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การผลิตไฟฟาชุมชนขนาด 1 เมกะวัตตจากกาซชีวมวลโดยใชหญาเนเปยร
1 MW community electricity production from producer gas by using Napier grass
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บทคัดยอ
การลดการพ่ึงพาดานพลังงานนับวาเปนการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน รัฐบาลไดมีโครงการสนับสนุนในการผลิตไฟฟาชุมชนจากหญาเน

เปยร เน่ืองจากหญาเนเปยรเปนหญาเขตรอนท่ีมีอายุหลายป ทนตอความแหงแลง ใหผลผลิตสูงประมาณ 14 ตันตอไรตอป มีสารอาหารในปริมาณมาก
เก็บเกี่ยวได 2 รอบตอป คาความจุความรอนของหญาเนเปยร (Low Heating Value) คือ 2,629 kcal/kg ท่ีความชื้นรอยละ 25 ดังน้ันหญาเนเปยร
สามารถนําเปนแหลงพลังงานทดแทนไดท้ังกระบวนการแกสซิฟเคชันและกาซชีวภาพ ดังน้ันวัตถุประสงคของการศึกษาคือ การผลิตไฟฟาชุมชนขนาด
1 MW จากหญา เนเปยรโดยผานกระบวนการแกสซิฟเคชั่นน้ันมีองประกอบหลักท่ีควรพิจารณาอยู 2 ดานคือ ระบบผลิตไฟฟา และแหลงพลังงานท่ีจะ
ปอนโรงไฟฟา 1) ระบบผลิตไฟฟาประกอบดวยเตาผลิตกาซชีวมวลชนิดไหลลงซ่ึงเชื่อมตอกับระบบผลิตไฟฟาจากเครื่องยนตดีเซลท่ีมีปรับแตงให
เหมาะสมกับการใชกาซชีวมวล 2) แหลงพลังงานในท่ีน้ีจะใชหญาเนเปยร และกําหนดใหเดินระบบ 12 ชั่วโมงตอวัน ดวย capacity factor รอยละ
70 ผลการศึกษาสรุปไดประสิทธิภาพเชิงความรอนในการผลิตไฟฟาของระบบคือ รอยละ 15 จะตองใชหญาเนเปยรประมาณ 2.18 กิโลกรัมตอ
กิโลวัตตชั่วโมง ใชหญาเนเปยรอยางนอย 6,684 ตันตอป โดยใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกหญาเนเปยรประมาณ 500 ไร

คําสําคัญ: โรงไฟฟาชุมชน, กาซชีวมวล, หญาเนเปยร

1.บทนํา
การใชพลังงานยังคงเพ่ิมขึ้นตามการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง โดยท่ีนํ้ามันสําเร็จรูปยังคงเปนพลังงานท่ีใชมากท่ีสุด คือรอยละ

