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บทคัดยอ
โรงไฟฟาชีวมวลแบบแกสซิฟเคชั่นขนาดเล็กสําหรับชุมชนตนแบบขนาด 200 kW ใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใน
พื้นที่เปนเชื้อเพลิง เชน ซังขาวโพด เหงามันสําปะหลัง เปลือกไมยูคาลิปตัส และเศษไม ตนทุนการผลิตไฟฟารวมของโครงการ
ตนแบบอยูที่ 1.97 บาทตอหนวย ไฟฟาที่ผลิตไดจะถูกขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคในราคา 3.44 บาท โดยโรงไฟฟาตนแบบ
จะมีกําไรจากการจําหนายไฟฟา 1.48 บาทตอหนวย ขณะที่เดินเครื่องประมาณ 80 เปอรเซ็นตของกําลังการผลิต ทําใหสามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟาได 1,401,600 หนวยตอป ดังนั้นโรงไฟฟาชุมชนตนแบบจะมีผลกําไร 2,070,451 บาทตอปโดยประมาณ
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 5.8 ป โรงไฟฟาชีวมวลแบบแกสซิฟเคชั่นขนาดเล็กสําหรับชุมชน มิใชเปนเพียงวิธีกําจัดวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพเทานั้น แตยังเปนการชวยลดมลพิษที่เกิดจากการเผาทําลาย รวมถึงสรางงาน
สรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่อีกดวย
คําสําคัญ: โรงไฟฟาชุมชน แกสซืฟเคชั่น พลังงานชีวมวล วัสดุเหลือใชทางการเกษตร

Abstract
The prototype of small biomass gasification power plant of 200 kW uses local agricultural residues such as corn
cob, cassava, eucalyptus bark and chip wood as fuel. Total cost of electricity generated is estimated at 1.97 Baht/kWh. The
electricity was sold to the Provincial Electricity Authority (PEA) at 3.44 baht/kWh. Thus, the power plant makes a profit of
1.48 baht for every kWh. If the plant is operated at 80% of its full capacity, the total electricity of 1,401,600 kWh will be
generated per year. The annual profit of selling the electricity is amounted to 2,070,451 Baht. Impressively, at this profit, the
payback period is approximately 5.8 years. Moreover, the small biomass gasification power plant does not only eliminate
agricultural waste effectively in the surrounding area. The emission to the atmosphere is thus reduced. In addition, the plant
creates jobs and income for local people.
Keywords: Community power plant, Gasification, Biomass energy, Agricultural residues.

1. บทนํา
ปริมาณการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มขนดวยอัตราเฉลี่ย 6.42 เปอรเซ็นต ในแตละปและที่
สําคัญตองนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนปริมาณมาก สวนใหญอยูในรูปผลิตภัณฑจากปโตรเลี่ยม (Panklib et al., 2014) แมวา
ประเทศไทยจะมีแหลงพลังงานของตนเอง อาทิเชน กาซธรรมชาติและน้ํามันดิบจากอาวไทย ถานหินจากภาคเหนือ แตก็ยังไม
พอเพียงกับการใชงานภายในประเทศ มากกวา 80 เปอรเซ็นต ของพลังงานที่ใชทั้งหมดภายในประเทศ ถูกใชไปกับ 3 ภาคสวนที่
สําคัญ คือ ภาคพลังงานไฟฟา ภาคการขนสง และภาคการผลิต ไฟฟาคือหนึ่งในปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการพัฒนาของประเทศ
พลังงานไฟฟาสามารถผลิตไดจากหลากหลายวิธีและหลากหลายชนิดของเชื้อเพลิง ไมวาจะเปนจากพลังงานสิ้นเปลือง (Fossil fuels)
เชน น้ํามัน ถานหิน และ กาซธรรมชาติ หรือ พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) เชน แสงอาทิตย ลม ชีวมวล และแกสชีวภาพ
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(ผดุงศักดิ์ และคณะ, 2556) แตในประเทศไทยพลังงานไฟฟาสวนใหญไดมาจากการเผาไหมพลังงานสิ้นเปลือง ดังนั้นคาไฟฟา
ในประเทศจึงแปรผันขึ้นลงตามราคาของเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง เมื่อราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นก็จะสงผลใหคาไฟฟาเพิ่ม
สูงขึ้นดวยเชนกัน (DEDE, 2007) หากในอนาคตราคาเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากมีปริมาณลดนอยลง ปญหาในเรื่องตนทุน
ดานพลังงาน รวมถึงการขาดแคลนพลังงานไฟฟาก็จะเกิดขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบกระทบตอทุกภาคสวนเปนวงกวาง รวมถึงเปน
อุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ ในวันนี้แหลงพลังงานทางเลือกหรือแหลงพลังงานทดแทนใหมๆ โดยเฉพาะที่หาได
ภายในประเทศจึงเปนสิ่งสําคัญซึ่งไมอาจจะมองขามไดอีกตอไป (ไพทูล, 2555)

