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การศึึกษานี้้�ใช้้ขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อย ซึ่่�งเป็็นชีีวมวลที่่�เหลืือจากการแปรรููปอ้้อยใน
อุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาล ในการผลิิตเชื้้อ� เพลิิงชีีวภาพด้้วยกระบวนการทอร์์รีีแฟกชััน โดยให้้
ความร้้อนในช่่วงอุุณหภููมิิ 250 ถึึง 300 องศาเซลเซีียส ระยะเวลา 30 นาทีี ภายใต้้การป้้อน
แก๊๊สไนโตรเจนอย่่างต่่อเนื่่�อง ศึึกษาสมบััติเิ ชิิงเคมีีของผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� ป็็นของแข็็ง และเปรีียบ
เทีียบผลที่่�ได้้กับั ข้้อมููลของชีีวมวลดิิบ โดยวิิเคราะห์์ปริมิ าณองค์์ประกอบเส้้นใย (เซลลููโลส
เฮมิิเซลลููโลส และลิิกนิิน) องค์์ประกอบแบบประมาณ (ความชื้้�น คาร์์บอนคงตััว สาร
ระเหย และเถ้้า) องค์์ประกอบแบบละเอีียด (คาร์์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิิเจน
และกำำ�มะถััน) และค่่าความร้้อนสููง ผลการศึึกษาพบว่่า อุุณหภููมิิทอร์์รีีแฟกชัันมีีผลต่่อ
การสลายตััวของเฮมิิเซลลููโลสในขุุยอ้้อยมากกว่่าเส้้นใยอ้้อย แต่่ไม่่มีีผลต่่อการสลายตััว
ของลิิกนิินมากนััก ปริิมาณเถ้้าของขุุยอ้้อย (ร้้อยละ 13.9) และเส้้นใยอ้้อย (ร้้อยละ
1.8) มีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 34.6 และ 3.2 ตามลำำ�ดัับ ที่่�อุุณหภููมิิ 300 องศาเซลเซีียส
คาร์์บอนคงตััวของขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยมีีปริิมาณร้้อยละ 20 และ 25.1 ตามลำำ�ดัับซึ่่�ง
มีีค่่าสููงกว่่าชีีวมวลดิิบร้้อยละ 50.4-88.7 ปริิมาณออกซิิเจนในขุุยอ้้อยและเส้้นใยมีีค่่าลด
ลงจากร้้อยละ 55.7 เป็็น 48.6 และจากร้้อยละ 48.5 เป็็น 41.6 ตามลำำ�ดัับ ในขณะ
ที่่�ปริิมาณคาร์์บอนมีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 38.1 เป็็น 45.8 และจากร้้อยละ 44.4
เป็็น 52.1 ตามลำำ�ดัับ นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าความร้้อนของขุุยอ้้อยและเส้้นใยจาก
15.5 เป็็น 18.1 เมกกะจููลต่่อกิิโลกรััม และจาก 17.6 เป็็น 20.8 เมกกะจููลต่่อกิิโลกรััม
ตามลำำ�ดัับ ปริิมาณกำำ�มะถัันในเส้้นใยอ้้อยมีีค่่าต่ำำ��ที่่�สุุด บ่่งชี้้�ได้้ว่่าปริิมาณกำำ�มะถััน
ของเส้้นใยอ้้อยถููกกำำ�จััดด้้วยกระบวนการทอร์์รีีแฟกชัันได้้ดีีกว่่ากรณีีของขุุยอ้้อย
แผนภาพ Van Krevelen แสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนว่่าเส้้นใยอ้้อยที่่�ผ่่านกระบวนการ
ทอร์์รีีแฟกชัันมีีแนวโน้้มของสมบััติิเข้้าใกล้้ถ่่านหิิน เนื่่�องจากการลดลงของอััตราส่่วน
อะตอมออกซิิเจนต่่อคาร์์บอนและไฮโดรเจนต่่อคาร์์บอน
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This study focused on the use of sugarcane pith and fiber, which are processing
by-products of the sugar industry, as a feedstock for the preparation of
biochar fuels by torrefaction at temperatures ranging from 250 to 300 oC with a
residence time of 30 minutes under a continuous supply of nitrogen. To
determine the thermochemical characteristics of solid products and compare
them with the raw biomass, fiber (cellulose hemicellulose and lignin),
proximate (moisture content, fixed carbon, volatile matter and ash contents)
as well as elemental (carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur) analyses
were conducted; higher heating values (HHV) were also determined. The
results revealed that torrefaction temperature exhibited larger effect on the
hemicellulose degradation of the sugarcane pith when compared with the
case of sugarcane fiber. Lignin was not significantly affected, however. The ash
contents of raw sugarcane pith (13.9%) and fiber (1.8%) increased to 34.6% and
3.2% at 300 oC, respectively. The highest fixed carbon contents of the sugarcane
pith and fiber were 20% and 25.1%, respectively, 50.4-88.7% higher than the
original values. There was a reduction in the oxygen contents of the sugarcane
pith and fiber, from 55.7 to 48.6% and 48.5 to 41.6%, while the carbon contents
increased from 38.1 to 45.8% and 44.4 to 52.1 MJ/kg, respectively. These
resulted in increased HHV of both sugarcane pith and fiber from 15.5 MJ/kg
to 18.1 MJ/kg and 17.6 MJ/kg to 20.8 MJ/kg, respectively. The lowest sulfur
content was noted in the torrefied sugarcane fiber, clearly illustrating that
sulfur could be more effectively eliminated by the torrefaction process in the
case of sugarcane fiber than in the case of sugarcane pith. Van Krevelen diagram
clearly showed that torrefied sugarcane fiber had achieved coal characteristics
as evidenced from the decrease in O/C and H/C molar ratios.
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1. บทนำำ�
แผนการพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก
พ.ศ. 2558-2579 ตั้้ง� เป้้าหมายการผลิิตไฟฟ้้าจากชีีวมวล
ให้้ได้้ 5,570 เมกะวััตต์์ ภายใน พ.ศ. 2579 ซึ่่�งมากกว่่า
เมื่่อ� สิ้้น� พ.ศ. 2557 ถึึงร้้อยละ 127 [1] เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับแผนฯ ดัังกล่่าว กระทรวงพลัังงานจึึงปรัับแผนการ
เพิ่่�มพลัังงานทดแทนจากชีีวมวลด้้วยการส่่งเสริิมให้้ปลูกู
พืืชพลัังงานประเภทไม้้โตเร็็วที่่�มีีศัักยภาพ เช่่น ไม้้สกุุล
ยููคาลิิปตัสั สกุุลกระถิิน สนประดิิพัทั ธ์์ เสม็็ดขาว และไผ่่
[2] เสริิมกัับการใช้้เศษวััสดุุเหลืือทิ้้ง� ทางการเกษตรของพืืช
เศรษฐกิิจอัันได้้แก่่ ฟางข้้าว เหง้้ามัันสำำ�ปะหลัังแกลบ ใบ
