะ และสารอินทรียอื่นๆ ไฟปา ควันบุหรี่ ควันจากไอเสียรถยนต
การปรุงอาหาร และการแปรรูปอาหารทีใ่ ชความรอนสูง พบปนเปอนในแหลงนํ้า ดิน ดินตะกอน อากาศ สะสมในรางกายของ
สิ่งมีชีวิต กอใหเกิดมะเร็งในอวัยวะตางๆ บางชนิดใชประโยชนในการผลิตยา สียอม พลาสติก และสารปองกันกําจัดศัตรูพืช

Naphthalene (C10H8)

Anthracene (C14H10)

Phenanthrene (C14H10)

Pyrene (C16H10)

Benzo(a)pyrene (C20H12)

Coronene (C24H12)

ไฮโดรคารบอนชนิดแอโรแมติกหลายวง

polysaccharide, glycans พอลิแซ็กคาไรด, ไกลแคน

สารประกอบคารโบไฮเดรตที่มีมากที่สุดในธรรมชาติเปน
พอลิเมอรของนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว หรือมอนอแซ็กคาไรด
(ดู monosaccharide) มีโครงสรางเปนเสนตรง เชน เซลลูโลส
(ดู cellulose) หรือเปนกิ่ง เชน แปง เซลลูโลส เปนตน

proximate analysis การวิเคราะหแบบประมาณ

การวิเคราะหสมบัติเชื้อเพลิง โดยจําแนกเปน 4 กลุม
ประกอบดวย ความชืน้ (moisture) สารระเหย (volatile matter)
เถา (ash) และปริมาณคารบอนคงตัว (fixed carbon)
คาที่ไดบงบอก โดยประมาณถึงคุณภาพดานการเผาไหม
ของเชื้อเพลิงและความเหมาะสมที่จะนําเชื้อเพลิงไปแปรรูป
เปนเชื้อเพลิงที่มีคุณคามากขึ้น เชน อัตราสวนระหวาง
คารบอนคงตัวกับสารระเหย บงชีใ้ นเบือ้ งตนถึงความเหมาะสม
ในการเปลี่ยนถานหินเปนถานโคก เปนตน

แปงและนํ้าตาลเปนคารโบไฮเดรตที่มนุษยใชบริโภค
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psychrophilic digestion การยอยที่อุณหภูมิตํ่า

กระบวนการยอยสลายสารอินทรียดวยจุลินทรียกลุมโซโครฟลิกชนิดใชและไมใชอากาศที่ทํางานไดดีในชวงอุณหภูมิตํ่า
ประมาณ 5-20 องศาเซลเซียส ในตางประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น เชน ประเทศเยอรมัน สามารถผลิตแกสชีวภาพ
(ดู biogas) จากมูลสัตวจากการยอยสลายที่อุณหภูมิตํ่าได

pyrolysis การไพโรไลส, ไพโรไลซิส

การสลายตัวดวยความรอนของเชือ้ เพลิงในภาวะอับอากาศ หรือภาวะทีม่ ปี ริมาณออกซิเจนนอยกวาทีต่ อ งการใชในการเผาไหม
อยางสมบูรณ เปนขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเชื้อเพลิงไดรับความรอน การไพโรไลสชีวมวล (ดู biomass) เกิดที่
อุณหภูมิตํ่ากวาการไพโรไลสถานหิน ตัวอยางเชน การไพโรไลสไมสดเกิดที่ชวงอุณหภูมิ 160-430 องศาเซลเซียส ไดเชื้อเพลิง
ทั้งของเหลวและแกส และไดผลผลิตที่เปนของแข็ง คือ ถานไมหรือถานชาร ผลผลิตที่เปนของเหลวและแกส ไดแก
กรดนํา้ สม (acetic acid) เมทานอล (methanol) แอซีโทน (acetone) และเอสเทอร (ester) เปนตน ในขัน้ การไพโรไลสปฐมภูมิ
(primary pyrolysis) สารระเหยถูกปลดปลอยและเริ่มเกิดถานชาร สารระเหยบางสวนที่อยูภายในเครื่องปฏิกรณอาจเกิดการ
ควบแนน (condensation) ตามดวยปฏิกิริยาทุติยภูมิ (secondary reaction) ของอนุมูลอิสระทั้งในวัฏภาคไอและบนพื้นผิว
ของของแข็งไดผลผลิตทั้งที่เปนของแข็ง ไดแก ถานชารหรือคารบอน ผลผลิตของเหลว ไดแก ทาร ไฮโดรคารบอนหนัก
และนํ้า และผลผลิตแกส ไดแก คารบอนมอนอกไซด ไอนํ้า คารบอนไดออกไซด ไฮโดรคารบอนเบา เชน เอทิลีน
อีเทน เบนซีน เปนตน ปริมาณและสมบัติของผลผลิตขึ้นอยูกับอัตราการใหความรอน อุณหภูมิที่ใช และระยะเวลาที่อยูใน
เครือ่ งปฏิกรณ เทคโนโลยีในระยะตนประยุกตกบั ถานหิน ในปจจุบนั พัฒนาขึน้ เพือ่ ใหเหมาะสมกับชีวมวล นํา้ มันหนัก และนํา้ มัน
ใชแลวดวย การไพโรไลสแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ การไพโรไลสแบบชา (ดู slow pyrolysis ประกอบ) และ
การไพโรไลสแบบเร็ว (ดู fast pyrolysis ประกอบ) ซึ่งขึ้นอยูกับเวลาในการใหความรอน (theating) และอุณหภูมิที่ใชสําหรับ
การไพโรไลส ถา theating มากกวาเวลาทีใ่ ชสาํ หรับการไพโรไลส (tr) จะจัดเปนการไพโรไลสแบบชา ในทางกลับกันจัดเปนการ
ไพโรไลสแบบเร็ว นอกจากนีย้ งั สามารถแบงไดตามบรรยากาศทีใ่ ชในการไพโรไลสไดอกี ดวย เชน การไพโรไลสดว ยไฮโดรเจน
(ดู hydropyrolysis) หรือดวยนํ้า (ดู hydrous pyrolysis) เปนตน

การเปลี่ยนแปลงเชิงเรงปฏิกิริยาเปนไฮโดรเจน (ถามี)
ชีวมวล

ไพโรไลซิส
550 ํC no O2

ถานชาร ความรอน

ไอ

การเผาไหม

การควบแนน

ของเหลว

แกส

(H2, CO, CH4, C2H2, C2H4)

กระบวนการแปรรูปชีวมวลใหกลายเปนเชื้อเพลิงเหลวดวยการไพโรไลส
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การผลิตพลังงาน
หรือการแยกเชิงเคมี

Rankine cycle วัฏจักรแรงคิน

วัฏจักรพืน้ ฐานทางอุณหพลศาสตรของระบบทีใ่ ชไอ-ของเหลว เชน เครือ่ งจักรกังหันไอนํา้ ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอนยอย ไดแก
การอัดแบบแอเดียแบติกผันกลับได (reversible adiabatic compression) การใหความรอนแบบความดันคงที่ผันกลับได
(reversible constant pressure heat addition) การขยายตัวแบบแอเดียแบติกแบบผันกลับได และการปลอยความรอนที่
ความดันคงที่แบบผันกลับได
1

T

1

qin
Turbine

Boiler

P2

Wt
2

QB

Pump
4

WP

P1

QC
3

wout

4
3

qout

2

Condenser

S

วัฏจักรแรงคิน

rapeseed เมล็ดเรพ

พืชลมลุกอยูในวงศ Brassicaceae เชนเดียวกับตนมัสตารด (mustard) ผักกาด กะหลํ่าปลี บร็อกโคลี กะหลํ่าดอก และ
หัวผักกาดเทอรนปิ (turnip) สายพันธุท นี่ ยิ มมีชอื่ วิทยาศาสตร Brassica napus L. ปลูกมากในเขตอบอุน แถบยุโรป อเมริกาเหนือ
ออสเตรเลีย จีน และอินเดีย มีลําตนอวบ สูง 90-150 เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรียงตัวแบบสลับแผนใบเกลี้ยงหรือมีขนเล็กนอย
มีนวลปกคลุมแผนใบ ใบลางมีลักษณะขอบใบจักแบบขนนก กานใบยาว 10-30 เซนติเมตร ออกดอกเปนชอหลายแขนง
สีเหลืองสด ขนาด 1.2-1.5 เซนติเมตร ผลเปนฝกขนาด 2.5-4.0 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดขนาดเล็กกลม สีนํ้าตาลถึงดํา
มีนํ้ามันรอยละ 40-44 โดยนํ้าหนัก ประกอบดวยกรดไขมันอิ่มตัว (ดู saturated fatty acid) เพียงรอยละ 6 กรดไขมัน
ไมอิ่มตัวตําแหนงเดียว (ดู unsaturated fatty acid) เชน กรดโอเลอิก รอยละ 60-62 และกรดไขมันไมอมิ่ ตัวหลายตําแหนง
(ดู unsaturated fatty acid) เชน กรดลิโนเลนิก รอยละ 30 นํา้ มันเมล็ดเรพมีคณุ คาทางโภชนาการสูง ใชเปนวัตถุดบิ ในการผลิต
ไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ในทวีปยุโรป และมีการดัดแปรสายพันธุเพื่อใชบริโภค รูจักในชื่อ นํ้ามันคาโนลา (canola oil)

ตนเรพ

ดอกเรพ

เมล็ดเรพ
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refined bleached deodorized palm oil นํ้ามัน
ปาลมบริสุทธิ์

นํ้ามันปาลมดิบ (crude palm oil (CPO)) ซึ่งนํามาผาน
กระบวนการกลั่นดวยวิธีทางกายภาพ (physical refining)
ไดแก การกําจัดยางเหนียว (degumming) ดวยกรดฟอสฟอริก
การฟอกสี (bleaching) ดวยดินฟอกสี (bleaching earth)
การปรั บ สภาพนํ้ามันใหเปนกลางดวยการไลดวยไอนํ้า
(steam stripping) และการกําจัดกรดไขมันอิสระ (ดู free
fatty acid) และสารใหกลิน่ ดวยการกลัน่ ภายใตสญุ ญากาศ
มีลักษณะกึ่งของแข็งที่อุณหภูมิหอง สีเหลืองออน เปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
เนยเทียม ไอศกรีม นมขนหวาน สบู เปนตน

reforestation การฟนฟูปา

การสรางปาในพืน้ ทีท่ เี่ คยเปนปาแตถกู ทําลายจนหมดสภาพ
ความเปนปา ทําใหคณุ ภาพความเปนอยูข องมนุษยดขี นึ้ โดยที่
ปาสามารถดูดซับมลพิษทางอากาศ ฟนฟูสภาพนิเวศวิทยา
เพิ่มพื้นที่ดูดซับคารบอนและแหลงผลิตออกซิเจน และเปน
แหลงพลังงานหมุนเวียนดวย ตัวอยางเชน โครงการปลูกปา
ชายเลนตามพื้นที่ชายฝงตางๆ เปนตน

refined vegetable oil นํ้ามันพืชผานกรรมวิธี

นํ้ามันพืชสําหรับบริโภคที่ผานกระบวนการทําใหบริสุทธิ์
หลายขั้นตอน เริ่มจากการสกัดนํ้ามันออกจากเมล็ดพืชดวย
ตัวทําละลายเฮกเซน กําจัดยางเหนียว (degumming) ดวย
กรดฟอสฟอริก กําจัดกรดไขมันอิสระ (ดู free fatty acid)
บางชนิดดวยโซเดียมไฮดรอกไซด (ดู alkaline catalyst,
sodium hydroxide) ลางดวยนํา้ กลัน่ ไลความชืน้ ทีอ่ ณุ หภูมิ
220-230 องศาเซลเซียสภายใตภาวะสุญญากาศ ฟอกสี
(bleaching) ดวยดินฟอกสี (bleaching earth) ที่อุณหภูมิ
175-225 องศาเซลเซียสเพื่อใหนํ้ามันใส เติมไนโตรเจนเพื่อ
ปองกันการเหม็นหืน เติมวิตามินอีสังเคราะหทดแทนสวนที่
สูญเสียไปในกระบวนการผลิต บรรจุขวด จําหนายในรานคา
และซุปเปอรมารเกตทั่วไป

โครงการปลูกปาชุมชนเพื่อลดภาวะโลกรอน โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

นํ้ามันพืชผานกรรมวิธีที่จําหนายในซุปเปอรมารเกต

กิจกรรมปลูกปาชายเลนทดแทนพื้นที่ปาที่ถูกทําลาย
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refused derived fuel (RDF) เชื้อเพลิงขยะ

เชื้อเพลิงจากกระบวนการจัดการขยะที่มีเทคโนโลยีสูงและไดมาตรฐาน เปนทางเลือกหนึ่งในการจัดการขยะโดยนํามาผลิต
เปนเชื้อเพลิง กระบวนการประกอบดวยการคัดแยก (ดู sorting) การลดขนาด การลดความชื้นใหนอยกวารอยละ 15 และ
การอัดเม็ด (ดู pelletization) อาจเติมปูนขาว (CaO) ในระหวางการอัดเม็ดเพื่อควบคุมและลดปริมาณแกสพิษที่เกิดขึ้นจาก
การเผาไหม สามารถจําแนกออกไดเปน 7 ชนิด ตามมาตรฐาน ASTM E-75
ชนิด ลักษณะ และกระบวนการผลิตของเชื้อเพลิงขยะ

ชนิด

กระบวนการการจัดการ

ระบบการเผาไหม
Sicker

RDF : MSW

คัดแยกสวนที่เผาไหมไดออกมาดวยมือ รวมทั้งขยะที่มีขนาดใหญ

RDF2 : Coarse RDF

บดหรือตัดขยะมูลฝอยอยางหยาบๆ

RDF3 : Fluff RDF

คัดแยกสวนที่เผาไหมไมไดออก เชน โลหะ แกว และอื่นๆ มีการบดหรือ
ตัดจนทําให 95% ของขยะมูลฝอยที่คัดแยกแลวมีขนาดเล็กกวา 2 นิ้ว

Sicker

RDF4 : Dust RDF

ขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมไดมาผานกระบวนการทําใหอยูในรูปของผงฝุน

Fluidized Bed Combustor,
Pulverized fuel Combustor

RDF5 : Densified RDF

ขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมไดมาผานกระบวนการอัดแทง โดยใหมีความ
หนาแนนมากกวา 600 kg/m3

Fluidized Bed Combustor,
Multi fuel Combustor

RDF6 : RDF Slurry

ขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมไดมาผานกระบวนการใหอยูในรูปของ Slurry

Swirl Burner

RDF7 : RDF Syn-gas

ขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมไดมาผานกระบวนการ Gasification
เพื่อผลิต Syn-gas ที่สามารถใชเปนเชื้อเพลิงกาซได

Fluidized Bed Combustor,
Multi fuel Combustor

Burner, Integrated GasificationCombined Cycle (IGCC)

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

ลักษณะทั่วไปของเชื้อเพลิงขยะตองปลอดเชื้อโรค ไมมีกลิ่น มีขนาดเหมาะสมตอการปอนเตาเผาหรือหมอไอนํ้า มีเสนผาน
ศูนยกลาง 15-30 มิลลิเมตร ความยาว 30-150 มิลลิเมตร ความหนาแนน 450-600 กิโลกรมตอลูกบาศกเมตร
เหมาะสมตอการจัดเก็บและขนสง คาความรอนสูงประมาณ 13-18 เมกกะจูลตอกิโลกรัม และความชืน้ ตํา่ ประมาณรอยละ 5-10
และการปลดปลอยสารมลพิษจากการเผาไหม เชน ไนไตรเจนออกไซด ไดออกซิน และฟวแรน (ดู furan) นอยมาก เปนตน
สามารถใชเปนเชือ้ เพลิงเพือ่ ผลิตไฟฟา และความรอน มีแนวคิดนํามาใชเปนเชือ้ เพลิงรวมในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต เพือ่
ลดปริมาณการใชถานหิน

เชื้อเพลิงขยะอัดแทง
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regenerative cycle วัฏจักรอุนซํ้า

การเพิม่ ประสิทธิภาพของวัฏจักรไอนํา้ โดยสูบนํา้ อิม่ ตัวทีอ่ อกจากเครือ่ งควบแนน (condenser) ไปยังหองผสมหรือเครือ่ งอุน นํา้ เลีย้ ง
(feedwater heater) เพื่อแลกเปลี่ยนความรอนกับไอนํ้าที่แยกออกมาจากกังหันไอนํ้ากอนปอนนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเขาสู
เครือ่ งกําเนิดไอนํา้ ขอดีสาํ หรับวัฏจักรอุน ซํา้ คือ สามารถแยกไอนํา้ ทีเ่ ปลีย่ นสภาพกลายเปนของผสม (นํา้ กับไอนํา้ ) ออกไปจาก
กังหันไดบางสวน ชวยลดปญหาการสึกหรอของอุปกรณ และทําใหประสิทธิภาพของวัฏจักรสูงขึ้น

T

5

6

Wturb, out

7
qout

4

3

Wpump II, in

2

5
4
2 3
1

6
7

1
Wpump I, in

S

การตอเครื่องมือและไดอะแกรมอุณหภูมิ-เอนโทรปของการผลิตกระแสไฟฟาดวยวัฏจักรแรงคินแบบอุนซํ้าในอุดมคติที่มีเครื่องอุนนํ้าเลี้ยงระบบเปด

renewable energy พลังงานหมุนเวียน

พลังงานทีไ่ ดจากแหลงทีส่ ามารถผลิตหรือกอกําเนิดพลังงานนัน้
ขึ้นมาเองไดเพื่อหมุนเวียนกลับมาใชไดอีก เปนพลังงาน
สะอาดและไมสรางผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ไดแก พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานนํา้ พลังงานลม พลังงานคลืน่ พลังงาน
ความรอนใตพิภพ ไฮโดรเจน พลังงานชีวมวล พลังงาน
ชีวภาพ ไบโอดีเซล เอทานอล ไดรับความสนใจนํามาใช
ทดแทนพลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล ความเปนไปไดขนึ้ กับ
ความคุมคาทางเศษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม

พลังงานหมุนเวียนรูปแบบตางๆ
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rice ขาว

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ปลูกเพื่อบริโภคเมล็ด จัดอยูในธัญพืชที่มีความสําคัญที่สุดของโลกโดยเฉพาะในทวีปแถบเอเชียที่นิยม
รับประทานขาวเปนอาหารหลัก ประกอบดวย 2 สายพันธุหลัก คือ Oryza glaberrima ซึ่งปลูกมากในทวีปแอฟริกา
และ Oryza sativa ซึ่งปลูกในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย หลักฐานทางโบราณคดีแสดงวา บริเวณแมนํ้าแยงซีมีการ
เพาะปลูกขาวเปนอาหารหลักมาประมาณหนึง่ หมืน่ ปแลว หลังการเก็บเกีย่ วและผลิต ไดผลิตภัณฑพลอยไดทสี่ าํ คัญ คือ รําขาว
และวัสดุเหลือทิง้ ไดแก ฟางขาวและแกลบ สามารถนําไปใชเปนเชือ้ เพลิงได เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญทีส่ ดุ ของประเทศไทยทีป่ ลูกกัน
เกือบทุกจังหวัดโดยเฉพาะภาคกลาง เปนพืชระยะสัน้ ใชเวลาปลูก 3-4 เดือน จําแนกตามลักษณะการปลูกได 2 แบบ คือ ขาวนาป
เปนขาวที่ปลูกในฤดูฝน และขาวนาปรังเปนขาวที่ปลูกนอกฤดูฝนในพื้นที่ที่มักอยูในเขตชลประทาน

ขาว

rice husk, paddy husk แกลบ

วัสดุเหลือทิ้งจากการสีขาว เปนเปลือกแข็งของเมล็ดขาว มีขนาดเล็ก ยาวไมเกิน 5 มิลลิเมตร และหนาไมเกิน 2 มิลลิเมตร
สีเหลือง องคประกอบสวนใหญกวารอยละ 70 เปนเซลลูโลส (ดู cellulose) และเฮมิเซลลูโลส (ดู hemicellulose) มี
ปริมาณเถา (ดู ash) สูงถึงรอยละ 15-25 ซึ่งประกอบดวยออกไซดของซิลิกอน หรือซิลิกา (SiO2) เปนสวนใหญ นําไป
ใชประโยชนหลายดาน เชน ใชผสมดินเพื่อปรับสภาพดินกอนเพาะปลูก และมีโครงการสวนพระองคตามแนวพระราชดําริ
จัดสรางโรงบดแกลบเพื่อผลิตแกลบอัดแทงขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2523 แกลบอัดแทงสามารถใชเปนเชื้อเพลิงได ระยะตอมา
มีการพัฒนาเตาเผาถานเพื่อผลิตถานแกลบ ที่สามารถใชเปนเชื้อเพลิงไดใกลเคียงกับถานไม มีปริมาณการผลิตประมาณ
4.5 ลานตันตอป เหมาะสําหรับเปนเชื้อเพลิงใหโรงไฟฟาชีวมวล เพราะมีคาความรอนสูง ความชื้นตํ่าและมีขนาดเหมาะสม
โดยไม ต  อ งผ า นกระบวนการบดย อ ยหรื อ คั ด ขนาด จึ ง ถู ก นํ า มาใช ม ากจนป จ จุ บั น ไม มี ป ริ ม าณเหลื อ พอที่ จ ะเป น
แหลงเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพแลว นอกจากนี้เถาแกลบเปนวัตถุดิบผลิตซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งมีราคาและมูลคาสูงใช
ประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆ ได

แกลบ
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saccharification การเปลี่ยนเปนนํ้าตาล

R-S

rice straw ฟางขาว

ลําตนแหงของตนขาวหลังการเก็บเกีย่ ว เปนผลิตภัณฑเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรที่สําคัญ นํามาใชประโยชนไดหลากหลาย
รูปแบบ ตัวอยางเชน วัสดุคลุมดิน ปุย กอนเชื้อเห็ด ไมอัด
และเชื้อเพลิง ฟางขาวนับเปนชีวมวล (ดู biomass) ที่มี
ศักยภาพสําหรับใชเปนเชื้อเพลิงสูงที่สุด จากขอมูลผลผลิต
ทางการเกษตรของประเทศไทยในปเพาะปลูก พ.ศ. 2551
พบวา จากการเก็บเกี่ยว ไดฟางรอยละ 49 เทียบกับผลผลิต
ขาวทัง้ หมด แตนาํ มาใชเพียงรอยละ 70 ของปริมาณฟางทีไ่ ด
สูญเปลารอยละ 30 ตางกับแกลบซึ่งถูกใชเปนเชื้อเพลิงแลว
เกือบทัง้ หมด โดยใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรม
กระดาษ เปนตน

การไฮโดรไลส (hydrolysis) (ดู solvolysis) คารโบไฮเดรต
(ดู carbohydrate) โมเลกุลใหญ เชน แปง หรือเซลลูโลส
(ดู cellulose) โดยมีกรดหรือเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยา
ได นํ้ า ตาลโมเลกุ ล เดี่ ย วที่ ใ ช เ ป น สารตั้ ง ต น ในการหมั ก
(ดู fermentation) การไฮโดรไลสดวยกรดเปนการยอย
แบบสุม ไดทั้งนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว โอลิโกแซ็กคาไรด
และผลผลิตจากการไฮโดรไลส นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวเปน
ผลผลิตรวม ตองทําใหผลผลิตทีไ่ ดเปนกลาง (neutralization)
กอนนําไปหมัก สวนการไฮโดรไลสดวยเอนไซมเปนการตัด
สายโซแบบจําเพาะเจาะจง โดยเริม่ จากปลายสายโซพอลิเมอร
ของคารโบไฮเดรต ทําใหไดนาํ้ ตาลโมเลกุลเดีย่ วเพียงอยางเดียว
ในสารละลายผลผลิต ใชเวลานานกวาการไฮโดรไลสดวย
กรดมาก แตสามารถนําผลผลิตที่ไดไปหมักไดทันที

ฟางขาว

การเปลี่ยนเปนนํ้าตาลโดยใชเอนไซมนิยม
ใชในการผลิตเบียร

saponification แซพอนิฟเคชัน

การไฮโดรไลส (hydrolysis) (ดู solvolysis) ไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride, triacylglycerol) ที่เปนองคประกอบในนํ้ามันพืช
หรือไขสัตวโดยมีตวั เรงปฏิกริ ยิ าเปนเบสแก เชน โซเดียมไฮดรอกไซด (ดู alkaline catalyst, sodium hydroxide) โพแทสเซียม
ไฮดรอกไซด ผลผลิตที่เกิดขึ้น คือ กลีเซอรอล (ดู glycerol) และเกลือคารบอกซิเลต (carboxylate salt) หรือสบู (soap)
สมบัตขิ องสบูข นึ้ กับชนิดของกรดไขมันในโมเลกุลไตรกลีเซอไรด และชนิดของเบสทีเ่ ปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า เปนปฏิกริ ยิ าขางเคียง
(side reaction) ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ผานปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน (ดู transesterification)
ที่เรงดวยเบส เนื่องจากนํ้าที่เจือปนในวัตถุดิบนํ้ามัน หรือเมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol) การเกิดปฏิกิริยา
แซพอนิฟเคชันทําใหผลไดของไบโอดีเซลลดลง
O
R1
O
CH O C + 3NaOH
R2
O
CH2 O C
R3
triglyceride + sodium
CH2

O C

(fat or oil)

hydroxide

CH2
CH
CH2

R1
OH
OH + R2
OH
R3

glycerol

ปฏิกิริยาแซพอนิฟเคชันของไตรกลีเซอไรด
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COO-Na+
COO-Na+
COO-Na+

+ 3 soap molecules

saturated fatty acid กรดไขมันอิ่มตัว

กรดอินทรียที่มีคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เปนธาตุองคประกอบ โครงสรางทั่วไปประกอบดวย สายไฮโดรคารบอน
โซตรงทีม่ พี นั ธะระหวางอะตอมคารบอนเปนพันธะเดีย่ วทัง้ หมด และหมูค ารบอกซิล (carboxyl group, -COOH) จํานวน 1 หมู
สูตรโมเลกุล CnH2nO2 กรดไขมันในธรรมชาติมีจํานวนอะตอมคารบอนระหวาง 8-24 อะตอมอยูในรูปไตรกลีเซอไรด
(ดู triglyceride, triacylglycerol) ที่เปนองคประกอบหลักในนํ้ามันพืชหรือไขสัตว จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของกรดไขมัน
เพิ่มขึ้นตามจํานวนอะตอมคารบอน หรือความยาวของสายโซไฮโดรคารบอน มีสภาพขั้ว (polarity) ตํ่า ละลายนํ้าไดนอยหรือ
ไมละลายนํ้า เชน นํ้ามันมะพราว และนํ้ามันเมล็ดในปาลม (palm kernel oil) มีกรดไขมันอิ่มตัวที่มีจํานวนอะตอมคารบอน
12 อะตอม สวนในไขสัตวมีกรดไขมันอิ่มตัวที่มีจํานวนอะตอมคารบอนมากกวา 20 อะตอม
C16:0
กรดปาลมิติก
C18:0
กรดสเตียริก

O
HO
O
HO

โครงสรางทางเคมีของกรดไขมันอิ่มตัว (กรดปาลมิติกและกรดสเตียริก)

sawdust ขี้เลื่อย

เศษไมหรือผงไมขนาดเล็ก ผลิตภัณฑพลอยไดจากการเลือ่ ยไม และอุตสาหกรรมเฟอรนเิ จอรในขัน้ ตอนการผลิต และการกองเก็บ
อาจเกิดอันตรายจากการติดไฟไดงา ย นํามาใชประโยชนไดหลากหลายรูปแบบ เชน เปนวัสดุคลุมดิน ปุย ไมอดั และเชือ้ เพลิง
ในประเทศไทยสวนใหญเปนขีเ้ ลือ่ ยไมยางพารา และมักใชเปนเชือ้ เพลิงภายในโรงงานแปรรูป บางสวนนําไปจําหนายเพื่อเปน
เชื้อเพลิงหรือนําไปทําไมอัด เปนแหลงชีวมวล (ดู biomass) ที่มีศักยภาพ

กองขี้เลื่อย

ผลิตภัณฑขี้เลื่อยอัดเม็ด

scrubber เครื่องฟอกแกส

อุปกรณควบคุมปริมาณอนุภาคแขวนลอยในแกสเสียหรืออากาศ โดยฉีดพนหยดของเหลวจากดานบน เมือ่ อนุภาคแขวนลอย
สัมผัสหยดของเหลว และมีนาํ้ หนักมากขึน้ จะแยกออกจากแกสเสียหรืออากาศ มารวมกับของเหลวดานลางไปสูขั้นตอน
การบําบัด สมรรถนะของเครือ่ งฟอกแกสขึน้ กับประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาค และคาความดันสูญเสีย แบงไดเปน 5 ประเภท
คือ เครือ่ งฟอกแกสแบบสเปรย (spray chamber หรือ spray tower scrubber) เครือ่ งฟอกแกสแบบไซโคลน (cyclone spray
scrubber) เครื่องฟอกแกสแบบถาด (impingement plate scrubber หรือ impingement tray tower scrubber)
เครื่องฟอกแกสแบบโอริฟซ (orifice scrubber) เครื่องฟอกแกสแบบเวนจูริ (venturi scrubber) เครื่องฟอกแกสนี้ใชในการ
ดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมโครเมตร
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sewage sludge กากตะกอนนํ้าเสีย, กากตะกอน

จุลินทรีย

slagging การเกิดสแลก, การเกิดกากถลุง

ของเสียจากระบบบําบัดนํ้าเสียที่ใชหลักการทางชีวภาพ
ไดจากการยอยสารอินทรียในนํ้าเสียของจุลินทรีย ตองผาน
การบําบัดดวยกระบวนการตางๆ ไดแก การทําขน (thickener)
และการทําใหกากตะกอนนํ้าเสียคงตัว (stabilization)
ดวยการยอยโดยใชอากาศ หรือไรอากาศเพื่อลดปริมาณ
สารอินทรียในกากตะกอน ทําใหสามารถนําไปทิ้งไดโดย
ไมเนาเหม็น และการปรับสภาพกากตะกอน (conditioning)
เพือ่ นําไปใชประโยชนตอ ไป เชน ทําปุย ปรับสภาพดินสําหรับ
ใชทางการเกษตร เปนตน และการรีดนํา้ (dewatering) เพือ่ ลด
ปริมาณกากตะกอน โดยอุปกรณที่ใชในการรีดนํ้า ไดแก
เครื่องกรองสุญญากาศ (vacuum filter) เครื่องอัดกรอง
(filter press) หรือเครื่องกรองหมุนเหวี่ยง (centrifuge)
รวมถึงการใชลานตากตะกอน (sludge drying bed) วิธกี าร
ในการกําจัดกากตะกอนในปจจุบัน ไดแก การฝงกลบ
(landfill) การหมักทําปุย (composting) เนื่องจากในกาก
ตะกอนมีธาตุอาหารที่จําเปนในการเจริญเติบโตของพืช
ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแรธาตุตางๆ และการเผา
(incineration) เปนการนํากากตะกอนที่เกือบแหง (ตั้งแต
รอยละ 40 ของของแข็งขึ้นไป) มาเผา หากไมสามารถนํา
ไปใชทําปุยหรือฝงกลบได

การพอกพูนสะสมของเถา (ดู ash) ที่แข็งตัวบางสวน
บนผิ ว โลหะบริ เ วณที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง หรื อ ส ว นที่ สั ม ผั ส กั บ
เปลวไฟโดยตรง เชน ผนังเตา ผิวเหนียวของสแลก (slag)
ชวยดึงอนุภาคเถาในแกสเสียที่ไหลผานมาเกาะติด ทําให
สแลกมีความหนาเพิ่มขึ้น มีสมบัติเปนฉนวนทําใหการ
ถายโอนความรอนของผิวโลหะลดลง แตมีอุณหภูมิสูง เมื่อ
ความหนาของสแลกสะสมถึงระดับหนึ่ง ทําใหพื้นผิวโลหะ
ออนตัว ตองมีปฏิบัติการเฉพาะเพื่อกําจัดการเกาะสะสม
เปนระยะๆ สวนการพอกพูนสะสมของเถาอีกรูปแบบหนึ่ง
เรียกวา การเกิดปญหาที่ผิว (fouling) เกิดบนพื้นผิว
ชุดทอที่สัมผัสกับแกสที่อุณหภูมิตํ่ากวา เชน ชุดทอผลิต
ไอนํ้ายิ่งยวด (superheater) และชุดทอใหความรอนซํ้า
(reheater) เกิดจากสารอนินทรียที่ระเหยเปนไอควบแนน
เปนของเหลวเกาะติดบนพื้นผิว และชวยดึงอนุภาคเถา
ในแกสเสียที่ไหลผานมาเกาะติด เปนปญหาสํา คัญใน
อุตสาหกรรมที่ใชหมอไอนํ้าแบบทอนํ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟา
กังหันไอนํ้าที่ใชถานหิน ซึ่งมีปริมาณเถาและสารอนินทรีย
ทีม่ ปี ริมาณซิลกิ อน เหล็ก และกํามะถันสูง มีแนวโนมทีจ่ ะเกิด
ปญหาสแลกเชนเดียวกัน การใชแกลบเปนเชือ้ เพลิงทําใหเกิด
เถาหลอมทีม่ ซี ลิ กิ าสูง กอใหเกิดปญหาสแลก และการสึกกรอน
ของผิวทอภายในหมอไอนํ้าเนื่องจากซิลิกามีความคมแข็ง

กากตะกอนนํ้าเสีย

สภาพสแลกที่สะสมอยูตามทอภายในหมอไอนํ้า
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slow pyrolysis การไพโรไลสแบบชา

การไพโรไลส (ดู pyrolysis) แบบชาที่เนนปริมาณ และคุณภาพผลผลิตที่เปนของแข็ง เชน ถานไม ถานโคก ถานชาร เปนตน
การคารบอไนซ (ดู carbonization) จัดไดวาเปนการไพโรไลสแบบชาที่เกาแกที่สุดซึ่งใชมานับพันป โดยนําไมฟนมาให
ความรอนอยางชาๆ ในภาวะอับอากาศที่อุณหภูมิตํ่า (ประมาณ 400 องศาเซลเซียส) เปนเวลานานหลายวันเพื่อทําใหเกิด
การคารบอไนซมากที่สุด

เตาเผาถานแบบนอน

solvolysis reaction ปฏิกิริยาโซลโวไลซิส

ปฏิกริ ยิ าเคมีระหวางตัวทําละลาย (solvent) กับตัวถูกละลาย (solute) เชน นํา้ ตาลโมเลกุลเดีย่ ว ไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride,
triacylglycerol) เซลลูโลส (ดู cellulose) และชีวมวลลิกโนเซลลูโลส (ดู lignocellulosic biomass) ทําใหเกิดการสลายตัวหรือ
เปลีย่ นแปลงโครงสรางของตัวถูกละลาย เกิดขึน้ ไดในภาวะทีม่ ตี วั เรงปฏิกริ ยิ า (catalysts) ภาวะใตวกิ ฤต (subcritical conditions)
หรือภาวะเหนือวิกฤต (supercritical conditions) เรียกชื่อปฏิกิริยาตามชื่อของตัวทําละลาย เชน เมื่อใชนํ้าเปนตัว
ทําละลายเรียกวา ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) เมื่อใชแอลกอฮอลเปนตัวทําละลายเรียกวา ปฏิกิริยาแอลกอฮอไลซิส
(ดู alcoholysis) เปนตน

sorting การแยกจําพวก

การแยกจําพวก หรือจัดหมวดหมูข อ มูล หรือวัสดุตามเงือ่ นไขทีต่ อ งการ พบมาก
ในกระบวนการจัดการขยะขั้นตนหรือการคัดแยกขยะ กอนการนําขยะ
มาแปรรูปเปนพลังงานรูปแบบตางๆ ตอไป

ระบบคัดแยกขยะชุมชนเพื่อแปรรูปเปนพลังงาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-สระบุรี

ตัวอยางการคัดแยกขยะ

ตัวอยางการคัดแยกขยะ
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soybean ถั่วเหลือง

พืชเศรษฐกิจสําคัญของโลก ชื่อวิทยาศาสตร Glycine max (L.) Merrill ประเทศไทยสวนมากปลูกในภาคเหนือ และ
ภาคกลางตอนบน ฤดูปลูกมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูแลง อาจปลูกสลับกับขาว พันธุท ใี่ ชปลูก เชน พันธุแ มรมิ พันธุส นั ปาตอง
พันธุ สจ.1, สจ.2, สจ.4 และ สจ.5 พันธุท นี่ ยิ มปลูกกันมากในปจจุบนั นอกจากพันธุส โุ ขทัย 1 และเชียงใหม 60 แลว ยังมีพนั ธุ
สจ.4 และ สจ.5 เมล็ดถั่วเหลืองเปนแหลงอาหารที่สําคัญของมนุษยและสัตว มีคุณคาทางโภชนาการสูง นอกจากพันธุ
เหลานีแ้ ลว ยังมีพนั ธุท เี่ ผยแพรใหมๆ คือ พันธุน ครสวรรค 1 ถัว่ เหลืองเปนแหลงไขมันและโปรตีนทีด่ ี มีโปรตีนตัง้ แตรอ ยละ 35-40
นํ้ามันรอยละ 15-25 มีหลายขนาดและหลากหลายสี อาจเปนสีดํา สีนํ้าตาล สีฟา สีเหลือง

ถั่วเหลืองและการเก็บเกี่ยว

starch แปง

สารประกอบคารโบไฮเดรต (ดู carbohydrate) ซึ่งประกอบดวยโมเลกุลขนาดใหญ 2 ชนิด คือ แอมิโลส (ดู amylose) และ
แอมิโลเพกทิน (ดู amylopectin) รอยละ 20-25 และรอยละ 75-80 โดยนํ้าหนัก ตามลําดับ ลักษณะเปนผงสีขาว ไมละลาย
ในนํ้าเย็น ไมมีรส ไมมีกลิ่น สารเคมีสะสมพลังงานในพืชทุกชนิด และเปนคารโบไฮเดรตพื้นฐานที่มนุษยใชบริโภค พบแปงใน
พืชไรหลายชนิด เชน มันสําปะหลัง มันฝรั่ง และขาว เปนตน ไอโอดีนเมื่อทําปฏิกิริยากับแอมิโลสและแอมิโลเพกทิน สามารถ
เกิดสารประกอบเชิงซอนสีนํ้าเงินและสีมวงแดง ตามลําดับ มนุษยสามารถยอยแปงใหเปนกลูโคส และเปลี่ยนเปนพลังงาน
นอกจากใชบริโภคแลวยังใชในอุตสาหกรรมอื่น เชน กระดาษ ไมอัด และเสื้อผา รวมถึงใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
(ดู ethanol, ethyl alcohol) จากการหมัก เปนตน

รูปแปงสาลีทําปฏิกิริยากับไอโอดีนสองผาน
กลองจุลทรรศนแบบใชแสง
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ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด แสดง
การสะสมของแปงในเซลลพืช คือ แครอต (ซาย) และมันฝรั่ง (ขวา)

steam explosion การระเบิดดวยไอนํ้า

การปรับสภาพเบื้องตนของชีวมวลลิกโนเซลลูโลส (ดู lignocellulosic biomass) ดวยนํ้ารอนอัดความดัน และลดความดัน
ของระบบลงอยางรวดเร็วทําใหโครงสรางของชีวมวลแตกออกเนือ่ งจากการขยายตัวของนํา้ ภายในเซลล สงผลใหประสิทธิภาพ
ของการเปลี่ยนเปนนํ้าตาล (ดู saccharification) เพิ่มขึ้น เหมาะกับชีวมวลลิกโนเซลลูโลสทั้งที่เปนไมเนื้อออนและ
ไมเนือ้ แข็ง เพือ่ ชวยลดพลังงานทีใ่ ชในการลดขนาดชีวมวล อยางไรก็ตามการระเบิดดวยไอนํา้ มีการสูญเสียความรอน เนือ่ งจาก
การเปลี่ยนสถานะของนํ้าจึงไมเหมาะกับชีวมวลที่ใชพลังงานปริมาณนอยในการลดขนาด
ฟางขาวบารเลย ตนคาโนลา ฟางขาวโอต ฟางขาวสาลี

ชีวมวลดิบ
ชีวมวลที่ผาน
การระเบิดดวยไอน้ำ
ชีวมวลลิกโนเซลลูโลสที่ผานการระเบิดดวยไอนํ้า

steam gasification การแกซิฟายดวยไอนํ้า

การแกซิฟาย (ดู gasification) ในบรรยากาศที่มีไอนํ้า (steam) เขมขนสงเสริมปฏิกิริยาระหวางไอนํ้าและคารบอน หรือ
ปฏิกิริยาแกส-นํ้า (ดู water-gas reaction) และปฏิกิริยาวอเตอรแกสชิฟต (ดู water-gas shift reaction) เพิ่มความเขมขน
ของไฮโดรเจนในแกสผลิตภัณฑ
แกสที่ไดจาก
แกสผลิตภัณฑ การเผาไหม
ลูปซีล
เครื่องแกซิฟาย
เครื่องปฏิกรณสำหรับการเผาไหม
ชีวมวล

เชื้อเพลิงเพิ่มเติม
รางเชื่อมตอ
ไอน้ำ
อากาศ
การแกซิฟายดวยไอนํ้าในเครื่องปฏิกรณแบบเบดคู
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steam reforming การรีฟอรมดวยไอนํ้า

กระบวนการผลิตไฮโดรเจนทีม่ กี ารศึกษาวิจยั และนํามาผลิตในทางการคาแลว หลักการ คือ การปอนไอนํา้ เขาสูเ ครือ่ งปฏิกรณ
เพื่อทําปฏิกิริยากับสารไฮโดรคารบอนที่อยูในสถานะแกส เชน แกสธรรมชาติ แกสชีวภาพ (ดู biogas) และเอทานอล
(ดู ethanol, ethyl alcohol) เปนตน ไฮโดรเจนจะถูกดึงออกจากไอนํ้า (H 2O) (ดู water) และสารไฮโดรคารบอน
(hydrocarbon) สวนออกซิเจนทีเ่ หลือจากนํา้ และคารบอนทีเ่ หลือจากไฮโดรคารบอนจะรวมตัวกันเปนคารบอนมอนอกไซด (CO)

CH4 + H2O

CO + 3H2

ปฏิกิริยาการรีฟอรมมีเทนดวยไอน้ำ

steam turbine กังหันไอนํ้า

เครื่องตนกําลังในการผลิตไฟฟาในโรงไฟฟากังหันไอนํ้า หลักการทํางานคลายกังหันแกส (ดู gas turbine) แตใชไอนํ้ายิ่งยวด
(superheated steam) ความดันสูงแทน เพื่อหมุนกังหันไอนํ้าเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานกลแลวเปลี่ยนเปน
กระแสไฟฟาไดตอไป แบงตามหลักการทํางานได 2 แบบคือ
กังหันแบบแรงกระแทก (impulse turbine) ทํางานโดยใหไอนํ้าที่มีพลังงานสูงไหลผานหัวฉีดเพื่อเพิ่มความเร็ว และปะทะกับ
ใบกังหัน เกิดการหมุนของเพลา
กังหันแบบแรงปฏิกิริยา (reaction turbine) ทํางานโดยใหไอนํ้าไหลเขาทางดานในของกังหันแลวพนผานหัวฉีดออกในแนว
เสนรอบวงของกังหัน เกิดแรงปฏิกิริยาในทิศทางตรงกันขามหมุนของเพลากังหัน
กังหันแบบแรงกระแทก
ไฟฟา
กระบอกขดลวด

ไอน้ำขาเขา

กังหันแบบแรงปฏิกิริยา
ใบพัด

ใบพัดกังหัน
สนามแมเหล็ก
ไอน้ำขาออก

ไอน้ำ

การทํางานเบื้องตนของกังหันไอนํ้า

ความดันไอน้ำ

กังหันแบบแรงกระแทก และแบบแรงปฏิกิริยา
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sugarcane ออย

พืชลมลุก ใบเดี่ยวจําพวกหญา สูงประมาณ 2-5 เมตร ลําตนสีมวงแดง เสนผานศูนยกลาง 2-5 เซนติเมตร ใบยาวเรียว
มีขอปลองชัดเจน ไมแตกกิ่งกาน ชื่อวิทยาศาสตร Saccharum officinarum L. Poaceae มีถิ่นกําเนิดในพื้นที่แถบอบอุน
หรือรอนชื้น เชน แถบเอเชียใต หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมากเพื่อผลิตนํ้าตาล
(ซูโครส) ไดชานออย (bagasse) เปนของเหลือทิ้งจากกระบวนการ นํามาผลิตกระดาษ ทําปุย หรือวัสดุคลุมดิน ปจจุบัน
เปนเชือ้ เพลิงสําหรับหมอไอนํา้ หรือเตาเผาในโรงงานเกือบทัง้ หมด นอกจากนี้ ยังนํากากนํา้ ตาล (molasses) ซึง่ เปนของเหลือ
จากการตกผลึกนํ้าตาลมาหมักเพื่อผลิตเอทานอล (ดู ethanol, ethyl alcohol) ได สวนยอดและใบออยเปนของเหลือทิ้ง
ทีเ่ กิดบนพืน้ ทีเ่ พาะปลูก เมือ่ มีการเก็บเกีย่ วสวนใหญจะถูกเผาทิง้ เพือ่ เตรียมพืน้ ทีส่ าํ หรับเพาะปลูกในรอบตอไป กอมลพิษ เถา
(ดู ash) และควันที่เปนอันตราย ถามีการจัดเก็บที่เปนระบบจะมีศักยภาพในการผลิตพลังงานสูง

วัฏจักรการใชประโยชนของออย

ไรออย

ชานออย

ยอดและใบออย
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S

sulfate-reducing bacteria แบคทีเรียชนิดรีดิวซซัลเฟต

กลุมแบคทีเรียซึ่งยอยกํามะถันอนินทรีย (inorganic sulfur) เชน ซัลเฟต (sulfate, SO42-) ซัลไฟท (sulfite, SO32-) และ
ไทโอซัลเฟต (thiosulfate, S2O32-) ที่ละลายในนํ้าใหเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (ดู hydrogen sulfide) ประกอบดวยสกุล
(genus) Desulfobacterales, Desulfovibrionales และ Syntrophobacterales เปนแบคทีเรียที่ขัดขวางการทํางานของ
แบคทีเรียสรางมีเทน (ดู methane-forming bacteria) ในการยอยเพื่อผลิตแกสชีวภาพ

sulfur oxides แกสกลุมซัลเฟอรออกไซด

สารประกอบระหวางกํามะถันและออกซิเจน มี 2 ชนิด คือ ซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide, SO 2) และซัลเฟอร
ไตรออกไซด (sulfur trioxide, SO 3) ซั ล เฟอร ไ ดออกไซด เ กิ ด จากการเผาไหม เ ชื้ อ เพลิ ง หรื อ ถลุ ง แร ที่ มี กํ า มะถั น
เปนสวนประกอบ เชน ถานหิน (coal) แรเหล็กซัลไฟด (iron sulfide) แรสังกะสีซัลไฟด (zinc sulfide) และ
ทองแดงซัลไฟด (copper sulfide) ซัลเฟอรไตรออกไซดเกิดจากปฏิกริ ยิ าของซัลเฟอรไดออกไซด และออกซิเจนในอุปกรณ
หลังการเผาไหมที่มีอากาศเกินพอ เปนแกสมลพิษที่ทําใหเกิดฝนกรด (acid rain) ซัลเฟอรไดออกไซดใชเปนสารฆาเชื้อ
(disinfectant) สารทําความเย็น (refrigerant) ตัวรีดิวซ (reducing agent) สารฟอกสี (bleach agent) และสารกันเสีย
(food preservative) ซัลเฟอรไตรออกไซดใชเปนสารตั้งตนในการผลิตกรดกํามะถัน (sulfuric acid, H2SO4)

sunflower ทานตะวัน

พืชลมลุก ชื่อวิทยาศาสตร Helianthus annuus L. อยูในวงศ Asteraceae เติบโตในเขตอบอุน ทนแลงไดดี เมื่อเทียบกับ
พืชไรชนิดอื่น ลําตนมีความสูง 1-3 เมตร ฐานรองกลุมดอกขนาดใหญ 12-25 เซนติเมตร ประกอบดวยดอกยอย
700-3,000 ดอก กลีบดอกรอบฐานมีสีเหลืองสด เมื่อเมล็ดสุกสวนของกลีบดอกจะรวง เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)
หอหุมดวยเปลือกแข็ง สีดํา คุณคาทางโภชนาการสูง เนื้อในสีขาวสกัดเปนนํ้ามัน ประกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตัว
(ดู unsaturated fatty acid) มากกวารอยละ 85 และสารตานอนุมูลอิสระ (anti-oxidants) กากที่เหลือจากการสกัดนํ้ามัน
มีโปรตีนรอยละ 40-50 ใชเปนสวนผสมของอาหารสัตว เปนพืชนํ้ามัน (oil crop) ที่สําคัญทางเศรษฐกิจรองจากถั่วเหลือง
และปาลมนํ้ามัน นํ้ามันดอกทานตะวันเปนวัตถุดิบหนึ่งในการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel)

ตนทานตะวัน
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เมล็ดทานตะวัน

supercritical fluid ของไหลภาวะเหนือวิกฤต

ของไหลที่อุณหภูมิและความดันสูงกวาจุดวิกฤต (ดู critical point) มีสมบัติทางกายภาพอยูระหวางแกสและของเหลว
เปนตัวทําละลายทีม่ คี วามสามารถในการละลายและความจําเพาะเจาะจง (selectivity) กับตัวถูกละลายสูง สามารถปรับแตง
สมบัติของตัวทําละลายไดโดยเปลี่ยนอุณหภูมิและความดันที่ใชสกัด แทนการเปลี่ยนชนิดของตัวทําละลาย ใชเปนสารตั้งตน
ในปฏิกิริยาแอลกอฮอไลซิส (ดู alcoholysis) เพื่อผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) จากนํ้ามันพืชหรือไขมันสัตว

ของไหลสภาวะปกติ
ของไหลสภาวะปกติ
ของไหลสภาวะปกติ
ของไหลภาวะใต
ของไหลภาวะใต
วิกฤต ของไหลภาวะใต
วิกวฤต
ของไหลภาวะเหนื
วิกฤต ของไหลภาวะเหนื
อของไหลภาวะเหนื
วิกฤตของไหลภาวะเหนื
อวิกฤต อวิอกวิฤตกฤต
ของไหลสภาวะปกติ
ของไหลภาวะใต
ิกฤต
(subcritical(subcritical
fluid) (subcritical
fluid) (subcritical
fluid) (subcritical
fluid) (subcritical
fluid) fluid)
(subcritical fluid)
(subcritical fluid)
การเปลี่ยนแปลงสถานะของเมทานอลจากภาวะปกติเปนภาวะเหนือวิกฤต

ของแข็ง

ความดัน

ความดัน
วิกฤต

ความดัน
รวมสาม

ของเหลว

การหลอมเหลว
การเยือกแข็ง

ของไหลภาวะ
เหนือวิกฤต

จุดวิกฤต

การระเหย
การควบแนน

จุดรวมสาม

แกส

การระเหิด
การกลายเปนของแข็ง
อุณหภูมิรวมสาม

อุณหภูมิ

อุณหภูมิวิกฤต

วัฏภาคของสสารโดยทั่วไป
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supercritical water gasification (SCWG) การแกซิฟายดวยนํ้าภาวะเหนือวิกฤต

กระบวนการแกซิฟายชีวมวลดวยนํ้าภาวะเหนือวิกฤต ที่ภาวะนี้ นํ้ามีความดันสูงกวา 22.1 เมกะปาสกาล มีอุณหภูมิสูงกวา
374 องศาเซลเซียส และมีความสามารถในการทําปฏิกิริยาสูง ทําใหชีวมวลไฮโดรไลสและไพโรไลสไปพรอมกัน ขอดี คือ
สามารถใชชวี มวลทีม่ คี วามชืน้ สูงได ปฏิกริ ยิ าวอเตอรแกสชิฟต (water-gas shift reaction) ทีเ่ กิดขึน้ ทําใหปริมาณไฮโดรเจน
ในแกสเชื้อเพลิงสูงขึ้น สงผลทําใหแกสเชื้อเพลิงที่ไดมีคาความรอนสูงขึ้นดวย คือ ประมาณ 12-18 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร
หรือประมาณ 3 เทาของคาความรอนของแกสเชื้อเพลิงที่ผลิตจากกระบวนการแกซิฟายอื่น
3-30 I/hr
650oC
350 bar
5-30 wt%

reactor

Capacity:
Max. Temperature:
Max. Pressure:
Organic content:
BIOMASS/WATER

HP - product gas

cooler
Water

LP gas
HP-C/L Separator

Feed Pump

HP-C/L Separator

Heat Exchanger

Water

กระบวนการแกซิฟายดวยนํ้าภาวะเหนือวิกฤต

switchgrass หญาสวิตชแกรส

หญาพื้นเมืองของสหรัฐอเมริกา มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา
Panicum virgatum ปลูกมากแถบทวีปอเมริกาเหนือ ขยาย
พันธุโดยการหวานเมล็ดเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไดนานกวา 10 ป เจริญเติบโตเร็ว ตองการนํ้านอย
เติบโตไดแมเปนดินทราย ตานทานตอโรคและแมลงสูง
คาใชจายในการเพาะปลูกตํ่า ตองการปุยบางโดยเฉพาะ
ธาตุไนโตรเจน ดินหลังการเพาะปลูกไมถูกทําลาย ลําตนสูง
ใหผลผลิตจํากัดในชวง 3 ปแรกของการเพาะปลูก สูงสุด
ประมาณ 5-10 ตันตอเฮกตาร (hectare, ha พื้นที่
1 เฮกตารเทากับ 1 หมืน่ ตารางเมตร) ขึน้ อยูก บั ปริมาณนํา้ ฝน
ในพื้นที่ มีการศึกษาพบวามีศักยภาพเปนวัตถุดิบผลิต
เอทานอล (ดู ethanol, ethyl alcohol) เพราะมีองคประกอบของ
เซลลูโลส (ดู cellulose) สูง สําหรับประเทศไทยยังไมมกี ารนํา
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หญาชนิดนี้มาปลูกเพื่อเปนพลังงานหรือผลิตเอทานอล
เนือ่ งจากยังไมมเี ทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรมรองรับ และ
ผลผลิตตอพืน้ ทีต่ าํ่ กวาหญาสายพันธุอ นื่ ทีป่ ลูกไดในประเทศ
เชน หญาเนเปยร (ดู napier grass)

หญาสวิตชแกรส

tar ทาร, นํ้ามันดิน

ของเหลวขน สีเขมจนดํา ไดจากการสลายตัวทางความรอนของเชือ้ เพลิงแข็ง เชน
ถานหิน หินนํ้ามัน (oil shale) ชีวมวล (ดู biomass) ประกอบดวยไฮโดรคารบอน
หลายชนิด เปนสารปนเปอนในแกสสังเคราะห (ดู syngas) ในการแกซิฟาย
(ดู gasification) กอปญหาในระบบการนําสงแกส การเผาไหมในเครื่องยนต
สําหรับผลิตกระแสไฟฟา แกสเชือ้ เพลิงสําหรับผลิตกระแสไฟฟาตองมีปริมาณทาร
ไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร วิธอี ยางงายทีใ่ ชทวั่ ไปในการกําจัดทาร คือ
ระบบบําบัดแกสแบบเปยก (wet scrubber) แตหากมีปริมาณมากจะเกิดปญหา
นํ้าเสียตามมา ปจจุบันเทคโนโลยีการกําจัดทารไดรับความสนใจอยางมาก และ
มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง นอกจากการบําบัดแกสขั้นปลายแลว ยังมีการศึกษา
การลดทารระหวางการแกซิฟาย เชน การแตกตัวดวยความรอน (thermal
cracking) การใชตัวเรงปฏิกิริยาตางๆ เปนตน

ทาร

thermochemical conversion การเปลี่ยนทางอุณหเคมี

กระบวนการแปรรูปเชือ้ เพลิงของแข็ง รวมถึงชีวมวล (ดู biomass) ผานปฏิกริ ยิ าเคมีตา งๆ เปนพลังงานหรือเชือ้ เพลิงรูปแบบอืน่
ที่สะอาด ใชงานไดสะดวก มีประสิทธิภาพขึ้น เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือมีมูลคาสูงขึ้น กระบวนการหลัก 4 กระบวนการ
คือ การเผาไหม (ดู combustion) การไพโรไลส (ดู pyrolysis) การแกซิฟาย (ดู gasification) และการทําใหเปนของเหลว
(liquefaction) การเผาไหมเปนกระบวนการแรกทีม่ นุษยนาํ ไมหรือฟนมาใชผลิตความรอนและแสงสวาง แตพบปญหาเรือ่ งควัน
การเผาเปนถานไมเพือ่ กําจัดสารระเหย คือ การคารบอไนซ (ดู carbonization) หรือการไพโรไลสอยางชาๆ (ดู slow pyrolysis)
เปนวิธีการดั้งเดิมที่ใช จัดเปนภูมิปญญาทองถิ่น และในปจจุบันไดพัฒนาเตาเผาขึ้นหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มผลไดของถานไม
และติดตั้งอุปกรณเพื่อดักควันและสารระเหย ใหกลั่นเปนนํ้าสมควันไม เพื่อใชประโยชนทางการเกษตรใหแพรหลายขึ้น

การเปลีย่ นแปลงเชิงเคมีความรอนของชีวมวล
การเผาไหม

การไพโรไลส

ถานชาร

ความรอน

ความรอน

ของเหลว

เชื้อเพลิงสำหรับ
การขนสง

ความรอน

การแกซิฟาย

การทำใหเปนของเหลว

แกสผลิตภัณฑ

ถานชาร

พลังขับเคลื่อน

ความรอน

ของเหลว

เชื้อเพลิงสำหรับ
การขนสง

การเปลี่ยนทางอุณหเคมี
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T

thermophilic digestion การยอยที่อุณหภูมิสูง

กระบวนการยอยสลายอินทรียด ว ยจุลนิ ทรียก ลุม เทอรโมฟลกิ ชนิดใชและไมใชอากาศ ทีท่ าํ งานไดดใี นชวงอุณหภูมคิ อ นขางสูง
ประมาณ 45-60 องศาเซลเซียส นิยมใชผลิตปุย หรือกําจัดขยะอินทรียร ะบบพลิกกลับกองและไมพลิกกอง การยอยสลายนํา้ เสีย
อุตสาหกรรม และยอยสลายหญาเนเปยรในระบบหมักรวมมูลสัตวแบบไมใชอากาศสําหรับการผลิตแกสชีวภาพ (ดู biogas)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดมีการวิจัย พัฒนาและสงเสริมการนําพืชพลังงาน
และมูลสัตวผานการหมักรวม เพื่อผลิตแกสชีวภาพเปนพลังงานทดแทน
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
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อุณหภูมิภายนอก

0

5

10

15

อุณหภูมิภายใน

20

จำนวนวัน

25

กองปุยและอุณหภูมิภายในมีอุณหภูมิสูงใน 2-5 วันแรก เหมาะกับการยอยสลายของจุลินทรียกลุมเทอรโมฟลิก
หลังจากนั้นเมื่ออุณหภูมิลดลงเปนการยอยสลายโดยจุลินทรียกลุมเมโซฟลิก
Ground
beetles

Pseudoscorpion

Centipedes
Rove beetles
(Staphylinid)
Predatory
mites

Ants
Soil flatworms
(Turbellaria)

Springtails
Mold mite/
Beetle mite

Featherwinged
beetles

Nematodes
Protozoa

Fly
larvae
(Diptera)

Rotifera

Actinomycetes

Round worms
(nematodes)

Molds/fungi
Bacteria

Millipedes
Earthworms

Organic
wastes

sow bug

White worms/
pot worms
(enchytraeids)

Snails

จุลินทรียชนิดตางๆ ที่ทํางานรวมกัน ในการยอยสลายวัตถุดิบใหเปนปุยหมัก
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30

35

torrefaction การทอรริฟาย

การสลายตัวดวยความรอนของชีวมวล (ดู biomass) ในภาวะอับอากาศ คลายการไพโรไลส (ดู pyrolysis) แตดําเนินการที่
อุณหภูมิตํ่ากวา ที่ประมาณ 200-320 องศาเซลเซียสเปนเวลานาน ไดผลิตภัณฑเปนเชื้อเพลิงแข็งสีนํ้าตาลเขมถึงดํา มีสมบัติ
ทางเชือ้ เพลิงดีขนึ้ ทัง้ ดานความหนาแนนและคาความรอน และยังสามารถนํามาอัดเปนเชือ้ เพลิงแทงคุณภาพสูงได มีการสูญเสีย
เชิงมวลในกระบวนการประมาณรอยละ 20 และเชิงความรอนประมาณรอยละ 10

ลักษณะการเปลี่ยนจากชีวมวล (ไม) เปนเชื้อเพลิงอัดแทงผานการทอรริฟาย

transesterification ทรานสเอสเทอริฟเคชัน

การเปลี่ยนเอสเทอรชนิดหนึ่งเปนเอสเทอรอีกชนิดหนึ่งโดยทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล บางครั้งเรียกวา inter-esterification
(อินเทอร-เอสเทอริฟเคชัน) เปนปฏิกิริยาผันกลับได (reversible reaction) เรงปฏิกิริยาดวยกรด เบส หรือเอนไซมไลเพส
ทรานสเอสเทอริฟเคชันของไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride, triacylglycerol) ที่เปนองคประกอบในนํ้ามันพืช หรือไขสัตวกับ
เมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol) เปนปฏิกิริยาสําคัญในการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ชนิดเมทิลเอสเทอร
ของกรดไขมัน (ดู fatty acid methyl esters) ตามมวลสารสัมพันธ ไตรกลีเซอไรด 1 โมเลกุลทําปฏิกิริยากับเมทานอล
3 โมเลกุล ไดเมทิลเอสเทอรของกรดไขมัน 3 โมเลกุลและกลีเซอรอล (ดู glycerol) 1 โมเลกุลเปนผลผลิต แตในทางปฏิบตั ติ อ ง
ใชปริมาณเมทานอลมากเกินพอ (อัตราสวนโดยโมลของเมทานอลตอไตรกลีเซอไรด > 3) เพือ่ ขับสมดุลของปฏิกริ ยิ าไปขางหนา
มากขึน้ การใชตวั เรงปฏิกริ ยิ าเอกพันธุช นิดเบส เชน โซเดียมไฮดรอกไซด (ดู alkaline catalyst, sodium hydroxide) โพแทสเซียม
ไฮดรอกไซดและโซเดียมเมทอกไซดเรงปฏิกิริยาไดเร็วกวาตัวเรงปฏิกิริยากรดและเอนไซม แตเหมาะสําหรับนํ้ามันพืช
หรือไขสัตวที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระ (ดู free fatty acid) และนํ้า (ดู water) ตํ่ากวารอยละ 1 โดยนํ้าหนักเทานั้น อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมของปฏิกิริยาอยูในชวง 60-65 องศาเซลเซียส ลักษณะของผลผลิตมีเมทิลเอสเทอรของกรดไขมันแยกตัวอยูชั้นบน
และกลีเซอรอลอยูชั้นลาง

CH2-OOC-R1
CH-OOC-R2 + 3R’OH
CH2-OOC-R3
กลีเซอไรด

แอลกอฮอล

ตัวเรงปฏิกริ ยิ า

R1-COO-R’
CH2-OH
R2-COO-R’ + CH-OH
R3-COO-R’
CH2-OH
เอสเทอร

กลีเซอรอล

ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของไตรกลีเซอไรด
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T-U

triglyceride, triacylglycerol ไตรกลีเซอไรด,
ไตรเอซิลกลีเซอรอล

เอสเทอรชนิด 1 โมเลกุลประกอบดวยหมูเอสเทอร (ester
group, -COOR) จํานวน 3 หมู ไดจากปฏิกริ ยิ าเอสเทอริฟเ คชัน
(ดู esterification) อยางสมบูรณของกรดอินทรีย 3 โมเลกุล
กับกลีเซอรอล (ดู glycerol) 1 โมเลกุล พบในธรรมชาติ
เป น องค ป ระกอบหลั ก ในนํ้ า มั น และไขมั น ที่ ไ ด จ ากพื ช
และสัตว มีกรดอินทรียประเภทกรดไขมันรอยละ 94-96
ไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride, triacylglycerol) ที่
ประกอบดวยกรดไขมันชนิดเดียวกันทัง้ สามตําแหนง เรียกวา
ไตรกลีเซอไรดชนิดเดียว (simple triglyceride) ถาตางชนิด
กัน เรียกวา ไตรกลีเซอไรดชนิดผสม (mixed triglyceride)
มีความหนืดสูง ไมละลายนํ้า สมบัติทางกายภาพและ
เคมี ข องไตรกลี เ ซอไรด ขึ้ น กั บ ชนิ ด ของกรดไขมั น ที่ เ ป น
องคประกอบในโมเลกุล
O
กลีเซอรอล O

O

ultra-rapid pyrolysis การไพโรไลสแบบเร็วยิ่งยวด

การไพโรไลส (ดู pyrolysis) ทีม่ อี ตั ราการใหความรอนสูงมาก
เนื่องจากมีของแข็งทําหนาที่เปนตัวกลางใหความรอน และ
คลุกเคลากับอนุภาคเชือ้ เพลิงแข็ง หรือชีวมวล (ดู biomass)
อยางมีประสิทธิภาพ การถายโอนความรอน และการเพิ่ม
อัตราการใหความรอนทําไดอยางรวดเร็ว ผลผลิตที่เกิดขึ้น
ในขั้นการไพโรไลสปฐมภูมิ (primary pyrolysis) ควบแนน
อยางรวดเร็ว ตามดวยการไพโรไลสในเครื่องปฏิกรณ
(pyrolyzer) ระบบแยกระหวางแกสและของแข็ง จะแยก
ของแข็งรอนที่ใชเปนตัวกลางออกจากแกสที่ไมสามารถ
ควบแนนได และไอระเหยที่ไดจากไพโรไลสขั้นปฐมภูมิ
นําของแข็งไปใหความรอนกอนใหแกสเฉื่อยพากลับไปปอน
เครือ่ งปฏิกรณใหมโดยตองควบคุมเวลาในเครือ่ งปฏิกรณใหสนั้
ทีส่ ดุ และแมนยํามากทีส่ ดุ หากตองการผลผลิตแกสอุณหภูมิ
ทีใ่ ชในการไพโรไลสอยูท ปี่ ระมาณ 1,000 องศาเซลเซียสและ
ประมาณ 650 องศาเซลเซียส สําหรับผลผลิตทีเ่ ปนของเหลว

กรดปาลมิติก

O

กรดลิโนเลอิก

O

กรดลิโนเลอิก

ไซโคลน
เตาไพโรไลส
ชีวมวล

O

แกสทิ้ง
ทรายและ
ถานชาร
ทรายรอน

โครงสรางเคมีของไตรกลีเซอไรด

อากาศ
เตาใหความรอน
แกสเวียนใชใหม

ultimate analysis การวิเคราะหแบบแยกธาตุ

การวิเคราะหสมบัตเิ ชือ้ เพลิงโดยละเอียด ทําใหทราบองคประกอบ
ของธาตุสาํ คัญตางๆ ในเชือ้ เพลิง เชน คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H)
ไนโตรเจน (N) ออกซิเจน(O) และกํามะถัน (S) ในการรายงาน
ผลการวิเคราะหตองแสดงรอยละความชื้น และเถาดวย
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แกสขาออก
หอหลอเย็น
เครื่องดักฝุน
แบบไฟฟาสถิต

เตาเผาไหม
น้ำมันชีวภาพ
เถา
แกสเวียนใชใหม

ชุดอุปกรณที่ใชในการไพโรไลสแบบเร็วยิ่งยวด

unsaturated fatty acid กรดไขมันไมอิ่มตัว

กรดอินทรียท มี่ คี ารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เปนธาตุองคประกอบ โครงสรางทัว่ ไปประกอบดวยสายไฮโดรคารบอนโซตรงทีม่ ี
พันธะระหวางอะตอมคารบอนเปนพันธะคู (double bond) อยางนอย 1 ตําแหนง และหมูค ารบอกซิล (carboxyl group, -COOH)
จํานวน 1 หมู ในธรรมชาติพบกรดไขมันไมอิ่มตัวที่มีจํานวนอะตอมคารบอนระหวาง 16-24 อะตอม อยูในรูปไตรกลีเซอไรด
(ดู triglyceride, triacylglycerol) ในนํา้ มันพืช เชน นํา้ มันถัว่ เหลือง นํา้ มันเมล็ดดอกทานตะวัน นํา้ มันเมล็ดเรพ นํา้ มันรําขาว
เปนตน และในปลาทะเลนํ้าลึก เชน ปลาแซลมอน กรดไขมันไมอิ่มตัวมีจุดเดือด และจุดหลอมเหลวตํ่ากวากรดไขมันอิ่มตัว
(ดู saturated fatty acid) ที่จํานวนอะตอมคารบอนเทากัน พันธะคูทําใหกรดไขมันไมอิ่มตัวมีเสถียรภาพตอความรอนตํ่า
และออกซิไดสไดงาย เกิดการเปลี่ยนสี และกลิ่นเหม็นหืน (rancid)
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โครงสรางทางเคมีของกรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนงบางชนิด

C18:1

O O

C18:1กรดโอเลอิก HO
กรดโอเลอิก HO

โครงสรางทางเคมีของกรดโอเลอิก

up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) ระบบบําบัดแบบยูเอเอสบี

ถังบําบัดนํ้าเสียแบบไมใชอากาศ (ดู anaerobic digestion) ซึ่งเลี้ยงตะกอนแบคทีเรียโดยไมใชตัวกลาง (medium) นํ้าเสีย
ถูกปอนเขาทางดานลางของถัง แบคทีเรียเจริญเติบโตและจับตัวเปนเม็ดตะกอน (granule) รวมตัวเปนชัน้ ตะกอนอยูด า นลาง
ของถัง ดานบนของถังมีแผนกระทบ (baffle) และหมวกรวมแกส (gas cap) ทําหนาที่ปองกันตะกอนแบคทีเรียขนาดเล็ก
ลอยออกนอกถังและสะสมแกสชีวภาพ (ดู biogas) ตามลําดับ นํา้ เสียทีบ่ าํ บัดแลวจะไหลออกทางนํา้ ลน (weir) ทางดานบนของถัง
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used cooking oil นํ้ามันปรุงอาหารใชแลว

นํ้ามันพืช หรือไขสัตวที่ใชทอดอาหารที่อุณหภูมิสูงเปน
ระยะเวลานานหรือใชซํ้า เกิดการแปรสภาพผานปฏิกิริยา
เคมีเนื่องจากความรอน ความชื้นในอาหาร ออกซิเจนใน
อากาศ และเครื่องปรุงตางๆ ทําใหมีสีคลํ้า กลิ่นเหม็นหืน
ปริมาณกรดไขมันอิสระ (ดู free fatty acid) เพิ่มขึ้น
ความหนืดสูงขึ้น เกิดฟองและควันไดงายขณะทอด พบสาร
มีขวั้ (polar compound) จําพวกออกไซด และเพอรออกไซด
อนุมูลอิสระ และพอลิเมอรกอใหเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งตับ โรคหัวใจและหลอดเลือด

นํ้ามันปรุงอาหารใชแลว

volatile matter สารระเหย

ปริมาณสารที่เกิดจากการสลายตัวดวยความรอนของเชื้อเพลิงและระเหยออกไป การทดสอบในหองปฏิบัติการตองกระทําที่
สภาวะการใหความรอนอุณหภูมสิ ดุ ทาย และใชภาชนะทีก่ าํ หนดไวในมาตรฐานการทดสอบ เชน มาตรฐาน ASTM D 1762-84
วิเคราะหปริมาณสารระเหยในถานไม นําถานไมมาเผาทีอ่ ณุ หภูมิ 950 องศาเซลเซียสในเตาเผาตามขัน้ ตอนทีร่ ะบุในมาตรฐาน
เปนตน แลวคํานวณหาปริมาณสารระเหยจากการสูญเสียนํ้าหนักของตัวอยาง

Parameter
Carbon
Hydrogen
Nitrogen
Sulfur
Oxygen
Ash
Moisture
Fixed carbon
Volatile matter
Ash
Moisture
Higher heating
value

Units
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
MJ/kg
Btu/lb

Powder River Eastern
Basin
bituminous Wheat shorts Wood pellets
Untimate analysis (as-fired)
51.18
72.57
41.82
50.50
3.49
4.98
5.46
6.00
0.66
1.22
2.59
0.15
0.23
0.85
0.21
0.01
12.70
5.70
32.88
40.50
4.51
8.59
4.24
0.33
27.20
6.00
12.80
5.52
Proximate analysis (as-fired)
37.50
53.00
17.88
12.50
30.80
32.41
65.08
81.65
4.50
8.59
4.24
0.33
27.20
6.00
12.80
5.52
20.25
30.20
16.70
19.30
8,800
12,400
7,200
8,297

การเปรียบเทียบสมบัติโดยการวิเคราะหแบบประมาณและแยกธาตุของชีวมวลเทียบกับถานหิน
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waste tire ขยะยาง, ยางรถยนตใชแลว