2. สถานการณดานพลังงาน
ในป พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีการใชพลังงานพื้นฐาน (Primary energy) มากถึง 80,971 ktoe (EPPO, 2010) โดย
ปริมาณการใชพลังงานดังกลาวจะแปรผันตรงกับสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเทศจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาพลังงาน
เนื่องจากในปจจุบันพลังงานกลายเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
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ภาพที่ 1 ปริมาณการใชพลังงานในประเทศไทย, ktoe
โดยในชวงป พ.ศ. 2532-2551 การใชพลังงานของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตามลําดับ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น
6.4 เปอรเซ็นต ในแตละป จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวาความตองการพลังงานในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยพลังงานที่ใชในใน
ประเทศประกอบดวยพลังงานที่นําเขาจากตางประเทศและพลังงานที่ผลิตไดในประเทศ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.49
เปอรเซ็นต และ 6.53 เปอรเซ็นต โดยในป 2551 ภายใตสภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น มูลคาการนําเขา
พลังงานของประเทศไทยเพิ่มสูงถึง 1,161 ลานลานบาท โดยมีมูลคาเทียบเทา 12.8 เปอรเซ็นต ของผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ (GDP)
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ภาพที่ 2 มูลคาการนําเขาพลังงานและเปอรเซ็นต GDP
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ดังแสดงในภาพที่ 2 ครึ่งหนึ่งของกําลังไฟฟาทั้งหมดในประเทศไทยไดมาจากการผลิตของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (Electricity Generating Authority of Thailand, EGAT) โดยจะเปนผูควบคุมทั้งระบบผลิตไฟฟาและระบบสายสง รวมถึง
ทําหนาที่เปนผูซื้อหลักของประเทศ ทั้งนี้เพื่อที่จะจําหนายตอไปยังตัวแทนซึ่งก็คือการไฟฟานครหลวง (Metropolitan electricity
authority, MEA) ซึ่งจะเปนตัวแทนจําหนายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และการไฟฟาสวนภูมิภาค (Provincial electricity
authority, PEA) ซึ่งจะเปนตัวแทนจําหนายในพื้นที่ตางจังหวัด สวนไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (VSPP) จะตองขายให
การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ภายใตสัญญาการซื้อขายซึ่งมีการตกลงรวมกันเทานั้น ซึ่งขึ้นอยูกับพื้นที่ในการ
กอสรางและเชื่อมตอกระแสไฟฟาเขาสูระบบสายสงเชนเดียวกันในกรณีของพลังงานพื้นฐาน พลังงานไฟฟาที่ใช (Electricity
consumption) และความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด (Peak electric power demand) ก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามลําดับ โดยสังเกตได
จากภาพที่ 3 ซึ่งแสดงคาของพลังงานไฟฟาและความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด ที่บันทึกไวในชวง พ.ศ. 2532-2551 โดยในป
พ.ศ. 2551 มีการใชพลังงานไฟฟามากถึง 148,264 GWh และความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด 22,568 MW โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 7.0 เปอรเซ็นต และ 7.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
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ภาพที่ 3 ความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด (MW) และพลังงานไฟฟาที่ใช (GWh)
ขณะเดียวกัน Panklib et al., (2011) ไดมีการศึกษาการพยากรณการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทยในอนาคตไวโดย
พบวาในป พ.ศ. 2553, 2558 และ 2563 ความตองการใชพลังงานไฟฟาของประเทศจะเพิ่มสูงถึง 160,136, 188,552 และ 216,986
GWh ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 พยากรณพลังงานไฟฟาที่ใช (GWh) ในป ค.ศ. 2010, 2015 และ 2020

