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บทที่ 1 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการใช้ สารชีวมวล
1.1 ข้อดีของสารชีวมวล
1.1.1 สารชี วมวลคืออะไร
โดยทัว่ ไปสารชีวมวลคือสารที่ได้มาจากพืชทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ งถูกทําไปใช้เป็ นพลังงานหรื อสารที่ถกู
นําไปใช้อื่นๆในปริ มาณมาก โดยทางอ้อมนั้นหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการเพาะปลูกและอุตสาหกรรมอาหาร สารชีว
มวลถูกเรี ยกว่าไฟโตแมส (phytomass) และยังสามารถเปลี่ยนแหล่งที่มาชีวภาพได้ โดยแหล่งที่มาชีวภาพนั้นอาจมาจากพืช
หลายสายพันธุ์ท้ งั ที่อาศัยบนบกและในนํ้า วิธีการเพาะปลูกที่หลากหลาย ป่ าไม้ สิ่ งปฏิกลู และของเสี ยจากสัตว์ ตลอดจนของ
เสี ยจากกระบวนทางผลิตทางอุตสาหกรรม พืชพลังงานเป็ นหนึ่งในสารชีวมวลทางเลือกใหม่เนื่องจากสามารถขยายพื้นที่
เพาะปลูกได้กว้างขวาง แม้วา่ ในปัจจุบนั ยังไม่ได้ผลิตเชิงธุรกิจก็ตาม สารชีวมวลได้แก่ไม้ หญ้าเนเปี ยร์ ผักกาดก้านขาว
ผักตบชวา สาหร่ ายไจแอนต์ เคลป์ สาหร่ ายคลอเรลล่า ขี้เลื่อย เศษไม้ ฟางข้าว เปลือกข้าว ขยะมูลฝอยครัวเรื อน กากไม้ มูล
สัตว์ เป็ นต้น รวมถึง ยูคาลิปตัส ไฮบริ ดป็ อบลาร์ ปาล์มนํ้ามัน อ้อย หญ้าสวิตซ์
จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ็อกฟอร์ด ปี คริ สต์ศกั ราช 1934 คําว่า สารชีวมวล ปรากฏเป็ นครั้งแรกในสิ่ ง
ตีพิมพ์ ในวารสารสมาพันธุ์ชีวภาพทางทะเล นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซี ย Bogorov ใช้คาํ ว่า สารชีวมวล ในการตั้งชื่อ เขาได้ชงั่
นํ้าหนักแพลงตอนทะเล (Calanus finmarchicus) หลังจากทําให้แห้งซึ่ งเขาใช้เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเจริ ญเติบโตของ
แพลงตอนทะเลตามฤดูกาล เขาเรี ยกแพลงตอนแห้งนี้วา่ เป็ นสารชีวมวล
สารชีวมวลนั้นมีหลากหลายชนิดซึ่ งจะถูกแบ่งประเภทในหัวข้อ 2. (1). สารชีวมวลนั้นมักจะหมายถึงของเสี ยจาก
การเกษตร เช่น ฟางข้าวและเปลือกข้าว ของเสี ยจากป่ าไม้ เช่น ขี้เลื่อยและฝุ่ นจากโรงไม้และโรงสี ของเสี ยจากร่ างกาย มูล
สัตว์ สิ่ งปฏิกลู เป็ นต้น สารชีวมวลในประเภทการเพาะปลูก ได้แก่ ไม้ เช่น ยูคาลิปตัส ไฮบริ ดป็ อบลาร์ ปาล์มนํ้ามัน อ้อย
หญ้าสวิตซ์ สาหร่ ายเคลป์ เป็ นต้น
สารชีวมวล เป็ นแหล่งกําเนิดที่ที่มีการหมุนเวียนไม่มีวนั หมด ดังนั้นพลังงานที่ได้จากสารชีวมวล จึงเป็ นพลังงาน
ทดแทนที่ไม่มีวนั หมด อย่างไรก็ตาม ในประเทศญี่ปุ่นสารชีวมวลถูกกําหนดให้เป็ นพลังงานชนิดใหม่อย่างถูกกฏหมาย โดย
กฏหมายส่ งเสริ มการใช้พลังงานชนิดใหม่น้ ีในปี คริ สต์ศกั ราช 1997 แม้วา่ สารชีวมวลนั้นยังไม่ได้รับการยอมรับในฐานะ
พลังงานทางเลือกใหม่ในปัจจุบนั แต่วา่ สารชีวมวลนั้นได้รับการยอมรับอย่างถูกกฏหมายเมื่อมีการแก้ไขกฏหมายในเดือน
มกราคม ปี คริ สต์ศกั ราช 2002
ตามกฏหมาย การผลิตกระแสไฟฟ้ าโดยโฟโต้โวลตาอิก พลังงานลม เซลล์เชื้อเพลิง ของเสี ย และ สารชีวมวล ถูก
กําหนดให้พลังงานทางเลือกใหม่ โดยทางกฏหมาย พลังงานทางเลือกใหม่ถูกกําหนดโดยกฏหมายอ้างถึงสิ่ งที่ควรผลิตและ
ใช้น้ าํ มันปิ โตรเลียม สิ่ งที่ถกู จํากัดโดยเศรษฐกิจ และสิ่ งที่ถกู กําหนดเพื่อส่ งเสริ มการใช้พลังงานทางเลือกใหม่ตามกฏษฎีกา
กําหนด ในประเทศอื่นๆ สารชีวมวลถูกจัดเป็ นหนึ่งในพลังงานทดแทนหมุนเวียน
จากหลายงานศึกษาแนะนําว่า พลังงานที่ได้จากสารชีวมวลนั้นจะเพิ่มการแบ่งปันพลังงานของปริ มาณพลังงาน
ทั้งหมดในขณะที่ราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิ ลเพิม่ สูงในอีกหลายทศวรรษ
การนําสารชีวมวลนั้นมาผลิตเป็ นพลังงานนั้น
น่าสนใจเป็ นอย่างมาก เพราะสารชีวมวลนั้นทําให้เกิดสภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์สุทธิเท่ากับศูนย์ ดังนั้นจะไม่ก่อให้เกิดการ
เพิ่มปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก เป็ นสภาวะคาร์บอนสมดุลซึ่ งจะถูกอธิบายในหัวข้อ 1. (2). การเผาไหม้ของสารชีวมวลนั้นจะ
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คู่มือสารชีวมวลเอเชีย

ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์กจ็ ริ ง แต่ทว่า ปริ มาณคาร์บอนเกือบทั้งหมดในเชื้อเพลิงจะถูกเปลี่ยนเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์
เท่ากับปริ มาณที่เชื้อเพลิงนั้นได้รับ ข้อพิสูจน์วา่ สภาวะคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์น้ นั อาศัยสมมติฐานว่า พืชนั้นๆจะ
ถูกปลูกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถกู ปล่อยออกมานั้นจะถูกพืชนําไปใช้แทน หลักการนี้ใช้ได้กบั ระบบการ
ปลูกต้นไม้ทดแทนที่เหมาะสม แต่อาจไม่เหมาะสมกับประเทศที่พฒั นาแล้ว เนื่องจากป่ าไม้ที่ผลิตสารชีวมวลนั้นไม่ได้รับ
การปลูกทดแทนเท่ากับปริ มาณที่ถกู ใช้ไป
การใช้พลังงานชีวมวลอย่างแพร่ หลายอาจต้องคํานึงถึงปริ มาณที่ดินซึ่ งอาจจะถูกใช้ในการผลิตอาหาร การใช้ทาง
ธุรกิจ ตลอดจนการผลิตไม้ซุง ไม่นานมานี้มีรายงาน พบว่า ปริ มาณการใช้พลังงานชีวมวลในอนาคตได้เพิ่มจากปัจจุบนั
ประมาณ 42 เอกซะจูลล์ ไปจนถึง 350 เอกซะจูลล์ ซึ่ งเท่ากับการผลิตพลังงานทั้งหมดในปี 2100 ดังนั้นความต้องการ
พลังงานชีวมวลจึงต้องถูกจํากัดอย่างชาญฉลาดเพื่อรองรับกับการผลิตอาหารและสารตลอดจนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สารชีวมวลนั้นมีคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ ความชื้น และคุณสมบัติอื่นๆที่แตกต่างกัน ซึ่ งจะทําให้การเปลี่ยน
เปลี่ยนสารชีวมวลไปเป็ นพลังงานนั้น ต้องใช้วธิ ีที่แตกต่างกัน นักวิจยั จึงพัฒนาเทคโนโลยีที่ลดต้นทุนและเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงพลังงาน ทั้งนี้ยงั ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนกระตุน้ เศรษฐกิจทางการ
เกษตรอีกด้วย

1.2 คุณสมบัติพิเศษของสารชีวมวล
1.2.1 ขอบข่ ายทั่วไป
แหล่งกําเนิดของสารชีวมวลสามารถใช้ได้ไม่มีวนั หมด ตามพื้นฐานการคํานวณการหมุนเวียนของคาร์ บอนโดย
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช ในทางกลับกัน แหล่งกําเนิดของฟอสซิ ลนั้นมีอย่างจํากัดและไม่ยงั่ ยืน นอกจากนั้น
การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิ ลยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งส่ งผลรุ นแรงต่อสภาพภูมิอากาศของโลก (รู ป 1.2.1) R=
แหล่งกําเนิด

รู ป 1.2.1 เปรี ยบเทียบวัฏจักรคาร์ บอนระหว่างสารชีวมวลและฟอสซิ ล
แต่คาํ ว่า หมุนเวียนไม่มีวนั หมด กับ ยัง่ ยืน นั้นไม่มีความหมายเหมือนกันเสมอไป ระบบรี ไซเคิลของพลังงานของ
พืชนั้นละเอียดอ่อนต่อระบบนิ เวศ
เงื่อนไขของระบบชีวมวลคือ การรักษาสมดุลของการเก็บเกี่ยวกับความเร็ วในการเจริ ญเติบโตและ ระบบรักษา
สิ่ งแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูก ถ้าไม่สมดุล ความยัง่ ยืนของระบบสารชีวมวลนั้นจะหายไป
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1.2.2 หมุนเวียนไม่ มีวนั หมด
พลังงานมีแหล่งกําเนิด 2 ชนิด ได้แก่ แหล่งกําเนิดที่เกิดจากการเก็บสะสม และแหล่งกําเนิดที่หมุนเวียนไม่มีวนั
หมด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า และสารชีวมวล แม้วา่ พลังงานที่เก็บสะสมจะมี
ปริ มาณมากแต่วา่ จะถูกกําหนดด้วยระยะเวลา การใช้งานอย่างมากเกินความจําเป็ น เช่น การตัดไม้ทาํ ลายป่ านั้นไม่สามารถ
รักษาแหล่งกําเนิดที่หมุนเวียนไม่มีวนั หมดได้ สารชีวมวลนั้นมีแหล่งกําเนิดทั้งสองชนิด
(ก) สารชีวมวลประเภทหมุนเวียน ผลผลิตสุ ทธิข้ นั ต้น 170กิกะตันต่อปี (ประมาณเจ็ดเท่าของความต้องการ
พลังงานของโลก)
(ข) สารชีวมวลประเภทสะสม ส่ วนใหญ่อยูใ่ นป่ า 1800 กิกะตัน (ประมาณ 80 เท่าของความต้องพลังพลังงาน
ของโลกต่อปี )
(ค) ปริ มาณการใช้สารชีวมวล มีการเปลี่ยนแปลง 2 ประเภท ได้แก่ การเน่าสลาย และการถูกนําไปใช้
ประโยชน์ ในป่ าไม้ธรรมชาติ อัตราการเจริ ญเติบโตนั้นเท่ากับอัตราการเน่าสลาย ดังนั้นสมดุลคือ (ก)=(ค)
(ก) สารชีวมวลประเภทหมุนเวียน → (ข) สารชีวมวลประเภทสะสม→ (ค)ปริ มาณการใช้สารชีวมวล
170 กิกะตันต่อปี

1800 กิกะตัน

ไม่คงที่

อย่างไรก็ตาม เราอาจจะไม่ได้ตระหนักว่า (ค)>(ก) โดยการใช้สารชีวมวลอย่างแพร่ หลายใน(ค)โดยเทคโนโลยีและนโยบาย

1.2.3 สภาวะคาร์ บอนสมดุล
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ แต่วา่ ได้รับการยินยอมผ่อนผันในกรณี สารชีวมวล
เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้นจะถูกใช้การเจริ ญเติบโตของพืชและสัตว์
ดังนั้น ปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา เท่ากับ ปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถกู ใช้ในการเจริ ญเติบโต
อย่างไรก็ตาม ถ่านหิ นมีประวิติเกี่ยวกับการกําเนิดของไบโอแมส คาร์บอนที่หมุนเวียนเป็ นเวลานานหลายร้อยปี ถ้าพิจารณา
คาร์บอนไดออกไซด์ที่จ่ายคืน ดังนั้นต้องหาค่าภูมิตา้ นทานของคาร์บอนไดออกไซด์
หลังจากการเผาไหม์ของสารชีวมวล ไม่มีการจ่ายคืนคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น ประมาณได้วา่ อุณหภูมิของป่ า
(ระยะเวลาในการฟื้ นฟู 25ปี ) อัตราภูมิตา้ นทานของคาร์บอนไดออกไซด์ =1 ป่ าไม้ข้ วั โลก ระยะเวลาในการฟื้ นฟู 100 ปี
อัตราภูมิคุม้ กัน = 25/100 =0.25 ในกรณี ของลิกไนต์ กําเนิดก่อน 25ล้านปี อัตราภูมิคุม้ กัน 1 ppm ดังนั้นเชื้อเพลิงฟอสซิ ลไม่มี
หวังที่จะได้รับผ่อนผันคาร์บอนไดออกไซด์

1.2.4 การเกษตรที่ยงั่ ยืน
เชื้อเพลิงจากแหล่งกําเนิดสารชีวมวล พลังงานที่ได้รับ (Ef) จากภายนอกนั้นจําเป็ นในกระบวนการผลิต
นอกจากนั้นบางส่ วนของสารชีวมวลกลายเป็ นของเสี ยชีวมวล (Ew) (รู ป1.2.3) สําหรับระบบผลิตพลังงาน (Ez Ef Ew) ควรมีคา่
มากกว่าศูนย์ พลังงานที่ไดรับจากเชื้อเพลิงชีวมวล (Ez)
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รู ป 1.2.3 สมดุลพลังงานชีวมวล
ผลลัพธ์ของพลังงานรวมทั้งหมดในระบบเท่ากับ Ez/[E0+Ef] ถ้าค่านี้ต่าํ กว่า 0.5 สารชีวมวลเป็ นเชื้อเพลิงช่วยเหลือ
เท่านั้น แต่แม้สารชีวมวลมีปริ มาณน้อยแต่กย็ งั มีส่วนช่วยเหลือในระบบพลังงาน ถ้าอัตราส่ วนของสมดุลพลังงาน ปริ มาณ
ผลิตภัณฑ์ต่อปริ มาณเชื้อเพลิงฟอสซิ ลที่ใช้มากกว่า 1 ในกรณี ของการเผาไหม้ถ่านหิ นร่ วมกับสารชีวมวล เมื่อของเสี ยชีว
มวลสามารถแทนที่เชื้อเพลิงในระบบ ดังนั้น Ef จะลดลง อัตราส่ วนของสมดุลพลังงานจะดีข้ ึน เช่น ในอุตสาหกรรมอ้อย ซึ่ ง
ใช้ชานอ้อยเป็ นเชื้อเพลิงฟอสซิ ล
ระบบการผลิตสารชีวมวลที่มีอตั ราส่ วนของสมดุลพลังงานน้อยมักจะสูญเสี ยสภาวะ
คาร์บอนสมดุลที่ยงั่ ยืน ในเกษตรกรรมการผลิตธัญพืชและมันฝรั่ง อัตราส่ วนของสมดุลพลังงานประมาณ 1.5~5 โดยไม่คิด
กําลังคนงาน ในขณะที่นอ้ ยกว่า 0.5 ในพืชผัก ดังนั้นไม้ป่าจึงมีประสิ ทธิภาพดีกว่าพืชทางการเกษตรเนื่องจากมีพลังงานน้อย
กว่า
(ก) การลงทุนในแรงงานคน การเพิ่มแรงงานจะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิ ลและพลังงานไฟฟ้ า ทําให้ฃอัตราส่ วน
ของสมดุลพลังงานมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามแรงงานกับเชื้อเพลิงฟอสซิ ลนั้นมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงแลกเปลี่ยน ดังนั้น
แรงงานไม่ได้ช่วยในการประหยัดพลังงาน โดยยูนิตพลังงานสําหรับแรงงานเท่ากับประมาณ 0.073 โทต่อปี ต่อคนหรื อ
ประมาณ 1โทต่อปี
(ข) ระบบหมุนเวียนของไนโตรเจน ฟอสเฟอร์ และเคเลี่ยม เป็ นส่ วนประกอบสําคัญในปุ๋ ยซึ่ งมักจะหายไปหลังจาก
ที่ที่ดินถูกใช้ประโยชน์ ดังนั้นระบบรี ไซเคิลธาตุเหล่านั้นจึงมีความสําคัญ ในการผลิตพลังงานจากการเผาไหม้จึงมีการนํา
ขี้เถ้ากลับมาใช้ใหม่เนื่องจากมฟอสเฟอร์และเคเลี่ยมสะสมอยู่ แต่สาํ หรับไนโตรเจนนั้นไม่สามารถสะสมในข้เถ้าไดจึงต้อง
หารวิธีเพื่อหมุนเวียนไนโตรเจนกลับมาในระบบ ในขณะที่ป่าไม้น้ นั ไม่ตอ้ งการปุ๋ ยเพราะได้รับไนเตรตจากฝน แต่ป่า
พลังงานในอนาคตนั้นต้องปุ๋ ยไนโตรเจนเพราะไนโตรเจนนั้นไม่สมดุล
(ค) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นสามารถกระทบได้จากการเพิ่มการ
ผลิตสารชีวมวล จากกระบวนการผลิตที่เร่ งรัดและฟาร์มขนาดใหญ่ เช่น การปลูกไร่ น่าสวนผสมนั้นช่วยในการรักษาสภาพ
ดิน
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Sano,H.in “Biomass Handbook”, Japan Institute of Energy Ed., Ohm-sha, 2002, pp.311-323. (in Japanese)
UN Energy “Sustainable Bioenergy” AFramework for Decision Maker”, 2007.
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1.3 การใช้ สารชีวมวล
1.3.1 ขอบข่ ายทั่วไป
สําหรับการใช้สารชีวมวล วัตถุดิบทางชีวมวลจะถูกเลือกจากจุดประสงค์ในการใช้งาน ความต้องการและการหาได้
ง่าย หลังจากนั้นวัตถุดิบดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสารชนิดใหม่หรื อพลังงาน
สารชีวมวลส่ วนใหญ่มาจากพืชและซากพืช ตลอดจนสัตว์และสารอินทรี ยข์ องจุลชีพ พืชหลายชนิดนั้นถูกใช้เป็ น
สารชีวมวล สารชีวมวลที่มาจากพื้นดินส่ วนใหญ่ประกอบด้วยพืชผลทางการเกษตรและและไม้จากป่ า ซึ่ งถูกปลูกเพื่อใช้
ประโยชน์ สารชีวมวลที่มาจากพื้นนํ้าสามารถเพาะปลูกได้เช่นสาหร่ ายเคลป์ สารชีวมวลที่มากจากการเพาะปลูกและป่ าไม้
เรี ยกว่าสารชีวมวลบริ สุทธิ์ ในขณะที่วตั ถุดิบของเสี ยทางชีวภาพเรี ยกว่าของเสี ยชีวมวล เช่น ชานอ้อยซึ่ งได้ของเสี ยจาก
กระบวนการผลิตนํ้าตาลจากอ้อยเพื่อผลิตเป็ นเอทานอลต่อไป การใช้ของเสี ยชีวมวลนั้นมีความสําคัญเนื่องจากจะลดการ
ขัดแย้งระหว่างการผลิตพลังงานชีวมวลและอาหาร ชานอ้อยถือเป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญสําหรับ การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลลําดับที่
สอง
การขนส่ งและการเก็บสารชีวมวลนั้นไม่ง่ายเน่องจากความจุและการเสื่ อมสลายของสารดังกล่าว ดังนั้นจึงงควรใช้
สารชีวมวลในพื้นที่ที่ผลิตสารชีวมวลนั้นๆ เมื่อสารชีวมวลนั้นถูกเปลี่ยนให้เป็ นเชื้อเพลิงเหลวหรื อถูกอัดให้เป็ นก้อน จึงจะ
สามารถใช้งานในที่ต่างๆได้
สารชีวมวลนั้นสามารถเปลี่ยนให้เป็ นวัตถุอื่นๆหรื อพลังงานได้ สารชีวมวลถูกใช้อย่างหลากหลายเช่น อาหาร เส้น
ใย ผลิตผลจากป่ า วัตถุดิบ ปุ๋ ย และสารเคมี การใช้เป็ นพลังงานในรู ปเชื้อเพลิงชีวมวลนั้นเกิดขึ้นที่ข้ นั ตอนสุ ดท้ายและสารชีว
มวลสลายเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนในอากาศ วิธีการใช้ที่หลากหลายของสารชีวมวลเรี ยกว่า 8F Use
สารชีวมวลสามารถถูกใช้ประโยชน์ได้ทีละขั้นเหมือนนํ้าตกและคุณสมบัติจะลดลงด้วย รู ป 1.3.1. อธิบายตัวอย่าง
ของขั้นนํ้าตกจากอาหารไปเป็ นปุ๋ ย
ของเสี ยจากอาหารสามารถใช้เป็ นอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ถกู เปลี่ยนมูลสัตว์ซ่ ึ งสามารถนําไปหมักเป็ นปุ๋ ย กาก
อาหารที่ถกู ย่อยสามารถใช้เป็ นปุ๋ ยได้ ไม้จากการรื้ อบ้านสามารถใช้เป็ นพาติเคิลบอร์ดและเยือ่ กระดาษ และนั้นสุ ดท้ายถูกใช้
เป็ นพลังงานจากการเผาไหม้ การรี ไซเคิลผลิตจากกระดาษ เส้นใย วัตถุดิบเหลือใช้ และไม้ ตามที่ปรากฏในรู ป 1.3.1 สารชีว
มวลสามารถใช้เป็ นวัตถุชนิดอื่นโดยที่ไม่ผลิตก๊าซเรื อนกระจกซึ่ งส่ งผลกระทบต่ออุณหภูมิของโลก
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รู ป 1.3.1 การใช้ประโยชน์ทีละขั้นและการรี ไซเคิลของสารชีวมวล

1.3.2 การเปลี่ยนและการใช้ ประโยชน์
ในปัจจุบนั มีเทคโนโลยีมากมายในการเปลี่ยนคุณสมบัติของสารชีวมวลเพื่อรองรับกับจุดประสงค์การใช้งาน ทั้ง
ทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ รู ป 1.3.2. อธิบายรู ปเทคโนโลยีในการเปลี่ยนสารชีวมวล
การเปลี่ยนทางกายภาพ ได้แก่การบดสี และการใช้ไอนํ้าเพื่อสลายโครงสร้างของสารชีวมวล ทําให้มีพ้นื ที่ผวิ เพิม่
มากขึ้น เพื่อเร่ งกระยวนการทางเคมี ความร้อนและชีวภาพ ตลอดจนการแยกสกัด การกลัน่ เป็ นต้นเพื่อสกัดส่ วนผสมที่สาํ คัญ
ตลอดจนการเพิ่มความหนาแน่น การอบแห้งและการควบคุมความชื้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายและการเก็บ การ
เปลี่ยนทางกายภาพมักใช้ก่อนทําปฏิกิรยาเพื่อเร่ งกระบวนการหลักเรี ยกว่าการบําบัดก่อน
การเปลี่ยนทางเคมี หมายถึงการไฮโดรไลซิ ส การออกซิ เดชัน่ บางส่ วน การเผาไหม้ คาร์บอนนิเซชัน่ ไพโรไลซิ ส
และปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มลั เพื่อสลายสารชีวมวล รวมถึงการสังเคราะห์ โพลิมอร์ไรเซชัน่ ไฮโดรจีเนชัน่ เพื่อสร้างโมเลกุล
ใหม่หรื อปรับปรุ งสารชีวมวล การสร้างอิเล็กตรอนในกระบวนการออกซิ เดชัน่ ของสารชีวมวลนั้นสามารถใช้สาํ หรับเซลล์
เชื้อเพลิงเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้ าได้
การเปลี่ยนทางชีวภาพ ส่ วนใหญ่หมายถึงกระบวนการหมัก เช่น เอทานอล มีเทน อะซี โตนบิวทานอล ไฮโดรเจน
เป็ นต้น กระบวนการใช้เอนไซม์จะมีบทบาทสําคัญในการผลิตสารลําดับที่สองของไบโอเอทานอล โดยกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงและโฟโต้ไลซิ สจะมีความสําคัญในการพัฒนาระบบสารชีวมวล
ความร้อนจากการเผาไหม้จะถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงานกลโดยวัฎจักรความร้อน เช่น วัฎจักรออตโตสําหรับเครื่ องยนต์
แก็สโซลีน และวัฎจักรดีเซลสําหรับเครื่ องยนต์ดีเซล วัฎจักรแรงคินสําหรับเครื่ องยนต์ไอนํ้า วัฎจักรเบรย์ตนั สําหรับแก็ส
เทอร์ ไบ และอื่นๆ เครื่ องกําเนิดกระแสไฟฟ้ าที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเหนี่ยวนําจะเปลี่ยนการพลังงานกลเป็ นกระแสไฟฟ้ า
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การบําบัดก่อนเช่น การแยก การสกัด การบด การสี การควบคุมความชื้นเป็ นต้น จะทําก่อนกระบวนการเปลี่ยน
หลัก รู ป 1.3.2 อธิบาย สิ่ งที่เรี ยกว่ากล่องวิเศษที่ใส่ สารชีวมวลเข้าไปด้านล่าง สารชีวมวลเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนโดยวิธีหลาก
หลานเพื่อสนองกับจุดประสงค์ของการใช้งาน

รู ป 1.3.2. ความหลากหลายของเทคโนโลยีการเปลี่ยนและการบําบัดก่อน
การประเมินผลของกระบวนการเปลี่ยนสามารถทําได้โดยเงื่อนไขของคุมสมบัติของผลิตภัณฑ์ ประสิ ทธิภาพของ
พลังงาน ผลผลิต และความคุม้ ในการลงทุนของระบบ
การวางแผนระบบการเปลี่ยนและการใช้ควรพิจารณาจาก ปริ มาณสารชีวมวล วิธีและค่าใช้จ่ายของการขนส่ งและ
เก็บรักษา การบริ หารจัดการองค์กร และกฏระเบียบที่สัมพัธ์กบั ข้อบังคับ ตลอดจนความคุม้ ของระบบ

1.4 ประโยชน์ของการใช้สารชีวมวล
1.4.1 ขอบข่ ายทั่วไป
แม้วา่ พลังงานจากสารชีวมวลนั้นไม่ได้มีราคาสูสีกบั เชื้อเพลิงฟอสซิ ลในภายใต้เทคโนโลยีในปัจจุบนั และเงื่อนไข
ของการตลาดในหลายประเทศที่พฒั นาแล้ว การผลิตสารชีวมวลเพื่อเป็ นวัตถุชนิดอื่นๆและพลังงานมีขอ้ ดีหลายประการ เช่น
การลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิ ล สร้างงานและรายได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชนิดใหม่ และใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่น เพิ่มความมัน่ คงในพลังงานโดยลดการนําเข้า แต่ประโยชน์เหล่านี้ น้ นั เทียบไม่ได้กบั
ราคาของการผลิตสารชีวมวล การประเมินประโยนช์จึงทําให้เราเข้าใจภาพรวมของการแข่งขันของการผลิตสารชีวมวลและ
พลังงานชีวมวล เพื่อการปรับปรุ งนโยบายของการพัฒนาการผลิตสารชีวมวล

1.4.2 การลดลงของปริ มาณนํา้ มัน
ทรัพยากรป่ าไม้และถ่านหิ นเคยอุดมสมบูรณ์และพอเพียงต่อความต้องการพลังงาน อย่างไรก็ตามมนุษย์ได้ใช้เกิน
กว่าที่จาํ เป็ นเพื่อผลิตพลังงานและเทคโนโลยี
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ปริ มาณนํ้ามันสํารองของโลกมีค่าประมาณ 2000 พันล้านบาร์เรล ความต้องการบริ โภคนํ้ามันของโลกต่อวันเท่ากับ
71.7ล้านบาร์เรล ซึ่ งประมาณได้วา่ 1000ล้านบาร์เรลนั้นกําลังถูกใช้ไปและ 1000ล้านบาร์เรลที่เหลือ (Asifa and Muneer ,
2007) เมื่อราคาของปิ โตรเลียมได้ทะยานสูงขึ้นอาจจะทําให้เศรษฐกิจทรุ ดลงถ้าผูค้ ไม่เปลี่ยนไปใช้พลังงงานอื่นแทน การใช้
สารชีวมวลจะทําให้ยดื อายุของปริ มาณนํ้ามันสํารอง ตัวอย่างเช่น Carpentieri et al. (2005)แสดงให้เห็นข้อได้เปรี ยบที่สาํ คัญ
ของการใช้สารชีวมวลในเชิงของการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งวิธีการประเมินผลกระทบสะท้อนให้เห็นประโยชน์
ของการใช้สารชีวมวลได้อย่างเด่นชัด

1.4.3 ภาวะโลกร้ อน
เมื่อทัว่ โลกมีอตั ราการปล่อยกาซเรื อนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งส่ งผลกระทบอันตรายของ
สภาพอากาศของโลก จากการประมาณในปี 2000 มีการคาดการณ์วา่ ในทุกๆปี จะมีการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศมากกว่า 20ล้านเมตริ กตัน (Saxena et al., inpress) ถ้าแนวโน้มเป็ นเช่นนี้ไปเรื่ อยๆ อาจเกิดภัยธรรมชาติอนั ร้ายแรง
เช่น ปริ มาณนํ้าฝนมากผิดปกติ ซึ่ งทําให้เกิดนํ้าท่วม และความแห้งแล้งผิดสมดุลทัว่ ไป สารชีวมวลนั้นเป็ นทรัพยากรที่มี
สภาวะคาร์ บอนสมดุลในวัฏจักรของมันและในการผลิตก๊าซเรื อนกระจก สารชีวมวลเป็ นทรัพยากรในการผลิตพลังงานที่มี
ปริ มาณเป็ นอันดับที่สี่ของโลกรองจากถ่านหิ น ปิ โตรเลียม และก๊าซธรรมชาติซ่ ึ งสามรถให้พลังงานเท่ากับ 14% ของการ
ต้องการพลังงานขั้นต้นของโลก (Saxena et al., in press) ดังนั้นสารชีวมวลจึงถือเป็ นแหล่งทรัพยากรพลังงานที่สาํ คัญของ
โลก
เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการการใช้พลังงาน นโยบายต่างๆได้ถกู นําออกมาใช้เช่นภาษีการปล่อย
ก๊าซ ใบอนุญาตในการปล่อยก๊าซเป็ นต้น นโยบายบรรเทาเหล่านี้ส่งเสริ มข้อได้เปรี ยบของการใช้พลังงานชีวมวลแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิ ล แต่อย่างไรก็ตามการที่จะเปลี่ยนสารชีวมวลเป็ นพลังงานต้องอาศัยพลังงานในการเปลี่ยน ซึ่ งส่ วนใหญ่มา
จากรู ปแบบต่างๆจองเชื้อเพลิงฟอสซิ ล วัฎจักรสมดุลพลังงานของสารชีวมวลนั้นเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิ ลควรเป็ นบวก
ซึ่ งขึ้นกับกระบวนการที่เลือกใช้ โดยใช้ LCA หรื อไลฟ์ ไซเคิลเบสิ ค

1.4.4 ยกระดับของคุณภาพชี วิต
เมื่อการเกษตรมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการเกษตรที่ยงั่ ยืนจึงจําเป็ นต่อการยกระดับคุณภาพชีวติ
ของเกษตรกรและรายได้ การศึกษาเป็ นเรื่ องสําคัญ เมื่อความรู้ของผูค้ นในชนบทนั้นไม่สูงมาก จึงจําเป็ นที่จะต้องให้ขอ้ มูลที่
เหมาะสมและเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เพื่อให้เข้าใจในการใช้สารชีวมวลที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพให้เกิดประสิ ทธิผล

1.4.5 เพิ่มรายได้ ให้ แก่ เกษตรกร
สองประการหลักที่จะช่วยเกษตรกร (The Japan Institute of Energy, 2007) หนึ่งคือช่วยเหลือทางพลังงาน เพื่อที่จะ
ได้เข้าถึงเชื้อเพลิงที่เป็ นประโยชน์ ในประเทศไทย มีการผลิตไบโอมีเทนเพื่อใช้ในครัวเรื อนของเษตรกรแทนที่จะต้องซื้ อโพ
รเพน นับว่าเป็ นการเกษตรที่ยงั่ ยืนเนื่องจากลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิ ล สองคือช่วยเหลือทางการเงิน เมื่อเกษตรกรปลูกพืช
เพื่อผลิตเป็ นเอทานอลแบะขายในราคาที่สูงขึ้น ดังนั้นเกษตกรจะนําเงินที่ได้ไปจ่ายค่าไฟฟ้ า และในขณะเดียวกันคนที่ใช้อทา
นอลนั้นซึ่ งรวยกว่าเกษตรกร ระบบนี้ถือเป็ นการกระจายรายได้แก่ชุมชน
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1.4.6 ความมัน่ คงทางพลังงาน
ในระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศที่พฒั นาแล้วบางประเทศขึ้นกับปริ มาณความ
มัน่ คงของพลังงาน ความมัง่ คงทางพลังงานหมายถึงความสอดคล้องกันของเพียงพอพลังงานที่มีอยู่ ในรู ปแบบต่างที่สามารถ
ซื้ อได้ ซึ่ งเงื่อนไขเหล่านี้ ตอ้ งทนทานในระยะยาว เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การให้ความสนใจในความัน่ คงของพลังงานนั้น
เป็ นเรื่ องสําคัญเพราะโลกต้องพึ่งพาทรัพยากรนํ้ามันซึ่ งกระจายตัวในจุดต่างๆไม่เท่ากัน แหล่งพลังงานของโลกกําลังอยุใ่ น
ความเสี่ ยงเนื่องจากความต้องการนํ้ามันเพิ่มมากขึ้น สารชีวมวลเป็ นสารที่หาได้ง่ายในประเทศซึ่ งไม่มีราคาโลกผันผวนหรื อ
ปริ มาณที่หมดไปเหมือนนํ้ามันที่ตอ้ งสั่งซื้ อจากต่างประเทศ

1.4.7 สกุลเงินต่ างชาติ
นับเป็ นโอกาสที่ดีในการพัฒนาประเทศเพื่อส่ งออกพลังงานชีวมวล ในกรณี ของการผลิตมันสําปะหลังในประเทศ
ไทยนั้นอัตราการผลิตเพื่อเป็ นอาหารและเอทานอลนั้นสมดุลกันในเวลานี้ แต่ในอนาคตปริ มาณการผลิตมันสําปะหลังนั้น
อาจมีปริ มาณมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการผลิตพลังงานชีวมวลมักจะขัดแย้งกับการผลิตเพื่อเป็ นอาหาร เช่น ความต้องการเอ
ทานอลของโลกอาจถูกคุกคามโดยความมัน่ คงของปริ มาณอาหารภายในประเทศ
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Asifa, M.; Muneer, T. Energy supply, its demand and security issue for developed and emerging economies, Renewable
and Sustainable Energy Reviews, 11, 1388-1413 (2007)
Carpentieri, M.; Corti, A.; Lombardi, L. Life cycle assessment (LCA) of an integrated biomass gasification combined
cycle (IBGCC) with CO2 removal, Energy Conservation and Management, 46, 1790-1808 (2005)
Saxena, R.C.; Adhikaria, D.K.; Goyal, H.B. Biomass-based energy fuel through biochemical routes: A review,
Renewable and Sustainable Energy Reviews (in press)
The Japan Institute of Energy. “Report on the Investigation and Technological Exchange Projects Concerning Sustainable
Agriculture and Related Environmental Issues,” Entrusted by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
of Japan (Fiscal year 2006) (2007)
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บทที่ 2 ทรัพยากรชีวมวล
2.1 การจัดแบ่งประเภทสารชีวมวล
2.1.1 คํานิยามของสารชี วมวล
ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 1.1 สารชีวมวลคืออะไร คําว่าชีวมวล มาจากคําว่า ชีว + มวล และในเชิงนิเวศวิทยา
หมายถึงจํานวนของพืชและสัตว์ หลังจากเกิดวิกฤตการณ์น้ าํ มัน คํากําจัดความได้กว้างกว่าเชิงนิเวศวิทยา หมายถึง ทรัพยากร
ทางชีวมวลที่ถกู ใช้เป็ นแหล่งพลังงาน หลังจากที่ถกู ตั้งให้เป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่กย็ งั ไม่มีคาํ จัดความของสารชีว
มวล และความหมายในแต่ละแขนงก็แตกต่างกันออกไป จากทัศนคติของทรัพยากรพลังงาน หมายถึง คําบัญญัติสาํ หรับท
รัยากรสัตว์และพืชและของเสี ยที่เกิดจากสัตว์และพืชซึ่ งสะสมอยูใ่ นปริ มาณหนึ่ง ไม่รวมทรัพยากรฟอสซิ ล สารชีวมวลนั้น
หมายถึงหลายอย่างทั้งพืชทางการเกษตร ไม้ป่า พืชนํ้า ทรัพยากรทางการเกษตร ป่ าไม้ ประมง เยือ่ กระดาษ กากไม้ นํ้ายางดํา
ของเสี ยจากอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยได้แก่ ของเสี ยครัวเรื อน กระดาษเหลือใช้ สิ่ งปฏิกลู บางประเทศนั้นไม่รวมขยะมูลฝอย
เป็ นสารชีวมวล

2.1.2 คํานิยามของสารชี วมวล (พลังงาน) ในเชิ งกฏหมาย
ตัวอย่างในกรณี ของประเทศญี่ปุ่น เชน วันที่ 25 มกราคม คริ สต์ศกั ราช 2002 กฏหมายสนับสนุนการใช้แหล่ง
พลังงานใหม่ได้ถกู แก้ไขและ สารชีวมวลได้ถกู ยกให้เป็ นแหล่งพลังงานชนิดใหม่ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น รู ป 2.1.1 แสดง
บทบาทของสารชีวมวลในฐานะแหล่งพลังงานชนิดใหม่ ก่อนหน้านี้ สารชีวมวลถูกจัดให้เป็ นทรัพยากรหมุนเวียนเท่านั้น แต่
หลังจากการแก้ไขกฏหมายถูกจัดให้เป็ นแหล่งพลังงานใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ของเสี ยบางชนิด เช่น กระดาษเหลือใช้ เศษ
อาหาร เศษซากจากการรื้ อถอน นํ้ายางดํา ถูกจัดให้เป็ นทรัพยากรรี ไซเคิลเท่านั้น

รู ป 2.1.1 คํานิยามของสารชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น
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2.1.3 ลักษณะพิเศษของพลังงานจากสารชี วมวล
ก่อนหน้ารวมถึงศตวรรษที่ 19 สารชีวมวลในรู ปของฟื นและถ่านถูกใช้เป้ นแหล่งพลังงานหลัก จนกระทัง่ ศตวรรษ
ที่ 20 ได้ถกู แทนที่ดว้ ยถ่านหิ นและนํ้ามัน ในศตวรรษที่ 21 สารชีวมวลนั้นถูกฟื้ นฟูเพื่อนํากลับมาใช้ เนื่องจากลักษณธพิเศษ
ดังต่อไปนี้ หมุนเวียนไม่มีวนั หมด สามารถเก็บได้ สามารถใช้แทนได้ มีอยูม่ ากมาย และมีสภาวะคาร์ บอนสมดุล

2.1.4 ประเภทของสารชี วมวล
ยังไม่มีระบบการจัดประเภทของสารชีวมวลอย่างเป็ นทางการ เนื่องจากแตกต่างกันไปในแต่ละแขนง ประเภทนั้น
ขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์การใช้งาน โดยทัว่ ไปมีวธิ ีการแบ่งประเภทสารชีวมวลสองแบบ อย่างแรกคือ แบ่งประเภทตามชีววิทยา
โดยอ้างอิงจากกีมีตวั ตนในธรรมชาติ เช่นตามระบบนิเวศวิทยาหรื อชนิดของพืช อย่างที่สองแบ่งตามการใช้งานในเชิงของ
การใช้พลังงานอย่างเกิดประสิ ทธิผล

2.1.5 ตัวอย่ างในการจัดแบ่ งสารชี วมวลในเชิ งของการใช้
ตัวอย่างประเภทของสารชีวมวลปรากฏดังรู ป 2.1.2 ในหมวดหมู่น้ ี สารชีวมวลนั้นมายถึงของเสี ยและผลผลิตจาก
การเกษตร ป่ าไม้และการประมง รวมถึง พื้นที่การเพาะปลูกสารชีวมวลอีกด้วย การจัดประเภทตามแหล่งกําเนิดนั้นเป็ นสิ่ ง
สําคัญในการออกแบบระบบการใช้งานสารชีวมวล

รู ป 2.1.2 ประเภทของสารชีวมวลในเชิงการประยุกต์ใช้งาน
ปริ มาณความชื้นเป็ นปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกใช้สารชีวมวล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อผลิตพลังงาน เนื่องจาก
ปริ มาณความชื้นนั้นมีนิยามแตกต่างตามแต่ละแขนง ดังนั้นจึงมีความสําคัญอย่างมากในการหาค่าความชื้น ในด้านพลังงาน
ความชื้นได้ถูกจํากัดนิ ยามดังต่อไปนี้
(ปริ มาณความชื้น) = (นํ้าหนักของความชื้น)/ (นํ้าหนักทั้งหมดของสาร)  100 [%]

(2.1.1)

(นํ้าหนักทั้งหมดของสาร) = (นํ้าหนักแห้งของสารชีวมวล) + (นํ้าหนักของความชื้น)

(2.1.2)
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ตามนิยามนี้ ปริ มาณความชื้นนั้นจะมีค่าไม่เกิน 100% ในเชิงวนศาสตร์ และนิเวศวิทยา ความชื้นมีนิยามดังต่อไปนี้
(ปริ มาณความชื้น) = (นํ้าหนักของความชื้น)/ (นํ้าหนักแห้งของสารชีวมวล)  100 [%]

(2.1.3)

ตามตําราเล่มนี้ใช้สมการ (2.1.1) เพื่อหาปริ มาณความชื้น สารชีวมวลนั้นประกอบได้ดว้ ยโมเลกุลขนาดใหญ่ทาง
ธรรมชาติ เช่น เซลลูโลส ลิกนิน และโปรตีน สารชีวมวลหลายชนิดมีปริ มาณความชื้นสูงเนื่องจากแหล่งกําเนิดของสารชีว
มวลคือสิ่ งมีชีวติ รู ป 2.1.3 แสดงค่าปริ มาณความชื้นของสารชีวมวลชนิดต่างๆ ซึ่ งมีต้ งั แต่สารชีวมวลเช่น ไม้แห้ง กระดาษ
เหลือใช้ซ่ ึ งมีปริ มาณความชื้นเท่ากับ 20% ไปจนถึงสาหร่ าย ของเหลือจากการหมัก และกากของเสี ย ซึ่ งมีปริ มาณความชื้น
เท่ากับ 95% การที่จะนําสารชีวมวลไปผลิตเป็ นพลังงานต้องเลือกกระบวนการที่เหมาะสมต่อปริ มาณความชื้นของสารนั้นๆ

รู ป 2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความชื้นกับค่าปริ มาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Ogi, T. in “Biomass Handbook”, Japan Institute of Energy Ed., Ohm-sha, 2002, pp.2-6 (in Japanese)
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2.2 ความพร้อมใช้ของสารชีวมวล
โลกมีคลังเก็บสารชีวมวลจํานวนมากมายมหาศาลซึ่ งครอบคลุมในหลายพื้นที่ท้ งั ในป่ าและมหาสมุทร โดยจํานวน
สารชีวมวลทั้งหมดในโลก บนพื้นดินเท่ากับ 1800 พันล้านตันและในนํ้า 4 พันล้านตัน โดยจํานวนสารชีวมวลบนพื้นดินนั้น
เทียบได้กบั พลังงาน 33000 เอกซะจูลซึ่ งเท่ากับ 80เท่าหรื อมากกว่าจํานวนการใช้พลังงานต่อปี
อย่างไรก็ตามสารชีวมวลบางอย่างถูกใช้เป็ นอาหารโดยสิ่ งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์และอาจใช้เป็ นมากกว่าอาหารเพื่อ
ในการดํารงชีวติ ดังนั้นจึงจําเป็ นที่จะต้องประเมินการใช้พลังงานจากสารชีวมวลเพื่อรองรับกับปริ มาณที่มีอยู่

2.2.1 การประมาณศักยภาพของของเสี ยชี วมวล
ของเสี ยชีวมวลนั้นรวมถึงของเสี ยและของเหลือใช้จากการดํารงชีวติ การผลิตสิ่ งเหล่านี้หมายถึง การผลิตของเสี ย
ชีวมวล ซึ่ งสามารถนําไปใช้ได้หลายอย่าง เช่นผลิตเป็ นพลังงานและเป็ นอาหารสัตว์ตลอดจนปุ๋ ย ในทางตรงกันข้ามสารชีว
มวลนั้นที่ยงั ไม่ถูกใช้แต่ถกู เปลี่ยนให้เป็ นพลังงานนั้นเกี่ยวกับศักยภาพพลังงานของสารชีวมวล
ในส่ วนนี้ จะแสดงวิธีการเพื่อประมาณปริ มาณของทรัพยากร ซึ่ งอ้างถึงของเสี ยชีวมวลที่เกิดขึ้นจากกการเกษตร ป่ า
ไม้และการปศุสัตว์
(ก)

ปริมาณการผลิตของเสี ยชีวมวล

เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่จะต้องทราบถึงการผลิตของเสี ยชีวมวลเพื่อประมาณค่าของเสี ยชีวมวลที่มีอยูใ่ นคลัง แต่ยากที่จะ
ทราบได้ถึงปริ มาณการผลิตของเสี ยชีวมวลในและประเทศและในแต่ละภูมิภาคของโลก ดังนั้นการประมาณปริ มาณการผลิต
ของของเสี ยชีวมวลนั้นทําได้จากการตั้งสมมติฐานอัตราส่ วนระหว่างการผลิตของเสี ยต่อการผลิตทรัพยากรชีวมวล ตัวอย่าง
ของพารามิเตอร์ ของการประมาณการผลิตของของเสี ยชีวมวลนั้นแสดงในตาราง 2.2.1 ซึ่ งพารามิเตอร์เหล่านี้มาจากการ
อ้างอิงทัว่ โลก และควรปรับพารามิเตอร์น้ ี ให้เข้ากับแต่ละภูมิภาคในการศึกษาในระดับภูมิภาค
รู ป 2.2.1
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

แสดงปริ มาณของเสี ยชีวมวลที่ถูกเก็บสํารองไว้ในปัจจุบนั ประมาณค่าโดยพารามิเตอร์ดงั กล่าวตาม

 ปริ มาณของการผลิตของเสี ยทางการเกษตรและป่ าไม้ประมาณโดย การผลิตปรับเปลี่ยนเกษตรกรรม (2000)
และป่ าไม้ (1999) โดยใช้สถิติของ FAO คูณด้วยอัตราส่ วนของการผลิตของเสี ย
 ปริ มาณของการผลิตของเสี ยจากปศุสัตว์ประมาณโดยพิจารณาจํานวนสัตว์ (2000)และใช้ปริ มาณค่ามูลสัตว์ต่อ
ตัว
 ปริ มาณสารชีวมวลในปัจจุบนั ประมาณโดยอ้งอิงจากการผลิตของเสี ยชีวมวลคูณด้วยค่าสัมประสิ ทธ์ของการ
อนุรักษ์พลังงาน
การเก็บสํารองของเสี ยชีวมวลในปัจจุบนั มีประมาณ 43 เอกซะจูลของสารชีวมวลจากปศุสัตว์ ประมาณ 48เอกซะ
จูลของสารชีวมวลจากการเกษตร และประมาณ 37 เอกซะจูลของสารชีวมวลจากป่ าไม้ รวมทั้งหมดประมาณ 128 เอกซะจูล
โดยประมาณ 22 เอกซะจูลเป็ นมูลของโคกระบือซึ่ งเป็ นแหล่งที่มาที่มีขนาดใหญ่ รองลงมาประมาณ 20 เอกซะจูลของเศษไม้
จากการตัดไม้และการทําซุง
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ตาราง 2.2.1 พารามิเตอร์ ที่ใช้เพื่อประมาณการผลิตของเสี ยชีวมวลและปริ มาณของแหล่งที่มา
ชนิดสารชีวมวล

สัมประสิ ทธิ์ของการเปลี่ยนพลังงาน
(กิกะจูลต่อตัน)
16.3
17.5
17.7
6.0
17.3
15.0
17.0
13.5
14.9
14.9
17.8

อัตราการผลิตของเสี ย
(ตันต่อตัน)
1.4
1.3
1
0.4
0.28
1.10(ตันต่อปี ต่อตัว)
0.22(ตันต่อปี ต่อตัว)
0.037(ตันต่อปี ต่อตัว)
0.55(ตันต่อปี ต่อตัว)
1.46(ตันต่อปี ต่อตัว)
0.18(ตันต่อปี ต่อตัว)

ข้าว
ข้าวสาลี
ข้าวโพด
รากและหัวใต้ดิน
เศษอ้อย (ยอดและใบ)
มูลโค
มูลสุ กร
มูลไก่
มูลม้า
มูลกระบือและอูฐ
มูลแกะและแพะ
เศษไม้จาก
อุตสาหกรรม
1.17
เศษไม้จากเชื้อเพลิง
0.67
ไม้เหลือใช้
0.784
*อัตราการผลิตมูลสัตว์, อ้างอิงจากนํ้าหนักตันแห้ง

16.0
16.0
16.0
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รู ป 2.2.1 ปริ มาณสารชีวมวลเหลือใช้ในโลก
(ข)

ศักยภาพพลังงานของของเสี ยชีวมวล

บางส่ วนของสารชีวมวลที่ถกู เก็บสํารองได้ถกู ใช้ประโยชน์อื่นๆแล้ว ดังนั้นการที่จะฟื้ นฟูมวลกลับมานั้นอย่าง
สมบูรณ์และการที่จะนํากลับมาใช้เป็ นแหล่งพลังงานใหม่หรื อการสํารองสิ่ งที่ยงั ไม่ได้ใช้อาจทําได้ยาก ตัวอย่างเช่น ใน
ปัจจุบนั ฟางข้าวถูกใช้เป็ นอาหารในปศุสัตว์ ดังนั้นอาจเป็ นไปไม่ได้เรยที่เก็บมูลของโคกระบือในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เมื่อไหร่
ที่ปริ มาณการเก็บสํารองสารชีวมวลนั้นถูกประมาณค่า จําเป็ นที่ตอ้ งพิจารณาความพร้อมใช้ ศักยภาพพลังงานของของเสี ยชีว
มวลนั้นบางส่ วนของปริ มาณที่ถกู เก็บทั้งหมดเท่านั้นที่พร้อมที่จะใช้เป็ นแหล่งพลังงาน อัตราส่ วนของความพร้อมใช้คิดค้น
โดย Hall et al. ดังที่แสดงในตาราง 2.2.2
ตาราง 2.2.2 ชนิดของสารชีวมวลและอัตราส่ วนความพร้อมใช้ของพลังงาน

ของเสี ยทาง
การเกษตร
ของเสี ยปศุสัตว์

ของเสี ยป่ าไม้
[Hall et al., 1993]

ชนิดสารชีวมวล
ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด รากและหัวใต้
ดิน เศษอ้อย
โค แกะและแพะ สุ กร ม้า กระบือและ
อูฐ ไก่
เศษไม้จากอุตสาหกรรม
เศษไม้จากเชื้อเพลิง
ไม้เหลือใช้
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ศักยภาพพลังงานของของเสี ยชีวมวลประมาณได้จากการใช้อตั ราส่ วนความพร้อมใช้ที่แสดงในตาราง 2.2.2 ส่ วนที่
ใหญ่ที่สุดของศักยภาพพลังงานของของเสี ยชีวมวลซึ่ งเป็ นค่าต่อปี นั้นมาจากของเสี ยชีวมวลจากป่ าไม้ ซึ่ งประมาณ 22 เอกซะ
จูลของทัว่ โลก โดยเฉพาะเศษไม้จากการตัดไม้และทําซุงมีค่าประมาณ 15 เอกซะจูล ซึ่ งมีค่าประมาญสองในสามของของเสี ย
ชีวมวลจากป่ าไม้ และมีค่ามากถึง 36% ของแหล่งกําเนิดสารชีวมวลทั้งหมด ของเสี ยชีวมวลจากการเกษตรนั้นมีค่าประมาณ
15 เอกซะจูลของทัว่ โลก แต่ละสารชีวมวลมีค่าประมาณ 1.5-3.5 เอกซะจูลโดยเฉลี่ย ในทางกลับกัน สารชีวมวลปศุสัตว์มี
ค่าประมาณ 5.4 เอกซะจูลของทัว่ โลก ซึ่ งมูลโคกระบือมีปริ มาณมากสุ ดถึง 2.8 เอกซะจูล

รู ป 2.2.2 ความพร้อมใช้ของสารชีวมวลเหลือใช้ในโลก
ข้ อมูลเพิม่ เติม
FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations), FAO Statistical Database, (http://www.fao.org/)
Hall, D. O. et al. (1993), “Biomass foe Energy: Supply Prospects”, In: Renewable Energy, Johansson, T.B. eds., pp.594,
Washington, Island Press.
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2.3 องค์ประกอบของสารชีวมวล
2.3.1 ภาพรวมขององค์ ประกอบของสารชี วมวล
สารชีวมวลนั้นมีหลากหลายชนิดซึ่ งมีองค์ประกอบต่างกัน องค์ประกอบขั้นต้นได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส
ลิกนิน แป้ ง และโปรตีน ต้นไม้มีองค์ประกอบหลักได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน รวมถึงพืชสมุนไพรเพียงแต่
ปริ มาณขององค์ประกอบที่จะแตกต่างกัน สารชีวมวลต่างชนิดกัน ย่อมมีองค์ประกอบต่างกัน เช่น ธัญพืชมีแป้ งมาก ในขณะ
ที่ของเสี ยจากปศุสัตว์มีโปรตีนมาก เนื่องจากมีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกัน จากทัศนคติของการใช้พลังงานสารชีวมวลที่
ประกอบด้วย ลิกโนเซลลูโลส จะประกอบไปด้วยเซลลูโลสและลิกนินจํานวนมากเช่น ต้นไม้ ซึ่ งมีจาํ นวนมากและมี
ศักยภาพมาก

2.3.2 องค์ ประกอบทั่วไปของสารชี วมวล
(ก)

เซลลูโลส

โพลีแซคคาไรด์ที่ดีกลูโคสถูกเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเบต้ากลูโคซิ ดิกซึ่ งมีสูตรโมเลกุลเป็ น (C6H12O6)n n คือดีกรี
ของโพลิเมอร์ไรเซชัน่ ซึ่ งมีความกว้างตั้งแต่หลายพันจนถึงหลายหมื่น จํานวนผลลัพธ์ของการไฮโรไลซิ สเซลลูโลสคือ ดี
กลูโคส(โมโนแซคคาไรด์) แต่บางส่ วนให้ผลลัพธ์เป็ นไดแซคคาไรด์ (เซลลูไบโอส) และโพลีแซคคาไรด์ซ่ ึ งมีลาํ ดับ n = 3ถึง
10 เซลลูโลสมีโครงสร้างเป็ นผลึกและต้านทานต่อกรดและด่าง รู ป2.3.1-a แสดงโครงสร้างสูตรของเซลลูโลส
(ข)

เฮมิเซลลูโลส

โพลีแซคคาไรด์ซ่ ึ งมีจาํ นวนยูนิตคาร์บอนเท่ากับ 5 โมโนแซคคาไรด์รวมถึง ดีไซโลสและดีอะราไบโนส และ
คาร์ บอนเท่ากับ 6 โมโนแซคคาไรด์รวมถึง ดีแมนโนส ดีกาแลคโตสและดีกลูโคส โมโนแซคคาไรด์ที่มีคาร์บอนเท่ากับ 5 มี
จํานวนมากกว่า โมดโนแซคคาไรด์ที่มีคาร์บอนเท่ากับ 6 สูตรโมเลกุลโดยเฉลี่ยคือ (C5H8O4)n เนื่องจากดีกรี โพลิเมอร์ไร
เซชัน่ ของเฮมิเซลลูโลสเท่ากับ 50-200 โดยมีขนาดเล็กกว่าเซลลูโลส จึงสามารถสลายพันธะได้ง่ายกว่าเซลลูโลส และ เฮมิ
เซลลูโลสเป็ นจํานวนมากสามารถละลายได้ในสารละลายเบส เฮมิเซลลูโลสทัว่ ไปคือไซแลน ซึ่ งประกอบด้วยไซโลสด้วย
พันธะ1,4 รู ป 2.3.1-c แสดงสู ตรโครสร้างของไซแลน เฮมิเซลลูโลสอื่นๆได้แก่กลูโคแมนแนน อย่างไรก็ตามเซลลูโลส
ทั้งหมดขึ้นกับชนิดและส่ วนของพืช
(ค)

ลิกนิน
สารประกอบที่ประกอบด้วย ยูนิตฟี นิลโพรเพนและอนุพนั ธื ซึ่ งเชื่อมกันเป็ นสามสิ ติ โครงสร้างนั้นซับซ้อนและยัง
ไม่มีการเข้าใจอย่างแท้จริ ง รู ป 2.3.1-d แสดงยูนิตที่ประกอบกันเป็ นลิกนิน โครงสร้างสามมิติน้ นั ยากที่จะสลายโดยจุลชีพ
และสารเคมี นอกจากนั้นยังมีความแข็งแรงทางกลและการป้ องกันร่ วมดัวย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนินถูกพบอย่าง
สากลในสารชีวมวลชนิดต่างๆ และแหล่งคาร์บอนธรรมชาติจาํ นวนมากมายบนโลก
(ง)
แป้ ง
คล้ายเซลลูโลส แป้ งป็ นโพลีแซคคาไรด์ที่ประกอบด้วยยูนิตของดีกลูโคส แต่ถูกเชื่อมกันโดยพันธะแอลฟากลูโค
ไซดิก เนื่องจากความต่างของโครงสร้างพันธะ เซลลูโลสมะลายนํ้า แต่บางส่ วนของแป้ ง ในรู ป 2.3.1-b จะละลายในนํ้าร้อน
(อะไมโลสที่มีน้ าํ หนักโมเลกุลตั้งแต่ 10,000 จนถึง 50,000 ประมาณ 10%-20%ของแป้ ง) และบางส่ วนที่ไม่ละลาย (อะไมโล
-17-
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เพกซิ น ซึ่ งมีน้ าํ หนักโมเลกุลตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 ประมาณ 80%-90% ของแป้ ง) แป้ งถูกพบในเมล็ด ราก และลําต้น ซึ่ ง
ถือเป็ นอาหาร
(จ)
โปรตีน
เป็ นสารประกอบโมเลกุลขนาดใหญ่ซ่ ึ งกรดอะมิโนหลายตัวถูกโพลิเมอร์ ไรซ์เข้าด้วยกัน คุณสมบัติต่างกันขึ้นกับ
ชนิดของกรดอะมิโนและอัตราส่ วนขององค์ประกอบของกรดอะมิโนและลําดับของโพลิเมอร์ไรเซชัน่
โปรตีนไม่ใช่
สารประกอบพื้นฐานของสารชีวมวลและมีสัดส่ วนน้อยกว่าสามสารข้างต้นที่กล่าวมา
(ฉ)
สารอืน่ ๆ (อินทรีย์และอนินทรีย์)
ปริ มาณของสารประกอบอินทรี ยอ์ ื่นๆมีได้หลากหลายขึ้นกับชนิ ด สารอินทรี ยท์ ี่มีจาํ นวนมากได้แก่ กลีเซอรอล
(ตัวอย่าง เช่น นํ้ามันผักกาดก้านขาว นํ้ามันปาล์ม และนํ้ามันจากพืชชนิดต่างๆ) และซูโครสในอ้อยและต้นบีท ตัวอย่างอื่นๆ
เช่น อัลคาลอยน์ รงควัตถุ เทอร์ ปีน และขี้ผ้ งึ ถึงแม้วา่ จะพบสารเหล่านี้ได้นอ้ ยแต่คุณค่ามากเนื่องจากใช้เป็ นส่ วนผสมของยา
สารชีวมวลนั้นประกอบไปด้วยสารประกอบอินทรี ยโ์ มเลกุลขนาดใหญ่ แต่ยงั ประกอบด้วยสารอนิ นทรี ยเ์ ช่นขี้เถ้าในจํานวน
น้อย ธาตุโลหะพื้นฐานได้แก่ แคลเซี ยม โพแทสเซี ยม ฟอสฟอรัส แมกนีเซี ยม ซิ ลิกอน อลูมิเนียม เหล็กและโซเดียม สาร
และปริ มาณขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบตั้งต้น

รู ป 2.3.1 โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบหลักของสารชีวมวล

2.3.3 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของตัวอย่ างชนิดของสารชี วมวล
ตาราง 2.3.1 แสดงตัวอย่างสารประกอบของชนิดสารชีวมวลหลัก องค์ประกอบหลักของสารชีวมวลของโลกเรี ยง
จากมากไปน้อย ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และโปรตีน สารชีวมวลที่ได้จากในนํ้ามีองค์ประกอบที่แตกต่าง
ออกไป ตาราง 2.3.1 แสดงสารชีวมวลจากพืช ตาราง 2.3.2 แสดงองค์ประกอบของกากของเสี ยและของเสี ยชีวมวลชนิดต่างๆ
ที่มีความชื้นสูง ตาราง 2.3.1 และ 2.3.2 ใช้การจัดกลุ่มองค์ประกอบที่แตกต่างกัน เซลลูโลสและลิกนินในตาราง 2.3.1 คือเส้น
ใยในตาราง 2.3.2 ในขณะที่ เฮมิเซลลูโลสในตาราง 2.3.1 คือ คาร์โบไฮเดรต ในตาราง 2.3.2
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ตาราง 2.3.1 การวิเคราะห์ทางเคมีทวั่ ไปของตัวอย่างสารชีวมวล (ส่ วนที่ 1) (wt%)
ประเภทสารชีวมวล

นํ้าทะเล
นํ้าจืด
เฮอร์บาเซี ยส
ไม้
ของเสี ย
สาหร่ ายเคลป์ ยักษ์สี
ต้นไฮบริ ดป็ อป เชื้อเพลิงขยะ
นํ้าตาล
ผักตบชวา หญ้าเบอร์มิวด้า
ลาร์
(RDF)
เซลลูโลส
4.8
16.2
31.7
41.3
65.6
เฮมิเซลลูโลส
55.5
40.2
32.9
11.2
ลิกนิน
6.1
4.1
25.6
3.1
แมนนิทอล
18.7
อัลจินิน
14.2
โปรตีนดิบ
15.9
12.3
12.3
2.1
3.5
เถ้า
45.8
22.4
5.0
1.0
16.7
อื่นๆ
112.5
93.3
102.9
100.1
* ผลรวมทั้งหมดนั้นไม่จาํ เป็ นต้องเท่ากับ 100 เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบถูกวัดจากวิธีที่แตกต่างกัน

ตาราง 2.3.2 การวิเคราะห์ทางเคมีทวั่ ไปของตัวอย่างสารชีวมวล (ส่ วนที่สอง ของเสี ยชีวมวลที่มีปริ มาณความชื้นสูง) (wt %)

วัตถุดิบตั้งต้นชีว
มวล
ปริ มาณความชื้น
สะสม
เถ้า a)

นํ้ากากส่ า นํ้ากากส่ าจาก
การผลิต
จากการผลิต
แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์
(มันเทศ)
(ข้าว)
76.7
1.3

กากแป้ ง

88.6
4.4

ไมโครแอล
จี
พืชนํ้า
(Dunaliella) (ผักตบชวา)

กากสิ่ ง
ปฏิกลู

82.2
23

78.4
23.6

85.2
19.6

76.7
16.4

0.7
59.6
5.4
34.3

20.5
63.6
1.2
14.7

2.5
24.4
20.6
52.5

12.9
42.3
18.1
26.7

47.9
47.3
44.6
6.7
7
7.2
7.5
4.2
9
37.9
41.5
48.2
b) อ้างอิงจากปริ มาณสารอินทรี ย ์

53.3
5.2
9.8
31.7

47.6
6.1
3.7
42.1

51.4
7.9
6.5
40.7

b)
ไขมัน
โปรตีน
เส้นใยดิบ
คาร์โบไฮเดรต

8.3
56.5
2.1
33

1.8
28.5
11.9
57.8
b)

C
H
N
O
a) อ้างอิงจากนํ้าหนักแห้ง
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ข้ อมูลเพิม่ เติม
Ogi, T. in “Biomass Handbook” Japan Institute of Ed., Ohm-sha, 2002, PP.12-15 (in Japanese)

2.4 ปริ มาณความจุพลังงานชีวมวล
2.4.1 ตัวบ่ งชี ป้ ริ มาณความจุพลังงานชี วมวล
เพื่อที่จะจัดตั้งระบบพลังงานชีวมวล ต้องหาปริ มาณพลังงานของสารชีวมวลที่ถูกใช้เป็ นวัตถุดิบตั้งต้นอันดับแรก
ค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เป็ นตัวบ่งชี้ของพลังงานที่สารชีวมวลมีอยู่ ค่าความร้อนจากการเผาไหม้คือปริ มาณความ
ร้อนที่เกิดจากเมื่อสสารถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์หรื อเรี ยกว่าความร้อนของการเผาไหม้ ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้น้ นั
สามารถหาค่าได้จากอัตราส่ วนขององค์ประกอบและอัตราส่ วนของธาตุ เช่น ปริ มาณคาร์บอนในสารชีวมวล
(ก) ค่ าความร้ อนทีไ่ ด้ จากการเผาไหม้ สูง- ตํา่
สารชีวมวลประกอบไปด้วยสารอินทรี ยซ์ ่ ึ งประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิ เจน เมื่อถูกเผาไหม้อย่าง
สมบูรณ์ จะให้น้ าํ และคาร์บอนไดออกไซด์ นํ้าและไอนํ้าที่ได้จากการเผาไหม้จะมีปริ มาณความร้อนแฝงมากและความร้อน
จะถูกปล่อยออกเมื่อเกิดการควบแน่น ค่าความร้อนจากการเผาไหม้ที่รวมค่าความร้อนแฝงคือ ค่าความร้อนจากการเผาไหม้
ขั้นสูง ค่าความร้อนจากการเผาไหม้ที่หกั ค่าความร้อนแฝงออกคือ ค่าความร้อนจากการเผาไหม้ข้ นั ตํ่า
(ข) ความร้ อนพร้ อมใช้
ค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ Qo คือปริ มาณความร้อนท่เพิ่มขึ้นหลังจากการเผาไหม้อย่างสมบูรณื ต่อยูนิตสาร
ภายใต้สภาวะมาตรฐาน ความจริ งแล้วสารชีวมวลนั้นประกอบไปด้วยความชื้นและขี้เถ้าจํานวนมากซึ่ งถูกนํามาพิจารณาเมื่อ
ใช้ผลิตพลังงาน การประมาณค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ต่าํ สุ ดนั้นไม่พอสําหรับใช้เป็ นตัวบ่งชี้วส่ ารชีวมวลในสภาวะ
ธรรมชาติจะเป็ นเช่นนั้นในการเผาไหม้ พลังงานที่เพิ่มอุณหภูมิแก่อากาศที่อยูแ่ วดล้อมเพื่อรักษาการเกิดเปลวไฟและพลังงาน
ดูดความร้อนในขี้เถ้านั้นถูกนํามาคิดด้วย ดังนั้น ความร้อนพร้อมใช้ถกู แสดงโดยสมการดังต่อไปนี้
ความร้อนพร้อมใช้ Q=Q0(1-w)-1000W- [ความร้อนที่ถกู ดูดในอากาศ]-[ความร้อนที่ถกู ดูดในขี้เถ้า]
(w: ปริ มาณความชื้น)
รู ป 2.1.3 ใช้ค่าการคํานวนควมร้อนพร้อมใช้ (Q) ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซี ยส ค่าบวกสําหรับความร้อนพร้อมใช้
ที่เกิดการเผาไหม้

2.4.2 ค่ าความร้ อนที่เกิดจากการเผาไหม้ ของสารชี วมวลชนิดต่ างๆ
ตาราง 2.4.1 แสดงข้อมูลสําหรับปริ มาณความชื้น ปริ มาณสารอินทรี ย ์ ปริ มาณขี้เถ้า และค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้
ของชนิดตัวอย่างของสารชีวมวล
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ตาราง 2.4.1 การวิเคราะห์ทวั่ ไปและค่าความร้อนท่ไดจากการเผาไหม้ของสารชีวมวลชนิดตัวอย่าง ถ่านหิ น และพีท

สารอินทรี ย ์
(นํ้าหนักแห้ง
wt%)
76.5
76.5
86.1
99.0
91.0
89.9

ประเภท

เถ้า **
[wt%]
23.5
23.5
13.9
1.0
9.0
10.1

ค่าความร้อนที่
ได้จากการเผา
ไหม้ (เมกกะจูล
ต่อกิโลกรัมนํ้าหนักแห้ง)
13.4
18.3
12.7
20.5
17.6
18.0

สารชีวมวล
ความชื้น [wt%]
มูลโค
20-70
activated biosolid
90-97
เชื้อเพลิงขยะ RDF
15-30
ของเสี ย
ขี้เลื่อย
15-60
ข้าวฟ่ างหวาน
20-70
พืชเฮอร์บา
เซี ยส
หญ้าสวิตซ์
30-70
สาหร่ ายเคลป์ ยักษ์สี
นํ้าตาล
85-97
54.2
45.8
10.3
พืชนํ้า
ผักตบชวา
85-97
77.3
22.7
16.0
ยูคาลิปตัส
30-60
97.6
2.4
18.7
ไฮบริ ดป็ อปลาร์
30-60
99.0
1.0
19.5
พืชไม้
ไซคามอร์ (Sycamore)
30-60
99.8
0.2
21.0
กระดาษ
3-13
94.0
6.0
17.6
เปลือกสน
5-30
97.1
2.9
20.1
อนุพนั ธ์
ฟางข้าว
5-15
80.8
19.2
15.2
อิลลิโนส บิทูมินสั
ถ่านหิ น
(Illinois bituminous)
5-10
91.3
8.7
28.3
พีท
reed sedge
70-90
92.3
7.7
20.8
* ปริ มาณความชื้นสะสมหาได้จากนํ้าหนักที่หายไปหลังจากการอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยสภายใต้ความดัน
บรรยากาศ
** ปริ มาณเถ้านั้นหาได้จากนํ้าหนักของสารที่เหลืออยู่ (โลหะออกไซด์) หลังจากการให้ความ
ร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 800 องศาเซลเซี ยส
ปริ มาณความชื้นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั โดยขึ้นกับชนิดของสารชีวมวล ตัวอย่างเช่น 3%ในกระดาษ และ 98%
ในกากของเสี ย สารชีวมวลแทบจะทุกชนิดประกอบด้วยนํ้ามากกว่า2ใน3 ทําให้ความร้อนพร้อมใช้มีค่าติดลบ ดังนั้นแม้วา่
สารชีวมวลนั้นจะมีค่าความร้อนจากการเผาไหม้สูงแต่ถา้ หากมีน้ าํ เป็ นองค์ประกอบอยูจ่ าํ นวนมาก ไม่เหมาะสมในการนํามา
เผาไหม้ ตัวอย่างเช่น ผักตบชวา และสิ่ งปฏิกลู มีค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้สูงเมื้อถูกอบแห้ง แต่มีปริ มาณความชื้น
ประมาณ 95% จากการสุ่ มตัวอย่าง ดังนั้นจึงไม่เหมาะต่อการเผาไหม้
สารอินทรี ยท์ ้ งั หมดที่เหลือจากการนําขี้เถ้าออกจากจากสารอบแห้งทั้งหมด เนื่องจากค่าพลังงานของขี้เถ้าเท่ากับ
ศูนย์ สารอินทรี ยจ์ าํ นวนมากหมายถึงค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้จาํ นวนมากเช่นกัน สารอินทรี ยน์ ้ นั มีค่าความร้อนที่ได้
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จากการเผาไหม้ต่างกันขึ้นกับชนิดและอัตราส่ วนของธาตุที่เป็ นองค์ประกอบ (2.3 องค์ประกอบของสารชีวมวล) ตาราง
2.4.2
แสดงความผลของการวิเคราะห์ธาตุและค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของชนิดของสารชีวมวลและเชื้อเพลิง
อินทรี ยอ์ ื่นๆ เพราะสารชีวมวลมีออกซิ เจนมากและมีคาร์บอนและไฮโดรเจนน้อยกว่าถ่านหิ นและปิ โตรเลียม สารชีวมวลนั้น
มีค่าความร้อนจากการเผาไหม้ต่อยูนิตนํ้าหนักน้อยกว่า สารชีวมวลประเภทต้นไม้และพืชนั้นมีปริ มาณคาร์บอนเท่ากับ 45%50% และปริ มาณไฮโดรเจนเท่ากับ 5%-6% มีอตั ราส่ วนโมลาร์ของ H:C ประมาณ 2 เป็ นผลมาจากสารประกอบหลักซึ่ ง
ได้แก่ เซลลูโลสและลิกนิน
ตาราง 2.4.2 องค์ประกอบของธาตุและค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของตัวอย่างชนิดของสารชีวมวล ถ่านและพีท
เซลลูโล
ส

สน

คาร์บอน [wt%]
ไฮโดรเจน [wt%]

44.44
6.22

51.8
6.3

ออกซิ เจน [wt%]
ไนโตรเจน [wt%]
ซัลเฟอร์ [wt%]

49.34

41.3
0.1
0

แหล่งพลังงาน

-

สาหร่ าย ผักตบชว ของเสี ย
บิทู
เคลป์ ยักษ์ า
ปศุสัตว์ RDF กาก พีท มินสั
43.7
27.65
41.1
35.1 41.2
5 52.8
69.0
3.73
5.29
5.3 5.29 6.24 5.45
5.4
28.8 19.3 31.2
28.16
28.84
33.2
4
5
4
14.3
1.22
1.96
2.5 1.96 3.16 2.54
1.6
0.34
0.41
0.4 0.41 0.97 0.23
1.0
26.5
38.9
22.4
23.5 22.4
3 7.74
8.7

เถ้า [wt%]
0.5
ค่าความร้อนที่ได้จากการ
เผาไหม้ (เมกกะจูลต่อ
21.2
กิโลกรัม-นํ้าหนักแห้ง)
17.51
4
10.01
16.0 13.37 16.0
ปริ มาณความชื้นสะสมและคุณสมบัติอื่นๆ ผลจากการวิเคราะห์ธาตุน้ นั มาจากสภาวะแห้ง

19.8
6

20.7
9

28.28

2.4.3 การประมาณค่ าความร้ อนจากการเผาไหม้ โดยการคํานวณ
ค่าความร้อนจากการเผาไหม้ของชนิดสารชีวมวลที่แสดงในตาราง 2.4.1 และ 2.4.2 ความพยายามในการประมาณ
ค่าโดยการคํานวณจากข้อมูล เช่น ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์สาร มีหลายสมการที่ถูกเสอนและหนึ่ งในนั้นคือ
ค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้สูงสุ ด(High heating value:HHV) [เมกกะจูลต่อกิโลกรัมแห้ง] = 0.4571 (%
คาร์บอนแห้งพื้นฐาน)- 2.70
ตาราง 2.4.3 เปรี ยบเทียบค่าความร้อนที่ได้จากเผาไหม้ที่ได้จากการคํานวณตามสมการและได้จากการวัดค่า ยกเว้น
กากของเสี ย ของแข็งชีวมวล ผลน้นใกล้เคียงกัน
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ตาราง 2.4.3 การเปรี ยบเทียบระหว่างค่าความร้อนจากการเผาไหม้ที่ได้จากการวัดและการคํานวณของสารชีวมวล

วัตถุดิบชีวมวล
เซลลูโลส
สน
สาหร่ ายเคลป์ ยักษ์
สี น้ าํ ตาล
ผักตบชวา
มูลโค
biosolid
บิทูเมน

ค่าความร้อนที่ได้จาก
การเผาไหม้สูงสุ ดจาก
การวัด
17.51
21.24

ค่าความร้อนที่ได้จาก
การเผาไหม้จากการ
คํานวณ
17.61
20.98

ความผิดพลาด
[%]
+0.59
-1.23

10.01
16.00
13.37
19.86
28.28

9.94
16.09
13.34
17.3
28.84

-0.70
+0.54
-0.19
-12.9
+1.98

ข้ อมูลเพิม่ เติม
Ogi, T. in “Biomass Handbook”, Japan Institute of Ed., Ohm-sha,2002, PP.16-19 (in Japanese)

2.5 วัฎจักรคาร์ บอน
2.5.1 ปริ มาณของคาร์ บอนสํารองทั่วโลก
คาร์บอนบนโลกนั้นถูกกักเก็บในบรรยากาศ มหาสมุทร ชีวมณฑล และเปลือกโลก สารประกอบคาร์บอนเกิดการ
แลกเปลี่ยนในรู ปของแก็ส เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และสารอินทรี ย ์ ตลอดจนสารอนินทรี ย ์ จาก รายงานการการเประเมิน
ค่าของ IPCC ครั้งที่ 4 ในปี 2007 การปล่อยเชื้อเพลิงฟอสซิ ลของโลกออกมากรวมถึงการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิ ลและ
อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ มีปริ มาณเท่ากับ 6.4 กิกะตันคาร์บอนต่อปี ในยุค 1990 และการปล่อยคาร์บอนออกมาโดยการใช้
บนภาคพื้นดินเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1.6 กิกะตันคาร์บอนต่อปี ในทางตรงกันข้าม ความแม่นยําที่ได้ถูกประเมินจากการใช้
คาร์ บอนทั้งภาคพื้นดินและมหาสมุทรสุ ทธิ เท่ากับ 2.6 กิกะตันต่อปี และ 2.2 กิกะตันต่อปี ตามลําดับ สมดุลคาร์บอนสุ ทธิใน
บรรยากาศในยุค 1990 เท่ากับ 3.2 กิกะตันคาร์ บอนต่อปี (=8.0-2.6-2.2) ตามที่แสดงในตาราง ค่านี้ประมาณมาจากการ
ตรวจสอบผลที่เกี่ยวกับวัฏจักรคาร์ บอน การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิ ลทัว่ โลกและสมดุลคาร์บอนสุ ทธิ
ในบรรยากาศได้ถกู แสดงให้เห็น ค่าอื่นๆในตาราง 2.5.1 นั้นมีความแม่นยําน้อยกว่า วัฏจักรคาร์ บอนนั้นมีท้ งั ในนํ้าและบน
พื้นดิน ซึ่ งสมดุลคาร์บอนสุ ทธิน้ นั ขึ้นกับกิจกรรมเหล่านี้ สถานภาพของวัฏจักรคาร์ บอนในแต่ละแหล่งกักเก็บนั้นถูกควบคุม
โดยการจัดการป่ าไม้และการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ในสนธิสัญญาเกียวโต ซึ่ งมีใจความเกี่ยวกับการลดปริ มาณของการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
โดยการบวนการแยกคาร์บอนออกในป่ าไม้ผา่ นทางการจัดารทางป่ าไม้ซ่ ึ งมีผลในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2005 กฏเกณฑ์สาํ หรับการบริ หารที่มีประสิ ทธิภาพได้มุ่งเน้นในบทบาทชีวมณฑลทของโลกในขอบข่าย
ของวัฏจักรคาร์ บอนทัว่ โลก ดังนั้นข้อมูลที่มีความแม่นยําจะต้องอาศัยแหล่งและปริ มาณการกักเก็บและวัฏจักรของคาร์บอน
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ในระบบนิเวศทัว่ โลก อย่างไรก็ตามยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปริ มาณสํารองคาร์บอนจากการจัดการป่ าไม้และผลกระทบ
ของระบบนิเวศจากการแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
ตาราง 2.5.1 ปริ มาณคาร์บอนสํารองทัว่ โลกภายใต้สนธิสัญญา คาร์บอนไดออกไซด์ไหลจากบรรยากาศที่ถูกกักเก็บไว้
(ตัวอย่าง คาร์บอนไดออกไซด์ซิงค์) มีเครื่ องหมายเป็ นลบ ตัวเลขในวงเล็บเป็ นค่าช่วง หน่วย กิกะตันคาร์บอนต่อปี ไม่มี
ข้อมูลเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้

2.5.2 วัฏจักรคาร์ บอนในระบบนิเวศน์ ในป่ า
ปริ มาณของคาร์ บอนในระบบนิเวศในป่ าทัว่ โลกเท่ากับ 330 กิกะตันคาร์ บอน ในสารชีวมวลป่ าไม้ และ 780กิกะ
ตันคาร์บอนในดิน Dixson et al., 1994 นอกจากนั้นปริ มาณการใช้สุทธิในระบบนิเวศในป่ าถูกกําหนดโดยการสังเคราะห์
ด้วยแสงและการหายใจซึ่ งถูกควบคุมโดยลักษณะทางอุตนิยมวิทยาและการทํางานของอวัยวะของสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศใน
ไม้ป่าและต้นไม้เล็กๆที่อาศัยอยูเ่ ป็ นชั้นของพืชใต้คาโนปี ของต้นไม้ใหญ่ เช่น ไลเคน มอส สมุนไพร หญ้า ต้นไม้พมุ่ ปริ มาณ
ของคาร์ บอนที่ถูกกักเก็บสะสมในระบบนิเวศในป่ า เช่น พืชที่อยูบ่ นดิน ใต้ดิน ซากไม้ และสารอินทรี ยใ์ นดิน ป่ าไม้และดิน
นั้นเต็มไปด้วยแหล่งกักเก็บสารอินทรี ยข์ นาดใหญ่ของโลก
และสารอินทรี ยใ์ นดินนั้นมีอานุภาพในการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์โดยการเพิ่มการหายใจของดิน
และการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศให้
สู งขึ้นในอนาคต ลําต้นของพืชนั้นมีประโยชน์สาํ หรับทําซุงและเป็ นฟื นกักเก็บไว้บา้ นเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน การ
เจริ ญเติบโตของพืชนั้นถูกกระตุน้ จากการเพิ่มของความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ และการทับถมของ
ธาตุอาหาร (ผลจากกระบวนการหมัก) อย่างไรก็ตามในขอบเขตของการศึกษา ผลของกระบวนการหมักนั้นยังไม่ชดั เจนนัก
สําหรับระบบนิเวศของป่ าไม้

2.5.3 โมเดลของวัฏจักรคาร์ บอน
สําหรับการจัดการที่เหมาะสมของปริ มาณสํารองคาร์ บอนในอนาคต โมเดลของระบบนิเวศภาคพื้นดินนั้นจําเป็ น
อย่างยิง่ สําหรับการดูแลระบบนิเวศและการประเมิณปริ มาณคาร์บอนสํารอง เพื่อที่จะทํานายผลโดยอ้างอิงจากข้อมูลการ
สังเกตุการณ์ภาคพื้นดินในส่ วนของพิกดั ตําแหน่งของโลก การที่ได้มาซึ่ งข้อมูลการศึกษาเป็ นจํานวนมากจําเป็ นที่จะต้อง
พัฒนาดาวเทียมที่มีระบบตรวจจับสิ่ งต่างๆและเก็บเป็ นข้อมูลทางสถิติได้จากระบบทางไกล การใช้โมเดลภาคพื้นดินและ
โมเดลวัฏจักรคาร์ บอนในระบบนิเวศภาคพื้นดิน เราสามารถทํานายความผันผวนในสมดุลคาร์บอนที่เกิดจากกิจกรรมของ
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มนุษย์ เช่น การจัดการคาร์บอนทัว่ โลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต นอกจากนั้นเรายังสามารถประเมิน
ศักยภาพของการจัดการคาร์บอนได้อีกด้วย
จาก โออิคาวาและอิโตะ โมเดลของวัฏจักรคาร์บอนที่ถกู ใช้ หรื อวัฏจักร Sim ได้ถกู พัฒนาให้สมบูรณ์จากข้อง
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ในหลายพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสมดุลของคาร์บอนและปริ มาณที่ถกู กักเก็บจากปั จจุบนั จนถึง
อนาคต (หลังจาก 70 ปี ที่ผา่ นมา ที่ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ และอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น
ประมาณ 1 ถึง 2 องศาเซลเซี ยสเป็ นปรากฏการณื สองครั้ง) ได้ถูกประเมินโดยใช้โมเดลวัฏจักร SIM ดังที่แสดงในรู ป 2.5.1
(T. oikawa, 2002) ปริ มาณการกักเก็บคาร์บอนในดินและในพืชของระบบนิเวศภาคพื้นดินเพิ่มขึ้นจาก 642.3 1495.1 กิกะตัน
คาร์บอน ในปัจจุบนั เป็ น 835.1, 1559.0 กิกะตันคาร์บอนในอนาคตตามลําดับ

รู ป 2.5.1 การเปลี่ยนแปลงสมดุลของคาร์บอนและปริ มาณคาร์บอนที่ภกู กักเก็บจากปัจจุบนั จนถึงอนาคต (หลังจาก 70 ปี
ที่ผา่ นมา ที่ความเข้มข้นของคาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ และอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นประมาณ 1 ถึง 2 องศา
เซลเซี ยสเป็ นปรากฏการณื สองครั้ง)
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Dixson, Rk, Brown, s.A., Trexler, M.C and Wisniewski, J., Carbon pools and flux of grobal forest ecosystems. Science
263, 185-190 (1994)
IPCC Fourth Assessment Report, 2007: A report of the Intergoverment Panel on Climate change.
Oikawa, T. Land ecosystem response to global warming (in Japanese), Suuri-Kagaku, 2002,No. 40, 78-83.
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2.6 ไม้ชีวมวล
2.6.1 ชนิดของไม้ ชีวมวลและคุณลักษณะ
อุตสาหกรรมป่ าไม้น้ นั ผลิตไม้ชีวมวลทางอ้อม เช่น ผลพลอยได้เช่น เศษซุงและผลิตภัณฑ์หลักจากต้นไม้และป่ า
ป่ าที่ถกู ปลูกนั้นโดยปกติตอ้ งถูกตัดเพื่อจํากัดพื้นที่ป่า ไม้ที่ถกู ตัดนั้นสามารถนําไปทําเป็ นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวล
ได้ เนื่องจากไม่มีคุณค่าทางธุรกิจและถูกทิ้งไว้ รอบในการตัดในอาณาเขตบริ เวณซี กโลกร้อนกับแบขั้วโลก ประมาณ 50 ถึง
100 ปี และเศษไม้ขนาด 0.36 ตารางเมตร แบลนซ์ และ 0.22 ตารางเมตร ตอไม้ที่ถกู ทิ้งไว้หลังจากการผลิตซุงขนาด 1
ลูกบาศก์เมตร เศษไม้เหล่านี้ถูกใช้เป็ นแหล่งพลังงานชีวมวลในหลายประเทศ
เชื้อเพลิงไม้มีประมาณ 53 % ของไม้ท้ งั หมดที่ถูกผลิตในโลก แต่อย่างไรก็ตาม มีไม่กี่เปอร์เซ็นเท่านั้นในประเทศ
อุตสาหกรรมในปัจจุบนั และในประเทศอุตสาหกรรมหนักใช้จนกระทัง่ ปี 1960 ในประเทศญี่ปุ่น ป่ าไม้แข็งตั้งอยูใ่ นเขต
ชุมชนชนบทใช้เพื่อเป็ นแหล่งที่มาสําคัญของเชื้อเพลิงไม้และถ่านไม้ ปัจจุบนั ป่ าไม้แข็งยังไม่ถูกใช้เป็ นแหล่งผลิตไม้ เนื่อง
ตากไม้ซุงแข็งนั้นมีราคาถูกกว่าไม้อ่อน แม้วา่ ป่ าไม้แข็งยังไม่มีค่าทางอุตสาหกรรมในปั จจุบนั แต่วา่ มีศกั ยภาพสูงในการเป็ น
แหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดสภาวะโลกร้อน นอกจากนั้น สายพันธุ์ที่เติบโตเร็ วเช่น วิลโลว์(ซาลิก) ป็ อปลาร์ (ป็ อปปูลสั )
และเบิร์ช (เรทูล่า) ถูกปลูกเพื่อใช้เป็ นแหล่งพลังงานชีวมวล

2.6.2 อัตราการเจริ ญเติบโต
เพื่อที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิ ลซึ่ งไม่ได้เป็ นทรัพยากรหมุนเวียนได้มีการหันมาใช้ไม้ชีวมวลเพื่อผลิตเป็ น
พลังงาน แม้วา่ ไม้ชีวมวลจะปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศเมื่อถูกเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงาน แต่ตน้ ไม้ที่ปลูกทดแทนจะดูดซับ
คาร์ บอนเหล่านั้นในปริ มาณเดียวกับที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ในระบบเวิศป่ าโดยการสังเคราะห์ดว้ ยแสงซึ่ งเป็ น
สัดส่ วนกับอัตราการเจริ ญเติบโตของชนิดของต้นไม้ อัตราการเจริ ญเติบโตนั้นขึ้นกับสายพันธ์เช่น ยูคาลิปตัส ป็ อปลาร์และ
กระถินเทพา (Acasia manngium) ในเขตเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จะดูดตั้งแต่ 5 -15 ตันคาร์บอนต่อเฮคเตอร์ต่อปี สนญี่ปุ่น
(Cryptomeria japonica) หนึ่งในตัวแทนของสายพันธุ์พืชในญี่ปุ่น จะดูดตั้งแต่ 2-3.5 ตันคาร์บอนต่อเฮคเตอร์ ต่อปี
อัตราการเจริ ญเติบโตของป่ าชีวมวลนั้นมีอตั ราสู งในระยะแรกและตกลงเมื่อเจริ ญเติบโตเต็มที่ ตาราง 2.6.1 แสดง
จํานวนที่เพิ่มขึ้นต่อปี ของป่ าไม้เหล่านี้ ซึ่ งถ้าสังเกตปริ มาณโดยไม่สนใจคุณภาพ จะเห็นได้วา่ การเลือกการตัดหมุนเวียน
ในช่วงที่มีจาํ นวนการเพิม่ สู งที่สุดจะมีอายุนอ้ ยกว่าต้นไม้ปกติที่ตดั ไปทําซุงในช่วงเก็บเกี่ยวหมุนเวียนนั้นสมควรกว่า
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ตาราง 2.6.1 คาร์ บอนชีวมวลที่ถูกสะสมป่ าที่ถกู ปลูกโดยมนุษย์
อายุ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

นํ้าหนักชีวมวล (ตันต่อเฮกเตอร์ )
13.5
59.2
105.8
145.9
172.0
189.5
198.0
203.0
206.5
208.6

ตาราง 2.6.2 คาร์ บอนชีวมวลที่สะสมในป่ าไม้แข็ง
อายุ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

นํ้าหนักชีวมวล
(ตันต่อเฮกเตอร์ )
18.3
41.6
59.9
74.0
85.2
93.7
100.0
104.9
109.2
112.0

จํานวนที่เพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ย (ตันต่อเฮกเตอร์)
1.8
2.1
2.0
1.9
1.7
1.6
1.4
1.3
1.2
1.2

2.6.3 แหล่ งไม้ ชีวมวล
จากสถิติของ FAO จํานวนพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 4 พันล้านเฮกเตอร์ โดยเฉลี่ย 0.62 เฮกเตอร์ ต่อคาพิตา พื้นที่ป่าไม้ซ่ ึ ง
คิดเป็ นหนึ่งในสามของที่ดินทัว่ โลก แต่อย่างไรก็ตามการตัดไม้ทาํ ลายป่ าเป็ นปั ญหาสําคัญ และทุกๆปี 13 ล้านเฮกเตอร์ของ
ป่ าได้ถูกทําลาย ในทางตรงกันข้าม จีนและอินเดียมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิม่ ขึ้นทุกปี โดยพื้นที่ป่าที่สูญเสี ย ในช่วงปี 20002005 ประมาณ 7.3 ล้านเฮกแตรต่อปี อนึ่งป่ าไม้ที่เสื่ อมสภาพมีประมาณ 1.6 พันล้านเฮกเตอร์ ดังนั้นการฟื้ นฟูสภาพป่ านั้น
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สําคัญอย่างมากต่อสภาพสิ่ งแวดล้อมของโลกและเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ภ้าไม้ชีวมวลถูกจํากัดแค่เสต็มชีวมวล 350ล้านตัน
ของสารชีวมวลแห้งในระบบนิเวศในป่ าของโลก หนึ่ งในสามของไม้แห้งนั้นอยูใ่ นแอฟริ กาใต้
พื้นที่ปลูกป่ ามีประมาณ 140 ล้านเฮกเตอร์และถูกขยายทุกปี ประมาณ 2.8 ล้านเฮกเตอร์ในช่วงปี 2000-2005 พื้นที่
ปลูกป่ านั้นประกอบไปด้วยสายัน์ดงั ต่อไปนี้ ยูคาลิปตัส แกรนดิสซี่ งมีอตั ราการเจริ ญเติบโค เท่ากับ 15-50 ตารางเมตรต่อปี
อคาเซี ย เมินซี 14-25ตารางเมตรต่อปี ไพนัส ราเดียต 12-35 ตารางเมตรต่อปี และ ไพนัสคาริ เบีย 20-50 ตารางเมตรต่อปี อัค
ราการเจิญเติบโตนี้เป็ นสามเท่าของอัตราการเจริ ญเติบโตของพืชสายพันธุ์ในญี่ปุ่นที่ใช้ในการปลูกป่ า พื้นที่ปลูกป่ าในเขต
ร้อนนั้นมีศกั ยภาพอย่างมากที่จะผลิตไม้ชีวมวลในต้นทุนตํ่าและมีช่วงหมุยเวียนสั้น แม้วา่ พื้นที่ปลูกป่ าขนาดใหญ่จะได้รับ
การวิพากวิจารณ์
เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพตํ่า
พื้นที่ปลูกป่ านั้นสามารถใช้ผลิตซุงควบคู่ไปกับการใช้
ประโยชน์ดา้ นอื่นๆ ถ้ามีการบริ หารจัดการภายใต้แนวคิดของการบริ หารจัดการป่ าที่ยงั่ ยืน ต้องอาศัยผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ
เพื่อดูแลไม่ใช่แค่พ้นื ที่ปลูกป่ าแต่ยงั ต้องดูแลป่ าธรรมชาติที่มีสายพันธุ์ที่เกิดจากธรรมชาติอีกด้วย
ข้ อมูลเพิม่ เติม
FAO Global Forest Resources Assessment 2005, FAO, 2006
FAO, Forest Resources Assessment 1990, 7, FAO, 1995

2.7 เฮอร์บาเซียสชีวมวล (Herbaceous biomass)
2.7.1 ความหมายของเฮอร์ บาชี วมวล
เฮอร์บาเซี ยสชีวมวลได้แก่ หญ้า และพืชตระกูลถัว่ ที่เจริ ญเติบโตในทุ่งหญ้า รวมถึงพืชสายพันธุ์ที่ถกู ใช้เป็ นอาหาร
สัตว์คุณภาพสูง พืชอาหาร เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด และอ้อย เป็ นแหล่งผลิตเฮอร์บาชีวมวลผลพลอยได้และส่ วนที่เหลือ
เช่น ฟางข้าว ถูกจัดเป็ นเฮอร์บาเซี ยสชีวมวล อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของเฮอร์บาเซี ยสชีวมวลขึ้นกับคุณภาพ ไผ่
(Phyllastachys spp.) และไผ่แคระ (Sasa spp.) ถูกจัดเป็ นสายพันธุ์ชีวมวลประเภทไม้คล้ายหญ้า หญ้าเขตร้อนโตเร็ วกว่า
ต้นไม้และให้ผลผลิตชีวมวลในระยะเวลาอันสั้น หญ้า ธัญพืช ต้นไม้ยนื ต้น พืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์ถกู จัดเป็ นสายพันธุ์แอนวล คือ
เกิดมา เติบโต สื บพันธุ์และก็จะตายไปภายในปี พืชตระกูลถัว่ ประกอบด้วย พืชคล้ายองุ่น และพืชเตี้ยๆถูกจัดเป็ นเฮอร์บา
เซี ยสชีวมวล สิ่ งสําคัญของพืชตระกูลถัว่ คือความสามารถในการในการตรึ งไนโตรเจนเพื่อการเอื้อประโยชน์ซ่ ึ งกันกับ
แบคทีเรี ยไรโซเดียมที่อาศัยในปุ่ มราก
ดังนั้นจึงเป็ นความจําเป็ นในเชิงเศรษฐกิจที่ตะลดการปุ๋ ยเคมีไนโตรเจนที่จะเป็ น
องค์ประกอบในกระบวนการผลิตสารชีวมวล การปลูกพืชหมุนเวียนในสายพันธุ์ผสมระหว่างพืชอาหารสัตว์และพืชตระกูล
ถัว่ ในพื้นที่เพาะปลูกที่ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ จะช่วยลดการใช้ปยไนโตรเจน
ู๋
ในการผลิตสารชีวมวล โดยพืชตระกูลถัว่
สําหรับ แอลแฟลฟา(Medicago sativa) ประมาณ 8-17 ตันต่อเฮกเตอร์ต่อปี ในจังหวัดไอชิ และพืชตระกูลถัว่ เขตร้อนใน
เกาะอิชิกาคิซ่ ึ งเป็ นระดับการผลิตที่ต่าํ กว่าหญ้าเขตร้อน

2.7.2 พืช C3 และ C4
อัตราการเจริ ญเติบโตของพืชนั้รถูกกําหนดโดยความสามารถในการสังเคราะห์แสงและปัจจัยสิ่ งแวดล้อม หญ้านั้น
ถูกจัดเข้าในหมวดพืช C3 และ C4 ซึ่ งพิจารณาจากเส้นทางกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ดังนั้นจําเป็ นที่จะต้องสังเกตความ
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แตกต่างระหว่างโครงสร้างใบและบันเดิลชีท (Bundle Sheath) ระหว่างหญ้า C3 และ C4 โดยทัว่ ไปความเข้มข้นของแสงนั้น
สําหรับ พืช C4 เท่ากับ 50,000-60,000 ลักษ์ และเป็ น 2 เท่าของพืช C3 (15,000-30,000) ประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ดของการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช C4 โดยทัว่ ไปจะเกิดที่อุณหภูมิสูงและความเข้มข้นแสงสูงซึ่ งเป็ นคุณลักษณะของเขตร้อน อย่างไร
ก็ตามพืช C4 ไม่สามารถรักษาประสิ ทธิภาพของการสังเคราะห์ดว้ ยแสงภายใต้ความเข้มข้นแสงตํ่าและอุณหภูมิต่าํ ตาราง
2.7.1 แสดงสถิติของหญ้าเนเปี ยร์ มีผลผลิตเท่ากับ 85 ตันต่อเฮกเตอร์ต่อปี และอ้อยมีผลผลิตเท่ากับ64 ตันต่อเฮกเตอร์ต่อปี ซึ่ ง
เท่ากับ 232 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ต่อปี และ 176 ตันต่อเฮกเตอร์ต่อปี ตามลําดับ อ้อยมีผลผลิตและหญ้ากุยเนียใกล้เขตร้อน
เท่ากับ 50 ตันต่อเฮกเตอร์ (140 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ต่อวัน) และหญ้าเขตร้อนมีผลผลิตเท่ากับ 25-30 ตันต่อเฮกเตอร์ (50-80
กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ต่อวัน) โดยทัว่ ไปหญ้าเลี้ยงสัตว์มีอตั ราเจริ ญเติบโตสู งหลังจากถูกเกี่ยวกับและใช้สาํ หรับปริ มาณการ
ป้ อนเข้าที่ต่าํ และการผลิตสารชีวมวลที่ยงั่ ยืน ตัวอย่างเช่น นัตสึ ยทู ะกะ หญ้ากุยเนียร์มีผลผลิต 40 ตันต่อเฮกเตอร์ (ซึ่ งทั้งหมด
เป็ นนํ้าหนักแห้งจากรายงาน) ภายในระยะเวลาเจ็ดปี โดยเฉลี่ยบนเกาะอิชิกาคิใกล้เขตร้อนในโอกินาว่า อาณาเขตระหว่างซี ก
โลกร้อนกับขั้วโลก หญ้าเขตร้อนที่สามารถทนต่อความหนาวได้ เช่น หญ้าเบอร์มิวด้าและหญ้าบาเฮียมีผลิตผลเท่ากับ 20-30
ตันต่อเฮกเตอร์ ต่อปี (50-80 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ต่อปี )แต่มีการหยุดการเจริ ญเติบโตในหน้าหนาว ในทางกลับกัน หญ้าใน
อาณาเขตระหว่างซี กโลกร้อนกับขั้วโลก มีผลผลิตเท่ากับ 15-26 ตันต่อเฮกเตอร์ ต่อปี (40-70 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ต่อปี ) แต่
หยุดการเจริ ญเติบโตในหน้าร้อน ข้อดีจากการใช้หญ้า C3 และ C4ในการผลิตสารชีวมวลอายุยนื คือ อาศัยการบํารุ งรักษาน้อย
และมีความทนทานในการผลิตสารชีวมวลเป็ นระยะเวลา 5-10 ปี โดยให้ปริ มาณผลผลิตคงที่
ตาราง 2.7.1 สารชีวมวลจากหญ้าเลี้ยงสัตว์อายุยนื

สายพันธุ์
C4
หญ้า napier
หญ้า guinea
อ้อย
C3
หญ้า perennail
rye
หญ้า orchad
หญ้า tall fescue
หญ้า timothy

ผลิตผลนํ้าหนัก
แห้ง (ตันต่อเฮก
เตอร์ต่อปี )

นํ้าหนักแห้งต่อวัน
(กิโลกรัมต่อเฮก
เตอร์)

บริ เวณ

84.7
51.1
49.5

232.1
140.0
135.6

เปอร์ โตริ โก้
อิชิกาคิ ญี่ปุ่น
โอกินาวา ญี่ปุ่น

26.6
22.0
15.0
15.0

72.8
60.3
41.1
41.1

นิวซี แลนด์
นิวซี แลนด์
กุมาโมโต ญี่ปุ่น
ฮอกไกโด ญี่ปุ่น
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ตาราง 2.7.2 สารชีวมวลจากพืชประเภทหญ้าที่มีชีวติ ภายในหนึ่ งปี

สายพันธุ์
C4
ข้าวฟ่ าง
ข้าวฟ่ าง (green
A)
ข้าวโพด
ข้าวโพด
C3
ข้าว (Akihikari)
ข้าวสาลี
ข้าวโอ๊ต
ข้าวไรย์
หญ้า annual rye

ผลิตผล
นํ้าหนักแห้ง
(ตันต่อเฮก
เตอร์)

จํานวนวัน
ทั้งหมด

46.6

210
190

นํ้าหนักแห้งต่อวัน
(กิโลกรัมต่อเฮก
เตอร์)

บริ เวณ

221.9

แคลิฟอร์ เนีย
นากาโน่ ญี่ปุ่น
อิตาลี
โอฮิตะ ญี่ปุ่น
อิวาเตะ ญี่ปุ่น
อิบาราคิ ญี่ปุ่น
เฮียวโกะ ญี่ปุ่น
โทจิกิ ญี่ปุ่น
ชูโกคุ ญี่ปุ่น

28.8
34.0
27.2

140
104

151.6
245.7
261.5

19.2
14.3
16.4
15.6
14.8

134
219
193
195
230

221.9
65.3
85.0
85.0
4.3

พืช C4 ที่มีชีวิตภายในหนึ่ งปี เช่น ข้าวโพด มีความแข็งแรงของต้นอ่อนที่เหนือกว่าโดยการงอกในช่วงตั้งแต่ 13-349
ตันต่อเฮกเตอร์ไปจนถึง 132-260กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ต่อในวัน ในระยะเวลาห้าเดือน ค่าผลผลิตนี้เปรี ยบเทียบได้กบั การปลูก
หญ้าเนเปี ยร์อายุยนื
ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลผลิตที่สูงในเขตร้อนนั้นเกิดในช่วงหน้าร้อนของอาณาเขตระหว่างซี ก
โลกร้อนกับขั้วโลกโยใช้พืชพืช C4 แม้วา่ ข้าวนั้นจะถูกจัดเป็ นพืช C3 ซึ่ งมีอนุภาพในการแข่งขันกับพืช C4 และผลิตปริ มาณ
สารชีวมวลจํานวนมากในอาณาเขตระหว่างซี กโลกร้อนกับขั้วโลก แต่อย่างไรก็ตามในฤดูหนาว ธัญพืช เช่น ข้าวสาลี พืช
อาหารสัตว์ที่อายุปีเดียวจะมีอตั รผลผลิตต่อวันตํ่า แต่สามารถเก็บเกี่ยวได้นช่วงฤดูหนาว

2.7.3 การผลิตขัน้ ปฐมภูมิและปริ มาณของเฮอบาร์ เซี ยสชี วมวลที่มีอยู่
สารชีวมวลที่มีอยูใ่ นเขตสะวันนามีปริ มาณน้อยกว่าป่ าฝนเขตร้อน การผลิตขั้นปฐมภูมิของเขตสะวันนาซึ่ งเต็มไป
ด้วยไรโซสเฟี ยร์มาก และหญ้าที่โตอย่างรวดเร็ วสําหรับใช้เลี้ยงสัตว์ นั้นคล้ายกับป่ าฝนเขตร้อน ซึ่ งมีไรโซสฟี ยร์ ต้ืนและ
คุณภาพตํ่า สะวันนานั้นช่วยในการลดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมากเมื่อเทียบกับป่ าฝนเขตร้อน1 การพัฒนาเทคนิคของการ
หมักและแก็สสิ ฟิเคชัน่ โดยใช้เฮอร์ บาเซี ยสชีวมวลเป็ นเชื้อเพลิงชีวภาพนั้นน่าสนใจมาก การผลิตผลพลอยได้ต่อปี ของเฮอร์
บาเซี ยสชีวมวลนั้นมีปริ มาณ 18.95 ล้านตัน จากฟางข้าวและแกลบ 1.90 ล้านตันจากบาร์เลย์และข้าวสาลี และ 0.5 ล้านตัน
จากก้อย ยิง่ ไปกว่านั้น การประมาณการผลิตอาหารสัตว์ในอัตรา 40 ตันต่อเฮกเตอร์ในทุ่งที่ถกู ละทิ้งซึ่ งมีอาณาเขตถึง
560,000 เฮกเตอร์ อัตราการผลิต 40 ตันต่อเฮกเตอร์ในนาข้าวมีอาณาเขตถึง 79,000 เฮกเตอร์ อัตราการผลิต 5-20 ตันต่อเฮก
เตอร์ในที่ดินว่างเปล่ามีปริ มาณถึง 32.08ล้านตัน ดังนั้นเฮอร์ บาเซี ยสชีวมวลทั้งหมดที่พร้อมใช้มีปริ มาณอย่างน้อยเท่ากับ
53.43 ล้านตันต่อปี ในประเทศญี่ปุ่น แต่บางส่ วนนั้นได้ถูกใช้สาํ หรับเป็ นอาหารของโคกระบือในปัจจุบนั
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2.7.4 หญ้ าสวิตซ์
(ก) หญ้ าสวิตซ์ คืออะไร
หญ้าสวิตซ์ (Panicum Virgatum L.) หญ้าอายุยนื ในเขตร้อนที่กาํ เนิดในเดอะเกรตเพลนในอเมริ กา ชาวพื้นเมืองเห็น
และเรี ยกทุ่งหญ้าสวิตซ์วา่ มหาสมุทรหญ้า หญ้าสวิตซ์สูงประมาณ 90-150 เซนติเมตร ใบเรี ยวยาว 15-45 เซนติเมตร กว้าง
0.6-1.3 เซนติเมตร และมีรากสั้น หญ้าสวิตซ์ปรับตัวเข้ากับดินเปี ยกที่อุมสมบูรณ์และยังทนต่อความแห้งแล้งและนํ้าท่วมขัง
สารแห้งให้ผลผลิตต่อปี ประมาณ 15 ตันต่อเฮกเตอร์ (บางข้อมูล เกือบ 30 ตันต่อเฮกเตอร์) และเหมือนกับพืชใช้เลี้ยงสัตว์
สารอาหารจะลดลงหลังจากออกดอก ผลผลิตของเมล็ดประมาณ 230 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ที่มีการหว่านเมล็ดกระจาย และ
ประมาณ 690 ตันต่อเฮกเตอร์ จากการเรี ยงแถวหว่านเมล็ด โดย 1,000 เมล็ดมีน้ าํ หนักอยูใ่ นช่วงประมาณ 1.07-1.22 กรัม
(ข) ประโยชน์ ของการใช้ หญ้ าสวิตซ์ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา หญาสวิตซื น้ นั ถูกใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไบโอเอทานอลผ่านการหมักเซลลูโลซิ ก
สารแห้งมีผลผลิตคล้ายคลึงหรื อตํ่ากว่าพืชเลี้ยงสัตว์ในเขตร้อน ดังนั้นจึงไม่นาํ หญ้าสวิตซ์มาใช้ผลิตเป็ นเชื้อเพลิงชีวภาพใน
ประเทศญี่ปุ่น ตัวอย่าง หญ้าแห้ง ประมาณ 16 ตันต่อเฮกเตอร์ถกู เก็บเกี่ยวและ 1 ตันของหญ้าแห้งสามารถผลิตเป็ น เอ
ทานอลประมาณ 300 ลิตร โดยอ้างอิงจากราคาวัตถุดิบ ต้นทุนในการผลิตเอทานอล 1 แกลลอน จากหญ้าสวิตซ์ประมาณ
0.51-0.89 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งถูกว่า 0.7-1.21 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ งผลิตจากข้าวโพด จากรายงานนี้ พบว่าศักยภาพในการ
เปลี่ยนแปลงจาก 33 ล้านเฮกเตอร์ของทุ่งหญ้าซึ่ งประกอบด้วยดินด้อยคุณภาพและใช้ผลิตหญ้าแห้งสําหรับเป็ นอาหารของม้า
เป็ นข้าวโพดที่ทาํ ให้ดินถูกกัดกร่ อนอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามถ้าหญ้าสวิตซ์ถูกหว่านเมล็ดในบริ เวณนี้ จะผลิตหญ้าแห้งได้
520 ล้านตัน และลดการกัดกร่ อนของดินซึ่ งเกิดจากข้าวโพด ซึ่ งสําคัญมากในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งจะช่วยรักษาทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ที่มีขนาดใหญ่และจัดตั้งระบบการเพาะปลูกของหญ้าเลี้ยงสัตว์เช่น หญ้าสวิตซ์ เพื่อใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เมื่อ
ทุ่งหญ้าสวิตซ์ถูกก่อตั้ง ปริ มาณสารนําเข้าน้อย ระบบการเพาะปลูกที่ยงั่ ยืนสําหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ ง
ระบบนี้คล้ายคลึงกับระบบในญี่ปุ่นซึ่ งใช้ มิสแคนทัส (Miscanthus) ในจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หนึ่ งในข้อเสี ยของสาย
พันธุ์น้ ีคือ การหยุดเจริ ญเติบโตชัว่ คราวของเมล็ด ต้นอ่อนจะแตกหน่อและใช้เวลามากกว่า 1 ปี ที่จะเจริ ญเติบโตเต็มที่
(ค) หญ้ าสวิตซ์ ทเี่ กิดจากมนุษย์ นํามาเพาะ
หญ้าสวิตซ์ที่ถกู พัฒนาในสหรัฐอเมริ กา ชนิดดังต่อไป
(1) อลาโม่ (Alamo)
หน่วยงานรักษาคุณภาพของดิน (SCS) และ สถาบันทดลองการเกษตรเท็กซัส (AES) ได้พฒั นาสายพันธุ์น้ ีจากคอล
เลคชัน่ ในเท็กซัสและได้ปล่อยสู่ ชุมชนในปี 1978 เป็ น ชนิดที่ดินตํ่า ออกดอก 1-2 หลังจาก แบล็คเวล และสูงกว่าและใบ
กว้างกว่า และทนนํ้าเกลือได้ปานกลางและมีผลผลิตสูง) นั้นเจริ ญเติบโตได้ดีในดินขนาด 63 มิลลิเมตร ในพื้นที่จากไอโอว่า
ถึงฟลอริ ดา้
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(2) แบล็คเวล (Blackwell)
หน่วยงานรักษาคุณภาพของดิน (SCS) ในแคนซัสได้พฒั นาสายพันธุ์น้ ีจากพืชเดี่ยวที่เก็บในแบล็คเวล โอเค และได้
ถูกได้ปล่อยสู่ชุมชนในปี 1944 เป็ น ชนิดที่ดินสู ง มีความสู งปานกลาง มีลาํ ต้นใหญ่ ต้นกล้าแข็งแรง ผลผลิตเป็ นอาหารสัตว์
สู ง และโตในดินขนาด 500มิลลิเมตรในแคนซัส โอกาโฮมา ตอนใต้ของเนบรัสกา และตอนเหนือของเท็กซัส
(3) เคฟอินเดอะร็ อค (Cave in the rock)
หน่วยงานรักษาคุณภาพของดิน (SCS) และ สถาบันทดลองการเกษตร (AES) ของมิสซิ สซิ ปปี ได้พฒั นาสายพันธุ์
นี้จากคอลเลคชัน่ เคฟอินเดอะล็อค ไอล์ และถูกปล่อยออกสู่ ชุมชนในปี 1973 เป็ นชนิดที่ดินตํ่า ซึ่ งมีตน้ อ่อนแข็งแรง
ต้านทานโรค ทนต่อความแห้งแล้งและนํ้าท่วมขัง เจริ ญเติบโตได้ดีในไอโอว่า แคนซัส และมิสซิ สซิ ปปี
(4) ดาโคต้ า (Dakota)
หน่วยงานรักษาคุณภาพของดิน (SCS) และ สถาบันทดลองวิจยั นอร์ธเทิร์นเกรตเพลน ได้เลือกพืช 10 ชนิดจาก
คอลเลคชัน่ ตอนเหนือของดาโกต้า และปล่อยสู่ ชุมชนในปี 1989 ออกดอกเร็ วกว่า ฟอเรสเบิร์ก 27 วัน และ เร็ วกว่าแบล็คเวล
และพาธฟิ นเดอร์ 45 วัน มีความสูงตํ่ากว่าและทนต่อสภาวะแล้วสูง เจริ ญเติบโตได้ดีตอนเหนือของดาโกต้า มินนาโซต้า และ
มอนทานา
(5) ฟอเรสต์ เบิร์ก (Forestberg)
หน่วยงานรักษาคุณภาพของดิน (SCS) และ สถาบันทดลองวิจยั นอร์ธเทิร์นเกรตเพลน ได้พฒั นาสายพันธุ์น้ ีจาก
คอลเลคชัน่ ทีได้จาก ฟอเรสเบิร์ก เอนดี และถูกปล่อยออกสู่ ชุมชนในปี 1987 ซึ่ งเหนือกว่าในการทนต่อต่อความหนาว
ความสามารถในการผลิตเมล็ด และเจริ ญเติบโตเต็มที่เร็ วกว่าสายพันธุ์อื่น การผลิตเป็ นอาหารสัตว์ในละติจูดทางเหนือ
มากกว่า ดาโกต้า และ เนบัรสก้า 28 เจริ ญเติบโตได้ดีในมอนทานา ดาโกต้าตอนเหนือและใต้ และมินนาโซต้า
(6) คันโลว์ (Kanlow)
สถาบันทดลองการเกษตร (AES) ของของคันโลว์พฒั นาสายพันธุ์น้ ีจากคอลเลคชัน่ ในโอกาโฮม่าและถูกปล่อย
ออกสู่ชุมชมในปี 1963 เป็ นชนิ ดที่ดินตํ่า สูงและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปรับให้เข้ากับดินตํ่าที่เกดปัญหานํ้าท่วมขัง และยัง
เจริ ญเติบโตได้ดีในที่ดินสูงซึ่ งมีที่ดินบางหรื อแห้งนัก
(7) พาทฟิ นเดอร์ (Pathfinder)
สถาบันทดลองการเกษตร (AES) ของเนบรัสกาปล่อยสายพันธุ์น้ ีในฐานะ ชนิด F จากโพลีครอสและดอกผลของ
การทดลองจากคอลเลคชัน่ และถูกปล่อยสู่ชุมชนในปี 1967 เป็ นชนิดที่ดินสูง มีดอกช้า ทนต่อความหนาวเย็น แข็งแรง มีใบ
มาก และทนต่อโรคใบสนิมและความแห้งแล้ง เจริ ญเติบโตได้ดีในเนบรัสกาและพื้นที่ใกล้เคียง
(8) เชลเตอร์ (Shelter)
หน่วยงานรักษาคุณภาพของดิน (SCS) ในนิวยอร์กได้พฒั นาสายพันธุ์น้ ีจากคอลเลคชัน่ ในเวสต์ เวอร์จิเนีย และถูก
ปล่อยออกสู่ชุมชนในปี 1986 ลําต้นหนา ปละมีใบน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆยกเว้นแคนโลว์ สูงกว่าและออกดอกเร็ วกว่าแบล็
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คเวล แต่ ต้นกล้ามีความแข็งแรงน้อยกว่าในปี แรกของการปลูก เจริ ญเติบโตได้ดีในอานาเขตกล้างขวางตั้งแต่อีสโคสต์จนถึง
อาร์คนั ซัส ในอเมริ กากลาง
(9) ไทรเอล เบร์ เซอร์ (Trail Blazer)
สถาบันทดลองการเกษตร (AES) ของเนบรัสกาพัฒนาสายพันธุ์น้ ีจากคอลเลคชัน่ ของเนบรัสกาและแคนซัส ถูก
ปล่อยออกสู่ชุมชนในปี 1984 เป็ นชนิดที่ดินสูง มีค่าพืชผลผลิตอาหารสัตว์สูง ดอกออกพร้อม แบล็คเล เจริ ญเติบโตได้ดีใน
เกรตเพลนกลางและฝั่งตะวันออก
สายพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง ได้แก่ ซันเบริ สท์ Sunburst แคดโด Caddo ซัมเมอร์ Summer และอื่นๆอีกมากมาย
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Long, S.P. et al. (eds.): Primary productivity of grass ecosystems of biosphere, 1-267, Chapman & Hall (1992)
Nakagawa H. and Momonoki T.: Yield and persistence of guineagrass and rhodesgrass cultivars on subtropical Ishigaki
Island , Grassland Science, Vol.46, pp.234-241 (2000)
Sakai, M., and Nakagawa H.: A new biofuel towards 21st century, The Chemical Daily Co. Ltd., (in Japanese), pp. 1-197
Burnhart, S. Management guide for the production of switchgrass for biomass fuel in Southern Iowa,
http://www.extension.iastate.edu/Publications/PM1710.pdf,(2003)
Nakagawa, H., Forage crops in tropics, Association for International Cooperation of Agriculture and Forestry, Tokyo (in
Japanese)(1998)
United States Department of Agriculture, Grass varieties in the United States, CRC Press, Boca Raton. (1995)
Vogel, P.K., Energy production from forages (or American Agricultue – back to the future), Journal of Soil and Water
Conservation, Vol. 51, No.2, 137-139. (1996)

