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บทคัดย่อ 
 การอบยา่งคือกระบวนการไพโรไลซิสอยา่งอ่อน ใชอุ้ณหภูมิในช่วง 200 – 300 ºC ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีท าให้
ค่าความร้อนของชีวมวลเพ่ิมข้ึน ค่าความช้ืนลดลง และน ้ าหรือความช้ืนถูกดูดซบัเขา้ไดย้าก การอบยา่งอาจใชใ้นขั้นตอนการ
เตรียมวสัดุก่อนเขา้กระบวนการแปลงสภาพทางเคมีความร้อนอ่ืน ๆ ซ่ึงจะท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนและช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการให้ดีข้ึน เช่น การใชก้บักระบวนการแกสซิฟิเคชนัจะท าให้ไดก๊้าซเช้ือเพลิงท่ีมีค่าความร้อน
สูงข้ึนพร้อมกบัปริมาณท่ีมากข้ึนดว้ย การใชร่้วมกบัการอดัเมด็จะท าใหไ้ดเ้ช้ือเพลิงแขง็ศกัยภาพสูงใชเ้ป็นพลงังานหมุนเวยีน
และทดแทนการใชถ่้านหินในโรงไฟฟ้าและโรงถลุงเหลก็ได ้บทความน้ีเป็นการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีรวบรวมอยา่ง
ครบถว้น และน าเสนอภาพรวมของกระบวนการ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์หลงัผ่านกระบวนการทั้ งภายใตก๊้าซเฉ่ือย ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์และในสภาวะท่ีมีออกซิเจน พร้อมทั้งกล่าวถึงหลกัการพ้ืนฐาน แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการอบ
ยา่ง การน าไปใชป้ระโยชน์ และมาตรมาตรฐานสากลส าหรับผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการอบยา่ง  
 

ABSTRACT 
 Torrefaction is a mild-pyrolysis process at temperature within 200 – 300 ºC. This process 
results in treated biomass with improved heating value, reduced moisture content, and hydrophobicity. 
Torrefaction may be used in the process of preparing the raw biomass before any thermochemical 
conversion process, which will improve quality of product and process performance. For example, 
torrefaction may be used in gasfication for increasing the heating value and yield of syngas. Due to the 
high potential for renewable energy, torrefaction can be combined with densification for the coal 
power plant and blast furnace. In this article, the literature reviews have been done and the overview 
of torrefaction on each product characteristic under an inert gas, carbon dioxide, and in the presence of 
oxygen were considered. The basis of torrefaction, mathematical modelling, applications and 
international standard are also presented. 
 
1.  บทน า 

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ  และ
ปัญหาความไม่มัน่คงดา้นพลงังาน มีสาเหตุส าคญัมาจาก
การเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของประชากรโลก จึงมีความ

พยายามควบคุมการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ และคน้หา
พลงังานทดแทนแหล่งใหม่แทนพลงังานจากฟอสซิล เพื่อ
สร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานและเศรษฐกิจของโลก 
ส าหรับการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของ
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โลกท าโดยการก าหนดอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต ซ่ึงภายใต้
พนัธกิจน้ีก าหนดให้ประเทศท่ีเขา้ร่วมจะตอ้งลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ดว้ยเหตุน้ีจึงท า
ให้มีงานวิจัยมากมายท่ีให้ความส าคัญกับการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในระหว่างกิจกรรม  ทั้ งกิจกรรมในด้าน
อุตสาหกรรม การขนส่ง และอ่ืน ๆ ตวัอย่างเช่น ถิราย ุป่ิน
ทอง และคณะ [1] ประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนได-

ออกไซด์ของการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศไทย ปิติ ปิตา 
และวารุณี  เตี ย  [2] วิ เคราะ ห์ การใช้การป ล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของการขนส่งทางรถไฟในประเทศ
ไทย และงานวิจยัของ เหมือนจิต แจ่มศิลป์ และคณะ [3] 

ช้ีใหเ้ห็นวา่การใชชี้วมวลเป็นแหล่งพลงังานทดแทนเพื่อใช้
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 71 % ของทั้งหมด ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยหลาย ๆ งานท่ีใช้ชีวมวลมาเป็น
พลงังานทดแทนพร้อมกับแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เช่น ธรณิศวร์ ดีทายาท และทนงเกียรติ เกียรติศิริ
โรจน์ [4] ใชชี้วมวลเป็นแหล่งความร้อนในการผลิตไฟฟ้า 
เป็นตน้ 

ชีวมวลถือเป็นแหล่งพลงังานหมุนเวียนท่ีมีปริมาณ
มากและมีศกัยภาพท่ีจะสร้างความมัน่คงทางพลงังานใหแ้ก่
โลก โดยชีวมวลสามารถน ามาให้ความร้อนโดยตรงดว้ย
กระบวนการเผาไหมห้รือท าการแปลงสภาพชีวมวลก่อนก็
ได้ ซ่ึงชีวมวลสามารถแปลงสภาพให้กลายเป็นก๊าซ
เช้ือเพลิงหรือน ้ ามนัชีวภาพดว้ยกระบวนการแกสซิฟิเคชนั 
ไพโรไลซิส และการหมกัอบัอากาศ แต่การน าชีวมวลมาใช้
ประโยชน์นั้นไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายดายเท่าไร เน่ืองจากชีวมวล
โดยธรรมชาติจะมีหลายชนิด หลายขนาด ค่าความช้ืนสูง 
ค่าความหนาแน่นต ่า และเกิดการย่อยสลายทางธรรมชาติ
ไดง่้าย [5] ดว้ยเหตุน้ีท าให้การน าชีวมวลมาใชป้ระโยชน์
ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรทั้งในแง่ของการแปลง
สภาพและการให้ความร้อนโดยตรง  ส าหรับการแปลง
สภาพพบวา่ประสิทธิภาพของกระบวนการแปลงสภาพมี
ค่าต ่ า ส่วนการใช้ชีวมวลให้ความร้อนโดยตรงยังไม่
สามารถใชเ้พียงชีวมวลอย่างเดียวไดจ้ะตอ้งใชร่้วมกนักบั
ถ่านหิน (co-firing) ดงันั้นจึงมีความตอ้งการเทคนิคท่ีจะ
ท าให้ คุณภาพของชีวมวลสูง ข้ึน ก่อนการท าไปใช้
ประโยชน์ ในกระบวนการต่ าง  ๆ  ดังก ล่ าวข้างต้น 

 

 
รูปที ่1 โครงสร้างของลิกโนเซลลูโลส [6] 

เซลลูโลส 

ผนังเซลล์พืช 

เฮมเิซลลูโลส 

ลกินิน 
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โดยกระบวนการหรือเทคนิคท่ีน่าสนใจคือการอบย่าง 
(torrefaction) ซ่ึงกระบวนการน้ีถือวา่มีศกัยภาพท่ีจะช่วย
เพ่ิมคุณภาพของชีวมวลในด้านต่าง ๆ เช่น เพ่ิมค่าความ
ร้อน ลดค่าความช้ืน ป้องกันการย่อยสลายทางธรรมชาติ 
และเพ่ิมความสามารถทางการบดกับการกระจายขนาด 
เป็นต้น [7] นอกจากนั้ นเม่ือประยุกต์รวมการอบย่างกับ
การอดัเม็ดเขา้ดว้ยกนัจะท าให้มีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึนอีก
เพราะการอดัเม็ดจะเพ่ิมคุณสมบติัดา้นการจดัเก็บ การดูแล
รักษา และการขนส่งของชีวมวลอบยา่งใหดี้ข้ึนอีก 

วตัถุประสงคห์ลกัของบทความน้ีคือการน าเสนอแนว
ทางการเพ่ิมคุณภาพชีวมวลโดยการอบยา่งให้มีคุณภาพท่ีดี
ข้ึน เหมาะสมแก่การแปลงสภาพทางเคมีความร้อนและการ
ใช้งานด้านต่าง ๆ พร้อมกับการเพ่ิมคุณค่าให้แก่ชีวมวล
อดัเม็ดธรรมดา โดยเน้ือหานั้นไดร้วบรวมตั้งแต่หลกัการ
พ้ืนฐาน สมการทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายพฤติกรรมการ
สลายตวัทางความร้อน คุณสมบัติท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงั
การอบยา่ง และสุดทา้ยไดน้ าเสนอตวัอยา่งท่ีส าคญัส าหรับ
การใชป้ระโยชน์จากชีวมวลอบยา่ง 

 
2.  โครงสร้างและคุณสมบัติของชีวมวล 

โดยทั่วไป ชีวมวลประกอบไปด้วย เซลลูโลส 
(cellulose) เฮ มิ เซล ลู โลส  (hemicellulose) ลิ ก นิ น 
(lignin) สารสกัดอินทรีย  ์(organic extractives) และ

แร่ธาตุอนินทรีย ์(inorganic minerals) หรือบางคร้ังจะ
ถูกเรียกว่า “ข้ีเถ้า (ash)” ซ่ึงทั้ งสามส่วนแรกนั้ นจะเป็น
องค์ประกอบหลกัของชีวมวลทั่วไป [8] ดังรูปท่ี 1 และ
สดัส่วนของสามองคป์ระกอบจะแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่
กับ ช นิ ด ข อ ง ชี วม วล  ตัวอ ย่ าง เช่ น  ใน ไม้ผ ลัด ใบ 
(deciduous wood) และไม้สน  (coniferous wood) 

ซ่ึงไมท้ั้ งสองชนิดเป็นไมเ้น้ือแข็งและเน้ืออ่อน ตามล าดบั 
โด ย มี สั ด ส่ วน ดั ง น้ี  25–35 wt% กั บ  18–25 wt% 

(ลิกนิน ) 35–50 wt% กับ  40–50 wt% (เซลลูโลส ) 

และ 20–32 wt% กบั 15–35 wt% (เฮมิเซลลูโลส) [9] 

หรือของฟางข้าวและหญ้าจะเป็น 7–14 wt%, 27–43 

wt% และ 29–34 wt% ตามล าดบั [6] ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ทั้ง
สามองคป์ระกอบของไมท้ั้งสองชนิดหรือของฟางขา้วและ
หญา้นั้นก็แตกต่างกนัไม่มากนกั  

เซลลูโลสคือพอลิเมอร์ท่ีมีน ้ าหนักโมเลกุลสูง (106 
หรือมากกวา่) ซ่ึงเป็นเส้นใยในชีวมวล [6] เกิดจากฮอโม
พ อ ลิ แ ซ็ ก ค า ไ ร ด์  (homopolysaccharides) ท่ี
ประกอบด้วย β-D-glucopyranose ต่อกันเป็นเส้นตรง
โดยพนัธะไกลโคไซด ์((1→4)-glycosidic bond) [10] 

ท่ีต  าแหน่ง β-1,4 [11] สารประกอบกลูโคส  (glucose 

anhydride) ซ่ึงจะถูกสร้างข้ึนผ่านการก าจดัน ้ าออกจาก
กลูโคสและกลูโคสจะถูกท าให้เป็นพอลิเมอร์เขา้ไปในสาย
ของเซลลูโลสท่ีมีหน่วยกลูโคส 5,000-10,000 โมเลกลุ  

 

 
รูปที ่2 (ก) การวเิคราะห์ thermogravimetric (TGA) และ (ข) การวเิคราะห์ derivative thermogravimetric 

(DTG) ขององคป์ระกอบชีวมวล [12] 

(ก) (ข) 
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หน่วยซ ้ าพ้ืนฐานของเซลลูโลสประกอบด้วยสองหน่วย
ของสารประกอบกลูโคสท่ีเรียกว่าหน่วยเซลโลบิโอส 
(cellobiose) [13] ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และสามารถเขียน
โครงสร้างพ้ืนฐานของเซลลูโลสไดเ้ป็น (C6H10O5)m เม่ือ 
m คือระดบัของพอลิเมอไรเซชนั [12] 

เฮมิเซลลูโลสเป็นการผสมผสานกันของน ้ าตาล
โมเลกุลเด่ียว  (monosaccharides) ต่างชนิดกัน  เช่น 
กลูโคส  (glucose), แมนโนส  (mannose), กาแลคโต 
(galactose) ไซโลส (xylose) อาราบิโนส (arabinose) 

กรดเมธีลกลูคูโรนิก(4-O-methyl glucuronic acid) 

และกรดกาแล็กทูโรนิก (galacturonic acid) ซ่ึงมีหน่วย
ซ ้ าของมอนอเมอร์  (monomers) ท่ี เป็นแซ็กคาไรด์ 
(saccharide) ประมาณ  150 โมเลกุล  ท าให้น ้ าหนัก
โมเลกุลของเฮมิเซลลูโลสต ่ากว่าเซลลูโลส [13] ไซโลส
ซ่ึงเป็นน ้ าตาลเพนโตส (pentose sugar) จะเป็นส่วน
หลกัของเฮมิเซลลูโลสท่ีมาจากไมเ้น้ือแข็ง [10] เช่น เฮมิ
เซลลูโลสของไม้ผลัดใบประกอบด้วยไซแลน  (xylan) 

ประมาณ  80-90 wt% [9] ในขณะท่ีอาราบิโนสจะพบ
เป็นจ านวนมากในเศษวสัดุทางการเกษตรและสมุนไพร 
เช่น อาราบิโนสในสมุนไพร 10–20 % ของน ้ าตาลเพน
โตสทั้ งหมด  ห รือพบอาราบิโนสสูง ถึง  30 – 40 % 

ของน ้ าตาลแพนโตทั้งหมดของเส้นใยขา้วโพดท่ีเหลือจาก
กระบวนการ ในขณะท่ีในไมเ้น้ือแขง็ถูกพบเพียง 2 - 4 % 

ของน ้ าตาลแพนโตทั้ งหมด [14] โครงสร้างพ้ืนฐานของ  
เฮมิเซลลูโลสสามารถเขียนไดเ้ป็น (C5H8O4)m [12]  

ลิกนินเป็นอสัณฐาน  (amorphous) ซ่ึงเช่ือมต่อ
กบัเรซินแบบร่างแห (cross-link resin) เป็นโครงสร้าง
ไม่แน่นอน มีก่ิงกา้นเป็นสามมิติ [13] ประกอบไปดว้ยโซ่
โมเลกุลของออกซิจิเนตเตตฟีนิลโพรเพน  (oxygenated 

phenyl propane) [14] ลิกนินเป็นส่วนประกอบในผนงั
เซลล์ร่วมกบั เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และส่วนประกอบ 
เพคติน (pectin) ซ่ึงมนัเช่ือมต่อเฮมิเซลลูโลสดว้ยพนัธะ
โควาเลนต์เป็นการเช่ือมต่อแบบร่างแหของพอลิแซ็กคา
ไรด์ท่ีต่างกนั ท าให้ผนงัเซลลแ์ข็งแรงข้ึน [6] สูตรทางเคมี
ของลิกนินคือ [C9H10O3•(OCH3)0.9-1.7]m [15] 

