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บทนํา 
 

 
กาซซิไฟเออร (Gasifier) ซ่ึงเปนการเผาไมท่ีไม
สมบูรณ จะไดกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซ
ไฮโดรเจน (H2) และกาซมีเทน (CH4) (ตารางท่ี 2) 
ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงแทนน้ํามันใน
เคร่ืองยนตสันดาปภายในได ระบบที่ประกอบดวย
เคร่ืองกาซซิไฟเออรและเคร่ืองยนตนี้สามารถใชเปน
เคร่ืองตนกําลังทางกลเพื่อขับเคร่ืองปนไฟ (ภาพท่ี 1 
และ 2) เคร่ืองสูบน้ํา หรือเคร่ืองจักรกลในทาง
การเกษตร เปนตน เหมาะกับชนบทท่ีอยูหางไกล
ไฟฟาเขาไมถึง หรือเปนการผลิตไฟฟาเสริมระบบ
ไฟฟาในปจจุบัน 

ในสภาวการณปจจุบันน้ํามันปโตรเลียม
สํารองมีปริมาณเหลือนอยลงมากทําใหมีราคาสูงข้ึน 
จึงจําเปนท่ีจะตองหาแหลงพลังงานอ่ืนมาทดแทน 
ทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถทําไดและเหมาะสมกับ
ประเทศไทยก็คือ  การผลิตพลังงานชีวมวล  ซ่ึง
จัดเปนพลังงานทดแทนชนิดพลังงานหมุนเวียนมา
ใชใหเกิดประโยชน โดยอาจเปน    ชีวมวลท่ีเหลือ
จากภาคเกษตรกรรมหรือไมท่ีไดจากการปลูกในไร
หมุนเวียน (ตารางท่ี 1) ดวยการนํามาแปรรูปจาก
เช้ือเพลิงท่ีเปนของแข็งใหอยูในรูปของกาซในเคร่ือง 

 
ตารางท่ี 1. องคประกอบของถานไม                                           ตารางท่ี 2.  องคประกอบกาซชีวมวลจากถานไม 

Fixed Carbon 75 – 80 % 

Volatite Matter 7 – 9 % 

Moisture Content 2 – 3 % 

Heating Value 28,000 kJ/kg 

Ash 7 – 10 % 

H2 9 – 15 % Method 

CO 20 – 24 %  
 
  GC – TCD 

CO2 8 – 12 % 

CH4 0.1 – 0.5 % 

N2 45 – 57 % 
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       ภาพท่ี 1.  ระบบเคร่ืองกาซซิไฟเออรและ                              ภาพท่ี 2.  โซนตางๆ ในเคร่ืองกาซซิไฟเออร 
                 เคร่ืองยนตขนาดเล็กท่ีใชผลิตไฟฟา 

 
เคร่ืองยนตกาซซิไฟเออร 

a)     C   +  CO2                     2CO                -    164.9 kJ/kmol 
b)     C   +  H2O                  CO    +  H2     -  122.6 kJ/kmol 
c)   CO  +  H2                     CO    +  H2O  -   42.3  kJ/kmol 
d)     C   +  2H2                  CH4                  -     0.0  kJ/kmol 
e)   CO  +  3H2                  CH4   +  H2O   +  205.9  kJ/kmol 

1. ทฤษฎีและหลักการทํางาน  
       

C   + O2                           CO2     +  401.9    kJ/mol    

H2  +   ½ O2        H2O     +  241.1    kJ/mol 
 
 

กระบวนการกาซซิฟเคช่ัน (Gasification 
Process) จะเปล่ียนเชื้อเพลิงแข็ง (ไม) ใหกลายเปน
ก าซ เ ช้ื อ เพ ลิ งโดย เค ร่ืองก าซ ซิไฟ เออร  จาก
กระบวนการเผาไหมท่ีสมบูรณ คารบอนไดออกไซด
จะไดมาจากคารบอนและออกซิเจน สวนน้ําจะไดมา
จากไฮโดรเจน กระบวนการเผาไหมเกิดในบริเวณ 
Oxidation Zone จะคายความรอนออกมาดวย ตาม
สมการปฏิกิริยาทางเคมีดังนี้ 

