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 หญา้เนเปียร์ เป็นหญา้เขตร้อน มีใบหนาและกวา้ง ไดมี้การนาํเขา้มาปลูกในประเทศไทยประมาณ 30 ปีมาแลว้ มี

มากกวา่ 130 สายพนัธ์ุ สายพนัธ์ุเดิมที�นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู ่3 สายพนัธ์ุ คือ หญา้เนเปียร์ธรรมดา หญา้เนเปียร์ยกัษ ์

(King Grass) และหญา้เนเปียร์แคระ (Mott Dwarf Elephant Grass) เป็นหญา้ที�ดอกไม่ติดเมล็ด จึงไม่เป็นปัญหาการ

เป็นวชัพืช เกษตรกรปลูกไวส้าํหรับเลี1ยงสตัวเ์คี1ยวเอื1อง มีผลผลิตสูงเฉลี�ย 40 – 80 ตนัสดต่อไร่ต่อปี และมีคุณค่าทางอาหาร

สูง เป็นพืชชอบแสงเต็มที� ดินดี มีนํ1 าเพียงพอแต่ไม่ท่วมขงั การเตรียมดินและการปลูกเหมือนการปลูกออ้ย ปลูกครั1 งเดียว

สามารถเก็บเกี�ยวไดน้านถึง 6 – 7 ปี ต่อมาสถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานนครพิงค ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดรั้บการ

สนบัสนุนจาก สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน ทาํการวิจยัหญา้ที�เหมาะเป็นพืชพลงังาน 

จาํนวน 20 ชนิด พบวา่ หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นสายพนัธ์ุผสมที�เกิดจากการผสมขา้มสายพนัธ์ุระหวา่งหญา้เนเปียร์ยกัษ์

และหญา้ไข่มุก สามารถเก็บเกี�ยวไดปี้ละ 5 – 6 ครั1 ง ใหผ้ลผลิตต่อไร่สูงสุดประมาณ 70 – 80 ตนัสดต่อปีต่อไร่ ซึ� งมากกวา่

หญา้ชนิดอื�น เกือบ 7 เท่า มีโครงสร้างสารอาหารเหมาะต่อการเติบโตของจุลินทรียที์�ทาํให้เกิดแก๊ส มีอตัราการผลิตก๊าซ

มีเทนสูงกวา่หญา้ชนิดอื�น โดยมีอตัราการผลิตก๊าซชีวภาพประมาณ  6,860 – 7,840 ลบ.ม./ไร่/ปี สามารถนาํมาผลิต

ก๊าซไบโอมีเทนอดั (CBG) มีค่าความร้อนประมาณ 14 – 18 MJ/kg ที�สามารถทดแทนก๊าช NGV ไดป้ระมาณ 3,118 - 

3,563 กก./ปี เหมาะสมต่อการนาํมาผลิตเป็นพลงังานทดแทนมากกวา่หญา้ชนิดอื�น หญา้เนเปียร์สดอายปุระมาณ 60 วนั 

เมื�อทาํการเก็บเกี�ยวและผ่านกระบวนการหมกั จะเกิดการยอ่ยสลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic Digestion) ไดผ้ลผลิต

เป็น ก๊าซชีวภาพ โดยหญา้เนเปียร์สด 1 ตนั สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได ้90 ลูกบาศก์เมตร เปลี�ยนเป็นพลงังานไฟฟ้า

ประมาณ 170 กิโลวตัตต์่อวนั 

 เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ไดป้รับเป้าหมายของแผนพลงังาน

ทดแทนและพลงังานทางเลือก ในระยะเวลา 10 ปี (พศ. 2555 – 2564) ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายการใชพ้ลงังาน

ทดแทนเพื�อการผลิตไฟฟ้า จากหญา้เนเปียร์ เท่ากบั 3,000 เมกะวตัต ์ทางกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

(พพ.) กระทรวงพลงังาน ไดเ้ห็นความสาํคญัของการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญา้เนเปียร์ นาํมาผลิตไฟฟ้า ก๊าซหุง



ตม้หรือก๊าซชีวภาพสําหรับรถยนต์ จึงไดส้นับสนุนโครงการศึกษา วิจยั ตน้แบบวิสาหกิจชุมชนพลงังานสีเขียวจากพืช

พลงังาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังาน) ดว้ยการสนบัสนุนงบประมาณก่อสร้างตน้แบบ 20% และมีงบประมาณดาํเนินการ

