
 พลังงานชีวมวล 

 ชีวมวล (Biomass) เป็นแหลง่กกัเก็บพลงังานจากธรรมชาติท่ีอยู่ในรูปของสารอินทรีย์และสามารถ

นําพลงังานท่ีกกัเก็บไว้เหล่านัน้มาใช้ผลิตพลงังานได้ สารอินทรีย์ท่ีเป็นแหล่งกกัเก็บพลงังานได้แก่ เศษไม้ 

ขยะ วสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น การผลิตพลงังานจากชีวมวล อาจทําได้โดยการนํามาเผา เพ่ือนํา

ความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าแทนการใช้พลงังานจากฟอสซิล ซึง่เป็นพลงังานท่ีมีอยู่อย่างจํากดั ตวัอย่าง

ชีวมวลในประเทศไทย เช่น แกลบ  ชานอ้อย  เศษไม้ กากปาล์ม กากมนั ซงัข้าวโพด เป็นต้น 

 การผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวล  สามารถทําได้โดยการเผาไหม้ชีวมวลโดยตรง  (Direct 
Combustion) และกระบวนการเคมีความร้อน (Thermochemical Conversion)  

 

ศักยภาพของพลังงานชีวมวล 

 จากข้อมลูการศกึษาและวิเคราะห์ตา่งๆ สามารถประเมินศกัยภาพพลงังานชีวมวลของประเทศ

ไทยเบือ้งต้น โดยเป็นการประเมินพลงังานชีวมวลท่ีสามารถผลติได้จากผลผลติทางการเกษตรตา่งๆ ได้แก่  

ข้าว นํา้ตาล  ข้าวโพด  มนัสําปะหลงั  ไม้ยางพารา (ประเมินจากพืน้ท่ีโคน่) และปาล์มนํา้มนัแสดงดงั 

ตารางที่ 1  ปริมาณผลผลติและพืน้ท่ีเก็บเก่ียวของพืชท่ีสามารถนํามาผลติเป็นชีวมวลได้สําหรับปี พ.ศ. 

2549/2550 และปี พ.ศ. 2550/2551   

 
ตารางที่ 1  รายละเอียดพืน้ท่ีปลกู ผลผลิตพืชหลกั และไม้ยางพารา ปี พ.ศ. 2549/2550 และ ปี พ.ศ. 

2550/2551                       
                                                                                                  (หนว่ย: พนัไร่ / พนัตนั) 

  ชนิด   
พ.ศ. 2549-2550 พ.ศ. 2550-2551 

  พืน้ที่เกบ็เก่ียว     ผลผลติ     พืน้ที่เกบ็เก่ียว       ผลผลติ    

อ้อย 6,314 64,365 6,588 73,501 

ข้าว 67,610 29,640 66,950 29,900 

ข้าวฟาง 208 57 205 55 

ข้าวโพด 5,969 3,602 6,517 4,249 

นํา้มนัปาล์ม 2,663 6,613 2,873 9,264 

มนัสําปะหลงั 7,338 26,915 7,397 25,155 



  ชนิด   
พ.ศ. 2549-2550 พ.ศ. 2550-2551 

  พืน้ที่เกบ็เก่ียว     ผลผลติ     พืน้ที่เกบ็เก่ียว       ผลผลติ    

สบัปะรด 597 2,305 581 2,278 

ไม้ยางพารา 10,939 5,700 11,371 3,166 

  ทีม่า: สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรพ.ศ. 2550-2551    

 

ผลจากการศกึษา เห็นได้ว่าชีวมวลท่ีใช้กนัอยู่ทัว่ไปในปัจจบุนั ได้แก่ แกลบ ชานอ้อย เศษไม้

ยางพารา  กะลาปาล์ม  และเส้นใยปาล์มนัน้ส่วนหนึ่งถูกนําไปใช้เกือบหมดแล้ว เช่น ใช้เป็นเชือ้เพลิง

สําหรับการผลิตในโรงงานอตุสาหกรรมการเกษตร  และถกูนําไปจําหน่ายเป็นเชือ้เพลิงสําหรับโรงงานอ่ืนๆ 