จากสูตรเคมีพ้ืนฐานของทั้ งสามองค์ประกอบหลกั
พบวา่อตัราส่วนอะตอม O/C เป็น 0.83 ,0.80 และ 0.47-
0.36 และอัตราส่วนอะตอม  H/C เป็น  1.67 1.60 และ 
1.19 – 1.53 ของเฮมิเซลลูโลส  เซลลูโลส  และลิกนิน 
ตามล าดับ  [12] ความแตกต่างกันของเซลลูโลส  เฮมิ
เซลลูโลส  และลิกนิน  ทั้ งในด้านองค์ประกอบและ
โครงสร้างภายในจึงท าให้ส่ิงเหล่าน้ีมีช่วงอุณหภูมิการ
สลายตวัทางความร้อนแตกต่างกนั คือ 305 – 375 ,225 – 

325 และ 250 – 500 องศาเซลเซียส ตามล าดบั [9] ดงัจะ
สังเกตไดจ้ากรูปท่ี 2 โดยจะพบวา่แต่ละองคป์ระกอบของ
ชีวมวลจะมีอุณหภูมิท่ีท าใหมี้ความรุนแรงของการสลายตวั
ไม่เท่ากนั 

 
3.  การอบย่าง  

 การอบย่างคือกระบวนการไพโรไลซิสอย่างอ่อน 
(mild-pyrolysis) ท่ีแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน 
ในช่วงอุณหภูมิ 200 – 300 องศาเซลเซียส ซ่ึงโดยทัว่ไป
จะอยูภ่ายใตส้ภาวะไร้ออกซิเจน และความดนับรรยากาศ 
ท่ีอตัราการเพ่ิมอุณหภูมิน้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส/นาที 
[16] นอกจากนั้ นยงัมีการด าเนินการภายใต้ CO2 [17–

21] ก๊าซเฉ่ือยผสม O2 [19] และภายใต้สภาวะท่ีมีความ
ดนั [22] ด้วย ซ่ึงในระหว่างกระบวนการ ส่งผลให้มีการ
สูญเสียมวลและพลงังานเคมีในรูปของก๊าซ [23] ดงัรูปท่ี 3 
หลงัจากการอบยา่งจะไดผ้ลิตภณัฑ ์3 กลุ่ม ท่ีอุณหภูมิห้อง 
คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ดังรูปท่ี 4 โดยกลุ่มของ
ของแข็ งจะ ถู ก เรี ยกว่ า  “ชี วม วลอบ ย่าง  (torrefied 

biomass)” ซ่ึงประกอบด้วยโครงสร้างของน ้ าตาลเก่า 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาท าให้ได้โครงสร้างน ้ าตาล
ขนาดใหญ่บางส่วนเกิดการเปล่ียนแปลงไป ชาร์ (char) 

และข้ีเถา้ (ash) กลุ่มของของเหลวจะมีส่วนประกอบหลกั
เป็น น ้ า สารอินทรีย์ (organics) และกรดไขมัน  (fatty 

acids) กลุ่มสุดท้ายก๊าซซ่ึงเป็นการผสมกันของ CO, 

CO2, H2 และไฮโดรค าร์บ อนบ างช นิ ด  เช่ น  CH4 
โดยทั่วไปนั้นชีวมวลอบย่างจะมีมวลเหลือหลงัการอบย่าง
ประมาณ  70% ของมวลเร่ิมต้น  และพลังงานจะเหลือ

ท.อ่อนศรี และ น.ทิพยาวงศ์

14



หน่วยซ ้ าพ้ืนฐานของเซลลูโลสประกอบด้วยสองหน่วย
ของสารประกอบกลูโคสท่ีเรียกว่าหน่วยเซลโลบิโอส 
(cellobiose) [13] ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และสามารถเขียน
โครงสร้างพ้ืนฐานของเซลลูโลสไดเ้ป็น (C6H10O5)m เม่ือ 
m คือระดบัของพอลิเมอไรเซชนั [12] 

เฮมิเซลลูโลสเป็นการผสมผสานกันของน ้ าตาล
โมเลกุลเด่ียว  (monosaccharides) ต่างชนิดกัน  เช่น 
กลูโคส  (glucose), แมนโนส  (mannose), กาแลคโต 
(galactose) ไซโลส (xylose) อาราบิโนส (arabinose) 

กรดเมธีลกลูคูโรนิก(4-O-methyl glucuronic acid) 

และกรดกาแล็กทูโรนิก (galacturonic acid) ซ่ึงมีหน่วย
ซ ้ าของมอนอเมอร์  (monomers) ท่ี เป็นแซ็กคาไรด์ 
(saccharide) ประมาณ  150 โมเลกุล  ท าให้น ้ าหนัก
โมเลกุลของเฮมิเซลลูโลสต ่ากว่าเซลลูโลส [13] ไซโลส
ซ่ึงเป็นน ้ าตาลเพนโตส  (pentose sugar) จะเป็นส่วน
หลกัของเฮมิเซลลูโลสท่ีมาจากไมเ้น้ือแข็ง [10] เช่น เฮมิ
เซลลูโลสของไม้ผลัดใบประกอบด้วยไซแลน  (xylan) 

ประมาณ  80-90 wt% [9] ในขณะท่ีอาราบิโนสจะพบ
เป็นจ านวนมากในเศษวสัดุทางการเกษตรและสมุนไพร 
เช่น อาราบิโนสในสมุนไพร 10–20 % ของน ้ าตาลเพน
โตสทั้ งหมด  ห รือพบอาราบิโนสสูง ถึง  30 – 40 % 

ของน ้ าตาลแพนโตทั้งหมดของเส้นใยขา้วโพดท่ีเหลือจาก
กระบวนการ ในขณะท่ีในไมเ้น้ือแขง็ถูกพบเพียง 2 - 4 % 

ของน ้ าตาลแพนโตทั้ งหมด [14] โครงสร้างพ้ืนฐานของ  
เฮมิเซลลูโลสสามารถเขียนไดเ้ป็น (C5H8O4)m [12]  

ลิกนินเป็นอสัณฐาน  (amorphous) ซ่ึงเช่ือมต่อ
กบัเรซินแบบร่างแห (cross-link resin) เป็นโครงสร้าง
ไม่แน่นอน มีก่ิงกา้นเป็นสามมิติ [13] ประกอบไปดว้ยโซ่
โมเลกุลของออกซิจิเนตเตตฟีนิลโพรเพน  (oxygenated 

phenyl propane) [14] ลิกนินเป็นส่วนประกอบในผนงั
เซลล์ร่วมกบั เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และส่วนประกอบ 
เพคติน (pectin) ซ่ึงมนัเช่ือมต่อเฮมิเซลลูโลสดว้ยพนัธะ
โควาเลนต์เป็นการเช่ือมต่อแบบร่างแหของพอลิแซ็กคา
ไรด์ท่ีต่างกนั ท าให้ผนงัเซลลแ์ข็งแรงข้ึน [6] สูตรทางเคมี
ของลิกนินคือ [C9H10O3•(OCH3)0.9-1.7]m [15] 

จากสูตรเคมีพ้ืนฐานของทั้ งสามองค์ประกอบหลกั
พบวา่อตัราส่วนอะตอม O/C เป็น 0.83 ,0.80 และ 0.47-
0.36 และอัตราส่วนอะตอม  H/C เป็น  1.67 1.60 และ 
1.19 – 1.53 ของเฮมิเซลลูโลส  เซลลูโลส  และลิกนิน 
ตามล าดับ  [12] ความแตกต่างกันของเซลลูโลส  เฮมิ
เซลลูโลส  และลิกนิน  ทั้ งในด้านองค์ประกอบและ
โครงสร้างภายในจึงท าให้ส่ิงเหล่าน้ีมีช่วงอุณหภูมิการ
สลายตวัทางความร้อนแตกต่างกนั คือ 305 – 375 ,225 – 

325 และ 250 – 500 องศาเซลเซียส ตามล าดบั [9] ดงัจะ
สังเกตไดจ้ากรูปท่ี 2 โดยจะพบวา่แต่ละองคป์ระกอบของ
ชีวมวลจะมีอุณหภูมิท่ีท าใหมี้ความรุนแรงของการสลายตวั
ไม่เท่ากนั 

 
3.  การอบย่าง  

 การอบย่างคือกระบวนการไพโรไลซิสอย่างอ่อน 
(mild-pyrolysis) ท่ีแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน 
ในช่วงอุณหภูมิ 200 – 300 องศาเซลเซียส ซ่ึงโดยทัว่ไป
จะอยูภ่ายใตส้ภาวะไร้ออกซิเจน และความดนับรรยากาศ 
ท่ีอตัราการเพ่ิมอุณหภูมิน้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส/นาที 
[16] นอกจากนั้ นยงัมีการด าเนินการภายใต้ CO2 [17–

21] ก๊าซเฉ่ือยผสม O2 [19] และภายใต้สภาวะท่ีมีความ
ดนั [22] ด้วย ซ่ึงในระหว่างกระบวนการ ส่งผลให้มีการ
สูญเสียมวลและพลงังานเคมีในรูปของก๊าซ [23] ดงัรูปท่ี 3 
หลงัจากการอบยา่งจะไดผ้ลิตภณัฑ ์3 กลุ่ม ท่ีอุณหภูมิห้อง 
คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ดังรูปท่ี 4 โดยกลุ่มของ
ของแข็ งจะ ถู ก เรี ยกว่ า  “ชี วม วลอบ ย่าง  (torrefied 

biomass)” ซ่ึงประกอบด้วยโครงสร้างของน ้ าตาลเก่า 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาท าให้ได้โครงสร้างน ้ าตาล
ขนาดใหญ่บางส่วนเกิดการเปล่ียนแปลงไป ชาร์ (char) 

และข้ีเถา้ (ash) กลุ่มของของเหลวจะมีส่วนประกอบหลกั
เป็น น ้ า สารอินทรีย์ (organics) และกรดไขมัน  (fatty 

acids) กลุ่มสุดท้ายก๊าซซ่ึงเป็นการผสมกันของ CO, 

CO2, H2 และไฮโดรค าร์บ อนบ างช นิ ด  เช่ น  CH4 
โดยทั่วไปนั้นชีวมวลอบย่างจะมีมวลเหลือหลงัการอบย่าง
ประมาณ  70% ของมวลเร่ิมต้น  และพลังงานจะเหลือ

ประมาณ 90% ของพลงังานเร่ิมตน้ เม่ือพิจารณามวล 30% 
ท่ีหายไประหวา่งกระบวนการจะพบวา่ถูกแปลงไปในรูปของ
ก๊าซของการอบย่างดังรูปท่ี 3 แต่จะมีพลังงานบรรจุอยู่แค่ 
10% เท่านั้ น ดังนั้ นความหนาแน่นเชิงพลังงาน (energy 

densification) ของชีวมวลอบยา่งจะเพ่ิมข้ึนถึง 1.3 เท่าของ
ชีวมวลวตัถุดิบ [24] 
 

 
รูปที ่3 สมดุลมวลและพลงังานของกระบวนการอบยา่ง 

[24] 

 
รูปที ่4 กลุ่มของผลิตภณัฑห์ลงัการอบยา่ง [16] 

 
3.1 กลไกการอบย่าง 

ท่ีอุณหภูมิหน่ึง ๆ ของการอบยา่งจะมีปฏิกิริยาเกิดข้ึน
มากมายและมีเส้นทางการเกิดปฏิกิริยาท่ีแตกต่างกนัออกของ
ทั้ ง 3 องค์ประกอบหลัก แต่อย่างไรก็ตามเส้นทางการเกิด
และปฏิกิริยาท่ีมากมายน้ีสามารถจัดกลุ่มและแบ่งเป็นช่วง
การเกิดไดด้งัรูปท่ี 5 คือ 1. ช่วงการท าแห้ง (ก) 2. ช่วง  การ

แตกตวัของพอลิเมอร์ (ข) ซ่ึงท าให้โครงสร้างของของแข็ง
สั้ น ล งโ ด ย เกิ ด จ าก ก ารแ ต กอ อ ก ข อ งพ อ ลิ เม อ ร์ 
(depolymerisation) และ 3. ช่วงการปล่อยสารระเหย 
(devolatilisation) แ ล ะก าร เกิ ด ค า ร์ บ อน ไน เซ ซั น 
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คือ ระดับเร่ิมตน้ (ค) กับระดับรุนแรง (ง) นอกจากนั้นใน
ลิกนินยงัมีอีกหน่ึงช่วงเพ่ิมเขา้มา ซ่ึงเป็นช่วงอุณหภูมิท่ีลิกนิ
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ชีวมวลท่ีถูกอบยา่งจะสามารถแบ่งระดบัการถูกอบยา่ง
ได้เป็น 3 ระดบัคือ แบบเบา (light) แบบอ่อน (mild) และ
แบบรุนแรง (severe) ซ่ึงทั้ง 3 ระดบันั้นถูกแบ่งจาก 

 
รูปที ่5 ปรากฏการณ์ทางเคมีกายภาพหลกัในระหวา่งการให้

ความร้อนแก่ชีวมวล [25] 
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ตารางที ่1 ระดบัการอบยา่ง [26] 

ประเภท เบา อ่อน รุนแรง 
อุณหภูม ิ(°C) 200 – 235 235 – 275 275 – 300 

ความเสียหาย       

  เฮมิเซลลูโลส ปานกลาง ปานกลาง - รุนแรง รุนแรง 
  เซลลูโลส นอ้ย นอ้ย - ปานกลาง ปานกลาง - รุนแรง 
  ลิกนิน นอ้ย นอ้ย นอ้ย 

 
อุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบยา่ง [26] ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึง
ในการอบย่างแบบเบานั้ นความช้ืนและสารระเหยท่ีมี
น ้ าหนักโมเลกุลเบาจะถูกปล่อยพร้อมกบัเกิดการสลายตวั
ทางความร้อนของเฮมิเซลลูโลสบางส่วนแต่ก็มากกว่า
เซลลูโลสและลิกนิน  [27] ท าให้ความหนาแน่นเชิง
พลงังานเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น การอบยา่งแบบอ่อน
เม่ือชีวมวลผา่นการอบยา่งแบบน้ี เฮมิเซลลูโลสจะผ่านช่วง
ลดระดบัพอลิเมอร์อยา่งสมบูรณ์ เซลลูโลสและลิกนินเร่ิม
ลดระดบัพอลิเมอร์ลง ท าใหส้ารระเหยถูกปล่อยรุนแรงข้ึน 
โดยในการอบย่างระดับน้ีเฮมิเซลลูโลสถูกสลายตวัทาง
ความร้อนจนเกือบหมดส้ิน แต่เม่ือชีวมวลผ่านการอบยา่ง
แบบรุนแรงจะท าให้เฮมิเซลลูโลสสลายตวัอย่างสมบูรณ์ 
เซลลูโลสและลิกนินจะอยูใ่นช่วงส้ินสุดกระบวนการลดลง
ของระดบัพอลิเมอร์และเร่ิมเขา้สู่การปล่อยสารระเหย จึง
เกิดการสูญเสียมวลและพลงังานสูงข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม
ความหนาแน่นเชิงพลังงานก็เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ
เช่นกนัดว้ย [12] ส่วนของลิกนินนั้นเกิดการสลายตวัทาง
ความร้อนยากและมีช่วงการสลายตวัในระหว่างอุณหภูมิ
ของการอบยา่งนอ้ย อาจกล่าวไดว้า่เฮมิเซลลูโลสจะเกิดการ
สลายตวัทางความร้อนเป็นหลกัตามมาดว้ยเซลลูโลส  ซ่ึง
เป็น 2 ส่วนท่ีเกิดการสลายตวัทางความร้อนมากท่ีสุดใน
ระหวา่งกระบวนการอบยา่ง [26,28]  
3.2 สัดส่วนมวล/พลงังาน และค่าความร้อน 

