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คํานํา 

 

 กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ท่ี ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านความม่ันคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Ecology) และเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทําแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติข้ึน โดยได้ทบทวนการ
จัดทําแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ท่ีสอดคล้องกับรอบของการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้แก่ แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2015) แผนอนุรักษ์พลังงาน
(EEP2015)  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย
(GAS PLAN) และแผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง (OIL PLAN)   โดยในการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) จะให้ความสําคัญในการส่งเสริม
การผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนท่ีมีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมและการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือผลประโยชน์ร่วมในมิติ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 
  
 เม่ือพิจารณาถึงหลักคิดและรายละเอียดของการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
AEDP2015  พบว่ามีการกําหนดเป้าหมายท้ังการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานทดแทนโดยเป้าหมายการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนกําหนดให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับศักยภาพของเชื้อเพลิงวัตถุดิบ 
และความสามารถในการรองรับระบบไฟฟ้า ได้แก่ (1)  ศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนคงเหลือของแต่ละเทคโนโลยี 
(2) ความต้องการการใช้ไฟฟ้า (3)  ความสามารถของสายส่งในการรองรับไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานทดแทน (4) การ
จัดลําดับเทคโนโลยีตามราคาต้นทุนสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ (Merit Order 
from Levelized Cost of Electricity: LCOE) และตามนโยบายของรัฐบาลในด้านผลประโยชน์เชิงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Society Cost) และ (5) การจัดสรรการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
ทดแทนเชิงพ้ืนท่ี (RE Zoning) โดยการจัดทํา  Merit Order  และการจัดสรรเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าของแต่ละ
ประเภทเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนสําหรับในแต่ละโซนพ้ืนท่ี 

 จากหลักคิดของการกําหนดเป้าหมายของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนดังกล่าวข้างต้น   พบว่าชีว-
มวลได้รับการจัดลําดับให้ได้รับโอกาสในการนํามาผลิตเป็นพลังงานทดแทนลําดับท่ีสองรองจากขยะ  เนื่องจากมี
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและมูลค่าผลประโยชน์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง  โดยเป้าหมายของการผลิตไฟฟ้าจากชีว-
มวลตามแผน AEDP 2015  เม่ือสิ้นสุดปีพ.ศ. 2579  ต้องผลิตไฟฟ้าให้ได้  5,570 MW จากปัจจุบัน พ.ศ.2557  ท่ีมี
กําลังการผลิตท่ี 2,452 MW   และผลิตความร้อน  22,100  ktoe   จากปัจจุบันท่ีมีการใช้อยู่ท่ี 5,144 ktoe (ท่ีมา: 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579) 
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 ปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนจากชีวมวลบรรลุเป้าหมายตามแผนAEDP 
2015  ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้    (1)  ข้อมูลเทคโนโลยีชนิดต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตพลังงานจากชีวมวล   (2) ข้อมูล
สถานภาพการนําชีวมวลมาใช้ผลิตพลังงานท่ีประสบความสําเร็จท้ังทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
การยอมรับของทุกภาคส่วนในแต่ละพ้ืนท่ีและแต่ละเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (3) ข้อมูลศักยภาพชนิดและปริมาณชีว
มวลคงเหลือ (Residure Potential) และท่ีสามารถนํามาใช้ได้จริงในแต่ละพ้ืนท่ีท่ี เหมาะสมท้ังทางด้านวิศวกรรม  
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการยอมรับ (Real Potential)  (4) ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า (5)  ข้อมูล
ความสามารถของสายส่งในการรองรับไฟฟ้าท่ีผลิตจากชีวมวล (6)  ข้อมูลนโยบายการส่งเสริมหรือการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการนําชีวมวลมาผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อน  และ (7) ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฏหมายท่ี
เก่ียวข้อง  สภาพแหล่งน้ําในพ้ืนท่ี ราคารับซ้ือไฟฟ้าจากชีวมวล  ราคารับซ้ือเชื้อเพลิงชีวมวล ความพร้อมของนัก
ลงทุน ยุทธศาสตร์หรือนโยบายของภาครัฐท่ีส่งผลต่อปริมาณพลังงานทดแทน เป็นต้น    ซ่ึงหากมีข้อมูลดังกล่าว
ครบถ้วนการพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนจากชีวมวลก็จะเป็นไปตามเป้าหมาย AEDP 2015 ได้ใน
ท่ีสุด    

  จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้จัดทํา
รายงานการศึกษาและจัดทําข้อมูลการลงทุนโครงการพัฒนาการผลิตพลังงานจากชีวมวลข้ึน  โดยในรายงานฉบับบนี้
จะนําเสนอข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อย  ซ่ึงเป็นชีวมวลท่ีได้จากอ้อยและยังคงมีปริมาณท่ี
เหลืออยู่จํานวนมากในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ      โดยนําเสนอในส่วนของ (1.) เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากใบ
และยอดอ้อย (2) สถานภาพโครงการผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อยท่ีประสบความสําเร็จ  (3)  ศักยภาพการผลิต
พลังงานจากใบและยอดอ้อยท่ียังคงเหลืออยู่ในแต่ละพ้ืนท่ีและ  (4) ตัวอย่างข้อมูลผลการศึกษาความเป็นไปได้ของ
การนําใบและยอดอ้อยไปใช้ผลิตพลังงาน  เพ่ือให้ผู้สนใจใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการพิจารณาตัดสินใจดําเนิน
โครงการผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อย และในอนาคตหากมีข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น  ข้อมูลเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพ่ิมข้ึน   ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนท่ี    ข้อมูลความสามารถของสายส่งในการรองรับไฟฟ้าท่ีผลิตจาก
พลังงานทะลายปาล์มเปล่า    ข้อมูลนโยบายการส่งเสริมหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนําใบและยอดอ้อยมา
ผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น  พพ. จะจัดทํารายงานการศึกษาดังกล่าว
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาโครงการผลิต
พลังงานจากใบและยอดอ้อยได้ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
 
 
 

1.1   หลักการและเหตุผล 

ตามวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  คือการเป็น “เป็นองค์กร
ฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรัก ษ์
พลังงานอย่างยั่งยืน” และพันธกิจที่สําคัญของ พพ. คือ การดําเนินงานด้านพัฒนาพลังงานทดแทนทุกชนิดท่ี
มีศักยภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงาน   จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น  ศูนย์สารสนเทศข้อมูลด้านพลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (ศสข.)  ซ่ึงมีหน้าท่ีในการจัดทําระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการดําเนินการ
ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน   จึงดําเนินการพัฒนาและจัดทําศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (Knowledge Center)  ข้ึนและทําการรวบรวมข้อมูลการดําเนินโครงการด้าน
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของทุกหน่วยงานในประเทศ  นําเสนอในศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ฯ 
ดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจจัดทํานโยบาย นักลงทุนใช้เป็น
ข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับประกอบการตัดสินใจลงทุนและผู้สนใจท่ัว ๆ ไป นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 นอกจากการนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ในศูนย์
ข้อมูลองค์ความรู้ฯ ยังได้มีการนําเสนอข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศ  เช่น  ศักยภาพชีว
มวล ศักยภาพก๊าซชีวภาพ  ศักยภาพขยะ  ศักยภาพแสงอาทิตย์ ศักยภาพลม  เป็นต้น  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ 
นักลงทุน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจจัดทํานโยบายหรือลงทุนในเบ้ืองต้น 
 อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
ของนักลงทุนท่ีผ่านมาพบว่า นอกจากข้อมูลองค์ความรู้จากการดําเนินโครงการท่ีผ่านมาและข้อมูลศักยภาพ
พลังงานทดแทนแต่ละชนิดท่ีมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายของภาครัฐและการตัดสินใจ
ลงทุนของนักลงทุนแล้ว  ยังมีข้อมูลท่ีสําคัญและมีความจําเป็นอ่ืน ๆ อีกจํานวนมากท่ีภาครัฐต้องทราบเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดทํานโยบายหรือนักลงทุนต้องทราบเพ่ือให้การพิจารณาตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่าง
เหมาะสม ป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ  เช่น ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ปัญหาไม่สามารถ
ขายไฟเข้าระบบได้  เป็นต้น ซ่ึงจะทําให้โครงการด้านพลังงานทดแทนไม่มีความต่อเนื่องยั่งยืน ในด้านการอนุรักษ์
พลังงานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือภาครัฐและนักลงทุนต้องมีข้อมูลด้านเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน  เทคโนโลยี
อุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น 
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1.2  วัตถุประสงค์ 

 ศสข. จึงมีความประสงค์จะพัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
หรือ KC ข้ึน โดยจัดทําฐานข้อมูลท่ีจําเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนด้านพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานและของภาครัฐในการจัดทํานโยบายท่ีเหมาะสม 

 รูปแบบของฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจด้านนโยบายของภาครัฐและนักลงทุน  โดยในส่วนของ
พลังงานทดแทนจะนําเสนอข้อมูลโครงการด้านพลังงานทดแทนท่ีประสบความสําเร็จในทุก ๆ ด้าน ข้อมูลท่ีใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้านพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมกับประเภทพลังงานในแต่พ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี   และในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานจะนําเสนอข้อมูลโครงการด้านการ
อนุรักษ์พลังงานท่ีประสบความสําเร็จในทุก ๆ ด้าน และเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานท่ีเหมาะสมกับแต่ละระบบ
หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีมีการใช้ในงานโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม      ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
พลังงานในระบบท่ีเหมาะสมในแต่ละอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ท้ังนี้คาดหมายว่าข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนท่ีนําเสนอในศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานของชาติ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน เป้าหมายของแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative energy Development Plan: AEDP 2015)  โดยใน
รายงานฉบับนี้จะทําการศึกษารูปแบบของฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจด้านนโยบายของภาครัฐและนักลงทุน
สําหรับการลงทุนพัฒนาโครงการผลิตพลังงานจากขยะ ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญลําดับต้นๆ ของแผน AEDP 2015 
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บทที่ 2 
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

 
 
 
 
 
 

2.1    เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล  เนื่องจากพลังงานจากชีวมวลนั้น
สอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆ ของไทย  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัตถุดิบซ่ึงประเทศไทยมีชีวมวลจากเกษตรกรรม
จํานวนมาก   นอกจากนี้ประเทศยังพ่ึงพิงการนําเข้าน้ํามันดิบจากต่างประเทศในระดับสูง  และการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากชีวมวลจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานและรายได้ให้กับคนในภาคเกษตรกรรมและพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ   และมุ่งหวังให้การพัฒนาโครงการชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย   ซ่ึงปัจจุบันนโยบายของภาครัฐท่ีชัดเจนและมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังและเป็นประเทศแรกๆของเอเชียท่ีมีนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน
ได้แก่มาตรการแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการกําหนดระเบียบเฉพาะ
สําหรับพลังงานหมุนเวียน เพ่ือให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเรื่อยมา และมาตรการสนับสนุน
ทางด้านการเงินเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากข้ึน  โดยลักษณะของมาตรการจูงใจจะอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมเอ้ือต่อการพัฒนาและเป็นธรรมต่อประชาชนทุกภาคส่วน   

 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้า โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงกันอย่างแพร่หลาย 

ซ่ึงระบบจะมีต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงระดับโรงไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนชีวมวลเป็นพลังงานด้วยกระบวนการทางเคมี-

ความร้อน มีระบบหลักๆอยู่ 4 ระบบ คือ  

1. การเผาไหม้โดยตรง (Direct-Fired) 

2. การเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงสองชนิดข้ึนไป (Co-Firing)  

3. การผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification) 

4. ไพโรไลซิส (Pyrolysis) 

 
การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบการเผาไหม้โดยตรง โดยนําเชื้อเพลิงชีวมวลมา

เผาไหม้โดยตรงให้หม้อไอน้ํา (Boiler) ซ่ึงไอน้ําท่ีผลิตได้นี้จะถูกนําไปป่ันกังหันท่ีต่ออยู่กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าทําให้ได้

กระแสไฟฟ้าออกมาและยังสามารถออกแบบให้นําไอน้ําท่ีผ่านกังหันเพ่ือผลิตไฟฟ้า (Condensing Turbine) มาใช้

ประโยชน์ในรูปแบบความร้อน ซ่ึงการผลิตไอน้ําและไฟฟ้าร่วมกันนี้เรียกว่าระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม 
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(Cogeneration) ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงสูงโรงไฟฟ้าถ่านหินหลายแห่งสามารถนําระบบ

การเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเผาร่วมกับถ่านหิน (Co-Firing) เพ่ือเป็นการลดการปล่อยมลภาวะโดยเฉพาะก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์รูปแสดงการเผาไหม้โดยตรงของชีวมวล 

 

 
 

รูปท่ี 2.1-1  รูปแสดงการเผาไหม้โดยตรงของชีวมวล 
 

 2.1.1   เทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรง (Direct  Fired)  

คือการนําเชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้โดยตรง       โดยปัจจุบันเทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรง 
นํามาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักร/อุปกรณ์ผลิตพลังงาน 3 ชนิดคือ หม้อไอน้ํา เตาอบ และเตาเผา  โดยส่วนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของเทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรงคือระบบการเผาไหม้ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้แปลงพลังงานจากชีวมวลไปเป็น
พลังงานความร้อน หลังจากนั้นก็จะนําความร้อนท่ีได้จาการเผาไหม้มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างฯ อาทิเช่น 

• นําพลังงานความร้อนมาใช้ในหม้อไอน้ําเพ่ือผลิตไอน้ําสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม  

• นําพลังงานความร้อนมาใช้ในหม้อไอน้ําเพ่ือผลิตไอน้ําสําหรับใช้การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าชีวมวล 

• นําพลังงานความร้อนมาใช้ในหม้อไอน้ําเพ่ือผลิตไอน้ําสําหรับใช้ท้ังในกระบวนการผลิตของ 
    โรงงานอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าชีวมวล (Cogeneration) 

• นําพลังงานความร้อนมาใช้ในเตาเผาเพ่ือผลิตแก๊สร้อนสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตของ   
    โรงงานอุตสาหกรรม  

• นําพลังงานความร้อนมาใช้ในเตาอบเพ่ือผลิตแก๊สร้อนสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตของ 
    โรงงานอุตสาหกรรม  
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ระบบการเผาไห ม้ของเทคโนโลยีการเผาไห ม้ โดยตรงท่ีนํ ามาใช้ ในห ม้อไอน้ํ า  เตาอบ                  
เตาอบปัจจุบันแบ่งออกเป็น  5  ระบบ ได้แก่ 

(1.)  ระบบใช้แรงงานคนป้อนเชื้อเพลิง 
(2.) ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับ (Stoker ) 
(3.) ระบบการเผาไหม้ในแบบลอยตัว (Suspension) 
(4.) ระบบการเผาไหม้แบบไซโคลน (Cyclone) 
(5.) ระบบการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized  Bed) 

2.1.1.1  ระบบใช้แรงงานคนป้อนเช้ือเพลิง 

ระบบนี้อาศัยคนงานท่ีมีความชํานาญในการกระจายเชื้อเพลิงให้ท่ัวสมํ่าเสมอบน ตะกรับเตา
ไฟ ท่ีทําจากเหล็กหล่อเป็นตอน ๆ อากาศท่ีใช้สําหรับเผาไหม้จะถูกส่งจากใต้เตาเหนือตะกรับเตาไฟ ประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ของระบบนี้ค่อนข้างตํ่า 

 
 

รูปท่ี 2.1-2 แสดงระบบการเผาไหม้แบบใช้แรงงานคนป้อนเช้ือเพลิง 
 

2.1.1.2  ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับ  ( Stoker )  

เป็นระบบท่ีใช้เครื่องจักรป้อนเชื้อเพลิงแทนแรงงานคน โดยมีกลไกท่ีไม่ซับซ้อนมากนักมี
ราคาถูกและสามารถออกแบบให้ใช้ได้กับเชื้อเพลิงแข็งหลายๆ  ชนิด  หลายขนาด  แต่มีข้อเสียคือระบบแบบตะกรับ
มีขีดความสามารถในการผลิตไอน้ําตํ่า  ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับ  แบ่งออกได้ตามลักษณะการป้อนเชื้อเพลิง  
คือ 

1. ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับท่ีมีการป้อนเชื้อเพลิงทางด้านบน  (Overfeed  Stoker)   

2. ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับท่ีมีการป้อนเชื้อเพลิงทางด้านล่าง  (Underfeed  Stoker)   
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2.1.1.2.1  ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับท่ีมีการป้อนเช้ือเพลิงทางด้านบน 

แบ่งตามรูปร่างลักษณะของตะกรับ  5   ลักษณะ ได้แก่ 
1.   แบบตะกรับเอียง  (Incline/Fixed  Grate  Stoker) 
2.   แบบตะกรับเลื่อน  (Traveling  Grate  Stoker)   
3.   แบบกระจาย  (Spreader  Grate  Stoker) 
4.   แบบตะกรับสั่น  (Vibrating  Grate  Stoker)  
5.  แบบข้ันบันได (Step  Grate  Stoker)  

 
(1.) ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับท่ีมีการป้อนเช้ือเพลิงทางด้านบนแบบตะกรับเอียง    

(Incline/Fixed   Grate  Stoker)   มีโครงสร้างแบบง่ายๆ  ตะกรับจะยึดติดอยู่กับท่ี  ต้นทุนค่าก่อสร้างค่อนข้าง

ถูก  ข้อเสียคือประสิทธิภาพตํ่า  นําข้ีเถ้าออกยาก  และบางครั้งเชื้อเพลิงค้างอยู่กลางตะกรับ  ทําให้ประสิทธิภาพ

การเผาไหม้ลดลง   

 
 

รูปท่ี 2.1-3 แสดงระบบการเผาไหม้แบบตะกรับเอียง 
 

(2.) ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับท่ีมีการป้อนเช้ือเพลิงทางด้านบนแบบตะกรับเล่ือน 
(Traveling Grate  Stoker) โครงสร้างของตะกรับจะเคลื่อนท่ีตลอดเวลาคล้ายตีนตะขาบรถถัง  เหมาะสําหรับ
เชื้อเพลิงท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันและมีสัดส่วนข้ีเถ้ามาก  เช่น  แกลบ  โรงไฟฟ้าท่ีใช้ระบบนี้มีหลายแห่ง  อย่างไรก็ตาม
โครงสร้างนี้ไม่เหมาะกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงหลายชนิดพร้อมกัน  เพราะเชื้อเพลิงจะถูกเผาไหม้หมดไม่พร้อมกัน 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.1-4 แสดงระบบการเผาไหม้แบบตะกรับเล่ือน 
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(3.) ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับท่ี มีการป้อนเช้ือเพลิงทางด้านบนแบบกระจาย  
(Spreader  Grate  Stoker)  โครงสร้างนี้พัฒนามาจาก  Traveling  grate  stoker  โดยนําเชื้อเพลิงมาบดให้
ละเอียดและพ่นเข้าเตามีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงข้ึนเพราะเชื้อเพลิงสัมผัสอากาศท่ัวถึง  ระบบนี้มีใช้ใน
อุตสาหกรรมน้ําตาลบางแห่ง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1-5 แสดงระบบการเผาไหม้แบบกระจาย 
 

 
(4.) ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับท่ีมีการป้อนเช้ือเพลิงทางด้านบนแบบตะกรับส่ัน  

(Vibrating  Grate  Stoker)  ตะกรับจะทําการเขย่าเพ่ือให้เชื้อเพลิงเลื่อนเข้าไปในห้องเผาไหม้ท่ีกําลังลุกไหม้อยู่

ภายในสามารถปรับจังหวะช้าเร็วได้  ตะกรับจะสั่นเพ่ือให้ข้ีเถ้าไหลลงสะดวกเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหม้  

 

 
 

รูปท่ี 2.1-6 แสดงระบบการเผาไหม้แบบตะกรับส่ัน 
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(5.)   ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับท่ีมีการป้อนเช้ือเพลิงทางด้านบนแบบข้ันบันได  

(Step  Grate  Stoker)  มีโครงสร้างกับข้ันบันได  เชื้อเพลิงจะถูกป้อนจากส่วนบนผ่านตะแกรงท่ีมีลักษณะเป็น

ข้ันบันได  ข้ันบันไดจะถูกยึดติดเคลื่อนท่ีไม่ได้ข้ันเว้นข้ัน  เชื้อเพลิงจะถูกผลักลงทีละข้ันทําให้มีโอกาสพลิกไปมา  

ประสิทธิภาพการเผาไหม้ดีข้ึน  เหมาะกับการใช้เชื้อเพลิงหลายชนิด   

 
 

                
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1-7 แสดงระบบการเผาไหม้แบบข้ันบันได 

2.1.1.2.2 ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับท่ีมีการป้อนเช้ือเพลิงทางด้านล่าง  (Underfeed  

Stoker) 

โดยในระบบแบบตะกรับเชื้อเพลิงจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบทางด้านหนึ่ง  และข้ีเถ้าท่ี

เหลือจากการเกิดปฏิกิริยาจะออกอีกด้านหนึ่ง  ดังนั้นอัตราการเคลื่อนท่ีของเชื้อเพลิงจึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง

ต่อประสิทธิภาพของการผลิตพลังงาน 

ข้อดี 
(1.) การควบคุมง่าย  สามารถปิดเตาและเร่งเตาข้ึนให้ได้ทันที 

(2.) มีให้เลือกหลายขนาด  ต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงไม่เกิน  181,440  กิโลกรัมไอน้ําต่อชั่วโมง  โดยขนาดท่ีคุ้ม

ทางเศรษฐกิจคือ  กําลังการผลิตไอน้ําไม่เกิน  45,000  กิโลกรัมไอน้ําต่อชั่วโมง 

(3.) ใช้พลังงานในการเตรียมเชื้อเพลิงน้อย  (ไม่ต้องมีเครื่องบด) 

(4.) ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด  โดยอาจป้อนเด่ียวหรือผสมกัน 

(5.) ควบคุมการเกิดควันหรือและการปลดปล่อยฝุ่นให้อยู่ในมาตรฐานโดยใช้  เพียงอุปกรณ์กําจัดง่ายๆ  

เช่น  ไซโคลน  หรือเครื่องดักฝุ่นเท่านั้น 

ข้อเสีย 
(1.) อัตราการปล่อยความร้อนต่อปริมาตรตํ่ากว่าเตาเผาแบบอ่ืน  เตาเผาแบบตะกรับสามารถใช้กับ

เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีมีปริมาตรเถ้าอย่างตํ่า  8%  (หลักอ้างอิงแห้ง)  เพ่ือให้มีชั้นเถ้าปกคลุมตะกรับเตา
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หนาพอไม่ให้ตะกรับร้อนจัดเกินไป  กรณีท่ีเชื้อเพลิงมีปริมาณเถ้าจะทําให้ไม่มีเถ้าหลอม  (molten 
ash)  ปกคลุมตะกรับหนาเพียงพอ โดยถ้าหลอมนี้จะทําหน้าท่ีคล้ายฉนวนความร้อนจากการเผาไหม้
ถ่ายเทสู่ตะกรับมากเกินไปจนทําให้เตาเผาเสียหายได้ 

(2.) มีส่วนประกอบท่ีต้องเคลื่อนท่ีขนาดใหญ่และต้องรับความร้อนตลอดเวลา  ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย
บํารุงรักษาสูง 

(3.) ใช้พ้ืนท่ีติดต้ังส่วนเตาเผามาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               รูปท่ี 2.1-8 แสดงระบบสโตกเกอร์ท่ีเช้ือเพลิงถูกป้อนเข้าสู่เตาทางด้านล่าง 
 

2.1.1.3   ระบบการเผาไหม้ในแบบลอยตัว  (Suspension) 

การเผาไหม้เชื้อเพลิงของระบบนี้ ใช้หลักการเดียวกับการเผาไหม้ในเตาเผาเชื้อเพลิง
บดละเอียด  (Pulverized  fuel  combustor)  ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้กับถ่านหินและเป็นวิธีท่ีใช้กันมากท่ีสุดใน
โรงไฟฟ้า  การเผาไหม้จะเกิดข้ึนในลักษณะท่ีเชื้อเพลิงถูกแขวนลอย  ดังนั้นขนาดของเชื้อเพลิงท่ีถูกป้อนเข้าสู่เตา
จะต้องมีขนาดเล็กสามารถแขวนลอยอยู่ได้ในอากาศ  อากาศส่วนแรกท่ีถูกป้อนเข้าสู่เตาจะถูกอุ่นก่อนเพ่ือช่วยใน
การอบแห้งเชื้อเพลิง  อากาศส่วนท่ีสองจะถูกส่งเข้าสู่เตาโดยตรงเพ่ือช่วยทําให้เกิดการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์  ข้ีเถ้าท่ี
เกิดข้ึนจะถูกปล่อยออกมากับไอเสีย  ในปัจจุบันเทคโนโลยีหม้อไอน้ําท่ีใช้เตาเผาแต่ละแบบข้างต้นจะมีประสิทธิภาพ  
(Boiler  efficiency)  มากกว่า  80%  ข้ึนไป 

การเผาไหม้ชนิด  Suspension-Fired  โดยใช้เชื้อเพลิงแกลบมีจํานวนไม่มากเนื่องจาก
จําเป็นเทคโนโลยีท่ีมีราคาแพงเม่ือเทียบกับการเผาไหม้ชนิดอ่ืน  แต่ก็มีการใช้กันมาแล้วกว่า  20  ปีในต่างประเทศ
สําหรับประเทศไทยมีใช้อยู่แห่งเดียวท่ี  โรงไฟฟ้า  เอ ที  ไบโอพาวเวอร์  จังหวัดพิจิตร 

ข้อดี 
(1.) ปรับอัตราการป้อนเชื้อเพลิงง่าย  และมีการตอบสนองเร็ว 
(2.) ได้เปลวไฟท่ีอุณหภูมิสูงในตําแหน่งท่ีถูกต้องและเปลวไฟมีการแผ่รังสีความร้อนสูง 
(3.) การเผาไหม้สมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้อากาศเกินพอ  (excess  air)  สูง 
(4.) มีชั่วโมงการใช้งาน  (availability)  สูง 
(5.) ได้เถ้าท่ีมีคุณภาพสูง 
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ข้อเสีย 
(1.) ต้องมีการเตรียมเชื้อเพลิงให้มีขนาดและความชื้นไม่เกินค่าท่ีออกแบบไว้ 

- ความชื้นของเชื้อเพลิง  :  ระบบการเผาไหม้แบบลอยตัวมีข้อจํากัดเรื่องความชื้นของเชื้อเพลิงท่ีใช้ใน

การเผาไหม้ไม่เกิน  20%  (ข้ึนอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิต)  ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาในการบดและ

ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 

- ขนาดของเชื้อเพลิง  :  เชื้อเพลิงท่ีใช้ในระบบการเผาไหม้แบบลอยตัวจะต้องถูกบดละเอียด 

(2.) เถ้าเบามีขนาดเล็กและส่วนใหญ่ติดไปกับ  Flue  gas  จึงต้องใช้ระบบกําจัดท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

(3.) ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้และการเกิดก๊าซในโตรเจนออกไซด์  การออกแบบเตาเผาให้มี

อุณหภูมิการเผาไหม้ประมาณ  800 – 900 °C  การใช้กระบวนการเผาไหม้แบบหลายข้ันตอน (Stage  

Combustion)  และการกําจัดปริมาณออกซิเจนท่ีใช้ในการเผาไหม้ไม่ให้เกิน  6%  (excess  air < 30%)  

