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คํานํา
ประมวลสารสนเทศพรอมใช เรือ่ ง “พลังงานจากชีวมวล (Biomass energy)” ฉบับนี้ สํานักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการเครือขาย
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โครงการยอยที่ 2 โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital Library กิจกรรมยอย 2.5 ประมวล
สารสนเทศพรอมใช (Information Repackaging) ในสวนของสาระนารูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก
ต า งประเทศ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เผยแพร ป ระมวลสารสนเทศพร อ มใชนี้ ใ หผู ใ ช ไ ด เ ขาถึ งสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบที่เขาใจไดงายและสะดวกพรอมใช เอกสารประมวลพรอมใชฉบับนี้ให
ความรูเกี่ยวกับ แหลงสําคัญของพลังงานจากชีวมวล เทคโนโลยีที่สําคัญในการแปรรูปชีวมวลเปนพลังงาน
การนําพลั ง งานจากชี ว มวลไปใชประโยชน และคุณสมบัติที่สําคัญของเชื้อเพลิงชีวมวลที่จะนํามาใชผลิต
พลังงาน
คณะผูจ ดั ทําหวังวา ประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูใชที่สนใจศึกษาคนควา
เกี่ยวกับพลังงานจากชีวมวลโดยเอกสารฉบับเต็มที่ใชในการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้ได
รวบรวม จัดเก็บ และใหบริการ ณ บริเวณหองอานชั้น 2
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พลั าน ากชีวมวล
(Biomass energy)
บทคัดยอ
เนือ่ งจากสถานการณราคาน้ํามันที่ไมแนนอนรวมทั้งการปลดปลอยของเสียสูบ รรยากาศทีม่ ปี ริมาณมาก
จากการเผาไหมเชือ้ เพลิงฟอสซิล ทําใหมกี ารแสวงหาพลังงานรูปแบบใหมเขามาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล พลังงานจากชีวมวลจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจเนื่องจากชีวมวลนั้นเปนสิ่งมีชีวิตหรือเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตขึ้นทดแทนไดตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยซึ่งเปนประเทศ
เกษตรกรรมทีม่ ที ง้ั พืชและเศษเหลือทิง้ จากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากจึงเปนโอกาสอันดีที่จะ
นําเศษเหลือทิ้งดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลจากประเทศผูผลิตน้ํามัน
นอกจากนี้การใชเชื้อเพลิงจากชีวมวลยังชวยรักษาสภาวะแวดลอมดวยเนื่องจากพลังงานจากชีวมวลมีก าร
ปลดปลอยกาซชนิดตางๆ และชนิดของสารพิษโดยรวมออกมานอยกวาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ชีวมวลมี
หลายชนิดดวยกัน เชน ไมยืนตน พืชเกษตรกรรมประเภทขาวโพด มันสําปะหลัง พืชพลังงาน เชน ปาลมน้ํามัน
สบูด าํ รวมทั้งขยะสดที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคและมูลสัตวดว ย ชีวมวลเหลานีส้ ามารถนํามาแปรรูปเพื่อผลิต
เปนพลังงานได โดยมีวิธีการและกระบวนการแปรรูปเปนพลังงานอยูห ลายวิธี พลังงานทีไ่ ดนั้นมีคาพลังงานและ
ความเหมาะสมในการนําไปใชประโยชนตางกันขึ้นอยูก ับชนิดของวัตถุดิบและวิธีการในการเปลี่ยนรูปพลังงาน
คําสําคัญ พลังงาน ชีวมวล พลังงานทดแทน
Keywords Energy Biomass Alternative energy
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1. บทนํา
ปจจุบันมนุษยมคี วามตองการใชพลังงานเพิม่ มากขึ้น โดยนําไปใชในกิจกรรมเพือ่ พัฒนาและสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆในโลก พลังงานสวนใหญที่ใชในปจจุบันเปนพลังงานที่ไดมาจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล เชน น้ํามัน กาซธรรรมชาติและถานหิน เปนที่ทราบกันวาเชื้อเพลิงฟอสซิลไมสามารถผลิต
ขึ้นมาทดแทนไดทันกับความตองการในการใชพลังงานที่มีมากขึ้น ทําใหการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลมีไมเพียงพอ
ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมองหาพลังงานทางเลือก (alternative energy) ชนิดใหมมาทดแทนพลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยูเดิม พลังงานทางเลือกที่สามารถนํามาใชทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลไดมีอยูหลายชนิด
ดวยกัน เชน พลังงานจากชีวมวล (biomass) ซึ่งเปนพลังงานที่ไดจากอินทรียสารของพืชและสัตวตางๆ ไดแก
พืชเกษตรกรรม วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เศษไม ขยะมูลฝอย ฯลฯ โดยใชกระบวนการ
แปรรูปชีวมวลไปเปนพลังงานรูปแบบตางๆ ไดแก การเผาไหมโดยตรง การผลิตกาซ การหมัก และการผลิต
เชือ้ เพลิงเหลวจากพืช นอกจากพลังงานจากชีวมวลแลว ยังมีพลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา พลังงานลม และ
พลังงานนิวเคลียร โดยคุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญของพลังงานทางเลือกคือ เปนพลังงานสะอาด มีการปลดปลอยกาซ
พิษนอยกวาเชือ้ เพลิงฟอสซิล และสามารถสรางทดแทนไดตลอดเวลา พลังงานจากชีวมวลจึงมีความนาสนใจ
และไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากเปนพลังงานที่มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับการใชน้ํามัน อีกทั้ง
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมทําใหมีผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมาก จึงสงผลใหตนทุนในการ
ผลิตเชื้อเพลิงจากชีวมวล มีราคาไมสูงมากนัก นอกจากนี้การใชเชื้อเพลิงจากชีวมวลยังสามารถชวยรักษา
สภาพแวดล อ มได เนื่ อ งจากการใชพ ลั ง งานจากชี ว มวลจะไม ก  อ ให เ กิ ด ก า ซที่ เ ป น พิ ษ ต อ สิ่ งมี ชี วิ ต และ
สิง่ แวดลอมเหมือนกับการใชเชือ้ เพลิง ฟอสซิล กาซเหลานี้ ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ไนโตรเจน
ไดออกไซด (NO2) ซึง่ มีความเปนพิษโดยตรงตอสิง่ มีชีวิตและทําใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน (global warming)
นอกจากนี้ การใชเชือ้ เพลิงฟอสซิล ยังปลดปลอยสารทีเ่ ปนพิษอืน่ ๆ เชน คารบอนมอนอกไซด (CO) ฝุนละออง
ขนาดเล็กและไอระเหยของสารประกอบอินทรียชนิดตางๆ ออกมา ทําใหแตละประเทศมีการศึกษาเกี่ยวกับ
พลังงานจากชีวมวลกันมากขึ้นเพื่อนําชีวมวลประเภทตางๆ มาใชผลิตเปนพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
นอกจากนี้ ภายหลังจากการ แปรรูปชีวมวลเปนพลังงานแลวสวนที่เหลือยังสามารถนําไปทําปุยใหกับพืชได
เนื่องจากยังคงมี แรธาตุตางๆ อยางสมบูรณ เชน แคลเซียม (Ca) แมกนีเซีย ม (Mg) โพแทสเซียม (K) และ
ฟอสฟอรัส (P) ดังนั้นพลังงานจากชีวมวลจัดเปนพลังงานสีเขียวที่มีสวนสําคัญในการลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกได เชน CO2 และ NO2 และชวยใหเศรษฐกิจของโลกมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสงผลให
ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึน้ และสามารถแขงขันกับราคาน้ํามันที่สูงขึ้นไดทาํ ใหประเทศเกษตรกรรมลดการ
พึง่ พาเชือ้ เพลิงฟอสซิลจากประเทศผูผลิตน้ํามันได การนําชีวมวลมาใชประโยชนโดยไปผสมหรือใชรวมกับ
เชือ้ เพลิงฟอสซิลสามารถลดการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล อีกทั้งยังสามารถนําไปใชในบานเรือน หรือ
ภาคเกษตรกรรมได เชน ใช กับ เครื่องยนต ใ นฟาร ม ใช ใ นการป มน้ํ า การใหแสงสวางและให ค วามร อ น
นอกจากนี้ ยังนําไปใชในอุตสาหกรรมขนาดใหญเพือ่ ใหความรอนไดอีกดวย การนําไปใชในอุตสาหกรรมขนาด
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ใหญเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนใหกับหลายๆ ดาน เชน สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งการสรางคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ใี หกบั มนุษยและสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ บทความนี้ไดกลาวถึงวิธีการแปรรูปชีวมวลไปเปนพลังงาน รวมถึงความ
แตกตางของพลังงานทีไ่ ดจากการแปรรูปและการนําพลังงานจากชีวมวลไปใชประโยชน
. แหล สําคัญขอ พลั าน ากชีวมวล
ชีวมวล หมายถึง วัสดุที่ไดจากธรรมชาติซง่ึ อาจเปนสิง่ มีชวี ติ หรือสวนประกอบของธรรมชาติรวมทั้งสิ่ง
เหลือทิ้งจากสิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางทดแทนได ชีวมวลที่นําไปแปรรูปเปนพลังงานสวนใหญเปนพืชหรือ
สวนประกอบของพืช โดยพืชจะนํา CO2ไปใชในกระบวนการสังเคราะหแสงเพือ่ ผลิตกาซออกซิเจน (O2) ดังนั้น
เมือ่ นําชีวมวลที่ไดจากพืชมาใชในการแปรรูปเปนเชื้อเพลิงโดยการนําไปเผา จึงทําใหไมมีการปลดปลอยกาซ
CO2 เพิม่ สูช น้ั บรรยากาศ ชีวมวลที่ไดจากธรรมชาติมีอยูหลายชนิดดวยกัน สามารถจําแนกแหลงทีม่ าของชีวมวล
ไดดังนี้ (Laohalidanond, K., 2007)
1. พืชเกษตรกรรม (Agricultural crop) เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ฯลฯ ซึ่งเปนแหลงสําคัญของ
คารโบไฮเดรต แปงและน้ําตาลสามารถปลูกเปนพืชที่ใหพลังงานและผลิตเปนน้ํามันพืช (vegetable oil) ได
นอกจากนี้ยังมีพชื ทีป่ ลูกเพือ่ นําไปผลิตเปนเชือ้ เพลิงโดยเฉพาะ เชน ปาลมน้าํ มัน และสบูด าํ
2. วัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร (Agricultural residues) เชน ฟางขาว รากมันสําปะหลัง ซังขาวโพด กาก
ถัว่ เหลือง
3. เนื้อไมและเศษเหลือทิ้งของเนื้อไม (Wood and wood residues) เชน ไมโตเร็วและไมยืนตนทั่วไป
เศษเหลือทิง้ จากโรงงานผลิตไม รวมทั้งเศษเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมเยือ่ และกระดาษ ฯลฯ
4. เศษเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรม (Waste streams) เชน แกลบจากโรงสีขาว กากน้ําตาลและชานออยจาก
อุตสาหกรรมผลิตน้าํ ตาล และเศษเหลือทิง้ จากการสกัดปาลมน้าํ มัน
5. ขยะมูลฝอยและมูลสัตว เชน ขยะที่เปนของสดและมูลสัตวตางๆ (Choorit, W. and Wisarnwan, P.,
2007)
6. สิง่ มีชวี ติ บางชนิด เชน สาหรายนําไปใชประโยชนไดหลายรูปแบบ ไดแก การยอยสลายแบบไมใช
ออกซิเจน ไบโอดีเซลจากสาหรายและการผลิตเชือ้ เพลิงไฮโดรเจน (Hossain, ABMS., et al., 2008)
ประเทศไทยมีการปลูกพืชเกษตรกรรมหลายชนิด แตจากการสํารวจพบวามีพืชเกษตรกรรมอยู 4 ชนิด
หลักที่มีปริมาณมากเพียงพอตอการนํามาผลิตพลังงานจากชีวมวลไดคือ ออย ขาว มันสําปะหลัง และปาลม
น้ํามัน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณชีวมวล 4 ชนิด(หนวยเปนกิโลตัน) ทีม่ ปี ริมาณมากในประเทศไทยตัง้ แตป 2001-2006

