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เรือ่งจากปก
พิศาล บุญเอี่ยมศรี 

1. บทนำ (Introduction)
ความต้องการการใช้พลังงานของโลก



ยังคงมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


นับตั้งแต่ปี
 1980
 จนถึงปี
 2007
 ค่าเฉลี่ย


ของความต้องการพลังงานขั้นต้น
 (Primary

Energy)
 ของโลกเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ
 2.6%

ต่อปี
 และคาดการณ์ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นคง


จะเป็นเช่นนี้ต่อไปจนถึงปี
 2030
 ดังกราฟ


รูปที่
 1.1
 ควบคู่ไปพร้อมๆ
 กับการลดลงของ
ปริมาณสำรองของเชื้อเพลิงต่างๆ
ทั่วโลก
และ
นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาของเชื้อเพลิง
ฟอสซิล
 ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบ,
 ก๊าซธรรมชาติ

และถ่านหิน
ต่างก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้น
แต่ในขณะ
เดียวกันปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจาก
การเผาผลาญพลังงานฟอสซิลเหล่านี้ก็ได้ส่งผล
กระทบต่อโลกของเราและกำลังเริ่มรุนแรงขึ้น
ทุกที
 โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลง


ภูมิอากาศของโลก
 (Climate
 Change)
 ที่มี
สาเหตุมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
 และขณะนี้ได้


ถูกนำมาเป็นประเด็นปัญหาระดับโลกที่


ทกุประเทศจะตอ้งมสีว่นรว่มรบัรู
้ และแกป้ญัหา
รว่มกนั


















































ดังนั้นปัญหาความต้องการพลังงาน,
 การ



ร่อยหรอลดลงของพลังงานฟอสซิลสำรอง,

ความยากลำบากและต้นทุนที่สูงขึ้นจากการ
สำรวจและดึงพลังงานฟอสซิลจากใต้ดินขึ้นมา,

ราคาของพลังงาน,
 ปัญหาภาวะโลกร้อนจาก
การเผาผลาญพลังงานฟอสซิล,
 ปัญหาการต่อ
ต้านจากการใช้พลังงานถ่านหิน
 และนิวเคลียร์


มีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ
ต่างๆ
ดังแสดงในรูปที่
1.3






ขณะที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ในการ
พัฒนาและเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้

11%
 ในปี
 2554
 (2011)
 โดยใช้มาตรการและ
แรงจงูใจทีจ่ะทำใหเ้กดิการลงทนุทัง้ผลประโยชน
์
ทางด้านกฎหมายพลังงาน,
 เงินทุน,
 มาตรการ
ทางด้านภาษี
 และการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียนในราคาพิเศษ
 และ
ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ
สมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรมหลากหลายชนิด

จึงทำให้มีศักยภาพอย่างมากในการที่จะนำ


เชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิต
พลังงานทั้งความร้อนและไฟฟ้า
 หรือทั้งสอง
อย่างร่วมกัน
 (Cogeneration
 System)
 โดย
ศักยภาพของแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล



เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
 ปัญหาเหล่านี้กำลัง


รุมเร้าโลกของเราเป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้ง
และแตกแยกทางความคิดและทางสังคมอย่าง
น่าเป็นห่วง
 การกำหนดแผนและนโยบาย
พลังงานของประเทศต่างๆ
 บนโลกใบนี้จึงมี
ความสำคัญ
 และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการที่จะใช้
ปลดชนวนปัญหาและความขัดแย้งเหล่านี้ให้
เบาบางและหมดไป
 โดยที่ยังคงดำรงไว้ซึ่ง
ความสะดวกสบาย,
ความปลอดภัย
และความ
สมดุลในการรู้จักใช้พลังงานอย่างยั่งยืนบนโลก
ใบนี้ร่วมกันของมวลมนุษย์
 พลังงานหมุนเวียน

(Renewable
 Energy)
 จัดได้ว่าเป็นกลไกสำคัญ
มากอันหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาตามที่ได้กล่าว
ไปแล้ว
 ซึ่งแนวโน้มการใช้พลังงานหมุนเวียน
นั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ดังรูปที่
 1.2
 และทุก
ประเทศทั่วโลกก็พยายามกำหนดให้มีการใช้
พลังงานหมุนเวียนนี้เพิ่มขึ้นทุกปี
โดยมุ่งหวังว่า
พลังงานหมุนเวียนนี้จะช่วยทำให้เกิดความ