2.8 กลุ่มนํา้ ตาลและแป้ง
2.8.1 ขอบข่ ายทั่วไปของกลุ่มนํา้ ตาลและแป้ ง
แป้ งและนํ้าตาลสามารถหมักเป็ นเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่นเอทานอล แต่แซคคาไรด์ประเภทเส้นใย เช่น เซลลูโลสและ
เฮมิเซลลูโลสในของเสี ยเหลือทิ้งนั้นถูกไฮโดรไลซ์เพื่อนําไปหมักเป็ นคาร์ โบไฮเดรต เช่น กลูโคสได้ยาก
พืชประเภทแป้ งขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ ข้าว (Oryza sativa และ Oryza glaberrima) มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) มัน
เทศ (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ข้าวโพด (Maize, Zea mays L.) ข้าวสาลี (Triticum L.) บาร์เลย์ (Horduem spontaneum C.
Koch( บาร์ เลย์ป่าชนิ ดสองฝัก); H. vulgare L. ( บาร์เลย์ป่าชนิดหกฝัก) H. distichum L. ( บาร์เลย์ชนิดสองฝัก) มัน
สําปะหลัง (มันสําปะหลังชนิดขม มันสําปะหลัง มานิฮอท สวีทโปเตโต้ทรี ทาปิ โอคา ทาปิ โอคาแพลนท์ ยูคา; Manihot
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esculenta Crantz ) และสาคู (Metroxylon sagu Rottb.) พืชประเภทนํ้าตาลขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ อ้อย (Saccarum offinarium L.)
และต้นบีท (Beta vulgaris var. altissima) เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง
ผลผลิตของสามธัญพืชปฐมภูมิ (ข้าวโพด ข้าวสาลีและข้าว) นั้นเพิม่ ถึง 725, 6.33 และ 6.06 ล้านตันตามลําดับ โดย
มีท้ งั หมดเท่ากับ 1693 ล้านตัน ซึ่ งคิดเป็ น 86% ของการผลิตธัญพืชทั้งหมดซึ่ งเท่ากับ 22.74 ล้านตัน (2004) นั้นทําให้เป็ นจริ ง
ได้โดยสายพันธุ์ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะสายพันธุ์ใหม่ (รู ป 2.8.1)อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจํากัดของรู ปแบบ
เทคโนโลยี การขยายพื้นที่การเพาะพันธุ์ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีอนั แปลกใหม่เช่น การตัดต่อทางพันธุกรรมเพื่อให้สายพันธุ์
เหล่านั้นทนต่อความหนาวเย็น แห้งแล้งและแสงแดด การผลิตอ้อยนั้นสูงขึ้นถึง 1,332 ล้านตัน (2004) ในขณะที่การผลิตต้น
บีทนั้นประมาณ 200 ล้านตัน (รู ป 2.8.2) การผลิตพืชประเภทแป้ งและนํ้าตาลรวมทั้งหมดเท่ากับ 4,572 ล้านตัน (2004) ซึ่ งมี
โภชนาการที่บริ โภคได้ 2,808 กิโลแคลอรี ต่อคาปิ ตาต่อวัน (2003) สําหรับ ประชากรโลกจํานวน 6,307ล้านคน อย่างไรก็ตาม
ประมาณ
800ล้านคนในเขตประชากรหนาแน่นเช่นเอเชียแลแอฟริ กานั้นยังมีผคู้ นที่หิวโหยมากมาย
ดังนั้นจึงมีการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ททางศีลธรรมหากนําพืชเหล้านี้ไปใช้ผลิตเป็ นพลังงาน ดังนั้เราจึงต้องเพิ่มปริ มาณการผลิตอาหารโดยเพิ่ม
พื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตดดยเทคโนโลยีที่แปลกใหม่เช่น การตัดต่อทางพันธุกรรม พร้อมกับสนับสนุนการเพาะพืช
พลังงานและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะเปลี่ยนของเสี ยของพืชเป็ นเชื้อเพลิงชีวภาพ

รู ป 2.8.1 การผลิตพืชประเภทแป้ งทัว่ โลก
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รู ป 2.8.2 การผลิตพืชประเภทนํ้าตาลทัว่ โลก
(ที่มา: FAO STAT: http://www.faostat.fao.org/default.aspx)
2.8.2 มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง (Manihot esculenta) เป็ นไม้เตี้ยและถูกปลูกอย่างแพร่ หลายในเขตร้อนและใกล้เขตร้อน ในปี 2006
ผลผลิตรวมของโลกเท่ากับ 226 ล้านตันใน 18.6 เฮกเตอร์ของพื้นที่เก็บเกี่ยว ผูผ้ ลิตรายใหญ่ท่ีสุด คือ ไนจีเรี ย รองลงมา
บราซิ ล ไทย และอินโดนีเซี ย (รู ป 2.8.3) ค่าผลผลิตของการผลิตมันสําปะหลังในไทยสูงที่สุดประมาณ 21 ตันต่อเฮกเตอร์
เฉลี่ยพื้นที่เก็บเกี่ยวขนาด 1.1 ล้านเฮกเตอร์ (รู ป 2.8.4)

รู ป 2.8.3 ประเทศผูน้ าํ ของโลกในการผลิตมันสําปะหลัง
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รู ป 2.8.4 พื้นที่เก็บเกี่ยวและค่าผลผลิตของมันสําปะหลัง
มันสําปะหลังแพร่ พนั ธุ์โดยการตัดลําต้นซึ่ งถูกปลูกในดินในแนวดิ่งและแนวเอียง สามารถเจริ ญเติบโตได้ในดินที่
ไม่อุดมสมบูรณ์และทนต่อความแห้งแล้ง แป้ งนั้นอบู่ในหัวใต้ดินถูกเกี่ยวเก็บได้โดยมือหลังจากการปลูกเป็ นเวลา 12 เดือน
แต่วา่ สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็ วสุ ดหลังจาก 8 เดือนหริ อช้าสุ ดหลังจาก 24 เดือน แป้ งนั้นสะสมในรากหรื อหัวใต้ดินในไทย
ประมาณ 25% ในไทยค่าผลผลิตนั้นเพิม่ ขึ้นเรื่ อยเนื่องจากมีการพัฒนาหลายๆด้าน (รู ป 2.8.5) ในปัจจุบีน ระยอง 9 ค่าผลผลิ
สูงถึง 30ตันต่อเฮกเตอร์ต้ งั แต่มีการเพิ่มขึ้นสูงในปี 2006
รากหัวใต้ดินนั้นมีไซยาไนด์สะสมอยูแ่ ละควรถูกกําจัดโดยแช่แป้ งมันสําปะหลัง มันสําปะหลังถูกใช้เป็ นแหล่ง
คาร์ โบไฮเดรตหลักของการบริ โภคของมนุษย์ในหลายประเทศในเขตร้อน เป็ นส่ วนผสมในอาหารสัตว์ และเป็ นแหล่งที่มา
ของแป้ ง การผลิตไบโอเอทานอลได้ถกู พัฒนาขึ้น การผลิตมันสําปะหลังในไทยในปี 2007 นั้นเท่ากับ 27 ล้านตันและแผนผัง
แสดงขั้นตอนการทํางาน (รู ป 2.8.6) แสดงให้เห็นการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์มนั สําปะหลังเพื่อผลิตเป็ นอาหาร อาหาร
สัตว์และเชื้อเพลิง

รู ป 2.8.5 สถิติที่ผา่ นมาในการผลิตมันสําปะหลังในไทย
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รู ป 2.8.6 การใช้ประโยชน์มนั สําปะหลังในไทย

2.8.3 อ้ อย
อ้อยเป็ นหญ้าที่สูงและถูกปลูกอย่างแพร่ หล่ายในเขตร้อนและใกล่เขตร้อนเพื่อผลิตนํ้าตาล
อ้อยอยูใ่ นจีนสั
Saccharum และเป็ นลูกผสมของ S. offinarum. ในปี 2006 ปริ มาณการผลิตอ้อยทั้งหมดเท่ากับ 1,392 ล้านตันใน 20.4 ล้าน
เฮกเตอร์ ของพื้นที่เก็บเกี่ยว ผูผ้ ลิตอ้อยรายใหญ่ที่สุด คือ บราซิ ล รองลงมา คือ อินเดีย เม็กซิ โก และไทย (รู ป 2.8.7) ค่า
ผลผลิตของการผลิตอ้อยในไทยเท่ากับ 49.4 ดันต่อเฮกเตอร์โดยเฉลี่ยบนพื้นที่เก็บเกี่ยว 0.97ล้านเฮกเตอร์ (รู ป 2.8.8)

รู ป 2.8.7 ผูน้ าํ ในการผลิตอ้อยของโลก
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รู ป 2.8.8 พื้นที่การเก็บเกี่ยวและค่าผลผลิตของอ้อย
ลําต้นที่มีตน้ อ่อนนั้นจะถูกตัดไปใช้สาํ หรับการขยายพันธุ์ อ้อยเป็ นพืช C4 ที่มีความสามารถในการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงสูง อุณหภูมิที่พอเหมาะในการปลูกอ้อยอยูร่ ะหว่าง 20 ถึง 35องศาเซลเซี ยส และปริ มาณนํ้าฝนตํ่าสุ ดเท่ากับ 1,200
มิลลิเมตรต่อปี ลําต้นของอ้อยถูกเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกเป็ นระยะเวลา 9-14 เดือนด้วยมือหรื อด้วยเครื่ องเก็บเกี่ยว เมื่ออ้อยถูก
ปลูกหนึ่งครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายครั้ง เนื่องจากลําต้นใหม่ซ่ ึ งเรี ยกว่าราทูนจะออกมาจากโคนที่เหลือหลังการ
เก็บเกี่ยว ยอดของอ้อยถูกใช้นาํ ไปเป็ นอาหารสัตว์ในบางพื้นที่ 10ปี ที่ผา่ นมาการปลูกอ้อยนั้นมีผลผลิตที่ไม่แน่นอนโดย
ขึ้นกับสภาพอากาศของแต่ละปี (รู ป 2.8.9)

รู ป 2.8.9 สถิติที่ผา่ นมาในการผลิตอ้อยในไทย
ผลพลอยได้จากการผลิตนํ้าตาลคือ ชานอ้อย ขี้หม้อกรอง (filter cake) (นํ้าอ้อยที่เหลือ) และกากนํ้าตาล ประมาณ 1
ตัน ของอ้อยให้น้ าํ ตาล 105 กิโลกรัม นํ้า 500 กิโลกรัม ชานอ้อย 280 กิโลกรัม ขี้หม้อกรอง 30 กิโลกรัม และกากนํ้าตาล 55
กิโลกรัม ชานอ้อยคือเส้นใยที่เหลือจากการบีบและมักถูกป้ อนเข้าสู่บอยเลอร์เพื่อผลิตไอนํ้าในการผลิตนํ้าตาล ทําให้การผลิต
นํ้าตาลนั้นมีวตั ถิดิบในการผลิตพลังงานที่ได้จากกระบวนการโดยตรง ขี้หม้อกรองนั้นถูกนําไปใช้เป็ นปุ๋ ย และผลพลอยได้ที่
มีค่ามากที่สุด คือ กากนํ้าตาลซึ่ งสามารถในไปใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลหรื อโมโนโวเดียมกลูตาเมตต่อไป ครึ่ งของ
การผลิตอ้อยในบราซิ ลนั้นถูกใช้เพื่อผลิตเป็ นเอทานอล เอทานอลไม่ผลิตได้จากแค่กากนํ้าตาลแต่ยงั ผลิตได้จากนํ้าอ้อยอีก
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ด้วย เอทานอลถูกนําไปผสมในแก๊สโซลีนเป็ นแก็สโซฮอล์เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงของยานพาหนะ ในอ้อยเป็ นพืชที่คุม้ ทุนและ
ไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อมในการผลิตไบโอเอทานอลในปัจจุบนั

2.9 สารชีวมวลที่สามารถผลิตนํ้ามัน
2.9.1 สารชี วมวลที่สามารถผลิตนํา้ มันคืออะไร
สารชีวมวลที่สามารถผลิตนํ้ามันคือเมล็ดและเนื้อผลที่มีไขมันและนํ้ามันสะสมอยู่ องค์ประกอบหลักในไขมันและ
นํ้ามันคือไตรเอสเตอร์ของกรดไขมันและกลีเซอรี น ไขมันและนํ้ามันถูกใช้เป็ นปาหาร วัตถุดิบทางอุตสาหกรมและการ
ผลิตไบโอดีเซล
ตัวอย่างของสารชีวมวลที่สามารถผลิตนํ้ามัน ได้แก่
(ก) ถั่วเหลือง (Glycine max Merrill)
ผูผ้ ลิตรายสําคัญของโลกได้แก่ สหัฐอเมริ กา บราซิ ล อาร์เจนตินา และจีน นํ้ามันถัวเหลืองนั้นประกอบด้วยกรด
โอเลอิก (20-35%) กรดลิโนเลอิก (59-57%) และกรดลิโนเลนิก (3-8%) ถูกใช้เป็ นนํ้ามันที่บริ โภคได้และถูกใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในการวาดภาพสี น้ าํ มันและการขัดเงา
(ข) ผักกาดก้านขาว (Brassica campestris L)
ผักกาดก้านข้าวถูกปลูกตั้งแต่เอเชียจนถึงยุโรป เพราะสามารถโตได้ในเขตอากาศหนาว ผูผ้ ลิตรายสําคัญของโลก ได้แก่ จีน
แคนาดา อินเดีย เยอรมัน และฝรั่งเศส นํ้ามันเมล็ดผักกาดก้านขาวนั้นประกอบไปด้วย กรดโอเลอิก (55-59%) กรดลิโนเลอิก
(21-32%) และ กรดลิโนเลนิก (9-15%) ถูกใช้เป็ นอาหารเช่นนํ้ามันทอดและนํ้ามันสลัด
(ค) ต้ นปาล์ ม (Elaeis guineenis Jacq)
ผูผ้ ลิตรายใหญ่ในโลก ได้แก่ มาเลเซี ยและอินโดนีเซี ย ต้นปาล์มมีปริ มาณนํ้ามันที่สูงมากในการผลิตนํ้ามันจากสาร
ชีวมวล เนื่องจากผลปาล์มสามารถถูกเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งในหนึ่งปี นํ้ามันปาล์มได้มากจากผลปาล์มประกอบด้วยกรด
ไขมันเช่น กรดปาล์มิติก (35-38%) และกรดสเตียริ ก (3-7%) ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตผงซักฟอก

2.9.2 วิธีการผลิตไขมันและนํา้ มัน
สําหรับการแยกไขมันและนํ้ามันออกจากเมล็ดและผล
โดยใช้สารละลาย

โดยใช้กระบวนการสกัดโดยใช้ความดันหรื อใช้การสกัด

(ก) กระบวนการสกัดโดยใช้ ความดัน
สําหรับเมล็ดที่มีปริ มาณนํ้ามันสะสมสูง เช่น เมล็ดผักกาดก้านขาวโดยการบดด้วยใช้โรว์มิล ทําให้เมล็ดแตกออก
และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75-85 องศาเซลเซี ยส และถูกสกัดโดยตัวขับดัน
(ข) กระบวนการการสกัดโดยใช้ สารละลาย
สําหรับเมล็ดที่มีน้ าํ มันสะสมอยูน่ อ้ ย เช่น ถัว่ เหลืองโดยการสกัดด้วยเฮกเซน
-39-

คู่มือสารชีวมวลเอเชีย

2.9.3 ปริ มาตรของการผลิตนํา้ มันด้ วยสารชี วมวล
การผลิตไขมันและนํ้ามันและเมล็ดนํ้ามันของโลก (2005/06) ถูกสรุ ปไว้ในตารางด้านล่าง ปริ มาตรการผลิตนํ้ามันจากผล
ปาล์มถูกคํานวณจากการปริ มาตรของการผลิตนํ้ามันปาล์มและปริ มาณนํ้ามันที่สะสมอยูใ่ นผลปาล์ม
ตาราง 2.9.1 การผลิตไขมันและนํ้ามันและเมล็ดนํ้ามันของโลก (2005/06, ล้านตัน)
ถัว่ เหลือง

การผลิตเมล็ด
นํ้ามัน

220

เมล็ด
ผักกาด
ก้านขาว
43

การผลิตนํ้ามัน
และไขมัน

34.8

17.7

เมล็ด
ทานตะวัน

มะพร้าว

30

10.5

5.3 (เนื้อ
มะพร้าว
แห้ง)
3.3

ปาล์ม ปาล์ม อื่นๆ
เคอร์
เนล
9.4 180 78.3
(ผล)
4.1

35.2

16.3

รวม
ทั้งหมด
566

121.9

2.9.4 เชื อ้ เพลิงไบโอดีเซล
กรดไขมันเมทิลเอสเตอร์ผลิตโดยการทรานเอสเตอร์ฟิเคชัน่ ของไขมันและนํ้ามันกับเมาทานอลซึ่ งมีโครางสร้าง
กายภาพคล้ายกับนํ้ามันดีเซลธรรมชาติในเชิงค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ ความหนืด เลขซี เทน และอื่นๆ ถูกใช้เป็ น
เชื้อเพลิงไบโอดีเซลแทนนํ้ามันดีเซล
เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตไบโอดีเซล นํ้ามันผักกาดก้านขาวในยุโรป นํ้ามันถัว่ เหลืองในสหรัฐอเมริ กา และ
นํ้ามันปาล์มในเอเชียถูกใช้ ในประเทศกลุ่มอียู ไบโอดีเซลถูกใช้อย่างกว้างตั้งแต่ปี 2002 และมีการบริ โภคสูงถึง 4 ล้านตันใน
ปี 2005

2.9.5 นํา้ มันปาล์ ม
ต้นปาล์มนํ้ามัน (Elaeis guineensis) มีตน้ กําเนิดจากแอฟริ กาตะวันตก ถูกนําเข้ามาครั้งแรกในมาเลเซี ยเพื่อใช้เป็ น
ไม้ดอกไม้ประดับ ในปี 1917 มีการปลูกเชิงพาณิ ชย์ใน เทนนามารัน เอสเตต ในศรี ลงั กา ก่อตั้งรากฐานของพื้นที่เพาะปลูก
ปาล์มนํ้ามันและอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันในมาเลเซี ย ต่อมาในยุค 1960 รัฐบาลได้แนะนําแผนการก่อตั้งที่ดินเพื่อใช้ปลูก
ปาล์มนํ้ามันเพื่อกําจัดความยากจนของเกษตรกรที่ไร้ที่นาและเจ้าของกิจการเล็กๆ ในปัจจุบนั พื้นที่การเพาะปลูกปาล์มนํ้ามัน
ในมาเลเซี ยนั้นใหญ่โตซึ่ งเป็ นผลมาจากระบบบริ หารจัดการที่ดิน ปัจจุบนั มากกว่า 4 ล้านเฮกเตอร์ในมาเลเซี ยที่ใช้ปลูกปาล์ม
นํ้ามันและผลิตปาล์มนํ้ามันถึง 16 ล้านตันในปี 2006
ปาล์มนํ้ามันเป็ นพืชที่มีท้ งั ดอกตัวเมียและดอกตัวผูใ้ นต้นเดียวกัน แต่ละต้นนั้นผลิต 12-20 เครื อต่อปี (หมายถึง
เครื อของผลไม้, FFB) มีน้ าํ หนักราว 10-20 กิโลกรัม ซึ่ งมีผลมากกว่า 1000ผลต่อเครื อ ผลนั้นเป็ นทรงกลมหรื อยืดยาวออกไป
ปกติมีสีม่วงเข้มเกือบดําและเมื่อสุ กจะเปลี่ยนเป็ นสี แดงส้ม ในแต่ละประกอบด้วยเคอร์เนลที่แข็ง (เมล็ด) ในเชลล์ (เอนโด
คาร์ ป) ซึ่ งล้อมร้อมไปด้วยมีโซคาร์ป ปาล์มนํ้ามันผลิตนํ้ามันสองชนิดคือ นํ้ามันดิบจากมีโซคาร์ ปและนํ้ามันปาล์มเคอร์เนล
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จากเคอร์ เนลหรื อเมล็ด ลําต้นอ่อนและโตเต็มที่น้ นั จะถูกห่อหุม้ ด้วยใบไม้ที่แยกออกเป็ นส่ วนเล็กๆหลายส่ วน ซึ่ งทําให้มี
ลักษณะภายนอกเห็นเป็ นผิวขรุ ขระ ต้นแก่น้ นั จะมีลาํ ต้นที่เรี ยบกว่าต่างจากที่มีแผลจากใบไม้ที่แยกออกเป็ นส่ วนเล็กๆหลาย
ส่ วนซึ่ งเหี่ ยวแห้งและร่ วงไป
ต้นปาล์มนั้นให้ผลหลังผ่านไปสามปี อายุในการคุม้ ทุนนั้นเท่ากับ 5-15 ปี แม้วา่ ต้นปาล์มจะให้ผลต่อไปจนกว่าจะ
ถึงอายุ 25-30 ปี หลังจากนั้นจะสูงมากถึง 20 เมตร โดยทัว่ ไปจะล้มลงเพื่อปลูกต้นใหม่ ในมาเลเซี ยต้นปาล์มที่ถกู ปลูกเป็ น
ชนิดทีเรนาซึ่ งเป็ นลูกผสมระหว่างดูราและพิสิเฟนา พันธุ์ทีเนรานั้นให้ผลผลิตถึง 4-5 ตันของนํ้ามันดิบ (CPO) ต่อเฮกเตอร์
ต่อปี ประมาณ 1 ตันของปาล์มเคอเนล นํ้ามันปาล์มนั้นมีประสิ ทธิภาพมาก ต้นปาล์มนํ้ามันที่มีพ้ืนที่ในการปลูก 0.25 เฮกเตอร์
จะเทียบเท่ากับถัว่ เหลืองและทานตะวันและเมล็ดผักกาดก้านขาว 2.15 1.50 และ 0.75 เฮกเตอร์ ตามลําดับ

2.9.6 มะพร้ าว
(ก) การจัดแบ่ งประเภทของพืช
ปาล์มมะพร้าว (Cocos nucifera) อยูใ่ นอาณาจักรของพืช หมวดแมกโนลิโอไฟต้า คลาส ลิลิออพสิ ดา ลําดับ เอเร
คาเลส ตระกูล เอเรคาซี เออี และ จีนสั โคโคส์
(ข) ต้ นกําเนิด
อันแรกคือกําเนิดในอเมริ กาในหลายพันธุ์
มีมุมมองที่แตกต่างกันสองมุมมองที่อธิบายต้นกําเนิดของมะพร้าว
ภายใต้จีนสั โคโคส์และพบได้ในอเมริ กาเท่านั้น มีเหตุการณ์การเกิดมะพร้าวในอเมริ กาลงวันที่ก่อนวันจริ งในประวัติศาสตร์
ในทางตรงกันข้าม อันที่สอง อ้างอิงว่ามะพร้าวมีตน้ กําเนิ ดในเอเชียจากการพบถัว่ ในสายพันธุ์โคโคส์ใน เพลไอโอซี น ซึ่ ง
ตั้งอยูใ่ นทางตอนเหนือของออคแลนด์ นิวซี แลนด์ และมีจาํ นวนสายพันธุ์มะพร้าวในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มากกว่าอเมริ กา
และเหตุผลอื่นๆ (Banzon, 1982)
(ค) คําอธิบาย
นักสํารวจชาวสเปนในยุคแรกเรี ยกว่ามะพร้าวว่า โคโคซึ่ งมีความหมายว่าหน้าลิง เนื่องจากสามรอยบาก (ตา) บน
ขนบนเปลือกแข็งมีลกั ษณะคล้ายหัวและหน้าของลิง นูซิเฟร่ า หมายถึง นัทแบรร์ริง มะพร้าวถือว่าเป็ นพืชอายุยนื มะพร้าวมี
ลําต้นยาวและมีหลายสเต็มใบจากยอด มีใบสี เขียว มีดอกสี ขาวซึ่ งไม่สะดุดตา และผลสี น้ าํ ตาล ออกดอกบานมากที่สุดไม่
แน่นอนการผลิตเมล็ดและผลนั้นเริ่ มและหยุดในปี ใบคงอยูใ่ นปี ต่อปี มีช่วงอายุค่อนข้างปานกลางเมื่อเทียบกับพืชอื่นๆและมี
อัตราการเจริ ญเติบโตปานกลาง เมื่อโตเต็มที่โดยทัว่ ไปจะสูงถึง 20 เมตร
(ง) ระบบนิเวศ
มะพร้าวชอบแสงแดดและต้องการแสงแดดที่พอเหมาะในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและเพิ่มอุณหภูมิของอากาศ
เจริ ญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 27 องศาเซลเซี ยส มีความไวต่ออุณหภูมิต่าํ เจริ ญเติบโตดีที่ปริ มาณนํ้าฝนเท่ากับ 1,3002,300 มิลลิเมตรต่อปี หรื อมากถึง 3,800 มิลลเมตรต่อปี ถ้าดินระบายนํ้าได้ดี ชอบความชื้ร ดินที่เหมาะสมในการปลูกมะพร้าว
คือ ดินร่ วนลึก เช่น ดินทรายหรื อดินร่ วนขนาดเล็กที่อุดมสมบูรณ์
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(จ) การออกผล
ต่างสายพันธุ์ออกผลที่ระยะเวลาต่างกัน พันธุ์แคระจะออกผลหลังจากปลูกไป 3-4 ปี ในขณะที่พนั ธุ์สูง จะเริ่ มออก
ผลหลังจาก 5-7 ปี แสงแดด นํ้าฝนและอุณหภูมิลว้ นแล้วแต่เป็ นปั จจัยในการออกผล ผลจากการศึกษา พบว่า ปริ มาณผลผลิต
มากสุ ดใน เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน
(ฉ) ผลมะพร้ าว
ผลมะพร้าวนั้นเป็ นผลไม้เมล็ดแข็งที่มีเมล็ดเดียว เปลือกนอกเรี ยกว่า แกลบ ตอนแรกนั้นจะเป็ นสี เขียวแต่หลังจาก
ถูกหลุดออกจากต้นและแห้งจะมีสีน้ าํ ตาล ข้างในเปลือกมะพร้าวประกอบด้วยมีโซคาร์ปซึ่ งเต็มไปด้วยมัดท่อลําเลียงเส้นใย
มะพร้าวซึ่ งเรี ยกว่าคอร์น้ นั ถูกใช้ทาํ เชือกและเสื่ อ
มะพร้าวที่เราซื้ อจากร้านนั้นคือผลไม้เมล็ดแข็งที่ประกอบด้วย
กะลามะพร้าว เอนโดคาร์ ปและเมล็ด กะลานั้นเปรี ยเสมือนภาชนะบรรจุและถูกช่างฝี มือนําไปใช้ทาํ เครื่ องประดับตกแต่ง
เปลือกบางๆที่ขา้ งในมีเนื้อสี ขาวคือเนื้อมะพร้าวแห้งและกะทิซ่ ึ งทั้งคู่คือเอนโดสเปิ ร์ม มะพร้าวเป็ นผลไม้ที่แปลกเนื่องจาก
เต็มไปด้วยเอนโดสเปิ ร์มที่เป็ นของเหลวซึ่ งล้อมรอบเอมบริ โออ่อน ในช่วงแรกกะทิจะหวานและเนื้อมะพร้าวจะบาง แต่เมื่อ
เมล็ดเตริ ญเติบโตเต็มที่เอนโดสเปิ ร์มของเหลวจะเปลี่ยนเป็ นของแข็งซึ่ งมีน้ าํ มันสะสมอยูม่ าก (ไตรกลีเซอไรด์) เมื่อของแข็ง
เอนโดว์สเปิ ร์ มและเนื้อถูกเก็บเกี่ยวและอบแห้งและนําไปบีบอัดจะได้ออกมาเป็ นนํ้ามัน ซึ่ งใช้เป็ นส่ วนผสมสําคัญของแชมพู
และสบู่
(ช) รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ จากมะพร้ าว
มะพร้าวถูกขนานนามว่าต้นไม้แห่งชีวติ เนื่องจากประโยชน์หลากหลายของมัน ผลิตผลปฐมภูมิได้แก่ นํ้ามัน
มะพร้าว มะพร้าวตากแห้ง มะพร้าวสด และเนื้อมะพร้าวแห้ง (เนื้อมะพร้าวแห้งที่เจริ ญเติบโตเต็มที่) ผลิตผลหลักของการ
ผลิตมะพร้าวในฟิ ลิปปิ นส์ ได้แก่ เนื้อมะพร้าวแห้ง เศษมะพร้าวที่เหลือจากการผิตนํ้ามันจากเนื้อมะพร้าวแห้ง นํ้ามันมะพร้าว
มะพร้าวตากแห้ง มะพร้าวอ่อนสด และกาบมะพร้าว โดยเนื้อมะพร้าวตากแห้ง บูโกะหรื อเนื้อมะพร้าวสด และนํ้ามัน
มะพร้าวเป็ นที่ตอ้ งการในท้องตลาดมากที่สุด
ประมาณ 14 ล้านของการผลิตมะพร้าวในประเทศต่อแอนนัมในปี 2001-2005 ประมาณ 90%ของกระบวนการผลิต
ถูกผลิตเป็ นเนื้อมะพร้าวแข็ง การผลิตเนื้อมะพร้าวแข็งต่อปี มีประมาณ 2 ล้านเมตริ กตัน ส่ วนที่เหลืออีก 10%ของการผลิต
มะพร้าวทั้งหมดเป้ นการผลิตมะพร้าวตากแห้งและผลิตภัณฑ์อื่น เช่น กะทิ บูโคะ และสําหรับจุดประสงค์ต่างๆในบ้านเรื อน
จากปริ มาณจากผลิตเนื้อมะพร้าวแข็งทั้งหมด ประมาณ 62% ถูกใช้ผลิตนํ้ามันพระพร้าวดิบ ซึ่ งส่ งออก 60% และใช้ใน
ประเทศ 40% เศษเนื้อมะพร้าวแข็งนั้นเป็ นผลพลอยได้จากการผลิตเนื้อมะพร้าวแข็งมีประมาณ 34%
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของมะพร้าวนั้นผลิตผลิภณ
ั พ์อื่นๆ เช่นผงซักฟอก สบู่ แชมพู เครื่ องสําอาง มาการี น
นํ้ามันทําอาหาร ลูกกวาด นํ้าส้มสายชู และวุน้ มะพร้าว มะพร้าวนั้นประกอบไปด้วยสารเคมีโอเลโอ เช่น กรดไขมัน และ
แอลกอฮอล์ไขมัน
ในปัจจุบนั นํ้ามันมะพร้าวดิบถูกเปลี่ยนให้อยูใ่ นรู ปของโคโคเมทิลเอสเตอร์ที่รู้จกั กันนามของ
จากกระบวนการเปลี่ยนนี้เกิดผลพลอยได้สองชนิดคือ กลีเซอรี นและกากมะพร้าวเนื้อแห้ง
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(ซ)ผลพลอยได้ จากมะพร้ าว
กะลามะพร้าว แกลบมะพร้าว ใบมะพร้าว กะลามะพร้าวสามารถเปลี่ยนเป็ นแอคติเวดคาร์บอน ในขณะที่แกลบ
มะพร้าวถูกเปลี่ยนเป็ นถ่านจากแกลบมะพร้าว กาบมะพร้าวและขุยมะพร้าว
สิ่ งที่จะพิจารณาคือการรวมกันของผลพลอยได้ที่สาํ คัญทั้งสาม ได้แก่ แกลบมะพร้าว กะลามะพร้าวและใบมะพร้าว
ปริ มาณของเศษเหลือใช้ที่เกิดภายในประเทศในแต่ละปี เท่ากับผลผลิตของค่าอัตราส่ วนระหว่างของเหลือใช้และ
ผลผลิต (RPR) สําหรับเศษเหลือใช้ใดๆและปริ มาณผลผลิตต่อปี ค่า RPR ของพืชที่สาํ คัญมีค่าดังตาราง 2.9.1
ตาราง 2.9.1 อัตราส่ วนระหว่างเศษเหลือใช้ต่อผลิตภัณพ์ (RPR)
เศษจากการเกษตร
เปลือกมะพร้าว
แกลบมะพร้าว
ใบมะพร้าว

RPR
0.15
0.33
0.33

ตาราง 2.9.2 แสดงค่าพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้ของเศษมะพร้าวในอุตสาหกรรม
ชนิดของเศษมะพร้าว

ค่าความร้อนที่ได้จากการเผา
ไหม้ (กิโลแคลอรี่ กิโลกรัม)
4.436 (I. Cruz)
6.540 (Lozada)
6.320 (Lozada)

เปลือกมะพร้าว
ถ่านจากเปลือกมะพร้าว
ถ่านจากแกลบมะพร้าว
(ฌ) ประโยชน์ ของเศษมะพร้ าว

กะลามะพร้าวนั้นถูกใช้ในเชิงพาณิ ชย์เพื่อผลิตเป็ นพลังงานเนื่องมีค่าพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้สูงซึ่ งถูกใช้ใน
ร้านอาหารและกระบวนการผลิตอาหาร นอกจากนั้นยังใช้ในการอบแห้งของเพื้อมะพร้าวแข็งและยาง และในอุตสาหกรรม
เซรามิกและการเพิ่มอุณหภูมิอีกด้วย
แกลบมะพร้าวนั้นถูกใช้ในการอบแห้งของเพื้อมะพร้าวแข็ง เรี ยกว่าวิธีน้ ี วา่ ทาพาฮัน นอกจากนั้นยังใช้เป็ น
เชื้อเพลิงในเบเกอรี่ การผลิตปลาอบแห้ง เครื่ องปั้ นดินเผา เซรามิ การผลิตอิฐและการเตรี ยมอาหารในเชิงพาณิ ชย์
กาบมะพร้าวถูกใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการอบแห้งของเพื้อมะพร้าวแข็งและในร้านอาหารเบเกอรี่ การผลิตปลาอบแห้ง
และอื่นๆ
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2.9.7 สบู่ดาํ
ชื่อจีนสั Jatropha มาจากภาษากรี ก iatrós (หมอ) และ trophé (อาหาร) ซึ่ งมีความนัยหมายถึงประโยชน์ทางยา
Jatropha curcas L. อยูใ่ นตระกูลของ Euphorbiaceae หรื อ spurge เคอร์คสั Cyrcus purgans Medic ชื่อภาษาอังกฤษ physic
nut หรื อ purging nut ภาษาไทย สบู่ดาํ ภาษาอินโดนีเซี ย jarak pagar ภาษาจีน yu-lu-tzu ภาษาฟิ ลิปปิ นส์ túbang-bàkod
ภาษาบราซิ ล mundubi-assu ภาษาแทนซาเนีย makaen เป็ นพืชอายุยนื ที่มีขนาดเล็กตี้ยซึ่ งมีความสูงได้มากถึง 6 เมตร กําเนิด
ในอเมริ กากลาง ส่ วนใหญ่เจริ ญเติบโตในเอเชียและแอฟริ กาซี่ งเรี ยกว่า เพอเกียร์ ถูกปลูกในเขตร้อนและกี่งเขตร้อนคลายรั้ว
ที่มีชีวืต เมล็ดนั้นเป็ นพิษต่อมนุษย์ และมีความทนทานต่อความแห้งแล้งสูงและไม่เป็ นคู่แข่งกับพืชอาหาร เจริ ญเติบโตโดย
ไม่ตอ้ งมีการป้ องกันใช้ประโยชน์คล้ายรั้วล้อมรอบและบ้านและทุ่งไร่ เมล็ดสบู่ดาํ มีน้ าํ มันสะสมอยูถ่ ึง 37% เมื่อนําเมล็ดไป
บด นํ้ามันสบู่ดาํ จะออกมาซึ่ งสามารถนําไปผ่านกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลที่มีคุณภาพสูงได้ (ประมาณ 30-35%
ของผลผลิตนํ้ามันผลิตจากเมล็ดหนึ่งกิโลกรัม) โดยที่ยงั ไม่ได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ สามารถใช้ในเครื่ องยนต์ดีเซลมาตรฐาน
ได้ ผลพลอยได้คือเศษเหลือใช้จากการบดถูกนําไปเป็ นปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่มีคุณภาพโดยมีน้ าํ มันสะสมซึ่ งใช้เป็ น ยาฆ่าแมลงได้ กลี
เซอรี นเป็ นผลพลอยได้อีกอย่างจากการผลิตไบโอดีเซลโดยเพิ่มรายได้ของโรงกลัน่

รู ป 2.9.1 ส่ วนประกอบสําคัญของสบู่ดาํ a-กิ่งออกดอก b-เปลือก c-เสันใบ d-ดอกเกสรตัวเมีย e-ดอกเกสรตัวผู ้ f- เมล็ดอ่อน
ผ่าตามขวาง g-ผล h-เมล็ดผ่าตามยาว
ที่มา: Physic nut, Joachim Heller, IPGRI. p.11
ประโยชน์อื่นๆ
ใบ – ใบอ่อนนั้นนํามารับประทานได้โดยต้มหรื อตุ๋นกับเนื้อแพะซึ่ งเสริ มกันด้านกลิ่น
ดอก – เหมือนพืชที่ให้น้ าํ ผึ้ง
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ผล – นําไปย่างแล้วมารับประทานเป็ นยาระบาย เผาเหมือนแคนเดิลนัทเมื่อถูกผูกกับหญ้า ใช้เป็ นยาคุมกําเนิดในซูดาน
เมล็ด – นํ้ามันถูกใช้ให้แสงสว่าง สบู่ เทียน สิ่ งเจือปนในนํ้ามันมะกอก และทํานํ้ามันแดงของตุรกี เรี ยกว่า ซัลโฟเนตหรื อ
ซัลเฟตแคสทอร์ ออยล์ ซึ่ งเป็ นนํ้ามันที่มีการกระจายตัวในนํ้าอย่างสมบูรณ์ ทําได้โดยเติมกรดซัลฟิ วริ กในนํ้ามันสบู่ดาํ
บริ สุทธิ์ ถูกสังเคราะห์ให้เป็ นผงซักฟอกหลังจากสบู่ธรรมดา ซึ่ งทําให้การผลิตผลิตภัณฑ์อาบนํ้าที่มีส่วนผสมของนํ้ามันง่าย
ขึ้น และยังใช้กาํ หนดสูตรสารหล่อลื่น สารทําให้นุ่ม และสารช่วยย้อม เมล็ดนั้นนิยมใช้เป็ นอาหารดดยนําไปต้มหรื อย่าง
เนื่องจากสายพันธุ์ในเม็กซิ โกและอเมริ กากลางไม่มีสารพิษหรื อเมล็ดถูกกําจัดสารพิษผ่านการทําอาหาร นอกจากนั้นยังมี
รายงานว่า เมล็ดสามารถกินได้หลังจากที่เอาเอมบริ โอออก หรื ออาจจามากจากสายพันธุ์ที่ไม่มีพิษ
ราก- ขี้เถ้าจากรากสามารถใช้แทนเกลือและยังสามารถใช้ฆ่าสัตว์จาํ พวกหอยและปลาหมึกและยังถูกจัดเป็ นยาพิษต่อคนปลา
และหนูอีกด้วย
เปลือก- ใช้เป็ นยาฆ่าปลา
ยางสี ขาวคล้ายนํ้านมจากพืช- ทําให้เป็ นคราบลิกนิน บางครั้งใช้ทาํ เครื่ องหมาย
ไม้พมุ่ - ชาวเม็กซิ กนั ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของครั่งซึ่ งใช้เป็ นยารักษาตับและยาลดความอ้อน นอกั้นใช้ควบคุมการกัดกร่ อน
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Banzon, J. A.; Ve;asco, J. R. Coconut: production and utilization. (1982)

2.10 พืชนํา้ ชีวมวล
2.10.1 พืชนํา้ ชี วมวลคืออะไร
พืชนํ้าชีวมวลนั้นถูกผลิตในนํ้าจืดและนํ้าเค็มและเป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์ ในปั จจุบนั พืชนํ้าชีวมวลรวมถึงพืชเมล็ด
สาหรร่ ายทะเลและไมโครแอลจีส่วนใหญ่ถกู ปลูกในธรรมชาติและบางส่ วนถูกมนุษย์นาํ มาเพาะ
พืชเมล็ดชีวภาพในนํ้าจืดคือ วอเตอร์แพลน (Eichihornia crassipes (Mart.) Solms) และจอกแหน E.crassipes
พื้นเมืองของบราซิ ลเจริ ญเติบโตอย่างดี 18-32องศาเซลเซี ยสแต่เจริ ญเติบโตไม่ดีสูงกว่า 34องศาเซลเซี ยสและตํ่ากว่า 0 องศา
เซลเซี ยส 60 สายพันธุ์เป็ น 13 จีเนร่ าของ 3 ตระกูล (Hydrocharitaceae, Zosteraceae และ Cymodoceacaae) เป็ นพืชเมล็ดทาง
ทะเล (หญ้าทะเล) ของโลก สันตะวาใบข้าว (Zostera marina L.) รวมถึงสายพันธุ์ในแถบกลางและละติจูดสูงน่าสนใจที่จะ
นํามาใช้เป็ นสารชีวมวล (Hartog, 1970)
สาหร่ ายรวมถึงมัลติเซลลูลาร์ แมคโครแอลจี (สาหร่ ายทะเล) และยูนิเซลลูลาร์ ไมโครแอลจี (ไฟโตแพลงตอน)
สาหร่ ายทะเลอาศัยในนํ้าทะเล และจํานวนพืชชีวมวลที่ถกู นํามาใช้ประโยชน์น้ นั มาจาก 220 สายพันธุ์ของสาหร่ ายสี แดง 88
สายพันธุ์ของสาหร่ ายสี น้ าํ ตาล และ 27 สายพันธุ์ของสาหร่ ายสี เขียวในโลก (Indergaard, 1982)
ไมโครแอลจีมีอยูท่ ้ งั ในนํ้าจืดและนํ้าทะเลซึ่ งมีสายพันธุ์แตกต่างกันไป สายพันธุ์ที่นาสนใจได้แก่ คลอเรลล่า ซี น
เดสมุสและดูนาไลล่าในสายพันธุ์ของสาหร่ ายเขียว สปิ ริ ลนู ่าในสายพันธุ์น้ าํ จืดของสาหร่ ายนํ้าเงินแกมเขียว ซึ่ งทั้งหมด
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เหล่านี้สามาถเพาะได้โดยมนุษย์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ดา้ นสารชีวมวล
หลังจากผ่านการการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่

สําหรับพันธุ์น้ าํ จืดนั้นสามารถปลูกในนํ้าทะเลได้

2.10.2 ผลิตภาพ
ความสามารถในการผลิตของ ผักตบชวา เท่ากับ 11-23 กิโลกรัมนํ้าหนักสดต่อตารางเมตรต่อปี (0.5-1.2 กิโลกรัม
นํ้าหนักแห้งต่อตารางเมตรต่อปี ) ในระหว่างฤดูการเตริ ญเติบโตในญี่ปุ่น และถึง 21.1 กิโลกรัมนํ้าหนักแห้งต่อตารางเมตรต่อ
ปี ภายใต้แสงและสารอาหารที่เพียงพอ ความสามารถในการผลิตของสันตะวาใบข้าวเท่ากับ 0.3-0.8 กิโลกรัมนํ้าหนักแห้งต่อ
ตารางเมตรต่อปี (120-320กรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี ) และ สายพันธุ์ธาลัสเซี ยสูงถึง 0.3-0.8 กิโลกรัมแห้งต่อตาราง
เมตรต่อวันในช่วงแปดเดือนในฟลอริ ดา้ สหรัฐอเมริ กา สาหร่ ายแดง ไฮป์ เนียมีความสามรถในการผลิตเท่ากับ 12-17
กิโลกรัมแห้งต่อตารางเมตรในถังกลางแจ้ง (Slesser and Lewis, 1973) ไมโครแอลจีมีความสามารถในการผลิตเท่ากับ 2-10
กรัมนํ้าหนักแห้งต่อตารางเมตรต่อวันในถังลกางถังกลางแจ้งโดยเฉลี่ย และเพิ่มถึง 500 กรัมนํ้าหนักแห้งต่อตารางเมตรต่อวัน
ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม

2.10.3 การใช้ ประโยชน์ จากแหล่ งที่มาในปั จจุบัน
ผักตบชวาที่เต็มไปด้วยกรดอะมิโนที่จาํ เป็ นใช้เป็ นอาหารสัตว์สาํ หรับหมูและไก่ สําหรับการใช้พลังงาน 373
ลูกบาศก์เมตรต่อตันนํ้าหนักสด แก็วชีวมวลประกอบด้วยมีเทนประมาณ 60-80%โดยประมาณ ปริ มาณแคลอรี่ ที่ถูกเผาผลาญ
5,300 กิโลแคลอรี ต่อลูกบาศก์เมตรซึ่ งได้จากการหมักแบบอนาสิ กโดย ผักตบชวา เนื่องจาก ผักตบชวา มีไนโตรเจนสะสมอยู่
3.2% ฟอสฟอรัส 0.7% และโพแทสเซี ยม 2.8% ในนํ้าหนักแห้งทั้งหมด ในปัจจุบนั อยู๋ในช่วงพิจารณาที่จะนํามาใช้เป็ นปุ๋ ย
และสารปรับปรุ งคุณภาพที่ดิน
สันตะวาใบข้าว ถูกใช้เป็ นอาหารของหมูทะเลและมานาที (สัตว์ตระกูล Trichechidae ในแถบอเมริ กาใต้และ
แอฟริ กาตะวันตก) เทคโนโลยีในการเพาะสันตะวาใบข้าวนั้นยังไม่มี
สาหร่ ายชีวมวลถูกใช้อย่างกว้างขวางในโลกในโลก (ตาราง 2.10.1) ผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวสาหร่ ายต่อปี ประมาณ
1.3 ล้านตันนํ้าหนักสดสําหรับสาหร่ ายสี น้ าํ ตาลและ 0.81 ล้านตันนํ้าหนักสดสําหรับสาหร่ ายสี แดง ซึ่ งได้มาจากธรรมชาติ
ส่ วนใหญ่และมีเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นถูกมนุษย์เพาะขึ้น สาหร่ ายถูกใช้เป็ นอาหารสัตว์แห้ง อาหารสําหรับคน ปุ๋ ยสาร
ปรับปรุ งคุณภาพดินและอื่นๆ สารที่เป็ นประโยชน์ซ่ ึ งถูกสะสมในสาหร่ ายได้แก่ โพลิแซคคาไรด์ ไอโอดินซึ่ งใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในการสกัดสารสําคัญต่างๆ (Indergaard, 1982) เคลป์ มีสารประเภทกรดแอลจินิกประมาณ 13-45% ของนํ้าหนักแห้งซึ่ งใช้
ในการผลิตอาหาร ยา เครื่ องสําอาง สี ยอ้ มผ้า สี วาดรู ป อุตสาหกรรมกระดาษ สารขัด สารหล่อลื่นและอื่นๆ สาหร่ ายสี แดง
บางชนิดมีอการ์ และคาราจีแนนที่เหมือนอการ์
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ตาราง 2.10.1 ผลผลิตต่อปี ของการผลิตสาหร่ ายทะเลและศักยภาพความสามารถในการผลิตของโลก (x103 ตันนํ้าหนักสด,
Michanek 1975อ้างอิงจาก Indergaard 1982)
สาหร่ ายสี แดง
1971-73

พื้นที่
ผลิตผลต่อปี

ศักยภาพในการผลิต

18 ทะเลอาร์กติก
21 แอตแลนติกตะวันตกเฉี ยง
เหนือ
35
100
27 แอตแลนติก
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
72
150
31 แอตแลนติกกลางตะวันตก
(10)
34 แอตแลนติกกลางตะวันออก
10
50
37 เมดิเตอร์เรเนี ยน ทะเลดํา
50
1000
41 แอตแลนติกตะวันตกเฉี ยงใต้
23
100
47 แอตแลนติกตะวันออกเฉี ยง
ใต้
7
100
51 อินเดียนตะวันตก
4
120
57 อินเดียนตะวันออก
3
100
61 แปซิ ฟิกตะวันตกเฉี ยงเหนือ
545
650
67 แปซิ ฟิก
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
10
71 แปซิ ฟิกกลางตะวันตก
20
50
77 แปซิ ฟิกกลางตะวันออก
7
50
81 แปซิ ฟิกตะวันตกเฉี ยงใต้
1
20
87 แปซิ ฟิกตะวันออกเฉี ยงใต้
30
100
รวมทั้งหมด
807
2,610
ตัวเลขของพื้นที่แสดงการจัดประเภทของอาณาเขตมหาสมุทรของโลก

สาหร่ ายสี น้ าํ ตาล
1971-73
ศักยภาพในการ
ผลิตผลต่อปี
ผลิต
-

-

6

500

208
1
1
1
75

2,000
1,000
150
50
2,000

13
5
10
825

100
150
500
1,500

1
153
1
1
1,301

1,500
50
3,500
100
1,500
14,600

ไมโครแอลจีมีปริ มาณโปรตีนสูงถึง 50-70% ของนํ้าหนักแห้ง มีประโยชน์หลายด้านเช่นด้านสุ ขภาพ เป็ นวัตถุดิบ
ในการสกัดรงควัตถุเช่น คาโรทีนอยด์และไฟโคบิลินส์ และวิตามิน และอาหารสัตว์ในนํ้า เนื่องจากมีขนาดใหญ่เท่าไมโคร
และมีความเข้มข้นสารชีวมวลน้อยในธรรมชาติ ดังนั้นจึงถูกเพาะโดยมนุษย์ในถัง สระหรื อท่อบนพื้นดินโดยใช้เวลา
ประมาณปี ในการเก็บเกี่ยว มีโมเดลเชิงพาณิ ชย์ท่ถกู เสนอเพื่อเพาะไมโครแอลจีเพื่อใช้เป็ นอาหารของหอยทะเลเนื่องจากมี
โภชนาการสูงในนํ้าลึก (Roels et al., 1979)
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2.10.4 ปริ มาณทรั พยากรชี วมวลที่มีอยู่ในปั จจุบัน
ปริ มาณผักตบชวาและจอกแหนที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั นั้นยังไม่มีการประมาณจํานวน
เนื่องการผักตบชวามีการ
ขยายพันธุ์ตลอดเวลาเนื่องจากปรากฏการณ์น้ าํ เปลี่ยนสี หรื อปรากฏการณ์ข้ ีปลาวาฬในทะเลซึ่ งเกิดจากอาหารพืชละลายอยู่
มากจนทําให้พืชที่ใช้ออกซิ เจนงอกงามมากผิดปกติเช่นในแอฟริ กา ดังนั้นจึงสมควรนํามาใช้ประโยชน์ดา้ นสารชีวมวล
ปริ มาณแปลงหญ้าทะเลธรรมชาติในปัจจุบนั เท่ากับ 0.1-0.5 กิโลกรัมนํ้าหนักแห้งต่อตางเมตรโดยเฉลี่ยและอาจสูง
ถึง 2 กิโลกรัมนํ้าหนักแห้งต่อตารางเมตรในพื้นที่ที่หนาแน่น จํานวนแปลงหญ้าทะเลนั้นลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและการบุกเบิกที่ดินของโลด ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องพัฒนาเทคนิคในการดูแลรักษาและฟื้ นฟู สมมุติวา่ 0.3 กิโลกรัม
นํ้าหนักแห้งต่อตารางเมตรซึ่ งเป็ นความหนาแน่นเฉลี่ยและ 90% ของนํ้าที่มีอยูใ่ นสันตะวาใบข้าว ดังนั้นคาดว่าสันตะวาใบ
ข้าวมีมากกว่า 10 เมตริ กตันของโลก
จากการประมาณอ้างอิงจากแหล่งสาหร่ ายทะเลธรรมชาติโดยเจนเซน (1978, ตอนหลัง Indergaard, 1982)
ความต้องการกรดแอลจินิกเท่ากับ 50,000 ตันต่อปี ซึ่ งอาศัย 1.30 เมตริ กตันของนํ้าหนักสดของสาหร่ ายทะเล ความ
ต้องการต่อปี ของคารี จีแนน อการ์ โนริ วากาเมะ และเคลป์ เท่ากับ 30,000 20,000 35,000 30,000 250,000 ตันตามลําดับ และ
ต้องอาศัยสาหร่ ายเพื่อความต้องการเหล่านั้นเท่ากับ 0.40 0.50 0.40 0.20 2.00 เมตริ กตัน ถือเป็ น 1.1-3.0 เท่าเมื่อเทียบกับ
ความต้องการในยุค 1970 นอกจากนั้นมีมากกกว่าหลายเมตริ กตันของนํ้าหนัดสดจนถึงหลายสิ บ เมตริ กตันของสาหร่ ายทะเล
ที่ตอ้ งการสําหรับอาหาร อุตสาหกรรมเคมี พลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีที่ตอ้ งใช้ความบริ สุทธิ์สูงตามลําดับ เพื่อที่รองรับ
กับความต้องการเหล่านั้นจึงต้องอาศัยการผลิตสาหร่ ายทะเลจํานวนมากบนปบิเวฯชายฝั่งตลอดจนบนท้องทะเลในอนาคต
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Hartog, C. den. Seagrasses of the world. North Holland, Amserdam. Pp.275(1970)
Indergaad, M. The aquatic resource. In biomass utilization (ed. W. A. cote) Plenum Press, New York, pp. 137-168 (1982)
Maan, K. H. Ecology of coastal waters: a system approach. Univ. Calif. Press, pp.322 (1982)
Roel, O.A.; Laurence, S.; Farmer, M. W.;Hemelryck, L. Van. The utilization of cold, nutrient-rich deep ocean water for
energy and mariculture. Ocean Management, 5,199-210 (1979)
Slesser, M. and C. Lewis. Biological energy resources. E.& F.N. Spon Ltd., London (1979)

2.11 เศษเหลือใช้ทางเกษตรกรรม
เศษเหลือใช้ทางเกษตรกรรมหมายถึง เศษเหลือใช้ที่เกิดจากฟาร์มและไร่ ทุ่งในระหว่างการเก็บเกี่ยวและกิจกรรม
อื่นๆ เศษเหลือใช้ของธัญพืชและอ้อยถูกใช้ผลิตเป็ นพลังงาน นอกจากนั้นมีปริ มาณเศษพืชมากมายมหาศาลและหลากหลาย
ที่ไม่สามารถนํามาผลิตเป็ นพลังงานได้เนื่องจากยากที่จะเก็บอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจากปริ มาณมาก
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2.11.1 ชนิดและลักษณะของเศษเหลือใช้ ทางเกษตรกรรม
(ก) ข้ าวและข้ าวสาลี
เศษเหลือจากข้าวและข้าวสาลียกตัวอย่างเช่น แกลบและฟาง แกลบนั้นมาจากข้าว เนื่องจากแกลบของข้าวสาลีไม่
เคยหล่นในการเก็บเกี่ยวและสามารถนําไปผ่านกระบวนการโดยไม่ตอ้ งกําจัดออก
แกลบข้าวมีขนาดเท่ากันและรู ปร่ าง
เหมือนกันและเหมาะสมในการใช้ในกระบวนการและการขนส่ ง แกลบข้าวมีโครงสร้างที่แข็งและไม่เหมาะสมในการการ
หมัก เนื่องจากมีลิกนินและซิ ลิกา(SiO2) อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก แกลบข้าวนั้นถูกใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหม้ ซิ ลิกาที่อยู่
ในแกลบข้าวซึ่ งมีปริ มาณถึง 10-20 wt% อาจาสร้างความเสี ยหายให้แก่เตาเผาในระหว่างการเผา ในทางตรงกันข้ามฟางนั้นมี
ลิกนินและซิ ลิกาเหมือนกันแต่เหมาะสมกับการหมักมากกว่าแกลบ ดังนั้นจึงถูกใช้ผลิตพลังโดยการเผาและการหมัก
(ข) ข้ าวโพดและพืชไรโซมิก
เศษข้าวโพดนั้นได้จากการเก็บเกี่ยวในไร่ เช่น ใบ ลําต้นและอื่นๆ แต่ยงั ได้จาก ซังข้าวโพดหลังจากนําไปผ่าน
กระบวนการ เนื้อของข้าวโพดนั้นเต็มไปด้วยแป้ งและสามารถนําไปใช้ในการผลิตเอทานอลผ่านการหมักในสหรัฐอเมริ กา
(ค) อ้ อย
ทุกส่ วนของอ้อยนอกจากลําต้น เช่นยอดที่มีน้ าํ ตาลอยูน่ อ้ ย ใบและรากที่ถกู กําจัดออกเพื่อส่ งลําต้นไปผลิตนํ้าตาล
ถูกทิ้งเป็ นเศษอ้อยในไร่

2.11.2 ปริ มาตรของการผลิต
แม้วา่ ปริ มาตรและวิธีการในการผลิตของเศษเหลือใช้ทางการเกษตรจะแตกต่างกันโดยพื้นที่เพาะปลูก อัตราใน
ผลิตเศษเหลือซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั ผลผลิตของพืชซึ่ งถูกรายงานดังนี้ 140% สําหรับข้าว 130% สําหรับข้าวสาลี 100%
สําหรับข้าวโพด และ 40% สําหรับพืชไรโซมิก (Hall et al., 1993) ในเอกสารนี้ อัตราการผลิตเศษอ้อยซึ่ งได้มาจากลําต้น ใบ
และยอดที่เกิดจากการเก็บเกี่ยว ถูกรายงานว่าเป็ น 28%ของผลผลิตของพืช
การผลิตเศษเหลือใช้ทางการเกษตรต่อปี ถูกประมาณค่าโดยการพิจารณาการของพืชแต่ละชนิดซึ่ งอ้างอิงจากสถิติ
ของ FAO (200) และใช้อตั ราการผลิตเศษเหลือใช้ทางการเกษตรดังรู ป 2.11.1 ประมาณ 3 พันล้านตันของเศษเหลือใช้ทาง
การเกษตรของทั้งหมดที่ผลิตในโลกนั้น เศษข้าวเป็ นการผลิตที่มีจาํ นวนมากสุ ดเท่ากับ 836 ล้านตัน มีปริ มาณเศษพืชไร
โซมิกเท่ากับ 272 ล้านตัน เศษข้าวสาลีและเศษข้าวโพด ซึ่ งมีไม่มากในญี่ปุ่นประมาณ 754 และ 594 ล้านตันตามลําดับ
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รู ป 2.11. การผลิตเศษธัญพืชและชานอ้อย

2.11.3 ศักยภาพของการผลิตพลังชี วมวลของโลก
ศักยภาพของการผลิตพลังชีวมวลของโลกในปี 2000 ตามที่แสดงในตาราง 2.11.1 ค่าเหล่านี้ถกู ประมาณโดยอ้างอิง
จากการผลิตเศษเหลือใช้คูณกับแฟคเตอร์ในการเปลี่ยนพลังงาน และแฟคเตอร์ ความพร้อมใช้และอื่นๆ (Hall et, al., 1993)
เศษข้าวมีปริ มาณพลังงานมากสุ ดเท่ากับ 3.4เอกซะจูล ตามด้วยเศษข้าวสาลี มีพลังงานมากถึง 3.3 เอกซะจูล
ตามลําดับ
ตาราง 2.11.1 ศักยภาพในการผลิตพลังงานชีวมวลจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตร

เศษข้าว
เศษข้าวสาลี
เศษข้าวโพด
เศษพืชไรโซมิก
เศษอ้อย
รวมทั้งหมด

ศักยภาพของพลังงานชีวภาพ (เพ
ตะจูลต่อปี )
3,407
3.299
2,614
407
1,550
11,277

ข้ อมูลเพิม่ เติม
Food and Agriculture Oraganization of the United Nations, FAO Statistical Database, FAO Statistical Database,
(http://www.fao.org/)
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Hall, D. O.; Rosillo-Calle, F.; Williams, R. H.; Woods, J. “Biomass for energy: Supply Prospects”, In: Renewable energy,
Johansson, T. B. eds., (1993) pp.594, Washingtom, Island Press.

2.12 เศษไม้เหลือใช้
2.12.1 คุณลักษณะและความสําคัญทางสิ่ งแวดล้ อม
ไม้มีธาตุหลักคือคาร์บอนซึ่ งได้จากป่ าไม้ที่ยงั่ ยืนในปริ มาณการเก็บเกี่ยวที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับจํานวนที่ปลูกและ
หมุนเวียนอยูใ่ นป่ า ชุมชนมนุษย์และบรรยากาศ ไม้ที่ได้จากป่ าที่ยงั่ ยืนนั้นเป็ นสารที่มีสภาวะคาร์ บอนเท่ากับศูนย์ซ่ ึ งจะไม่
เพิ่มปริ มาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิ ลสําหรับการปลูกป่ านั้นมีปริ มาณ
น้อยกว่าการประมงและเกษตรกรรมและใช้พลังงานในการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น การแปรรู ปซุง การผลิตอาคารไม้นอ้ ย
กว่าการผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็ก การสนับสนุนการใช้ไม้ทาํ ประโยชน์น้ นั จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ อย่างไรก็ตาม
30%ของคาร์ บอนในไม้ชีวมวลนั้นจะถูกเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเช่นอาคารไม้ ดังนั้นจึงมีความสําคัญที่จะสร้างสมดุล
ระหว่างการประหยัดทรัพยากรโดยการนําวัสดุมารี ไซเคิลกับการประหยัดเชื้อเพลิงฟอสซิ ลโดยใช้เศษไม้เพื่อผลิตพลังงาน
แทน
ความหนาแน่นของไม้และวัสดุผสมไม้น้ นั อยูใ่ นช่วง 0.2-1.0 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และนํ้าหนักของไม้ที่มี
ความหนาแน่นตํ่านั้นอยูใ่ นช่วงถึง 3-fold ขึ้นกับปริ มาณความชื้นสะสม ส่ วนใหญ่ในสถิติต่างๆไม้จะใช้หน่วย เป็ นปริ มาตร
ไม้ที่ผา่ นการอบในเตาอบจะมีความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 0.42 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีปริ มาณคาร์บอนสะสมเท่ากับ
0.5 อย่างไรก็ตามวัสดุที่มีส่วนผสมของไม้ มีปริ มาณคาร์บอนสะสมเท่ากับ 0.45 เช่น พาติเคิลบอร์ดหรื อไฟเบอร์บอร์ดที่มี
ความหนาแน่นปานกลางซึ่ งมีส่วนสารเชื่อมต่ออยูใ่ นอัตราส่ วน 10 %wt

2.12.2 เศษไม้ เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมผลิตไม้
ชนิดของไม้และปริ มาณความชื้นที่สะสมในเศษไม้จากกระบวนการผลิตไม้ เช่น โรงเลื่อย โรงผลิตไม้อดั มีได้
หลากหลาย ไม้เหลือใช้ขนาดใหญ่คือ เศษไม้และถูกใช้ในการผลิตเยือ่ กระดาษและวัสดุที่มีส่วนผสมของไม้เช่น ท่อนไม้จาก
โรงเลื่อยและแก่นไม้จากโรงทําไม้อดั ไม้เหลือใช้ขนาดเล็ก เช่น เปลือกไม้ ขี้เลื่อย เศษไม้ที่ได้จากการไสไม้ เศษไม้อดั ถูกใช้
เป็ นทําคอกปศุสัตว์ เชื้อเพลิงในบอยเลอร์และปุ๋ ยผสม เพียง 7%เท่านั้นจาก 12ล้านลูกบาศก์เมตรของเศษไม้ที่ถกู ผลิตในปี
2005 ที่ใช้เผาไม้ได้และใช้งานไม่ได้
ในโรงเลื่อยขนาดใหญ่แม้วา่ การปล่อยสารในอากาศเป็ นศูนย์จะเป็ นไปได้โดยการรี ไซเคิลเศษเหลือใช้สาํ หรับผลิต
เป็ นกระแสไฟฟ้ าหรื อไอนํ้าในการอบไม้ แต่สาํ หรับโรงเลื่อยไม้ขนาดเล็ตอ้ งสร้างระบบการเก็บสะสม ในปัจจุบนั การผลิต
ไม้เป็ นก้อนกลมๆจากเปลือกไม้และขี้เลื่อยมีปริ มาณมากขึ้นเพื่องจากใช้งานง่ายและมีความหนาแน่นของพลังงานมาก
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รู ป 2.12.1 แผนผังไม้ในญี่ปุ่น
ตาราง 2.12.1 การขนส่ งผลิตภัณฑ์ไม้ข้ นั ปฐมภูมิเพื่อใช้งานในด้านต่างๆ (1000 ลูกบาศก์เมตร) (2005)
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2.12.3 ไม้ เหลือใช้ จากการนําไม้ ไปใช้ ประโยชน์
ในปี 2005 มีการประมาณว่า 22 ล้านลูกบาศก์เมตรของเศษไม้ที่เกิดจากสิ่ งก่อสร้าง เฟอร์ นิเจอร์ การขนส่ งและใน
ส่ วนของวิศวกรรมโยธา ไม้เหลือใช้จากวิศวกรรมโยธารวมถึงต้นที่ถกู ตัดระหว่างการก่อสร้างด้วย
เพียง 10%ของเศษเหลือใช้จะถูกรี ไซเคิลเป็ นวัสดุ เช่น 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตรจะถืกใช้ทาํ พาติเคิลบอร์ด และ 0.8
ล้านลูกบาศก์เมตรจะถูกใช้ทาํ เยือ่ กระดาษ กฏรี ไซเคิลของสิ่ งก่อสร้างมีใจความว่า ไม้ที่เหลือจากการก่อสร้างและส่ วนของ
วิศวกรรมโยธานั้นจะต้องแยกออกและนํากลับมาใช้ใหม่ ในปี 2005 ประมาณ 62.8% ของ 15 ล้านลูกบาศก์เมตรของไม้เหลือ
ใช้จะถูกรี ไซเคิลส่ วนใหญ่ถกู นําไปผลิตเป็ นพลังงาน ยกเว้นการลดปริ มาตรโดยการเผา
ในข้อตกลงร่ วนกันในระยะแรกของพิธีสารเกียวโต เมื่อปิ โตรเลียมมีราคาสู งขึ้นทําให้หลายอุตสาหกรรมการผลิต
เช่น โรงไฟฟ้ า โรงเหล็ก โรงปูนซี เมนต์ และโรงกระดาษนั้นกระตุน้ ให้หนั มาใช้ไม้เหลือใช้ในการผลิตพลังงานแทน ซึ่ งทํา
ให้บริ ษทั รี ไซเคิลได้รับผลประโยชน์ไปด้วยเนื่องจากได้รับค่าเศษไม้ที่ถกู ซื้ อไปใช้ผลิตพลังงาน ดังนั้นจุดประสงค์ของกฏรี
ไซเคิลของสิ่ งก่อสร้างบรรลุเป้ าหมายและอาจมีการขาดแคลนของเศษไม้เหลือใช้
การรี ไซเคิลวัสดุเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรนั้นควรมีความสําคัญเป็ นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม เศษไม้เหลือใช้ที่มีกาว
หรื อสี น้ นั ไม่สามารถใช้ในการผลิตเยือ่ กระดาษ และไม่มีแผ่นไม้เหลือใช้ที่นาํ ไปรี ไซเคิล เศษไม้เล็กๆและวัสดุที่มีไม้เป็ น
ส่ วนผสมนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการนํามารี ไซเคิลสู งมากดังนั้นจึงควรทําให้แตกเป็ นชิ้นเล็กและนําไปเป็ นเศษไม้เชื้อเพลิง
มากกว่าครึ่ งหนึ่ งของไม้เหลือใช้ถกู นํามาใช้เป็ นสารรี ไซเคิลผลิตพลังงานซึ่ งจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิ ลมากกว่า 1
ล้านตันคาร์ บอน

2.12.4 เทคโนโลยีในการใช้ พลังงาน
ยกเว้นต้นที่โดนตัดจากการโปรเจคของวิศวกรรมโยธา ปริ มาณความชื้นสะสมในเศษไม้เหลือใช้น้ นั เท่ากับ 15%
ของนํ้าหนักแห้ง ประสิ ทธิภาพในการเผาให้เป็ นพลังงานสู ง นอกจากนั้นอาจใช้ในกระบวนการแก็สซิ ฟิเคชัน่ สําหรับ
โรงไฟฟ้ าและสําหรับผลิตเชื้อเพลิงแก๊สหรื อของเหลว ในทางกลับกัน การพิจารณาในการไม้เหลือใช้จาดอุตสาหกรรมไม้ไป
ผลิตเป็ นพลังงานนั้นมีความสําคัญและจําเป็ นเนื่องจากความชื้นที่สะสมในไม้น้ นั อาจถึง 100%(dry base) นอกจากนั้นยังมี
เศษไม้หลายชนิด ขี้เลื่อยและเปลือกไม้ สามารถนําไปอัดเป็ นก้อกลมๆเล็กๆแล้วนําไปผลิตเป็ นพลังงานได้
รัฐบาลญี่ปุ่นมีเป้ าหมายในการผลิตไบโอเอทานอล 2ล้านกิโลลิตรจากเศษไม้เหบือใช้ในปี 2002 ลิกนินนั้น
ล้อมรอบเซลลูโลสในผนังเซลล์ของไม้ ดังนั้นการแซคคาริ ฟิเคชัน่ และการหมักนั้นจะทําได้ยากหากไม่ไม่การแยกหรื อทลาย
โครงสร้างของลิกนินก่อน และยังมีบางความเห็นอ้างว่าพลังงานของยานพาหนะนั้นควรมาจากพลังไฟฟ้ าดีกว่าเชื้อเพลิง
ของเหลวในอนาคต
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Ministry of Land, Instructure and Transport Japan: Investigation of construction byproducts 2005(2006) (in Japanese)
Mayu Tagaki, Hachiro Takeda, Takeshi Okano: Trends in the carbon transferred from forests to the populated area of
Japan – Estimates from timber supply and demand statistics, Woof Industry, 62(8), 354-357(2007) (in Japanese)
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Mario Tonosaki, Yuko Tsunetsugu, Masayuki Ozawa, Kenji Hanaoka: Wood utilization for Japanese forestry, Journal of
the Japan Institute of Energy, 84 , 973-979 (2005) (in Japanese)

2.13 ของเสี ยจากสัตว์
2.13.1 ของเสี ยจากสัตว์ คืออะไร
มูลปศุสัตว์และปั สสาวะเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของเสี ยและปริ มาณของมูลปศุสัตว์และยูรีนเป็ นส่ วนประกอบของ
สารอินทรี ยภ์ ายในญี่ปุ่น มูลและปัสสาวะเต็มไปด้วยสารอินทรี ยท์ ี่ยอ่ ยสลายได้ง่ายและไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ปริ มาณ
และคุณภาพของมูลและปัสสาวะนั้นแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของปศุสัตว์ นํ้าหนัก อาหาร ปริ มาณนํ้าที่กิน ระบบของการผสม
พันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์ ฤดูกาล และเงื่อนไขของปศุสัตว์ วิธีการใช้และการเก็บรักษามูลและปัสสาวะนั้นขึ้นกับคุณลักษณะ
ของเสี ยของสัตว์น้ นั รวมถึงของเสี ยจากโรงฆ่าสัตว์และผลพลอยได้อื่นๆจากการผลิตเนื้อสัตว์

2.13.2 คุณลักษณะของเสี ยจากสัตว์
ตาราง 2.13.1 แสดงปริ มาณของเสี ยที่ร่างกายขับถ่ายออกมาพื้นฐานของชนิดของปศุสัตว์หลัก ปริ มาณของมูลและ
ปัสสาวะจากชนิ ดสายพันธุ์ต่างๆของปศุสัตว์ถูกคํานวณจากเงื่อนไขของเงื่อนไขพื้นฐานของอาหารสัตว์จากชนิดของสัตว์
และนํ้าหนักของสัตว์ โดยทัว่ ไป มูลโคมีปริ มาณคาร์บอน (อัตราส่ วน C/N ) แต่มีปริ มาณสารอินทรี ยม์ ากซึ่ งทําให้ยอ่ ยสลาย
ยาก และมูลสัตว์ปีกมีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูง เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยม และประกอบ
สารอินทรี ยห์ ลายชนิดซึ่ งทําให้ยอ่ ยสลายง่าย ประเภทของของเสี ยในโรงฆ่าสัตว์รวมถึงสารที่ไม่เป็ นอาหาร เช่น อวัยวะ
ภายใน กระดูก ไขมัน เลือด หนัง และขน
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ตาราง 2.13.1 ปริ มาณของของเสี ยที่ออกมาจากร่ างกายพื้นฐานของปศุสัตว์ชนิดหลัก

45.5
29.7
17.9

13.4
6.1
6.7

58.9
35.8
24.6

ไนโตรเจน (กรัม
ไนโตรเจนต่อตัวต่อวัน)
ปัสสาว ทั้งหม
มูล
ะ
ด
152.
8
152.7 305.5
38.5 57.8
96.3
85.3 73.3
158.6

17.8

6.5

24.3

67.8

62

129.8

14.3

0.7

15

6.7
7.2
3.8
7

26.7
25.2
5.9
10.3

62.7
64.7
8.3
11

83.3
76.4
25.9
40

146
141.1
34.2
51

15.8
13.5
6.5
9.9

0.7
0.7
2.2
5.7

16.5
14.2
8.7
15.6

-

0.059

1.54

-

1.54

0.21

-

0.21

ตัวเต็มวัย

20
18
2.1
3.3
0.05
9
0.13
6

-

0.136

3.28

-

3.28

0.58

-

0.58

ตัวเต็มวัย

0.13

-

0.13

2.62

-

2.62

0.29

-

0.29

ชนิดปศุสัตว์
โคนม

โค
เนื้อ

สุ กร

ไก่ไข่

ไก่
เนื้อ

โคหลัง่ นํ้านม
โคไม่หลัง่ นํ้านม
โคสาว
โคออกลูก (ภายใต้อายุ
2 ปี )
โคออกลูก (มากกว่า
อายุ 2 ปี )
วัวพันธุ์นม
สุ กรขุน
สุ กรตัวเมีย
ลูกไก่

นํ้าหนักทั้งหมด (กิโลกรัม
ต่อตัวต่อวัน)
ปัสสาว ทั้งหม
มูล
ะ
ด

ฟอสฟอรัส (กรัม
ฟอสฟอรัสต่อตัวต่อวัน)
ปัสสาว
มูล
ะ
ทั้งหมด
42.9
16
14.7

1.3
3.8
1.4

44.2
19.8
16.1

2.13.3 การผลิตของเสี ยจากสัตว์
อ้างอิงจากข้อมูลที่แสดงในตาราง 2.13.1 ปริ มาณการผลิตของเสี ยจากปศุสัตว์ในญี่ปุ่นเท่ากับ 60.7 ล้านตันของมูล
และ 27.7 ล้านตันของปั สสาวะ (ตาราง 2.13.2) ของเสี ยจากปศุสัตว์ในญี่ปุ่นมีมีปริ มาณไนโตรเจนสะสมทั้งหมดเท่ากับ 670
พันตันและฟอสฟอรัสเท่ากับ 108 ล้านตันซึ่ งเป็ นจํานวนมากเมื่อเทียบกับปริ มาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปุ๋ ยในญี่ปุ่น
เท่ากับ 480พันตันและ 250 พันตันตามลําดับ สถิติสาํ หรับจํานวนของเสี ยทั้งหมดจากโรงฆ่าสัตว์น้ นั ไมสามารถทราบได้ แต่
ปริ มาณ (ประมาณ 1.5 ล้านตัน) น้อยกว่า 2% ของจํานวนของเสี ยจากสัตว์ท้ งั หมด
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ตาราง 2.13.2 ปริ มาณการผลิตต่อปี ของของเสี ยจากปศุสัตว์ในญี่ปุ่น
ชนิด
โคนม
โคเนื้อ
สุ กร
ไก่ไข่
ไก่เนื้อ
รวมทั้งหมด

จํานวน
(พัน)
1,683
2,805
9,724
174,550
104,950

ของเสี ยปศุสัตว์ (พันตัน)
มูล
ปัสสาวะ รวมทั้งหมด
21,206
6,261
27,467
18,990
6,872
25,862
7,857
14,586
22,443
7,698
7,698
4,975
4,975
60,725
27,719
88,444

สารอินทรี ย ์ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ในของเสี ย (พันตัน)
สารอินทรี ย ์ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
3,424.20
134.9
18.8
3,452.50
130.9
15.9
1,644.30
151.5
32.3
1,154.60
154.0
29.3
746.20
99.5
11.4
10,421.90
670.8
107.6

2.13.4 การดูและและการใช้ ทั่วไปของของเสี ยจากสัตว์
ดร. ฮะกะ (National Agriculture and Food Research Organization) ได้สรุ ปเกี่ยวกับระบบที่ใช้ในการดูแลของเสี ย
ของสัตว์ที่สาํ คัญในญี่ปุ่น (รู ป 2.13.1) จากผลที่ได้จากการวินิจฉัยโดยสํานักงานการผลิตทางการเกษตรของอุตสาหกรรมปศุ
สัตว์ ส่ วนที่เป็ นของแข็งนั้นให้กองรวมกันหรื อหรื อนํามาผสมกันโดยกระบวนการที่ไม่ซบั ซ้อน ส่ วนที่เป็ นของเหลวนั้นให้
เก็บและใช้ในไร่ ของตนเป็ นปุ๋ ยในอุตสาหกรรมโคกระบือ ในฟาร์มสุ กรการผสมโดยใช้ระบบ forced- aeration (ให้อากาศ)
เป็ นวิธีหลักของกระบวนการสําหรับส่ วนที่เป็ นของแข็งและระบบทํานํ้าเสี ยให้บริ สุทธิ์ซ่ ึ งถูกใช้ในฟาร์มสําหรับการทํา
ของเหลวให้เปลี่ยนสู่สภาพที่ดีข้ ึน นอกจากนั้น หลังจากการทําให้แห้ง เตาอบปุ๋ ยนั้นถูกขายและนําไปใช้ต่อในฟาร์มอื่นๆ
โดยทัว่ ไปเกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือมีที่ดินเป็ นของตัวเองเพื่อการเพะปลูก แต่เกษตรที่เลี้ยงสุ กรและสัตว์ปีกนั้นไม่มีที่ดิน
เพื่อการเพาะปลูก ดังนั้นนี่จึงเป็ นปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้ระบบการจัดการของเสี ยจากปศุสัตว์แตกต่างกัน ของเสี ยโรงฆ่าสัตว์
และผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตเนื้อนั้นถูกนําไปผ่านกระบวนการเรนเดอร์ ริงค์ และส่ วนใหญ่ถกู ใช้เปลี่ยนเป็ นนํ้ามัน
และไขมันที่กินได้ อาหารสัตว์ และแหล่งวัตถุดิบของกระนวนการทางอุตสาหกรรม
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รู ป 2.13.1 ชนิดของของการขยายพันธุ์สัตว์ในฟาร์มและคุณลักษณะของมูลสัตว์ชนิดต่างๆ

2.13.5 คุณค่ าของของเสี ยจากสัตว์ และปริ มาณทั้งหมดในโลก
ในการคํานวณค่าของทรัพยากรของเสี ยจากปศุสัตว์ ดังนั้นควรคํานึงถึง 1) ปริ มาณแหล่งธาตุอาหารในพืช
(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และอื่นๆ) 2) ปริ มาณแหล่งสารอินทรี ยท์ ี่ช่วยให้พืชเจริ ญเติบโตได้ดี 3) แหล่งพลังงาน เนื่องจาก
เงื่อนไขของการผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ทําให้ยากที่จะคํานวนปริ มาณของธาตุอาหารเช่นไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในมูลสัตว์จากปศุสัตว์ท้ งั หมดในโลกอย่างถูกต้อง จากสถิติของ FAO ปริ มาณธาตุอาหารในมูลสัตว์จากปศุสัตว์
ทั้งหมดในโลกมีค่ามากกว่า 140-150 เท่าของในญี่ปุ่น

2.14 กากตะกอนจากนํา้ เสี ย (Sewage Sludge)
2.14.1 กากตะกอนจากนํา้ เสี ย คืออะไร
กากตะกอนจากนํ้าเสี ย ในหนังสื อเล่มนี้ หมายถึง สารของแข็งที่ถกู ปล่อยออกมากจากแอกทิเวเต็ดสลัดจ์จากระบบ
บําบัดนํ้าเสี ยของโรงงานซึ่ งเป็ นระบบนํ้าเสี ยโดยมีการเติมอากาศ กากตะกอนจากนํ้าเสี ย ซึ่ งเป็ นของผสมสารตกตะกอนได้
กับจุลชีพที่สามารถแพร่ พนั ธุ์ได้น้ นั มีปริ มาณสารอินทรี ยส์ ูงถูกจัดเป็ นสารชีวมวลที่นาํ มาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
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2.14.2 ชนิดและคุณลักษณะของกากตะกอนจากนํา้ เสี ย
กระบวนการของแอกทิเวเต็ดสลัดจ์พ้นื ฐานถูกบรรยายโดยรู ป 2.14.1 ซึ่ งเป็ นกระบวนการการบําบัดนํ้าเสี ยโดยใช้
อากาศแบบทัว่ ไป

รู ป 2.14.1 กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบพื้นฐาน
กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ สารตกตะกอนนั้นสะสมอยูใ่ นนํ้าเสี ยซึ่ งจะถูกกําจัดออกในถังตกตะกอนปฐมภูมิ
และถูกนําออกมาเป็ นตะกอนดิบ จากนั้นนํ้าเสี ยถูกส่ งต่อให้ไปยังอ่างเติมอากาศและมีการกวนร่ วมด้วยซึ่ งนํ้าเสี ยจะถูกผสม
กับแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่ถกู ป้ อนกลับเข้ามา นํ้าเสี ยที่ถกู ผสมกับแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่ถกู ป้ อนกลับเข้ามาในอ่างที่ให้อากาศนั้น
เรี ยกว่า สารละลายผสม สารมลพิษอินทรี ยส์ ่ วนใหญ่จะถูกกําจัดออกจากเฟสของเหลวโดยการดูดซับทางชีวภาพและในที่สุด
จะถูกย่อยสลายโดยการดูดซึ มและการย่อยของจุลินทรี ยใ์ นแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ บางส่ วนของแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่ถกู ป้ อนกลับ
เข้ามานั้นมาจากตะกอนที่มาจากโรงงานปล่อยออกมาเนื่องจากมีมากเกินไปและปริ มาณของตะกอนนั้นประมาณเท่ากับ
ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ี่ถกู ขยายพัน์ในอ่างที่ให้อากาศ กากตะกอนจากนํ้าเสี ยนั้นอาจเป็ นของผสมระหว่างตะกอนดิบกับตะกอนที่
มีมากเกินไปหริ ออาจเป็ นตะกอนต่างๆที่ถูกปล่อยจากโรงงานโดยแยกชนิดกัน
กากตะกอนจากนํ้าเสี ยที่ถกู ปล่อยออกมาจะถูกดึงนํ้าออกทําให้มีความเข้มข้นมากขึ้น และจะถูกส่ งไปฝังกลบหรื อรี
ไซเคิลหลังจากการมีฟ้ื นฟูสภาพขั้นปานกลาง เช่น การเผา หรื อแก็สซิ ฟิเคชัน่ แบบหลอมเหลว กระบวนการทัว่ ไปในการ
ฟื้ นฟูสภาพและการกําจัดกากตะกอนจากนํ้าเสี ยเป็ นดังที่ปรากฏในรู ป 2.14.2

รู ป 2.14.2 กระบวนการทัว่ ไปในการฟื้ นฟูสภาพของกากตะกอนจากนํ้าเสี ย
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2.14.3 การใช้ ประโยชน์ กากตะกอนนํา้ เสี ย
โดยหลากหลายวิธีและระดับของการฟื้ นฟูสภาพเช่น การย่อยโดยจุลินทรี ยท์ ี่อาศัยออกซิ เจน การดึงนํ้าออก กาบทํา
ให้แห้ง การเผา การหลอมเหลว ทําให้กากตะกอนจากนํ้าเสี ยถูกนําไปรี ไซเคิลและใช้ประโยชน์ดงั ท่ปรากฏดังรู ป 2.14.3

รู ป 2.14.3 ตัวอย่างของการี ไซเคิลของกากตะกอนจากนํ้าเสี ย
โดยการย่อยสลายโดยจุลินทรี ย ์
สารอินทรี ยใ์ นกากตะกอนจากนํ้าเสี ยจะถูกแบคทีเรี ยที่ใช้อากาศย่อยและ
เปลี่ยนเป็ นแก๊สชีวภาพ และแก๊วชีวภาพเหล่านั้นระกอบไปด้วยมีเทนและคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งสามารถใช้ผลิตเป็ น
พลังงานสําหรับเครื่ องยนต์แก๊ส และบอยเลอร์แก๊สเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า และไอนํ้าและนํ้าร้อนสามารถเป็ นประโยชน์ต่อ
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ผลพลอยได้จากการดึงนํ้าออก การเผา หรื อการหลอมของกากตะกอนจากนํ้าเสี นสามารนําไปใช้เป็ นปุ๋ ยและสาร
ปรับปรุ งคุณภาพดินทางการเกษตรได้ หรื อใช้เป็ นวัสดุก่อสร้างเช่น ส่ วนผสมของคอนกรี ต กระเบื้อง และอิฐที่น้ าํ ผ่านเข้า
ออกได้ ทางวิศวกรรมโยธา ในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของการรี ไซเคิลและการใช้ประโยชน์ของกาก
ตะกอนนํ้าเสี ย
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Japan Sewage Works Association: Sewage facilities planning, policy and explanation (second part) 2001, pp. 15-47, Japan
(2001) (in Japanese)
Japan Sewage Works Association: Sewage facilities planning, policy and explanation (second part) 2001, pp. 335, Japan
(2001) (in Japanese)
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Japan Sewage Works Association: Japan SewageWorks 2005, pp.141, Aikosha (2005)(in Japanese)
The Japan Institute of Energy: Biomass Handbook, Ohmsha, pp. 70-72, Ohmsha (2002) (in Japanese)

2.15 ขยะมูลฝอย
สารชีวมวลในขยะมูลฝอยสารใหญ่ ได้แก่ เศษอาหาร เศษกระดาษ กระบวนการทางชีววิทยา (2.15.1 และ 2) หรื อ
ทางความร้อน (2.15.3 และ 5) ถูกนํามาใช้เพื่อดึงเอาพลังงานออกมาจากสารชีวมวล

2.15.1 การดึงมีเทนออกจากพืน้ ที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่เต็มไปด้วยของเสี ยอินทรี ย ์ การย่อยสลายสารชีวมวลโดยใช้อากาศนั้นทําให้เกิดก๊าซ
มีเทนเนื่องจากออกซิ เจนที่อยูใ่ นบรรยากาศจะถูกใช้ในบริ เวณใกล้ผวิ ของพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ก๊าซในพื้นที่ฝังกลบขยะ
มูลฝอยนั้นสามารถทําอันตรายต่อพืชที่เจริ ญเติบโตอยูใ่ กล้ๆและอาจทําให้อาคารที่อยูใ่ กล้ระเบิดได้
ดังนั้นมาตรการการ
ควบคุมก๊าซรวมถึงการเกิดประกายไฟนั้นถูกนํามาใช้ต้ งั แต่ยคุ 1960 เป็ นต้นมา ในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่
ปล่องในแนวตั้งถูกติดตั้งเพื่อใช้สูบก๊าซออกซึ่ งจัดตั้งขึ้นในสถานที่ขายก๊าซนั้นเป็ นพลังงานหรื อในโรงไฟฟ้ า อัตราเฉลี่ยใน
การดึงก๊าซอยูใ่ นช่วง 120 – 150 ลูกบาศก์เมตรต่อตันของขยะมูลฝอยแห้งซึ่ งมีค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เท่ากับ 2500
เมกกะจูลต่อตัน (ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเท่ากับ 55%) ตั้งแต่ช่วงปลายยุค 1990งานวิจยั ของ
อเมริ กาหลายงานวิจยั ได้ศึกษาเครื่ องปฏิกรณ์ชีวภาพที่ใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย ซึ่ งปริ มาณความชื้นถูกควบคุมเพื่อให้เกิด
การย่อยสลายทางชีวภาพสู งสุ ด
เครื่ องปฏิกรณ์ชีวภาพนั้นยังช่วยในการเพิ่มอัตราการเกิดก๊าซและอัตราการดึงพลังงาน
ออกมา
ในทางกลับกันก๊าซที่เกิดในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยไม่ถกู ดึงกลับมาใช้ในญี่ปุ่น เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ พื้นที่
ฝังกลบขยะมูลฝอยมีปริ มาณสารอินทรี ยอ์ ยูเ่ พียงเล็กน้อยเนื่องจากการเผาและในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีการเติมอากาศ
ผ่านการใช้โครงสร้างของพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่เป็ นกึ่งระบบใช้อากาศในการย่อยซึ่ งการนําความร้อนตามธรรมชาติ
เกิดขึ้นในบริ เวณที่ใช้อากาศที่มีท่อของนํ้าชะละลายขยะมูลฝอยใต้ปริ เวณฝังกลบของขยะมูลฝอย บริ เวณที่ฝังกลบชูโอะโบะ
ทะเฮอิในอ่าวโตเกียวมีการดึงก๊าซมีเทน แต่มีการผลิตกระแสไฟฟ้ าต่อปี (เฉลี่ย 20 ปี ที่ผา่ นมา) เท่ากับ 3000เมกกะวัตต์
ชัว่ โมงซึ่ งเท่ากับพลังงานที่ใช้ใน 850หลังคาเรื อน

2.15.2 ไบโอแก็สซิ ฟิเคชั่น (การหมักมีเทน)
ไบโอแก็สซิ ฟิเคชัน่ เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ดึงก๊าซมีเทนออกจากสารอินทรี ยใ์ นเครื่ องปฏิกรณ์ที่ไม่มีการเติมออกซิ เจน
ซึ่ งหมายถึงการย่อยโดยไม่ใช้ออกซิ เจน กระบวนการนี้ถูกพัฒนาในยุค 1980 เพื่อบําบัดสารอินทรี ยใ์ นนํ้าเสี ย ในปี 1997
โรงงาน 90 แห่งทัว่ โลกได้ดาํ เนินการตามกระบวนการนี้ (ปริ มาณงานที่ทาํ ในช่วงเวลาหนึ่ งเท่ากับ 3.5 ล้านตันต่อปี ) ในญี่ปุ่น
โรงงาน 12 แห่งเพื่อบําบัดของเสี ยจากมนุษย์และเศษอาหาร โดยโรงงาน 3 นั้นที่บาํ บัดแค่เศษอาหาร รู ป 2.5.1 อธิบาย
กระบวนการหลักของไบโอแก็สวิฟิเคชัน่ สารที่มีความเข้มข้นของแข็งตํ่า (6-10%) จะถูกบําบัดในระบบเปี ยก ในขณะที่ สาร
ที่มีความเข้มข้นของของแข็งสูง (25-40%) จะถูกบําบัดในระบบแห้ง ระบบการําบัดนั้นถูกแบ่งโดยชนิดจุลินทรี ยท์ หลัก เม
โทรฟิ ลิกใช้ที่อุณหภูมิ 30-40องศาเซลเซี ยสและ เทอร์โมฟิ ลิกใช้ที่อุณหภูมิ 50-60องศาเซลเซี ยส
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รู ป 2.15.1 แผนผังกระบวนการไบโอแก๊สซิ ฟิเคชัน่

2.15.3 การเผาโดยที่มีการกู้คืนพลังงาน
ขยะมูลฝอยนั้นมีค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ประมาณหนึ่งในสามของค่าความร้อนของถ่านหิ นและเผาไหม้
ได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 1000 องศาเซลเซี ยส เมื่อก๊าซที่ได้จากการเผาถูกลดอุณหภูมิลงในช่วง 200-300องศาเซลเซี ยสโดยเครื่ อง
ควบคุมก๊าซ พลังงงานจะถูกดึงกลับมาโดยระบบบอยเลอร์ ระบบการเผาไหม้ขนาดเล็กจะใช้ความร้อนเหล่านี้ ในการเพิ่ม
ความร้อนและทํานํ้าร้อนเพื่อเก็บไว้ใช้ในกระบวนการ และระบบการเผาไหม้ขนาดใหญ่จะถูกใช้เป็ นไอ้น้ าํ ความร้อนสูง
สําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้ า ในปี 2005 มากกว่า 60% ของการเผาขยะมูลฝอยถูกใช้ทาํ นํ้าร้อนและอีก 20% ถูกใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ า
อย่างไรก็ตาม โดยเฉลี่ย การผลิตกระแสไฟฟ้ าจากการเผาไหม้ของขยะมูลฝอยมีประสิ ทธิภาพแค่เพียง 10 % ซึ่ ง
น้อยกว่าโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น เนื่องจากอุณหภูมิของไอนํ้าต้องตํ่าเพื่อป้ องกันการกัดกร่ อนที่อุณหภูมิเท่ากับหรื อมากกว่า 320
องศาเซลเซี ยส
ดัน้ นั ความคุม้ ทุนจึงตํ่าเนื่องจากราคาของกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ต่าํ กว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิต
กระแสไฟฟ้ า
เตาเผาขยะขนาด 600 ตันต่อปี นั้นให้บริ การความร้อนแก่บา้ นเรื อนที่อยูใ่ กล้ได้จาํ นวน 1000-1500 ครัวเรื อน แต่
เป็ นไปได้ยากเนื่ องจากโดยทัว่ ไปเตาเผาขยะนั้นจะถูกตั้งงใกล้ออกไปจากบริ เวณที่อยูอ่ าศัย เพื่อที่จะเพิ่มประสิ ทธิภาพของ
พลังงาน ดังนั้นการวางแผนเมืองต้องรวมระบบการจัดการขยะมูลฝอยไว้ดว้ ย

2.15.4 การผลิตขยะเชื อ้ เพลิงและการนําขยะเชื อ้ เพลิงไปผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ า
ขยะเชื้อเพลิง (Refuse-derived fuel, RDF) เป็ นเชื้อเพลิงที่ได้มาจากขยะ เชื้อเพลิงนั้นมีความหมายกว้างรวมถึง
นํ้ามันและก๊าซ แต่โดยทัว่ ไปหมายถึงขยะที่ถูกตัดหรื อฉี กเป็ นชิ้นๆหลังจากที่แยกสารที่เผาไหม้ไม่ได้ออก ในญี่ปุ่น ขยะ
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เชื้อเพลิงถูกผลิตครั้งแรกจากของเสี ยที่มีขนาดสมํ่าเสมอที่ถกู ใช้ในเชิงพาณิ ชย์ เช่น พลาสติกและกระดาษ ต่อมาในปลายยุค
1980 การผลิตขยะเชื้อเพลิงเริ่ มนําขยะจากบ้านเรื อนมาใช้ในการผลิต ขยะเชื้อเพลิงนั้นผ่านกระบวนการหลายอย่าง ได้แก่
การแยกสารเผาไหม้ไม่ได้ออก การอบแห้ง การตัดหรื อฉี กเป็ นชิ้นๆ และการทําให้เป็ นลูกกลมๆเพื่อเคลื่อนย้าย ขยะเชื้อเพลิง
นั้นสะดวกในการขนส่ งและเก็บรักษา และถูกเลือกเป็ นวิธีทางเลือกหนึ่งของการเผาไหม้ในเมืองที่มีขนาดเล็กและปานกลาง
แต่หลังจากปั ญหาเกี่ยวกับไดออกซิ นดังนั้นขยะเชื้อเพลิงจึงถูกจํากัดให้ใช้เป็ นเชื้อเพลิงในบอยเลอร์ขนาดเล็ก
การผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากขยะเชื้อเพลิงในภูมิภาค (ซึ่ งขยะเชื้อเพลิงถูกผลิตจากขยะมูลฝอยถูกใช้ในโรงไฟฟ้ ากลาง) กลายเป็ น
ตัวเลือกที่น่าสนใจในขณะที่การกระจายพลังงานศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเผาขนาดเล็กนั้นเกิดขึ้นไม่ได้
เมื่อเปรี ยบเทียบขยะที่ไม่ได้ผา่ นกระบวนการ ขยะเชื้อเพลิงนั้นมีค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้และมีส่วนผสม
เท่ากันซึ่ งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ า โรงไฟฟ้ าจากขยะเชื้อเพลิง 5 แห่งที่ดาํ เนินการผลิตในญี่ปุ่น
ตั้งแต่ปี 2001 ซึ่ งถูกคาดว่าขยะเชื้อเพลิงปริ มาณ 160-310 ตันต่อวัน มีประสิ ทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ า 20-30% และ
ได้ผลผลิตเท่ากับ 3000-20000 กิโลวัตต์ อย่างไรก็ตามในปี 2003 ถังเก็บขยะเชื้อเพลิงได้เกิดการระเบิดในโรงงานแห่งหนึ่ ง
และผลการสํารวจอย่างกว้างขวางพบว่าอุบตั ิเหตุคล้ายคลึงกันนี้ไม่เป็ นเรื่ องที่พบได้ไม่ยาก ซึ่ งขยะเชื้อเพลิงนั้นถูกส่ งไปฝัง
กลบในปั จจุบนั ปี 2003 มีโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง 43 แห่งที่ดาํ เนินการผลิต แต่เทคโลยีน้ ีเป็ นที่ไม่น่าเชื่อถือในญี่ปุ่น
เนื่องจากสถิติความปลอดภัยตํ่า ในปัจจุบนั สหรัฐอเมริ กามีเตาเผาขยะเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 15 เตา แต่ขยะเชื้อเพลิงใน
สหรัฐอเมริ กามีแค่ขยะเผาไหม้ได้เท่านั้น (fluff RDF, coarse RDF)

2.15.5 ไพโรไลซิ ส
ในปลายยุค 1990 ปัญหาที่เกี่ยวกับไดออกซิ นนั้นทําให้ผผู ้ ลิตเตาเผาต้องพัฒนาระบบไพโรไลซิ ส (แก๊สซิ ฟิเคชัน่ )
นอกเหนือจากระบบหลอมเหลว ขยะของแข็งถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 500 องศาเซสเชียสในสภาวะไร้ออกซิ เจนหรื อมี
ออกเจนตํ่า ก๊าซที่เผาได้และของแข็งที่เหลือจะถูกเผาที่อุณหภูมิ 1200-1500 องศาเซลเซี ยสเพื่อหลอมละลายขี้เถ้า ผล
ผลประโยชน์จากกระบวนการนี้ เช่น การปล่อยไดออกซิ นปริ มาณตํ่า ประสิ ทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้ าสูง และการรี
ไซเคิลของกากที่หลอมเหลว และโรงงาน 77 แห่งที่ดาํ เนินการผลิตในปี 2005 อย่างไรก็ตามการศึกษาในปัจจุบนั พบว่า
โรงงานเหล่านี้ตอ้ งการปริ มาณของเชื้อเพลิงเสริ มและกระแสไฟฟ้ าสูงและผลิตกากหลอมเหลวที่ใช้รีไซเคิลตํ่า เพื่อที่จะลด
ข้อเสี ย ในส่ วนแรกของระบบไพโรไลซิ สและหลอมเหลวต้องใช้เป็ นกระบวนการคาร์บอนไนเซชัน่ ผลิตภัณฑ์ ชาร์น้ นั ถูก
ใช้เป็ นถ่านทางเลือก สารปรับปรุ งสภาพดิน และผงถ่านสําหรับเตาหลอมเหล็ก ในทางตรงกันข้าม ในสหภาพยุโรป ไพโรไล
ซิ สถูกใช้เป็ นเทคโนโลยีทางเลือกเพื่อผลิตพลังงานจากของเสี ย แต่มีเป้ าหมายคือ ก๊าซไพโรไลซิ ส
ข้ อมูลเพิม่ เติม
R.Stegmann, “Landfill gas utilization: An overview” in Landfilling of waste: Biogas (ed.T.H.Christensen R.Cossu,
R.Stegmann), E&FN SPON (1996)
Tadashi Abe, “Beikoku ni-okeru Gomi-hatsuden no Hatten”, Waste Management Research7(4) 305-315(1996) (in
Japanese)
Hideaki Fujiyoshi, “Toshi-gomi no Tanka-nenryo-ka Shisetsu”, ENERGY, 57-59 (2001-4) (in Japanese)
Shigeo Shikura, Hideki Harada, “Toshi-haikibutsu no Kenkisei-shoka”, Waste Management Research 10(3) 241-250(1999)
(in Japanese)
Website of Tokyo-to, http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/tyubou/ (in Japanese)
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Toru Furuichi, Norio Nishi (ed), “Biocycle”, Kankyo-Shinbunsha (2006) (in Japanese)
Tsukasa Kagiya, “RDF Hokanji no Hatsunetsu to Kongo-no Taio”, Kankyo-Shisetsu 94, 48-55 (2003) (in Japanese)
“RDF Hatsuden-shisetsu o Kaku to-suru Gomi-shori Koiki-ka ni Kadai”, Kankyo-Shisetsu 94 (2003) (in Japanese)
Hideaki Fujiyoshi, “Gasu-ka Yoyu-ro no Unten Kanri to Kaizen Jirei”, Kankyo-Gijutsu-Kaishi 129, 86-99(2007) (in
Japanese)

2.16 นํ้ายางดํา
2.16.1 นํา้ ยางดํา
นํ้ายางดําเป็ นสารประกอบของเสี ยสารอินทรี ย ์ ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากไม้ในการผลิตเยือ่ กระดาษทางเคมี และถูก
ใช้เป็ นเชื้อเพลิงเหลวในบอยเลอร์นาํ สารเคมีกลับคืนในโรงเยือ่ กระดาษ
ประมาณ
1.5ตันของนํ้ายางดําถูกผลิตใน
กระบวนการผลิต จาก 1 ตันของเยือ่ กระดาษ โดยทัว่ ไป ค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้แคลอรี เมกตริ กซ์ เท่ากับ 12.6
เมกกะจูลต่อกิโลกรัม และพลังงานที่ได้น้ นั ถูกนําไปใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษจากเยือ่ กระดาษ

2.16.2 กระบวนการการผลิตของนํา้ ยางดํา
มีกระบวนการที่แตกต่างกันมากมายซึ่ งใช้สาํ หรับแยกเส้นใยไม้ เยือ่ กระดาษที่ผลิตได้แบ่งออกเป็ นสองชนิด ได้แก่
เยือ่ กระดาษทางกลซึ่ งผลิตซึ่ งได้จากการผลิตโดยกระบวนการบด และเยือ่ กระดาษทางเคมีซ่ ึ งผลิตจากกระบวนการต้มเพื่อ
แยกเอ้เส้นใยออกจากไม้ นํ้ายางดําได้จากกระบวนการต้ม ในบทนี้ รายละเอียดของการผลิตนํ้ายางดําจะขออธิบายการผลิต
เยือ่ กระดาษจากกระบวนการคราฟท์ (Kraft Process) ซึ่ งใช้เป็ นกระบวนกการหลักในการผลิตเยือ่ กระดาษในปั จจุบนั (รู ป
2.16.1)
ไม้ซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบของการผลิตกระดาษ เส้นใยไม้ประกอบด้วย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ซึ่ งเป็ น
ส่ วนประกอบสําคัญของเส้นใย อัตราส่ วนของเซลลูโลสต่อเฮมิเซลลูโลสต่อลิกนิน เท่ากับ 55:20:25
กระบวนการในการสกัดลิกนินออกจากเศษไม้น้ นั ทําได้โดยการย่อยสลายและละลายในกระบวนการต้ม
ใน
กระบวนการคราฟท์ โซเดียมซัลไฟด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็ นสารเคมีที่ช่วยในการต้มและสารผสมถูกให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 140-170 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง สิ่ งที่สาํ คัญในกระกระบวนการคือควรป้ องกันไม่ให้ซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลสถูกทําลาย แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว เซลลูโลสบางส่ วนและเฮมิเซลลูโลสเกือบทั้งหมดถูกย่อยสลายและละลาย
ในกระบวนการ โดยทัว่ ไปครึ่ งหนึ่งของสารอินทรี ยใ์ นไม้จะเปลี่ยนเป็ นเยือ่ กระดาษและที่เหลือจะเปลี่ยนเป็ นนํ้า
ยางดํา
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รู ป 2.16.1 กระบวนการผลิตเยือ่ กระดาษหลัก
นํ้ายางดํานั้นประกอบด้วยลิกนิ นและเฮมิเซลลูโลสที่ถกู ละลายและย่อยสลาย และโวเดียมและซัลเฟอร์ หลังจาก
กระบวนการต้ม ความเข้มข้นโดยทัว่ ไปของนํ้ายางดําเท่ากับ 15-20% ต่อมาสารละลายจะถูกทําให้มีความเข้มข้น เท่ากับ 7075% และในที่สุดจะถูกเผาในบอยเลอร์นาํ สารเคมีกลับ สําหรับเศษไม้แข็ง เยือ่ กระดาษ 1 ตัน จะได้น้ าํ ยางดํา 1.5 ตัน
โดยทัว่ ไปค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้แคลอรี เมตริ กซ์เท่ากับ 12.6 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม
ในระหว่างกระบวนการผลิต โซเดียมและซัลเฟอร์ที่หลอมละลายจะอยู๋ในสารละลายและถูกสกัดออกและละลาย
ในนํ้าร้อน
หลังจากนั้นจะมีการผลิตโซเดียมซัลไฟด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์อีกครั้งในกระบวนการครอสติกไซซิ ง
(causticizing) และนําไปใช้ในกระบนการต้มอีกครั้งหนึ่ง ในทางกลับกันเส้นใยไม้ที่ถกู แยกออกมาจะเปลี่ยนเป็ นเยือ่ กระดาษ
และไปผ่านกระบวนการล้างและการบวนการฟอกสี และนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
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2.16.3 คุณลักษณะความสําคัญของนํา้ ยางดํา
จากที่ได้กล่าวไป จากเผานํ้ายางดําในบอยเลอร์นาํ สารเคมีกลับเป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้ได้พลังงานออกมา ใน
ขณะเดียวกัน ยังช่วยผลิตสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเยือ่ กระดาษอีกครั้งด้วย ดังนั้นโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษจากกระบวนการ
คราฟท์ ทุกแห่งจึงนํานํ้ายางดําไปเผาเพื่อเป็ นพลังงาน
ไม้แข็งเยือ่ กระดาษ 1ตันหรื อไม้อ่อนเยือ่ กระดาษ 1.5 ตันจะผลิตผลพลอยได้เป็ นนํ้ายางดํา 2 ตัน โดยทัว่ ไปนํ้ายาง
ดําทั้งหมดถูกใช้เป็ นพลังงานชีวมวล การผลิตเยือ่ กระดาษจากกระบวนการคราฟท์ในญี่ปุ่นมีปริ มาณ 9 ล้านตันต่อปี และใน
ระหว่างกระบวนการผลิตได้ นํ้ายางดําปริ มาณ 14 ล้านตันและปริ มาณสารละลายเท่ากับนํ้ามันดิบ 4.71 ล้านกิโลลิตรในเชิง
พลังงาน
ในปี 1999 ปริ มาณการผลิตเยือ่ กระดาษทางเคมีของโลกเท่ากับ 119ล้านตัน การผลิตนํ้ายางดําจากการคํานวณมี
ปริ มาณเท่ากับ 200 ล้านตันซึ่ งเท่ากับนํ้ามันดิบ 60 ล้านกิโลลิตร (ตาราง 2.16.1)
ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษและกระดาษในญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซี ยนได้ใช้ตน้ ไม้ที่ถกู ปลูกขึ้นมา
โดยเยือ่ กระดาษเฉพาะเพื่อเป็ นวัตถุดิบในการผลิตและปริ มาณการผลิตเพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมนั้นเกิดการพัฒนาในส่ วน
ของการผลิตทั้งวัตถุดิบและพลังงานจากการจัดการป่ าที่ยงั่ ยืนซึ่ งผลิตทรัพยากรในการผลิตเยือ่ กระดาษ ดังนั้นการใช้น้ าํ ยาง
ดํานั้นเป็ นรากฐานของการจัดการที่ยงั่ ยืน
ในปัจจุบนั การใช้น้ าํ ยางดํานั้นถูกจํากัดในการใช้เป็ นแหล่งพลังงานในโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษ
อย่างไรก็ตาม สารหลายชนิดถูกผลิตจากนํ้ายางดํา เช่น กรดลิกโนซัลโฟนิกโดยแยกลิกนินออกจากนํ้ายางดําและกรด
นิวคลีอิกโดยการเพาะยีสต์ที่ใช้น้ าํ ตาลในนํ้ายางดํา
การใช้น้ าํ ยางดําโดยการกลัน่ ทางชีวภาพถูกคาดหวังว่าจะพัฒนาใน
อนาคต
ตาราง 2.16.1 การผลิตเยือ่ กระดาษ (1000ตัน)
1989
ทัว่ โลก
113,803
ยุโรป
19,381
อเมริ กาเหนือ 58,053
เอเชีย
17,490
ละตินอเมริ กา
5,517

