ประโยชนของโรงไฟฟาชีวมวล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ไฟฟาเปนพลังงานที่สําคัญในชีวิตประจําวัน มีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของคนเรา มีบทบาทตอการพัฒนา
ประเทศ และมีบทบาทตอเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก
การผลิตไฟฟาของไทยเทาที่ผานมา เราผูกพันกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ ทําให
ตองสูญเสียเงินตราเปนจํานวนมาก และดวยขอจํากัดของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเปนแหลงพลังงานที่ธรรมชาติสะสมไว การที่
จะเกิดขึ้นใหมตองใชเวลานานมาก การนําทรัพยากรที่ธรรมชาติเก็บสะสมไวมาใชนั้น ยอมหมายถึงวา วันใดวันหนึ่งไม
นานนัก แหลงทรัพยากรดังกลาวยอมหมดลงหรือมีราคาสูงมาก ดวยเงื่อนไขนี้เองประกอบกับปญหาสิ่งแวดลอมใน
ปจจุบันจึงเปนแรงผลักดันใหเรามุงหาเชื้อเพลิงประเภทอื่นมาเปนทางเลือกเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล แมในการเริ่มตน
จะไมสามารถทดแทนไดทั้งหมด แตก็จะชวยบรรเทาความสิ้นเปลืองของการใชลงได
โรงไฟฟาชีวมวลเปนทางเลือกหนึ่งของการใชพลังงานทดแทน ซึ่งจะมีผลดีทั้งทางดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และสังคมทั้งในระดับประเทศและชุมชน จึงมีความจําเปนที่เราตองศึกษาถึงประโยชนของการใชเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อ
พัฒนาโรงไฟฟาประเภทนี้ และเพิ่มสัดสวนการใชใหมีจํานวนมากขึ้นในอนาคต
พลังงานชีวมวล
“พลังงาน” เปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีพของมนุษยมาชานานแลว ชีวมวลเปนพลังงานแหลงแรก ๆ ของคนเรา
เราใชชีวมวลในการหุงตมอาหารและใหความอบอุน แตเมื่อเรามีความกาวหนาทางวิทยาการมากขึ้น จึงไดนําเชือ้ เพลิงฟอส
ซิลมาใชเปนแหลงผลิตพลังงาน ซึ่งมีความสะดวกมากกวา ในที่สุดก็กลายเปนแหลงพลังงานหลักจนทําใหชีวมวลลด
ความสําคัญลง
พลังงานชีวมวลยังคงเปนแหลงพลังงานที่มีความสําคัญเปนอันดับที่สี่ของการใชในโลกของเรา โดยมีสัดสวนเปน
รอยละ 15 ของพลังงานทั้งหมดที่ใชอยูในโลก นอกจากนี้ ชีวมวลยังเปนแหลงพลังงานที่สําคัญอยางยิ่งในประเทศกําลัง
พัฒนา ประมาณกันวา ประชากรกวารอยละ 40 ของประชากรโลก ยังอาศัยชีวมวลในการหุงตมและใหความอบอุน
ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศในเอเชียและแอฟริกาใชชีวมวลเปนแหลงพลังงานถึงรอยละ 80 สวนประเทศไทยของ
เรามีการใชชีวมวลเพื่อเปนเชื้อเพลิงมากเปนอันดับที่สี่ รองจาก น้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ เราไดชีวมวลจาก
ผลิตผลภายในประเทศคอนขางมาก แตปริมาณที่ไดไมคงที่ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลิตผลทางการเกษตรในแตละป
หลังจากที่เราใชเชื้อเพลิงฟอสซิลมาผลิตพลังงานกันเปนเวลานาน หลายปที่ผานมาจึงไดตระหนักถึงผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิงประเภทนี้ โดยเฉพาะการทําใหเกิดการสะสมของกาซคารบอนไดออกไซดในชั้น
บรรยากาศ นําไปสูการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก และทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
การใชชีวมวลเปนพลังงานจะไมเพิ่มปริมาณสุทธิของคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ หากมีการผลิตชีวมวล
ขึ้นมาทดแทนชีวมวลที่ใชไปแลว เพราะการเกิดชีวมวลใหมจะใชกาซคารบอนไดออกไซดเทากับปริมาณที่ออกมาจากการ
เผาไหมชีวมวล นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปชีวมวลไปเปนพลังงานตางๆ เชน กาซ เชื้อเพลิงเหลว และพลังงาน
ไฟฟา มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงไดรับความสนใจและหันมาใชกันมากขึ้น
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ชีวมวลคืออะไร
ชีวมวล (Biomass) หรือเชื้อเพลิงชีวมวล เปนเชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสาร หรือสิ่งมีชีวิต เชน จากผลผลิตทาง
การเกษตรตางๆ เชน แกลบ ฟาง กากออย ตนออย กะลาปาลม ทะลายปาลม กะลามะพราว เศษไม เศษหญา นอกจากนี้
ยังรวมถึงมูลสัตวที่ใชในการเกษตร เชน โคและสุกร และของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร เชน เปลือกสับปะรด
จากโรงงานสับปะรดกระปอง หรือน้ําเสียจากโรงงานเปนตน
จะเห็นไดวา ชีวมวล เปนสิ่งที่เราพบเห็นไดทั่วไปรอบๆ ตัวเรานั่นเอง และเปนเชื้อเพลิงที่คนเรารูจักและใชกันมา
เปนเวลานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชในครัวเรือนในชีวิตประจําวัน เชน ฟน ถาน จนถึงปจจุบันก็ยังมีใชกันอยู แมจะไม
แพรหลาย เพราะมีเชื้อเพลิงอื่นเขามาแทนที่ ประกอบกับมีความยุงยากในการใชเชื้อเพลิงชนิดนี้ แตก็นับวา ชีวมวลยังเปน
เชื้อเพลิงที่ใกลชิดกับชีวิตคนเรามากทีเดียว
การที่ชีวมวลเปนเชื้อเพลิงหมุนเวียนรูปแบบหนึ่ง สามารถเกิดขึ้นใหมทดแทนไดตลอดเวลา ใชแลวไมหมดไป
อยางเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงมีการศึกษาพัฒนาเพื่อสงเสริมใหมีการใชชีวมวล โดยเฉพาะชีวมวลจากการเกษตร ซึ่งสามารถ
นํามาเปนเชือ้ เพลิงสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือนํามาใชในการผลิตไฟฟา ทําใหสามารถลดปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิง
ฟอสซิลจากตางประเทศ และประหยัดเงินตราจํานวนมาก
หากมีการนําชีวมวลมาใชเพื่อการผลิตไฟฟาอยางเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชนเบื้องตนที่เห็น
ไดชัดเจน คือ
- เศรษฐกิจทองถิ่นจะเจริญเติบโต เกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถขายไดทั้งผลิตผลทาง
การเกษตรและเศษเหลือจากการเกษตรที่เคยทิ้ง และกอใหเกิดรายไดกับชุมชนผานทางภาษีทองที่
- มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามมา เนื่องจาก โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล สามารถ
ชวยพัฒนาอุตสาหกรรม ตอเนื่องในทองถิ่นได
- ชวยสรางงานในทองถิ่นนั้น เพราะจะมีการจางงานเพื่อทํางานในโรงไฟฟา เกิดระบบเศรษฐกิจรอบแหลง
ผลิต เงินหมุนเวียนอยูในทองถิ่น ประชาชนไมยายถิ่นฐานเพื่อหางานทําที่อื่น
- เปนทางเลือกใหมในการผลิตกระแสไฟฟา ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- ความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศจะเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีโรงไฟฟาพลังชีวมวลขนาดเล็ก
กระจายอยูทั่วประเทศ ปญหาไฟตกไฟดับในพื้นที่หางไกลจะลดลงหากมี โรงไฟฟาขนาดเล็กไปอยูใกลๆ
แหลงเชื้อเพลิงชีวมวล
อุตสาหกรรมการเกษตรเปนแหลงผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลที่สําคัญ เพราะมีปริมาณมากและเก็บรวบรวมไดงาย เชน
โรงสีขาวไดแกลบ โรงงานน้ําตาลไดกากออย โรงงานสกัดน้ํามันปาลมไดกากปาลม เปลือกปาลม และกะลาปาลม
โรงเลื่อยไมยางพาราและโรงงานผลิตไมอัดไดเศษไมและขี้เลื่อย การแยกเมล็ดขาวโพดไดซังขาวโพด โรงงานผลิต
เอทิลแอลกอฮอลไดสาเหลา โรงงานแปงมันสําปะหลังไดกากมันสําปะหลัง โรงงานแปรรูปเนื้อมะพราวไดกาบมะพราว
และกะลามะพราว
นอกจากนี้แหลงที่มาของชีวมวลอีกแหลงที่นาศึกษาพัฒนา นั่นคือพื้นที่เพาะปลูก เชน นาขาวซึ่งมีฟางขาวและ
ตนขาวเหลืออยู ไรออยมีเศษใบออยเหลือทิ้ง ไรมันสําปะหลังจะคงเหลือเหงามันสําปะหลังเมื่อชาวบานขุดหัวมันแลว สวน

2

มะพราวที่มีเศษลูกมะพราว สวนยางพาราที่มีตอและรากของไมยางพาราอยูเมื่อมีการตัดโคนเพื่อทําการเพาะปลูกใหมซึ่ง
ตองมีการปลูกใหมทุก 25 ป เปนตน เศษชีวมวลจากพื้นที่เพาะปลูกนี้หากมีการนํามาใชเปนพลังงานชีวมวลจะกอรายได
แกเกษตรกรโดยตรง นับเปนการสรางรายไดเสริม สามารถทําใหภาคการเกษตรของไทยมีความเขมแข็งขึ้นได
จึงเห็นไดวาปริมาณชีวมวลที่ผลิตไดภายในประเทศ ขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และมีหลายชนิดที่
เปนผลิตผลเหลือใชจากโรงงานแปรรูปทางเกษตรกร จึงสมควรพิจารณาความเหมาะสมของชีวมวลแตละประเภทที่จะ
นํามาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ดังนี้
กากออย ไดจากโรงงานน้ําตาล โรงงานน้ําตาลที่มีเครื่องจักรที่ผลิตไฟฟาอยูแลว หากมีการดัดแปลงเครื่องจักร
เพื่อผลิตไฟฟานอกฤดูหีบออย ก็จะลงทุนไมมากและไดผลตอบแทนคอนขางดี แตปริมาณกากออยที่เหลือจากการผลิต
น้ําตาลตองมีปริมาณมากพอ หรือหากมีเครื่องจักรอยูแลว ถามีขนาดใหญเกินไป ควรหาเชื้อเพลิงอื่นมาเสริมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหสามารถทํางานไดมากขึ้น ซึ่งอาจใชชีวมวลชนิดอื่นมาเผารวมกันได
แกลบ แกลบถือวาเปนเชื้อเพลิงชีวมวลที่ดีที่สุด เพราะมีความชื้นต่ํา ไมตองผานเครื่องยอยกอนนําไปเผาไหม มี