58

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

http://ird.rmutto.ac.th

โดยผลจากการศึกษาทําใหทราบวาภาครัฐตองตระหนักถึงความสําคัญในการวางแผนจัดหาและเพิ่มกําลังการผลิต
ไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการของประเทศในอนาคต ขณะที่ในปจจุบันการสรางโรงไฟฟาขนาดใหญทําไดยาก เนื่องจากมัก
ถูกตอตานจากประชาชนในพื้นที่และองคกรอิสระตางๆ ซึ่งทําใหการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาของประเทศทําไดยาก หรืออาจ
ตองใชระยะเวลานานในการทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ ปจจุบันประเทศไทยพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟามาก
ถึง 70 เปอรเซ็นต ซึ่งสวนหนึ่งไดจากแหลงพลังงานภายในประเทศและอีกสวนไดจากการนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งแหลง
กาซธรรมชาติภายในประเทศที่มีอยูกําลังลดลงอยางรวดเร็วและมีแนวโนมวาจะหมดลงอีกภายในไมกี่ปขางหนานี้ สิ่งเหลานี้
ลวนแสดงใหเห็นวาความมั่นคงดานพลังงานของประเทศอยูในระดับต่ํา หากในอนาคตเราไมสามารถผลิตไฟฟาไดเพียงพอกับ
ความตองการของประเทศ ภาวะวิกฤติดานพลังงานก็จะเกิดขึ้น และสงผลใหราคาคาไฟฟาจะเพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาประเทศเกิด
ภาวะถดถอย พลังงานไฟฟาสวนใหญที่เคยผลิตไดจะถูกใชสําหรับใชในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและเขตเศรษฐกิจสําคัญ
เทานั้น ไมเพียงพอตอประชาชนในพื้นที่ชนบทและหางไกล แนวทางในการแกปญหาในอนาคตก็คือ ประชาชนในพื้นที่ชนบท
และหางไกลตองพึ่งพาตนเองดานพลังงานนั้นเอง แนวทางในอนาคตชุมชนหรือหมูบานอาจจะตองมีแหลงพลังงานเปนของ
ตนเอง เนื่องจากไฟฟาที่ไดจากระบบหลักมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนทั้งประเทศ พลังงานชีวมวล
จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการปญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