เพ่ือลดการเกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1-9 แสดงระบบการเผาไหม้แบบลอยตัว 
 

2.1.1.4 ระบบการเผาไหม้แบบไซโคลน (Cyclone) 
 

ระบบการเผาไหม้แบบไซโคลน เชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าเตาเผาโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง
เช่นเดียวกับระบบลอยตัวหรือพัลเวอร์ไรซ์ แต่ไม่จําเป็นต้องบดเชื้อเพลิงให้มีขนาดเล็ก ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การบดเชื้อเพลิงลงได้ การเผาไหม้ในระบบไซโคลนจะใช้หัวเผาแบบ Horizontal water-cooled ขนาดเล็ก ทําให้
เตาเผาระบบไซโคลนมีขนาดเล็กกว่าเตาเผาระบบพัลเวอร์ไรซ์เม่ือคิดต่อ หน่วยปริมาตร อากาศจะเข้าสู่เตาเผาใน
แนวสัมผัสกับผนังของห้องเผาไหม้ ซ่ึงจะทําให้เชื้อเพลิงเกิดการเคลื่อนท่ีแบบป่ันป่วน (Turbulence) ในห้องเผาไหม้ 
ทําให้การเผาไหม้ดียิ่งข้ึน อุณหภูมิของการเผาไหม้ภายในเตาระบบไซโคลนสูงถึง 1,650 °C ซ่ึงจะทําให้ข้ีเถ้าถูกเผา
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ไหม้กลายเป็นข้ีโลหะเหลว (Liquid Slag) ได้ประมาณ 30 -50 % และเหลือข้ีเถ้าท่ีปนออกมากับแก๊สร้อนเพียง   
70-50% ข้ีโลหะเหลวท่ีเกิดข้ึนภายในเตาเผาระบบไซโคลนนี้สามารถปล่อยออกทางด้านล่าง ของเตาเผาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1-10 แสดงระบบการเผาไหม้แบบไซโคลน 
 

2.1.1.5   ระบบการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด  (Fluidized  Bed) 
ระบบการเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบดแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภทเหลัก  คือ 
1. Bubbling  fluidized  bed  เป็นระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบแข็งเดือด  โดยการทํา

ให้เชื้อเพลิงแข็งมีขนาดเล็กผสมกับของแข็ง  เช่น  ทรายหรือเถ้าหนักแล้วให้ของผสมทําการเลียนแบบการเดือดของ
ของเหลวด้วยการพ่นลมท่ีมีการกระจายจากด้านล่างของห้องเผาไหม้  เกิดการเดือดคลุกเคล้าของเชื้อเพลิงแข็งอยู่ใน
ขณะท่ีกําลังลุกไหม้อยู่บน  Bed  เม็ดเชื้อเพลิงแข็งจะเผาไหม้จนหมดกลายเป็นข้ีเถ้าอยู่ทางด้านล่างของ  Bed  ท่ีมี
ช่องเปิดปล่อยท้ิงออกไป 

2. Circulating  fluidized  be  หรือ  CFB  เป็นระบบ  Fluidized  Bed  แบบหมุนเวียน
ท่ีนําของแข็งท่ีหลุดลอยออกจาก  Bed  มาแยกออกก๊าซร้อนด้วยไซโคลน  และนําของแข็งท่ีถูกแยกออกมาแล้ว
เวียนนํากลับมาป้อนกลับเข้า  Bed  หมุนเวียนไปเรื่อยๆ 

 
             (ก) Bubbling  fluidized  bed           (ข) Circilating  fluidized  bed 

รูปท่ี 2.1-11 แสดงระบบการเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบด 
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ระบบการเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบด  สามารถใช้กับเชื้อเพลิงแข็งได้เกือบทุกชนิด  และมี
อุณหภูมิภายในเตาสมํ่าเสมอตลอดท่ัวท้ังเตามีอัตราการเผาไหม้ท่ีคงท่ี  สามารถใช้กับเชื้อเพลิงท่ีมีความชื้นสูงได้ดี  
ข้อดีท่ีสําคัญ  คือการมีสารเฉ่ือย  เช่น  ทรายเป็นเบดจะทําให้เกิดการผสมของเชื้อเพลิงและออกซิเจนเป็นอย่างดี  
การเผาไหม้จึงสมบูรณ์และรวดเร็ว  นอกจากนี้เบดยังช่วยให้ความร้อนมีความเสถียรไม่ดับง่าย  อุณหภูมิภายในเตา
ไม่สูงมากนักประมาณ  850  องศาเซลเซียสทําให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาก๊าซไนโตรเจนออกไซด์  (NO2)  ค่าก่อสร้างของ
ระบบนี้ค่อนข้างสูงระบบนี้มีการติดต้ังใช้งานในโรงไฟฟ้าไบโอแมสพาวเวอร์  บริษัทแอดวานซ์  อะโกร  และไทยพาว
เวอร์ซัพพลาย 

ข้อดี 
(1.) ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิดโดยใช้เด่ียวหรือผสมท่ีมีคุณภาพแตกต่างกันมากได้เพราะมีเวลาอยู่ในเบดนานจึง

เผาไหม้ได้สมบูรณ์ 
(2.) เนื่องจากอุณหภูมิในเตาเผาตํ่า  (ไม่เกิน  1,100 °C)  ทําให้ลดการกัดกร่อนและการเกาะของเถ้าหลอมเหลว

บนพ้ืนผิวถ่านโอนความร้อน (fouling) 
(3.) ถ่ายเทความร้อนท่ีสําคัญเป็นแบบการพาความร้อนเนื่องจากการป่ันป่วนของอนุภาคในเบด 

 
ข้อเสีย 

(1.)  ระยะเวลาเริ่มจุดเตาหรือหยุดเดินเตานาน 
(2.)  การทํางานของระบบป้อนผันแปรกับสมบัติของเชื้อเพลิงมาก 
(3.)  ไอน้ําเกิดการการสึกกร่อน  (erosion)  สูงจากการปะทะของอนุภาคและก๊าซ 
(4.)  ระบบจัดการกับเถ้าขนาดใหญ่  และยุ่งมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1-12 แสดงระบบการเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบด 
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2.1.2   การเผาไหม้โดยใช้เช้ือเพลิงสองชนิดข้ึนไป (Co-Firing) 
 

โรงไฟฟ้าถ่านหินหลายแห่งสามารถนําระบบการเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเผาร่วมกับถ่านหิน 
(Cofiring) เพ่ือเป็นการลดการปล่อยมลภาวะโดยเฉพาะก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แม้ว่าชีวมวลจะมีค่าความร้อนท่ีต่ํา
กว่าถ่านหินแต่มีราคาถูกกว่ากันมากถ้าสามารถจัดหาได้ในระยะใกล้ๆ กับโรงไฟฟ้า 
 

2.1.3  เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคช่ัน  (Gasification) 

                    ได้แก่  การใช้กระบวนการเปลี่ยนสถานะให้เป็นก๊าซ  (Gasification)  โดยเปลี่ยนรูปแบบของ
เชื้อเพลิงชีวมวลให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงใช้ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน  (ICE)  กังหันก๊าซท้ังในวัฏจักรธรรมดาและ  
Combined  cycle  หรือเพ่ือใช้ในการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง  (Fuel  cell)  สําหรับในระดับขนาดเล็กได้มีการพัฒนา
เพ่ือใช้กับ  Sterling  engine  และ  micro  turbines  เป็นต้น 

 เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นเป็นการแตกตัวของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในสภาวะท่ีมีการควบคุม
ปริมาณออกซิเจนในสัดส่วนท่ีตํ่ากว่าค่าท่ีทําให้เกิดการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์  (Stoichiometric  fuel  air  ratio)  ได้
ก๊าซซ่ึงมีองค์ประกอบหลัก  ได้แก่  คาร์บอนมอนอกไซด์  ไฮโดรเจนและมีเทน  เรียกว่า  ก๊าซสังเคราะห์  
(Synthesis  gas)  ในกรณีท่ีใช้อากาศเป็นตัวทําปฏิกิริยาก๊าซท่ีได้จะมีค่าความร้อนตํ่า  หากมีการเติมไอน้ําด้วยจะ
ทําให้ได้ก๊าซท่ีมีค่าความร้อนเพ่ิมข้ึน  แต่ถ้าใช้ออกซิเจนเป็นตัวทําปฏิกิริยา  ก๊าซท่ีได้จะมีค่าความร้อนสูงกว่าก๊าซท่ี
ได้นี้สามารถนําไปใช้ในรูปของเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตพลังงานหรือนําไปใช้ผลิตเชื้อเพลิงในรูปแบบอ่ืนต่อไป 

เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นเสามารถรองรับวัตถุดิบได้หลายหลายและคุณสมบัตินอกจากชีวมวล
ประเภทเศษไม้หรือของเหลือจากการเกษตรแล้ว  บางกระบวนการได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้สามารถใช้กับ
ตะกอนน้ําเสีย  (Sewage  sludge)  และขยะองค์ประกอบของระบบแก๊สซิฟิเคชั่นสําหรับการผลิตพลังงาน
ประกอบด้วยส่วนแรก  คือเครื่องปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่น (Gasifier)  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงเพ่ือป้อนเป็น
เชื้อเพลิงสู่ส่วนท่ีสอง คือ  ระบบผลิตพลังงาน  (Power  generation  system)  โดยก๊าซเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ระบบ
ผลิตพลังงานจะต้องมีการบําบัดเสียก่อนเพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนต่างๆ  ของระบบผลิตพลังงาน  และ
ส่วนท่ีสามคือส่วนควบคุมมลพิษ  (Pollutant  control  unit) 

 
เครื่องปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคช่ัน (Gasifier) 

เป็นส่วนท่ีทําการเปลี่ยนวัตถุดิบในรูปของแข็งให้เป็นก๊าซท่ีเผาไหม้ได้เรียกว่า  ก๊าซสังเคราะห์เม่ือ
ให้ความร้อนต่อเชื้อเพลิงแข็งอุณหภู มิ ท่ีสู ง ข้ึนทําให้ สารอินทรีย์ ใน เชื้อ เพลิงเกิดกระบวนการสลายตัว  
(Decompsition)  และกระบวนการกลั่นสลาย  (Deveolatilisation)  และผลิตสารระเหย  (Volatiles)  เช่น  
มีเทน  และส่วนท่ีเหลือท่ียังคงสภาพของแข็งอยู่เรียกว่า  ถ่านชาร์  (Char) 

ปฏิกิริยาดังกล่าวจะเป็นตัวกําหนดองค์ประกอบของก๊าซเชื้อเพลิง  ซ่ึงปัจจัยหลักท่ีจะกําหนดการ
เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวคือ อุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์ เช่น  ถ้าเวลา (Residence  time)  ในบริเวณ  hot  zone  
ของเครื่องปฏิกรณ์น้อยเกินไป  หรืออุณหภูมิตํ่าเกินไปจะทําให้โมเลกุลขนาดกลางไม่เกิดการสันดาปและจะหลุด
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ออกไปเกิดการควบแน่นท่ีบริเวณ  Residence  time  เป็นน้ํามันทาร์  รูปแบบการใช้งานก๊าซเชื้อเพลิงปัจจัยท่ี
กําหนดสัดส่วนองค์ประกอบของก๊าซเชื้อเพลิงคือ  ชนิดของเครื่องปฏิกรณ์  สภาวะความดันอุณหภูมิและ
คุณลักษณะของชีวมวล 

 เครื่องปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ระบบ  คือ  ระบบฟิกซ์เบด  (Fixed-
bed)  และระบบฟลูอิไดซ์เบด  (Fluidisde-bed) 

 
 
ระบบแก๊สซิฟิเคช่ันแบบฟิกซ์เบด 
ระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบฟิกซ์เบดมีลักษณะการทํางานท่ีซับซ้อนน้อยกว่าแบบฟูอิไดซ์เบด  มีการ

แบ่งส่วนการทําปฏิกิริยาท่ีชัดเจน  คือ  ส่วนการอบแห้งเชื้อเพลิง  ส่วนการกลั่นสลายและส่วนการสันดาป  ระบบ
แก๊สซิฟิเคชั่นแบบฟิกซ์เบดสามารถแบ่งได้  2  แบบ  คือ  ฟิกซ์เบดแบบไหลข้ึน  (Updraft  gasifier)  และฟิกซ์เบด
แบบไหลลง  (Downdraft  gasifier)  ซ่ึงแบบตามทิศทางการเคลื่อนท่ีของเชื้อเพลิงและอากาศ 

ในแบบฟิกซ์เบดแบบไหลข้ึน  เชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าสู่เตาและเคลื่อนท่ีจากด้านบนลงสู่ด้านล่างใน
ทิศทางส่วนกันกับอากาศร้อนและผลิตภัณฑ์ก๊าซร้อนท่ีเคลื่อนท่ีจากด้านล่างข้ึนสู่ด้านบน  และอบแห้งเชื้อเพลิงใน
ขณะเดียวกัน  ดังนั้นจึงทําให้ระบบนี้สามารถรองรับเชื้อเพลิงท่ีมีความชื้นสูง  (ประมาณ  40-50%)  ได้  แต่ก๊าซ
เชื้อเพลิงท่ีออกจากระบบจะมีสิ่งเจือปนค่อนข้างสูงและมีอุณภูมิตํ่า  จึงเหมาะแก่การนําไปใช้เผาเพ่ือให้ความร้อน  
ไม่เหมาะแก่การนําไปผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์หรือกังหันก๊าซ 

 
รูปท่ี 2.1-13 แสดงเครื่องปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคช่ันแบบฟิกซ์เบด 

สําหรับระบบฟิกซ์เบดแบบไหลลง   เชื้อเพลิงและอากาศรวมท้ังผลิตภัณฑ์ก๊าซท่ีเกิดจากปฏิกิริยา
ไพโรไลซิสเคลื่อนท่ีในทิศทางเดียวกันจากด้านบนสู่ด้านล่าง  อากาศเพ่ิมเติมจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบท่ีตําแหน่งท่ีเกิด
การสันดาปของถ่านชาร์  เกิดเป็นโซนท่ีมีอุณหภูมิสูงซ่ึงทําให้สารระเหยและของแข็งถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซเชื้อเพลิงโดย
สมบูรณ์  ลดปัญหาน้ํามันดินท่ีเจือปนในก๊าซเชื้อเพลิงและก๊าซท่ีได้ยังมีอุณหภูมิสูง  ซ่ึงเหมาะสําหรับการนําไปใช้เดิน
เครื่องยนต์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป  โดยมีข้อจํากัดคือ  ใช้ได้ดีกับระบบท่ีมีขนาดเล็ก  (กล่าวคือ  ขนาดเล็กกว่า  
1  MWe) 
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ระบบแก๊สซิฟิเคช่ันแบบฟลูอิไดซ์เบด 
ระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบฟลูอิไดซ์เบดมี  2  ประเภทหลักๆ  คือ  แบบ  Bubbling  fluidisedbed  

และ  แบบ  Circulating  fluidesed  bed  โดยมีหลักการและลักษณะโครงการสร้างโดยพ้ืนฐานเหมือนของระบบ
การเผาไหม้โดยตรง  ดังแสดงในรูปท่ี  2.1-14  และยังมีระบบท่ีใช้ความดันสูง  (Pressurized  fluidzed  bed)  
ระบบแก๊สซิฟิเคชั่น  แบบ  Fluidised  bed  มักใช้ออกแบบสําหรับระบบท่ีมีขนาดใหญ่ระบบนี้ปฏิกิริยาไพโรไลซิส  
และแก๊สซิฟิเคชั่นสามารถเกิดในตําแหน่งเดียวกัน  ดังนั้นทําให้มีปัญหาเก่ียวกับน้ํามันดินท่ีเจือปนในก๊าซเชื้อเพลิง  
ซ่ึงจะมากกว่าในกรณีของระบบฟิกซ์เบดแบบไหลลงแต่น้อยกว่าระบบฟิกซ์เบดแบบไหลข้ึน 

 
รูปท่ี 2.1-14 แสดงเครื่องปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคช่ันแบบฟลูอิไดซ์เบด 

ระบบแก๊สซิฟิเคชั่น เหมาะกับการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ไม่เกิน 1 เมกกะวัตต์ ข้อด้อยมีประการ
เดียว คือมีน้ํามัน ดิน (TAR) ผสมในก๊าซ เป็นสาเหตุท่ีเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ไม่เป็นท่ีแพร่หลายเนื่องจากประสบ
ปัญหาเก่ียวกับการทําความสะอาดน้ํามันดิบในก๊าซท่ีผลิตได้ ทําให้ไม่เป็นท่ีนิยมนํามาใช้ผลิตไฟฟ้าและหยุดการ
พัฒนาไป  ดังนั้น หากจะนําไปใช้ต้องหาทางกําจัดหรือทําให้น้อยลง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ 

ชีวมวลท่ีเหมาะสมจะนํามาเป็นเชื้อเพลิง เช่น แกลบ เศษไม้ท่ีย่อยแล้ว กะลาปาล์ม และชานอ้อย 
เป็นต้น ความชื้นไม่ควรเกิน 50% และต้องมีขนาดท่ีพอเหมาะ  หากเล็กเกินไปจะทําให้อากาศไหลผ่านไม่ได้ หรือ
หากใหญ่เกินไปจะเกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่หมด ปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นมาผลิตแก๊สเป็น
เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในเพ่ือผลิตไฟฟ้า โดยใช้ เตาผลิตแก๊ซชนิดลมล่าง (Downdraft 
Gasification)  ซ่ึงข้อเด่นของเตาชนิดนี้ คือออกแบบมาเพ่ือขจัดน้ํามันดินโดยเฉพาะ  
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รูปท่ี 2.1-15 แสดงเครื่องปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคช่ันแบบฟลูอิไดซ์เบดใช้ เตา ผลิตแก๊ซชนิด ลมล่าง ( Downdraft 
                 Gasification) 
  

 

2.1.4 เทคโนโลยีไพโรไลซิส (Pyrolysis) 

การแยกสลายด้วยความร้อนแบบไม่มีออกซิเจน  (Pyrolysis)  และแก๊สซิฟิเคชั่น  (Gasification)  
ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีทําให้เกิดการออกซิเดชั่นบางส่วนกับออกซิเจน  ไอน้ํา  หรือ  คาร์บอนไดออกไซด์  (Co2)  ท้ัง
สองกระบวนการเปลี่ยนชีวมวลท่ีอยู่ในรูปของแข็งซ่ึงมี องค์ประกอบหลัก  คือ  คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนให้
กลายเป็นก๊าซท่ีเผาไหม้ได้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไฮโดรเจน (H2)  และก๊าซมีเทน  (CH4)  ก๊าซ
เหล่านี้จะถูกเผาไหม้เพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 

เทคโนโลยีไฟโรไลซิสอาศัยกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อนในสภาวะท่ีอับอากาศได้ผลิตภัณฑ์
คือ  ถ่านชาร์  น้ํามันชีวภาพและก๊าซ  ปฏิกิริยาไพโรไลซิสยังเป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในช่วงต้นของปฏิกิริยาแก๊สซิฟิ
เคชั่นและปฏิกิริยาการเผาไหม้ด้วยเม่ือให้ความร้อนแก่วัตถุดิบ  ปฏิกิริยาไพโรไลซิสเกิดข้ึนตาม  5  ข้ันตอนหลักคือ 

1. การปลดปล่อยความชื้น 
2. การแตกตัวของพันธะเคมีต่างๆ  และปลดปล่อยไอน้ํา  และสารระเหย  (Volatile)  ซ่ึงประกอบด้วย

สารระเหยโม เล กุลให ญ่ สามารถควบแน่ น เป็ นของเหลว ท่ี อุณ หภู มิห้ องและก๊าซจํ าพวก
คาร์บอนมอนอกไซด์  คาร์บอนไดออกไซด์  และก๊าซไฮโดรคาร์บอนต่างๆ  เช่น  มีเทน  ไฮโดรเจน  
และเกิดผลิตภัณฑ์ของแข็งคือถ่านชาร์  (Char) 

3. การเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนของสารระเหย  และมีการปลดปล่อยก๊าซผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 
4. ท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนไอของสารระเหยโมเลกุลใหญ่หากไม่ได้รับการควบแน่นจะเกิดปฏิกิริยาทุติยภูมิ  

(Secondary  reaction)  คืออาจเกิดการรวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ข้ึน  ยึดติดอยู่กับถ่านชาร์  หรือ
แตกเป็นโมเลกุลท่ีมีขนาดเล็กลงในรูปของก๊าซ 

5. ปฏิกิริยาสิ้นสุด 
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สัดส่วนปริมาณผลิตภัณฑ์จากกระบวนการไพโรไลซิสข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการปัจจัยท่ีสําคัญ  
คือ  อัตราการให้ความร้อน  (Heating  rate)  อุณหภูมิท่ีทําปฏิกิริยา  (Temperature)  เวลาท่ีทําให้ปฏิกิริยา  
(Residence  time)  โดยหากต้องการผลิตภัณฑ์หลักคือ  ผลิตภัณฑ์ของเหลวซ่ึงอยู่ในรูปของน้ํามัน  จะต้องทํา
ปฏิกิริยาไพโรไลซิสแบบเร็ว  (Fast  pyrolysis)  ซ่ึงใช้อัตราการให้ความร้อนสูง  (>1,000  องศาเซลเซียสต่อวินาที)  
อุณหภูมิปานกลาง  และระยะเวลาท่ีทําปฏิกิริยาโดยเฉพาะของไอสารระเหยจะต้องสั้นมาก  แต่หากต้องการ
ผลิตภัณฑ์หลักคือ  ถ่านชาร์จะใช้อัตราการให้ความร้อนตํ่า  อุณหภูมิปานกลางและระยะเวลาท่ีทําปฏิกิริยานาน  
หรือท่ีเรียกว่าปฏิกิริยาไพโรไลซิสแบบช้า  (Slow  pyrolysis)  และลักษณะของระบบไพโรไลซิสข้ึนอยู่กับชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ 

 

2.2 สรุปเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวลในประเทศไทย  

ในกรณีของประเทศไทย   ปัจจุบันมีการผลิตพลังงานจากชีวมวลกันอย่างแพร่หลาย  โดยเทคโนโลยีท่ีใช้
ส่วนใหญ่มักจะใช้ระบบการเผาไหม้โดยตรง  (Direct  Fired)  โดยนําเชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้โดยตรงในหม้อไอ
น้ํา  (Boiler)  ซ่ึงไอน้ํานี้จะถูกนําไปป่ันกังหันท่ีต่ออยู่กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าทําให้ได้กระแสไฟฟ้าออกมา  และยัง
สามารถออกแบบให้นําไอน้ําท่ีผ่านกังหันเพ่ือผลิตไฟฟ้า  (Condensing  turbine)  มาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยโดยดึง
ไอน้ําบางส่วนขณะผ่านหรือหลังผ่านกังหันไปใช้ประโยชน์ในรูปความร้อน  (Extraction/back  pressure  
turbine)  ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท  เช่น  โรงงานน้ําตาล  โรงงานกระดาษ โรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม
แบบหีบเปียก  ก็จะใช้ประโยชน์จากไอน้ําไปในข้ันตอนการผลิตของโรงงานด้วย  การผลิตไอน้ําและไฟฟ้าร่วมกันนี้
เรียกว่าระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม  (Cogeneration)  ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงสูง  
โรงไฟฟ้าถ่านหินหลายแห่งสามารถนําระบบการเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเผาร่วมกับถ่านหิน  (Co-firing)  เพ่ือ
เป็นการลดการปล่อยมลภาวะโดยเฉพาะก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  แม้ว่าชีวมวลจะมีค่าความร้อนท่ีตํ่ากว่าถ่านหิน  
แต่มีราคาถูกกว่ากันมากถ้าสามารถจัดหาได้ในระยะใกล้ๆ  กับโรงไฟฟ้า 
 ในส่วนของระบบแก๊สซิฟิเคชั่น   ปัจจุบันมีการใช้งานอยู่บ้างเล็กน้อย โดยทําการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงใช้ใน
เครื่องยนต์สันดาปภายในเพ่ือเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า              ขณะท่ีระบบระบบไพโรไลซิสยังไม่มีการนํามาใช้งาน
ในประเทศไทย 
 

2.3    รูปแบบการผลิตพลังงานจากเทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรงในประเทศไทย 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยเกือบท้ังหมดเป็นแบบเผาไหม้ตรง  (Direct-Fired)  โดยนํา
เชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้โดยตรงในหม้อไอน้ํา (Boiler)   ในเตาอบ  (Furnace)  และเตาเผา (Kiln)  และนําความ
ร้อนท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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 2.3.1  การผลิตพลังงานความร้อนเพียงอย่างเดียว 

                   การใช้ชีวมวลเพ่ือผลิตพลังงานความร้อนในประเทศไทย      ส่วนใหญ่จะผลิตความร้อนมาใช้ใน
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  เช่น ผลิตไอน้ําโดยหม้อไอน้ําซ่ึงใช้ระบบการเผาไหม้แบบตะกรับ    ผลิต
ก๊าซร้อนโดยใช้เตาอบหรือเตาเผา ซ่ึงใช้ระบบการเผาไหม้ท้ังแบบตะกรับ   แบบฟลูอิไดซ์เบดและแบบลอยตัว 
 

2.3.2   การผลิตพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว 

ในกรณีหม้อไอน้ํา ความร้อนท่ีได้จากการเผาไหม้ชีวมวลจะถ่ายเทให้แก่น้ําในหม้อไอน้ํา  โดยระบบ
หรือห้องเผาไหม้ท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นแบบตะกรับ  ไอน้ําท่ีผลิตได้จะถูกนําไปใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ซ่ึงส่วนมากจะใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กซ่ึงใช้ในการผลิตความร้อน  (ในรูปของไอ-
น้ํา)  เพียงอย่างเดียว  หรือใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว  (ในกรณีโรงไฟฟ้าพลังไอน้ํา (steam-turbine)) และ
ผลิตท้ังไฟฟ้าและไอน้ําเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม(Cogeneration) 

 การใช้ชีวมวลเพ่ือผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย   ส่วนใหญ่มีการดําเนินการในโรงไฟฟ้า โดยการผลิต
ไฟฟ้าจะใช้เทคโนโลยีกังหันไอน้ํา  ดังนั้นจึงต้องทําการผลิตไอน้ําจากหม้อไอน้ํา   ซ่ึงปัจจุบันใช้ระบบการเผาไหม้  2 
แบบ   คือแบบตะกรับและแบบลอยตัว  
   
 2.3.3   การผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วมกัน 

การผลิตพลังงานรูปแบบนี้    เป็นท่ีนิยมในปัจจุบันท้ังในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีผลิต
ไฟฟ้าเพ่ือใช้เองและขาย (ถ้ามีเหลือ) และโรงไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าและไอน้ําเพ่ือขายโดยเฉพาะ 
 

2.4    รูปแบบการผลิตพลังงานจากเทคโนโลยีก๊าซเช้ือเพลิง (Gasification) ในประเทศไทย 

การผลิตพลังงานรูปแบบนี้ ปัจจุบันมีเฉพาะการผลิตพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นและเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก      ยัง
ไม่มีการนําไปใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนและยังไม่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเหมือนกับเทคโนโลยีการเผา
ไหม้ตรง  เนื่องจากเทคโนโลยีแบบนี้ยังมีราคาแพงและมีปัญหาด้านเทคนิคบางประการท่ียังต้องวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
ต่อไป 

 

