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หมายเหตุ ข้ อมูลในแบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการ เป็ นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณา เมื่อกรอก
ข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ วต้ องนาไป upload ในระบบลงทะเบียนเพื่อนาส่งข้ อเสนอโครงการ
ลักษณะปั ญหา
น ้านับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิ่งต่ออาชีพเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเพาะปลูกพืช หรื อการปศุสตั ว์ โดยใน
ปั จจุบนั นา้ ที่เกษตรกรนามาใช้ งานจะได้ จากแหล่งน ้าธรรมชาติ เช่น แม่น ้า คู คลอง แหล่งน ้าบาดาล หรื อจากระบบชน
ประทาน อย่างไรก็ตามพื ้นที่การเกษตรบางพื ้นที่ไม่ได้ อยูใ่ กล้ กบั แหล่งน ้า หรื อในกรณีที่ปริ มาณน ้าในพื ้นที่ไม่เพียงพอต่อ
การใช้ งาน เกษตรกรมี ความจ าเป็ นจะต้ องใช้ เครื่ อ งสูบน ้าเพื่อทาการสูบน ้าในพื ้นที่การเกษตร โดยเครื่ องสูบน ้าสาหรั บ
การเกษตรที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั จะใช้ น ้ามันเป็ นเชือ้ เพลิง เนื่องด้ วยเป็ นระบบสูบน ้าเพื่อการเกษตรที่สามารถจัดหามาใช้ งาน
ได้ งา่ ย ค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษาน้ อย อีกทังน
้ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงที่สามารถจัดหาได้ ง่ายในท้ องถิ่น ทาให้ ระบบสูบน ้าด้ วย
น ้ามันเป็ นที่นิยมแพร่ หลาย แต่เนื่องจากราคาน ้ามันได้ ปรับตัวสูงขึ ้นส่งผลให้ เกษตรกรต้ องรั บภาระในส่วนของค่าใช้ จ่าย
ด้ านพลังงานเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องจัดหาพลังงานทดแทนสาหรับใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในระบบสูบน ้าทดแทน
น ้ามัน
แนวคิดในการแก้ ปัญหา/เทคโนโลยีท่ตี ้ องการพัฒนา
ก๊ าซชีวมวลเป็ นเชือ้ เพลิงพลังงานทดแทนประเภทหนึ่ง ซึ่งผลิตได้ จากชีวมวลหรื อเศษวัสดุเหลือ ใช้ จากการเกษตร
โดยการเผาไหม้ เชือ้ เพลิงชีวมวลในที่ที่จากัดปริ มาณอากาศ ทาให้ ได้ ก๊าซเชื ้อเพลิงซึ่ง สามารถนามาใช้ ทดแทนน ้ามันใน
เครื่ องสูบนา้ แบบใช้ เครื่ องยนต์ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลด ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานของเกษตรกร จึงดาเนินการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเบื ้องต้ น ของระบบสูบน ้าด้ วยก๊ าซชีวมวล โดยใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลหรื อเศษวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตรที่สามารถหาได้ ในพื ้นที่ผลิตก๊ าซชีวมวลและใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในเครื่ องสูบน ้าแบบใช้ เครื่ องยนต์ สาหรับสูบน ้า
ซึง่ จะสามารถช่วยลดด้ นทุนค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานของเกษตรกรลงได้ และเป็ นการส่งเสริ มการใช้ พลังงานชีวมวล
เครื่ อ งสูบน า้ ไบโอแมส (Biomass pump) เป็ นเครื่ อ งที่ ถูกออกแบบมาใช้ ในพื น้ ที่ห่า งไกล สามารถเคลื่อ นย้ า ย
สะดวก ปลอดภัยในการใช้ งาน โดยมีหลักการทางานดังนี ้
โดยใช้ หลักการ พลังงานชีวมวล (Biomass) เป็ นตัวขับเคลื่อนแทนน ้ามัน ซึ่งเกษตรกรที่อาศัยในบริ เวณที่ห่างไกล
เช่น พื ้นที่บริ เวณภูเขา สามารถใช้ ถ่าน, เศษไม้ หรื อ วัสดุทางการเกษตรนามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง โดยผ่านขบวนการทางชีวมวล
(Biomass) จะทาให้ ได้ แก๊ สที่สามารถนามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงแทนน ้ามันได้

