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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการผลิตแก๊สชีวมวลจากเศษชีวมวล 3 ชนิด ได้แก่ กะลามะพร้าว ไม้กระถินยักษ์
และ ไม้ยคู าลิปตัส เพือ่ ศึกษากลไกการผลิตแก๊สชีวมวล อุณหภูมขิ องเตาผลิตแก๊สชีวมวล และองค์ประกอบของแก๊ส
ชีวมวล ซึง่ ระบบการผลิตแก๊สชีวมวลขนาดเล็กประกอบด้วย ชุดเตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบไหลลง (Downdraft
gasifier) ความจุ 0.01 m3 แบบขยายห้องพักแก๊ส พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวมวล อัตราการจ่ายอากาศ
เข้าเตาผลิตแก๊สชีวมวลที่ 150 / min โดยใช้ชวี มวล 3 kg ขนาด 2 - 5 cm ความชืน้ ไม่เกิน 25 % จากการศึกษา
พบว่า กะลามะพร้าวให้ปริมาณแก๊สชีวมวลเข้มข้นกว่าชีวมวลทัง้ 2 ชนิด รองลงมาคือ ไม้กระถินยักษ์และไม้ยคู า
ลิปตัส ตามลาดับ ซึง่ กะลามะพร้าวมีอุณหภูมเิ ฉลีย่ ในช่วงเกิดแก๊ส Drying zone, Pyrolysis zone, Combustion
zone, Reduction zone ที่ 353.6 oC, 409.8 oC, 936.1 oC, 470.1 oC ตามลาดับ, ไม้กระถินยักษ์ 322.4 oC,
404.3 oC, 876.5 oC, 415.9 oC ตามลาดับ, ไม้ยคู าลิปตัส 140.3 oC, 308.4 oC, 1,062.6 oC, 494.5 oC ตามลาดับ
องค์ประกอบแก๊สชีวมวล คือ CO, CO2, CH4, H2, และ O2 โดยกะลามะพร้าวมีปริมาณแก๊ส 17.29%, 16.59%,
5.35%, 15.20% และ 0.26% ตามลาดับ, ไม้กระถินยักษ์มสี ว่ นประกอบแก๊ส 11.78%, 20.01%, 3.94%, 19.95%
และ 0.20% ตามลาดับ และ ไม้ยคู าลิปตัสมีสว่ นประกอบแก๊ส 16.68%, 11.98%, 3.85%, 14.21% และ 0.24%
ตามลาดับ ค่าความร้อน HHV ของแก๊สชีวมวลทีไ่ ด้จากกะลามะพร้าว ไม้กระถินยักษ์ และ ไม้ยคู าลิปตัสมีคา่ 6.48,
5.80 และ 5.65 MJ/Nm3 ตามลาดับ
คำหลัก: ชีวมวล; ชุดเตาผลิตแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง; อัตราการจ่ายอากาศ; องค์ประกอบแก๊สชีวมวล
Abstract
This research is to study the biomass gasification of 3 types of the biomass waste: coconut shell,
Leucaena leucocepphala and Eucalyptus. The mechanism of biomass gasification, the temperature inside
the gasifier and the biomass gas composition has been investigated. The small downdraft gasifier having
volume 0.01 m3 with the extension gas room has been equipped. The equipment also includes the
biomass gas improvement system. The supplying air was 150 / min . The 3 kg biomass with moisture
content not over 25%wt with length of 2-5 cm was examined. The experimental results showed that the
obtained biomass gas from coconut shell was more concentration than both of Eucalyptus and Leucaena
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leucocepphala. The average temperatures of drying zone, pyrolysis zone, combustion zone and reduction
zone inside the gasifier at biomass gasification range for coconut shell biomass gasification were 353.6,
409.8, 936.1, and 470.1 oC, respectively. The average temperatures of each zone for Leucaena
leucocepphala biomass gasification were 322.4, 404.3, 876.5, and 415.9 oC, respectively. While the
average temperatures of each zone for Eucalyptus biomass gasification were 140.3, 308.4, 1,062.6, and
494.5 oC, respectively. The gas compositions of that biomass are CO, CO2, CH4, H2, and O2 which of the
coconut shell are 17.29%, 16.59%, 5.35%, 15.20% and 0.26% by volume, respectively; of the Leucaena
leucocepphala are 11.78%, 20.01%, 3.94%, 19.95% and 0.20% by volume, respectively; of the
Eucalyptus are 16.68%, 11.98%. , 3.85%, 14.21% and 0.24% by volume, respectively. The HHV of
obtained biomass gas from the coconut shell, Leucaena leucocepphala and Eucalyptus were 6.48, 5.80
and 5.65 MJ/Nm3, respectively.
Keywords: biomass; Stove manufacturer in down-flow gasifier; Flow rate; Gas composition, biomass
1. บทนา
จากข้อมูลของกระทรวงพลังงาน [1] แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มของการใช้พลังงานเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
ซึ่งเป็ นพลังงานทีไ่ ด้จากปิ โตรเลียม เป็ นพลังงานทีใ่ ช้
แล้วหมดไป เป็ นสาเหตุทาให้ราคาของเชือ้ เพลิงสูงขึน้
จึง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ที่จ ะต้อ งหาแหล่ ง พลัง งานอื่น มา
ทดแทน ได้ แ ก่ น้ า ลม แสงอาทิ ต ย์ [2-4] และ
พลังงานทีไ่ ด้จาก (Biomass energy) ซึง่ เป็ นพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable energy) ทีส่ ามารถผลิตขึน้
เองได้ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ เ ป็ นประเทศ
เกษตรกรรม มีการปลูกพืชหมุนเวียนในแต่ละปี หลาย
ครัง้ มีเศษชีวมวลเหลือทิ้งเป็ นจานวนมาก [5] ดังนัน้
จึงมีการศึกษาการนาเศษชีวมวลเหล่านี้มาแปรรูปเป็ น
พลังงาน [6-10] วิธหี นึ่งทีใ่ ช้คอื การผ่านกระบวนการ
ทางความร้อนซึ่งเรียกว่า แก๊สซิฟิเคชัน่ [6] ซึ่งเป็ น
กระบวนการแปรรูปชีวมวลหรือเชื้อเพลิงแข็งให้เป็ น
พลั ง งานในรู ป ของเชื้ อ เพลิ ง แก๊ ส โดย จะอาศั ย
กร ะบวน การทางความร้ อ น ซึ่ ง แ ก๊ ส ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการนี้จะประกอบด้วย คาร์บอนมอนอกไซด์
(Carbonmonoxide, CO) ไฮโดรเจน (Hydrogen, H2)
มีเทน (Methane, CH4) คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon
dioxide, CO2) ไนโตรเจน (Nitrogen, N2) และ อื่นๆ
เรียกว่า โปรดิวเซอร์แก๊ส (Producer gas) และหาก
แก๊สมีความบริสุทธิ์สูงจะประกอบไปด้วยแก๊สหลักๆ

ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรเจน (H2)
จะเรียกว่า แก๊สสังเคราะห์ (Synthesis gas,
SYNGAS) [6,7] ซึง่ พลังงานทีไ่ ด้จากพลังงานชีวมวล
(Biomass
energy)
เป็ นพลังงานหมุนเวียน
(Renewable energy) ทีม่ คี วามน่ าสนใจ ทาให้ม ี
นักวิจยั ได้ทาการศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูป
พลังงานด้วยวิธแี ก๊สซิฟิเคชัน่ เช่น ปฐมวงศ์ คงช่วย
และคณะ [10] ได้ศกึ ษาการออกแบบ สร้าง และ
ทดสอบเตาผลิต แก๊ ส ชีว มวลขนาดเล็ก แบบไหลขึ้น
พบว่าการใช้เตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบไหลขึ้นโดยใช้
ถ่านไม้สาเร็จรูปเป็ นเชือ้ เพลิง มีศกั ยภาพในการเผา
ไหม้ทด่ี เี นื่องจากถ่านไม้สาเร็จรูปนัน้ ไม่มคี วามชืน้ และ
เกิดน้ ามันดินน้อยถึงไม่มเี ลย แต่อตั ราการสิน้ เปลือง
ของเชือ้ เพลิงจะเร็วกว่าเชือ้ เพลิงอื่นๆ อาทิ เช่น ไม้
ยางพารา เป็ นต้น จากผลการทดลองทีไ่ ด้ถ่านไม้
สาเร็จรูปเหมาะสมกับเตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบไหลขึน้
โดยทีอ่ ตั ราการไหลของอากาศเท่ากับ 0.008468 m3/s
ซึ่ง จะท าให้แก๊ สมีสภาพเป็ น แก๊ สซิไ ฟเออร์ม ากที่สุ ด
โดยค่าความร้อนของแก๊สจากเตาผลิตแก๊สเมื่อใช้ถ่าน
ไม้สาเร็จรูปเป็ นเชื้อเพลิงประกอบกับมีอตั ราการไหล
ของอากาศทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น มีค่าเท่ากับ 2989.633
kJ/kg
และมีอ ัต ราการใช้เ ชื้อ เพลิง ประมาณ
0.0018640 kg/s
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จากข้อมูลดังกล่าว เห็นชัดเจนได้ว่าพลังงาน
แก๊ ส ชีว มวลมีค วามส าคัญ เนื่ อ งจากเป็ น พลัง งาน
บริสุ ท ธิ์ท่ีป ระเทศไทยสามารถผลิต เองได้ ดัง นั ้น
งานวิจ ยั นี้ จึงมีจุ ดมุ่ง หมายที่จ ะศึก ษากลไกการผลิต
แก๊ ส ชีว มวล อุ ณหภูม ิข องเตาผลิต แก๊ สชีว มวล และ
องค์ประกอบของแก๊ สชีวมวล เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับ
ออกแบบวิธีการผลิตแก๊ สชีวมวลที่เหมาะสมสาหรับ
ชีวมวลในแต่ละชนิด