ทั1งโครงการ 350 ลา้นบาท ระยะเวลา 54 เดือน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกนัเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์

การเกษตรทาํการปลูกพืชพลงังาน และมีสัญญาซื1อขายกบัโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ� งก๊าซชีวภาพที�ไดส้ามารถนาํมาใช้

ประโยชน์ใน 3 รูปแบบ คือ ผลิตไฟฟ้า ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพอดั (Compressed Bio Gas, CBG) หรือนาํไปใชแ้ทนก๊าซ

แอลพีจี และให้มีการดาํเนินโครงการตน้แบบในพื1นที�ปลูก 3 แบบ คือ พื1นที�แลง้นํ1 า พื1นที�ชุ่มนํ1 า และพื1นที�ปลูกขา้วไม่ได้

มาตรฐาน มีการดาํเนินการสร้างตน้แบบจาํนวน 10 ชุมชน ใชพื้1นที�ปลูกหญา้ชุมชนละ 1,000 ไร่ ผลิตไฟฟ้าขนาด 1 MW 

ต่อแห่ง คิดจากการผลิตไฟฟ้าวนัละ 24 ชั�วโมง จาํนวน 330 วนั โดยเกษตรกรจะมีกาํไรจากจากการปลูกพืชพลงังานใน

โครงการ อย่างน้อย 3,500 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ� งสูงกว่าการปลูกพืชไร่ และไม่มีความผนัผวนดา้นราคา หากพิจารณาทั1 ง

โครงการจะมีการสนบัสนุนให้ปลูกหญา้จาํนวน 10,000 ไร่ ไดไ้ฟฟ้า 10 MW ซึ� งจะมีการก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2557 

หากตอ้งการผลิตไฟฟ้าจากหญา้เนเปียร์จาํนวน 3,000 MW ตามเป้าหมายแผน 10 ปี จะตอ้งปลูกหญา้เนเปียร์ จาํนวน 3 

ลา้นไร่ แต่ถา้ตอ้งการผลิตเป็นก๊าซชีวภาพอดัหรือนาํไปใชแ้ทนก๊าซแอลพีจีดว้ย จะตอ้งมีการส่งเสริมการปลูกเพิ�มขึ1น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1 ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังานครบวงจรขนาด 1 MW 

 

 



 รูปที� 1 แสดงระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังานครบวงจรขนาด 1 MW สาํหรับ 1 แห่ง โดยตอ้งการพื1นที�

ปลูกหญา้ 800 – 1,000 ไร่ ไดผ้ลผลิต 35 – 40 ตนัต่อไร่ต่อปี ประกนัราคารับซื1อ 300 บาทต่อตนั นาํหญา้มาผสมกบั 

organic waste และ slurry หรือ manure ในถงัเตรียม (Primary tank) แลว้ส่งเขา้ถงัหมกั ที�รองรับหญา้ได ้120 ตนั

ต่อวนั ทาํให้ไดก๊้าซชีวภาพวนัละ 12,000 ลูกบาศก์เมตร โดยประมาณ 30% นาํไปผลิตไฟฟ้าไดว้นัละ 24,720 หน่วย ที�

ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะให้อตัราการรับซื1อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff หน่วยละ 4.5 บาท และอีกประมาณ 70% 

นาํไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพอดั หรือนาํไปใชแ้ทนก๊าซแอลพีจีต่อไป และนํ1 าทิ1งจากถงัหมกัจะเขา้ไปสู่ถงันํ1 าทิ1ง (Effluent 

Storage) จะไดปุ๋้ยออกมาอีกวนัละ 12 ตนั ราคาประมาณ 2,000 บาทต่อตนั 

 การลงทุนจะประกอบดว้ยกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือหรือสหกรณ์การเกษตร กบัเอกชน หรือ

เจา้ของโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ฝ่ายละ 50% เพื�อผลิตไฟฟ้า 1 MW ภายใตเ้งินลงทุน 100 ลา้นบาท โดย พพ. สนบัสนุนไม่

เกิน 20% หรือ 20 ลา้นบาท มีรายไดจ้ากขายไฟฟ้า 4.5 บาทต่อหน่วย ราคาปุ๋ย 2,000 บาทต่อตนั หากคิดดอกเบี1ยเงินกูร้้อย

ละ 7.25 บาทต่อปี จะไดอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากบั 12% มีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 2 การประเมินการลงทุนของเทคโนโลยรีะบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื�อผลิตไฟฟ้าจากหญา้พลงังาน ขนาด 1 MW 

 

 


