
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  6 
 

 

 

บทที่ 6 

พลังงานชีวมวล 
 

บทนํา 

 

 ปจจุบันมนุษยมีความตองการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยนําไปใชในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและ

สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆในโลก พลังงานสวนใหญท่ีใชในปจจุบันเปน

พลังงานที่ไดมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน น้ํามัน กาซธรรรมชาติและถานหิน เปนที่ทราบกันวา

เชื้อเพลิงฟอสซิล  ไมสามารถผลิตขึ้นมาทดแทนไดทันกับความตองการในการใชพลังงานที่มีมากขึ้น 

ทําใหการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลมีไมเพียงพอดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมองหาพลังงานทางเลือก 

(Alternative Energy) ชนิดใหมมาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยูเดิม พลังงานทางเลือก

ที่สามารถนํามาใชทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลไดมีอยูหลายชนิดดวยกัน เชน พลังงานจากชีวมวล 

(Biomass) ซึ่งเปนพลังงานที่ไดจากอินทรียสารของพืชและสัตวตางๆ ไดแกพืชเกษตรกรรม วัสดุเหลือ

ทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เศษไม ขยะมูลฝอย ฯลฯ โดยใชกระบวนการแปรรูปชีวมวลไป

เปนพลังงานรูปแบบตางๆ ไดแก การเผาไหมโดยตรง การผลิตกาซ การหมัก และการผลิต เชื้อเพลิง

เหลวจากพืช นอกจากพลังงานจากชีวมวลแลว ยังมีพลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา พลังงานลม และ

พลังงานนิวเคลียร โดยคุณสมบัติที่สําคัญของพลังงานทางเลือกคือ เปนพลังงานสะอาด มีการ

ปลดปลอยกาซพิษนอยกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล และสามารถสรางทดแทนไดตลอดเวลา พลังงานจากชีว

มวลจึงมีความนาสนใจและไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากเปนพลังงานท่ีมีราคาถูกเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใชน้ํามัน อีกทั้ งประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมทําใหมีผลผลิตทาง

การเกษตรเปนจํานวนมาก จึงสงผลใหตนทุนในการผลิตเชื้อเพลิงจากชีวมวล มีราคาไมสูงมากนัก 

นอกจากนี้การใชเช้ือเพลิงจากชีวมวลยังสามารถชวยรักษาสภาพแวดลอมได เนื่องจากการใชพลังงาน

จากชีวมวลจะไมกอใหเกิดกาซที่เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมเหมือนกับการใชเชื้อเพลิง ฟอสซิล       

กาซเหลาน้ี ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ซึ่งมีความเปนพิษ

โดยตรงตอสิ่งมีชีวิตและทําใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน (global warming)นอกจากนี้ การใชเชื้อเพลิง
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ฟอสซิล ยังปลดปลอยสารที่เปนพิษอื่นๆ เชน คารบอนมอนอกไซด (CO) ฝุนละอองขนาดเล็กและไอ

ระเหยของสารประกอบอินทรียชนิดตางๆ ออกมา ทําใหแตละประเทศมีการศึกษาเก่ียวกับพลังงาน

จากชีวมวลกันมากขึ้นเพ่ือนําชีวมวลประเภทตางๆ มาใชผลิตเปนพลังงานทดแทนเชื้อเพลงิฟอสซิล 

 นอกจากนี้ ภายหลังจากการ แปรรูปชีวมวลเปนพลังงานแลวสวนท่ีเหลือยังสามารถนําไป

ทําปุยใหกับพืชไดเนื่องจากยังคงมีแรธาตุตางๆ อยางสมบูรณ เชน แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) 

โพแทสเซยีม (K) และฟอสฟอรัส (P) ดังน้ันพลังงานจากชีวมวลจัดเปนพลังงานสีเขียวที่มีสวนสําคัญใน

การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกได เชน CO2 และ NO2 และชวยใหเศรษฐกิจของโลกมีความ

สมดุลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสงผลใหราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้นและสามารถแขงขันกับราคาน้ํามัน

ที่สูงขึ้นไดทําใหประเทศเกษตรกรรมลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิลจากประเทศผูผลิตน้ํามันได การนํา

ชีวมวลมาใชประโยชนโดยไปผสมหรือใชรวมกับเชื้อเพลิงฟอสซิลสามารถลดการใชพลังงานจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิล อีกทั้งยังสามารถนําไปใชในบานเรือน หรือภาคเกษตรกรรมได เชน ใชกับเคร่ืองยนต

ในฟารม ใชในการปมน้ํา การใหแสงสวางและใหความรอนนอกจากนี้ ยังนําไปใชในอุตสาหกรรม

ขนาดใหญเพื่อใหความรอนไดอีกดวย การนําไปใชในอุตสาหกรรมขนาดใหญเปนการพัฒนาที่ย่ังยืน

ใหกับหลายๆ ดาน เชน สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ

มนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บทความนี้ไดกลาวถึงวิธีการแปรรูปชีวมวลไปเปนพลังงาน รวมถึงความ

แตกตางของพลังงานที่ไดจากการแปรรูปและการนําพลังงานจากชีวมวลไปใชประโยชน 

 

ความหมายและความสําคัญของพลังงานชีวมวล 

 

 พลังงานชีวมวล (Bio Energy) หมายถึง พลังงานที่ ไดจากชี วมวลชนิดตางๆ โดย

กระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเปนพลังงานรูปแบบตางๆ 

        ทรัพยากรชีวมวล คือ มวลสารของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจเปนปาไม ผลผลิตสินคาเกษตร และ 

กากเหลือของทางการเกษตร เชน แกลบ ฟางขาว ชานออย กะลาปาลม กะลามะพราว หรือของเสีย

อินทรียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ฯลฯ รวมทั้งมูลสัตวเชน ไก หมู วัว เปนตน อยางไรก็ดี 

ทรัพยากรที่ควรจะนํามาพัฒนาเปนพลังงานในอนาคตก็คือ กากของเหลือทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงมูลสัตวตางๆ ซึ่งเปนทรัพยากรที่หางายและมีราคาถูก พลังงานชีวภาพ 

(อีกชื่อหนึ่งคือพลังงานชีวมวล) ใชวัสดุอินทรียเหลานี้เปนเชื้อเพลิง โดยใชเทคโนโลยี เชน การสะสม

กาซ การเปลี่ยนเปนกาซ (การเปลี่ยนแปลงวัสดุแข็งเปนกาซ) การเผาไหม และ การยอยสลาย 

(สําหรับของเสียเปยก) 

   ชีวมวลสามารถใชประโยชนในดานพลังงานไดหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่มีศักยภาพสูง

ไดแก การใชกากของเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรเปนเชื้อเพลิงในระบบการผลิตไฟฟาและ
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ความรอนรวมกัน ซึ่งจากรายงานของบริษัทที่ปรึกษาที่เสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติ การใชกากของเหลือมาผลิตกระแสไฟฟาจะมีศักยภาพสูงถึง 3,000 เมกะวัตต 

        สําหรับการหมักกาซชีวภาพ ถึงแมจะยังมีศักยภาพนอยกวาการเผาโดยตรง แตการหมัก

กาซชีวภาพก็มีประโยชนเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาสิ่งแวดลอมทองถ่ิน เพราะถือเปนกระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพท่ีสุดในการกําจัดมูลสัตวและน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว อันเปนปญหาท่ีสําคัญในหลาย

พ้ืนที่ ทั้งยังลดความจําเปนในการใชพ้ืนที่จํานวนมากเพื่อการกําจัดของเสีย 

        นอกจากนี้ การใชพลังงานชีวมวลถือเปนการลดปญหาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่มีผลตออุณหภูมิของโลกท่ีกําลังเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากเม่ือมีการเพาะปลูกพืช

หรือชีวมวลทดแทนในอัตราท่ีเทากัน พืชเหลานั้นก็จะดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศ

เพื่อการเจริญเติบโตของตนเอง ผานทางกระบวนการสังเคราะหแสง ดังน้ัน การใชเชื้อเพลิงชีวมวลถือ

วาเปนการใชพลังงานที่ไมทําใหการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกไซดของโลกเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

แหลงสําคญัของพลังงานชีวมวล  

 

 ชีวมวล หมายถึง วัสดุที่ไดจากธรรมชาติซึ่งอาจเปนสิ่งมีชีวิตหรือสวนประกอบของธรรมชาติ

รวมทั้งสิ่งเหลือทิ้งจากสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถสรางทดแทนได ชีวมวลที่นําไปแปรรูปเปนพลังงานสวนใหญ

เปนพืชหรือสวนประกอบของพืช โดยพืชจะนํากาซคารบอนไดออกไซด ไปใชในกระบวนการ

สังเคราะหแสงเพ่ือผลิตกาซออกซิเจน ดังนั้นเมื่อนําชีวมวลที่ไดจากพืชมาใชในการแปรรูปเปน

เชื้อเพลิงโดยการนําไปเผา จึงทําใหไมมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เพ่ิมสูชั้นบรรยากาศ    

ชีวมวลที่ไดจากธรรมชาติมีอยูหลายชนิดดวยกัน สามารถจําแนกแหลงที่มาของชีวมวลไดดังนี้  

         1) พืชเกษตรกรรมหรือพืชพลังงาน (Agricultural Crop) เชน ออย มันสําปะหลัง 

ขาวโพด ฯลฯ ซึ่งเปนแหลงสําคัญของคารโบไฮเดรต แปงและน้ําตาลสามารถปลูกเปนพืชที่ใหพลังงาน

และผลิตเปนน้ํามันพืช (Vegetable Oil) ไดนอกจากนี้ยังมีพืชที่ปลูกเพื่อนําไปผลิตเปนเชื้อเพลิง

โดยเฉพาะ เชน ปาลมน้ํามัน และสบูดํา 

         2) วัสดุ เหลือทิ้ งทางการเกษตร (Agricultural Residues) เชน ฟางขาว รากมัน

สําปะหลัง ซังขาวโพด กากถ่ัวเหลือง 

         3) เนื้อไมและเศษเหลือทิ้งของเนื้อไม (Wood and Wood Residues) เชน ไมโตเร็ว

และไมยืนตนทั่วไปเศษเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตไม รวมทั้งเศษเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมเย่ือและ

กระดาษ ฯลฯ 
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         4) เศษเหลือ ท้ิ งจาก อุตสาหกรรม (Waste Streams) เชน  แกลบจากโรงสีข าว 

กากน้ําตาลและชานออยจากอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาล และเศษเหลือทิ้งจากการสกัดปาลมน้ํามัน 

        5) ขยะมูลฝอยและมูลสัตว เชน ขยะที่เปนของสดและมูลสัตวตางๆ  

        6) สิ่งมีชีวิตบางชนิด เชน สาหรายนําไปใชประโยชนไดหลายรูปแบบ ไดแก การยอย

สลายแบบไมใชออกซิเจน ไบโอดีเซลจากสาหรายและการผลิตเชื้อเพลงิไฮโดรเจน  

        

พืชพลังงาน 

 

   พืชพลังงาน หมายถึง พืชที่ใหเนื้อไมหรือสวนใดสวนหนึ่งมาใชเปนเชื้อเพลิง ซึ่งเปนการใช

พลังงานจากพืชที่เปนพลังงานสะอาด และมีการหมุนเวียนเกิดข้ึนใหมตลอดเวลา หรือที่เรียกวา

พลังงานชีวมวลเพ่ือมาทดแทนพลังงานที่ใชแลวหมดไป พืชเปนพลังงานชีวมวลรูปแบบหนึ่ง เพราะ

เปนพลังงานที่ เกิดขึ้น เองโดยกลไกของธรรมชาติ ท่ี เรียกวา "กระบวนการสังเคราะหแสง" 

(Photosynthetic Process) ซึ่งพืชจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานสะสมในรูปของ

สารอินทรีย ที่เปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชเม่ือคนหรือสัตวกินพืชเปนอาหาร ก็จะได

สารอินทรีย ท่ีเปนประโยชนตอรางกายเราเรียกสารอินทรียจากสิ่งมีชี วิต ทั้งหลายวา ชีวมวล 

(Biomass) และเมื่อนําสารอินทรียเหลาน้ันมาผานกระบวนการที่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนชีวมวล

เหลานั้นใหเปนพลังงานที่เปนประโยชนไดพลังงานชีวมวลอาจจะอยูในรูปตางๆ เชน เชื้อเพลิงแข็ง 

ของเหลว หรือแกส แกสที่ไดจากการเปลี่ยนรูปชีวมวลจะเรียกวา ชีวแกส (Biogas) มนุษยเรียนรูการ

ใชพลังงานจากชีวมวลตั้งแตครั้งอดีต เชน การนําพืชมาเปนไมฟน เพ่ือเปนเชื้อเพลิงใหความรอน ทํา