ออย
ขาว
มันสําปะหลัง
ปาลมน้าํ มัน

00/01
49,563
25,844
19,064
3,256

01/0
60,013
26,523
18,396
4,089

0 /0
74,263
26,057
16,868
4,001

0 /04
70,101
26,841
19,718
4,903

04/05
67,900
24,977
16,977
5,192

05/06
63,621
26,493
18,246
5,513

ทีม่ า Laohalidanond, K. (2007)
. เทคโนโลยีทส่ี าํ คัญในการแปรรูปชีวมวลเปนพลั าน
การแปรรูปชีวมวลเปนพลังงานนัน้ มีอยูด ว ยกันหลายวิธี จําแนกไดเปน 3 วิธหี ลักคือ
1. วิธเี คมีความรอน (Thermochemical process) เปนการแปรรูปชีวมวลใหเปนพลังงานโดยการใชความ
รอนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เชน การเผาไหมโดยใชออกซิเจนหรือการสันดาป (combustion) การเผา
ไหมโดยไมใชออกซิเจนหรือไพโรลิซสิ (pyrolysis) และการทําใหเกิดกาซ (gasification)
2. วิธีชีวเคมี (Biochemical process) เปนการแปรรูปชีวมวลเปนพลังงานโดยอาศัยปฏิกิริยาทางชีวเคมี
ซึง่ ตองพึง่ พาจุลชีพชนิดตางๆ เชน แบคทีเรียและรา โดยนําไปหมักจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสารอินทรียที่
นําไปใชเปนพลังงานไดในรูปของเอทานอลและกาซมีเทน (CH4)
3.วิธีปฏิกิริยาเคมี (Chemical process) เปนการแปรรูปชีวมวลเปนพลังงานโดยการใชปฏิกิริยาเคมี เชน
การผลิตไบโอดีเซล (Hertzmark, D., 1982) โดยลักษณะและผลิตภัณฑทไ่ี ดจากเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลไป
เปนพลังงานของแตละวิธมี รี ายละเอียดดังนี้
A. การเผาไหมหรือการสันดาป (Combustion) (Yang, YB., et al., 2008 Malatak, J., et al., 2007)
การเผาไหมหรือการสันดาป เปนวิธีการเกาแกและงายทีส่ ดุ ในการแปรรูปชีวมวลเปนพลังงาน การเผา
ไหมสวนใหญจะใชวัตถุดิบที่เปนไมหรือเปลือกไมชนิดตางๆ ในรูปของฟน พลังงานที่ไดมีคาประสิทธิภาพ
ความรอน (heating value ซึง่ หมายถึง คาพลังงานทีผ่ ลิตได/คาพลังงานที่ให) ประมาณ 35-40% ซึง่ ถือวาเปนวิธที ่ี
มีประสิทธิภาพในการแปรรูปชีวมวลเปนพลังงานนอยทีส่ ดุ ซึง่ ตอมาไดมีการพัฒนาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหกับการเผาไหมโดยการเพิ่มความดันในการเผาไหมและการจํากัดออกซิเจนในเตาเผา
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นอกจากการเผาไหมแลวยังมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหพลังงาน โดยเริ่มจากการนํา
ชีวมวลชนิดตางๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ เชน แกลบ ฟางขาว กาบมะพราว ใยมะพราว ชานออย และซังขาวโพด
รวมทั้งขีเ้ ลือ่ ยมาทําใหแหงกอน แลวจึงนําชีวมวลนั้นมาเผาซึง่ เปนการใหความรอนโดยตรง แตเนื่องจากชีวมวล
เหลานัน้ มีความชืน้ มากและมีความหนาแนนนอยทําใหไดคาประสิทธิภาพความรอนต่ํา จึงไมเหมาะที่จะนํามา
เผาไหมโดยตรงและทําใหเกิดความไมสะดวกในดานตางๆ เชน การขนสงและการจัดเก็บ ซึ่งตองใชพื้นที่มาก
ดังนั้นจึงไดมีการนําชีวมวลมาอัดเปนกอนเพื่อเพิ่มความหนาแนนและประสิทธิภาพดานความรอนใหสูงขึ้น
โดยการนําชีวมวลไปบดแลวอัดเปนกอน ผลที่ไดคือ มีประสิทธิภาพความรอนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีการพัฒนา
โดยใชชีวมวลตัง้ แต 2 ชนิดขึ้นไปนํามาผสมใหเขากันในอัตราสวนตางๆ แลวใสตัวประสานเขาไปเพื่อชวยให
ชีวมวลยึดติดกันมากขึ้น เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพความรอนใหสูงขึ้น โดยประสิทธิภาพความรอนที่ไดขึ้นอยู
กับปจจัยตางๆ เชน วัตถุดิบที่ใช ปริมาณของการผสมวัตถุดบิ ชนิดและปริมาณของตัวประสาน ขนาดของกอน
เชือ้ เพลิงซึง่ การนําพลังงานที่ไดจากการเผาไหมไปใชประโยชนมหี ลายลักษณะดังนี้ (Chomcharn, A., 1982)
1.1 สําหรับการหุงตมอาหาร เปนที่นิยมมากในชนบท เชน ทําเปนฟน ถาน ไม และเศษเหลือทิ้งทาง
เกษตรกรรม
1.2 สําหรับอุตสาหกรรมทองถิ่น เชน นําไปเปนตัวใหความรอนในเตาเผาสําหรับการทําอิฐ เซรามิก
ยาสูบ
1.3 สําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง การแปรรูปชีวมวลเปนพลังงานโดยอาศัยการเผาไหมถือวามี
ประสิทธิภาพนอยเมื่อเทียบกับวิธีอื่นที่ใชในปจจุบัน กลาวคือ ถาตองการพลังงานจากการเผาไหมมากจะตอง
สิน้ เปลืองวัตถุดบิ รวมทั้งการขนสงและพื้นที่ในการจัดเก็บมากตามไปดวย และยังไมสามารถจัดเก็บพลังงานที่
ไดเพื่อนําไปใชประโยชนหรือขนสงพลังงานไปใชในที่อื่นๆ ได นอกจากนี้การเผาไหมโดยตรงยังกอใหเกิด
มลภาวะตอสิง่ แวดลอมเนือ่ งจากสารเคมีในชีวมวลเหลานั้นเมื่อไดรับความรอนสูงขึ้นในระดับหนึ่งจะเกิดการ
แปรสภาพเปนสารพิษ กอใหเกิดอันตรายแกคนที่อยูขางเคียง โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็ง
นอกจากนี้ ยังไมรวมถึงหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหมที่สรางทัศนวิสัยที่ไมดีใหกับผูที่อยูรอบขาง โดยมี
ตัวอยางที่เกิดขึ้นในประเทศจีนทีป่ ระสบปญหาอยูในขณะนี้ (Jingjing, L., et al., 2001)
B.ไพโรลิซสิ (Pyrolysis) (Bhattacharya, SC., 1982 Bridgwater, AV., 1999)
ไพโรลิซิส (Pyrolysis) หรือ การเผาโดยไมใชออกซิเจน เปนการสลายวัตถุดิบที่มีองคประกอบของ
คารบอนโดยใชอุณหภูมิสงู ระหวาง 400-800 เคลวิน โดยไมเกิดการออกซิไดซซง่ึ ชีวมวลที่ใชในกระบวนการนี้
คือ พืชทีม่ เี ซลลูโลส หรือ ไมยืนตนตางๆ เศษไม ฟาง ฯลฯ
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วิธใี นการแปรรูปชีวมวลไปเปนพลังงานเริ่มจากการลําเลียงและการทําใหชีวมวลแหง เมื่อชีวมวลแหง
ดีแลวจึงนําไปหั่นเปนชิ้นเล็กๆ จากนั้นนําไปใสในสวนที่ทําใหเกิด ปฏิกิริยาไพโรลิซิส ผลิตภัณฑที่ไดจะถูก
นําไปแยกสวนที่เปนของแข็งและเถาออกจากของเหลว จากนั้นจึงนําสวนที่เปนของเหลวไปเก็บไวในถังเก็บ
ซึง่ ความรอนที่ใชในปฏิกิริยาไพโรลิซิสเปนความรอนแบบทางตรงและทางออม ความรอนทางออม หมายถึง
การใหความรอนภายนอก ไดแก การเผาดวยกาซ สวนความรอนทางตรงคือ การใชลมรอนจากเหล็ก ผลิตภัณฑ
ที่ไดจากปฏิกริ ยิ าไพโรลิซสิ จะเปนของผสมระหวางกาซ ของเหลวและถาน ซึ่งสัดสวนของกาซ ของเหลวและ
ถานนั้นจะขึ้นอยูก บั วิธแี ละรูปแบบของปฏิกริ ยิ าไพโรลิซสิ และปจจัยตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รูปแบบของปฏิกริ ยิ าไพโรลิซสิ แบบตางๆ
รูปแบบของ
ปฏิกริ ยิ าไพโรลิซสิ