ยางรถยนต รถบรรทุก และยานยนตอื่นที่หมดสภาพการใชงาน ยางลอ 1 เสน ประกอบดวยยางรอยละ 85 เหล็กเสน
รอยละ 12 และไฟเบอรรอยละ 3 องคประกอบทางเคมี ไดแก ไฮโดรคารบอน (hydrocarbons) รอยละ 51 ผงคารบอนแบล็ค
(carbon black) รอยละ 26 นํ้ามันรอยละ 13 ออกไซดของสังกะสี (zinc oxide) รอยละ 2 กํามะถัน (sulphur) รอยละ 1
และสารประกอบทางเคมีอื่นๆ ในแงการเปนเชื้อเพลิงทดแทน องคประกอบหลักของยางรถยนตใชแลว คือ ยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห ซึง่ ก็คอื สารประกอบไฮโดรคารบอนสายโซยาว สามารถใชหลักการสลายตัวดวยความรอนหรือการไพโรไลส
(ดู pyrolysis) ทําใหโครงสรางทางเคมีของยางรถยนตแตกเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนสายโซสนั้ ในรูปของนํา้ มัน แกสเชือ้ เพลิง
และถานชาร แตผลิตภัณฑนํ้ามันที่ไดมีกํามะถันเปนองคประกอบตองผานกระบวนการลดกํามะถันกอนนําไปใชงานจริง
ในแตละปมีขยะยางรถยนตมากกวา 10 ลานตันทั่วโลก ขยะยางรถยนตเหลานี้ไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ
ยากที่จะจัดเก็บและกําจัด และเนื่องจากลุกติดไฟไดอยางรวดเร็วจึงทําใหเกิดแกสมลพิษ มีความพยายามนํายางใชแลว
มาใชประโยชนโดยตรง เชน การนําโครงยางลอที่ผานการใชงานแลวแตยังคงมีสภาพดีไปหลอดอกเพื่อนํากลับมาใชใหม
หรือการนํายางลอเกามาแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดแก ถังขยะยาง กระถาง รองเทาแตะ หรือดัดแปลงเปนอุปกรณ
ที่ใชในการเกษตรและประมง เปนตน แตลดปริมาณสะสมของยางรถยนตใชแลวไดไมมากนัก

ยางรถยนตใชแลว

นํ้ามันที่ผลิตจากยางรถยนตใชแลว
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wastewater from agro-industries นํ้าเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร

นํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเกษตร สวนใหญเปนนํ้าที่มีของเสียอินทรียที่เกิดในขั้นตอนตางๆ
ของกระบวนการผลิต มีสมบัติแตกตางกันตามประเภทของอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารผักและผลไม
เยือ่ และกระดาษ นํา้ มันปาลม แอลกอฮอล นํา้ ตาล เปนตน มีลกั ษณะทางกายภาพ คือ ขุน สีคลํา้ หรือดํา กลิน่ เหม็น ลักษณะทาง
ชีวภาพ คือ มีจุลินทรียจํานวนมาก และลักษณะทางเคมี คือ มีความเปนกรด-เบส (pH) ตํ่ากวา 7 คา BOD มากกวา 600
มิลลิกรัมตอลิตร คา COD มากกวา 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร หากปลอยนํ้าเสียนี้ลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติโดยตรง โดยไมบําบัด
กอนจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูง

นํ้าเสีย

water-gas reaction ปฏิกิริยาแกส-นํ้า

ปฏิกิริยาระหวางคารบอนและไอนํ้า ไดผลิตภัณฑเปนแกสสังเคราะห คือ ไฮโดรเจนและคารบอนมอนอกไซด เปนปฏิกิริยา
ดูดความรอน

C + H2O

CO + H2

H = +131 MJ/mol

water-gas shift reaction ปฏิกิริยาวอเตอรแกสชิฟต

ปฏิกิริยาระหวางคารบอนมอนอกไซด กับไอนํ้า ไดคารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) และไฮโดรเจน ปฏิกิริยา
คายความรอน และยอนกลับได อาจใชตัวเรงปฏิกิริยารวมดวย นํามาใชสําหรับการเพิ่มความเขมขนของไฮโดรเจนในแกส
สังเคราะห (ดู syngas, synthesis gas) จากการรีฟอรม (reforming) หรือการแกซิฟาย (ดู gasification) เพื่อนําไปผลิต
เปนเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสําหรับเซลลเชื้อเพลิง (ดู fuel cell)

CO + H2O
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CO2 + H2

H = -41 MJ/mol

water hyacinth ผักตบชวา

วัชพืชนํ้าประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว ลอยนํ้า ชื่อวิทยาศาสตร Eichhornia crassipes มีลําตนสั้น แตกใบเปนกอ ใบเปนใบเดี่ยว
รูปไขหรือเกือบกลม กานใบกลมอวบนํา้ ตรงกลางพองออก ภายในเปนชองอากาศคลายฟองนํา้ ชวยใหลอยนํา้ ได ดอกเกิดเปนชอ
ที่ปลายยอดมีดอกยอย 3-25 ดอก สีมวงออน มีกลีบดอก 6 กลีบ ขยายพันธุโดยการแตกหนอ มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาใต
ถูกนําเขามาปลูกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2444 ภายหลังเกิดนํ้าทวมจึงหลุดลอยออกไปสูลําคลองภายนอก และสรางปญหา
ในระยะตอมา โดยสงผลตอระบบชลประทานและการระบายนํ้า เพราะสามารถขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว สามารถขยายตัว
ครอบคลุมผิวนํ้าไดในอัตรารอยละ 8 ตอวัน นอกจากการกําจัดทิ้งแลวมีการนํามาใชประโยชนอื่น เชน เปนอาหารสัตว
ทําปุยหมัก เปนวัสดุเพาะชําเห็ด และตนไม ทําเครื่องจักสาน เปนตน มีการศึกษาการแปรรูปเปนพลังงานรูปแบบตางๆ เชน
แกสชีวภาพ (ดู biogas) และถานอัดแทง เปนตน

ผักตบชวา

การเผาถานจากผักตบชวา

wattle กระถินณรงค

ไมยืนตนตระกูลถั่วในวงศ Fabaceae ชื่อวิทยาศาสตร Acacia auriculaeformis Cunn. มีถิ่นกําเนิดในประเทศปาปวนิวกินี
และตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย ลําตนสีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขม เปลือกแตกเปนรองยาว มีความสูง 10-30 เมตร
เรือนยอดแผกวาง ทรงพุม ใบ และกิ่งกานหนาแนน ตนออนมีใบประกอบแบบขนนกสองชั้น และเปลี่ยนรูปเปนแผนใบหนา
ผิวเรียบ ปลายแหลมทั้งสองดาน เรียวยาวโคงเปนรูปเคียว กวาง 1.2-2.5 เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร ดอกออกเปน
ชอคลายหางกระรอกตามงามใบและปลายกิ่ง ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ดอกยอยสีเหลือง กลิ่นหอม แตละชอมีดอกยอย
ประมาณ 70-100 ดอก ฝกแบนบิดมวนเปนวง 1-3 วง เมือ่ แกมสี นี าํ้ ตาล ภายในมีเมล็ดสีนาํ้ ตาลดําเปนมัน 5-12 เมล็ด เปนไม
โตเร็ว ทนตอความแหงแลงไดดี ปลูกเปนสวนปา เปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและเฟอรนิเจอร ใชทําฟน
ใหคาความรอน 4,000-5,000 แคลอรีตอกรัม มีศักยภาพเปนพืชพลังงาน

ตนกระถินณรงค

ดอกกระถินณรงค

ฝกกระถินณรงค
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wheat ขาวสาลี

ธัญพืชเมืองหนาว นําไปแปรรูปเปนอาหารอยางแพรหลายทัว่ โลก อยูใ นตระกูลเดียวกับหญา ชือ่ วิทยาศาสตร Triticum aestivum L.
มีถิ่นกําเนิดในตะวันออกกลางเมื่อราว 7,500 ปกอนคริสตศักราช เปนพืชลมลุก ปรับตัวไดดีสามารถเจริญเติบโตได
บริเวณพื้นที่เหนือเสนศูนยสูตร หรือเขตอบอุน อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตอยูระหวาง 10-25 องศาเซลเซียส
หยุดการเจริญเติบโตและตาย หากมีสภาพอากาศรอนที่อุณหภูมิสูงกวา 35 องศาเซลเซียส เมล็ดมีแปงเปนองคประกอบ
ประมาณรอยละ 70 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ มีผลผลิตมากเกินความตองการจะนํามาหมักเปนเอทานอล (ดู ethanol,
ethyl alcohol) ใชเปนเชือ้ เพลิงในเครือ่ งยนตได ประเทศไทยพบหลักฐานวา นําแปงขาวสาลีมาจากประเทศอินเดียตัง้ แตสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา แตเริ่มปลูกในป พ.ศ. 2477 นิยมปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับนํ้าทะเล
ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดป ปจจุบันปลูกมากที่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดนาน แตผลผลิต
ในประเทศมีนอย ไมมีศักยภาพในการแปรรูปเปนพลังงานทดแทน

ขาวสาลี

willow หลิว

ไมตน ขนาดเล็ก หรืออาจสูงถึง 10-20 เมตร แตกตางกันตามสายพันธุ อยูใ นสกุล Salix ลักษณะทัว่ ไปเปนตนโปรง รูปทรงไมแนนอน
เจริญเติบโตไดดีในภูมิอากาศหนาวเย็น สามารถปลูกเปนไมประดับ หรือนําใบและเปลือกไมมาสกัดเปนยาได จัดเปนพืช
พลังงานประเภทพืชทีม่ เี นือ้ ไมทดี่ ี เพราะอัตราการดูดซับคารบอนสูง และเติบโตเร็ว นําไปผลิตเปนถานไมเพือ่ เปนเชือ้ เพลิงและ
ผลิตกระแสไฟฟา เปนพืชพลังงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เพราะใหปริมาณ
การผลิตตอพืน้ ทีส่ งู มีรอบการปลูกจนสามารถเก็บเกีย่ วไดสนั้ กวา 5 ป ในประเทศไทยมีการปลูกบางในบางพืน้ ทีแ่ ถบภาคเหนือ
ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น ผลผลิตนอย ไมมีศักยภาพในการแปรรูปเปนพลังงานทดแทน

ตนหลิว
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ชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพ

คืนชีวิตใหโลก

เชื้อเพลิงสังเคราะหจากชีวมวลครอบคลุมผลิตภัณฑเหลวที่ไดจากการไพโรไลสชีวมวล ผลิตภัณฑเหลว
ที่ ไ ด จ ากปฏิ กิ ริ ย าขจั ด ออกซิ เ จนจากโมเลกุ ล นํ้ า มั น ชี ว ภาพและไบโอดี เ ซลที่ ผ ลิ ต จากปฏิ กิ ริ ย า
ทรานสเอสเทอริฟเคชัน รวมถึงเชื้อเพลิงผสมระหวางนํ้ามันที่กลั่นจากปโตรเลียมกับเอทานอล
ที่รูจักกัน ในชื่อ แกโซฮอล และที่อ ยูในรูป ของแกสเชื้อ เพลิง ไดแก แกสชีวภาพจากการหมั ก
หรือจากปฏิกิริยาของแกสสังเคราะหผานกระบวนการฟสเชอร-ทรอปซ และเชื้อเพลิงแข็ง เชน
ถานชีวภาพ ดวยความสนใจผูบริโภคอยูที่เชื้อเพลิงเหลวที่ทดแทนนํ้ามันที่กลั่นจากปโตรเลียม รวมไปถึง
การพัฒนาเครื่องยนตเพื่อรองรับเชื้อเพลิงชีวภาพไมวาจะเปน B5 B7 B100 หรือ E10 E20 E85
ตลอดจน ED95 เพื่อใชกับยานพาหนะทั้งรถยนตและเครื่องบิน อนาคตเราจะไดเห็นชื่อเชื้อเพลิง
เชน ไดเมทิลอีเทอรที่ผลิตจากแกสสังเคราะห สวนแกสเชื้อเพลิงที่อยูในรูปแกสชีวภาพอัดเพื่อใช
ทดแทนแกสธรรมชาติก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจอยางมาก

GEOTHERMAL
ENERGY

HYDRO
ELECTRICITY

พลังงานความรอน
ใตพิภพ

ไฟฟาพลังน้ำ

Mind Map

เชื้อเพลิงชีวภาพ
compressed biogas compressed
biomethane gas (CBG)
แกสชีวภาพอัด (ซีบีจี)
manure biogas
แกสชีวภาพจากมูลสัตว

biogas
แกสชีวภาพ กาซชีวภาพ ไบโอแกส

town gas
ทาวนแกส

gas fuels
เชื้อเพลิงแกส
producer gas
โปรดิวเซอรแกส

syngas, synthesis gas
แกสสังเคราะห
methane
มีเทน
chemical compound
สารประกอบเคมี
E100
อี100
E10
อี10
E20
อี20
E85
อี85

gasohol
แกโซฮอล, แกสโซฮอล
diesohol
ดีโซฮอล
denatured ethanol
เอทานอลแปลงสภาพ
cellulosic ethanol
เอทานอลจากเซลลูโลส
ED95
น้ำมันอีดี95
ethanol, ethyl alcohol
เอทานอล, เอทิลแอลกอฮอล
bio-oil, pyrolysis oil
น้ำมันชีวภาพ, ไพโรไลซิสออยล

ethanol 95.6%, hydrated ethanol,
hydrous ethanol
เอทานอลเขมขนรอยละ 95.6
ethanol 99.5%, fuel ethanol,
dehydrated ethanol, anhydrous ethanol
เอทานอลเขมขนรอยละ 99.5,
เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง, เอทานอลปราศจากน้ำ

liquid fuels
เชื้อเพลิงเหลว

hydroxymethylfurfural (HMF)
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล

chemical compound
สารประกอบทางเคมี

furan
ฟวแรน
furfural
เฟอรฟวรัล
ethyl tertiary butyl ether (ETBE)
เอทิลเทอเทียรีบิวทิลอีเทอร (อีทีบีอี)
bio-char, wood charcoal
ถานชีวภาพ ไบโอชาร

butanol, biobutanol
บิวทานอล, บิวทานอลชีวภาพ
dimethylether (DME)
ไดเมทิลอีเทอร
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azeotropic distillation,
extractive distillation
การกลั่นแบบคงจุดเดือด
biogas post treatment,
biogas upgrading
การบำบัดแกสชีวภาพ,
การเพิ่มคุณภาพแกสชีวภาพ
catalytic deoxygenation
การขจัดออกซิเจนดวยตัวเรงปฏิกิริยา
ethanol dehydration
การแยกน้ำออกจากเอทานอล
hydrodeoxygenation (HDO)
ไฮโดรดีออกซีจิเนชัน,
การขจัดออกซิเจนโดยใชไฮโดรเจน

solid fuel
เชื้อเพลิงแข็ง

synthetic fuels
เชื้อเพลิงสังเคราะห
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processes
กระบวนการ

derived from sugar-based biomass
and lignocellulose
ไดจากชีวมวลประเภทน้ำตาล และลิกโนเซลลูโลส

B100
บี100
B5
บีี5

biodiesel
ไบโอดีเซล

alternative jet fuel
น้ำมันเครื่องบินทางเลือก
bio-hydrogenated diesel (BHD)
ดีเซลชีวภาพไฮโดรจิเนต (บีเอชดี)
hydroprocessed renewable jetfuel (HRJ)
น้ำมันเครื่องบินทดแทนที่ผานกระบวนการไฮโดรทรีต
fatty acid methyl ester (FAME)
เมทิลเอสเทอรของกรดไขมัน
fatty acid ethyl ester (FAEE)
เอทิลเอสเทอรของกรดไขมัน
diglycerides, diacylglycerols
ไดกลีเซอไรด, ไดเอซิลกลีเซอรอล
free fatty acid
กรดไขมันอิสระ
glycerol
กลีเซอรอล
monoglycerides, monoacylglycerols
มอนอกลีเซอไรด, มอนอเอซิลกลีเซอรอล
methanol, methyl alcohol
เมทานอล, เมทิลแอลกอฮอล

derived from
lipid-based biomass
ไดจากชีวมวลประเภทลิพิด
chemical compounds
สารประกอบทางเคมี

biogas engine
เครื่องยนตแกสชีวภาพ
external combustion engine
เครื่องยนตเผาไหมภายนอก
syngas engine
เครื่องยนตแกสสังเคราะห
gasoline engine, spark-ignition engine
เครื่องยนตแกโซลีน, เครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียน
engines
เครื่องยนต

internal combustion engine,
IC engines
เครื่องยนตเผาไหมภายใน, เครื่องยนตไอซี
flexible-fuel, ﬂ
flex-fuel vehicle (FFV)
พาหนะที่ใชเชื้อเพลิงหลากชนิด

2 cycle diesel engine
เครื่องยนตดีเซล 2 จังหวะ
4 cycle diesel engine
เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ

combustion chamber
หองเผาไหม
compressive ignition
การจุดระเบิดดวยการอัด

fuel properties
สมบัติทางเชื้อเพลิง

Biofuels
เชื้อเพลิง
ชีวภาพ

high-speed diesel oil,
automotive diesel oil
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
conventional fuel
เชื้อเพลิงดั้งเดิม

diesel fuel, petroleum diesel
น้ำมันดีเซล

low-speed diesel oil,
industrial diesel oil
น้ำมันดีเซลหมุนชา

acid value, acidity
คากรด, ความเปนกรด
aromatics content
ปริมาณสารแอโรแมติกส
benzene content
ปริมาณเบนซีน
carbon residue
กากคารบอน, การถาน
cetane number
ซีเทน, คาซีเทน
cloud point
จุดขุน
dew point, dew point temperature
จุดน้ำคาง
flash point
จุดวาบไฟ
heating value, calorific value
คาความรอน
lead content
ปริมาณตะกั่ว
kinematic viscosity
ความหนืดคิเนแมติก, ความหนืดเชิงจลศาสตร
methane content
ปริมาณมีเทน
octane number
เลขออกเทน, คาออกเทน
phosphorus content
ปริมาณฟอสฟอรัส
pour point
จุดไหลเท
solvent washed gum
ยางเหนียว
specific gravity
ความถวงจำเพาะ
sulfated ash
เถาซัลเฟต
sulphur content
ปริมาณกำมะถัน
total contaminant
สิ่งปนเปอนทั้งหมด
total glycerine
กลีเซอรีนทั้งหมด
vapor pressure at 37.8 oC
ความดันไอที่ 37.8 องศาเซลเซียส
volatility
สภาพระเหยได
Wobbe index
ดัชนีวอบเบ
water content
ปริมาณน้ำ
copper strip corrosion
การกัดกรอนแผนทองแดง
distillation profile
โพรไฟลการกลั่น
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
A

2 cycle diesel engine เครื่องยนตดีเซล 2 จังหวะ

เครือ่ งยนตดเี ซลแบบงาย มีการทํางาน 2 จังหวะประกอบดวย
1) จังหวะคายและดูด ลูกสูบเคลือ่ นทีล่ ง ไอเสียถูกขับออกจาก
กระบอกสูบผานชองไอเสีย จากนั้น ดูดอากาศเขากระบอก
สูบผานชองไอดี 2) จังหวะอัดและระเบิด ลูกสูบเคลื่อนที่
ขึ้นปดชองไอดีและชองไอเสียพรอมกับอัดอากาศ หัวฉีด
พนนํ้ามันเชื้อเพลิงเขาหองเผาไหม เกิดการจุดระเบิด ผลัก
ลูกสูบใหเคลื่อนที่ลงเพื่อเขาสูจังหวะคายและดูดอีกครั้ง
ครบ 2 จังหวะเพลาขอเหวี่ยงหมุน 1 รอบ เปนระบบ
ที่เหมาะกับเครื่องยนตดีเซลขนาดใหญ การทํางานและ
ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องยนตมีความซับซอนนอยกวา
เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ หองเผาไหมไมมีลิ้นไอดีและ
ลิ้นไอเสีย ประสิทธิภาพการเผาไหมตํ่ากวา

4 cycle diesel engine เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ

เครื่องยนตดีเซลที่มีการทํางาน 4 จังหวะ ประกอบดวย
1) จังหวะดูด (suction stroke) ลูกสูบเคลือ่ นทีล่ ง ลิน้ ไอดีเปด
ลิ้นไอเสียปด อากาศถูกดูดเขาในหองเผาไหม จากนั้น
ลิ้นไอดีปด 2) จังหวะอัด (compression stroke) ลูกสูบ
เคลือ่ นทีข่ นึ้ เกิดการอัดอากาศ ปริมาตรอากาศเหลือประมาณ
1 ใน 16 ของปริมาตรเดิม อุณหภูมสิ งู กวา 550 องศาเซลเซียส
3) จังหวะระเบิด (power stroke) หัวฉีดพนนํา้ มันเชือ้ เพลิง
เขาหองเผาไหม เกิดการจุดระเบิดผลักลูกสูบใหเคลือ่ นทีล่ ง
4) จั ง หวะคาย (exhaust stroke) ลู ก สู บ เคลื่ อ นที่ ขึ้ น
ลิ้นไอดีปด ลิ้นไอเสียเปด ไอเสียจากการเผาไหมถูกขับออก
ลูกสูบเคลื่อนที่ลงเพื่อเขาสูจังหวะดูดอีกครั้ง ครบ 4 จังหวะ
เพลาขอเหวี่ยงหมุน 2 รอบ
ลิ้นไอดี

ดูด
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หัวพนเชื้อเพลิง

อัด
ระเบิด
การทํางานของเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ
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ลิ้นไอเสีย

คาย

acid value, acidity คากรด, ความเปนกรด

ขอกําหนดคุณภาพของวัตถุดบิ นํา้ มันพืช หรือไขสัตวสาํ หรับ
ผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) และขอกําหนดสมบัติของ
นํ้ามันไบโอดีเซล คากรดบงบอกปริมาณกรดที่ปนเปอนใน
นํา้ มันในรูปของกรดไขมันอิสระ (ดู free fatty acid) หรือตัวเรง
ปฏิกริ ยิ ากรด ไดจากการไทเทรตกับสารละลายโพแทสเซียม
ไฮดรอกไซดตามวิธีทดสอบ ASTM D664 หรือ EN 14104
แสดงคาในหนวยมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซดตอ
กรัมของนํ้ามัน (mg KOH/g oil) จากสูตร

Acid Value =

(Veq - veq) N 56.1
Woil

เมื่อ Veq คือ ปริมาตรสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
ที่ใชไทเทรตนํ้ามันในตัวทําละลาย (มิลลิลิตร)
Veq คือ ปริมาตรสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
ที่ใชไทเทรตตัวทําละลาย (มิลลิลิตร)
N คือ ความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียม
ไฮดรอกไซด (โมลตอลิตร)
Woil คือ นํ้าหนักของนํ้ามันที่ใชทดสอบ (กรัม)
56.1 คือ นํา้ หนักโมเลกุลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
(กรัม/โมล)

alternative jet fuel นํ้ามันเครื่องบินทางเลือก

นํ้ามันเครื่องบินผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (ดู fossil fuel)
ป โ ตรเลี ย มชี ว มวล (ดู biomass) หรื อ นํ้ า มั น ชี ว ภาพ
(ดู bio-oil, pyrolysis oil) ที่ไมไดผลิตจากกระบวนการใน
โรงกลั่ น นํ้ า มั น ป โ ตรเลี ย ม แต เ ป น นํ้ า มั น ที่ ผ ลิ ต ได จ าก
ทรายนํ้ามันแคนาเดียน (Canadian oil sand) นํ้ามันหนัก
เวเนซูเอแลน วีเอชโอ (Venezuelan VHOs) หรือผลิตจาก
กระบวนการฟชเชอร-ทรอปช (ดู Fischer-Tropsch synthesis)
ซึ่งใชถานหิน หรือถานหินผสมชีวมวล หรือแกสธรรมชาติ
หรือจากการนํานํา้ มันชีวภาพมาผานกระบวนการไฮโดรทรีต

(ดู hydroprocessed renewable jet (HRJ) นํ้ามันเครื่องบินทางเลือกที่ผลิตจากทรายนํ้ามันและวีเอชโอมีสมบัติตรงตาม
ขอกําหนดของนํ้ามันเครื่องบินชนิด Jet A ขณะที่เชื้อเพลิงแอลกอฮอลไมเหมาะที่จะนํามาใชเปนนํ้ามันเครื่องบินเนื่องจาก
มีคาความรอนตํ่า ระเหยงาย และมีจุดวาบไฟสูง เชนเดียวกับไบโอดีเซล (ดู biodiesel) และไบโอเคโรซีน (biokerosene)
ซี่งมีอุณหภูมิเยือกแข็งสูง จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชเปนนํ้ามันเครื่องบินเชนกัน เพราะอาจเกิดความเสียหายระหวางการ
จัดเก็บหรือการใชงานได แตผสมกับนํ้ามันเครื่องบินชนิด Jet A กอนนําไปใชงานได
ประเทศไทยมีการสงเสริมการใชนํ้ามันเครื่องบินทางเลือก โดยบริษัท การบินไทยไดจัดเที่ยวบินพิเศษซึ่งใชนํ้ามันเครื่องบิน
ชีวภาพ (bio jet fuels) เที่ยวบินที่ TG8421 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เปนเที่ยวบินแรกในประเทศไทยที่ใชนํ้ามันเครื่องบิน
ชีวภาพของนํ้ามันเครื่องบินชีวภาพตอนํ้ามันเครื่องบินชนิด Jet A ที่ 1:1

TG8421 เที่ยวบินที่ใชนํ้ามันเครื่องบินทางเลือกเที่ยวบินแรกในเอเชีย

aromatics content ปริมาณสารแอโรแมติกส

รอยละโดยประมาณของสารแอโรแมติกส (aromatics) ในเชือ้ เพลิง มาตรฐานแกโซฮอล (ดู gasohol) ตามประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน พ.ศ. 2553 กําหนดใหแกโซฮอลมีปริมาณสารแอโรแมติกสทมี่ าจากนํา้ มันเบนซินพืน้ ฐานไดไมเกินรอยละ 35 โดยปริมาตร
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benzene content ปริมาณเบนซีน
เชื้อเพลิงชีวภาพ
A-B

azeotropic distillation, extractive distillation
การกลั่นแบบคงจุดเดือด

การกลัน่ ของผสมคงจุดเดือด (azeotropic mixture) ใชกลัน่
เอทานอล (ดู ethanol, ethyl alcohol) ที่ไดจากการกลั่น
ปกติความเขมขนประมาณรอยละ 95 ใหมคี วามเขมขนสูงถึง
รอยละ 99.5 โดยเติมสารเอ็นเทรนนิง (entraining agent)
ปริมาณเล็กนอยลงในของผสมระหวางเอทานอลกับนํ้าได
ของผสมคงจุ ด เดื อ ดใหม ที่ มี จุ ด เดื อ ดต า งจากของผสม
คงจุดเดือดเดิม และไมรวมเปนเนื้อเดียวกัน เชน การเติม
เบนซีน (benzene) ลงในของผสมระหวาเอทานอลกับนํ้า
ไดของผสมคงจุดเดือดระหวางเอทานอลกับเบนซีน ซึ่งมี
จุดเดือดตํา่ กวาของผสมคงจุดเดือดระหวางเอทานอลกับนํา้
เปนตน การกลั่นของผสมระหวางเอทานอลกับนํ้าซึ่งมี
เบนซีนผสมอยูในหอกลั่น (distillation tower) ไดของ
ผสมระหวางเอทานอลกับเบนซีนทางยอดหอกลั่น หลังจาก
ของผสมระหวางเอทานอลกับเบนซีนแยกชั้น ไดเอทานอล
เขมขนรอยละ 99.5 และนําเบนซีนกลับมาใชใหมได
เนื่องจากสารเอ็นเทรนนิงสวนใหญมีความเปนพิษ และอาจ
ปนเป  อ นในผลิ ต ภั ณ ฑ จึ ง มี ก ารพั ฒ นาการแยกโดย
ไมตองเติมสารเอ็นเทรนนิง อาทิ การดูดซับแบบสลับ
ความดัน (pressure swing adsorption) การแยกดวย
ความเย็นยวดยิ่ง (cryogenic separation) การแยกดวย
เยื่อเลือกผาน (membrane separation) เปนตน

รอยละโดยปริมาตรของเบนซีน (benzene) ในเชื้อเพลิง
เบนซีน เปนสารแอโรแมติกส (aromatics) ซึ่งมักเผาไหม
ไมสมบูรณและเปนสารกอมะเร็ง จึงถูกควบคุมใหมีปริมาณ
จํากัดในเชือ้ เพลิงตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2553
มาตรฐานแกโซฮอล (ดู gasohol) กําหนดใหแกโซฮอล
มีเบนซีนที่มาจากนํ้ามันเบนซินพื้นฐานไมเกินรอยละ 1
โดยปริมาตร

bio-char, wood charcoal ถานชีวภาพ, ไบโอชาร

ผลิตภัณฑของแข็งทีไ่ ดจากการไพโรไลส (ดู pyrolysis) ชีวมวล
(ดู biomass) มีคารบอนเปนองคประกอบหลัก ที่เหลือ
เปนไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน กํามะถัน และเถา ผลิตจาก
การไพโรไลสแบบชา (ดู slow pyrolysis) อัตราการใหความรอน
ตํ่ากวา 10 องศาเซลเซียสตอนาที และอุณ หภูมิที่ใช
ในการไพโรไลสตาํ่ กวา 500 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑสว นใหญ
เปนถานชีวภาพ และนํ้ามันดินหรือทาร (tar) ถานชีวภาพ
มีความเปนผลึกพรุน สามารถดูดซับนํ้ามัน ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และสารอาหารอื่นๆ ได และมีพื้นที่ผิวสูง
สามารถนําไปใชปรับปรุงคุณภาพของดินหรือผลิตสารเคมี
อื่นๆ ได เชน ถานกัมมันต แนฟทาลีน แอนทราซีน
และสารประกอบไซยาโนเจน แตสวนใหญนําไปใชเปน
เชื้อเพลิงไรควันในครัวเรือน และอุตสาหกรรรมขนาดเล็ก
เปนเชื้อเพลิงหมอไอนํ้า การเผาอิฐ การอบแหงผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร โรงผลิตหินปูนู และซีเมนต

B100 บี100

ไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ชนิดมอนอแอลคิลเอสเทอร
บริ สุ ทธิ์ ที่ผ ลิตจากกระบวนการทรานสเอสเทอริฟ เคชัน
(ดู transesterification) เมื่อผสมกับนํ้ามันดีเซลพื้นฐานใน
ปริมาณตางๆ เชน รอยละ 5 โดยปริมาตร เรียกวา นํ้ามัน
ไบโอดีเซล บี5 (ดู B5)

B5 บี5

ไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ชนิดมอนอแอลคิลเอสเทอรรอ ยละ 5
ผสมกับนํา้ มันดีเซลพืน้ ฐานรอยละ 95 โดยปริมาตร สามารถ
ใชกบั เครือ่ งยนตดเี ซลทัว่ ไปไดโดยไมตอ งปรับแตงเครือ่ งยนต
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ตัวอยางถานชีวภาพ

biodiesel ไบโอดีเซล

เชื้อเพลิงเหลวจากนํ้ามันพืชหรือไขสัตวซึ่งมีสมบัติทางเชื้อเพลิง
ใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซลจากปโตรเลียม แตมีปริมาณกํามะถันตํ่า
หรือไมมีสารประกอบกํามะถันเจือปนจึงเปนเชื้อเพลิงดีเซลที่
สะอาด ผลิตไดหลายวิธี เชน การทํานํ้ามันพืชหรือไขสัตวใหเปน
ไมโครอิมัลชัน (ดู micro-emulsion) การไพโรไลส (ดู pyrolysis)
การเติมไฮโดรเจน (ดู hydrogenation) ทรานสเอสเทอริฟเคชัน
(ดู transesterification) เปนตน ใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนต
ดีเซลโดยตรง หรือผสมกับนํา้ มันดีเซล (ดู diesel fuel, petroleum
diesel) จากปโตรเลียมในอัตราสวนตางๆ

ไบโอดีเซล

biofuel เชื้อเพลิงชีวภาพ

เชือ้ เพลิงทีผ่ ลิตไดจากชีวมวล (ดู biomass) เปนแหลงกําเนิด แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้ 1) เชือ้ เพลิงทีไ่ ดจากไม (forest biomass)
เชน กิ่งและกานของไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง มีลิกนิน (ดู lignin) อยูประมาณรอยละ 40 2) เชื้อเพลิงที่ไดจากการเกษตร
(agriculture biomass) ซึ่งสวนใหญเปนของเหลือจากภาคการเกษตร เชน แกลบ ซังขาวโพด มีปริมาณลิกนินตํ่าประมาณ
รอยละ 0-20 3) เชือ้ เพลิงทีไ่ ดจากของเสียอุตสาหกรรม (industrial wastes) ไดแก ชานออยจากอุตสาหกรรมการผลิตนํา้ ตาล
กากสับปะรดจากโรงงานทําสับปะรดกระปอง มีความชืน้ สูงมาก และ 4) เชือ้ เพลิงทีไ่ ดจากของเสียจากชุมชน (domestic wastes)
ไดแก ขยะชุมชน
เทคโนโลยีการแปรรูปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ กระบวนการเปลี่ยนทางชีวเคมี (biochemical conversion process)
ไดแก การหมัก (ดู fermentation) และการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน (anaerobic digestion) และเทคโนโลยีการเปลีย่ นแปลง
ทางอุณหเคมี (thermal conversion technology) แบงออกเปน 4 หลักการ ดังนี้ 1) การไพโรไลส (ดู pyrolysis)
2) การแกซิฟาย (ดู gasification) 3) การทําใหเปนเชื้อเพลิงเหลว (liquefaction) 4) การเผาไหม (ดู combustion) แตละ
กระบวนการมีความแตกตางกันในดานภาวะที่ใช และวัตถุประสงค หรือผลิตภัณฑหลักที่ตองการ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีใชภาวะในการดําเนินงานรุนแรงนอยกวากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางอุณหเคมี แตไดผลิตภัณฑที่ไมแนนอน
ขึ้นอยูกับองคประกอบของชีวมวล ทําใหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางอุณหเคมีนาสนใจมากกวาทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ
และความหลากหลายของผลิตภัณฑที่ได

การเปลี่ยนชีวมวลเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
B

biogas แกสชีวภาพ, กาซชีวภาพ, ไบโอแกส

แกสทีม่ อี งคประกอบหลักเปนมีเทน (CH4) (ดู methane) ประมาณรอยละ 60 และคารบอนไดออกไซด (CO2) (ดู carbon dioxide)
ประมาณรอยละ 30 โดยปริมาตร มีความชืน้ ไนโตรเจน (N2) และไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) (ดู hydrogen sulfide) ปนอยูเ ล็กนอย
เปนผลผลิตจากการหมักของเสีย เชน มูลสัตว นํา้ เสียจากฟารมปศุสตั ว (ดู anaerobic digestion) ผาน 4 ขัน้ ตอน คือ ไฮโดรไลซิส
(hydrolysis) อะซิโดจีนซี สิ (acidogenesis) อะซิโตจีนซี สิ (acetogenesis) และเมทาโนจีนซี สิ (metanogenesis) เปนแกสเชือ้ เพลิง
ใหความรอน และผลิตกระแสไฟฟา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน (พพ.) ไดพฒั นาระบบผลิตแกสชีวภาพ (ดู biogas) แบบ พพ.1 สําหรับฟารม
สุกรขนาด 100 ตัว และ แบบ พพ.2 สําหรับฟารมสุกร ขนาด 500 ตัว ผลิตแกสชีวภาพได 13.5 และ 17.9 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ตามลําดับ
1
2
3
4

สารอินทรียโมเลกุลใหญ เชน
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
1

Hydrolysis
Fermentation
Acetogenesis
Methanogenesis

สารอินทรียที่ละลายในน้ำได
เชน กรดอะมิโน น้ำตาล กรดไขมัน
2
กรดอินทรียระเหยงาย
3

กรดแอซีติก

4

ไฮโดรเจน, คารบอนไดออกไซด

มีเทน, คารบอนไดออกไซด

4

ขั้นตอนการผลิตแกสชีวภาพดวยการหมักแบบไมใชอากาศ

บอหมักแกสชีวภาพแบบโดมคงที่
(fixed dome)
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บอหมักแกสชีวภาพแบบบอหมัก
แบบราง (plug flow)

Alternative Energy Encyclopedia

บอหมักแกสชีวภาพแบบถังกวน
สมบูรณ (CSTR)

บอหมักแกสชีวภาพแบบคลุมบอ
(cover lagoon)

biogas engine เครื่องยนตแกสชีวภาพ

เครื่องยนตที่ใชแกสชีวภาพ (ดู biogas) เปนเชื้อเพลิง หลักการทํางานใกลเคียงกับเครื่องยนตแกโซลีน (gasoline engine)
สามารถดัดแปลงเครื่องยนตทั่วไปมาเปนเครื่องยนตที่ใชแกสชีวภาพเปนเชื้อเพลิงได โดยอาจนําเครื่องยนตดีเซล (ดู 4 cycle
diesel engine และ 2 cycle diesel engine) ทีใ่ ชนาํ้ มันดีเซล มาใชรว มกับแกสชีวภาพ (gas-diesel engine หรือ dual fuel)
ใชการผสมแกสชีวภาพกับอากาศเปนไอดี กอนเขาหองเผาไหม ใชนาํ้ มันดีเซลในการจุดระเบิดเพียงประมาณรอยละ 10-20 ของ
อัตราปกติฉีดเขาหองเผาไหม จึงประหยัดนํ้ามันไดรอยละ 80-90 โดยไมตองดัดแปลงเครื่องยนต หรือนําเครื่องยนตแกโซลีน
มาดัดแปลงโดยเปลี่ยนอัตราสวนการอัด (compression ratio, ε) ใหได 10-12 ปรับปรุงคารบูเรเตอรเพื่อผสมอากาศกับ
แกสชีวภาพเปนไอดี เครือ่ งยนตเผาไหมภายใน (ดู internal combustion engine, IC engine ประกอบ) ทีใ่ ชแกสชีวภาพเปน
เชือ้ เพลิงตองการอัตราสวนผสมอากาศกับแกสชีวภาพ (AFR) 9-11 : 1 และอัตราสวนการอัด (ε) ทีเ่ หมาะสมจะอยูใ นชวง 10-12
เพื่อใหไดการเผาไหมที่สมบูรณ

ชุดผลิตพลังงานไฟฟาโดยเครื่องยนตแกสชีวภาพ

ผานขบวนการยอย

ขยะจากครัวเรือน

ไบโอแกส

ระบบทำความสะอาดแกส

อุปกรณ
เก็บแกส

ของแข็ง

ของเหลว

ถังหมัก

ระบบเพิ่ม
แรงดัน

ปมลม

ความรอนที่ผลิตได

สารปรับปรุงดิน
กระบวนการผลิตแกสชีวภาพจากขยะอินทรียครัวเรือน

biogas post treatment, biogas upgrading การบําบัดแกสชีวภาพ, การเพิ่มคุณภาพแกสชีวภาพ

การแยกความชื้น ไฮโดรเจนซัลไฟด (ดู hydrogen sulfide) และแกสปนเปอนอื่นๆ ออกจากแกสชีวภาพ (ดู biogas) ดวย
เทคนิคตางๆ เชน การดูดซับ (adsorption) การดูดซึม (absorption, scrubbing) และการควบแนน (condensation)
เพื่อเพิ่มความเขมขนของมีเทน (ดู methane) ในแกสชีวภาพ ทําใหคาความรอน (ดู heating value, calorific value)
ของแกสชีวภาพเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการกัดกรอนลดลง พลังงานที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพแกสชีวภาพควรมีคา
ตํ่ากวาคาความรอนของแกสชีวภาพที่เพิ่มขึ้นเพื่อความคุมคาดานพลังงาน
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
B-C

bio-hydrogenated diesel (BHD) ดีเซลชีวภาพไฮโดรจิเนต (บีเอชดี)

เชื้อเพลิงดีเซลที่ผลิตจากนํ้ามันพืชโดยใชกระบวนการบําบัดดวยไฮโดรเจน (hydrotreating process) คลายกับเทคโนโลยี
ที่ใชในโรงกลั่นนํ้ามัน โมเลกุลไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride, triacylglycerol) ในนํ้ามันพืชทําปฏิกิริยากับแกสไฮโดรเจน
โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาโลหะบนตัวรองรับที่อุณหภูมิ 350-400 องศาเซลเซียส ความดัน 2-5 เมกะปาสกาล ผลผลิตหลัก
คือ ไฮโดรคารบอนเหลวบริสุทธิ์รอยละ 83-86 สมบัติใกลเคียงนํ้ามันดีเซลจากปโตรเลียม แตเลขซีเทนสูงกวา จุดขุนตํ่า
ไมมสี ารพอลิแอโรแมติกสและกํามะถัน เนือ่ งจากถูกกําจัดขณะถูกบําบัดดวยไฮโดรเจนแลว ใชเปนเชือ้ เพลิงในเครือ่ งยนตดเี ซล
ไดโดยตรงหรือปรับปรุงโครงสรางใหมีจุดเดือดที่เหมาะสมเพื่อเปนเชื้อเพลิงเครื่องบินชีวภาพ (bio-jet fuel) ผลผลิตพลอยได
จากกระบวนการ ไดแก ไฮโดรคารบอนเบา เชน โพรเพนและแนฟทา รอยละ 2-5 นํ้าและคารบอนไดออกไซด (ดู carbon
dioxide) รอยละ 12-16 มีเสถียรภาพขณะเก็บรักษาสูงกวานํ้ามันดีเซลที่ไดจากเมทิลเอสเทอรของกรดไขมัน (ดู FAME)
น้ำมันพืชและไขสัตว

การบำบัดดวยไฮโดรเจน

ดีเซลชีวภาพไฮโดรจิเนต (บีเอชดี)
โพรเพน/แนฟทา/น้ำมันเครื่องบิน

ไฮโดรเจนและตัวเรงปฏิกิริยา

การผสม

น้ำมันดีเซลผสมบีเอชดี

น้ำ/คารบอนไดออกไซด

กระบวนการผลิตดีเซลชีวภาพไฮโดรจิเนต

bio-oil, pyrolysis oil นํ้ามันชีวภาพ, ไพโรไลซิสออยล

ผลิตภัณฑเหลวที่ไดจากการไพโรไลส (ดู pyrolysis) ชีวมวล
(ดู biomass) มีลักษณะเปนของเหลวสีดํา นํ้าตาลเขมหรือ
สีนํ้าตาลแดงเขม ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบและวิธีการให
ความรอน มีความหนืดสูง ไมละลายนํา้ มีสภาพเปนกรด และ
ไมเสถียร นํ้ามันชีวภาพเกิดจากการหลุดจากโซพอลิเมอร
(depolymerization) และการหลุดเปนสวน (fragmentation)
ของเซลลูโลส (ดู cellulose) เฮมิเซลลูโลส (ดู hemicellulose)
และลิกนิน (ดู lignin) ประกอบดวยนํา้ (ดู water) สูงถึงรอยละ
15-30 โดยนํ้าหนัก ทั้งจากความชื้นของชีวมวล การขจัดนํ้า
(dehydration) ระหวางการไพโรไลส และระหวางการจัดเก็บ
ทําใหนํ้ามันชีวภาพมีคาความรอนตํ่า และตํ่ากวาเชื้อเพลิง
ฟอสซิล (ดู fossil fuel) ถึงรอยละ 50 มีออกซิเจนเปนองคประกอบ
รอยละ 35-40 เปนสารประกอบทีม่ อี อกซิเจน (ดู oxygenated
compounds) มากกวา 300 ชนิด ไดแก กรด แอลกอฮอล
แอลดีไฮด เอสเทอร คีโทน ฟนอล เฟอรฟว รัล (ดู furfural) และ
ฟวแรน (ดู furan) ขึ้นกับชนิดของชีวมวล และภาวะที่ใชใน
การไพโรไลส มีความหนืดในชวงกวาง เชน จากไมเนื้อแข็ง
มีคาความหนืด 70-350 มิลลิปาสกาลวินาที จากแกลบมีคา
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ความหนืด 5-10 มิลลิปาสกาลวินาที มีคา ความเปนกรด-เบส
ระหวาง 2-3 เนื่องจากมีองคประกอบของกรดคารบอกซิลิก
เชน กรดแอซีติก กรดฟอรมิก จึงกัดกรอนเครื่องยนต และ
ระบบทอขนสง นําไปใชเปนเชือ้ เพลิงทดแทนสําหรับหมอไอนํา้
(boiler) และเตาเผา (furnace) ไดเฉพาะรถยนตที่ไดผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพแลว

นํ้ามันชีวภาพที่ไดจากไพโรไลซิสของไมเนื้อแข็ง

butanol, biobutanol บิวทานอล, บิวทานอลชีวภาพ

แอลกอฮอลที่มีโครงสรางโมเลกุลประกอบดวยคารบอน 4 อะตอม สูตรโมเลกุล C4H10O ซึ่งมีคารบอนมากกวาเอทานอล
(ดู ethanol, ethyl alcohol) 2 อะตอม ผลิตไดจากการสังเคราะห และการหมักแบบไมใชออกซิเจนโดยใชแบคทีเรียคลอสตริเดียม
(clostridium) ยอยคารโบไฮเดรตไดแอซีโตน บิวทานอล และเอทานอล เรียกกระบวนการนี้วากระบวนการหมักแบบเอบีอี
(acetone-butanol-ethanol (ABE) fermentation) มีตนทุนสูง ผลผลิตตํ่า และอัตราการเกิดปฏิกิริยาชา ซึ่งเปนขอจํากัด
เชิงพาณิชย การใชบิวทานอลชีวภาพไดรับความสนใจมากขึ้นเมื่อสามารถนําเชื้อเพลิงผสมที่มีบิวทานอลผสมอยูรอยละ 85
ในนํ้ามันเบนซินมาใช โดยไมตองปรับแตงเครื่องยนต และสามารถขนสงทางทอไดเชนเดียวกับนํ้ามันเบนซิน คาความรอน
สูงกวาเอทานอล และไมตองเก็บภายใตความดันสูง ผลิตไดจากชีวมวลหลายชนิด เชน ชานออย หัวบีต (sugar beet) และ
สารตั้งตนอื่นๆ ที่มีเซลลูโลส (ดู cellulose) เปนองคประกอบ

สมบัติ
สูตรโมเลกุล
จุดเดือด (องศาเซลเซียส)
ความหนาแนนพลังงาน
(เมกกะจูล/ลิตร)
อัตราสวนอากาศ/เชื้อเพลิง

นํ้ามันปโตรเลียม
ไฮโดรคารบอนที่มีอะตอมของ
คารบอนในชวง C4 - C12
32-210

เอทานอล

บิวทานอล

CH3CH2OH

CH3(CH2)3OH

78

118

32.5

21.2

29.2

14.6

3.0

11.2

91-99

129

96

คาออกเทน

สมบัติของบิวทานอล

carbon residue กากคารบอน, กากถาน

ของแข็งที่มีคารบอนเปนองคประกอบ (carbonaceous matter)
ทีต่ รวจวัดไดในนํา้ มันทีเ่ หลือจากการกลัน่ รอยละ 10 โดยนํา้ หนัก (on 10%
distillation residue, wt.%) ตามวิธที ดสอบ ASTM D4530 หรือ EN 14214
แสดงแนวโนมการเกิดเกาะสะสมของคารบอน (carbon deposits)
ที่ปลายหัวฉีดหรือลูกสูบ คราบเขมาในหองเผาไหม ทําใหเครื่องยนต
เผาไหมไมสมบูรณ และกําลังลดลง ตองเปลี่ยนถายนํ้ามันบอยครั้ง
มาตรฐานนํ้ามันไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ตามประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน พ.ศ. 2552 กําหนดไวไมเกินรอยละ 0.30 โดยนํ้าหนัก
กากคารบอนในไบโอดีเซลแปรตามปริมาณกลีเซอไรด กรดไขมันอิสระ
(ดู free fatty acid) สบู และตัวเรงปฏิกิริยาที่เจือปน ไบโอดีเซลที่
ประกอบดวยเมทิลเอสเทอรของกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวหลายตําแหนง
(polyunsaturated fatty acid methyl esters) หรือมีสารเติมแตงชนิด
พอลิเมอร มีปริมาณกากคารบอนสูง

เครื่องมือวัดปริมาณกากคารบอน
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
C

catalytic deoxygenation การขจัดออกซิเจนดวยตัวเรงปฏิกิริยา

ปฏิกิริยาการขจัดออกซิเจนในนํ้ามันชีวภาพ (ดู bio-oil, pyrolysis oil) ที่มีปริมาณสารประกอบออกซิเจนสูง โดยใชตัวเรง
ปฏิกิริยาของแข็งชนิดกรด (solid acid catalysts) ที่ความดันบรรยากาศ ทําใหเกิดปฏิกิริยาการขจัดนํ้า (dehydration)
ดึงออกซิเจนออกในรูปของนํ้า (ดู water) และปฏิกิริยาดีคารบอกซิเลชัน (decarboxylation) ดึงออกซิเจนออกในรูปของ
คารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) มีขอดีคือ ไมตองใชไฮโดรเจนซึ่งมีตนทุนสูง แตมีขอเสียเนื่องจากการเกิดโคกบน
ตัวเรงปฏิกิริยาทําใหตัวเรงปฏิกิริยาเสื่อมสภาพ และเกิดผลผลิตประเภทไฮโดรคารบอนเบาจํานวนมาก

cellulosic ethanol เอทานอลจากเซลลูโลส

เอทานอล (ดู ethanol) ที่ผลิตไดจากเซลลูโลสในชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลส (ดู lignocellulosic biomass)
ที่ผานการปรับสภาพเบื้องตน (pretreatment) แลวยอยดวยเซลลูเลส (ดู cellulase) เปนนํ้าตาลกลูโคสกอนหมักดวยยีสต
หลายประเทศใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเอทานอลจากเซลลูโลส ทั้งดานการปรับสภาพเบื้องตนและเอนไซม
ในการยอยเซลลูโลส โรงงานผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสที่ใหญที่สุดในโลก ชื่อ อินไบคอน (Inbicon Biomass Refinery)
ตั้งอยูที่ประเทศเดนมารก ผลิตเอทานอลจากฟางขาวสาลี กําลังการผลิต 5.4 ลานลิตรตอป เริ่มดําเนินการผลิตเมื่อป
พ.ศ. 2552 ไดผลิตภัณฑรวม คือ ลิกนินเม็ด (lignin pellets) ใชเปนเชื้อเพลิงแข็ง และผลิตนํ้าเชื่อมนํ้าตาลเพนโทส
(pentose syrup) ซึง่ ใชเปนอาหารสัตว หรือสารตัง้ ตนในกระบวนการหมักอืน่ ๆ จํานวน 13,000 และ 11,000 ตันตอป ตามลําดับ

2

ชีวมวลถูกลดขนาด
และปรับสภาพ
เบื้องตน
เพื่อใหเหมาะสม
กับการยอยดวย
เอนไซม

1

ชีวมวลถูกเก็บเกี่ยว
และขนสงไปยังโรงงาน
ผลิตเซลลูโลสิกเอทานอล

3

4

เอนไซม
น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว

เอนไซมยอยเซลลูโลส
ใหเปนน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว

จุลินทรียยอยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
ใหเปนเอทานอล

แบบจําลองโรงงานผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส
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5

เอทานอล 95.6% เปลี่ยนเปน
เอทานอลปราศจากน้ำและ
จัดจำหนายในรูปแกโซฮอลหรือ E100

cetane number ซีเทน, คาซีเทน

ขอกําหนดหนึง่ ของนํา้ มันดีเซลทีบ่ ง บอกคุณภาพการจุดติดไฟ
(ignition quality) หรือการหนวงติดไฟ (ignition delay)
เมื่อฉีดนํ้ามันเขาสูหองเผาไหมผสมกับอากาศอัดในจังหวะ
ระเบิดของเครือ่ งยนตดเี ซล (ดู 4 cycle diesel engine และ
2 cycle diesel engine) แลวติดไฟไดเอง ประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซล
พ.ศ. 2556 กําหนดใหนาํ้ มันดีเซลหมุนเร็ว (ดู high-speed diesel)
ที่จําหนายในทองตลาดตองมีคาซีเทน (cetane number)
ไมตาํ่ กวา 50 ขณะทีม่ าตรฐานนํา้ มันไบโอดีเซล (ดู biodiesel)
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2552 กําหนดคาซีเทน
ไมตํ่ากวา 51 ตามวิธีทดสอบ ASTM D613 นํ้ามันที่มีคา
ซีเทนตรงตามขอกําหนดชวยใหเครื่องยนตสตารทติดงาย
เดินเรียบ และไอเสียไมเกิดควันขาว

cloud point จุดขุน

อุณหภูมิ ณ จุดทีน่ าํ้ มันเริม่ ขุน อยางชัดเจน เมือ่ ทําใหเย็นลงตาม
วิธีทดสอบ ASTM D2500 เนือ่ งจากการตกผลึกของไข (wax)
มักมีคาสูงกวาหรือเทากับจุดไหลเท นํ้ามันเชื้อเพลิงที่มี
องคประกอบไฮโดรคารบอนอิ่มตัวโมเลกุลใหญ มีจุดขุนสูง
เกิดการตกผลึกไดงายเมื่อใชงานที่ภาวะอุณหภูมิตํ่า ทําให
อุดตันหมอกรองนํ้ามันอยางรวดเร็ว และขัดขวางการฉีดพน
นํ้ามันเปนฝอยเขาหองเครื่องยนต ประเทศไทยไมมีการ
กําหนดคาจุดขุนสําหรับนํ้ามันดีเซล และนํ้ามันไบโอดีเซล
เนื่ อ งจากตั้ ง อยู  ใ นเขตร อ น ในยุ โ รปนิ ย มใช วิ ธี ท ดสอบ
EN 23015

เทอรโมมิเตอร

ตะกราตะแกรงลวด

จุกไมยึด
เทอรโมมิเตอร
และหลอดทดลอง
อางทำความเย็น

จุกปด
หลอดทดลอง
แทงแมเหล็กกวนสาร
เครื่องกวนแมเหล็ก

เครื่องมือวัดคาซีเทน

เครื่องมือวัดจุดขุน

combustion chamber หองเผาไหม

บริเวณทีเ่ ชือ้ เพลิงเกิดการเผาไหมภายในเครือ่ งยนต เปนชองวางดานบน
ของกระบอกสูบ (cylinder) ประกอบดวยฝาสูบ (cylinder head)
ซึ่งติดตั้งชิ้นสวนสําคัญ ไดแก หัวฉีด (injector) ทําหนาที่ฉีดพนนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเปนละอองขนาดเล็ก ลิ้นไอดี (intake valve) ทําหนาที่เปด
และปดการไหลของอากาศและเชือ้ เพลิงเขาหองเผาไหม และลิน้ ไอเสีย
(exhaust valve) ทําหนาที่เปดและปดการไหลของไอเสียจากการ
เผาไหมเชื้อเพลิงออกจากหองเผาไหม สําหรับเครื่องยนตแกโซลีน
(ดู gasoline engine, spark-ignition engine) มี หั ว เที ย น
(spark plug) เพื่อจุดระเบิดสวนผสมเชื้อเพลิง-อากาศ สําหรับ
เครื่องยนตดีเซลไมตองอาศัยประกายไฟของหัวเทียน แตสวนผสมจะ
จุดระเบิดไดเองเมื่อความดันภายในกระบอกสูบสูงถึงระดับหนึ่ง

เชื้อเพลิง

ไ อ เส
ยี

คันโยก
หัวเทียน
วาลวและสปริง
หองเผาไหม
ลูกสูบ
กานสูบ

ภาพขยายของหองเผาไหม

ตําแหนงและสวนประกอบของหองเผาไหมของ
เครื่องยนตแกโซลีน
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
C-D

compressed biogas, compressed biomethane
gas (CBG) แกสชีวภาพอัด (ซีบีจี)

แกสชีวภาพ (ดู biogas) ทีผ่ า นการแยกความชืน้ คารบอนไดออกไซด
(ดู carbon dioxide) ไฮโดรเจนซัลไฟด (ดู hydrogen sulfide)
และแกสปนเปอนอื่นๆ ออกแลว องคประกอบหลักคือ มีเทน
(ดู methane) มากกวารอยละ 97 โดยปริมาตร และเก็บทีภ่ ายใต
ความดันสูงกวา 200 บรรยากาศ สามารถนํามาใชกบั รถยนตทใี่ ช
แกสธรรมชาติสําหรับยานยนต หรือเอ็นจีวี (natural gas for
vehicle (NGV)) และแกสธรรมชาติอดั หรือซีเอ็นจี (compressed
natural gas (CNG)) ได

ถังบรรจุ CBG และระบบแกสชีวภาพ

compressive ignition การจุดระเบิดดวยการอัด

การลุกไหมไดเองของสวนผสมระหวางอากาศที่ถูกอัดจนรอนกับไอนํ้ามันในจังหวะจุดระเบิด เปนหลักการจุดระเบิด
ของเครื่องยนตเผาไหมภายใน (ดู internal combustion engine, IC engine) ชนิดเครื่องยนตดีเซล อากาศในหองเผาไหม
ถูกอัดดวยกระบอกสูบ (cylinder) จนมีอุณหภูมิสูงมากกวา 500 องศาเซลเซียส เมื่อหัวฉีด (injector) พนละอองนํ้ามัน
เชือ้ เพลิงเขามาผสมจนเกิดการจุดระเบิด และเผาไหมเชือ้ เพลิงอยางรวดเร็ว แรงดันทีเ่ กิดขึน้ ไปขับเคลือ่ นลูกสูบของเครือ่ งยนต
คันโยก

สปริง
ลิ้นไอดี

ทางออกไอเสีย
ทางเขาอากาศ

หัวฉีดเชื้อเพลิง
หัวเผา
หองเผาไหมลวงหนา
ลูกสูบ
ปมฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
มอเตอรสตารท

เพลาลูกเบี้ยว
กานสูบ
ปมน้ำมัน

เพลาขอเหวี่ยง

เครื่องยนตดีเซลจุดระเบิดดวยการอัด
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อางน้ำมันหลอลื่น

copper strip corrosion การกัดกรอนแผนทองแดง

การกัดกรอนโลหะในเครื่องยนตซึ่งเกิดจากสารที่มีขั้วในเชื้อเพลิง เชน กรดไขมันอิสระ (ดู free fatty acid) หรือเอทานอล
(ดู ethanol, ethyl alcohol) มีผลใหสมบัติการนําไฟฟาของโลหะสูงขึ้น การทดสอบการกัดกรอนแผนทองแดงเปนการตรวจ
สอบโดยใชแผนทองแดงขัดขนาดมาตรฐานซึ่งทําความสะอาดผิวดวยไอโซออกเทน (isooctane) แลวนําไปแชในเชื้อเพลิงที่
ตองการทดสอบในระยะเวลาที่กําหนด ระบุผลการทดสอบเปนหมายเลขลําดับชั้น (class) โดยเทียบการเปลี่ยนแปลงของสี
แผนทองแดง กับแผนเทียบสีมาตรฐาน
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน วาดวยมาตรฐานไบโอดีเซล พ.ศ. 2552 กําหนดใหการกัดกรอนแผนทองแดงอยูในระดับ
ไมสูงกวาระดับ 1

1a 1b 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 4a 4b 4c

Class Designation
Description
1a Light orange, almost the same
ight
as a freshly polished strip
1 SlTarnish
1b Dark Orange
2
3
4

2a
2b
Moderate 2c
Tarnish
2d
2e
3a
Dark Tarnish 3b
4a
Corrosion 4b
4c

Claret Red
Lavender
Multi-colored with lavender blue
and/or silver overlaid on claret red
Silvery
Brassy or gold
Magenta overcast on brassy strip
Multicolored with red and green
showing (peacock), but no gray
Transparent black, dark gray or brown
with peacock green barely showing
Graphite or lusterless black
Glassy or jet black

ตัวอยางสีของการกัดกรอนแผนทองแดง

denatured ethanol เอทานอลแปลงสภาพ

เอทานอลทีผ่ สมสารเคมีอนั ตราย เชน เมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol) นํ้ามันกาด (kerosene) และนํ้ามันเบนซิน
(gasoline) เปนตน หรือผสมสารเคมีทมี่ รี สขมจัด เชน ดีเนโทเนียมเบนโซเอต (denatonium benzoate) เปนตน เพือ่ นําไปใช
เปนเชื้อเพลิงทดแทนและตัวทําละลาย ไมสามารถบริโภคได จุดประสงคหลักเพื่อจําแนกเอทานอลแปลงสภาพสําหรับ
ผลิตแกโซฮอลออกจากเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอลเพือ่ ยกเวนภาษีสรรพสามิต และเพือ่ ปองกันการนําเอทานอลทีม่ คี วามเขมขนสูงไป
ปลอมปนเปนเครื่องดื่ม
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีปริมาณเอทานอลแปลงสภาพในแกโซฮอล (ดู gasohol) อี10 อยูใน
ชวงรอยละ 9-10 โดยปริมาตร

dew point, dew point temperature จุดนํ้าคาง

อุณหภูมิที่ความชื้น หรือไอนํ้าในอากาศควบแนนเปนหยดนํ้า ณ ความดันคงที่ สัมพันธกับทั้งความชื้นในอากาศและความดัน
ใชเปนขอกําหนดคุณภาพของแกสชีวภาพ (ดู biogas) เชน ตามมาตรฐาน SS 155438 ของประเทศสวีเดน กําหนดใหจดุ นํา้ คาง
ของแกสชีวภาพอัด (ดู compressed biogas (CBG)) ตองมีคา ตํา่ กวาอุณหภูมติ าํ่ สุดเฉลีย่ รายเดือน 5 องศาเซลเซียส เปนตน
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
D

diesel fuel, petroleum diesel นํ้ามันดีเซล

เชื้อเพลิงเหลวจากนํ้ามันปโตรเลียมที่มีองคประกอบหลักเปนไฮโดรคารบอนโซตรงหลายชนิดผสมกัน โดยมีจํานวนอะตอม
ของคารบอนอยูในชวงตั้งแต 14 ถึง 20 อะตอม จุดเดือดในชวง 250-370 องศาเซลเซียส ผลิตจากโรงกลั่นปโตรเลียมผาน
กระบวนการกลัน่ ทีค่ วามดันบรรยากาศ และการปรับปรุงคุณภาพเพือ่ ลดปริมาณกํามะถันอินทรีย ใชในเครือ่ งยนตดเี ซลแบงเปน
2 ชนิด ไดแก นํา้ มันดีเซลสําหรับเครือ่ งยนตดเี ซลรอบหมุนเร็วทีใ่ ชในยานยนต (ดู high-speed diesel oil, automotive diesel
oil) และรอบหมุนชา (ดู low-speed diesel oil, industrial diesel oil) ที่ใชในอุตสาหกรรม เรือเดินสมุทร และเครื่องปนไฟ

Light
Vacuum
Gas Oil
Heavy
Vacuum
Gas Oil

Fcc Feed
Hydrotreater
Gas
Delayed coker

Vacuum
Distillation

Atmospheric
Bottoms

Diesel Oil Hydrotreater
Diesel Oil
Atmospheric
Gas Oil
Heavy Vacuum
Gas Oil
Evacuated
Gas
H2
non-condensibles

Vacuum Residuum
Air

Asphalt
Blowing

Asphalt

ผลิตภัณฑสุดทายแสดงดวย สีน้ำเงิน
น้ำเสีย (sour waters) มาจากถังพักสวนกลั่นยอนกลับ
(reflux) ในหอกลั่นชนิดตางๆ ของโรงกลั่น
แกสชนิดอื่นๆ (other gases) ที่เขาหนวยบำบัดแกส
(gas processing unit) คือ ผลิตภัณฑแกสที่เกิดขึ้น
จากหนวยตางๆ

Diesel Oil
i-Butane
Butenes
Pentenes

Gas
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Gas
Alkylate

Alkylation
Gas
H2

Naphtha Hydrotreater FCC Gasoline
FCC Gas Oil

Fuel Oil

Coker Naphtha
(after hydrotreating and reforming)
Coker Gas Oil

Petroleum Coke

H2S to Sulfur Plant

Sour
Waters
Steam

CO2
Natural gas
Steam

กระบวนการกลั่นปโตรเลียม
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Sulfur

Merox Treaters
Gas
H2
Isomerization Isomerate
Plant
Gas H2
Gas
H2
Catalytic Reformate
Hydrotreater
Reformer
Gas H2
Jet
Fuel
Merox Treater
and/or
Kerosene
Hydrocracked Gasoiine
Gas
H2

Hydrogen
Synthesis

H2

Sour Water
Steam Stripper

Atmospheric Distillation

Crude
Oil

Claus Sulfur
Plant

LPG
H2S from
Butanes Sour Water
Stripper

Gas Processing
Gas
H2
Light
Naphtha Hydrotreater

Heavy
Naphtha
Jet Fuel
Kerosene

Refinery Fuel

Hydrocracker

Gas

H2S

Fluid Catalytic
Cracker (FCC)

Other Gases

Gasoline Blending Pool

Fuel Gas Amine Treating

Stripped
Water

diesohol ดีโซฮอล

นํ้ามันเชื้อเพลิงจากการผสมนํ้ามันดีเซลกับแอลกอฮอลโดยมีการใสตัวกระทําอิมัลชัน (emulsifier) ลงไปเพื่อชวยใหสวนผสม
เขากันไดดี เปนหนึ่งในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาที่เริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2541 ไดมีการนําเอทานอล (ดู ethanol,
ethylalcohol) ทีม่ คี วามบริสทุ ธิร์ อ ยละ 95 ผสมกับนํา้ มันดีเซลและตัวกระทําอิมลั ชันในอัตราสวนโดยปริมาตร 14:85:1 เพือ่ ใชเปน
เชือ้ เพลิงในเครือ่ งยนตดเี ซลขนาดเล็กชนิด 2 จังหวะ ทีใ่ ชอยูใ นโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา เชน รถแทรกเตอรของโครงการ
โดยสามารถลดควันดําในไอเสียไดประมาณรอยละ 50 ขณะทีก่ าํ ลังของเครือ่ งยนตลดลงเล็กนอย ปจจุบนั ยังไมนยิ มแพรหลาย
เนื่องจากตัวกระทําอิมัลชันมีราคาสูง

อาคารวิจัยนํ้ามันเชื้อเพลิงในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา

diglycerides, diacylglycerols ไดกลีเซอไรด, ไดเอซิลกลีเซอรอล

ไขมันชนิดหนึ่ง โมเลกุลประกอบดวยกรดไขมัน 2 โมเลกุลตอกับกลีเซอรอล (ดู glycerol) ดวยพันธะเอสเทอร (-COO-)
จึงเรียกอีกชื่อไดวา กลีเซอรอลไดเอสเทอร (glycerol diesters) แบงเปนสองโครงสรางขึ้นกับตําแหนงของพันธะเอสเทอร
ไดแก 1,2-ไดกลีเซอไรด (1,2-diglyceride) และ 1,3-ไดกลีเซอไรด (1,3-diglyceride) มีสมบัติเปนตัวกระทําอิมัลชัน
(emulsifier) นิยมใชเติมแตงในอาหาร เชน นํ้าสลัด มารการีน (margarine) และไอศกรีม เพื่อเพิ่มความเขากันของ
สวนผสมทีเ่ ปนนํา้ และนํา้ มัน หรือไขมัน และปรับความหนืดของสวนผสม เปนผลิตภัณฑหนึง่ ของปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชัน
(ดู transesterification) แบบไมสมบูรณของไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride, triacylglycerol) กับเมทานอล (ดู methanol,
methyl alcohol) ในการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) แตพบในปริมาณนอยกวามอนอกลีเซอไรด (ดู monoglycerides,
monoacylglycerols) สงผลเสียตอสมบัตกิ ารไหลทีอ่ ณุ หภูมติ าํ่ (cold flow properties) เปนสาเหตุหนึง่ ของการอุดตันทีห่ วั ฉีด
กระบอกสูบและวาลวภายในเครือ่ งยนต ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานวาดวยมาตรฐานนํา้ มันไบโอดีเซล พ.ศ. 2552 กําหนด
ปริมาณไดกลีเซอไรดไวที่ไมเกินรอยละ 0.2 โดยนํ้าหนัก ตามวิธีทดสอบ EN 14105

CHCH2O-CO-R
CHCH
2OH2OH
2O-CO-R
CH-O-CO-R
CH-O-CO-R HO-C-H
HO-C-H
CH-O-CO-R’
CH-O-CO-R’
CHCH
2-O-CO-R’
2-O-CO-R’
1,2-digl
yceride
1,2-digl
yceride

1,3-diglyceride
yceride
1,3-digl

โครงสรางทางเคมีของไดกลีเซอไรด
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
D-E

dimethyl ether (DME) ไดเมทิลอีเทอร

สารประกอบออกซิเจนเนตประเภทอีเทอร สูตรโมเลกุล C2H6O เปนแกสที่อุณหภูมิหองและความดันบรรยากาศ ไมมีสี
มีสมบัตคิ วามเปนเชือ้ เพลิงคลายกับแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) มีจดุ เดือด -25 องศาเซลเซียส จึงทําใหอยูใ นรูปของเหลวไดงา ย
ผลิตจากแกสธรรมชาติ ถานหิน หรือชีวมวล (ดู biomass) ดวยกระบวนการผลิต 2 วิธี คือ การผลิตทางออมผานปฏิกิริยา
ระหวางแกสคารบอนมอนอกไซดกบั ไฮโดรเจนในแกสสังเคราะหเพือ่ ใหไดเมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol) จากนัน้
เมทานอลจะเกิดปฏิกิริยาควบแนนไดไดเมทิลอีเทอรและนํ้า (ดู water) วิธีนี้เปนกระบวนการที่นิยมใช สวนกระบวนการผลิต
ทางตรงเปนกระบวนการผลิตไดเมทิลอีเทอรจากแกสสังเคราะหโดยตรง มีขอดีกวาการผลิตทางออม คือ ชวยลดขั้นตอนใน
กระบวนการสังเคราะหเมทานอล (ดู methanol synthesis) ทําใหลดตนทุนการผลิต กระบวนการนี้เปนเทคโนโลยีที่ใหมกวา
ประเทศผูผลิตไดเมทิลอีเทอรรายใหญ คือ จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ไดเมทิลอีเทอรใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนแกสหุงตมในครัวเรือน
ใชในเครื่องยนตดีเซลในภาคขนสง และสามารถใชในเครือ่ งยนตแกโซลีนไดดว ย โดยตองผสมไดเมทิลอีเทอรกบั นํา้ มันดีเซลหมุน
เร็วรอยละ 25 โดยนํ้าหนัก และตองปรับแตงเครื่องยนตเล็กนอย
ไดเมทิลอีเทอรสามารถใชเปนเชือ้ เพลิงกับเครือ่ งยนตทอี่ อกแบบเฉพาะไดโดยตรง หลายบริษทั ในประเทศญีป่ นุ และประเทศสวีเดน
ไดคดิ คนและพัฒนาเครือ่ งยนตดงั กลาวสําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ หนวยงานทีป่ ระกาศกําหนดมาตรฐานคุณภาพการเปนเชือ้ เพลิง
ของไดเมทิลอีเทอร 2 แหง ไดแก International Energy Agency (IEA) และ Japan Industrial Standard (JIS) สมบัติ
สําคัญที่มีผลตอคาความรอนของไดเมทิลอีเทอร คือ ความบริสุทธิ์ของไดเมทิลอีเทอร ปริมาณเมทานอล และปริมาณนํ้า

H
H
H C O C H
H
H
โครงสรางทางเคมีของไดเมทิลอีเทอร
Diesel fuel

i-C4OH
Syngas
H2+CO, CO2

Oxygenates ethers

C4=
C3=

=
MeOH C2

Ethanol

รถบรรทุกขับเคลื่อนดวยไดเมทิลอีเทอร

DMET
DME

Methyl
acetate
Higher alcohols

Aromatics

Premium
gasoline
Acetic acid

เซลลเชื้อเพลิง

โรงไฟฟา
DME
โรงงานอุตสาหกรรม
ครัวเรือน

EG

DME-FCV
สารเคมี
สารแอโรซอล
สถานีจาย

กลไกการผลิตไดเมทิลอีเทอรจากแกสสังเคราะห และการใช
ประโยชนจากไดเมทิลอีเทอรในการผลิตปโตรเคมี
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เตาแกสไดเมทิลอีเทอร

ขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพของดีเอ็มอีสาหรับใชเปนเชื้อเพลิง
สมบัติ
อัตราสูง
ปริมาณดีเอ็มอี (DME purity), รอยละโดยน้ำหนัก (%wt)
ไมต่ำกวา
ปริมาณเมทานอล (methanol content), รอยละโดยน้ำหนัก (%wt) ไมสูงกวา
ปริมาณน้ำ (water content), รอยละโดยน้ำหนัก (%wt)
ไมสูงกวา
ปริมาณเมทิลเอทิลเอทานอล (methyl ethyl ethanol content),
ไมสูงกวา
รอยละโดยน้ำหนัก (%wt)
ปริมาณแอลกอฮอลที่หนักกวาเมทานอล (higher fatty alcohol),
ไมสูงกวา
รอยละโดยน้ำหนัก (%wt)
ปริมาณอีเทอรที่หนักกวาดีเอ็มอี (higher fatty ether),
ไมสูงกวา
รอยละโดยน้ำหนัก (%wt)
ปริมาณคีโตน (ketone Content), รอยละโดยน้ำหนัก (%wt)
ไมสูงกวา
ปริมาณสารเติมแตง (lubricant, viscosity), รอยละโดยน้ำหนัก (%wt) ไมสูงกวา
ปริมาณกรดฟอรมิก (formic acid content), รอยละโดยน้ำหนัก (%wt) ไมสูงกวา
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (carbondioxide content),
ไมสูงกวา
รอยละโดยน้ำหนัก (%wt)
ปริมาณกำมะถัน (sulphur content), รอยละโดยน้ำหนัก (%wt)
ไมสูงกวา
ปริมาณสิ่งตกคาง (remaining residuals), มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg) ไมสูงกวา
ความดันไอ (vapor pressure) ณ อุณหภูมิ 400C, เมกะปาสกาล (MPa) ไมสูงกวา
1) International Energy Agency
2) Japan Industrial Standard
3) ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อและผูขาย

