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คํานํา 

เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม และมีผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงผลผลิตเหลือใช

ทางการเกษตรท่ีมีศักยภาพสูงสามารถใชเปนพลังงานทดแทนได เชน ออย มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน ขาว 

ขาวโพด เปนตน โดยการแปรรูป ชานออย ใยและกะลาปาลม แกลบ และซังขาวโพด เปนเช้ือเพลิงผลิต

ไฟฟาและพลังงานความรอนสําหรับใชในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม สวนกากนํ้าตาล นํ้าออย และมัน

สําปะหลังใชผลิตเอทานอล และนํ้ามันปาลม และสเตรีนใชผลิตไบโอดีเซล เปนตน กระทรวงพลังงานจึงมี

ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานเหลาน้ี เพื่อจะไดเปนตลาดทางเลือกสําหรับผลิตผล

การเกษตรไทย ซึ่งจะสามารถชวยดูดซับผลผลิตทางการเกษตรและชวยทําใหราคาผลผลิตการเกษตรมี

เสถียรภาพ และภาครัฐไมตองจัดสรรงบประมาณมาประกันราคาพืชผลผลิตดังกลาว ประกอบกับเทคโนโลยี

พลังงานทดแทนจากพืชพลังงานเปนเทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและมีความคุมทุนทาง

เศรษฐกิจหรือเกือบคุมทุนหากไดรับการสนับสนุนอีกเพียงเล็กนอยจากภาครัฐบาล นอกจากน้ีประเทศไทย

ยังมีแหลงพลังงานจากธรรมชาติที่จัดเปนพลังงานหมุนเวียน เชน ไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก พลังลม และ

พลังงานแสงอาทิตยที่จะสามารถใชผลิตพลังงานทดแทนได  

กระทรวงพลังงาน (พน.) ไดกําหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป โดยมอบหมายใหกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ซึ่งเปนหนวยงานหลักประสานงานกับสวนผูเกี่ยวของอื่นๆ ให

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อใหสามารถดําเนินการพัฒนา

พลังงานทดแทนดานตางๆ ใหสามารถผลิตไฟฟารวมสะสมถึงป 2565 จํานวน 5,604 เมกะวัตต 

ประกอบดวยพลังงานแสงอาทิตย 500 เมกะวัตต  พลังงานลม 800 เมกะวัตต พลังนํ้า 324 เมกะวัตต 

พลังงานชีวมวล 3,700 เมกะวัตต กาซชีวภาพ 120 เมกะวัตต ขยะ 160 เมกะวัตต นอกจากน้ันยังใหมีการ

พัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ ไดแก เอทานอลและไบโอดีเซล รวมทั้งพลังงานความรอนและกาซ NGV ซึ่ง

กอใหเกิดสัดสวนการใชพลังงานทดแทนได 20% ของปริมาณการใชบริโภคของประเทศในป 2565 การ

ตั้งเปาหมายสูความสําเร็จของการผลิตพลังงานทดแทนใหไดปริมาณดังกลาว จําเปนตองสรางแนวทาง

แผนพัฒนาในแตละเทคโนโลยีโดยเฉพาะกับภาคเอกชน ซึ่งเปนแนวทางหลักที่สําคัญในการขับเคลื่อนสู

ความสําเร็จได ตองมีความเดนชัดในนโยบายเพื่อใหปรากฏตอการลงทุนจากภาคเอกชนและสราง

ผลประโยชนตอการดําเนินการ  

สําหรับคูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทนที่ไดจัดทําขึ้นน้ีจะเปนคูมือที่จะชวยใหผูสนใจ

ทราบถึงเปาหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งมีความเขาใจในแนวทางการพัฒนาพลังงาน

ทดแทน มาใชทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล อาทิ การพิจารณาถึงศักยภาพ โอกาสและความสามารถในการ

จัดหาแหลงพลังงานหรือวัตถุดิบ ลักษณะการทํางานทางเทคนิค และการประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีอยู

โดยทั่วไป ขอดีและขอเสียเฉพาะของแตละเทคโนโลยี การจัดหาแหลงเงินทุน กฎระเบียบและมาตรการ
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สงเสริมสนับสนุนตางๆ ของภาครัฐ ขั้นตอนปฏิบัติในการติดตอหนวยงานตางๆซึ่งจะเปนเอกสารที่จะชวย

สรางความเขาใจในลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนชนิดตางๆ ทั้งการผลิตไฟฟา ความรอน 

และเช้ือเพลิงชีวภาพ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายตามความตองการของกระทรวง

พลังงานตอไป 

คูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทนที่จัดทําขึ้นนี้ จะแบงออกเปน 8 ชุด ไดแก ลม 

แสงอาทิตย นํ้า ชีวมวล กาซชีวภาพ ขยะ เอทานอล ไบโอดีเซล โดยฉบับน้ีจะเปน ชุดที่ 4 เรื่องคูมือการ

พัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน (พลังงานชีวมวล) ซึ่ง พพ. หวังเปนอยางยิ่งวาจะชวยให

ผูสนใจมีความเขาใจในแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนมาใชเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดการพึ่งพาการ

นําเขาพลังงานจากตางประเทศ สรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ รวมทั้งลดการปลดปลอยกาซ

เรือนกระจกซึ่งจะสงผลดีตอประเทศชาติโดยรวม อยางยั่งยืนตอไป 
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คูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานจากชีวมวล หนา 1 

บทที่ 1 

บทนํา 
  

พลังงานชีวมวล 

ชีวมวล (Biomass) หมายถึงวัตถุหรือสสาร

ที่ไดจากธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตโดยไมนับการ

กลายเปนเช้ือเพลิงฟอสซิล ซึ่งประเทศไทยเปน

ประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตร

หลากหลายชนิด เชน ขาว นํ้าตาล มันสําปะหลัง 

ยางพาราและนํ้ามันปาลม เปนตน ในอดีตชีว

มวลสวนใหญ จะถูกทิ้งซากใหเปนปุยอินทรีย

ภ า ย ในพื้ นที่ ก า ร เพ าะ ปลู กหรื อบ า งครั้ ง 

เกษตรกรกําจัดโดยการเผาทําลาย ซึ่งเปนการ

สรางมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม แตอันที่จริงแลวชีว

มวลเหลาน้ีมีคุณสมบัติในการเปนเช้ือเพลิงอยางดีและใหคาพลังงานความรอนในระดับที่สามารถนําไปใช

ประโยชนไดและเน่ืองจากภาวะถดถอยของแหลงพลังงาน จึงไดมีการเสาะแสวงหาแหลงพลังงานทดแทนที่มี

ศักยภาพและมีปริมาณที่มากพอ “ชีวมวล” จึงเปนเปาหมายสําคัญที่ถูกพิจารณา เพื่อเปนทางเลือกของ

แหลงพลังงานใหม การใชประโยชนจากพลังงานชีวมวล สามารถนําไปเปนเช้ือเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความ

รอน ไอนํ้าหรือผลิตเปนกระแสไฟฟา ดังน้ันการนําชีวมวลมาใชจึงชวยลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศใน

การนําเขาเช้ือเพลิงและสรางรายไดใหกับคนทองถิ่น นอกจากน้ีการผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงชีวมวลดวย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะไมกอใหเกิดมลภาวะและไมสรางสภาวะเรือนกระจก เน่ืองจากการปลูกทดแทนทํา

ใหกาซคารบอนไดออกไซดเกิดการหมุนเวียนและไมมีการปลดปลอย สําหรับในประเทศไทยน้ัน 

นอกเหนือจากพลังงานจากแสงอาทิตยแลวพลังงานชีวมวลจัดไดวาเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจสําหรับ

การใชเปนพลังงานหลักทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล 

1.1 พืชเชื้อเพลิงชีวมวลของประเทศไทย 

1.1.1 ขาว เปนพืชระยะสั้น ใชเวลาปลูก 3-4 เดือน มีพื้นที่การ

เพาะปลูกมากที่สุดประมาณ 69.35 ลานไร (ป พ.ศ.2552) ซึ่งถือวา

มากที่สุดในบรรดาพืชทั้งหมดและขาวก็เปนพืชที่ตองการนํ้ามากที่สุด

เชนกัน สามารถจําแนกตามลักษณะการปลูกได 2 แบบ ดังน้ี หน่ึงขาว

นาปคือ ขาวที่ปลูกในฤดูฝน ซึ่งมีการเพาะปลูกครอบคลุมทุกภาคใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะนาปน้ันมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 57.26 ลาน

 
วัฏจักรของชีวมวล 



 

คูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานจากชีวมวล หนา 2 

ไร ในป พ.ศ.2552 สามารถเก็บเกี่ยวไดในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนเมษายน และสองขาวนาปรัง คือขาวที่

ปลูกนอกฤดูฝนสวนใหญอยูในเขตชลประทานมีพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังประมาณ 12.4 ลานไร ในป พ.ศ.

2552 จะเริ่มเก็บไดในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนตุลาคม จากขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรป พ.ศ.

2552  พื้นที่ปลูกขาวสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ปจจุบันมีสัดสวนประมาณ 

37.67% ของเน้ือที่ถือครองทางการเกษตรทั้งประเทศ1 ดังน้ัน สามารถสรุปสถานการณพื้นที่เพาะปลูก 

ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของขาวนาปและนาปรัง คือ มีแนวโนมของการทํานาปลดลง แตการทํานาปรัง

เพิ่มขึ้นและผลผลิตมากขึ้นดวย ดังตารางที่ 1-1 และ 1-2 ดังน้ี 

 ตารางที่ 1-1 พื้นที่เพาะปลกู ผลผลติ และผลผลิตตอไร ของขาวนาปและนาปรัง ป 2548 - 2552 

  ที่มา : ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ป 2552 , สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

ตารางที่ 1-2 อุปสงคและอปุทานขาวของไทย ในป 2548-2553 หนวย : ลานตันขาวสาร 

หมายเหตุ : * ประมาณการ ณ เดือนตุลาคม 2552, หนวยลานตันขาวสาร, อัตราแปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร 1 : 0.66 

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกจิการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

                                     
1
 ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2552, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รายการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 อัตราการขยายตัว 

ขาวนาป 

- พื้นที่ปลูก (ลานไร) 

- ผลผลิต (ลานตัน) 

- ผลผลิตตอไร (กก.) 

 

57.774 

23.539 

407 

 

57.542 

22.840 

397 

 

57.386 

23.308 

406 

 

57.422 

23.235 

405 

 

57.497 

23.253 

404 

 

-0.11 

-0.07 

0.05 

ขาวนาปรัง 

- พื้นที่ปลูก (ลานไร) 

- ผลผลิต (ลานตัน) 

- ผลผลิตตอไร (กก.) 

 

8.914 

5.888 

661 

 

9.903 

6.753 

682 

 

10.074 

6.802 

675 

 

12.801 

8.791 

687 

 

12.402 

8.415 

679 

 

9.61 

10.27 

0.61 

ขาวรวม 

- พื้นที่ปลูก (ลานไร) 

- ผลผลิต (ลานตัน) 

- ผลผลิตตอไร (กก.) 

 

66.688 

29.427 

441 

 

67.445 

29.593 

439 

 

67.460 

30.110 

446 

 

70.223 

32.026 

456 

 

69.899 

31.668 

453 

 

9.50 

10.20 

0.66 

รายการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
ป 2552* 

(2) 

อัตราเพิ่ม

รอยละ 

ป 2553* 

(1) 

ผลตางรอยละ 

(1) และ (2) 

ผลผลิต 28.537 30.292 29.642 32.099 31.650 2.69 31.489 -0.51 

ความตองการใช 15.860 15.914 16.261 16.815 17.101 2.08 17.829 4.26 

การสงออก 

 

11.358 

(7.496) 

11.355 

(7.496) 

13.929 

(9.193) 

15.479 

(10.216) 

13.030 

(8.600) 

6.02 

 

14.394 

(9.50) 

10.47 
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1.1.2 ออย ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกออยประมาณ 6 

ลานไร คิดเปนผลผลิตประมาณ 66.8 ลานตัน/ป จากขอมูล

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรป พ.ศ.2552(ตารางที่ 1-3) 

พื้ น ที่ ป ลู ก อ อ ย ส ว น ใ ห ญ อ ยู ใ น เ ข ตภ า ค ก ล า ง  ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ไมพบการปลูกออย

โรงงานในพื้นที่ภาคใต สําหรับแหลงผลิตที่สําคัญในประเทศ 

ไดแก กาญจนบุรี นครสวรรค นครราชสีมา ขอนแกนและ

กําแพงเพชร ออยเปนพืชลมลุกใชระยะเวลาใหผลผลิต

ประมาณ 1 ปและมีชวงฤดูเก็บเกี่ยวเพียง 6-7 เดือนตั้งแต

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของปถัดไป ซึ่งตางจาก

พืชอื่นๆ ออยเปนพืชที่ปลูกงาย เพียงแตนําพันธุ (สวนที่เปนลํา

ตน) มาปกลงในดิน ชวงเวลาการเก็บเกี่ยวออยโรงงานที่

เหมาะสมควรเก็บเกี่ยวที่อายุ 10-14 เดือน หลังจากเก็บเกี่ยวแลวตอท่ีเหลืออยูยังสามารถเจริญเติบโตไดอีก

ในปถัดไป  

ตารางที่ 1-3 พื้นที่เพาะปลกู ผลผลติ และผลผลิตตอไร ของออยโรงงาน ป 2548 - 2552 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

1.1.3 มันสําปะหลังโรงงาน เปนพืชลมลุกชนิดหน่ึง 

ใชระยะเวลาการใหผลผลิตประมาณ 8-13 เดือน ขึ้นอยูกับ

พันธุที่ปลูก ปจจุบันปลูกมากในภาคอีสานตอนใตและภาค

ตะวันออกไดแก จังหวัดนครราชสีมา สระแกว ชัยภูมิ และ

กําแพงเพชร เปนตน มันสําปะหลังแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

ชนิดขมและชนิดหวาน ซึ่งชนิดขมนิยมปลูกในประเทศ แต

ไมเหมาะสําหรับการบริโภคโดยตรงเน่ืองจากมีกรดไฮโดรไซยานิคสูง เปนพิษตอรางกายตองนําไปแปรรูป

เปนมันอัดเม็ดและมันเสนซื้อไปผสมกับหัวมันสดเพื่อลดตนทุนและใชเพื่อเลี้ยงสัตว เชน สุกร โคนมและโค

รายการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 
อัตราการ

ขยายตัว 

ออยโรงงาน 

- พื้นที่ปลูก (ลานไร) 

- ผลผลิต (ลานตัน) 

- ผลผลิตตอไร (กก.) 

 

6.670 

49.586 

7,434 

 

6.033 

47.658 

7,899 

 

6.314 

64.365 

10,194 

 

6.588 

73.502 

11,157 

 

6.024 

66.816 

11,092 

 

-1.15 

10.85 

12.14 
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เน้ือ หรือนําแปงมันเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร สําหรับชนิดหวานสวนใหญปลูกไวตามรอบๆ บานเพื่อการ

บริโภค นํามานึ่ง ทอดหรือทําเปนมันสําปะหลัง 

จากขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในชวงป 

2548 - 2552 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7.19 13.39 และ 5.79 

ตามลําดับ (ดังตารางที่  1-4) เน่ืองจากราคาจู งใจให

เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ป 

2550 ราคาธัญพืชในตลาดตางประเทศปรับตัวสูงขึ้นมาก จากกระแสความตองการพลังงานทดแทนทําให

ราคามันสําปะหลังพุงสูงขึ้นดวย ประกอบกับมีการใชพันธุดีกระจายไปทั่วพื้นที่ปลูก นอกจากน้ีสภาพอากาศ

ที่เอื้ออํานวยและมีการปรับปรุงบํารุงดินการดูแลรักษาที่ดี จึงทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 1-4 พื้นที่เพาะปลกู ผลผลติ และผลผลิตตอไร ของมนัสําปะหลังโรงงาน ป 2548 - 2552 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

1.1.4 ขาวโพด เปนพืชลมลุก ใชระยะเวลาปลูกผลผลิต  

3-4 เดือนเชนเดียวกับขาว ขาวโพดที่ปลูกในประเทศไทย มี 2 

ประเภทคือ ขาวโพดหวานสําหรับบริโภคโดยตรงและขาวโพดเลี้ยง

สัตวสําหรับผสมในอาหารสัตว ซึ่งมีสัดสวนการปลูกมากกวา

ขาวโพดหวานมากและมีความสํา คัญตออุตสาหกรรมสัตว 

โดยท่ัวไปการปลูกขาวโพดมี 2 ชวง รุนที่ 1 ปลูกในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู

ในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกุมภาพันธ รุนที่ 2 ปลูกในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม มีชวงเก็บ

เกี่ยวผลผลิตอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมิถุนายน พื้นที่สวนใหญที่

เพาะปลูกอยูที่ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนลางและภาคกลาง ไดแกจังหวัด 

เพชรบูรณ นครราชสีมา ลพบุรี นครสวรรค นาน เลย และตาก 

ในชวงป พ.ศ.2548-2551 การเพาะปลูกขาวโพดมีแนวโนมลดลงดัง

ตารางที่ 1-5 เน่ืองจากเกษตรกรบางรายเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใหผลการตอบ

แทนที่ ดี และทนแล งกว า ข า ว โพด เช น  พื้ นที่ ท า งภาค เห นือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนไปปลูกยางพารา เปนตน 

รายการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 อัตราการขยายตัว 

มันสําปะหลังโรงงาน 

- พื้นที่เกบ็เกี่ยว (ลานไร) 

- ผลผลิต (ลานตัน) 

- ผลผลิตตอไร (ตัน) 

 

6.162 

16.938 

2.749 

 

6.693 

22.584 

3.375 

 

7.339 

26.916 

3.668 

 

7.397 

25.156 

3.401 

 

8.292 

30.088 

3.628 

 

7.19 

13.39 

5.79 
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ตารางที่ 1-5  พื้นที่เพาะปลกู ผลผลิต และผลผลติตอไร ของขาวโพด ป 2548 - 2552 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

1.1.5 ปาลมน้ํามัน ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิด

หน่ึง เหมาะสมกับสภาพอากาศรอนช้ืน จัดอยูบริเวณใกลเคียงกับเสน

ศูนยสูตร ดังน้ัน ปาลมนํ้ามันจึงเจริญเติบโตไดดีในภาคใตของ

ประเทศบริเวณที่ปลูกมากที่สุดคือ จังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร 

สตูล และตรัง สามารถเกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน จึงใชแรงงานไมมาก

ในการเก็บเกี่ยว ชวงเดือนที่ใหผลผลิตสูงสุดอยูระหวางเดือนกันยายน 

ถึง ธันวาคม เน่ืองจากนํ้ามันปาลมที่ผลิตไดยังไมเพียงพอตอการ

อุปโภคบริโภคภายในประเทศและผลตอบแทนการปลูกปาลมนํ้ามัน

ดีกวาการปลูกพืชชนิดอื่น เชนยางพาราและการทํานาขาว ทําให

พื้นที่เพาะปลูกปาลมนํ้ามันมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองสงผลใหพื้นที่

ใหผลและผลผลิตปาลมนํ้ามันในชวงปที่ผานมา (ป พ.ศ.2548-2552) เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยตอป 11.65% 

และ 13.90% ตามลําดับ (ดังตารางที่ 1-6) คาดวาปริมาณความตองการนํ้ามันปาลมภายในประเทศเพิ่มมาก

ขึ้น ทั้งน้ีเพราะราคานํ้ามันปาลมในตลาดโลกมีแนวโนมสูงขึ้น เศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรหรือชีวมวลจาก

ปาลม ที่นํามาใชประโยชนดานพลังงานได ไดแก ทะลายปาลมเปลา กะลาปาลมและเสนใย ซึ่งเปนวัสดุที่

เกิดจากกระบวนการหีบน้ํามันปาลม 

ตารางที่ 1-6  พื้นที่เพาะปลกู ผลผลิต และผลผลติตอไร ของปาลมน้ํามัน ป 2548 - 2552 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

รายการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 อัตราการขยายตัว 

ขาวโพด 

- พื้นที่ปลูก (ลานไร) 

- ผลผลิต (ลานตัน) 

- ผลผลิตตอไร (กก.) 

 

6.906 

4.094 

593 

 

6.405 

3.918 

612 

 

6.364 

3.890 

611 

 

6.691 

4.249 

635 

 

7.099 

4.616 

650 

 

0.99 

3.26 

2.23 

รายการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 
อัตราการ

ขยายตัว 

ปาลมนํ้ามัน 

- พื้นที่ยืนตน (ลานไร) 

- พื้นที่ใหผล (ลานไร) 

- ผลผลิต (ลานตัน) 

- ผลผลิตตอไร (กก.) 

 

2.75 

2.023 

5.00 

2,469 

 

2.95 

2.37 

6.72 

2,828 

 

3.20 

2.66 

6.39 

2,399 

 

3.63 

2.88 

9.27 

3,214 

 

3.95 

3.19 

8.16 

2,560 

 

9.76 

11.65 

13.90 

2.02 
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1.1.6 ยางพารา เปนไมท่ีถูกนํามาแปรรูปมากที่สุด ในชวงที่ผานมา (ป พ.ศ.

2548-2552) พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 6.36% ตอป จาก 13.61 ลานไร 

ในป พ.ศ.2548 เปน 17.41 ลานไร ในป พ.ศ.2552 (จากตารางที่ 1-7) ซึ่งกวา 80% 

ของพื้นที่ทั้งหมดน้ีอยูในภาคใต ผลผลิตหลักของยางพารา คือ นํ้ายางและเมื่อตน

ยางพารามีอายุประมาณ 25-30 ป การผลิตนํ้ายางจะหมดสภาพลง โดยยางพาราที่

หมดสภาพเหลานี้จะถูกโคนเพื่อนําไมยางเขาสูกระบวนการแปรรูปเปนเฟอรนิเจอร

ตอไป ซึ่งการโคนไมยางพาราน้ัน มักจะทําการโคน

ในชวงฤดูแลง (ชวงเดือน ธันวาคม ถึง พฤษภาคม) 

เน่ืองจากงายตอการเขาไปในพื้นที่ โดยจังหวัดที่มีการ

โคนไมยางพาราสูง ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา 

ตรังและนครศรีธรรมราช โดยวัสดุที่เหลือทิ้งในสวน

ยางพาราประกอบดวย เน้ือไมและสวนปลายยอด กิ่ง 

กานและใบ ตอไมและรากไม ซึ่งวัสดุเหลือทิ้งเหลาน้ี

เกษตรกร นิยมนําไปเผาทิ้งหรือบางสวนอาจนําไปใชเปนวัตถุดิบ เพื่อใชในการเผาถาน 

ตารางที่ 1-7 พืน้ที่เพาะปลกู ผลผลติ และผลผลิตตอไร ยางพาราของไทย ป 2548 - 2552 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

รายการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 
อัตราการ

ขยายตัว 

ยางพารา 

- พื้นที่ปลูก (ลานไร) 

- พื้นที่กรีดได (ลานไร) 

- ผลผลิต (ลานตัน) 

- ผลผลิตตอไร (กก.) 

 

13.610 

10.569 

2.980 

282 

 

14.354 

10.893 

3.071 

282 

 

15.354 

11.043 

3.022 

274 

 

16.717 

11.371 

3.167 

278 

 

17.410 

11.600 

3.090 

266 

 

6.36 

2.32 

1.04 

-1.30 
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1.2 ปฏิทินชีวมวล2 

ปฏิทินชีวมวล เปนขอมูลอธิบายรอบของการปลูกและเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจและชีวมวลของพืช

เศรษฐกิจเหลานั้น ซึ่งจะมีความแตกตางกันในแตละภาค ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิดของพืช สภาพภูมิประเทศและ

สภาพภูมิอากาศ ปฏิทินชีวมวลจะทําใหทราบสัดสวนของพืชชีวมวลรายภาคในแตละเดือน เพื่อเปนแนวทาง

ในการบริหารจัดการเช้ือเพลิง การเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในการเคลื่อนยายชีวมวลตอไป ดังแสดง

ในรูปปฏิทินชีวมวลในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใตและภาคกลาง ตามลําดับ 

 
รูปแสดงปฏิทนิชีวมวลภาคเหนอื 

 
รูปแสดงปฏิทนิชีวมวลภาคตะวันออก 

                                     
� http://www.efe.or.th 
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รูปแสดงปฏิทนิชีวมวลภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 
รูปแสดงปฏิทนิชีวมวลภาคใต 

 
รูปแสดงปฏิทนิชีวมวลภาคกลาง 
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1.3 ศักยภาพชีวมวล 

ผลการประเมินศักยภาพชีวมวลป พ.ศ.2551 โดยอาศัยขอมูลผลผลิตทางการเกษตร 6 ชนิด ไดแก 

ขาว ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปาลมนํ้ามัน มันสําปะหลังและยางพารา ซึ่งชีวมวลบางชนิดไมเหมาะ

นํามาเปนพลังงานเน่ืองจากความชื้นคอนขางสูงและบางชนิดตองหาวิธีจัดเก็บรวบรวมเพื่อใหตนทุนถูกที่สุด 

เชน ฟางขาว ใบออยยอดออย รากไมยางพาราและเหงามันสําปะหลัง เปนตน 

 
รูปแสดงศกัยภาพเชื้อเพลิงชีวมวล 

1.3.1 ขาว เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหรือชีวมวลที่เกิดขึ้นจากการเพาะปลูกขาว ไดแก แกลบ

และฟางขาว หากพิจารณาเฉพาะชีวมวลจาก ขาว สามารถสรุปรายละเอียดไดดังน้ีโดยจากขอมูลผลผลิต

ทางการเกษตรในปเพาะปลูก พ.ศ.2551 มีแกลบเกิดขึ้นประมาณ 

6.73 ลานตัน คิดเปน 21% ของผลผลิตขาวทั้งหมดและมีฟางเกิดขึ้น 

15.69 ลานตัน คิดเปน 49% ของผลผลิตขาวทั้งหมดและคาดวาจะมี

ประมาณฟางขาวทิ้งประมาณ 4.63 ลานตันตอป คิดเปนศักยภาพ

พลังงานเทากับ 57,080 TJหรือ 1,363.27 ktoe 

ศักยภาพแกลบที่เกิดขึ้น ณปจจุบัน สวนใหญน้ันมักจะนําไปทํา

เปนเช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมตางๆเชนอุตสาหกรรมทํากระดาษ เปน

ตน เน่ืองจากมีราคาถูกเมื่อเทียบกับนํ้ามันเช้ือเพลิง เชน นํ้ามันเตา ที่มี

แนวโนมดานราคาสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหแกลบเปนที่สนใจของ

โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ อีกทั้งเมื่อเผาไหมแลวเถาที่เกิดขึ้นยัง

สามารถนําไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมในการผลิตสารกึ่งตัวนําอีก

ดวย ฉะนั้นปริมาณแกลบที่จะเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือชีว

มวลมีเพียง 38,423 ตันตอปหรือคิดเปนศักยภาพพลังงานเทากับ 519.47 TJ หรือ 12.41 ktoe 
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1.3.2 ออย การเพาะปลูกออยโรงงานสามารถทําการ

ประเมินวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือชีวมวลที่เกิดขึ้น จาก

ขอมูลสถิติของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรชวงป พ.ศ.2551 

ซึ่งผลผลิตในรูปของลําตนมีประมาณ 73.5 ลานตัน/ป เศษวัสดุที่

นํามาใชผลิตพลังงาน ไดแก ชานออยและยอดและใบออย โดย

ชานออยเกิดจากกระบวนการหีบ 58% ของผลผลิตออย สวน

ยอดและใบออยน้ันเปนเศษวัสดุที่เกิดบนพื้นที่เพาะปลูกเมื่อมีการ

เก็บเกี่ยว 17% ของผลผลิตออย 

ปจจุบันชานออยถูกใชเปนเช้ือเพลิงเพื่อผลิตพลังงานที่

จําเปนสําหรับกระบวนการผลิตน้ําตาลเกือบ 100% ของปริมาณ

ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทําใหปริมาณที่เหลือนํามาใชประโยชนไดน้ันมี

นอยมาก ในสวนของใบและยอดออย สวนใหญจะถูกเผาทิ้งกอน

ตัดหรือ/และหลังตัดเพื่อสะดวกตอการตัดและการเตรียมพื้นที่

เพาะปลูกในรอบตอไป ในปจจุบันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเก็บใบและยอดออยนําเขาโรงงาน

นํ้าตาลพรอมกับลําตนเพื่อเพิ่มปริมาณชีวมวล แตยังอยูในปริมาณที่จํากัด ดังน้ันถามีการจัดเก็บที่เปนระบบ

และเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกของประเทศ ยอดและใบออยที่เก็บไดจะนํามาเพิ่มศักยภาพในการผลิต

พลังงานไดประมาณ 2,544.31 ktoe 

1.3.3 มันสําปะหลัง ชีวมวลที่ไดจากมันสําปะหลังสามารถ

จําแนกออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก เหงามันสําปะหลังและสวนที่สอง