เวลา

ความรอน
ที่ให

การทําถาน

ชม./วัน

ต่าํ มาก

แบบเดิม

5-30 นาที

ต่ํา

แบบเร็ว

< 1 วินาที

สูง

แบบเร็ว

< 1 วินาที

สูง

สูญญากาศ
ไฮโดรไพโรลิซสิ
เมทาโนไลซิส

2-30
วินาที
< 10
วินาที
0.5-1.5
วินาที

สภาพในการทํา
ปฏิกริ ยิ า
สิง่ ทีไ่ ดจาก
การเผาไหม
สิง่ ทีไ่ ดจากผลิตภัณฑ
ปฐมภูมแิ ละทุติยภูมิ
สิง่ ทีไ่ ดจาก ผลิตภัณฑ
ปฐมภูมิ
สิง่ ทีไ่ ดจากผลิตภัณฑ
ปฐมภูมิ

ความดัน อุณหภูมิ
ผลิตภัณฑ
(บาร) (เคลวิน)
1

400

ของแข็ง

1

600

กาซ
ของเหลว
ของแข็ง

1

< 600

ของเหลว

1

> 700

กาซ

กลาง

สูญญากาศ

< 0.1

400

ของเหลว

สูง

ไฮโดรเจนและสิง่ ทีไ่ ด
จากผลิตภัณฑปฐมภูมิ

20

< 500

ของเหลว

สูง

มีเทนและสิง่ ทีไ่ ดจาก
ผลิตภัณฑปฐมภูมิ

1050

เบนซิน
โทลูอนี
ไซลีน อีทนี
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ทีม่ า Bridgwater, AV. (1999)
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เดิมปฏิกริ ยิ าไพโรลิซสิ เปนปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึ้นอยางชาๆ และใชอุณหภูมิต่ําเพื่อใหไดผลผลิตถานออกมา
มากทีส่ ดุ ตอมามีการปรับปรุงการใหอัตราความรอนเพิ่มขึ้นและใชอุณหภูมิปานกลางอยางตอเนื่อง จนกระทั่ง
เกิด กาซ ซึ่ งกาซนั้นจะถูก ควบแนน ตอไป และมีการสลายตัวของสารโมเลกุลใหญเพื่ อ ใหได ปริมาณกาซ
ที่มากขึ้น เชื้อเพลิ ง เหลวซึ่ งเปนผลิตภัณฑที่ไดจากปฏิกิริยาไพโรลิ ซิสจะถูก นําไปวิ เ คราะหคาตางๆ เชน
ความหนาแนน ความหนืด แรงตึงผิว คาความรอน ผลพลอยไดจากปฏิกิริยาไพโรลิซิสที่อยูในรูปของกาซและ
ของแข็งซึง่ เปนสารไฮโดรคารบอนจํานวนมาก รวมทั้งสารโมเลกุลต่ําที่ไมไดควบแนนเปนของเหลว การแยก
เชือ้ เพลิงเหลวในปฏิกริ ยิ าไพโรลิซิสมีหลายวิธี ไดแก การสกัดดวยตัวละลาย การกลั่นลําดับสวน การชะดวย
ตัวทําละลาย ซึง่ วิธีดังกลาวจะทําใหเชือ้ เพลิงเหลวทีไ่ ดจากปฏิกริ ยิ าไพโรลิซสิ มีสง่ิ เจือปนประเภทตางๆ ดังนี้
ก. น้ํา - ทําใหคาความรอน ความหนืด ความเสถียรทางเคมีและกายภาพลดลงและการเอาน้ํา
ออกจากเชือ้ เพลิงเหลวนัน้ ทําไดยาก
ข. ของแข็ง - เปนพวกถานหรือเถา ซึ่งสามารถแยกของแข็งเหลานี้ออกมาจากเชื้อเพลิงเหลว
โดยการใชไอรอนกอนนําเชือ้ เพลิงไปกลัน่ ตัวเปนของเหลว
ค. ดาง - เปนผลมาจากเถาที่มีอยูในปฏิกิริยาซึ่งสามารถกําจัดไดโดยการกรองไอรอนกอนนํา
เชือ้ เพลิงไปควบแนนเปนของเหลว
ง. กรด - เปนผลมาจากสารอินทรียในชีวมวลซึ่งอาจจะทําใหถังปฏิกิริยาเกิดสนิมได ดังนั้น
ถังปฏิกริ ยิ าควรทํามาจากเหล็กกลา หรือการใชระบบความดันเขาชวย
นอกจากนี้ เชือ้ เพลิงเหลวทีไ่ ดอาจมีปญ
 หาเกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่องความเสถียรเนือ่ งจากเชือ้ เพลิงเหลว
สามารถเกิดพอลิเมอรเปนสายยาวไดทอ่ี ุณหภูมิมากกวา 100 เคลวิน ซึง่ มีผลตอความหนืดของเชือ้ เพลิงเหลวทีไ่ ด
ดังนั้นจึงควรเก็บเชือ้ เพลิงเหลวทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ กวา 100 เคลวิน รวมทัง้ หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับออกซิเจน
ปฏิกิริยาไพโรลิซิสแบบเร็ว เปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเปนการแปรรูปชีวมวล
โดยอาศัยความรอนเพื่อให เกิดเชื้อเพลิงเหลวมากที่สุด อีกทั้ง งายตอการจัดการ การจัด เก็บ การขนสงและ
การนําไปใชงาน ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบมากกวาวิธี gasification และการเผาไหมโดยตรง ซึ่ง 2 วิธีนี้ไมสามารถ
จัดเก็บหรือขนสงไดทันที ตลอดจนสามารถนําพลังงานที่ไดจากปฏิกิริยาไพโรลิซิสไปใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง อาทิ การผลิตขนาดเล็กเพือ่ ใชเองในชนบท ซึ่งใหคาพลังงานความรอนนอยและการผลิตขนาดใหญ
ซึ่งใชวัตถุดิบเปนไม มีก ารพัฒนาเรื่องของการเก็บและการแยกใหบริสุทธิ์ ทําใหไดผลิตภัณฑเปนของเหลว
ไดแก เมทานอล น้าํ มันดินและกรดน้ําสม ปญหาทีพ่ บไดจากปฏิกริ ยิ าไพโรลิซสิ แบบเร็วคือ การถายเทความรอน
สูงใหกับวัตถุดิบ การควบคุมอุณหภูมิทม่ี ผี ลดีตอ ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดและระยะเวลาในการ
เกิดไอควรมีคานอยเพื่อใหปฏิกริ ยิ าไมพงึ ประสงคเกิดนอยทีส่ ดุ ตลอดจนการควบคุมปฏิกริ ยิ าการควบแนนและ
การเก็บสวนทีเ่ ปนของเหลว
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C. การทําใหเกิดกาซ (Gasification) (Chomcharn, A., 1982 Bridgwater, AV., 1999 Ptasinski, KJ.,
Prins, MJ., and Pierik, A., 2006)
Gasification เปนการยอยสลายชีวมวลโดยการใหความรอนกับองคประกอบทางเคมีของชีวมวลโดยใช
กระบวนการออกซิเดชันบางสวน (partial oxidation) โดยใชตัวออกซิไดซ ไดแก อากาศ ออกซิเจนหรือไอน้ํา
จนกระทั่งเกิดผลิตภัณฑเปน CO2 CO CH4 กาซไฮโดรเจน (H2) กาซไนโตรเจน (N2) (ในกรณีที่ใชอากาศเปน
ตัวออกซิไดซ) และกาซทีม่ อี งคประกอบของไฮโดรคารบอนเกิดขึน้ เล็กนอย เชน กาซอีเทน กาซอีทีน ตลอดจน
น้ํา เขมา เถา และน้าํ มันดิน การใหความรอนกับชีวมวลโดยไมเกิดการออกซิไดซจะเรียกวา pyrolysis แตเมื่อนํา
ผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาไพโรลิซิสไปทําปฏิกิริยากับตัวออกซิไดซ (ปกติเปนอากาศ) จะเกิดกาซ CO, CO2, H2
และอื่นๆ การเกิด char gasification เปนการรวมตัวกันของปฏิกิริยาระหวางกาซและของแข็ง และปฏิกิริยา
ระหวางกาซและกาซหลายๆ ปฏิกิริยารวมกันเพื่อที่จะเปลี่ยนถานไปเปน CO, CO2, และ H2 โดยผานปฏิกิริยา
water-gas shift ซึ่งเปนการออกซิไดซเพื่อเปลี่ยนจากกาซไปเปนของแข็งโดยปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิริยาที่เกิดชา
ที่สุด และเปน ตั ว กํ า หนดอั ต ราการเกิ ด ปฏิกิริยา gasification ผลิ ต ภั ณ ฑที่ ไดจ ากปฏิกิริยาจะเป น ก า ซผสม
โดยสัดสวนของกาซแตละชนิด ซึง่ ขึ้นอยูก ับสวนประกอบของวัตถุดิบ ปริมาณน้ํา อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา
และระยะเวลาในการออกซิไดซ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องคประกอบของกาซชนิดตางๆ ทีไ่ ดจากการทําใหเกิดกาซ (gasification) ของชีวมวลแตละชนิด
ชนิดเชือ้ เพลิง
ถานหิน
น้ํามันพืช
ฟางขาว
ไมยืนตนมีการ
ปรับปรุง
ไมยืนตนไมมกี าร
ปรับปรุง
ไมลม ลุก
น้าํ ทิง้
มูลสัตว

