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 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาและทดสอบศักยภาพของการผลิตไฟฟาจากชีวมวลโดยใชเทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน แกสเชื้อเพลิงท่ีผลิตไดถูกนําไปใช
กับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ระบบท่ีใชทดสอบประกอบดวยเตาแกสซิไฟเออรแบบอากาศไหลลง ไซโคลน เวทสครับเบอร ถังเก็บแกส และเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟาขนาดเล็ก ชีวมวลท่ีใชในการทดสอบประกอบดวย ฟางขาว ฟางขาวผสมกากมันสําปะหลังอัดแทง และไมฟน การทดสอบทําไดโดยการเผาชีว
มวลในเตาแกสซิไฟเออรเพ่ือผลิตแกสและทําการวัดปริมาณรอยละของแกสคารบอนมอนอกไซดท่ีเกิดข้ึน โดยแกสท่ีผลิตถูกนํามาเปนเชื้อเพลิงใหกับ
เคร่ืองยนตของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก และจากการทดสอบโดยทําการวัดคากําลังไฟฟาท่ีเคร่ืองกําเนิดไฟฟาผลิตไดจากชีวมวลฟางขาวไดคา
กําลังไฟฟาประมาณ 124.18 วัตต   ชีวมวลฟางขาวผสมกากมันสําปะหลังไดคากําลังไฟฟาประมาณ 588.92 วัตต และชีวมวลไมไดคากําลังไฟฟา
ประมาณ 791.11 วัตต ซึ่งผลลัพธท่ีไดเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

คําสําคัญ:  เทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน  เตาแกสซิไฟเออร  ชีวมวล 

1. บทนํา 

ในปจจุบันมีการใชพลังงานไฟฟาเปนจํานวนมาก ท้ังจากทางภาครัฐ ภาคเอกชนหรือแมกระท่ังภาคครัวเรือน การผลิตไฟฟาในแบบปจจุบัน 

อาจไมเพียงพอตอการใชไฟของมนุษยในอนาคต การใชไฟฟาของประเทศไทย ในป 2554 อยูท่ีระดับ 147,836 กิกะวัตตชั่วโมง (GWh) โดยการใช

ไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนการใชมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 45 การใชไฟฟาแบงเปนเขตนครหลวงและเขตภูมิภาค เขตนครหลวง มีการใชไฟฟา

ป 2554 อยูท่ีระดับ 43,898 กิกะวัตตชั่วโมง เขตภูมิภาคมีการใชไฟฟาป 2554 อยูท่ีระดับ 101,166 กิกะวัตตชั่วโมง [1] จากผลของการใชไฟฟา

ดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนาวิธีการ และรูปแบบใหมๆ ในการผลิตพลังงานไฟฟาอยางมากมายเพ่ือใหเพียงพอตอการใชไฟฟาของประชากรในปจจุบัน 

การผลิตกระแสไฟฟารูปแบบใหมๆ ในปจจุบันจะเปนไปในแนวทางดานพลังงานทดแทน ซึ่งความหมายของคําวาพลังงานทดแทนหมายถึง พลังงานท่ีมี

อยูท่ัวไปตามธรรมชาติและสามารถทดแทนไดอยางไมจํากัด (เมื่อเทียบกับพลังงานหลักในปจจุบัน เชน น้ํามันหรือถานหิน) เชน  พลังงานลม พลังงาน

น้ํา พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวภาพ (Bio-Fuel) พลังงานน้ําข้ึนน้ําลง พลังงานคลื่น และพลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานจากกระบวนการ

ชีวภาพ เชน บอกาซชีวภาพ เปนตน โดยพลังงานทดแทนท่ีผลิตไดท่ัวโลกอยูท่ีประมาณ 157,900 เมกะวัตต (MW) ในป 2552 พลังงานทดแทนเปน

พลังงานท่ีสะอาด ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนแหลงพลังงานท่ีมีอยูในทองถ่ิน [2] 