1. นิยามศัพท์
1.1 ชีวมวล (Biomass) คือสารอินทรี ย์ที่เป็ นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนามาใช้ ผลิตพลังงานได้
เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร หรื อกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร
1.2 แก๊ สซิฟายเออร์ (Gasifier) คือแก๊ สที่เกิดจากการเผาชีวมวล ในที่อับอากาศ แก๊ สที่ได้ เป็ นคาร์ บอนมอนอกไซด์ มี
พลังงานประมาณราว ๆ 13-15 KJ/ลบ.ม ในขณะที่ ไบโอแก๊ สมีคา่ พลังงานประมาณ 21MJ/ ลบ.ม
2. แก๊ สซิฟายเออร์ (Gasifier)
ก่อนที่จะไปถึงขันตอนการสร้
้
างเตาชีวมวล มาทาความเข้ าใจสักเล็กน้ อยว่าขันตอนการผลิ
้
ตก๊ าซจากชีวมวลมัน
เกิ ดขึน้ ได้ อ ย่า งไร มี ลาดับ ขัน้ ตอนการทางานแต่ล ะขัน้ อย่างไรบ้ าง จะทาให้ ผ้ ูสนใจด้ านนี ้มี ข้ อ มูลที่ ศึกษาต่อ ยอดได้
กระบวนการผลิตก๊ าซเชือ้ เพลิง (Gasification Process) คือ การเปลี่ยนรู ปพลังงานจากชีวมวลซึ่งเป็ นเชื ้อเพลิงแข็งให้ เป็ น
เชื ้อเพลิงแก๊ ส โดยให้ ความร้ อนผ่านตัวกลางของกระบวนการ เช่นอากาศ หรื อไอน ้า กระบวนการ แก๊ สซิฟิเคชั่นจะมี
ความแตกต่างจากกระบวนการเผาไหม้ อ ย่างสิ ้นเชิ ง โดยการเผาไหม้ เป็ นการเกิ ดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอย่า ง
สมบูรณ์ในหนึ่งกระบวนการ แต่สาหรับกระบวนการแก๊ สซิฟิเคชัน่ เป็ นการเปลี่ยนรู ปพลังงานเคมีภายในของคาร์ บอนในชีว
มวลไปเป็ นแก๊ สที่สามารถเผาไหม้ ได้ โดยอาศัยปฏิกิริยา 2 กระบวนการ โดยก๊ าซที่ผลิตได้ จะมีคณ
ุ รูปที่ดีกว่าและง่ายต่อการ
ใช้ งานกว่าชี วมวลสรุ ปได้ ว่าการผลิตแก๊ สชีวมวลเป็ นกระบวนการเผาไหม้ ชีวมวลโดยจากัด อากาศที่เข้ าทาปฏิกิริยาการ
สันดาป ทาให้ เกิดการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ เกิดเป็ นก๊ าซเชื ้อเพลิง โพรดิวเซอร์ แก๊ ส เช่น คาร์ บอนมอนอกไซด์ มีเทน และ
ไฮโดรเจน ซึง่ สามารถนาไปใช้ ทดแทนก๊ าซหุงต้ ม หรื อนาไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในเครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน
แก๊ สซิฟิเคชัน่ คือ เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลให้ เป็ นพลังงานในรูปก๊ าซเชื ้อเพลิง โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี
ความร้ อนจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงในสภาวะจากัดปริ มาณอากาศ เมื่อให้
ความร้ อนแก่ชีวมวลร่ วมกับเทคนิคการจากัดปริ มาณอากาศ หรื อออกซิเจน หรื อไอน ้า เพื่อให้ เกิดสภาวะที่มีการ
ควบคุมปริ มาณออกซิเจนในสัดส่วนที่ต่ากว่าปริ มาณที่ทาให้ เกิดการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงอย่างสมบูรณ์ (หรื อทาให้ เกิดสภาวะ
การเผาไหม้ แบบไม่สมบูรณ์ที่มีการควบคุม) ทาให้ ชีวมวลเกิดการแตกตัวเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน ในรูปของแข็งและ
ก๊ า ซ โดยก๊ าซที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการนี ม้ ี ล ัก ษณะเป็ น ก๊ า ซเชื อ้ เพลิง หลายชนิ ด ปะปนอยู่ ซึ่ง จะประกอบไปด้ ว ย ก๊ า ซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ ก๊ าซมีเทน ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ก๊ าซไนโตรเจน และก๊ าซอื่ นๆ เรี ยกว่า โปรดิวเซอร์ ก๊าซ และหาก
ก๊ าซมี ความบริ สุทธิ์ สูงจะประกอบไปด้ วยก๊ าซหลักๆ ได้ แก่ ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ และก๊ าซไฮโดรเจนจะเรี ยกว่า ก๊ าซ
สังเคราะห์