อุณหภูมิ ปริมาณอากาศ
(๐C) กก./กก.ชีวมวล
832
2,836
875
3,837
659
1,401
655
1,628

องคประกอบของกาซจาก gasification (เศษสวนโมล)
H2O N2
H2 CO CO2 CH4 H2S
0.005 0.500 0.158 0.324 0.009 0.001 0.003
0.003 0.467 0.251 0.275 0.003 0.001 0.000
0.063 0.384 0.225 0.205 0.113 0.010 0.000
0.062 0.409 0.213 0.194 0.112 0.010 0.000

642

1,452

0.076 0.380 0.227 0.177 0.126 0.013 0.000

621
600
600

1,240
1,237
1,247

0.097 0.363 0.232 0.146 0.145 0.018 0.000
0.186 0.412 0.192 0.056 0.147 0.004 0.003
0.246 0.395 0.171 0.018 0.147 0.002 0.001

ทีม่ า Ptasinski, KJ., Prins, MJ., and Pierik, A. (2006)
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การเกิดปฏิกริ ยิ า gasification มีดว ยกันหลายระบบโดยแยกตามการเขา-ออกของชีวมวลและกาซทีเ่ ขา
ไปในปฏิกริ ยิ าดังนี้
 Updraft gasification เปนการปอนชีวมวลจากดานบนลงดานลางของถังปฏิกิริยา (gasifier)
เพื่อใหทําปฏิกิริยากับตัวออกซิไดซทางดานลางเพื่อใหเกิด ผลิตภัณฑเปน ถาน จากนั้น ถา นจะถู ก นําไปทํา
ปฏิกิริยาตอไปจนเกิดเปนกาซผสมระหวางน้ํามั นดินและไฮโดรคารบอนที่มีคาความรอนสูงซึ่งจะออกทาง
ดานบน และสุดที่เปนเถาจะออกทนําไปทิ้งทางดานลางของ gasifier ซึ่งกาซที่ไดนี้จะถูกนําไปทําใหบริสุทธิ์
ตอไป วิธนี เ้ี ชือ้ เพลิงทีไ่ ดมรี าคาถูกเหมาะกับการนําไปผลิตเปนกระแสไฟฟา ตองการพื้นที่นอย การดําเนินการ
งาย มีประสิทธิภาพสูง กาซทีไ่ ดมอี ณ
ุ หภูมติ าํ่ และความรอนที่ไดจากกาซสามารถนําไปใหความรอนกับวัตถุดิบ
ไดโดยตรง
 Downdraft gasification คลายกับการเกิดปฏิกิริยา updraft gasification แตเนื่องจากการที่
ใหไอน้าํ มันดินออกทางดานบนจะไปรบกวนการเผาไหมภายใน ดังนั้นวิธีการนี้จึงใหกาซผสมระหวางน้าํ มันดิน
และไฮโดรคารบอนซึง่ เปนผลิตภัณฑทไ่ี ดจากปฏิกริ ยิ านีอ้ อกดานลางโดยการใหอากาศลงดานลางผานถังหมัก
แลวใหกาซออกดานลาง เปนการใหวัตถุดิบและกาซผานจุดที่แคบซึ่งเปนจุดที่เกิดปฏิกิริยา ซึ่งวิธีการนี้เปนวิธี
ทีง่ า ยและนาเชือ่ ถือ อีกทัง้ มีปริมาณเถาและน้าํ มันนอย สามารถนําไปใชกับการเผาไหมในรถยนตและการผลิต
กระแสไฟฟาในปริมาณที่ไมมากได (Chomcharn, A., 1982 Bridgwater, AV., 1999)
กระบวนการ gasification มักมีสง่ิ ปนเปอ นอยูด ว ย จึงจําเปนตองนํากาซผสมที่ไดไปทําใหบริสุทธิ์กอน
จึงจะนํากาซไปใชประโยชนไดตอ ไป ซึง่ ปริมาณของสิง่ ปนเปอ นนั้นขึ้นอยูก บั วิธกี าร gasification และวัตถุดบิ ที่
ใชในการผลิต การทํา ใหกาซบริสุทธิ์เปนการปองกันการกัดกรอน การระเบิด และผลกระทบที่จะเกิด ตอ
สิง่ แวดลอม นอกจากนี้แลวยังมีการปนเปอนของน้ํามันดินซึ่งปริมาณของน้ํามันดินนั้นขึ้นอยูกับอุณหภูมิและ
วัตถุดิบในกระบวนการ gasification โดยน้ํามันดินจะมีปริมาณลดลงเมือ่ อุณหภูมใิ นการทําปฏิกริ ยิ าเพิ่มขึ้น และ
พบวา วัตถุดบิ ทีเ่ ปนไมจะใหปริมาณน้ํามันดินมากกวาวัตถุดบิ ทีเ่ ปนถานหิน ซึง่ การลดปริมาณน้ํามันดินสามารถ
ทําไดหลายวิธีคือ ใชตัวเรงปฏิกิริยา เชน โดโลไมด (dolomite) นิกเกิล (nickel) การใหความรอน การถูดวยน้ํา
น้าํ มัน และการตกตะกอนดวยวิธที างไฟฟาสถิตย นอกจากนี้ ยังมีสารปนเปอนอื่นๆ ออกมากับกาซซึ่งสามารถ
กําจัดไดโดยใชวิธีที่แตกตางกันดังนี้


โลหะแอลคาไลด (alkali metal) ทําใหเกิดการกัดกรอนของใบพัด ซึง่ สามารถกําจัดออกไดโดยใชการ

ถูดวยน้ํา
ไนโตรเจน เปนสารที่ กอใหเกิด กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ปลอยสูช้ันบรรยากาศ ซึ่ง
สามารถกําจัดออกไดโดยใชการถูดวยน้ํา
 กํามะถัน สรางความเสียหายแกใบพัด กําจัดออกไดโดยใช dolomite
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 คลอรีน

