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การลดการพึ่งพาดานพลังงานนับวาเปนการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน รัฐบาลไดมีโครงการสนับสนุนในการผลิตไฟฟาชุมชนจากหญาเน
เปยร เนื่องจากหญาเนเปยรเปนหญาเขตรอนที่มีอายุหลายป ทนตอความแหงแลง ใหผลผลิตสูงประมาณ 14 ตันตอไรตอป มีสารอาหารในปริมาณมาก
เก็บเกี่ยวได 2 รอบตอป คาความจุความรอนของหญาเนเปยร (Low Heating Value) คือ 2,629 kcal/kg ที่ความชื้นรอยละ 25 ดังนั้นหญาเนเปยร
สามารถนําเปนแหลงพลังงานทดแทนไดทั้งกระบวนการแกสซิฟเคชันและกาซชีวภาพ ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษาคือ การผลิตไฟฟาชุมชนขนาด
1 MW จากหญา เนเปยรโดยผานกระบวนการแกสซิฟเคชั่นนั้นมีองประกอบหลักที่ควรพิจารณาอยู 2 ดานคือ ระบบผลิตไฟฟา และแหลงพลังงานที่จะ
ปอนโรงไฟฟา 1) ระบบผลิตไฟฟาประกอบดวยเตาผลิตกาซชีวมวลชนิดไหลลงซึ่งเชื่อมตอกับระบบผลิตไฟฟาจากเครื่องยนตดีเซลที่มีปรับแตงให
เหมาะสมกับการใชกาซชีวมวล 2) แหลงพลังงานในที่นี้จะใชหญาเนเปยร และกําหนดใหเดินระบบ 12 ชั่วโมงตอวัน ดวย capacity factor รอยละ
70 ผลการศึก ษาสรุปไดประสิทธิภาพเชิงความรอนในการผลิตไฟฟาของระบบคือ รอยละ 15 จะตองใชหญาเนเปยรประมาณ 2.18 กิโลกรัมตอ
กิโลวัตตชั่วโมง ใชหญาเนเปยรอยางนอย 6,684 ตันตอป โดยใชพื้นที่เพาะปลูกหญาเนเปยรประมาณ 500 ไร
คําสําคัญ: โรงไฟฟาชุมชน, กาซชีวมวล, หญาเนเปยร
1.บทนํา
การใชพลังงานยังคงเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยที่น้ํามันสําเร็จรูปยังคงเปนพลังงานที่ใชมากที่สุด คือร อยละ
49.7 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมด รองลงมาคือ พลังงานไฟฟา และจากรายของศูนยพยากรณและสารสนเทศพลังงาน สํานักนโยบายและ
แผนพลังงานและสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป.พน. รายงานวาการผลิตไฟฟาในป 2557 คาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 ตามภาวะเศรษฐกิจที่คาด
วาจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจาการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สําหรับการผลิตไฟฟาของประเทศไทยนั้นพึ่งพากาซธรรมชาติในสัดสวนสูงถึงรอยละ
67 ไดแกโรงไฟฟาวังนอย โรงไฟฟาจะนะ บริษัท กัลฟ เจพี เอ็นเอส จํากัด รวมทั้งโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration) ของผูผลิตไฟฟาราย
เล็ก (SPP) มีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 3,421 เมกะวัตต การที่ระบบการผลิตไฟฟาของประเทศพึ่งพาแหลงพลังงานเดียวในสัดสวนที่สูงมากเชนนี้จะทํา
ใหเกิดความเสี่ยงสูงหรือเกิดความไมมั่นคงทางดานพลังงาน นอกจากนั้นตองคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูไปดวย เพื่อเปนการเพิ่มความมั่นคง
ดานพลังงานของประเทศจึงจําเปนตองมองหาแหลงพลังงานใหมมาทดแทนพลังงานรูปแบบเดิมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
ใหมีการใชพลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ดังนั้นเพื่อเปนการตอบสนองนโยบายดานพลังงาน กระทรวง
พลังงานจึงเรงดําเนินโครงการหลายโครงการในปที่ผานมา เชน โครงการผลิตไฟฟาผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop)
โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชุมชน โครงการวิสาหกิจชุมชนจากพืชพลังงาน (หญาเนเปยร) สําหรับพืชพลังงานนั้น พพ. อยูระหวางดําเนิน
โครงการศึกษาวิจัยตนแบบวิสาหกิจชุมชนสีเขียวจากพืชพลังงาน (กาซชีวภาพจากพืชพลังงาน) โดยสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณการเกษตรทําการปลูกพืชพลังงาน [1] สําหรับเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวลจําพวกเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เชน หญา ฟางขาว
หญาเนเปยร หรือเศษวัสดุทางการเกษตรทั้งหลาย นิยมเปลี่ยนรูปพลังงานแบบเคมีความรอน เชน การเผาไหมโดยตรง แกสซิฟเคชัน และไพโรไลซีส
อีกวิธีการหนึ่งคือเปลี่ยนรูปพลังงานทางชีวเคมี ไดแก การหมักแบบไรอากาศ เพื่อใหไดกาซชีวภาพหรือเอทิลแอลกอฮอล เปนตน จากการที่หญาเน
เปยรใหผลผลิตสูงคือประมาณ 14 ตันตอไรตอป มีสารอาหารในปริมาณมาก และมีคาความรอนที่สามารถนํามาเปนแหลงพลังงานทดแทนได [2]
จากการศึกษาของสหัถยา ลาดปาละ และคณะ พบวา หนึ่งหมูบานจะมีความตองการไฟฟาเฉลี่ย 2,780 กิโลวัตตชั่วโมงตอวัน โรงไฟฟาระดับ
ตําบลจึงควรมีขนาดประมาณ 100 กิโลวัตตตอหนึ่งหมูบานและจํานวนหมูบานเฉลี่ยในหนึ่งตําบลของเขตภูมิภาคมีประมาณ 10 หมูบาน ซึ่งไมรวม
จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากในหนึ่งตําบลมีจํานวนหมูบานที่แตกตางจากจังหวัดอื่นมาก[3] ดังนั้น หนึ่งตําบลควรมีการผลิตไฟฟาอยางนอย 1 เมกะวัตต
การผลิตไฟฟาชุมชนจากหญาเนเปยรที่มีกําลังการผลิตไมเกิน 1 เมกะวัตต สามารถทําไดโดยการหมักแบบไรอากาศ แลวนํากาซชีวภาพที่มีกาซมีเทน
เปนกาซเชื้อเพลิง หลัก และปรับปรุง คุณภาพกอนที่จะนําเขาสูเครื่องยนต สันดาปภายในเพื่อผลิตไฟฟาตอไป สวนอีก รูปแบบหนึ่ง คือ นํามาผาน
กระบวนการ แกสซิฟเคชัน เพื่อใหไดกาซชีวมวล ซึ่งมีกาซคารบอนมอนนอกไซดและกาซไฮโดรเจนเปนองคประกอบหลักในกาซเชื้อเพลิงนี้ หลังจาก
นั้นนํามาผานระบบทําความสะอาดกอนที่จะสงเขาเครื่องยนตสันดาปภายในเชนเดียวกับกาซชีวภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค การผลิตไฟฟา
ชุมชนขนาด 1 เมกะวัตตจากกาซชีวมวลโดยใชหญาเนเปยร โดยตองการนําเสนอรูปแบบการผลิตไฟฟาชุมชนจากหญาเนเปยรผานกระบวนการแกส
ซิฟเคชัน ทั้งดานเทคโนโลยีและการจัดการเชื้อเพลิงสําหรับระบบผลิตไฟฟา
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 หญาเนเปยร ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่ไมรุนแรงทําใหสามารถทําการเกษตรไดผลผลิตสูงและจากการเปนประเทศเกษตรกรรมทํา