คือ ลําตน ยอดและใบ ซึ่งจากขอมูลในป พ.ศ.2551 มีปริมาณผลผลิต

มันสําปะหลังทั้งประเทศอยูที่ 25.15 ลานตัน จะมีปริมาณวัสดุเหลือใช

ที่เกิดขึ้นจากมันสําปะหลัง (เหงามันสําปะหลัง) เกิดขึ้นประมาณ 5.03 

ตัน คิดเปน 20% ของผลผลิตมันสําปะหลังทั้งหมดและคาดวาจะมี

ปริมาณเหงาเหลือทิ้งประมาณ 3.32 ลานตันตอป มีศักยภาพหลังงาน

ประมาณ 18,230.05 TJ หรือ 435.40 ktoeในสวนของลําตนของมัน

สําปะหลังมีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 2.26 ลานตันตอป มีศักยภาพพลังงาน

ประมาณ 14,356.63 TJ หรือ 343.10 ktoe เน่ืองจากสวนใหญลําตน

จะนําไปใชเปนตอพันธุ 

1.3.4 ปาลมน้ํามัน มีผลผลิตในรูปของผลปาลมสด (Fresh Fruit Bunch: FFB) ประมาณ 9.27 ลาน

ตัน/ป เศษวัสดุจากปาลมที่นํามาใชประโยชนดานพลังงานได ไดแก ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit 

Bunch : EFB) กะลาปาลมและเสนใย ซึ่งเปนเศษวัสดุที่เกิดจากกระบวนการหีบน้ํามันปาลม สําหรับทะลาย

ชานออยและชานออยอัดเม็ด 

เหงากองเปลือกมันสําปะหลัง 
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ลําตนและซังขาวโพด 

ปาลมเปลาเกิดขึ้น 32% ของผลผลิตทั้งหมด กะลาปาลม 

4% ของผลผลิตทั้งหมดและเสนใยประมาณ 19% ของ

ผลผลิตท้ังหมด ปจจุบันเสนใยถูกนํามาใชเปนเช้ือเพลิงเพื่อ

ผลิตพลังงานความรอนและไฟฟาในโรงงานหีบนํ้ามันปาลม

เกือบทั้งหมดสําหรับกะลาปาลมจะจําหนายเพื่อเปน

เช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน ปูนซีเมนต เปน

ตนหรือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตถานกัมมันต เมื่อหักลบการใชประโยชนดังกลาวออกไป เศษวัสดุจากปาลม

ที่มีศักยภาพเหลือพอนํามาใชในการผลิตพลังงานสูงสุด ไดแก ทะลายปาลมเปลา เพราะในปจจุบันยังมี

สัดสวนที่เหลือทิ้งที่สามารถนํามาใชประโยชนไดกวา 50% ซึ่งคิดเปนพลังงานเทียบเทา 194.94 ktoe 

1.3.5 ขาวโพด ชีวมวลที่ไดจากขาวโพดสามารถจําแนก

ออกเปน 2 สวน คือ 1. ซังขาวโพดและ2.ลําตน ยอดและใบ ซึ่งจาก

ขอมูลในปเพาะปลูก พ.ศ.2551 มีปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

ทั้งประเทศ 4.249 ลานตัน จะมีปริมาณวัสดุเหลือใชที่เกิดขึ้นจาก

ขาวโพด (ซังขาวโพด) มีซังขาวโพดเกิดขึ้นประมาณ 1.02 ลานตัน 

คิดเปน 24% ของผลผลิตขาวโพดทั้งหมดและคาดวาจะเหลือใช

ประมาณ 0.683 ลานตัน คิดเปนศักยภาพพลังงานเทากับ 6,572.76 

TJ หรือ 156.98 ktoe 

ในสวนของลําตนของขาวโพดท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณ 3.48 ลานตัน 

คิดเปนประมาณ 82% ของปริมาณผลผลิตเมล็ดขาวโพดทั้งหมด 

สวนลําตนจะนําไปใชเลี้ยงสัตวและทําปุยเชนกัน หากมีการรวบรวม 

ปริมาณลําตนขาวโพดคงเหลือมาใชเปนพลังงาน พบวามีศักยภาพ

พลังงานประมาณ 498.98 ktoe 

1.3.6 ยางพารา วัสดุที่เหลือทิ้งจากการโคนไมยางพารา 

ไดแก รากไมยางพาราและกิ่งไมเล็กๆ ซึ่งเหลือในพื้นที่ปลูกยางพารา

ประมาณ 40% ของปริมาณตนยางพาราทั้งหมด แตยากในการเก็บ

รวบรวมเพื่อนํามาใชประโยชน ดังน้ันเกษตรกรจึงนิยมเผาทิ้งหรือ

บางสวนเอานํากิ่งไมยางเล็กๆ ที่พอรวบรวมไดไปเปนวัตถุดิบในการ

เผาถาน 

สําหรับวัสดุท่ีเหลือจากการแปรรูปไมยางพารา อาทิ ปกไม  ขี้

เลื่อยหรือข้ีกบ จะถูกนําไปใชเปนเช้ือเพลิงในโรงงานแปรรูปเองและ

บางสวนถูกนําไปจําหนายเพื่อใชเปนเช้ือเพลิงหรือนําไปทําเปนไมอัดการแปรรปูไมยางพาราและเศษไม

ทะลายปาลมและผลปาลม 
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และเผาถาน ดังน้ัน ศักยภาพที่จะนําวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปเพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟาเปนไปได

นอยมาก สวนที่เหลือทิ้งในสวนยางพารา เน้ือไมยางพารา จําพวกกิ่งไม รากไม สามารถประเมินคงเหลือที่

นํามาใชไดประมาณ 0.986 ลานตัน แตคอนขางยากตอการเก็บรวบรวม ดังน้ัน สามารถประเมินศักยภาพ

พลังงานไดประมาณ 6,478.90 TJ หรือ 154.75 ktoe 

จากรูปสัดสวนเช้ือเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟา3 จะ

แสดงใหเห็นถึงสัดสวนของเช้ือเพลิงชีวมวลแตละประเภท

เพื่อการผลิตไฟฟา และในตารางที่  1-9 จะเปนการ

ประเมินศักยภาพชีวมวลที่เหลืออยู และในตารางที่ 1-10 

จะแสดงราคาชีวมวล (ตั้งแต ม.ค. 53 - ส.ค. 53) ซึ่งจะ

พบวาแกลบจะมีสัดสวนการใชสูงสุดเน่ืองจากราคา

เช้ือเพลิงปโตรเลียมปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหภาคเอกชนหัน

มาใชชีวมวลซึ่งเปนวัสดุเหลือทิ้ง เชน แกลบและชานออย 

มาผลิตเปนไฟฟาและความรอนที่ใชในกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรม จนเกือบไมเหลือศักยภาพที่จะมาผลิตเปน

พลังงานไดอีกตอไป  
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 ที่มา : วารสารอินทาเนีย ปที่ 14 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 

สัดสวนเชือ้เพลิงชีวมวลผลติไฟฟา 
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ตารางท่ี 1-8 การประเมินศักยภาพชีวมวลป พ.ศ.25514 

ชนิด ผลผลิตตอป ชีวมวล 
อัตราสวนชีวมวล 

ปริมาณชีว

มวลเกิดขึ้น 

คาความรอน

ต่ํา 
ความชื้น 

ตัวประกอบวัสดุ

เหลือใชท่ียังไมมี

การนําไปใช 

ปริมาณชีวมวล

ที่ยังไมมีการใช 

(ลานตัน) 

ศักยภาพพลังงาน 

ตอผลผลิต ตัน/ไร (ลานตัน) (MJ/kg) (%) (เทราจูล) (ktoe) 

ขาว 32.026 ลานตัน 
แกลบ 0.21   6.73 13.52 12 0.0057 0.0383 518.29 12.38 

ฟางขาว 0.49   15.69 12.33 10 0.295 4.6294 57,079.99 1,363.27 

ออยโรงงาน 73.502 ลานตัน 
ชานออย 0.28   20.61 7.37 50.73 0 0.000 - - 

ยอดและใบ 0.17   12.51 15.48 9.2 0.55 6.8818 106,530.06 2,544.31 

มันสําปะหลัง 25.156 ลานตัน 
ลําตน 0.09   2.26 15.59 59.4 0.407 0.9215 14,356.63 343.10 

เหงา 0.20   5.03 5.49 59.4 0.66 3.3206 18,230.05 435.40 

ขาวโพด 4.249 ลานตัน 
ซัง 0.24   1.02 9.62 40 0.67 0.6832 6,572.76 156.98 

ลําตน 0.82 

 

3.48 9.83 42 0.61 2.1253 20,892.19 498.98 

ปาลมน้ํามัน 9.271 ลานตัน 

ทะลายเปลา 0.32   2.97 7.24 58.6 0.38 1.1274 8,162.04 194.94 

กากใย 0.19   1.76 11.4 38.5 0 0.000 - - 

กะลา 0.04   0.37 16.9 12 0 0.000 - - 

ไมยางพารา 0.25* ลานไร 

ขี้เลื่อย 

 

3 0.75 6.57 55 0 0.000 - - 

ปกไม/เศษไม 

 

12 3.00 6.57 55 0.41 1.2300 8,081.10 193.00 

รากไม 

 

5 1.25 6.57 55 0.95 1.1875 7,801.88 186.34 

ยูคาลิปตัส 0.6* ลานไร เปลือกไม 

 

3 1.80 4.92 63 - - - - 

                                     
4
  ที่มา ผลผลิตตอป : ปริมาณผลผลิต ในป พ.ศ.2551 ของ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ศักยภาพพลังงาน เปนคาที่ไดจากการคํานวณโดยอาศัย “ตัวประกอบวัสดุเหลือใชที่ยังไมมีการนําไปใช” 

 * ผลผลิตตอปของไมยางพาราและยูคาลิปตัสเปนขอมูลปริมาณผลผลิตของป พ.ศ.2550, มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 1-9 ราคาชีวมวล (ตั้งแต ม.ค. 53 - ส.ค. 53) 

ลําดับ ชีวมวล จังหวัด 
ราคาชีวมวล (บาท/ตัน) 

ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 

1. แกลบ  

 

สุรินทร 1,000 900 1,000 1,100 1,200 1,100 1,100 1,200 

กําแพงเพชร 1,000 1,100 1,100 1,200 1,300 1,300 1,300 1,600 

สุพรรณบุร ี 950 1,150 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

พะเยา - 300 - - - - -  

ฉะเชิงเทรา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,400 

2. ปกไม

ยางพารา  

 

กระบี ่ 550 400 400 400 400 550 550 550 

สงขลา 650 650 620 570 - - - 780 

นครศรีธรรมราช 750 750 - 750 750 750 750 750 

สุราษฎรธาน ี 700 700 700 700 700 700 700 700 

นราธิวาส 800 770 - 770 700 750 750 830 

3. กะลาปาลม  

 

สุราษฎรธาน ี - - - - - - - - 

กระบี ่ - 1,500 - 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 

เพชรบูรณ - - - - - - - - 

4. ทะลาย

ปาลมเปลา  

สุราษฎรธาน ี - - - - - - - - 

กระบี ่ - 50 - 50 50 50 50 50 

5. ไมชิ้นสับ นครปฐม 1,180 1,200 1,250 1,250 1,280 1,250 1,250 1,250 

อุดรธานี - - - - - - - - 

ขอนแกน - - - - - - - - 

กาญจนบุร ี - - - - - - - - 

6. ใบออยและ

ยอดออย 
สุพรรณบุรี 530 530 530 * * * * * 

7. ซังขาวโพด เพชรบูรณ - - - - - - - - 

8. เหงามัน เพชรบูรณ - - - - - - - - 

หมายเหตุ  * หยุดการรับซื้อ  

      ที่มา : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม 
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1.4 คุณสมบัติของชีวมวล 

ชีวมวลแตละประเภทจะใหพลังงานจากการเผาไหมแตกตางกัน ตามลักษณะองคประกอบตางๆ ของ

ชีวมวลแตละชนิด และสัดสวนความช้ืนที่สะสมอยูในชีวมวล โดยคุณสมบัติของชีวมวลที่เปนพืชหลักและมี

ศักยภาพในการนํามาใชสําหรับประเทศไทย แสดงในตารางที่ 1-8 

ตารางที่ 1-10  แสดงคุณสมบัติของชีวมวล 

พืช สวนประกอบ 
คาความรอนต่ํา 

(kJ/kg) 

ความชื้น 

(%) 

ความหนาแนนรวม 

(kg/m3) 

ขาว 
ฟางขาว 12,330 10.00 125 

แกลบ 14,204 8.20 150 

ออยโรงงาน 
ใบ 15,479 9.20 100 

ชานออย 7,368 50.73 120 

มันสําปะหลัง 

เหงามันสําปะหลัง 5,494 59.40 250 

ลําตน 7,560 48.40 Na 

ทางใบ 1,760 78.40 Na 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ซังขาวโพด 16,220 7.00 Na 

ลําตน 9,830 41.7 na 

ปาลมน้ํามัน 

ทะลายปาลม 7,240 58.60 380 

เสนใยปาลม 11,800 31.84 250 

กะลาปาลม 18,267 12.00 400 

ลําตนปาลม 7,540 48.40 na 

ยางพารา ไมยางพารา 8,600 45.00 450 

ยูคาลิปตัส เปลือกไมยูคาลปิตัส 6,745 50.00 na 

มะพราว ขุยมะพราว 6,272 na 270 

ที่มา : http://www.bpe-boiler.com/mambo/Presentation%20Boiler/BiomassAnalysis.html 
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บทที่ 2 

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
 

ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตพลังงานความรอนและไฟฟา โดยใชชีวมวลเปนเช้ือเพลิงกันอยาง

แพรหลาย ซึ่งระบบจะมีตั้งแตขนาดเล็กจนถึงระดับโรงไฟฟา โดยการเปลี่ยนชีวมวลเปนพลังงานดวย

กระบวนการทางเคมี-ความรอน มีระบบหลักๆ อยู 4 ระบบ คือ 1.การเผาไหมโดยตรง (Direct-Fired) 2.

การเผาไหมโดยใชเช้ือเพลิงสองชนิดขึ้นไป (Co-Firing) 3.การผลิตกาซเช้ือเพลิง (Gasification) และ 4.ไพ

โรไลซิส (Pyrolysis)  

การผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงชีวมวลสวนใหญเลือกใชระบบการเผาไหมโดยตรง โดยนําเช้ือเพลิงชีว

มวลมาเผาไหมโดยตรงใหหมอไอนํ้า (Boiler) ซึ่งไอนํ้าที่ผลิตไดน้ีจะถูกนําไปปนกังหันที่ตออยูกับเครื่อง

กําเนิดไฟฟาทําใหไดกระแสไฟฟาออกมาและยังสามารถออกแบบใหนําไอนํ้าที่ผานกังหันเพื่อผลิตไฟฟา 

(Condensing Turbine) มาใชประโยชนในรูปแบบความรอน ซึ่งการผลิตไอนํ้าและไฟฟารวมกันนี้เรียกวา

ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม (Cogeneration) ซึ่งเปนระบบที่มีประสิทธิภาพในการใชเช้ือเพลิงสูง 

โรงไฟฟาถานหินหลายแหงสามารถนําระบบการเผาไหมโดยใชเช้ือเพลิงชีวมวลเผารวมกับถานหิน (Co-

Firing) เพื่อเปนการลดการปลอยมลภาวะโดยเฉพาะกาซซัลเฟอรไดออกไซด 

 
รูปแสดงการเผาไหมโดยตรงของชีวมวล 

2.1 เทคโนโลยีการเผาไหมชีวมวล 

ในปจจุบันเช้ือเพลิงชีวมวลไดถูกนํามาใชเปนพลังงานทดแทนเช้ือเพลิงพาณิชยในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง

ชีวมวลที่นํามาใชไดมาจากเศษวัสดุเหลือใชที่เปนของเสียจากกระบวนการผลิต เช้ือเพลิงชีวมวลสามารถ

นํามาเปลี่ยนเปนพลังงานไดหลายวิธี ไดแก 

 การเผาไหมโดยตรง (Direct Combustion) 

 การใชความรอนสลายโมเลกุล (Thermochemical conversion) ประกอบดวย 
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 กระบวนการไพโรไลซิส(Pyrolysis) 

 กระบวนการแกสซิฟเคช่ัน(Gasification) 

 กระบวนการลิขวิดแฟคช่ัน(Liquidfaction) 

 การใชชีวเคมีสลายโมเลกุล (Biochemical conversion)ประกอบดวย 

 กระบวนการยอยสลายโดยไมใชออกซิเจน (Anaerobic digestion) 

 กระบวนการหมัก (Yeast fermentation) 

 

รูปแสดงเทคโนโลยกีารผลติพลังงานจากเชื้อเพลิงชวีมวล 

การเผาไหมโดยตรงเปนวิธีที่ใชกันมากที่สุดในการนําเช้ือเพลิงมาใชใหเกิดประโยชนโดยการเผาใหได

ความรอนเพื่อเอากาซรอนไปใชในกระบวนการผลิตเชนการอบแหงหรือการนําความรอนที่ไดไปผลิตไอนํ้า

รอนที่มีความดันสูงเพื่อใชในการผลิตไฟฟาเช้ือเพลิงจะถูกเผาไหมโดยตรงภายในเตาเผาความรอนที่ไดจาก

การเผาไหมจะถูกนําไปใชผลิตไอนํ้าที่มีอุณหภูมิและความดันสูงไอนํ้าที่ผลิตไดน้ีจะถูกนําไปใชขับกังหันไอนํ้า

เพื่อผลิตไฟฟาหรือนําความรอนไปใชในกระบวนการ 
สําหรับการใชความรอนสลายโมเลกุลของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชกับเช้ือเพลิงชีวมวล ไดแก การใช

กระบวนการแกสซิฟเคช่ัน โดยเปลี่ยนรูปแบบของเช้ือเพลิงชีวมวลใหเปนกาซเช้ือเพลิงเพื่อใชในเครื่องยนต

สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) กังหันกาซทั้งในวัฏจักรธรรมดาและ Combined Cycle 

หรือเพื่อใชในการผลิตเซลลเช้ือเพลิง (Fuel Cell) การแยกสลายดวยความรอนแบบไมมีออกซิเจน คือ
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เทคโนโลยีไพโรไลซิสและแกสซิฟเคช่ัน ซึ่งเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการออกซิเดช่ันบางสวนกับออกซิเจน 

ไอนํ้าหรือ คารบอนไดออกไซด (CO2) ทั้งสองกระบวนการเปลี่ยนชีวมวลที่อยู ในรูปของแข็งซึ่งมี 

องคประกอบหลักคือ คารบอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน ใหกลายเปนกาซที่เผาไหมได ไดแก กาซ

คารบอนมอนอกไซด (CO) กาซไฮโดรเจน (H2) และกาซมีเทน (CH4) กาซเหลาน้ีจะถูกเผาไหมเพื่อ

เปลี่ยนเปนพลังงานความรอน 

  

รูปแสดงการเผาไหมโดยตรงของชีวมวล 

การเผาไหมเปนวิธีท่ีใชกันมากในการนําเช้ือเพลิงมาใชใหเกิดประโยชนโดยการเผาใหไดความรอนเพื่อ

เอากาซรอนไปใชในกระบวนการผลิตเชนการอบแหงหรือการนําความรอนที่ไดไปผลิตไอนํ้ารอนที่มีความดัน

สูงเพื่อใชในการผลิตไฟฟาเช้ือเพลิงจะถูกเผาไหมโดยตรงภายในเตาเผาความรอนที่ไดจากการเผาไหมจะถูก

นําไปใชผลิตไอนํ้าที่มีอุณหภูมิและความดันสูงไอนํ้าที่ผลิตไดน้ีจะถูกนําไปใชขับกังหันไอนํ้าเพื่อผลิตไฟฟาหรือ 

นําความรอนไปใชในกระบวนการ แบงออกเปน  

2.1.1 ระบบการเผาไหมโดยตรง (Direct-Fired) เปนระบบเพื่อทํางานรวมกับเทคโนโลยีกังหันไอ

นํ้าในการผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงชีวมวลเปนระบบที่ใชกันมากที่สุดในโลก ซึ่งสวนประกอบที่สําคัญ คือ 

เตาเผา มีหนาที่เปลี่ยนชีวมวลเปนพลังงานความรอน ปจจุบันมีอยูดวนกันหลายประเภท คือ เตาเผาระบบ

ตะกรับ (Stoker Firing) เตาเผาระบบฟลูอิไดซเบด (Fluidized Bed Combustion) และเตาเผาระบบ

ลอยตัว (Suspension Firing) 

ในการเผาไหมตรงน้ัน สวนประกอบที่สําคัญเปนอยางยิ่งไดแก เตาเผา ซึ่งทําหนาที่เปนอุปกรณใน

การเปลี่ยนชีวมวลเปนพลังงานความรอน เตาเผาที่ใชในปจจุบันมีอยูดวยกันหลายประเภท เตาเผาที่ใช

จะตองมีประสิทธิภาพที่ดีและเหมาะสมกับการใชงานกับเช้ือเพลิงในแตละประเภท ดังน้ี 

2.1.1.1 เตาเผาระบบใชแรงงานคนปอนเชื้อเพลิง เตาเผาระบบน้ีจะอาศัยคนงานที่มีความ

ชํานาญในการกระจายเช้ือเพลิงใหทั่วสม่ําเสมอบนตะกรันเตาไฟซึ่งที่ทํามาจากเหล็กหลอเปน
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ตอนๆ อากาศที่ใชสําหรับเผาไหมจะถูกสงจากใตเตาเหนือตะกรันเตาไฟ ประสิทธิภาพการเผาไหมของ

ระบบน้ีคอนขางต่ําและปจจุบันไมไดรับความนิยม 

2.1.1.2 ระบบสโตกเกอร (Stoker) เปนระบบแรกที่มีการปอนเช้ือเพลิงเขาสูเตาโดยอาศัย

เครื่องกลแทนแรงงานคนขอดีของระบบนี้คือมีราคาถูกและสามารถออกแบบใหใชไดกับเช้ือเพลิงแข็ง

หลายชนิดแตระบบสโตกเกอรมีขีดความสามารถในการผลิตไอนํ้ารอนในระดับต่ําระบบสโตกเกอร

สามารถแบงตามลักษณะการปอนเช้ือเพลิงไดเปน 2 ชนิดคือระบบสโตกเกอรที่เช้ือเพลิงถูกปอนเขาสู

เตาทางดานบน (Overfeed Stoker) และระบบสโตกเกอรที่เช้ือเพลิงถูกปอนเขาสูเตาทางดานลาง 

(Underfeed Stoker) 

1) ระบบสโตกเกอรที่เชื้อเพลิงถูกปอนเขาสูเตาทางดานบน เช้ือเพลิงจะถูกปอนเขาสู

เตาทางดานบนหรือสูงกวาตําแหนงทางเขาของอากาศสวนแรกที่ถูกสงไปชวยในการเผาไหมโดยปอน

เช้ือเพลิงใหอยูบนตะแกรงจากน้ันอากาศสวนแรกถูกปอนเขาทางดานลางของตะแกรงผานขึ้นมาเผา

ไหมเช้ือเพลิงบนตะแกรงอากาศอีกสวนหน่ึงจะถูกปอนเขาทางสวนบนของตะแกรงเพื่อชวยใหการเผา

ไหมสมบรูณ  ขอเสียของการเผาไหมระบบน้ี คือ การควบคุมปริมาณของอากาศที่ปอนเขาใตตะแกรง

น้ันทําไดยากเพราะจะขึ้นอยูกับความสูงและความหนาแนนของเช้ือเพลิงที่กองอยูบนตะแกรงและ

นอกจากนี้ตองเสียคาใชจายในการกอสรางคอนขางสูงเพราะตองปองกันการสูญเสียความรอนออกจาก

ผนังเตาเพื่อทําใหการเผาไหมเกิดข้ึนไดอยางคงที่ เตาที่ใชกับการปอนเช้ือเพลิงเขาสูเตาทางดานบนที่

นิยมใชในอุตสาหกรรมทั่วไปมีอยูดวยกันคือ 
แบบที่ 1 ระบบสโตกเกอรแบบตะกรับเลื่อน (Traveling Grate Stoker) เช้ือเพลิงจะถูก

ปอนออกจากถังเก็บ (Hopper) โดยสายพานตีนตะขาบซึ่งจะเคลื่อนที่พาเชื้อเพลิงผานเขาไปในเตาเพื่อ

เผาไหมการลุกไหมจะลุกคืบจากดานบนของช้ันเช้ือเพลิงลงสูดานลางในขณะที่เช้ือเพลิงถูกพาให

เคลื่อนที่ไปยังอีกดานหน่ึงของเตาเมื่อสายพานเลื่อนไปจนสุดทางอีกดานหน่ึงเช้ือเพลิงจะถูกเผาไหม

หมดพอดีเถาที่เหลืออยูจะตกลงสูที่รองรับทางดานลาง ขอดีของ สโตกเกอรแบบตะกรับเลื่อนคือระบบ

การทํางานไมยุงยากเพราะมีอุปกรณนอยและสามารถเผาไหมเช้ือเพลิงไดหมดเน่ืองจากสามารถ

ควบคุมความเร็วของสายพานไดและปริมาณควันและเขมาที่ปลอยออกมามีนอย 
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รูปแสดงลักษณะเตาเผาเชื้อเพลิงระบบสโตกเกอรแบบตะกรับเลื่อน 

แบบที่ 2  ระบบสโตกเกอรแบบกระจาย (Spreader Fired Stoker) เปนการปรับปรุงจาก

เตาเผาแบบตะกรับเลื่อน เช้ือเพลิงถูกสงเขาเตาในลักษณะกระจายไปทั่วหองเผาไหมดวยเครื่องปอนซึ่ง

มีลักษณะคลายใบพัดเปนตัวหมุนวักเอาเช้ือเพลิงเขาสูเตาเชื้อเพลิงที่มีขนาดเล็กหรือเปนผงจะเกิดการ

เผาไหมขึ้นอยางรวดเร็วในขณะลอยตัวอยูภายในเตาสวนเช้ือเพลิงที่มีขนาดใหญก็จะตกลงมาบน

ตะแกรงและเกิดการเผาไหมบนตะแกรงตะแกรงอาจมีการสั่นเปนจังหวะเพื่อใหเถารวงลงสูดานลาง 

(ตะแกรงน้ีอาจแทนไดดวยสายพานตีนตะขาบ) ระบบการเผาไหมแบบน้ีจําเปนตองใชอากาศเหนือไฟที่

ดานหลังและดานขางเตาเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหพอเพียงตอการเผาไหมอยางสมบูรณบางครั้ง

จําเปนตองติดตั้งหัวพนอากาศใกลเครื่องกระจายเช้ือเพลิงเพื่อชวยเปาเช้ือเพลิงละเอียดใหกระจาย

ออกไป 

ขอดีของการเผาไหมระบบน้ี คือ การที่เช้ือเพลิงกองอยูบางๆบนตะแกรงทําใหความดันอากาศ

ไหลผานเช้ือเพลิงมีคานอยกวาสโตกเกอรแบบตะกรับเลื่อนดังน้ันการควบคุมอากาศที่ปอนใตตะแกรง

สามารถทําไดงายกวา 

ขอเสียของระบบสโตกเกอรแบบกระจาย คือ มีปริมาณเขมาและควันออกจากปลองมากจึงตอง

มีอุปกรณสําหรับดักขี้เถาที่ออกจากปลองสูบรรยากาศภายนอก 
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รูปแสดงลกัษณะเตาเผาเชื้อเพลิงระบบสโตกเกอรแบบกระจาย 

2) ระบบสโตกเกอรที่เชื้อเพลิงถูกปอนเขาสูเตาทางดานลาง (Underfeed Stoker) 

เช้ือเพลิงจะถูกปอนเขาสูเตาทางดานลางสงผลใหเช้ือเพลิงไปตามรางใหเคลื่อนตัวลึกเขาไปในเตา

ตลอดเวลาทําใหเกิดความดันขึ้นในเช้ือเพลิงสวนลางสงผลใหเช้ือเพลิงสวนบนขยับข้ึนดานบนไดวิธีน้ีจะ

ทําใหสารระเหยท่ีมีอยูในเช้ือเพลิงระเหยขึ้นสูสวนบนจึงทําใหติดไฟไดงายขึ้นและเกิดการเผาไหมขึ้นได

อยางสมบรูณเช้ือเพลิงที่ลุกไหมหมดแลวเปนเถาซึ่งอยูสวนบนสุดจะถูกเช้ือเพลิงตอนลางดันกระจายลง

สูที่รองรับเถา 

การควบคุมการเผาไหมของระบบน้ีสามารถทําไดโดยการเปลี่ยนแปลงระยะชักหรือ

อัตราเร็วของตัวดันเช้ือเพลิงสวนปริมาณอากาศที่สงเขาเตาก็สามารถปรับใหพอเหมาะกันไดที่ชอง

อากาศเขาเตาอากาศที่สงเขาเตาเพื่อชวยการเผาไหมเช้ือเพลิงน้ีจะผานเขาไปในเตาไดทางชองหรือ

