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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ ได้ ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบศักยภาพการแปรรูปหญ้ าเนเปี ยร์ ไปเป็ นพลังงาน 3 รู ปแบบคือ แก๊ สซิฟิเค
ชัน แก๊ สชีวภาพและไบโอเอทานอล จากพื ้นที่การเพาะปลูกต่อไร่ ในระยะเวลา 1 ปี ที่เท่ากัน โดยใช้ วิธีการศึกษา 2 วิธี คือ
ใช้ สมการทางเคมีหรื อค่าทางทฤษฎีและใช้ ผลการทดลองจากงานวิจยั โดยทัง้ 2 วิธี พิจารณาการเปลี่ยนเป็ นพลังงานทัง้ 3
รู ปแบบ แล้ วนามาคานวณหาพลังงานที่ได้ ผลการศึกษาพบว่า แก๊ สซิฟิเคชันเป็ นกระบวนการที่สามารถแปรรู ปหญ้ าเน
เปี ยร์ ไปเป็ นพลังงานได้ มากที่สดุ คือ 304.92 จิกะจูลต่อไร่ ต่อปี (กรณีคานวณทางทฤษฎี) และ 203.01 จิกะจูลต่อไร่ ต่อปี
(กรณีคานวณจากผลการทดลอง) รองลงมาคือ การแปรรู ปเป็ นแก๊ สชีวภาพ มีค่าพลังงานที่ได้ จากทางทฤษฎีและจากผล
การทดลองเป็ น 158.70 จิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี และ 88.66 จิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี ตามลาดับ ส่วนการแปรรูปเป็ นไบโอเอทานอลมีคา่
พลังงานที่ได้ ต่าที่สดุ คือ 103.15 จิกะจูลต่อไร่ ต่อปี และ 84.8 จิกะจูลต่อไร่ ต่อปี จากวิธีทางทฤษฎีและจากผลการทดลอง
ตามลาดับ
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ABSTRACT
Potentials of transforming napier grass to energy, per Rai per year, were comparatively studied
among the following 3 transforming technologies : gasification, digestion to biogas, and fermentation to
bioethanol. The study was divided to 2 methods, theoretical and experimental methods. Theoretical method
used chemical equation or theoretical value to calculate the energy from each transforming technology.
Experimental method used the result of experiment from research to calculate the energy from each
transforming technology. The study found that gasification exhibited the highest transforming potential of
304.92 gigajoules per Rai per year (by theoretical method) and 203.01 gigajoules per Rai per year (by
experimental method). The second was biogas of which 158.70 gigajoules per Rai per year from theoretical
method and 88.66 gigajoules per Rai per year from experimental method. The lowest potential was obtained
from bioethanol of which 103.15 and 84.8 gigajoules per Rai per year from theoretical and experimental
method, respectively.
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1. บทนา
สืบเนื่องจากราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงมีราคาสูงขึ ้น พลังงานงานหมุนเวียนจึงมีบทบาทมากขึ ้น ทัว่ โลกให้ ความสาคัญ
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง พลังงานจากชีวมวลเป็ นพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งที่หลายประเทศให้ การยอมรับและใช้ งาน
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อย มีปริ มาณกามะถันต่ากว่าเชื ้อเพลิ งฟอสซิล และใช้ แล้ วไม่หมด
ไป ประเทศไทยก็เป็ นประเทศหนึง่ ที่ให้ ความสาคัญกับพลังงานหมุนเวียนมากขึ ้น โดยมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP
2012-2021) ซึ่งให้ ความสาคัญกับพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานจากชีวมวล เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศ
เกษตรกรรม จึงมีปริ มาณชีวมวลจากสิง่ เหลือใช้ ทางการเกษตรค่อนข้ างมาก ได้ แก่ ฟางข้ าว แกลบ ชานอ้ อย เศษไม้ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังมีศกั ยภาพในการเพาะปลูกพืชพลังงาน โดยพืชพลังงานที่ได้ รับความนิยมในปั จจุบนั เนื่องจากมีศกั ยภาพสูง
และต้ นทุนต่าคือหญ้ าเนเปี ยร์
ปั จจุบนั กระบวนการแปรรูปชีวมวลเป็ นพลังงานมีหลากหลายรูปแบบ เช่น กระบวนการผลิตแก๊ สชีวภาพ แก๊ สซิฟิ
เคชัน การแปลงชี วมวลเป็ นของเหลว(BTL) ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล เป็ นต้ น จากรู ป ที่ 1 แสดงถึงการเปรี ยบเทีย บ
พลังงานที่ได้ จากการเพาะปลูก 1 เอ็กตาร์ หรื อ 6.25 ไร่ ของกระบวนการต่างๆ โดยเทียบเป็ นระยะทางที่รถวิ่งได้ ซึง่ ตารางนี ้
ทาให้ เกิดแรงจูงใจในงานวิจยั นี ้ว่าถ้ าหากใช้ หญ้ าเนเปี ยร์ มาวิเคราะห์หาพลังงานที่ได้ จากกระบวนการต่างๆ ผลที่ได้ จะเป็ น
อย่างไรและสอดคล้ องกับผลในตารางหรื อไม่ โดยที่การศึกษานี ้จะทาการประเมินศักยภาพและเปรี ยบเทียบพลังงานที่ได้
จากการแปรรูปหญ้ าเนเปี ยร์ เป็ นพลังงานด้ วยเทคโนโลยี 3 รูปแบบ ได้ แก่ แก๊ สซิฟิเคชัน แก๊ สชีวภาพ และไบโอเอทานอล

รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบพลังงานทีไ่ ด้จากการเพาะปลูก 1 เอ็กตาร์ หรือ 6.25 ไร่ [1]
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2. วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 ศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานของหญ้ าเนเปี ยร์
2.2 ศึกษาเงื่อนไขและปั จจัยของหญ้ าเนเปี ยร์ ท่ มี ีผลต่ อประสิทธิภาพการผลิตเป็ นแก๊ ส
ซิฟิเคชัน แก๊ สชีวภาพ และไบโอเอทานอล
2.3 วิเคราะห์ หาปริ มาณแก๊ สซิฟิเคชัน แก๊ สชีวภาพ และไบโอเอทานอลจากหญ้ าเน
เปี ยร์ ท่ ไี ด้ จากพืน้ ที่การเพาะปลูกต่ อไร่ ในระยะเวลา 1 ปี
สาหรับแนวทางการวิเคราะห์ จะทาการวิเคราะห์ 2 แนวทางคือ ทางทฤษฎี และจากข้ อมูลผลการทดลอง โดยการ
วิเคราะห์ทางทฤษฎี จะใช้ สมการเคมีหรื อค่าทางทฤษฎี มาคานวณหาปริ มาณพลังงานที่ได้ ส่วนการวิเคราะห์จากผลการ
ทดลอง เป็ นการนาผลการทดลองจากงานวิจยั ของแต่ละรู ปแบบ มาคานวณหาปริ มาณพลังงานที่ได้ หลังจากนันจะน
้
าค่า
จากผลการทดลอง มาเปรี ยบเทียบกับผลการคานวณทางทฤษฎี ในรูปแบบเชิงประสิทธิภาพ

2.3.1 วิเคราะห์ หาปริมาณแก๊ สซิฟิเคชันจากทางทฤษฎี
ใช้ สมการเคมีของแก๊ สซิฟิเคชันด้ วยแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ( CO2) ดังสมการที่ 1 [5] ในการคานวณหาปริ มาณ
แก๊ สคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) และแก๊ สไฮโดรเจน (H2)
(

)

(1)