ใหมวี ัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หรือพืชโตเร็วที่มีศักยภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนของประเทศ วัตถุดิบทางการเกษตรเหลานี้ มีองคประกอบหลัก
ประเภทลิกโนเซลลูโลส ที่ประกอบดวย เซลลูโลส (40-60%) ซึ่งเซลลูโลสนั้นเปนเปนองคประกอบหลักของผนังเซลลพืช ซึ่งถูกสรางขึ้นอยางสม่ําเสมอ
โดยขบวนการสังเคราะหแสง ปริมาณที่พบจะแตกตางกันไปขึ้นกับชนิดและสวนของพืช พบตามผนังเซลลของพืชทุกชนิดมีหนาที่ชวยทําใหพืชแข็งแรง
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รูปที่ 1 แสดงลักษณะการเจริญเติบโตของหญาเนเปยร
หญาเนเปยรนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตมากและรวดเร็วถึง 2 รอบการเก็บเกี่ยวตอป ใหคาผลผลิตสูงถึง 14 ตัน / ไร /ป สามารถดูดซับ
คารบอนไดออกไซดไดถึง 42% เมื่อเทียบกับการใชชีวมวลแบบดั้งเดิมและยังมีสารอาหารในปริมาณมากกวาพืชที่มีองคประกอบลิกโนเซลลูโลสชนิดอื่น
ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับชีวมวลอื่นๆ ที่ไมไดใชเปนแหลงอาหารสําหรับมนุษยแลว (เชน ชานออย ฟางขาวและกากผลปาลมน้ํามัน เปนตน) หญาเน
เปยรจึงเปนชีวมวลที่มีศักยภาพนํามาใชผลิตกาซชีวภาพ หรือนํามาเปนเชื้อเพลิง [2]
2.2 แกสซิฟเคชัน (Gasification) เทคโนโลยีกาซชีวมวล (Gasification technology) เปนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งอยูในสถานะของแข็ง
ใหเปนเชื้อเพลิงกาซชีวมวล ซึ่งเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลในที่จํากัดอากาศ โดยความรอนที่เกิดขึ้นจะเรงปฏิกิริยาแบบตอเนื่องกลายเปนกาซ
โปรดิวเซอร หรือเชื้อเพลิงกาซ (Fuel gas) มีองคประกอบหลักคือ กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) กาซมีเทน (CH4) และกาซไฮโดรเจน (H2) กาซ
โปรดิวเซอรที่มีคาความรอนปานกลางสามารถนําไปใชเปนสารสังเคราะห เพื่อใชสําหรับเปนเชื้อเพลิงเพื่อการขนสง หรือสามารถนํามาเปนสารตั้งตน
เพื่อผลิตเปนสารเคมี หรือผลิตแอมโมเนียหรือนําไปทําปุย สวนโปรดิวเซอรกาซที่มีคาความรอนต่ําก็จะนํามาใชเพื่อการผลิตไฟฟาและความรอน [4]
สําหรับการผลิตไฟฟามีหลายรูปแบบ เชน นํากาซโปรดิวเซอรมาเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอน้ํา แลวนําความดันที่ไดจากหมอไอน้ําเปนตนกําลัง
สําหรับกังหันไอน้ํา (Steam turbine) ตอเขากับเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) หรือนํากาซโปรดิวเซอรมาเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตกาซ (Gas
engine) ซึ่งอาจจะดัดแปลงมาจากเครื่องยนตดีเซล (Diesel engine) หรือเครื่องยนตกาซโซลีน (Gasoline engine) เพื่อขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟา
หรือนํากาซโปรดิวเซอรมาเปนเชือ้ เพลิงสําหรับเครื่องกังหันกาซ (Gas turbine) ซึ่งเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปชีวมวลมาเปนไฟฟาสามารถทําได