 

ใ น เ ค ร่ื อ ง ก า ซ ซิ ไ ฟ เ อ อ ร ทุ ก ช นิ ด 
คารบอนไดออกไซด (CO2) และไอนํ้า (H2O) จะถูก
รีดิวซ (Reduced) เปนคารบอนมอนอกไซด (CO) 
ไฮโดรเจน  (H2) และมีเทน  (CH4) บางเล็กนอย 
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนใน Reduction Zone ของเตากาซซิ
ไฟเออร เปนดังนี้ 
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สมการ a) และ b) เปนสมการหลักของ
ปฏิกิริยา Reduction ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตองการความ
รอน  ดังนั้นจึงทําให อุณหภูมิของกาซลดลงใน
ระหวางเกิด Reduction  
 

2. วิธีการใชงาน 
                      

3. ขอดีและประโยชน 
1. ระบบไฟฟานี้ชวยลดการใชน้ํามันให

นอยลง โดยใชพลังงานชีวมวลทดแทน 
2. ดวยการนําเศษวัสดุจากไมมาใชผลิต

ไฟฟา สูบน้ํา และใชขับเคร่ืองจักรกลขนาดเล็ก
ในทางเกษตรกรรม จะเปนการลดปญหาท้ังดานการ
ขาดแคลนน้ํ ามันเ ช้ือเพลิงท่ีตองนําเขาจากตาง 
ประเทศใหนอยลง  

ตนแบบระบบผลิตไฟฟาจากไมนี้จะ
ประกอบดวย เคร่ืองกาซซิไฟเออร เคร่ืองยนต และ
เคร่ืองปนไฟ โดยภายในเคร่ืองกาซซิไฟเออรจะเกิด
กระบวนการตามปฎิกิริยาทางเคมีแบงตามโซนตางๆ 
ดังแสดงในภาพท่ี 2 เม่ือเติมไมขนาด 2.5 – 5 
เซ็นติเมตร ลงในเคร่ืองกาซซิไฟเออร จุดใหติดไฟ 
เปดพัดลม (Blower) ปอนอากาศ ประมาณ 10 นาที 
จะไดกาซเช้ือเพลิงออกมาไหลเขาสูเคร่ืองไซโคลน 
คูลเลอรและฟลเตอรซ่ึงจะชวยทําใหกาซชีวมวลมี
ความสะอาดและมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม จากน้ัน
สตารทเคร่ืองยนตดวยน้ํ ามันเบนซินกอน  เ ม่ือ
เคร่ืองยนตทํางานแลวจึงเปล่ียนมาใชกาซชีวมวล 
ปรับความเร็วรอบการทํางานใหไดแรงเคล่ือนไฟฟา
ประมาณ 220 โวลต 50 เฮิรทซ  

3. สามารถชารจแบตเตอร่ี  
4. ระบบท่ีมีขนาดใหญข้ึนสามารถเช่ือมตอ

กับสายสงการไฟฟา 
5. กาซท่ีเหลือสามารถนําไปใชอบแหงโดย 

เฉพาะพืชผลทางการเกษตร 
6. CO2 Emission ต่ํา ชวยลดภาวะโลกรอน 

4. การดูแลและบํารุงรักษา 
1. หม่ันระบายข้ีเถาออกจากเตากาซซิไฟ-

เออรและฝุนออกจากไซโคลนทุกๆ วัน 
2.  ทําความสะอาดผากรองในฟลเตอรและ

ระบบทอสงกาซบอยๆ  
3.  ตรวจเปล่ียนถายน้ํามันหลอล่ืนใหเร็วข้ึน 

ในการทํางานท่ีภาระเทากันเคร่ืองยนตท่ีใช
น้ํามันเบนซิน 91 จะปลอย CO2 ออกมา 8 – 9 % 
ในขณะท่ีใชกาซจากไมการปลอย CO2 จะลดลง
เหลือเพียง 2.83 % เทานั้น ทําใหสามารถลดปริมาณ 
CO2 ท่ีเกิดข้ึนและชวยลดปญหาภาวะโลกรอนได 