ใหอาหารสุก หรือใหความอบอุนแกรางกาย อยางไรก็ดี การปลูกพืชโตเร็วบางชนิดอาจชวยใหมีการ

หมุนเวียนการใชพลังงานในรูปนี้ไดมากขึ้นพืชผลทางการเกษตรบางชนิด เชน ออย มันสําปะหลัง 

นอกจากจะนําไปใชผลิตเปนอาหารที่เปนประโยชนแลวยังนําไปใชในการผลิตเปนพลังงานชีวมวลได 

ซึ่งโดยปกติแลวพืชผลทางการเกษตรเหลานี้จะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลและแปง แตในบาง

ประเทศ เชน บราซิล ที่มีปริมาณผลผลิตเหลานี้มาก จึงไดคิดที่จะนําพืชผลเหลานี้ไปใชในการผลิตเปน

แอลกอฮอล (Alcohol) โดยมีกระบวนการโดยกวางๆ คือ เมื่อนําออยหรือมันสําปะหลังไปผาน

กระบวนการหมัก (Fermentation)จะสามารถเปลี่ยนน้ําตาลหรือแปงใหกลายเปนแอลกอฮอลไดโดย

การเติมเชื้อยีสต (Yeast) ในปริมาณที่ เหมาะสม จะชวยใหผลิตแอลกฮอลไดดีขึ้น และเมื่อนํา

แอลกอฮอลที่ไดจากการหมักนี้ไปกลั่นจะไดแอลกอฮอลที่ มีเปอรเซ็นตสูง สามารถนําไปใชเปน

เชื้อเพลิงไดตอไป พืชพลังงานที่สําคญัไดแก 
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  1) ชีวมวลจากขาว 

   1.1) แกลบ จากขอมูลผลผลิตทางการเกษตรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในป

เพาะปลูก 2549 – 2550 มีปริมาณการผลิตขาวทั้งประเทศเทากับ 28.61 ลานตัน และคิดเปน

ปรมิาณแกลบเทากับ 3.95 ลานตัน โดยมีการนาแกลบเหลานี้มาใชงาน คิดเปนปริมาณรวม 0.86 ลาน

ตัน หากนาปริมาณแกลบคงเหลือดังกลาวมาหักดวยปริมาณการสูญเสียของแกลบ ที่เกิดจากการขัดสี 

และการฟุงกระจายทั้งในระหวางกระบวนการตางๆ และการขนสง ดังน้ันปริมาณแกลบคงเหลือที่

สามารถนํามาใชงานไดจะมีคาสุทธิเทากับ 3.09 ลานตัน และคิดเปนคาพลังงานความรอนเทียบเทา 

843 กิโลตัน มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาเทากับ 320 เมกะวัตต 

    1.2) ฟางขาว จากขอมูลผลผลิตทางการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตรปเพาะปลูก 

2549 – 2550 สามารถประเมินปริมาณฟางขาว เทากับ 34.04 ลานตัน เมื่อนามาคิดปริมาณที่เก็บ

รวบรวมได (ฟางขาวมีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวม 10 เปอรเซ็นต) ปริมาณฟางขาวคงเหลือท่ี

สามารถนํามาใชงานไดจะมีคาสุทธิเทากับ 3.40 ลานตัน และคิดเปนคาพลังงานความรอนเทากับ 

926.10 กิโลตัน คิดเปนประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาเทากับ 352 เมกะวัตต 

 2) ชีวมวลจากขาวโพด 

  2.1) ซังขาวโพด จากขอมูลผลผลิตทางการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร ในป

เพาะปลูก 2549 – 2550 มีปริมาณการผลิตขาวโพดทั้งประเทศเทากับ 4.40 ลานตัน และคิดเปน

ปริมาณซังขาวโพดเทากับ 0.84 ลานตัน โดยมีการนําชีวมวลเหลานี้มาใชในภาคตางๆ คิดเปนปริมาณ

รวม 74,000 ตัน ทําใหปริมาณชีวมวลคงเหลือมีคาเทากับ 0.43 ลานตัน คิดเปนคาพลังงานความรอน

เทากับ 124.6 กิโลตนั คิดเปนประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาเทากับ 47.31 เมกะวัตต 

 3) ชีวมวลจากออย 

  3.1) ยอดและใบออย จากขอมูลผลผลิตทางการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตรป 

2549 – 2550 มีปริมาณการผลิตออยทั้งประเทศเทากับ 70 ลานตัน คิดเปนชีวมวลประเภท ยอดและ

ใบออย เทากับ 16.8 ลานตัน เม่ือนํามาคิดประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวม (40 เปอรเซ็นต) จะมี    

ชีวมวลคงเหลือสุทธิ 6.72 ลานตัน คิดเปนคาพลังงานความรอนเทากับ 1,935.7 กิโลตัน คิดเปน

ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาเทากับ 735 เมกะวัตต 

  3.2) กากออย จากขอมูลผลผลิตทางการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตรป 2549 – 

2550 สามารถประเมินปริมาณของกากออย เทากับ 21 ลานตัน ชีวมวลประเภทนี้มีการนําไปใชอยาง

กวางขวางในภาคอุตสาหกรรม โดยปจจุบันไดถูกแปรไปเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตพลังงานความรอนใน

โรงงานผลิตน้ําตาล และบางโรงงานนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา จึงทําใหชีวมวลประเภทนี้

หมดไปกับการใชในโรงงานเปนหลัก แมแตมีความตองการใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอ่ืนๆแตก็ไมมี
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วัตถุดิบมาปอน รวมท้ังโรงงานผลิตน้ําตาลหรือโรงผลิตไฟฟาจากกากออยหลายโรงไดเริ่มเสาะหา

เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ มาใชรวมกับกากออยเนื่องจากภาวะขาดแคลนของกากออย 

 4) ชีวมวลจากมันสําปะหลัง 

  4.1) ลําตนมันสําปะหลัง จากขอมูลผลผลิตทางการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตรป 

2549 – 2550 มีปริมาณการผลิตมันสําปะหลังทั้งประเทศเทากับ 17.6 ลานตัน และคิดเปนปริมาณ

ลาตนมันสําปะหลัง 2.11 ลานตัน เมื่อนําปริมาณชีวมวลคงเหลือดังกลาวมาคิดประสิทธิภาพในการ

เก็บรวบรวม (รอยละ 40) จะมีปริมาณชีวมวลสุทธิเทากับ 0.84 ลานตัน และคิดเปนคาพลังงานความ

รอนเทียบเทา 198 กิโลตัน และคิดเปนประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาเทากับ 75 เมกะวัตต 

  4.2) เหงามันสําปะหลัง จากขอมูลผลผลิตเหงามันสําปะหลัง สามารถประเมินปริมาณ

เหงามันไดเทากับ 1.76 ลานตัน เม่ือนําปริมาณชีวมวลคงเหลือดังกลาวมาคิดประสิทธิภาพในการเก็บ

รวบรวม (รอยละ 40) จะมีปริมาณชีวมวลสุทธิเทากับ 0.7 ลานตัน และคิดเปนคาพลังงานความรอน

เทียบเทา 131 กิโลตัน และคิดเปนประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาเทากับ 50 เมกะวัตต ในปจจุบัน

แทบไมมีการนาเอาเหงามันสําปะหลังมาใชผลิตพลังงาน เนื่องจากการเก็บรวบรวมมีความยากลําบาก 

และตนทุนการขนสงสูง 

 5) ชีวมวลจากปาลมน้ํามัน 

  5.1) ทางใบและกานปาลม จากขอมูลผลผลิตของกรมสงเสริมการเกษตรในปเพาะปลูก 

2549 – 2550 มีปริมาณการผลิตปาลมนามันทั้งประเทศเทากับ 8.75 ลานตัน และคิดเปนปริมาณ

ทางใบ และกานเทากับ 2.36 ลานตัน เมื่อคิดประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวม (รอยละ 65) และการ

นําไปใชประโยชน จะมีปริมาณชีวมวลคงเหลือสุทธิ 1.54 ลานตัน คิดเปนคาพลังงานความรอน

เทียบเทา 481 กิโลตัน และคิดเปนประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาเทากับ 183 เมกะวัตต 

  5.2) กากใยปาลม จากขอมูลผลผลิตปาลมน้ํามัน มีปริมาณของกากใยปาลมท่ีได เทากับ 

1.31 ลานตัน โดยชีวมวลประเภทนี้จะถูกใชเปนเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลม เม่ือ

หักปริมาณท่ีถูกใชงานออกจะมีชีวมวลคงเหลือสุทธิ 0.23 ลานตัน คิดเปนคาพลังงานความรอน     

81.3 กิโลตัน และคิดเปนประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาเทากับ 31 เมกะวัตต 

  5.3) กะลาปาลม จากขอมูลผลผลิตปาลมน้ํามัน สามารถประเมินปริมาณกะลาปาลมได

เทากับ 0.53 ลานตัน โดยมีการใชชีวมวลประเภทนี้ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเปนเชื้อเพลิง คิดเปน

ปริมาณรวม 18,000 ตัน และใชในประเภทอื่นๆ 147,000 ตัน ดังนั้นจะมีชีวมวลคงเหลือสุทธิ      

0.31 ลานตัน คิดเปนคาพลังงานความรอน 114 กิโลตัน และและคิดเปนประสิทธิภาพในการผลิต

ไฟฟาเทากับ 43 เมกะวัตต 

  5.4) ทะลายปาลม จากขอมูลผลผลิตปาลมน้ํามัน สามารถประเมินปริมาณของทะลาย

ปาลมไดเทากับ 2.01 ลานตัน โดยมีการนําชีวมวลประเภทนี้ถูกนํามาใชในการผลิตไฟฟา คิดเปน
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ปริมาณรวม 80,000 ตัน และใชในประเภทอื่นๆ เชน ทําปุยและเพาะเห็ด คิดเปนปริมาณ 160,000 

ตัน ดังนั้นจะมีชีวมวลคงเหลือสุทธิ 1.13 ลานตัน คิดเปนคาพลังงานความรอน 385 กิโลตัน และคิด

เปนประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาเทากับ 146 เมกะวัตต 

 6) ชีวมวลจากไมยางพารา 

   6.1) ขี่เลื่อยและเศษไมยางพารา จากรายงานของสถาบันวิจัยยางพารา ทําใหทราบวาใน

แตละปจะตนยางพาราที่มีอายุเกิน 25 ป ซึ่งครบรอบที่จะตองทําการตัดฟน คิดเปนพ้ืนที่ยางพาราท่ี

ถูกตัดฟน 500,000 ไรตอป จะไดปริมาณของไมยางพารา 200 ลานตัน ซึ่งไมยางพาราท่ีถูกตัดจะ

นําไปเขากระบวนการแปรรูปไมเพื่อผลิตเฟอรนิเจอร ดังนั้นจะมีชีวมวลท่ีไดภายหลังกระบวนการผลิต 

คิดเปนเศษไม 3.6 ลานตัน และขี้เลื่อย 8 ลานตัน เมื่อหักปริมาณที่ถูกนาไปใชประโยชน จะมีเศษไม

คงเหลือ 3.55 ลานตัน คิดเปนพลังงานความรอน 1,862 กิโลตัน และพลังงานไฟฟา 707 เมกะวัตต 

ในสวนของข้ีเลื่อยจะมีปริมาณคงเหลือ 1,037 กิโลตัน และพลังงานไฟฟา 394 เมกะวัตต 

  7) ชีวมวลที่ไดจากไมยูคาลิปตัส 

          ไมยูคาลิปตัสจะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมกระดาษเปนสวนใหญ โดยผลผลิตของไมยูคา

ลิปตัสทั้งประเทศ มีปริมาณรวม 6.8 ลานตันตอป มีชีวมวลเกิดขึ้น คือ ไมฟนและเปลือกไม โดยไมฟน

จะถูกนําไปใชในการผลิตไฟฟา สาหรับเปลือกไมจะนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในการใหความรอน แตยังมี

ปริมาณการใชงานนอย เม่ือประเมินจํานวนของชีวมวลคงเหลือ พบวาจะมีไมฟนคงเหลือเทากับ 0.57 

ลานตัน คิดเปนพลังงานความรอน 167 กิโลตัน และพลังงานไฟฟา 63.5 เมกะวัตต สําหรับเปลือกไม

ยูคาลิปตัสมีปริมาณคงเหลือ 0.61 ลานตัน คิดเปนพลังงานความรอน 186 กิโลตัน และพลังงานไฟฟา 

70.5 เมกะวัตต ชีวมวลที่ไดจากไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) มีพื้นที่ที่อยูในความดูแล

รับผิดชอบ จานวน 1,200,000 ไร ทั่วประเทศ ซึ่งในแตละปจะมีเศษไมซึ่งไดจากการตัดสาง และก่ิงไม