1994
111,304
20,219
62,714
13,755
7,527

1999
119,260
22,502
61,934
17,252
9,652

ข้ อมูลเพิม่ เติม
Keiichi Tsuchiya, Makoto Iwasaki, Tadanori Oihata, Yoshihiro Sakaguchi, Keiichi Tushiya, “Pulp and Paper
Manufacturing Technology Complete Book, Vol. 2 Kraft Pulp”, 11-20, 185-223 (1996) JAPAN TAPPI (in Japanese)
JAICAF Edition, “World Forest White Paper 1997”, JAICAF (in Japanese)
JAPAN TAPPI Energy Committee, “Survey on Energy Consumption in the Pulp and Paper Mills in Japan Part 1”, 55, 573-65-
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591 (2001) JAPAN TAPPI (in Japanese)
JAPAN TAPPI Edition “Pulp and Paper technical handbook”, 105-136 (1971) JAPAN TAPPI (in Japanese)
Yuuichi Hayase, “Seishi-koujou kara-no Fukuseigenryou”, 50, 1253-1259, Thermal and Nuclear Power Engineering
Society (in Japanese)
Masahiro Kitazume, “Sekai no Kami Parupu”, 8-15, September (2000) Kami-Parupu (in Japanese)
Keiichi Nakamata, “Kami to Shinrin no Kakawari”, Global Environmental Policy in Japan the 1st report, 1-9 (1999) Chuo
University Press (in Japanese)

2.17 ของเสี ยจากการแปรรู ปอาหาร
2.17.1 ศักยภาพของของเสี ยจากการแปรรู ปอาหาร
ในบทนี้ ตัวอย่างจากประเทศไทยได้แสดงให้เห็นการใช้ของเสี ยจากการแปรรู ปอาหาร ในประเทศที่เกษตรกรรม
เป็ นพื้นฐานทางของประเทศ อุตสาหกรรมอาหารนั้นมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจของประเทศไทยและมีมูลค่าสูงในการ
ส่ งออกของประเทศในแต่ละปี กระบวนการแปรรู ปอาหารที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า เช่น กระบวนการทางความร้อน ทางกลและ
ทางเคมีซ่ ึ งเป็ นต้นเหตุของปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและการบําบัดของเสี ยจากกระบวนการแปรรู ปอาหาร ของเสี ยจากกระบวนการ
แปรรู ปอาหารโดยกว้างแบ่งออกได้เป็ นสองประเภทจากสถานะทางกายภาพ คือของเสี ยแข็ง และของเสี ยเหลว ของเสี ยแข็ง
นั้นรวมถึงเครื อปาล์มนํ้ามันที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว ชานอ้อย ฟางข้าว โคนต้นข้าว แกลบ ของเสี ยจากโรงงานแป้ งมัน
สําปะหลัง และซังข้าวโพด ส่ วนของเสี ยเหลวนั้นรวมถึง การล้าง การทําความสะอาด การสกัดด้วยนํ้าหรื อสารละลายอื่นๆ
โดยปกติ ของเสี ยแข็งจะถูกใช้เป็ นวัตถุดิบเพื่อผลิตไอนํ้าในบอยเลอร์สาํ หรับโรงงานแปรรู ปอาหารหรื อโรงไฟฟ้ า
ด้วยเทคโนโลยีทางชีวมวล เช่น แก๊สซิ ฟิเคชัน่ ของเสี ยแข็งจะมีประสิ ทธิภาพในการเปลี่ยนเป็ นพลังงานสูงกว่าการเผาไหม้
โดยปกติที่ไม่ได้มีการควบคุม
ส่ วนของเสี ยเหลวจะถูกควบคุมทางกฏหมายที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ดังนั้นโรงงานจึง
จําเป็ นต้องติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสี ย เช่น ระบบการย่อยสลายแบบไม่เติมอากาศซึ่ งจะผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็ นแหล่ง
พลังงานในโรงงานนั้นๆ
จากการประเมินของกระทรวงพลังงานในปี 2000 อุตสาหกรรม 9 ชนิด ที่มีศกั ยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสูง
ได้แก่ มันสําปะหลัง นํ้าตาล ปาล์มนํ้ามัน อาหารทะเลกระป๋ อง อาหารแช่แข็ง โรงฆ่าสัตว์ สับปะรดกระป๋ อง คาร์โบเนต
โซดาและสุ รา ตามลําดับ มีการตรวจสอบนํ้าเสี ยจากอุตสาหกรรมเมื่อไม่นานนี้จากโรงงานมันสําปะหลัง นํ้าตาม ปล์มนํ้ามัน
สับปะรดกระป๋ อง เอทานอล เพื่อประเมินศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวมวลโดย TRF (http://www.trf.or.th) ผลนั้นแสดงใน
ตาราง 2.17.1 โรงงานผลิตมันสําปะหลังมีศกั ยภาพสู งในการผลิตก๊าซชีวมวลซึ่ งเป็ นสองเท่าของโรงงานเอทานอลซึ่ งเป็ น
รองอันดับหนึ่ ง
ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวมวลในบางอุตสาหกรรมในปัจจุบนั ตํ่าตามที่ปรากฏเนื่องมาจากขาดการการ
บริ หารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ยและการใช้ผลพลอยได้ที่ดี
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ตาราง 2.17.1 ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ
ข้อมูลก๊าซชีวภาพในปี 2005
อุตสาหกรรม

อัตราการผลิต
(เมกกะลูกบาศก์
เมตรต่อปี )

Mwe
เมกกะ
วัตต์ทาง
ไฟฟ้ า

ค่าสมมูล
พลังงาน (กิโล
โท(toe)ต่อปี )

พลังงานจากก๊าซชีวภาพ
สมมูล
กําลังการ
นํ้ามัน
เปอร์เซ็นต์
ผลิต (กิกะ
(เมกกะ
วัตต์ชวั่ โมง กําลังการผลิต
ลิตร)
ต่อปี )

มัน
สําปะหลัง
344
167
57
413
82.2
158
เอทานอล
149
97
20.5
179
100
69
นํ้ามันปาล์ม 84
39
14
100
82.2
39
สับปะรด
กระป๋ อง
13
6
3.7
16
50
6
นํ้าตาล
4.2
0.7
3.6
5
27.4
0.3
รวมทั้งหมด 594.2
309.7
98.8
713
109.6
272.3
ที่มา: TRF (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.))
ข้อสังเขป: สมมูลเชื้อเพลิงนํ้ามัน คํานวณจากปริ มาณมีเทนในก๊าซชีวภาพโดยข้อมูลที่ตามมา
แฟคเตอร์ในการเปลี่ยน: มีเทน 1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 33.8 เมกกะจูล ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 0.46 ลิตรของ
เชื้อเพลิงนํ้ามันสมมูลเท่ากับ 1.2 กิโลวัตต์ชวั่ โมง

2.17.2 ชานอ้ อย
ชานอ้อยเป็ นของเสี ยแข็งที่ประกอบด้วยเส้นใย ได้จากลําต้นของอ้ยซึ่ งถูกบดและสกัดนํ้าอ้อยในโรงงานนํ้าตาล
โดยทัว่ ไป ปริ มาณ 25-30% ของการผลิตอ้อยได้เป็ นชานอ้อย คิดเป็ นปริ มาณเท่ากับ 10.9-22.3 เมกกะตันต่อปี จากการ
ปริ มาณการผลิตอ้อยเท่ากับ 43.5-74.3 เมกกะตันต่อปี ในช่วงปี 1998-2007 ในประเทศไทย ในปัจจุบนั ชานอ้อยเกือบทั้งหมด
จากโรงงานนํ้าตาลในประประเทศไทยถูกใช้เป็ นเชื้อเพลิงชีวมวลจนหมดเพื่อผลิตเป็ นพลังงาน บางส่ วนใช้ในกระบวนการ
ผลิตนํ้าตาลในโรงงานและที่เหลือใช้ประโยชน์ดา้ นอื่นๆ ดังที่ปรากฏด้านล่างในปี 2007 มากกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวน
โรงไฟฟ้ าชีวมวลผลิตจากเชื้อเพลิงชานอ้อย
ในปี 1994 ผูผ้ ลิตพลังงานไฟฟ้ าขนาดเล็ก 37 ราย (SPPs: Small Power Producers) และผูผ้ ลิตพลังงานไฟฟ้ าขนาด
เล็กมาก (VSPPs: Very Small Power Producers) ได้ใช้ชานอ้อยผลิตกระแสไฟฟ้ า ซึ่ งมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 780 เมกกะวัตต์
และ 300 เมกกะวัตต์ถูกขายกลับให้การไฟฟ้ า การเพิ่มการใช้ชานอ้อยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าในโรงไฟฟ้ าในปัจจุบนั
เนื่องมาจากรัฐบาลสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้ า
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รู ป 2.17.1 การแบ่งประเภทชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้ าชีวมวลในปี 2007

รู ป 2.17.2 สถิติในการผลิตโรงไฟฟ้ าชีวมวลจากชานอ้อยในประเทศไทย
ที่มา: ดัดแปลงจาก มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่ งแวดล้อม (Energy for Environment Foundation) (http://www.efe.or.th)
อนึ่ง ชานอ้อยสามารถใช้เพื่อผลิตผลิตภัณพ์ที่มีมูลราคาเพิ่มเช่น ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่สามารถย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ (ตามที่ปรากฏด้านล่าง) และพาติเคิลบอร์ด ชานอ้อยที่เหลือและขี้เถ้าจากโรงไฟฟ้ าสามารถนําไปอัดเพื่อผลิตเป็ นอิฐ
ก่อสร้างที่มีน้ าํ หนัก 3.2 กิโลกรัมต่อก้อน ซึ่ งรับนํ้าหนักได้ 80-90 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีราคา 4 บาทต่อก้อน
(เมื่อเทียบกับอิฐก่อสร้างทัว่ ไปซึ่ งมีน้ าํ หนัก 5.8 กิโลกรัม ความแข็งแรง 70กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีราคา 8บาทต่อ
ก้อน)

รู ป 2.17.3 ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ยอ่ ยสลายได้ทางชีวภาพจากเส้นใยชานอ้อย
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2.17.3 ซังข้ าวโพด
แม้วา่ ข้าวโพด (corn or maize) ไม่ได้เป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย แต่มีปริ มาณในการใช้ซงั ข้าวโพดใน
การผลิตกระแสไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น และใช้เป็ นเชื้อเพลิงของแข็งเพื่อนที่จะลดของเสี ยจากกระบวนการอุตสาหกรรมข้าวโพดตาม
หลักการให้เท่ากับศูนย์ จํานวนตัวเลขด้านล่างแสดง การผลิตข้าวโพดทัว่ โลกในปี 2006 โดยสหรัฐอเมริ กาเป็ นผูผ้ ลิตเกือบ
ครึ่ งชองปริ มาณทั้งหมดและยังมีผลิตผลสู งสุ ดในโลกอีกด้วย แม้วา่ จีนนั้นจะมีปริ มาณพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพดใกล้เคียง
กับสหรัฐอเมริ กา แม้วา่ ผลิตผลของจีนเป็ นอันดับสองแต่วา่ ปริ มาณการผลิตนั้นมีปริ มาณแค่ครึ่ งหนึ่งของการจํานวนตัวเลข
ของสหรัฐอเมริ กา

รู ป 2.17.4 ผูผ้ ลิตรายหลักของโลกในการผลิตข้าวโพดในปี 2006

รู ป 2.17.5 พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดและผลิตผลในปี 2006
สําหรับ 10 ปี ที่ผา่ นมา ผลผลิตนั้นค่อยเพิ่มๆขึ้นแต่ไม่เร็ วพอที่จะชดเชยกับปริ มาณพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง ดังนั้น
การผลิตข้าวโพดจึงลดลงดังที่แสดงในรู ป 2.17.6 ในปี 2006 ผลิตผลเท่ากับ 411 กรัมต่อตารางเมตร (4.11 ตันต่อเฮกเตอร์ )
โดยฉลี่ยของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 9000 ตารางกิโลเมตร (0.9 ล้านเฮกเตอร์) ปริ มาณการผลิตข้าวโพดในประเทศไทยถูกใช้
ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ซ่ ึ งทั้งคู่มีซงั ข้าวโพดเป็ นของเสี ยแข็ง ในปี 2006 มีปริ มาณซังข้าวเท่ากับ 33 กิกะกรัม
(0.33 เมกกะตัน ) โดยมาจากภาคเหนือตอนล่าง 200 กิกะกรัม (0.2 เมกกะตัน) โดยเฉพาะ เพชรบูรณ์ 76 กิกะกรัม (0.076
เมกกะตัน) ตาก 35 กิกะกรัม (0.035 เมกกะตัน) และนครสวรรค์ 33 กิกะกรัม (0.033 เมกกะตัน) ซังข้าวโพดจะถูกอบแห้ง
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ก่อนที่จะไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในบอยเลอร์เพื่อผลิตไอนํ้าสําหรับโรงไฟฟ้ า เช่น โรงไฟฟ้ า 10 เมกกะวัตต์ในโรรงานผลิตเอทา
นอล ในเครื อกลุ่มบริ ษทั พรวิไลอินเตอร์เนชัน่ แนล
อีกทางหนึ่งที่จะเพิม่ มูลค่าของซังข้าวโพด คือ ถ่านข้าวโพด โดยนําซังข้าวโพดไปเพิม่ ความร้อนที่อุณหภูมิ 9001000 องศาเซลเซี ยสก่อนที่จะถูกมัดและถูกทําให้เป็ นลูกกลมๆ จากนั้นไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 120องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 12
ชัว่ โมง ในที่สุดจะได้ถ่านที่มีความชื้นน้อยกว่า 5%

รู ป 2.17.6 สถิติการปลูกข้าวโพดในไทย

2.17.4 กากนํา้ ตาล
กากนํ้าตาลเป็ นผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตนํ้าตาลจากอ้อย ซึ่ งเป็ นนํ้าเชื่อมสี ดาํ เหนียวที่เหื อจากการสกัด
นํ้าตาลจากนํ้าอ้อย ในประเทศไทยอุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาลนั้นถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยสํานักงานคณะกรรมการอ้อย
และนํ้าตาลทราย (สอน.)ผ่านพ.ร.บ.อ้อยและนํ้าตาลทราย 2527 สอน.มีบทบาทสําคัญในรับรองการกระจายรายได้อย่างเป็ น
ธรรมของรายได้ระหว่างโรงงานนํ้าตาลและเกษตรกรไร่ ออ้ ย

รู ป 2.17.7 พื้นที่ไร่ ออ้ ย (สี เขียว) และพื้นที่โรงงานนํ้าตาล (สี แดง) ในประเทศไทย
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รู ป 2.17.8 การผลิตอ้อยและกากนํ้าตาลในประเทศไทย
จากรู ปด้านบน ประมาณ 10,000 ตารางเมตร (1 ล้านเฮกเตอร์) ของพื้นที่ไร่ ออ้ ย (สี เขียว) นั้นอยูเ่ ป็ นกลุ่ม 4กลุ่ม (ซึ่ ง
ครอบคลุมอาณาเขต 49 จังหวัด) และโรงงานนํ้าตาลจํานวน 45 แห่ง (สี แดง) โดยทัว่ ไปอ้อย 1 เมกกะกรัม ( 1 ตัน)ให้
กากนํ้าตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม และกากนํ้าตาล 1 เมกกะกรัม ( 1 ตัน)สามารถผลิตเอทานอลได้ 260 ลิตร สําหรับปี
2007 ปริ มาณการผลิตอ้อยเท่ากับ 60 ตัน กากนํ้าตาลถูกผลิตประมาณ 3 ตัน จาก 3ตันนี้ กากนํ้าตาล 1ตันถูกใช้ผลิตสุ รา ยีสต์
ซอสทําอาหาร โมโนโซเดียมกลูตาเมต นํ้าส้มสายชูและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในขณธที่ 2 ตันที่เหลือ สามารถใช้ผลิตเป็ น
เอทานอลประมาณ 520 ล้านลิตรต่อปี หรื อ 1.4 ล้านลิตรต่อวัน
ในช่วงแรกกระทรวงพลังงานนั้นบังคับให้มีใบอนุญาติสาํ หรับโรงงานผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล แต่ต่อมาไม่มีการ
บังคับใช้ ในปั จจุบนั โรงงานผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลในไทย 7 แห่ง (6 แห่งจากกากนํ้าตาล และ 1 แห่งจากมันสําปะหลัง) ได้
ดําเนินการผลิตด้วยกําลังการผลิตประมาณ 1 ล้านลิตรต่อวัน อีกประมาณ 12 แห่งกําลังก่อสร้างซึ่ งครึ่ งหนึ่ งผลิตจากมัน
สําปะหลัง กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเท่ากับ 1.97 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากการกระตุน้ ของรัฐบาลที่ส่งเสริ มให้
ใช้เอทานอลผสมกับแก๊สโซลีนในปริ มาณ 10% เรี ยกว่า แก๊สโซฮอล์ E10 จาก นํ้ามันที่มีเลขออกเทน 91 และ 95 เมื่อไม่นาน
มานี้ แก๊สโซฮอล์ E20 นํ้ามันที่มีเลขออกเทน 95 หรื อทานอลผสมกับแก๊สโซลีนในปริ มาณ 20% ถูกจําหน่ายตามปั๊มนํ้ามัน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ปี 2008 เป็ นต้นมา
สําหรับตลาดการส่ งออกกากนํ้าตาล ประเทศไทยเป็ นผูส้ ่ งออกกากนํ้าตาลรายใหญ่ที่สุดของโลก ที่มูลค่าถึง 41.6
ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2004 ในขณะที่อนั ดับสองและสามได้แก่ สหรัฐอเมริ กาและกัวเตมาลาตามลําดับ ประมาณ 37%ของ
การส่ งออกนั้นส่ งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และอีก 53% ที่เหลือนั้นส่ งไปยังประเทศอื่นในเอเชีย ประเทศข้างเคียงที่
ส่ งออกกากนํ้าตาลได้แก่ ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซี ย และออสเตรเลีย
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บทที่ 3 การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของสารชีวมวล
3.1 ฟื น
3.1.1 ขอบข่ ายทั่วไป
ฟื นเป็ นแหล่งพลังงานดั้งเดิมและยังเป็ นแหล่งพลังงานความสําคัญในบ้านเรื อนในประเทศกําลังพัฒนาหลาย
ประเทศ ในช่วงครึ่ งหลังของศตวรรษที่ 20 ฟื นถูกปิ โตรเลียมมาแทนที่ แต่การผลิต ฟื นนั้นยังมีปริ มาณมากกว่าครึ่ งหนึ่งของ
การเก็บเกี่ยวป่ าไม้ และฟื นครอบคลุม 14% ของปริ มาณการใช้พลังงานทัว่ โลก และ36% ของการใช้พลังงานในประเทศ
กําลังพัฒนา
อย่างในก็ตามในบางภูมิภาค ปริ มาณไม้ลดลงเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรที่เพิม่ ขึ้นและต้องเดินทางไปไกลเพื่อ
หาฟื นซึ่ งทําให้เกืดปั ญหาในการหาฟื นมาใช้ทาํ อาหาร ในประเทศกลุ่มอาเซี ยน ไม้ในป่ าทั้งหมดนั้นใช้ยากเนื่องจากปัญหา
ในการขนส่ งไม้จากพื้นที่ที่มีความสู งชัน
ด้านซ้ายของรู ป 1 ซึ่ งเป็ นฝั่งปริ มาณของไม้ที่มีอยูจ่ ากไม้ดิบสู่เตาหลอม สิ่ งที่เป็ นสาระในที่น้ ี น้ นั ไม่ใช่ปริ มาณของ
ทรัพยากร แต่เป็ นพลังงานและต้นทุนสําหรับการขนส่ งไม้จากป่ า เมื่อพลังงานภายนอกที่ใช้ในการขนส่ งเท่ากับ *e และ
พลังงานที่มีอยูใ่ นฟื นเท่ากับ E ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั ดังนี้
∑*e > E,
เมื่อระบบดังกล่าวไม่ประสบผลสําเร็ จที่จะเป็ นระบบพลังงานที่เกิดขึ้นสุ ทธิ มุมมองนี้สาํ คัญสําหรับในกรณี ที่มีการ
ถากไม้และการทําให้เป็ นลูกกลมๆเพื่อทําให้เชื้อเพลิงนั้นใช้งานได้ง่ายในเตาหลอม

รู ป 3.1.1 แผนผังวัตถุดิบและพลังงานรอบเตาไฟในระบบฟื น
*e –พลังงานภายนอกที่ใช้ E: พลังงานที่นาํ ไปใช้ได้
ด้านขวาของรู ป 3.1.1 ซึ่ งเป็ นการนําฟื นไปใช้ประโยชน์ สิ่ งที่เป็ นสาระสําคัญนั้นในที่น้ ีคือประสิ ทธิภาพของการ
เปลี่ยนฟื นเป็ นพลังงานตํ่าของอุปกรณ์เก่าเช่น เตาไฟในครัวแบบดั้งเดิม
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาสุ ขลักษณะของอากาศภายในบ้านนั้น เมื่อเตาไฟเล็กๆจะทําให้เกิดการเผาไหม้แบบไม่
สมบูรณ์ มีปัญหาในเรื่ องเขม่า คาร์บอนมอนอกไซด์ สารระเหยอินทรี ยท์ ี่ไม่ใช่มีเทน (NMVOC) และโพลีอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (PAH, สารก่อให้เกิดมะเร็ ง)
ปริ มาณขี้เถ้าในฟื นนั้นตํ่ากว่าถ่านมาก แต่การกําจัดขี้เถ้านั้นสําคัญในมุมมองของการอนุรักษ์มวล แม้วา่ จะไม่มีผล
มาก ขี้เถ้าของไม้น้ นั มีโพแทสเซี ยมอยูเ่ ป็ นจํานวนมากซึ่ งเป็ นใช้เป็ นปุ๋ ยได้ ดังนั้นการนําขี้เถ้าคืนสู่ป่าจึงจําเป็ นความยัง่ ยืน
ของระบบ
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พืชในกลุ่มเฮอร์ บาเซี ยส (Herbaceous plant) มีปริ มาณขี้เถ้าสะสมอยูม่ ากกว่าไม้ถึง 5-20 เท่า ดังนั้นการฟื้ นฟูสภาพ
ขี้เถ้าจึงเป็ นปัญหาสําคัญในการผลิตฟื นเทียมจาก ฟาง แกลบและชานอ้อย
ค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของพืชนั้นเท่ากับ 20 กิกะจูลต่อตันแห้งของพืชชีวมวลชนิดต่างๆ ซึ่ งคิดเป็ น
ครึ่ งหนึ่งของค่าความร้อนการเผาไหม้ของนํ้ามัน และขึ้นกับปริ มาณนํ้าที่มีอยู่ ไม้ชีวมวลนั้นไม่เหมาะในการขนส่ งระยะไกล
เนื่องจากขนาดที่ใหญ่โต นี่จึงเป็ นเหตุผลที่การใช้ประโยชน์จากฟื นนั้นอยูใ่ นบริ เวณใกล้ป่า

3.1.2 อุปทานฟื น (ปริ มาณฟื นที่มีอยู่)
ศักยภาพของปริ มาณฟื นที่มีอยูถ่ ูกอธิบายในส่ วนนี้ อ้างอิงจาก FAO องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ พื้นที่ป่าทัว่ โลกมีปริ มาณเท่ากับ 39,500 ตารางกิโลเมตร (3.95 Gha) และค่อยๆลดลง ในอัตรา 0.2%ต่อปี
แม้วา่ อัตราเจริ ญเติบโตปฐมภูมิของป่ าจะมากกว่า 5.1 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี (5.1 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ) ปริ มาณการ
ตัดไม้ในแต่ละปี เท่ากับ 1.6 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี (1.6 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ) สําหรับการใช้ในอุตสาหกรรม และ 1.8
ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี (1.8 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ) สําหรับการใช้เป็ นเชื้อเพลิง ถ้าพื้นที่ป่าไม้น้ นั คงที่ และป่ าที่มนุษย์
สร้างโดยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของต้นไม้เร็ วจะมีปริ มาณมากขึ้นเรื่ อยๆ ปริ มาณป่ าไม้จะเพิ่มขึ้นรองรับพอดีกบั การพัฒนา
เศรษฐกิจ
การตัดไม้ การผลิตของเสี ยจากป่ าไม้แ ละการผลิตแผ่นไม้เกิดขึ้นพร้อมๆกัน ถ้ามีการบริ หารจัดการในการขนส่ งที่
เหมาะสม ศักยภาพของอุปทานก็จะสูงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามการขนส่ งในพื้นที่สูงชันซึ่ งพบได้บ่อยในญี่ปุ่นและประเทศ
ในกลุ่มอาเซี ยนทําให้เกิดค่า *e-1 มากในรู ป 3.1.2 และไม้ชีวมวลนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ค่าของ
*e-1 จะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นและเมื่อมีความชันจะมีค่าเอกโพเนนเชียลกําลัง 2 หรื อ 3 เพิ่มขึ้นด้วย แต่ยงั ไม่ได้มี
การศึกษาโดยละเอียด
ค่าความหนาแน่นจําเพาะนั้นมีผลต่อความสามารถในการขนส่ ง ค่าแฟคเตอร์ในการอัดแน่นเท่ากับ 1/4-1/3 สําหรับ
กิ่งไม้ 1/2 สําหรับเศษไม้ในกรณมากสุ ด และ 0.6 สําหรับไม้อดั เป็ นก้อนกลมเล็กๆ

รู ป 3.1.2 แผนผังวัตถุดิบและพลังงานก่อนเข้าสู่เตาไฟในระบบฟื น
*e1, *e2, *e3… ปริ มาณพลังงานที่ได้รับจากภายนอก
การทดลองโดย องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรของญี่ปุ่น (NPO) เพื่อที่จะขนส่ งไม้ชีวมวลจากป่ าที่มีความสูงชันไปยัง
เนินเขาโดยใช้สไลเดอร์ดงั ที่แสดงในรู ป 3.1.3 ผลการทดลองที่ประสบความสําเร็ จเกิดจากแผ่นไม้บางที่ความชัน 20 องศา
ซึ่ งไม่ตอ้ งอาศัยพลังงานกลและสามารถนับไปปรับใช้ได้ในพื้นที่สูงชัน
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รู ป 3.1.3 ระบบขนส่ งฟื นบนภูเขา
เพื่อที่จะเปลี่ยนไม้ดิบให้เป็ นฟื น ไม้จะถูกตัดให้มีความยาวไม่เกิน 50 เซนติเมตร เนื่องจากขนาดของเตาหลอม
เพื่อที่จะพัฒนาความง่ายในการเผาดังนั้นจึงการเปลี่ยนรู ปร่ างให้มีอตั ราส่ วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนเท่ากับ 10-20 โดย
ความต้องการนี้ทาํ ให้เกิดความยุง่ ยากทําให้การผลิตฟื นเทียมนั้นถูกพัฒนาขึ้นโดยบดไม้
ตัดออกเป็ นชิ้นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่ผวิ
เป็ นชิ้นเล็กแล้วนําไปทําเป็ นรู ปทรงกระบอกที่ไม่มีแกนตรงกลาง ตัวอย่างเช่น โอะกะระไอโทะ (Ogaraito) ในหัวข้อ 3.2
การอัดไม้ให้เป็ นก้อนเล็กๆ การทําไม้ให้มีค่าพื้นที่ผวิ จําเพาะสูงและง่ายต่อการจัดการนั้นต้องใช้พลังงานสู งเพราะต้องนําไป
ผ่านกระบวนการต่าง (*e-4, *e-5) และยังทําให้ตน้ ทุนสูงขึ้นอีกด้วย
ไม้ดิบ > ฟื น > ถ่านไม้ > ไม้ที่ถกู อัดเป็ นก้อนกลมเล็กๆ
ปริ มาณนํ้าสะสมในฟื นเท่ากับ 50% สําหรับวัตถุดิบ และ 15-30% สําหรับฟื นอบแห้ง ทั้งคู่สามารถเผาไหม้ได้ แต่
ความร้อนแฝงของนํ้าจะหายไป (2.26 เมกกะจูลต่อกิโลกรัมนํ้า) โดยทัว่ ไปเมื่อปริ มาณนํ้าเกินกว่า 2/3 ไฟจะดับเนื่องความ
ร้อนที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอที่จะคงอุณหภูมิของเปลวไฟไว้ได้ กระบวนการอบแห้งของฟื นนั้นใช้พลังงาน แต่บางส่ วนสามารถนํา
คืนกลับมาโดยการเพิ่มความร้อนในการเผาไหม้

3.1.3 การใช้ ประโยชน์ ของฟื น
ฟื นสามารถนําไปใช้กบั อุปกรณ์พ้นื ฐาน วิธีของการเผาไหม้ดงั รู ปที่ปรากฏด้านล่าง การเผาไหม้จนเป็ นถ่านนั้นคิด
เป็ น 10-20% ของการเผาไหม้ท้ งั หมด

การอบแห้ง

→

(150, ดูดความร้อน)

การกลัน่ แห้ง

การเผาไหม้

→

(การเผาไหม้หลัก)

(250~400, ดูดความร้อน)

→

การเผาไหม้จนเป็ นถ่าน
(การเผาไหม้ของแข็ง)

เมื่อขาดอากาศ สารทาร์ที่เป็ นอันตรายจะถูกผลิตจากในขั้นตอนการกลัน่ แห้ง และในขั้นตอนการเผาไหม้
คาร์บอนมอนอกไซด์และเขม่าซึ่ งเป็ นอนุภาคคาร์บอนจะเกิดขึ้น และบางส่ วนของทาร์จะเปลี่ยนเป็ น สารก่อมะเร็ ง PAH โดย
กระบวนการไพโรไลซิ ส เพื่อที่จะป้ องกันมลพิษเหล่านี้ไม่ให้ผสมในแก๊สไอเสี ย ในรู ป 3.1.4 จะต้องมีการรักษาการเผาไหม้
ที่อุณหภูมิสูงและปริ มาณออกซิ เจนเพื่อให้มีปริ มาณอากาศมากเกินกว่าปริ มาณสัมพันธ์ (Stoichiometry)
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เพื่อความปลอดภัยในการเผาไหม้ฟืนต้องใช้ สัดส่ วนของอากาศเท่ากับ 1.25-1.4 ดังนั้นจะต้องมีปริ มาณอากาศ
สํารอง มีเครื่ องมือที่จะวางตัวเร่ งปฏิกิริยาในการเผาไหม้เหนือเปลวไฟเพื่อที่จะทําให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ที่สัดส่ วน
อากาศเท่ากับ 1.0 แต่การไหลของอากาศจะถูกทําให้แย่ลงจึงต้องมีการเปลี่ยนตัวเร่ งปฏิกิริยาทุกปี

รู ป 3.1.4 แผนผังวัตถุดิบและพลังงานหลังจากออกจากเตาไฟในระบบฟื น
*e1, *e2, *e3… ปริ มาณพลังงานจากภายนอก
จากด้านบนของรู ป 3.1.4 แสดงการประโยชน์ของความร้อน สําหรับเครื่ องปรับอากาศ ปริ มาณความร้อนที่สูญเสี ย
นั้นมีค่าน้อย แต่สาํ หรับการทําอาหาร การใช้ความร้อนอย่างมีประสิ ทธิภาพนั้นทได้ยากเนื่องมาจากการถ่ายเทความร้อนของ
หม้อ ดังนั้นการพัฒนาอุปกรณ์ เช่น เตาทําอาหารและฮีทเตอร์ในห้องนั้นเป็ นงานที่ซบั ซ้อน
โดยทัว่ ไปด้านบนของเตาจะมีอุณหภูมิสูงสุ ดเพื่อทําอาหาร สําหรับนํ้าร้อนที่ไม่ได้ตอ้ งการให้เดือดอุณหภูมิต่าํ กว่า
ในส่ วนล่างจึงถูกนํามาใช้
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Forestry and Forest Products Research Institute, Japan, Ed. (2006): ”Shinrin ringyono shorai yosoku”,p.31, p.411(in
Japanese)
H. Sano, H., J. Soc. Mec. Eng. (2005), 108(1045), p.926-927. (in Japanese)
Ogi, T. in ”Biomass Handbook”,Japan Institute of Energy Ed.,Ohm-sha,2002,p.5 and p.16 (in Japanese)

3.2 การอัดไม้เป็ นก้อนเล็กๆ (Palletizing)
3.2.1 ไม้ อัดเป็ นก้ อนเล็กๆและการอัดเป็ นก้ อนเล็กๆคืออะไร
การอัดเป็ นก้อนเล็กๆคือการอัดวัสดุเป็ นรู ปร่ างก้อนเล็กๆ วัตถุดิบต่างชนิดกัน เช่น เชื้อเพลิงของแข็ง ยา อาหาร
สัตว์ แร่ และอื่นๆถูกนํามาอัดเป็ นก้อน ในส่ วนของเชื้อเพลิงแข็งเรี ยกว่า ไม้อดั ก้อน ออกาไลต์ (ถ่านไม้กลมที่ใช้เป็ น
เชื้อเพลิง) ถ่านหิ นกลมที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงคอมโพสิ ท ไม้อดั ก้อนที่แสดงดังรู ป 3.2.1 (ก) ผลิตจากเศษไม้เช่น ขี้เลื่อย
และผงจากการบดไม้ เส้นผ่านศูนย์กลางของไม้อดั ก้อนเท่ากับ 6-12 มิลลิเมตร ความยาว 10-25 มิลลิเมตร รู ป (ข) และ (ค)
แสดงพาเลทขนาดใหญ่ (ถ่านไม้กลมที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงและถ่านแกลบกลมที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิง) เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 5080 มิลลิเมตร และความยาวเท่ากับ 300 มิลลิเมตร รู ป (ง) แสดง CCB เป็ นเชื้อเพลิง คอมโพสิ ทระหว่างถ่านและสารชีวมวล
ซึ่ งเรี ยกว่าถ่านชีวภาพ
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(ก) พาเลทไม้
ญี่ปุ่น

(ข) ออร์กาไลต์
ญี่ปุ่น

(ค) ถ่านแกลบข้าว
เนปาล

(ง) CCB
ญี่ปุ่น

รู ป 3.2.1 ชนิดของถ่านกลมที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิง
(ก) พาเลทไม้
ต่างจากถ่านแกลบ พาเลทไม้และถ่านไม้กลมถูกผลิตโดยกระบวนการผลิตต่อไปนี้
(1) กระบวนการอบแห้ ง
โดยทัว่ ไป ปริ มาณความชื้นดั้งเดิมที่อยูใ่ นไม้น้ นั เท่ากับ 50% ดังนั้นจึงจําเป็ นที่จะต้องทําวัตถุดิบให้แห้งจนมี
ปริ มาณความชื้นเท่ากับ 10-20% เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่เหมะสมกับการบดโม่และการอัดเป็ นก้อน วัตถุดิบที่มีอนุภาคขนาด
ใหญ่น้ นั ควรอบด้วยเตาโรทารี (rotary kiln) และวัตถุดิบที่มีขนาดเล็กควรอบด้วย flash dryer
(2) กระบวนการบดโม่
วัตถุดิบควรบดโม่ให้มีขนาดเท่ากับขนาดของพาเลท ในกรณี ที่ไม้และเศษไม้มีขนาดใหญ่ ควรนําวัตถุดิบไปบด
ก่อนผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อที่จะทําหึ ความชื้นของไม้สมํ่าเสมอ กระบวนการนี้ไม่จาํ เป็ นต้องทําถ้าวัตุดิบคือแกลบ
(3) กระบวนการอัดให้ เป็ นก้ อน
เครื่ องอัดเป็ นก้อนประกอบด้วยตัวป้ อน โรว์เลอร์ ตามที่แสดงในรู ป 3.2.2 และ 3.2.3 รู ป 3.2.2 แสดงรู ปวาด
แผนผังของเครื่ องอัดเป็ นก้อนสําหรับพาเลทไม้ ซึ่ งเป็ นที่นิยมทัว่ โลก รู ป 3.2.3 แสดงรู ปวาดแผนผังของเครื่ องผลิตถ่านกลม
สําหรับถ่านไม้และถ่านแกลบ
(4) กระบวนการทําให้ เย็น
เนื่องจากพาเลทจากกระบวนการผลิตนั้นมีความร้อนสูงและมีความชื้นมากเกินไปจึงต้องทําให้เย็นตัวลง
(5) กระบวนการคัดเลือก
พาเลทที่มีคุณภาพตํ่าจะถูกกําจัดออกในกระบวนการนี้ และถูกนําไปใช้เป็ นพลังงานในการอบแห้ง

-76-

คู่มือสารชีวมวลเอเชีย

รู ป 3.2.2 เครื่ องอัดเป้ นก้อนสําหรับพาเลทไม้

รู ป 3.2.3 เครื่ องผลิตถ่านก้อนกลมสําหรับถ่านไม้และถ่านแกลบ
(ข) CCB เชื้อเพลิงคอมโพสิ ตระหว่ างถ่ านและสารชีวมวล (ถ่ านชีวภาพ)
ในวิกฤตการณ์น้ าํ มันครั้งที่ 2 CCB ถูกพัฒนาเพื่อเป็ นสารแทนเชื้อเพลิงเคโรซี นในญี่ปุ่น CCB นั้นเป็ นเชื้อเพลิง
คอมโพสิ ทระหว่างถ่าน (< 2 มิลลิเมตร) และสารชีวมวล (< 2 มิลลิเมตร) ซึ่ งผลิตโดยเครื่ องผลิตถ่านก้อนความดันสูงตามที่
แสดงในรู ป 3.2.4 อัตราการผสมของวัตถุดิบพื้นฐาน คือ ถ่านหิ น 70-90% สารชีวมวล 10-30% โดยนํ้าหนัก ในถ่านหิ นนั้นมี
ซัลเฟอร์ ดังนั้นจึงใส่ หินปูนของอัตราส่ วน 1-2 เพื่อกําจัดซัลเฟอร์ ถ่านหิ นนั้นมาจากลิกไนต์และทําให้เป็ นถ่านหิ นไร้ควัน
ส่ วนสารชีวมวลมาจากเศษไม้ ของเสี ยทางการเกษตร เนื่องจากนําสารชีวมวลไปผสมกับถ่าน ประสิ ทธิภาพในการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงจึงสูง และมีความสามารถในการติดไฟและเกดเปลวไฟได้ดี และมีการปล่อยควันในปริ มาณเล็กน้อย และยัง
ช่วยประหยัดพลังงานได้อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลดคาร์บอนไดออกไซด์น้ นั ทําได้ง่ายเนื่องจากมีส่วนผสมของสารชีว
มวล 10-30% ก๊าซซัลฟิ วริ กที่เป็ นกรดนั้นสามารถลดปริ มาณลงได้โดยใช้วารกําจัดซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิง เทคโนโลยี CCB
เป็ นเทคโนโลยีที่ไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อมและสามารถส่ งต่อเทคโนโลยนี้ไปยังหลายประเทศเพื่อเป็ นเทคโนโลยีในการผลิต
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เชื้อเพลิงทางเลือแทนฟื น เคโรซี น และถ่านไม้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีสามารถช่วยในการประหยัดพลังงาน ช่วยลด
คารื บอนไดออกไซด์และป้ องกันฝนกรดในจีนได้อีกด้วย

รู ป 3.2.4 เครื่ องผลิตถ่านก้อนสําหรับCCB

3.2.2 คุณลักษณะของพาเลทและ CCB
(ก) พาเลทไม้
คุณลักษณะของพาเลทไม้เมื่อเทียบกับท่อนไม้และฟื นเป็ นดังต่อไปนี้ จัดการติดไฟและเผาได้ง่าย รู ปร่ างและ
คุณลักษณะของเชื้เพลิงสมํ่าเสมอ มีการปล่อยก๊าซอันตรายเล็กน้อยระหว่างการเผาไหม้ ประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งสู ง ความ
หนาแน่นพลังงานสูง
(ข) CCB
CCB ประกอบด้วยสารชีวมวลประมาณ 10-30% ปกติแล้วสารชีวมวลนั้นมีขอ้ เสี ยตรงที่ให้ปริ มาณความร้อนตํ่า
แต่ในทางกลับกันมีคุณลักษณะบางประการที่เหนือกว่าเช่น จุดไฟได้ดี เกิดเปลวไฟได้ดี มีควันน้อย ขี้เถ้าน้อย ซึ่ ง
เป็ นสมบัติที่ไม่พบใยถ่านและถ่านชนิดนี้ที่มีคุณภาพตํ่ากว่าถูกนํามาใช้

3.2.3 การทดสอบพืน้ ฐานสําหรั บการทําถ่ านก้ อน
(ก) พาเลทไม้
ปัจจัยที่คิดว่าจะมีผลต่อเงื่อนไขของการอัดไม้เป็ นก้อนเล็กๆ ได้แก่ ความดัน อุณหภูมิ ระยะเวลาในการอัด ขนาด
อนุภาคของวัตถุดิบ ปริ มาณความชื่น และองค์ประกอบทางเคมีของไม้ สําหรับเงื่อนไขขอบเขตของการอัดไม้เป็ นก้อนเล็กๆ
นั้นยังไม่เป็ นที่ชดั เจน ที่จริ งแล้วกระบวนการอัดเป็ นก้อนเล็กๆนั้นขึ้นกับประสบการณ์ของคนงาน และแตกต่างกันไปตาม
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ชนิดของไม้ แต่ค่าความดันและอุณหภูมิจากประสบการณ์ในการอัดไม้เป็ นก้อนเล็กเท่ากับ 70 เมกกะปาสคาลและ 100-150
องศาซึ่ งมีลิกนิน กลูไซด์และเพกตินเป็ นสารเชื่อม
(ข) CCB
การผลิต CCB ใช้เครื่ องผลิตถ่านก้อนชนิดหมุนได้ที่มีความดันสูง การทดสอบTablet นั้นถูกเพื่อให้อตั ราส่ วนผสม
ที่พอเหมาะสมระหว่างวัตถุดิบในขั้นต้นของกระบวนการผลิตถ่านก้อน สารผสมนั้นจะถูกอัดเป็ นก้อนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เท่ากับ 25 มิลลเมตร ลูกเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 20 มิลลิเมตรนั้นจะถูกวางขนก้อน และลูกเหล็กจะกดก้อน
นั้นให้แตก แรงในการทําให้แตกจะถูกวัดเป็ นบรรทัดฐานของคุณภาพ รู ป 3.2.5 แสดงแรงในการทําให้กอ้ นวัสดุผสม
ระหว่างถ่านและสารชีวมวลแตก แรงจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริ มาณสารชีวมวลเพิ่มขึ้น การเพิ่มความร้อนให้แก่วตั ถิบนั้นในขึ้นตอน
การอัดก้อนจะทําให้ตอ้ งเพิม่ แรงที่ทาํ ให้แตก รู ป 3.2.6 แสดงว่าเมื่ออุณหภูมิในการขึ้นรู ปสูงขึ้น แรงในการทําให้แตกจะ
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องมาจากการปรับปรุ งการเสี ยรู ปของพลาสติกของสารชีวมวลให้ดีข้ ึนด้วยความร้อน อัตราส่ วนผสม
ระหว่างถ่านและสารชีวมวลที่มาํ ให้แรงในการทําให้แตกเท่ากับ 1 กิโลนิวตัน คือสารชีวมวล 20% และที่อุณหภูมิ 50 องศา
จากผลการทดสอบ อัตราส่ วนผสมมาตรฐานจึงได้ถกู พิจารณา เมื่อ CCB ถูกผลิตโดยเครื่ องผลิตถ่านก้อนชนิดหมุน
ที่ความดันสูง แรงเฉื อนเกิดขึ้นระหว่างล้อหมุนยาง และวัตถุดิบ และวัตถุดิบถูกเพิ่มอุณหภูมิประมาณ 70-80 องศา ดังนั้นไม่
มีการควบคุมอุณหภูมิของวัตถุดิบในกระบวนการอัดก้อน

รู ป 3.2.5 ผลของปริ มาณสารชีวมวลที่ผสมในเชื้อเพลิง
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รู ป 3.2.6 ผลของความดันที่ใช้ในการอัด

3.2.4 ประสิ ทธิ ภาพพลังงาน
ในจีน ผลกระทบจากการใช้ CCB ต่อเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมถูกประเมินดังต่อไปนี้ การใช้ถา่ นหิ นลดลง 20%
เนื่องจาก CCB มีปริ มาณสารชีวมวล 20% และมีการพัฒนาความสามารถในกาเกิดเปลวไฟ ประสิ ทธิ ภาพความร้อน สูงกว่า
ประมาณ 25%ของบอยเลอร์ถ่านหิ นในปัจจุบนั เมื่อCCB ถูกใช้ปริ มาณ 1,000,000 ตันต่อปี ในจีน จะประมาณได้วา่ การใช้
ถ่านหิ นประมาณ 400,000 ตันต่อปี การปล่อยควันประมาณ 5,000 ตันต่อปี และปริ มาณซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ประมาณ 15,000
ตันต่อปี จะลดลง
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Johanson, J. R. ;The Use of Laboratory Tests In The Design and Operation of Briquetting Presses, Proceedings, IBA,
13,135(1975)
Murayama, Coal-wood formed fuel Binder effect of woody materials, Hokkaido Industrial Research Institute, No.279,
183(1980)
Moruyama, Briquetting characteristics of coal-wood composite fuel, Report of Hokkaido Industrial Research Institute,
No.282,195(1984)
Ghoring, D. A. I.;Thermal Softening of Lignin, Hemicellulose and Cellulose, Pulp Paper Mag., T-517~527(1963)
The Japan Institute of Energy, Biomass Handbook, p.224-228(2002)
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3.3 การผลิตพาร์ติเคิลบอร์ด
3.3.1 พาร์ ติเคิลบอร์ ด
บอร์ดคอมโพสิ ทมีหลายชื่อและมีหลายคําจํากัดความ
พาร์ ติเคิลบอร์ ดเป็ นคําศัพท์ทวั่ ไปสําหรับแผ่นกระดาน
สี่ เหลี่ยมที่ผลิตจากสารลิกโนเซลลูโลซิ ก (โดยทัว่ ไป ได้แก่ ไม้) แรกเริ่ มในรู ปของอนุภาคหรื อชิ้นซึ่ งแยกกัน แตกต่างจาก
เส้นใย เชื่อมกันด้วยเรซิ นสังเคราะห์หรื อสารเชื่อมอื่นๆที่เหมาะสม อนุภาคถูกเชื่อมกันภายใต้ความดันและความร้อนใน hot
pressโดยกระบวนการซึ่ งพันธะระหว่างอนุภาคเกิดจากสารเชื่อมหรื อสารอื่นที่เติมระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนา
คุณสมบัติ (ASTM D 1554) การจัดประเภทพาร์ ติเคิลบอร์ดนั้นขึ้นประเทศ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS) A
5908 ได้จดั ประเภทพาร์ติเคิลบอร์ดแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทตาม 1) เงื่อนไขพื้นผิว 2) ความแข็งแรงในการเชื่อม 3) ตัว
เชื่อมต่อ 4) ปริ มาณฟอร์ มลั ดีไฮด์ที่ปล่อยออกมา 5)ความต้านทานเปลวไฟ ไฟเบอร์บอร์ดนั้นเป็ นคําศัพท์ทวั่ ไปสําหรับแผ่น
กระดานสี่ เหลี่ยมที่ผลิตจากลิกโนเซลลูโลซิ กไฟเบอร์ซ่ ึ งในบทนี้ ไม่ครอบคลุมไฟเบอร์ บอร์ด
ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผงหรื อไม้ชิ้นเล็กในรู ปของเส้นใย โดยการไสไม้ และอนุภาคเล็กนั้นสามารถผลิตจากของเสี ย
จากงานไม้ ไม้ที่ไม่ใช้ในเชิงพาณิ ชย์ ไม้มีค่าตํ่าและของเสี ยทางการเกษตร เปลือกไม้ เศษจากการตัดไม้และของเสี ยจาก
อุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตของคอมโพสิ ทบอร์ดนั้นเป็ นการเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีประโยชน์ให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ ดังนั้นการผลิตพาร์ ติเคิลบอร์ดจึงเป็ นเทคโนโลยีในการรี ไซเคิลทรัพยากรไม้ชีวมวลทสําหรับป่ าไม้
ที่ยงั่ ยืน

3.3.2 การผลิตและการใช้ พาร์ ติเคิลบอร์ ด
มีโรงงานการผลิตพาร์ ติเคิลบอร์ ด 16 แห่งในญี่ปุ่น (เมษายน 2006) ในเดือนตุลาคม ปี 2006 การผลิตในประเทศ
ทั้งหมดเท่ากับ 1,234,000 ลูกบาศก์เมตรและการนําเข้าการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ ดเท่ากับ 391,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ งรวทมทั้ง
หมด 1,625,000 ลูกบาศก์เมตร 60%ถูกใช้สาํ หรับเฟอร์ นิเจอร์ และ 37%ถูกใช้สาํ หรับการก่อสร้าง เพื่อที่ทาํ ให้เป้ าหมายของ
กฏหมายญี่ปุ่นในการรี ไซเคิลไม้จากสิ่ งก่อสร้างที่ถกู รื้ อถอน 60% ประสบผล วัตถุดิบสําหรับการผลิตแผ่นไม้คอมโพสิ ท
สี่ เหลี่ยมนั้นมาจากไม้จากสิ่ งก่อสร้างที่ถกู รื้ อถอน 61% ในปี 2005

3.3.3 กระบวนการผลิตพาร์ ติเคิลบอร์ ด
กระบวนการผลิตพาร์ ติเคิลบอร์ ดแสดงในรู ป 3.3.1 ขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิต คือการผลิตอนุภาคจากของ
ผสมจากไม้เสี ยซึ่ งถูกอธิบายในกระบวนการสร้างอนุภาค
ไม้ที่มาจากสิ่ งก่อสร้างที่ถกู รื้ อถอนและไม้ของเสี ยจาก
อุตสาหกรรมผ่านกระบวนการในสายที่แตกต่างกันของกระบวนการผลิต กระบวนการหลายอย่างทําเพื่อลดขนาดไม้ให้เป็ น
เศษเล็กๆและทําลายสิ่ งแปลกปลอม วัตถุดิบจะถูกส่ งไปในเครื่ องเฉื อนและบดเป็ นขั้นตอนแรกในการลดขนาดไม้ โลหะจะ
ถูกกําจัดออกโดยแม่เหล็ก และจะถูกส่ อต่อไปยังเครื่ องทุบบดคล้ายค้อน วัตถุดิบจะถูกคัดเลือกขนาดและแยกออกโดยอากาศ
ที่ไหลเวียน กําจัดทรายและคอนกรี ตจากนั้นจะถูกส่ งไปยังเครื่ องวัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กชนิดคอยล์ เพื่อกําจัดสาร
แปลกปลอมที่ไม่ใช่โลหะ ขั้นตอนที่สองของกระบวนการคือการผลิตบอร์ดจากพาร์ ติเคิลที่ได้จากขั้นตอนแรก เพื่อที่จะได้
ความหนาของอนุภาคเท่ากัน ring flaker จะถูกใช้ในการลดขนาดของอนุภาค อนุภาคจะถูกทําให้แห้งและถูกคัดขนาด
พลังงานสําหรับเตาอบแห้งมาจากการเผาฝุ่ นผงที่ผลิตขึ้นในโรงงาน อนุภาคจะถูกแบ่งโดยขนาดเพื่อผสมด้วยตัวยึด ตัว
ประสานจะถูกใช้ที่พ้นื ผิวและแกนกลางสําหรับพาร์ติเคิลบอร์ดที่มีสามเลเยอร์ หลังจากนั้นจะถูกขัด และไปสร้างเป็ นสาม
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แผ่น ผ่านกระบวนการ hot-press และขัดด้วยกระดาษทราย การทดสอบการคงทนจะทําเพื่อกําจัดจุดเสี ยของผลิตภัณฑ์เช่น
ส่ วนที่พอง หลังจากถูกขัดด้วยกระดาษทรายแล้ว ผลิตภัณฑ์จะถูกตรวจเพื่อขนส่ ง

รู ป 3.3.1 กระบวนการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดของบริ ษทํ Saito, Y., Tokyo Board Industries, Co., Ltd.

3.3.4 การใช้ พาร์ ติเคิลบอร์ ดสําหรั บการรี ไซเคิลวัสดุ
การผลิตพาร์ ติเคิลบอร์ดเป็ นกระบวนการทีมีคุณค่าสําหรับการี ไซเคิลเศษไม้แทนจากฝังกลบหรื อการเผา
กระบวนการนี้ทาํ ให้วสั ดุรีไซเคิลผสมเส้นใยจากสารอื่นมีคุณสมบัติพิเศษขึ้น เช่น ใช้สารที่มีอายุในการรี ไซเคิลสั้นเป็ น
แกนกลาง และใช้สารที่มีอายุยาวนานกว่าเป็ นพื้นผิวเพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติดา้ นความแข็งแรง อุตสาหกรรมการผลิตพาร์ ติ
เคิลบอร์ดในญี่ปุ่นเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการเจริ ญเติบโตเต็มที่
แต่ยงั โอกาสในการพัฒนาประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
ในขณะที่ราคาของนํ้ามันเพิ่มขึ้น ราคาของการขนส่ ง สารเชื่อม และพลังงานในการดําเนินการผลิตก็สูงขึ้นตาม ผูผ้ ลิตพาร์ติ
เคิลบอร์ ดจึงต้องแข่งขันกันสําหรับวัตถุดิบไม้ และนโบายบางอย่างไม่นานมานี้ ที่เน้นในเรื่ องไม้ชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานทํา
ให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก กระทรวงการเกษตร ป่ าไม้และการประมงนั้นเริ่ มโปรแกรมที่มีเนื้อหาเน้นเกี่ยวกับทรัพยากรไม้
ทางการเกษตรชีวมวลที่มีเป้ าหมายเพื่อ 1) การศึกษา 2) เทคโนโลยีในการพัฒนาเชื้อเพลิงของการขนส่ งเช่น ไบโอเอทานอล
3) การส่ งเสริ มและเชื่อมโยงเครื อข่ายสําหรับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการใช้ทรัพยากรชีวมวล 4) งานวิจยั และการพัฒนาเทค
โนโลยรสําหรับการใช้ไม้ชีวมวลและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 5) การเริ่ มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ชีวมวลและส่ งเสริ มการรี ไซเคิล
6) เทคโนโลยีที่ส่งต่อประเทศในกลุ่มอาเซี ยน อุตสาหกรรมผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดส่ วนใหญ่ใช้เศษไม้ทอ้ งถิ่นเพื่อที่จะพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพโดยการใช้ประโยชน์ของวัสดุรีไซเคิลและใช้เป็ นพลังงานในการดําเนินการผลิตโดยนํามาเผาซึ่ งไม่เหมาะสม
กับอุตสาหกรรมการผลิตพาร์ ติเคิลบอร์ด
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3.3.5 สถิติของไม้ ชีวมวลรวมถึงพาเนลไม้
ไม้ชีวมวลรวมถึงเปลือกไม้ ขี้เลื่อยแ ละเศษที่จากการตัดไม้ ไม้อดั และการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ทางวิศวกรรม
ปริ มาณทของไม้ชีวมวลทั้งหมดที่ใช้ในญี่ปุ่นเท่ากับ 10,782,000 ลูกบาศก์เมตรในปี 2006 เกือบทั้งหมดประมาณ 95% คิด
เป็ น 10,197,000 ลูกบาศก์เมตร ถูกใช้เป็ นแหล่งสารชีวมวล ขณะที่เหลือถูกทิ้ง ไม้ชีวมวลถูกจัดประเภทดังนี้ 1) เศษชิ้นไม้
4,408,000ลูกบาศก์เมตร (43%) 2) เชื้อเพลิง 2,330,000ลูกบาศก์เมตร (23%) 3) วัสดุคอกเลี้ยงสัตว์ 2,256,000 ลูกบาศก์เมตร
(22%) 4) ส่ วนผสมสารอิรทรี ยส์ าํ หรับปุ๋ ยและสารเพิ่มคุณภาพดิน 580,000ลูกบาศก์เมตร (5.7%) และ 5) พาเนลจากไม้เช่น
พาร์ติเคิลบอร์ ด 258,000 (2.5%) เชื้อเพลิง 2,330,000ลูกบาศก์เมตร ถูกแบ่งออกเป็ น 1) พลังงานที่ใช้ในเตาอบแห้ง 1,550,000
ลูกบาศก์เมตร 2) พลังงานไฟฟ้ า 595,000 ลูกบาศก์เมตร และ 3) พลังงานในการผลิตพาเลท 46,000ลูกบาศก์เมตร

3.3.6 การประยุกต์ ใช้ ในภูมิภาคเอเชี ย
ปอแก้วเจริ ญเติบโตเร็ วกว่าต้นไม้และจัดเป็ นสารที่ไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม พานาโซนิกมาเลเซี ย ได้พฒั นาระบบ
ที่ไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อมในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์จากปอแก้ว (Hibiscus cannabinus) กระบวนการนี้ลดมลพิษ ดังนั้นจึง
เป็ นการช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศปะการังของมาเลเซี ย
เทคนิคที่ใช้ในการผลิตบอร์ดปอแก้วพัฒนาโดยความร่ วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเกียวโตโดยใช้ปอแก้วที่เจริ ญเติบโตในจีย ปี 2005 พานาโซนิกประสบความสําเร็ จในการพัฒนากระบนการ
ปลูกปอแก้วในมาเลเซี ยซึ่ งเหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดจากปอแก้วที่มีคุณภาพสู ง กระบวนการนี้ผลิต
ของเสี ยประมาณ 30% แต่เส้นในนั้นถูกเผาเพื่อผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ าสําหรับใช้ในการผลิตพาร์ ติเคิลบอร์ ดและขี้เถ้าถูก
นํากลับไปสู่ไร่ ปอแก้วเพื่อเป็ นปุ๋ ย (http://panasonic.co.jp/ism/kenaf/index.html)
ข้ อมูลเพิม่ เติม
American Society for Testing Materials (ASTM) Standard. D 1554 Standard Terminology Relating to Wood-Base Fiber
and Particle Panel Materials. (2001)
Japanese Industrial Standard (JIS) A 5908. Particleboards. (2003)
“Field survey on use of woody biomass,” Statistic Department, Minister of Agriculture, Forestry and Fishery. (2006)
Statistics of Ceramics and Construction Materials, Ministry of Trade and Industry, ISBN:9784903259192. (2006)
Thomas M. Maloney, Modern Particleboard. ISBN 0-87930-063-9. Published by Miller Freeman Publications Inc. (1977)
Walter T, Kartal S.N, Hang W.J, Umemura S, Kawai S. Strength, decay and termite resistance of oriented kenaf fiberboard.
J Wood Science, 53(6) 481-486 (2007)
S. Kawai, K. Ohnishi, Y. Okudaira and M. Zhang. Manufacture of oriented fiberboard from kenaf bast fibers and its
application to the composite panels. The 2000 International Kanaf Symposium, p.144-148, Oct. 13-14, Hiroshima
(2000)
K. Ohnishi, Y. Okudaira, M. Zhang, and S. Kawai. Manufacturing and properties of oriented medium density fiberboard
from non-wood lignocellulosic fibers I. Mokuzai Gakkaishi, 46 (2) 114-123 (2000)(Japanese)
S. Suzuki. The state of the arts on current timber structures. V: The state of the arts on reuse and recycle of wooden
structures. Journals of the Society of Materials Science, Japan, 53 (4) 465-470 (2004) (Japanese)
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บทที่ 4 การเปลีย่ นแปลงทางเคมีและความร้ อนของสารชีวมวล
4.1 การเผาไหม้
4.1.1 ขอบข่ ายทั่วไป
(ก) การเผาไหม้ คอื อะไร
การเผาไหม้เป็ นปฏิกิริยาคายความร้อนร่ วมการเกิดความร้อนสู งและแสง เป็ นปรากฏการณ์ที่ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องโดยความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยา เมื่อใช้สารชีวมวลเป็ นเชื้อเพลิง ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ ที่มีความร้อนเกิดขึ้นโดย
คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิ เจน ซัลเฟอร์ ที่เผาไหม้ได้ และไนโตรเจนซึ่ งอยูใ่ นสารชีวมวลทําปฏิกิริยากะออกซิ เจนเรี ยกว่าการ
เผาไหม้ กระบวนการเผาไหม้เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาในเฟสแก็ส ปฏิกิริยาบนพื้นที่ผวิ หรื อทั้งคู่ตามด้วนกระบวนการ
หลอมเหลว การระเหยและไพโรไลซิ ส ในปฏิกิริยาการเผาไหม้จริ งเกิดปรากฏการณ์หลายอบ่างที่ซบั ซ้อนเช่น การระเหย
การแพร่ การผสม การนําความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสี และการเกิดเปลวไฟที่อุณหภูมิสูง เชื้อเพลิงเผาโดยตรงใน
เฟสก๊าซในการการเผาไหมเปนแบบเปลวไฟชนิดผสมมากอน (Premix combustion) และการเผาไหม้แบบเชื้อเพลิง
แพร่ กระจาย (Diffuse combustion) เชื้อเพลิงของเหลวจถุฏเผาเหมือนเป็ นก๊าซเผาไหม้ได้ในเฟสก๊าซหลังจากการระเหยที่
พื้นผิวซึ่ งเรื ยกว่าการเผาแบบระเหย นํ้ามันจะถูกเผาในการเผาไหม้แบบเชื้อเพลิงระเหย (Evaporation combustion) แต่การเผา
ไหม้แบบเชื้อเพลิงสลายตัว (Decomposition combustion) ยังดําเนินต่อไปซึ่ งจะสลายเชื้อเพลิงบางส่ วนโดยความร้อนที่
เกิดขึ้นในปฏิกิริยา
(ข) รู ปแบบของการเผาไหม้
รู ปแบบการเผาไหม้ของการเผาไหม้สารชีวมวลโดยตรงซึ่ งเป็ นของแข็งนั้นได้แก่ การเผาไหม้แบบเชื้อเพลิงระเหย
(Evaporation combustion) การเผาไหม้แบบเชื้อเพลิงสลายตัว (Decomposition combustion) การเผาไหม้ที่พ้ืนผิว (Surface
combustion) การเผาไหม้แบบช้าๆที่ไม่มีไฟแต่มีควัน (Smoldering combustion) ในการเผาไหม้แบบเชื้อเพลิงระเหยนั้น
เชื้อเพลิงจะประกอบด้วยสารประกอบพื้นฐานซึ่ งโครงสร้างโมเลกุลจะมีจุดหลอมเหลวตํ่าและระเหยได้โดยการให้ความร้อน
และทําปฏิกิริยากับออกซิ เจนในเฟสก๊าซและเกิดการเผาไหม้ ในการเผาไหม้แบบเชื้อเพลิงสลายตัว ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการ
สลายตัวโดยการให้ความร้อน (H2 CO CmHn H2O และ CO2) ซึ่ งจะทําปฏิกิริยากับออกซิ เจนในเฟสก๊าซ และเกิดเปลวไฟและ
เกิดการเผาไหม้ โดยปกติชาร์ น้ นั จะเหลือหลังจากการเผาไหม้ชนิดนี้และถูกเผาด้วยการเผาไหม้ที่พ้ืนผิว การเผาไหม้ที่พ้นื ผิว
เกิดในกรณี ของสารองค์ประกอบประกอบด้วยคาร์บอนที่มีสารระเหยได้สะสมอยูเ่ ล็กน้อยเท่านั้น เช่น ถ่านหิ น ออกซิ เจน
และคาร์บอนไดออกไซด์หรื อไอนํ้าจะจะแพร่ เข้าไปในรู ที่มีอยูใ่ นหรื อพื้นผิวของของแข็งของสารนั้นและเกิดเผาไหม้โดย
ปฏิกิริยาที่พ้นื ผิว การเผาไหม้ชา้ ๆแบบไม่มีไฟแต่มีควันนั้นเป็ นปฏิกิริยาการสลายตัวด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่าํ กว่าอุณหภูมิ
จุดไฟติดของสารระเหยของเชื้อเพลิงที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้น้ นั เช่น ไม้ ถ้าการติดไฟทําให้เกิดควันหรื ออุณหภูมิน้ นั เกิน
กว่าจุดติดไฟการเผาไหม้ การเผาไหม้ที่มีไฟจะเกิดขึ้น รู ปแบบการเผาไหม้หลักในการเผาไหม้ของสารชีมวลโดยตรงใน
อุตสาหกรรมนั้น ได้แก่ การเผาแบบเชื้อเพลิงสลายตัวและการเผาไหม้ที่พ้ืนผิว
(ค) วิธีของการเผาไหม้
ในอุตสาหกรรมการเผาไหม้ อากาศส่ วนเกินถูกเติมเข้าไปในปริ มาณหนึ่ งเพิ่มจากปริ มาณอากาศทางทฤษฎีที่ตอ้ ง
ใช้ในการเผาไหม้ของสารชีวมวล ถ้าอัตราการเติมอากาศส่ วนเกินสูงเกินไปจะทําให้อุณหภูมิในการเผาไหม้ลดตํ่าลงและ
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ประสิ ทธิภาพในการเผาไหม้ลดตํ่าลงด้วย ดังนั้นวิธีในการเผาสารชีวมวลถูกนํามาใช้ ได้แก่ การเผาไหม้แบบตะกรับ (แบบ
นิ่งและแบบเคลื่อนไหว)(Fixed grate, moving grate) การเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized bed combustion) การเผาไหม้
แบบเตาฮาร์ทแบบหมุน (Rotary hearth furnace combustion) การเผาไหม้แบบเตาเผา (Burner combustion) รู ปแบบการเผา
ในแต่ละวิธีแสดงดังในตาราง 4.1.1
ตาราง 4.1.1 ชนิดของการเผาไหม้และรู ปแบบของสารชีวมวล
วิธีการเผาไหม้
การเผาไหม้
แบบ fixed bed
การเผาไหม้
แบบ
Moving bed

การเผาไหม้
แบบ
Fluidized bed

การเผาไหม้
Rotary hearth
furnace
การเผาไหม้
แบบBurner

ชนิดของการเผาไหม้
ตะกรับวางแนวนอน/เอียง
ตะกรับที่มีน้ าํ หล่อเย็น
ตะกรับที่มีการทิ้งขี้เถ้า
ตะกรับเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
ตะกรับเคลื่อนที่ไปข้างหลัง
ตะกรับแบบเป็ นขั้น
ตะแกรงคล้ายบานเก็ด

ลักษณะสําคัญ
ตะกรับเป็ นชั้นหรื อเป็ นแบบเอียงชัน การเผาไหม้ของ
สารชีวมวลเป็ นการเผาไหมี่พ้นื ผิว ใช้ในเตาเผาแบบ
Batchขนาดเล็ก สําหรับสารชีวมวลที่มีข้ ีเถ้าน้อย
ตะกรับจะค่อยๆเคลื่อนที่และ และถูกแบ่งเป็ นโซนเผา
ไหม้และโซนหลังจากเผาไหม้ เนื่องจากมีการปล่อย
ขี้เถ้าอย่างต่อเนื่อง ทําให้ตะกรับมีขนาดใหญ่ เพื่อลด
การกีดขวางของขี้เถ้าในการเผา สามารถใช้กบั เชื้อเพลิง
ได้ต้ งั แต่เป็ นเศษเล็กๆจนถึงเป็ นขนาดบล็อค
การเผาไหมระบบฟลูอิไดซ ใช้ทรายเป็ น Bed โดยให้ทรายและเชื้อเพลิงที่อยูใ่ นเตา
หลอมนั้นอยูใ่ นสภาวะเดือดที่มีความดันของอากาศใน
เบดแบบฟองอากาศ
การเผาไหมระบบฟลูอิไดซ การเผาไหม้สูงและเกิดการเผาไหม้ผา่ นความร้อนที่กกั
เก็บในทรายและผลการส่ งผ่านความร้อนของทราย
เบดแบบหมุนเวียน
เหมาะสําหรับเชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูงและมีคุณภาพตํ่า
เตาหลอมแบบKiln
ใช้สาํ หรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีปริ มาณความชื้นสูง
เช่น กากตะกอนของสารอินทรี ยเ์ หลวและเศษอาหาร
หรื อของเสี ยขนาดใหญ่ ความสามารถในการไหลถูก
จํากัดโดยขนาดของเชื้อเพลิง
เครื่ องพ่นไฟ (burner)
เผาผงไม้หรื อผงขนาดละเอียดเช่น
เนื้อเยือ่ ที่อยู่
ส่ วนกลางของลําต้นอ้อยด้วย burner เหมือนกับที่เผา
เชื้อเพลิงเหลว

(ค) การประยุกต์ ใช้
การเผาไหม้ของสารชีวมวลเป็ นวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อที่จะได้พลังงานออกมาและถูกใช้อย่างกว้างขวางเพราะ
เทคโนโลยีของเชื้อเพลิงฟอสซิ ลสามารถใช้ประยุกต์ได้ เนื่องจากการเกิดขึ้นของ NOx SOx HCl และ ไดออกซิ นตํ่าซึ่ งเป็ น
ข้อดีของการเผาไหม้สารชีวมวลและความสามารถในการเกิดเปลวไฟนั้นบอดเยีย่ ม
ความร้อนของการเผาไหม้น้ นั ถูก
นําไปใช้สาํ หรับการผลิตกระแสไฟฟ้ าและการผลิตความร้อนโดยกูค้ วามร้อนคืนผ่านการถ่ายเทความร้อนของตัวกลางเช่น
ไอนํ้าและนํ้าร้อนโดยใช้บอยเลอร์และเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน ในส่ วนของปริ มาณของความร้อนที่สามารถนําไปใช้ได้
และศูนย์กลางของพลังงานในแหล่งอุตสาหรรมที่มีใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตพลังงานร่ วม
2
รู ปแบบได้แก่พลังงานไฟฟ้ า
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(กระแสไฟฟ้ าและพลังงานความร้อน เช่น เศษไม้และของเสี ยทางการเกษตรซึ่ งใช้อย่างกว้างขวาง โรงไฟฟ้ าและโรงงานที่
นําความร้อนไปใช้เป็ นประโยชน์โดยไม่ได้คาํ นึงถึงขนาดใช้เปลือกข้าว ชานอ้อย เศษไม้ เศษปาล์มนํ้ามัน และมูลไก่เป็ นต้น
เป็ นเชื้อเพลิง
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Fujii, S. in “Baiomasu Enerugino Riyo, Kenchiku, Toshi Enerugi Sisutemuno Shingijutsu", Kuuki Chowa Eisei Kogakkai
Ed., 2007, pp.212-218 (in Japanese)
Mizutani, Y. in "Nensho Kogaku", 3ed., Morikita Shuppan, 2002, pp.169-181 (in Japanese)

4.1.2 CHP
(ก) CHP คืออะไร
CHP ย่อมาจาก Combined Heat and Power หมายถึง การผลิตกระแสไฟฟ้ าและความร้อนจากแหล่งกําเนิดเดียวกัน
ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากประสิ ทธิภาพของพลังงานนั้นสูงกว่าในกรณี ที่ผลิตกระแสไฟฟ้ าอย่างเดียว ดังนั้นจึงให้ความสนใจ
CHP โดยมุมมองด้านประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงาน
(ข) การเปลีย่ นแปลงพลังงานใน CHP
เพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้ าจากสารชีวมวล
พลังงานของสารชีวมวลจะถูกเปลี่ยนในรู ปของพลังงานจลน์โดย
ไดนาโมจะเปลี่ยนจากพลังงานจลน์เป็ นกระแสไฟฟ้ า หลักการในการเปลี่ยนพลังงานของสารชีวมวลในรู ปพลังงานจลน์
ดังต่อไปนี้ 1) ไอนํ้าผลิตจากความร้อนจากการเผาไหม้ของสารชีวมวลและไอนํ้าไปหมุนกังหันไอนํ้า 2) ก๊าซที่เผาไหม้ได้เกิด
จากไพโรไลซิ สหรื อการย่อยสลายสารชีวมวลของจุลินทรี ยแ์ ละก๊าซเหล่านั้นจะถูกใช้โดยเครื่ องยนต์แก๊สหรื อกังหันก๊าซ ใน
กรณี ที่ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ถกู เปลี่ยนในรู ปพลังงานจลน์
ดังนั้นพลังงานความร้อนทั้งหมดจะไม่สามารถ
เปลี่ยนเป็ นพลังงานจลน์ได้ บางส่ วนของความร้อนจะถูกปล่อยออกมา ประสิ ทธิ ภาพของพลังงานจากการใช้สารชีวมวลนั้ร
จะพัฒนาได้ถา้ หากความร้อนเหล่านี้ถกู เก็บพร้อมด้วยกระแสไฟฟ้ า CHP จึงมีขอ้ ดีในการเพิ่มประสิ ทธิภาพของการเปลี่ยน
พลังงาน
(ค) ความเป็ นไปได้ ของโรงงานขนาดใหญ่
CHP สามารถประยุกต์ใช้ในโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ เหตุผลในการตั้งโรงไฟฟ้ าความร้อนและโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ใกล้
ชายฝั่งและแม่น้ าํ ขนาดใหญ่เพื่อใช้น้ าํ ทะเลหรื อนํ้าจืดถ่ายเทความร้อน ในทางตรงกันข้ามในกรณี การขายความร้อนที่เกิดจาก
โรงไฟฟ้ าให้โรงงานอื่นๆ และถูกพิจารณาว่าเป็ นแหล่งพลังงานเมื่อโรงฟ้ าขนาดใหญ่ถกู สร้าง
(ง) ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ ของโรงงานและบ้ านเรือน
โรงงาน CHP สามารถออกแบบและสร้างในโรงงานและบ้านเรื อนตามความต้องการของปริ มาณพลังงานไฟฟ้ า
และความร้อน ความร้อนที่ได้น้ นั มีขอ้ มูลจําเพาะตั้งแต่ไอนํ้าอุณหภูมิสูงและความดันสูงไปจนถึงนํ้าอุ่น การเก็บความร้อน
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นั้นทําได้ง่ายกว่าที่อุณหภูมิต่าํ และความดันตํ่า ไอนํ้าและนํ้าร้อนนั้นสามารถจัดเตรี ยมได้โดยโรงงาน CHP ที่มีบอยเลอร์ เมื่อ
ใช้สารชีวมวลเป็ นเชื้อเพลิง ประสิ ทธิภาพในการกําเนิดพลังงานนั้นลดลงเมื่อขนาดของโรงงานนั้นเล็กลง ดังนั้นขั้นตํ่าของ
ผลผลิตในกรณี ของกระบวนการของบอยเลอร์ และกังหัน ในขนาดผลผลิตกระแสไฟฟ้ า 2000 กิโลวัตต์หรื อมากกว่าและใน
กรณี ของกระบวนการแก๊สซิ ฟิเคชัน่ และเครื่ องยนต์แก๊ส ในขนาดผลผลิต 50 กิโลวัตต์หรื อมากกว่า
(จ) ตัวอย่ าง
ตัวอย่างของโรงงาน CHP ขนาดเล็กซึ่ งใช้ไม้ชีวมวลตามรู ปด้านล่าง เศษไม้เล็กๆจากโรงงานถูกใช้เป็ นเชื้อเพลิงใน
กระบวนการไพโรไลซิ สและแก๊สซิ ฟิเคชัน่ โดยมีกระแสไฟฟ้ า อากาศร้อน นํ้าร้อนและนํ้าเย็นถูกป้ อนให้กบั โรงงาน แผนผัง
กระบวนการดังที่แสดงตามรู ป 4.1.1.

รู ป 4.1.1. แผนผังสรุ ปโดยย่อของ CHP ขนาดเล็กซึ่ งใช้ไม้ชีวมวล
ผลผลิตกระแสไฟฟ้ าขาออกรวมทั้งหมดเท่ากับ 175 กิโลวัตต์และพลังงานขาออกสุ ทธิ ท้ งั หมดเท่ากับ 157 กิโลวัตต์
ความร้อนขาออกในรู ปของอากาศร้อน (67 องศาเซลเซี ยส) เท่ากับ 174 กิโลวัตต์ (150 เมกกะแคลอรี่ ต่อชัว่ โมง) ในรู ปของ
นํ้าร้อน (80 องศาเซลเซี ยส) เท่ากับ 116 กิโลวัตต์ (100 เมกกะแคลอรี่ ต่อชัว่ โมง) และในรู ปของนํ้าเย็น (7 องศาเซลเซี ยส)
เท่ากับ 70 กิโลวัตต์ (60 เมกกะแคลอรี่ ต่อชัว่ โมง) ประสิ ทธิภาพของพลังงานในโรงงานสามารถเพิ่มได้โดยใช้ความร้อนที่ถกู
ปล่อยออกมาในรู ปควันหรื อนํ้าหล่อเย็น
4.1.3 การใช้ สารชี วมวลและถ่ านหิ นเป็ นเชื อ้ เพลิงร่ วมกัน (Co-firing)
(ก) เชื้อเพลิงร่ วมกันคืออะไร
การใช้สารชีวมวลและถ่านหิ นเป็ นเชื้อเพลิงร่ วมกัน (Co-firing) เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้สารชีวมวลร่ วมกับเชื้อเพลิง
ฟอสซิ ลในการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้ าระบบกําลังความร้อนและอื่นๆ ข้อดีของเทคโนโลยี้คือการดัดแปลงอุปกรณ์ที่มีอยูแ่ ล้ว
อย่างง่ายเพื่อใช้สารชีวมวลในการทําปฏิกิริยาซึ่ งเป็ นไปได้ในการเผาสารชีวมวลให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งในโรงงานเผาไหม้
ขนาดใหญ่ งานวิจยั และการพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้ถ่านหิ นและไม้ชีวมวลร่ วมกันในการเผาไหม้น้ นั สําเร็ จโดยความ
ช่วยเหลือร่ วมกันของบริ ษทั Chugoku Electric Power Co., Inc. และ Hitachi Ltd.และ Babcock-Hitachi K.K.
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(ข) เป้ าหมาย
การเผาไหม้ไม้ชีวมวลปริ มาณ 5-10%ในโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น (ต่อจากนี้ สัดส่ วนในเชื้อเพลิงผสมแสดงในเชิงของ
calorific base) โดยตั้งเป้ าหมายที่จะรักษาการดําเนินระบบที่มนั่ คงและในขณะเดียวกันทําให้ประสิ ทธิ ภาพลดน้อยลงที่สุด
เป้ าหมายของการผลิตกระแสไฟฟ้ านั้นประมาณ 40% ของโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นที่มีอยู่ และพยายามรักษาระดับการลดลงของ
ประสิ ทธิภาพไม่เกิน 0.5%เมื่อผสมเชื้อเพลิงในอัตรา 5% (และไม่เกิน 0.8% เมื่อผสมเชื้อเพลิงในอัตรา 10%)
(ค) วัตถุดบิ ตั้งต้ น
เมื่อเทียบกับการวิเคราะห์องค์ประกอบในไม้สน ต้นสนจําพวก Cedrus ต้นไซปรัส ไผ่และอื่นๆ ไม้ชีวมวลนั้นมีปริ
มานสารระเหยมากกว่าถ่านหิ น (บิทูมินสั ) และอัตราส่ วนเชื้อเพลิง (อัตราส่ วนของปริ มาณคาร์บอนคงที่ต่อปริ มาณสาร
ระเหย) ซึ่ งมีค่าประมาณ 1ใน10 ของถ่านหิ น และมีปริ มาณเถ้าตํ่า ในการทดสอบในอุตสาหกรรมเครื่ องบดขนาดเล็ก
พลังงานที่ใช้ในการบดไม้ชีวมวลนั้นมีค่าสูงกว่า 10 เท่าของถ่านหิ นในปริ มาณเท่ากันเป้ นอย่างน้อย และการทดสอบในการ
บดถ่านหิ น พบว่าความสามารถในการบดของถ่านหิ นลดลงอย่างมากเมื่อเพิ่มอัตราส่ วนผสมของไม้
(ง) แผนผังกระบวนการ
รู ป 4.1.2 แสดงแผนผังอุปกรณ์ในการบําบัดก่อนสารชีวมวล ไม้ชีวมวลนั้นประกอบไปด้วยท่อมไม้ขนาดเล็กและ
เศษไผ่ที่ผลิตในบริ เวณจูโกคุซ่ ึ งมีขนาดไม่มากกว่า 50 มิลลิเมตรและมีปริ มาณนํ้าสะสมประมาณ 50 % เศษไม้น้ นั จะถูกบด
ให้มีขนาดเหมาะสมกับกระบวนการอบแห้ง(ไม่มากกว่า 20 มิลลิเมตร) และอบให้มีปริ มาณนํ้าสะสสมลดลงเหลือ 20% หรื่ อ
ตํ่ากว่า ขั้นต่อไปโม่บดซึ่ งมี 2ชนิดผสมกันในเครื่ องเดียวปรับขนาดของเศษไม้ให้มีขนาด 1-5 มิลลิเมตรและจะถูกส่ งเข้าเตา
หลอมโดยเครื่ องป้ อนสารที่มีปริ มาณคงที่ อัตราการเผาเชื้อเพลิงผสมนั้นเท่ากับของ 15%ซึ่ งเป็ นค่ามากสุ ด โดยใช้เครื่ องเผา
ไฟสองชนิด ได้แก่ เครื่ องเผาสารชีวมวลที่ผสมกับถ่านหิ นแบบcoaxialและเครื่ องเผาสารชีวมวลที่ติดตั้งแยกกัน

รู ป 4.1.2 แผนผังของกระบวนการบําบัดก่อน
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(จ) ผลทีไ่ ด้
รู ป 4.1.3 แสดงผลที่ได้บางส่ วน เมื่ออัตราส่ วนชอเงชื้อเพลิงผสมเพิ่มขึ้น สารที่ไม่เผาไหม้และค่าNOx ลดตํ่าลงทั้ง
เครื่ องเผาสารชีวมวลที่ผสมกับถ่านหิ นแบบcoaxialและเครื่ องเผาสารชีวมวลที่ติดตั้งแยกกัน การลดลงของสารที่ไม่เผาไหม้
บ่งบอกว่าการผสมสารชีวมวลที่ระเหยได้มากทําให้อุณหภูมิที่อยูล่ อ้ มรอบสูงขึ้นและประสิ ทธิภาพของการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงนั้นเพิ่มขึ้น อัตราลดลงของNOxนั้นตํ่ากว่าค่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากปริ มาณไนโตรเจนที่สะสมในเชื้อเพลิงลดลง

รู ป 4.1.3 ผลที่ได้จากการการเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม
(ฉ) ประสิ ทธิภาพ
จากผลที่ได้จากการทดสอบการเผาไหม้ อุปกรณ์พ้นื ฐานและระบบในการประยุตใ์ ช้กบั โรงฟ้ าถ่านหิ นที่มีอยู่ (เลือก
สามยูนิตของ 75-500 เมกกะวัตต์) ถูกตรวจสอบและประเมินค่าประสิ ทธิ ภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ าและต้นทุนของการ
ผลิต
ปัจจัยที่ทาํ ให้การเผาไหม้ของเชื้อพลิงผสมมีผลต่อประสิ ทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้ านั้นคาดว่าคือการ
เปลี่ยนแปลงประสิ ทธิภาพของบอยเลอร์และพลังงานเสริ ม (auxiliary power) ในกรณี ที่เศษไม้บางมีปริ มาณนํ้าสะสมเท่ากับ
30%และมีขนาดเท่ากับ 50 มิลลิเมตรหรื อน้อยว่าตามด้วยการทําให้แห้งของป่ าในธรรมชาติและอื่นๆถูกนํามาใช้ในโรงฟ้ า
ไม้เหล่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็ นสารชีวมวลที่ถูกบดซึ่ งมีปริ มาณนํ้าสะสม 20%และมีขนาดอนุภาคเท่ากับ 2 มิลลิเมตร ตามด้วยการ
การโม่บดและการขนส่ งจะถูกส่ งไปเผาในบอยเลอร์ซ่ ึ งมีเถ้าของสารที่ไม่เผาไหม้นอ้ ยกว่าการเผาถ่านหิ นอย่างเดียว
ประสิ ทธิ ภาพของบอยเลอร์ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากปริ มาณนํ้าที่สะสมในไม้ชีวมวล สําหรับพลังงานเสริ มในโรงงานจากการ
ทดลองในขนาดทดลองและการประเมินของกําลังในการบดในกรณที่ใช้เครื่ องบดชนิด two-stage shock ประสิ ทธิภาพนั้น
ตํ่าลง 0.44%และ 0.77%เมื่อส่ วนผสมของเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 5%และ 10% ตามลําดับ และค่าเหล่านี้ไม่เกินเป้ าหมายซึ่ ง 0.5%
และ 0.8% ตามลําดับ ยิง่ ไปกว่านั้นเมื่อเปรี ยบเทีนบต้นทุนระหว่างการใช้ไม้ชีวมวลอย่างเดียว (10 เมกกะวัตต์) และเชื้อเพลิง
ผสมเมื่อเชื้อเพลิงผสมนั้นถูกกว่า 11.3เยนต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง ดังนั้นจึงยืนยันถึงความเหนือกว่าของของการเผาไหม้ดว้ ย
เชื้อเพลิงผสม
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4.2 แก๊สซิฟิเคชัน่
4.2.1 คําจํากัดความ
กระบวนการในการเปลี่ยนวัตถุดิบชีวมวลของแข็งเป็ นก๊าซเชื้อเพลิงหรื อก๊าซวัตถุดิบตั้งต้นทางเคมี (syngas) คือ
แก๊สซิ ฟิเคชัน่ หรื อแก๊ศซิ ฟิเคชัน่ ทางเคมีและความร้อน

4.2.2 การจัดประเภทของวิธีแก๊ สซิ ฟิเคชั่น
วิธีแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ถูกแบ่งออกตามส่ วนประกอบของปัจจัยเงื่อนไขที่แสดงในตาราง 4.2.1
ตาราง 4.2.1 การแบ่งประเภทของวิธีแก๊สซิ ฟิเคชัน่
การแบ่งประเภท
ความดันแก๊สซิ ฟิเคชัน่
อุณหภูมิแก๊สซิ ฟิเคชัน่
สารที่ทาํ ให้เกิดแก๊สซิ ฟิเคชัน่
การให้ความร้อน
(การเกิดโซนอุณหภูมิ)

ชนิดของ gasifier

ปัจจัยเงื่อนไข
ความดันปกติ (0.1-0.12 เมกกะปาสคาล) ความดันสู ง (0.5-2.5 เมกกะปาสคาล)
อุณหภูมิต่าํ (700 องศาเซลเซี ยสหรื อตํ่ากว่า) อุณหภูมิสูง (700 องศาเซลเซี ยสหรื อ
มากกว่า) อุณหภูมิสูงในการสลายตัว (จุดหลอมเหลวเถ้าและสูงกว่า)
อากาศ ออกซิ เจน ไอนํ้าและ สารประกอบของสารเหล่านั้น คาร์ บอนไดออกไซด์
แก๊สซิ ฟิเคชัน่ โดยตรง (ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาของแก๊สซิ ฟิเคชัน่ บางส่ วนของ
วัตถุดิบและออกซิ เจน)
แก๊สซิ ฟิเคชัน่ โดยอ้อม (ให้ความร้อนแก่วตั ถุดิบและสารที่ทาํ ให้เกิดแก๊สซิ ฟิเคชัน่ โดย
ความร้อนจากภายนอก)
ฟิ กซ์เบด (fixed bed) โฟว์เบด (flow bed) โฟว์เบดแบบหมุนเวียน (circulating flow bed)
เบดแบบนําพาอนุภาคให้ไหลไปตามกระแสของของเหลว (entrained bed) เบดที่มีการ
ผสม ( mixing bed) เตาเผาแบบหมุน (rotary kiln) หอคู่ (Twin tower) เตาหลอมเหลว
(molten furnace)

4.2.3. การตรวจสอบคุณสมบัติของสารชี วมวล
การตรวจสอบคุณสมบัติของสารชีวมวลนั้นจําเป็ นที่จะต้องก่อนการวางแผนของกระบวนการแก๊สซิ ฟิเคชัน่
(ก) การวิเคราะธาตุ
คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิ เจน (O) ซัลเฟอร์ (S) ไนโตรเจน (N) และคลอรี น (Cl) ถูกนําไปวิเคราะห์ธาตุ
(HCN coder และอื่นๆ) ซัลเฟอร์ที่มากเกินและคลอรี นนั้นสามารถกัดกร่ อนอุปกรณ์ในโรงงาน สูตรโมลเลกุลแบบย่อ
CnHmOp สามารถหาได้โดยอัตราส่ วนโมลสําหรับคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิ เจน สําหรับสารชีวมวลที่ประกอบด้วยหญา
และไม้ n=1.2-1.5 และ p=0.8-1.0 เมื่อ m=2
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(ข) องค์ ประกอบของเถ้ าและจุดหลอมเหลว
จุดที่เถ้านั้นมีการอ่อนตัว จุดหลอมเหลวและจุดไหลนั้นถูกวัดจากสภาพออกซิ เดชัน่ และสภาพรี ดกั ชัน่ ปัญหาของ
อุปกรณ์จะเกิดได้ง่ายต่อเมื่ออุณหภูมิจุดหลอมเหลวตํ่า
(ค) การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทําเพื่อหาความชื้นบนพื้นผิวของสารชีวมวล ความชื้นที่อยูใ่ นเนื้อหรื อรู พรุ นของสารชีว
มวล ปริ มาณสารระเหย ปริ มาณคาร์บอนคงที่ และปริ มาณเถ้า ค่า calorific ตํ่าและสูงของในสารชีวมวล ซึ่ งคุณสมบัติเหล่านี้
จําเป็ นต่อการวิเคราะห์ของแก๊สซิ ฟิเคชัน่

4.2.4 สารที่ทาํ ให้ เกิดแก๊ สซิ ฟิเคชั่น
เพื่อที่จะเปลี่ยนสารชีวมวลของแข็งเป็ นก๊าซเผาไหม้ได้ สารที่ส่งเสริ มการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีน้ นั มีความสําคัญ
สารนี้เรี ยกว่า สารที่ทาํ ให้เกิดแก๊สซิ ฟิเคชัน่ และอากาศ (N2 O2) ออกซิ เจน ไอนํ้า และคาร์บอนไดออกไซด์ถกู นํามาใช้เป็ น
สารผสมที่เหมาะสม อากาศ (ซึ่ งทําปฏิกิริยากับออกซิ เจน) และออกซิ เจนที่เกิดจากความร้อนโดยการออกซิ เดชัน่ และ
ออกซิ เจนที่เพิ่มขึ้นลดประสิ ทธิภาพของของการเกิดก๊าซเผาไหม้ได้
4.2.5 ปรากฏการณ์ พืน้ ฐานของแก๊ สซิ ฟิเคชั่นของสารชี วมวล
กระบวนการแก๊สซิ ฟิเคชัน่ พื้นฐานมีดงั ต่อไปนี้
(ก) การระเหยของความชื้นพืน้ ผิว
ความชื้นพื้นผิวนั้นระเหยจากวัตถุดิบที่อุณหภูมิของการเดือดของนํ้าซึ่ งขึ้นกับความดัน
เหลืออยูม่ ากถ้าวัตถุดิบมีขนาดใหญ่

ความชื้นภายในจะมี

(ข) การระเหยของความชื้นภายใน
หลังจากการระเหยของความชื้นที่พ้นื ผิว ความชื้นภายในจะระเหยที่อุณหภูมิ 110-120 องศาเซลเซี ยส
(ค) การระเหยกลายเป็ นไอ
การสลายตัวทางความร้อนของสารชีวมวลเริ่ มที่อุณหภูมิ 200-300 องศาเซลเซี ยส และคาร์ บอนมอนอกไซด์
คาร์ บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนและนํ้าจะระเหยเป็ นก๊าซ การสลายตัวทางความร้อนเป็ นปฏิกิริยาที่มีความร้อนเกิดขึ้นซึ่ ง
เป็ นปรากฏการณ์ ลักษณะเฉพาะ ของสารชีวมวล CnHmOp
(ง) การระเหยกลายเป็ นไอและปฏิกริ ิยาแก๊ สซิฟิเคชั่น
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นระหว่างการระเหยกลายเป็ นไปและสารระเหยซึ่ งเป็ นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ าํ หนักเบา (CxHy :
เมื่อ x และ y เป็ นจํานวนเต็มที่มีค่าอย่างน้อยเท่ากับ 1 ค่า x ที่ต่าํ บ่งบอกว่าเบา และค่า x ที่สูงบ่งบอกว่าหนัก) จะถูก
เปลี่ยนเป็ นสารไฮโดร์คาร์ บอนที่มีน้ าํ หนักสู งและมีจุดเดือดสูง ไฮโดร์คาร์บอนจะทําปฏิกิริยากับสารที่ช่วยเปลี่ยนเป็ นก๊าซ
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เพื่อเปลี่ยนเป็ นก๊าซที่สะอาดซึ่ งโมเลกุลเบา แม้วา่ ทาร์และเขม่าจะเกิดขึ้นเมื่อการแพร่ กระจายของสารที่ช่วยเปลี่ยนเป็ นก๊าซ
นั้นช้าและไฮโดรคาร์ บอนเกิดการควบแน่น
(จ) แก๊สซิฟิเคชั่นของชาร์
หลังจากการระเหยของสารระเหยที่สะสมในวัตถุดิบชีวมวล คาร์ บอนคงที่และเถ้าจะกลายเป็ นชาร์ และชาร์จะไป
ให้ความร้อนแก่อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อม
ปฏิกิรยาต่อมากับสารที่ช่วยให้เปลี่ยนเป็ นก๊าซจะเปลี่ยนคาร์บอนเป็ น
คาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์ บอนไดออกไซด์
อย่างไรก็ตามในกรณี ที่สารที่ช่วยให้เปลี่ยนก๊าซนั้นมีไอนํ้ามากเกินและ
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมนั้นมากกว่า 750 องศาเซลเซี ยส จะเกิดปฏิกิริยาก๊าซเปี ยก ( C + H2O (CO + H2) ผลิตก๊าซซึ่ งประกอบ
ไปด้วย คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน
(ช) เศษชาร์ ทเี่ หลือ
เมื่ออัตราปฏิกิริยาของปฏิกิริยาก๊าซเปี ยกนั้นช้า เศษชาร์ ที่เหลือจะเกิดขึ้นได้โดยง่าย การเกิดของทาร์ เขม่าและชาร์
จะลดประสิ ทธิภาพและทําให้เกิดความเสี ยหายแก่อุปกรณ์

4.2.6 คุณสมบัติของก๊ าซผลิตภัณฑ์ ของแก๊ สซิ ฟิเคชั่น
แก๊สซิ ฟิเคชัน่ โดยทัว่ ไปจะใช้วธิ ีแก๊สซิ ฟิเคชัน่ โดยตรงที่มีการเผาไหม้บางส่ วนของวัตุถดิบเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
วัตถุดิบส่ วนใหญ่ได้แก่เศษไม้และก้านข้าวโพด เตาเผาแก๊สซิ เคชัน่ ส่ วนใหญ่จะทําทึความดันปกติและกระบวนการแก๊สซฺ
ฟิ เคชัน่ โดยตรง เพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิของปฏิกิริยาที่ 800 องศาเซลเซี ยส และเพื่อแก๊สซิ ฟิเคชัน่ โดยตรง อากาศ ออกซิ เจน
และไอนํ้าในอัตราส่ วนที่เหมาะสมจําเป็ นสารที่ช่วยให้แก๊สซิ ฟิเคชัน่ สําหรับจุดประสงค์ดงั กล่าว ประมาณ 1 ใน 3ของ
ออกซิ เจนที่ตอ้ งการสําหรับการเผาไหม้สมบูรณ์หรื อเรี ยกว่าอัตราส่ วนออกซิ เจนถูกนํามาใช้ร่วมกับการเผาไหม้บางส่ วน
(การออกซิ เดชัน่ บางส่ วน) ทําให้เกิดแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ค่า calorific ของก๊าซผลิตภัณฑ์ข้ ึนกับเปอร์เซ็นของก๊าซเผาไหม้ได้
(คาร์ บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน ไฮโดรคาร์ บอน) ที่เกิดขึ้น โดยทัว่ ไป ก๊าซสามารถแบ่งออกเป็ น ก๊าซที่มีปริ มาณแคลอรี่ ต่าํ
(4-12 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร) ก๊าซที่มีปริ มาณแคลอรี่ ปานกลาง (12-28 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร) ก๊าซที่มีปริ มาณ
แคลอรี่ สูง (มากกว่า 28 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร) แก๊สซิ ฟิเคชัน่ โดยตรงจะให้ก๊าซที่มีปริ มาณแคลอรี่ ต่าํ รู ป 4.2.1 แสดง
ส่ วนประกอบของก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวเมื่อไอนํ้าและออกซิ เจนถูกใช้เป็ นสารที่ช่วยให้เปลี่ยนเป็ นก๊าซ
อัตราส่ วน
ระหว่างปริ มาณ calorific ที่สะสมในสารชีวมวลและที่สะสมในก๊าซผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิหอ้ งเรี ยกว่า ประสิ ทธิภาพของก๊าซ
เย็น

4.2.7 อุปกรณ์ แก๊ สซิ ฟิเคชั่นและตัวอย่ างในการใช้ งาน
แก๊สซิ ไฟเออร์ชนิดฟิ กซ์เบด (fixed bed gasifier) อ้างอิงจากการเผาไหม้และแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ของเชื้อเพลิงของแข็งซึ่ ง
มีโครงสร้างที่ไม่ซบั ซ้อนและมีตน้ ทุนตํ่า รู ป 4.2.2 แสดงแผนผังหลักการของแก๊สซิ ไฟเออร์ โดยปกติเศษไม้ขนาด 2.5-5
เซนติเมตรถูกใช้เป็ นวัตถุดิบ ซึ่ งมาจากส่ วนที่ป้อนเข้าที่ดา้ นบนของเตาหลอมเป็ นชั้นๆ สารที่ช่วยให้เปลี่ยนเป็ นก๊าซ (อากาศ
ออกซิ เจน ไอนํ้า หรื อสารผสม)จะถูกป้ อนเข้าด้านล่างโดยไหลขึ้น (บางระบบเปลี่ยนเป็ นไหลลง) ปฏิกิริยาแก๊สซิ ฟิเคชัน่
เกิดขึ้นจากด้านล่างขึ้นสู่ ดา้ นบน จากล่างสู่ บน ชั้นแต่ละชั้นจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ของวัตถุดิบและ
เถ้า ชาร์ สารระเหย สารที่ถกู สลายและผลิตภัณฑ์ ก๊าซผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นที่ดา้ นบน
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รู ป 4.2.1 การเปลี่ยนแปลงของก๊าซผลิตภัณฑ์เนื่ องจากอัตราส่ วนของออกซิ เจน

รู ป 4.2.2 แผนผังแนวคิดของเครื่ อง gasiifier แบบฟิ กซ์เบด
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Kawamoto, H. in “Baiomasu, Enerugi, Kankyo”, Saka, S. Ed., IPC, 2001, pp.240-244 (in Japanese)
Sakai, M. in “Baiomasu, Enerugi, Kankyo”, Saka, S. Ed., IPC, 2001, pp.409-421 (in Japanese)
Takeno, K. in
“Baiomasu Enerugi Riyono Saishin Gijutsu”, Yukawa, H. Ed. CMC, 2001, pp.59-78 (in Japanese)
Sakai, M. “Baiomasuga Hiraku 21 Seiki Enerugi”, Morikita Shuppan (1998) (in Japanese)
Yokoyama, S.
“Baiomasu Enerugi Saizensen”, Morikita Shuppan, 2001, pp.87-95 (in Japanese)
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4.3 ไพโรไลซิส
4.3.1 ไพโลไรซิ สคืออะไร
สารชีวมวลประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิ เตนเป็ นหลัก กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและไพโรไล
ซิ สสามารถอธิบายได้โดยง่ายตามสูตรต่อไปนี้
องค์ประกอบหลักทางเคมีของสารชีวมวลได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน รู ป 4.3.1 แสดงการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบระหว่างเกดปฏิกิริยาไพโรไลซิ ส เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินนั้นจะถูกย่อยสลายเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น เศษของแข็งที่เหลือคือชาร์ ซึ่ งมีผลิตผลเท่า 10-25%

รู ป 4.3.1 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบระหว่างเกิดปฏิกิริยาไพโรไลซิ ส

4.3.2 คุณลักษณะของไพโรไลซิ ส
ในระหว่างปฏิกิรยาไฮโดรไลซิ ส ความชื้นจะระเหยก่อนที่อูณหภูมิ 100-110 องศาเซลเซี ยส หลังจากนั้นเฮมิ
เซลลูโลสจะสลายตัวที่อุณหภูมิ 200-260 องศาเซลเซี ยส ตามด้วยเซลลูโลสที่อุณหภูมิ 240-340 องศาเซลเซี ยส และลิกนินที่
อุณหภูมิ 280-500 องศาเซลเซี ยส ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซี ยส ปฏิกิริยาไพโรไลซิ สจะสิ้ นสุ ด ดังนั้นที่อตั ราการให้ความ
ร้อนเท่ากับ 10 องศาเซลเซี ยสต่อวินาที ปฏิกิริยาไพโรไลซิ สจะสิ้ นสุ ดภายใน 1 นาทีขณะที่ถา้ อัตราการให้ความร้อนเท่ากับ
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100 องศาเซลเซี ยสต่อวินาที ปฏิกิริยาไพโรไลซิ สจะสิ้ นสุ ดภายใน 5 วินาที อัตราการให้ความร้อนที่สูงมีผลทําให้อตั ราการ
เกิดของผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไอนั้นรวดเร็ วขึ้น ความดันเพิ่มขึ้น เวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นไอในเครื่ อง
ปฏิกรณ์นอ้ ยลงและมีผลิตผลของของเหลวมากขึ้น ซึ่ งเรี ยกว่าไพโรไรซิ สแบบเร็ วหรื อ ไพโรไลซิ สแบบแฟลช ไดนาโมทีพ
(แคนาดา) และ บีทีจี (เนเธอร์ แลนด์) ได้ทาํ การพัฒนาเครื่ องปฏิกรณ์ไพโรไลซิ สแบบเร็ วซึ่ งมีผลิตผลของของเหลวสูงถึง 6080% เมื่อไม้มีความสามารถในการนําความร้อนเท่ากับ 0.12-0.42 W/mK ซึ่ งคิดเป็ นประมาณ 1ใน 1000 ของค่าการนําความ
ร้อนของทองแดง การถ่ายเทความร้อนนั้นมีความสําคัญมากในปฏิกิริยาไพโรไลซิ สแบบเร็ ว ดังนั้นจึงต้องมีการนําไปบดให้
เป็ นอนุภาคขนาดเล็กก่อน

4.3.3 เครื่ องปฏิกรณ์ ในห้ องทดลอง
เทอร์โมบาลานซ์น้ นั นิยมนํามาใช้ในห้องทดลองเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างที่มีปริ มาณน้อยมากประมาณ
ไม่กี่มิลลิกรัมจนถึง 10 มิลลิกรัมนิดๆ ถูกให้ความร้อนจากอุณหภูมิหอ้ งไปจนถึงอุณหภูมิที่ตอ้ งการที่อตั ราการให้ความร้อน
ที่ตอ้ งการเพื่อวัดค่านํ้าหนักที่เปลี่ยนไป อย่างไนก็ตามการนําผลิตภัณฑ์กลับมาหลังจากกทดลองนั้นทําได้ยาก
ตัวอย่างที่มีปริ มาณน้อยมากประมาณไม่กี่มิลลิกรัมจนถึง 10 มิลลิกรัมนิดๆที่ใช้ในเครื่ องปฏิกรณ์ในห้องทดลอง
เพื่อนําผลิตภัณฑ์กลับคืนมาหลังการทดลอง เครื่ องอังทราย (Sand bath) และเครื่ องอังทรายชนิดหลอมเหลว (molten sand
bath) ถูกนํามาใช้เป็ นฮีทเตอร์สาํ หรับเครื่ องปฏิกรณ์แบบไม่ต่อเนื่อง ฮีทเตอร์ชนิ ดรังสี อินฟาเรดถูกใช้สาํ หรับเครื่ องปฏิกรณ์
แบบต่อเนื่องเพื่อศึกษาสมดุลของมวลและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

4.3.4 เครื่ องปฏิกรณ์ ที่ใช้ ใน R&D (Research & Development)
NREL สหรัฐอเมริ กาได้พฒั นาเครื่ องปฏิกรณ์แบบหมุนวนซึ่ งอนุภาคไม้จะไหลงบนผนังเครื่ องปฏิกรณ์ที่ร้อนและ
ถูกหมุนวนโดยอาศัยการไหลของก๊าซร้อน การหมุนหนึ่ งรอบพื้นผิวใหม่จะเกิดบนอนุภาคไม้และจะเกิดไพโรไลซิ สแบบ
แฟลช BTG เนเธอร์ แลนด์ ได้พฒั นาเครื่ องปฏิกรณ์ชนิดหมุนของข้าวโพดซึ่ งทรายร้อนถูกใช้เป็ นตัวกลางและการไหลของ
ทรายเกิดขึ้นจากแรงเหวีย่ งเข้าสู่ศูนย์กลางโดยอาศัยการหมุนของเครื่ องปฏิกรณ์
เครื่ องปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์เบดได้ถกู พัฒนาโดย Dynamotive-RTI Pasquali-ENEL (อิตาลี) Ensyn (แคนาดา)
RedArrow-Ensyn (สหรัฐอเมริ กา) Union Fenosa-Waterloo (สเปน) VTT (ฟิ นแลนด์) และอื่นๆ ไม้ที่อนุภาคขนาดเล็กถูกใช้
ในเครื่ องปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์เบดร่ วมกับก๊าซร้อนและตัวกลางถ่ายเทความร้อนที่ร้อนและมีผลิตผลของของเหลวจากไพ
โรไลซิ สสู ง เนื่องจากการป้ อนไม้อย่างสมํ่าเสมอนั้นยาดทําให้เกิดทาร์ได้ง่าย
AIST ญี่ปุ่นได้พฒั นาระบบไพโรไลซิ สโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟสามารถให้ความร้อนแก่ไม้จากข้าง
ในและไม้ขนาดใหญ่และซุงถูกนํามาใช้โดยตรง ผลที่ได้น้ นั เหมือนกับผลที่ได้จากไพโรไลซิ สแบบแฟลช (200องศา
เซลเซี ยสต่อวินาที) ขนาดยิง่ ใหญ่ประสิ ทธิภาพของพลังงานยิง่ สูง และไพโรไลซิ สของไม้ 1 กิโลกรัมจะได้พลังงานประมาณ
1.4 เมกกะจูล (0.4 กิโลวัตต์ชวั่ โมง) นอกจากนั้นยังมีปัญหาของทาร์เพียงเล็กน้อย

4.3.5 ผลิตภัณฑ์
ของเหลว ก๊าซและชาร์ที่ได้จากไพโรไลซิ ส ของเหลวนั้นมีความชื้นสู งจากความชื้นดั้งเดิม (8-40%) และนํ้าที่
เกิดขึ้น (14-17%) ซึ่ งเป็ นสารผสมระหว่างนํ้าและสารอินทรี ยท์ ี่มีข้ วั และมีค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้สูงประมาณ
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12.5-12 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของของเหลวนั้นถูก
แสดงในรู ป 4.3.2 เมื่อมีปริ มาณความชื้นสะสมมาก ของเหลวที่ได้จะมีความหนืดตํ่าและมีค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้
ตํ่าด้วย นอกจากนั้นของเหลวที่ได้น้ นั ไม่เสถียรจึงต้องมีการพัฒนาให้ดีข้ ึน
ก๊าซที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิ สนั้นประกอบไปด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์เป็ นจํานวนมากและ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน C1-5 ไฮโดรคาร์บอนที่เป็ นก๊าซเผาไหม้ได้ ชาร์ที่ได้มีค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของ
สูงประมาณ 32 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม และเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบตั้งต้นสําหรับแอกติเวดคาร์บอน (activated carbon)
อย่างไรก็ตามปริ มาณชาร์ ท้ งั หมดถูกใช้ป็นแหล่งความร้อนของระบบไพโรไลซิ ส

รู ป 4.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของของเหลวที่ได้จากไพโรไลซิ ส

4.3.6 สถานภาพของเทคโนโลยี
ของเหลวที่ได้จากไพโรไลซิ สไม่สามารถนําไปผสมกับเชื้อเพลิงของยานพาหนะได้และต้องอาศัยการพัฒนาให้ดี
ยิง่ ขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับทาร์ น้ นั เทคนิคในการเดินเครื่ องยังไม่ได้รับการเผยแพร่ อบ่างกว้างขวาง เพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ของเหลว
ในปริ มาณมาก จําเป็ นต้องใช้อตั ราการให้ความร้อนและการทําให้เย็นอย่างรวดเร็ ว และความร้อนที่สูญเสี ยและความร้อนที่
นําคืนกลับมาเป็ นประเด็นสําคัญ ข้อดีและข้อเสี ยควรนํามาพิจารณา
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Miura, M. in “Biomass Handbook”, Japan Institute of Energy Ed., Ohm-sha, 2002, pp.106-115 (in Japanese)
Miura, M.; Kaga, H.; Sakurai, A.; Takahashi, K. Rapid pyrolysis of wood block by microwave heating, Anal. Appl.
Pyrolysis, 71, 187-199 (2004)
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4.4 คาร์บอนไนเซชัน่
4.4.1 คาร์ บอนไนเซชั่นคืออะไร
คาร์บอนไนเซชัน่ เป็ นวิธีหรื อเทคโนโลยีที่จะได้ถ่านออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์หลักโดยการให้ความร้อนแก่ไม้ เปลือก
ไม้ ไผ่ ฟางข้าวและอื่นๆ ที่อุณหภูมิ 400-600 องศาเซลเซี ยสในภาวะที่มีออกซิ เจนหรื ออากาศเพียงเล็กน้อยหรื อไม่มีเลย และ
ได้ผลพลอยได้เป็ นทาร์ กรดไพโรลิกเนียสและก๊าซเผาไหม้ได้ ในกรณี การกลัน่ แห้งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนําสารกลับมาใช้และ
การใช้ประโยชน์ของของเหลวผลิตภัณฑ์น้ นั คําศัพท์เฉพาะทางคือ การผลิตถ่าน คาร์บอนไนเซชัน่ นั้นตามหลักหมายถึงการ
ผลิตถ่าน แม้วา่ ในคําศัพท์ทวั่ ไปจะรวมถึงการกลัน่ แห้ง

4.4.2 คุณลักษณะของคาร์ บอนไนเซชั่น
คาร์บอนไนเซชัน่ เป็ นวิธีการเปลี่ยนสารชีวมวลเป็ นพลังงานแบบดั้งเดิมซึ่ งคล้ายกับการเผาไหม้
ในขณะที่
จุดประสงค์หลักเพื่อจะเพิ่มค่า calorific ของของแข็งผลิตภัณฑ์ถ่านซึ่ งมีสองด้านคือ ลิควิแฟคชันและแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ลิควิแฟค
ชันความหมายนั้นคล้ายกับการไพโรไลซิ สแบบธรรมดา (บท 4.3) การดําเนินระบบเชิงพาณิ ชย์ซ่ ึ งถูกพิจารณาร่ วมกับ
กระบวนการที่ใช้ความดันสูงโดยตรง (บท 4.6) อย่างไรก็ตามทาร์(นํ้ามัน)ที่เกิดขึ้นมีผลิตผลตํ่าซึ่ งน้อยกว่า 30% และมี
ประสิ ทธิภาพตํ่า (ความหนืดสูง มีปริ มาณออกซิ เจนสะสมมาก มีค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ต่าํ pHตํ่าและอื่นๆ) ดังนั้น
จึงเลิกใช้กระบวนการนี้หลังจากพบว่าการไพโรไลซิ สแบบเร็ ว (บท 4.3) นั้นให้ปริ มาณของนํ้ามันมาก นอกจากนั้นแก๊สซิ ฟิ
เคชัน่ (บท 4.2) นั้นมีขอ้ ดีกว่ากระบวนการนี้ ในการผลิตสารติดไฟได้ง่าย เนื่องจากอุณหภูมิของปฏิกิริยาที่ต่าํ กว่า ในการนํา
ก๊าซผลิตภัณฑ์ไปใช้งานสําหรับการผลิตพลังงาน ต้องกําจัดทาร์ออกก่อน ถึงอย่างไรก็ตามคาร์บอนไนเซชัน่ นั้นมีขอ้ ดีใน
ด้านอุตสาหกรรม
เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาไม่แพงและมีการดําเนินระบบง่ายซึ่ งสําคัญต่ออุตสาหกรรมที่ผลิตเชื้อเพลิง
ของแข็งราคาถูกที่มีค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้สูง คุณลักษณะเหล่านี้ทาํ ให้สัดส่ วนของคาร์บอนในสารอินทรี ยค์ งที่
และยังทําให้ปริ มาณของขยะและกากตะตอนและมูลสัตว์ลดลงซึ่ งช่วยในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และยังช่วย
ในการวัดปริ มาณการทิ้งของของเสี ยชนิดต่างๆตามลําดับ

4.4.3 ปฏิกิริยาของคาร์ บอนไนเซชั่น
ปฏิกิริยาคาร์ บอนไนเซชัน่ คล้ายกับปฏิกิริยาของไพโรไลซิ สในก๊าซเฉื่ อยเช่น ไนโตรเจน สําหรับไม้ หลังจากนํ้า
ทั้งหมดระเหยที่อุณหภูมิต่าํ กว่า 200 องศาเซลเซี ยส สามองค์ประกอบหลักได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนินสลายตัว
เพื่อผลิตขอเหลวและก๊าซซึ่ งประกอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นหลักที่อุณหภูมิ 200-500 องศา
เซลเซี ยส ด้วยเหตุน้ นั ทําให้น้ าํ หนักลดลงอย่างรวดเร็ ว องค์ประกอบในไม้ต่างๆผ่านการดีไฮเดรชัน่ และการดีโพลิเมอร์ไร
เซชัน่ เพื่อการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของภายในโมเลกุลและระหว่างโมเลกุลและเกิดพันธะอีกครั้งและส่ งผลให้
โมเลกุลนํ้าหนักเบาแตกเป็ นผลิตภัณฑ์ของเหลวและก๊าซ ในขณะที่โมเลกุลนํ้าหนักสูงซึ่ งเกิดจากการโพลีคอนเดนซ์ถกู เผา
ไหม้ร่วมกับส่ วนที่ไม่สลายตัว แม้วา่ ปริ มาณของนํ้าหนักสูญเสี ยจะน้อยกว่าที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซี ยส อะโรมาติก
คาร์บอนที่เกิดจากการควบแน่นจะเกิดมากพร้อมกับวัฏจักรก๊าซไฮโดรเจนซึ่ งสูงถึง 80%คาร์บอนในชาร์ เมื่อถึง 700 องศา
เซลเซี ยส เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ โครงสร้างของคาร์บอนที่เกิดจากการโพลีคอนเดนซ์ (Polycondensed)จะเพิ่มจํานวนคาร์ บอนไม่
ทันกับการผลิตก๊าซไฮโดรเจน แผนผังการเกิดปฏิกิรยาคาร์บอนไนเซชัน่ ทั้งหมดแสดงในรู ป 4.4.1 ซึ่ งบ่งบอกถึงการกระจาย
ตัวของผลิตภัณฑ์ข้ ึนกับทั้งสองขั้นตอน ได้แก่การสลายตัวของ “สารที่หลอมละลาย” ซึ่ งเป็ นผลมาจากองค์ประกอบในไม้
เปลี่ยนเป็ นก๊าซ ของเหลวและของแข็ง (ขั้นตอนที่ 1) และการสลายตัวภายหลังของของเหลว (ขั้นตอนที่ 2) อัตราส่ วนของ
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ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ 1กับค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ 2 การกระจายตัวนี้มีผลมาจากความชื้น ขนาด
ของวัตถุดิบ อัตราการให้ความร้อน อุณหภูมิและอื่นๆ ซึ่ งสามอย่างหลังนั้นมีความสําคัญอย่างยิง่ ผลิตผลของของเหลว (ทาร์)
จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อลดขนาดและเพิ่มอัตราการให้ความร้อน อุณหภูมิสูงจะทําให้ผลิตผลถ่านตํ่าและผลิตผลทาร์สูงที่อุณหภูมิ
ตํ่ากว่า 500 องศาเซลเซี ยส ในทํานองเดียวกันความดันก็มีความสําคัญช้ ่นกัน และผลิตผลของทาร์สูงเมื่อความดันตํ่า