49.7 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายท้ังหมด รองลงมาคือ พลังงานไฟฟา และจากรายของศูนยพยากรณและสารสนเทศพลังงาน สํานักนโยบายและ
แผนพลังงานและสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป.พน. รายงานวาการผลิตไฟฟาในป 2557 คาดวาจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.1 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีคาด
วาจะมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองจาการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สําหรับการผลิตไฟฟาของประเทศไทยน้ันพ่ึงพากาซธรรมชาติในสัดสวนสูงถึงรอยละ
67 ไดแกโรงไฟฟาวังนอย โรงไฟฟาจะนะ บริษัท กัลฟ เจพี เอ็นเอส จํากัด รวมท้ังโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration) ของผูผลิตไฟฟาราย
เล็ก (SPP) มีกําลังการผลิตรวมท้ังส้ิน 3,421 เมกะวัตต การท่ีระบบการผลิตไฟฟาของประเทศพ่ึงพาแหลงพลังงานเดียวในสัดสวนท่ีสูงมากเชนน้ีจะทํา
ใหเกิดความเส่ียงสูงหรือเกิดความไมม่ันคงทางดานพลังงาน นอกจากน้ันตองคํานึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอมควบคูไปดวย เพ่ือเปนการเพ่ิมความม่ันคง
ดานพลังงานของประเทศจึงจําเปนตองมองหาแหลงพลังงานใหมมาทดแทนพลังงานรูปแบบเดิมและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
ใหมีการใชพลังงานทดแทนในประเทศเพ่ิมมากขึ้นรวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน ดังน้ันเพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายดานพลังงาน กระทรวง
พลังงานจึงเรงดําเนินโครงการหลายโครงการในปท่ีผานมา เชน โครงการผลิตไฟฟาผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดต้ังบนหลังคา (Solar rooftop)
โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชุมชน โครงการวิสาหกิจชุมชนจากพืชพลังงาน (หญาเนเปยร) สําหรับพืชพลังงานน้ัน พพ. อยูระหวางดําเนิน
โครงการศึกษาวิจัยตนแบบวิสาหกิจชุมชนสีเขียวจากพืชพลังงาน (กาซชีวภาพจากพืชพลังงาน) โดยสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณการเกษตรทําการปลูกพืชพลังงาน [1] สําหรับเทคโนโลยีการเปล่ียนรูปพลังงานชีวมวลจําพวกเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เชน หญา ฟางขาว
หญาเนเปยร หรือเศษวัสดุทางการเกษตรท้ังหลาย นิยมเปล่ียนรูปพลังงานแบบเคมีความรอน เชน การเผาไหมโดยตรง แกสซิฟเคชัน และไพโรไลซีส
อีกวิธีการหน่ึงคือเปล่ียนรูปพลังงานทางชีวเคมี ไดแก การหมักแบบไรอากาศ เพ่ือใหไดกาซชีวภาพหรือเอทิลแอลกอฮอล เปนตน จากการท่ีหญาเน
เปยรใหผลผลิตสูงคือประมาณ 14 ตันตอไรตอป มีสารอาหารในปริมาณมาก และมีคาความรอนท่ีสามารถนํามาเปนแหลงพลังงานทดแทนได [2]

จากการศึกษาของสหัถยา ลาดปาละ และคณะ พบวา หน่ึงหมูบานจะมีความตองการไฟฟาเฉล่ีย 2,780 กิโลวัตตชั่วโมงตอวัน โรงไฟฟาระดับ
ตําบลจึงควรมีขนาดประมาณ 100 กิโลวัตตตอหน่ึงหมูบานและจํานวนหมูบานเฉล่ียในหน่ึงตําบลของเขตภูมิภาคมีประมาณ 10 หมูบาน ซ่ึงไมรวม
จังหวัดนนทบุรี เน่ืองจากในหน่ึงตําบลมีจํานวนหมูบานท่ีแตกตางจากจังหวัดอื่นมาก[3] ดังน้ัน หน่ึงตําบลควรมีการผลิตไฟฟาอยางนอย 1 เมกะวัตต
การผลิตไฟฟาชุมชนจากหญาเนเปยรท่ีมีกําลังการผลิตไมเกิน 1 เมกะวัตต สามารถทําไดโดยการหมักแบบไรอากาศ แลวนํากาซชีวภาพท่ีมีกาซมีเทน
เปนกาซเชื้อเพลิงหลัก และปรับปรุงคุณภาพกอนท่ีจะนําเขาสูเครื่องยนตสันดาปภายในเพ่ือผลิตไฟฟาตอไป สวนอีกรูปแบบหน่ึงคือ นํามาผาน
กระบวนการ แกสซิฟเคชัน เพ่ือใหไดกาซชีวมวล ซ่ึงมีกาซคารบอนมอนนอกไซดและกาซไฮโดรเจนเปนองคประกอบหลักในกาซเชื้อเพลิงน้ี หลังจาก
น้ันนํามาผานระบบทําความสะอาดกอนท่ีจะสงเขาเครื่องยนตสันดาปภายในเชนเดียวกับกาซชีวภาพ การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค การผลิตไฟฟา
ชุมชนขนาด 1 เมกะวัตตจากกาซชีวมวลโดยใชหญาเนเปยร โดยตองการนําเสนอรูปแบบการผลิตไฟฟาชุมชนจากหญาเนเปยรผานกระบวนการแกส
ซิฟเคชัน ท้ังดานเทคโนโลยีและการจัดการเชื้อเพลิงสําหรับระบบผลิตไฟฟา

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
2.1 หญาเนเปยร ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศท่ีไมรุนแรงทําใหสามารถทําการเกษตรไดผลผลิตสูงและจากการเปนประเทศเกษตรกรรมทํา

ใหมีวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร หรือพืชโตเร็วท่ีมีศักยภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนของประเทศ วัตถุดิบทางการเกษตรเหลาน้ี มีองคประกอบหลัก
ประเภทลิกโนเซลลูโลส ท่ีประกอบดวย เซลลูโลส (40-60%) ซ่ึงเซลลูโลสน้ันเปนเปนองคประกอบหลักของผนังเซลลพืช ซ่ึงถูกสรางขึ้นอยางสมํ่าเสมอ
โดยขบวนการสังเคราะหแสง  ปริมาณท่ีพบจะแตกตางกันไปขึ้นกับชนิดและสวนของพืช พบตามผนังเซลลของพืชทุกชนิดมีหนาท่ีชวยทําใหพืชแข็งแรง
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โดยท่ีเซลลูโลสน้ันจะเปนโฮโมโพลิเมอรท่ีมีลักษณะเปนสายตรง สวนเฮมิเซลลูโลส (20-30%) น้ันมีลักษณะเปนพอลิเมอร (Polymer) ของนํ้าตาลเพน
โทส (Pentose) ซ่ึงสวนมากเปนดี –ไซแลน (D - xylan) ท่ีประกอบดวยนํ้าตาลไซโลส (Xylose) หลายๆ โมเลกุลตอกันดวยพันะะบีตา1, 4- ไกลโคซิ
ดิก  สายพอลิเมอรของเฮมิเซลลูโลสมีลักษณะเปนเฮทเทอรโรจีเนียส โดยประกอบดวยโพลิแซคคาไรดหลายชนิดปนกัน (Blanchette and Ander,
1990) และสุดทาย ลิกนิน (15-30%) เปนสารประกอบอะโรมาติกท่ีพบในสวนประกอบของผนังเซลลพืช แตจะแตกตางกันตามชนิดของพืช โดยจะพบ
รวมกับเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส สวนลิกนินน้ันจะเปนสวนท่ีปองกันเซลลูโลสไมใหถูกยอยสลายไดงาย ซ่ึงเรียกรวมกันวา ลิกโนเซลลูโลส
(Lignocellulose) ซ่ึงยังเปนโครงสรางท่ีซับซอน (Cowling and Kirk, 1976; Dekker, 1983; Kirk, 1983) และในปจจุบันน้ีมีพืชตัวหน่ึงท่ีนาสนใจ
มากในขณะน้ี คือ หญาเนเปยร เปนหญาเขตรอนท่ีมีอายุหลายป มีทรงตนเปนกอต้ังตรงคลายออย ขยายพันธุดวยทอนพันธุ หญาเนเปยรมีหลายสาย
พันธุ คือ หญา เนเปยรธรรมดา(Pennisetum purpureum) หญาเนเปยรแคระ (P. Purpureum cv. Mott) และหญาเนเปยรลูกผสม (P.
purpureum x P. americanum) ซ่ึงมี 2 สายพันธุ คือ เนเปยรยักษ (King grass) และ บานา (Bana grass) หญาเนเปยรธรรมดาและหญาเนเปยร
ลูกผสม เม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีสูงประมาณ 3-4 เมตร สวนหญาเนเปยรแคระ จะมีการแตกกอดี มีสวนของใบมากกวาตนและออกดอกกอนสายพันธุ
อื่นๆ เม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีสูงถึง 1-2 เมตร

รูปท่ี 1 แสดงลักษณะการเจริญเติบโตของหญาเนเปยร

หญาเนเปยรน้ันมีอัตราการเจริญเติบโตมากและรวดเร็วถึง 2 รอบการเก็บเกี่ยวตอป ใหคาผลผลิตสูงถึง 14 ตัน / ไร /ป สามารถดูดซับ
คารบอนไดออกไซดไดถึง 42% เม่ือเทียบกับการใชชีวมวลแบบด้ังเดิมและยังมีสารอาหารในปริมาณมากกวาพืชท่ีมีองคประกอบลิกโนเซลลูโลสชนิดอื่น
ดังน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกับชีวมวลอื่นๆ ท่ีไมไดใชเปนแหลงอาหารสําหรับมนุษยแลว (เชน ชานออย ฟางขาวและกากผลปาลมนํ้ามัน เปนตน) หญาเน
เปยรจึงเปนชีวมวลท่ีมีศักยภาพนํามาใชผลิตกาซชีวภาพ หรือนํามาเปนเชื้อเพลิง [2]