ที่รวงหลน คิดเปนปริมาณ 0.6 ลานตัน เมื่อนามาคิดประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวม (10 เปอรเซน็ต) 

จะไดชีวมวลรวม 60,600 ตัน คิดเปนคาพลังงานความรอน 17.9 กิโลตัน และพลังงานไฟฟา 6.8      

เมกะวัตต 

 

การแปรรูปชีวมวลเปนพลังงาน 

 

 การแปรรูปชีวมวลเปนพลังงานน้ันมีอยูดวยกันหลายวิธี จําแนกไดเปน 3 วิธีหลักคือ 

         1) วิธีเคมีความรอน (Thermochemical process) เปนการแปรรูปชีวมวลให เปน

พลังงานโดยการใชความรอนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เชน การเผาไหมโดยใชออกซิเจนหรือ

การสันดาป (Combustion) การเผาไหมโดยไมใชออกซิเจนหรือไพโรลิซิส (Pyrolysis) และการทําให

เกิดกาซ (Gasification) 
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         2) วิธีชีวเคมี (Biochemical Process) เปนการแปรรูปชีวมวลเปนพลังงานโดยอาศัย

ปฏิกิริยาทางชีวเคมีซึ่งตองพ่ึงพาจุลชีพชนิดตางๆ เชน แบคทีเรียและรา โดยนําไปหมักจนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเปนสารอินทรียที่นําไปใชเปนพลังงานไดในรูปของเอทานอลและกาซมีเทน (CH4) 

         3) วิธีปฏิกิริยาเคมี (Chemical Process) เปนการแปรรูปชีวมวลเปนพลังงานโดยการใช

ปฏิกิริยาเคมี เชนการผลิตไบโอดีเซล  

 

วิธีการเคมีความรอน (Thermochemical Process) 

  

 ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตพลังงานความรอนและไฟฟา โดยใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิงกัน

อยางแพรหลาย ซึ่งระบบจะมีตั้งแตขนาดเล็กจนถึงระดับโรงไฟฟา โดยการเปลี่ยนชีวมวลเปนพลังงาน

ดวยกระบวนการทางเคมี-ความรอน มีระบบหลักดังตอไปนี้ 

 1) การเผาไหมหรือการสันดาป (Direct-Fired) 

  เปนวิธีการเกาแกและงายที่สุดในการแปรรูปชีวมวลเปนพลังงาน การเผาไหมสวนใหญ

จะใชวัตถุดิบที่เปนไมหรือเปลือกไมชนิดตางๆ ในรูปของฟน พลังงานท่ีไดมีคาประสิทธิภาพความรอน 

(Heating Value ซึ่งหมายถึง คาพลังงานท่ีผลิตได/คาพลังงานที่ให) ประมาณรอยละ 35 - 40 ซึ่งถือ

วาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแปรรูปชีวมวลเปนพลังงานนอยที่สุด ซึ่งตอมาไดมีการพัฒนาวิธีใน

การเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการเผาไหมโดยการเพ่ิมความดันในการเผาไหมและการจํากัดออกซิเจนใน

เตาเผานอกจากการเผาไหมแลวยังมีการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการใหพลังงาน โดยเร่ิมจาก

การนําชีวมวลชนิดตางๆ ท่ีมีอยูในธรรมชาติ เชน แกลบ ฟางขาว กาบมะพราว ใยมะพราว ชานออย 

และซังขาวโพดรวมทั้งขี้เลื่อยมาทําใหแหงกอน แลวจึงนําชีวมวลนั้นมาเผาซึ่งเปนการใหความรอน

โดยตรง แตเนื่องจากชีวมวลเหลานั้นมีความชื้นมากและมีความหนาแนนนอยทําใหไดคาประสิทธิภาพ

ความรอนต่ํา จึงไมเหมาะที่จะนํามาเผาไหมโดยตรงและทําใหเกิดความไมสะดวกในดานตางๆ เชน 

การขนสงและการจัดเก็บ ซึ่งตองใชพ้ืนที่มากดังนั้นจึงไดมีการนําชีวมวลมาอัดเปนกอนเพ่ือเพ่ิมความ

หนาแนนและประสิทธิภาพดานความรอนใหสูงขึ้นโดยการนําชีวมวลไปบดแลวอัดเปนกอน ผลที่ไดคือ 

มีประสิทธิภาพความรอนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีการพัฒนาโดยใชชีวมวลตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไปนํามาผสมให

เขากันในอัตราสวนตางๆ แลวใสตัวประสานเขาไปเพื่อชวยใหชีวมวลยึดติดกันมากขึ้น เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพความรอนใหสูงข้ึน โดยประสิทธิภาพความรอนที่ไดขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน วัตถุดิบท่ี

ใช ปริมาณของการผสมวัตถุดิบ ชนิดและปริมาณของตวัประสาน ขนาดของกอนเชื้อเพลิง  

 2) ไพโรลิซิส (Pyrolysis)  

  ไพโรลิซิส (Pyrolysis) หรือ การเผาโดยไมใชออกซิเจน เปนการสลายวัตถุดิบที่ มี

องคประกอบของคารบอนโดยใชอุณหภูมิสูงระหวาง 400 - 800 เคลวิน โดยไมเกิดการออกซิไดซซึ่ง
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ชีวมวลที่ใชในกระบวนการนี้ คือ พืชที่มีเซลลูโลส หรอื ไมยืนตนตางๆ เศษไม ฟาง ฯลฯวิธีในการแปร

รูปชีวมวลไปเปนพลังงานเร่ิมจากการลําเลียงและการทําใหชีวมวลแหง เมื่อชีวมวลแหงดีแลวจึงนําไป

ห่ันเปนช้ินเล็กๆ จากนั้นนําไปใสในสวนที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาไพโรลิซิส ผลิตภัณฑที่ไดจะถูกนําไปแยก

สวนท่ีเปนของแข็งและเถาออกจากของเหลว จากน้ันจึงนําสวนท่ีเปนของเหลวไปเก็บไวในถังเก็บซึ่ง

ความรอนที่ใชในปฏิกิริยาไพโรลิซิสเปนความรอนแบบทางตรงและทางออม ความรอนทางออม 

หมายถึงการใหความรอนภายนอก ไดแก การเผาดวยกาซ สวนความรอนทางตรงคือ การใชลมรอน

จากเหล็ก ผลิตภัณฑที่ไดจากปฏิกิริยาไพโรลิซิสจะเปนของผสมระหวางกาซ ของเหลวและถาน ซึ่ง

สัดสวนของกาซ ของเหลวและถานน้ันจะข้ึนอยูกับวิธีและรูปแบบของปฏิกิริยาไพโรลิซิส และปจจัย

ตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 6.1 

 

 

ตารางที่ 6.1 รูปแบบของปฏิกิริยาไพโรลิซิสแบบตางๆ 

รูปแบบของ 

ปฏิกิริยาไพโรลิซิส 
เวลา 

ความรอน 

ที่ให 

สภาพในการทํา 

ปฏิกริิยา 

ความดัน 

(บาร) 

อุณหภูมิ 

(เควิน) 
ผลิตภัณฑ 

แบบเดิม 5-30 นาที ตํ่า 

ส่ิงท่ีไดจาก

ผลิตภัณฑปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ 

1 600 
กาชของเหลว

ของแข็ง 

แบบเร็ว < 1 วินาที สูง 

ส่ิงท่ีไดจาก

ผลิตภัณฑ 

ปฐมภูมิ 

1 >700 กาซ 

สุญญากาศ 
2-30 

วินาที 
กลาง สุญญากาศ <0.1 400 ของเหลว 

ไฮโดรไพโรลิซสิ 
< 10 

วินาที 
สูง 

ไฮโดรเจนและส่ิงท่ี

ไดจากผลิตภัณฑ

ปฐมภูมิ 

20 <500 ของเหลว 

เมทาโนไลซิส 
0.5-1.5 

วินาที 
สูง 

มีเทนและส่ิงท่ีได

จากผลิตภัณฑปฐม

ภูมิ 

3 1050 
เบนซินโทลูอีน 

ไซลีน อีทีน 

ที่มา (วรนุช แจงสวาง, 2551, หนา 134)  

 

  เดิมปฏิกิริยาไพโรลิซิสเปนปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนอยางชาๆ และใชอุณหภูมิต่ําเพื่อใหได

ผลผลิตถานออกมามากที่สุด ตอมามีการปรับปรุงการใหอัตราความรอนเพ่ิมขึ้นและใชอุณหภูมิปาน

กลางอยางตอเนื่อง จนกระทั่งเกิดกาซ ซึ่งกาซนั้นจะถูกควบแนนตอไป และมีการสลายตัวของสาร



 134

โมเลกุลใหญเพ่ือใหไดปริมาณกาซที่มากขึ้น เชื้อเพลิงเหลวซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีไดจากปฏิกิริยาไพโรลิซิส

จะถูกนําไปวิเคราะหคาตางๆ เชน ความหนาแนน ความหนืด แรงตึงผิว คาความรอน ผลพลอยไดจาก

ปฏิกิริยาไพโรลิซิสที่อยูในรูปของกาซและของแข็งซึ่งเปนสารไฮโดรคารบอนจํานวนมาก รวมทั้งสาร

โมเลกุลต่ําที่ไมไดควบแนนเปนของเหลว การแยกเชื้อเพลิงเหลวในปฏิกิริยาไพโรลิซิสมีหลายวิธี ไดแก 

การสกัดดวยตัวละลาย การกลั่นลําดับสวน การชะดวยตัวทํา 

         ปฏิกิริยาไพโรลิซิสแบบเร็ว เปนวิธีการท่ีไดรับความนิยมมากที่สุด เน่ืองจากเปนการแปร

รูปชีวมวลโดยอาศัยความรอนเพื่อใหเกิดเชื้อเพลิงเหลวมากที่สุด อีกท้ังงายตอการจัดการ การจัดเก็บ 

การขนสงและการนําไปใชงาน ซ่ึงถือเปนขอไดเปรียบมากกวาวิธี Gasification และการเผาไหม

โดยตรง ซึ่งสองวิธีนี้ไมสามารถจัดเก็บหรือขนสงไดทันทีตลอดจนสามารถนําพลังงานท่ีไดจากปฏิกิริยา

ไพโรลิซิสไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง อาทิ การผลิตขนาดเล็กเพ่ือใชเองในชนบท ซึ่งใหคา

พลังงานความรอนนอยและการผลิตขนาดใหญซึ่งใชวัตถุดิบเปนไม มีการพัฒนาเร่ืองของการเก็บและ

การแยกใหบริสุทธ์ิ ทําใหไดผลิตภัณฑเปนของเหลวไดแก เมทานอล น้ํามันดินและกรดน้ําสม ปญหาท่ี

พบไดจากปฏิกิริยาไพโรลิซิสแบบเร็วคือ การถายเทความรอนสูงใหกับวัตถุดิบ การควบคุมอุณหภูมิที่มี

ผลดีตอปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดและระยะเวลาในการเกิดไอควรมีคานอยเพ่ือให

ปฏิกิริยาไมพึงประสงคเกิดนอยที่สุด ตลอดจนการควบคุมปฏิกิริยาการควบแนนและการเก็บสวนท่ี

เปนของเหลว 

 3) การทําใหเกิดกาซ (Gasification)  

         การทําใหเกิดกาซ เปนการยอยสลายชีวมวลโดยการใหความรอนกับองคประกอบทาง

เคมีของชีวมวลโดยใชกระบวนการออกซิเดชันบางสวน (Partial Oxidation) โดยใชตัวออกซิไดซ 

ไดแก อากาศ ออกซิเจนหรือไอน้ําจนกระท่ังเกิดผลิตภัณฑเปน กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซ

คารบอนมอนอกไซด (CO) มีเทน (CH4) กาซไฮโดรเจน (H2) กาซไนโตรเจน (N2) (ในกรณีที่ใชอากาศ

เปนตัวออกซิไดซ) และกาซที่มีองคประกอบของไฮโดรคารบอนเกิดขึ้นเล็กนอย เชน กาซอีเทน กาซ  

อีทีน ตลอดจนน้ํา เขมา เถา และน้ํามันดิน การใหความรอนกับชีวมวลโดยไมเกิดการออกซิไดซจะ

เรียกวา Pyrolysis แตเมื่อนําผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาไพโรลิซิสไปทําปฏิกิริยากับตัวออกซิไดซ (ปกติ

เปนอากาศ) จะเกิดกาซคารบอนมอนอกไซด, กาซคารบอนไดออกไซด, กาซไฮโดรเจนและอ่ืนๆ การ

เกิด Char Gasification เปนการรวมตัวกันของปฏิกิริยาระหวางกาซและของแข็ง และปฏิกิริยา