เปนสารปนเปอนจากยาฆาแมลงที่มีอยูในชีวมวล กําจัดออกไดโดยการดูดในถังหรือการ
ละลายในระบบเปยก
กาซบริสทุ ธิท์ ี่ไดตอ งมีการเติมไอน้าํ ลงไปในกาซเพือ่ ใหเกิดปฏิกิริยา shift conversion ซึ่งจะเปลี่ยนจาก
CO2 ไปเปน H2 โดยปริมาณไอน้าํ ทีเ่ ติมลงไปขึ้นอยูก บั สัดสวนของทีก่ าซผสมใน gasification จากนั้นจึงทําการ
แยก H2 ใหบริสทุ ธิ์ โดยใชวธิ ที างเคมีคือ ตัวดูดซับทางเคมีและวิธกี ารทางฟสกิ ส เพือ่ ใหไดไอน้าํ และ H2 กอนเอา
น้ําออกดวยการควบแนน (Bridgwater, AV., 1999) กระบวนการ gasification เมือ่ ใชอากาศเปนตัวออกซิไดซจะ
ทําใหเชือ้ เพลิงทีไ่ ดมคี า ความรอนต่าํ ถึงปานกลางคิดเปน 10-15% ของพลังงานทีไ่ ดจากกาซธรรมชาติ ซึ่งเหมาะ
สําหรับการนําไปใชประโยชน ใ นการหุงตมอาหาร ใหความรอน ใช ใ นเครื่องยนต ใบพัด หมอตมน้ํา แต
ไมเหมาะในการขนสงทางทอ นอกจากนี้ กาซที่ไดนี้ยังสามารถนําไปเปลี่ยนเปนน้ํามันเบนซิน เมทานอล H2
และใชในเซลลเชือ้ เพลิงซึ่งจะใหคาทางความรอนปานกลาง วิธีการนี้ใชกันอยางกวางขวางเพราะราคาถูกและ
ไมมอี นั ตราย ไมซบั ซอน กระบวนการ gasification นี้นิยมใชกันอยางมากในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
ปจจุบันมีการนํา H2 และ CO ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู (700-1500oC) ซึง่ เปนกาซที่ไดจากกระบวนการ gasification
นํามาทําใหบริสุทธิ์และปรับสภาพใหเหมาะสม จากนั้นนําไปผลิต เปนน้ํามัน ดีเซลโดยวิธี Fischer-Tropsch
process ซึ่งวิธีการนี้เปนการนําเอากาซที่ไดไปสรางเปนไฮโดรคารบอนสายยาว เชน LPG เบนซิน ดีเซล
น้ํ า มั น เตา โดยใช เ หล็ ก และโคบอลต เ ป น ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าภายใต อุ ณ หภู มิ แ ละความดั น สู ง จากนั้ น นํ า
ไฮโดรคารบอนที่ไดไปกลั่นเพื่อทําใหบริสุทธิ์สําหรับใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลิงที่ไดมีคุณภาพดีและ
เปนเชือ้ เพลิงสะอาดเนือ่ งจากมีกาํ มะถันและสารประกอบอะโรเมติกสนอ ย (Laohalidanond, K., 2007)
D. กระบวนการหมัก (fermentation) (Hertzmark, D., 1982 Choorit, W. and Wisarnwan, P., 2007)
การหมัก เปนวิธีการที่รูจักกันมาเปนเวลานานแลว ดังมีหลักฐานปรากฏในสมัยกอนที่มนุษยไดนําการ
หมักมาใชประโยชนมากมาย เชน การหมักขาว ผลไม เพื่อผลิตเบียร และไวน การทําขนมปงและนม มีการ
พัฒนาวิธีในการหมักอยางตอเนื่อง โดยนําการกลั่นเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก สําหรับการหมัก
เพือ่ ผลิตพลังงานนี้ เริ่มจากนําชีวมวล เชน มันสําปะหลัง กากของปาลมน้ํามันและสาหราย มาทําการหมักโดย
ไมใชออกซิเจนเพือ่ ใหไดสารโมเลกุลเล็ก เชน เอทานอล และ CH4 การหมักเปนการยอยสลายชีวมวลโดยไมใช
ออกซิเจน จัดเปนกระบวนการทางชีวเคมีที่เปลี่ยนสารประกอบอินทรียไปเปน CH4 และ CO2 ปจจัยสําคัญของ
การหมักคือ ความคงตัว ลัก ษณะของถังหมัก เวลา อัตราการปอนวัตถุดิบ ความเปนกรด-ดาง (pH) อุณหภูมิ
ความเขมขนของผลิตภัณฑ ความเขมขนของกรดไขมัน และสวนประกอบของวัตถุดิบ เมื่อเสร็จสิ้นการหมัก
แลวยังสามารถนําชีวมวลจากการหมักไปใชทําปุย ได การหมักสามารถจําแนกได 2 วิธตี ามผลิตภัณฑทไ่ี ดคอื
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1. การหมักเพื่อใหไดเอทานอล (Hall, DO. and Rosillo – Calle, F., 1999) การหมักเอทานอล
เปน การแกปญหาเรื่องน้ํามันแพงและชวยเพิ่มมูลคาใหกับชีวมวล เอทานอลที่ไดนี้เปน พลังงานสะอาดและ
ไมกอ ใหเกิดกาซพิษ สามารถไปใช ใ นเครื่องยนตไ ด การหมัก เพื่อใหไดเอทานอลสามารถใชวัตถุ ดิ บ ได
หลายชนิด เชน ออย มันสําปะหลัง และพืชทีม่ อี งคประกอบของเซลลูโลส ซึง่ แตละวิธมี รี ายละเอียดดังนี้
- การผลิตเอทานอลจากออย หรือ ขาวโพด ซึ่งออยและขาวโพด เปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการ
ผลิตเอทานอลโดยการนําออยหรือขาวโพดไปหมักแบบตอเนือ่ งดวยยีสต จากนั้นนําไปกลั่นภายใตความดันต่ํา
ซึง่ เอทานอล 1 ลิตรใหกระแสไฟฟา 0.15-0.18 กิโลวัตตตอชั่วโมง (Hall, DO. and Rosillo – Calle, F., 1999)
- การผลิตเอทานอลจากพืชที่มีองคประกอบของเซลลูโลส จะตองมีการยอย 2 วิธีดวยกัน คือ
การยอยดวยกรด (acid hydrolysis) ซึง่ ใหประสิทธิภาพที่ดีกับไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง ในขณะที่อีกวิธีหนึ่ง
คือ การยอยดวยเอนไซม (enzymatic hydrolysis) จะใหผลดีกับไมเนื้อแข็งและพืชสมุนไพร การใชเอนไซมมี
ความเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมมากกวาการใชกรดและใหผลผลิตสูงกวา การหมักในโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช
การยอยดวยกรดมากกวาการใชเอนไซม และการใชเอนไซมจะตองมีการบมกอนจึงจะใหผลผลิตทีส่ งู แตการบม
จะทําใหเสียคาใชจา ยสูง หลังจากผานการยอยแลว ผลิตภัณฑที่ไดเปนคารโบไฮเดรตซึ่งจะถูกนําไปหมักดวย
จุลินทรีย เชน แบคทีเรีย ยีสต และราตอไป จุลินทรียเหลานี้จะทําหนาที่เปลี่ยนคารโบไฮเดรตไปเปนเอทานอล
ภายใตสภาวะทีไ่ มมอี อกซิเจน (Hall, DO. and Rosillo – Calle, F., 1999)
- การผลิตเอทานอลจากพืชมันสําปะหลัง โดยเริ่มตนจากการนําแปงมันสําปะหลังไปตมเคี่ยว
ดวยเอนไซมอะไมเลสทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 120-150oC แลวใหอุณหภูมิคงที่ที่ 95oC เพื่อลดเชื้อแบคทีเรียในน้ําแปงตมสุก
นั้นเรียกกระบวนการนี้วา liquefaction จากนั้นนําไปผานกระบวนการ saccharification ซึ่งเปนการนําแปง
ตมสุกที่เย็นตัวแลว นําไปยอยดวยเอนไซมก ลูโคอะไมเลสเพื่อยอยแปงใหกลายเปนน้ําตาลกอนนําไปหมัก
การหมักจะใช Saccaromycese cerevisiae บมเปนเวลา 48 ชัว่ โมงที่ pH 4-5 แลวนําไปกลัน่ จนไดเอทานอล 95%
นอกจากการกลั่นแลว ยังมีวิธีในการทําใหเอทานอลบริสุทธิ์ไดหลายวิธี เชน การใชเมมเบรน หรือ ตัวดูดซับ
และการสกัดดวยตัวทําละลาย (สิทธิศกั ดิ์ อุปริวงศ, ปยะเมธ ทองละมุน และสํารวย นางทะราช, 2548)
- การผลิตเอทานอลจากการหมักกาซ โดยใชเชือ้ แบคทีเรียในกลุม clostridium โดยกาซที่นํามา
หมักนี้ไดผานกระบวนการ gasification ประกอบดวยกาซ CO, CO2 ,CH4 , H2 , N2 ซึ่งกาซเหลานี้จะถูก
เปลี่ยนไปเปนเอทานอลโดยวิธีการหมัก การหมักมีความเกี่ยวของกับปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลลที่เรียกวา
Acetyl-CoA pathway ดังสมการตอไปนี้
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จากสมการที่ (1) และ (2) พบวา เมือ่ มี CO ซึ่งเกิดจากกระบวนการ gasification เพียงอยางเดียว จํานวน
คารบอนที่จะเปลี่ยนไปเปนเอทานอลมีเพียง 1 ใน 3 เทานั้น โดยใชเอนไซม carbonmoxoxide dehydrogenase
กับ CO2 สวนปฏิกริ ยิ าระหวาง H2 กับ CO2 นั้น พบวา คารบอนทุกตัวสามารถเปลีย่ นไปเปนเอทานอลไดทง้ั หมด
และเมือ่ นําสมการที่ (1) และ (2) มารวมกันจะไดเปนสมการที่ (3) ดังนี้