อ้้อย ยอดอ้้อย ชานอ้้อยหรืือกากอ้้อย ซัังข้้าวโพด และ
ลำำ�ต้้น เศษไม้้ยางพารา เป็็นต้้น จึึงจะเพีียงพอต่่อ
การเพิ่่� ม สัั ด ส่่ ว นพลัั ง งานจากชีีวมวลเพื่่� อ มุ่่�งไปสู่่�
เป้้าหมายการผลิิตกระแสไฟฟ้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
ลดการใช้้พลัังงานจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล เช่่น น้ำำ��มััน
แก๊๊สธรรมชาติิ ถ่่านหิิน ฯลฯ ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดสภาวะเรืือนกระจก
การใช้้เชื้้อ� เพลิิงชีีวมวลนัับเป็็นการเสริิมสร้้างความมั่่น� คง
ต่่อระบบผลิิตไฟฟ้้าของประเทศให้้เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม
ชีีวมวลชานอ้้อยเป็็นแหล่่งพลัังงานจากธรรมชาติิประเภท
ที่่�สร้้างทดแทนใหม่่ได้้เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ในช่่วง 7 ปีี ที่่�ผ่า่ น
มาปริิมาณการผลิิตอ้้อยของประเทศไทยมีีแนวโน้้มขยาย
ตััวเพิ่่�มเฉลี่่ย� ร้้อยละ 6.20 ต่่อปีี โดยเป็็นการขยายตััวตาม
พื้้�นที่่�ปลููก ที่่�ขยายตััวเฉลี่่�ยร้้อยละ 4.56 ต่่อปีี ทั้้�งนี้้�ในปีี
2560/61 มีีพื้้�นที่่ปลู
� กู อ้้อย จำำ�นวน 11.54 ล้้านไร่่ สามารถ
ผลิิตอ้้อยได้้ 134.93 ล้้านตััน มีีกากน้ำำ��ตาลและชานอ้้อย
เป็็นผลพลอยได้้ที่่� 5.49 และ 37.78 ล้้านตััน ตามลำำ�ดัับ
[3] จากข้้อมููลการผลิิตไฟฟ้้าและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าตามสััญญา
ขายไฟฟ้้าของผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชน (Independent Power
Producer : IPP) ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งมีีกำำ�ลัังการผลิิต
ไฟฟ้้าจากชีีวมวล 4 ชนิิด ได้้แก่่ แกลบ กากอ้้อย เศษไม้้
ยางพารา ทะลายปาล์์ม และชีีวมวลอื่่�น ๆ รวม 788.72
เมกกะวััตต์์ พบว่่าในปริิมาณนี้้เ� ป็็นกำำ�ลัังการผลิิตจากกาก
อ้้อยจำำ�นวน 593.3 เมกกะวััตต์์ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 75.22
ของกำำ�ลัังผลิิตทั้้�งหมดจากพลัังงานหมุุนเวีียนประเภท
ชีีวมวล [4] จากข้้อมููลพยากรณ์์ปริิมาณชานอ้้อยรวม
ทั้้�งปริิมาณการผลิิตไฟฟ้้าและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าที่่�จะเกิิด
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ขึ้้�นตามยุุทธศาสตร์์ ทั้้�งหมดสรุุปได้้ว่่าชานอ้้อยนัับเป็็น
เชื้้อ� เพลิิงชีีวมวลทางเลืือกที่่�มีีศักั ยภาพอย่่างยิ่่ง� ภายหลััง
กระบวนการหีีบอ้้อย ชานอ้้อยที่่อ� อกจากลููกหีีบชุุดสุุดท้้าย
จะเป็็นกากที่่ส่� ว่ นใหญ่่ถูกู ส่่งไปเป็็นเชื้้อ� เพลิิงเผาไหม้้และ
ใช้้เพื่่�อการผลิิตกระดาษ ชานอ้้อยประกอบด้้วย 3 ส่่วนที่่�
สำำ�คััญคืือ ขุุยอ้้อย (Pith) เนื้้�ออ้้อย (Fiber of the rind)
และเปลืือกอ้้อย ในส่่วนของเนื้้�ออ้้อยจะประกอบด้้วย
มััดเส้้นใย ในปริิมาณร้้อยละ 50 ของน้ำำ��หนัักต้้นอ้้อย
อบแห้้ง (หมายรวมถึึงเปลืือกอ้้อย) มััดเส้้นใยมีีลิิกนิิน
เป็็นองค์์ประกอบ ซึ่่�งลิิกนิินมีีค่่าความร้้อนสููงอยู่่�ในช่่วง
23.26-25.58 เมกะจููลต่่อกิิโลกรััม [5] ใกล้้เคีียงกัับค่่า
มาตรฐานของถ่่านหิิน 29.27 เมกะจููลต่่อกิิโลกรััม [6]
ดัังนั้้น� การมีีเนื้้อ� อ้้อยผสมอยู่่�มากในชานอ้้อยจึึงส่่งผลดีีต่่อ
การนำำ�ไปใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิง แต่่เมื่่�อพิิจารณาส่่วนของขุุย
อ้้อยซึ่่ง� มีีปริิมาณคิิดเป็็นร้้อยละ 30 ของน้ำำ�� หนัักต้้นอ้้อย
อบแห้้ง [7] พบว่่าขุุยอ้้อยไม่่มีีลัักษณะของเส้้นใยจึึงมีีองค์์
ประกอบของลิิกนิินอยู่่�ในขุุยอ้้อยเพีียงเล็็กน้้อย อีีกทั้้�ง ขุุย
อ้้อยมีีสมบััติิดููดซัับความชื้้�นได้้สููงกว่่าเส้้นใย [8] การใช้้
ชานอ้้อยเป็็นเชื้้อ� เพลิิงโดยมีีขุุยอ้้อยผสมอยู่่�ประมาณ 1 ใน
3 ส่่วนนั้้�นอาจจะส่่งผลต่่อสมบััติเิ ชิิงความร้้อนของชาน
อ้้อย ที่่�จะนำำ�ไปใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงแข็็งประกอบทั้้�งการใช้้
ชานอ้้อยเป็็นเชื้้อ� เพลิิงยัังมีีข้้อจำำ�กัดั อยู่่�บ้้างเมื่่อ� เทีียบกัับ
เชื้้อ� เพลิิงฟอสซิิลหรืือชีีวมวลบางประเภท เช่่น ความหนา
แน่่นต่ำำ�� ค่่าความร้้อนต่ำำ�� ซึ่ง่� การลดข้้อจำำ�กัดั เหล่่านี้้ส� ามารถ
ทำำ�ได้้ด้ว้ ยการปรัับปรุุงชีีวมวลด้้วยวิิธีีทางความร้้อน เช่่น
กระบวนการทอร์์รีีแฟกชััน ซึ่่ง� เป็็นการให้้ความร้้อนเพื่่�อ
เพิ่่�มสมบััติขิ องชีีวมวลให้้มีีคุณ
ุ ภาพสููงขึ้้น� ในช่่วงอุุณหภููมิิ
200 ถึึง 300 องศาเซลเซีียสภายใต้้สภาวะที่่�ไม่่มีีหรืือ
จำำ�กััดออกซิิเจน ผลิิตภััณฑ์์หลัักที่่�ได้้จากกระบวนการนี้้�
จะอยู่่�ในรููปของแข็็ง มีีความเปราะและมีีสมบััติิไม่่ชอบ
น้ำำ�� ส่่งผลให้้ค่่าความร้้อนที่่�ได้้ของชีีวมวลหลัังจากปรัับ
สภาพแล้้วนั้้�น มีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�น [9-10] ผู้้�วิิจััยมองเห็็นปััญหา
ในการใช้้พลัังงานจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลที่่�เหลืือน้้อยใน
ปััจจุุบัันและจะหมด ไปในอนาคต และเห็็นความสำำ�คััญ
ของชานอ้้อยซึ่่�งเป็็นแหล่่งพืืชพลัังงานทดแทนที่่�สำำ�คััญ
และมีีศัักยภาพชนิิดหนึ่่�งของประเทศไทย แต่่เนื่่�องด้้วย
ชานอ้้อยมีีองค์์ประกอบหลััก 2 ส่่วน คืือ ขุุยอ้้อยและ
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เส้้นใยอ้้อย การนำำ�มาใช้้ร่่วมกัันเพื่่�อผลิิตเชื้้�อเพลิิงแข็็ง
อาจกระทบโดยตรงต่่อสมบััติด้ิ า้ นเชื้้อ� เพลิิงของชานอ้้อย
เนื่่อ� งจากความแตกต่่างทางโครงสร้้างของชีีวมวลทั้้�งสอง
ส่่วน ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงมีีแนวคิิดในการศึึกษาและเปรีียบ
เทีียบสมบััติิด้้านเชื้้�อเพลิิงของขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อย
อีีกทั้้�งปรัับปรุุงสมบััติิด้้านเชื้้�อเพลิิงด้้วยกระบวนการ
ทอร์์รีีแฟกชััน
2. วิิธีีดำำ�เนิินงานวิิจััย