IEA 1)
99.6
0.05
0.01
0.2

JIS 2)
99.0
1.0
1.0
-

0.05

-

0.05

-

0.05
0.02
0.02
-

0.1

-

ตรวจไมพบ
-3)
1.05

distillation profile โพรไฟลการกลั่น

จุดเดือดของเชื้อเพลิงเหลวแตละชนิด ณ อุณหภูมิตางๆ กัน ที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันดิบ ปริมาตรของเชื้อเพลิงที่ระเหย
ขึน้ อยูก บั อุณหภูมใิ นการกลัน่ มาตรฐานแกโซฮอล (ดู gasohol) ประกาศโดยกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2553 กําหนดใหแกโซฮอล
มีลักษณะการกลั่น ดังนี้ การระเหยในอัตรารอยละ10 โดยปริมาตร ไมสูงกวา 70 องศาเซลเซียสการระเหยในอัตรารอยละ 50
โดยปริมาตร อยูระหวาง 70-110 องศาเซลเซียส การระเหยในอัตรารอยละ 90 โดยปริมาตร อยูระหวาง 170-200
องศาเซลเซียส จุดเดือดสุดทาย (end point) ไมสูงกวา 200 องศาเซลเซียส และกากนํ้ามัน (residue) ไมสูงกวารอยละ
2.0 โดยปริมาตร

E100 อี100

สํ า หรั บ ประเทศไทย การผสมเอทานอลในนํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง จะใช เ อทานอลปราศจากนํ้ า (ดู ethanol 99.5%)
ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงกับเครื่องยนตที่ออกแบบเฉพาะเมื่อผสมกับนํ้ามันเบนซินพื้นฐานในปริมาณตางๆ เชน รอยละ 10
โดยปริมาตร เรียกวา นํ้ามันแกโซฮอล อี10 (ดู E10) เปนตน แตในตางประเทศ เชน บราซิล E100 อาจทํามาจากเอทานอล
ที่มีปริมาณนํ้าผสมอยูมากกวา (ดู ethanol 95.6%)

E10 อี10

แกโซฮอล (ดู gasohol) ซึ่งมีเอทานอลปราศจากนํ้า (ดู ethanol 99.5%) รอยละ 10 ผสมกับนํ้ามันเบนซินพื้นฐานรอยละ 90
โดยปริมาตร เปนแกโซฮอลทีจ่ าํ หนายมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย แบงออกเปนแกโซฮอลคาออกเทน (ดู octane number) 91
และแกโซฮอลคาออกเทน 95 ใชในเครื่องยนตแกโซลีน (ดู gasoline engine, spark-ignition engine) ทั่วไปโดยไมตอง
ปรับแตงเครื่องยนต แตไมสามารถใชในเครื่องยนตแกโซลีนที่ใชคารบูเรเตอร (carburetor) ได

E20 อี20

แกโซฮอล (ดู gasohol) ซึ่งมีเอทานอลปราศจากนํ้า (ดู ethanol 99.5%) รอยละ 20 ผสมกับนํ้ามันเบนซินพื้นฐานรอยละ 80
โดยปริมาตร ใชในเครื่องยนตแกโซลีน (ดู gasoline engine, spark-ignition engine) เฉพาะรุนซึ่งสามารถตรวจสอบได
ในคูม อื การใชรถทีม่ าพรอมกับรถยนต เครือ่ งยนตทใี่ ชแกโซฮอล อี20 (ดู E20) ได สามารถใชแกโซฮอล อี10 (ดู E10) ได เชนกัน

E85 อี85

แกโซฮอลซึง่ มีเอทานอลปราศจากนํา้ (ดู ethanol 99.5%) รอยละ 85 ผสมกับนํา้ มันเบนซินพืน้ ฐานรอยละ 15 โดยปริมาตร ใชใน
พาหนะที่ใชเชื้อเพลิงหลากชนิด (ดู flexible-fuel vehicle, flex-fuel vehicle (FFV)) ไมสามารถใชในเครื่องยนตแกโซลีน
(ดู gasoline engine, spark-ignition engine) ทั่วไปได

ความแตกตางของสีของนํ้ามันแกโซฮอล 91 แกโซฮอล 95
E20 และ E85 (เรียงจากซายไปขวา)
สารานุกรม พลังงานทดแทน 201

เชื้อเพลิงชีวภาพ
E-F

ED95 นํ้ามันอีดี95

เชื้อเพลิงที่มีองคประกอบหลักเปนเอทานอล (ดู ethanol, ethyl alcohol) (ความบริสุทธิ์รอยละ 95.6 โดยปริมาตร)
ในสัดสวนประมาณรอยละ 95 และสารเติมแตง (additive) ประมาณรอยละ 5 ที่ชวยลดอุณหภูมิลุกติดไฟไดเองของ
เชื้อเพลิงผสม และทําใหการเผาไหมสมบูรณ เชน กลีเซอรอลอีทอกซิเลต กรดลอริก เปนตน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน มีโครงการสาธิตการใชรถโดยสารขนาดใหญทใี่ ชเอทานอลเปนเชือ้ เพลิง ระยะที่ 1
โดยทดลองกับรถยนตโดยสารคันแรกในประเทศไทยที่มีโครงและตัวถังทําดวยอะลูมิเนียม ไดรับการออกแบบใหสามารถ
ปกปองหองโดยสารตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ทนทานตอการกัดกรอนไดดี มีนํ้าหนักเบาทําใหประหยัด
นํ้ามันเชื้อเพลิง เปนรถโดยสารคันแรก และคันเดียวที่ใชนํ้ามันอีดี 95 ในประเทศ และในอาเซียน
รถโดยสาร

ED95
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(E10 และ E20)

รถโดยสารที่ใชนํ้ามันอีดี 95 ในโครงการสาธิตของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

ethanol 95.6%, hydrated ethanol, hydrous
ethanol เอทานอลเขมขนรอยละ 95.6

เอทานอลความเขมขนสูงสุดที่ไดจากกระบวนการแยก
(separation process) ของผสมระหวางเอทานอลกับนํ้า ที่
ไดจากการหมักหรือปฏิกิริยาไฮเดรชันของเอทิลีน ปจจุบัน
ใชการกลั่น (distillation) ซึ่งอาศัยความแตกตางของ
ความเขมขนเอทานอลในวัฏภาคไอ (vapor phase) และ
ของเหลว แตที่ความเขมขนรอยละ 95.6 โดยปริมาตร และ
อุณหภูมิ 78.1 องศาเซลเซียส สารละลายเอทานอลในนํ้า
เปนของผสมคงจุดเดือด (azeotropic mixture) หมายถึง
ความเขมขนของเอทานอลในวัฏภาคไอ และของเหลว
มีคา เทากัน การทําใหบริสทุ ธิม์ ากกวารอยละ 95.6 จึงตองใช
เทคนิ ค การแยกนํ้ า ออกจากเอทานอล (ดู ethanol
dehydration) สามารถใชเปนเชื้อเพลิงไดในเครื่องยนตที่
สรางขึ้นเฉพาะ แตมีปญหาในการติดเครื่องขณะเย็น (cold
start) เนื่องจากมีความดันไอตํ่ากวาแกโซฮอล (ดู gasohol)
และเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง (ดู ethanol 99.5%, fuel
ethanol, dehydrated ethanol)
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แผนผังเชื้อเพลิงเอทานอลชนิดตางๆ
สําหรับการใชในรถยนต

นํ้ามันอีดี 95

ethanol 99.5%, fuel ethanol, dehydrated
ethanol, anhydrous ethanol เอทานอลเขมขน

รอยละ 99.5, เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง, เอทานอล
ปราศจากนํ้า

เอทานอลบริสุทธิ์ มีนํ้าปนเปอนตํ่ากวารอยละ 0.5 สามารถ
ใชเปนเชือ้ เพลิงไดโดยตรงกับเครือ่ งยนตทใี่ ชกบั เชือ้ เพลิงทีม่ ี
คาออกเทนสูงกวา 100 ใชสัญลักษณบอกชนิดเชื้อเพลิง คือ
อี100 (ดู E100) หรือนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซินเพื่อใชเปน
แกโซฮอล (ดู gasohol)

ethanol dehydration การแยกนํ้าออกจากเอทานอล

เทคนิคทีใ่ ชแยกนํา้ ออกจากเอทานอลเขมขนรอยละ 95.6 เชน
การกลั่นแบบคงจุดเดือด (ดู azeotropic distillation)
การดูดซับในหอดูดซับ (adsorption tower) การดูดซับแบบ
สลับความดัน (pressure swing adsorption) การแยกดวย
ความเย็นยวดยิ่ง (cryogenic separation) การแยกดวย
เยื่อเลือกผาน (ดู membrane separation) เปนตน
ในประเทศไทยการผลิตเอทานอลปราศจากนํา้ (ดู ethanol
99.5%) ในระดับอุตสาหกรรมสวนใหญใชการดูดซับในหอดูดซับ

ethanol, ethyl alcohol เอทานอล, เอทิลแอลกอฮอล

แอลกอฮอลซงึ่ ประกอบดวยคารบอน 2 อะตอม สูตรโมเลกุล
C2H5OH ไมมีสี ไวไฟ ละลายนํ้าไดดี และมีกลิ่นเฉพาะตัว
เอทานอลใชเปนตัวทําละลายและเปนสารตัง้ ตนการสังเคราะห
สารเคมีมากมายในหลายอุตสาหกรรม
การผลิตเอทานอลสามารถทําได 2 วิธี คือ กระบวนการหมัก
(ดู ethanol fermentation) ซึ่งเปลี่ยนนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว
เปนเอทานอล โดยใชจลุ นิ ทรียแ ละกระบวนการไฮเดรชันของ
เอทิลนี (hydration of ethylene) บนตัวเรงปฏิกิริยาประเภท
กรด ที่อุณหภูมิและความดันสูง อยางไรก็ตามเอทานอล
ที่ ผ ลิ ต ได ทั่ ว โลกร อ ยละ 98 ได จ ากกระบวนการหมั ก
คารโบไฮเดรตประเภทแปงและนํ้าตาลดวยยีสตสายพันธุซ งึ่
ยอยเฉพาะนํา้ ตาลกลูโคส ฟรักโทส และซูโครส แตเนือ่ งจาก
การใชแปงและนํ้าตาลเปนวัตถุดิบสงผลกระทบกับหวงโซ
อุปทาน (supply chain) ของอุตสาหกรรมอาหาร ทําใหเกิด
การแขงขันดานราคาวัตถุดิบกับอุตสาหกรรมพลังงาน

ethyl tertiary butyl ether (ETBE) เอทิลเทอเทียรี

บิวทิลอีเทอร (อีทีบีอี)

สารเพิ่มคาออกเทน (ดู octane number) ในนํ้ามันเบนซิน
สังเคราะหไดจากเอทานอล (ดู ethanol, ethyl alcohol) และ
ไอโซบิวทิลีน (isobutylene) โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาชนิดกรด
ดูดความชืน้ นอยกวาเอทานอล และทําใหนาํ้ มันเบนซินระเหย
ชาลง

external combustion engine เครื่องยนตเผาไหม

ภายนอก

เครือ่ งยนตทเี่ ผาไหมเชือ้ เพลิงเพือ่ ใหความรอนกับของไหลใชงาน
(working fluid) ซึ่งอยูในระบบปด หลักการขยายตัวของ
ของไหลเมื่อไดรับความรอนนี้ ใชเปนแนวคิดในการใหกําลัง
ในเครื่องยนตได โดยหลังจากของไหลใชงานขยายตัวและ
ใหกําลังแลวจะถูกทําใหเย็นและนํากลับมาใชใหม ตัวอยาง
เครื่องยนตเผาไหมภายนอก เชน เครื่องยนตไอนํ้า (steam
engine) และเครื่องยนตอากาศรอน (hot air engine)

ปจจุบนั มีงานวิจยั และพัฒนาเกิดขึน้ เพือ่ ใชวตั ถุดบิ อืน่ ทดแทน
และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการหมักอยางตอเนือ่ ง เชน การใช
เซลลูโลสเปนสารตั้งตนในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส
(ดู cellulosic ethanol) การใชจุลินทรียที่สามารถเปลี่ยน
นํ้าตาลเพนโทสที่ไดจากเฮมิเซลลูโลส (ดู hemicellulose)
เปนเอทานอล การพัฒนาสายพันธุย สี ตทที่ นตอความเขมขน
เอทานอลและความรอนสูงกวาสายพันธุดั้งเดิม เปนตน

รถไฟขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตไอนํ้า

fatty acid ethyl ester (FAEE) เอทิลเอสเทอรของกรดไขมัน

สารอินทรียประเภทเอสเทอรที่ประกอบดวยหมูเอสเทอร 1 หมู (monoester) สังเคราะหไดจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
(ดู esterification) ของกรดไขมัน กับเอทานอล (ดู ethanol, ethyl alcohol) หรือปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
(ดู transesterification) ของไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride, triacylglycerol) กับเอทานอล สูตรโมเลกุล R-COO-C2H5
โดย R คือสายไฮโดรคารบอนโซตรงของกรดไขมัน เปนองคประกอบหลักในไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ทีผ่ ลิตดวยกระบวนการ
ทรานสเอสเทอริฟเ คชันของนํา้ มันพืชหรือไขสัตว สมบัตทิ างเชือ้ เพลิงใกลเคียงกับนํา้ มันดีเซล (ดู diesel fuel, petroleum diesel)
จากแหลงปโตรเลียม แตการเผาไหมใหไอเสียทีส่ ะอาดกวา เนือ่ งจากไมมกี าํ มะถันและสารแอโรแมติกส และมีสมบัตกิ ารหลอลืน่
เครื่องยนตดี สามารถใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซลไดโดยตรงหรือผสมกับนํ้ามันดีเซลจากปโตรเลียม

O
H H
H C C O C
H H
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F

fatty acid methyl ester (FAME) เมทิลเอสเทอร
ของกรดไขมัน

สารอินทรียป ระเภทเอสเทอรทปี่ ระกอบดวยหมูเ อสเทอร 1 หมู
(monoester) สังเคราะหไดจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
(ดู esterification) ของกรดไขมันกับเมทานอล (ดู methanol,
methyl alcohol) หรือปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
(ดู transesterification) ของไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride,
triacylglycerol) กับเมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol)
สูตรโมเลกุล R-COO-CH3 โดย R คือ สายไฮโดรคารบอน
โซตรงของกรดไขมัน เปนองคประกอบหลักในไบโอดีเซล
(ดู biodiesel) ทีผ่ ลิตดวยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเ คชัน
ของนํ้ามันพืชหรือไขสัตว สมบัติทางเชื้อเพลิงใกลเคียงกับ
นํ้ามันดีเซล (ดู diesel fuel, petroleum diesel) จากแหลง
ปโตรเลียม แตการเผาไหมใหไอเสียที่สะอาดกวา เนื่องจาก
ไมมีกํามะถัน และสารแอโรแมติกส มีสมบัติการหลอลื่น
เครื่องยนตดี และยอยสลายไดเองดวยกระบวนการทาง
ชีวภาพ (biodegradation) สามารถใชเปนเชื้อเพลิงใน
เครื่องยนตดีเซลไดโดยตรงหรือผสมกับนํ้ามันดีเซลจาก
ปโตรเลียม

flash point จุดวาบไฟ

อุณหภูมติ าํ่ สุดทีไ่ อระเหยจากนํา้ มันลุกติดไฟไดเมือ่ มีเปลวไฟ
เคลื่อนผานเหนือผิวนํ้ามันนั้น เกี่ยวของกับความปลอดภัย
ในการขนสงการเคลือ่ นยายและการจัดเก็บ มาตรฐานนํา้ มัน
ไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ประกาศโดยกรมธุรกิจพลังงาน
พ.ศ. 2552 กําหนดจุดวาบไฟไวไมตาํ่ กวา120 องศาเซลเซียส
ตามวิธีทดสอบ ASTM D93 เมทานอล (ดู methanol,
methyl alcohol) ที่เจือปนในนํ้ามันไบโอดีเซลมากกวา
รอยละ 0.2 โดยนํ้าหนัก สงผลใหจุดวาบไฟตํ่ากวา 100
องศาเซลเซียส

แกสจุดไฟ

เชื้อเพลิง
อางน้ำอุน

H3C

เมทิลลอเรต

O
O

H3C

เมทิลปาลมิเตต

เครื่องมือวัดจุดวาบไฟ

CH3

flexible-fuel vehicle, flex-fuel vehicle (FFV)
O

O

พาหนะที่ใชเชื้อเพลิงหลากชนิด
CH3

เมทิลโอเลเอต
CH3

O
O

CH3
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รถยนตหรือจักรยานยนตที่ขับเคลื่อนไดดวยเชื้อเพลิงที่
หลากหลาย ไมวา จะเปนนํา้ มันเบนซินพืน้ ฐาน แกโซฮอล อี10
(ดู E10) แกโซฮอล อี20 (ดู E20) หรือแกโซฮอล อี85 (ดู E85)
นํา้ มันเชือ้ เพลิงทัง้ หมดสามารถผสมกันไดในถังเก็บเชือ้ เพลิง
ถั ง เดี ย วกั น เครื่ อ งยนต ใ ช ไ มโครคอมพิ ว เตอร ค วบคุ ม
อัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงที่เหมาะสมอยางอัตโนมัติ

free fatty acid กรดไขมันอิสระ

กรดอินทรียท แี่ ยกตัวจากโมเลกุลไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride, triacylglycerol) ในนํา้ มันพืช หรือไขสัตว เกิดจากไฮโดรไลซิส
(hydrolysis) (ดู solvolysis) ของไตรกลีเซอไรดโดยมีกรด เบส หรือ เอนไซม เปนตัวเรงปฏิกริ ยิ ารวมกับความรอน นํา้ มันพืชทีใ่ ช
ปรุงอาหารแลวจึงมีปริมาณกรดไขมันอิสระสูงกวานํ้ามันพืชใหม กรดไขมันอิสระทําใหอาหารที่มีไขมันสูงมีกลิ่นเหม็นหืน
จึงใชเปนดัชนีบง บอกคุณภาพของไขมันและนํา้ มันพืช สภาพกรดออนของกรดไขมันอิสระสงผลใหคา กรด (ดู acid value, acidity)
ของนํ้ า มั น พื ช สู ง ขึ้ น และเร ง การออกซิ ไ ดส ข องนํ้ า มั น พื ช นํ้ า มั น พื ช ที่ มี ก รดไขมั น อิ ส ระประเภทกรดไขมั น ไม อิ่ ม ตั ว
(ดู unsaturated fatty acid) จะเกิดการออกซิไดส และเหม็นหืนไดอยางรวดเร็ว

O
H2C O C R1
O
HC O C R2 + 3H2O
lipase
O
H2C O C R3
ไตรกลีเซอไรด

O
H2C OH
HO C R1
O
HC OH + HO C R2
O
H2C OH
HO C R3
กลีเซอรอล

กรดไขมันอิสระ

ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของไตรกลีเซอไรด โดยมีเอนไซมไลเพส (ดู lipase) เปนตัวเรงปฏิกิริยา

furan ฟวแรน

สารประกอบอินทรียโ ครงสรางโมเลกุลเปนวงแหวนหาเหลีย่ ม ทีป่ ระกอบดวย 2 พันธะคู และออกซิเจน 1 อะตอม เกิดปฏิกริ ยิ าไดงา ย
เชน จากปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิส (hydrolysis) ไดสารประกอบ 1, 4-ไดคารบอนิล (1, 4-dicarbonyl compounds) จากปฏิกริ ยิ า
ออกซิเดชัน (oxidation reaction) ไดไดแอลดีไฮดที่ไมอิ่มตัว (unsaturated dialdehyde) หรือแลกโตนที่มีวง 5 เหลี่ยม
(five-membered lactones) หรืออะเซทัล (acetals) และจากปฏิกริ ยิ าไฮโดรจิเนชัน (ดู hydrogenation) ไดเททระไฮโดรฟวแรน
(tetrahydrofuran) เปนตน ใชเปนสารมัธยันตรในการผลิตสารประกอบที่เปนประโยชนในวงอุตสาหกรรม และใชงานอยาง
กวางขวางแตเปนสารที่มพี ษิ ตอตับ และกอใหเกิดมะเร็งตับในสัตวทใี่ ชฟนแทะ (rodents) เชน หนู หรือกระรอก พบในอาหาร
ที่ผานการใชความรอนรวมทั้งกาแฟ และอาหารเด็ก
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F-G

furfural เฟอรฟวรัล

สารประกอบแอลดีไฮดของวงแหวนฟวแรน (ดู furan) ที่มี
ออกซิเจนอยูในวงแหวนหาเหลี่ยม และมีพันธะคูสองพันธะ
สูตรโมเลกุล OC4H3CHO มีศักยภาพในการเปนเชื้อเพลิง
เพื่อการขนสง เฟอรฟวรัลผลิตจากปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน
(dehydration) แยกนํา้ ออกจากนํา้ ตาลทีม่ คี ารบอน 5 โมเลกุล
เชน ไซโลส (xylose) และอะราบิโนส (arabinose) ซึง่ ไดมาจาก
เฮมิเซลลูโลส (ดู hemicellulose) ของชีวมวล (ดู biomass)
เชน ซังขาวโพด เปลือกของถัว่ และขาวโอต ปจจุบนั ปริมาณ
การผลิตเฟอรฟว รัลรอยละ 90 มาจากประเทศจีน อเมริกาใต
และสาธารณรัฐโดมินิกัน ซึ่งสวนมากนําไปใชในการผลิต
เททระไฮโดรฟวแรน

O

O

รอยละ 10 รอยละ 20 และรอยละ 85 โดยใชสัญลักษณบอก
ชนิดเชื้อเพลิงเปน อี10 (ดู E10) อี20 (ดู E20) และ อี85
(ดู E85) ตามลําดับ เนือ่ งจากเอทานอลมีคา ออกเทน (ดู octane
number) สูงมาก (ประมาณ 108) การผสมเอทานอลเกรด
เชือ้ เพลิงรอยละ 10 หรือ 20 ลงในนํา้ มันเบนซินพืน้ ฐานจึงชวย
เพิม่ คาออกเทน และรักษาคาความรอน (ดู heating value,
calorific value) ของแกโซฮอลไวในระดับสูง (ประมาณ 33.7
เมกะจูลตอลิตร) ในทางกลับกัน เอทานอลมีคาความรอน
เทากับ 21.2 เมกะจูลตอลิตร ตํ่ากวานํ้ามันเบนซินพื้นฐาน
ซึ่ ง มี ค  า ประมาณ 36 เมกะจู ล ต อ ลิ ต ร ทํ า ให มี อั ต รา
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูง แกโซฮอล อี85 มีคาออกเทน
ประมาณ 102-105 และมีอัตราการใชเชื้อเพลิงไมสูงมาก
เกินไป จึงเปนที่นิยมใชมากกวาสวนผสมอื่น การผลิต
แกโซฮอลเปนครัง้ แรกในประเทศไทยเกิดจากแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ป พ.ศ. 2528 ในโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดา หนวยงานราชการนิยมใชคําวา
“แกสโซฮอล” แทนคําวา “แกโซฮอล” เชน ในประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามัน
แกสโซฮอล เปนตน

โครงสรางทางเคมีของเฟอรฟวรัล

gasohol แกโซฮอล, แกสโซฮอล

เชื้อเพลิงทดแทนซึ่งไดจากการผสมนํ้ามันเบนซินพื้นฐาน
(unleaded gasoline) กับเอทานอลเกรดเชือ้ เพลิง (ดู ethanol
99.5%, fuel ethanol, dehydrated ethanol) ใชกบั เครือ่ งยนต
จุดระเบิดดวยหัวเทียน (ดู gasoline engine, spark-ignition
engine) ที่ระบุวาใชกับแกโซฮอลไดเทานั้น อัตราสวนของ
เอทานอลเกรดเชือ้ เพลิงในนํา้ มันเบนซินแบงเปน 3 ระดับ คือ

แกโซฮอลที่จําหนายในสถานีบริการนํ้ามัน

แกโซฮอลชนิดตางๆ

รถยนตเติมแกโซฮอลชนิด อี85
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gasoline engine, spark-ignition engine เครื่องยนตแกโซลีน, เครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียน

เครื่องยนตเผาไหมภายใน (ดู internal combustion engine, IC engine) ที่มีตนกําลังจากแรงอัดของอากาศผสม
ไอเชือ้ เพลิงซึง่ จุดระเบิดจากประกายไฟของหัวเทียน มีชอื่ เรียกทัว่ ไปวา เครือ่ งยนตเบนซิน แบงออกเปนเครือ่ งยนตแบบ 4 จังหวะ
เปนเครื่องยนตขนาดใหญในรถยนต และเรือยนต และเครื่องยนตแบบ 2 จังหวะ เปนเครื่องยนตขนาดเล็ก เชน
ในเครื่องตัดหญา เลื่อยยนต และรถจักรยานยนต เปนตน รอบการทํางานของเครื่องยนตแบบ 4 จังหวะ ประกอบดวย
จังหวะดูด (intake stroke) อากาศผสมไอเชือ้ เพลิงไหลเขาสูก ระบอกสูบ จังหวะอัด (compression stoke) อากาศผสมไอเชือ้ เพลิง
ถูกอัดใหมีความดันเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต จังหวะจุดระเบิด (ignition stoke) ประกายไฟจากหัวเทียน
ทําใหอากาศผสมไอเชื้อเพลิงระเบิด และจังหวะคาย (exhaust stoke) ไอเสียที่เกิดจากการเผาไหมไหลออกจากกระบอกสูบ
สําหรับเครื่องยนตแบบ 2 จังหวะ รอบการทํางานประกอบดวย จังหวะดูด/อัด ซึ่งอากาศผสมไอเชื้อเพลิงเขาสูดานลางของ
กระบอกสูบ ในขณะทีอ่ ากาศผสมไอเชือ้ เพลิงอีกสวนหนึง่ ถูกอัดภายในกระบอกสูบ และจังหวะระเบิด/คาย ซึง่ ประกายไฟจาก
หัวเทียนทําใหเกิดการระเบิดพรอมกับไอเสียที่เกิดจากการเผาไหมไหลออกจากกระบอกสูบ เนื่องจากเครื่องยนต 2 จังหวะมี
การออกแบบใหกระทัดรัดและมีรอบจัด ทําใหมีประสิทธิภาพการเผาไหมตํ่ากวาเครื่องยนต 4 จังหวะ
จังหวะที่ 2

จังหวะที่ 1

ชองไอเสียเปด
อากาศเสียไหลออก
ชองไอดีเปด

ชองไอเสียปด

อากาศ/ไอเชื้อเพลิง
ไหลเขาสูหองขอเหวี่ยง

ชองไอดีปด

ชองถายไอดีปด
หองขอเหวี่ยง

ชองถายไอดีเปด
อากาศ/ไอเชื้อเพลิง
ไหลเขากระบอกสูบ

ดูด/อัด
ระเบิด/คาย
การทํางานของเครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียนแบบ 2 จังหวะ

อากาศ/ไอเชื้อเพลิง
ถูกอัดในกระบอกสูบ

ชองไอดีเปด
อากาศ/ไอเชื้อเพลิง
ไหลเขา

หัวเทียนจุดระเบิด
ชองไอเสียเปด
อากาศเสีย
ไหลออก

ทิศทาง
การเคลื่อนที่
ของลูกสูบ
ทิศทาง
การเคลื่อนที่
ของขอเหวี่ยง
ดูด

อัด

ระเบิด

คาย

การทํางานของเครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียนแบบ 4 จังหวะ
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
G-H

glycerol กลีเซอรอล

สารอินทรียที่มีจํานวนอะตอมคารบอน 3 อะตอม แตละอะตอมตอกับหมูไ ฮดรอกซิล (hydroxyl) สูตรโมเลกุล C3H8O3
เปนแอลกอฮอลสามหมูไ ฮดรอกซิล (trihydric alcohol) มีสภาพเปนของเหลวหนืด ใส ไมมกี ลิน่ ละลายนํา้ ไดดี และมีความเปนพิษตํา่
ใชประโยชนในงานดานเภสัชกรรม เครื่องสําอาง สารเพิ่มความหนืดในอาหาร สารใหความหวาน และสารลดจุดเยือกแข็ง
ผลิตไดหลายวิธี เชน ไฮโดรไลซิส (hydrolysis) (ดู solvolysis) หรือการเปลี่ยนเปนสบู (ดู saponification) ของไตรกลีเซอไรด
(ดู triglyceride, triacylglycerol) ในนํ้ามันพืช หรือไขสัตวโดยใชเบสเปนตัวเรงปฏิกิริยา กระบวนการเอพิคลอโรไฮดริน
(epichlorohydrin process) การออกซิไดสโพรพิลีน เปนตน กลีเซอรอลเปนผลพลอยได (by-product) ที่สําคัญ
จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) แตมีคุณภาพตํ่าเนื่องจากปนเปอนดวยเกลือแอลคาไลน (alkaline salt)
นํ้า (ดู water) เมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol) กรดไขมันและอนุพันธกลีเซอไรด (glyceride derivatives)
ใชเผาไหมโดยตรง หรือผานกระบวนการกลัน่ เพิม่ ความบริสทุ ธิม์ ากกวารอยละ 99 เพือ่ ใชในอุตสาหกรรมยา และเครือ่ งสําอาง

HO

OH

OH

โครงสรางทางเคมีของกลีเซอรอล

heating value, calorific value คาความรอน

ปริมาณความรอนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมเชื้อเพลิงตอนํ้าหนักของเชื้อเพลิง แสดงคาในหนวยกิโลจูลตอกิโลกรัม (kJ/kg)
กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม (kcal/kg) หรือบีทียูตอปอนด (Btu/lb) การหาคาความรอนของเชื้อเพลิงแข็ง และเชื้อเพลิงเหลว
ทําในบอมบแคลอรีมิเตอร (bomb calorimeter) ซึ่งเผาไหมเชื้อเพลิงตัวอยางในบรรยากาศของออกซิเจนมากเกินพอ
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก คาความรอนรวม (gross heating value หรือ higher heating value (HHV))
เมื่อสถานะสุดทายของนํ้าในระบบหลังการเผาไหมเปนของเหลว คํานวณรวมความรอนจากการควบแนนของไอนํ้า
คาความรอนสุทธิ (net heating value หรือ lower heating value (LHV)) เมือ่ สถานะสุดทายของนํา้ ในระบบหลังการเผาไหม
เปนไอ คาความรอนของเชือ้ เพลิงทีใ่ ชกบั เครือ่ งยนตเปนคาความรอนสุทธิ เนือ่ งจากไมมกี ารควบแนนของไอนํา้ ในหองเผาไหม

gross heating value = net heating value (W x Hvap )
เมื่อ W คือ นํ้าหนักของนํ้าที่ควบแนนเปนของเหลว (กิโลกรัม)
Hvap คือ ความรอนของการระเหยเปนไอ (heat of vaporization) ของนํ้า (กิโลจูลตอกิโลกรัม)
การวิเคราะหคาความรอนของแกสเชื้อเพลิงกระทําในแคลอริมิเตอรที่ปอนแกสเชื้อเพลิงอยางตอเนื่อง (constant flow
calorimeter) และมีอุปกรณวัดอัตราการไหลของแกสเชื้อเพลิง รายงานคาความรอนในหนวยความรอนตอปริมาตร
ที่สภาวะมาตรฐาน เชน เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร (15 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ, สภาวะแหง) เปนตน
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high-speed diesel oil, automotive diesel oil นํ้ามันดีเซล

หมุนเร็ว

นํา้ มันเชือ้ เพลิงสําหรับเครือ่ งยนตดเี ซลทีห่ มุนดวยความเร็วสูงกวา 1,000 รอบ
ตอนาที เชน รถยนตเครื่องยนตดีเซล รถบรรทุกขนาดเล็ก รถแทรกเตอร
เรือประมง เรือโดยสาร เครือ่ งกําเนิดไฟฟาในเรือเดินสมุทร รูจ กั อีกชือ่ หนึง่ วา
นํ้ามันโซลา ในกิจการเดินเรือเรียกวา มารีนแกสออยล (marine gas oil,
MGO) ขอกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํา้ มันดีเซลหมุนเร็วเปนไปตาม
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2556

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็วสําหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก

hydrodeoxygenation (HDO) ไฮโดรดีออกซิจิเนชัน, การขจัดออกซิเจนโดยใชไฮโดรเจน

กระบวนการหนึง่ ทีใ่ ชปรับปรุงคุณภาพของนํา้ มันเบนซิน และนํา้ มันดีเซลทีม่ าจากแหลงพลังงานหมุนเวียน สามารถเกิดรวมกับ
ปฏิกริ ยิ าการขจัดกํามะถัน ไนโตรเจน และโลหะโดยใชไฮโดรเจน และปฏิกริ ยิ าการทําใหโอเลฟนส (olefins) หรือแอโรแมติกส
(aromatics) อิ่มตัว เชน ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟวแรน (furan)

C4H4O + 3H2

C4H8 + H2O

เกิดภายใตบรรยากาศไฮโดรเจนความดันสูงเพือ่ ขจัดกํามะถัน ออกซิเจน และไนโตรเจนออกจากสารตัง้ ตนของการผลิตนํา้ มัน
ปโตรเลียม มีบทบาทในการปรับปรุงคุณภาพของนํา้ มันทีไ่ ดจากชีวมวล (ดู biomass) ซึง่ มีสารประกอบออกซิเจนสูง สามารถนําไปใช
ขจัดออกซิเจนของไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride, triacylglycerol) ในการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) แทนการใชปฏิกริ ยิ า
ทรานสเอสเทอริฟเ คชัน (ดู transesterification) โดยแตกพันธะ C-O ออกภายใตบรรยากาศไฮโดรเจนกอนตามดวยปฏิกริ ยิ า
การเติมไฮโดรเจนไดดเี ซล (diesel) ทีเ่ ปนพาราฟนสายโซตรง (straight-chain paraffin) โพรเพน (propane) และนํา้ (ดู water)

คารโบไฮเดรต

เซลลูโลส
(กลูโคส พอลิเมอร)
เฮมิ-เซลลูโลส
(กลูโคส พอลิเมอร)

H+

ลิกนิน

H2

ชีวมวล
ไม
ถั่วเหลือง
หญา
ฟาง
สาหราย

(ฟนิลโพรเพน พอลิเมอร)

(ไตรกลีเซอไรด, กรดไขมัน)

R1
O

O

O

R1 = (Cx1:n1)
R2

O

C5
C6
Sugar
Alcohols

H2

C5
C6
n-Alkanes

แกโซลีน

Phenols H2 Aromatics
Tar
Naphthenes
Oil

C12 - C24
n-Alkanes

ดีเซล

O

R3

O

H2

แกโซลีน

H2

ไขมัน/น้ำมัน

C5
C6
Sugars

+ (12 + 3n) H2

ปจจัยที่มีผลตอไฮโดรดีออกซิจิเนชัน ไดแก ธรรมชาติ
ของสารปอน อิทธิพลของตัวเรงปฏิกิริยา และภาวะที่ใช
ในการเกิดปฏิกิริยา

R1 H
R2 H
R3 H

+

H3C
CH3

+ 6H2o

ไฮโดรดีออกซีจิเนชันขององคประกอบในชีวมวลในการผลิตนํ้ามันชีวภาพ
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
H-I

hydroprocessed renewable jetfuel (HRJ) นํ้ามันเครื่องบินทดแทนที่ผานกระบวนการไฮโดรทรีต

นํ้ามันเครื่องบินผลิตจากกระบวนการในโรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียมแตใชสารปอนเปนนํ้ามันพืช หรือนํ้ามันชีวภาพ (ดู bio-oil,
pyrolysis oil) ขั้นแรกกรดไขมัน (fatty acids) และไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride, triacylglycerol) ถูกนําไปขจัดออกซิเจน
ดวยกระบวนการไฮโดรทรีต (hydrotreat) ไดไฮโดรคารบอนชนิดพาราฟน (paraffinic hydrocarbons) แลวนํามาผาน
กระบวนการผลิตในขั้นถัดไป ไดสวนผสมไฮโดรคารบอนที่มีโครงสรางแบบโซตรง (straight chain hydrocarbon) โซกิ่ง
(branched chain hydrocarbon) และแบบวง (cyclic hydrocarbon) มีสมบัตคิ ลายกับนํา้ มันเครือ่ งบิน และนํา้ มันทีไ่ ดจาก
กระบวนการสังเคราะหฟส เชอร-ทรอปช (ดู Fischer-Tropsch synthesis) นํา้ มันชนิดนีม้ ปี ริมาณกํามะถันตํา่ มาก เสถียรภาพเชิง
ความรอนสูง การหลอลืน่ ลดลง และปริมาณสารแอโรแมติกส (ดู aromatics content) นอยมาก การผสมกับนํา้ มันเครือ่ งบิน
หรือการใสสารเติมแตง (additives) สามารถแกปญ หาดานการหลอลืน่ และปริมาณสารแอโรแมติกส วัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิต
นํ้ามันชนิดนี้ คือ นํ้ามันถั่วเหลือง นํ้ามันเมล็ดเรพ (rapeseed oil) หรือนํ้ามันคาโนลา (canola oil) และนํ้ามันปาลม หรือ
นํา้ มันพืชอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลไดของนํา้ มันอยูใ นเกณฑสงู และสารปอนทีม่ แี นวโนมในการนํามาใชในอนาคต คือ นํา้ มันจากตนซาลิคอรเนีย
(salicornia) และสาหราย

ตนซาลิคอรเนีย

นํ้ามันจากสาหราย

hydroxymethylfurfural (HMF) ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล

สารประกอบอินทรียท ปี่ ระกอบดวยวงฟวแรน (furan) เกิดจากการสลายตัวของนํา้ ตาลเด็กซโทรส (dextrose) กลูโคส (glucose)
และซูโครส (sucrose) ในภาวะทีเ่ ปนกรด ไดรบั ความรอน หรือเก็บรักษาเปนเวลานาน มีผลทําใหรสชาติ และสีเปลีย่ นไป เชน นํา้ ผึง้
ขอกําหนดของอาหารในสหราชอาณาจักรจํากัดปริมาณไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลในนํ้าผึ้ง 40 มก./กก. ประเทศญี่ปุน
ไมเกิน 5 มก./กก. แตประเทศไทยกําหนดใหมสี ารนีใ้ นนํา้ ผึง้ ไมเกิน 80 มก./กก. ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟว รัลสามารถเปลีย่ นไปเปน
2,5-ไดเมทิลฟูแรน (2,5-dimethylfuran (DMF)) ซึ่งนํามาใชเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ (ดู biofuel) ได

HO

O

O
H

ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร
ฟวรัล
Hydroxymethyl
furfural
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internal combustion engine, IC engine เครื่องยนตเผาไหมภายใน, เครื่องยนตไอซี

เครื่องยนตที่เผาไหมเชื้อเพลิงและอากาศภายในหองเผาไหม (ดู combustion chamber) ทําใหเกิดการขยายตัวของแกส
อยางรวดเร็ว แกสรอนทีข่ ยายตัวเปนของไหลใชงาน (working fluid) เปนการเปลีย่ นแปลงพลังงานเคมีไปเปนพลังงานกลโดยตรง
เชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องยนตเผาไหมภายในควรมีคาความรอน (ดู heating value, calorific value) สูง เชน แกสธรรมชาติ
แกสปโตรเลียมเหลว นํา้ มันเบนซิน นํา้ มันดีเซล ไบโอดีเซล และแอลกอฮอล เปนตน แบงตามโครงแบบ (configuration) ได 3 แบบ คือ
แบบลูกสูบ (reciprocation) เชน เครือ่ งยนตแบบ 2 จังหวะ และเครือ่ งยนตแบบ 4 จังหวะ แบบหมุน (rotary) เชน เครือ่ งยนตวงั เค็ล
(Wankel engine) และแบบเผาไหมตอ เนือ่ ง (continuous combustion) เชน เครือ่ งยนตเจ็ท (jet engine) และแกสเทอรไบน
(gas turbine) เครือ่ งยนตเผาไหมภายในสวนใหญใชในเครือ่ งจักรเคลือ่ นที่ เชน รถยนต เครือ่ งบิน เรือยนต และจักรยานยนต เปนตน
เนื่องจากมีนํ้าหนักเบากวาเครื่องยนตเผาไหมภายนอก (ดู external combustion engine)
ดูด
กก
ค

สวนหมุน
หัวเทียน

ขข

ค
ข

เกียรหมุน
ก

เกียรนิ่ง

ระเบิด

คาย

น้ำหลอเย็น
ค

ข
ภาพเครื่องยนตแบบวังเค็ลและผูคิดคนชาวเยอรมัน
(Felix Heinrich Wankel, 1902-1988)

อัด

ข

ชองไอดี
ชองไอเสีย

ก

แกนหมุน

ค
ก

หลักการทํางานของเครื่องยนตวังเค็ล

เครื่องอัดอากาศ

หองเผาไหม กังหันแกส

เครื่องยนตไอพน

อากาศเย็น

ชุดกังหันแกส อากาศรอน

หองเผาไหม

ภาพกังหันแกส (turbine)
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
K-L-M

kinematic viscosity ความหนืดคิเนแมติก, ความหนืด

low-speed diesel oil, industrial diesel oil

ความตานทานตอการไหลของของเหลวทีว่ ดั ภายใตแรงโนมถวง
ทีอ่ ณุ หภูมมิ าตรฐาน เปนอัตราสวนของความหนืดไดนามิกส
(dynamic viscosity) ตอความหนาแนนของของเหลว หนวยเปน
ตารางเซนติเมตรตอวินาที (cm2/s) หรือสโตก (stoke)
มีผลตอรูปรางของละอองนํ้ามันที่ฉีดจากหัวฉีด นํ้ามันที่มี
ความหนืดคิเนแมติกสูงฉีดเปนฝอยไมดี ไดละอองนํ้ามัน
ขนาดใหญทาํ ใหการเผาไหมไมสมบูรณ นํา้ มันทีม่ คี วามหนืด
คิเนแมติกตํา่ เกินไปละอองนํา้ มันละเอียดมากแตไมพงุ ไปไกล
เทาทีค่ วร มาตรฐานนํา้ มันไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ประกาศ
โดยกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2552 กําหนดความหนืดคิเนแมติก
ในชวง 3.5-5.0 เซนติสโตก (cSt) ทีอ่ ณุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ตามวิธีทดสอบ ASTM D445

นํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซลหมุนดวยความเร็ว
รอบตํ่ากวา 1,000 รอบตอนาที เชน เครื่องยนตดีเซล
ขนาดใหญทใี่ ชกบั เรือประมง เรือโดยสาร เครือ่ งกําเนิดไฟฟา
ขนาดใหญ รูจ กั อีกชือ่ วา นํา้ มันขีโ้ ล ในกิจการเดินเรือเรียกวา
มารีนดีเซลออยล (marine diesel oil (MDO)) ขอกําหนด
ลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซลหมุนชาเปนไปตาม
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2556

เชิงจลศาสตร

หัววัดอุณหภูมิ

วิสโคมิเตอร
(Viscometer)

นํ้ามันดีเซลหมุนชา

อุปกรณใหความรอน
และควบคุมอุณหภูมิ

A
B

เรือเดินสมุทรใชนํ้ามันดีเซลหมุนชาเปนเชื้อเพลิง

manure biogas แกสชีวภาพจากมูลสัตว
เครื่องมือวัดความหนืดคิเนแมติก

lead content ปริมาณตะกั่ว

นํา้ หนักตะกัว่ (lead) ในเชือ้ เพลิง 1 ลิตร ประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน พ.ศ. 2553 กําหนดใหแกโซฮอล (ดู gasohol)
มีปริมาณตะกัว่ ไมเกิน 0.013 กรัมตอลิตร ตะกัว่ เปนโลหะหนัก
ที่เปนมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหมนํ้ามันเบนซิน
พืน้ ฐานในยานพาหนะ สารประกอบตะกัว่ อินทรียห ลายชนิด
ทีเ่ ติมในนํา้ มันเบนซินเพือ่ เพิม่ คาออกเทน (ดู octane number)
เชน เททระเอทิลเลด (tetraethyl lead) เปนตน
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แกสชีวภาพ (ดู biogas) ทีไ่ ดจากการหมักมูลสัตว (manure)
หรือสวนที่เหลือจากฟารมปศุสัตว เชน มูลสัตว อาหารสัตว
เศษเมล็ดพืช และเศษฟาง หรือหญาทีใ่ ชรองพืน้ คอก เปนตน
ฟารมปศุสัตวแตละชนิดใหองคประกอบปุยธรรมชาติที่
แตกต า งกั น ส ง ผลให อ งค ป ระกอบแก ส ชี ว ภาพต า งกั น
ตามไปดวย ในปงบประมาณ 2551 กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได
สงเสริมการใชแกสชีวภาพในฟารมปศุสัตวโดยมีฟารมเขา
รวมโครงการทั้งหมด 43 ฟารม แยกเปน ฟารมสุกร 28 แหง
ฟารมโค 11 แหง ฟารมกระบือ 2 แหง ฟารมมาและฟารม
นกกระทาอยางละ 1 แหง และมีโครงการพัฒนาระบบผลิต
แกสชีวภาพจากมูลชางในปางชางอีก 6 แหง

methane มีเทน

สารประกอบไฮโดรคารบอนซึ่งประกอบดวยคารบอน 1 อะตอม และไฮโดรเจน 4 อะตอม สูตรโมเลกุล CH4 เบากวาอากาศ
ไมมกี ลิน่ และไวไฟ สามารถระเบิดไดเมือ่ มีประกายไฟในชวงความเขมขนในอากาศรอยละ 5-14 โดยปริมาตร เปนองคประกอบ
หลักในแกสธรรมชาติและแกสชีวภาพ (ดู biogas) คาความรอน (ดู heating value, calorific value) ของมีเทนบริสุทธิ์
เทากับ 35.64 เมกะจูลตอกิโลกรัม เปนแกสเรือนกระจก (ดู greenhouse gases (GHG)) ทีส่ าํ คัญรองจากคารบอนไดออกไซด
(ดู carbon dioxide) แมวามีเทนสามารถดูดซับ และสะทอนความรอนกลับสูผิวโลกไดดีกวาคารบอนไดออกไซด แตปจจุบัน
ความเขมขนของมีเทนในบรรยากาศยังคงอยูใ นระดับตํา่ กวาหนึง่ สวนในลานสวน (ppm) มีเทนในธรรมชาติเกิดในพืน้ ทีช่ มุ นํา้
ในระดับความลึกที่ออกซิเจนในอากาศแพรไมถึง ทําใหเกิดการยอยสลายแบบไมใชอากาศ (ดู anaerobic digestion)
ของกลุมแบคทีเรียเมทาโนเจนิก (methanogenic bacteria) (ดู methane-forming bacteria) และการยอยเซลลูโลส
(ดู cellulose) ในลําไสของปลวก กิจกรรมของมนุษยทที่ าํ ใหเกิดการปลอยมีเทนสูบ รรยากาศ เชน การทํานาขาว การทําฟารมปศุสตั ว
การเผาไหมของถานหิน หรือชีวมวล (ดู biomass) แบบไมสมบูรณ และการกําจัดขยะดวยการฝงกลบ เปนตน เปนแหลงคารบอน
ของแบคทีเรียเมทาโนโทรปก (methanotropic bacteria) ซึง่ สามารถยอยมีเทนไปเปนคารบอนไดออกไซด และนํา้ (ดู water)

CH4
CH4
CH4

การฝงกลบขยะ

การยอยสลาย
ในพื้นที่ชุมน้ำ
และการทำนา

OH CH3 H2O
CH4
CH4
CH4

มีเทนบางสวนลอยขึ้นสู
ชั้นบรรยากาศสตารโทรเฟยร

CH4
การถายโอนมีเทน
ในดินสูอากาศโดยพืช

การเผา
เชื้อเพลิงฟอสซิล
กระบวนการยอย
ของสัตวเลี้ยง

การเผาชีวมวล

กระบวนการยอย
ของปลวก

ตะกอนดิน
(melting permafrost)
การยอยในภาวะ แบคทีเรียเมทาโนโทรปก
แบคทีเรียเมทาโนเจนิก
ปราศจากอากาศ (methanotropic bacteria) (methanogenic bacteria) พื้นดินใตทะเลซึ่งอุดมไปดวยสารอาหาร
(nutrient-rich seabeds)
ของจุลินทรีย
ในดิน
CO2 H2O

สารประกอบไฮเดรตและคลาเทรต
(hydrates and clathrates) ใตทะเลลึก

การออกซิเดชันของดินแหง
(dry soil oxidation)
วัฏจักรมีเทน (methane cycle) ของโลก

methane content ปริมาณมีเทน

รอยละโดยปริมาตรของมีเทน (ดู methane) ในแกสเชือ้ เพลิงทีค่ วามดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ใชปริมาณ
มีเทนกําหนดคุณภาพของแกสธรรมชาติอัด และแกสชีวภาพอัด (ดู compressed biogas (CBG)) เพื่อการซื้อขายโดยทั่วไป
ขอกําหนดของปริมาณมีเทนของแกสธรรมชาติอัด และแกสชีวภาพอัดมีคามากกวารอยละ 97 โดยปริมาตร
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
M-O-P-S

methanol, methyl alcohol เมทานอล, เมทิลแอลกอฮอล

สารอินทรียท มี่ จี าํ นวนอะตอมคารบอน1 อะตอมตอกับหมูไ ฮดรอกซิล (hydroxyl, -OH)
1 หมู สูตรโมเลกุล CH3OH เปนแอลกอฮอลที่มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุด มีสภาพขั้วสูง
เปนของเหลวใส ระเหยงาย ติดไฟไดงาย และเปนพิษ ใชประโยชนเปนตัวทําละลาย
สารลดจุดเยือกแข็ง (antifreezer) เชื้อเพลิง และสารตั้งตนในการผลิตสารเคมี และ
เชือ้ เพลิงอืน่ อีกหลายชนิด เชน ฟอรมลั ดีไฮด กรดแอซีตกิ ทอลิวอีน แกโซลีน เปนตน
เปนแอลกอฮอลหลักที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ผานปฏิกิริยาทรานส
เอสเทอริฟเคชัน (ดู transesterification) นิยมผลิตจากแกสสังเคราะห (ดู syngas,
synthesis gas) โดยใชโลหะผสมของทองแดง สังกะสีออกไซด และอะลูมินาเปน
ตัวเรงปฏิกิริยา ที่ความดัน 5-10 เมกะปาสกาล อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส

H
H C OH
H

โครงสรางทางเคมีของเมทานอล

monoglycerides, monoacylglycerols มอนอกลีเซอไรด, มอนอเอซิลกลีเซอรอล

ไขมันชนิดหนึง่ โมเลกุลประกอบดวยกรดไขมัน 1 โมเลกุล ตอกับกลีเซอรอล (ดู glycerol) ดวยพันธะเอสเทอร (-COO-) เรียกอีกชือ่ วา
กลีเซอรอลมอนอเอสเทอร (glycerol monoesters) แบงเปน 2 โครงสราง ขึ้นกับตําแหนงของพันธะเอสเทอร ไดแก
แอลฟา-มอนอกลีเซอไรด (α-monoglyceride) และบีตา-มอนอกลีเซอไรด (β-monoglyceride) หมูไฮดรอกซิล (-OH)
ทัง้ สองหมูม สี ภาพชอบนํา้ (hydrophilicity) สวนสายไฮโดรคารบอนของกรดไขมัน (-R) มีสภาพไมชอบนํา้ (hydrophobicity)
จึงแสดงสมบัตลิ ดแรงตึงผิว ใชเปนตัวกระทําอิมลั ชัน (emulsifier) ในอาหาร นํา้ ยาซักลาง และเครือ่ งสําอาง เปนผลิตภัณฑหนึง่
ของทรานสเอสเทอริฟเคชัน (ดู transesterification) แบบไมสมบูรณของนํ้ามันพืชในการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel)
มอนอกลีเซอไรดทาํ ใหเกิดการอุดตันบริเวณหัวฉีด กระบอกสูบ และวาลวภายในเครือ่ งยนต มาตรฐานนํา้ มันไบโอดีเซลประกาศ
โดยกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2553 กําหนดปริมาณมอนอกลีเซอไรดไมเกินรอยละ 0.8 โดยนํ้าหนัก ตามวิธีทดสอบ EN 14105

CH2 O CO R CH2OH
HO C H
CH O CO R
CH2 OH
CH2 OH
α-monoglyceride

-monoglyceride

β

โครงสรางโมเลกุลของมอนอกลีเซอไรด

octane number เลขออกเทน, คาออกเทน

ตัวเลขทีแ่ สดงถึงความสามารถของเชือ้ เพลิงในการตานทานการชิงจุดระเบิดกอนจังหวะจุดระเบิด (ignition stoke) ของเครือ่ งยนต
จุดระเบิดดวยหัวเทียน (ดู gasoline engine, spark-ignition engine) ในจังหวะอัดของเครือ่ งยนตในกระบอกสูบมีอณุ หภูมสิ งู
สวนผสมอากาศกับไอเชือ้ เพลิงอาจจุดระเบิดไดเอง (self-ignition) กอนจังหวะจุดระเบิดของหัวเทียน สงผลใหประสิทธิภาพของ
เครือ่ งยนตตาํ่ ลง เครือ่ งยนตเสียจังหวะการทํางานและอาจดับ เรียกโดยทัว่ ไปวา “เครือ่ งน็อก” (engine knocking) เชือ้ เพลิงทีม่ ี
เลขออกเทนสูงสามารถตานทานการชิงจุดระเบิดกอนจังหวะจุดระเบิดได ใชกบั เครือ่ งยนตทมี่ อี ตั ราสวนการอัด (compression ratio)
สูงซึง่ ใหกาํ ลังมากได ไมกอ ใหเกิดปญหาเครือ่ งน็อก อยางไรก็ตามการใชเชือ้ เพลิงทีม่ เี ลขออกเทนสูงกับเครือ่ งยนตทมี่ อี ตั ราสวน
การอัดตํ่าไมชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนตแตอยางใด
214

Alternative Energy Encyclopedia

phosphorus content ปริมาณฟอสฟอรัส

นํา้ หนักฟอสฟอรัสในเชือ้ เพลิง 1 ลิตร หรือรอยละโดยนํา้ หนัก มาตรฐานแกโซฮอล (ดู gasohol) ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
พ.ศ. 2553 กําหนดใหแกโซฮอลมีฟอสฟอรัสไมเกิน 0.0013 กรัมตอลิตร มาตรฐานไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2556 กําหนดใหไบโอดีเซลมีปริมาณฟอสฟอรัสไมเกินรอยละ 0.0010 โดยนํ้าหนัก

pour point จุดไหลเท

อุณหภูมิตํ่าที่สุดที่นํ้ามันยังคงสภาพไหลไดตามวิธีทดสอบ ASTM D97 สัมพันธกับชนิดและปริมาณของไข (wax) ที่เปน
องคประกอบในนํา้ มัน เปนขอกําหนดคุณภาพนํา้ มันเชือ้ เพลิงทีจ่ าํ เปนเมือ่ ตองใชงานในภาวะอุณหภูมติ าํ่ ไขทีต่ กผลึกลงมาจะ
อุดตันทอสงเชื้อเพลิง และหมอกรองนํ้ามัน ไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ที่ผลิตจากนํ้ามันพืชหรือไขสัตวที่มีกรดไขมันอิ่มตัว
(ดู saturated fatty acid) โมเลกุลใหญปริมาณมาก มีจุดไหลเทสูง มาตรฐานนํ้ามันไบโอดีเซลของประเทศไทยไมได
กําหนดจุดไหลเทของนํา้ มันไบโอดีเซลชนิด บี100 (ดู B100) แตประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง กําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของนํา้ มันดีเซล พ.ศ. 2556 กําหนดจุดไหลเทของนํา้ มันดีเซลหมุนเร็ว นํา้ มันดีเซลหมุนเร็วชนิดบี5 และนํา้ มันดีเซลหมุนชาไมเกิน
10 และ 16 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
เทอรโมมิเตอร
จอแสดงคาอุณหภูมิ
สวิตชทำความเย็น
สวิตชใบพัด

ปุมปรับอุณหภูมิ

25 oC

จุกปด

ตัวยึด

อุปกรณวัดอุณหภูมิ

หลอดแกวใสตัวอยาง
ระดับน้ำมันตัวอยาง

อางทำ
ความเย็น

ฝาปด

สารหลอเย็น

กระบอกทองเหลือง

สวนทำความเย็น

เครื่องมือวัดจุดไหลเท

producer gas โปรดิวเซอรแกส

คํารวมทีใ่ ชเรียกแกสผสมจากการแกซิฟาย (ดู gasification)
ที่มีองคประกอบ และสัดสวนของแกสแตละชนิดตางกัน
รวมถึงทาวนแกส (ดู town gas) และแกสสังเคราะห (ดู
syngas) ประกอบดวยคารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจน
คารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) ไฮโดรคารบอนเบา
และไนโตรเจนจากอากาศ ใชเปนเชือ้ เพลิงได โดยทัว่ ไปมีคา
ความรอนในชวง 4-6 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร ขึน้ กับปจจัย
ดําเนินการของการแกซิฟาย (ดู gasification)

solvent washed gum ยางเหนียว

นํา้ หนักสารตกคางหลังจากระเหยเชือ้ เพลิงจนหมด และลาง
ดวยเฮปเทน (heptane) ซึ่งแสดงถึงปริมาณยางเหนียว
ที่ละลายในเชื้อเพลิง (fuel-soluble gum) และยางเหนียว
ที่ไมละลายในเชื้อเพลิง (fuel-insoluble gum) ซึ่งตกคาง
อยูในกระบอกสูบหลังจากเชื้อเพลิงถูกเผาไหม นอกจากนี้
ยางเหนียวที่ไมละลายในเชื้อเพลิงอาจอุดตันไสกรองนํ้ามัน
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2553 กําหนดใหแกโซฮอล
มีปริมาณยางเหนียวไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร
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S

specific gravity ความถวงจําเพาะ

อัตราสวนระหวางความหนาแนนของสารหนึ่งกับความหนาแนนของสารมาตรฐานที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน
เปนปริมาณทีไ่ รมติ ิ (dimensionless) พรอมระบุอณุ หภูมทิ ที่ ดสอบ สําหรับของเหลวสารมาตรฐาน คือ นํา้ สารทีม่ คี วามถวงจําเพาะ
สูงกวา 1 จะจมนํา้ สารทีม่ คี วามถวงจําเพาะตํา่ กวา 1 ลอยนํา้ ได เปนขอกําหนดสมบัตขิ องแกส และนํา้ มันเชือ้ เพลิงซึง่ สัมพันธกบั
องคประกอบทางเคมีและพลังงานทีไ่ ดจากการเผาไหม ความถวงจําเพาะตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกําหนดลักษณะ
และคุณภาพของนํ้ามันดีเซล พ.ศ. 2556 นํ้ามันดีเซลหมุนเร็วกําหนดไวในชวง 0.81-0.87 ที่อุณหภูมิ 15.6 องศาเซลเซียส
ตามวิธีทดสอบ ASTM D1298
ρ

e
S.G. = ρ (atsampl15.6
OC)
H2O

เมื่อ

ρsample
ρH2O

คือ ความหนาแนนของสารตัวอยาง

(at 15.6 OC) คือ ความหนาแนนของนํ้าที่อุณหภูมิ 15.6 องศาเซลเซียส

sulfated ash เถาซัลเฟต

ขอกําหนดคุณภาพนํา้ มันไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ทีแ่ สดงปริมาณโลหะเจือปนจากตัวเรงปฏิกริ ยิ า สบู และสารเติมแตง ซึง่ กอใหเกิด
การอุดตันภายในเครื่องยนตเนื่องจากเผาไหมไมหมด มาตรฐานนํ้ามันไบโอดีเซลตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2556
กําหนดปริมาณเถาซัลเฟตไมเกินรอยละ 0.02 โดยนํา้ หนัก ตามวิธที ดสอบ ASTM D874 โดยใชวธิ กี ารเผานํา้ มันใหกลายเปนเถา
และกากคารบอน ทําปฏิกิริยากับกรดซัลฟวริก และเผาที่อุณหภูมิ 775 องศาเซลเซียส ทําซํ้าจนออกซิไดสกากคารบอนหมด
และนํ้าหนักที่เหลือคงที่

เตาเผาไฟฟาสําหรับวิเคราะหปริมาณเถาซัลเฟต

sulphur content ปริมาณกํามะถัน

รอยละโดยนํา้ หนักของกํามะถันในนํา้ มันเชือ้ เพลิง สําหรับแกโซฮอล (ดู gasohol) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2553 กําหนดให
ปริมาณกํามะถันไมเกินรอยละ 0.005 โดยนํ้าหนัก สําหรับไบโอดีเซล (ดู bioidiesel) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2552
กําหนดใหปริมาณกํามะถันไมเกินรอยละ 0.001 โดยนํา้ หนัก และสําหรับนํา้ มันดีเซล (ดู diesel fuel, petroleum diesel) ประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2556 กําหนดใหปริมาณกํามะถันไมเกินรอยละ 0.005 โดยนํา้ หนัก กํามะถันทีเ่ ผาไหมแลวเปลีย่ นเปน
แกสกลุมซัลเฟอรออกไซด (ดู sulfur oxides) รวมตัวกับนํ้าในบรรยากาศทําใหเกิดฝนกรด
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แกสผสมระหวางแกสคารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจน และคารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) ผลิตจากวัสดุที่มี
องคประกอบของคารบอน ไดแก ชีวมวล (ดู biomass) พลาสติก ถานหิน หรือขยะทีไ่ ดจากชุมชน โดยใชเทคโนโลยีการแกซิฟาย
(ดู gasification) หรือการไพโรไลส (ดู pyrolysis) ตัวอยางรอยละองคประกอบหลัก คือ แกสไฮโดรเจน (รอยละ 20-40)
แกสคารบอนมอนอกไซด (รอยละ 35-40) และแกสคารบอนไดออกไซด (รอยละ 25-35) และพบแกสอื่นๆ เล็กนอย ไดแก
มีเทน (ดู methane) (รอยละ 0-15) และแกสไนโตรเจน (รอยละ 2-5) ใชเปนสารตัวกลางในการผลิตแกสธรรมชาติสงั เคราะห
แอมโมเนีย หรือเมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol) การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะหเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
หรือนํ้ามันหลอลื่นผานกระบวนการสังเคราะหฟสเชอร-ทรอปช (ดู Fischer-Tropsch synthesis) และกระบวนการเปลี่ยน
เมทานอลใหกลายเปนนํ้ามันเบนซิน สามารถเผาไหมได แตมีคาความรอนเพียงครึ่งหนึ่งของแกสธรรมชาติ สามารถเพิ่ม
ปริมาณไฮโดรเจนในแกสสังเคราะหโดยการรีฟอรมมีเทนในแกสธรรมชาติดวยไอนํ้า

CH4 + H2O

CO + 3H2

นอกจากนี้ยังสามารถผลิตไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาวอเตอรแกสชิฟต (water-gas shift) ดวย

CO + H2O

CO2 + H2

และแยกแกสคารบอนไดออกไซดออกดวยเทคนิคการดูดซับโดยใชความดันสลับ (pressure swing adsorption (PSA)) และ
เครื่องปฏิกรณเมมเบรน (membrane reactors)

การรีฟอรม
มีเทน
ดวยไอน้ำ

แกสธรรมชาติ

หญาและวัชพืช แกซิฟเคชัน
ไม

CO2

แกส
สังเคราะห
ดิบ
เครื่องอัดแกส
เครื่องฟอกแกส

เครื่องอัด
แกสสังเคราะห
ที่สะอาด

การผลิตแกสสังเคราะหจากแกสธรรมชาติและชีวมวลดวยการแกซิฟาย

อากาศ
แกสธรรมชาติ

ซิงคออกไซด

น้ำ

Steam
Reformer/heat
recovery

วอเตอร
แกสชิฟต

การดูดซับ
แบบสลับความดัน

H2

แกสเชื้อเพลิง
แกสลางระบบ
การผลิตไฮโดรเจนจากการรีฟอรมมีเทนในแกสธรรมชาติดวยไอนํ้า
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S-T-V

syngas engine เครื่องยนตแกสสังเคราะห

เครื่องยนตที่ใชแกสสังเคราะห (ดู syngas, synthesis gas) เปนเชื้อเพลิงในการเดินเครื่อง เปนเครื่องยนตแบบจุดระเบิด
(spark-ignition engine) ที่ใชนํ้ามันเบนซิน หรือแกสธรรมชาติทถี่ กู ดัดแปลงใหเหมาะสมกับคาความรอนของแกสสังเคราะห
และอัตราสวนของอากาศตอเชือ้ เพลิงทีแ่ ตกตาง ในบางกรณีอาจดัดแปลงจากเครือ่ งยนตทจี่ ดุ ระเบิดดวยการอัด (compressionignition engine) ที่ใชกับนํ้ามันดีเซลได แตตองดัดแปลงมากกวาเครื่องยนตเบนซิน โดยเปลี่ยนพลังงานความรอนจากการ
เผาไหมเชื้อเพลิงเปนพลังงานกล ในกรณีที่ใชแกสสังเคราะหเปนเชื้อเพลิงกําลังของเครือ่ งยนตจะลดลงประมาณรอยละ 35
เพราะคาความรอนตํ่ากวาแกสธรรมชาติ หรือนํ้ามัน นิยมใชรวมกับเครื่องปนไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟา

เครื่องยนตแกสสังเคราะห

synthetic fuels เชื้อเพลิงสังเคราะห

คํารวมทีใ่ ชเรียกเชือ้ เพลิงเหลวหลายชนิดทีส่ งั เคราะหขนึ้ จากแกสสังเคราะห (ดู syngas, synthesis gas) ทีไ่ ดจากการแกซิฟาย
(ดู gasification) เชือ้ เพลิงแข็งหลายชนิดรวมทัง้ ถานหิน แกสธรรมชาติ และชีวมวล (ดู biomass) เปนเชือ้ เพลิงสะอาดทางเลือก
ใชทดแทนนํ้ามันปโตรเลียม เชน เมทานอล (ดู methanol, methyl alcohol) ไดเมทิลอีเทอร (ดู dimethyl ether (DME))
นํา้ มันเบนซินสังเคราะห นํา้ มันดีเซลสังเคราะห เปนตน ชีวมวลทีไ่ ดรบั ความสนใจ ไดแก แกลบ ซังขาวโพด กะลาปาลม เศษไม
วัสดุเหลือทิง้ จากการเกษตร ซึง่ มีอยูม ากในประเทศไทย โดยนําชีวมวลมาผานการแกซิฟาย เปลีย่ นชีวมวลเปนแกสสังเคราะหเพือ่
เปนสารตัง้ ตนผลิตเชือ้ เพลิงเหลวสังเคราะหผา นการสังเคราะหฟส เชอร-ทรอปซ (ดู Fischer-Tropsch synthesis) การผลิตจาก
ชีวมวลทําใหเกิดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงสังเคราะหที่ยั่งยืนเปนพลังงานหมุนเวียนที่ไมมีวันหมด

แกสสังเคราะห

ชีวมวล

เตาแกซิฟาย แกสสังเคราะห

H2O H2O
H2O CO2CO
CO2 CO2 2
น้ำ
แกสคารบอนไดออกไซด

CO2 H2O
ไอเสียรถยนต

เชื้อเพลิงสังเคราะห
การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห
น้ำมันดีเซล
น้ำมันแกโซลีน
เมทานอล
ไดเมทิลอีเทอร

วัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงสังเคราะหที่ยั่งยืนจากชีวมวล
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total contaminant สิ่งปนเปอนทั้งหมด

ปริมาณสารที่ไมละลายเปนเนื้อเดียวกับนํ้ามันเชื้อเพลิง
(insoluble matter) ซึ่งแยกไดจากการกรองนํ้ามันรอนดวย
กระดาษกรองมาตรฐานทีม่ ขี นาดรูพรุนระดับไมโครเมตร ตามวิธี
ทดสอบ ASTM D5452 หรือ EN 12662 สบูข องกรดไขมันอิสระ
(ดู free fatty acid) และตะกอนของตัวเรงปฏิกิริยาเปน
สิง่ ปนเปอ นทีพ่ บบอยในไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ซึง่ หลงเหลือ
จากขัน้ ตอนการลางดวยนํา้ ทําใหเกิดการอุดตันของไสกรอง
นํา้ มันเชือ้ เพลิง และปม หัวฉีดมาตรฐานนํา้ มันไบโอดีเซลตาม
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ งกําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของไบโอดีเซล ประเภทเมทิลเอสเทอรของกรดไขมัน พ.ศ. 2556
กําหนดปริมาณสิ่งปนเปอนทั้งหมดไมเกินรอยละ 0.0024
โดยนํ้าหนัก หรือ 24 พีพีเอ็ม

town gas ทาวนแกส

แกสเชื้อเพลิงที่ไดจากการไพโรไลส (ดู pyrolysis) หรือ
การแกซิฟาย (ดู gasification) ถานหิน ในกระบวนการผลิต
ถานโคก (coke) ในอุตสาหกรรมหนัก เชน โรงงานถลุงเหล็ก
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา แกสถานหิน (coal gas) ประกอบดวย
แกสเผาไหมได คือ ไฮโดรเจน คารบอนมอนอกไซด มีเทน
และไฮโดรคารบอนตางๆ และแกสเผาไหมไมได เชน
คารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) และไนโตรเจน
มีคาความรอนอยูในชวง 10-20 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร
ในอดีตใชเปนแกสเชื้อเพลิงหลักในการใหความรอน และ
แสงสวางในทวีปอเมริกา และอังกฤษ จนกระทัง่ ราวป ค.ศ.1960
จึงไดนําแกสธรรมชาติมาใชแทน

ไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง

total glycerine กลีเซอรีนทั้งหมด

ขอกําหนดหนึ่งในมาตรฐานนํ้ามันไบโอดีเซล (ดู biodiesel)
คํานวณจากผลรวมของปริมาณกลีเซอรีนอิสระ (ดู free
glycerine) และปริมาณกลีเซอรีน (ดู glycerol) ที่อยูใน
โมเลกุ ล ของมอนอกลี เ ซอไรด (ดู monoglycerides,
monoacylglycerols) ไดกลีเซอไรด (ดู diglycerides,
diacylglycerols) และไตรกลีเซอไรด (ดู triglyceride,
triacylglycerol) ที่เจือปนในผลิตภัณฑไบโอดีเซลเนื่องจาก
การทําปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชัน (ดู transesterification)
ของนํ้ามันพืชหรือไขสัตวไมสมบูรณ ประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเทอรของกรดไขมัน พ.ศ. 2556 กําหนด
ปริมาณกลีเซอรีนทั้งหมดไมเกินรอยละ 0.25 โดยนํ้าหนัก
ตามวิธีทดสอบ EN 14105 เพื่อปองกันปญหาการจับตัวกัน
ในนํา้ มันไบโอดีเซลทีอ่ ณุ หภูมติ าํ่ และการอุดตันบริเวณหัวฉีด
และไสกรองในเครื่องยนต

การใชเปนเชื้อเพลิงใหแสงสวาง

vapor pressure at 37.8 oC ความดันไอที่ 37.8
องศาเซลเซียส

ความดันของไอเชื้อเพลิงเหลวเหนือผิวหนาเชื้อเพลิงเหลว
ในภาชนะปดที่อุณหภูมิ 37.8 องศาเซลเซียส การวัด
ความดันไอตองทําในภาชนะและภาวะตามมาตรฐานกําหนด
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ งกําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของนํ้ามันแกโซฮอล พ.ศ. 2553 กําหนดใหแกโซฮอลมี
ความดันไอที่ 37.8 องศาเซลเซียส ไมสงู กวา 62 กิโลปาสกาล

ตะกอนไขมัน

(ซาย) ไบโอดีเซลจากนํ้ามันถั่วเหลือง และ (ขวา) ไบโอดีเซลเก็บที่
อุณหภูมิตํ่าเกิดไขสีขาวของไขมัน
สารานุกรม พลังงานทดแทน 219

เชื้อเพลิงชีวภาพ
V-W

volatility สภาพระเหยได

สมบัตขิ องนํา้ มันเชือ้ เพลิงทีส่ ง ผลตอการจุดระเบิด การเผาไหม
และการทํางานของเครือ่ งยนต นํา้ มันทีร่ ะเหยงายจะกระจาย
ไอนํ้ามันไปยังกระบอกสูบสมํ่าเสมอ จุดระเบิดไดงาย ทําให
เดินเครือ่ งยนตไดเร็ว นํา้ มันทีม่ สี ภาพระเหยไดตาํ่ เกิดปญหา
การเผาไหมไมสมบูรณ กากคารบอน (ดู carbon residue)
หลงเหลือในเครื่องยนต ไอเสียมีควันดําและกลิ่นเหม็น
ทดสอบดวยการกลัน่ แบบ ASTM (ASTM distillation) ตามวิธี
ASTM D86 อุณหภูมิการกลั่นที่บงชี้สภาพระเหยได ไดแก
จุดเดือดเริ่มตน (initial boiling point (IBP)) จุดเดือดที่
ปริมาตรรอยละ10, จุดเดือดกลางที่ปริมาตรรอยละ 50
(mid-boiling point (MBP)) รอยละ 90 และจุดเดือดสุดทาย
(final boiling point (FBP)) มาตรฐานนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
(ดู high-speed diesel oil, automotive diesel oil)
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2556 กําหนด
จุดเดือดที่ปริมาตรรอยละ 90 ไมเกิน 357 องศาเซลเซียส
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water content ปริมาณนํ้า

รอยละโดยนํ้าหนักของนํ้าในเชื้อเพลิงมาตรฐานแกโซฮอล
(ดู gasohol) ประกาศโดยกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2553 และ
มาตรฐานไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ประกาศโดยกรมธุรกิจ
พลังงาน พ.ศ. 2552 กําหนดใหแกโซฮอล และไบโอดีเซล
มีปริมาณนํ้าไมเกินรอยละ 0.70 และ 0.05 โดยนํ้าหนัก
ตามลําดับ แหลงที่มาของนํ้าในแกโซฮอลมาจากเอทานอล
(ดู ethanol, ethyl alcohol) ซึ่งดูดความชื้นในอากาศไดดี
สําหรับแหลงทีม่ าของนํา้ ในไบโอดีเซลมาจากการตกคางของ
นํ้าในขั้นตอนการลางผลิตภัณฑ