สัดส่วนมวล/พลงังาน (Mass/Energy Yield) คือ 
สัดส่วนมวล/พลังงานของผลิตภัณฑ์หลังการอบย่าง 
[29,30] หาไดจ้าก 
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เม่ือ 0M  และ TM  คือมวลของชีวมวลก่อนและหลงัการ
อบย่าง เช่นกัน 0HHV  และ THHV  ก็คือค่าความร้อน
ของชีวมวลก่อนและหลงัการอบยา่ง รูปท่ี 6 แสดงสัดส่วน
มวลและพลงังาน ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ หลงัการอบ
ยา่ง จะเห็นไดว้า่ผลิตภณัฑข์องแข็งมีสัดส่วนมวลท่ีสูง น ้ า
จะมีสัดส่วนมวลรองลงมา อย่างไรก็ตามสัดส่วนของ
องค์ประกอบทั้งหมดจะข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขการอบย่างและ
ชนิดของการอบยา่ง โดยทั่วไปของแข็งจะเป็นผลิตภณัฑ์
หลกัท่ีตอ้งการจากกระบวนการอบยา่งและแสดงถึงระดบั
การอบย่างด้วย [12] ในตารางท่ี  2 แสดงสัดส่วนของ
ของแข็งตามเง่ือนไขการอบย่างต่าง ๆ อยู่ในช่วง 50 - 

90 % โดยอุณหภูมิอบยา่งเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความ
รุนแรงของการอบย่าง กล่าวคือสัดส่วนมวลของของแข็ง
จะลดลงเม่ือมีการเพ่ิมอุณหภูมิให้สูงข้ึน [31] เช่นเดียวกบั
งานของ Chen et al. [26] แสดงให้เห็นว่าการอบย่าง
แบบเบาส่งผลใหส้ดัส่วนมวลท่ีเหลือหลงัการอบยา่งของเฮ
มิเซลลูโลสอยู่ท่ี 97.53 %wt ในขณะท่ีการอบย่างแบบ
รุนแรงมีสัดส่วนมวลท่ี เหลือมีค่ าน้อยกว่ามากเพียง 
41.63 %wt เท่ านั้ น  ปัจจัยรองลงมาจะเป็นเวลาและ
ส่ือกลางท่ีใช ้ส าหรับเวลาในการอบยา่งนั้นจะมีตั้งแต่เป็น
ชัว่โมง [32] ไปจนถึงเพียงแค่ไม่ก่ีนาที [33] แต่จากการ
วิเคราะห์เทอร์โมกราวิเมตริกพบว่าสัดส่วนมวลจะลดลง
อย่างรวดเร็วท่ี เวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงและเกิดช้ามาก
หลังจากนั้ น [27] ตวัอย่างของส่ือกลางอ่ืน ๆ ท่ีเป็นก๊าซ

ท.อ่อนศรี และ น.ทิพยาวงศ์
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ตารางที ่1 ระดบัการอบยา่ง [26] 
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  ลิกนิน นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
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90 % โดยอุณหภูมิอบยา่งเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความ
รุนแรงของการอบย่าง กล่าวคือสัดส่วนมวลของของแข็ง
จะลดลงเม่ือมีการเพ่ิมอุณหภูมิให้สูงข้ึน [31] เช่นเดียวกบั
งานของ Chen et al. [26] แสดงให้เห็นว่าการอบย่าง
แบบเบาส่งผลใหส้ดัส่วนมวลท่ีเหลือหลงัการอบยา่งของเฮ
มิเซลลูโลสอยู่ท่ี 97.53 %wt ในขณะท่ีการอบย่างแบบ
รุนแรงมีสัดส่วนมวลท่ี เหลือมีค่ าน้อยกว่ามากเพียง 
41.63 %wt เท่ านั้ น  ปัจจัยรองลงมาจะเป็นเวลาและ
ส่ือกลางท่ีใช ้ส าหรับเวลาในการอบยา่งนั้นจะมีตั้งแต่เป็น
ชัว่โมง [32] ไปจนถึงเพียงแค่ไม่ก่ีนาที [33] แต่จากการ
วิเคราะห์เทอร์โมกราวิเมตริกพบว่าสัดส่วนมวลจะลดลง
อย่างรวดเร็วท่ี เวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงและเกิดช้ามาก
หลังจากนั้ น [27] ตวัอย่างของส่ือกลางอ่ืน ๆ ท่ีเป็นก๊าซ

นอกจากก๊าซเฉ่ือย (N2, He ,และ Ar [31]) ได้แก่ CO2 

และก๊าซผสมระหว่าง N2 กับ  O2 [17–20,29,30] โดย
พบว่าการใช ้CO2 และ O2 จะท าให้ความรุนแรงของการ
อบยา่งมากข้ึนเม่ือเทียบกบัการอบยา่งในก๊าซเฉ่ือยดงัรูปท่ี 
7 เป็นผลมาจากภายใตบ้รรยากาศ CO2 มีการเกิดปฏิกิริยา
ของ CO2 กับ C(s) [17,18,20] ในขณะเดียวกันภายใต้
บรรยากาศการอบย่างท่ีมี O2 เป็นส่วนผสมจะส่งผลให้
เกิดปฏิกิริยาการเผาไหมบ้างส่วน [19] 

ในกระบวนการอบย่างจะท าให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
ของแข็งท่ีมีสัดส่วนพลงังานสูงท่ีสุด โดยอยูใ่นช่วง 60 – 

90 % (ตารางท่ี  2) และเม่ือสังเกตท่ีเง่ือนไขการอบย่าง
เดียวกนัจะพบวา่สัดส่วนพลงังานมีค่ามากกวา่สดัส่วนมวล 
ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ในระหวา่งการอบยา่ง พนัธะ H–C และ 

O–C ท่ี เป็นองค์ประกอบภายในชีวมวลซ่ึงมีพลังงาน
พนัธะต ่าจะถูกท าลายลงและถูกแปลงไปเป็นก๊าซจากการ
อบย่าง  ในขณะเดียวกันชีวมวลท่ี เหลืออยู่ใน รูปของ
ของแข็งก็มีการก่อตัวเพ่ิมข้ึนของพันธะ C–C ซ่ึงเป็น
พนัธะท่ีมีพลงังานสูง [17] จึงส่งผลต่อให้ค่าความร้อนสูง
ของชีวมวลอบยา่งเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัชีวมวลแบบธรรมดา 
ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นเป้าหมายส าคญัของกระบวนการอบ
ย่าง  ส าห รับการเพ่ิม ข้ึนของค่าความร้อนสูงพบว่ามี
ความสัมพนัธ์แบบใกลชิ้ดกับการลดลงของสัดส่วนมวล 
โดย Peng et al. [34] และ Almeida et al. [29] เสนอ
ความสัมพนัธ์น้ีเป็นแบบเชิงเส้น ในขณะท่ี Shang et al. 
[35] พบวา่ความสัมพนัธ์ของค่าความร้อนกบัสัดส่วนมวล

นั้ น เป็นแบบโพลิโนเมียล  ปัจจัยท่ี มีผลต่อค่าสัดส่วน
พลงังานและค่าความร้อนสูงประกอบดว้ย อุณหภูมิอบยา่ง 
เวลาและส่ือกลาง เช่นเดียวกบัสดัส่วนมวล 

 

 
รูปที ่6 สดัส่วนมวลกบัพลงังานของผลิตภณัฑ ์[23] 

 

 
รูปที ่7 สดัส่วนมวลและพลงังานของ oil palm kernel 

shell หลงัการอบยา่งท่ี 300 ºC [19]  
 

 
รูปที ่8 ลกัษณะทางกายภาพของไมส้นสบัอบยา่งท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ                                                                                

(ก) วตัถุดิบ (ข) 225ºC (ค) 250ºC (ง) 275ºC (จ) 300ºC [36] 
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ตารางที ่2 คุณสมบติัของชีวมวลประเภทต่าง ๆ ก่อนและหลงัการอบยา่ง  
Biomass T(°C) t(min) FC VM SY HHV EF EY O/C H/C Ref. 
Wheat straw         [37] 
Raw   17.3 76.4  18.9 1.00  0.60 1.73  Torrefied 250 30 15.6 77.0 82.6 19.8 1.05 86.2 0.54 1.48   270 30 26.5 65.1 71.5 20.7 1.10 78.2 0.48 1.36  

 290 30 38.0 51.8 55.1 22.6 1.20 65.8 0.37 1.19  
Leucaena         [32] 
Raw   13.1 86.1  20.3 1.00  0.63 1.77  Torrefied 200 30 14.0 85.3 86.5 21.0 1.04 90.3 0.59 1.65   250 30 16.9 82.2 73.0 21.2 1.04 76.2 0.57 1.45  

 275 30 24.9 73.8 54.5 22.8 1.12 61.2 0.48 1.15  
Pine         [36] 
Raw   13.8 86.0  18.8 1.00  0.73 1.69  Torrefied 225 30 15.0 84.8 81.0 21.2 1.13 92.0 0.67 1.47   275 30 23.3 76.4 70.0 22.0 1.17 82.0 0.52 1.36  

 300 30 40.9 58.7 52.0 26.4 1.41 72.0 0.35 1.05  
Spruce         [38] 
Raw   14.6 85.2  20.3 1.00  0.64 1.48  Torrefied 260 8 15.7 84.0 89.2 21.5 1.06 94.5 0.62 1.38   260 25 19.3 80.3 80.3 22.2 1.09 87.9 0.56 1.32  

 285 16.5 22.3 77.3 45.9 27.8 1.37 62.8 0.53 1.22  
Eucalyptus                 [39] 
Raw      18.4 1.00     
Torrefied 250 60 - - 83.6 20.6 1.12 93.7 - -  

 275 60 - - 75.8 21.5 1.17 88.5 - -  
 280 60 35.5 62.8 - 25.0 - - 0.37 1.00 [40]  300 60 - - 57.9 23.9 1.30 75.4 - - 

SPF shaving          [41] 
Raw   6.8 93.0  18.1 1.00  0.67 1.49  Torrefied 240 60 15.3 84.5 86.7 20.9 1.15 90.89 0.59 1.38  

 270 60 26.0 73.7 66.2 23.1 1.28 76.81 0.46 1.17  
 300 60 35.8 63.8 49.3 25.3 1.40 62.72 0.36 1.02  
 340 60 50.6 48.9 39.4 29.5 1.63 58.33 0.24 0.80  

Bamboo          [15,28] 
Raw   17.8 80.1  18.7 1.00  0.75 1.64  Torrefied 220 60 22.5 75.2 - - - - 0.67 1.44   230 60 - - 49.36 24.3 1.30 64.17 - -   250 60 29.2 67.9 - - - - 0.57 1.26   260 60 - - 40.92 26.1 1.40 57.13 - -   280 60 37.8 58.8 - - - - 0.46 1.05    290 60 - - 37.98 26.1 1.40 53.09 - -   

หมายเหตุ : FC คือคาร์บอนคงตวั(wt% พ้ืนฐานแห้ง), VM คือสารระเหย(wt% พ้ืนฐานแห้ง), SY คือปริมาณของแข็ง
(%), HHV คือค่าความร้อนสูง (MJ/kg), EF คืออตัราส่วนพลงังาน, EY คือปริมาณพลงังาน (%), O/C และ H/C คือ
อตัราส่วนอะตอมออกซิเจนต่อคาร์บอนและอตัราส่วนอะตอมไฮโดรเจนต่อคาร์บอน(สดัส่วนอะตอมและพ้ืนฐานแหง้) 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท.อ่อนศรี และ น.ทิพยาวงศ์
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ตารางที ่2 คุณสมบติัของชีวมวลประเภทต่าง ๆ ก่อนและหลงัการอบยา่ง  
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Raw   13.1 86.1  20.3 1.00  0.63 1.77  Torrefied 200 30 14.0 85.3 86.5 21.0 1.04 90.3 0.59 1.65   250 30 16.9 82.2 73.0 21.2 1.04 76.2 0.57 1.45  

 275 30 24.9 73.8 54.5 22.8 1.12 61.2 0.48 1.15  
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Raw   13.8 86.0  18.8 1.00  0.73 1.69  Torrefied 225 30 15.0 84.8 81.0 21.2 1.13 92.0 0.67 1.47   275 30 23.3 76.4 70.0 22.0 1.17 82.0 0.52 1.36  

 300 30 40.9 58.7 52.0 26.4 1.41 72.0 0.35 1.05  
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Raw   14.6 85.2  20.3 1.00  0.64 1.48  Torrefied 260 8 15.7 84.0 89.2 21.5 1.06 94.5 0.62 1.38   260 25 19.3 80.3 80.3 22.2 1.09 87.9 0.56 1.32  

 285 16.5 22.3 77.3 45.9 27.8 1.37 62.8 0.53 1.22  
Eucalyptus                 [39] 
Raw      18.4 1.00     
Torrefied 250 60 - - 83.6 20.6 1.12 93.7 - -  

 275 60 - - 75.8 21.5 1.17 88.5 - -  
 280 60 35.5 62.8 - 25.0 - - 0.37 1.00 [40]  300 60 - - 57.9 23.9 1.30 75.4 - - 

SPF shaving          [41] 
Raw   6.8 93.0  18.1 1.00  0.67 1.49  Torrefied 240 60 15.3 84.5 86.7 20.9 1.15 90.89 0.59 1.38  

 270 60 26.0 73.7 66.2 23.1 1.28 76.81 0.46 1.17  
 300 60 35.8 63.8 49.3 25.3 1.40 62.72 0.36 1.02  
 340 60 50.6 48.9 39.4 29.5 1.63 58.33 0.24 0.80  

Bamboo          [15,28] 
Raw   17.8 80.1  18.7 1.00  0.75 1.64  Torrefied 220 60 22.5 75.2 - - - - 0.67 1.44   230 60 - - 49.36 24.3 1.30 64.17 - -   250 60 29.2 67.9 - - - - 0.57 1.26   260 60 - - 40.92 26.1 1.40 57.13 - -   280 60 37.8 58.8 - - - - 0.46 1.05    290 60 - - 37.98 26.1 1.40 53.09 - -   

หมายเหตุ : FC คือคาร์บอนคงตวั(wt% พ้ืนฐานแห้ง), VM คือสารระเหย(wt% พ้ืนฐานแห้ง), SY คือปริมาณของแข็ง
(%), HHV คือค่าความร้อนสูง (MJ/kg), EF คืออตัราส่วนพลงังาน, EY คือปริมาณพลงังาน (%), O/C และ H/C คือ
อตัราส่วนอะตอมออกซิเจนต่อคาร์บอนและอตัราส่วนอะตอมไฮโดรเจนต่อคาร์บอน(สดัส่วนอะตอมและพ้ืนฐานแหง้) 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.3 ลกัษณะของชีวมวลอบย่าง 
3.3.1 ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไป 

ลกัษณะภายนอกท่ีแตกต่างกนัและสามารถสังเกตได้
อยา่งชดัเจนของชีวมวลก่อนและหลงัการอบยา่งคือสีของ
ชีวมวลท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัรูปท่ี 8 จะเห็นไดว้่าเม่ือเพ่ิม
อุณหภูมิของการอบย่างให้สูงข้ึนชีวมวลจะเปล่ียนจากสี
น ้ าตาลไปเป็นสีด า [42] ทั้ งน้ีเกิดจากองค์ประกอบเคมี
ภายใน ชีวมวลมีการเป ล่ียนแปลง  โดยผ่านปฏิ กิ ริยา
เมลลาร์ดและการสลายตวัของสีโดยสารแทรก [43] ดงันั้น
สีของชีวมวลอบยา่งจึงเคร่ืองมือท่ีดีอยา่งหน่ึงท่ีใชแ้สดงถึง
ระดบัของการอย่างหรือใชค้าดการณ์คุณสมบัติบางอย่าง
ของชีวมวลหลังผ่านการเตรียมสภาพ  เช่น  Lam et al. 