จากสมการที่ (3) พบวา มีคารบอนจํานวน 2 ใน 3 ถูกเปลี่ยนไปเปนเอทานอลโดย 2 สมการหลังนี้จะ
เกิดขึ้นจากการใชเอนไซม hydrogenase ดังนั้นปริมาณเอทานอลที่ไดจะขึ้นอยูกับสัดสวนขององคประกอบของ
กาซที่นํามาหมัก อีก ทั้งปริมาณ H2 มีคานอยกวาที่คาดไวเนื่องจากมีบางส ว นทําปฏิกิริยากับชีวมวลที่เปน
คารบอนเพือ่ เปลีย่ นเปนเอทานอล (Datar, RP., et al., 2004)
. การหมักเพื่อใหไดกาซมีเทน การหมักเพื่อใหได CH4นั้นสามารถนําชีวมวลตางๆ มาหมักได
เชน มูลสัตวและขยะสด ในที่นี้จะขอยกตัวอยางการผลิต CH4 จากการหมักเศษเหลือทิ้งจากปาลมน้ํามัน
ซึง่ น้าํ มันทีม่ อี ยูใ นปาลมนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเปนกรดไขมันโดยจุลินทรีย จากนั้นกรดไขมันจะถูกเปลี่ยนไปเปน
CH4 เศษเหลือทิง้ ทีม่ อี งคประกอบเปนกรดไขมันสายยาว เชน palmitic oleate จะเปนตัวยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชือ้ แบคทีเรีย และการเกิดกาซมีเทน การลดคา COD จะทําใหเกิดไบโอกาซและ CH4 ซึ่งจะทําใหตนทุนการ
หมักแบบไมใชออกซิเจนลดลง (Choorit, W. and Wisarnwan, P., 2007)
E. การผลิตไบโอดีเซล (Hossain, ABMS., et al., 2008)
สาหรายสามารถใชเปนวัตถุดบิ ในการผลิตไบโอดีเซลไดเนือ่ งจากมีประสิทธิภาพในการใหผลผลิตที่สูง
กวาชีวมวลชนิดอืน่ โดยใหผลผลิตสูงกวาน้ํามันถั่วเหลืองถึง 250 เทาและผลผลิตสูงกวาปาลม 7-31 เทา อีกทั้ง
การแยกน้าํ มันใหบริสทุ ธิส์ ามารถทําไดงา ย โดยการนําสาหรายมาผลิตเปนเชือ้ เพลิงมีขั้นตอนดังนี้
1. เก็บตัวอยางสาหรายสายพันธุ Oedogonium และ Spirogyra sp. จํานวน 26.5 กรัม และ 20.0 กรัม
ตามลําดับ
2. นําสาหรายมาบด แลวทําใหแหงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 80 oC เปนเวลา 20 นาที
3.ใชตวั ทําละลายผสมของเฮกเซนและอีเทอรเปนตัวสกัดน้าํ มัน โดยตัง้ ทิง้ ไว 24 ชั่วโมง
3. กรองเพือ่ แยกสวนทีเ่ ปนสาหรายออกไป
4. แยกชัน้ ของตัวทําละลายและทําการระเหยใหแหง
5.ใสโซเดียมไฮดรอกไซด 0.25 กรัมผสมลงไปในเมทานอล 24 มิลลิลติ ร คนใหเขากันเปนเวลา 20 นาที

12

6. นําตัวทําละลายผสมในขอ 5 เติมลงในสิ่งสกัดจากสาหราย นําไปเขยาเปนเวลา 16 ชั่วโมง เพื่อให
เกิดปฏิกริ ยิ า transesterification ดังสมการทีแ่ สดงขางลางนี้