สัดสวนขี้เถามากกวาชีวมวลชนิดอื่น และการนําแกลบมาใชเปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา มีขอจํากัดอยูที่การรวบรวมจากโรงสี
ซึ่งอยูกระจัดกระจาย
กากปาลม โดยทั่วไปโรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟาอยูแลว แตสวนใหญจะออกแบบ
ขนาดของการผลิตไวเพียงพอกับความตองการใชภายในโรงงาน จึงยังมีกากปาลมเหลืออยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น การนํา
กากปาลมมาใชผลิตไฟฟาใหมากขึ้น จึงเปนทางหนึ่งในการกําจัดกากปาลม และนําไฟฟาสวนที่ผลิตไดเกินมาขาย
ภายนอก ไมเพียงแตใชภายในโรงงานเพียงอยางเดียว
เศษไม สวนใหญเราไดจากยางพาราซึ่งมีมากทางภาคใต เศษไมมีความชื้นสูง และแหลงที่ไดอยูกระจัดกระจาย
ตนทุนของเศษไมจึงสูงกวาเชื้อเพลิงชีวมวลอื่นๆ และผลตอบแทนไมสูงนัก
ซังขาวโพดและกาบมะพราว ยังมีปริมาณไมมาก และอยูกระจัดกระจาย ในขณะนี้จึงเหมาะที่จะเปนเชื้อเพลิง
เสริมมากกวาจะใชเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา
ดังนั้น หากดูดานศักยภาพ จะเห็นไดวาประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องของแหลงเชื้อเพลิงชีวมวลอยางมาก แต
ปจจุบันยังอยูในระยะของการศึกษาเพื่อหันมาใชชีวมวลอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตไฟฟาชีวมวล
เทคโนโลยีดั้งเดิมที่ใชในการผลิตไฟฟา และผลิตไฟฟาพรอมกับความรอน จากชีวมวล คือกังหันไอน้ํา แตมี
ปญหาอยูที่ กังหันไอน้ํายังมีประสิทธิภาพต่ํา ไมเหมาะสมกับระบบการผลิตพลังงานขนาดใหญ ปจจุบันจึงไดพัฒนา
ออกแบบใหทํางานที่ความดันไอน้ําสูงมากและมีลักษณะการทํางานที่ซับซอนยิ่งขึ้น
กระบวนการเพื่อการเปลี่ยนชีวมวลใหเปนพลังงาน โดยทั่วไปอาศัยกระบวนการทางเคมีความรอน ซึ่งแบงไดเปน
3 ประเภท คือ การเผาไหมโดยตรง การผลิตกาซ และการผลิตพลังงานรวม
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การเผาไหมโดยตรง (Direct Combustion) เปนวิธีที่ใชกันมากที่สุด ใชกับเชื้อเพลิงชีวมวลที่เปนเชื้อเพลิงแข็ง
มีขั้นตอนคือ เผาเชื้อเพลิงชีวมวลโดยตรงในเตาเผา ความรอนที่ไดจะถูกนําไปใชผลิตไอน้าํ ที่มีอุณหภูมิและความดันสูง
ไอน้ําที่ผลิตไดนี้จะถูกนําไปใชขับกังหันไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟา
ไอน้ําที่ออกจากกังหันไอน้ําจะเขาสูคอนเดนเซอร(เครื่อง
ควบแนน) เพื่อใหเย็นลงและกลั่นตัวกลายเปนน้ํา เพื่อปมกลับขึ้นไปปอนหมอไอน้ํา โดยถูกอุนดวยไอน้ําที่มาจากกังหัน ณ
ที่ความดันชวงกลาง กอนปอนกลับเขาสูหมอไอน้ําอีกครั้ง
ชนิดของเตาซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของระบบผลิตไฟฟาขึ้นอยูกับชนิดของชีวมวล สําหรับชีวมวลที่มีขนาด
เปนชิ้นคอนขางใหญ เชน เศษไม จะเหมาะกับเตาเผาระบบสโตกเกอร (Stoker) ถาชีวมวลเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย เชน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ เหมาะกับเตาระบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized Bed) หรือไซโคลน (Cyclone)
