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ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพลังงานเปนส่ิง
ท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนท่ัวโลก และเปนปจจัยท่ีทําให
โลกมีการพัฒนาขับเคล่ือนไปขางหนาได ทําให
การคาพลังงานระหวางประเทศมีความสําคัญและ
มีการขยายตัวมากข้ึนเร่ือยๆ แตอยางไรก็ตาม
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชพลังงานคือสภาวะ
โลกรอน ซ่ึงเปนปรากฏการณอันเนื่องจากการท่ี
โลกไมสามารถระบายความรอนออกไปได ทําให
อุณหภูมิโลกสูงข้ึน โดยปจจุบันโลกกําลังถูกปก
คลุมดวย “กาซเรือนกระจก” ท่ีมีปริมาณมากเกิน
สมดุลของธรรมชาติ และเก็บกักความรอนไมให
สะทอนออกไปนอกผิวโลกทําใหอุณหภูมิพื้นผิว 
โลกเพ่ิมสูงข้ึน จากรายงานขององคการ
สหประชาชาติประมาณการวาอุณหภูมิของโลก
จะสูงข้ึนโดยเฉล่ีย 2-5 องศาเซลเซียส ซ่ึงสงผลทํา
ใหระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 20-50 เซ็นติเมตร ในเวลา
อีก 10-50 ปนับจากปจจุบัน โดยสาเหตุหลักก็
เพราะกาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเทน   กาซ

ไนตรัสออกไซด คลอโรฟลูโอโรคารบอน และ
โอโซน โดยไดแผกระจายความเสียหายไปยัง
หลายประเทศท่ัวโลกเชน  ออสเตรเลีย   กรีซ  
สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และ ไทย เปนตน ทําให
ประเทศตางๆ มีการรณรงคเพื่อลดการใชพลังงาน 
ในสวนของประเทศไทยไดมีการมอบนโยบาย
ใหแกภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนองคกร
ตางๆ ตระหนักถึงผลกระทบจากการใชทรัพยากร
ทางธรรมชาติและการเผาผลาญพลังงานอยางจริง 
จัง  ทําใหประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตร
พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศ เชน  กําหนดใหมีการใชพลังงานทดแทน
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 0.5 ของพลังงานท้ังหมดใน
ปจจุบันเปนรอยละ 8 โดยเปาหมาย พ.ศ. 2554 
ประเทศไทยจะมีการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนไมต่ํากวา 1,700 เมกะวัตต ทางสํานัก
คณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (สพช.) ไดใชเงิน
จากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพื่อ
สนับสนุนให มีการรณรงคการใชพ ลังงาน

บทความวิชาการ
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ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานไดดําเนินการจัดทําโครงการ
สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนอยางมากมาย 
เชน สงเสริมใหมีการพลังงานแสงอาทิตยท่ัว
ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2526-2549 จํานวน
ท้ังส้ิน 942 แหง ขนาดกําลังการผลิต 2,637.886 
กิโลวัตต โดยแบงออกเปนระบบตางๆ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

ตัวอยางของการการสง เสริมการใช
พลังงานเวียนประเภทชีวมวล คือ สพช. ไดมี
นโยบายสนับสนุนการนําวัสดุ เหลือใชจาก
การเกษตรหรืออุตสาหกรรมการเกษตรมาเปน
เช้ือเพลิง เพื่อผลิตไฟฟาทดแทนพลังงานเชิง
พาณิชยท่ีตองนําเขาจากตางประเทศ โดยไฟฟาท่ี
ผลิตได สามารถใชงานไดอยางพอเพียงภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมแหงนั้น ซ่ึงอาจมีปริมาณ
เหลือใชมากพอ ท่ีจะจําหนาย ใหกับการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตามระเบียบการรับ
ซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (Small 
Power Producers : SPP) เชน เดือนมกราคม 2545 
มีผูผลิตรายเล็กขายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟา 
50 ราย คิดเปนพลังไฟฟาท่ีเสนอขาย 1,962 เมกะ
วัตต จากจํานวนดังกลาวเปนการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานหมุนเวียนผสม
กับพลังงานเชิงพาณิชยเพียง 26 ราย คิดเปนพลัง
ไฟฟาท่ีเสนอขาย 215-260 เมกะวัตต ซ่ึงสวนใหญ
จะเปนโรงไฟฟาของเอกชนรายเล็กท่ีมีความ
คุมคาทางดานการเงินสูง แตก็ยังมีโรงไฟฟาราย
เล็กหลายรายท่ีมีความคุมคาทางดานการเงินต่ําแต
มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากการผลิต
กระแสไฟฟาโดยใชพลังงานหมุนเวียนไม
กอใหเกิดมลพิษและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