2.5     รูปแบบการผลิตพลังงานจากเทคโนโลยีไพโรไลซิส (Pyrolysis) ในประเทศไทย 

ปัจจุบันยังไม่มีการนํามาใช้งานในประเทศไทย 
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2.6    การนําชีวมวลมาใช้ผลิตพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

         กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    จัดแบ่งประเภทโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็นประเภท
ต่างๆ   11   ประเภท   ดังต่อไปนี้คือ 

1. โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
2. โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
3. โรงงานอุตสาหกรรมเคมี 
4. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ 
5. โรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ 
6. โรงงานอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 
7. โรงงานอุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน 
8. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ   
9. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตก๊าซ ไฟฟ้าและประปา 
10. โรงงานอุตสาหกรรมโม่หิน  
11. โรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

 

 จากผลการพิจารณาประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท้ัง 11 ประเภทพบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการนําชีว-
มวลมาผลิตพลังงานเพ่ือใช้ในโรงงานหรือขายให้กับหน่วยงานภายนอก  รวม  6  ประเภท ได้แก่  โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร      โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ     โรงงานอุตสาหกรรมเคมี    โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ   
โรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ     โรงงานอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน  โดยโรงานอุตสาหกรรมท้ัง  6  ประเภทนํา
ชีวมวลไปใช้เป็นพลังงานสําหรับหม้อไอน้ํา (Boiler)  หม้อน้ํามันร้อน (Hot oil)   เตาอบ  (Furnace)  และเตาเผา 
(Kiln)  ทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทต่าง เช่น น้ํามันเตาเอ น้ํามันเตาซี น้ํามันดีเซล และก๊าซเชื้อเพลิง 

 
ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการนําชีวมวลมาใช้เป็นเช้ือเพลิงผลิต

พลังงาน 
 เครื่องจักร/อุปกรณ์ท่ีมีการนําชีวมวลมาใช้ในการผลิตพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้  

ชีวมวลประกอบด้วย  หม้อไอน้ํา  หม้อน้ํามันร้อน   และเตาเผา  รายละเอียดเทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณ์
แต่ละชนิด  มีดังต่อไปนี้คือ 

2.6.1   หม้อไอน้ํา  

  หม้อไอน้ําเป็นเครื่องจักร/อุปกรณ์ชนิดแรกๆ    ท่ีมีการนําชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพ่ือเปลี่ยนรูป
ไปเป็นพลังงานความร้อนในห้องเผาไหม้และนําก๊าซร้อนท่ีได้ไปใช้แลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ําเพ่ือให้กลายเป็นไอน้ํา
นําไปใช้ในกระบวนการผลิต (ผลิตความร้อนอย่างเดียว)  นําไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า (ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว) และผลิต
ท้ังไฟฟ้าและความร้อน  
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การใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ํา  ในระยะเริ่มแรกจะใช้ทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง เช่น 
น้ํามันเตาเอ น้ํามันเตาซี น้ํามันดีเซล เนื่องจากราคาน้ํามันท้ัง 3 ชนิดมีราคาสูงข้ึน   โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้หม้อไอ
น้ําท่ีใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจึงปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบของหม้อไอน้ําให้สามารถใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้เพ่ือ
ลดต้นทุน  ต่อมาจึงมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหม้อไอน้ําท่ีใช้ก๊าซ เช่น ก๊าซ LPG  ให้สามารถใช้ชีวมวลทดแทนได้   
จนปัจจุบันมีการผลิตมีการผลิตหม้อไอน้ําท่ีสามารถใช้ชีวมวลท่ีใช้ชีวมวลชนิดต่างๆ ขายในเชิงพาณิชย์  เช่นเดียวกัน
กับหม้อไอน้ําท่ีใช้น้ํามันหรือก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง 

นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงเพลิงทดแทนน้ํามันและก๊าซเชื้อเพลิงเพ่ือลดต้นทุนด้านพลังงานแล้ว   
ชีวมวลยังสามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินได้เช่นเดียวกัน แต่มีวัตถุประสงเพ่ือลดแก๊สมลพิษท่ีอยู่ในแก๊สไอเสีย  
เนื่องจากราคาถ่านหินตํ่ากว่าชีวมวลแต่มีมลพิษมากกว่า  ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งท่ีต้องการลดมลพิษท่ี
เกิดจากการใช้ถ่านหินจะเปลี่ยนมาใช้ชีวมวลทดแทน 

   หม้อไอน้ําท่ีสามารถใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง มีท้ังหม้อไอน้ําชนิดท่อน้ําและชนิดท่อไฟ   โดย
ปัจจุบันชีวมวลท่ีนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําท่ีมีการใช้งานในประเทศไทย  ได้แก่   

• แกลบ  ใช้กับหม้อไอน้ําชนิดท่อน้ําและท่อไฟในโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป 

• ชานอ้อย       ใช้กับหม้อไอน้ําชนิดท่อน้ําในโรงน้ําตาล  

• เส้นใยปาล์ม  ใช้กับหม้อไอน้ําชนิดท่อน้ําในโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม 

• กะลาปาล์ม  ใช้กับหม้อไอน้ําชนิดท่อน้ําและท่อไฟในโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม
และโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป 

• ปีกไม้  เศษไม้   ข้ีเลื่อย และรากไม้ ใช้กับหม้อไอน้ําชนิดท่อน้ําและท่อไฟใน
โรงงานแปรรูปไม้และเฟอร์นิเจอร์และโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป 

• ซังข้าวข้าวโพด ใช้กับหม้อไอน้ําชนิดท่อน้ําและท่อไฟในโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ัวไป 

 

ชีวมวลท่ีนํามาใช้ในหม้อไอน้ํา  มีการนํามาใช้ท้ังชีวมวลชนิดเดียว เช่นหม้อไอน้ําท่ีใช้แกลบเป็น
เชื้อเพลิง   ใช้ชานอ้อย ใช้ใยปาล์ม  กะลาปาล์ม ปีกไม้  เศษไม้   ข้ีเลื่อย และรากไม้ เพียงอย่างเดียวหรือใช้ผสมกัน 
เช่น แกลบผสมกับชานอ้อย  หรือแกลบกับเศษไม้  หรือแกลบกับซังข้าวโพด เป็นต้น  ข้ึนอยู่กับการออกแบบหม้อไอ
น้ําว่าสามารถใช้เชื้อเพลิงอะไรได้บ้าง 

 
2.6.1.1  หม้อไอน้ําท่ีใช้แกลบเป็นเช้ือเพลิง 

แกลบถูกนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําในยุคแรกๆ โดยใช้สําหรับหม้อไอน้ําในโรงสี
ข้าวประเภทโรงสีไฟ และโรงสีข้าวนึ่ง  ใช้ได้ท้ังหม้อไอน้ําชนิดท่อไฟและท่อน้ํา    ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืนๆ มีการนําแกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําทดแทนน้ํามันเตา เอ และเตาซี เนื่องจากน้ํามันท้ัง
สองชนิดมีราคาสูงข้ึน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องการลดต้นทุนด้านพลังงาน จึงทําการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ําให้
สามารถใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงทดแทน 
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รูปท่ี 2.6-1 แสดงหม้อไอน้ําแบบท่อไฟท่ีใช้แกลบเป็นเช้ือเพลิง 
 

 

นอกจากการปรับปรุงหม้อไอน้ําแบบท่อไฟให้สามารถใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามัน
เตาแล้ว  ในระยะหลังเม่ือแกลบเริ่มมีราคาแพงและหาได้ยากข้ึน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงสําหรับ
หม้อไอน้ําจึงปรับเปลี่ยนระบบการเผาไหม้ของหม้อไอน้ําให้สามารถใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงได้หลายๆ ชนิด เช่นใช้
แกลบร่วมกับ ข้ีเลื่อย  (Saw Dust)      ใช้แกลบร่วมกับชานอ้อย ( Baggase) ใช้แกลบร่วมกับไม้สับ ( Wood 
Chip)  ใช้แกลบร่วมกับถ่านหิน (Coal) เป็นต้น  หรือบางครั้งก็มีการใช้เชื้อเพลิงผสมกันได้หลานชนิด  เพ่ือลดความ
เสี่ยงด้านการจัดหาเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
                          
                 
 
   

รูปท่ี 2.6-2 แสดงหม้อไอน้ําแบบท่อไฟท่ีสามารถใช้ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงได้หลายชนิด 
 

             ปัจจุบันหม้อไอน้ําท่ีใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายท้ังในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมี
การใช้งานหม้อไอน้ํา  นอกจากนั้นแล้วยังมีการใช้งานในโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีใช้กังหันไอน้ําเป็นเครื่องต้นกําลัง 
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หม้อไอนํ�า 

2.6.1.2  หม้อไอน้ําท่ีใช้ชานอ้อยเป็นเช้ือเพลิง 

ชานอ้อยใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําในโรงงานน้ําตาล เพ่ือผลิตไอน้ําและไฟฟ้าสําหรับ
กระบวนการผลิตน้ําตาล  โดยปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการชานอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ  โดยหม้อไอน้ําท่ีใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําในโรงงานน้ําตาลท้ังหมดเป็น
ชนิดท่อน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      รูปท่ี 2.6-3 แสดงหม้อไอน้ําแบบท่อน้ําในโรงงานน้ําตาลท่ีใช้ชานอ้อยเป็นเช้ือเพลิง 
    

2.6.1.3  หม้อไอน้ําท่ีใช้เส้นใยปาล์มเป็นเช้ือเพลิง 
ใยปาล์มใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําในโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม เพ่ือผลิตไอน้ําและ

ไฟฟ้าสําหรับกระบวนการผลิตน้ํามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)  โดยปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการนําเส้นใยปาล์มไป
ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ  โดยหม้อไอน้ําท่ีใช้ใยปาล์มเป็นเชื้อเพลิง
สําหรับหม้อไอน้ําในโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มท้ังหมดเป็นชนิดท่อน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
  

 รูปท่ี 2.6-4 แสดงหม้อไอน้ําแบบท่อน้ําในโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มท่ีใช้เส้นใยปาล์มเป็นเช้ือเพลิง 
 

ชานอ้อย 

เสน้ใยปาลม์ 
หมอ้ไอนํ� า 
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2.6.1.4  หม้อไอน้ําท่ีใช้กะลาปาล์มเป็นเช้ือเพลิง 

กะลาปาล์มใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําแบบท่อน้ําในโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มโดยใช้
ผสมกับเส้นใยปาล์ม  แต่จะใช้น้อยมาก (ประมาณ 0-10%) ส่วนท่ีเหลือจะใช้กับหม้อไอน้ําท้ังแบบท่อน้ําและท่อไฟ
ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีมีการใช้งานหม้อไอน้ํา โดยจะใช้ทดแทนนํามันเตา เอ และซี  มีท้ังใช้กะลาปาล์มเพียง
อย่างเดียว หรือใช้ผสมกับ เชื้อเพลิงแข็งอ่ืนๆ เช่น ถ่านหิน เศษไม้ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6-5 แสดงหม้อไอน้ําแบบท่อไฟในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้กะลาปาล์มเป็นเช้ือเพลิง 
 

2.6.1.5  หม้อไอน้ําท่ีใช้ชีวมวลจากไม้ (ปีกไม้ หัวไม้ ข้ีเล่ือย เศษไม้) เป็นเช้ือเพลิง 

เศษไม้ (ปีกไม้ หัวไม้ ข้ีเลื่อย รากไม้) ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําในโรงงานแปรรูปไม้ 
(ยางพาราและไม้เนื้อแข็งอ่ืนๆ) และโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีใช้หม้อไอน้ําสําหรับผลิตไอน้ําในกระบวนการผลิต
โดยมีท้ังหม้อไอน้ําแบบท่อน้ําและท่อไฟ  และใช้ทดแทนน้ํามันเตา เอ และเตา ซี เช่นเดียวกันกับหม้อไอน้ําท่ีใช้
เชื้อเพลิงชีวมวลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6-6 แสดงหม้อไอน้ําแบบท่อไฟในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ชีวมวลจากไม้เป็นเช้ือเพลิง 

กะลาปาลม์ หมอ้ไอนํ� า 

ขี� เลื�อย  เศษไม ้ ปีกไม ้ หวัไม ้ หมอ้ไอนํ� า 
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2.6.1.6  หม้อไอน้ําท่ีใช้ซังข้าวโพดเป็นเช้ือเพลิง 

ซังข้าวโพดสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมโดยท่ัวไป  โดย
ใช้ได้ท้ังหม้อไอน้ําแบบท่อไฟและท่อน้ํา แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในหม้อไอน้ําท่อไฟ   เนื่องจากมีขนาดเล็กเหมาะสมกับการ
ใช้เชื้อเพลิงซังข้าวโพด ซ่ึงเป็นชีวมวลท่ีมีน้อยเม่ือเทียบกับชีวมวลชนิดอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

รูปท่ี 2.6-7 แสดงหม้อไอน้ําแบบท่อไฟในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ชีวมวลซังข้าวโพดเป็นเช้ือเพลิง 
 

2.6.2   หม้อน้ํามันร้อน (Thermal hotoil boiler) 

หม้อน้ํามันร้อนเป็นเครื่องจักร/อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่ง ท่ีใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง  เนื่องจากหม้อน้ํามัน
ร้อนมีลักษณะการทํางานเช่นเดียวกับหม้อไอน้ําชนิดท่อไฟ  เพียงแต่ของไหลท่ีไหลท่ีใช้เป็นน้ํามันร้อน(Hot Oil) 
ระบบการเผาไหม้ทุกอย่างเหมือนกัน จึงสามารถใช้ชีวมวลทดแทนน้ํามันเตาเอ หรือน้ํามันเตาซีได้เช่นเดียวกันกับ
หม้อไอน้ํา ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้งานหม้อน้ํามันร้อนได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงาน
อุตสาหกรรมทอผ้า  เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6-8 แสดงหม้อน้ํามันร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ชีวมวลข้ีเล่ือยเป็นเช้ือเพลิง 

หม้อไอนํ�า ซังข้าวโพด 
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2.6.3   เตาเผา (Furnace) 

เตาเผา  เป็นเครื่องจักร/อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีใช้ก๊าซร้อนในการอบผลิตภัณฑ์เพ่ือลด
ความชื้น  เช่นอบพืชผลทางการเกษตร  อาทิเช่น  อบข้าวเปลือก  อบข้าวโพด  อบถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง      
เป็นต้น   โดยเป็นการใช้ชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนน้ํามันเตาหรือก๊าซเชื้อเพลิงเช่นเดียวกันกับหม้อไอน้ําและหม้อ
น้ํามันร้อน  

เทคโนโลยีเตาเผาท่ีมีการใช้งานในประเทศไทยปัจจุบันเป็นลักษณะเตาเผาให้ความร้อนโดยตรง     
( Direct heating)   เพียงชนิดเดียว    แต่มีความแตกต่างกันตรงลักษณะของเตา   ซ่ึงมีอยู่  2  รูปแบบ   ได้แก่ 

(1.) เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker) 

• ระบบใช้แรงงานคนป้อนเชื้อเพลิงเข้าเตาเผา 

• ระบบท่ีมีการป้อนเชื้อเพลิงเข้าสู่เตาโดยอาศัยเครื่องกลแทนแรงงานคน 

• ระบบท่ีมีการป้อนเชื้อเพลิงโดยอาศัยเครื่องกลแทนแรงงานคนร่วมกับการใช้
แรงงานคน 

(2.) เตาเผาแบบหมุนวน (Cyclonic) 

• ระบบท่ีมีการป้อนเชื้อเพลิงเข้าสู่เตาโดยอาศัยเครื่องกลแทนแรงงานคน 

• ในส่วนของเทคโนโลยีการการนําก๊าซร้อนมาใช้งาน   สามารถแบ่งออกเป็น  2    
รูปแบบ   ได้แก่     
- นําก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลดความชื้นแบบหมุนเวียน (Recalculating  

bateh  dryer)  
- นําก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลดความชื้นแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized 

bed)       
จากข้อมูลของเตาเผาข้างต้น   สามารถสรุปเทคโนโลยีของเตาเผาท่ีมีการใช้งานในประเทศไทยใน

ปัจจุบัน ได้ดังต่อไปนี้คือ 
(1.) เตาเผาแบบตะกรับป้อนเชื้อเพลิงด้วยแรงงานคนนําก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลด

ความชื้นแบบหมุนเวียน 
(2.) เตาเผาแบบตะกรับป้อนเชื้อเพลิงโดยอาศัยเครื่องกลแทนแรงงานคนนําก๊าซร้อนเพ่ือ

ใช้ในการอบแห้งลดความชื้นแบบหมุนเวียน 
(3.) เตาเผาแบบตะกรับป้อนเชื้อเพลิงโดยใช้แรงงานคนร่วมกับการอาศัยเครื่องกลแทน

แรงงานคนนําก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลดความชื้นแบบหมุนเวียน 
(4.) เตาผาแบบไซโคลนนําก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลดความชื้นแบบหมุนเวียน 
(5.) เตาผาแบบไซโคลนนําก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลดความชื้นแบบฟลูอิดไดซ์เบด 
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2.6.3.1    เตาเผาแบบตะกรับป้อนเช้ือเพลิงด้วยแรงงานคนนําก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลด
ความช้ืนแบบหมุนเวียน 

 เป็นเตาเผายุคแรกๆ ท่ีนิยมใช้งานกันในโรงสีข้าวและโรงอบเมล็ดพืช  ปัจจุบันมีการใช้งาน
กันไม่มากนักและท่ียังมีการใช้งานอยู่มักใช้ชีวมวลขนาดใหญ่ เช่น  ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง  เนื่องจากสามารถป้อน
เชื้อเพลิงด้วยแรงงานคนได้ง่าย   ลักษณะการทํางานคือเตาเผาผลิตก๊าซร้อน   และนําก๊าซร้อนไปใช้ในการลด
ความชื้นเพ่ืออบแห้ง    โดยใช้ระบบอบลดความชื้นแบบเมล็ดไหลคลุกเคล้า (LSU) ต่อเนื่องกันหลายถังข้ึนอยู่กับ
กําลังการผลิตมีถังบรรจุ เมล็ดพืช เป็นถังทรงสี่เหลี่ยม แนวต้ัง เมล็ดพืช จะไหลจากด้านบนลงล่าง มีอุปกรณ์ควบคุม
การไหลของเมล็ดภายในถังอบ จะประกอบด้วยท่อลมเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นจะมีท่อลมหลายท่ี ท่อลมแต่ละชั้นจะเป็น
ท่อลมร้อนเข้าและท่อลมออกสลับกัน เพ่ือลดความชื้น ของข้าวเปลือกและเมล็ดพืช อย่างท่ัวถึง 

 

 
  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6-9 แสดงเตาเผาในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ชีวมวลเศษไม้เป็นเช้ือเพลิง 
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2.6.3.2  เตาเผาแบบตะกรับป้อนเช้ือเพลิงโดยอาศัยเครื่องกลแทนแรงงานคนนําก๊าซร้อนเพ่ือใช้
ในการอบแห้งลดความช้ืนแบบหมุนเวียน 

เป็นเตาเผายุคต่อจากการป้อนเชื้อเพลิงโดยใช้แรงงานคน  ท่ีนิยมใช้งานกันในโรงสีข้าว 
เนื่องจากเป็นระบบท่ีเหมาะกับเชื้อเพลิงขนาดเล็ก ๆ  เช่น  แกลบ    ลักษณะการทํางานคือเตาเผาผลิตก๊าซร้อน   
และนําก๊าซร้อนไปใช้ในการลดความชื้นเพ่ืออบแห้ง    โดยใช้ระบบอบลดความชื้นแบบเมล็ดไหลคลุกเคล้า (LSU) 
ต่อเนื่องกันหลายถังข้ึนอยู่กับกําลังการผลิตมีถังบรรจุ เมล็ดพืช เป็นถังทรงสี่เหลี่ยม แนวต้ัง เมล็ดพืชจะไหลจาก
ด้านบนลงล่าง มีอุปกรณ์ควบคุมการไหลของเมล็ดภายในถังอบ จะประกอบด้วยท่อลมเป็นชั้นๆ  แต่ละชั้นจะมีท่อ
ลมหลายท่ี  ท่อลมแต่ละชั้นจะเป็นท่อลมร้อนเข้าและท่อลมออกสลับกันเพ่ือลดความชื้น ของข้าวเปลือกและเมล็ด
พืช อย่างท่ัวถึง 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
          รูปท่ี 2.6-10 แสดงเตาเผาแบบตะกรับป้อนเช้ือเพลิงด้วยแรงงานคนนําก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้ง  
          ลดความช้ืนแบบหมุนเวียน 

 

ส่วนประกอบของระบบอบลดความชืน้ของข้าวเปลือก 
1. ชุดทาํความสะอาดขา้วเปลือก 
2. ตู้อบข้าวเปลือก 
3. รถรับข้าวเปลือกที่อบแล้ว 
4. ชุดเตาเผาแกลบ 
5. สายพานลําเลียง 
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2.6.3.3  เตาเผาแบบตะกรับป้อนเช้ือเพลิงโดยใช้แรงงานคนร่วมกับการอาศัยเครื่องกลแทน
แรงงานคนนําก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลดความช้ืนแบบหมุนเวียน 

เป็นเตาเผาท่ีพัฒนาต่อจากเตาเผาโดยใช้แรงงานคนและใช้อาศัยเครื่องกลแทนแรงงานคน   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถใช้ชีวมวลได้ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่   เพ่ือลดความเสี่ยงจากการจัดหา
เชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลิงขนาดใหญ่  เช่น  ไม้ฟืน จะใช้วิธีป้อนเชื้อเพลิงโดยคนและเชื้อเพลิงขนาดเล็ก  เช่น  แกลบ 
ซังข้าวโพดจะอาศัยเครื่องกลแทนแรงงานคน  และมีระบบควบคุมการป้อนเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับการผลิตก๊าซ
ร้อนส่วนนําก๊าซร้อนมาใช้งานจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการป้อนเชื้อเพลิงโดยใช้แรงงานคนหรือการอาศัย
เครื่องกลแทนแรงงานคนดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6-11    แสดงเตาเผาแบบตะกรับป้อนเช้ือเพลิงโดยใช้แรงงานคนร่วมกับการอาศัยเครื่องกลแทน
แรงงานคนนําก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลดความช้ืนแบบหมุนเวียน 

 
 

2.6.3.4  เตาผาแบบไซโคลนนําก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลดความช้ืนแบบหมุนเวียน 

เตาเผาระบบไซโคลนนั้น เตาเผามีห้องเผาไหม้รูปทรงกระบอกเชื้อเพลิงจะถูกป้อนเข้า
เตาเผาโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง การเผาไหม้ในระบบไซโคลนจะใช้หัวเผาแบบ Horizontal water-cooled ขนาดเล็ก 
ห้องเผาไหม้ในเตาเผามีลักษณะเป็นไซโคลน 2 ชั้น ทําให้ข้ีเถ้าไม่ไหลออกไปกับลมร้อน แต่จะไหลหมุนวนตกลง
ด้านล่างของเตาและถูกสกรูลําเลียงออกโดยอัตโนมัติอากาศจะเข้าสู่เตาเผาในแนวสัมผัสกับผนังของห้องเผาไหม้ ทํา
ให้เชื้อเพลิงเกิดการเคลื่อนท่ีแบบป่ันป่วน (Turbulence) ข้ึนในห้องเผาไหม้ ทําให้เกิดการเผาไหม้ท่ีดี อุณหภูมิของ
การเผาไหม้ภายในเตาระบบไซโคลนสูงถึง 1,650 องศาเซลเซียส ทําให้ข้ีเถ้าถูกเผาไหม้กลายเป็นข้ีโลหะเหลว 
(Liquid Slag) ได้ประมาณ 30 - 50 % และเหลือข้ีเถ้าท่ีปนออกมากับแก๊สร้อนเพียง 70-50 % ท้ังนี้ข้ีโลหะเหลวท่ี
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เกิดข้ึนภายในเตาเผาระบบไซโคลนสามารถปล่อยออกทางด้านล่างของเตาเผาได้ ส่วนอากาศร้อนท่ีจะเข้าสู่ห้อง
อบแห้งจะมีอุณหภูมิประมาณ 150 องศาเซลเซียส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6-12 แสดงเตาเผาให้ความร้อนโดยตรงผลิตก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลดความช้ืนแบบไซโคลน 
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2.6.3.5   เตาผาแบบไซโคลนนําก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลดความชื้นแบบฟลูอิดไดซ์เบด 

ระบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) เตาเผาระบบฟลูอิดไดซ์เบดนั้น อากาศจะไหลผ่าน
ชั้นของเชื้อเพลิง และหากเพ่ิมค่าความเร็วของอากาศถึงค่าหนึ่งเชื้อเพลิงท่ีวางอยู่จะลอยตัวข้ึนมีลักษณะคล้ายของ
ไหล ในตอนเริ่มติดเตานั้นเบดจะได้รับความร้อนจากภายนอกจนอุณหภูมิถึงจุดติดไฟของเชื้อเพลิง หลังจากนั้น
เชื้อเพลิงจะถูกป้อนเข้าไปอย่างสมํ่าเสมอ การเผาไหม้จะเกิดข้ึนท่ีบริเวณท่ัวๆ เตา  เตาชนิดนี้ปกติแล้วจะใส่สาร
เฉ่ือย (Inert Material) เช่น ทราย หรือสารท่ีทําปฏิกิริยา (Reaction Material) เช่น หินปูน (Limestone) หรือ
ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)  ไว้โดยจะช่วยในด้านการถ่ายเทความร้อนและทําความสะอาดพ้ืนผิวภายในเตา        
เตาระบบฟลูอิดไดซ์เบดนี้ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถใช้กับเชื้อเพลิงแข็งได้ทุกชนิด เพราะ
อุณหภูมิภายในเตาจะมีค่าใกล้เคียงตลอดท้ังเตาเผา ทําให้อัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเกิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ 
สามารถเผาเชื้อเพลิงท่ีมีปริมาณความชื้นสูงได้ดี นอกจากนี้ยังให้อุณหภูมิของเปลวไฟท่ีคงท่ีด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.6-13 แสดงเตาเผาให้ความร้อนโดยตรงผลิตก๊าซร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งลดความชื้นแบบฟลูอิดไดซ์เบด 
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2.7     เทคโนโลยีให้ความร้อนอย่างเดียว 

ปัจจุบันระบบการเผาไหม้โดยตรงเพ่ือทํางานร่วมกับเทคโนโลยีกังหันไอน้ําในการผลิตพลังงานจากชีวมวล
เป็นระบบท่ีมีการใช้มากท่ีสุดในโลก  ซ่ึงมีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวม  40  กิกะวัตต์ระบบการเผาไหม้โดยตรงมีอยู่  3  
รูปแบบ  คือ  การเผาไหม้ในเตาเผาแบบตะกรับ  (Stoker  firing)  การเผาไหม้ในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด  (Fluikized  
bed  combustion)  และการเผาไหม้ในแบบลอยตัว  (Suspension  firing) 

     เทคโนโลยีการผลิตความร้อนจากชีวมวลระเทศไทย  ปัจจุบันมีเฉพาะเทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรงเท่านั้น
ไม่มีการใช้เทคโนโลยีอ่ืนท้ังแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification Technology) และไพโรไลซีส (Pyrolysis Technology) 