ส่วนประกอบดังนี้ (1) โบล์เว่อร์ (Blower), (2) เตา
ผลิตแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier), (3) ถังพักแก๊ส (Tank
gas), (4) ไซโคลน (Cyclone), (5) คอนเดนเซอร์
(Condenser), (6) กรองแก๊สหยาบ (Coarse filter
gas) และ (7) กรองแก๊สละเอียด (Profile filter gas)
ในการผลิต แก๊ ส ชีว มวลจะใช้เ ศษชีว มวล (รู ป ที่ 2)
ความยาว 2 – 5 cm ความชืน้ ไม่เกิน 25 % เป็ น
เชื้อ เพลิง โดยใช้ เ ตาผลิต แก๊ ส ชีว มวลแบบไหลลง
Downdraft ขนาดความจุ 0.01 m3 เริม่ จากการนาเศษ
ชีวมวลที่จะใช้ในการผลิตแก๊สมาจุดไฟจนเศษชีวมวล
ติด ไฟแล้ว เทลงไปในเตาผลิต แก๊ ส จากนั น้ เติม เศษ
ชีว มวลที่ต ากแห้ ง ลงไปในเตาผลิต แก๊ ส ตามความ
ต้องการ ปิ ดฝาเตาผลิตแก๊สชีวมวลให้แน่ นสนิท เปิ ด
Blower จ่ายอากาศเข้าไปในบริเวณห้องเผาไหม้ของ
เตาผลิตแก๊สทีอ่ ตั รา 150 / min รอประมาณ 5 - 10
นาที ก็จะได้แก๊สชีวมวลหรือแก๊สเชื้อเพลิงออกมาและ
ไหลเข้าสู่ไซโคลน คอนเดนเซอร์ หม้อกรองแก๊สและ
ถังพักแก๊ส ซึ่งจะช่วยให้ได้แก๊สชีวมวลที่สะอาดและมี
อุณหภูมทิ ่เี หมาะสม จากนัน้ ทดสอบความหนาแน่ น
ของแก๊ส โดยการทดสอบเบื้องต้นคือการจุดไฟเพื่อดู
การลุกไหม้ของแก๊สชีวมวล ถ้าจุดไฟติดแสดงว่าเริม่ มี
แก๊สออกแล้วและสังเกตดูเปลวไฟจนกว่าเปลวไฟจะมี
สีแดงเข้มแสดงว่าแก๊สมีความหนาแน่ นมากพอจึงทา
การตรวจสอบอุณหภูมขิ องแก๊สจาก Data logger และ
วิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สชีวมวล
รูปที่ 3 แสดงตาแหน่ งการวัดอุณหภูมภิ ายใน
เตาผลิตแก๊ส ได้ทาการติดตัง้ เทอร์โมคัปเปิ ลชนิด K
เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม ิ 4 ตาแหน่ ง คือ
Drying zone, Pyrolysis zone, Combustion zone
และ Reduction zone โดยเริม่ จับเวลาตัง้ แต่ปิดฝาเตา
ผลิตแก๊ส จนสิน้ สุดกระบวนการผลิตแก๊สชีวมวล

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการทดลอง

รูปที่ 1 แผนผังอุปกรณ์การทดลอง

รูปที่ 2 เศษชีวมวล (ไม้ยคู าลิปตัสแห้ง,ไม้กระถินยักษ์,
กะลามะพร้าว)
x : Thermocouples (type K)

3. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
3.1 อุณหภูมิเตา
ในการทดสอบอุณหภูมภิ ายในเตาผลิตแก๊สจะ
เริม่ จับเวลาตัง้ แต่ปิดฝาเตาผลิตแก๊ส จากนัน้ บันทึกผล
การเปลี่ย นแปลงของอุ ณ หภู ม ิใ นแต่ ล ะส่ ว นโดยใช้

