ม.เกษตร สรางตนแบบ
ผลิตไฟฟากาซชีวมวลใหเขมร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอ ม คณะวิศวกรรมศาสตร
สรางตนแบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวมวล ใหกับประเทศกัมพูชาขนาด 30 กิโลวัตต
รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) พรอมดวย รศ.
ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน รองอธิการบดีฝายวิจัย และ รศ. เกียรติไกร อายุวัฒน หัวหนาศูน ยวิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มก. ผศ.ชาติชาย ยมะคุปต รองหัวหนาศูน ย ฯ และนายประสพศิริ
เหลาวานิช ที่ ป รึกษากระทรวงพลั งงาน นํ าคณะสื่ อมวลชน เดิ นทางไปเยี่ ย มชมโครงการศึ กษาและจัด ทํ า
ตนแบบระบบผลิตไฟฟาจากกาซเชื้อเพลิงชีวมวลในราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งศูนยวิศวกรรมพลังงานฯ เปนที่
ปรึ กษาในการดํา เนิ นการโครงการความร วมมือ ดานพลั งงานทดแทนและอนุ รักษพลังงานระหวางไทยกั บ
ประเทศเพื่อนบาน
อธิการบดี ไดกลาวถึง ความเปนมาของโครงการฯ วา จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดานพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานระหวางไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใตโครงการความรวมมือในการพัฒนา
พลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงานระหวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา
สหภาพพม า และราชอาณาจั ก รไทย เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ประเทศเพื่ อ นบ า นในการถ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละ
ประสบการณ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มโอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพ สําหรับการศึกษา
ออกแบบ ติดตั้งระบบผลิต ไฟฟาจากกาซเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Gasification) เปนโครงงานดานพลังงาน
ทดแทนอยางหนึ่งที่ราชอาณาจักรกัมพูชาตอ งการความรวมมือจากประเทศไทย โดยมี กระทรวงอุตสาหกรรม
เหมืองแร และพลังงาน (MIME) ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนวยงานที่ใหความรวมมือกับฝายไทย นอกจากนี้
มหาวิทยาลัย ฯ โดยศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอ ม คณะวิศวกรรมศาสตร กําลังดําเนินการศึกษาอีก 2
โครงการ คือ โครงการศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมและยั่งยืน เพื่อผลิตไฟฟาสําหรับวิทยาลัยกํา
ปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา โรงเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งมีพื้น ที่ 117 ไร มีนักเรียน 1,100 คน และครูอีก 85 คน ปจจุบัน วิทยาลัย กําปงเฌอเตียล มีความตอ งการใช
กําลังไฟฟาขนาด 200 กิโลวัตต และโครงการพลังงานชุมชนประเทศกัมพูชา เปนโครงการถายทอดความรูใหแ ก
ชุมชนใหรูจักการนําแหลงพลังงานทดแทนในทองถิ่นมาใชประโยชนทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง อาทิการฝกอบรม
การผลิต เตาหุงต มประสิทธิภ าพสูง การผลิตเตาเผาผลิต ถานแบบถัง 200 ลิตร และการอบรมการสรา งระบบ
อบแหงแสงอาทิตยแบบ Green House โดยใชวัสดุในทองถิ่น เปนตน โดยจะทําเปนโครงการนํารองที่จะขยายผล
ไปยังหมูบานอื่น ๆ ตอไป
รองศาสตราจารยเกียรติไกร อายุวัฒน ในฐานะหัวหนาโครงการศึ กษาและจัดทํ าตนแบบระบบ
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวมวลในราชอาณาจักรกัมพูชา ไดกลาวถึงโรงไฟฟาตนแบบนี้วา เทคโนโลยีการผลิตกาซ
เชื้อ เพลิงเปน การเผาไหม เชื้อ เพลิงชีวมวลโดยจํ ากั ดปริ มาณอากาศที่ เข าทํา ปฏิ กิริ ยา ซึ่งจะทําใหเกิด กาซ

เชื้อเพลิงขึ้น เมื่อนํากาซนี้ไปเผาไหมในเครื่องยนตก็จะสามารถผลิตพลังงานเช นพลังงานไฟฟาออกมาได
ประกอบกับประเทศกั มพูชาเปน ประเทศเกษตรกรรม จะมีเศษวัส ดุเหลื อใช จากการเกษตรมาก จึงมี ความ
เหมาะสมที่จะผลิตกระแสไฟฟาโดยเทคโนโลยีการผลิตกาซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงชีวมวล
การศึกษาการใชประโยชนจ ากวัสดุเหลือ ใชทางการเกษตรในการผลิตกระแสไฟฟาในเครื่องยนต
สันดาปภายใน ขนาด 30 กิโลวัตต โดยเลือกรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมดวยการใชเทคโนโลยีการผลิตกาซ
เชื้อเพลิง รวมทั้งทดสอบการจายกระแสไฟฟาที่ผลิตได เพื่อใชในชุมชน ซึ่งไดตรวจวัดและวิเคราะหคุณสมบัติทาง
เคมีของกาซชีวมวล อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตพลังงานไฟฟา ประสิทธิภาพระบบผลิตแกส