[43] ใชค้่าของสี (ความสว่าง ความเขียว/แดง และความ
น ้ าเงิน/เหลือง) หลงัชีวมวลถูกอบยา่งท านายองคป์ระกอบ
เคมี (คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน) ภายในชีวมวล
อบย่าง โดยพบว่าค่า R2 ของความสัมพนัธ์มีค่ามากกว่า 
0.97  
3.3.2 ค่าความช้ืนและพฤตกิรรมการดูดซับความช้ืน 

ค่าความช้ืนเป็นสมบติัของเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีส าคญั
เป็นล าดบัตน้ ๆ และจ าเป็นจะตอ้งควบคุมให้มีปริมาณท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้เช้ือเพลิงชีวมวลนั้ นถูกน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากค่าความช้ืนจะมีอิทธิพลต่อค่าความ
ร้อน ประสิทธิภาพการเผาไหม้ และคุณภาพการเผาไหม ้

[44] นอกจากนั้นยงัเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดการยอ่ยสลายทาง
ชีวภาพ [6,45] ก่อปัญหาระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง 
[12] ตวัอยา่งเช่นเม่ือน าเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีมีค่าความช้ืนสูง
ไปใชใ้นการเผาไหมจ้ะท าใหเ้กิดการสูญเสียความร้อนเพ่ือ
ท าระเหยน ้ าในเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้ประสิทธิภาพ
การเผาไหมต้ ่าลง [45] โดยทัว่ไปชีวมวลจะมีความช้ืนอยู่
ท่ี 50 – 150 % พ้ืนฐานแหง้ แต่ค่าความช้ืนท่ีเหมาะสมแก่
การใชง้านดา้นต่าง ๆ (การเผาไหม  ้การไพโรไลซิส และ
แกสซิฟิเคชัน) อยู่ท่ี 5 – 25 % พ้ืนฐานแห้ง ข้ึนกับการ
น าไปใช ้[45] อย่างไรก็ตามกระบวนการอบยา่งจะท าให้
คุณสมบติัในแง่น้ีดีข้ึนเพราะวา่ในระหวา่งกระบวนการจะ
ท าใหชี้วมวลนั้นถูกท าแหง้อยา่งสมบูรณ์ [23] จะสงัเกตได้

จากการลดลงอยา่งมากของค่าความช้ืนหลงัการอบยา่ง ซ่ึง
ในระหวา่งกระบวนอบยา่งจะมีช่วงการท าแห้ง 2 ช่วง คือ
ช่วงแรกเป็นการท าระเหยของน ้ าอิสระบนพ้ืนผิวชีวมวล 
ส่วนช่วงท่ี 2 เป็นการท าแห้งโดยผ่านกระบวนการขบัน ้ า
ออกจากเน้ือชีวมวล (dehydration)  

นอกจากค่าความช้ืนท่ีสร้างปัญหาระหวา่งการจดัเก็บ
และขนส่งแลว้ พฤติกรรมการดูดซบัความช้ืนของชีวมวลก็
เช่นกนั พฤติกรรมการดูดซบัความช้ืนของชีวมวลธรรมดา
นั้นมีแนวโนม้ท่ีชอบน ้ า (hydrophylic) ซ่ึงพฤติกรรรมน้ี
เก่ียวข้องความสามารถแทรกซึมของน ้ าเข้าสู่ผนังเซลล์
ภายในชีวมวล [46] และความสามารถในการสร้างพนัธะ
ไฮโดรเจน  (hydrogen bonds) ของน ้ ากับก ลุ่ม  OH 

ภายในชีวมวล  โดยความสามารถในการสร้างพันธะ
ไฮโดรเจนจะสูงมากในเฮมิเซลลูโลส  รองลงมาจะเป็น
เซลลูโลส เน่ืองจากทั้ ง 2 ส่วนน้ีมีโครงสร้างท่ีสะดวกต่อ
การสร้างพันธะไฮโดรเจนและสัดส่วนของกลุ่ม  OH 

ภายในองค์ประกอบสูงมาก  [17] แต่ เม่ือชีวมวลผ่าน
กระบวนการอบย่างจะท าให้กลุ่ม OH ภายในชีวมวลถูก
ท าลายบางส่วน [23,46,47] ในระหวา่งการท าแห้งช่วงท่ี 
2 ซ่ึ ง เป็นการท าลายความสามารถการส ร้างพันธะ
ไฮโดรเจน นอกจากนั้ นในระหว่างการอบย่างยงัเกิดการ
จดัเรียงตวัใหม่ของกลุ่มโครงสร้างไม่อ่ิมตวั ท าให้เกิดการ 

 
รูปที ่9 พฤติกรรมการดูดซบัความช้ืน [48]
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ป้ องกันการสลายตัวท างชีวภาพ  [23] และเกิดการ
ควบแน่นของทาร์ภายในรูพรุนของชีวมวล โดยกลุ่มท่ีเกิด
การจดัเรียงตวัใหม่และทาร์ [47] นั้นเป็นกลุ่มไม่มีขั้ว ดว้ย
สาเหตุน้ีท าให้ความสามารถในการดูดความซับช้ืนจ ากัด
และส่งผลให้ชีวมวลอบย่างมีความช้ืนสมดุลท่ีต ่ากว่าชีว
มวลธรรมดา เช่น รูปท่ี 9 แสดงผลความสามารถการดูดซบั
น ้ า  Yan et al. [46] ช้ี ให้ เห็ น การ เป ล่ียน ไปของค่ า
ความช้ืนสมดุลของชีวมวลท่ีลดลงจาก 16 % เหลือ 9 % 
ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์ 84% เป็นตน้ จึง
ถือได้ว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวแสดงถึงการกลายเป็น
วสัดุไม่ชอบน ้ า (hydrophobic) ตวัอย่างเอกสารเพ่ิมเติม
ท่ี ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการดูดซับความ ช้ืน  เช่น 
[17,34,48–50] โดยระดบัการไม่ชอบน ้ าแปรผนัตรงกบั
ระดบัการอบยา่ง 
3.3.3 การวเิคราะห์แบบประมาณและแบบแยกธาตุ 

การวิเคราะห์แบบประมาณแสดงถึงสัดส่วนของสาร
ท่ีระเหยได้ในชีวมวล  ซ่ึงทั่วไปอยู่ในช่วง 60 – 80 % 

พ้ืนฐานเปียก ในขณะท่ีสัดส่วนคาร์บอนคงตวัของชีวมวล
จะค่อนขา้งต ่าอยู่ในช่วง 10 – 20 % พ้ืนฐานเปียก [51] 

การท่ีเช้ือเพลิงมีสัดส่วนของสารระเหยสูงมากเช่นน้ีจะท า
ใหก้ารใชง้านในแง่ของการให้ความร้อนประสบกบัปัญหา
การเกิดเขม่าควนัปริมาณสูง [47] และค่าความร้อนมีค่าต ่า
เม่ือเทียบกับถ่านหิน  แต่กระบวนการอบย่างจะท าให้
สดัส่วนของสารท่ีระเหยไดล้ดลงและท าใหค้าร์บอนคงตวั
ในชีวมวลเพ่ิมข้ึน โดยการลดลงของสารท่ีระเหยไดแ้ละ
การเพ่ิมข้ึนของคาร์บอนคงตวัเกิดจากกระบวนการปล่อย
สารระเหยและปฏิกิริยาคาร์บอนไนเซชนั ตามล าดับ เม่ือ
เปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างสารระเหยและคาร์บอนคงตวั 
(free ash and moisture) ดังรูปท่ี 10 จะพบว่าเม่ือเพ่ิม
ความรุนแรงของการอบยา่งจะท าให้ค่าของคาร์บอนคงตวั
เพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นในรูปท่ี 10 ยงัแสดงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งชีวมวลก่อนและหลงัการอบยา่ง ถ่านหิน และถ่าน
ชาร์ดว้ย ซ่ึงจะเห็นวา่สัดส่วนของคาร์บอนคงตวัในชีวมวล
อบยา่งจะเขา้ใกลถ่้านหินมากข้ึน เช่นกนั  

 

 
รูปที ่10 การวเิคราะห์แบบประมาณ 

 
รูปที ่11 แผนภาพ van Krevelen [6] 

 
การวิเคราะห์แบบแยกธาตุของเช้ือเพลิงชีวมวลแสดง

ให้ เห็นการ เป ล่ียนแปลงของสัด ส่วนอะตอมทั้ ง  3 
องค์ประกอบหลัก  ซ่ึ งถูกน าเสนอในแผนภาพ  van 

Krevelen รูปท่ี 11 กล่าวคือกระบวนการอบยา่งส่งผลท า
ให้สัดส่วนอะตอม H และ O ลดลง ในทางตรงกันข้าม
สดัส่วนอะตอม C จะเพ่ิมข้ึน [21,34,39,46,50,52] ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากเกิดการก่อตวัของผลิตภณัฑ์ก๊าซท่ีเป็น ไอน ้ า, 
CO, และ CO2 [6] ซ่ึงโดยทัว่ไปนั้นการเปล่ียนแปลงน้ีจะ
มากข้ึนเม่ืออุณหภูมิและเวลาของการอบยา่งสูงข้ึน และใน
กระบวนการน้ีเองก็เป็นสาเหตุท าให้อัตราส่วนอะตอม 

H/C และ O/C ลดลง 

SPF-N2 
360 ºC: 60 min [41] 

Mesqutie-CO2 
300 ºC: 30 min [18] 

Pine-N2 
275 ºC 
30 min 

[36] 
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การจดัเรียงตวัใหม่และทาร์ [47] นั้นเป็นกลุ่มไม่มีขั้ว ดว้ย
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พ้ืนฐานเปียก ในขณะท่ีสัดส่วนคาร์บอนคงตวัของชีวมวล
จะค่อนขา้งต ่าอยู่ในช่วง 10 – 20 % พ้ืนฐานเปียก [51] 
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ใหก้ารใชง้านในแง่ของการให้ความร้อนประสบกบัปัญหา
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เม่ือเทียบกับถ่านหิน  แต่กระบวนการอบย่างจะท าให้
สดัส่วนของสารท่ีระเหยไดล้ดลงและท าใหค้าร์บอนคงตวั
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รูปที ่11 แผนภาพ van Krevelen [6] 
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Krevelen รูปท่ี 11 กล่าวคือกระบวนการอบยา่งส่งผลท า
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SPF-N2 
360 ºC: 60 min [41] 

Mesqutie-CO2 
300 ºC: 30 min [18] 

Pine-N2 
275 ºC 
30 min 

[36] 

 
รูปที ่12 การเปรียบเทียบพลงังานในการบดของชีวมวล

ก่อนและหลงัอบยา่ง [53] 

 
ซ่ึงถือเป็นขอ้ดีเพราะจะท าให้ควนัและไอน ้ าท่ีก่อตวั

นอ้ยลง และระหวา่งกระบวนการเผาไหมก้บัแก๊สซิฟิเคชัน่
เกิดการสูญเสียความร้อนลดลง [6] นอกจากนั้นยงัท าให้
ได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวจากการไพโรไลซิสลดความเป็น
กรดลง [54] ส าหรับแผนภาพ van Krevelen นอกจาก
จะแสดงการเพ่ิมข้ึนของสดัส่วนอะตอม C แลว้ยงัแสดงให้
เห็นว่าการเพ่ิมความรุนแรงของการอบย่างจะท าให้
อตัราส่วนอะตอม H/C และ O/C ของผลิตภณัฑข์องแข็ง
ท่ีไดจ้ะมีความใกลเ้คียงกบัถ่านหินลิกไนตม์ากข้ึน [6] ซ่ึง
ถา้เราเปรียบเทียบสัดส่วนของอะตอม O, H, N,และ S 

ระหว่างชีวมวลอบยา่งกบัถ่านหินจะพบวา่สัดส่วนของ N 

และ S ในชีวมวลอบยา่งจะต ่ากวา่ถ่านหินมาก นั้นเป็นการ
บอกเป็นนัยว่าเม่ือใช้ชีวมวลอบย่างเป็นเช้ือเพลิงค่าของ
มลพิษ NOx และ SOx ในไอเสียจะต ่ากวา่ท่ีไดจ้ากการเผา
ไหมถ่้านหิน นอกจากนั้นการอบยา่งยงัส่งผลใหส้ดัส่วน N 

และ S ในชีวมวลอบยา่งลดลงอีกดว้ย [55,56] ในขณะท่ี
สัดส่วนของ O และ H ในชีวมวลยงัสูงกว่าถ่านหิน ซ่ึง
เป็นเหตุท าใหค้่าความร้อนต ่ากวา่ถ่านหิน แต่อยา่งไรก็ตาม
จากการ simulation ของ Spence® ช้ีให้เห็นวา่การใชชี้ว
มวลอบย่างร่วมกับถ่านหินไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ของหมอ้ตม้ (boiler) ท่ีสัดส่วนการใชข้องชีวมวลอบยา่ง
สูง (มากกวา่ 56 % โดยมวล) [57] 

 
รูปที ่13 ภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน (ก) ชีวมวล
วตัถุดิบ, (ข) ชีวมวลอบยา่งภายใต ้CO2, (ค) ชีวมวลอบ

ยา่งภายใต ้N2. [18] 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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3.3.4 การบดและการกระจายขนาด 
ชีวมวลหลงัจากผ่านการอบย่างจะมีลกัษณะท่ีเปาะ