รู ป 4.4.1 แผนผัง Broide-Shafizadeh ที่ถกู ดัดแปลง

4.4.4 ประสิ ทธิ ภาพพลังงานของคาร์ บอนไนเซชั่น
คาร์บอนไนเซชัน่ แบบต่อเนื่องของสารผสมระหว่างเปลือกสนและขี้เลื่อยโดยระบบไพโรไลซิ สแบบ Tech-Air
(รู ป 4.4.2) จะนํามาอธิบายเป็ นตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่มีปริ มาณความร้อนเก็บสํารองจากภายในและเครื่ องปฏิกรณ์
เป็ นแบบฟิ กซ์เบด วัตถุดิบจะถูกป้ อนเข้าจากด้านบนของเครื่ องปฏิกรณ์หลังจากที่ถกู ลดความชื้นเริ่ มต้นจาก 25-55% เหลือ
4-7%
ความร้อนสําหรับคาร์บอนไนเซชัน่ จะได้จากการเผาไหม้วตั ถุดิบบางส่ วนในอากาศที่ดูดเข้ามาจากด้านล่างเครื่ อง
ปฏิกรณ์
ถ่านที่ได้จะถูกดึงออกโดยสลักเกลียวจากด้านล่างอีกส่ วนหนึ่ งขณะที่ก๊าซผลิตภัณฑ์จะผ่านไซโคลนซึ่ งในนั้น
ของแข็งจะถูกกําจัดออก จากนั้นจะเข้าเครื่ องควบแน่นเพื่อการนําทาร์ (นํ้ามัน) กลับคืนมา ก๊าซที่ไม่ควบแน่นจะถูกเผาใน
เบิร์นเนอร์และก๊าซที่ปล่อยออกมา (204-316 องศาเซลเซี ยส) จะถูกใช้ในการอบแห้งวัตถุดิบ อุณหภูมิของเครื่ องปฏิกรณ์ที่มี
ค่าตั้งแต่ 430-760 องศาเซลเซี ยสจะถูกควบคุมเพื่อค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของก๊าซไพโรไลซิ สมีพลังงานเพียง
พอที่จะนําไปอบแห้งวัตถุดิบได้ ตาราง 4.4.1 สรุ ปการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์และประสิ ทธิภาพของกระบวนการทั้ง 2
แบบซึ่ งแทนด้วยค่าประสิ ทธิภาพทางความร้อนสุ ทธิ (Net Thermal Efficiency, NTE %) โดยคํานวณจาก [{ค่าความร้อนที่
ได้จากการเผาไหม้ – ความร้อนของกระบวนการ (ก๊าซที่นาํ ไปใช้อบแห้ง) }/ค่าความร้อนที่ได้จากเผาไหม้ของวัตถุดิบ]100
และค่าอัตราส่ วนของพลังงานได้เปรี ยบ (Energy Benefit Ratio, EBR %) โดยคํานวณจาก [ พลังงานของผลิตภัณฑ์/
พลังงานที่ใช้ ]100 ในพจน์ของพลังงานของผลิตผลสู งสุ ดของแต่ละผลิตภัณฑ์ เนื่องจากไม่แตกต่างกันมากในแต่ละระบบ
เงื่อนไขที่เหมาะสมถูกตัดสิ นโดย คุณภาพ การใช้ประโยชน์ ต้นทุน และอื่นๆสําหรับถ่านและนํ้ามัน

-98-

คู่มือสารชีวมวลเอเชีย

รู ป 4.4.2 ระบบไพโรไลซิ สแบบ Tech-Air
ตาราง 4.4.1 ผลิตผลพลังงานของผลิตภัณฑ์และประสิ ทธิภาพของกระบวนการผลิต
กรณี

วัตถุดิบตั้ง
ต้น [กิกะ
จูล]
9.18
9.18
9.18

ชาร์
[กิกะจูล]

ก๊าซพร้อม
ใช้1)
[กิกะจูล]
1.72
1.84
2.16

4.54
ปริ มาณชาร์มาก
2.85
ที่สุด
3.48
ปริ มาณนํ้ามันมาก
ที่สุด
ปริ มาณก๊าซมาก
ที่สุด
1)
ปริ มาณก๊าซที่ผลิตได้ท้ งั หมด – ปริ มาณก๊าซที่ใช้ในไดร์เออร์

นํ้ามัน
[กิกะจูล]
0.63
2.21
1.26

ก๊าซที่ใช้
ในไดร์
เออร์
1.85
1.85
1.85

NTE
[%]

EBR
[-]

75.0
75.2
75.1

3.71
3.72
3.72

4.4.5 ผลิตภัณฑ์ ของคาร์ บอนไนเซชั่น
ในประเทศญี่ปุ่น ถ่านนั้นถูกใช้เป็ นสารปรับปรุ งสภาพดิน วัตถุดิบอาหารปศุสัตว์ สารเพิม่ ความชื้นและอื่นๆ โดย
การใช้ประโยชน์ของความสามารถในการดูดซับ ซึ่ งเรี ยกว่า ถ่านสําหรับการใช้ประโยชน์ในรู ปแบบใหม่ นอกจากจากใช้
เป็ นเชื้อเพลิงของแข็งในการทําอาหารและให้ความร้อน สําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็ นของเหลวนั้น สารที่มีจุดเดือดตํ่า กรดไพโร
ลิกเนียสซึ่ งตามท้องตลาดใช้เป็ นวัตถุดิบทางการเกษตร สารระงับกลิ่น และอื่นๆ ในทางกลับกัน สารที่มีจุดเดือดสูง ทาร์ มี
ประโยชน์ในวงจํากัด เช่น creosote ใช้เป็ นยา ในห้องทดลองมีการนําไปประโยชน์ในด้านการผลิตฟี โนลิกเรซิ นซึ่ งเป็ นสาร
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ยึดเกาะ สารกันไม้เสี ย การเปลี่ยนเป็ นคาร์บอนที่นาํ ไฟฟ้ า และอื่นๆ การนําก๊าซไปใช้ประโยชน์น้ นั นําไปใช้เป็ นพลังงาน
เสริ มในกระบวนการ

4.4.6 เทคโนโลยีในรู ปการณ์ ปัจจุบนั
เครื่ องปฏิกรณ์หลากหลายขนาดและรู ปร่ างนั้นถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความหลากหลายของวัตถุดิบ
และถูก
นําไปใช้เชิงพาณิ ชย์ แม้วา่ ระบบในปัจจุบนั จะแตกต่างจากระบบก่อนหน้านี้ไม่มาก คาร์บอนไนเซชัน่ ของไม้โดยใช้นิกเกิล
เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซี ยสซึ่ งถูกทดลองในห้องทดลองเพื่อที่จะผลิตคาร์ บอนที่สามารถนําไปใช้งาน
ได้จริ งที่มีค่าการนําไฟฟ้ าและการดูดซับเฟสของเหลวในเวลาเดียวกันกับสภาวะที่มีก๊าซไฮโดรเจนจํานวนมากเป็ นที่
น่าสนใจมาก
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Bridgwater, A. V.; Bridge, S. A.: “Biomass Pyrolysis Liquids Upgrading and Utilization”, Bridgwater, A V., Grassi G.,
Eds., Elsevier Applied Science, 1991, p. 22.
Lede, J. Reaction temperature of solid particles undergoing an endothermal volatilization. Application to the fast pyrolysis
of biomass, Biomass Bioenergy, 7, 49-60 (1994)
Pomeroy, C. F. “Biomass Conversion processes for Energy and Fuels”, Sofer, S. S., Zaborsky, O. R. Eds., p. 201-211,
Plenum (1981)
Suzuki, T.; Miyamoto, M.; Luo, W.-M.; Yamada, T.; Yoshida, T. in “Science in Thermal and Chemical Biomass
Conversion”, Vol. 2, Bridgwater, A. V.; Boocock, D. G. B., Eds., CPL Press, 2006, p. 1580-1591
Suzuki, T.; Suzuki, K.; Takahashi, Y.; Okimoto, M.; Yamada, T.; Okazakik N.; Shimizu, Y.; Fujiwara, M. Nickel-catalyzed
carbonization of wood for coproduction of functional carbon and fluid fuels I., J. Wood Sci., 53, 54-60 (2007)

4.5 ไฮโดรเทอร์มลั แก๊สซิฟิเคชัน่ (Hydrothermal gasification)
4.5.1 ไฮโดร์ เทอร์ มลั แก๊ สซิ ฟิเคชั่นคืออะไร
ไฮโดร์เทอร์มลั แก๊สซิ ฟิเคชัน่ คือการทําปฏิกิริยาของสารชีวมวลในนํ้าร้อนที่มีความดันและอุณหภูมิสูง โดยทัว่ ไป
สูงกว่า 350 องศาเซลเซี ยสและสูงกว่า 20 เมกกะปาสคาลเพื่อให้ได้ก๊าซเผาไหม้ได้ รู ป 4.5.1 แสดงแผนภาพเฟสของนํ้าซึ่ ง
เส้นสมดุลก๊าซและของเหลวเริ่ มจากจุดที่อยูใ่ นทั้งสามเฟสและสิ้ นสุ ดที่จุดวิกฤต เงื่อนไขของไฮโดรเทอร์ มลั นั้นอยูใ่ นบริ เวณ
ใกล้จุดวิกฤต เมื่ออุณหภูมิและความดันสูงมากกว่าอุณหภูมิวิกฤตและความดันวิกฤตตามลําดับ สถานะดังกล่าวเรี ยกว่านํ้า
สภาวะยิง่ ยวด (supercritical water) และแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ในนํ้าสภาวะยิง่ ยวดนั้นเรี ยกว่า ซูเปอร์คริ ติคลั วอเตอร์แก๊สซิ ฟิเคชัน่
(supercritical water gasification) นํ้าที่มีความร้อนและความดันสู งนั้นจะมีความสามารถในการเกิดปฏิริยาสูง เมื่อสารชีวมวล
อยูใ่ นนํ้าจะถูกทําให้เป็ นก๊าซโดยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิ สและไพโรไลซิ ส
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รู ป 4.5.1 แผนภาพเฟสของนํ้า

4.5.2 คุณลักษณะของไฮโดรเทอร์ มลั แก๊ สซิ ฟิเคชั่น
ไฮโดรเทอร์มลั แก๊สซิ ฟิเคชัน่ นั้นเหมาะสําหรับการทําปฏิกิริยาของสรชีวมวลเปี ยก เมื่อสารชีวมวลเปี ยกถูกทําให้
เป็ นก๊าซ โดยปกติ แก๊สซิ ฟิเคชัน่ ทางความร้อนและเคมีจะไม่ถูกนํามาใช้เนื่องจากมีความชื้นสะสมสูง ไฮโดรเทอร์มลั แก๊ส
ซิ ฟิเคชัน่ ในทางกลับกัน การใช้น้ าํ เป็ นตัวกลางในการทําปฏิกิริยา ดังนั้นสารชีวมวลเปี ยกสามารถใช้ทาํ ปฏิกิริยาโดยราคาไม่
แพงและไม่ใช้ปริ มาณพลังงานในการอบแห้งในขั้นตอนบําบัดก่อน เนื่องจากความสามารถในการทําปฏิกิริยาของนํ้านั้นสูง
ภายใต้เงื่อนไขนี้ ไฮโดรเทอร์ มลั แก๊สซิ ฟิเคชัน่ ทําให้เกิดปฏิกิริยาแก๊สซิ ฟิเคชัน่ อย่างรวดเร็ วและเกือบสมบูรณ์ ไบโอมี
ทาเนชัน่ ถูกใช้ในการผลิตก๊าซมีเทนจากสารชีวมวลเปี ยก แต่ใช้เวลาประมาณสองสามอาทิตย์ในการทําปฏิกิริยาให้สมบูรณ์
และการจัดการกับกากจากการหมักที่ไม่ทาํ ปฏิกิริยาและนํ้าเสี ยนั้นเป็ นปัญหาสําคัญ
เวลาในการทําปฏิกิริยานั้ยาวนานป
ระมาณสองสามอาทิตย์ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากเครื่ องปฏิกรณ์มีขนาดใหญ่ กากจากกหารหมักนั้นสามารถเปลี่ยนเป็ นปุ๋ ยผสม ซึ่ ง
เป็ นของเสี ยที่จะต้องจัดการ ในไฮโดรเทอร์มลั แก๊สซิ ฟิเคชัน่ นั้น ปฏิกิริยาจะสมบูรณ์ภายในไม่กี่วนิ าทีอย่างนานที่สุดและ
เกิดปฏิกิริยาแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ที่สมบูรณ์หากเงื่อนไขของปฏิกิริยาอยูใ่ นสภาวะที่เหมาะสม
บางครั้งการเพิ่มตัวเร่ งปฏิกิริยา
จําพวกอัลคาไลด์ โลหะ และคาร์บอนนั้นช่วยเพิ่มความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา

4.5.3 เครื่ องปฏิกรณ์ ของไฮโดรเทอร์ มลั แก๊ สซิ ฟิเคชั่น
เพื่อที่จะศึกษาปฏิกิริยาที่เกิดของไฮโดรเทอร์มลั แก๊สซิ ฟิเคชัน่ เครื่ องปฏิกรณ์แบบ tube-bomb ที่มีปริ มาตรหลาย
มิลลิลิตรและเครื่ องออโตเคลฟ (autoclave) ถูกนํามาใช้ อย่างไรก็ตามถ้าอยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพาณิ ชย์ตอ้ งใช้เครื่ อง
ปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องดังรู ป 4.5.2 สารชีวมวลถูกป้ อนเข้าสู่เครื่ องปฏิกรณ์ที่ความดันสูงและถูกให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิของ
ปฏิกิริยาสู ง ในเครื่ องปฏิกรณ์ สารชีวมวลจะถูกทําให้เป็ นก๊าซภายใต้สภาวะนํ้าที่มีความดันและอุณหภูมิสูง และสารที่ถกู
ปล่อยออกมาจะถูกลดอุณหภูมิลงให้มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิหอ้ ง ความร้อนที่ปล่อยออกมาตอนนี้จะถูกนํามากลับมาใช้
โดยเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนและนําไปเพิ่มอุณหภูมิให้วตั ถุดิบตั้งต้น หลังจากที่มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิหอ้ งแล้ว สารที่
ถูกปล่อยออกมาจะถูกลดความดันให้เท่ากับความดันบรรยากาศ และก๊าซผลิตภัณฑ์จะถูกนํากลับมา เครื่ องปฏิกรณ์
แบบต่อเนื่องนั้นมีความสําคัญเนื่องจากจะต้องใช้ความร้อนจํานวนมากเพื่อให้เป็ นสภาวะความดันและอุณหภูมิสูงดังนั้นจึง
จําเป็ นต้องนําความร้อนกลับมาโดยเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน
ซึ่ งเครื่ องปฏิกรณ์ต่อเนื่องไม่กี่แบบที่มีการนําความร้อน
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กลับมา ในรู ป 4.5.2 แสดงสมดุลความร้อนในกรณี อุดมคติ ความร้อนจากการเผาไหม้สารชีวมวลจะถูกกักเก็บไว้ในก๊าซ
ผลิตภัณฑ์ในขณะที่ปริ มาณความร้อนที่ตอ้ งการเพื่อให้เป็ นสภาวะความดันและอุณหภูมิสูงนั้นจะถูกนํากลับมาดังนั้นจึงไม่
ต้องอาศัยพลังงานจากภายนอกระหว่างกระบวนการแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ในสถานการ์จริ ง ประสิ ทธิภาพของเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อนนั้นไม่ดีเพียงพอและการเกิดปฏิกิริยาดูดพลังงานส่ งผลให้จาํ เป็ นต้องมีแหล่งพลังงงานภายนอกสําหรับเครื่ อง
ปฏิกรณ์

4.5.4 ประสิ ทธิ ภาพพลังงานของไฮโดรเทอร์ มลั แก๊ สซิ ฟิเคชั่น
สําหรับกระบวนการในอุดมคติที่แสดงในรู ป 4.5.2 ประสิ ทธิภาพพลังงานของไฮโดรเทอร์มลั แก๊สซิ ฟิเคชัน่ เป็ น
เอกภาพซึ่ งเมื่อสังเกตจะพบว่าเพราะเข้าใจผิดว่าประสิ ทธิภาพพลังงานของไฮโดรเทอร์มลั แก๊สซิ ฟิเคชัน่ นั้นตํ่าเนื่องจาก
ปริ มาณพลังงานจํานวนมากที่ตอ้ งการเพื่อให้เกิดสภาวะความดันและอุณหภูมิสูงของนํ้า เมื่อเกิดการนําความร้อนกลับมาที่
เหมาะสม ประสิ ทธิภาพพลังงานจึงมีมาก ประสิ ทธิภาพพลังงานสูงกว่า 70%รวมถึงกระแสไฟฟ้ าและความร้อนที่สูยเสี ยใน
เครื่ องแลกแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นถูกแสดงในการคํานวณของกระบวนการโดยละเอียด

รู ป 4.5.2 สมดุลความร้อนของไฮโดรเทอร์มลั แก๊สซิ ฟิเคชัน่

4.5.5 ผลิตภัณฑ์ จากไฮโดรเทอร์ มลั แก๊ สซิ ฟิเคชั่น
ก๊าซผลิตภัณฑ์น้ นั จะถูกแยกออกเฟสของเหลวโดยอัตโนมัติเมื่อสารที่ถกู ปล่อยออกจากเครื่ องปฏิกรณ์น้ นั ถูกลด
อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิหอ้ ง จะเกิดก๊าซทาร์ (Tar gas free) ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์เหนือกว่ากระบวนการแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ทาง
ความร้อนและเคมีแบบทัว่ ไปของสารชีวมวล องค์ประกอบหลักได้แก่ ไฮโรเจน คาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน เนื่องจาก
ปฏิกิริยาเปลี่ยนนํ้าเป็ นแก๊ส (Water Gas Shift Reaction) ผลิตผลของคาร์บอนไดออกไซด์น้ นั มีนอ้ ยมากอุณหภูมิสูง ความดัน
ตํ่า และวัตถุดิบตั้งต้นที่มีความเข้มข้นเจือจางจะทําให้เกิดไฮโดรเจนในปริ มาณมาก ค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของ
ก๊าซผลิตภัณฑ์น้ นั ขึ้นกับเงื่อนไขของปฏิกิริยาและโดยปกติมีค่าตั้งแต่ 12-18 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตรนิวตัน

4.4.6 เทคโนโลยีในรู ปการณ์ ปัจจุบนั
มีรายงานการวิจยั เกี่ยวกับการทดลองกับเครื่ องปฏิกรณ์ในห้องทดลองมากมายซึ่ งมีสามโรงงานต้นแบบ
(Pilot
Plant) ที่ดาํ เนินการอยูไ่ ด้แก่ โรงของ Energia Co. ในญี่ปุ่น โรงของ VERENA ในเยอรมัน และกระบวนการ TEES ใน
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สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งมีกาํ ลังในการผลิตอยูใ่ นช่วง 1-2.4 ตันของนํ้าหนักเปี ยกต่อวัน การทดสอบวัตถุดิบตั้งต้นรวมถึง มูลไก่
อาหารสัตว์ที่ทาํ จากข้าวโพด และชีสหางนม แต่ในปัจจุบนั ยังไม่มีโรงงานเชิงพาณิ ชย์เนื่องจากต้นทุนโรงงานมีค่าสูง
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Antal, M. J., Jr.; Allen, S. G.; Schulman, D.; Xu, X. D.; Divilio , R. J. Biomass gasification in supercritical water, Ind. Eng.
Chem. Res., 39, 4040-4053 (2000)
Elliott, D.C.; Hart, T.R.; Neuenschwander, G.G. Chemical Processing in High-Pressure Aqueous Environments. 8.
Improved Catalysts for Hydrothermal Gasification, Ind. Eng. Chem. Res., 45, 3776-3781 (2006)
Kruse, A.; Henningsen, T.; Sinag, A.; Pfeiffer, J. Biomass gasification in supercritical water: Influence of the dry matter
content and the formation of phenols, Ind. Eng. Chem. Res. , 42, 3711-3717(2003)
Matsumura, Y.; Minowa, T.; Potic, B.; Kersten, S. R. A.; Prins, W.; van Swaaij, W. P. M.; van de Beld, B.; Elliott, D. C.;
Neuenschwander, G. G.; Kruse, A.; Antal, M. J. Jr. Biomass gasification in near- and super-critical water: Status
and prospects, Biomass Bioenergy, 29, 269-292 (2005)
Xu, X.; Matsumura, Y.; Stenberg, J.; Antal, M. J., Jr. Carbon-catalyzed gasification of organic feedstocks in supercritical
water, Ind. Eng. Chem. Res., 35, 2522-2530(1996)
Yu, D.; Aihara, M.; Antal, M.J., Jr. Hydrogen production by steam reforming glucose in supercritical water, Energy Fuels,
7, 574-577 (1993)

4.6 ไฮโดรเทอร์มลั ลิควิแฟคชัน่
4.6.1 ไฮโดรเทอร์ มลั ลิควิแฟคชั่นคืออะไร
ไฮโดรเทอร์มลั ลิควิแฟคชัน่ คือการไพโรไลซิ สในนํ้าที่มีความดันสู งประมาณ10 เมกกะปาสคาลและอุณหภูมิสูง
ประมาณ 300 องศาเซลเซี ยส สารชีวมวลจะถูกเปลี่ยนก๊าซ ของเหลวและของแข็งซึ่ งคล้ายกับไพโรไลซิ สในเฟสก๊าซ ทาร์ที่มี
นํ้าหนักเบา เช่น ไพโรลิกเนียสนั้นจะละลายนํ้าได้ ทาร์ที่มีน้ าํ หนักมากจะได้จากการผสมกับกับชาร์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงได้แก่
ก๊าซ สารละลายที่มีน้ าํ เป็ นองค์ประกอบ และสารจําพวกนํ้ามัน

4.6.2 คุณลักษณะของไฮโดรเทอร์ มลั ลิควิแฟคชั่น
ไฮโดรเทอร์มลั ลิควิแฟคชัน่ นั้นทําปฏิกิริยาในนํ้า วัตถุดิบตั้งต้นไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการอบแห้ง ดังนั้นจึงเหมาะ
สําหรับสารชีวมวลที่มีปริ มาณความชื้นสูงเช่น สารชีวมวลนํ้า ขยะ กากอินทรี ยแ์ ละอื่นๆ นอกจากนั้นปฏิกิริยาหลายชนิดสา
มาถเกิดได้ที่อุณหภูมิของปฏิกิริยาที่แตกต่าง รู ป 4.6.1 แสดงปฎิกิริยาซึ่ งเกิดขึ้นในนํ้าที่มีความดันและอุณหภูมิสูง ที่ปะมาณ
100 องศาเซลเซี ยสสารที่ละลายได้จะสะลายในนํ้าและเหมาะกับการการสกัดสาร เหนืออุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยสเกิดการ
ไฮโดรไลซิ สและสารชีวมวลจําพวก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส โปรตีนและอื่นๆจะถูกย่อยจากโพลีเมอร์เป็ นโมโนเมอร์ และที่
อุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซลเซี ยสและความดัน 1 เมกกะปาสคาล ของแข็งจําพวกสารชีวมวลจะถูกเป็ น slurry (การทําให้
เป็ นของเหลว) และสารจําพวกนํ้ามันยังไม่เกิดขึ้น ที่อุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซี ยสและความดัน 10 เมกกะปาสคาล
ลิควิแฟคชัน่ จะเกิดขึ้นและจะได้สารจําพวกนํ้ามัน เมื่อเงื่อนไขของปฏิกิริยาเปลี่ยนเช่น เวลาในการทําปฏิกิริยาและตัวเร่ ง
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ปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์หลักจะถูกชาร์ (ไฮโดรเทอร์มลั คาร์บอนไนเซชัน่ ) และที่จุดวิกฤตร่ วมกับตัวเร่ งปฏิกิริยา สารชีวมวล
สามารถเปลี่ยนก๊าซ (บท 4.5)

รู ป 4.6.1 ปฏิกิริยาที่เกิดในนํ้าที่ความดันและอุณหภูมิสูง

4.6.3 แผนผังของปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์ มลั ลิควิแฟคชั่น
ไฮโดรเทอร์มลั ลิควิแฟคชัน่ เป็ นการไพโรไลซิ สดังนั้นจึงเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวและปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน่
แผนผังปฏิกิริยาพื้นฐานแสดงในรู ป 4.6.2 ในขั้นตอนแรกสารชีวมวลจะถูกสลายเป็ นสารที่ละลายนํ้า จากนั้นสารที่ละลายนํ้า
จะเกิดการโพลิเมอร์ไรเซชัน่ เปลี่ยนเป็ นนํ้ามัน เมื่อเกิดปฏิกิริยานานขึ้น นํ้ามันที่เกิดขึ้นจะเกิดการโพลิเมอร์ไรเซชัน่
เปลี่ยนเป็ นชาร์

รู ป 4.6.2 แผนผังของปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มลั ลิควิแฟคชัน่ เบื้องต้น

4.6.4 นํา้ มันผลิตภัณฑ์ จากไฮโดรเทอร์ มลั ลิควิแฟคชั่น
คุณสมบัติของนํ้ามันที่เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาลิควิแฟคชัน่ ถูกแสดงในตาราง 4.6.1 ปฏิกิริยาเกิดขึ้นโดยไม่มีรีดิวซิ่ ง
แก๊ส เช่น ไฮโดรเจน และคาร์บอนมอนอกไซด์และมีตวั เร่ งปฏิกิริยาจําพวกอัลคาไลน์สาํ หรับไม้แต่ไม่มีตวั เร่ งปฏิกิริยา
สําหรับกากสิ่ งปฏิกลู นํ้ามันที่เกิดขึ้นมีประมาณออกซิ เจนสะสมประมาณ 20 wt% ดังนั้นค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้
สูงสุ ดนั้นตํ่ากว่าค่าของนํ้ามันที่มีน้ าํ หนักโมเลกุลหนักจากปิ โตรเลียม นอกจากนั้นความหนืดยังมีค่าสูง นํ้ามันที่ได้จากไม้จะ
มีปริ มาณกรดมากกว่าซึ่ งสามารถกัดกร่ อนและเกิดการโพลิเมอร์ไรเซชัน่ ระหว่างการกักเก็บ ในทางกลับกันนํ้ามันที่ได้จาก
กากสิ่ งปฏิกลู มีไนโตรเจนซึ่ งเกิดจากโปรตีนและการเผาไหม้ทาํ ให้เกิด Nox ในทางเคมีอนุพนั ธ์ของไพรี ดีนและอนพันธุ์ของ
ไพราซี นและสารประกอบเอมิดถูกตรวจพบซึ่ งถ้านําไปสกัดออกจะได้นาํ มาใช้ประโยชน์ทางเคมี
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ตาราง 4.6.1 คุณสมบัติของนํ้ามันที่ได้จากลิควิแฟคชัน่
สารชีวมวล
องค์ประกอบที่เป็ นธาตุ
[นํ้าหนัก%]
คาร์บอน
ไฮโดรเจน
ไนโตรเจน
ออกซิ เจน
ไฮโดรเจนต่อคาร์ บอน
ค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้
สูงสุ ด [เมกกะจูลต่อกิโลกรัม]
ความหนืด [มิลลิปาสคาลวินาที]

ไม้

กากสิ่ งปฏิกลู

72
6
22

71
9
6
16

1.00
29-30

1.52
33-34

>106

103-104

4.6.5 ประสิ ทธิ ภาพของพลังงานจากไฮโดรเทอร์ มลั ลิควิแฟคชั่น
ผลิตผลทางพลังงาน (= แคลอรี่ ในนํ้ามันที่ได้จากปฏิกิริยา/แคลอรี่ ในวัตถุดิบตั้งต้นชีวมวล) มีค่า 70 %สําหรับ
ประสิ ทธิภาพของพลังงานจากกระบวนการไฮโดรเทอร์มลั ลิควิแฟคชัน่
ปริ มาณแคลอรี่ ที่มีประสิ ทธิผลที่ได้จากนํ้ามันมี
ปริ มาณเกือบเท่ากับหรื อเกินกว่านิดหน่อยเมื่อเทียบกับพลังงานที่ตอ้ งการในการเพิ่มอุณหภูมิให้แก่วตั ถุดิบตั้งต้นชีวภาพจาก
อุณหภูมิหอ้ งไปจนถึงอุณหภูมิของปฏิกิริยา ปริ มาณความชื้นสะสมมีผลอย่างมากและที่ความชื้นตํ่ากว่าประมาณ 85% จะ
คํานวณได้วา่ กระบวนการผลิตพลังงานได้

4.6.6 เทคโนโลยีในรู ปการณ์ ปัจจุบนั
มีรายงานการวิจยั ในห้องทดลองและโรงต้นแบบ แต่ไม่มีการสร้างอุตสาหกรรมเชิงพาณิ ชย์ ในโรงงานต้นแบบ ใน
การการพัฒนาและวิจยั สํานักงานเหมืองแร่ ของสหรัฐอเมริ กาได้พฒั นากระบวนการ PERC และ DOE สหรัฐอเมริ กา ได้
พัฒนากระบวนการ LBL ในปี 1960 จนถึงยุค 1970 NIRE และ Organo Co. ในญี่ปุ่นได้พฒั นาโรงงานลิควิแฟคชัน่ จากกาก
สิ่ งปฏิกลู ในปี 1990 และ Biofuel Co. และ Shell Co. ในเนเธอร์แลนด์ได้พฒั นากระบวนการ HTU ในปี 2000
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Appell, H. R., et al., Converting organic wastes to oil, Bureau of Mines Report of Investigation 7560, (1971)
Dote, Y., et al., Analysis of oil derived from liquefaction of sewage sludge, Fuel, 71, 1071-1073 (1992)
Ergun, S., Bench-scale studies of biomass liquefaction with prior hydrolysis, U.S. DOE Report LBL-12543(1982)
Goudriaan, F., et al., Thermal efficiency of the HTU-processes for biomass liquefaction, Progress in Thermochemical
Biomass Conversion, 1312-1325 (2001)
Minowa, T., et al., Cellulose decomposition in hot-compressed water with alkali or nickel catalyst, J. Supercritical Fluid,
13, 243-259 (1998)
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Ogi, T., et al., Characterization of oil produced by the direct liquefaction of Japanese oak in an aqueous 2-propanol solvent
system, Biomass & Bioenergy, 7, 193-199 (1994)
Suzuki, A., et al., Oil production from sewage sludge by direct thermochemical liquefaction using a continuous reactor,
Gesuido Kyokaisi , 27, 104-112 (1990) (in Japanese)

4.7 การผลิตไบโอดีเซล
4.7.1 ไบโอดีเซลคืออะไร
เมื่อเปรี ยบเทียบกับแหล่งชีวมวลอื่นๆ นํ้ามันและไขมันมีปริ มาณจุความร้อนที่สูงและส่ วนใหญ่เป็ นของเหลวที่
อุณหภูมิทวั่ ไป แม้วา่ คุณลักษณะเหล่านี้จะเหมาะสําหรับเชื้อเพลิงยานพาหนะ (viscoelascity > 30 ตารางเมตรต่อนาทีที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส) และมีจุดเกิดประกายไฟ (> 300 องศาเซลเซี ยส)ที่อุณหภูมิสูง จะไม่สามารถนําไปใช้ได้หากไม่
ผ่านการดัดแปลงสภาพโดยการทรานเอสเทอริ ฟิเคชัน่ ของไตรกรี เซอไรด์ในนํ้ามันและไขมันเพื่อลด viscoelasticity และจุด
เกิดประกายไฟลงเหลือ 3-5 ตารางมิลลิเมตรต่อวินาทีและ 160 องศาเซลเซี ยสตามลําดับซึ่ งจะลงตัวกับเลขซี เทน 50-60 เพื่อ
จะใช้แทนเชื้อเพลิงดีเซล กรดไขมันเมทิลเอสเตอร์น้ ีคือเชื้อเพลิงไบโอดีเซล (BDF)

4.7.2 คุณลักษณะของการผลิตไบโอดีเซล
ไบโอดีเซลนั้นมีปริ มาณ Sox ควันดําและฝุ่ นอณูต่าํ เมื่อเทียบกับดีเซล ดังนั้นควันเสี ยที่ปล่อยออกมาจึงค่อนข้างจะ
สะอาด นอกจากนั้นยังมีขอ้ ดีของสมดุลคาร์บอนเนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์จากอนุพนั ธ์ของสารชีวมวล และยังมีปริ มาณ
ออกซิ เจนในรู ปของเอสเทอร์ที่ทาํ ให้กาํ ลังจุความร้อนตํ่าลงประมาณ 11% อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ความสามารถหล่อลื่นและ
การปล่อยควันดําในปริ มาณน้อยกว่านั้นทําให้สมรรถนะของเครื่ องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซลนั้นเทียบเท่ากับดีเซล

4.7.3 เครื่ องปฏิกรณ์ ในการผลิตไบโอดีเซล
สําหรับการผลิตไบโอดีเซล การทรานเอสเทอริ ฟิเคชัน่ นั้นนํามาใช้กบั นํ้ามันพืช (ปฏิกิริยา 4.7.1) ซึ่ งมีไตรกลีเซอ
ไรด์ เอสเทอร์ของกลีเซอรี น กรดไขมันและกรดไขมันอิสระ โดยทัว่ ไป เมื่อนํ้ามันผสมกับเมทานอลโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา
จําพวกอัลคาไลด์เช่น โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารผสมถูกคนที่อุณหภูมิ 60-70 องศา
เซลเซี ยสเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง หลังจากปฏิกิริยา เกิดการแยกเฟสโดยกลีเซอรี นจะอยูด่ า้ นล่างและผลิตภัณฑ์จากเอสเทอร์ริฟิ
เคชัน่ จะอยูด่ า้ นบนซึ่ งจะถูกนําไปล้างให้กลายเป็ นกรดไขมันเมทิลเอสเตอร์ เนื่องจากกรดไขมันอิสระนั้นสะสมในนํ้ามันเสี ย
ซึ่ งสามารถนําไปทําปฏิกิริยากับตัวเร่ งปฏิกิริยาเพื่อเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน่ (ปฏิกิริยา 4.7.2) ดังนั้นจึง
ลดผลิตผลของไบโอดีเซล
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เนื่องจากข้อเสี ยของวิธีที่ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาจําพวกอัลคาไลด์ ดังนั้นจึงนํากรดไขมันอิสระไปทําปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิ
เคชัน่ ก่อนโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาที่เป็ นกรดตามด้วยวิธีที่ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาของสารจําพวกอัลคาไรด์ วิธีที่ไม่ใช่ตวั เร่ งปฏิกิริยา
จะใช้วธิ ี การใช้เรซิ นแลกเปลี่ยนไอออนเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา วิธีที่ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาจําพวกไลเปส วิธีเมทานอลยิง่ ยวดแทน
นอกจากนั้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของเอสเทอริ ฟิเคชัน่ วิธีเมทานอลยิง่ ยวดสองขั้นตอนถูกนํามาใช้โดยไฮโดรไลซี สกลีเซอ
ไรด์กบั นํ้ากึ่งวิฤตตามด้วยการเอสเทอริ ฟิเคชัน่ ของกรดไขมันกับเมทานอลในสภาวะวิกฤตยิง่ ยวด (ปฏิกิริยา 4.7.3 และ 4.7.4
และรู ป 4.7.1) กระบวนการนี้เป็ นหนทางเดียวในการจัดการกับนํ้ามันเสี ยที่มีคุณภาพตํ่า

รู ป 4.7.1กระบวนการเมทานอลยิง่ ยวดสองขั้นตอนร่ วมกับขั้นตอนรี เอสเทอริ ฟิเคชัน่
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4.7.4 ประสิ ทธิ ภาพของพลังงานจากการผลิตไบโอดีเซล
ทรานเอสเตอริ ฟิเคชัน่ ของไตรกลีเซอไรด์และเอสเตอริ ฟิเคชัน่ ของกรดไขมันนั้นเป็ นปฏิกิริยาคายความร้อนซึ่ งมี
ความร้อนค่อนข้างน้อย ในกระบวนการที่ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาจําพวกด่าง พลังงานในการเพิ่มอุณหภูมิของระบบให้เท่ากับ 6070 องศาเซลเซี ยสและพลังงานสําหรับเมทานอลและพลังงานสําหรับปฏิกิริยาทั้งหมดนั้นมีความสําคัญ ดังนั้นพลังงาน
เพิ่มเติมจึงจําเป็ นหลังจากปฏิกิริยาที่ทาํ กลีเซอรี นซ่งเป็ นผลพลอยได้ให้บริ สุทธิ์ ในการผลิตไบโอดีเซลที่มีกาํ ลังผลิตเท่ากับ
2.2 กิโลกรัมต่อวินาที (70,000 ตันต่อปี ) มีประสิ ทธิภาพของพลังงานเท่ากับ 62% เมื่ออ้างอิงจากค่าความร้อนที่ได้จากการเผา
ไหม้สูงสุ ด

4.7.5 เทคโนโลยีในรู ปการณ์ ปัจจุบนั
การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิ ชย์น้ นั ถูกพัฒนาในยุโรปและอเมริ กาเหนือซึ่ งใช้วธิ ีที่ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาจําพวกอัล
คาไลด์ อย่างไรก็ตามสําหรับนํ้ามันเสี ยที่มีคุณภาพตํ่า กระบวนการผลิตร่ วมกับตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เป็ นกรดได้ถกู พัฒนาขึ้นโดย
เทคโนโลยีของประเทศเหล่านั้นที่ไม่เปิ ดเผย เนื่องจากวัตถุดิบที่มีปริ มาณจํากัดในญี่ปุ่นยังต้องอาศัย การพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ที่จะช่วยจัดการกับนํ้ามันเสี ยที่มีคุณภาพตํ่าเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็ นไบโอดีเซลคุณภาพสูง
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Ban, K.; Kaieda, M.; Matsumoto, T.; Kondo, A.; Fukuda, H. Whole cell biocatalyst for biodiesel fuel production utilizing
rhizopus oryzae cells immobilized within Biomass Support Particles, Biochem Eng J, 8, 39-43 (2001)
Boocock D.G. Biodiesel fuel from waste fats and oils: A process for converting fatty acids and triglycerides, Proc. of Kyoto
Univ Int’l Symp. on Post-Petrofuels in the 21st Century, Prospects in the Future of Biomass Energy, Montreal,
Canada, 171-177 (2002)
Kusdiana, D.; Saka, S. Two-step preparation for catalyst-free biodiesel fuel production; hydrolysis and methyl
esterification, Appl. Biochem. Biotechnol, 115, 781-791 (2004)
Mittelbach, M.; Remschmidt, C. Biodiesel, The comprehensive handbook, Boersedruck Ges. m.b.H, Vienna, Austria, 1-332
(2004)
Saka, S. “All about Biodiesel”, IPC Publisher, 2006, pp.1-461 (in Japanese)
Sekiguchi, S. in “Biomass Handbook”, Japan Institute of Energy Ed., Ohm-sha, 2002, pp.138-143 (in Japanese)
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บทที่ 5 การแปลงสภาพทางไบโอเคมิคอลของมวลชีวภาพ
5.1 กระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ
5.1.1 กระบวนการผลิตก๊ าซมีเทนทางชี วภาพคืออะไร
“การผลิตมีเทนด้วยวิธีการหมัก” หรื อ “การย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิ เจน” จะเป็ นตัวบอก “กระบวนการผลิตก๊าซ
มีเทนทางชีวภาพ” โดยกระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ เป็ นกระบวนการทางจุลินทรี ยท์ ี่ซบั ซ้อน ซึ่ งสารประกอบ
อินทรี ยจ์ ะถูกย่อยเป็ นก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจน
ก๊าซชีวภาพที่ได้จะมีค่า
ความร้อนตํ่าเท่ากับ 20-25 MJ/m3-N (5,000 ~ 6,000 kcal/m3-N) และสามารถนําก๊าซชีวภาพที่ผา่ นกระบวนการกําจัด
ไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงได้ กระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ ใช้เป็ นเทคโนโลยีของการนําเชื้อเพลิง
ชีวภาพกลับมาใช้ใหม่ เชื้อเพลิงชีวภาพที่ได้จากมวลชีวภาพและของเสี ยจากการบําบัดสารชีวมวล ส่ วนที่เหลือจากการหมัก
สามารถนําไปใช้เป็ นปุ๋ ยเคมีเหลวและเป็ นวัตถุดิบในการทําปุ๋ ยหมักได้

5.1.2 ลักษณะกระบวนการผลิตก๊ าซมีเทนทางชี วภาพ
ขั้นแรกสารประกอบอินทรี ยจ์ ะถูกย่อยสลายไปเป็ นกรดอินทรย์
หรื อก๊าซไฮโดรเจนโดยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้
ออกซิ เจน และในขั้นตอนสุ ดท้าย อะซิ แตต หรื อก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนไดออไซด์จะเปลี่ยนไปเป็ นก๊าซมีเทน
กระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพจะถูกแทนที่ภายใต้สภาวะจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขั้นตอน
จุลินทรี ยส์ ร้างมีเทน
จะต้องการอยูภ่ ายใต้สภาวะจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจนอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะผลิตก๊าซมีเทน
กระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพเป็ นกระบวนการจุลชีววิทยา
จึงต้องอยูภ่ ายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิปกติ
กระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ สามารถปะยุกต์ใช้กบั มวลชีวภาพหลากหลายชนิ ด ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับกระบวนการ
หมักผลิตเอทานอล เนื่องจากว่าความสามารถในการทําปฏิกิริยาทางเคมีของจุลินทรี ย ์

5.1.3 กลไกลของกระบวนการผลิตก๊ าซมีเทนทางชี วภาพ
กระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพจะเกินขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อสารประกอบอินทรย์ อยูภ่ ายใต้สภาวะจุลินทรี ย ์
แบบไม่ใช้ออกซิ เจน ที่อุณหภูมิ 5-7 องศาเซลเซี ยส และมีสภาพความเป็ นกลาง สําหรับก๊าซชีวภาพ จะเกิดขึ้นที่ดา้ นล่างของ
สถานที่ฝักกลบ สารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพได้แก่ ของเสี ยจากครัวเรื อน, สิ่ งปฏิกลู และนํ้าเสี ย
จากอุตสหกรรมอาหาร ซึ่ งมีส่วนประกอบของนํ้าตาลและแป้ งปนอยู่
กระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ ประกอบด้วย ไฮโดรไลซิ ส, อะซิ โตเจเนซิ ส, มีเทนโนเจเนซิ ส จากรู ปที่
5.1.1 แสดงแผนภาพของกระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ ขั้นตอนแรก พอลิแซคคาไรต์ จะถูกสลายเป็ นนํ้าตาล
โมเลกุลเดี่ยว ส่ วนโปรตีนจะถูกสลายเป็ นกรดอะมิโน ส่ วนไขมันจะถูกสลายเป็ นกรดไขมันและกลีเซอรอล ด้วยจุลินทรี ยท์ ี่
ใช้ในการหมัก ยกตัวอย่างเช่น Bacteroides spp. และ Clostridium spp.จากนั้นนํ้าตาลและกรดอะมิโนจะถูกสลายเป็ นอะ
ซิ แตต และโพรพิแนต โดยจุลินทรี ยห์ มักกรด ขั้นตอนสุ ดท้าย จุลินทรี ยส์ ร้างมีเทน จะเปลี่ยนอะซิ แตตหรื อก๊าซไฮโดรเจน
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็ นก๊าซมีเทน กระบวนการหมักกรด เป็ นกระบวนการเชิงซ้อนที่ซ่ ึ งจุลินทรี ยเ์ ฉพาะถิ่นแบบ
ไม่ใช้ออกซิ เจนจะย่อยสลายสารประกอบอินทรี ยใ์ ห้เป็ นกรดอินทรี ยท์ ี่มีมวลโมเลกุลตํ่า ในขั้นตอนนี้ กลูโคสจะถูกย่อยสลาย
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เป็ นอะซิ แตต, แลคแตต, ซัคซิ แนต, เอทานอล, บิวทานอล เป็ นต้น จากการนํานํ้าเสี ยมาบําบัด จะพบว่า ก๊าซมีเทนร้อยละ 70
จะผลิตจากอะซิ แตต และร้อยละ 30 จะผลิตจากก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปฏิกิริยา acetoclasic :

CH3COOH  CH4 + CO2

ปฏิกิริยา hydrogenotrophic :

CO2 + 4H2  CH4 + H2O

รู ปที่ 5.1.1 ขั้นตอนของกระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ
แบคทีเรี ยสร้างมีเทน
เป็ นจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจนที่สามารถเจริ ญเติบโตได้โดยการใช้อะซิ แตตหรื อก๊าซ
ไฮโดรเจน และยังสามารถผลิตก๊าซมีเทน แบคทีเรี ยสร้างมีเทน ได้แก่ Methanobacter spp. และ Methanosaeta spp.
แบคทีเรี ยสร้างมีเทนจะจะถูกยับยั้งได้โดยออกซิ เจน ดังนั้นจึงต้องอยูใ่ นสภาพไร้ออกซิ เจนอิสระเท่านั้น จากการวิคราะห์
phylogenetic ระบุวา่ แบคทีเรี ยสร้างมีเทนจะกลุ่ม Archaea ซึ่ งแยกแยะจาก eukaryotec และ prokaryote นอกจากนี้แบคทีเรี ย
สร้างมีเทนสามาถใช้ก๊าซไฮโดรเจน, ฟอร์ เมต, อะซิ แตต, 2-โพรพาอัล, 2-บิวทานอล, เมทิลลาไมน์, เมทานอล, เมทิลเมอร์
เคปเทน เพื่อผลิตป็ นก๊าซมีเทน

5.1.4 สถานการณ์ ปัจจุบัน
ในปั จจุบนั กระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพถูกนํามาทําให้เป็ นทางการค้าสําหรับของเสี ยจากอาหาร, ของ
เสี ยจากสัตว์, สิ่ งปฏิกลู และ นํ้าเสี ย โดยกลุ่มประเทศทางยุโรปได้พฒั นาเทคโนโลยีทางกระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทาง
ชีวภาพ สําหรับประเทศญี่ปุ่น โรงงานก๊าซชีวภาพมีจาํ นวนเพิ่มอย่างมาก ปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทาง
ชีวภาพมีอุณหภูมิที่ใช้ในการหมักทั้งระดับสู ง กลาง ไปจนถึง อุณหภูมิต่าํ โดยที่ระบบอุณหภูมิสูงจะแสดงถึงสมรรถนะสูง
ของการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง เมื่อเทียบกับที่ระดับอุณหภูมิอื่น ข้อเสี ยของกระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ คือ มีอตั ราการ
ย่อยที่ต่าํ , อัตราการกําจัดแอมโมเนียมและฟอสเฟตที่ต่าํ , ต้องใช้ระยะเวลาในการบําบัดนาน อีกทั้งในกระบวนการนี้ ตอ้ งการ
ความร้อนด้วย สิ่ งที่ได้จากการหมักตั้งแต่ของเหลวและกากของสี ยควรจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ในทางการเกษตร อาทิเช่น
นํามาทําเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์ เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการบําบัดสิ่ งที่ได้จากการหมักที่สูง ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีน้ ีจึงถูกนํามา
ศึกษา
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รู ปที่ 5.1.4 กระบวนการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพจากของเสี ยในครัวเรื อน
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Ahring, B.K., “Biomethanation I”, Springrt, (2003)
Nagai, S.; Ueki, K., ‘Anaerobic microbiology”, Youkenndou, (1993) (in Japanese)
Speece, R.E., “Anaerobic biotechnology for industrial wastewaters”, Archae Pr, (1996)

5.2. การหมักเมทานอล
5.2.1 ขอบเขต
ในกระบวนการหมักเอทานอล นํ้าตาลกลูโคส, ฟรุ คโตส และ ซูโครส จะถูกสร้างและสลาย โดยยีสต์ผา่ น
กระบวนการไกลโคไลสิ ส (glycolysis pathway, Embden-Meyerhof Pathway) เพื่อที่จะผลิตเอทานอลและก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ภายใต้สภาวะจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจน ดังแสดงในสมการ 5.2.1 จากปฏิกิริยาเคมีน้ ี พบว่า กลูโคส
1 โมเลกุล จะเปลี่ยนเป็ น ATP 2 โมเลกุล ซึ่ งใช้เป็ นพลังงานในการเจริ ญเติบโตของเซลล์ยสี ต์
มนุษย์เรารู้จกั และใช้หลักการหมักเอทานอลโดยยีสต์ สําหรับโรงงานผลิตเบียร์และอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะ
ขนมปัง มาเป็ นเวลาหลายพันปี ในช่วงสมัยกลาง มนุษย์เริ่ มเรี ยนรู้วธิ ีการกลัน่ ของของเหลว จึงเริ่ มมีการใช้เอทานอลใน
อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมอาหารและเบียร์ และอุตสาหกรรมยา นอกจากนี้เอทานอลยังนํามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงอีกด้วย
เนื่องจากว่ามีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีของการหมักและการกลัน่ อย่างมากในช่วงปี ศตวรรษที่ 19-20 เชื้อเพลิงเอทานอล
จํานวนมากจะผลิตจากข้าวโพด (ในสหรัฐอเมริ กา) และจากอ้อย (ในบราซิ ล) โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะนํามาแทนเชื้อเพลิงซาก
ดึกดําบรรพ์ และเป็ นการป้ องกันสภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงวิกฤตนํ้ามันในปี คศ. 1970 การต่อยอดและพัฒนา
งานวิจยั เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากวัสดุเซลลูโลส (cellulosic material) หลากหลายชนิดและมีอยูเ่ ป็ นจํานวน
มาก จึงถูกนํามาศึกษาต่อ
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C6H12O6
100 g



2C2H5OH

+

51.14 g

2CO2

สมการ 5.2.1

48.86 g

กระบวนการหมักเอทานอลเป็ นปฏิกิริยาทางชีวภาพที่อุณหภูมิหอ้ ง
ภายใต้ความดันบรรยากาศ
โดยยีสต์
Sacharomyces cerevisiae เป็ นยีสต์ที่ใช้ในการผลิตเอทานอลสําหรับอุตสาหกรรมและเชื้อเพลิงอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็ น
ยีสต์ที่มีความสามารถในการหมักเอทานอลสู ง โดยสามารถผลิตเอทานอล 51.14 กรัม จากกลูโคส 100 กรัม ดังแสดงใน
สมการที่ 5.2.1 ในปฏิกิริยาเคมีน้ ีกลูโคสประมาณ 50% โดยนํ้าหนัก จะเปลี่ยนเป็ นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ 91% ของ
พลังงานในกลูโคส (2.872 MJ/mol) จะถูกเก็บในเอทานอล ดังนั้น กระบวนการหมักเอทานอลเป็ นกระบวนการทางชีวภาพที่
ดีเยีย่ มที่เปลี่ยนมวลชีวภาพไปเป็ นเชื้อเพลิงเอทานอล เซลล์ยสี ต์ถกู แยกมาจากเบียร์ ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1883 ที่ประเทศ
เดนมาร์ก และนํามาใช้ในกระบวนการหมักเอทานอล ซึ่ งถือว่าประสบความสําเร็ จในการนํายีสต์มาใช้หมักเอทานอล ยีสต์ S.
cerevisiae สามารถใช้น้ าํ ตาลได้หลากหลายชนิด เช่น กลูโคส, ฟรุ คโตส, กาแลคโตส, แมนโนส, ซูโครส, มัลโตส ยกเว้น
เพนโตส เช่น ไซโลส และ อาราไบโนส ยีสต์ Pichia stipitis และ ยีสต์ Pachysolen tannophilus เป็ นยีสต์ที่ใช้น้ าํ ตาลเพนโตส
ในการหมัก แต่ไม่ทนต่อการผลิตเอทานอลเมื่อเทียบกับยีสต์ S. cerevisiae การพัฒนาสายพันธุ์ดว้ ยการศึกษาโครงสร้างของ
ยีสต์ S. cerevisiae ให้สามารถใช้น้ าํ ตาลเพนโตสได้ มีกลุ่มวิจยั หลายกลุ่มกําลังทําการศึกษาอยู่
นอกจาก ยีสต์ S. cerevisiae แล้ว แบคทีเรี ย Zymomomas mobilis เป็ นแบคทีเรี ยที่ใช้น้ าํ ตาลได้อย่างจํากัด คือ
กลูโคส, ฟรุ คโตส และ ซูโครส ในการผลิตเอทานอลด้วยการหมัก ค่าผลการหมักและอัตราการหมักของแบคทีเรี ย Z.
mobilis ถูกคาดหวังว่าจะดีกว่ายีสต์ S. cerevisiae แต่แบคทีเรี ย Z. mobilisไม่ทนต่อการผลิตเอทานอลเมื่อเทียบกับยีสต์ S.
cerevisiae แบคทีเรี ย Zymobacter palmae ถูกนําออกไปใช้ในการหมักเอทานอล ประมาณในปี 1980 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งมี
ความสามารถในการหมักใกล้เคียงกับแบคทีเรี ย Z. mobilis และไม่นานมานี้รหัสจีโนมของแบคทีเรี ย Z. palmae กําลังถูก
ตรวจสอบ การพัฒนาสายพันธุ์ของแบคทีเรี ย Z. Mobilis และแบคทีเรี ย Z. palmae เกี่ยวกับการหมักนํ้าตาลแพนโตสและ
นํ้าตาลแมนโนสประสบความสําเร็ จในประเทศญี่ปุ่น นํ้าตาลแพนโตสจะถูกพบในปริ มาณความเข้มข้นสูงในไม้เนื้อแข็งและ
พืชล้มลุก นํ้าตาลแมนโนสจะอยูใ่ นไม้เนื้ออ่อน
สายพันธุ์ดีเอ็นเอสายผสมของ Escherichia coli และ Corynebacterium glutamicum ถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพ ให้มีความสามารถในการผลิตเอทานอลด้วยการหมัก นอกจากนี้ยงั มีแบคทีเรี ยชนิดอื่นที่ใช้ในการผลิตเอทานอล เช่น
แบคทีเรี ยแลคติกแบบเฮเทอโร (Lactobacillus) ใช้ในการย่อยสลายเซลลูโลส, แบคทีเรี ย Clostridium และ แบคทีเรี ยที่
เจริ ญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูงและไม่ใช้ออกซิ เจน (Themoanaerobacter) แต่อย่างไรก็ตามแบคทีเรี ยเหล่านี้สารถผลิตเอทา
นอลได้ที่ความเข้มข้นตํ่าและมีกรดอินทรี ยเ์ ป็ นผลพลอยได้จากการปฏิกิริยา เพราะฉะนั้น จึงเป็ นการยากที่จะนําแบคทีเรี ย
เหล่านี้มาใช้ในอุตสาหกรรมปั จจุบนั นี้

5.2.2 กระบวนการหมักเอทานอลของแซคคาไรด์
แซคคาไรด์ คือ แป้ งและนํ้าตาล แซคคาไรด์ ใช้ในการผลิตเอทานอลที่ระดับการผลิตขนาดใหญ่ จะเป็ นของเหลว
และกากนํ้าตาลจากอ้อยและหัวบีท กากนํ้าตาลเป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการตกผลึกของนํ้าตาล ซึ่ งเป็ นสารละลายหลัง
ตกผลึกที่มีลกั ษณะข้น กากนํ้าตาลจะมีความเข้มข้นของนํ้าตาลประมาณ 50% ประกอบด้วยกลูโคส, ฟรุ คโตส และ ซูโครส
เป็ นองค์ประกอบหลัก นํ้าตาลเทียมเป็ นสารตั้งต้นที่ดีสาํ หรับการผลิตเอทานอลด้วยการหมักโดยใช้ยสี ต์และ Zymomanas
นํ้าอ้อยจํานวนมากใช้สาํ หรับการผลิตเอทานอลที่ประเทศบราซิ ลและประเทศอินเดีย
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กระบวนการหมักเอทานอลที่นิยมในประเทศบราซิ ล
เป็ นกระบวนการหมักแบบต่อเนื่องหรื อแบบกึ่งต่อเนื่อง
เรี ยกว่ากระบวนการ Melle-Boinot โดยเซลล์ยสี ต์จะนํามามาฟื้ นตัวหลังจากการผลิตเบียร์ โดยนําผ่านการเหวีย่ งแยกและนํา
กลับมาใช้ใหม่สู่ ถงั หมักหลังจากที่ผา่ นการฆ่าเชื้อของแบคทีเรี ยที่ปนเปื้ อนมาด้วยสารละลายเจือจางกรดซัลฟูริคที่ค่าพีเอช
เท่ากับ 3 กระบวนการหมักเอทานอลที่ความเข้มข้นของเซลล์ยสี ต์สูง สามารถผลิตเบียร์ที่มีเอทานอล 6-8 % โดยใช้น้ าํ อ้อย
เป็ นสารตั้งต้น ที่มีความเข้มข้นของนํ้าตาลเท่ากับ 11-17% ระยะเวลาที่ใช้ในการหมักประมาณ 15 ชัว่ โมง กากนํ้าตาลจะถูก
ใช้สาํ หรับการหมักหลังจากที่นาํ ไปเจือจางหรื อนําไปผสมกับนํ้าอ้อยหรื อนํ้าหัวบีท
ที่ผลได้ของการหมัก 82% (เทียบจากปริ มาณนํ้าตาลทั้งหมด) และกากนํ้าตาลมีความเข้มข้นของนํ้าตาลเท่ากับ 55%
จะต้องใช้กากนํ้าตาลเท่ากับ 3.3 ตัน (นํ้าหนักเปี ยก) เพื่อที่จะผลิตได้ปริ มาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ งมีเอทานอล 95%
หางนมและกากนํ้าตาลจากผลไม้เปรี้ ยวเป็ นนํ้าตาลชนิดพิเศษ อุตสาหกรรมนมที่ประทศนิวซี แลนด์ พบว่า ปริ มาณ
หางนมจํานวนมาก ประกอบด้วยนํ้าตาลแลคโตส 4% จึงมีการนําหางนมส่ วนที่เป็ นของเสี ยมาใช้ในการหมักเอทานอล
เพื่อที่จะนําผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้กลับมาใช้ และยังเป็ นการลดค่า BOD อีกด้วย
เปลือกผลไม้เปรี้ ยวจํานวมากถูกทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตนํ้าผลไม้ เมื่อนํามาผลิตนํ้าผลไม้อีกครั้งพบว่า นํ้า
ผลไม้ครั้งที่สองนี้ เมื่อนํามาทําให้เข้มข้นเป็ นกากนํ้าตาล จะมีความเข้มข้นของนํ้าตาลมากกว่า 40% ซึ่ งนํามาใช้ในการผลิตเอ
ทานอล

รู ป 5.2.1 การผมักเอทานอลด้วยกระบวนการ Melle-Boinot (Saiki, 2007)

5.2.3 การหมักเอทานอลของแป้ ง
แป้ ง คือ พอลิเมอร์ ของนํ้าตาล ซึ่ งนํ้าตาลหลายหน่วยจะเชื่อมติดกันผ่าน α-1,4 และ α-1,6 แป้ งจะถูกไฮโดรไลส์
เป็ นนํ้าตาลกลูโคสด้วยเอนไซม์อะไมเลส ดังสมการ 5.2.2
(C6H10O5)n

+

nH2O
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มวลโมเลกุล

n(162.14)

n(18.02)

n(180.16)

แป้ งจะถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิระหว่าง 100 และ 130oC หลังจากนั้นจะถูกไฮโดรไลส์ดว้ ย α-อะไมเลส และ กลู
โคอะไมเลส เป็ นนํ้าตาลกลูโคส
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปริ มาณเอทานอลจํานวนมากจะผลิตจากข้าวโพด สําหรับสาธารณประชาชนจีน เอทาน
อลส่ วนใหญ่ผลิตจากมันเทศ (sweet potato)
การผลิตเอทานอลจากมันเทศ ที่อุณหภูมิต่าํ ได้ทาํ การวิจยั ที่ประเทศญี่ปุ่นจนกระทัง่ ศตวรรษ 1990 (1990’s) โดย
ขั้นตอนแรก นํามันเทศดิบมาบดด้วยเครื่ องบดแบบค้อนตี (hammer mill) จากนั้นจะถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80-90oC เป็ น
เวลา 60 นาที เติม α-อะไมเลส เพื่อทําให้แป้ งเป็ นของเหลวและลดความหนืด หลังจากนั้นจะถูกทําให้เย็นลง ที่อุณหภูมิ 58oC
แป้ งเหลวจะถูกไฮโดรไลส์เป็ นนํ้าตาลกลูโคสด้วยกลูโคอะไมเลส นาน 2 ชัว่ โมง นํ้าส่ าจะถูกปรับให้มีความเข้มข้นของ
นํ้าตาลเท่ากับ 15% เบียรหมักที่มีเอทานอล 8% โดยปริ มาตร จะได้จากการหมักแบบไม่ต่อเนื่อง ที่อุณหภูมิ 30-34oC เป็ น
ระยะเวลา 4 วัน ปริ มาณมันเทศดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล 95% ที่ปริ มาตร 1 ลูกบาศ์กเมตร เท่ากับ 6.03 t-wet เมื่อมันเทศ
ดิบที่ใช้มีแป้ ง 24.3% (เทียบเท่ากับนํ้าตาลกลูโคส 27%) และผลได้จากการหมักเท่ากับ 92%
จากที่ได้กล่าวแล้วว่า ในประเทศสหรัฐอเมริ กา เชื้อเพลิงเอทานอลโดยส่ วนใหญ่ผลิตจากข้าวโพด โดยนําข้าวโพด
ไปบดในกระบวนการบดเปี ยก ซึ่ งนําข้าวโพดไปจุ่มในสารละลายซัลไฟด์ เพื่อที่จะแยกข้าวโพดเป็ น แป้ ง, กลูเตน (โปรตีน
ในข้าวโพด) เจิร์ม (ส่ วนที่เหลือหลังจากแยกแป้ งกับกลูเตนออกแล้ว) และ เส้นใย โดยแป้ งที่แยกออกมาจากข้าวโพดจะถูก
ปรุ งและหมักด้วยยีสต์ หลังจากนั้น แป้ งถูกไฮโดรไลส์เป็ นนํ้าตาลกลูโคส โดยอะไมเลส
กระบวรการหมักแบบต่อเนื่อง เป็ นหนึ่งในวิธีการหมักที่ได้รับความนิยม จะประกอบด้วยถังหมักหลายถังต่อกัน
เซลล์ยสี ต์จะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ ส่ งผลให้อตั ราการหมักสู งขึ้น สําหรับกระบวนการหมักแบบไม่ต่อเนื่องจะใช้ในการฝึ ก
ปฏิบตั ิสาํ หรับโรงงานผลิตเอทนอลบางแห่ง เบียร์หมักจะมีความเข้มข้นเอทานอลสุ ดท้าย โดยเฉลี่ย 8-11% โดยปริ มาตร
กระบวนการบดแบบเปี ยกของข้าวโพด เพื่อเปลี่ยนเป็ นเอทานอลแสดงในรู ป 5.2.2 ปริ มาณข้าวโพดที่ใช้สหรับผลิตเอทา
นอล 95% ที่ปริ มาตร 1 ลูกบาศ์กเมตร เท่ากับ 2.4 ตัน (นํ้าหนักเปี ยก) เมื่อแป้ งที่ได้จากข้าวโพด 63% (เทียบเท่ากับนํ้าตาล
กลูโคส 70%) และผลได้จากการหมักเท่ากับ 90%
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รู ป 5.2.2 กระบวนการผลิตเอทานอลและนํ้าเชื่อมฟรุ คโตสความเข้มข้นสูงจากข้าวโพด
(ปรับปรุ งจาก Elander. 1996)

5.2.4 การหมักเอทานอลของลิกโนเซลลูโลซิ ก
สารชีวมวลลิกโนเซลลูโลส ประกอบด้วยเซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน (ตาราง 5.2.1) ก่อนที่จะนําสารชีว
มวลไปสู่กระบวนการหมักเอทานอล จะต้องนําสารชีวมวลมาผ่านการบําบัดขั้นต้นด้วยกรดหรื อเบส และ/หรื อ เซลลูเลส ซึ่ ง
จะถูกไฮโดรไลส์กลายเป็ นนํ้าตาล
ตาราง 5.2.1. ส่ วนประกอบของสารชีวมวลชนิดต่างๆ
ไม้เนื้ออ่อน
ไม้เนื้อแข็ง
ฟางข้าว
กระดาษที่ใช้ในสํานักงาน

เซลลูโลส
43
43
38
69

เฮมิเซลลูโลส
28
35
25
2

ลิกนิน
29
22
12
11

(ก) กระบวนการกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น
กระบวนการของ Arkenol Co. Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ถูกปรับปรุ งและพัฒนาในโครงการ NEDO ระหว่าง
ปี 2001 และ 2005 กรดซัลฟิ วริ กเข้มข้นจะถูกสเปรย์บนชิ้นไม้ขนาดเล็ก (ปริ มาณความชื้น 15%) หลังจากนั้นคลุกเคล้าที่
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อุณหภูมิหอ้ ง ระหว่างที่ทาํ การคลุกเคล้า โครงสร้างของเซลลูโลสถูกทําให้อยูใ่ นสภาพสารละลาย ความเข้มข้นของกรด
ซัลฟิ วริ กจะถูกปรับจาก 20% เป็ น 30% โดยการเติมนํ้า และชิ้นไม้จะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 ถึง
15 นาที สําหรับการไฮโดรไลซิ ส หลังจากที่แยกส่ วนของแข็งด้วยการกรองแล้ว นํ้าตาลจะถูกแยกออกจากกรดด้วยการแยก
โดยการแลกเปลี่ยนประจุ สารละลายนํ้าตาลประกอบด้วยนํ้าตาลเฮกโซส และนํ้าตาลเพนโทส ซึ่ งถูกหมักด้วยยีสต์ หรื อ
Zymomonas กรดซัลฟิ วริ กจะทําให้เข้มข้นขึ้นเพอื่ที่จะนํากลับมาใช้ใหม่
(ข) กระบวนการกรดซัลฟิ วริ กเจือจาง
เฮมิเซลลูโลสจะถูกเปลี่ยนรู ปไปเป็ นนํ้าตาลซึ่ งประกอบด้วยนํ้าตาลเพนโทสเป็ นส่ วนใหญ่ และนํ้าตาลเฮกโซส
บางส่ วน ผ่านการบําบัดด้วยกรดซัลฟิ วริ กเจือจาง (0.5-1.0%) ครั้งแรก ที่อุณหภูมิ 150-180oC ภายใต้ความดัน 1 เมกะพาส
คาล (10 atm) สําหรับส่ วนที่เหลือ ประกอบด้วย เซลลูโลสและลิกนิน จะถูกนํากลับไปทําการบําบัดที่กรดซัลฟิ วริ กเจือจางที่
ความเข้มข้นเดียวกันนี้ ที่อุณหภูมิ 230-250 องศาเซลเซี ยส ภายใต้ความดัน 3-5 เมกะพาสคาล (30-50 atm) เพื่อที่จะทําให้
เซลลูโลสและลิกนิน เป็ นนํ้าตาล ค่าผลได้ของนํ้าตาลจากการบําบัดขั้นแรกและขั้นที่สอง มีค่าเท่ากับ 90% และ 50-60%
ตามลําดับ ในโรงงานผลิตเอทานอลของ “Bioethanol Japan Kansai” ที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งเริ่ มดําเนินการผลิตตั้งแต่
เดือนมกราคม ค.ศ. 2007 พบว่า สารละลายนํ้าตาลที่ได้จากเฮมิเซลลูโลสในไม้เท่านั้น เปลี่ยนเป็ นเอทานอล ด้วยวิธีการหมัก
โดย E.coli. ที่ผา่ นการปรับปรุ งสายพันธุ์
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา กลุ่มนักวิจยั หลายกลุ่มรวมไปถึง NREL ได้กาํ ลังศึกษาการพัฒนากิจกรรมของเซลลูเลส
สําหรับใช้ในกระบวนการกรดซัลฟิ วริ กเจือจางในระดับอุตสาหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์จะเริ่ มการผลิตเอทานอลจากสาร
ชีวมวล เช่น เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
ข้ อมูลเพิม่ เติม
9th Alcohol Handbook, Japan Alcohol Association Ed., Gihodo Shuppan Co. Ltd, 1997
Elander, R. T.; Putsche, V/L/, in Handbook on Bioethanol, Wyman, C.E. Ed., Taylor & Francis Pub. 1996, pp329-350
Saiki, T. in Biomass Handbook, Japan Institute of Energy Ed., Ohm-sha, 2002, pp157-165, (in Japanese)
Saiki, T.; Karaki, I.; Roy, K., in CIGR Handbook of Agricultural Engineering, Vol. V, Energy and Biomass Engineering;
Kitani, O. Ed., American Society of Agricultural Engineers, 1999, pp139-164
Saiki, T., in Bioethanol Production Technology, Japan Alcohol Association Ed., Kogyochosakai 2007, pp75-101. (in
Japanese)
Yamada, T., in Bioethanol Production Technology, Japan Alcohol Association Ed., Kogyochosakai 2007, pp102-126. (in
Japanese)
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5.3 การหมักอะซิโตน-บิวทานอล
5.3.1 การหมักอะซิ โตน-บิวทานอล คืออะไร
การหมักอะซิ โตน-บิวทานอล เป็ นปฏิกิริยาที่อะซิ โตนและบิวทานอลผลิตจากนํ้าตาลกลูโคส โดยใช้ Clostridium
ซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ยกลุ่มที่ออกซิ เจนเป็ นพิษ คือ ไม่สามารถเจริ ญได้ในสถาวะที่มีออกซิ เจน นอกจากนี้ ยงั สามารถผลิตเอทานอล
ได้ดว้ ย ดังนั้น การหมักอะซิ โตน-บิวทานอล หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า การหมัก ABE แบคทีเรี ย Clostridium จะพบได้ในดิน และ
จะหลัง่ อะไมเลส, ไซลาเนส, โปรตีเอส และไลเปส ออกจากเซลล์ แบคทีเรี ยนี้ มีสองสายพันธุ์ที่ใช้ในการหมักอะซิ โตน-บิว
ทานอล ได้แก่ Weizmann จะผลิตบิวทานอลจากแป้ ง และ Saccaro ผลิตบิวทานอลจากซูโครส

5.3.2 ลักษณะของการหมักอะซิ โตน-บิวทานอล
การหมักอะซิ โตน-บิวทานอล มีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน และเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม
ในช่วงสงคามโลกครั้งที่ 1 การหมักอะซิ โตน-บิวทานอลใช้ผลิตอะซี โตนซึ่ งนํามาเป็ นวัตถุดิบของผงระเบิดแบบไม่มีควัน
และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 การหมักอะซิ โตน-บิวทานอลใช้ผลิตบิวทานอล เป็ นเชื้อเพลิงของเครื่ องบินรบ หลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 การหมักอะซิ โตน-บิวทานอลถูกล้มไป เนื่องจากการพัฒนาทางด้านปิ โตรเคมีข้ ึน ในขณะนี้ บิวทานอล
ได้ถกู นํามาพิจารณาเป็ นเชื้อเพลิงชีวภาพ

5.3.3 ปฏิกิริยาของการหมักอะซิ โตน-บิวทานอล
ในอดีต สายพันธุ์ของแบคทีเรี ยที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตบิวทานอล คือ แบคทีเรี ยผลิตอะซี โตน-บิวทานอล
และแบคทีเรี ยผลิตบิวทานอล-ไอโซโพรพานอล ซึ่ งกลุ่มนี้ ผลิตบิวทานอลและไอโซโพรพานอล ถือเป็ นการลดการผลิตอะซี
โตน วิถีปฏิกิริยาของการหมักอะซิ โตน-บิวทานอลแสดงในรู ป 5.3.1 นํ้าตาลกลูโคสจะถูกสลายเป็ นไพรู เวต (pyruvate), อะซิ
ติลโคเอนไซม์ เอ (acetyl-CoA) และอะซิ โตอะซิ ติลโคเอนไซม์ เอ (acetoacetyl-CoA) ผ่านวิถี EMP และสุ ดท้ายเกิดเป็ น อะซี
โตน, บิวทานอล, ไอโซโพรพานอล และเอทานอล สมการปริ มาณสารสัมพันธ์ของการหมักอะซิ โตน-บิวทานอล ดังแสดง
ในสมการ 5.3.1
95C6H12O6  60C4H9OH + 30CH3COCH3 + 10C2H5OH + 220CO2 + 120H2 + 30H2O

สมการ 5.3.1

ในการหมักอะซิ โตน-บิวทานอล, บิวทานอลจะถูกสะสมอย่างรวดเร็ วและเป็ นสาเหตุให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตัว
ยับยั้งที่ความเข้มข้นของบิวทานอลมากกว่า 3 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (กรัม/ลิตร) เมื่อตัวยับยั้งเกิดขึ้น จะส่ งผลยับยั้งทั้งการ
เจริ ญเติบโตของเซลล์แบคทีเรี ย, ปริ มาณการใช้ของสารตั้งต้น และปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นสุ ดท้ายแล้ว ความ
เข้มข้นของบิวทานอลเท่ากับ 3 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (กรัม/ลิตร) หลังจากผ่านกระบวนการหมักแล้ว สารละลายจะนําไป
กลัน่ ลําดับส่ วน โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือด อาทิเช่น อะซี โตน (จุดเดือด 56.3 องศาเซลเซี ยส), เอทานอล (จุดเดือด
78.3 องศาเซลเซี ยส) และบิวทานอล (จุดเดือด 117 องศาเซลเซี ยส)

-117-

คู่มือสารชีวมวลเอเชีย

5.3.4 ประสิ ทธิภาพพลังงานของการหมักอะซิโตน-บิวทานอล
จากสมการ 5.3.1 ในการหมักอะซิ โตน-บิวทานอล พบว่า บิวทานอล 60 โมล (170 เมกะจูล), อะซี โตน 30 โมล (54
เมกะจูล), เอทานอล 10 โมล (14 เมกะจูล) และไฮโดรเจน 120 โมล (34 เมกะจูล) ถูกผลิตจากนํ้าตาลกลูโคส 95 โมล (273 เม
กะจูล) พลังงานเกือบทั้งหมดในนํ้าตาลกลูโคสจะไปอยูท่ ี่ บิวทานอล, อะซี โตน, เอทานอล และไฮโดรเจน

5.3.5 ผลิตภัณฑ์ ของการหมักอะซิ โตน-บิวทานอล
ในอดีต การหมักอะซิ โตน-บิวทานอลใช้ในอุตสาหกรรมสําหรับผลิตวัตถุดิบของผงระเบิดไม่มีควันและเครื่ องบิน
รบ ในปัจจุบนั นี้ อะซี โตนและบิวทานอลถูกสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม ในขณะเดียวกัน เชื้อเพลิงชีวภาพ, แก๊ส
โซลีนทางเลือกใหม่ หรื อ สารเติมแต่งไบโอดีเซล ได้รับความสนใจอย่างมาก บิวทานอลสามารถเติมได้ท้ งั ในแก๊สโซลีนและ
นํ้ามันดีเซล และน่าสนใจสําหรับแก๊สโซลีนมากกว่าเอทานอลอีกด้วย ดังนั้น บิวทานอลเป็ นเชื้อเพลิงชีวภาพในอนาคต
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Crabbe, E.; N-Hipolito, C.; Kobayashi, G.; Sonomoto, K.; Ishizaki, A., Biodiesel production from crude palm oil and
evaluation of butanol extraction and feel properties, Process Biochim., 37, 65-71 (2001)
Ishizaki, A.; Michiwaki S.; Crabbe, E.; Kobayashi, G.; Sonomoto, K.; Yoshino, S., Extractive acetone-butanol-ethanol
fermentation using methylated crude palm oil as extractant in batch culture of Clostridium saccharoperbutyl
acetonicum N1-4 (ATCC13564), J. Biosci,Bioeng., 87, 352-356 (1999)
Lee, T. M.; Ishizaki, A.; Yoshina, S.; Furukawa, K., Production of aceton, butanol and ethanol from palm oil waste by
N1-4, Biotechnol. Letters, 17, 649-654 (1995)
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รู ป 5.3.1 วิถีปฏิกิริยาของการหมักอะซิ โตน-บิวทานอล

5.4 การหมักไฮโดรเจน
5.4.1 การหมักไฮโดรเจนคืออะไร
การหมักด้วยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจน เป็ นปฏิกิริยาเคมี ซึ่ งจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจนสลายสารอินทรี ยเ์ พื่อ
ได้พลังงาน ภายใต้สภาวะไร้ออกซิ เจน โดยเรี ยกปฏิกิริยาการหมักที่มีไฮโดรเจนเป็ นผลิตภัณฑ์สุดท้ายนี้ วา่ การหมัก
ไฮโดรเจน อย่างไรก็ตามในการหมักไฮโดรเจน สารอินทรี ยบ์ างชนิดและแอลกอฮอล์ถกู ผลิตพร้อมกับไฮโดรเจน ถึงแม้วา่
ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุ ดท้าย (final electron acceptor) เป็ นออกซิ เจนหรื อสารอนินทรี ยท์ ี่ใช้ในการหายใจ แต่จะถูกย่อยสลาย
เป็ นสารอินทรี ยแ์ ละคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์สุดท้ายในการหมัก ยกตัวอย่างเช่น ในการหมักเอทานอล
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย คือเอทานอลและคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะที่การสังเคราะห์ ATP จะควบคู่กบั การส่ งผ่านอิเล็กตรอนใน
กระบวนการหายใจ ATP ที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมีที่ระดับสารตั้งต้นในการหมักนี้ พลังงานที่ได้รับจากการหมักจะมีค่าน้อย
กว่าที่ได้รับจากการหายใจ เมื่อปริ มาณของสารตั้งต้นจํานวนเท่ากัน
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5.4.2 ลักษณะของการหมักไฮโดรเจน
บทบาทของการหมักไฮโดรเจน คือ การควบคุมระดับการถ่ายเทอิเล็กตรอนในเซลล์แบคทีเรี ย โดยเปลี่ยนพลังงาน
ที่เกินมาเป็ นไฮโดรเจน แบคทีเรี ยสามารถเก็บและใช้ไฮโดรเจนได้ ดังนั้น ปฏิกิริยาเคมียอ้ นกลับที่มีการใช้ไฮโดรเจนควรจะ
ถูกยับยั้ง เพื่อที่จะเป็ นการเพิ่มค่าผลได้ของไฮโดรเจน โดยทัว่ ไป การบําบัดนํ้าเสี ยจากกระบวนการหมักไฮโดรเจนจําเป็ น
อย่างยิง่ เพราะการหมักไฮโดรเจนมีผลิตภัณฑ์ประเภทสารอินทรี ยบ์ างชนิดรวมอยูด่ ว้ ย

5.4.3 ปฏิกิริยาการการหมักไฮโดรเจน
แบคทีเรี ยที่ใช่ผลิตไฮโดรเจน แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด โดยใช้เอนไซม์ในการทําปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน คือ แบคทีเรี ย
ใช้เอนไซม์ไฮโดรจีเนส และแบคทีเรี ยใช้อนไซม์ไนโตรจีเนส
Hydrogenase : 2H+ + X2-  H2 + X

สมการ 5.4.1

Nitrogenase : 2H+ + 2e- + 4ATP  H2 + 4ADP + Pi

สมการ 5.4.2

X : ตัวรับส่ งอิเล็กตรอน (electron carrier), Pi : ฟอสเฟตอนินทรี ย ์ (inorganic phosphate)
จากปฏิกิริยาข้างบนนี้ ไฮโดรจีเนสจะกระตุน้ การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาผันกลับและการดูดซึ มของไฮโดรเจน
นอกจากนี้ ปฏิกิริยาเคมีโดยไนโตรจีเนสจําเป็ นต้องมีพลังงาน (ATP) ในกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิ เจน ปฏิกิริยาเคมี
โดยไฮโดรจีเนสจะถูกนํามาตรวจสอบศึกษาค้นคว้าเป็ นส่ วนใหญ่ ตัวอย่างของปฏิกิริยาเคมีการหมักไฮโดรเจน ดังนี้ :
C6H12O6 + 2H2O  2CH3COOH + 2CO2 + 4H2

G0’ = -187 kJ

สมการ 5.4.3

C6H12O6  CH3CH2 CH2COOH + 2CO2 + 2H2

G0’ = -257 kJ

สมการ 5.4.4

จากรู ป 5.4.1 แสดงวิถีของการหมักไฮโดรเจน โดยไฮโดรเจนเกิดได้หลายทาง ได้แก่ ผ่านทาง NADH และเฟอร์ริ
ดอกซิ น (ferredoxin) หรื อผ่านทางเฟอร์ ริดอกซิ นเท่านั้น หรื อผ่านทางฟอร์เมต-ไลย์เอส (formate-lyase) ในการหมัก
ไฮโดรเจน ไฮโดรเจนเกิดจากการย่อยสลายออกซิ เดทีฟ (oxidative decomposition) ของสารตั้นต้นอินทรี ย ์ ดังนั้น การหมัก
ไฮโดรเจนจึงถูกนํามาใช้ในการบําบัดของเสี ยและนํ้าเสี ยจากการหมักมีเทน หรื อตะกอนแบบเร่ ง เนื่องจากการหมัก
ไฮโดรเจนเข้ากันได้กบั ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นกรดอินทรี ย ์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาการหมักไฮโดรเจนเป็ บแบบเร็ ว เมื่อเทียบกับการ
หมักมีเทน ซึ่ งอาจจะบ่งบอกได้วา่ การหมักไฮโดรเจนเป็ นวิธีการบําบัดขั้นต้นของการหมักมีเทน
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รู ป 5.4.1 วีถีการหมักไฮโดรเจน

5.4.4 ประสิ ทธิ ภาพพลังงานของการหมักไฮโดรเจน
เนื่องจากการหมักไฮโดรเจนเข้ากันได้กบั ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นกรดอินทรี ย ์ จึงนํามาพิจารณาทั้งระบบโดยรวมการบําบัด
ย่อยต่างๆ เช่น การหมักมีเทน ในการหมักไฮโดรเจน ทางทฤษฎีพบว่า ไฮโดรเจน 4 โมล เกิดจากนํ้าตาลกลูโคส 1 โมล ดัง
แสดงในสมการ 5.4.3 เมื่ออะซี เตตที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนย่อยต่างๆ นํามาใช้เป็ นประโยชน์ในการหมักมีเทน และเปลี่ยนรู ป
เป็ นมีเทน ดังปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้
2CH3COOH  2CH4 + 2CO2

สมการ 5.4.5

ปฏิกิริยาทั้งหมดของการหมักไฮโดรเจน-มีเทน 2 ขั้นตอน ดังนี้
C6H12O6 + 2H2O  3CO2 + 4H2 + 2CH4

สมการ 5.4.6

ผลรวมของค่าความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 2.924 เมกะจูล (2,924 กิโลจูล) นอกจากนี้ ปฏิกิริยาเคมีของการ
หมักมีเทนเท่านั้น ดังต่อไปนี้
C6H12O6  3CO2 + 2CH4

สมการ 5.4.7

ค่าความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์จากสมการ 5.4.7 เท่ากับ 2.671 เมกะจูล (2,671 กิโลจูล) สังเกตได้วา่ ผลได้พลังงาน
ของการหมักไฮโดรเจน-มีเทน เพิม่ ขึ้น 10% เมื่อเทียบกับการหมักมีเทนเพียงอย่างเดียว

5.4.5 ผลิตภัณฑ์ ของการหมักไฮโดรเจน
ผลิตภัณฑ์ก๊าซ ค่อยๆพัฒนาจากการหมักไฮโดรเจนและมีเทน ซึ่ งอาจจะเป็ นประโยชน์ตอ่ เซลล์เชื้อเพลิงที่มีประ
สิ ทธภาพการเปลี่ยนเป็ นพลังงานที่สูงกว่ากังหันก๊าซ และเครื่ องยนต์ก๊าซ สําหรับเซลล์เชื้อเพลิง มีเทนที่ได้จากการหมักมีเทน
จะถูกเปลี่ยนเป็ นไฮโดรเจน
CH4 + 2H2O  CO2 + 4H2

G0’ = 253 kJ
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เนื่องจากสมการ 5.4.8 เป็ นปฏิกิริยาดูดความร้อน ดังนั้นจําเป็ นต้องมีการให้ความร้อน เพื่อที่จะให้ปฏิกิริยาดําเนิน
ต่อไปได้ โดยทัว่ ไป มีเทนจะเปลี่ยนเป็ นไฮโดรเจนภายใต้สภาวะที่มีนิกเกิลเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 650-750 องศา
เซลเซี ยส นอกจากนี้ การหมักไฮโดรเจน จะมีค่าผลได้พลังงานที่สูงกว่าการหมักมีเทน และค่าการเปลี่ยนตัวเร่ งปฏิกิริยาของ
มีเทนไม่จาํ เป็ นในการหมักไฮโดรเจน เพื่อที่จะผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้เป็ นเซลล์เชื้อเพลิงต่อไปนี้
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Noike, T.; Mizuno, O., Hydrogen fermentation of organic municipal wastes, Water Sci. Technol., 42, 155-162 (2000)
Rachman, M. A.; Nakashimada, Y.; Kakizono, T.; Nishio, N., Hydrogen production with high yield and high evolution
rate in a packed-bed reactor, Appl. Microbiol. Biotechnol., 49, 450-454 (1998)
Tanisho, S.;Tu, H.-P.; Wakao, N. Fermentative hydrogen evolution fromvarious substrates by Enterobacter aerogenes,
Hakkokogaku, 67, 29-34 (1989)
Taguchi, F.; Yamada.; Hasegawa, K.; Taki-Saito, K.; Hara, K. Continuous hydrogen production by Clostridium sp. No.2
from cellulose hydrolysate in an aqueous two-phase system, . Ferment. Bioeng., 82, 80-83 (1996)
Ueno, Y.; Otsuka, S.; Morimoto, M.; Hydrogen production from industrial waste-water by anaerobic microflora in
chemostat culture, J. Ferment. Bioeng., 82, 194-197 (1996)

5.5 การหมักกรดแลคติก
5.5.1 การหมักกรดแลคติกคืออะไร
กรดแลคติกประกอบด้วยหมู่แอลกอฮอล์ (OH) และหมู่คาร์บอกซิ ลิก (COOH) กรดแลคติกมี 2 ไครัลไอโซเมอร์
(chiral isomer) คือ D-lactic และ L-lactic เมื่อเร็ วๆนี้ ความต้องการของพอลิแลคเตต เช่น พลาสติกที่ทาํ จากสารชีวมวล
เพิม่ ขึ้น และความต้องการของกรดแลคติกที่เป็ นวัตถุดิบของพอลิแลคเตตจึงเพิ่มขึ้นด้วย ต่อจากนี้ กรดแลคติกที่มีความ
บริ สุทธิ์เชิงแสงเกือบ 100% จึงมีความต้องการอย่างมาก โดยปกติ กรดแลคติกผลิตจาการสังเคราะห์ทางเคมี หรื อการหมัก
ด้วยจุลินทรี ย ์ การสังเคราะห์ทางเคมีของกรดแลคติกเลือกใช้วธิ ีไฮโดรไลซิ สของแลคโต-ไนไตร โดยผลได้ของกรด D-lactic
และกรด L-lactic จะมีค่าครึ่ งต่อครึ่ ง แต่ไม่มีความบริ สุทธิ์เชิงแสง ดังนั้นการผลิตกรดแลคติกสําหรับผลิตพอลิแลคเตตจึงใช้
วิธีการหมัก อย่างไรก็ตามกรดแลคติกสามารถผลิตได้ท้ งั แบคทีเรี ยหรื อฟังไจ โดยในที่น้ ี ได้ให้ความสนใจไปที่การหมักแล
คติกด้วยแบคทีเรี ย

5.5.2 แบคทีเรี ยแลคติก
แบคทีเรี ยแลคติกผลิตกรดแลคติกจากนํ้าตาลชนิดต่าง แบคทีเรี ยแลคติกมีท้ งั เป็ นแบบท่อนชนิดเกรมบวกและแบบ
กลม ซึ่ งเบคทีเรี ยเหล่านี้สามารถเจริ ญเติบโตภายใต้สภาวะไร้อากาศ แบคทีเรี ยแลคติกจะไม่เคลื่อนที่และให้ผลเชิงลบกับ
ปฏิกิริยาแบบมีตวั เร่ ง อีกทั้งยังไม่มีสปอร์ ใช้เพียงแต่น้ าํ ตาลเท่านั้นที่เป็ นแหล่งพลังงานที่จะผลิตกรดแลคติกซึ่ งมีค่าการ
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เปลี่ยนเป็ นกรดแลคติกมากกว่า 50% จากปริ มาณการใช้น้ าํ ตาลในการทําปฏิกิริยา โดยมีแบคทีเรี ยแลคติก 4 สายพันธุ์ ที่
สามารถอยูภ่ ายใต้สภาวะที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus และ Streptococcus แลคติก
แบคทีเรี ยสามารถเจริ ญเติบโตด้วยอัตราที่สูงและผลิตกรดแลคติกได้มาก ส่ วนประกอบของอาหารเหลวที่ใช้ในการหมักจะ
ค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากว่าแบคทีเรี ยแลคติกต้องการสารอาหารพวกอะมิโนและวิตามินจํานวนมาก ในที้แบ่งแยกการหมัก
แลคติกเป็ น 2 กลุ่ม คือ การหมักได้กรดแลคติกอย่างเดียว (homo-lactic acid fermentation) และการหมักได้ท้ งั กรดแลคติก
และกรดอื่นด้วย (hetero-lactic acid fermentation) ในการหมักได้กรดแลคติกอย่างเดียว พบว่า กรดแลคติก 2 โมล และ ATP
2 โมล เกิดจาการใช้น้ าํ ตาลโมเลกุลเดี่ยว 1 โมล ซึ่ งค่าผลได้กรดแลคติกมีค่าเกือบเชิงแสง 100% สําหรับการหมักได้ท้ งั กรด
แลคติกและกรดอื่น พบว่ามีท้ งั กรดแลคติกและสารอื่นเกิดขึ้น ซึ่ งแบ่งย่อยออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ค่าผลได้หนึ่งค่าจะมี
ทั้ง กรดแลคติก, เอทานอล และคาร์บอนไดออกไซด์ กลุ่มที่ 2 ค่าผลได้หนึ่งค่าจะมีท้ งั กรดแลคติก 1 โมล, กรดอะซิ ติก 1.5
โมล ซึ่ งเกิดจากนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว 1 โมล แบคทีเรี ยแลคติกเป็ นได้ท้ งั แลคเตตดีไฮโดรจีเนส (lactate-dehydrogenase) แบบ
D และ L หรื อแบบ D หรื อ L อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น กรดแลคติกแบบ D และ(หรื อ) กรดแลคติกแบบ L สามารถผลิตได้
จากแบคทีเรี ย ส่ วนใหญ่แบคทีเรี ยแลคติกจะมีเอนไซม์ที่ช่วยในการผลิตกรดแลคติก ซึ่ งจะส่ งผลกับคุณภาพไครัลของกรดแล
คติก Lactobacillus rhamnosus ผลิตกรดแลคติกแบบ L อย่างเดียว ซึ่ งมีความบริ สุทธิ์เชิงแสงเกือบ 100% ซึ่ งใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในการผลิตพอลิแลคเตตได้

5.5.3 แหล่ งทรั พยากรของสารชี วมวลสําหรั บการหมักกรดแลคติก
กลูโคสเป็ นสารตั้นต้นหลักในการหมักกรดแลคติก ซึ่ งกลูโคสได้จากการไฮโดรไลซิ สของแป้ ง ในตอนนี้แป้ งได้
จากพืชผลต่างๆ อย่างไรก็ตามการแข่งขันระหว่างพลังงาน, วัสดุและอาหาร ที่ถกู เรี ยกร้องในการผลิตเอทานอลจาก
ทรัพยากรของสารชีวมวล ดังนั้น สารชีวมวลที่เป็ นเซลลูโลสแบบเบา เช่น แกลบซึ่ งเป็ นวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว ถูกคาดหวังว่าจะ
เป็ นทรัพยากรของสารชีวมวล อย่างไรก็ตาม สารชีวมวลที่ไม่ใช้แล้วมีคุณภาพตํ่า จึงเป็ นสาเหตุให้ยงั ไม่มีการใช้กนั อย่าง
แพร่ หลาย โดยบางข้อกําหนดต้องนํามาพิจารณาสําหรับการใช้ประโยชน์ในการหมัก ข้อแรกที่ตอ้ งมี ค่าอุปทานของสารชีว
มวลที่คงที่ ข้อที่สอง นํ้าตาลควรจะได้มาอย่างง่ายจากพลังงานที่นอ้ ยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ที่สาํ คัญเทคโนโลยีการหมักที่
ได้ผลอย่างดีน้ นั จําเป็ นอย่างยิง่
และเป็ นตัวการสําคัญที่จะแก้ปัญหาที่ได้พดู ถึงในเรื่ องพลังงานและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ขนส่ งและการกักเก็บสารชีวมวล

5.5.4 การใช้ ประโยชน์ ของสารชี วมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมนํา้ มันปาล์ ม
นํ้ามันปาล์มเป็ น 1 ใน 3 นํ้ามันพืชในโลก ปาล์มสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี บริ เวณพื้นที่แถบเส้นศูนย์สูตรของโลก
เท่านั้น ในขั้นตอนการดําเนินงานของการผลิตนํ้ามัน พบว่า สารชีวมวลที่มากกว่า 10 ล้านตัน ได้จากธุรกิจที่มีอยูท่ วั่ ไป สาร
ชีวมวลที่มีลกั ษณะเนื้อเดียวกัน มีปริ มาณมากกว่า 10 พันตัน ซึ่ งสามารถสะสมได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากโรงงานนํ้ามันปาล์ม
เป็ นโรงงานขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ได้มีฤดูการปลูกทดแทนต้นปาล์มเก่าที่จะมีข้ ึนในเร็ วนี้ และลําต้นปาล์มนํ้ามันจํานวนมาก
จะต้องถูกทิ้ง ในปั จจุบนั นี้พบว่าลําต้นปาล์มนํ้ามันมีน้ าํ ตาลอยูใ่ นลําต้นเป็ นจํานวนมาก และกลูโคสเหลวสามารถหาได้ง่าย
จากการอัดปาล์มนํ้ามันซึ่ งวิธีการเช่นเดียวกับกระบวนการอ้อย
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5.5.5 การหมักกรดแลคติกจากขยะในครั วเรื อน
ประเทศญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงมาก จึงเป็ นเหตุผลที่วา่ ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถใช้
วิธีการบําบัดขยะอย่างง่าย ดังนั้น จะเห็นได้วา่ ที่ประเทศญี่ปุ่นมีเตาเผาสําหรับเผาขยะประมาณสองพันเตา โดยในทุกวัน ขยะ
จะถูกเก็บไปรวมในเตาเผาขยะแล้วจะเผาเพื่อที่จะได้พลังงานความร้อน ดังนั้นจึงมีไอนํ้าที่ความดันตํ่าซึ่ งไม่ได้นาํ มาใช้ ขยะ
จากครัวเรื อน ถือเป็ น 30% จากปริ มาณขยะทัว่ ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขยะจากกิจการต่างๆ รวมไปถึงร้านขายของ
สดและร้านสะดวกซื้ อ สามารถนํามาแยกประเภทของขยะได้ง่ายกว่าขยะจากแหล่งอื่นๆ ขยะจากครัวเรื อนแบบญี่ปุ่นจึงเป็ น
แหล่งทรัพยากรของนํ้าตาลที่ดี เพราะว่าครึ่ งหนึ่ งของขยะจากครัวเรื อนเป็ นพวกแป้ ง ถึงแม้วา่ ขยะจากครัวเรื อนในแต่ละวัน
จะไม่เหมือนกันก็ตาม นอกจากนี้ ขยะจากครัวเรื อน ยังประกอบไปด้วยสารอาหารและวิตามินซึ่ งเป็ นส่ วนดีทีจะนําไปในกับ
การหมักกรดแลคติก จากรู ป 5.5.1 แสดง ผลได้ของกรดแลคติกจากการหมักกรดแลคติกด้วยขยะจากครัวเรื อน หลังจากที่
บําบัดด้วยเอนไซม์กลูโคอะไมเลส โดยใช้ Lactobacillus rhamnosus ขยะจากครัวเรื อนโดยทัว่ ไปประกอบด้วยค่าความชื้น
80% และระบุได้วา่ ที่ค่าผลได้ของกรดแลคติก 10% ที่แสดงในรู ป 5.5.1 ควรจะมีค่าเพิม่ ขึ้น

5.5.6 การทํากรดแลคติกให้ บริ สุทธิ์
กรดแลคติกสําหรับพอลิแลคเตต นอกจากจะมีค่า
ความบริ สุทธิ์เชิงแสงที่สูงแล้ว กรดแลคติกที่ใช้ตอ้ งมีความ
บริ สุทธิ์ดว้ ย ดังนั้น เทคโนโลยีข้ นั สู งของการทํากรดแลคติก
ให้บริ สุทธิ์จึงเป็ นที่ตอ้ งการในการหมักกรดแลคติก เพราะ
อาหารเลี้ยงชื้อที่ใช้ในการหมักประกอบด้วยส่ วนประกอบ
ต่างๆ หลายชนิด โดยทัว่ ไปเทคโนโลยีการกลัน่ จึงนํามาปรับ
ใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ ในการทํากรดแลคติกให้
รู ป 5.5.1 ผลได้แลคติกจากการหมักกรดแลติก
บริ สุทธิ์จากการหมักด้วยขยะจากครัวเรื อน บิวทิวแลคเตต
จากขยะครัวเรื อน
(butyl-lactate) จะถูกแยกด้วยการกลัน่ หลังจากที่เอสเทอร์ริฟิ
เคชัน่ กรดแลคติกด้วยบิวทานอล นอกจากนี้ แอมโมเนียสามารถถูกนํากลับมาในปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชัน่ เพื่อใช้ในการ
ปรับความเป็ นกรด-ด่างในการหมัก อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการเหล่านี้ จําเป็ นต้องใช้พลังงานมาใช้ในการกําจัดนํ้าออก
เพื่อที่จะส่ งเสิ รมให้เกิดปฏิกิริยาเอสเทอร์ ริฟิเคชัน่ เมื่อพลังงานที่ใช้มาจากแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ซึ่ งไม่เหมาะสมในเชิง
ระบบนิเวศน์และเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นการใช้พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาขยะจึงเป็ นแนวทางที่สามารถยอมรับได้ใน
การแก้ไขปัญหานี้
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Morichi, T. Physiology and metabolism of lactic acid bacteria: Biseibutsu 6 (1), 27-34 (1990) (in Japanese)
Sakai, K.; Murata, Y.; Yamazumi, H.; Tau, Y.; Mori, M.; Moriguchi M.; Shirai, Y. Selective proliferation of lactic acid
bacteria and accumulation of lactic acid during open fermentation of kitchen refuse with intermittent pH
adjustment: Food Science and Technology Research , 6, 140-145 (2000)
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Hassan, M. A.; Nawata, O.; Shirai, Y.; Nor’Aini A. R.; Phang L. Y.; Ariff, B. A.; Abdul Karim, M. I. A Proposal for Zero
Emission from Palm Oil Industry Incorporating the Production of Polyhydroxyalkanoates from Palm Oil Mill
Effluent: Journal of Chemical Engineering of Japan, 35 (1) 9-14 (2002)
Sakai, K.; Taniguchi, M.; Miura, S.; Ohara, H.; Matsumoto, T.; Shirai, Y. Novel process of poly-L-lactate production
from municipal food waste: Journal of Industrial Ecology, 7(3, 4), 63-74 (2004)
Mori, T.; Kosugi, A.; Murata, Y.; Tanaka, R.; Magara, K. Ethanol and Lactic Acid Production from Oil Palm Trunk:
Proceedings of Annual meeting of the Japan Institute of Energy, 16, 196-197 (2007) (in Japanese)

5.6 หญ้าหมัก
5.6.1 หญ้ าหมัก คืออะไร
หญ้าหมัก ใช้เป็ นอาหารวัวและแกะโดยส่ วนใหญ่ในหลายประเทศ หญ้าหมักผลิตโดยความคุมการหมักของพืชผล
ที่มีความชื้นสูง หญ้าหมักเป็ นกระบวนการหมักและเก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เป็ นพืชสี เขียวที่หมักไว้ในยุง้ ฉางที่เป็ นพืชอาหาร
สัตว์และหญ้าในหลุมหมัก (แสดงในรู ป 5.6.1) ชนิดของหลุมหมักที่ชาวนาอาจจะเลือกใช้ในการหมักพืชมีหลากหลาย
รู ปแบบ หลุมหมักโดยทัว่ ไปสามารถถูกจําแนกเป็ นหลักๆได้ดงั นี้ แบบสแตก (stack) หรื อแบบยึดที่ปราศจากผนังกันดิน, ตึก
, หลุมหลบภัย, สุ ญญกาศ และห่อม้วน เมื่อเปรี ยบเทียบหญ้าหมักกับหญ้าแห้ง พบว่า ปริ มาณหญ้าที่ใช้, ความสารมารถใน
การย่อย, คุณค่าทางสารอาหารของอาหารสัตว์น้ นั ดีเยีย่ ม หญ้าหมักสามารถทําผลิตจากผลิตภัณฑ์รองจากจําพวกพืชผลและ
อาหารหรื อจากวัสดุอื่นๆได้

รู ปที่ 5.6.1 การตัดพืชอาหารสัตว์ (ซ้าย) และหลุมหมักแบบสแตก

5.6.2 การทําหญ้ าหมัก
หญ้า หมัก มี ต ้น กํา เนิ ด มาตั้ง แต่ ส มัย อี ยิ ป ต์โ บราณ การศึ ก ษาวิ จัย เกี่ ย วกับ หญ้า หมัก ด้ว ยกระบวนการหมัก มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วในช่วงทศวรรษที่ 20 หญ้าหมักสามารถเตรี ยมได้จากพืชอาหารสัตว์และหญ้าที่อยูใ่ นช่วงการ
เจริ ญเติบโตที่เหมาะที่สุด โดยมีปริ มาณความชื้นอยูใ่ นช่วง 50% - 70% พืชอาหารสัตว์จะถูกเก็บและนํามาตัดเป็ นชิ้นเล็กๆ
ให้มีความยาว 10-20 มิลลิเมตร และอัดรวมไว้ในหลุมหมัก ในปั จจุบนั นี้ เครื่ องมือเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์จะถูกใช้ท้ งั ในการ
เก็บและตัดเป็ นชิ้นเล็กๆ และจะถูกฝากไว้ที่รถบรรทุก เครื่ องมือเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์เหล่านี้ สามารถเป็ นได้ท้ งั tractor
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drawn or self-propelled เครื่ องมือเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์จะเป่ าหญ้าหมักในรถบรรทุกผ่านถุงที่ดา้ นหลังหรื อด้านข้างของ
เครื่ อง การฉี ดวัคซี นแบคทีเรี ยแลคติกจะถูกใช้สาํ หรับการทําหญ้าหมักที่มีคุณภาพสูง (ดังรู ป 5.6.2)

รู ปที่ 5.6.2 รู ปแบบของเซลล์ (ซ้าย) และ อินอคคูแลนท์ของแบคทีเรี ยกรดแลคติก “Chikuso 1”

5.6.3 การหมักหญ้ าหมัก
การถนอมพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็ นหญ้าหมักนั้นขึ้นกับปริ มาณกรดที่เพียงพอที่จะไปยับยั้งไม่ให้จุลินทรี ยท์ าํ หน้าที่
ผิดปกติไปจากเดิม ภายใต้สภาวะแบบไม่ใช้ออกซิ เจน แบคทีเรี ยแลคติก (lactic acid bacteria : LAB) เป็ นจุลินทรี ยช์ นิดอิง
อาศัย ซึ่ งจะมีอยูพ่ ืชอาหารสัตว์ในธรรมชาติ โดยแบคทีเรี ยนี้จะเปลี่ยนนํ้าตาลเป็ นกรดแลคติกในกระบวนการหมักหญ้า โดย
ปกติ แบคทีเรี ยแลคติกจะเจริ ญเติบโตร่ วมกับจุลิทรี ยพ์ ืชชนิดอื่นๆระหว่างการหมักหญ้าหมัก และจุลินทรี ยเ์ หล่านี้จะเป็ น
ตัวกําหนดลักษณะการหมักของหญ้าหมัก หญ้าหมักฟาร์มปศุสัตว์ที่มีเปี ยกชื้นขึ้นกับการหมักกรดแลคติก แบคทีเรี ยแลคติก
จะเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตที่ละลายนํ้าได้เป็ นกรดอินทรี ยใ์ นระหว่างกระบวนการหมัก จะส่ งผลให้ค่าพีเอชลดลงและ
เป็ นการถนอมอาหารสัตว์
อย่างไรก็ตาม เมื่อหลุมหมักถูกเปิ ดออกและอากาศจะเข้ามาในหลุมหมัก ทําให้หญ้าหมักอยูภ่ ายใต้การเจริ ญเติบโต
ของจุลินทรี ยแ์ บบใช้ออกซิ เจน และจึงเป็ นไปได้ที่จะนําไปสู่สภาวะไม่คงที่ นอกจากนี้หญ้าหมักที่ถกู ทําลายจะเพิม่ ขึ้นและมี
ค่าทางสารอาหารลดลง
โดยทัว่ ไปหญ้าหมักที่สมบูรณ์จะต้องพิจารณาว่ามีความไวต่อการเสื่ อมสภาพด้วยสภาวะแบบมี
ออกซิ เจนในระบบนั้น มีผลมากกว่า หญ้าหมักที่หมักแบบไม่ดี และจุลินทรี ยแ์ บบใช้ออกซิ เจนบางชนิดสามารถเป็ นอันตราย
ต่อตับของสัตว์ได้ ดังนั้น มีการคาดการณ์วา่ การเสื่ อมสภาพด้วยสภาวะแบบมีออกซิ เจนจึงเป็ นปัญหาสําคัญในการทําหญ้า
หมัก

5.6.4 หญ้ าหมักแบบมัดม้ วน
การหมักแบบมัดม้วน เป็ นวิธีการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์วธิ ีหนึ่ ง นําหญ้ามาตัดและมัดในขณะที่หญ้ายังเปี ยกอยู่
เล็กน้อย ถ้าหญ้าเปี ยกมากเกินไปจะไม่สามารถมัดและเก็บเช่นเดียวกับหญ้าแห้งได้ ดังนั้น ความชื้นที่เหมาะสมสําหรับการ
ทําหญ้าหมักแบบมัดม้วน มีค่าประมาณ 60 ถึง 70% หญ้าที่ถกู มัดแล้วจะนํามาห่ออย่างแน่นหนาด้วยแผ่นฟิ ล์มพลาสติกหนา
0.025 มิลลิเมตร ประมาณ 6 ชั้น จากนั้นนําไปหมักแบบจํากัด ซึ่ งจะผลิตกรดไขมันสายสั้น (short chain fatty acid) เพื่อที่จะ
ป้ องกันและถนอมพืชอาหารสัตว์ วิธีการหมักแบบมัดม้วนเริ่ มเป็ นที่นิยมในฟาร์มบางแห่ง ในประเทศญี่ปุ่น ได้มีการพัฒนา
วิธีการเตรี ยมหญ้าหมักแบบมัดม้วนของฟางข้าวสด (รู ป 5.6.3) และการผลิตอาหารสัตว์จากแหล่งทรัพยากรของสารชีวมวล
ซึ่ งคาดหวังว่าจะเป็ นการใช้เทคโนโลยีการหมักแบบมัดม้วนที่ดีที่สุด
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รู ป 5.6.3 การหมักพืชหมักแบบมัดม้วน (ซ้าย) และการห่อฟางข้าว (ขวา)

5.6.5 เทคโนโลยีในปั จจุบัน
ในปี ที่ผา่ นมานี้ พืชหมักด้วยวิธีการหมักแบบมัดม้วน มีจาํ นวนเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว และการหมักพืชหมักด้วยวิธีน้ ี
กําลังศึกษาทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ และ ณ ตอนนี้ได้มีการพัฒนาพืชหมักที่มีการฉี ดวัคซี นแบคทีเรี ยแลคติก
แบบใหม่ และพัฒนาวิธีการตัดห่ อมัดพืชหมักจากข้าวโพดและข้าวเปลือก นอกจากนี้ ที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีการศึกษาล่วงหน้า
เกี่ยวกับงานวิจยั ของแหล่งทรัพยากรของสารชีวมวลที่ไม่ได้ใช้ สําหรับนํามาผลิตเป็ นพืชหมักของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จาก
พืชผลและอาหาร
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Abe, A., The best use manual of food circulation resource, Science Forum. (2006)
Cai, Y., Silage, Diary Japan (2004)
McDonald, P.; Henderson, N.; Heron, S., The Biochemistry of Silage, 2nd ed., Chalcombe Publications (1991)

5.7 การทําปุ๋ ยหมัก
5.7.1 การทําปุ๋ ยหมักคืออะไร
ปุ๋ ยหมัก คือ ของผสมจากสารอินทรี ยท์ ี่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น ฟาง, แกลบ, เปลือกไม้, ของเสี ยจาก
สัตว์ และ ซากพืช ซากสัตว์ (ยกเว้น โคลนและอวัยวะของปลา) โดยนําสิ่ งต่างๆ เหล่านี้มาผสมเข้าด้วยกันและสลายด้วย
ความร้อน อย่างไรก็ตาม โคลยและอวัยวะของปลาอาจจะนํามาใช้เป็ นปุ๋ ยหมักได้ ถ้าทําที่กระบวนการที่เหมาะสม

5.7.2 หลักการเบือ้ งต้ นของการทําปุ๋ ยหมัก
การทําปุ๋ ยหมัก เป็ นกระบวนการนําสารอินทรี ยม์ าผสมรวมกันและเติมอากาศ เพื่อย่อยสลายสารอิทรี ยด์ ว้ ย
จุลินทรี ยแ์ บบใช้ออกซิ เจนที่มีอยูใ่ นสารอินทรี ย ์ และระเหยความชื้นออกจากความร้อนที่ได้จากการย่อยสลาย และนําไปทํา
ให้ปราศจากเชื้อ หรื อ สร้างจุลินทรี ยช์ นิดที่ทาํ ให้เกิดโรค หรื อ ทําให้เมล็ดวัชพืชไม่เติบโต เพื่อที่จะเป็ นปุ๋ ยหมักที่ปลอดภัย
และถูกสุ ขอนามัย จากรู ป 5.7.1 แสดงขั้นตอนการทําปุ๋ ยหมัก โดยข้อดีของการทําปุ๋ ยหมัก ดังนี้
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1. ง่ายต่อการเก็บ โดยไม่เป็ นอันจรายต่อผูใ้ ช้ เพราะว่าปุ๋ ยหมักจะกําจัดกลิ่นมีพิษ
2. ผลิตสารอาหาร ให้ปุ๋ยมีคุณภาพสูงดีสาํ หรับดินและพืชผล
3. สร้างความสมัพนั ธ์ในชุมชน โดยการรวมกลุ่มกันนําสิ่ งเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

รู ป 5.7.1 หลักการเบื้องต้นของการทําปุ๋ ยหมัก

5.7.3 องค์ ประกอบเบือ้ งต้ นของการทําปุ๋ ยหมัก
การทําปุ๋ ยหมัก ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (ก) ขั้นตอนการเตรี ยม (ข) ขั้นตอนการหมัก และ (ค) ขั้นตอนการ
ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์
(ก) ขั้นตอนการเตรี ยม
ในขั้นตอนการเตรี ยม ต้องมีอุปกรณ์สาํ รับการปรับค่าความชื้น, สารอินทรี ย,์ ขนาด และการเติมอากาศ ให้ได้ค่าที่
เหมาะสม เมื่อเริ่ มต้นการทําปุ๋ ยหมัก จะต้องมีค่าความชื้นระหว่างช่วง 55 ถึง 70% และต้องมีอากาศเติมเข้าไปด้วย ในขั้นตอน
การเตรี ยมจะรวมไปถึงวิธีการเติม (การเติมสารเพื่อที่จะปรับสภาพ เช่น เปลือกหอย, แกลบ, ขี้เลื่อย และเศษไม้) วิธีการ
ส่ งคืน (การส่ งคืนปุ๋ ยหมักที่ผสมกับสารตั้งต้นในตอนแรก) และขั้นตอนการอบแห้ง (การอบแห้งโดยใช้พลังงานจาก
ภายนอก)
(ข) ขั้นตอนการหมัก
ในขั้นตอนการหมัก ต้องมี ถังหมัก, อุปกรณ์ในการเติมอากาศ และ อุปกรณ์ในการไฮโดรไลซิ ส ถังหมักไว้สาํ หรับ
ย่อยสลายสารอินทรี ยแ์ ละจะปล่อยความร้อนออกมาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของวัสดุที่อยูใ่ นถังหมัก ในการผลิตปุ๋ ยหมักที่ปลอดภัย
และถูกสุ ขอนามัย จะต้องเพิ่มอุณหภูมิของวัสดุที่ใช้ในการทําปุ๋ ยหมักทั้งหมดเท่ากับ 65 องศาเซลเซี ยส หรื อสูงกว่า ให้นาน
ประมาณ 48 ชัว่ โมงหรื อมากกว่า การหมักจะจัดกลุ่มเป็ นวิธีการต่างๆ ดังนี้ วิธีการกักเก็บและ วิธีการส่ งคืนทางเครื่ องกล
โดยในวิธีการกักเก็บจะนําปุ๋ ยหมัก สารที่ใช้ในการปรับสภาพ และปุ๋ ยหมักที่ส่งคืน มากักเก็บไว้บนพื้น แล้วคลุกเคล้าตามที่
ต้องการด้วยเครื่ องยกตัก เป็ นต้น สําหรับวิธีการส่ งคืนทางเครื่ องกล อุปกรณ์ปั่นกวนไว้สาํ หรับผสมสารอินทรี ย ์ ซึ่ งจะติด
ตั้งอยูด่ า้ นบนของถังหมัก อุปกรณ์การเติมอากาศจะคอยรักษาสภาพของสารอินทรี ยใ์ นอยูใ่ นสภาวะแบบใช้ออกซิ เจน และมี
การระบายอากาศเพื่อจะให้ความชื้นระเหยไปจากสารอินทรี ย ์ สําหรับอุปกรณ์ไฮโดรไลซิ สจะมีการเติมนํ้าให้กบั สารอินทรี ย ์
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เพื่อให้แน่ใจว่าอยูใ่ นการหมักแบบใช้ออกซิ จน เพราะว่าจุลินทรี ยจ์ ะสามารถทําปฏิกิริยากับสารอินทรี ย ์ และจะหยุดเมื่อง
ความชื้นในสารอินทรี ยต์ ่าํ กว่า 40%
(ค) ขั้นตอนการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์
ในขั้นตอนการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยอุปกรณ์การแยกทางเครื่ องกล, อุปกรณ์การบรรจุหีบห่อ เพื่อเป็ นการ
เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ และ ง่ายต่อการจัดเก็บ นอกจากนี้ยงั มีอุปกรณ์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์กาํ จัดกลิ่น