2.1 วััสดุุที่่�ใช้้ในการศึึกษา

			 ชานอ้้อยทีีใ่่ช้้ในการศึึกษาคืือ ลำำ�ต้้นอ้้อยมีี
ลัักษณะเป็็นเส้้นใยที่่�หีีบเอาน้ำำ��อ้อ้ ยหรืือน้ำำ��ตาลออกจาก
อ้้อยแล้้ว เป็็นวััสดุุเศษเหลืือทางการเกษตรจากโรงงาน
น้ำำ��ตาลวัังขนาย อำำ�เภอโกสุุมพิิสััย จัังหวััดมหาสารคาม
โดยผ่่านการร่่อนแยกขุุย ได้้ลัักษณะของวััสดุุชีีวมวลดััง
รููปที่่� 1 แล้้วอบที่่�อณุุหภููมิิ 80 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา
4 ชั่่�วโมง ก่่อนบรรจุุเก็็บในถุุงกัันความชื้้�น
2.2 ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน

ความละเอีียด 0.0001 กรััม จากนั้้�นเติิมชีีวมวล
ลงในปฏิิกรณ์์ทรงกระบอก (ซึ่่�งมีีท่่อเข้้าของ แก๊๊ส
ไนโตรเจนและท่่อออกของแก๊๊สที่่�เกิิดจากกระบวนการ
ทอร์์รีีแฟกชััน) แล้้วนำำ�เข้้าเตาเผาอุุณหภููมิิสููงที่่�ควบคุุม
อุุณหภููมิิและอััตราการให้้ความร้้อนได้้ โดยต่่อท่่อ
ไนโตรเจนเข้้ากัับปฏิิกรณ์์ซึ่่�งควบคุุมอััตราการไหล
1 ลิิตรต่่อนาทีีเพื่่�อแทนที่่�อากาศที่่�อยู่่�ภายใน กำำ�หนด
การทำำ�งานของเตาเผาอุุณหภููมิิสููงเพื่่�อให้้ความร้้อน
แก่่ชีีวมวลที่่�อยู่่�ในปฏิิกรณ์์ด้้วยอััตราการให้้ความร้้อนที่่�
10 องศาเซลเซีียสต่่อนาทีี [11] ภายใต้้ สภาวะบรรยากาศ
ไนโตรเจนอย่่างต่่อเนื่่�อง เมื่่�ออุุณหภููมิิภายในปฏิิกรณ์์
ถึึงอุุณหภููมิิที่่�ต้้องการศึึกษาคืือ 250 องศาเซลเซีียส เตา
เผายัังคงให้้ความร้้อนแบบอััตโนมััติิเพื่่�อคงอุุณหภููมิิ
ให้้คงที่่�จนกระทั่่ง� ครบ 30 นาทีี [12] ปิิดเตาเผาแล้้วปล่อ่ ย
ให้้ปฏิกิ รณ์์เย็็นตััวลงภายใต้้สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน
จนกระทั่่�งถึึงอุุณหภููมิิห้้อง เก็็บตััวอย่่างบรรจุุลงในถุุง
กัันความชื้้น� เพื่่�อนำำ�ไปวิิเคราะห์์สมบััติต่ิ อ่ ไป ทำำ�การทดลอง
ซ้ำำ�� 2 ครั้้ง� แล้้วเปลี่่�ยนเงื่่อ� นไขการทดลองเป็็น 300 องศา
เซลเซีียส

			 กระบวนการทอร์์รีีแฟกชัันเป็็นกระบวนการ
ให้้ความร้้อนแก่่ชีีวมวลในสภาวะอัับอากาศ การทดลอง
2.3 การวิิเคราะห์์สมบััติิ
ปฏิิบััติิในระดัับห้้องปฏิิบััติิการมีีขั้้�นตอนเริ่่�มจากการชั่่�ง 		 2.3.1 องค์์ประกอบของเส้้นใย
ชีีวมวลตััวอย่่าง 20 กรััม ด้้วยเครื่่�องชั่่�งดิิจิิตอลซึ่่�งมีี 				 วิิเคราะห์์องค์์ประกอบเส้้นใยที่่�สำำ�คััญได้้แก่่

(ก)

(ข)
รููปที่่� 1 (ก) เส้้นใยอ้้อย และ (ข) ขุุยอ้้อย
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เยื่่�อใยที่่�ไม่่ละลายในสารฟอกที่่�เป็็นกลาง (Neutral
detergent fiber, NDF) เยื่่�อใยที่่�ไม่่ละลายในสาร
ฟอกที่่�เป็็นกรด (Acid detergent fiber, ADF) และ
ลิิกนิิน (Acid detergent lignin, ADL) ตามวิิธีีการของ
Georing และ Van Soest [13] , Van Soest และ
คณะ [14] และ AOAC (2000) [15] ดัังสมการ (1) และ (2)
		 %Hemicellulose = %NDF -%ADF
			 %Cellulose = %ADF - %ADL

(1)
(2)

