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บทน า 

ในปัจจุบันได้มีการแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือกเพ่ือทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและลด
การปล่อยแก๊สเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือพลังงานที่ได้
จากชีวมวล โดยเฉพาะการผลิตจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีองค์ประกอบหลักเป็นวัสดุลิกโนเซลลูโลส 
เช่น ซังข้าวโพด ชานอ้อย ทะลายปาล์มเปล่า และกากมันส าปะหลัง ถือเป็นแนวทางการพัฒนาการผลิต
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ท าให้มีเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรจ านวนมากจาก
กระบวนการเก็บเก่ียวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๖๓) จึงถือ
ได้ว่าประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในแง่การเข้าถึงวัตถุดิบปริมาณมากและหาได้ง่ายเพ่ือใช้ส าหรับการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพ บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการใช้ประโยชน์จากวัสดุลิกโนเซลลูโลสในประเทศไทยเพ่ือ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ ไฮโดรเจน และมีเทน 

วัสดุลิกโนเซลลูโลส 

วัสดุลิกโนเซลลูโลสคือชีวมวลจากพืช พบได้ทั่วไปในธรรมชาติหรือเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการเก็บ
เกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ พืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร์ เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร 
เช่น กากอ้อย ทะลายปาล์มเปล่า กากมันส าปะหลัง และเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม เช่น กากหม้อกรอง 
ชานอ้อย (Zoghlami and Paës, 2019; Sheng et al. 2021) มีองค์ประกอบหลักซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลส 
๓๐-๕๐ เปอร์เซ็นต์ เฮมิเซลลูโลส ๒๐-๓๐ เปอร์เซ็นต์ และลิกนิน ๑๐-๒๐ เปอร์เซ็นต์ (Srivastava et al., 
2021) ข้อจ ากัดของการใช้วัสดุลิกโนเซลลูโลสคือวัสดุลิกโนเซลลูโลสมีความทนทานต่อการย่อยสลาย ซึ่งเกิด
จากโครงสร้างที่ซับซ้อนของผนังเซลล์พืช จึงท าให้ต้องปรับสภาพวัสดุลิกโนเซลลูโลส เช่น การเพ่ิมรูพรุนให้แก่
วัสดุลิกโนเซลลูโลส การเพ่ิมพ้ืนที่ผิวส าหรับการย่อยสลายของเอนไซม์ (Sheng et al. 2021) วิธีดังกล่าวท าให้
โครงสร้างของวัสดุลิกโนเซลลูโลสแยกออกจากกัน ดังนั้น วัสดุลิกโนเซลลูโลสจึงถูกย่อยสลายได้ง่ายขึ้น ส่งผล
ให้ได้น้ าตาลที่หมักได้ (fermentable sugar) เพ่ือเป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับจุลินทรีย์ในการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ 

เชื้อเพลิงชีวภาพ 

เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนประเภทหนึ่งที่ผลิตจากชีวมวลโดยอาศัยกระบวนการทาง
ชีวภาพ จัดเป็นพลังงานที่สะอาด ช่วยลดการปล่อยมลพิษและแก๊สเรือนกระจก เชื้อเพลิงชีวภาพแบ่งเป็น ๒ 
ประเภทตามสถานะของผลิตภัณฑ์ (Srivastava et al., 2021) ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพในสถานะของเหลว เช่น   
ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล และเชื้อเพลิงชีวภาพในสถานะแก๊ส เช่น ไบโอมีเทน ไบโอไฮโดรเจน ดังแสดงใน
ภาพที ่๑ 
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ภาพที่ ๑ การแบ่งประเภทเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส 