มั่นคงและยัง่ยนืทางพลงังาน
 (Energy
 Security

and
Sustainable)
ในอนาคต



พลังงานหมุนเวียนที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้


มีอยู่หลายชนิด
เช่น
พลังงานลม,
พลังงานน้ำ,

พลงังานแสงอาทติย,์
พลงังานจากคลืน่มหาสมทุร

และพลังงานจากชีวมวล
เป็นต้น


ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ให้
ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายทางด้าน
พลังงานหมุนเวียนเช่นกัน
 โดยประเทศไทย



การใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
(Biomass as fuels) 

รูปที่ 1.2 กราฟแนวโน้มปริมาณการผลิตไฟฟ้า
โดยใช้พลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆของโลก

รูปที่ 1.1 กราฟแนวโน้มความต้องการพลังงานขั้นต้น
ของโลก

Source : IEA:Worldprimaryenergydemandby
fuelinthereferencescenario.


Source:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)กระทรวงพลังงาน
รูปที่ 1.3
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
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การจัดกลุ่มเชื้อเพลิงชีวมวล
เชื้อเพลิงชีวมวลสามารถที่จะจัดกลุ่มได้

ตามคุณลักษณะของมัน
 เช่น
 ค่าความร้อน

(Heating
Value)
คณุสมบตัขิองการเปน็
Fouling

และอื่นๆ
 โดยเฉพาะคุณสมบัติของการเป็น

Fouling
 นี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เลือกใช้
สารชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในหม้อต้มไอน้ำ

(Boiler)
ซึ่งพอจะแบ่งได้
ดังต่อไปนี้


ก)
 เชือ้เพลงิทีม่คีา่
Fouling
ตำ่
เชน่
แกลบ

หรือชานอ้อย


ข)
 เชื้อเพลิงที่มีค่า
 Fouling
 ปานกลาง

เช่น
 กะลาปาล์ม
 กะลามะพร้าว
 เส้นใยปาล์ม



ขี้เลื่อย


ค)
เชื้อเพลิงที่มีค่า
 Foul ing
 สูง
 เช่น



รวงข้าว
และกากทะลายปาล์ม




เทคโนโลยีสำหรับพลังงานชีวมวล
พลังงานชีวมวล
 สามารถที่จะถูกใช้เพื่อ

ผลิตพลังงานไฟฟ้า
 พลังงานความร้อน
 หรือ


ทำเป็นเชื้อเพลิงเหลวสำหรับเครื่องยนต์
 เช่น

เชื้อเพลิงเอทานอล
 หรือเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
อื่นๆ
 ดังนั้น
 เราจะเห็นได้ว่าเชื้อเพลิงชีวมวลนี้
สามารถที่จะนำไปเข้ากระบวนการเพื่อแปลง
พลงังานออกมาในรปูตา่งๆ
กนั
 เชน่
 ในรปูของ
กำลัง
 ความร้อน
 ไอน้ำ
 และเป็นเชื้อเพลิงก็ได้

โดยอาศัยเทคโนโลยีหลักๆ
ดังนี้


การเผาไหม้โดยตรง (Direct Firing)


จากทฤษฎีทั้งหมดการนำสารชีวมวล



มาใช้ประโยชน์ในการแปลงพลังงานนั้น
 การ
เผาไหม้โดยตรง
 (Direct
 Firing)
 จะเป็นที่รู้จัก
กันดีที่สุดในการแปลงพลังงานของสารชีวมวล
เพื่อให้ได้ความร้อน
และกำลังงาน


การผลติกา๊ซชวีมวลโดยวธิแีกส๊ซฟิเิคชัน่
(Biomas Gasification)

สารชีวมวลที่เป็นของแข็งสามารถที่จะ
แปลงกลับไปเป็นในรูปของก๊าซได้
 โดยผ่าน
กระบวนการผลิตก๊าซชีวมวล (B iomass

Gasification
 Process)
 และก๊าซนี้ก็สามารถ


ที่จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการของกังหันก๊าซ

(Gas
 Turbine)
 เครื่องยนต์ก๊าซ
 (Gas
 Engine)

หรือเทคโนโลยีในการแปลงเป็นกำลังในรูป
อื่นๆ
เช่น
โรงไฟฟ้า
ดังรูปที่
2.2


การผลิตก๊าซชีวมวลโดยการย่อยสลาย
ของสารชีวมวล (Anaerobic Digestion) 

