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ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทั่วโลกพยามยามคิดค้น
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ หนึ่งในพลังงานทดแทนที่นักวิทยาศาสตร์
พยายามคิดค้น คือ พลังงานเพื่อทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์
สันดาปภายใน ซึ่งในฉบับที่ผ่านมาได้มีการกล่าวถึงการประยุกต์ใช้เชื้อเพลิง
จากพลังงานทดแทนในหลายรูปแบบ สำหรับฉบับนี้ จะกล่าวถึง พลังงาน
ทดแทนสองรูปแบบที่ใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน คือ แก๊สชีวมวล ที่เกิดจากกระบวนการ Gasification และไบโอออยล์ 
ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้อุณหภูมิสูง แบบไม่ใช้ออกซิเจนในเวลาอัน
รวดเร็ว หรือ Fast Pyrolysis โดยเชื้อเพลิงทั้ง 2 ประเภท ล้วนใช้ชีวมวลเป็น
แหล่งวัตถุดิบ 

คุณทนงศักดิ์ วัฒนา 

 

ในเครื่องยนต์ต้นกำลัง 
 

  

พลงังานจากแก๊สชวีมวลและไบโอออยล์

ภาวะโลกร้อน เริ่มส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั่วทุกมุมโลก ทั้งฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดภาวะน้ำท่วม ดังเช่น ในประเทศจีน 

และปากีสถาน ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก หรือภาวะอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นคลื่นความร้อนใน

ประเทศรัสเซีย ส่งผลให้ประชากรรัวเซียล้มตายเป็นจำนวนมาก หรือแม้แต่ในประเทศไทยเกิดภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรง ส่ง

ผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมของไทย ภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่เป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำของมนุษย์ ดังนั้น การลดกิจกรรมที่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความรุนแรงของภาวะโลกร้อนนั้น เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องกระทำทันที การประหยัด

พลังงาน และแสวงหาแหล่งพลังงานเพื่อมาทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล เป็นหนึ่งในความพยายามลดผลกระทบที่มีต่อ

สิ่งแวดล้อม  

  >> เชือ้เพลงิชวีมวล แหลง่พลงังานทีย่ัง่ยนื 
 
ประเทศไทย มีข้อได้เปรียบเรื่องพลังงานชีวมวล เนื่องจากเป็น

ประเทศเกษตรกรรม มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกรรมมากมาย อีกทั้งเชื้อ-
เพลิงจากชีวมวลยังมีข้อดี คือ มีระยะเวลาการลงทุนและคืนทุนน้อย รวมทั้งมี
ความหลากหลายในการเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ทำให้เชื้อเพลิง
ชีวมวลเป็นอีกแหล่งพลังงานเพื่อทดแทนการใช้และนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ทั้งนี้การกำหนดเป็นนโยบายด้านพลังงานของไทย โดยจะเพิ่มการใช้ชีวมวล
จากร้อนละ 0.5 ในปี พ.ศ.2545 เป็น ร้อยละ 8.0 ในปี พ.ศ.2554 หรือคิด
เป็นการทดแทนน้ำมันดิบได้ถึง 6.5 เมกกะตัน เชื้อเพลิงชีวมวลคงเป็น
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ทางออกที่สดใสด้านพลังงานทางเลือกของไทย  
ชีวมวล (biomass) หมายถึง วัสดุหรือสารอินทรีย์ที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้ ชีวมวลนับรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
เศษไม้ ปลายไม้จากอุตสาหกรรมไม้ มูลสัตว์ ของเสียจากโรงงานแปรรูป
ทางการเกษตร และของเสียจากชุมชน เนื่องจากชีวมวลมีมากมายหลาย  
รูปแบบ ดังนั้น จึงต้องมีการแบ่งประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการเรียก การใช้งาน
และเข้าใจตรงกัน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ชีวมวลที่อยู่ตามโรงงาน ชีว-
มวลที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวในพื้นที่เกษตร ชีวมวลปลูกเพื่อใช้งาน
โดยตรง และจากของเสียอุตสาหกรรม หรือ สรุปได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ 
คือ พืชชีวมวล (ปาล์ม อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง สับปะรด 
มะพร้าว และไม้ยางพารา) และจากของเสียอุตสาหกรรม โดยการพิจารณา
ชีวมวลที่เกิดขึ้นแต่ละปีจะคำนวณจาก ผลผลิตทางการเกษตร คูณด้วย
อัตราส่วนชีวมวลต่อผลผลิต ดังนั้น ชีวมวลที่เกิดขึ้น จะแปรผันตรงกับผลผลิต 
พืชชีวมวลที่นำมาเป็นพลังงานทดแทนเป็นส่วนที่เหลือทิ้งจากการนำบางส่วน
ไปใช้ประโยชน์ 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบันมีการนำเชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ 

