บทที่ 9
พลังงานมวลชีวภาพ
พลังงานมวลชีวภาพเปนพลังงานที่มีการหมุนเวียนโดยธรรมชาติอีกแหลงหนึ่ง ที่ไดรับ
ความสนใจมานานจากทัว่ ทุกมุมโลก เพราะเปนการใชแหลงพลังงานที่มีอยูในธรรมชาติทดแทน
พลังงานจากซากดึกดําบรรพทั้งในรูปของเชื้อเพลิงและพลังงานความรอน โดยการนําเอาเศษวัสดุ
ทางการเกษตร พืช หรือมูลสัตวตางๆมาใชเปนแหลงผลิตพลังงาน ทําใหมีตนทุนในการผลิตคอน
ขางต่ําและเปนการเปลี่ยนวิธีกําจัดเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร โดยการนํามาหมุนเวียนใชใหเกิด
ประโยชน นอกจากนีแ้ หลงพลังงานมวลชีวภาพยังถือวาเปนแหลงพลังงานที่สามารถใชไดโดยไมมี
วันหมดถามนุษยสามารถรักษาสมดุลระหวางการนํามาใชและการสรางคืนใหแกธรรมชาติ อยางไร
ก็ตามการนําเอาแหลงมวลชีวภาพตางๆมาใชประโยชน ก็มีทั้งขอดีและขอเสียเหมือนกันกับแหลง
พลังงานจากหลายๆแหลง ดังนั้นการศึกษา วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใชในการเปลี่ยน
แหลงมวลชีวภาพใหเปนพลังงานตามที่มนุษยตองการจึงไมมีวันจบสิ้น

9.1 ความหมายของพลังงานมวลชีวภาพ
มวลชีวภาพ (biomass) หมายถึง เนื้อสารของสิ่งมีชีวิตตางๆ ซึ่งรวมทั้งคน สัตวและพืช
สิ่งมีชีวิตเหลานี้สามารถนํามาเปลี่ยนรูปใหเกิดเปนพลังงานไดทั้งสิ้น ในกรณีของคนและสัตวเมื่อ
เสียชีวิตไปแลวรางกายที่ถูกฝงหรือเผาจะเปลี่ยนไปเปนพลังงานที่สะสมในพืช เพราะเมื่อมีการยอย
สลายแลวจะกลายเปนปุยชวยใหพืชเจริญเติบโตได สําหรับสัตวบางชนิดอาจถูกแยกเอาไขมันไป
สกัดเปนน้ํามันเพื่อการบริโภคและเปลีย่ นรูปไปเปนแหลงพลังงานหรือเชื้อเพลิงได หรือแมแตมูล
สัตวที่เกิดจากการทําปศุสัตวก็สามารถใชเปนแหลงพลังงานได สวนในกรณีของพืชถือวาเปนแหลง
พลังงานมวลชีวภาพที่เปนแหลงใหญที่สุด เนื่องจากสามารถนํามาใชเปนแหลงพลังงานไดทุกสวน
ตั้งแตราก ลําตน กิ่งกาน จนกระทั่งถึงใบ นอกจากนี้หากเปนพืชที่มนุษยปลูกขึ้นเพือ่ การเกษตร เมื่อ
นําเอาสวนที่ตอ งการไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคแลว เศษที่เหลือหรือกากตางๆ ก็สามารถ
นําไปเปนแหลงพลังงานไดเชนกัน
การใชพืชเปนแหลงพลังงาน เสมือนเปนการนําเอาแหลงพลังงานสํารองจากแสงอาทิตย
มาใชประโยชนนั่นเอง เพราะการที่พืชเจริญเติบโตไดจะตองอาศัยการสังเคราะหแสงในการสราง
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อาหารซึ่งอยูในรูปของคารโบไฮเดรตที่สะสมอยูในพืช
นั่นคือสามารถกลาวไดวาพืชเปนแหลง
สะสมพลังงานแสงอาทิตยที่ดีที่สุด
เพราะสามารถเก็บสํารองพลังงานแสงอาทิตยโดยอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพไวไดนานนับสิบนับรอยป และไมมีการสูญเสียเหมือนกับ
แหลงเก็บพลังงานสํารองอื่นๆ (Boyle. 2004 : 106) รูปแบบการสะสมพลังงานแสงอาทิตยในรูป
ของมวลชีวภาพในธรรมชาติ ดังแสดงไวในภาพที่ 9.1

ภาพที่ 9.1 แสดงรูปแบบการสะสมพลังงานแสงอาทิตยในรูปของมวลชีวภาพ
ที่มา (Boyle. 2004 : 107)

9.2 พลังงานจากการสังเคราะหแสง
การสะสมพลังงานแสงอาทิตยในพืชตางๆนั้น เกิดจากการที่พืชตองใชแสงอาทิตยในการ
สรางอาหารโดยการสังเคราะหแสง (photosynthesis) ซึ่งกระบวนการสังเคราะหแสงที่เกิดขึ้นในพืช
จะมีลักษณะคลายกับปฏิกิริยาในการเผาไหมคือ ตองใชออกซิเจนและจะไดคารบอนไดออกไซดกับ
น้ําออกมา แตในกรณีนจี้ ะพิเศษกวาเพราะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการสังเคราะหแสงจะไมมวี ันหยุด
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ตราบเทาที่ยังมีแสงอาทิตย พลังงานจากแสงอาทิตยจะทําหนาที่เรงปฏิกิริยาแบบครบวงจรคือใหทงั้
เชื้อเพลิงและออกซิเจน สวนน้ํากับคารบอนไดออกไซดพืชสามารถดึงเอาจากบริเวณใกลเคียงมาใช
ปฏิกิริยาในการสังเคราะหแสงสามารถเขียนเปนสมการเคมีทั่วไปไดดงั นี้ (Ristinen & Kaushaar.
1999 : 147-148)
CO2 + 2H2O + แสงอาทิตย

CH2O + H2O + O2

(9.1)

จากปฏิกิริยาพืน้ ฐานที่เกิดขึน้ นี้พบวา การไดมาซึ่งผลิตภัณฑในรูปของโมเลกุลพื้นฐาน
ของคารโบไฮเดรต (CH2O) 1 โมล จะตองใชพลังงานแสงอาทิตยประมาณ 112 กิโลแคลอรี (หรือ
470 กิโลจูล) โดยผลิตภัณฑที่ไดสามารถเขียนใหอยูใ นรูปของสูตรเคมีทั่วไปของคารโบไฮเดรตคือ
Cx(H2O)y เมื่อ x และ y เปนตัวเลขที่แสดงถึงประเภทตางๆ ของคารโบไฮเดรต เชน น้ําตาลกลูโคส
มีสูตรเคมีเปน C6H12O6 หรือซูโครสมีสูตรเคมีเปน C12H22O11 เปนตน ในสมการ 9.2 แสดงปฏิกิริยา
การสังเคราะหแสงที่ไดผลิตภัณฑเปนน้ําตาลกลูโคส โดยตองใชพลังงานแสงอาทิตย 674 กิโล
แคลอรี (2,830 กิโลจูล)
6CO2 + 6H2O + แสงอาทิตย

C6H12O6 + 6O2

(9.2)

ปฏิกิริยาการสังเคราะหแสงในพืชเปนปฏิกริ ิยาที่เกิดขึน้ หลายขั้นตอน ตามองคประกอบ
ของโมเลกุลของน้ําตาลที่อยูใ นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือ สารสี (pigment) หรือ คลอโรฟลล
(chlorophyll) สารสีที่มีอยูในพืชมี่ดว ยกัน 2 ชนิดคือ ชนิดที่ดูดกลืนแสงในชวงของแสงสีแดงจาก
สเปคตรัมของแสง กับ ชนิดที่ดูดกลืนแสงในชวงของแสงสีน้ําเงินจากสเปคตรัมของแสง ทําให
มองเห็นใบของพืชเปนสีเขียว ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงาน
ของพืชพบวา พืชมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานเคมีและสะสม
อยูในตัวเองไดสูงสุดไดไมเกินรอยละ 12.3 เมื่อเทียบปริมาณแสงอาทิตยทั้งหมดที่พืชใชในการ
สังเคราะหแสง จากปริมาณรอยละ 43 ของแสงอาทิตยทั้งหมดที่สงมายังโลก (Lewis. 1983 : 54)
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานดังกลาวจะขึน้ อยูก ับชนิดและแหลงที่อยูของพืช สวนปริมาณ
คารบอนไดออกไซดในธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการธรรมชาติของพืชถือวาอยูในสภาวะสมดุล
คือ ปริมาณในการรับคารบอนไดออกไซดเขาไปในขณะที่พืชทําการสังเคราะหแสง จะเทากับ
ปริมาณคารบอนไดออกไซดที่พืชคายออก วัฏจักรคารบอนไดออกไซดในธรรมชาติดังแสดงไวใน
ภาพที่ 9.2