     • ระบบประจุแบตเตอร่ีสําหรับหมูบานชนบท 
353 แหง 1025.5 กิโลวัตต  
     • ระบบผลิตไฟฟาสําหรับโรงเรียนชนบท 155 
แหง 672 กิโลวัตต  
     • ระบบผลิตไฟฟาสําหรับศูนยการเรียนรู
ชุมชน 96 แหง 144 กิโลวัตต  
    • ระบบผลิตไฟฟาสําหรับโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน 38 แหง 100.75 กิโลวัตต  
     • ระบบผลิตไฟฟาสําหรับเขตพื้นท่ีปาสงวน
แหงชาติและอุทยานแหงชาติ 10 แหง 30 กิโลวัตต  
     • ระบบ Mini Grid สําหรับหมูบาน 5 แหง 50 
กิโลวัตต  
    สําหรับการใชงานดานพลังงานแสงอาทิตยของ
ประเทศไทยนับต้ังแตป พ.ศ. 2526-2549 พบวา         
มี ห น ว ย ง า น ทั้ ง ใ น ส ว น ข อ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
สถาบันการศึกษาไดดําเนินการติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ระบบสูบน้ําดวยเซลล
แสงอาทิตย รวมถึงระบบการส่ือสารดวยเซลล
แสงอาทิตยเปนจํานวนถึง 30,232.062 กิโลวัตต  
รวมท้ังกําหนดอัตรารับซ้ือไฟฟาสวนเพ่ิมพิเศษ
หรือ “Adder” หากมีการใชพลังงานหมุนเวียนใน
การผลิตไฟฟาเชน ถาใชพลังงานแสงอาทิตย จะ

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7(2): 2550 
 

46



              บทความนี้จะอธิบายถึงพลังงานชีวมวล 
เนื่องจากมีวัตถุดิบท่ีมีมากท่ีสุดอยางหน่ึงใน
ประเทศไทย  เพราะเปนประเทศเกษตรกรรมจึงมี
ขยะจากภาคเกษตรมากมายที่นํามาใชประโยชน
ได ไมวาจะเปนเศษไม ชานออย แกลบ เสนใย
ปาลม  เปลือกมันสําปะหลัง กะลาปาลม เปนตน 
ซ่ึงสามารถนํามาใชผลิตไฟฟาไดท้ังนั้น ดังแสดง
ในตารางท่ี 1   เทคโนโลยีท่ีมีการนําใชคือ แกส
ซิฟเคช่ัน (Gasification) เปนเทคโนโลยีท่ีไดรับ
การยอมรับ และสามารถผลิตแกสเช้ือ เพลิงท่ี
สะอาดไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังสามารถ
ผลิตไฟฟาไดอยางตอเนื่อง 

   จากการศึกษาการใชพลังงานทดแทน
ในชวง 5 ป พบวาประเทศไทยมีการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนเชน แสงแดด ลม น้ํา และ 
ชีวมวล  โดยหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนท่ีมีมากใน
ประเทศไทยคือ พลังงานแสงแดด และพลังงาน
จากชีวมวล     
 
 
ตารางท่ี 1 ปริมาณเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีมีศักยภาพนําไปใชเปนพลังงาน 
  

ชนิด 
ปริมาณชีวมวล 

ท่ีเหลือ(1,000 ตัน) 
พลังงาน 

จากชีวมวลท่ีเหลือ (GJ) 
ไฟฟาท่ีผลิต 

จากชีวมวลท่ีเหลือ (MW)