พวยรับลม (Tuyeres) 

ขอดีของระบบสโตกเกอรที่เช้ือเพลิงถูกปอนเขาสูเตาทางดานลางคือการปอนเช้ือเพลิง

ทางดานลางจะชวยลดควันไดเพราะสารระเหยท่ีปลอยออกจากเช้ือเพลิงจะไหลผานช้ันเช้ือเพลิงที่รอน

ทําใหเผาไหมหมด 

 
รูปแสดงลกัษณะเตาเผาเชื้อเพลิงระบบสโตกเกอรทีเ่ชื้อเพลิงถกูปอนเขาสูเตาทางดานลาง 
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2.1.1.3 ระบบพัลเวอรไรซ(Pulverised) การเผาไหมของเช้ือเพลิงในเตาระบบพัลเวอรไรซ

จะเกิดขึ้นในลักษณะที่เช้ือเพลิงแขวนลอยอยู ดังน้ันเช้ือเพลิงที่ใชในเตาเผาแบบน้ีจะตองมีขนาดเล็ก

เพียงพอที่จะแขวนลอยอยูในอากาศภายในเตา อากาศสวนแรกจะถูกอุนกอนสงเขาเตา เพื่อใชในการ

อบแหงเช้ือเพลิงในขณะที่อากาศสวนท่ีสองถูกสงเขาเตาโดยตรง เพื่อชวยใหการเผาไหมเกิดขึ้นอยาง

สมบรูณ ขี้เถาที่ไดจากการเผาไหมจะถูกพัดพาออกจากเตาเผาติดมากับแกสรอนจากการเผาไหม 

 
รูปแสดงลกัษณะเตาเผาเชื้อเพลิงระบบพัลเวอรไรซ 

ขอดีของการเผาระบบนี้ คือ ไมจําเปนตองมีระบบตะแกรงท่ีจะตองใหความรอนในการเผาไหม

สูง เพราะระบบสโตกเกอรที่กลาวมาแลวน้ัน เช้ือเพลิงจะเผาไหมไดจะตองไดรับความรอนที่สูงเพียงพอ

จากเช้ือเพลิงเกาบนตะแกรง จากเหตุดังกลาวขางตนจึงตองใหเตาเผาระบบสโตกเกอรมีขนาดเล็กเพียง

พอที่จะทําใหความรอนภายในเตาเผามีคาสูงพอแกเช้ือเพลิงที่จะเผาไหมตอไป ดังน้ันเตาเผา

ระบบพัลเวอรไรซนี้จึงใหความรอนในการเผาไหมไดสูงกวา 

ขอเสียของระบบพัลเวอรไรซนี้ คือ การควบคุมเถาทําไดยาก ดังน้ันจึงตองมีระบบกําจัดเถาที่ดี

ซึ่งตองเสียคาใชจายสูง เช้ือเพลิงที่ใชจะตองมีขนาดเล็กเพียงพอ ทําใหตองเสียคาใชจายในการบด

เช้ือเพลิงใหมีขนาดเล็กลง นอกจากน้ีการควบคุมอุณหภูมิภายในเตาเผาทําไดยาก เพราะถาอุณหภูมิ

ของการเผาไหมสูงเกินไปจะทําใหเกิดการหลอมตัวของเถาเกาะกันเปนกอนใหญ ซึ่งจะทําใหเตาเผา

เสียหายได เช้ือเพลิงที่ใชจะตองแหงเพียงพอจึงตองมีการอบแหง ซึ่งทั้งหมดน้ีเปนการเพิ่มราคาตนทุน

และพลังงานที่ใช 
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2.1.1.4 ระบบไซโคลน (Cyclone) เตาเผาระบบไซโคลนเช้ือเพลิงถูกปอนเขาเตาเผาโดย

อาศัยแรงโนมถวงเชนเดียวกับระบบพัลเวอรไรซแตไมจําเปนตองบดเช้ือเพลิงใหมีขนาดเล็กทําให

สามารถลดคาใชจายในการบดเช้ือเพลิงลงไดการเผาไหมในระบบไซโคลนจะใชหัวเผาแบบ 

Horizontal water-cooled ขนาดเล็กทําใหเตาเผาระบบไซโคลนมีขนาดเล็กกวาเตาเผา

ระบบพัลเวอรไรซเมื่อคิดตอหนวยปริมาตรอากาศจะเขาสูเตาเผาในแนวสัมผัสกับผนังของหองเผาไหม

ซึ่งจะทําใหเช้ือเพลิงเกิดการเคลื่อนที่แบบปนปวน (Turbulence) ในหองเผาไหมทําใหการเผาไหมดี

ยิ่งขึ้นอุณหภูมิของการเผาไหมภายในเตาระบบไซโคลนสูงถึง 1,650C ซึ่งจะทําใหขี้เถาถูกเผาไหม

กลายเปนขี้โลหะเหลว (Liquid Slag) ไดประมาณ 30 -50 % และเหลือขี้เถาที่ปนออกมากับแกสรอน

เพียง 70-50% ขี้โลหะเหลวที่เกิดขึ้นภายในเตาเผาระบบไซโคลนนี้สามารถปลอยออกทางดานลาง

ของเตาเผาได 

 
รูปแสดงลกัษณะเตาเผาเชื้อเพลิงระบบไซโคลน 

2.1.1.5 ระบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized Bed) การเผาไหมในเตาฟลูอิดไดซเบดเกิดขึ้น

โดยเช้ือเพลิงจะถูกพยุงใหลอยตัวดวยกาซหรืออากาศท่ีเขาสูเตาโดยผานแผนกระจายลม เช้ือเพลิงจะ

มีสภาพคลายของไหล ภายในเตาเผาจะมีเบดที่รอนเชน ทรายหรือเถาที่เกิดจากการเผาไหม เพื่อชวย

ทําใหเกิดการผสมผสานของเช้ือเพลิงกับออกซิเจนไดดี และชวยทําใหเถาที่เกาะกับผิวเช้ือเพลิงน้ัน

หลุด ผิวของเช้ือเพลิงจึงสามารถสัมผัสกับออกซิเจนไดตลอดเวลาทําใหเกิดการเผาไหมที่ดี ซึ่งจะตาง

จากการเผาไหมเช้ือเพลิงแข็งทั่วไป ซึ่งจะเกิดการเผาไหมที่ผิวของเช้ือเพลิงกอน จากน้ันบริเวณของ

การเกิดปฏิกิริยาก็จะคอยๆเคลื่อนเขาไปขางในโดยสวนที่เหลือที่เกิดจากการเผาไหม คือ เถาซึ่งเปน

สารเฉ่ือยทําใหเช้ือเพลิงมีโอกาสสัมผัสกับออกซิเจนลดลงดังน้ันเมื่อเวลาผานไปอัตราการเผาไหมจะ

คอยๆลดลงจนเผาไหมหมดทั้งกอน 
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รูปแสดงลกัษณะเตาเผาเชื้อเพลิงระบบฟลูอดิไดซเบด 

ระบบฟลูอิดไดซเบดน้ีไดรับความสนใจมากในปจจุบันเน่ืองจากสามารถใชกับเช้ือเพลิงแข็งได

ทุกชนิดเพราะอุณหภูมิภายในเตาจะมีคาใกลเคียงตลอดทั่วเตาเผาทําใหอัตราการเผาไหมของเช้ือเพลิง

สม่ําเสมอสามารถเผาเช้ือเพลิงที่มีปริมาณความชื้นสูงไดดีนอกจากน้ียังทําใหอุณหภูมิของเปลวไฟคงที่

ปจจุบันระบบน้ีไดใชกันอยางแพรหลายเน่ืองจากสามารถใชกับเช้ือเพลิงแข็งไดเกือบทุกชนิดและมี

อุณหภูมิภายในเตาสม่ําเสมอทั่วทั้งเตา มีอัตราการเผาไหมที่คงที่ สามารถเผาเช้ือเพลิงที่มีความช้ืนสูง

ไดดี 

ขอดีของระบบฟูลอิดไดซเบด คือ มีสารเฉื่อยเชนทรายเปนเบดจึงทําใหเกิดการผสมของ

เช้ือเพลิงกับออกซิเจนไดดีเกิดการเผาไหมไดอยางสมบูรณและรวดเร็วนอกจากน้ีตัวเบดยังชวยอม

ความรอนทําใหเตามีความเสถียรไมดับงายและเกิดการเผาไหมในตัวเตาเผาไดอยางทั่วถึงจึงทําให

อุณหภูมิภายในเตาเผามีคาเทากันและสม่ําเสมอ สามารถใชเผาไหมเช้ือเพลิงในชวงอุณหภูมิการเผา

ไหมที่ต่ํา (ประมาณ 850C) จึงชวยแกปญหาดานมลพิษของอากาศเน่ืองจากการเกิดสารประกอบ

ไนโตรเจนออกไซด (NOx) ไดเปนระบบเกี่ยวกับลมเกือบทั้งหมด (Pneumatic System) ไมคอยมี

ระบบเครื่องกล (Mechanical System) ทําใหการควบคุมระบบทําไดงาย เช้ือเพลิงที่เผาไหมในเตา

ระบบฟลูอิดไดซเบดใชเวลาในการทําปฏิกิริยาการเผาไหมหมดสมบูรณไมเกิน 5 วินาทีซึ่งนอยกวา

เวลาที่เช้ือเพลิงใชอยูในเตาเผาจึงทําใหการเผาไหมสมบูรณ 

ชนิดของเตาเผาชีมวล ดังท่ีกลาวมาถือไดวาเปนองคประกอบสําคัญของระบบผลิตพลังงานความรอน

หรือพลังงานไฟฟาที่นําไปใชในโรงงงานอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับชนิดของชีวมวลที่ใชเปนเช้ือเพลิง

สําหรับชีวมวลที่มีขนาดเปนช้ินคอนขางใหญเตาเผาระบบสโตกเกอรมีความเหมาะสมมากในขณะที่ชีวมวลที่

เปนช้ินเล็กหรือเปนเมล็ดเชนขี้เลื่อยแกลบมีความเหมาะสมกับเตาเผาระบบฟลูอิดไดซเบดหรือไซโคลน
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เตาเผาระบบสโตกเกอรน้ันสามารถใชกับเช้ือเพลิงไดหลายชนิด/ขนาดแตตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ภาระต่ําเตาเผาระบบไซโคลนตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงภาระสูงกวาเตาเผาระบบสโตกเกอรแตตองการ

เช้ือเพลิงที่มีความแหงมากเตาเผาระบบฟลูอิดไดซเปนระบบคอนขางใหมมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพของเช้ือเพลิงและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงภาระไดเร็ว 

2.1.2 เทคโนโลยีแกสเชื้อเพลิง (Gasification Technology) เปนการแตกตัวของสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนในสภาวะที่มีการควบคุมปริมาณออกซิเจนในสัดสวนที่ต่ํากวาคาที่ทําใหเกิดการเผาไหมที่

สมบูรณ (Stoichiometric Fuel Air Ratio) ไดกาซซึ่งมีองคประกอบหลัก ไดแก คารบอนมอนอกไซด 

ไฮโดรเจนและมีเทน เรียกวา กาซสังเคราะห (Synthesis Gas) ในกรณีที่ใชอากาศเปนตัวทําปฏิกิริยา กาซที่

ไดจะมีคาความรอนต่ํา หากมีการเติมไอนํ้าดวยจะทําใหไดกาซที่มีคาความรอนเพิ่มขึ้น แตถาใชออกซิเจน

เปนตัวทําปฏิกิริยา กาซที่ไดจะมีคาความรอนสูงกวา กาซที่ไดน้ีสามารถนําไปใชในรูปของเช้ือเพลิงเพื่อผลิต

พลังงานหรือนําไปใชผลิตเช้ือเพลิงในรูปแบบอื่นตอไป 

เทคโนโลยีนี้สามารถรองรับวัตถุดิบไดหลากหลายชนิด บางกระบวนการไดรับการพัฒนาและปรับปรุง

ใหสามารถใชกับกากตะกอนนํ้าเสีย (Sewage Sludge) เครื่องปฏิกรณแกสซิฟเคช่ันสามารถแบงออกไดเปน 

2 ระบบคือ ระบบฟกซเบด (Fixed-Bed) และระบบฟลูอิไดซเบด (Fluidized-Bed) 

 
รูปแสดงกระบวนการ Gasification และเตา Gasifier 

2.1.2.1 ระบบระบบฟกซเบด (Fixed-Bed) มีลักษณะการทํางานที่ซับซอนนอยกวาแบบ

ระบบฟลูอิไดซเบด มีการแบงสวนการทําปฏิกริยาที่ชัดเจน คือ สวนการอบเช้ือเพลิง สวนการกลั่น

สลายและสวนการสันดาป ระบบระบบฟกซเบดสามารถแบงไดเปน 3 แบบ คือ 

1) Updraft Gasifier เปนเตาผลิตกาซแบบอากาศไหลขึ้น โดยอากาศจะถูกปอนเขา

ทางดานลางไหลขึ้นดานบนในขณะที่เช้ือเพลิงจะเคลื่อนที่ลงดานลางลักษณะสวนทางกัน สามารถ

เรียกอีกช่ือหน่ึงวา Counter Current Gasifierเตาประเภทน้ีมีประสิทธิภาพทางความรอนสูง 

เน่ืองจากกาซรอนท่ีเกิดจาก Combustion Zone ไหลผานเช้ือเพลิง ความรอนสัมผัสจะถูกถายเทให
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เช้ือเพลิงผานสู Pyrolysis Zone และ Reduction Zone ตอไป ผลิตภัณฑที่เกิดจาก Pyrolysis และ 

Drying จะปะปนอยูในกาซเชื้อเพลิงและเมื่อออกจากเตาผลิตกาซอุณหภูมิ กาซเชื้อเพลิงจะลดลง ทาร

และน้ํามันดินจะกลั่นตัวปนเปอนในกาซเชื้อเพลิงสูง 

 
รูปแสดงเตาแบบ updraft Gasifier 

2) Downdraft Gasifier เปนเตาผลิตกาซเช้ือเพลิงแบบอากาศไหลลง โดยอากาศจะ

ไหลทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของเช้ือเพลิง หรืออาจเรียกวา Co-Current Gasfierเตาชนิดน้ี

ผลิตภัณฑจาก Pyrolysis Zone ไหลผานCombustion Zone ซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะทําใหเกิดการแตก

ตัวเปนกาซกอนที่จะไหลออกจากเตา กาซเชื้อเพลิงที่ไดจึงมีทารต่ําแตก็มีอุณหภูมิสูง 300-500 องศา

เซลเซียส 

  
รูปแสดงเตาแบบ Downdraft Gasifier 

3) Crossdraft Gasifier เปนเตาผลิตกาซแบบอากาศไหลขวางกับการเคลื่อนที่ของ

เช้ือเพลิง ลักษณะช้ันปฏิกิริยาโดยเฉพาะ Combustion Zone และ Reduction Zone จะอยูชิดกัน

มาก ดังน้ันจะสามารถผลิตกาซไดอยางรวดเร็วและแปรผันไดงาย ปกติบริเวณเผาไหมจะอยูกึ่งกลาง

ของเตาผลิตกาซ แตขอบเขตการเผาไหมอาจจะขยายกวางขึ้นหากความเร็วอากาศสูงข้ึน 
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รูปแสดงเตาแบบ CrossdraftGasifier 

2.1.2.2 Fluidized Bed Gasifier เปนเตาผลิตกาซเช้ือเพลิงแบบพนฝอยที่มีรูปแบบ

เหมาะสมกับชนิดของเช้ือเพลิงบางชนิดเชน เช้ือเพลิงที่มีขนาดเล็ก มีความหนาแนนต่ํา ปริมาณเถาสูง 

และอุณหภูมิการหลอมเหลวของเถาต่ํา ในระบบชนิดน้ีการสัมผัสระหวางอากาศและสารตัวกลางกับ

เช้ือเพลิงมีประสิทธิภาพสูง ดังน้ันสามารถทํางานที่อุณหภูมิต่ําประมาณ 800-900 องศาเซลเซียส ซึ่ง

ต่ํากวาจุดหลอมเหลวของเถา 

Fluidized Bed Gasifier แบงเปน 2 รูปแบบ คือการเผาไหมเช้ือเพลิงโดยตรงและการเผาไหม

เช้ือเพลิงในหองเผาไหมสํารอง อุณหภูมิของสารตัวกลางจะมีการกระจายอยางสม่ําเสมออยางทั่วถึง 

การเผาไหมและการเกิดกาซจะเกิดข้ึนพรอมๆกัน เน่ืองจากระบบน้ีตองการความเร็วอากาศสูงดังน้ัน

จึงเกิดการสูญเสียเช้ือเพลิงไปบางสวนและกาซเชื้อเพลิงจะมีฝุนปะปนสูง 

 
รูปแสดงเตาแบบ Fluidized Bed Gasifier 

2.1.2.3 Entrained Bed Gasifier หรืออาจเรียกวา เตาผลิตกาซแบบหมุนวน หรือ 

Moving Bed Gasifierเปนระบบที่มีประสิทธิภาพการถายเทความรอนสูง การทํางานในการถายเท

ความรอนคลายกับ Fluidized Bed Gasifier โดยปกติอุณหภูมิอยูที่ 482 - 593 องศาเซลเซียส เตา

ระบบน้ีมีประสิทธิภาพสูงในการทําปฏิกิริยาระหวางของแข็งกับกาซ ลักษณะเช้ือเพลิงที่เหมาะสมเชน 

ผงถานหิน หรือเช้ือเพลิงชีวมวลที่มีขนาดเล็กๆ การทําปฏิกิริยาระหวางอากาศกับเช้ือเพลิงเกิดในชอง

ปฏิกิริยาแบบหมุนวน 
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รูปแสดงเตาแบบ Entrained Bed Gasifier 

ขอดีของระบบแกสซิฟเคช่ัน คือ เหมาะกับการผลิตไฟฟาขนาดเล็ก ไมเกิน 1 เมกกะวัตต  

ขอเสียของระบบแกสซิฟเคช่ัน คือมีนํ้ามันดิน (TAR) ผสมในกาซ เปนสาเหตุที่เทคโนโลยีแกส

ซิฟเคช่ัน ไมเปนที่แพรหลายเน่ืองจากประสบปญหาเกี่ยวกับการทําความสะอาดนํ้ามันดินในกาซที่

ผลิตได ทําใหไมเปนที่นิยมนํามาใชผลิตไฟฟาและหยุดการพัฒนาไป ดังน้ัน หากจะนําไปใชตองหาทาง

กําจัดหรือทําใหนอยลง เพื่อไมใหเกิดปญหากับเครื่องยนต ชีวมวลที่เหมาะสมจะนํา เปนเช้ือเพลิง 

อาทิ แกลบ เศษไมที่ยอยแลว กะลาปาลม และชานออย ตองมีขนาดที่พอเหมาะ ความช้ืนไมควรเกิน 

20% หากเล็กเกินไป จะทําใหอากาศไหลผานไมได หรือหากใหญเกินไปจะเกิดการเผาไหมเช้ือเพลิงไม

หมด 

2.1.3 เทคโนโลยีไพโรไลซิส (Pyrolysis) อาศัยกระบวนการสลายตัวดวยความรอน เปน

กระบวนการเผาไหมชีวมวลโดยใชออกซิเจนนอยไดผลิตภัณฑคือ ถานชาร นํ้ามันชีวภาพและกาซ ซึ่งสัดสวน

ของผลิตภัณฑที่ไดข้ึนอยูกับชนิดของมวลชีวภาพและวิธีการใหความรอน สําหรับวิธีการใหความรอนแบบไพ

โรไลซิสสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลักๆ ไดแก 

 Conventional Pyrolysis หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา Slow Pyrolysis ซึ่งจะทําการไพโรไลซิส

โดยอัตราการใหความรอนนอยกวา 10 C/s และอุณหภูมิที่ใชนอยกวา 500องศาเซลเซียส

โดยผลิตภัณฑที่ไดสวนใหญจะเปนนํ้ามันดินและถานไม  

 Flash หรือ Fast pyrolysis ซึ่งจะใหอัตราความรอนอยูในชวง 10-10,000 C/s และ

อุณหภูมิอยูระหวาง 400-1,000 องศาเซลเซียสโดยผลิตภัณฑที่ไดคือกาซและของเหลวเปน

สวนใหญ 

หากตองการผลิตภัณฑหลักคือ ของเหลวซึ่งอยูในรูปของนํ้ามัน จะตองใชปฏิกิริยาไพโรไลซิสแบบเร็ว 

(Fast Pyrolysis) และหากตองการผลิตภัณฑหลักคือ ถานชาร จะใชอัตราการใหความรอนต่ํา อุณหภูมิปาน

กลางและระยะเวลาที่ทําปฏิกิริยานาน เรียกวาปฏิกิริยาไพโรไลซิสแบบชา (Slow Pyrolysis) 
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รูปแสดงกระบวนการ Pyrolysis 

กระบวนการไพโรไลซิสและกระบวนการแกสซิฟเคชั่นนั้นมีความคลายคลึงกันมาก เมื่อพิจารณาแลว

กระบวนการไพโรไลซิสน้ันนับวาเปนกระบวนการเริ่มตนซึ่งโดยท่ัวไปแลวกระบวนการไพโรไลซิสจะเกิดไดเร็ว

กวากระบวนการแกสซิฟเคช่ัน ข้ันตอนโดยรวมน้ันเริ่มจาก การทําใหชีวมวลซึ่งเปนวัตถุดิบที่ประกอบไปดวย

เซลลูโลส เฮมิเซลูโลส และลิกนิน ท่ีมีความชื้นประมาณรอยละ 20-30 โดยนํ้าหนักน้ันปราศจากนํ้าโดยอาศัย

กระบวนการทําแหงท่ีอุณหภูมิประมาณ 120-150 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นชีวมวลจะถูกใหความรอนจนมี

อุณหภูมิประมาณ 500-600 องศาเซลเซียส เพื่อทําลายพันธะทางเคมีของโมเลกุลซึ่งเปนขั้นตอนของ

กระบวนการไพโรไลซิสไดเปนผลิตภัณฑจําพวกกาซตางๆ ไดแก  คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด 

มีเทน และไฮโดรเจน ผลิตภัณฑของเหลวที่สามารถกลั่นตัวได เชน นํ้า กรดอะซิติก กรดฟอรมิกอะซิโตน 

เมธานอลเมทิลอะซิเตทฟนอล เปนตน รวมทั้งพวกทารและชาร หลังจากนั้นเมื่อมีการใหความรอนเพิ่มขึ้นไป

อีกจนมีอุณหภูมิประมาณ 900 – 1,100 องศาเซลเซียส ประกอบกับมีการเติมตัวออกซิไดสใหแกระบบจะทํา

ใหทารและถานชารเกิดการแตกตัวไดเปนกาซผลิตภัณฑตอไป ซึ่งขั้นตอนนี้น้ันเปนขั้นตอนของกระบวนการ

แกสซิฟเคช่ันน่ันเอง 

กระบวนการไพโรไลซิสและกระบวนการแกสซิฟเคช่ัน ตางก็มีขอดีและขอเสีย แตกตางกันซึ่งสามารถ

สรุปไดในตารางที่ 2-1 

ตารางที่ 2-1 การเปรียบเทียบ ขอด ีขอเสีย ของกระบวนการไพโรไลซิสและกระบวนการแกสซิฟเคชัน่ 

 ประเภท กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) กระบวนการแกสซฟิเคชั่น (Gasification) 

ขอด ี

ผลิตภันฑที่ไดท้ัง 3 ประเภท เปน

เช้ือเพลิงที่มีเกรดสูงกวาเชื้อเพลิงชีว

มวล 

  

เปนการนําเช้ือเพลิงราคาถูกมาใชแทนกาซหรือใช

กับเครื่องยนตสันดาปภายในได 

เหมาะกับการผลิตไฟฟาขนาดเล็กไมเกิน 1 เมกะ

วัตต  บริ เวณที่มีปริมาณเช้ือ เพลิ งจํ ากัด  และ

เหมาะสมกับหมูบานชนบทท่ีกระแสไฟฟาเขาไมถึง 

ขอเสีย กระบวนการใหความรอนโดยตรงยังมี ประสิทธิภาพทางดานความรอนของระบบน้ี
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 ประเภท กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) กระบวนการแกสซฟิเคชั่น (Gasification) 

ขอจํากัดและไมแพรหลาย 

  

  

  

ประมาณ 70%  

เกิดนํ้ามันดิน (Tar) ซึ่งสงผลตอการกัดกรอนใน

เครื่องยนตดัดแปลงที่ใชในการผลิตไฟฟา 

ชีวมวลที่เหมาะสมความชื้นไมควรเกิน 20% 

ขนาดของชีวมวลตองมีขนาดใกลเคียงกันไมเกิน 10 

ซม. หากเล็กเกินไปจะทําใหอากาศไหลผานไมได

และหากใหญเกินไปจะเกิดการเผาไหมเช้ือเพลิงไม

หมด 
 

 
รูปแสดงกระบวนการไพโรไลซิสรวมกบักระบวนการแกสซฟิเคชัน่ 
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2.2 เทคโนโลยีหมอไอน้ํา 

หมอไอนํ้าเปนอุปกรณที่ใชในการผลิตไอนํ้า สําหรับใหความรอนในกระบวนการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือเพื่อใชขับกังหันไอนํ้า (Steam Turbine) หรือเครื่องจักรไอนํ้า (Steam Engine) เพื่อผลิต

พลังงานไฟฟาหรือพลังงานกล หนาที่หลักของหมอไอนํ้าคือการผลิตไอนํ้าที่มีความดัน อุณหภูมิ และอัตรา

การไหลที่กําหนดไว  

2.2.1 ชนิดของหมอไอน้ํา สามารถจําแนกชนิดของหมอไอนํ้าออกเปนหลายประเภทตามลักษณะ

โครงสรางการทํางานและวัตถุประสงคการใชงาน ในที่น้ีจะขอกลาวถึงหมอไอน้ําโดยพิจารณาจากโครงสราง

การทํางาน ดังน้ี 

2.2.1.1 หมอไอน้ําทอไฟ (Fire Tube Boiler) เปนหมอไอนํ้าที่มีความสามารถในการผลิต

ไอนํ้าไดไมมาก เน่ืองจากผลิตไอนํ้าไดท่ีความดันและอัตราการไหลจํากัด เน่ืองจากมีลักษณะโครงสราง

ที่เปนถัง (shell) ทรงกระบอกใหญในแนวนอนหรือแนวตั้ง โดยมีหองเผาไหมเปนรูปทรงกระบอกอยู

ภายในตัวถัง สวนผนังของทอจะทําเปนลอกเพื่อรองรับการขยายตัวขณะรอน และเพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงของโครงสรางเมื่อรับความดันสูง หองเผาไหมจะอยูดานหนาของหมอไอนํ้า ซึ่งสามารถใชได

ทั้งเช้ือเพลิงแข็ง เช่ือเพลิงเหลว และกาซความรอนที่ไดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงจะถายเทความรอน

ใหกับนํ้ารอบตัว โดยกลไกการถายเทสวนใหญจะเปนแบบการแผรังสี หลังจากน้ันไอเสียรอนจะ

เคลื่อนที่ยอนกลับในทอหลายๆ ทอที่วางเรียงตัวขนานกับหมอไอนํ้า ซึ่งจะชวยเพิ่มอัตราการถายเท

ความรอนใหกับหมอไอนํ้า (เน่ืองจากปริมาณพื้นผิวถายเทความรอนมีคามากขึ้น) การมีไฟหรือไอเสีย

รอนเดินในทอ จึงเรียกหมอไอนํ้าชนิดวาทอไฟ หลังจากที่ไอเสียรอนเคลื่อนที่มาถึงดานหนาของหมอ 

ถาปลอยออกที่ตําแหนงน้ี โดยปกติหมอไอนํ้าชนิดน้ีจะเรียกวา ทอไฟแบบ 2 กลับ (2 passes) แต

สามารถออกแบบใหไอเสียเคลื่อนที่ยอนกลับไดอีกครั้งหน่ึงกอนออกสูปลอง ก็จะเรียกวาเปนทอไฟ 3 

กลับ โดยทั่วไปมักใชมาเกิน 4 กลับ เน่ืองจากเพิ่มความยุงยากในการออกแบบตําแหนงของกลุมทอไฟ

ในแตละกลับ (pass) อาจกําหนดใหอยูขางใต หรือเหนือชองเตาก็ได วัตถุประสงคของการเพิ่มจํานวน

กลับเพื่อเพิ่มเน้ือที่ผิวถายเทความรอน ซึ่งจะทําใหการถายเทความรอนออกจากตําแหนงไอเสียจากนํ้า

ใหไดมากที่สุดกอนไหลออกปลอง 

เน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องของรูปรางโครงสรางทําใหหมอไอนํ้าชนิดน้ีมีความสามารถในการผลิต

ไอนํ้าไดไมเกิน 25 บาร ที่อัตราการไหลไมเกิน 29 ตัน/ช่ัวโมง สวนใหญจะใชในการผลิตไอนํ้าอิ่มตัว