222

ภาพที่ 9.2 แสดงรูปแบบของวัฏจักรคารบอนไดออกไซดในธรรมชาติ
ที่มา (Boyle. 2004 : 111)

9.3 แหลงพลังงานมวลชีวภาพ
การใชพลังงานจากมวลชีวภาพเปนแหลงเชื้อเพลิงในการเผาไหม จําพวกไมฟน แกลบ
หรือ มูลสัตวตา งๆ เพื่อใหไดมาซึ่งพลังงานความรอน ในประเทศกําลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ ถือวา
เปนการใชพลังงานมวลชีวภาพแบบดั้งเดิม (traditional biomass) ซึ่งไมสามารถกลาวไดในรูปแบบ
ของการบริโภคพลังงานแบบมหภาคหรือเชิงพาณิชย อยางไรก็ตามในปจจุบันเมื่อกลาวถึงการใช
พลังงานจากมวลชีวภาพมักจะกลาวถึงในลักษณะของปริมาณการใชพลังงานจากมวลชีวภาพในเชิง
พาณิชย โดยเฉพาะการใชเปนแหลงพลังงานเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งลักษณะการใช
พลังงานจากมวลชีวภาพแบบนี้เรียกวา การใชพลังงานจากมวลชีวภาพแบบใหม (new biomass)
โดยสามารถจําแนกแหลงพลังงานจากมวลชีวภาพออกเปน 2 แหลงหลักๆคือ
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9.3.1 แหลงพลังงานที่เปนพืช
พลังงานจากมวลชีวภาพที่มาจากแหลงพลังงานที่เปนพืช (energy crops) เปนการ
นําเอาพืชทั้งประเภทที่มีอยูในธรรมชาติและทําการเพาะปลูกขึ้นเอง มาใชเปนแหลงพลังงาน ซึ่ง
สามารถแบงแหลงพลังงานจากพืชเหลานี้ออกเปน 2 ประเภทคือ
9.3.1.1 ประเภทที่มีลกั ษณะเปนไม (woody crops) สามารถพบเห็นไดโดยทัว่ ไป
โดยเฉพาะตามแหลงปาไมตางๆ ปาไมเปนแหลงชวยลดกาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ
ไดดีที่สุดซึ่งสามารถกลาวไดวาในชวงการเจริญเติบโตของตนไมหนึง่ ตน ปริมาณกาซคารบอน
ไดออกไซดทตี่ นไมนั้นชวยดูดซับจากชั้นบรรยากาศเพือ่ ใชในการสังเคราะหแสง จะมีคาใกลเคียง
หรือเทากับปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึน้ จากการนําเอาตนไมตนนั้นมาทําการเผาไหม
ดังนั้นการนําเอาตนไมจากธรรมชาติหนึ่งตนมาใชเปนเชือ้ เพลิงจะไมทาํ ใหธรรมชาติเสียสมดุลใน
เรื่องของมลพิษแตอยางใด แตปญหาของมลพิษที่เกิดขึน้ ในชั้นบรรยากาศคือมนุษยมกี ารใชพลังงาน
จากแหลงอื่นโดยเฉพาะจากซากดึกดําบรรพซึ่งทําใหมีการปลอยกาซพิษตางๆ ออกสูชั้นบรรยากาศ
โดยแหลงพลังงานเหลานั้นไมสามารถกําจัดของเสียดวยตัวของมันเองไดเหมือนตนไม จึงเปนการ
ปลอยออกมาแลวสะสมอยูใ นบรรยากาศ
อยางไรก็ตามในปจจุบันการใชไมฟน หรือถานเปนเชื้อเพลิงโดยตรงในอุตสาหกรรม
ตางๆ ถือวาลดลงไปอยางมากโดยเฉพาะในกลุมประเทศอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนเพราะผล
กระทบจากมลพิษที่เกิดขึน้ ตอบรรยากาศของโลกในทุกวันนี้ อันเนือ่ งมาจากปริมาณปาไมของโลก
ที่เหลือนอยลงไปทุกที ดังนัน้ จึงไดมแี นวคิดใหมในเรื่องของการทําปาไมคือ การปลูกพืชที่มีความ
แข็งแรง คงทนและโตเร็ว ซึ่งไมไดมีวัตถุประสงคโดยตรงในการนําพืชเหลานี้มาเปนแหลงพลังงาน
แตตองการนําเอาเนื้อไมไปใชประโยชนทวั่ ไปอยางอืน่ สวนเศษไมที่เหลือรวมถึงขี้เลื่อยจะถูกนํา
ไปใชเปนแหลงผลิตพลังงานทั้งในรูปของพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟา ซึ่งแนวคิดนี้จะ
แตกตางกับแนวความคิดแบบดั้งเดิมที่ไมไดนําเอาเศษสวนที่เหลือไปใชประโยชนเลย แนวความคิด
ในการทําปาไมแบบใหมนี้เรียกวาการปลูกปาหมุนเวียนชวงสั้น (short rotation forestry, SRF) นิยม
ทํากันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด โดยในแถบประเทศยุโรปจะใชพชื
ที่เปนไมขนาดเล็กในลักษณะของปาละเมาะหรือปาแสม ซึ่งเรียกวาการปลูกปาละเมาะหมุนเวียน
ชวงสั้น (short rotation coppice, SRC)
9.3.1.2 ประเภทที่มีลักษณะเปนพืชผลทางการเกษตร (agricultural crops) ใน
ปจจุบันมีการปลูกพืชผลทางการเกษตรจําพวก ออย และขาวโพด เพื่อใชเปนแหลงพลังงานกันอยาง
กวางขวาง ซึ่งสิ่งที่ทั่วโลกกําลังใหความสนใจคือการนําเอาศักยภาพที่มีอยูในพืชเหลานี้มาทําเปน
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เชื้อเพลิงเหลว (liquid fuels) นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆ เพื่อใชเมล็ดไป
สกัดเปนน้ํามันอยางเชน ทานตะวัน สบูดํา หรือพืชตระกูลถั่วตางๆ โดยสามารถเปลี่ยนน้ํามันจาก
พืชเหลานี้ไปเปนน้ํามันไบโอดีเซล และสามารถนําน้ํามันนี้ไปใชทดแทนน้ํามันดีเซลที่ไดจากการ
กลั่นน้ํามันดิบได
การสรางแหลงพลังงานแบบที่มีลักษณะเปนพืชผลทางการเกษตรนี้ จะมีขอไดเปรียบกวา
การสรางแหลงพลังงานแบบที่มีลักษณะเปนไมหรือแบบการปลูกเปนปาละเมาะ เพราะไมมีความ
ยุงยากในการเพาะปลูก และวงจรการใชพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกมีความยืดหยุนมากกวา อันเกิดจาก
พวกพืชผลทางการเกษตรเหลานี้มีวงจรในการเพาะปลูกและการเก็บเกีย่ วที่สั้นกวา สวนคาพลังงาน
ของแหลงมวลชีวภาพจากแหลงที่เปนพืชแสดงไวในตารางที่ 9.1
ตารางที่ 9.1 แสดงคาพลังงานของแหลงเชือ้ เพลิงมวลชีวภาพชนิดตางๆ
ชนิดเชื้อเพลิง
ไม (ความชื้นรอยละ 60)
ไม (ความชื้นรอยละ 20)
ไม (ความชื้นรอยละ 0)
กระดาษ
มูลสัตวแหง
หญาสด
มัดฟาง
ชานออย
ของเสียจากชุมชน
น้ํามันปโตรเลียม
กาซธรรมชาติ
ที่มา (Boyle. 2004 : 110)