ชานออย 2,426 22,441 201 

แกลบ 2,543 36,289 425 

ทะลายปาลม 670 11,966  
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เสนใยปาลม 53 934 74 

กะลาปาลม 5 92  

รวม 5,697 71,722 700 

         ท่ีมา  :  (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, 2545)  
              

  



หรือนําแกสท่ีผลิตไดมาผานชุดการทําความ
สะอาดแกส (Gas cleanup) และสงเขาไปใช เปน
เช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองยนตสันดาปภายในเพื่อ
ผลิตไฟฟาโดยเคร่ืองยนตดีเซล  ดังแสดงในภาพท่ี 
1  ระบบการเผาไหมของแกสซิฟเคช่ันแบงออก
หลายแบบคือ (1) แบบอากาศไหลลง  (Down 
draft)  (2) แบบอากาศไหลข้ึน  (Up  draft)  (3) 
แบบฟลูอิคไดซเบด (Fluidized  bed)และ (4) แบบ
แขวนลอย ( Suspension) เปนตน   

  แกสซิฟเคช่ัน เปนระบบการเผาไหมโดย
มีการควบคุมปริมาณอากาศ ทําใหเกิดการเผาไหม
ท่ีไมสมบูรณจะไดแกสคารบอนมอนอกไซด   
ไฮโดรเจน เปนหลัก และมีปริมาณกาซมีเทน  
เกิดข้ึนเล็กนอย   โดยแกสท่ีเกิดข้ึนสามารถ นําไป
ใหความรอนโดยตรงเชน การอบขาวเปลือก  หรือ
อาจนําไปใชในการตมน้ํา เพื่อนําไอนํ้ามาหมุน
กังหัน (Turbines) ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
(Generator) เพื่อผลิตไฟฟา  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ภาพท่ี 1. แผนผังของแกสซิฟเคช่ัน 
ท่ีมา : (http://www.gasification.org/gasproc.htm) 
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ข อ เ ด น /ข อด อ ยขอ ง ร ะบบแก ส ซิฟ เ คชั่ น 
              ขอเดนของระบบแกสซิฟเคช่ันคือแกสท่ี
ผลิตสามารถสงเขาไปใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับ
เคร่ืองยนตสันดาปภายในเพื่อผลิตไฟฟาโดย
เคร่ืองยนตดีเซลไดโดยตรง แตจะเหมาะกับการ 
กับการผลิตไฟฟาขนาดเล็กไมเกิน 1 เมกกะวัตต 
สวนถาตองการผลิตไฟฟาท่ีมีขนาดใหญควรใช
ไอน้ํามาหมุนกังหัน (Turbines) ของเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟา (Generator) เพื่อผลิตไฟฟา  

ขอดอยมีประการเดียวคือมีน้ํามันดินผสม
ในแกสท่ีเกิดจากเทคโนโลยีแกสซิฟเคช่ัน ซ่ึงหาก
จะนําไปใชตองหาทางกําจัดหรือทําใหนอยลงเพ่ือ
ไมใหเกิดปญหากับเคร่ืองยนต  

ชีวมวลท่ีเหมาะสมจะนํามาเปนเช้ือเพลิง
เชน แกลบ เศษไมท่ียอยแลว กะลาปาลม และชาน
ออย เปนตน ตองมีขนาดท่ีพอเหมาะ ความช้ืนไม
ควรเกิน 50% หากเล็กเกินไปจะทําใหอากาศไหล
ผานไมได หรือถาขนาดใหญเกินไปจะเกิดการเผา
ไหมเ ช้ือเพลิงไมหมด (ศูนยสงเสริมพลังงาน     
ชีวมวลและมูลนิธิพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม, 2549) 

 
ระบบการเผาไหมของแกสซิเฟเคชั่น 

ระบบการเผาไหมของแกสซิเฟเคช่ันแบง
ออกหลายแบบคือ (1) แบบอากาศไหลลง (2) 
แบบอากาศไหลขึ้น   และ (3) แบบฟลูอิคไดซเบด 
และ (4) แบบแขวนลอย เปนตน  