เพื่อใชในกระบวนการผลิตและใชสอยอยางอื่น 
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รูปแสดงหมอไอน้ําชนิดทอไฟ 

2.2.1.2 หมอไอน้ําทอน้ํา (Water Tube Boiler) ในระบบหมอไอนํ้าชนิดน้ี นํ้าจะไหลเวียน

อยูในทอ ในขณะที่ไอเสียจากการเผาไหมจะไหลผานทอตางๆ เหลาน้ี ทําใหไดการถายเทความรอน

จากไอเสียมาใหนํ้าในทอ ซึ่งมีการไหลเวียนโดยอาศัยความแตกตางในคาความหนาแนนของนํ้าที่

ตําแหนงแตกตางกัน นํ้าในทอสวนที่รับความรอนก็จะลอยตัวสูงขึ้นและนํ้าที่เย็นกวาก็จะไหลมาแทนที่ 

ทําใหเกิดการไหลเวียนตามธรรมชาติ ในกรณีที่ตองการไอนํ้าที่มีความดันสูง อัตราการไหลสูง ลักษณะ

การเวียนตามธรรมชาติน้ีอาจไมเพียงพอจึงจะเปนตองใชปมชวยไอนํ้าที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บสะสมไวในถัง

ไอนํ้าดานบนสําหรับนําออกไปใชงาน ระบบทอนํ้าที่ใชอาจออกแบบใหมีรูปรางหลายลักษณะ เชน 

ออกแบบใหมีรูปรางตามอักษร A D และ O เปนตน หรือออกแบบใหระบบทอบางสวนใหเปนสวน

หน่ึงของผนังหมอไอนํ้า จะไดชวยหลอเย็นผนังทําใหสามารถรับอุณหภูมิไดสูงขึ้นเปนการชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบ 

หมอไอนํ้าที่ใชระบบผลิตกําลังมักจะเปนแบบทอนํ้าผลิตไอดง โดยที่นํ้าจะอยูภายในทอและไอ

เสียรอนไหลผานดานนอกของทอ จากลักษณะโครงสรางที่แสดงดังรูป ทําใหสามารถผลิตไดไอนํ้า

ปริมาณมากๆ ที่ความดันสูงอาจมีคาถึง 1,800 ตัน/ช่ัวโมง ที่ความดันสูงกวาคาความดันวิกฤตของนํ้า 

(>221 บาร)  

 
รูปแสดงหมอไอน้ําชนิดทอน้ํา 
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 นอกจากนี้หมอไอนํ้ายังมีทอไอนํ้าแบบอื่นๆ อีก 2 แบบ ซึ่งเปนหมอไอนํ้าเฉพาะอยางและมีใชอยูใน

วงแคบ ไดแก 

2.2.1.3 หมอไอน้ําแบบไหลผานครั้งเดียวตลอด (Once-Through Boiler) หมอไอนํ้าชนิด

น้ีไมมีถังไอนํ้า (Steam Drum) สําหรับบรรจุน้ําและไอน้ําขณะกลายเปนไอ เหมือนกับหมอไอนํ้าแบบ

ทอไฟหรือทอนํ้า แตจะประกอบดวยหลายๆทอ ทอเดินขนานกันไปอยูในเตาหมอไอนํ้า ความดันที่ใช

มักสูงกวาความดันวิกฤตของนํ้า เน่ืองจากที่คาความดันสูงน้ีปริมาณความรอนที่ใชจะมีคานอยมาก 

อุณหภูมิไอนํ้าที่ไดจะมีคาประมาณ 600C โดยไดรับความรอนจากเตาโดยวิธีการแผรังสีเปนสําคัญ 

ขนาดที่ใชกันท่ัวไปมีขนาดตั้งแตขนาดเล็กถึงขนาดที่ใชกันในโรงไฟฟาขนาดใหญ โดยสวนรวมขอดีของ

หมอไอนํ้าชนิดน้ีเปนผลจากการใชทอเช่ือมตลอดทําใหสามารถหลีกเลี่ยงปญหาการขยายตัวเน่ืองจาก

การเปด-ปดเคร่ือง ดังน้ัน การเปด-ปดเคร่ืองจึงสามารถกระทําไดรวดเร็ว 

 
รูปแสดงหมอไอน้ําแบบไหลผานครั้งเดียวตลอด 

2.2.1.4 หมอไอน้ําความรอนทิ้ง (Waste-Heat Boiler) ความรอนที่ใชผลิตไอนํ้าในหมอไอ

นํ้าชนิดน้ี ไดจากความรอนทิ้งจากระบวนการผลิต หรือเครื่องจักรบางอยางเชน ไอเสียจากเตาเผา

ปูนซีเมนต เตาอบเหล็ก เตาเผาเซรามิค เครื่องยนตเผาไหมภายใน และเครื่องกังหันกาซ เปนตน 

ความรอนในไอเสียที่ไดมักจะมีอุณหภูมิสูงที่ไดมักมีอุณหภูมิอยูระหวาง 500 -1,000C ซึ่งยังจัดวายัง

มีอะเวเลบิลิตีคอนขางสูง สามารถนํามาใชในการผลิตไอนํ้าหรือน้ํารอยเพื่อใชประโยชนได โดยทําใหไอ

เสียดังกลาวไหลผานเขาไปในหมอไอนํ้าความรอนทิ้ง ซึ่งโดยลักษณะโครงสรางของมันสามารถกลาวได

วาเปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบเปลือกและทอ (Shell-and-Tube Heat Exchanger) แบบ

หน่ึงน่ันเอง ทั้งน้ีโดยจัดใหไอเสียรอนไหลในถังและนํ้าไหลในทอ ในกรณีที่ตองการเพิ่มพิกัด

ความสามารถของหมอเชน เพิ่มอัตราการไหล หรือความดัน อาจจะใชเตาเผาไหมเช้ือเพลิงเสริมเขาไป

ในระบบได 
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รูปแสดงหมอไอน้ําความรอนทิ้ง 

2.2.1.5 หมอไอน้ําชีวมวล โรงไฟฟาชีวมวลและโรงงานที่ใชเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิต

พลังงานน้ัน สวนมากจะใชระบบการเผาไหมโดยตรง (Direct-Fired) โดยนําเช้ือเพลิงชีวมวล มาเผา

ไหมโดยตรงในหมอไอนํ้า (Boiler) และถายเทความรอนที่เกิดขึ้นใหแกนํ้าในหมอไอนํ้าจนกลายเปนไอ

นํ้าที่รอนจัดและมีความดันสูง ซึ่งไอนํ้าน้ีจะถูกนําไปปนกังหันที่ตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําใหได

กระแสไฟฟาออกมา นอกเหนือจากการผลิตไฟฟาเพียงอยางเดียวแลว ในโรงงานอุตสาหกรรมหลาย

ประเภท เชน โรงนํ้าตาล โรงกระดาษ ก็จะใชประโยชนจากไอนํ้าที่ผลิตไดจากเช้ือเพลิงชีวมวล ไปใช

ในขั้นตอนการผลิตของโรงงานดวย ซึ่งการผลิตไอนํ้าและไฟฟารวมกันนี้เรียกวาระบบผลิตไฟฟาและ

ความรอนรวม (Cogeneration) ซึ่งเปนระบบที่มีประสิทธิภาพในการใชเช้ือเพลิงสูง 

ปจจุบันอุตสาหกรรมผลิตหมอไอนํ้าชีวมวลจะเปนหมอไอนํ้าประเภททอไฟ หรือหมอไอนํ้าประเภททอ

นํ้า และมีระบบการเผาไหมดังที่เสนอไวเชน ระบบสโตรกเกอร ระบบไซโคลน และระบบฟลูอิดไดซเบด ทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการใชงานของแตละภาคอุตสาหกรรม เชน ในอุตสาหกรรมที่ตองใชไอนํ้าใน

กระบวนการผลิตมักเลือกใชหมอไอนํ้าแบบทอนํ้าเนื่องจากสามารถผลิตไอนํ้าที่ความดันสูงได ซึ่งนอกจากจะ

ใชไอนํ้าในกระบวนการผลิตแลวยังผลิตไฟฟาใชในโรงงานหรือผลิตขายใหกับการไฟฟาฯ ยกตัวอยางเชน 

โรงงานนํ้าตาล โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง โรงงานผลิตน้ํามันปาลม เปนตน สําหรับหมอไอนํ้าแบบทอไฟ

สวนใหญจะใชในโรงงานที่ตองการใชไอนํ้าไมสูงมากนักเชน โรงสีไฟ โรงเลื่อยไม โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร 

โรงงานผลิตอาหาร เปนตน  

2.3 เทคโนโลยีผลิตความรอนรวมกับไฟฟา 

ระบบผลิตพลังงานความรอนรวม เปนอีกทางหน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเพราะ

เปนการนําพลังงานความรอนที่ออกจากกังหันผลิตไฟฟากลับมาใชประโยชนไดอีก การผลิตพลังงานรวม 

สามารถจําแนกตามลําดับกอนหลังของการผลิตไฟฟาและความรอนออกไดเปน 2 แบบ คือการผลิตไฟฟา

นําหนา (Topping Cycle) แตถาเอาความรอนจากเช้ือเพลิงไปใชในกระบวนการผลิตกอน จากน้ันจึงนํา

ความรอนท่ีเหลือไปใชในการผลิตไฟฟาเรียกวา การผลิตไฟฟาตามหลัง (Bottoming Cycle) 
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แบบการผลติไฟฟานําหนา (ซาย) และการผลติไฟฟาตามหลัง (ขวา) 

รูปแสดงประเภทของเทคโนโลยกีารผลติความรอนรวมกับไฟฟา 

ปจจุบันระบบท่ีไดรับความนิยม คือ ระบบผลิตกําลังไฟฟานําหนา เพราะอุตสาหกรรมทั่วไปใชความ

รอนที่ระดับอุณหภูมิไมสูงนัก ประกอบกับการผลิตพลังงานรวมชนิดน้ีมักใหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร

ดีกวาและอุปกรณตางๆที่ใชในระบบนี้ไดรับการพัฒนามาแลวเปนอยางดี ซึ ่งสามารถจําแนกไดเปน 3 

ประเภท คือ ระบบที่ใชกังหันไอนํ้า ระบบที่ใชกังหันแกสและระบบที่ใชเครื่องยนตสันดาปภายใน แตละ

ระบบมีสมรรถนะและราคาที่แตกตางกันแตทั้ง 3 ระบบจะใหการประหยัดพลังงานที่เทาเทียมกัน โดย

ประสิทธิภาพของระบบมีคาถึง 50-80% 

2.3.1 ระบบผลิตพลังงานความรอนรวมโดยใชกังหันไอน้ํา (Steam Turbine Cogeneration) 

ประกอบดวยหมอไอนํ้าสําหรับผลิตไอนํ้าความดันสูงและตัวกังหัน (Turbine) ที่สามารถดึงเอาไอนํ้าจากตัว

กังหันแบบ Back Pressure หรือ Condensing Extraction เพื่อผลิตงานเพลาที่จะนําไปใชหมุนเครื่องปน

ไฟ หลักการทํางานของระบบ คือ ไอนํ้าความดันสูงจะขยายตัวผานกังหันไอนํ้าเพื่อผลิตงานเพลา ซึ่งจะนําไป

ขับเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตไฟฟา ไอนํ้าที่ออกจากกังหันไอนํ้าเปนไอนํ้าความดันต่ําพอที่จะนําไปใชใน

กระบวนการตางๆของโรงงาน 

  
Back Pressure Steam Turbine Extraction condensing steam turbine 

รูปแสดงชนิดของ Steam Turbine Cogeneration 
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2.3.2 ระบบผลิตพลังงานรวมโดยใชกังหันแกส (Gas Turbine Cogeneration) หลักการทํางาน

ของระบบ คือ อากาศจะถูกดูดเขาไปยังเครื่องอัดอากาศ เพื่อเพิ่มความดันใหกอนสงผานเขาหองเผาไหม

เช้ือเพลิงจะถูกฉีดเขามาผสมที่หองเผาไหมและเกิดการเผาไหมไดกาซรอน กาซรอนนี้จะขยายตัวผานเครื่อง

กังหันแกส ทําใหกังหันหมุนไดงานเพลา 

   
Open cycle gas turbine cogeneration System Closed Cycle Gas Turbine Cogeneration System 

รูปแสดง Gas Turbine Cogeneration 
 

2.3.3 ระบบผลิตพลังงานรวมโดยใชเครื่องยนตสันดาปภายใน (InternalCombustion Engine 

Cogeneration) ระบบน้ีมีทั้งชนิดที่เปน Spark-Ignition (S.I) มักใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงและ 

Compression Ignition (C.I) Engines เนนการใชนํ้ามันเตาเปนหลัก นอกจากเครื่องยนตแลว ระบบยัง

ประกอบดวย ระบบหลอเย็น เสื้อสูบและนํ้ามันหลอลื่น กับ Waste Heat Boiler ที่ใชแปลงพลังงานในไอ

เสียใหเปนไอนํ้าหรือนํ้ารอนไปในกระบวนการผลิตได พลังงานความรอนที่ปลอยออกมาจะเครื่องยนต

สันดาปมี 2 ลักษณะคือ 

o อยูในรูปของไอเสีย ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 310-430C ซึ่งอาจใชในการผลิตไอนํ้า ปริมาณ

ความรอนที่มีอยูในไอเสียนี้จะมีคาประมาณ 50% ของความรอนที่เครื่องยนตจะปลอยออกมาทั้งหมด 

o พลังงานความรอนที่มีอุณหภูมิต่ํ า อยู ในรูปของระบบนํ้าระบายความรอน ระบบ

นํ้ามันหลอลื่นและระบบลมระบายความรอน พลังงานเหลาน้ีไมอาจะใชในกระบวนการผลิตได แตอาจจะใช

ในการอุนนํ้าปอนหรือใชเปนนํ้าปอนระบบ ซึ่งในกรณีน้ีจะตองมีระบบนํ้าหลอเย็นสํารองไวใชในกรณีฉุกเฉิน

ดวย 
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รูปแสดง Internal Combustion Engine Cogeneration 

2.4 เทคโนโลยีหลังการเผาไหม 

การเผาไหมทุกชนิดจะกอใหเกิดมลพิษมากมาย ซึ่งสรางปญหาใหแกสภาพแวดลอมได จึงจําเปนตอง

คิดพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับสารมลพิษและฝุนละอองท่ีออกจากกระบวนการเผาไหมกอนปลอยกาซออกสู

ปลองเพื่อระบายสูบรรยากาศโดยปราศจากมลพิษ 

2.4.1 เทคโนโลยีการดักจับฝุน 

o Electrostatic Precipitator (ESP) การดักจับฝุนดวยการใชไฟฟาสถิตดักจับเถาลอย โดย

ใหฝุนละอองมีประจุไฟฟาขั้วหน่ึงและถังเก็บละอองมีประจุไฟฟาอีกขั้วหน่ึง ระบบน้ีมีประสิทธิภาพสูงในการ

ดักจับฝุน แตเมื่อนํามาใชกับข้ีเถาอื่นๆ โดยเฉพาะซิลิกาในขี้เถาแกลบซึ่งมีคุณสมบัติตานทานการถูกดูด ทํา

ใหประสิทธิภาพในการจับฝุนลดลง ดังน้ัน ตองออกแบบเผื่อไวใหใหญขึ้นหรือมีระบบอื่นมาเสริม เชน 

ไซโคลน 

 

รูปแสดง Electrostatic Precipitator (ESP) 

o ไซโคลน (Cyclone) ใชหลักการของแรงหนีศูนยกลางเหวี่ยงเพื่อใหกาซเกิดการหมุนตัว ฝุน

จะถูกแยกออกมายังผนังไซโคลนและจะเคลื่อนท่ีลงไปยังสวนปลายของโคนลงสูถังพัก (Hopper) 
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รูปแสดงไซโคลน (Cyclone) 

o ถุงกรอง (Bag Filter) ถุงกรองมีโครงสรางเปนรูพรุน ประกอบดวยสารที่เปนเมล็ดหรือเสนใย 

ซึ่งจะกักกันอนุภาคไวใหกาซไหลผานชองวางของเครื่องกรอง เครื่องกรองในปจจุบันสามารถกําจัดอนุภาค

ขนาดตางๆ โดยเสียคาใชจายไมมาก สําหรับถุงกรองโดยปกติทําดวยผาทอ (Woven Fabric) หรือผา

สักหลาด (Felted Fabric) ใยหินหรือไนลอน เครื่องกรองแบบถุงน้ีตองทําความสะอาดเปนครั้งคราวไม

เหมาะกับอนุภาคท่ีมีความชื้น คากอสรางและการดําเนินงานสูง แตทนความรอนสูงไดไมดี 

 
รูปแสดงถุงกรอง (Bag Filter) 

o Wet Collector หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา Wet Scrubber อุปกรณชนิดน้ีใหหลักของการชน

หรือการตกกระทบ สามารถใชกําจัดอนุภาคกาซและกาซที่มีฤทธิ์กัดกรอนได ทนความรอนสูง ใชไดทั้งระบบ

เปยกและแหง คาใชจายในการบํารุงรักษาและลงทุนสูง 

 
รูปแสดง Wet Collector 
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2.4.2 เทคโนโลยีการจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด เปนการจับกาซซัลเฟอรไดออกไซดออกจากกาซที่

เกิดจากการเผาไหมหรือจากกาซเช้ือเพลิง (Flue Gas) ที่เกิดจากขบวนการผลิตกอนปลอยออกสูบรรยากาศ 

เรียกกระบวนการน้ีวา Flue Gas Desulfurization (FGD) โดยการทําปฏิกิริยาระหวาง Flue Gas กับนํ้า

ปูนหรือหินปูนทั้งในรูปของการฉีดพนฝอยหรือใสเขาไปเปนของเหลว ปฏิกิริยาดังกลาวจะเกิดซัลเฟต

หรือซัลไฟตขึ้นเปนของแข็ง คือ ยิปซั่มสังเคราะห (Synthetic Gypsum) วิธีการน้ีสามารถลดซัลเฟอรได 

80-90% แตไมสามารถลดปริมาณออกไซดของไนโตรเจนได จึงตองมีระบบกําจัดของเสียที่เกิดจากระบบ

กําจัด (Scrubber) อีกดวย เทคโนโลยีดังกลาวมี 2 แบบ ไดแก 

o แบบฉีดแหง (Dry Sorbent Injection Process) เหมาะสําหรับใชกรณีที่ไมตองการ

ประสิทธิภาพสูงในการกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดเพราะมีประสิทธิภาพในการกําจัด 45% ระบบน้ีจึงไม

เปนที่นิยมและใชอยูในวงจํากัดเทานั้น 

o ระบบเปยก (Wet Limestone Process) เปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกวาแบบแหงคือ

สามารถกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดสูงประมาณ 92% และมีคาใชจายสูงกวา ระบบน้ีไดรับความนิยม

มากกวาระบบแหงมีใชกันอยูประมาณ 90% ของการใช FGD ทั้งหมด 

 
รูปแสดงระบบ Flue Gas Desulfurization (FGD) 

2.4.3 เทคโนโลยีการลดปริมาณกาซไนโตรเจนออกไซดในกาซทิ้ง มีเทคโนโลยีหลักๆคือ 

Selective Catalytic Reduction (SCR), Two Stage Combustionและ Low Nox Burner แตอยางไรก็

ตามเทคโนโลยี SCR นิยมใชกันแพรหลายเน่ืองจากมีประสิทธิภาพสูง โดยการใชแอมโมเนียเขาไปทํา

ปฏิกิริยากับกาซไนโตรเจนออกไซด ผลของปฏิกิริยาจะเกิดเปนไนโตรเจนและน้ํา 

 
รูปแสดงเทคโนโลยี Selective Catalytic Reduction (SCR) 
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2.5 การเลือกใชเทคโนโลยี 

โดยท่ัวไปเช้ือเพลิงชีวมวลสามารถนํามาใชกับเทคโนโลยีการ

เผาไหมแบบตางๆได แตตองมีการนําชีวมวลมาวิเคราะหอยาง

ถูกตองเพื่อใชในการออกแบบเทคโนโลยีที่ใชเผาไหมชีวมวลไดดี 

ยกตัวอยางเชน การใชแกลบเปนเช้ือเพลิงในการเผาไหมซึ่งจะเผา

ไหมไดดีในฟลูอิไดซเบด (Fluidized Bed) เพราะใชอุณหภูมิเผา

ไหมต่ําชวยลดการจับตัวเปนกอน การเผาไหมในเตาแบบตะกรับ 

(Stoker Firing) และการเผาไหมในเตาแบบลอยตัว (Suspension 

Firing) สามารถใชไดแตตองระวังใหการจับตัวเปนกอนของขี้เถาให

มีนอยท่ีสุด สําหรับการเผาไหมในเตาแบบลอยตัวไมเหมาะกับชีวมวลเปนสวนใหญเพราะตองนํามายอยกอน

ทําใหราคาตนทุนชีวมวลสูงขึ้น เทคโนโลยีแกสเช้ือเพลิง (Gasification Technology) อาจเปนทางเลือกที่

นาสนใจ แตติดปญหาในดานการยอมรับทางเทคนิคและการคาหากทําการแกไขอุปสรรคตางๆ ซึ่งทําให

ระบบมีความนาเช่ือถือและราคาไมสูง ระบบแกสเช้ือเพลิงก็จะเปนทางเลือกที่สําคัญทางหน่ึง ในปจจุบัน

เทคโนโลยีหมอไอนํ้าที่ใชเตาเผาแตละแบบขางตนจะมีประสิทธิภาพ (Boiler efficiency) มากกวา 80% ขึ้น

ไป โดยสามารถเปรียบเทียบ ขอเดน – ขอดอย ของระบบการเผาไหมแตละแบบดังแสดงในตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบ ขอเดน – ขอดอย ของระบบการเผาไหมโดยตรงแตละแบบ 

ขอเดน ขอดอย 

การเผาไหมในเตาเผาแบบตะกรบั 

 การควบคุมงาย สามารถปดเตาและเรงเตาขึ้น

ใชไดทันที 

 มีใหเลือกหลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กจนถึงไม

เกิน 181,440 กิโลกรัมไอนํ้าตอช่ัวโมง โดย

ขนาดที่คุมคาทางเศรษฐกิจ คือ กําลังการผลิตไอ

นํ้าไมเกิน 45,000 กิโลกรัมไอนํ้าชั่วโมง 

 ใชพลังงานในการเตรียมเช้ือเพลิงนอย(ไมตองมี

เครื่องบด)  

 ใชเช้ือเพลิงไดหลายชนิด โดยอาจปอนเดี่ยวหรือ

ผสมกัน 

 ควบคุมการเกิดควันและการปลดปลอยฝุนใหอยู

ในมาตรฐาน โดยใชเพียงอุปกรณกําจัดงายๆ 

 มีสวนประกอบที่ตองเคลื่อนที่ขนาดใหญและ

ตองรับความรอนตลอดเวลา ทําใหตองเสีย

คาใชจายบํารุงรักษาสูง 

 ใชพื้นที่ติดต้ังสวนเตาเผามาก 

 อัตราการปลอยความรอนตอปริมาตรต่ํากวา

เตาเผาแบบอื่น เตาเผาแบบตะกรับสามารถใช

กับเช้ือเพลิงชีวมวลที่มีปริมาณเถาอยางต่ํา 8% 

(หลักอางอิงแหง) เพื่อใหมีช้ันเถาปกคลุมตะกรับ

เตาหนาพอไมใหตะกรับรอนจัดเกินไป กรณีที่

เช้ือเพลิงมีปริมาณเถาต่ําจะทําใหไมมีเถาหลอม 

(molten ash) ปกคลุมตะกรับหนาเพียงพอ 

โดยเถาหลอมน้ีจะทําหนาที่คลายฉนวนความ
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ขอเดน ขอดอย 

เชน ไซโคลน หรือเครื่องดักฝุน เทาน้ัน รอนจากการเผาไหมถายเทสูตะกรับมากเกินไป 

จนทําใหเตาเผาเสียหายได 

การเผาไหมในเตาเผาฟลอูิไดซเบด 

 ใชเช้ือเพลิงไดหลายชนิดโดยใชเด่ียวหรือผสมที่มี

คุณภาพแตกตางกันมากไดเพราะมีเวลาอยู

ในเบดนานจึงเผาไหมไดสมบูรณ  

 เ น่ื อ งจ ากอุณหภู มิ ใน เตา เผ าต่ํ า  ( ไม เ กิ น 

1,000°C) ทําใหลดการกัดกรอนและการเกาะ

ของเถาหลอมเหลวบนพื้นผิวถานโอนความรอน 

(fouling) 

 ถายเทความรอนที่สําคัญเปนแบบการพาความ

รอน เน่ืองจากการปนปวนของอนุภาคในเบด 

 ระยะเวลาเริ่มจุดเตาหรือหยุดเดินเตานาน 

 การทํางานของระบบปอนผันแปรกับสมบัติของ

เช้ือเพลิงมาก 

 ทอไอนํ้าเกิดการสึกกรอน (erosion) สูง จาก

การปะทะของอนุภาคและกาซ 

 ระบบจัดการกับเถาขนาดใหญ และยุงยาก 

 ใชพลังงานสําหรับพัดลมของหมอไอนํ้าสูงกวา

เตาเผาชนิดอื่นๆ 

การเผาไหมแบบลอยตัว 

 ปรับอัตราการปอนเช้ือเพลิงงาย และมีการ

ตอบสนองเร็ว 

 ไดเปลวไฟที่อุณหภูมิสูงในตําแหนงที่ถูกตองและ

เปลวไฟมีการแผรังสีความรอนสูง 

 การเผาไหมสมบูรณโดยไมตองใชอากาศเกินพอ

สูง 

 มีช่ัวโมงการใชงาน (availability) สูง 

 ไดเถาที่มีคุณภาพสูง 

 ตองมีการ เตรียมเ ช้ือ เพลิ ง ใหมี ขนาดและ

ความชื้นไมเกินคาที่ออกแบบไว 

- ความช้ืนของเช้ือเพลิง – ระบบการเผาไหม

แบบลอยตัว มีขอจํากัดเรื่องความช้ืนของ

เช้ือเพลิงที่ใชในการเผาไหมไมเกิน 20% 

(ขึ้นอยูกับการออกแบบของผู ผลิต) ซึ่ ง

กอใหเกิดปญหาในการบดและประสิทธิภาพ

การเผาไหม 

- ขนาดของเช้ือเพลิง – เช้ือเพลิงที่ใชในระบบ

ก า ร เ ผ า ไ ห ม แ บ บ ล อ ย ตั ว จ ะ ต อ ง ถู ก

บดละเอียด 

 เถาเบามีขนาดเล็กและสวนใหญติดไปกับ Flue 

gas จึงตองใชระบบกําจัดท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 ตองมีการควบคุมอุณหภูมิการเผาไหมและการ

เกิดกาซไนโตรเจนออกไซด การออกแบบเตาเผา

ใหมีอุณหภูมิการเผาไหม ประมาณ 800 - 
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ขอเดน ขอดอย 

900°C การใชกระบวนการเผาไหมแบบหลาย

ขั้นตอน (Staged Combustion) และการจํากัด

ปริมาณออกซิเจนที่ใชในการเผาไหมไมใหเกิน 

6% (Excess air < 30%) เพื่อลดการเกิดกาซ

ไนโตรเจนออกไซด 

นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องขี้เถาซึ่งมีสวนประกอบของอัลคาไลนทําใหเกิดตะกรัน การจับตัวเปนกอน

และทําใหทอนํ้าในหมอนํ้าชํารุดเสียหาย ถาเปนขี้เถาแกลบจะมีลักษณะคลายทรายละเอียดทําใหเกิดการกัด

กรอนได ดังน้ันการแกปญหาคือลดอุณหภูมิเผาไหมลงและใหมีการติดตั้งอุปกรณดักจับฝุนที่มีประสิทธิภาพ

สูงก็สามารถชวยแกปญหาที่เกิดจากขี้เถาได ทั้งน้ีคุณสมบัติของชีวมวลแตละชนิดจะมีขอดีและขอเสีย

แตกตางกันไป อาจสรุปไดดังตารางที่ 2-3 และดวยความแตกตางของคุณสมบัติชีวมวลจึงสงผลตอตนทุนใน

การจัดการได ดังน้ี 

ตารางที่ 2-3 เปรยีบเทียบความเหมาะสมของแตละเทคโนโลยีสําหรับชีวมวลชนิดตางๆ 

ชีวมวล 
ระดบัความเหมาะสม 

แบบตะกรับ ฟลูอดิไดซเบด แบบลอยตัว 

แกลบ ปานกลาง มาก ปานกลาง 

กากปาลม นอย ปานกลาง นอย 

ชานออย ปานกลาง มาก นอย 

เศษไม มาก มาก นอย 

กะลาและซังขาวโพด ปานกลาง ปานกลาง นอย 

 ซังขาวโพด มีสวนผสมของโปแตสเซียมไดออกไซด มีฤทธิ์กัดกรอนอยางรุนแรง จึงสงผลใหการ

ลงทุนในเทคโนโลยีการเผาไหมสูงกวาชีวมวลประเภทอื่นๆ เพราะมีความจําเปนตองใชวัสดุอุปกรณที่มีความ