เช่น การเผาไหม้โดยตรง เพื่อให้ได้พลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ หรือ   
นำเชื้อเพลิงชีวมวลผ่านเตา Gasifier เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง แก๊สชีวมวล   
หรือการนำเชื้อเพลิงชีวมวลผ่านกระบวนการ Fast Pyrolysis จนได้เป็นเชื้อ-
เพลิงเหลว ไบโอ ออยล์ (bio oil) พลังงานทดแทนเหล่านี้ คงจะเป็นความหวัง
ของมนุษย์ ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และมีการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด การนำเชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้ประโยชน์  

▲	 รูปที่ 1 ชีวมวลรูปแบบต่าง ๆ 

▲	รูปที่ 2 รูปแบบต่าง ๆ ของเตา Gasifier 

   >> รูจ้กัแกส๊ชวีมวล 
 
เทคโนโลยี Gasification  เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวล

เป็นแก๊สชีวมวล โดยผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่มีการจำกัดออกซิเจน จนเกิด
เป็นแก๊สชีวมวล ความร้อนที่ใช้ในการเผาไหม้ใน Oxidation Zone จะมี
อุณหภูมิระหว่าง 700-1100 องศาเซลเซียส และในส่วน Reduction Zone 
จะมีอุณหภูมิระหว่าง 600-900 องศาเซลเซียส เตาผลิตแก๊สชีวมวลมี 3 รูป
แบบ คือ Updraft, Downdraft และ Crossdraft ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการเปลี่ยนชีวมวลแข็งเป็นแก๊สชีวมวล ประกอบด้วย 4 กระบวน-

การ คือ กระบวนลดความชื้นเชื้อเพลิง กระบวนการไพโรไรซิส (pyrolysis) 
กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล (combustion) และกระบวนการ
รีดักชั่น (reduction) ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

▲	รูปที่ 3 กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเตา Gasifier 

 
แก๊สชีวมวลที่เกิดขึ้นภายในเตา Gasifier เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิด

ขึ้นใน 2 โซนหลัก คือ โซน Combustion และ โซน Reduction สามารถแสดง
เป็นปฏิกิริยาได้ ดังนี้  

ปฏิกิริยาเคมีในโซน Combustion 
 C + O2   ➝ CO2  (+393.0 MJ/kg mole) 
 2H2 + O2 ➝ 2H2O (- 242.0 MJ/kg mole) 
ปฏิกิริยาเคมีในโซน Reduction 
 C  +  CO2   ➝ 2CO (- 164.9 MJ/kg mole) 
 C  + H2O ➝ CO + H2 (- 122.6 MJ/kg mole) 
 CO + H2O ➝ CO + 2H2 (+ 42 MJ/kg mole)  
 C  + 2H2 ➝ CH4 (+ 75 MJ/kg mole) 
 CO2 + H2 ➝ CO + H2O (- 42.3 MJ/kg mole) 
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จากปฏิกิริยาเคมีทำให้มีแก๊สต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น CO, H2, CH4 และ
น้ำ ซึ่งแก๊ส CH4 สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์สันดาปภายในได้ 
เช่นเดียวกับแก๊สชีวภาพ (biogas) ซึ่งมี CH4 เป็นส่วนประกอบหลัก ในการ
ประยุกต์ใช้แก๊สชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (ผลิตไฟได้ประมาณ 20-
30 กิโลวัตต์) เขียนเป็นแผนภาพของระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊สชีวมวลเป็น
เชื้อเพลิง ดังในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 แสดงการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ 
Gasification ขนาดกำลังไฟฟ้า 25 Kw ของบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส 
จำกัด ซึ่งเหมาะสำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกล แต่มีเชื้อเพลิงชีวมวล 

 
 
	

	

	

	

	

▲	รูปที่ 4 แผนภาพแสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊สชีวมวล 

 
 
 
 
	

	

	

	

▲	รูปที่ 5 การผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Gasification ขนาดกำลังไฟฟ้า 25 Kw 

 
ระบบการผลิตไฟฟ้าโดยเทคโนโลยี Gasification ปัจจุบันยังประสบ

ปัญหาเรื่อง TAR ที่เกิดจากการเผาไหม้ เข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์
เกิดยางเหนียวติดในเครื่องยนต์ เมื่อมีปริมาณมากต้องหยุดเครื่อง เพื่อทำการ
ล้างเครื่อง ในการล้างต้องอาศัยช่างที่มีความชำนาญ ดังนั้น จึงเป็นข้อจำกัด
ในการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วย Gasification ในปัจจุบัน แต่มีหลายหน่วยงาน
ให้ความสนใจในการพัฒนาการลด TAR ในกระบวนการเพื่อให้ระบบนี้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างแผนภาพที่มีการปรับปรุงโดยการใส่
เครื่องจำกัด TAR ดังแสดงในรูปที่ 6 