Wobbe index ดัชนีวอบเบ

คาความรอนขัน้ สูง (higher heating value) ของแกสเชือ้ เพลิง
หารดวยรากทีส่ องของความถวงจําเพาะ (ดู specific gravity)
ของแกสนัน้ เทียบกับอากาศ ดัชนีวอบเบคิดคนโดยจอฟฟรีโด
วอบเบ (Goffredo Wobbe) วิศวกรชาวอิตาลี หลังจากพบวา
อั ต ราการให ค วามร อ นจากการเผาไหม แ ก ส เชื้ อ เพลิ ง
ในหัวเผา (burner) แปรผกผันกับรากที่สองของความถวง
จําเพาะของแกสนั้นเทียบกับอากาศ นิยมใชชี้วัดพลังงาน
ที่เกิดจากการเผาไหมแกสเชื้อเพลิงผสม เชน แกสชีวภาพ
(ดู biogas) แกสธรรมชาติ และแกสปโตรเลียมเหลว เปนตน
เนื่ อ งจากองค ป ระกอบของแก ส เชื้ อ เพลิ ง ผสมขึ้ น กั บ
แหลงกําเนิดทําใหมที งั้ คาความรอน และความถวงจําเพาะที่
แตกตางกัน การเปรียบเทียบคุณภาพของแกสเชือ้ เพลิงผสม
ดวยดัชนีวอบเบซึ่งสัมพันธกับอัตราการใหความรอนดีกวา
การเปรียบเทียบคาความรอน (ดู heating value, calorific
value) เพียงอยางเดียว

BIOMASS
พลังงานที่ (อาจ) มองไมเห็น
BIOENERGY
พลังงานใตพิภพในรูปความรอน เรามองไมเห็นจริงAND
หรือ เพราะเราก็
เคยไปเที่ยวและรูจัก
แหลงนํ้าพุรอนที่มีชื่อเสียงในประเทศหลายแหงมาแลว แตศักยภาพของมันนี้สิ ตองอาศัย
ขอมูลทางธรณีวิทยา เพื่อประเมินความคุมคาและศึกษารายละเอียดของรูปแบบการ
นํามาใช แหลงความรอนใตพิภพอาจอยูในรูปนํ้าพุ นํ้าพุรอน ชั้นหินแหงรอน ชั้นหินอุมนํ้า
การใช ป ระโยชน แ หล ง ความร อ นใต พิ ภ พขึ้ น อยู  กั บ ระดั บ อุ ณ หภู มิ ข องนํ้ า ร อ น หรื อ
แหลงหิน วิธีและความตองการใชงานอาจนําความรอนมาใชโดยตรงในการอบแหง
สรางความอบอุนแกอาคารบานเรือน หรือนําไปผลิตกระแสไฟฟา ในประเทศไทยพบ
แหลงนํ้าพุรอนทุกภาค ตั้งแตภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต สวนใหญ
มีศกั ยภาพพลังงานระดับปานกลาง ในปจจุบนั เรามีโรงไฟฟาจากพลังงานความรอนใตพภิ พ
เพียงแหงเดียวที่จังหวัดเชียงใหม

ชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

GEOTHERMAL
ENERGY
พลังงานความรอน
ใตพิภพ

OCEAN
ENERGY
พลังงานมหาสมุทร

พลังงานความรอนใตพภิ พ
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พลังงานความรอนใตพภิ พ
A-B

aquaculture การเพาะเลี้ยงในนํ้า

การเพาะเลี้ยงในนํ้าที่ตองควบคุมอุณหภูมิที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าใหอยูในระดับที่
เหมาะสมแกการเจริญเติบโตและสืบพันธุ โดยใชนํ้ารอนจากแหลงพลังงาน
ความรอนใตพิภพ

ฟารมสัตวนํ้าในแคลิฟอรเนียที่ควบคุมอุณหภูมิ
โดยใชนํ้ารอนจากแหลงพลังงานความรอนใตพิภพ

aquifer ชั้นหินอุมนํ้า

ชัน้ หินทีม่ รี พู รุนยอมใหนาํ้ ซึมผานและสามารถกักเก็บนํา้ ได มักเปนหินทราย หินปูน
หรือวัสดุรวน เชน กรวด ทราย หรือทรายแปง แบงเปน 1. ชั้นหินอุมนํ้าไรแรงดัน
(unconfined aquifer) มีทางระบายออกสูชั้นบรรยากาศทําใหนํ้าที่กักเก็บอยูใน
ชั้นหินมีความดันเทากับความดันบรรยากาศ สามารถนําขึ้นมาใชไดโดยขุดบอ
ลึกลงไปถึงระดับนํา้ ใตดนิ (water table) 2. ชัน้ หินอุม นํา้ มีแรงดัน (confined aquifer
หรือ artesian aquifer) ถูกปดทับดวยชัน้ หินหรือชัน้ ดินเนือ้ แนนทีน่ าํ้ ซึมผานไดยาก
ทั้งดานบนและดานลาง (confining unit) ทําใหการไหลของนํ้าคลายกับการไหล
ในทอภายใตแรงดัน ซึ่งถาขุดบอลึกลงไปถึงชั้นหินอุมนํ้ามีแรงดัน จะมีนํ้าไหล
ขึ้นมาเองถึงระดับนํ้ามีแรงดัน (potentiometric surface) โดยไมตองใชปม
นํา้ ทีก่ กั เก็บในชัน้ หินอุม นํา้ หากไดรบั ความรอนจากหินหนืดรอนใตพภิ พ จะกลายเปน
นํา้ รอนและไอนํา้ พลังงานสูง สามารถนํามาใชประโยชนได หากแรงดันของนํา้ รอน
มีมากพอ นํ้าจะพุงสูงเกิดเปนนํ้าพุรอน

หินที่มีรูพรุนที่พบในชั้นหินอุมนํ้า (aquifer)

บอนํ้าในชนบทของเขตราชสถาน ประเทศอินเดีย
พื้นที่รับน้ำ
ระดับน้ำใตดิน
ระดับน้ำมีแรงดัน
บอน้ำพุมีแรงดัน บอน้ำใตดินเขตตื้น

บอน้ำใตดิน บอน้ำใตดิน
ไรแรงดัน มีแรงดัน พื้นดิน

ระดับน้ำใตดินเขตตื้น
ชั้นหินอุมน้ำไรแรงดัน

ระดับน้ำ
ใตดิน

ชั้นหินกั้นน้ำ

ชั้นหินอุมน้ำมีแรงดัน
ชั้นหินกั้นน้ำ

ภาพแสดงพื้นที่หนาตัดของชั้นหินอุมนํ้ามีแรงดัน (confined aquifer) และชั้นหินอุมนํ้าไรแรงดัน (unconfined aquifer)
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Auger drilling system ระบบการเจาะแบบเกลียว

การเจาะลงไปใตผิวดินโดยใชแรงกดที่หัวเจาะพรอมกับการหมุน หัวเจาะมีปลายแหลม กานเจาะมีลักษณะเปนใบมีดเกลียว
หัวเจาะและกานเจาะจะหมุน เจาะลงไปในผิวดินโดยใชแรงหมุนจากคนหรือมอเตอร เศษดิน เศษหิน และเศษวัสดุจากการ
เจาะจะติดในรองเกลียว และถูกยกขึน้ มาบนผิวดินเพือ่ นําเศษวัสดุออก กระบวนการจะเกิดซํา้ จนกระทัง่ ไดขนาดและความลึกของ
หลุมเจาะตามตองการ หากหลุมเจาะแหงแข็ง อาจใชนํ้าชวยใหพื้นผิวออนตัวและเจาะไดงายขึ้น ระบบการเจาะแบบเกลียว
เหมาะกับการเจาะขนาดเล็กทีพ่ นื้ ผิวไมแข็งมาก นิยมใชเจาะเพือ่ การกอสราง การทําเหมือง และเก็บตัวอยาง เนือ่ งจากไมมกี าร
ปนเปอนของของเหลวจากการเจาะ

การเจาะพื้นดินเพื่อวางระบบทอความรอน
ใตพิภพดวยระบบการเจาะแบบเกลียว

กานเจาะแบบเกลียว

หัวเจาะ

เศษดินที่ติดอยูในรองเกลียวของ
กานเจาะถูกลําเลียงขึ้นมาบนผิวดิน

binary generation system, binary cycle system ระบบสองวงจร

ระบบสองวงจรเปนโรงไฟฟาพลังความรอนใตพภิ พทีผ่ ลิตไฟฟาจากนํา้ รอนอุณหภูมติ าํ่ 38-149 องศาเซลเซียส โดยผานนํา้ รอน
เขาสูเ ครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอน เพือ่ ใหความรอนกับของไหลชนิดทีส่ องทีม่ จี ดุ เดือดตํา่ เชน แอมโมเนีย ฟรีออน ไอโซบิวเทน
ไอโซเพนเทน เปนตน ซึง่ จะกลายเปนไอแลวผานเขาสูก งั หันไอนํา้ ผลิตไฟฟา จากนัน้ กลับเขาสูเ ครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอนใหม
สวนนํ้ารอนหลังจากถายโอนความรอนใหกับของไหลชนิดที่สองแลว จะควบแนนและถูกฉีดกลับเขาสูแหลงพลังงาน
ความรอนใตพภิ พ เปนระบบทีใ่ ชกนั มากเนือ่ งจากมีแหลงพลังงานความรอนใตพภิ พนํา้ รอนอุณหภูมติ าํ่ จํานวนมาก ประสิทธิภาพ
เชิงความรอน (thermal efficiency) รอยละ 10-13
ของไหลใชงาน
ชนิดที่สอง (ไอ)

กังหันไอน้ำ

เครื่องกำเนิดไฟฟา

ไฟฟา
ของไหลใชงานชนิดที่สอง (ของเหลว)
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

ทอน้ำรอนเขา

ทอน้ำเย็นออก

ภาพจําลองการทํางานของโรงไฟฟา
พลังงานความรอนใตพิภพ ระบบสองวงจร

โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพระบบสองวงจร ที่อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม กําลังการผลิตติดตั้ง 300 กิโลวัตต
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D

direct geothermal power พลังความรอนใตพิภพโดยตรง

การนําพลังความรอนใตพภิ พมาใชโดยตรง โดยไมนาํ ไปผลิตกระแสไฟฟากอน สามารถกระทําไดในหลายลักษณะ เชน ใชเปน
แหลงความรอน (heat source) สําหรับทําความอบอุนแกที่พักอาศัยหรืออาคารสํานักงาน การใชเพื่อประโยชนทางสุขภาพ
การชําระลางทําความสะอาด การอบทรายรอน การประกอบอาหาร ตลอดจนเปนแหลงความรอนที่ใชในภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม

23 C
o

0 oC

18 o C
การแชนํ้ารอนรักษาโรคที่นํ้าพุรอน
วัดวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี

บอตมไขสุกใน 3 นาที ที่นํ้าพุรอน
สบโปง/แมขะจาน จังหวัดเชียงราย

นักทองเที่ยวอบตัวดวยทรายรอน
ที่หาดพลังงานความรอนใตพิภพ
อิบซู กู ิ คิวชูตอนใต ประเทศญีป่ นุ

district heating การใหความรอนแกชุมชน

แนวคิดการทําความอบอุนแก
ที่พักอาศัยในฤดูหนาว
ดวยปมความรอนพลังงาน
ความรอนใตพิภพ

การนําพลังงานความรอนใตพิภพมาใชใหความรอนแกชุมชน เชน ในเขตหนาว โดยติดตั้งระบบปมความรอนพลังงาน
ความรอนใตพิภพขนาดใหญ พรอมวางระบบโครงขายทอรับสงของไหลใชงาน (working fluid) และเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนกระจายไปยังที่อยูอาศัยหรือหนวยงานในชุมชน

การใหความรอนแกชุมชนจากแหลงพลังงานความรอนใตพิภพ

226

Alternative Energy Encyclopedia

double flash system ระบบแฟลชคู

โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพที่นําเทคโนโลยีผลิตไอนํ้าแบบแฟลชมาใช เมื่อนํ้ารอนมีอุณหภูมิสูงกวา 177 องศาเซลเซียส
จะวาบเปนไอนํ้าและถูกแยกสงเขาสูกังหันไอนํ้า ในระบบแฟลชคูนํ้าจะถูกวาบเปนไอนํ้า 2 รอบที่ความดันแตกตางกัน
เพิ่มปริมาณไอนํ้าที่ผลิตไดรอยละ 20-30 สวนที่ยังคงเปนของเหลวจะถูกสงกลับไปที่แหลงพลังงานความรอนใตพิภพ
สามารถผลิตไฟฟาไดมากกวาระบบไอนํ้าเปยก ระบบนํ้ารอนใตพิภพรอยละ 20-25

กังหันไอน้ำ
เครื่องที่สอง

กังหันไอน้ำ
เครื่องที่หนึ่ง

อากาศ
เครื่องกำเนิดไฟฟา และไอน้
ำ
เครื่องควบแนน

ถังแฟลชแยกไอน้ำ

น้ำ อุณหภูมิ > 70 oC

ไอน้ำ
น้ำเกลือ

ไอน้ำ

อากาศ

หอระบาย
ความรอน

ไอน้ำ

น้ำเกลือ ของเหลวผลควบแนหลุน มรอน

อากาศ
น้ำหลอเย็น

การใชความรอนโดยตรง

แหลงความรอนใตพิภพ
หลุมผลิต

หลุมฉีด
แผนภูมิโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพระบบแฟลชคู

โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ ระบบแฟลชคู ฮัทโชบารุ (Hatchobaru) ประเทศญี่ปุน กําลังผลิตติดตั้ง 110 เมกะวัตต
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drilling mud, drilling fluids โคลนเจาะ, ของไหลสําหรับการเจาะ

ของผสมระหวางโคลนผง สารเพิ่มนํ้าหนัก สารควบคุมคุณสมบัติโคลนเจาะ และตัวทําละลายที่ผสมกันจนมีความหนืดขน
ตามตองการ โคลนเจาะจะถูกสูบอัดลงไปในกานเจาะ เพื่อทําหนาที่หลอลื่นหัวเจาะชวยไมใหหัวเจาะรอน และไหลเวียน
ระหวางกานเจาะกับผนังหลุมเจาะจากปากหลุมลงไปกนหลุมอยูต ลอดเวลา ความหนืดของโคลนเจาะจะยึดเหนีย่ วเศษดินหินให
แขวนลอยอยู  ก  อ นที่ จ ะถู ก ดั น ขึ้ น มาพร อ มกั น ยั ง ปากหลุ ม โดยผ า นช อ งว า งระหว า งก า นเจาะกั บ ผนั ง หลุ ม และช ว ย
ควบคุมการไหลของนํ้ามัน แกส หรือนํ้าใตพิภพขึ้นสูปากหลุม นอกจากนี้นํ้าหนักของโคลนเจาะยังชวยตานแรงดันจาก
ชั้นหินในหลุมปองกันผนังหลุมเจาะพัง ของไหลสําหรับการเจาะแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ โคลนเจาะที่มีนํ้าเปน
ตัวทําละลายหลัก (water base mud) โคลนเจาะที่มีนํ้ามันเปนตัวทําละลายหลัก (oil base mud) และที่เปน
ของไหลประเภทแกส/อากาศ (pneumatic) หรือโฟม การเลือกใชของไหลสําหรับการเจาะขึ้นกับวัตถุประสงคในการเจาะ
ชนิดของหลุม พื้นที่ และตําแหนงทีท่ าํ การเจาะ ลักษณะธรณีวทิ ยาในบริเวณทีท่ าํ การเจาะ สมบัตขิ องชัน้ หินทีต่ อ งเจาะผาน
การวางแผนลงทอกรุ คุณภาพของนํ้า การกัดกรอน และผลกระทบสิ่งแวดลอม

หัวหมุน
โคลนเจาะ

ทอยาง
ทอยืน

กานเจาะนำ

ปมโคลน

ทอโคลนเจาะ
ยอนกลับ
ทอเจาะ/
ทอนำเจาะ

โคลนเจาะที่นําเศษหิน ทราย
หรือกรวดขึ้นมาดวย

เครื่องเขยา
เศษหิน
และเศษดิน ถังโคลนเจาะ
ชองวางระหวางกานเจาะและผนังหลุมเจาะ
หัวเจาะ
การเคลื่อนที่ของโคลนเจาะ

228

Alternative Energy Encyclopedia

drilling rig แทนเจาะ

ชุดอุปกรณสําหรับเจาะลงไปในเปลือกโลก ทั้งที่เปนพื้นดินหรือพืน้ นํา้ เปนโครงสรางขนาดใหญ ประกอบดวยอุปกรณเจาะและ
อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรืออาจเปนชุดอุปกรณขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนยายไดงาย แทนเจาะอาจเปนหนวยเคลื่อนที่ที่
อุปกรณเจาะติดตัง้ อยูบ นรถบรรทุก รถพวง เรือ หรือเปนแทนเจาะทีต่ ดิ ตัง้ ถาวรบนบกหรือในทะเล แทนเจาะแบงตามแหลงทีใ่ ชงาน
ไดเปน 2 ประเภท คือ แทนเจาะบนบก (onshore) และแทนเจาะในทะเล (offshore) วัตถุประสงคการใชแทนเจาะ ไดแก
ใชสาํ หรับเจาะบอนํา้ บอนํา้ มัน บอแกสธรรมชาติ ใชในการเก็บตัวอยางหิน ดิน แร นํา้ ใตดนิ และใชตดิ ตัง้ สิง่ กอสรางใตพนื้ ผิว
อุปกรณ อุโมงค แทนเจาะมีหลายประเภท แตสวนประกอบหลักจะคลายกัน ไดแก 1. ชุดลูกรอกชวยทดกําลัง (crown block)
2. โครงสรางหอคอย หรือปนจั่น (derrick) ทําจากโลหะ มักมีขายึดติดกับฐาน 4 จุด 3. ชุดลูกรอกเคลื่อนที่ (travelling block)
4. หัวหมุน (swivel) เปนสวนรับโคลนเจาะจากทอตั้งตรง เพื่อสงใหกับกานเจาะและหัวเจาะ 5. ทอยืน (standpipe) สําหรับ
ถายโคลนเจาะ 6. มอเตอรหมุน (rotary drive) สงกําลังงานหมุนใหกับกานเจาะนํา (kelly) 7. เครื่องกวาน (draw works)
ใชควบคุมการเคลือ่ นทีข่ องระบบรอกและสายสลิง เพือ่ ดึงทอเจาะและหัวเจาะขึน้ ลง 8. กานเจาะนํา (kelly) เชือ่ มตอมอเตอรหมุน
ที่แทนเขากับทอเจาะ/ทอนําเจาะเพื่อสงกําลังหมุนใหกับทอเจาะ 9. เครื่องยนต (engine) ใหกําลังงานแกมอเตอรหมุน
10. ชุดอุปกรณปองกันการพุงขึ้นอยางรุนแรงของนํ้า นํ้ามัน และแกสจากหลุม (blowout prevention) 11. ปมโคลนเจาะ
(mud pump) 12. ถังโคลนเจาะ (mud pit) 13. ทอเจาะ/ทอนําเจาะ (drill pipe) ใชหมุนหัวเจาะและเปนชองใสโคลนเจาะ เพือ่ ระบาย
ความรอนหัวเจาะ 14. ปลอกกันดิน (casing) เปนทอเหล็กใสในหลุมเจาะ เพือ่ ปองกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะ ปองกัน
โคลนเจาะออกมาดานนอก ปองกันของไหลทีไ่ มตอ งการเขามาในหลุมและชวยควบคุมความดันของหลุม 15. ปูนซีเมนต (cement)
เติมในชองระหวางหลุมเจาะและทอกรุ เพื่อยึดทอกรุใหอยูกับที่และปองกันการรั่วระหวางชั้นหิน 16. หัวเจาะ (drill bit)
ชุดลูกรอกชวยทดกำลัง
โครงสรางหอคอย/ปนจั่น

ชุดลูกรอกเคลื่อนที่
หัวหมุน
มอเตอรหมุน
เครื่องกวาน

แทนเจาะแหลงพลังงาน
แทนเจาะแหลงพลังงาน
ความรอนใตพิภพ ประเทศนิวซีแลนด ความรอนใตพิภพ
แบบเคลื่อนที่ได

ทอยืน
กานเจาะนำ

ชุดอุปกรณปองกันการพุงขึ้นอยางรุนแรง
ของน้ำ น้ำมัน และแกสจากหลุม
ปมโคลน

ถังโคลนเจาะ

เครื่องยนต

ทอเจาะ/ทอนำเจาะ
ปลอกกันดิน
ปูนซีเมนต
หัวเจาะ

องคประกอบของแทนเจาะ

แทนเจาะในทะเลชนิดตางๆ
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กังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟา

D-E-G

dry rock, hot dry rock ชั้นหินแหง, ชั้นหินแหงรอน

ชัน้ หินใตพภิ พทีร่ อ นและเปนแหลงพลังงานความรอนปริมาณ
มหาศาล อุณหภูมิของชั้นหินเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนโดยตรงกับ
ระดับความลึกจากผิวดินและชนิดของหินดวยอัตรา 0.028-0.1
องศาเซลเซียสตอความลึก 1 เมตร หินแหงอุณหภูมิสูงกวา
150 องศาเซลเซียส เปนแหลงความรอนใตพภิ พทีม่ พี ลังงาน
เพียงพอตอการผลิตกระแสไฟฟา โดยอัดฉีดนํ้าเขาไปตาม
รอยแตกในชั้นหินเพื่อรับความรอนจากหินแหง แลวจึง
หมุนเวียนนํา้ รอนมาสูเ ครือ่ งกําเนิดไฟฟา เทคโนโลยีการผลิต
กระแสไฟฟาจากชั้นหินแหง (hot dry rock technology)
เปนเทคโนโลยีใหมที่มีผูสนใจศึกษากันมาก

ไอน้ำ

ปมฉีด

น้ำ

ชั้นหินรอน
ภาพจําลองแสดงการผลิตกระแสไฟฟาจากชั้นหินแหงใตพิภพ

dry steam system ระบบไอนํ้าแหง

ระบบผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพภิ พทีใ่ ชไอนํา้ จากแหลงความรอน
ใตพภิ พทีม่ อี ณุ หภูมสิ งู กวาจุดวิกฤต (ดู critical point) คือ 373.946 องศาเซลเซียส
ผานเขาสูก งั หันไอนํา้ โดยตรง ไมตอ งผานหมอไอนํา้ ระบบไอนํา้ แหงมีขอ ดี คือ ไมตอ ง
สูญเสียพลังงานในการกําจัดหยดนํา้ จากการควบแนนของไอนํา้ กอนทีจ่ ะปอนเขาสู
กังหันไอนํา้ ระบบไมซบั ซอน ขอจํากัดของโรงไฟฟาพลังความรอนใตพภิ พแบบระบบ
ไอนํ้าแหง คือ แหลงพลังงานความรอนใตพิภพที่มีไอนํ้าอุณหภูมิสูงระดับนี้
มีจํานวนไมมากนัก โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพเกเซอรในรัฐแคลิฟอรเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแหงแรกทีใ่ ชระบบไอนํา้ แหง และยังเปนโรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนใตพิภพที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวย โดยทั่วไปโรงไฟฟาประเภทนี้ใช
ไอนํ้าประมาณ 6.5 กิโลกรัมตอการผลิตไฟฟา 1 กิโลวัตต-ชั่วโมง
เครื่องควบแนน

โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพเกเซอร
ในรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
กําลังผลิตติดตั้ง 1,517 เมกะวัตต

ไอน้ำแหง
กังหันไอน้ำ

เครื่องกำเนิด
ไฟฟา

ไอน้ำแหง

ไฟฟา
น้ำ

ชั้นเปลือกโลก
แผนภูมิโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ ระบบไอนํ้าแหง
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โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพภิ พ ระบบไอนํา้ แหง
เรคยาเนส (Reykjanes) ประเทศไอซแลนด
กําลังผลิตติดตัง้ 100 เมกะวัตต

enhanced geothermal system ระบบเสริมพลังงานความรอนใตพิภพ

ระบบความรอนใตพภิ พทีส่ รางขึน้ เพือ่ เสริมความสามารถของแหลงหินรอนใตดนิ ที่
ยอมใหนาํ้ ซึมผานไดนอ ย กระบวนการเริม่ ตนดวยการเจาะหลุมฉีด (injection well)
ลงไปยังแหลงหินรอน ฉีดอัดนํา้ ผานหลุมลงไปยังแหลงหินรอนใตดนิ ดวยแรงดันที่
สูงพอที่จะทําใหหินรอนแตกออกเปนโครงขาย นํ้ารับความรอนตามชองแตกของ
หินรอน แลวถูกดูดขึ้นทางหลุมผลิต (production well) เพื่อปอนเขาสูโรงไฟฟา
และจะถูกทําใหกลายเปนไอนํา้ หรือนําไปใหความรอนแกของไหลชนิดทีส่ องซึง่ จะ
กลายเปนไอ แลวผานเขาสูก งั หันผลิตไฟฟา นํา้ เย็นทีอ่ อกจากโรงไฟฟาจะถูกฉีดกลับ
หมุนเวียนไปรับความรอนยังแหลงหินรอนตอไป

โรงงานไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพดีเซิรท พีค
(Desert Peak) รัฐเนวาดา เปนแหงแรกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผลิตไฟฟา
เขาสูสายสงดวยระบบเสริม
พลังงานความรอนใตพิภพ

เครื่องแลกเปลี่ยน กังหันไอน้ำ
ความรอน

1 กม.
2 กม.

ปม

ปม

หลุมผลิต
หลุมฉีด
หลุมผลิต

ระดับพื้นดิน

ชั้นหินตะกอน

3 กม.
4 กม.
4.5 กม.

1. น้ำเย็นถูกอัดฉีดลงไปใตดินเพื่อรับความรอน
จากแหลงความรอนใตพิภพ
2. น้ำรอนถูกสูบขึ้นมาบนผิวดิน
3. น้ำรอนถูกปอนเขาสูเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนเพื่อถายเทความรอนใหกับ
ของไหลใชงาน
4. ของไหลใชงานอุณหภูมิสูงถูกปอนเขา
กังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟา

หินแกรนิตรอน

รอยแต

ก

หนวยสาธิตระบบเสริมพลังงานความรอน
ใตพิภพที่ประสบความสําเร็จแหงแรกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา บริเวณศูนยความรอน
ใตพภิ พเกเซอร รัฐแคลิฟอรเนีย

แหลงความรอนใตพิภพ

ระบบเสริมพลังงานความรอนใตพิภพ

geological exploration การสํารวจธรณีวิทยา

การศึกษาสภาพธรณีวทิ ยาของพืน้ ทีท่ งั้ ในภาคสนาม การศึกษาจากภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม เพือ่ พิจารณา
ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา (geological structure) ของพื้นที่ จะใหขอมูลเกี่ยวกับชนิดของชั้นหิน การวางตัว และ
การเรียงลําดับชั้นหิน อายุของหิน โครงสรางทางธรณีวทิ ยาของชัน้ หินตางๆ บริเวณที่มกี ารแปรสภาพของชั้นดิน หิน อันเนื่อง
มาจากอิทธิพลทางความรอน ทั้งนี้เพื่อประเมินชั้นหินที่อาจจะเปนแหลงกักเก็บ และปดกั้นแหลงพลังงานความรอนใตพิภพ
โดยทั่วไปการสํารวจธรณีวิทยาแตละครั้งจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50-100 ตารางกิโลเมตร ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ
แตละพื้นที่ และศักยภาพของแหลงพลังงานความรอนใตพิภพนั้น

การสํารวจธรณีวิทยา
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geology ธรณีวิทยา

ศาสตรทศี่ กึ ษาองคประกอบ โครงสราง กระบวนการเปลีย่ นแปลงตามธรรมชาติของโลก ผลทีค่ รอบคลุมถึงกําเนิดของโลก วัสดุ
และรูปรางลักษณะของโลก ประวัตคิ วามเปนมาและกระบวนการทีก่ ระทําตอโลกทัง้ ในอดีตและปจจุบนั แรงกระทําทีม่ ผี ลตอการ
เปลีย่ นแปลงหรือยังคงมีผลตอการเปลีย่ นแปลงสภาวะทางเคมี มวลสารและสวนประกอบของโลก อาศัยการตีความจากรูปแบบ
และสภาวะแวดลอมที่ยังคงเหลือใหเห็นในปจจุบัน โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรสรางเปนทฤษฎี เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ตัง้ แตบนผิวโลกจนไปถึงแกนกลางชัน้ ในของโลก เชน การเกิดแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การเกิดนํา้ พุรอ น
โคลนเดือด เปนตน ความรูทางธรณีวิทยามีความสําคัญในการนําไปประยุกตใชโดยเฉพาะการสํารวจแหลงความรอนใตพิภพ
เพื่อใชเปนพลังงานสํารองทดแทนการใชถานหิน ปโตรเลียม และแกสธรรมชาติ

การสํารวจปรากฏการณทางธรรมชาติ

geophysical exploration การสํารวจธรณีฟสิกส

การสํารวจลักษณะโครงสรางทางธรณีวทิ ยาใตผวิ ดิน การเรียงลําดับชัน้ หิน และสมบัตทิ างฟสกิ สของชัน้ หินชนิดตางๆ เชน สมบัติ
เชิงแมเหล็กไฟฟา สมบัตใิ นการเปนตัวกลางของคลืน่ โดยใชเครือ่ งมือทางธรณีฟส กิ สชว ยตรวจวัดสมบัตขิ องหินทีอ่ ยูใ ตผวิ ดิน
ลึกลงไปในพืน้ ทีส่ าํ รวจ เทคนิคทางดานธรณีฟส กิ สทนี่ ยิ มนํามาใช คือ การสํารวจคาความเขมสนามแมเหล็กโลก (magnetic survey)
การสํารวจคาความโนมถวง (gravity survey) การสํารวจคลืน่ สัน่ สะเทือน (seismic survey) และการสํารวจคาความตานทานไฟฟา
(resistivity survey) ผลการสํารวจคาความเขมของสนามแมเหล็กโลก และคาความโนมถวงชวยกําหนดขอบเขต และรูปรางของ
แองตะกอนในอดีตใตผวิ ดินลึกลงไป วามีศกั ยภาพพอทีจ่ ะเปนแหลงกักเก็บความรอนมากนอยเพียงใด ผลการสํารวจคลืน่ สัน่ สะเทือน
ชวยกําหนดขอบเขตพืน้ ทีส่ าํ รวจใหแคบลง และผลการสํารวจคาความตานทานไฟฟาจะชวยประเมินลักษณะการเรียงตัวของชัน้ หิน
โครงสรางทางธรณีวิทยาใตผิวดินและระดับนํ้าใตดิน เพื่อกําหนดตําแหนงของหลุมเจาะสํารวจที่แนนอนในลําดับถัดไป

การสํารวจคลื่นไหวสะเทือน
แหลงความรอนใตพิภพ
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การสํารวจคา
ความตานทานไฟฟา

การสํารวจคาความเขม
สนามแมเหล็กโลก

การสํารวจคาความโนมถวง
แหลงความรอนใตพิภพ

geothermal bathing การอาบนํ้าแร

การใชนํ้ารอนจากแหลงพลังงานความรอนใตพิภพในการอาบชําระลาง มักทําเพื่อประโยชนทางสุขภาพ

การแชนํ้ารอนที่นํ้าพุรอนบริเวณทะเลสาบแมมมอธ
แคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การแชนํ้ารอนที่นํ้าพุรอนบานบอคลึง จังหวัดราชบุรี

geothermal electricity in Thailand การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานความรอนใตพิภพในประเทศไทย

ประเทศไทยมีโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพภิ พเพียง 1 แหง คือ โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพภิ พฝาง ตัง้ อยูท ตี่ าํ บลมอนปน
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม อยูต ดิ กับบอนํา้ พุรอ นฝาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ดําเนินการสํารวจศักยภาพการพัฒนาแหลงพลังงานความรอนใตพภิ พ อําเภอสันกําแพงและอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ตัง้ แตป พ.ศ. 2521 เปนตนมา โดยไดรบั ความรวมมือดานวิชาการและผูเ ชีย่ วชาญจากองคการเพือ่ การจัดการดานพลังงานประเทศ
ฝรัง่ เศส ตัง้ แตป พ.ศ. 2524 พบวานํา้ รอนจากหลุมเจาะระดับตืน้ ของแหลงฝางมีความเหมาะสมตอการนํามาผลิตกระแสไฟฟา
ในป พ.ศ. 2531 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดจดั หาเครือ่ งกําเนิดไฟฟาระบบสองวงจร ขนาดกําลังผลิต 300 กิโลวัตต
มาติดตั้งเปนโรงไฟฟาสาธิตที่ใชพลังงานความรอนใตพิภพเปนแหงแรก เปนโรงไฟฟาระบบสองวงจร (ดู binary generation
system) โรงไฟฟาใชนาํ้ รอนจากหลุมเจาะระดับตืน้ ทีม่ อี ณุ หภูมิ 130 องศาเซลเซียส มีปริมาณการไหล 16.5 ถึง 22 ลิตร/วินาที
มาถายเทความรอนใหกับสารทํางาน กระแสไฟฟาที่ผลิตไดประมาณปละ 1.2 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ถูกสงเขาสูระบบของ
การไฟฟาสวนภูมภิ าคเพือ่ จายใหผใู ชไฟฟา นํา้ รอนทีน่ าํ ไปใชในโรงไฟฟา เมือ่ ถายเทความรอนใหกบั สารทํางานแลว อุณหภูมิ
จะลดลงเหลือ 77 องศาเซลเซียส สามารถนําไปใชในการอบแหง หรือหองเย็นสําหรับเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรได
นํ้าอุนบางสวนที่ปลอยทิ้งจากกระบวนการเปนนํ้าสะอาดที่สามารถปลอยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติไดโดยตรง
ถังเก็บเสียง
วาลวคุมไอน้ำรอน

สายสง กฟภ.
22 กิโลโวลท 3 เฟส

หลุมผลิตน้ำรอน

หมอแปลงไฟฟา
ชุดควบคุม

ถังแยกไอ
เขื่อนกั้นน้ำ
ปมน้ำรอน ขนาดเล็ก

เครื่องกำเนิด
ไฟฟา
กังหัน
โรงไฟฟาระบบ 2 วงจร
ขนาด 300 กิโลวัตต
หองเย็น

ปมน้ำเย็น
หองอบแหง

ใชเพื่อการทองเที่ยว

บอพักน้ำ

ถังพักน้ำ

หอระบาย
ความรอน

มใ จ
น้ำแ

แผนผังการทํางานของโครงการอเนกประสงค พลังงานความรอนใตพภิ พฝางใชผลิตกระแสไฟฟา พัฒนาเปนหองเย็น หองอบแหง และใชเพื่อการทองเที่ยว
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ถังเก็บเสียง
ถังแยกไอ

หมอแปลงไฟฟา
ชุดแยกไอ

ถังพักน้ำ

เครื่องผลิตไอความดันสูง
ไปโครงการอเนกประสงค

กังหัน เครื่องกำเนิดไฟฟา เขื่อน
ชุดควบแนน
ถังพักน้ำ
ไปบอพักน้ำ

ผังการทํางานโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพภิ พฝาง ระบบสองวงจร ขนาด 300 กิโลวัตต

โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

นํ้าพุรอนฝาง จังหวัดเชียงใหม หองอบแหงพลังงานความรอนใตพิภพ หองทําความเย็นพลังงานความรอนใตพภิ พ
นํ้าพุรอนฝาง จังหวัดเชียงใหม
นํ้าพุรอนฝาง จังหวัดเชียงใหม

geothermal exploring and drilling การสํารวจและการเจาะพลังงานความรอนใตพิภพ

การสํารวจทัง้ บนผิวดินและใตผวิ ดินเพือ่ นําพลังงานความรอนใตพภิ พมาใชประโยชน ใหขอ มูลขนาดของแหลงกักเก็บความรอน
อุณหภูมิ ความดัน ปริมาณนํ้ารอนและไอนํ้า และระดับความลึก ประกอบดวยหลายขั้นตอน ไดแก การสํารวจธรณีวิทยา
(ดู geological exploration) การสํารวจธรณีฟส กิ ส (ดู geophysical exploration) และการเจาะสํารวจเพือ่ ตรวจสอบสมมติฐาน
ทางธรณีวิทยา ศึกษาสมบัติทางฟสิกสของชั้นหิน ศึกษาสมบัติของของไหล และแหลงกักเก็บความรอน วัดคาอัตราเพิ่ม
อุณหภูมิใตพิภพ และอัตราการถายเทความรอน (ดู geothermal gradient and heat flow) เพื่อประเมินความเหมาะสม
และความคุมคาทางเศรษฐกิจกอนตัดสินใจลงทุนเพื่อผลิตเชิงพาณิชยตอไป

นักธรณีวิทยาวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม การเจาะสํารวจและการศึกษาตัวอยางที่ไดจากการสํารวจ

การสํารวจสมบัติทางไฟฟา ทางแมเหล็ก
ทางคลื่นสั่นสะเทือน จากการสํารวจภาคสนาม
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การเจาะหลุมผลิต

geothermal gradient and heat flow อัตราเพิ่มอุณหภูมิใตพิภพ และอัตราการถายเทความรอน

อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิตามระดับความลึกของชั้นเปลือกโลก และฟลักซความรอน (heat flux) ตอหนวยพื้นที่ที่ถายเท
จากแกนโลกชั้นในมายังผิวโลกในหนึ่งหนวยเวลา เนื่องจากอุณหภูมิที่เปลือกโลก (crust) ตํ่ากวาอุณหภูมิของแกนโลกชั้นใน
(inner core) ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงกวา 6,000 องศาเซลเซียส ความรอนจากแกนโลกชั้นในจึงถายเทผานเนื้อโลก
(mantle convection cells) มาที่ผิวโลกอยูตลอดเวลา คาเฉลี่ยของอัตราเพิ่มอุณหภูมิใตพิภพประมาณ 25 องศาเซลเซียส
ตอความลึก 1 กิโลเมตรจากระดับผิวโลก อัตราการถายเทความรอนเฉลีย่ มีคา 65 และ 101 มิลลิวตั ตตอ ตารางเมตร (mW/m2)
ในบริเวณภาคพื้นทวีป และภาคพื้นสมุทรตามลําดับ การถายเทความรอนอาศัยกระบวนการพาความรอนของเนื้อโลกซึ่งเปน
ของเหลวที่มีความหนืดสูง เมื่อเนื้อโลกถูกทําใหรอนจะทําใหความหนาแนนลดลง และเคลื่อนตัวขึ้นสูดานบนขณะเดียวกัน
เนือ้ โลกสวนทีเ่ ย็นซึง่ มีความหนาแนนสูงและหนักกวาจะจมลงสูด า นลาง กระบวนการพาความรอนของเนือ้ โลกเกิดขึน้ อยางชาๆ
ตลอดเวลาตราบเทาที่แกนโลกชั้นในยังคงรอนอยู การสํารวจธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส (ดู geological exploration และ
geophysical exploration) ทําใหทราบคาอัตราเพิ่มอุณหภูมิใตพิภพและอัตราการถายเทความรอนในพื้นที่ที่สํารวจ และ
สามารถประเมินความคุมคาเชิงพาณิชยในการเจาะหลุม เพื่อดึงพลังงานความรอนใตพิภพขึ้นมาใช
ความลึก (กิโลเมตร)

1000
2000
3000
4000

1000 2000 3000 4000 5000 6000
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
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อัตราเพิ่มอุณหภูมิใตพิภพ

การเคลื่อนที่ของฟลักซความรอนขึ้นมายังพื้นผิวโลก
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พลังงานความรอนใตพภิ พ
G

geothermal heat pump ปมความรอนพลังงานความรอนใตพิภพ

อุปกรณในการถายเทความรอนจากที่ที่มีอุณหภูมิตํ่าไปยังที่ที่มีอุณหภูมิสูง โดยอาศัยแหลงความรอนจากใตพิภพที่มีอุณหภูมิ
ไมสงู นัก (ดู geothermal reservoirs) ระบบปม ความรอนใชหลักการเดียวกับระบบทําความเย็น (refrigeration) สามารถเปลีย่ น
จากระบบหนึ่งไปเปนอีกระบบหนึ่งได โดยใชวาลวเปลี่ยนทิศทาง (reversing valve) ในระบบปมความรอน นํ้ารอนหรือไอนํ้า
จากแหลงพลังงานความรอนใตพภิ พ (heat source) จะผานเครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอน (เครือ่ งระเหย) เพือ่ ถายเทความรอน
ใหกับของไหลใชงาน (working fluid) จนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกลายเปนไอ และถูกสงไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
(เครือ่ งควบแนน) เพือ่ ถายเทความรอนใหกบั แหลงรับความรอนภายนอก (heat sink) เชน อากาศ และเปลีย่ นสภาพเปนของเหลว
อีกครั้ง อากาศที่รับความรอนจากของไหลใชงานจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ตัวอยางการใชงาน คือการทําใหอากาศภายในบาน
อบอุนขึ้นในฤดูหนาว
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
ระหวางของไหลใชงาน
กับอากาศ (เครื่องควบแนน)
ของไหลใชงานสถานะไอ
อุณหภูมิสูง

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
ระหวางน้ำรอนจาก
แหลงใตพิภพกับของไหลใชงาน
(เครื่องระเหย)
ของไหลใชงานสถานะไอ
อุณหภูมิต่ำ
ระบบปมหลัก

แหลงความรอน
ใตพิภพ

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
ระหวางของไหลใชงาน
กับน้ำรอนสำหรับอุปโภค
(เครื่องลดความรอนยวดยิ่ง)

ถังพักน้ำรอน
สำหรับอุปโภค
วาลวลดความดัน

วาลว
เปลี่ยนทิศทาง

วงจรของไหลใชงาน

เครื่องอัดแกส

ไออุณหภูมิสูง
ของเหลวอุณหภูมิสูง
ไออุณหภูมิต่ำ
ของเหลวอุณหภูมิต่ำ
น้ำรอนสำหรับอุปโภค

วาลวเลี่ยง

น้ำรอนจากแหลงความรอนใตพิภพ

หลักการของปมความรอนพลังงานความรอนใตพิภพ

ภาพตัดขวางปมความรอนพลังงานความรอนใตพิภพ
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การติดตั้งตนแบบปมความรอนพลังงานความรอนใตพิภพ
และการติดตั้งเชิงพาณิชย

geothermal power plant โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ

โรงงานทีป่ ระกอบดวยระบบผลิตกระแสไฟฟาจากแหลงความรอนใตพภิ พ โดยใชกงั หันไอนํา้ แปลงพลังงานความรอนในนํา้ รอน
หรือไอนํา้ จากแหลงความรอนใตพภิ พเปนกระแสไฟฟา ไดแก โรงไฟฟาระบบไอนํา้ แหง (ดู dry steam system) ระบบไอนํา้ เปยก
(ดู hydrothermal system) ระบบสองวงจร (ดู binary generation system, binary cycle system) ระบบแฟลชคู
(ดู double flash system) และระบบเสริมพลังงานความรอนใตพิภพ (ดู enhanced geothermal system) โดยทั่วไป
โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพจะมีประสิทธิภาพตํ่าเพียงประมาณรอยละ 10-23 เนื่องจากไอนํ้าทํางานที่อุณหภูมิตํ่า
เมื่อเทียบกับโรงไฟฟาหมอไอนํ้าที่ใชถานหินหรือปโตรเลียมเปนเชื้อเพลิง

โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ
ระบบไอนํ้าแหง เนสฮาเวลเลียร (Nesjavellir)
ประเทศไอซแลนดกาํ ลังการผลิตติดตัง้ 120 เมกะวัตต

โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพสวารเซนกิ
(Svartsengi) ประเทศไอซแลนด
กําลังการผลิตติดตั้ง 76.5 เมกะวัตต

โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพภิ พ
ระบบสองวงจร อําเภอฝาง
กําลังการผลิตติดตั้ง 300 กิโลวัตต

geothermal reservoirs แหลงความรอนใตพิภพ

กลุม ชัน้ หินใตผวิ โลกทีส่ ามารถพัฒนาขึน้ เปนแหลงความรอน
ใตพภิ พได โดยอาศัยการพาความรอน (heat convection)
จากการใชของไหลใชงาน เชน นํา้ นําความรอนขึน้ มาใชงาน
บนผิวโลก เพื่อใหความรอนโดยตรงหรือผลิตกระแสไฟฟา
แหลงความรอนใตพิภพแบงตามอุณหภูมิได 4 ประเภท
ไดแก 1. แหลงความรอนใตพภิ พอุณหภูมสิ งู มีอณุ หภูมสิ งู กวา
150 องศาเซลเซียส เกิดที่แผนเปลือกโลกธรณีภาคชั้นนอก
(lithosphere) หรือบริเวณภูเขาไฟมีพลัง (active volcanism)
เชน ชัน้ หินแหงรอน (ดู dry rock, hot dry rock) แหลงความรอน
ใตพิภพอุณหภูมิสูงมักนํามาใชผลิตกระแสไฟฟา โดยฉีดนํ้า
ลงไปพาความรอนขึน้ มา 2. แหลงความรอนใตพภิ พอุณหภูมิ
ปานกลาง มีอุณหภูมิระหวาง 100-150 องศาเซลเซียส
3. แหลงความรอนใตพิภพอุณหภูมิตํ่า มีอุณหภูมิ 30-100
องศาเซลเซียส แหลงความรอนใตพิภพอุณหภูมิปานกลาง
และอุณหภูมิตํ่าพบในบริเวณชั้นหินอุมนํ้า (ดู aquifer)
มักนําไปใชในระบบใหความรอนแกชมุ ชนและอุตสาหกรรม
4. แหลงความรอนใตพิภพที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา 30 องศา
เซลเซียส มักนําไปใชใหความรอนแกที่พักอาศัยในฤดูหนาว

น้ำฝน

น้ำฝน

น้ำรอน
ชั้นหินแหงรอน

ชั้นหินแหงรอน
การเกิดแหลงความรอนใตพิภพ

แหลงความรอนใตพภิ พยังอาจแบงเปน แหลงความรอนใตพิภพ
ที่อยูบนพื้นผิวโลก (surface geothermal reservoirs) เชน
นํา้ พุรอ น (ดู spring, hot spring) และแหลงความรอนใตพภิ พ
ทีอ่ ยูใ ตพนื้ ผิวโลกซึง่ ไมสามารถมองเห็นได เชน ชั้นหินแหง
ชัน้ หินแหงรอน ชัน้ หินอุม นํา้ อาจเรียกรวมวา แหลงความรอน
ใตพภิ พใตพนื้ ผิวโลก (underground geothermal reservoirs)
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พลังงานความรอนใตพภิ พ
G-H

geothermal resources in Thailand แหลงความรอนใตพิภพของประเทศไทย

ในประเทศไทยพบแหลงนํ้าพุรอน 112 แหลง กระจายอยูทั่วไปตั้งแตภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต
วัดอุณหภูมนิ าํ้ รอนทีผ่ วิ ดินอยูใ นชวง 40-100 องศาเซลเซียส แหลงพลังงานความรอนใตพภิ พในประเทศไทยแบงตามอุณหภูมิ
แหลงกักเก็บและปริมาณนํ้ารอนได 4 ประเภท ไดแก แหลงที่มีศักยภาพพลังงานสูงมีอุณหภูมิสูงกวา 180 องศาเซลเซียส
และมี ลั ก ษณะโครงสรางธรณีวิทยาที่สามารถกักเก็บนํ้ารอนไดมากในระดับที่ไมลึกมากนัก เชน แหลงสันกํา แพง
จังหวัดเชียงใหม แหลงแมจัน จังหวัดเชียงราย แหลงแมจอก จังหวัดแพร เปนตน แหลงที่มีศักยภาพพลังงาน
ปานกลางมีอุณหภูมิ 140-180 องศาเซลเซียส ลักษณะโครงสรางกักเก็บนํ้ารอนไดมาก เชน แหลงโปงกุม จังหวัดเชียงใหม
แหลงโปงนาคํา จังหวัดเชียงราย แหลงโปงสัก จังหวัดแมฮอ งสอน เปนตน แหลงทีม่ ศี กั ยภาพพลังงานปานกลาง ลักษณะโครงสราง
กักเก็บนํา้ รอนไดนอ ย เชน แหลงปาแป จังหวัดเชียงใหม แหลงจังหวัดแมฮอ งสอน แหลงแจซอ น จังหวัดลําปาง เปนตน และแหลงทีม่ ี
ศักยภาพพลังงานตํา่ ลักษณะโครงสรางกักเก็บนํา้ รอนไดนอ ย เชน แหลงปงโคง จังหวัดเชียงใหม แหลงโปงปูเ ฟอง จังหวัดเชียงราย
แหลงแมนะ จังหวัดแมฮองสอน แหลงโปงนํ้ารอน จังหวัดลําปาง เปนตน
สหภาพพมา

าม

ดน
เวยี

ลาว
เชียงใหม

นํ้าพุรอนแจซอน จังหวัดลําปาง

พิษณุโลก
ขอนแกน
อุบลราชธานี

อันดามัน

กรุงเทพมหานคร

นํ้าพุรอนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

กัมพูชา

อาวไทย

ระนอง
สุราษฎรธานี
ภูเก็ต

ตรัง

น้ำพุรอนอุณหภูมิมากกวา 80 องศาเซลเซียส
น้ำพุรอนอุณหภูมิ 60-79 องศาเซลเซียส
น้ำพุรอนอุณหภูมินอยกวา 60 องศาเซลเซียส

0

มาเลเซีย
แผนที่แหลงนํ้าพุรอนของประเทศไทย
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กิโลเมตร

นํ้าพุรอนโปงเดือด/ปาแป จังหวัดเชียงใหม

200

นํ้าพุรอนรัตนโกสัย (ทาสะทอน)
จังหวัดสุราษฎรธานี

ground loop ระบบทอวน

ระบบทอทีฝ่ ง อยูใ นพืน้ ดินทีท่ าํ หนาทีแ่ ลกเปลีย่ นความรอนระหวางของไหลใชงาน (working fluid) กับแหลงความรอนใตพภิ พ
ของไหลใชงานอาจเปนนํ้ารอน หรือไอนํ้าที่นํามาใชประโยชนโดยตรง หรือเปนสื่อนําความรอนที่ไหลหมุนเวียนอยูในระบบ
ซึ่งสามารถนําความรอนนั้นไปใชประโยชนอยางอื่นได

ระบบทอวนสําหรับปม ความรอนพลังงานความรอนใตพภิ พ ทําจากพอลิเอทิลนี
ความหนาแนนสูง (HDPE - high density polyethylene)

การวางระบบทอวนสําหรับปมความรอน
พลังงานความรอนใตพิภพ บริเวณที่พักอาศัย

ระบบทอวนสำหรับปมความรอน
แนวดิ่ง

แนวราบ
ขดเปนวง

ระบบทอวนแบบตางๆ สําหรับปมความรอนพลังงานความรอนใตพิภพ

horizontal ground loop ระบบทอวนแนวราบ

รูปแบบการวางทอของระบบปม ความรอนพลังงานความรอนใตพภิ พแบบวงจรปดทีอ่ ยูใ นแนวราบ (ดู ground loop) ทําใหอากาศ
ภายในบานอบอุนขึ้นในฤดูหนาว แหลงนํ้าจากในบานหรืออาคารหมุนเวียนมารับความรอนจากแหลงความรอนใตพิภพ และ
เปลี่ยนสภาพเปนนํ้ารอนหรือไอนํ้ากลับเขาสูอาคาร ระบบทอวนแนวราบเหมาะกับการติดตั้งในบริเวณที่มีพื้นที่กวางและมี
แหลงความรอนอยูระดับใกลผิวดิน

ระบบทอวนแนวราบ

การวางระบบทอวนแนวราบ บริเวณที่พักอาศัย
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พลังงานความรอนใตพภิ พ
H-O-P

hydrothermal system ระบบไอนํ้าเปยก ระบบนํ้ารอนใตพิภพ

ระบบผลิตไฟฟาที่ใชไอนํ้าเปยกจากแหลงความรอนใตพิภพที่อุณหภูมิตํ่ากวาจุดวิกฤต (ดู critical point) กอนที่ไอนํ้าเปยก
จะถูกปอนเขาสูก งั หันไอนํา้ จะตองแยกหยดนํา้ ออก เพือ่ ลดการสะสมของตะกอนแรธาตุในไอนํา้ บนใบพัดกังหันไอนํา้ ไอนํา้ ทีใ่ ช
หมุนกังหันในโรงไฟฟาแบบนีค้ วรมีอณุ หภูมปิ ระมาณ 155-165 องศาเซลเซียส และมีความดันอยูใ นชวง 0.5-0.6 เมกะปาสกาล
โดยทั่วไปการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาแบบนี้จะตองใชไอนํ้าประมาณ 8 กิโลกรัม ตอการผลิตไฟฟา 1 กิโลวัตตชั่วโมง

ไอน้ำ

กังหันไอน้ำ

ถังแฟลช

น้ำรอน

เครื่องกำเนิดไฟฟา
ไฟฟา

น้ำจาก

ถังแฟล

ช

ของเหลวผลควบแนน (น้ำ)

ภาพจําลองหลักการของโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพภิ พระบบไอนํา้ เปยก, ระบบนํา้ รอนใตพภิ พ

โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ ระบบไอนํ้าเปยก ระบบนํ้ารอน
ใตพิภพ เฮลลิไชไธ (Hellisheiði) ประเทศไอซแลนด
กําลังการผลิตติดตั้ง 303 เมกะวัตต
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โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ ระบบไอนํ้าเปยก ระบบนํ้ารอนใตพิภพ
วายัง วินดู (Wayang Windu) ประเทศอินโดนีเซีย
กําลังการผลิตติดตั้ง 227 เมกะวัตต

open-loop geothermal heat pump system ปมความรอนพลังงานความรอนใตพิภพแบบวงจรเปด

อุปกรณในการถายเทความรอนจากทีท่ มี่ อี ณุ หภูมติ าํ่ ไปยังทีท่ มี่ อี ณุ หภูมสิ งู โดยอาศัยแหลงความรอนจากใตพภิ พในรูปของนํา้ รอน
หรือไอนํ้า ระบบปมความรอนมีหลักการทํางาน คือ เมื่อนํ้ารอนหรือไอนํ้าจากแหลงความรอนใตพิภพถายเทความรอน
ใหกับของไหลใชงาน (working fluid) แลว จะถูกสงกลับไปยังแหลงความรอนตนกําเนิดโดยไมมีการนํามาหมุนเวียนซํ้าอีก
ซึ่งตางจากระบบปมความรอนพลังงานความรอนใตพิภพแบบวงจรปด (closed-loop geothermal heat pump) ที่นํ้ารอน
หรือไอนํา้ จะหมุนเวียนอยูใ นระบบอยางตอเนือ่ ง เหมาะกับการใชงานเมือ่ แหลงความรอนสะอาดและมีปริมาณมากพอ ใชทาํ ให
อากาศภายในบานอบอุนขึ้นในฤดูหนาว

ระบบวงจรเปด

ระบบวงจรปด

แนวคิดการวางระบบทอนํ้ารอน-นํ้าเย็นแบบวงจรเปด และแบบวงจรปดสําหรับปมความรอนพลังงานความรอนใตพิภพ

percussion drilling system ระบบการเจาะแบบกระแทก

การเจาะลงไปใตผวิ ดินโดยใชแรงกระแทกของหัวเจาะกระแทก (chopping bit) ซึง่ มีขนาดใหญและหนัก อุปกรณทใี่ ชในการเจาะ
ประกอบดวย ปลอกกันดิน (casing) ทีต่ อ งตอกลงไปในดินกอน กานเจาะ (drill rod) แบบทอกลวงตอกับหัวเจาะแบบกระแทก
ลวดสลิงรอยเขากับหัวเจาะทําหนาที่ในการยกหัวเจาะขึ้นลง เพื่อกระแทกดิน หิน ใหแตกออก การบิดตัวของลวดสลิง
ทําใหหัวเจาะหมุน ควานตําแหนงที่เจาะเปนรูกลม เศษหิน เศษดินที่แตกออก จะถูกนําขึ้นมาโดยใชลมเปา (air compressor)
หรือปม โคลนเจาะทีม่ กี าํ ลังพอทีโ่ คลนเจาะจะดึงเศษดินทีร่ ะดับกนหลุมขึน้ มายังผิวดิน วิธกี ารเจาะแบบกระแทกเหมาะกับการ
เจาะหินและดินแข็ง

หัวเจาะกระแทก

ปลอกกันดิน

แทนเจาะแบบกระแทกเคลื่อนที่ได ติดตั้งบนรถบรรทุก
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พลังงานความรอนใตพภิ พ
P-R

plates tectonic ธรณีภาคแปรสัณฐาน

ทฤษฎีธรณีวิทยาที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกอันเปนผลเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก (plates)
ทีป่ ระกอบกันขึน้ เปนผิวโลก แผนเปลือกโลกเหลานีอ้ าจเรียกวาธรณีภาคชัน้ นอก (lithosphere) ทีป่ ระกอบดวยเปลือกโลก (crust)
และชั้นเนื้อโลกสวนบน (upper mantle) วางตัวอยูบนชั้นหินฐาน (asthenosphere) ซึ่งประกอบดวยหินหนืดรอน (magma)
สามารถเลื่อนไหลไดคลายของเหลวดวยความเร็วระดับเซนติเมตรตอป การเลื่อนไหลของหินหนืดรอนในชั้นหินฐาน
เปนสาเหตุใหแผนเปลือกโลกเกิดการเคลือ่ นที่ ซึง่ เปนไปไดใน 3 ลักษณะ ไดแก การเคลือ่ นทีแ่ ยกออกจากกัน (divergent boundary)
เกิดเปนศูนยกลางรอยแยก (ดู spreading center) การมุดตัวเขาหากัน (convergent boundary) เกิดเปนเขตมุดตัว
(ดู subduction zone) และการเคลื่อนผานกัน (transform boundary) แผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดมักเกิดบริเวณรอยตอ
ระหวางแผนเปลือกโลกเหลานี้
แนวกลางของพื้นมหาสมุทรแอตแลนติก
เปลือกโลกมหาสมุทร

รองลึก

าใต

ิก
อเมร

มหาสมุทร แอตแลนติก

เทือกเขา
แองสะสมตะกอน
เปลือกโลกทวีป

รอยเลื่อน

แอฟร
ิกา

ชั้นหินฐาน

ภูเขาไฟ

รอยแยก
เนื้อโลก

ธรณีภาคชั้นนอก

เปลือกโลก
มหาสมุทรมุดตัว

ชั้นเนื้อโลก แกนโลกชั้นนอก แกนโลกชั้นใน

ภาพตัดขวางแสดงธรณีสัณฐานของโลก

เปลือกโลก
ทร-ชนกับ
เปลือกโลก มหาสมุ
เปลื
มหาสมุทรแยกตัว อกโลกทวีป

เปลือกโลก
ทวีป-ชนกับ
เปลือกโลกทวีป

เปลือกโลก
ทวีปแยกตัว

ภาพตัดขวางแสดงการเคลื่อนที่ของธรณีภาคชั้นนอก ในลักษณะ
แยกออกจากกัน การมุดตัวเขาหากันและการเคลื่อนผานกัน
ของภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรตามทฤษฎีธรณีภาคแปรสัณฐาน
แผนเปลือกโลก

ยูเรเชีย

อเมริกาเหนือ

ฮวนเดฟูกา
อาหรับ
แอฟริกา

แคริบเบียน

ทะเลฟลิปปนส

อินเดีย

โคโคส
ออสเตรเลีย

แปซิฟก

นาซคา

อเมริกาใต

แอนตารกติก
ภูเขาไฟ
แนวรอยตอของแผนเปลือกโลก
ทิศทางการเคลื่อนที่โดยประมาณเทียบกับแผนเปลือกโลกแอฟริกา

สโกเชีย

ภาพแสดงธรณีภาคชั้นนอกตามทฤษฏีธรณีภาคแปรสัณฐาน (ดู plates tectonic) ประกอบดวย แผนเปลือกโลกหลัก (primary plates) ที่ครอบคลุมพื้นที่ทวีปหลัก
จํานวน 7 แผน ไดแก แผนแอฟริกา (African Plate) แผนแอนตารกติก (Antarctic Plate) แผนออสเตรเลีย (Australian Plate) แผนยูเรเชีย (Eurasian Plate)
แผนอเมริกาเหนือ (North American Plate) แผนอเมริกาใต (South American Plate) และแผนแปซิฟก (Pacific Plate) กับแผนเปลือกโลกรอง (secondary
plates) ซึ่งมีขนาดเล็กจํานวน 8 แผน ไดแก แผนอาหรับ (Arabian Plate) แผนอินเดีย (Indian Plate) แผนทะเลฟลิปปนส (Philippine Sea Plate)
แผนฮวนเดฟูกา (Juan de Fuca Plate) แผนแคริบเบียน (Caribbean Plate) แผนโคโคส (Cocos Plate) แผนนาซคา (Nazca Plate) และแผนสโกเชีย
(Scotia Plate) แผนเปลือกโลกรองครอบคลุมเฉพาะภาคพื้นสมุทร ยกเวนแผนอาหรับและแผนอินเดีย ที่ครอบคลุมภาคพื้นทวีปดวย
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rotary drilling system ระบบการเจาะแบบหมุน

การเจาะลงไปใตผวิ ดินโดยใชการหมุน และแรงกดของหัวเจาะ อุปกรณที่ใชในการเจาะหลุมประกอบดวยกานเจาะแบบกลวง
(hollow drill rod) ปลายทอทัง้ สองขางเปนเกลียว กานเจาะทอแรกดานหนึง่ หมุนเกลียวเขากับหัวเจาะ (bit) ซึง่ อาจจะเปนหัวเจาะตัด
(cutting bit) หรือหัวเจาะเก็บตัวอยาง (coring bit) หัวเจาะทําจากเพชร หรือทังสเตนคารไบด (tungsten carbide) ดานบน
ยึดอยูกับกานเจาะนํา (kelly) ขณะเจาะกานเจาะทอแรกที่ติดหัวเจาะจะหมุนไปกับหัวเจาะ และกดหัวเจาะในเวลาเดียวกัน
นํ้าหนักกดทําใหหินหรือดินเม็ดหยาบแตกออก และหัวเจาะจะเบียดเศษหินหรือเศษดินเม็ดหยาบขนาดใหญออกดานขาง
ขณะเจาะตองปมของเหลว เชน นํ้าหรือโคลนเจาะ (drilling mud) เขาไปยังกานเจาะและพนออกทางรูที่อยูบนหัวเจาะ
ของเหลวเหลานีน้ อกจากทําหนาที่หลอลื่นและลดความรอนที่เกิดขึ้นในหัวเจาะจากการเสียดสีกับหินแลว ยังชวยนําเศษดิน
หรือหินขนาดเล็กขึ้นจากหลุมโดยผานขึ้นมาตามชองวางระหวางผนังของหลุมสํารวจและกานเจาะ เมื่อหัวเจาะเจาะลึกลงจน
ปลายกานเจาะอยูใกลกับระดับพื้นแทนเจาะ เกลียวปลายกานเจาะที่ติดกับทอนําเจาะจะถูกคลายออก เพื่อนํากานเจาะ
อันถัดไปมาหมุนเกลียวตอกับกานเจาะอันแรกทําใหความยาวของกานเจาะเพิ่มขึ้นทีละทอจนถึงระดับความลึกที่ตองการ

แทนเจาะแบบหมุนเคลื่อนที่ได

กานเจาะพรอมใช
ที่แขวนอยูกับปนจั่น

หัวเก็บตัวอยาง

หัวเจาะเก็บตัวอยาง

หัวเจาะ

กานเจาะ
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S

slinky ground loop ระบบทอวนแบบขดเปนวง

ระบบทอวน (ดู ground loop) แนวราบอีกลักษณะหนึง่ ทีไ่ ดรบั การออกแบบใหทอ ขดเปนวง เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ ในการแลกเปลีย่ น
ความรอน ทําใหอากาศภายในบานอบอุนขึ้นในฤดูหนาว เหมาะกับการติดตั้งในบริเวณที่มีพื้นที่แคบ

ระบบทอวนแบบขดเปนวง

การวางระบบทอวนแบบขดเปนวง บริเวณที่พักอาศัย
ในรัฐไอดาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา

spreading center ศูนยกลางรอยแยก

รอยแยกทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นทีข่ องแผนเปลือกโลกในลักษณะ
แยกออกจากกัน (divergent boundary) บริเวณรอยตอ
ของแผนเปลือกโลกทีอ่ ยูใ นทะเลตามทฤษฎีธรณีภาคแปรสัณฐาน
(ดู plates tectonic) แผนเปลือกโลกที่แยกออกจากกัน
เกิ ด เป น รอยแยกในธรณี ภ าคชั้ น นอก (lithosphere)
ส ง ผลให หิ น หนื ด ร อ น (magma) จากชั้ น หิ น ฐาน
(asthenosphere) สามารถเลื่อนไหลขึ้นมาตามรอยแยก
สู  ธ รณี ภ าคชั้ น นอกซึ่ ง มี อุ ณ หภู มิ ตํ่ า กว า หิ น หนื ด ร อ น
จะปลดปลอยพลังงานและเย็นตัวลงเกิดเปนแนวภูเขาไฟ
หินบะซอลต (basalt) ใตทะเลทีม่ ซี ลิ คิ อนไดออกไซด (SiO2)
เปนองคประกอบประมาณรอยละ 50 ตัวอยางของศูนยกลาง
รอยแยก เชน บริเวณแนวกลางของพืน้ มหาสมุทรแอตแลนติก
(Mid-Atlantic ridge) เกาะไอซแลนด (Iceland) หรือรอยแยก
บริเวณแผนแอฟริกา เปนตน

ธรณีภาคชั้นนอก
ภาคพื้นสมุทร

หินหนืดรอน
ชั้นหินฐาน

การเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลกในลักษณะแยกออกจากกัน
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ของแผนเปลือกโลกในลักษณะแยกออกจากกันที่เกาะไอซแลนด
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ภาพแสดงศูนยกลางรอยแยกบนเกาะไอซแลนด เปนผลมาจาก
การเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลกในลักษณะแยกออกจากกัน
บริเวณแนวกลางของพื้นมหาสมุทรแอตแลนติก

spring, hot spring นํ้าพุ, นํ้าพุรอน

นํา้ ทีไ่ หลออกมาหรือพุง ขึน้ จากพืน้ ดินตามธรรมชาติ เกิดขึน้ จากแรงดันของนํา้ ใตชนั้ หินทีก่ กั เก็บนํา้ ในเปลือกโลกชัน้ นอก (crust)
ดวยอัตราการไหลของนํา้ ทีแ่ ตกตางกัน ตัง้ แตนาํ้ ซึมไปจนถึงพุง เปนกระแสนํา้ ไหลแรง เชน แหลงโอเอซิส (oasis) ในทะเลทราย
เปนนํ้าสะอาด เนื่องจากไหลผานชั้นหินหลายชั้น กอนที่จะออกมาสูผิวดิน มีแรธาตุละลายอยูหลายชนิด ชั้นนํ้าใตดินบริเวณ
ภูเขาไฟไดรับความรอนจากหินหนืดรอน (magma) ใตผิวโลกมีอุณหภูมิสูงจนกลายเปนนํ้าพุรอน อุณหภูมิและอัตราการไหล
ของนํา้ พุรอ นขึน้ กับหลายปจจัย เชน อัตราการไหลเวียนของนํา้ ในชัน้ ใตดนิ ปริมาณความรอนในชัน้ ใตดนิ และปริมาณนํา้ ผิวดิน
ทีม่ าผสมกับนํา้ รอนใตดนิ นํา้ พุรอ นแบงตามลักษณะทางกายภาพ ไดแก 1. นํา้ พุรอ นเกเซอร (geyser) เปนนํา้ พุรอ นขนาดใหญ
มีนํ้ารอนและไอนํ้าพุงขึ้นมาเปนระยะๆ ที่ระดับความสูงตางกัน 2. นํ้าพุรอน (hot spring) หรือบอนํ้ารอน (hot pool)
เปนแหลงนํา้ ทีม่ อี ณุ หภูมติ งั้ แตอนุ จนถึงเดือด 3. บอไอเดือดหรือพุแกส (fumarole) เปนบอทีม่ เี ฉพาะไอนํา้ พุง ขึน้ มา พบมากบริเวณ
ภูเขาไฟ 4. บอโคลนเดือดหรือพุโคลน (mud pot) เกิดจากไอนํ้าใตพื้นดินโคลนเคลื่อนที่ดันใหโคลนพุงขึ้นมา นํ้าพุรอน
แบงตามแรธาตุที่มี ไดแก 1. นํ้าพุรอนทั่วไป (simple spring) มีอุณหภูมิสูงกวา 25 องศาเซลเซียส ประกอบดวยแรธาตุ
นอยกวา 1 กรัมตอลิตร 2. นํา้ พุรอ นคารบอเนต (carbonate spring) มีอณุ หภูมติ าํ่ กวา 25 องศาเซลเซียส ประกอบดวยแรธาตุ
นอยกวา 1 กรัมตอลิตร แตมคี ารบอเนตเปนองคประกอบสูงกวานํา้ พุรอ นทัว่ ไป 3. นํา้ พุรอ นเกลือหรือนํา้ พุรอ นนํา้ เค็ม (salt spring)
คือ นํ้าพุรอนทั่วไปที่ประกอบดวยแรธาตุมากกวา 1 กรัมตอลิตร 4. นํ้าพุรอนแอลคาไล (alkaline spring) คือ นํ้าพุรอนเกลือ
ที่มีคาความเปนกรดดาง (pH) สูงกวา 8.5

บอนํ้าพุรอนริมทางระหวางทะเลสาบเยลโลวสโตน
(Yellowstone Lake) กับทะเลสาบซิลแวน (Sylvan Lake)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นํ้าพุรอนโปงเดือดปาแป
อุทยานแหงชาติหวยนํ้าดัง จังหวัดเชียงใหม

บอนํ้าพุรอนโอลดเฟธฟูล (Old Faithful Geyser) บริเวณพื้นที่
ที่ ป กคลุ ม ด ว ยหิ น ลาวา ภายในอุ ท ยานแห ง ชาติ เ ยลโลว ส โตน
(Yellowstone National Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา

บอนํา้ พุรอ นแกรนดพริสแมติก (Grand Prismatic
บอนํ้าพุรอนสตร็อกกัวร (Strokkur) อยูทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะไอซแลนด ขณะหยุดนิ่ง (ซาย) Spring) บริเวณแองนํ้าพุรอนมิดเวย (Midway
Geyser Basin) ภายในอุทยานแหงชาติ
และทุก 4-8 นาที จะมีนํ้าพุพุงสูง 15-20 เมตร
เยลโลวสโตน (Yellowstone National Park)
บางครั้งพุงสูงถึง 40 เมตร (ขวา)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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พลังงานความรอนใตพภิ พ
S-V

subduction zone เขตมุดตัว

บริเวณทีม่ กี ารยุบตัวของพืน้ ผิวโลกเนือ่ งจากการเคลือ่ นทีข่ องแผนเปลือกโลกในลักษณะมุดตัวเขาหากัน (convergent boundary)
ตามทฤษฎีธรณีภาคแปรสัณฐาน (ดู plates tectonic) โดยแผนเปลือกโลกแผนหนึง่ มุดตัวเขาไปใตแผนเปลือกโลกอีกแผนหนึง่
และจมลงสูชั้นหินฐาน (asthenosphere) ที่ประกอบไปดวยหินหนืดรอน (magma) ดวยความเร็วระดับเซนติเมตรตอป
ความรอนจากหินหนืดสงผลใหชนั้ เนือ้ โลก (mantle) บางสวนเกิดการหลอมเหลวกลายเปนหินหนืดสะสมในชัน้ หินฐาน ทําให
มีพลังงานสูงขึน้ และปลดปลอยพลังงานโดยกการระเบิดออกเปนภูเขาไฟ การเกิดของเขตมุดตัวสามารถจําแนกตามลักษณะของ
แผนเปลือกโลกทีม่ ดุ ตัวเขาหากัน ไดแก แผนเปลือกโลกภาคพืน้ สมุทรมุดตัวเขาหาแผนเปลือกโลกภาคพืน้ ทวีป (oceanic-continental
convergence) เชน การเกิดเทือกเขาแอนดีส (Andes) ในทวีปอเมริกาใต หรือคาสเคด เรนจ (Cascade Range)
ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา แผนเปลือกโลกภาคพืน้ สมุทรมุดตัวเขาหาแผนเปลือกโลกภาคพืน้ สมุทร
(oceanic-oceanic convergence) เชน เกาะเกิดใหมแนวภูเขาไฟ (volcanic island arcs) และแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีป
มุดตัวเขาหาแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีป (continental-continental convergence) เชน การเกิดเทือกเขาหิมาลัย
(the Himalayas) จากแผนออสเตรเลีย-อินเดียมุดตัวเขาหาแผนยูเรเชีย เทือกเขาแอลป (Alps) เทือกเขาอูราล (Urals) และ
เทือกเขาแอปพาเลเชีย (Appalachia) เปนตน

เขตมุดตัวแบบภาคพื้นสมุทร-ภาคพื้นทวีป ภูเขาไฟระเบิดที่เกิดขึ้นในบริเวณเขตมุดตัว
เขตมุดตัวแบบภาคพื้นทวีป-ภาคพื้นทวีป
บริเวณเทือกเขาแอนดีสในประเทศชิลี แบบภาคพื้นสมุทร-ภาคพื้นสมุทร บนเกาะไวท บริเวณยอดเขามาคาลู (Makalu, 8,463 เมตร)
(White Island) ประเทศนิวซีแลนด
ในเทือกเขาหิมาลัย
เขตมุดตัว
แผนเปลือกโลกภาคพื้นสมุทร
ธรณีภาคชั้นนอก

แผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีป
ธรณีภาคชั้นนอก

ภาพแสดงการเกิดเขตมุดตัว ซึง่ เปนผลเนือ่ งมาจากการเคลือ่ นทีข่ องเปลือกโลกในลักษณะเขาหากัน

vertical ground loop ระบบทอวนแนวดิ่ง

รูปแบบการวางทอของระบบปม ความรอนพลังงานความรอนใตพภิ พแบบวงจรปด ทีอ่ ยู
ในแนวดิง่ ตัง้ ฉากกับพืน้ ดิน (ดู ground loop) ใชทาํ ใหอากาศภายในบานอบอุน ขึน้ ใน
ฤดูหนาว แหลงนํา้ จากในบานหรืออาคารหมุนเวียนมารับความรอนจากแหลงความรอน
ใตพภิ พ และเปลีย่ นสภาพเปนนํา้ รอนหรือไอนํา้ กลับเขาสูอ าคาร ระบบทอวนแนวดิ่ง
เหมาะกับการติดตัง้ ในบริเวณทีม่ พี นื้ ทีแ่ คบและมีแหลงความรอนอยูล กึ จากผิวดินไป
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ระบบทอวนแนวดิ่ง