รูปที่ 1 การเผาไหม้
กระบวนการแก๊ สซิฟิเคชัน่ จากชีวมวลเป็ นกระบวนการเผาไหม้ แบบไม่สมบูรณ์ ดังนัน้ ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ ้น
จะมีความซับซ้ อนและสามารถเกิ ดผลิตภัณฑ์หรื อก๊ าซหลายชนิดขึ ้นอยู่กับลักษณะของชี วมวลและเทคนิคในการจากัด
ปั จจัยต่างๆ เช่น กรณีการใช้ อากาศเป็ นตัวทาปฏิกิริยาจะได้ ก๊าซที่มีคา่ ความร้ อนต่า หากมีการเติมไอน ้าจะทาให้ ได้ ก๊าซที่มี
ค่าความร้ อนเพิ่ มสูง ขึน้ ส่วนกรณี ก ารใช้ อ อกซิเจนบริ สุทธิ์ แ ทนอากาศจะท าให้ ได้ ก๊า ซที่มี ค่าความร้ อนสูง อย่างไรก็ ดี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกระบวนการดังกล่าวไม่ได้ มีเพียงแต่ก๊าซเชื ้อเพลิงเท่านัน้ ยังมีของแข็งและสิง่ เจือปนที่ไม่สามารถเผาไหม้
ได้ หมด ได้ แก่ ถ่านชาร์ เถ้ า น ้ามันดิน และไอน ้า เป็ นต้ น

รูปที่ 2 กระบวนการแก๊ สซิฟิเคชัน่

2.1 หลักการทางานของ Three Stages Gasifier
ระบบ 3 Stages Gasifier เป็ นระบบที่ผลิตก๊ าซชนิดนี ้มีลกั ษณะที่แตกต่างจากระบบผลิตก๊ าซชีวมวลอื่น ๆ คือ มี
การท างานทั ง้ หมด 3 ขั น้ ตอน ดั ง นี ้ Drying , Pyrolysis และส่ ว นของ Gasification ซึ่ ง เป็ นแบบ Down-draft
gasification แยกจากกัน คุณสมบัติของเตาชนิดนี ้ต่างจากเตาแบบอื่น ๆ คือ ก๊ าซเชื ้อเพลิงที่ได้ จากเตา มีปริ มาณส่วนผสม
ของทาร์ น้อยมาก ทังนี
้ ้เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ ในการเผาไหม้ คอ่ นข้ างสูง ทาให้ ทาร์ ลดปริ มาณลงต่ากว่า 25 mg/Nm3 ก๊ าซที่
ได้ ออกมาจึงค่อนข้ างมีความสะอาด

รูปที่ 3 ขันตอนการท
้
างานของ 3 Stages Gasifier
ขันตอนที
้
่ 1 Drying & Pyrolysis
ชีวมวลจะเข้ าสู่ ห้ องDrying & Pyrolysis จะควบคุมอุณหภูมิที่ 600 0C เพื่อให้ ชีวมวลเปลีย่ นสถานะเป็ นถ่านและ
สารระเหยง่าย และเคลือ่ นที่ไปยังห้ อง Oxidarion

รูปที่ 4 Drying & Pyrolysis

ขันตอนที
้
่ 2 Oxidation
ถ่านที่หนักกว่าจะล่วงลงไปยังส่วนล่างของเตา ส่วนสารระเหยง่ายที่มีองค์ประกอบหลักเป็ นสาร ไฮโดรคาร์ บอน
เมื่อสัมผัสกับอากาศจะเกิดปฏิกิริยา Oxidation ทาให้ อุณหภูมิสงู ถึง 1000 0C ทังห้
้ องเผาไหม้ ตรงจุดนี ้เอง คือการเปลี่ยน
จากทาร์ เป็ นก๊ าซ ด้ วยอุณหภูมิสงู และก๊ าซจะไหลผ่านชันของถ่
้
านหรื อคาร์ บอน สูข่ นตอนปฏิ
ั้
กิริยาเปลีย่ นรูป