โดยที่ขนตอนแรก
ั้
จะคานวณหาจานวนอะตอมต่อโมล ( , และ ) โดยให้ อยูใ่ นรูปของสูตรโมเลกุลอย่างง่าย
ที่มีจานวนอะตอมต่อโมลของคาร์ บอนเท่ากับ 1 โดยใช้ ข้อมูล Elemental analysis จากตารางที่ 11 แล้ วคานวณหามวล
โมเลกุลของหญ้ าเนเปี ยร์ ดังแสดงผลในตารางที่ 1 หลังจากนันค
้ านวณหากิโลโมล (kmol) ต่อไร่ ต่อปี ของหญ้ าเนเปี ยร์ โดย
ใช้ สตู ร กิโลโมล = น ้าหนักหญ้ าเนเปี ยร์ (14 ตันต่อไร่ตอ่ ปี ) / มวลโมเลกุลของหญ้ าเนเปี ยร์ แล้ วนากิโลโมลต่อไร่ ต่อปี หญ้ าเน
เปี ยร์ ที่ได้ รวมถึง , และ แทนค่าลงในสมการที่ 1 เพื่อหาปริ มาณ CO และ H2 ในหน่วยกิโลโมลต่อไร่ตอ่ ปี ดังผลการ
คานวณในตารางที่ 2 หลังจากนันแปลงหน่
้
วยกิโลโมลต่อไร่ ต่อปี ของ CO และ H2 เป็ นกิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี และแปลงเป็ น
พลังงานในหน่วยจิกะจูลต่อไร่ ต่อปี โดยที่ค่าพลังงาน CO และ H2 เท่ากับ 10.1 MJ/kg(HHV) และ 142 MJ/kg(HHV)
ตามลาดับ ผลการคานวณแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ผลการคานวณหาสูตรโมเลกุลอย่างง่ายและมวลโมเลกุลของหญ้ าเนเปี ยร์
ธาตุ

ร้ อยละ

Carbon

42.40 (wt%)

Hydrogen

5.96 (wt%)

Oxygen

45.32 (wt%)

จานวนโมล
3.53
(42.4/12)
5.96
(5.96/1)
2.83
(45.32/16)

สูตรโมเลกุลอย่ างง่ าย
1
(3.53/3.53)
1.69
(5.96/3.53)
0.80
(2.83/3.53)

มวลโมเลกุล
12
(1*12)
1.69
(1.69*1)
12.83
(0.80*16)
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ตารางที่ 2 ผลการคานวณหากิโลโมลของ CO และ H2
สมการ

CuHvOw +

u*CO2 →

จานวนโมล

1

1

กิโลโมลต่อไร่ตอ่ ปี

528.04
(14000/26.51)

528.04

2u*CO +
2
(2*1)

((v/2)-w)*H2 +
0.04
((1.69/2)-0.8)

w*H2O

1056.08
(528.04*2)

22.04
(528.04*0.04)

423.3
(528.04*0.8)

0.8

ตารางที่ 3 ผลการคานวณหาค่าพลังงานของ CO และ H2 ที่ได้ จากทางทฤษฎี
ผลที่ได้

CO

H2

รวม

กิโลโมลต่อไร่ตอ่ ปี

1056.08

22.04

1078.12

กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี

29570.18
(1056.08*(12+16))

44.09
(22.04*2)

29614.25

จิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี

298.66

6.26

304.92

2.3.2 วิเคราะห์ หาปริมาณแก๊ สซิฟิเคชันจากข้ อมูลผลการทดลอง
จากการศึกษาไม่พบผลการทดลองการผลิตแก๊ สซิฟิเคชันจากหญ้ าเนเปี ยร์ ดังนันจึ
้ งใช้ ผลการทดลองจากหญ้ าที่
มีคณ
ุ สมบัติทางเคมีใกล้ เคียงกันคือ หญ้ า Switchgrass โดยมีอตั ราการผลิต CO, H2 และแก๊ สมีเทน (CH4) มีค่าเท่ากับ
0.63, 0.03 และ 0.07 กิโลกรัมต่อกิโลกรัมชีวมวล ตามลาดับ [6] แล้ วนาอัตราการผลิตมาคูณกับน ้าหนักหญ้ าเนเปี ยร์ (14
ตันต่อไร่ตอ่ ปี ) เพื่อหาปริ มาณ CO, H2 และ CH4 ในหน่วยกิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี แล้ วแปลงเป็ นหน่วยพลังงานจิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี
ผลการคานวณเป็ นดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการคานวณหาค่าพลังงานของ CO, H2 และ CH4 ที่ได้ จากผลการทดลอง
ผลที่ได้
อัตราการผลิตแก๊ ส (กิโลกรัมต่อ
กิโลกรัมชีวมวล)