Y

BIOFUELS
เชื้อเพลิงชีวภาพ

HYDRO
ELECTRICITY
ไฟฟาพลังน้ำ

WIND
ENERGY
พลังงานลม

พลังงานยิ่งใหญมหาศาล

พลังงานในนํ้าไมวาจะเปนนํ้าไหลหรือแองนํ้าในที่สูง
เราก็สามารถกักเก็บและบริหารจัดการการระบายนํ้า
เพื่อใชในการชลประทาน การเกษตร หรือแปลงเปน
พลังงานไฟฟาได จะใชงานใหเกิดประโยชนรวมกัน
ทั้ ง สองด า นก็ ไ ด เขื่ อ นหรื อ ฝายมี ห ลายรู ป แบบ
หลายขนาด กังหันนํ้า โรงไฟฟาพลังนํ้าก็เชนเดียวกัน
และมีเทคโนโลยีหลากหลายใหเลือกใชเพื่อรักษา
สมดุลระหวางการผลิตพลังงาน การเกษตร สิง่ แวดลอม
และเปนประโยชนแกชุมชน

ไฟฟาพลังนํ้า

Mind Map

large hydroelectric power plant
โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดใหญ
small/mini hydroelectric power plant
โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก
micro hydroelectric power plant
โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋ว

ขนาดโรงไฟฟา

hydropower
พลังน้ำ

rubber weir
ฝายยาง

weir
ฝาย

spillway
ทางน้ำลน

small hydroelectric power plant map in Thailand
แผนที่โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กในประเทศไทย
Hydro Electricity

ไฟฟาพลังน้ำ
buttress dam
เขื่อนกลวง, เขื่อนครีบ
concrete dam
เขื่อนคอนกรีต
earth dam, earth-fill dam
เขื่อนดิน
rock fill dam
เขื่อนหินทิ้ง
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dam
เขื่อน, ทำนบ

canal
คลองสงน้ำ
forebay, surge tank
อางลดแรงดัน, ถังลดแรงดัน
headrace
ระบบผันน้ำ
intake
อาคารรับน้ำ
penstock
ทอสงน้ำ

hydroelectric power
plant configurations
องคประกอบโรงไฟฟาพลังน้ำ

generator
เครื่องกำเนิดไฟฟา
governor
เครื่องควบคุมความเร็วรอบ
control switchboard
ตูแผงและอุปกรณควบคุม

power house
อาคารโรงไฟฟา
impulse turbine
กังหันแบบแรงกระแทก
reaction turbine
กังหันแบบแรงโต
sand sluice
ประตูระบายทราย
step-up substation, switch yard
สถานีไฟฟายอยแปลงแรงดันสูง, ลานไกไฟฟา
trash rack
ตะแกรงกันขยะ
tailrace
ทางน้ำทิ้ง
transmission line
สายสงไฟฟา

water turbine
เครื่องกังหันน้ำ

pumped storage hydro plant
โรงไฟฟาแบบสูบน้ำกลับ
regulating pond hydro plant
โรงไฟฟาแบบมีอางเก็บน้ำขนาดเล็ก
power plant types
ประเภทโรงไฟฟา
reservoir hydro plant
โรงไฟฟาแบบมีอางเก็บน้ำขนาดใหญ
run-of-river hydro plant
โรงไฟฟาแบบมีน้ำไหลผานตลอดป
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ไฟฟาพลังนํ้า
B-C-D-E

buttress dam เขื่อนกลวง, เขื่อนครีบ

เขือ่ นกลวงมีโครงสรางซึง่ รับแรงภายนอก เชน แรงดันของนํา้
ที่กระทําตอผนังกั้นนํ้าที่เปนแผนเรียบ หรือครีบ (buttress)
ที่รับผนังกั้นนํ้า และถายแรงไปยังฐานรากมีลักษณะเปน
รูปแผนคอนกรีต และมีคํ้ายันดานหลังมักจะเปนเขื่อน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใชวัสดุกอสรางนอย โดยทั่วไปแลว
เปนเขื่อนที่ประหยัดมาก แตมีความปลอดภัยนอยกวา
เขื่อนแบบถวงนํ้าหนักจึงไมคอยเปนที่นิยม

เขื่อน Roselend ในประเทศฝรั่งเศส

canal คลองสงนํ้า

ทางนํา้ หรือคลองนํา้ ทีร่ บั นํา้ จากแหลงนํา้ หรืออางเก็บนํา้ สวนใหญ
มี ลั ก ษณะเป น คลองดาดคอนกรี ต รู ป สี่ เ หลี่ ย มคางหมู
มีทอสงนํ้าติดตั้งในระดับทองคลองสงนํ้าเพื่อใหนํ้าไหล
เขาสูทอสงนํ้า

concrete dam เขื่อนคอนกรีต

เขือ่ นเก็บกักนํา้ กอสรางดวยวัสดุคอนกรีต จําเปนตองมีชนั้ หิน
ฐานรากทีแ่ ข็งแรงมาก รับนํา้ หนักไดดี แบงเปน 2 ประเภท คือ
เขื่อนคอนกรีตแบบถวงนํ้าหนัก (gravity dam) หรือเรียกวา
แบบฐานแผ อาศัยการถายนํา้ หนักของตัวเขือ่ นลงชัน้ ฐานราก
รูปตัดของตัวเขื่อนมักเปนรูปสามเหลี่ยมเปนแนวตรงตลอด
ความยาวเนื่องจากตัวเขื่อนมีขนาดใหญมาก ตัวอยางของ
เขื่อนประเภทนี้ในประเทศไทย คือ เขื่อนแมมาว และ
เขื่อนกิ่วลม อีกประเภทหนึ่ง คือ เขื่อนคอนกรีตแบบโคง
(arch dam) มีคณุ สมบัตติ า นแรงดันของนํา้ และแรงภายนอก
อื่นๆ โดยความโคงของตัวเขื่อนเหมาะกับบริเวณหุบเขา
ที่มีลักษณะเปนรูปตัว U และมีหินฐานรากที่แข็งแรง เมื่อ
เปรียบเทียบกับเขื่อนแบบถวงนํ้าหนักเขื่อนแบบนี้มีรูปราง
แบบบางกวามาก ทําใหราคาคากอสรางถูกกวา แตขอเสีย
ของเขื่อนแบบนี้ คือ การออกแบบและการดําเนินการ
กอสรางคอนขางยุงมาก ตองมีขั้นตอนปรับปรุงฐานรากใหมี
ความแข็งแรงมากขึน้ ดวย เขือ่ นภูมพิ ลซึง่ เปนเขือ่ นขนาดใหญ
แหงแรกในประเทศไทย มีลกั ษณะผสมระหวางแบบถวงนํา้ หนัก
และแบบโคงซึ่งใหทั้งความแข็งแรงและประหยัด

เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลําปาง

คลองสงนํ้า
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โครงการไฟฟาพลังนํ้าแมมาว จังหวัดเชียงใหม

control switchboard ตูแผงและอุปกรณควบคุม

ตูค วบคุมระบบไฟฟา แผงวงจรหรือแผงสวิตช อาจเปนแผงเดีย่ ว
ขนาดใหญหรือหลายแผงประกอบเขาดวยกัน ใชติดตั้ง
อุปกรณตา งๆ ทางดานหนา หรือดานหลัง หรือทัง้ สองดานอุปกรณ
ที่ติดตั้งไวภายในประกอบดวย ชุดควบคุม ชุดเครื่องมือวัด
ชุดปองกัน และหลอดแสดงสัญญาณ เปนตน

โครงการไฟฟาพลังน้ําแมสะงา จังหวัดแมฮองสอน

earthdam, earth-fill dam เขื่อนดิน

เขือ่ นทีก่ อ สรางดวยการถมดินบดอัดแนน มีวสั ดุหลักเปนดิน
ประเภททึบนํ้ามีคุณสมบัติและการออกแบบคลายคลึงกับ
เขือ่ นหิน แตวสั ดุทใี่ ชถมตัวเขือ่ นมีดนิ เปนสวนใหญ ตัวอยาง
เขือ่ นชนิดนีใ้ นประเทศไทย ไดแก เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เขือ่ นแกงกระจาน
และเขื่อนแมงัดสมบูรณชล เปนตน มี 2 ประเภท คือ
เขื่อนดินประเภทเนื้อเดียว (homogeneous earth dam)
เปนเขื่อนซึ่งกอสรางดวยดินเหนียวที่เปนดินประเภททึบนํ้า
ปดทับดานเหนือนํ้าดวยหินทิ้งหรือหินเรียง เพื่อปองกันการ
กั ด เซาะจากคลื่ น ด า นท า ยนํ้ า มั ก จะปลู ก หญ า ป อ งกั น
การพังทลายของดิน และเขือ่ นดินประเภทแบงโซน (zonedearth dam) ตัวเขื่อนจะแบงโครงสรางเขื่อนเปนโซน
โดยแกนกลางของเขือ่ นจะเปนชัน้ ดินเหนียวทึบนํา้ มีชนั้ กรอง
เปนวัสดุประเภทกรวดหรือทราย ชัน้ ถัดจากแกนเขือ่ นจะเปน
ดินประเภทกึ่งทึบนํ้า และปดทับดานเหนือนํ้าดวยหินทิ้ง
หรือหินเรียง เพื่อปองกันการกัดเซาะจากคลื่นเชนเดียวกับ
เขื่อนดินประเภทเนื้อเดียว

dam เขื่อน, ทํานบ

สิ่งกอสรางขนาดใหญสําหรับกั้นทางนํ้าซึ่งเปนตนนํ้า ทําให
นํ้าถูกสะสม และกักเก็บไวในอางเก็บนํ้าเหนือเขื่อน ใชการ
ควบคุมการระบายนํ้าในอางเก็บนํ้าเหนือเขื่อนเพื่อปองกัน
อุทกภัยและเพื่อการชลประทาน ใชประโยชนจากพลังนํ้า
เหนือเขื่อนผลิตกระแสไฟฟา ระดับนํ้าเหนือเขื่อนตองอยู
ตํ่ากวาสันเขื่อนเสมอ ถาปริมาณนํ้าเหนือเขื่อนมากเกินกวา
ทีอ่ อกแบบไวจะถูกระบายออกไปตามทางนํา้ ลนยังฝง ทายนํา้
เพือ่ ควบคุมปริมาณและเพือ่ ความปลอดภัย จําแนกชนิดของ
เขือ่ นตามชนิดของวัสดุกอ สราง ไดแก เขือ่ นหินทิง้ เขือ่ นดิน
เขือ่ นคอนกรีตแบบถวงนํา้ หนัก เขือ่ นคอนกรีตแบบโคง และ
เขื่อนกลวงหรือเขื่อนครีบ

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ

โครงการไฟฟาพลังนํ้าหวยประทาว จังหวัดชัยภูมิ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

เขื่อนแมงัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม
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ไฟฟาพลังนํ้า
F-G-H

forebay, surge tank อางลดแรงดัน, ถังลดแรงดัน

อาคารหรือถังทีส่ รางขึน้ เพือ่ ทําหนาทีล่ ดแรงดันทีเ่ กิดขึน้ ในทอขณะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงความเร็วของนํา้ หรือแรงกระแทกในทอ
อยางกะทันหัน ซึ่งอาจทําใหทอหรือหัวฉีดนํ้าเสียหายได สรางอยูระหวางตัวเขื่อนกับโรงไฟฟา ถาโรงไฟฟาอยูใ กลกบั ตัวเขือ่ น
อยูแ ลว ก็ไมจําเปนตองมีอางหรือถังลดแรงดันนํ้านี้ โดยทั้งนี้การใชอางหรือถังลดแรงดันจะขึ้นอยูกับลักษณะแตละพื้นที่
ถังลดแรงดัน

อางเก็บน้ำ

อางลดแรงดัน

ทอสงน้ำ

กังหันเพลตัน
ถังลดแรงดัน โครงการไฟฟาพลังนํ้า
แมสะงา จังหวัดแมฮองสอน

อางลดแรงดัน โครงการไฟฟาพลังนํ้า
คลองลําปลอก จังหวัดตรัง

ถังลดแรงดัน

generator เครื่องกําเนิดไฟฟา

อุปกรณทที่ าํ หนาทีแ่ ปลงพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟาโดยอาศัยการเหนีย่ วนําของแมเหล็กตามหลักการของ ไมเคิล ฟาราเดย
คือ การเคลือ่ นทีข่ องขดลวดตัวนําผานสนามแมเหล็ก หรือการเคลือ่ นทีแ่ มเหล็กผานขดลวดตัวนําทําใหเกิดแรงดันไฟฟาเหนีย่ วนํา
ขึ้นในขดลวดตัวนํานั้น สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชงานในเชิงอุตสาหกรรมนั้น โดยมากจะเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา
ชนิดกระแสสลับซึ่งมีทั้งแบบ 1 เฟส และแบบ 3 เฟส เครือ่ งกําเนิดไฟฟาขนาดใหญทใี่ ชตามโรงไฟฟาเปนเครือ่ งกําเนิด
แบบ 3 เฟสทัง้ หมด เนือ่ งจากสามารถผลิตและจายกําลังไฟฟาไดเปนสามเทาของเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ 1 เฟส

สเตเตอร
โรเตอร

เพลา

กังหัน
การไหลของน้ำ

ประตูปรับน้ำ
ใบพัดกังหัน
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เครื่องกําเนิดไฟฟา โครงการไฟฟาพลังนํ้า
หวยนํ้าขุน จังหวัดเชียงราย

เครื่องกําเนิดไฟฟา โครงการไฟฟาพลังนํ้า
แมสะงา จังหวัดแมฮองสอน

governor เครื่องควบคุมความเร็วรอบ

อุปกรณควบคุมความเร็วรอบใหคงทีเ่ พือ่ การผลิตไฟฟาใหได
ระดับแรงดัน และความถีอ่ ยูใ นเกณฑกาํ หนด ถาความเร็วรอบ
ลดลงก็จะสงสัญญาณไปยังแหลงตนกําลังงาน ใหเพิม่ กําลัง
ในการหมุนมากขึ้นเพื่อเขาสูสภาวะปกติตอไป

เครื่องควบคุม
ความเร็วรอบ

hydroelectricity ไฟฟาพลังนํ้า

พลังงานไฟฟาที่เกิดจากพลังนํ้า โดยใชพลังงานจลนของนํ้า
ซึ่งเกิดจากการปลอยนํ้าจากที่สูงหรือการไหลของนํ้า หรือ
การขึ้น-ลงของคลื่นไปหมุนกังหันนํ้า (ดู turbine) และ
เครื่องกําเนิดไฟฟา (ดู generator) โดยพลังงานที่ไดจาก
ไฟฟาพลังนํา้ นีข้ นึ้ อยูก บั ปริมาณนํา้ ความแตกตางของระดับนํา้
และประสิทธิภาพของกังหันนํ้า และเครื่องกําเนิดไฟฟา
กําลังไฟฟาและพลังงานจากพลังนํ้า
ปริมาณพลังงานไฟฟาทีผ่ ลิตจากพลังนํา้ คํานวณไดจาก
W = PT

เพลา
อุปกรณควบคุมความเร็วรอบ

เมื่อ W = ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง)
P = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต)
T = ระยะเวลาในการผลิต (ชั่วโมง)

hydropower พลังนํ้า

headrace ระบบผันนํ้า

นํ้าจากอาคารรับนํ้าจะถูกสงไปยังโรงไฟฟาโดยระบบผันนํ้า
อาจเปนคลองสงนํา้ หรือทอสงนํา้ แรงดันตํา่ ซึง่ มีความลาดชัน
ตํ่า ความยาวของระบบผันนํ้าขึ้นอยูกับความตองการของ
ความสูงหัวนํา้ สําหรับใชในการผลิตกระแสไฟฟาซึง่ ขึน้ อยูก บั
สภาพภูมปิ ระเทศ การกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํา้ ขนาดเล็ก
ชนิดที่มีฝายทดนํ้ามีความจําเปนตองมีระบบผันนํ้าดังกลาว

พลังหรือกําลังที่เกิดจากการไหลของนํ้า ซึ่งเปนพลังที่มี
อานุภาพมาก พลังงานจลน และพลังงานศักยของนํ้าซึ่งเกิด
จากการไหลของนํา้ และการปลอยนํา้ จากทีส่ งู หรือการขึน้ -ลง
ของคลืน่ แปลงเปนพลังงานกลขับเคลือ่ นกังหันนํา้ (ดู turbine)
และเครือ่ งกําเนิดไฟฟา (ดู generator) เรียกวา ไฟฟาพลังนํา้
(ดู hydroelectricity) การแปลงรูปพลังงานขึน้ อยูก บั ปจจัยสําคัญ
คือ ความสูงของหัวนํ้า และความเร็วของนํ้า ขั้นตอนตางๆ
มีการสูญเสีย (loss) เชน ความฝดของผิววัสดุที่นํ้าไหลผาน
การรั่วไหลของนํ้า เปนตน สมการรวมแสดงความสัมพันธ
การแปลงพลังงานนํ้าเปนพลังงานไฟฟา ไดแก
P = γQHη/1000

ระบบผันนํ้า

ทอสงนํ้า โครงการไฟฟาพลังนํ้า
คลองลําปลอก จังหวัดตรัง

คลองสงนํ้า โครงการไฟฟาพลังนํ้า
แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

เมื่อ P = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต)
Q = อัตราการไหลของนํ้าผานเครื่องกังหันนํ้า
(ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
H = ความสูงของหัวนํ้า (เมตร)
γ = หนวยของแรงโนมถวงทีก่ ระทําตอนํา้ มีคา เทากับ
9,806 นิวตัน/ลูกบาศกเมตร
η = ประสิทธิภาพรวมของกังหันนํา้ และเครือ่ งกําเนิดไฟฟา
ปกติจะอยูระหวาง 0.5-0.9

สารานุกรม พลังงานทดแทน 253

ไฟฟาพลังนํ้า
I-L-M

impulse turbine กังหันแบบแรงกระแทก

กังหันที่หมุนโดยอาศัยแรงฉีดของนํ้าจากทอสงนํ้าที่รับนํ้าจากที่สูง หรือหัวนํ้า (water head) สูง ไหลลงมาตามทอที่ลดขนาด
ลงมายังหัวฉีดกระแทกกังหันใหหมุน และตอแกนกับเครื่องกําเนิดผลิตไฟฟา แบงออกเปน 3 ชนิด คือ
1. แบบใชกบั หัวนํา้ ตํา่ กําลังผลิตนอย เรียก แบบแบงกี (Banki type) เหมาะกับนํา้ ทีม่ หี วั นํา้ ตํา่ และใหกาํ ลังการผลิตคอนขางนอย
ปจจุบันไมเปนที่นิยม
HOW TO INSTALL AN HYDRO ALTERNATOR

15 to 30 Amp
Hydro Alternator with
proportional alternator
18 to 36 x 8” channel
48 to 60”
Power to house
waterwheel
Stream
Deep cycle
Bearings
batteries
20 to 24” pulley

25 Degree minimum slope

กังหันนํ้าแบงกี

2. แบบใชกบั หัวนํา้ ปานกลาง เรียก แบบเทอรโก (Turgo type)
กั ง หั น ที่ พั ฒ นาจากกั ง หั น แบบเพลตั น จะใช ถ  ว ยรั บ นํ้ า
แบบเดีย่ วและคอนขางตืน้ กังหันนํา้ นีเ้ หมาะสําหรับแหลงนํา้
ที่มีหัวนํ้าสูงปานกลางเพราะสามารถใชกบั ลํานํา้ ทีผ่ า นหัวฉีด
ซึง่ มีความเร็วไมมากนัก

กังหันนํ้าเทอรโก
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3. แบบใชกบั หัวนํา้ สูง กําลังผลิตมาก เรียก แบบเพลตัน (Pelton
type) มีลกั ษณะคลายถวย 2 ใบทําจากโลหะ วางเปนวงกลม
ยึดติดแนนกับวงลอ ผลิตพลังงานกลจากเพลา และการ
เคลือ่ นไหวของการหมุนกังหันเพลาจะถูกสงโดยเครือ่ งกําเนิด
ไฟฟา โดยทัว่ ไปกังหันนํา้ นีเ้ หมาะสําหรับการผลิตไฟฟาจาก
แหลงนํ้าที่ระดับหัวนํ้าสูงกวา 250 เมตร หรือนอยกวาก็ได
ในกรณีที่เปนระบบเล็ก การทําใหกังหันนํ้านี้หมุน อาจใช
ความเร็วของลํานํ้าที่ผานหัวฉีดไมตองมีความเร็วสูงนัก

กังหันนํ้าเพลตัน

intake อาคารรับนํ้า

อาคารโครงสรางคอนกรีตสําหรับรับนํา้ จากลํานํา้ หนาฝายทดนํา้
หรือหนาเขื่อน เขาสูระบบผันนํ้า และระบบสงนํ้า โดยปกติ
จะวางแนวอยูในทิศตั้งฉากกับทิศทางการไหลของลํานํ้า ซึ่ง
สามารถควบคุมปริมาณการไหลของนํ้าที่จะใชประโยชน
โดยติดตั้งระบบเปด-ปดดวยบานประตู ติดตั้งตะแกรง
ป อ งกั น เศษขยะที่ ล อยมากั บ นํ้ า และมี ป ระตู ร ะบาย
ตะกอนทราย ที่ ส ามารถระบายตะกอนทรายซึ่งไหลมา
กับนํ้าไมใหเขาสูระบบผันนํ้าได อาคารรับนํ้าอาจกอสราง
ใกลกับฝายทดนํ้าหรือเขื่อน หรืออาจแยกกันขึ้นอยูกับ
สภาพภูมิประเทศ

อาคารรับนํ้าและตะแกรงกันขยะ
โครงการไฟฟาพลังนํ้าหวยนํ้าขุน จังหวัดเชียงราย

large hydroelectric power plant โรงไฟฟาพลังนํา้

ขนาดใหญ

โรงไฟฟาที่มีขนาดกําลังผลิตไฟฟามากกวา 30 เมกะวัตต
ตัวอยางเชน โครงการไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญเขื่อนภูมิพล
จังหวัดตาก มีกําลังผลิต 779.2 เมกะวัตต เขื่อนรัชชประภา
จังหวัดสุราษฎรธานี มีกําลังผลิต 240 เมกะวัตต รวมกําลัง
การผลิ ต ไฟฟ า พลั ง นํ้ า ขนาดใหญ ที่ อ ยู  ภ ายใต ก ารดู แ ล
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2553
รวม 2,886.27 เมกะวัตต

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เปนโครงการไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ
โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีกําลังผลิตไฟฟา 779.2 เมกะวัตต

micro hydroelectric power plant โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดจิ๋ว

โรงไฟฟามีขนาดกําลังผลิตนอยกวา 200 กิโลวัตต ตัวอยางเชน โครงการผลิตไฟฟาพลังนํ้าระดับหมูบาน ที่บานแมกําปอง
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ที่มีกําลังการผลิตไฟฟา 80 กิโลวัตต ดูแลโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษพลังงาน (พพ.)

โครงการไฟฟาพลังนํ้า แมกําปอง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
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ไฟฟาพลังนํ้า
P-R

penstock ทอสงนํ้า

ทอทีร่ บั นํา้ จากอางเก็บนํา้ หรือดานเหนือเขือ่ น สงไปยังอาคาร
โรงไฟฟ า เป น ทางนํ้ า ผ า นเพื่ อ หมุ น เครื่ อ งกั ง หั น นํ้ า และ
เครือ่ งกําเนิดไฟฟา ความยาวและขนาดทอขึน้ อยูก บั ปริมาณ
นํ้าและตําแหนงที่ตั้งโรงไฟฟา

powerhouse อาคารโรงไฟฟา

อาคารสําหรับควบคุมดูแลอุปกรณและระบบการทํางานของ
การผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังนํ้า ภายในอาคารโรงไฟฟา
ประกอบดวย เครื่องกังหันนํ้า เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่อง
ควบคุมความเร็วรอบ ตูแผง และอุปกรณควบคุม

บานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม

โครงการแมกืมหลวง จังหวัดเชียงใหม

โครงการไฟฟาพลังนํ้าหวยลําสินธุ จังหวัดพัทลุง

pumped storage hydro plant โรงไฟฟาแบบสูบนํ้ากลับ

โรงไฟฟาที่สามารถสูบนํ้าที่ปลอยจากอางเก็บนํ้าลงมา แลวนํากลับขึ้นไปเก็บไวในอางเก็บนํ้าเพื่อใชผลิตกระแสไฟฟา
ไดอกี ประโยชนของโรงไฟฟาชนิดนีเ้ กิดจากการแปลงพลังงานที่เหลือใชในชวงที่มีความตองการใชไฟฟาตํ่า เชน เวลาเที่ยงคืน
นํ า ไปสะสมไว ใ นรู ป ของการเก็ บ นํ้ า ในอ า งเก็ บ นํ้ า เพื่ อ ที่ จ ะสามารถใช ผ ลิ ต กระแสไฟฟ า ได อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในช ว งที่ มี
ความตองการใชไฟฟาสูง เชน เวลาหัวคํา่ ตัวอยางของโรงไฟฟา ไดแก โรงไฟฟาเขื่อนศรีนครินทร หนวยที่ 4 ซึ่งสามารถสูบนํ้า
กลับขึ้นไปเก็บไวในอางเก็บนํ้าเขื่อนศรีนครินทรได พื้นที่อางเก็บนํ้า 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุมากเปนอันดับหนึ่ง
คือ 17,745 ลานลูกบาศกเมตร โรงไฟฟาเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตัง้ เครือ่ งกําเนิดไฟฟาจํานวน 5 เครือ่ ง รวมกําลังผลิต
ทั้งสิ้น 720,000 กิโลวัตต
ระดับน้ำ
ทอสงน้ำ
อาคารโรงไฟฟา
วาลวน้ำ

เครื่องกำเนิดไฟฟา
กังหันน้ำ
ปมสูบน้ำกลับ

เขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี
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reaction turbine กังหันแบบแรงโต

กังหันทีห่ มุนโดยใชแรงดันของนํา้ ทีเ่ กิดจากความตางระดับของนํา้ ดานหนา และดานทายของกังหันกระทําตอใบพัด ระดับดานทายนํา้
จะอยูสูงกวาระดับบนของปลายทอปลอยนํ้าออกเสมอ กังหันชนิดนี้เหมาะกับอางเก็บนํ้าที่มีความสูงปานกลางและตํ่า
แบงไดเปน 3 แบบ คือ
1. กังหันฟรานซิส (Francis turbine) หลักการทํางาน คือ นํา้ ทีถ่ กู สงออกมาจากทอสงนํา้ จะไหลเขาสูท อ กนหอยทีป่ ระกอบอยูร อบๆ
ตัวกังหัน ทอกนหอยจะมีขนาดของพืน้ ทีห่ นาตัดเล็กลงตามความยาวของทอเพือ่ เพิม่ แรงดันและความเร็วของนํา้ ภายในทอกนหอย
จะมีนาํ้ เต็มอยูต ลอดเวลา นํา้ ทีไ่ หลในทอกนหอยจะแทรกตัวผานลิน้ นํานํา้ เขา เพือ่ เขาสูต วั กังหัน ทําใหวงลอของกังหันนํา้ หมุนได

กังหันฟรานซิส

2. กังหันคาปลาน (Kaplan turbine) หรือกังหันแบบใบพัดนํา้
จะไหลผานใบพัดในทิศทางขนานกับแกนของกังหัน ใชกบั งาน
ที่มีหัวนํ้าตํ่า ใบพัดของกังหันคาปลานเปนใบพัดที่สามารถ
ปรับไดตามมุมของซี่ใบพัดโดยอัตโนมัติตามแรงอัดหรือ
แรงฉี ด แรงนํ้ า โดยจะสั ม พั น ธ กั บ ความแรงที่ หั ว ฉี ด นํ้ า
เหมาะกับแหลงนํ้าที่มีความสูงหัวนํ้าตํ่าตั้งแต 1-70 เมตร

กังหันคาปลาน

3. กังหันเดเรียซ (Deriaz turbine) หรือกังหันแบบทีม่ กี ารไหล
ของนํ้าในทิศทางทแยงมุมกับแกน กังหันแบบนี้ใชกับกรณี
ที่มีหัวนํ้าสูง สวนของใบพัดจะเคลื่อนที่ไดเมื่อมีนํ้าไหลผาน
และมีลักษณะคลายกับกังหันฟรานซิส

กังหันเดเรียซ
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ไฟฟาพลังนํ้า
R

regulating pond hydro plant โรงไฟฟาแบบมีอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก

โรงไฟฟาทีส่ ามารถบังคับการไหลของนํา้ ไดในชวงสัน้ ๆ เชน ประจําวันหรือประจําสัปดาห สามารถควบคุมการผลิตไฟฟาใหสอดคลอง
กับความตองการไดดกี วาโรงไฟฟาแบบมีนาํ้ ไหลผานตลอดป แตอยูใ นชวงเวลาทีจ่ าํ กัดตามขนาดของอางเก็บนํา้ ตัวอยางเชน
โรงไฟฟาเขือ่ นทาทุง นา จังหวัดกาญจนบุรี โรงไฟฟาเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 5 ชัน้ กวาง 20 เมตร ยาว 50 เมตร
สูง 45.78 เมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟาชนิดกระแสสลับ ระบายความรอนดวยอากาศ จํานวน 2 เครื่อง แตละเครื่องใหกําลัง
ผลิต 19 เมกะวัตต รวมกําลังผลิตทั้งสิ้น 38 เมกะวัตต ใหพลังงานเฉลี่ยปละ 170 ลานกิโลวัตตชั่วโมง และโรงไฟฟาขนาดเล็ก
บานสันติ จังหวัดยะลา

เขื่อนทาทุงนา จังหวัดกาญจนบุรี

reservoir hydro plant โรงไฟฟาแบบมีอางเก็บนํ้าขนาดใหญ

โรงไฟฟาทีม่ เี ขือ่ นกัน้ นํา้ ขนาดใหญและสูง กัน้ ขวางลํานํา้ ไว ทําใหเกิดเปนทะเลสาบใหญ ซึง่ สามารถเก็บกักนํา้ ในฤดูฝน และนําไปใช
ในฤดูแลงได นับวามีประโยชนมาก เพราะสามารถควบคุมการใชนํ้าในการผลิตกระแสไฟฟาเสริมในชวงที่มีความตองการใช
ไฟฟาสูงไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดป ประเทศไทยจัดไวในประเภทโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ เชน เขือ่ นภูมพิ ล จังหวัดตาก
เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ จังหวัดอุตรดิตถ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
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เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ

rock fill dam เขื่อนหินทิ้ง

เขื่อนที่ใชหินเปนวัสดุถม จําเปนตองมีดินฐานรากที่แข็งแรงมาก มักใชหินที่หาไดจากบริเวณใกลเคียงกับสถานที่กอสราง
เปนสวนใหญ มีผนังกันนํ้าซึมอยูตรงกลางแกนเขื่อนหรือดานหนาหัวเขื่อน โดยวัสดุที่ใชทําผนังกันนํ้าซึมอาจจะเปนดินเหนียว
คอนกรีตหรือวัสดุกันซึมอื่นๆ เชน ยางแอสฟลทก็ได ตัวอยางเขื่อนชนิดนี้ในประเทศไทย ไดแก เขื่อนศรีนครินทร
เขือ่ นวชิราลงกรณ และเขือ่ นบางลาง เปนตน แบงยอยออกเปน เขือ่ นหินทิง้ แกนดินเหนียว แบบแกนกลางแกนดินเหนียว แบบแกนเฉียง
แกนดินเหนียว แบบปดดานเหนือนํ้า เขื่อนหินทิ้งแกนผนังบาง และเขื่อนหินทิ้งดาดหนาดวยคอนกรีต

เขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี

เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

rubber weir ฝายยาง

เปนฝายทดนํ้าที่สามารถปรับระดับนํ้าเหนือฝายได โดยอาศัยการยุบและพองตัวของทอยางขนาดใหญที่วางอยูบนฐาน
คอนกรีตซึ่งตั้งขวางลํานํ้า โดยการอัดอากาศหรือนํ้าภายในทอยาง โดยทั่วไปขนาดของฝายยางขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ
และความกวางของลํานํ้า ฝายยางจึงมีประโยชนหลายดาน เชน การควบคุมระดับนํ้า การควบคุมนํ้าทวมในฤดูนํ้าหลาก
การปองกันนํ้าเค็มไมใหทําลายพื้นที่การเกษตร การปรับและเพิ่มปริมาณนํ้าที่เก็บ การไลตะกอนหนาฝาย การเพิ่มพื้นที่
การเกษตรในฤดูเพาะปลูก

โครงการไฟฟาพลังนํ้านํ้าขะมึน จังหวัดพิษณุโลก
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ไฟฟาพลังนํ้า
R-S

run-of-river hydro plant โรงไฟฟาแบบมีนํ้าไหลผานตลอดป

โรงไฟฟาที่ไมมีอางเก็บนํ้า ผลิตไฟฟาโดยนํ้าที่ไหลตามธรรมชาติของลํานํ้าในบางชวง หากนํ้ามีปริมาณมากเกินกวาที่
โรงไฟฟาจะรับไวไดก็ตองปลอยทิ้งไป สวนใหญติดตั้งอยูกับเขื่อนผันนํ้าชลประทานซึ่งมีนํ้าไหลผานตลอดป การออกแบบ
กําลังการผลิตติดตั้งมักจะคํานวณจากอัตราการไหลของนํ้าประจําปชวงตํ่าสุดเพื่อที่จะสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟา
ไดอยางสมํ่าเสมอตลอดทั้งป ตัวอยางเชน โรงไฟฟาที่การไฟฟาฝายผลิตกําลังศึกษาเพื่อกอสรางที่เขื่อนผันนํ้าเจาพระยา
จังหวัดชัยนาท และเขื่อนผันนํ้าวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี มีความจุ 8,860 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณนํ้าไหลเขาอาง
เฉลี่ยปละ 5,369 ลานลูกบาศกเมตร ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา 3 เครื่องบริเวณปลอยนํ้า ขนาดกําลังผลิต 100,000 กิโลวัตต
รวมกําลังผลิต 300,000 กิโลวัตต ใหพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละ 760 ลานกิโลวัตตชั่วโมง โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าแมกมื หลวง
จังหวัดเชียงใหม ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ทอสงน้ำ
อาคารโรงไฟฟา
อาคารโรงจายไฟฟา

ระยะความสูงน้ำ

หมอแปลงไฟฟา
เครื่องกำเนิดไฟฟา

ทอสงน้ำ

ลำรางสงน้ำ

กังหันน้ำ

โครงการไฟฟาพลังน้ําแมกืมหลวง จังหวัดเชียงใหม

sand sluice ประตูระบายทราย

สิ่งกอสรางที่ทําหนาที่ชวยในการระบายทรายที่ตกทับถมบริเวณหนาฝายโดยมากมักจะสรางติดกับฝายทางดานที่มีประตู
หรือทอปากคลองสงนํา้ ลักษณะเปนชองระบายซึง่ มีระดับพืน้ ตํา่ กวาพืน้ ของประตูหรือทอปากคลองสงนํา้ โดยจะมีขนาดความกวาง
ตามปริมาณของตะกอนทรายที่คาดวาจะตองระบายทิ้งไป หรือตามปริมาณนํ้าสวนหนึ่งที่ตองการระบายในฤดูนํ้าหลากนั้น

ประตูระบายทราย
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small hydroelectric power plant, mini hydroelectric power plant โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก

โรงไฟฟาทีม่ ขี นาดกําลังผลิตอยูร ะหวาง 200 กิโลวัตต ถึง 30 เมกะวัตต ตัวอยางเชน โรงไฟฟาพลังนํา้ คีรธี าร จังหวัดจันทบุรี
เปนโครงการไฟฟาพลังนํา้ ขนาดเล็กทีก่ รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน มีกาํ ลังผลิตไฟฟา
12.20 เมกะวัตต สามารถสรุปเปนตารางกําลังการผลิต ที่อยูภายใตการดูแลของแตละหนวยงาน ดังนี้
หนวยงานรับผิดชอบ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค

กําลังการผลิต (เมกะวัตต)
60.46
43.32
8.65

โรงไฟฟาพลังนํ้าคีรีธาร จังหวัดจันทบุรี

small hydroelectric power plant map in Thailand แผนที่โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กในประเทศไทย

โครงการไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟาขนาดตั้งแต 200 กิโลวัตตขึ้นไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2507 ถึงป พ.ศ. 2555 กอสรางแลวเสร็จรวม
25 แหง และไดโอนไปอยูภ ายใตการดําเนินงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 3 แหง โดยยังอยูภ ายใตการดําเนินงาน
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 22 แหง มีกําลังการผลิตรวม 43.318 เมกะวัตตสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาไดเฉลี่ยตอป 124.32 ลานกิโลวัตตชั่วโมง หรือผลิตพลังงานไดเทียบเทานํ้ามันดิบ 27.54 พันตันนํ้ามันดิบ
ลดการปลอยแกสคารบอนไดออกไซด (ดู carbon dioxide) ประมาณ 72,254 ตัน นอกจากนี้ ยังมีโครงการไฟฟาพลังนํา้ ขนาดเล็ก
ที่อยูระหวางการกอสรางอีก 4 โครงการ คือโครงการกอสรางเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าคลองทุงเพล จังหวัดจันทบุรี โครงการ
กอสรางเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าลุมนํ้านานตอนบน จังหวัดนาน โครงการกอสรางเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าแมกะไน จังหวัดแมฮองสอน
และโครงการกอสรางเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าหวยแมอุสุ จังหวัดตาก
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ไฟฟาพลังนํ้า
S

แผนที่แสดงโครงการไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กในประเทศไทย ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2556 ดูแผนที่เพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.dede.go.th
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spillway ทางนํ้าลน

โครงสรางอาคารชลศาสตรทสี่ าํ คัญของเขือ่ น เปนสวนโครงสรางทีม่ คี า กอสรางสูงทีส่ ดุ ในงานเขือ่ น กอสรางดวยวัสดุคอนกรีต
เสริมเหล็ก ใชประโยชนในการระบายนํ้าสวนเกินออกมายังทายนํ้า เพื่อควบคุมระดับนํ้าในอางเก็บนํ้าเหนือเขื่อนใหอยูใน
ระดับทีป่ ลอดภัย เพือ่ ปองกันไมใหนาํ้ ลนตัวเขือ่ น ซึง่ จะทําใหเขือ่ นเกิดความเสียหาย แบงประเภทของทางนํา้ ลนตามลักษณะ
การควบคุมไดเปน ทางนํ้าลนแบบควบคุมได (controlled spillway) ประกอบดวยประตูนํ้าบานเลื่อน เพื่อใชควบคุมอัตรา
การไหลของนํ้า ออกแบบใหอางเก็บนํ้าสามารถจุนํ้าไดปริมาณสูงสุด โดยสามารถปลอยนํ้าไดตามความตองการ
ดวยการควบคุม และทางนํ้าลนแบบควบคุมไมได (uncontrolled spillway) ไมมีประตูนํ้า เมื่อระดับนํ้าในอางสูงจนถึงระดับ
ที่ออกแบบไว จะไหลลนผานสันฝายของทางนํ้าลน

โครงการไฟฟาพลังน้ําแมสะงา
จังหวัดแมฮองสอน

โครงการไฟฟาพลังน้ําหวยประทาว จังหวัดชัยภูมิ

step-up substation, switch yard สถานีไฟฟายอยแปลงแรงดันสูง, ลานไกไฟฟา

สถานที่ติดตั้งอุปกรณควบคุมและปองกันความผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวางระบบผลิตกําลังไฟฟากับระบบสงกําลังไฟฟา
มีหนาที่หลัก คือ แปลงแรงดันจากระบบผลิตใหสูงขึ้นในระดับตางๆ เพื่อเขาสูระบบสงกําลังไฟฟาตอไป

ลานไกไฟฟาโครงการไฟฟาพลังน้ําแมสะงา จังหวัดแมฮองสอน
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ไฟฟาพลังนํ้า
T-W

tailrace ทางนํ้าทิ้ง

ทางสําหรับปลอยนํา้ ทีไ่ หลออกจากกังหันนํา้ ลงสูล าํ นํา้ ดานทายเขือ่ น ติดตัง้ ทีร่ ะดับตํา่ กวาคลองสงนํา้ โดยเปนสวนประกอบของ
อาคารโรงไฟฟา (ดู powerhouse)

โครงการไฟฟาพลังนํ้าแมกืมหลวง จังหวัดเชียงใหม

ทางนํ้าทิ้งเขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี

transmission line สายสงไฟฟา

ระบบจายกระแสไฟฟา ประกอบดวยหมอแปลงและระบบสายสง โดยหมอแปลงทําหนาทีแ่ ปลงแรงดันไฟฟาทีผ่ ลิตไดจากเครือ่ ง
กําเนิดไฟฟาใหเปนไฟฟาทีม่ แี รงดันสูง สงเขาสูร ะบบสายสง โดยจายกระแสไฟฟาทีผ่ ลิตไดไปยังผูใ ช หรืออาจเชือ่ มตอกับระบบ
จําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค ความยาวของสายไฟจากอาคารโรงไฟฟาจะขึ้นอยูกับระยะทาง สวนความสามารถของ
การจายไฟขึ้นอยูกับแหลงนํ้า

สายสงไฟฟา
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trash rack ตะแกรงกันขยะ

ตะแกรงหรือลูกกรงเหล็กที่ติดตั้งบริเวณกอนทางเขาทอสงนํ้าหรือพื้นที่รับนํ้าเพื่อดักสิ่งที่ลอยมากับนํ้า เชน เศษกิ่งไม วัชพืช
หรือของลอยนํ้าอื่นๆ ปองกันไมใหนํ้าพัดพาเขาสูทอสงนํ้าทําอันตรายตอกังหันได ขนาดของตะแกรงขึ้นอยูกับขนาดทอ
หรือพื้นที่รับนํ้า โดยเปนสวนประกอบของอาคารรับนํ้า (ดู intake)

ตะแกรงกันขยะ

water turbine เครื่องกังหันนํ้า

เครื่องจักรกลที่ทํางานโดยอาศัยแรงปะทะของนํ้าที่ไหลมาจากทอทางนํ้ากับใบกังหันแรงของนํ้ามีมากพอ พอที่จะทําให
กังหันนํา้ หมุนเปนการแปลงพลังงานของนํา้ ทีไ่ หลตกลงมาปะทะใบกังหันโดยอิสระในรูปพลังงานจลนใหเปนพลังงานกลหมุนแกน
ของกังหันซึ่งตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟา

กังหันนํ้าคาปลาน

กังหันนํ้าเพลตัน

โครงการไฟฟาพลังนํา้ แมกมื หลวง จังหวัดเชียงใหม

ระดับน้ำ
ทอสงน้ำ

ถังพักน้ำ

อาคารโรงไฟฟา
เครื่องกำเนิดไฟฟา
กังหันน้ำ

พลังงานศักย

พลังงานจลน

พลังงานกล

พลังงานไฟฟา

ขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพลังงานศักยเปนพลังงานไฟฟาของพลังงานนํา้
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ไฟฟาพลังนํ้า
W

weir ฝาย

เขือ่ นทดนํา้ ประเภทหนึง่ สรางขึน้ ทางตนนํา้ ของลํานํา้ ธรรมชาติขวางทางนํา้ ทําหนาทีท่ ดนํา้ และใหนาํ้ ไหลลนขามไปบนสันของฝายได
เมื่อสรางที่ลํานํ้าซึ่งจะใชเปนตนนํ้าของโครงการชลประทาน ฝายจะทําหนาที่เปนอาคารทดนํ้า หรือเขื่อนทดนํ้าสําหรับทดนํ้า
ทีไ่ หลมาตามลํานํา้ ใหมรี ะดับสูง จนนํา้ สามารถไหลเขาคลองสงนํา้ ไดตามปริมาณทีต่ อ งการในฤดูกาลเพาะปลูก สวนนํา้ ทีเ่ หลือ
จะไหลลนขามสันฝายไป จึงจําเปนตองสรางฝายใหมคี วามสูงมากพอสําหรับทดนํา้ ใหเขาคลองสงนํา้ ได และจะตองมีความยาว
มากพอที่จะใหนํ้าที่ไหลมาในฤดูนํ้าไหลลนขามฝายไปไดอยางปลอดภัย โดยไมทําใหเกิดนํ้าทวมตลิ่งสองฝงลํานํ้าที่บริเวณ
ดานเหนือฝายมากเกินไปดวย โดยทัว่ ไปแลวฝายจะเปนอาคารทีม่ ขี นาดความสูงไมมากนัก และมีรปู รางคลายสีเ่ หลีย่ มคางหมู

ฝายนํ้าลน จังหวัดกาญจนบุรี

ฝายทดนํ้าบานหนองไมเอื้อย 2 จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการไฟฟาพลังนํ้าแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
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GEOTHERMAL
ENERGY

HYDRO
ELECTRICITY

พลังงานความรอน
ใตพิภพ

ไฟฟาพลังน้ำ

OCEAN
ENERGY
พลังงานมหาสมุทร

พลังงานหลายรูปแบบใหเลือกใช

WIND
ENERGY

จากแสงอาทิตยที่ตกลงบนพื้นโลก ทําใหเกิดปรากฎการณ
ตางๆ ทัง้ การระเหย การกลัน่ ตัวของไอนํา้ ในอากาศ และเกิด
กระแสลม จากแรงดึงดูดระหวางโลก ดวงจันทร และ
ดวงอาทิ ต ย ทํ า ให เ กิ ด นํ้ า ขึ้ น -นํ้ า ลง กระแสนํ้ า และ
คลื่นในทะเล และมหาสมุทร ความแตกตางความเค็ม
และอุณหภูมิของนํ้าทะเล ทั้งหมดนี้นําไปใชประโยชน
ในการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า ผลิ ต นํ้ า จื ด ผลิ ต ทั้ ง
ความเย็นและความรอนได โดยใชกังหัน โรเตอร ทุนลอย
หรือเยื่อกึ่งซึมผาน แตการนํามาใชประโยชนยังไมมากนัก

พลังงานลม

พลังงานมหาสมุทร

Mind Map
stator
สเตเตอร, สวนหยุดนิ่ง
rotor
โรเตอร, ตัวหมุน

wave energy
พลังงานคลื่น
tidal head energy
พลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงจากพลังงานศักย

horizontal turbine
กังหันแกนหมุนขนานกับพื้นราบ
oscillating hydrofoil
ใบพัดรูปหนาตัดทรงแอโรฟอยล
venturi
เครื่องมือวัดอัตราการไหล, เวนจูริ
vertical turbine
กังหันแกนหมุนตั้งฉากกับพื้นราบ

barrage
ทำนบ

condenser
เครื่องควบแนน, คอนเดนเซอร, คอยลรอน
ocean thermal
energy conversion
พลังงานจากอุณหภูมขิ องน้ำในมหาสมุทร

semi permeable membrane
เยื่อกึงซึมผาน
pressure-retarded
reverse osmosis
กระบวนการออสโมซิสผันกลับ
membrane filtration
การกรองดวยเยื่อ
cross flow filtration
การกรองแบบไหลขวาง
diffusion
การแพร
osmosis
ออสโมซิส
osmotic pressure
ความดันออสโมติก
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ocean energy
พลังงานจากมหาสมุทร
tidal energy
พลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง

potential of
ocean energy
ศักยภาพแหลง
พลังงานจากมหาสมุทร
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ocean energy technology
เทคโนโลยีพลังงานจากมหาสมุทร

tidal current energy
พลังงานจากกระแสน้ำขึ้น - น้ำลงในมหาสมุทร

temperature gradient energy
พลังงานจากความแตกตางของอุณหภูมิ

salinity gradient energy
พลังงานจากความแตกตางของความเค็ม

ram pump
ตะบันน้ำ
attenuator
ทุนลอย, แอตเทนนูเอเตอร

point absorber
ทุนลอยแบบดูดซับพลังงาน

Ocean
Energy

wave energy
conversion technology
เทคโนโลยีการแปลงพลังงานคลื่น

พลังงาน
มหาสมุทร

Rankine cycle
วัฏจักรแรงคิน, วัฏจักรของน้ำที่
อยูในเครื่องผลิตกระแสไฟฟา

overtopping terminator
อุปกรณดักจับพลังงานแบบโอเวอรทอปปง

oscillating water column
คอลัมนน้ำสั่น
air turbine
กังหันอากาศ

evaporator
เครือ่ งระเหย, คอยลเย็น

Wells turbine
กังหันเวลส
airfoil
แพนอากาศ
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พลังงานมหาสมุทร
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condenser เครือ่ งควบแนน, คอนเดนเซอร, คอยลรอ น
air turbine กังหันอากาศ

กั ง หั น ที่ ห มุ น ด ว ยการไหลของอากาศ มี ห ลายประเภท
แตประเภทที่ใชในคอลัมนนํ้าสั่น (ดู oscillating water
column) เปนประเภทกังหันเวลส (ดู Wells turbine) ที่อยู
ในประเทศอังกฤษ

อุปกรณที่ใชระบายความรอนจากสารทําความเย็นที่ระเหย
กลายเปนแกส และเกิดการควบแนนเปนของเหลว มีทั้ง
ชนิดที่ระบายความรอนดวยอากาศ และชนิดที่ระบาย
ความรอนดวยนํ้า

cross flow filtration การกรองแบบไหลขวาง

ใบพัด มีลกั ษณะความโคงเหมือนปกเครือ่ งบิน ออกแบบเพือ่
กอใหเกิดแรงยกเมือ่ อากาศไหลผาน เปนลักษณะใบพัดของ
กังหันเวลส (ดู Wells turbine)

การกรองทีม่ กี ารปอนสารละลายขนานกับเยือ่ บาง หรือตัง้ ฉาก
กับทิศทางการไหลโดยจะมีแรงกระทําตออนุภาคในทิศทาง
ตางๆ สงผลใหเกิดแรงเฉือนระหวางอนุภาคกับเยื่อบาง
สามารถลดการสะสมของอนุ ภ าคที่ ผิ ว หน า เยื่ อ บางได
ซึ่งเหมาะกับสารละลายที่มีความเขมขนสูง

attenuator ทุนลอย, แอตเทนนูเอเตอร

diffusion การแพร

airfoil แพนอากาศ

โครงสรางที่จมลงในนํ้าเพียงครึ่งเดียวประกอบดวยสวนทรง
กระบอกเชื่อมกับขอตอไฮดรอลิกส (การเปลี่ยนพลังงาน
การไหลเปนพลังงานกล) เปนอุปกรณขนาดใหญเมื่อเทียบ
กับความยาวคลื่น โดยวางขนานไปกับทิศทางการเคลื่อนที่
ของคลืน่ มีชดุ ปม ไฮดรอลิกส เพือ่ ขับกังหันผลิตกระแสไฟฟา
โดยใชหลักการของตะบันนํ้า (ram pump)

การกระจายตัวของโมเลกุลของสสารจากจุดทีม่ คี วามเขมขน
สูงกวา ไปยังจุดทีม่ คี วามเขมขนตํา่ กวาดวยการเคลือ่ นทีเ่ ชิงสุม
ของโมเลกุล การแพรทาํ ใหเกิดการผสมของวัสดุอยางชาๆ

evaporator เครื่องระเหย, คอยลเย็น

อุปกรณที่ใชในการทําความเย็น โดยอาศัยความรอนที่อยู
รอบคอยลเย็น ทําใหสารทําความเย็นซึง่ เปนของเหลวระเหย
กลายเปนแกสที่อุณหภูมิตํ่ากวาเดิม เปนความเย็นขึ้น

horizontal turbine กังหันแกนหมุนขนานกับพืน้ ราบ

กังหันที่มีแกนหมุนขนานกับพื้นราบ หรือขนานกับทิศทาง
การเคลื่อนที่ของแรง โดยมีใบพัดยึดติดตั้งฉากกับแกนหมุน
ทําหนาทีร่ บั แรงทีเ่ คลือ่ นตัวมากระทบทําใหแกนของใบพัดหมุน
ทุนลอย

barrage ทํานบ

เขื่อนที่กั้นบริเวณปากทางนํ้าที่เปนชองแคบ เชน ปากแมนํ้า
ชองนํ้า (estuary) เพื่อใชประโยชนจากพลังงานศักยที่เกิด
จากความแตกตาง หรือพิสยั ของระดับนํา้ ขึน้ และระดับนํา้ ลง
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membrane filtration การกรองดวยเยื่อ

การกรองโดยใชเยื่อบาง เพื่อแยกของเหลวที่มีสวนประกอบ
หลายชนิดออกจากกัน ทิศทางการกรองเปนแบบขวาง
(ดู cross flow filtration) โดยใชแรงดันใหของเหลวที่
ปอนเขาเคลื่อนที่ขนานกับผิวของเยื่อ ซึ่งจะไหลออกใน
ทิศตั้งฉากกับเยื่อสวนที่ไมถูกกรองผานเยื่อ

ocean energy พลังงานมหาสมุทร

พลังงานธรรมชาติเกิดจากพลังงานแสงอาทิตยที่ตกลงบน
พื้นโลก ทําใหเกิดการระเหยและการกลั่นตัวของไอนํ้าใน
อากาศ เกิดกระแสลม และเกิดจากแรงดึงดูดระหวางโลก
ดวงจันทรและดวงอาทิตย ทําใหเกิดปรากฏการณตา งๆ ขึน้
ไดแก นํ้าขึ้น-นํ้าลง กระแสนํ้าในทะเลและมหาสมุทร
ความเค็มและอุณหภูมิของนํ้าทะเลที่มีความแตกตางกัน
สามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า
การผลิตนํา้ จืด การผลิตความเย็นและความรอน แตการนํามา
ใชประโยชนยังไมมากนัก

ocean energy technology เทคโนโลยีพลังงาน
จากมหาสมุทร

เทคโนโลยีที่นําพลังงานจากมหาสมุทรมาใชประโยชนเพื่อ
ผลิตพลังงาน พลังงานจากมหาสมุทร มี 5 ประเภท ไดแก
พลังงานนํา้ ขึน้ -นํา้ ลงจากพลังงานศักย (ดู tidal head energy)
พลังงานกระแสนํา้ จากนํา้ ขึน้ -นํา้ ลง (ดู tidal current energy)
พลังงานคลืน่ (ดู wave energy) พลังงานจากความแตกตาง
ของอุณหภูมิ (ดู temperature gradient energy หรือ
ocean thermal energy) และพลังงานจากความแตกตาง
ของความเค็ม (ดู salinity gradient energy)

ocean thermal energy conversion (OTEC)
พลังงานจากอุณหภูมิของนํ้าในมหาสมุทร

กระบวนการผลิตพลังงาน โดยใชความแตกตางของอุณหภูมิ
ในทะเลหรือมหาสมุทรมาเปนหลักการเบื้องตน ความ
แตกตางของอุณหภูมินํ้าอุนที่ผิวนํ้า และอุณหภูมินํ้าเย็นที่
ระดับลึกลงไป (ประมาณ 1,000 เมตร) มีคาประมาณ 20
องศาเซลเซียส นํามาขับเคลื่อนกังหันไอนํ้าเพื่อหมุนเครื่อง
กําเนิดไฟฟา

oscillating hydrofoil ใบพัดรูปหนาตัดทรงแอโรฟอยล

ใบพัดที่ใชในกระแสนํ้าขึ้น-นํ้าลง มีลักษณะเปนปกรูปหนา
ตัดทรงแอโรฟอยลเหมือนเครือ่ งบิน มีลกั ษณะหนาดานหนา
โคงตอนบน คอนขางแบนดานใต และเรียวแหลมทีด่ า นหลัง
ขณะที่ใบพัดหมุนก็จะขับเคลื่อนเพลาของใบพัดที่ตอเขากับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อแปลงพลังงานลมเปนพลังงานไฟฟา
ทิศทางคลื่น

ใบพัดแอโรฟอยลหมุนออก
ทิศทางหมุนตามแนวคลื่น
เพลาหลักขับเครื่องกำเนิดไฟฟา
ใบพัดแอโรฟอยลหมุนเขา

ลักษณะการทํางานของไฮโดรฟอยล

oscillating water column (OWC) คอลัมนนํ้าสั่น

อุปกรณเปลี่ยนพลังงานคลื่นตามแนวตั้งทําใหเกิดแรงอัด
อากาศในแนวตัง้ ซึง่ จะไปหมุนกังหันอากาศ (ดู air turbine)
ทําใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้น เมื่อคลื่นลดระดับลง อากาศจะ
ถูกดันใหไหลกลับ กังหันจะหมุนกลับอีกรอบเพื่อลดแรงอัด

osmosis ออสโมซิส

กระบวนการการแพรโมเลกุลของนํ้าผานเยื่อเลือกผาน
จากบริ เ วณที่ มี ค วามเข ม ข น ของนํ้ า มาก (สารละลาย
ความเขมขนตํ่า) ไปยังบริเวณที่มีความเขมขนของนํ้านอย
(สารละลายความเขมขนสูง) จนกระทั่งความเขมขนของนํ้า
สองดานเทากัน เปนกระบวนการทางกายภาพทีต่ วั ทําละลาย
เคลื่อนที่โดยไมอาศัยพลังงาน

osmotic pressure ความดันออสโมติก

แรงดันที่เกิดขึ้นในออสโมซิส (ดู osmosis) เพื่อตานการ
เคลื่อนที่ของตัวทําละลายผานเยื่อหุมเซลล คาแรงดัน
ออสโมซิสของของเหลวจะสูงหรือตํา่ ขึน้ อยูก บั สารละลายนัน้
นํ้าบริสุทธิ์มีแรงดันออสโมติกตํ่าที่สุด
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พลังงานมหาสมุทร
O-P

overtopping terminator อุปกรณดักจับพลังงานแบบโอเวอรทอปปง

เครื่องมือดักจับพลังงานโดยดักจับนํ้าจากทะเลไวในอางเก็บนํ้า เมื่อยอดคลื่นสูงถึงระดับของอางเก็บนํ้า นํ้าก็จะถูกดันเขามา
ในอางเก็บนํ้า ทําใหระดับนํ้าในอางสูงขึ้นกวาระดับนํ้าทะเลรอบอาง หลังจากนั้น นํ้าจะถูกปลอยกลับลงสูทะเลผานกังหันนํ้า
แบบหัวนํ้าตํ่า (ดู low head turbine) ซึ่งจะหมุนกังหันผลิตไฟฟาผานเครื่องกําเนิดไฟฟา
โอเวอรทอปปง
อางเก็บน้ำ

ติดตั้งกังหันน้ำที่ทางออกของอางเก็บน้ำ
การดักจับพลังงานคลื่นดวยอุปกรณดักจับพลังงานแบบโอเวอรทอปปง

point absorber ทุนลอยแบบดูดซับพลังงาน

ทุนที่ติดตั้งที่พื้นทะเลหรือลอยอยูดานบน ทําหนาที่ดูดซับพลังงานการเคลื่อนไหวทุกทิศทาง ตอกับอุปกรณที่ติดกับพื้นทะเล
และเปลี่ยนพลังงานจลนที่ไดจากการดูดซับเปนพลังงานไฟฟา

ทุนลอยแบบดูดซับพลังงานติดตั้งที่พื้นทะเล

ทุนลอยแบบดูดซับพลังงานติดตั้งบนผิวนํ้า
โดยบริษัท Finavera Renewables Inc.

potential of ocean energy ศักยภาพแหลงพลังงานจากมหาสมุทร

ขีดความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานจากมหาสมุทร ประเมินจากการศึกษาปริมาณและตําแหนงของ
แหลงพลังงานจากมหาสมุทรในดานพลังงานคลื่น กระแสนํ้าขึ้น-นํ้าลง ระดับอุณหภูมิแตกตาง และความเค็มที่ครอบคลุม
พื้นที่มหาสมุทรของโลก ขอมูลจากแผนที่นําไปใชประเมินศักยภาพการแปลงพลังงานมหาสมุทรไปเปนพลังงานรูปแบบอื่นๆ
ปจจุบนั เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานจากมหาสมุทรยังมีตน ทุนสูง เนือ่ งจากระดับการพัฒนาเทคโนโลยี
อยูในระดับการสาธิต และยังมีประสบการณไมมากนัก โดยเฉพาะขอมูลประกอบการพิจารณาที่สําคัญ เชน อายุการใชงาน
การเดินเครื่องอุปกรณ การบํารุงรักษาโรงไฟฟาจากแหลงพลังงานจากมหาสมุทร เปนตน
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TECHNOLOGY
MATURITY

สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานจากมหาสมุทร

pressure-retarded reverse osmosis กระบวนการออสโมซิสผันกลับ

กระบวนการกรองดวยเยือ่ (ดู membrane filtration) แบบหนึง่ ใชความดันสูงกวาความดันออสโมติก (ดู osmotic pressure)
ทําใหโมเลกุลของนํา้ เคลือ่ นทีจ่ ากสารละลายทีม่ คี วามเขมขนสูงกวา ผานเยือ่ กึง่ ซึมผานได (ดู semi permeable membrane)
ไปยังสารละลายทีเ่ จือจางกวา ออสโมซิสิ แบบผันกลับ ใชเพือ่ แยกไอออน ตัวถูกละลาย สารประกอบ การกรองนํา้ ทะเลเปนนํา้ จืด
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พลังงานมหาสมุทร
R-S-T

Rankine cycle วัฏจักรแรงคิน, วัฏจักรของนํ้าที่อยูใน
เครื่องผลิตกระแสไฟฟา

กระบวนการทีจ่ ะเปลีย่ นพลังงานจากเชือ้ เพลิงหรือจากแหลง
ความรอนอืน่ ไปสูพ ลังงานกล (หมุนมอเตอรเพือ่ ใชผลิตไฟฟา)
วัฏจักรจะประกอบดวย นํา้ รับความรอนจากแหลงความรอน
จากภายนอก แลวกลายเปนไอนํ้าที่มีความรอนสูง ไอนํ้า
ไปหมุนมอเตอร ทําใหไอนํ้าเสียพลังงานและเย็นลง ไอนํ้า
ความรอนตํ่าจะถูกสงเขาสูกระบวนการควบแนน เปน
กระบวนการดึ ง ความร อ นออกจากไอนํ้ า และไอนํ้ า จะ
กลายเปนนํ้า นํ้าจะถูกสงเขาสูกระบวนการเดิมอีกครั้ง
กระบวนการทั้งหมดเปนวัฏจักรปด

rotor โรเตอร, ตัวหมุน

แกนเหล็กทรงกระบอกทีห่ มุนอยูใ นชองสวน Rankine cycle
อยูกับที่ (ดู stator) ทําหนาที่กําเนิดกําลังกล เคลื่อนที่ตาม
ทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามแมเหล็กที่สเตเตอร ทําให
โรเตอรเกิดพลังงานกลที่สามารถนําไปใชงานได

ของความเค็ม

พลังงานทีไ่ ดจากความแตกตางของความเค็มระหวางนํา้ จืด
และนํา้ เค็ม โดยใชเทคโนโลยีกระบวนการออสโมซิสผันกลับ
(ดู pressure-retarded reverse osmosis) และเปลี่ยนเปน
พลังงาน หลักการ คือ เมื่อนํ้าจืดกับนํ้าทะเลที่มีความเค็ม
สูงมาอยูใ นถังเดียวกัน แตถกู กัน้ แบงจากกันดวยเยือ่ บางๆ ที่
โมเลกุลของนํ้าซึมผานไปได แตโมเลกุลของเกลือผานไมได
เมื่อทั้งสองฝงมีความเขมขนของเกลือไมเทากัน ของเหลว
จากฝงเขมขนนอยกวาก็จะซึมผานไปยังฝงเขมขนกวา
ตามหลักการออสโมซิส การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของนํ้า
จากฝงนํ้าจืดกอใหเกิดพลังงานที่มีโมเมนตัม สามารถ
หมุนใบพัดใหเกิดกระแสไฟฟาขึน้ ได เกิดทีบ่ ริเวณปากแมนาํ้
ซึง่ นํา้ จืดจากแมนาํ้ ผสมกับนํา้ เค็มจากทะเล ปจจุบนั การวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยียังอยูในขั้นตนแบบ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวของ ไดแก เยื่อกึ่งซึมผาน (ดู semi permeable
osmotic membrane) มีการทดลองในประเทศญี่ปุนเปน
เพียงโรงงานทีม่ ขี นาดการผลิตเล็ก คาดวากอนป ค.ศ. 2015
จะสามารถผลิตโรงไฟฟาจากความแตกตางของความเค็ม
ขนาดการผลิต 2,000 กิโลวัตตไดสําเร็จ
ทางออกน้ำกรอย
น้ำทะเล

ไฟฟากระแสตรง
สเตเตอร
โรเตอร
น้ำที่เขามาหมุนกังหัน

กังหัน
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อุปกรณแลกเปลี่ยนความดัน

กำลัง

Membrane Modules

กังหัน
ทางออกน้ำกรอย

น้ำสะอาด

ทางออกน้ำสะอาด

การผลิตไฟฟาดวยกระบวนการออสโมซิสผันกลับ

เพลา

ตําแหนงของโรเตอรและสเตเตอร

ตัวกรองน้ำ

ปมนํ้าที่ทํางานโดยอาศัยพลังงานจากการไหลของนํ้าที่มี
อั ต ราความเร็ ว การไหลของนํ้ า ไหลสู ง แต ค วามดั น ตํ่ า
สามารถนํานํา้ ขึน้ ไปยังพืน้ ทีส่ งู ไมตอ งใชเชือ้ เพลิงหรือไฟฟา
ในการทํางาน สามารถทํางานไดดว ยตัวเองตลอด 24 ชัว่ โมง

salinity gradient energy พลังงานจากความแตกตาง

ตัวกรองน้ำ

ram pump ตะบันนํ้า

semi permeable membrane เยื่อกึ่งซึมผาน

เยือ่ ทีย่ อมใหโมเลกุลหรือไอออนของสารบางชนิดผานไดโดย
การแพร (ดู diffusion) แตไมยอมใหสารชนิดอืน่ ผาน อัตราการ
แพรผา นเยือ่ ขึน้ อยูก บั อุณหภูมิ ความดัน และความเขมขนของ
โมเลกุลของตัวถูกละลายทัง้ ทีด่ า นหนาและดานหลังของเยือ่

stator สเตเตอร, สวนหยุดนิ่ง

สวนหนึ่งในเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ติดตั้งอยูกับที่ มีลักษณะ
เปนแผนอัดซอนประกอบเขาดวยกันเปนแกนเหล็ก มีรอ งไว
สําหรับพันขดลวด เพือ่ ทําหนาทีเ่ ปนตัวกําเนิดสนามแมเหล็ก
และเปนวงจรแมเหล็ก

temperature gradient energy พลังงานจากความ

ผานเขาไปในเครื่องควบแนน (ดู condenser) ซึ่งทําหนาที่
ควบแนนไอของของเหลวทํางานใหเปนของเหลวอีกครัง้ และ
วนการทํางานทั้งหมดเปนวงจรปด
2) แบบวงจรเปด (open-cycle system) มีหลักการทํางาน
โดยการนํานํ้าทะเลอุนที่ผิวมาทําใหกลายเปนไอในสภาพ
เกือบเปนสุญญากาศที่อุณหภูมิผิวนํ้า นําไอนํ้าที่ขยายตัว
ไปขับกังหันความดันตํ่าที่ตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟา ไอนํ้า
ที่ไมมีเกลือและเกือบบริสุทธิ์จะกลั่นตัวเปนของเหลวอีก
ครั้งโดยแลกเปลี่ยนความรอนกับนํ้าทะเลลึกที่เย็นกวา ถา
การกลัน่ ตัวไมไดเกิดจากการสัมผัสกันโดยตรงระหวางไอนํา้
กับนํา้ ทะเล สามารถนํานํา้ กลัน่ ตัวไปใชบริโภคหรือใชในการ
ชลประทานได

แตกตางของอุณหภูมิ

พลังงานจากความแตกตางของอุณหภูมิระหวางอุณหภูมิ
ของนํ้าที่ผิวทะเลกับอุณหภูมิของนํ้าที่ระดับลึกลงไป ใช
น้ำทะเลอุน
เทคโนโลยี พ ลั ง งานจากอุ ณ หภู มิ ข องนํ้ า ในมหาสมุ ท ร
(ดู ocean thermal energy conversion (OTEC))
อุ ณ หภู มิ แ ตกต า งระหว า งผิ ว นํ้ า ที่ อุ  น กว า และนํ้ า เย็ น ที่ ปมสุญญากาศ
ระดั บ ลึ ก ลงไปประมาณ 20 องศาเซลเซี ย ส สามารถ
สรางความตางศักยไฟฟาไดประมาณ 10 วัตต ระบบ
การผลิตพลังงานจากอุณหภูมิของมหาสมุทรมี 3 แบบ คือ น้ำทะเลเย็น
1) แบบวงจรปด (close-cycle system) มีหลักการทํางาน
ตามวัฏจักรแรงคิน (ดู Rankine cycle) โดยแลกเปลี่ยน
ความรอนระหวางนํ้าอุนที่ผิวกับของเหลวทํางาน เชน
แอมโมเนีย ซึ่งเดือดที่อุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส
ที่ความดันบรรยากาศจนกลายเปนไอ นําไอที่ขยายตัวไป
ขับกังหันที่ตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟา นํ้าทะเลที่เย็นจะไหล
กังหัน
ไอ
เครื่องระเหย
เครื่องกำเนิดไฟฟา

ผิวน้ำทะเลอุน

P

คอนเดนเซอร

ปม
ของเหลวทำงาน

ปม

ปม
น้ำเย็นในทะเลลึก

ระบบการผลิตพลังงานแบบวงจรปด

ไอน้ำ

เครื่องกำเนิดไฟฟา

เครื่องระเหย

ทางออกน้ำสะอาด
คอนเดนเซอร
น้ำที่เหลือจากระบบ

ระบบการผลิตพลังงานแบบวงจรเปด

3) แบบลูกผสม (hybrid system) เปนระบบที่ผสมระหวาง
ระบบวงจรปดและระบบวงจรเปด เพื่อใหควบคุมการผลิต
ไฟฟาและนํ้าบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมได
ระบบระเหย

ไอแอมโมเนีย

ระเหยสุญญากาศ
ไอ
น้ำทะเลอุน น้ำทะเล

เครื่องกำเนิดไฟฟา
แอมโมเนีย

กาซที่ไมสามารถ การควบแนน
แอมโมเนีย
กลั่นตัวเปน
ของเหลวได
ของเหลวแอมโมเนีย
น้ำทะเลเย็น
น้ำที่ไดจากการ
กำจัดเกลือ
ออกจากน้ำทะเล

ระบบการผลิตพลังงานแบบลูกผสม
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พลังงานมหาสมุทร
T-V-W

tidal current energy พลังงานจากกระแสนํ้าจากนํ้าขึ้น-นํ้าลงในมหาสมุทร

พลังงานที่อาศัยหลักการพื้นฐานของพลังงานศักยและพลังงานจลน เชนเดียวกับเขื่อนพลังนํ้า แตใชความแตกตางของระดับ
หรือพิสัยนํ้าขึ้น-นํ้าลงในแตละวัน โดยสรางเขื่อนที่ปากแมนํ้าหรือปากอาวที่มีพื้นที่เก็บนํ้าไดมาก และมีความแตกตาง
ของระดับของนํา้ ขึน้ -นํา้ ลง เมือ่ นํา้ ขึน้ นํา้ จะไหลเขาสูอ า งเก็บนํา้ และเมือ่ นํา้ ลง นํา้ จะไหลออกจากอางเก็บนํา้ การไหลเขาและออก
จากอางเก็บนํา้ สามารถนําไปหมุนกังหันนํา้ ฉุดเครือ่ งกําเนิดไฟฟา เทคโนโลยียงั อยูใ นขัน้ สาธิต ในประเทศนอรเวย ติดตัง้ กังหันนํา้
ตนแบบขนาด 300 กิโลวัตต เพือ่ ผลิตไฟฟาจากกระแสนํา้ ขึน้ -นํา้ ลง เมือ่ ป ค.ศ. 2003 นอกจากนีย้ งั มีบริษทั ในอีกหลายประเทศ
ที่มีการสาธิตเทคโนโลยีนี้ เชน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ไดแก กังหันแกนหมุนขนานกับพื้นราบ
(ดู horizontal turbine) กังหันแกนหมุนตั้งฉากกับพื้นราบ (ดู vertical turbine) เครื่องมือวัดอัตราการไหล (ดู venturi)
และใบพัดรูปหนาตัดทรงแอโรฟอยล (ดู oscillating hydrofoil) การผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานนํ้าขึ้น-นํ้าลง ควรมีพิสัย
นํ้าขึ้น-นํ้าลงมากกวา 5 เมตร จึงจะคุมคากับการลงทุน ประเทศไทยมีศักยภาพทางดานนี้ตํ่ามาก พิสัยนํ้าขึ้น-นํ้าลงสูงสุดอยู
ที่ปากนํ้าระนองเพียง 2.5 เมตรเทานั้น
น้ำขึ้นพัดผานกังหัน