รูปที่ 5 Oxidation
ขันตอนที
้
่ 3 ปฏิกิริยาเปลีย่ นรูป
เมื่อก๊ าซไหลผ่านชัน้ คาร์ บอน เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนรู ป จากก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซค์ที่ไม่ติดไฟ เป็ นการคาร์ บอน
มอนน๊ อกไซค์ที่ติดไฟได้ เราจึงได้ ก๊าซคาร์ บอนมอนน๊ อกไซค์ ไฮโดรเจน และมีเทน เป็ นก๊ าซเชื ้อเพลิงที่สะอาดสามารถใช้ จุด
ระเบิดในห้ องเผาไหม้ ของเครื่ องยนต์ได้ เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ เช่น ผลิตไฟฟ้า ต่อไป

รูปที่ 6 CO2รวมกับC เป็ น 2CO

2.2 กระบวนการแปรสภาพเป็ นแก๊ ส
คือ การเปลี่ยนรูปพลังงานจากชีวมวลซึง่ เป็ นเชื ้อเพลิงแข็งให้ เป็ นเชื ้อเพลิงแก๊ ส โดยให้ ความร้ อนผ่านตัวกลางของ
กระบวนการ เช่นอากาศ ออกซิเจนหรื อไอน ้า ซึ่งกระบวนการแก๊ สซิฟิเคชั่นจะมีความแตกต่างจากกระบวนการเผาไหม้
อย่างสิ ้นเชิงโดยการเผาไหม้ เป็ นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอย่างสมบูรณ์ในหนึง่ กระบวนการสมบูรณ์ ในหนึง่ กระบวนการ
แต่สาหรับกระบวนการแก๊ สซิฟิเคชัน่ เป็ นการเปลี่ยนรู ปพลังงานเคมีภายในของคาร์ บอนในชีวมวลไปเป็ นแก๊ สที่สามารถเผา
ไหม้ ไ ด้ โดยอาศัย ปฏิ กิ ริ ย า 2 กระบวนการ โดยก๊ า ซที่ ผ ลิต ได้ จ ะมี คุณ รู ป ที่ ดี ก ว่า และง่า ยต่อ การใช้ งานกว่ า ชี ว มวล
ยกตัวอย่างเช่น สามารถใช้ เดินเครื่ องยนต์แก๊ ส และกังหันแก๊ ส หรื อใช้ เพื่อผลิตเชื ้อเพลิงเหลวต่อไป กระบวนการแก๊ สซิฟิ
เคชัน่ เป็ นกระบวนการเปลีย่ นรูปทางด้ านเคมีความร้ อน โดยอาศัยอากาศ ออกซิเจน หรื อไอน ้า ที่มีอุณหภูมิสงู กว่า

รูปที่ 7 กระบวนการแปรสภาพเป็ นแก๊ ส
2.3 ประเภทของ แก๊ สซิฟายเออร์
1. เตาผลิตก๊ าซแบบก๊ าซไหลขึ ้น (Updraft gasifier)
เป็ นเตาผลิตก๊ าซที่ใช้ ตงแต่
ั ้ แรกเริ่ ม และเป็ นแบบที่ง่ายที่สดุ ดังแสดงในรู ปที่ 8 เชื ้อเพลิงถูกป้อนเข้ าทางด้ านบน
ของเตาและอากาศถูกส่งผ่านตะแกรงเข้ ามาทางด้ านล่างเหนือตะแกรงขึ ้นไป จะมีการเผาไหม้ เชื อ้ เพลิงบริ เวณนี ้เรี ยกว่า
บริ เวณเผาไหม้ เมื่อมีอากาศผ่านเข้ าไปในบริ เวณเผาไหม้ จะเกิดปฏิกิริยาขึ ้น ได้ คาร์ บอนไดออกไซด์และน ้า ก๊ าซ ที่ผ่าน
ออกมาจากบริ เวณเผาไหม้ จะมีอุณหภูมิสงู และจะเข้ าไปยังบริ เวณ รี ดคั ชัน ที่บริ เวณนี ้ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และน ้า จะ
ทาปฏิกิริยากับคาร์ บอนทาให้ เกิดคาร์ บอนมอนอกไซด์และ ไฮโดรเจน หลังจากนันก๊
้ าซที่ได้ จะไหลเข้ าสูบ่ ริ เวณที่มีอุณหภูมิ
ต่ากว่าในชัน้ ของชีวมวลและกลัน่ สลายในช่วงอุณหภูมิ 200 – 500 องศาเซลเซียส ต่อจากนันก๊
้ าซก็จะไหลเข้ าสูช่ นของชี
ั้
ว
มวลที่ชืน้ เนื่อ งจาก ก๊ าซยังมี อุณหภูมิสูงอยู่ จึงไประเหยน ้าที่อยู่ในชี วมวลเหล่านัน้ ทาให้ ก๊าซที่อ อกจากเตาผลิตก๊ าซมี
อุณหภูมิต่าลง