		 2.3.2 องค์์ประกอบแบบประมาณ
				 วิิเคราะห์์หาองค์์ประกอบแบบประมาณ
(Proximate analysis) โดยใช้้เทคนิิค thermogravimetry
ด้้วยเครื่่อ� ง macro thermogravimetric analyzer รุ่่�น
TGA 701 (LECO, USA) ตามมาตรฐาน ASTM D7582
จำำ�นวนการวิิเคราะห์์ 3 ซ้ำำ��ต่อ่ ตััวอย่่างทดสอบโดยกำำ�หนด
สภาวะที่่�ใช้้ทดสอบคืือให้้ความร้้อน ตั้้�งแต่่อุุณหภููมิิ 25
องศาเซลเซีียส เพิ่่�มขึ้้�นด้้วยอััตราการให้้ความร้้อน 6
องศาเซลเซีียสต่่อนาทีีภายใต้้สภาวะไนโตรเจน จนถึึง 107
องศาเซลเซีียสและคงที่่�ไว้้ 15 นาทีี (การเปลี่่�ยนแปลงน้ำำ��
หนัักของตััวอย่่าง ในขั้้น� ตอนนี้้นำ� ำ�ไปวิิเคราะห์์ค่า่ ความชื้้น� )
จากนั้้น� ให้้ความร้้อนเพิ่่�มขึ้้น� จากอุุณหภููมิิ 107 จนถึึง 950
องศาเซลเซีียส (การเปลี่่�ยนแปลงน้ำำ��หนัักของตััวอย่่างใน
ขั้้�นตอนนี้้�นำำ�ไปวิิเคราะห์์ปริิมาณสารระเหย) ด้้วยอััตรา
การให้้ความร้้อน 50 องศาเซลเซีียสต่่อนาทีี และคงที่่�ไว้้
7 นาทีี แล้้วปล่่อยให้้เย็็นตััวลงถึึง 600 องศาเซลเซีียส
ภายใต้้สภาวะไนโตรเจน จึึงให้้ความร้้อนเพิ่่�มขึ้้�นจาก
อุุณหภููมิิ 600 จนถึึง 750 องศาเซลเซีียส ด้้วยอััตรา
การให้้ความร้้อน 3 องศาเซลเซีียสต่่อนาทีี และคงที่่�ไว้้
15 นาทีีภายใต้้สภาวะออกซิิเจนที่่�อุุณหภููมิิ 650 องศา
เซลเซีียส (การเปลี่่�ยนแปลงน้ำำ��หนัักของตััวอย่่างในขั้้�น
ตอนนี้้�นำำ�ไป วิิเคราะห์์ปริิมาณเถ้้า) ซึ่่�งปริิมาณคาร์์บอน
คงตััวได้้จากการคำำ�นวณตามสมการ (3)
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		 2.3.3 องค์์ประกอบแบบละเอีียดและค่่าความร้้อน
				 องค์์ประกอบแบบละเอีียดประกอบด้้วย
คาร์์บอน ไฮโดรเจน กำำ�มะถััน ไนโตรเจน ออกซิิเจน โดย
วิิเคราะห์์ด้ว้ ยเครื่่อ� ง CHN Analyser ตามมาตรฐาน ASTM
D 5373 จำำ�นวนการวิิเคราะห์์ 2 ซ้ำำ��ต่่อตััวอย่่างทดสอบ
โดยการเผาสารตััวอย่่างในบรรยากาศของออกซิิเจน ซึ่ง่� จะ
ได้้แก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ แก๊๊สไนโตรเจนออกไซด์์และ
น้ำำ�� โดยที่่�แก๊๊สไนโตรเจนออกไซด์์จะถููกรีีดิิวส์์เป็็น แก๊๊ส
ไนโตรเจน จากนั้้�น ปริิมาณของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์
และไอน้ำำ��จะถููกคำำ�นวณเป็็นปริิมาณของคาร์์บอนและ
ไฮโดรเจน โดยมีีหััววััด Infrared cells เพื่่�อนำำ�ค่่าไป
คำำ�นวณเป็็นปริิมาณไนโตรเจน ในขณะที่่�ปริิมาณของ
ออกซิิเจน คำำ�นวณได้้จากสมการ (4)
%O = 100 - (%C + %H + %S + %N) (4)
ผลการวิิเคราะห์์แบบละเอีียด สามารถนำำ�ไปใช้้ในการ
ประมาณค่่าความร้้อนสููงในหน่่วยของกิิโลจููลต่อ่ กิิโลกรััม
จากสมการเอมพิิริคัิ ลั (Empirical) ของ Fried และคณะ
[16] ดัังสมการ (5)
HHV = 3.55C2 - 232C - 2230H + 51.2C*H
(5)
+ 131N + 20600
		 2.3.4 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ
				 วิิเคราะห์์ความแปรปรวนแบบ ANOVA โดย
ใช้้โปรแกรมสาเร็็จรููป PSPP และเปรีียบเทีียบความแตก
ต่่างของค่่าเฉลี่่�ยของชุุดการทดลองจากชีีวมวลดิิบชนิิด
เดีียวกัันแต่่ดำำ�เนิินการภายใต้้สภาวะอุุณหภููมิิ ทอร์์รีีแฟกชััน
ที่่�ต่่างกััน ด้้วยวิิธีี Least significant difference (LSD)
ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�นร้้อยละ 95
3. ผลการทดลองและอภิิปรายผล

3.1 ผลการศึกึ ษาองค์์ประกอบของเส้้นใย

(3) 			 สารอิินทรีีย์์ในชีีวมวล ประกอบด้้วยองค์์ประกอบ
ปริิมาณคาร์์บอนคงตััว (%) =
100 - (%ความชื้้น� + %ปริิมาณสารระเหย + %ปริิมาณเถ้้า) หลััก 3 ชนิิดคืือ เซลลููโลส เฮมิิเซลลููโลส และ ลิิกนิิน ชาน

อ้้อยมีีส่่วนประกอบเป็็นขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อย ซึ่่�งล้้วน
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มีีลัักษณะความเป็็นเส้้นใยและความแข็็งแรงที่่แ� ตกต่่างกััน
เพื่่�อเปรีียบเทีียบปริิมาณสารอิินทรีีย์์ในชีีวมวลดิิบอีีกทั้้�ง
ศึึกษาแนวโน้้ม การสลายตััวของสารอิินทรีีย์์เหล่่านี้้� จึึง
ทำำ�การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบของเส้้นใยดัังในรููปที่่� 2 ซึ่ง่�
แสดงร้้อยละ ปริิมาณลิิกนิิน เฮมิิเซลลููโลส และเซลลููโลส
ในขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยทั้้�งก่่อนและหลัังการปรัับสภาพ
ทางความร้้อน พบว่่าเส้้นใยอ้้อยมีีปริิมาณเซลลููโลส
เฮมิิเซลลููโลส และลิิกนิินร้้อยละ 60.50 ± 0.46, 22.25
± 0.65 และ 14.46 ± 0.16 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนขุุยอ้้อย
มีีปริิมาณเซลลููโลส เฮมิิเซลลููโลส และลิิกนิินร้้อยละ
42.63 ± 0.69, 29.88 ± 0.12 และ 12.97 ± 0.69 ตาม
ลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้�ปริิมาณลิิกนิินของเส้้นใยที่่�สููงกว่่าขุุยอ้้อยยััง
สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Sanjuán และคณะ [17] ที่่�
ศึึกษาโครงสร้้างและองค์์ประกอบทางเคมีีของเส้้นใยและ
ขุุยจากชานอ้้อยเม็็กซิิกันั พบว่่าเส้้นใยอ้้อยและขุุยอ้้อยมีี
ลิิกนิินเป็็นองค์์ประกอบในปริิมาณ ร้้อยละ 17.7 และ
16.1 ตามลำำ�ดับั ผลการวิิเคราะห์์ทางสถิิติพิ บว่่า หลัังการ
ปรัับสภาพทางความร้้อนด้้วยเทคโนโลยีีทอร์์รีีแฟกชััน
อุุณหภููมิิทิ่ีี�เพิ่่�มขึ้้�นส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงขององค์์
ประกอบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญั ทั้้ง� ขุุยอ้้อยและเส้้นใย โดยเฉพาะ

อย่่างยิ่่ง� ปริิมาณเฮมิิเซลลููโลสในชีีวมวลทั้้�งสองชนิิดลดลง
เป็็นอย่่างมากเนื่่�องจากเฮมิิเซลลููโลส จะเกิิดการสลาย
ตััว ที่่�อุุณหภููมิิต่ำำ��คืือ ในช่่วง 220-315 องศาเซลเซีียส
คิิดเป็็นการสลายตััวของเฮมิิเซลลููโลสในขุุยอ้้อยและเส้้นใย
อ้้อยถึึงร้้อยละ 40.5 และ 33.2 ที่่อุ� ณุ หภููมิิ 250 องศาเซลเซีียส
และสลายตััวมากขึ้้น� เป็็นร้้อยละ 97.9 และ 57.3 ที่่อุ� ณุ หภููมิิ
300 องศาเซลเซีียส ตามลำำ�ดับั การปรัับสภาพ ส่่งผลต่่อ
เซลลููโลสเช่่นกัันแต่่มีีความรุุนแรงของปฏิิกิริิ ยิ าน้้อยกว่่า
เนื่่อ� งจากเซลลููโลสจะเกิิดการสลายตััวที่่� อุุณหภููมิสูิ งู คืือใน
ช่่วง 315-400 องศาเซลเซีียส ดัังนั้้�นจึึงมีีเซลลููโลสเพีียง
บางส่่วนที่่�เกิิดการสลายตััว ส่่งผลให้้ปริมิ าณเซลลููโลสใน
ชีีวมวลทั้้�งสองชนิิดมีีค่่าลดลงไม่่มากนััก แต่่เมื่่อ� พิิจารณา
ปริิมาณลิิกนิิน พบว่่ามีีสััดส่่วนที่่�สูงู ขึ้้น� เนื่่อ� งจากการสลาย
ตััวของเซลลููโลสและเฮมิิเซลลููโลส อีีกทั้้�งลิิกนิินมีีช่่วงการ
สลายตััว ที่่�กว้้างคืือ 160-900 องศาเซลเซีียส [18] จึึงมีี
เพีียงบางส่่วนที่่�เกิิดการสลายตััวในระหว่่างกระบวนการ
เมื่่อ� เทีียบสััดส่่วนการสลายตััวของลิิกนิินกัับองค์์ประกอบ
อื่่�น ๆ จึึงส่่งผลให้้สััดส่่วนของลิิกนิินภายหลัังการปรัับ
สภาพมีีค่่าสููงขึ้้�น