น้ำขึ้นพัดผานกังหัน

น้ำลงพัดผานกังหัน

การทํางานของพลังงานกระแสนํ้าจากนํ้าขึ้น-นํ้าลงในมหาสมุทร

tidal energy พลังงานนํ้าขึ้น-นํ้าลง

พลังงานจากการเคลื่อนที่ของนํ้าทะเลจากปรากฏการณนํ้าขึ้น-นํ้าลง ที่เปนอิทธิพลจากแรงดึงดูดของดวงจันทร เปนพลังงาน
จากธรรมชาติโดยตรง มี 2 ประเภท คือ พลังงานจลนของการเคลื่อนที่ของนํ้าขึ้น-นํ้าลงในแมนํ้า และกระแสนํ้าทะเล
น้ำลงพั
ดผานกังบหันํน้าขึ้นและระดับนํ้าลง แหลงพลังงานจากนํ้าขึ้น-นํ้าลงอยูในบริเวณชายฝงทั้ง
กับพลังงานศักยจากความต
างของระดั
ในทะเล แมนํ้า และบริเวณปากแมนํ้า การขึ้นหรือลงของนํ้าแตละครั้งมีระยะเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง เกิดขึ้นวันละ 1 หรือ
2 ครั้ง ขึ้นอยูกับตําแหนงจากเสนศูนยสูตร นํ้าจะมีระดับสูงขึ้นจากแรงดึงดูดของดวงจันทรถึงจุดที่ระดับนํ้าสูงสุด และคอยๆ
ลดระดับจนถึงจุดตํ่าสุด โดยเวลาที่เกิดจะไมตรงกันและเปลี่ยนแปลงทุกวันในชวง 14 วันระหวางขางขึ้นกับขางแรม

tidal head energy พลังงานนํ้าขึ้น-นํ้าลงจากพลังงานศักย

พลังงานศักยที่เกิดจากความแตกตางหรือพิสัยของระดับนํ้าขึ้นและระดับนํ้าลง จากการทําทํานบ (ดู barrage) กั้น เชน
ทํานบ La Rance Barrage ในประเทศฝรัง่ เศส มีขนาด 240 เมกะวัตต เริม่ ผลิตไฟฟาตัง้ แต ป ค.ศ. 1966 ทํานบ Sihwa Barrage
ในประเทศเกาหลีใต ขนาด 254 เมกะวัตต เริ่มผลิตไฟฟา ป ค.ศ. 2011 เมื่อนํ้าขึ้น นํ้าจะถูกเก็บไวเหนือเขื่อน
และเมื่ อ นํ้ า ลง นํ้ า ถู ก ปล อ ยให ไ หลผ า นกั ง หั น นํ้ า ผลิ ต ไฟฟ า แต ใ นธรรมชาติ บ ริ เ วณชายฝ  ง ที่ ส ามารถผลิ ต ไฟฟ า
ไดในราคาที่มีความคุมคาทั้งดานเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอมมีไมมากนัก อยางนอยพิสัยของระดับนํ้าขึ้นและระดับนํ้าลง
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ไมควรนอยกวา 4.5 เมตร เชน โรงไฟฟา The Annapolis Tidal Power Plant เปนโรงไฟฟาโรงแรกที่ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
นํ้าขึ้น-นํ้าลง ที่ตั้งของโรงไฟฟาอยูที่ Cobequid Bay ซึ่งเปนเวิ้งอาวสวนหนึ่งของ Fundy Bay บริเวณ Minas Basin
รัฐ Nova Scotia ประเทศแคนาดา ผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้าขึ้น-นํ้าลง วันละ 5 ชั่วโมง 2 ครั้ง ตามรอบนํ้าขึ้น-นํ้าลง
สามารถผลิตไฟฟาไดมากกวา 5,300 เมกะวัตต และใชเงินลงทุนประมาณ 7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ระบบออกแบบสําหรับ
ความตางระดับนํ้าไมสูงนัก ประมาณ 6.4 เมตร มีกังหันนํ้าขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 7.6 เมตร ผลิตไฟฟาได
ประมาณ 50 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง

venturi เครื่องมือวัดอัตราการไหล, เวนจูริ

เครื่องมือวัดอัตราการไหลของของไหล โดยอาศัยการตรวจวัดความดันสูญเสียเมื่อของไหล ไหลผานสิ่งกีดขวาง หลักการ
ทํางาน อาศัยการไหลของของไหลเมือ่ ไหลผานสิง่ กีดขวาง (การลดพืน้ ทีห่ นาตัดหรือชองการไหล) จะกอใหเกิดความดันสูญเสีย
เกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วของการไหล

vertical turbine กังหันแกนหมุนตั้งฉากกับพื้นราบ

กังหันที่มีแกนหมุนตั้งฉากกับพื้นราบ หรือตั้งฉากรับทิศทางการเคลื่อนที่ของแรง โดยมีใบพัดยึดติดขนานกับแกนหมุน
ทําหนาที่รับแรงที่เคลื่อนมากระทบทําใหใบพัดหมุน เพื่อหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา

wave energy พลังงานคลื่น

พลังงานจลนและพลังงานศักยของคลื่นในทะเลและมหาสมุทร โดยปกติเกิดจากลม แตบางกรณีเกิดจากการเคลื่อนไหวของ
เปลือกโลก เชน แผนดินไหว และอื่นๆ มีความพยายามนําพลังงานคลื่นมาใช รูปแบบของเทคโนโลยีที่ใชพลังงานจากคลื่น
เชน สถานีไฟฟาพลังงานคลื่นของไกเซอร ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลักษณะเปน
สถานีสรางยึดกับพื้นทะเลบริเวณนํ้าตื้น และใชพลังงานจากคลื่นไปสรางพลังงานไฮดรอลิกส เพื่อนําไปหมุนใบพัด
เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า พบแหล ง พลั ง งานคลื่ น สู ง ที่ ตํ า แหน ง ละติ จู ด สู ง (ห า งจากเส น ศู น ย สู ต ร) และมี ค วามเข ม ของ
กําลังของยอดคลื่นที่ระดับนํา้ ทะเลลึก 60-70 กิโลวัตต/เมตร และลดลงถึง 20 กิโลวัตต/เมตร เมื่อคลื่นใกล เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของ ไดแก สเตเตอร (ดู stator) โรเตอร (ดู rotor) เทคโนโลยีผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่น ในปจจุบันจําแนกไดเปน
แบบคอลัมนนํ้าสั่น oscillating water column (OWC) เมื่อคลื่นเคลื่อนทีกั่เขงหัานไปในเครื
่ยนพลังงานคลื่นแบบ
เวลสหมุนได่อทงเปลี
ุกทิศทาง
คอลัมนนํ้าสั่น ซึ่งเปนอุปกรณตามแนวตั้ง ทําใหเกิดแรงอัดอากาศในแนวตั้ง ซึ่งแรงอัดนัคลื้น่นจะไปหมุ
กังมหันนน้ำอากาศ
เคลื่อนที่เขานคอลั
สั่น
(ดู air turbine) ทําใหเกิดไฟฟาขึ้น เมื่อคลื่นลดระดับลงอากาศจะถูกดันใหไหลกลับ กังหันจะหมุทำให
นอีเกกิรอบ
่อลดแรงอัด
ดแรงอัดเพือากาศ
หันเวลส
ในเครื่องเปลี่ยนพลังงานคลื่นแบบคอลัมนนํ้าสั่นนี้ หากทะเลบริเวณใดมีคลื่นสูง แรงและบอย ก็จะทํเพืาให่อหมุผนลิกัตงพลั
งงานไดมาก
ซึ่งอุปกรณนี้มักจะติดตั้งบริเวณแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล และมีชายฝงเปนแนวตั้ง

กังหันเวลสหมุนไดทุกทิศทาง
คลื่นเคลื่อนที่เขาคอลัมนน้ำสั่น
ทำใหเกิดแรงอัดอากาศ
เพื่อหมุนกังหันเวลส

แบบคอลัมนนํ้าสั่น
คลื่นลดระดับลงอากาศ
ถูกดันใหไหลกลับ
หมุนกังหันอีกรอบในคอลัมนน้ำสั่น

คลื่นลดระดับลงอากาศ
ถูกดันใหไหลกลับ
หมุนกังหันอีกรอบในคอลัมนน้ำสั่น
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พลังงานมหาสมุทร
W

แบบศูนยรวมนํ้า focusing device, wave surge เครื่องเปลี่ยนพลังงานคลื่นแบบศูนยรวมนํ้า มีลักษณะการ
ทํางานคลายกับเขื่อนเก็บนํ้า เพื่อผลิตไฟฟา พลังงานคลืน่ ทําใหแรงดันเกิดขึน้ เพือ่ ผลักดันนํา้ ไปเก็บไวในอางเก็บนํา้ แลวปลอย
นํา้ กลับมาโดยใหไหลผานเครือ่ งกําเนิดไฟฟา ทําใหเกิดกระแสไฟฟาขึน้ โดยจะติดตัง้ บริเวณหนาผาบริเวณชองแคบ ซึง่ จะเปน
สาเหตุใหยอดคลื่นสูงมากขึ้น
ชองแคบ

อางเก็บน้ำ

หนาผา

ที่ติดตั้งกังหัน

แบบศูนยรวมนํ้า

wave energy conversion technology เทคโนโลยีการแปลงพลังงานคลื่น

เทคโนโลยีที่แปลงพลังงานคลื่นเปนพลังงานรูปอื่น โดยอาศัยอุปกรณที่สําคัญ เชน ทุนลอยแอตเทนนูเอเตอร (ดู attenuator)
ทุนลอยแบบดูดซับพลังงาน (ดู point absorber) อุปกรณดักจับพลังงานแบบโอเวอรทอปปง (ดู overtopping terminator)
และคอลัมนนํ้าสั่น (ดู oscillating water column)

Wells turbine กังหันเวลส

กังหันอากาศความดันตํ่าที่หมุนอยางตอเนื่องในทิศทางเดียว ใบพัดมีลักษณะแพนอากาศ (ดู airfoil) ที่สมมาตรกับระนาบ
ของการหมุน และตัง้ ฉากกับกระแสอากาศ ไดรบั การพัฒนาเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟาจากแรงอัดอากาศในแนวตัง้ ทีเ่ กิดในคอลัมน
นํ้าสั่น (ดู oscillating water column)
คอลัมนอากาศ
โครงสราง
วัสดุคอนกรีต

ทิศการไหลของอากาศ

ทิศการเคลื่อนที่
ของคลื่นหลัก

พื้นทะเล
กังหันแกนหมุนตั้งฉากกับพื้นราบ
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กังหันเวลส
และเครื่องกำเนิดไฟฟา

EOTHERMAL
ENERGY

HYDRO
ELECTRICITY

ลังงานความรอน
ใตพิภพ

ไฟฟาพลังน้ำ

OCEAN
ENERGY

WIND
ENERGY

ลังงานมหาสมุทร

พลังงานลม

จะมีพลังงานอะไรที่สะอาด เปนมิตรมากกวานี้อีก

ลมเกิ ด จากความแตกต า งของอุ ณ หภู มิ มี พ ลั ง ในตั ว มี ทั้ ง แรงยก แรงดั น
แรงผลัก แรงลาก และแรงเฉือน มนุษยใชพลังงานจากลมมาตั้งแตสมัยโบราณ
เพื่อสูบนํ้า บดเมล็ดพืช เราคงคุนตากับกังหันลมที่ใชฉุดระหัดวิดนํ้าในนาเกลือ
กังหันลมสวนใหญนิยมใชผลิตกระแสไฟฟาซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบแกนหมุน
แนวตัง้ และแกนหมุนแนวนอน ติดตัง้ รวมกับเครือ่ งกําเนิดไฟฟาและระบบควบคุม
การทํางานเพื่อควบคุมใหกังหันลมสกัดพลังงานจากลมไดสูงสุด และหยุดทํางาน
เมื่อความเร็วลมสูงเกินพิกัดหรือเกิดลมกรรโชก ปองกันความเสียหาย กังหันลม
สมัยใหมมีใหเลือกหลายขนาด และสามารถทํางานไดที่ความเร็วลมตํ่า กังหันลม
จํานวนมากที่ติดตั้งพรอมระบบควบคุมการทํางานเพื่อผลิตไฟฟาเปนทุงกังหัน
ลมที่ใหปริมาณไฟฟามากพอที่จะทดแทนโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงปโตรเลียมได
การเลือกสถานที่ติดตั้งทุงกังหันลมจะใชขอมูลลักษณะทางภูมิศาสตร พื้นที่
คุณภาพของลม และปรากฏการณตางๆ ชวยประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจติดตั้งทุงกังหันลม กังหันลมผลิตไฟฟาแหงแรกของประเทศไทยติดตั้งที่
แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต และขอมูล ณ ป 2556 ทุงกังหันลมใหญที่สุดอยูที่
จังหวัดนครราชสีมา รวมกําลังการผลิต 213 เมกะวัตต

พลังงานลม

land breeze
ลมบก
monsoon
ลมมรสุม
mountain breeze
ลมภูเขา
northeast local wind
ลมวาว
sea breeze, onshore breeze
ลมทะเล
southwest local wind
ลมตะเภา
valley breeze
ลมหุบเขา

calm wind
ลมสงบ
turbulence
ความปนปวน
wind gust
ลมกระโชก
wind shear
ลมเฉือน

Mind Map
wind types
ประเภทของลม
wind types and phenomena
ประเภทและปรากฏการณของลม

wind phenomena
ปรากฏการณของลม

anemometer
เครื่องวัดความเร็วลม
Weibull distribution
การแจกแจงแบบไวบูลล
wind direction
ทิศทางลม
wind-energy potential
ศักยภาพลม
wind map
แผนที่ศักยภาพพลังงานลม
wind power class
ชั้นกำลังลม
wind power density
ความหนาแนนกำลังลม
wind rose
แผนภูมิทิศทางลม
wind speed
ความเร็วลม
wind speed frequency
distribution
การแจกแจงความถี่ความเร็วลม
wind vane
เครื่องวัดทิศทางลม
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wind applications
การนำพลังงานลมไปใชงาน
open sea
แหลงน้ำที่เปดกวาง
open terrain
ลักษณะภูมิประเทศ
ที่ราบโลง
topography
ลักษณะทางภูมศิ าสตร
sheltered
terrain
แนวกำบังลม
roughness
ความขรุขระ

wind characteristics
and analytical tools
ลักษณะเฉพาะของลมและ
เครื่องมือวิเคราะห

Wind
Energy
พลังงานลม

micro-siting of
wind resource
ศักยภาพพลังงานลม
เฉพาะแหลง

Betz' law
กฎของเบ็ตซ
drag force
แรงตานอากาศ
aerodynamics
อากาศพลศาสตร

lift force
แรงยก
stall
การสูญเสียแรงยก
stream tube
ลำการไหล
streamlines
เสนการไหล
wake effect
ผลกระทบของการหมุนวนดานหลัง

windmill
กังหันลมสูบน้ำแบบสูบชัก
water haul windmill
กังหันลมแบบระหัดฉุดน้ำ

types
ชนิดของกังหันลมผลิตไฟฟา

downwind turbine
กังหันลมชนิดหันหลังใหลม
horizontal axis wind turbine
กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวนอน
upwind turbine
กังหันลมชนิดหันหนาเขาสูลม
vertical axis wind turbine
กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวตั้ง

nacelle
หองเครื่องกังหันลม
rotor blade
ชุดแกนหมุนใบพัด
components
สวนประกอบตางๆ

wind turbine

wind turbine break
เบรกกังหันลม
wind turbine controller
ระบบควบคุมกังหันลม
wind turbine generator
เครื่องกำเนิดไฟฟาของกังหันลม
wind turbine tower
เสากังหันลม
yaw mechanism
กลไกหมุนหาลม
parameters
คาพารามิเตอรตางๆ

wind power plant
map in Thailand
แผนที่โรงไฟฟาพลังงานลม
ในประเทศไทย

wind farm
ทุงกังหันลม

hill effect
ผลกระทบของเนินเขา
park effect
ผลกระทบของทุงกังหันลม
tunnel effect
ผลกระทบของชองลม
wind farm
ทุงกังหันลม
wind shade
เงาลม
inventors
ผูประดิษฐ

Charles F. Brush
ชารลส เอฟ บรัช
Johannes Juul
โยฮัน จูล

annual energy production (AEP)
พลังงานที่ผลิตไดในหนึ่งป
capacity factor
อัตราสวนสมรรถภาพ
cut-in wind speed
ความเร็วลมเริ่มทำงาน
cut-out wind speed
ความเร็วลมหยุดทำงาน
hub height
ระยะความสูงคุมยึดใบพัด
power coefficient (CP)
สัมประสิทธิ์กำลัง
power curve
กราฟการผลิตกำลังไฟฟา
ของกังหันลม
rated power output
พิกัดกำลังผลิต
rated rotor speed
พิกัดความเร็วรอบชุดแกนหมุนใบพัด
survival wind speed
ความเร็วลมอยูรอด

Poul La Cour
พอล ลา คัวร
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A-B-C

anemometer เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องมือสําหรับวัดความเร็วลม มักใชแบบถวยซึ่งมีแกนในแนวตั้งและมีแขนยื่นออกไปสามแขนเพื่อยึดถวยดักลม
อาศัยแรงลากทําใหเกิดการหมุน คํานวณเปนความเร็วของการหมุน (รอบตอนาที) แลวจึงแปลงใหเปนความเร็วลม และจัดเก็บ
ขอมูลที่ไดดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยปกติติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลมรวมกับเครื่องวัดทิศลม เพื่อวัดทิศทางลมรวมกัน
นอกจากนี้ยังมีแบบใบพัด ซึ่งไมคอยเปนที่นิยมใชในระบบกังหันลมเครื่องวัดความเร็วลมแบบอื่นๆ เชน แบบอัลตราโซนิก
หรือแบบเลเซอร ซึ่งทํางานโดยการตรวจจับการเลื่อนเฟสหรือการสะทอนแสงจากโมเลกุลของอากาศ เพื่อคํานวณเปนคา
ความเร็วลม แบบลวดรอน ทํางานโดยวัดความแตกตางของอุณหภูมิของลวดรอนที่วางอยูในบริเวณที่ตองการวัดความเร็วลม
และลวดรอนอีกเสนหนึ่งวางอยูในบริเวณที่ไมมีลม (เงาลม) เครื่องวัดความเร็วลมแบบที่ไมใชแรงทางกลมีขอดี คือ
สามารถลดผลกระทบ ถานําไปวัดในบริเวณทีอ่ ากาศเย็นจัดจนกลายเปนนํา้ แข็ง ในทางปฏิบตั ใิ ชเครือ่ งวัดความเร็วลมแบบถวยได
โดยที่มีตัวทําความรอนใหเพลา

เครื่องวัดความเร็วลมแบบถวย

เครื่องวัดความเร็วลมแบบอัลตราโซนิก
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เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด

เครื่องวัดความเร็วลมแบบเลเซอร

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดรอน

annual energy production (AEP) พลังงานที่
ผลิตไดในหนึ่งป

พลังงานไฟฟาที่กังหันลมหรือทุงกังหันลมสามารถผลิตได
ในระยะเวลา 1 ป คํานวณไดจากความเร็วลมทีว่ ดั ณ ตําแหนง
ที่จะติดตั้งกังหันลม รวมกับกราฟการผลิตกําลังไฟฟาของ
กังหันลม (power curve) ที่คาดวานํามาติดตั้ง พลังงานที่
กังหันลมสงไปยังระบบไฟฟาอาจจะลดลง เนื่องจากผลของ
เงาลม จากกังหันที่ติดตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน การใช
พลังงานของตัวกังหันลม ความสูญเสียในสายสงไฟฟาและ
การหยุดกังหันลมเพื่อทําการซอมบํารุง ซึ่งจะตองนําไป
หั ก ออกจากพลังงานไฟฟาที่กังหันลมผลิต ไดเพื่อใหได
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดในหนึ่งปที่แทจริง เปนดัชนีชี้วัด
ที่ สํ า คั ญ ทางเศรษฐศาสตร ใ นการตั ด สิ น ใจลงทุ น สร า ง
ทุงกังหันลม

Betz’ law กฎของเบ็ตซ

กฎที่แสดงการเปลี่ยนพลังงานจลนในลมใหเปนพลังงานกล
โดยใชกังหันลม และแสดงวาไดประสิทธิภาพสูงสุดไมเกิน
16/27 (รอยละ 59)
กฎของเบ็ตซถกู คิดขึน้ เปนครัง้ แรกโดยนักฟสกิ สชาวเยอรมัน
ชื่อ Albert Betz ในป ค.ศ. 1919 และตอมาในป ค.ศ. 1926
เขาตีพิมพหนังสือชื่อ “Wind-Energie” ซึ่งชวยเพิ่มความรู
เกีย่ วกับความสามารถของกังหันลมในการสกัดพลังงานจากลม
ไดเปนอยางดี โดยกําลังในลม (Pwind) รูปทรงกระบอก
ทีม่ พี นื้ ทีห่ นาตัด A และมีความเร็ว v สามารถคํานวณไดจาก

calm wind ลมสงบ

ลมสงบ คือ ลักษณะลมทีเ่ คลือ่ นทีน่ อ ยมาก มีความเร็วนอยกวา
หรือเทากับ 1.6 กิโลเมตรตอชัว่ โมง หรือ 0.44 เมตรตอวินาที
ตามตารางเทียบความเร็วลมและชนิดลมของโบฟอรตสเกล
(Beaufort scale)

capacity factor (CF) อัตราสวนสมรรถภาพ

อัตราสวนระหวางพลังงานทีก่ งั หันลมผลิตขึน้ จริงในชวงระยะ
เวลาหนึ่งกับพลังงานสูงสุดที่กังหันลมผลิตไดตลอดเวลา
ในชวงเวลาเดียวกัน คํานวณจากพิกดั ของเครือ่ งกําเนิดไฟฟา
ในหนวยกิโลวัตต-ชัว่ โมง โดยปกติแลวโรงไฟฟาพลังงานลม
จะมีคาอยูระหวางรอยละ 20 ถึง 40

Charles F. Brush ชารลส เอฟ บรัช

ชารลส เอฟ บรัช (ค.ศ. 1849-1929) เปนหนึ่งในผูกอตั้ง
อุตสาหกรรมไฟฟาของสหรัฐอเมริกา เปนผูคิดคนเครื่อง
กําเนิดไฟฟากระแสตรงที่มีประสิทธิภาพสูง หลอดไฟฟา
แบบอารค วิธีการผลิตแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่มีประสิทธิภาพ
ในป ค.ศ. 1887-1888 บรัชไดสรางกังหันลมผลิตไฟฟาอัตโนมัติ
ตัวแรก เปนกังหันลมที่ใหญที่สุดในโลก เสนผานศูนยกลาง
17 เมตร มีใบพัด 144 ใบ ทําดวยไม ใชงานไดเปนเวลาถึง
20 ป เพื่อบรรจุแบตเตอรี่ ทั้งๆ ที่เปนกังหันลมขนาดใหญ
แตเครื่องกําเนิดไฟฟามีขนาดเพียง 12 กิโลวัตต เนื่องจาก
กังหันลมหมุนชาและมีประสิทธิภาพตํ่า ซึ่งตํ่ากวากังหันลม
ของ พอล ลา คัวร

Pwind = 12 ρAv3
กําลังทีก่ งั หันลมสกัดจากลม ( P ) ขึน้ อยูก บั สัมประสิทธิก์ าํ ลัง,
CP (ดู power coefficient (CP)) ตามสมการ

P = 12 ρAv3 CP

กําลังสูงสุดทีส่ ามารถสกัดตามกฎของเบ็ตซ ( Pmax ) คือ เมือ่
CP = CPmax = 1627 ตามสมการ

ชารลส เอฟ บรัช

กังหันลมขนาด 12 กิโลวัตต สูง 60 ฟุต
หนัก 80,000 ปอนดของ ชารลส เอฟ บรัช

1 ρAv3 )
Pmax = 16
(
27 2
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พลังงานลม
C-D

cut-in wind speed ความเร็วลมเริ่มทํางาน

ความเร็วลมตํ่าสุด (วัดที่ระดับความสูงของดุมของกังหันลม) ที่กังหันลมเริ่มตนผลิตพลังงาน ความเร็วลมตํ่าสุดที่กังหันลม
ตองการใชสรางแรงบิดเพื่อเอาชนะแรงเสียดทานตางๆ ในระบบสงกําลัง เชน แรงเสียดทานของตลับลูกปน แรงเสียดทาน
ของชุดเกียร ความหนืดของระบบ เปนตน เมือ่ มีลมพัดผานใบพัดของกังหันลมดวยความเร็วลมเริม่ ทํางานในขณะทีก่ งั หันลมหยุดนิง่
กังหันลมจะยังไมหมุนทันที จนกวาจะไดรบั ลมที่ความเร็วระดับนี้อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาหนึ่งกอน

cut-out wind speed ความเร็วลมหยุดทํางาน

ความเร็วลมสูงสุด (วัดที่ระดับความสูงของดุมของกังหันลม) ที่ทําใหกังหันลมผลิตไฟฟาหยุดทํางาน เมื่อลมมีความเร็วลม
สูงมากๆ (มากกวา 25 เมตรตอวินาที) ระบบควบคุมการทํางานของกังหันลมจะสั่งใหกังหันลม (กังหันลมกําลังจาย
พลั ง งานอยู  ที่ พิ กั ด ) หยุ ด ทํ า งานด ว ยเหตุ ผ ลด า นความปลอดภัย และสั่งใหโรเตอรของกังหันลมอยูในสภาวะจอด
สํ า หรั บ กั ง หั น ลมที่ ป รั บ มุ ม ใบพั ด ได ใบพั ด ของกั ง หั น ลมจะหมุ น ไปอยู  ที่ ตํ า แหน ง จอด เพื่ อ ลดพลั ง งานที่ ใ บพั ด ของ
กังหันลมสกัดจากลม กังหันลมที่ปรับมุมใบพัดไมไดและมีระบบควบคุมการหมุนหาทิศทางลม (yaw control) กังหันลม
จะหมุนดานขางเขาหาลม เพื่อลดพื้นที่การกวาดลมของใบพัดใหเหลือนอยที่สุด เพื่อลดพลังงานจากลม กังหันลมอาจ
หยุดหมุนหรือหมุนชาโดยไมจายภาระทางไฟฟา

downwind turbine กังหันลมชนิดหันหลังใหลม

กังหันลมทีโ่ รเตอรหนั หลังใหลมในขณะทํางาน โรเตอรของกังหันลมถูกออกแบบใหหาทิศทางลมโดยหันหลังใหลม โดยไมตอ ง
ใชมอเตอรควบคุม ขอดี คือ ลดอันตรายที่อาจเกิดจากใบพัดแอน (ในขณะที่ลมพัดแรง) หมุนมาตีกับเสากังหันลม
ระบบหาทิศทางลมไมซับซอน ทําใหมีราคาถูก ขอเสีย คือ การเกิดเงาจากเสาของกังหันลมทําใหความเร็วลมพัดผานเสาลด
ลง ลมเมื่อใบพัดหมุนมาอยูในแนวเดียวกันกับเสาทําใหแรงที่เกิดลดลง สงผลใหเกิดการกระเพื่อมของแรงบิด ความถี่ของ
การกระเพื่อมมีคาเปนสามเทาของความเร็วรอบ (สําหรับกังหันลมแบบสามใบพัด)

ลม

ลักษณะการทํางานของกังหันลมชนิดหันหลังใหลม

drag force แรงตานอากาศ

กังหันลมชนิดหันหลังใหลม

แรงที่มีทิศทางตอตานการเคลื่อนที่หรือทิศทางตรงขามกับแรงที่พยายามจะทําใหวัตถุเกิดการเคลื่อนที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุ
เคลื่อนที่ผานกระแสอากาศ
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แรงตานอากาศคํานวณจากสมการ

แรงตานอ

แรงตานอากาศ

FD = 0.5 ρv2 CDA
เมื่อ FD คือ แรงตานอากาศ (นิวตัน)
ρ คือ ความหนาแนนของอากาศ
(กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร)
A คือ พื้นที่หนาตัด (ตารางเมตร)
แรงตานอากาศ
v คือ ความเร็วลม (เมตรตอวินาที)
CD คือ สัมประสิทธิ์แรงต
านอากาศ
การไหลของอากาศ
(นิวตันตอตารางเมตร)

การไหลของอากาศ

แรงตานอากาศ

แรงผลักดัน

คาสัมประสิทธิ์แรงตานอากาศมีผลจากรูปรางของวัตถุ ตัวอยางเชน ทรงกลมกลวงผาครึ่งของเครื่องวัดความเร็วลมแบบถวย
ถาหันดานเวาใหลมคาสัมประสิทธิ์แรงตานอากาศ 1.42 แตถาหันดานโคงใหลมคาจะลดลงเหลือ 0.38 รถยนตสมัยใหม
มีคาสัมประสิทธิ์แรงตานอากาศอยูระหวาง 0.27-0.45 เครื่องบินหรือใบพัดกังหันลมมีคาสัมประสิทธิ์แรงตานอากาศนอยมาก
ประมาณ 0.04 ตัวอยางของการใชประโยชนจากแรงตานอากาศ เชน เครือ่ งวัดความเร็วลมแบบถวย กังหันลมแบบซาโวเนียส
(savonious) โดยแรงลมจะผลักใบพัดของกังหันลมทําใหเกิดแรงตานอากาศขึน้ กับใบกังหันลมทัง้ สองดานทีแ่ ตกตางกัน ทําให
โรเตอรของกังหันลมหมุน
ภาพด
านบน
ภาพด
านบน
แรงต
านอากาศ(น(นอย)อย)
แรงต
านอากาศ
โรเตอร
โรเตอร

โรเตอร
โรเตอร

แรงยก
แรงยก
ดานความดั
นความดันนต่ต่ำำ

แรแ

ลมลม
ลม
ลม

แรงต
านอากาศ(มาก)
(มาก)
แรงต
านอากาศ

แพนอากาศ
แพนอากาศ

การหมุนเกิดจากความแตกตางระหวางแรงตานอากาศทีเ่ กิดบนพืน้ ผิวเวา และพืน้ ผิวโคงของโรเตอร

นอากาศ (นอย)

โรเตอร

แรงยก
ดานความดันต่ำ

แรงตานอากาศ

ลม

ศ (มาก)

ลม

แพนอากาศ

ดานความดันสูง

แรงตานอากาศทีเ่ กิดขึน้ กับใบพัดกังหันลมหรือปกเครือ่ งบิน
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ดดานค
าน

พลังงานลม
H

hill effect ผลกระทบของเนินเขา

ผลกระทบของลมทีเ่ คลือ่ นทีผ่ า นพืน้ ทีเ่ นินเขา เมือ่ อากาศเคลือ่ นทีผ่ า นเชิงเขาอากาศจะขยายตัว (ความเร็วลมลดลง) และอากาศ
จะถูกบีบอัดที่บริเวณยอดเขา สงผลทําใหความเร็วลมสูงขึ้นกวาบริเวณพื้นที่โดยรอบ (ความเร็วลมมีคาสูงสุดที่สันเขา)
หลังจากอากาศเคลือ่ นทีผ่ า นสันเขา อากาศจะขยายตัวและเกิดการปน ปวน ในพืน้ ทีล่ กั ษณะนีค้ วรติดตัง้ กังหันลมทีบ่ ริเวณสันเขา
เพื่อใหไดรับประโยชนจากความเร็วลมที่เพิ่มขึ้นไดอยางเต็มที่
ลมพัด

ลมพัด

120% 200%

100%

50%

ผลกระทบของเนินเขา (บน) และความเร็วลมเปลีย่ นแปลงจาก
ผลกระทบของเนินเขา (ลาง)

กังหันลมทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ นยอดเขา

horizontal axis wind turbine (HAWT) กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวนอน

กังหันลมทีเ่ พลาใบพัดกังหันลมหลักและเครือ่ งกําเนิดไฟฟาอยูด า นบนสุดของเสา และขนานกับพืน้ ราบในแนวนอนหรือขนานกับ
ทิศทางการเคลือ่ นทีข่ องลม การทํางานแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ทํางานโดยหันหนาใหลมและหันหลังใหลม การหมุนคอของกังหันลม
ขนาดเล็กจะหันหนาเขาหาลมโดยใชหางเสือ กังหันขนาดใหญใชเซ็นเซอรวัดทิศทางลมรวมกับเซอรโวมอเตอร (servomotor)
เพือ่ ขับเคลือ่ นคอใหหนั หนาเขาหาลม กังหันลมสวนใหญมกี ลองเกียรเพือ่ ชวยเพิม่ ความเร็วรอบของเพลาใหหมุนเร็วขึน้ เพือ่ ให
เหมาะสมกับการขับเครือ่ งกําเนิดไฟฟา กังหันลมระดับเมกะวัตตทมี่ ขี ายในทองตลาดเปนแบบกังหันลมแกนหมุนแนวนอนทัง้ สิน้
มุมสายไปสายมา
หองเครื่อง
กังหันลม
ทิศทางการหมุน

เสนผานศูนยกลางใบพัด
มุมเอียง
ลม

Coning
Angle
ดุมใบพัด
ใบพัด

เสากังหันลม

Teeter
Hinge

ระยะความสูง
ดุมยึดใบพัด

อุปกรณ
ภาคพื้นดิน

ระยะหาง
จากพื้นดิน

(a)

ลิฟท
ฐานราก
(b)

ลักษณะทัว่ ๆ ไปของกังหันลมชนิดแกนหมุนแนวนอน
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กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวนอน

hub height ระยะความสูงดุมยึดใบพัด

ระยะจากฐานของกังหันลมไปยังดุมแกนหมุนของกังหันลม โดยทั่วไป คือ ระยะความสูงเฉลี่ยของกังหันลมจากพื้นดิน
ปจจุบนั กังหันลมทีใ่ หญทสี่ ดุ ทีต่ ดิ ตัง้ เมือ่ ป ค.ศ. 2011 และใชงานแลว คือ ขนาด 7.58 เมกะวัตต ของบริษทั Enercon รุน E126
มีระยะความสูงดุมยึดใบพัด 135 เมตร ทั่วโลกกําลังพัฒนากังหันลมใหมีขนาดใหญขึ้น จึงมีแนวโนมที่กังหันลม
จะมีขนาดใหญและมีความสูงมากขึ้น มีความนาเชื่อถือมากขึ้น เงียบ และมีราคาเหมาะสมมากขึ้น

ใบพัด
พื้นที่กวาดลม
ของใบพัด

เสนผานศูนยกลางใบพัด
ระยะความสูง
ดุมยึดใบพัด

กลองเกียรและ
เครื่องกำเนิดไฟฟา

เสากังหันลม

การวัดระยะความสูงดุมยึดใบพัด

300

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล / ระดับพื้นดิน, m

250
200
150
100
50
0
-50
พิกัดกำลังของกังหันลม P
ระยะความสูงดุมยึดใบพัด H
เสนผานศูนยกลางใบพัด D
ความเร็วรอบ n

1999
1
60
60
20

2002
2
70
70
17

2003
3
90
90
13

~2005
5
100
120
5-15

2010?
10 MW
120 m
160 m
3-10 rpm

หอไอเฟล
320 m

แนวโนมการขยายขนาดและเพิม่ ความสูงของกังหันลม
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พลังงานลม
J-L-M

Johannes Juul โยฮัน จูล

โยฮัน จูล เปนวิศวกรชาวเดนมารค เปนนักเรียนกลุม แรกๆ ของ พอล ลา คัวร ( ดู Poul la Cour) ในวิชา “Wind Electricians”
ในป ค.ศ. 1904 โดยในทศวรรษที่ 1950 เปนผูบ กุ เบิกการพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟากระแสสลับตัวแรกของโลก และตอมาในป
ค.ศ. 1956-1957 ไดสรางกังหันลมสมัยใหมขนาด 200 กิโลวัตต สําหรับบริษทั ผลิตไฟฟาทีต่ งั้ อยูท ชี่ ายฝง Gedser ทางตอนใต
ของประเทศเดนมารก เปนกังหันลมชนิดหันหนาเขาสูลม (ดู upwind turbine) ใชมอเตอรสําหรับควบคุมการหาทิศทางลม
ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบอะซิงโครนัส (asynchronous generator) และใบพัดของกังหันลมทั้งสามใบถูกยึดโยงเขาดวยกัน
การควบคุมกําลังไฟฟาที่ผลิตโดยใชหลักการสูญเสียแรงยก (ดู stall) และมีระบบหยุดฉุกเฉินโดยใชเบรกที่ปลายใบพัด
ซึง่ จะทํางานโดยใชแรงหนีศนู ยกลาง กังหันลมทีส่ รางเปนกังหันลมทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลกอยูเ ปนระยะเวลานาน และสามารถทํางาน
ไดถึง 11 ป โดยไมตองทําการบํารุงรักษา

โยฮัน จูล

กังหันลมผลิตไฟฟากระแสสลับ
ตัวแรกของโลก

land breeze ลมบก

กังหันลมสมัยใหมของโยฮัน จูล
ขนาด 200 กิโลวัตต ตั้งอยูที่
ชายฝง Gedser ทางตอนใตของ
ประเทศเดนมารก

ลมประจําถิน่ ซึง่ เกิดจากความแตกตางของความกดอากาศระหวางทะเลกับแผนดิน เกิดในเวลากลางคืน พืน้ ดินจะคายความรอน
ทีเ่ ก็บสะสมไวออกไดเร็วกวาพืน้ นํา้ ทําใหมอี ณุ หภูมติ าํ่ กวาพืน้ นํา้ อากาศเหนือพืน้ นํา้ ซึง่ รอนกวาพืน้ ดินจะลอยตัวขึน้ สูเ บือ้ งบน
อากาศเหนือพืน้ ดินซึง่ มีอณุ หภูมติ าํ่ กวาจะไหลเขาไปแทนที่ ทําใหเกิดเปนลมพัดจากชายฝง ไปสูท ะเล เรียกวา ลมบก มีความแรง
ของลมนอยกวาลมทะเล จึงไมสามารถพัดออกสูทะเลไดระยะทางไกลเหมือนลมทะเล คือ ไดระยะทางเพียง 8-10 กิโลเมตร
ลมพัดกลับ

อากาศเย็น

ลมบก
การเคลือ่ นทีข่ องอากาศขณะเกิดลมบกในเวลากลางคืน
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อากาศรอน

lift force แรงยก

แรงกระทําตัง้ ฉากกับทิศทางของกระแสอากาศหรือของไหล
ที่ ไ หลผ า นวั ต ถุ เ ป น แรงที่ มี ทิ ศ ตรงข า มกั บ แรงโน ม ถ ว ง
หรือนํ้าหนักวัตถุนั้นๆ แรงยกคํานวณไดจากสมการ

FL = 0.5 ρAv2 CL
เมื่อ FL คือ แรงยก (นิวตัน)
ρ คือ ความหนาแนนของอากาศ
(กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร)
A คือ พื้นที่หนาตัด (ตารางเมตร)
v คือ ความเร็วของของไหล (เมตรตอวินาที)
CL คือ สัมประสิทธิ์แรงยก (นิวตันตอตารางเมตร)
คาสัมประสิทธิ์แรงยกแปรผันกับรูปรางและความเรียบของ
พื้นผิวของวัตถุ ตัวอยางของการใชประโยชนจากแรงยก
เชน เครือ่ งบิน กังหันลมผลิตไฟฟาสมัยใหม กังหันลมแกนหมุน
แนวตัง้ แบบแดรเรียส (Darrieus) โดยแรงลมจะผลักใบพัดของ
กังหันลมทําใหดา นลางของแพนอากาศ เกิดความดันสูง และ
ดานบนของแพนอากาศเกิดความดันตํ่า สงผลทําใหเกิด
แรงยกขึ้นในทิศทางที่ตั้งฉากกับลมทําใหโรเตอรหมุน
แรงยก
ดานความดันต่ำ

แรงตานอากาศ

แพนอากาศ (airfoil)

ดานความดันสูง

ความแตกตางระหวางความดันที่เกิดบนแพนอากาศ
ทำใหเกิดแรงยกขึ้นบนใบพัดกังหันลมหรือปกเครื่องบิน

การเกิดแรงยกบนแพนอากาศเนือ่ งจาก
ความแตกตางระหวางความดัน

แรงยก
ลม

micro-siting of wind resource ศักยภาพพลังงานลม
เฉพาะแหลง

ศักยภาพพลังงานลมของพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ประเมินจากขอมูลดาน
ตางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจวามีความเหมาะสมในการ
สรางทุงกังหันลมหรือไม ขอมูลที่สําคัญ เชน
- ศักยภาพพลังงานลมของพื้นที่ โดยรวบรวมขอมูลพื้นที่
ดานตางๆ จากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ติดตัง้ สถานีวดั ความเร็วลม
(จํานวนเสาวัดลมจะขึ้นอยูกับลักษณะพื้นที่) เพื่อวัดขอมูล
ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมแิ ละความดันบรรยากาศ ที่
ระดับความสูงตางๆ และควรทําการตรวจวัดเปนระยะเวลา
อยางนอยหนึง่ ป หลังจากนัน้ นําขอมูลทีไ่ ดมาทําการวิเคราะห
หาคาความเร็วลมเฉลี่ยและกําลังลมตอหนวยพื้นที่ ความถี่
ของระดับความเร็วและทิศทางลม การเปลีย่ นแปลงความเร็วลม
รายชัว่ โมง หาศักยภาพและสรางแผนทีศ่ กั ยภาพพลังงานลม
โดยใชโปรแกรมคํานวณหาศักยภาพที่เหมาะสม
- การคัดเลือกชนิดของกังหันลม จัดทํารูปแบบการติดตั้ง
กังหันลมในพื้นที่เฉพาะ และวิเคราะหกําลังการผลิตรายป
ของกังหันลมโดยใชโปรแกรมคํานวณหาศักยภาพทีเ่ หมาะสม
- ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรโดยการประเมิน
มูลคาตนทุนโครงการดานตางๆ เชน มูลคาการจัดซื้อหรือ
จัดหาที่ดิน มูลคาในการซื้อและการติดตั้งระบบกังหันลม
มูลคาในการเชือ่ มตอระบบไฟฟา มูลคาการปฏิบตั งิ าน และ
ซอมบํารุง เปนตน และการประเมินมูลคาผลตอบแทนของ
โครงการทั้งในทางตรงและทางออม
- ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมในดานตางๆ เชน ทรัพยากรทาง
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
และคุณคาคุณภาพชีวิต เปนตน

แรงยกทําใหกงั หันลมหมุน
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พลังงานลม
M-N

monsoon ลมมรสุม

ลมทีพ่ ดั เปลีย่ นทิศทางไปกับการเปลีย่ นฤดู คือ ฤดูรอ นจะพัดในทิศทางหนึง่ และจะพัดเปลีย่ นทิศทางในทางตรงกันขามในฤดูหนาว
ครัง้ แรกใชเรียกลมนีใ้ นบริเวณทะเลอาหรับ ซึง่ พัดอยูใ นทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะเวลา 6 เดือน และพัดอยูใ นทิศทาง
ตะวันตกเฉียงใตเปนระยะเวลา 6 เดือน จึงมีทมี่ าจากคําในภาษาอาหรับวา “Mausim” ซึง่ แปลวา ฤดู เกิดในสวนอืน่ ของโลกดวย
ลมมรสุมที่เห็นชัดเจนที่สุด คือ ลมมรสุมที่เกิดในเอเชียตะวันออกและเอเชียใต ลักษณะการเกิดลมมรสุม เปนทํานองเดียวกับ
การเกิดลมบกลมทะเล คือ ในฤดูหนาวอากาศภายในภาคพืน้ ทวีปเย็นกวาอากาศในมหาสมุทรทีอ่ ยูใ กลเคียง ทําใหภาคพืน้ ทวีป
บริเวณไซบีเรียเปนเขตความกดอากาศสูง สวนบริเวณมหาสมุทรอินเดียเปนเขตความกดอากาศตํา่ อากาศเหนือมหาสมุทรอินเดีย
ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณไซบีเรียจะลอยตัวสูงขึ้น และอากาศบริเวณไซบีเรียจะไหลเขาไปแทนที่ในทิศทางตามเข็มนาฬกา
อากาศทีไ่ หลออกจากบริเวณความกดอากาศสูงไซบีเรียเปนอากาศทีไ่ หลจมลง และทิศทางลมจะเบนไปทางขวา กลายเปนลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผานเขาไปยังเอเชียตะวันออกและเอเชียใต โดยทัว่ ไปมีลกั ษณะอากาศดี และเปนฤดูทมี่ อี ากาศแหง
ดังนัน้ ลมมรสุมฤดูหนาวจึงมีลกั ษณะทองฟาแจมใส เปนลมทีพ่ ดั จากฝง ออกสูท ะเล ในฤดูรอ นลมจะพัดเปลีย่ นในทิศทางตรงกัน
ขามอากาศภาคพื้นทวีปอุนกวาพื้นนํ้า ซึ่งทําใหภาคพื้นทวีปเปนเขตความกดอากาศตํ่า พื้นนํ้าเปนเขตความกดอากาศสูง
เกิดลมพัดจากพืน้ นํา้ ทีเ่ ปนเขตความกดอากาศสูงเขาสูพ นื้ ดินทีเ่ ปนเขตความกดอากาศตํา่ ในทิศทวนเข็มนาฬกา กลายเปนมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต ลมที่พัดจากพื้นนํ้าเขามานําเอาความชื้นมาดวย เปนลมที่พัดจากทะเลเขาหาฝง มรสุมที่มีกําลังแรงจัดที่สุด
เกิดในบริเวณเอเชียตะวันออกและเอเชียใต ในเอเชียตะวันออก ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน ญี่ปุน
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ลมมรสุมทีเ่ กิดในเอเชียตะวันออกจะแตกตางจากเอเชียใต คือ ในเอเชียตะวันออก
ลมมรสุมฤดูหนาวมีกําลังแรงกวาและมีทิศทางที่คงที่กวาลมมรสุมฤดูรอน ความเร็วลมตามชายฝงในเดือนมกราคมสูงกวา
เดือนกรกฎาคมหลายเทา สวนลมมรสุมในเอเชียใต รวมถึงประเทศอินเดีย ปากีสถาน และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ลมมรสุมฤดูหนาวไมสามารถแผเขาไปถึงดินแดนเหลานี้ได เพราะมีเทือกเขาหิมาลัยขวางกั้นอยูจึงไดรับมรสุมโดยตรงเฉพาะ
ในชวงฤดูรอ นเทานัน้ และลมจะมีกาํ ลังแรงในฤดูรอ น แมแตในมหาสมุทร คือ ฤดูรอ นลมมีความเร็วเฉลีย่ 20 กิโลเมตรตอชัว่ โมง
สวนฤดูหนาวลมมีกําลังออน มีความเร็วนอยกวา 10 กิโลเมตรตอชั่วโมง บริเวณที่มีฝนตกหนักเนื่องจากไดรับอิทธิพล
จากลมมรสุมฤดูรอน คือ เมืองเชอรราปนจิ ทางภาคตะวันออกของประเทศอินเดีย มีปริมาณฝนตกในแตละปประมาณ
10,800 มิลลิเมตร ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฤดู คือ ในชวงฤดูฝนประมาณตนเดือนพฤษภาคม
จนถึงตนเดือนตุลาคม ไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และในชวงฤดูหนาว ประมาณปลายเดือนตุลาคมจนถึงปลายเดือน
กุมภาพันธ ลมจะเปลีย่ นทิศเปนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ลมมรสุมฤดูหนาว
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ลมมรสุมฤดูรอ น

mountain breeze ลมภูเขา

กลางคืน
ลมภูเขา (mountain breeze)

ลมประจําถิ่นเกิดขึ้นประจําวัน เชนเดียวกับลมบกและ
ลมทะเลเกิดในเวลากลางคืน จากความแตกตางของ
ความกดอากาศบริเวณภูเขา กลาวคือ บริเวณภูเขา
ที่ระดับสูงจะมีอากาศเย็นกวาที่ระดับตํ่า หรือหุบเขา
ความแนนของอากาศในที่สูงมีมากกวาในระดับตํ่า
ลมจึงพัดลงมาตามลาดเขาซึง่ แรงกวาลมหุบเขาทีพ่ ดั ขึน้

การสูญเสียความรอนอยางรวดเร็ว
ความดันสูง จากผิวหนาของความลาดชัน

ล มภ

ูเขา อากาศเย็นไหลลง
ความดันต่ำ

การเกิดลมภูเขาในเวลากลางคืน

nacelle หองเครื่องกังหันลม

หองเครือ่ งจักรกลของกังหันลมผลิตไฟฟา ภายในประกอบดวยอุปกรณหลักๆ ไดแก ระบบเกียร (อาจจะไมมใี นกรณีทเี่ ปนกังหันลม
แบบไมมเี กียรทด) ระบบเบรก ระบบสงกําลัง ชุดเครือ่ งกําเนิดไฟฟาและอุปกรณสว นควบคุม หองเครือ่ งของกังหันลมขนาดใหญ
จะมีหลังคาดานบนเปนแพลตฟอรมใชรับสงพนักงานและเครื่องมือตางๆ ในการบํารุงรักษาและซอมแซมกังหันลม
การปรับมุมใบพัด

ดุมใบพัด

เครื่องวัดทิศทางลม
เพลาความเร็วรอบต่ำ
หองเครื่องกังหันลม
เครื่องกำเนิดไฟฟา
ระบบควบคุม
เบรก
กลองเกียร
กลไกหมุนหาลม

ชุดแกนหมุนใบพัด
ใบพัด

เพลาความเร็วรอบสูง

เสากังหันลม
หองเครือ่ งกังหันลมแบบมีเกียรทด

6
5

3
4

1
2

1
2
3
4
5
6

ระบบสงกำลังหลัก
ตัวขับเคลื่อนหมุนหาทิศทางลม
เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบวงแหวน
จุดเชื่อมตอใบพัด
ดุมใบพัด
ใบพัด

หองเครือ่ งกังหันลมแบบไมมเี กียรทด

แพลตฟอรมสําหรับรับสงพนักงานและ
เครือ่ งมือตางๆ
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พลังงานลม
N-P

northeast local wind ลมวาว

ลมทีพ่ ดั จากทิศเหนือไปทิศใตตอนตนฤดูหนาว สวนลมในฤดู
เลนวาว คือ ลมตะเภา ซึง่ พัดจากทิศใตไปทิศเหนือในชวงกลาง
ฤดูรอน ทั้งลมวาวและลมตะเภาเปนลมทองถิ่นในประเทศ

open sea แหลงนํ้าที่เปดกวาง

สวนหลักของทะเลหรือมหาสมุทร โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสวนที่
อยูนอกนานนํ้าและไมไดถูกปดลอมโดยพื้นดิน

open terrain ลักษณะภูมิประเทศที่ราบโลง

ลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบไปดวย พื้นที่ชายฝงทะเล
สนามบิน ทุง หญาทีม่ สี งิ่ กีดขวางกระจัดกระจายเล็กนอย เชน
ตนไมและหญาทีม่ คี วามสูงอยูร ะหวาง 1.5 เมตรถึง 10 เมตร

ลักษณะภูมปิ ระเทศทีร่ าบโลง

ผลกระทบของความเร็วลมทีล่ ดลงจากการติดตัง้ กังหันลมใน
ทุง กังหันลม เนือ่ งจากผลกระทบของการหมุนวนดานหลังของ
ของไหล (ดู wake effect) ดังนัน้ การเวนระยะระหวางกังหันจึง
เปนเรือ่ งสําคัญ โดยระยะหางระหวางกังหันลมควรมีคา 5 ถึง
9 เทาของเสนผานศูนยกลางใบพัดในทิศทางลม และมีคา
3 ถึง 5 เทาของเสนผานศูนยกลางใบพัดในทิศตั้งฉากกับ
ทิศทางลม ผลกระทบของความเร็วลมทีล่ ดลงจากการติดตัง้
กังหันลมในทุงกังหันลมจะสงผลทําใหพลังงานไฟฟาที่
ผลิตได มีคาลดลงประมาณรอยละ 5
ระยะหางในแนวตั้งฉากกับทิศทางลม
7
4

7

กังหันลม

ทิศทางลม

ตําแหนงการติดตัง้ กังหันลม
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กังหันลมทดสอบของ พอล ลา คัวร
ทีโ่ รงเรียนมัธยม Askov Folk ป ค.ศ. 1897 ที่
เอสกอฟ ประเทศเดนมารก

หองทดสอบของ พอล ลา คัวร

4

ระยะหาง
ในแนวทิศทางลม

พอล ลา คัวร (ค.ศ. 1846-1908) ชาวเดนมารค เปนผูบ กุ เบิก
กั ง หั น ลมผลิ ต ไฟฟ า สมั ย ใหม (ใช ห ลั ก การทางอากาศ
พลศาสตร ) เขาเป น ทั้ ง นั ก อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา นั ก ประดิ ษ ฐ
และนักการศึกษา พอล ลา คัวร ไดสรางกังหันลมสมัยใหม
สรางอุโมงคลมของเขาเองสําหรับการทดสอบกังหันลม
นอกเหนือจากนี้ ยังสนใจเกี่ยวกับการจัดเก็บพลังงานโดย
การใชไฟฟาจากกังหันลมปอนเขาเครื่องแยกนํ้าดวยไฟฟา
เพื่อใชผลิตไฮโดรเจน (ซึ่งเปนการเก็บพลังงานรูปแบบหนึ่ง)
และยังไดตีพิมพ “The Journal of Wind Electricity” ซึ่ง
เปนวารสารฉบับแรกของโลกทีก่ ลาวถึงการใชพลังงานลมใน
การผลิตไฟฟา

พอล ลา คัวร

park effect ผลกระทบของทุงกังหันลม

4

Poul la Cour พอล ลา คัวร
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ผลกระทบของความเร็วลม
ในทุง กังหันลมในทะเล
Horns Rev 1

power curve กราฟการผลิตกําลังไฟฟาของกังหันลม

กราฟที่แสดงคากําลังการผลิตไฟฟาของกังหันลมที่ความเร็วลมตางๆ จัดทําโดยผูผลิตกังหันลมสามารถใชคํานวณ
คาพลังงานไฟฟาทีแ่ ตละระดับความเร็วลมและแตละทิศทาง โดยการนําคากําลังการผลิตไฟฟาคูณจํานวนชัว่ โมง การปรากฏ
ของลมตอป ที่ระดับความเร็วลมตางๆ ในแตละทิศทาง
กําลังทางไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา (PT) มีคานอยกวากําลังที่กังหันลมสกัดจากลมเนื่องจากความสูญเสียที่ระบบเกียร
และเครื่องกําเนิดไฟฟา คํานวณไดจากสมการ

PT = Cphghb ( 12 Av3 )
เมื่อ hg คือ ประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา
hb คือ ประสิทธิภาพของระบบเกียร
Cp คือ ประสิทธิกําลังของกังหันลม
ชวง 1

ชวง 3

ชวง 4

กำลังไฟฟา [%]

100
80
60
40
20
00

ชวง 2

A คือ พื้นที่กวาดลมของใบพัด (ตารางเมตร)
v คือ ความเร็วลม (เมตรตอวินาที)

Vcut-in

Vcut-out
Vrated
กราฟการทํางานของกังหันลม

ความเร็วลม [m/s]

ในชวงที่ 1 ความเร็วลมนอยกวาความเร็วลมเริ่มทํางาน (Vcut-in) กังหันจะไมทํางานและชวงที่ 4 ความเร็วลมสูงกวา
ความเร็วลมหยุดทํางาน (Vcut-out) กังหันจะหยุดทํางาน ในชวงที่ 2 และ ชวงที่ 3 จึงเปนชวงความเร็วลมที่กังหันลม
สามารถผลิตพลังงานได

กำลังไฟฟา [KW]

ในชวงที่ 2 เปนชวงความเร็วลมตํ่ากวาพิกัด กําลังที่ผลิตไดแปรผันกับความเร็วลมกําลังสาม ในชวงที่ 3 เปนชวงความเร็วลม
สูงกวาพิกดั กําลังทีผ่ ลิตไดตอ งถูกจํากัดใหมคี า ใกลเคียงกับคาพิกดั กําลัง โดยใชวธิ จี าํ กัดพลังงานทางอากาศพลศาสตร แบบใด
แบบหนึ่ง ระหวางการควบคุมใหเกิดปรากฏการณการสูญเสียแรงยก (stall) และการปรับมุมใบพัด
3,300
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0
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ความเร็วลม [m/s]

กราฟการผลิตกําลังไฟฟา (power curve) ของกังหันลมขนาด 3 เมกะวัตต
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พลังงานลม
P-R

power coefficient (CP) สัมประสิทธิ์กําลัง

อัตราสวนระหวางกําลังไฟฟาทีก่ งั หันลมผลิตไดกบั พลังงานลมทีเ่ ขากังหันลม บงบอกถึงประสิทธิภาพทางเทคนิคของกังหันลม

CP = กําลังที่กังหันลมผลิตได

กําลังทั้งหมดในลมที่มีอยู

สัมประสิทธิ์กำลัง (CP)

หรืออาจแสดงไดอกี แบบหนึง่ คือ อัตราสวนระหวางกําลังทีก่ งั หันผลิตไดกบั พืน้ ทีก่ วาดลมของกังหันลม คาทีไ่ ด คือ กําลังการผลิต
ของกังหันลมตอตารางเมตร ปจจัยหลักทีม่ ผี ลตอคาสัมประสิทธิก์ าํ ลัง คือ จํานวนใบพัด ตําแหนงมุมใบพัด และอัตราสวนความเร็ว
ขอบตอความเร็วลม (tip speed ratio; λ) ถาตองการกําลังจากกังหันลมสูงสุดตองควบคุมคาสัมประสิทธิ์กําลัง (CP) ให
มีคาสูงสุด
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อัตราสวนความเร็วขอบตอความเร็วลม (λ)

12

ความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิ์กําลังอัตราสวนความเร็วขอบตอความเร็วลมและมุมใบพัด

rated power output พิกัดกําลังผลิต

คากําลังไฟฟาสูงสุดทีก่ งั หันลมผลิตไดอยางตอเนือ่ งทีค่ วามเร็วลมพิกดั (อยูร ะหวาง 10 ถึง 14 เมตรตอวินาที) ซึง่ บริษทั ผูผ ลิต
กังหันลมเปนผูก าํ หนดคาพิกดั กําลังผลิตควบคูไ ปกับคาความเร็วลมพิกดั ถาลมมีความเร็วสูงกวาความเร็วลมพิกดั (พลังงานที่
สามารถสกัดไดมีมากกวาพิกัด) กังหันลมขนาดใหญจะควบคุมกําลังการผลิตใหมีคาเทากับพิกัดกําลัง สําหรับกังหันลม
ขนาดเล็กคากําลังไฟฟาที่ผลิตไดจะมีคาไมคงที่ (อาจจะมีคามากหรือนอยกวาพิกัดกําลังผลิต) คาพิกัดกําลังผลิตจะเปน
ตัวกําหนดขนาดของเครื่องกําเนิดไฟฟา (ปกติจะมีคาเทากับหรือมากกวาเล็กนอย) เสนผานศูนยกลางของโรเตอรกังหันลม
(มีคามากถาเปนกังหันลมความเร็วลมตํ่า และมีคานอยถาเปนกังหันลมความเร็วลมสูง)
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หมุนใบพัด

ความเร็วรอบตํ่าสุดของชุดแกนหมุนใบพัดที่ทําให
กังหันลมสกัดพลังงานจากลมไดเทากับพิกัด (ตอง
สอดคลองกับความเร็วพิกัดของเครื่องกําเนิดไฟฟา
ดวย) มีหนวยเปนรอบตอนาที กังหันลมผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมีคาพิกัดความเร็วรอบชุดแกนหมุนใบพัด
สูงระหวาง 100-500 รอบตอนาที กังหันลมผลิตไฟฟา
ขนาดใหญที่ชุดแกนหมุนใบพัดตอกับเพลาความเร็ว
รอบตํ่ามีคาตํ่า ระหวาง 5-20 รอบตอนาที
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กราฟแสดงความเร็วลมกับกําลังจากลมตามทฤษฎี พิกัดกําลังผลิตไฟฟา
ที่กังหันลมสกัดไดถากังหันลมมีประสิทธิภาพรอยละ 40 และ 20

rotor blade ชุดแกนหมุนใบพัด

องคประกอบหนึง่ ของกังหันลม ทําหนาทีร่ บั หรือปะทะกับแรงลมทําใหกงั หันลมหมุน ประกอบดวย ใบพัด (blade) ชุดควบคุม
การปรับมุมใบพัด (pitch control) ซึ่งมีในกังหันลมขนาดใหญ ดุมใบพัด (hub) และเพลาโรเตอร (rotor shaft)
ใบพัด (blade) กังหันลมถูกออกแบบใหสามารถสกัดพลังงานจากลมไดสูงสุดโดยใชแรงทางอากาศพลศาสตรในการเคลื่อน
และยังตองคํานึงถึงตนทุนการผลิตดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณโคนใบพัดที่มีความเครียดสูง เนื่องจากแรงบิดสูงที่สุด
ใบพัดตองบิดมุมเนื่องจากความเร็วในการเคลื่อนที่ของใบพัดมีคาไมเทากัน คือ บริเวณปลายปกใบพัดที่อากาศเคลื่อนผาน
เร็วกวา ทําใหมุมที่อากาศกระทําตอใบพัดมีคามาก จึงจําเปนตองบิดมุมใบพัดไปดานหนา และคอยๆ ลดลงจนถึงโคนใบพัด
มุมบิดมีคาประมาณ 10 ถึง 20 องศาจากโคนใบพัดถึงปลายใบพัด ความหนาของแพนอากาศของใบพัดจากปลายใบ
ถึงโคนใบพัดมีคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะทําใหโครงสรางของใบพัดสามารถรับโหลดที่เกิดจากแรงทางอากาศพลศาสตร
และแรงโนมถวงของโลกได โดยอัตราสวนความหนาตอความยาวของคอรด (chord) จะมีคาประมาณรอยละ 10 ถึง 15
ตลอดความยาวใบพัด
ชุดควบคุมการปรับมุมใบพัด (pitch control) ทําหนาที่ปรับมุมใบพัดกังหันลมใหหมุนเขาหาลม (feathering) หรือหมุน
หางจากลม (active stall) เพื่อลดพลังงานที่รับจากลมและควบคุมการผลิตพลังงานใหคงที่เทากับพิกัด
ดุมใบพัด (hub) ของกังหันลมมี 2 ลักษณะ คือ ดุมใบพัดแบบงาย ใบพัดกังหันลมยึดโดยตรงกับดุมใบพัดโดยใชโบลตและ
ดุมใบพัดแบบซับซอน ใบพัดกังหันลมยึดกับชุดปรับมุมใบพัด เพือ่ ปรับมุมใบพัดใหเหมาะสมกับความเร็วลมตางๆ เพือ่ ควบคุม
ความเร็วรอบของการหมุนและกําลังไฟฟาทีผ่ ลิตได และชุดปรับมุมใบพัดก็จะยึดกับดุมใบพัดดวยโบลตซงึ่ ตอกับเพลาของโรเตอร
ซึ่งเชื่อมตอกับกลองเกียรหรือตอโดยตรงกับเครื่องกําเนิดไฟฟา

ชุดแกนหมุนใบพัดของกังหันลมขนาดใหญ

ลักษณะการควบคุมการปรับมุมใบพัด

ดุมใบพัด
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พลังงานลม
R-S

roughness ความขรุขระ

ความขรุขระของพื้นผิวโลกที่มีผลตอความเร็วลมที่พัดผาน ลมที่พัดผานปาไมและเมืองใหญมีความเร็วลดลง ลมที่พัดผาน
รันเวยคอนกรีตในสนามบินจะมีความเร็วลดลงเล็กนอย ลมที่พัดผานผิวนํ้า ซึ่งเรียบกวาผิวคอนกรีตมีความเร็วลดลงนอยกวา
ผิวคอนกรีต แตสนามหญาและพุมไมทําใหความเร็วลมชะลอตัวลงมากกวา ความขรุขระแสดงโดยชั้นความขรุขระ
(roughness class) และความยาวของคาความขรุขระ (roughness length, z0) ในอุตสาหกรรมพลังงานลมแสดง
ชัน้ ความขรุขระและความยาวของคาความขรุขระ เมือ่ ประเมินสภาพลมในพืน้ ทีต่ า งๆ ชัน้ ความขรุขระสูง 3-4 หมายถึงภูมทิ ศั น
ทีป่ ระกอบดวยตนไมจาํ นวนมากและอาคาร พืน้ ผิวทะเลมีชนั้ ความขรุขระเทากับ 0 รันเวยคอนกรีตในสนามบินมีชนั้ ความขรุขระ
เทากับ 0.5 เชนเดียวกับทุงหญาเลี้ยงสัตว (ดู wind shear)
ชั้นความ ความยาวของคา
ขรุขระ ความขรุขระ (เมตร)
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ชนิดของภูมิทัศน
พื้นผิวนํ้า
ภูมิประเทศเปดที่มีพื้นผิวเรียบ เชน พื้นคอนกรีตรันเวยในสนามบินสนามหญาตัดแลว ฯลฯ
พื้นที่การเกษตรที่เปดโลง ไมมีรั้วและพุมไม และบานเรือนอยูเบาบาง
มีเนินโคงมนเพียงเล็กนอย
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีบานเบาบาง และมีแนวพุมไมสูง 8 เมตร ปกปองหาง
ประมาณ 1,250 เมตร
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีบานเบาบาง และมีแนวพุมไมสูง 8 เมตร ปกปองหาง
ประมาณ 500 เมตร
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีบานหลายๆ หลัง พุมไม และพืช หรือมีแนวพุมไมสูง 8 เมตร
หางประมาณ 250 เมตร
หมูบาน เมืองเล็กๆ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีพุมไมจํานวนมากหรือสูง ปาไม
และสภาพภูมิประเทศที่ขรุขระและไมสมํ่าเสมอ
เมืองขนาดใหญที่มีอาคารสูง
เมืองใหญมากที่มีอาคารสูง และตึกระฟา

ตารางแสดงคาชั้นความขรุขระ (roughness classes) และความยาวของคาความขรุขระ

sea breeze, onshore breeze ลมทะเล

ลมประจําถิ่น ซึ่งเกิดจากความแตกตางของความกดอากาศระหวางทะเลกับแผนดินบริเวณชายฝงทะเลในเวลากลางวัน
เมื่อพื้นดินไดรับความรอนจากแสงอาทิตย พื้นดินจะมีอุณหภูมิสูงกวาพื้นนํ้า อากาศเหนือพื้นดินเมื่อไดรับความรอน
จะขยายตัวลอยขึ้นสูเบื้องบน อากาศเหนือพื้นนํ้าซึ่งเย็นกวา จะไหลเขาไปแทนที่ เกิดเปนลมพัดจากทะเลเขาหาฝง
เรียกวา ลมทะเลจะเริ่มพัดในเวลาประมาณ 10.00 น. ลมทะเลพัดเขาหาฝงไดไกลถึง 16-48 กิโลเมตร และความแรงลม
จะลดลงเมื่อเขาถึงฝง ลมทะเลมีความสําคัญตออุณหภูมิของอากาศบริเวณชายฝง ทําใหอุณหภูมิของอากาศลดลง
เชนกอนทีล่ มทะเลจะพัดเขาพืน้ ดินมีอณุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส แตเมื่อลมทะเลพัดผานเขาไป ทําใหอุณหภูมิลดลงเปน
22 องศาเซลเซียสในชวงบาย
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ลมพัดกลับ

อากาศรอน

อากาศเย็น

ลมทะเล

การเคลื่อนที่ของอากาศขณะเกิดลมทะเลในเวลากลางวัน

sheltered terrain แนวกําบังลม

ภูมิประเทศที่มีแนวตนไมเพื่อกําหนดแนวเขตหรือเปนที่กําบังลม

แนวตนไม

southwest local wind ลมตะเภา

ลมทองถิ่นในประเทศที่พัดจากทิศใตไปยังทิศเหนือ คือ พัดจากอาวไทยเขาสูภาคกลางตอนลาง ในชวงเดือนกุมภาพันธถึง
เดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเปลี่ยนเปนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เปนลมที่นําความชื้น
มาสูภ าคกลางตอนลาง ในสมัยโบราณลมนีจ้ ะชวยพัดเรือสําเภา ซึง่ เขามาคาขายใหแลนไปตามลํานํา้ เจาพระยา และพัดในชวงที่
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะเปลี่ยนเปนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรืออาจจะเรียกวา ลมขาวเบา เพราะพัดในชวงที่
ขาวเบากําลังออกรวง

stall การสูญเสียแรงยก

ปรากฏการณทเี่ กิดเมือ่ อากาศทีไ่ หลผานเหนือแพนอากาศ เกิดการแยกตัวออกจากพืน้ ผิวและกอใหเกิดลมหมุนขึน้ ทําใหแรงยก
มีคาลดลงและเกิดแรงลากมากขึ้น ถาเกิดปรากฏการณเชนนี้กับเครื่องบินเปนภาวะที่เปนอันตรายสูงสุดเพราะเปนสาเหตุให
เครื่องบินตกได
3o

10o

ลม

มุมปะทะ (α) นอย

การสูญเสียแรงยก

30o

มุมปะทะ (α) ปานกลาง

มุมปะทะ (α) มาก
(เกิดการสูญเสียแรงยก)

ลักษณะการปรับมุมปะทะของใบพัดกังหันลม
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พลังงานลม
S-T

ปรากฏการณนี้เปนประโยชนในการจํากัดพลังงานจากลมที่กระทําตอกังหันลม เมื่อความเร็วลมสูงกวาความเร็วลมพิกัด
ในกังหันลมแกนหมุนแนวนอน (ดู horizontal axis wind turbine (HAWT)) ทีไ่ มสามารถปรับมุมใบพัดไดสง ผลทําใหมมุ ปะทะ (α)
มีคาเพิ่มขึ้นใบพัดกังหันลมเกิดการสูญเสียแรงยก พลังงานจากลมจะถูกจํากัดใหลดลงได (แตมีคาไมคงที่) และในขณะที่เกิด
การสูญเสียแรงยกจะสงผลทําใหเกิดความเครียดกับใบพัดกังหันลมมากขึน้ และเกิดเสียงดังมากขึน้ ไปดวย ในกังหันลมทีส่ ามารถ
ปรับมุมใบพัดได เมือ่ ปรับมุมใบพัดเพือ่ เพิม่ มุมปะทะ (α) ใบพัดกังหันลมจะทํางานในสภาวะการสูญเสียแรงยก สงผลใหแรงยก
ของกังหันลมลดลงทําใหกังหันลมสามารถจํากัดพลังงานจากลมใหคงที่ได แตการปรับมุมใบพัดใหเกิดการสูญเสียแรงยก
เปนการเพิ่มพื้นที่หนาตัดของใบพัดใหหันหนาหาลมมากขึ้น สงผลใหเกิดแรงลากมากขึ้นใบพัดก็จะไดรับความเครียดมากขึ้น
ตามไปดวยเชนกัน
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การควบคุมใหเกิดการสูญเสียแรงยก (เพิ่ม α)
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กราฟการผลิตกําลังไฟฟาของกังหันลม

stream tube ลําการไหล

กลุมของเสนการไหลที่มีการเคลื่อนที่อยางตอเนื่องผานหนาตัดหนึ่งๆ ลําการไหลของอากาศจะไหลเขาโรเตอรของกังหันลม
ดวยความเร็วลมสูง (พื้นที่หนาตัดนอย) แตเมื่ออากาศไหลออกจะไหลดวยความเร็วลมตํา่ (พืน้ ทีห่ นาตัดเพิม่ ขึน้ )

v2
ความเร็วลมต่ำ

v1
ความเร็วลมสูง

ลําการไหลของอากาศผานกังหันลม
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streamlines เสนการไหล

เสนแสดงทางเดินของของไหล โดยสมมติวาอนุภาคที่ไมมีมวลเคลื่อนที่ไปกับการไหลทําใหเกิดเสนการไหลขึ้น
ทรงกระบอก

แพนอากาศ

เสนการไหลผานแพนอากาศ

เสนการไหลผานทรงกระบอก

survival wind speed ความเร็วลมอยูรอด

ความเร็วลมสูงสุดทีโ่ ครงสรางของกังหันลมทีอ่ อกแบบไวสามารถทนไดอยางปลอดภัย สวนใหญกาํ หนดอยูใ นชวง 50 เมตรตอ
วินาที ถึง 65 เมตรตอวินาที (112 ไมลตอชั่วโมง ถึง 145 ไมลตอชั่วโมง) หลายประเทศควบคุมโดยมาตรฐานแหงชาติ
สามารถระบุคาความเร็วลมอยูรอดใหสูงขึ้นได สําหรับการติดตั้งในสภาพแวดลอมที่ผิดปกติหรือพิเศษ กังหันลมขนาดเล็ก
ที่มีกลไกสําหรับการหุบตัว (furling) จะยังคงผลิตไฟฟาไดถึงความเร็วลมอยูรอด ในขณะที่กังหันลมที่ไมมีกลไกสําหรับ
การหุบตัวไมสามารถทําได ความเร็วลมอยูรอดเปนการรับประกันหรือการบงบอกถึงความปลอดภัยวากังหันลมจะไมไดรับ
ความเสียหายใดๆ

tunnel effect ผลกระทบของชองลม

ผลกระทบของความเร็วลม เมื่อเคลื่อนที่ผานอุโมงค ชองเขาแคบๆ หรือชองระหวางอาคารสูง อากาศจะถูกบีบอัด สงผล
ทําใหความเร็วลมเพิม่ ขึน้ นํามาใชเปนพลังงานปอนกังหันลมได แตถา เกิดในบริเวณชองเขาทีไ่ มราบเรียบจะสงผลใหเกิดความ
ปนปวนขึ้น และสงผลกระทบตอกังหันลมที่ติดตั้งไว

การติดตั้งกังหันลมในบริเวณชองภูเขา

การออกแบบอาคารรวมกับการติดตั้งกังหันลม
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turbulence ความปนปวน

สภาพการเคลือ่ นไหวอยางไมเปนระเบียบของบรรยากาศหรือกระแสของไหล ไมสามารถคํานวณหรือคาดการณทศิ ทาง ความเร็ว
และอัตราการไหลของมวลโมเลกุลของกระแสของไหลที่มีความปนปวนได

ความปนปวน

ความปนปวน

การไหลแบบเป
นแผนนบางๆ
การไหลแบบเป
แผนบางๆ

ภาพการเกิดไหลแบบปนปวน

มีรูปแบบการไหลแบบปนปวนและเปนแผน

การเกิดพายุลูกเห็บหรือพายุฝนฟาคะนอง ทําใหเกิดลมกระโชกที่มีความปนปวนและกระแสหมุนวน ซึ่งอาจทําใหกังหันลม
เสียหายจากการฉีกขาด สึกหรอและลาไดมากกวาปกติ และมีอายุการใชงานสั้น ควรออกแบบเสาของกังหันลมใหมีความสูง
พอจะหลีกเลี่ยงความปนปวนของลมบริเวณใกลระดับพื้นดินได

