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เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

พลังงานจากธรรมชาติ
วัชรี คตินนท์กุล
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด หรืออาจจะได้ยินตามชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ชีวมวล
อัดเม็ด wood pellet เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ได้จากการน�ำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เหง้ามันส�ำปะหลัง ซังข้าวโพด เปลือก
ยูคาลิปตัส เปลือกไม้ เศษไม้จากกระบวนการแปรรูปไม้และเฟอร์นิเจอร์ จากการตัดแต่งกิ่งไม้ มาอัดเป็นแท่งกลมเล็ก ๆ เพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้ำหรือน�้ำมันร้อนส�ำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานต่าง ๆ หรือผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงการให้ความ
ร้อนกับที่อยู่อาศัย เนื่องจากชีวมวลให้ความร้อนต�่ำมาก ถ้าจะใช้เป็นเชื้อเพลิงต้องใช้ในปริมาณที่สูง ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง แต่เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเป็นแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ให้พลังงานประมาณ 4.7-5.2 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อตัน เมื่อเปรียบเทียบกับถ่านหินที่ให้พลังงาน 6.5-7.5 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน หรือน�้ำมันดีเซลที่ให้พลังงาน 12.6   เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อตัน และโดยที่ชีวมวลอัดเม็ดมีความหนาแน่นสูงจึงท�ำให้ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งต�่ำ
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมีขั้นตอนดังนี้
1. การย่อย  ส�ำหรับวัตถุดิบที่ยังมีขนาดไม่เหมาะสมส�ำหรับ
การผลิตต้องลดขนาดก่อนโดยท�ำให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3
มิลลิเมตร เช่น เศษไม้ ปีกไม้ เปลือกไม้ ฟางข้าว ใบอ้อย หญ้า   
2. การลดความชื้น เป็นการลดความชื้นของวัตถุดิบให้มี
ความชื้นที่เหมาะสมส�ำหรับขั้นตอนการอัด โดยมีความชื้นไม่เกิน
ร้อยละ 10
3. การผสม ใช้ส�ำหรับผสมวัตถุดิบตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เช่น
การผสมแกลบกับกะลาปาล์ม ซึ่งท�ำให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้
4. การอั ด เป็ น การขึ้ น รู ป วั ต ถุ ดิ บ ให้ เ ป็ น เม็ ด มี ข นาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-10 มิลลิเมตร ความยาว 3-6 เซนติเมตร หรือตาม
ความต้องการ
5. การระบายความร้อน เป็นการระบายความร้อนให้กับ
เชื้อเพลิงชีวมวลที่ขึ้นรูปเป็นเม็ดแล้ว ให้เย็นตัวลงและคงรูปของแท่ง
เชื้อเพลิง

จากนัน้ จะเข้าสูข่ นั้ ตอนการบรรจุให้มขี นาดตามความต้องการ
ของผูซ้ อื้ คุณสมบัตทิ วั่ ไปทีใ่ ช้ก�ำหนดในการซือ้ ขาย ได้แก่ ค่าความร้อน
ซึ่งมีเกณฑ์ 4,000 – 5,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ความชื้นไม่เกิน
ร้อยละ 10 เถ้าไม่เกินร้อยละ 5 โดยต้องมีปริมาณก�ำมะถันต�่ำ  ความ
หนาแน่น 600-700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และส่วนใหญ่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 มิลลิเมตร
ข้ อ ดี ข องเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลอั ด เม็ ด เมื่ อ เที ย บกั บ เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล
ประเภทอื่นมีดังนี้
1. สะดวกและประหยัดค่าขนส่ง เมือ่ เทียบกับเชือ้ เพลิงชีวมวล
ชนิดอื่น เนื่องจากมีความหนาแน่นสูง
2. ควบคุมปริมาณการใช้ได้งา่ ยเพราะมีขนาดเท่า ๆ กัน มีนำ�้ หนัก
ค่อนข้างแน่นอน และเผาไหม้ได้สมบูรณ์ ประสิทธิภาพของอัตรา
การเผาไหม้ของเตาเผามากกว่าร้อยละ 80 ท�ำให้มีอัตราการเผาไหม้
ทีส่ ม�ำ่ เสมอและสามารถน�ำระบบการป้อนเชือ้ เพลิงอัตโนมัตโิ ดยการตัง้
เวลาล่วงหน้ามาใช้ ท�ำให้สะดวก ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อย เป็นการใช้
เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ส�ำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่รู้จักในนาม The U.S. Environmental Protection Agency