2.2 แกสซิฟเคชัน (Gasification) เทคโนโลยีกาซชีวมวล (Gasification technology) เปนการเปล่ียนเชื้อเพลิงชีวมวลซ่ึงอยูในสถานะของแข็ง
ใหเปนเชื้อเพลิงกาซชีวมวล ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลในท่ีจํากัดอากาศ โดยความรอนท่ีเกิดขึ้นจะเรงปฏิกิริยาแบบตอเน่ืองกลายเปนกาซ
โปรดิวเซอร หรือเชื้อเพลิงกาซ (Fuel gas) มีองคประกอบหลักคือ กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) กาซมีเทน (CH4) และกาซไฮโดรเจน (H2) กาซ
โปรดิวเซอรท่ีมีคาความรอนปานกลางสามารถนําไปใชเปนสารสังเคราะห เพ่ือใชสําหรับเปนเชื้อเพลิงเพ่ือการขนสง หรือสามารถนํามาเปนสารต้ังตน
เพ่ือผลิตเปนสารเคมี หรือผลิตแอมโมเนียหรือนําไปทําปุย สวนโปรดิวเซอรกาซท่ีมีคาความรอนตํ่าก็จะนํามาใชเพ่ือการผลิตไฟฟาและความรอน [4]

สําหรับการผลิตไฟฟามีหลายรูปแบบ เชน นํากาซโปรดิวเซอรมาเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอนํ้า แลวนําความดันท่ีไดจากหมอไอนํ้าเปนตนกําลัง
สําหรับกังหันไอนํ้า (Steam turbine) ตอเขากับเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) หรือนํากาซโปรดิวเซอรมาเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตกาซ (Gas
engine) ซ่ึงอาจจะดัดแปลงมาจากเครื่องยนตดีเซล (Diesel engine) หรือเครื่องยนตกาซโซลีน (Gasoline engine) เพ่ือขับเคล่ือนเครื่องกําเนิดไฟฟา
หรือนํากาซโปรดิวเซอรมาเปนเชือ้เพลิงสําหรับเครื่องกังหันกาซ (Gas turbine) ซ่ึงเทคโนโลยีการเปล่ียนรูปชีวมวลมาเปนไฟฟาสามารถทําได

วิธีท่ีนิยมในการนํากาซโปรดิวเซอรมาผลิตไฟฟาคือ นํากาซโปรดิวเซอรมาเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตกาซ และเปนเชื้อเพลิงของหมอไอนํ้า แตการ
นํากาซโปรดิวเซอรไปใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตกาซ เพ่ือผลิตไฟฟาจะมีประสิทธิภาพทางความรอนสูงกวาการใชหมอไอนํ้า ดังไดกลาวมาแลววา
เช้ือเพลิงชีวมวลน้ัน เหมาะสําหรับโรงไฟฟาขนาดเล็ก จึงเหมาะกับชุมชนหรืออุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เน่ืองจากขอจํากัดดานการใหความรอนตอ
หนวยตํ่า และจะพบปญหาในเรื่องของนํ้ามันดิน (Tar) ท่ีออกมาพรอมกับการเผาไหม ดังน้ันระบบท่ีดีควรมีการกําจัดนํ้ามันดินท่ีมีประสิทธิภาพ [5]

การผลิตไฟฟาดวยเทคโนโลยีกาซชีวมวล โดยใชเครื่องยนตกาซโปรดิวเซอรน้ัน จะประกอบดวยสวนสําคัญอยู 3 สวนคือ
1. เครื่องผลิตกาซโปรดิวเซอรท่ีจะแปลงเชื้อเพลิงชีวมวลแข็งใหเปนเชื้อเพลิงกาซ ซ่ึงจะรวมระบบทําความสะอาดกาซโปรดิวเซอรไวดวย
2. เครื่องยนต เชน เครื่องยนตกาซโซลีน หรือ เครื่องยนตดีเซล การใชงานยังคงใชอากาศผสมกับกาซโปรดิวเซอร ในการจุดระเบิดของ

เครื่องยนต
3. เครื่องกําเนิดไฟฟา โดยใชกําลังท่ีไดจากเครื่องยนตมาเปนตนกําลังในการขับเคล่ือนเครื่องกําเนิดไฟฟา [6]

ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟาจากเทคโนลียีกาชชีวมวล
จากการศึกษาพบวาเครื่องผลิตกาซโปรดิวเซอรท่ีทํางานไดอยางเหมาะสมน้ันสามารถผลิตกาซโปรดิวเซอรอุณหภูมิปกติ มีประสิทธิภาพ

(Gasification efficiency, g) ประมาณรอยละ 75 [6]
ประสิทธิภาพการเปล่ียนรูปพลังงานของเครื่องยนต (e) จะอธิบายในรูปแบบตางๆ ดังน้ี
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ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร (Volumetric efficiency, v) เปนคาท่ีวัดสมรรถนะของชุดกระบอกสูบ ลูกสูบและวาลวไอดี (Intake valve) ท่ีใช
เปนอุปกรณดูดกาซ คาประสิทธิภาพเชิงปริมาตรหาไดจากอัตราสวนของมวลของสวนผสมอากาศ เชื้อเพลิงท่ีไหลเขากระบอกสูบใน 1 ชวงชักของ
ลูกสูบตอมวลของสวนผสมเดียวกันท่ีบรรจุเต็มปริมาตรสุดชวงชักของลูกสูบ

ประสิทธิภาพเชิงความรอนท่ีบงชี้ (Indicated thermal efficiency, t) เปนอัตราสวนของกําลังงานท่ีเกิดขึ้นจริงจากลูกสูบตอคาความรอน
ในของผสมของอากาศและเชื้อเพลิง

ประสิทธิภาพเชิงกล (Mechanical efficiency, m) เปนอัตราสวนของกําลังงานท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีเพลาตอกําลังงานท่ีไดจากลูกสูบ
ดังน้ันประสิทธิภาพท่ีแทจริงของเครื่องยนตสันดาปภายใน (Engine efficiency, e) หาไดจากสมการท่ี (1)

e = v x t x m (1)

ประสิทธิภาพของการแปลงพลังงานของเครื่องยนตสันดาปภายใน จะมีคาไมคงท่ี ขึ้นอยูกับการออกแบบ ขนาด และสภาวะการทํางานของ
เครื่องยนต กรณีเครื่องยนตดีเซลจะมีประสิทธิภาพ (Diesel engine efficiency, de) ประมาณรอยละ 25 สวนเครื่องยนตเบนซินจะมีประสิทธิภาพ
(Gasoline engine efficiency, ge) ประมาณรอยละ 15 และประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator efficiency, gen) เทากับรอยละ 80
ดังน้ันประสิทธิภาพรวมของท้ังระบบ (Efficiency,) คือ

 = g x e x gen [6] (2)

3. วิธีการศึกษา
3.1 ระบบผลิตไฟฟาดวยเทคโนโลยีกาซชีวมวล

รูปท่ี 2 ระบบผลิตไฟฟาดวยเทคโนโลยีกาซชีวมวล [6]

จากรูปท่ี 2 เปนสวนประกอบหลักของเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวมวล ซ่ึงประกอบดวย
1. เตาผลิตกาซชีวมวลชนิดไหลลง กําหนดใหประสิทธิภาพของเตาผลิตกาซชีวมวลเทากับรอยละ 75
2. เครื่องยนตดีเซลท่ีปรับเพ่ือใชกับเชื้อเพลิงกาซชีวมวล มีประสิทธิภาพรอยละ 25
3. เครื่องกําเนิดไฟฟา กําหนดใหมีประสิทธิภาพรอยละ 80
4. ประสิทธิภาพรวมของระบบคือ รอยละ 15
5. กําหนดใหมีการเดินระบบผลิตไฟฟาท้ังหมด 12 ชั่วโมงตอวัน
6. การทํางานของระบบคิดท่ีความสามารถทํางานไดท้ังหมด รอยละ 70 ตอป (Capacity factor 70%)

3.2 แหลงพลังงานเชื้อเพลิงท่ีจะนําสงสูระบบผลิตไฟฟา หญาเนเปยร ใหผลผลิตสูงประมาณ 14 ตันตอไรตอป เก็บเกี่ยวได 2 รอบตอป คา
ความจคุวามรอนของหญาเนเปยร (Low Heating Value) คือ 2,629 kcal/kg ท่ีความชื้นรอยละ 25