การผลิตกาซ (Gasification) กระบวนการผลิตกาซจากการเผาไหม (Producer Gas) เปนการเปลี่ยนเชื้อเพลิง
ชีวมวล ซึ่งเปนเชื้อเพลิงแข็งใหเปนกาซ โดยการเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งนั้นในที่ที่มีอากาศจํากัด ความรอนที่เกิดขึ้นนี้จะเรง
ปฏิกิริยาแบบตอเนื่องใหกลายเปน Producer Gas ซึ่งมีองคประกอบหลัก คือ กาซคารบอนมอนอกไซด กาซไฮโดรเจน
และกาซมีเทน
การเผาไหมในที่ที่มีอากาศจํากัดเปนการเผาไหมที่ไมสมบูรณ
แตจะเกิดความรอนเพื่อกอใหเกิดปฏิกิริยา
ประเภทตางๆ มากมาย เชน ปฏิกิริยารีดักชั่น ไพโรไลซีส และการอบแหง
เตาผลิต Producer Gas สวนมากจําแนกตามลักษณะการไหลของอากาศผานเตา แบงได 4 ชนิด คือ
- เตาแบบอากาศไหลขึ้น (Updraft Gasifier) จะไดกาซที่อุณหภูมิไมสูง แตจะมีคณ
ุ ภาพต่ําเนื่องจากมีน้ํามัน
ดิน (Tar) และเขมาปะปนเปนจํานวนมาก
- เตาแบบอากาศไหลลง (Downdraft Gasifier) ไดกาซที่สะอาดกวา
- เตาแบบอากาศไหลตามขวาง (Cross-draft Gasifier) จะไดกาซเชื้อเพลิงที่มีปริมาณน้ํามันและน้ํามันดินต่ํา
- เตาแบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized-Bed Gasifier) เตาแบบนี้ ควบคุมอุณหภูมิไดงาย รักษาอุณหภูมิใหต่ํา
กวาจุดหลอมเหลวของขี้เถา ทําใหไมเกิดการจับตัวของขี้โลหะ ไดเชื้อเพลิงที่มีขี้เถามาก ซึ่งถานําไปใชใน
เตาผลิตกาซแบบอื่นอาจเกิดปญหามากมาย กาซที่ออกมามีปริมาณขี้เถาและฝุน เนื่องจากความเร็วของ
อากาศภายในเตาสูง จึงตองแยกขี้เถาและฝุนเหลานี้ออกโดยใชเครื่องดักฝุน การควบคุมการทํางานไดยาก
ระบบซับซอน และมีราคาแพง
Producer Gas สามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงไดทั้งสําหรับกังหันกาซ (Gas Turbine) และเครื่องยนตสําหรับ
ผลิตกระแสไฟฟา (Gas Engine) ปจจุบันหลายประเทศใหความสนใจผลิตไฟฟาจาก Producer Gas โดยใชกังหันกาซกัน
มากขึ้น เห็นไดจากการเพิ่มจํานวนการกอสรางโรงไฟฟากังหันกาซ
อยางไรก็ตาม ยังพบวามีปญหาในการนํา Producer Gas มาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาอยูหลายประการ
เชน
-

ปริมาณฝุนละอองและน้ํามันดินที่ปนเปอนมีปริมาณมาก ทําใหเกิดปญหาตอการเดินเครื่องยนตในการผลิต
ไฟฟา
เกิดการจับตัวของขี้โลหะในเตาผลิตกาซชีวมวลทําใหตองหยุดเดินเครื่องเตาบอยๆ เพื่อกําจัดขี้โลหะที่จับตัว
กัน
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-

เตาผลิตกาซ เครื่องกรองและเครื่องลดอุณหภูมิของกาซชีวมวลเสื่อมเร็ว เนื่องจากเกิดการกัดกรอน

ในประเทศไทยไดศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาโดย Producer Gas มากวา 20 ป สวนมากเพื่อใชเกี่ยวกับการ
ชลประทาน และเชื้อเพลิงที่มีความเปนไปไดในการนํามาใชมากทีส่ ุดคือ แกลบ เพราะประเทศไทยผลิตขาวไดมาก จึงมีชีวมวล