คาพลังงาน
(จิกะจูลตอตัน)
6
15
18
17
16
4
15
17
9
42
55

คาพลังงาน
(จิกะจูลตอลูกบาศกเมตร)
7
9
9
9
4
3
1.5
10
1.5
34
50
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9.3.2 แหลงพลังงานที่เปนของเหลือใช
หลังการใชประโยชนจากไมหรือการเก็บเกีย่ วพืชผลทางการเกษตรแลว จะมีของ
เหลือใช (wastes) จําพวกเศษไม ขี้เลื่อย ซังหรือเปลือกของพืชตางๆ รวมถึงมูลสัตวที่ไดจากการ
ปศุสัตว สิ่งตางๆ เหลานี้ถือวาเปนแหลงพลังงานมวลชีวภาพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนํามาใช
เปนแหลงพลังงานได ของเหลือใชมีตั้งแตระดับในครัวเรือน ระดับชุมชน จนกระทั่งระดับโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นไดวา แหลงพลังงานเหลานี้มีมากมาย สามารถจําแนกเปนชนิดตางๆ ดังนี้
9.3.2.1 เศษไม (wood residues) เปนแหลงพลังงานมวลชีวภาพที่อยูในรูปของ
ของแข็ง (solid biomass) มีเกิดขึ้นมากมายจากการทําอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งสวนใหญตองการใชแต
เนื้อไม สวนที่เหลือคือใบและกิ่งกานตางๆ ที่ไมสามารถใชไดตามวัตถุประสงครวมถึงบรรดาขี้เลื่อย
ที่ไดจากกระบวนการแปรรูปไมสามารถนํามาใชเปนแหลงพลังงานทั้งในรูปของพลังงานความรอน
และการผลิตไฟฟา โดยเฉพาะการผลิตไฟฟาในปจจุบันในประเทศออสเตรียมีใชประมาณรอยละ 6
ของการผลิตไฟฟาทั้งหมด และในสหรัฐอเมริกาใชเศษไมเหลานี้เปนแหลงพลังงานในการผลิต
ไฟฟากวา 6 จิกะวัตต
9.3.2.2 เศษพืชผลทางการเกษตร (agricultural wastes) เศษวัสดุตางๆ ที่เกิดจาก
พืชผลทางการเกษตรจําพวก ฟางขาวสาลี ขาวโพด ชานออย และแกลบ เปนตน เศษวัสดุเหลือใช
เหลานี้ในแตละปรวมกันมีปริมาณนับพันลานตัน และเมื่อคิดเปนพลังงานจะไดพลังงานรวม 40
ลานเทระจูล ในสมัยกอนฟางจะถูกเผาทิ้งตัง้ แตอยูในนาหรือในไร ซึ่งกอใหเกิดใหปญ
 หามลพิษเปน
อยางมาก แตเมื่อประมาณสิบกวาปมานีใ้ นแถบประเทศยุโรปมีการหามเผาฟางในนา จึงทําใหตอง
มีการขนยายฟางขาวมาเก็บไวในทีแ่ หงๆ และเมื่อแหงแลวก็จะถูกสงไปยังแหลงผลิตไฟฟาตอไป
แตเนื่องจากคาความหนาแนนของพลังงาน (energy density) ของฟางขาวมีคา 15 จิกะจูลตอตัน และ
ฟางขาว 1 ตันมีปริมาตรถึง 6 ลูกบาศกเมตร ทําใหเกิดปญหาในเรื่องของคาใชจายในการขนยายและ
การเก็บรักษา จึงทําใหเกิดอุตสาหกรรมชนิดใหมขึ้นมาเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยการอัดฟางให
แนนเหมือนการอัดกระดาษทําใหมีความหนาแนนประมาณ 1 ตันตอลูกบาศกเมตร ซึ่งสามารถชวย
ลดคาใชจายดังกลาวไดและยังชวยใหการใชฟางเปนเชื้อเพลิงสะดวกมากขึ้น สําหรับชานออยซึ่ง
เกิดขึ้นหลังจากการบีบออยของโรงงานน้ําตาล สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพือ่
ใชในโรงงานเองหรือในกรณีที่สามารถผลิตไดมากจนเหลือใชก็สามารถสงขายผานระบบสายสงได
ในปจจุบนั โรงงานน้ําตาลทั่วโลกมีกําลังผลิตไฟฟารวมกันประมาณ 50 จิกะวัตต
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9.3.2.3 สิ่งปฏิกูลจากสัตว (animal wastes) เนื่องจากในแตละวัน สัตวจะมีการถาย
สิ่งปฏิกูลออกมาปริมาณมากหรือนอยก็แลวแตขนาดของสัตวชนิดนัน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนการ
เลี้ยงสัตวในลักษณะเปนฟารม
จะสามารถรวบรวมสิ่งปฏิกูลจากสัตวไดในปริมาณมากพอทีจ่ ะ
สามารถนําไปใชเปนแหลงพลังงานได สิ่งปฏิกูลเหลานี้ในเบื้องตนอาจถูกใชประโยชนในลักษณะ
ของปุยคอก (animal manure) ซึ่งถือวาเปนการคืนพลังงานใหแกธรรมชาติทางหนึ่ง เพราะพืช
สามารถดูดซึมเอาสารอาหารบางอยางไปชวยในการเจริญเติบโต อยางไรก็ตามในการทําปุยคอกนัน้
จะมีกาซมีเทนออกมาซึ่งจะสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอม เนื่องจากกาซมีเทนเปนกาซที่กอใหเกิด
ปรากฏการณสภาวะเรือนกระจก ปจจุบนั ในหลายประเทศทั่วโลกไดมีการใชแหลงพลังงานเหลานี้
ผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชย ซึ่งโรงไฟฟาในบางแหงอาจมีกาํ ลังการผลิตถึง 40-50 เมกะวัตต ผังการใช
เศษพืชผลทางการเกษตรเปนแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟา ดังแสดงในภาพที่ 9.3

ภาพที่ 9.3 แสดงผังการใชเศษพืชผลทางการเกษตรเปนแหลงพลังงานผลิตไฟฟา
ที่มา (Boyle. 2004 : 118)
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9.3.2.4 ของเหลือใชจากชุมชน (municipal wastes) หรืออาจเรียกโดยทัว่ ไปวาขยะ
จากชุมชน ผลจากการบริโภคของมนุษยทาํ ใหมีการทิ้งสิง่ ของที่เหลือกินเหลือใชใหอยูในสภาพขยะ
คาเฉลี่ยของการทิ้งขยะในแตละครัวเรือนของกลุมประเทศอุตสาหกรรมมีมากกวา 1 ตันตอป ซึ่งคิด
เปนพลังงานถึง 9 จิกะจูล (Boyle. 2004 : 120) ขยะที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเปนพวกกระดาษ เศษแกว
เศษโลหะตางๆ และอื่นๆ อีกมากมาย หนึ่งในขยะเหลานี้ที่นาสนใจคือบรรดาพวกขยะทีเ่ ปนสาร
อินทรียชนิดตางๆซึ่งสามารถยอยสลายไดโดยกระบวนการยอยสารอินทรียแบบไมตองใชออกซิเจน
(anaerobic digestion) และผลที่ไดจากกระบวนการสวนใหญ คือกาซมีเทนซึ่งสามารถนําไปใชเปน
แหลงพลังงานไดตอไป ดังแสดงในภาพที่ 9.4 สวนขยะประเภทอื่นอาจใชวิธีคัดแยกเพื่อเอาไปใช
ใหม (recycling) อยางเชน พวกขยะที่เปนโลหะ หรือมีสวนผสมของโลหะอยู เปนตน นอกจากนี้
ขยะสวนที่เหลือยังสามารถใชเปนแหลงพลังงานโดยใชเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม (combustion)
หรืออาจใชวิธฝี งกลบ (landfills) โดยวิธีนี้เมื่อเวลาผานไปนานเปนปๆ ผลที่เกิดขึ้นคือจะเกิดกาซจาก
หลุมฝงกลบ (landfills gas, LFG) ซึ่งสามารถใชเปนแหลงพลังงานไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนีย้ ัง
สามารถนําไปเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาดังแสดงในภาพที่ 9.5

ภาพที่ 9.4 แสดงรูปแบบการนํากาซที่เกิดจากการฝงกลบไปใช
ที่มา (Boyle. 2004 : 121)
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ภาพที่ 9.5 แสดงผังการใชของเหลือใชจากชุมชนเปนแหลงพลังงานผลิตไฟฟา
ที่มา (Boyle. 2004 : 125)