ระหวางกาซและกาซหลายๆ ปฏิกิริยารวมกันเพ่ือที่จะเปลี่ยนถานไปเปน กาซคารบอนมอนอกไซด, 

กาซคารบอนไดออกไซดและกาซไฮโดรเจน โดยผานปฏิกิริยา Water - Gas Shift ซึ่งเปนการ

ออกซิไดซเพ่ือเปลี่ยนจากกาซไปเปนของแข็งโดยปฏิกิริยานี้ เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดชาที่สุดและเปน

ตัวกําหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยา Gasification ผลิตภัณฑที่ไดจากปฏิกิริยาจะเปนกาซผสมโดย
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สัดสวนของกาซแตละชนิด ซึ่งขึ้นอยูกับสวนประกอบของวัตถุดิบ ปริมาณน้ํา อุณหภูมิในการ

เกิดปฏิกิริยาและระยะเวลาในการออกซิไดซ 

 

วิธีชีวเคมี (Biochemical Process) 

 
 1) กระบวนการหมัก (Fermentation)  

          การหมัก เปนวิธีการที่รูจักกันมาเปนเวลานานแลว ดังมีหลักฐานปรากฏในสมัยกอนท่ี

มนุษยไดนําการหมักมาใชประโยชนมากมาย เชน การหมักขาว ผลไม เพ่ือผลิตเบียรและไวน การทํา

ขนมปงและนม มีการพัฒนาวิธีในการหมักอยางตอเนื่อง โดยนําการกลั่นเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการหมัก สําหรับการหมักเพ่ือผลิตพลังงานนี้ เริ่มจากนําชีวมวล เชน มันสําปะหลัง กากของปาลม

น้ํามันและสาหราย มาทําการหมักโดยไมใชออกซิเจนเพ่ือใหไดสารโมเลกุลเล็ก เชน เอทานอล และ 

มีเทน (CH4) การหมักเปนการยอยสลายชีวมวลโดยไมใชออกซิเจน จัดเปนกระบวนการทางชีวเคมีท่ี

เปลี่ยนสารประกอบอินทรียไปเปน มีเทนและกาซคารบอนไดออกไซด ปจจัยสําคัญของการหมัก คือ 

ความคงตัว ลักษณะของถังหมัก เวลา อัตราการปอนวัตถุดิบ ความเปนกรด-ดาง (pH) อุณหภูมิความ

เขมขนของผลิตภัณฑ ความเขมขนของกรดไขมัน และสวนประกอบของวัตถุดิบ เมื่อเสรจ็สิ้นการหมัก

แลวยังสามารถนําชีวมวลจากการหมักไปใชทําปุยได การหมักสามารถจําแนกได 2 วิธีตามผลิตภัณฑท่ี

ไดคือ 

  1.1) การหมักเพ่ือใหไดเอทานอล การหมักเอทานอลเปนการแกปญหาเรื่องน้ํามันแพง

และชวยเพ่ิมมูลคาใหกับชีวมวล เอทานอลที่ไดนี้เปนพลังงานสะอาดและไมกอใหเกิดกาซพิษ สามารถ

ไปใชในเครื่องยนตได การหมักเพื่อใหไดเอทานอลสามารถใชวัตถุดิบไดหลายชนิด เชน ออย มัน

สําปะหลัง และพืชที่มีองคประกอบของเซลลูโลส ซึ่งแตละวิธีมีรายละเอียดดังนี้                   

   1.1.1) การผลิตเอทานอลจากออย หรือ ขาวโพด ซึ่งออยและขาวโพด เปนวัตถุดิบ

หลักที่ใชในการผลิต เอทานอลโดยการนําออยหรอืขาวโพดไปหมักแบบตอเน่ืองดวยยีสต จากนั้นนําไป

กลั่นภายใตความดันต่ําซึ่งเอทานอล 1 ลิตรใหกระแสไฟฟา 0.15-0.18 กิโลวัตตตอชั่วโมง  

         1.1.2) การผลิตเอทานอลจากพืชที่มีองคประกอบของเซลลูโลส จะตองมีการยอย 2 

วิธีดวยกัน คือการยอยดวยกรด (Acid Hydrolysis) ซึ่งใหประสิทธิภาพที่ดีกับไมเนื้อออนและไมเนื้อ

แข็ง ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งคือ การยอยดวยเอนไซม (Enzymatic Hydrolysis) จะใหผลดีกับไมเนื้อแข็ง

และพืชสมุนไพร การใชเอนไซมมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากกวาการใชกรดและใหผลผลิตสูง

กวา การหมักในโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใชการยอยดวยกรดมากกวาการใชเอนไซมและการใช

เอนไซมจะตองมีการบมกอนจึงจะใหผลผลิตที่สูงแตการบมจะทําใหเสียคาใชจายสูง หลังจากผานการ

ยอยแลว ผลิตภัณฑที่ไดเปนคารโบไฮเดรตซึ่งจะถูกนําไปหมักดวยจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย ยีสต และ
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ราตอไป จุลินทรียเหลานี้จะทําหนาที่เปลี่ยนคารโบไฮเดรตไปเปนเอทานอลภายใตสภาวะที่ไมมี

ออกซิเจน  

          1.1.3) การผลิตเอทานอลจากพืชมันสําปะหลัง โดยเร่ิมตนจากการนําแปงมัน

สําปะหลังไปตมเค่ียวดวยเอนไซมอะไมเลสที่อุณหภูมิ 120-150 องศาเซลเซียส แลวใหอุณหภูมิคงที่ที่ 

95 องศาเซลเซียส เพ่ือลดเชื้อแบคทีเรียในน้ําแปงตมสุกนั้นเรียกกระบวนการนี้วา liquefaction 

จากนั้นนําไปผานกระบวนการ Scarification ซึ่งเปนการนําแปงตมสุกที่เย็นตัวแลว นําไปยอยดวย

เอนไซม กลู โคอะไม เลส เพ่ื อยอยแป งให กล าย เป นน้ํ าตาลก อนนํ าไปหมั กการหมักจะใช 

Saccharomyces Cerevisiae บมเปนเวลา 48 ช่ัวโมงที่ pH 4-5 แลวนําไปกลั่นจนไดเอทานอลรอย

ละ 95 นอกจากการกลั่นแลว ยังมีวิธีในการทําใหเอทานอลบริสุทธ์ิไดหลายวิธี เชน การใชเมมเบรน 

หรอื ตัวดูดซับและการสกัดดวยตัวทําละลาย  

          1.1.4) การผลิต เอทานอลจากการหมักก าซ โดยใช เชื้ อแบคที เรียในกลุ ม 

Clostridium โดยก าซที่ นํ ามาหมั กนี้ ได ผ านกระบวนการ Gasification ประกอบด วยก าซ

คารบอนไดออกไซด, กาซคารบอนมอนอกไซด, มีเทน, กาซไฮโดรเจนและกาซไนโตรเจน ซึ่งกาซ

เหลานี้จะถูกเปลี่ยนไปเปน    เอทานอลโดยวิธีการหมัก การหมักมีความเก่ียวของกับปฏิกิริยาชีวเคมี

ภายในเซลลที่เรียกวา Acetyl-CoA Pathway     

         1.2) การหมักเพื่อใหไดกาซมีเทน การหมักเพ่ือใหได มีเทนนั้นสามารถนําชีวมวลตางๆ 

มาหมักได เชน มูลสัตวและขยะสด ในที่นี้จะขอยกตัวอยางการผลิต มีเทนจากการหมักเศษเหลือทิ้ง

จากปาลมน้ํามันซึ่งน้ํามันที่มีอยูในปาลมนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเปนกรดไขมันโดยจุลินทรีย จากนั้นกรด

ไขมันจะถูกเปล่ียนไปเปนมีเทน เศษเหลือทิ้งที่มีองคประกอบเปนกรดไขมันสายยาว เชน palmitic 

oleate จะเปนตัวยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และการเกิดกาซมีเทน การลดคา COD. 

จะทําใหเกิดไบโอกาซและ มีเทนซึ่งจะทําใหตนทุนการหมักแบบไมใชออกซิเจนลดลง  

 

วิธีการปฏิกิริยาเคมี (Chemical Process) 

 
 1) การผลิตไบโอดีเซล  

  มีสมบัติคลายดีเซลปกติโดยสามารถนําไปใชกับเครื่องยนตปกติได ซึ่งไบโอดีเซลสามารถ

ผลิตไดจากพืชในตระกูลละหุง ถ่ัวเหลือง ปาลม ดอกทานตะวัน น้ํามันจากสาหรายนอกจากนี้ ไบโอ

ดีเซลยังสามารถผลิตไดจากน้ํามันประเภทตางๆ ขางตนที่ผานการใชงานมาแลวไดอีกดวย แตมีการ

จํากัดอยูเฉพาะในบางพื้นที่เทานั้นเน่ืองจากตลาดมีขนาดเล็กและใชในบางทองถ่ินเนื่องจากมีตนทุนสูง

และความสามารถในการผลิตไมเพียงพอ โดยนําไปใชในการใหแสงสวาง ปมน้ํา ไบโอดีเซลเปน

เชื้อเพลิงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมมีกํามะถันและอนุภาคขนาดเล็ก รวมทั้งยังสามารถยอย
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สลายไดตามธรรมชาติดวยไบโอดี เซลเปนสารในกลุม Monoalkylester ซึ่ งเกิดจากปฏิกิริยา 

Transesterification ระหวาง Triglyceride และ Monohydric Alcohol 

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวมวล 

 
 1) ไบโอดีเซล 

  ไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงทางเลือกที่ผลิตจากแหลงทรัพยากรหมุนเวียน เชน น้ํามันจาก

พืช หรือไขมันจากสัตว โดยไบโอดีเซลมีคุณสมบัติที่สามารถยอยสลายไดเองตามกระบวนการทาง

ชีวภาพ(biodegradable) และไมมีพิษ (nontoxic) ดังนั้นจึงไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม ไบโอดีเซล

สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงกับยานพาหนะโดยไมตองดัดแปลงเคร่ืองยนตเนื่องจากมีคุณสมบัติ

ใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล อีกทั้งยังชวยรักษาสภาพเครื่องยนตใหใชงานไดนานกวา เนื่องจากออกซิเจน

ในไบโอดีเซลจะชวยใหการสันดาปท่ีสมบูรณกวาน้ํามันดีเซล มีควันดําและกาซคารบอนมอนอกไซด

นอย ชวยลดมลพิษทางอากาศ รวมท้ังลดการอุดตันของระบบไอเสีย เนื่องจากองคประกอบของไบโอ

ดีเซลไมมีธาตุกํามะถัน แตมีออกซิเจนเปนองคประกอบประมาณ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก จึงชวย

การเผาไหมไดดีข้ึน และลดมลพิษจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด ไฮโดรคารบอน คารบอนมอนนอกไซด

และฝุนละออง จึงทําใหไบโอดีเซลไดรับความสนใจยิ่งข้ึน 

  กระบวนการผลิตไบโอดีเซลในปจจุบันใชน้ํามันพืชเปนวัตถุดิบหลัก และประเทศไทยก็

เปนแหลงผลิตพืชน้ํามันหลายชนิด อาทิเชน ปาลมน้ํามัน ทานตะวัน ละหุง มะพราว สบูดําเปนตน 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความคุมคาทางเศรษฐศาสตรแลว วัตถุดิบหลักสําหรับอุตสาหกรรม     

ไบโอดีเซลที่ใชในภาคขนสงในปจจุบัน ไดแก น้ํามันปาลมดิบและ ไขปาลมซึ่งเปนผลพลอยได             

(By Product) จากโรงกลั่นน้ํามันพืช ขณะที่น้ํามันพืชใชแลว ไขมันสัตวหรือน้ํามันพืชอ่ืนๆ จะถูก

นํามาใชในการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนสําหรับใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตการเกษตร 

   1.1) เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) สามารถแบงออกเปน 3 รุนได ดังนี้คือ 

    1.1.1) เชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่หนึ่ง (First Generation Biofuels) 

     เปนเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีผลิตจากวัตถุดิบท่ีเปนอาหารของมนุษย เชน นํ้าตาล 

แปง น้ํามันพืช ไขมันสัตว รวมไปถึงพืชและผลิตภัณฑจากสัตวทั้งหลายที่นํามาใชทําอาหารสัตวได 

เชน ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ทานตะวัน ปาลม ซึ่งจะแปรรูปเปนไบโอดีเซลผานปฏิกิริยาเคมีท่ี 

เรียกวา ทรานส เอสเทอรริฟ เคชั่ น  (Transesterification) ระหวางมวลชีวภาพ (น้ํ ามัน พืช ) 

แอลกอฮอล (เมทานอล) และมีดาง (โปแตสเซียมไฮดรอกไซด) เปนตัวเรงปฏิกิริยา ซึ่งประเทศไทย

กําลังดําเนินเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่หนึ่งน้ี 
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    1.1.2) เชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่สอง (Second Generation Biofuels)  

     เปนเชื้อเพลิงสวนที่ผลิตจากสวนของพืชที่ไมเปนอาหาร (Non-food Part) 