แบคทีเรียสามารถที่จะย่อยสลายสาร


ชีวมวลชนิดต่างๆ
 ในสภาวะที่ไม่มีอากาศได้

(Anaerobic
 Digestion)
 ซึ่งจะทำให้เกิดก๊าซ
มีเทน
ดังตัวอย่างรูปที่
 2.3
และก๊าซนี้สามารถ
นำไปใช้สร้างกำลังได้หลายรูปแบบ
 เช่น
 กังหัน
กา๊ซ
(Gas
Turbine)
เครือ่งยนตก์า๊ซ
(Gas
Engine)

หรอืแมแ้ตจ่ะนำไปเปน็เซลลเ์ชือ้เพลงิ
(Fuel
Cell)
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ในประเทศไทยสามารถพิจารณาได้จากรูป


ที่
 1.3
 และเพื่อให้เกิดการผลิตพลังงานที่ให้
ประโยชน์สูงสุดของเชื้อเพลิงชีวมวลเหล่านี้


จึงสมควรที่จะต้องทำความเข้าใจคุณลักษณะ

(Characteristics)
 ที่จำเป็นของเชือ้เพลงิชวีมวล
และเลอืกใชร้ว่มกบัเทคโนโลยทีี่เหมาะสม




2. การใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง  
(Biomass as fuels)



เชื้อเพลิงชีวมวล
 (Biomass
 Fuel)
 นั้นจัด
อยูใ่นรปูแบบของสารอนิทรยี
์(Organic
Matters)

ในทางปฏบิตันิัน้ พชืผลทางการเกษตรทีเ่หลอืใช
้
หรือเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตร
นัน้จดัอยูใ่นรปูของเชือ้เพลงิชวีมวล
ดงัตวัอยา่ง

รูปที
่ 2.1
 เช่น
 แกลบ
 (Rice
 Husk),
 ทะลาย
ปาลม์เปลา่
(Empty
Fruit
Bunch),
ปาลม์ไฟเบอร
์
(Palm
 Fiber),
 ไม้สับ
 (Wood
 Chipped),
 ก้าน/
ใบ/เปลือก/แกน
 และเมล็ดของพืชผลต่างๆ

รวมถึง
Sludge
จากระบบน้ำเสีย
เป็นต้น
ข้อดี
ของสารชีวมวลที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงนั้นอาจ
สรุปได้
ดังนี้


ก)
ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม



และช่วยลดปัญหาสภาวะเรือนกระจกได้


ข)
 สามารถหาได้ในท้องถิ่นหรือภายใน

ประเทศโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ



ซึ่งต้นทุนมักจะมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเสมอ


ค)
ราคาไม่แพง


รูปที่ 2.1 ตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวล

รูปที่ 2.2 กระบวนการการผลิตก๊าซชีวมวลในการ
แปลงเป็นกำลังในรูปอื่นๆ

รูปที่ 2.3 การนำก๊าซมีเทนที่ได้จากการย่อยสลาย
สารชีวมวลไปใช้ผลิตไฟฟ้า

การพิจารณาการนำชีวมวลมาใช้เป็น
เชื้อเพลิง 

ก)
ปกติเชื้อเพลิงชีวมวลจะมีค่าความ


หนาแน่นต่ำ
 (น้ำหนักต่อปริมาตร)
 ดังนั้นค่า


ใชจ้า่ยในการขนยา้ยและจดัเกบ็จะคอ่นขา้งสงู


ข)
 โดยธรรมชาตนิัน้
พชืผลทางการเกษตร

มักจะเป็นตามฤดูกาล
 ดังนั้นเราอาจจะไม่
สามารถหาเชื้อเพลิงชีวมวลได้ตลอดทั้งปี


ค)
มกัจะมคีวามสกปรก
 และเปรอะเปือ้น

จากเศษดิน
 ทราย
 และวัสดุที่ เกิดจากการ


เพาะปลกู


การพจิารณาการออกแบบหมอ้ตม้ไอนำ้
และอปุกรณใ์หค้วามรอ้นโดยการใชเ้ชือ้เพลงิ
ชีวมวล  

เราจะพิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี
้

l
ปริมาณความชื้น
(Moisture
Content)

เราสามารถที่จะแบ่งปริมาณความชื้น



ที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงชีวมวลนี้ได้เป็น
 2
 แบบ



คือ
 เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีค่าความชื้นสูงมากกว่า

40%
ประกอบดว้ย
กากออ้ย
Sludge
เปลอืกไม
้
และอื่นๆ
 ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือ
 เชื้อเพลิง