ระบบเตาผลิตแกสชีวมวลแบบอากาศ
ไหลลง จะทําหนาท่ีในการเผาไหมชีวมวลตาม
กระบวนการแกสซิฟเคช่ัน วัตถุดิบจะถูกปอนเขา

เตาทางดานบนขณะท่ีอากาศจะถูกจํากัดโดยการ
ปรับวาลวโดยรอบใหอยูในสภาวะอับอากาศท่ี
เหมาะสม อากาศจะถูกดูดเขาจากดานบนและลงสู
ดานลางผานหัวฉีดเรียกบริเวณน้ีวาออกซิเดช่ัน
โซน (Oxidation zone) จากนั้นแกสท่ีไดจะผาน
เขาสูรีดักช่ันโซน (Reduction zone) และนําไปใช
ประโยชน โดยเตาผลิตแกสชีวมวลแบบอากาศ
ไหลลง จะมีตะแกรงรองรับเถาถานอยูขางลาง ทํา
ใหแกสท่ีผลิตไดจึงมีการปนเปอนของเถาถาน
นอยมาก 

 ระบบเตาผลิตแกสชีวมวลแบบอากาศ
ไหลขึ้น โดยวัตถุดิบจะถูกปอนเขาเตาทางดานบน 
อากาศจะถูกดูดเขาจากดานลางสูดานบนผาน      
การเผาไหมจะเกิดข้ึนท่ีออกซิเดช่ันโซน จากน้ัน
จะไดแกสคารบอนไดออกไซด และนํ้า ซ่ึงจะผาน
เขาสูรีดักช่ันซน ซ่ึงจะมีคารบอนอยูมากทําให
เกิดปฏิกิริยากับแกสคารบอนไดออกไซดและน้ํา 
ไดเปนแกสคารบอนมอนนอกไซดและไฮโดรเจน  
จากนั้นจะไหลผานโซนไลความช้ืนข้ึนสูดานบน 

 ร ะ บบ เ ต า ผ ลิ ต แ ก ส ชี ว ม ว ล แ บบ      
ฟลูอิคไดซเบด เตาเผาแบบนี้อากาศจะดานลาง 
และไหลผานช้ันของเช้ือเพลิงแข็งข้ึนสูดานบน 
หลักการของเตาเผาชนิดนี้จะเพ่ิมความเร็วของ
อากาศท่ีไหลผานจนกระทั่งทําใหเช้ือเพลิงเร่ิม
ลอยตัว ขณะท่ีเร่ิมติดไฟภายในจะมีอุณหภูมิสูง
มากจนสามารถทําให เ ช้ือเพลิงแข็งติดไฟได  
จากนั้นจะปอนชีวมวล ซ่ึงทําหนาท่ีเปนเช้ือเพลิง
แข็ง เขาไปในเตาเผาเชน แกลบ  โดยชีวมวลจะ
ลอยตัวและสัมผัสกับอากาศรอนและถูกเผาไหม
ในท่ีสุด    
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ขอดีของระบบเตาผลิตแกสชีวมวลแบบ
ฟลูอิคไดซเบด คือ การความคุมอุณหภูมิในเตาเผา
สามารถทําไดงาย จึงสามารถรักษาอุณหภูมิใหต่ํา
กวาจุดหลอมเหลวของเถาได  ทําใหไมเกิดการจับ
ตัวของเศษถาน (Slag) ท่ีเกิดข้ึน เหมาะกับ
เช้ือเพลิงชีวมวลที่มีเถาถานมาก ซ่ึงถาเปนเตาเผา
ชนิดอ่ืนจะเกิดปญหาการอุดตันได 

ร ะ บ บ เ ต า ผ ลิ ต แ ก ส ชี ว ม ว ล แ บ บ
แขวนลอย จะใชถานหินเปนเช้ือเพลิงในการผลิต
แกส โดยจะมีการปอนอากาศเขาไปในเตาดวย
การใชหัวฉีดอากาศ (Air nozzle) ภายในเตาเผาจะ
ใชห ลักการหมุนวนของอากาศในลักษณะ
แขวนลอยเพ่ือใหชีวมวลและแกสมีการสัมผัสกัน
มากท่ีสุด  เพื่อให เกิดการเผาไหม ท่ีดี เพิ่ม ข้ึน                 
(อนุตร จําลอง, 2545) 