เปนเชื้อเพลิงที่คิดคนขึ้นเพื่อแกปญหาการนําเอาพืชอาหารมาผลิตเปนเชื้อเพลิง โดยจะใชเซลลูโลส

ผลิตเปนเชื้อเพลิง โดยใชวัตถุดิบ เชน หญา ขี้เลื่อย ซังขาวโพด เปนตน ผลิตผลที่ไดจากกระบวนการ

ยอยสลายชีวมวลจะไดเชื้อเพลิงเหลว (Biomass to Liquid : BTL) เชน ไบโอดีเซล เอทานอล เมทา

นอล ไดเมธิลฟูราน และ ไดเมธิลอีเธอร 

    1.1.3) เชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่สาม (Third Generation Biofuels)  

     เปนการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพโดยการปรับปรุงกระบวนการยอย

ผลึกเซลลูโลสจากระบบเดิมท่ีใชไอน้ํารอน หรือกรดออนยอยสลายผลึกเซลลูโลส แลวเปลี่ยนใหเปน

น้ําตาล ตามดวยกระบวนการหมัก ที่เรียก Simultaneous Sacchari fication and Fermentation 

(SSF) หรือ Simultaneous sacchari fication and co-fermentation (SSCF) ใหเปนระบบใหมที่

ใชเอนไซมเซลลูเลส ประสิทธิภาพสูงและตัดขั้นตอนยอยดวยไอน้ําและกรดออนออกไป ท่ีชื่อ 

consolidated bioprocessing (CBP) โดยใชวัตถุดิบที่นํามาผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ คือ สาหราย โดย

จะไดน้ํามันที่เรียกวา Algae/Algal fuel, Oilgae, Algaeoleam ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพในการผลิต

พลังงานสูงมากประมาณ 30 เทาของพืชพลังงานอ่ืน ๆ โดย สาหราย 1 ไร สามารถผลิตไบโอดีเซลได 

7,600 ลิตรตอป  

   1.2) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล 

    การผลิตไบโอดีเซลนั้นสามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลายไมวาจะเปน น้ํามันปาลม, 

น้ํามันจากไขสัตว, น้ํามันจากเมล็ดสบูดํา, น้ํามันถ่ัวเหลือง, น้ํามันขาวโพด รวมทั้งน้ํามันพืชที่ใชแลว 

เปนตน ซึ่งแตละชนิดจะมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีแตกตางกันในการจะนํามาใชเปนวัตถุดิบในการ

ผลิต อาท ิ

    1.2.1) ปาลมน้ํามัน เปนพืชน้ํามันที่นิยมใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล

ในประเทศไทยขณะนี้ เนื่องจากมีตนทุนการผลิตต่ําใหผลผลิตตอพ้ืนที่สูงเม่ือเปรียบเทียบกับพืชน้ํามัน

ชนิดอื่น คือ โดยปาลมน้ํามันใหผลผลิตน้ํามันตอไรสูงกวาเมล็ดเรพถึง 5 เทา และสูงกวาถ่ัวเหลืองถึง 

10 เทา จากขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในป 2552 มีเน้ือที่เพาะปลูก 3.189 ลานไร ให

ผลผลิต 8.162 ลานตัน โดยมีผลผลิต 2,560 กิโลกรัมตอไร 

    1.2.2) สบูดํา เปนพืชน้ํามันที่เหมาะสําหรับนําไปผลิตไบโอดีเซลชุมชนเนื่องจาก

เปนพืชที่เพาะปลูกงาย สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดภายในหนึ่งปหลังปลูกและมีอายุยืนกวา 30 ป ให

ผลผลิต300 - 400 กิโลกรัมตอไรตอป ขึ้นอยูกับสภาพการดูแล เหมาะสําหรับใหเกษตรกรปลูกสบูดํา

ตามหัวไร ปลายนา และนํามาใชในเคร่ืองยนตดีเซลรอบต่ําสําหรับการเกษตรแทนน้ํามันดีเซลได 
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    1.2.3) ถ่ัวลิสง เมล็ดมีนํ้ามันรอยละ 50 – 60 แตเนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกลดลง

อยางตอเนื่อง ปริมาณท่ีผลิตไดจึงไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ 

    1.2.4) งา ผลผลิตจํานวนรอยละ 65 สงออกไปยังตางประเทศ น้ํามันงามีคุณคา

ทางโภชนาการสูงเหมาะแกการนําไปปรุงอาหารมากกวาที่จะใชผลิตไบโอดีเซล 

    1.2.5) ทานตะวัน เปนพืชที่ปลูกเพื่อใชเมล็ดในการบริโภค ตลาดมีความตองการ

สูง ขณะที่ปริมาณการเพาะปลูกไมไดเพ่ิมขึ้น จึงไมเหมาะที่จะนํามาผลิตไบโอดีเซล 

    1.2.6) มะพราว เปนพืชน้ํามันที่สําคัญ ปลูกไดในทุกภาคของประเทศ โดย

ประเทศไทยสามารถผลิตมากเปนอันดับ 5 ของโลก และมีการขยายตัวทุกป แตผลผลิตของมะพราว

มักนํามาทําเนื้อมะพราวแหงจําหนาย หากจะนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ภาครัฐตองเรง

สงเสริมใหเกษตรกรปลูกมะพราวมากข้ึน 

    1.2.7) น้ํามันพืชใชแลว น้ํา มันพืชถือเปนสิ่งที่ใชในการประกอบอาหารที่มีอยูทุก

ครัวเรือนทําใหปริมาณการใชน้ํามันพืชในแตละปมีปริมาณมากนั่นหมายถึงนํ้ามันประกอบอาหารใช

แลวก็มีปริมาณมากตามมาดวยเชนกัน น้ํามันประกอบอาหารใชแลวถือเปนวัตถุดิบที่เหมาะสมในการ

ผลิตไบโอดีเซลชุมชนมากอีกชนิดหนึ่งเนื่องจากหาไดงาย เปนสิ่งท่ีเหลือทิ้งจากการประกอบอาหาร 

    1.2.8) ถ่ัวเหลือง เปนพืชนํ้า มันที่นิยมใชเปนวัตถุดิบเพ่ือผลิตไบโอดีเซลมากที่สุด

ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีปริมาณการผลิตถ่ัวเหลืองสูงถึงกวา 30 ลานตันตอปนอกจากนี้ยังมีประเทศอิตาลี

ซึ่งนิยมใชถ่ัวเหลืองในการผลิตไบโอดีเซลสําหรับการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากถ่ัวเหลืองในประเทศ

ไทยยังไมแพรหลายมากนักเนื่องจากนิยมใชถ่ัวเหลือนํามาบริโภคมากกวา 

    1.2.9) เมล็ดเรพ มีลักษณะเปนเม็ดเล็กๆ เหมือนเมล็ดงา เปนพืชลมลุกประเภท

วัชพืชที่พบอยูทั่วไปในทวีปยุโรป มีชื่อวิทยาศาสตรวา Brassica napus ในป พ.ศ.2525 ไดมีการริเริ่ม

คิดค นกระบวนการ Trans-Esterification โดยใช เมล็ด เรพ  ที่ ส ถาบั น  Institute of Organic 

Chemistry, Graz, Austria และไดรับการยอมรับจากผูใชรถเปนอยางดีปจจุบันเมล็ดเรฟเปนวัตถุดิบ

ที่ใชในอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลมากท่ีสุดในยุโรป คือ มีสวนแบงในการผลิตถึงรอยละ 80 ของ

วัตถุดิบอ่ืนๆทั้งหมด ซึ่งประเทศเยอรมันถือไดวาเปนทั้งผูนําในการนําไบโอดีเซลมาใชแทนน้ํามันดีเซล

และเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลโดยใชวัตถุดิบจากเมล็ดเรพ ซึ่งยังไมแพรหลายนัก

ในประเทศไทย 

   พืชน้ํามันท่ีมีในประเทศไทยและมีการนํามาผลิตเปนน้ํามันพืชมีหลายชนิดเชน

มะพราว, ปาลมน้ํามัน,มะกอก, ทานตะวัน, คําฝอย, ขาว, ถ่ัวลิสง, ขาวโพดและงา ซึ่งจากการทดสอบ

พบวาพืชแตละชนิดใหคาความรอนที่แตกตางกัน แสดงในตารางที่ 6.2 
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ตารางที่ 6.2 แสดงคุณสมบัติของนํ้ามันแตละชนิด 

ประเภทน้ํามัน 
ความหนาแนนที่ 21 °C 

(กรัมตอมิลลิลิตร) 

ความหนดืที่ 21 °C 

(เซนติพอยส) 

คาความรอน 

(กิโลจูลตอกิโลกรัม) 

ถ่ัวเหลอืง 0.918 57.2 39,350 

ทานตะวัน 0.918 60.0 39,490 

มะพราว 0.915 51.9 37,540 

ถ่ัวลิสง 0.914 67.1 39,470 

ปาลม 0.898 88.6 39,550 

เมล็ดในปาลม 0.904 66.3 39,720 

เมล็ดสบูดํา 0.915 36.9 39,000 

น้ํามันดีเซล 0.845 3.80 46,800 

ที่มา (คูมือการพฒันาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน, 2554, หนา 15) 

 

   1.3) เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล แบงออกเปน 4 ประเภท คอื 

    1.3.1) การผลิตไบโอดีเซลแบบกะ (Batch Technology) เปนการผลิตแบบไม

ตอเนื่องทําใหผลิตไดคราวละไมมาก และผลผลิตมีคณุภาพไมสม่ําเสมอ แตมีขอดีคือใชเงินลงทุนต่ํา 

    1 .3 .2 )  แ บ บ ต อ เนื่ อ ง  - ท ราน เอ ส เท อ ริฟ เค ชั่ น  (Continuous Trans-

Esterification) เปนการผลิตที่ตองใชเงินลงทุนสูงกวาแบบแรก แตใหผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีกวา และมี

กําลังการผลิตสูงกวา 

    1.3.3) แบบตอเน่ือง - 2 ข้ันตอน (2 Step Reaction) เปนกระบวนการที่

สามารถใชไดกับวัตถุดิบหลายชนิด รวมถึงน้ํามันที่กรดไขมันอิสระสูง โดยการทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟ

เคชั่นในขั้นแรก และผานกระบวนการทรานเอสเทอริฟเคชั่นอีกคร้ัง ทําใหไดผลผลิตที่มากกวา 2 

ประเภทแรก แตเงินลงทุนก็สูงขึ้นเชนกัน 

    1.3.4) ไมโครเวฟ เทคโนโลยี (Micro Wave Technology) เปนกระบวนการ

ผลิตท่ีสามารถทําปฏิกิริยาไดเร็วขึ้น ดวยการใชคลื่นไมโครเวฟ และใชพื้นที่ในการติดตั้งนอย อยางไรก็

ตามปจจุบันยังคงมีเฉพาะPilot Plant และใชเงินลงทุนสูงมาก 

   1.4) ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร 

    ไบโอดีเซลประเภทนี้เกิดจากการปฏิกิริยาระหวาง น้ํามันพืช ไขมันสัตว หรือ

น้ํามันพืชที่ใชแลว กับแอลกอฮอล เชน เมทานอล หรือ เอทานอล โดยมีตัวเรงปฏิกิริยาซึ่งเปนกรด

หรอืดาง โดยปกติในน้ํามันพืชประกอบไปดวยกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) 
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Phospholipids,Sterols น้ํา และสิ่งเจือปนอื่นๆ ดังน้ันในการนําน้ํามันมาใชเปนเชื้อเพลิง จําเปนตอง

ผานกระบวนการตางๆ เพ่ือเปลี่ยนโครงสรางใหเปนสายโซตรง และหนึ่งในกระบวนนั้น คือ ปฏิกิริยา 

Transesterification (หรือปฏิกิริยา Alcoholysis) เพ่ือเปลี่ยนโครงสรางของคูมือการพัฒนาและการ

ลงทุนผลิตไบโอดีเซลเพ่ือเปนเชื้อเพลิง 6นํ้ามันจาก Triglycerides ใหเปน โมโนอัลคลิเอสเตอร 

(Mono alkyl Ester) ไดแก เมทิล เอสเตอร (Methyl Ester) หรือ เอทิล เอสเตอร (Ethyl Ester) 

และกลีเซอรีน (Glycerineหรือ Glycerol) ดังรูป 

 
 

ภาพที่ 6.1 ปฏิกิริยา Transesterification 

ที่มา (คูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน, 2554, หนา 6) 

 

    ในสวนของแอลกอฮอลมีการใชทั้งเมทานอลและเอทานอล แตเนื่องจากเมทา

นอลมีราคาถูกกวาจึงมีการใชในการผลิตไบโอดีเซลมากกวา จึงทําใหเรารูจักไบโอดีเซลในอีกชื่อหนึ่ง 