2. ชีวมวล (Biomass) 
      ชีวมวล หมายถึง วัสดุหรือสารอินทรียท่ีเปนแหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนํามาใชผลิตพลังงานได โดยท่ีชีวมวลนั้น
ประกอบดวยธาตุหลักๆ คือ คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน รวมท้ังปริมาณของไนโตรเจนและธาตุอื่นๆ อีกเล็กนอย ชีวมวลนั้นมีอยูมากมายท้ังท่ีไดจาก
สิ่งมีชีวิต (ยกเวนท่ีไดกลายเปนเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล เชน ถานหิน น้ํามัน และแกสธรรมชาติ) และยังรวมไปถึงสิ่งตางๆ ท่ีมีธาตุคารบอน ไฮโดรเจน 
ออกซิเจน เปนองคประกอบหลัก ท้ังนี้อาจจะสามารถจําแนกแหลงท่ีมาของชีวมวลได 2 แหลงดังนี้ [3] 
      1. ของเสียจากการประกอบการท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม เชน ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร ไดแก ฟางขาว 
ชานออย เปนตน รวมไปถึงของเสียประเภทพลาสติกและกากตะกอนจากโรงบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรม 
      2. ของเสียจากแหลงชุมชน เชน ขยะชุมชน กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเสียจากสัตว เชน มูลสัตว เปนตน 
 การผลิตพลังงานไฟฟาจากชีวมวลเปนอีกวิธีการหนึ่งในการใชประโยชนจากพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวมวล เชน ไมฟน แกลบ กากออย 
เศษไม เศษหญา หรือเศษวัสดุท่ีเหลือท้ิงจากการเกษตรอื่นๆ สามารถใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอน มูลสัตวและของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการ
เกษตร เชน เปลือกสับปะรดจากโรงงานสับปะรดกระปอง น้ําเสียจากโรงงานแปงมัน สามารถนํามาหมักและผลิตเปนกาซชีวภาพได โดยเหตุท่ีประเทศ
ไทยทําการเกษตรอยางกวางขวาง วัสดุเหลือใชจากการเกษตร  มีอยูเปนจํานวนมาก (เทียบไดน้ํามันดิบปละไมนอยกวา 6,500 ลานลิตร) จึงควรจะใช
เปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชยได สําหรับผลิตผลจากชีวมวลในลักษณะอื่นท่ียังใชเปนเชื้อเพลิงได เชน แอลกอฮอล จากมันสําปะหลัง กาซจาก
ฟน (Gasifier) กาซจากการหมักเศษวัสดุเหลือจากการเกษตร (Biogas) ก็สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟาไดเชนกันเตาเผาชีวมวล ใน
กระบวนการผลิตไฟฟาจากชีวมวล จะตองใชเตาเผาระบบปดซึ่งก็มีหลากหลายแบบ ข้ึนกับการออกแบบใหสอดคลองกับวัตถุดิบท่ีจะนําไปเขาเตา 
เพ่ือท่ีจะไดควบคุมปริมาณแกสท่ีไดจากการเผาในอุณหภูมิสูง โดยแกสท่ีผลิตไดเราเรียกรวมๆกันวาแกสชีวมวล หรือจะเรียกวา ซิงคแกส โดยท่ัวไปใน
การผลิตซิงคแกสจะไดแกสมีเทน คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจน คารบอนมอนอกไซด รวมไปถึงน้ําดวย ในกระบวนการผลิตไฟฟาจากชีวมวล ซิงค
แกส จะถูกนําไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเคร่ืองยนตตนกําลังเพ่ือขับเคลื่อนเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใชหลักการนี้ในการผลิตพลังงานไฟฟา 
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3. โครงสรางและองคประกอบของระบบที่ใช 
 ผูวิจัยไดทําการสรางระบบผลิตแกสชีวมวลข้ึนเพ่ือใชทดสอบเชื้อเพลิงตางๆ และไดทําการเปรียบเทียบผลของแกสชีวมวลท่ีไดจากฟางขาวไม
อัดแทง แทงเชื้อเพลิงฟางขาวผสมกากมันสําปะหลัง และไมฟน ระบบผลิตแกสชีวมวลท่ีสรางข้ึนประกอบดวยสวนหลักๆ ดังตอไปนี้  

1) ตาแกสซิไฟเออรแบบอากาศไหลลง (Downdraft) 
2) ไซโคลน 
3) เคร่ืองพนจับแบบเปยก (Wet Scrubber) 
4) ถังเก็บแกส 
5) เคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก 

รูปที่ 1 แสดงการตอเชื่อมกันของอุปกรณในระบบผลิตแกสชีวมวลท่ีสรางข้ึน หลักการทํางานเบ้ืองตนและรายละเอียดของสวนประกอบหลักๆ 
ของระบบมีดังตอไปนี้ 
  

 
รูปที่ 1 ระบบผลิตแกสชีวมวลท่ีใชในการทดสอบ 

 