7. นําไปโอดีเซลทีไ่ ดไปลางดวยน้ํา 5 % จนกวาจะสะอาด แลวนําไปทําใหแหง 12 ชั่วโมง
4. การนําพลั าน ากชีวมวลไปใชประโยชน (Hinrich, RA. and Kleinbach, M., 2002 Loehr, J., et al., 1984)
ผลิตภัณฑทไ่ี ดจากชีวมวลดวยเทคโนโลยีตา งๆนัน้ มีอยูห ลายชนิดดวยกัน ดังนี้
4.1 เอทานอล (C H5OH) เปนของเหลวไมมสี มี จี ุดเดือดอยูท ่ี 78 oC ในที่นี้หมายถึง เกรนแอลกอฮออล
(grain alcohol) หรือเอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) ซึ่งผลิต ไดจากออย ขาวโพดและไม เอทานอลชวย
ปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต (vehicle performance) ปลอยกาซพิษนอยกวาน้ํามันเบนซิน แตตนทุนการ
ผลิตเอทานอลสูงกวาปโตรเลียม เอทานอลสามารถนํามาใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงไดเลยหรือสามารถนําไปใช
รวมกับน้ํามันเบนซินได ยกตัวอยาง เชน น้ํามัน E10 หมายถึง น้ํามันที่มีสวนผสมของเอทานอลอยู 10 % และ
น้าํ มันเบนซิน 90 % ซึง่ จะชวยลดการปลดปลอย CO ไดถงึ 25-30 % อีกทัง้ ชวยลดการปลดปลอย CO2 และ NO2
ได 10 และ 20 % ตามลําดับ นอกจากนี้เอทานอลยังถูกนํามาใชแทน MTBE (Methyl tertiary butyl ether) ซึ่งใช
เปนสารตัวเติมในน้าํ มันเบนซินไดอีกดวย ในประเทศบราซิ ลจะใช แ อลกอฮอล บ ริ สุ ท ธิ์ ใ นการเติ ม รถยนต
โดยไมมีการปรับเปลีย่ นเครือ่ งยนต และในประเทศอเมริกามีการใชพลังงานจากขาวโพดถึง 1 ใน 8 ของปริมาณ
ขาวโพดทั้งหมด ในประเทศอารเจนตินามีการผลิตเอทานอลในระดับใหญ รวมทั้งอีกหลายประเทศมีการผลิต
เอทานอลระดับเล็ก เชน ประเทศเยอรมัน อิตาลี สวีเดน ฝรัง่ เศส เคนยาและประเทศซิมบับเว สวนในประเทศจีน
มีการกระตุนใหมีการนําพลังงานทดแทนมาใชทางการคาและใชในทางอุตสาหกรรม (Datar, RP., et al., 2004)
ขอดีของการใชเอทานอลมาผลิตเปนพลังงาน (Hall, DO. and Rosillo – Calle, F., 1999) คือ
1.ไดจากชีวมวลหลากหลายชนิดเชน ออย บีท ขาวโพด ขาวฟาง และมันสําปะหลัง
2. ทําใหมีการจางงานมากขึ้นและลดการอพยพยายถิ่นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับการใชพลังงานจาก
เชือ้ เพลิงฟอสซิล
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3. เทคโนโลยีเริม่ เปนทีร่ จู กั และเปดกวางใหสามารถเขาถึงไดทําใหสามารถมีการพัฒนาเทคโนโลยีให
กวางหนามากยิ่งขึ้นได
4. ความสมดุลของพลังงานในชีวมวลตางๆ มีคา สูง
5. ผลพลอยได (by product) สามาถนําไปทําประโยชนได เชน นําไปทําปุย
6. เอทานอลเปนพลังงานทดแทนทีส่ ามารถหาใหมไดไมมวี นั หมดและลดการปลดปลอย CO2 ออกสูช น้ั
บรรยากาศ
7. มีความปลอดภัยในการดําเนินงานและดูแลจัดเก็บไดงา ยกวาเชือ้ เพลิงฟอสซิล
8. สามารถนําไปผสมกับน้าํ มันชนิดอืน่ ได เชน น้าํ มันเบนซิน
9. สามารถเพิ ่ ม ค า ออกเทนในน้ํ ามั น เบนซิ น โดยนํ า มาใชท ดแทนสารตะกั่ ว เพื่ อลดสารประกอบ
อะโรมาติกส ซึง่ จะเปนการชวยลดมลพิษและเปนการลดตนทุนไดอกี ดวย
การหมักเพื่อใหเกิดเอทานอลยังตองมีการพัฒนาตอไปเพื่อทําใหมีตนทุนในการผลิตนอยที่สุด ซึ่งเปน
แรงจูงใจใหคนหันมาใชพลังงานจากเอทานอลกันมากขึ้นแตจะตองมีการพัฒนาอีกหลายประการ เชน การหา
สายพันธุแ บคทีเรียชนิดใหมทส่ี ามารถใหผลผลิตเอทานอลในปริมาณสูง การทําเอทานอลใหบริสทุ ธิ์ เทคโนโลยี
การกลั่น การลดการเกิดกรดในกระบวนการหมัก การใชวัตถุดิบในกระบวนการหมักใหยาวนานขึ้น การลด
ตนทุนในการบมของเอนไซมใหนอ ยลง การพัฒนาวิธีในการแยกลิกนินออกจากวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับการหมักพืชทีม่ ลี กิ นินเปนองคประกอบ และการสรางโรงงานผลิตแบบตอเนื่องและลดตนทุนดานการ
ดําเนินการ
4. เมทานอล (CH OH) เปนของเหลวไมมีสีมี จุดเดือดอยูที่ 65 oC เรียกอีกอยางวา วูดแอลกอฮอล
(wood alcohol) หรื อ เมทิ ล แอลกอฮอล (methyl alcohol) สามารถผลิ ต ได จ ากชี ว มวลที่ มี ค าร บ อนเป น
องคประกอบ ถานหินและกาซธรรมชาติ ประเทศเยอรมันใชเมทานอลตั้งแตในสงครามโลกครั้งที่ 2 สําหรับ
เครือ่ งบินและเรือดําน้าํ และใชเพือ่ การเผาไหมภายในเครือ่ งยนต หรือ เปนเชือ้ เพลิงในรถแขง เมทานอลจากกาซ
ธรรมชาติ ถือไดวา ราคาถูกทีส่ ดุ เชือ้ เพลิงเมทานอลสามารถผลิตไดจากชีวมวลเกือบทุกชนิดและสามารถนําไป
ผสมกับน้ํามันเบนซินรอยละ 15 เพื่อใชในเครื่องยนตโดยไมตองมีการปรับแตง แตเมทานอลไมสามารถใช
ทดแทนเชือ้ เพลิงฟอสซิลไดเนือ่ งจากวัตถุดิบมีราคาสูงและความไมคุมทุน แตมีการศึกษาการนําเมทานอลไปใช
ในรถยนต ซึง่ ในทวีปยุโรปจะมีการนําใชในรถยนตป ค.ศ. 2010 (Hinrich, RA. and Kleinbach, M., 2002 Hall,
DO. and Rosillo – Calle, F., 1999)
4. เชื้อเพลิ ไฮโดรเ น (hydrogen fuel) เปนเชื้อเพลิงสะอาดผลิตไดจากกาซธรรมชาติ (จากการที่นํา
CH4 ทําปฏิกิริยากับไอน้ําแลวได CO2และ H2) ถานหินหรือการแยกน้ําดวยไฟฟา (electrolysis of water)
ซึง่ เชือ้ เพลิงทีไ่ ดจากกาซธรรมชาติมรี าคาถูกทีส่ ดุ เชือ้ เพลิงไฮโดรเจนสามารถใชกับเครื่องยนตเบนซินปกติได
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แตจะใหประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นเมื่อใชกับเครื่องยนตที่ผานการดัดแปลงแลว เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะถูกเก็บใน
รูปของกาซภายใตความดันสูง ไฮโดรเจนเหลวหรือโลหะไฮไดรด (metal hydride) การใชพลังงานจากเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนจะตองศึกษาตนทุนและผลผลิตที่ได ซึ่งจะตองทําใหมีตนทุนที่ต่ําและใหผลผลิตสูงจึงสามารถ
นําไปใชเปนเชือ้ เพลิงในการขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังตองมีการพัฒนาวิธกี ารผลิต การเปลี่ยน
รูปพลังงาน การจัดเก็บ การขนสงและการนําไปใชประโยชน (Hall, DO. and Rosillo – Calle, F., 1999)
4.4 เซลลเชื้อเพลิ (fuel cell) เปนการสรางกระแสไฟฟาโดยใชการรวมตัวกันของ H2 และ O2 พบวา
มีการใชกันอยางกวางขวางในรถยนต (Hinrich, RA. and Kleinbach, M., 2002)
4.5 ไดเมทิ ล อี เ ทอร (dimethyl ether) เป น เชื ้ อ เพลิ ง ที่ น  า สนใจเนื ่ อ งจากมี ค วามเหมาะสมกั บ
ความตองการที่หลากหลาย เชน การนําไปหุงตมอาหาร การใหความรอน การนําไปผลิตเชื้อเพลิงสําหรับการ
ขนสงและการนําไปผลิตกระแสไฟฟา ในประเทศจีนมีการนํา dimethyl ether จากถานหินมาใชประโยชนใน
การหุงตมอาหารซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับ LPG โดยในสภาวะปกติ dimethyl ether จะมีสถานะเปนกาซ
ซึ่งสามารถนําไปเก็บภายใตความดันที่ไมรุนแรง นอกจากนี้ dimethyl ether ยังใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนตได
เนือ่ งจาก dimethyl ether มีคา ซีเทนสูง (การจุดติดดวยแรงอัด) การเผาไหมทป่ี ราศจากเขมาและมีการปลดปลอย
NO2 นอยซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน (Jingjing, L., et al., 2001)
4.6 ไบโอดีเซล (biodiesel) มีสมบัติคลายดีเซลปกติโดยสามารถนําไปใชกับเครื่องยนตปกติได ซึ่ง
ไบโอดีเซลสามารถผลิ ต ได จ ากพื ช ในตระกู ล ละหุง ถั่ว เหลื อ ง ปาล ม ดอกทานตะวั น น้ํามันจากสาหราย
นอกจากนี้ ไบโอดีเซลยังสามารถผลิตไดจากน้ํามันประเภทตางๆ ขางตนที่ผานการใชงานมาแลวไดอีกดวย แตมี
การจํากัดอยูเฉพาะในบางพื้นที่เทานัน้ เนื่องจากตลาดมีขนาดเล็กและใชในบางทองถิ่นเนื่องจากมีตนทุนสูงและ
ความสามารถในการผลิตไมเพียงพอ โดยนําไปใชในการใหแสงสวาง ปมน้ํา ไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงที่ปนมิตร
กับสิง่ แวดลอมเนื่องจากไมมีกํามะถันและอนุภาคขนาดเล็ก รวมทั้งยังสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติดวย
ไบโอดีเซลเปนสารในกลุม monoalkylester ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยา transesterification ระหวาง triglyceride และ
monohydric alcohol (Hossain, ABMS., et al., 2008 Hall, DO. and Rosillo – Calle, F., 1999)
4.7 ไบโอกาซ (biogas) สามารถผลิตไดจากการหมักโดยไมใชออกซิเจนของอินทรียวัตถุ มีระบบการ
ผลิตทีง่ า ยไมสลับซับซอน สามารถผลิตไดทั้งในระดับเล็กและใหญ ไบโอกาซนําไปใชประโยชนไดในการให
ความร อ นและใช ใ นเครื่องยนต สามารถผลิ ต จากวั ต ถุดิบ หลายชนิดเช น มู ล สั ต วแ ละกากอุ ต สาหกรรรม
ในประเทศจีนประสบความสําเร็จในการผลิตไบโอกาซจากชีวมวลในระดับกลางและระดับใหญจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและกากเหลือทิ้งอินทรีย ซึ่งทําในฟารมเลี้ยงสัตวโดยการหมักที่อุณหภูมิหองและมีก ารกําจัด
กํามะถันออกกอนนําไปใช จากนั้นนําสิ่งที่เหลือจากการผลิตไบโอกาซไปทําเปนปุยไดอีกดวยแตยังตองมี
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การศึกษาเพิม่ เติมในเรือ่ งประสิทธิภาพของพลังงานเทคโนโลยีและความคุม ทุน (Hall, DO. and Rosillo – Calle,
F., 1999)
5. คุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญขอ เชือ้ เพลิ ชีวมวลที่ ะนํามาใชผลิตพลั าน
5.1 พลั านและคาความรอนขอ เชื้อเพลิ ชีวมวล (energy content , heating value or calorific
value) คาความรอนสามารถวัดไดงา ยทีส่ ดุ สําหรับการเผาไหมโดยตรงโดยทําการวัดอุณหภูมิบริเวณเตาเผา แต
คาความรอนที่นิยมนํามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพความรอนสําหรับการเผาไหมโดยตรง คือ heating value หรือ
calorific value ซึง่ หมายถึงการนําชีวมวลไปเผาแลววิเคราะหวาชีวมวลนั้นใหพลังงานปริมาณเทาไร มีหนวยเปน
กิโลจูล หรือ แคลอรีต่ อชีวมวล 1 กิโลกรัม สหภาพยุโรปไดมกี ารแบงมาตรฐานประสิทธิภาพในการใหพลังงาน
ออกเปน 4 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 (Malatak, J., et al., 2007)
ตารางที่ 4 ระดับการปลดปลอยพลังงานของชีวมวล
ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ประสิทธิภาพการปลดปลอยพลังงาน (%)
≥ 70
≥ 60 < 70
≥ 50 < 60
≥ 30 < 50