CO

H2

CH4

รวม

0.63

0.03

0.07

0.73

กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี

8820
(14000*0.63)

420
(14000*0.03)

980
(14000*0.07)

10220

จิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี

89.08

59.64

54.29

203.01
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2.3.3 วิเคราะห์ หาปริมาณแก๊ สชีวภาพจากทางทฤษฎี
ใช้ สมการเคมีของแก๊ สชีวภาพ ดังสมการที่ 2 [7] ในการคานวณหาปริ มาณ CH4
(

)

(

)

(

)

(2)

โดยที่ขนตอนแรกจะค
ั้
านวณหาน ้าหนัก Volatile Solid (VS) ตันต่อไร่ ต่อปี จากน ้าหนักแห้ ง 11.61 ตันต่อไร่ ต่อปี
โดยใช้ ข้อมูลของ Proximate analysis จากตารางที่ 11 หักความชื น้ (Moisture) ออก จะได้ %นา้ หนัก VS เท่ากับ
80.10%(100X72.85/[72.58+9.68+8.35]) แล้ วนาไปคูณกับ 11.61 จะได้ น ้าหนัก VS เท่ากับ 9.3 ตันต่อไร่ ต่อปี จากนัน้
คานวณหากิโลโมลต่อไร่ตอ่ ปี ของน ้าหนัก VS โดยใช้ มวลโมเลกุลของหญ้ าเนเปี ยร์ ที่หาได้ ในข้ อ 1 แล้ วนากิโลโมลต่อไร่ตอ่ ปี
ของน ้าหนัก VS ที่ได้ รวมถึง ,
และ (เท่ากับ , และ ที่หาได้ ในข้ อ 1) แทนค่าลงในสมการที่ 1 เพื่อหา
ปริ มาณ CH4 แล้ วแปลงเป็ นหน่วยพลังงานจิกะจูลต่อไร่ ต่อปี ผลการคานวณหากิโลโมลและพลังงานของ CH4 เป็ นดัง
ตารางที่ 5 และ 6 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ผลการคานวณหากิโลโมลของ CH4
(n-(a/4)-(b/2))*H2O → ((n/2)+(a/8)-(b/4))*CH4+ ((n/2)-(a/8)+(b/4)*CO2

สมการ

CnHaOb +

จานวนโมล

1

0.18

0.51

0.49

กิโลโมลต่อไร่ตอ่ ปี

350.75
(9300/26.51)

62.25

179.04

171.72

ตารางที่ 6 ผลการคานวณหาค่าพลังงานของ CH4 ที่ได้ จากทางทฤษฎี
ผลที่ได้
กิโลโมลต่อไร่ตอ่ ปี
ปริ มาณ CH4 ที่ได้ (กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี )
ค่าพลังงานของ CH4 ที่ได้ (จิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี )

ค่ า
179.04
2864.60
(179.04*(12+4))
158.70
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2.3.4 วิเคราะห์ หาปริมาณแก๊ สชีวภาพจากข้ อมูลผลการทดลอง
ใช้ ข้อมูลอัตราการผลิตแก๊ สชีวภาพหรื อ CH4 คือ 0.24 m3CH4/kgVS [8] โดยการคูณกับน ้าหนัก VS ที่ได้ จากข้ อ
2.2.3 จะได้ ปริ มาตร CH4 ในหน่วยของลูกบาศก์เมตร (m3) ต่อไร่ ต่อปี หลังจากนันแปลงเป็
้
นหน่วยกิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี โดย
นาไปคูณกับความหนาแน่นของ CH4 (0.717 kg/m3) แล้ วแปลงเป็ นหน่วยพลังงานจิกะจูลต่อไร่ ต่อปี โดยนาไปคูณกับค่า
พลังงานของ CH4 ซึง่ มีคา่ เป็ น 55.4 MJ/kg(HHV) ผลการคานวณเป็ นดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการคานวณหาค่าพลังงานของ CH4 ที่ได้ จากผลการทดลอง
ผลที่ได้