5.7.4 เทคโนโลยีการทําปุ๋ ยหมักในปั จจุบัน
จากตาราง 5.7.1 กล่าวถึงสารอินทรี ยห์ ลักๆที่ใช้การทําปุ๋ ยหมัก แกลบและไม้ เป็ นวัสดุที่มีค่าการย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพตํ่า ดังนั้นจึงใช้เวลาในการย่อยสลายนาน แต่วา่ มีประสิ ทธิ ภาพในการปรับปรุ งดินและสามารถใช้ผสมกับสารอินทรี ย ์
อื่นๆ เพื่อที่จะได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพสู ง ขยะ ประกอบด้วยวัสดุหลากหลายชนิดที่เป็ นไปไม่ได้ที่จะนํามาหมัก เช่น พลาสติก,
โลหะ และกระจก ดังนั้นจึงต้องมีการแยกวัสดุอย่างละเอียด สําหรับโคลน อาจจะต้องมีการวัดค่าโลหะหนัก เป็ นต้น
ในเทคโนโลยีการนํากลับมาใหม่ของการทําปุ๋ ยหมัก, ก๊าซชีวมวล, การอบแห้ง, กระบวนการคาร์บอไนซ์,อาหาร
ปศุสัตว์ และการเผาขยะ พบว่า การทําปุ๋ ยหมัก สามารถใช้วสั ดุได้หลากหลายชนิดและมีประโยชน์ท้ งั ในแง่ของเทคโนโลยี
และการกระจายไปใช้ในที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความต้องการของผลิตภัณฑ์ในเรื่ องของปริ มาณและช่วงเวลายังมีอยูใ่ นวง
แคบ และในบางพื้นที่มีการเก็บปุ๋ ยหมักที่มากเกินไป ดังนั้น ความพยายามในการผลิตปุ๋ ยหมักในอนาคตจะต้องมีการควบคุม
คุณภาพอย่างละเอียด ในพื้นที่หนึ่ งจะมีการทําปุ๋ ยหมักจากวัสดุทุกประเภทและมีการใช้ปุ๋ยหมักนั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Japan Livestock Industry Association Ed., Composting Facility Design Manual (2003) (in Japanese)
Japan Organics Recycling Association Ed., Composting Manual (2004) (in Japanese)
Livestock Industry’s Environmental Improvement Organization Ed., Livestock Dung Process Facility- Machine Setup
Guidebook (compost processing facility version) (2005) (in Japanese)
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ตารางที่ 5.7.1 เปรี ยบเทียบวัสดุที่นาํ มาใช้ทาํ ปุ๋ ยหมักและนํากลับมาใช้ใหม่ดว้ ยเทคโนโลยีอื่นๆ
(Japan Organics Recycling Association 2004)
อาหาร
ปศุสัตว์

การทํา
ปุ๋ ยหมัก

ก๊ าซชีวมวล



















มูลไก่




ขยะ

ขยะสด





โคลน

โคลนที่กาํ จัดนํ้าออก





แกลบ



ฟางข้าว



ขี้เลื่อย



เปลือกไม้



เศษไม้







ชิ้นไม้ขนาดเล็ก







ชื่อวัสดุ

ประเภท
มูลปศุสตั ว์

อาหาร
ปศุสตั ว์

มูล/ปั สสาวะ
ปศุสตั ว์
มูลโคนม
มูล/ปั สสาวะโคนม
มูลหมู
มูล/ปั สสาวะหมู

ซากพืช

ไม้

การอบแห้ ง

กระบวนการ
คาร์ บอไนซ์















การเผาขยะ












หมายเหตุ :  : ตรงกับประเภทที่ใช้  : ใช้ได้  : ใช้ได้หลังจากผ่านขั้นตอนการเตรี ยม
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บทที่ 6 การพัฒนาระบบทีย่ งั่ ยืน
6.1 หลักพื้นฐานของ LCA
6.1.1 ภาพรวมของการประเมินวัฏจักรชี วิตของผลิตภัณฑ์
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (life cycle assessment : LCA) คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่ งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และการบริ การตลอดทั้งวงจรของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งอาจจะกล่าวได้วา่ พิจารณาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เกิด
จนตาย “from the cradle to grave” และใช้ในการวัดปริ มาณแหล่งทรัพยากรที่ใช้และที่ส่งออก ในทุกลําดับขั้นตอน ตั้งแต่ใน
การได้มาของวัตถุดิบไปจนถึงการผลิต, การใช้, การบําบัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน และสุ ดท้าย การกําจัดทิ้ง (การวิเคราะห์
บัญชีรายการ) หลังจากนั้น จะมีการประเมิณผลกระทบ ขึ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์บญั ชีรายการ (การประเมินผลกระทบ)
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO-14040) นิยามหลักการเบื้องต้นและขอบเขตของ LCA ใน ISO14040 ได้นิยามความหมายของ LCA ว่า “LCA เป็ นหนึ่งในวิธีการพัฒนาเพื่อความเข้าใจที่ดียงิ่ ขึ้นและกล่าวถึงผลกระทบ
จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตและการใช้ ประกอบด้วยผลกระทบที่เป็ นไปได้ร่วมกัน I S O - 1 4 0 4 0ได้แสดงอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับ 4 ขั้นตอน ที่จะนําไปสู่ LCA : “การกําหนดเป้ าหมายและขอบเขต” (Goal and scope definition), “การวิเคราะห์บญั ชี
รายการ” (Inventory analysis), “การประเมินผลกระทบ” (Impact assessment) และ “การแปลผล” (Interpretation) (รู ป 6.1.1)

รู ป 6.1.1 ขั้นตอนของ LCA

6.1.2 การกําหนดเป้ าหมายและขอบเขต
ในขั้นตอนนี้ ผูป้ ระกอบการ LCA ให้คาํ จํากัดความระบบของผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปศึกษา และเข้าใจเป้ าหมาย
ตัวอย่างเช่น สมมติวา่ “อิทธิผลของภาวะโลกร้อน ต่อเครื่ องทําความเย็น” เป็ นเป้ าหมายของการประเมิน จากเป้ าหมายนี้
ผูป้ ระกอบการ LCA ตัดสิ นใจว่าการส่ งออกเป็ นตัววัด และขอบเขตเป็ นตัวประเมิน เป้ าหมายที่จะศึกษาใน LCA เป็ นหน้าที่
ของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น เป้ าหมายเป็ นฟังก์ชนั่ ของ “ทําสิ่ งของให้เย็นในที่เก็บ” ถ้าผลิตภัณฑ์ เป็ น “เครื่ องทําความเย็น”
ดังนั้น ฟังก์ชนั่ เท่ากัน เช่น ปริ มาตรเท่ากัน จํานวนปี ที่ทนทานได้เท่ากัน จะถูกกําหนดเมื่อมีรูปแบบของเครื่ องทําวามเย็นที่
แตกต่างกันมาเปรี ยบเทียบ นอกจากนี้ เมื่อได้ทาํ LCA สิ่ งที่ยากคือการครอบคลุมทุกสิ่ งในกระบวน โดยสัมพันธ์กบั เป้ าหมาย
ของผลิตภัณฑ์และการบริ การ กระบวนการที่มีการกระจายระดับที่ต่าํ เมื่อปรี ยบเทียบกับเป้ าหายของ LCA จะถูกตัดออกไป
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จากที่ศึกษา หลักการตัดออกนี้ใช้ในการตัดสิ นใจที่จะตัดออกจากกระบวนการ จึงไม่มีหลักการทัว่ ไปในการตัดออก
เพราะว่าส่ วนที่สาํ คัญของกระบวนการสามารถแตกต่างกันได้ ถ้าในกรณี ที่เป้ าหมายในการศึกษาต่างกัน ดังนั้น หลักการมีอยู่
ว่า ขอบเขตต้องสอดคล้องกับเป้ าหมายของ LCA

6.1.3 การวิเคราะห์ บัญชี รายการ (Lifecycle inventory analysis : LCI)
การวิเคราะห์บญั ชีรายการ เป็ นขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการหา
ปริ มาณสารเข้าและสารออกของผลิตภัณฑ์โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ภายในขอบเขต (ระบบผลิตภัณฑ์) หาได้จาก
เป้ าหมายของการศึกษา
ขั้นแรก ผูป้ ระกอบการของการวิเคราะห์บญั ชีรายการจําเป็ นต้องรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กบั การผลิต, การใช้ และ
สุ ดท้ายการกําจัดของผลิตภัณฑ์เป้ าหมาย ข้อมูลเหล่านี้เรี ยกว่า ข้อมูลจริ งจากแหล่งผลิต (Foreground data) และควรจะเก็บ
โดยผูป้ ระกอบการ LCA
ข้อมูลถัดมาที่ตอ้ งนํามารวบรวม คือข้อมูลสารเข้า-สารออกสําหรับในกระบวนการผลิตของวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตสิ นค้า (ประกอบด้วย วัสดุปฐมภูมิและวัสดุทุติยภูมิ) และข้อมูลสารเข้า-สารออกสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้ าที่จาํ เป็ นต้อง
ใช้ เป็ นต้น ข้อมูลเหล่านี้ เรี ยกว่า ข้อมูลพื้นฐาน (Background data) ข้อมูลนี้ยากที่จะจัดเก็บโดยผูป้ ระกอบการ LCA
โดยทัว่ ไปข้อมูลพื้นฐานจะได้จากงานวิจยั หรื อกรณี ศึกษา LCA ที่ผา่ นมา เมื่อผูป้ ระกอบการ LCA มีการอ้างอิงถึงข้อมูลใน
บางส่ วน จึงจําเป็ นต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล เพราะการปล่อยออกสําหรับการเผาไหม้น้ าํ มันเตา หรื อ
การผลิตกระแสไฟฟ้ าอาจจะความแตกต่างจากเอกสารทางวิชาการหนึ่งไปสู่เอกสารทางวิชาการหนึ่ง
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลจริ งจากแหล่งผลิตและข้อมูลพื้นฐานแสดงในรู ปที่ 6.1.2

รู ป 6.1.2 ข้อมูลจริ งจากแหล่งผลิตและข้อมูลพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์บญั ชีรายการ จะมี 2 หัวข้อที่อาจจะขัดแย้งกัน คือ “ขอบเขตของระบบ” (System boundary) และ
“การแบ่งสรร” (Allocation) โดยขอบเขตของระบบ หาได้จากหน่วยต่างๆในกระบวนการที่จะรวมใน LCA ในการเลือก
ขอบเขตของระบบต้องประกอบด้วยเป้ าหมายของเรื่ องที่ศึกษาและกระบวนการที่สาํ คัญจะต้องไม่ถกู แยกออกจากขอบเขต
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ของระบบ เมื่อผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าสองชนิดมาจากหน่วยเดียวกัน จึงจําเป็ นที่จะต้องมี “การแบ่งสรร” โดย การแบ่งสรร
หมายถึง การแบ่งแยกขาเข้าหรื อขาออกของกระบวนการหรื อระบบผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
โดยทัว่ ไป ขาเข้าและขาออกจะแบ่งโดยขึ้นกับอัตราส่ วนนํ้าหนักของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามเมื่อมูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์
นั้นแตกต่างไม่มากนัก อาจจะต้องมีการแบ่งแยกขาเข้าและขาออกให้มีสัดส่ วนที่สะท้อนถึงมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

6.1.4 การประเมินผลกระทบ (Lifecycle impact assessment : LCIA)
การประเมินผลกระทบของ LCA ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้ การจําแนกประเภท (Classification), การกําหนด
บทบาท (Characterization) และการประเมินโดยรวม (Total evaluation) ในขั้นตอนของการจําแนกประเภทนั้น ค่าการใช้
ทรัพยากรและการปล่อยออกต้องถูกจําแนกผลกระทบอกเป็ นหมวดๆ ขึ้นกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น
ตารางที่ 6.1.1 แสดงรายการผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น ของ The Society of Environmental Toxicology
and Chemistry (SETAC) – Europe เป็ นกลุ่มวิชาการศึกษา LCA เรื่ องนี้จาํ เป็ นอย่างยิง่ ที่จะเข้าใจในหมวดสิ่ งแวดล้อมที่จะ
ศึกษา โดยขึ้นกับ “การกําหนดเป้ าหมายและขอบเขต” ในขั้นตอนของการกําหนดบทบาท ในแต่ละข้อมูล LCI ที่ใช้ใน
ประเภทผลกระทบ จะคูณด้วยค่ากําหนดบทบาท (Characterization factor) (ซึ่ งเป็ นตัวแทนในการบอกปริ มาณของประเภท
ผลกระทบ) และขาออกจะแสดงเป็ นตัวเลข เป็ น“การระบุประเภท” (Category indicator)
ตาราง 6.1.1 รายการผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้นของ SETAC-Europe

รู ป 6.1.3 แสดงลําดับขั้นตอนในการประเมินผลกระทบ โดยยกตัวอย่างเรื่ อง ภาวะโลกร้อนและการสู ญเสี ยชั้น
บรรยากาศโอโซน ค่าเชิงตัวเลขที่แสดงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นของการปล่อยออก อาทิเช่น “ภาวะโลก
ร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น (Global Warming Potential : GWP)” จะใช้สาํ หรับค่ากําหนดบทบาท ISO-14040 ได้นิยาม “การจําแนก
ประเภทและการกําหนดบทบาท” ว่า องค์ประกอบที่เป็ นข้อบังคับ แต่ “การลดความซํ้าซ้อของข้อมูล, การรวมกลุ่ม และ การ
ให้น้ าํ หนัก” เป็ นองค์ประกอบทางเลือก ถึงแม้วา่ ผูป้ ระกอบการไม่สามารถกําหนดค่าดัชนีที่ข้ ึนกับ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
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หรื อ คลอโรฟลูออโร-คาร์บอน ในประเภทผลกระทบของภาวะโลกร้อนและการสู ลเสี ยชั้นบรรยากาศโอโซน แต่
ผูป้ ระกอบการสามารถตัดสิ นใจที่จะรวมผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกันและคิดค่าดัชนีเชิงเดี่ยวสําหรับตัดสิ นว่า
เป็ นไปไม่ได้

รู ป 6.1.3 ลําดับขั้นตอนโดยทัว่ ไปของการประเมินผลกระทบ

6.1.5 การแปลผล (Interpretation)
ใน LCA ผูป้ ระกอบการอาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นกับขอบเขตที่ศึกษา, ขอบเขตของระบบ และลําดับการ
แบ่งสรร ที่อยูในขั้นตอน LCI และตัวเลือกของค่ากําหนดบทบาทใน LCIA อิทธพลของลําดับขั้นตอนใผลการทดลองต้อง
นํามาวิเคราะห์ในขั้นตอนการแปรผล ในหลายกรณี ของ LCI พบว่า ผลการปล่อยออกและการใช้แหล่งทรัพยากรจะรายงาน
ออกเป็ นค่าเชิงตัวเลขเดียว แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากแต่ละกระบวนการจะมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัดและการ
ประมาณค่า ในองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ระบุวา่ จําเป็ นจะต้องมีการประเมินคุณภาพของข้อมูล โดยใช้
เทคนิคการหาผลของข้อมูลที่ผดิ พลาด เช่น “ตรวจสอบความไวต่อการเปลี่ยนแปลง” (sensitivity check) และ “การวิเคราะห์
ความไม่แน่นอน” (uncertainty analysis) เมื่อผูป้ ระกอบการรับรองผลการแปร
ข้ อมูลเพิม่ เติม
SETAC “Guidelines for Life-Cycle Assessment A code of Practice”, 1993
SETAC “Towards a Methodology for Life Cycle Impact Assessment”, 1996
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6.2 ประสิ ทธิภาพพลังงาน
เมื่อสารชีวมวลใช้เป็ นแหล่งพลังงาน ไม่เพียงแค่ประสิ ทธิภาพพลังงานของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเท่านั้น ยัง
รวมถึงประสิ ทธิ พลังงานวัฏจักรและสิ่ งแวดล้อม ที่จะต้องพิจารณาเช่นเดียวกันกับบรรยายในบทก่อนหน้านี้ อีกนัยหนึ่ง การ
พิจารณานั้นจําเป็ นอย่างยิง่ ในการประเมินระดับวัฏจักรของสารชีวมวล : การผลิต, กระบวนการเตรี ยม และการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน (ดังรู ป 6.2.1)

รู ป 6.2.1 ลําดับขั้นตอนของการเปลี่ยนพลังงานสารชีวมวล

6.2.1 การใช้ พลังงานสําหรั บการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวของสารชี วมวล
ได้มีการตั้งสมมติฐาน ดังแสดงในตาราง 6.2.1 ถึงเม้วา่ ปริ มาณการเติบโตและค่าความร้อนของสารชีวมวล ขึ้นกับ
ชนิดของต้นไม้ และ/หรื อ อุตุนิยมวิทยาท้องถิ่น
ตาราง 6.2.2 – ตาราง 6.2.4 ได้จากแหล่งอ้างอิง อธิบายถึง พลังงานที่ตอ้ งการสําหรับการปลูกต้นไม้ โดยอธิบายใน
เชิงไฟฟ้ าเป็ นพลังงานปฐมภูมิ ซึ่ งขึ้นกับประสิ ทธิภาพเครื่ องกําเนิดพลังงาน (38.1%) ในประเทศญี่ปุ่น
ตาราง 6.2.4 แสดงการปลูกป่ าคงคลังสําหรับการผลิตกระดาษ ที่ประเทศบราซิ ล เป็ นตัวอย่างเทคโนโลยีการผลิต
พลังงานชีวมวล
อัตราการเติบโต เป็ นค่าต่อหน่วยพื้นที่และขึ้นกับระยะระหว่างต้นไม้ สําหรับกรณี ศึกษาในประเทศบราซิ ล พบว่า
การใช้แรงงานคนจํานวนมากจะลดการใช้พลังงาน ประสิ ทธิ ภาพพลังงานของการผลิตสารชีวมวลสามารถหาได้จากการ
เปรี ยบเทียบค่าความร้อนจากตารางที่ 6.2.1 และค่าการใช้พลังงานจากตาราง 6.2.2 – 6.2.4
จากตัวอย่างกรณี ศึกษาที่อเมริ กาเหนือ พบว่า พลังงาน 1.4 เมกะจูล (ประมาณ 7.4%) ใช้สาํ หรับผลิตสารชีวมวลที่มี
ค่าความร้อนต่อหน่วยนํ้าหนัดเท่ากับ 18.8 เมกะจูล
ตาราง 6.2.1 ลักษณะของต้อนไม้
ต้นไม้
อัตราการเติบโต (t-day/ha/year)
ค่าความร้อน (MJ/kg-dry)
ปริ มาณคาร์บอน

อเมริ กาเหนือ
ต้นปอปลาร์ (Poplar)
10
18.8
0.15

อินโดนีเชีย
ต้นอาคาสเชีย (Acassia)
7.5
16.7
0.5
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ตาราง 6.2.2 การเพาะปลูกพลังงานในอเมริ กาเหนือ

การแบ่ง
ปุ๋ ย
สารเคมีปราบศัตรู พืช
เครื่ องจักรกล
การเก็บเกี่ยว
การขนส่ ง
รวม

นํ้ามันดีเซล
(MJ/kg-dry)
0.014
0.024
0.029
0.017
0.731
0.240
1.055

ก๊าซธรรมชาติ
(MJ/kg-dry)
0.281
0.010
0.291

ไฟฟ้ า
(MJ, kWh/kg-dry)
0.0078
0.073
0.0006
0.005
0.079
0.0083

รวม
(MJ/kg-dry)
0.014
0.378
0.044
0.017
0.731
0.240
1.425

ตาราง 6.2.3 การเพาะปลูกพลังงานในอินโดนีเชีย

การแบ่ง
ปุ๋ ย
สารเคมีปราบศัตรู พืช
เครื่ องจักรกล
การเก็บเกี่ยว
การขนส่ ง
รวม

นํ้ามันดีเซล
(MJ/kg-dry)
0.367
0.032
0.039
0.225
0.225
0.408
1.296

ก๊าซธรรมชาติ
(MJ/kg-dry)
0.375
0.013
0.388

ไฟฟ้ า
(MJ, kWh/kg-dry)
0.0078
0.073
0.0006
0.005
0.079
0.0083

รวม
(MJ/kg-dry)
0.367
0.480
0.057
0.225
0.225
0.408
1.763

ตาราง 6.2.4 การเพาะปลูกพลังงานในอินโดนีบราซิ ล

การแบ่ง
ปุ๋ ย
สารเคมีปราบศัตรู พืช
เครื่ องจักรกล
การเก็บเกี่ยว
การขนส่ ง
รวม

นํ้ามันดีเซล
(MJ/kg-dry)
0.024
0.047
0.050
0.035
0.156

ก๊าซธรรมชาติ
(MJ/kg-dry)
0.225
0.225

ไฟฟ้ า
(MJ, kWh/kg-dry)
0.0097
0.092
0.092
0.0097
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6.2.2 การใช้ พลังงานของการบําบัดก่ อนหน้ าสําหรั บค่ าการเปลี่ยนพลังงานของสารชี วมวล
สําหรับการใช้ประโยชน์ของสารชีวมวล จะต้องมีการบําบัดก่อนหน้า เช่น การขนส่ งจากพื้นที่เพาะปลูก, การตัด
และการอบแห้ง
ถึงแม้วา่ เทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนของแต่ละอย่างต้องมี โดยเฉพาะขนาดชิ้นไม้และปริ มาณความชื้นของสารชีว
มวล ซึ่ งตาราง 6.2.5 แสดงตัวอย่าง พลังงานที่ใช้ในการขนส่ ง, พลังงานในการตัด และพลังงานในการอบแห้ง ในการ
คํานวณค่าพลังงานการขนส่ งนั้น จะสมมติให้ สารชีวมวล 5 ตัน (นํ้าหนักแห้ง) ที่ขนส่ งด้วยรถบรรทุกที่มีความสามารถใน
การรับนํ้าหนัก 20 ตัน และใช้เชื้อเพลิง 3 กิโลเมตร/ลิตร สําหรับพลังงานในการตัดได้จากแหล่งอ้างอิง ส่ วนพลังงานในการ
อบแห้งนั้นได้จากการคํานวณ โดยสมมติให้ สารชีวมวลที่มีปริ มาณนํ้า 50% อบแห้งจนมีปริ มาณนํ้าเท่ากับ 20% ซึ่ งมีการ
สูญเสี ยพลังงาน 20% นอกจากควมร้อนที่ใช้ในการระเหย
เมื่อระยะทางในการขนส่ ง 30 กิโลเมตร, พลังงานในกระบวนการเตรี ยม มีดงั นี้ 75 เมกะจูล/ตัน (นํ้าหนักแห้ง)
(3.6%) สําหรับการขนส่ ง, 0.786 เมกะจูล/ตัน (นํ้าหนักแห้ง) (0.037%) สําหรับการผสม และ 2,032 เมกะจูล/ตัน (นํ้าหนัก
แห้ง) (96.4%) สําหรับการอบแห้ง ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า การใช้พลังงานในขั้นตอนการขนส่ ง มีค่าน้อยเมื่อเทียวกับ
สมมติฐานนี้ นอกจากนี้ ควรจะมีการลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการอบแห้ง ด้วยการอบแห้งตามธรรมชาติ หรื อจากความ
ร้อนเสี ย
ตาราง 6.2.5 การใช้พลังงานในขั้นตอนการบําบัดก่อนหน้า
การขนส่ ง (รถบรทุก)
พลังงานการตัด
พลังงานการอบแห้ง

นํ้ามันดีเซล
ไฟฟ้ า
นํ้ามันเตา

พลังงานที่ใช้
2.5 MJ/t-dry/km
0.0832 kWh/t-dry2
2,030 MJ/t-dry

6.2.3 ประสิ ทธิ ภาพพลังงานเปรี ยบเทียบระหว่ างพลังงานชี วมวลและเชื อ้ เพลิงซากดึกดําบรรพ์
การใช้พลังงานจากพลังงานชีวมวลเปรี ยบเทียบกับเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ (ถ่านหิ น) เพื่อใช้ในการผลิตพลังงาน
1 เมกะจูล แสดงในตาราง 6.2.6 จากทั้งสองกรณี ขั้นตอนในการขนส่ งจากพื้นที่การผลิตไปสู่พ้นื ที่ใช้งาน จะไม่นาํ มา
พิจารณาเพื่อที่จะทําให้เข้าใจง่ายขึ้น
รู ป 6.2.2 แสดงการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ของสารชีวมวลและเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์
ตามลําดับ จากนั้นในส่ วนของ + และ ’+’ ระบุถึงขอบเขต ในกรณี ของสารชีวมวล + หมายถึง การใช้
พลังงานสําหรับการปลูกป่ า, การตัด และการอบแห้ง ส่ วนข้อมูลการทําเหมืองถ่านหิ นเป็ นข้อมูลจากประเทศออสเตรเลีย
รู ป 6.2.3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานในการผลิตสารชีวมวลในอเมริ กาเหนือ, อินโดนีเชีย และ บราซิ ล
พบว่า อเมริ กาเหนือ ใช้ 0.182 เมกะจูล/เมกะจูล-สารชีวมวล, อินโดนีเชียใช้ 0.200 เมกะจูล/เมกะจูล-สารชีวมวล และบราซิ ล
ใช้ 0.132 เมกะจูล/เมกะจูล-สารชีวมวล และค่าการใช้พลังงานในการผลิตถ่านหิ น เท่ากับ 0.008 เมกะจูล/เมกะจูล-ถ่านหิ น
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จากผลที่ได้ แสดงถึง กระบวนการผลิตสารชีวมวลต้องการพลังงานมากกว่ากระบวนการผลิตถ่านหิ นมากว่า เพื่อที่จะให้
พลังงานที่เท่ากัน
ใน LCA การคํานวณหาเป้ าหมายการประเมินค่าการใช้พลังงาน ขึ้นกับการใช้แหล่งทรัพยากรทางพลังงานที่ใช้
หมด ดังนั้น การใช้พลังงานสารชีวมวลจึงไม่นบั รวมเป็ นการใช้พลังงานหลัก ถ้าสารชีวมวลได้จากอารปลูกป่ าที่ยงั่ ยืน
นอกจากการใช้พลังานสําหรับการผลิตนั้น แหล่งทรัพยากรทางพลังงานที่ใช้หมด 1 เมกะจูล จะนําไปใช้ที่ข้ นั ตอนการใช้
พลังงานสําหรับถ่านหิ น จากผลลัพธ์ การใช้พลังงานแบบวัฏจักรสําหรับกรณี ของสารชีวมวลเริ่ มตํ่ากว่าของเชื้อเพลิงซากดึก
ดําบรรพ์
ตาราง 6.2.6 การใช้พลังงานของการทําเหมืองถ่านหิ น
แหล่งพลังงาน
ไฟฟ้ า
นํ้ามันดีเซล
แก๊สโซลีน

เหมืองหาบ
9.61
4.158
0.01327

kWh/t-coal
Kg/t-coal
Kg/t-coal

เหมืองใต้ดิน
19.4
0.6639
0.0113

รู ป 6.2.2 การใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ของสารชีวมวลและเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์
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รู ป 6.2.3 การเปรี ยบเทียบระหว่างสารชีวมวลและถ่านหิ นในรู ปของค่าการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Trurhollow, A.F. and R.D. Perlack, Biomass and Bioenergy, 1(3), pp.129-135, 1991
NEDO, “Investigation of forest from a viewpoint of global environment (the 2nd) (a case study of planting)”, NEDO-GET9603, 1996 (in Japanese)
Yokoyama, S., “Eucalyptus Plantation in Brazil, Resource and Environment”, Shigen to Kankyo, pp.413-436, 1996 (in
Japanese)
IEEJ (Institute of Energy and Economics in Japan), “Life Cycle Inventory Analysis of Fossil Energies in Japan, IEEJ,
1999 (in Japanese)

6.3 การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม
6.3.1 การปล่ อยคาร์ บอนไดออกไซด์ ของสารชี วมวล
การประเมินผลพลังงานของสารชีวมวลในหัวข้อก่อนหน้านี้ กล่าวถึง ในขั้นตอนการเพาะปลูก มีการใช้น้ าํ มัมเบา,
ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้ า ในขั้นตอนการตัดมีการใช้ไฟฟ้ า ในขั้นตอนการอบมีการใช้น้ าํ มันเตา และในการทําเหมืองถ่านหิ น
มีการใช้น้ าํ มันเบา, แก๊สโซลีน (เทียบเท่ากับนํ้ามันเบา) และไฟฟ้ า การประเมินผลการปล่อยออกของคาร์บอนไดออกไซด์ที่
จะใช้พลังงาน เช่น นํ้ามันเบา, นํ้ามันเตา, แก๊สโซลีน และ ก๊าซธรรมชาติ จําเป็ นจะต้องพิจารณาการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์จากการกระบวนการเผาไม้และการผลิตด้วย อีกทั้ง ส่ วนประกอบของแหล่งทรัพยากรไฟฟ้ าควรจะ
นํามาพิจารณาในการประเมินผลการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของการใช้ไฟฟ้ า
โดยสมมติให้
การปล่อย
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คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตพลังงานนั้นเท่ากับกระบวนการผลิตที่ญี่ปุ่น และค่าการปล่อยจากผลของ LCA
(ตาราง 6.3.1) (Tahara 1997, Tahara 1998)
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของสารชีวมวลและถ่านหิ นไดจากการคูณด้วยค่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
กับค่าการใช้พลังงานชองการผลิตสารชีวมวล (รู ป 6.2.1) การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของการผลิตสารชีวมวลมีค่าเท่ากับ
0.0130 กิโลกรัม-CO2/เมกะจูล-สารชีวมวล การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเหมืองหาบและเหมืองใต้ดินของถ่านหิ น
ได้แก่ 0.00053 กิโลกรัม-CO2/เมกะจูล-ถ่านหิ น และ 0.00039 กิโลกรัม-CO2/เมกะจูล-ถ่านหิ น ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาใน
ขั้นตอนการเผาไหม้ ทั้งสองค่านี้จะเริ่ ม 0.091 กิโลกรัม-CO2/เมกะจูล-ถ่านหิ น โดยสมมติวา่
ป่ าได้ดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2  จากการเผาไหม้สารชีวมวล แสดงในรู ป 6.2.2)
ตาราง 6.3.1 การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของพลังงานต่างๆในประเทศญี่ปุ่น
นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันเตา
แก๊สโซลีน
ก๊าซธรรมชาติเหลว
ไฟฟ้ า

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
0.0715 kg-CO2/MJ
0.0746 kg-CO2/MJ
0.0715 kg-CO2/MJ
0.0516 kg-CO2/MJ
0.4378 kg-CO2/kWh

6.3.2 การเปรี ยบเทียบระหว่ างการผลิตไฟฟ้ าจากสารชี วมวลและอื่นๆ
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าจากสารชีวมวลเปรี ยบเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าจากวิธีอื่นๆ (ถ่านหิ น, นํ้ามัน,
ก๊าซธรรมชาติเหลว, พลังงานนํ้า, การเปลี่ยนพลังงานความร้อนของมหาสมุทร, พลังงานจากแสงอาทิตย์) การผลิตไฟฟ้ าจาก
สารชีวมวล ถูกนิยามให้อยูใ่ นระดับที่สามารถจัดการเท่าที่สารชีวมวลเติบโตในพื้นที่เพาะปลูก 30 ตารางกิโลเมตร ในแถบ
อเมริ กาเหนือ, อินโดนีเชีย และบราซิ ล ปริ มาณการผลิตไฟฟ้ าต่อปี และขนาดกําลังไฟฟ้ าของแต่ละโรงไฟฟ้ า แสดงในตาราง
6.3.2
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ 1 kWh ของแต่ละแหล่งกําเนิดไฟฟ้ า หาได้จากผลรวมการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้ าและการดําเนินการผลิต (การผาไม้เชื้อเพลิงและการซ่อมบํารุ ง) หารด้วยจํานวนพลังงานที่
ผลิต สมมติให้ จํานวนปี ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ของแต่ละโรงไฟฟ้ า ในที่น้ ีกาํ หนดไว้วา่ โรงไฟฟ้ าทุกแหล่งทนทาน
ได้ 30 ปี
ตาราง 6.3.3 และรู ป 6.3.1 แสดงการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละโรงไฟฟ้ าขึ้นกับ LCA ในขณะที่ระบบ
สนับสนุนอื่นๆ ของการผลิตไฟฟ้ าจากสารชีวมวล มีค่าคล้ายกับโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์
นั้น การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้ าจากสารชีวมวล มีค่าลดลงอย่างมาก เพราะการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้สารชีวมวลไม่ถูกนํามาคิด การผลิตไฟฟ้ าจากสารชีวมวลมีการแข่งขันในเรื่ องของเทคโนโลยีสูงมากกับการ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทางเลือกใหม่
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ตาราง 6.3.2 ขนาดโรงผลิตไฟฟ้ าชนิดต่างๆ
ชนิดโรงผลิตไฟฟ้ า
ถ่านหิ น
นํ้ามัน
ก๊าซธรรมชาติเหลว
พลังงานนํ้า
OTEC (2.5MW)
OTEC (100MW)
พลังงานแสงอาทิตย์ (อินโดนีเชีย)
พลังงานแสงอาทิตย์ (ญี่ปุ่น)
สารชีวมวล (อเมริ กาเหนือ)
สารชีวมวล (อินโดนีเชีย)
สารชีวมวล (บราซิ ล)

ไฟฟ้ าที่ผลิตต่อปี
(kWh/y)
6.08 109
6.17 109
6.34 109
3.93 107
8.76 106
5.70 108
1.18 107
8.64 106
1.04 109
1.65 108
5.98 108

กําลังการผลิต
(MW)
1000
1000
1000
10
2.5
100
10
10
197
94
114

แหล่งอ้างอิง
Uchiyama et al., 1991
Uchiyama et al., 1991
Uchiyama et al., 1991
Resources Council, 1983
Resources Council, 1983
Tahara et al., 1993
Inaba et al., 1995
Inaba et al., 1995
Tahara et al., 1998
Tahara et al., 1998
Tahara et al., 1998

ตาราง 6.3.3 หน่วยการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้ าชนิดต่างๆ
ชนิดโรงผลิตไฟฟ้ า
ถ่านหิ น
นํ้ามัน
ก๊าซธรรมชาติเหลว
พลังงานนํ้า
OTEC (2.5MW)
OTEC (100MW)
พลังงานแสงอาทิตย์ (อินโดนีเชีย)
พลังงานแสงอาทิตย์ (ญี่ปุ่น)
สารชีวมวล (อเมริ กาเหนือ)
สารชีวมวล (อินโดนีเชีย)
สารชีวมวล (บราซิ ล)

หน่วยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
(kg-CO2/kWh)
0.916
0.756
0.563
0.017
0.119
0.014
0.148
0.187
0.081
0.119
0.024
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รู ป 6.3.1 หน่วยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้ าชนิดต่างๆ

6.3.3 ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมของสารชี วมวล
ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมของสารชีวมวลเน้นไปที่การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ในความ
เป็ นจริ งแล้ว จําเป็ นต้องพิจารณาการปล่อยก๊าซภาวะเรื อนกระจกชนิดอื่น เช่น มีเทน (CH4) และ ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ใน
การผลิตสารชีวมวล พื้นที่ที่ใช้นการผลิตสารชีวมวลเป็ นปัจจัยหลักต่อสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ การแข่งขันในเรื่ องของอาหาร
อาจจะต้องนํามาพิจารณาเป็ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมย่อยในกรณี ของการเก็บเกี่ยวสารชีวมวล
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Tahara, K. et al. “Evaluation of generation plant by LCA-Calculation of CO2 payback time “, Chemical Engineering,
23(1), pp.88-94, 1997 (in Japanese)
Uchiyama, Y. and H. Yamamoto, “Impact of Generation Plant on Global Warming”, Central Res. Inst. of Electric Power
Industry report Y91005, 1992 (in Japanese)
Science and Technology Agency resource survey society, “Natural energy and generation technology”, Taisei Publishing
co. Ltd, 1983 (in Japanese)
Tahara, K. et al., “Role of ocean thermal energy conversion in the issue of carbon dioxide”, Macro Review, 6, pp.35-43,
1993 (in Japanese)
Inaba, A, et al, “Life cycle assessment of photovoltaic power generation system, Energy and Resources”, 16(5), pp.525531, 1995
Tahara, K., et al. “Life Cycle Assessment of Biomass power Generation with Sustainable Forestry System” 4th
International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-4) 1998, 9, Interlaken, Switzerland
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6.4 การประเมินในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพลังงานชีวภาพ
6.4.1 ต้ นทุนของพลังงานชี วภาพ
ต้นทุนของพลังงานชีวภาพจําแนกออกเป็ น 3 ลําดับคือ ต้นทุนแหล่งทรัพยากร, ต้นทุนเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยน
และต้นทุนพลังงานทุติยภูมิ
ต้นทุนแหล่งทรัพยากร ประกอบด้วย ต้นทุนของแหล่งทรัพยากร, ต้นทุนค่าเสี ยโอกาส (ในกรณี ที่สารชีวมวลเป็ น
วัสดุ และอาหาร), ต้นทุนในการจัดการของเสี ย และค่าใช้จ่ายทางสิ่ งแวดล้อม (ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมของการผลิตสาร
ชีวมวล)
ต้นทุนเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยน ขึ้นกับชนิดของสารชีวมวลขาเข้า, ชนิดของเทคโนโลยี, ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ประเมิน และอิทธิ พลอื่น
ต้นทุนพลังงานทุติยภูมิ (ไฟฟ้ า, ความร้อน, เชื้อเพลิง และอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงจากแหล่งสารชีวมวล) คํานวณได้จาก
ผลรวมของต้นทุนหล่งทรัพยากรและต้นทุนเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยน
ต้นทุนเหล่านี้จาํ เป็ นอย่างยิง่ ในการประเมินต้นทุนของพลังงานชีวภาพที่มจากข้อมูลล่าสุ ดที่สอดคล้องกับต้นทุน
พลังงาน, การแข่งขันทางที่ดิน, เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพที่ใช้ได้, ผลกระทบภายนอกของสิ่ งแวดล้อม และอื่นๆ

6.4.2 ต้ นทุนแหล่ งทรั พยากรพลังงานชี วภาพ
แหล่งทรัพยากรพลังงานชีวภาพ ประกอบด้วยวัตถุดิบ, พื้นที่พลังงานชีวภาพ และสารชีวมวลที่เหลือ (ปล่อย
ออกมาระหว่างการเปลี่ยนสารชีวมวล และการใช้ในกระบวนการ) เมื่อวัตถุดิบ เช่น ไม้และอาหาร เปลี่ยนเป็ นพลังงาน
ชีวภาพนั้น ต้นทุนค่าเสี ยโอกาสจึงมีผล ค่าใช้จ่ายทางสิ่ งแวดล้อมเป็ นการประมาณค่าขึ้นกับผลกระทบต่อพื้นที่ที่ใช้
เปลี่ยนไป และความหลากหลายของสิ่ งมีชวิต สารชีวมวลที่เหลือสามารถติดลบได้เมื่อมีการจัดการของเสี ยของสารชีวมวล
ได้สาํ เร็ จ

รู ป 6.4.1 ต้นทุนสารชีวมวล
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ต้นทุนแหล่งทรัพยากรทางพลังงานชีวภาพ อธิบายได้ ดังสมการนี้ :
[ต้นทุนแหล่งทรัพยากรทางพลังงานชีวภาพ] = [ต้นทุนอุปทาน] + [ต้นทุนค่าเสี ยโอกาส] + [ค่าใช้จ่ายทางสิ่ งแวดล้อม] –
[ต้นทุนในการกําจัดทิ้ง]
เชื้อเพลิงไม้สมัยใหม่และชิ้นไม้ขนาดเล็กมีตน้ ทุนสูง เนื่องจากว่าไม้เหล่านี้เป็ นวัสดุคุณภาพดีและมีค่าต้นทุนค่าเสี ย
โอกาส ธัญพืชที่เหลือใช้มีตน้ ทุนสูงด้วยเช่นกัน เนื่องจากการขนส่ งและการกักเก็บ ต้นทุนเกี่ยวกับพื้นที่มีคา่ สูงอยูแ่ ล้วโดย
พื้นฐาน พลังงานทางชีวภาพที่เหลือสามารมีตน้ ทุนที่ติดลบได้ เนื่องด้วยเป็ นการจัดกาของเสี ย

6.4.3 ต้ นทุนเทคโนโลยีการปรั บเปลี่ยนของสารชี วมวล
สารชีวมวลแบบดั้งเดิมจะใช้ไม้หรื อถ่านโดยตรง สารชีวมวลสมัยใหม่ ใช้ตวั พาพลังงานที่เป็ นประโยชน์ เช่น
ไฟฟ้ า, เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงก๊าซ ซึ่ งมีเทคโนโลยในการปรับเปลี่ยนด้วยกันหลายวิธี เช่น การผลิตไฟฟ้ า (ด้วยไอนํ้า,
ด้วยแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ), ไพโรไลซิ ส (pyrolysis) และ การหมัก ( ด้วยการย่อยของจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจน, การผลิตเอทา
นอล)
ต้นทุนในการผลิตก๊าซจากสารชีวมวลนํามาประเมิน ดังนี้ ต้นทุนในการติดตั้งในปี 1997 เท่ากับ 2,102 $/kWe
(กําลังการผลิตได้ 75 MWe, ประสิ ทธิ ภาพ 36%), ใน 2000 เท่ากับ 1,892 $/kWe (กําลังการผลิตได้ 100 MWe, ประสิ ทธิภาพ
37%), ใน 2030 เท่ากับ 1,111 $/kWe (กําลังการผลิตได้ 110 MWe, ประสิ ทธิภาพ 45%) (ราคาในปี 1996) แต่ยงั อยูใ่ นช่วงการ
ทดลองในปี 2001 การประเมินค่าติดตั้งอื่นๆโดยการประมาณ เท่ากับ 1221 $/kWe ที่กาํ ลังการผลิต 100 MWe (ราคาในปี
1990) สมมติให้ตน้ ทุนประจําปี (สัดส่ วนโดยตรงกับต้นทุนในการติดตั้งแบบประจําปี และต้นทุนในการประกอบการ)
เท่ากับ 12%
รู ป 6.4.2 แสดง ค่าจ่ายในการเปลี่ยนพลังงานชีวภาพของเทคโนโลยีต่างๆ แม้วา่ เทคโนโลยีการหมักจะมีตน้ ทุนสูง
กว่าเทคโนโลยีอื่น แต่ตน้ ทุนเทคโนโลยีการหมักนี้สามารถปรับให้รวมค่าจัดการกับของเสี ยของมูลสัตว์ได้ ต้นทุนสําหรับ
การผลิตไฟฟ้ าด้วยไอนํ้า, การผลิตไฟฟ้ าด้วยแก๊สซิ ฟิเคชัน่ และไพโรไลซิ ส คาดการณ์วา่ จะมีราคาลดลง เนื่องจากมีการ
พัฒนาของเทคโนโลยีและการใช้งาน แต่ยงั มีความไม่แน่นอนอยู่ ต้นทุนของการผลิตแบบเผาไหม้ร่วม เป็ นต้นทุนเพิ่มเติมที่
ใช้ในการเปลี่ยนรู ปเชื้อเพลิงถ่านหิ นที่มีอยูใ่ นโรงงาน

รู ป 6.4.2 ต้นทุนโรงงาน
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6.4.4 ต้ นทุนพลังงานทุติยภูมิ
พลังงานทุติยภูมิ เปลี่ยนเป็ น ไฟฟ้ า, ความร้อน และเชื้อเพลิงเหลว ใช้ในแหล่งทรัพยากรสารชีวมวลด้วยเทคโนโลยี
การเปลี่ยนที่เหมาะสม ต้นทุนพลังงานทุติยภูมิได้จากการคํานวณ ต้นทุนในการติดตั้งแบบประจําปี หาได้จากการคํานวณ
โดยมีสมมติฐานดังนี้ 1) อัตราดอกเบี้ย 5% 2) อายุการใช้งาน 30 ปี (สําหรับไพโรไลซิ สและการหมัก มีอายุการใช้งาน 20 ปี )
3) ค่าใช้จ่ายประจําปี 12% (สําหรับการหมัก 10% สําหรับไพโรไลซิ ส 17% และการหมักเอทานอล 27%) จากการวิเคราะห์น้ ี
แสดงให้เห็นว่า การผลิตไฟฟ้ าด้วยแก๊สซิ ฟิเคชัน่ เป็ นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มที่ดีในอนาคต ถ้าได้รับการพัฒนาอย่างดีตามที่
ได้คาดหวังไว้ เช่นเดียวกับไพโรไลซิ สเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มที่ดี ถ้าต้นทุนของเทคโนยีน้ ีสามารถลดลงได้ในอนาคต ใน
การประเมินต้นทุนนี้ได้รวมค่าความไม่แน่นอนไปด้วย ต้นทุนแหล่งทรัพยากรขึ้นกับสถานการณ์ทอ้ งถิ่นและต้นทุนของ
เทคโนโลยี ดังนั้น สําหรับการนําไปใช้ จําเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ตน้ ทุนพลังงานชีวภาพจากข้อมูลล่าสุ ด

รู ป 6.4.3 ต้นทุนในการผลิตสารชีวมวล
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Yamamoto, H., et al., “Economic Analysis of Bioenergy Utiliztion Technologies”, The 18th Energy Systems, Economics,
and Environmental Conference, pp..233-238, 2002 (in Japanese)
DeMeo, E.A., “Renewable energy technology characterizations”, Technical Report TR-109496, Electric Power Research
Institute (EPRI) and U.S. Department of Energy, 1997
OECD, “Projected cost of generating electricity update 1998”, 1998

-145-

คู่มือสารชีวมวลเอเชีย

6.5 การประเมินอื่นๆ
6.5.1 มาตรฐานความเป็ นอยู่
เนื่องด้วยเกษตรกรรมีความสําคัญอย่างมากในด้าน
เศรษฐกิจ ดังนั้น เกษตรกรรมที่ยงั่ ยืนเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
มาตรฐานความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรและรายได้ ในหัวข้อนี้ได้
ยกตัวอย่างของโรงผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพขนาดเล็กในพื้นที่
ชนบทในประเทศไทย โดยในฟาร์มขนาดเล็กให้มูลปศุสัตว์ซ่ ึ ง
เป็ นสารป้ อนเข้าสําหรับการย่อยด้วยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้
ออกซิ เจน ใช้มูลวัวจากวัว 5 ตัวเป็ นสายป้ อนเข้า ก๊าซชีวภาพที่
ผลิตได้นาํ ไปใช้ในการทําอาหาร ซึ่ งคาดหวังว่าก๊าซชวภาพนี้จะ
พอดีกบั การทําอาหารสามครั้ง ภายในหนึ่ งชัวโมงต่อวัน ดังนั้น
รู ป 6.5.1 ถังปฏิกรณ์ระหว่างการก่อสร้าง
การผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพขนาดเล็กจึงเป็ นที่พอใจ เพราะว่า
เกษตรกรสามารถใช้มูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ และยังมีเชื้อพลิงไว้ใช้เองอีกด้วย การใช้ประโยชน์ของส่ วนที่เหลือจากการหมักนํามา
ทําเป็ นปุ๋ ยหมักถือเป็ นการนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เป็ นการลดปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี โดยปกติแล้วเกษตรกรชาว
ไทยใช้ปุ๋ยเคมีซ่ ึ งถือเป็ นเกษตรกรรมไม่ยงั่ ยืน
และปุ๋ ยหมักที่ได้จากการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพมีประโยชน์เพื่อที่จะ
เปลี่ยนเป็ นเกษตรกรรมแบบยัง่ ยืน ผลลัพธ์ที่ได้ ถือว่าประสบความสําเร็ จในการนํามูลวัวกลับมาใช้ใหม่ในท้องถิ่นทั้ง
พลังงาน (ก๊าซชีวภาพ) และวัสดุ (ปุ๋ ยหมัก) นอกจากนี้ การมีโรงผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ มีส่วนที่ดีคือเพิม่ สุ ขอนามัยของ
เกษตรกร พบว่าจํานวนแมลงวันลดลงด้วยหลังจากที่โรงผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ
ในปี 2006 ได้สาํ รวจโรงผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ พบว่า มีหนึ่ งแห่งที่อยูใ่ นระหว่างการผลิต และอีกสองแห่งอยู่
ในระหว่างการก่อสร้าง (รู ป 6.5.1) เหตุผลสําหรับเรื่ องนี้มาจากเกษตรกรไม่มีความรู้ในเรื่ องของเทคโนโลยี จากสาเหตุน้ ีได้
มีการวิเคราะห์กบั คนไทย โดยพุง่ ประเด็นไปที่การศึกษาของคนนั้นเป็ นสิ่ งจําเป็ น ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยนั้น อัตารา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนนั้นไม่สูงมากนัก จริ งๆแล้วในการสํารวจโรงผลิตมีหนึ่งแห่งที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นพื้นที่ขา้ งเคียงเห็นถึงประสิ ทธิภาพของโรงผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ ซึ่ งแหล่งสําคัญที่จะ
ป้ อนให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกร
สิ่ งที่สาํ คัญสําหรับการใช้ประโยชน์ของสารชีวมวลอย่างมีประสิ ทธิผลสําหรับเกษตรกร คือ การเข้าถึงของโรงผลิต
สารชีวมวล หรื อพื้นที่กกั เก็บสารชีวมวล ถึงแม้วา่ เกษตรกรครอบครองหรื อผลิตสารป้ อนเข้าที่เป็ นสารชีวมวล แต่จะไม่มี
ประโยชน์ถา้ หน่วยงานของรัฐไม่เข้าถึงพื้นที่ผลิตสารชีวมวล

6.5.2 รายได้ ของเกษตรกร
จากที่ได้กล่าวการใช้ของโรงผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพในหัวข้อที่แล้ว เกษตรกรไม่จะเป็ นต้องจ่ายค่าก๊าซหุ งต้ม
350 บาทต่อเดือน (100 บาท เท่ากับ 2.85 US$ เมื่อเดือน ธันวาคม 2006) ซึ่ งค่าใช้จ่ายนี้มีค่าพอสมควรสําหรับครอบครัวของ
เกษตรกรและพวกเขายินดีที่ได้ลดค่าใช้จ่ายนี้ ลง ส่ วนที่เหลือจากการหมักจะนําไปใส่ ในถุงสําหรับ 30 kg และขายในราคา 12
บาทต่อถุง ระบบนี้ค่อนข้างง่ายและโรงผลิตใช้เวลาในการสร้าง 9 วัน จากการช่วยกันของคนในหมู่บา้ น ต้นทุนของวัสดุ
เท่ากับ 5,000 บาทและต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 7,400 บาท ดังนั้นระยะเวลาการคืนทุนทางเศรษฐศาสตร์คือ 21.1 เดือน ตัวแทน
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จากรัฐบาลท้องถิ่นที่เข้าใจในเรื่ องนี้อย่างดีสามารถให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการก่อสร้างได้
ค่ากลางที่ทาํ ให้
กระบวนการนี้เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์น้ นั มีโครงสร้างง่ายๆ
และไม่ตอ้ งมีค่าจ้างแรงงานเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกันจากคนในหมู่บา้ น ค่าวัสดุมีราคาถูก ในการดําเนินการ
ผลิตไม่จาํ เป็ นต้องใช้ทกั ษะพิเศษ
โดยตัวหลักของระบบ
ดําเนินการผลิต คือกลุ่มเกษตรกรนัน่ เอง เป็ นการลดค่าใช้จ่าย
แรงงานด้วย จากระบบที่ง่ายนี้ ส่งผลให้ไม่จาํ เป็ นต้องมีพนักงาน
มาดูแล และกลุ่มเกษตรกรสามารถก่อสร้างโรงผลิตได้ตวั เอง

รู ป 6.5.2 โรงผลิตเอทานอลในประเทศไทย

รายได้ของเกษตรกรที่อยูใ่ นบริ เวณโรงผลิตเอทานอล
ในประเทศไทย นํามาวิเคราะห์ดงั รู ป 6.5.2 โรงผลิตกําลังวางแผนที่จะสร้างที่โรงผลิตเอทานอลที่มีกาํ ลังการผลิต 100,000
ลิตร/วัน โดยใช้มนั สําปะหลังเป็ นสารป้ อนเข้า เพราะว่าราคาตลาดของมันสําปะหลังค่อนข้างเสถียรเมื่อเทียบกับราคาของ
กากนํ้าตาล เกษตรกรไม่มีรายได้เมื่อโรงผลิตใช้กากนํ้าตาล เพราะโรงผลิตจะจ่ายให้กบั โรงงานนํ้าตาล ดังนั้น โดรงผลิตจึง
คิดเพิม่ การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง จะทําให้มีแรงจูงใจที่จะเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังมากขึ้นและผูค้ นในชนบทยังคง
อยู่ ราคาต่อหน่วยของมันสําปะหลังชิ้นเล็กๆในตอนนี้ คือ 3.7 บาท/กิโลกรัม ในการขายมันสําปะหลังให้กบั โรงผลิต
เกษตรกรจะต้องตัดมันสําปะหลังเป็ นชิ้นเล็กและอบแห้งให้มีความชื้นตํ่ากว่า 18% ของปริ มาณนํ้า ใช้สาํ หรับการบําบัดก่อน
เมื่อนํามาพิจารณาแล้วพบว่า เกษตรกรจะได้กาํ ไร 1 บาท/กิโลกรัม ซึ่ งเกษตรกรค่อนข้างสนใจ
มีทางเลือกหลักๆสองทางที่จะสนับสนุนเกษตรกร อย่างแรกคือมีการสนับสนุนการจ่ายพลังงานให้กบั เกษตรกร
เพื่อที่จะมีช่องทางในการใช้เชื้อเพลิงที่ได้จากโรงผลิต ในประเทศไทย การผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพขนาดเล็ก เกษตรกรจะ
ได้กา๊ ซจากผลิตนี้ไว้ใช้ในการประกอบอาหาร ดังนั้นเกษตรกรจึงไม่จาํ เป็ นที่จะต้องซื้ อก๊าซหุ งต้มในการทําอาหาร จากการ
สนับสนุนนี้ถือเป็ นเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืน เนื่องจากถือว่าเป็ นการลดการใช้เชื้อเพลิงจากซากดึกดําบรรพ์ อย่างที่สองสนับสนุน
ในเรื่ องของเงิน เมื่อเกษตรกรปลูกพืชที่เป็ นสารป้ อนเข้าสําหรับการผลิตเอทานอลและขายในราคาที่สูง เกษตรกรจะสามารถ
นําเงินนี้ไปจ่ายสําหรับค่าไฟฟ้ า ถ้ากลุ่มคนที่ใช้เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงรํ่ารวยกว่าเกษตรกร กระบวนการนี้สามารถนํามา
พิจารณาเช่นเดียวกันกับการกระจายรายได้

6.5.3 เสถียรภาพพลังงานและเงินตราต่ างประเทศ
การผลิตพลังงานชีวภาพคาดหวังว่าจะพัฒนาเสถียรภาพพลังงานภายในประเทศ นอกจากนี้ ประเทศที่กาํ ลังพัฒนา
มีโอกาสสําหรับที่จะได้เงินตราต่างประเทศจากการส่ งออกพลังงานชีวภาพ ในที่น้ ีได้บรรยายข้อตกลงร่ วมกันของการผลิต
พลังงานชีวภาพโดยรัฐบาลไทยโดยสังเขป
ในเดือนธันวาคม 2006 ราคาเอทานอลอยูท่ ี่ 23.50 บาท/ลิตร (ข้อมูลมาจากกระทรวงพลังงาน, ประเทศไทย) โรง
ผลิตเอทานอล 6 แห่งในประเทศไทยได้ถกู จดทะเบียน ซึ่ งผลิตจากมันสําปะหลัง จากโรงงานทั้ง 6 แห่ง มีกาํ ลังการผลิตอยูท่ ี่
702 ล้านลิตร/ปี มีความต้อนการมันสําปะหลัง 4.13 ล้านตัน/ปี ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ส่งออกมันสําปะหลังมากที่สุดใน
เอเชีย โดยเฉลี่ยต่อปี สามารถผลิตมันสําปะหลังได้ 20 ล้านตัน/ปี โดยมันสําปะหลัง 8 ล้านตันใช้สาํ หรับทําแป้ งไว้ใช้
ภายในประเทศ อีก 8 ล้านตันสําหรับการส่ งออก ในรู ปแบบที่เป็ นชิ้นเล็กๆ และ 4 ล้านตันที่เหลือ สามารถใช้ในการผลิตเอ
ทานอล ดังนั้นการผลิตมันสําปะหลังสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารและการผลิตเอทานอลสามารถทําให้สมดุลได้ พื้นที่ในการเก็บ
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เกี่ยวมันสําปะหลังประมาณ 1 ล้านเฮกเตอร์ การขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกยังถูกห้าม แต่เกษตรกรสารมารถปลูกพืชผลชนิด
อื่นได้ถา้ ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล ในอนาคตปริ มาณการผลิตมันสําปะหลังสําหรับเอทานอลอาจจะเพิ่มมากขึ้น ในขณะ
ที่การช้พลังงานชีวภาพอาจจะขัดแย้งกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น การเติบโตของอุปสงค์ต่างชาติสาํ หรับเอทานอล
อาจจะคุกคามเสถียรภาพของอุปทานภายในประเทศของผลิตภัณฑ์อาหาร ถึงแม้วา่ การผลิตมันสําปะหลังสําหรับอาหารและ
สําหรับเอทานอลในประเทศไทยตอนนี้น้ นั สมดุลกัน
แต่ในอนาคตการใช้มนั สําปะหลังควรจะหาอย่างระมัดระวัง
นอกจากนั้น ก่อนหน้านี้ราคาตลาดของมันสําปะหลังถูกปฏเสธอยากหนัก ดังนั้น ในบางกรณี เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
ให้กบั เกษตรกรนั้นจําเป็ น
ข้ อมูลเพิม่ เติม
The Japan Institute of Energy. “Report on the Investigation and Technological Exchange Projects Concerning Sustainable
Agriculture and Related Environmental Issues,” Entrusted by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
of Japan (Fiscal year of 2006) (2007)

6.6 ปั ญหาที่ตอ้ งนํามาพิจารณา
6.6.1 ความหลากหลายทางชี วภาพ (ตัวอย่ าง การผลิตนํา้ มันปาล์ ม)
(ก) การผลิตนํ้ามันปาล์มโดยสรุ ป
ในการใช้สารชีวมวล การผลิตนํ้ามันปาล์มเป็ นปั ญหาเร่ งด่วนจากความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศมาเลเซี ย
และปรเทศอินโดนีเซี ย ณ ตอนนี้
ประเทศมาเลเซี ยและอินโดนีเซี ยนับเป็ นประเทศที่มีการผลิตนํ้ามันปาล์มประมาณ 85% ของโลก โดยในประเทศ
มาเลเซี ยมี โรงผลิตขนาดใหญ่เริ่ มพัฒนาขึ้นประมาณปี 1960 รัฐบาลอินโดนีเซี ยได้เตรี ยมนโยบายให้พร้อมเกี่ยวกับการ
เริ่ มต้นเป็ นประเทศที่มีการผลิตนํ้ามันปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในการผลิตนั้นรวมไปถึงการสร้างโรงงานผลิตขนาด
ใหญ่ ซึ่ งเริ่ มสร้างขึ้นในปี 1980 จากปี 1980 ถึง 2002 พื้นที่การปลูกปาล์มนํ้ามันเพิ่มขึ้นสองเท่าในประเทศมาเลเซี ย และ
มากกว่าสามเท่าในประเทศอินโดนีเซี ย
การพัฒนาการปลูกปาล์มนํ้ามัน จําเป็ นต้องมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่สาํ หรับการกลัน่ นํ้ามันปาล์มดิบ (ขนาดของโรงผลิต
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เท่ากับ 10,000-25,000 เฮกเตอร์ ) และมีอีกหลายอย่างที่ตอ้ งสร้างโดยพื้นที่ป่าจะต้องถูกทําลาย
ประมาณ 87% ของป่ าที่ถกู ทําลายในมาเลเซี ย ตั้งแต่ 1985 ถึง 2000 ไปใช้ในการพัฒนาสวนปาล์มนํ้ามัน และในประเทศ
อินโดนีเซี ย พบว่า 70% ของพื้นที่การทําสวนปาล์มนํ้ามันจะต้องทําลายพื้นที่ป่า นอกจากนี้สวนปาล์มนํ้ามันถูกพัฒนาขึ้น
อย่างมากในแนวพื้นที่กนั ชนระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม เช่น สวนสาธารณะ และพื้นที่สาํ คัญทางชีวภาพ
(ข) การผลิตนํ้ามันปาล์มและความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่การทําสวนนํ้ามันปาล์มนั้นซ้อนทับกับพื้นที่ลุ่มในป่ าดิบชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุ ดในโลก
ตั้งอยูท่ ี่บริ เวณบนผิวโลกที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ คือ “พื้นที่ที่มีแนวโน้จะถูกทําลาย แม้วา่ พื้นที่น้ ีจะมีความหลากหลายทาง
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ชีวภาพสู งสุ ดในระดับโลก” ในพื้นที่น้ ีเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยเล็กๆของลิงอุรังอุตงั , เสื อสุ มาตรา, ช้างบอร์ นีโอ, แรด, สมเสร็ จ
มาเลเซี ย และอื่นๆ การพัฒนาสวนปาล์มนํ้ามันจึงเป็ นภัยคุกคามใหญ่หลวงสําหรับป่ าดิบชื้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
80-100% ของสัตวเลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีก จะสาบสูญในพื้นที่การปลูกปาล์มที่กาํ ลังรับการ
พัฒนาในเขตป่ าดิบชื้น จากงานวิจยั ของ Mimura และคณะ พบว่า สัตว์ป่ามากกว่า 400 ชนิดถูกพบในป่ าธรรมชาติ หรื อในป่ า
รุ่ นสอง แต่การทําสวนปาล์มนํ้ามัน หลังจากที่โคนป่ าและเก็บเกี่ยวปาล์มนํ้ามันแล้วนั้น ได้พบสัตว์ป่าน้อยกว่า 10 ชนิด (จาก
รู ป 6.6.1)

รู ป 6.6.1การเปรี ยบเทียบความถี่ในการปรากฏของสัตว์ป่าใช้จากภาพถ่ายอัตโนมัติ (ในประเทศมาเลเซี ย)
(ค) ผลกระทบอื่นๆเนื่องจากการผลิตนํ้ามันปาล์ม
ในประเทศอินโดนีเซี ย ถึงแม้วา่ การควบคุมการทําลายล้างป่ าแบบผิดกฎหมายจะเข้มงวด แต่เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจยัง
มีการอนุญาตให้ทาํ ลายพื้นที่ป่าเพื่อที่จะพัฒนาสวนปาล์มนํ้ามัน ในบางอย่างได้คิดที่จะปลอมแปลงเป็ นเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอาํ นาจ
เพื่อให้ได้รับการอนุญาตแบบผิดกฎหมาย นอกจากนี้ มีการเผาพื้นที่ไร่ นาแบบผิดกฎหมายบ่อยมากขึ้น ส่ งผลให้ช้ นั ถ่านหิ น
ชนิดร่ วนถูกเผาไปด้วย และพื้นที่ขนาดใหญ่กห็ มดไปด้วย อีกทั้งมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อระบบนิเวศ และมีการผลิต
คาร์บอนไดออกไซด์ 2 พันล้านตันต่อปี ซึ่ งมากกว่าการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็ นสาเหตุใหญ่
ของการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ
เพิ่มเติมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาสวนปาล์มนํ้ามันจะนําการล่วงละเมิดสิ ทธิของคนในท้องถิ่น โดยมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และความไม่มนั่ คงทางสังคม อาทิเช่น คนสมัยก่อนพึ่งพาป่ าและสิ่ งมีชีวิตต่างๆ แต่วา่
ในตอนนี้หายไป หลังจากที่มีการทําสวนปาล์มยึ้น พบว่ามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เช่น ปัญหามลพิษต่อดินและแม่น้ าํ
จากยาปราบศัตรู พืชและปุ๋ ยเคมี ปั ญหาการพังทลายของดิน ซึ่ งคือความเสี ยหายจากยาปราบศัตรู พืช ปัญหาแรงงานค่าจ้างตํ่า
เช่น แรงงานเด็ก และแรงงานแบบผิดกฎหมาย ปั ญหามลพิษทางนํ้า จากของเสี ยและสารที่เหลือ หรื อ การปะทุของมีเทนและ
อื่นๆ

6.6.2 การแข่ งขันการใช้ ที่ดิน
แหล่งทรัพยากรสารชีวมวลที่มนุษย์ใช้น้ นั เริ่ มมีปริ มาณจํากัดอย่างเห็นได้ชดั ดังนั้นคาดว่า จะมีการแข่งขันอย่าง
รุ นแรงระหว่างการใช้สารชีวมวลจากอาหาร, วัสดุ และ พลังงาน ผลสุ ดท้ายก็คือ การแข่งขันการใช้ที่ดิน ระหว่างพื้นที่ป่า,
พื้นที่การเพาะปลูก, ทุ่งเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่อื่นๆ เริ่ มรุ นแรงขึ้นด้วย
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(ก) การแข่งขันระหว่างพื้นที่ป่า, พื้นที่การเพาะปลูก, ทุ่งเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่อื่นๆ
ป่ านั้น ลดลงจากการที่มนุษย์ใช้ไปทํากิจกรรมต่างๆ เป็ นเวลาหลายปี พื้นที่ป่าในโลกลดลง 1.2 พันล้านเฮกเตอร์
ตั้งแต่ครสศตวรษ 1700 โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื้นที่ป่าบริ เวณแอฟริ กาเหนือ, ตะวันออกกลาง และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลดลงตํ่ากว่าครึ่ งหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ พื้นที่ในการเพาะปลูกในโลกเพิ่มขึ้น 1.2 พันล้านเฮกเตอร์ และทุ่งเลี้ยงสัตว์
ในโลก ลดลงเล็กน้อย ประมาณ 70 ล้านเฮกเตอร์ จะเห็นได้วา่ จากสมัยก่อนการทําลายป่ ามีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ในการเพาะปลูก ในทางตรงกันข้ามกับปัจจุบนั ที่การทําลายป่ าเปลี่ยนเป็ นพื้นที่ในการเพาะปลูก
หลังจากปี 1950 การใช้พ้นื ที่ที่เปลี่ยนไป โดยการทําลายพื้นที่ป่าในประเทศที่พฒั นาแล้วได้หยุดลง และพื้นที่ป่าใน
บริ เวณยุโรปตะวันตกและอเมริ กาเหนือเพิ่มขึ้น ในขณะประเทศที่กาํ ลังพัฒนาแถบพื้นที่เขตร้อน, สาธารณรัฐประชาชนจีน
และตะวันออกกลาง ยังคงมีการทําลายพื้นที่ป่าต่อไป โดยเปลี่ยนเป็ นพื้นที่การเพาะปลูก, ทุ่งเลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น
การทําลายป่ าในแถบประเทศที่กาํ ลังพัฒนาเป็ นสาเหตุของการทําลายพื้นที่ทางสิ่ งแวดล้อม และปั ญหาสภาวะโลก
ร้อนของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ ในพื้นที่ที่มีการอาศัยอยูข่ องคนอย่างหนาแน่นและเขตอุตสาหกรรมที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเน็ว เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และไต้หวันทําให้พ้ืนที่การเพาะปลูกลดลง เพราะว่าความต้องของการสร้างที่อยู่
อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น และด้านเกษตรกรรมไม่มีการแข่งขันกันในตลาดการเกษตรระดับโลก ในช่วงปี
1976 – 1991 ประเทศญี่ปุ่นมีพ้นื ที่การเพาะปลูกลดลง 10% จาก 50 ล้านเฮกเตอร์ ไปเป็ น 4.6 ล้านเฮกเตอร์ ในช่วงปี เดียวกัน
นี้ ประเทศเกาหลีใต้มีพ้ืนที่การเพาะปลูกลดลง 6.6%
(ข) การแข่งขันระหว่างการผลิตอาหารและอุตสาหกรรมการผลิตพืชพลังงาน
ในพื้นที่การเพาะปลูก มีการปลูกพืชพลังงานนอกจากการปลูกเพื่อเป็ นอาหาร ในประเทศที่มีพ้ืนที่การเพาะปลูก
ที่วา่ งอยู่ เช่น สหรัฐอเมริ กา และประเทศบราซิ ล ควรจะมีการใช้พ้นื ที่น้ ีในการปลูกพืชพลังงานมากกว่าปล่อยให้เป็ นพื้นที่รก
ร้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงปี 2006 ถึง 2007 เมื่อราคานํ้ามันสูงขึ้นเกินสถิติ ประเทศเหล่านี้ผลิตพืชพลังงานและเชื้อเพลิง
ชีวภาพ เช่น ไบโอเอทานอลและไบโอดีเซล (BDF) ในประเทศสหรัฐอเมริ กาผลิตไบโอเอทานอลจากข้าวโพด ในประเทศ
บราซิ ลผลิตไบโอเอทานอลจากอ้อย นอกจากนี้ผลิต ไบโอดีเซลจากพืชนํ้ามัน เช่น นํ้ามันจากเมล็ดและนํ้ามันปาล์ม
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่พ้นื ที่การเพาะปลูกมีอย่างจํากัด ส่ งผลให้การผลิตพืชพลังงานลดพื้นที่การเพาะปลูกที่ใช้ผลิตพืชอาหาร
โดยมุ่งไปที่การผลิตพืชพลังงานที่มากเกินอาจจะส่ งผลให้อาหารนั้นขาดแคลน นอกจากนี้ยงั ได้อธิบายไว้ใน 6.7.5 ว่าการ
แข่งขันระหว่างการผลิตอาหารและการผลิตพืชพลังงานในแบบจําลองพลังงาน
ข้ อมูลเพิม่ เติม
BIN (Biomass Industry Network) et al., “Bio-nenryo Riyo ni kansuru Kyodo Teigen”, 2007 (in Japanese)
The Japan Institute of Energy, “Biomass Yogo Jiten”, Ohmsha, 2004 (in Japanese)
Yamaji, K. et al., “Bioenergy”, Myosin Shuppan, 2000 (in Japanese)
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6.7 แบบจําลองพลังงาน
6.7.1 แบบจําลองพลังงานโดยสังเขป
แบบจําลองพลังงานเป็ นรู ปแบบการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์แสดงถึงระบบพลังงาน เนื่องจากว่าระบบพลังงานซึ่ ง
ประกอบด้วย การผลิตพลังงานปฐมภูมิ,การขนส่ งพลังงาน และการเปลี่ยนรู ปพลังงานนั้นยุง่ ยากซับซ้อน จึงยากต่อการเข้าใจ
อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับระบบพลังงานที่สนใจ การใช้แบบจําลองพลังงานสามารถวิเคราะห์ระบบพลังงานเชิงเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพลังงานในอนาคตได้
แบบจําลองพลังงาน แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจําลองสถานการณ์ และการพัฒนาแบบจําลอง โดยการจําลอง
สถานการณ์เป็ นการรวมระบบพลังงานต่างๆที่เกิดในอนาคตในเชิงอนุมาน
จากเงื่อนไขตั้งต้นของระบบพลังงานและ
สมมติฐานจากภายนอกหลายๆอย่าง เช่น จํานวนประชากรในอนาคตและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาแบบจําลอง เป็ นการใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (optimization) ทางคณิ ตศาสตร์และหาค่า
ระบบพลังงานที่เหมาะสมภายใต้ขอ้ จํากัดภายนอกต่างๆ มาตรฐานที่เหมาะสมทัว่ ไป คือมีตน้ ทุนระบบพลังงานที่นอ้ ยที่สุด
และมีการใช้รวมในสังคมมากที่สุด โดยข้อจํากัดจากภายนอกทัว่ ไป คือ ข้อจํากัดของแหล่งทรัพยากรพลังงานและข้อมูลทาง
เทคโนโลยีของการเปลี่ยนพลังงาน

6.7.2 แบบจําลองพลังงานทั่วไป
แบบจําลองพลังงานที่ใช้สาํ หรับการศึกษานโยบายเกี่ยวกับพลังงานและสิ่ งแวดล้อมนั้น ถูกพัฒนาขึ้นตามลําดับ
ขั้นตอนแรก แบบจําลองพลังงานมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีพลังงานเฉพาะ ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ที่จาํ เป็ นต้องวางแผนใน
การพัฒนาเป็ นระยะเวลานานและมีค่าใช้จ่ายมหาศาล เช่น เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ตั้งแต่หลังกลางทศวรรษที่ 1980 เป็ นช่วงที่ปัญหาโลกร้อนเป็ นหัวข้อสําคัญ ได้มีการพัฒนาแบบจําลองพลังงาน
เกี่ยวกับระบบพลังงานรวมและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
แบบจําลองพลังงานแรกมุ่งเน้นไปที่การศึกษานโยบาย
เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน คือ แบบจําลอง Edmonds-Reilly ซึ่ งพัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริ กาโดยการสร้างแบบจําลองสถานการณ์
ขึ้น แบบจําลอง ETZ-MACRO และ DICE พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริ กา เป็ นการพัฒนาแบบจําลองทัว่ ไป โดยการประเมินผล
พลังงาน, เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ แบบจําลอง GLUE พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เป็ นแบบจําลอง
ทัว่ ไปที่ประเมินผลการใช้พลังงานชีวภาพโลกที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยพิจารณาการแข่งขันการใช้พ้ืนที่และทิศทางของสารชีว
มวลโดยรวม

6.7.3 แบบจําลอง DNE21
แบบจําลอง DNE21 เป็ นการพัฒนาแบบจําลองเพื่อพัฒนาการประเมินของเทคโนโลยีที่บรรเทาปัญหาภาวะโลก
ร้อน แบบจําลอง DNE21 นั้นอ้างถึงแบบจําลอง NE21 (New Earth 21) ที่ถกู พัฒนาขึ้นสําหรับการวิเคราะห์ “New Earth Plan”
ทางตัวเล ที่ประกาศในปี 1990 โดยรัฐบาลญี่ปุ่น แบบจําลอง DNE21 เป็ นแบบจําลองพลวัตร (dynamic model) ที่ให้ตน้ ทุน
ระบบพลังงานระหว่างโลกน้อยที่สุด ในแบบจําลองนั้น โลกแบ่งออกเป็ น 10 พื้นที่และระบบพลังงานโลก และวิเคราะห์
ระบบพลังงานโลกจนถึง 2100 ในแบบจําลองนี้ ได้มีการวิเคราะห์เทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงานชีวภาพโดยละเอียด
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6.7.4 แบบจําลอง GLUE
แบบจําลอง GLUE เป็ นการย่อการใช้พ้นื ที่และแบบจําลองพลังงาน ซึ่ งถูกพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น แบบจําลอง
GLUE เป็ นแบบจําลองสถานการณ์ และเป็ นแบบจําลองทัว่ ไปที่ใช้ประเมินผลการใช้พลังงานชีวภาพโลกที่อาจเกิดขึ้นได้น
ปัจจุบนั และอนาคต ในแบบจําลองนี้
อุปสงค์ของสารชีวมวลคํานวณจากข้อมูลความต้องการสารชีวมวลต่อคนและ
ประชากร อุปทานของสารชีวมวลที่อาจเกิดขึ้นได้ คํานวณจากข้อมูลขนาดพื้นที่การเพาะปลูกและผลผลิตพื้นที่การเพาะปลูก
ในแบบจําลองนี้ เปรี ยบเทียบอุปสงค์ของสารชีวมวลและอุปทานของสารชีวมวลที่อาจเกิดขึ้น และคํานวณหาพื้นที่การ
เพาะปลูกส่ วนเกินและการใช้พืชพลังงานที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งปลูกในพื้นที่การเพาะปลูกส่ วนเกิน นอกจากนี้ แบบจําลอง GLUE
ประเมินการใช้ที่อาจเกิดขึ้นได้ของสารชีวมวลเหลือที่ถกู ปล่อยออกจากกระบวนการสารชีวมวล เช่น ในส่ วนของผลิตภัณฑ์,
ส่ วนของกระบวนการ, ส่ วนของการใช้, ส่ วนของการกําจัดทิ้งและส่ วนของการนํากลับมาใช้ใหม่
แบบจําลอง GLUE รุ่ นใหม่เป็ นแบบจําลองพัฒนา และประเมินผลทั้งการใช้พลังงานชีวภาพโลกที่อาจเกิดขึ้นได้
และเทคโนโลยีการใช้สารชีวมวล

6.7.5 การแข่ งขันการใช้ พืน้ ที่ในแบบจําลอง GLUE
ในแบบจําลอง GLUE มีการคํานวณพื้นที่การเพาะปลูกส่ วนเกิน โดยพิจารณาการแข่งขันการใช้พ้นื ที่ ดังต่อไปนี้
อุปสงค์ของสารชีวมวลคํานวณจากจํานวนประชากรและอุปสงค์ของอาหารต่อหัวประชากร อุปทานของสารชีวมวลที่อาจ
เกิดขึ้นคํานวณจากขนาดพื้นที่สาํ หรับการผลิตสารชีวมวล และผลผลิตสารชีวมวลของพื้นที่การเพาะปลูก สําหรับ การ
คํานวณพื้นที่การเพาะปลูกส่ วนเกินพิจารณาการแข่งขันการใช้พ้ืนที่น้ นั หาจากอุปสงค์ของสารชีวมวลและอุปทานของสาร
ชีวมวลที่อาจเกิดขึ้น
รายละเอียดของการคํานวณการแข่งขันการใช้พ้ืนที่ มีดงั นี้ ขั้นตอนแรก อุปสงค์ของอาหารสัตว์ที่ผลิตจากธัญพืช
คํานวณจากอุปสงค์ของอาหารสัตว์ ลบกับอุปทานของปลา ลบกับอุปทานของอาหารสัตว์จากทุ่งเลี้ยงสัตว์ สําหรับ อุปสงค์
ของธัญพืชคํานวณจากอุปสงค์ของอาหารสัตว์ที่เป็ นธัญพืช บวกกับอุปสงค์ของธัญพืชสําหรับอาหารประเภทผัก สําหรับ อุป
สงค์ของที่ดินสําหรับธัญพืชคํานวณจากอุปสงค์ของธัญพืชหารด้วยผลผลิตธัญพืช สําหรับ พื้นที่การผลิตพืชพลังงานคํานวณ
จากพื้นที่ท้ งั หมดสําหรัการผลิตธัญพืช ลบกับอุปสงค์ของพื้นที่สาํ หรับการผลิตธัญพืช ถ้าพื้นที่ท้ งั หมดสําหรับการผลิต
ธัญพืชมีค่าน้อยกว่าอุปสงค์ขอพื้นที่สาํ หรับการผลิตธัญพืชแล้วจะเกิดการขาดแคลนอาหารและพื้นที่ในการผลิตพืชพลังงาน
เท่ากับศูนย์
ดังนั้น แบบจําลอง GLUE สมมติให้ความสําคัญอันดับหนึ่งในการแข่งขันการใช้พ้นื ที่ในการเพาะปลูก คือการใช้
พื้นที่สาํ หรับการผลิตอาหารประเภทผัก ลําดับต่อไปคือการใช้พ้นื ที่สาํ หรับการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่จะเปลี่ยนเป็ นอาหาร
สัตว์ต่อไป อันดับสุ ดท้ายการใช้พ้นื ที่สาํ หรับการผลิตพืชพลังงาน เพื่อที่จะขยายอุปทานของพลังงานความร้อนทั้งหมดนั้น
จะต้องสมมติให้ลาํ ดับความสําคัญคือว่าอุปทานของอาหารประเภทผักมากกว่าอุปทานของอาหารสัตว์
ข้ อมูลเพิม่ เติม
The Japan Institute of Energy, “Biomass Yogo Jiten”, Ohmsha, 2004 (in Japanese)
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บทที่ 7 สถานการณ์ ของสารชีวมวลในประเทศแถบเอเชีย
7.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน
7.1.1 ความเป็ นมา
ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว ความต้องการพลังงานก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเช่นกัน เช่นเดียวกับใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนปริ มาณการใช้พลังงานทั้งหมดของจีนมากเป็ นอันดับสองของโลก รู ปที่ 7.1.1 แสดงแนวโน้มการ
ใช้น้ าํ มันของสาธารณรัฐประชาชนจีนและปริ มาณการนําเข้าสุ ทธิ ต้ งั แต่ปี 1990 ถึง 2006 ตั้งแต่ปี 1993 จีนกลายเป็ นประเทศ
ที่นาํ เข้าปิ โตรเลียมมาก การนําเข้าปิ โตรเลียมเพิ่มขึ้นจาก 7.6% ในปี 1995 เป็ น 47.0% ในปี 2006 และคาดการณ์วา่ ในปี 2020
ปริ มาณการใช้และนําเข้าปิ โตรเลียมจะเป็ น 450 ล้านตันและ 250 ล้านตันตามลําดับ ซึ่ งคิดเป็ น 55% ของการนําเข้า
ปิ โตรเลียม เป็ นที่คาดการณ์วา่ การขนส่ งจะทําให้ความต้องการใช้น้ าํ มันเพิ่มขึ้นในอนาคต เมื่อเปรี ยบเทียบการใช้น้ าํ มันใน
การขนส่ งของปี 2000 ซึ่ งคิดเป็ น 1 ใน 3 ของการใช้ปิโตรเลียมทั้งหมด คาดการณ์ได้วา่ ปริ มาณการใช้จะเพิ่มเป็ น 43% และ
57% ในปี 2010 และปี 2020 ตามลําดับ

รู ป 7.1.1 แนวโน้มของการใช้น้ าํ มันของสาธารณรัฐประชาชนจีนและปริ มาณการนําเข้าสุ ทธิต้ งั แต่ปี 1990 ถึง 2006

7.1.2 สถานการณ์ ของการพัฒนาเชื อ้ เพลิงชี วภาพในสาธารณรั ฐประชาชนจีน
เพราะความไม่พอเพียงด้านเชื้อเพลิงและความต้องการประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยมลพิษ รัฐบาลจีนให้
ความสนใจในการวิจยั และพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้น
ได้มีการออกกฎหมายการนําพลังงานกลับมาใช้ใหม่ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2005
โครงการนํ้ามันเชื้อเพลิงเอทานอล เริ่ มขึ้นในปี 2001 ในจีนมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนเพียง 4 แห่งใน
การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากอาหาร การสนับสนุนของรัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการสร้างการพัฒนาเชื้อเพลิงเอทานอล
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวะเริ่ มต้นของการสาธิ ตเชื้อเพลิงเอทานอลด้วยนโยบายที่เป็ นที่ชื่น
ชอบ เช่น แรงจูงใจ ซึ่ งแรงจูงใจรวมถึง (1) การยกเว้นภาษีของเชื้อเพลิงเอทานอลแปลงสภาพ (5%) (2) มีการเก็บภาษีของ
เชื้อเพลิงเอทานอลแปลงสภาพก่อนและค่อยคืนสู่ผจู้ ดั หาเอทานอล (3) ราคาของเชื้อเพลิงเอทานอลแปลงสภาพที่ขายให้กบั
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บริ ษทั ปิ โตรเลียมซึ่ งเป็ นโรงผสมคือ (0.9111 x ราคาโรงงานของเชื้อเพลิง 90#) ขณะที่ราคาตลาดของ E10 ทุกชนิด (90#,
93# หรื อ 97#) เท่ากับเชื้อเพลิง 90#, 93# หรื อ 97# (4) เงินค่าเบี้ยเลี้ยงจะจ่ายให้กบั ผูจ้ ดั หาเอทานอล แรงจูงใจนี้ จะสําเร็ จในปี
2008 ขณะนี้เชื้อเพลิงเอทานอลถูกใช้ใน 9 จังหวัดและการใช้งานทั้งหมดเป็ น 1.54 ล้านตันในปี 2006 อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะ
มัน่ ใจในความปลอดภัยอาหาร รัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้โรงงานอาหารผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลอีกต่อไป ในอนาคตวัตถุดิบที่
ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ มันสําปะหลัง, มันเทศ, ฟางข้าว และลิกโนเซลลูโลสมีศกั ยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล โรงงาน
เชื้อเพลิงเอทานอลที่ใช้มนั สําปะหลังเป็ นวัตถุดิบ ที่สามารถผลิตเชื้อเพลิงได้ 200,000 ตัน/ปี ในจังหวัดกวางสี ได้รับอนุญาต
จากรัฐบาลและกําลังจะเริ่ มในเร็ วๆ นี้ โรงงานผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลอีก 4 แห่งก็ได้รับการส่ งเสริ มให้ใช้วตั ถุดิบที่ไม่ใช่
อาหารด้วย
มีโรงงานไบโอดีเซลมากกว่า 10 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ปริ มาณการผลิตประมาณ 100,000 ตัน/ปี
นํ้ามันไบโอดีเซล (BD 100) สําหรับใช้เป็ นเชื้อเพลิงเครื่ องยนต์ดีเซล ได้ถกู สร้างขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2007 แต่ยงั ไม่มี
กฎหมายสําหรับการขายไบโอดีเซลเหมือนเชื้อเพลิงเอทานอล ไบโอดีเซลบางชนิดใช้สาํ หรับการใช้งานที่ไม่ใช่เครื่ องจักร
ปัญหาหนึ่งในการพัฒนาไบโอดีเซลในสาธารณรัฐประชาชนจีนคือการจัดหาวัตถุดิบ สาธารณรัฐประชาชนจีน จําเป็ นต้อง
นําเข้านํ้ามันที่รับประทานได้มากกว่า 6 ล้านตัน/ปี เป็ นไปไม่ได้ที่จะใช้น้ าํ มันที่รับประทานได้ เช่น นํ้ามันถัว่ เหลือง และ
นํ้ามันจากเมล็ด สําหรับการผลิตไบโอดีเซล ปัจจุบนั นี้โรงงานไบโอดีเซลส่ วนมากในสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้น้ าํ มันที่
เหลือเป็ นวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามจากการพัฒนาไบโอดีเซล ราคาของนํ้ามันที่เหลือสู งขึ้นเรื่ อยๆ นํ้ามันจากเปลือกไม้ได้รับ
ความนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆ “โปรแกรมสร้างพื้นป่ าแห่งชาติเพื่อพลังงานทางชีวภาพโดยตรง” และ “แผนการปลูกไม้สาํ หรับไบ
โอดีเซล ในปี 2011 โดยมีแผนการนาน 5 ปี ” ได้ถกู จัดตั้งขึ้นโดยกรมป่ าไม้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (State Forestry
Administration of China) ซึ่ งระบุวา่ ต้นสบู่ดาํ 400,000 เฮกเตอร์ จะปลูกในมณฑลยูนาน, มณฑลเสฉวน, มณฑลกุย้ โจว และ
มณฑลฉงชิ่ง, ต้นพิตาเซี ย ชิเนนซิ ส (Pistacia Chinensis) 250,000 เฮกเตอร์ จะปลูกในมณฑลเหอเป่ ย, มณฑลส่ านซี , มณฑล
อันฮุย และมณฑลเหอหนาน, ต้นคอร์ นสั วิลโซเนียนา (Cornus Wilsoniana) 50,000 เฮกเตอร์ จะปลูกในมณฑฃหูหนาน,
มณฑลเหอเป่ ย และมณฑลเจียงซี , ต้นชานโธซี รา ซอร์บิโฟเลีย (Xanthoceras Sorbifolia) 133,333 เฮกเตอร์ จะปลูกใน
มองโกเลีย, มณฑลเหลียวหนิง และมฑลซิ นเกียง

7.1.3 สรุ ป
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ ว
การขาดแคลนพลังงานกลายเป็ นคอขวดสําหรับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน หัวข้อสําคัญในขณะนี้ที่ตอ้ งแก้ไขคือ การเร่ งการพัฒนาพลังงานชีวมวล เพื่อที่จะบรรเทาความ
กดดันของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ในฐานะที่เป็ นประเทศที่มีความรับผิดชอบ สาธารณรัฐประชาชนจีนควร
รับผิดชอบในระดับนานาชาติเพื่อที่จะรักษาพลังงานและลดการปล่อยมลพิษ ดังนั้นอุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลจึงมีอนาคต
ที่สดใสในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปัจจุบนั การใช้พลังงานชีวมวลถือเป็ น 8% ของการใช้พลังงานทั้งหมด จากหัวข้อ
“แผนการพัฒนาระยะกลางและระยะยาวของการนําพลังงานกลับมาใช้ใหม่” ที่สร้างขึ้นเมื่อ 4 กันยายน 2007 เปอร์เซ็นต์การ
ใช้พลังงานชีวมวลจะเพิ่มขึ้น 10% ในปี 2010 และ 15% ในปี 2020 ในปี 2010 การใช้ประจําปี ของพลังงานเอทานอลที่ไม่
ได้มาจากธัญพืชจะสูงถึง 2 ล้านตัน และไบโอดีเซลจะสูงถึง 200,000 ตันในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2020 การใช้
ประจําปี ของพลังงานเอทานอลจะสูงถึง 10 ล้านตัน และไบโอดีเซลจะสูงถึง 2 ล้านตันในสาธารณรัฐประชาชนจีน
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7.2 เกาหลี
7.2.1 ปริ มาณแหล่ งทรั พยากรสารชี วมวลในเกาหลี
แหล่งทรัพยากรสารชีวมวลใหญ่ในเกาหลีคือขยะอินทรี ยแ์ ละของเหลือทางการเกษตรและป่ าไม้ ศักยภาพและ
ปริ มาณสารชีวมวลที่ครอบคลุมสําหรับการใช้งานด้านพลังงานสรุ ปได้ในตารางที่ 7.2.1 จากข้อมูลในตารางดังกล่าว แหล่ง
ทรัพยากรสารชีวมวลทั้งหมดในเกาหลีมีมากถึง 80 ล้านตัน มีเพียง 30% ของแหล่งทรัพยากรที่ประยุกต์ใช้ในการผลิต
พลังงานปัจจุบนั
ตาราง 7.2.1 แหล่งทรัพยากรสารชีวมวลในเกาหลี
แหล่งทรัพยากร
ส่ วนที่เหลือจากป่ า
ส่ วนที่เหลือจากเกษตรกรรม
ของเสี ยจากอาหาร
สิ่ งปฏิกลู
ของเสี ยจากสัตว์
โคลน
รวม

ที่อาจจะเกิดขึ้น, x 103 Mt/year
7,830
16,000
5,100
1,600
47,00
2,500

ที่นาํ กลับมาใช้ได้, x 103 Mt/year
1,300
4,900
5,100
260
280

จาก: S.C. Park et al. (2007)

7.2.2 นโยบายและข้ อบังคับ
กฎหมายการส่ งเสริ มการใช้พลังงานใหม่และการนํากลับมาใช้ใหม่มีผลบังคับใช้ในปี 2002 เห็นชอบว่า พลังงาน
ชีวภาพเป็ นการนําพลังงานกลับมาใช้ใหม่และสนับสนุนการดําเนินการ มีการยกเว้นภาษีท้ งั หมดสําหรับไบโอดีเซลที่ใช้เป็ น
พลังงานสําหรับเครื่ องยนต์ ภาษีของดีเซลปัจจุบนั อยูท่ ี่ 0.5 เหรี ยญ/ลิตร โรงกลัน่ นํ้ามันของเกาหลีท้ งั หมดควรจะผสมไบโอ
ดีเซลในผลิตภัณฑ์ดีเซล (ตาราง 7.2.2)
ตาราง 7.2.2 เป้ าหมายข้อบังคับสําหรับการใช้ไบโอดีเซล (KMOCIE, 2007)
ปี
ปริ มาณไบโอดีเซลในนํ้ามันดีเซล, %

2007
0.5

2008
1.0

2009
1.5

2010
2.0

2011
2.5

2012
3.0

7.2.3 เป้ าหมาย
สําหรับพลังงานชีวภาพเป้ าหมายต่อไปนี้ถูกตั้งขึ้นโดยกระทรวงพาณิ ชย์, อุตสาหกรรม และพลังงานแห่งเกาหลี
(KMOCIE) ในปี 2002 (ตาราง 7.2.3)
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ตาราง 7.2.3 เป้ าหมายสําหรับการใช้พลังงานชีวภาพในเกาหลี
ปี
ความร้อน, x 103 toe
กําลัง, x GWh

2004
236
1232

2005
277
1848

2006
283
2465

2007
472
3081

2008
477
3383

2009
483
3697

2010
489
4000

2011
679
4313

7.2.4 กิจกรรมอื่นๆ
-ไบโอดีเซล
มลพิษทางอากาศที่รุนแรงในเมืองใหญ่ในเกาหลีช่วยในการนําไบโอดีเซลมาใช้งานในส่ วนการขนส่ งได้ เพราะ
เชื้อเพลิงที่ผสมไบโอดีเซลจะช่วยลดการปล่อยมลพิษจากยานยนต์ได้ การสาธิตของ BD20 เริ่ มขึ้นในเมืองหลวงโซลและ
จังหวัดชองบุก (Chonbuk) จากพฤษภาคม 2002 และสิ้ นสุ ดในมิถุนายน 2006 ในระหว่างช่วงการสาธิ ต หลายสิ่ งที่สาํ คัญได้
ถูกจัดทําขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการโต้แย้ง เช่น ความเป็ นไปได้ในการเป็ นเชื้อเพลิงเครื่ องยนต์ของ BD20 ซึ่ งคือการเตรี ยมการของ
รายละเอียดเชื้อเพลิงไบโอดีเซล และสร้างการแพร่ ขยายภายในของเชื้อเพลิงผสมไบโอดีเซล หลังจากการจัดการหนึ่ งปี
โครงร่ างสําหรับมาตรฐานที่มีพารามิเตอร์ 16 ค่าได้ถกู จัดตั้งขึ้น ค่าในมาตรฐานเหมือนค่าจากมาตรฐานยุโรป EN14214
เกือบทั้งหมด การทดสอบอย่างรวดเร็ วทําโดยใช้ BD5 และ BD20 ที่เตรี ยมด้วยไบโอดีเซลที่ได้มาตรฐานไบโอดีเซลของ
เกาหลีเป็ นเวลา 2 ปี จากการทดลองอย่างรวดเร็ วนี้พบว่า BD20 ไม่เหมาะสมกับตูโ้ ดยสารของรถไฟ ในขณะเดียวกันไม่พบ
ปัญหาสําหรับการใช้ BD5 ดังนั้น KMOCIE จึงได้เตรี ยมระบบการแพร่ ขยายของไบโอดีเซลใหม่ และบังคับให้เป็ นกฎหมาย
จากกรกฎาคม 2006 (รู ป 7.2.1) ตามข้อบังคับใหม่ โรงกลัน่ นํ้ามันของเกาหลีควรซื้ อไบโอดีเซล 100,000 กิโลลิตร/ปี และ
ผสมกับผลิตภัณฑ์ดีเซล และจ่ายดีเซลผสมให้กบั ปั๊มนํ้ามันทั้งหมด เป็ นผลให้น้ าํ มันดีเซลที่ขายในเกาหลีมีไบโอดีเซลผสมอยู่
0.5% BD20 สามารถใช้กบั ยานพาหนะที่ควบคุมเท่านั้นซึ่ งมีเครื่ องสูบก๊าซเป็ นของตัวเอง
ด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากรัฐบาลเกาหลีในด้านการประยุกต์ใช้ไบโอดีเซล ธุรกิจไบโอดีเซลจึงดีข้ ึน การ
จัดหาวัตถุดิบที่มนั่ คงกําลังเป็ นหัวข้อสําคัญ มีหลายกิจกรรมที่ทาํ เพื่อรักษาการจัดหาที่มนั่ คงของวัตถุดิบสําหรับการผลิตไบ
โอดีเซล กิจกรรมรวมถึงการสาธิ ตการเพาะปลูกของเมล็ดพืชฤดูหนาว เพื่อบ่งชี้ความเป็ นไปได้ของการผลิตขนาดใหญ่
ภายในประเทศสําหรับคาโนลาและไร่ สบู่ดาํ ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้บางประเทศ

รู ป 7.2.1 ระบบการแพร่ ขยายของไบโอดีเซลใหม่ในเกาหลี
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7.3 พม่า
พม่ามีพ้นื ที่ 690,000 ตารางกิโลเมตร(1.8 เท่าของญี่ปุ่น) และเป็ นประเทศขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มี
ประชากร 52 ล้านคน และฤดูกาลขึ้นกับลมมรสุ มจากมหาสมุทรอินเดีย ยกเว้นบริ เวณตอนเหนือ ดังนั้นธรรมชาติระบบ
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็ นเอกลักษณ์และมีค่า พม่ายังมีทรัพยากรมากมาย เช่น ข้าว ทรัพยากรป่ าไม้ และ
ทรัพยากรเหมืองแร่ ประชากร 70% ทํางานเกี่ยวกับด้านเกษตรและถือเป็ น 60% ของค่าจีดีพี ส่ วนอุตสาหกรรมมีส่วนใน ค่าจี
ดีพีเพียง 10% เท่านั้น การเมืองหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มีระบบประชาธิ ปไตยเพียงระยะหนึ่ง แต่สภาแห่งชาติกถ็ กู ยุบ
ลงด้วยการรัฐประหารในปี 1996 และจากนั้นเป็ นต้นมาก็อยูภ่ ายใต้การปกครองของทหาร การเมืองไม่เป็ นที่แน่ชดั และ
ปั ญหาเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ ดังนั้นจึงกลายเป็ นประเทศด้อยพัฒนาประเทศหนึ่ งในโลก ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสาร
ชีวมวล แต่มีการใช้สิ่งเหลือใช้เพราะขาดวัตถุดิบและพลังงาน ของเหลือจากโรงสี ใช้เป็ นเชื้อเพลิง และใช้อาหารสัตว์และเศษ
อาหารเป็ นปุ๋ ยทําให้ไม่มีสิ่งเหลือใช้ เรี ยกได้วา่ การใช้สารชีวมวลเกิดขึ้นอย่างดีเนื่องจากสังคมที่ยากจน
ตัวอย่างที่น่าสนใจ 2 ตัวอย่าง ในการใช้แกลบค้นพบระหว่างการตรวจสอบสถานที่จริ ง การขาดแคลนไฟฟ้ า
โครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์และการขาดเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์
ก่อให้เกิดการใช้เครื่ องผลิตไอนํ้าโดยใช้แกลบและ
เครื่ องยนต์ลูกสูบไอนํ้า (ผลิตในเยอรมันปี 1925) ที่ใช้ในเครื่ องสี ขา้ ว (ประมาณ 600 สถานที่) อย่างไรก็ตาม ประสิ ทธิภาพ
ทางอุณหภูมิของเครื่ องผลิตไอนํ้ายังตํ่ามากและมีการใช้แกลบค่อนข้างเยอะ จึงทําให้ปริ มาณลดลง
อีกตัวอย่างหนึ่งคือการผลักดันเครื่ องสี ขา้ วขนาดเล็ก โดยเครื่ องผลิตก๊าซจากแกลบและเครื่ องยนต์ผลิตก๊าซซึ่ งเป็ น
ที่แพร่ หลายไม่นานมานี้ เครื่ องผลิตก๊าซทั้งหมดผลิตภายในประเทศและเป็ นประเภทใช้กระแสลมแบบพัดลง แกลบถูก
ป้ อนจากด้านบนและขี้เถ้าปล่อยลงด้านล่าง องค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ เครื่ องดักจับด้วยนํ้า (water scrubber), ตัวกรอง และ
เครื่ องยนต์ผลิตก๊าซและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพม่า เครื่ องจักรดีเซลมือสองจากญี่ปุ่น (รถและรถบรรทุก) ถูกปรับแต่งสําหรับ
เครื่ องยนต์ผลิตก๊าซโดยการเปลี่ยนหัวฉี ดกับปลัก๊ ในการจุดไฟ ปริ มาณที่ผลิตได้ของเครื่ องผลิตก๊าซส่ วนมากคือ 20-50
กิโลวัตต์ ซึ่ ง 20 กิโลวัตต์สามารถผลิตได้จากแกลบ 30 กิโลกรัม/ชัว่ โมง เครื่ องผลิตก๊าซประเภทนี้ประมาณ 100 เครื่ อง และ
ระบบผลิตไฟฟ้ าถูกใช้ในปี 2000 และคาดการณ์วา่ ในปี 2005 จะมีถึง 300 เครื่ อง โรงงานผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซผลิตภายใต้
กระทรวงพาณิ ชย์ พม่ามีความสามารถในการผลิตได้ 140-160 กิโลวัตต์ โดยการใช้ระบบที่มีเครื่ องผลิตก๊าซแบบใช้กระแส
ลมพัดลม, มีท่อครอบด้วยนํ้าเย็นที่ส่วนล่างของเตาหลอมและระบบกําจัดขี้เถ้า ผลิตภัณฑ์ก๊าซจะถูกดักจับด้วยเครื่ องดักจับ
ด้วยนํ้าและเก็บไว้ในถังก๊าซก่อนขนส่ งไปยังเครื่ องยนต์ก๊าซ มีหนังสื อกล่าวไว้วา่ ระบบนี้ขายในราคา 350 kJPY (ราคาของ
ผลิตผลทางการเกษตรเป็ น 1/100 ของในญี่ปุ่น) ส่ วนประกอบของก๊าซแสดงในตาราง 7.3.1
ตาราง 7.3.1 ส่ วนประกอบของก๊าซที่ได้จากแกลบ
12.6%
17.9%
57.0%
0.9%
8.8%
1.9%
0.9%

คาร์ บอนไดออกไซด์
คาร์บอนมอนอกไซด์
ไนโตรเจน
ออกซิ เจน
ไฮโดรเจน
มีเทน
อื่นๆ
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การผลิตก๊าซทําโดยใช้โลหะและแรงงานคน แต่มีการทําให้เครื่ องมือได้มาตรฐานและยังมีเครื่ องมือส่ วนที่เหลือ
เก็บไว้ พม่ายังคงมีกฎหมายมากมาย สารชีวมวลและเศษที่เหลืออื่นๆ จําเป็ นต้องถูกใช้เนื่องจากการขาดผลิตผลทาง
การเกษตรและเชื้อเพลิง มีการใช้ชานอ้อยที่ผลิตจากการโม่น้ าํ ตาลสําหรับการสร้างพลังงานส่ วนตัว แกลบและถ่านหิ นใช้
ในหลายวัตถุประสงค์ซ่ ึ งไม่มีสิ่งเหลือค้าง โรงโม่ขา้ วส่ วนตัวแห่งหนึ่งอยากพัฒนาเครื่ องผลิตไอนํ้าจากแกลบและเครื่ องจักร
ไอนํ้าเพื่อให้ได้ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
เมื่อไม่นานมานี้ โรงโม่ขา้ วต้องเผชิญปัญหาจากนโยบายที่ปล่อยเศรษฐกิจอย่างอิสระ
แม้วา่ จะอยูใ่ นบริ เวณที่
กําหนด การขาดแคลนไฟฟ้ าและเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์จะยังคงมีอยู่ และคาดการณ์วา่ จะมีการใช้งานเครื่ องผลิตก๊าซ
ขนาดเล็กและระบบเครื่ องยนต์ที่ใช้ก๊าซมากขึ้นเรื่ อยๆ เพื่อช่วยผลักดันโรงโม่ขา้ วและหน่วยงานอื่นๆ ในปัจจุบนั ยังไม่มีการ
นําเชื้อเพลิงชีวภาพมาใช้ แต่พม่ามีพ้นื ที่กว้างขวาง, สภาวะอากาศที่ดี และมีทรัพยากรป่ าไม้ที่มีประสิ ทธิภาพสูง ในระยะยาว
มีศกั ยภาพในการผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซลเช่นเดียวกับในประเทศไทย มาเลเซี ย และอินโดนีเซี ย
รู ปแบบของสารชีวมวลที่เหมาะสมแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ขึ้นกับสภาวะทางธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ
ดังนั้นการวางแผนอย่างประณี ตจึงมีความจําเป็ น เพื่อจะรวบรวมข้อมูลของวัตถุประสงค์น้ ี มีความต้องการความร่ วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรการศึกษา NPO และองค์กรระหว่าง
ประเทศจะช่วยกระตุน้ การใช้งานของสารชีวมวลขนาดเล็ก
พม่าเป็ นประเทศพุทธซึ่ งมีระดับการศึกษาสู ง (อัตราส่ วนนักเรี ยนเป็ น 96.56% อัตราส่ วนคนที่อา่ นออกเขียนได้
เป็ น 93.3%) การพัฒนาเศรษฐกิจอาจจะช้าในหมู่ประเทศอาเซี ยน แต่การพัฒนานี้มหาวิทยาลัยต่างชาติและองค์กรการศึกษา
สามารถช่วยเหลือได้มาก
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7.4 ลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็ นประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขา มีประชากรประมาณ 5.6 ล้านคน มากกว่า
80% อาศัยในเขตชนบท และประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปลูกข้าว เป็ นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจน้อยในเอเชีย
ซึ่ งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ (Gross National Product- GNP) ประมาณ 500 ดอลล่าร์ สหรัฐต่อปี (2006)
เศรษฐกิจหลักในลาวมาจากเกษตรกรรม ป่ าไม้, โรงผลิตไฟฟ้ า, เหมืองแร่ , อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ
เกษตรกรรมเป็ น 42.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ ในขณะที่อุตสาหกรรมเป็ น 31.5% บริ การ 25.4% และการนําเข้า
0.9% (ในปี 2006) ลาวใช้แหล่งทรัพยากรทางพลังงานท้องถิ่นที่สาํ คัญในการสร้างพลังงานไฟฟ้ า พลังงานนํ้าเป็ นแหล่งที่มี
ประสิ ทธิภาพที่สุดในด้านต้นทุน ทรัพยากรพลังงานมีขอบข่ายจากแหล่งพลังงานท้องถิ่น เช่น เชื้อเพลิงไม้กลายเป็ นถ่าน ไป
จนถึงพลังงานนํ้า พื้นที่ป่าซึ่ งครอบคลุม 40% ของพื้นที่ท้ งั หมดเป็ นแหล่งที่มีศกั ยภาพสําหรับพลังงานท้องถิ่น
หน่วยงานพลังงานของลาวมีความก้าวหน้าที่ดีคือ 54.1% ของประชากรที่ใช้ไฟฟ้ าในปี 2006 แต่การใช้พลังงาน
หลักมาจากเชื้อเพลิงไม้สาํ หรับการประกอบอาหาร
เพื่อให้สอดคล้องเป้ าหมายของรัฐบาลในการเพิ่มการมีไฟฟ้ าใช้ตามครัวเรื อนเป็ น 70% ของบ้านเรื อนทั้งหมดในปี
2010 และ 90% ในปี 2020 รัฐบาลจึงจัดตั้งนโยบายด้านพลังงาน ดังนี้ :
1. รักษาและขยายพลังงานที่หาได้ ที่เชื่อถือได้ และที่ยงั่ ยืนในประเทศลาว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. สนับสนุนการสร้างพลังงานในด้านการส่ งออกเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อให้ตรงกับเป้ าหมายการพัฒนา GOL
3. พัฒนาและยกระดับขอบข่ายการทํางานทางกฎหมายเพื่อพัฒนาอย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดการพัฒนาพลังงาน
4. ทําให้โครงสร้างของสถาบันแข็งแรงขึ้นเพื่อชี้แจงความรับผิดชอบ ทําให้บทบาททางด้านการค้าและการบริ หารมี
ประสิ ทธิภาพสู ง
ในการที่จะให้ได้เป้ าหมายและนโยบายเหล่านั้น ปัจจุบนั นี้มีการพัฒนาพลังงานนํ้ามากกว่า 50 MOU ซึ่ งมี
ความสามารถในการผลิต 5-1080 เมกะวัตต์ และ 6 โครงการกําลังอยูภ่ ายใต้การก่อสร้าง หากพิจารณาที่แผนพัฒนาพลังงาน
นํ้า จะเห็นได้วา่ มีขยะเศษไม้ในอ่างเก็บนํ้าที่ตอ้ งการจัดเก็บ และหากมีเทคโนโลยีที่ดีและการลงทุนขนาดใหญ่จะสามารถ
สร้างโครงการสารชีวมวลในลาวได้
ลาวนําเข้าเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ 100% ในปัจจุบนั มี 3 บริ ษทั ที่สาํ รวจก๊าซและนํ้ามันธรรมชาติ ซึ่ งใช้เวลา
ประมาณ 10 ปี ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและสําหรับการผลิตก๊าซและนํ้ามันธรรมชาติ (หากเป็ นไปได้) สําหรับการลด
การนําเข้าเชื้อเพลิงและการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิ ทธิภาพสูง รัฐบาลลาวสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพเป็ นไบโอดีเซลจากสบู่ดาํ
และนํ้ามันปาล์ม และไบโอเอทานอลจากอ้อย
หลังจากรัฐบาลประกาศการสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพ บางบริ ษทั เริ่ มธุรกิจโดยการปลูกไร่ สบู่ดาํ เพื่อผลิตไบโอ
ดีเซล ผูล้ งทุนรายใหญ่ที่สุดได้แก่ Kolao Farm Company ซึ่ งเป้ าหมายคือปลูกสบู่ดาํ 40,000 เฮกเตอร์ โรงงานกําลังอยูใ่ น
ระหว่างก่อสร้างซึ่ งห่างจากเทศบาลเมืองเวียงจันทน์ประมาณ 70 กิโลเมตร
บริ ษทั ที่สองคือ Lao Biodiesel Company ซึ่ งกําลังเริ่ มก่อสร้างโรงงานในจังหวัดจําปาศักดิ์ ในวันที่ 10 มีนาคม
2008 และมีไร่ สบู่ดาํ 100 เฮกเตอร์
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มี 2 บริ ษทั ที่ลงทุนในนํ้ามันปาล์ม บริ ษทั แรกอยูใ่ นจังหวัดจําปาศักดิ์ ซึ่ งมีไร่ 25 เฮกเตอร์ เริ่ มในปี 2006 บริ ษทั ที่สองอยูใ่ น
จังหวัดบอลิคาํ ไซ มีไร่ 20 เฮกเตอร์และเริ่ มในปี 2006
บริ ษทั อื่นๆ ที่ลงทุนสบู่ดาํ เป็ นไบโอดีเซลยังเป็ นบริ ษทั เล็กๆ
ภายใต้ความร่ วมมือระหว่างลาว-ไทยในด้านพลังงาน กระทรวงพลังงานของไทยมอบเครื่ องมือในการผลิตไบโอ
ดีเซลจากสบู่ดาํ ให้แก่กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สาํ หรับการสาธิต
การก่อตั้งไบโอดีเซลเป็ นที่นิยมมากกว่าไบโอเอทานอล เพราะต้นทุนและเทคโนโลยีของไบโอเอทานอลสูงและมี
เพียงโรงงานนํ้าตาลเพียงโรงงานเล็กๆ แห่งเดียวในลาว โรงงานอีก 2 แห่งกําลังอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างในจังหวัดสุ วรรณเขต
เนื่องจากเอกสารสําหรับการก่อตั้งพลังงานชีวภาพในลาวไม่สมบูรณ์ กรมไฟฟ้ า, กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่
จึงขอ New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ซึ่ งมีสาํ นักงานตัวแทนในกรุ งเทพเพื่อ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินในการจ้าง Lao Institute of Renewable Energy (LIRE) ในประเทศลาว เพื่อจะค้นคว้าและร่ าง
ข้อแนะนําสําหรับกลยุทธ์และนโยบายในการก่อตั้งไบโอดีเซลในลาว
เป้ าหมายของรัฐบาลคือเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์
รายละเอียดของกลยุทธ์และนโยบายจะมีการพัฒนามากขึ้น

5%

โดยการก่อตั้งการผลิตไบโอดีเซล

7.5 บรู ไน
7.5.1 ขอบเขตทั่วไป
บรู ไนมีแหล่งทรัพยากรเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์มวล
รวมแห่งชาติมากกว่าครึ่ งมาจากการส่ งออกทรัพยากรเหล่านี้ ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งการการลงทุนในการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
มากนัก
ในขณะที่พ้นื ที่เล็ก (5,770 ตารางกิโลเมตร) และการเพาะปลูกเกษตรกรรมค่อนข้างเล็ก ดังนั้นส่ วนมากจึงต้องมีการ
นําเข้าอาหาร แผนพัฒนาแห่งชาติมกั จะเน้นการพัฒนาสัดส่ วนที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ของอาหาร อย่างไรก็ตามตั้งแต่การ
ประกาศเอกราชในปี 1984 รัฐบาลได้มีการพัฒนาขึ้นและมีอาชีพที่มีรายได้สูงที่ค่อนข้างคงตัว ซึ่ งทําให้เกิดการย้ายของ
ประชากรจากด้านเกษตรกรรม โดยทัว่ ไปแล้วการเกษตรคงที่และความสามารถในการผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ
ทั้งหมดคิดเป็ นเพียง 2.7% เท่านั้น

