
 

 

ฉบบัที ่62 
ตลุาคม-ธนัวาคม 2546 

  

 

ผ่ า น ปี  2546 ส ถ า น ก า ร ณ์
พลังงานตา่งๆ ของไทยมกีารใช ้

พลั งงานเพิ่มขึ้น  ตามภาวะ
เศรษฐกจิที่ก าลังเจริญเติบโต 
แมจ้ะประสบปัญหาจากปัจจัย
ภ ายนอกต่ า ง ๆ  บ ้า ง ก็ ต าม  
ส่ ว น ใ น ปี  2547 แ น ว โ น ้ม
พลังงานจะเป็นไปในทศิทางใด 
ว า ร ส า ร น โ ยบ ายพลั ง ง า น  
ไดว้เิคราะหแ์นวโนม้ราคาน ้ามัน
ในปี 2547 ไวใ้นเลม่ 

นอกจากนี้  เ รื่อง  เชื้อ เพลิง 
ชี ว ม ว ล ใ น ปั จ จุ บั น  เ ริ่ ม มี
ความส าคัญในการผลิตไฟฟ้า 
ตลอดจนแนวทางการสรา้งการ
มสีว่นรว่มของชมุชนในโครงการ
พลังงานหมุนเวียน ในฉบับนี้ 
ก็ไดน้ าเสนอไวใ้นส่วนเกร็ด
พลังงาน 

แ ล ะ ที่ ข า ด ไ ม่ ไ ด ้  คื อ 
สถานการณ์พลังงาน ในช่วงที่
ผ่ า นมา  และความคืบหน ้า
นโยบายดา้นไฟฟ้าและอื่นๆ 
ส าหรับฉบับหนา้ ก็คอยตดิตาม
ว่า เราจะมีประเด็นที่น่าสนใจ
อะไร ทีจ่ะน าเสนอ ตอ่ไป 

คณะท างาน 



 การศกึษาดงูาน เรือ่ง พลังงานหมนุเวยีน ในประเทศเดนมารก์ 
เนเธอรแ์ลนด ์และฟินแลนด ์

 แผนการระดมทนุของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
 การแกไ้ขระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก 

o รา่งระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติรายเล็ก 
 การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า และแนวทางการก ากบัดแูล 
 การผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน 

 
 เกร็ดพลังงาน 

o การสรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชน ในโครงการพลังงาน
หมนุเวยีน 

 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิปี 2546 และแนวโนม้ปี 2547 
 สถานการณพ์ลังงานของไทย ในชว่ง 9 เดอืน ปี 2546 

 

 
ไปวารสารฉบับที ่61 

 
กลับหนา้วารสารหลัก  

 
ไปวารสารฉบับที ่63 

ตอ้งการแสดงขอ้คดิเห็น โปรดคลกิเพือ่สง่ E-mail ถงึบรรณาธกิาร ไดท้ีน่ี่ 

 

  

  

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
เมษายน 2547 
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การเปนเช้ือเพลิงผลิตไฟฟา  
ประเภท 

 
ประโยชนทั่วไป จุดเดน จุดดอย 

แกลบ 
 

สามารถนํามาใชงานไดหลายอยาง 
เชน เปนเชื้อเพลิง, ใชปรับสภาพ
ดินกอนการเพาะปลูก,   ใชโปรย
ใตโรงเล้ียงไกกอนการเล้ียงไก 
 

มีความชื้นตํ่า มีขนาดเล็ก 
เหมาะสําหรับนํามาเปน
เชื้อเพลิง นอกจากน้ีขี้เถายัง
มีมูลคาสูงถาสามารถ   
ควบคุมคุณสมบัติใหได
ตามที่ผูซื้อกําหนด 

เน่ืองจากมีนํ้าหนักเบา จึงอาจ
เกิดปญหา  เรื่องการฟุง
กระจายระหวางการขนสงได 
และในการเผาไหมแตละครั้ง
จะเกิดขี้เถาประมาณ 
16 −18 % โดยนํ้าหนัก หาก
จัดการไมดีจะมีปญหาตอ
สภาพแวดลอมได 