ประเภทนี้เหลือจากการสีขาวเปนจํานวนมากในแตละป ปจจุบันโรงสีขาวหลายแหง ใชแกลบเปนเชื้อเพลิงผลิตกาซชีวมวล
เพื่อนําไปใชกับเครื่องยนตดีเซล เพื่อใชผลิตไฟฟาในโรงสีนั้นๆ ตอไป
การผลิตพลังงานรวม (Cogeneration) คือการใชพลังงานจากแหลงพลังงานหรือเชื้อเพลิงเพียงแหลงเดียว
ผลิตพลังงานที่ตางกัน 2 ชนิด สามารถแบงตามลําดับกอนหลังของการผลิตไฟฟาและความรอนออกไดเปน 2 แบบ คือ
การผลิตไฟฟานําหนา และการผลิตไฟฟาตามหลัง ซึ่งการผลิตไฟฟานําหนาเปนที่นิยมใชกันโดยทั่วไป
ผลดีของการใชชีวมวลในการผลิตไฟฟา
ดังที่ไดกลาวมาแลว ชีวมวลสวนใหญไดจากผลิตผลทางการเกษตร ดังนั้น จึงเปนเชื้อเพลิงที่สามารถจัดหาไดทั่ว
ทุกภาคของประเทศ ตางชนิดตามแตละภูมิภาค แนวโนมที่กําหนดการใชชีวมวลมาผลิตไฟฟามากขึ้นในอนาคต มีดังนี้
- ไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ชีวมวลซึ่งเปนผลพลอยไดทางเกษตรยังคงมีมากและมีราคาถูก
- เชื้อเพลิงนําเขาจากตางประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น ในแงของคาใชจาย ชีวมวลจึงไดรับความสนใจมากขึ้น
- ความตื่นตัวทางสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะของเสียที่ปลอยออกจากโรงไฟฟา ชีวมวลไดเปรียบในดานนี้มาก
เพราะเปนวัสดุธรรมชาติ เมื่อเผาไหมชีวมวล กาซคารบอนไดออกไซดที่ไดจะคืนกลับไปใหพืชไดใช หมุนเวียน
ไปอยางนี้เรื่อยไป
ในปจจุบันที่ประเทศไทยกําลังมีปญ
 หาตนทุนการนําเขาเชือ้ เพลิงฟอสซิลเปนจํานวนเงินสูงในแตละป การใชชีวมวล
เพื่อผลิตไฟฟาเปนทางเลือกที่นาสนใจอยางมาก นอกจากประโยชนที่เห็นไดอยางชัดเจนในแงของการลดตนทุนการนําเขา
และการจัดการกับเศษวัสดุทางการเกษตร รวมทั้งการเกิดงานในทองถิ่นดังที่ไดกลาวขางตน ในแงของผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม นับวา การผลิตไฟฟาจากชีวมวล เปนทางเลือกที่เหมาะสมและไดรับความสนใจอยางยิ่ง ทั้งนี้โดยผาน
การศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพอยูเสมอ
หากมองในดานของตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยจากเชื้อเพลิงฟอสซิลยังมีราคาแพง แตสามารถผลิตกระแสไฟฟา
ไดปริมาณมาก เมื่อคิดตนทุนตอหนวยจึงนับวา การผลิตไฟฟาดวยเชื้อเพลิงชนิดนี้ยังคงถูกอยูพอสมควรเพราะเปนการใช
เชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่เมื่อเทียบกับชีวมวล ตองยอมรับวาตนทุนการผลิตไฟฟาจากชีวมวลยังคอนขางสูง
แตขอไดเปรียบของไฟฟาชีวมวลในดานของราคานี้ก็คือ ไมเสียเงินตราตางประเทศ จะไมตองเสียคาใชจายในการขนสง
ทางไกล ผลิตและใชไดในพื้นที่ และตั้งไดตามจุดตางๆ ที่เปนแหลงผลิตเชื้อเพลิงเหลานั้น
โรงไฟฟาชีวมวลกับสิ่งแวดลอม
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ตามที่ไดกลาวขางตนแลววา
ชีวมวลเปนพลังงานที่เมื่อมีการนําไปใชงานจะไมเพิ่มปริมาณสุทธิของกาซ
คารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ เชื้อเพลิงเหลานี้สามารถเกิดทดแทนใหมไดตลอดเวลาทําใหมีความมั่นคงของแหลง
พลังงานไมเหมือนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่จะหมดไปตามการใช
โครงการโรงไฟฟาหวยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งเปนโรงงานไฟฟาชีวมวลที่ใชเศษไมยางพาราและกะลาปาลมเปน
เชื้อเพลิง ผลิตกระแสไฟฟาเพื่อขายใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตัวอยางหนึ่งของโรงไฟฟาชีวมวลที่มุงเนน
ระบบการจัดการคุณภาพอากาศและน้ํา เพื่อไมใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
กอนหนานั้น มีการกําจัดกะลาปาลมและเศษไมยางพาราดวยการเผาโดยไมมีการควบคุมที่ไดมาตรฐาน ทําให
เกิดควัน เมื่อนําวัสดุทั้งสองมาใชเปนเชื้อเพลิงในระบบการเผาไหมที่เหมาะสม ในขั้นตนจึงกําจัดปญหานี้ไปไดทันที
สิ่งที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟาคือ ขี้เถา และฝุน รวมทั้งกาซตางๆ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจสรางความกังวลแกประชาชนที่อยู
ใกลเคียงพื้นที่โรงไฟฟา
แตดวยการศึกษาอยางเปนระบบ โครงการโรงไฟฟาหวยยอด ไดกําหนดที่จะมีการจัดการกับผลกระทบที่คาดวา
จะเกิดขึ้นเหลานี้ไมใหสงผลกระทบตอประชาชนและชุมชนขางเคียง โดยการเลือกใชเทคโนโลยีระบบบัดที่สําคัญดังนี้
การกําจัดเถา ใชเครื่องดักเถา
เครื่องดักเถาลอยระบบลมหมุนวน เพื่อดักเถาที่ออกมาจากกระบวนการ ทํางานโดยใชหลักการของแรงเหวี่ยง
หนีศูนย คือ เมื่อกาซรอนและเถาลอยจาการเผาไหมไหลเขาสูเครื่องดักเถาลอยนี้ กาซจะถูกบังคับใหหมุนวน เมื่อไหลผาน
ใบบังคับลม เถาลอยซึ่งมีน้ําหนักมาก จะถูกเหวี่ยงออกไปอยูตามขอบของลมวน และรวมตัวกันตกลงสูดานลาง ในขณะที่
อากาศรอนจะถูกพัดลมดูดสวนกลับขึ้นดานบน ทําใหกาซที่ลอยออกมา มีปริมาณเถาลอยลดนอยลง เปนกาซรอนที่
สะอาดขึ้น
การกําจัดฝุน โดยเครื่องดักฝุนระบบไฟฟาสถิตย
มีหลักการทํางาน คือ เมื่อฝุนลอยเขามาใกลแผนเหล็กที่มีกระแสไฟฟาแรงสูงขั้วลบ จะถูกสนามไฟฟาเหนี่ยวนํา
ฝุนใหมีขั้วไฟฟาเปนลบ จากนั้นฝุนที่มีขั้วลบลอยเขาใกลแผนเหล็กขั้วไฟฟาถัดไป มันจะถูกสนามไฟฟาซึ่งมีขั้วเดียวกัน
ผลักใหลอยหางไปจากสนามไฟฟานั้น เลี้ยวเบี่ยงเบนทิศทางไปยังแผนเหล็กดูดฝุนขั้วบวก ขั้วตางกันจะดูดกัน จึงถูกดูดให
เขาไปติดแผนเหล็กนั้น เมื่อฝุนจับหนามากพอแลว คอนจะเคาะแผนเหล็กที่จับรวมตัวกันหนาหลนลงสูกรวยเก็บฝุน
ดานลาง
ดวยระบบการจัดการกับเถาและฝุนดังนี้ จึงทําใหแทบจะไมเกิดผลกระทบตอคุณภาพอากาศในพื้นที่เลย และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงไฟฟาชีวมวลจะไมทําใหเกิดฝนกรด เนื่องจากเชื้อเพลิงเศษไมที่ใช มีปริมาณกํามะถันต่ํามาก
การจัดการน้ํา
สวนน้ําที่ระบายออกจากโรงไฟฟานั้น แทบจะเรียกไดวา เปนน้ําคุณภาพเดียวกับที่สูบเขาไปใช เพราะโรงไฟฟา