ชีวมวลที่มีค่าความชื้นต่ำประมาณ
 6-16%

ประกอบด้วย
 Juli
 Flora
 ฝ้าย
 และก้านพริก

แกลบ
 รวงข้าว
 และอื่นๆ
 ดังนั้นรูปแบบของ
ห้องเผาไหม้และระบบของการเผาไหม้จะต้อง
ถูกออกแบบและเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับ


ค่าความชื้นเหล่านี้


l
คุณลักษณะทางกายภาพ
 (Physical

Characteristic)



คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น
 ความ


หนาแน่น
 และขนาดก็เป็นสิ่งจำเป็นในการที่


จะออกแบบให้เชื้อเพลิงเหล่านี้สามารถแพร่
กระจายได้เต็มพื้นที่ในการเผาไหม้
 ตลอดจน
การเก็บ
 และการขนถ่าย
 จะต้องถูกออกแบบ
อย่างเหมาะสม


l	ระบบของการปอ้น
(Feeding
System)

การป้อนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องและแพร่

กระจายเต็มพื้นที่ของการเผาไหม้เป็นสิ่งสำคัญ
ต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อหลายชนิด
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ในเวลาเดียวกันจำเป็นที่จะต้องออกแบบ
อัตราส่วนการผสมให้ถูกต้อง
 ในการแพร่
กระจายเชื้อเพลิงให้ทั่วห้องเผาไหม้
 เราอาจจะ
ใช้ตัวกระจายเชื้อเพลิงแบบกลไก
 หรือแบบลม

(Pneumatic
 or
Mechanical
 Spreader)
 ติดตั้ง
อยู่ที่ผนังด้านหน้าของห้องเผาไหม้ก็ได้








l
ระบบการเผาไหม้ (Combust ion

System)


มีระบบการเผาไหม้หลายแบบที่ใช้สำหรับ
การเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล
 ดังตัวอย่างรูปที่

2.4
 เช่น
 Traveling
 Gate,
 Chain
 Grate,

Dumping
 Grate,
 Pinhole
 Grate,
 Bubbling

Fluidized
 Bed,
 Circulate
 Fluidized
 Bed,

Reciprocating
Grate
และ
Underfeed
Stoker

เป็นต้น
 โดยที่ระบบการเผาไหม้แต่ละชนิดจะมี
ข้อดี-ข้อเสียและความเหมาะสมของตัวมันเอง
ในการที่จะนำไปใช้กับเชื้อเพลิงแต่ละแบบ
 โดย
ทั่วไปผู้ผลิตหม้อไอน้ำ
 และอุปกรณ์ความร้อน
นั้นจะหาได้ยากมากที่จะสามารถนำเสนอ
เทคโนโลยีของการเผาไหม้ครอบคลุมทั้งหมด
ของระบบการเผาไหม้ข้างบน
 ดังนั้นผู้ผลิต


หม้อไอน้ำส่วนใหญ่จึงนำเสนอได้เพียง
 1-2

ทางเลือก
 ตามเทคโนโลยีของเขาเท่านั้น
 ด้วย
เหตนุีก้ารนำเสนอระบบการเผาไหมท้ีเ่หมาะสม

กับเชื้อเพลิงชีวมวลหลายชนิด
หรือ
Multi
Fuel

จึงถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของผู้ผลิตเอง
 ซึง่อาจ
จะทำให้ไม่สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล

หรือ
 Multi
 Fuel
 นี้ได้อย่างเหมาะสม
 ดังนั้น
เทคโนโลยีการเผาไหม้นี้จึงควรจะถูกเลือก
อย่างถูกต้อง
 และออกแบบให้เหมาะสมที่สุด
กับเชื้อเพลิงชีวมวลที่จะใช้


l
สิ่งสกปรก
(Fouling)





ส่วนประกอบของขี้เถ้าที่มีอยู่ในเชื้อเพลิง




ชวีมวลจะกอ่ใหเ้กดิปญัหา
Fouling
อนัจะทำให
้
ประสิทธิภาพทางความร้อน
และความสามารถ
ของหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวลนี้ลดลง
สิ่งเหล่า
นี้เป็นปรากฏการณ์โดยทั่วไปกับหม้อไอน้ำที่ใช้
ในปัจจุบัน
 โดยที่หม้อไอน้ำเหล่านี้มักจะมีการ
ออกแบบดั้งเดิมมาจากการเผาไหมถ้า่นหนิหรอื
กากอ้อย
 ดังนั้นหม้อไอน้ำ
 และอุปกรณ์ให้
ความร้อนที่ใช้กับเชื้อเพลิงชีวมวล
 จึงควร