รููปที่่� 2 ปริิมาณลิิกนิิน เฮมิิเซลลููโลส และเซลลููโลสในขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยทั้้�งก่่อนและหลัังการปรัับสภาพ
หมายเหตุุ ตััวอัักษร (a, b, c) ที่่�แตกต่่างกัันแสดงถึึงชุุดข้้อมููลที่่�มีีค่่าแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (P< 0.05)
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3.2 ผลการศึึกษาองค์์ประกอบแบบประมาณ
			 เนื่่�องจากการปรัับสภาพทางความร้้อนของ
ชีีวมวลขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยในงานวิิจัยั มีีเป้้าประสงค์์
หลัักเพื่่�อนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ไปใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงในการเผาไหม้้
ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�จะต้้องวิิเคราะห์์องค์์ประกอบ
แบบประมาณเพื่่�อศึึกษาสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้
สภาวะที่่�กำำ�หนดตามกระบวนการวิิเคราะห์์ อัันได้้แก่่
ความชื้้�น สารระเหย คาร์์บอนคงตััวและเถ้้า ผลการ
วิิเคราะห์์ทางสถิิติิ พบว่่าหลัังการปรัับสภาพทางความ
ร้้อนด้้วยเทคโนโลยีีทอร์์รีีแฟกชััน อุุณหภููมิท่ี่ิ เ่� พิ่่�มขึ้้น� ส่่งผล
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของความชื้้�น และสารระเหยอย่่าง
มีีนััยสำำ�คัญทั้้
ั ง� ขุุยอ้้อยและเส้้นใย ส่่งผลให้้คาร์์บอนคงตััว
และเถ้้าเพิ่่�มขึ้้�นดัังแสดงในรููปที่่� 3 จากผลการวิิเคราะห์์
พบว่่า ความชื้้�นของชีีวมวลขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อย มีีค่่า
ใกล้้เคีียงกัันคืือมีีค่่าร้้อยละ 7.4 และ 8.4 ตามลำำ�ดับั ภาย
หลัังการปรัับสภาพพบว่่า ปริิมาณความชื้้�น มีีค่่าลดลง
			 เถ้้าคืือส่่วนประกอบอนิินทรีีย์์ท่ีี�มีีอยู่่�เดิิมใน
ชีีวมวลที่่�ถูกู ออกซิิไดซ์์สมบููรณ์์ [19] จากผลการวิิเคราะห์์
พบว่่า เส้้นใยมีีปริิมาณเถ้้าเพีียงร้้อยละ1.8 ส่่วนขุุยอ้้อย
มีีปริิมาณเถ้้าสููงถึึงร้้อยละ 13.9 ปััจจััยหนึ่่�งที่่�ส่ง่ ผลให้้ขุยุ
อ้้อยมีีปริิมาณเถ้้าสููงกว่่าเส้้นใยอ้้อยเนื่่อ� งจากขุุยอ้้อยเป็็น
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เนื้้�อเยื่่�อที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ลำำ�เลีียงน้ำำ�� และแร่่ธาตุุต่่าง ๆ ทั้้�งสาร
อิินทรีีย์์และสารอนิินทรีีย์์ [20] และเนื่่อ� งจากเถ้้าเป็็นสาร
อนิินทรีีย์์ท่ี่่เ� ผาไหม้้ไม่่ได้้ ดัังนั้้�นหากเถ้้ามีีปริิมาณมากจะ
ส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพการเผาไหม้้เมื่่อ� นำำ�ไปใช้้ในการผลิิต
พลัังงานความร้้อน
			 คาร์์บอนคงตััวและสารระเหยเป็็นองค์์ประกอบ
ในชีีวมวลที่่�เผาไหม้้ได้้ จากผลการวิิเคราะห์์ชีีวมวลดิิบและ
ชีีวมวลภายหลัังการปรัับสภาพพบว่่า ขุุยอ้้อยและเส้้นใย
อ้้อยมีีองค์์ประกอบซึ่ง่� เป็็นคาร์์บอน คงตััวใกล้้เคีียงกัันที่่�
ร้้อยละ 13.27 และ 13.31 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนสารระเหย
มีีสััดส่่วนร้้อยละ 65.9 และ 81.7 ตามลำำ�ดัับ ภายหลััง
การปรัับสภาพที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 250 และ 300 องศาเซลเซีียส
พบว่่าปริิมาณคาร์์บอนคงตััวมีีค่า่ สููงขึ้้น� ส่่วนสารระเหยมีี
แนวโน้้มลดลง เนื่่�องจากเมื่่�ออุุณหภููมิิในการปรัับสภาพ
มีีค่่าสููงขึ้้�นส่่งผลให้้เกิิดการสลายตััวของสารอิินทรีีย์์ใน
ชีีวมวลไปในรููปของสารระเหยได้้มากขึ้้น� ดัังนั้้น� ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ
300 องศาเซลเซีียส จึึงส่่งผลต่่อปริิมาณสารระเหยที่่�ลด
ลงมากที่่�สุุด ข้้อได้้เปรีียบของเส้้นใยอ้้อยคืือมีีปริิมาณ
สารระเหยมากกว่่าขุุยอ้้อย ดัังนั้้�นเมื่่�อนำำ�เส้้นใยอ้้อยไป
ประยุุกต์์ใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพเพื่่�อการเผาไหม้้จะเกิิด
การลุุกติิดไฟได้้ง่่ายกว่่า [21]

รููปที่่� 3 ปริิมาณคาร์์บอนคงตััว สารระเหยความชื้้�นและเถ้้าในขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยทั้้�งก่่อนและหลัังการปรัับสภาพ
หมายเหตุุ ตััวอัักษร (a, b, c) ที่่�แตกต่่างกัันแสดงถึึงชุุดข้้อมููลที่่�มี่่�ค่่าแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (P< 0.05)
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3.3 ผลการศึึกษาองค์์ประกอบแบบละเอีียดและค่่า
		ความร้้อน
			 ผลการวิิเคราะห์์ทางสถิิติขิ ององค์์ประกอบธาตุุ
คาร์์บอน ไฮโดรเจน ออกซิิเจน ไนโตรเจน และซััลเฟอร์์
ในขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยพบว่่าหลัังการปรัับสภาพ
ทางความร้้อนด้้วยเทคโนโลยีีทอร์์รีีแฟกชััน อุุณหภููมิิ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงขององค์์ประกอบ
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญทั้้
ั �งขุุยอ้้อยและเส้้นใย ดัังแสดงในรููป
ที่่� 4 โดยเส้้นใยอ้้อยและขุุยอ้้อยก่่อนปรัับสภาพมีีองค์์
ประกอบธาตุุคาร์์บอนร้้อยละ 38.1 และ 44.4 ตาม
ลำำ�ดับั และปริิมาณไฮโดรเจนมีีค่่าอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 5.4
ถึึง 6.7 ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาของ David และ
คณะ [22] ที่่�ทำำ�การปรัับสภาพชานอ้้อยด้้วยกระบวน
การทอร์์รีีแฟกชััน ซึ่ง่� พบว่่าชานอ้้อยก่่อนปรัับสภาพมีี
ปริิมาณคาร์์บอนร้้อยละ 42.5 และไฮโดรเจนร้้อยละ
5.4 จะสัังเกตเห็็นว่่า ชานอ้้อยมีีปริิมาณคาร์์บอนอยู่่�
ระหว่่างขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อย โดยภายหลัังการปรัับ
สภาพที่่�อุุณหภููมิิ 300 องศาเซลเซีียส ส่่งผลให้้เส้้นใย
อ้้อยมีีปริิมาณธาตุุคาร์์บอนเพิ่่�มขึ้้น� เป็็นร้้อยละ 52.1 ใน
ขณะที่่�ขุยุ อ้้อยมีีค่่าเพีียงร้้อยละ 45.8 ซึ่่ง� การมีีปริิมาณ
คาร์์บอนเป็็นองค์์ประกอบในปริิมาณมากส่่งผลดีีต่่อค่่า
ความร้้อนเมื่่อ� นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ไปใช้้เป็็นเชื้้อ� เพลิิงเพื่่�อการ