ชีวมวล ใชน้ําสําหรับระบบหลอเย็นเทานั้น ซึ่งเปนระบบหมุนเวียนแบบปด เพื่อประหยัดน้ํา นั่นคือ เมื่อน้ํารับความรอน
จากเครื่องจักรแลว จะมีความรอนประมาณ 42 องศาเซลเซียส แลวถูกสงมายังหอหลอเย็น โดยฉีดใหกระจายเปนหยด
เล็กๆ ตกลงมาสวนกับลมที่ถูกพัดลมดูดอากาศดูดขึ้น ความรอนจะระบายไปกับลม เมื่อน้ําตกลงสูบอดานลาง จะรอนไม
เกิน 34 องศาเซลเซียส น้ําเย็นจากบอน้ําหอหลอเย็น จะถูกสูบไประบายความรอนจากเครื่องจักรอีก หมุนเวียนอยูเชนนี้
ตลอดเวลา เชนเดียวกับหมอน้ําในรถยนต
น้ําที่ระบายออกจากหอหลอเย็น จะถูกบําบัดโดยการเติมอากาศเพิ่มคาออกซิเจน ปรับสภาพน้ําใหเปนกลาง
และทําใหตกตะกอน แลวรีดน้ําออกจากตะกอนดวยเครื่องรีดตะกอน จากนั้น จะถูกระบายสูบอพักน้ําแรก 3 วัน เพื่อลด
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อุณหภูมิ และลดตะกอนอีก จากนั้นจะถูกสูบไปยังบอพักน้ําที่สอง เพื่อเติมอากาศเพิ่มคาออกซิเจน ลดอุณหภูมิ และ
ตกตะกอนอีกครั้ง โดยจะอยูที่บอพักนี้ 6 วัน ดังนั้นน้ําจะเปนปกติกอนระบายออก ไมไดเปนน้ํารอน และแทบจะไม
เปลี่ยนแปลงจากน้ํากอนสูบเขาเลย
อนาคตของโรงไฟฟาชีวมวล
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ พอจะสรุปไดวา แนวโนมการใชพลังงานชีวมวลยังมีอนาคตที่สดใส และจะถูกนํามาใช
สําหรับโรงไฟฟามากขึ้น เพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลซึ่งตองนําเขาและนับวันพลังงานฟอสซิลก็จะยิ่งราคาแพง หายาก
และหมดไปในที่สุด
นอกจากนี้เนื่องจากชีวมวลยังมีขอดีในดานของสิ่งแวดลอม
ไมเพิ่มปริมาณสุทธิของ
คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศจึงไมทําใหเกิดภาวะเรือนกระจก ตลอดจนมีปริมาณกํามะถันต่ํา มีแหลงผลิตมากมาย
ในประเทศ สามารถเกิดหมุนเวียนไดตลอดทั้งป
อยางไรก็ตาม ปญหาจากการใชพลังงานชีวมวลก็ยังพอจะเห็นได นั่นคือ ตนทุนการกอสรางระบบยังมีราคาสูง
เมื่อเทียบกับไฟฟาที่ไดจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ชีวมวลมีปริมาณไมแนนอน แมวาจะมีตลอดทั้งป แตก็ขึ้นอยูกับสภาพดินฟา
อากาศ บางครั้งแมจะมีมาก แตก็ตองรวบรวมจากหลายที่เพื่อนํามาปอนโรงไฟฟา จึงเทากับเพิ่มคาใชจายในการขนสงชีวมวล
ดวย ทําใหตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยในปจจุบันยังสูงกวาไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ทั้งนี้หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไดศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อ
ชักจูงใหเกิดการสรางโรงไฟฟาชีวมวลใหมากขึ้นในอนาคต ถือเปนการวางแนวทางเลือกของการใชพลังงานของประเทศใน
อนาคตในรูปแบบหนึ่ง เพราะโดยรวมแลว ถือวา ชีวมวลเปนทางเลือกของเชื้อเพลิงที่มีอนาคตยาวไกล
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