(EPA) ยอมรับว่าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเป็นพลังงานการเผาไหม้
ที่สะอาด และเป็นพลังงานที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการปลูกไม้
ทดแทนเพื่อน�ำมาใช้ในการผลิต
4. ลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดเถ้าจากการเผาไหม้ เนื่องจาก
มีปริมาณเถ้าน้อยกว่าเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่น
5. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท
อืน่ เนือ่ งจากมีความชืน้ ตำ�่ กว่าร้อยละ 10 และถือเป็นแหล่งพลังงาน
ที่มีค่าพลังงานสูง เมื่อเทียบกับน�้ำมันเบนซิน โดยเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ด 2 กิโลกรัม ให้พลังงานเท่ากับน�้ำมันเบนซิน 1 ลิตร
6. ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หนึ่งในก๊าซ
เรือนกระจกซึง่ เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน เนือ่ งจากก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์ ที่ เ กิ ด จากการเผาชี ว มวลจะถู ก พื ช น�ำกลั บ ไปใช้ ใ นการ
สังเคราะห์แสง  
ในต่างประเทศมีการใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้มาหลายสิบ
ปีแล้วและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นับ ตั้งแต่มีการปรับขึ้น
ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างรวดเร็วใน พ.ศ.2548 อีกทั้งยังได้รับ
แรงผลักดันจากนโยบายของหลายประเทศที่ต้องการเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น สหภาพยุโรปที่ก�ำหนดเป้าหมายให้
ใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 20 ภายใน พ.ศ. 2563 ส่วนประเทศ
ญีป่ นุ่ ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครัง้ รุนแรงเมือ่ วันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2554 และส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทฟี่ กู ชู มิ า รัฐบาล
ได้น�ำแผนยุทธศาสตร์ชีวมวลในระดับอุตสาหกรรมมาผลักดันใช้
ทันที รวมถึงสาธารณรัฐเกาหลีทกี่ �ำหนดนโยบายให้โรงไฟฟ้าถ่านหิน
ต้องใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนผสมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือ
ที่เรียกว่า Co-firing โดยใช้ชีวมวลผสมในอัตราส่วนร้อยละ 3-3.5
ส�ำหรับประเทศไทย ปัจจุบนั มีการใช้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
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พลังงานทางเลือกโดยตัง้ เป้าสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไว้ทร่ี อ้ ยละ
30 ของปริมาณความต้องการพลังงานรวมทั้งประเทศในระยะ 22 ปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2579
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บในกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย นประเทศไทยมี
ปริมาณชีวมวลมากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้น
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแหล่งพลังงาน
ทดแทนทีจ่ ะช่วยตอบสนองความต้องการด้านพลังงานภายในประเทศ
ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งช่วยเพิ่มการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการน�ำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล
และแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมีโอกาส
เติบโตเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านความต้องการของตลาดต่างประเทศที่
มีมากขึ้น วัตถุดิบในประเทศมีปริมาณมาก ราคาเป็นที่น่าพอใจ ช่วย
ลดมลภาวะ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
อุปโภค เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการทดสอบเชือ้ เพลิงปิโตรเลียม เชือ้ เพลิง
ชีวมวลชนิดต่าง ๆ รวมถึงเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด หากผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือนักวิจยั หรือผูท้ สี่ นใจท่านใดต้องการทดสอบ
สมบัติต่าง ๆ ของเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถ
สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2201-7215-6 ในวันและเวลาราชการ
หรือส่งอีเมลสอบถามได้ที่ chemistry@dss.go.th
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