ฟางขาว 
 

ใชเปนอาหารสัตว คลุมดิน เพาะ
เห็ดฟาง ทําโครงพวงหรีดดอกไม 
และใชในอุตสาหกรรมกระดาษ 

มีฟางขาวอีกจํานวนมากยัง
ไมไดนํามาใชประโยชน 

รวบรวมยาก เพราะอยูกระจัด
กระจาย ตองใชเครื่องทุนแรง
มาชวยในการรวบรวม 

ขี้เล่ือย ขี้เล่ือย จะนําไปใชเพาะเห็ด  
ทําธูป คลุมเผาถาน เปนเชื้อเพลิง
ในอุตสาหกรรมบมยางพารา และ
ใชในงานอุตสาหกรรม     
กอสราง 

ยังมีสวนของเศษไมอีกมาก
ท่ียังไมมีการนําไปใช
ประโยชน เชน รากไม 
ปลายไม และ  ปกไม 

เศษไมสดจะมีความชื้นสูง
ประมาณ 50 % ประสิทธิ
ภาพในการเผาไหมจึงไมคอย
สมบูรณ  ดังน้ันจึงตองนําไป
ผานกระบวนการยอยเพ่ือให
ความชื้นลดลงกอนนําไปเผา 

ชานออย กากออยถูกใชเปนเชื้อเพลิงเพ่ือ
ผลิตนํ้าตาลดิบประมาณ 80%  
สวนท่ีเหลืออีก 20% ถูกใชเปน
วัตถุดิบสําหรับผลิตกระดาษ และ 
Μ∆Φ Βοαρδ 

ยังเหลือกากออยอีก 
จํานวนหน่ึงท่ียังไมได 
นํามาใชงาน 

นํ้าหนักเบา ความชื้นสูง 

ใบออย
และ 
ยอดออย 

กระจัดกระจายไปท่ัวในไรออย แต
บางครั้งชาวไรมักจะใชวิธีการเผา
แทนการตัด ทําใหไมมีเหลือ
สําหรับการนําไปใชงานอยางอ่ืน 

สามารถนําใบออยและ    
ยอดออยมาใชประโยชน
อ่ืนแทนการเผาท้ิงได 

มีเฉพาะเดือนธันวาคมถึง
เมษายนของทุกป การเก็บ  
รวบรวมตองใชแรงงาน
จํานวนมาก จําเปนตองใช
เครื่องจักรทุนแรงมาชวย 
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การเปนเช้ือเพลิงผลิตไฟฟา  
ประเภท 

 
ประโยชนทั่วไป จุดเดน จุดดอย 

เหงามัน
สําปะหลัง 
 

ปจจุบันยังไมนิยมนํามาใช
ประโยชนมากนัก มักจะถูกท้ิงตาม
ไร 

สวนใหญยังไมถูกนํามาใช
ประโยชน คูแขงในการ   
จัดหาวัตถุดิบจึงมีนอย 

มีความชื้นโดยเฉล่ีย 40 % มี
ขนาดและรูปทรงท่ีไมแนนอน 
ตองมีกระบวนการทําใหเล็ก
ลงกอนนําไปใชเปนเชื้อเพลิง 

กากปาลม ไฟเบอรนํามาเปนเชื้อเพลิงใน
กระบวนการผลิตนํ้ามันปาลม, 
ทะลายนําไปเพาะเห็ด 

กะลาปาลมใหความรอนสูง 
เหมาะท่ีจะนําไปเปน      
เชื้อเพลิง และยังเหลือ  
กะลาปาลมอีกมากท่ียังไม
ไดนํามาใชประโยชน 
 

การจะนําทะลายปาลม   มา
ทําเปนเชื้อเพลิงตองผาน
กระบวนการยอยโดยการตัด
กอน เพราะมีขนาดใหญ  
นอกจากน้ียังมีสารประกอบ
คลอไรดสูง จึงตองมีการ  
ออกแบบหมอตมไอนํ้า 
(Boiler) เปนพิเศษเพ่ือทนการ
กัดกรอน 

ซัง      
ขาวโพด 

นํามาเปนวัตถุดิบในการผลิต
แอลกอฮอล  เปน     เชื้อเพลิง และ
เปนวัตถุดิบในการทําอาหารสัตว 

มีคาความรอนสูงเม่ือเทียบ
กับชีวมวลอยางอ่ืน ลําตน   
ขาวโพดมักไมไดมีการนํา
มาใชประโยชน  ในปจจุบัน   
ชาวไรนิยมฝงกลบในไร 

เก็บรวบรวมลําบากตองใช
แรงงานจํานวนมากในการ
เก็บ 

 