7.5.2 สภาวะทางธรรมชาติของบรู ไน
ทั้งประเทศอยูใ่ นเขตร้อนชื้น ป่ าไม้เขตร้อนชื้นคิดเป็ น 80% ของพื้นที่ท้ งั หมด (4,690 ตารางกิโลเมตร) ป่ าไม้ 70%
ยังไม่ได้มีการเพาะปลูกซึ่ งครึ่ งหนึ่งเป็ นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พื้นที่ถกู แบ่งเป็ นบริ เวณตะวันออกและตะวันตก และบริ เวณ
ตะวันออกของลุ่มนํ้าแม่น้ าํ เทมพลอนอยูใ่ นระหว่างการพัฒนาป่ า ยกเว้นบริ เวณชายฝั่ง และสร้างอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่
ประชากรส่ วนใหญ่อาศัยในเขตตะวันตก 3 เขตหลักๆ
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ความสามารถในการผลิตทางด้านการเกษตรของประเทศเอเชียตะวันออกรวมถึงบรู ไนถือว่าตํ่าเมื่อเทียบกับบริ เวณ
แถบมหาสมุทรอินเดีย พื้นดินสูญเสี ยความเค็มและไม่เหมาะกับการเกษตร ต้นไม้ที่ถกู ตัดโค่นและใบไม้เน่าเปื่ อยโดย
จุลินทรี ยแ์ ละปลวก ทําให้ไม่มีแร่ ธาตุที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ และจากผลกระทบของความร้อน นํ้า และ
องค์ประกอบของดินที่นอกเหนือจากอะลูมิเนียมออกไซด์และไอรอนออกไซด์ที่ถกู ชะล้างได้ง่าย ดังนั้น ดินจึงแห้งแล้ง ใน
ป่ าเขตร้อน สารอาหารไม่ได้ถกู เก็บไว้ที่ดินแต่เก็บไว้โดยต้นไม้และพืช
การเกษตรขนาดเล็กรวมถึงการเก็บเกี่ยวข้าวในป่ าภายในเขตภูเขาและนาข้าวแบบขั้นบันได ในระยะสั้นมีการปลูก
เผือกโดยใช้ดินโคลนเพื่อใช้สารอาหารจากป่ าไม้ชีวภาพ แต่จะทําลายป่ าซึ่ งเป็ นแหล่งเก็บสารอาหารที่สาํ คัญ และสารอาหาร
ในดินถูกใช้หมดภายใน 2 ปี หลังจากนั้นดินจะแห้งแล้ง
ในพื้นดินที่มีความชุ่มชื้นตํ่าที่ซ่ ึ งมีสารอาหารที่ถูกชะล้างได้ง่ายสามารถปลูก Sago palm ได้ มีการสร้างป่ าหนองบึง
ขึ้นในบริ เวณแห่งนี้ ป่ าหนองบึงนี้ประกอบด้วยต้นไม้เตี้ยๆ และต้นไม้ที่โตในระดับเดียวกันซึ่ งก่อให้เกิดแสงสว่างที่ดี แต่
เนื่องจากขาดออกซิ เจนในดินจึงทําให้ปราศจากการเน่าเปื่ อยจากซากพืชซากสัตว์ จึงก่อให้เกิดปุ๋ ยและเชื้อเพลิงที่ได้จากการ
ทับถมของต้นไม้ในหนองบึง แม้วา่ จะมีพ้นื ที่เกษตรกรรมแต่หากผิวหน้าเริ่ มทรุ ดพื้นที่น้ ีจึงไม่เหมาะกับการเกษตร
ที่บริ เวณชายฝั่งมีป่าโกงกางในบริ เวณนํ้ากร่ อยที่ซ่ ึ งกระแสนํ้าทะเลพัดขึ้นและลง ดินบริ เวณป่ านี้จึงมีความเป็ นกรด
เนื่องจากความเป็ นกรดบริ เวณรากของไม้โกงกาง บริ เวณนี้ไม่เหมาะกับเกษตรกรรมริ มลําธารเล็กหรื อโคลนและมักจะแห้ง
แล้งในการเกษตร จนในศตวรรษที่ 20 ใช้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา

7.5.3 นโยบายของบรู ไน
ในแผนที่ 7 ซึ่ งมีระยะเวลา 5 ปี (1996-2000) รวมถึงการกระตุน้ การเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาอัตราการเลี้ยงตนเอง
ของผลิตภัณฑ์การเกษตรที่หลากหลาย แต่อตั ราส่ วนมีเพียง 20% ทําให้การพัฒนาพลังงานชีวภาพเป็ นไปได้ยาก
ในแผนนี้ได้มีการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและระบบการผลิตที่เหมาะกับสภาวะธรรมชาติ
ของประเทศ เพื่อให้ความต้องการด้านอาหารเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การเพาะปลูกในนํ้าและขยาย
พื้นที่เกษตรกรรม ในการดําเนินการเพาะปลูกโดยใช้น้ าํ ค่าใช้จ่ายครึ่ งหนึ่งใช้ในการซื้ อเครื่ องมือและปุ๋ ย กระทรวงเกษตร
อนุมตั ิบริ เวณพัฒนาพื้นที่ใหม่ในปี 2000 ซึ่ งใช้สาํ หรับการปลูกผัก (50 เฮกเตอร์ ) ผลไม้ (500 เฮกเตอร์) และปศุสัตว์ (100 เฮก
เตอร์)
ความพยายามในการพัฒนาอัตราการเลี้ยงตนเองคือการรับผลกระทบด้วยตัวของมันเอง ในปี 2004 ไข่ลน้ ตลาด
100 ล้านฟอง/ปี ไก่ 13 ล้านตัวซึ่ งทําให้ได้อตั ราการเลี้ยงตนเองเกือบ 100% (อาหารสัตว์ส่วนมากเป็ นการนําเข้า) อย่างไรก็
ตามอัตราการเลี้ยงตนเองของอาหารอื่นๆ ยังคงตํ่า เช่น ผักเมืองร้อน 53% นม 13% เนื้อวัว 3.85% แพะ 3% พืชอื่นๆ 2%
ข้าว 1% การเกษตรจําเป็ นต้องพัฒนาอีกมาก

7.5.4 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ สารชี วมวล
สาคู (Sago palm หรื อ Metroxylon sagu) ถือเป็ นลักษณะของบริ เวณนี้ ซึ่ งผลิตแบ่งได้เป็ นจํานวนมาก การผลิตสาคู
แพร่ กระจายจากเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้สู่โอเชียเนีย (Oceania) บรู ไนจัดเป็ นเขตที่ผลิตสาคู เช่นเดียวกับเกาะเซเลเบส
(Celebes Island) และโมลัคคัส (Moluccas) ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ผลิตแป้ งสาคูได้มากและเป็ นแหล่งผลิตหลัก
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สาคู จัดอยูใ่ นตระกูลปาล์มแต่เป็ นพืชดอก (angiosperm) ที่เฉพาะตัว เพราะจะได้แป้ งจากลําต้น 16 ปี หลังจากการ
ปลูกหรื อ 10 ปี ในสภาวะที่ดีจะเกิดลําต้นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40-60 เซนติเมตรและความสูง 12-15 เมตร และเก็บแป้ งไว้
ภายในเพื่อเตรี ยมการงอกของดอกและผล แป้ งเหล่านี้ใช้ในการผสมพันธุ์ จากนั้นต้นไม้จึงตายซึ่ งเหลือเมล็ดไว้ ต้นไม้จะถูก
ตัดก่อนการงอกของดอกในขณะที่ปริ มาณแป้ งมากที่สุด และถูกตัดที่ความยาวน้อยกว่า 1 เมตร ลําต้นมีเปลือกหนาหลาย
เซนติเมตร ถูกตัดตามแนวตั้งและแก่นกลางขวาแป้ งถูกดึงออกมาซึ่ งประกอบด้วยไฟเบอร์ภายในแป้ งได้จากการคลายแก่น
กลาง ล้างด้วยนํ้าเอาไฟเบอร์ออกด้วยตาข่ายคล้ายการตกตะกอนในนํ้า ด้วยวิธีน้ ี จะได้แป้ ง 300-500 กิโลกรัมนํ้าหนักเปี ยก
(100-150 กิโลกรัมนํ้าหนักแห้ง) จากต้นไม้แก่ 1 ต้น
ข้อได้เปรี ยบของการปลูกสาคูคือการจัดการง่าย ปริ มาณแป้ งที่ได้เยอะ และใช้แรงงานน้อย สาคูสามารถปลูกในดิน
ที่เกิดจากซากพืชทับถมกัน ซึ่ งพืชส่ วนมากไม่สามารถปลูกได้และยังไม่ทาํ ลายดินอีกด้วย สาคูเป็ นพืชที่เหมาะสมที่สุดใน
บริ เวณชายทะเลของป่ าเขตร้อนชื้น
การผลิตเอทานอลจากแป้ งสาคูเป็ นวิธีที่ง่าย แต่อตั ราการเลี้ยงตนเองค่อนข้างตํ่า และการผลิตแป้ งสําหรับเชื้อเพลิง
ชีวภาพเป็ นไปได้ยากในทางปฏิบตั ิ
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Sano, H. in “Biomass Handbook”, Japan Institute of Energy Ed., Ohm-sha, 2002, p.37. (in Japanese) “Baiomasu yogo
jiten”, Japan Institute of Energy Ed., 2006, p.178. (in Japanese)

7.6 อินโดนีเซีย
อินโดนีเซี ยมีทรัพยากรธรรมชาติทอ้ งถิ่นที่
กว้างขวาง เช่น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น
พลังงานนํ้า พลังงานความร้อนภายในโลก พลังงาน
แสง และสารชีวมวล อย่างไรก็ตามอินโดนีเซี ยมี
ปัญหาที่การใช้พลังงานหลักไม่เพียงพอ สัดส่ วนของ
นํ้ามันในพลังงานผสมยังคงครองการใช้งาน
ภายในประเทศประมาณ 52% จากนั้นเป็ นก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิ น พลังงานนํ้า และพลังงานความ
ร้อนภายในโลก
การใช้ประโยชน์ของเชื้อเพลิง
ชีวภาพค่อนข้างน้อย เพื่อที่จะทําให้พลังงานผสม
รูป 7.6.1 เชื ้อเพลิงชีวภาพ แทนที่เชื ้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์
สุ ดท้ายสมดุลและเพื่อที่จะหมุนเวียนนํ้ามันให้เป็ น
แหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุด รัฐบาลอินโดนีเซี ยจึงตั้งเป้ าว่าในปี 2025 จะต้องสร้างเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างน้อย 5% จากพลังงาน
ผสมของทั้งประเทศ เป้ าหมายระยะกลางคือ ในปี 2010 เชื้อเพลิงชีวภาพจะต้องเป็ นส่ วนสําคัญของทรัพยากรพลังงานใน
ส่ วนครัวเรื อนและทางการค้า ส่ วนการขนส่ งและพลังงานในโรงงาน เชื้อเพลิงชีวภาพจะแทนที่น้ าํ มัน สามารถดูได้จากรู ป
7.6.1 ในด้านการขนส่ ง เชื้อเพลิงชีวภาพในรู ปของไบโอเอทานอลจะมีถึง 1.85 ล้านกิโลลิตรของการขนส่ งพลังงานผสม ไบ
โอดีเซล 1.24 ล้านกิโลลิตร และไบโอออย์ 4.8 ล้านกิโลลิตรในปี 2010 โดยรวมแล้วเชื้อเพลิงชีวภาพจะเพิ่มขึ้นเป็ น 10%
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ของพลังงานผสมเฉพาะในส่ วนการขนส่ ง สําหรับส่ วนการใช้ในครัวเรื อน การค้าและโรงงาน เชื้อเพลิงชีวภาพจะใช้ในรู ป
นํ้ามันก๊าดชีวภาพและไบโอออย์หรื อนํ้ามันบริ สุทธิ์ (Pure Plantation Oil)
ศักยภาพที่สูงของวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวภาพใน
อินโดนีเซี ยได้มาจากวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวภาพที่หลากหลายที่
สามารถพัฒนาได้
ปาล์มนํ้ามันและสบู่ดาํ ถูกพัฒนาให้เป็ น
วัตถุดิบสําหรับไบโอดีเซล ขณะที่มนั สําปะหลังและอ้อยเป็ น
วัตถุดิบสําหรับไบโอเอทานอล (รู ป 7.6.2) อย่างไรก็ตาม
อินโดนีเซี ยยังเปิ ดกว้างต่อการพัฒนาวัตถุดิบสําหรับเชื้อเพลิง
ชีวภาพอื่นๆ เช่น ข้าวโพด, สาคู, ต้นตาล และข้าวฟ่ าง
รูป 7.6.2 วัตถุดิบสําหรับเชื ้อเพลิงชีวภาพ
สําหรับไบโอเอทานอลและมะพร้าวสําหรับไบโอดีเซล ซึ่ ง
ขึ้นกับศักยภาพของพลังงานชีวภาพในแต่ละพื้นที่ ได้มีการ
สํารวจพื้นที่ที่มีศกั ยภาพสําหรับเขตเชื้อเพลิงชีวภาพโดยรัฐบาล ซึ่ งแสดงในรู ป 7.6.3

รูป 7.6.3 พื ้นที่ที่มีศกั ยภาพสําหรับเขตเชื ้อเพลิงชีวภาพ

แหล่งพลังงานสารชีวมวลของอินโดนีเซี ยหลักๆ มา
จากป่ าไม้ (แหล่งทรัพยากรธรรมชาติสาํ คัญเพราะเป็ นป่ าไม้เขต
ร้อนชื้น) พืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ทางสังคม พืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ทาง
การเกษตร และของเสี ยจากเมือง สําหรับพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้
ทางสังคม แหล่งทรัพยากรชีวภาพที่สาํ คัญอันหนึ่งได้แก่ การ
ปลูกปาล์มนํ้ามัน อินโดนีเซี ยเป็ นประเทศที่ผลิตปาล์มนํ้ามันได้
มากเป็ นอันดับสองของโลกซึ่ งคิดเป็ น 18% ของการผลิตใน
โลกรองจากมาเลเซี ย
ซึ่ งอินโดนีเซี ยมีพ้นื ที่การเพาะปลูก
ประมาณ 6 ล้านเฮกเตอร์และผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm
Oil-CPO) ได้ 15 ล้านตันในปี 2006 (รู ป 7.6.4)

อุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันในอินโดนีเซี ยยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ วโดยการใช้เครื่ องจักรขนาดใหญ่ ซึ่ งสามารถผลิต
ของเหลือใช้ได้เป็ นร้อยตันในรอบปี โอกาสเหล่านี้ทาํ ให้อินโดนี เซี ยและประเทศอื่นๆ สามารถผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพปริ มาณ
มาก (นํ้ามันปาล์มดิบ 100,000 ตันจะผลิตไบโอดีเซลได้ 100,000 ตัน และกลีเซอรอลได้ 12,000 ตัน) และไอนํ้ากับพลังงาน
ไฟฟ้ าจากสารชีวมวลที่เหลือ ในขณะที่ช่วยบรรเทาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศได้
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ส่ วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตปาล์มนํ้ามัน
ได้แก่ กากผลปาล์มสดหลังจากการสกัดนํ้ามัน (fresh fruit
bunches-FEB) หรื อผลปาล์มนํ้ามันที่ผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ
และนํ้ามันเมล็ดในปาล์ม (Kernel Palm Oil-KPO) ซึ่ ง
สามารถใช้ผลิตไบโอดีเซลหรื อเพื่อสร้างไอนํ้าและ
พลังงาน
ภูมิอากาศในอินโดนีเซี ยเหมาะสมกับอ้อย
(Saccharum officinarum) อินโดนีเซี ยเป็ นประเทศที่มีออ้ ย
มากที่สุดและเชื่อว่าเป็ นแหล่งกําเนิดของอ้อยในโลก
(เกาะปาปั ว) พื้นที่อย่างน้อย 2 ล้านเฮกเตอร์เหมาะกับไร่
อ้อยซึ่ งกระจายอยูบ่ นเกาะปาปั ว (มากที่สุด), เกาะกาลิมนั
รูป 7.6.3 พื ้นที่การปลูกและการผลิตปาล์มนํ ้ามันใน
ตัน, เกาะสุ มาตรา, เกาะมาลุกุ และเกาะจาวา จากการ
อินโดนีเซีย (แหล่งที่มา : Wahono, 2007)
วางแผนที่เหมาะสม นโยบายและการพัฒนาจะทําให้อินโดนีเซี ยกลายเป็ นประเทศผูน้ าํ ในการส่ งออกนํ้าตาลรายใหญ่ในโลก
และยังเป็ นประเทศผลิตไบโอเอทานอล (คล้ายบราซิ ล)
มันสําปะหลัง (Manihot esculenta) ซึ่ งรู้จกั ในฐานะที่เป็ นวัตถุดิบของไบโอเอทานอล ได้มีการเพาะปลูกอย่าง
หนาแน่นโดยเกษตรกรโดยเฉพาะในแลมปุง (Lampung), จาวา และ NTT พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1.24 ล้านเฮกเตอร์ทวั่
อินโดนีเซี ยและการผลิตเป็ น 19.5 ล้านตันในปี 2005 การเปลี่ยนจากมันสําปะหลังสู่ไบโอเอทานอลเป็ น 6.5:1 หรื อมัน
สําปะหลัง 1 ตันจะผลิตไบโอเอทานอลได้ 166.6 ลิตร
ต้นสบู่ดาํ หรื อเรี ยกภาษาอังกฤษว่า Physic nut เป็ นแหล่งชีวภาพอีกแหล่งของเชื้อเพลิงชีวภาพ (ที่ไม่เหมือนปาล์ม
นํ้ามันและมันสําปะหลัง) เพราะเมล็ดและนํ้ามันไม่สามารถบริ โภคได้ ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันระหว่างอาหารและเชื้อเพลิง
ในระหว่างการเข้าครอบครองของญี่ปุ่น (1942-1945) มีการบังคับให้ชาวพื้นเมืองปลูกสบู่ดาํ ซึ่ งเป็ นสาเหตุวา่ สบู่
ดํายังสามารถหาได้ในบริ เวณตะวันออกของเกาะในปัจจุบนั นี้ เช่น จังหวัด NTT และ NTB มีการตั้งชื่อท้องถิ่นของต้นสบู่ดาํ
หลายชื่อ เช่น nawaih nawas (ACeh), Jarak kosta (Sunda), jarak gundul, jarak cina, jarak pagar (Java), paku kare
(Timor), peleng kaliki (Bugis) และอื่นๆ
และเมื่อการเพาะปลูกสบู่ดาํ ได้ถกู พัฒนาในพื้นที่แห้งแล้งมี 2 ขั้นตอนสําคัญที่เกิดขึ้น ได้แก่ การปลูกป่ าหรื อการ
ปลูกใหม่ และความพยายามในการอนุรักษ์ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในภูมิภาค และนํ้ามันสบู่ดาํ สามารถสกัด
และใช้เป็ นเชื้อเพลิงได้ ปกติเมล็ดสบู่ดาํ มีความจุน้ าํ มันเฉลี่ย 1,500 ลิตร/เฮกเตอร์/ปี และมีความสามารถในการผลิต 5 ตัน/
เฮกเตอร์ของเมล็ดแห้ง และผลได้ของนํ้ามัน 30%
หน่วยงานวิจยั และพัฒนาของ Agriculture Institute, Department of Agriculture บ่งชี้ประมาณ 19.8 ล้านเฮกเตอร์
ของพื้นที่ (ดูในแผนที่บริ เวณสี สม้ ) จากหลายจังหวัดในอินโดนีเซี ยเหมาะแก่การปลูกต้นสบู่ดาํ ซึ่ ง 14.277 ล้านเฮกเตอร์ของ
พื้นที่ถกู แบ่งเป็ นส่ วนที่เหมาะสมมาก และ 5.534 ล้านเฮกเตอร์เป็ นส่ วนที่เหมาะสม (บริ เวณสี เขียว) เหมาะสมกระจายอยูใ่ น
31 จังหวัดซึ่ งอยุใ่ นตะวันออกของกาลิมนั ตัน, ตะวันออกเฉี ยงใต้ของสุ ลาเวสี , ตะวันออกของจาวา, ภาคใต้ของกาลิมนั ตัน,
แลมปุง, ปาปัว และตะวันตกของอิเรี ยนจายา คาดการณ์ไว้วา่ บริ เวณการเพาะปลูกสบู่ดาํ ในอินโดนีเซี ยจะเพิ่มขึ้นถึง 3 ล้าน
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เฮกเตอร์ในปี 2015 คาดการณ์วา่ นํ้ามันสบู่ดาํ ที่เป็ นเชื้อเพลิงจะเป็ นส่ วนสําคัญในหมู่บา้ นชนบทในอินโดนีเซี ย ดังนั้นจึง
เรี ยกว่า “หมู่บา้ นพลังงานพอเพียง” (Energy Self Sufficient Villages) และในที่สุดจะบรรลุเป้ าหมายแก้ความยากจนและการ
ไม่มีงานทํา
เป็ นที่แน่นอนว่า อินโดนีเซี ยเป็ นประเทศเขต
ร้อนที่มีทรัพยากรสารชีวมวลที่หลากหลายที่สามารถ
พัฒนาและใช้ประโยชน์ให้เป็ นแหล่งทรัพยากรพลังงาน
ได้ เช่น มะพร้าว (Cocos nucifera), ข้าวโพด (Zea
mays), ข้าวฟ่ าง (Sorgum bicolor L.), ต้นต๋ าว หรื อ ชิด
(Arenga pinnata), ยางพารา (Hevea brasillensis), ดอก
ทานตะวัน (Helianathus annuus), ต้นจาก (Nypa
fruticans), มันเทศ (Ipomoea batatas L.), สาคู
(Metroxylon sp.) และอื่นๆ
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7.7 กัมพูชา
7.7.1 แหล่ งทรั พยากรสารชี วมวลในกัมพูชา
แหล่งทรัพยากรสารชีวมวลเช่นไม้และขยะจากเกษตรกรรมมีมากมายในกัมพูชา คาดการณ์วา่ เชื้อเพลิงสารชีวมวล
คิดเป็ น 80% ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ (MIME 2001) แต่เชื้อเพลิงสารชีวมวลที่ใช้สาํ หรับเป็ นแหล่งกําเนิ ดพลังงานถูก
จํากัดสําหรับโครงการเล็กๆ บางโครงการ และเป็ นปริ มาณน้อยสําหรับการผลิตพลังงานธรรมชาติสารชีวมวลจากไม้มี
มากกว่า 95% ของพลังงานสารชีวมวลที่ใช้ในประเทศ
จากการสํารวจเริ่ มต้น เปลือกข้าวและขยะจากการเกษตรอื่นๆ, ต้นยางพาราที่แก่แล้วเกิดขึ้นจากการปลูกพืชใหม่
และไม้จากป่ าได้จากการปลูกและการจัดการป่ าไม้ธรรมชาติถือเป็ นแหล่งทรัพยากรพลังงานที่มีศกั ยภาพสูงสําหรับการสร้าง
พลังงานไฟฟ้ า สถานะของแหล่งพลังงานชีวมวลที่มีศกั ยภาพสูงเหล่านี้อธิบายไว้ดงั นี้ :
ก. เปลือกข้ าว : ในปี 2003 มีการปลูกข้าว 2.3 ล้านเฮกเตอร์ของพื้นที่และได้ผลผลิต 4.7 ล้านตัน (MAFF 2003)
โครงการ COGEN3 ซึ่ งได้รับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการยุโรป (European Commission) เพื่อการสนับสนุนการร่ วม
ผลิตในกลุ่มประเทศอาเซี ยน (ASEAN) ได้มีการศึกษาการลงทุนสําหรับโครงการร่ วมผลิตชีวภาพที่มีศกั ยภาพสําหรับ
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ า 1.5 ล้านวัตต์ ที่โรงสี ขา้ ว Angkor Kasekam Roongroeung นอกเมืองพนมเปญ
ข. เปลือกมะม่ วงหิมพานต์ : มะม่วงหิ มพานต์ (Anacardium occidentall) เป็ นพืชในตระกูลไม้ดอก
Anacardiaceae มะม่วงหิ มพานต์เป็ นเมล็ดเดี่ยวของผล มีการปลูกมะม่วงหิ มพานต์ 37,140 เฮกเตอร์ในกัมพูชา (MAFF
2004) และเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ การผลิตในกัมพูชาจะเพิ่มถึง 14,000 ตัน/ปี
ค. ขยะจากการเกษตรอืน่ ๆ : ชานอ้อยเป็ นขยะจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลจากอ้อย ซึ่ งมีน้ าํ หนักถึง 30% ของ
นํ้าหนักอ้อยทั้งหมด
ระบบการสร้างพลังงานเผาไหม้โดยตรงได้นาํ มาใช้กบั กระบวนการของนํ้าตาลในโรงงานอย่าง
กว้างขวางในประเทศผูผ้ ลิตนํ้าตาลขนาดใหญ่ กัมพูชาผลิตอ้อยได้ 330,649 ตันในปี 2003 การผลิตมันสําปะหลังในปี 2003
สามารถผลิตได้ 330,649 ตันและพื้นที่สวนมะพร้าวมี 27,054 เฮกเตอร์ การผลิตขยะจากมะพร้าวและมันสําปะหลังไม่เป็ นที่
เปิ ดเผย การผลิตถัว่ ในปี 2003 เป็ น 18,483 ตัน เปลือกถัว่ คิดเป็ น 30% ของนํ้าหนักถัว่ ทั้งหมด
ง. สารชีวมวลของเปลือกไม้ จากป่ า : ประชากร 95% ขึ้นกับพลังงานจากไม้สาํ หรับการประกอบอาหาร (NIS
1999) และพลังงานชีวมวลครอบคลุม 86% ของการผลิตพลังงานทัว่ ประเทศ (ADB 1996) การใช้พลังงานจากไม้คาดว่ามีถึง
6 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การผลิตซุงประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 1995 (ธนาคารโลกและอื่นๆ 1995)
จ. การปลูกพืช : มีการปลูกป่ าทั้งหมด 11,125 เฮกเตอร์ซ่ ึ งหลักๆ คือ Acacia spp. และ Eucalyptus spp. ในกัมพูชา
(2003) วัตถุประสงค์ของการปลูกพืชคือการผลิตอุปกรณ์จากไม้สาํ หรับการส่ งออก
ฉ. การทําไร่ : การทําไร่ ของพืชโตเร็ วเป็ นวิธีที่เหมาะสมของการผลิตสารชีวมวลสําหรับระดับการใช้ไฟฟ้ าใน
ครัวเรื อน Anlong Ta Mei Community Energy Cooperation ในจังหวัดพระตะบอง เป็ นบริ ษทั ผลิตพลังงานชีวมวลแห่งเดียว
ในทางปฏิบตั ิที่ใช้ระบบการทําไร่ สาํ หรับการผลิตเชื้อเพลิงในกัมพูชา
ช. ป่ าไม้ ชุมชน : ป่ าไม้ชุมชน (Community Forestry-CF) ถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาํ คัญในการจัดการป่ าไม้ในระยะยาว
ของกัมพูชา กิจกรรมหลักๆ ของป่ าไม้ชุมชน คือ การจัดการป่ าไม้ที่มีอยูอ่ นั ดับแรกหรื อป่ าไม้ที่ลดลง แทนที่จะปลูกป่ าใหม่
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7.7.2 การใช้ พลังงานไฟฟ้ าชี วมวลในปั จจุบันในกัมพูชา
มีอุปกรณ์การสร้างพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลในกัมพูชา
ก. ศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรและปศุสัตว์ (Centre for Livestock and Agriculture Development-CelAgrid)
CelAgrid เป็ นสถาบันที่นาํ งานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทโดยเน้นที่เทคโนโลยีเกษตรกรรม มีพนักงานที่จบปริ ญญา 17
คนและนักเรี ยน 40 คนทํางานในสถาบัน ซึ่ งซื้ อระบบการสร้างกระแสไฟฟ้ าจากการผลิตก๊าซชีวมวล 9 kWe(gross) จาก
Ankur Scientific (อินเดีย) ในกันยายน ปี 2004 ปั จจุบนั สถาบันกําลังทํางานวิจยั เกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบความแตกต่างสารชีว
มวล เช่น เปลือกมะพร้าว, ลําต้นของต้นหม่อน และต้นกระถิน สําหรับการผลิตก๊าซที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
ข. โครงการพลังงานชุมชน Anlong Ta Mei
โครงการความร่ วมมือด้านพลังงานของหมู่บา้ น Anlong Ta Mei (เขตบานัน จังหวัดพระตะบอง) เป็ นระบบการ
ผลิตไฟฟ้ าชีวมวลที่มุ่งเน้นกําไรมากกว่างานวิจยั โครงการสามารถผลิตระบบการสร้างกระแสไฟฟ้ าจากการผลิตก๊าซจากชีว
มวล 9 kWe (เช่นเดียวกับ CelAgrid) และใช้กิ่งก้านของ Leucaena สําหรับการผลิตเชื้อเพลิง ซึ่ งเริ่ มกระบวนการผลิตใน
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2005
ค. NEDO และโครงการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจ์ ก๊าซชีวภาพ
ในเดือนธันวาคม ปี 2003 NEDO ของญี่ปุ่นได้สร้างระบบสร้างกระแสไฟฟ้ าแบบผสมสําเร็ จ ซึ่ งประกอบด้วย
เซลล์สุริยะ (50 กิโลวัตต์) และ 2x35 kWe เครื่ องยนต์ระบบร่ วมก๊าซชีวภาพและเชื้อเพลิง ใกล้สีหนุวลิ ล์ ก๊าซชีวภาพได้จาก
มูลของวัวควายจากฟาร์ม ระบบกําลังดําเนินการอยูแ่ ต่โครงการได้ถกู พิจารณาให้เป็ นการสาธิตและงานวิจยั ที่เสี่ ยง และ
อาจจะไม่คุม้ ค่า

7.7.3 การใช้ ไม้ และสารชี วมวลอื่นๆ ในกัมพูชา












94% ของเชื้อเพลิงไม้ใช้เป็ นเชื้อเพลิงโดยตรง
6% ของเชื้อเพลิงไม้เปลี่ยนเป็ นถ่านหิ น
90% ของเชื้อเพลิงไม้ท้ งั หมดใช้โดยตรงในครัวเรื อนในพื้นที่ชนบท
8% ของเชื้อเพลิงไม้ท้ งั หมดใช้ในครัวเรื อนต่างจังหวัดอื่นๆ
น้อยกว่า 1% ของเชื้อเพลิงไม้ท้ งั หมดใช้ในภาคอุตสาหกรรม
น้อยกว่า 1% ของเชื้อเพลิงไม้ท้ งั หมดใช้ในภาคบริ การ
สารชีวมวลอื่นๆ เช่น ไม้, ฟื นและเปลือกข้าวใช้ในเตาเผาอิฐ เบเกอรี่ และกระบวนการอาหาร
เปลือกอ้อย, กิ่งปาล์มและใบไม้ใช้โดยผูผ้ ลิตนํ้าตาลอ้อยและนํ้าตาลปาล์ม
ทางมะพร้าว, เปลือกมะพร้าวและเปลือกข้าวใช้ในครัวเรื อนชนบทสําหรับประกอบอาหารสัตว์
ครัวเรื อนชนบทบางแห่งใช้ทางมะพร้าว, กิ่งปาล์ม, ฟางข้าวกับปุ๋ ยคอก, เปลือกข้าวและฟื นสําหรับประกอบ
อาหาร
ใช้สารชีวมวลเหล่านี้ในการเผาไหม้โดยตรง
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7.8 มาเลเซีย
ในมาเลเซี ย ทรัพยากรสารชีวมวลส่ วนมากมาจากปาล์มนํ้ามัน, ไม้ และอุตสาหกรรมเกษตร ขยะเหล่านี้มาในหลาย
รู ปแบบ เช่น ขยะจากการโม่ปาล์มนํ้ามัน, ชานอ้อย, เปลือกข้าว และฟื น แหล่งที่สาํ คัญของสารชีวมวลมาจากขยะจากนํ้ามัน
ปาล์มในรู ปทะลายปาล์ม (empty fruit bunch-EFB), ไฟเบอร์ , เปลือก, ลําต้นปาล์ม, ใบขนาดใหญ่ของปาล์มและนํ้าทิ้งของ
โรงงานนํ้ามันปาล์ม (palm oil mill effluent-POME) องค์ประกอบพลังงานในแต่ละอันแตกต่างกันเป็ นเพราะค่าความร้อน,
ปริ มาณความชื้น และพารามิเตอร์อื่นๆ ที่แตกต่างกัน
ดังแสดงในตาราง 7.8.1 เศษเหลือจากปาล์มนํ้ามันคิดเป็ นปริ มาณมากที่สุดสําหรับของเสี ยจากสารชีวมวลใน
ประเทศ เป็ นเพราะส่ วนที่เหลือจากการโม่ปาล์มนํ้ามันหาได้ง่ายและต้องการต้นทุนที่ต่าํ สําหรับการจัดการ ในปั จจุบนั ส่ วนที่
เหลือเหล่านี้ ถกู จัดการโดยการผ่านการเผาและการทิ้ง มีเพียงจํานวนน้อยที่ใช้สาํ หรับการให้ความร้อนเครื่ องบดและความ
ต้องการพลังงานไม่มีประสิ ทธิภาพ
ตาราง 7.8.1 แหล่งทรัพยากรของสารชีวมวลและพลังงานที่อาจะเกิดขึ้น
กลุ่ม
โรงสี ขา้ ว
อุตสาหกรรไม้
โรงงานปาล์ม
กากอ้อย
นํ้าทิ้งของโรงงานนํ้ามันปาล์ม
รวม

ปริ มาณ
(kton/yr)
424
2177
17980
300
31500
72962

การผลิตที่อาจะเกิดขึ้นต่อปี
(GWh)
263
598
3197
218
1587
5863

ปริ มาณที่อาจเกิดขึ้น
(MW)
30
68
365
25
177
665

7.8.1 การใช้ ประโยชน์ จากพลังงานชี วมวลในมาเลเซี ย
แหล่งทรัพยากรสารชีวมวลที่หลากหลายที่มาจากปาล์มนํ้ามัน ไม้ และอุตสาหกรรมเกษตรเป็ นหลัก ใช้สาํ หรับ
ผลิตไอนํ้าสําหรับกระบวนการผลิตและสร้างกระแสไฟฟ้ า เชื้อเพลิงสารชีวมวลคิดเป็ น 16% ของการใช้เชื้อเพลิงในประเทศ
ซึ่ ง 51% มาจากขยะสารชีวมวลจากปาล์มนํ้ามัน และ 27% มาจากเศษไม้ แหล่งพลังงานชีวมวลอื่นๆ มาจากการปลูกพืช ของ
เสี ยจากสัตว์และชนบท ปั จจุบนั นี้มีโรงบดปาล์มนํ้ามันประมาณ 400 แห่งซึ่ งสร้างพลังงานได้เองจากของเสี ยจากนํ้ามันปาล์ม
ไม่เพียงแต่ใช้ภายในแต่ยงั รวมถึงบริ เวณแวดล้อมที่ไกลออกไป จากการศึกษาพบว่า 75.5% ของสารชีวมวลที่มีประสิ ทธิภาพ
ในมาเลเซี ยได้ถูกใช้ประโยชน์และสูญเสี ยเป็ นขยะ

7.8.2 ส่ วนที่เหลือจากนํา้ มันปาล์ ม
โรงงานนํ้ามันปาล์มก่อให้เกิดส่ วนที่เหลือระหว่างการเก็บเกี่ยว การปลูกใหม่ และการบด ส่ วนที่เหลือที่มาจาก
กระบวนการบดคือ ไฟเบอร์ ปาล์ม, เปลือกและทะลายปาล์ม ส่ วนที่เหลืออื่นๆ รวมถึงลําต้นและใบสามารถหาได้ในบริ เวณ
เพาะปลูก ปัจจุบนั เปลือกและไฟเบอร์ถกู ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับเครื่ องผลิตไอนํ้าและกระแสไฟฟ้ าสําหรับการบด ทะลาย
ปาล์มจะถูกใช้เป็ นปุ๋ ยในการปลูกพืชซึ่ งปฏิบตั ิในการเพาะปลูกขนาดใหญ่เท่านั้น สําหรับโรงบดปาล์มนํ้ามันเก่า ทะลาย
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ปาล์มจะถูกเผาในเตาเผาถ่านเพื่อผลิตปุ๋ ย
อย่างไรก็ตามยังคงมีโรงบดปาล์มนํ้ามันที่จดั การทะลายปาล์มโดยการฝังกลบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงงานที่ไม่มีพ้นื ที่เพาะปลูกเพียงพอ
นํ้าทิ้งของโรงงานนํ้ามันปาล์ม คือนํ้าเสี ยที่ปล่อยจากกระบวนการฆ่าเชื้อ, กระบวนการทํานํ้ามันดิบให้บริ สุทธิ์ และ
กระบวนการแยกส่ วนผสม ปริ มาณของนํ้าทิ้งของโรงงานนํ้ามันปาล์มขึ้นกับกระบวนการบด สําหรับโรงบดปาล์มนํ้ามันที่
มีการทําความสะอาดดี คาดการณ์วา่ จะสามารถผลิตนํ้าทิ้งของโรงงานนํ้ามันปาล์มได้ 2.5 ตันจากทุกๆ 1 ตันของนํ้ามันดิบที่
ผลิตได้ มูลค่าค่าเฉลี่ยของปาล์มนํ้ามันบดของมาเลเซี ยเท่ากับ 3.5 ตันจากทุกๆ 1 ตันของนํ้ามันดิบที่ผลิตได้ นํ้าทิ้งของ
โรงงานนํ้ามันปาล์มประกอบด้วยสารเคมีจาํ นวนมากและจุลินทรี ยท์ ี่ตอ้ งการออกซิ เจน ดังนั้น ของแข็งทั้งหมดและระบบ
การปฏิบตั ิก่อนจะถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น
ก๊าซชีวภาพได้จากการปฏิบตั ิทางด้านจุลินทรี ยข์ องนํ้าทิ้งของ
โรงงานนํ้ามันปาล์ม องค์ประกอบหลักคือ มีเทน (60-70%) และ คาร์บอนไดออกไซด์ (30-40%) ค่าความร้อนอยูร่ ะหว่าง
4740-6560 kcal/Nm3 และสร้างกระแสไฟฟ้ าได้ 1.8 kWh/cm3 ของก๊าซชีวภาพ
ตาราง 7.8.2 อัตราส่ วนผลิตภัณฑ์ส่วนที่เหลือและการผลิตไฟฟ้ าที่อาจเกิดขึ้นจากส่ วนที่เหลือของโรงงานนํ้ามันปาล์ม
ประเภทของ
อุตสาหกรรม

การผลิต
ปี 2002
(พันตัน)

ปาล์มนํ้ามัน

ทะลายปาล์มที่ (ปริ มาณ
ความชื้น 65%)
ไฟเบอร์
เปลือก
ปริ มาณของแข็งรวม
นํ้าทิ้งของโรงงานนํ้ามันปาล์ม ที่ 3.5 m3/ตัน
นํ้ามันปาล์มดิบ หรื อ 65% ของทะลายปาล์ม

ส่ วนที่เหลือ

อัตราส่ วน
ส่ วนที่เหลือ
ผลิตภัณฑ์ส่วน ที่เกิดขึ้น
ที่เหลือ (%)
(พันตัน)

59,800

พลังงานที่ การผลิตไฟฟ้ า
อาจเกิดขึ้น ที่อาจเกิดขึ้น
(PJ)
(MW)

21.14

12,640

57

521

12.72
5.67

7,606
3,390
16,670

108
55
220

1,032
545
2,098

38,870

320

7.8.3 สิ่ งเหลือจากนาข้ าว
มีฤดูปลูกข้าว 2 ฤดูในมาเลเซี ย ฤดูหลักเป็ นการปลูกข้าวจาก 1 สิ งหาคม - 28 กุมภาพันธ์ และนอกฤดูครอบคลุม
ตั้งแต่ 31 มีนาคม - 31 กรกฎาคมของปี พื้นที่สาํ หรับปลูกข้าวทั้งหมดของมาเลเซี ยในปี 2000 มีประมาณ 600,287 เฮกเตอร์
และผลิตข้าวได้ 2,050,306 ตัน มาเลเซี ยสามารถผลิตข้าวไว้ใช้บริ โภคได้เองประมาณ 65% และอีก 35% นําเข้าจากไทยและ
เวียดนาม ฟางข้าวและเปลือกข้าวถือเป็ นสิ่ งเหลือทางสารชีวมวลระหว่างการเก็บเกี่ยวและกระบวนการสี ขา้ ว ฟางข้าวได้จาก
นาข้าว$ ส่ วนเปลือกข้าวได้จากการสี ขา้ ว สารชีวมวลทั้งสองถูกปล่อยออกโดยการฝังกลบและการเผาแบบเปิ ด เปลือกข้าว
จํานวนไม่มากที่ใช้ในการสร้างพลังงานไฟฟ้ าและการใช้งานอื่นๆ เช่น การผลิตซิ ลิกาและการหมักปุ๋ ย
เปลือกข้าวเพียง 2% ใช้ในการผลิตพลังงาน ส่ วนที่เหลือใช้ในการฝังกลบ ฟางข้าวโดยปกติจะเผาในบริ เวณเปิ ด
ปริ มาณเปลือกข้าวและฟางข้าวในอนาคตขึ้นกับบริ เวณการเพาะปลูก
ผลผลิตข้าวที่ได้
และนโยบายของรัฐบาลต่อ
เกษตรกรรม รัฐบาลวางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตจากปัจจุบนั เป็ น 10 ตันต่อเฮกเตอร์ ในอนาคต จากเป้ าหมายนี้ทาํ ให้มีเปลือกข้าว
-169-

คู่มือสารชีวมวลเอเชีย

และฟางข้าวสําหรับการปลูกสารชีวมวล CHP มากขึ้น สารชีวมวลที่เป็ นของแข็งยากต่อการขนส่ งและการจัดการเนื่องจาก
ความหนาแน่นที่ต่าํ มากและเป็ นวัสดุที่กดั กร่ อนตามธรรมชาติ
ตาราง 7.8.3 อัตราส่ วนผลิตภัณฑ์ส่วนที่เหลือและการผลิตไฟฟ้ าที่อาจเกิดขึ้นจากส่ วนที่เหลือของโรงสี ขา้ ว

ข้าว

การผลิต
ปี 2002
(พันตัน)
2,140

รวม

2,140

ประเภทของ
อุตสาหกรรม

ส่ วนที่เหลือ
แกลบ
ฟางข้าว

ส่ วนที่เหลือ
อัตราส่ วน
ผลิตภัณฑ์ส่วน ที่เกิดขึ้น
(พันตัน)
ที่เหลือ (%)
22
471
40
856
1,327

พลังงานที่
อาจเกิดขึ้น
(PJ)
7.536
8.769
16.305

ไฟฟ้ า
ที่อาจเกิดขึ้น
(MW)
72.07
83.86
155.93

7.8.4 สิ่ งเหลือจากอ้ อย
ในมาเลเซี ยมีโรงงานนํ้าตาลเพียง 2 ใน 5 ที่ใช้ออ้ ยเป็ นวัตถุดิบ โรงงานอื่นๆ ใช้น้ าํ ตาลทรายแดงเป็ นวัตถุดิบ
วัตถุประสงค์หลักของอุตสาหกรรมคือ เพื่อการสนับสนุนความปลอดภัยทางอาหาร การสร้างงาน การพัฒนาโครงการ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ชนบท และเพื่อลดอัตราการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ
ชานอ้อยเป็ นสิ่ งที่เหลือหลังจากกระบวนการผลิตอ้อยเพื่อขจัดนํ้าอ้อยออก โดยเฉลี่ยชานอ้อย 32% ได้จากการผลิต
อ้อยทุกๆ 1 ตัน ปริ มาณอ้อยที่ผลิตในปี 2002 ประมาณ 1,111,500 ตัน ดังนั้นปริ มาณชานอ้อยที่ได้คือ 355,680 ตัน ชานอ้อยนี้
ไม่ถือว่าเป็ นของเสี ยเพราะใช้เป็ นเชื้อเพลิงชีวมวลสําหรับผลิตไอนํ้าในโรงงาน ซึ่ งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านนํ้ามัน
เชื้อเพลิงสําหรับผลิตไอนํ้าและค่าไฟฟ้ าได้
จากอัตราการใช้ปัจจุบนั ชานอ้อยทั้งหมดใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับโรงงานที่ร่วมผลิต แท้จริ งแล้วชานอ้อยสําหรับ
โรงสี น้ าํ ตาลไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงซื้ อสิ่ งเหลือจากสารชีวมวล เช่น เปลือกข้าว ฟื น และสิ่ งเหลือจากปาล์มนํ้ามันสําหรับการใช้
เป็ นเชื้อเพลิง

7.8.5 สิ่ งเหลือจากไม้
พื้นที่ป่าทั้งหมดในมาเลเซี ยมีประมาณ 5.9 ล้านเฮกเตอร์ มีเพียง 1.29% ของพื้นที่ท้ งั หมดที่อนุญาตให้ทาํ
อุตสาหกรรมไม้ ส่ วนที่เหลือใช้สาํ หรับป่ าไม้ถาวร การปลูกป่ า พื้นที่ของรัฐ และการอนุรักษ์สัตว์ป่า อุตสาหกรรมไม้
ส่ วนมากจะเป็ นอุตสาหกรรมท่อนไม้ อุตสาหกรรมเลื่อย อุตสาหกรรมแผ่นไม้ (ไม้อดั , ผิวเคลือบ, ฉากกั้น และกระดานเส้น
ใยความหนาแน่นปานกลาง) อุตสาหกรรมการพิมพ์ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมป่ าไม้เริ่ มหันมาผลิต
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ามากขึ้น อุตสาหกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดสารชีวมวลชนิดต่างๆ กัน เช่น ขี้เลื่อย เศษไม้ท่อน และเศษเปลือก
ไม้ โครงการการลดขยะได้ถูกนํามาใช้กบั อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไม้เนื่องจากการขาดแคลนไม้ในเขต ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า
เช่น ฉากกั้น และชิ้นส่ วนประสานไม้ ผลิตจากเศษไม้สาํ หรับอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
อุตสาหกรรมไม้นาํ เศษเหลือใช้สารชีวมวลมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เศษเหลือ เช่น เศษตัดแต่งจากโรงเลื่อย
ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับเตาเผาหรื อขายเป็ นเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไอนํ้า ท่อนไม้สัดส่ วนปานกลางจากไม้อดั และผิวเคลือบใช้
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เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไอนํ้า ขยะที่ยงั เหลืออยูจ่ ะเป็ นเปลือกไม้และขี้เลื่อย ในบริ เวณที่แยกออกจากกันมีการเผาถ่านหิ น
หรื อ การผลิตไอนํ้าสําหรับสร้างความร้อน
การสร้างของสิ่ งที่เหลือจากสารชีวมวลจากอุตสาหกรรมไม้เริ่ มถดถอย เนื่องมาจากการจํากัดของท่อนไม้และการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือใช้ให้มากที่สุด สารชีวมวลจากโรงงานผลิตใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับการผสมกันระหว่าง
ความร้อนและพืชพลังงานหรื อขายให้ผผู ้ ลิตที่มีศกั ยภาพ เช่น โรงงานผลิตอิฐ รู ป 7.8.1 แสดงพลังงานที่มีประสิ ทธิภาพและ
ไฟฟ้ าจากของเสี ยที่ได้จากโรงงานเลื่อย ไม้อดั และโรงงานพิมพ์

7.8.6 ขยะมูลฝอย (Municipal Solid Waste-MSW)
ประชากรมาเลเซี ยเพิ่มขึ้นในอัตรา 2.4% ต่อปี หรื อ 600,000 คนต่อปี ตั้งแต่ปี 1994 ด้วยการเพิ่มขึ้นของประชากรนี้
การผลิตขยะมูลฝอยจึงเพิม่ ขึ้นด้วย ซึ่ งทําให้การจัดการขยะมูลฝอยสําคัญมากและมีความยากลําบากมากขึ้น ในปัจจุบนั นี้
ขยะมูลฝอยจัดการโดยการฝังกลบ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและการขาดพื้นที่ เมืองใหญ่และเกาะจึง
พิจารณาการเผาเพื่อรับมือกับปัญหานี้

รู ป 7.8.1 แผนภูมิแสดงส่ วนประกอบของขยะมูลฝอยในมาเลเซี ย
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Norasikin A. Ludin, Mazlina Hashim, M. Azwan Bakri. Country Report – Workshop on Information for the
Commercialisation of Renewables in ASEAN (ICRA). 25-27 August 2004.
Biomass Resource Inventory Report, BioGen Project Pusat Tenaga Malaysia
National Renewable Energy Laboratory, The U.S. Department of Energy
BioGen News – Issue 2, November 2004
Economic Planning Unit, Eighth Malaysia Plan (2001-2005)
CDM Energy Secretariat, Pusat Tenaga Malaysia: www.ptm.org.my/CDM_website/
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7.9 ฟิ ลิปปิ นส์
7.9.1 นโยบายพลังงานพืน้ ฐาน
แผนพลังงานของฟิ ลิปปิ นส์มุ่งเน้นที่เป้ าหมายด้านอิสรภาพพลังงานและการปรับปรุ งพลังงานของตลาดเป็ นสําคัญ
จากแผนการปรับปรุ งของการบริ หารของอาร์โรโย (Arroyo Administration) เป้ าหมายของอิสรภาพพลังงานคือระดับการ
พึ่งพาพลังงานด้วยตัวเองให้ถึง 60% ในปี 2010 การที่จะเข้าถึงเป้ าหมายนี้ได้มีการบ่งชี้ 5 กลยุทธ์หลักซึ่ งรวมถึงกลยุทธ์ 2 ข้อ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy-RE) เพื่อรวมพลังงานชีวมวลเข้ามาด้วย 2 กลยุทธ์หลักได้แก่
1) การพัฒนาแหล่งทรัพยากรพลังงานที่นาํ กลับมาใช้ใหม่อย่างจริ งจัง 2) เพิ่มการใช้งานเชื้อเพลิงทางเลือก

7.9.2 การพัฒนาแหล่ งทรั พยากรพลังงานที่นาํ กลับมาใช้ ใหม่ อย่ างจริ งจัง
ในทางเดียวกันกับความพยายามของรัฐบาลที่จะสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน Philippine Department of
Energy (DOE) ได้สร้างกรอบนโยบายพลังงานที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ ซึ่ งทําให้วตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์
เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้น เช่นเดียวกับโครงการที่จะพัฒนาหน่วยงานพลังงานหมุนเวียนที่มีมุมมอง อุปทานของหน่วยงานและการ
คาดหมายอุปสงค์หรื อความต้องการและสถานะของการพัฒนาในปัจจุบนั การบ่งชี้เป้ าหมายระยะยาวได้แก่ (ก) เพิม่
ความสามารถในการผลิตพลังงานหมุนเวียน 100% ภายใน 10 ปี (ข) เพิ่มการสร้างพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ตอ้ งใช้พลังงานแก่
พลังงานผสม 10 MMBFOE ในเวลา 10 ปี การเพิ่มการผลิตสารชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานผสมรวมอยูใ่ น
เป้ าหมายนี้ ดว้ ย
ศักยภาพที่จะพัฒนาแหล่งทรัพยากรได้
จากการคาดการณ์ปัจจุบนั ของ DOE พลังงานหมุนเวียนจะสามารถครอบคลุมอย่างน้อย 40% ของความต้องการ
พลังงานทั้งประเทศในอีก 10 ปี ข้างหน้าตั้งแต่ปี 2005 พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น สารชีวมวล ซึ่ งส่ วนมากการประยุกต์กบั
สิ่ งที่ไม่ตอ้ งใช้พลังงานจะยังคงเป็ นตัวหลักของการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน โดยมีส่วนแบ่งที่ 30% จากแผนการพัฒนา
พลังงาน สารชีวมวลจะมีความสามารถในการผลิต 30 MW ในปี 2007 และจะเพิ่มขึ้นเป็ น 55 MW ในปี 2008
จากการศึกษา “การปรับเปลี่ยนพลังงานและกลยุทธ์สาํ หรับการพัฒนาพลังงานสะอาดในฟิ ลิปปิ นส์” ประเทศมี
แหล่งทรัพยากรที่มีความสามารถในการผลิต 235.7 MW จากทรัพยากรชานอ้อย และจากการศึกษาอื่นๆ แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของประเทศในโรงงานขนาดเล็กหลายแห่งที่เผาไหม้ดว้ ยเปลือกข้าว 1-2 MW เช่นเดียวกับโรงงานที่เผาไหม้ดว้ ย
เปลือกข้าว 1 MW ที่ต้ งั อยูใ่ นภาคเหนือของลูซอนในปัจจุบนั

7.9.3 เพิ่มการใช้ งานเชื อ้ เพลิงทางเลือก
รัฐบาลสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกในภาคการขนส่ งโดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพ (เช่น โคโคไบโอดีเซล หรื อ
เชื้อเพลิงจากมะพร้าว, เชื้อเพลิงเอทานอลและต้นสบู่ดาํ )
ประธานาธิบดีลงนามในกฎหมาย RA 9367 หรื อกฎหมายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ประกาศการใช้ไบโอดีเซลและไบโอ
ดีเซลทัว่ ประเทศ
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ปั จจุบนั นี้มีการใช้งานไบโอดีเซลทัว่ ประเทศ 1% ของปริ มาณดีเซลที่ขายทั้งหมด ซึ่ งสอดคล้องกับข้อกําหนดของ
กฎหมายที่วา่ 3 เดือนหลังจากการลงความเห็นของกฎหมาย ไบโอดีเซลอย่างน้อย 1% จะต้องผสมในเชื้อเพลิงดีเซลที่ขายใน
ประเทศ ประเทศมีกาํ ลังการผลิตไบโอดีเซล 211.3 ล้านลิตร/ปี จากผูผ้ ลิตที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 แห่ง
ความต้องการไบโอดีเซลในปี 2007 คือ 41 ล้านลิตรที่การผสม 1% ซึ่ งใช้ทวั่ ประเทศ
เป้ าหมาย :
ภายใน 2 ปี นับจากบังคับใช้กฎหมาย Philippine Department of Energy อาจจะประกาศให้ใช้การผสม 2% ขึ้นกับ
ผลการศึกษาโดยคณะกรรมการระดับชาติภายใต้กฎหมาย การผสมระหว่างเอทานอลและไบโอดีเซลสอดคล้องกับมาตรฐาน
ฟิ ลิปปิ นส์แห่งชาติ 2 ปี จากการบังคับใช้กฎหมาย ปริ มาณไบโอเอทานอลอย่างน้อย 5% ของปริ มาณเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน
ทั้งหมดถูกขายและแจกจ่ายโดยบริ ษทั นํ้ามันแต่ละแห่งในประเทศ ภายใน 4 ปี จากบังคับใช้กฎหมาย DOE อาจจะประกาศ
การผสมขั้นตํ่า 10% ขึ้นกับผลการศึกษาโดยคณะกรรมการระดับชาติภายใต้กฎหมาย
ความต้องการวัตถุดิบ:
สําหรับไบโอเอทานอล วัตถุดิบได้มาจากเอทานอลที่มีพ้นื ฐานมาจากนํ้าตาล ความสามารถในการผลิตที่มีถึง
880,000 ลิตรต่อวันจากพืชหลากชนิด วัตถุดิบอื่นๆ เช่น ข้าวฟ่ างและมันสําปะหลัง สําหรับไบโอดีเซลปัจจุบนั ได้มาจาก
นํ้ามันมะพร้าวหรื อ CME แต่กม็ ีการพิจารณาสบู่ดาํ ด้วย
ผลผลิตวัตถุดิบปัจจุบนั : อ้อย 23.98 ล้านตัน, ข้าวโพด 5.25 ล้านตัน และมันสําปะหลัง 1.64 ล้านตัน การผลิต
นํ้ามันมะพร้าวเป็ น 1.4 พันล้านลิตร/ปี (80% สําหรับส่ งออกและ 20% สําหรับใช้ในประเทศ)
ความต้องการไบโอดีเซล : 85 ล้านลิตรในปี 2008, 229 ล้านลิตรในปี 2010 และ277 ล้านลิตรต่อปี ในปี 2015
ข้ อมูลเพิม่ เติม
Banzon, J. A. and J. R. Velasco, Coconut: production and Utilization, 1982
Philippine Energy Plan 2005-2014 (2006 Update)
Elauria, Jessie C., Policy and Actual Biomass Status in the Philippines. Paper presented during the Biomass Asia
Workshop held in Japan
Elauria, J.C., M.L.Y. Castro, M.M. Elauria, S.C. Bhattacharya and P. Abdul Salam (2005). Assessment of Sustainable
Energy Potential of Non-Plantation Biomass Resources in the Philippines. Volume 29. September 2005. pp.
191-198.
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7.10 สิ งคโปร์
สิ งคโปร์ มีชื่อเสี ยงว่าเป็ นเมืองแห่งสวนสาธารณะสําหรับการเป็ นเมืองที่สะอาดและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ น
ผลมาจากการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพขของสิ่ งแวดล้อมในเมืองและการรักษาพื้นที่สีเขียว ด้วยพื้นที่ประมาณ 700 ตาราง
กิโลเมตรและประชากร 4.5 ล้านคน จึงมีการลงทุนหนักในด้านโครงสร้างสิ่ งแวดล้อม เช่น การจัดการนํ้าเสี ยและการจัดการ
ขยะ เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการลงมือด้านการใช้ซ้ าํ และนํากลับมาใช้ของทรัพยากรนํ้าภายใต้โปรแกรม “Newater” ซึ่ ง
กลายเป็ นแบบอย่างในหลายๆ ประเทศ
ปัจจุบนั ปี 2008 ความปลอดภัยของพลังงานควบคุมสภาวะนานาชาติ ราคานํ้ามันดิบเกือบจะแตะราคาสู งที่สุดคือ
100 เหรี ยญสหรัฐต่อบาเรล ปัจจุบนั สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็ นที่ตระหนักสําหรับครัวเรื อน
ความต้องการในตลาดชั้นนํายุโรปสําหรับเชื้อเพลิงชีวภาพมีความต้องการอย่างแรงกล้า สิ งคโปร์ถือเป็ นอันดับ 2 ในโลกที่
เป็ นศูนย์กลางโรงกลัน่ ปิ โตรเลียมและมีความสามารถในการผลิตมากกว่า 1 ล้านบาเรลต่อวัน อย่างไรก็ตามสิ งคโปร์พ่ งึ พา
การนําเข้าพลังงานดิบ 100% การนําเข้าพลังงานจากซากพืชซากสัตว์อยูภ่ ายใต้การดูแลของเศรษฐศาสตร์ สิงคโปร์ และความ
อยูร่ อดของสิ่ งแวดล้อมต่อปัจจัยภายนอกที่ประเทศนําเข้าพลังงานทุกแห่งต้องเผชิญ ซึ่ งรวมถึงความไม่แน่นอนของตลาด
นํ้ามัน/ก๊าซของโลก (ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศส่ งออกนํ้ามัน) อนุสัญญาระหว่างประเทศ (Kyoto
Agreement) ที่จาํ กัดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานซากพืชซากสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้
พลังงานสาธารณะ
รัฐบาลกระตุน้ การพัฒนาความสะอาด พลังงานทางเลือก เช่น โปรแกรม Sinergy ซึ่ งมีการจัดการทดสอบพาหนะที่
ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนตั้งแต่ปี 1990 เมื่อไม่นานมานี้มีการประกาศโครงการเงินทุนสําหรับงานวิจยั และพัฒนาขนาดใหญ่ ใน
เรื่ องพลังงานสะอาดและพลังงานที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ ซึ่ งดึงดูดการลงทุนสําหรับกลุ่มโรงงานเซลล์สุริยะ ซึ่ งมีกาํ ลังผลิต
1,500 MWe ต่อปี เช่นเดียวกับโรงงานผลิตครั่ง เพื่อให้วสั ดุโมโนซิ ลิกอนที่จาํ เป็ นสําหรับเซลล์สุริยะ
ในทางตรงกันข้าม ผูล้ งทุนส่ วนตัวได้ประโยชน์จากกลยุทธ์ในด้านที่ต้ งั ของสิ งคโปร์ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
พร้อมกับโครงสร้างที่ดีสาํ หรับการจัดการนํ้ามันดิบ การจัดเก็บ และการทําให้บริ สุทธิ์ สิ งคโปร์ได้ประโยชน์โดยตรงจากการ
ที่มีโกดังจัดเก็บทรัพยากรสารชีวมวล ไม่กี่ปีที่ผา่ นมานี้สิงคโปร์ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในความสามารถในการผลิตไบโอ
ดีเซล มีโครงการผลิตไบโอดีเซลทั้งหมด 6 แห่ง ซึ่ งความสามารถในการผลิตรวมถึง 2 ล้านตัน/ปี และเงินลงทุนทั้งหมด 2
พันล้านเหรี ยญสหรัฐ การลงทุนทั้งหมดนี้มุ่งเน้นที่จะนําเข้าพืช/เมล็ดนํ้ามันดิบจากภายนอกและทําให้บริ สุทธิ์ในสิ งคโปร์
ศูนย์วเิ คราะห์เชื้อเพลิงระดับชาติได้ถกู ตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับความต้องการที่คาดหมายจากกิจกรรมเหล่านี้
ภายในประเทศสิ งคโปร์ผลิตขยะสารชีวมวลได้ประมาณ 650,000 ตัน/ปี ซึ่ งรวมถึงขยะจากอาหาร ขยะจากเศษไม้
และกากที่หมักหมม สารชีวมวลจากไม้ส่วนมากได้มาจากความสําเร็ จในอุตสาหกรรมขนส่ งในสิ งคโปร์ที่ซ่ ึ งพาเลทไม้ถกู
กําจัดเมื่อไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว รัฐบาลสิ งคโปร์ได้เพิ่มนโยบายขึ้นโดยผ่าน National Environment Agency (NEA)
และมีการค้นหาโอกาสในด้านการลงทุนสําหรับการใช้พลังงานทันทีที่โรงงานสร้างขึ้น โดยผูล้ งทุนในประเทศในการที่จะ
เปลี่ยนขยะจากอาหารเป็ นก๊าซชีวภาพ (ซึ่ งคิดเป็ น 600 ตัน/วัน ของขยะมูลฝอยสําหรับการนํากลับมาใช้ใหม่และการรี ไซเคิล
300 ตัน/วัน ของชีวภาพจากไม้ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วม และกูพ้ ลังงานคืนและสร้างนํ้าร้อน
จากขยะจากการทําสวน
รัฐบาลกําลังกระตุน้ โอกาสในการเปลี่ยนขยะสารชีวมวลจากโรงงานเผาอิฐและการฝังกลบ
คาดการณ์วา่ นักลงทุนจะเป็ นประโยชน์จากการกูพ้ ลังงานคืนจากแหล่งทรัพยากรสารชีวมวล
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7.11 ไทย
รัฐบาลไทยออกกลยุทธ์ในการเพิ่มส่ วนแบ่งพลังงานที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ในพลังงานผสมตั้งแต่ปี 2005 เป็ นการ
แก้ปัญหาของคณะรัฐบาลในการรวมหน่วยงานรัฐบาลเพื่อที่จะชี้แนวทางนโยบายเป้ าหมาย กระทรวงพลังงานได้ต้ งั 7 กล
ยุทธ์สาํ หรับการพัฒนาพลังงานที่พอเพียงดังนี้
1. จัดตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อดูแลพลังงานไฟฟ้ าและก๊าซธรรมชาติ
2. ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานโดยอาศัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
3. ส่ งเสริ มการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. ส่ งเสริ มการพัฒนาพลังงานที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ได้
5. ค้นหาโครงสร้างราคาที่เหมาะสมสําหรับพลังงาน
6. จัดตั้งกลไกการพัฒนาพลังงานสะอาด
7. กระตุน้ การลงทุนส่ วนตัวและสาธารณะเพื่อสร้างกระบวนการนโยบาย
เป้ าหมายพลังงานที่ได้จากสารชีวมวล :
เป้ าหมายของรัฐบาลคือไทยจะต้องเพิม่ ส่ วนแบ่งพลังงานที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ในการใช้พลังงานทั้งหมดจาก 0.5%
ในปี 2005 เป็ น 8% ในปี 2011 (6,540 ktoe) เป้ าหมายของส่ วนแบ่งในเชื้อเพลิงการขนส่ งเป็ น 3% สําหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ
เช่น การใช้ไบโอเอทานอลอย่างน้อยต้องเป็ น 3 ล้านลิตร/วัน และไบโอดีเซลต้องเป็ น 4 ล้านลิตร/วัน ในปี 2011 เป้ าหมาย
ของความร้อนและไอนํ้าที่ได้จากสารชีวมวลเป็ น 4% เทียบเท่ากับ 3940 KTOE ในปี 2011 ส่ วนแบ่ง 1% ตั้งไว้สาํ หรับไฟฟ้ า
จากแหล่งทรัพยากรที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ซ่ ึ งเท่ากับ 3251 MW ในปี 2011 จากราคานํ้ามันดิบที่เพิ่มขึ้นจึงมีการปรับเปลี่ยน
เป้ าหมายโดยรัฐบาลที่จะเริ่ มการใช้แก๊สโซฮอล E20 (20% เอทานอลในแก๊สโซลีน) ในวันที่ 1 มกราคม 2008 และ B2 (2%
ไบโอดีเซลในไบโอดีเซล) ได้ถูกประกาศตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2008 ซึ่ งทําให้ไทยเป็ นประเทศแรกในเอเชียที่ผสมไบโอเอทา
นอลและไบโอดีเซลเป็ นทางการค้าเต็มรู ปแบบทัว่ ประเทศ
หน้ าที่
เป้ าหมายนโยบายและการประยุกต์ใช้น้ ีได้ถูกปรับเป็ นระยะและรายงานต่อรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ
การใช้ สารชีวมวล
ปลายปี 2007 มากกว่า 4,000 สถานีบริ การจัดตั้งแก๊สโซฮอล์ E10 ทัว่ ประเทศและ B2 โดยรัฐบาล ส่ วนผสมไบโอ
ดีเซล B5 ได้มีการจําหน่ายมากกว่า 3,000 สถานี ไบโอเอทานอลที่ใช้ในเดือนธันวาคมโดยเฉลี่ย 600 กิโลลิตร/วัน ไบโอ
ดีเซลที่ใช้เป็ น 150 กิโลลิตร/วัน ในส่ วนผสมตํ่า 2.5% ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ หลังการประกาศใช้ 2% ไบโอดีเซลกับ
ดีเซลความเร็ วสู ง ปริ มาณการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเป็ นมากกว่า 1 ล้านลิตร/วัน ในกุมภาพันธ์ 2008 การผลิตพลังงานที่นาํ
กลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้นถึง 2057 MWe และความร้อนและไอนํ้าที่มาจากสารชีวมวลเป็ น 1840 KTOE ในปี 2007
ปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
การผลิตไบโอดีเซลประมาณ 1,150 กิโลลิตร/วัน กําลังการผลิต 2,185 กิโลลิตร/วัน การผลิตไบโอเอทานอล
ประมาณ 700 กิโลลิตร/วัน (กุมภาพันธ์ 2008) และกําลังการผลิต 1,150 กิโลลิตร/วัน
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สถานการณ์ ของการแนะนําเชื้อเพลิงชีวภาพ
การแนะนําเชื้อเพลิงชีวภาพมีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ วในประเทศไทย ไบโอเอทานอลผสมแก๊สโซลีน (E10)
ปั จจุบนั มีการใช้ถึง 6 ล้านลิตร/วัน จาก 20 ล้านลิตร/วัน ของการใช้แก๊สโซลีนทั้งหมดและไบโอเอทานอลผสม (E10) ได้
ส่ วนแบ่งตลาด 23% ของแก๊สโซลีนทั้งหมดที่ใช้ปลายปี 2007 ไบโอดีเซลผสมดีเซลมีการใช้ 3 ล้านลิตร/วัน จาก 50 ล้าน
ลิตร/วัน จากตลาดดีเซลทั้งหมด 50 ล้านลิตร/วัน เชื้อเพลิงที่เหลือคือ B2 ผสมที่ประกาศโดยรัฐบาล
พืชพลังงานทีเ่ ก็บเกีย่ วได้
สําหรับเอทานอลใช้กากนํ้าตาลอ้อย 1.2 ล้านตันเป็ นวัตถุดิบ (ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์รอง จากการผลิตนํ้าตาลซึ่ งมี
ประมาณ 5 ล้านตันจากการผลิตอ้อย 64 ล้านตัน) วัตถุดิบอื่นสําหรับเอทานอลคือ มันสําปะหลัง ใช้รากมันสําปะหลังเพียง
180,000 ตันจาก 26 ล้านตันสําหรับการผลิตเอทานอล สําหรับไบโอดีเซลใช้ปาล์มนํ้ามัน 100,000 ตัน สําหรับไบโอดีเซลจาก
การผลิต 1.5 ล้านตันในปี 2007 การใช้ปาล์มนํ้ามันสําหรับไบโอดีเซลในปี 2008 คาดการณ์วา่ จะเพิ่มถึง 300,000 ตัน
การคาดหมายในอนาคต
โรงงานเอทานอลหลายแห่งใช้ท้ งั กากนํ้าตาลอ้อยและมันสําปะหลัง ซึ่ งจะเริ่ มการผลิตในปี 2008 คาดการณ์วา่
ธันวาคม 2008 กําลังการผลิตทั้งหมดจะเพิ่มถึง 8 ล้านลิตร/วัน และไทยสามารถผลิตได้มากขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบสําหรับเอทา
นอลที่เหลืออยู่ สําหรับไบโอดีเซล รัฐบาลเริ่ มสนับสนุนการเพาะปลูกนํ้ามันปาล์มด้วยเป้ าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ 200,000
เอเคอร์/ปี ใน 5 ปี ข้างหน้า เพื่อให้วตั ถุดิบพอเพียงตามเป้ าหมายการผลิตไบโอดีเซล ในปี 2011 คาดการณ์วา่ ไทยจะมีพ้นื ที่
ของการเพาะปลูกนํ้ามันปาล์ม 1.1 ล้านเฮกเตอร์ อย่างน้อยที่สุดการผลิตครึ่ งหนึ่ งจะใช้สาํ หรับพลังงานชีวภาพในปี 2011
ด้วยมุมมองนี้การพัฒนาการปลูกพืชผลพลังงานชีวภาพในไทยจะเป็ นเครื่ องมือใหม่ในการเติบโตของการเพิ่มรายได้สาํ หรับ
ภาคเกษตรกรรมชนบท และคาดหมายว่าความร่ วมมือด้านพลังงานชีวมวลระหว่างบริ เวณ Greater-Mekong จะเพิ่มการ
พัฒนาพลังงานที่พอเพียงในบริ เวณนี้ ได้
ตัวอย่ างที่ประสบผลสํ าเร็จ
ไทยเป็ นประเทศเดียวในเอเชียที่นาํ พลังงานชีวภาพมาใช้ในตลาดผูบ้ ริ โภคหลัก ที่ซ่ ึ งทั้งไบโอเอทานอลและไบโอ
ดีเซลที่ผสมใช้ทวั่ ทั้งประเทศ ไฟฟ้ าที่นาํ มาใช้ใหม่ได้และความร้อน/ไอนํ้าก็ได้รับการสนับสนุนในอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนเพื่อให้ได้ตามเป้ าหมายของรัฐบาล
MTEC และ NSTDA เน้นที่ความพยายามในการพัฒนาและวิจยั เพื่อช่วยอุตสาหกรรมและบริ ษทั ขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง เพื่อที่จะนําพลังงานชีวภาพมาใช้ในการผลิตและการใช้พลังงาน ความสําเร็ จของไทยเป็ นตัวอย่างที่ดีของ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิง่ LPDR, กัมพูชา, พม่าและเวียดนาม ในการค้นคว้าทางที่จะพัฒนายานพาหนะ
คาดการณ์วา่ กลไก CDM และแผนการประยุกต์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะกลายเป็ นหัวข้อการพัฒนาที่สาํ คัญในปี
ข้างหน้านี้
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7.12 เวียดนาม
7.12.1 นโยบายรั ฐบาล
โครงการหมายเลข 177/2007/QD-TTg (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2007) ของรัฐบาลสําหรับการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
ถึงปี 2015 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2025 และกลยุทธ์รัฐบาลหมายเลข 1855/QD-TTg (วันที่ 27 ธันวาคม 2007) สําหรับการพัฒนา
ของพลังงานแห่งชาติ ถึงปี 2020 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2050 รัฐบาลลงความเห็นพลังงานที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ที่ 3.5 และ 11% ใน
ปี 2010, 2020 และ 2050 ตามลําดับ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวง
เกษตรและพัฒนาชนบท, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

7.12.2 การใช้ สารชี วมวล
รายละเอียดต่อไปนี้แสดงความสามารถในการหามาได้, จํานวนที่ใช้ และวิธีการใช้ สําหรับสารชีวมวลแต่ละชนิด
 ของเสี ยจากอาหารสัตว์ : ความสามารถในการหามาได้ : มูลหมู 25.7 ล้านตัน/ปี , มูลวัว 20.2 ล้านตัน/ปี , มูล
ควาย 16 ล้านตัน/ปี , ขยะทั้งหมด 6.4 ล้านตัน/ปี ; จํานวนที่ใช้ 70-80% (ใบไม้, ปุ๋ ย, ก๊าซชีวภาพ)
 ของเสี ยจากอาหาร : ความสามารถในการหามาได้ : ไม่บ่งชี้ (อาหารสัตว์)
 กระดาษ : การบริ โภค 997,400 ตัน/ปี , จํานวนที่ใช้ 70% (รี ไซเคิล)
 นํ้ายางดํา : ความสามารถในการหามาได้ : ไม่บ่งชี้, จํานวนที่ใช้ 40% (การสันดาป)
 ขี้เลื่อย : 3,414 thous.m3 ของเสี ยจากโรงเลื่อย : จํานวนที่ใช้ 100% (ใช้งานพลังงาน)
 ของเสี ยจากป่ าไม้ : ความสามารถในการหามาได้ 1,648.5 พันตัน/ปี , จํานวนที่ใช้ 0%
 สัดส่ วนที่รับประทานไม่ได้ของฟาร์มการเก็บเกี่ยวพืช : ความสามารถในการหามาได้ : ฟางข้าว 76 ตัน/ปี ,
เปลือกข้าว 7.6 ตัน/ปี , ชานอ้อย 2.5 ตัน/ปี ; จํานวนที่ใช้ 20% (ใบไม้, อาหารสัตว์, หญ้ารองคอกสัตว์, ไฟฟ้ า, การผลิตเห็ด),
73,800 ตันของนํ้ามันทําอาหาร, 60,000 ตันของนํ้ามันปลา “Basa” (2005) ปัจจุบนั ผลิต 10,000 ตัน/ปี
ปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพแสดงด้ านล่ างนี้
ไบโอเอทานอล
วัตถุดิบ : มันสําปะหลัง, กากนํ้าตาลอ้อย, ข้าว
การผลิต : 76.63 ล้านลิตร ในปี 2006
ไบโอดีเซล
วัตถุดิบ : ของเสี ยจากนํ้ามันทําอาหาร, นํ้ามันปลา “Basa”, rubber oil, Jatropha
การผลิต : โครงการงานวิจยั และพัฒนา
เชื้อเพลิงชีวภาพยังไม่ได้มีการผลิตแต่มีการวางแผนของรัฐบาลปี 2021 มีปริ มาณ 100,000 ตันของ E5 และ 50,000 ตันของ
B5 ในตลาด
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7.12.3 การเก็บเกี่ยวพืชพลังงาน
ยังไม่มีปริ มาณการผลิตและการใช้ของพืชพลังงาน แต่ในอนาคตคาดการณ์ไว้วา่ จะมีการตั้งโรงงานเอทานอล 2
แห่งที่ใช้มนั สําปะหลัง กําลังการผลิตแต่ละแห่ง 100 ล้านลิตร/ปี (1 โรงงานผลิต 50 ล้านลิตร/ปี โดยใช้กากนํ้าตาลอ้อยและ
อ้อย)

7.12.4 ตัวอย่ างที่ประสบความสําเร็ จ
มีการติดตั้งหม้อต้มก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก 40,000 เครื่ อง (1-50 m3) การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สาํ หรับการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพจากของเสี ยทางการเกษตรกําลังก้าวหน้า

7.13 ญี่ปุ่น
7.13.1 นโยบาย
กฎหมายการสนับสนุนพลังงานใหม่ (มกราคม 2002) ยอมรับให้พลังงานชีวภาพเป็ น “พลังงานใหม่” และ
สนับสนุนการนํามาใช้ ที่ปรึ กษาด้านพลังงานใน METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) ประกาศมูลค่าเป้ าหมาย
สําหรับ “พลังงานใหม่” ในปี 2010 คือ ความร้อนใช้สาํ หรับสารชีวมวล 3.08 ล้านกิโลลิตรนํ้ามันเทียบเท่า และการผลิตไฟฟ้ า
จากสารชีวมวลและของเสี ย 5.86 ล้านกิโลลิตรนํ้ามันเทียบเท่า อย่างไรก็ตามมูลค่าเหล่านี้ไม่มีภาษี
กลยุทธ์สาํ หรับการใช้สารชีวมวล “Biomass Nippon Strategy” ถูกเผยแพร่ ในคณะรัฐมนตรี (ธันวาคม 2002)
มูลค่าเป้ าหมายในปี 2010 มีการเปลี่ยนแปลง (มีนาคม 2006) เชื้อเพลิงชีวภาพสําหรับการขนส่ ง 8.5 ล้านกิโลลิตรนํ้ามัน
เทียบเท่า อัตราการใช้ของสารชีวมวลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 25% จํานวนของ “Biomass Town” 300 พื้นที่ กระทรวงเกษตร
ป่ าไม้ และประมงยอมรับเทศบาลที่ใช้สารชีวมวลโดยยึดจากลักษณะของพื้นที่เหมือน “Biomass Town”

7.13.2 สถานะของการใช้ สารชี วมวล
สถานะของการใช้สารชีวมวลในญี่ปุ่นแสดงในรู ป 7.13.1 ของเสี ยจากอาหารสัตว์ใช้เป็ นปุ๋ ยและอื่นๆ ของเสี ยจาก
อาหารใช้เป็ นปุ๋ ยและอาหารสัตว์ เศษจากโรงเลื่อยใช้เป็ นพลังงานและปุ๋ ย เศษจากไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างใช้ในการผลิต
กระดาษ การผลิตกระดานอนุภาค วัสดุสาํ หรับรองคอกสัตว์ โคลนปฏิกลู สําหรับวัสดุการก่อสร้างและปุ๋ ย ส่ วนที่กินไม่ได้
จากฟาร์มสําหรับปุ๋ ย อาหารสัตว์ วัสดุรองคอกสัตว์และอื่นๆ เศษจากกระดาษสําหรับนํากลับมาใช้ใหม่และผลิตความร้อน
ของเหลวข้นดํา (black liquor) สําหรับใช้ในการเผาไหม้ ของเสี ยจากป่ าไม้ได้ถูกนํามาใช้
เชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากของเสี ยจากนํ้ามันสําหรับประกอบอาหารมีการผลิตประมาณ 3,000 ตัน/ปี การผลิตไบโอ
เอทานอลเกือบจะอยูใ่ นขั้นตอนวิจแั ละพัฒนา และไบโอเอทานอลมีการผลิตทางการค้า 1,400 กิโลลิตร จากเศษไม้ในปี 2007
การทดลองขายของแก๊สโซลีนผสม ETBE (3% เอทานอลเทียบเท่า) และ E3 เริ่ มขึ้นในปี 2007
การเก็บเกี่ยวพืชพลังงานยังไม่มีการทดลอง การเริ่ มต้นถูกจํากัดเนื่องจากพื้นที่ที่จาํ กัดและค่าแรงที่สูง แม้วา่ การ
ผลิตอ้อยและเอทานอลกําลังดําเนินอยูใ่ นเมืองโอกินาว่า (Okinawa)
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7.13.3 ตัวอย่ างที่ประสบความสําเร็ จ
บริ ษทั The First Energy Service Co., Ltd. เก็บเศษของเสี ยจากไม้ทางการค้าและผลิตกระแสไฟฟ้ า มีการจัดตั้ง
บริ ษทั ผลิตพลังงาน 3 แห่งโดยใช้เศษไม้ 10,000 KW ที่ Iwakuni Wood Power Co., Ltd., 11,500 KW ที่ Shirakawa Wood
Power Co., Ltd. และ 12,000 KW ที่ Hita Wood Power Co., Ltd.

7.13.4 ความเห็นอื่นๆ
ไม่มี
ข้ อมูลเพิม่ เติม
MAFF webpage: http://www.,maff.go.jp/j/biomass/index.html

รู ป 7.13.1 สถานการณ์การใช้ประโยชน์สารชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น
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7.14 ไทเป (จีน)
7.14.1 นโยบาย ข้ อบังคับ และเป้ าหมาย
กุญแจสําคัญของนโยบายพลังงานอันหนึ่งในไต้หวันคือการจัดหาพลังงานอย่างคงที่ เพื่อเพิ่มการไม่พ่ งึ พาพลังงาน
กําลังการผลิตของการสร้างพลังงานจากพลังงานที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ถกู กําหนดให้เป็ น 12% ของทั้งหมดเพื่อให้เกิดการเลี้ยง
ตนเองในด้านพลังงานที่พอเพียง และเป้ าหมาย 10% ของทั้งหมดถูกกําหนดไว้สาํ หรับปี 2010 การสร้างพลังงานจากสารชีว
มวลและขยะ ถูกกําหนดให้เป็ นแหล่งใหญ่เป็ นลําดับสามของการนําพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ซึ่ งเป็ น 1.44% ของทั้งหมด (741
MW) ในปี 2010 เพื่อที่จะสนับสนุนการใช้พลังงานที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ จึงได้มีการร่ าง “Renewable Energy Development
Bill” และส่ งไปยังสภานิติบญั ญัติแห่งชาติหยวน สําหรับการอนุมตั ิ
การใช้งานเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคการขนส่ งอยูใ่ นระหว่างการเติบโตขึ้นในเร็ วๆ นี้ โครงการทดลองที่เริ่ มโดย
การบริ หารการป้ องกันทางสิ่ งแวดล้อม เพื่อจะผสมไบโอดีเซล 20% (B20) ในรถขนขยะในปี 2004 ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
สํานักงานพลังงานได้ดาํ เนินการสาธิ ตโครงการใน 4 ขั้นตอน ลําดับแรกก่อตั้งโครงการรถประจําทางสี เขียว ในปี 2006 ซึ่ ง
ผสมไบโอดีเซล 2% (B2) ในหมู่รถประจําทางที่ดาํ เนินการโดยภาคสาธารณะ ลําดับที่สองทดสอบการขาย B1 ที่สถานี
นํ้ามันในจังหวัดเถาหยวน
เมืองเจียอี้ และจังหวัดเจียอี้ เริ่ มในปี 2007 ซึ่ งเรี ยกว่าโครงการเมืองสี เขียว ลําดับที่สาม เป้ าหมายของการขาย B1
ในทุกสถานีจะเพิ่มขึ้นในกรกฎาคม 2008 และลําดับสุ ดท้าย เป้ าหมายการนํา B2 มาใช้ทวั่ ประเทศ ซึ่ งคาดการณ์วา่ จะเป็ น
จํานวน 100 dam3 /ปี (100,000 กิโลลิตร/ปี ) ของทั้งหมดที่คาดการณ์วา่ จะทําได้ในปี 2010
การใช้งานไบโอเอทานอลเริ่ มในปี 2007 การทดสอบการขาย E3 ที่ 8 สถานีในเมืองไทเปมุ่งเน้นไปที่รถของ
ทางการและรถยนต์ส่วนบุคคลที่ถกู กระตุน้ ให้ใช้ เป้ าหมายของ E3 ในทุกสถานีในเมืองไทเปและเกาซง (Kaohsiung) จะเริ่ ม
มกราคม 2009 คาดการณ์วา่ จะใช้ E3 ทัว่ ประเทศในปี 2011 ซึ่ งคาดว่าจะเป็ น 100 dam3 /ปี (100,000 กิโลลิตร/ปี ) ของทั้งหมด
จนถึงปัจจุบนั การช่วยเหลือทางการเงินสําหรับการใช้งานสารชีวมวลเป็ นสิ่ งที่เลี่ยงไม่ได้ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
แสดงดังนี้
 ระบบการวัดการจัดซื้ อพลังงานไฟฟ้ าจากแหล่งพลังงานไฟฟ้ าที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ได้
 ระบบการวัดการสร้างพลังงานมีเทนที่มีค่าในบริ เวณที่ฝังขยะ
 ระบบการวัดการสนับสนุนด้านการเงินของการเก็บเกี่ยวพืชพลังงานในโครงการรถประจําทางสี เขียว
 ระบบการวัดการสนับสนุนด้านการเงินของการสนับสนุนโครงการเมืองสี เขียว
 ระบบการวัดการสนับสนุนด้านการเงินของโครงการทดลองรถยนต์ทางการรักษาสิ่ งแวดล้อม
เนื่องจากพื้นที่ในการปลูกพืชพลังงานมีจาํ กัดจึงเป็ นไปได้ที่จะนําเข้าเชื้อเพลิงชีวภาพจากต่างประเทศ กฎหมายการ
บริ หารปิ โตรเลียมควรมีการแก้ไขเพื่อปรับปรุ งการจัดการของการนําเข้าพลังงานที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ เช่น ไบโอเอทานอล,
ไบโอดีเซล และอื่นๆ
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7.14.2 ปริ มาณแหล่ งทรั พยากร
จนถึงปั จจุบนั นี้ การใช้สารชีวมวลส่ วนมากในไต้หวันมาจากของเสี ยและสิ่ งเหลือใช้ ดังแสดงรายการด้านล่างนี้
 มีเตาเผา 24 ตัวที่มีของเสี ย ซึ่ งรวมกับอุปกรณ์การสร้างพลังงาน และกําลังการผลิตทั้งหมดเป็ น 528.8 MW
 มีกาํ ลังการผลิตของแหล่งกําเนิดพลังงานที่ใช้ก๊าซชีวภาพที่สร้างจากบริ เวณฝังกลบ 4 แห่งใหญ่และฟาร์มเลี้ยง
หมูขนาดกลางและขนาดเล็กบางแห่ง
 มีโรงงานพลังงานบางแห่งที่ใช้ขยะจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมถึงชานอ้อย ขยะจากการโม่กระดาษ
ขยะพลาสติก เปลือกข้าวและ RDF-5 (Refuse Derived Fuel) และอื่นๆ กําลังผลิตของโรงงานเหล่านี้ประมาณ
67.5 MW
นอกจากนี้การบังคับใช้การนํานํ้ามันจากการทอดกลับมาใช้ใหม่ได้เริ่ มในกันยายน 2007 สําหรับบริ ษทั ซึ่ งก็มีการ
กระตุน้ ภาคครัวเรื อน ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลที่มีประสิ ทธิภาพจากนํ้ามันทอดที่ใช้แล้ว คาดการณ์วา่ มีประมาณ 80,000
กิโลลิตร/ปี
ในอนาคตอันใกล้พ้นื ที่เพาะปลูกที่เหลือ 80 ตารางกิโลเมตร (8,000 เฮกเตอร์ ) ถูกวางแผนให้ปลูกพืชพลังงาน
ศักยภาพของการปลูกพืชพลังงานน่าจะเป็ น 5,000 ตารางกิโลเมตร (500,000 เฮกเตอร์)
หากสาหร่ ายสามารถปลูกบริ เวณชายฝั่งทะเลได้ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร (10,000 เฮกเตอร์) คาดการณ์วา่ จะ
ผลิตไบโอดีเซลได้ 150-300 dam3 /ปี (150,000-300,000 กิโลลิตร)
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บทที่ 8 ตัวอย่ างสํ าหรับการใช้ ประโยชน์ ของสารชีวมวล
8.1 การผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพขนาดเล็ก
8.1.1 ก๊ าซมีเทนทางชี วภาพและการผลิตก๊ าซมีเทนทางชี วภาพคืออะไร
ก๊าซมีเทนทางชีวภาพ บางครั้งเรี ยกว่า “ก๊าซชีวภาพ” เกิดจากวัสดุสารอินทรี ยท์ ี่ยอ่ ยสลาย ส่ วนประกอบหลักของ
ก๊าซมีเทนทางชีวภาพ คือ มีเทน (55-70%) และคาร์บอนไดออกไซด์ (25-40%) ก๊าซมีเทนทางชีวภาพสามารถใช้เป็ นเชื้อเพลิง
ในการทําอาหาร, ให้แสงสว่าง, ให้ความร้อน, ผลิตไฟฟ้ า และอื่นๆ
การผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ เป็ นกระบวนการเปลี่ยนของวสดุอินทรี ยจ์ ากของเสี ยที่เป็ นของเหลวหรื อของแข็ง
ไปเป็ นก๊าซมีเทนทางชีวภาพและปุ๋ ยธรรมชาติ โดยการทํางานของจุลินทรี ยภ์ ายใต้สภาวะที่ไม่มีอากาศ หรื อที่รู้จกั กันดีวา่
“การย่อยแบบไม่ใช้ออกซิ เจน”

8.1.2 สถานการณ์ ของก๊ าซมีเทนทางชี วภาพในสาธารณรั ฐประชาชนจีน
ปริ มาณของเสี ยในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อปี มีมากกว่า 150 ล้านตัน การผลิตและการกําจัดของเสี ยที่มีมหาศาล
ทั้งจากชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรมที่ปราศจากการบําบัดที่เพียงพอและเหมาะสมส่ งผลให้เกิดมลพิษทางสิ่ งแวดล้อมใน
วงกว้าง ในขณะที่ ของเสี ยบางอย่างสามารถเก็บสะสม และก๊าซมีเทนทางชีวภาพเกิดจากการย่อยของจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้
ออกซิ เจนในแหล่งที่ปุ๋ยคอกย่อยสลาย โดยเฉพาะเขตพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล ซึ่ งมีค่าการขนส่ งไฟฟ้ าราคาแพง ก๊าซมีเทนทาง
ชีวภาพจึงเป็ นทางเลือกที่ดีที่จะให้พลังงานสําหรับการทําอาหาร, ให้แสงสว่าง และความร้อน
ตั้งแต่ปี 1950 หน่วยงานราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีนส่ งเสริ มาการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพในขนาดเล็ก
โดยการใช้ของเสี ยจากสัตว์และเกษตรกรรมมาเป็ นสารตั้งต้น ตาราง 8.1.1 แสดงการพัฒนาก๊าซมีเทนทางชีวภาพในเขต
ชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน จนกระทั้งในปี 2006 ประมาณ 20 ล้านครอบครัวในเขตชนบทมีการใช้ก๊าซมีเทนทาง
ชีวภาพสําหรับทําอาหารและให้แสงสว่าง โดยมีปริ มาณการใช้ต่อปี เกือบ 5 ล้านเทียบเท่ากับค่าถ่านหิ นมาตรฐาน เงิน
สนับสนุน 2.5 พันล้านหยวนจากรัฐบาล สําหรับการพัฒนาการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพในขนาดเล็ก โดยการผลิตก๊าซ
มีเทนทางชีวภาพขนาดเล็กหนึ่ งแห่งจะได้รับเงินสนับสนุน 800 - 1200 หยวน รัฐบาลจีนวางแผนที่จะสร้างบ่อหมักก๊าซมีเทน
ทางชีวภาพ 30 ล้านบ่อในปี 2010 และ 45 ล้านบ่อในปี 2020
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ตาราง 8.1.1 แบบสํารวจก๊าซมีเทนทางชีวภาพในเขตชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 1999-2005
ปี
1991
1995
1999
2001
2002
2003
2004
2005

บ่อหมักก๊าซมีเทนทางชีวภาพ
(ล้านบ่อ)
4.75
5.70
7.63
9.57
11.10
12.89
15.41
18.07

ปริ มาณสารออกต่อปี
(พันล้านลูกบาศ์กเมตร)
1.11
1.47
2.25
2.98
3.70
4.58
5.57
7.06

8.1.3 ลักษณะของการผลิตก๊ าซมีเทนทางชี วภาพขนาดเล็ก
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน, ขนาดพื้นที่ของบ่อหมักก๊าซมีเทนทางชีวภาพขนาดเล็ก เท่ากับ 6-8 ตารางเมตร มี
ปริ มาณสารออกต่อปี เท่ากับ 300 ลูกบาศ์กเมตร ต้นทุนของบ่อหมักก๊าซมีเทนทางชีวภาพ เท่ากับ 1,500-2,000 หยวน
ทั้งๆที่เป็ นการให้พลังงาน, ก๊าซมีเทนทางชีวภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้ 1) เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม บ่อหมักก๊าซมีเทนทางชีวภาพขนาด 8-10 ลูกบาศ์กเมตรสามารถใช้ได้กบั มูลหมูจากหมู 5-8 ตัว หรื อ มูลไก่
จากไก่ 2,000-3,000 ตัว) ส่ วนที่เหลือในบ่อหมักมาสามารถนํามาใช้เป็ นปุ๋ ยหมักได้ 3) ช่วยในเชิงเศรษฐกิจ คือช่วยประหยัด
เงินสําหรับจ่ายค่าฟ้ า หรื อประหยัดค่าจ้างในการหาเชื้อเพลิงไม้ และยังเป็ นการอนุรักษ์ไม้อีกด้วย

8.1.4 กระบวนการของการผลิตก๊ าซมีเทนทางชี วภาพขนาดเล็ก
กระบวนการของการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพขนาดเล็ก ประกอบด้วย ส่ วนที่เก็บสะสมสารตั้งต้น, การบําบัดก่อน
, การหมัก, การบําบัดและการทําให้บริ สุทธิ์ , การเก็บ และการขนส่ ง โดยบ่อหมักจะเป็ นอุปกรณ์หลัก บ่อหมักนั้นจะต้องไม่มี
อากาศเข้าไปเพื่อที่จะยืนยันว่าจุลินทรี ยเ์ ป็ นชนิดไม่ใช้ออกซิ จนในการย่อยสลาย
อุณหภูมิในบ่อหมักควรจะรักษาให้อยู่
o
ในช่วงอุณหภูมิ 20-40 C และมีมูลต่างๆในปริ มาณที่เพียงพอในบ่อหมัก และต้องมีปริ มาณนํ้าที่เหมาะสม ประมาณ 80%
และค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 7-8.5
การหมักแบบกะ (batch fermentation) และการหมักแบบกึ่งต่อเนื่อง (semi-continuous fermentation) จะนิยมใช้ใน
การผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพขนาดเล็ก สําหรับเทคโนโลยีการหมักแบบกะนั้น สารตั้งต้นทั้งหมดะถูกเติมไปในครั้งแรก
ก๊าซมีเทนทางชีวภาพจะเกิดขึ้นในช่วงแรกอย่างรวดเร็ ว และจะเกิดขึ้นช้าลง เทคโนโลยีน้ ีง่ายต่อการจัดการ แต่อตั ราการเกิด
ก๊าซมีเทนทางชีวภาพจะแตกต่างกัน สําหรับเทคโนโลยีการหมักแบบกึ่งต่อเนื่องนั้น ในตอนแรกจะเติมสารตั้งต้นเพียง 1/41/2 ของสารตั้งต้น และเมื่อการเกิดก๊าซมีเทนทางชีวภาพช้าลง จะเติมสารตั้งเข้าไปอีกเพื่อที่จะผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพ
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8.1.5 อุปทานของพลังงานของการผลิตก๊ าซมีเทนทางชี วภาพขนาดเล็ก
โดยปกติ อัตราการเกิดก๊าซมีเทนทางชีวภาพของบ่อหมักจะอยูท่ ี่ 0.2-0.25 m3/(m3/day) ดังนั้น ปริ มาณสารออกต่อ
ปี ของบ่อหมัก 10 ลูกบาศ์กเมตร คือ ก๊าซมีเทนทางชีวภาพ 600 ลูกบาศ์กเมตร ค่าความร้อนของเมทานอลชีวภาพ 1 ลูกบาศ์ก
เมตร เทียบเท่ากับ 3.3 กิโลกรัมของถ่านหิ นดิบ จากที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า โดยมีปริ มาณการใช้ต่อปี เกือบ 5 ล้าน
เทียบเท่ากับค่าถ่านหิ นมาตรฐานในสาธารณรัฐประชาชนจีน สังเกตได้วา่ ก๊าซมีเทนทางชีวภาพมีบทบาทสําคัญในอุปทาน
ของพลังงานในเขตชนบท
ข้ อมูลเพิม่ เติม
http://www.cogeneration.net/BioMethanation.htm
Wang Haibo, Yang Zhanjiang, Geng Yeqiang. Analysis on the influence factors of rural household biogas production in
China. Renewable Energy Resources, Vol. 25 No.5 Oct. 2007: 106-109
http://www.biogas.cn/
Gao Yunchao, Kuang Zheshi, etc. Development progress and current situation analysis of the rural household biogas in
China, Guangdong Agricultural Sciences, 2006. 1: 22-27
Huang Fenglian, Zheng Xiaohong, etc. Actions and modes of household biogas for new rural area construction in China.
Guangdong Agricultural Sciences, 2007. 8: 114-116

8.2 การผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพขนาดใหญ่
8.2.1 การผลิตก๊ าซมีเทนทางชี วภาพขนาดใหญ่
การย่อยด้วยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจนมีการใช้มาเป็ นเวลานาน โดยมีการติดตั้งการย่อยด้วยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้
ออกซิ เจนในทางอุตสาหกรรมตั้งแต่ช่วงต้นปี 1900 ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา ระบบการการย่อยด้วยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจน
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ นําไปใช้ในการบําบัดสารชีวมวลในวงกว้าง เช่น นํ้าเสี ย/ของเสี ย จากอุตสาหกรรมอาหาร,
ขยะ, ของเสี ยจากฟาร์มปศุสัตว์ และตะกอนสลัดจ์

8.2.2 ระบบการผลิตก๊ าซมีเทนทางชี วภาพขนาดใหญ่
ระบบการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพขนาดใหญ่ทวั่ ไป แสดงในรู ป 8.2.1 ฟังก์ชนั่ ของแต่ละหน่วยผลิตแสดง
รายละเอียดด้านล่าง
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รู ป 8.2.1 ระบบการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพขนาดใหญ่ทวั่ ไป
(ก) ระบบบําบัดก่ อน
ระบบบําบัดก่อนต้องมีไว้เพื่อการย่อยด้วยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจนที่มีประสิ ทธิภาพ จากสารชีวมวลที่เป็ น
ของเสี ยที่ได้มาผ่านระบบบําบัดก่อน เช่น กําจัดสิ่ งที่ไม่เหมาะกับการย่อยด้วยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจน, การบด, การเจือ
จางด้วยนํ้า, การทําให้เข้มข้นขึ้น และ/หรื อ การบําบัดด้วยกรดหรื อด่าง สารชีวมวลที่เป็ นของเสี ยบางอย่าง เช่น ขยะ ซึ่ งมีท้ งั
สารอินทรี ยห์ ลายชนิดและสารอนินทรี ยผ์ สมกันอยู่ ดังนั้น จึงต้องมีการแยกทางกลและ/หรื อทางแม่เหล็ก เพื่อที่จะกําจัดวัสดุ
ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ เช่น โลหะและพลาสติก สารชีวมวลที่เป็ นของเสี ยที่ถกู แยกแล้ว จะนํามาบดและเจือจางโดยการ
เติมนํ้าไปเพื่อที่จะเตรี ยมเป็ นของเสี ยที่ขน้ สําหรับหน่วยผลิตอื่นต่อไป
(ข) ถังกักเก็บของเหลวข้ น
ในการเตรี ยมของเสี ยที่ขน้ เป็ นการเก็บชัว่ คราวในถังกักเก็บของเหลวข้นสําหรับการจําแนกของเสี ยทั้งคุณภาพและ
ปริ มาณ ถ้าอุณหภูมิโดยรอบนั้นเหมาะสม การทํางานของจุลินทรี ยข์ องการหมักกรดในถังกักเก็บจะเพิม่ สูงขึ้น ถ้ามีการ
สะสมของกรดอินทรี ยใ์ นของเหลวข้นจะเป็ นสาเหตุให้ความเป็ นกรด-ด่างนั้นลดลงเป็ น 4 ถังกักเก็บของเหลวข้นต้องมีการ
ออกแบบให้ทนค่อการกัดกร่ อนเนื่องจากสภาวะที่เป็ นกรดนี้
(ค) ถังหมักมีเทน (ถังหมักจุลนิ ทรีย์แบบไม่ ใช้ ออกซิเจน)
จุลินทรี ยท์ ี่มีหมู่ฟังก์ชนั่ แบ่งออกเป็ น 3 กุล่มจะใช้ในถังหมักมีเทน จากทั้ง 3 กลุ่มนี้จะใช้แทนที่ในลําดับต่างๆ ดังนี้
ไฮโดรไลซิ ส, การหมักกรด และ การหมักมีเทน ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของปฏิกิริยาเคมี คือมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิ สเป็ นปฏิกิริยากําหนดอัตราของกระบวนการย่อยด้วยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจนโดยใช้สารชีวมวลที่
ไม่สามารถย่อยสลายได้ง่าย เช่น ตะกอนสลัดจ์ และสารชีวมวลที่เป็ นไม้ ในขณะที่การหมักมีเทนเป็ นปฏิกิริยากําหนดอัตรา
โดยใช้สารชีวมวลที่ยอ่ ยสลายได้ง่าย เช่น ขยะ และนํ้าเสี ยจากอุตสาหกรรมแป้ ง เพื่อที่จะสร้างระบบการย่อยด้วยจุลินทรี ย ์
แบบไม่ใช้ออกซิ เจนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สิ่ งสําคัญที่จะต้องพิจารณาคือ ปฏิกิริยากําหนดอัตราและการเลือกออกแบบถัง
ปฏิกรณ์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของสารชีวมวลที่เป็ นของเสี ย ยกตัวอย่างเช่น อัตราการย่อยด้วยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้
ออกซิ เจนโดยรวมของสารชีวมวลที่ยอ่ ยสลายได้ง่ายขึ้นกับปริ มาณหนาแน่นของจุลินทรี ยท์ ี่ใช้หมักมีเทนในถังปฏิกรณ์
ดังนั้นถังปฏิกรณ์ควรจะออกแบบให้รองรับปริ มาณหนาแน่นหรื อนํ้าหนักของจุลินทรี ยท์ ี่ใช้หมักมีเทนในระบบได้
(ง) การบําบัดนํา้ เสี ยจากการหมัก
นํ้าเสี ยจากการหมักจะปล่อยทิ้งจากถังหมักด้วยจิลนทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจน
ซึ่ งประกอบด้วยสารอิทรี ยค์ วาม
เข้มข้นสูง, สารประกอบไนโตรเจน และสารประกอบฟอสฟอรัส นํ้าเสี ยจากการหมักควรจะนํามาผ่านกาบําบัดเพื่อลดความ
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เข้มข้นของสิ่ งที่เป็ นพิษเพื่อให้ได้ค่าตามมาตรฐานของการปล่อยทิ้งสู่บ่อนํ้าเสี ยหรื อระบบท่อนํ้าทิ้ง ระบบบําบัดนํ้าเสี ยจาก
การหมักทัว่ ไป เป็ นระบบบําบัดนํ้าทิ้งแบบตะกอนเร่ งแบบขั้นสูง
(จ) การใช้ ประโยชน์ ก๊าซชีวภาพ
เนื่องจากว่าสารชีวมวลที่เป็ นของเสี ยโดยส่ วนใหญ่จะประกอบด้วยโปรตีน (แหล่งของโตรเจนและซัลเฟอร์ ) และ
เกลือซัลเฟต ดังนั้นก๊าซชีวภาพจึงประกอบด้วยไฮโดรเจนซัลไฟด์และแอมโมเนีย ก๊าซชีวภาพผลิตจากตะกอนสลัดจ์ ซึ่ ง
บางครั้งมีส่วนประกอบของซิ ลิโคนเป็ นจํานวนมาก อาจจะประกอบด้วย”ซโลเซน เนื่องจากว่าสิ่ งเจือปนเหล่านี้อาจจะเป็ น
สาเหตุของอันตรายจากการใช้ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ เช่น ก๊าซสําหรับเครื่ องยนต์, ก๊าซสําหรับหม้อไอนํ้า, กังหันก๊าซ
และ เซลล์เชื้อเพลิง และ/หรื อ เป็ นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ ดังนั้น ในหน่วยผลิตการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพจะต้องมี
อุปกรณ์สาํ หรับการกําจักซัลเฟอร์ และ/หรื อการเอาไซโลเซนออก ก่อนที่จะนําไปเก็บไว้ในถังเก็บก๊าซ

8.2.3 ตัวอย่ างของระบบการผลิตก๊ าซมีเทนทางชี วภาพขนาดใหญ่
การปฏิบตั ิการทัว่ ไปของระบบการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพขนาดใหญ่ จะอธิบายต่อไปนี้
(ก) ตะกอนสลัดจ์ (sewage sludge)
ตะกอนสลัดจ์เป็ นสารชีวมวลที่เป็ นของเสี ยที่ปล่อยทิ้งในปริ มาณมากจากการบําบัดตะกอน แต่ก่อนนั้น การย่อย
ด้วยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจนเป็ นวิธีการบําบัดตะกอนสลัดจ์ที่จะให้สลัดจ์คงสภาพและลดปริ มาณลง การออกแบบถัง
ปฏิกรณ์มาประยุกต์ใช้กบั การย่อยตะกอนสลัดจ์จะต้องออกแบบให้ถงั ปฏิกรณ์มีการผสมกันอย่างดี (ดังรู ป 8.2.2) การย่อย
ด้วยจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจนในสมัยนี้ สําหรับตะกอนสลัดจ์มีขนาด 10,000 ลูกบาศ์กเมตร (effective volume) ตัวแปรที่
ใช้ในการออกแบบ ประกอบด้วย อุณหภูมิที่ใช้ในการปฏิบตั ิ เท่ากับอุณหภูมิโดยรอบ (ประมาณ 20oC) ถึงช่วงอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการหมัก (ประมาณ 35oC) และระยะเวลาในการบําบัด เท่ากับ 20 ถึง 30 วัน
(ข) นํา้ เสี ยอินทรีย์ทางอุตสาหกรรม
นํ้าเสี ยจากอุตสาหกรรม มีส่วนผสมของสารอินทรี ยท์ ี่สามารถย่อยสลายได้ง่าย, มีของแข็งปนอยูเ่ ล็กน้อย เช่น นํ้า
เสี ยจากโรงผลิตเบียร์ จึงเลือกใช้การออกแบบถังปฏิกรณ์แบบระบบชั้นตะกอนจุลินทรี ยไ์ ร้อากาศแบบไหลขึ้น หรื อแบบ
UASB ซึ่ งมีตน้ กําเนิดการพัฒนามากจากประเทศเนเธอร์แลนด์ การออกแบบถังหมักแบบ UASB จะรักษาความหนาแน่น
ของจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจนในรู ปแบบลักษณะแขวนลอยเม็ดตะกอนจุลินทรี ย ์ (granule) ที่มีอตั ราการย่อยแบบม่ใช้
ออกซิ เจนสู งมาก
(ค) ของเสี ยอินทรีย์จากอุตสาหกรรมอาหาร
ได้มีการพัฒนาการออกแบบการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิ เจนที่มีอตั ราการย่อยของสารชีวมวลที่ยอ่ ยสลายได้ง่ายสู ง ซึ่ ง
สารชีวมวลมีความเข้มข้นของของแข็งอินทรี ยส์ ู ง และได้มีการนําไปใช้จริ งเมื่อไม่นานมานี้ ตัวอย่างของการออกแบบใหม่
คือ ถังปฏิกรณ์แบบแพ็คเบดใช้จุลินทรี ยไ์ ร้อากาศแบบไหลลง หรื อแบบ DAPR ในประเทศญี่ปุ่นมีโรงงานการย่อยแบบไม่
ใช้ออกซิ เจนที่มีอตั ราการย่อยสู งสําหรับของเสี ยที่เป็ นอาหารและของเสี ยจากโรงกลัน่ ด้วยกันหลายแห่ง ซึ่ งรวมไปถึงการ
ออกแบบ DAPR ด้วย โรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีค่าออกแบบกําลังการผลิตเท่ากับ 400 ตัน/วัน (รู ป 8.2.3)
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รู ป 8.2.2 ตัวอย่างถังหมักการย่อยตะกนสลัดจ์
แบบไม่ใช้ออกซิ เจนขนาดใหญ่ (Nothern second
sewage treatment plant)

รู ป 8.2.3 ตัวอย่างการผลิตก๊าซมีเทนชีวภาพขนาดใหญ่จากของ
เสี ยที่เป็ นอาหาร (Distilled spirit processing waste recycling
plant, Kirishima Shuzo co.LTD)

ข้ อมูลเพิม่ เติม
R.E.Speece: Anaerobic Biotechnology, Archae Press, pp.127, Tennessee (1996)
Japan Sewage Works Association: Sewage Facilities planning, policy and explanation (second part) 2001, pp.384, Japan
(2001)
J.B.Lier: Current Trends in Anaerobic Digestion; Diversifying from waste(water) treatment to re-source oriented
conversion techniques, 11th IWA World Congress on Anaerobic Digestion, 23-27 September 2007, Brisbane,
Australia (2007)
Hisatomo Fukui and Motonobu Okabe: Distilled spirit processing waste recycling plant using thermophilic dawn-flow
packed-bed reactor, Gas fuel manufacture from biomass and its energy utilization, NTS, pp.265-275, Japan (2007)

8.3 การปลูกสบู่ดาํ
ธุรกิจครบวงจรของสบู่ดาํ ประกอบด้วยกิจกรรมต้นทาง
(upstream) กับปลายทาง (downstream) โดยกิจกรรมต้นทาง
ประกอบด้วย การเพาะเลี้ยงสบู่ดาํ และการปลูกสบู่ดาํ กิจกรรม
ปลายทาง ได้แก่ กระบวนการบีบเมล็ดที่จะได้น้ าํ มันสบู่ดาํ ซึ่ ง
นํามาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ในขณะที่ผลิตภัณฑ์รอง/ของเสี ยของ
สบู่ดาํ อาทิเช่น เมล็ด, เปลือกเมล็ด และกลีเซอลีน สมารถนํามาใช้ใน
การผลิตปุ๋ ยชีวภาพได้ หรื ออื่นๆ ทั้งกิจกรรมต้นทางและปลายทาง
ล้วนแล้วแต่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมทั้งสิ้ น
รู ป 8.3.1 ธุรกิจของสบู่ดาํ แบบครบวงจร
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8.3.1 การเก็บเกี่ยวสบู่ดาํ
การเก็บเกี่ยวสบู่ดาํ นั้นไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน (รู ป 8.3.2) ต้น
สบู่ดาํ สามารถเจริ ญเติบโตได้ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า/พื้นที่ชาย
ขอบ และเจริ ญเติบโตได้ในที่ใดก็ได้ แม้กระทัง่ ในพื้นที่ที่เป็ นกรวด
, ทราย และดินเค็ม สบู่ดาํ สามรถเติบโตได้ในดินที่แข็งและเติบโต
ได้ในรอยแตกของหิ น ไม่ตอ้ งแก่งแย้งกับพืชอาหาร ดังนั้นเป็ นการ
สร้างสมดุลทางระบบนิเวศ การเพาะพันธุ์เสร็ จสมบูรณ์ภายใน 9
วัน การเติมปุ๋ ยระหว่างการเพาะพันธุ์จะส่ งผลกระทบในด้านลบ แต่
จะให้ผลดีถา้ ใส่ หลังจากที่ผา่ นช่วงเพาะพันธุ์เสร็ จไปแล้ว อย่างไรก็
ตาม ต้นสบู่ดาํ จะขยายพันธุ์ดว้ ยการตัดชํา เพราะว่าให้ผลที่เร็ วกว่า
รู ป 8.3.2 การปลูกสบู่ดาํ (Bambang P., 2007)
การขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ด
สําหรับดอกสบู่ดาํ เป็ นการพัฒนาที่
ปลายทางเท่านั้น ดังนั้น การแตกสาขาที่ดีผลิตผลสบู่เป็ นจํานวนมาก ปัจจัยอื่นๆต่อผลผลิตคือ อัตราส่ วนของเกสรดอกไม้ตวั
ผูก้ บั เกสรดอกไม้ตวั เมียภายในช่อเดียวกัน ปกติเกสรดอกไม้ตวั เมีย 1 อันต่อเกสรดอกไม้ตวั ผู้ 10 อัน และถ้ามีเกสรดอกไม้
ตัวเมียมากหมายถึงการมีผลสบู่ดาํ มากด้วย
ต้นสบู่ดาํ เจริ ญเติบโตในที่มีปริ มาณฝนตกต่อปี 300-2,380 มิลลิเมตร โดยมีคา่ ปริ มาณฝนตกที่ดีที่สุดอยูท่ ี่ 625
มิลลิเมตร/ปี ช่วงที่ดีที่สุดในการเริ่ มต้นการปลูกสบู่ดาํ คือฤดูแล้งหรื อก่อนฤดูฝน ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี อยูท่ ี่ 20-28 องศา
เซลเซี ยส