เน่ืองมาจากการสลายตวัของเฮมิเซลลูโลสและการลดลง
เล็กนอ้ยของระดบัลิกนินและเซลลูโลส ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้
องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเส้นใยท าให้เกิดขอ้จ ากดัในระบบ
การลดขนาดแบบเก่า แต่เม่ือชีวมวลผ่านการอบยา่งเส้นใย
ท่ีเหนียวส่วนใหญ่จะถูกท าลายลง [36] และชีวมวลอบยา่ง
มีความพรุนเพ่ิมข้ึน  [18] เม่ือเปรียบเทียบกับ ชีวมวล
ธรรมดา การบดชีวมวลอบย่างในคอ้นบดจะใช้พลงังาน
ลดลงมากถึง 70-90% [23] หรือ 50-85% [58] ของแบบ
ธรรมดา ดงัจะสังเกตไดจ้ากรูปท่ี 12 และก าลงัการผลิตจะ
เ พ่ิ ม ข้ึ น ถึ ง  2 - 6.5 เ ท่ า  [57,58] แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต าม
ความสามารถทางการบดจะดีข้ึนมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บั
เง่ือนไขของการอบยา่ง เทคนิคการอบยา่ง ชนิดของเคร่ือง
บด  เง่ือนไขของการบด  และลักษณะของชีวมวลด้วย 
ตวัอยา่งเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางการบดคือ
ส่ือกลางท่ีใชใ้นการอบยา่ง โดยพบวา่เม่ือใชส่ื้อกลางท่ีเป็น 
CO2 จะท าให้ความสามารถของการบดดีข้ึนเม่ือเทียบกบั
การใช้ N2 [18] สังเกตจากรูปท่ี 13 ซ่ึงเป็นภาพท่ีได้จาก
การวิเคราะห์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  แสดงถึงการ
เพ่ิมข้ึนของความพรุนเม่ืออบย่างภายใต้ CO2 โดยการ
เพ่ิมข้ึนของความพรุนน้ีเกิดจากปฏิกิริยา Boudouard 

[18] ส าหรับการเพ่ิมข้ึนของความพรุนสามารถสังเกตได้
จากการการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีผิวและการลดลงของสารท่ี
ระเหยได  ้ซ่ึงทั้งน้ีเป็นเพราะวา่มีการระเหยออกของสารท่ี
ระเหยไดจ้ากรูพรุนท่ีเกิดข้ึน [18] 

การกระจายขนาดของชีวมวลอบยา่งหลงัการบด จาก
การศึกษาของ Shang [46] แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
อุณหภูมิของการอบย่าง โดยพบว่าท่ีอุณหภูมิอบย่าง 230 

องศาเซลเซียส มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของอนุภาค
ขนาดเล็ก  (  < 1 มิล ลิ เมตร) และการเพ่ิม ข้ึนของ
อุณหภูมิอบยา่งส่งผลให้การลดลงอยา่งรวดเร็วของอนุภาค
ขนาดใหญ่  (  > 2 มิลลิ เมตร) และ  Eseltine et al. 

[20] แสดงความแตกต่างของการใช้ก๊าซตวักลางในการ

อบยา่งต่อการกระจายอนุภาคพบวา่ขนาดอนุภาคท่ีเลก็กวา่ 
840 ไมโครเมตร มีมากถึง 40.2 % ใน CO2 ตรงกนัขา้ม
กบั N2 ท่ีมีเพียง 20 % เท่านั้น 

3.4 แบบจ าลองจลนศาสตร์การอบย่าง 
มีแบบจ าลองมากมายท่ีใช้อธิบายพฤติกรรมการ

สลายตวัทางความร้อนของชีวมวล ซ่ึงในแต่ละแบบจ าลอง
ก็จะมีระดับความแม่นย  าท่ีต่างกันออกไป  ในระหว่าง
กระบวนการสลายตัวของชีวมวลนั้ นสามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 ลกัษณะ เน่ืองมาจากความสัมพนัธ์กนัของการ
ถ่ายเทความร้อนและการเกิดปฏิกิริยารวม โดยลกัษณะแรก
ถูกเรียกวา่ chemical regime คือเป็นผลมาจากอตัราการ
ถ่ าย เท ความ ร้อน ใน ชี วมวล สู งม ากกว่าอัต ราก าร
เกิดปฏิกิริยารวมท าให้กระบวนการแปลงสภาพทางความ
ร้อนถูกควบคุมดว้ยปฏิกิริยาเคมี ในทางกลบักนัลกัษณะท่ี
สอง ablation regime จะถูกควบคุมโดยการถ่ายเทความ
ร้อน ซ่ึงส่งผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยารวมและก่อให้เกิด
เกรเดียนท์ของอุณหภูมิภายในชีวมวล ดังนั้นเวลาในการ
สลายตวัของชีวมวลจะข้ึนอยู่กบัทั้ งพฤติกรรมการถ่ายเท
ความร้อนและปฏิกิริยาเคมี [59] ส าหรับการศึกษาการ
สลายตวัทางความร้อนของชีวมวลส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้
เง่ือนไข chemical regime [51] และผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้าก
การสลายตัวของชีวมวลถูกพิจารณ าเป็นก ลุ่มก้อน 
(lumping product) ดงัอธิบายในหวัขอ้ท่ี 3  

ความแตกต่างกันของข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา
จลนศาสตร์ของการศึกษาต่าง ๆ  เกิดจากลักษณะการ
ทดลอง (isothermal, dynamic) เง่ือนไขการทดลอง 
(อุณหภูมิ, เวลา, อตัราการเพ่ิมอุณหภูมิ) คุณลกัษณะทาง
กายภาพของชีวมวล (ค่าความช้ืนเร่ิมตน้, ขนาดอนุภาค) 

องค์ประกอบภายในชีวมวล (เฮมิเซลลูโลส, เซลลูโลส, 

และลิกนิน) และระยะเวลาของก๊าซผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในเตา
ปฏิกรณ์ มีความแตกต่างกนั 

อย่างไรก็ตาม Di Blasi [59] ได้แบ่งลักษณะการ
สลายตวัทางความร้อนออกเป็น 3 แบบ คือ 
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3.3.4 การบดและการกระจายขนาด 
ชีวมวลหลงัจากผ่านการอบย่างจะมีลกัษณะท่ีเปาะ

เน่ืองมาจากการสลายตวัของเฮมิเซลลูโลสและการลดลง
เล็กนอ้ยของระดบัลิกนินและเซลลูโลส ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้
องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเส้นใยท าให้เกิดขอ้จ ากดัในระบบ
การลดขนาดแบบเก่า แต่เม่ือชีวมวลผ่านการอบยา่งเส้นใย
ท่ีเหนียวส่วนใหญ่จะถูกท าลายลง [36] และชีวมวลอบยา่ง
มีความพรุนเพ่ิมข้ึน  [18] เม่ือเปรียบเทียบกับ ชีวมวล
ธรรมดา การบดชีวมวลอบย่างในคอ้นบดจะใช้พลงังาน
ลดลงมากถึง 70-90% [23] หรือ 50-85% [58] ของแบบ
ธรรมดา ดงัจะสังเกตไดจ้ากรูปท่ี 12 และก าลงัการผลิตจะ
เ พ่ิ ม ข้ึ น ถึ ง  2 - 6.5 เ ท่ า  [57,58] แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต าม
ความสามารถทางการบดจะดีข้ึนมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บั
เง่ือนไขของการอบยา่ง เทคนิคการอบยา่ง ชนิดของเคร่ือง
บด  เง่ือนไขของการบด  และลักษณะของชีวมวลด้วย 
ตวัอยา่งเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางการบดคือ
ส่ือกลางท่ีใชใ้นการอบยา่ง โดยพบวา่เม่ือใชส่ื้อกลางท่ีเป็น 
CO2 จะท าให้ความสามารถของการบดดีข้ึนเม่ือเทียบกบั
การใช้ N2 [18] สังเกตจากรูปท่ี 13 ซ่ึงเป็นภาพท่ีได้จาก
การวิเคราะห์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  แสดงถึงการ
เพ่ิมข้ึนของความพรุนเม่ืออบย่างภายใต้ CO2 โดยการ
เพ่ิมข้ึนของความพรุนน้ีเกิดจากปฏิกิริยา Boudouard 

[18] ส าหรับการเพ่ิมข้ึนของความพรุนสามารถสังเกตได้
จากการการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีผิวและการลดลงของสารท่ี
ระเหยได  ้ซ่ึงทั้งน้ีเป็นเพราะวา่มีการระเหยออกของสารท่ี
ระเหยไดจ้ากรูพรุนท่ีเกิดข้ึน [18] 

การกระจายขนาดของชีวมวลอบยา่งหลงัการบด จาก
การศึกษาของ Shang [46] แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
อุณหภูมิของการอบย่าง โดยพบว่าท่ีอุณหภูมิอบย่าง 230 

องศาเซลเซียส มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของอนุภาค
ขนาดเล็ก  (  < 1 มิล ลิ เมตร) และการเพ่ิม ข้ึนของ
อุณหภูมิอบยา่งส่งผลให้การลดลงอยา่งรวดเร็วของอนุภาค
ขนาดใหญ่  (  > 2 มิลลิ เมตร) และ  Eseltine et al. 

[20] แสดงความแตกต่างของการใช้ก๊าซตวักลางในการ

อบยา่งต่อการกระจายอนุภาคพบวา่ขนาดอนุภาคท่ีเลก็กวา่ 
840 ไมโครเมตร มีมากถึง 40.2 % ใน CO2 ตรงกนัขา้ม
กบั N2 ท่ีมีเพียง 20 % เท่านั้น 

3.4 แบบจ าลองจลนศาสตร์การอบย่าง 
มีแบบจ าลองมากมายท่ีใช้อธิบายพฤติกรรมการ

สลายตวัทางความร้อนของชีวมวล ซ่ึงในแต่ละแบบจ าลอง
ก็จะมีระดับความแม่นย  าท่ีต่างกันออกไป  ในระหว่าง
กระบวนการสลายตัวของชีวมวลนั้ นสามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 ลกัษณะ เน่ืองมาจากความสัมพนัธ์กนัของการ
ถ่ายเทความร้อนและการเกิดปฏิกิริยารวม โดยลกัษณะแรก
ถูกเรียกวา่ chemical regime คือเป็นผลมาจากอตัราการ
ถ่ าย เท ความ ร้อน ใน ชี วมวล สู งม ากกว่าอัต ราก าร
เกิดปฏิกิริยารวมท าให้กระบวนการแปลงสภาพทางความ
ร้อนถูกควบคุมดว้ยปฏิกิริยาเคมี ในทางกลบักนัลกัษณะท่ี
สอง ablation regime จะถูกควบคุมโดยการถ่ายเทความ
ร้อน ซ่ึงส่งผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยารวมและก่อให้เกิด
เกรเดียนท์ของอุณหภูมิภายในชีวมวล ดังนั้นเวลาในการ
สลายตวัของชีวมวลจะข้ึนอยู่กบัทั้ งพฤติกรรมการถ่ายเท
ความร้อนและปฏิกิริยาเคมี [59] ส าหรับการศึกษาการ
สลายตวัทางความร้อนของชีวมวลส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้
เง่ือนไข chemical regime [51] และผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้าก
การสลายตัวของชีวมวลถูกพิจารณ าเป็นก ลุ่มก้อน 
(lumping product) ดงัอธิบายในหวัขอ้ท่ี 3  

ความแตกต่างกันของข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา
จลนศาสตร์ของการศึกษาต่าง ๆ  เกิดจากลักษณะการ
ทดลอง (isothermal, dynamic) เง่ือนไขการทดลอง 
(อุณหภูมิ, เวลา, อตัราการเพ่ิมอุณหภูมิ) คุณลกัษณะทาง
กายภาพของชีวมวล (ค่าความช้ืนเร่ิมตน้, ขนาดอนุภาค) 

องค์ประกอบภายในชีวมวล (เฮมิเซลลูโลส, เซลลูโลส, 

และลิกนิน) และระยะเวลาของก๊าซผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในเตา
ปฏิกรณ์ มีความแตกต่างกนั 

อย่างไรก็ตาม Di Blasi [59] ได้แบ่งลักษณะการ
สลายตวัทางความร้อนออกเป็น 3 แบบ คือ 

 

ตารางที ่3 ปัจจยัทางจลนศาสตร์ของแบบจ าลองหน่ึงขั้นตอนปฏิกิริยารวม 
Biomass Conditions Order A (min-1) Ea (kJ/mol) Ref. 

Beech Sawdust  177-327 ºC 1 3.18×10-1 18.00 [59] 
Wood  48-447 ºC 1 6.00×109 125.40 [59] 
Corn Cob  TGA, 100-800 ºC, 30 K/min 1 3.84×10-1 27.64 [60] 
Pine Wood  TGA, 280-400 ºC, 30 K/min 1 8.40×1011 150.00 [61] 
Oak  Tube Furnace, 300-400 ºC 1 1.48×108 106.50 [62] 
Forest  TGA, 225-325 ºC, 2 K/min 1 4.61×109 124.87 [63] 
Furniture  TGA, 225-325 ºC, 2 K/min 1 5.52×1010 135.76 [63] 
Spruce  TGA, 127-527 ºC, 100 K/min 1 3.47×104 68.40 [64] 
Sewage  TGA, 127-527 ºC, 100 K/min 1 8.95×101 45.30 [64] 
Bagasse  TGA, 200-400 ºC, 5 K/min 0.71 4.60×1013 78.05 [65] 
Coir Pith  TGA, 200-400 ºC, 5 K/min 1.71 2.45×1013 72.43 [65] 
Groundnut Shell  TGA, 200-400 ºC, 5 K/min 0.88 1.28×1012 64.15 [65] 
Casuarina  TGA, 200-400 ºC, 5 K/min 0.60 6.24×1010 51.65 [65] 
Palm Shell  TGA, 25-600 ºC, 5 K/min 1.02 4.47×105 54.10 [66] 
  TGA, 25-600 ºC, 10 K/min 1.07 5.84×105 54.80  
  TGA, 25-600 ºC, 20 K/min 0.98 6.72×105 55.20  
  TGA, 25-600 ºC, 30 K/min 1.04 8.16×105 55.30  

 
(1) แบบจ าลองห น่ึงขั้ นตอนปฏิ กิ ริยารวม  คือ 

แบบจ าลองท่ีอธิบายการสลายตวัของชีวมวลวตัถุดิบใน
รูปแบบขั้ นตอน  ซ่ึงจะได้จากการวดัมวลของชีวมวล
วัตถุดิบ ท่ี สูญ เสียไปในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาการ
สลายตัว  โดยแบบจ าลองน้ีจะใช้คาดการณ์ เวลาของ
กระบวนการแต่ไม่สามารถใช้คาดการณ์สัดส่วนของ
ผลิตภณัฑท่ี์จะไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขปฏิกิริยาต่าง ๆ ได ้[67]  

(2) แบ บ จ าล อ งห น่ึ งขั้ น ห ล ายป ฏิ กิ ริ ย า  คื อ 
แบบจ าลองท่ีอธิบายการสลายตัวของชีวมวลวตัถุดิบไป
เป็นผลิตภณัฑ์ ชาร์, ทาร์, และก๊าซ แยกออกจากกัน โดย
สร้างจากปฏิกิริยาหน่ึงขั้นตอน  