ในบริเวณใกล้เคียง ในสว่นของชีวมวลท่ีมีศกัยภาพเป็นปริมาณมากนัน้ เป็นชีวมวลประเภทท่ียงัไม่ได้มีการ

นํามาใช้อยา่งแพร่หลาย  เช่น  ฟางข้าว  ใบอ้อย และยอดอ้อย  เหง้ามนัสําปะหลงั ทะลายปาล์มเปลา่ และ

ซงัข้าวโพด  ซึง่มีศกัยภาพมากสําหรับการนํามาใช้ประโยชน์ทัง้นี ้ปัจจยัท่ีจะสร้างความเป็นไปได้ในการนํา

ชีวมวลกลุม่นีม้าใช้ ได้แก่ 

- เม่ือสถานการณ์ราคาเชือ้เพลงิชนิดอ่ืน รวมถึงชีวมวลท่ีใช้กนักว้างขวางในปัจจบุนั เช่น  
แกลบ  เศษไม้  มีราคาสงูขึน้มาก 

- มีการพฒันาระบบจดัเก็บและขนสง่ท่ีมีประสทิธิภาพ 
- แหลง่ผลติพลงังานอยูไ่มไ่กลจากพืน้ท่ีเพาะปลกูมากนกั  เพ่ือประหยดัต้นทนุขนสง่ 
- โครงการสนบัสนนุกิจการขนาดเลก็ของชมุชน  หรือโรงไฟฟ้าชมุชน ของภาครัฐ 

ชีวมวลบางส่วนได้ถูกนําไปใช้เพ่ือการผลิตอยู่แล้ว เช่นแกลบจะถูกนํามาผลิตไอนํา้ แล้ว

นําไปขบักงัหนัใช้งานในโรงสีข้าว กากอ้อยและกากปาล์มจะถกูนํามาเผาเพ่ือผลิตไอนํา้ ไฟฟ้า และใช้ขบั

เคร่ืองจักรไอนํา้ในกระบวนการผลิต  เศษไม้ยางพาราจะถูกนํามาเผาเพ่ือผลิตลมร้อนสําหรับใช้อบไม้

ยางพารา เป็นต้น และข้อมลูทางเทคนิคของเชือ้เพลงิชีวมวลท่ีนํามาผลติไฟฟ้า เป็นดงันี ้

 แกลบ  เป็นชีวมวลท่ีได้จากโรงสีข้าว เม่ือนําข้าวเปลือก 1 ตนั ผ่านกระบวนการแปรรูป
ต่างๆ แล้วจะใช้พลงังานทัง้สิน้ 30-60 kWh เพ่ือให้ได้ข้าวประมาณ 650-700 กิโลกรัม และมีวสัดท่ีุเหลือ
จากกระบวนการผลติหรือแกลบประมาณ 220 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าได้ 90-125 kWh 

 กากอ้อย  เป็นชีวมวลท่ีได้จากโรงงานนํา้ตาล เม่ือนําอ้อย 1 ตนั ผ่านกระบวนการแปร
รูปต่างๆแล้วจะใช้พลงังานทัง้สิน้ 25-30 kWh และใช้ไอนํา้อีก 0.4 ตนั เพ่ือให้ได้นํา้ตาลทรายประมาณ 
100-121 กิโลกรัม และมีวสัดท่ีุเหลือจากกระบวนการผลิตหรือแกลบประมาณ 290 กิโลกรัม หรือเทียบเท่า
พลงังานไฟฟ้าได้ 100 kWh 



 เปลือกปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลาปาล์ม และเส้นใย  เป็นชีวมวลท่ีได้จากโรงงานหีบ
นํา้มนัปาล์ม เม่ือนําปาล์ม 1 ตนั ผา่นกระบวนการแปรรูปตา่งๆแล้วจะใช้พลงังานทัง้สิน้ 20-25 kWh และใช้
ไอนํา้อีก 0.73 ตนั เพ่ือให้ได้นํา้มนัปาล์มประมาณ 140-200 กิโลกรัมและมีวสัดท่ีุเหลือจากกระบวนการ
ผลิตหรือเปลือกปาล์ม ประมาณ 190 กิโลกรัม และได้ทะลายปาล์ม 230 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าพลงังาน
ไฟฟ้าได้ 120 kWh และมีของเสียจากโรงงานเทียบเท่าก๊าซชีวภาพได้ 20 ลกูบาศก์เมตร 

 เศษไม้ เป็นชีวมวลท่ีได้จากโรงเล่ือยไม้ เม่ือนําไม้ 1 ลกูบาศก์เมตร ผ่านกระบวนการ
แปรรูปตา่งๆแล้ว ใช้พลงังานทัง้สิน้ 35-45 kWh เพ่ือให้ได้ไม้แปรรูปประมาณ 0.5 ลกูบาศก์เมตร และมีวสัดุ
ท่ีเหลือจากกระบวนการผลติหรือเศษไม้ประมาณ 0.5 ลกูบาศก์เมตร หรือเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าได้ 80 kWh 

ปัญหาและอุปสรรค์ของเชือ้เพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า 

พลงังานจากชีวมวลมีข้อเสียเม่ือเปรียบเทียบกบัเชือ้เพลงิประเภทถ่านหิน ก๊าซธรรมชาต ิและ

นํา้มนัเตา หลายประการ และเป็นเหตผุลท่ีทําให้การผลติไฟฟ้าโดยใช้พลงังานหมนุเวียนไมแ่พร่หลาย

เท่าท่ีควร เช่น 

(1) ชีวมวลมีปริมาณท่ีไมแ่นน่อน เน่ืองจาก 

 ชีวมวลแตล่ะชนิดปลกูเพียงตามฤดกูาลเท่านัน้ และผลผลติท่ีได้ขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ  
 เกษตรกรเปล่ียนชนิดของผลผลติไปตามความต้องการของตลาด  
 พืน้ท่ีการเกษตรลดลงเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพไปสูเ่มือง  
 ชีวมวลมีอยูม่ากแตอ่ยูอ่ยา่งกระจดักระจาย ทําให้รวบรวมได้ยาก เช่น กะลามะพร้าว เศษไม้ 

ซงัข้าวโพด ยอดอ้อยท่ีอยูต่ามท้องไร่ท้องนา และแกลบตามโรงสีเลก็ๆ 
  (2) ปริมาณชีวมวลท่ีมีใช้อยูใ่นโรงงาน และพืน้ท่ีใกล้เคียง มีไมเ่พียงพอท่ีจะนําไปผลติไฟฟ้า ท่ีให้

ผลตอบแทนในการลงทนุดีพอ และเม่ือต้องหาชีวมวล ประเภทอ่ืน หรือจากแหลง่อ่ืนมาเสริม ก็จะมีปัญหา

ในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 คา่ขนสง่จากแหลง่ชีวมวลมาสูโ่รงงาน ถ้ายิ่งอยูไ่กลพืน้ท่ีตัง้ของโรงงานก็ยิ่งทําให้มีคา่ใช้จ่ายสงู  
 เทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ได้กบัเชือ้เพลงิชีวมวลหลายๆ ชนิด มีราคาแพง  
 มีความเส่ียงสงูในการรวบรวมชีวมวลจากแหลง่ตา่งๆ ให้ได้ปริมาณตามต้องการ 
 ค่าใช้จ่ายสงูท่ีจะลงทุนเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า ระหว่างโรงงานสู่ระบบสายส่ง ของการไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค เช่น คา่อปุกรณ์เช่ือมตอ่ คา่ก่อสร้างระบบสายสง่ เป็นต้น 
 

ทีม่า :  1. กิจกรรมประกวดแผนการเรียนการสอน เร่ือง พลงังานและการกระจายเชือ้เพลิง สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

 2. โครงการศึกษามาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน  สถาบนัวิจยัและใหคํ้าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน 