ทนตอการกัดกรอน นอกจากน้ีซังขาวโพดยังมีนํ้าหนักเบาทําใหการสับยอยทําไดยาก ตองใชเครื่องตีซัง

ขาวโพดท่ีมีราคาสูง ทําใหตนทุนการยอยขนาดซังขาวโพดตอนํ้าหนักสูงกวาชีวมวลอื่นๆดวย 

 ทะลายปาลม กะลาปาลมและใยปาลม เปนวัสดุเหลือทิ้งไวในโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม แตไมได

นําทะลายปาลมมาใชเปนเช้ือเพลิง เน่ืองจากมีความชื้นคอนขางสูงและมีขนาดใหญจึงทําใหการสับยอยใหมี

ขนาดเล็กลงทําไดยากเพราะมีไฟเบอรที่เหนียว นอกจากน้ียังมีสารประกอบอัลคาไลนสูง เมื่อเผาไหมจะทํา

ใหทอนํ้าในหมอมียางเหนียวเกาะติดไดงาย ดังน้ันการนําทะลายปาลมมาเปนเช้ือเพลิงจึงตองมีการแปรรูป

และออกแบบเตาเผาพิเศษจึงทําใหตนทุนดานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากทะลายปาลมสูง 
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 เหงามันสําปะหลัง เปนวัสดุเหลือทิ้งในไรเกษตรกรสวนใหญไมมีการนําไปใชประโยชนและมักจะ

เผาทิ้ง ปญหาหลักของการนําเหงามันมาใชเปนเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟาคือ มีสิ่งปนเปอนมาก เชน กรวด หิน 

ดิน ทราย จึงตองมีการจัดการเบื้องตนกอน คุณสมบัติของเหงามันสําปะหลังและเปลือกนอกมีโครงขายของ

ซิลิกาใหความแข็งแรงและทนตอการเผาไหมและติดไฟไดยาก การนําเหงามัน มาเปนเช้ือเพลิงจึงจําเปนตอง

ทําการยอยเหงามันใหมีขนาดเล็กประมาณ 3-5 มิลลิเมตร กอนปอนเขาสูกระบวนการเผาไหม จึงทําให

ตนทุนในการแปรรูปคอนขางสูง 

 ใบ/ยอดออยและฟางขาว 

มีนํ้าหนักเบาสงผลใหตนทุนการขนสง

สู ง สํ าหรับปญหาหลักคือการเก็บ

รวบรวมใบและยอดออยมาใช เปน

เช้ือเพลิง โดยใชรถอัดกอน (Baler) ลง

ไปเก็บในไรออย ทําใหตอออยที่จะปลูกในฤดูกาลถัดไปถูกรถทับไดรับความหาย ขณะเดียวกันก็ไมมี

เทคโนโลยีหมอไอนํ้า (Boiler) ที่เหมาะสมรองรับ 
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บทที่ 3  

การศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนโครงการผลิตพลังงานชีวมวล 

การพิจารณาและตัดสินใจในการหาสถานที่ต้ังโรงงานไฟฟาชีวมวลที่เหมาะสม ตองพิจารณาถึงแหลง

ชีวมวล ปริมาณชีวมวลที่จะนํามาใชเปนเช้ือเพลิงและตนทุนการผลิตซึ่งไดแก ตนทุนการรวบรวม ตนทุนการ

แปรรูปและตนทุนการขนสง (ภายในรัศมีไมเกิน 100 กิโลเมตร) ท้ังน้ีเพื่อลดปญหา อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น

และสงผลกระทบตอการดําเนินการของโรงไฟฟาได ซึ่งในภาคตางๆ ของประเทศไทยมีโรงไฟฟาชีวภาพและ

มีความตองการเช้ือเพลิงชีวภาพแตกตางกัน ดังน้ี ภาคตะวันออก ถือเปนภาคที่มีกําลังการผลิตไฟฟาชีวมวล

มากสุดมีความตองการแกลบและชีวมวลอื่นๆประมาณวันละ 3,000 ตันซึ่งมากกวาที่ผลิตไดหลายเทาตัวจึง

ตองทําการจัดหาชีวมวลจากภาคใกลเคียงอื่นๆ เชน ภาคอีสานตอนบนตอนลางภาคกลางและภาคตะวันตก

ซึ่งการผลิตไฟฟาสวนใหญมากกวา 90% มาจากโรงงานนํ้าตาลนอกจากน้ียังมีอุตสาหกรรมอื่นๆเชนโรงปูนซิ

เมนตฟารมเลี้ยงไกและโรงเผาอิฐรวมบริโภคดวยทําใหมีโรงไฟฟาแกลบในเขตน้ีนอยมาก  

ภาคเหนือ ตอนลางมีโรงไฟฟาแกลบและชานออยเทาๆกันแตใน ภาคเหนือตอนบนมีโรงไฟฟาชีวมวล

นอยมากทั้งๆท่ีมูลคาของชีวมวลคอนขางถูกสาเหตุเพราะมีผูบริโภคนอยรายและอีกประการหน่ึงคืออยูหาง

จากผูบริโภครายใหญในเขตภาคกลางและตะวันออกมาก จึงไมคุมตอคาขนสง  

ภาคใตตอนบน เปนเขตที่มีชีวมวลเหลือใชจากโรงงานปาลมนํ้ามันและเศษไมยางพาราเปนจํานวน

มากแตมีโรงไฟฟาใช เศษวัสดุเหลือใชปาลมนํ้ามันเปน

เช้ือเพลิงเพียง 1 โรงเทานั้นเพราะมีผูผลิตรายใหญซื้อเศษไม

ยางพารามาแปรรูปเปนเฟอรนิเจอรเพื่อสงออกทําใหมีการ

แขงขันดานราคากันมากในเขตน้ีโรงไฟฟาเศษไม จึงมีโอกาส

นอยมากที่จะเขามารวมแขงขันดวย ภาคใตตอนลาง มี

โรงไฟฟาเศษไมยางพาราเพียงแหงเดียวตั้งอยูที่จังหวัดยะลา

ถือเปนตัวแทนโรงไฟฟาเศษไมในภาคใตทั้งหมดอยางไรก็ตาม

สัดสวนผูบริโภคเศษไมมากสุดไมใชโรงไฟฟาแตเปนโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีใชความรอนในกระบวนการผลิต เชน โรงงานผลิตถุงมือยางและโรงงานแปรรูปสัตวนํ้าสวน

ใหญต้ังอยูในอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา 
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3.1 ปจจัยที่ตองคํานึงถึงและแนวทางที่เหมาะสมสําหรบันกัลงทนุ5 

การดําเนินโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล ผูประกอบการจะตองพิจารณาขอจํากัด

และปญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางแกปญหาที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความสําเร็จจากการลงทุน ดังน้ี 

1. ประเด็นจากสภาพหรือคุณสมบัติของชีวมวล 

1.) ปริมาณวัตถุดิบไมสม่ําเสมอตลอดป เนื่องจากผลผลิตเปนฤดูกาล อาทิ ชานออย 

เน่ืองจากมีการหีบออยปละ 4 เดือน โรงงานสวนใหญจะเลือกใชระบบผลิตไฟฟาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ

ไมสูงมากและเดินเครื่องเพียง 4 เดือน เน่ืองจากโรงงานน้ําตาลที่ผลิตไฟฟาจากชานออยขนาดใหญและมี

ประสิทธิภาพสูงจะมีมูลคาการลงทุนสูง ทําใหตองเดินเครื่องผลิตไฟฟาตอเน่ืองตลอดทั้งป เพื่อใหเกิดความ

คุมคาในการลงทุน อยางไรก็ตามปริมาณชานออยจะมีเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟาในชวงของการหีบออย

เทาน้ัน ดังน้ันหากผูประกอบการโรงงานน้ําตาลจะเดินเครื่องโรงไฟฟาตลอดทั้งป ผูประกอบการจะมีภาระ

ในการจัดหาเช้ือเพลิงเพิ่มเติม ประกอบกับปจจุบันราคาเช้ือเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง จึงไมจูงใจใหผู

ประกอบกิจการโรงงานนํ้าตาลลงทุนในเทคโนโลยีผลิตไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง 

2.) คุณสมบัติที่ทําใหเปนตนทุนดานตางๆ 

 ฤทธิ์กัดกรอน ไดแก ซังขาวโพด เน่ืองจากซังขาวโพดมีสวนผสมของโพแทสเซียมได

ออกไซด ซึ่งมีฤทธิ์กัดกรอนอยางรุนแรง วัสดุที่ใชทําอุปกรณในระบบผลิตไฟฟาจึงมีความ

จําเปนตองทนตอการกัดกรอนไดด ีทําใหตนทุนดานเทคโนโลยีการเผาไหมสูงกวาชีวมวล

ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ซังขาวโพดยังมีนํ้าหนักเบาทําใหการสับยอยทําไดยาก ตองใชเครื่อง

ตีซังขาวโพดท่ีมีราคาสูง ทําใหตนทุนการยอยขนาดซังขาวโพดตอนํ้าหนักสูงกวาชีวมวลอื่นๆ 

 มีความชื้นและสารประกอบอัลคาไลนสูง ไดแก ทะลายปาลม เปนวัสดุเหลือทิ้งใน

โรงงานสกัดนํ้ามันปาลม เชนเดียวกับ กะลาปาลมและใยปาลม แตโรงงานสกัดปาลมนํ้ามัน

สวนใหญไมไดนําทะลายปาลมมาใชเปนเช้ือเพลิง เน่ืองจากปญหาเรื่องความช้ืนที่คอนขางสูง 

มีที่ขนาดใหญและการสับยอยขนาดใหเล็กลงทําไดยากเพราะมีไฟเบอรท่ีเหนียว การกองเก็บ

ทับไวนานๆ ไฟเบอรจะมีความเหนียวมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังมีสารประกอบอัลคาไลนสูง 

เมื่อเผาไหมจะทําใหทอนํ้าในหมอนํ้ามียางเหนียวเกาะติดไดงาย ดังน้ันการนําทะลายปาลม

มาเปนเช้ือเพลิงจึงตองมีแปรรูป และออกแบบเตาเผาพิเศษสําหรับทะลายปาลม ทําให

ตนทุนดานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากทะลายปาลมสูง ทะลายปาลมเปลาที่กองเก็บไว

นานจะเกิดความรอนและติดไฟไดเอง 

 มีสิ่งปนเปอนมาก ไดแก เหงามันสําปะหลัง เปนวัสดุเหลือทิ้งในไร และมีสิ่งปนเปอน

มาก เชน กรวด หิน ดิน ทราย ทําใหตองมีการจัดการเบือ้งตนกอนสงผลใหตนทนุการผลิต

                                     
5
 ที่มา หนังสือ“เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลและกาซชีวภาพ”, มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม. 
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ไฟฟาจากเหงามันสําปะหลังสูง เกษตรสวนใหญไมมีการนําไปใชประโยชนและมักจะเผาทิ้ง 

ปญหาหลักของการนําเหงามันมาใชเปนเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟาคือคุณสมบัติของเหงามันเอง 

เน่ืองจากเปลือกนอกมีโครงขายของซีลิกาใหความแข็งแรงและทนตอการเผาไหมและติดไฟ

ไดยาก การนําเหงามันมาเปนเช้ือเพลิงจึงจําเปนตองทําการยอยเหงามันใหมีขนาดเล็ก

ประมาณ 3 - 5 มิลลิเมตร กอนปอนเขาสูกระบวนการเผาไหม ซึ่งตนทุนในการแปรรูป

คอนขางสูง 

 น้ําหนักเบา ไดแก ใบ/ยอดออย และฟางขาว มีนํ้าหนักเบาสงผลใหตนทุนการขนสง

สูง สําหรับปญหาหลักของใบและยอดออยคือการเก็บรวบรวม  ปจจุบันมีโรงนํ้าตาลบางแหง

ไดทดลองนําใบและยอดออยมาใชเปนเช้ือเพลิงโดยใชรถอัดกอน (Baler) ลงไปเก็บในไรออย

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตออยแลว ปญหาที่พบคือรถอัดกอน ไปเหยียบทับ “ตอออย” ทําให

ตอออยไดรับความเสียหาย ซึ่งจะมีผลตอออยในฤดูกาลถัดไป ขณะเดียวกันไมมีเทคโนโลยี

หมอไอนํ้า (Boiler) ที่เหมาะสมรองรับ 

 ตองการการจัดการพิเศษ ไดแก เศษไมจากสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

(ออป.) ตนทุนเช้ือเพลิงสูงเน่ืองจากคาใชจายในการตัดรีดกิ่งและรวบรวมสูง อยางไรก็ตาม

การตัดรีดกิ่งจะทําใหไมที่ไดจากสวนปามีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งทําให ออป. มีรายไดจากการขาย

ไมเพิ่มขึ้น 

แนวทางที่เหมาะสม 

 การแกไขปญหาที่มาจากคุณสมบัติของชีวมวล ไดแก ปริมาณวัตถุดิบไมสม่ําเสมอตลอดป เน่ืองจาก

ผลผลิตเปนฤดูกาล มีฤทธิ์กัดกรอน มีความชื้นสูง มีสารประกอบอัลคาไลนสูง มีสิ่งปนเปอนมาก และนํ้าหนัก

เบาจําเปนตองอาศัยการจัดการแกไขปญหาใหตรงจุดดังน้ี 

 ปริมาณวัตถุดิบไมสม่ําเสมอตลอดป เนื่องจากผลผลิตเปนฤดูกาล ไดแก กากออย 

จําเปนตองมีการสรางโกดัง หรือระบบเก็บวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการเลือกเทคโนโลยี

ที่ใชเช้ือเพลิงมากกวา 1 ชนิด ที่ใหผลผลิตในชวงตางกันเพื่อใหสามารถบริหารจัดการ

เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาไดตลอดทั้งป 

 คุณสมบัติมีฤทธิ์กัดกรอน มีความชื้นและสารประกอบอัลคาไลนสูง ไดแก ซังขาวโพด 

และทะลายปาลม สงผลใหตนทุนทางดานเทคโนโลยีสูงขึ้น 

 คุณสมบัติมีสิ่งปนเปอนมาก ไดแก เหงามันสําปะหลัง ทําใหมีคาใชจายในการจัดการสิ่ง

ปนเปอนและการยอยกอนปอนเช้ือเพลิงเขาหองเผาไหม สงผลใหตนทุนการผลิตไฟฟาสูงขึ้น 

เชนเดียวกับ ซังขาวโพดและทะลายปาลม 
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 คุณสมบัติมีน้ําหนักเบา ไดแก ใบ/ยอดออย และฟางขาว สงผลใหตนทุนคาขนสงสูง 

ขณะเดียวกันก็มีคาใชจายในการเก็บรวบรวม แนวทางหน่ึงในการลดตนทุนคาขนสง ไดแก 

การอัดเปนกอน (Briquetting) 
 

2. ปญหาจากสภาพอุปสงค/อุปทานไมสมดุล 

ปญหาจากสภาพอุปสงค/อุปทานไมสมดุลในปจจุบันเกิดขึ้นกับแกลบโดยเฉพาะ เน่ืองจากมี

คุณสมบัติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาไดดีและรวบรวมไดงาย ดังน้ัน ตั้งแตป 2535 ที่มีระเบียบ SPP จึง

สงผลใหเกิดโครงการผลิตไฟฟาจากแกลบจํานวนหน่ึง และไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจาก

แกลบอยางตอเน่ือง จนสงผลใหตนทุนการผลิตไฟฟาจากแกลบต่ําลง จึงไมมีโรงไฟฟาขนาดใหญที่ใชแกลบ

เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก สงผลใหแกลบที่ไมมีราคาไดเพิ่มสูงขึ้นเปน 900 บาท/ตันในป 2551 ขณะเดียวกัน

การกําหนด “สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา” ในป 2549 ยังเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหมีการผลิตไฟฟาจาก

แกลบ เน่ืองจากเปนมาตรการสนับสนุนที่สงผลใหความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตรในการผลิตไฟฟาจากแกลบ

เพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิดปญหาการแยงชิงชีวมวล ซึ่งหากเชื้อเพลิงอื่นๆ ไดรับการพัฒนาเทคโนโลยีจนตนทุนการ

ผลิตไฟฟาต่ําลง ก็จะประสบปญหาการแยงเช้ือเพลิงเชนเดียวกับแกลบ 

นอกจากน้ีแกลบยังเปนที่ตองการในกิจการอื่นๆ ดวย เชน โรงงานปูนซิเมนต ฟารมไกในภาค

ตะวันออก โรงงานเผาอิฐ สงผลใหเกิดการแยงเช้ือเพลิงอยางรุนแรง โดยฟารมไกในภาคตะวันออกรับซื้อใน

ราคาสูงถึง 1,200 บาท/ตัน และการกวานซื้อแกลบของโรงงานปูนซีเมนตในชวงที่ความตองการสูงยังสงผล

ทําใหราคาแกลบไมลดลงในชวงผลผลิตแกลบออกมามาก จึงทําใหราคาแกลบในพื้นที่ เชน จึงหวัดอยุธยา 

สระบุรี สิงหบุรี คงตัวอยูในระดับท่ีสูงตลอดทั้งป นอกจากนี้การแทรกแซงราคาขาวเปลือกและการรับจํานํา

ขางก็สงผลกระทบตอปริมาณแกลบในตลาดดวยเชนกัน 

แนวทางที่เหมาะสม 

ปญหาสภาพอุปสงค-อุปทานไมสมดุล เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการสงเสริมชีวมวล 

ดังน้ัน สําหรับผูประกอบการ/หรือนักลงทุนรายใหม ควรเลือกใชเทคโนโลยีที่ใชชีวมวลไดมากกวา 2 ชนิด

เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใชเช้ือเพลิงเพื่อลดความเสี่ยงดานเช้ือเพลิง 
 

3. การมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับ โรงไฟฟามักไดรับ

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงไฟฟาตลอดมา ไมวาโรงไฟฟาน้ันจะใชฟอสซิลหรือชีวมวลเปน

เช้ือเพลิง โดยเฉพาะมลภาวะดานฝุน ประชาชนจึงมักตอตานเสมอเมื่อทราบวาจะมีการสรางโรงไฟฟาขึ้นใน

พื้นที่ท่ีใกลกับที่อยูอาศัยของตน มลภาวะดานฝุนเปนปญหาหลักในกระบวนการผลิตไฟฟา ดังน้ันนักลงทุน

จึงจําเปนตองศึกษาและเลือกใชเทคโนโลยีที่สามารถปองกันปญหาฝุนไมใหสงผลกระทบตอประชาชน

บริเวณใกลเคียง และตองสรางความรูความเขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับวิธีการปองกันและเทคโนโลยีที่นํามาใช
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เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงระหวางโรงไฟฟาและชุมชนที่สําคัญคือใหชุมชนมีสวนรวมในการสราง

โรงไฟฟาดวย 

แนวทางที่เหมาะสม 

กอนดําเนินการกอสรางโรงไฟฟา ผูลงทุนควรประชาสัมพันธเพื่อใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่

ใชในการผลิตไฟฟาที่ผูลงทุนเลือกใชและเทคโนโลยีการกําจัดมลภาวะเพื่อปองกันปญหาฝุน รวมถึงการเชิญ

ตัวแทนชาวบาน ผูนําชุมชน และผูคัดคานการกอสรางโรงไฟฟา เดินทางศึกษาดูงานโรงไฟฟาแบบเดียวกับที่

ผูลงทุนจะดําเนินการกอสราง เพื่อใหเห็นตัวอยางของโรงไฟฟาที่ไมกอใหเกิดมลภาวะดานฝุนตอชุมชน ซึ่งจะ

ชวยใหชุมชนมีความเขาใจและมั่นใจวาจะไมไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากโรงไฟฟาที่จะสรางขึ้น 

นอกจากน้ีผูลงทุนควรใหความสําคัญกับชุมชน โดยการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามขอของใจตางๆ ระหวางผูลงทุนและชุมชน 

โดยแนวทางที่เหมาะสมที่ไดจากการประเมินผลในรายงานฉบับน้ีพบวาขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อทําความ

เขาใจกับชุมชน มีดังน้ี 

 จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และใหประชาชนแสดงความเห็น

เกี่ยวกับผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟา 

 จัดใหมีการศึกษาและดูงานจากโรงไฟฟาที่ใชชีวมวลชนิดตางๆ เปนเช้ือเพลิงซึ่งมีเทคโนโลยีที่

สามารถปองกันปญหามลภาวะดานฝุนตอชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

ใหกับประชาชนวาผูลงทุนจะรักษาสภาพแวดลอมตางๆ ใหดีดังตัวอยางที่ประชาชนไดพบเห็น 

ผลที่ไดรับจากการศึกษาดูงานจะทําใหผูลงทุนทราบวา ประชาชนในพื้นที่เห็นชอบกับการสราง

โรงไฟฟาของผูลงทุนหรือไม และผูลงทุนควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีปองกันผลกระทบ

ที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อใหชุมชนยอมรับและไมมีกระแสตอตาน กอนท่ีจะเริ่มกอสรางโรงไฟฟา 

 ระหวางการกอสรางโรงไฟฟา ผูลงทุนควรใหความชวยเหลือดานตางๆ แกชุมชน เพื่อเปนการ

เช่ือมความสัมพันธที่ดีระหวาผูลงทุนและประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกับที่ตั้งของ

โรงไฟฟา  การใหความชวยเหลือแกโรงเรียนที่อยูใกลกับโรงไฟฟา เชน สรางสนามเด็กเลน หรือ

ใหเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนแกการเรียนการสอน หรืออาจมีสวนรวมในงานบุญโอกาสตางๆ 

เชน ทอดกฐิน เปนตน รวมถึงการชวยเหลือในเรื่องตางๆ เมื่อมีการรองขอมาจากหนวยงานของ

ภาครัฐ เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

 ควรจัดใหมีตัวแทนจากโรงไฟฟาเขารวมประชุมตามวาระการประชุมของ อบต. เปนระยะๆ 

อยางตอเน่ือง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางชาวบาน ผูนําชุมชน และตัวแทนของ

โรงไฟฟา และเพื่อใหทางโรงไฟฟาไดขอมูลที่จะเปนประโยชนในการสรางโรงไฟฟาใหเปนมิตร

กับชุมชนอยางแทจริง 
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 จัดหาวิธีการเพื่อใหประชาชนในพื้นที่เขารวมลงทุนที่เหมาะสม เพื่อแสดงถึงการเขามามีสวน

รวม / ความเปนเจาของ 

3.2 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการผลติพลังงานจากชีวมวล 

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล จะตองศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

ทางดานเทคนิค การเงิน และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังน้ันจะตองรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาศึกษาและ

วิเคราะหความเปนไปไดทาง ดานตางๆ เหลานี้ ดังน้ี 

1) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ควรพิจารณา รายละเอียด ดังน้ี 

 รายละเอียดโครงการ อาทิ การพิจารณาการคัดเลือกสถานที่ต้ังโครงการทั่วไปควรอยูใกลแหลงชีว

มวลและจุดเช่ือมโยงเขาระบบไฟฟาหรือสถานียอยไฟฟาของ กฟผ. สถานที่ตั้งควรหางจากชุมชนเพื่อ

ลดผลกระทบระหวางการกอสรางและดําเนินการ ขนาดพื้นที่ที่ตองการ และการจัดผังพื้นที่

โครงการ 

 ปริมาณชีวมวล เน่ืองดวยปริมาณเช้ือเพลิงที่ใชมีความสําคัญยิ่งในการผลิตไฟฟาและไอนํ้า ดังน้ัน

กอนการเริ่มดําเนินโครงการจําเปนตองศึกษาปริมาณเชื้อเพลิงอยางละเอียด วามีปริมาณชีวมวลใน

พื้นที่เพียงพอตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ รวมถึงราคาและคาขนสงของ ชีวมวลที่สงมาจาก

แหลงตางๆ โดยควรพิจารณาความเสี่ยงดานราคาของชีวมวล เน่ืองจากชีวมวลเปนผลผลิตทาง

การเกษตรชนิดหน่ึง ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค-อุปทานและฤดูกาลผลผลิตทําใหขาดความ

สม่ําเสมอตลอดทั้งป ทางแกไขคือการสํารองชีวมวลไวจํานวนหน่ึงชวงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อนํามาใช

ในชวงนอกฤดูเก็บเกี่ยวหรือหาชีวมวลอื่นๆเขามาเสริมหรือทดแทนเช้ือเพลิงหลัก รวมถึงการทํา

สัญญากันระหวางนักลงทุนกับเจาของเช้ือเพลิงชีวมวลเพื่อชวยในการจัดหาเช้ือเพลิง 

ตารางที่ 3-1 อัตราการบริโภคชีวมวลในการผลติไฟฟาขนาด 1 เมกะวตัต   
ลําดับที ่ ประเภทชีวมวล ตัน/ป/เมกะวัตต 

1 แกลบ 9,600 

2 ลําตนขาวโพด 13,200 

3 ชานออย 17,600 

4 เศษไมยางพารา (สด) 19,700 

5 ฟางขาว 10,500 

6 เหงามันสําปะหลัง (สด) 23,600 

7 ซังขาวโพด 13,500 

หมายเหตุ : คิดคาประสิทธิภาพโรงไฟฟาที่ 20% 
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 เทคโนโลยีการผลิต ประกอบดวยการพิจารณาเทคโนโลยี กําลังการผลิตที่เหมาะสม ระบบการผลิต

ไฟฟา ระบบการผลิตไอนํ้า การใชเครื่องจักรและอุปกรณที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ขอกําหนด

เบื้องตนของอุปกรณ ของแตละชนิดของชีวมวลที่จะใชเปนเช้ือเพลิง จนถึงระบบสงไฟฟาถึงจุด

เช่ือมโยงเขาระบบไฟฟาของ กฟผ. 