รูปที่ 3 ตาแหน่งการติดตัง้ เทอร์โมคัปเปิล
รูปที่ 1 แสดงแผนผังชุดทดลองการผลิตแก๊ส
ชีว มวลโดยใช้เ ตาผลิตแก๊ สชนิ ดไหลลงขนาดเล็ก มี
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Data
Logger โดยบันทึกการเปลี่ย นแปลงของ
อุณหภูมทิ ุกๆ 5 นาที ซึ่งสามารถแสดงผลการ
เปลีย่ นแปลงอุณหภูมไิ ด้ดงั รูปที่ 4-7 ซึง่ สังเกตเห็นว่า
อุณหภูมใิ นส่วนของ Drying zone กรณีใช้เศษชีวมวล
ยูคาลิปตัสจะต่ากว่าเศษชีวมวลของกะลามะพร้าวและ
กระถินยักษ์ เนื่องจากเนื้อไม้มคี วามหนาแน่ นมากกว่า
ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมใิ นส่วนนี้ต่ าลงและใช้เวลาในการ
อ บ แ ห้ ง น า น ขึ้ น ดั ง แ ส ด ง ใ น รู ป ที่ 4 ใ น ข ณ ะ ที่
กะลามะพร้าวและกระถินยักษ์มคี วามพรุนในเนื้อไม้
มากกว่าทาให้การอบแห้งใช้เวลาน้อย อย่างไรก็ตาม
อุณหภูมใิ นส่วนของ Drying zone มีค่าระหว่าง
150 - 500 oC เมื่อชีวมวลถูกอบแห้งแล้วจะถูก
ดาเนินการด้วยกระบวนการไพโรไลซิสใน Pyrolysis
zone ซึง่ มีอุณหภูมอิ ยูใ่ นช่วง 300 - 600 oC และทา
การเผาไหม้ในส่วน Combustion zone ให้ทาให้เศษ
ชีว มวลส่ ว นหนึ่ ง ถู ก เปลี่ย นเป็ น พลัง งานท าส าหรับ
กระบวนการอบแห้งและไพโรไลซิส ซึ่งจะกระทาได้
อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพเมื่อ อุ ณ หภู ม ิห้อ ง Combustion
zone มีอุณหภูมอิ ยูใ่ นช่วง 700 - 1,200 oC หลังจาก
นัน้ จะดาเนินการเปลี่ยนชีวมวลให้เป็ นแก๊สชีวมวลใน
ส่วนของ Reduction zone ซึ่งมีอุณหภูมใิ นช่วง
400 – 650 oC
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รูปที่ 4 อุณหภูมใิ น Drying zone เมื่อใช้ชวี มวล
น้ าหนัก 3 kg อัตราการจ่ายอากาศเข้าเตา
ผลิตแก๊ส 150 / min
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รูปที่ 5 อุณหภูมใิ น Pyrolysis zone เมื่อใช้ชวี มวล
น้ าหนัก 3 kg อัตราการจ่ายอากาศเข้าเตา
ผลิตแก๊ส 150 / min

3.2 องค์ประกอบของแก๊สชีวมวล
ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของแก๊ ส
ชีวมวลที่ได้จากเตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบ Downdraft
gasifier โดยใช้เครื่อง Online Infrared Syngas
Analyzer-Gasboard 3100 พบว่าส่วนประกอบหลัก
ของแก๊สชีมวลได้แก่ CO, CO2, CH4 และ H2 จากผล
การศึก ษาแสดงให้ เ ห็น ว่ า ชีว มวลแต่ ล ะชนิ ด จะให้
องค์ ป ระกอบของแก๊ ส ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ซึ่ ง
กะลามะพร้าวจะให้แก๊สชีวมวลทีเ่ ป็ น CO มากทีส่ ุด
(17.29% โดยปริม าตร) ในขณะที่ไ ม้ ก ระถิน ยัก ษ์ ใ ห้
ส่วนประกอบ H2 มากทีส่ ุด (19.95% โดยปริมาตร)
สาหรับไม้ยูคาลิปตัสจะมีองค์ประกอบของแก๊สอยู่ใน
ระดับกลางๆ ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 8
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รูปที่ 6 อุณหภูมใิ น Combustion zone เมือ่ ใช้ชวี มวล
น้ าหนัก 3 kg อัตราการจ่ายอากาศเข้าเตา
ผลิตแก๊ส 150 / min
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รูปที่ 7 อุณหภูมใิ น Reduction zone เมือ่ ใช้ชวี มวล
น้ าหนัก 3 kg อัตราการจ่ายอากาศเข้าเตา
ผลิตแก๊ส 150 / min