3. ศักยภาพพลังงานชีวมวล
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและยังเปนผูผลิตสินคาทางการเกษตรในอันดับตนๆของโลก ทําใหทุกปมีวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรเปนจํานวนมากที่ยังไมไดถูกนํามาใชใหเกิดประโยชน ที่สําคัญในหลายพื้นที่ยังนิยมวิธีกําจัดโดยการ
นําไปเผาทําลาย ทั้งที่วัสดุเหลือใชทางการเกษตรเหลานั้นสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิตความรอนหรือเปลี่ยนรูปเปน
แกสเชื้อเพลิงเพื่อใชในการผลิตไฟฟาไดเปนอยางดี ในเมื่อประเทศไทยมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรกระจายอยูทั่วภูมิภาคของ
ประเทศ หากรวบรวมและนํามาใชใหเกิดประโยชนแทนการเผาเพื่อทําลายซึ่งสงผลเสียตอสภาพแวดลอมโดยตรง หากสงเสริม
ใหเกิดขึ้นทั่วประเทศ นอกจากจะชวยใหสามารถลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศไดแลวและยังเปนการสรางความมั่นคง
ดานพลังงานใหกับทองถิ่นและประเทศชาติไดอีกดวย Panklib et al., (2014) ไดทําการศึกษาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพืช
เศรษฐกิจหลักของประเทศ 5 ชนิด ที่สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงชีวมวลไดเปนอยางดี อันประกอบดวย ออย ขาวเปลือก ปาลม
น้ํามัน มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลจากการศึกษาพบวาในป พ.ศ. 2551 ผลิตผลจากพืชเศรษฐกิจดังกลาวของประเทศ
ไทยมีจํานวน 135.4 ลานตัน ทําใหเกิดวัสดุเหลือใชทางการ เกษตรมากถึง 65.73 ลานตัน หรือเทียบเปนศักยภาพดานพลังงาน
เทากับ 561.64 PJ หรือ 13,292 ktoe จากภาพที่ 5 แสดงใหเห็นถึงปริมาณวัสดุเหลือใชทางการ เกษตรจากพืชเศรษฐกิจหลักและ
ศักยภาพดานพลังงาน ตั้งแตป พ.ศ. 2532-2551 โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.44 เปอรเซ็นต ในแตละป ซึ่งสอดคลองกับปริมาณ
ผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และจากการศึกษาพบวามีการมีการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไมถึงครึ่งหนึ่งหรือ 50
เปอรเซ็นต เทากับวายังมีเหลือทิ้งอยูอีกมากถึง 32.87 ลานตัน หรือเทียบเปนศักยภาพดานพลังงานเทากับ 280.82 PJ หากนําวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรดังกลาวมาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กแบบแกสซิฟเคชั่นที่มีคาประสิทธิภาพรวม
ในการเปลี่ยนพลังงานชีวมวลใหเปนพลังงานไฟฟา 20 เปอรเซ็นต วัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่เหลือทิ้งดังกลาวจะสามารถ
นํามาผลิตพลังงานไฟฟาได 15,600 GWh ตอป หรือคิดเปนกําลังไฟฟาได 1,780 MW ซึ่งหากมีการวางแผนในการสราง
โรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กที่มีกําลังการผลิต 200 kW สําหรับชุมชน วัสดุเหลือใชทางการเกษตรดังกลาวจะเพียงพอสําหรับ
โรงไฟฟาจํานวน 8,900 โรง Panklib et al., (2014)
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4. เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น
โรงไฟฟาชีวมวลแบบแกสซืฟเคชั่นสําหรับชุมชน เปนอีกทางเลือกในการแกปญหาของประเทศในอนาคต เนื่องจาก
สามารถติดตั้งไดในพื้นที่หางไกล สิ่งสําคัญประชาชนในพื้นที่ตองสามารถควบคุมและบริหารจัดการไดเอง การซอมบํารุงและ
ดูแลเครื่องจักรไมยุงยากซับซอน แตควรตั้งอยูในพื้นที่หรือแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรที่มีวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
เพียงพอตอการใชเปนเชื้อเพลิง (Amranand, 2008) ไดศึกษาการการเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวลใหเปนพลังงานไฟฟา โดยสามารถ
กระทําไดหลายวิธี เชน การเผาไหมใหเกิดพลังงานความรอน แลวใชความรอนไปตมน้ําใหเดือดจนไดไอน้ํา หลังจากนั้นนําไอน้ํา
ที่ไดไปขับกังหันแกส เพื่อผลิตกระแสไฟฟาโดยทั่วไปเรียกเทคโนโลยีนี้วา สตีมบอยเลอร (Steam boiler) ประสิทธิภาพในการ
เปลี่ยนแปลงชีวมวลใหเปนพลังงานไฟฟาโดยวิธีนี้ประมาณ 5 ถึง 15 เปอรเซ็นต ในขณะที่ 85 ถึง 95 เปอรเซ็นต สูญเสียไปกับ
ไอน้ํา อีกวิธีคือการเผาไหมชีวมวลเพื่อผลิตแกสเชื้อเพลิง หรือเรียกวากระบวนการแกสซิฟเคชั่น แลวนําแกสเชื้อเพลิงที่ผลิตได
ไปทําความสะอาดกอนนําไปใชประโยชน หรือใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายในตอไป เพื่อเปนตนกําลังในการ
ขับเครื่องกําเนิดไฟฟา ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวมวลใหเปนพลังงานไฟฟาโดยวิธีนี้ประมาณ 10 ถึง 20 เปอรเซ็นต
หรือ 30 ถึง 50 เปอรเซ็นต สําหรับเทคโนโลยีในปจจุบันซึ่งมีระบบนําเอาความรอนจากไอเสียมาใชใหเกิดประโยชนอีกครั้ง จาก
ขอมูลของ Food and agriculture organization of the united nations (1986) ไดกลาวถึงขอแตกตางระหวางการเผาไหมโดยทั่วไปกับ
แบบแกสซิฟเคชั่นไวดงนี้ โดยการเผาไหมโดยทั่วไปปฏิกิริยาการเผาไหมจะตองเกิดขึ้นอยางสมบูรณ อัตราสวนระหวางอากาศ
ตอเชื้อเพลิงอยูที่ประมาณ 6 ถึง 15 โดยหลังการเผาไหมจะเกิด CO2 และ H2O ขณะที่แบบแกสซิฟเคชั่น อาจเรียกไดวาเปนการ
เผาไหมแบบไมสมบูรณ โดยจะเผาไหมแบบจํากัดอากาศ อัตราสวนระหวางอากาศตอเชื้อเพลิงอยูที่ประมาณ 1.5 ถึง 1.8 โดย
หลังการเผาไหมจะเกิด CO และ H2 ซึ่งมีคุณสมบัติเปนเชื้อเพลิง โดยคุณลักษณะเฉพาะของการเผาไหมสองรูปแบบไดสรุปไวใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขอแตกตางระหวางการเผาไหมโดยปกติ (Combustion) และแบบแกสซิฟเคชั่น (Gasification)
Chemical process
Chemical environment
Primary product
products
Current application
Efficiency
Emissions
Capital cost
Maturity / risk