 การศึกษาทางดานแหลงน้ํา เน่ืองจากมีความจําเปนตองใชนํ้าในระบบการผลิต ทั้งในรูปแบบนํ้า

ปอน หรือนํ้าหลอเย็น ซึ่งจะตองศึกษาวามีแหลงน้ําในโครงการ เชน แหลงน้ําผิวดิน จากแมนํ้า ลํา

ธาร คลอง หรือแหลงน้ําใตดิน วามีปริมาณที่เพียงพอในการผลิต เก็บขอมูลและวิเคราะหคุณภาพ

นํ้า แผนเบื้องตนการสงนํ้าดิบ ตลอดจนวิธีการที่จะ ใชในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าดิบจากแหลง

เหลานี้เพื่อใชในการผลิต ปริมาณน้ําที่ตองใชตอวัน ประมาณ 120 ลบ.เมตร ตอการผลิตไฟฟา 1 

เมกกะวัตต 

 การกําจัดน้ําเสียที่เกิดขึน้ จะตองถูกบําบัดโดยกรรมวิธีที่เหมาะสม และหาแนวทางการระบายนํ้า

เสียออกจากโรงไฟฟา 

 การกําจัดขี้เถา วิธีการเคลื่อนยาย เก็บ และกําจัดจากบริเวณโครงการ โดยไมมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะขี้เถาแกลบจะมีปริมาณรอยละ 16 โดยนํ้าหนัก 

 มลสารที่ปลอยออก โรงไฟฟาถือเปนโรงงานชนิดหน่ึง (ประเภท 3) มลสารจากโรงไฟฟาชีวมวล 

สวนใหญประกอบดวย ฝุนละออง และไนโตรเจนออกไซด จะตองถูกควบคุมใหอยูในเกณฑ

มาตรฐาน (หมายเหตุ กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศขอ กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนใน

อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 เพื่อใชบังคับสําหรับประเภทโรงงานใด ๆ ท่ีเปน

แหลงกําเนิดสารเจือปนในอากาศที่ไมไดกําหนดคาการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไวเปน

การเฉพาะ รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) 

 การวางแผนดําเนินการโครงการ ประกอบดวยการประเมินราคาโครงการเบื้องตน คาใชจายใน

การ- ดําเนินการและบํารุงรักษา แผนดําเนินการโครงการเบื้องตน เริ่มจากการศึกษา หาแหลง

เงินทุน ออกแบบ และขอกําหนด จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ ระยะเวลากอสราง จนกระทั่ง

กําหนดการจายไฟเขาระบบ     

2) การพิจารณาดานการเงินและจัดหาแหลงเงินทนุ 

คือ การคํานวณหาผลการตอบแทนการลงทุนของโครงการวาอยูในระดับดี

หรือไม เปรียบเทียบ กับการลงทุนทางดานอื่น โดยการประเมินรายไดจากการผลิต

ไฟฟาที่ขายใหแก กฟผ. และลูกคาอื่น รวมรายไดอื่นที่เกิดจากโครงการ(ถามี) และ

ราคาของโครงการรวมคาใชจายในการดําเนินการ ซึ่งทั่วไปรวมการวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงของรายไดและราคาวาจะมีการเปลี่ยนไปมากนอยเพียงใดตอผลการ

ตอบแทนการลงทุน ถาอัตราผลตอบแทนออกมาเปนที่นาพอใจ และควรศึกษา
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แหลงเงินสําหรับการดําเนินการโครงการ อาทิ เงินทุนของผูประกอบการ การสนับสนุนจากภาครัฐ ดอกเบื้ย

เงินกู แหลงเงินทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทสและตางประเทศ เปนตน 

3) การทําความเขาใจกับชุมชน 

ผูประกอบการควรทําการศึกษาผลกระทบตอชุมชนจากการสรางโรงไฟฟา และแผยแพรขอมูลเพื่อสราง

ความเขาใจที่ถูกตองและสรางความยอมรับแกประชาชนทั่วไป ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะตอง

ดําเนินการใหเร็วท่ีสุด ดังจะเห็นตัวอยางจากบางโครงการ ที่ไดดําเนินการขออนุญาตจากหนวยงานตาง ๆ 

และกอสรางโครงการไปบางแลว แตไดรับการตอตานจากชุมชน จนโครงการตองลมเลิกในที่สุด  

4) การออกแบบโรงไฟฟา  

การออกแบบและกําหนดขนาดของอุปกรณเบื้องตนเพื่อนําไปใชในการ

จัดทําขอกําหนดทางวิชาการ และจัดทํารายละเอียดเทคนิคและอุปกรณตาง ๆ ที่

ใชในโรงไฟฟาเพื่อนําไปใชในการสอบราคาหาผูรับเหมา  โดยในการคัดเลือก

ผูรับเหมาออกแบบและกอสราง (Turn Key Contractor) ควรคัดเลือกผูที่มี

ประสบการณดานโรงไฟฟาชีวมวลโดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงของการดําเนิน

โครงการ โดยเทคโนโลยีจะแบง ไดดังน้ีคือ 

- โรงไฟฟาแบบใชหมอไอนํ้า (Boiler) ซึ่งโรงไฟฟาชนิดน้ีจะเหมาะกับกําลังการผลิตระดับกลางถึง

ระดับสูงโดยจะมีอุปกรณืหลัก คือ  Boiler, Steam Tubine และ Generator 

- โรงไฟฟาแบบไมใชหมอไอนํ้า เชนเทคโนโลยี Gasification หลือ Pyrolysis ซึ่งเทคโนโลยีแบบน้ี

เหมาะสําหรับโรงไฟฟาขนาดเล็กเพราะไมตองใชแหลงนํ้าขนาดใหญ และทําใหมีตนทุนอุปกรณ

และการกอสรางลดลง 

5) การตดิตอขออนญุาตจากหนวยงานตาง ๆ    

เพื่อขออนุญาตทั้ง กอสรางโรงไฟฟา การใชที่ดิน และขออนุญาตจําหนายไฟฟา ซึ่งจะมีหลาย

กระบวนการที่เกี่ยวของกับหนวยงานราชการตางๆ หลายแหง รวมไปถึงขอกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ 

ดังแสดงในบทที่ 5  

6) การดําเนนิการกอสรางโรงไฟฟา 

ประกอบดวยข้ันตอนหลัก ๆ ดังน้ี 

6.1)  การเปดประมูลหรือสอบราคา ในขั้นตอนการเปดประมูลหรือสอบราคาเพื่อวาจางผูรับเหมามา

ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาที่เหมาะสมและราคายุติธรรม 

6.2)  ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาแบงได 2 ขั้นตอนคือ  

 1) ขั้นตอนกอสรางโรงไฟฟา  

 2) ขั้นตอนการเช่ือมตอโรงไฟฟากับสายสง 
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7) การเริ่มใชงานและการบริหารโรงไฟฟา 

การบริหารโรงไฟฟาหลังจากเริ่มดําเนินการ เปนสวนที่มีความสําคัญมากสวนหน่ึงของกิจกรรมทั้งหมด 

เน่ืองจากจะมีผลตอความสามารถในการจําหนายไฟฟาของโรงไฟฟา และจะสงผลตอตนทุนในการดําเนินการ 

โดยที่ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาทิ แผนซอมบํารุงประจําป แผนการจัดซื้อ

วัตถุดิบระหวางการดําเนินการ แผนการจายไฟฟาในชวง Peak หรือ Off Peak เปนตน 

8) อื่นๆ  

นอกเหนือจากนั้นการดําเนินโครงการยังมีการศึกษาวิเคราะหทั่วไป อาทิ การศึกษาทางดานสิ่งแวดลอม

เบื้องตน ดานเศรษฐกิจและสังคม ทางดานนโยบายของรัฐ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอการผลิตปริมาณชีวมวล

และรายไดของโครงการ และในกรณีที่โครงการมีกําลังการผลิตไฟฟาตั้งแต 10 เมกะวัตตขึ้นไป จะตองมี

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIA) ซึ่งผูประกอบการจะตองดําเนินการตามแนวทางของสํานักนโยบายและ

แผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมแหงชาติหรือหากขนาดของโรงไฟฟาใหญ

กวา 6 เมกะวัตตผูประกอบการจะตองศึกษากระบวนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟา ตาม

ประกาศของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

3.3 การวิเคราะหผลการตอบแทนการลงทนุ 

การวิเคราะหดานเศรษฐกิจและการเงิน ทั้งน้ีเพื่อศึกษาคัดเลือกแนวทางการพัฒนาโครงการที่มีความ

เหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ โดยประเมินหาตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดแกมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present 

Value : NPV) อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return :EIRR) อัตราสวน

ผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio, B/C) และตนทุนพลังงานไฟฟา (Average Incremental 

Costs : AIC) เพื่อนําผลการศึกษาเหลาน้ีพิจารณารวมกับผลการศึกษาดานวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดลอม 

เพื่อจัดทําแบบพัฒนาโครงการตอไป ในการวิเคราะหดานเศรษฐกิจของโครงการเพื่อประเมินผลตอบแทนตอ

การลงทุน จะดูคามูลคาปจจุบันสุทธิ ดูคาอัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน อัตราผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ ตนทุนพลังงานไฟฟา จากน้ันจะมาวิเคราะหตนทุนโครงการ (Project Costs) และวิเคราะห

ผลประโยชนของโครงการ (Project Benefits) กลาวคือ 

การวิเคราะหตนทุนของโครงการ ซึ่งประกอบดวยคาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน

และบํารุงรักษา การวิเคราะหผลประโยชนโครงการ ประกอบดวย ผลประโยชนดานไฟฟา ผลประโยชนดาน

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหความเหมาะสมดานการเงิน ทั้งน้ีเพื่อหาตนทุน

และผลตอบแทนทางการเงิน เพื่อใชพิจารณาในการวางแผนและตัดสินใจลงทุน ซึ่งตองคํานึงถึงเงินเฟอ เงิน

อุดหนุนราคาไฟฟา (Adder) เพื่อใชประเมินคาใชจายและผลประโยชนของโครงการดวย ผลประโยชนของ

โครงการทางการเงินเปนรายไดหลักจากการขายไฟฟา จะทําโดยใชหลักเกณฑและราคาที่กําหนดตาม

ระเบียบการรับซื้อไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) หรือผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) แลวแต

ขนาดการผลิตไฟฟาของโครงการ ภายหลังการประเมินการดําเนินการโครงการทางดานวิศวกรรมแลว และ
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ไดผลการวิเคราะหงบประมาณที่ใชในการลงทุนทั้งหมด วิเคราะหผลตอบแทนดานการเงิน วิเคราะหถึง

ปริมาณไฟฟาที่ผลิตได และรายไดจากการขายไฟฟา ผลประโยชนทางดานสังคม ก็จะนํามาสูการตัดสินใจ

ของการลงทุนโครงการตอไป  

การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนจะเปนการเปรียบเทียบระหวางรายไดและรายจายวา รายไดสูง

กวารายจายหรือไม หากรายไดสูงกวารายจาย แสดงวาการลงทุนน้ันคุมคา และหากมีอัตราตอบแทนใน

ระดับสูงกวาอัตราดอกเบี้ยของการนําเงินลงทุนน้ันไปลงทุนอยางอื่น หรือสูงกวาดอกเบี้ยเงินกูก็จะ

หมายความวา  การลงทุนน้ันใหผลตอบแทนในอัตราที่จูงใจตัวช้ีวัดในประเด็นที่กลาวขางตนที่ใชกันทั่วไปมี

ดังน้ี 

1) มูลคาปจจุบนัสุทธิ (Net Present Value, NPV)  

มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการคือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของโครงการ ซึ่งสามารถคํานวณได

จากการทําสวนลดกระแสผลตอบแทนสุทธิตลอดอายุโครงการใหเปนมูลคาปจจุบัน ซึ่งการวิเคราะหมูลคา

ปจจุบันสุทธิคือหากคามูลคาปจจุบันสุทธิ  ≥0 แสดงวาเปนโครงการที่สมควรจะดําเนินการเน่ืองจากมี

ผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบ ณ ปจจุบันมากกวาคาใชจายแตในทางตรงกันขามหากมูลคาปจจุบันสุทธิมีคา

นอยกวาศูนยแสดงวาเปนโครงการท่ีไมนาจะลงทุนเน่ืองจากมีผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบ ณ ปจจุบันนอย

กวาคาใชจาย 

2) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return, IRR)  

อัตราผลตอบแทนของโครงการคืออัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ทําใหคา NPV มีคาเทากับศูนยดังน้ันอัตรา

ผลตอบแทนของโครงการจึงไดแกอัตราดอกเบี้ยหรือ i ที่ทําให NPV=0 ซึ่งหากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู ณ 

สถานการณปจจุบันสูงกวาคาอัตราผลตอบแทนของโครงการที่คํานวณไดก็ไมสมควรที่จะลงทุนโครงการ

ดังกลาวในทางตรงกันขามหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู ณ สถานการณปจจุบันยิ่งต่ํากวาคาอัตราผลตอบแทน

ของโครงการที่คํานวณไดมากเทาไรแสดงเปนโครงการท่ีใหผลตอบแทนมากขึ้นตามลําดับ 

3) ผลประโยชนตอเงินลงทุน (Benefit-Cost Ratio, B/C)  

ผลประโยชนตอเงินลงทุนคืออัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทนหรือมูลคา

ผลตอบแทนของโครงการเทียบกับมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุนหรือตนทุนรวมของโครงการซึ่งรวมทั้ง คา

อุปกรณ เครื่องจักร คาที่ดิน คาติดต้ัง คาดําเนินการ คาซอมบํารุงรักษา คาการบําบัดนํ้าเสีย ถาอัตราสวนที่

ไดมากกวา 1 แสดงวาควรตัดสินใจเลือกโครงการน้ัน แตถาอัตราสวนที่ไดนอยกวา 1 แสดงวาโครงการน้ันไม

นาสนใจลงทุน แตถาเทากับ 1 แสดงวาโครงการคุมทุน 

4) ตนทนุพลังงานตอหนวย (Cost of Energy) 

การพิจารณาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรที่สําคัญอีกตัวช้ีวัดหน่ึง  คือ การวิเคราะหตนทุนตอหนวย

ในการผลิตไฟฟาซึ่งวิเคราะหจากตนทุนการผลิตตลอดอายุโครงการ สําหรับโครงการผลิตไฟฟาจากชีวมวล 

ตนทุนเริ่มตนในการติดต้ังเครื่องจักรผลิตไฟฟารวมทั้งตนทุนคาใชจายที่เกิดข้ึนรายปตลอดอายุโครงการที่ทํา
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การผลิตไฟฟาแลวคํานวณหาคาใชจายตอปที่เทากัน (Equivalent annual costs, EAC) ซึ่งไดคํานึงถึงการ

ปรับคาของเวลา และการเลือกคาเสียโอกาสของทุนที่เหมาะสมเขาไวดวยแลวและคํานวณหาตนทุนตอ

หนวยโดยหารดวยปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดตอป  

ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยสามารถใชประโยชนในการพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาไฟฟาที่การ

ไฟฟาสวนภูมิภาครับซื้อ ซึ่งจะเปนเกณฑการพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกขนาดโรงไฟฟา และมีการ

วิเคราะหผลกรณีที่ปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

5) ระยะเวลาการลงทนุ (Pay Back Period) 

คือ ระยะเวลาที่รายไดหลังจากหักคาใชจายในการดําเนินการสามารถนําไปชําระเงินที่ใชลงทุนในการ

พัฒนาโครงการไดครบถวน โดยสวนใหญใชนับเปนจํานวนป โครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนสั้นจะเปน

โครงการท่ีดีกวาโครงการที่มีระยะคืนทุนยาว โดยทฤษฎีระยะเวลาคืนทุนจะตองไมนานกวาอายุการใชงาน

ของโครงการ แตในภาคปฏิบัติระยะเวลาคืนทุนของโครงการขนาดใหญจะยอมรับกันที่ 7-10 ป 

6) งบกระแสเงนิสด (Cash Flow) 

เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบคาใชจายและรายไดที่เกิดขึ้นในแตละปในชวงอายุที่โครงการยัง

กอใหเกิดรายไดวา รายไดที่ไดรับจะเพียงพอตอคาใชจายที่เกิดข้ึนในปน้ันๆ หรือไม ทั้งน้ี เพื่อใหนักลงทุนจะ

ไดตระหนักและหาทางแกไขลวงหนาเพื่อมิใหเกิดสถานการณเงินขาดมือในชวงใดชวงหน่ึง ซึ่งจะสงผลให

โครงการสะดุด  ซึ่งในกรณีการกูเงิน  สถาบันการเงินจะใหความสําคัญกับงบกระแสเงินสดมาก 

7) ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการวิเคราะหความเหมาะสมการลงทนุที่ถูกตอง มีดังนี ้

  รายจาย (Cost) ประกอบดวย ตนทุน การลงทุน และคาใชจายในการดําเนินการ   

o ตนทุน  ไดแก เงินที่ใชลงทุนในการพัฒนาโครงการ เชน การซื้อที่ดิน เครื่องจักรอุปกรณ

ตางๆ ฯลฯ ตลอดจนคาติดต้ังดําเนินการทดสอบ  

o คาใชจาย ไดแก คาดําเนินการในการเดินเครื่องหลังจากการพัฒนาโครงการแลวเสร็จ 

เชน คาจางพนักงาน คาซอมแซม ดอกเบี้ยเงินกู  คาใชจายอื่นๆ ภาษี ฯลฯ แตละ

เทคโนโลยีจะมีคาใชจายเหลาน้ีอาจไมเหมือนกันขึ้นอยูกับเทคโนโลยีและขนาด และ

มาตรการสงเสริมการลงทุนของรัฐ  

o ประโยชนหรือรายรับ (Benefit) รายรับที่ไดรับจากโครงการ แยกออกเปน 2 รูปแบบ 

คือ ประโยชนโดยตรงทางการเงิน อันไดแก รายไดจากการขายพลังงานในกรณีที่ขาย

ใหแกภายนอก หรือการลดคาใชจายพลังงานที่ใชอยูเดิม การขายวัสดุที่เหลือจากการผลิต

พลังงาน รายไดจาก CDM กับประโยชนทางออมที่มิใชเปนเม็ดเงินโดยตรงแตสามารถ

ประเมินเปนรูปเงินได เชน การลดการกําจัดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ฯลฯ ซึ่งในการ

ประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร จะใชประโยชนที ่เก ิดจากทั ้งทางตรงและ

ทางออม ผูประกอบการจะตองหาขอมูลใหถูกตองและถี่ถวนถึงราคาพลังงานที่จะขาย
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ไดหรือสามารถทดแทนไดตลอดจนมาตรการสนับสนุนของรัฐที่มีผลตอรายรับในดาน

ราคาของพลังงานที่ขาย เชน adder ระยะเวลาที่ใหการสนับสนุน เพื่อนํามาใชประเมิน

ผลตอบแทนโครงการ 

o  ขอเสนอแนะ ขอมูลขางตนเปนการใหความรูพื้นฐานเบื้องตนแกผูประกอบการ เพื่อความเขาใจและ

นําไปใชประกอบการพิจารณาประเมินผลเบื้องตน แตแนะนําวาหากจะไดผลอยางสมบูรณที่ใหความเช่ือมั่น

อยางแทจริงแกผูประกอบการและสถาบันการเงิน ควรใหผูเชี่ยวชาญดานการเงินเปนผูดําเนินการวิเคราะห 

3.4 การศึกษาความเปนไปไดในการประเมนิสถานทีต่ั้งโรงไฟฟาชีวมวล6 

สําหรับแนวทางท่ีใชในการพิจารณาในการหาสถานที่ตั้งโรงไฟฟาที่เหมาะสม ซึ่งไดพิจารณาถึงแหลง

ชีวมวล ปริมาณชีวมวลที่จะนํามาใชเปนเช้ือเพลิง และตนทุนการผลิตซึ่งไดแก ตนทุนการรวบรวม ตนทุน

การแปรรูป และตนทุนการขนสง(ภายในรัศมีไมเกิน 100 กิโลเมตร) ดังรูป ซึ่งจะแสดงถึงขอมูลตางๆ ที่ใชใน

การประเมินหาสถานที่ต้ังโรงไฟฟา ซึ่งตัวแปรตางๆ ที่ใช ไดแก คาพลังงานชีวมวล (Biomass I, II, III) แตละ

ชนิดในพื้นที่ (GJ/y) ซึ่งในตัวอยางเบื้องตนจะกําหนดขนาดโรงไฟฟาไวที่ 6 MWe (756,000 GJ) เพื่อหาชีว

มวลที่เหมาะสม ทั้งดานปริมาณและคาพลังงานของชีวมวลในพื้นที่ นอกจากน้ันไดพิจารณาถึงตนทุนการ

ผลิตของชีวมวลแตละชนิด (C1, C2) ในพื้นที่ รวมท้ังระยะทางจากแหลงชีวมวลถึงจุดที่ตั้งโรงไฟฟา เพื่อหา

สถานท่ีตั้งโรงไฟฟาที่มีตนทุนการผลิตตํ่าที่สุด (Minimizing Total Cost) 

 

รูปแสดงขัน้ตอนในการประเมนิหาสถานที่ตัง้โรงไฟฟาชีวมวล 

                                     
6
 ที่มา รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน(ระดับมห

ภาค), สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม, ธันวาคม 2551 
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3.5 ตัวอยางกรณศีกึษา : การประเมินหาแหลงทีต่ั้งโรงไฟฟาชีวมวล ในพื้นที่ภาคตะวันออก 4 จังหวัด 

ไดแก สระแกว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี7 

3.5.1 สํารวจโรงไฟฟาชีวมวลในพื้นที่เปาหมาย  

จากขอมูลโรงไฟฟาชีวมวลในพื้นที่ภาคตะวันออก พบวามี

โรงไฟฟาชีวมวลอยู 5 แหง ที่จายไฟฟาเขาระบบแลวและอีก 2 แหง

รอจายไฟฟาเขาระบบ โดยมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 168.7 MW ซึ่ง

โรงไฟฟาชีวมวลสวนใหญตั้งอยูในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี 

โดยเช้ือเพลิงชีวมวลหลักที่ใชไดแก แกลบ เปลือกไม เศษไม/เศษยูคา

ลิปตัส ไมช้ินสับ และซังขาวโพด (รอขายไฟขาระบบ)  

ตารางที่ 3-2 รายชื่อโรงไฟฟาในพื้นที่เปาหมาย 

ลําดับ ชื่อ เชื้อเพลิง สถานที่ต้ัง

โรงไฟฟา 

วันเริ่มตนจายไฟฟา 

เขาระบบ (COD) 

ขนาดกําลัง

การผลิต 

(MW) 

ปริมาณพลังไฟฟา

สูงสุดที่จะจายเขา

ระบบ (MW) 

1 บ. บีพีเค เพาเวอร ซพั

พลาย จก. 

แกลบและ

เศษไม 

อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

ขายไฟฟาเขาระบบ

แลว 

10.400 8.000 

2 บ. แอดวานซ อะโกร 

จก.(มหาชน) (1) 

เปลือกไม, 

เศษไมและ

นํ้ามันยางนํ้า 

อ.ศรีมหาโพธ์ิ 

จ.ปราจีนบุรี 

ขายไฟฟาเขาระบบ

แลว 

75.000 50.000 

3 บ. แอดวานซ อะโกร 

จก.(มหาชน) (2) 

นํ้ามันยางดํา อ.ศรีมหาโพธ์ิ 

จ.ปราจีนบุรี 

ขายไฟฟาเขาระบบ

แลว 

32.900 25.000 

4 บ. บีดบับลิว เพาเวอร 

ซัพพลาย จก. 

แกลบ เศษไม

ยูคาลปิตัส 

อ.บางสมัคร 

จ.ฉะเชิงเทรา 

ขายไฟฟาเขาระบบ

แลว 

3.000 1.800 

5 บ. ไทยเพาเวอร ซัพ

พลาย จก. (1) 

แกลบและ

เศษไม 

อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา 

ขายไฟฟาเขาระบบ

แลว 

47.400 41.000 

6 บ. ไฟฟาชีวมวล จก. แกลบ, ไมยู

คาลิปตัส 

และชิ้นไมสับ 

อ.ศรีมหาโพธ์ิ 

จ.ปราจีนบุรี 

รอขายไฟเขาระบบ (165.000) (90.000) 

7 บจก. สหโคเจน คลีน ซังขาวโพด อ.กบินทรบุรี 

จ.ปราจีนบุรี 

รอขายไฟเขาระบบ (9.900) (8.000) 

รวม (โรงไฟฟาที่จายไฟฟาเขาระบบแลว) 168.7 125.8 

หมายเหตุ  ขอมูล ณ. วันที่ 20 สิงหาคม 2551 

                                     
7
 ที่มา รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน(ระดับมห

ภาค), สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม, ธันวาคม 2551 
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3.5.2 ศักยภาพชีวมวลที่เกดิขึ้นในพื้นทีเ่ปาหมาย  

สํารวจพืชชีวมวลในพื้นที่เปาหมาย 4 จังหวัดในภาคตะวันออก ไดแก สระแกว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 

และจันทบุรี พบชีวมวลและฤดูกาลผลผลิตในพื้นที่ดังกลาวแสดงดังตารางที่ 3-6 

นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการกระจายตัวของพืชชีวมวลในพื้นที่เปาหมาย อันไดแก ผลผลิตพืชชีวมวล

และปริมาณชีวมวลที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปาหมาย (ดังตารางที่ 3-7 และตารางที่ 3-8) ซึ่งในกรณีศึกษาน้ีจะ

พิจารณาเฉพาะชีวมวลที่มีศักยภาพในการนํามาผลิตไฟฟาเทานั้น  

จากตารางที่ 3-8 ปริมาณชีวมวลที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออก พบวาการใชประโยชนจากแกลบ ถูกใช

เปนเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก ซึ่งสวนใหญน้ันมักจะนําไปใชเปนเช้ือเพลิงในกระบวนการของ

โรงสีเอง รวมท้ังขายไปเปนเช้ือเพลิงในโรงไฟฟาชีวมวล คิดเปนสัดสวนรอยละ 70-80 

ตารางที่ 3-3 ฤดูกาลผลผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล 

ภาคตะวันออก 
ปปฏิทิน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ขาวนาป             

ขาวนาปรัง             

ออยโรงงาน             

ขาวโพดเลี้ยง             

มันสําปะหลัง             

ปาลมน้ํามัน             

ไมยางพารา             
  

ตารางที่ 3-4 ผลผลิตพืชชีวมวลในพื้นที่เปาหมาย 4 จังหวัดในภาคตะวันออก 

จังหวัด 

ผลผลิต 

ขาว 

(ตัน) 

ผลผลิต 

ขาวโพด 

(ตัน) 

ผลผลิต 

มันสําปะหลัง 

(ตัน) 

ผลผลิต 

ออยโรงงาน 

(ตัน) 

ผลผลิต 

ปาลมนํ้ามัน 

(ตัน) 

พื้นที่ตัดโคน 

ยางพารา 

(ไร) 

ฉะเชิงเทรา 697,385 11,480 1,138,104 480,919 4,876 265 

ปราจีนบุร ี 358,566 14,406 560,054 51,548 - - 

จันทบรุ ี 15,541 21,166 950,121 183,528 4,967 3,935.05 

สระแกว 236,714 160,632 1,356,761 974,657 1,008 - 

รวม 1,308,206 207,684 4,005,040 1,690,652 10,851 4,200.05 
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ตารางที่ 3-5 ปริมาณชีวมวลที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปาหมาย 4 จังหวัดในภาคตะวันออก 

จังหวัด 
แกลบ 

(ตัน) 

ฟางขาว 

(ตัน) 

ตนและใบ 

ขาวโพด 

(ตัน) 

ซัง

ขาวโพด 

(ตัน) 

เหงามัน

สําปะหลัง 

(ตัน) 

ยอดและ

ใบออย 

(ตัน) 

ชานออย 

(ตัน) 

ฉะเชิงเทรา 140,872 343,811 10,217 2,686 101,291 108,207 135,138 

ปราจีนบุร ี 72,430 176,773 12,821 3,371 49,845 11,598 14,485 

จันทบรุ ี 3,139 7,662 18,838 4,953 84,561 41,294 51,571 

สระแกว 47,816 116,700 142,962 37,588 120,752 219,298 273,879 

รวม 264,257 644,946 184,838 48,598 356,449 380,397 475,073 

ในสวนของฟางขาวการใชประโยชนเพื่อเปนเช้ือเพลิงในโรงไฟฟาชีวมวลยังไมมี สวนใหญจะใชในภาค

การเกษตรไดแก ใชเพื่อเลี้ยงสัตว(วัว) เพาะเห็ดฟาง ทําปุย สวนท่ีเหลือจะปลอยทิ้งไวในไรนา บางรายมีการ

เผาทิ้ง 

การใชประโยชนของซังขาวโพด หลักๆอยูในภาคอุตสาหกรรม เชนใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับโรงไฟฟา

ชีวมวล และใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับหมอไอนํ้าอุตสาหกรรม นอกจากน้ียังมีการใชประโยชนเพื่อเปนวัตถุดิบ

ในการผลิตแอลกอฮอล อาหารสัตว และใชประโยชนในครัวเรือนเพื่อเปนเช้ือเพลิงหุงตม สวนที่เหลือทาง

การเกษตรจะปลอยใหยอยสลายเปนปุยในบางรายอาจมีการเผาทิ้ง 

ในสวนของลําตน ยอดและใบขาวโพด สัดสวนการนําไปใชประโยชน พบวารอยละ 100 มีการใชเปน

ปุย นอกจากนี้สวนของจังหวัดสระแกว พบวารอยละ 24 มีการนําไปใชในสวนอื่นๆ เชน ใชเปนอาหารสัตว 

และเผาทิ้ง สวนใหญยังไมถูกนํามาใชประโยชนดานพลังงาน เน่ืองจากยากตอการจัดเก็บและรวบรวมมาใช

ประโยชนใหไดในปริมาณมาก ดังน้ันการใชประโยชนจากชีวมวลที่ไดจากขาวโพดลี้ยงสัตว ซึ่งเปนวัสดุเหลือ

ใชทางการเกษตรจากขาวโพดจะมีเฉพาะสวนของซังขาวโพด ในสวนของลําตนรวมท้ังยอดและใบจะถูกทิ้งไว

ในไร เพื่อทําการไถกลบ หรือถูกเผาทิ้งในบางพื้นที่ 

ในสวนของเหงามันสําปะหลัง ยังไมพบการนําไปใชประโยชน จะเหลือใชเกือบรอยละ 100 ซึ่งสวนที่

เหลือนี้จะถูกนําไปทําปุยโดยการไถกลบ หรือเผาทิ้ง ยกเวนที่จังหวัดสระแกวพบวา 6% มีการใหกับโรงไฟฟา

ของบริษัทแอดวานซ อะโกร 

สําหรับชานออย ไดถูกใชเปนเช้ือเพลิงเพื่อผลิตพลังงานที่จําเปนสําหรับกระบวนการผลิตน้ําตาลเกือบ 

100% ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทําใหปริมาณที่เหลือนํามาใชประโยชนไดมีนอยมาก สวนโรงงานที่มีเหลือ

ใชจะ ขายใหกับโรงผลิตกระดาษและปาติเคิลบอรด หรือโรงงานผลิตไฟฟาจากชานออย จึงทําใหชีวมวลชนิด

น้ีถูกใชหมด 

ในสวนของยอดและใบออย น้ันไมพบวามีการนําชีวมวลน้ีไปใชประโยชนในดานเช้ือเพลิง หรือมีการ

ซื้อขาย สวนใหญจะถูกเผาทิ้งกอนตัด ปจจุบันมีโรงงานน้ําตาลบางแหงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได

ทดลองนําไปเปนเช้ือเพลิงชีวมวล สําหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกยังไมมีการซื้อขาย 
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ตารางที่ 3-6 ศกัยภาพพลังงานชีวมวลในพืน้ที่เปาหมาย (Unit : GJ) 

จังหวัด แกลบ ฟางขาว 
ตนและใบ 

ขาวโพด 

ซัง

ขาวโพด 

เหงามัน

สําปะหลัง 

ยอดและใบ

ออย 
ชานออย 

ฉะเชิงเทรา 1,904,589 4,239,190 100,433 39,995 556,088 1,675,044 995,967 

ปราจีนบุร ี 979,254 2,179,611 126,030 50,194 273,649 179,537 106,754 

จันทบรุ ี 42,439 94,472 185,178 73,750 464,240 639,231 380,078 

สระแกว 646,472 1,438,911 1,405,316 559,685 662,928 3,394,733 2,018,488 

รวม 3,572,755 7,952,184 1,816,316 723,624 1,956,905 5,888,546 3,501,288 
 

ตารางที่ 3-7 ศกัยภาพในการผลิตไฟฟาจากชีวมวลในพืน้ที่เปาหมาย (Unit : MWe) 

จังหวัด แกลบ ฟางขาว 
ตนและใบ 

ขาวโพด 

ซัง

ขาวโพด 

เหงามัน

สําปะหลัง 

ยอดและ

ใบออย 
ชานออย รวม 

ฉะเชิงเทรา 15.12 33.64 0.80 0.32 4.41 13.29 7.90 75.49 

ปราจีนบุร ี 7.77 17.30 1.00 0.40 2.17 1.42 0.85 30.91 

จันทบรุ ี 0.34 0.75 1.47 0.59 3.68 5.07 3.02 14.92 

สระแกว 5.13 11.42 11.15 4.44 5.26 26.94 16.02 80.37 

รวม 28.36 63.11 14.42 5.74 15.53 46.73 27.79 201.68 

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการผลิตไฟฟารวมจากชีวมวลในพื้นท่ีเปาหมาย พบวามีประมาณ 201.68 

MWe ในป 2550 อยางไรก็ตาม ชีวมวลบางประเภทในพื้นที่ไดถูกนํามาใชเปนเช้ือเพลิงชีวมวลหลักในการ

ผลิตไฟฟาแลว อาทิ แกลบ ชานออย ซังขาวโพด เปนตน 

3.5.3 ตนทนุการผลิตของชีวมวลแตละชนิดในพื้นทีเ่ปาหมาย 

สําหรับตนทุนการผลิตในพื้นที่เปาหมาย จะใชราคาชีวมวลและตนทุนการจัดการที่ไดจากการสํารวจ

ในพื้นที่ภาคตะวันออก จากการคํานวณตนทุนการผลิตและคาความรอนของชีวมวลแตละประเภท พบวาคา

ความรอนของใบ/ยอดออยมีคาสูงสุด รองลงมาไดแก ซังขาวโพด ฟางขาว และเหงามันสําปะหลังตามลําดับ 

และเมื่อพิจารณาถึงตนทุนพลังงานตอคาความรอน พบวา ซังขาวโพดมีตนทุนพลังงานที่ถูกที่สุด รองลงมา

ไดแก ใบ/ยอดออย ลําตนขาวโพด ฟางขาว ลําตนขาวโพดและเหงามันสําปะหลัง ขณะที่ตนทุนพลังงานของ

แกลบ สูงสุด 

ตารางที่ 3-8 ราคาชีวมวลในพืน้ที่เปาหมาย  
ลําดับ ชีวมวล คาความรอนต่ํา 

(เมกะจูล/กก.) 