ภาพที่ 9.6 แสดงผังการเปลี่ยนมวลชีวภาพใหเปนพลังงานโดยวิธีตางๆ
ที่มา (Boyle. 2004 : 127)
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9.4 กระบวนการเปลี่ยนมวลชีวภาพเปนพลังงาน
การนําเอามวลชีวภาพประเภทตางๆ มาเปลี่ยนเปนพลังงาน โดยยึดเอากระบวนการที่
เกี่ยวของในการเปลี่ยนรูปเปนพลังงาน สามารถจําแนกเปนรูปแบบหลักๆ ได 3 กระบวนการ ดัง
แสดงในภาพที่ 9.6 และมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ
9.4.1 กระบวนการทางเคมีความรอน
การเปลี่ยนมวลชีวภาพตางๆใหเปนพลังงาน โดยอาศัยกระบวนการทางเคมีความ
รอน (thermochemical conversion) เปนกระบวนการที่ใชพลังงานความรอนมาทําใหโครงสรางทาง
เคมีของมวลชีวภาพนั้นเปลีย่ นรูปไปเปนพลังงานตามความตองการ กระบวนการทางเคมีความรอน
อาจแบงออกเปน 3 วิธีคือ
9.4.1.1 การเผาไหม (combustion) มนุษยไดรับพลังงานความรอนจากการใช
มวลชีวภาพมาทําการเผาไหมมานานนับพันป
โดยเริม่ ตั้งแตการใชเพื่อใหความอบอุนและการ
ประกอบอาหารตางๆ จนกระทั่งมีการพัฒนามาใชเปนเชื้อเพลิงในตมน้ําเพื่อผลิตไฟฟา อยางไรก็
ตามการใชมวลชีวภาพเพื่อตมน้ําใหเดือด ถือวามีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปเปนพลังงานคอน
ขางต่ํา (Boyle. 2004 : 123) ดังนัน้ ในการเผาไหมมวลชีวภาพใหมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ น
พลังงานสูงขึ้น อาจทําไดโดยการออกแบบเตาเผาใหมคี วามสามารถในการปองกันการรั่วไหลของ
พลังงานความรอนออกสูภายนอก นอกจากนี้สิ่งที่ตองคํานึงในการเผาไหมมวลชีวภาพคือ ความชืน้
ที่มีอยูในมวลชีวภาพนั้น
เพราะจะตองใชพลังงานสวนหนึ่งในการทําใหความชื้นที่มีอยูในมวล
ชีวภาพนั้นระเหยออกไปใหหมดกอนแลวมวลชีวภาพนัน้ จึงจะสามารถใหพลังงานออกมาไดนนั่ คือ
สามารถกลาวไดวาในกระบวนการเผาไหมนั้นจะมีอยูดว ยกัน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการไล
ความชื้นที่มีอยูในมวลชีวภาพและขั้นตอนของการติดไฟถึงใหพลังงานความรอนออกมา ซึ่งจะเห็น
ไดวาในการเผาไหมนั้นจะมีน้ําและกาซคารบอนไดออกไซดออกมาดวย การเผาไหมสามารถเขียน
เปนสมการทางเคมีไดคือ
C + O2

CO2

(9.3)

2H2 + O2

2H2O

(9.4)
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9.4.1.2 การทําใหเปนกาซ (gasification) เปนกระบวนการผลิตกาซจากมวล
ชีวภาพ โดยการเผาไหมมวลชีวภาพโดยใชอากาศหรือออกซิเจนในปริมาณนอยๆ กาซที่ไดจาก
กระบวนการนี้จะประกอบดวย คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจนและมีเทน ซึ่ง
ถือวาเปนกาซที่ใหคาพลังงานคอนขางต่ําประมาณ 1 ใน 6 ของพลังงานจากกาซธรรมชาติ กาซนีจ้ ะ
ถูกนําไปใชในการขับกังหันกาซ (gas turbine) เพื่อผลิตไฟฟา หรือทําใหเกิดการควบแนนแลวนําไป
กลั่นใหมีความบริสุทธิ์ถึงรอยละ 98 ก็จะไดเปนเมทานอล (methanol) ออกมา (Shepherd &
Shepherd. 1998 : 362) นอกจากนีย้ ังสามารถนํากาซนี้ไปแยกประเภท แลวใชตามวัตถุประสงคที่
แตกตางกันตามคุณสมบัติของกาซนั้นๆ
9.4.1.3 การแยกสลายดวยความรอน (pyrolysis) เปนกระบวนการใหความรอนแก
มวลชีวภาพโดยไมใชออกซิเจน ดังนัน้ ในกระบวนการนี้มวลชีวภาพจะไมเกิดการติดไฟ ตัวอยาง
ของการใชกระบวนการนี้ไดแก การทําถาน (charcoal) เปนการใหความรอนแกไมจนอุณหภูมิสูงถึง
250 องศาเซลเซียส ทําใหความชื้นในไมระเหยออกไปหมดและกลายเปนถานทีเ่ ปนสารคารบอน
ซึ่งเมื่อนําไปใชจะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนถึงรอยละ 80 นอกจากนี้
กระบวนการนี้ยังใชในการทําใหมวลชีวภาพเปลี่ยนสถานะไปเปนของเหลวหรือกาซไดเชนกัน เชน
ถาใชกระบวนการนี้กับสารอินทรียตางๆ โดยใหความรอนจนมีอณ
ุ หภูมิถึง 500-900 องศาเซลเซียส
ที่ความดันปกติและไมมีออกซิเจน จะไดเมทานอลออกมาจากกระบวนการ ซึ่งสามารถนําไปใชเปน
เชื้อเพลิงสําหรับยานยนตตางๆ ได
9.4.2 กระบวนการทางชีวเคมี
การเปลี่ยนมวลชีวภาพไปเปนพลังงานในรูปแบบตางๆ
โดยกระบวนการทาง
ชีวเคมี (biochemical conversion) เปนการใชประโยชนจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียใน
สภาวะไมใชอากาศหรือออกซิเจน กระบวนการนี้อาจแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ
9.4.2.1 การยอยสลายสารอินทรียในสภาวะไมใชอากาศ กระบวนการนี้อาศัยการ
ยอยสลายมวลชีวภาพโดยแบคทีเรียจากธรรมชาติในสภาวะไรอากาศ ตัวอยางของกระบวนนี้ที่ใช
กันอยูเชน กาซที่ไดจากการฝงกลบขยะหรือกาซที่เกิดขึ้นจากบอเก็บมูลสัตวของฟารมเลี้ยงสัตว
กาซชีวภาพที่ไดจากแหลงเหลานี้จะประกอบดวยกาซมีเทนประมาณรอยละ 50-75 (Boyle. 2004 :
128) สามารถนําไปใชกับเครื่องยนตสันดาปภายใน (internal combustion engines) ขนาดใหญเพือ่
ขับเครื่องกําเนิดไฟฟาใหทํางานได ในขณะเดียวกันถาสามารถแยกเอาคารบอนไดออกไซดและ
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ไฮโดรเจนซัลไฟดออกจะทําใหกาซชีวภาพนี้มีคุณสมบัติเหมือนกับกาซธรรมชาติและสามารถใช
กับยานยนตตางๆ ได
9.4.2.2 การหมัก (fermentation) การหมักเปนกระบวนการยอยสลายสารอินทรีย
ในสภาวะไรอากาศประเภทหนึ่ง โดยการนํามวลชีวภาพมาหมักดวยแบคทีเรียในสภาวะไรอากาศ
ซึ่งแปงและน้ําตาลที่มีอยูในมวลชีวภาพเมือ่ ถูกยอยสลายดวยเอนไซมจะเปลี่ยนรูปเปนแอลกอฮอล
โดยมีเอทานอล (ethanol) เปนสวนประกอบอยูประมาณรอยละ 10 โดยปริมาตร และถาตองการใช
เอทานอลแทนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชกับเครื่องยนตเบนซิน ตองนําเอทานอลไปกลั่นใหมีความบริสุทธิ์
ถึงรอยละ 99.5 จึงจะใชแทนกันได
9.4.3 กระบวนการสกัดน้ํามันจากเมล็ดหรือผลของพืช
กระบวนการสกัดน้ํามัน (extraction) เมล็ดหรือผลของพืชบางชนิดเชน ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง เมล็ดนุน มะพราว ปาลมน้ํามัน สามารถนํามาสกัดเอาน้ํามันที่เรียกกันวา น้าํ มันพืช โดยคา
พลังงานที่ไดจากผลของพืชเหลานี้จะมีคาประมาณ 37-39 จิกะจูลตอตัน การนําเอาน้ํามันพืชมาใช
เปนเชื้อเพลิงจะตองทําใหบริสุทธิ์กอน โดยวิธกี ารแยกหรือกําจัดสวนประกอบจําพวกไขมันอิสระ
และสิ่งเจือปนตางๆออกไป กรรมวิธีในการสกัดน้ํามันจากพืชจะขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณน้าํ มัน
ของพืชเหลานัน้ โดยทั่วไปจะใชอยู 2 วิธี (คณะกรรมาธิการพลังงานสภาผูแทนราษฎร. 2545 : 107108) คือ
9.4.3.1 การสกัดน้ํามันดวยการบีบอัด (pressing) ใชสําหรับพืชที่มีน้ํามันเปน
องคประกอบมากกวารอยละ 25 เชน ถั่วลิสง มะพราว ปาลมน้ํามัน เมล็ดละหุง โดยการบีบอัดน้ํามัน
ออกมาจากเมล็ดหรือผลของพืชน้ํามันนัน้ ๆ ดวยเครื่องสกัดแบบเกลียวอัด (expeller)
9.4.3.2 การสกัดดวยตัวทําละลาย (solvent extraction) ใชสําหรับพืชที่มีปริมาณ
น้ํามันต่ํากวารอยละ 25 เชน ถั่วเหลือง เมล็ดนุน รําขาว เมล็ดฝาย โดยใชตวั ทําละลาย เชน เฮกเซน
สกัดน้ํามันออกจากเมล็ดพืชเหลานี้ในเครื่องสกัด