Combustion

Gasification

full oxidation
excess oxygen (air)-oxidizing
heat (e.g., steam)
electric power
dominates coal-fired power generation
35–37% (HHV)
~NSPS*
$1,000–1,150 /kW
high experience, low risk

partial oxidation
oxygen-starved - reducing
syngas (CO & H2)
electric power, pure H2, liquid fuels, chemicals
mostly chemicals and fuels, power generation
39–42% HHV
~1/10 NSPS*
competitive
reliability needs improved

60

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

http://ird.rmutto.ac.th

Panklib, (2557) ไดทําการศึกษาและเลือกเทคโนโลยีโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กโดยวิธีกระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น
หรือ Analytical hierarchy process (AHP) เพื่อใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับชุมชน ซึ่งถูกเสนอโดยผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ
ในสาขาที่เกี่ยวของ โดยใชเกณฑการตัดสินใจซึ่งประกอบไปดวย ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี มลพิษที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี เชน
มลพิษทางเสียง อากาศ และน้ํา ความยืดหยุนในการใชเชื้อเพลิงในทองถิ่น เงินลงทุน ความยากงายในการควบคุมและการซอมบํารุง
และสุดทายก็คือความนาเชื่อถือของเทคโนโลยี จากการศึกษาพบวาเทคโนโลยีโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กที่เหมาะสมสําหรับ
ชุมชนคือ เทคโนโลยีแบบแกสซิฟเคชั่นแบบแกสเชื้อเพลิงไหลลง (Fix bed downdraft gasifier) โดยรูปแบบการเผาไหมดัง
แสดงในภาพที่ 6 (Larson., 1998)

ภาพที่ 6 เครื่องผลิตแกสเชื้อเพลิงแบบไหลลง
โดยคุณลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีดังกลาวก็คือ สามารถแกปญหาการปนเปอนของน้ํามันดิน (Tar) ไดเปนอยางดี
เนื่องจากเตาประเภทนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อกําจัดน้ํามันดินที่มีอยูภายในเชื้อเพลิงแข็งโดยเฉพาะ โดยอากาศจะถูกดูดผานจาก
ดานบนลงสูดานลางของเตาผานกลุมของหัวฉีด บริเวณหัวฉีดจะเปนบริเวณของโซนหองเผาไหม แกสที่ไดจากโซนเผาไหมจะ
ถูกลดจํานวนลง ในขณะที่ไหลลงสูดานลางและผานชั้นของคารบอนที่รอน ซึ่งอยูเหนือ ขณะเดียวกันในชั้นของชีวมวลที่อยู
ดานบนของโซนเผาไหม จะมีปริมาณออกซิเจนนอยมากทําใหเกิดการกลั่นสลาย และไอของน้ํามันดินที่เกิดจากการกลั่นสลายก็
จะไหลผานชั้นของคารบอนที่รอน ทําใหน้ํามันดินเกิดการสลายตัวกลายเปนแกส