⌦
 ⌫
⌫   
 ⌫⌫
   
  
 
⌦    
   
 ⌫
    
⌦⌫ ⌫ ⌫

     
  
  ⌫  
 ⌫ ⌦ ⌦
⌫⌫





⌫   


⌦
  
⌫ ⌫  
 ⌫
   
  
  
   
   
   ⌫ 
  ⌫ 
⌫ ⌫
  
 
 ⌫ ⌦ ⌦
⌫ 

     

 ปริมาณขาว เปลือก 
(นาปและนาปรัง) 

ปริมาณ แกลบ 

26,514,000 ตัน 

5,302,800 ตัน 

พลังงานไฟฟา 

(1)   การสํารวจวัสดุเหลือใชดานเกษตรและอุตสาหกรรมของ   กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(2)   ปริมาณผลผลิตป 2544/45  ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
(3)   เอกสารเผยแพรในโครงการสงเสริมผูผลิตไฟฟารายเล็ก ท่ีใชพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(4)  เอกสารเผยแพรในโครงการสงเสริมผูผลิตไฟฟารายเล็ก ท่ีใชพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

541  MW 

9,800 ตัน/MW  

ขาว 

ตอซัง 
32.47 

ฟาง 
22.08 

ขาวเปลือก (26,514,000 ตัน) 
45.45 

ส่ิงเหลือใชจากการเก็บเก่ียว 

ขาวสาร 
62.89 

รําขาว 
11.40 

ปรายขาว 
5.71 

แกลบ (5,302,800 ตัน) 
20.0 

บริโภค/
จําหนาย 
34.9 

เช้ือ
เพลิง 
8.8 

อาหาร
สัตว 
2.3 

ปุย 
17.7 

คลุม
ดิน 

2.4 

ใหชาว
บาน/อื่นๆ 
30.1 

เหลือ 
3.8 

ผลิตไฟฟา 190 MW 
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 ปริมาณผลผลิตออย 

ปริมาณผลผลิตออย 

60,013,000 ตัน 

17,049,693 ตัน 

พลังงานไฟฟา 

1,209  MW 

14,100 ตัน/MW  

น้ําออย 
71.59 

ชานออย 
28.40 

จําหนาย 
19 

เช้ือเพลิงใน
ประเทศ 

81.0 

การประหยัดพลังงานใน
โรงงานจะทําใหปริมาณ
เช้ือเพลิงไปผลิตไฟฟาได 

ออย 

ส่ิงเหลือใชจากการเก็บเก่ียว 

(1)   การสํารวจวัสดุเหลือใชดานเกษตรและอุตสาหกรรมของ   กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(2)   ปริมาณผลผลิตป 2544/45  ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
(3)   เอกสารเผยแพรในโครงการสงเสริมผูผลิตไฟฟารายเล็ก ท่ีใชพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(4)   เอกสารเผยแพรในโครงการสงเสริมผูผลิตไฟฟารายเล็ก ท่ีใชพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ปลาย/ยอด 
5.75 

ลําตน 
56.57 

ตอ 
33.74 

ใบ 
3.5 
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 ปริมาณมันสําปะหลัง 

ปริมาณเหงามันสําปะหลัง 

16,868,000 ตัน 

1,281,968 ตัน 

พลังงานไฟฟา 

87  MW 

14,678 ตัน/MW  

เหงามันสําปะหลัง 

หัว 
75.85 

ยอด/ใบ 
5.5 

ลําตน 
11.06 

เหงา 
7.55 

พันธุ 
0.03 

คงเหลือ 
99.07 

ผลิตไฟฟา 
87 MW  

ส่ิงเหลือใชจากการเก็บเก่ียว 

(1)   การสํารวจวัสดุเหลือใชดานเกษตรและอุตสาหกรรมของ   กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(2)   ปริมาณผลผลิตป 2544/45  ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
(3)   เอกสารเผยแพรในโครงการสงเสริมผูผลิตไฟฟารายเล็ก ท่ีใชพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(4)   เอกสารเผยแพรในโครงการสงเสริมผูผลิตไฟฟารายเล็ก ท่ีใชพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง

กาซธรรมชาติ 72 %

ลิกไนต 17 %

พลังน้ํา 6%

นําเขาและอ่ืนๆ 3 %

น้ํามันเตา 2%
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