คือ Fatty Acid Methyl Esters (FAME) สวนตัวเรงปฏิกิริยามีทั้งกรดและดาง ตัวอยางของกรดท่ีใช

ในการผลิตไบโอดีเซล ไดแก กรดซัลฟูริก (H2SO4) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) และมักใชในกรณีที่น้ํามัน

พืชหรือไขมันสัตวที่นํามาผลิตไบโอดีเซลมีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง สําหรับดางท่ีมีการใชเปนตัวเรง

ปฏิกิริยา ไดแก โปแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) หรือ โซเดียมเมทอก

ไซด (Sodium methoxide) ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวเรงปฏิกิริยาทั้งสองประเภท พบวาในกระบวนการ

ผลิตของโรงงานน้ํามันไบโอดีเซลทั่วโลกมักใชดางในการเปนตัวเรงปฏิกิริยาเนื่องจากสามารถเรง

ปฏิกิริยาไดเร็วกวาการใชกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยา น้ํามันไบโอดีเซลและกลีเซอรีนที่ไดสามารถแยกจาก

กันไดงายเนื่องจากมีความหนาแนนตางกัน โดยกลีเซอรีนจะความหนาแนนสูงกวาน้ํามันไบโอดีเซล 

    กระบวนการผลิตไบโอดีเซล ดวยปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชั่น ประกอบดวย

การผลิตหลัก 7 ขั้นตอนสวนรายละเอียดของขั้นตอนของแตละผูผลิต จะขึ้นกับการออกแบบ

กระบวนการผลิตของแตละโรงงาน บางโรงงานอาจมีครบถวนทุกขั้นตอน บางโรงงานอาจไมมีหนวย

การผลิตท่ีนําเมทานอลกลับคืน และไมมีหนวยการลางไบโอดีเซลดวยน้ํา ซึ่งขั้นตอนการผลิตมีดังนี้ 
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ภาพที่ 6.2 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล ดวยปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคช่ัน 

ที่มา (ดัดแปลงจาก คูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน, 2554, หนา 7) 

 

   ข้ันท่ี 1 Pre-treatment เปนการสกัดยางเหนียว สิ่งสกปรก และน้ํา ออกจากน้ํามัน

ปาลมดิบ 

   ข้ันที่ 2 Reaction Step เปนกระบวนการทําปฏิกิริยา Transesterification โดย

การเติมเมทานอล พรอมทั้งสารเรงปฏิกิริยา เชน โซเดียมไฮดรอกไซด ภายใตอุณหภูมิสูง ไดเปน 

เมทิลเอสเตอร พรอมท้ังไดกลีเซอลีนในสัดสวนประมาณรอยละ 10 ซึ่งจะถูกแยกออกจากไบโอดีเซล

หลังจากที่ปลอยใหเกิดการแยกชั้น 

   ข้ั น ท่ี  3  Washing เป น ก า ร นํ า เอ า ไบ โอ ดี เซ ล ที่ ได จ ากก า รทํ าป ฏิ กิ ริ ย า 

Transesterification ไปลางนํ้าเพื่อกําจัดสารปนเปอนอ่ืนๆ ที่สามารถละลายน้ําได 

   ข้ันที่ 4 Methanol Recovery เปนกระบวนการกลั่น เพื่อดึงเมทานอลที่เหลือจาก

ปฏิกิริยากลับมาใชใหม 

   ข้ันท่ี 5 Drying เปนการกําจัดน้ําออกจากไบโอดีเซล 

   ข้ันท่ี 6 Glycerin Evaporation Unit เปนกระบวนการทํากลีเซอลีนใหบรสิุทธ์ิที่ 80 

เปอรเซ็นต (Technical Grade) 
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   ข้ันท่ี 7 Glycerin Distillation Unit เปนกระบวนการทํากลีเซอลีนบริสุทธ์ิที่ 99.7

เปอรเซ็นต (Pharmaceutical Grade) 

 

 2) เอทานอล 

  เปนแอลกอฮอลชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการหมักพืชเพ่ือเปลี่ยนแปงจากพืชเปนน้ําตาลแลว

เปลี่ยนจากน้ําตาลเปนแอลกอฮอลเมื่อทําใหเปนแอลกอฮอลบริสุทธิ์รอยละ 95 โดยการกลั่นจะ

เรียกวา เอทานอล (Ethanol) เอทานอลที่นําไปผสมในน้ํามันเพ่ือใชเตมิเคร่ืองยนตเปนแอลกอฮอลที่มี

ความบริสุทธิ์ตั้งแตรอยละ 99.5 โดยปริมาตรซึ่งสามารถใชเปนเชื้อเพลิงได 

  2.1) ประเภทของเอทานอล 

   เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) เปนสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนจําพวกแอลกอฮอลชนิดหนึ่ง เอทานอลเปนสารประกอบอินทรียที่ประกอบดวย

คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน สามารถละลายท้ังในน้ําและสารละลายอินทรีย อ่ืนๆ เปน 

แอลกอฮอลที่สามารถนํามาบริโภค นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิง ในรูป เอทานอลไรนํ้า 

(Anhydrous ethanol) ที่มีความบรสิุทธ์ิสูง (เขมขนรอยละ 99.5 โดยปริมาตร)หรือ อาจใชเปนเอทา

นอลท่ีมีนํ้า (hydrous ethanol) การนําเอาเอทานอลไปใชนั้นสามารถนําไปใชไดหลายทางดังนี้ 

    2.1.1) แอลกอฮอล ที่ใชรับประทานไดโดยตรง (Portable Alcohol) สวนใหญ

จะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมสุรา เครื่องสําอางค และยา 

    2.1.2) แอล กอฮอ ล  ที่ ไม ใช รั บ ป ระท าน โด ยต รง  (Industrial Alcohol) 

ตัวอยางเชน กรดอะซิตริก หรือ กรดนํ้าสม กรดมะนาว ที่สามารถนําไปใชตอในอุตสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมทางการแพทย และนอกจากนี้ยังมีการนําไปใช ในอุตสาหกรรมเสนใย 

และโลหะ 

    2.1.3) แอลกอฮอล ที่ใชเปนเชื้อเพลิงมีความบริสุทธิ์สูงถึงรอยละ 95 เปอรเซ็นต 

หรือรอยละ 99.5-99.6 แอลกอฮอล ที่มีความบริสุทธ์ิ แตกตางกันนี้ สามารถนํามาใชทําเปนเชื้อเพลิง

ได 3 แบบดังตอไปนี้ 

     (1) แอลกอฮอล บริสุทธ์ิ 95 เปอรเซ็นต ใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงทดแทน   นํ้า

มันเบนซินหรือดีเซล ใชกับเคร่ืองยนต ที่มีอัตราสวนการอัดสูง 

     (2) แอลกอฮอลรอยละ 99.5 - 99.6 เมื่อผสมกับนํ้ามันเบนซิน จะเรียกกันวา 

แกซโซฮอลโดยที่แกซโซฮอล 95 หมายถึงการผสมนํ้ามันเบนซิน 95 กับเอทานอล ในสัดสวน 9:1 โดย

ที่ยังรักษาคาออกเทนไวไดในระดับเดิม สัดสวนการผสมเอทานอล กับนํ้ามันนั้น มีใชกันอยู หลาย

ประเภท ในหลากหลายประเทศ E85 เปนชื่อที่เรียก เชื้อเพลิงที่ไดจากการผสม นํ้ามันกับเอทานอล 
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โดยมีสัดสวนของเอทานอลสูงถึง 85 เปอรเซ็นต และมีคาออกเทนสูง มีใชกันในประเทศในแถบ 

บราซิล อเมริกา และยุโรปอยางไรก็ดี นํ้ามันชนิดนี้ไมสามารถใชไดกับรถยนต รุนสวนใหญท่ีใชอยูใน

ประเทศไทย เนื่องจากตองเปนรถยนตที่มีเครื่องยนต ที่ทนตอการกัดกรอนสูงกวาปกติ ดังนั้น ในการ

ใชนํ้ามันชนิดน้ี จึงจําเปนตองใชเวลาในการเตรียมความพรอมทั้งในดานของผูใชรถยนต และรวมถึงผู

จําหนายนํ้ามันที่ตองคํานึงถึงกระบวนการผลิตและขั้นตอนการจัดจําหนาย (Electricity and 

Industry Magazine) 

     (3) เปนสารเคมีที่ชวยเพ่ิมคาออกเทน ในนํ้ามันโดยการเปลี่ยนรูป เอทานอล 

เปน ETBE (Ethyl Tertiary Butyl Ether) สามารถใชทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl 

Ether) ซึ่ง MTBE เปนสารเติมแตงในนํ้ามันเบนซินท่ีหลายประเทศประกาศหามใชเนื่องจากกอใหเกิด

มลภาวะในอากาศที่สูงกวาสารเติมแตงอ่ืนๆ 

  2.2) เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง 

   เชื้อเพลิงเอทานอล หรือ Ethyl Alcohol คือ แอลกอฮอลท่ีแปรรูปมาจากพืชจําพวก

แปงและน้ําตาล รวมทั้งเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสโดยผานกระบวนหมัก (Fermentation) วัตถุดิบที่

สามารถนํามาใชผลิตเอทานอลมีอยูดวยกันหลายชนิด อาทิ ออย ขาว ขาวฟาง ขาวโพด มันสําปะหลัง 

เปนตน น้ํามันแกสโซฮอล (Gasohol) เปนพลังงานทดแทนน้ํามันเบนซิน เกิดจากการผสมของน้ํามัน

เบนซินกับเอทานอลที่มีความบริสุทธ์ิรอยละ 99.5 หรือเอทิลแอลกอฮอล ซึ่งเปนแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 

การผสมแอลกอฮอลลงในน้ํามันเบนซินในขางตน เปนในลักษณะของสารเติมแตง ปรับปรุงคา 

Oxygenates และออกเทน (Octane) ของน้ํามันเบนซิน ซึ่งสามารถใชทดแทนสารเติมแตง คือ 

Methyl-Tertiary- Butyl-Ether (MTBE) 

   ในกระบวนการหมักจะเปลี่ยนน้ําตาลใหเปนแอลกอฮอลโดยใชเชื้อจุลินทรีย ซึ่งสวน

ใหญจะใชยีสตการเลือกใชชนิดของเชื้อจุลินทรียที่เหมาะสมกับวัตถุดิบท่ีนํามาหมัก จะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการหมักผลิตภัณฑท่ีไดจากการหมัก คือ เอธิลแอลกอฮอล หรือเอทานอลที่มีความ

เขมขนประมาณรอยละ 8-12 โดยปริมาตร น้ําหมักท่ีไดจากกระบวนการหมัก จะนํามาแยก            

เอทานอลออกโดยใชกระบวนการกลั่นลําดับสวน ซึ่งสามารถแยกเอทานอลใหไดความบริสุทธ์ิ

ประมาณรอยละ 95 โดยปริมาตร จากนั้นจึงเขาสูกรรมวิธีในการแยกน้ําโดยการใชโมเลคูลารซีพ 

(molecular sieve separation) เอทานอลที่ความบริสุทธ์ิรอยละ 95 จะผานเขาไปในหอดูดซับท่ี

บรรจุตัวดูดซับประเภทซีโอไลต โมเลกุลของเอทานอลจะไหลผานชองวางของซีโอไลตออกไปได แต

โมเลกุลของน้ําจะถูกดูดซับไว ทําใหเอทานอลที่ไหลออกไปมีความบริสุทธ์ิรอยละ 99.5 สวนซีโอไลตท่ี

ดูดซับน้ําไวจะถูกรีเจนเนอเรตโดยการไลน้ําออก เอทานอลความบริสุทธ์ิรอยละ 99.5 สามารถนํามาใช

เปนน้ํามันเชื้อเพลิงได 3 รูปแบบ ไดแก (1) ใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงโดยตรงเพ่ือทดแทนน้ํามันเบนซิน

และน้ํามันดีเซล (2) ใชผสมกับน้ํามันเบนซิน เรียกวา แกสโซฮอล (Gasohol) หรือผสมกับน้ํามันดีเซล
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เรียกวา ดีโซฮอล (Diesohol) (3) ใชเปนสารเพิ่มคาออกเทน ของนํ้ามันใหกับเคร่ืองยนต โดยการ

เปลี่ยนรูปเอทานอลมาเปนสาร ETBE (Ethyl Tertiary Butyl Ether) สามารถทดแทนสาร MTBE 

(Methyl Tertiary Butyl Ether) 

   ปจจุบันการผลิตเอทานอลในประเทศไทย จะใชวัตถุดิบทั้งประเภทแปง เชน มัน

สําปะหลังและประเภทน้ําตาล เชน ออย กากน้ําตาลซึ่งเปนผลพลอยไดจากโรงงานผลิตน้ําตาลจาก

ออย เปนวัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิตหลักๆ แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 

    (1) การเตรียมวัตถุดิบกอนการหมัก 

     การเตรียมวัตถุดิบกอนการหมักจะข้ึนกับชนิดของวัตถุดิบที่ใช ถาเปนวัตถุดิบ

ที่เชื้อจุลินทรียสามารถใช/ยอยไดงาย การจัดเตรียมก็ทําไดงาย เชน กากน้ําตาล เพียงเจือจางวัตถุดิบ

ดวยน้ําเพื่อปรับความเขมขนใหเหมาะสมตอการทํางานของยีสต (กรณีการหมักแบบครั้งคราว จะอยู

ระหวาง 18-25 องศาบริกซ) แลวก็สามารถนําไปหมักได แตในทางตรงกันขามถาเปนวัตถุดิบที่ใช/

ยอยไดยาก เชน หัวมันสําปะหลังซึ่งเปนวัตถุดิบประเภทแปง หรือชานออยซึ่งเปนวัตถุดิบประเภทเสน

ใยเซลลูโลส จะตองนํา วัตถุดิบไปผานกระบวนการลดขนาดเชิงกลดวยการห่ัน ตัด หรือบด ดวย

เครื่องจักรและอาจมีการใชความรอนรวมดวย เพื่อเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบใหเหมาะตอการนําไปยอยให

เปนน้ําตาลดวยการใชกรดหรือเอนไซม (นํ้ายอย)แลวเขาสูกระบวนการการหมกัตอไป 
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มันเสน 

 

แยกสิ่งเจือปน 

 

ทราย หิน โลหะ 

 

กากนํ้าตาล 

 

ยีสต 

 

น้ํา 

 

แยกกากน้ําสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.3 ขั้นตอนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังและออยในโรงงานตนแบบของ วว. 