5. โรงไฟฟาชีวมวลชุมชน
Panklib et al., (2012) ไดออกแบบโรงไฟฟาชีวมวลตนแบบขนาด 200 kW ดังแสดงในภาพที่ 7 โดยไดทําการ
กอสรางไวที่จังหวัดปราจีนบุรี โรงไฟฟาดังกลาวใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่เปนเชื้อเพลิง อาทิเชน ซังขาวโพด เหงา
มันสําปะหลัง เปลือกไมยูคาลิปตัส และเศษไม โดยโรงไฟฟาตนแบบดังกลาวประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญดังตอไปนี้ (1)
ชุดรองรับและปอนเชื้อเพลิงชีวมวล (2) เตาปฏิกรณผลิตแกสเชื้อเพลิงแบบแกสซิฟเคชั่นแบบแกสเชื้อเพลิงไหลลง (3) ชุดคัดแยก
อนุภาคออกจากของไหลโดยใชแรงหนีศูนย (4) ระบบดักจับอนุภาคแบบเปยก (5) พัดลมอุตสาหกรรม (6) ชุดแยกน้ําออกจาก
ระบบ (7) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน (8) ชุดกรองแกสเชื้อเพลิงละเอียด (9) ชุดอุปกรณถุงกรอง (10) ปลองทดสอบเปลวไฟ
(11) เครื่องยนตแกสและเครื่องกําเนิดไฟฟา
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ภาพที่ 5 โรงไฟฟาชีวมวลแบบแกสซิฟเคชั่นตนแบบ ขนาด 200 kW
ในเชิง เศรษฐศาสตร การวิเคราะหถึงมูลคาของพลังงานไฟฟ าและพลั งงานความรอนที่ผลิตไดจากระบบ จะตอ ง
พิจารณาจากความเปนไปไดของโครงการซึ่งประกอบดวยหลายปจจัยที่สําคัญรวมถึงคาจําเพาะตางๆ เชน ราคาของเชื้อเพลิง
ราคาเครื่องจักร ดอกเบี้ยเงินกู คาแรงงาน คาซอมบํารุง อายุการใชงานของเครื่องจักร ราคาไฟฟาที่ซื้อ และประโยชนที่ไดรับจาก
การผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน ฯลฯ มูลคาของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเปนปจจัยสําคัญในการวิเคราะหโครงการ โครงการ
ตนแบบดังกลาวไดผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายในโครงการผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กจากพลังงานทดแทน (VSPP) ของภาครัฐ โดยเชื่อมตอกับ
ระบบสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค ทางการไฟฟาฯ จะรับซื้อไฟฟาในราคา 2.94 บาทตอหนวย (kWh) โดยรัฐบาลจะมีสวนเพิ่ม
(Adder) ใหอีก 0.5 บาทตอหนวย ภายใตสัญญาการซื้อขายในระยะเวลา 7 ถึง 10 ป ตนทุนการผลิตไฟฟารวมของโครงการ
ตนแบบอยูที่ 1.97 บาทตอหนวย เมื่อรวมกับสวนเพิ่มของรัฐบาลจะอยูที่ 3.44 บาทตอหนวย โรงไฟฟาตนแบบจะมีกําไรจากการ
จําหนายไฟฟา 1.48 บาทตอหนวย เมื่อพิจารณาจากการเดินเครื่องจริงที่ 80 เปอรเซ็นต ของกําลังการผลิต จะสามารถผลิต
พลังงานไฟฟาได 1,401,600 หนวยตอป ดังนั้นโรงไฟฟาชุมชนตนแบบจะมีผลกําไร 2,070,451 บาทตอป และระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการประมาณ 5.8 ป

6. สรุปผลและขอเสนอแนะ
ในปจจุบันสถานการณความมั่นคงดานพลังงานของประเทศมีอยูต่ํา ขณะที่ความตองการพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องทุกๆป การเตรียมพรอมรับมือกับวิกฤติพลังงานในอนาคตจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง พลังงานชีวมวล
จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เปนแหลงพลังหมุนเวียนที่มีศักยภาพอีกแหลงหนึ่งของประเทศ หากพิจารณาถึงเทคโนโลยีใน
การเปลี่ยนพลังงานชีวมวลเปนพลังงานไฟฟาในปจจุบันซึ่งมีความกาวหนาไปมาก จึงมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งในพื้นที่
ชุมชนหางไกลของประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น ซึ่งสงผลกระทบจากสิ่งแวดลอมนอยมาก ขั้นตอนการในทํางาน
ไมยุงยากซับซอน ใชคนงานในการควบคุมเครื่องจักรเพียงไมกี่คน สามารถซอมบํารุงไดเอง โดยไมจําเปนตองพึ่งพาผูเชี่ยวชาญ
จากตางประเทศ และที่สําคัญ ยังเปนแหลงงานและรายไดใหกับคนในทองถิ่น ในการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาจําหนาย
ยังโรงไฟฟา และเปนการสงเสริมการกําจัดวัสดุเหลือใชทางการเกษตรอยางถูกวิธีแทนการเผาทําลายแบบเดิมๆ ซึ่งสงกระทบ
โดยตรงตอสภาวะแวดลอม
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ขณะที่ในปจจุบันการสรางโรงไฟฟาขนาดใหญทําไดยาก และมักถูกตอตานจากประชาชนในพื้นที่และองคกรอิสระ
ตางๆ แมวาภาครัฐจะมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนในโครงการตางๆอยางตอเนื่อง สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการขาด
ความรูความเขาใจของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งก็เปนหนาที่ของภาครัฐและผูเกี่ยวของ ที่จะตองสรางความรูความเขาใจใหกับ
ประชาชนในทุกภาคสวนผานสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ หากทําไดสําเร็จ พลังงานชีวมวลก็จะเปนอีกทางเลือกหนึ่งใน
การชวยแกปญหาการขาดแคลนพลังงานประเทศชาติในอนาคตไดเปนอยางดี
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