ค่ า

อัตราการผลิตแก๊ ส (m3CH4/kgVS )
ปริ มาณ CH4 ที่ได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ตอ่ ปี )
ปริ มาณ CH4 ที่ได้ (กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี )

0.24
2231.91
(0.24*9300)
1600.28

ค่าพลังงานของ CH4 ที่ได้ (จิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี )

88.66

2.3.5 วิเคราะห์ หาปริมาณไบโอเอทานอลจากทางทฤษฎี
ขันตอนแรก
้
คานวณหาปริ มาณเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสของน ้าหนักแห้ ง โดยใช้ ข้อมูลของปริ มาณเซลลูโลส
และเฮมิเซลลูโลส จากตารางที่ 3 ซึ่งมีค่าเป็ น 43.34% และ 20.38% ตามลาดับคูณกับน ้าหนักแห้ ง 14 ตันต่อไร่ ต่อปี
หลังจากนันค
้ านวณหาปริ มาณน ้าตาลรี ดิวช์ โดยใช้ ข้อมูลการเปลี่ย นเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสไปเป็ นน ้าตาลรี ดิวช์ จาก
ผลการทดลองคือ 76.19% [9] แล้ วคานวณหาปริ มาณเอทานอลโดยใช้ ข้อมูลอัตราการผลิตเอทานอลทางทฤษฎีคือ 0.511
กรัมต่อกรัมน ้าตาลรี ดิวช์ [9] หลังจากนันแปลงปริ
้
มาณเอทานอลที่ได้ จากหน่วยกิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี เป็ นหน่วยพลังงานจิกะ
จูลต่อไร่ตอ่ ปี โดยทีค่ า่ พลังงานของเอทานอลเท่ากับ 29.7 MJ/kg(HHV) ผลการคานวณเป็ นดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการคานวณหาค่าพลังงานของเอทานอลที่ได้ จากทางทฤษฎี
ผลที่ได้
ปริ มาณรวมเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส (กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี )
เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสไปเป็ นน ้าตาลรี ดิวช์

ค่ า
8920.8
76.19%

น ้าตาลรี ดิวช์ที่ได้ (กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี )

6796.76

อัตราการผลิตเอทานอลทางทฤษฎี (กรัมต่อกรัมน ้าตาลรี ดิวช์)

0.511

ปริ มาณเอทานอลที่ได้ (กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี )

3473.14

ค่าพลังงานของเอทานอลที่ได้ (จิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี )

103.15
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2.3.6 วิเคราะห์ หาปริมาณไบโอเอทานอลจากข้ อมูลผลการทดลอง
ใช้ ข้อมูลอัตราผลิตเอทานอลคือ 0.204 กรัมต่อกรัมน ้าหนักชีวมวลแห้ ง [10] มาคานวณหาปริ มาณเอทานอลใน
หน่วยของกิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี โดยการคูณกับน ้าหนักแห้ ง 14 ตันต่อไร่ ต่อปี หลังจากนันแปลงปริ
้
มาณเอทานอลที่ได้ เป็ น
หน่วยพลังงานจิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี ผลการคานวณเป็ นดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการคานวณหาค่าพลังงานของเอทานอลที่ได้ จากผลการทดลอง
ผลที่ได้
ปริ มาณน ้าหนักแห้ ง (กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี )

ค่ า
14000

อัตราการผลิตเอทานอล (กรัมต่อกรัมน ้าหนักชีวมวลแห้ ง)

0.204

ปริ มาณเอทานอลที่ได้ (กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี )

2855.12

ค่าพลังงานของเอทานอลที่ได้ (จิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี )

84.8

3. ผลการศึกษาและวิจารณ์ ผล
3.1 ข้ อมูลหญ้ าเนเปี ยร์
3.1.1 ข้ อมูลพืน้ ฐาน การเพาะปลูกและผลผลิตที่ได้ ของหญ้ าเนเปี ยร์
จากการศึกษาข้ อมูลการเพาะปลูกหญ้ าเนเปี ยร์ พบว่าปริ มาณผลผลิตที่ได้ ตอ่ ปี จะแตกต่างกันตามระยะเวลาการ
เก็บเกี่ยว ดังแสดงในตารางที่ 10 พบว่าความถี่ในการตัดที่น้อยที่สดุ คือ 5 สัปดาห์ จะได้ น ้าหนักแห้ งรวมน้ อยที่สดุ คือ
10.62 ตันต่อไร่ตอ่ ปี เมื่อความถี่ในการตัดเพิ่มขึ ้น น ้าหนักแห้ งรวมต่อไร่ตอ่ ปี มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ยกเว้ นความถี่ในการตัดที่ 7
สัปดาห์ มีน ้าหนักแห้ งรวมน้ อยกว่าความถี่ในการตัด 6 สัปดาห์เล็กน้ อย โดยที่ความถี่ในการตัด 8 สัปดาห์จะมีน ้าหนักแห้ ง
รวมมากที่สดุ คือ 14 ตันต่อไร่ ตอ่ ปี
ตารางที่ 10 ผลของความถี่ของการตัดต่อผลผลิตของหญ้ าเนเปี ยร์ [2]
ความถี่ในการตัด (สัปดาห์ )

นา้ หนักแห้ งรวม (ตัน/ไร่ /ปี )

5
6
7
8

10.62
11.61
11.35
14.00
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3.1.2 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ างกายภาพและคุณสมบัตทิ างเคมีของหญ้ าเนเปี ยร์
จากการศึกษาข้ อมูล คุณสมบัติ ทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของหญ้ า เนเปี ยร์ พบว่าหญ้ าเนเปี ยร์ มี
คุณสมบัติทางเคมีดงั ตารางที่ 11 และมีคณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการเก็บเกี่ยวดังตารางที่ 12
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของหญ้ าเนเปี ยร์ [3]
Property
Proximate analysis
Moisture (wt%)
Volatile solid (VS) (wt%)
Ash (wt%)
Fixed carbon (wt%)
Elemental analysis
Carbon (wt%)
Hydrogen (wt%)
Oxygen (wt%)
Nitrogen (wt%)
Sulfur (wt%)
Organic chlorine (wt%)

Value
9.43
72.58
9.68
8.35
42.4
5.96
45.32
1.71
0.09
0.24

ตารางที่ 12 คุณลักษณะของหญ้ าเนเปี ยร์ ปากช่อง 1 [4]
ระยะเวลาในการตัด (วัน)

หญ้ าเนเปี ยร์ ปากช่ อง 1
30

40

60

Moisture (wt.%)

89.77

87.68

76.05

Hemicellulose (db.%)

24.61

23.76

20.38

Cellulose (db.%)

31.32

39.11

43.34

Lignin (db.%)

2.03

4.14

10.27

จากตารางที่ 12 พบว่าเมื่อระยะเวลาในการตัดเพิ่มขึ ้น ความชื ้น (Moisture) และเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose)
จะมีค่าลดลง โดยที่ระยะเวลาในการตัด 60 วัน มีค่าความชื น้ และเฮมิเซลลูโลสน้ อยที่สดุ คือ 76.05% และ 20.38%
ตามลาดับ ส่วนเซลลูโลส (Cellulose) และลิกนิน (Lignin) จะมีคา่ มากขึ ้นเมื่อระยะเวลาในการตัดเพิ่มขึ ้น โดยที่ระยะเวลา
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ในการตัด 60 วัน มีเซลลูโลสและลิกนินมากที่สดุ คือ 43.34% และ10.27% ตามลาดับ อีกทังที
้ ่ระยะเวลาในการตัด 60 วัน
มีปริ มาณรวมของเฮมิเซลลูโลส เซลลูโลสและลิกนิน มากที่สดุ คือ 73.99%(ผลรวมของ 20.38%, 43.34% และ 10.27%)