4.หม่ันตรวจเช็คและทําความสะอาดหัว
เทียนทุกๆ 100 ช่ัวโมง 

5 .  เปดฝาสูบทําความสะอาดทุกๆ  100 
ช่ัวโมง 
 

 

ผลการทดลองกับเครื่องยนตกาซโซลีน 
ขนาดเล็กความจุ 196 ซีซี 6.5 แรงมา สามารถขับ 
เจนเนอเรเตอร (เคร่ืองปนไฟขนาด 2.2 kVA) ผลิต
ไฟฟาไดสูงสุด 1 กิโลวัตต ขับปมสูบน้ําขนาด 0.5 
แรงมา มีอัตราการไหล 90 ลิตรตอนาที ท่ีความสูงน้ํา 
5 เมตร    สามารถทํางานตอเนื่องได 3-4 ช่ัวโมง โดย
มีความส้ินเปลืองไมประมาณ 4 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 

ตัวอยางโรงไฟฟาขนาดเล็กเชิงการคาใน
ตางประเทศ 
 ลักษณะของโรงไฟฟาขนาดเล็กท่ีมีจําหนาย
ในทองตลาดจะประกอบดวย (ภาพท่ี 4 และ 5) 

1. ชุดผลิตไฟฟาประกอบการติดตั้งอยูในตู
คอนเทนเนอร ตามมาตรฐานสากลเหมาะสําหรับ
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4. นํากาซเชื้อเพลิงเขาสูเคร่ืองกรองและนําเขา
ปอนใหเคร่ืองยนตเพื่อเดินเคร่ือง 

2. 5. ไมจะถูกยอยใหมีขนาดเล็กลง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ าใน เค ร่ือง  Wood 
Chipper 

เคร่ืองยนตจะขับเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟา 
(Generator) 

6. ไอเสียจากเคร่ืองยนตจะไดรับการกรอง
มลพิษ ใหอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุม 3. ลํา เ ลียงไม ท่ี ถูกยอยแลวผานระบบการ

อบแหงและนําเขาสูเคร่ือง Gasifier เพื่อแปลงไมให
เปนกาซเช้ือเพลิง ดวยกระบวนการ Gasification 

7. ชุดควบคุมการ ทํ า ง านจะ ทํ า ง านตาม
โปรแกรมท่ีกําหนด 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

เคร่ืองยนตกาซซิไฟเออรนี้สามารถทํางาน
ไดดีในระดับหนึ่ง ขณะน้ีมีความพยายามในการ
ขยายขนาดใหไดกําลังการผลิตถึง 2 เม็กกะวัตต โดย
ใชระบบเคร่ืองยนตก าซโซลีนใช ชีวมวลหรือ
เคร่ืองยนตดีเซลระบบเช้ือเพลิงรวม (Dual Fuel 
System) ซ่ึงจะทําใหระบบจะมีความเสถียรและมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน  ในขณะท่ีความส้ินเปลือง
เช้ือเพลิง (Fuel Consumption) ลดลง นอกจากนี้ยัง
จะตองปรับปรุงคุณภาพของกาซเช้ือเพลิงท่ีไดจาก
เตากาซซิไฟเออรใหมีความสะอาด ตลอดจนการลด
ปริมาณนํ้ามันทาร (Tar) ใหเหลือนอยท่ีสุด เพื่อใหมี
ความเหมาะสมและสามารถใชกับเศษวัสดุเหลือใช
อ่ืนๆ ไดหลากหลายมากข้ึน  

ภาพท่ี 4. สวนประกอบของโรงไฟฟาขนาดเล็ก 
 

 

สรุป 
 

 เคร่ืองยนตกาซซิไฟเออร ท่ีใชถานไมนี้ 
สามารถทํางานและใชในชนบทหางไกลที่ไฟฟาเขา
ไมถึง  สามารถนําไปใชขับปมสูบน้ําหรือใชเปน
เคร่ืองตนกําลังขนาดเล็กได ชวยใหเกษตรกร ชาวไร 
ชาวสวน  สามารถพึ่ งพาตนเองได  นับเปนอีก

ภาพท่ี 5. ลักษณะของโรงไฟฟาขนาดเล็กท่ีมี 
               จําหนายในทองตลาด 
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