▲	รูปที่ 6 แผนภาพที่มีการปรับปรุงโดยการใส่เครื่องจำกัด TAR เพื่อลดการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ 

 

  >> การปรบัปรงุอปุกรณ ์และการเดนิเครือ่งยนต์ 
     เชือ้เพลงิชวีมวล (engine adaptation and operation) 

 
เครื่องยนต์สันดาปภายในถูกออกแบบมาเพื่อเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 

บางครั้งมีอุปกรณ์สำหรับเครื่องยนต์นั้น ๆ แตกต่างกันออกไป เพื่อให้
เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ในเชิง
พาณิชย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน และ
เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งแต่ละชนิดก็มีอุปกรณ์ในระบบจ่ายเชื้อเพลิงแตกต่างกัน
ออกไป เพื่อความเหมาะสมในการทำงานของเครื่องยนต์ ดังนั้น หากมีการ
เปลี่ยนแปลงชนิดของเชื้อเพลิง จำเป็นต้องมีการปรับแต่งและเพิ่มเติม
อุปกรณ์บางส่วน เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องยนต์
สำหรับเชื้อเพลิงแก๊สชีวมวลก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมและปรับ
แต่งเครื่องยนต์ให้เหมาะกับเชื้อเพลิงชีวมวล  

เครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวล แบ่งออกได้ 2 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ เครื่องยนต์ที่ใช้หัวเทียนจุดระเบิด และเครื่องยนต์ดีเซล 
โดยแต่ละชนิดมีอุปกรณ์เพิ่มเติม และประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี้ 

เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยหัวเทียน (spark ignition engine) 
เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยหัวเทียนสำหรับเชื้อเพลิงแก๊สชีวมวล มีส่วน
ประกอบของระบบทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 7 คือ อุปกรณ์กำเนิดแก๊ส 
อุปกรณ์ทำความสะอาดแก๊ส อุปกรณ์ลดอุณหภูมิแก๊ส (cooling system) 
พัดลม คาร์บูเรเตอร์ หรืออุปกรณ์ผสมแก๊สกับอากาศ (gas mixer) และ
เครื่องยนต์สันดาปภายใน ชนิดจุดระเบิดด้วยหัวเทียน ถ้าพิจารณาในส่วน
ประกอบของเครื่องยนต์ มีส่วนต้องพิจารณาปรับแต่งและปรับเปลี่ยน ดังนี้  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

▲	รูปที่  7 แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบผลิตแก๊สชีวมวลและเครื่องยนต์ 
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1.ไซโลเก็บชีวมวล  2.เตา Gasifier  3.หอทำความสะอาดแก๊ส  4.ถังเก็บแก๊ส  
5.ชุดทำความสะอาดแก๊ส  6.ชุดกำเนิดไฟฟ้า  7.เครื่องยนต์  8.ท่อไอเสีย  9.พัดลม    10.ชุดพาขี้เถ้า
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1. อุปกรณ์ผสมแก๊สชีวมวลและอากาศ (gas mixer) อุปกรณ์นี้
มีการทำงานคล้ายกับคาร์บูเรเตอร์ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน คือ ทำหน้าที่
ผสมอากาศ และแก๊สชีวมวลในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสัดส่วนของอากาศ และแก๊สชีวมวล สามารถ
แสดงได้ในรูปที่ 8 และอุปกรณ์ Gas Mixer ที่ปรับปรุงให้เหมาะกับ
เครื่องยนต์แก๊สชีวมวล โดยปรับปรุงให้สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซลีนได้ด้วยใน
กรณีระบบแก๊สซิไฟร์เออร์ไม่สามารถทำงานได้ หรือแม้แต่สามารถผสม
น้ำมันแก๊สโซลีนเข้าไปในระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ 
Gas Mixer สามารถแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ในรูปที่ 9 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

▲	รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังเครื่องยนต์กับสัดส่วนผสมอากาศกับเชื้อเพลิง 

  Power versus gas mixture (source: kaupp 1984a, Fig.198) 

  

 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

▲	รูปที่ 9  แสดงตัวอย่าง อุปกรณ์ Gas Mixer สำหรับเครื่องยนต์แก๊สชีวมวล 

  Gas Air Mixers (Source: Adapted Iron Cash 1942 and  Anon 1943) 