8.3.2 วิธีการแพร่ พันธุ์
มีวธิ ี การแพร่ พนั ธุ์ 2 วิธี คือ การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ เช่นการเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น
การตัดชํา สําหรับธุรกิจแบบตาเดียว ความกว้างของพื้นที่การปลูก เท่ากับ 2 x 2, 2.5 x 2.5 และ 3 x 3 (เมตรxเมตร) ซึ่ ง
เทียบเท่ากับความหนาแน่นของพืช 2,500, 1,600 และ 1,111 ต้น/
เฮกตาร์ อย่างไรก็ตาม ต้นสบู่ดาํ ขยายพันธุ์ดว้ ยการตัดชําจะมีช่วง
ชีวิตที่ยาวนานนั้นตํ่า และทนต่อความแห้งแล้งไม่ได้ดี และมีภมู ิ
ต้านทานต่อโรคที่ตาํ เมื่อเทียบกับการขยายพันธุ์สบูดาํ ด้วยเมล็ด
ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี แรกเท่านั้นที่ตอ้ งมีการรดนํ้าเกือบทุกวัน
ในช่วงฤดูแล้ง สําหรับการไถดินและการปลูกไม่จาํ เป็ นที่จะต้องทํา
บ่อย เช่นเดียวกับไม้พมุ่ ที่มีอายุประมาณ 40 ปี การใช้ยาปราบ
ศัตรู พืชหรื อสารเคมีชนิดอื่นนั้นๆไม่จาํ เป็ น เนื่องจากว่าในต้นสบู่ดาํ
มีคุณสมบัติในการกําจัดศตรู พืชและกําจัดเชื้อราในตัวอยูแ่ ล้ว
รู ป 8.3.3 ผลและเมล็ดสบู่ดาํ
โดยปกติ พื้นที่การปลูกสบู่ดาํ 1 เฮกตาร์ จะให้เมล็ดสบู่ดาํ 2,250 กิโลกรัม (รู ป 8.3.3 ผลและเมล็ดสบู่ดาํ ) และให้
นํ้ามันสบู่ดาํ 750 กิโลกรัม ดังนั้นอัตราส่ วนของเมล็ดต่อนํ้ามัน คือ 3 ต่อ 1 ในการสกัดนํ้ามันออกจากเมล็ดทําได้ท้ งั การใช้
แรงบีบอัด หรื อ การสกัดทางเคมีดว้ ยสารละลาย อย่างไรก็ตาม การสกัดด้วยสารเคมีไม่ประสบความสําเร็ จในระดับการผลิต
ขนาดเล็ก
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8.3.3 ไบโอดีเซลจากสบู่ดาํ
เอสเทอร์ริฟิเคชัน่ -ทรานเอสเทอร์ริฟิเคชัน่
(Esterification-Tranesterification) รู ้จกั กันดีในกระบวร
การ “เอสทราน” (รู ป 8.3.4) ได้พฒั นาขึ้นและจด
สิ ทธิ บตั รโดย ศาสตราจารย์ R. Sudradjat (2003) ใน
กระบวนการเอสทรานมี 2 ขั้นตอน:
รู ป 8.3.4 คุณภาพเอสทราน 3 เกรด

1. ในกระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชัน่ กรดไขมัน
อิสระ (เป็ นตัวหลักของกรดไบโอดีเซล) เปลี่ยนรู ปไป
เป็ นไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์)

2. ไตรกลีเซอไรด์ และกรดไขมันซึ่ งต่อพันธะในไตรกลีเซอไรด์ที่อยูใ่ นนํ้ามัน จะถูกเปลี่ยนเป็ นเมทิลเอสเทอร์ ผา่
นทรานเอสเทอร์ ริฟิเคชัน่ โดยกระบวนการนี้ สามารถได้ค่าการเปลี่ยนนํ้ามันเป็ นไบโอดีเซล (ที่ปราศจากกลีเซอรอล) เท่ากับ
99.75%
คุณสมบัติอื่นของกระบวนการนี้ เป็ นการใช้เมทานอล/เอทานอลเป็ นสารตั้งต้น ซึ่ งสามารถลดลงเหลือ < 20% และ
ใช้กรดไฮโดรคลอริ คเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ซึ่ งนํามาใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาที่เป็ นของแข็ง (FKS) โดยกรดไฮโดรคลอริ คมีราคาที่ถกู
กว่าและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
จากวงจรการผลิต จะแบ่งคุณภาพ เอสทราน 3 เกรด (รู ป 8.3.4) ดังนี้ 1) นํ้ามันสบู่ดาํ เข้มข้น (Crude jatropha oilCJO) ใช้แทนนํ้ามันก๊าด หรื อส่ วนที่เหลือใช้สาํ หรับการเผาไหม้โดยตรง 2) นํ้ามันสบู่ดาํ (Jatropha oil-JO ใช้แทนนํ้ามัน
ดีเซล (as diesel oil-ADO) สําหรับเครื่ องยนต์ที่มีความเร็ วรอบตํ่า เช่น ชุดเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าแบบพกพา เป็ นต้น 3) ไบโอ
ดีเซล ใช้สาํ หรับเชื้อเพลิงยานยนต์
รู ป 8.3.5 แสดงแผนภาพกระบวนการผลิตทัว่ ไปของไบโอ
ดีเซลจากเมล็ดสบู่ดาํ ประกอบด้วยขั้นตอนการล้าง, การฟอก และการ
อบแห้งของเมล็ด ก่อนที่จะไปสู่ข้ นั ตอนต่อไปในกระบวนการปลอก
เนื้อเมล็ดที่ได้จะถูกบดด้วยเครื่ องบดและผงบดจะถูกอัดด้วยเครื่ องอัด
แรงดัน ทั้งจากแรงคนหรื อและไฟฟ้ า จากนั้นจะสกัดได้น้ าํ มันสบู่ดาํ
เข้มข้นและกากเมล็ดส่ วนที่เหลือจะนําไปใช้ประโยชน์สาํ หรับยา
ปราบศัตรู พืชทางชีวภาพ เป็ นต้น

รู ป 8.3.5 แผนภาพกระบวนการผลิตไบโอดีเซลสบู่ดาํ
(ที่มา: R. Sudradja, 2006)

การผลิตนํ้ามันสบู่ดาํ นั้นประสบความสําเร็ จโดยการใช้
เครื่ องปฏิกรณ์เอสทรานที่น้ าํ มันสบู่ดาํ ถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 5060 องศาเซลเซี ยส ใช้สารละลายเมทานอล (5%) และตัวเร่ งปฏิกิริยา
กรดไฮโดรคลอริ ค (10% ปริ มาตร/ปริ มาตร) จากนั้นผสมทุกอย่างเข้า
ด้วยกัน กระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชัน่ นั้นใช้เวลา 2 ชัว่ โมง ที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส ของผสมเหล่านี้จะถูกส่ งไปยังเครื่ องแยก
กลีเซอรอล ซึ่ งจะทิ้งไว้ 4 ชัว่ โมง กลีเซอรอลจะถูกเก็บไว้ขา้ งล่าง
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ในขณะที่ดา้ นบนจะเป็ นนํ้ามันสบู่ดาํ ที่แยกออกมาและจะถูกป้ อนในเครื่ องแยกนํ้าและกระบวนการทําให้เป็ นกลาง ในส่ วน
ของเครื่ องแยกนํ้านั้น นํ้ามันสบู่ดาํ จะถูกล้างด้วยนํ้าที่ปราศจากแร่ ธาตุจาํ นวนสองครั้ง จากนั้นจะทําให้เป็ นกลางด้วยการเติม
โซเดียมคาร์บอเนต (NaHCO3) 0.01% และสุ ดท้ายจะทําการเอาแร่ ธาตุออกด้วยนํ้าอีกครั้ง ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะถูกส่ งไปยังถัง
เก็บ
การผลิตไบโอดีเซล: นํ้ามันสบู่ดาํ จะถูกป้ อนไปในเครื่ องปฏิกรณ์เอสทรานที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซี ยส และ
เติมของผสมของเมทานอล (10% ปริ มาตร/ปริ มาตร) และตัวเร่ งปฏิกิริยาโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ (KOH) (0.5% ปริ มาตร/
ปริ มาตร) ลงในเครื่ องปฏิกรณ์ การปั่นกวนอย่างหมาะสมระหว่างที่อยูใ่ นขั้นตอนทรานเอสเทอร์ริฟิเคชัน่ เป็ นเวลา 0.5-1
ชัว่ โมง และรักษาอุณหภูมิประมาณ 50oC การแยกไบโอดีเซลออกจากกลีเซอรอลนั้นทําขั้นตอนเช่นเดียวกับการทํานํ้ามันสบู่
ดํา โดยในขั้นตอนการล้างและทําห้เป็ นกลางนั้นทําเหมือนกัน แต่ใช้กรดอะซิ ติค (CH3COOH) แทนโซเดียมคาร์บอเนต ใน
ขั้นตอนสุ ดท้าย ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของไบโอดีเซลสบู่ดาํ พร้อมใช้งานเหมือนกับ นํ้ามันดีเซลแทนที่ (ADO) คุณสมบัติของไบ
โอดีเซลสบู่ดาํ แสดงในตารางข้างล่าง
ตาราง 8.3.1 เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของนํ้ามันสบู่ดาํ , ไบโอดีเซลสบู่ดาํ CPO และนํ้ามันดีเซล (ADO)
(ที่มา : Soerawidjaja, Tatang H., 2005)
พารามิเตอร์
ความหนาแน่น (g/cm3)
ความหนืด (cSt)
เลขซี เทน
จุดวาบไฟ (oC)
ปริ มาณซัลเฟอร์ (ppm)
เลขไอโอดิน (mg iodin/g)
เลขกรด (mg KOH/g)
ค่าความร้อน (kcal/kg)

นํ้ามันสบู่ดาํ
0.92
52
51
240
0.13
105.20.7
3.50.1
9,720

ไบโอดีเซลสบู่ดาํ CPO
0.87
64
182
0.0068
0.5
8,783

นํ้ามันดีเซล (ADO)
0.841
6-11.75
51
50
1.2
10,200

8.4 การผลิตไฟฟ้ าจากแกลบ
8.4.1 การส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทย
ในปี 2007 กระทรวงพลังงาน (ประเทศไทย) ให้การส่ งเสริ มอย่างแข็งขันกับ การผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก (Small
power producer: SPP) 10-90 MW และ การผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (Very small powder producer: VSPP) < 10 MW
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้สารชีวมวล โดยการที่มีราคารับซื้ อคืนของไฟฟ้ าสูงและขั้นตอนสําหรับการได้ใบอนุญาตให้ง่ายขึ้น
เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์พลังงาน ในเดือนตุลาคม 2007 SPP และ VSPP มีมากกว่า 77 แห่ง ที่กาํ ลังการผลิตมากกว่า
1,100 MW ซึ่ งครึ่ งหนึ่งได้ขายกลับในเครื อข่ายเดียวกัน
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8.4.2 โรงผลิตไฟฟ้ าจากสารชี วมวลในประเทศไทย
จากรู ป 8.4.1 โรงผลิตไฟฟ้ าจากสารชีวมวลได้กระจายไปทัว่
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เขตภาคกลางและภาคเหนือ ใน
การขายกลับคืนในกับเครื อข่ายนั้น มีมากกว่าครึ่ งหนึ่งของโรง
ผลิตไฟฟ้ าใช้ชานอ้อยเป็ นเชื้อเพลิง ตามด้วย แกลบข้าว/ เปลือก
ต้นยูคาลิปตัส 31% ดังรู ป 8.4.2

รู ป 8.4.1 การกระจายของโรงผลิตไฟฟ้ าจากสารชีวมวล
ในประเทศไทย
(ที่มา: ดัดแปลงจากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่ งแวดล้อม)
(http://www.efe.or.th)

รู ป 8.4.2 โรงผลิตไฟฟ้ าจากสารชีวมวลโดยเชื้อเพลิง

8.4.3 เทคโนโลยีแก๊ สซิ ฟิเคชั่นสําหรั บแกลบ
ทั้งๆที่มีโรงผลิตไฟฟ้ าจากสารชีวมวลมากมาย แต่วา่ โรงผลิตไฟฟ้ าบางแห่งยังคงดําเนินการที่ประสิ ทธิ ภาพตํ่า ซึ่ ง
ใช้การเผาแบบทัว่ ไป เพื่อที่จะผลิตไอนํ้าสําหรับผลิตไฟฟ้ า ดังนั้น กระบวนการเปลี่ยนทางอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์
คล้ายกับเทคโนโลยีแก๊สซิ ฟิเคชัน่ สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ แกลบจึงเป็ นสารตั้งต้นที่น่าสนใจชนิดหนึ่ งสําหรับโรงผลิต
ไฟฟ้ าจากสารชีวมวล เนื่องจากมีจาํ นวนมากจากโรงสี ขา้ ว อีกทั้งมีขนาดเล็กและมีควมชื้นตํ่า เมื่อเร็ วๆนี้ กระทรวงพลังงาน
ได้ให้เงินทุนโครงการที่จะพิสูจน์ความเป็ นไปได้ของการก่อสร้างกลุ่มระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ของสารชีวมวล โดยใช้แกลบ
ให้กบั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริ ษทั Great Agro โครงการนี้ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นการอุปถัมภ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ระบบนี้ไม่เพียงแค่ผลิตไฟฟ้ า 80 kW เท่านั้นแต่ให้ความร้อนและเถ้าสารชีว
มวลสําหรับทําปุ๋ ยได้อีกด้วย แสดงในรู ป 8.4.3 ในการออกแบบระบบนี้ใช้การไพโรไลซิ สแบบฟลูอิไดซ์เบด 3 ขั้น และแก๊ส
ซิ ฟิเคชัน่ ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ การอบแห้ง, การไพโรไลซิ ส, การแก๊สซิ ฟิเคชัน่ , ระบบทําให้เย็น และเซตเครื่ อง
กําเนิดไฟฟ้ า ดังรู ป 8.4.4
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รู ป 8.4.4 กลุ่มระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน่

รู ป 8.4.3 หลักการระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ของสารชีวมวล

จากรู ป 8.4.5 และรู ป 8.4.6 ระบบนี้ได้ถกู ติดตั้งที่โรงสี ขา้ วลําลูกกาและตลาดกลางสําหรับการพิสูจน์และทดสอบที่
มากกว่า 360 ชัว่ โมง โดยมีอตั ราการไหลของก๊าซเท่ากับ 240 ลูกบาศ์กเมตร/ชัว่ โมง (ค่าความร้อนเท่ากับ 4.5 เมกะจูล/ลูก
บาศ์กเมตร) และปริ มาณการใช้แกลบเท่ากับ 85 กิโลกรัม/ชัว่ โมง ประสิ ทธิภาพของระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน่ รวม เท่ากับ 92%
หรื ออธิบายได้วา่ การใช้แกลบ 1.25 กิโลกรัม/ชัว่ โมง สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ 1 กิโลวัตต์ นอกจากนี้ ปริ มาณขี้เถ้าที่เหลือจาก
ระบบประมาณ 22 มิลลิกรัม/ลูกบาศ์กเมตร ในการวิเคราะห์จากเศรษฐศาสตร์ ระบบไฟฟ้ า 80 กิโลวัตต์ ต้องมีค่าใช้จ่ายการ
ลงทุน ประมาณ 3.9 ล้านบาท ที่มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงาน ประมาณ 1.79 บาท/หน่วย โดยสมมติให้ระบบนี้ ผลิตไฟฟ้ าที่
460,800 หน่วย/ปี แทนในค่าไฟฟ้ าที่มีราคาเท่ากับ 3 บาท/หน่วย ดังนั้น กําไรสุ ทธิ ประมาณ 0.56 ล้านบาท/ปี โดยมี
ระยะเวลาการคุม้ ทุน 7 ปี ขั้นตอนต่อไปคือการขยายกําลังการผลิตเป็ น 1 เมกะวัตต์ โดยร่ วมมือระหว่างศูนย์ MTEC และ
บริ ษทั Great Agro

รู ป 8.4.6 ชุดทดสอบที่สมบูรณ์

รู ป 8.4.5 แผนภาพแสดงระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน่
ข้ อมูลเพิม่ เติม

S. Nivitchanyong, Alternative Energy Cluster, National Metal and Materials Technology Center: MTEC (siriluck@mtec.or.th)
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8.5 การผลิตเอทานอล
8.5.1 อะไรคือแหล่ งทรั พยากรที่ดีของการผลิตเอทานอล
ในประเทศไทย โรงผลิตเอทานอลทางการค้าส่ วนใหญ่ใช้กากนํ้าตาลเป็ นสารป้ อนเข้า แต่ในมีโรงงานใหม่เพิ่มขึ้น
จึงใช้มนั สําปะหลังเป็ นสารป้ อนเข้าในอนาคต อย่างไรก็ตาม พืชพลังงานทั้งสองชนิ ดนี้ยงั คงเป็ นพืชอาหารอยู่ ซึ่ งเข้า
เกี่ยวข้องกับเรื่ องการแข่งขันระหว่างอาหารกับเชื้อเพลิง ส่ งผลให้มีการหาพืชพลังงานทางเลือกใหม่ที่ไม่สามารถนํามากินได้
ซึ่ ง ลิกโนเซลลูโลสจากส่ วนที่เหลือทางเกษตรกรรมหลายชนิดได้รับความสนใจให้เป็ นทางเลือกใหม่น้ ี เป็ นการเริ่ มต้นรุ่ นที่
2 ของการผลิตไบโอเอทานอลจากลิกโนเซลลูโลส

8.5.2 สารชี วมวลลิกโนเซลลูโลส สารป้ อนเข้ าสําหรั บเอทานอลในประเทศไทย
ในแต่ละปี ของประเทศไทย อุตสาหกรรมทางเกษตรกรรมผลิตสารชีวมวลลิกโนเซลลูโลสหลากหลายชนิ ดที่เป็ น
สารป้ อนเข้าเป็ นจํานวนปริ มาณล้านตัน ซึ่ งรู้จกั กันในรู ปของส่ วนที่เหลือทางเกษตรกรรม ประกอบด้วย ฟางข้าว, ชานอ้อย,
ซังข้าวโพด และเศษไม้ อ้อยและข้าวมีจาํ นวนมากในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่ งอ้อยและข้าวเป็ น
สองอันดับแรกที่มีการผลิตมากที่สุดในประเทศ (ตามนํ้าหนัก) แสดงในตาราง 8.5.1
ตาราง 8.5.1 ผลผลิตทางการเกษตร 4 อันดับแรกในประเทศไทย (2004)
อ้อย
ข้าว
ปริ มาณการผลิต (พันตัน)
64,974
27,038
พื้นที่ในการเก็บเกี่ยว (พันไร่ *)
7,009
63,709
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
9,270
424
แหล่งที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2004)

มันสําปะหลัง
ข้าวโพด
21,440
4,216
6,608
6,810
3,244
619
* 6.25 ไร่ = 1 เฮกตาร์

โดยทัว่ ไป ส่ วนที่เหลือทางเกษตรหรรมเหล่านี้ถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่างไม่ได้ผล ซึ่ งพบเห็นโดยส่ วนมาก จึงเป็ น
สาเหตุของปัญหาทางสิ่ งแวดล้อม ฟางข้าวเป็ นของเสี ยและกําจัดทิ้งด้วยหลายวิธีเช่น เผาในพื้นที่โล่ง (ดังรู ป 8.5.1 และรู ป
8.5.2) จําหน่ายในราคาที่ต่าํ กว่าตลาด หรื อนําไปทําเป็ นอาหารสัตว์ การผลิตเอทานอลเซลูโลซิ ก จึงเป็ นวิธีการจัดการฟางข้าว
ที่มีปริ มาณมหาศาลนี้ วิธีการหนึ่ งที่น่าสนใจมากกว่าวิธีอื่น

รู ป 8.5.1 การเผาในพื้นที่โล่ง สาเหตุของมลพิษทางอากาศ

รู ป 8.5.2 การเผาในพื้นที่โล่ง สาเหตุของมลพิษทางดิน
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8.5.3 การดําเนินงานสํารวจการวิจัยและพัฒนา
เนื่องจากลิกโนเซลลูโลสมีส่วนประกอบหลัก คือ เซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ดังนั้นลิกโนเซลลูโลส
จําเป็ นต้องมีการเพิ่มการบําบัดก่อนเพื่อที่จะได้น้ าํ ตาลโมเลกุลเดียวพร้อมสําหรับกระบวรการหมัก โดยกระบวนการทัว่ ไป
ต้องมีการสลายนํ้าตาลแยกจากการหมัก (Separate hydrolysis and fermentation-SHF) ซึ่ งเกี่ยวข้องกัย การบําบัดก่อน, การ
แยก, การสกัดลิกนิน, การไฮโดรไลซิ ส และ การหมัก หรื อมิฉะนั้น การบําบัดก่อนด้วยการระเบิดของไอนํ้าที่เหมาะสม
พร้อมกับการไฮโดรไลเสด (hydrolysate) ซึ่ งใช้การย่อยด้วยเอนไซม์และการหมักในเครื่ องปฏิกรณ์เดียว ผ่านวิธีการสลาย
นํ้าตาลพร้อมกับการหมัก (Simulataneous saccharification and fermentation-SSF) แสดงในรู ป 8.5.3, รู ป 8.5.4 และรู ป 8.5.5
เกี่ยวข้องเพียงแค่ข้ นั ตอนการบําบัดก่อน และขั้นตอนไฮโดรไลซิ ส/การหมัก เป้ าหมายคือ หา SFF ที่เหมาะสมโดยใช้
เอนไซม์เซลลูเลสที่มีอยูท่ วั่ ไปและจุลินทรี ยท์ ี่มีอยูใ่ นตลาดประเทศไทย

รู ป 8.5.3 กระบวนการทัว่ ไปของการผลิตเอทานอลจากลิกโนเซลลูโลส
(แหล่งที่มา: C. Pomchaitaward et al, MTEC report (2007)

รู ป 8.5.4 ต้นแบบของส่ วนการระเบิดไอนํ้า

การระเบิดไอนํ้ามาประยุกต์ใช้กบั ฟางข้าวสุ พรรณบุรี
1TM
แสดงถึงการดึงคาร์ โบไฮเดรตกลับมาใช้ได้ดีและความ
เข้มข้นของเอทานอลที่สูง เกิดในเครื่ องปฏิกรณ์เดียวที่มีการใช้
เอนไซม์และยีสต์นอ้ ยที่สุด ฟางข้างแห้ง 150 กรัม อบด้วยไอนํ้า
ภายใต้ความดันระหว่าง 10 ถึง 25 bar (ที่อุณหภูมิ 185 และ 210oC
ตามลําดับ) เป็ นระยะเวลา 5 นาที ความดันไอนํ้าที่สูงก่อให้เกิดการ
ละลายของเฮมิเซลลูโลสมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของความ
รู ป 8.5.5 ฟางข้าวที่ผา่ นาการระเบิด
ดันไอนํ้าต่อการละลายของเซลลูโลสนั้นไม่มีผล สภาวะที่ดีที่สุดใน
การบําบัดก่อนส่ งผลให้การผลิตในปริ มาณน้อยของผลิตภัณฑ์จาก
การย่อยสลายของนํ้าตาล โดยสามารถเป็ นการหมักที่มีประสิ ทธภาพของนํ้าตาลเปลี่ยนเป็ นเอทานอลได้ โดยสรุ ป การบําบัด
ก่อนด้วยไอนํ้า ภายใต้$สภาวะความดัน 15 bar เป็ นระยะเวลา 5 นาที ส่ งผลให้เกิดผลได้ไฮโดรไลซิ สสูงสุ ด
กระบวนการนี้ลดโครงสร้างที่ซบั ซ้อนของฟางข้าวอย่างมากที่เป็ นการเปลี่ยนทางชีวภาพไปเป็ นเอทานอล
ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและเวลาที่ต่าํ เกี่ยวข้องกับความจําเป็ นของกระบวนการแยก นอกจากนี้ กระบวนการนี้มี
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ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตํ่ามาก เนื่องจากมีสารเคมีอนั ตรายในกระบวนการน้อยและเกี่ยวข้องกับสภาวะที่อนั ตรายน้อย
สุ ดท้ายนี้ กระบวนการนี้ถือเป็ นแนวทางเลือกหนึ่งสําหรับการให้พลังงานที่มีประสิ ทธิภาพในการจัดการส่ วนที่เหลือจาก
เกษตรกรรม
ข้ อมูลเพิม่ เติม
C. Pomchaitaward et al, Feasibility Study of Ethanol Production from Lignocellulosic Materials via the Steam Explosion
Pretreatment, MTEC in-house project report 2007 (chaiyapp@mtec.or.th)
S. Nivitchanyong, Alternative Energy Cluster, MTEC (siriluck@mtec.or.th)
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ภาคผนวก
A1 ประกาศโตเกียวว่าด้วยสารชีวมวลของเอเชีย
A2 พิธีสารเกียวโต
A3 สถิติในประเทศเอเชีย
A4 การเปลี่ยนหน่วย
A5 น้้าหนักอะตอม
A6 คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์
A7 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วงชีวิตA8 แผนงาน APEC
A9 เป้าหมายของแต่ละประเทศ
A10 ประวัติที่เกี่ยวข้องA11 ภาษาของแต่ละประเทศ
A12 หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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A1 ประกาศโตเกียวว่าด้วยสารชีวมวลของเอเชีย
A1.1 ประกาศโตเกียวว่าด้วยสารชีวมวลของเอเชีย
ในการประชุมสารชีวมวลเอเชียซึ่งถูกจัดโดยกระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ญี่ปุ่น ได้มีการลงมติยอมรับประกาศ
โตเกียว ซึ่งในประกาศได้มีการเรียบเรียงสิ่งที่ได้รับการพิจารณาและทิศทางของกิจกรรมในการประยุกต์สารชีวมวลในประเทศ
เอเชียซึ่งได้มีการอภิปรายในที่ประชุม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ประกาศโตเกียวว่าด้วยสารชีวมวลของเอเชีย
พิจารณาการการเพิ่มขึ้นของความคาดหวังส้าหรับสารชีวมวล การอภิปรายสารชีวมวลเอของเอเชียได้ผ่านการเห็นชอบ
ตามประกาศด้านล่างนี้เพื่อการประยุกต์ใช้แหล่งสารชีวมวลในเอเชียอย่างประสิทธิภาพ
1. แหล่งสารชีวมวลซึ่งสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้และเป็นคาร์บอนคาร์บอนสมดุลควรได้รับการส่งเสริมและบันทึก
2. เมื่อใช้แหล่งสารชีวมวล สิ่งส้าคัญส้าหรับการใช้ที่ยั่งยืนซึ่ง สิ่งที่ ควรถูกเน้นย้้า คือ การประเมินอย่างเหมาะสมเพื่อ
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
3. การใช้แหล่งชีวมวลในอุตสาหกรรมของเอเชียและเศรษฐกิจต้องได้รับการบันทึกและวัดเพื่อได้ประโยชน์ในกา ร
น้าไปใช้อย่างสูงสุด
4. เมื่อใช้แหล่งชีวมวล แนวโน้มการสร้างเครือข่ายรีไซเคิลของแหล่งชีวมวลควรได้รับการหารือและตรวจสอบอย่าง
เหมาะเพื่อส่งเสริมเครือข่ายนั้น
5. ประสิทธิภาพของการพัฒนาและแนะน้าส้าหรับเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้แหล่งชีวมวลควรได้รับการตรวจสอบ
และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องผ่านการสนับสนุนอย่างเหมาะสมและส่งเสริมจากภาครัฐ
6. องค์กรเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในเอเชียควรได้รับการจัดการและจัดกิจกรรมส่งเสริม
ในองค์กร
7. การประยุกต์ใช้แหล่งชีวมวลควรได้รับการจัดการเพื่อพัฒนาในทุกประเทศ ดังนั้นการประยุกต์ใช้แหล่งสารชีวมวล
เพื่อการจัดการความยากจนและป้องกันการท้าลายสิ่งแวดล้อม ป้องกันการระบาดของโรคและพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรได้รับการ
ส่งเสริมและก้าหนดนโนบายเพื่อการพัฒนาดังกล่าว

A1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการอภิปรายเกี่ยวกับสารชีวมวล
โครงสร้างของเครือข่ายส้าหรับวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องกับแหล่งสารชีว
มวลของเอเชียและการพัฒนาท้าความเข้าใจเป็นสิ่งที่ส้าคัญ มีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การอภิปรายสารชีวมวลในเอเชียซึ่ง
ถูกจัดการหลักโดยกระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น อีกส่วน คือ โครงการเกี่ยวกับสารชีวมวลในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งด้าเนินการโดยสถาบันวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งชาติญี่ปุ่น ( AIST) และศูนย์วิจัยส้าหรับ
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วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติญี่ปุ่น (JIRCAS) ซึ่งสังกัดกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีญี่ปุ่น
ในปี 2004 สองส่วนนี้ได้เริ่มอย่างอิสระจากกัน แต่ไม่นานมานี้มีโครงการบางอย่างซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน จึงได้มีการพิจารณา
ประชุมปฏิบัติการร่วมซึ่งเริ่มในมกราคม 2005 ที่โตเกียวและซึคุบะในญี่ปุ่น ในธันวาคม 2005 การประชุมเชิงปฏิบัติการสารชีว
มวลเอเชียครั้งที่ 2 ได้จัดที่กรุงเทพ ประเทศไทยและการประชุมอภิปรายได้ถูกจัดในเดือนมกราคม 2006 ที่โตเกียว จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการอภฺปราย สถานการของสารชีวมวลในประเทศเอเชียได้ถูกศึกษา และวัตถุประสงค์ของการใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพได้ถูกน้ามาอภิปราย จากข้อสรุปเครือข่ายการพัฒนาได้ถูกน้ามาอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัตการครั้งที่ 3 ใน
เดือนพฤศจิกายน 2006 ซึ่งได้แสดงในรูปที่ 1
การประชุมสารชีวมวลเชิงปฏิบัติการครั้งที่
4 ได้ถูกจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2007 ที่ซาห์อาราม ประเทศมาเลเชีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 ได้ถูกจัดขึ้นที่จีน
เพื่อที่จะส้ารวจแนวโน้มของกิจกรรมเกี่ยวกับสารชีวมวล โปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่
4 ได้แสดง
ดังต่อไปนี้

2005.1

WS (Biomass ASEAN)

การประชุมอภิปราย (MAFF support)

การประชุมเชิงปฏิบัติการสารชีวมวลเอเชียครั้งที่ 1
2005.12
การประชุมเชิงปฏิบัติการสารชีวมวลเอเชียครั้งที่ 2
2006.11

2006.1

การประชุมเชิงปฏิบัติการสารชีวมวลเอเชียครั้งที่ 3

การประชุมอภิปรายสารชีวมวล
กรรมการองค์กรสารชีวมวลเอเชีย

น้าเสนอ
กลุ่มส้าหรับสารชีวมวลเอเชีย
รูป

A1.2.1 เหตุการณ์จากเครือข่ายในการประยุกต์สารชีวมวลเอเชีย
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การประชุมเชิงปฏิบัติการสารชีวมวลเอเชียครั้งที่ 4
วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2007
สถานที่ Grand Blue Wave Hotel Shah Alam
Perbandaran, Seksyen 14, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Day 1 (Nov. 20, 2007)
08:30-09:00 Registration
Opening Remarks
09:00-09:15 Tatsuo Katsura
Senior Vice President, AIST, on behalf of Representative of Biomass-Asia Research Consortium, Japan
09:15-09:30 Kunio Oguri
Deputy Director General,Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council Secretariat, MAFF, Japan
09:30-10:00 Break
Special Lecture
Chair: Zainal Abidin Mohd Yusuf ( Vice President, SIRIM, Malaysia )
10:00-10:30 Lignocellulose refinery system must be realized for global environment and economy
Kenji Iiyama
President, JIRCAS, Japan
10:30-11:00 Coffee Break
Plenary Lecture
Chair: Yasuyuki Yagi (Councillor, International Affairs Dept., AIST, Japan)
11:00-11:25 Food Security with Biofuels: FAO Perspective
Abdolreza Abbassian
Secretary of the Intergovernmental Group on Grains, FAO, UN
11:25-11:50 Biomass for Energy Generation in Malaysia
Anuar Abdul Rahman
CEO of Pusat Tenaga Malaysia (PTM)
11:50-12:15 Biomass for Material Application
Peesamai Jenvanitpanjakul
Deputy Governor, Thailand Institute of Scientific and Technological Research(TISTR), Thailand
12:15-12:40 Policy and Legislation on Biofuel Utilisation
Datu Dr. Michael Dosim Lunjew
Secretary General, Ministry of Plantation Industries and Commodities Malaysia
12:40-14:20 Lunch / Poster Session
Keynote Speech
14:30-15:00 H.E. Dato’ Sri Dr. Lim Keng Yaik
Minister of Energy, Water and Communications, Malaysia
Future Prospect of Biomass Utilisation in Asian Countries
Chair: Masayuki Kamimoto (Research Coordinator, AIST, Japan)
15:00-15:25 Biomass-Asia Project-Second Stage: Research and Technological Development for
Sustainable Biomass Utilization in Asian Countries
Kinya Sakanishi
Representative of Research Core for Asian Biomass Energy, AIST, Japan
15:25-15:50 The Road Map of Chinese Biomass Energy Development
Haibin Li
Guangzhou Institute of Energy Conversion (GIEC),
Chinese Academy of Sciences (CAS), China
15:50-16:10 Coffee Break
16:10-16:35 Rice-Sugarcane Complex Model
Klanarong Sriroth
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Associate Professor, Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Thailand
16:35-17:00 Palm Complex Model
Wahono Sumaryono
Deputy Chairman for Agroindustry and Biotechnology,
Agency for Assessment and Application of Technology (BPPT), Indonesia
- Panel Discussion Asian Partnership on Sustainable Environmentally Benign Biomass Production and Utilisation
Moderator: Yukihiko Matsumura (Professor, Hiroshima University, Japan)
17:00-18:30
< Panelists >
China:The Development of Biofuels in China
Dehua Liu
Professor, Director of Institute of Applied Chemistry, Department of Chemical Engineering, Tsinghua University
Indonesia : Biofuel Development in Indonesia
Petrus Panaka
Professor, Project Development Advisor, PT Gikoko Kogyo Indonesia
Malaysia : Sustainable Biomass Production and Utilisation - Profit, People and Planet Mohamad Ali Hassan
Dean, Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences, University Putra Malaysia (UPM)
Philippines: Non-fossil Energy
Luis F. Razon
Director, University Research Coordination Office, Associate Professor, Department of Chemical Engineering, De La Salle
University
Thailand : Asian Partnership on Sustainable Environmentally Benign Biomass Production and Utilization
Nuwong Chollacoop

National Metal and Materials Technology Center (MTEC),
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
Vietnam : Seaweed: Potential Biomass for Ethanol Production
Truong Nam Hai
Deputy Director, Institute of Biotechnology, Vietnamese Academy of Science and Technology (VAST)
20:00-21:30 Reception
hosted by Dato’ Dr. Halim Man
Secretary General for Ministry of Energy, Water and Communications, Malaysia

Day 2 (Nov. 21, 2007)
<Room 1>
Palm Oil Energy Complex Model
Chair:
Chen Sau Soon (SIRIM,Malaysia)
Tomoaki Minowa (AIST, Japan)
09:00-09:20 Palm Oil Industry in Malaysia
Dato' Dr. Choo Yuen May,
Deputy Director-General, Malaysian Palm Oil Board
09:20-09:40 Electricity Generation from Palm Oil Mills in Indonesia (extended abstract)
Soni Solistia Wirawan
Head of Institute for Engineering and Technology System Design (Engineering Center), BPPT, Indonesia
09:40-10:00 Palm Oil Energy Complex and CDM
Yoshihito Shirai
Professor, Graduate School of Life Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology, Japan
10:00-10:20 Potential of Oil Palm Trunk as a Source for Ethanol Production
Ryohei Tanaka
FFPRI, Japan co-authored by Yutaka Mori (JIRCAS)
Mohd Nor Mohd Yusoff (FRIM)
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Othman Sulaiman (USM)
Shu Yoshida (Sojitz Machinery Corporation)
10:20-10:40 Coffee Break
10:40-11:00 Biomass Plastics from Palm Oil Mill Effluent in Malaysia
Mohamad Ali Hassan
Dean, Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences, University Putra Malaysia(UPM), Malaysia
11:00-11:20 Co-firing of Biomass with Coal for Power Generation
Suthum Patumsawad
Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
(KMITNB), Thailand
11:20-11:40 Benchmarking of Biodiesel Fuel Standards for Vehicles in East Asia
Shinichi Goto
Director, Research Center for New Biomass Technology Research Center, AIST, Japan
11:40-12:00 Production of Second-Generation Biofuels from Palm Wastes
Shinichi Yano
Senior Research Scientist, Biomass Technology Research Center, AIST, Japan
12:00-12:20 Discussion
<Room 2>
Utilisation of Agriculture and Wood Wastes
Chair :
Guangwen Xu (CAS, China)
Takahiro Yoshida (FFPRI, Japan )
Brazil: Brazilian Present and Future Ethanol Production - Biomass Ethanol Potential
Elba P.S.Bon
Associate Professor in Biochemistry, Chemistry Institute,
Federal University of Rio de Janeiro
Cambodia: Biomass in Cambodia
Lieng Vuthy
Deputy Director, Department of Energy Techique, Ministry of Industry, Mines and Energy
China: High Efficient Conversion of Cellulosic Process Residue into Middle-Caloric Gas
Guangwen Xu
Professor, Institute of Process Engineering, CAS
Indonesia: Agricultural and Wood Waste Potentials and Utilization in Indonesia
Unggul Priyanto
Director, Energy Resources Development Technology Center, BPPT
Japan: Biomass Refinery Systems -Case Studt at Miyako Island, JapanYoshiyuki Shinogi
Head, Laboratory of Farmland
Engineering, Department of Land and Water Resources, National Institute for Rural
Engineering, NARO
10:20-10:40 Coffee Break
Laos: Brief Report of Biomass in LAO PDR
Bouathep Malaykham
Chief of Electric Power Management
Division, Department of Electricity,
Ministry of Energy and Mines
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Myanmar: Anhydrous Ethanol Production
Su Su Hlaing
Lecturer of Department of Chemical
Engineering, Mandalay
Technological University
Philippines : Outlook of Biomass Industry in the Philippines
Ruby B. De Guzman
Supervising Science Research
Specialist Alternative Fuels and
Energy Technology Division,
Department of Energy
Thailand : Zero Waste Agriculture for Jatropha Plantation
Siriluck Nivitchanyong
Assistant Director, MTEC,
Alternative Energy Program Host,
NSTDA
Vietnam : Utilization of Agricultural and Wood Wastes in Vietnam
Tran Dinh Man
Deputy Director, Institute of
Biotechnology, VAST
Discussion
Moderator's Summary
Moderator: Yukihiko Matsumura
(Hiroshima University, Japan)
12:20-13:30 Lunch / Poster Session
For Sustainable Biomass Utilization
Chair: Yoshihito Shirai (Professor, Kyushu Institute of Technology, Japan)
13:30-13:55 Asia Biomass Community
Issei Sawa
Senior Manager, Liquid Biofuel, New Energy Business Unit, Mitsubishi Corporation, Japan
13:55-14:20 Financing for Biomass and Renewable Energy Projects
Mohd Nordin Che Omar
Manager of High Technology, representing Chairman of Bank Pembangunan Malaysia
142:0-14:45 Evaluation of Environmental Impacts of Biomass Utilisation by LCA
Masayuki Sagisaka
Deputy Director, Life Cycle Assessment Research Center, AIST, Japan
14:45-15:10 Improving Drought and Salt Stress Tolerance in Plants by Gene Transfer
Yasunari Fujita
Senior researcher, Biological Resources Division, JIRCAS, Japan
15:30-16:00 Coffee Break
Way Forward Session
-Panel DiscussionModerator: Shinya Yokoyama (Professor, The University of Tokyo, Japan)
16:00-17:30 Moderator's Summary : Energy Situation in Asian Region
< Panelists >
Haibin Li, China
Wahono Sumaryono, Indonesia
Kinya Sakanishi, Japan
Mohamad Ali Hassan, Malaysia
Peesamai Jenvanitpanjakul, Thailand
Tran Dinh Man, Vietnam
for the 5th Biomass-Asia Workshop
Closing Remarks
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1730-1740 Masakazu Yamazaki
Vice President, AIST, Japan
1740-1750 Chen Sau Soon
Senior General Manager, Environment & Bioprocess Technology Centre
SIRIM, Malaysia
20:00-21:30 Workshop Dinner hosted by AIST
Day 3 (Nov. 22, 2007)
Technical tour
1. Waste to Energy Plant, Banting
2. Biodiesel Palm Oil Mill, Labu

A1.3 องค์กรสารชีวมวลของเอเชีย
จากการอภิปรายบนโครงสร้างของเครือข่ายซึ่งได้มีการท้าให้กระจ่างในประกาศโตเกียวเรื่องสารชีวมวลของเอเชีย
องค์กรสารชีวมวลเอเชียได้ถูกเสนอจัดตั้งขึ้นในการประชุมเชิงอภิปรายครั้งนั้น
ข้อเสนอตั้งอยู่บนข้อสรุปจากกิจกรรมด้านสารชีวมวลร่วมกันซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ได้ถูกจัดงบประมาณเฉพาะกาล
และเมื่อโปรแกรมนี้จบ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องสิ้นสุดไปด้วย แต่เครือข่ายยังคงด้าเนินการอยู่ และดังนั้นเครือข่ายได้เป็นอิสระจาก
งบประมาณเฉพาะกาล ยกตัวอย่าง กระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่นไม่มีงบประมาณจากภายนอกส้าหรับการ
ประชุมอภิปรายสารชีวมวล กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีญี่ปุ่นจึงได้สนับสนุนโครงการ
สารชีวมวลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลาสามปี เครือข่ายซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นนี้ไม่ควรถูกยกเลิก แต่ก็มีกิจกรรมของเครือข่าย
ซึ่งมีการต้องการด้าเนินต่อเนื่องหลังจากงบประมาณนี้สิ้นสุด ดังนั้นโครงสร้างของแผนการท้างานขององค์กรจึงได้ถูกพิจารณา
ขั้นตอนแรก กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการได้ถูกพิจารณาสรรหาในส่วนของเครือข่ายกิจกรรมอาสาสมัครที่
ไม่ได้งบประมาณ ชื่อของเครือข่ายที่ได้ถูกพิจารณาเป็นองค์กรสารชีวมวลของเอเชีย และนโยบายพื้นฐานได้เป็นดังต่อไปนี้
องค์กรสารชีวมวลเอเชียควรเป็นกิจกรรมอาสาสมัครซึ่งเป็นกลางปราศจากกลุ่มกลางเมือง
- องค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิกอิสระและกลุ่มสมาชิกโดยมีกรรมการผู้น้า กรรมการบริหารและที่ส้าคัญกลุ่
ม
ท้างาน
- กิจกรรมขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมของสมาชิกโดยได้พิจารณาจาก GDP ต่อประชากรของแต่ละประเทศ
- อย่างน้อยที่สุดกิจกรรมควรมีการจัดการผ่านทางจดหมายและเว็บเพจ เมื่อมีงบประมาณ การตีพิมพ์โบรชัวร์
ประชุมเชิงวิชาการของสารชีวมวล และกิจกรรมอื่นๆโดยการน้าเสนอจากสมาชิกควรมีการจัดท้าขึ้น
สมาชิกของกรรมการที่เกี่ยวข้องกกับการเตรียมการได้ถูกสรรหาจากผู้เข้าร่วมการประชุมอภิปราย หนึ่งจากเก้าประเทศ
ซึ่งรวมถึงญี่ปุ่น โดยได้ ดร.ชินยะ โยโคยามาเป็นประธาน การจัดการของกรรมการที่เกียวข้องกับการเตรียมการรับผิดชอบโดย
กลุ่ม SETA ที่ซึ่ง ดร.โยโคยามา ได้ด้ารงค์ต้าแหน่งประธานกรรมการผู้น้านานาชาติ กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการได้
พิจารณาเริ่มอย่างเป็นทางการที่องค์กรสารชีวมวลในเดือนมีนาคม 2008 ส้าหรับวัตถุประสงค์เป็นไปตามข้อตกลงที่ถูกท้าขึ้น
ดังต่อไปนี้
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ข้อตกลงขององค์กรสารชีวมวลเอเชีย
1. องค์กรนี้ควรรู้จักในนามของ “องค์กรสารชีวมวลเอเชีย” โดยมีตัวย่อ “ ABA” โดยเครือข่ายแผนการท้างานขึ้นกับ
กิจกรรมอาสาสมัครและควรเป็นองค์กรที่เป็นกลางไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรทางกลางเมือง
2. วัตถุประสงค์ขององค์กรนี้ คือ แสวงหาความส้าเร็จในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพของสารชีวมวลในเอเชีย
ซึ่งก้าหนดในประกาศโตเกียวเกี่ยวกับสารชีวมวล ส้าหรับวัตถุประสงค์ องค์กรบริหารโดยโฮมเพจและจดหมายของสมาชิก
3. สมาชิกขององค์กรเป็นบุคคลหรือกลุ่มจากประเทศเอเชียซึ่งได้รับความสนใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร
4. องค์กรนี้มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
กรรมการผู้น้า
กรรมการการจัดการ
กลุ่มท้างาน
5. กรรมการผู้น้าประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศในเอเชีย โดยมีผู้แทนหนึ่งคนจากแต่ละประเทศ ผู้แทนของแต่ละ
ประเทศได้รับการพิจารณาจากการอภิปรายระหว่างสมาชิกของแต่ละชาติ
6. กรรมการการจัดการมีประธานซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในกรรมการ โดยมีวาระของประธาน 2 ปี และมีข้อ
ก้าจัดให้ด้ารงต้าแหน่งได้แค่ 2 วาระ
7. กรรมการการจัดการเสนอสมาชิกกรรมการการจัดการ
8. กรรมการการจัดการพิจารณากิจกรรมขององค์กรนอกเหนือจากที่ได้แสดงดังข้างต้น และให้เป็นความรับผิดชอบ
ของกรรมการการจัดการและส่วนอื่นๆ กรรมการการจัดการเป็นผู้พิจารณาสถาณที่ท้างานอย่างเป็นทางการขององค์กร
9. กรรมการการจัดการเริ่มต้นและสิ้นสุดกลุ่มท้างานส้าหรับกิจกรรมในองค์กร
10. สมาชิกขององค์กรซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอิสระและกลุ่มสมาชิก การเข้าร่วมและปลดออกของสมาชิกต้องได้รับ
การอนุมัติจากกรรมการจัดการ
11. ค่าธรรมเนียมได้รับการพิจารณาจากกรรมการการจัดการ
12. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องได้รับการอนุมัติจากสมาชิก 2 ใน 3
การบริหารโดยจดหมายและโฮมเพจเป็นความรับผิดชอบของสถาบันพลังงานญี่ปุ่น กรรมการผู้น้าจากแต่ละประเทศ
ได้แสดงใน ตาราง A1.3.1
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ตาราง A1.3.1 สมาชิกกรรมการผู้น้า
ประเทศ
ญี่ปุ่น
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
จีน
ไทย
เกาหลี
ไต้หวัน
ลาว

สสมาชิกกรรมการผู้น้า
ศาสตราจารย์ ชินยะ โยโคยามา
ศาสตราจารย์ โมฮัมหมัด อาลี ฮัสซัน
ดร. เจสซี่ คันซาเนย์ อีลอเรีย
ดร. เพทรัส พานาคะ
ดร. ไฮ นัม ทรอง
ศาสตราจารย์ เดฮัว ลูว
ดร. ปริทัศน์ หารภูบรรยงค์
ดร. จิน-ซุก ลี
ศาสตราจารย์ เทย์-อัน ซอ
นาย บัวเทพ มาลาขาม
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A2. พิธีสารเกียวโต
A2.1 กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (UNFCCC)
ภาคีแห่งอนุสัญญา
เป็นที่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและผลกระทบเป็นที่น่ากังวลต่อมนุษยชาติ
จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทื่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้เพิ่มความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศอย่างชัดเจนซึ่งส่งผล
กระทบต่อการเพิ่มภาวะเรือนกระจกซึ่งท้าให้พื้นผิวโลกและบรรยากาศโดยเฉลี่ยสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
ธรรมชาติและมวลมนุษยชาติ
สังเกตได้ว่าจากบันทึกประวัติส่วนแบ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันมี
แหล่งก้าเนิดมาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวของประชากรในประเทศก้าลังพัฒนายังคงค่อนข้าง
ต่้า และส่วนแบ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศก้าลังพัฒนาจะขยายตัวขึ้นเนื่องจากตอบสนองต่อความต้องการทางสังคม
และการพัฒนาที่เกิดขึ้น
จึงต้องตระหนักถึงบทบาทและความส้าคัญของระบบนิเวศนบกและในทะเล แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
น่าสังเกตที่ว่าได้เกิดความไม่แน่นอนในการพยากรณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะช่วงเวลาและความ
รุนแรงและรูปแบบในภูมิภาค
เป็นที่รับทราบกันว่าการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของโลกเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศต้องการความร่วมมืออย่างกว้างขวาง
จากทุกประเทศและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ตลอดจนการตอบรับและโต้ตอบกันระหว่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ขึ้นกับความรับผิดชอบและความสามารถของแต่ละประเทศทั้งนี้เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
ประเทศ
สืบเนื่องต่อจากบทบัญญัติแห่งประกาศการประชุมสหประชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ซึ่งประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1972
เมื่อค้านึงถึงรัฐซึ่งสิทธิอธิปไตยที่จะแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรที่มี ซึ่งด้าเนินตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อกิจกรรมภายในเขตอ้านาจหรือการควบคุมของตนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมของรัฐอื่นหรือพื้นที่อยู่
พ้นขอบเขตของอ้านาจอธิปไตยของตน
ที่น่าห่วงใยคือหลักการของอ้านาจอธิปไตยของรัฐในความร่วมมือระหว่างประเทศส้าหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
การตระหนักว่ารัฐสมควรจะมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการตาม
วัตถุประสงค์และสะท้อนบทบาทความส้าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ ซึ่งการบังคับใช้และมาตรฐานการบังคับใช้โดย
บางประเทศอาจไม่เหมาะสมกับต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจเหมือนประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ก้าลังพัฒนา
จากการลงมติบทบัญญัติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติ
44 ต่อ 228 เสียงในวันที่ 22 ธันวาคม 1989 ในการ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา และมีการลงอีกหลายครั้ง คือ ในวันที่
6 ธันวาคม 1988 ด้วย
คะแนน 43 ต่อ 53, วันที่ 22 ธันวาคม 1989 ด้วยคะแนน 44 ต่อ 207, วันที่ 21 ธันวาคม ด้วยคะแนน 45 ต่อ 212 และวันที่ 19
ธันวาคม 1991 ด้วยคะแนน 46 ต่อ 169 ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสภาพอากาศส้าหรับปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติ
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จากการลงมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันที่
22 ธันวาคม 1989 มีมติ 44 ต่อ 206 จากผลกระทบของ
ระดับน้้าทะเลที่เพิ่มขึ้นต่อพื้นที่เกาะและบริเวณชายฝั่งในระดับต่้าและบทบัญญัติทั่วไปของรัฐสภาในการด้าเนินต่อสู้กับการเกิด
ทะเลทรายในวันที่ 19 ธันวาคม 1989
เมื่อนึกถึงอนุสัญญากรุงเวียนนาเพื่อการคุ้มครองชั้นบรรยากาศและโอโซนในปี
1985 และพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วย
สารที่ท้าลายชั้นโอโซนในปี 1987 และได้ปรับปรุงแก้ไขวันที่ 29 มิถุนายน 1990
การสังเกตกฎกระทรวงจากการประชุมเกี่ยวกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 1990
การตระหนักถึงงานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการวิเคราะห์ในประเทศต่างๆ และที่ส้าคัญคือ
การแจกจ่ายงานวิจัยและงานวิจับร่วมให้กับองค์กรด้านอุตุนิยมวิทยา, โปรแกรมเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อม, และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของสหประชาชาติและชาติต่างๆ
การตระหนักท้าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุดบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และข้อพิจารณาทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจและมีการประเมินของสิ่งที่
ค้นพบใหม่อย่างต่อเนื่อง
การตระหนักถึงการกระท้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศ เพื่อสามารถ
แก้ปัญหานั้นด้วยตนเองและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆได้
การตระหนักถึงความต้องการของประเทศพัฒนาแล้วที่จะตอบสนองต่อปัญหาควรมีลักษณะยืดหยุ่นขึ้นกับความ
จ้าเป็น ขั้นแรก คือ ตอบสนองต่อแผนการแก้ปัญหา (ยุทธศาสตร์) ระดับนานาชาติ จากนั้นก็ระดับชาติ ส่วนในระดับภูมิภาคควร
ค้านึงถึงก๊าซเรือนกระจกเพื่อปรับปรุงสภาพสภาวะเรือนกระจก
การตระหนักถึงพื้นที่ระดับต่้า, ประเทศหมู่เกาะเล็กๆ และประเทศที่มีชายฝั่งพื้นที่ต่้า พื้นที่ที่มีฝนกรดและกึ่งฝนกรดซึ่ง
มีความเป็นไปได้ว่าจะถูกน้้าท่วม แห้งแล้ง, ทะเลทรายและประเทศก้าลังพัฒนาซึ่งมีภูเขาที่อาจถล่มได้ซึ่งส่งผลกระทบทางด้าน
ลบจากสภาวะเรือนกระจก
ข้อตระหนักประเทศที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต้องใช้ตามข้อจ้ากัดของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
การยืนยันตอบสนองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรได้รับการประสานกับส่วนการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบที่อาจตามมาทีหลังโดยค้านึงถึงล้าดับความส้าคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการก้าจัดความยากจนของประเทศก้าลังพัฒนา
การตระหนักว่าทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศก้าลังพัฒนา ต้องใช้แหล่งทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนเพื่อที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าว ต้องมีความรับผิดชอบในการใช้พลังงานและใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงเทคโนโลยีใหม่เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ข้อก้าหนดในการปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งต้องปฏิบัติดังนี้
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_________________________________________________________________
ข้อที่ 1
นิยาม*
_________________________________________________________________
เพื่อความเข้าใจในการประชุม
1. “ผลกระทบด้านลบของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือชีวภาพ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งเป็นผลกระทบอันตรายต่อองค์ประกอบ ความยืดหยุ่นหรือผลผลิตจากธรรมชาติและ
การจัดการระบบนิเวศน์หรือระบบสังคมและเศรษฐกิจหรือสุขภาพของมนุษย์หรือความปลอดภัย
2. “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศที่มีสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
กิจกรรมของมนุษย์อันท้าให้องค์ประกอบของบรรยากาศโลกในระดับต่างๆ เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาหนึ่ง
3. “สภาพภูมิอากาศ” หมายถึง ระบบทั้งหมดของบรรยากาศ, อุทกภาค ( hydrosphere), ไบโอสเฟียร์ ( Biosphere) และ
ธรณีภาค (geosphere) และปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. “การปล่อยก๊าซเรือนกระจก” หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ/หรือสิ่งที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกสู่
บรรยากาศต่อพื้นที่ๆ หนึ่ง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง
5. “ก๊าซเรือนกระจก” หมายถึง ก๊าซที่ปล่อยสู่บรรยากาศซึ่งมีคุณสมบัติซึ่งดูดซับและปล่อยรังสีกลับสู่พื้นผิวอีกครั้ง
6. “องค์การบูรณการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” หมายถึง องค์การซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยรัฐอธิปไตยของภูมิภาคหนึ่งซึ่งมี
ส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาหรือพิธีสารนี้ และได้รับมอบอ้านาจโดยถูกต้องตามขั้นตอนการภายใน ที่จะลงนามเป็น
ภาคีและยอมรับเห็นชอบหรือภาคยานุวัติให้ตราสารที่เกี่ยวข้อง
7. “แหล่งสะสม” หมายถึง องค์ประกอบหรือส่วนประกอบของสภาพภูมิอากาศซึ่งเก็บสิ่งที่จะเปลี่ยนไปเป็นก๊าซเรือน
กระจก
8. “แหล่งกักเก็บ” หมายถึง กระบวนการกิจกรรมหรือกลไกใดๆ ที่ท้าให้ก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในบรรยากาศถูกกักเก็บ
9. “แหล่งก้าเนิด” หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการใดๆ ที่ก่อให้เกิดละอองของเหลวของก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซ
เรือนกระจก
*หัวข้อบทความส้าหรับช่วยผู้อ่าน
_________________________________________________________________
ข้อที่ 2
วัตถุประสงค์
_________________________________________________________________
จุดมุ่งหมายของอนุสัญญานี้และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของภาคีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญานี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศในระดับที่ไม่เป็นอันตราย ใน
สภาพอากาศ เป็นเช่นว่าควรถูกท้าให้สัมฤทธิผล ภายในกรอบเวลาเพียงพอที่จะอนุญาตให้ระบบนิเวศที่จะปรับเปลี่ยนธรรมชาติ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะประกันว่าการผลิตอาหารไม่ได้ถูก คุกคามและจะเปิดใช้การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นไป
อย่างยั่งยืน

_________________________________________________________________
ข้อที่ 3
พื้นฐาน
_________________________________________________________________
ในการกระท้าของพวกเขาเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้และจะด้าเนินการตามบทบัญญัติของตนให้
คู่กรณีได้รับการแนะน้าต่างๆ โดยการด้าเนินการดังต่อไปนี้
1. ภาคีจะปกป้องสภาพอากาศเพื่อประโยชน์ของปัจจุบันและอนาคตของมวลมนุษยชาติ บนพื้นฐานของความเที่ยง
ธรรมและตามปกติแต่แยกความรับผิดชอบและความสามารถของตน ดังนี้ประเทศภาคีที่พัฒนาแล้วควรมีบทบาทน้าในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เตรียมรับผลกระทบจากนั้น
2. ความต้องการเฉพาะและสถานการณ์พิเศษของประเทศก้าลังพัฒนาและประเทศภาคี โดยเฉพาะกับประเทศที่มีความ
อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ซึ่งอาจจะแบกรับไม่ได้ ภาระ
ผิดปกติตามอนุสัญญานี้ควรจะได้รับพิจารณาอย่างเต็มที่
3. ภาคีจะต้องด้าเนินมาตรการณ์ตรวจสอบล่วงหน้า ป้องกันและลดสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
บรรเทาผลกระทบด้านลบซึ่งการคุกคามสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงไม่สามารถบูรณะได้ การขาดความเชื่อมั่นทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ไม่ควรใช้เป็นเหตุผลในการเลื่อนการตรวจสอบ โดยค้านึงถึงนโยบายและมาตรการเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ประโยชน์ต่อโลกสูงสุดในต้นทุนที่ต่้าสุดเท่าที่เป็นไปได้
เพื่อที่จะบรรลุนโยบายและมาตรการเหล่านี้จะต้องค้านึงความแตกต่างทางสังคม-เศรษฐกิจ แล้วท้าความเข้าใจกับแหล่งก้าเนิด
แหล่งกักเก็บและแหล่งสะสมของก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนสภาพ รวมถึงส่วนต่างๆทางเศรษฐกิจ ความพยายามที่จะคง
สภาพภูมิอากาศขึ้นอยู่กับความสนใจที่จะร่วมมือของประเทศภาคี
4. ภาคีมีสิทธิที่จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายและมาตรการในการคุ้มครองสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการ
ชักจูงมนุษย์ซึ่งเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงจะต้องมีความจ้าเพาะเจาะจงและเหมาะสมกับภาคีนั้นและรวมอยู่ในโปรแกรมการพัฒนา
แห่งชาติโดยค้านึงถึงว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นส้าคัญเพื่อเลือกใช้นโยบายในการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. ภาคีควรร่วมมือเพื่อส่งเสริมกันและเปิดระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่จะน้าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาของทุกชาติภาคีโดยเฉพาะประเทศก้าลังพัฒนาในกลุ่มภาคี เพื่อให้ประเทศเหล่านั้นจัดการกับ ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ได้ดียิ่งขึ้น มาตรการที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศรวม ถึงการตัดสินใจจากภาคีชาติหนึ่ง ที่ไม่ ควร
ก่อให้เกิดช่องทางในการเลือกปฏิบัติตามอ้าเภอใจ บทสนทนาหรือข้อจ้ากัดที่แอบแฝงต่อการค้าระหว่างประเทศ
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_________________________________________________________________
ข้อที่ 4
ข้อตกลง
_________________________________________________________________
1. ภาคีทั้งหมด ต้องค้านึงถึง พื้นฐาน ของตนแต่แยกความรับผิดชอบ เฉพาะในชาติตน ระดับภูมิภาค และการพัฒนา
ภูมิภาค เป้าหมายส้าคัญและสถานการณ์ที่จะต้อง
(a) การพัฒนาข้อมูลที่ทันสมัย ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการประชุมของภาคีตามข้อ 12 สิ่งที่เกิดจากการกระท้าของ
มนุษย์ในระดับชาติซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดปล่อยก๊าซและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกักเก็บซึ่งไม่ได้ควบคุมอยู่ในพิธีสาร
มอนทรี-ออล หรือการใช้วิธีซึ่งใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นข้อตกลงกันโดยการประชุมของภาคี
(b) สูตรส้าเร็จ เครื่องมือ ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลที่ทันสมัยระดับชาติและโปรแกรมระดับภูมิภาคที่เหมาะสมซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยจากการกระท้าของมนุษย์จาก
แหล่งก้าเนิดและการปลดปล่อยจากแหล่งกักเก็บที่ไม่ได้ควบคุมอยู่ในพิธีสารมอนทรีออลและมาตรการรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(c) การส่งเสริมและร่วมมือในการพัฒนาการประยุกต์ใช้และการเผยแพร่ รวมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยี การฝึกฝน
และวิธีปฏิบัติในการควบคุม ลดและยับยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกระท้าของมนุษย์ซึ่งไม่ได้ควบคุมอยู่ในส่วนต่างๆ
ของพิธีสารมอนทรีออลซึ่งรวมถึงด้านพลังงาน การขนส่ง อุตสาหกรรม การเกษตร ป่าไม้และการจัดการขยะสิ่งปฏิกูล
(d) การส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืน และการส่งเสริมการให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์และปรับปรุง แหล่งกักเก็บและ
แหล่งสะสมก๊าซเรือนกระจกซึ่งไม่ได้ควบคุมอยู่ในพิธีสารมอนทรีออล รวมถึงมวลชีวภาพ ป่าไม้และมหาสมุทร ครอบคลุมไป
ยัง พื้นที่ชายฝั่งและระบบนิเวศน์ทางทะเล
(e) ความร่วมมือในการเตรียมการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาและส่งเสริมอย่างครบ
วงจรที่เหมาะสมและแผนการส้าหรับการบริหารพื้นที่ชายฝั่ง แหล่งน้้า การเกษตรและส้าหรับการคุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่
โดยเฉพาะในแอฟริกาซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและการเกิดทะเลทรายรวมถึงภาวะน้้าท่วม
(f) เมื่อค้านึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขอบเขตที่เป็นไปได้ต่อสังคม เศรษฐกิจและนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม การด้าเนินการและการใช้วิธีที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การประเมินผลกระทบ ก้าหนดและการตัดสินใจ
เพื่อลดผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจ สุขภาพของประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือมาตรการโดยการ
ก้ากับดูแลโดยให้ลดลงหรือปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(g) การส่งเสริมและร่วมมือในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางวิชาการ สังคม เศรษฐกิจและการวิจัย
อื่นๆ ระบบการสังเกตการณ์และการพัฒนาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและความตั้งใจต่อการเพิ่มเติมความรู้ความ
เข้าใจ และเพื่อลดหรือขจัดความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ ความรุนแรงและช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์
(h) การส่งเสริมและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการกระตุ้นการแลกเปลี่ยนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการ สังคม เศรษฐกิจและข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ตลอดจนผลพวง
ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการตอบสนองต่อการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์
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(i) การส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการศึกษา การฝึกฝนและการตระหนักถึงของสาธารณชนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในกระบวนการนี้ รวมถึงองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ
(j) การติดต่อในที่ประชุมของประเทศภาคีที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการตามหัวข้อที่ 12
2. ในประเทศภาคีที่พัฒนาแล้วและประเทศภาคีอื่นรวมถึงในภาคผนวก I โดยเฉพาะการกระท้าตามที่บัญญัติต่อไปนี้
(a) ของแต่ละภาคีควรยอมรับนโยบายแห่งชาติและน้ามาตรการการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยจ้ากัด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกระท้าของมนุษย์และปกป้องปรับปรุงแห่งกักเก็บและแหล่งสะสม นโยบายและมาตรการ
เหล่านี้จะใช้มาตรการแสดงให้เห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น้าไปสู่แก้ไขในระยะยาวกับแนวโน้มในการปล่อยก๊าซก๊าซ
เรือนกระจกโดยการกระท้าของมนุษย์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้ ทั้งนี้โดยตระหนักว่าการหวนกลับมาของ
ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ที่ไม่ได้ควบคุมในพิธีสารมอนทรีออลในช่วงสิ้นทศวรรษนี้
จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงโดยค้านึงถึงความแตกต่างของภาคี เริ่มต้นและวิธีการแก้ไขโครงสร้างทางเศรษฐกิจและฐาน
ทรัพยากร ความต้องการที่จะรักษาความเข้มแข็งในการเติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และเหตุการณ์อื่นๆ รวมถึงเงิน
สมทบที่จ้าเป็นและเหมาะสมจากแต่ละภาคีเหล่านี้ ต่อความพยายามของโลกที่มีต่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ภาคีเหล่านี้อาจ
ด้าเนินการตามนโยบายและมาตรการเช่นว่านั้นร่วมกับภาคีอื่นๆ และอาจจะช่วยภาคีอื่นๆ ในการบรรลุเป้าหมายในอนุสัญญานี้
และในส่วนของอนุวรรคนี้
(b) เพื่อที่จะส่งเสริมความคืบหน้า เพื่อการนี้แต่ละภาคีจะต้องติดต่อสื่อสารกัน ภายในหกเดือนแรกของการเริ่มบังคับ
ใช้อนุสัญญา หลังจากนั้นมีการติดต่อครั้งคราวและตามข้อ 12 ข้อมูลโดยละเอียดในนโยบายและมาตรการที่อ้างถึงในอนุวรรค
(a) ข้างต้นที่คาดว่าจะส่งผลให้การในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการกระท้าของมนุษย์จากแหล่งก้าเนิดและแหล่งกักเก็บที่
ไม่ได้ถูกควบคุมในพิธีสารมอนทรีออลในช่วงเวลาที่อ้างถึงในอนุวรรค (a) โดยมีเป้าหมายเพื่อการกลับมาของระดับการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ในช่วงปี 1990 ที่ไม่ได้ถูกควบคุมในพิธีสารมอนทรีออล ข้อมูลนี้จะได้รับ
การทบทวนโดยการประชุมของภาคี ในการประชุมครั้งแรกหลังจากนั้นเป็นครั้งคราวตามหัวข้อ 7
(c) การค้านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งก้าเนิดและแหล่งกักเก็บ เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรค ( b)
ข้างต้นโดยค้านึงถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงความจุของแหล่งกักเก็บที่จะส่งกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ การประชุมของภาคีจะต้องพิจารณาและตกลงกันในเรื่องวิธีการส้าหรับการค้านวณในการประชุมช่วงแรกและมีการ
ทบทวนหลังจากนั้นอย่างต่อเนื่อง
(d) การประชุมของภาคีในช่วงแรก เป็นการทบทวนอนุวรรค ( a) และ (b) ตามข้างต้น การทบทวนดังกล่าวจะต้อง
ด้าเนินการประเมินข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องในทาง
วิชาการ ทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการทบทวนของที่ประชุมของภาคี จะต้องปฏิบัติการอันเหมาะสมซึ่งอาจ
รวมถึงการตกลงเลือกใช้การแก้ไขเพิ่มเติมให้การยอมรับข้อผูกพันเฉพาะในอนุวรรค (a) และ (b) ข้างต้น การประชุมของภาคีใน
ช่วงแรกจะต้องร่วมการตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการด้าเนินการตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (a) ข้างต้น การทบทวนครั้งที่สองของ
อนุวรรค (a) และ (b) จะมีขึ้นไม่ช้ากว่า 31 ธันวาคม 1998 และหลังจากนั้นให้มีการทบทวนเป็นประจ้าก้าหนดโดยการประชุมขอ
ภาคี จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้ได้พบ
(e) แต่ละภาคีจะต้อง
i) ร่วมมืออย่างเหมาะสมกับภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการจัดการเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของอนุสัญญานี้และ
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ii) การระบุและทบทวนเป็นครั้งคราวของนโยบายและวิธีปฏิบัติซึ่งส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่น้าไปสู่ระดับของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ดีกว่าซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมโดยพิธีสารมอนทรีออลและในส่วนที่ปรากฏอื่นๆ
(f) การประชุมของภาคี จะทบทวนและไม่ช้ากว่า 31 ธันวาคม 1998 ข้อมูลต่างๆที่มีต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการแก้ไขที่
รายการในภาคผนวก I และ II ที่อาจมีความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของภาคีที่เกี่ยวข้อง
(g) ภาคีใดที่ไม่ได้รวมอยู่ในภาคผนวก I อาจในการมอบตราสารสัตยาบันยอมรับเห็นชอบหรือภาคยานุวัติในเวลาใดๆ
หลังจากนั้นว่าแจ้งให้ผู้เก็บรักษาอนุสัญญาว่ามีเจตนาที่จะถูกผูกพันโดยอนุวรรค ( a) และ (b) ข้างต้น ผู้เก็บรักษาอนุสัญญาต้อง
แจ้งให้ผู้ลงนามและภาคีอื่นๆ ของการประกาศใดๆ
3. ในประเทศภาคีที่พัฒนาแล้วและประเทศพัฒนาแล้วภาคีอื่นที่อยู่ใน ภาคผนวก II ต้องเตรียมทรัพยากรทางการเงินที่
จะพบกับค่าใช้จ่ายตามที่ได้ตกลงกันไว้กับภาคีในประเทศก้าลังพัฒนาปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใต้ ข้อ 12 แล้ววรรค 1
ประเทศภาคีที่พัฒนาแล้วจะจัดหาข้อมูลเช่นว่านั้นทรัพยากรทางการเงินซึ่งรวมถึงการให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความ
ต้องการในประเทศก้าลังพัฒนา ที่จะพบกับทุนที่ได้ตกลงกันไว้ ก้าวไปทีละขั้นมาตรการในการปฏิบัติที่อยู่ภายใต้วรรค 1 ของ
หัวข้อนี้และที่ตกลงกันระหว่างภาคีอีกฝ่ายที่เป็นประเทศที่ก้าลังพัฒนาและระหว่างประเทศที่อ้างถึงในข้อ 11 ตามที่ข้อนี้การ
ด้าเนินการข้อผูกพันดังกล่าวจะค้านึงถึงความจ้าเป็นในการอนุสัญญากองทุนและในการไหลเลื่อนของทุนและความส้าคัญของ
ภาระที่เหมาะสมในการแบ่งปันคู่กรณีที่ประเทศพัฒนาแล้ว
4. ในประเทศภาคีที่พัฒนาแล้วและภาคีใน ภาคผนวก II จะช่วยประเทศภาคีที่ก้าลังพัฒนาที่โดยเฉพาะเปราะบางต่อรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับทุนในปรับตัวรับมือต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว
5. ในประเทศภาคีที่พัฒนาแล้วและภาคีอื่นๆ ในภาคผนวก II นั้นจะต้องให้ทุกอย่างที่จะกระท้าได้รวมถึงการส่งเสริม
การอ้านวยความสะดวกทางการเงินตามที่เหมาะสม ในการโอนหรือการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความรู้และทักษะต่อภาคี
อื่นๆ โดยเฉพาะประเทศก้าลังพัฒนา สามารถด้าเนินการตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ ในกระบวนการนี้ประเทศภาคีที่พัฒนา
แล้วจะสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถเทคโนโลยีของประเทศก้าลังพัฒนาในระยะยาว ภาคีอื่นๆ และองค์กรใน
ต้าแหน่งที่จะท้าเช่นนั้นอาจจะช่วยในการอ้านวยความสะดวกในการโอนย้ายเทคโนโลยีเช่นว่านั้น
6. ในการด้าเนินการตามข้อผูกพันของตนตามวรรค 2 ข้างต้นแล้วระดับหนึ่ง ควรให้ได้รับอนุญาตโดยการประชุมของ
ภาคีใน ภาคผนวก I ก้าลังอยู่ระหว่างกระบวนการของการเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในเพื่อเพิ่มความสามารถของ
ภาคีเหล่านี้ให้การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่อยู่รวมทั้งโดยค้านึงถึงระดับของสถิติของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ได้ถูก
ควบคุมโดยพิธีสารมอนทรีออลเลือกใช้อ้างอิงถึง
7. การที่ประเทศภาคีก้าลังพัฒนาประเทศจะด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อผูกพันของตนในอนุสัญญานี้
ขึ้นอยู่กับการด้าเนินการของประเทศภาคีที่พัฒนาแล้วตามข้อผูกพันของตนตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยค้านึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ก้าจัดและความยากจนเป็นอันดับครั้งแรกและการให้
ความส้าคัญของประเทศภาคีก้าลังพัฒนา
8. ในการพิจารณาตามข้อผูกพันในข้อนี้ ภาคีจะพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นการกระท้าที่จ้าเป็นตามความในอนุสัญญานี้รวมถึง
การกระท้าที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุน ประกันภัย และการถ่ายโอนเทคโนโลยี ที่จะพบกับความต้องการเฉพาะและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศก้าลังพัฒนา ภาคีที่ได้รับผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ/หรือการพิจารณาการด้าเนินการตาม
มาตรการการตอบสนองโดยเฉพาะ
(a) ประเทศเกาะหมู่เกาะเล็กๆ
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(b) ประเทศที่มีชายฝั่งต่้า
(c) ประเทศที่มีความแห้งแล้งและพื้นที่กึ่ง – แห้งแล้งและพื้นที่ที่เคยเป็นป่าไม้และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
(d) ประเทศที่มีพื้นที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
(e) ประเทศซึ่วมีแนวโน้มแห้งแล้งและเกิดทะเลทราย
(f) ประเทศที่มีมลภาวะในบรรยากาศสูง
(g) ประเทศที่มีพื้นที่ระบบทางนิเวศวิทยาเปราะบาง รวมถึง พื้นที่ภูเขา
(h) ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจในประเทศที่ต้องพึ่งพารายได้เกิดขึ้นจากการผลิตและการส่งออกการแปรรูป และ/หรือในการ
บริโภค น้้ามันและพลังงานในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(i) พื้นที่ติดและประเทศทางผ่าน
นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ ภาคีอาจจะกระท้าการที่เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวกับวรรคนี้
9. ภาคีจะต้องพิจารณาความต้องการโดยเฉพาะและสถานการณ์พิเศษของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างน้อยในการกระท้า
ของพวกเขาโดยค้านึงถึงการให้ทุนและการถ่ายโอนเทคโนโลยี
10. ภาคีตามข้อ 10 ต้องพิจารณาในการด้าเนินการตามข้อผูกพันแห่งอนุสัญญา โดยเฉพาะสถานการณ์ใน ประเทศ ภาคี
ก้าลังพัฒนา ซึ่งมี เศรษฐกิจที่มี ความเปราะบางต่อ ผลกระทบต่อ มาตรการที่ใช้ตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การ
ด้าเนินการกับเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการผลิตและการส่งออกการแปรรูปและ หรือการ/บริโภคน้้ามันและพลังงานที่เกี่ยวข้องและ /
หรือการใช้น้ามันซึ่งภาคีที่กล่าวมีความยากล้าบากต่อการต่อการเปลี่ยนตัวเลือก

_________________________________________________________________
ข้อที่ 5
การวิจัยและระบบสังเกตการณ์
_________________________________________________________________
ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันเฉพาะตามข้อ 4 วรรค 1(g) ที่ภาคี จะต้อง
(a) ให้การสนับสนุนและการพัฒนาที่เหมาะสมระหว่างประเทศ องค์การระหว่างรัฐบาลหรือหลักสูตรและเครือข่ายองค์กรที่มี
วัตถุประสงค์ให้ค้าจ้ากัดการ การท้าการประเมินทางการเงิน การจัดเก็บข้อมูลการวิจัยและเป็นระบบการสังเกตโดยค้านึงถึงความ
จ้าเป็นที่จะลดการกระท้าที่คล้ายคลึงกัน
(b) ความพยายามระหว่างประเทศองค์การระหว่างรัฐบาลที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสังเกตการและความสามารถในการ
ผลิตงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติและงานวิจัยทางด้านเทคนิค โดยเฉพาะในประเทศก้าลังพัฒนาและส่งเสริมการเข้าถึงและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากพื้นที่ในความรับผิดชอบ
(c) พิจารณาข้อเกี่ยวข้องและความต้องการของประเทศก้าลังพัฒนาและให้ความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตเองในระยะยาว
และความสามารถที่จะมีส่วนร่วมในความพยายาม ที่อ้างถึงในอนุวรรค (a) และ (b) ข้างต้น
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_________________________________________________________________
ข้อที่ 6
การศึกษา การฝึกและความตระหนักของสาธารณะ
_________________________________________________________________
ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันเฉพาะตามข้อ 4 วรรค 1 (i) ให้ภาคี
(a) การส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกในระดับชาติที่เหมาะสม ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับภายในประเทศตามความสามารถของตน:
(i) ในการพัฒนาและการด้าเนินการของการศึกษาและความตะหนักของสาธารณชนถึงการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและ
ผลกระทบของมัน
(ii) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบนั้น
(iii) การมีส่วนร่วมในการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการตอบสนองและที่เพียงพอ
(iv) การฝึกอบรมทางเทคนิคของวิทยาศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรบุคคล
(b) ให้ความร่วมมือในและส่งเสริมในระดับนานาชาติและตามความที่เหมาะสมการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
(i) การพัฒนาและแลกเปลี่ยนการศึกษา และสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักของสาธารณชนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
(ii) การพัฒนาและด้าเนินการศึกษา กระบวนการฝึกฝนรวมถึงความเข้มแข็งของสถาบันแห่งชาติ และการแลกเปลี่ยนบุคคลากร
ระดับสองเพื่อฝึกฝนให้ช้านาญในแขนงนั้นโดยเฉพาะในประเทศก้าลังพัฒนา
_________________________________________________________________
ข้อที่ 7
การประชุมของภาคี
_________________________________________________________________
1. มีการจัดการประชุมของ ภาคี ณที่สถาปนาขึ้นมา
2. การประชุมของภาคี ที่ร่างกายของอนุสัญญานี้ให้ตามปกติท้าให้การทบทวนการด้าเนินในอนุสัญญานี้และเครื่องมือ
ทางกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่ภาคีอาจรับเอามาและจะต้องท้าการอยู่ภายในอ้านาจของอาณัติ การตัดสินใจที่
จ้าเป็นที่จะส่งเสริมให้มีผลการด้าเนินการตามอนุสัญญานี้ เพื่อการนี้จะต้อง
(a)
เป็นครั้งคราวจะมีการตรวจสอบข้อผูกพันของภาคี และข้อตกลงของสถาบันตามอนุสัญญานี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของอนุสัญญานี้และประสบการณ์ที่ได้รับในการด้าเนินการและการวิวัฒนาการของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(b) ส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการของภาคีต่อผลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดย
ค้านึงถึงความแตกต่างของสถานการณ์ ความรับผิดชอบและความสามารถของ ภาคีและข้อผูกพันเฉพาะของตนตามอนุสัญญานี้
(c) เพื่ออ้านวยความสะดวกโดยการร้องขอของทั้งสองฝ่ายหรือมากกว่า การประสานงานของมาตรการที่อยู่โดยให้การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบนี้โดยค้านึงถึงสถานการณ์ความแตกต่าง ความรับผิดชอบและความสามารถของภาคีทั้ง
สองฝ่ายและข้อผูกพันเฉพาะของตนตามอนุสัญญานี้
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(d) ส่งเสริมและชี้แนะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และให้น้าบทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้ การพัฒนาเป็นระยะๆ ก็ยังสามารถแสวงหา
วิธีการเทียบเคียงกับที่จะตกลงกันว่าโดยการประชุมของภาคี อาทิการเตรียมการจัดการเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
แหล่งทก้าเนิดและกักเก็บและเพื่อการประเมินผลความมีประสิทธิภาพของมาตรการที่จะจ้ากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
เสริมสร้างความจ้ากัดควบคุมก๊าซเหล่านี้
(e) การประเมินต่างๆบนพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมดที่มีความเป็นไปได้ตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ ในการปฏิบัติตามที่
อนุสัญญานี้โดยภาคีสมาชิก โดยรวมจากผลของมาตรการที่ใช้ตามอนุสัญญานี้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งผลกระทบที่สะสม ในขอบเขตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความก้าวหน้าของอนุสัญญานี้มีผลส้าเร็จ
(f) พิจารณาและใช้เป็นประจ้าในรายงานการด้าเนินการของอนุสัญญานี้และท้าให้แน่ใจในการตีพิมพ์ของพวกเขา
(g) ท้าให้ค้าแนะน้าในเรื่องใดๆที่จ้าเป็นส้าหรับการด้าเนินธุรกิจของอนุสัญญานี้
(h) พยายามที่จะระดมทรัพยากรทางการเงินตามข้อ 4 วรรค 3, 4 และ 5 และข้อ 11
(i) จัดตั้งองค์กรย่อยตามที่เป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการด้าเนินธุรกิจของอนุสัญญานี้
(j) รายงานการทบทวนเสนอโดยองค์กรย่อยและให้ค้าแนะน้ากับองค์กร
(k) ตกลงกันและรับเอามาโดยฉันทามติ ข้อบังคับการประชุมและกฎเกณฑ์ทางการเงินส้าหรับองค์กรย่อย
(l) หาและใช้ให้เป็นประโยชน์และตามความเหมาะสม การบริการและความร่วมมือและข้อมูลที่เตรียมไว้ เพื่อองค์การระหว่าง
ประเทศองค์การระหว่างรัฐบาลและองค์กรที่มิใช่และ
(m) การฝึกปฏิบัติหน้าอย่างอื่นเช่นว่านั้นตามที่ก้าหนดให้มีเพื่อความส้าเร็จของวัตถุประสงค์ของ อนุสัญญานี้รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ
ทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายตามอนุสัญญานี้
3. ในการประชุมให้ภาคีต่างๆ ที่อยู่ในการประชุมช่วงแรก รับเอาข้อบังคับการประชุมที่องค์กรย่อยจัดตั้งขึ้นโดย
อนุสัญญานี้ซึ่งจะต้องรวมถึงการตัดสินใจเพื่อด้าเนินการเรื่องไม่ได้อยู่ภายใต้การตัดสินใจ วิธีการที่ก้าหนดไว้ในอนุสัญญานี้
กระบวนการเช่นว่านั้นอาจรวมถึงที่ระบุเสรีนิยมใต้รัฐธรรมนูญที่จ้าเป็นส้าหรับการใช้ตัดสินใจต่างๆ โดยเฉพาะการ
4. ในการประชุมครั้งของการประชุมของภาคีช่วงแรก จะต้องเป็นผู้เรียกประชุมโดยส้านักงานเลขาธิการฝ่ายวิชาการ
ชั่วคราวที่อ้างถึงในข้อ 21 และจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้ากว่าหนึ่งปีหลังจากวันที่ของการเริ่มใช้บังคับของอนุสัญญานี้ หลังจากนั้นโดย
ปกติวาระการประชุมของภาคีจะจัดขึ้นทุกปีเว้นแต่จะมีมติให้โดยการประชุมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว
5. การประชุมพิเศษของภาคีจะจัดขึ้นครั้งอื่นตามความจ้าเป็นโดยให้ถือว่าในที่ประชุมหรือที่หนังสือร้องขอใดๆของ
ภาคีฝ่ายหนึ่งโดยมีเงื่อนไขว่าภายในหกเดือนแรกของการร้องขอการแจ้งไปยังภาคีโดยส้านักเลขาธิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
โดยอย่างน้อยหนึ่งในสามของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว
6. สหประชาชาติ ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่สมาชิกใดๆของรัฐ
นั้นหรือนักสังเกตการณ์นั้นไม่ได้เป็นภาคี แห่ง อนุสัญญานี้อาจจะส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมของภาคีในฐานะผู้สังเกตการณ์
หน่วยงานใดๆไม่ว่าจะเป็นองกรณ์ระดับประเทศ ระหว่างประเทศหรือองค์กรพัฒนาเอกชนหรือเป็นผู้ซึ่งทรงคุณวุฒิในเรื่องซึ่ง
อยู่ภายใต้อนุสัญญานี้และได้แจ้งกับส้านักงานส้านักเลขาธิการถึงความปรารถนาที่จะเป็นผู้แทนในการประชุมของภาคี ตามที่ผู้
สังเกตการณ์คนหนึ่งได้รับการยอมรับอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมในปัจจุบัน การเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมของผู้
สังเกตการณ์ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับการประชุมโดยการประชุมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว
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_________________________________________________________________
ข้อที่ 8
ส้านักเลขาธิการ
_________________________________________________________________
1. หน่วยส้านักเลขาธิการถูกจัดตั้งขึ้น
2. หน้าที่ของหน่วยส้านักเลขาธิการจะต้อง
(a) ที่จะจัดส่วนส้าหรับการประชุมของภาคีและองค์กรย่อยจัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญานี้ และจัดการบริการตามความจ้าเป็น
(b) รวบรวมและส่งรายงานเสนอ
(c) เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่การให้ความช่วยเหลือภาคี โดยเฉพาะที่ประเทศก้าลังพัฒนาในการร้องขอในการรวบรวมและการ
สื่อสารข้อมูลที่จ้าเป็นตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้
(d) จัดท้ารายงานในกิจกรรมของตนและปัจจุบันด้วยในที่ประชุมของภาคีนั้น
(e) เพื่อความแน่ใจในการประสานงานกับหน่วยส้านักเลขาธิการของหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(f) เข้าไปร่วมในภาพรวมของการประชุมของภาคี เช่นการบริหาร สัญญาข้อตกลงที่อาจจ้าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
(g) ให้ส้านักเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญานี้และในส่วนอื่นๆ ตามที่อาจก้าหนดโดยการประชุมของภาคี
3. การประชุมของภาคีในช่วงแรกจะเป็นผู้ก้าหนดเป็นเลขาธิการถาวรและก้าหนดหน้าที่การท้างาน

_________________________________________________________________
ข้อที่ 9
องค์กรในเครือข่ายย่อยในการแนะน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
_________________________________________________________________
1. องค์กรในเครือข่ายย่อยในการแนะน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกตั้งขึ้นตามอนุสัญญานี้เพื่อการประชุม
ของภาคีและที่เหมาะสมอื่นๆขององค์กรในเครือข่ายย่อยให้ทันเวลากับข้อมูลและค้าแนะน้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญานี้ ซึ่งองค์กรในเครือข่ายนี้จะเปิดภาคีทั้งหมดมีส่วนร่วมในหลากหลายสาขา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
รัฐบาลที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และจะมีการส่งรายงานในกับที่ประชุมภาคีเป็นประจ้า
2. ตามกรอบของการประชุมภาคีองค์กรในเครือข่ายย่อยจะประกอบด้วยหน่วยงานระหว่างประเทศและจะต้อง
(a) จัดให้ประเมินของรัฐทางความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
(b) การเตรียมความพร้อมการประเมินทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบของการด้าเนินมาตรการในการด้าเนินการใน
อนุสัญญานี้
(c) ระบุนวัตกรรมใหม่ๆ และมีประสิทธิภาพของรัฐ การใช้เทคโนโลยี ศิลปะและความรู้และแนะน้าวิธีการในการส่งเสริมการ
พัฒนาและ/หรือถ่ายโอนเทคโนโลยีเช่นว่านั้น
(d) ให้ค้าแนะน้าทางวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพ ภูมิอากาศที่เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการสนับสนุนในระยะยาวกับการสร้างก้าลังการผลิตในประเทศก้าลังพัฒนาและ
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(e) ตอบรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จะทางเทคโนโลยีและวิธีการถามในการประชุมของภาคี และบรรจุในองค์กรในเครือข่ายย่อย
3. หน้าที่และเงื่อนไขของการอ้างอิงองค์กรในเครือข่ายย่อยนี้อาจได้รับจากการประชุมภาคี
_________________________________________________________________
ข้อที่ 10
องค์กรในเครือข่ายย่อยในการปฏิบัติการ
_________________________________________________________________
1. องค์กรในเครือข่ายย่อยในการปฏิบัติการถูกก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือการประชุมของภาคีในการประเมินและการพิจารณา
ทบทวนมีผลการด้าเนินการตามอนุสัญญานี้ องค์กรในเครือข่ายย่อยนี้จะเปิดให้ภาคีทั้งหมดมีส่วนร่วม และประกอบด้วยผู้แทน
รัฐบาลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะมีการรายงานต่อที่ประชุมของภาคีในด้าน
ต่างๆทั้งหมดเป็นประจ้า
2. ตามกรอบของการประชุมภาคีขององค์กรในเครือข่ายย่อยนี้จะต้อง
(a) พิจารณาการสื่อสารข้อมูลในไปตามข้อ 12 วรรค 1 เพื่อประเมินผลโดยรวมเป็นขั้นตอนโดยภาคีในทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด
เกี่ยวกับการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(b) พิจารณาข้อมูลการสื่อสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 12 วรรค 2 เพื่อช่วยการประชุมภาคีในการประชุมตามข้อ 4 วรรค 2(d) และ
(c) ช่วยในการประชุมที่เหมาะสมในการเตรียมการตัดสินใจในการปฏิบัติ
_________________________________________________________________
ข้อที่ 11
กลไกด้านการเงิน
_________________________________________________________________
1. กลไกพื้นฐานการจัดหาแหล่งเงินทุนที่อนุญาตหรือการยอมให้รวมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยี ณ ที่ได้ก้าหนด เป็น
หน้าที่ตามแนวภายใต้ความรับผิดชอบต่อการประชุมของภาคี ซึ่งจะต้องตัดสินใจในนโยบายและความส้าคัญของโครงการตาม
หลักเกณฑ์ประโยชนที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญานี้ การด้าเนินงานจะต้องถูกมอบหมายให้กับหนึ่งหรือมากกว่าที่มีอยู่ในระหว่าง
ประเทศ
2. ให้สถาบันการเงินมีกลไกอย่างเป็นธรรมและมีความสมดุลมีความโปร่งใส เป็นระบบธรรมาภิบาลต่อทุกฝ่าย
3. การประชุมของภาคีหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการเกี่ยวกับกลไกการตกลง ข้อตกลงของสถาบัน
การเงินที่จะมีผลตามวรรคดังกล่าวก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงการด้าเนินการดังต่อไปนี้
(a) รูปแบบที่จะท้าให้แน่ใจว่าการด้าเนินงานโครงการเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสอดคล้องกับนโยบาย
และความส้าคัญของโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของการประชุมภาคีนั้น
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(b) รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินทุนจะถูกพิจารณาใหม่ในนโยบายเหล่านี้ ความส้าคัญและโครงการตามหลักเกณฑ์และ
ประโยชน์
(c) การรายงานการจัดหาในการด้าเนินงานด้านเงินทุนที่มีอยู่ต่อการประชุมของภาคีซึ่งมีความสอดคล้องกับการก้าหนดความ
รับผิดชอบที่ก้าหนดไว้ในวรรค 1 ข้างต้นและ
(d) การก้าหนดในการคาดการณ์จ้านวนเงินทุนที่จ้าเป็นและการเลือกในการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม
ที่ว่าจ้านวนเงินให้การสอบทาน
4. การประชุมของภาคีจะต้องท้าข้อตกลงที่จะด้าเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแรกของตนตามบทบัญญัติในการ
ประชุมทบทวนและโดยค้านึงถึงข้อตกลงชั่วคราวที่อ้างถึงในข้อ 21 วรรค 3 และจะต้องตัดสินใจว่าจะชั่วคราวข้อตกลงเหล่านี้ให้
รักษาไว้ได้ภายใน 4 ปีหลังจากนั้นในที่ประชุมของภาคี จะทบทวนการกลไกทางการเงินและใช้มาตรการที่เหมาะสม
5. ในประเทศภาคีที่พัฒนาแล้ว อาจยังให้ประเทศภาคีก้าลังพัฒนาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของสถาบันการเงินที่
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการตามอนุสัญญานี้โดยผ่านทวิภาคีในระดับภูมิภาคและช่องทางพหุภาคีอื่นๆ
_________________________________________________________________
ข้อที่ 12
การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลในการปฏิบัติ
_________________________________________________________________
1. โดยสอดคล้องกับข้อ 4 วรรค 1 ภาคีแต่ละฝ่ายจะติดต่อในที่ประชุมของภาคีโดยผ่านเลขาธิการ องค์ประกอบของ
ข้อมูลได้แก่
(a) ภาคีหนึ่งมีปริมาณของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยแหล่งก้าเนิดและแหล่งกักเก็บที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยพิธีสารมอนทรีออ
ลตามขอบเขตที่ก้าลังผลิตของตนที่ได้รับอนุญาตให้ใกล้เคียงกับการใช้ และยังสามารถแสวงหาการส่งเสริมและตกลงโดยการ
ประชุมของภาคีนั้น
(b) เป็นการทั่วไปค้าบรรยายของข้อก้าหนดโดยภาคีที่จะด้าเนินการตามอนุสัญญานี้และ
(c) ข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่ภาคีอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ส้าเร็จของวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้ และที่เหมาะสมในการ
บันทึกข้อมูลของตนในการสื่อสาร รวมถึงหากเป็นไปได้วัสดุที่เกี่ยวข้องของการค้านวณต่อแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของโลก
2. ภาคีแต่ละประเทศที่พัฒนาแล้วและแต่ละภาคีอื่นฝ่ายรวมอยู่ในภาคผนวก I จะรวมถึงการสื่อสาร องค์ประกอบดังนี้
(a) มีรายละเอียดเกี่ยวกับค้าอธิบายของการด้าเนินนโยบายมาตรการที่ได้ความมุ่งมั่นที่จะด้าเนินการตามข้อ 4 วรรค 2(a) และ
2(b) และ
(b) เป็นการเฉพาะของการประเมินผลกระทบของการด้าเนินนโยบายและมาตรการที่อ้างถึงในอนุวรรค (a) ในทันทีที่จะเกิดขึ้น
ต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนโดยแหล่งก้าเนิดและกักเก็บของตนในช่วงที่อ้างถึงในข้อ 4 วรรค 2(a)
3. นอกจากนี้แต่ละประเทศที่พัฒนาแล้วและแต่ละภาคีอื่นรวมในภาคผนวก 2 จะรวมเอารายละเอียดของมาตรการที่ใช้
ตามข้อ 4 วรรค 3, 4 และ 5
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4. ภาคีประเทศก้าลังพัฒนาอาจได้มาซึ่งเป็นหลักความสมัครใจและเสนอโครงการลงทุน ในการระดมทุนรวมทั้ง
เทคโนโลยีเฉพาะ, วัตถุดิบ, อุปกรณ์, ได้สร้างเทคนิคหรือการปฏิบัติที่จะมีความต้องการที่จะด้าเนินการตามโครงการดังกล่าว
ด้วยและหากท้าได้ประมาณการต้นทุนทั้งหมดในการด้าเนินการทีละขั้นของการลดการปล่อยและการกักคุมของก๊าซเรือน
กระจกที่รวมทั้งเป็นการประมาณการของผลประโยชน์
5. แต่ละประเทศภาคีที่พัฒนาแล้วและแต่ละภาคีอีกฝ่ายทีอ่ ยู่ในภาคผนวก I จะท้าให้การเริ่มต้นการสื่อสารภายในหก
เดือนแรกของการเริ่มใช้บังคับของอนุสัญญาเพื่อของภาคีฝ่ายนั้น ภาคีที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีในครั้งแรกให้ท้าการสื่อสารภายในสาม
ปีของการเริ่มใช้บังคับของอนุสัญญาเพื่อของภาคีนั้น หรือการใช้ทรัพยากรของการเงินตามข้อ 4 วรรค 3 ภาคีประเทศที่พัฒนา
แล้ว อย่างน้อยที่สุด เริ่มต้นการสื่อสารของตน ความถี่ของการสื่อสารนั้นให้ก้าหนดโดยการประชุมของภาคีนี้โดยค้านึงถึง
ตารางเวลาทีก่ ้าหนดโดยวรรคนี้
6. ข้อมูลที่สื่อสารโดยภาคีตามข้อนี้จะถูกส่งไปที่ส้านักงานเลขาธิการโดยทันทีที่ท้าได้ในที่ประชุมของภาคีใดๆ และ
องค์กรย่อยที่เกี่ยวข้อง และถ้าจ้าเป็นส้าหรับการด้าเนินการตามขั้นตอนของการสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมอาจพิจารณาโดยการ
ประชุมของภาคีที่เกี่ยวข้องแล้ว
7. จากการประชุมของภาคีช่วงแรกต้องจัดให้ความช่วยเหลือประเทศภาคีก้าลังพัฒนา ทางด้านเทคนิคและการ
สนับสนุนทางการเงินในการร้องขอในก้าลังรวบรวมและสื่อข้อมูลตามข้อนี้ ตลอดจนในการแยกแยะทางด้านเทคนิคและความ
ต้องการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการเสนอมาตรการและการตอบสนองต่อตามข้อ 4 การสนับสนุนอาจบัญญัติไว้โดยภาคี
อื่นๆ โดยองค์การระหว่างประเทศ เลขาธิการตามความเหมาะสม
8. กลุ่มใดๆ ของภาคีอาจจะต้องปฏิบัติตามแนวทางโดยการประชุมของภาคี และจะต้องแจ้งในที่ประชุมของภาคีท้าให้
การสื่อสาร มีส่วนร่วมในการบรรลุพันธกรณีของตนภายใต้ข้อนี้โดยมีเงื่อนไขว่าเป็นการสื่อสารรวมถึงข้อมูลที่บรรลุจากแต่ละ
ภาคีเหล่านี้ภายใต้พันธกรณีของตนตามอนุสัญญานี้
9. ข้อมูลที่ได้รับจากเลขาธิการที่ก้าหนดโดยภาคีฝ่ายหนึ่งเป็นความลับในไปตามหลักเกณฑ์จะจัดตั้งขึ้นโดยการ
ประชุมของภาคีนั้นโดยส้านักเลขาธิการจะปกป้องความลับที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารและการทบทวนข้อมูล
10. ภายใต้ข้อบังคับวรรค 9 ดังกล่าว และโดยไม่กระทบกระเทือนถึงความสามารถของภาคีใดๆ ที่จะท้าให้การสื่อสาร
สาธารณะ ณ เวลาใดๆที่ส้านักเลขาธิการจะต้องจัดภาคีตามข้อนี้เสนอในที่ประชุมของภาคี
_________________________________________________________________
ข้อที่ 13
มติค้าถามที่เกี่ยวกับการด้าเนินการ
_________________________________________________________________
การประชุมของภาคีช่วงแรกจะหารือแนวทางการจัดตั้งกระบวนการที่ปรึกษาของพหุภาคี ซึ่งมีความเป็นไปได้ของภาคี
ในการร้องขอมติค้าถามที่เกี่ยวกับการด้าเนินการเกี่ยวกับการด้าเนินการของอนุสัญญานี้
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_________________________________________________________________
ข้อที่ 14
การตกลงข้อพิพาท
_________________________________________________________________
1. ในกรณีที่มีการมีข้อพิพาทใดๆระหว่างรัฐภาคี สองรัฐหรือมากกว่าที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้อนุสัญญานี้ ภาคี
ที่เกี่ยวข้องจะหาเป็นการระงับข้อพิพาทของการระงับข้อพิพาทโดยผ่านการเจรจาอื่นใดหรือโดยสันติวิธีของทางเลือกของพวก
เขาเอง
2. เมื่อให้สัตยาบันยอมรับเห็นชอบหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้หรือในเวลาใดๆ หลังจากนั้นว่าภาคีซึ่งไม่มีองค์การ
บูรณการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาจประกาศมีหนังสือมอบยื่นต่อผู้เก็บรักษาอนุสัญญาว่าในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใดๆ
เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้อนุสัญญานี้ ตระหนักว่าเป็นการบังคับใช้โดยนัยนั้นและไม่มีความตกลงพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับ
ภาคีใดๆ รับพันธกรณีเดียวกัน
(a) การเสนอข้อพิพาทระหว่างประเทศในศาลของความยุติธรรมและ/หรือ
(b) อนุญาโตตุลาการตามวิธีด้าเนินการที่จะได้รับจากการประชุมของภาคีทันทีที่สามารถปฏิบัติได้ในภาคผนวกใน
อนุญาโตตุลาการภาคี ซึ่งเป็นองค์การบูรณการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค อาจท้าให้มีการประกาศเหมือนกับมีผลบังคับใช้ใน
ความสัมพันธ์กับอนุญาโตตุลาการตามวิธีด้าเนินการที่อ้างถึงในอนุวรรค (b) ข้างต้น
3. ค้าประกาศที่ท้าขึ้นตามวรรค 2 ข้างต้นจะมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะหมดอายุตามเงื่อนไขหรือจนกว่าสามเดือน
หลังจากหนังสือแจ้งการเพิกถอนได้มอบไว้กับผู้รับมอบ
4. ค้าประกาศใหม่ซึ่งเป็นการเพิกถอนหรือค้าบอกกล่าวที่หมดอายุของค้าประกาศใดๆ ที่จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ด้าเนินคดีที่ค้างอยู่ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือคณะอนุญาโตตุลาการเว้นแต่ฝ่ายต่างในข้อพิพาทนั้นตกลงกันเป็นอย่าง
อื่น
5. ภายใต้ข้อบังคับแห่งการด้าเนินกิจการของวรรค 2 ข้างต้นแล้วถ้าหลังจากสิบสองเดือนหลังจากการแจ้งไปยังภาคีอีก
ฝ่ายหนึ่งที่มีข้อพิพาทระหว่างนั้นมีคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถที่จะระงับข้อพิพาทของตนโดยผ่านการหมายความว่ากล่าวไว้
ในวรรค 1 ข้างต้นแล้วให้เสนอข้อพิพาทโดยการร้องขอใดๆของภาคีในข้อพิพาทที่จะประนีประนอมกัน
6. คณะกรรมาธิการประนีประนอมสร้างขึ้นเมื่อมีการร้องขอจากภาคีฝ่ายหนึ่งของการระงับข้อพิพาท ให้
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยการมีจ้านวนเท่ากันของกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยภาคีแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
ได้รับเลือกเป็นประธานร่วมกันโดยกรรมการซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาคีแต่ละฝ่าย โดยคณะกรรมการต้องให้การ
สนับสนุนซึ่งภาคีซึ่งต้องพิจารณาโดยสุจริต
7. การด้าเนินการเกี่ยวกับการที่จะประนีประนอมน้าไปใช้โดยการประชุมของภาคีทันทีที่สามารถปฏิบัติได้ใน
ภาคผนวก ของการประนีประนอม
8. บทบัญญัติของข้อนี้จะใช้บังคับกับเครื่องมือทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งการประชุมของภาคีอาจรับเอามา ยกเว้น
แต่การมอบให้เป็นอย่างอื่น
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_________________________________________________________________
ข้อที่ 15
การแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญานี้
_________________________________________________________________
1. ภาคีใดๆ อาจเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญานี้
2. การแก้ไขปรับปรุงอนุสัญญานี้จะได้รับในสมัยประชุมสามัญของการประชุมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้อความใดๆ
ในการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมต่อจากอนุสัญญาต้องแจ้งไปยังผู้ที่ส้านักงานเลขาธิการโดยภาคีที่อย่างน้อยหกเดือนก่อนการ
ประชุม ที่เป็นเสนอข้อตกลงเลือกใช้การสื่อสารด้วยส้านักเลขาธิการจะต้องเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อการลงนามในอนุสัญญา
ฉบับนี้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ผู้เก็บรักษาอนุสัญญา
3. ภาคีจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะไปถึงความตกลงใดๆ ที่จะเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาโดยฉันทามติ
ถ้า
ความพยายามทั้งหมดเป็นฉันทามติทและไม่มีความตกลงมาถึงการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว โดยครั้งสุดท้ายต้องมีสามในสี่ของ
เสียงส่วนใหญ่ของภาคีซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้ติดต่อแจ้งไปที่ส้านักงาน
เลขาธิการโดยให้ผู้รับมอบผู้ซึ่งจะส่งเวียนต่อไปทุกฝ่ายส้าหรับการยอมรับข้อตกลงนั้น
4. ตราสารการยอมรับในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมให้มอบไว้กับผู้รับมอบ ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรค 3
ข้างต้นจะเริ่มใช้บังคับส้าหรับภาคีซึ่งได้รับการยอมรับในวันที่เก้าสิบหลังจากวันที่ผู้รับมอบได้รับการของตราสารในการยอมรับ
โดยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของภาคีในอนุสัญญานี้
5. การแก้ไขเพิ่มเติมจะเริ่มใช้บังคับส้าหรับภาคีอีกฝ่ายใดๆ ในวันที่เก้าสิบหลังจากวันหลังจากวันที่ว่า หลังจากให้กับ
ผู้รับมอบตราสารในการยอมรับและกล่าวว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
6. เพื่อจุดประสงค์ของข้อนี้ "ภาคีซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน” หมายความว่า ภาคีซึ่งมาประชุมและออกเสียง
การตอบรับหรือตอบปฏิเสธในการลงคะแนน
_________________________________________________________________
ข้อที่ 16
การตกลงเลือกใช้และแก้ไข ภาคผนวก ของอนุสัญญานี้
_________________________________________________________________
1. ภาคผนวกของอนุสัญญานี้จะเป็นส่วนหนึ่งและเว้นแต่จะมีบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าการอ้างอิงถึงอนุสัญญานี้ ได้สร้าง
ในขณะเดียวกันก็เป็นการอ้างอิงถึงภาคผนวกใดๆนั้น โดยไม่เสื่อมเสียต่อบทบัญญัติแห่งข้อ 14 วรรค 2(b) และ 7 แล้วภาคผนวก
จะจ้ากัดแบบรายการและส้าคัญอื่นใดเป็นเอกสารที่เป็นวิทยาศาสตร์ ทางวิชาการและวิธีพิจารณาลักษณะการบริหาร
2. ภาคผนวกของอนุสัญญานี้จะเสนอและซึ่งใช้ในไปตามวิธีการก้าหนดไว้ในข้อ 15 วรรค 23 และ 4
3. ภาคผนวกที่ได้รับตามวรรค 2 ข้างต้นจะเริ่มใช้บังคับส้าหรับทุกฝ่ายที่อนุสัญญานี้หกเดือนหลังจากวันที่มีการ
สื่อสารของผู้รับมอบเช่นว่านั้นให้ภาคีของการรับของภาคผนวกนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ภาคีที่ได้แจ้งผู้เก็บรักษาอนุสัญญานี้ในการ
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เขียนหนังสือภายในระยะเวลาของการยอมรับของ ภาคผนวกนี้ ในภาคผนวกจะเริ่มใช้บังคับส้าหรับภาคีซึ่งถอนการยอมรับ
จะแจ้งการตกลงรับเมื่อวันที่เก้าหรือสิบวันหลังจากวันที่ที่ท้าการถอน เช่นว่านั้นได้รับการแจ้งโดยผู้รับมอบ
4. ในการเสนอการตกลงเลือกใช้และการเริ่มใช้บังคับการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกของอนุสัญญานี้จะต้องเป็นไปตาม
วิธีการเดียวกันในการเสนอการตกลงเลือกใช้และการเริ่มใช้บังคับของภาคผนวกของอนุสัญญานี้ตามวรรค 2 และ 3 ข้างต้น
5. ถ้าในการตกลงเลือกใช้ ภาคผนวก หรือการแก้ไขเพิ่มเติม ภาคผนวก เกี่ยวพันกับการแก้ไขเพิ่มเติมต่อจากอนุสัญญา
ว่า ภาคผนวก หรือการแก้ไขเพิ่มเติม ภาคผนวก ให้ไม่ได้เข้ามาใช้บังคับจนกว่าจะถึงเวลาเช่นว่านั้นเป็นการแก้ไขที่อนุสัญญานี้
เริ่มใช้บังคับแล้ว
_________________________________________________________________
ข้อที่ 17
พิธีสาร
_________________________________________________________________
1. การประชุมของภาคีนั้นในเวลาใดๆ อาจเป็นสมัยประชุมสามัญบางส่วนที่จะใช้ในอนุสัญญานี้
2. ข้อความใดๆ ของพิธีสารนี้เสนอให้แจ้งไปยังผู้ที่ส้านักงานเลขาธิการโดยภาคีไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนที่จะมีการ
ประชุมเช่นว่านั้น
3. การปฏิบัติตามข้อก้าหนดในการเข้าไปในเริ่มใช้บังคับของพิธีสารนี้จะก้าหนดโดยที่มอบ
4. ภาคีในอนุสัญญานี้อาจจะเป็นภาคี พิธีสารฉบับนี้
5. การตัดสินใจใดๆ ตามพิธีสารนี้จะถูกน้าไปโดยภาคีที่เกี่ยวข้องกับพิธีสาร
_________________________________________________________________
ข้อที่ 18
สิทธิในการออกเสียง
_________________________________________________________________
1. ภาคีแต่ละฝ่ายในอนุสัญญานี้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้ในวรรค 2 ข้างล่างนี้
2. องค์การบูรณการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในเรื่องความสามารถภายใน จะใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมีจ้านวนคะแนน
เสียงเท่ากับจ้านวนของรัฐสมาชิกของพวกเขาที่เป็นภาคีในอนุสัญญานี้ ซึ่งเป็นองค์กรเช่นว่านั้นจะต้องไม่ใช้สิทธิของตนที่จะ
ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีการใช้สิทธิของรัฐสมาชิกของตนและรองรับสภาพ
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_________________________________________________________________
ข้อที่ 19
ผู้รับมอบ
_________________________________________________________________
ให้ส้านักเลขาธิการของสหประชาชาติเป็นผู้รับมอบของอนุสัญญาและพิธีสารซึ่งใช้ในการไปตามข้อ 17

_________________________________________________________________
ข้อที่ 20
การลงนาม
_________________________________________________________________
อนุสัญญานี้จะเปิดให้มีการลงนามโดยรัฐสมาชิกทั้งปวงของสหประชาชาติหรือใดๆ ที่เป็นภาคีธรรมนูญของศาล
ระหว่างประเทศของความยุติธรรมและโดยองค์การการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่รีโอเดจาเนโร ในช่วงระหว่างการ
ประชุม สหประชาชาติในสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาและหลังจากนั้นในสหประชาชาติส้านักงานใหญ่ในนิวยอร์กจาก
20
มิถุนายน 1992 ถึง 19 มิถุนายน 1993
_________________________________________________________________
ข้อที่ 21
ข้อตกลงฉบับชั่วคราว
_________________________________________________________________
1. การปฏิบัติหน้าที่ส้านักงานเลขาธิการฝ่ายวิชาการอ้างถึงในข้อ 8 จะกระท้าในชั่วคราวโดยการจัดตั้งส้านักงาน
เลขาธิการฝ่ายวิชาการโดยที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติในมติของตน 45 / 212 ในวันที่ 21 ธันวาคม 1990 จนกว่าจะถึงเสร็จ
สมบูรณ์ของการประชุมครั้งของการประชุมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว
2. หัวหน้าของส้านักงานเลขาธิการชั่วคราวที่อ้างถึงในวรรค 1 ข้างต้นจะให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับองค์การ
ระหว่างรัฐบาลเพื่อท้าให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการส้าหรับวัตถุประสงค์
ทางเทคนิคและค้าแนะน้าทางวิทยาศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถได้รับปรึกษา.
3. การพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เกี่ยวกับโปรแกรมทางสิ่งแวดล้อมโลกของสหประชาชาติ โปรแกรมสิ่งแวดล้อม
สหประชาชาติและการธนาคารระหว่างประเทศเพื่อสร้างขึ้นมาใหม่และการพัฒนาให้ระหว่างประเทศที่รับมอบหมายกับการ
ปฏิบัติการของกลทางการเงินที่อ้างถึงในข้อ 11 ชั่วคราว ในการนี้สิ่งอ้านวยความสะดวกทางสิ่งแวดล้อมโลกอย่างเหมาะสม
และปรับปรุงโครงสร้างสมาชิกให้เป็นสากลเพื่อให้เป็นไปตามข้อก้าหนดในข้อ 11
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_________________________________________________________________
ข้อที่ 22
การให้สัตยาบันการยอมรับ การเห็นชอบหรือการภาคยานุวัติ
_________________________________________________________________
1. อนุสัญญานี้จะได้รับการให้สัตยาบันการยอมรับการเห็นชอบหรือภาคยานุวัติ โดยรัฐและจากองค์การการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค จะเปิดให้เข้าร่วมหลังจากวันที่อนุสัญญานี้เพื่อลงนามปิด ตราสารสัตยาบันยอมรับเห็นชอบหรือ
ภาคยานุวัติต้องมอบไว้กับผู้รับมอบ
2. องค์การบูรณการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งเป็นภาคีในอนุสัญญานี้โดยไม่มีของรัฐสมาชิกของตนเป็นภาคี
จะต้องถูกผูกพันโดยทั้งหมดที่พันธกรณีภายใต้อนุสัญญานี้ ในกรณีขององค์กรดังกล่าวหรือมากกว่าหนึ่งของรัฐสมาชิกซึ่งเป็น
ภาคีในอนุสัญญานี้องค์การและรัฐสมาชิกของตนจะต้องตัดสินใจในความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้
อนุสัญญานี้ ในกรณีเช่นว่านี้ในองค์กรและบรรดารัฐสมาชิกจะไม่มีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามอนุสัญญานี้
3. ในการตราสารสัตยาบันยอมรับเห็นชอบหรือภาคยานุวัติและองค์การการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
จะ
ประกาศถึงขอบเขตของความสามารถของพวกเขาที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายใต้อนุสัญญานี้ได้โดยการ องค์กรเหล่านี้จะต้องแจ้งให้
ผู้รับมอบ ซึ่งในทางกลับกันให้แจ้งให้รัฐ ภาคีใดๆ ในสาระส้าคัญของการแก้ไขในขอบเขตของความสามารถของพวกเขา.
_________________________________________________________________
ข้อที่ 23
การเริ่มใช้บังคับ
_________________________________________________________________
1. อนุสัญญานี้จะเริ่มใช้บังคับในวันที่เก้าหรือสิบหลังจากวันที่มอบตราสารที่ 50 ของการให้สัตยาบันยอมรับเห็นชอบ
หรือภาคยานุวัติ
2. ส้าหรับรัฐแต่ละรัฐหรือองค์การบูรณการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ปฏิญญาสากลว่าด้วยการยอมรับหรือเห็นชอบ
ด้วยกับอนุสัญญานี้หรือ ภาคยานุวัตินั้นหลังจากการมอบตราสารที่ 50 ของการให้สัตยาบันยอมรับเห็นชอบหรือภาคยานุวัติ
อนุสัญญานี้จะเริ่มใช้บังคับในวันที่เก้าหรือสิบหลังจากวันที่ของเงินฝากโดยรัฐเช่นว่านั้นหรือองค์การบูรณการทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค การมอบสัตยาบันสารการยอมรับการเห็นชอบหรือภาคยานุวัติ
3. เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรค 1 และ 2 ข้างต้นแล้วมอบเก็บรักษาไว้โดยมีองค์การบูรณการทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคต้องไม่นับเป็นเพิ่มเติมจากที่มอบไว้โดยองค์การของรัฐสมาชิก
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_________________________________________________________________
ข้อที่ 24
ข้อสงวน
_________________________________________________________________
ไม่มีการท้าข้อสงวนในอนุสัญญานี้