 
การสงเสริมการใชชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟา 

ปจจุบันมีการนําระบบแกสซิฟเคช่ันมา
ใชในการผลิตกระแสไฟฟาอยางแพรหลาย เชน 
ระบบการผลิตกระแสไฟฟาชีวมวลท่ีอาศรม
พลังงาน ระบบงานโรงไฟฟาชีวมวลสุรนารีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัท เอ.ที.
ไบโอพาวเวอร จํากัด ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางระบบ
ผลิตกระแสไฟฟาชีวมวลท่ีอาศรมพลังงาน และ
บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร  

ระบบผลิตกระแสไฟฟาชีวมวลท่ีอาศรม
พลังงาน จังหวัดนครราชสีมา ดังแสดงในภาพท่ี 2 
เปนการนําเทคโนโลยีแกสซิฟเคช่ันมาผลิตแกส
เปนเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 

เพื่อผลิตไฟฟาโดยใชเตาผลิตแกสแบบอากาศ
ไหลลง   ขอเดนของเตาชนิดนี้คือออกแบบมาเพ่ือ  
ขจัดน้ํามันดินโดยเฉพาะอากาศจะเขาทางดานลาง
ของเตาถาน กลุมหัวฉีด บริเวณโซนเผาไหมแกส
บางสวนจะไหลขึ้นบนผานโซนผลิตถานไปยัง
โซนไลความช้ืน ขณะเดียวกันแกสอีกสวนจะ
ไหลลงดานลางและผานช้ันของคารบอนท่ีรอน
ในโซนปฎิกิริยา กอเกิดแกสแลวไหลผานผนังเขา
ทอไปสูขบวนการขจัดฝุนน้ํามันดิน และเขาสู
ข้ันตอนการลดอุณหภูมิ แลวเขาสูเคร่ืองยนตใน
ทอไอดีของเคร่ืองยนตโดยเคร่ืองยนตจะทําหนาท่ี
หมุนแกนของมอเตอรใหตัดกับขดลวดเหนี่ยวนํา
เกิดกระแสไฟฟาข้ึนมา   

ระบบผลิตกระแสไฟฟาของบริษัท เอ.ที.
ไบโอพาวเวอร  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
กอต้ังเม่ือ พ.ศ.2542 เปนประเภทของโรงไฟฟา
พลังงานความรอน ดังแสดงในภาพท่ี 3 โดยใช
แกลบซ่ึงเปนกากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปน
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา เนื่องจากแกลบ
จะใหคาความรอนสูง เพราะมีความช้ืนตํ่า  เปน
โรงไฟฟาท่ีมีกําลังการผลิตกระแสไฟฟาท่ี 20    
เมกะวัตต และไดทําสัญญาขายกระแสไฟฟา
ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
เปนระยะเวลา 25 ป  โครงการโรงไฟฟาชีวมวลนี้
ไดรับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล โดย
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน มีนโยบายสงเสริมการใช
พลังงานหมุนเวียนชนิดตางๆ รวมท้ังวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร มาใชในการผลิตกระแสไฟฟา จึง
ไดใหเอกชนมารวมสรางโรงไฟฟาขนาดเล็ก   
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กระบวนการผลิตกระแสไฟฟาของ
โรงไฟฟาพลังงานแกลบ เร่ิมตนจาก  

1) น้ําดิบจากคลองชลประทาน จะนําไป
ผานกระบวนการกรองเปนน้ําประปาเพ่ือใช
ภายในโรงงาน ใชในระบบหลอเย็น และนําไป 
ขจัดแรธาตุเพื่อสงผานไปใชยังเคร่ืองผลิตไอนํ้า  

2) แกลบจะถูกลําเลียงจากลานกองดวย
สายพานตอเนื่องเขาสูเคร่ืองบดใหละเอียด ภายใน
โรงงานท่ีปดมิดชิด  