วิธีที่นิยมในการนํากาซโปรดิวเซอรมาผลิตไฟฟาคือ นํากาซโปรดิวเซอรมาเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตกาซ และเปนเชื้อเพลิงของหมอไอน้ํา แตการ
นํากาซโปรดิวเซอรไปใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตกาซ เพื่อผลิตไฟฟาจะมีประสิทธิภาพทางความรอนสูงกวาการใชหมอไอน้ํา ดังไดกลาวมาแลววา
เชื้อเพลิงชีวมวลนั้น เหมาะสําหรับโรงไฟฟาขนาดเล็ก จึงเหมาะกับชุมชนหรืออุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เนื่องจากขอจํากัดดานการใหความรอนตอ
หนวยต่ํา และจะพบปญหาในเรื่องของน้ํามันดิน (Tar) ที่ออกมาพรอมกับการเผาไหม ดังนั้นระบบที่ดีควรมีการกําจัดน้ํามันดินที่มีประสิทธิภาพ [5]
การผลิตไฟฟาดวยเทคโนโลยีกาซชีวมวล โดยใชเครื่องยนตกาซโปรดิวเซอรนั้น จะประกอบดวยสวนสําคัญอยู 3 สวนคือ
1. เครื่องผลิตกาซโปรดิวเซอรที่จะแปลงเชื้อเพลิงชีวมวลแข็งใหเปนเชื้อเพลิงกาซ ซึ่งจะรวมระบบทําความสะอาดกาซโปรดิวเซอรไวดวย
2. เครื่องยนต เชน เครื่องยนตกาซโซลีน หรือ เครื่องยนตดีเซล การใชงานยังคงใชอากาศผสมกับกาซโปรดิวเซอร ในการจุดระเบิดของ
เครื่องยนต
3. เครื่องกําเนิดไฟฟา โดยใชกําลังที่ไดจากเครื่องยนตมาเปนตนกําลังในการขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟา [6]
ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟาจากเทคโนลียีกาชชีวมวล
จากการศึกษาพบวาเครื่องผลิตกาซโปรดิวเซอรที่ทํางานไดอยางเหมาะสมนั้นสามารถผลิตกาซโปรดิวเซอรอุณหภูมิป กติ มีประสิทธิภาพ
(Gasification efficiency, g) ประมาณรอยละ 75 [6]
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานของเครื่องยนต (e) จะอธิบายในรูปแบบตางๆ ดังนี้
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โดยที่เซลลูโลสนั้นจะเปนโฮโมโพลิเมอรที่มีลักษณะเปนสายตรง สวนเฮมิเซลลูโลส (20-30%) นั้นมีลักษณะเปนพอลิเมอร (Polymer) ของน้ําตาลเพน
โทส (Pentose) ซึ่งสวนมากเปนดี –ไซแลน (D - xylan) ที่ประกอบดวยน้ําตาลไซโลส (Xylose) หลายๆ โมเลกุลตอกันดวยพันะะบีตา1, 4- ไกลโคซิ
ดิก สายพอลิเมอรของเฮมิเซลลูโลสมีลักษณะเปนเฮทเทอรโรจีเนียส โดยประกอบดวยโพลิแซคคาไรดหลายชนิดปนกัน (Blanchette and Ander,
1990) และสุดทาย ลิกนิน (15-30%) เปนสารประกอบอะโรมาติกที่พบในสวนประกอบของผนังเซลลพืช แตจะแตกตางกันตามชนิดของพืช โดยจะพบ
รว มกั บเซลลู โ ลส และเฮมิเ ซลลูโ ลส สว นลิ ก นิ น นั้น จะเป นส ว นที่ ปอ งกั น เซลลู โ ลสไม ให ถูก ยอ ยสลายได งา ย ซึ่ ง เรีย กรวมกั นว า ลิก โนเซลลูโ ลส
(Lignocellulose) ซึ่งยังเปนโครงสรางที่ซับซอน (Cowling and Kirk, 1976; Dekker, 1983; Kirk, 1983) และในปจจุบันนี้มีพืชตัวหนึ่งที่นาสนใจ
มากในขณะนี้ คือ หญาเนเปยร เปนหญาเขตรอนที่มีอายุหลายป มีทรงตนเปนกอตั้งตรงคลายออย ขยายพันธุดวยทอนพันธุ หญาเนเปยรมีหลายสาย
พันธุ คือ หญา เนเปยรธรรมดา(Pennisetum purpureum) หญาเนเปยรแคระ (P. Purpureum cv. Mott) และหญาเนเปยรลูกผสม (P.