_________________________________________________________________
ข้อที่ 25
การถอนตัว
_________________________________________________________________
1. ในเวลาใดๆ หลังจากนั้นสามปีนับจากวันที่อนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับ ส้าหรับภาคีฝ่ายหนึ่งอาจถอนตัวจากอนุสัญญา
นี้ได้โดยการให้การบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับมอบ
2. มีการเบิกถอนตัวเช่นว่านั้น จะเริ่มมีผลเมื่อครบก้าหนด 1 ปีนับจากวันที่ของผู้รับมอบได้รับการแจ้งการบอกเลิกเช่น
ว่านั้น หรือในวันต่อมาวันที่ที่อาจจะเป็นที่ระบุไว้ในประกาศของการถอนตัว
3. ภาคีใดๆ ซึ่งถือว่าจากอนุสัญญานี้จะต้องได้รับการพิจารณาในฐานะที่เป็นทั้งมีถอนตัวออกจากใดๆ ที่พิธีสารนี้จะ
เป็นภาคี
_________________________________________________________________
ข้อที่ 26
ข้อความอันมีผลทางกฎหมาย
_________________________________________________________________
จากเดิมของอนุสัญญานี้ซึ่งอารบิก, จีน , อังกฤษ , ฝรั่งเศส , รัสเซียและสเปนซึ่งตัวบททั้งปวงนี้ใช้เป็นหลักฐานได้ ให้
มอบไว้กับส้านักเลขาธิการของสหประชาชาติเพื่อเป็นพยานแก่ผู้ลงนามท้ายนี้ ซึ่งได้รับมอบอ้านาจเพื่อการนั้นมีผลลงนามใน
อนุสัญญานี้ โดยท้าที่นิวยอร์กในวันที่เก้าเดือนพฤษภาคม ปี 1992
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_________________________________________________________________
ภาคผนวก I และ ภาคผนวก II
ภาคผนวก I
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
เบลารุส*
เบลเยี่ยม
บัลแกเรีย
แคนาดา
เซสโกสโลวาเกีย*
เดนมาร์ก
สหภาพยุโรป
เอสโตเนีย*
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมันนี
กรีซ
ฮังการี*
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ญี่ปุ่น
ลัตเวีย*
ลิททัวเนีย*
ลักซ์เซมเบิร์ก
เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
นอร์เวย์
โปแลนด์*
โปรตุเกส
โรมาเนีย*
สหภาพรัสเซีย*
สเปน
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สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ตรุกี
ยูเครน*
สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ
สหรัฐอเมริกา
* ประเทศที่ก้าลังในกระบวนการของการเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจตลาด
ภาคผนวก II
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
เบลเยี่ยม
แคนาดา
เดนมาร์ก
สหภาพยุโรป
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมันนี
กรีซ
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ญี่ปุ่น
ลักซ์เซมเบิร์ก
เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
นอร์เวย์
โปรตุเกส
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ตรุกี
สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ
สหรัฐอเมริกา
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A2.2 พิธีสารเกียวโตและการประชุมกรอบแห่งอนุสัญญาของสหประชาชาติต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ภาคีในพิธีสารนี้
ภาคีในกรอบแห่งอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ้างถึงในฐานะที่เป็น
"อนุสัญญา"
ในการติดตามจุดมุ่งหมายของอนุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
นึกถึงการน้าบทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้เป็นการชี้น้าโดยข้อ 3 แห่งอนุสัญญานี้
ตามข้อบัญญัติเบอร์ลินอาณัติซึ่งตัดสินใจ 1/CP.1 แห่งการประชุมของภาคีในอนุสัญญานี้ในการประชุมช่วงแรก ได้ตกลงกัน
ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1
เพื่อจุดประสงค์ของพิธีสารนี้มีอยู่ในนิยามความหมายของข้อ๑ของอนุสัญญานี้จะใช้บังคับ ในการประชุม:
1. "การประชุมของภาคี" หมายถึง การประชุมของภาคี ในอนุสัญญานี้
2. "อนุสัญญา" หมายถึง กรอบแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ซึ่งใช้ใน
นิวยอร์กเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 1992
3. "องค์การระหว่างรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" หมายถึง องค์การระหว่างรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ร่วมกันก่อตั้งขึ้นในปี 1988 โดยในโลกองค์การอุตุนิยมวิทยาและโปรแกรมสภาพแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
4. "พิธีสารมอนทรีออล" หมายถึง พิธีสารว่าด้วยเรื่องสารประกอบที่ท้าให้ชั้นโอโซนในบรรยากาศหมดสิ้น ซึ่ง
ประกาศใช้ในมอนทรีออลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 1987 และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
5. "ภาคีซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน” หมายความว่า ภาคีซึ่งมาประชุมและออกเสียงการตอบรับหรือเป็นลบในการ
ลงคะแนน
6. "ภาคี" หมายความว่า เว้นแต่เป็นอย่างอื่นที่ระบุในบริบท ภาคีคือภาคีในพิธีสารฉบับนี้
7. "ภาคีรวมอยู่ในภาคผนวก I" หมายความว่า เป็นภาคีรวมอยู่ในภาคผนวก I ตามอนุสัญญานี้ตามที่อาจจะได้รับการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือ ภาคีซึ่งได้มีการแจ้งตามข้อ 4 วรรค 2(g) ของอนุสัญญานี้

ข้อที่ 2
1. ภาคีแต่ละฝ่ายรวมในภาคผนวก I ในการบรรลุถึงการจ้ากัดและลดข้อผูกพันของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะ
ตามข้อ 3 ในเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้อง
(a) ด้าเนินการและ/หรือตามนโยบายและมาตรการตามสถานการณ์ของภาคีนั้น เช่น
(i) ปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนเศรษฐกิจของประเทศชาติ
(ii) คุ้มครองและปรับปรุงแหล่งกักเก็บและแหล่งสะสมของก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยพิธีสารมอนทรีออลโดย
ค้านึงถึงข้อผูกพันเฉพาะของตนตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอย่างยั่งยืนของการ
จัดการป่า การปลูกป่าและการท้าให้กลับมาเป็นป่า
(iii) ส่งเสริมการเกษตรกรรมแบบยั่งยืนจากข้อพิจารณาต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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(iv) การวิจัย การพัฒนาและเพิ่มการใช้พลังงานที่สามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้ เทคโนโลยีแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และนวัฒกรรมต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(v) ความก้าวหน้าในการลดหรือก้าจัดข้อบกพร่องทางการตลาด การได้รับยกเว้นภาษี และการอุดหนุน
ความขัดแย้งต่อ
วัตถุประสงค์ในเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการบังคับใช้ของอนุสัญญานี้
(vi) การปฏิรูปที่เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งที่จะส่งเสริมให้นโยบายและมาตรการซึ่งจ้ากัดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยพิธีสารมอนทรีออล
(vii) มาตรการจ้ากัดและ/หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยพิธีสารมอนทรีออลในภาคการขนส่ง
(viii) การจ้ากัดและ/หรือการลดการปล่อยมีเทน โดยผ่านการจัดการของเสียเช่นเดียวกับในการผลิต การขนส่ง การกระจาย
พลังงาน
(b)ให้ความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ เพื่อช่วยปรับปรุงในเฉพาะส่วนและรวมของประสิทธิภาพของนโยบายและมาตรการ
ภายใต้ข้อนี้ตามข้อ 4 วรรค 2(e)(i) ของอนุสัญญานี้ เพื่อการนี้ภาคีจะต้องด้าเนินขั้นตอนเพื่อเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เช่นว่านั้นในนโยบายและมาตรการรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพความสามารถ ความโปร่งใสและ
ความมีประสิทธิภาพ การประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมภาคีแห่งพิธีสารนี้ให้ที่ประชุมช่วงแรกหรือทันทีที่ท้าได้ หลังจาก
นั้นพิจารณาวิธีการที่จะอ้านวยความสะดวก และความร่วมมือโดยค้านึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. ภาคีรวมอยู่ในภาคผนวก I จะติดตามการจ้ากัดหรือการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดย
พิธีสารมอนทรีออลจากการบินและเชื้อเพลิงที่อยู่ในทะเลโดยผ่านการท้างานระหว่างประเทศองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศและการจัดองค์กรทางทะเลตามล้าดับ
3. ภาคีในภาคผนวก I จะพยายามมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตามข้อนี้ ในการที่จะลดผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ สังคม สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ภาคีอื่นๆ
โดยเฉพาะประเทศก้าลังพัฒนาและประเทศ ภาคีเป็นพิเศษส้าหรับผู้ที่ระบุไว้ในข้อ 4 วรรค 8 และ 9 ของอนุสัญญานี้โดยค้านึงถึง
ข้อ 3 แห่งอนุสัญญานี้ การประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ อาจด้าเนินการต่อไปอย่างเหมาะสมที่จะ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามบทบัญญัติของวรรคนี้
4. การประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ ถ้าพิจารณาว่าจะมีประโยชน์ต่อประสานงานใดๆ ของการด้าเนินนโยบายและ
มาตรการในวรรค 1(a) ข้างต้นนี้โดยค้านึงถึงสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปและมีศักยภาพของชาติต่างๆ ซึ่งจะต้องพิจารณา
หนทางอย่างละเอียดในการประสานนโยบายและมาตรการเช่นว่านั้น

ข้อที่ 3
1. ภาคีที่อยู่ใน ภาคผนวก I ต้องร่วมกันว่าหรือท้าการโดยล้าพัง เพื่อมั่นใจว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเทียบเท่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคผนวก A ที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เกินตามที่ก้าหนด จากการค้านวณการปลดปล่อยก๊าซ
ตามข้อก้าหนดและข้อผูกพันที่อ้างอิงในภาคผนวก B ตามบทบัญญัติของข้อนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมของแก๊ส โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ซึ่งต่้ากว่าปี 1990 ในช่วงปี 2008 ถึง 2012
2. ภาคีที่รวมอยู่ใน ภาคผนวก I โดยทดลองท้าให้มีความคืบหน้าเพื่อบรรลุถึงข้อผูกพันเฉพาะของตนตามพิธีสารนี้ในปี
2005
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3. การเปลี่ยนแปลงสุทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจากแหล่งก้าเนิดและกักเก็บซึ่งเป็นผลมาจากมนุษย์โดยตรง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิวและการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป่าไม้ ตั้งแต่ปี 1990 วัดจากการเปลี่ยนแปลงการสะสม
คาร์บอนที่สามารถพิสูจน์ได้ในช่วงที่ก้าหนดที่จะพบกับข้อผูกพันเฉพาะตามข้อนี้ของภาคีในภาคผนวก I ในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากแหล่งก้าเนิดและกักเก็บโดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องรายงานโดยโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และมีการ
ทบทวนตามข้อ 7 และ 8
4. ก่อนที่การประชุมช่วงแรกของการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ ภาคีในภาคผนวก I จะเตรียมการส้าหรับพิจารณา
โดยองค์กรในเครือข่ายย่อยในการแนะน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลระดับของธาตุคาร์บอนในปี 1990 และจะ
เปิดใช้ประมาณการที่จะท้าให้การเปลี่ยนแปลงคาร์บอนในปีต่อๆมา การประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสาร
นี้ในช่วงแรกหรือทันทีที่ท้าได้หลังจากนั้น ตัดสินใจเรื่องรูปแบบกฎและแนวทางของกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งมีผลเกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งก้าเนิดและกักเก็บ ดินในภาคเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
และการป่าไม้ ให้เพิ่มเข้าไปหรือหักออกกจ้านวนที่ได้รับมอบหมายให้ภาคีในภาคผนวก I โดยค้านึงถึงความไม่แน่นอนและ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการรายงาน วิธีการท้างานขององค์การระหว่างรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตามค้าแนะน้าตามที่บัญญัติไว้ในองค์กรในเครือข่ายย่อยในการแนะน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามข้อ 5 และการ
ตัดสินใจของการประชุมของภาคี เช่นว่านั้นต้องเป็นการตัดสินใจในการน้าไปใช้ในขณะนั้นและช่วงเวลาที่ได้ตกลงไว้ ภาคีอาจ
เลือกที่จะใช้การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ในช่วงเวลาที่ตกลงไว้ โดยกิจกรรมเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1990
5. ภาคีอยู่ในภาคผนวก I ก้าลังอยู่ระหว่างกระบวนการของการเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจตลาด โดยปีฐานหรือ
ช่วงเวลาที่ก้าหนดขึ้นตามการตัดสินใจ 9/CP.2 แห่งการประชุมของภาคีในช่วงที่สอง อาจจะใช้ปีฐานหรือช่วงเวลาในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันเฉพาะของตนตามข้อนี้ ภาคีอื่นในภาคผนวก I ที่ก้าลังอยู่ระหว่างกระบวนการของการเปลี่ยนไปเป็นระบบ
เศรษฐกิจตลาดที่ยังไม่เสนอของชาติตามข้อ 12 ของอนุสัญญานี้อาจแจ้งการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ว่ามีเจตนาที่จะใช้เป็น
ฐานทางประวัติศาสตร์ช่วงปีหรือมากกว่า 1990 ส้าหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันเฉพาะของตนตามข้อนี้ การประชุมของภาคีซึ่ง
ให้บริการเป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้จะต้องตัดสินใจในการยอมรับการแจ้งนั้น
6. โดยค้านึงถึงข้อ 4 วรรค 6 ของอนุสัญญานี้ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันเฉพาะของตนตามพิธีสารนี้ตามข้อนี้ ในระดับ
หนึ่งของความยืดหยุ่นให้ได้รับอนุญาตให้โดยการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ อยู่ในภาคผนวก I ที่
ก้าลังอยู่ระหว่างกระบวนการของการเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจตลาด
7. ในช่วงแรกเป็นการก้านดข้อจ้ากัดและช่วงเวลาผูกพันจากปี 2008 ถึงปี 2012 จ้านวนเงินที่ได้รับมอบหมายให้ภาคีที่
อยู่ในภาคผนวก I จะเท่ากับที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก B การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
อยู่ในบัญชีในภาคผนวก A ในปี 1990 หรือในปีฐานหรือช่วงเวลาที่ก้าหนดตามวรรค 5 ข้างต้นแล้วคูณด้วย 5 ภาคีที่อยู่ใน
ภาคผนวก I ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิวและการเปลี่ยนแปลงป่าไม้ประกอบด้วยแหล่งก้าเนิดสุทธิของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในปี 1990 ให้ปี 1990 เป็นปีฐานหรือช่วงเวลาก้าหนดเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยลบจาก
แหล่งกักเก็บในปี 1990 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิวเป็นเป้าหมายของการค้านวณปริมาณที่ได้รับมอบหมาย
8. ภาคีใดๆซึ่งรวมอยู่ในภาคผนวก I อาจจะใช้ปี 1995 เป็นปีฐานปีส้าหรับ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน , เปอร์ฟลูออโร
คาร์บอน และ ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้านวณที่อ้างถึงในวรรค 7 ข้างต้น
9. ข้อผูกพันเฉพาะช่วงเวลาที่ก้าหนดส้าหรับภาคีในภาคผนวก I จะต้องก้าหนดให้ในการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก B
ในพิธีสารนี้ซึ่งจะต้องออกตามบทบัญญัติของข้อ 21 วรรค 7 การประชุมของคู่กรณีที่เป็นการประชุมของภาคี แห่งพิธีสารนี้จะ
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เริ่มด้าเนินการในการพิจารณาของข้อผูกพันไม่น้อยกว่าเจ็ดปีก่อนการสิ้นสุดของช่วงเวลาผูกพันครั้งแรกที่อ้างถึงในวรรค
1
ข้างต้น
10. การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือส่วนใดๆ ของการปริมาณที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งภาคีได้รับมาจากภาคีอีกฝ่าย
หนึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อ 6 หรือของข้อ 17 ให้เพิ่มเข้าไปในจ้านวนที่ได้รับมอบหมายเท่ากับจ้านวนที่ได้มาจากภาคีฝ่าย
ให้
11. การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือส่วนใดๆ ของการปริมาณที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งภาคีหนึงถ่ายโอนไปยังภาคีอีก
ฝ่ายหนึ่งตามบทบัญญัติของข้อ 6 หรือของข้อ 17 ให้หักออกจากจ้านวนที่ได้รับมอบหมายเท่ากับจ้านวนที่ได้ถ่ายโอนไปให้อีก
ฝ่าย
12. การลดลงใดๆ โดยได้รับรองในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่ใดๆซึ่งภาคีฝ่ายหนึ่งได้มาจากภาคีอีกฝ่ายเป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งข้อ 12 ต้องเพิ่มเข้าไปในจ้านวนที่ได้รับมอบหมายให้กับภาคีฝ่ายที่ได้รับ
13. ถ้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคีที่อยู่ในภาคผนวก I ในช่วงเวลาผูกพันน้อยกว่าปริมาณที่ได้รับมอบหมาย
ตามข้อนี้ ผลต่างจะเพิ่มเข้าไปในปริมาณที่ได้รับมอบหมายในช่วงเวลาผูกพันต่อไปหากภาคีนั้นร้องขอ
14. แต่ละภาคีอยู่ในภาคผนวก I จะพยายามมุ่งมั่นที่จะด้าเนินการตามข้อผูกพันกล่าวไว้ในวรรค 1 ในหนทางที่จะลด
ข้อเสียทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศภาคี โดยเฉพาะกลุ่มที่ระบุไว้ในข้อ 4
วรรค 8 และ 9 ของอนุสัญญานี้ กับการตัดสินใจของการประชุมของภาคีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรค ในการประชุมของภาคี
ที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ช่วงแรก พิจารณาถึงการกระท้าที่จ้าเป็นเพื่อลดการรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของบรรยากาศและ/หรือถึงผลกระทบจากมาตรการในการตอบสนอง ภาคีผู้ที่อ้างถึงในวรรคก่อนๆ ในประเด็นที่ต้องพิจารณา
ให้การสนับสนุนทางการเงิน การประกันภัย และการถ่ายโอนเทคโนโลยี.

ข้อ 4
1. ภาคีใดๆ ในภาคผนวก I ถึงข้อตกลงที่จะท้าให้พวกเขาข้อผูกพันเฉพาะตามข้อ 3 ร่วมกัน ให้ถือว่าจะมีข้อผูกพัน
เฉพาะที่ได้พบโดยมีเงื่อนไขว่าการรวมกันทั้งหมดของก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่จดทะเบียนใน
ภาคผนวก A ไม่เกินจ้านวนที่ได้รับมอบหมายของพวกเขาให้ค้านวณตามข้อจ้ากัดในปริมาณการปล่อยและลดภาระผูกพันใน
ภาคผนวก B และตามบทบัญญัติแห่งข้อ 3 ระดับการปล่อยก๊าซของตนและจัดสรรให้กันและกันในระดับของภาคีของความตก
ลงที่ก้าหนดไว้ในข้อตกลงนั้น
2. ภาคี ความตกลงใดๆ นั้นจะต้องแจ้งให้ส้านักเลขาธิการถึงเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ในวันที่มอบตราสารของการ
ให้สัตยาบันยอมรับหรือเห็นชอบของพิธีสารฉบับนี้หรือภาคยานุวัต ในทางกลับกันส้านักเลขาธิการฝ่ายวิชาการจะต้องแจ้งให้
ภาคีลงนามในอนุสัญญานี้ในเทอมต่างๆของความตกลงนี้
3. ความตกลงใดนั้นต้องอยู่ในการด้าเนินการในช่วงระยะเวลาของความมุ่งมั่นระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 3 วรรค 7
4. หากภาคี ผู้ท้าการแทนร่วมกันท้าเช่นนั้นอยู่ในกรอบของและร่วมกันกับองค์การบูรณการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบขององค์การหลังจากการตกลงเลือกใช้พิธีสารนี้จะไม่มีผลต่อข้อผูกพันเฉพาะตามพิธีสาร
นี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการเขียนความเรียงขององค์การนี้จะใช้บังคับเท่านั้นเพื่อความมุ่งประสงค์ของผู้ที่ข้อผูกพันเฉพาะตาม
ข้อ 3 ที่ได้รับมาภายหลังเปลี่ยนแปลงไป
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5. ในกรณีที่มีการความล้มเหลวของภาคีที่จะมีความตกลงที่จะบรรลุผลในการลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวม แต่ละภาคีต้องรับผิดชอบต่อระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนตามข้อตกลง
6. หากภาคีผู้ท้าการร่วมกัน เช่นนั้นให้อยู่ในกรอบขององค์การบูรณการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นภาคีพิธีสาร
นี้ แต่ละรัฐสมาชิกขององค์การบูรณการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคปฏิบัติตามข้อ 24 ในกรณีที่มีการความล้มเหลวที่จะบรรลุผล
ในการลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมตามข้อนี้

ข้อ 5.
1. ภาคีแต่ละฝ่ายอยู่ในภาคผนวก I ต้องมีในกรณีที่ไม่ช้ากว่าหนึ่งปีก่อนที่จะเริ่มในช่วงแรกของข้อผูกพัน และระบบ
แห่งชาติส้าหรับการประเมินแนวโน้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยแหล่งก้าเนิดและกักเก็บที่ไม่ได้ถูกควบคุมในพิธีสาร
มอนทรีออล คู่มือปฏิบัติส้าหรับระบบแห่งชาติ ซึ่งจะรวมเข้าไว้ในก็ยังสามารถแสวงหาที่ระบุไว้ในวรรค 2 ข้างล่างนี้จะตัดสินใจ
โดยการประชุมของภาคี ซึ่งให้บริการเป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ช่วงแรก
2. วิธีในการประมาณก๊าซเรือนกระจกโดยแหล่งก้าเนิดและกักเก็บซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมโดยพิธีสารมอนทรีออลนี้จะ
ได้รับการยอมรับโดยองค์การระหว่างรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตกลงโดยการประชุมของภาคีในช่วงที่
สาม เช่นว่านั้นวิธีดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้แต่จะถูกปรับให้ที่เหมาะสม และใช้บังคับตามที่ได้ตกลงกันไว้โดยการประชุมของภาคี
แห่งพิธีสารนี้วการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการท้างานขององค์การระหว่างรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และค้าแนะน้าตามที่บัญญัติไว้ในองค์กรในเครือข่ายย่อยในการแนะน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ จะมีการทบทวนเป็นประจ้าอย่างการปรับปรุงเช่นว่านั้นเป็นการปรับ
อย่างเต็มก้าลังโดยค้านึงถึงการประชุมการตัดสินใจของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว
การทบทวนใดๆหรือการปรับตัวเพื่อความมุ่ง
ประสงค์ในการสืบข้อเท็จจริงปฏิบัติตามข้อผูกพันเฉพาะตามข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับช่วงเวลาผูกพันและการทบทวน
3. อิทธิพลของภาวะโลกร้อนค้านวณหาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
แหล่งก้าเนิดาและกักเก็บที่ตกลงใน ภาคผนวก A ที่ได้รับการยอมรับโดยองค์การระหว่างรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและตกลงโดยการประชุมของภาคี ในช่วงที่สาม ซึ่งมีพื้นฐานอยู่องค์การระหว่างรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และแนะน้าไว้ในองค์กรในเครือข่ายย่อยในการแนะน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประชุมของภาคีที่
เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ จะมีการทบทวนเป็นประจ้าและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อน โดย
การประชุมการตัดสินใจของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การทบทวนใดๆ เกี่ยวกับอิทธิพลของสภาวะโลกร้อนที่มีใช้เฉพาะข้อผูกพันเฉพาะ
ตามข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับช่วงเวลาผูกพันต่อจากนั้น

ข้อ 6
1. เพื่อความมุ่งประสงค์ของการประชุมข้อผูกพันเฉพาะตามข้อ 3 ภาคีใดๆ ซึ่งอยู่ในภาคผนวก I อาจจะถ่ายโอนเข้า
ได้รับจากผลจากโครงการในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคีอื่นจากแหล่งก้าเนิดาหรือแหล่งกักเก็บในภาคส่วนเศรษฐกิจ
โดยมีเงื่อนไขว่า
(a) โครงการใดๆ มีความเห็นชอบของภาคีที่เกี่ยวข้องนั้น
(b) โครงการใดๆ ซึ่งการลดการปล่อยก๊าซในแหล่งก้าเนิดหรือการท้าให้สูงขึ้นในแหล่งกักเก็บ
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(c) เมื่อไม่ได้รับการลดการปล่อยก๊าซ ที่ไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตามข้อ 5 และ 7
(d) การได้มาซึ่งส่วนลดการปล่อยก๊าซจะเป็นการกระท้าในประเทศเพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะบรรลุข้อผูกพันเฉพาะตามข้อ 3
2. การประชุมของ ภาคี ที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ อาจอยู่ที่การประชุมช่วงแรก ทันทีที่ปฏิบัติได้หรือจาก
คู่มือการปฏิบัติส้าหรับการด้าเนินการในข้อนี้รวมทั้งเพื่อตรวจสอบและรายงานผล
3. แต่ละภาคีอยู่ในภาคผนวก I อาจมอบอ้านาจให้นิติบุคคล มีส่วนร่วมการตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการกระท้า
อันน้าไปสู่คนรุ่นนี้ซึ่งการโอนหรือการได้มาซึ่งอยู่ภายใต้ข้อนี้การลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4. ถ้ามีค้าถามข้อหนึ่งของการด้าเนินการตามโดยภาคีอยู่ในภาคผนวก I ความต้องการที่อ้างถึงในข้อนี้ได้รับตาม
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของข้อ 8 การโอนและการลดลงของการปล่อยก๊าซอาจจะยังคงให้ท้าให้มีการตั้งค้าถามหลังจากได้รับการ
จ้าแนกโดยมีเงื่อนไขว่าหน่วยใดๆ เช่นว่านั้นอาจจะไม่น้ามาใช้โดยภาคีหนึ่งที่จะได้พบกับข้อผูกพันเฉพาะของตนตามข้อ
3
จนกว่าทุกๆประเด็นปัญหาของการปฏิบัติตามข้อนี้

ข้อ 7
1. แต่ละภาคีอยู่ในภาคผนวก I โควตาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนประจ้าปีโดยแหล่งก้าเนิดและกักเก็บที่
ไม่ได้ถูกควบคุมในพิธีสารมอนทรีออล ได้ยื่นไปตามที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของการประชุมของภาคี ข้อมูลเพิ่มเติมที่จ้าเป็น
เพื่อความมุ่งประสงค์ของปฏิบัติตามข้อ 3 ที่จะก้าหนดขึ้นตามวรรค 4 ด้านล่างนี้
2. แต่ละภาคีอยู่ในภาคผนวก I จะสื่อสารเสนอข้อมูลตามข้อ 12 ของอนุสัญญานี้ในข้อมูลที่เพิ่มเติมการแสดงให้เห็น
ความจ้าเป็นที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันเฉพาะตามพิธีสารนี้จะก้าหนดให้ตามวรรค 4 ด้านล่างนี้
3. แต่ละภาคีอยู่ในภาคผนวก I ต้องเสนอข้อมูลที่จ้าเป็นตามวรรค 1 สูงกว่าทุกปี ซึ่งจะเริ่มต้นโดยในช่วงแรกเนื่องจาก
สต็อกไว้ตามอนุสัญญานี้ในปีแรกของช่วงเวลาหลังนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นพิธีสารฉบับนี้มีผลใช้บังคับส้าหรับของภาคีฝ่ายนั้น
แต่ละภาคีจะต้องเสนอข้อมูลที่จ้าเป็นตามวรรค 2 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารของชาติแรกเนื่องจากตามอนุสัญญานี้
หลังจากพิธีสารนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่การตกลงเลือกใช้แนวทางที่บัญญัติไว้ในวรรค 4 ด้านล่างนี้ ความถี่ของการเสนอข้อมูล
ที่จ้าเป็นตามข้อนี้จะได้รับการตัดสินใจโดยการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคี แห่งพิธีสารนี้ให้ค้านึงถึงตารางเวลา
ใดๆ การเสนอให้การสื่อสารของประเทศโดยการประชุมของภาคีที่เกี่ยวข้องแล้ว
4. การประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้จะต้องใช้ในการประชุมช่วงแรก จะทบทวนและจัดท้า
ข้อมูลที่จ้าเป็นต้องมีตามข้อนี้ โดยการประชุมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ก่อนหน้าแนวทางปฏิบัติที่จะถึงความมุ่งมั่นจะมีการ
จัดเตรียมในระดับชาติช่วงแรกโดยค้านึงถึงแนวทางการสื่อสารโดยภาคีรวมอยู่ในภาคผนวก I ในช่วงเวลานั้นการประชุมของ
ภาคีในพิธีสารนี้จะพิจารณาถึงกับจ้านวนที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 8
1. ผู้ให้ข้อมูลเสนอตามข้อ 7 โดยภาคีแต่ละฝ่ายที่อยู่ในภาคผนวก I จะต้องได้รับการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ การ
ทบทวนตามที่เกี่ยวข้องของการประชุมการตัดสินใจของภาคี และเป็นไปตามแนวทางการผ่อนคลายเพื่อการนี้โดยการประชุม
ของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ตามวรรค 4 ด้านล่างนี้ ข้อมูลที่เสนอตามข้อ 7 วรรค 1 โดยภาคีแต่ละฝ่ายอยู่ใน
ภาคผนวก I จะต้องได้รับการทบทวนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมประจ้าปีและคิดเป็นสัดส่วนของการปล่อยก๊าซ
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ตามจ้านวนที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการเสนอตามข้อ 7 วรรค 2 โดยภาคีแต่ละฝ่ายรวมอยู่ในภาคผนวก I
จะต้องได้รับการทบทวนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการสอบทานการสื่อสาร
2. การทบทวนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจะได้รับการประสานงานกันโดยส้านักงานเลขาธิการและให้ประกอบด้วยของ
ผู้เชี่ยวชาญจากที่เลือกที่จะเสนอชื่อโดยภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้และตามที่เหมาะสมโดยองค์การระหว่างรัฐบาลตามแนวทางที่
ก้าหนดไว้เพื่อการนี้โดยการประชุมของภาคีที่เกี่ยวข้อง
3. การทบทวนกระบวนการจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและความเข้าใจทางด้านเทคนิคการประเมินทุกด้านการด้าเนินการ
โดยภาคีหนึ่งของพิธีสารฉบับนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทบทวนต้องจัดท้ารายงานการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคี
แห่งพิธีสารนี้ การประเมินการด้าเนินการตามข้อผูกพันของภาคีใดๆ และมีเอกลักษณ์มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและอนึ่ง
จากปัจจัยด้านนี้ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันเฉพาะของรายงานดังกล่าวจะต้องได้รับการหมุนเวียนโดยส้านักงานเลขาธิการต่อทุก
ฝ่ายที่อนุสัญญานี้ รายการที่ส้านักงานเลขาธิการจะต้องตั้งค้าถามต่างๆเกี่ยวกับการด้าเนินการตามที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าว
เพื่อพิจารณาต่อไปโดยการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้.
4. การประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้จะต้องใช้ในการประชุมช่วงแรก และทบทวนการ
หลังจากนั้นคู่มือปฏิบัติส้าหรับการทบทวนการปฏิบัติตามพิธีสารนี้โดยผู้เชี่ยวชาญทีมการทบทวนโดยค้านึงถึงการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องของการประชุมของภาคี
5. การประชุมของ ภาคี ที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ให้ด้วยความช่วยเหลือของบริษัทในเครือร่างกายใน
การด้าเนินธุรกิจและที่เหมาะสมในองค์กรในเครือข่ายย่อยในการแนะน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณา
(a) การเสนอข้อมูลโดยภาคีตามข้อ 7 และการรายงานของผู้เชี่ยวชาญการทบทวนการด้าเนินการวินิจฉัยตามข้อนี้
(b) ค้าถามต่างๆเกี่ยวกับการด้าเนินการจะถูกเรียบเรียงโดยส้านักเลขธิการตามวรรค 3 ข้างต้นแล้วรวมทั้งค้าถามใดๆ จากภาคี
6. ตามที่จะประกอบการพิจารณาของข้อมูลที่อ้างถึงในวรรค 5 ข้างต้นแล้วการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของ
ภาคีแห่งพิธีสารนี้จะน้าเอาการตัดสินใจในเรื่องใดที่จ้าเป็นส้าหรับการด้าเนินการของพิธีสารฉบับนี้

ข้อ 9
1. การประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้มีการทบทวยเป็นครั้งคราว ในด้านข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์และประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของตนและผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทางวิชาการและ
ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ การทบทวนเช่นว่านั้นจะต้องประสานเกี่ยวข้องโดยตรงภายใต้อนุสัญญานี้ในเป็นพิเศษส้าหรับผู้ที่
ก้าหนดให้มีด้วยข้อ 4 วรรค 2(d) และข้อ 7 วรรค 2(a) ของอนุสัญญาเหล่านี้มีพื้นฐานอยู่บนการทบทวน ในการประชุมของภาคีที่
เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้จะต้องปฏิบัติการอันเหมาะสม
2. ในช่วงการทบทวนดังกล่าวจะเกิดขึ้นในการประชุมช่วงที่สองของการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคี
แห่งพิธีสารนี้ การทบทวนจะมีต่อไปนี้และมีขึ้นเป็นประจ้าเพื่อให้ทันกับสถานการณ์

ข้อ 10
ภาคีทุกฝ่ายโดยค้านึงถึงการแยกความรับผิดชอบร่วมกันแต่เฉพาะของตนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
ตาม
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา ล้าดับความส้าคัญและสถานการณ์ใดๆที่น้าเสนอใหม่โดยไม่มีข้อผูกพันเฉพาะส้าหรับภาคีซึ่งไม่ได้
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รวมอยู่ใน ภาคผนวก I แต่ให้ตั้งในข้อผูกพันตามข้อ 4 วรรค 1 ของอนุสัญญานี้และจะด้าเนินการล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องในข้อ
ผูกพัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยค้านึงถึงข้อ 4 วรรค 3, 5 และ 7 ของอนุสัญญานี้ให้
(a) สูตรที่ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนในระดับชาติและระดับภูมิภาคตามความที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุง
คุณภาพปัจจัยท้องถิ่นต่อคุณภาพของการด้าเนินงาน และ/หรือสะท้อนถึงสภาพทางสังคมเศรษฐกิจของภาคีแต่ละฝ่ายในการ
จัดท้าเป็นระยะๆ และปรับปรุงข้อมูลของชาติ ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยแหล่งก้าเนดิและกักเก็บที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดย
พิธีสารมอนทรีออล หรือที่ใกล้เคียงกับการแสวงหาที่จะเป็นที่ตกลงกันโดยการประชุมของภาคี และสอดคล้องกับการคู่มือ
ปฏิบัติส้าหรับการเตรียมการของการสื่อสารโดยการประชุมของภาคีนั้น
(b) ทฤษฎีและปฏิบัติตามประกาศจ และให้ทันสมัยตามความที่เหมาะสมในชาติ ภูมิภาค ที่บรรจุหลักสูตรมาตรการ
เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และมาตรการปรับตัวที่เพียงพอที่จะอ้านวยความสะดวกให้การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(i) หลักสูตรเช่นว่านั้นจะอาทิความห่วงใยในพลังงานการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมที่รวมทั้งการท้าเกษตรและป่าไม้และการ
จัดการของเสียยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีและวิธีการปรับตัวเพื่อปรับปรุงการบางส่วนการวางแผนจะปรับตัวดีขึ้นท้าให้เหมาะกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
(ii) ภาคีที่อยู่ในภาคผนวก I จะเสนอข้อมูลในการด้าเนินการตามพิธีสารนี้ซึ่งรวมถึงหลักสูตรตามข้อ 7 และ ภาคี อื่นๆจะต้อง
พยายามรวมถึงการสื่อสารในชาติของตนที่เหมาะสมข้อมูลในรายการที่มีมาตรการที่
ภาคี อีกฝ่ายเชื่อว่ามีส่วนช่วยในการ
อภิปราย ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิากาศ ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการลดน้อยลงของการเพิ่มขึ้นในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการปรับปรุงท้าให้แหล่งกักเก็บ การผลิตและการปรับปรุงตัวอาคาร มาตรการการประยุกต์ใช้
(c) ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมประสิทธิภาพส้าหรับวิธีการพัฒนา การประยุกต์และการเผยแพร่และน้าไปปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม สะดวกในการถ่ายโอนหรือเข้าถึงเทคโนโลยี ความรู้และกระบวนการการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในไปประเทศก้าลังพัฒนาซึ่งรวมถึงการวางนโยบายและโครงการที่มีผลใช้กับการถ่าย
โอนเทคโนโยีทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นของเอกชนหรือภายใต้รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนและการเข้าถึงเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
(d) ให้ความร่วมมือในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมการบ้ารุงรักษาและพัฒนาระบบ
สังเกตการณ์ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อลดความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ ผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อ
เศรษฐกิจและผลพวงทางสังคมต่างๆ จากการตอบสนองจากแผนยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการมีส่วน
ร่วมในระดับนานาชาติ ความพยายามระหว่างรัฐบาล โครงการ เครือข่ายการวิจัยและระบบสังเกตการณ์โดยค้านึงถึงข้อ 5 ของ
อนุสัญญานี้
(e) ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมในระดับนานาชาติและตามความที่เหมาะสม การใช้เครือข่ายที่มีอยู่ การพัฒนาและ
การให้การศึกษา และการฝึกอบรม รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งต่อโครงสร้างของประเทศ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลและ
ความสามารถ การแลกเปลี่ยนหรือเจ้าหน้าที่เพื่อฝึกฝนให้เชี่ยวชาญในสาขานี้ โดยเฉพาะในส้าหรับประเทศก้าลังพัฒนา และ
อ้านวยความสะดวกในระดับชาติให้สาธารณชนตระหนักถึงและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รูปแบบที่เหมาะสมควรมีการพัฒนาที่จะด้าเนินการตามกิจกรรมเหล่านี้โดยผ่านส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญานี้โดยค้านึงถึง
ข้อ 6 แห่งอนุสัญญานี้
-235-

คู่มือสารชีวมวลเอเชีย

(f) ครอบคลุมการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในระดับชาติ ด้าเนินการตามข้อนี้ตามที่เกี่ยวข้อง
ในการตัดสินใจของการประชุมของภาคี และ
(e) การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อนี้ และ ข้อ 4 วรรค 8 ของอนุสัญญานี้

ข้อ 11
1. ในการด้าเนินการตามข้อ 10 ภาคีจะต้องค้านึงตามบทบัญญัติแห่งข้อ 4 วรรค 4, 5, 7, 8 และ 9 ของอนุสัญญานี้
2. ในบริบทของการด้าเนินการตามข้อ 4 วรรค 1 ของอนุสัญญานี้ตามบทบัญญัติข้อ 4 วรรค 3 และข้อ 11 แห่ง
อนุสัญญาและโดยผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่มอบหมายกับการปฏิบัติการของสถาบันการเงินตามกลไกในอนุสัญญานี้
ประเทศที่พัฒนาแล้วและภาคีประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในภาคผนวก II ของอนุสัญญานี้
(a) จัดเตรียมทรัพยากรทางการเงิน รวมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่จ้าเป็นส้าหรับประเทศภาคีก้าลังพัฒนา ได้รับค่าใช้จ่าย
เต็มที่ได้ตกลงกัน เพื่อภาคีทั้งสองฝ่ายจะการผลักดันการด้าเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่แล้วตามข้อ 4 วรรค 1(a) ของอนุสัญญา
นี้ซึ่งอยู่ภายใต้บทบัญญัติในข้อ 10 อนุวรรค (a) และ
(b) เตรียยมแหล่งเงินทุนการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่จ้าเป็น ตามความต้องการของประเทศก้าลังพัฒนาเพื่อพบกับทุนที่ได้ตกลงไว้
เพื่อผลักดันการด้าเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่ตามข้อ 4 วรรค 1 ของอนุสัญญานี้ซึ่งอยู่ ภายใต้ ข้อ 10 และที่ได้ตกลงกันไว้เป็น
ระหว่างประเทศก้าลังพัฒนาระหว่างประเทศภาคีอีกฝ่ายและหลายแห่งที่อ้างถึงในข้อ 11 แห่งอนุสัญญาตามที่ข้อนี้
การด้าเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่จะต้องค้านึงถึงความจ้าเป็นในการอนุสัญญากองทุนและในการไหลเลื่อนของทุนและ
ความส้าคัญของการแบ่งปัน ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในหมู่ประเทศภาคีพัฒนาแล้ว การชี้น้าให้หน่วยงานหรือองค์กรที่
มอบหมายกับการปฏิบัติการของกลไกการเงินของอนุสัญญานี้ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องของการประชุมของภาคี ซึ่งรวมถึงผู้ที่
ได้ตกลงกันไว้ก่อนที่การตกลงเลือกใช้ของพิธีสารนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับบทบัญญัติของวรรคนี้
3. ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศภาคีพัฒนาแล้วประเทศอื่นภาคผนวก II ของอนุสัญญา อาจยังให้ประเทศก้าลัง
พัฒนาและประเทศภาคี ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเงินในการปฏิบัติตามข้อ 10 โดยผ่านทวิภาคีในระดับภูมิภาค และ
ช่องทางพหุภาคีอื่นๆ

ข้อ 12
1. มีการพัฒนากลไกที่โปร่งใสตามอนุสัญญานี้ได้ก้าหนดเป็น
2. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากลไกที่โปร่งใสให้ความช่วยเหลือภาคีซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในภาคผนวก I ในการบรรลุถึง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและในการช่วยให้มีจุดมุ่งหมายของอนุสัญญานี้และให้ความช่วยเหลือภาคีรวมอยู่ในภาคผนวก I ในการ
บรรลุถึงการปฏิบัติการจ้ากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อผูกพันภายใต้ข้อ 3
3. ตามกลไกที่โปร่งใสในการพัฒนา
(a) ภาคีซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในภาคผนวก I จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมโครงการส่งผลให้ได้รับการรับรองในการลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและ
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(b) คู่กรณีรวมอยู่ในภาคผนวก I อาจใช้การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ กิจกรรมอื่นๆ ค่าการลดลง
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ข้อ 3 จะถูกตรวจสอบจ้านวนก้าหนดโดยการประชุมของภาคีซึ่งเป็นการประชุมของภาคี
แห่งพิธีสารนี้
4. การพัฒนากลไกที่โปร่งใสให้ต้องเป็นไปตามอ้านาจหน้าที่และการชี้น้าโดยการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุม
ของภาคีแห่งพิธีสารนี้และได้โดยคณะกรรมการบริหารของการพัฒนากลไกที่โปร่งใส
5. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมแต่ละโครงการให้ได้รับการรับรองโดยองค์กรที่แต่งตั้ง
จากการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ
(a) การมีส่วนร่วมโดยสมัครใจได้รับความเห็นชอบโดยภาคีแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้น
(b) ความจริง การการตรวจสอบได้ และประโยชน์ระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และ
(c) ให้เพิ่มเข้าไปของค่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากการหายตัวไปของโครงการ กิจกรรมที่ได้รับการรับรอง
6. การพัฒนากลไกที่โปร่งใสให้ความช่วยเหลือในการจัดจ้าหน่ายได้รับการรับรองการระดมทุนของกิจกรรมโครงการ
เท่าที่จ้าเป็น
7. การประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้จะอยู่ที่การประชุมช่วงแรก รูปแบบและวิธีด้าเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นใจความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ มีระบบโดยผ่านการ
ประเมินอย่างอิสระของกิจกรรมในโครงการ
8. การประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้จะให้ความมั่นใจว่ามีการจัดการค่าใช้จ่ายจากโครงการที่
ได้รับการรับรองให้ครอบคลุมถึงเพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศภาคีก้าลังพัฒนาประเทศที่มีความอ่อนไหวต่อรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้พอกับต้นทุนต่างๆของการปรับตัว
9. การมีส่วนร่วมภายใต้กลไกการพัฒนาที่โปร่งใสรวมทั้งกิจกรรมที่ได้ในกล่าวไว้ในวรรค 3(a) ข้างต้นและในการ
ได้มาซึ่งได้รับการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวพันกับภาคเอกชนและ/หรือองค์กรสาธารณะ และเป็นที่ก้าหนดไว้
โดยให้คณะกรรมการบริหารของการพัฒนากลไกที่โปร่งใส
10. ได้รับการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงจากในปี 2000 เป็นต้นไป หรือในช่วงต้นของช่วงเวลา
ผูกพัน สามารถใช้ช่วยเหลือในการบรรลุถึงการปฏิบัติตามข้อผูกพันในช่วงเวลาผูกพันแรก

ข้อ 13
1. การประชุมใหญ่ภาคีของอนุสัญญานี้ให้ใช้เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้
2. ภาคีในอนุสัญญานี้ซึ่งมิได้เป็นภาคีพิธีสารนี้อาจมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ในการประชุมของภาคีที่เป็นการ
ประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้การตัดสินใจตามพิธีสารนี้จะถูกน้าไปใช้กับผู้ที่เป็นภาคีพิธีสารฉบับนี้
3. เมื่อการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ สมาชิกใดๆ ของส้านักงานแห่งชาติของภาคีฝ่าย
หนึ่งจะเป็นตัวแทนภาคีของการประชุมของอนุสัญญานี้ แต่ในช่วงเวลานั้นมิได้เป็นภาคีแห่งพิธีสารนี้จะถูกแทนที่โดยมีสมาชิก
เพิ่มเติมและได้รับเลือกจากและจากระหว่างภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้
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4. การประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ทบทวนการด้าเนินการอย่างสม่้าเสมอและจะต้องท้า
การอยู่ภายใต้อ้านาจการตัดสินใจที่จ้าเป็นเพื่อส่งเสริมให้มีผลการด้าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามพิธีสารนี้และ
จะต้อง
(a) การประเมินว่าอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมดท้าให้มีความเป็นไปได้ในไปตามบทบัญญัติของพิธีสารฉบับนี้ในการปฏิบัติ
ตามพิธีสารนี้โดย ภาคี ในด้านการผลของมาตรการที่ใช้ตามพิธีสารนี้โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งผลกระทบสะสมที่มีผลต่อวัตถุประสงค์เพื่อความก้าวหน้าของอนุสัญญานี้ให้สัมฤทธิผล
(b) บางครั้งการตรวจสอบข้อผูกพันของภาคีตามพิธีสารนี้และโดยค้านึงถึงการทบทวนใดๆ ตามข้อ 4 วรรค 2(d) และข้อ 7
วรรค 2 ของอนุสัญญานี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา ประสบการณ์ที่ได้รับในการด้าเนินการและการวิวัฒนาการของ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการพิจารณาและรายงานการด้าเนินของพิธีสารฉบับนี้เป็นประจ้า
(c) ส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่ภาคีอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยค้านึงถึงสถานการณ์ความแตกต่าง ความรับผิดชอบและความสามารถของภาคี และข้อผูกพันเฉพาะตามพิธีสารฉบับนี้
(d) เพื่ออ้านวยความสะดวกโดยการร้องขอของภาคีทั้งสองฝ่ายหรือมากกว่าในการประสานงานตามมาตรการที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และผลกระทบนี้โดยค้านึงถึงสถานการณ์ความแตกต่าง ความรับผิดชอบและความสามารถของ
ภาคี และข้อผูกพันเฉพาะตามพิธีสารฉบับนี้
(e) ส่งเสริมและชี่แนะให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้และให้น้าบทบัญญัติของพิธีสารฉบับนี้โดยค้านึงถึงการตัดสินใจ
โดยการประชุมของภาคี ที่จะพัฒนาและแสวงหาวิธีที่มีผลใช้บังคับส้าหรับการด้าเนินการของพิธีสารนี้ และที่ตกลงกันในการ
ประชุมของภาคีซึ่งเป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้
(f) ให้ค้าแนะน้าในเรื่องใดๆ ที่จ้าเป็นในการปฏิบัติตามพิธีสารฉบับนี้
(g) ที่จะพยายามระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมตามข้อ 11 วรรค 2
(h) จัดตั้งองค์กรย่อยตามที่มีความจ้าเป็นในการปฏิบัติตามพิธีสารฉบับนี้
(i) แสวงหาและใช้ให้เป็นประโยชน์ตามความที่เหมาะสม การบริการและความร่วมมือ จัดเตรียมข้อมูลตามที่องค์การระหว่าง
ประเทศองค์การ ระหว่างรัฐบาลและองค์กรที่มิใช่ และ
(j) การใช้อ้านาจนั้นๆ ที่เป็นการก้าหนดการด้าเนินการของพิธีสารนี้ และพิจารณาถึงๆผลที่เกิดจากการตัดสินใจจากการ
ประชุมของภาคี
5. กฎของขั้นตอนการประชุม และขั้นตอนทางการเงิน จะอยู่ภายใต้อนุสัญญานี้อยู่ภายใต้พิธีสารนี้ เว้นแต่การประชุม
ของภาคีซึ่งเป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ก้าหนดให้เป็นอย่างอื่น
6. ในการชุมช่วงแรกของการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้จะเป็นผู้เรียกประชุมโดย
ส้านักงานเลขาธิการ ควบคู่ไปกับการประชุมช่วงแรกในการประชุมของภาคีที่ก้าหนดหลังจากวันที่ของการเริ่มใช้บังคับของพิธี
สารฉบับนี้ ช่วงธรรมดาของการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้จะจัดขึ้นทุกปีและในควบคู่ไปกับช่วง
ธรรมดาของการประชุมภาคี เว้นแต่จะมีมติให้โดยการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้
7. ช่วงพิเศษของการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้จะจัดขึ้นที่อื่นเช่นว่านั้นตามที่อาจเท่าที่
จ้าเป็นโดยให้ถือว่าเป็นการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ หรือที่หนังสือร้องขอใดๆของภาคีฝ่ายหนึ่ง
โดยมีเงื่อนไขว่าภายในหกเดือนแรกของการร้องขอ การแจ้งไปยังผู้ที่ส้านักงานเลขาธิการฝ่ายโดยภาคี จะต้องได้รับการ
สนับสนุนโดยอย่างน้อยหนึ่งในสามของภาคีทั้งหมด
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8. องค์การสหประชาชาติและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่สมาชิกใดๆ ของรัฐนั้นหรือผู้สังเกตการณ์
นั้นไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญานี้จะส่งผู้แทนเข้าการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ในฐานะผู้
สังเกตการณ์. เครือข่ายหรือหน่วยงานของรัฐใดๆไม่ว่าจะระหว่างประเทศ ระดับประเทศชาติ เอกชนหรือองค์กรที่มิใช่ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องซึ่งอยู่ภายใต้โดยพิธีสารนี้และซึ่งได้รับแจ้งส้านักงานเลขาธิการ ถึงความปรารถนาที่จะเป็นผู้แทนที่ในการ
ประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ ก็อาจจะได้เว้นแต่จะได้รับการยอมรับอย่างน้อยหนึ่งในสามของรัฐภาคี
ในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของผู้สังเกตการณ์ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับการประชุมที่อ้างถึงในวรรค 5 ข้างต้น

ข้อ 14
1. การจัดตั้งส้านักงานเลขาธิการโดยข้อ 8 ของอนุสัญญานี้ให้ด้ารงต้าแหน่งในพิธีสารฉบับนี้
2. ข้อ 8 วรรค 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยงานของส้านักงานเลขาธิการและข้อ 8 วรรค 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยการท้า
ข้อตกลงการท้างานของส้านักงานเลขาธิการมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับพิธีสารฉบับนี้ ส้านักงานเลขาธิการจะท้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตามพิธีสารนี้

ข้อ 15
1. องค์กรในเครือข่ายย่อย ในการแนะน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ องค์กรในเครือข่ายย่อย ในการ
ปฏิบัติการตามข้อ 9 และ 10 ของอนุสัญญานี้จะใช้เป็นตามล้าดับองค์กรในเครือข่ายย่อยในการแนะน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและองค์กรในเครือข่ายย่อยในการปฏิบัติการของพิธีสารฉบับนี้ ให้น้าบทบัญญัติเกี่ยวกับการท้างานของหน่วยงานทั้ง
สองนี้ตามอนุสัญญานี้จะใช้บังคับโดยอนุโลมกับพิธีสารฉบับนี้ การประชุมของ องค์กรในเครือข่ายย่อย ในการแนะน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ องค์กรในเครือข่ายย่อย ในการปฏิบัติการตามพิธีสารนี้จะจัดขึ้นในควบคู่ไปกับการประชุม
ตามล้าดับและองค์กรในเครือข่ายย่อย ในการแนะน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ องค์กรในเครือข่ายย่อย ในการ
ปฏิบัติการตามอนุสัญญานี้
2. ภาคีในอนุสัญญานี้ซึ่งมิได้เป็นภาคีในพิธีสารนี้ อาจมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ในการด้าเนินการใดๆ ของการ
ประชุมขององค์กรย่อย เมื่อองค์กรย่อยใช้เป็นองค์กรย่อยของพิธีสารนี้ การตัดสินใจตามพิธีสารนี้จะมีผลต่อผู้ที่เป็นภาคีในพิธี
สารฉบับนี้
3. เมื่อการจัดตั้งองค์กรย่อยตามข้อ 9 และ 10 ของอนุสัญญานี้ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยค้านึงถึงเรื่องเกี่ยวกับพิธีสารนี้
สมาชิกใดๆ องค์กรย่อยที่เป็นตัวแทนของภาคีในอนุสัญญานี้ แต่ในช่วงเวลานั้นมิได้เป็นภาคีแห่งพิธีสารนี้จะถูกแทนที่โดยมี
สมาชิกเพิ่มเติม ที่ได้รับเลือกจากและจากระหว่าง ภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้

ข้อ 16
การประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้ ในทันทีที่สามารถปฏิบัติได้ พิจารณาพิธีสารนี้และการ
แก้ไขที่ให้เหมาะสมโดยกระบวนการการปรึกษาหารือระดับพหุภาคีที่อ้างถึงในข้อ 13 ของอนุสัญญานี้ ที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจ
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ที่อาจใช้โดยการประชุมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว กระบวนการปรึกษาหารือระดับพหุภาคีอาจใช้ได้กับพิธีสารนี้ จะด้าเนินไปตาม
วิธีด้าเนินการและกลไกซึ่งก้าหนดขึ้นตามข้อ 18

ข้อ 17
การประชุมของภาคีจะให้ค้านิยามหลักการที่เกี่ยวข้องรูปแบบกฎและแนวทางเฉพาะเพื่อตรวจสอบและรายงาน ความ
รับผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมอยู่ในภาคผนวก B อาจมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
เพื่อปฏิบัติการตามข้อผูกพันของตนตามข้อ 3 การแลกเปลี่ยนใดๆ เช่นว่านั้นต้องท้าเพื่อความมุ่งประสงค์ของจ้ากัดปริมาณการ
ปล่อยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดข้อผูกพันเฉพาะตามที่ข้อนี้

ข้อ 18
การประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารนี้จะอยู่ที่การประชุมช่วงแรก ให้พิจารณาวิธีด้าเนินการและ
กลไกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อจะก้าหนดกรณีการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพิธีสารฉบับนี้ รวมทั้งในการ
พัฒนาการตามข้อเสนอแนะโดยค้านึงถึงสาเหตุ รูปแบบ ระดับและความถี่ของการไม่ปฏิบัติตาม วิธีด้าเนินการใดๆ และกลไก
ที่เกี่ยวข้องตามข้อนี้จะต้องได้รับผลพวง โดยหมายถึงการแก้ไขเพิ่มเติมให้พิธีสารฉบับนี้

ข้อ 19
บทบัญญัติของข้อ 14 ของอนุสัญญาว่าด้วยการตกลงข้อพิพาทมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับพิธีสารฉบับนี้
ข้อ 20
1. ภาคีใดๆ อาจเสนอข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้พิธีสารฉบับนี้
2. การแก้ไขเพิ่มเติมให้พิธีสารนี้จะได้รับในสมัยประชุมสามัญของการประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่ง
พิธีสารนี้ ข้อความที่เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ของพิธีสารนี้จะต้องแจ้งไปยังผู้ที่ส้านักงานเลขาธิการโดยภาคีที่อย่างน้อย 6
เดือนก่อนการประชุมเพื่อตอบรับข้อเสนอให้ตกลงเลือกใช้ ส้านักเลขาธิการจะยังแจ้งตัวบทของข้อแก้ไขเพิ่มเติมใดๆที่จะเสนอ
ให้คู่กรณีและลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ผู้รับมอบ
3. ภาคีจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะไปถึงความตกลงใดๆ ที่จะเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารนี้โดยฉันทามติ ถ้า
ความพยายามทั้งหมดในการหาฉันทามติไม่ได้ และไม่มีความตกลงมาถึงการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต้องเป็นครั้งสุดท้ายโดยมี
สามในสี่เสียงส่วนใหญ่ของภาคีซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้ติดต่อแจ้งไป
โดยที่ส้านักงานเลขาธิการ ให้ผู้รับมอบให้ผู้ซึ่งจะส่งเวียนไปต่อทุกฝ่ายส้าหรับการยอมรับของภาคีเหล่านั้น
4. ตราสารการยอมรับในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมให้มอบไว้กับผู้รับมอบ ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรค 3
ข้างต้นจะเริ่มใช้บังคับส้าหรับผู้ที่เป็นภาคีซึ่งได้รับการยอมรับในวันที่เก้าสิบวันหลังจากวันที่ผู้รับมอบได้รับตราสารการยอมรับ
โดยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของภาคีแห่งพิธีสารนี้
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5. การแก้ไขเพิ่มเติมจะเริ่มใช้บังคับส้าหรับภาคีอีกฝ่ายใดๆ ในวันที่เก้าสิบหลังจากจากวันที่ภาคีให้การยอมรับและ
กล่าวการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

ข้อ 21
1. ภาคผนวกในพิธีสารนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารโดยได้มีการจัดเตรียมบัญญัติไว้เพื่อใช้อ้างอิงในพิธีสารนี้ ในส่วน
ภาคผนวกได้เรียบเรียงค้าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค กระบวนการ หรือสัญลักษณ์
2. ภาคีใดๆ อาจท้าข้อเสนอเพื่อเป็นภาคผนวกแห่งพิธีสารนี้และอาจเสนอการแก้ไขเพิ่มเติม ภาคผนวกแห่งพิธีสาร
ฉบับนี้
3. ภาคผนวกแห่งพิธีสารนี้และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกแห่งพิธีสารนี้จะน้ามาได้ในสมัยประชุมสามัญของการ
ประชุมของภาคีที่เป็นการประชุมของภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้ ข้อความใดๆในการเสนอในภาคผนวก หรือการแก้ไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก จะต้องแจ้งภาคีโดยส้านักงานเลขาธิการอย่างน้อย 6 เดือนก่อนการประชุมที่เป็นเสนอให้ตกลงเลือกใช้ ส้านัก
เลขาธิการจะแจ้งตัวบทของภาคผนวก การเสนอใดๆหรือการแก้ไขเพิ่มเติม ภาคผนวก ให้ภาคีลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้และ
การเข้าถึงข้อมูล
4. ภาคีจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะไปถึงข้อผูกพันใดๆ ที่เสนอ ภาคผนวกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องเป็นฉันทา
มติ ถ้าความพยายามทั้งหมดไม่เป็นฉันทามติจะไม่มีข้อตกลงมาถึงในภาคผนวกหรือการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งสุดท้ายจะต้องมีสาม
ในสี่เสียงส่วนใหญ่ของภาคีซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้รับภาคผนวกหรือการแก้ไขเพิ่มเติม จะต้อง
แจ้งให้ส้านักเลขาธิการโดยผู้รับมอบผู้ซึ่งจะส่งเวียนไปต่อทุกฝ่ายส้าหรับการยอมรับของภาคี
5. ภาคผนวกหรือการแก้ไขเพิ่มเติม อื่นนอกจากภาคผนวก A หรือ B ตามวรรค 3 และ 4 ข้างต้นจะเริ่มใช้บังคับ
ส้าหรับทุกภาคีแห่งพิธีสารนี้ หกเดือนหลังจากวันที่ของการสื่อสารโดยผู้รับมอบให้ภาคีของข้อตกลง ภาคผนวก หรือการ
ยอมรับของการแก้ไขภาคผนวกนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ ภาคีที่ได้แจ้งผู้เก็บรักษาอนุสัญญานี้ เขียนหนังสือภายในระยะเวลาของการ
ไม่ยอมรับของภาคผนวกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก ภาคผนวก หรือการแก้ไขเพิ่มเติมจะน้าดข้าโดยภาคีซึ่งไม่ยอมรับ
การแจ้งภายเมื่อวันที่เก้าสิบหลังจากวันที่ได้รับการแจ้งผู้รับมอบ
6. ในกรณีที่การตกลงเลือกใช้ภาคผนวก หรือการแก้ไขเพิ่มเติม ภาคผนวกนี้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้พิธีสารนี้ว่า
ภาคผนวกหรือการแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้เข้ามาใช้บังคับจนกว่าจะถึงเวลาเช่นว่านั้น เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้พิธีสารนี้เริ่มใช้บังคับ
แล้ว
7. การแก้ไขเพิ่มเติม ภาคผนวก A และ B ในพิธีสารนี้จะต้องรับเอามาและเริ่มใช้บังคับในไปตามวิธีการก้าหนดไว้ใน
ข้อ 20 โดยมีเงื่อนไขว่าการแก้ไขเพิ่มเติม ภาคผนวก จะต้องได้รับการเขียนได้รับความยินยอมของภาคีที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 22
1. ภาคีแต่ละฝ่ายจะมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้ในวรรค 2 ข้างล่างนี้
2. องค์การบูรณการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในเรื่องความสามารถภายในของภาคินั้น จะใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมี
จ้านวนคะแนนเสียงเท่ากับจ้านวนของรัฐสมาชิกของพวกเขาที่เป็นภาคีพิธีสารฉบับนี้ ซึ่งเป็นองค์กรเช่นว่านั้นจะต้องไม่ใช้สิทธิ
ของตนที่จะออกเสียงลงคะแนนถ้ามีการใช้สิทธิของรัฐสมาชิกของภาคีนั้นและรองในสภาพ
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ข้อ 23
ให้ส้านักเลขาธิการของสหประชาชาติให้เป็นผู้รับมอบของพิธีสารฉบับนี้

ข้อ 24
1. พิธีสารนี้จะเปิดให้มีการลงนามและภายใต้บังคับให้สัตยาบันยอมรับหรือเห็นชอบโดยรัฐและองค์การการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งเป็นภาคีในอนุสัญญานี้ เปิดให้มีการลงนามที่ส้านักงานใหญ่สหประชาชาติในนิวยอร์กจาก 16
มีนาคม 1998 ถึง 15 มีนาคม 1999 พิธีสารนี้จะเปิดให้ภาคยานุวัติ หลังจากวันที่ปิดเพื่อลงนามตราสารสัตยาบันยอมรับเห็นชอบ
หรือภาค ยานุวัติต้องมอบไว้กับผู้รับมอบ
2. องค์การบูรณการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งเป็นภาคีแห่งพิธีสารนี้โดยไม่มีของรัฐสมาชิกขององค์การเป็นภาคี
จะต้องถูกผูกพันโดยทั้งหมดที่พันธกรณีตามพิธีสารนี้ ในกรณีขององค์กรดังกล่าว หนึ่งหรือมากกว่าของรัฐสมาชิกซึ่งเป็นภาคี
แห่งพิธีสารนี้องค์การของรัฐสมาชิกของภาคีนั้นและจะต้องตัดสินใจในความรับผิดชอบของภาคีในการปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใต้พิธีสารนี้ ในองค์กรและบรรดารัฐสมาชิกจะไม่มีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามพิธีสารนี้พร้อมกัน
3. ในการตราสารสัตยาบันยอมรับเห็นชอบหรือภาคยานุวัติและองค์การการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
จะ
ประกาศถึงขอบเขตของความสามารถของภาคีที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายใต้พิธีสารฉบับนี้ องค์กรเหล่านี้จะต้องแจ้งให้ผู้รับมอบ
ซึ่งในทางกลับกันให้แจ้งให้รัฐภาคีใดๆ ในสาระส้าคัญของการแก้ไขในขอบเขตของความสามารถของภาคีนั้น

ข้อ 25
1. พิธีสารนี้จะเริ่มใช้บังคับในวันที่เก้าสิบหลังจากวันที่ที่ภาคีไม่น้อยกว่า 55 ภาคีในอนุสัญญานี้ ไม่รวมภาคีอยู่ใน
ภาคผนวก I ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนในรวมเป็นเวลาอย่างน้อยร้อยละ 55 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดส้าหรับปี
1990 ของภาคีรวมอยู่ใน ภาคผนวก I ได้มอบสัตยาบันสารการยอมรับการเห็นชอบหรือภาคยานุวัติ
2. เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ "การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดส้าหรับปี 1990 ของภาคีรวมที่อยู่ใน
ภาคผนวก I "หมายถึงจ้านวนก่อนวันที่ของการก้าหนดในพิธีสารนี้ โดยภาคีซึ่งรวมใน ภาคผนวก I ได้กล่าวในตอนแรกตามข้อ
12 ของอนุสัญญานี้
3. ในการตราสารสัตยาบันยอมรับเห็นชอบหรือภาคยานุวัติและองค์การการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะ
ประกาศถึงขอบเขตของความสามารถของพวกเขาที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายใต้โดยพิธีสารฉบับนี้ องค์กรเหล่านี้จะต้องแจ้งให้ผู้รับ
มอบซึ่งในทางกลับกันให้แจ้งให้รัฐภาคีใดๆในสาระส้าคัญของการแก้ไขในขอบเขตของความสามารถของภาคีนั้น
4. เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้มอบมอบไว้โดยมีองค์การบูรณการทางเศรษฐกิจระดับ ภูมิภาค ต้องไม่นับเป็น
เพิ่มเติมจากที่มอบไว้โดยรัฐสมาชิกขององค์การ

ข้อ 27
1. ในเวลาใดๆ หลังจากสามปีจากวันที่พิธีสารนี้ได้บังคับใช้กับภาคี ภาคีอาจจะถอนตัวจากพิธีสารนี้โดยยื่นเอกสาร
ยืนยันการถอนตัวแก่ผู้รับมอบ
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2. การถอนตัวใดๆ จะส่งผลให้สิ้นสถาพหลังจากนั้นหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับเอกสารการขอถอนตัว หรืออาจจะเป็น
วันที่ระบุในเอกสารการขอถอนตัว
3. ภาคีใดๆ ซึ่งถอนตัวจากอนุสัญญานี้ ควรจะพิจารณาถอนตัวจากพิธีสารนี้

ข้อ 28
แรกเริ่มพิธีสารนี้เป็นภาษาอารบิค, จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศสม รัสเซียและสเปน ตัวบททั้งหมดนี้ใช้เป็นหลักฐานได้
เทียบเท่ากับที่มอบไว้แก่ส้านักเลขาธิการสหประชาชาติที่ท้าขึ้น ณ เกียวโต วันที่ สิบเอ็ด ธันวาคม ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ
เพื่อเป็นพยานแก่ผู้ลงนามท้ายนี้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจซึ่งมีผลต่อลงนามในพิธีสารนี้ตามวันที่ระบุ
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ภาคผนวก A

ภาคผนวก B

ก๊าซเรือนกระจก
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
มีเทน (CH4)
ไนตรัสออกไซด์ (N2O)
ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs)
ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)
ส่วน/แหล่ง
พลังงาน
เชื้อเพลิงเผาไหม้
อุตสาหกรรมพลังงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง
การขนส่ง
ส่วนอื่นๆ
อื่นๆ
แหล่งจากเชื้อเพลิงจากกระบวนการ
เชื้อเพลิงแข็ง
น้้ามันหรือก๊าซธรรมชาติ
อื่นๆ
การผลิตแร่
อุตสาหกรรมเคมี
การผลิตโลหะ
การผลิตอื่นๆ
การผลิตฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรด์
การใช้ฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรด์
อื่นๆ
ตัวท้าละลายและการใช้ผลิตภัณฑ์อื่น

ภาคี

ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
เบลเยี่ยม
บัลแกเรีย*
แคนาดา
โครเอเชีย*
สาธารณรัฐเซค*
เดนมาร์ก
เอสโตเนีย*
สหภาพยุโรป
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
กรีซ
เยอรมันนี
ฮังการี*
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ญี่ปุ่น
ลัตเวีย*
ลิตเทนสไตน์
ลิทัวเนีย*
ลักเซมเบิร์ก
โมนาโก
เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
นอร์เวย์
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ข้อจ้ากัดปริมาณการปล่อย หรือ
ข้อผูกพัน (เปอร์เซ็นต์ในช่วงหรือ
ปีฐาน)
108
92
92
92
94
95
92
92
92
92
92
92
92
92
94
110
92
92
94
92
92
92
92
92
92
100
101
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การเกษตรกรรม
การหมักเพื่อผลิตก๊าซ
การจัดการปุ๋ยคอก
การปลูกข้าว
ดินส้าหรับการเกษตร
การเผาทุ่งหญ้า
การเผาพื้นที่การเกษตร
กากจากการเกษตร
อื่นๆ
ของเสีย
กระบวนการก้าจัดขยะ
การจัดการน้้าเสีย
การก้าจัดของเสีย
อื่นๆ

โปแลนด์*
94
โปรตุเกส
92
โรมาเนีย
92
สหภาพรัสเซีย*
100
สโลวาเกีย*
92
สโลเวเนีย*
92
สเปน
92
สวีเดน
92
สวิทเซอร์แลนด์
92
ยูเครน*
100
สหราชอาณาจักรและ 92
ไอร์แลนด์เหนือ
สหรัฐอเมริกา
93
*ประเทศซึ่งก้าลังเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเป็นแบบ
ตลาด
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A3. สถิติของประเทศเอเชีย
น้าเสนอข้อมูลของประเทศเอเชียส้าหรับข้อมูลดังได้แสดงใน ตาราง

A.3.1.1

ตาราง A.3.1.1 สถิติของประเทศเอเชีย (ในปี 2003)

บรูไนดารุสซาลาม
อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐประชาชน
จีน
สิงคโปร์
ไต้หวัน
ไทย
เวียดนาม
ทั่วเอเชีย
*1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

GDP
[GUSD]*1
5
168
4,876
586
99
85
1,375

ประชากร
[M]*2
0.3
215
128
48
25
82
1,288

การใช้พลังงานเบื้องต้น
[Mtoe]*3
3
118
517
205
54
32
1,190

การปล่อย CO2
[Mt-C]*4
2
91
336
124
41
19
1,127

93
314
141
38
9,246

4
23
62
81
3,467

22
98
74
21
2,783

14
69.6
58
17
2,280

*2 ล้านคน
*3 ล้านตันน้้ามันเทียบเท่า
*4 ล้านตันคาร์บอน
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A4. การเปลี่ยนหน่วย
หน่วยของตัวแปรส้าคัญถูกพบได้ในหลายสาขา และบางครั้งไม่คุ้นเคยหน่วยที่ใช้ นับตั้งแต่การใช้หน่วยเอสไอได้รับ
การแนะน้า ใช้เป็นหน่วยในการอธิบายก่อนหน้านี้ การแปลงกับหน่วยอื่นๆ ได้อธิบายในภาคนี้ ถ้าคุณสามารถอ่านภาษาญี่ปุ่น
หนังสือโดยโคอิซึมิและเอบิฮาระจะมีประโยชน์

A4.1 ระบบหน่วยเอสไอ
การใช้ระบบหน่วยเอสไอได้รับการแนะน้าโดยที่ประชุมระหว่างประเทศในการประชุมชั่งตวงและตรวจวัดในปี 1960
และหลายประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นมีการใช้หน่วยนี้อย่างเป็นทางการ ระบบหน่วยเอสไอประกอบด้วย
7 หน่วยฐานและหน่วย
อนุพันธ์ซึ่งพิสูจน์จากหน่วยพื้นฐานเหล่านี้ และยังใช้ค้าน้าหน้าเพื่อให้ความชัดเจนโดยการคูณด้วยเลขจ้านวนเต็ม 10 กับหน่วย
พื้นฐาน ได้แสดงดังรายการหน่วยเหล่านี้

ตาราง A4.1.1 หน่วยพื้นฐานเอสไอ
ปริมาณพื้นฐาน
ความยาว
มวล
เวลา
กระแสไฟฟ้า

สัญลักษณ์ (ชื่อ)
m (เมตร)
kg (กิโลกรัม)
s (วินาที)
A (แอมแปร์)

ปริมาณพื้นฐาน
อุณหภูมิพลศาสตร์
ปริมาณสาร
ความเข้มส่องสว่าง

สัญลักษณ์ (ชื่อ)
K (เคลวิน)
Mol (โมล)
cd (แคนเดอลา)

ตาราง A4.1.2 หน่วยของมุม
หน่วยพื้นฐาน
สัญลักษณ์ (ชื่อ)
มุมระนาบ
rad (เรเดียน)
มุมตัน
Sr (สเตอเรเดียน)
*1 เพื่อเข้าใจถึงหลักการของมุมตันและการพิจารณามุมแสงไฟจากแสงวาบสว่างขึ้น ความกว้างของแสงที่ส่องในมุมตัน การ
พิจารณาทรงกลมซึ่งมีรัศมี R ซึ่งเป็นศูนย์กลางของแสงไฟจากแหล่งก้าเนิด 1 sr ของมุมตันแผ่เมื่อรูปร่างพื้นที่แสงหรือ R2 บน
ทรงกลม
*2 หน่วยเหล่านี้เดิมเป็นหน่วยเสริมนั้นแต่ก็กลายเป็นหน่วยอนุพันธ์ในปี 1995
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ตาราง A4.1.3 แสดงหน่วยอนุพันธ์ในระบบเอสไอ
ปริมาณพื้นฐาน

สัญลักษณ์

แรง
ความดัน
พลังงาน, งาน
พลังงาน

N (นิวตัน)
Pa (ปาสคาล)
J (จูล)
W (วัตต์)

ส่วนอธิบายในเทอมของหน่วยพื้นฐานเอส
ไอ
m kg s-2
N m-2 = m-1 kg s-2
N m = m2 kg s-2
J s-1 = m2 kg s-3

ตาราง A4.1.4 ค้าอุปสรรคระบบเอสไอ
สัญลักษณ์ (ชื่อ)
ตัวประกอบ
สัญลักษณ์ (ชื่อ)
ตัวประกอบ
1
da (เดคะ)
10
d (เดซิ)
10-1
h (เฮคเตอร์)
102
c (เซนติ)
10-2
k (กิโล)
103
m (มิลลิ)
10-3
M (เมกะ)
106
µ (ไม”คร)
10-6
G (กิกะ)
109
n (นาโน)
10-9
T (เทอระ)
1012
p (พิโค)
10-12
P (เพตะ)
1015
f (เฟมโต)
10-15
E (เอกซะ)
1018
a (อัตโต)
10-18
Z (เซตตะ)
1021
z (เซปโต)
10-21
Y (ยอททะ)
1024
y (ยอคโต)
10-24
*1 เมื่อเป็นไปได้ เลือกค้าอุปสรรคที่สามารถเขียนตัวเลขในช่วง 0.1-1000 ยกตัวอย่างเช่น 50 pm ไม่ควรเขียน 0.05 nm
*2 หน่วยพื้นฐานของมวล คือ kg โดยค้าอุปสรรคได้ถูกเพิ่มหน้า g ตัวอย่างเช่น 29 mg ไม่ควรใช้ 20 mkg
*3 เพื่อการสร้างหน่วยอนุพันธ์จากหน่วยพื้นฐานหลายๆ ตัวสามารถใช้ค้าอุปสรรคได้ ตัวอย่างเช่น 21 MJ/kg ไม่ใช้ 21 kJ/g
ยกเว้นหน่วย “kg” ตัวอย่างเช่น 20 kg/m2 ไม่ควรใช้ 20 kg/m2

A4.2 การเปลี่ยนหน่วย
แม้ว่าการใช้หน่วยเอสไอเป็นระบบที่ได้รับการแนะน้า ในส่วนของพลังงาน ดั้งเดิมเช่นหน่วยต่อบาร์เรลหรือเทียบเท่า
น้้ามันดิบตันซึ่งมักจะใช้กระทั่งทุกวันนี้. การแปลงของหน่วยจ้าเป็นต่อการเมื่ออ่านงานเขียนในอดีต
เมื่อปริมาณในหนึ่งหน่วยอธิบายโดยหน่วยอื่น สูตรในการเปลี่ยนหน่วยจึงจ้าเป็น ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิเป็น ๐C TC
จะเปลี่ยนเป็น K TK ได้จากสูตรดังต่อไปนี้
TK = TC + 273.15
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เมื่อสูตรการเปลี่ยนหน่วย
Lm = 2.54 × 10−2 L in

ตัวประกอบ คือ

2.54 × 10−2 m/in

ในการเปลี่ยนหน่วยอนุพันธ์จากหน่วยพื้นฐานหลายๆ ตัว
1500 ft/h

จะเปลี่ยนเป็น

1 ft = 3.048 × 10−1 m

m/s

แทนที่หน่วยเดิมด้วยใช้สูตรเปลี่ยนหน่วย ตัวอย่างเช่น

ได้จากค่าดังนี้

และ 1 h = 3600 s โดย

1500 ft h = 1500 (3.048 × 10−1 m) (3600 s)
= 1500 (3.048 × 10−1 m) (3600 s)
= 0.127 m s

ในการเปลี่ยนหน่วยในสมการ โดยการแทนที่ด้วยสูตรเปลี่ยนหน่วยในสมการตัวแปร ยกตัวอย่างเมื่อใช้สูตรเปลี่ยน
หน่วยส้าหรับความดันไอน้้า
ln 𝑝𝑇𝑜𝑟𝑟 = 18.30363 −

3816.4
227.02 + 𝑇𝐶

สามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยเอสไอ สูตรการเปลี่ยนเป็น
𝑝Torr = 7.50062 × 10−3
𝑇𝐶 = 𝑇𝐾 − 273.15

เมื่อแทนได้เป็น
ln 7.50062 × 10−3 + ln 𝑝𝑃𝑎 = 18.30363 −

3816.44
227.02 + (𝑇𝐾 − 273.15)

ln 7.50062 × 10−3 + ln 𝑝𝑃𝑎 = 18.30363 −

3816.44
227.02 − 273.15 + 𝑇𝐾

ln 𝑝𝑃𝑎 = 18.30363 − ln 7.50062 × 10−3 −

3816.44
227.02 + (𝑇𝐾 − 273.15)

จะได้
ln 𝑝𝑃𝑎 = 23.1964 −

3816.44
−46.13 + 𝑇𝐾
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ในหน้าต่อๆ ไป แสดงตาราง ในแนวราบแสดงปริมาณ เพื่อความเข้าใจ 3.937x101 ในที่นี้คือ 3.9370E+01 ดังตัวอย่างจากตาราง
A4.2.1
1 𝑚 = 3.2808 𝑓𝑡 = 39.37 𝑖𝑛

ตาราง A4.2.1 ตัวประกอบความยาว
m
1
3.0480E-01
2.5400E-02

ft
3.2808E+00
1
8.333E-02

in
3.9370E+01
1.2000E+01
1
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ตาราง A4.2.2 ตัวประกอบเปลี่ยนหน่วยของพื้นที่
m2
km2
a
1
1.000E-06
1.000E-02
1.000E+06
1
1.000E+04
1.000E+02
1.000E-04
1
1.000E+04
1.000E-02
1.000E+02
4.0468E+03
4.0468E-03
4.0468E+01
6.6667E+02
6.6667E-04
6.6667E+00
9.9174E+02
9.9174E-04
9.9174E+00
3.3060E+00
3.3060E-06
3.3060E-02
*1 หน่วยจีน
*2 หน่วยญี่ปุ่น: 1 cho (町) = 10 tan (反), 1 tan (反) = 10 se (畝)
*3 ส้าหรับกรณีข้าวและป่า 1 tsubo อ่านว่า 1 bu (歩)
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ha
1.000E-04
1.000E+02
1.000E-02
1
4.0468E-01
6.6667E-02
9.9174E-02
3.3060E-04

acre
2.4711E-04
2.4711E+02
2.4711E-02
2.4711E+00
1
1.6474E-01
2.4507E-01
8.1694E-04

mu (畝)*1
1.5000E-03
1.5000E+03
1.5000E-01
1.5000E+01
6.0702E+00
1
1.4876E+00
4.9590E-03

คู่มือสารชีวมวลเอเชีย

tan (反)*2
1.0083E-03
1.0083E+03
1.0083E-01
1.0083E+01
4.0805E+00
6.7222E-01
1
3.3335E-03

tsubo (坪)*3
3.0248E-01
3.0248E+05
3.0248E+01
3.0248E+03
1.2241E+03
2.0165E+02
2.9998E+02
1

ตาราง A4.2.3 ตัวประกอบเปลี่ยนหน่วยมวล
kg
1
1.000E+03
9.0719E+02
1.0160E+03
4.5359E-01
2.8349E-02
3.7500E+00
shot ton เป็นหน่วยยูเอส

t
short ton (tn)
1.000E-03
1.1023E-03
1
1.1023E+00
9.0719E-01
1
1.0160E+00
1.1200E+00
4.5359E-04
5.0000E-04
2.8349E-05
3.1250E-05
3.7500E-03
4.1336E-03
long ton เป็นหน่วยอังกฤษ

long ton (l.tn)
9.8421E-04
9.8421E-01
8.9286E-01
1
4.4643E-04
2.7902E-05
3.6907E-03

lb (pound)
2.2046E+00
2.2046E+03
2.0000E+03
2.2400E+03
1
6.2500E-02
8.2672E+00

oz (ounce)
3.5274E+01
3.5274E+04
3.2000E+04
3.5840E+04
1.6000E+01
1
1.3228E+02

Kan (貫,Japanese)
2.6667E-01
2.6667E+02
2.4192E+02
2.7095E+02
1.2096E-01
7.5600E-03
1

ตาราง A4.2.4 ตัวประกอบเปลี่ยนหน่วยปริมาตร
m3
L
ft3
US gallon
UK gallon
bbl
1
1.0000E+03
3.5315E+01
2.6417E+02
2.1997E+02
6.2898E+00
1.0000E-03
1
3.5315E-02
2.6417E-01
2.1997E-01
6.2898E-03
2.8317E-02
2.8317E+01
1
7.4805E+00
6.2288E+00
1.7811E-01
3.7854E-03
3.7854E+00
1.3368E-01
1
8.3267E-01
2.3810E-02
4.5461E-03
4.5461E+00
1.6054E-01
1.2010E+00
1
2.8594E-02
1.5899E-01
1.5899E+02
5.6146E+00
4.2000E+01
3.4972E+01
1
1.8038E-04
1.8038E-01
6.3699E-03
4.7650E-02
3.9677E-02
1.1345E-03
*1 หน่วยญี่ปุ่น: 1 koku (石) = 100 sho (升)
*2 บางครั้ง ปริมาตรก๊าซอธิบายโดยใช้หน่วยปริมาตร “N” ปริมาตรนี้เป็นก๊าซที่สภาวะปกติ (0๐C, 1.013x105 Pa) ตัวอย่าง ก๊าซ 22.4 Nm3 เท่ากับ 1 kmol
*3 ส้าหรับลิตรแนะน้าให้ใช้ “L” เพื่อใช้แตกต่างจาก “I” และ “1”
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koku (石)*1
5.5440E+03
5.5440E+00
1.5699E+02
2.0986E+01
2.5204E+01
8.8143E+02
1

ตาราง A4.2.5 ตัวประกอบเปลี่ยนหน่วยพลังงาน (1)
J
kWh
kcalIT
KcalJP
kL oil equivalent
t oil equivalent
1
2.7778E-07
2.3885E-04
2.3889E-04
2.5826E-11
2.3885E-11
3.6000E+06
1
8.5984E+02
8.6000E+02
9.2973E-05
8.5984E-05
4.1868E+03
1.1630E-03
1
1.0002E+00
1.0813E-07
1.0000E-07
4.1860E+03
1.1628E-03
9.9928E-01
1
1.0811E-07
9.9982E-08
3.8721E+10
1.0756E+04
9.2483E+06
9.2500E+06
1
9.2483E-01
4.1868E+10
1.1630E+04
1.0000E+07
1.0002E+07
1.0813E+00
1
*1 ตันน้้ามันตัวย่อ ”TOE”
*2 การค้านวณประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยเฉพาะเมื่อต้องการเปรี่ยบเทียบความร้อนและไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอุณหภูมิพลศาสตร์เทียบเท่า โดยหาร
ด้วยประสิทธิภาพพลังงานที่สร้างขึ้น ประสิทธิภาพใช้ในวัตถุประสงค์เทียบความแตกต่างแต่ละประเทศ หรือขึ้นอยู่กับกรณี ในญี่ปุ่นใช้ 1 kWh = 9.42 MJ สมมติประสิทธิภาพ
พลังงานสร้างขึ้น เท่ากับ 38.1% ส้าหรับกรณีหลัง 1971

ตาราง A4.2.6 ตัวประกอบเปลี่ยนหน่วยพลังงาน
J
1
1.0551E+03
9.8066E+00
1.3559E+00
2.6726E+06
Btu ย่อมาจาก หน่วยอุณหภูมิอังกฤษ

Btu
9.4782E-04
1
9.2948E-03
1.2852E-03
2.5331E+03

kgf m
1.0197E-01
1.0759E+02
1
1.3827E-01
2.7253E+05
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HP h
3.7417E-07
3.9477E-04
3.6693E-06
5.0734E-07
1

ตาราง A4.2.7 ตัวประกอบเปลี่ยนหน่วยความดัน
Pa
psi
kgf/cm2
atm
bar
Torr
1
1.4499E-04
1.0194E-05
9.8697E-06
1.0000E-05
7.5010E-03
6.8971E+03
1
7.0307E-02
6.8073E-02
6.8971E-02
5.1735E+01
9.8100E+04
1.4223+01
1
9.6822E-01
9.8100E-01
7.3585E+02
1.0132E+05
1.4690E+01
1.0328E+00
1
1.0132E+00
7.6000E+02
1.0000E+05
1.4499E+01
1.0194E+00
9.8697E-01
1
7.5010E+02
1.3332E+02
1.9329E-02
1.3590E-03
1.3158E-03
1.3332E-03
1
*1 1 Torr = 1 mmHg หน่วยนี้เป็นชื่อบุคคล (Torricelli) จึงเขียนตัวใหญ่
*2 มีค้าอธิบายสองอย่างส้าหรับความดัน สุทธิและเกจ ความดันสุทธิและความดันเกจจะมีอักษรเพิ่มขึ้น A และ G ตามล้าดับ ความดันสุทธิวัดจากสูญญากาศสุทธิ ความดัน
เกจวัดจากความดันบรรยากาศ ดังนั้นความดันเกจมากกว่าความดันสุทธิ 1 atm ยกตัวอย่างเช่น 5 atmG = 6 atmA
ความดันเกจ
ความดันสุทธิ
ความดันบรรยากาศ

101.325 kPa
ความดันสูญญากาศ
รูปที่ 4.2.1 ความดันสุทธิและความดันเกจ
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ตาราง A4.2.8 ตัวประกอบเปลี่ยนหน่วยก้าลัง
W
1
7.3550E+02
7.4571E+02
9.8066E+00
1.3558E+00
4.1868E+03

Metric horse power
1.3596E-03
1
1.0139E+00
1.333E-02
1.8434E-03
5.6925E+00

HP
1.3410E-03
9.8630E-01
1
1.3151E-02
1.8182E-03
5.6145E+00
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kgf m/s
1.0197E-01
7.5000E+01
7.6042E+01
1
1.3826E-01
4.2694E+02

ft lb/sec
7.3756E-01
5.4248E+02
5.5001E+02
7.2330E+00
1
3.0880E+03
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Kcal/sec
2.3885E-04
1.7567E-01
1.7811E-01
2.3423E-03
3.2383E-04
1

A4.3 ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์และน้้าตาล
มีค้าอธิบายส้าหรับความเข้มข้นของน้้าตาลและแอลกอฮอล์ การผลิตเอทานอลจากน้้าตาลเป็นเทคโนโลยีที่ส้าคัญ
ส้าหรับมวลชีวภาพแต่หน่วยที่ใช้ในงานเขียนมีหลากหลายพึงต้องระมัดระวังในการอ่าน

A4.3.1 ความเข้มข้นแอลกอฮอล์
หน่วยต่างๆ ที่ใช้มีดังนี้
โมลาร์ (Molar): หน่วยเอสไอ 1 โมลาร์ของแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ในสารละลาย 1 kg มีหน่วยเป็น
โมล (เอทานอล)/ลิตร (สารละลาย) บางครั้งเขียนแทนด้วย “M”
โมแลล (Molal): หน่วยเอสไอ 1 โมแลลของแอลกอฮอล์ในสารละลาย 1 kg มีหน่วยเป็น
โมล (เอทานอล)/กิโลกรัม (สารละลาย) บางครั้งเขียนแทนด้วย “m”
เปอร์เซนต์ปริมาตร : อัตราส่วนปริมาตรของแอลกอฮอล์ก่อนผสมกับปริมาตรรวมของน้้าและแอลกอฮอล์ก่อนผสม เพราะ
ปริมาตรลดลงโดยผสมน้้าและแอลกอฮอล์ โดยใช้ปริมาตรก่อนผสมเป็นพื้นฐาน เขียนหน่วยเป็น vol%
พรูฟ (Proof US): มีอยู่ในหน่วยยูเอส เปอร์เซ็นต์ปริมาตรเป็นสองเท่า
พรูฟ (Proof british): เป็นการวัดพิเศษกับน้้า 100 เปอร์เซ็นต์ลงมาและแอลกอฮอล์ 75.1 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เมื่อปริมาตร w ค่า
ของหน่วยนี้ คือ

(w 57.1) × 100 − 100

ก็คือ ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ในหน่วยพรูฟนี้มีค่าเป็นศูนย์

A4.3.2 ความเข้มข้นน้าตาล
ความเข้มข้นโมลาร์และโมแลลในที่นี้มีนิยามเดียวกับกรณีแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตามเพื่อความกระจ่างในกรณีน้าตาล
จะได้ โมลของกลูโคสซึ่งเป็นโมลรวมของน้้าตาลจากปฏิกิริยาการผลิตเอทานอลจากการหมัก เป็นมอนอเมอร์เท่านั้นหรือ
เทียบเท่ามอนอเมอร์ในกรณีส้าหรับไดเมอร์ ไตรเมอร์และอื่นๆ
เปอร์เซ็นต์น้าหนัก: เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักน้้าตาล 1 กิโลกรัมของสารสะลาย มีหน่วยเป็น wt% หรือ mass%
บริกซ์ (Brix): มีนิยามเดียวกับเปอร์เซ็นต์น้าหมัก อย่างไรก็ตามไม่สามารถใช้บริกซ์ในหน่วยของความหนาแน่น
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A4.4 อุณหภูมิ
อุณหภูมิสัมบูรณ์และอุณหภูมิอื่นๆ อุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่วยองศาเซลเซียส ๐C คือ K (เคลวิน) ส่วนในองศาฟาเรย
ไฮต์ ๐F คือ R (แรงกิน)
ตาราง A4.4.1 สูตรการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ
แปลงหน่วย
๐
CK
๐
C  ๐F
๐
CR
K  ๐C
K  ๐F
KR
๐
F  ๐C
๐
FK
๐
FR
R  ๐C
RK
R  ๐F

สูตรการเปลี่ยน
TK = TC + 273.15
TF = 1.8TC + 32
TR = 1.8TC + 491.67
TC = TK – 273.15
TF = 1.8TK – 459.67
TR = 1.8TK
TC = (5/9) (TF-32)
TK = (5/9) (TF+459.67)
TR = TF + 459.67
TC = (5/9) TR – 273.15
TK = (5/9) TR
TF = TR – 459.67

A4.5 ค่าความร้อน (ดูบทที่ 2.4)
ค่าความร้อนเป็นปริมาณความร้อนที่เกี่ยวกับสารเผาไหม้สารอินทรีย์อย่างสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับสถานะของสารเช่น น้้า
อาจจะเป็นไอน้้า น้้าในสถานะของเหลวซึ่งมีค่า

latent heat ต่างกัน เมื่อน้้าเปลี่ยนเป็นไอน้้าค่าความร้อนจะมีค่าน้อยกว่า

เรียกว่า lower heating value (LHV) เมื่อน้้าเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลว ค่าความร้อนนี้ เรียกว่า higher heating value ซึ่งค่า
ความร้อนนี้มักถูกน้าไปใช้บ่อยขึ้นอยู่กับสถานขณะนั้น ค่าความร้อนมีค่าเท่ากับค่าการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีของการเผาไหม้
แต่เปลี่ยนสัญลักษณ์ สูตรการเปลี่ยนหน่วยของค่าเหล่านี้ คือ
𝐻𝐻𝑉 𝑀𝐽 𝑘𝑔 = 𝐿𝐻𝑉 𝑀𝐽 𝑘𝑔 + 20.3𝑤𝐻

เมื่อ

𝑤𝐻

คือ weight fraction ของอะตอมไฮโดรเจนในสารประกอบอินทรีย์

เมื่อค่าความร้อนของมวลชีวภาพซึ่งมีองค์ประกอบของน้้าเป็นศูนย์ ซึ่งต้องเป็นไปตามนี้
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1. ค่าความร้อนเป็นของของแห้งหรือเหลว
2. ค่าความร้อนแฝงของน้้าลบจากค่าความร้อนหรือความร้อนแฝงของน้้าถูกลบไปหรือไม่
จากรายการที่ 1 จากในส่วนของมวลพื้นฐานและรายการที่ 2 กรณีกระบวนการเผาไหม้ ความร้อนแฝงไม่สามารถ
น้ากลับมาได้และหักออกจากเริ่มต้น เช่น กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลค่าความร้อนแฝงถูกหักออก
เมื่อองค์ประกอบของน้้าบนพื้นฐานของน้้าหนัก
แฝง โดย 𝐻𝑉net [𝐽

𝑤w [kg − water kg − wet]

𝑘𝑔 − 𝑤𝑒𝑡] และ 𝐻𝑉𝑖𝑛𝑡 [𝐽 𝑘𝑔 − 𝑤𝑒𝑡]

ค่าความร้อนหักจากค่าความร้อน

จากสูตร

𝐻𝑉𝑛𝑒𝑡 = 𝐻𝑉𝑖𝑛𝑡 − 𝑤𝑤 ∆𝐻𝑤𝑤

ซึ่ง

∆𝐻ww

คือ ค่าความร้อนแฝงบนพื้นฐานมวล โดยค่า

2.443 × 106 𝐽 𝑘𝑔 − 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

ที่อุณหภูมิ 25๐C

A4.6 พื้นฐานน้้าหนัก
เมื่อค่าเฉพาะของมวลชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยน้้าหนักถูกน้ามาใช้ มีข้อพึงระวัง ดังนี้
1. เป็นหน่วยน้้าหนักที่มีน้าหรือไม่
2. เป็นหน่วยน้้าหนักที่รวมเถ้าหรือไม่
เมื่อชีวมวลซึ่งมีน้าและเถ้าประกอบ เช่น กิ่งไม้แห้ง ซึ่งมีผลต่างเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อชีวมวลมีน้าและเถ้าสูง
เช่น ของโสโครก ซึ่งมีผลอย่างมาก ความสัมพันธ์ระหว่างค่าบนพื้นฐานแห้ง 𝑥ab ค่าบนพื้นฐานเปียก 𝑥af และส่วนประกอบ
ของน้้า 𝑤w
xdb =

p
p
p mwb
xwb
=
=
=
mdb
mwb (1 − ww ) (1 − ww ) (1 − ww )

เมื่อ p เป็นค่าทางกายภาพ

mdb

และ

mwb

เป็นพื้นฐานแห้งและเปียกตามล้าดับ ที่เหมือนกันคือความสัมพันธ์อยู่

บนพื้นฐานน้้าหนักไม่มีเถ้า xaf และบนพื้นฐานที่มีเถ้า xwa ซึ่งสามารถอธิบายได้บนพื้นฐานมีเถ้า wash
xaf =

p
p
p mwa
xwa
=
=
=
maf
mwa (1 − wash ) (1 − wash ) (1 − wash )

ยกตัวอย่าง เมื่อชีวมวลซึ่งมีน้าเป็นองค์ประกอบ
0.75 𝑚3 𝑘𝑔 − 𝑤𝑒𝑡

20 เปอร์เซ็นต์ในปฏิกิริยาการผลิตก๊าซ ซึ่งอยู่บนน้้าหนักเปียก

ส่วนการค้านวณบนพื้นฐานแห้ง คือ

0.75
= 0.9375 m3 kg − dry
(1 − 0.2)
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A4.7 บันทึกอื่นๆ
ในสหรัฐทางวิควกรรม ซึ่งบางครั้งมีการใช้สัญลักษณ์ “MM” ซึ่งเหมือนค้าอุปสรรค 106 (M) ในหน่วยโรมัน ซึ่ง
1000 × 1000 = 106 ยกตัวอย่าง 500 MMG ซึ่งหมายความว่า 500 × 106 = 500 ล้านแกลลอน
เมื่อหน่วยปิดไม่เหมือนกันซึ่ง
M ถูกพบ หมายความว่า “ต่อนาที” ยกตัวอย่าง 200 รอบต่อนาที หมายความว่า การ
หมุน 200 รอบต่อเวลา 1 นาที, 4 GPM คือ 4 แกลลอนต่อนาที และ 35 ลูกบากศ์เซนติเมตรต่อนาที

A5. น้าหนักอะตอม
A5.1 น้้าหนักอะตอม
น้้าหนักอะตอมมักถูกใช้บ่อยๆ ในการค้านวณที่เกี่ยวกับชีวมวล ตาราง A5.1.1 แสดงน้้าหนักอะตอม ค่าที่ใช้บ่อยๆ ได้แก่ C,
H, O, N, S
ตาราง A5.1.1 น้้าหนักอะตอม
เลขอะตอม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สัญลักษณ์ธาตุ
H
He
Li
Be
B
C
N
0
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S

ธาตุ
ไฮโดรเจน
ฮีเลียม
ลิเทียม
เบอริเลียม
โบรอน
คาร์บอน
ไนโตรเจน
ออกซิเจน
ฟลูออรีน
นีออน
โซเดียม
แมกนีเซียม
อลูมิเนียม
ซิลิโคน
ฟอสฟอรัส
ซัลเฟอร์
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น้้าหนักอะตอม [g/mol]
1.0079
4.0026
6.941
9.0122
10.811
12.0107
14.0067
15.9994
18.9984
20.1797
22.9897
24.305
26.9897
28.0855
30.9738
32.065
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เลขอะตอม
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

สัญลักษณ์ธาตุ
Cl
Ar
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In

ธาตุ
คลอรีน
อาร์กอน
โพแทสเซียม
แคลเซียม
สแกนเลียม
ไทเทเนียม
วาเนเดียม
โครเมียม
แมงกานีส
ไอรอน (เหล็ก)
โคบอล
นิกเกิล
คอปเปอร์
ซิงค์ (สังกะสี)
แกลเลียม
เจอร์มาเนียม
อาร์เซนิค
เซลิเนียม
โบรมีน
คริปตอน
รูบิเลียม
สตรอนเลียม
ยิปเทียม
เซอร์คอนเนียม
ไนโอเนียม
โมลิดินัม
เทคนิเทียม
รูทิเลียม
โรห์เดียม
แพลเลเดียม
ซิลเวอร์ (เงิน)
แคดเมียม
อินเดียม
-260-

น้้าหนักอะตอม [g/mol]
35.453
39.948
39.0983
40.078
44.9559
47.867
50.9415
51.9961
54.938
55.845
58.9332
58.6934
63.546
65.39
69.723
72.64
74.9216
78.96
79.904
83.8
85.4678
87.62
88.9059
91.224
92.9064
95.94
98
101.07
102.9055
106.42
107.8682
112.411
114.818
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เลขอะตอม
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

สัญลักษณ์ธาตุ
Sn
Sb
Te
I
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb

ธาตุ
ทิน (ดีบุก)
แอนติโมนี
เทลลูเลียม
ไอโอดีน
ซีนอน
ซีเซียม
แบเรียม
แลนทานัม
ซีเรียม
พลาเซโอดิเนียม
นีโอไดเนียม
โพรมีเทียม
ซามาเรียม
ยูโรเปียม
แกโดลิเนียม
เทอร์เบียม
ดิสโพรเซียม
ฮอลเมียม
เออเบียม
ทูเลียม
ยิปเทอเบียม
ลูทิเทียม
ฮาฟเนียม
แทนทาลัม
ทังสเตน
รีเนียม
ออสเมียม
เออริเดียม
แพลตทินัม
โกล์ด (ทอง)
เมอร์คิวรี
แทลเลียม
เลด (ตะกั่ว)
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น้้าหนักอะตอม [g/mol]
118.71
121.76
127.6
126.9045
131.293
132.9055
137.327
138.9055
140.116
140.9077
144.24
145
150.36
151.964
157.25
158.9253
162.5
164.9303
167.259
168.9324
173.04
174.967
178.49
180.9479
183.84
186.207
190.23
192.217
195.078
196.9665
200.59
204.3833
207.2
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เลขอะตอม
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

สัญลักษณ์ธาตุ
Bi
Po
At
Rn
Fr
Ra
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr

ธาตุ
บิสมัต
โพโลเนียม
แอทตาทีน
เรดอน
แฟรนเซียม
เรเดียม
แอตทิเนียม
ทอเรียม
โพรแทคทิเนียม
ยูเรเนียม
เนปโทเนียม
พลูโตเนียม
อเมริเซียม
คิวเรียม
เบอร์คิเลียม
แคลิฟอร์เนียม
ไอนส์ไตเนียม
เฟอร์เมียม
เมนดิลิเวียม
โนลิเลียม
ลอห์เรนเซียม
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น้้าหนักอะตอม [g/mol]
208.9804
209
210
222
223
226
227
232.0381
231.0359
238.0289
237
244
243
247
247
251
252
257
258
259
262
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A6 คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์
A6.1 คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารเคมีพื้นฐาน
การคายความร้อนและดูดซับความร้อนของปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร ซึ่งการด้าเนินไปของ
ปฏิกิริยาเคมีสามารถอธิบายได้โดยคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิซ์ ในบทนี้แสดงส่วนของข้อมูลที่จ้าเป็นในการค้านวณ
รายละเอียดสามารถหาเพิ่มเติมได้จากคู่มือสารเคมีของ Ried และคณะ ตารางไอน้้า คู่มือวิศวกรรมเคมีอื่นๆ ส้าหรับการ
ค้านวณทาง เทอร์โมไดนามิกส์ หนังสือโดย Atkins, หนังสือของ Komiiya (ภาษาญี่ปุ่น ), Yamaguchi (ภาษาญี่ปุ่น ) และ
หนังสือคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมี หรือหนังสือเคมีเทอร์โมไดนามิกส์ ยังมีหนังสือซึ่งเก็บข้อมูลทางเทอร์โมไดนามิกส์
ของสารทั่วๆ ไป รวมทั้งสารชีวมวล

A6.2 ค่ามาตรฐานเอนทัลปีของการก่อตัว ค่ามาตรฐานเอนโทรปี และค่าพลังงานอิสระของกิบซ์
ตาราง A6.2.1 แสดงค่ามาตรฐานเอนทัลปีของการก่อตัว ค่ามาตรฐานเอนโทรปีและค่าพลังงานอสระที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมีส้าหรับสารชีวมวลโดยใช้สัญลักษณ์ “g”, “l”, และ “s” แทนสถานะของก๊าซ ของเหลว และของแข็งตามล้าดับ

A6.2.1 ค่ามาตรฐานของเอนทัลปีของการก่อตัว เอนโทรปี และค่าพลังงานอิสระของกิบซ์ในสารเคมีที่เกี่ยวกับ
สารชีวมวล
สาร

คาร์บอนมอนออกไซด์
เอทานอล
อีเทน
เอทิลีน
ฟอร์มิก
กลูโคส
แอซิติก แอซิค
ออกซิเจน
ไฮโดรเจน
คาร์บอน (แกร์ไฟต์)

สูตรเคมี

CO
C2H5OH
C 2 H6
C2H4
HCOOH
C6H12O6
CH3COOH
O2
H2
C

สถานะ

g
l
g
g
l
l
l
g
g
s

ค่ามาตรของ
เอนทัลปีของการ
ก่อตัว
[kJ mol-1]
-110.53
-277.1
-83.8
52.5
-425.1
-1273.3
-484.3
0
0
0
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ค่ามาตรฐานเอน
โทรปี
[J mol-1]
197.67
159.86
229.60
219.56
131.84
N/A
158.0
205.14
130.68
5.74

ค่าพลังงานอิสระ
ของกิบซ์ในการ
ก่อตัว
[kJ mol-1]
-137.17
-173.9
-31.9
68.4
-362.4
N/A
-388.9
0
0
0
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คาร์บอนไดออกไซด์
CO2
โพรเพน
C 3 H8
น้้า
H2 O
น้้า
H2 O
เมทานอล
CH3OH
มีเทน
CH4
จากคู่มือเคมี (Kagaku Benran)

g
g
l
g
l
g

-393.51
-104.7
-285.83
-241.82
-239.1
-74.4

213.74
270.02
69.91
188.83
127.19
186.38

-394.36
-24.2
-237.13
-228.57
-166.8
-50.3

A6.4 ค่าการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีของการเผาไหม้
ตาราง
A6.4.1 แสดงค่าการเปลี่ยนแปลงของเอนทัลปีของการเผาไหม้สมบูรณ์ของสารเคมี ค่าเหล่านี้เป็นกรณีของน้้า
เมื่อก่อหยด โดยการเปลี่ยนสัญลักษณ์ และมีค่าความร้อนที่สูงกว่า ค่าเหล่านี้สามารถค้านวณได้จากข้อมูลใน ตาราง A6.2.1
ตาราง A6.2.1 ค่าการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีของการเผาไหม้
สาร

คาร์บอนมอน
ออกไซด์
เอทานอล
อีเทน
เอททิลีน
ฟอร์มิก แอซิค
กลูโคส

สถานะ

g

เอนทัลปีของการ
เผาไหม้
[kJ mol-1]
-282.98

สาร

แอซิติก แอซิค

l

เอนทัลปีของการ
เผาไหม้
[kJ mol-1]
-874.3

l
g
g
l
s

-1367.6
-1560.7
-1411.2
-254.24
-2803.3

ไฮโดรเจน
คาร์บอน (แกร์ไฟต์)
โพรเพน
เมทานอล
มีเทน

g
s
g
l
g

-285.83
-393.51
-2219.2
-725.7
-890.7

-264-
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A7. ค่าความร้อนของเชือเพลิงฟอสซิลและช่วงชีวิต
A7.1 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วงชีวิต
ตาราง

A7.1.1 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วงชีวิต

ปิโตรเลียม
ถ่านหิน
ก๊าซธรรมชาติ
ค่าความร้อน* (MJ/kg)
40
28
56
R/P ratio (Year)**
46
219
64
*แสดงค่าตัวแทน และค่าจริงจากแหล่งผลิตและแหล่งกักเก็บที่แตกต่างกัน ค่าเหล่านี้จะสูงกว่าค่าความร้อน
**การกักเก็บต่อการผลิต

A8. แผนงาน APEC
A8.1 อะไรคือ APEC
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) คือ การประชุมอภิปรายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก และจากประเทศหลักที่เข้าร่วม ซึ่งเริ่มการประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน 1989 (แคนเบอร์รา,
ออสเตรเลีย) และมีการประชุมสุดยอดตังแต่ปี 1993 กิจกรรมหลักคืออิสระและความกลมกลืนของการค้าและการลงทุน
รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในภูมิภาค

ตาราง A8.1.1 ประเทศใน APEC
ออสเตรเลีย
บรูไน ดารุสซาลาม*
กัมพูชา*
แคนาดา
ซิลี
ฮ่องกง
อินโดนีเซีย*
เกาหลี
มาเลเซีย*
นิวซีแลนด์
เปรู
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัสเซีย
สิงคโปร์*
ไต้หวัน
ไทย*
สหรัฐอเมริกา
เวียดนาม*
ญี่ปุ่น
ลาว*
เม็กซิโก
ปาปัวนิวกินี
ฟิลิปปินส์*

ประเทศในอาเซียน (ASEAN)
-265-

คู่มือสารชีวมวลเอเชีย

A.9 เป้าหมายของแต่ละประเทศ
A9.1 แนะน้าเป้าหมายของแต่ละประเทศส้าหรับเรื่องมวลชีวภาพ
ตาราง A9.1.1 เป้าหมายของแต่ละประเทศ
ประเทศ
กัมพูชา
อินโดนีเซีย

ญี่ปุ่น
เกาหลี
ลาว

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

เป้าหมาย
ไม่มีเป้าหมาย
พัฒนาพื้นที่ปลูกพืชส้าหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ 5.25 M ha ในพื้นที่ไม่ได้ใช้
งาน จากเส้นทางการพัฒนาการประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซล
, ไบโอเอทานอล ไบโอออยส์) ซึ่งจะเป็น 2% ของพลังงาน
ภายในประเทศมีค่า 5.29 M kLในปี 2010
มวลชีวภาพส้าหรับความร้อน: 3.08 M kl, การผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
มวลชีวภาพและของเสีย: 5.86 ล้าน kl เทียบเท่าน้้ามัน ในปี 2010
มวลชีวภาพส้าหรับความร้อน: 0.679 ล้าน kl, กระแสไฟฟ้าจากมวล
ชีวภาพและของเสีย: 0.367ล้าน kl เทียบเท่าน้้ามันในปี 2011
ปัจจุบันรัฐบาลร่างนโยบายและเป้าหมายส้าหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ
โดยเฉพาะไบโอดีเซลจากสบู่ด้าผสมกับดีเซลได้ B5 ในปี 2012 และ
เปลี่ยน B5 เป็น B15 จากปี 2015 ถึง 2020 ส้าหรับเอทานอล E10
ภายใน ปี 2015 และ E20 ในปี 2020 เป้าหมายเหล่านี้ได้อยู่ในร่าง
นโยบาย
เป้าหมายการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่สามารถผลิตขึ้นมา
ใหม่ได้ (รวมถึงมวลชีวภาพ) ที่ 350 MWe ในแหลมมาเลเซียและ 50
MWe ในซาบาห์
หลังจากเริ่มด้าเนินการ 2 ปี ใช้อย่างน้อย 5% ไบโอเอทานอลโดย
ปริมาตรของปริมาตรรวมของการขายเชื้อเพลิงก๊าซโซลีนและจาก
จ้าหน่ายของบริบัทน้้ามันในประเทศ ภายใน 4 ปีนับจากการเริ่ม
ด้าเนินการ กระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์อาจท้า 10% bioethanol ขึ้นกับ
ผลการวิจัยของคณะท้างานแห่งชาติหลังจากเริ่มด้าเนินการ หลังจาการ
อนุมัติการท้างานสามเดือน ใช้ 1% ไบโอดีเซล จากยอดขายปริมาตร
ส้าหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล ภายใน 2 ปีจากเริ่มด้าเนินการ
กระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์อาจใช้ 2% ขึ้นกับผลการวิจัยของ
คณะท้างานแห่งชาติหลังจากเริ่มด้าเนินการ การผสมเอทานอลและไบ
โอดีเซลเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติฟิลิปปินส์
-266-
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สาธารณรัฐประชาชน
จีน

ไต้หวัน

ปริมาณการอุปโภคพลังงานที่น้ากลับมาใช้ใหม่ได้เป็น 10% ในปี 2010
และ 15% ในปี 2020 ในปี 2010 การอุปโภครายปีของเอทานอลที่ไม่ได้
จากเมล็ดพืชควรเป็น 2 ล้านตัน และไบโอดีเซลเป็น 200,000 ตัน ในจีน
ในปี 2020 การอุปโภครายปีของเอทานอลควรเป็น 10 ล้านตัน และไบ
โอดีเซลควรเป็น 2 ล้านตันในจีน
1.ก้าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 741 MW จากมวลชีวภาพและของเสียใน
2010
2.การผลิตไบโอดีเซล: 100 พัน KL ในปี 2010
3.การผลิตไบโอเอทานอล: 100 พัน KL ในปี 2011

-267-
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A10. ประวัติที่เกี่ยวข้อง
A10.1 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับมวลชีวภาพในเอเชีย
ตาราง A10.1.1 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมวลชีวภาพที่เกิดไม่นานมานี้
ตาราง A10.1 ตารางเวลาของมวลชีวภาพเอเชีย
2005.1
2005.12
2006.1
2006.11
2007.3
2007.4
2007.11

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 (โตเกียวและซึคุบะ)
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 (กรุงเทพ)
การประชุมเชิงอภิปราย (โตเกียว)
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 (โตเกียวและซึคุบะ)
เริ่มองค์กรมวลชีวภาพเอเชีย
ลาวเข้าร่วมองค์กรมวลชีวภาพเอเชีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 (ซาร์ อาลาม)
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A11 ภาษาของแต่ละประเทศ
A11.1 ภาษาของแต่ละปรพเทศและค้าทักทาย
ตาราง A11.1 ภาษาแต่ละประเทศและค้าทักทาย
ตาราง A11.1.1 ภาษาและ ค้า “สวัสดี” ในแต่ละประเทศ
ประเทศ
บรูไน ดารุสซาลาม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี

ภาษา
มาเลย์
เขมร
บาฮาซา อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี

ลาว
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สิงคโปร์
ไต้หวัน
ไทย
เวียดนาม

ลาว
บาฮาซา เมลายู
ฟิลิปปินโนะ, อังกฤษ
จีน
แมงดาริน, อังกฤษม มาเลย์, ฮกเกี้ยน
จีน, ไต้หวัน
ไทย
เวียดนาม
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“สวัสดีตอนเช้า/ตอนบ่าย”
เซลามัท ปะกิ/เปทัง
อรุน ซาว สเด/ทิเว ซัวร์ สเด
เซลามัท ปะกิ/ซิแนก
โอฮาโยะ/คอนนิจิวะ
อันนิวกาเซโย
อันนิวกาชิมนิคคะ
สบายดี
เซลามัท ปะกิ/เปทัง
มากันดัง อูมากะ
นิฮ่าว
นิฮ่าว
นิฮ่าว
สวัสดี
ซิน เฉา
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