เผาไหม้้เนื่่�องจากสารประกอบไฮโดรคาร์์บอนเมื่่อ� เกิิด
การสัันดาปกัับแก๊๊สออกซิิเจนจะเกิิดปฏิิกิริิ ยิ าคายความ
ร้้อน (Exothermic reaction) ดัังนั้้�นค่่าความร้้อนจึึง
มีีค่่าสููงขึ้้�น
			 ออกซิิเจนที่่�พบในชีีวมวลอยู่่�ในรููปของสาร
อิินทรีีย์์และอนิินทรีีย์์ โดยทั่่�วไปพบในรููปของน้ำำ�� ซิิลิเิ กต
คาร์์บอเนตและกลุ่่�มของสารคาร์์บอนิิล (Carbonyl) ผล
การวิิเคราะห์์ปริมิ าณออกซิิเจนในขุุยอ้้อย และเส้้นใยอ้้อย
ดัังรููปที่่� 4 พบว่่าเส้้นใยอ้้อยมีีปริิมาณออกซิิเจนน้้อยกว่่า
ขุุยอ้้อยทั้้�งก่่อนและหลัังปรัับสภาพ ซึ่่ง� นัับได้้ว่า่ เป็็นข้้อได้้
เปรีียบของเส้้นใยอ้้อยเนื่่�องจากการมีีปริิมาณออกซิิเจน
เป็็นองค์์ประกอบในปริิมาณน้้อยส่่งผลต่่อค่่าความร้้อน
ของชีีวมวลที่่�สููงขึ้้�นเนื่่�องจากในการสลายตััวของพัันธะ
ออกซิิ เจนในผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ จ ะใช้้ พ ลัั ง งานความร้้ อ น
(Endothermic reaction) เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการแตกตััว
(Decomposition) ดัังนั้้�นในขณะนำำ�ไปใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิง
ส่่งผลให้้ค่า่ ความร้้อนของผลิิตภััณฑ์์มีีค่า่ ลดลงเนื่่อ� งจาก
สููญเสีียไปกัับการใช้้เพื่่�อสลายตััวของออกซิิเจน [23]
			 ไฮโดรเจนในชีีวมวลพบอยู่่�ในรููปของสาร
อิินทรีีย์์และอนิินทรีีย์์เป็็นส่่วนหนึ่่�งของความชื้้น� เมื่่อ� นำำ�
ไปใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงเผาไหม้้ ไฮโดรเจนจะเกิิดเป็็นไอน้ำำ��
ปริิมาณไฮโดรเจนในขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยมีีสััดส่่วน