 
2.8    เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว 

เทคโนโลยี ท่ี ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น  แบบเผาไหม้ตรง (Direct – fired)  
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีให้ความร้อนอย่างเดียว ซ่ึงไอน้ําท่ีใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้าจะมีอุณหภูมิและความดันสูง  ไอน้ํานี้
จะถูกนําไปป่ันกังหันท่ีต่ออยู่กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าทําให้ได้กระแสไฟฟ้าออกมา  นอกจากนี้     ในเทคโนโลยีการ
ผลิตไฟฟ้าอาจเป็นลักษณะของการเผาร่วม  (Co-firing)  โดยไช้เชื้อเพลิงชีวมวลหลายชนิดร่วมกัน  หรืออาจเป็นการ
เผาร่วมระหว่างเชื้อเพลิงถ่านหินกับเชื้อเพลิงชีวมวล 
          ในส่วนของเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นมีใช้สําหรับผลิตไฟฟ้าอยู่บ้างแต่มีสัดส่วนน้อยมากเม่ือเทียบกับ
เทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรง ในขณะท่ีเทคโนโลยีไพโรไลซิสไม่มีการใช้เช่นเดียวการใช้เพ่ือผลิตความร้อน 
 
2.9    เทคโนโลยีผลิตความร้อนร่วมกับไฟฟ้า 

การผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมก็เป็นอีกทางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ  
เพราะเป็นการนําพลังงานความร้อนท่ีออกจากกังหันผลิตไฟฟ้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก  ในโรงงานอุตสาหกรรม
หลายประเภท  เช่น  โรงงานน้ําตาล  โรงงานกระดาษ  โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มแบบหีบเปียก ก็ใช้ประโยชน์จากไอ
น้ําในข้ันตอนการผลิตของโรงงานด้วย โดยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าร่วมกับความร้อนในประเทศไทยมีเฉพาะ
เทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรงเท่านั้น ไม่มีการใช้งานเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นและเทคโนโลยีไพโรไลซิส 

โดยท่ัวไปก๊าซร้อนท่ีได้จากระบบการเผาไหม้โดยตรง จะส่งต่อไปยังหม้อไอน้ําอีกชุดหนึ่ง ซ่ึงเรียกว่า Waste  
Heat  Boiler  เพ่ือผลิตไอน้ําใช้ในสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตและผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป   โดยใช้กังหันไอ
น้ําท่ีมีลักษณะดังนี้ 

- Extraction  Condensing Turbine  (รูปท่ี  2.9-1 (ข))  การทํางานเริ่มจากนําน้ําดิบมาบําบัด
ให้ได้คุณภาพตามท่ีกําหนด  จากนั้นใช้ปั๊มน้ํา  (Boiler  feed  pump)  ส่งน้ําท่ีบําบัดแล้วเข้าในหม้อไอน้ํา  (Boiler)  
ซ่ึงจะถูกทําให้ร้อนโดยเชื้อเพลิง  (ชีวมวล)  น้ําท่ีร้อนจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้ําผ่านไปยังกังหันไอน้ํา  
(Condensing  turbine)  เพ่ือให้เกิดการหมุนได้กระแสไฟฟ้าในส่วนของกระแสของไอน้ําท่ีออกจากกังหันไอน้ําจะมี
ความดันตํ่ามากและยังคงมีสภาพเป็นไอน้ํา  ต้องทําให้กลับคืนเป็นน้ําโดยผ่านเครื่องควบแน่น  (Condenser)  และ
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หอระบายความร้อน  (Cooling  tower)  จากนั้นน้ําดังกล่าวจะถูกป๊ัมกลับเข้าในหม้อผลิตไอน้ําอีกครั้งหมุนเวียน
เช่นนี้เรื่อยไปประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ระหว่าง  15-20% 

ไอน้ําท่ีผลิตได้จากหม้อไอน้ําเม่ือขยายตัวผ่านกังหันไอน้ําจนถึงจุดท่ีความดันเท่ากับความดันไอน้ําท่ีนําไปใช้
งาน  ไอน้ําส่วนหนึ่งจะถูกดึงออกจากกังหันไอน้ําเพ่ือนําไปใช้งาน  ซ่ึงสามารถมีได้มากกว่า  1  จุด  (Point  of  
Extraction  Steam)  ข้ึนอยู่กับระบบอุณหภูมิของพลังงานความร้อนหรือไอน้ําท่ีต้องการนําไปใช้ในกระบวนการ
ผลิต  ไอน้ําส่วนท่ีเหลือจะถูกนําไปผลิตไฟฟ้า  สําหรับกังหันไอน้ําแบบ  Extraction  Condensing  จะให้อัตราส่วน
การผลิตพลังงานความร้อนต่อพลังงานไฟฟ้า  (Heat-to-Power  ratio)  น้อยกว่ากังหันไอน้ําแบบ  Back  
pressure  ในขณะท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ามากกว่าและสามารถตอบสนองกับการใช้งานในอุตสาหกรรมท่ี
มีพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก 

- Back  pressure Turbine (รูปท่ี  2.9-1 (ก))  หลักการทํางานของระบบนี้จะแตกต่างจากระบบ
แรกเล็กน้อย  กล่าวคือ  ไม่มีเครื่องควบแน่น  และหอระบายความร้อนกังหันไอน้ําท่ีใช้งานในระบบผลิตพลังงานร่วม
จะแตกต่างจากกังหันไอน้ําท่ีใช้ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว  กล่าวคือ  ไอน้ําท่ีทางออกของกังหันไอ
น้ํา  (Exhaust  steam)  จะมีความดันสูงกว่ามาก  (ในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว  ความดันจะตํ่ากว่า
บรรยากาศ)  ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับระดับความต้องการพลังงานความร้อนท่ีจะนําไปใช้งาน  ระบบนี้ให้ค่าอัตราส่วนการ
ผลิตพลังงานความร้อนต่อพลังงานไฟฟ้า  (Heat-to-Power ratio)  สูงและมีประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่าระบบผลิต
พลังร่วมแบบ  Extraction  condensing  steam  turbine  (มากกว่า  50%)  เพราะไอน้ําทางออกของกังหันไอ
น้ํา  (Exhaust  Steam)  ถูกนําไปใช้งานได้หมดในกระบวนการผลิต  อย่างไรก็ตามระบบผลิตพลังงานร่วมแบบ  
Back  pressure  จะไม่เหมาะกับอุตสาหกรรมท่ีความต้องการพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก 

 
(ก)  Back  pressure  turbine                                       (ข)  Extraction  condensing  steam      

 turbine 

รูปท่ี 2.9-1 แสดงการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม 
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สรุปเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวลท่ีได้แสดงรายละเอียดข้างต้นในรูปท่ี 2.9-2 
 

รูปท่ี 2.9-2 เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวล 
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บทที่ 3 
ผลการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินโครงการ 

ผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อยที่ประสบความสําเร็จ 
 

 
 การดําเนินงานการศึกษาในหัวข้อนี้ เป็นการรวบรวมและทบทวนข้อมูลโครงการผลิตพลังงานจากใบอ้อยท่ี

มีการดําเนินการในประเทศไทย พร้อมทําการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินโครงการเป็นรายเทคโนโลยี เพ่ือประเมิน
คัดเลือกโครงการผลิตพลังงานจากขยะท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงผลการศึกษาเป็นดังท่ีจะนําเสนอต่อไป 
 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาล 

อุตสาหกรรมน้ําตาลเป็นอุตสาหกรรมสินค้าการเกษตรแปรรูปเบ้ืองต้นท่ีได้รับการปกป้องและอุดหนุนมาก
ท่ีสุด ด้วยประเทศส่วนใหญ่เห็นว่าน้ําตาลเป็นสินค้าท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต  เป็นปัจจัยความม่ันคงทางด้านอาหาร 
เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ท่ีสําคัญต่อการดํารงชีพ จากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลนี้  ส่งผลให้มีการ
รายงานพ้ืนท่ีปลูกอ้อยและปริมาณผลผลิตอ้อยส่งโรงงาน ในการผลิตน้ําตาลทรายทุกปี  จึงมีการพยากรณ์พ้ืนท่ี
เพาะปลูกอ้อยและผลผลิตน้ําตาลทรายในแต่ละปี  ในปริมาณท่ีค่อนข้างแม่นยําและชัดเจน  อีกท้ังในการผลิต
น้ําตาลทรายจําเป็นต้องอาศัยโรงงานน้ําตาล ซ่ึงเป็นโรงงานอุสาหกรรมท่ีต้องมีการลงทุนสูงและมีความต้องการใช้
พลังงานเพ่ือการผลิตโดยเฉพาะพลังงานความร้อน ต้ังแต่กระบวนการหีบน้ําอ้อยจากต้นอ้อย การทําใสน้ําอ้อย การ
ต้มน้ําอ้อย  การเค่ียวน้ําเชื่อม  ตลอดจนกระบวนการตกผลึกจนได้น้ําตาลทราย  แม้ว่าโรงงานน้ําตาลจะมีความ
ต้องการใช้พลังงานความร้อนอย่างมหาศาล  โรงงานน้ําตาลก็มีข้อได้เปรียบตรงท่ีหลังจากกระบวนการหีบน้ําอ้อย 
จะมีชานอ้อยเกิดข้ึนอย่างมหาศาลเช่นกัน 

ชานอ้อย (Bagasse) เป็นผลพลอยได้ท่ีเหลือจากกระบวนการหีบอ้อยท่ีได้สกัดเอาน้ําอ้อยออกไป  ชานอ้อย
ท่ีเหลือนี้จะมีปริมาณน้ําตาลติดอยู่น้อยมาก  ส่วนใหญ่จะเหลือเป็นเส้นใยอ้อย (Fiber) กับน้ําท่ีอยู่ในรูปของความชื้น
และของแข็งท่ีละลายน้ําได้เล็กน้อย  ปริมาณชานอ้อยท่ีได้เกิดข้ึนจากการหีบอ้อยคิดเป็นร้อยละโดยประมาณเฉลี่ยท่ี 
29 ของปริมาณอ้อยท่ีเข้าหีบ  มีความชื้นร้อยละโดยประมาณอยู่ระหว่าง  48-53  มีความหนาแน่นค่อนข้างตํ่า 
ประมาณ 160 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  มีคุณสมบัติติดไฟง่าย  ชานอ้อยประกอบด้วยธาตุหลักคือ คาร์บอน (C) 
ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) มีค่าความร้อนตํ่าของเชื้อเพลิง (Low Heating Value) ท่ี 7.53 
MJ/kg (ท่ีมา: สํานักกํากับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน)  ชานอ้อยท่ีเกิดข้ึนมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมสามารถนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงของเตาหม้อน้ํา (Boiler) ใช้ผลิตไอน้ําสําหรับเป็นแหล่งพลังงานความร้อนใน
กระบวนการผลิตน้ําตาล  ไอน้ําท่ีผลิตได้จะถูกนําไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ําตาลโดยผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน  และนอกจากนี้ไอน้ําท่ีผลิตได้สามารถนําไปผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานด้วยการนําไปขับกังหันไอน้ํา 
(Turbine) เพ่ือผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าบางโรงงานสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เหลือใช้และสามารถ
จําหน่ายให้กับการไฟฟ้า (มีข้อมูลระบุว่า ในกระบวนการผลิตน้ําตาล อ้อยสดจํานวน 1 ตัน เม่ือผ่านกระบวนการ
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แปรรูปต่าง ๆ จะใช้พลังงานท้ังสิ้นโดยประมาณ 25-30 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ใช้ไอน้ํา 0.4 ตัน เพ่ือให้ได้น้ําตาล ท่ีเหลือ
จะเป็นชานอ้อย เป็นวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิตประมาณ 290 กิโลกรัม ท่ีมีค่าเทียบเท่ากับพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 
100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) 

โรงงานผลิตน้ําตาลเป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีทํางานตามฤดูของการปลูกอ้อย  โดยในปัจจุบันโรงงานผลิต
น้ําตาลจะแบ่งช่วงการทํางานเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูเปิดหีบอ้อยมีระยะเวลายาวนานประมาณ 4-5 เดือน  ต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี  เป็นช่วงเวลาแปรสภาพอ้อยให้เป็นน้ําตาล ฤดูท่ี 2 คือ ฤดูละลายมีระยะเวลา
ยาวนานประมาณ 3-4 เดือน ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นช่วงท่ีมีกิจกรรมหลักคือ การผลิต
น้ําตาลทรายจากน้ําตาลทรายดิบ ไม่มีการหีบอ้อยในฤดูนี้  และในช่วงเดือนท่ีเหลือก่อนการเปิดหีบครั้งต่อไปคือ ฤดู
ท่ี 3 ฤดูซ่อมบํารุง โรงงานจะดําเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรท้ังหมดเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการผลิต ตลอดท้ัง
ปีโดยไม่มีการหีบอ้อยเช่นเดียวกันกับฤดูละลาย ปริมาณชานอ้อยท่ีโรงงานน้ําตาลใช้ตลอดท้ังปีนั้นจะเกิดข้ึนใน
ระยะเวลาสั้นๆ เพียง 4-5 เดือนเท่านั้น เม่ือกระบวนการหีบอ้อยหยุดลง ท้ังฤดูละลาย และฤดูซ่อมบํารุง ก็ยังคงต้อง
ใช้พลังงานท้ังจากไอน้ําและไฟฟ้า หากมีการบริหารจัดการการใช้ชานอ้อยได้อย่างเหมาะสม โรงงานน้ําตาลก็ไม่
จําเป็นต้องซ้ือกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพ่ือนํามาใช้ในโรงงาน และหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีประสิทธิภาพกังหัน
ไอน้ํา (Turbine) ให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งข้ึน ชานอ้อยท่ีมีเหลือในโรงงานน้ําตาลก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
ขายกลับไปให้กับการไฟฟ้าได้ 

 

3.2 สถานภาพการผลิตพลังงานในโรงงานนํ้าตาล 

จากการศึกษารวบรวมและสํารวจข้อมูลโรงงานน้ําตาล สถานภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงงานน้ําตาลและ
โรงไฟฟ้าท่ีก่อต้ังโดยโรงงานน้ําตาล พบฐานข้อมูลโรงงานน้ําตาลท้ังประเทศจํานวน 53 โรงงาน ปัจจุบันมีโรงงาน
น้ําตาลดําเนินการหีบอ้อยตามรายงานของสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม, 
สื บ ค้ น เ ม่ื อ  1 กั น ย ายน  2 558  ท่ี ยั ง ทํ าก า รผ ลิ ต อ ยู่ จํ าน วน  50 โร งงาน  ซ่ึ ง มี โร ง งาน น้ํ า ต าล ท่ี 
ไม่มีการผลิตแล้วจํานวน 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานน้ําตาลแม่วัง จ.ลําปาง และโรงงานน้ําตาลชลบุรี จ.ชลบุรี 
สําหรับไม่ปรากฏปริมาณอ้อยสดท่ีส่งเข้าหีบ แต่ยังมีการดําเนินกงาน จํานวน 1 โรงงาน คือ บริษัท ไทย 
ชูการ์ มิล กรุ๊ป จํากัด จ.กาญจนบุรี 

เม่ือโรงงานน้ําตาลมีปริมาณชานอ้อยเหลือใช้อยู่ในโรงงานมากมาย และมีการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมรายรับจาก
ชานอ้อยท่ีเหลือด้วยการพัฒนาให้สามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายอออกสู่ภายนอกโรงงาน จากการรวบรวมข้อมูลการ
แจ้งขอดําเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ําตาลในปี 2557 พบว่า อยู่ใน
สถานะ COD (Commercial Operation Date, COD หมายถึง เริ่มรับซ้ือไฟฟ้าต้ังแต่วันท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์) คิดเป็นกําลังการผลิต 1,627.6 MW (สัดส่วนร้อยละ 82 ของกําลังการผลิตท่ียื่นของท้ังหมด) หรือคิดเป็น
ปริมาณขายตามสัญญาเท่ากับ 734.52 MW (สัดส่วนร้อยละ 76 ของปริมาณขายตามสัญญาท่ียื่นของท้ังหมด)  
ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3.2-1 และแสดงข้อมูลปริมาณไฟฟ้าท่ีขายเข้า Grid ในปี 2557 ในตารางท่ี 3.2-3 
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ตารางท่ี 3.2-1  ปริมาณการซ้ือขายไฟฟ้าแยกตามสถานะของสัญญา ประเภทผู้จําหน่าย และกลุ่มโรงงาน 

สถานะ 

โรงงานน้ําตาล โรงไฟฟ้า 

ประเภทผู้จําหน่าย 
VSPP 

ประเภทผู้จําหน่าย SPP 
ประเภทผู้จําหน่าย 

VSPP 
ประเภทผู้จําหน่าย SPP 

กําลังผลิต
ติดต้ัง 

สัญญา
ขาย 

กําลังผลิต
ติดต้ัง 

สัญญา
ขาย 

กําลังผลิต
ติดต้ัง 

สัญญา
ขาย 

กําลังผลิต
ติดต้ัง 

สัญญาขาย 

(MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) 

ยื่นคําขอขายไฟรอ
การตอบรับ 

9.00 8.00 - - 17.00 8.00 142.00 102.00 

ตอบรับแล้วรอ
เซ็นต์สญัญา 

61.50 24.00 - - - - - - 

เซ็นต์สญัญาแล้ว
รอ COD 

21.00 5.20 - - 35.50 25.00 70.00 56.00 

COD แล้ว 
 

737.40 246.80 130.60 59.00 302.90 125.92 456.70 302.80 

รวม 828.90 284.00 130.60 59.00 355.40 158.92 668.70 460.80 

 
 
ตารางท่ี 3.2-2  แสดงปริมาณไฟฟ้าท่ีขายเข้า Grid พ.ศ. 2557 โดยสรุปของโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าท่ี
ก่อตั้งโดยโรงงานน้ําตาล 

  
โรงงานน้ําตาล โรงไฟฟ้าท่ีก่อต้ังโดยโรงงานน้ําตาล 

ประเภทผู้
จําหน่าย 

ประเภท
สัญญา 

กําลังผลิต
ติดต้ัง 

สัญญา
ขาย 

ปริมาณไฟฟ้าท่ี
ขายเข้า Grid 
พ.ศ. 2557 

กําลังผลิต
ติดต้ัง 

สัญญาขาย ปริมาณไฟฟ้าท่ีขาย
เข้า Grid พ.ศ. 

2557 

(MW) (MW) (kWh/ปี) (MW) (MW) (kWh/ปี) 

VSPP Non-Firm 737.40 246.80 412,735,983 355.40 158.92 575,038,429 

SPP Non-Firm 130.60 59.00 226,212,242 476.00 342.00 859,690,229 

SPP Firm - - - 192.70 118.80 701,949,334 

ท้ังหมด 868.00 305.80 638,948,225 1,024.10 619.72 2,136,677,992 
ท่ีมาปริมาณไฟฟ้า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
เม่ือชานอ้อยซ่ึงแต่เดิมเป็นผลพลอยจากการผลิตน้ําตาล ได้กลายเป็นแหล่งพลังงานสําคัญสําหรับผลิต

พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงข้ึนสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้มากเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีใช้ปริมาณชานอ้อยเท่าเดิม  โรงงานน้ําตาลบางแห่งจึงได้ดําเนินการจัดต้ัง
โรงไฟฟ้าข้ึนควบคู่กับโรงงานน้ําตาลไปด้วย หากทําการแบ่งกลุ่มโรงงานน้ําตาลท้ังหมดด้วยการผลิตไอน้ํา ไฟฟ้าและ
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายออกสู่ภายนอกโรงงาน จะแบ่งได้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
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• กลุ่มท่ี 1 โรงงานท่ีผลิตไอน้ําและไฟฟ้า แต่ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายภายนอก
โรงงาน 
โรงงานน้ําตาลกลุ่มนี้เป็นรูปแบบโรงงานน้ําตาลแบบด้ังเดิม มีการผลิตไอน้ําสําหรับผลิตไฟฟ้าเพ่ือ

ใช้ในโรงงานเท่านั้น  ไอน้ําท่ีเหลือจากการผลิตไฟฟ้าจะถูกนําไปใช้เพ่ือการผลิตน้ําตาล  ข้อสังเกตท่ีได้จากโรงงาน
กลุ่มนี้คือ ขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Electric Generator) ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าสําหรับขายแต่เพียงพอ
สําหรับใช้เอง โรงงานกลุ่มนี้จึงมีปริมาณชานอ้อยเหลือใช้อยู่มาก 

อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานท่ีถีบตัวสูงข้ึนในปัจจุบัน ทําให้พลังงานจากชานอ้อยท่ีเหลือมีมูลค่าเพ่ิม
ข้ึนตามไปด้วย โรงงานน้ําตาลทุกแห่งจึงมีการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมรายรับจากชานอ้อยท่ีเหลือด้วยการพัฒนาให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายออกสู่ภายนอกโรงงาน ทําให้ในปัจจุบันปรากฏโรงงานกลุ่มนี้น้อยมาก 

 

• กลุ่มท่ี 2 โรงงานท่ีผลิตไอน้ําและไฟฟ้าใช้เองเพียงพอ และสามารถขายภายนอกโรงงาน 
โรงงานน้ําตาลกลุ่มนี้เป็นโรงงานท่ีพัฒนามาจากโรงงานน้ําตาลแบบด้ังเดิมในกลุ่มท่ี 1 นอกจาก

การนําชานอ้อยไปใช้ในการผลิตไอน้ําสําหรับผลิตน้ําตาลและผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในโรงงานแล้ว ยังเพ่ิมขนาดเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าสําหรับขาย ข้อสังเกตคือ บางโรงงานมีการเพ่ิมขนาดความดันไอน้ําให้สูง
กว่า 30 bar โดยมีจุดประสงค์ในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันถูกพัฒนาใช้ในโรงงานน้ําตาล 
อัตราส่วนการผลิตพลังงานความร้อนต่อพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน หรือประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากข้ึน 

 

• กลุ่มท่ี 3 โรงงานท่ีผลิตไอน้ําและไฟฟ้าเอง โดยมีโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ในเครือท่ีจดทะเบียนพาณิชย์
แยกจากโรงงานน้ําตาลผลิตไอน้ําและไฟฟ้าเพ่ือขายกลับมายังโรงงานน้ําตาล 
โรงงานกลุ่มนี้เม่ือมีชานอ้อยเกิดข้ึนในโรงงานหลังจากกระบวนการหีบจะทําการขายชานอ้อย

ท้ังหมดให้กับโรงไฟฟ้า ข้อสังเกตคือ โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกก่อต้ังโดยโรงงานน้ําตาลเอง กล่าวคือ มีโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ใน
เครือท่ีจดทะเบียนพาณิชย์แยกจากโรงงานน้ําตาล โรงไฟฟ้าในเครือจะทําการผลิตท้ังไอน้ําและไฟฟ้าเพ่ือขายกลับมา
ยังโรงงานน้ําตาลและแบ่งขายให้กับการไฟฟ้าพร้อมกัน ดังนั้นปริมาณชานอ้อยท่ีเกิดข้ึนและคงเหลือของโรงงานกลุ่ม
นี้จะปรากฏท่ีโรงไฟฟ้า และสามารถระบุปริมาณไอน้ําและไฟฟ้าท่ีผลิตได้ค่อนข้างชัดเจน 

 

• กลุ่มท่ี 4 โรงงานท่ีผลิตไอน้ําและไฟฟ้าใช้เองเพียงพอ  สามารถผลิตไฟฟ้าขายภายนอก และมี
ชานอ้อยเหลือสําหรับขายให้โรงงานอ่ืน 
โรงงานกลุ่มนี้เม่ือมีชานอ้อยเกิดข้ึนในโรงงาน จะแบ่งชานอ้อยออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เก็บ

ไว้ใช้ผลิตไอน้ําและไฟฟ้าสําหรับใช้เองในโรงงาน รวมท้ังมีการผลิตไฟฟ้าเพ่ือจําหน่าย อีกส่วนจะขายออกสู่โรงไฟฟ้า 
ซ่ึงเช่นเดียวกับกลุ่มท่ี 3 กล่าวคือ โรงไฟฟ้าเหล่านี้ถูกก่อต้ังโดยโรงงานน้ําตาลเอง ข้อสังเกตของโรงงานกลุ่มนี้ คือ มี
ปริมาณการเกิดชานอ้อยสูง และมีขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าสําหรับใช้เองและขาย 

หากทําการแบ่งกลุ่มโรงงานน้ําตาลท้ัง 51 แห่ง ด้วยการผลิตไอน้ํา ไฟฟ้าและความสามารถในการผลิตไฟฟ้า
เพ่ือขายออกสู่ภายนอกโรงงานตามกลุ่มท้ัง 4 กลุ่ม (ไม่รวมโรงงานน้ําตาล 2 แห่ง ท่ีไม่มีการผลิตตามรายงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม) พบว่า โรงงานน้ําตาลส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
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น้ําตาลในกลุ่มท่ี 2 (ผลิตไอน้ําและไฟฟ้าใช้เองเพียงพอ และสามารถขายภายนอกโรงงาน) คิดเป็นจํานวนท้ังสิ้น 21 
โรง หรือสัดส่วนร้อยละ 41 รองลงมาได้แก่ กลุ่มท่ี 3, 4 และ 1 ตามลําดับ โดยมีรายชื่อโรงงานในแต่ละกลุ่มดังนี้ 
(รายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น ท่ีตั้ง กําลังการผลิตไฟฟ้า ของแต่ละโรงงานแสดงในภาคผนวก ก.) 