(3) แบบ จ าล อ งสองขั้ น ก่ึ งป ฏิ กิ ริ ย ารวม  คื อ 
แบบจ าลองท่ีตอ้งประกอบดว้ยปฏิกิริยาหลกัและปฏิกิริยา
รองของการสลายตวั 
3.4.1 แบบจ าลองหนึ่งขั้นตอนปฏิกริิยารวม 

แบบจ าลองน้ีเป็นแบบจ าลองท่ีง่ายสามารถใชอ้ธิบาย
การสลายของชีวมวลไปเป็นชาร์และสารระเหย  โดยจะ
เหมาะสมกบัการอบยา่งท่ีอุณหภูมิต ่า [60] ซ่ึงแบบจ าลอง
แสดงไดเ้ป็น:  
 

CharVolatilesBiomass k            (3) 
 

สมการควบคุมของแบบจ าลอง (3) ส าหรับปฏิกิริยาล าดบั
ท่ี n คือ 

nα)k(1α


dt
d            (4) 

 
เม่ือ α  เป็นตวัแทนของมวลของชีวมวลท่ีถูกแปลงไปเป็น
ผ ลิตภัณฑ์  และ  k คื อค่ าค ง ท่ี ต ามกฎของอัตราใน
ความสัมพันธ์ของ  Arrhenius ซ่ึงแบบจ าลองน้ีจะใช้
ภายใตเ้ง่ือนไข chemical regime และการเกิดปฏิกิริยา
ระยะท่ีหน่ึง [59] โดยควบคุมผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นก๊าซให้อยู่
ภายในเตาปฏิกรณ์เพียงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เพ่ือป้องกนัการ
เกิดกระบวนการแตกตัว (cracking) ต่อเน่ืองและการ
ลดลงต่อเน่ืองของระดบัพอลิเมอร์ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาระยะท่ี
สอง 

ตาราง ท่ี  3 แสดงปั จจัยจลน ศาสต ร์ ท่ี ได้ขอ ง
แบบจ าลอง อย่างไรก็ตามแบบจ าลอง 3 อาจจะยังไม่
เหมาะสมส าหรับการอธิบายกระบวนการอบยา่ง ทั้งน้ีเป็น
เพราะวา่ยงัมีความหยาบเกินไป [9] และจะใชไ้ดดี้เฉพาะ
การอบยา่งเวลานาน ๆ เท่านั้น 
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ตารางที ่4 ปัจจยัทางจลนศาสตร์ของแบบจ าลองหน่ึงขั้นหลายปฏิกิริยา 
Biomass Cj A (min-1) Ea (kJ/mol) Ref. 
Pine Wood  

   
[68] 

  Hemicellulose 0.276 3.16×107 88.4  
  Cellulose 0.400 6.83×1016 201.0  
  Lignin 0.324 9.42×10-1 18.1  
Eucalyptus Wood   

[68] 
  Hemicellulose 0.332 5.20×106 79.4  
  Cellulose 0.423 6.38×1016 201.0  
  Lignin 0.245 1.46 20.2  
Pine Bark  

   
[68] 

  Hemicellulose 0.394 2.44×103 48.5  
  Cellulose 0.158 6.83×1016 201.0  
  Lignin 0.448 7.37×10-1 20.4  
Alder  

   
[69] 

  Hemicellulose 0.310 3.15×108 100.0  
  Cellulose 0.430 2.28×1019 236.0  
  Lignin 0.090 2.39×102 46.0  
Beech  

   
[69] 

  Hemicellulose 0.340 2.56×108 100.0  
  Cellulose 0.390 2.28×1019 236.0  
  Lignin 0.100 2.39×102 46.0  
Pine     

[70] 
  C1 0.263 7.20×109 115.0  
  C2 0.704 2.58×1018 225.0  
Fir     

[71] 
  C1 0.250 1.80×109 110.0  
  C2 0.722 7.80×1019 241.0  
Spruce     

[71] 
  C1 0.200 1.74×1012 140.0  
  C2 0.775 1.08×1015 187.0  
Pine Bark     

[71] 
  C1 0.179 8.40×105 66.0  
  C2 0.672 6.60×106 97.5  

 
3.4.2 แบบจ าลองหนึ่งขั้นหลายปฏิกริิยา 

แบบจ าลองน้ีถูกน ามาใชเ้น่ืองจากการสงัเกตลกัษณะ
การสลายของ 3 องคป์ระกอบหลกัท่ีมีช่วงอุณหภูมิต่างกนั
ซ่ึงแสดงถึงมีความเป็นไปไดท่ี้การสลายตวัของชีวมวลจะ
เกิดจากการรวมกนัของการสลายตวัแบบเชิงเส้นของทั้ง 3 

องค์ประกอบหลักนั้ น  โดยสามารถแสดงอัตราการ
เกิดปฏิกิริยารวมไดเ้ป็น : 
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ไมส้น ไมย้คูาลิปตสัและเปลือกไมส้น โดยมองวา่ j คือ เฮ
มิเซลลูโลส, เซลลูโลส, และลิกนิน แต่ Parthasarathy et 

al. [65] ศึกษาจลนศาสตร์ของชานอ้อย  แก่นมะพร้าว 
เปลือกถัว่ลิสง และสนทะเล โดยให้ j คือ ความช้ืน, เฮมิ
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จลนศาสตร์แสดงในตารางท่ี 4 ในขณะเดียวกนับางกลุ่ม
ของผู ้ศึกษาอาจให้  j มีแค่  2 องค์ประกอบเท่านั้ น  เช่น 
Peng et al. [48] ก าหนดให้  j คือกลุ่มท่ี เกิดปฏิกิริยา     
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ไวกับกลุ่มท่ี เกิดปฏิกิริยาปานกลาง และถ้าสมมุติให้
ปฏิกิริยาเป็นล าดบัท่ี 1 ไม่ข้ึนกบัอุณหภูมิ จะได ้
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เม่ือ 1C  และ 2C  คือสัดส่วนขององคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ตามล าดบั ตวัอยา่งปัจจยัทางจลนศาสตร์แสดงในตารางท่ี 
4 ส าหรับแบบจ าลองแบบน้ีจะมีความเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ี
ไม่มีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ และใชเ้วลาในกระบวนการ
สั้น [12]  
3.4.3 แบบจ าลองสองขั้นกึง่ปฏิกริิยารวม 

แบบจ าลองน้ีถูกใชโ้ดย Várhegyi et al. [72] เพื่อ
อธิบายการสลายตัวของไซแลนเน่ืองจากพวกเขาพบว่า
แบบจ าลองน้ีมีความสอดคลอ้งท่ีดีมากกบัขอ้มูลของพวก
เขาเม่ือเทียบกับแบบจ าลองอ่ืน  ซ่ึงแบบจ าลองน้ีเองจะ
สามารถคาดการณ์สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ ท่ี เง่ือนไข
ปฏิกิริยาต่าง ๆ ได้ ซ่ึงต่างจากทั้ งสองแบบจ าลองขา้งตน้ 
นอกจากนั้นยงัมีการใชแ้บบจ าลองในลกัษณะคลา้ยกนัเพ่ือ
อธิบายการสลายตวัทางความร้อนของไม้ [73] กลไกของ
แบบจ าลองสองขั้นก่ึงปฏิกิริยารวมน้ีสามารถแสดงไดเ้ป็น: 
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สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้แสดงอตัราการเกิดปฏิกิริยา
ของแบบจ าลอง (8) คือ    
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เม่ือ  A  คือมวลของ xylan,  B  คือ Intermediate 

compound เป็นของแขง็ท่ีแสดงการลดระดบัลงของพอลิ
เมอร์,  C  คือของแข็งท่ีเหลืออยู่, k  คือค่าคงท่ีอัตรา
ของแต่ละขั้ นตอน,  V1 และ  V2  คือมวลของสาร
ระเหย ตวัอยา่งขอ้มูลปัจจยัทางจลนศาสตร์แสดงในตาราง
ท่ี 5 โดยทั่วพบว่าในขั้นแรกจะมีอตัราการเกิดปฏิกิริยาท่ี
รวด เร็วกว่าขั้ น ท่ีสอง [9,35] ส าห รับ เวลาท่ี ให้แบ่ ง
ระหว่างการเกิดปฏิกิริยาขั้นแรกกบัขั้นสองน้ีถูกน าเสนอ
ในเทอม demarcation time ซ่ึงแสดงถึงเวลาท่ีปฏิกิริยา
ขั้นแรกส้ินสุดและปฏิกิริยาขั้นท่ีสองเร่ิมตน้ [9] 
 

ตารางที ่5 ปัจจยัทางจลนศาสตร์ของแบบจ าลองสองขั้นก่ึงปฏิกิริยารวม 

Biomass Conditions kj A (min-1) Ea (kJ/mol) Ref. 
Willow  TGA,  

230-300 ºC 
k1 1.40×106 75.90 [9] 

  kV1 1.99×109 114.20  
    k2 6.60×1011 151.70  
    kV2 9.57×1011 151.70  
Xylan  Tube Furnace,  

200-340 ºC 
k1 1.04×106 15.82 [74] 

  kV1 1.99×108 21.86  
    k2 2.00×104 13.47  
    kV2 3.52×103 12.57  
Wood Chipes  TGA,  

250-300 ºC 
k1 4.63×103 46.85 [35] 

  kV1 1.61×1010 122.11  
    k2 6.00×10-4 0.01  
    kV2 3.45×106 94.39  
Wood  Tube Furnace,  

255-435 ºC 
kA* 1.61×106 76.20 [73] 

  kB** 3.55×1011 142.80  
หมายเหตุ : *kA = k1 + kV1 และ **kB = k2 + kV2 
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4. การน าไปใช้ประโยชน์ 
4.1 การอดัเมด็ 

การอัดเม็ดเป็นกระบวนการใช้แรงเชิงกลกดอัด      
ชีวมวลท าให้ชีวมวลมีลกัษณะเป็นเม็ด มีความสม ่าเสมอ
ของรูปร่างและขนาดมากข้ึน [75] โดยผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ะ
เรียกว่า แท่ง (briquettes) หรือเม็ด  (pellets) [76] ซ่ึง
เทคโนโลยีน้ีถูกใช้เพ่ือเพ่ิมความหนาแน่นเชิงมวลและ
พลงังานให้แก่ชีวมวลจาก 80 – 200 kg/m3 ไปเป็น 500 

– 1200 kg/m3 แ ล ะ  5 – 8 GJ/m3 ไป เป็ น  8 – 11 

GJ/m3 ตามล าดับ [24,77] ส่งผลให้การจัดการ การเก็บ
รักษา และการขนส่ง ของชีวมวลอัดเม็ดง่ายข้ึน  และ
ประหยดัค่าให้จ่ายอย่างมากเม่ือเทียบกบัชีวมวลธรรมดา 
[31,41,71] แต่ ชีวมวลอัด เม็ด ก็ย ังประสบปัญหาใน
ระหว่างการน าไปใช้งาน  เช่น มีความไวต่อการดูดซับ
ความช้ืน เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพ [21] อัตราส่วน
ของ O/C กับ  H/C สูง [78] และประสิทธิภาพการเผา
ไหมท่ี้ต ่า ดังนั้นชีวมวลอบย่างอดัเม็ดจึงมีความน่าสนใจ
เพราะวา่ในกระบวนการอบย่างสามารถก าจดัปัญหาท่ีเกิด
กบัชีวมวลอดัเม็ดดงักล่าวขา้งตน้ได้ ท าให้ชีวมวลอบย่าง
อดัเมด็ไดรั้บการพิจารณาเป็นชีวมวลอดัเม็ดรุ่นท่ีสอง (2nd 

generation of biomass pellets) ซ่ึ ง มี ศั ก ย ภ าพ สู ง 
สามารถใชเ้ป็นพลงังานทดแทนถ่านหิน [49] ในการผลิต
ความร้อนของโรงไฟฟ้าความร้อนและโรงถลุงเหล็กได้ 
นอกจากนั้น Peng [79] ศึกษาทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของ
ชีวมวลอบย่างอดัเม็ดเทียบกบัชีวมวลอดัเม็ดธรรมดา ซ่ึง
พบวา่ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกระบวนการผลิตชีวมวลอบยา่ง
อดัเม็ดรวมทั้งค่าจดัเก็บและขนส่งจากแคนาดาสู่ยโุรปจะ
ถูกกว่าชีวมวลอัดเม็ดธรรมดา กล่าวคือจาก 8.60 $/GJ 

ของชีวมวลอดัเมด็ธรรมดาลดลงเหลือ 7.59 $/GJ ของชีว
มวลอบยา่งอดัเม็ด ทั้งน้ีเหตุผลหลกัก็เพราะวา่ค่าใชจ่้ายใน
การจดัเก็บและขนส่งของชีวมวลอบยา่งอดัเม็ดนั้นถูกกว่า
แบบธรรมดา 

ส าหรับกระบวนการอดัเม็ดนั้นเป็นท่ีทราบกันดีว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของการอดัเมด็ประกอบดว้ย ขนาด
ชีวมวล, ค่าความช้ืนชีวมวล, อุณหภูมิชีวมวล, ขนาดกับ

รูปร่างหัวอดั, ความเร็วการอดั, และอุณหภูมิหัวอดั [80] 

ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดการเปรียบเทียบคุณภาพและความสะดวก
ของการอดัเม็ดระหว่างชีวมวลธรรมดากบัชีวมวลอบย่าง 
ซ่ึงเบ้ืองตน้ไดข้อ้สรุปวา่การอดัเม็ดชีวมวลอบยา่งยากกว่า
อดัเม็ดชีวมวลธรรมดา และถา้หากตอ้งการคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์เหมือนกนัชีวมวลอบยา่งอดัเม็ดตอ้งใชอุ้ณหภูมิ
กับความดันท่ีสูงกว่าหรืออาจมีตัวประสานเข้าร่วมใน
กระบวนการดว้ย [41,49] ส่งผลให้การอดัเม็ดชีวมวลอบ
ยา่งตอ้งใชพ้ลงังานท่ีมากข้ึน ดงันั้นจึงเกิดการเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมของกระบวนการอดัเม็ดควรอยู่ก่อนหรือ
หลังกระบวนการอบย่าง ซ่ึงอาจมองได้หลายแง่มุม เช่น 
Peng et al. [70] กล่าวว่าการอบย่างชีวมวลท่ีถูกอดัเม็ด
จะท าให้ความแข็งของชีวมวลอดัเม็ดกบัค่าความหนาแน่น
พลงังานต่อปริมาตรลดลง ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมส าหรับการ
จดัการและการขนส่งทางไกลเพราะจะท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ี
สูงข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม Ghiasi et al. [49] กล่าววา่การ
อบย่างชีวมวลอัดเม็ดมีความเหมาะสมในแง่มุมการใช้
พลังงาน  กล่าวคือการอบย่างชีวมวลอัดเม็ดจะต้องใช้
พ ลัง งาน ท่ี ต ่ าก ว่ าโด ยพวก เข าให้ เห ตุ ผลว่าตลอด
กระบวนการท าชีวมวลอบย่างอดัเม็ดในขั้นตอนการท า
แห้งนั้ นจะใช้พลังงานท่ีสูงถ้าอบย่างก่อนการอัดเม็ด 
อยา่งไรก็ตามค าตอบท่ีเหมาะสมของค าถามน้ีจะข้ึนอยูก่บั
วธีิการน าชีวมวลอบยา่งอดัเมด็ไปใชป้ระโยชน์ 
4.2 ไพโรไลซิส 