รูปที่ 8 ลักษณะเตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบไหลขึ ้น
2. เตาผลิตก๊ าซแบบก๊ าซไหลลง (Downdraft gasifier)
เตาผลิตก๊ าซเชื ้อเพลิงแบบนี ้เคยใช้ ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มาแล้ ว และยังคงใช้ อย่างแพร่หลายในปั จจุบนั ดัง
แสดงในรู ปที่ 9 เตาผลิตก๊ าซแบบไหลลงนี ้ออกแบบมาเพื่อขจัดน ้ามัน ดินในเชื ้อเพลิงโดยเฉพาะ อากาศจะถูกดูดผ่านจาก
ด้ านบนลงสูด่ ้ านล่างโดยผ่านกลุม่ ของหัวฉีด ที่เรี ยกว่า tuyers บริ เวณหัวฉีดจะเป็ นบริ เวณเผาไหม้ จะถูกรี ดิวซ์ ในขณะที่ไหล
ลงสูด่ ้ านล่างผ่านชันของคาร์
้
บอนร้ อนที่อยูเ่ หนือตะแกรงเล็กน้ อย ในขณะเดียวกันชันของชี
้
วมวลที่อยู่ ทางด้ านบนบริ เวณเผา
ไหม้ เนื่องจากมีปริ มาณของออกซิเจนน้ อยจะเกิดการกลัน่ สลาย แต่ไอน ้ามันดินที่เกิดจากการกลัน่ สลายก็จะไหลผ่านชัน้
คาร์ บอนร้ อนจึงทาให้ น ้ามันดินเกิดการแตกตัวเป็ นก๊ าซ ก๊ าซที่ผา่ นบริ เวณเผาไหม้ ในเตาแบบนี จ้ ะมีสว่ นประกอบของน ้ามัน
ดินลดลงเหลือน้ อยกว่า 10% ของน ้ามันดินที่ได้ จากเตาแบบก๊ าซไหลขึ ้นและก๊ าซที่ได้ สะอาดกว่า เนื่องจากความเร็ วก๊ า ซ
เชื ้อเพลิงที่ได้ มีความเร็ วต่าและเถ้ าอยู่บริ เวณตะแกรง ดังนันจึ
้ งมีปริ มาณเถ้ าน้ อยมากที่ติดออกมาพร้ อมกับก๊ าซเชื ้อเพลิง
(Reed, 1980) เตาผลิตก๊ าซแบบก๊ าซไหลลงจะใช้ ได้ ไม่ดีกับเชื ้อเพลิงที่เถ้ าอยูม่ าก เพราะเถ้ าจะเกิดสะสมและขวางการเผา
ไหม้ ทาให้ อตั ราการเผาไหม้ ช้าลงและเกิดการสูญเสียความดันภายในเตามากขึ ้น

รูปที่ 9 ลักษณะเตาผลิตก๊ าซแบบก๊ าซไหลลง
ค่ าวัสดุอุปกรณ์ และค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการ (โดยประมาณ)

รายการ
หมวดค่ าตอบแทน
หมวดค่ าใช้ สอย

จานวน
-

ราคา
-

หมวดค่ าวัสดุ
1.เครื่องยนต์ สูบนา้ 13 แรงม้ า ท่ อ 4x4 นิว้
2.ค่ าจัดทาชุดถังเตาปฏิกรณ์
3.ค่ าจัดทาโครงสร้ างเหล็กพร้ อมชุดล้ อเลื่อน
4.กล่องควบคุมและอุปกรณ์
5.ค่าจัดทาชุดพัดลมเติมออกซิเจน
6.ค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบ

๑ เครื่อง
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ กล่ อง
๑ ชุด
๑ ชุด

6,500
3,500
6,000
2,000
1,000
1,000

รวมทัง้ สิน้

20,000

ภาพร่ างชิน้ งาน/รายละเอียดอื่นๆ
แบบร่างเครื่ องสูบน ้าไบโอแมส

รูปที่ 1. แบบร่างด้ านหน้ า

รูปที่ 2. แบบร่างด้ านหลัง

รูปที่ 3. แบบร่างด้ านซ้ าย

รูปที่ 4. แบบร่างด้ านขวา

รูปที่ 5. แบบร่างด้ านบน