 

• โรงงานน้ําตาลในกลุ่มท่ี 1 จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ 
1) บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จํากัด 

• โรงงานน้ําตาลในกลุ่มท่ี 2 จํานวน 21 แห่ง ได้แก่ 
1) บริษัท น้ําตาลทรายกําแพงเพชร จํากัด 

2) บริษัท น้ําตาลพิษณุโลก จํากัด 

3) บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาล ที.เอ็น.จํากัด 

4) บริษัท น้ําตาลสิงห์บุรี จํากัด 

5) บริษัท น้ําตาลรีไฟน์ชัยมงคล จํากัด (อู่ทอง) 

6) บริษัท น้ําตาลระยอง จํากัด 

7) บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

8) บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จํากัด 

9) บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จํากัด 

10) บริษัท สหเรือง จํากัด 

11) บริษัท น้ําตาลกุมภวาปี จํากัด 

12) บริษัท น้ําตาลเกษตรผล จํากัด 

13) บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด 

14) บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จํากัด 

15) บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด 

16) บริษัท น้ําตาลท่ามะกาจํากัด 

17) บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด 

18) บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด 

19) บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลปราณบุรี จํากัด 

20) บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

21) บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด 
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• โรงงานน้ําตาลในกลุ่มท่ี 3 จํานวน 15 แห่ง ได้แก่ 
1) บริษัท น้ําตาลทิพย์กําแพงเพชรจํากัด 

2) บริษัท น้ําตาลทิพย์สุโขทัย จํากัด 

3) บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จํากัด 

4) บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 

5) บริษัท สหการน้ําตาล ชลบุรี จํากัด 

6) บริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) สาขา น้ําพอง 

7) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรภูเขียว) 

8) บริษัท น้ําตาลสุรินทร์ จํากัด 

9) บริษัท น้ําตาล เอราวัณ จํากัด 

10) บริษัท  น้ําตาลไทยอุดรธานี  จํากัด 

11) บริษัท น้ําตาลไทยกาญจนบุรี จํากัด 

12) บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย 

13) โรงงานน้ําตาลอุตสาหกรรมสุพรรณบุรี 

14) โรงงานรวมเกษตรกรมิตรภูหลวง 

15) โรงงานน้ําตาลขอนแก่น(สาขาวังสะพุง) 

• โรงงานน้ําตาลในกลุ่มท่ี 4 จํานวน 14 แห่ง ได้แก่ 
1) บริษัท น้ําตาลนครเพชร จํากัด 

2) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

เดิม บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด 

3) บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  สาขา 3 

เดิม บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด 

4) บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด 

5) บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลบ้านไร่ จํากัด 

6) บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จํากัด 

7) บริษัท น้ําตาลสระบุรี จํากัด 

8) บริษัท น้ําตาลและอ้อยตะวันออก จํากัด 

9) บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํากัด   

10) บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน จํากัด 

11) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (โรงน้ําตาล มิตรภูเวียง) 
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12) บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) 

13) บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย์ จํากัด 

14) บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด (มหาวัง) 

จากข้อมูลท่ีแสดงข้างต้นมีข้อสังเกตว่า ทุกโรงงานน้ําตาลมีการผลิตไฟฟ้าใช้เอง เชื้อเพลิงหลักท่ีใช้คือชาน
อ้อย ซ่ึงสามารถเผาใบอ้อยและยอดอ้อย (ถ้ามี) ได้เช่นกัน แต่โรงไฟฟ้าท่ีใช้เฉพาะใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลักนั้นยังไม่
พบในปัจจุบัน 
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บทที่ 4 
การศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการส่งเสริมการใช้ 

ใบและยอดอ้อยเป็นพลังงานทดแทน 
 
 

4. ศักยภาพและพ้ืนที่ในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากใบอ้อย 

ในปี 2556- 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดําเนินการศึกษา พัฒนา และ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานชีวมวล เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณของชีวมวลท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ ใน
ประเทศ ท้ังท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์แล้วและยังไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ ศักยภาพในการนํามาผลิตพลังงาน รวมถึง
การนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการศึกษาก่อนตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในการกําหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริม
การผลิตพลังงานจากชีวมวลต่อไป  โดยผลการศึกษาพบว่า ใบอ้อยเป็นชีวมวลท่ีมีศักยภาพสําหรับการผลิตพลังงาน 
จากข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557  ระบุว่า ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกอ้อยมากกว่า 8 ล้านไร่ และ
ได้ผลผลิตมากกว่า 100 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของผลผลิตรวมท้ังโลก โดยจัดเป็นผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่
อันดับ 4 รองจาก บราซิล (สัดส่วนร้อยละ 40)   อินเดีย (สัดส่วนร้อยละ 19)   และจีน (สัดส่วนร้อยละ 7)  ซ่ึงใน
การปลูกอ้อยได้ใบอ้อยและยอดอ้อย (sugarcanes leaves) และสามารถนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ 

การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากใบอ้อยและยอดอ้อย ประกอบด้วย การศึกษาภาพรวมของอ้อย
และอุตสาหกรรมอ้อย  พ้ืนท่ีปลูก พ้ืนท่ีให้ผล ปริมาณผลผลิตอ้อยของประเทศ  ชีวมวลท่ีได้จากอ้อย  ปริมาณและ
ศักยภาพการผลิตพลังงานจากใบอ้อยและยอดอ้อย รวมท้ังการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานให้มีความ
ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน เป็นต้น โดยผลการศึกษาดังกล่าวได้แสดงไว้ในฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทน
บนเวปไซต์ของ พพ. (www.dede.go.th)  ซ่ึงในรายงานฉบับนี้ขอสรุปผลการศึกษาท่ีเก่ียวข้องมานําเสนอดังต่อไปนี้ 
 

4.1 ภาพรวมของอ้อยและอุตสาหกรรมอ้อย 
4.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของอ้อย 

อ้อยเป็นพืชจัดอยู่ในตระกูลหญ้า มีแหล่งกําเนิดท่ีเกาะนิวกีนีในมหาสมุทรแปซิฟิก ลักษณะ
ภายนอกประกอบด้วยลําต้นมีข้อและปล้องชัดเจน มีใบเกิดสลับข้างกัน มีส่วนกาบใบหุ้มลําต้นไว้ โดยกาบใบและใบ
จะมไขและขนอยู่ด้วย รากอ้อยเป็นระบบรากฝอยแต่แข็งแรง สามารถหยั่งลงไปในดินได้ลึก ลําต้นอ้อยสามารถแตก
หน่อได้จากตาของข้อต่างๆ ท่ีอยู่ชิดดิน 

อ้อยจัดเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนและก่ึงร้อน มีปริมาณน้ําฝนและแสงแดดจัด แต่
เจริญเติบโตได้ดีในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยมีการกระจายของฝนสมํ่าเสมอ จะต้องมีปริมาณ
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น้ําฝน 1,500 มิลลิเมตรต่อปี อ้อยเจริญเติบโตช้าในเดือนแรกๆ อ้อยท่ีมีอายุมากจะมีระยะเวลาเจริญเติบโตนาน
ให้ผลผลิตสูง ประเทศท่ีปลูกอ้อยหลายประเทศจะเก็บเก่ียวอ้อยเม่ือมีอายุ 11-16 เดือน 

อ้อยข้ึนได้ดีในดินเกือบทุกชนิดท่ีมีอากาศและน้ําถ่ายเทได้สะดวก เพราะต้นอ้อยขณะยังเล็กจะไม่
สามารถทนต่อสภาพน้ําท่วมขังได้ ดินท่ีใช้ปลูกจะต้องไม่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป และมีธาตุอาหารสมบูรณ์ พ้ืนท่ี
ควรมีลักษณะเป็นท่ีดอน น้ําไม่ท่วม หรือพ้ืนราบ มีหน้าดินลึกอย่างน้อย 20 นิ้ว การคมนาคมสะดวกและควรต้ังอยู่
ใกล้โรงงานน้ําตาล เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน 

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวท่ีผู้ปลูกต้องจดทะเบียนชาวไร่ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาล
ทราย พ.ศ. 2527 และชาวไร่อ้อยท่ีจะจดทะเบียนได้ต้องมีพ้ืนท่ีปลูกอ้อยอยู่ในเขตประกาศส่งเสริมการปลูกอ้อย 
ดังนั้นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลของประเทศไทยจึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการควบคุมและกําหนดราคา ท้ังราคา
อ้อยและราคาน้ําตาลทรายมาต้ังแต่ปี 2527 โดย กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2527 โดยมติคณะรัฐมนตรี  
ดังนั้น เกษตรกรจะต้องติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการปลูกอ้อย 

 
4.1.2 พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวและปริมาณผลผลิต 

ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีปลูกและปริมาณผลผลิตสามารถรวบรวมได้จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ซ่ึงได้ให้ความหมายของ “อ้อยโรงงาน” ว่าหมายถึง อ้อยท่ี
เกษตรกรเก็บเก่ียวส่งเข้าโรงงานในฤดูหีบอ้อย ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป  
      จากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกและปริมาณผลผลิตอ้อยของประเทศไทย ต้ังแต่ปีการผลิต 
2549/50 ถึง 58 (9 ปี ย้อนหลัง) ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.1-1 และรูปท่ี 4.1-1 พบว่า ในตลอดระยะเวลา 
9 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกและปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนทุกปี เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ในปีการ
ผลิต 2557/58 มีพ้ืนท่ีปลูกท้ังสิ้น 10.5 ล้านไร่ เพ่ิมข้ึนจากปีการผลิต 2549/50 ท่ีมีจํานวน 6.5 ล้านไร่ คิดเป็น
ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนราว 1.6 เท่า และปีการผลิต 2557/58 มีผลผลิต 116.7 ล้านตัน ใน เพ่ิมข้ึนจากปีการผลิต 
2549/50 ท่ีมีจํานวน 67.3 ล้านตัน คิดเป็นปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนราว 1.7 เท่า  
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ตารางท่ี 4.1-1  พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวและปริมาณผลผลิตอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2549-2557 
ปีการผลิต พ้ืนท่ีปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อ 
พ้ืนท่ีปลูก (ตัน/ไร่) 

2549/50 6,556,154 67,306,538 10.21 

2550/51 6,516,376 76,976,629 11.81 

2551/52 6,837,025 71,137,813 10.40 

2552/53 7,134,846 72,850,283 10.21 

2553/54 8,461,252 99,333,799 11.75 

2554/55 8,998,826 106,319,991 11.82 

2555/56 9,487,320 107,442,468 11.32 

2556/57 10,078,065 113,262,157 11.24 

2557/58 10,530,927 116,712,775 11.08 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย, 2558 
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(ก) พ้ืนท่ีปลูกและปีการผลิต 
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(ข) พ้ืนท่ีปลูกและปีการผลิต 
รูปท่ี 4.1-1 พ้ืนท่ีและปริมาณผลผลิตอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2549-2557 

 
 เม่ือพิจารณาข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกและปริมาณผลผลิตในปีการผลิต 2557/2558 จําแนกรายภาค และรายจังหวัด 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.1-2 และตารางท่ี 4.1-3 ตามลําดับ พบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกอ้อยประมาณ 
10.5 ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด คิดเป็นจํานวน 4.5 ล้านไร่ หรือสัดส่วน
ร้อยละ 43 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังประเทศ รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง จํานวน 3.0 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28    
ภาคเหนือจํานวน 2.4 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23   และภาคตะวันออกจํานวน 0.5 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5  โดยสัดส่วนพ้ืนท่ีปลูกอ้อยจําแนกตามภาคแสดงไว้ในรูปท่ี 4.1-2  และแผนภาพพ้ืนท่ีปลูกจําแนกราย
จังหวัดแสดงในรูปท่ี 4.1-3 
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รูปท่ี 4.1-2  สัดส่วนพืนท่ีปลูกอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต-2557/58 จําแนกรายภาค 
 
 
ตารางท่ี 4.1-2  พ้ืนท่ีปลูกและปริมาณผลผลิตอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2557/2558 

จังหวัด พ้ืนท่ีปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อ 
พ้ืนท่ีปลูก (ตัน/ไร่) 

รวมท้ังประเทศ 10,530,927 116,712,775 11.08 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,566,133 50,998,403 11.17 
ภาคกลาง 2,992,584 32,570,063 10.88 
ภาคเหนือ 2,414,043 26,914,150 11.14 
ภาคตะวันออก 558,167 6,230,159 11.16 
รายจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด10 อันดับแรก    

จังหวัด พ้ืนท่ีปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อ 
พ้ืนท่ีปลูก (ตัน/ไร่) 

1. กาญจนบุรี 723,828 7,868,010 10.87 
2. กําแพงเพชร 703,665 7,859,938 11.17 
3. อุดรธานี 685,528 7,712,190 11.25 
4. นครราชสีมา 657,828 7,249,265 11.02 
5. ลพบุรี 644,076 7,071,954 10.98 
6. ขอนแก่น 605,182 6,741,727 11.14 
7. สุพรรณบุรี 604,691 6,597,179 10.91 
8. ชัยภูมิ 583,110 6,519,170 11.18 
9. เพชรบูรณ์ 422,654 4,695,686 11.11 
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ตารางท่ี 4.1-3 พ้ืนท่ีปลูกและปริมาณผลผลิตอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2557/2558 รายจังหวัด 
จังหวัด พ้ืนท่ีปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อ 
พ้ืนท่ีปลูก (ตัน/ไร่) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลย 254,572 2,889,392 11.35 
หนองบัวลําภู 261,123 2,982,025 11.42 
อุดรธานี 685,528 7,712,190 11.25 
หนองคาย 55,212 622,791 11.28 
บึงกาฬ 2,516 27,978 11.12 
สกลนคร 65,156 723,232 11.10 
นครพนม 3,361 37,374 11.12 
ชัยภูมิ 583,110 6,519,170 11.18 
ขอนแก่น 605,182 6,741,727 11.14 
มหาสารคาม 155,381 1,724,729 11.10 
ร้อยเอ็ด 112,136 1,223,404 10.91 
กาฬสินธุ์ 402,025 4,494,640 11.18 
มุกดาหาร 183,437 2,043,488 11.14 
อํานาจเจริญ 43,826 488,660 11.15 
ยโสธร 46,803 522,321 11.16 
นครราชสีมา 657,828 7,249,265 11.02 
บุรีรัมย์ 200,941 2,228,436 11.09 
สุรินทร์ 210,155 2,349,533 11.18 
ศรีสะเกษ 22,064 244,028 11.06 
อุบลราชธานี 15,777 174,020 11.03 

รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,566,133 50,998,403 11.17 
ภาคกลาง    

อุทัยธานี 349,309 3,618,841 10.36 
ชัยนาท 152,294 1,696,555 11.14 
สิ่งห์บุรี 16,363 188,502 11.52 
ลพบุรี 644,076 7,071,954 10.98 
สระบุรี 133,049 1,430,277 10.75 
อ่างทอง 20,621 239,822 11.63 
สุพรรณบุรี 604,691 6,597,179 10.91 
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จังหวัด พ้ืนท่ีปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อ 
พ้ืนท่ีปลูก (ตัน/ไร่) 

กาญจนบุรี 723,828 7,868,010 10.87 
นครปฐม 85,767 964,021 11.24 
ราชบุรี 178,148 1,989,913 11.17 
เพชรบุรี 38,102 405,024 10.63 
ประจวบคีรีขันธ์ 46,336 499,965 10.79 

รวมภาคกลาง 2,992,584 32,570,063 10.88 
ภาคเหนือ    

แพร่ 2,836 32,104 11.32 
อุตรดิตถ์ 97,142 1,095,762 11.28 
สุโขทัย 268,468 3,004,157 11.19 
ตาก 9,922 110,531 11.14 
กําแพงเพชร 703,665 7,859,938 11.17 
นครสวรรค์ 719,993 7,999,122 11.11 
พิษณุโลก 122,579 1,365,530 11.14 
พิจิตร 66,784 751,320 11.25 
เพชรบูรณ์ 422,654 4,695,686 11.11 

รวมภาคเหนือ 2,414,043 26,914,150 11.14 
ปราจีนบุรี 26,492 293,796 11.09 
สระแก้ว 358,939 4,012,938 11.18 
ฉะเชิงเทรา 29,293 326,617 11.15 
ชลบุร ี 136,369 1,517,787 11.13 
ระยอง 1,957 21,762 11.12 
จันทบุรี 5,117 57,259 11.19 

รวมภาคตะวันออก 558,167 6,230,159 11.16 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย, 2558 
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ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาล, 2558 

 
รูปท่ี 4.1-3  พ้ืนท่ีปลูกอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2557 – 2558 
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4.1.3  พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมของการปลูกอ้อย 
จากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกอ้อยจําแนกรายภาค ต้ังแต่ปีการผลิต 2555 ถึง 2557 ดังแสดง

รายละเอียดในรูปท่ี 4.1-4 พบว่า ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา เม่ือเรียงลําดับบริเวณท่ีมีการปลูกอ้อยจากมากไปหาน้อย 
จะได้เป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาการ
ขยายตัวของพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวก็พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นบริเวณท่ีมีการขยายตัวมากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่ง คิด
เป็นอัตราร้อยละ 16 รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคกลาง คิดเป็นอัตราร้อยละ 15  11  และ 3 
ตามลําดับ 

 

 
       ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย 

 
รูปท่ี 4.1-4  พ้ืนท่ีปลูกอ้อยของประเทศไทย ปี 2554 – 2557  จําแนกตามภาค 

 

ในปี 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําเอกสาร เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ จําแนกตามรายภาค จังหวัด อําเภอและตําบล ซ่ึงระบุเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกอ้อยมีอยู่
ท้ังสิ้น 48 จังหวัด   401 อําเภอ   2,105  ตําบล (ซ่ึงเป็นจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  ภาค
กลาง 11 จังหวัด  ภาคเหนือ 11 จังหวัด  และภาคตะวันออก 6 จังหวัด โดยไม่มีรายชื่อจังหวัดในภาคใต้) 

นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้จัดทําแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมทาง
กายภาพของท่ีดินต่อการปลูกอ้อย ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-5  ซ่ึงแบ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมจํานวน 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับสูง (S1)  ปานกลาง (S2)  และน้อย (S3) ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.1-4  โดยพิจารณาถึง
ขอบเขตการใช้ท่ีดิน (พ้ืนท่ีป่าไม้ตามกฎหมาย) สภาพการใช้ท่ีดินปัจจุบัน คุณภาพดิน และระดับความต้องการของ
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ปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช (Crop requirement) จํานวน 13 ปัจจัย ได้แก่ 1.ความเข้มของแสงอาทิตย์      
2. อุณหภูมิ  3.ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช  4. ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร  5. ความจุใน
การดูดยึดธาตุอาหาร  6. การหยั่งลึกของราก  7. ความเสียหายจากการเกิดน้ําท่วม  8. การมีเกลือมากเกินไป            
9.สารพิษ  10. ความเสียหายจากการกัดกร่อน  11.สภาวะการเขตกรรม  12. ศักยภาพการใช้เครื่องจักร  13. ความ
ชุ่มชื้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

 
ตารางท่ี 4.1-4  ขนาดพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกอ้อยของประเทศไทย 

ระดับความเหมาะสม พ้ืนท่ี (ไร่) 
สูง (S1) 2,125,847 

ปานกลาง (S2) 7,461,522 
ตํ่า (S3) 1,930,521 
รวม 11,517,890 

ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2556 
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               ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2556 

 
รูปท่ี 4.1-5 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับปลูกอ้อย 
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4.1.4   ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับอ้อย 
จากการรวบรวมแผนพัฒนาท่ีเก่ียวกับอ้อย พบว่า มีรายละเอียดสําคัญทีเก่ียวข้องอยู่ท้ังหมด 3 

แผนงาน ได้แก่ 

•   แผนยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2560-2564 
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีพันธกิจ 4 ประการ ได้แก่ 

1) ในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการและข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2) กํากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ําตาลทรายและผู้บริโภค 

3) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมอ้อย 
น้ําตาลทราย  และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

4) พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากร เพ่ือก้าวสู่ความเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง 

โดยได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2560-
2564  ซ่ึงระบุถึงเป้าหมายประสิทธิภาพการผลิต โดยสรุปดังนี้ 

- ผลผลิตอ้อยต่อไร่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ของผลผลิตเฉลี่ยท้ังประเทศภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

- คุณภาพความหวานของอ้อยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ยท้ังประเทศ
ภายในระยะเวลา 3 ปี 

•   ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า 
คณ ะอนุ กรรมการร่ วมจัด ทํ ายุทธศาสตร์สิ น ค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 
(4 สินค้า คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามันและอ้อย)  ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตาม
คําสั่ง คสช. ฉบับท่ี 116/2557 ได้จัดการประชุมครั้งท่ี 3/2557 และได้ข้อสรุปจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม แบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ย าว  สิ้ น สุ ด ใน ปี  2569 โด ย ได้ กํ าห น ด การขย าย พ้ื น ท่ี เพ าะป ลู ก จ าก เดิ ม 
ท่ี 10 ล้านไร่ เป็น 16 ล้านไร่ และเพ่ิมปริมาณผลผลิตจาก 100 ล้านตัน เป็น 180 ล้าน
ตัน  

•    แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative 
Energy Development Plan: AEDP2015) 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับอ้อยอยู่ในส่วนเป้าหมายการผลิตเชื้อเพลิงในภาคขนส่งจากพลังงาน
ทดแทน ซ่ึงได้แก่ เอทานอล ซ่ึงได้อ้างถึงยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้ําตาลทรายว่า 
พ้ืนท่ีมีศักยภาพสาหรับการเพาะปลูกอ้อยโรงงานจะถูกใช้เพาะปลูกจนเต็มศักยภาพแล้ว
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ภายในปี 2569 การเพ่ิมผลผลิตหากจะมีข้ึนจะเกิดข้ึนจากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตเป็นสําคัญ ดังนั้น หลังจากปี 2569 จึงอนุมานให้ผลผลิตกากน้าตาลคงท่ีจนถึงปี 
2579 และการบริโภคในประเทศยังคงเพ่ิมข้ึนตามอัตราเดิม โดยแสดงรายละเอียด
ศักยภาพกากน้ําตาลเพ่ือผลิตเอทานอลตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก ไว้ในตารางท่ี 4.1-5 
 

ตารางท่ี 4.1-5 ศักยภาพกากน้ําตาลเพ่ือผลิตเอทานอล ปี 2558 - 2569 
ศักยภาพกากน้ําตาล 2558 2560 2562 2569 

เป้าหมายพ้ืนท่ีปลูก (ล้านไร่)  10 - - 16 
ผลผลิตอ้อย (ล้านตัน/ปี)  112.00 135.00 152.00 182.00 
กากน้ําตาลเพ้ือการบริโภค (ล้านตัน/ปี)  1.01 1.02 1.05 1.13 
กากน้ําตาลคงเหลือเพ่ือการผลิตเอทานอล (ล้านตัน/ปี) 4.03 5.00 5.79 7.43 
เอทานอลท่ีผลิตได้ (ล้านลิตร/วัน) 2.65 3.29 3.81 4.88 
ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2558 

  
4.2 ชีวมวลจากการปลูกอ้อย 

ชีวมวลท่ีได้จากการปลูกอ้อยมี 2 ส่วนคือ ใบอ้อยและชานอ้อยหรือกากอ้อย โดยใบอ้อยเป็นชีวมวลท่ีเกิดข้ึน
หลังการเก็บเก่ียวผลผลิต ส่วนชานอ้อยได้มาจากกระบวนการแปรรูปอ้อยในโรงงานน้ําตาล 

จากการรวบรวมข้อมูลอัตราส่วนการเกิดชีวมวลพบว่า กรณีชานอ้อยจะมีค่าใกล้เคียงกันมาก แต่กรณีใบ
อ้อยมีค่าแตกต่างกันในแต่ละแหล่งข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.2-1 นอกจากนี้ ยังได้แสดงค่าความร้อน
ของชานอ้อยและใบอ้อยไว้ในตารางท่ี 4.2-2 

 
ตารางท่ี 4.2-1  สัดส่วนการเกิดชีวมวลต่อผลผลิตอ้อย 

ลําดับ แหล่งข้อมูล กาก/ชานอ้อย ใบอ้อย 
1 Black and Veatch (2000) [8] 0.28-0.30 - 
2 National Energy Policy Office (NEPO) [9] 0.29 - 
3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2552) [10] 0.29 0.23 
4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

(2557) [11] 
0.29 0.17 
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ตารางท่ี 4.2-2  ค่าความร้อนของชานอ้อยและใบอ้อย 

ลําดับ แหล่งข้อมลู 
ค่าความร้อน (MJ/kg) 

หมายเหตุ 
กาก/ชานอ้อย ใบอ้อย 

1 Black and Veatch (2000) [8] 10 - HHV 
2 National Energy Policy 

Office (NEPO) [9] 
7.8 - LHV 

3 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (2552) [10] 

18.55 16.79 HHV 

  6.91 15.37 LHV 
(% moisture ชานอ้อย = 61%) 
(% moisture ใบอ้อย = 9.2%) 

4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน  (2557) [11] 

9.24 16.79 HHV 

  7.37 15.48 LHV 
(% moisture ชานอ้อย = 51%) 
(% moisture ใบอ้อย = 9.2%) 

 

โรงงานน้ําตาลทุกแห่งมีโรงไฟฟ้า ซ่ึงหม้อไอน้ําสามารถนําชานอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ใน 
หม้อไอน้ํา และมีการใช้ชีวมวลชนิดอ่ืน เช่น ฟางข้าว ใบและยอดอ้อย เป็นเชื้อเพลิงเสริม จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ชาน
อ้อยท่ีเกิดข้ึนในโรงงานน้ําตาลท้ังหมดจะถูกนํามาใช้เป็นผลิตไฟฟ้า ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาหลายโครงการท่ี
ผ่านมา นอกจากนี้ หากมีปริมาณคงเหลือก็สามารถจําหน่ายเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตกระดาษ และ MDF Board ได้
อีกด้วย 

ในขณะท่ีใบอ้อยและยอดอ้อย มีการนํามาประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงเสริมของหม้อไอน้ําในโรงงาน
น้ําตาล อย่างไรก็ตาม หากทําการเก็บเก่ียวอ้อยด้วยวิธีเผาก่อนตัดอ้อย จะทําให้ปริมาณใบอ้อยท่ีสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้มีค่าลดลง ดังนั้น เม่ือพิจารณาข้อมูลปริมาณอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ เพ่ือประเมินสัดส่วนปริมาณอ้อย
สดเข้าโรงงาน หรือกล่าวอีกนัยได้ว่า เป็นค่าอัตราส่วนการเกิดใบอ้อยและยอดอ้อยสําหรับนําไปประเมินปริมาณใบ
อ้อยและยอดอ้อยท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.2-3 ซ่ึงพบว่าสัดส่วนปริมาณอ้อยสดเข้า
โรงงานในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35% 

 
ตารางท่ี 4.2-3  สัดส่วนอ้อยสดเข้าโรงงานของปีการผลิต 2555-2557 

ปีการผลิต ปริมาณอ้อยส่งโรงงาน (ตัน) สัดส่วนอ้อยสด 
เข้าโรงงาน (%)  อ้อยสด อ้อยไฟไหม้ รวม 

2555/56 34,209,645.66 65,792,869.20 100,002,514.86 34 
2556/57 37,923,692.74 65,742,057.73 103,665,750.46 37 
2557/58 36,910,620.09 69,048,437.90 105,959,057.99 35 

เฉลี่ย 35 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย 
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4.3 ศักยภาพการผลิตพลังงานของใบอ้อย 
การประเมินศักยภาพพลังงานความร้อนท่ีได้จากใบอ้อย ใช้การคํานวณดังนี้ 

  

  
  

เม่ือ QSCL คือ  ศักยภาพพลังงานความร้อนจากใบอ้อยและยอดอ้อย (sugarcanes 
leaves)  (MJ) 

  MSCL    คือ  ปริมาณใบอ้อยและยอดอ้อย (kg) 
  HV    คือ  ค่าความร้อนของใบอ้อยและยอดอ้อย (MJ/kg) 

 
ค่าศักยภาพท่ีประเมินได้จากการคํานวณข้างต้น ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของตัวแปรต่างๆ จึงทําให้มีการรายงานค่า

ศักยภาพพลังงานความร้อนท่ีได้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งข้อมูล ซ่ึงการประเมินในการศึกษานี้ ได้ใช้ค่าตัว
แปรต่างๆ ดังนี้ 

• ปริมาณผลผลิต  ใช้ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย สําหรับ  
ข้อมูลปริมาณผลผลิตในอดีตจนถึงปัจจุบัน (2557) และใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 สําหรับการประเมินปริมาณผลผลิตใน
อนาคต 

• ปริมาณอ้อยท่ีเก็บเก่ียวด้วยวิธีไม่เผา  ประเมินจากค่าเฉลี่ยของสัดส่วนอ้อยสดเข้าโรงงาน 
3 ปีย้อนหลัง (2555-2557) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 35% 

• ปริมาณใบอ้อยและยอดอ้อย  ประเมินจากค่าสัดส่วนการเกิดใบอ้อยและยอดอ้อย ซ่ึง
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.17 ตัน ใบอ้อยและยอดอ้อย/ตันอ้อย 

• ค่าความร้อนของใบอ้อย ใช้ค่าความร้อนตํ่า (Low Heating Value, LHV) กําหนดให้มีค่า
เท่ากับ 15.48 MJ/kg 