แนวตนไมที่ขวางทางลมทําใหเกิดความปนปวนพัดเขากังหันลม

upwind turbine กังหันลมชนิดหันหนาเขาสูลม

ความปนปวนที่เกิดจากวัตถุกีดขวาง

กังหันลมทีห่ นั หนาเขาหาลมในขณะทํางาน ใบพัดของกังหันลมอยูด า นหนาของหองเครือ่ ง มีอปุ กรณปรับทิศทางของกังหันลม
ใหอยูใ นทิศเดียวกับลมตลอดเวลา กังหันลมผลิตไฟฟาขนาดใหญ (เมกะวัตต) เปนกังหันลมชนิดหันหนาเขาสูล มทัง้ สิน้ ขอดี คือ
ลดผลทีเ่ กิดจากเงาของเสากังหันลม เมือ่ ใบพัดหมุนมาอยูต รงกับเสากังหันลม ลมจะพัดผานใบพัดกังหันลมกอนทีจ่ ะมาถึงเสา
ขอเสีย คือ ตําแหนงของโรเตอรที่ติดอยูกับหองเครื่องกังหันลม จะตองหางพอที่จะไมถูกใบพัดหมุนมาตีกับเสากังหันลม
สวนตัวโครงสรางของใบพัดตองออกแบบใหมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไมเกิดการแอนตัวจนมาตีกับเสากังหันลม
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ลม
ลม

ลักษณะการทํางานของกังหันลมชนิดหันหนาเขาสูลม

กังหันลมชนิดหันหนาเขาสูลม

valley breeze ลมหุบเขา

ลมประจําถิน่ เกิดขึน้ ประจําวัน เชนเดียวกับลมบกและลมทะเล เกิดในชวงกลางวันทีด่ วงอาทิตยแผรงั สีมายังภูเขาและหุบเขา
ทีอ่ ยูด า นลาง ทําใหอณุ หภูมขิ องภูเขาทีร่ ะดับสูงหรือยอดเขา มีคา สูงกวาอุณหภูมติ ามทีต่ าํ่ หรือหุบเขา ความหนาแนนของอากาศ
ในระดับสูงนอยกวาและลอยตัวสูงขึ้น อากาศจากที่ตํ่าหรือหุบเขาจึงพัดขึ้นไปแทนที่
กลางวัน
ลมหุบเขา (valley breeze)
ความดันต่ำ

อากาศอุนไหลขึ้น
ทำใหเกิดความดันต่ำ
ล มห

อากาศเย็นไหลไปที่
ุบเข บริเวณความดันต่ำ

า

ความดันสูง

การเกิดลมหุบเขาในเวลากลางวัน

vertical axis wind turbine กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวตั้ง

กังหันลมชนิดนี้ เพลาแกนหมุนของใบพัดจะตั้งฉากกับพื้นราบ หรือตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมมีหลายรูปแบบ
ขอดีที่สําคัญ คือ สามารถรับลมไดทุกทิศทาง ซึ่งมีประโยชนอยางมากสําหรับบริเวณที่มีการเปลี่ยนทิศทางลมบอยๆ
เครื่องกําเนิดไฟฟาและระบบเกียรวางอยูใกลพื้นดิน เพลาของกังหันลมสามารถขับตอโดยตรงกับเกียรที่อยูที่พื้นดิน
ทําใหบาํ รุงรักษาไดงา ย ทํางานเงียบ เหมาะสําหรับติดตัง้ ในชุมชน ขอเสีย คือ ติดตัง้ ในระดับพืน้ ดินซึง่ มีความเร็วลมตํา่ ทําใหผลิต
ไฟฟาไดลดลง นอกเหนือจากนี้ คาสัมประสิทธิก์ าํ ลัง (Cp) ของกังหันลมตํา่ กวากังหันลมแกนหมุนแนวนอน (ดู horizontal axis
wind turbine (HAWT)) เนื่องจากใบพัดดานหนึ่งเกิดแรงยก แตอีกดานเกิดแรงลากสวนทิศทางลม ชนิดที่นิยมมากที่สุด
คือ กังหันลมแบบแดรเรียส (darrieus vertical axis wind turbine) และกังหันลมแบบซาโวเนียส (savonius wind turbine)
กังหันลมแบบแดรเรียสเปนทีร่ จู กั กันทัว่ ไปวาเปน “eggbeater” ถูกคิดคนโดย Georges Darrieus ในป ค.ศ.1931 กังหันลมแบบ
แดรเรียสหมุนดวยความเร็วสูง แรงบิดตํา่ (เปรียบเทียบกับกังหันลมแกนหมุนแนวตัง้ แบบอืน่ ๆ เหมาะสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา
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โดยทั่วไปการเริ่มตนหมุนจําเปนตองมีเครื่องชวยในการออกตัวของกังหันเพราะแรงบิดออกตัวของกังหันลมมีคาตํ่ามาก
กังหันลมแบบแดรเรียสมีใบพัดสองใบหมุนรอบเพลาแนวตั้ง โดยแรงที่ใชในการหมุนใชแรงยกทางอากาศพลศาสตร
กังหันลมแบบซาโวเนียสเปนกังหันทีท่ าํ งานโดยอาศัยแรงลาก (มีประสิทธิภาพตํา่ กวากังหันทีท่ าํ งานโดยอาศัยแรงยก) ขณะทํางาน
จะหมุนดวยความเร็วตํ่าแตแรงบิดสูง เหมาะสําหรับใชแรงบิดในการสูบนํ้า การโมแปง

กังหันลมแบบแนวตั้งที่ผลิตได กังหันลมแบบแดรเรียส
ในประเทศไทย

กังหันลมแบบไจโรมิล
(Giromill)

กังหันลมแบบซาโวเนียส

wake effect ผลกระทบของการหมุนวนดานหลัง

ผลกระทบจากการหมุนวน ความปนปวน และการลดความเร็วของลมที่เกิดขึ้นดานหลังของกังหันลมในขณะทํางาน
เกิดเนื่องจากกังหันลมหมุนและสกัดพลังงานไฟฟาออกจากลม ทําใหพลังงานในลมมีคาลดลง สงผลตอการผลิตพลังงาน
ไฟฟาของกังหันลมที่ติดตั้งอยูดานหลังสําหรับทุงกังหันลมการลดผลกระทบนี้มักจะทําโดยการติดตั้งกังหันลมใหมี
ระยะหางจากกันอยางนอยสามถึงหาเทาของเสนผานศูนยกลางโรเตอร

ผลกระทบของการหมุนวนดานหลังของกังหันลม Riso National Laboratory ประเทศเดนมารก

water haul windmill กังหันลมแบบระหัดฉุดนํ้า

อุปกรณฉุดนํ้าจากที่ตํ่ามาใชในที่สูง เปนการประดิษฐคิดคนขึ้นดวยภูมิปญญาชาวบานตั้งแตสมัยโบราณ เพื่อใชในนาขาว
นาเกลือ และนากุง และยังพบเห็นอยูในปจจุบัน วัสดุที่ใชสรางกังหันลมแบบระหัดฉุดนํ้า เปนวัสดุที่สามารถหาไดงาย
ในท อ งถิ่ น ราคาถู ก และมี ค วามเหมาะสมต อ การใช ง านตามสภาพพื้ น ที่ ภู มิ ป ระเทศ เช น เสื่ อ ลํ า แพนหรื อ ผ า ใบ
ใบพัดกังหันลมปกติจะมีจํานวน 6 ใบพัด ตัวโครงเสา รางนํ้าและใบระหัด ทําจากไมเนื้อแข็ง กังหันลมแบบระหัดฉุดนํ้า
ทํางานที่ความเร็วลมตั้งแต 2.5 เมตรตอวินาทีขึ้นไป หากมีลมแรงมากไปก็สามารถปรับมวนใบเก็บใหเหลือสําหรับรับแรงลม
เพียง 3 ใบ เมื่อไมตองการใชงานก็มวนใบเก็บไดทั้ง 6 ใบ สวนประกอบที่สําคัญของกังหันลมแบบระหัดฉุดนํ้า คือ ใบพัด
เสากังหันลม สายพานขับแกนเพลา แกนเพลา รางนํา้ และระหัด
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กังหันลมฉุดนํา้ เขานาเกลือ

รางและระหัดไมฉุดนํ้าเขานาเกลือ

Weibull distribution การแจกแจงแบบไวบูลล

การแจกแจงทางสถิตวิ ธิ หี นึง่ แสดงการกระจายความนาจะเปนอยางตอเนือ่ งของฟงกชนั ใดๆ ประกอบดวยพารามิเตอรตวั ทีใ่ ชแทน
ลักษณะการกระจายตัวของขอมูล เปนการแจกแจงที่ไดรับความนิยมในการใชวิเคราะหขอมูลทางสถิติของลม พารามิเตอร
ของการแจกแจงไวบูลลประกอบดวย พารามิเตอรรปู ราง (shape parameter, k) เปนพารามิเตอรทแี่ สดงลักษณะการกระจายของ
ขอมูลความเร็วลม ถามีคา ตํา่ แสดงวามีความเร็วลมตํา่ พัดบอยกวาความเร็วลมสูง และพารามิเตอรระดับ (scale parameter, c)
เปนพารามิเตอรที่สัมพันธกับอัตราเร็วลมเฉลี่ย ถาความเร็วลมเฉลี่ยมีคาสูง คาจะสูงตามไปดวย สมการความสัมพันธระหวาง
ความเร็วลม กับการแจกแจงไวบูลล คือ
∞

( ) d(cv )
1 - cv
vk e

v = c∫ c
0

k คือ พารามิเตอรรูปรางของไวบูลล
c คือ พารามิเตอรระดับของไวบูลล
v คือ ความเร็วของลม (เมตรตอวินาที)
cv
คาพารามิเตอรรูปราง k มีความสัมพันธกับทิศทาง และความเร็วลมของลมแตละชนิดตามตาราง

เมื่อ

()

k

ชนิดของลม

1.0

ลมขั้วโลก, ลมที่พัดในที่มีสิ่งปกคลุม

1.5
2.0
2.5

ลมแถบเมดิเตอรเรเนียน, ลมพัดบริเวณทะเลทราย
ลมบนพื้นดิน และทะเลบริเวณเขตอบอุน
ลมที่พัดบริเวณละติจูดที่ 40 องศา

4

ลมสินคา
ตารางแสดง คาพารามิเตอรรูปราง k ของลมแตละชนิด

ความนาจะเปน

0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 m/s

คาเฉลี่ยความเร็วลม = 5.94
พารามิเตอรรูปราง k = 2.1

กราฟการกระจายความเร็วลมแบบไวบูลล

อุตสาหกรรมดานพลังงานลมใชการแจกแจงแบบไวบูลล เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลม ผูออกแบบกังหันลม
ตองการขอมูลเพือ่ ออกแบบกังหันลมใหเหมาะสม มีคา ใชจา ยในการผลิตไฟฟาตํา่ สุด และผูล งทุนตองการขอมูลเพือ่ ประมาณ
กําลังไฟฟาที่ผลิตได
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W

wind direction ทิศทางลม

ทิศการกําเนิดของกระแสลมเทียบกับจุดสังเกต อาจเรียกชือ่ ตามทิศตางๆ ของเข็มทิศ หรือเรียกเปนองศาจากทิศจริง ปจจุบนั
การวัดทิศลมนิยมวัดตามเข็มทิศและวัดเปนองศา ถาวัดทิศลมดวยเข็มทิศ เข็มทิศจะถูกแบงออกเปนทิศใหญๆ 4 ทิศ
คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ซึ่งแบงยอยออกรวมเปน 8 ทิศ คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต นอกจากนีย้ งั สามารถแบงจาก 8 ทิศ ใหยอ ยเปน 16 ทิศ
หรือ 32 ทิศ ไดอกี แตมกั นิยมรายงานจํานวนทิศเพียง 8 หรือ 16 ทิศ เทานัน้ สวนการวัดทิศลมทีเ่ ปนองศาบอกมุมของลมจากทิศจริง
ในลักษณะเวียนตามเข็มนาฬกา ใชสเกลจาก 0 องศา ไปจนถึง 360 องศา เชน ลมทิศ 0 องศา หรือ 360 องศา เปนทิศเหนือ
ลมทิศ 45 องศาเปนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลมทิศ 90 องศาเปนทิศตะวันออก ลมทิศ 135 องศาเปนทิศตะวันออกเฉียงใต
ลมทิศ 180 องศาเปนทิศใต ลมทิศ 225 องศาเปนทิศตะวันตกเฉียงใต ลมทิศ 270 องศาเปนทิศตะวันตก และลมทิศ 315
องศาเปนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนตน
เครือ่ งวัดทิศทางลม (wind vane) ใชหลักการการตานทานอากาศของแพนหาง เมือ่ มีอากาศไหลผานอุปกรณวดั ทิศทางลมใน
ทิศทางตัง้ ฉาก หรือทํามุมกับเครือ่ งวัด จะเกิดแรงกระทํามากทีส่ ดุ บริเวณแพนหางของเครือ่ งวัดซึง่ มีพนื้ ทีต่ า นอากาศมากทีส่ ดุ
แรงลมจะผลักใหแพนหางหมุนรอบแกนหมุน จนแพนหางมีทิศทางขนานกับทิศทางลมซึ่งมีพื้นที่ตานอากาศนอยที่สุด
จากหลักการนี้ ทําใหสามารถระบุทิศทางลมได
360o

N

315o NW

NNW

NNE

WNW

NE 45o
ENE

270o W

E 90o
WSW

225o SW

ESE
SSW

SSE

SE 135o

S

180o

การแบงทิศทางลม

เครื่องวัดทิศทางลม

wind energy พลังงานลม

พลังงานจลนทเี่ กิดจากการเคลือ่ นทีข่ องอากาศ ใชเครือ่ งมือตางๆ เปลีย่ นรูปพลังงานใหอยูใ นรูปแบบทีใ่ ชประโยชนได เชน กังหันลม
ผลิตไฟฟา (wind turbine) สีลม (windmill) สูบนํ้าหรือระบายนํ้า หรือใชรองใบเรือเพื่อขับเคลื่อนเรือใบ พลังงานลมทั้งหมด
ที่ไหลผานพื้นที่ A ในชวงเวลา t สามารถคํานวณไดจาก

E = 12 mv2 = 12 (ρ Atv)v2 = 12 ρAtv3
เมื่อ

ρ

v

คือ ความหนาแนนของอากาศ
คือ ความเร็วลม

At คือ พื้นที่ A
m คือ มวลตอหนึ่งหนวยเวลา

พลังงานลมแปรผันกับความเร็วลมยกกําลัง 3 ซึง่ แสดงวาพลังงานลมจะมีคา เพิม่ ขึน้ เปน 8 เทาเมือ่ ความเร็วลมเพิม่ ขึน้ เพียง 2 เทา
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wind-energy potential ศักยภาพพลังงานลม

ขอมูลหรือแผนที่ซึ่งบงบอกถึงความเร็วลม พลังงานที่มีอยูในลมในบริเวณนั้นๆ ในชวงเวลาตางๆ โดยปกติแลวจะใช
ระยะเวลาอยางนอย 1 ป ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชในการคํานวณหาคาความเร็วลมเฉลี่ย กราฟการแจกแจง
ความถี่ของความเร็วลม กราฟการกระจายตัวของทิศทางลมและพลังงานที่อยูในลม เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการเลือก
รูปแบบของกังหันลมที่เหมาะสมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานวณความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรและองคประกอบอืน่ ๆ
ในการวางแผนสรางทุง กังหันลมมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณนัน้ ๆ ทําโดยติดตัง้ เสาสูง
เพื่อติดตั้งระบบตรวจวัดความเร็วลมโดยทั่วๆ ไป อุปกรณที่ติดตั้งจะประกอบไปดวย เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัด
ทิศทางลมที่ระดับตางๆ (โดยความสูงของเครื่องมือวัดจะตองเหมาะสมกับกังหันลมที่จะเลือกใช) เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความดันบรรยากาศ และอุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลลัก ษณะการติด ตั้ง ความละเอียดของเครื่องมือที่ใช
ตองเปนไปตามมาตรฐานสากล ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลตองมีระยะเวลาอยางนอย 1 ป หลังจากรวบรวมขอมูลตางๆ
จากการวัดแลว ก็จะตองนําขอมูลที่ไดไปคํานวณเพื่อหาศักยภาพพลังงานลม

ตำแหนงเสาวัดลม

ทะเล

ชายฝง
แผนที่ศักยภาพพลังงานลม

X x Y [24 x 24 km]

จุดที่มีความเร็วลมสูงสุด ม.บูรพา อบต.แสนสุข

6.68
6.58
6.48
6.38
6.29
6.19
6.09
6
5.9
5.8
5.71
5.61
5.51
5.42
5.32
5.22
5.13
5.02
ความเร็วลม (m/s)

สถานีวัดความเร็วลมที่มหาวิทยาลัยบูรพา
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wind farm ทุงกังหันลม

กลุมของกังหันลมที่ติดตั้งในบริเวณเดียวกันสําหรับผลิตกระแสไฟฟา กระจายไปทั่วพื้นที่ ที่ดินระหวางกังหันสามารถทํา
ประโยชนอื่นได เชน เกษตรกรรมหรืออื่นๆ ทุงกังหันลมอาจจะอยูไดทั้งบนบกและในทะเล ทุงกังหันลมขนาดใหญ
เกือบทั้งหมดใชกังหันลมแกนแนวนอน (ดู horizontal axis wind turbine (HAWT)) ที่มีใบพัดสามใบหันหนา
เขาสูลม โดยโรเตอรของใบพัดยึดติดกับหองเครื่องของกังหันลมซึ่งติดตั้งอยูบนยอดเสาทรงกระบอก กังหันลมแตละตัวจะ
เชือ่ มตอกันภายในดวยระบบแรงดันไฟฟาปานกลาง (สวนใหญ 34.5 กิโลโวลต) พรอมระบบการจัดเก็บพลังงานและเครือขาย
การสื่อสารกับสถานียอย แรงดันไฟฟาปานกลางจะถูกยกระดับขึ้นใหเปนไฟฟาแรงดันสูงโดยใชหมอแปลงไฟฟา เพื่อเชื่อมตอ
ไฟฟากับระบบแรงดันสูงในระบบสงกําลัง
ทุงกังหันลมบนบก (onshore wind farm) ขนาดใหญหลายแหงที่ใชงาน ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 2012
ทุง กังหันลม Alta Wind Energy Center เปนทุง กังหันลมทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลกขนาด 1,020 เมกะวัตต และรองลงมา คือ ทุง กังหันลม
Shepherds Flat Wind Farm (845 เมกะวัตต) และทุงกังหันลม Roscoe Wind Farm (781.5 เมกะวัตต) เดือนกันยายน
ค.ศ. 2012 สวนทุงกังหันลมนอกชายฝงทะเล (offshore wind farm) ทุงกังหันลมนอกชายฝงทะเล Sheringham Shoal
Wind Farm และทุงกังหันลมนอกชายฝงทะเล Thanet Wind Farm ในสหราชอาณาจักรเปนทุงกังหันลมนอกชายฝงทะเล
ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลกขนาด 317 เมกะวัตตและ 300 เมกะวัตต ตามลําดับ ตามมาดวยทุง กังหันลมนอกชายฝง ทะเล Horns Rev II
Wind Farm ในประเทศเดนมารก ขนาด 209 เมกะวัตต

ทุงกังหันลมบนบก Whitelee Wind Farm สกอตแลนด สหราชอาณาจักร

ทุงกังหันลมนอกชายฝงทะเล Kentish Flats Offshore Wind Farm นอกชายฝงเคนท ประเทศอังกฤษ
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wind gust ลมกระโชก

ลมทีเ่ ปลีย่ นแปลงความเร็วอยางฉับพลัน โดยเพิม่ ขึน้ แลวลดลงในระยะเวลาสัน้ ๆ ตัวอยางเชน คํานิยามของลมกระโชกทีก่ าํ หนด
โดยสํานักงานอุตนุ ยิ มวิทยาอเมริกนั คือ ลมทีเ่ พิม่ ความเร็วขึน้ อยางฉับพลันในระยะสัน้ ๆ ความเร็วของลมกระโชกจะมีความเร็วลม
สูงสุดอยางนอย 16 นอต (8.234 เมตรตอวินาที) และการเปลีย่ นแปลงในความเร็วลมจากคาสูงสุดถึงคาตํา่ สุดอยางนอย 9 นอต
(4.632 เมตรตอวินาที) ในเวลานอยกวา 20 วินาที ทําใหเครื่องบินเสียการทรงตัว และกังหันลมเกิดความเสียหาย

ลมกระโชกพัดปกเครื่องบิน A310 เอียง ที่ฐานทัพอากาศ Lajes
ในหมูเกาะ Azores ประเทศโปรตุเกส

สภาพกังหันลมลม ทีร่ ฐั วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ เกิดลมกระโชก
ความเร็วลมมากกวา 30 ไมลตอ ชัว่ โมง และสูงทีส่ ดุ 45 ไมลตอ ชัว่ โมง

wind map แผนที่ศักยภาพพลังงานลม

แผนทีล่ ม (wind map) คือ แผนทีท่ างสารสนเทศภูมศิ าสตร ทีใ่ ชแสดงวาตําแหนงตางๆ บนแผนทีน่ นั้ มีลกั ษณะลมเปนอยางไร
โดยการทํ า แผนที่ ล มในระยะแรกๆ (ในอดี ต ) จะแสดงค า ความเร็ ว เฉลี่ ย ของลมตลอดป ใ นรู ป ของเส น ชั้ น ความสู ง
ซึง่ เปนเสนทีล่ ากผานตําแหนงทีม่ คี า ความเร็วลมเฉลีย่ เทากัน แตในปจจุบนั มีผพู ฒั นาโปรแกรมคํานวณดวยเครือ่ งคอมพิวเตอร
นิยมแสดงในรูปสเกลสีที่ทําใหงายตอการอานคามากขึ้น แผนที่ลมแบงจําแนกเปน 4 ระดับใหญๆ คือ ไมโครสเกล
(micro scale) เมโซสเกล (meso scale) แมคโครสเกล (macro scale) และ เมกะสเกล (mega scale)
สารานุกรม พลังงานทดแทน 307
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แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทย วัดที่ระดับความสูง 90 เมตรเหนือพื้นดิน
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมทีเ่ ว็บไซต http://www.dede.go.th
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wind power class ชั้นกําลังลม

ชวงที่แสดงคาปริมาณกําลังลมตั้งแตตํ่าที่สุดจนถึงสูงที่สุด
จัดลําดับเปนตัวเลขตั้งแต 1 ถึง 7 แทนดวยแถบสีตางๆ
การจํ า แนกชั้ น กํ า ลั ง ลม เพื่ อ แสดงศั ก ยภาพของแหล ง
พลังงานลมของพื้นที่นั้นๆ โดยใชการวัดคาความหนาแนน
กําลังลมทีค่ วามสูงมาตรฐาน 2 ระดับ คือ 10 เมตร และ 50 เมตร
ความเร็วลมมีคาเพิ่มขึ้นตามความสูงเหนือพื้นดิน สําหรับ
ทุง กังหันลมขนาดใหญตอ งมีชนั้ กําลังลมอยูท รี่ ะดับ 4 หรือสูงกวา
10 m (33ft)
ชั้น ความหนาแนน
กำลังลม ของกำลังลม
(W/m2)

1
2
3
4
5
6
7

<100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 300
300 - 400
>400

50 m (164ft)
ชวงความเร็ว
ลมเฉลี่ย (b)
m/s (mph)

<4.4 (9.8)
4.4 (9.8)/5.1 (11.5)
5.1 (11.5)/5.6 (12.5)
5.6 (12.5)/6.0 (13.4)
6.0 (13.4)/6.4 (14.3)
6.4 (14.3)/7.0 (15.7)
>7.0 (15.7)

ความหนาแนน
ของกำลังลม
(W/m2)

<200
200 - 300
300 - 400
400 - 500
500 - 600
600 - 700
>800

ชวงความเร็ว
ลมเฉลี่ย (b)
m/s (mph)

<5.6 (12.5)
5.6 (12.5)/6.4 (14.3)
6.4 (14.3)/7.0 (15.7)
7.0 (15.7)/7.5 (16.8)
7.5 (16.8)/8.0 (17.9)
8.0 (17.9)/8.8 (19.7)
>8.8 (19.7)

ความเร็วลมเฉลี่ยจะขึ้นอยูกับการกระจายความเร็ว Rayleigh (Weibull ที่มีคา k = 2) ของ
ความหนาแนนพลังงานลมเทียบเทาความเร็วลมสำหรับเงื่อนไขที่ระดับน้ำทะเลมาตรฐาน

wind power density ความหนาแนนกําลังลม

ปริมาณกําลังลมตอพื้นที่หนาตัด โดยองคประกอบที่มีผล
2 องคประกอบ คือ ความเร็วลม และความหนาแนนของอากาศ
ความหนาแนนกําลังลมแปรผันกับกําลัง 3 ของความเร็ว
ลม และแปรผันโดยตรงกับความหนาแนนของอากาศ
ความหนาแนนของอากาศมีคาลดลงถาระดับความสูง
และอุณหภูมิมีคาสูงขึ้น ทําใหความหนาแนนกําลังลมลดลง
ทุงกังหันลมที่ติดตั้งอยูบนภูเขา และอยูในเขตรอนตอง
คํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบนี้ ด  ว ยการเปรี ย บเที ย บแหล ง ของ
ทรัพยากรลม พิจารณาจากคาความหนาแนนกําลังลมทีแ่ บง
ออกเปนหลายระดับ โดยวัดความเร็วลมทีค่ วามสูงทีก่ าํ หนด

wind rose แผนภูมิทิศทางลม

แผนผังแสดงสภาพ ปริมาณความเร็ว และทิศทางของลม
ในชวงเวลาหนึ่งๆ ณ บริเวณที่วัดขอมูลการจัดทําแผนภูมิ
ทิศทางลมจําเปนตองใชขอมูลคาเฉลี่ยของความเร็วลมและ
ทิศทางลมของชวงเวลาสัน้ ๆ เชน 1 สัปดาห 1 เดือนหรือนานกวา
จากนั้นจัดเรียงขอมูลความเร็วลมที่เก็บรวบรวมไดในแตละ

ทิศทางลมและคํานวณเปนรอยละของเวลาที่ลมพัดมาจาก
ทิ ศ ทางที่ กํ า หนดการแสดงข อ มู ล อยู  ใ นรู ป กราฟวงกลม
โดยขอมูลทิศทางลมจะถูกจัดเรียง โดยแบงวงกลมออกเปน
สิบสองสวนโคงที่รองรับมุมเทากับ 30 องศา และความยาว
กราฟในแนวรัศมีของแตละสิบสองสวน แสดงรอยละของ
เวลาที่ลมพัดในทิศทางนั้นๆ ขอมูลความเร็วลมสามารถ
ซอนทับในสวนของแตละทิศทาง เพือ่ แสดงความเร็วลมเฉลีย่
เมื่อลมพัดมาจากทิศทางนั้นๆ กับความเร็วลมสูงสุดใน
ชวงระยะเวลาการเก็บบันทึกขอมูล โดยมีแถบสีที่ระบุระดับ
ความเร็ ว ของลมและค า ร อ ยละของเวลาที่ มี ล มที่ พั ด ใน
ความเร็วที่ระบุในทิศทางดังกลาวใชแผนภูมิทิศทางลมเพื่อ
ติดตั้งกังหันลมใหไดประสิทธิภาพและพลังงานที่ดีที่สุด
ถาพลังงานลมสวนใหญมาจากทิศทางใดทิศทางหนึง่ การตัง้
กังหันลมตองเลือกบริเวณทีม่ สี งิ่ กีดขวางนอยทีส่ ดุ ในทิศทาง
นั้น และควรมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ
รูปแบบของลมในแตละปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบาง
ทําใหพลังงานที่เกิดจากลมมีคาเปลี่ยนไปบาง (ปกติจะมี
การเปลี่ยนแปลงไมเกินรอยละ 10) ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือ
การเก็บขอมูลตอเนื่องกันหลายป แลวหาคาเฉลี่ยเพื่อ
ความนาเชือ่ ถือของขอมูล ในการวางแผนติดตัง้ ทุง กังหันลม
ขนาดใหญโดยปกติจะตองติดตัง้ สถานีตรวจอากาศในบริเวณ
นัน้ เปนระยะเวลาอยางนอยหนึง่ ป เพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลและ
ใชขอมูลระยะยาวจากสถานีตรวจอากาศที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียง เพื่อปรับแตงขอมูลใหมีความถูกตองมากขึ้น

N
ความเร็วลม
(m/s)

15.50 (1.6%)

W

E

3.6%
2%

4%
6%

8%

10%
12%

Calm

S

10.80 (6.1%)
8.23 (27.6%)
5.14 (35.0%)
3.09 (22.6%)
1.54 (0.0%)
0.00 (3.6%)

แผนภูมิทิศทางลม
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พลังงานลม
W

wind shade เงาลม

ความเร็วลมที่ลดลงหลังจากการเคลื่อนที่ผานสิ่งกีดขวาง
ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ พลั ง งานที่ กั ง หั น ลมผลิ ต ได โดยที่
กังหันลมที่ตั้งอยูในเขตเงาลมผลิตพลังงานไดจะมีคาลดลง
และแปรผันกับความเร็วลมที่ลดลงยกกําลัง 3 การลด
ผลกระทบของเงาลม คือ ตองตั้งกังหันลมใหหางจาก
สิ่งกีดขวางเปนระยะที่เหมาะสม ปจจัยที่มีผลตอเงาลม คือ
ขนาด รูปรางของสิ่งกีดขวาง รวมทั้งทิศทางลม

wind shear ลมเฉือน

รูปแบบของการลดลงของความเร็วลมเมือ่ ลมเคลือ่ นทีอ่ ยูใ กล
พื้นดิน การพล็อตคาความเร็วลมที่เคลื่อนที่ผานพื้นผิวที่มี
คาความขรุขระ (ดู roughness) ระดับ 2 แสดงถึงรูปแบบของ
การลดลงของความเร็วลมเมื่อลมเคลื่อนที่อยูใกลพื้นดิน
(ลมเฉือน) ลมเฉือนมีความสําคัญตอการออกแบบกังหันลม
ถาพิจารณากังหันลมสูง 40 เมตร เสนผานศูนยกลาง 40 เมตร
ถาทีป่ ลายใบพัดดานทีอ่ ยูบ นสุดลมพัดดวยความเร็ว 9.3 เมตร
ตอวินาที ปลายใบพัดดานทีอ่ ยูล า งสุดลมจะพัดดวยความเร็ว
7.7 เมตรตอวินาที ซึ่งหมายความวาแรงที่กระทําตอใบพัด
ดานบนจะมีคามากกวาดานลาง สูตรที่ใชในการคํานวณ
ลมเฉือน คือ

v = vref

ln ( zz0 )
ln ( zzref )
0

ซึ่ง v คือ ความเร็วลมทีร่ ะดับทีพ่ จิ ารณา (เมตรตอวินาที)
vref คือ ความเร็วลมที่ระดับอางอิง
z คือ ความสูงที่ระดับที่พิจารณา (เมตร)
zref คือ ความสูงที่ระดับอางอิง
z0 คือ ความยาวของคาความขรุขระ (roughness
lengths) ทีพ่ จิ ารณาในทิศทางลมทีว่ ดั
ln คือ ลอการิทึมธรรมชาติ
รอยละของความเร็วลมหลังสิ่งกีดขวางเทียบกับความเร็วลม
ที่ไมผานสิ่งกีดขวาง

ความยาวของคาความขรุขระ = .1 m
m height
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รอยละของพลังงานลมหลังสิ่งกีดขวางเทียบกับพลังงานลม
ทีไ่ มผา นสิง่ กีดขวาง เมือ่ สิง่ กีดขวางเปนตึกสูง 20 เมตร กวาง 60 เมตร
และกังหันลมสูง 50 เมตร อยูหาง 300 เมตร (แถบสีเหลือง)
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m/s
ความเร็วลมทีเ่ คลือ่ นทีผ่ า นพืน้ ผิวทีม่ คี า ความขรุขระระดับ 2 คํานวณทีร่ ะดับ
ตางๆ ตัง้ แตระดับพืน้ ดินจนถึงความสูง 150 เมตร โดยใชขอ มูลความเร็วลม
ที่วัดที่ระดับความสูง 100 เมตร มีคาเทากับ 10 เมตรตอวินาที

wind speed ความเร็วลม

อัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของอากาศที่ทําใหเกิดแรงหรือ
ความกดที่ผานจุดที่กําหนดใหบนพื้นผิวโลก และแรงหรือ
ความกดเปนสัดสวนกับกําลัง 2 ของความเร็วลม ความเร็วลม
มี ผ ลกระทบต อ การการพยากรณ อ ากาศ เครื่ อ งบิ น
การเดินทางทางทะเล โครงการกอสราง และการเจริญเติบโต
และอัตราการเผาผลาญของพืชหลายชนิด และผลกระทบอืน่ ๆ
อีกมากมาย วัดดวยเครื่องวัดความเร็วลม (anemometer)
ซึ่งอาจจะมีหนวยเปน เมตรตอวินาที กิโลเมตรตอชั่วโมง
ไมลตอชั่วโมง หรือน็อต เปนตน แตยังสามารถจําแนกได
โดยใชโบฟอรตสเกล (Beaufort scale) ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอ
ความเร็วลม คือ การกระจายของความกดอากาศ คลืน่ ในทะเล
และสภาพอากาศทองถิ่น

wind speed frequency distribution การแจกแจง

ความถี่ความเร็วลม

การจัดเรียงลําดับขอมูลความเร็วลมตามชวงความเร็วโดย
ระบุระยะเวลา (ชั่วโมงหรือรอยละ) ที่เกิดความเร็วลมใน
แตละชวงความเร็ว การแจกแจงความถี่ความเร็วลมเปน
เครื่องมือพื้นฐานสําหรับการประเมินศักยภาพของการผลิต
พลังงานลมของทุงกังหันลม ถาลมพัดดวยความเร็วตางๆ
โดยความเร็วลมระหวาง 0 และ 1 เมตรตอวินาที นับเปน
1 เมตรตอวินาที ความเร็วลมระหวาง 1 และ 2 เมตรตอวินาที
นับเปน 2 เมตรตอวินาที และอืน่ ๆ ถาวัดความเร็วลมแลวนับ
ระยะเวลาทัง้ หมดของแตละความเร็วลม และนํามาแจกแจง
ความถี่ของลมจะไดกราฟการแจกแจงความถี่ความเร็วลม
ซึ่งพล็อตระหวางจํานวนชั่วโมงที่เกิดความเร็วลมที่แตละ
ความถี่กับความเร็วลม

ความถี่ของลม (ชั่วโมง)
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wind turbine กังหันลม

อุปกรณที่ใชในการเปลี่ยนพลังงานจลนจากลม ที่เรียกวา
พลังงานลมเปนพลังงานกล ถาใชพลังงานกลผลิตไฟฟา
เรียกอุปกรณวา กังหันลม (wind turbine) หรือโรงไฟฟา
พลังงานลม (wind power plant) ถาใชพลังงานกลขับ
เครือ่ งจักรกล เชน ใชโมหรือบดหรือใชสบู นํา้ เรียกอุปกรณวา
สีลม (windmill) จากการพัฒนากังหันลมในชวงสหัสวรรษ
(พั น ป ) ที่ ผ  า นมา และวิ ศ วกรรมที่ ทั น สมั ย ของวั น นี้
กังหันลมโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ชนิด ตามแนวแกนการ
หมุนของใบพัด คือ กังหันลมชนิดแกนแนวตั้ง (ดู vertical
axis wind turbine (VAWT)) และชนิดแกนหมุน แนวนอน
(ดู horizontal axis wind turbine (HAWT)) และกังหันลม
ชนิดแกนแนวนอนสําหรับการนํากังหันลมไปใชเพือ่ ผลิตไฟฟา
โดยทั่วไป กังหันลมขนาดเล็กใชสําหรับการชาร จแบตเตอรี่
ในขณะที่กังหันลมขนาดใหญใชในการผลิตไฟฟา เ พื่อจาย
ใหกบั ระบบไฟฟามีจาํ นวนมากขึน้ และเปนแหลงผลิตพลังงาน
ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น ในเชิ ง พาณิ ช ย โดยกั ง หั น ลม
ขนาดใหญที่ใชในการผลิตไฟฟาในปจจุบันสวนใหญเปน
กังหันลมแกนหมุนแนวนอน

ความเร็วลมที่มีความถี่สูงสุด 7 m/s
ความเร็วลมเฉลี่ย 8.9 m/s

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
ความเร็วลม (เมตร/วินาที)
การแจกแจงความถี่ความเร็วลม

ภาพกังหันลมแบบตางๆ ทั้งชนิดแกนหมุนแนวตั้งและแกนหมุนแนวนอน
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พลังงานลม
W

wind turbine break เบรกกังหันลม

อุปกรณที่ทําหนาที่หยุดกังหันลมทั้งในขณะเวลาปกติและสภาวะฉุกเฉิน เปนระบบความปลอดภัยหลักที่สําคัญ ระบบเบรก
ของกังหันลมขนาดใหญประกอบดวย 2 ระบบ คือ ระบบเบรกทางอากาศพลศาสตรและระบบเบรกทางกล ระบบแรกเปนระบบ
เบรกหลักที่สําคัญ มีความปลอดภัย และหยุดกังหันลมไดอยางนิม่ นวล ทําใหไมเกิดความเครียดขึน้ กับชิ้นสวนหรือการฉีกขาด
สึกหรอกับกังหันลม กังหันลมสมัยใหมมีระบบเบรกทางอากาศพลศาสตร 2 ลักษณะ คือ กังหันลมที่ปรับมุมใบพัดให
เปนมุมประมาณ 90 องศา ตามแนวแกนเพือ่ เบรก สวนกังหันลมทีไ่ มสามารถปรับมุมใบพัดจะเบรกโดยหมุนปลายใบพัดไป
90 องศา (เบรกปลายใบพัด) การทํางานของระบบเบรกทางอากาศพลศาสตรที่ใชสปริงมีความปลอดภัย เพราะในกรณี
ระบบไฟฟาลมเหลวระบบจะทํางานโดยอัตโนมัติ แตถาใชระบบไฮดรอลิก เมื่อไมมีกระแสไฟฟาจะสูญเสียความดัน
ทําใหใบพัดหรือปลายใบพัดหมุนกลับมาอยูใ นตําแหนงเดิมซึง่ เปนสถานการณอนั ตรายมาก สวนระบบเบรกทางกลมักใชเปน
เบรกสํารองของระบบเบรกทางอากาศพลศาสตร โดยกังหันลมที่สามารถควบคุมมุมใบพัดไดแทบไมจําเปนตองใช
เบรกทางกลเลย ยกเวนในกรณีที่ทําการบํารุงรักษาหรือหยุดการใชงานกังหันลม (ทําใหกังหันลมหยุดนิ่ง)

ระบบเบรกทางกลของกังหันลม

เบรกปลายใบพัด

wind turbine controller ระบบควบคุมกังหันลม

ระบบที่ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรหลายเครื่อง ทําหนาที่ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของกังหันลมอยางตอเนื่อง
เก็บรวบรวมสถิตติ า งๆ เกีย่ วกับการทํางาน ควบคุมการทํางานของสวิทชควบคุมจํานวนมาก ปม ไฮดรอลิก วาลว และมอเตอรตา งๆ
ภายในกังหันลม ความนาเชื่อถือของระบบควบคุมเปนสิ่งสําคัญมากในการควบคุมการทํางานของกังหันลมขนาดใหญ
ใหถูกตองตลอดเวลา มีระบบปองกันการทํางานผิดพลาด และระบบซํ้าสํารอง (redundancy) โดยเนนดานความปลอดภัย
คอมพิวเตอรทั้งสองเครื่องของสวนควบคุมจะอานและเปรียบเทียบคาจากเซ็นเซอรทั้งสองชุด เพื่อใหแนใจวามีคาถูกตอง
นอกเหนือจากนี้แลวระบบควบคุมยังทําหนาที่ติดตอสื่อสาร การสื่อสารภายนอกระหวางตัวกังหันกับผูควบคุมเปนการรับสง
สัญญาณเตือนผานทางสายโทรศัพทหรือวิทยุสอื่ สาร การติดตอสือ่ สารภายในเปนการติดตอระหวาง 3 สวน คือ จากดุมกังหันไปยัง
สวนควบคุมที่หองเครื่อง เปนการสื่อสารแบบอนุกรมผานทางวงแหวนลื่น (communication slip ring) และจากหองเครื่อง
ไปยังสวนควบคุมที่อยูดานลางผานเสนใยแกวนําแสง

ระบบควบคุมการทํางานของกังหันลมขนาด 1.5 เมกะวัตต ที่ตําบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
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wind turbine generator เครื่องกําเนิดไฟฟาของกังหันลม

เครื่องกําเนิดไฟฟาของกังหันลม ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานกลที่เกิดจากการหมุนของใบพัดกังหันลมเปนพลังงานไฟฟา
การใชงานของเครื่องกําเนิดไฟฟาของกังหันลมสวนใหญจะเชื่อมตอกับระบบจําหนายไฟฟา เพื่อสงพลังงานที่ผลิตได
ใหกับระบบไฟฟา แตเครื่องกําเนิดไฟฟาของกังหันลมขนาดเล็กจะเชื่อมตอกับแบตเตอรี่ เพื่อเก็บสะสมพลังงาน
แรงดันไฟฟาที่เครื่องกําเนิดไฟฟาสรางขึ้น ในเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดใหญ ปกติจะเปนแรงดันไฟฟากระแสสลับ
3 เฟส 690 โวลต ซึ่งถูกสงไปที่หมอแปลงไฟฟา เพื่อเพิ่มแรงดันใหสูงขึ้นระหวาง 10,000 ถึง 33,000 โวลต
(ระดับแรงดันไฟฟาปานกลาง) ตามมาตรฐานระบบแรงดันไฟฟาของแตละประเทศ โดยผูผลิตกังหันลมขนาดใหญ
จะผลิตเครือ่ งกําเนิดไฟฟาทีม่ คี วามถีท่ งั้ 50 Hz (สําหรับระบบจําหนายไฟฟาสวนใหญของโลก) และ 60 Hz (สําหรับระบบไฟฟา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ในเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกังหันลมขนาดเล็ก (ใชงานอยูในระบบแรงดันตํ่านอยกวา 1,000 โวลต)
ระดับแรงดันไฟฟาที่สรางขึ้นจะมีหลายขนาดใหเลือก เชน 24 โวลต 36 โวลต 48 โวลต 120 โวลต เปนตน เพื่อใหเหมาะสม
กับการนําไปใชงานในขั้นตอนตอไป เชน ถานําใปชารจแบตเตอรี่ก็จะเลือกเครื่องกําเนิดไฟฟาแรงดันตํ่า แตถานําไปใช
ในการเชื่อมตอกับระบบจําหนาย ก็จะเลือกเครื่องกําเนิดไฟฟาที่มีระดับแรงดันไฟฟาสูง เครื่องกําเนิดไฟฟาตองการ
ระบบระบายความรอนในขณะทํางาน ซึง่ สวนใหญจะใชพดั ลมขนาดใหญในการระบายความรอน แตกอ็ าจจะมีผผู ลิตบางราย
ใชนํ้าในการระบายความรอน ซึ่งการใชของเหลวในการระบายความรอนจะทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟามีขนาดเล็กลง
มีประสิทธิภาพดีขึ้น แตขอเสียของระบบนี้ คือ ตองการอุปกรณที่ใชในการระบายความรอนออกจากของเหลวที่ใช สวนใน
กังหันลมขนาดเล็กจะใชการระบายความรอนโดยธรรมชาติ เครือ่ งกําเนิดไฟฟาจากกังหันลมมีหลายชนิด คือ เครือ่ งกําเนิดไฟฟา
แบบซิงโครนัส (synchronous generator) เครือ่ งกําเนิดไฟฟาเหนีย่ วนําแบบกรงกระรอก (squirrel-cage induction generator)
เครื่องกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําแบบปอนสองทาง (doubly-fed induction generator; DFIG) เปนตน การนําไปใชงาน
ตองเลือกใหเหมาะสมโดยพิจารณาไดจากระบบสงกําลังทางกลวา เปนระบบที่มีเกียรหรือไม ถาเปนระบบที่ไมมีเกียร
จะใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัสแบบจํานวนขั้วมาก (เนื่องจากความเร็วรอบตํ่า) แตถาระบบสงกําลังมีระบบเกียร
ก็จะเลือกใชเครื่องกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนํา จะเปนแบบกรงกระรอกหรือแบบปอนสองทางก็ขึ้นอยูกับอีกหลายปจจัย สวนใน
กังหันลมขนาดเล็กจะนิยมใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัสแบบแมเหล็กถาวรเปนสวนใหญ

1

เครื่องกำเนิดไฟฟา

เครื่องกำเนิดไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับระบบสงกําลังแบบไมมีเกียร

2

4
1 3 32
1 เครื่องกำเนิดไฟฟา
3 3
4
2 เบรกไฟฟา
3 ตัวขับเคลื่อนหมุนหาทิศทางลม
1 4 เครืระบบขั
่องกำเนิ
ดไฟฟ
า อกโรเตอร (มองไมเห็น)
บเคลื
่อนการล็
2 เบรคไฟฟา
เครื่อ่อนหมุ
งกําเนินดหาทิ
ไฟฟาศสํทางลม
าหรับระบบสงกําลังแบบมีเกียร
3 ตัวขับเคลื
4 ระบบขับเคลื่อนการล็อกโรเตอร (มองไมเห็น)
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พลังงานลม
W

wind turbine in Thailand กังหันลมผลิตไฟฟาในประเทศไทย

การทดลองติดตัง้ กังหันลมผลิตไฟฟาในประเทศไทยมีขนึ้ ครัง้ แรกทีแ่ หลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ในป พ.ศ. 2526 โดยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ตอมาป พ.ศ. 2550 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ไดทดลองติดตั้งกังหันลมที่ อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหภาคเอกชน
และรัฐวิสาหกิจติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชยขึ้น จึงทําใหเกิดโครงการติดตั้งกังหันลมเพิ่มมากขึ้นและกระจายกัน
อยูทั่วประเทศ บริเวณที่ติดตั้งกังหันลมมากที่สุด อยูระหวางรอยตอของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัด
นครราชสีมา เพชรบูรณ และชัยภูมิ โดยเฉพาะอยางยิง่ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา มีทงุ กังหันลมทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มีกําลังการผลิตขนาด 207 เมกะวัตต
ตารางแสดงตําแหนงการติดตัง้ และพิกดั กําลังการผลิตของกังหันลมในประเทศไทยทีข่ ายไฟฟาเขาระบบสายสง ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2556

สถานที่ตั้ง
แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต

192.35

อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1,750.00

อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

1,500.00

เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี

250.00

โครงการชั่งหัวมัน

50.00

หวยบง จังหวัดนครราชสีมา
ลําตะคลอง จังหวัดนครราชสีมา
รวมทั้งหมด
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207,000.00
2,500.00
213,242.35

แผนทีต่ งั้ หนวยโรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศไทย (ปรับปรุงขอมูลเมือ่ เดือนธันวาคม 2556)
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมทีเ่ ว็บไซต http://www.dede.go.th
สารานุกรม พลังงานทดแทน 315

พลังงานลม
W

wind turbine tower เสากังหันลม

เสารองรับหองเครื่องและโรเตอรของกังหันลม เสาสําหรับ
กังหันลมขนาดใหญ อาจเปนเสาแบบทอเหล็ก (tubular
steel towers) เสาแบบโครงถัก (lattice towers) หรือเสา
คอนกรีต เสาสําหรับกังหันลมขนาดเล็กเปนแบบทอเหล็ก
ใชสลิงยึดโยง
เสาแบบทอเหล็ก กังหันลมขนาดใหญสวนใหญใชเสาแบบ
ทอเหล็ก แตละทอนยาว 20-30 เมตร ปลายแตละดานมี
หนาแปลน (flange) ไวสําหรับยึดสลักเกลียวเขาดวยกัน
ลั ก ษณะเป น ทรงกรวย (เส น ผ า นศู น ย ก ลางของเสาที่
ฐานกวางที่สุด) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและประหยัดวัสดุใน
เวลาเดียวกัน

เสาแบบทอเหล็ก

เสาแบบโครงถัก

เสาแบบทอเหล็กใชสลิงยึดโยง

เสาแบบผสมผสาน

เสาแบบโครงถัก ถูกผลิตโดยใชเหล็กโพรไฟล (เหล็กสําเร็จรูป)
เชือ่ ม ขอดีของเสาแบบโครงถัก คือ มีราคาถูกเพราะใชวสั ดุ
เพียงครึ่งหนึ่งของเสาแบบทอเหล็ก แตกังหันลมขนาดใหญ
สมัยใหมไมคอยนิยมใช
เสาแบบทอเหล็กใชสลิงยึดโยง สรางจากทอเหล็กขนาดเล็ก
และยึดโยงดวยสลิง ขอดี คือ นํ้าหนักเบาและราคาถูก
แตขอเสีย คือ เขาถึงโคนเสายาก ทําใหไมเหมาะสําหรับ
สรางทุง กังหันลม และมีแนวโนมทีจ่ ะสงผลกระทบดานความ
ปลอดภัยโดยรวม
เสาแบบลูกผสม (hybrid tower) สรางจากการผสมผสาน
เทคนิคทีแ่ ตกตางกัน เชน ผสมผสานระหวางเสาแบบโครงถัก
และเสาแบบสลิงยึดโยง ตัวอยางหนึ่งไดแก เสาสามขาของ
กังหันลมยี่หอโบนัส ขนาด 95 กิโลวัตต
การเลื อ กชนิ ด ของเสากั ง หั น ลมต อ งพิ จ ารณาหลาย
องคประกอบ ทั้งดานราคา อากาศพลศาสตรและไดนามิก
ของโครงสร า งเสาโดยมี ค วามสู ง ของเสากั ง หั น ลมเป น
ตัวแปรที่สําคัญ
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wind vane เครื่องวัดทิศทางลม

เครื่องมือที่ใชวัดและแสดงทิศทางลม อาจใชเปนเครื่อง
ประดับทางสถาปตยกรรมโดยติดตั้งที่จุดสูงที่สุดของอาคาร
ทํางานโดยใชหลักการการตานทานอากาศของแพนหาง เมือ่
มีอากาศไหลผานในทิศทางตั้งฉากหรือทํามุมกับเครื่องวัด
จะเกิดแรงกระทํามากที่สุดที่บริเวณแพนหางของเครื่องวัด
เนือ่ งจากมีพนื้ ทีต่ า นอากาศมากทีส่ ดุ แรงลมจะผลักใหแพนหาง
หมุนจนกวาแพนหางจะมีทศิ ทางขนานกับทิศทางลมซึง่ มีพนื้ ที่
ตานอากาศนอยทีส่ ดุ จากหลักการนีท้ าํ ใหสามารถระบุทศิ ทาง
ลมได เครื่องวัดทิศทางลมสมัยใหมใชตัวตานทานปรับคา
ไดตดิ ตัง้ อยูภ ายในเครือ่ งวัดทิศทางลมเพือ่ ใหคา ความตานทาน
เปลีย่ นไปกับทิศทางลม จุดทีค่ า ความตานทานเปนศูนยตรงกับ
ทิศเหนือ ปอนแรงดันไฟฟา และวัดแรงดันไฟฟาทีเ่ ปลีย่ นตาม
คาความตานทานเพื่อเก็บในหนวยเก็บขอมูล

v

เครื่องวัดทิศทางลมที่ใชเปนเครื่องประดับ

เครื่องวัดทิศทางลมสมัยใหม

windmill กังหันลมสูบนํ้าแบบสูบชัก

กังหันลมหลายใบ ใชในการสูบนํ้าจากบอ สระนํ้า หนองนํ้า และแหลงนํ้าอื่นๆ ที่มีความลึกไมมากนัก เพื่อใชอุปโภค
ใชในทางการเกษตร และใชในฟารมเลี้ยงสัตว มีความสามารถในการยกหรือดูดนํ้าไดสูงกวาแบบระหัด วัสดุที่ใชทําใบพัด
และโครงสรางเสาของกังหันลมชนิดนี้มักเปนเหล็ก ถาผลิตในประเทศ ขนาดเสนผานศูนยกลางใบพัด ประมาณ 4-6 เมตร
จํานวนใบพัด 18, 24, 30, 45 ใบ การติดตัง้ แกนใบพัดสูงจากพืน้ ดินประมาณ 12-15 เมตร ตัวหองเครือ่ งถายแรงจะเปนแบบขอเหวีย่ ง
หรือเฟองขับ กระบอกสูบนํา้ มีขนาดตัง้ แต 3-15 นิว้ ปริมาณนํา้ ทีส่ บู ไดขนึ้ อยูก บั ขนาดกระบอกสูบนํา้ และปริมาณความเร็วลม
เริม่ หมุนทํางานทีค่ วามเร็วลม 3 เมตรตอวินาที ขึน้ ไป และสามารถทํางานตอเนือ่ งไดดว ยแรงเฉือ่ ยทีค่ วามเร็วลม 2 เมตรตอวินาที
แกนใบพัดสามารถหมุนเพือ่ รับแรงลมไดรอบตัว โดยมีใบแพนหางเสือเปนตัวควบคุมการหมุน มีระบบความปลอดภัยหยุดหมุน
เมื่อลมแรงเกินกําหนด สวนประกอบที่สําคัญ คือ ใบพัด ตัวเรือน ชุดแพนหาง โครงเสา กานชัก กระบอกสูบนํ้า และทอนํ้า

ใบพัดจำนวน 30 ใบ

เพลาประธาน
ชุดตัวเรือนเพลาประธาน
ตัวเรือน(ชุดเกียรและเพลาขอเหวี่ยง)
แพนหาง
โซล็อคหาง
ตัวตอกานชัก
ตัวประคองกานชัก
กานชัก
โครงเสา
ตัวปรับฟรี ชุดปองกันน้ำรั่ว

ระดับหัวน้ำ
H
ฐานราก
แหลงน้ำ

กังหันลมสูบนํ้าที่โครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริหวยทราย

ที่เก็บน้ำ
ทอสงน้ำ
ปมน้ำ
ทอดูด
ฟุดวาลว
โครงสรางและองคประกอบของกังหันลมสูบนํ้า
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พลังงานลม
Y

yaw mechanism กลไกหมุนหาลม

กังหันลมผลิตไฟฟาขนาดใหญมีกลไกควบคุมการหมุนโรเตอรกังหันลม เพื่อใหหันเขาหาลมหรือใหหลบลม กังหันลม
แกนหมุนแนวนอน (ดู horizontal axis wind turbine (HAWT)) สวนใหญจะใชมอเตอรและกลองเกียรขับเคลื่อน
กลไกหมุนหาลมภายในมอเตอรมีระบบเบรก เพื่อหยุดกังหันลมใหอยูในตําแหนงที่ตองการ ตัวควบคุมกลไกหมุนหาลม
จะตรวจสอบทิศทางของกังหันลมรวมกับเซ็นเซอรวัดทิศทางลมที่ติดตั้งอยูบนหองเครื่อง สายเคเบิ้ลที่เชื่อมตอระหวาง
เครื่องกําเนิดไฟฟาลงมาดานลางของกังหันลมจะบิดเมื่อกังหันลมหมุนในทิศทางเดียวกันหลายๆ รอบ กังหันลมมี
อุปกรณนับจํานวนรอบการบิดของสายเคเบิ้ล เพื่อสั่งระบบควบคุมใหหมุนกังหันลมกลับ เพื่อปองกันสายขาดและ
ยังมีสวิทชตรวจสอบความตึงของสายเคเบิ้ลเพื่อใชเปนระบบความปลอดภัยสํารองอีกดวย สําหรับกังหันลมผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมีกลไกการหมุนโรเตอรกังหันลม ชนิดหันเขาหาลมเองโดยอัตโนมัติ และไมตองใชมอเตอรในการขับเคลื่อน

อุปกรณนับจํานวนรอบและสวิทชตรวจสอบความตึงของสายเคเบิ้ล

กลไกลหมุนหาลม
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มอเตอร และกลองเกียร
ขับเคลื่อนกลไกหมุนหาลม

รายชื่อ
ผู้ประกอบการเอกชนที่เป็น
สมาชิกสังกัด
กลุ่มพลังงานทดแทน
สภาอุตสาหกรรม (สอท.)
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สมาชิกสังกัดกลุ่มพลังงานทดแทน
สภาอุตสาหกรรม (สอท.)
Advance Electric & Electronic Co., Ltd.
บริษัท แอดวานซ์ อีเลคทริค แอนด์ อีเลคทรอนิค จ�ากัด
• 23/218 หมู่ 8 ซอยพงษ์ศิริชัย 2 ถนนเพชรเกษม
ต�ำบลอ้อมใหญ่ อ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73160
โทร. 0-2811-4191-2 โทรสาร 0-2420-9161
Annex Power Ltd.
บริษัท แอนเน็กซ์ พาวเวอร์ จ�ากัด
• 153/3 อำคำรโกลเด้นแลนด์ ชั้น 2 ซอยมหำดเล็กหลวง 1
ถนนรำชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2660-6800 โทรสาร 0-2660-6899
website : http://www.annexpower.com
Applied Machinery Co., Ltd.
บริษัท แอ๊พพลายด์แมชินเนอรี่ จ�ากัด
• 1146/81-82 อำคำรเอกไพลิน ทำวเวอร์ ชั้น 7
ถนนศรีนครินทร์ ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
โทร. 0-2385-8607-8 โทรสาร 0-2385-8057
website : http://www.applied-machinery.co.th
A.P.K. Energy Co., Ltd.
บริษั เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จ�ากัด
• 508/1 หมู่ 4 ถนนสนำมบิน-บ้ำนกลำง
ต�ำบลควน อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110
โทร. 0-74502-288 โทรสาร 0-74502-291
Asia Biomass Co., Ltd.
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ�ากัด
• 273/2 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-0054 โทรสาร 0-2415-1102
website : http://www.asiabiomass.com
Asia Green Energy Public Company Limited
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน)
• 273/1 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงแสมด�ำ
เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2453-1251-3 โทรสาร 0-2893-4267
website : http://www.agecoal.com
Bangkok Pacific Steel Co., Ltd.
บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จ�ากัด
• 259 หมู่ 11 ซอย ส.ไทยเสรี 2 ถนนสุขสวัสดิ์
ต�ำบลในคลองบำงปลำกด อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290
โทร. 0-2425-0013 โทรสาร 0-2425-8299
website : http://www.bpssteel.com
Bangkok Solar Co., Ltd.
บริษัท บางกอกโซลาร์ จ�ากัด
• 39/1 หมู่1 ถนนบำงปะกง-ฉะเชิงเทรำ ต�ำบลแสนภูดำษ
อ�ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24140
โทร. 0-38577-373 โทรสาร 0-38577-370
website : http://www.bangkoksolar.com
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Bangpoo Environmental Complex Co., Ltd.
บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ากัด
• 589/142 หมู่ 2 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ซอย 3 บี
ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ
กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2745-6926-7 โทรสาร 0-2745-6928
website : http://www.wms-thailand.com
Banrai Sugar Refining Factory Co., Ltd.
บริษัท อุตสาหกรรมน�้าตาลบ้านไร่ จ�ากัด
• 88 ม.12 ต�ำบลทัพหลวง อ�ำเภอบ้ำนไร่
จังหวัดอุทัยธำนี 61140
โทร. 0-56530-123-4 โทรสาร 0-56530-123
website : http://www.trrsugar.com
Cha-Am Peerapat Chemicals Co., Ltd.
บริษัท ชะอ�าพีรพัฒน์ เคมีคอล จ�ากัด
• 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ต�ำบลทับคำง
อ�ำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทร. 0-276-2700 ต่อ 201-4 โทรสาร 0-32439-230
website : http://www.wakschem.com
C&G Environmental Protection (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด
• 127/14 อำคำรปัญจธำนี ชั้น 12 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8355 โทรสาร 0-2294-7199
website : http://www.cugu-ep.com
C.S. International Electronics Co., Ltd.
บริษัท ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล อีเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด
• 1515 หมู่ 4 ซอยแขวงรุ่งแขวงลอย ถนนเทพำรักษ์
ต�ำบลเทพำรักษ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
โทร. 0-2758-1261-70 โทรสาร 0-2384-3830
website : http://www.safe-t-cut-com
Double A Ethanol Co., Ltd.
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ เอทานอล จ�ากัด
• 1 ม.2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140
โทร. 0-3720-8800-39 โทรสาร 0-2659-1414
website : http://www.doubleaethanol.com
E85 Co., Ltd.
บริษัท อี85 จ�ากัด
• 1 หมู่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ
จังหวัดปรำจีนบุรี 25140
Eastern Palm Oil Co., Ltd.
บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จ�ากัด
• 157 หมู่ 2 ถนนชลบุรี-แกลง ต�ำบลเขำซก
อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทร. 0-38168-555 โทรสาร 0-38168-559

Ekarat Solar Co. Ltd.
บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จ�ากัด
• 9/291 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามค�าแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2719-8777 โทรสาร 0-2719-8754
website : http://www.ekarat-solar.com

Gunkul Chubu Powergen Co., Ltd.
บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด
• 1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2242-5861 โทรสาร 0-2242-5878
website : http://www.gunkul.com

Energy & Environmental Management Co., Ltd.
บริษัท จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ�ากัด
• 152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2509-9000 โทรสาร 0-2509-9071
website : http://www.eem.co.th

Gussing Renewable Energy (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ�ากัด
• 75 ถนนจันทน์เก่า แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2642-7723 โทรสาร 0-2642-7724
website : http://www.gussingrenewable.com

First Korat Wind Co., Ltd.
บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ากัด
• 87 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ออลซีชั่นส์เพลส ชั้นที่ 27
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-1155-8 โทรสาร 0-2654-1159
website : http://www.windenergyholding.co.th

Hatyai Environmental Management Co., Ltd.
บริษัท การจัดการสิ่งแวดล้อมหาดใหญ่ จ�ากัด
• 572/25-26 ถนนกาญจนวนิช ต�าบลบ้านพรุ
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
โทร. 0-74439-575 โทรสาร 0-74439-585
website : http://www.bioenergy.co.th

Gateway Equipment Co., Ltd.
บริษัท เกทเวย์ อีควิปเมนท์ จ�ากัด
• 254 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2731-1992-5 โทรสาร 0-2731-1997

Italig Co., Ltd.
บริษัท อิแทลลิค จ�ากัด
• 800 ถนนประชาธิปก เขตหิรัญรูจี แขวงธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3504-5 โทรสาร 0-2465-3501
website : http://www.italig.co.th

German-Thai Boiler Engineering Cooperation Co., Ltd.
บริษัท เจตาแบค จ�ากัด
• 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2366-0400-7 โทรสาร 0-2366-0413
website : http://www.getabecboiler.com
Green Growth Co., Ltd.
บริษัท กรีน โกรท จ�ากัด
• 538 อาคารแกรนด์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2975-9934 โทรสาร 0-2975-9936
website : http://www.green-growth.net
Green Energy Network Co., Ltd.
บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด
• 123/223 ชั้น 20 ยูนิต เค อาคารพญาไท พลาซ่า
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2612-9669 โทรสาร 0-2612-9668
Gulf Cogeneration Co., Ltd.
บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด
• 79 หมู่ 3 ต�าบลตาลเดี่ยว อ�าเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110
โทร. 0-36246-203 โทรสาร 036248-020
website : http://www.gulfelectric.co.th

Itochu (Thailand) Co., Ltdl
บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จ�ากัด
• 54 อาคารหะรินธร ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2266-3086 โทรสาร 0-2235-9535
website : http://www.itochu.co.th
Jebsen & Jessen Technology (T) Co., Ltd.
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จ�ากัด
• 23/110-117 อาคารสรชัย ชั้น 25-29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2787-8118 โทรสาร 0-2787-8109
website : http://www.technology.jjsea.com
Jiamphattana Energy International Co., Ltd.
บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
• 191 หมู่ 8 ถนนมาลัยแมน ต�าบลศาลาขาว
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทร. 0-35599-899 โทรสาร 0-35599-639
website : http://www.jiam-energy.com
K.R. Two Co., Ltd.
บริษัท เค.อาร์.ทู จ�ากัด
• 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีชั่นส์เพลส ชั้น 27
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-1155-8 โทรสาร 0-2654-1159
website : http://www.windenergyholding.co.th
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KV Electronics Co., Ltd.
บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จ�ำกัด
• 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 18 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2701-2969 โทรสำร 0-2701-2966
website : http://www.kv-electronic.com
K Y Inter Trade Co., Ltd.
บริษัท เค วำย อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
• 55/17-18 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2653-6505-8 โทรสำร 0-2183-2732
website : http://www.kyi.co.th
Leonics Co., Ltd.
บริษัท ลีโอนิคส์ จ�ำกัด
• 113 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ต�าบลบางสมัคร
อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-2746-8708-11 โทรสำร 0-2361-7586
website : http://www.leonics.com
Micro-Biotec Co., Ltdl
บริษัท ไมโครไบโอเทค จ�ำกัด
• 40/2409 หมู่ 1 ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-7388 โทรสำร 0-2589-7437
Mitsubishi Heavy Industries (Thailand) Ltd.
บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• 2/3 บางนาทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 8 หมู่ 14
ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต�าบลบางแก้ว
อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2751-9800 โทรสำร 0-2751-2980-1
website : http://www.mhit.co.th
Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
บริษัท น�้ำตำลมิตรผล จ�ำกัด
• 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท
ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2656-8488 โทรสำร 0-2656-8504
website : http://www.mitrphol.com
Mitrphol Bio-Power Co., Ltd.
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพำเวอร์ จ�ำกัด
• 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 2
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2656-8424 โทรสำร 0-2656-9929
website : http://www.mitrphol.com
Mitr Phol Bio Fuel Co., Ltd.
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ�ำกัด
• 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 2
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2656-7761 โทรสำร 0-2251-1138
website : http://www.mitrphol.com
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National Power Plant 5 Co., Ltd.
บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
• 217 หมู่ 2 อาคาร เอเอ 3 ต�าบลท่าตูม
อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-37208-800 โทรสำร 0-37659-141
OPS Mobile Audio Co., Ltd.
บริษัท โอพีเอส โมบำย ออดิโอ จ�ำกัด
• 142/7 ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2933-1781-4 โทรสำร 0-2933-4093
Papop Renewable Co., Ltd.
บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จ�ำกัด
• 43 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2570-5580 โทรสำร 0-2570-5581
website : http://www.papop.com
P & S Design Co., Ltd.
บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จ�ำกัด
• 3/3 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต�าบลบางแก้ว
อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2312-0165 โทรสำร 0-2312-0166
website : http://www.psbiogas.com
Patum Vegetable Oil Co., Ltd.
บริษัท น�้ำมันพืชปทุม จ�ำกัด
• 1/8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 55 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางบ�าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2434-8384-7 โทรสำร 0-2433-6423
website : http://www.patumoil.co.th
Power Prospect Co., Ltd.
บริษัท เพำเวอร์พรอสเพค จ�ำกัด
• 4 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2733-3595-7 โทรสำร 0-2730-0598
website : http://www.powerprospect.com
Premier Products Public Co., Ltd.
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2301-1340 โทรสำร 0-2301-2202
website : http://www.premier-products.co.th
บริษัท พลังงำนสิ่งแวดล้อมสำกล จ�ำกัด
• 456 ซอยนาทอง 6 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-81642-9294 โทรสำร 0-2692-4191
Retech Energy Co., Ltd.
บริษัท รีเทค เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
• 2/22 อาคารไอยรา ชั้น 7 ห้อง 704 ถนนจันทร์
ซอย2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2678-8921-2 โทรสำร 0-2678-8920
website : http://www.retech-energy.com

Royal Motor Works Co., Ltd.
• บริษัท รอยัล มอเตอร์เวอร์ค จ�ำกัด
88 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2669-1191-3 โทรสำร 0-2243-0105
website : http://www.royalequipment.co.th

Siam City Cement Public Co., Ltd.
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)
• 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น 7-12 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2797-7000 โทรสำร 0-2797-7704
website : http://www.siamcitycement.com

Salakpet Renewable Energy Co., Ltd.
บริษัท สลักเพชร รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
• 33/52 ถนนกองพล 10 ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

S.Siriseang Co., Ltd.
บริษัท ส.ศิริแสง จ�ำกัด
• 140 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2691-9777 โทรสำร 0-2277-8178
website : http://www.siriseang.com

Scan-Inter Co., Ltd.
บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ำกัด
• 50/1 หมู่ 1 ถนนรำษฎร์นิยม ต�ำบลรำษฎร์นิยม
อ�ำเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150
โทร. 0-2921-9937-9 โทรสำร 0-2921-9849
website : http://www.scan-inter.com
Schneider (Thailand) Ltd.
บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
• 44/1 อำคำรรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น13-15 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2617-5440 โทรสำร 0-2617-5556
website : http://www.schneider-electric.co.th
Safe-T-Cut Manufacturing Co., Ltd.
บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
• 8/2 ซอยริมทำงด่วน 2 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบำงจำก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2758-1261 โทรสำร 0-2394-7908
website : http://www.safe-t-cut.com
S.C.I. Electric Manufacturer Co., Ltd.
บริษัท เอส.ซี.ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็คเชอเรอ จ�ำกัด
• 107/1 หมู่ที่ 1 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.27 ต�ำบลบำง
เพรียง อ�ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10560
โทร. 0-2338-1414-9 โทรสำร 0-2708-0326-7
website : http://www.sci-mfgr.com
SCI ECO Service
บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์ หมู่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2638-3500 โทรสำร 0-29620-7298
website : http://www.scieco.co.th
Sharp Thai Co., Ltd.
บริษัท ชำร์ป ไทย จ�ำกัด
• 952 อำคำรรำมำแลนด์ ชั้น 12 ถนนพระรำม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2638-3500 โทรสำร 0-2638-3900
website : http://www.sharpthai.co.th

SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท เอสเอ็มเอ โซลำร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
• 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 17 ห้อง เอ็มแอล 1708-10 ถนนพระรำม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2670-6900 โทรสำร 0-2670-6966
website : http://www.sma-thailand.com
Solartron Public Co., Ltd.
บริษัท โซลำร์ตรอน จ�ำกัด (มหำชน)
• 1000/65, 66, 67 อำคำร พี.บี.ทำวเวอร์ ชั้น 16
ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-0224 โทรสำร 0-2292-2971
website : http://www.solartron.co.th
Somboon Advance Technology Public Co., Ltd.
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)
• 129 หมู่ 2 ถนนบำงนำ-ตรำด ต�ำบลบำงโฉลง
อ�ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
โทร. 0-2728-8500 โทรสำร 0-2728-8512
website : http://www.satpcl.co.th
The Southeast Paint (1970) Co., Ltd.
บริษัท ศรีอำคเนย์ (1970) จ�ำกัด
• 171 ถนนทวีวัฒนำ แขวงหนองค้ำงพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2421-0087 โทรสำร 0-2806-2000
Star C N C Technology (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท สตำร์ ซี เอ็น ซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• 299/5 หมู่ 9 ถนนเทพำรักษ์ ต�ำบลบำงปลำ
อ�ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
โทร. 0-2706-4478 โทรสำร 0-2706-4479
website : http://www.starcnc.com.my
S T F E Co., Ltd.
บริษัท เอส ที เอฟ อี จ�ำกัด
• 388 อำคำรเอส พี ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2273-0037 โทรสำร 0-2273-0735
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Thai Agency Engineering Co., Ltd.
บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จ�ำกัด
• 9 อาคารวรสิน ชั้น 2-3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2691-5900 โทรสำร 0-2691-5749
website : http://www.thai-a.com
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Thammasorn Co., Ltd.
บริษัท ธรรมสรณ์ จ�ำกัด
• 156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2216-2535-7 โทรสำร 0-2215-9074

Thai Alcohol Public Co., Ltd.
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2287-7000 โทรสำร 0-2286-4303

Therm Engineering Co., Ltd.
บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• 11/72 ซอยช่างอากาศอุทิศ 11 ถนนช่างอากาศอุทิศ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2900-2918-9 โทรสำร 0-2928-2217
website : http://www.therm-eng.com

Thailand Antracite Co., Ltd.
บริษัท ไทยแลนด์แอนทรำไซท์ จ�ำกัด
• 240/25 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 บี ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2276-2778-9 โทรสำร 0-2276-2534
website : http://www.thailandanthracite.com

Tipawat Corporation Co., Ltd.
บริษัท ทิพวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• 54/25 หมู่ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2748-2396 โทรสำร 0-2748-2369
website : http://www.tipawat.com

Thai Roong Ruang Energy Co., Ltd.
บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงำน จ�ำกัด
• 794 อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2282-2022 โทรสำร 0-2281-5638
website : http://www.trrsugar.com

TPI All Seasons Co., Ltd.
บริษัท ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์ จ�ำกัด
• 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-5090 โทรสำร 0-2678-7080
website : http://www.tpipolene.co.th/eng/allseasons.html

Thai Steam Service & Supply Co., Ltd.
บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย จ�ำกัด
• 754/31-32 ซอยปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2332-8246-7 โทรสำร 0-2311-4840
website : http://www.thaisteam.co.th

Victor Process Co., Ltd.
บริษัท วิคเตอร์ โพรเซส จ�ำกัด
• 80/123 หมู่ 5 ต�าบลบางเมืองใหม่ อ�าเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2380-1380 โทรสำร 0-2380-1380
website : http://www.vpsurveyor.com

Thai Solar Energy Co., Ltd.
บริษัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
• 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2661-2701-3 โทรสำร 0-2661-2705
website : http://www.thaisolarenergy.com