ทีม่ า Malatak, J., et al (2007)
สําหรับการทําใหเกิดกาซนัน้ คาทีน่ ยิ มนํามาเปรียบเทียบเพือ่ แสดงถึงประสิทธิภาพของชีวมวลนั้น ไดแก
คาความรอน (heating value) ระหวางชี ว มวลที่ใ หเขาไปกับกาซที่ปล อ ยออกมารวมทั้ง พลั ง งานทางเคมี
(chemical energy) ซึ่งคํานวณจากคาความรอนและอัตราสวนขององคประกอบทางเคมี (mass fraction) ถาจะ
พิจารณาลงไปใหละเอียดยิง่ ขึน้ จําเปนตองคํานึงถึงคาตางๆ ทาง stoichiometry ดวย เชน ปริมาณออกซิเจนที่ได
จากการคํานวณ (theoretical amount of oxygen) ปริมาณของอากาศที่ใชในการเผาไหมแบบสมบูรณ (air for
ideal combustion) ปริมาณกาซแหงที่ไมไดใชในการคํานวณ (theoretical volume amount of dry waste gas) และ
คาอืน่ ๆ ควรตรวจสอบองคประกอบชีวมวลที่มีผลตอคาทาง stoichiometry ไดแก คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H)
ออกซิเจน (O) ซัลเฟอร (S) ไนโตรเจน (N) และน้ํา แลวดูคาการเผาไหม เชน การวัดอุณหภูมิที่อยูลอมรอบ
(temperature of surrounding) และอุณหภูมขิ องกาซที่ไมไดใช (waste gas temperature) แลวนําไปวัดสมบัติการ
เผาไหม เชน เชื้อเพลิงที่สูญเสียไป (flue loss ) ประสิทธิภาพทางความรอนในการเผาไหม (thermal technical
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effective of combustion) และปริมาณอากาศทีต่ องเติมเพิม่ (air surplus amount) ซึง่ เปนคาทีส่ าํ คัญสําหรับวัดการ
ปลดปลอยและประสิทธิภาพในการใหความรอน รวมทั้งยังทําใหทราบถึงปริมาณออกไซด และอุณหภูมิของเตา
อีกดวย
5. ความหนาแนนขอ เชื้อเพลิ ชีวมวล (density) เชือ้ เพลิงชีวมวลสวนมากจะมีความหนาแนนต่าํ และ
มีความชืน้ สูงไมเหมาะสําหรับการนําไปเผาไหมทนั ที ตองผานการทําใหมคี วามหนาแนนสูงกอน โดยการบีบ
อัดเปนกอนซึง่ จะทําใหจัดการไดงายขึ้น อีกทัง้ ลดจํานวนการขนสง และการจัดเก็บลงไดดวย (Jamradloedluk, J.
and Wiriyaumpaiwong, S., 2007)
5. ลักษณะทา เคมีขอ เชื้อเพลิ ชีวมวล (chemical characteristic of biomass) (Laohalidanond, K.,
2007) สําหรับการแปรรูปชีวมวลไปเปนพลังงานโดยความรอนวิธีใดก็ตาม เชน การเผาไหมโดยตรง การทําให
เกิดกาซ และการเผาไหมโดยไมใชออกซิเจน จะตองมีการนําชีวมวลไปวิเคราะหหาองคประกอบพื้นฐาน
ทางเคมีกอนทุกครั้ง สวนกระบวนการหมักและการใชปฏิกิริยาเคมีนั้นไมไดมีการวิเคราะห โดยองคประกอบ
พืน้ ฐานทางเคมีนี้สามารถแบงเปน 2 ประเภทคือ
1. องคประกอบพื้นฐานของธาตุตางๆ (Elemental analysis) เชน รอยละของ C, H, O และ N
บางครั้งมีการหาคารอยละของ S ซึง่ เปนองคประกอบทีม่ นี อ ยและกอใหเกิดสารพิษขณะเผาไหม
2. องคประกอบทั่วไป (Proximate analysis) ที่นิยม คือ ความชื้นและปริมาณเถา รวมทั้งสวน
องคประกอบอืน่ ๆ ทีส่ ามารถหาได เชน สารหอมระเหยและปริมาณคารบอนพืน้ ฐาน (fixed carbon) ดังแสดงใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตัวอยางการวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของชีวมวลชนิดตางๆ (Laohalidanond, K., 2007)
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5.4 ลักษณะทา กายภาพขอ เชื้อเพลิ ชีวมวล (physical characteristic of biomass) สําหรับการนํา
ชีวมวลมาอัดเปนกอนเพือ่ ใชเปนพลังงานตองมีการวิเคราะหคาความคงทนและความแข็งแรงของมวลชีวภาพ
กอนซึ่งคาดังกลาวเรียกวา คาความทนตอแรงอัด (compressive strength ,ulimate stress) เปนคาความแข็งแรง
ทนทานของกอนชีวมวลที่สรางขึ้น ซึ่งคานี้หาไดจากใชน้ําหนัก 2 กิโลนิวตัน กดลงไปดวยอัตรา 0.5 มิลลิเมตร/
นาที จนกระทั่งชีวมวลมีการแตกหรือหัก คาความทนตอแรงอัดขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชโดยพบวา ชีวมวลที่มีคาความ
ทนตอแรงอัดเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดงั นี้ คือ แกลบ ชานออย ฟางขาว และผักตบชวา จะเห็นไดวาแกลบมี
คาความทนตอแรงอัดสูง เนื่องจากซิลิกาในแกลบเปลี่ ยนเปนซิลิเกตซึ่งเปนโครงสรางที่แข็งแรง นอกจากคา
ความทนตอแรงอัดแลว ยังมีคาทางกายภาพที่สําคัญของกอนชีวมวลคือ คาความเหนียว (Toughness) ซึง่ หมายถึง
ความสามารถของชีวมวลในการดูดพลังงานกอนเกิดการแตก โดยความเหนียวนีห้ มายรวมถึงความแข็งแรงและ
ความยืด (% ความยาวกอนการแตก) (Jamradloedluk, J. and Wiriyaumpaiwong, S., 2007)
5.5 ปริมาณกาซที่ปลดปลอยออกมา (amount of gas emission) เนื่องจากการใชพลังงานจากชีวมวล
มีเปาหมายทีส่ าํ คัญคือ การลดปริมาณกาซพิษทีป่ ลอยออกสูบ รรยากาศ ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะหหาปริมาณ
กาซตางๆ ที่ปลอยออกมา เชน CO2, CO, NOx , O2 และซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ซึ่งกาซเหลานี้กอใหเกิด
ผลเสียตอสภาพแวดลอมแตกตางกัน ปจจุบันในทวีปยุโรปมีการกําหนดมาตรฐานไวเปนระดับตางๆ สําหรับ
การปลดปลอย CO จากการเผาไหมชีวมวล ดังแสดงในตารางที่ 6 เนื่องจาก CO เปนตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับ
การเผาไหมที่ไมสมบูรณ สวนการปลดปลอย NOx นั้นไมไดมีกําหนดไวเปนมาตรฐานแตอยางใด แตการ
ปลดปลอย NOx และกาซชนิดอืน่ ๆ ควรจะใหมปี ริมาณนอยทีส่ ดุ โดยพบวา การใชชีวมวลที่เปนผลิตภัณฑจาก
พืชจะมีคา การปลดปลอย NOx ทีใ่ กลเคียงกัน (Malatak, J., et al., 2007)
ตารางที่ 6 ระดับการปลดปลอยกาซคารบอนมอนอกไซด
ระดับการปลดปลอย CO
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ปริมาณการปลดปลอย CO (%)ที่ O2 13 %
≤ 0.3
> 0.3 ≤ 0.8
> 0.8 ≤ 1.0

หมายเหตุ  1 mg/m3 = 0.0001 %
ทีม่ า Malatak, J., et al (2007)
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6. บทสรุป
การนําชีวมวลมาใชเพื่อผลิตพลังงานนั้น สามารถแกปญหาเรื่องของราคาน้ํามันแพงไดและชวยลด
ปญหาสภาวะแวดลอมใหกบั โลก การนําชีวมวลมาเปลี่ยนเปนพลังงานนั้นมีหลายวิธีดวยกัน ซึ่งแตละวิธีนั้นมี
ความเหมาะสมในการนําพลังงานไปใชประโยชนแตกตางกัน โดยสามารถแบงไดเปน 3 วิธีคือ 1. การใหความ
รอน เชน การเผาไหมโดยตรง (combustion) การเผาไหมโดยไมใชออกซิเจน (pyrolysis) และการทําใหเกิดกาซ
(gasification) 2. การใชกระบวนการทางชีวเคมี เชน การหมักชีวมวลเพือ่ ใหเกิดเอทานอล หรือ กาซมีเทน และ
3. การใชปฏิกิริยาเคมี เชน การผลิตไบโอดีเซล ซึ่งการแปรรูปชีวมวลเปนพลังงานแตละวิธีนั้นมีประโยชน
ทีแ่ ตกตางกัน แตวิธีที่นาสนใจ คือ วิธีการตางๆ ทีเ่ ปลีย่ นใหเชือ้ เพลิงทีไ่ ดจากชีวมวลอยูในรูปของของเหลว เชน
การเผาโดยไมใชออกซิเจนแบบเร็ว การหมักเพื่อผลิตเอทานอล และการผลิตไบโอดีเซล โดยเชื้อเพลิงเหลว
มีขอดีคือ สามารถขนยายและจัดเก็บไดสะดวกกวาเชื้อเพลิงแข็งและกาซ พลังงานจากชีวมวลสามารถนําไปใช
ประโยชนในสวนตางๆได เชน การนําไปใชในบานเรือน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมขนาดใหญ
การทีพ่ ลังงานจากชีวมวลมีราคาถูกกวาพลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลนั้นถือเปนแรงจูงใจใหกับนักลงทุนพรอม
ทีจ่ ะลงทุน แตทง้ั หมดนีจ้ ะตองคํานึงถึงความคุมคาในเชิงพาณิชย รวมทั้งตองมีการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการ
และแหลงของชีวมวลตางๆ โดยมีการสนับสนุนของรัฐบาลอยางจริงจัง
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