9.5 การผลิตพลังงานมวลชีวภาพสําหรับยานยนต
น้ํามันเปนเชื้อเพลิงที่สําคัญสําหรับยานยนต แตเนื่องจากปญหาเรื่องปริมาณสํารองที่มีอยู
และสถานการณตางๆ ทําใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในปจจุบันสูงขึ้นมาก ประกอบกับผลกระทบจาก
การใชน้ํามันทีเ่ กิดขึ้นตอสภาวะแวดลอม ทําใหมีความพยายาม คนควา วิจัย เพื่อหาแหลงพลังงาน
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ที่จะใชแทนน้าํ มัน โดยทัว่ ไปยานยนตทใี่ ชกันอยูมากที่สุดจะใชน้ํามันอยู 2 ชนิดหลักคือ น้ํามัน
เบนซินและน้าํ มันดีเซล ซึ่งการผลิตพลังงานจากมวลชีวภาพที่มีความสอดคลองกับชนิดของน้ํามัน
ดังกลาวโดยทัว่ ไปสามารถผลิตไดใน 2 รูปแบบ คือ เอทานอลกับไบโอดีเซล ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
9.5.1 เอทานอล
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลไดมีการคิดคนกันมาเปนเวลานานมาแลว แตกย็ ังคง
ตองพัฒนาและปรับปรุงใหดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เอทานอล
เปนสารอินทรียที่มีสูตรโมเลกุลเปน C2H5OH มีน้ําหนักโมเลกุล 46.07 จุดเดือดประมาณ 78 องศา
เซลเซียส มีลักษณะเปนของเหลวใสไมมสี ี ติดไฟงาย ใหเปลวไฟสีน้ําเงินไมมีควัน สามารถรวมตัว
กับน้ํา อีเทอร หรือคลอโรฟอรม ไดทุกสวน และสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยางเชน ใช
เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใชในอุตสาหกรรมยา ใชเปนตัวทําละลายในผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เชน
สีแล็กเกอร ยาเคลือบน้ํามัน ใชเปนวัตถุดบิ ในการสังเคราะหสารเคมีและชีวเคมี ใชเปนสารเพิ่มคา
ออกเทนในน้ํามันเบนซิน ที่เรียกวา แกสโซฮอล ใชผลิตเปนอาหาร เชน น้ําสมสายชู เจลาติน ใช
ทางดานการแพทย เชน ใชเช็ดทําความสะอาดแผล ใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เปนตน สําหรับ
กระบวนการผลิตและการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิง มีดังตอไปนี้
9.5.1.1 กระบวนการผลิตเอทานอล ในการผลิตเอทานอลโดยใชวิธีการทางชีวเคมี
จะใชวสั ดุทางการเกษตรที่มอี งคประกอบประเภท แปง น้ําตาล หรือเซลลูโลส เปนวัตถุดบิ
เอทานอลที่ไดเรียกวา ไบโอเอทานอล (bio ethanol) ตัวอยางผังกระบวนการผลิตเอทานอลดังแสดง
ในภาพที่ 9.7 ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการผลิตเอทานอลเปน 4 ขั้นตอน (คณะกรรมาธิการพลังงาน
สภาผูแทนราษฎร. 2545 : 45-51) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ
(1) การเตรียมวัตถุดิบกอนการหมัก มีดว ยกันหลายวิธีขึ้นอยูกับชนิดของ
วัตถุดิบที่ใช เชน วัตถุดิบทีส่ ามารถใชเชื้อจุลินทรียและการจัดเตรียมทําไดงาย ไดแก วัตถุดิบที่เปน
กากน้ําตาล ซึ่งสามารถทําใหเจือจางไดโดยใชน้ําผสมลงไปเมื่อมีความเขมขนเหมาะสมก็สามารถ
นําไปหมักได ในกรณีที่เปนวัตถุดิบที่ตองมีการจัดเตรียม เชน หัวมันสําปะหลังซึ่งเปนวัตถุดิบ
ประเภทแปงหรือวัตถุดิบประเภทเยื่อใย จะตองนําไปผานกระบวนการยอยใหเปนน้าํ ตาลโดยการใช
กรดหรือเอนไซม เพื่อทําใหอยูในสภาพที่เหมาะสมกอนจะทําการหมักตอไป
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ภาพที่ 9.7 แสดงตัวอยางผังกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง
ที่มา (คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผูแทนราษฎร. 2545 : 51)
(2) การเตรียมหัวเชื้อและการหมัก การเตรียมหัวเชื้อทําเพื่อใหไดเชื้อ
จุลินทรียที่แข็งแรงและมีปริมาณมากพอสําหรับใชในการหมัก รวมทั้งตองปราศจากการปนเปอน
ของเชื้อจุลินทรียอื่นที่ไมตองการ เมื่อเตรียมหัวเชื้อเรียบรอยแลวจึงถายลงในถังหมักรวมกับวัตถุดิบ
จากนั้นทําการปรับและควบคุมสภาวะของการหมัก เชน อัตราการใหอากาศ (aeration rate) อัตรา
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การกวน (agitation) คาความเปนกรด-เบส (pH) และอุณหภูมิในการหมัก ซึ่งปริมาณตางๆ เหลานี้
ขึ้นอยูกับชนิดของการหมัก ชนิดของผลิตภัณฑ และชนิดของจุลินทรียที่ใช อยางไรก็ตามหากเปน
การใชเชื้อยีสตแหง (dry yeast) ขั้นตอนการเตรียมหัวเชื้อก็ไมจําเปนตองมี เพราะสามารถใสเชื้อ
ยีสตแหงในถังหมักไดเลย สวนขั้นตอนการหมัก เมื่อเตรียมวัตถุดิบพรอมแลว นํามาใสในถังหมัก
(fermentor) วัตถุดิบอาจผานหรือไมผานขั้นตอนการฆาเชื้อ ขึ้นอยูกับชนิดของการหมักและวัตถุดิบ
ที่ใช เชน กากน้ําตาลไมจาํ เปนตองฆาเชือ้ สามารถหมักไดเลย เชื้อยีสตจะทําหนาที่ในการเปลีย่ น
น้ําตาลกลูโคสภายใตสภาพไรออกซิเจนใหเปนแอลกอฮอลโดยใชเวลา 2-3 วัน ซึ่งจะไดแอลกอฮอล
ที่มีความเขมขนประมาณรอยละ 8-12 โดยปริมาตร
(3) การแยกเอทานอลและการทําใหบริสุทธิ์ เปนขั้นตอนที่ตองการแยก
เอทานอลที่เกิดขึ้นออกจากน้ําหมัก โดยใชกระบวนการกลั่นลําดับสวนซึ่งสามารถแยกเอทานอล
ใหไดความบริสุทธิ์รอยละ 95.6 โดยปริมาตร ซึ่งเปนคาสูงสุดที่สามารถกลั่นไดภายใตความดัน
บรรยากาศ เนือ่ งจากเกิดองคประกอบที่เปนสารผสมคงจุดเดือด (azeotropic mixture) แตในการนํา
เอทานอลไปใชงานจะตองทําใหมีความบริสุทธิ์ไมต่ํากวารอยละ 99.5 หรือที่เรียกวา เอทานอลไรนา้ํ
(anhydrous ethanol หรือ absolute ethanol)
(4) การใชประโยชนจากผลิตภัณฑรองและของเสีย ผลิตภัณฑรองที่เกิด
ขึ้นไดแก กาซคารบอนไดออกไซด ฟวเซลออยลและอื่นๆ สวนของเสียไดแก น้ําเสียจากกระบวน
การกลั่น กากจากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบและการหมัก เปนตน ซึ่งจะมีวิธีใชประโยชนจากสิ่ง
ตางๆ เหลานี้คือ
(4.1) กาซคารบอนไดออกไซด จะถูกทําใหบริสุทธิ์และแปรรูปไปใช
ในอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น น้ําอัดลม น้ําโซดา น้ําแข็งแหง อุปกรณดับเพลิง เปนตน
(4.2) ฟวเซลออยล จะถูกแปรรูปและนําไปใชในอุตสาหกรรมผลิต
แล็กเกอร ผสมทํากาว น้ําหอมบางชนิด ยาฆาแมลง ยาฆาวัชพืช เปนตน
(4.3) น้ําเสีย หรือที่เรียกวาน้ํากากสา จะถูกแปรรูปไปเปนปุยชีวภาพ
และกาซชีวภาพ เปนตน
9.5.1.2 การใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิง เอทานอลที่ถูกนํามาใชเปนเชื้อเพลิง จะตอง
เปนเอทานอลไรน้ํา ซึ่งสามารถใชเปนเชื้อเพลิงได 3 รูปแบบ คือ
(1) ใชเปนเชือ้ เพลิงโดยตรง แทนน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล
(2) ใชในรูปน้าํ มันเชื้อเพลิงผสม โดยนําไปผสมกับน้ํามันเบนซินเรียกวา
แกสโซฮอล (gasohol) หรือผสมกับน้ํามันดีเซลเรียกวา ดีโซฮอล (diesohol) ดังแสดงในภาพที่ 9.8
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(3) ใชเปนสารแตงเติม หรือสารเคมีเพิ่มออกเทนใหแกเครื่องยนต เพือ่ ใช
แทนสารเมธิลเทียรีบิวทิลอีเธอร (MTBE) หรือสารเอทิลเทียรีบิวทิลอีเธอร (ETBE)