ความชื้น 

(%) 

ราคาชีวมวล1 

(บาท/ตัน) 

ตนทุนคา3 

ขนสง 

(บาท/ตัน) 

ตนทุนการ 

แปรรูป 

(บาท/ตัน) 

ตนทุนรวม 

(บาท/ตัน) 

ตนทุนพลังงาน 

(บาท/GJ) 

1 แกลบ 13.52 12 1000 150 - 250 - 1150-1250 85 - 104 

2 ฟางขาว 12.23 10 350 150 - 250 100 600-700 49 - 57 
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ลําดับ ชีวมวล คาความรอนต่ํา 

(เมกะจูล/กก.) 

ความชื้น 

(%) 

ราคาชีวมวล1 

(บาท/ตัน) 

ตนทุนคา3 

ขนสง 

(บาท/ตัน) 

ตนทุนการ 

แปรรูป 

(บาท/ตัน) 

ตนทุนรวม 

(บาท/ตัน) 

ตนทุนพลังงาน 

(บาท/GJ) 

3 เหงามัน

สําปะหลงั 

10.84 30 300 150 - 250 200 650-750 60 - 69 

4 ซังขาวโพด 14.89 12 300 150 - 250 - 450-550 30 - 37 

5 ลําตน

ขาวโพด 

9.83 42 250 150 - 250 100 400-500 50 - 60 

6 ใบ/ยอดออย 15.48 9.2 5002 - 100 600 38.76 

หมายเหตุ  1) ราคาชีวมวล1 จากการสํารวจชีวมวลในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ เดือน กันยายน 2551 

2) ราคาชีวมวล: ใบ/ยอดออย เปนราคารับซ้ือหนาโรงไฟฟาซึ่งไดรวมตนทุนคาขนสงไวดวย อางอิงขอมูลโรงไฟฟา

ดานชาง 

3) ตนทุนคาขนสงคิดในรัศมีไมเกิน 100 กิโลเมตร 

ปจจัยในการเลือกเชื้อเพลิงชีวมวลไดแก ตนทุนดานพลังงาน (บาท/GJ) และศักยภาพชีวมวลที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ ดังน้ัน เช้ือเพลิงที่เหมาะสมทั้งทางดานตนทุนพลังงาน (บาท/GJ) และศักยภาพชีวมวลที่คงเหลือใน

พื้นที่ ไดแก ยอด/ใบออย ฟางขาว ลําตนขาวโพดและเหงามันสําปะหลัง ซึ่งสถานที่ตั้งโรงไฟฟาชีวมวลที่

เหมาะสมคือ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สระแกว เน่ืองจากอยูใกลแหลงเชื้อเพลิง 

3.5.4 สรุปการประเมินสถานทีต่ั้งโรงไฟฟาชีวมวลที่เหมาะสม 

จากการวิเคราะหหาสถานที่ต้ังโรงไฟฟาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง ตนทุนดานพลังงาน (บาท/GJ) และ

ศักยภาพชีวมวลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงตนทุนคาขนสงในพื้นท่ีเปาหมายไดแก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

สระแกว และจันทบุรี พบวา สถานที่ต้ังโรงไฟฟาชีวมวลที่เหมาะสมคือ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และสระแกว 

โดยใช ยอด/ใบออย ฟางขาว ลําตนขาวโพดและเหงามันสําปะหลังเปนเช้ือเพลิง ซึ่งผลการวิเคราะหขางตน 

ทําใหผูพัฒนาโรงไฟฟา (Developer) ไดทราบเบื้องตนวาในพื้นที่เปาหมายมีเชื้อเพลิงประเภทใดบาง 

และควรตั้งโรงไฟฟาชีวมวลในพื้นที่จังหวัดใด 

3.6 การประเมินตนทุนของการผลิตไฟฟาจากชีวมวล8 

 เปนการประเมินราคาตนทุนตอหนวยของการดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาชีวมวลเบื้องตน เพื่อให

ผูประกอบการตัดสินใจเลือกขนาดโรงไฟฟาที่เหมาะสมกับความตองการ ซึ่งโรงไฟฟาขนาดใหญจะมีราคา

ตนทุนตอหนวยท่ีต่ํากวาโรงไฟฟาขนาดเล็ก ดังตาราง 
 

  

 

 

                                     
8
 ศูนยบริการวิชาการดานพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, เว็บไซต http://www.alternative.in.th 
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ตาราง 3-9 การประเมินตนทุนของการผลิตไฟฟาจากชีวมวล 

กําลังผลิตติดตั้ง MW ขนาด 500 kW ขนาด 9 MW 

ดอกเบี้ยเงินกู % 9.00 12.00 9.00 12.00 

Plant Factor % 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 

อายุการผลิตไฟฟา Year 25 25 25 25 

คา Capital Recovery Factor - 0.101806 0.127500 0.101806 0.127500 

คาความรอนของชีวมวล kCal/kg 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 

คาความรอนที่ไดตอตันชีวมวล kWht/ตัน 4,069.8 4,069.8 4,069.8 4,069.8 

Thermal Plant Efficiency % 20.00% 20.00% 23.00% 23.00% 

พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากชีวมวล kWh/ตัน 814.0 814.0 936.0 936.0 

ปริมาณชีวมวลที่ใชในการผลิตไฟฟา ตัน/ป 4,036 4,036 63,170 63,170 

คาดูแลรักษาระบบ* Bath/yr. 796,875 796,875 11,475,000 11,475,000 

คาเชื้อเพลิงที่ใชผลิตไฟฟาตอป** Bath/yr. 4,035,857 4,035,857 63,169,938 63,169,938 

คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมด kWh/yr. 3,285,000 3,285,000 59,130,000 59,130,000 

คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดสุทธิ*** kWh/yr. 2,956,500 2,956,500 53,217,000 53,217,000 

ราคาของระบบทั้งหมด Bath/kW 63,750 63,750 51,000 51,000 

 กรณีที่ 1 ไดรับเงินชวยเหลือ 0.0% 
    

 เงินลงทุนของโครงการ Bath 31,875,000 31,875,000 459,000,000 459,000,000 

  เงินลงทุนตอป Bath/yr. 3,245,074 4,064,062 46,729,069 58,522,486 

ตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวย* Bath/kWh 2.73 3.01 2.28 2.50 

 กรณีที่ 2 ไดรับเงินชวยเหลือ 30% 
    

 เงินลงทุนของโครงการ Bath 22,312,500 22,312,500 321,300,000 321,300,000 

  เงินลงทุนตอป Bath/yr. 2,271,552 2,844,843 32,710,348 40,965,740 

ตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวย* Bath/kWh 2.40 2.60 2.02 2.17 

  *  คิดคาบํารุงรักษาและคาพลังงานคงที่  ใชคาO&M = 2.50% ของเงินลงทุน 

  *** ใชไฟฟาภายใน 10%  ** ราคาชีวมวล/แกลบ = 1,000 บาท/ตัน 

ตารางที่ 3-10 แรงดนัไอน้ํา และตนทนุคากอสรางของโรงไฟฟาแตละชนิด 
โรงไฟฟา แรงดันไอนํ้า (bar) ตนทุนคากอสราง (ลานบาท/เมกะวัตต) 

โรงไฟฟาเชื้อเพลิงแกลบ 40 50-70 

โรงไฟฟาเชื้อเพลิงแกลบ 65 62 

โรงไฟฟาเชื้อเพลิงเศษไมยางพารา 62 70 

โรงไฟฟาเชื้อเพลิงชานออย 70 33-40 

โรงไฟฟาเชื้อเพลิงทะลายปาลมเปลา 40 60-90 
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 โรงไฟฟาเศษไมยางพารา มีอยูแหงเดียวท่ีใชความดันไอนํ้าสูงถึง 62 บาร และตองมีระบบยอยเศษไม

กอนเขาหมอไอนํ้าทําใหมีตนทุนคากอสรางเพิ่มขึ้นเปน 70 ลานบาท/เมกะวัตต 

 โรงไฟฟาชานออย ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับโรงนํ้าตาลซึ่งจะผลิตไฟฟาและไอนํ้าในฤดูหีบออย และ

ผลิตไฟฟาอยางเดียวนอกฤดูหีบออย มีตนทุนคากอสรางคอนขางถูกกวาโรงไฟฟาชีวมวลทั่วไป เพราะ  

ใชเครื่องจักรและอุปกรณบางอยางรวมกับโรงงานน้ําตาล มีตนทุนคากอสรางประมาณ 33-40 ลาน

บาท/เมกะวัตต 

 โรงไฟฟาทะลายปาลมเปลา มีตนทุนคากอสรางสูงกวาโรงไฟฟาใชเช้ือเพลิงอื่นๆ เพราะตองออกแบบ

หองเผาไหมมีอุณหภูมิไมเกิน 800 องศาเซลเซียส เพราะถาสูงกวาน้ีขี้เถาทะลายปาลมเปลา อาจจะ

หลอมละลายติดผนังและทอนํ้าในหมอไอนํ้า สรางปญหาในการผลิตไฟฟาได นอกจากน้ีตองมีระบบ

ยอยทะลายปาลมเปลากอนเขาหมอไอ 
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บทที่ 4 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล เน่ืองจากพลังงานจากชีวมวล

น้ันสอดคลองกับองคประกอบตางๆ ของไทย ไมวาจะเปนทางดานวัตถุดิบซึ่งประเทศไทยมีชีวมวลจาก

เกษตรกรรมจํานวนมาก นอกจากน้ีประเทศยังพึ่งพิงการนําเขานํ้ามันดิบจากตางประเทศในระดับสูง และ

การพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวลจะเปนการกระตุนใหเกิดการสรางงานและรายไดใหกับคนในภาค

เกษตรกรรมและพัฒนาความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และมุงหวังใหการพัฒนาโครงการ

ชีวมวลจะสามารถเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนไดอีกดวย ซึ่งปจจุบันนโยบายของ

ภาครัฐที่ชัดเจนและมีการสงเสริมและสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนอยางจริงจังและเปนประเทศแรกๆของ

เอเชียที่มีนโยบายสงเสริมพลังงานหมุนเวียนไดแกมาตรการแกไขหรือปรับปรุงระเบียบใหสอดคลองกับ

พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการกําหนดระเบียบเฉพาะสําหรับพลังงานหมุนเวียน เพื่อใหมีความชัดเจนและ

เปนไปตามมาตรฐานสากลเรื่อยมา และมาตรการสนับสนุนทางดานการเงินเพื่อสงเสริมใหมีการใชพลังงาน

หมุนเวียนมากขึ้น โดยลักษณะของมาตรการจูงใจจะอยูในระดับที่เหมาะสมเอื้อตอการพัฒนาและเปนธรรม

ตอประชาชนทุกภาคสวน แนวทางและมาตรการสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยดาน

การสงเสริมชีวมวลของประเทศไทย ดังน้ี 
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4.1 มาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Adder Cost) 

มาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Adder Cost) เปนการใหเงินสนับสนุน

การผลิตตอหนวยการผลิตเปนการกําหนดราคารับซื้อในอัตราพิเศษหรือเฉพาะสําหรับไฟฟาที่มาจาก

พลังงานหมุนเวียน เพื่อสะทอนตนทุนการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ภายในระยะเวลารับซื้อไฟฟาที่ชัดเจน

และแนนอนเปนมาตรการสนับสนุนที่นิยมใชกันแพรหลายมาก ที่สุดในปจจุบัน เพื่อใหมีผูผลิตไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นและเปนการจูงใจใหเกิดการผลิตไฟฟาหลากหลายประเภทพลังงาน ดังน้ี 

ตารางที่ 4-1 มาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Adder) 

เชื้อเพลิง สวนเพิ่ม 

(บาท/kwh) 

สวนเพิ่ม 

พิเศษ 

(บาท/kwh)1 

สวนเพิ่มพิเศษใน 

3 จว.ภาคใต 

(บาท/kwh)2 

ระยะเวลา

สนับสนุน 

(ป) 

 ชีวมวล      

- กําลังผลิตติดตั้ง <= 1 MW 0.50 1.00 1.00 7 

- กําลังผลิตติดตั้ง >1 MW 0.30 1.00 1.00 7 

 กาซชีวภาพ (ทุกประเภทแหลงผลิต)     

- กําลังผลิตติดตั้ง <= 1 MW 0.50 1.00 1.00 7 

- กําลังผลิตติดตั้ง >1 MW 0.30 1.00 1.00 7 

 ขยะ      

- ระบบหมักหรือหลุมฝงกลบขยะ 2.50 1.00 1.00 7 

- พลังงานความรอน(Thermal Process) 3.50 1.00 1.00 7 

 พลังงานลม     

- กําลังผลิตติดตั้ง <= 50 kw  4.50 1.50 1.50 10 

- กําลังผลิตติดตั้ง > 50 kw 3.50 1.50 1.50 10 

 พลังงานแสงอาทิตย  6.50/8.003 1.50 1.50 10 

 พลังน้ําขนาดเล็ก     

- กําลังผลิตติดตั้ง 50kw -<200 kw 0.80 1.00 1.00 7 

- กําลังการผลิตติดตั้ง <50 kw 1.50 1.00 1.00 7 

หมายเหตุ 1.  สําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่มีการผลิตไฟฟาจากน้ํามันดีเซล 

2.  กพช. เห็นชอบใหเพิ่มพื้นที่อีก 4 อําเภอคือ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบายอย และอ.นาทวี จังหวัดสงขลา 

เมื่อ 25 พ.ย. 53 

3. ผูที่ยื่นขอเสนอขายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ไดรับหนังสือตอบรับแลวกอนวันที่ 28 มิ.ย.53 จะได 

Adder 8 บาท และผูที่ไดรับหนังสือตอบรับหลัง วันที่ 28 มิ.ย. 53  จะได Adder 6.50 บาท 
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4.2  โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่ อการอนุรักษ

พลังงานและพลังงานทดแทนขึ้นมาเพื่อเปนแหลง

เงินทุนในการดํา เนินการอนุรักษพลังงานและ

พลังงานทดแทนใหแกโรงงาน อาคาร และบริษัทจัด

การพลังงาน โดยผานทางสถาบันการเงิน 

ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนรวมทั้งสราง

ความมั่นใจและความคุนเคยใหกับสถาบันการเงินที่เสนอตัวเขารวมโครงการในการปลอยสินเช่ือในโครงการ

ดังกลาวในการปลอยสินเช่ือโดยใชเงินกองทุนฯ ใหแก โรงงานอาคารและบริษัทจัดการพลังงานแลวกองทุนฯ

ยังตองการใหเนนการมีสวนรวมในการสมทบเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้นดวยโดยตั้งแตเริ่มโครงการ 

จนถึง ณ ปจจุบันไดมีการดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลวและอยูระหวางดําเนินการทั้งหมด จํานวน 6 ครั้ง ดังน้ี 

1) โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยสถาบันการเงินระยะที่ 1 ป พ.ศ.2546-2549 

จํานวน 2,000  ลานบาท เพื่อการอนุรักษพลังงาน 

2) โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยสถาบันการเงินระยะที่ 2 ป พ.ศ.2549-2552 

จํานวน 2,000 ลานบาทเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

3) โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทนโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 1  จํานวน 

1,000 ลานบาทเพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 

4) โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยสถาบันการเงินระยะที่ 3 จํานวน1,000 ลาน

บาทเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

6) โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 เพิ่มเติม จํานวน  

942.5 ลานบาทเพื่อการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 

7) โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยสถาบันการเงินระยะที่ 4 จํานวน 400 ลาน

บาทเพื่อการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 

ลักษณะโครงการ/ หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

กําหนดใหสถาบันการเงินนําเงินที่ พพ.จัดสรรใหไปเปนเงินกูผานตอใหโรงงาน/อาคารควบคุมหรือ

โรงงาน/อาคารทั่วไปตลอดจนบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) นําไปลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงานและ

พลังงานทดแทน โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขดังน้ี 

วงเงินโครงการ 1. โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทน ระยะที่ 1 

จํานวน 1,000 ลานบาท 

2. โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3 จํานวน 1,000 

ลานบาท 
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อายุเงินกู ไมเกิน 7 ป 

ชองทางปลอยกู ผานสถาบันการเงินที่เขารวมโครงการโดยตองรับผิดชอบเงินที่ปลอยกูท้ังหมด 

ผูมีสิทธิ์กู เปนอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมตาม พรบ.สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. 2535 ประสงคจะลงทุนในดานการประหยัดพลังงานหรือโรงงาน/อาคาร

ทั่วไป ตลอดจน บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) นําไปลงทุนเพื่อการอนุรักษ

พลังงาน 

วงเงินกู ไมเกิน 50 ลานบาทตอโครงการ 

อัตราดอกเบี้ย ไมเกินรอยละ 4 ตอป (ระหวางสถาบันการเงินกับผูกู) 

โครงการที่มีสิทธิ์ขอรับ

การสนับสนุนตองเปน 

โครงการอนุรักษพลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 และมาตรา 17  
 

 

 

รูปแสดงวิธปีฏิบตัิในการขอรับเงนิกูโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพือ่การอนรุกัษพลังงานและพลงังาน

ทดแทน 
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สถาบันการเงินจะเปนผูอนุมัติเงินกูเพื่อโครงการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนตามแนว

หลักเกณฑและเงื่อนไขของสถาบันการเงินน้ันๆ นอกเหนือจากหลักเกณฑเงื่อนไขขางตนน้ีโดยดอกเบี้ยวงเงิน

กูและระยะเวลาการกูจะขึ้นอยูกับการพิจารณาและขอตกลงระหวางผูกูกับสถาบันการเงินขั้นตอนการขอรับ

การสนับสนุน  

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอสอบถามมายัง ศูนยอํานวยการโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการ

อนุรักษพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน หมายเลขโทรศัพท 02-226-3850-1, 

02-225-3106 โทรสาร 02-226-3851เว็บไซต http://www.dede.go.th 

4.3 โครงการสงเสริมการลงทุนดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO FUND) 

เปนโครงการที่กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไดนํา

วงเงินจํานวน 500 ลานบาท จัดตั้ง “กองทุนรวมทุนพลังงาน หรือ 

ESCO Capital Fund” ผานการจัดการของผูจัดการกองทุน (Fund 

Manager) 2 แหง ไดแก มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม (มพส. หรือ E 

for E) และมูลนิธิอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย (มอพท.) โดย

ปจจุบัน Fund Manage ทั้ง 2 แหง เขารวมลงทุนแลว จํานวน 26โครงการ คิดเปนเงินสนับสนุนจํานวน 

407 ลานบาท และกอใหเกิดการลงทุนมากกวา 5,000 ลานบาท ในรอบ 2 ปที่ผานมา และในระยะตอไป

คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไดอนุมัติวงเงินตอเน่ืองอีก 500 ลานบาทสําหรับรอบ

การลงทุนในป 2553-2555เพื่อสงเสริมการลงทุนดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ

ทางเทคนิคแตยังขาดปจจัยการลงทุนและชวยผูประกอบการหรือผูลงทุนใหไดประโยชนจากการขาย

คารบอนเครดิตโดยมีรูปแบบการจะสงเสริมในหลายลักษณะ อาทิเชน รวมลงทุนในโครงการ , รวมลงทุนใน

บริษัทจัดการพลังงาน, รวมลงทุนในการพัฒนาและซื้อขายคารบอนเครดิต, การเชาซื้ออุปกรณ, การอํานวย

เครดิตใหสินเช่ือ   และการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค  

ผูมีสิทธิยื่นขอเสนอ ไดแก ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือ บริษัทจัดการพลังงาน 

(Energy Service Company - ESCO) ที่มีโครงการดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนวัตถุประสงค

เพื่อจะลดปริมาณการใชพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานหรือตองการปรับเปลี่ยนการใชเช้ือเพลิง

มาเปนพลังงานทดแทน 

ลักษณะการสงเสริมการลงทุน 

1. การเขารวมทุนในโครงการ(Equity Investment)โครงการสงเสริมการลงทุนฯจะเขารวมลงทุนใน

โครงการที่กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานหรือพลังงานทดแทนเทานั้น เพื่อกอใหเกิดผลประหยัดพลังงานทั้งน้ี

จะตองมีการแบงผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) ตามสัดสวนเงินลงทุนที่ไดรับการสงเสริม 

ระยะเวลาในการสงเสริมประมาณ 5-7 ปผูที่ไดรับการสงเสริมทําการคืนเงินลงทุนแกโครงการภายใน

ระยะเวลาที่สงเสริม    
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2. การเขารวมทุนกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Venture Capital)การเขารวมทุนกับบริษัทจัด

การพลังงานโดยชวยใหบริษัทที่ไดรับพิจารณารวมทุนนั้นมีทุนในการประกอบการโดยโครงการจะไดรับ

ผลตอบแทนขึ้นอยูกับผลประกอบการของบริษัททั้งน้ีโครงการจะรวมหุนไมเกินรอยละ 30 ของทุนจด

ทะเบียนและมีสวนในการควบคุมดูแลการบริหารจัดการของบริษัท   

3. การชวยใหโครงการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนไดรับผลประโยชนจากการขาย CDM 

4. โครงการสงเสริมการลงทุนฯจะดําเนินการจัดทําแบบประเมินเบื้องตนของโครงการ หรือ Project 

Idea Note (PIN) ซึ่งจะทําใหผูประกอบการสามารถเห็นภาพรวมของโครงการที่จะพัฒนาใหเกิดการซื้อขาย

หรือไดรับประโยชนจาก Carbon Credit หรือ เปนตัวกลางในการรับซื้อ Carbon Credit จากโครงการ

อนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนที่มีขนาดเล็ก และรวบรวม (Bundle Up) เพื่อนําไปขายในมูลคาที่สูงขึ้น    

5. การเชาซื้ออุปกรณประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน (Equipment Leasing) 

6. โครงการสงเสริมการลงทุนฯจะทําการซื้ออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน

ใหกับผูประกอบการกอนและทําสัญญาเชาซื้อระยะยาวระหวางผูประกอบการกับโครงการโดย

ผูประกอบการจะตองทําการผอนชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายงวดงวดละเทา ๆ กันตลอดอายุ

สัญญาเชาซื้อ การสนับสนุนในการเชาซื้ออุปกรณได 100% ของราคาอุปกรณน้ัน แตไมเกิน 10 ลานบาท

ระยะเวลาการผอนชําระคืน 3-5 ปโดยคิดอัตราดอกเบี้ยตํ่า    

7. การอํานวยเครดิตใหสินเช่ือ (Credit Guarantee Facility) โครงการสงเสริมการลงทุนฯจะ

ดําเนินการจัดหาสถาบันหรือองคกรที่ใหการสนับสนุนในเรื่อง Credit Guarantee เพื่อใหโครงการลงทุน

ไดรับการปลอยสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยทั้งน้ีโครงการอาจจะเปนผูออกคาใชจายในเรื่องคาธรรมเนียม

รับประกันสินเช่ือทั้งหมดหรือบางสวนโดยคิดคาธรรมเนียมต่ําในการสงเสริมในดานนี้   

8. การชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) โครงการสงเสริมการลงทุนฯจะใหความ

ชวยเหลือทางดานเทคนิคในการอนุรักษพลังงานและพลังงานแกผูประกอบการหรือ หนวยงานองคการตาง 

ๆ ที่เกี่ยวของกับผูประกอบการโดยกองทุนจะใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด

ระยะเวลาโครงการโดยคิดคาธรรมเนียมต่ําในการสงเสริมหรือ อาจมีการแบงผลการประหยัดพลังงาน 
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รูปแสดงการบริหารงานโครงการสงเสริมการลงทุนดานอนุรกัษพลังงานและพลังงานทดแทน 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  

1. มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม (Energy for Environment Foundation)  

487/1 อาคารศรีอยุธยา ช้ัน 14  ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 02-6426424 -5 โทรสาร 02-642-6426 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่อีเมล escofund@efe.or.th 

2. มูลนิธิอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน – อาคาร 9 ช้ัน 2) 

เลขท่ี 17  ถนนพระราม 1 เชิงสะพานกษัตริยศึก  แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330                     

โทรศัพท:  0-2621-8530, 0-2621-8531-9  ตอ 501, 502 โทรสาร:  0-2621-8502-3 

4.4 กลไกลการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

กลไกการพัฒนาที่สะอาด Clean Development Mechanism 

(CDM) เปนกลไกที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงการที่ชวยลดการปลอย

กาซเรือนกระจกและสามารถนําปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงไดจาก

โครงการ ไปขายใหกับประเทศที่พัฒนา (Developed Countries) เพื่อ
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ตอบสนองขอผูกพันในการปลอยกาซเรือนกระจกตามเปาหมายที่ไดตกลงในพิธีสารเกียวโต (Kyoto 

Protocol) ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 อันเน่ืองมาจากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เน่ืองจากการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมดํารงชีวิตของประชากรโลกในปจจุบัน ทั้งจาก

ภาคคมนาคมขนสง ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม เปนปญหารวมกันของนานาชาติแนวทางหน่ึงใน

การรวมกันแกไขปญหาดังกลาวคือการใหสัตยาบัณตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)  

กลไกการพัฒนาที่สะอาดเปนเครื่องมือเพื่อสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและเกิดการ

ถายทอดเทคโนโลยีใหกับประเทศที่กําลังพัฒนา อยางเชน ประเทศไทยและถือเปนชองทางหน่ึงในการสราง

รายไดใหแกผูประกอบการพลังงานทดแทน เชน โครงการผลิตพลังงานชีวมวล ที่เปนวัสดุเหลือใชทิ้งทาง

การเกษตร การผลิตกาซชีวภาพจากขยะและนํ้า

เสียเพื่อนํามาเปนพลังงาน รวมไปถึงโครงการ

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไดรับ

ผลประโยชนในรูปแบบของการขายคารบอน

เครดิตหรือปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได และ

เปนที่ตองการของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่ง

มีพันธกรณีตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกให

ได ตามขอตกลงตามพิธีสารเกียวโต 

กลไกการพัฒนาที่สะอาดเปรียบเสมือน

แรงจูงใจใหประเทศกําลังพัฒนาหันมาใชเทคโนโลยีสะอาดเพิ่มมากขึ้นสงผลใหการปลอยกาซเรือนกระจกสู