3) แกลบท่ีบดละเอียดแลวจะถูกลําเลียง
ดวยลมสงเขาเก็บในไซโล และสงดวยลมเขาสู
เตาเผาไหมแบบลอยตัว (Suspension-fired) แกลบ
ท่ีพนเขาเตาเผาจะติดไฟและไหมทันที จะได
ความรอนเพื่อใช ในการผลิตไอน้ํา  

4) ไอน้ําท่ีมีแรงดันสูงจะหมุนกังหัน 
(Turbines) ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (Generator) 
เพื่อผลิตไฟฟา  
 
 
 
 

5) ไอน้ําท่ีผานเคร่ืองกังหันแลวยังคงมี
ความร อน เห ลืออยู จะ ถูกนํ าไปผ าน เค ร่ือง
ควบแนนใหเปล่ียนเปนน้ําแลวนํากลับไปใชอีก 
น้ําหลอเย็นท่ีรับความรอนมาจากเครื่องควบแนน
จะไหลไปยังหอหลอเย็นเพื่อระบายความรอน น้ํา
หลอเย็นท่ีใชแลว จะถูกปรับสภาพนํ้าใหอยูใน
เกณฑมาตรฐานนํ้าท้ิงอุตสาหกรรมกอนนําไปรด
ตนไม และปลอยลงสูบอระเหยขนาดใหญใน
บริเวณโรงงานเพื่อใหน้ําระเหยตามธรรมชาติโดย
ไมปลอยออกนอกโรงงาน 

6) ไอรอนและข้ีเถาลอยจะถูกนําไปผาน 
เคร่ืองดักจับฝุนแบบไฟฟาสถิตแรงสูง (ESP) ซ่ึง
เปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพอยาง
มากในการดักจับฝุน กลาวคือสามารถดักจับฝุน
ละอองขนาดเล็กไดมากกวา 99.5 เปอรเซ็นต 
บริษัท เอทีบี จะติดต้ังเคร่ืองดักจับฝุนชนิดนี้
จํานวน 3 ชุด ทํางานพรอมกันตลอดเวลา ถาเกิด
การชํารุดไมสามารถทํางานได  

7) ข้ีเถาท่ีถูกเก็บกักไวในเคร่ืองดักจะถูก
ลําเลียงบรรจุลงรถขนสงข้ีเถาหรือบรรจุถุงท่ี
คุณภาพแข็งแรงและปดมิดชิดเพื่อนําสงลูกคา 
เชน อุตสาหกรรมเกษตร ใชเปนวัสดุปรับคุณภาพ
ดิน อุตสาหกรรมซี เมนตและอุตสาหกรรม
กอสรางซ่ึงใชเถาผสมจะทําใหฐานถนนมีความ
แข็งแรง สวนท่ีจําหนายไมไดจะสงไปฝงกลบ   
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 ภาพท่ี 3. ร ะบบการผลิตกระแสไฟฟาจากแกลบ 

                     ท่ีมา : (http://www.thailandindustry.com/home/VisitFactory) 

ภาพท่ี 2. ร ะบบผลิตกระแสไฟฟาชีวมวลท่ีอาศรมพลังงาน 
ท่ีมา : (http://www.energyfantasia.com/ef3/energy pedia/) 
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ขอดีของการใชชีวมวล 
1. มีปริมาณกํามะถันตํ่า  
2. ราคาถูกกวาพลังงานเชิงพาณิชยอ่ืน ตอ

หนวยความรอนท่ีเทากัน  
3. มีแหลงผลิตอยูในประเทศ  
4. พลังงานจากชีวมวลจะไมกอใหเกิด

สภาวะเรือนกระจก และแทบจะไมทําใหเกิด
มลภาวะทางอากาศหรืออากาศเปนพิษเลยในกรณี
มีการปลูกทดแทน  

 
ปญหาการใชพลังงานจากชีวมวล 

พลังงานจากชีวมวลมีขอเสียเปรียบหลาย
ประการเม่ือเทียบกับเช้ือเพลิงประเภทถานหิน 
กาซธรรมชาติ และนํ้ามันเตา  ซ่ึงเปนเหตุผลท่ีทํา
ใหการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานหมุนเวียนไม
แพรหลายเทาท่ีควรเชน 