อรอริน คุม้ศักด์ิ และคณะ [54] ศึกษาอิทธิพลของ
อุณหภูมิอบยา่งต่อสมบติัน ้ ามนัชีวภาพจากกระบวนการไพ
โรไลซิสพบวา่กระบวนการอบยา่งท าให้ปริมาณออกซิเจน
ในชีวมวลอบย่างลดลง ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้สมบัติของ
น ้ ามนัชีวภาพดีข้ึน เน่ืองจากปริมาณออกซิเจนท่ีมากเกินไป
ในวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตน ้ ามันชีวภาพจะส่งผลให้
ผลิตภณัฑน์ ้ ามนัท่ีไดมี้ค่าความร้อนต ่า ค่าความหนืดสูง ไม่
มีความเสถียร และไม่สามารถผสมกันน ้ ามนัชนิดอ่ืนได ้
นอกจากนั้ น การอบย่างย ังท าให้ ถ่ านชาร์ ท่ี ได้หลัง
กระบวนการไพโรไลซิสมีปริมาณคาร์บอนคงตวั ค่าความ
ร้อนและพ้ืนท่ีผิวสูงข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Chen et 
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4. การน าไปใช้ประโยชน์ 
4.1 การอดัเมด็ 

การอัดเม็ดเป็นกระบวนการใช้แรงเชิงกลกดอัด      
ชีวมวลท าให้ชีวมวลมีลกัษณะเป็นเม็ด มีความสม ่าเสมอ
ของรูปร่างและขนาดมากข้ึน [75] โดยผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ะ
เรียกว่า แท่ง (briquettes) หรือเม็ด  (pellets) [76] ซ่ึง
เทคโนโลยีน้ีถูกใช้เพ่ือเพ่ิมความหนาแน่นเชิงมวลและ
พลงังานให้แก่ชีวมวลจาก 80 – 200 kg/m3 ไปเป็น 500 

– 1200 kg/m3 แ ล ะ  5 – 8 GJ/m3 ไป เป็ น  8 – 11 

GJ/m3 ตามล าดับ [24,77] ส่งผลให้การจัดการ การเก็บ
รักษา และการขนส่ง ของชีวมวลอัดเม็ดง่ายข้ึน  และ
ประหยดัค่าให้จ่ายอย่างมากเม่ือเทียบกบัชีวมวลธรรมดา 
[31,41,71] แต่ ชีวมวลอัด เม็ด ก็ย ังประสบปัญหาใน
ระหว่างการน าไปใช้งาน  เช่น มีความไวต่อการดูดซับ
ความช้ืน เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพ [21] อัตราส่วน
ของ O/C กับ  H/C สูง [78] และประสิทธิภาพการเผา
ไหมท่ี้ต ่า ดังนั้นชีวมวลอบย่างอดัเม็ดจึงมีความน่าสนใจ
เพราะวา่ในกระบวนการอบย่างสามารถก าจดัปัญหาท่ีเกิด
กบัชีวมวลอดัเม็ดดงักล่าวขา้งตน้ได้ ท าให้ชีวมวลอบย่าง
อดัเมด็ไดรั้บการพิจารณาเป็นชีวมวลอดัเม็ดรุ่นท่ีสอง (2nd 

generation of biomass pellets) ซ่ึ ง มี ศั ก ย ภ าพ สู ง 
สามารถใชเ้ป็นพลงังานทดแทนถ่านหิน [49] ในการผลิต
ความร้อนของโรงไฟฟ้าความร้อนและโรงถลุงเหล็กได้ 
นอกจากนั้น Peng [79] ศึกษาทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของ
ชีวมวลอบย่างอดัเม็ดเทียบกบัชีวมวลอดัเม็ดธรรมดา ซ่ึง
พบวา่ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกระบวนการผลิตชีวมวลอบยา่ง
อดัเม็ดรวมทั้งค่าจดัเก็บและขนส่งจากแคนาดาสู่ยโุรปจะ
ถูกกว่าชีวมวลอัดเม็ดธรรมดา กล่าวคือจาก 8.60 $/GJ 

ของชีวมวลอดัเมด็ธรรมดาลดลงเหลือ 7.59 $/GJ ของชีว
มวลอบยา่งอดัเม็ด ทั้งน้ีเหตุผลหลกัก็เพราะวา่ค่าใชจ่้ายใน
การจดัเก็บและขนส่งของชีวมวลอบยา่งอดัเม็ดนั้นถูกกว่า
แบบธรรมดา 

ส าหรับกระบวนการอดัเม็ดนั้นเป็นท่ีทราบกันดีว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของการอดัเมด็ประกอบดว้ย ขนาด
ชีวมวล, ค่าความช้ืนชีวมวล, อุณหภูมิชีวมวล, ขนาดกับ

รูปร่างหัวอดั, ความเร็วการอดั, และอุณหภูมิหัวอดั [80] 

ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดการเปรียบเทียบคุณภาพและความสะดวก
ของการอดัเม็ดระหว่างชีวมวลธรรมดากบัชีวมวลอบย่าง 
ซ่ึงเบ้ืองตน้ไดข้อ้สรุปวา่การอดัเม็ดชีวมวลอบยา่งยากกว่า
อดัเม็ดชีวมวลธรรมดา และถา้หากตอ้งการคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์เหมือนกนัชีวมวลอบยา่งอดัเม็ดตอ้งใชอุ้ณหภูมิ
กับความดันท่ีสูงกว่าหรืออาจมีตัวประสานเข้าร่วมใน
กระบวนการดว้ย [41,49] ส่งผลให้การอดัเม็ดชีวมวลอบ
ยา่งตอ้งใชพ้ลงังานท่ีมากข้ึน ดงันั้นจึงเกิดการเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมของกระบวนการอดัเม็ดควรอยู่ก่อนหรือ
หลังกระบวนการอบย่าง ซ่ึงอาจมองได้หลายแง่มุม เช่น 
Peng et al. [70] กล่าวว่าการอบย่างชีวมวลท่ีถูกอดัเม็ด
จะท าให้ความแข็งของชีวมวลอดัเม็ดกบัค่าความหนาแน่น
พลงังานต่อปริมาตรลดลง ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมส าหรับการ
จดัการและการขนส่งทางไกลเพราะจะท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ี
สูงข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม Ghiasi et al. [49] กล่าววา่การ
อบย่างชีวมวลอัดเม็ดมีความเหมาะสมในแง่มุมการใช้
พลังงาน  กล่าวคือการอบย่างชีวมวลอัดเม็ดจะต้องใช้
พ ลัง งาน ท่ี ต ่ าก ว่ าโด ยพวก เข าให้ เห ตุ ผลว่าตลอด
กระบวนการท าชีวมวลอบย่างอดัเม็ดในขั้นตอนการท า
แห้งนั้ นจะใช้พลังงานท่ีสูงถ้าอบย่างก่อนการอัดเม็ด 
อยา่งไรก็ตามค าตอบท่ีเหมาะสมของค าถามน้ีจะข้ึนอยูก่บั
วธีิการน าชีวมวลอบยา่งอดัเมด็ไปใชป้ระโยชน์ 
4.2 ไพโรไลซิส 

อรอริน คุม้ศักด์ิ และคณะ [54] ศึกษาอิทธิพลของ
อุณหภูมิอบยา่งต่อสมบติัน ้ ามนัชีวภาพจากกระบวนการไพ
โรไลซิสพบวา่กระบวนการอบยา่งท าให้ปริมาณออกซิเจน
ในชีวมวลอบย่างลดลง ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้สมบัติของ
น ้ ามนัชีวภาพดีข้ึน เน่ืองจากปริมาณออกซิเจนท่ีมากเกินไป
ในวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตน ้ ามันชีวภาพจะส่งผลให้
ผลิตภณัฑน์ ้ ามนัท่ีไดมี้ค่าความร้อนต ่า ค่าความหนืดสูง ไม่
มีความเสถียร และไม่สามารถผสมกันน ้ ามนัชนิดอ่ืนได ้
นอกจากนั้ น การอบย่างย ังท าให้ ถ่ านชาร์ ท่ี ได้หลัง
กระบวนการไพโรไลซิสมีปริมาณคาร์บอนคงตวั ค่าความ
ร้อนและพ้ืนท่ีผิวสูงข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Chen et 

al. [81] และ Ren et al. [82] ท่ีพบว่าค่าความร้อนของ
น ้ ามนัชีวภาพสูงข้ึนถา้อบย่างชีวมวลก่อนการไพโรไลซิส 
โด ยพ วก เข าให้ เห ตุ ผ ล ว่ าน ้ ามัน ชี วภ าพ ท่ี ได้ จ าก
กระบวนการไพโรไลซิสชีวมวลอบย่างนั้ นจะมีน ้ าเป็น
ส่วนผสมท่ีต ่า กล่าวคือสัดส่วน 62.3 % น ้ าหนักของน ้ า
ในน ้ ามันชีวภาพท่ีได้จากชีวมวลธรรมดาลดลงเหลือ 
37.5 % น ้ าหนักของน ้ าท่ีได้จากชีวมวลอบย่าง 280 ºC 

ท าให้ค่ าความร้อนเพ่ิมจาก  9.95 MJ/kg เป็น  14.93 

MJ/kg และน ้ ามนัชีวภาพยงัลดความเป็นกรดลงอีกด้วย 

[54,83] ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดสัดส่วนลงของกรดอะ
ซิติกในน ้ ามันชีวภาพ นอกจากนั้ นก๊าซท่ีได้จากการไพ
โรไลซิสยงัมีปริมาณมีเทนกับไฮโดรเจนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมา
พร้อมกับการลดปริมาณลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
Meng et al.[84] กล่าวสรุปว่ากระบวนการอบย่างมี
ศกัยภาพช่วยเพ่ิมคุณภาพของน ้ ามนัชีวภาพ และกล่าวอีกวา่
ศกัยภาพของน ้ ามนัชีวภาพอาจจะใช้เป็นวตัถุดิบส าหรับ
ผลิตสารฟีนอลไดด้ว้ย  
4.3 แกสซิฟิเคชัน 

แกสซิฟิเคชันคือกระบวนการแปลงสภาพชีวมวล
ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันบางส่วนท าให้ได้ก๊าซเช้ือเพลิง 
ปัญหาทั่วไปท่ีปัจจุบันกระบวนการแกสซิฟิเคชันย ัง
ประสบคือค่าความช้ืนกบัอตัราส่วนอะตอม C/H ของชีว
มวลวตัถุดิบท่ีสูง ท าให้เกิด over-oxidize น าไปสู่การ
สูญเสียทางเทอร์โมไดนามิค ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหอุ้ณหภูมิท่ี
เหมาะสมของการเกิดก๊าซเช้ือเพลิงต ่ากว่า 700 ºC ดงันั้น
การอบยา่งจึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการแกสซิฟิเคชนัเน่ืองจากกระบวนการอบ
ย่างช่วยลดค่าความช้ืนกับอตัราส่วนอะตอม C/H ในชีว
มวลให้น้อยลง ซ่ึงท าให้การสูญเสียทางเทอร์โมไดนามิค
นอ้ยลงดว้ย [33] Couhert et al. [85] ศึกษาอิทธิพลของ
อุณหภูมิอบยา่งต่อการผลิตก๊าซเช้ือเพลิง ซ่ึงพบวา่เม่ือเพ่ิม
อุณหภูมิอบย่างจะท าให้ไดก๊้าซเช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 
กล่าวคือ จากการวิเคราะห์แบบประมาณแสดงให้เห็นว่า
ก๊าซเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากกระบวนการแกสซิฟิเคชนัชีวมวลอบ
ยา่งจะมีสดัส่วนของ H2 กบั CO สูงกวา่ก๊าซเช้ือเพลิงท่ีได้

จากกระบวนการแกสซิฟิเคชันชีวมวลธรรมดาถึง  7 % 

และ 20 % ตามล าดับ ขณะท่ีสัดส่วนของ CO2 ของทั้ ง
สองท่ีมานั้ น เท่ากัน  นอกจากนั้ นการอบย่างย ังท าให้
กระบวนการแกสซิฟิเคชนัผลิตก๊าซเช้ือเพลิงไดม้ากข้ึนดว้ย 
[86] Chen et al. [87] ท าการเปรียบเทียบการผลิตก๊าซ
เช้ือเพลิงจากชีวมวลธรรมดา ชีวมวลอบย่างและถ่านหิน 
พบว่าประสิทธิภาพการผลิตก๊าซเช้ือเพลิงแบบเยน็ (cold 

gasification efficiency) ของชีวมวลอบย่างสูงกว่าชีว
มวลธรรมดาถึง 88 % และเม่ือเปรียบเทียบชีวมวลอบยา่ง
กับถ่านหินจะพบว่าประสิทธิภาพการผลิตก๊าซมีค่าท่ี
ใกลเ้คียงกันมาก Prins et al. [33] กล่าวสรุปว่าการอบ
ยา่งมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต
ก๊าซเช้ือเพลิงใหสู้งข้ึน 

 
5. มาตรฐานสากลส าหรับเช้ือเพลงิชีวมวล 

คณะกรรมการเทคนิคองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ย
การมาตรฐาน 238 (ISO/TC 238) [88] ร่างมาตรฐาน
สินคา้ระหวา่งประเทศส าหรับชีวมวลอบยา่งอดัเมด็และอดั
แท่ง ท่ีท าจากไมแ้ละไม่ใช่ไม ้(พืชฤดูกาล) เร่ิมตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2013 และจะตีพิมพ์ในยุโรปเป็นมาตรฐาน 
EN ISO 17225-8 “Graded thermally treated and 
densi-fied biomass fuels” ภายในธนัวาคม 2015 โดย
การแปลงสภาพทางความร้อนประกอบด้วย การอบย่าง, 
การใชไ้อน ้ าบ าบัด กระบวนการท าถ่านแบบไฮโดรเทอร์
มอล และการท าชาร์ร่ิง ซ่ึงในมาตรฐานน้ีจะรวมถึงระดบั
ดา้นคุณภาพท่ีใช้ส าหรับในอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ (เช่น 
ใชใ้นครัวเรือน) ดว้ย 

ส าหรับการแบ่งขอ้ก าหนดของวตัถุดิบสามารถแบ่ง
ประเภทไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ TW หมายถึงวตัถุดิบมาจากไม ้
และ TA หมายถึงวตัถุดิบท่ีมาจากพืชฤดูกาล โดยแต่ละ
ข้อก าหนดของวตัถุดิบก็จะมี  3 ล าดับขั้ น  ดังน้ี  TW1, 