3.2 เงื่อนไขและปั จจัยของหญ้ าเนเปี ยร์ ท่ มี ีผลต่ อประสิทธิภาพการผลิตเป็ นแก๊ สซิฟิเค
ชัน แก๊ สชีวภาพ และไบโอเอทานอล
จากการศึกษา ไม่พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับประสิทธิภาพการผลิตเป็ นแก๊ สซิฟิเคชันที่ระยะเวลาการตัดหญ้ าเน
เปี ยร์ ที่แตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งเลือกใช้ ข้อมูลของระยะเวลาการตัดที่ 8 สัปดาห์ หรื อประมาณ 60 วันดังตารางที่ 10 มาใช้ ใน
การคานวณหาการผลิตเป็ นแก๊ สซิฟิ เคชัน เนื่องจากมีปริ มาณนา้ หนักแห้ งรวมต่อไร่ ต่อปี มากที่สดุ คือ 14 ตัน ส่วนแก๊ ส
ชีวภาพ พบว่า หญ้ าเนเปี ยร์ ที่ระยะเวลาการตัด 45 วัน มีค่าอัตราการผลิตแก๊ สมีเทนมากที่สดุ ดังนันจึ
้ งเลือกใช้ ข้อมูลของ
ระยะเวลาการตัดที่ 6 สัปดาห์ หรื อประมาณ 45 วัน สาหรับไบโอเอทานอล เลื อกใช้ ข้อมูลของระยะเวลาการตัดที่ 8
สัปดาห์ หรื อประมาณ 60 วัน เนื่องจากมีปริ มาณเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสมากที่สดุ ซึง่ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตไบโอ
เอทานอล

3.3 ผลการวิเคราะห์ หาปริ มาณแก๊ สที่ได้ ของแก๊ สซิฟิเคชัน แก๊ สชีวภาพและไบโอเอทา
นอลจากการแปรรู ปหญ้ าเนเปี ยร์
ผลการวิเคราะห์หาปริ มาณแก๊ สที่ได้ ของแก๊ สซิฟิเคชัน แก๊ สชีวภาพและไบโอเอทานอลจากการแปรรู ปหญ้ าเน
เปี ยร์ ดงั ตารางที่ 13 พบว่า CO ที่ได้ ของแก๊ สซิฟิเคชันมีปริ มาณมากที่สดุ ทังที
้ ่ได้ จากทางทฤษฎีและจากผลการทดลอง คือ
29.57 ตันต่อไร่ ต่อปี และ 8.82 ตันต่อไร่ ต่อปี ตามลาดับ รองลงมาคือ C2H5OH ของไบโอเอทานอล และ CH4 ของแก๊ ส
ชีวภาพ โดยที่ C2H5OH ของไบโอเอทานอลมีปริ มาณมากกว่า CH4 ของแก๊ สชีวภาพทังจากทางทางทฤษฎี
้
และจากข้ อมูล
ผลการทดลอง ส่วน H2 และ CH4 ที่ได้ ของแก๊ สซิฟิเคชันมีปริ มาณน้ อยที่สดุ
ตารางที่ 13 ปริ มาณแก๊ สที่ได้ ของแก๊ สซิฟิเคชัน แก๊ สชีวภาพและไบโอเอทานอลจากการแปรรูปหญ้ าเนเปี ยร์

กระบวนการแปรรูป

แก๊ สซิฟิเคชัน

ชนิดของแก๊ ส

ปริมาณแก๊ สที่ได้
ทางทฤษฎี (ตันต่ อไร่ ต่อปี )

ปริมาณแก๊ สที่ได้
จากผลการทดลอง (ตันต่ อไร่ ต่อปี )

CO

29.571

8.82

H2

0.041

0.42

CH4

-

0.98

แก๊ สชีวภาพ
CH4
2.86
ไบโอเอทานอล
C2H5OH
3.47
ปริ มาณทีไ่ ด้ จากแก๊ สซิฟิเคชันด้ วยแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์