 
ผลการประเมินศักยภาพพลังงานจากใบอ้อยแสดงในภาพรวมของปี 2557 แสดงรายละเอียดใน

ตารางท่ี 4.3-1 ซ่ึงพบว่า ในภาพรวมท้ังประเทศ มีศักยภาพพลังงานความร้อน คิดเป็นจํานวนรวม 2,545 ktoe  
โดยพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศักยภาพสูงท่ีสุด คิดเป็นจํานวนเท่ากับ 1,112 ktoe หรือร้อยละ 44 ของ
ศักยภาพในภาพรวมท้ั งประเทศ รองลงมาได้แก่  ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก คิด เป็น 
ร้อยละ 27.9  23.1  และ 5.3  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3-1  ผลการประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากใบอ้อยและยอดอ้อย 

ภาค 

ปริมาณ 
ผลผลิต1 

 
(ล้านตัน) 

ปริมาณอ้อยท่ี
เก็บเก่ียวด้วย

วิธีไม่เผา2 
(ล้านตัน) 

ปริมาณ 
ใบอ้อยและยอด

อ้อย3 
(ล้านตัน) 

ศักยภาพ
พลังงานความ

ร้อน4 
(GJ) 

ศักยภาพ
พลังงานความ

ร้อน5 
(ktoe) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 51.0 17.8 3.0 46,972,589 1,112 
กลาง 32.6 11.4 1.9 29,998,982 710 
เหนือ 26.9 9.4 1.6 24,789,547 587 

ตะวันออก 6.2 2.2 0.4 5,738,350 136 
รวมท้ังประเทศ 116.7 40.8 6.9 107,499,469 2,545 

หมายเหตุ  การประเมินศักยภาพพลังงานความร้อนเป็นเพียงการประเมินในภาพรวมเท่าน้ัน ท้ังน้ีปริมาณพลังงานท่ีสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้จริง จะข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ี เช่น ประสิทธิภาพของการรวบรวมและการแปรรูปเป็นเช้ือเพลิง เป็นต้น 

 1 ปริมาณผลผลิตได้จากสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย 
  2 ประเมินด้วยสัดส่วนปริมาณอ้อยสดเข้าโรงงานต่อปริมาณอ้อยท้ังหมด เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ซ่ึงเท่ากับ 0.35 

 3 ประเมินท่ีสัดส่วนการเกิดใบอ้อยและยอดอ้อย เท่ากับ 0.17 ตัน/ ตันอ้อยสด 
  4 ประเมินท่ีค่าความร้อนต่ําเท่ากับ 15.48 MJ/kg 
  5 ประเมินท่ี  1 ktoe = 42,244 GJ 
 

เม่ือพิจารณาถึงศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนในระดับรายจังหวัด ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 
4.3-2 และแสดงรายละเอียดของจังหวัดท่ีมีศักยภาพสูงสุด 10 ลําดับแรก ไว้ในรูปท่ี 4.3-1  ซ่ึงพบว่า จังหวัดท่ีมี
ศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดนครสวรรค์ (174.4  ktoe) รองลงมาได้แก่ 
จังหวัดกาญจนบุรี (171.5 ktoe) และจังหวัดกําแพงเพชร (171.4 ktoe)  เม่ือพิจารณาศักยภาพรวมของจังหวัดใน 
10 ลําดับแรก จะมีค่าเท่ากับ 1,533 ktoe หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของศักยภาพรวมท้ังประเทศ 
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รูปท่ี 4.3-1 จังหวัดท่ีมีศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากใบอ้อยและยอดอ้อยสูงสุด 10 ลําดับแรก 

 
ตารางท่ี 4.3-2  ผลการประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากใบอ้อยและยอดอ้อยจําแนกราย
จังหวัด 

จังหวัด 

ปริมาณ 
ผลผลิต1 

 
(ตัน) 

ปริมาณอ้อยท่ี
เก็บเกี่ยวด้วยวิธี

ไม่เผา2 
(ตัน) 

ปริมาณ 
ใบอ้อยและ
ยอดอ้อย3 

(ตัน) 

ศักยภาพ
พลังงาน 

ความร้อน4 
(GJ) 

ศักยภาพ
พลังงานความ

ร้อน5 
(ktoe) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

เลย 2,889,392 1,011,287 171,919 2,661,303 63.0 

หนองบัวลําภ ู 2,982,025 1,043,709 177,430 2,746,624 65.0 

อุดรธานี 7,712,190 2,699,267 458,875 7,103,390 168.2 

หนองคาย 622,791 217,977 37,056 573,628 13.6 

บึงกาฬ 27,978 9,792 1,665 25,769 0.6 

สกลนคร 723,232 253,131 43,032 666,140 15.8 

นครพนม 37,374 13,081 2,224 34,424 0.8 

ชัยภูม ิ 6,519,170 2,281,710 387,891 6,004,547 142.1 

ขอนแก่น 6,741,727 2,359,604 401,133 6,209,535 147.0 

มหาสารคาม 1,724,729 603,655 102,621 1,588,579 37.6 

ร้อยเอ็ด 1,223,404 428,191 72,793 1,126,828 26.7 
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ตารางท่ี 4.3-2  ผลการประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากใบอ้อยและยอดอ้อยจําแนกราย
จังหวัด 

จังหวัด 

ปริมาณ 
ผลผลิต1 

 
(ตัน) 

ปริมาณอ้อยท่ี
เก็บเกี่ยวด้วยวิธี

ไม่เผา2 
(ตัน) 

ปริมาณ 
ใบอ้อยและ
ยอดอ้อย3 

(ตัน) 

ศักยภาพ
พลังงาน 

ความร้อน4 
(GJ) 

ศักยภาพ
พลังงานความ

ร้อน5 
(ktoe) 

กาฬสินธ์ุ 4,494,640 1,573,124 267,431 4,139,833 98.0 

มุกดาหาร 2,043,488 715,221 121,588 1,882,175 44.6 

อํานาจเจรญิ 488,660 171,031 29,075 450,085 10.7 

ยโสธร 522,321 182,812 31,078 481,089 11.4 

นครราชสมีา 7,249,265 2,537,243 431,331 6,677,008 158.1 

บุรีรัมย ์ 2,228,436 779,953 132,592 2,052,523 48.6 

สุรินทร ์ 2,349,533 822,337 139,797 2,164,061 51.2 

ศรีสะเกษ 244,028 85,410 14,520 224,764 5.3 

อุบลราชธานี 174,020 60,907 10,354 160,283 3.8 

รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50,998,403 17,849,441 3,034,405 46,972,589 1,111.9 

ภาคกลาง      

อุทัยธานี 3,618,841 1,266,594 215,321 3,333,170 78.9 

ชัยนาท 1,696,555 593,794 100,945 1,562,629 37.0 

สิ่งห์บุร ี 188,502 65,976 11,216 173,622 4.1 

ลพบุร ี 7,071,954 2,475,184 420,781 6,513,694 154.2 

สระบุร ี 1,430,277 500,597 85,101 1,317,371 31.2 

อ่างทอง 239,822 83,938 14,269 220,890 5.2 

สุพรรณบุร ี 6,597,179 2,309,013 392,532 6,076,398 143.8 

กาญจนบุร ี 7,868,010 2,753,804 468,147 7,246,909 171.5 

นครปฐม 964,021 337,407 57,359 887,921 21.0 

ราชบุร ี 1,989,913 696,470 118,400 1,832,829 43.4 

เพชรบุร ี 405,024 141,758 24,099 373,051 8.8 

ประจวบคีรีขันธ์ 499,965 174,988 29,748 460,498 10.9 

รวมภาคกลาง 32,570,063 11,399,522 1,937,919 29,998,982 710.1 
ภาคเหนือ      

แพร่ 32,104 11,236 1,910 29,570 0.7 

อุตรดิตถ์ 1,095,762 383,517 65,198 1,009,263 23.9 

สุโขทัย 3,004,157 1,051,455 178,747 2,767,009 65.5 

ตาก 110,531 38,686 6,577 101,806 2.4 

กําแพงเพชร 7,859,938 2,750,978 467,666 7,239,474 171.4 
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ตารางท่ี 4.3-2  ผลการประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากใบอ้อยและยอดอ้อยจําแนกราย
จังหวัด 

จังหวัด 

ปริมาณ 
ผลผลิต1 

 
(ตัน) 

ปริมาณอ้อยท่ี
เก็บเกี่ยวด้วยวิธี

ไม่เผา2 
(ตัน) 

ปริมาณ 
ใบอ้อยและ
ยอดอ้อย3 

(ตัน) 

ศักยภาพ
พลังงาน 

ความร้อน4 
(GJ) 

ศักยภาพ
พลังงานความ

ร้อน5 
(ktoe) 

นครสวรรค์ 7,999,122 2,799,693 475,948 7,367,671 174.4 

พิษณุโลก 1,365,530 477,936 81,249 1,257,735 29.8 

พิจิตร 751,320 262,962 44,704 692,011 16.4 

เพชรบูรณ ์ 4,695,686 1,643,490 279,393 4,325,009 102.4 
รวมภาคเหนือ 26,914,150 9,419,953 1,601,392 24,789,547 586.8 

ปราจีนบุร ี 293,796 102,829 17,481 270,604 6.4 

สระแก้ว 4,012,938 1,404,528 238,770 3,696,157 87.5 

ฉะเชิงเทรา 326,617 114,316 19,434 300,834 7.1 

ชลบุร ี 1,517,787 531,225 90,308 1,397,973 33.1 

ระยอง 21,762 7,617 1,295 20,044 0.5 

จันทบุร ี 57,259 20,041 3,407 52,739 1.2 
รวมภาคตะวันออก 6,230,159 2,180,556 370,694 5,738,350 135.8 

หมายเหตุ  การประเมินศักยภาพพลังงานความร้อนเป็นเพียงการประเมินในภาพรวมเท่าน้ัน ท้ังน้ีปริมาณพลังงานท่ีสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้จริง จะข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ี เช่น ประสิทธิภาพของการรวบรวมและการแปรรูปเป็นเช้ือเพลิง เป็นต้น 

 1 ปริมาณผลผลิตได้จากสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย 
  2 ประเมินด้วยสัดส่วนปริมาณอ้อยสดเข้าโรงงานต่อปริมาณอ้อยท้ังหมด เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ซ่ึงเท่ากับ 0.35 

 3 ประเมินท่ีสัดส่วนการเกิดใบอ้อยและยอดอ้อย เท่ากับ 0.17 ตัน/ ตันอ้อยสด 
  4 ประเมินท่ีค่าความร้อนต่ําเท่ากับ 15.48 MJ/kg 
  5 ประเมินท่ี  1 ktoe = 42,244 GJ 

 
ผลการประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนตามเป้าหมายปริมาณผลผลิตอ้อยของแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.3-3  ซ่ึงพบว่า ในปี 
2569 (10 ปีข้างหน้า) จะมีศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากใบและยอดอ้อยเท่ากับ 3,950 ktoe หรือ
เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ราว 1.6 เท่า 
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ตารางท่ี 4.3-3  ผลการประเมินศักยภาพพลังงานจากใบอ้อย 
ปี พ.ศ. ปริมาณ 

ผลผลิต1 
 

(ล้านตัน) 

ปริมาณอ้อยท่ี
เก็บเก่ียวด้วย

วิธีไม่เผา2 
(ล้านตัน) 

ปริมาณ 
ใบอ้อยและ 
ยอดอ้อย3 
(ล้านตัน) 

ศักยภาพพลังงาน 
ความร้อน4 

 
(GJ) 

ศักยภาพพลังงาน 
ความร้อน5 

 
(ktoe) 

2558 112 39.2 6.66 103,158,720 2,430 
2560 135 47.25 8.03 124,343,100 2,930 
2562 152 53.2 9.04 140,001,120 3,298 
2569 182 63.7 10.83 167,632,920 3,950 

หมายเหตุ  การประเมินศักยภาพพลังงานความร้อนเป็นเพียงการประเมินในภาพรวมเท่าน้ัน ท้ังน้ีปริมาณพลังงานท่ีสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้จริง จะข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ี เช่น ประสิทธิภาพของการรวบรวมและการแปรรูปเป็นเช้ือเพลิง เป็นต้น 

 1 ปริมาณผลผลิตได้จากสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย 
  2 ประเมินด้วยสัดส่วนปริมาณอ้อยสดเข้าโรงงานต่อปริมาณอ้อยท้ังหมด เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ซ่ึงเท่ากับ 0.35 

 3 ประเมินท่ีสัดส่วนการเกิดใบอ้อยและยอดอ้อย เท่ากับ 0.17 ตัน/ ตันอ้อยสด 
  4 ประเมินท่ีค่าความร้อนต่ําเท่ากับ 15.48 MJ/kg 
  5 ประเมินท่ี  1 ktoe = 42,244 GJ 

 
จากการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า ใบอ้อยเป็นชีวมวลท่ีมีศักยภาพพลังงานความร้อนสูง สามารถนําไปใช้

เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ําเพ่ือการผลิตไฟฟ้า หรือเพ่ือผลิตไอน้ําใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ตาม การนําใบอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมมีจํานวนค่อนข้างน้อย ซ่ึงเกิดจาก
อุปสรรคท่ีสําคัญ 2 ส่วน คือ วิธีการเก็บอ้อย และวิธีการรวบรวมใบอ้อย 

 
วิธีการเก็บอ้อยในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลัก คือ ใช้แรงงานคนและใช้เครื่องจักร ซ่ึง

การใช้แรงงานคนสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีย่อย ได้แก่ เผาใบอ้อยและไม่เผาใบอ้อยก่อนการเก็บเก่ียว เนื่องจาก ใบ
อ้อยและยอดอ้อยจะคงเหลือเป็นชีวมวลได้ก็ต่อเม่ือเกษตรกรไม่ใช้วิธีเผาในการเก็บอ้อยเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน 
เกษตรกรนิยมใช้วิธีการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเก่ียว (วิธีการเก็บอ้อยสด ไม่เผา) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของการ
เก็บเก่ียวอ้อยท้ังหมด โดยวิธีนี้มีข้อได้เปรียบ คือ เพ่ือลดปัญหาด้านแรงงาน (แรงงานบางพ้ืนท่ีจะรับเก็บอ้อยก็
ต่อเม่ือใช้วิธีเผาใบเท่านั้น เพราะทําให้ตัดง่ายและเร็ว) สามารถตัดอ้อยได้ทุกสภาพพ้ืนท่ี (ไม่ต้องปรับดินให้เรียบ) 
เก็บอ้อยได้ทุกขนาด และทําให้ส่งโรงงานได้รวดเร็วทันฤดูกาลหีบของโรงงาน แต่วิธีนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของดินถูกทําลาย และยังส่งผลให้สูญเสียผลผลิต น้ําหนัก คุณภาพความหวานของ
อ้อย รวมถึงสัดส่วนผลผลิตอ้อยต่อไร่ 

สาเหตุท่ีอ้อยไฟไหม้และอ้อยสกปรกมีผลต่อผลผลิตน้ํ าตาลต่อตันอ้อย เพราะอ้อยท่ีไฟไหม้มี 
สิ่งปนเป้ือนมาก อีกท้ังหากท้ิงไว้ในไร่เกิน 3 วัน จะสูญเสียความหวาน และยังทําให้น้ําอ้อยมี Dextran มากกว่า
อ้อยสด อันส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการผลิตน้ําตาล เช่น การทําใส การกรอง การต้มเค่ียว การตก
ผลึกน้ําตาลช้ากว่าปกติ และอาจมีปัญหาการค้าน้ําตาลในตลาดโลกในอนาคต เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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สภาพอากาศ และสุขภาพ โดยคณะกรรมการบริหารตาม พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ได้
พิจารณาเห็นว่า การเผาอ้อย นอกจากจะทําให้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยลดลงแล้ว ยังมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
และ ผู้เก่ียวข้อง จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหาร ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2540 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการเก็บตัวอย่างน้ําอ้อย การวิเคราะห์คุณภาพน้ําอ้อย การตัดสินข้อ โต้แย้งเก่ียวกับการตรวจสอบ คุณภาพ
อ้อย อ้อยไฟไหม้ และความบริสุทธิ์ของอ้อยโดยมีบทลงโทษเก่ียวกับอ้อยไฟไหม้ พอสรุปได้ว่า ชาวไร่ท่ีส่งอ้อยไฟไหม้
เข้าโรงงาน จะพิจารณาหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยข้ันต้นไว้ ตันละ 20 บาท โดยให้คณะทํางานควบคุมการผลิต
ประจําโรงงานทําการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

จากท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเก่ียวทําให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ท้ังใน
ด้านคุณภาพ ปริมาณ และส่งผลกระทบถึงค่าผลผลิตต่อไร่ พร้อมท้ังเร่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการ
บริหารจัดการในทุกข้ันตอนการผลิตน้ําตาล ต้ังแต่กระบวนการให้ความรู้แก่ชาวไร่อ้อยเรื่องการเพาะปลูก เพ่ิม
ผลผลิตต่อไร่ และลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และอ้อยปนเป้ือน รวมถึงการหีบอ้อยผลิตน้ําตาลทรายต้องแล้วเสร็จก่อนฤดู
ฝน พร้อมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บผลผลิตท่ีถูกต้อง (อ้อยยอดยาวและ/หรือ อ้อยท่ีมีกาบใบนอกจากไม่มีความ
หวานแล้ว ยังดูดซับความหวานออกไปท้ิงด้วย ทําให้มีผลผลิตน้ําตาลต่อตันอ้อยลดลง) การจัดเก็บอ้อยสะอาดและ
ถูกวิธี (สิ่งปนเป้ือนพวก หิน ดิน ทราย ท่ีติดมากับอ้อย ส่วนใหญ่จะเกิดจากรถคีบอ้อย ชาวไร่บางรายตัดอ้อยโดยไม่
มัด ไม่กองรวม คือวางเรียงต่อ ๆ กันไป แล้วใช้รถคีบข้ึนรถบรรทุก การคีบอ้อยประเภทนี้จะทําให้ หิน ดิน ทราย 
รวมท้ังสิ่งสกปรกอ่ืน ๆ ติดไปกับอ้อยจํานวนมาก โรงงานได้รับความเสียหายจนต้องหยุดซ่อมดินและทราย ซ่ึงเป็น
ผลพวงจากการเผาอ้อยและการใช้รถคีบอย่างไม่ถูกวิธี นอกจากนี้ทรายท่ีติดไปกับกากอ้อย เม่ือนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ท่ีหม้อไอน้ํา จะทําให้ท่อน้ําสึกและรั่ว จนต้องหยุดซ่อมหลายวัน) ดังนั้น การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะเพ่ิม
สัดส่วนผลผลิตอ้อยต่อไร่และเพ่ิมรายได้ให้ชาวไร่อ้อยได้อีกเป็นจํานวนมาก 

การใช้รถตัดอ้อยเป็นวิธีการหนึ่งท่ีแก้ปัญหาท่ีกล่าวในข้างต้นได้ ทําให้เกษตรกรได้อ้อยท่ีมีความหวาน
และมีคุณภาพสูง ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน และยังได้ใบอ้อยและยอดอ้อยสําหรับนําไปใช้เป็น
ชีวมวล ซ่ึงช่วยเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย แต่มีข้อเสียเปรียบคือ รถตัดอ้อยมีราคาสูง มีค่าใช้จ่ายซ่อม
บํารุง ต้องมีการปรับพ้ืนท่ีให้เรียบและต้องปลูกอ้อยในแต่ละแถวห่างกันอย่างน้อย 150 เซนติเมตร และไม่สามารถ
ใช้กับอ้อยล้มได้ นอกจากนี้ การใช้รถตัดอ้อยกับพ้ืนท่ีปลูกบนดินทรายอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อตออ้อย (หลุด
ออกมาจากดิน) ได้อีกด้วย จึงทําให้ยังไม่เป็นท่ีนิยม  

อย่างไรก็ตาม หากใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเก่ียวก็ยังมีอุปสรรคในการรวบรวมใบอ้อย เนื่องจากใบอ้อย
จะถูกปล่อยท้ิงบนพ้ืนดินเม่ือเวลาท่ีรถตัดอ้อยทํางานในไร่ และใบอ้อยมีน้ําหนักเบา จึงเก็บรวบรวมยาก นอกจากนี้ 
ใบอ้อยจะติดใบรถไถเม่ือเกษตรไถแปลงเพ่ือเริ่มทําอ้อยในฤดูกาลใหม่ และยังทําให้การหว่านปุ๋ยลงดินลด
ประสิทธิภาพลงด้วย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกษตรเผาใบอ้อย 

ดังนั้น การดําเนินโครงการใช้พลังงานจากใบอ้อยให้ประสบผลสําเร็จ คือ การส่งเสริมให้เกษตรใช้
วิธีการเก็บอ้อยแบบไม่เผาใบ และการศึกษาวิธีรวบรวมใบอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําลังดําเนินโครงการศึกษาวิธีการรวบรวมใบอ้อยในปีงบประมาณ 2559 นี้ 
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รูปท่ี 4.3-2 การตัดอ้อยโดยใช้แรงงานคนท้ังท่ีไม่เผาไฟและเผาไฟก่อนตัด 
 

 

  
 

รูปท่ี 4.3-3 การตัดอ้อยโดยใช้รถตัดอ้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     รายงานฉบบัสมบูณ์ 
 โครงการศึกษาและจัดทําข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 

                                                                                    5-1

 

บทที่ 5 
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนนํา 
ใบและยอดอ้อยมาใช้เป็นพลังงานทดแทน 

 
 

ผลศึกษาในหัวข้อนี้เป็นการนําเสนอผลการศึกษาแนวทางการนําใบอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ํา 
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี ต้ังแต่
โรงงานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ หม้อไอน้ําในโรงไฟฟ้า รวมถึงการนําไปใช้ในหม้อไอน้ําท่ีใช้เชื้อเพลิงน้ํามันเตา ซ่ึง
ได้นําเสนอผลการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้เบ้ืองต้น ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือให้การนําใบ
อ้อยไปใช้แป็นเชื้อเพลิงประสบผลสําเร็จ 
 

5.1 แนวทางการนําใบและยอดอ้อยไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในหม้อไอนํ้า 

ใบและยอดอ้อยเป็นชีวมวลท่ีมีค่าความร้อนค่อนข้างสูง (15.48 MJ/kg) และความชื้นตํ่า (9%) ซ่ึงมี
ศักยภาพสูงสําหรับการนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง รูปแบบการนําใบอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ํา สามารถพิจารณา
ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1) การนําไปใช้ในหม้อไอน้ําเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
2) การนําไปใช้ในหม้อไอน้ําเพ่ือผลิตความร้อน  

 
การนําไปใช้ในหม้อไอน้ําเพ่ือผลิตไฟฟ้า เป็นรูปแบบใช้งานในโรงน้ําตาลในปัจจุบัน เช่น โรงน้ําตาลในเครือ

มิตรผลท่ีด่านช้าง จ.สุพรรรบุรี  โรงน้ําตาลในเครือเกษตรไทย จ.นครสวรรค์ เป็นต้น โดยนําใบอ้อยลําเลียงบน
สายพานป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ําโดยตรง เนื่องจากหม้อไอน้ําเดิมได้รับการออกแบบให้ใช้ชานอ้อยเป็น
เชื้อเพลิงอยู่แล้ว การนําใบอ้อยซ่ึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมาเผาไหม้ร่วมกัน  (ป้อนใบอ้อยไปพร้อมกับชานอ้อย) จึง
ทําได้โดยง่าย  
 การนําไปใช้ในหม้อไอน้ําเพ่ือผลิตความร้อน สําหรับนําใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ผลิตไอน้ําสําหรับการนึ่ง 
อบ เป็นต้น โดยพิจารณาในรายละเอียดได้อีกว่า เป็นการนําไปใช้กับหม้อไอน้ําเดิมท่ีใช้เชื้อเพลิงชนิดของแข็ง 
ของเหลว หรือก๊าซ ท้ังนี้ หม้อไอน้ําส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นชนิดท่อไฟ มีระดับความดันไอน้ําท่ีผลิตไม่สูงมาก (ส่วน
ใหญ่ไม่เกิน 10 บาร์) และมีจํานวนหม้อไอน้ําท่ีใช้เชื้อเพลิงเหลวอยู่เป็นจํานวนมากซ่ึงการนําใบอ้อยไปแปรรูปเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Pellet) เป็นรูปแบบท่ีช่วยให้การดําเนินงานมีความเหมาะสมมากข้ึน ท้ังในด้านการขนส่ง การ
ป้อนและควบคุมปริมาณเชื้อพลิง รวมท้ังสามารถปรับปรุงคุณสมบัติให้เชื้อเพลิงมีความเหมาะสมต่อใช้งาน 
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5.2 กระบวนการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่ง 

กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมีรายละเอียดโดยภาพรวม ดังนี้ 
1) การย่อยวัตถุดิบ (Crushing) เพ่ือทําให้วัตถุดิบมีขนาดเล็กลง ชีวมวลท่ีมีขนาดใหญ่ให้เป็นชิ้น

เล็กเพ่ือง่ายต่อการลําเลียงเข้าไปสู่ขบวนการอบแห้งและทําให้สามารถอบวัตถุดิบได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ หากเป็น
เศษชีวมวลชิ้นเล็กแล้วก็ไม่จําเป็นต้องผ่านขบวนการนี้ก่อน 

2) การลดความชื้น (Drying) เพ่ือลดความชื้นในวัตถุดิบให้มีความชื้นท่ีเหมาะสมกับการผลิต 
3) การผสม (Mixing) เพ่ือผสมวัตถุดิบ (ชีวมวลประเภทอ่ืน) ตัวประสาน หรือสารอ่ืนๆ ให้เป็น

เนื้อเดียวกัน (homogeneous) หรือเพ่ิมคุณสมบัติให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น น้ํามันดิน เรซิน แป้ง เพ่ือให้วัตถุดิบต่างๆ
จับและยึดตัวติดกันดีข้ึน ข้ันตอนนี้จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตท่ีจะทําให้ได้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดท่ีมี
คุณภาพสูง 

4) การอัด (Pelleting) เพ่ือทําให้วัตถุดิบข้ึนรูปเป็นเม็ด หรือรูปทรงตามความต้องการ การข้ึน
รูปของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมักจะทําภายใต้ความดันสูงอาจสูงถึง 45,000 PSI ทําให้วัตถุดิบมีอุณหภูมิท่ีสูง (150 
– 300 °C) ในขบวนการนี้ ทําให้ลิกนินซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักของไม้อ่อนตัวลงและเชื่อมประสานเนื้อวัสดุใน
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเข้าด้วยกัน 

5) การระบายความร้อน (Cooling) เป็นกระบวนการระบายความร้อนให้กับเชื้อเพลิงชีวมวลท่ี
ข้ึนรูป เป็นเม็ดแล้ว ให้ เย็นตัวลง และคงรูป ลดการเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภู มิโดยฉับพลัน 
(Temperature Shock) 

6) การร่อนและคัดแยกขนาด เพ่ือให้ได้คุณภาพด้านขนาดตามมาตรฐาน การผลิตเชื้อเพลิงชีว
มวลอัดเม็ดในหน่วยผลิตขนาดใหญ่ จึงมีการร่อนและการคัดแยกเพ่ือกําจัดฝุ่นท่ีติดมารวมท้ังคัดแยกให้ได้ขนาด
ตามท่ีต้องการ 