ภาพที่ 9.8 แสดงตัวอยางการใชเอทานอลผสมกับน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล
ที่มา (คณะกรรมาธิการพลังงานสภาผูแทนราษฎร. 2545 : 59)
9.5.2 ไบโอดีเซล
ไบโอดีเซล (biodiesel) เปนน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่เปนสารเอสเตอร (ester) ที่
ไดจากการใชน้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตวมาทําปฏิกิริยาเคมีกับเมทานอลหรือเอทานอล โดยปฏิกิริยา
ดังกลาวเรียกวาปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน (transesterification) ดังแสดงในภาพที่ 9.9 สาร
สามารถเผาไหมไดอยาง
เอสเตอรหรือไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงสะอาดไมทําลายสิ่งแวดลอม
สมบูรณและไอเสียมีมลพิษต่ํากวาการใชน้ํามันดีเซล โดยหลักการเบื้องตนในการผลิตไบโอดีเซล
แสดงไวในภาพที่ 9.10

ภาพที่ 9.9 แสดงปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันซึ่งจะไดสารเอสเตอรหรือไบโอดีเซล
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ภาพที่ 9.10 แสดงหลักการพื้นฐานในการผลิตไบโอดีเซล
9.5.2.1 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไบโอดีเซลสามารถ
ใชไดทั้งที่เปนน้ํามันพืชและน้ํามันสัตว ซึ่งน้ํามันพืชสามารถสกัดไดจากพืชน้ํามันทั่วๆไป เชน
ปาลมน้ํามัน เมล็ดเรพ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดสบูดํา และมะพราว เปนตน โดยในประเทศไทยจะใช
พืชจําพวก มะพราว และปาลม เปนสวนใหญ สวนเมล็ดเรพและเมล็ดทานตะวัน จะมีมากในแถบ
กลุมประเทศยุโรป ซึ่งการเลือกพืชน้ํามันชนิดใดมาสกัดตองคํานึงถึงปริมาณและองคประกอบของ
พืชนั้นดวย กระบวนการผลิตไบโอดีเซลหรือการสังเคราะหสารเอสเตอรจากน้ํามันพืชและไขสัตว
มี 3 วิธี (คณะกรรมาธิการพลังงานสภาผูแทนราษฎร. 2545 : 89-100) คือ
(1) การใชปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันของน้ํามันและแอลกอฮอล
โดยใชดางหรือกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยา
(2) การใชปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันของน้ํามันและแอลกอฮอล ทํา
ปฏิกิรยิ าที่ความดันสูง โดยไมตองใชตัวเรงปฏิกิริยา
(3) การเปลี่ยนน้ํามันพืชหรือไขสัตวใหเปนกรดไขมันกอน แลวจึงนําไป
ทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลใหเปนเอสเตอร
9.5.1.2 การใชไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิง ในความเปนจริงแลวน้ํามันพืชสามารถใช
กับเครื่องยนตดีเซลไดโดยตรงเพราะเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้าํ มันพืชกับน้ํามันดีเซล เชน
คาความรอนของน้ํามันดีเซลอยูที่ 46-47 เมกะจูลตอกิโลกรัม ในขณะที่น้ํามันพืชดิบหรือที่พรอม
สําหรับการใชจะมีคาความรอนอยูที่ 38-40 เมกะจูลตอกิโลกรัม ซึ่งต่ํากวาน้ํามันดีเซลประมาณ
รอยละ 15-20 สวนคาความหนืดของน้าํ มันพืชจะสูงกวาน้ํามันดีเซลประมาณ 10-20 เทา และ
คาซีเทนนัมเบอรของน้ํามันดีเซลอยูที่ 47-48 ในขณะทีน่ ้ํามันพืชอยูที่ 50-56 ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้
จะแลวแตชนิดของน้ํามันพืช ดังนั้นจะเห็นวาปญหาหลักในการใชน้ํามันพืชดิบแทนน้ํามันดีเซล
นั้นคือ เรื่องของความหนืด ซึ่งถาความหนืดสูงจะทําใหการไหลในทอในระบบสงน้ํามันทําไดยาก
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และในขณะทีผ่ านหัวฉีดจะทําเปนฝอยไดยาก ดังนั้นการเดินเครื่องรอบต่ําจะเกิดการสะดุด สวนการ
แกไขอาจทําไดโดยใชผสมกับน้ํามันกาดในอัตราสวนเล็กนอยรอยละ 5-10 และใชน้ํามันพืชรอยละ
90-95 จะทําใหคาความหนืดลดลงได (พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ. 2544 : 47) อยางไรก็ตามการใชไบโอ
ดีเซลเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตนนั้ ยอมดีกวาน้ํามันพืชดิบอยางแนนอนเพราะเปนการผลิตขึ้นมา
เพื่อรองรับการใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซลโดยตรง และมีคุณสมบัติบางประการดีกวา
น้ํามันดีเซล เชน ประสิทธิภาพในการเผาไหม การหลอลื่น การปลอยกาซเรือนกระจก นอกจากนี้
หากพิจารณาใหครบวงจรจะพบวา การผลิตและใชไบโอดีเซลจะเปนการสงเสริมประเทศหลายดาน
ดวยกัน เชน ดานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เปนตน