จะต้องออกแบบเฉพาะเพื่อลดปัญหาของ

Fouling
และควรจะมีจุดเด่น
ดังต่อไปนี้


l	อตัราการคลายความรอ้นในเชงิปรมิาตร
ตำ่


l	ห้องเผาไหม้ทรงสูง

l	การเผาไหม้มีหลายขั้น



 (Primary,
Secondary,
Tertiary
Air)

l	เลือกระบบการเผาไหม้ที่เหมาะสม


ใช้เทคโนโลยี
 และความชำนาญของผู้ผลิตห้อง


เผาไหม้
 ด้วยเหตุผลที่ว่าห้องเผาไหม้แบบหนึ่ง


อาจจะเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดหนึ่งได้ดี
ทีส่ดุ
แตห่อ้งเผาไหมแ้บบนัน้อาจจะไมเ่หมาะสม
กับเชื้อเพลิงชีวมวลแบบอื่นก็ได้










3. บทสรุป

ปัญหาของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ว่า


จะเป็นน้ำมันดิบ
 ก๊าซธรรมชาติ
 และถ่านหิน



ต่างก็มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น
 กอปรกับปัญหาของ
สภาวะแวดล้อมที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลเหล่านี้ทำให้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
การที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยกัน
 เชื้อเพลิงชีวมวล
ซึ่งจัดว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งจึงเป็น
คำตอบหนึ่งที่เหมาะสมในอันที่จะช่วยผ่อน
คลายและแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ตามบทนำข้างต้น
ที่ได้กล่าวไปแล้ว
 แต่ก็ต้องมีความเข้าใจและ
รู้จักการที่จะนำเชื้อเพลิงชีวมวลเหล่านี้ไปแปลง
เปน็รปูพลงังานอืน่ๆ
 ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนแ์ละ

ความคุ้มค่าสูงสุด
 อันจะทำให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนจากการใช้พลังงานชีวมวลนี้ต่อไป



l	อณุหภมูสิงูสดุของไอนำ้
SuperHeated 
ถ้าเราพิจารณาปัญหาของ
Fouling
ที่เกิด

ขึ้นของเชื้อเพลิง
บางครั้งเราจะพบว่าสิ่งที่ทำให้
เกิดการกัดกร่อน
 (เช่น
 คลอไรด์ที่มีอยู่ในสาร


ชีวมวล)
 เป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อการออกแบบตัว

Super
 Heater
 โดยการพิจารณาอุณหภูมิที่


สูงที่สุดของผนังท่อ
 (ไอน้ำที่ไหลผ่านตัว
Super

Heater),
ความเรว็ของกา๊ซไอเสยี
และโครงสรา้ง

ของวัสดุ


l	Silica Content-การกัดกร่อนของท่อ






เชือ้เพลงิ
 อยา่งเชน่
 แกลบ
 และเปลอืกไม
้



จะมีค่า
 Silica
 ที่สูง
 ดังนั้น
 Fly
 Ash
 ที่เกิดขึ้น


จะเปน็สาเหตทุีท่ำใหเ้กดิการกดัเซาะตอ่อปุกรณ
์
อย่างเช่น
ท่อของ
Super
Heater,
Convective

Heat
 Transfer
 Surfaces,
 Economizer,
 Air

Preheater
 และอื่นๆ
 ดังนั้นการรักษาความเร็ว
ของก๊าซในพื้นที่เหล่านี้จะต้องถูกออกแบบ

และรักษาให้มีความเร็วก๊าซที่ต่ำพอเหมาะ


ระบบการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิหลายชนดิ
ความท้าทายที่สำคัญอันหนึ่งที่ต้องพบ



จากการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในอุตสาหกรรม



ก็คือ
 ความสามารถที่จะมีเชื้อเพลิงใช้อย่าง


ต่อเนื่อง
 และสมเหตุสมผล
 เทคโนโลยีสมัย
ใหม่ได้ช่วยแก้ปัญหานี้
 โดยการออกแบบระบบ
ทั้งหมดเพื่อใช้เผาไหม้เชื้อเพลิงหลายชนิด



ไม่ว่าจะเป็นการป้อนอิสระต่อกัน
หรือผสมกัน






ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะออกแบบ

และนำเสนอระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงหลาย
ชนิดในห้องเผาไหม้เดียวกัน
 แต่จำเป็นจะต้อง
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