7) การบรรจุ (Packing) เพ่ือบรรจุเชื้อเพลิงอัดแท่งท่ีได้ในถุงหรือนําไปเก็บในไซโล (Silo) โดย
ต้องเก็บรักษาให้แห้งอยู่ตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้เชื้อเพลิงเสื่อมสภาพ 

 
เชื้อเพลิงอัดแท่งท่ีผลิตได้จะมีคุณภาพแตกต่างกันไปข้ึนกับวัตถุดิบและประสิทธิภาพการผลิต  

คุณภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งมีผลต่อการทํางานของหม้อไอน้ําอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําไปใช้กับ
หม้อไอน้ําชนิดท่อไฟท่ีใช้เชื้อเพลิงเดิมชนิดของเหลว เช่น น้ํามันเตา 

คุณภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งอ้างอิงตามมาตรฐานอเมริกาและยุโรป ต้องมีคุณสมบัติดังแสดงใน
ตารางท่ี 5.2-1 
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ตารางท่ี 5.2-1 คุณสมบัติของเช้ือเพลิงอัดแท่งตามมาตรฐานอเมริกาและยุโรป 
ลําดับ รายการ มาตรฐานอเมริกา 

(PFI) 
มาตรฐานยุโรป 
(EN 14961-1) 

1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.84 – 7.25 mm. 6 – 25 mm. 
2 ความชื้น < 10% < 10% 
3 ค่าความร้อน ไม่ได้กําหนด 

เต่ให้แสดงค่าเฉลี่ยและ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ไม่ได้กําหนด 
เต่ให้แสดงค่าน้อยท่ีสุดท่ีทดสอบได้ 

4 ความหนาแน่น 609 – 737 kg/m3 > 600 kg/m3 
5 เถ้าอินทรีย์ < 2% < 0.7% 
6 ฝุ่น < 1% < 1% 
7 ดัชนีความคงทน > 95% > 95% 
8 จํานวนท่ีมีความยาวเกิน 40 mm. < 1.0% < 5% 

 
 

5.3 การประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการนําใบอ้อยไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในหม้อไอนํ้า 
การประเมินแนวทางการนําใบอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ํา แบ่งได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 

1) ใช้กับหม้อไอน้ําท่ีออกแบบข้ึนมาใหม่ 
2) ใช้กับหม้อไอน้ําเดิมท่ีใช้เชื้อเพลิงชนิดของแข็งท่ีมีอยู่เดิม 
3) ใช้กับกับหม้อไอน้ําเดิมท่ีใช้เชื้อเพลิงชนิดของเหลวและก๊าซ 

 
5.3.1 กรณีนํามาใช้หม้อไอน้ําท่ีได้รับการออกแบบข้ึนมาใหม่ 

การออกแบบหม้อไอน้ําเชื้อเพลิงชีวมวลชุดใหม่ สามารถออกแบบมาโดยเฉพาะตามคุณสมบัติของ
เชื้อเพลิงนั้นๆ หรือออกแบบให้สามารถใช้ได้กับเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด (Multi fuel Biomass Boiler) รวมถึงใบ
อ้อย ก็สามารถทําได้เช่นกัน กล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถนําใบอ้อยและเช้ือเพลิงอัดแท่งจากใบ
อ้อยมาใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ เช่น หม้อไอน้ําในโรงไฟฟ้าของโรงงานน้ําตาล หม้อไอน้ํากลุ่มนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซ่ึง
ได้รับการออกแบบห้องเผาไหม้และส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนมาเป็นพิเศษ เพ่ือให้ผลิตไอน้ําในปริมาณและความดัน
ท่ีต้องการ โดยลักษณะท่ัวไปของหม้อไอน้ําแสดงในรูปท่ี 5.3-1 ซ่ึงมีส่วนประกอบสําคัญ ดังนี้ 
 

1) ชุดลําเลียงเชื้อเพลิง (Fuel Conveyor)  ทําหน้าท่ี ลําเลียงเชื้อเพลิงจากห้องเก็บเชื้อเพลิงเข้า
ชุดป้อนเชื้อเพลิง (Fuel Feeding Unit)  

2) ชุดป้อนเชื้อเพลิง (Fuel Feeding Unit) ทําหน้าท่ี  ป้อนเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ (Pre 
furnace)  
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3) ห้องเผาไหม้ (Pre furnace) ทําหน้าท่ี เผาไหม้เชื้อเพลิงก่อนส่งผ่านความร้อนเข้า Convection 
Part เพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ําให้เปลี่ยนเป็นไอน้ํา ห้องเผาไหม้มีส่วนประกอบท่ีสําคัญ 3 
ส่วนดังนี้ 

• ตะกรับเตา (Combustion Grate)  

• ห้องเผาไหม้ ผนังน้ํา (Water tube Chamber) 

• ระบบเติมอากาศ ช่วยการเผาไหม้(Air Feeding System) 
4) ระบบดักฝุ่น ทําหน้าท่ีแยกฝุ่นออกจากการเผาไหม้ ซ่ึงสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของ

เชื้อเพลิงนั้นๆ ประสิทธิภาพในการดักฝุ่น และงบประมาณในการลงทุน 

• เครื่องดักฝุ่นแบบลมหมุน (Cyclone Separator) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแยกฝุ่น
ละอองออกจากก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหม้ โดยใช้หลักของแรงเหวี่ยงเพ่ือให้ก๊าซซ่ึงมี
ฝุ่นละอองผสมอยู่เกิดการหมุนตัว จะทําให้ฝุ่นละอองซ่ึงมีน้ําหนักมากกว่ารวมตัวกัน
และถูกแยกออกมา เป็นระบบท่ีนิยมใช้กันมากสําหรับหม้อไอน้ําอุตสาหกรรมท่ัวไป 
เนื่องจากความแข็งแรงทนทานสูง ดูแลรักษาง่าย ราคาไม่สูง แต่ประสิทธิภาพในการ
ดักฝุ่นไม่ดีมากนักจึงนิยมใช้คู่กับระบบดักฝุ่นแบบเปียก (Wet Scrubber) 

 

 
 

 

Fuel Conveyor 

Fuel Feeding Unit 

Pre furnace 

Convection Part 

Economizer 

Cyclone Separator 

Wet Scrubber 

Combustion Grate 

Ash Removal 
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ท่ีมา : บริษัท เจตาแบค จํากัด (มหาชน), 2558 

 
รูปท่ี 5.3-1 เครื่องกําเนิดไอน้ําเช้ือเพลิงชีวมวล (Biomass Steam Boiler) 

 

• ระบบดักฝุ่นแบบเปียก (Wet Scrubber) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ดักฝุ่นโดยใช้ สเปร์น้ําดัก
จับฝุ่น นิยมติดต้ังหลังจากเครื่องดักฝุ่นแบบลมหมุน (Cyclone Separator) เพ่ือดัก
ฝุ่นขนาดเล็กท่ีเครื่องดักฝุ่นแบบลมหมุนไม่สามารถดักจับได้  ระบบนี้มีข้อจํากัดเรื่อง
ปริมาณน้ําเสียท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงต้องผ่านการบําบัดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 

• เครื่องกรองฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีถุงกรองเป็นตัวกรองแยก
ฝุ่นละอองออกจากก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหม้ เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง นิยมใช้
กับโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและการเปลี่ยนถุง
กรองค่อนข้างสูง ระยะการเปลี่ยนถุงกรองอยู่ท่ี 2-3 ปี 

• เครื่องดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) เป็นการกําจัดฝุ่นละออง
โดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตย์ เม่ือฝุ่นละอองเคลื่อนท่ีผ่านสนามไฟฟ้าจะทําให้ฝุ่น
ละอองมีประจุไฟฟ้าและเม่ือเคลื่อนท่ีผ่านเข้าไปยังถังเก็บ ซ่ึงมีประจุไฟฟ้าข้ัวตรงข้าม
กับฝุ่นละอองๆ ก็จะถูกดูดให้ติดกับแผ่นรวบรวม (Collector Plates) ท่ีอยู่ภายในถัง
เก็บฝุ่น  เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงนิยมใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงไฟฟ้าถ่าน
หิน ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและการเดินเครื่องสูง เนื่องจากต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการ
ดักจับฝุ่น 

 
5.3.2 กรณีนําใช้กับหม้อไอน้ําประเภทเช้ือเพลิงของแข็งท่ีมีอยู่เดิม 

การนําไปใช้กับหม้อไอน้ําเดิมท่ีใช้เชื้อเพลิงของแข็งอยู่แล้ว เช่น ถ่านหิน หรือเชื้อเพลิงชีวมวลชนิด
อ่ืน มีสิ่งท่ีต้องคํานึงถึงดังนี้ 

1) กําลังการผลิตไอน้ํา (Boiler Capacity) เนื่องจากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงจะมีผลต่อกําลังการผลิต
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ไอน้ํา เช่น เดิมใช้ถ่านหินบิทูมินัส ค่าความร้อนตํ่า (LHV) ประมาณ 4,500 - 5,000 kcal/Kg. 
ส่วนค่า LHV ของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยซ่ึงมีค่าความร้อนตํ่ากว่า พ้ืนท่ีในการเผาไหม้ 
(Heating Area) จะมีผลกับกําลังการผลิตไอน้ํา ดังนั้นวิศวกรหรือผู้ควรคุมหม้อไอน้ํา ต้องเช็ค
ข้อมูล Max. Capacity  และ Operation Capacity เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในทาง
กลับกัน ถ้าหม้อไอน้ําเดิม ออกแบบรับเชื้อเพลิงค่าความร้อนตํ่ากว่า เช่น ไม้สับ (Wood Chip) 
ท่ีมีค่า LHV ประมาณ 2,500 – 2,800 kcal/Kg. (ตํ่ากว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อย) จึง
คาดการณ์ได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อ Boiler Capacity   อย่างไรก็ตาม การปรับจูนการเผาไหม้ท่ีดี 
จากวิศวกรหรือผู้ควบคุมหม้อไอน้ําท่ีมีความชํานาญ จะช่วยให้หม้อไอน้ําทํางานอย่างเหมาะสม 

2) คุณสมบัติอ่ืนๆ ของเชื้อเพลิง  นอกจากค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแล้ว ยังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ของ
เชื้อเพลิงท่ีมีผลต่อการเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา เช่น 

•      ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง (Fuel Density) : ความหนาแน่นของเชื้อเพลิงมีผลต่อ
การใช้งานหม้อไอน้ํา ในด้านของปริมาณการเก็บเชื้อเพลิง  ความสามารถในการ
ลําเลียงเชื้อเพลิง และชุดป้อนเชื้อเพลิงเข้าเผาไหม้ (Fuel Feeding System) ซ่ึงอาจ
ต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้ใช้งานได้กับเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อย 

•      จุดหลอมละลายของข้ีเถ้า (Ash Fusion Temperature) : เชื้อเพลิงแต่ละชนิดมีจุด
หลอมละลายของข้ีเถ้าท่ีไม่เท่ากัน จึงต้องคํานึงถึงคุณสมบัติของ Combustion 
Grate (ตะกรับเตา) แต่ละชนิด เช่น Fixed Grate, Chain Grate, Step Grate หรือ 
CFB 

• อัตราการเผาไหม้ (Burning Rate) : เชื้อเพลิงต่างชนิดกัน อัตราการเผาไหม้จึงไม่
เท่ า กั น ด้ ว ย  จึ ง มี ค ว าม จํ า เป็ น ต้ อ งป รั บ ชุ ด  Fuel Feeding System แ ล ะ 
Combustion Air Feeding System ให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงนั้นๆ และลักษณะ
การใช้ไอน้ําของแต่ละโรงงาน 

• ปริมาณ ข้ีเถ้าในเชื้อเพลิง (Ash Content) : ปริมาณข้ีเถ้าในเชื้อเพลิงมีผลต่อ
ระยะเวลาในการโกยข้ีเถ้าออกจากห้องเผาไหม้สําหรับหม้อไอน้ําท่ีไม่มีระบบลําเลียง
ข้ีเถ้าอัตโนมัติ ส่วนหม้อไอน้ําท่ีติดต้ังระบบลําเลียงข้ีเถ้าอัตโนมัติจะต้องพิจารณาถึง
ความสามารถในการลําเลียงข้ีเถ้า รวมถึงลักษณะของข้ีเถ้าให้เหมาะสมกับชนิดของ
ชุดลําเลียงข้ีเถ้า ส่วนประกอบในเชื้อเพลิงอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการกัดกร่อน เช่น Silica 
ดินหรือทรายท่ีติดมากับเชื้อเพลิง 

 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การนําใบอ้อยหรือเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อย มาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับ

กรณีสามารถดําเนินการได้ อาจมีบางกรณีท่ีจําเป็นต้องปรับปรุงติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติม แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันก็
แก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นได้ เพียงแต่ต้องระมัดระวังในกรณีนําไปใช้แทนเชื้อเพลิงเดิมท่ีมีค่าความร้อนสูงกว่าใบอ้อย 
เช่น บิทูมินัส ซ่ึงจะทําให้หม้อไอน้ํามีกําลังการผลิตลดลง 
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5.3.3 กรณีนําใช้กับกับหม้อไอน้ําเดิมท่ีใช้เช้ือเพลิงชนิดของเหลวและก๊าซ 

สําหรับกรณีนี้ การนําเชื้อเพลิงอัดแท่งใบอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงมีความเหมาะสมกว่าการใช้ใบอ้อย
โดยตรง เนื่องจากเชื้อเพลิงอัดแท่งมีความสะดวกในการขนส่ง จัดเก็บ การป้อนสู่ห้องเผาไหม้ ซ่ึงทําให้ควบคุมการ
เผาไหม้ได้ดีกว่า 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะทางกายภาพของหม้อไอน้ําชนิดท่อไฟ ซ่ึงมีท่อไฟใหญ่ (ลูกหมู) และท่อไฟ
เล็ก และจํานวนกลับ ทําให้เกิดเขม่าสะสมตัวในท่อไฟ ส่งผลกระทบต่อกําลังการผลิตไอน้ํา รวมท้ังต้องหยุด
เดินเครื่องเพ่ือทําความสะอาดท่อไฟบ่อยครั้งข้ึน สิ่งเหล่านี้นับเป็นอุปสรรคสําคัญของการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลกับหม้อ
ไอน้ําชนิดท่อไฟ 

แนวทางปรับปรุงหม้อไอน้ําให้สามารถใช้เชื้อเพลิงอัดแท่ง สามารถทําได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1) แบบใช้ท่อไฟใหญ่เป็นห้องเผาไหม้ (ไม่มี Pre furnace) : กรณีนี้ออกแบบโดยติดต้ัง

ตะกรับเตา (Combustion Grate) เข้าไปในท่อไฟใหญ่ ทําให้พ้ืนท่ีในการถ่ายเท
ความร้อนของท่อไฟใหญ่ลดลง ซ่ึงส่งผลให้กําลังการผลิตไอน้ําลดลงค่อนข้างสูง 
ในขณะใช้งานหม้อไอน้ํา ต้องเปิดประตูเพ่ือโกยข้ีเถ้าบ่อยครั้ง ดังแสดงลักษณะการ
ปรับปรุงหม้อไอน้ําในรูปท่ี 5.3-2 
เนื่องจากพ้ืนท่ีในการเผาไหม้จํากัด ดังนั้นวิศวกรหรือผู้ควบคุมหม้อไอน้ําต้อง
ตรวจสอบกําลังการผลิตไอน้ําท่ีได้ให้ม่ันใจก่อนดําเนินการ 

2) แบบมีห้องเผาไหม้ (Pre furnace) : กรณีนี้ออกแบบให้มีห้องเผาไหม้ ซ่ึงสามารถ
เลื อกได้ ท้ั งในแบบ Fixed Grate, Chain Grate หรือ  Step Grate ตามความ
เหมาะสมในการใช้งาน ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ รวมถึงเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดอ่ืน
ท่ี จ ะ นํ า ม า ใ ช้ ร่ ว ม ด้ ว ย  น อ ก จ า ก นี้  ยั ง ส า ม า ร ถ ติ ด ต้ั ง ชุ ด ดึ ง 
ข้ี เถ้าออกจากห้องเผาไห ม้ได้  ดั งแสดงลักษณ ะการปรับปรุงห ม้อไอน้ํ าใน 
รูปท่ี 5.3-3 
เนื่องจากมีพ้ืนท่ีเพียงพอ จึงสามารถออกแบบห้องเผาไหม้เพ่ือรองรับกําลังการผลิต
ไอน้ําท่ีสูญเสียไปได้ แต่ยังคงมีข้อจํากัดเรื่องขนาดของท่อไฟเล็ก และจํานวนกลับของ
ไฟวิ่ง ส่งผลให้ท่อไฟเล็กมีเขม่าสะสมและอุดตันเร็ว จําเป็นต้องหยุดเครื่องเพ่ือทํา 
ความสะอาดท่อไฟบ่อยครั้งข้ึน  

ท่ีมา : บริษัท เจตาแบค จํากัด (มหาชน), 2558 
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ท่ีมา : บริษัท เจตาแบค จํากัด (มหาชน), 2558 

 

รูปท่ี 5.3-2 ลักษณะการปรับปรุงหม้อไอน้ําโดยใช้ท่อไฟใหญ่เป็นห้องเผาไหม้ สําหรับการใช้เช้ือเพลิงอัดแท่ง    
              จากใบอ้อย 

 

  ท่ีมา : บริษัท เจตาแบค จํากัด (มหาชน), 2558 

 

 
รูปท่ี 5.3-3 ลักษณะการปรับปรุงหม้อไอน้ําโดยมีห้องเผาไหม้ สําหรับการใช้เช้ือเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อย 

Fuel Feeding 

Units 

Fuel 

Hopper 

Fuel 

Conveyor 

FD. 

Fan 
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จากการวิเคราะห์แนวทางดําเนินงานข้างต้น สรุปได้ว่า การปรับปรุงให้มีห้องเผาไหม้เป็นรูปแบบเท่ีมี
ความเหมาะสมสําหรับการใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อย มากกว่าการใช้ท่อไฟใหญ่เป็นห้องเผาไหม้ อย่างไรก็ตาม 
อุปสรรคด้านเทคนิดท่ีต้องคํานึงถึงจากการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยแทนน้ํามันเตา ได้แก่ 

1) กําลังการผลิตไอน้ํา 
เนื่องจากลักษณะการเผาไหม้จากหัวเผาท่ีใช้น้ํามันเตาจะสร้างอุณหภูมิเปลวไฟได้ดีกว่าและ
เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนความร้อนในหม้อไอน้ําชนิดท่อไฟ การเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอัดแท่ง
จากใบอ้อย (ของแข็ง) แทนน้ํามันเตา (ของเหลว) จะทําให้กําลังการผลิตไอน้ํามีแนวโน้มลดลง 
ปัญหานี้อาจไม่ส่งผลกระทบรุนแรงมากนัก หากโรงงานมีความต้องการใช้ไอน้ําตํ่ากว่ากําลังการ
ผลิตท่ีหม้อไอน้ําทําได้ แต่ในทางกลับกัน หากความต้องการไอน้ําในการผลิตมีเป็นจํานวนมาก จน
ทําให้หม้อไอน้ําเดิมทํางานเต็มพิกัดหรือใกล้เต็มพิกัดอยู่แล้ว การเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งจะ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของโรงงานค่อนข้างมาก 

2) เขม่าในท่อไฟ 
การใช้เชื้อเพลิงแข็ง จะทําให้เชม่าและเถ้าลอยจะสะสมอยู่ในท่อไฟได้มากข้ึนกว่าการใช้น้ํามันเตา 
โดยเฉพาะในท่อไฟชุดเล็ก ปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงข้ึนกับหม้อไอน้ําท่ีใช้เชื้อเพลิงเหลว ซ่ึงมี
จํานวนกลับมาก จึงต้องหยุดเดินหม้อไอน้ําบ่อยครั้งข้ึน เพ่ือทําความสะอาด หากไม่หยุดเพ่ือทํา
ความสะอาด จะทําให้กําลังการผลิตไอน้ําลดลง และเขม่าท่ีสะสมมากข้ึนจะปิดก้ันทางไหลของก๊าซ
ร้อน ซ่ึงทําให้เกิดอันตรายกับหม้อไอน้ําได้ 
กรณีมีหม้อไอน้ํามากกว่า 1 ชุด แล้วสลับกันใช้งาน ก็สามารถหยุดเพ่ือทําความสะอาดได้โดยไม่
ส่ งผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า รผ ลิ ต   แ ต่ ใน ท า งก ลั บ กั น น  ห าก โร ง ง าน มี ห ม้ อ ไอ น้ํ า เพี ย ง 
1 ชุด และต้องเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อการผลิตค่อนข้างมาก 

3) การตอบสนองต่อความต้องการไอน้ําท่ีแปรผัน 
หม้อไอน้ํ าชนิดน้ํ า มัน เตาจะตอบสนองต่อความต้องการไอน้ํ า ท่ี แปรผัน ได้ ดีกว่ าห ม้อ 
ไอน้ําชนิดเชื้อเพลิงแข็ง ดังนั้น หากต้องการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอัดแท่ง โรงงานต้องบริหารจัดการ
โหลดไอน้ําให้เหมาะสม 

 
นอกจากนี้ หากพิจารณาในด้านเศรษฐศาสตร์ การใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อย (ของแข็ง) แทน

เชื้อเพลิงน้ํามันเตา (ของเหลว) จะต้องการปริมาณเชื้อเพลิงอัดแท่ง 2-3 เท่า ของเชื้อเพลิงของเหลว ซ่ึงประเมินได้
จากสมการคํานวณประสิทธิภาพหม้อไอน้ํา (Direct Method) 
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เม่ือ Boiler Efficiency  คือ  ประสิทธิภาพหม้อไอน้ํา 
Qout  คือ  ปริมาณความร้อนท่ีได้ 
MFuel คือ  ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใช้ 
HV   คือ  ค่าความร้อนเชื้อเพลิง 

  หรือ 

 
 

การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงจะต้องได้ปริมาณความร้อนเท่าเดิม ดังนั้น 
 

 

 
 

การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงแต่ยังใช้หม้อไอน้ําชุดเดิม ส่งผลให้ประสิทธิภาพหม้อไอน้ําเปลี่ยนไปจากเดิม
ด้วย โดยประสิทธิภาพหม้อไอน้ําสามารถประเมินได้จากวิเคราะห์ทางอ้อม (InDirect Method) คือ 
 

 

 
เม่ือ Stack loss   คือ  การสูญเสียความร้อนทางปล่อง (ออกไปกับก๊าซเสีย) 

   Blowdown loss   คือ การสูญเสียความร้อนจากการโบลว์ดาวน์ 
   Shell loss   คือ การสูญเสียความร้อนไปทางเปลือกหม้อไอน้ํา 
   Miscellaneous loss   คือ การสูญเสียความร้อนอ่ืนๆ (ซ่ึงมีค่าน้อย) 

 

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหม้อไอน้ํา คือ การสูญเสียความร้อนทางปล่อง ซ่ึงข้ึนอยู่
กับปริมาณอากาศส่วนเกินท่ีใช้ในการเผาไหม้ เนื่องจากปริมาณอากาศส่วนเกินท่ีต้องการในกรณีหม้อไอน้ําเชื้อเพลิง
ชนิดของเหลวมีค่าน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดของแข็ง จึงทําให้ประสิทธิภาพหม้อไอน้ําเชื้อเพลิงของเหลวมีค่าสูงกว่า
เชื้อเพลิงของแข็ง (ประสิทธิภาพหม้อไอน้ําชนิดเชื้อเพลิงของเหลว มีค่าประมาณ 80-90% สําหรับเชื้อเพลิงของแข็ง 
มีค่าประมาณ 70-80% สําหรับในกรณีหม้อไอน้ําเชื้อเพลิงชนิดของแข็งท่ีออกแบบใหม่สามารถทําให้มีประสิทธิภาพ
สูงกว่า 80% ได้) 
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การประเมินปริมาณเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยท่ีใช้แทนน้ํามันเตา ใช้ค่าดังนี้ 
ค่าความร้อนของน้ํามันเตา   = 39.77 MJ/litre  
ประสิทธิภาพหม้อไอน้ําเม่ือใช้น้ํามันเตา = 85%   
ค่าความร้อนของน้ํามันเตา   = 15.48 MJ/litre  
ประสิทธิภาพหม้อไอน้ําเม่ือใช้น้ํามันเตา = 75% 

แทนค่าต่างๆ จะได้ 

 

 

 
นั่นคือ การใช้น้ํามันเตา 1 ลิตร เทียบเท่ากับการใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อย 2.91 กก. (หรือ 3 

กก.) 
หากพิจารณาในด้านผู้ใช้หม้อไอน้ํา ณ ปัจจุบัน (มี.ค.59) น้ํามันเตามีราคาราว 8 บาท/ลิตร 

หมายความว่า ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยเทียบเท่ากับราคาน้ํามันเตามีค่าเท่ากับ 2.67 บาท/กก. หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่า ผลประหยัดค่าเช้ือเพลิงจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ เช้ือเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยมีราคาไม่เกิน 2.67 บาท/
กก.  โดยแสดงราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยเทียบเท่าราคาน้ํามันเตาต่างๆ ไว้ในรูปท่ี 5.3-4 
 

 
ประเมินท่ีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยต่อเชื้อเพลิงน้ํามันเตา เท่ากับ 3:1 

 
รูปท่ี 5.3-4  ราคาเช้ือเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยเทียบเท่าราคาน้ํามันเตาต่างๆ 



     รายงานฉบบัสมบูณ์ 
 โครงการศึกษาและจัดทําข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 

                                                                                    5-12

นอกจากนี้ หากทราบปริมาณไอน้ําท่ีผลิตได้ต่อปี และอัตราส่วนปริมาณไอน้ําท่ีผลิตได้ต่อลิตรน้ํามัน
เตาท่ีใช้ จะสามารถประเมินผลประหยัดค่าเชื้อเพลิงจากการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยได้ ดังแสดง
รายละเอียดในรูปท่ี 5.3-5 
 

 

 
ประเมินท่ีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยต่อเชื้อเพลิงน้ํามันเตา เท่ากับ 3:1 
ราคาน้ํามันเตา  8  บาท/ลิตร และราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อย  2.5  บาท/กก. 