TW2,และ TW3 เป็นของ TW ส่วน TA1, TA2, และ 
TA3 เป็นของ TA ซ่ึงแต่ละล าดับขั้นจะประกอบด้วย
คุณสมบัติของ  แหล่งท่ีมา ขนาดมิติของเช้ือเพลิง  ค่า
ความช้ืน ค่าความแข็งแรงเชิงกล ปริมาณผงฝุ่ น ปริมาณ
สารเติมแต่ง ค่าความร้อน ความหนาแน่น ปริมาณคาร์บอน 
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ไนโตรเจน ก ามะถนั คลอรีน สารหนู แคดเมียม โครเมียม 
ทองแดง  ตะกั่ว  นิก เกิล  สังกะสี  สารระเหยได้  และ
พฤติกรรมการหลอมตวัของข้ีเถา้ ความแตกต่างหลกัของ 
TW1, TW2, และ TW3 จะเป็นปริมาณของไนโตรเจน 
คลอรีนและข้ีเถา้ โดย TW1 จะมีสัดส่วนน้อยท่ีสุดและ
เพ่ิมข้ึนตามล าดบั คลา้ยกนักบั TA1, TA2, และ TA3 แต่
ใน  TA1, TA2, และ  TA3 จะไม่แตกต่างกันมากใน
สัดส่วนของคลอรีน นอกจากนั้นยงัมีการจ าแนกประเภท
การอดัเป็น 2 ประเภท คือ การอดัเม็ดและการอดัแท่ง โดย
ทั้งสองประเภทก็จะประกอบดว้ยขอ้ก าหนดและล าดบัขั้น
ดงักล่าวขา้งตน้  

 
6. สรุป 

การอบยา่งถือเป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจส าหรับการเพ่ิม
คุณภาพชีวมวล หรือเตรียมชีวมวลก่อนเขา้กระบวนการ
แปลงสภาพทางเคมีความร้อนอ่ืน  ๆ  ซ่ึงศักยภาพของ
กระบวนการอบยา่งประกอบดว้ย การเพ่ิมค่าความร้อนของ
ชีวมวล การเพ่ิมความหนาแน่นเชิงความร้อน การเพ่ิม
ความสามารถการจัดเก็บและขนส่ง การลดพลังงานใน
กระบวนการลดขนาด  การลดอัตราส่วนของ O/C กับ 
H/C ช่วยให้ประสิทธิภาพกับคุณภาพของก๊าซเช้ือเพลิง
จากกระบวนการแกสซิฟิเคชนัสูงข้ึน และช่วยเพ่ิมคุณภาพ
ของน ้ ามันชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซิสให้ดีข้ึน 
นอกจากนั้นประยกุต์ใช้การอบยา่งร่วมกบัการอดัเม็ดก็จะ
ได้ชีวมวลอดัเม็ดรุ่นท่ีสอง ซ่ึงมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะใช้
ทดแทนถ่านหินในโรงไฟฟ้าและโรงถลุงเหล็ก ถึงแมว้่า
การอดัเม็ดชีวมวลอบย่างจะยุ่งยากกว่าชีวมวลธรรมดาก็
ตาม แต่หากมองในแง่ทางเศรษฐศาสตร์จะพบว่าชีวมวล
อบยา่งอดัเม็ดจะมีความเหมาะสมมากกวา่ถา้ระยะทางการ
ขนส่งมีนยัส าคญั  

ชีวมวลโดยทั่วไปประกอบด้วยเซลลูโลส  เฮมิ
เซลลูโลส และลิกนิน ซ่ึงทั้งสามองคน้ี์เป็นสาเหตุหลกัของ
พฤติกรรมทางความร้อนท่ีแตกต่างกันของชีวมวลแต่ละ
ชนิด โดยพฤติกรรมทางความร้อนถูกแยกออกเป็นช่วงการ
สลายตวัได ้3 ช่วงดว้ยกนัคือ ช่วงท าแห้ง ช่วงแตกตวัของ

พอ ลิ เมอ ร์  และช่วงก ารป ล่อยสารระ เห ย  ส าห รับ
กระบวนการอบย่างนั้นจะเกิดการสลายตวัทางความร้อน
ใน ส่ วน ของเฮ มิ เซ ล ลู โลสมาก ท่ี สุ ด เม่ื อ เที ยบ กับ
องค์ประกอบทั้ ง 2 องค์ประกอบท่ีเหลือ  ซ่ึงส่งผลให้
สดัส่วนของคาร์บอนในชีวมวลอบยา่งเพ่ิมมากข้ึนท าใหค้่า
ความร้อนของชีวมวลอบย่างสูงข้ึนและอัตราส่วนของ 
O/C กบั H/C ลดลง นอกจากนั้นชีวมวลอบยา่งจะมีระดบั
ความเหนียวลดลงจึงง่ายต่อการลดขนาด และกระบวนการ
อบยา่งยงัสามารถจ ากดัความสามารถให้การดูดซบัน ้ าของ
ชีวมวลอบยา่งไดอี้กดว้ย จึงเป็นประโยชน์อยา่งมากในดา้น
การจดัการและขนส่ง 

การศึกษาจลน์ศาสตร์ของการอบย่างเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญส าหรับวิศวกรเพ่ือใช้ในระหว่างกระบวนการ
ออกแบบเตาปฏิกรณ์พร้อมกับกระบวนการผลิต และมี
ประโยชน์อยา่งมากในการท านายคุณภาพของชีวมวลหลงั
ผา่นการอบยา่งเพราะวา่คุณสมบติับางอยา่งของชีวมวลอบ
ยา่งจะมีความสัมพนัธ์กนัแบบแปรผนัตรงกบัระดบัการอบ
ย่างซ่ึงถูกน าเสนอโดยมวลท่ีสูญเสียไป ตวัอย่างเช่น ค่า
ความร้อน และความสามารถในการดูดซับน ้ า เป็นตน้ ซ่ึง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ทั้ง 3 แบบเกิดจากความต่างกนั
ของสมมุติฐานตั้งตน้ของกลไกการเกิดปฏิกิริยา ส าหรับ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบยา่งแต่ละ
แบบก็จะให้ระดบัความแม่นย  าท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขของการด าเนินการอบย่างและความ
ใกลเ้คียงกนัของกลไกการเกิดปฏิกิริยาจริงและแบบจ าลอง  

การน ากระบวนการอบย่างไปใช้ประโยชน์ร่วมกับ
กระบวนการแปลงสภาพอ่ืน ๆ จะท าให้ประสิทธิภาพของ
กระบวนการนั้ นสูงข้ึน เช่น ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซ
เช้ือเพลิงแบบเยน็ของชีวมวลอบย่างสูงข้ึนถึง 88 % [87] 

เทียบกบัชีวมวลธรรมดา เม่ือใชก้ารอบยา่งร่วมกบักระบวน
แกสซิฟิเคชัน  หรือเพ่ิมคุณภาพของน ้ ามันชีวภาพจาก
กระบวนการไพโรไลซิสท าให้ค่าความร้อนเพ่ิมจาก 9.95 

MJ/kg เป็น 14.93 MJ/kg [82] และมีความสะดวกใน
การจดัการและการขนส่งมากข้ึนเม่ือใชร่้วมกบัการอดัเม็ด 
สังเกตได้จาก  8.60 $/GJ ของชีวมวลอัดเม็ดธรรมดา

ท.อ่อนศรี และ น.ทิพยาวงศ์
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ไนโตรเจน ก ามะถนั คลอรีน สารหนู แคดเมียม โครเมียม 
ทองแดง  ตะกั่ว  นิก เกิล  สังกะสี  สารระเหยได้  และ
พฤติกรรมการหลอมตวัของข้ีเถา้ ความแตกต่างหลกัของ 
TW1, TW2, และ TW3 จะเป็นปริมาณของไนโตรเจน 
คลอรีนและข้ีเถา้ โดย TW1 จะมีสัดส่วนน้อยท่ีสุดและ
เพ่ิมข้ึนตามล าดบั คลา้ยกนักบั TA1, TA2, และ TA3 แต่
ใน  TA1, TA2, และ  TA3 จะไม่แตกต่างกันมากใน
สัดส่วนของคลอรีน นอกจากนั้นยงัมีการจ าแนกประเภท
การอดัเป็น 2 ประเภท คือ การอดัเม็ดและการอดัแท่ง โดย
ทั้งสองประเภทก็จะประกอบดว้ยขอ้ก าหนดและล าดบัขั้น
ดงักล่าวขา้งตน้  

 
6. สรุป 

การอบยา่งถือเป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจส าหรับการเพ่ิม
คุณภาพชีวมวล หรือเตรียมชีวมวลก่อนเขา้กระบวนการ
แปลงสภาพทางเคมีความร้อนอ่ืน  ๆ  ซ่ึงศักยภาพของ
กระบวนการอบยา่งประกอบดว้ย การเพ่ิมค่าความร้อนของ
ชีวมวล การเพ่ิมความหนาแน่นเชิงความร้อน การเพ่ิม
ความสามารถการจัดเก็บและขนส่ง การลดพลังงานใน
กระบวนการลดขนาด  การลดอัตราส่วนของ O/C กับ 
H/C ช่วยให้ประสิทธิภาพกับคุณภาพของก๊าซเช้ือเพลิง
จากกระบวนการแกสซิฟิเคชนัสูงข้ึน และช่วยเพ่ิมคุณภาพ
ของน ้ ามันชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซิสให้ดีข้ึน 
นอกจากนั้นประยกุต์ใช้การอบยา่งร่วมกบัการอดัเม็ดก็จะ
ได้ชีวมวลอดัเม็ดรุ่นท่ีสอง ซ่ึงมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะใช้
ทดแทนถ่านหินในโรงไฟฟ้าและโรงถลุงเหล็ก ถึงแมว้่า
การอดัเม็ดชีวมวลอบย่างจะยุ่งยากกว่าชีวมวลธรรมดาก็
ตาม แต่หากมองในแง่ทางเศรษฐศาสตร์จะพบว่าชีวมวล
อบยา่งอดัเม็ดจะมีความเหมาะสมมากกวา่ถา้ระยะทางการ
ขนส่งมีนยัส าคญั  

ชีวมวลโดยทั่วไปประกอบด้วยเซลลูโลส  เฮมิ
เซลลูโลส และลิกนิน ซ่ึงทั้งสามองคน้ี์เป็นสาเหตุหลกัของ
พฤติกรรมทางความร้อนท่ีแตกต่างกันของชีวมวลแต่ละ
ชนิด โดยพฤติกรรมทางความร้อนถูกแยกออกเป็นช่วงการ
สลายตวัได ้3 ช่วงดว้ยกนัคือ ช่วงท าแห้ง ช่วงแตกตวัของ

พอ ลิ เมอ ร์  และช่วงก ารป ล่อยสารระ เห ย  ส าห รับ
กระบวนการอบย่างนั้นจะเกิดการสลายตวัทางความร้อน
ใน ส่ วน ของเฮ มิ เซ ล ลู โลสมาก ท่ี สุ ด เม่ื อ เที ยบ กับ
องค์ประกอบทั้ ง 2 องค์ประกอบท่ีเหลือ  ซ่ึงส่งผลให้
สดัส่วนของคาร์บอนในชีวมวลอบยา่งเพ่ิมมากข้ึนท าใหค้่า
ความร้อนของชีวมวลอบย่างสูงข้ึนและอัตราส่วนของ 
O/C กบั H/C ลดลง นอกจากนั้นชีวมวลอบยา่งจะมีระดบั
ความเหนียวลดลงจึงง่ายต่อการลดขนาด และกระบวนการ
อบยา่งยงัสามารถจ ากดัความสามารถให้การดูดซบัน ้ าของ
ชีวมวลอบยา่งไดอี้กดว้ย จึงเป็นประโยชน์อยา่งมากในดา้น
การจดัการและขนส่ง 

การศึกษาจลน์ศาสตร์ของการอบย่างเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญส าหรับวิศวกรเพ่ือใช้ในระหว่างกระบวนการ
ออกแบบเตาปฏิกรณ์พร้อมกับกระบวนการผลิต และมี
ประโยชน์อยา่งมากในการท านายคุณภาพของชีวมวลหลงั
ผา่นการอบยา่งเพราะวา่คุณสมบติับางอยา่งของชีวมวลอบ
ยา่งจะมีความสัมพนัธ์กนัแบบแปรผนัตรงกบัระดบัการอบ
ย่างซ่ึงถูกน าเสนอโดยมวลท่ีสูญเสียไป ตวัอย่างเช่น ค่า
ความร้อน และความสามารถในการดูดซับน ้ า เป็นตน้ ซ่ึง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ทั้ง 3 แบบเกิดจากความต่างกนั
ของสมมุติฐานตั้งตน้ของกลไกการเกิดปฏิกิริยา ส าหรับ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบยา่งแต่ละ
แบบก็จะให้ระดบัความแม่นย  าท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขของการด าเนินการอบย่างและความ
ใกลเ้คียงกนัของกลไกการเกิดปฏิกิริยาจริงและแบบจ าลอง  

การน ากระบวนการอบย่างไปใช้ประโยชน์ร่วมกับ
กระบวนการแปลงสภาพอ่ืน ๆ จะท าให้ประสิทธิภาพของ
กระบวนการนั้ นสูงข้ึน เช่น ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซ
เช้ือเพลิงแบบเยน็ของชีวมวลอบย่างสูงข้ึนถึง 88 % [87] 

เทียบกบัชีวมวลธรรมดา เม่ือใชก้ารอบยา่งร่วมกบักระบวน
แกสซิฟิเคชัน  หรือเพ่ิมคุณภาพของน ้ ามันชีวภาพจาก
กระบวนการไพโรไลซิสท าให้ค่าความร้อนเพ่ิมจาก 9.95 

MJ/kg เป็น 14.93 MJ/kg [82] และมีความสะดวกใน
การจดัการและการขนส่งมากข้ึนเม่ือใชร่้วมกบัการอดัเม็ด 
สังเกตได้จาก  8.60 $/GJ ของชีวมวลอัดเม็ดธรรมดา

ลดลงเหลือ 7.59 $/GJ ของชีวมวลอบย่างอัดเม็ด [79] 

เป็นต้น  ในปัจจุบันการศึกษาผลของการอบย่างต่อ
กระบวนการแปลงสภาพทางเคมีความร้อนต่าง ๆ มีอยู่
อย่างกว้างขวาง  แต่ย ังอยู่ระดับของการทดสอบใน
หอ้งปฏิบติัการเท่านั้น  

นอกจากนั้นปัจจุบันคณะกรรมการเทคนิคองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  238 (ISO/TC 

238) ท าการร่างมาตรฐานสินคา้ชีวมวลอบยา่งอดัเม็ดและ
อดัแท่งท่ีครอบคลุมการแปลงสภาพทางความร้อนต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย การอบยา่ง การใชไ้อน ้ าบ าบดั กระบวนการ

ท าถ่านแบบไฮโดรเทอร์มอล และการท าชาร์ร่ิง ซ่ึงคาดว่า
จะตีพิมพ์ในยุโรปเป็นมาตรฐาน  EN ISO 17225-8 

ภายในธนัวาคม 2015 
 

7. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ โครงการพฒันานกัวิจยัและงานวิจยั

เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั (สกว.) ส าหรับทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก PHD 

57I0059 และขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีเอ้ือเฟ้ือ
สถานท่ี อ านวยความสะดวก และทุนวจิยับางส่วน 
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