9.6 ประเทศไทยกับการใชพลังงานมวลชีวภาพ
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีทั้งปาไม พืชผลทางการเกษตร และปศุสัตว
มากมาย
นับเปนประเทศหนึง่ ที่มีการสงออกผลผลิตทางการเกษตรมากในลําดับตนๆของโลก
ดังนั้นการสงเสริมใหมีการใชพลังงานจากมวลชีวภาพถือวาถูกตองตามบริบทที่เปนอยูของประเทศ
และเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพและการใชพลังงานจากมวลชีวภาพของประเทศไทยอาจแบงออกเปน 2
สวนใหญๆ คือ การใชในรูปของพลังงานความรอนซึ่งรวมถึงการผลิตไฟฟา และการใชแทนน้ํามัน
เชื้อเพลิงตางๆ ทั้งน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล
9.6.1 การใชในรูปของพลังงานความรอน
การใชแหลงพลังงานจากมวลชีวภาพ เพื่อเปนแหลงพลังงานความรอนสําหรับ
การหุงตมตางๆและเปนแหลงพลังงานความรอนสําหรับผลิตไฟฟานัน้
สําหรับประเทศไทยแลว
มวลชีวภาพทีถ่ ูกนํามาใชสวนใหญจะเปนเศษวัสดุทางการเกษตร เชน แกลบ ชานออย เปลือกปาลม
กะลามะพราว เศษไม เปนตน ซึ่งวัตถุดบิ ทางการเกษตรเหลานี้จะมีความสัมพันธระหวางปริมาณ
ผลผลิตกับเศษวัสดุที่เหลือซึ่งสามารถใหคาพลังงานดังนี้
9.6.1.1 แกลบ เปนมวลชีวภาพที่ไดจากโรงสีขาว โดยเมื่อนําขาวเปลือก 1 ตัน มา
ผานกระบวนการแปรรูปตางๆ จะตองใชพลังงานในการแปรรูปทั้งสิ้น 30-60 กิโลวัตตชั่วโมง
เพื่อใหไดขาวสารประมาณ 650-700 กิโลกรัม และจะมีวัสดุที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปในสวน
ที่เปนแกลบประมาณ 220-250 กิโลกรัม ซึ่งสามารถเทียบเปนพลังงานไฟฟาไดประมาณ 90-125
กิโลวัตตชั่วโมง
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9.6.1.2 ชานออย เปนมวลชีวภาพที่ไดจากโรงงานน้ําตาล โดยเมื่อนําออยดิบ
จํานวน 1 ตัน มาผานกระบวนการแปรรูปตางๆ จะตองใชพลังงานในการแปรรูปทั้งสิ้น 25-30
กิโลวัตตชั่วโมง และใชไอน้าํ อีก 0.4 ตัน เพื่อใหไดน้ําตาลทรายประมาณ 100-120 กิโลกรัม และจะ
มีวัสดุที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปในสวนที่เปนชานออยประมาณ 290 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเปน
พลังงานไฟฟาไดประมาณ 100 กิโลวัตตชวั่ โมง
9.6.1.3 เปลือกปาลม กะลาปาลม และทะลายปาลม เปนมวลชีวภาพที่ไดจาก
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลม โดยเมื่อนําปาลมทั้งทลายปริมาณ 1 ตัน มาผานกระบวนการแปรรูปตางๆ
จะตองใชพลังงานทั้งสิ้น 20-25 กิโลวัตตชั่วโมง และใชไอน้ําอีก 0.73 ตัน เพื่อใหไดน้ํามันปาลม
ประมาณ 140-200 กิโลกรัม และจะมีวัสดุเหลือจากกระบวนการแปรรูปในสวนทีเ่ ปน เปลือกปาลม
รวมกับกะลาปาลมประมาณ 190 กิโลกรัม และทะลายปาลมประมาณ 230 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเปน
พลังงานไฟฟาไดประมาณ 120 กิโลวัตตชวั่ โมง และมีนา้ํ เสียจากโรงงานซึ่งสามารถคิดเทียบเทากับ
กาซชีวภาพประมาณ 20 ลูกบาศกเมตร
9.6.1.4 เศษไม เปนมวลชีวภาพที่ไดจากโรงเลื่อยไม เมื่อนําไม 1 ลูกบาศกเมตร
มาผานกระบวนการแปรรูปตางๆแลว จะตองใชพลังงานทั้งสิ้น 35-45 กิโลวัตตชั่วโมง เพื่อใหได
ไมแปรรูปประมาณ 0.5 ลูกบาศกเมตร และจะมีวัสดุที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปคือ เศษไมและ
ขี้เลื่อยประมาณ 0.5 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเทียบเปนพลังงานไฟฟาไดเทากับ 80 กิโลวัตตชั่วโมง
ตารางที่ 9.2 แสดงปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ประเภทที่สามารถใชสวนที่เหลือเปนแหลง
พลังงานความรอน ซึ่งผลิตไดภายในประเทศในแตละป

ป พ.ศ.
2545/46
2544/45
2543/44
2542/43
2541/42

ขาว
26,057
26,523
25,844
24,172
22,999

ผลผลิตตอป(พันตัน)
ออย
ปาลมน้ํามัน
74,285
4,001
60,013
4,089
49,563
3,256
52,813
3,514
50,332
2,465

ที่มา (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2003. ออน-ไลน)

ขาวโพด
4,230
4,466
4,462
4,286
4,617
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สําหรับการใชมวลชีวภาพเพือ่ ผลิตไฟฟาในประเทศไทยนั้น เริ่มมีการรับซื้อไฟฟาจาก
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (small power producers, SPP) ตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนกระทั่งในป พ.ศ. 2545
พบวามีแหลงผลิตไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ที่ใชเศษวัสดุทางการเกษตรเปนแหลงพลังงานมีอยู
จํานวน 26 ราย โดยมีการผลิตไฟฟาและเสนอขายใหกับการไฟฟาฝายผลิตจํานวน 215-260
เมกะวัตต ในขณะที่ในปเดียวกันนีไ้ ดมีโครงการสงเสริมผูผลิตไฟฟารายเล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียน
และขายคืนใหกับการไฟฟาฝายผลิต โดยมีการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานจํานวนทั้งสิ้น 37 โครงการ ซึ่งพบวามีผูผลิตไฟฟารายเล็กที่ใชมวลชีวภาพเปนเชื้อเพลิงมี
อยู 34 ราย โดยแยกเปนที่ใชแกลบเปนแหลงเชื้อเพลิง 14 ราย ใชชานออยเปนเชื้อเพลิง 11 ราย และ
ที่เหลืออีก 9 ราย มีทั้งใชเศษไม กาซชีวภาพ น้ํามันยางดํา ซึ่งทัง้ หมดจะไดกําลังการผลิตรวม
ประมาณ 505 เมกะวัตต (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2546ข. ออน-ไลน)
9.6.2 การใชมวลชีวภาพแทนน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล
แนวความคิดในการใชมวลชีวภาพแทนน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้น
เมื่อกวา 20 ปมาแลว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีพระราชดําริใหมีการพยายามหาแหลง
พลังงานสํารองเพื่อทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากในชวงนัน้ เกิดปญหาน้ํามันดิบในตลาดโลกมี
ราคาสูงขึ้นมาก ซึ่งพระองคไดทรงใหโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ศึกษาตนทุนการผลิต
แอลกอฮอล (เอทิลแอลกอฮอลหรือเอทานอล) จากออย เพราะทรงเล็งเห็นวาในอนาคตอาจเกิดภาวะ
น้ํามันขาดแคลนหรือราคาออยตกต่ํา
การนําออยมาแปรรูปเปนเอทานอลเพื่อใชเปนพลังงาน
ทดแทนจึงเปนทางหนึ่งทีจ่ ะแกปญหานี้ โดยพระองคทรงพระราชทานเงินทุนวิจยั จํานวน 925,500
บาท เพื่อใชในการจัดสรางอาคารและอุปกรณตางๆ และในป พ.ศ. 2541 โครงการสวนพระองคได
เริ่มโครงการน้ํามันดีโซฮอล โดยการใชน้ํามันดีเซลผสมกับเอทานอลและสารที่จําเปนบางอยาง
ซึ่งผลการทดลองพบวาสามารถใชเปนเชื้อเพลิงไดดีพอสมควร
นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2543 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหกองงานสวนพระองคดําเนิน
การวิจยั และพัฒนา พรอมใหดําเนินการทดลองนําน้ํามันปาลมมาใชกบั เครื่องยนตดเี ซล เพราะวา
ในชวงเวลาทีม่ ีผลผลิตปาลมมากเกินความตองการของตลาด ทําใหน้ํามันปาลมดิบมีราคาตกต่ํา
สงผลใหเกษตรกรเดือดรอน จากผลการทดลองพบวาน้ํามันปาลมกลั่นบริสุทธิ์รอยละ 100 โดย
ปริมาตร สามารถใชเปนน้าํ มันเชื้อเพลิงไดโดยไมตองผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดอืน่ ซึ่งผลจาก
ความสําเร็จดังกลาว เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมให นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนผูแทนพระองคยื่นจดสิทธิบัตร
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ณ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐคือ การใชน้ํามันปาลมกลั่นบริสุทธิ์เปนน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซล
สิทธิบัตรเลขที่ 10764

ภาพที่ 9.11 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีพระราชกระแสซักถามการดําเนินงาน
ผลิตไบโอดีเซล
ที่มา (คณะกรรมาธิการการพลังงานสภาผูแทนราษฎร. 2545 : 14)
ในสวนของรัฐบาลไดมีการสนับสนุน ใหมีการผลิตและใชเอทานอลแทนน้ํามันเบนซิน
โดยการแตงตัง้ คณะกรรมการเอทานอลแหงชาติขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2544 มีหนาที่ตรวจสอบและศึกษา
ความเปนไปไดในการนําเอาแอลกอฮอลจากพืชมาผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงราคาพืชที่นํามาเปนวัตถุดิบ ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีการประกาศเชิญชวน
ใหผูสนใจยื่นขอเสนอ โครงการผลิตเอทานอลเปนเชื้อเพลิง โดยมีผูสนใจเขารวมจํานวน 8 ราย และ
ไดรับการอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรีใหจดั ตัง้ โรงงานผลิตและจําหนาย
มีกําลังการผลิตรวมวันละ
1,502,000 ลิตร
และในสวนการสนับสนุนดานไบโอดีเซล มีการแตงตั้งคณะกรรมการโครงการไบโอ
ดีเซลจากน้ํามันปาลมและน้าํ มันพืชอื่นๆ เมื่อป พ.ศ. 2543 เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลการผลิตและการ
ใชไบโอดีเซลในตางประเทศและการผลิตน้ํามันปาลมและน้ํามันจากพืชอื่นๆในประเทศ ซึ่งตอมา
ไดมีหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทําการศึกษา วิจัย ทดลองผลิต และใชน้ํามันไบโอดีเซล
ในปจจุบนั นี้มกี ารผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชยระดับโรงงาน ที่อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี
มีกําลังการผลิตประมาณ 30,000 ลิตรตอวัน โดยใชน้ํามันมะพราวและน้ํามันจากพืชและสัตวที่ผาน
การใชแลวเปนวัตถุดิบ
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ตารางที่ 9.3 แสดงปริมาณผลผลิตการเกษตรประเภทที่สามารถนํามาสกัดใชแทนน้ํามันเบนซิน
และน้ํามันดีเซล ซึ่งผลิตไดภายในประเทศในแตละป