บรรยากาศลดนอยลงแรงจูงใจจากการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด คือ คารบอนเครดิต หรือ 

CER ที่ผูดําเนินโครงการจะไดรับโดยไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากประเทศที่มีพันธกรณีในการลดกาซ

เรือนกระจกนอกจากน้ีประเทศเจ าของโครงการก็จะเกิดการพัฒนาอยางยั่ งยืน (Sustainable 

Development) ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศในดานสิ่งแวดลอมมีการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

ระดับชุมชนในพื้นที่โครงการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นโดยการนํามาใชเปนเช้ือเพลิงพลังงานลดการใช

ทรัพยากรเช้ือเพลิงที่ไมสามารถทดแทนได ดานเศรษฐกิจกอใหเกิดการจางงานในชุมชน เกษตรกรสามารถ

นําวัสดุเหลือใช เชน แกลบ เศษไมไปขายเพื่อเปนวัตถุดิบในการดําเนินโครงการ CDM ลดการนําเขา

เช้ือเพลิงพลังงานจากตางประเทศ ดานสังคมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะดานสุขภาพอนามัย

จากคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นมีบทบาทในเวทีโลกในการแกไขปญหาระดับนานาชาติโดยประโยชนตางๆที่

ประเทศไทยจะไดรับ จากการดําเนินโครงการ CDM สามารถสรุปเปนขอๆ ไดดังน้ี 
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1. รายไดจากการขายคารบอนเครดิตในโครงการ CDM เปนสวนที่ชวยใหผูประกอบการคืนทุนได

รวดเร็วขึ้นจากการพัฒนาโครงการดานพลังงานทดแทนการอนุรักษพลังงาน นอกเหนือจากการสนับสนุน

ของภาครัฐภายในประเทศ 

2. เกิดรายไดเขาสูประเทศจากการดําเนินกิจกรรมการลดกาซเรือนกระจก 

3. ประเทศไทยมีอัตราการลดการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงจากการดําเนินโครงการ CDM  

4. การตรวจสอบ (Monitoring) ปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ CDM ชวย

ใหประเทศไทยมีตัวเลขการดําเนินงานเพื่อลดกาซเรือนกระจกภายในประเทศไทย 

5. เกิดการพัฒนาโครงการดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานที่ดีกวามาตรฐานที่กําหนด

ภายในประเทศ สรางสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับชุมชนรอบพื้นท่ีโครงการ 

สําหรับเกณฑการพิจารณาการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาดในปจจุบันนั้นประเทศ

ไทย ไดมีการจัดทําหลักเกณฑการพัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับโครงการ CDM ขึ้นซึ่งประกอบดวยมิติการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 4 ดานไดแกดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสังคมดานการพัฒนาและ/หรือ

การถายทอดเทคโนโลยีและดานเศรษฐกิจโดยโครงการที่คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจกจะพิจารณาใหการรับรองไดแก 

1. โครงการดานพลังงาน ไดแกการผลิตพลังงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 

เชนโครงการพลังงานทดแทนการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง โครงการแปลงกากของอุตสาหกรรมเปนพลังงาน

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทําความเย็นและโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชพลังงานใน

อาคาร เปนตน 

2. โครงการดานสิ่งแวดลอม เชน โครงการแปลงขยะเปนพลังงานโครงการแปลงนํ้าเสียเปนพลังงาน 

เปนตน 

3. โครงการดานคมนาคมขนสง เชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนสงและการใช

พลังงาน 

4. โครงการดานอุตสาหกรรม เชนโครงการที่สามารถลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใน

กระบวนการอุตสาหกรรม 

การขอพัฒนาโครงการ CDM  

การดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การออกแบบโครงการ (Project Design) ผูดําเนินโครงการจะตองออกแบบลักษณะของโครงการ

และจัดทําเอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document: PDD) โดยมีการกําหนดขอบเขตของ

โครงการ วิธีการคํานวณการลดกาซเรือนกระจก วิธีการในการติดตามผลการลดกาซเรือนกระจก การ

วิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน 
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2. การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) ผูดําเนินโครงการจะตองวาจางหนวยงาน

กลางที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารฯ หรือท่ีเรียกวา Designated 

Operational Entity (DOE) ในการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ วาเปนไปตามขอกําหนดตางๆ 

หรือไม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบในการดําเนินโครงการจากประเทศเจาบานดวย 

3. การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) เมื่อ DOE ไดทําการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ

และลงความเห็นวาผานขอกําหนดตางๆ ครบถวน จะสงรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนา

ที่สะอาด (EB) เพื่อขอข้ึนทะเบียนโครงการ 

4. การติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Monitoring) เมื่อโครงการไดรับการขึ้นทะเบียนเปน

โครงการ CDM แลว ผูดําเนินโครงการจึงดําเนินโครงการตามที่เสนอไวในเอกสารประกอบโครงการ และทํา

การติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ตามที่ไดเสนอไวเชนกัน 

5. การยืนยันการลดกาซเรือนกระจก (Verification) ผูดําเนินโครงการจะตองวาจางหนวยงาน DOE ให

ทําการตรวจสอบและยืนยันการติดตามการลดกาซเรือนกระจก 

 
หมายเหต ุ

DNA หมายถึง หนวยงานกลางที่ทําหนาที่ประสานการดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

DOE หมายถึง หนวยงานปฏิบัติการที่ไดรับหมอบหมายในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities) 

CDM EB หมายถึง คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive Board of CDM) 
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6. การรับรองการลดกาซเรือนกระจก (Certification) เม่ือหนวยงาน DOE ไดทําการตรวจสอบการลด

การปลอยกาซเรือนกระจกแลว จะทํารายงานรับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ดําเนินการ

ไดจริงตอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อขออนุมัติใหออกหนังสือรับรองปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลด

ได หรือ CER ใหผูดําเนินโครงการ 

7. การออกใบรับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Issuance of CER) เมื่อคณะกรรมการ

บริหารฯ ไดรับรายงานรับรองการลดกาซเรือนกระจก จะไดพิจารณาออกหนังสือรับรองปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจกที่ลดได หรือ CER ใหผูดําเนินโครงการตอไป 

 ทั้งน้ี หนวยงานกลาง (DOE) ที่ทําหนาที่ในการการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) 

และการยืนยันการลดกาซเรือนกระจก (Verification) นั้น จะตองเปนหนวยงานคนละหนวยงาน 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอสอบถามมายัง องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

(องคการมหาชน) เลขท่ี 120 หมูที่ 3 ช้ัน 9 อาคาร B ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ แขวง

ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท 0 2141 9790 โทรสาร 0 2143 8400 เว็บไซต 

http://www.tgo.or.th  

4.5 โครงการสงเสริมการลงทุน โดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

ภาครัฐไดยกระดับใหอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เปนกิจการที่มีระดับความสําคัญ

สูงสุดและจะไดรับการสงเสริมการลงทุนในระดับสูงสุดเชนกัน  จึงมีมาตรการสงเสริมการ

ลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (Maximum incentive) จาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งไดกําหนดสิทธิประโยชนที่ยกเวนอากรขาเขา

สําหรับเครื่องจักร ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนเวลา 8 ป และหลังจากน้ันอีก 5 ป หรือตั้งแตปที่ 9-13 

จะลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 50% รวมทั้งมาตรการจูงใจดานภาษี อาทิ การลดภาษีเครื่องจักร 

อุปกรณที่นําเขาจากตางประเทศ รวมทั้งการอนุญาตใหนําตนทุนในการติดตั้งโครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน 

ไฟฟา ประปา ขอหักลบภาษีไดสูงสุด 2 เทาสําหรับโครงการที่เปนประโยชนตอสาธารณะ เปนตน 

หลักเกณฑในการพิจารณาสงเสริมโครงการดานพลังงานทดแทน ไดแก กรณีที่ผูประกอบการหรือนัก

ลงทุนมีสัดสวนหน้ีตอทุน นอยกวา 3 ตอ 1 สําหรับโครงการใหม หรือมีเครื่องจักรใหมที่มีขบวนการผลิตที่

สมัย หรือมีระบบจัดการที่ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดลอม และใชประโยชนจากวัตถุดิบในการผลิต เปนตน  

โดยผูประกอบหรือนักลงทุนที่สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอสอบถามยัง สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขท่ี 555 ถ.วิภาวดี รังสิต จตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทร 02-537-8111, 

02-537-8155 โทรสาร 02-537-8177  อีเมล: head@boi.go.th เว็บไซต : http://www.boi.go.th 
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รูปแสดงขัน้ตอนขอรบัการสนบัสนนุจากสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) 
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บทที่ 5 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตตางๆ 

ขั้นตอนการติดตอเพื่อขอใบอนุญาตจําหนายไฟฟา เพื่อจําหนายพัฒนาพลังงานทดแทน มีหลาย

กระบวนการที่เกี่ยวของกับหนวยงานราชการตางๆ หลายแหง รวมไปถึงขอกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ 

ซึ่งลวนแตมีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกตางกัน ปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดที่เปนหนวยงานหลักในการ

ประสานงาน หรือสามารถใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ได ซึ่งในการพัฒนาโครงการ

พลังงานทดแทนตางๆน้ัน นักลงทุนควรไดรับทราบขั้นตอนการขออนุญาต และการเตรียมเอกสารเพื่อ

ประกอบในการยื่นขอ รวมถึงขั้นตอนการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประเด็นเหลาน้ีถือเปน

ความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองเผยแพรใหผูประกอบการและประชาชนโดยทั่วไป ไดรับทราบและเขาใจใน

กระบวนการสําหรับข้ันตอนการขออนุญาตตางๆ โดยท่ัวกัน  

 
1
 หมายหต ุ 1)  ระยะเวลารวมการยื่นของอนุมัติสงูสุดไมเกิน 435 วัน  

 2)  ระยะเวลารวมการยื่นขอจนกระทั่งอนมุัติต่ําสุดไมเกิน 255 วัน (ไมนับรวมระยะเวลาในข้ันตอนที่ 2) 

3) การติดตอประสานงานหนวยงานราชการม ี7 หนวยงาน ตองไดรับใบอนุญาต 10 ใบ รวมเวลาตัง้แตเริ่ม

ยื่นเอกสารจนไดรับเงินคาไฟฟาในงวดแรก 

รูปแสดงขัน้ตอนการขอใบอนุญาตตางๆ 
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ตารางที่ 5-1 รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําโครงการสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน 

รายการ หนวยงานที่รบัผดิชอบ ชื่อคําขอ/คํารอง/เอกสาร วัน หมายเหต ุ

1. การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ผูประกอบการ - -  

2. การออกแบบโครงสรางอาคาร สิ่งปลูกสรางและ

ออกแบบแผนผังการติดตั้งเครื่องจักร และประเมิน

ราคาวัสดุ 

ผูประกอบการ - -  

3. การขอจดทะเบียนนิติบุคล 

- ผูประกอบการยื่นแบบคําขอ “จดทะเบียนบริษัท

จํากัด” กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา(DEB) 

- กรมธุรกิจการคาอนุมัติ “จดทะเบียนบริษัทจํากัด” 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย 
- คําขอจดทะเบียนบริษัท

จํากัด (บอจ.1) 

- รายการจดทะเบียนจัดตั้ง 

1 โดยสามารถยื่นแบบคําขอผาน

www.dbd.go.th/register/login.phtml 

4. การขออนุญาตตั้งโรงงาน (รง.4) 

4.1 กรณียื่นแบบคําขอตั้งโรงงานตออุตสาหกรรม

จังหวัด (อก.) 

- ยื่นเอกสารกับอุตสาหกรรมจังหวัด 

- อุตสาหกรรมจังหวัดขอความเห็น อบต. และ

ตรวจสอบพื้นที่ และจัดทํารายงานการ

ตรวจสอบภายใน 30 วัน 

- อุตสาหกรรมจังหวัดปดประกาศตามมาตร 30 

15 วัน 

- สงเรื่องให กกพ. พจิารณา 

- อุตสาหกรรมจังหวัด 

- กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

คําขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการพลังงาน (รง.3) 
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- แกไขตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวางคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

และกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง แนว

ทางการใหอนุญาตตั้งโรงงานและการอื่นเพื่อ

ประกอบกิจการพลังงาน 

- โรงงานทั่วไปท่ีตั้งใหมโดยมีการผลิตไฟฟาเพื่อ

ใชในกระบวนการผลิตของตนเอง หรือเพื่อใช

ในกระบวนการผลิตและสวนที่เหลือใช

จําหนาย ใหยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือ
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รายการ หนวยงานที่รบัผดิชอบ ชื่อคําขอ/คํารอง/เอกสาร วัน หมายเหต ุ

- คณะกรรมการกาํกับกจิการพลังงานสงเรือ่ง

เพื่อขอความเห็นจากกรมโรงงาน 

- คณะกรรมการกาํกับกจิการพลังงานพจิารณา

ใบอนุญาต 

4.2 ในกรณีที่ยื่นคําขอท่ี สกพ. 

- ยื่นเอกสารตอ สกพ. 

- สกพ. ขอความเห็นประกอบการพิจารณา

อนุญาตโรงงานจาก อก. และ อก. เสนอ

ความเห็นกลับ กกพ. 60 วัน  

- สกพ. จัดทําความเห็นเสนอตอ กกพ. และ 

กกพ. มีคําวินิฉัยพิจารณาการอนุญาตต้ัง

โรงงานภายใน 20 วัน นับจากไดรับความเห็น

จาก อก. 

- สกพ. แจงผลภายใน 10 วันนับตั้งแตวันมีมติ 

 

 

 

 

 

- สํานักกํากับกิจการ

พลังงาน 
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม  การอนุญาตใหระบุ

ประเภทหรือลําดับท่ี 88 ลงในใบอนุญาต 

และเมื่อมีการอนุญาตแลว ใหแจง

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานทราบ 

- ในกรณีที่ตองการขยายโรงงานและเพิ่ม

ประเภทการผลิต ใหยื่นเรื่องตอสํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม และเมื่อมีการอนุญาตแลว ให

แจงคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ทราบ 

 ติดตอ ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เลขที่ 75/6 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2202-4000  

โทรสาร. 0-2245-8000 

http://www.diw.go.th 

- กรณี ตางจังหวัด ติดตอ สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 

5. การขออนุญาตใชพื้นที่กอสราง 

5.1 กรณีขออนุญาตตอองคการปกครองสวนทองถิ่น 

 

องคการปริหารสวน

 

คําขออนุญาตกอสราง

 

45 

 

ติดตอท่ี องคการปกครองสวนทองถ่ิน ในพื้นที่ 
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รายการ หนวยงานที่รบัผดิชอบ ชื่อคําขอ/คํารอง/เอกสาร วัน หมายเหต ุ

- ผูประกอบการยื่นแบบคําขอ “อนุญาต

กอสราง/ดัดแปลงอาคาร”ตอ อบต. 

- อบต. ตรวจสอบเอกสารและออกหนังสือแจง

การอนุมัติ 

- อบต. อนุมัติ “อนุญาตกอสราง/ดัดแปลง

อาคาร” 

ตําบลกระทรวงหาด

ไทย 

 

 

อาคาร (ข.1) 

 

 

 

 

 

 

ที่จะกอสรางโรงงาน 

   

5.2 กรณีพื้นที่อยูในการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) 

- ผูประกอบการยื่นแบบคําขอการขออนุญาต

กอสรางจาก กทม. อาทิการแจงชื่อผูควบคุม

งานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการ 

- ผูประกอบการขอใบรับรองการกอสรางอาคาร 

ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร   

 กทม. อนุมัติ “อนุญาตกอสราง/ดัดแปลง

อาคาร” 

การนิคมอุตสาหกรรม คําขอรับใบรับรองการ

กอสรางอาคาร ดัดแปลง

อาคาร หรือเคลื่อนยาย

อาคาร (แบบ กทม.4) 

 

45 

 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 618 

ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

กรุงเทพ 10400 

โทรศัพท : 0-2253-0561 โทรสาร : 0-2253-

4086 

http://www.ieat.go.th 

 6-7 การขอจําหนายไฟฟาและสัญญาซื้อขายไฟฟา 

- ผูประกอบการยื่นแบบคําขอจําหนายไฟฟา

และการเช่ือมโยงระบบไฟฟา ณ ที่ทําการ

สํานักงานเขตของ กฟน.หรือท่ีทําการ

สํานักงานจังหวัดของ กฟภ  

- กฟน. กฟภ .กฟผ. คําขอจําหนายไฟฟาและ

การเช่ือมโยงระบบไฟฟา 

10

5 

 

 

 

ติดตอ กฟผ. 

เลขที่ 53 หมู 2 ถ.จรญัสนิทวงศ ตําบลบาง

กรวย อําเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 โทร 0-

2436-0000 

สามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี 
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รายการ หนวยงานที่รบัผดิชอบ ชื่อคําขอ/คํารอง/เอกสาร วัน หมายเหต ุ

- การไฟฟาฝายจาํหนายพิจารณาเอกสารรับซื้อ

ไฟฟาและแจงผล พรอมทั้งรายละเอียด

คาใชจายเปนลายลักษณอักษรภายใน 45 วัน 

นับจากวันที่การไฟฟา ฝายจาํหนายไดรับ

ขอมูลประกอบการพิจารณาครบถวน 

- ผูประกอบการตองชําระคาใชจายและทํา

สัญญาและซื้อขายไฟฟากับการไฟฟา ภายใน 

60 วัน นับตั้งวันไดรับแจงผล 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppa.egat.co.th/Sppx/a4.html 

ติดตอ การไฟฟาสวนภูมิภาค (สํานักงานใหญ) 

แผนกวางแผนแหลงผลิตไฟฟา  

โทร 0-2590-9733 

 - แผนก SPP โทร 0-2590-9743 

 - แผนก VSPP โทร 0-2590-9753 

 - แผนกสัญญาซื้อขายไฟฟา โทร 0-2590-

9763 

สามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี 

http://www.pea.co.th/vspp/vspp.html 

กอสรางโรงงานและตดิตัง้เครือ่งจักร 

8 ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม 

- ผูประกอบการยื่นคําขอ “ใบอนุญาตใหผลิต

พลังงานควบคุม” แก พพ.หรือ สกพ. 

- พพ. ตรวจสอบระบบไฟฟาและอุปกรณปองกัน 

- พพ. อนุมัติใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุม 

- กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน กระทรวง

พลังงาน 

- สํานักกํากับกิจการ

พลังงาน 

คําขอรับใบอนุญาตผลิต

พลังงานควบคุม (พค.1) 

60 ขนาดตั้งแต 200-1000 kVA ให พพ.พจิารณา 

แตในกรณีที่ขนาดมากกวา 1000 kVA สกพ.

เปนผูตรวจสอบและสงให พพ.เปนผูเห็นชอบ 

สามารถ ดาวนโหลดเอกสารไดท่ี  

http://www.dede.go.th 

ติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขท่ี 17 
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รายการ หนวยงานที่รบัผดิชอบ ชื่อคําขอ/คํารอง/เอกสาร วัน หมายเหต ุ

ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 Tel. 0-2223-0021-9 ตอ 1411  

9 -10 ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา 

- ผูประกอบการเตรียมเอกสารประกอบแยก

ประเภทตามใบอนุญาต 

- สกพ. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

- สกพ. เสนอความเห็นแก กกพ. พิจารณาเอกสาร 

- กกพ. พิจารณาออกใบอนุญาต “ใบประกอบ

กิจการไฟฟา”  

- สกพ. แจงชําระคาธรรมเนียมพรอมออกใบอนุญาต

แกผูประกอบการ 

- สํานักกํากับกิจการ

พลังงาน 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ

ไฟฟา ประกอบดวย 

1. ใบอนุญาตผลิตไฟฟา 

 (สกพ01-1) 

2. ใบอนุญาตระบบสงไฟฟา 

(สกพ01-2) 

3. ใบอนุญาตระบบ

จําหนายไฟฟา (สกพ01-

3) 

4. ใบอนุญาตจําหนายไฟฟา 

(สกพ01-4) 

5. ใบอนุญาตควบคุมระบบ

ไฟฟา (สกพ01-5) 

75 ติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 19 ถนนพญาไท 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท : 0 2207 3599 , 

โทรสาร : 0 2207 3502 , 0 2207 3508 

สามารถ ดาวนโหลดเอกสารไดท่ี  

http://www2.erc.or.th/Form1.html 

11-12 การไฟฟาตรวจสอบระบบพรอมออกผลการ

รับรองการตรวจคุณภาพไฟฟา 

เมื่อทําสัญญาและติดต้ังระบบแลวเสร็จใหผูผลิตไฟฟา

แจงความประสงคจะจายไฟฟาเขาระบบ การไฟฟาจะ

-   45 

 

- 
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รายการ หนวยงานที่รบัผดิชอบ ชื่อคําขอ/คํารอง/เอกสาร วัน หมายเหต ุ

เขาไปตรวจสอบภายใน 15 วัน 

- การไฟฟาฝายจาํหนายจะตรวจสอบการเช่ือมโยงระบบ

ไฟฟา และอุปกรณที่ติดต้ังวาเปนไปตามมาตรฐานท่ี

กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 15วันยกเวนกรณีที่ผูผลิต

ไฟฟาเปนผูใชไฟรายใหมใหการไฟฟาฝายจําหนาย

ดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของการไฟฟาฝาย

จําหนายภายใน 30 วัน 

- การไฟฟาแจงวันเร่ิมรับซื้อไฟฟาเชิงพานิชย (COD) 

13-14 รับเงินคาขายกระแสไฟฟา    - 

หมายเหต ุ: โครงการท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมกําหนดตองจัดทํารายงานผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (EIA,IEE) 

- สํานักนโยบายและ

แผนฯกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

รายงานการศึกษา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

180

-

365 

(กรณีที่สรางโรงไฟฟามีขนาดเกิน 10 MW) 

 

หมายเหต ุ: ระยะเวลาไมรวมข้ันตอนการรับฟงความคิดเหน็จากประชาชน และจะนบัตั้งแตไดรบัเอกสารครบถวน
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การประเมินผลกระทบตอสิง่แวดลอม (EIA) 

EIA หรือ Environmental Impact Assessment เปนการศึกษาเพื่อคาดการณผลกระทบทั้งใน

ทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สําคัญ เพื่อกําหนดมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและใชในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการ ผลการศึกษาจัดทําเปน

เอกสาร เรียกวา "รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม" ซึ่งการดําเนินโครงการดานโรงไฟฟาพลังความ

รอนที่มีขนาดผลิตไฟฟามากกวา 10 MW จะตองจัดทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเชนกัน 

ขั้นตอนการทํารายงาน EIA 

1. ผูประกอบการจะตองทราบกอนวาโครงการน้ันจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมหรือไม 

2. วาจางที่ปรึกษาที่ข้ึนทะเบียนเปนนิติบุคคลผูมีสิทธิทํารายงานฯ 

3. ผูประกอบการสงรายงานใหสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) โดย 

สผ. และคณะกรรมการผูชํานาญการจะใชเวลาการพิจารณารายงานฯ ตามขั้นตอนที่กําหนดไมเกิน 75 วัน 

แตหากคณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติม ที่ปรึกษาจะตองใชเวลาในการปรับแก และจัดสงให 

สผ. และคณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งจะใชเวลาไมเกิน 30 วัน 
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ภาคผนวก ก 

ขอมูล ผูผลติ / จําหนายเครื่องจกัร / อปุกรณ ดานพลังงานชีวมวล 

ลําดั

บ 
ธุรกิจ รายชื่อ ที่ติดตอ โทรศัพท แฟกซ ติดตอ Website 

1 หมอไอน้ํา หจก. ม.ธนศักดิ์ เอ็นจิ

เนียริ่ง 

153/13 ถ.สมเด็จพระปนเกลา  

แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพฯ 

02-433-9126-8, 

02-424-3919-20 

02-882-5282 คุณธนศักดิ์ จิรวัฒนสถิตย  

2 หมอไอน้ํา หจก. จงวัฒนาโลหะกจิ 715/10 ซ.วัดจันทรใน ถ.สาธุประดิษฐ 

แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

02-294-2038,  

02-2945679 

02-6838692 คุณวิชัย จงรัตนเมธีกุล  

3 หมอไอน้ํา บ. บางกอกอินดสัเตรียล

บอยเลอร จก. 

368 หมู 6 ถ.สุขุมวิท อ.สําโรง  

จ.สมุทรปราการ 

02-398-0143,  

02-361-5357-61 

02-749-1969 คุณนันทวีพร วิโมกข

เจริญ 

www.vpe.co.th 

4 หมอไอน้ํา บ. แบบคอคฮันซา จํากัด 309 หมู 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี  

ถ.นครราชสีมา-โชคชัย  

ต.หนองระเวียง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 

044-212-511,  

044-334924-6 

044-212-522 คุณบุญธรรม แผประดิษฐ  

5 หมอไอน้ํา หจก. แสงชัยการชาง 73/37 ซ.จอมทอง 15 ถ.จอมทอง  

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 

02-468-0256,  

02-878-0051 

 คุณยุทธพล วงศจงใจ

หาญ 

 

6 หมอไอน้ํา บ. ไทยเค. บอยเลอร จํากัด 134 หมู 6 ซอยเพชรเกษม 91  

ถ.เพชรเกษม ต.สวนหลวง อ.กระทุม

แบน จ.สมุทรสาคร 

02-420-8046-9 02-8110143 คุณนฤมล สุวรรณประทีป www.thaikboiler.com 

7 หมอไอน้ํา บ. เกตาเบค จํากัด 609 หมู 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  

บางเสาธง อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ 

02-705-1400   www.getabecboiler.c

om 

8 หมอไอน้ํา บ.เทอรแมกซ  จํากัด ชั้น4 อาคารนายเลิศ เลขที่ 2/4  02-655-5790 02-6555791 Mr. M.K. Balaji  
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ลําดั

บ 
ธุรกิจ รายชื่อ ที่ติดตอ โทรศัพท แฟกซ ติดตอ Website 

ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

9 ที่ปรกึษาออกแบบ

โรงไฟฟา 

การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 

หอง 310 ชั้น 3 อาคาร ท.101 เลขที่ 53 

ถ.จรลัสนทิวงศ อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี

02-436-3681 02-424-9361  www.egat.com 

10 ที่ปรกึษาออกแบบ

โรงไฟฟา 

บ. บานโปงเอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 

21/1 หมู 1 ถ.หัวโพธ์ิ-บานสิงห ต.หัว

โพธิ์ อ.บางแพ จ.ราชบุร ี

032-349-514-5 032-349398 คุณชูชัย เจริญงาม www.bpe-boiler.com 

11 ที่ปรกึษาออกแบบ

โรงไฟฟา 

บ. อิตัลไทยอุตสาหกรรม 

จํากัด 

203 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

02-319-1031-40 02-3182654 คุณเกรียงไกร ธีรนันท www.italthai.co.th 

12 ที่ปรกึษาออกแบบ

โรงไฟฟา 

บ. อินดัสเตรียล พาวเวอร 

เทคโนโลยี(ประเทศไทย) 

จํากัด 

ตึกบีบี ช้ัน 17 หอง 1703 ถนนสุขุมวิท 

21 แขวงคลองเตย เขตทวัวัฒนา 

กรุงเทพฯ 

02-287-3327 02-2873327 คุณไพโรจน ลีนะวัต www.ipttech.net 

13 ที่ปรกึษาออกแบบ

โรงไฟฟา 

บ.สมุิโตโมไทย อินเตอร

เนชั่นแนล จก. 

ชั้น 20 อาคารเอ็มไทย เลขที่ 87 ถ.วิทยุ 

เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 

02-654-0002 02-6540065 คุณภูมิชัย ศักดิ์ศรี www.sumitomocorp.

co.jp 

14 ที่ปรกึษาออกแบบ

โรงไฟฟา 

บ.อิเลคโทรวัตต อีโคโน 

จํากัด 

ชั้น 22 อาคารวานิช เลขที่ 1126/2 ถ.

เพชรบรุีตัดใหม ราชเทวี กรงุเทพฯ 

02-657-1000 02-6503445-

6 

Dr. Alexander Skaria www.ewe.net 

15 ที่ปรกึษาออกแบบ

โรงไฟฟา 

บ.ไทยเมเดนชา จํากัด ชั้น 11 อาคารทีเอสที ถ.วิภาวดีรังสิต 

เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 

02-273-8954 02-2738966 คุณบุญเลิศ ศิริกุล www.tmd.co.th 

 ที่มา  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน (พพ.)
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ภาคผนวก ข 

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง ขอกําหนดคาปริมาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 

พ.ศ.2549 

ที่มา:  http://www2.diw.go.th/PIC/download/air/A11.pdf 
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เอกสารอางอิง 

1. เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล, รศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, มกราคม 2553 
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