0

3.3 ค่าความร้อนของแก๊สชีวมวล
ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า ความร้ อ นของแก๊ ส
ชีวมวลที่ได้จากเตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบ Downdraft
gasifier โดยใช้เครื่อง Online Infrared Syngas
Analyzer-Gasboard 3100 พบว่าค่าความร้อน HHV
ของแก๊สชีวมวลทีไ่ ด้จากกะลามะพร้าว ไม้กระถินยักษ์
และไม้ยูคาลิปตัสมีค่า 6.48, 5.80 และ 5.65 MJ/Nm3
ตามล าดั บ ดั ง รู ป ที่ 9 ซึ่ ง แก๊ ส ชี ว มวลที่ ไ ด้ จ าก
กะลามะพร้า วจะให้ค่ า ความร้ อ นสู ง สุ ด เนื่ อ งจากมี
ส่วนประกอบของน้ ามันมะพร้าว

ชนิดเศษชีวมวล
ค่า
กะลา กระถิน ยูคา มาตราฐาน
มะพร้าว ยักษ์ ลิปตัส
CO (%)
17.29 11.78 16.68
20
CO2 (%)
16.59 20.01 11.98
CH4 (%)
5.35 3.94 3.85
5
CnHm (%)
0.04 0.05 0.00
H2 (%)
15.20 19.95 14.21
20
O2 (%)
0.26 0.20 0.24
20
3
LHV (MJ/m ) 5.44 4.73 5.09
3
HHV (MJ/Nm ) 6.48 5.80 5.65
-

4. สรุปผล
จากผลการศึก ษาการผลิต แก๊ ส จากเศษ
ชีว มวลโดยใช้ เ ตาผลิต แก๊ ส ชนิ ด ไหลลงขนาดเล็ ก
สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมในส่วนห้องเผาไหม้
ไม่ควรต่ากว่า 1000 oC ซึง่ เป็ นอุณหภูมทิ จ่ี ะทามีแก๊ส
ชีว มวลออกมามากที่สุ ด ซึ่ง สามารถท าได้โ ดยการ
ควบคุมอัตราการป้อนของอากาศ
2. ปริ ม าณแก๊ ส ชี ว มวลที่ ไ ด้ จ ากชี ว มวล
กะลามะพร้าวจะมีความเข้มข้นมากกว่า แก๊สชีวมวลที่
ได้จากไม้กระถินยักษ์ และไม้ยคู าลิปตัส อย่างไรก็ตาม
อัตราการเผาไหม้กะลามะพร้าวจะเกิดขึน้ รวดเร็วกว่า
ชีวมวลชนิดอื่น เนื่องจากเนื้อชีวมวลมีความหนาแน่ น
น้ อ ยกว่ า ชี ว มวลชนิ ด อื่ น และกะลามะพร้ า วยั ง มี
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กระถินยักษ์
ยูคาลิปตัส

Volume (%)

15
10
5
0

CO

CO2

CH4

CnHm

H2

ไม้ยคู าลิปตัส

รูปที่ 9 ค่าความร้อนของแก๊สชีวมวล (HHV)

องค์ประกอบ
แก๊ส

20

ไม้กระถินยักษ์

Biomass

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊ส
ชีวมวลแต่ละชนิด

25

กะลามะพร้าว

O2

Gas components

รูปที่ 8 องค์ประกอบของแก๊สชีวมวล
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ส่วนประกอบของน้ ามันมะพร้าวทาให้เกิดการเผาไหม้
ทีเ่ ร็วขึน้
3. องค์ประกอบแก๊สชีวมวล คือ CO, CO2,
CH4, H2, และ O2 โดยกะลามะพร้าวมีปริมาณแก๊ส
17.29%, 16.59%, 5.35%, 15.20% และ 0.26%
ตามลาดับ และมีค่า HHV 6.48 MJ/Nm3, LHV 5.44
MJ/m3, ไม้กระถินยักษ์ 11.78%, 20.01%, 3.94%,
19.95% และ 0.20% ตามลาดับ และมีค่า HHV 5.80
MJ/Nm3, LHV 4.73 MJ/m3, ไม้ยคู าลิปตัส 16.68%,
11.98%, 3.85%, 14.21% และ 0.24% ตามลาดับ
และมีคา่ HHV 5.65 MJ/Nm3, LHV 5.09 MJ/m3
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