4. ข้ันตอนการทดลอง 
 ทําการทดลองโดยทําการกําหนดเชื้อเพลิงท่ีใชใหมีปริมาณท่ีเทากัน ทําการจับเวลาของระยะเวลาการเกิดแกสและทําการจายโหลดใหกับ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาพรอมบันทึกผลการทดลอง เชื้อเพลิงท่ีใชในการทดลองมี 3 ชนิด คือ ฟางขาว แทงเชื้อเพลิงฟางขาวผสมกากมัน และไมฟน การ
ทดลองใชเชื้อเพลิงฟางขาวเปนหลัก ทําการวัดปริมาณคารบอนมอนอกไซดท่ีไดจากเผาไหมฟางขาวและฟางขาวผสมกากมันสําปะหลังวาเชื้อเพลิงชนิด
ใดสามารถใหคารบอนมอนอกไซดไดดีท่ีสุด และไดนําคามาเปรียบเทียบกับปริมาณคารบอนมอนอกไซดท่ีไดจากการเผาไมฟนอีกดวย 
 

 
รูปที่ 2 เชื้อเพลิงท่ีใชในการทดสอบ 
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รูปที่ 3 ระบบท่ีใชทําการทดสอบ 

 

 ทําการใสเชื้อเพลิงลงไปในเตาแกสซิไฟเออร จุดไฟแลวเปดโบวเวอรใหทํางาน เมื่อโบวเวอรทํางานจะทําการอัดอากาศจากภายนอกเขาไปใน
เตาแกสซิไฟเออรทําใหเกิดการเผาไหมอยางตอเนื่อง ถาแกสจากเผาไหมมีความหนาแนนเพียงพอและเราสามารถปรับแตงอากาศใหมีความพอดี เรา
จะสามารถจุดไฟติดท่ีวาลวทดสอบ หลังจากระบบทํางาน ถังเก็บแกสจะลอยข้ึนเนื่องจากแกสท่ีไหลเขาภายในถังจะดันถังใหลอยสูงข้ึน หลังจากเก็บ
แกสท่ีไดจากการเผาไหมชีวมวลแลว จะตอถังเก็บแกสเขากับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพ่ือใชแกสท่ีผลิตข้ึนเปนเชื้อเพลิง และนําแผงหลอดไฟมาตอเขากับ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพ่ือทําหนาท่ีเปนโหลด ใหเคร่ืองกําเนิดไฟฟาทําการจายไฟฟาใหกับหลอดไฟ 

 
รูปที่ 4 เคร่ืองกําเนิดไฟฟาและแผงหลอดไฟท่ีใชในการทดสอบ 

 หลังจากเกิดกระบวนการเผาไหมภายในเตาแกสซิไฟเออร แกสท่ีไดจากการเผาจะไหลจะผานไซโคลนและเวทสครับเบอร กอนท่ีแกสจะเขาถัง
เก็บแกสนั้น เราตองทําการวัดปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซด เพ่ือนําคาท่ีไดมาวิเคราะหและสรุปผล ดังรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 กระบวนการวัดปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซด 
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รูปที่ 6 รอยละของแกสคารบอนมอนอกไซดท่ีไดจากเชื้อเพลิงแตละชนิด 

 ทําการวัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาท่ีไดจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟา โดยเคร่ืองกําเนิดไฟฟาใชแกสคารบอนมอนอกไซดท่ีไดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงท้ัง 3 ชนิด ในการเดินเคร่ือง กําลังไฟฟาท่ีไดจากการทดสอบชื้อเพลิงแตละชนิดแสดงดังรูปท่ี 7 

 
รูปที่ 7 การเปรียบเทียบพลังงานไฟฟาท่ีระบบผลิตไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงท้ัง 3 ชนิด 

5. ผลการทดลอง 
 จากการทดลองสรุปไดวาการใชฟางขาวเปนเชื้อเพลิงเพียงอยางเดียวนั้นสามารถทําใหเคร่ืองกําเนิดไฟฟาทํางานไดแคเพียงระยะสั้นๆ 
เนื่องจากฟางขาวมีลักษณะเปนเสนใยท่ียากตอการอัดใหมีความหนาแนน แกสคารบอนมอนอกไซดท่ีไดจากการเผาไหมจึงมีความหนาแนนไมเพียงพอ 
จึงไดทดลองนําฟางขาวมาผสมกับกากมันสําปะหลัง จากการทดลองสังเกตไดวาปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซดท่ีไดจากการเผาไหมนั้นมีมากกวาข้ึน
กวาการใชฟางขาวเพียงอยางเดียว โดยการจุดไฟทดสอบท่ีหัวทดสอบแกสท่ีไดจากการเผาไหม  ผลท่ีไดคือ จุดไฟติดไดนานกวาการใชฟางขาวเพียง
อยางเดียว และไดทําการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไฟฟาก็สามารถทํางานไดดี แตท้ังนี้ปริมาณของคารบอนมอนอกไซดท่ีเกิดข้ึนก็ยังมีคา
นอยกวาการใชไมฟนเพียงอยางเดียว 
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