1. ชีวมวลมีปริมาณท่ีไมแนนอน 
เนื่องจากชีวมวลแตละชนิดปลูกเพียงตามฤดูกาล
เทานั้น และผลผลิตท่ีไดข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ  
เกษตรกรเปล่ียนชนิดของผลผลิตไปตามความ
ตองการของตลาด พื้นที่การเกษตรลดลงเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพไปสูเมือง   ชีวมวลมีอยู
มากแตอยูอยางกระจัดกระจาย ทําใหรวบรวมได
ยาก เชน กะลามะพราว เศษไม ซังขาวโพด ยอด
ออยท่ีอยูตามทองไรทองนา และแกลบตามโรงสี
ขนาดเล็ก  

2. ปริมาณชีวมวลท่ีมีใชอยูในโรงงาน 
และพ้ืนท่ีใกลเคียง มีไมเพียงพอท่ีจะนําไปผลิต
ไฟฟาท่ีใหผลตอบแทนคุมคาในการลงทุน และ
เม่ือตองหาชีวมวลประเภทอ่ืน หรือจากแหลงอ่ืน

มาเสริม ก็จะมีปญหาในดาน (1)  คาขนสงจาก
แหลงชีวมวลมาสูโรงงาน ถายิ่งอยูไกลพื้นท่ีตั้ง
ของโรงงานก็ยิ่งทําใหมีคาใชจายสูง  เทคโนโลยี
ท่ีสามารถใชไดกับเช้ือเพลิงชีวมวลหลายชนิดมี
ราคาแพง (2) มีความเส่ียงสูงในการรวบรวม     
ชีวมวลจากแหลงตางๆ ใหไดปริมาณตามตองการ  

3. คาใชจายสูงท่ีจะลงทุนเช่ือมตอระบบ
ไฟฟา ระหวางโรงงานสูระบบสายสงของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค เชน คาอุปกรณเช่ือมตอ คา
กอสรางระบบสายสง เปนตน 

4. โรงงานขาดความเช่ือม่ันท่ีจะลงทุน 
เนื่องจากขาดการสนับสนุนการลงทุนจากสถาบัน
การเงิน เนื่องจากความไมแนนอนของปริมาณ  
ชีวมวล   ขาดความม่ันใจดานเทคโนโลยี ดวยยัง
ขาดการสาธิตเทคโนโลยี  ไมมีผูใหคําปรึกษาทาง
เทคนิค  ขาดบุคลากรที่จะเปนผูดําเนินการและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟา  
 

สรุป 
ปจจุบันประเทศกําลังพัฒนามีทางเลือก

ทางพลังงานไมมากนัก ทางเลือกทางพลังงาน
หมุนเวียนเปนการตอบสนองความตองการ
พลังงานไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ปจจุบันซ่ึงราคาน้ํามันท่ีมีความผันผวนและมี
แนวโนมราคาสูง ทําใหความตองการพลังงาน
ทางเลือกมีมากข้ึนอยางเห็นไดชัด ดวยศักยภาพ
ของการผลิตชีวมวลในประเทศ มีแนวโนมจะเพิ่ม
มากข้ึนในอนาคต เนื่องมาจากปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีกอใหเกิดชีวมวล มีแนวโนมจะผลิต
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เทคโนโลยีแกสซิฟเคช่ันเปนจึงทางเลือก
ท่ีนาสนใจในการใชผลิตพลังงานจากชีวมวล  ซ่ึง
สามารถนําพลังงานท่ีผลิตไดไปใชท้ังในรูปของ
พลังงานความรอนและไฟฟา ซ่ึงจะเปนประโยชน
ตอชุมชนทําใหเกิดการพ่ึงพาพลังงานภายใน
ชุมชนมากข้ึน  สงผลใหลดการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศรวมทั้งไมทําใหเกิดมลภาวะทาง
ส่ิงแวดลอม   

 

เอกสารอางอิง 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง  
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วารสารนโยบายพลังงาน 5: 24-41 
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