รููปที่่� 4 ปริิมาณคาร์์บอน ออกซิิเจน ไฮโดรเจน กำำ�มะถัันและไนโตรเจนในขุุยอ้้อยและเส้้นใย อ้้อยทั้้�งก่่อนและหลัังการปรัับสภาพ
หมายเหตุุ ตััวอัักษร (a, b, c) ที่่�แตกต่่างกัันแสดงถึึงชุุดข้้อมููลที่่�มีีค่่าแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (P< 0.05)
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น้้อยมากเมื่่�อเทีียบกัับคาร์์บอนและออกซิิเจนอีีกทั้้�งมีี
การแนวโน้้มลดลงเพีียงเล็็กน้้อยเมื่่อ� ผ่่านการปรัับสภาพ
ทางความร้้อน การลดลงของไฮโดรเจนเกิิดจากปฏิิกิริิ ยิ า
การกำำ�จัดั หมู่่� -COOH ออกจาก ลิิกนิินทำำ�ให้้ได้้แก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ ซึ่่�ง การลดลงของร้้อยละองค์์ประกอบ
ของไฮโดรเจนและออกซิิเจนในชีีวมวลภายหลัังปรัับ
สภาพส่่วนใหญ่่เกิิดจากการสลายตััวของคาร์์โบไฮเดรต
และปฏิิกิิริิยาดีีคาร์์บอกซิิเลชััน (Decarboxylation)
ขององค์์ประกอบในชีีวมวลที่่�ระเหยได้้ในระหว่่างการ
ทำำ�ปฏิิกิิริิยา [24]
			 เมื่่อ� พัันธะในไฮโดรคาร์์บอนแตกตััว ไฮโดรเจน
จะรวมกัับออกซิิเจนก่่อตััวเป็็นไอน้ำำ�� จากนั้้�นคาร์์บอน
จะรวมตััวกัับออกซิิเจนที่่�เหลืือซึ่่�งจะก่่อตััวเป็็นคาร์์บอน
แข็็ง หรืือ กลายเป็็นแก๊๊สคาร์์บอนมอนอกไซด์์ (CO) เป็็น
แก๊๊สพิิษที่่�ไม่่มีีสีีและกลิ่่�น สามารถเข้้าไปเกาะแน่่นกัับ
ฮีีโมโกลบิินในเลืือดแทนที่่�ออกซิิเจน หากสููดดมเข้้าสู่่�ร่่า่� ง
กายจำำ�นวนมากเป็็นอัันตรายแก่่ชีีวิิตเนื่่�องจากขาด
ออกซิิเจนในการหายใจ มลพิิษนี้้�สามารถลดลงได้้ด้้วย
การปรัับสภาพทางความร้้อนด้้วยกระบวนการทอร์์รีีแฟกชััน เนื่่อ� งจากเมื่่อ� พิิจารณาอุุณหภููมิิ 300 องศาเซลเซีียส
พบว่่าประสิิทธิิภาพการกำำ�จััดออกซิิเจนในขุุยอ้้อย และ
เส้้นใยอ้้อย มีีค่่าสููงขึ้้น� เป็็นร้้อยละ 12.73 และ 14.36 ตาม
ลำำ�ดัับเมื่่�อเทีียบกัับก่่อนปรัับสภาพ บ่่งชี้้�ได้้ว่่าออกซิิเจน
จำำ�นวนมากในขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยเกิิดการสลายตััวไป
ในรููปของแก๊๊สไอเสีีย (Fuel gas) ซึ่่�ง เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีี
ออกซิิเจนเป็็นองค์์ประกอบ ได้้แก่่ เช่่น คาร์์บอนมอนอกไซด์์
และ คาร์์บอนไดออกไซด์์(CO2)
			 เมื่่�อเปรีียบเทีียบสััดส่่วนของกำำ�มะถัันและ
ไนโตรเจน กัับคาร์์บอน ออกซิิเจน ไฮโดรเจน ดัังรููปที่่� 4
พบว่่าเป็็นองค์์ประกอบที่่�มีีน้้อยในชีีวมวลขุุยอ้้อยและ
เส้้นใยอ้้อย แต่่มีีความสำำ�คัญั เนื่่�องจากเป็็นสาเหตุุ ที่่�ก่่อ
ให้้เกิิดสารพิิษขณะเผาไหม้้เช่่น คาร์์บอนมอนอกไซด์์
คาร์์บอนไดออกไซด์์ และกำำ�มะถัันที่่�เผาไหม้้ ในออกซิิเจน
จะได้้ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (SO2) เป็็นผลิิตภััณฑ์์หลัักและ
เป็็นสาเหตุุของฝนกรด อีีกทั้้�งการเผาไหม้้ไนโตรเจนเป็็น
สาเหตุุท่ี่่�ก่่อให้้เกิิดไนโตรเจนออกไซด์์ (NOx) การปรัับ
สภาพด้้วยกระบวนการทอร์์รีีแฟกชัันส่่งผลให้้ปริิมาณ
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กำำ�มะถัันในชีีวมวลขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยมีีปริิมาณ
ลดลงจากร้้อยละ 0.13 เป็็น 0.08 และ 0.10 เป็็น 0.01
ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งกระบวนการนี้้�มีีประสิิทธิิภาพสููงในการ
กำำ�จััดกำำ�มะถัันทั้้�งในเส้้นใยอ้้อยและขุุยอ้้อย แต่่ไม่่
สามารถกำำ�จัั ด ไนโตรเจนให้้ ห มดไปได้้ เ นื่่� อ งจาก
ไนโตรเจนที่่�พบในชีีวมวลอยู่่�ในรููปของสารอิินทรีียท์์ม่ีีี��
ความเสถีียรภาพสููงจึึงแยกหรืือสลายตััวได้้น้้อยเมื่่�อ
ทำำ�การปรัับสภาพด้้วยความร้้อน แม้้ว่า่ ยัังคงพบสััดส่่วน
ของกำำ�มะถัันและไนโตรเจนในชีีวมวลภายหลัังการ
ปรัับสภาพ แต่่องค์์ประกอบเหล่่านี้้�ยัังคงมีีค่่าต่ำำ��กว่่า
ถ่่านหิินอยู่่�มากเมื่่�อนำำ�ไปใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงเพื่่�อการ
เผาไหม้้จึึงส่่งผลต่่อการเกิิดมลพิิษ NOx และ SO2 ใน
ไอเสีียต่ำำ��กว่่าการใช้้ถ่่านหิิน [25]
			 ผลการคำำ� นวณค่่ า ความร้้ อ นสูู ง ของขุุ ย
อ้้ อ ยและเส้้ น ใยอ้้ อ ยทั้้� ง ก่่ อ นและหลัั ง ปรัั บ สภาพ
ทางความร้้อนแสดงดัังรููปที่่� 5 พบว่่าค่่าความร้้อนสููง
ของขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อย มีีค่่าเป็็น 15.51 และ1
7.62 เมกกะจููลต่่อกิิโลกรััม เมื่่�อทำำ�การทอร์์รีีไฟด์์ ที่่�
อุุณหภููมิิ 250 องศาเซลเซีียส ส่่งผลให้้ค่่าความร้้อนสููงมีี
ค่่าเพิ่่�มขึ้้�น เป็็น 16.67 และ 18.57 เมกกะจููลต่่อ
กิิโลกรััม ตามลำำ�ดัับ และที่่�อุุณหภููมิิ 300 องศาเซลเซีียส
ค่่าความร้้อนสููงมีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 18.06 และ 20.79
เมกกะจููลต่่อกิิโลกรััม ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับผล
การศึึกษาของ Wenfei Cai และคณะ [26] ที่่�พบ
ขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยที่่�ผ่่านการปรัับสภาพมีีค่่าความ
ร้้อนใกล้้เคีียงกัับแกลบคืือ 18.68 เมกกะจููลต่่อกิิโลกรััม
แต่่ยังั คงมีีค่่าต่ำำ��กว่่าชีีวมวลประเภทขี้้เ� ลื่่อ� ยที่่มีีค่
� า่ ความร้้อน
เป็็น 22.38 เมกกะจููลต่อ่ กิิโลกรััม เมื่่อ� ผ่่านการปรัับสภาพ
ในช่่วงอุุณหภููมิิ 280-300 องศาเซลเซีียส เช่่นเดีียวกััน
3.4 ผลการศึึกษาแผนภาพเทอร์์นารีี
			 การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบแบบละเอีียดด้้วย
แผนภาพเทอร์์นารีีของธาตุุคาร์์บอน-ไฮโดรเจน-ออกซิิเจน
ช่่วยศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงองค์์ประกอบธาตุุของชีีวมวล
ทั้้�งก่่อนและภายหลัังการปรัับสภาพที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 250 และ
300 องศาเซลเซีียสได้้ชััดเจนมากขึ้้�น ดัังรููปที่่� 6 พบ
ว่่าแนวโน้้มของทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลงค่่อนข้้างขนาน
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ไปกัับแกนคาร์์บอนและเข้้าใกล้้ถ่า่ นหิินมากขึ้้น� บ่่งบอก
ถึึงการเพิ่่�มขึ้้�นของปริิมาณคาร์์บอนในขณะที่่�ปริิมาณ
ออกซิิเจนและไฮโดรเจนมีีค่่าลดลง [27] ขุุยอ้้อยและ
เส้้นใยอ้้อยมีีปริิมาณคาร์์บอนร้้อยละ 38.1 และ 44.4
ตามลำำ�ดับั ภายหลัังปรัับสภาพทางความร้้อนที่่�อุณ
ุ หภููมิิ

250 องศาเซลเซีียส ส่่งผลให้้มีีปริิมาณคาร์์บอนเพิ่่�ม
ขึ้้น� เล็็กน้้อยคิิดเป็็นร้้อยละ 9.18 และ 5.23 ตามลำำ�ดับั
แต่่เมื่่�อเพิ่่�มความรุุนแรงของการปรัับสภาพเป็็น 300
องศาเซลเซีียส พบว่่าปริิมาณคาร์์บอนมีีค่่าสููงขึ้้น� อย่่าง
ชััดเจนคิิดเป็็นร้้อยละ 20.23 และ 17.32 ตามลำำ�ดัับ

รููปที่่� 5 ค่่าความร้้อนสููงของขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยทั้้�งก่่อนและหลัังการปรัับสภาพ

3.5 ผลการศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงสััดส่่วนอะตอม
			 การวิิเคราะห์์แบบละเอีียดของชีีวมวลขุุยอ้้อย
และเส้้นใยอ้้อยด้้วยแผนภาพ Van Krevelen สื่่�อได้้ถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงของสััดส่่วนอะตอมหลััก ได้้ชัดั เจนมาก
ขึ้้�นดัังรููปที่่� 7 ซึ่�ง่ แสดงอััตราส่่วนอะตอมของ H/C และ
O/C ของขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยทั้้�งก่่อนและหลัังการ
ปรัับสภาพด้้วยกระบวนการทอร์์รีีแฟกชััน เมื่่อ� พิิจารณา
ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 300 องศาเซลเซีียส พบว่่าขุุยอ้้อยและเส้้นใย
อ้้อยมีีสััดส่่วนอะตอม H/C ลดลง จาก 1.69 เป็็น 1.24
และจาก 1.68 เป็็น 1.23 ตามลำำ�ดับั และมีีสััดส่่วนอะตอม
O/C ของขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยลดลงจาก 1.10 เป็็น
0.80 และจาก 0.70 เป็็น 0.20 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งสััดส่่วน
อะตอมทั้้�งสองมีีค่่าลดลง เมื่่�ออุุณหภููมิิที่่�ใช้้ในการปรัับ
สภาพมีีค่่าสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์ภายหลัังการปรัับ
สภาพมีีศัักยภาพในการเป็็นถ่่านหิินลิิกไนต์์ได้้มากขึ้้น� การ
ลดลงของ H และ O ในกระบวนการทอร์์รีีแฟกชัันส่่วน
ใหญ่่เกิิดจากปฏิิกิิริิยาดีีไฮเดรชััน (Dehydration) ร่่วม
กัับปฏิิกิิริิยาดีีออกซิิจิิเนชััน (Deoxygenation) [28] ซึ่่�ง