1.60
2.86
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3.4 ผลการวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบพลังงานแก๊ สซิฟิเคชัน แก๊ สชีวภาพและไบโอเอ
ทานอลที่ได้ จากการแปรรู ปหญ้ าเนเปี ยร์ จากทางทฤษฎีและจากข้ อมูลผลการทดลอง
จากรูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาพลังงานที่ได้ ทางทฤษฎี พบว่าพลังงานแก๊ สซิฟิเคชันที่ได้ มีคา่ มากที่สดุ คือ 304.92
จิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี รองลงมาคือ แก๊ สชีวภาพ ซึง่ มีคา่ พลังงานเป็ น 158.70 จิกะจูลต่อไร่ ต่อปี คิดเป็ น 52.05% ของพลังงาน
แก๊ สซิฟิเคชัน ส่วนไบโอเอทานอลมีคา่ พลังงานน้ อยที่สดุ คือ 103.15 จิกะจูลต่อไร่ ต่อปี คิดเป็ น 33.83% ของพลังงานแก๊ ส
ซิฟิเคชัน ส่วนผลการวิเคราะห์ หาพลังงานที่ได้ จากข้ อมูลผลการทดลองพบว่าพลังงานแก๊ สซิฟิเคชันมีค่ามากที่สดุ คือ
203.01 จิกะจูลต่อไร่ ต่อปี รองลงมาคือ แก๊ สชี วภาพ ซึ่งมีค่าพลังงานเป็ น 88.66 จิกะจูลต่อไร่ ต่อปี คิดเป็ น 43.67% ของ
พลังงานแก๊ สซิฟิเคชัน ส่วนไบโอเอทานอล มีค่าพลังงานน้ อยที่สดุ และมีค่าพลังงานน้ อยกว่าแก๊ สชีวภาพเล็กน้ อย คือ
84.80 จิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี คิดเป็ น 41.77% ของพลังงานแก๊ สซิฟิเคชัน

พลังงาน (จิกะจูลต่อไร่ ตอ่ ปี )
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158.70
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88.66

103.15

84.80

ข้ อมูลผลการทดลอง

50
0

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบพลังงานแก๊ สซิฟิเคชัน แก๊ สชีวภาพและไบโอเอทานอลที่ได้ จากทาง
ทฤษฎีและจากข้ อมูลผลการทดลอง [6], [8], [10]

4. สรุ ปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ วา่ แก๊ สซิฟิเคชันมีศกั ยภาพในการแปรรูปหญ้ าเนเปี ยร์ ไปเป็ นพลังงานมากที่สดุ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับแก๊ สชีวภาพและไบโอเอทานอล โดยพลังงานแก๊ สซิฟิเคชันที่ได้ คือ 304.92 จิกะจูลต่อไร่ ต่อปี จากทาง
ทฤษฎี และ 203.01 จิกะจูลต่อไร่ตอ่ ปี จากข้ อมูลผลการทดลอง มีคา่ มากกว่าพลังงานแก๊ สชีวภาพและไบโอเอทานอลที่ได้
จากทางทฤษฎีและข้ อมูลผลการทดลองทังหมด
้
แก๊ สชีวภาพมีศกั ยภาพรองลงมาจากแก๊ สซิฟิเคชัน โดยมีค่าพลังงานที่ได้
จากทางทฤษฎีและจากข้ อมูลผลการทดลองเป็ น 158.70 จิ กะจูลต่อไร่ ต่อปี และ 88.66 จิกะจูลต่อไร่ ต่อปี ตามลาดับ
ส่วนไบเอทานอลมีศกั ยภาพต่าที่สดุ โดยมีคา่ พลังงานที่ได้ จากทางทฤษฎีเป็ น 103.15 จิกะจูลต่อไร่ ต่อปี และมีค่าพลังงาน
ที่ได้ จากข้ อมูลผลการทดลองซึง่ มีคา่ น้ อยกว่าพลังงานแก๊ สชีวภาพจากข้ อมูลผลการทดลองเล็กน้ อย คือ 84.8 จิกะจูลต่อไร่
ต่อปี
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ศักยภาพการแปรรูปหญ้ าเนเปี ยร์ ไปเป็ นพลังงาน

5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ ให้ ความรู้ คาแนะนา
และข้ อคิดเห็นต่างๆ ทาให้ งานวิจยั นี ้สาเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยดี
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