มีเทน เป็นแก๊สองค์ประกอบหลักของแก๊สชีวภาพ ผลิตได้จากกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ 
ผ่านกระบวนการทางชีวเคมี ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การย่อยสลาย การผลิตกรด การผลิตแอซิติก การผลิตมีเทน 
โดยการท างานร่วมกันของจุลินทรีย์หลากหลายชนิดในสภาวะไร้อากาศและได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย คือ แก๊ส
ชีวภาพที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่คือ ๕๐-๗๕ เปอร์เซ็นต์ คาร์บอนไดออกไซด์ ๒๕-๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
และแก๊สอ่ืน ๆ ๒-๘ เปอร์เซ็นต์ มีเทนเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีค่าความร้อนสูง ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และ
ฝุ่นละอองน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน มีเทนส่วนใหญ่จะน าไปใช้เพ่ือการผลิตความร้อนและไฟฟ้า มีเพียงส่วน
น้อยเท่านั้นที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะในรูปของมีเทนอัด (กระทรวงพลังงาน, ๒๕๖๒) 

ไฮโดรเจน เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีศักยภาพเป็นเชื้อเพลิงในอนาคต เนื่องจากมีค่าความร้อนสูงถึง 
๑๔๓ เมกะจูลต่อกิโลกรัม ไฮโดรเจนจัดเป็นพลังงานสะอาด เนื่องจากการเผาไหม้ของไฮโดรเจนจะได้เพียง
ความร้อนและน้ า ไม่เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากกระบวนการทางชีวภาพ 
เรียกว่า ไฮโดรเจนชีวภาพ ทั้งนี้ การผลิตไฮโดรเจนแบ่งออกเป็นแบบหลัก ๓ แบบ คือ การแยกสลายน้ าด้วย
แสง (biophotolysis) การหมักแบบใช้แสง (photo fermentation) และการหมักแบบไม่ใช้แสง (dark 
fermentation) การแยกสลายน้ าด้วยแสงจะต้องอาศัยการสังเคราะห์ด้วยแสงในสาหร่ายสีเขียวและไซยาโน
แบคที เรีย เ พ่ือผลิตไฮโดรเจน ขณะที่การหมักทั้ งแบบใช้แสง โดยแบคที เรียสั ง เคราะห์ ด้ วยแสง 
(photosynthetic bacteria) และแบคทีเรียไม่ใช้แสงจะใช้น้ าตาลที่ได้จากวัสดุลิกโนเซลลูโลสเป็นแหล่ง
คาร์บอนเพ่ือผลิตไฮโดรเจน ไฮโดรเจนสามารถน าไปใช้โดยการป้อนผ่านเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) เพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้าขับเคลื่อนรถยนต์หรือเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ นอกจากนี้ ไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์
สูงยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับการขับเคลื่อนกระสวยอวกาศอีกด้วย (Mona et al., 2020; Singhania 
et al., 2021) 

ข้อจ ากัดและข้อท้าทายของการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส 

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในแง่การเข้าถึงวัสดุลิกโนเซลลูโลสเพ่ือการผลิตไฮโดรเจนและมีเทน 
อย่างไรก็ตาม การใช้วัสดุลิกโนเซลลูโลสเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจ าเป็นต้องมีการปรับ
สภาพเพ่ือให้จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลสได้ง่าย การเลือกวิธีการปรับสภาพที่เหมาะสม
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของชีวมวลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิ การเกิดสารยับยั้ง ต้นทุน และระยะเวลา
การปรับสภาพ รวมถึงการควบคุมสภาวะแวดล้อม พลังงาน และกระบวนการเก็บเกี่ยวไฮโดรเจนและมีเทน 
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ดังนั้น วิธีการปรับสภาพและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณและผลได้ (yield) 
ของไฮโดรเจนและมีเทน 

บทสรุป 

บทความนี้กล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากวัสดุลิกโนเซลลูโลสที่มีอยู่มากและหาได้ง่ายในประเทศไทย
เพ่ือการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ คือ ไฮโดรเจนและมีเทน ซึ่งถือเป็นแนวทางการพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือก
ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๗๙ ของประเทศไทยและน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนได้อย่างมั่นคง 
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