purpureum x P. americanum) ซึ่งมี 2 สายพันธุ คือ เนเปยรยักษ (King grass) และ บานา (Bana grass) หญาเนเปยรธรรมดาและหญาเนเปยร
ลูกผสม เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่สูงประมาณ 3-4 เมตร สวนหญาเนเปยรแคระ จะมีการแตกกอดี มีสวนของใบมากกวาตนและออกดอกกอนสายพันธุ
อื่นๆ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่สูงถึง 1-2 เมตร
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ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร (Volumetric efficiency, v) เปนคาที่วัดสมรรถนะของชุดกระบอกสูบ ลูกสูบและวาลวไอดี (Intake valve) ที่ใช
เปนอุปกรณดูดกาซ คาประสิทธิภาพเชิงปริมาตรหาไดจากอัตราสวนของมวลของสวนผสมอากาศ เชื้อเพลิงที่ไหลเขากระบอกสูบใน 1 ชวงชักของ
ลูกสูบตอมวลของสวนผสมเดียวกันที่บรรจุเต็มปริมาตรสุดชวงชักของลูกสูบ
ประสิทธิภาพเชิงความรอนที่บงชี้ (Indicated thermal efficiency, t) เปนอัตราสวนของกําลังงานที่เกิดขึ้นจริงจากลูกสูบตอคาความรอน
ในของผสมของอากาศและเชื้อเพลิง
ประสิทธิภาพเชิงกล (Mechanical efficiency, m) เปนอัตราสวนของกําลังงานที่เกิดขึ้นจริงที่เพลาตอกําลังงานที่ไดจากลูกสูบ
ดังนั้นประสิทธิภาพที่แทจริงของเครื่องยนตสันดาปภายใน (Engine efficiency, e) หาไดจากสมการที่ (1)
(1)
e = v x t x m
ประสิทธิภาพของการแปลงพลังงานของเครื่องยนตสันดาปภายใน จะมีคาไมคงที่ ขึ้นอยูกับการออกแบบ ขนาด และสภาวะการทํางานของ
เครื่องยนต กรณีเครื่องยนตดีเซลจะมีประสิทธิภาพ (Diesel engine efficiency, de) ประมาณรอยละ 25 สวนเครื่องยนตเบนซินจะมีประสิทธิภาพ
(Gasoline engine efficiency, ge) ประมาณรอยละ 15 และประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator efficiency, gen) เทากับรอยละ 80
ดังนั้นประสิทธิภาพรวมของทั้งระบบ (Efficiency, ) คือ
 = g x e x gen [6]

(2)

3. วิธีการศึกษา
3.1 ระบบผลิตไฟฟาดวยเทคโนโลยีกาซชีวมวล

รูปที่ 2 ระบบผลิตไฟฟาดวยเทคโนโลยีกาซชีวมวล [6]
จากรูปที่ 2 เปนสวนประกอบหลักของเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวมวล ซึ่งประกอบดวย
1. เตาผลิตกาซชีวมวลชนิดไหลลง กําหนดใหประสิทธิภาพของเตาผลิตกาซชีวมวลเทากับรอยละ 75
2. เครื่องยนตดีเซลที่ปรับเพื่อใชกับเชื้อเพลิงกาซชีวมวล มีประสิทธิภาพรอยละ 25
3. เครื่องกําเนิดไฟฟา กําหนดใหมีประสิทธิภาพรอยละ 80
4. ประสิทธิภาพรวมของระบบคือ รอยละ 15
5. กําหนดใหมีการเดินระบบผลิตไฟฟาทั้งหมด 12 ชั่วโมงตอวัน
6. การทํางานของระบบคิดที่ความสามารถทํางานไดทั้งหมด รอยละ 70 ตอป (Capacity factor 70%)
3.2 แหลงพลังงานเชื้อเพลิงที่จะนําสงสูระบบผลิตไฟฟา หญาเนเปยร ใหผลผลิตสูงประมาณ 14 ตันตอไรตอป เก็บเกี่ยวได 2 รอบตอป คา