ที่มา (ดัดแปลงจากคูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน, 2554, หนา 6) 

 

    (2) การเตรียมหัวเชื้อ (Inoculum) และการหมัก (Fermentation) 

     (2.1) การเตรียมหัวเชื้อ (Inoculum) 

      ข้ันตอนการเตรียมหัวเชื้อ เพ่ือใหไดเชื้อจุลินทรียที่แข็งแรงและมีปริมาณ

มากเพียงพอสําหรับในการหมัก รวมท้ังตองปราศจากการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียอื่นที่ไมตองการ 

เมื่อเตรียมหัวเชื้อเรียบรอยแลวจึงถายลงในถังหมักผสมกับวัตถุดิบ จากนั้นทําการปรับและควบคุม

สภาวะของการหมักเชน อัตราการใหอากาศ (aeration rate) อัตราการกวน (agitation rate) คา

หัวมันสําปะหลังสด 

ปอกเปลือกและลางน้ํา 

บดใหละเอียด 

เปลี่ยนแปลงใหเปน

นํ้าตาลโดยใชเอนไซม

ยอยแปง 

หมักดวยยีสตเพ่ือ

เปลี่ยนน้ําตาลเปน 

เอทานอล 

กลั่นภายใตความดัน 

เอทานอล 99.5 % 

เปลือก 

 

หมัก ปุย 
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[C2H10O5]n + n[H2O] 

    (แปง)               (นํ้า) 

n[C4H12O6] 

(น้ําตาลกลูโคส) 

2n [C2H3OH] + 2n[CO2] + ความรอน 

       (เอทานอล)   (คารบอนไดออกไซด) 

เอ็นไซม ยีสต 

ความเปนกรด/เบส (pH) และอุณหภูมิในระหวางการหมัก ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของการหมัก ชนิดของ

ผลิตภัณฑ และชนิดของจุลินทรียที่ใชเชื้อยีสตที่นํามาใชจะเปนยีสตสายพันธุที่ผานการคัดเลือกแลว 

เชน Saccharomy cescerevisiae ซึ่งใชในการหมักหัวมันสําปะหลัง เปนตน เมื่อใชวัตถุดิบตาง

ประเภทกัน ปกติจะใชเชื้อจุลินทรียที่แตกตางกันดวย อยางไรก็ตามข้ันตอนการเตรียมหัวเชื้อไม

จําเปนตองมีหากมีการนําเอาเชื้อยีสตแหง (dried yeast หรือ powder yeast) มาใชแทน โดยการนํา

เชื้อยีสตแหงในปริมาณท่ีตองการผสมกับวัตถุดิบ (น้ําตาล) ในถังหมักไดเลยเมื่อเตรียมวัตถุดิบพรอม

แลว นํามาถายลงในถังหมัก (fermentor) วัตถุดิบจําเปนตองผานหรือไมผานข้ันตอนการฆาเชื้อ

หรือไม ขึ้นอยู กับชนิดของการหมักและวัตถุดิบที่ ใช เชน กากน้ําตาลสามารถนําไปหมักเปน

แอลกอฮอลไดโดยไมตองทําการฆาเชื้อกอน เปนตน  

     (2.2) การหมัก (Fermentation) 

      ข้ันตอนการหมักเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่เกิดจากการ

ทํางานของเชื้อยีสตในการเปลี่ยนน้ําตาลกลูโคส ภายใตสภาพที่ปราศจากออกซิเจนหรือมีออกซิเจน

เพียงเล็กนอยใหเปนแอลกอฮอล โดยท่ัวๆ ไป การหมักแบบคร้ังคราว (batch fermentation) จะใช

เวลาประมาณ 2-3 วันเพ่ือใหไดแอลกอฮอลที่มีความเขมขนประมาณรอยละ8-12 โดยปริมาตร ซึ่ง

ตามทฤษฎียีสตจะเปลี่ยนน้ํา ตาลกลูโคสเปนแอลกอฮอลไดรอยละ 51.1 และกาซคารบอนได 

ออกไซด รอยละ 48.9 โดยน้ําหนัก และมีความรอนเกิดขึ้นดวย ดังสมการเคมีในรูปแสดงข้ันตอนการ

เปลี่ยนแปงเปนเอทานอลขางลางนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.4 การเปลี่ยนแปงเปนเอทานอล 

ที่มา (ดัดแปลงจาก คูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน, 2554, หนา 7) 

    (3) การแยกผลิตภัณฑเอทานอลและการทําใหบริสุทธ์ิ 

     เปนขั้นตอนในการแยกผลิตภัณฑเอทานอลที่มีความเขมขนประมาณรอยละ 

8 - 12  โดยปริมาตร ออกจากน้ําหมักหรือน้ําสา โดยใชกระบวนการทางเคมี ไดแก กระบวนการกลั่น

ลําดับสวนซึ่งสามารถแยกเอทานอลใหไดความบริสุทธ์ิรอยละ 95.6 โดยปริมาตร (ในทางปฏิบัติจะ
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เรียกวาเอทานอลรอยละ 95) อยางไรก็ตามการกลั่นท่ีความดันบรรยากาศจะไมสามารถผลิต         

เอทานอลใหมีความเขมขนสูงกวานี้ได เนื่องจากเกิดองคประกอบที่ เปนของผสมอะซีโอโทรป 

(Azeotropic mixure) หรือของผสมของสารท่ีมีจุดเดือดคงท่ี แตสําหรับการนําไปใชในวัตถุประสงค

เพื่อเปนเชื้อเพลิง จะตองทําใหเอทานอลมีความบริสุทธิ์สูงขึ้นที่ระดับไมต่ํากวารอยละ 99.5 โดย

ปริมาตร มีชื่อเรียกวา เอทานอลไรน้ํา (Anhydrousหรือ Absolute ethanol) ดังนั้นจําเปนตองใช

เทคนิคอื่นๆ มาชวยแยกน้ําออกจากแอลกอฮอลที่มีความเขมขนรอยละ 95.6 โดยปรมิาตร 

 

    (4) ผลพลอยไดจากการผลิตเอทานอล 

     ในกระบวนการผลิตเอทานอล นอกจากไดเอทานอลเปนผลิตภัณฑหลักแลว 

ยังเกิดผลิตภัณฑรองหรือผลพลอยไดอีกหลาย ๆ ผลิตภัณฑ ไดแก  กาซคารบอนไดออกไซด             

ฟวเซลออยล และอ่ืน ๆ นอกจากน้ียังมีของเสียที่ออกมาจากกระบวนการผลิตดวย เชน น้ําเสียจาก

กระบวนการกลั่น กากที่ออกจากข้ันตอนการหมักและขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ เปนตน ซึ่งสวน    

ตาง ๆ เหลานี้ หากปลอยไปสูสิ่งแวดลอมจะกอใหเกิดมลภาวะเพ่ือเปนการชวยรักษาสิ่งแวดลอมและ

ลดตนทุนการผลิตลดลง ปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการใชประโยชนจากผลิตภัณฑรองและของ

เสียขึ้นอาท ิ

     (4.1) กระบวนการกําจัดน้ํากากสา โดยการแปรรูปไปเปนปุยชีวภาพ อาหาร

สัตว หรือกาซชีวภาพ 

     (4.2) กระบวนการกําจัดกาซคารบอนไดออกไซด โดยการทําใหบริสุทธิ์และ

แปรรูปไปใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองทําความเย็น น้ําอัดลม น้ําโซดา น้ําแข็งแหง เครื่องมือดับเพลิง เปน

ตน 

     (4.3) กระบวนการกําจัดฟวเซลออยล โดยการแปรรูปไปใชในอุตสากรรมผลิต

แล็กเกอรผสมทํากาวน้ําหอมบางชนิด ยาฆาแมลง ยาฆาวัชพืช และอ่ืนๆ 
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วัตถุดิบประเภทนํ้าตาล 

ไดแก ออย ขาวฟาง 

วัตถุดิบประเภทแปง 

ไดแก มันสาํปะหลัง 

วัตถุดิบประเภทเซลลูโลส 

ไดแก ขาว กากออย 

การสกัดและทําน้ําหวาน

ใหใส 

ยอยแปงคร้ังแรก 

(Liquefaction) 

Pretreatment 

 

น้ําตาล 

กระบวนการหมัก 

กระบวนการกล่ัน 

กระบวนการแยกน้ํา 

เอทานอล 99.5 % 

ยอยแปงคร้ังสุดทาย 

(Saccharification) 

กากนํ้าตาล

เจือจาง 

ยีสต CO2 

ฟลูเซลออยล 

(Fusel Oil) นํ้ากากสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.5 ขั้นตอนการผลิตเอทานอลโดยกระบวนการหมักจากวัตถุดิบทางการเกษตร 

ท่ีมา (ดัดแปลงจาก คูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน, 2554, หนา 11) 
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ศกัยภาพและการพัฒนาพลังงานชีวมวล 

 

 ปริมาณชีวมวลที่ผลิตไดในโลกคิดเปนพลังงานเฉลี่ยปละประมาณ  3,000  เอกซะจูลแต

เปนสวนที่นําไปเปนเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไมถึงรอยละ  2 การนําชีวมวลมาผลิตพลังงานเปนวิธีการ

หนึ่งในการใชชีวมวลของมนุษย  นอกจากการนํามาใชเปนอาหารสําหรับมนุษย  อาหารเลี้ยงสัตวหรือ

ใชเปนเสนใยในการผลิตกระดาษและเสื้อผาศักยภาพของพลังงานชีวมวลในประเทศตาง ๆ  มีคา

แตกตางกันข้ึนกับลักษณะภูมิประเทศสิ่งแวดลอม  องคประกอบทางสังคม  การพัฒนาทางดาน

เทคนิคและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรจากขอมูลจากการประชุมสหประชาชาติในหัวขอเรื่อง

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาในป  ค.ศ.1992  ไดมีการประมาณวาในป  ค.ศ.2050  พลังงานที่ผลิตจาก

ชีวมวลจะมีปริมาณเปนครึ่งหนึ่งของพลังงานทั้งหมดที่ใชในโลก  แนวโนมพลังงานชีวมวลท่ีผลิตไดจาก

แหลงชีวมวลประเภทตาง ๆ  ในป  ค.ศ.2050  มีรายละเอียดดังตารางที่  6.3 

 

ตารางที่  6.3  แนวโนมพลังงานชีวมวลท่ีผลิตจากชีวมวลประเภทตาง ๆ  ในป  ค.ศ.2050 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Boyle, 1993 หนา 146) 

 

 จากขอมูลในตารางที่  6.3  พลังงานชีวมวลท่ีผลิตไดในกลางศตวรรษหนา  (ค.ศ.2050)  จะ

มีคาถึง  200  เอกซะจูลตอป  จากตัวเลขนี้ประมาณไดวาจะตองใชพื้นที่เพาะปลูกเพ่ือผลิตพลังงานถึง  

400  ลานไร  ซึ่งคิดเปนรอยละ  2.5  ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด  โดยพลังงานสวนใหญผลิตจากของ

เหลือทิ้งจากการเกษตร 

 

 

ชีวมวล พลังงานท่ีผลิตได  (เอกซะจูลตอป) 