ปฏิิกิริิ ยิ าดีีไฮเดรชััน เป็็นปฏิิกิริิิ ยิ� าขจััดน้ำำ��และน้ำำ��อิสิ ระใน
โครงสร้้างชีีวมวล และปฏิิกิริิิ ยิ� าดีีออกซิิจิเิ นชัันช่่วยกำำ�จัดั
อะตอมของออกซิิเจนหรืือโมเลกุุลออกจากชีีวมวลในรููป
ของผลิิตภััณฑ์์แก๊๊สที่่�เป็็นไอน้ำำ�� คาร์์บอนมอนอกไซด์์ และ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ ส่่งผลดีีต่่อการลดลงของควััน [29]
และไอน้ำำ�ที่่
� �เกิิดขึ้้�นระหว่่างกระบวนการเผาไหม้้
3.6 แนวทางการแยกส่่วนประกอบของชานอ้้อย	
		 เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ด้้านพลัังงาน
		 จากผลการวิิจััยนี้้�พบว่่า เส้้นใยอ้้อยมีีสมบััติิการ
เป็็นเชื้้�อเพลิิงแข็็งที่่�ดีีกว่่าขุุยอ้้อย ดัังนั้้�น การแยกขุุย
อ้้อยออกจากชานอ้้อยจึึงเป็็นกระบวนการที่่�สำำ�คัญั ด้้าน
อุุตสาหกรรมพบวิิธีีการแยกขุุยอ้้อยได้้ 3 แนวทาง [30]
คืือ การแยกแบบแห้้ง (Dry process) เป็็นวิิธีีการแยก
ขุุยอ้้อยหลัังจากอบชานอ้้อยแล้้ว การแยกแบบเปีียก
(Wet process) เป็็นวิิธีีการแยกขุุยอ้้อยจากชานอ้้อยที่่�
อยู่่�ในรููปสารแขวนลอยเจืือจาง และวิิธีีการแยกแบบชื้้�น
(Moist process) เป็็นวิิธีีการแยกขณะที่่�วััสดุุยัังคงมีี
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รููปที่่� 6 แผนภาพเทอร์์นารีีของธาตุุคาร์์บอน-ไฮโดรเจน-ออกซิิเจน ในขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อย
ทั้้�งก่่อนและหลัังการปรัับสภาพ

รููปที่่� 7 แผนภาพ Van Krevelen ของขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยทั้้�งก่่อนและหลัังการปรัับสภาพ
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ความชื้้น� วิิธีีนี้จึ้� งึ นิิยมใช้้ในโรงงานน้ำำ��ตาลที่่�ภายหลัังการหีีบ
อ้้อย ชานอ้้อยยัังคงมีีความชื้้น� สููงโดยมีีค่่าประมาณร้้อยละ
49 ซึ่่�งเป็็นข้้อดีีในการแยกขุุยอ้้อยเนื่่�องจากในสภาวะที่่�
มีีความชื้้�นสููง ขุุยอ้้อยจะขยายตััวทำำ�ให้้ผนัังเซลล์์บางจึึง
สามารถตีีแยกขุุยออกได้้ง่า่ ย ส่่วนกลไกที่่�นำำ�มาช่่วยในการ
แยกขุุยอ้้อย ประกอบด้้วย 2 แนวทาง คืือ การแยกขุุย
อ้้อยเชิิงกลและเชิิงเคมีี ซึ่่ง� กลไกเชิิงเคมีีนั้้�น ต้้องอาศััยการ
เติิมสารเคมีี เช่่น กรดซััลฟิิวริิก (Sulfuric acid) โซเดีียม
ไฮดรอกไซด์์ (Sodium hydroxides) ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นต้้น
ทุุนการผลิิตที่่�สููงขึ้้�น เนื่่�องจากขุุยอ้้อยจะดููดซึึมสารเคมีี
ในปริิมาณมากทำำ�ให้้เกิิดความสิ้้น� เปลืือง ดัังนั้้น� กลไกลเชิิงกล
จึึงเป็็นที่่�นิยิ มในโรงงานน้ำำ��ตาล โดยกลไกการแยกเชิิงกล
เริ่่�มต้้นจากกระบวนการทุุบชานอ้้อย (Hammer mill)
แล้้วนำำ�เข้้าเครื่่�องแยกขุุยแบบปั่่�นเหวี่่�ยง (Centrifugal
Separator) [31] หรืือเครื่่�องแยกขุุยแบบตะแกรงสั่่�น
(Vibrating Screen)
4. สรุุป
การประเมิินคุุณลัักษณะทางเคมีีความร้้อนของเชื้้�อ
เพลิิงแข็็งจากขุุยอ้้อยและเส้้นใยอ้้อยที่่ไ� ด้้จากกระบวนการ
ทอร์์รีีแฟกชัันที่่�อุุณหภููมิิ 250 และ 300 องศาเซลเซีียส
ภายใต้้บรรยากาศแก๊๊สไนโตรเจนเป็็นระยะเวลา 30 นาทีี
พบว่่าได้้ผลิิตภััณฑ์์แข็็งที่่�มีีปริมิ าณคาร์์บอนคงตััวสูงู ขึ้้น�
ความชื้้น� ลดลงนำำ�มาซึ่ง่� การเพิ่่�มขึ้้น� ของค่่าความร้้อน ภาย
หลัังการปรัับสภาพส่่งผลให้้ขุยุ อ้้อยมีีร้้อยละปริิมาณเถ้้า
มากกว่่าเส้้นใยอ้้อย ถึึงร้้อยละ 71.1 การที่่�ปริิมาณเถ้้า
ในเส้้นใยอ้้อยมีีค่่าน้้อยบ่่งบอกถึึงแนวโน้้มการก่่อตััวของ
เถ้้าที่่�ต่ำำ��และอาจช่่วยลดต้้นทุุนการบำำ�รุุงรัักษาในระบบ
เผาไหม้้เมื่่อ� ใช้้เส้้นใยอ้้อยเป็็นเชื้้อ� เพลิิง ส่่วนปริิมาณธาตุุ
คาร์์บอนมีีค่่าสููงขึ้้น� ในขณะที่่�ออกซิิเจนมีีค่่าลดลงอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญส่
ั ง่ ผลให้้อัตั ราส่่วนอะตอมคาร์์บอนต่่อออกซิิเจน
และคาร์์บอนต่่อไฮโดรเจนมีีค่่าลดลงและเข้้าใกล้้สมบััติิ
ของถ่่านหิิน เมื่่�อเปรีียบเทีียบผลิิตภััณฑ์์แข็็งที่่�ได้้จากขุุย
อ้้อยและเส้้นใยอ้้อยพบว่่า เส้้นใยอ้้อยมีีค่่าความร้้อนสููง
กว่่าขุุยอ้้อย อีีกทั้้ง� มีีปริิมาณเถ้้าต่ำำ��กว่่าส่่งผลให้้เส้้นใยอ้้อย
มีีสมบััติิการเป็็นเชื้้�อเพลิิงแข็็งที่่�ดีีกว่่าขุุยอ้้อย
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