ชีวมวล ประสิทธิภาพเครื่องยนต และประสิทธิภาพโดยรวมของระบบผลิตพลังงานไฟฟา ตลอดจนไดป ระเมิน
ความเหมาะสมทางดานเทคนิค สังคม เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ระบบผลิตกาซชีวมวลและระบบผลิตไฟฟาในเครื่องยนตสันดาปภายใน ที่มีคุณภาพและสมรรถนะ
การผลิตพลังงานไฟฟา ขนาด 30 กิโลวัตต ประกอบดวยอุปกรณหลักทั้งระบบผลิตกาซชีวมวล ระบบผลิตไฟฟา
ขนาด 30 กิโลวัตต นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนใชในการทดสอบ ตรวจวัด บันทึกและวิเ คราะหผล
ระบบผลิตกาซชีวมวล ฯลฯ ในการนําเตาผลิตกาซแบบกาซไหลลง (Downdraft gasifier) โดยใช เทคโนโลยี
Gasification มาใชในโครงการตนแบบ (pilot scale) ในการศึกษาระบบผลิตไฟฟาโดยกาซเชื้อเพลิงชีวมวล ที่ได
จากไมทดแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลไดระหวางรอ ยละ 70-80 ในการผลิตกระแสไฟฟาขนาด 15 กิโลวัตต
ดังนั้นเมื่อทําการพัฒนาออกแบบเตาเผากาซซิไฟเออรใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ก็จะสามารถผลิตกาซเชื้อเพลิง
ชีวมวลไดปริมาณมากขึ้น ทําใหผลิตกระแสไฟฟาไดมากขึ้นดวย
เครื่องเจเนอรเรเตอรที่ใชเครื่องยนต CI ซึ่งใชเชื้อเพลิงรวมระหวางน้ํามันดีเซลและกาซชีวมวล จึงมี
ความเหมาะสมที่จะใชงานกับระบบ Gasifier สําหรับผลิตไฟฟามากกวาเครื่องเจเนอรเรเตอรท่ใี ชเครื่องยนต SI ที่
ใชกาซชีวมวลเปนเชื้อเพลิงเพียงอยางเดียวทั้งในดานตนทุนและความทนทานในการใชงานที่ยาวนานกวา
สําหรั บพื้น ที่ที่ศึกษาทางกระทรวงอุ ตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน (MIME) ราชอาณาจัก ร
กัมพูชา ไดทาํ การคัดเลือกพื้นที่ท่มี ีศักยภาพที่จะทําการสาธิตระบบผลิตไฟฟาจากกาซเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัด
กําปงจาม ซึ่งที่ปรึกษาไดพิจารณาคัดเลือ กหมูบานสวาย สโรโนส คอมมูนโรคาอาร ในจังหวัดกําปงจาม
เปนหมูบานตัวอยางในการสาธิตระบบผลิตกระแสไฟฟาจากกาซเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนประมาณ
150 หลังคาเรือน และพื้นที่โดยรอบของหมูบานมีการเพาะปลูกไมยืนตนหลายชนิด อาทิ ตนกระถิน ตนมะมวง
หิมพานต ต นมะขามเทศ มัน สํ าปะหลั ง จึ งมี ข อไดเ ปรียบกว าชุ มชนอื่ นๆ ประกอบกั บความพรอ มของคณะ
ปกครองสวนกลางของคอมมูน ที่ไดรับบริจ าคที่ดินจากวัดในหมูบานจํานวนพื้นที่ ประมาณ 25 ไร เพื่อทําการ
ปลูกไมโตเร็วจําพวกกระถิน สําหรับใชเปนพลังงานชีวมวลในชุมชน
ตนทุนการผลิตไฟฟาจากน้ํามันดีเซลเพียงอยางเดียวเทากับ 10 บาท/kWh (ที่อัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันดีเซล 10 ลิตร/ชั่วโมง โดยมีราคาน้ํามันดีเซล 30 บาท/ลิตร) ในขณะที่ตนทุนการผลิตไฟฟาจากน้ํามัน
ดีเซลรวมกับกาซชีวมวลเทากับ 4.03 บาท/kWh (ที่อัตราสิ้น เปลือ งน้ํามันดีเซล 2.35-2.50 ลิตร/ชั่วโมงและ

อัตราสิ้นเปลืองชีวมวล 40-45 กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยมีราคาน้ํามันดีเซล 30 บาท/ลิตร และชีวมวล 1.02 บาท/
กิโลกรัม) ในขณะที่ราคาคาไฟฟาที่ดําเนินการโดยทางการกัมพูชาในจังหวัดกําปงจาม อยูที่ 7 บาท/kWh แต
ชาวชนบทก็ไมสามารถใชไฟฟาจากทางการได เนือ่ งจากไมมีการเดินระบบสายสงไฟฟา(Grid Line) เขาไป
ยังหมูบานตางๆ
ความเหมาะสมในการลงทุนพบวา การดําเนินระบบผลิตไฟฟาดวย Gasifier ขนาด 30 kW ในกรณี
ที่รัฐ บาลกัมพู ชาลงทุน ไมเ กิน รอยละ 60 จะกอ ใหเ กิ ดประโยชนคุมคากับ การลงทุน รู ปแบบการลงทุน ที่
เหมาะสมที่สดุ คือ การลงทุนกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาลงทุนเองรอยละ 20 ของคาลงทุน ซึ่งมีคาความคุมทุน
คอนขางสูงและระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสม อยางไรก็ตามรูปแบบการลงทุนที่รัฐบาลกัมพูชาใชเงินลงทุน
นอยที่สุด อาจตองพึ่งพาโครงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเครดิตคารบอนกับประเทศพัฒนาที่มีการปลอยภาระ
เรื อ นกระจก (GHG Emission) ใ นปริ ม าณที่ สู ง หรื อ ที่ เ รี ย กว า กลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด
(Programmatic/Bundled CDM) ซึ่งเงินลงทุนที่ไดมาจากประเทศเหลานี้ จะสามารถทําใหรัฐ บาลกัมพูช า
สามารถดําเนินการโครงการกอสรางและติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยกาซเชื้อเพลิงชีวมวลใหแ กหมูบานใน
ชนบทจํานวนหลายๆ โครงการไดพรอมกัน
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