พืชพลังงาน 128 

มูลสัตว 25 

เศษไม 14 

ฟางขาว 13 

กากออย 12 

ไม 10 

ขยะ 3 

รวม 205 
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ศกัยภาพและการพัฒนาพลังงานชีวมวลในประเทศไทย 

 

 ชีวมวลนับเปนแหลงพลังงานท่ีมีศักยภาพสูงอยางยิ่งสําหรับประเทศไทย  เนื่องจากประเทศ

ไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีอุตสาหกรรมรองรับ  ดังนั้นจึงมีชีวมวลซึ่งเปนผลิตผลและผลพลอยได

จากการผลิตทางการเกษตร  แตปจจุบันการใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิงยังมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับ

ศักยภาพที่มีอยูท้ังหมด  กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดเล็งเห็นถึงศักยภาพและความสําคัญของ

แหลงพลังงานชีวมวล  ไดดําเนินการสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงาน

จากชีวมวล  ทั้งในระดับครัวเรือน  และในอุตสาหกรรม  เชน  จัดทําแผนหลักการสงเสริมการผลิต  

และใชเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง  แผนหลักสงเสริมการผลิตและการใชเตาเผาชีวมวลประสิทธิภาพสูง

ในอุตสาหกรรมชนบท  และจัดทําแผนแมบทการผลิตไฟฟาโดยใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิงเพ่ือสงเสริม

โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิงอยูแลว  หรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการใช

ชีวมวลเปนเชื้อเพลิงใหมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบการผลิตพลังงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําระบบผลิตความรอนจากชีวมวลมาใช 

 ปริมาณชีวมวลที่สามารถผลิตไดภายในประเทศจะแปรผัน  และขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิต

ทางการเกษตรของประเทศ  ซึ่งสามารถประเมินไดจากผลคูณของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรท่ี

กอใหเกิดชีวมวลนั้น  กับสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตไปเปนปริมาณชีวมวล  ดังแสดง

ในตารางท่ี  6.4 

 

ตารางที่  6.4  สัดสวนของการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเปนชีวมวล 

พืช ของเหลือท้ิง พืช/ของเหลือท้ิง 
พลังงาน 

(เมกะจูล/กิโลกรัม) 

ขาว แกลบ 0.267 14.40 

 ฟาง 0.695 15.11 

ออย กากสา 0.291 7.99 

ไมไผ เปลือก 0.215 17.41 

ขาวโพด ฟางขาวโพด 2.000 17.71 

มันสําปะหลัง กาน 0.088 18.42 

ถ่ัวเขียว ลําตน 3.2 14.90 

มะพราว เสนใย 0.42 15.99 

 เปลือก 0.12 17.62 

ถ่ัวดิน เปลือก 0.323 12.68 
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ถ่ัว กาน 0.394 19.46 

ฝาย กาน 3.232 19.25 

ขาวฟาง ใบและลําตน 1.2 19.25 

ปาลมน้ํามัน ดอก 0.234 4.41 

 เสนใย 0.18 9.63 

 เปลือก 0.073 13.44 

ที่มา (รังสรรค  สโรชวกสิต, 2541, หนาที่ 16) 

 

 จากขอมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งรวบรวมโดยศูนยสารสนเทศการเกษตร  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ประมาณวาชีวมวลที่ผลิตไดรวมทั้งประเทศ  ยกเวนไมฟน  มีจํานวน  

34.45  ลานตัน  ซึ่งคิดเปนพลังงานทั้งสิ้น  415,873  ลานลานจูลหรือคิดเปนพลังงานเทียบเทา

น้ํามันดิบ  9.84  ลานตัน  ชีวมวลสวนใหญท่ีผลิตได  ไดแก  ชานออยมีปริมาณ  16.87  ลานตัน  

หรือเทียบเทาน้ํามันดิบ  3.19  ลานตัน  รองลงมาคือ  ซังขาวโพดมีปริมาณการผลิต  8.31  ลานตัน  

หรือเทียบเทานํ้ามันดิบ  3.48  ลานตัน  และแกลบมีปริมาณ  5.83  ลานตัน  หรือเทียบทานํ้ามันดิบ  

2.00  ลานตัน  รายละเอียดแสดงในตารางที่  6.5 

 

ตารางที่ 6.5 ปริมาณชีวมวลชนิดตาง ๆ  ยกเวนไมฟน  ท่ีผลิตไดในประเทศไทย 

ชีวมวล พลังงานทั้งหมด 

ชนดิ ผลผลิต 

(1,000 ตัน) 

ประเภท ปริมาณ 

(1,000 ตัน) 

(1,000 

จิกะจูล) 

(1,000  เทียบเทา

ตันน้ํามันดิบ 

ขาวเปลือก 22,015 แกลบ 5,878.14 84,645.16 2,003.72 

มะพราว 1,413 กาบมะพราว 593.47 9,489.59 224.64 

  กะลามะพราว 169.57 2,987.82 70.73 

มัน

สําปะหลัง 

17,388 ลําตนมัน

สําปะหลัง 

1,530.12 28,184.90 667.19 

ออย 57,974 ซานออย 16,870.36 134,962.91 3,194.84 

ขาวโพด 4,155 ซังขาวโพด 8,309.04 147,153.10 3,483.41 

ปาลมน้ํามัน 2,255 ทะลายปาลม 527.78 2,327.49 55.10 

  เยื้อใยปาลม 405.98 3,909.60 92.55 

  กะลาปาลม 164.62 2,212.49 52.37 

รวม 105,200  34,449.08 415,873.06 9,844.55 
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ที่มา (รังสรรค  สโรชวกสิต, 2541, หนาที่ 17) 

 

 จากสถิติการใชพลังงานในประเทศตามรายงานพลังงานของประเทศไทย  2550  ความ

ตองการใชเชื้อเพลิงชีวมวลทั่วประเทศมีปริมาณทั้งสิ้นเทียบเทาน้ํามันดิบ  12.1  ลานตัน  คิดเปน

สัดสวนรอยละ  22.8  ของความตองการใชพลังงานรวมของประเทศ  สําหรับเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช

ประกอบดวย  ไมฟนเทียบเทาน้ํามันดิบ  3.93  ลานตัน  ถานไมเทียบเทาน้ํามันดิบ  4.54  ลานตัน  

แกลบเทียบเทาน้ํามันดิบ  0.66  ลานตัน  และชานออยเทียบเทานํ้ามันดิบ  2.97  ลานตัน  จําแนก

การใชชีวมวลตามภาคเศรษฐกิจมีการใชเชื้อเพลิงชีวมวลในภาคอุตสาหกรรมในปริมาณเทียบเทา

น้ํามันดิบ  4.65  ลานตัน  หรือคิดเปนรอยละ  27.8  ของการใชพลังงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรม  

ภาคอยูอาศัย  และธุรกิจการคา  มีการใชเชื้อเพลิงชีวมวลเทียบเทาน้ํามันดิบ  7.45  ลานตัน  หรือคิด

เปนรอยละ  67  ของการใชพลังงานทั้งหมดในภาคบานอยูอาศัยและธุรกิจการคา   

 ประเทศไทยมีความเหมาะสมอยางยิ่งในการผลิตพลังงานจากชีวมวล  เนื่องจากประเทศ

ไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรและผลพลอยไดมาก  และราคาถูก  ชีวมวลจึง

เปนแหลงพลังงานที่มีศักยภาพสูง  จากขอมูลที่ไดรวบรวมมาจากสถานภาพการผลิตและการใช

พลังงานชีวมวล  สรุปไดวา  การพัฒนาผลิตพลังงานจากชีวมวลในประเทศไทยมีโครงการตาง ๆ  

ไดแก   

  1)  การผลิตกาซชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม  ตัวอยางเชน  ที่โรงงานสุราแหงหนึ่งใน

จังหวัดอยุธยา  มีน้ํากากสาตองบําบัดวันละ  900  ลูกบาศกเมตร  ไดสรางระบบกาซชีวภาพแบบการ

ยอยสลายโดยไมใชออกซิจน  ผลิตกาซชีวภาพที่มีมีเทนรอยละ  50 – 55  วันละ  28,000 – 20,000  

ลูกบาศกเมตรตอวัน  ซึ่งสามารถใชแทนน้ํามันเตาเพื่อใชกับหมอไอน้ําประหยัดเงินไปไดวันละ  

10,000  บาท  เปนตน 

   2)  การผลิตกระแสไฟฟาจากมูลสัตว  กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดดําเนินการ

ใหการสนับสนุนจัดสรางบอหมักกาซชีวภาพแบบรางขนาด  200  ลูกบาศกเมตร  ใหแกฟารมสุกร

เอราวัณฟารม  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพ่ือนํามูลสุกรและน้ําเสียจากการชําระลาง

ทําความสะอาดคอก  นํามาผานกระบวนการยอยสลายโดยไมใชออกซิเจน  เกิดกาซชีวภาพแลวนํา

กาซที่ไดมาผลิตกระแสไฟฟา  กาซชีวภาพที่ผลิตไดประมาณ  80  ลูกบาศกเมตรตอวัน  โดยมี

องคประกอบของกาซมีเทนประมาณรอยละ  50 – 70  กาซคารบอนไดออกไซดประมาณรอยละ    

30 – 40  และกาซอ่ืน ๆ  ประมาณรอยละ  5  ระบบดังกลาวผลิตกระแสไฟฟาได  18  กิโลวัตต       

คิดเปนกําลังไฟฟาที่ผลิตได  100  กิโลวัตต – ชั่วโมงตอวัน  และที่โรงสีขาวเลี้ยงหมู  ที่ตําบล         

ศรีบัวบาน  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  เลี้ยงหมูประมาณ  150  ตัว  ไดสรางบอกาซขนาด  50  
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ลูกบาศกเมตร  แบบโดมใตดิน  กาซชีวภาพที่ผลิตไดสามารถนํามาสีขาวไดวันละ  5  ชั่วโมง  กากท่ี

ลนออกมานํามาเปนปุย  เปนตน 

 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงานชีวมวล 

 

 การใชชีวมวลเพ่ือผลิตพลังงาน  ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดอาจอยูในรูปของเชื้อเพลิงแข็ง  เชื้อเพลิง

เหลว  หรือกาซดังรายละเอียดของเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  อาจมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ  สรุปไดดังนี้ 

  1) ผลกระทบตอพ้ืนที่ปาไม การผลิตพลังงานจากชีวมวลมีผลกระทบโดยรวมตอระบบ

ปาไมในดานตาง ๆ เชน การปลูกพืชพลังงานมีผลกระทบตอพ้ืนที่ปาไม ในดานการใชพ้ืนท่ีให

เหมาะสมและเกิดผลกระทบตอแรธาตุในดินทําใหดินบริเวณนั้นเสื่อมโทรม มีผลกระทบตอระบบ

นิเวศวิทยาของปาและชีวิตสัตวปา 

  2) ผลกระทบตอพ้ืนท่ีการเกษตร การผลิตพลังงานจากชีวมวลมีผลกระทบโดยรวมตอ

พ้ืนที่การเกษตรในดานตาง ๆ เชน ผลกระทบตอพื้นที่การเกษตรในการปลูกพืชพลังงานจะทําใหพ้ืนท่ี

ปลูกพืชผลทางการเกษตรลดลงและมีผลตออาหารและแรธาตุในดิน 

  3) ผลกระทบเนื่องจากของเสียจากมูลสัตว การผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว เมื่อ

กระบวนการเสร็จสิ้นแลวน้ําเสียสวนหนึ่งจะถูกปลอยลงไปในดินหรือแหลงน้ําธรรมชาติทําใหเกิดกลิ่น

และมลพิษทางนํ้า ดังนั้นกอนการปลอยน้ําเสียจากขบวนการจําเปนตองปรับสภาพน้ําเสียกอน 
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แบบฝกหัดบทท่ี 4 

 
จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

 

 1.  พลังงานชีวมวล คอือะไร 

 2.  จงอธิบายผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงานชีวมวล 

 3.  เพราะเหตุใดการใชพลังงานชีวมวลจึงสามารถชวยลดสภาวะเรือนกระจก 

 4.  จงอธิบายแหลงที่มาของชีวมวล มีอะไรบาง 

 5.  เพราะเหตุใดการเผาขยะโดยตรงโดยไมผานกระบวนการคดัแยกจึงกอใหเกิดปญหา 

 6.  จงยกตัวอยางพืชพลังงาน มา 3 ชนิด  

 7.  จงอธิบายหลักการของแกสซิฟเคชัน 

 8.  จงอธิบายหลักการของไพโรลิซิส 

 9.  พลังงานชีวมวลในประเทศไทยที่มีศักยภาพมีอะไรบาง  ใหยกตัวอยางโครงการที่

ดําเนินการอยู 

 10.  อุปสรรคของการใชกลังงานชีวมวลในประเทศไทยมีอะไรบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