ความจุความรอนของหญาเนเปยร (Low Heating Value) คือ 2,629 kcal/kg ที่ความชื้นรอยละ 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
ดังนั้นตองใช หญาเนเปยรทั้งหมด 5,732,588 kcal / 2,629 kcal/kg
= 2,180 kg
ในการเดินระบบผลิตไฟฟาขนาด 1 เมกะวัตตตองใชหญาเนเปยรทั้งหมด 2,180 kg/hr
จะตองใชหญาเนเปยรประมาณ 2.18 กิโลกรัมตอกิโลวัตตชั่วโมง
ถาเดินระบบผลิตไฟฟาขนาด 1 เมกะวัตตเปนเวลา 12 ชั่วโมงตอวัน
นั่นหมายถึงตองใชหญาเนเปยรอยางนอย 26.16 ตันตอวัน หรือ 26.16 x (70 / 100) x 365 = 6,684 ตันตอป
ถาหญาเนเปยร ใหผลผลิตสูงประมาณ 14 ตันตอไรตอป
ดังนั้นจะใชพื้นที่เพาะปลูกหญาเนเปยรทั้งหมด = 6,684/14 = 478 ไร หรือพื้นที่ประมาณ 500 ไร
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Parameters
Downdraft gasification power plant
Overall efficiency
Capacity factor
Lower heating value of Napier grass
Consumption rate of Napier grass
Total consumption rate of Napier grass
Operating hour
Yield of Napier grass
Plantation area (about)

Values
1,000
15
70
2,629
2.18
6,684
12
14
500

Units
kW (1 MW)
%
%
kcal/kg
kg/kWhr
tons/year
hr/day
tons/year
Rai

5. สรุปผลการศึกษา
การจะสรางความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศตองเริ่มจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและแหลงพลังงานที่มีอยูในประเทศเปนหลัก
เพื่อลดความเสี่ยงดานการพึ่งพาทั้งเทคโนโลยีและแหลงพลังงานโดยพิจารณาตามศักยภาพของประเทศ ประเทศไทยตั้งอยูในเขตที่มีแสงแดดตลอดป
ทําใหเหมาะสมตอการเพราะปลูก จะเห็นวาเราสามารถเพราะปลูกไดแทบทุกพื้นที่ของประเทศ ดังนั้นถาพิจารณาวาพืชซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวบน
โลกที่สามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตยเพื่อเก็บสะสมไวในรูปพลังงานเคมีได เราจะมีวิธีการใดในการเปลี่ยนรูปพลังงานเคมีเหลานี้มาเป นพลังงานที่
เราตองการใชเพื่อพัฒนาประเทศตอไป จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นวาแตละตําบลตองการไฟฟาอยางนอย 1 เมกะวัตต ถาเราใชเทคโนโลยีผลิตไฟฟา
จาก กาซชีวมวล โดยกําหนดใหเปนแบบ Downdraft gasification technology ที่มีประสิทธิภาพของระบบประมาณรอยละ 15 โดยใชหญาเน
เปยรที่มีผลผลิตประมาณ 14 ตันตอไรตอป สามารถเก็บเกี่ยวได 2 รอบตอป และมีคาความรอน (Lower heating value) อยูที่ 2,629 kcal/kg ที่
ความชื้นรอยละ 25 และกําหนดใหเดินระบบ 12 ชั่วโมงตอวัน ดวย capacity factor รอยละ 70 จะตองใชหญาเนเปยรประมาณ 2.18 กิโลกรัมตอ
กิโลวัตตชั่วโมง หรือ 6,684 ตันตอป โดยใชพื้นที่เพาะปลูกหญาเนเปยรทั้งหมด ประมาณ 500 ไร
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