4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสรุปไดประสิทธิภาพเชิงความรอนในการผลิตไฟฟาของระบบคือ รอยละ 15
กําลังไฟฟา 1,000 kW (1 MW) / 0.15 = 6,667 kW

หรือ 6,667 kW x 3,600 (1 hour) = 24,001,200 kJ
หรือ 24,001,200 kJ / 4.1868 kJ = 5,732,588 kcal
ถาคาความรอนของหญาเนเปยร คือ 2,629 kcal/kg
ดังน้ันตองใช หญาเนเปยรท้ังหมด 5,732,588 kcal / 2,629 kcal/kg = 2,180 kg
ในการเดินระบบผลิตไฟฟาขนาด 1 เมกะวัตตตองใชหญาเนเปยรท้ังหมด 2,180 kg/hr
จะตองใชหญาเนเปยรประมาณ 2.18 กิโลกรัมตอกิโลวัตตชั่วโมง
ถาเดินระบบผลิตไฟฟาขนาด 1 เมกะวัตตเปนเวลา 12 ชั่วโมงตอวัน
น่ันหมายถึงตองใชหญาเนเปยรอยางนอย 26.16 ตันตอวัน หรือ 26.16 x (70 / 100) x 365 = 6,684 ตันตอป
ถาหญาเนเปยร ใหผลผลิตสูงประมาณ 14 ตันตอไรตอป

ดังน้ันจะใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกหญาเนเปยรท้ังหมด = 6,684/14 = 478 ไร หรือพ้ืนท่ีประมาณ 500 ไร
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการศึกษาการผลิตไฟฟาชุมชนขนาด 1 เมกะวัตตจากกาซชีวมวลโดยใชหญาเนเปยร

Parameters Values Units

Downdraft gasification power plant 1,000 kW (1 MW)
Overall efficiency 15 %
Capacity factor 70 %

Lower heating value of Napier grass 2,629 kcal/kg
Consumption rate of Napier grass 2.18 kg/kWhr

Total consumption rate of Napier grass 6,684 tons/year
Operating hour 12 hr/day

Yield of Napier grass 14 tons/year
Plantation area (about) 500 Rai

5. สรุปผลการศึกษา
การจะสรางความม่ันคงดานพลังงานใหกับประเทศตองเริ่มจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและแหลงพลังงานท่ีมีอยูในประเทศเปนหลัก

เพ่ือลดความเส่ียงดานการพ่ึงพาท้ังเทคโนโลยีและแหลงพลังงานโดยพิจารณาตามศักยภาพของประเทศ ประเทศไทยต้ังอยูในเขตท่ีมีแสงแดดตลอดป
ทําใหเหมาะสมตอการเพราะปลูก จะเห็นวาเราสามารถเพราะปลูกไดแทบทุกพ้ืนท่ีของประเทศ ดังน้ันถาพิจารณาวาพืชซ่ึงเปนส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวบน
โลกท่ีสามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตยเพ่ือเก็บสะสมไวในรูปพลังงานเคมีได เราจะมีวิธีการใดในการเปล่ียนรูปพลังงานเคมีเหลาน้ีมาเปนพลังงานท่ี
เราตองการใชเพ่ือพัฒนาประเทศตอไป จากการศึกษาครั้งน้ีจะเห็นวาแตละตําบลตองการไฟฟาอยางนอย 1 เมกะวัตต ถาเราใชเทคโนโลยีผลิตไฟฟา
จาก      กาซชีวมวล โดยกําหนดใหเปนแบบ Downdraft gasification technology ท่ีมีประสิทธิภาพของระบบประมาณรอยละ 15 โดยใชหญาเน
เปยรท่ีมีผลผลิตประมาณ 14 ตันตอไรตอป สามารถเก็บเกี่ยวได 2 รอบตอป และมีคาความรอน (Lower heating value) อยูท่ี 2,629 kcal/kg ท่ี
ความชื้นรอยละ 25 และกําหนดใหเดินระบบ 12 ชั่วโมงตอวัน ดวย capacity factor รอยละ 70 จะตองใชหญาเนเปยรประมาณ 2.18 กิโลกรัมตอ
กิโลวัตตชั่วโมง หรือ 6,684 ตันตอป โดยใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกหญาเนเปยรท้ังหมด ประมาณ 500 ไร
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