ป พ.ศ.
2545/46
2544/45
2543/44
2542/43
2541/42

มันสําปะหลัง
18,084
15,591
16,507
19,064
18,396

ผลผลิตตอป(พันตัน)
มะพราว
ถั่วเหลือง
1,418
260
1,396
261
1,400
312
1,381
319
1,372
321

ถั่วลิสง
112
107
132
138
135

ที่มา (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2003. ออน-ไลน)

9.7 ผลกระทบจากการใชพลังงานมวลชีวภาพ
มวลชีวภาพเปนแหลงพลังงานที่มีอยูอยางมหาศาล การนําเอามวลชีวภาพมาเปลี่ยนรูป
เปนพลังงานเพื่อใชอํานวยความสะดวกตอการดําเนินชีวติ ของมนุษยยอ มมีทั้งขอดีและขอเสีย ดังจะ
ไดกลาวสรุปแยกเปนขอดีและขอเสียดังตอไปนี้
9.7.1 ขอดีของการใชพลังงานมวลชีวภาพ
9.7.1.1 การใชมวลชีวภาพเปนแหลงพลังงานที่ไมกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ
หรือสภาวะเรือนกระจก หากมีการปลูกทดแทนเพราะปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ปลอย
ออกมาจากการเผาไหมมวลชีวภาพนั้น จะถูกพืชดูดซึมกลับไปใชในกระบวนการสังเคราะหแสง
และยังคายกาซออกซิเจนใหแกบรรยากาศโลกดวย
9.7.1.2 ชวยสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ที่ทําการเกษตรกรรม จะชวยใหเกษตรกรมีความมั่นคงในเรื่องของรายไดจากการขายพืชผล เพราะมี
แหลงรับซื้อที่แนนอน ซึ่งจะเปนการลดโอกาสของการที่จะมีพืชผลทางการเกษตรลนตลาด
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9.7.1.3 สรางความมั่นคงในดานพลังงานของประเทศ
และชวยลดการนําเขา
พลังงานเชื้อเพลิงจากตางประเทศ ซึ่งจะเปนการลดการรัว่ ไหลของเงินตราออกนอกประเทศ
9.7.1.4 ทําใหเกิดการกระจายการลงทุน และสรางรายไดใหกับทองถิ่นตางๆ ทุก
ภูมิภาคซึ่งจะเปนผลดีตอระบบสังคมและครอบครัว ที่ไมตองมีการอพยพแรงงานไปประกอบอาชีพ
ที่อื่น
9.7.1.5 ชวยทําใหคณ
ุ ภาพชีวติ ของประชากรดีขึ้น เพราะเมื่อสิ่งแวดลอมไมเปน
พิษจะทําใหสขุ ภาพอนามัยของประชากรดีขึ้น ประกอบกับเมื่อสังคมครอบครัวดีขึ้นสุขภาพจิตก็จะ
ดีตาม จึงเปนที่แนนอนวาคุณภาพชีวิตก็ยอ มดีขึ้น
9.7.2 ขอเสียของการใชพลังงานมวลชีวภาพ
9.7.2.1 ปริมาณมวลชีวภาพที่ผลิตไดขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งมีความไม
แนนอน ทําใหมีโอกาสเกิดการขาดแคลนแหลงพลังงานมวลชีวภาพไดในบางชวง เชน เกิดภาวะ
แหงแลงนานติดตอกัน จนทําใหพืชผลทางการเกษตรเสียหายลมตาย หรือเกิดภาวะฝนตกหนักนาน
ติดตอกันจนกลายเปนภาวะน้ําทวมหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืช
9.7.2.2 อาจเกิดปญหาในเรื่องของการขนยายมวลชีวภาพ เพราะในกรณีที่โรงงาน
ที่ใชมวลชีวภาพเปนแหลงพลังงานไมไดอยูใกลเคียงกับแหลงผลิตมวลชีวภาพ จะเปนการเพิ่มภาระ
คาใชจายและความไมสะดวกในการขนยาย
9.7.2.3 เทคโนโลยีที่ใชกับมวลชีวภาพนั้น ยังไมแพรหลายมากนักและสวนใหญ
ยังอยูในระหวางการวิจยั และพัฒนาจึงทําใหราคาของเทคโนโลยียังคอนขางสูง
9.7.2.4 หาบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในเรื่องของเทคโนโลยีการใชพลังงาน
จากมวลชีวภาพไดคอนขางยาก
9.7.2.5 ปญหาคาใชจายในการเชื่อมกับระบบสายสง ซึ่งจะตองมีทั้งที่เปนอุปกรณ
ตอเชื่อมและคากอสรางระบบสายสง ทําใหมีคาใชจายสูงประกอบกับปญหาเรื่องราคาในการรับซื้อ
ไฟฟาคืนเขาสูร ะบบสายสงยังคอนขางต่ํา จึงทําใหไมเกิดแรงจูงใจตอผูส นใจลงทุน
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9.8 บทสรุป
มวลชีวภาพเปนแหลงสะสมพลังงานสํารองของพลังงานแสงอาทิตย
โดยอาศัย
กระบวนการสังเคราะหแสงซึ่งตองใชคารบอนไดออกไซด น้ําและแสงอาทิตย ทําใหมีการ
เจริญเติบโตซึ่งเปนการสะสมพลังงานอยูในรูปของคารโบไฮเดรตพรอมกับคายออกซิเจนใหกับ
บรรยากาศ แหลงพลังงานมวลชีวภาพอาจแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ แหลงที่เปนพืชซึ่งอยูใน
รูปของไมและจําพวกพืชผลทางการเกษตรตางๆ กับแหลงที่เปนเศษเหลือใชเชน เศษไม เศษพืชผล
ทางการเกษตร
สิ่งปฏิกูลจากสัตว รวมถึงของเหลือใชจากแหลงชุมชนหรือขยะ ในการเปลีย่ น
มวลชีวภาพใหเปนพลังงานโดยทั่วไปจะมีอยู 3 รูปแบบคือ การใชกระบวนการทางเคมีความรอน
เชน การเผาไหม การทําใหเปนกาซ การใหความรอนโดยไมใชออกซิเจน การใชกระบวนการทาง
ชีวเคมี เชน
การยอยสลายสารอินทรียในสภาวะไรอากาศ การหมัก และการใชกระบวนการ
สกัดน้ํามันจากเมล็ดหรือผลของพืช ในสวนของการใชมวลชีวภาพเพื่อทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง จะมี
การใชมวลชีวภาพเพื่อผลิต เอทานอลแทนน้ํามันเบนซิน และผลิตเปนไบโอดีเซลแทนน้ํามันดีเซล
ประเทศไทยซึง่ เปนประเทศเกษตรกรรมควรสงเสริมใหมีการศึกษา วิจัย และใชพลังงานมวล
ชีวภาพอยางเอาจริงเอาจังตามรอย
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวที่ทรงมีแนว
พระราชดําริมากวา 20 ปแลว

9.9 คําถามทบทวน
1. จงอธิบายความหมายของพลังงานมวลชีวภาพ
2. จงอธิบายความหมายของคําวามวลชีวภาพเปนแหลงสํารองพลังงานของพลังงานแสงอาทิตย
3. จงบอกถึงลักษณะของแหลงพลังงานมวลชีวภาพ
4. จงบอกถึงลักษณะของแหลงพลังงานมวลชีวภาพที่เปนของเหลือใช
5. จงบอกถึงรูปแบบของการเปลี่ยนมวลชีวภาพเปนพลังงาน
6. จงอธิบายถึงการเปลี่ยนมวลชีวภาพเปนพลังงานโดยกระบวนการทางเคมีความรอน
7. จงอธิบายถึงการเปลี่ยนมวลชีวภาพเปนพลังงานโดยกระบวนการทางชีวเคมี
8. จงกลาวถึงศักยภาพของแหลงพลังงานมวลชีวภาพของประเทศไทย
9. จงกลาวถึงขอดีและขอเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใชพลังงานมวลชีวภาพ
10. จงกลาวถึงโอกาสในการสงเสริมใหทุกทองถิ่นที่มีการทําการเกษตรใชพลังงานมวลชีวภาพ
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