 
2. การสตาร์ทเครื่องยนต์ (engine startup) สำหรับเครื่องยนต์

แก๊สชีวมวล ระบบสตาร์ท ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ พัดลมเพื่อจ่ายอากาศ
เข้าไปผสมกับแก๊สชีวมวล และระบบช่วยจุดระเบิด จะช่วยให้เชื้อเพลิงเกิด
การลุกไหม้ในห้องเผาไหม้ ระบบช่วยจุดระเบิดจะถูกตัดออกจากระบบ แต่มี
การออกแบบโดยใช้อากาศเสียจากเครื่องยนต์เป็นตัวช่วยดึงอากาศเข้า
เครื่องยนต์โดยใช้อุปกรณ์ Ejector ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่
ในการขับมอเตอร์พัดลม หลักการดังกล่าว แสดงในรูปที่ 10 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

▲	รูปที่ 10 แสดงการใช้ท่อไอเสียร่วมกับ Ejector เพื่อดึงอากาศแทนพัดลม 

 
3. องศาการจุดระเบิด (ignition timing) แก๊สชีวมวลมีความเร็ว

ของเปลวที่เกิดจากการเผาไหม้ช้า ดังนั้นการตั้งองศาจุดระเบิดต้องมีค่ามาก
กว่าเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแก๊สโซลีน ประมาณ 5-10 องศา   

เครื่องยนต์ดีเซล (diesel engine) การใช้เครื่องยนต์ดีเซล สำหรับ
แก๊สชีวมวลมีข้อเสียหลายประการ เช่น ในการเริ่มต้นสตาร์ทเครื่องยนต์ต้อง
ใช้น้ำมันดีเซลในการสตาร์ทก่อน จึงเปลี่ยนมาเป็นการใช้แก๊สได้ หรืออาจ
ต้องใช้แก๊สชีวมวลร่วมกับน้ำมันดีเซล ในการใช้แก๊สชีวมวลในเครื่องยนต์
ดีเซลต้องใช้อัตราส่วนการอัดที่สูง และในช่วงการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ 
ต้องใช้อากาศส่วนเกินมากกว่าปกติ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเครื่องยนต์ดีเซล 
ไม่ค่อยเหมาะกับระบบแก๊สชีวมวล  

 

  >>  รูจ้กัไบโอ ออลย ์(bio oil) เชือ้เพลงิแหง่อนาคต 
  
ปัจจุบันเทคโนโลยีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวล โดยใช้เทคโนโลยี  

ทางความร้อน เป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้งานได้ มี 3 รูปแบบ คือ การ
เผาไหม้โดยตรง (combustion) กระบวนการ Gasification และ กระบวนการ 
Fast Pyrolysis ซึ่งกระบวนการ Fast Pyrolysis ซึ่งเป็นกระบวนการที่ถูก
พัฒนาขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึงการ
ลดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ การเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวลโดย
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Exhaust pipe ejector for start-up fanning (source: gengas 1950, Fig. 151) 
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กระบวนการทางความร้อน และการประยุกต์ใช้งานเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้น 
สามารถแสดงได้ดังแผนภาพในรูปที่ 11 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

▲	รูปที่ 11 การเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวล โดยกระบวนการทางความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน 

   เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้น 

  

จากรูปที่ 11 การผลิต Bio Oil ด้วยกระบวนการ Fast Pyrolysis 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง เช่น เป็นเชื้อเพลิงให้กับกังหัน
แก๊ส (turbine) เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน (engine) หรือ
แม้แต่เป็นเชื้อเพลิงกับหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้า หรือพลังงานความร้อน 
กระบวนการ ผลิต Bio Oil จากกระบวนการ Fast Pyrolysis เป็นเทคโนโลยีที่
พัฒนามาจากงานวิจัยและพัฒนาของ บริษัท BioTherm ซึ่งสามารถแสดง
กระบวนการดังรูปที่ 12 และรูปที่ 13 

 
           

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

	

	

	

	

	

	

▲	รูปที่ 13 แสดงกระบวนการผลิต Bio Oil จากกระบวนการ Fast Pyrolysis และการนำไปใช้งาน 

 
กระบวนการผลิต Bio Oil ของบริษัท BioTherm เป็นกระบวนการ

เผาไหม้ชีวมวลโดยใช้ความร้อนสูงประมาณ 450-500  องศาเซลเซียสใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ประมาณ 2-3 วินาที โดยไม่ใช้ออกซิเจน ในเตา 
Bubling Fluidized Bed และเกิดการแยกตัวออกเป็น ถ่าน ก๊าซ ไอ จากนั้น
ทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ไอระเหยเกิดการควบแน่น เป็น Bio Oil ดัง
แสดงในรูปที่ 14 ส่วนที่หลงเหลือจะเป็น ถ่าน และส่วนที่ไม่กลั่นตัว (non 
condensable) ที่สามารถนำกลับเข้าไปเผาในเตาปฏิกรณ์ได้  

อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิต Bio Oil เป็นกระบวนการที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำมาก วิธีการผลิต Bio Oil จากกระบวนการ Fast 
Pyrolysis ของ บริษัท BioTherm เป็นกระบวนการผลิตที่ได้ Bio Oil 
ประมาณ 60-75 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก และส่วนที่ไม่ใช่ Bio Oil ประมาณ 
15-25 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก คุณสมบัติทั่วไปของ Bio Oil สามารถแสดงได้
ในรูปที่ 15 และคุณสมบัติเมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซล ดังแสดงในตารางที่ 1 

   

	

	

	

	

▲	รูปที่ 14 แสดงลักษณะของเตา  Bubling Fluidized bed ซึ่งใช้ผลิต Bio Oil  

 

	

	

	

	

	

	

▲	รูปที่ 15 แสดงลักษณะของ Bio Oil ที่เกิดจากกระบวนการ Pyrolysis 
▲	รูปที่ 12 แสดงกระบวนการและโรงงานผลิต Bio Oil จากกระบวนการ Fast Pyrolysis 
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▲	รูปที่ 16 แสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Bio Oil จากกระบวนการ Fast Pyrolysis 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงคุณสมบัติของ Bio Oil เมื่อเทียบกับ น้ำมันดีเซล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจาก Bio Oil มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล จึงมีการนำ 
Bio Oil มาทดลองใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลในอนาคต 
ผลปรากฏว่า ที่ค่าพลังงานออกจากเครื่องยนต์ จะมีการปล่อยมลพิษทาง
อากาศในปริมาณต่ำ ซึ่งแสดงในรูปที่ 19, 20 และรูปที่ 21 

 
 
	

	

	

	

▲	รูปที่ 17 เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต Bio Oil สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 

 
  
	

	

	

	

	

▲	รูปที่ 18 ตัวอย่างการทดลองใช้ Bio Oil กับเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อผลิตไฟฟ้า  

คุณสมบัติ BioOil ดีเซล

ค่าความร้อน (เมกะจูล/กิโลกรัม)
ค่าความหนืด (เซนติสโต๊ก)

ค่าความเป็นกรด (pH)
น้ำ (ร้อยละของน้ำหนัก)
ของแข็ง (ร้อยละของน้ำหนัก
ขี้เถ้า (ร้อยละของน้ำหนัก)
ค่าความเป็นด่าง (โซเดียม + โปแตสเซียม)
(ส่วนในล้านส่วน)

15-20
3-9 ที่อุณหภูมิ 

80oC
2.3-3.3
20-25
<0.1

<0.02
5-100

42.0
2-4 ที่อุณหภูมิ 

20oC
5

0.05 ร้อยละของปริมาตร 
(combined)

0.01
<1

 

▲	รูปที่ 19 กราฟแสดงการปล่อย NOx ระหว่าง Bio Oil กับ น้ำมันดีเซล 

 
 
	

	

	

	

	

	

▲	รูปที่ 20 กราฟแสดงการปล่อย SOF ระหว่าง Bio Oil กับ น้ำมันดีเซล 

 

 

	

	

	

	

	

▲	รูปที่ 21 กราฟแสดงการปล่อย SO2 ระหว่าง Bio Oil กับ น้ำมันดีเซล 

 
จากข้อได้เปรียบหลายประการของ Bio Oil เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิง

ฟอสซลิ (นำ้มนัดเีซล) และประเทศไทยมศีกัยภาพทางทางชวีมวลคอ่นขา้งมาก 
ดังนั้น การพัฒนาเชื้อเพลิง Bio Oil เพื่อมาทดแทนน้ำมันจากฟอสซิล อย่าง
จรงิจงัในอนาคต ประเทศไทยคงมพีลงังานใชอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
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Typical Properties of Wood-derived Crude Bio Oil 
Physical Property     Typical Value 
Moisture Content     25% 
pH        2.5 
Specific gravity      1.20 
Elemental Analysis   
 C       56% 
 H       6.5% 
 O       37.5% 
 N       0.1% 
 Ash       0% 
*HHV as Produced     17 MJkg-1 
Viscosity (40 °C and 25% water)   50 cP 
Solids (char)       0.1% 
Vacuum Distillation Residue   up to 50% 
* HHV: Higher Heating Value 

 