Wang Kanai Sugar Co., Ltd.
บริษัท น�้ำตำลวังขนำย จ�ำกัด
• 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0853-72 โทรสำร 0-2675-8336
website : http://www.wangkanai.co.th

Thai Solar Future Co., Ltd.
บริษัท ไทยโซลำร์ฟิวเจอร์ จ�ำกัด
• 99/227-228 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2953-9163-6 โทรสำร 0-2953-9167
website : http://www.thaisolarfuture.com

Wax Garbage Recycle Center Co., Ltd.
บริษัท แวกซ์ กำเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
• 54/1 หมู่ 8 ต�าบลรางบัว อ�าเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150
โทร. 0-32228-144-5 โทรสำร 0-3222-8237
website : http://www.waxga.co.th

Thai Sugar Mill Co., Ltd.
บริษัท น�้ำตำลไทยเอทำนอล จ�ำกัด
• 9/5 ถนนพลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-9091 โทรสำร 0-2225-4092
website : http://www.thaisugarmill.com

Wind Energy Holding Co., Ltd.
บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 27
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-1155-8 โทรสำร 0-2654-1159
website : http://www.windenergyholding.co.th
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แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี
(พ.ศ. 2555-2564)
AlternAtive energy
Development plAn: AeDp
(2012-2021)

1. เหตุสําคัญการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ

ประเทศไทยตองพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนหลัก จากขอมูลในป 2555 ที่ผานมาพบวา กวารอยละ 60
ของความตองการพลังงานเชิงพาณิชยขนั้ ตนมาจากการนําเขา โดยมีสดั สวนการนําเขานํา้ มันสูงถึงรอยละ 80 ของปริมาณ
การใชนํ้ามันทั้งหมดภายในประเทศและยังมีแนวโนมจะสูงขึ้นอีก เพราะไมสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปโตรเลียมใน
ประเทศไดทันกับความตองการใชงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนอยางจริงจังจะชวยลดการพึ่งพาและการนําเขานํ้ามัน
เชือ้ เพลิงและพลังงานชนิดอืน่ และยังชวยกระจายความเสีย่ งในการจัดหาเชือ้ เพลิงเพือ่ การผลิตไฟฟาของประเทศ ซึง่ เดิม
ตองพึ่งพากาซธรรมชาติเปนหลักมากกวารอยละ 70 โดยพลังงานทดแทน ถือเปนหนึ่งในเชื้อเพลิงเปาหมายที่คาดวาจะ
สามารถนํามาใชในการผลิตไฟฟาทดแทนกาซธรรมชาติไดอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
แบบทุงกังหันลม พลังนํ้าขนาดเล็ก ชีวมวล กาซชีวภาพ และขยะ และหากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเหลานี้มีตนทุนถูก
ลงและไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ก็อาจสามารถพัฒนาใหเปนพลังงานหลักในการผลิตไฟฟาสําหรับประเทศไทย
ไดในอนาคต
ตารางสัดสวนการผลิตและการนําเขาพลังงาน

สถานการณพลังงานป 2555 (เบื้องตน)
สัดสวนการผลิตและการนำเขาพลังงาน
94
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100%

มูลคาการนำเขาพลังงานรวมในป 2555 ประมาณ 1.443 ลานลานบาท

ปญหาภาวะโลกรอนเนื่องจากการปลอยกาซเรือนกระจกเปนปญหาที่ทั่วโลกกําลังใหความสนใจและเรงหามาตรการเพื่อ
ควบคุม โดยมาตรการกีดกันทางการคาก็เปนมาตรการหนึ่งที่มีแนวโนมจะนําใชอยางแพรหลายในอนาคต และถึงแมวา
ประเทศไทยยังไมถกู บังคับใชตามมาตรการดังกลาวในปจจุบนั แตกค็ วรตองดําเนินการพัฒนาและสงเสริมพลังงานทดแทน
ซึ่งเปนหนึ่งในแนวทางลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งเปนจุดเริ่มตนใหประเทศไทยเริ่มกาวสูเสนทางของ
การเปนสังคมคารบอนตํา่ (Low Carbon Society) และใหเปนแบบอยางของสังคมโลกทีก่ ลาวขวัญถึงประเทศไทยวาเปน
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ประเทศทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ให้มกี ารใช้พลังงานทดแทนผลผลิตทางการเกษตรซึง่ สามารถน�ามาเป็นวัตถุดบิ น�ามาผลิตพลังงาน
ทั้งชีวมวล ก๊าซชีวภาพ รวมไปถึงไบโอดีเซลและเอทานอล อีกทั้งภายหลังการแปรรูปจากอุตสาหกรรมอาหาร วัสดุเหลือ
ทิ้งยังสามารถก่อให้เกิดเป็นพลังงานจากขยะอีกด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีศักยภาพด้านพลังงานธรรมชาติ เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยประมาณ 18.2 MJ/m2/day และบางแห่งของประเทศมีศักยภาพ
พลังงานลมดี จึงท�าให้ประเทศไทยมีศักยภาพด้านพลังงานทดแทนอยู่ในระดับดีมาก และมีโอกาสที่จะส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนให้กลายเป็นพลังงานทีม่ สี ว่ นสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศได้ในอนาคต ดังนัน้ รัฐบาลจึงมอบหมาย
ให้กระทรวงพลังงานจัดท�าแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)
หรือ Alternative Energy Development Plan : AEDP (2012-2021) เพื่อก�าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของประเทศ

2. กรอบแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี

กระทรวงพลังงานได้พยากรณ์ความต้องการพลังงานในอนาคตของประเทศ โดยในปี 2564 คาดว่าจะมีความต้องการ
99,838 ktoe จากปัจจุบัน 71,728 ktoe โดยแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 และแผนการ
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2555-2564 ได้กา� หนดให้มสี ดั ส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิม่ ขึน้ จาก 7,413
ktoe ในปี 2555 เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือคิดเป็น 25% ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด
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3. สาระส�าคัญแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี

3.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักของประเทศ ทดแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิล และการน�าเข้าน�า้ มันได้อย่างยัง่ ยืนในอนาคต โดยในแผนนีจ้ ะไม่รวมเป้าหมายการพัฒนาก๊าซธรรมชาติ
ในภาคขนส่ง (NGV) แต่ได้เพิ่มเป้าหมายการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพอัด (CBG)
2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
3. เพื่อเสริมสร้างการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนในรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร
4. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ
5. เพื่อวิจัยพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน (2555-2564)

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน (2555-2564)
การพัฒนาไปสูสังคมคารบอนต่ำ
งบประมาณสนับสนุน
ดานการวิจัยและพัฒนา

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ป
(2555-2564)

สนับสนุนการลงทุน
โดยภาคเอกชนและชุมชน

เปาหมาย การใชพลังงานทดแทน 25%
ของการใชพลังงานทั้งหมดภายในป 2564
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3.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี
กระทรวงพลังงานได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดท�า Roadmap เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) หรือ AEDP (2012-2021)
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โดยได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนตามแผน AEDP ใน 6 ประเด็น ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง
2. การปรับมาตรการจูงใจส�าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3. การแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
4. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ระบบสายส่ง สายจ�าหน่ายไฟฟ้ารวมทัง้ การพัฒนาสูร่ ะบบ Smart Grid
5. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
6. การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร

4. การขับเคลื่อนรายเทคโนโลยี

4.1 พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า
4.1.1 พลังงานแสงอาทิตย์ เป้าหมายในปี 2564 คือ 3,000 MW ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตรวม 619.87 MW
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบการส่งเสริมการพัฒนาแผน AEDP ที่ส�าคัญ ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง
- ส่งเสริมโครงการระบบขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งในระดับชุมชนและครัวเรือน รวมทั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ให้ได้ 800 MW ภายใน 10 ปี โดยอาจพิจารณา
ให้รวมถึงระบบที่ติดตั้งใน
1) บ้านของประชาชนทั่วไปและชุมชน
2) อาคารส�านักงาน ห้างสรรพสินค้าและหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม
3) อาคารภาครัฐ
2. การปรับมาตรการจูงใจส�าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- การปรับ Adder เป็นระบบ Feed in Tariff (FiT)
3. การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
- ผลักดันปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน (พ.ศ. 2535)
4. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- ให้ 3 การไฟฟ้าเตรียมความพร้อมในการการขยายและเพิม่ ระบบสายส่งเพือ่ รองรับ พลังงานทดแทนทีเ่ พิม่ ขึน้
รวมทั้งเตรียมการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid
5. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
- การส่งเสริมให้ภาคประชาชนหรือภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการใช้งานระบบผลิต
ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ
6. การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตแผงแสงอาทิตย์ต้นน�้าครบวงจร เช่น โรงงานผลิตซิลิกอนเวเฟอร์
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4.1.2 พลังงานลม เป้าหมายในปี 2564 คือ 1,800 MW ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตรวม 222.71 MW
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบการส่งเสริมการพัฒนาแผน AEDP ที่ส�าคัญ ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง
- กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าอื่นในชุมชนห่างไกล และเกาะที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
- กังหันลมเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะกังหันลมสูบน�้าและระหัดวิดน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
2. การปรับมาตรการจูงใจส�าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- การอ�านวยความสะดวกให้เอกชนสามารถที่จะขอใช้พื้นที่และด�าเนินติดตั้งกังหันลมในพื้นที่ห่างไกลได้
3. การแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
- ผลักดันแก้ไข ปรับปรุง ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติบางอย่างที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานลม เช่น
1) ระเบียบปฏิบัติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่บางพื้นที่
เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานลมได้
2) น�าเสนอแนวคิดการขอยกเว้นพื้นที่ลุ่มชั้นน�้าที่ไม่มีสภาพป่าต้นน�้าหลงเหลืออยู่และยากต่อการฟื้นฟู
ในบางพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลม เพื่อสามารถพัฒนาโครงการได้
3) ผลักดันปรับปรุงแก้ไข พรบ.โรงงาน (พ.ศ. 2535)
4. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดท�าแผนขยายระบบสายส่งควบคู่กับการพัฒนาเก็บสะสมพลังงาน เช่น ระบบพลังน�้าสูบกลับ
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูง เช่น บริเวณภาคอีสาน
5. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
- ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายผู้ใช้และผลิตพลังงานลม
6. การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร
- ผลักดันให้มีอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อการกักเก็บไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าลม
แบบผสมผสาน
- พัฒนารูปแบบกังหันลมที่เหมาะสมกับความเร็วลมของประเทศโดยเฉพาะกังหันลมขนาดเล็ก
4.1.3 ไฟฟ้าพลังน�้า เป้าหมายในปี 2564 คือ 324 MW ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตรวม 104.73 MW (ไม่รวมระบบสูบกลับ
ที่มีอยู่ปัจจุบันของ กฟผ. คือ ล�าตะคอง 1-2 500 MW)
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบการส่งเสริมการพัฒนาแผน AEDP ที่ส�าคัญ ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง
- ผลิตไฟฟ้าพลังน�า้ ระดับหมูบ่ า้ นให้แก่ราษฎรทีไ่ ม่มไี ฟฟ้าใช้ โดยไม่เชือ่ มโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off Grid)
- สนับสนุนการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน�้าระดับชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนเจ้าของ
พื้นที่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโครงการ และสามารถบริหารงานและบ�ารุงรักษาเองได้ในอนาคต
2. การปรับมาตรการจูงใจส�าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3. การแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
- แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กที่อาจตั้งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหว เช่น พื้นที่
ลุ่มน�้าชั้นที่ 1-B พื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น
4. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- มอบหมายให้ พพ. และ กฟผ. พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน และระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กก�าลังผลิตตั้งแต่ 200-6,000 KW
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- มอบหมายให้ กฟผ. พัฒนาโครงการระบบสูบกลับใหม่ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ โครงการล�าตะคองสูบกลับ
(3-4) 500 MW และโครงการเขื่อนจุฬาภรณ์สูบกลับ เพื่อช่วยรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทนในเขต
พื้นที่ภาคอีสาน
5. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและประโยชน์ของโครงการไฟฟ้าพลังน�้า
6. การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร
- วิจัยและพัฒนา Micro Hydro Turbine แบบน�้าไหล
- ศึกษาพัฒนาเครื่องกังหันน�้าแบบความสูงหัวน�้าต�่า
4.1.4 พลังงานจากขยะ เป้าหมายในปี 2564 คือ 400 MW ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตรวม 47.48 MW
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบการส่งเสริมการพัฒนาแผน AEDP ที่ส�าคัญ ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง
- ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพลังงานจากขยะใน อปท. ขนาดกลางและขนาดเล็ก
- ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพลังงานจากขยะในชุมชนขนาดเล็ก เช่น ในโรงเรียน วัด ชุมชน หน่วยงานต่างๆ
2. การปรับมาตรการจูงใจส�าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3. การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบฯ ที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
- เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบของภาครัฐ เพื่อเอื้อให้เอกชนสามารถเข้าร่วมทุนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการผลิตพลังงานจากขยะทุกรูปแบบ โดยเฉพาะส่งเสริมการจัดการขยะแบบ RDF
แล้วน�ามาผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้ ส่งเสริมการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก
4. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
5. การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
- สร้างการมีสว่ นร่วมในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการจัดตัง้ ระบบผลิตพลังงานจากขยะ รณรงค์ ให้ความรูแ้ ก่เด็ก เยาวชน
ในการจัดการขยะเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงลึกระดับพื้นที่
6. การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร
- ศึกษาการจัดการเชื้อเพลิง RDF
- วิจยั พัฒนาเตาเผาขยะและระบบผลิตพลังงานจากขยะขนาดเล็กไม่เกิน 50 ตัน/วัน ให้สามารถผลิตในประเทศ
- พัฒนามาตรฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก
4.1.5 ชีวมวล เป้าหมายในปี 2564 คือ 4,800 MW ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตรวม 2,210.25 MW
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบการส่งเสริมการพัฒนาแผน AEDP ที่ส�าคัญ ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง
- ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ “สถานีผลิตพลังงานชุมชน Distributed-Green-Generation-DDG (DGG)” โดยมี
กลุ่มวิสาหกิจพลังงานชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการสถานีฯ ได้อย่างครบวงจร
- ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว หญ้าโตเร็ว ในพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่า/พืน้ ทีท่ ไี่ ม่ได้มกี ารใช้ประโยชน์ พร้อมแปรรูป เพือ่
จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้สถานีผลิตพลังงานชุมชน น�าไปใช้ต่อยอดในการผลิตไฟฟ้า
2. การปรับมาตรการจูงใจส�าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- พิจารณาก�าหนดมาตรการสนับสนุนเชิง Adder หรือ FIT และ Renewable Heat Incentive (RHI) พิเศษ
ส�าหรับโครงการ DGG ในระดับชุมชนเป็นการเฉพาะ
- จั ด เตรี ย มมาตรการสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโรงไฟฟ้ า เดิ ม ชี ว มวลที่ ใ ช้ Low Pressure
Boiler ที่ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ให้เป็น High Pressure Boiler
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3. การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบฯ ที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
4. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- มอบหมาย กฟผ. และ กฟภ. พิจารณาขยายระบบสายส่ง สายจ�าหน่ายไฟฟ้าเพือ่ รองรับการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานจากชีวมวลสูง
5. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่เป้าหมายที่จะมีการจัดตั้งระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล รณรงค์ให้
ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการจัดการชีวมวลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงลึกระดับพื้นที่
- สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการพลังงานชีวมวล
6. การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร
- พัฒนาการผลิต การใช้ และมาตรฐานของ Biomass Pallet เพือ่ พัฒนาให้เป็นเชือ้ เพลิงชีวมวลส�าหรับอนาคต
- พัฒนาเทคโนโลยี Gasifier และ Gas Engine และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง เพือ่ การผลิตภายในประเทศ
- พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเหลว (Biomass-to-Liquid)
4.1.6 ก๊าซชีวภาพ เป้าหมายในปี 2564 คือ 3,600 MW (ก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ 3,000 MW) ปัจจุบันมีก�าลังการ
ผลิตรวม 260.33 MW
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบการส่งเสริมการพัฒนาแผน AEDP ที่ส�าคัญ ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง
- ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน โดยเฉพาะชุมชน ชนบท เพื่อประโยชน์ใน
การน�ามาใช้เองในครัวเรือน
- ศึกษาและเตรียมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายท่อก๊าซชีวภาพในชุมชน (Biogas Network) เพือ่ ต่อเชือ่ ม
ระบบทีอ่ าจมีกา� ลังการผลิตเหลือให้สามารถน�ามาแบ่งปันกันใช้ได้ในชุมชน โดยกลไกการบริหารของชุมชนเอง
- ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ในรูปแบบ “วิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน”
2. การปรับมาตรการจูงใจส�าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- ส่งเสริมการผลิต/การใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อการคมนาคมขนส่ง (CBG) โดยมีกลไกราคาที่สะท้อนต้นทุนเพื่อ
ช่วยสนับสนุนการน�าก๊าซชีวภาพมาใช้ในการผลิต CBG
3. การแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบฯ ที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
- ศึกษาและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบที่ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระบบก๊าซชีวภาพ
4. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
5. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เพือ่ เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ดี า้ นการลงทุนผลิตและใช้ประโยชน์
ก๊าซชีวภาพ อย่างปลอดภัย (Biogas Safety Campaign)
6. การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร
- วิจัยและพัฒนาผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียผสม (Co-Digestion) โดยเฉพาะการน�าชีวมวลบางประเภท
เช่น ผักตบชวา ซังข้าวโพด มาหมักผสมกับมูลสัตว์
- พัฒนาการใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อการคมนาคมขนส่ง (CBG) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 พลังงานรูปแบบใหม่เพื่อการผลิตไฟฟ้า
กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานรูป
แบบใหม่ที่สามารถน�ามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ และคาดว่าน่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ในอนาคต ได้แก่
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4.2.1 พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป้าหมาย 1 MW ในปี 2564 ปัจจุบันมีก�าลังการผลิต 300 KW
1. ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานความร้อนใต้พิภพ
- มีขดี จ�ากัดในการพัฒนาแหล่งความร้อนใต้พภิ พเพือ่ การผลิตพลังงาน เพราะว่าแหล่งภายในประเทศส่วนใหญ่
ความร้อนไม่สูง
- การสร้างความเข้าใจต่อชุมชนในการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อผลิตพลังงาน
- ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
2. แนวทางและทิศทางการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ
- พัฒนาแผนที่ศักยภาพแหล่งและเทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศ
- ประเมินความเป็นไปได้การพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พภิ พด้วยเทคโนโลยีรปู แบบต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
- ประเมินความคุ้มค่า ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพน�ามาผลิตพลังงาน
- ทดลองน�าเทคโนโลยีที่อาจใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิไม่สูงนักมาใช้ประโยชน์
- ติดตามเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพและภูมิประเทศ
4.2.2 พลังงานมหาสมุทร (Ocean Energy)
เป้าหมาย 2 MW ปัจจุบันยังไม่มีการผลิต
1. ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานจากคลื่นและกระแสน�้าทะเล
- ขาดข้อมูลและการประเมินศักยภาพการใช้พลังงานจากคลื่น
2. แนวทางและทิศทางการพัฒนาพลังงานจากคลื่น
- เร่งรัดการศึกษาเพือ่ ให้สามารถบ่งชีแ้ หล่งและรูปแบบเทคโนโลยีทอี่ าจน�ามาประยุกต์ใช้กบั พลังงานจากทะเล
ของประเทศ ได้แก่ รอบๆ เกาะภูเก็ต เกาะสมุย-พงัน และเกาะแตน เป็นต้น
- สามารถประเมินศักยภาพการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการน�าร่อง
4.2.3 ไฮโดรเจนและระบบสะสมพลังงาน
1. ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานไฮโดรเจนและระบบสะสมพลังงาน
- ขาดการให้ความส�าคัญในการวางแผนวิจัยและพัฒนา
- ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
- การวิจัยพัฒนาในประเทศยังไม่กว้างขวางและขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- ขาดก�าหนดมาตรการจูงใจในการพัฒนาและใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคการผลิตไฟฟ้าและพัฒนาไฮโดรเจน
ให้เป็นระบบเก็บสะสมพลังงาน
2. แนวทางและทิศทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและระบบสะสมพลังงาน
- ศึกษาแหล่งวัตถุดิบในการผลิตไฮโดรเจนที่เหมาะสมของประเทศ
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต จัดเก็บ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ
- วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต�่า
- วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการน�าไปประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนในระบบสะสมพลังงานรวมทัง้ วิจยั และสาธิตระบบ
สะสมพลังงานรูปแบบอื่นที่มีศักยภาพ เช่น เทคโนโลยี Vanadium Redox Flow และเทคโนโลยี
Lithium-Ion Battery เป็นต้น
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4.3 พลังงานทดแทนในภาคขนส่ง (ทดแทนการใช้น�้ามัน)
4.3.1 เอทานอล (เชือ้ เพลิงทดแทนน�า้ มันเบนซิน) เป้าหมายในปี 2564 คือ 9 ล้านลิตร/วัน ปัจจุบนั มีกา� ลังการผลิตรวม
2.3 ล้านลิตร/วัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพัฒนาแผน AEDP ที่ส�าคัญ 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านอุปทาน
1.1 เพิม่ ผลผลิตเฉลีย่ ของประเทศต่อไร่ตอ่ ปี ของมันส�าปะหลังและอ้อยไม่นอ้ ยกว่า 5 และ 15 ตัน/ไร่/ปี ในปี 2564 ดังนี้
วัตถุดิบ

พื้นที่ (ล้านไร่)

ผลผลิตต่อไร่ (ตัน/ไร่)

าปะหลั
5 เป็นต้น
1.2 มัส่นงส�เสริ
มพืชง ทางเลือกอื่นๆ ในเชิ7งพาณิชย์ เช่น ข้าวฟ่างหวาน
อ้อย

7

15

ผลผลิต (ล้านตัน/ปี)
35
105

2. ด้านอุปสงค์
2.1 บริหารส่วนต่างราคาน�า้ มัน E20 ให้ถกู กว่าน�า้ มันแก๊สโซฮอล์ 95 อย่างน้อย 2.5-3 บาท/ลิตร พร้อมก�าหนดให้
ค่าการตลาดของน�้ามัน E20 ควรมากกว่าน�้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และไม่น้อยกว่า 50 สตางค์/ลิตร เพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การเร่งรัดขยายสถานีบริการ E20
2.2 สนับสนุนงบประมาณการวิจยั ทดสอบ และการสร้างแรงจูงใจเพือ่ เพิม่ ความต้องการใช้เอทานอล เช่น การใช้
conversion kit กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์เก่าเพื่อให้สามารถใช้น�้ามัน E85 ได้ หรือการปรับปรุงดัดแปลงเครื่องยนต์
ดีเซลให้สามารถใช้น�้ามัน ED95 ได้ เป็นต้น
2.3 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E10 E20 E85 อย่างต่อเนื่อง
2.4 สนับสนุนการผลิตรถยนต์ E85 ในรถยนต์นั่งทั่วไป
2.5 เสนอเพื่อให้มีการก�าหนดให้การซื้อรถยนต์ราชการเป็นรถยนต์ E85
2.6 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับการค้าเอทานอลอย่างเสรีในอนาคต เช่น การ
ก�าหนดข้อยกเว้นใน พ.ร.บ. สุรา ให้ไม่มีผลบังคับใช้กับการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เป็นต้น และการปรับปรุง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต เพือ่ สนับสนุนการส่งออกเอทานอล รวมทัง้ เป็นการเตรียมพร้อมรองรับ
เทคโนโลยี Multi-Dispenser เป็นต้น
4.3.2 ไบโอดีเซล (เชื้อเพลิงทดแทนน�้ามันดีเซล) เป้าหมายในปี 2564 คือ 7.2 ล้านลิตร/วัน ปัจจุบันมีก�าลังการผลิต
รวม 2.7 ล้านลิตร/วัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพัฒนาแผน AEDP ที่ส�าคัญ 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านอุปทาน
- ส่งเสริมการปลูกปาล์มในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยไม่แย่งพื้นที่พืชอาหาร โดย
- ส่งเสริมให้มีพื้นที่ปลูกปาล์ม 5.5 ล้านไร่ และมีปาล์มให้ผลรวม 5.3 ล้านไร่ ภายในปี 2564
- มีก�าลังการผลิตน�้ามันปาล์มดิบ ไม่น้อยกว่า 3.05 ล้านตัน/ปี
- ส่งเสริมให้เป้าหมายผลิตภาพ หรือ yield ไม่นอ้ ยกว่า 3.2 ตัน/ไร่/ปี มีอตั ราสัดส่วนการให้นา�้ มัน (Oil Content)
ไม่น้อยกว่า 18%
2. ด้านอุปสงค์
- บริหารจัดการสัดส่วนการผสมน�า้ มันไบโอดีเซลให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตน�า้ มันปาล์มภายในประเทศ
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- ทดลองน�ำร่อง B10 หรือ B20 ใน fleet รถบรรทุกหรือเรือประมงเฉพำะ
- เตรียมพัฒนำมำตรฐำนไบโอดีเซลแบบ FAME ให้สำมำรถมีสัดส่วนผสมในน�้ำมันดีเซลถึง 7% (B7)
3. มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกปาล์มน�้ามัน การสกัดน�้ามัน การผลิตน�้ามันพืชบริโภค
การผลิตไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การน�าเข้า การส่งออกและ R&D เพื่อลดต้นทุนและสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ประเทศสูงสุด
4.3.3 ก๊าซชีวภาพอัด (Compressed Biogas - CBG)
ด�ำเนินโครงกำร Compressed Biogas (CBG) เพื่อใช้เป็นส่วนเสริมและสนับสนุนกำรส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติใน
ภำคขนส่ง (NGV) โดยมีเป้ำหมำย 1,200 ตัน/วัน
4.3.4 เชื้อเพลิงใหม่ทดแทนดีเซลในอนาคต : เป้าหมาย 2564 3.0 ล้านลิตร/วัน
1. ด้วยทีป่ จั จุบนั กำรวำงแผนกำรใช้เอทำนอล เพือ่ ทดแทนกำรใช้นำ�้ มันเบนซินในประเทศสำมำรถท�ำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ แต่ในทำงกลับกันกำรวำงแผนที่จะน�ำไบโอดีเซลมำทดแทนกำรใช้น�้ำมันดีเซล ยังมีข้อจ�ำกัด
อยูม่ ำก โดยเฉพำะกำรทีป่ ระเทศไทยมีวตั ถุดบิ ทีส่ ำมำรถน�ำมำผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ไม่เพียงพอ ดังนัน้ ในกำร
วิจยั และพัฒนำ “เชือ้ เพลิงใหม่ทดแทนดีเซลในอนำคต” จึงมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิง่ โดยในปัจจุบนั สำมำรถ
บ่งชีแ้ นวทำงกำรพัฒนำเชือ้ เพลิงใหม่ทงั้ สิน้ 7 แนวทำง ซึง่ ประกอบด้วยกำรพัฒนำพืชพลังงำนใหม่ 2 แนวทำง
(สบู่ด�ำและสำหร่ำย) กำรน�ำเอทำนอลมำผสมใช้แทนน�้ำมันดีเซล 3 แนวทำง (FAEE, ED95 และดีโซฮอล์)
และกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรแปรสภำพน�้ำมัน 2 แนวทำง (BHD และ BTL) โดยได้มีกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติ
กำร (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อส่งเสริมงำนวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิงใหม่ทดแทนดีเซลอนำคตเรียบร้อยแล้ว โดย
เป็นกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำง กระทรวงพลังงำน (พน.) และ กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) โดยพอสรุปสังเขป ดังนี้
- สบู่ด�ำ พัฒนำพันธุ์และเพำะปลูกที่ให้ผลผลิตสูง พัฒนำเครื่องจักรในวัฏจักรสบู่ด�ำ และทดสอบกำรใช้งำน
ระยะยำวในเครื่องยนต์
- สำหร่ำยน�้ำจืด-น�้ำเค็ม ปรับปรุงพันธุ์และพัฒนำกำรผลิตเชิงพำณิชย์
- FAEE ทดสอบกำรใช้งำนกับรถยนต์ และหำมำตรฐำนทดสอบคุณภำพ
- ED95 พัฒนำสำรเติมแต่งและเทคโนโลยีกำรดัดแปลงเครื่องยนต์เก่ำ
- ดีโซฮอล์ ทดสอบสัดส่วนเอทำนอลทีเ่ หมำะสมจะผสมในน�ำ้ มันดีเซลทีม่ ไี บโอดีเซลผสมอยูแ่ ล้ว 3-5% ทดสอบ
กำรใช้งำนในเครื่องยนต์
- BHD ทดสอบกำรใช้งำนในเครื่องยนต์ มำตรฐำนทดสอบคุณภำพ และเตรียมส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุน
- BTL ผลิตระดับ pilot scale ทดสอบกำรใช้งำน
2. ส�ำหรับกำรขยำยผลเพือ่ กำรผลิตในเชิงพำณิชย์ (ระยะยำว พ.ศ. 2560-2564) จะเตรียมกำรในล�ำดับของกำร
จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรต่อไปเมื่อผลงำนวิจัยได้รับกำรยอมรับ โดยคำดว่ำจะขยำยผลสู่โรงกลั่นในเชิงพำนิชย์
ต่อไป
4.4 พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตความร้อน (Renewable Heat)
มีแนวคิดที่จะจัดให้มีกำรพัฒนำมำตรกำร “RHI” (Renewable Heat Incentive) ส�ำหรับส่งเสริมกำรน�ำพลังงำนทดแทน
เช่น ชีวมวล ขยะ ก๊ำซชีวภำพ และแสงอำทิตย์ มำเป็นควำมร้อนในภำคอุตสำหกรรมทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น
ก๊ำซหุงต้ม LPG น�้ำมันเตำและถ่ำนหิน ได้แก่
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4.4.1 พลังงานแสงอาทิตย์ เป้าหมายในปี 2564 คือ 100 ktoe ปัจจุบันปริมาณการใช้รวม 4.27 ktoe
- ส่งเสริมการติดตั้งระบบน�้าร้อน/น�้าเย็นแสงอาทิตย์ (Solar Heating/Cooling) โดยอาจจัดให้มีการน�าร่องใน
อาคารภาครัฐก่อนได้
- พัฒนาระบบน�้าร้อนแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือนที่มีต้นทุนต�่า
- พัฒนากลไกภาคบังคับ เช่น Building Energy Code ให้บังคับอาคารขนาดใหญ่ติดตั้งระบบน�้าร้อน/น�้าเย็น
แสงอาทิตย์
- ส่งเสริมระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP)
4.4.2 ก๊าซชีวภาพ เป้าหมายในปี 2564 คือ 1,000 ktoe ปัจจุบันปริมาณการใช้รวม 468.15 ktoe
4.4.3 ชีวมวล เป้าหมายในปี 2564 คือ 8,500 ktoe ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตรวม 4,775.85 ktoe
- ส่งเสริมระบบการผลิต Biomass Pallets
- ส่งเสริมระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วม (ไฟฟ้า+ความร้อน) หรือระบบ Biomass Co-Generation ให้มี
การใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน�้าตาล และน�้ามันปาล์ม
4.4.4 พลังงานขยะ เป้าหมายในปี 2564 คือ 200 ktoe ปัจจุบันมีปริมาณการใช้รวม 78.18 ktoe
- ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางจัดการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชนที่มีศักยภาพผลิตพลังงานจากขยะ
ตารางที่ 1 ตารางค่าเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้าตามแผน AEDP 25% ใน 10 ปี

ประเภทไฟฟ้า

เป้าหมาย (MW)

Energy (ล้านหน่วย)

เดิม*

ใหม่**

เดิม*

ใหม่**

เดิม*

ใหม่**

1. พลังงานลม

1,200.00

1,800.00

1,576.80

2,365.20

134.36

201.54

2. พลังงานแสงอาทิตย์

2,000.00

3,000.00

2,628.00

3,942.00

223.93

335.90

3. พลังงานน�้า (ขนาดเล็ก)

324.00

324.00

993.38

993.38

84.65

84.65

พลังงานน�้าแบบสูบกลับ

1,284.00

-

7,873.49

-

670.90

-

3,630.00

4,800.00

22,259.16

29,433.60

1,896.70

2,508.04

600.00

600.00

3,153.60

3,153.60

268.72

268.72

หญ้าเนเปียร์

-

3,000.00

-

21,024.00

-

1,791.46

6. พลังงานจากขยะ

160.00

400.00

840.96

2,102.40

71.66

179.15

3.00

3.00

10.51

10.51

0.90

0.90

9,201.00

13,927.00

39,335.90

63,024.70

3,351.81

5,370.33

4. พลังงานชีวมวล
5. ก๊าซชีวภาพ

7. พลังงานรูปแบบใหม่
รวม

* มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
** มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
336

Ktoe

Alternative Energy Encyclopedia

5. ค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี
สัดส่วนพลังงานทดแทนต่อการใช้

ตารางที่ 2 ตารางเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อนตามแผน AEDP 25% ใน 10 ปี

เป้าหมาย (Ktoe)

ประเภทความร้อน

เดิม*

ใหม่**

100

100

2. พลังงานชีวมวล

8,200

8,500

3. ก๊าซชีวภาพ

1,000

1,000

35

200

9,335

9,800

1. พลังงานแสงอาทิตย์

4. ขยะ
รวม

* มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
** มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตารางที่ 3 ตารางค่าเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในภาคขนส่งตามแผน AEDP 25% ใน 10 ปี
เป้าหมาย (ล้านลิตร)
Ktoe
เชื้อเพลิงชีวภาพ
เดิม*
เดิม*
ใหม่**
ใหม่**

เอทานอล

9.00

9.00

2,447.33

2,447.33

ไบโอดีเซล (B10)

5.97

7.20

1,878.34

2,265.34

เชื้อเพลิงใหม่ (BHD)

25.00

3.00

7,865.75

943.89

-

3,807.09

12,191.42

9,463.64

ก๊าซชีวภาพอัด (CBG), ตัน/วัน

-

1,200.00

รวม
* มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
** มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตารางที่ 4 สรุปผลรวมเป้าหมายตามแผน AEDP 25% ใน 10 ปี

เป้าหมาย (ktoe)

ประเภท

เดิม*

ใหม่**

1. ทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้า

3,351.81

5,370.33

2. ทดแทนเพื่อผลิตความร้อน

9,335.00

9,800.00

3. ทดแทนในภาคขนส่ง

12,191.42

9,463.64

24,878.23

24,633.97

รวม

* มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
** มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
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Index
α-cellulose
β-cellulose
γ-cellulose
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2 cycle diesel engine
4 cycle diesel engine

84
84
84
186
186

A
acid value
acid-forming bacteria
acidity
adiabatic flame temperature
aerobic digestion
afforestation
agricultural residue
agricultural wastes
air mass ratio (AM)
air separator unit (ASU)
air turbine
air-blown gasification
airfoil
alcoholysis
algae
alkaline catalyst
alkaline fuel cell (AFC)
allothermal gasification
alternative energy
alternative jet fuel
amylopectin
amylose
anaerobic covered lagoon
anaerobic digestion
anemometer
anhydrous ethanol
animal manure
annual energy production (AEP)
aquaculture
aqueous-phase reforming (APR)
aquifer
aromatics content
ash
attenuator
Auger drilling system
autohydrolysis
automotive diesel oil
autothermal gasification
azeotropic distillation

186
84
186
84
85
85
86
86
14
86
270
86
270
87
87
88
46
88
89
186
89
89
90
90
282
202
91
283
224
91
224
187
92
270
225
132
209
92
188

B
B100
B5
bagasse
bark

188
188
92
93
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barrage
benzene content
Betz’ law
binary cycle system
binary generation system
biobutanol
bio-char
biodiesel
bioenergy
biofuel
biogas
biogas engine
biogas post treatment
biogas upgrading
biohydrogen production
bio-hydrogenated diesel (BHD)
biological fuel cell
biomass
biomass to liquid (BTL)
biorefinery
black liquor
boiler
Boudouard reaction
Boyle’s law
brown salwood
butanol
Butler-Volmer equation
buttress dam

270
188
283
225
225
193
188
189
93
189
190
191
191
191
47
192
48
95
97
97
98
98
99
99
138
193
48
250

C
calm wind
calorific value
canal
capacity factor (CF)
carbohydrate
carbon credit
carbon cycle
carbon dioxide
carbon footprint
carbon residue
carbonization
cassava
catalytic decomposition
catalytic deoxygenation
cellulase
cellulose
cellulosic ethanol
central receiver system
cetane number
channel digester
Charles F. Brush
chemical hydrogen storage

283
208
250
283
99
99
100
101
102
193
102
105
49
194
103
103
194
15
195
155
283
50

chemical-looping combustion
chipping
cloud point
coalification
co-combustion
coconut
co-firing
cogeneration
cold gas efficiency (CGE)
combined cycle
combined heat and power (CHP)
combustion
combustion chamber
compressed biogas
compressed biomethane gas (CBG)
compressed hydrogen
compressive ignition
concrete dam
condenser
control switchboard
copper strip corrosion
corn
cotton
cracking
critical point
critical pressure
critical temperature
cross flow filtration
cut-in wind speed
cut-out wind speed
cyclone

104
104
195
105
105
106
105
107
107
108
107
108
195
196
196
51
196
250
270
251
197
110
111
111
112
112
112
270
284
284
112

D
dam
deforestation
dehydrated ethanol
denatured ethanol
dew point
dew point temperature
diacylglycerols
diesel fuel
diesohol
diffuse radiation
diffusion
diglycerides
dimethyl ether (DME)
dimethyl ether synthesis
dioxin
direct combustion
direct geothermal power
direct radiation
disaccharide

251
112
202
197
197
197
199
198
199
16
270
199
200
113
114
52
226
16
114

dish / Stirling engine system
distillation profile
district heating
double flash system
downwind turbine
drag force
drilling fluids
drilling mud
drilling rig
dry rock
dry steam system
durability of fuel cell

17
201
226
227
284
284
228
228
229
230
230
53

E
E10
E100
E20
E85
earthdam
earth-fill dam
ED95
electrocatalyst
electrode
electrodialysis
electrolysis
electrolyte
electron-hole pair
electrostatic precipitator (ESP)
energy band model
energy crop
enhanced geothermal system
enzyme catalyst
equivalent ratio
esterification
ethanol
ethanol 95.6%
ethanol 99.5%
ethanol dehydration
ethanol fermentation
ethyl alcohol
ethyl tertiary butyl ether (ETBE)
eucalyptus timber
evaporator
external combustion engine
extraction
extractive distillation
extrinsic conductivity
extruded log

201
201
201
201
251
251
202
53
54
54
55
55
18
115
18
115
231
115
116
116
203
202
202
202
117
203
203
117
270
203
117
188
19
118

F
Faraday’s law of electrolysis
fast growing tree

56
118
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fast pyrolysis
fatty acid ethyl ester (FAEE)
fatty acid methyl ester (FAME)
fermentation
fermentative hydrogen production
Fermi level
Fischer-Tropsch synthesis
flash point
flash pyrolysis
flat plate collector
flex-fuel vehicle (FFV)
flexible-fuel vehicle
flow field plate
flue gas desulfurization (FGD)
forebay
forest biomass
forest residue
fossil fuel
free fatty acid
fuel cell
fuel cell application
fuel cell efficiency
fuel equivalent power
fuel ethanol
furan
furfural

119
203
204
119
56
19
120
204
121
20
204
204
57
121
252
122
122
58
205
58
59
59
122
202
205
206

G
gas diffusion layer
gas to liquid (GTL)
gas turbine
gasification
gasifier
gasohol
gasoline engine
generator
geological exploration
geology
geophysical exploration
geothermal bathing
geothermal electricity in Thailand
geothermal exploring and drilling
geothermal gradient and heat flow
geothermal heat pump
geothermal power plant
geothermal reservoirs
geothermal resources in Thailand
glycans
glycerol
governor
greenhouse effect
greenhouse gases (GHG)
ground loop

60
122
123
124
126
206
207
252
231
232
232
233
233
234
235
236
237
237
238
155
208
253
128
128
239

H
headrace
heat recovery steam generator (HRSG)

253
129
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heating value
hemicellulose
heterogeneous catalyst
heteroglycans
heteropolysaccharide
high-speed diesel oil
hill effect
holocellulose
homogeneous catalyst
homoglycans
homopolysaccharide
horizontal axis wind turbine (HAWT)
horizontal ground loop
horizontal turbine
hot dry rock
hot spring
hot-compressed water
hub height
hydrated ethanol
hydraulic residence time (HRT)
hydrodeoxygenation (HDO)
hydroelectricity
hydrogasification
hydrogen donor
hydrogen economy
hydrogen fuel processor
hydrogen production
hydrogen properties
hydrogen refueling station
hydrogen safety
hydrogen source
hydrogen storage
hydrogen sulfide
hydrogenase
hydrogenation
hydropower
hydroprocessed renewable jetfuel (HRJ)
hydropyrolysis
hydrothermal process
hydrothermal system
hydrous ethanol
hydrous pyrolysis
hydroxymethylfurfural (HMF)

208
129
130
130
130
209
286
131
131
132
132
286
239
270
230
245
132
287
202
136
209
253
133
133
60
61
61
62
63
63
63
64
134
134
134
253
210
135
136
240
202
136
210

I
IC engine
impulse turbine
incineration
industrial diesel oil
intake
integrated gasification combined cycle (IGCC)
internal combustion engine
intrinsic conductivitiy

211
254
137
212
255
137
211
21

J
jatropha
Johannes Juul

138
288

K
kinematic viscosity
Krathin Tepa

212
138

L
land breeze
large hydroelectric power plant
lead content
leucaena
life cycle assessment (LCA)
lift force
lignin
lignocellulosic biomass
lipase
liquid hydrogen
liquid-hot water
livestock unit (LU)
long wave radiation
low-speed diesel oil

288
255
212
139
64
289
139
140
140
65
132
140
21
212

M
maize
manure biogas
membrane electrode assembly
membrane filtration
membrane separation
mesophilic digestion
methanation
methane
methane content
methane reforming
methane-forming bacteria
methanogenic bacteria
methanol
methanol synthesis
methyl alcohol
micro hydroelectric power plant
microalgae
microbial fuel cell
micro-emulsion
micro-siting of wind resource
mini hydroelectric power plant
molasses
molten carbonate fuel cell (MCFC)
monoacylglycerols
monoglycerides
monosaccharide
monsoon
mountain breeze
municipal solid waste (MSW)

110
212
66
270
66
140
141
213
213
66
141
141
214
141
214
255
142
48
142
289
261
142
67
214
214
143
290
291
144

N
nacelle
nanocrystalline solar cell
napier grass
natural rubber (NR)

291
22
147
147

Nernst equation
nitrogen oxides
northeast local wind
NOx reduction

67
148
292
148

O
ocean energy
ocean energy technology
ocean thermal energy conversion (OTEC)
octane number
oil palm
oligosaccharide
onshore breeze
open sea
open terrain
open-loop geothermal heat pump system
optical windows
organic matter
oscillating hydrofoil
oscillating water column (OWC)
osmosis
osmotic pressure
overpotential
overtopping terminator
oxygen-blown gasification

271
271
271
214
149
149
296
292
292
241
23
150
271
271
271
271
68
272
150

P
paddy husk
para rubber
para timber
parabolic trough collector
parabolic trough system
park effect
partial oxidation
particulate matter
passive solar design
pelletization
penstock
percussion drilling system
petroleum diesel
phenolic compounds
phosphoric acid fuel cell (PAFC)
phosphorus content
photocatalytic process
photosphere
photosynthesis
photovoltaic (PV) cell
photovoltaic characterization
photovoltaic effect
photovoltaics (PV)
physic nut
physical hydrogen storage
plasma gasification
plasma reforming
plates tectonic
plug flow anaerobic digester

161
151
151
23
24
292
152
152
25
153
256
241
198
153
68
215
68
25
69, 154
29
26
27
26
138
69
154
69
242
155
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P-N junction
point absorber
polarization
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)
polysaccharide
potential of ocean energy
Poul la Cour
pour point
power curve
power density
power coefficient (CP)
powerhouse
pressure-retarded reverse osmosis
producer gas
proton exchange membrane fuel cell (PEMFC)
proximate analysis
psychrophilic digestion
pumped storage hydro plant
pyrolysis
pyrolysis oil
R
ram pump
Rankine cycle
rapeseed
rated power output
rated rotor speed
reaction turbine
refined bleached deodorized palm oil
refined vegetable oil
reforestation
refused derived fuel (RDF)
regenerative cycle
regenerative fuel cell
regulating pond hydro plant
renewable energy
reservoir hydro plant
reversible fuel cell
rice
rice husk
rice straw
rock fill dam
rotary drilling system
rotor
rotor blade
roughness
rubber weir
run-of-river hydro plant
S
saccharification
salinity gradient energy
sand sluice
saponification
saturated fatty acid
342
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27
272
70
155
155
272
292
215
293
70
294
256
273
215
70
155
156
256
156
192

274
157, 274
157
294
295
257
158
158
158
159
160
72
258
160
258
72
161
161
162
259
243
274
295
296
259
260
162
274
260
162
163

sawdust
scrubber
sea breeze
semi permeable membrane
semiconductor
sewage sludge
sheltered terrain
short wave radiation
silicon-based solar cell
slagging
slinky ground loop
slow pyrolysis
slush hydrogen
small hydroelectric power plant
small hydroelectric power plant map in Thailand
sodium hydroxide
solar cell
solar chimney
solar collector
solar constant
solar drying
solar electricity in Thailand
solar pond system
solar radiation
solar resource map of Thailand
solar spectrum
solar system
solar thermal heat system
solar thermal heat system in Thailand
solar thermal power plant
solid oxide fuel cell (SOFC)
solvent washed gum
solvolysis reaction
sorting
southwest local wind
soybean
spark-ignition engine
specific gravity
spillway
spreading center
spring
stall
starch
stator
steady-state characteristics
steam explosion
steam gasification
steam reforming
steam turbine
steam-iron process
step-up substation
Stirling engine system
stream tube
streamlines
subduction zone

163
163
296
275
28
164
297
28
28
164
244
165
73
261
261
88
29
29
30
30
31
32
34
34
35
36
37
38
38
39
73
215
165
165
297
166
207
216
263
244
245
297
166
275
39
167
167
168
168
74
263
17
298
299
246

sugarcane
sulfated ash
sulfate-reducing bacteria
sulfur oxides
sulphur content
sun
sunflower
supercritical fluid
supercritical water gasification (SCWG)
surge tank
survival wind speed
switch yard
switchgrass
syngas
syngas engine
synthesis gas
synthetic fuels

169
216
170
170
216
40
170
171
172
252
299
263
172
218
217
218
218

T
Tafel equation
tailrace
tapioca
tar
temperature gradient energy
theoretical flame temperature
thermal decomposition
thermochemical conversion
thermolysis
thermophilic digestion
thin-film solar cell
tidal current energy
tidal energy
tidal head energy
torrefaction
total contaminant
total glycerine
town gas
transesterification
transient characteristics
transmission line
trash rack
triacylglycerol
triglyceride
tubular collector
tunnel effect
turbulence

75
264
105
173
275
84
75
173
75
174
40
276
276
276
175
219
219
219
175
41
264
265
176
176
42
299
300

U
ultimate analysis
ultra-rapid pyrolysis
unsaturated fatty acid
up-flow anaerobic sludge blanket (UASB)
upwind turbine
used cooking oil

176
176
177
177
300
178

V
valley breeze
vapor pressure at 37.8 oC
venturi
vertical axis wind turbine
vertical ground loop
vertical turbine
volatile matter
volatility

301
219
277
301
246
277
178
220

W
wake effect
waste tire
wastewater from agro-industries
water
water content
water haul windmill
water hyacinth
water turbine
water-gas reaction
water-gas shift reaction
wattle
wave energy
wave energy conversion technology
Weibull distribution
weir
Wells turbine
wheat
willow
wind direction
wind energy
wind farm
wind gust
wind map
wind power class
wind power density
wind rose
wind shade
wind shear
wind speed
wind speed frequency distribution
wind turbine
wind turbine break
wind turbine controller
wind turbine generator
wind turbine map in Thailand
wind turbine tower
wind vane
wind-energy potential
windmill
Wobbe index
wood charcoal

302
179
180
76
220
302
181
265
180
180
181
277
278
303
266
278
182
182
304
304
306
307
307
308
309
309
310
310
311
311
311
312
312
313
314
316
316
305
317
220
188

Y
yaw mechanism
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ดัชนี

ก
กฎของฟาราเดยของการแยกสลายดวยไฟฟา
กฏของบอยล
กฏของเบ็ตซ
กรดไขมันไมอิ่มตัว
กรดไขมันอิ่มตัว
กรดไขมันอิสระ
กระถินณรงค
กระถินเทพา
กระถินยักษ
กระบวนการความรอนรวมการแกซิฟาย
กระบวนการเรงปฏิกิริยาเชิงแสง
กระบวนการออสโมซิสผันกลับ
กระบวนการไอนํ้า-เหล็ก
กระบวนการไฮโดรเทอรมอล
กราฟการผลิตกําลังไฟฟาของกังหันลม
กลไกลหมุนหาลม
กลีเซอรอล
กลีเซอรีนทั้งหมด
กังหันแกนหมุนขนานกับพื้นราบ
กังหันแกนหมุนตั้งฉากกับพื้นราบ
กังหันแกส
กังหันแบบแรงกระแทก
กังหันแบบแรงโต
กังหันลม
กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวตั้ง
กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวนอน
กังหันลมชนิดหันหนาเขาสูลม
กังหันลมชนิดหันหลังใหลม
กังหันลมแบบระหัดฉุดนํ้า
กังหันลมสูบนํ้าแบบสูบชัก
กังหันเวลส
กังหันอากาศ
กังหันไอนํ้า
กากคารบอน
กากตะกอนจุลินทรีย
กากตะกอนนํ้าเสีย
กากถาน
กากนํ้าตาล
กาซชีวภาพ
การกรองดวยเยื่อ
การกรองแบบไหลขวาง
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56
99
283
177
163
205
181
138
139
137
68
273
74
136
293
318
208
219
270
277
123
254
257
311
301
286
300
284
302
317
278
270
168
193
164
164
193
142
190
270
270

การกลั่นแบบคงจุดเดือด
188
การกัดกรอนแผนทองแดง
197
การเก็บไฮโดรเจน
64
การเก็บไฮโดรเจนทางกายภาพ
69
การเก็บไฮโดรเจนทางเคมี
50
การเกิดกากถลุง
164
การเกิดสแลก
164
การแกซิฟาย
124
การแกซิฟายดวยนํ้าภาวะเหนือวิกฤต
172
การแกซิฟายดวยพลาสมา
154
การแกซิฟายดวยแหลงความรอนภายนอก
88
การแกซิฟายดวยแหลงความรอนภายใน
92
การแกซิฟายดวยไอนํ้า
167
การแกซิฟายดวยไฮโดรเจน
133
การแกซิฟายแบบเปาออกซิเจน
150
การแกซิฟายแบบเปาอากาศ
86
การขจัดออกซิเจนดวยตัวเรงปฏิกิริยา
194
การขจัดออกซิเจนโดยใชไฮโดรเจน
209
การคารบอไนซ
102
การจุดระเบิดดวยการอัด
196
การแจกแจงความถี่ความเร็วลม
311
การแจกแจงแบบไวบูลล
303
การใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยในประเทศไทย 38
การเติมไฮโดรเจน
134
การแตกตัว
111
การทดสอบลักษณะเฉพาะทางไฟฟา
26
การทอรริฟาย
175
การทําลายปา
112
การบําบัดแกสชีวภาพ
191
การประเมินตลอดวงจรชีวิต
64
การประยุกตเซลลเชื้อเพลิง
59
การปลูกปา
85
การเปลี่ยนทางอุณหเคมี
173
การเปลี่ยนเปนนํ้าตาล
162
การเปลี่ยนเปนมีเทน
141
การแปรสภาพเปนแกส
124
การแปรสภาพเปนถานหิน
105
การผลิตกระแสไฟฟาจากแสงอาทิตยในประเทศไทย 32
การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
233
ความรอนใตพิภพในประเทศไทย
การผลิตไฟฟาและความรอนรวม
107

การผลิตไฮโดรเจน
การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ
การผลิตไฮโดรเจนดวยการหมัก
การเผาเปนเถา
การเผาไหม
การเผาไหมโดยตรง
การเผาไหมแบบเคมิคอลลูปปง
การเผาไหมรวม
การเพาะเลี้ยงในนํ้า
การเพิ่มคุณภาพแกสชีวภาพ
การแพร
การไพโรไลส
การไพโรไลสดวยนํ้า
การไพโรไลสดวยไฮโดรเจน
การไพโรไลสแบบชา
การไพโรไลสแบบเร็ว
การไพโรไลสแบบเร็วยิ่งยวด
การไพโรไลสแบบสั้นมาก
การฟนฟูปา
การยอยที่อุณหภูมิตํ่า
การยอยที่อุณหภูมิปานกลาง
การยอยที่อุณหภูมิสูง
การยอยสลายแบบใชอากาศ
การยอยสลายแบบไมใชอากาศ
การแยกกรองดวยไฟฟา
การแยกจําพวก
การแยกดวยเมมเบรน
การแยกนํ้าออกจากเอทานอล
การแยกสลายดวยไฟฟา
การระเบิดดวยไอนํ้า
การรีฟอรมของสารที่ละลายในวัฏภาคนํ้า
การรีฟอรมดวยพลาสมา
การรีฟอรมดวยไอนํ้า
การรีฟอรมมีเทน
การลดแกสกลุมไนโตรเจนออกไซด
การวิเคราะหแบบประมาณ
การวิเคราะหแบบแยกธาตุ
การสกัด
การสลายตัวดวยความรอน
การสลายตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยา
การสังเคราะหดวยแสง

61
47
56
137
108
52
104
105
224
191
270
156
136
135
165
119
176
121
158
156
140
174
85
90
54
165
66
202
55
167
91
69
168
66
148
155
176
117
75
49
69, 154

การสังเคราะหไดเมทิลอีเทอร
การสังเคราะหฟสเชอร-ทรอปซ
การสังเคราะหเมทานอล
การสับหรือตัด
การสํารวจและการเจาะพลังงานความรอนใตพิภพ
การสํารวจธรณีฟสิกส
การสํารวจธรณีวิทยา
การสูญเสียแรงยก
การหมัก
การหมักเอทานอล
การใหความรอนแกชุมชน
การอบแหงดวยพลังแสงอาทิตย
การออกแบบอาคารพลังแสงอาทิตยเชิงรับ
การอัดแทง
การอาบนํ้าแร
กําลังเทียบเทาของเชื้อเพลิง
แกซิฟเคชัน
แกโซฮอล
แกมมาเซลลูโลส
แกลบ
แกสกลุมซัลเฟอรออกไซด
แกสกลุมไนโตรเจนออกไซด
แกสไขเนา
แกสชีวภาพ
แกสชีวภาพจากมูลสัตว
แกสชีวภาพอัด (ซีบีจี)
แกสซิฟายเออร
แกสซิฟเคชัน
แกสโซฮอล
แกสเรือนกระจก
แกสสังเคราะห
ไกลแคน

113
120
141
104
234
232
231
297
119
117
226
31
25
153
233
122
124
206
84
161
170
148
134
190
212
196
126
124
206
128
218
155

ข
ขยะชุมชน
ขยะยาง
ของเหลือทิ้งจากปา
ของไหลภาวะเหนือวิกฤต
ของไหลสําหรับการเจาะ
ขั้วไฟฟา
ขาว

144
179
122
171
228
54
161
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ขาวโพด
ขาวสาลี
ขี้เลื่อย
เขตมุดตัว
เขื่อน
เขื่อนกลวง
เขื่อนครีบ
เขื่อนคอนกรีต
เขื่อนดิน
เขื่อนหินทิ้ง

110
182
163
246
251
250
250
250
251
259

ค
คลองสงนํ้า
ความขรุขระ
ความดันวิกฤต
ความดันออสโมติก
ความดันไอที่ 37.8 องศาเซลเซียส
ความถวงจําเพาะ
ความทนทานของเซลลเชื้อเพลิง
ความปลอดภัยของไฮโดรเจน
ความปนปวน
ความเปนกรด
ความเร็วลม
ความเร็วลมเริ่มทํางาน
ความเร็วลมหยุดทํางาน
ความเร็วลมอยูรอด
ความหนาแนนกําลังไฟฟา
ความหนาแนนกําลังลม
ความหนืดคิเนแมติก
ความหนืดเชิงจลศาสตร
คอนเดนเซอร
คอยลเย็น
คอยลรอน
คอลัมนนํ้าสั่น
คากรด
คาคงที่รังสีดวงอาทิตย
คาความรอน
คาซีเทน
คารบอนเครดิต
คารบอนไดออกไซด
คารบอนฟุตพริ้นท
คารโบไฮเดรต
คาออกเทน
คูอิเล็กตรอน-หลุม

250
296
112
271
219
216
53
63
300
186
311
284
284
299
70
309
212
212
270
270
270
271
186
30
208
195
99
101
102
99
214
18
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เครื่องกังหันนํ้า
เครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟาจากกังหันลม
เครื่องควบคุมความเร็วรอบ
เครื่องควบแนน
เครื่องจักรกลสเตอรลิง
เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิต (อีเอสพี)
เครื่องฟอกแกส
เครื่องมือวัดอัตราการไหล
เครื่องยนตแกโซลีน
เครื่องยนตแกสชีวภาพ
เครื่องยนตแกสสังเคราะห
เครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียน
เครื่องยนตดีเซล 2 จังหวะ
เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ
เครื่องยนตเผาไหมภายนอก
เครื่องยนตเผาไหมภายใน
เครื่องยนตไอซี
เครื่องแยกแรงเหวี่ยง
เครื่องระเหย
เครื่องวัดความเร็วลม
เครื่องวัดทิศทางลม
โคลนเจาะ

265
252
313
253
270
17
115
163
277
207
191
217
207
186
186
203
211
211
112
270
282
316
228

ง
เงาลม

310

จ
จุดขุน
จุดนํ้าคาง
จุดวาบไฟ
จุดวิกฤต
จุดไหลเท
จุลสาหราย

195
197
204
112
215
142

ช
ชั้นกําลังลม
ชั้นแพรแกส
ชั้นหินแหง 230
ชั้นหินแหงรอน
ชั้นหินอุมนํ้า
ชานออย
ชารลส เอฟ บรัช
ชีวมวล

308
60
230
224
92
283
95

ชีวมวลจากปา
ชีวมวลลิกโนเซลลูโลส
ชุดแกนหมุนใบพัด
เชื้อเพลิงขยะ
เชื้อเพลิงชีวภาพ
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ
เชื้อเพลิงฟอสซิล
เชื้อเพลิงสังเคราะห

122
140
295
159
189
58
58
218

ซ
ซีเทน
เซลลเชื้อเพลิง
เซลลเชื้อเพลิงจุลชีพ
เซลลเชื้อเพลิงชีวภาพ
เซลลเชื้อเพลิงแบบกรดฟอสฟอริก
เซลลเชื้อเพลิงแบบคารบอเนตหลอม
เซลลเชื้อเพลิงแบบผันกลับ
เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
เซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง
เซลลเชื้อเพลิงแบบแอลคาไลน
เซลลเชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
เซลลเชื้อเพลิงรีเจนเนอเรทีฟ
เซลลโฟโตวอลเทอิก
เซลลแสงอาทิตย
เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกนาโน
เซลลแสงอาทิตยซิลิคอน
เซลลแสงอาทิตยฟลมบาง
เซลลูเลส
เซลลูโลส
แซพอนิฟเคชัน
โซเดียมไฮดรอกไซด
ไซโคลน

195
58
48
48
68
67
72
70
73
46
70
72
29
29
22
28
40
103
103
162
88
112

ด
ดวงอาทิตย
ดัชนีวอบเบ
ดีซัลฟวไรเซชันของแกสทิ้ง
ดีเซลชีวภาพไฮโดรจิเนต (บีเอชดี)
ดีโซฮอล
ไดกลีเซอไรด
ไดเมทิลอีเทอร
ไดออกซิน
ไดเอซิลกลีเซอรอล

40
220
121
192
199
199
200
114
199

ต
ตะแกรงกันขยะ
ตะบันนํ้า
ตัวเก็บรังสีแบบทอ
ตัวเก็บรังสีแบบแผนเรียบ
ตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลิก
ตัวเก็บรังสีอาทิตย
ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดเบส
ตัวเรงปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟา
ตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ
ตัวเรงปฏิกิริยาเอกพันธุ
ตัวเรงปฏิกิริยาเอนไซม
ตัวหมุน
ตัวใหไฮโดรเจน
ตูแผงและอุปกรณควบคุม
เตาแกซิฟาย
ไตรกลีเซอไรด
ไตรเอซิลกลีเซอรอล

265
274
42
20
23
30
88
53
130
131
115
274
133
251
126
176
176

ถ
ถังลดแรงดัน
ถั่วเหลือง
ถานชีวภาพ
เถา
เถาซัลเฟต

252
166
188
92
216

ท
ทรานสเอสเทอริฟเคชัน
ทอสงนํ้า
ทางนํ้าทิ้ง
ทางนํ้าลน
ทานตะวัน
ทาร
ทาวนแกส
ทํานบ
ทิศทางลม
ทุงกังหันลม
ทุนลอย
ทุนลอยแบบดูดซับพลังงาน
เทคโนโลยีการแปลงพลังงานคลื่น
เทคโนโลยีแกสสูของเหลว (จีทีแอล)
เทคโนโลยีชีวมวลสูของเหลว (บีทีแอล)
เทคโนโลยีพลังงานจากมหาสมุทร
แทนเจาะ

175
256
264
263
170
173
219
251, 270
304
306
270
272
278
122
97
271
229
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ธ
ธรณีภาคแปรสัณฐาน
ธรณีวิทยา

242
232

น
นํ้า
นํ้าตาลโมเลกุลคู
นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว
นํ้าตาลโมเลกุลสั้น
นํ้าพุ
นํ้าพุรอน
นํ้ามันเครื่องบินทดแทนที่ผานกระบวนการไฮโดรทรีต
นํ้ามันเครื่องบินทางเลือก
นํ้ามันชีวภาพ
นํ้ามันดิน
นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันดีเซลหมุนชา
นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
นํ้ามันปรุงอาหารใชแลว
นํ้ามันปาลมบริสุทธิ์
นํ้ามันพืชผานกรรมวิธี
นํ้ามันอีดี95
นํ้าเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
แนวกําบังลม

76
114
143
149
245
245
210
186
192
173
198
212
209
178
158
158
202
180
297

บ
บอบําบัดแบบคัฟเวอรลากูน
บอบําบัดแบบคลุมบอ
บอหมักราง
บิวทานอล
บิวทานอลชีวภาพ
บี100
บี5
บีตาเซลลูโลส
เบรกของกังหันลม
แบคทีเรียชนิดรีดิวซซัลเฟต
แบคทีเรียชนิดสรางกรด
แบคทีเรียชนิดสรางมีเทน
แบบจําลองแถบพลังงาน
แบล็กลิกเคอร
ใบพัดรูปหนาตัดทรงแอโรฟอยล
ไบโอแกส
ไบโอชาร
ไบโอดีเซล

90
90
155
193
193
188
188
84
312
170
84
141
18
98
271
190
188
189
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ป
ปฏิกิริยาแกส-นํ้า
180
ปฏิกิริยาโซลโวไลซิส
165
ปฏิกิริยาบูดูดารด
99
ปฏิกิริยาวอเตอรแกสชิฟต
180
ปฏิกิริยาออกซิเดชันบางสวน
152
ประตูระบายทราย
260
ประสิทธิภาพเซลลเชื้อเพลิง
59
ประสิทธิภาพที่สภาวะมาตรฐาน
107
ปรากฏการณโฟโตวอลเทอิก
27
ปรากฏการณเรือนกระจก
128
ปริมาณกํามะถัน
216
ปริมาณตะกั่ว
212
ปริมาณนํ้า
220
ปริมาณเบนซีน
188
ปริมาณฟอสฟอรัส
215
ปริมาณมีเทน
213
ปริมาณสารแอโรแมติกส
187
ปลองลมพลังแสงอาทิตย
29
ปมความรอนพลังงานความรอนใตพิภพ
236
ปมความรอนพลังงานความรอนใตพิภพแบบวงจรเปด 241
ปาลมนํ้ามัน
149
เปลือกไม
93
แปง
166
โปรดิวเซอรแกส
215
ผ
ผลกระทบของการหมุนวนดานหลัง
ผลกระทบของชองลม
ผลกระทบของทุงกังหันลม
ผลกระทบของเนินเขา
ผักตบชวา
แผนชองทางการไหล
แผนที่กังหันลมในประเทศไทย
แผนที่ศักยภาพพลังงานลม
แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย
แผนทีแ่ สดงโครงการไฟฟาพลังนํา้ ขนาดเล็กในประเทศไทย
แผนภูมิทิศทางลม

302
299
292
286
181
57
314
307
35
261
309

ฝ
ฝาย
ฝาย
ฝายยาง
ฝุนละออง

266
111
259
152

พ
พลังความรอนใตพิภพโดยตรง
พลังความรอนรวม
พลังงานคลื่น
พลังงานจากกระแสนํ้าจากนํ้าขึ้น-นํ้าลงในมหาสมุทร
พลังงานจากความแตกตางของความเค็ม
พลังงานจากความแตกตางของอุณหภูมิ
พลังงานจากอุณหภูมิของนํ้าในมหาสมุทร
พลังงานชีวภาพ
พลังงานทดแทน
พลังงานทางเลือก
พลังงานที่ผลิตไดในหนึ่งป
พลังงานนํ้าขึ้น-นํ้าลง
พลังงานนํ้าขึ้น-นํ้าลงจากพลังงานศักย
พลังงานมหาสมุทร
พลังงานลม
พลังงานหมุนเวียน
พลังนํ้า
พอล ลา คัวร
พอลิแซ็กคาไรด
พาหนะที่ใชเชื้อเพลิงหลากชนิด
พิกัดกําลังผลิต
พิกัดความเร็วรอบชุดแกนหมุนใบพัด
พืชพลังงาน
แพนอากาศ
โพรไฟลการกลั่น
โพลาไรเซชัน
ไพโรลิซิส
ไพโรไลซิสออยล

226
108
277
276
274
275
271
93
89
89
283
276
276
271
304
160
253
292
155
204
294
295
115
270
201
70
156
192

ฟ
ฟางขาว
ฟวแรน
ฟนเทียม
เฟอรฟวรัล
โฟโตวอลเทอิกส
โฟโตสเฟยร
ไฟฟาพลังนํ้า

162
205
118
206
26
25
253

ม
มอนอกลีเซอไรด
มอนอเอซิลกลีเซอรอล
มะพราว

214
214
106

มันสําปะหลัง
มีเทน
มูลสัตว
เมทานอล
เมทิลเอสเทอรของกรดไขมัน
เมทิลแอลกอฮอล
เมเทเนชัน
เมล็ดเรพ
ไมโครอิมัลชัน
ไมโตเร็ว
ไมยางพารา
ไมยูคาลิปตัส

105
213
91
214
204
214
141
157
142
118
151
117

ย
ยางธรรมชาติ
ยางพารา
ยางรถยนตใชแลว
ยางเหนียว
เยื่อกึ่งซึมผาน
โยฮัน จูล

147
151
179
215
275
288

ร
รอยตอพี-เอ็น
รอยเทาคารบอน
ระดับเฟอรมิ
ระบบการเจาะแบบกระแทก
ระบบการเจาะแบบเกลียว
ระบบการเจาะแบบหมุน
ระบบควบคุมกังหันลม
ระบบจานรับแสง
ระบบทอวน
ระบบทอวนแนวดิ่ง
ระบบทอวนแนวราบ
ระบบทอวนแบบขดเปนวง
ระบบบอรับแสง
ระบบบําบัดแบบยูเอเอสบี
ระบบผันนํ้า
ระบบแฟลชคู
ระบบรางพาราโบลิก
ระบบสองวงจร
ระบบสุริยะ
ระบบเสริมพลังงานความรอนใตพิภพ

27
102
19
241
225
243
312
17
239
246
239
244
34
177
253
227
24
225
37
231
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ระบบหอคอยรวมแสง
ระบบไอนํ้าเปยก ระบบนํ้ารอนใตพิภพ
ระบบไอนํ้าแหง
ระยะความสูงดุมยึดใบพัด
รังสีกระจาย
รังสีคลื่นยาว
รังสีคลื่นสั้น
รังสีดวงอาทิตย
รังสีตรง
แรงตานอากาศ
แรงยก
โรงกลั่นนํ้ามันชีวภาพ
โรงไฟฟาแบบมีนํ้าไหลผานตลอดป
โรงไฟฟาแบบมีอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก
โรงไฟฟาแบบมีอางเก็บนํ้าขนาดใหญ
โรงไฟฟาแบบสูบนํ้ากลับ
โรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตย
โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ
โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดจิ๋ว
โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก
โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ
โรเตอร

15
240
230
287
16
21
28
34
16
284
289
97
260
258
258
256
39
237
255
261
255
274

ล
ลมกระโชก
ลมเฉือน
ลมตะเภา
ลมทะเล
ลมบก
ลมภูเขา
ลมมรสุม
ลมวาว
ลมสงบ
ลมหุบเขา
ลักษณะเฉพาะชั่วครู
ลักษณะเฉพาะสถานะคงตัว
ลักษณะภูมิประเทศที่ราบโลง
ลานไกไฟฟา
ลําการไหล
ลิกนิน
ลิเพส

307
310
297
296
288
291
290
292
283
301
41
39
292
263
298
139
140
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เลขออกเทน
ไลเพส

214
140

ว
วัฏจักรของนํ้าที่อยูในเครื่องผลิตกระแสไฟฟา
274
วัฏจักรคารบอน
100
วัฏจักรแรงคิน
157, 274
วัฏจักรอุนซํ้า
160
วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
86
เวนจูรี
277
เวลากักเก็บนํ้า
136
ศ
ศักยไฟฟาสวนเกิน
ศักยภาพพลังงานลม
ศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหลง
ศักยภาพแหลงพลังงานจากมหาสมุทร
ศูนยกลางรอยแยก
เศรษฐกิจไฮโดรเจน

68
305
289
272
244
60

ส
สเตเตอร
สถานีเติมแกสไฮโดรเจน
สถานีไฟฟายอยแปลงแรงดันสูง
สบูดํา
สเปกตรัมรังสีดวงอาทิตย
สภาพนําภายนอก
สภาพนําภายใน
สภาพระเหยได
สมการของเนิรนสต
สมการทาเฟล
สมการบัทเลอร-โวลเมอร
สมบัติของไฮโดรเจน
สลัชไฮโดรเจน
สวนหยุดนิ่ง
สัมประสิทธิ์กําลัง
สายสงไฟฟา
สารกึ่งตัวนํา
สารประกอบฟนอลิก
สารระเหย
สาหราย

275
63
263
138
36
19
21
220
67
75
48
62
73
275
294
264
28
153
178
87

สิ่งปนเปอนทั้งหมด
เสนการไหล
เสากังหันลม
ห
หญาชาง
หญาเนเปยร
หญาสวิตชแกรส
หนวยปศุสัตว
หนวยผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน
หนวยผลิตไอนํ้าจากการนํากลับความรอน 129
หนวยเมมเบรนประกอบขั้วไฟฟา
หนวยแยกอากาศ
หนาตางแสง
หมอไอนํ้า
หลิว
หองเครื่องกังหันลม
หองเผาไหม
แหลงความรอนใตพิภพ
แหลงความรอนใตพิภพของประเทศไทย
แหลงนํ้าที่เปดกวาง
แหลงไฮโดรเจน
อ
ออโตไฮโดรไลซิสดวยนํ้ารอนอัดความดัน
ออย
ออสโมซิส
อัตราการถายเทความรอน
อัตราเพิ่มอุณหภูมิใตพิภพ
อัตราสวนมวลอากาศ
อัตราสวนสมมูล
อัตราสวนสมรรถภาพ
อาคารรับนํ้า
อาคารโรงไฟฟา
อางลดแรงดัน
อินทรียวัตถุ
อิเล็กโทรด
อิเล็กโทรไลต
อี10
อี100

219
299
316
147
147
172
140
61
66
86
23
98
182
291
195
237
238
292
63
132
169
271
235
235
14
116
283
255
256
252
150
54
55
201
201

อี20
อี85
อุณหภูมิเปลวไฟตามทฤษฎี
อุณหภูมิเปลวไฟแอเดียแบติก
อุณหภูมิวิกฤต
อุปกรณดักจับพลังงานแบบโอเวอรทอปปง
เอทานอล
เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง
เอทานอลเขมขนรอยละ 95.6
เอทานอลเขมขนรอยละ 99.5
เอทานอลจากเซลลูโลส
เอทานอลปราศจากนํ้า
เอทานอลแปลงสภาพ
เอทิลเทอเทียรีบิวทิลอีเทอร (อีทีบีอี)
เอทิลเอสเทอรของกรดไขมัน
เอทิลแอลกอฮอล
เอสเทอริฟเคชัน
แอตเทนนูเอเตอร
แอมิโลเพกทิน
แอมิโลส
แอลกอฮอไลซิส
แอลฟาเซลลูโลส
โอลิโกแซ็กคาไรด

201
201
84
84
112
272
203
202
202
202
194
202
197
203
203
203
116
270
89
89
87
84
149

ฮ
เฮเทอโรไกลแคน
เฮเทอโรพอลิแซ็กคาไรด
เฮมิเซลลูโลส
โฮโมไกลแคน
โฮโมพอลิแซ็กคาไรด
โฮโลเซลลูโลส
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล
ไฮโดรคารบอนชนิดแอโรแมติกหลายวง
ไฮโดรจิเนชัน
ไฮโดรจีเนส
ไฮโดรเจนซัลไฟด
ไฮโดรเจนเหลว
ไฮโดรเจนอัด
ไฮโดรดีออกซิจิเนชัน

130
130
129
132
132
131
210
155
134
134
134
65
51
209
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