 
รูปท่ี 5.3-5  ผลประหยัดค่าเช้ือเพลิงจากการเปล่ียนชนิดเช้ือเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยแทนน้ํามันเตาท่ีปริมาณไอ   
               น้ําผลิตต่างๆ
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นอกจากนี้ หากทราบเงินลงทุนท่ีใช้ในการดําเนินงานเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อย ก็สามารถใช้ 
รูปท่ี 5.3-5 ประเมินผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนในเบ้ืองต้นได้ ยกตัวอย่างเช่น 

ขนาดหม้อไอน้ํา   3 ตัน/ชม. 
เวลาใช้งานหม้อไอน้ํา  10 ชั่วโมงต่อวัน 
จํานวนวันใช้งานหม้อไอน้ํา 300 วันต่อปี 
ปริมาณไอน้ําท่ีผลิตได้เฉลี่ย 2 ตัน/ชม. 
ปริมาณน้ํามันเตาท่ีใช้เฉลี่ย 143 ลิตร/ชม. 
ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่ง  2.5 บาท/กก. 
งบประมาณท่ีใช้   2 ล้านบาท 
 
ประเมินค่าต่างๆ ได้ดังนี้ 
อัตราส่วนปริมาณไอน้ําต่อน้ํามันเตา 14  กก./ลิตร 
คิดเป็นปริมาณไอน้ําท่ีผลิตได้  6,000  ตัน/ปี 
จากรูป 5.3-5 ได้ผลประหยัด (ประมาณ)  210,000 บาท/ปี 
คิดเป็นระยะเวลาคืนทุน   9.5  ปี 

 
กรณีต้องการทราบผลประหยัดในกรณีราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยและราคาน้ํามันเตาต่างๆ 

ท่ีอัตราส่วนปริมาณไอน้ําต่อน้ํามันเตา 14 กก./ลิตร  สามารถใช้ตารางท่ี 5.3-1 ถึง 5.3-5  ประเมินผลตอบแทน
และระยะเวลาคืนทุนในเบ้ืองต้นได้ดังแนวทางท่ีกล่าวข้างต้น 

สําหรับตัวอย่างข้างต้น หากต้องการให้การดําเนินงานมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี ซ่ึงก็คือ 
จะต้องมีผลประหยัดไม่น้อยกว่า 666,667 บาท/ปี  เม่ือพิจารณาจากข้อมูลในตารางท่ี  5.3-2 ถึง 5.3-5 
ท่ีปริมาณไอน้ํา 6,000 ตัน/ปี จะพบว่า เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยต้องมีราคาไม่สูงกว่า 2.15 บาท/กก. 
ท่ีราคาน้ํามันเตา 8 บาทต่อลิตร  หรือต้องมีราคาไม่สูงกว่า 2.86 บาท/กก. ท่ีราคาน้ํามันเตา 10 บาทต่อลิตร ดังนั้น 
ช้อมูลในตารางท่ี 5.3-2 ถึง 5.3-5 สามารถใช้ประเมินราคาเช้ือเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยและน้ํามันเตาท่ีควรจะ
เป็น ตามปัจจัยเงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนท่ีกําหนด 
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ตารางที่ 5.3-1  ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ลดลงต่อไอน้ําที่ผลิตได้ ณ ราคาเชื่อเพลิงอัดแท่งต่างๆ  
ราคาน้ํามันเตา 
(บาท/ลิตร) 

ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ลดลงต่อไอน้ําที่ผลิตได้ 1 ตัน (บาท/ตัน-ไอน้ํา) ณ ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งตา่งๆ (บาท/กก.) 

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 
8 143 121 100 79 57 36 14 -7 -29 -50 -71 
9 214 193 171 150 129 107 86 64 43 21 0 
10 286 264 243 221 200 179 157 136 114 93 71 
11 357 336 314 293 271 250 229 207 186 164 143 
12 429 407 386 364 343 321 300 279 257 236 214 
13 500 479 457 436 414 393 371 350 329 307 286 

14 571 550 529 507 486 464 443 421 400 379 357 
15 643 621 600 579 557 536 514 493 471 450 429 
16 714 693 671 650 629 607 586 564 543 521 500 
17 786 764 743 721 700 679 657 636 614 593 571 
18 857 836 814 793 771 750 729 707 686 664 643 
19 929 907 886 864 843 821 800 779 757 736 714 

20 1,000 979 957 936 914 893 871 850 829 807 786 
21 1,071 1,050 1,029 1,007 986 964 943 921 900 879 857 
22 1,143 1,121 1,100 1,079 1,057 1,036 1,014 993 971 950 929 
23 1,214 1,193 1,171 1,150 1,129 1,107 1,086 1,064 1,043 1,021 1,000 
24 1,286 1,264 1,243 1,221 1,200 1,179 1,157 1,136 1,114 1,093 1,071 
25 1,357 1,336 1,314 1,293 1,271 1,250 1,229 1,207 1,186 1,164 1,143 

26 1,429 1,407 1,386 1,364 1,343 1,321 1,300 1,279 1,257 1,236 1,214 
27 1,500 1,479 1,457 1,436 1,414 1,393 1,371 1,350 1,329 1,307 1,286 
28 1,571 1,550 1,529 1,507 1,486 1,464 1,443 1,421 1,400 1,379 1,357 
29 1,643 1,621 1,600 1,579 1,557 1,536 1,514 1,493 1,471 1,450 1,429 
30 1,714 1,693 1,671 1,650 1,629 1,607 1,586 1,564 1,543 1,521 1,500 
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ตารางที่ 5.3-2  ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี ณ ปริมาณไอน้ําที่ผลิตต่างๆ และราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งเท่ากับ 2.0 และ 2.1 บาท/กก. 
ราคาน้ํามัน
เตา (บาท/

ลิตร) 

ค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ที่ปริมาณตันไอน้ําที่ใช้ต่อปี (บาท/ปี) ณ. ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งต่างๆ และปริมาณไอน้ําที่ผลิตได้ (ตัน/ปี) 
ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่ง 2.0 บาท/กก. ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่ง 2.1 บาท/กก. 

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 
8 285,714 571,429 857,143 1,142,857 1,428,571 242,857 485,714 728,571 971,429 1,214,286 

9 428,571 857,143 1,285,714 1,714,286 2,142,857 385,714 771,429 1,157,143 1,542,857 1,928,571 

10 571,429 1,142,857 1,714,286 2,285,714 2,857,143 528,571 1,057,143 1,585,714 2,114,286 2,642,857 

11 714,286 1,428,571 2,142,857 2,857,143 3,571,429 671,429 1,342,857 2,014,286 2,685,714 3,357,143 
12 857,143 1,714,286 2,571,429 3,428,571 4,285,714 814,286 1,628,571 2,442,857 3,257,143 4,071,429 

13 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 957,143 1,914,286 2,871,429 3,828,571 4,785,714 

14 1,142,857 2,285,714 3,428,571 4,571,429 5,714,286 1,100,000 2,200,000 3,300,000 4,400,000 5,500,000 
15 1,285,714 2,571,429 3,857,143 5,142,857 6,428,571 1,242,857 2,485,714 3,728,571 4,971,429 6,214,286 

16 1,428,571 2,857,143 4,285,714 5,714,286 7,142,857 1,385,714 2,771,429 4,157,143 5,542,857 6,928,571 

17 1,571,429 3,142,857 4,714,286 6,285,714 7,857,143 1,528,571 3,057,143 4,585,714 6,114,286 7,642,857 

18 1,714,286 3,428,571 5,142,857 6,857,143 8,571,429 1,671,429 3,342,857 5,014,286 6,685,714 8,357,143 
19 1,857,143 3,714,286 5,571,429 7,428,571 9,285,714 1,814,286 3,628,571 5,442,857 7,257,143 9,071,429 

20 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 1,957,143 3,914,286 5,871,429 7,828,571 9,785,714 

21 2,142,857 4,285,714 6,428,571 8,571,429 10,714,286 2,100,000 4,200,000 6,300,000 8,400,000 10,500,000 
22 2,285,714 4,571,429 6,857,143 9,142,857 11,428,571 2,242,857 4,485,714 6,728,571 8,971,429 11,214,286 

23 2,428,571 4,857,143 7,285,714 9,714,286 12,142,857 2,385,714 4,771,429 7,157,143 9,542,857 11,928,571 

24 2,571,429 5,142,857 7,714,286 10,285,714 12,857,143 2,528,571 5,057,143 7,585,714 10,114,286 12,642,857 

25 2,714,286 5,428,571 8,142,857 10,857,143 13,571,429 2,671,429 5,342,857 8,014,286 10,685,714 13,357,143 
26 2,857,143 5,714,286 8,571,429 11,428,571 14,285,714 2,814,286 5,628,571 8,442,857 11,257,143 14,071,429 

27 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000 2,957,143 5,914,286 8,871,429 11,828,571 14,785,714 

28 3,142,857 6,285,714 9,428,571 12,571,429 15,714,286 3,100,000 6,200,000 9,300,000 12,400,000 15,500,000 
29 3,285,714 6,571,429 9,857,143 13,142,857 16,428,571 3,242,857 6,485,714 9,728,571 12,971,429 16,214,286 

30 3,428,571 6,857,143 10,285,714 13,714,286 17,142,857 3,385,714 6,771,429 10,157,143 13,542,857 16,928,571 
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ตารางที่ 5.3-3  ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี ณ ปริมาณไอน้ําที่ผลิตต่างๆ และราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งเท่ากับ 2.2 และ 2.3 บาท/กก. 

ราคาน้ํามันเตา 
(บาท/ลิตร) 

ค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ที่ปริมาณตนัไอน้ําที่ใช้ต่อป ี(บาท/ปี) ณ. ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งต่างๆ และปริมาณไอน้ําที่ผลิตได้ (ตัน/ปี) 
ราคาเชื้อเพลิงอดัแท่ง 2.2 บาท/กก. ราคาเชื้อเพลิงอดัแท่ง 2.3 บาท/กก. 

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 
8 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 157,143 314,286 471,429 628,571 785,714 

9 342,857 685,714 1,028,571 1,371,429 1,714,286 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 

10 485,714 971,429 1,457,143 1,942,857 2,428,571 442,857 885,714 1,328,571 1,771,429 2,214,286 
11 628,571 1,257,143 1,885,714 2,514,286 3,142,857 585,714 1,171,429 1,757,143 2,342,857 2,928,571 

12 771,429 1,542,857 2,314,286 3,085,714 3,857,143 728,571 1,457,143 2,185,714 2,914,286 3,642,857 

13 914,286 1,828,571 2,742,857 3,657,143 4,571,429 871,429 1,742,857 2,614,286 3,485,714 4,357,143 

14 1,057,143 2,114,286 3,171,429 4,228,571 5,285,714 1,014,286 2,028,571 3,042,857 4,057,143 5,071,429 
15 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 6,000,000 1,157,143 2,314,286 3,471,429 4,628,571 5,785,714 

16 1,342,857 2,685,714 4,028,571 5,371,429 6,714,286 1,300,000 2,600,000 3,900,000 5,200,000 6,500,000 

17 1,485,714 2,971,429 4,457,143 5,942,857 7,428,571 1,442,857 2,885,714 4,328,571 5,771,429 7,214,286 
18 1,628,571 3,257,143 4,885,714 6,514,286 8,142,857 1,585,714 3,171,429 4,757,143 6,342,857 7,928,571 

19 1,771,429 3,542,857 5,314,286 7,085,714 8,857,143 1,728,571 3,457,143 5,185,714 6,914,286 8,642,857 

20 1,914,286 3,828,571 5,742,857 7,657,143 9,571,429 1,871,429 3,742,857 5,614,286 7,485,714 9,357,143 
21 2,057,143 4,114,286 6,171,429 8,228,571 10,285,714 2,014,286 4,028,571 6,042,857 8,057,143 10,071,429 

22 2,200,000 4,400,000 6,600,000 8,800,000 11,000,000 2,157,143 4,314,286 6,471,429 8,628,571 10,785,714 

23 2,342,857 4,685,714 7,028,571 9,371,429 11,714,286 2,300,000 4,600,000 6,900,000 9,200,000 11,500,000 

24 2,485,714 4,971,429 7,457,143 9,942,857 12,428,571 2,442,857 4,885,714 7,328,571 9,771,429 12,214,286 
25 2,628,571 5,257,143 7,885,714 10,514,286 13,142,857 2,585,714 5,171,429 7,757,143 10,342,857 12,928,571 

26 2,771,429 5,542,857 8,314,286 11,085,714 13,857,143 2,728,571 5,457,143 8,185,714 10,914,286 13,642,857 

27 2,914,286 5,828,571 8,742,857 11,657,143 14,571,429 2,871,429 5,742,857 8,614,286 11,485,714 14,357,143 
28 3,057,143 6,114,286 9,171,429 12,228,571 15,285,714 3,014,286 6,028,571 9,042,857 12,057,143 15,071,429 

29 3,200,000 6,400,000 9,600,000 12,800,000 16,000,000 3,157,143 6,314,286 9,471,429 12,628,571 15,785,714 

30 3,342,857 6,685,714 10,028,571 13,371,429 16,714,286 3,300,000 6,600,000 9,900,000 13,200,000 16,500,000 



  รายงานฉบับสมบูณ์ 
โครงการศึกษาและจัดทําข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 

 

                                                                                                                                                            5-17

ตารางที่ 5.3-4  ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี ณ ปริมาณไอน้ําที่ผลิตต่างๆ และราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งเท่ากับ 2.4 และ 2.5 บาท/กก. 
ราคาน้ํามัน
เตา (บาท/

ลิตร) 

ค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ที่ปริมาณตันไอน้ําที่ใช้ต่อปี (บาท/ปี) ณ. ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งต่างๆ และปริมาณไอน้ําที่ผลิตได้ (ตัน/ปี) 
ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่ง 2.4 บาท/กก. ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่ง 2.5 บาท/กก. 

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 
8 114,286 228,571 342,857 457,143 571,429 71,429 142,857 214,286 285,714 357,143 

9 257,143 514,286 771,429 1,028,571 1,285,714 214,286 428,571 642,857 857,143 1,071,429 

10 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 2,000,000 357,143 714,286 1,071,429 1,428,571 1,785,714 
11 542,857 1,085,714 1,628,571 2,171,429 2,714,286 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 

12 685,714 1,371,429 2,057,143 2,742,857 3,428,571 642,857 1,285,714 1,928,571 2,571,429 3,214,286 

13 828,571 1,657,143 2,485,714 3,314,286 4,142,857 785,714 1,571,429 2,357,143 3,142,857 3,928,571 

14 971,429 1,942,857 2,914,286 3,885,714 4,857,143 928,571 1,857,143 2,785,714 3,714,286 4,642,857 
15 1,114,286 2,228,571 3,342,857 4,457,143 5,571,429 1,071,429 2,142,857 3,214,286 4,285,714 5,357,143 

16 1,257,143 2,514,286 3,771,429 5,028,571 6,285,714 1,214,286 2,428,571 3,642,857 4,857,143 6,071,429 

17 1,400,000 2,800,000 4,200,000 5,600,000 7,000,000 1,357,143 2,714,286 4,071,429 5,428,571 6,785,714 
18 1,542,857 3,085,714 4,628,571 6,171,429 7,714,286 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 

19 1,685,714 3,371,429 5,057,143 6,742,857 8,428,571 1,642,857 3,285,714 4,928,571 6,571,429 8,214,286 

20 1,828,571 3,657,143 5,485,714 7,314,286 9,142,857 1,785,714 3,571,429 5,357,143 7,142,857 8,928,571 

21 1,971,429 3,942,857 5,914,286 7,885,714 9,857,143 1,928,571 3,857,143 5,785,714 7,714,286 9,642,857 
22 2,114,286 4,228,571 6,342,857 8,457,143 10,571,429 2,071,429 4,142,857 6,214,286 8,285,714 10,357,143 

23 2,257,143 4,514,286 6,771,429 9,028,571 11,285,714 2,214,286 4,428,571 6,642,857 8,857,143 11,071,429 

24 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 12,000,000 2,357,143 4,714,286 7,071,429 9,428,571 11,785,714 
25 2,542,857 5,085,714 7,628,571 10,171,429 12,714,286 2,500,000 5,000,000 7,500,000 10,000,000 12,500,000 

26 2,685,714 5,371,429 8,057,143 10,742,857 13,428,571 2,642,857 5,285,714 7,928,571 10,571,429 13,214,286 

27 2,828,571 5,657,143 8,485,714 11,314,286 14,142,857 2,785,714 5,571,429 8,357,143 11,142,857 13,928,571 
28 2,971,429 5,942,857 8,914,286 11,885,714 14,857,143 2,928,571 5,857,143 8,785,714 11,714,286 14,642,857 

29 3,114,286 6,228,571 9,342,857 12,457,143 15,571,429 3,071,429 6,142,857 9,214,286 12,285,714 15,357,143 

30 3,257,143 6,514,286 9,771,429 13,028,571 16,285,714 3,214,286 6,428,571 9,642,857 12,857,143 16,071,429 
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ตารางที่ 5.3-5  ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี ณ ปริมาณไอน้ําที่ผลิตต่างๆ และราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งเท่ากับ 2.6 และ 2.7 บาท/กก. 
ราคาน้ํามัน
เตา (บาท/

ลิตร) 

ค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ที่ปริมาณตันไอน้ําที่ใช้ต่อปี (บาท/ปี) ณ. ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งต่างๆ และปริมาณไอน้ําที่ผลิตได้ (ตัน/ปี) 
ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่ง 2.6 บาท/กก. ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่ง 2.7 บาท/กก. 

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 
 28,571 57,143 85,714 114,286 142,857 -14,286 -28,571 -42,857 -57,143 -71,429 

9 171,429 342,857 514,286 685,714 857,143 128,571 257,143 385,714 514,286 642,857 

10 314,286 628,571 942,857 1,257,143 1,571,429 271,429 542,857 814,286 1,085,714 1,357,143 

11 457,143 914,286 1,371,429 1,828,571 2,285,714 414,286 828,571 1,242,857 1,657,143 2,071,429 
12 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 557,143 1,114,286 1,671,429 2,228,571 2,785,714 

13 742,857 1,485,714 2,228,571 2,971,429 3,714,286 700,000 1,400,000 2,100,000 2,800,000 3,500,000 

14 885,714 1,771,429 2,657,143 3,542,857 4,428,571 842,857 1,685,714 2,528,571 3,371,429 4,214,286 
15 1,028,571 2,057,143 3,085,714 4,114,286 5,142,857 985,714 1,971,429 2,957,143 3,942,857 4,928,571 

16 1,171,429 2,342,857 3,514,286 4,685,714 5,857,143 1,128,571 2,257,143 3,385,714 4,514,286 5,642,857 

17 1,314,286 2,628,571 3,942,857 5,257,143 6,571,429 1,271,429 2,542,857 3,814,286 5,085,714 6,357,143 

18 1,457,143 2,914,286 4,371,429 5,828,571 7,285,714 1,414,286 2,828,571 4,242,857 5,657,143 7,071,429 
19 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 8,000,000 1,557,143 3,114,286 4,671,429 6,228,571 7,785,714 

20 1,742,857 3,485,714 5,228,571 6,971,429 8,714,286 1,700,000 3,400,000 5,100,000 6,800,000 8,500,000 

21 1,885,714 3,771,429 5,657,143 7,542,857 9,428,571 1,842,857 3,685,714 5,528,571 7,371,429 9,214,286 
22 2,028,571 4,057,143 6,085,714 8,114,286 10,142,857 1,985,714 3,971,429 5,957,143 7,942,857 9,928,571 

23 2,171,429 4,342,857 6,514,286 8,685,714 10,857,143 2,128,571 4,257,143 6,385,714 8,514,286 10,642,857 

24 2,314,286 4,628,571 6,942,857 9,257,143 11,571,429 2,271,429 4,542,857 6,814,286 9,085,714 11,357,143 

25 2,457,143 4,914,286 7,371,429 9,828,571 12,285,714 2,414,286 4,828,571 7,242,857 9,657,143 12,071,429 
26 2,600,000 5,200,000 7,800,000 10,400,000 13,000,000 2,557,143 5,114,286 7,671,429 10,228,571 12,785,714 

27 2,742,857 5,485,714 8,228,571 10,971,429 13,714,286 2,700,000 5,400,000 8,100,000 10,800,000 13,500,000 

28 2,885,714 5,771,429 8,657,143 11,542,857 14,428,571 2,842,857 5,685,714 8,528,571 11,371,429 14,214,286 
29 3,028,571 6,057,143 9,085,714 12,114,286 15,142,857 2,985,714 5,971,429 8,957,143 11,942,857 14,928,571 

30 3,171,429 6,342,857 9,514,286 12,685,714 15,857,143 3,128,571 6,257,143 9,385,714 12,514,286 15,642,857 
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ตารางที่ 5.3-6  ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี ณ ปริมาณไอน้ําที่ผลิตต่างๆ และราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งเท่ากับ 2.8 และ 2.9 บาท/กก. 
ราคาน้ํามัน
เตา (บาท/

ลิตร) 

ค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ที่ปริมาณตันไอน้ําที่ใช้ต่อปี (บาท/ปี) ณ. ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งต่างๆ และปริมาณไอน้ําที่ผลิตได้ (ตัน/ปี) 
ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่ง 2.8 บาท/กก. ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่ง 2.9 บาท/กก. 

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 
8 -57,143 -114,286 -171,429 -228,571 -285,714 -100,000 -200,000 -300,000 -400,000 -500,000 

9 85,714 171,429 257,143 342,857 428,571 42,857 85,714 128,571 171,429 214,286 

10 228,571 457,143 685,714 914,286 1,142,857 185,714 371,429 557,143 742,857 928,571 

11 371,429 742,857 1,114,286 1,485,714 1,857,143 328,571 657,143 985,714 1,314,286 1,642,857 
12 514,286 1,028,571 1,542,857 2,057,143 2,571,429 471,429 942,857 1,414,286 1,885,714 2,357,143 

13 657,143 1,314,286 1,971,429 2,628,571 3,285,714 614,286 1,228,571 1,842,857 2,457,143 3,071,429 

14 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 4,000,000 757,143 1,514,286 2,271,429 3,028,571 3,785,714 
15 942,857 1,885,714 2,828,571 3,771,429 4,714,286 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000 

16 1,085,714 2,171,429 3,257,143 4,342,857 5,428,571 1,042,857 2,085,714 3,128,571 4,171,429 5,214,286 

17 1,228,571 2,457,143 3,685,714 4,914,286 6,142,857 1,185,714 2,371,429 3,557,143 4,742,857 5,928,571 

18 1,371,429 2,742,857 4,114,286 5,485,714 6,857,143 1,328,571 2,657,143 3,985,714 5,314,286 6,642,857 
19 1,514,286 3,028,571 4,542,857 6,057,143 7,571,429 1,471,429 2,942,857 4,414,286 5,885,714 7,357,143 

20 1,657,143 3,314,286 4,971,429 6,628,571 8,285,714 1,614,286 3,228,571 4,842,857 6,457,143 8,071,429 

21 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 9,000,000 1,757,143 3,514,286 5,271,429 7,028,571 8,785,714 
22 1,942,857 3,885,714 5,828,571 7,771,429 9,714,286 1,900,000 3,800,000 5,700,000 7,600,000 9,500,000 

23 2,085,714 4,171,429 6,257,143 8,342,857 10,428,571 2,042,857 4,085,714 6,128,571 8,171,429 10,214,286 

24 2,228,571 4,457,143 6,685,714 8,914,286 11,142,857 2,185,714 4,371,429 6,557,143 8,742,857 10,928,571 

25 2,371,429 4,742,857 7,114,286 9,485,714 11,857,143 2,328,571 4,657,143 6,985,714 9,314,286 11,642,857 
26 2,514,286 5,028,571 7,542,857 10,057,143 12,571,429 2,471,429 4,942,857 7,414,286 9,885,714 12,357,143 

27 2,657,143 5,314,286 7,971,429 10,628,571 13,285,714 2,614,286 5,228,571 7,842,857 10,457,143 13,071,429 

28 2,800,000 5,600,000 8,400,000 11,200,000 14,000,000 2,757,143 5,514,286 8,271,429 11,028,571 13,785,714 
29 2,942,857 5,885,714 8,828,571 11,771,429 14,714,286 2,900,000 5,800,000 8,700,000 11,600,000 14,500,000 

30 3,085,714 6,171,429 9,257,143 12,342,857 15,428,571 3,042,857 6,085,714 9,128,571 12,171,429 15,214,286 



  รายงานฉบับสมบูณ์ 
โครงการศึกษาและจัดทําข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 

 

                                                                                                                                                            5-20

ตารางที่ 5.3-7  ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี ณ ปริมาณไอน้ําที่ผลิตต่างๆ และราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งเท่ากับ 3.0 และ 3.1 บาท/กก. 
ราคาน้ํามัน
เตา (บาท/

ลิตร) 

ค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ที่ปริมาณตันไอน้ําที่ใช้ต่อปี (บาท/ปี) ณ. ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งต่างๆ และปริมาณไอน้ําที่ผลิตได้ (ตัน/ปี) 
ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่ง 3.0 บาท/กก. ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่ง 3.1 บาท/กก. 

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 
8 -142,857 -285,714 -428,571 -571,429 -714,286 -185,714 -371,429 -557,143 -742,857 -928,571 

9 0 0 0 0 0 -42,857 -85,714 -128,571 -171,429 -214,286 

10 142,857 285,714 428,571 571,429 714,286 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

11 285,714 571,429 857,143 1,142,857 1,428,571 242,857 485,714 728,571 971,429 1,214,286 
12 428,571 857,143 1,285,714 1,714,286 2,142,857 385,714 771,429 1,157,143 1,542,857 1,928,571 

13 571,429 1,142,857 1,714,286 2,285,714 2,857,143 528,571 1,057,143 1,585,714 2,114,286 2,642,857 

14 714,286 1,428,571 2,142,857 2,857,143 3,571,429 671,429 1,342,857 2,014,286 2,685,714 3,357,143 
15 857,143 1,714,286 2,571,429 3,428,571 4,285,714 814,286 1,628,571 2,442,857 3,257,143 4,071,429 

16 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 957,143 1,914,286 2,871,429 3,828,571 4,785,714 

17 1,142,857 2,285,714 3,428,571 4,571,429 5,714,286 1,100,000 2,200,000 3,300,000 4,400,000 5,500,000 

18 1,285,714 2,571,429 3,857,143 5,142,857 6,428,571 1,242,857 2,485,714 3,728,571 4,971,429 6,214,286 
19 1,428,571 2,857,143 4,285,714 5,714,286 7,142,857 1,385,714 2,771,429 4,157,143 5,542,857 6,928,571 

20 1,571,429 3,142,857 4,714,286 6,285,714 7,857,143 1,528,571 3,057,143 4,585,714 6,114,286 7,642,857 

21 1,714,286 3,428,571 5,142,857 6,857,143 8,571,429 1,671,429 3,342,857 5,014,286 6,685,714 8,357,143 
22 1,857,143 3,714,286 5,571,429 7,428,571 9,285,714 1,814,286 3,628,571 5,442,857 7,257,143 9,071,429 

23 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 1,957,143 3,914,286 5,871,429 7,828,571 9,785,714 

24 2,142,857 4,285,714 6,428,571 8,571,429 10,714,286 2,100,000 4,200,000 6,300,000 8,400,000 10,500,000 

25 2,285,714 4,571,429 6,857,143 9,142,857 11,428,571 2,242,857 4,485,714 6,728,571 8,971,429 11,214,286 
26 2,428,571 4,857,143 7,285,714 9,714,286 12,142,857 2,385,714 4,771,429 7,157,143 9,542,857 11,928,571 

27 2,571,429 5,142,857 7,714,286 10,285,714 12,857,143 2,528,571 5,057,143 7,585,714 10,114,286 12,642,857 

28 2,714,286 5,428,571 8,142,857 10,857,143 13,571,429 2,671,429 5,342,857 8,014,286 10,685,714 13,357,143 
29 2,857,143 5,714,286 8,571,429 11,428,571 14,285,714 2,814,286 5,628,571 8,442,857 11,257,143 14,071,429 

30 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000 2,957,143 5,914,286 8,871,429 11,828,571 14,785,714 
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5.4 สรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของการนําใบอ้อยไปใช้เป็นเช้ือเพลิง 

 จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแนวทางการนําใบอ้อยและเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยต่างๆ  ท่ีกล่าว
ในข้างต้น สามารถสรุปผลการศึกษาเบ้ืองต้นได้ดังนี้ 

1) การนําใบอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกรณีหม้อไอน้ําผลิตไฟฟ้าในโรงน้ําตาล สามารถดําเนินการได้ 
และยังสามารถนําใบอ้อยไปใช้ได้โดยตรง ไม่มีความจําเป็นต้องทําเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง เนื่องจาก
หม้อไอน้ําถูกออกแบบให้เผาไหม้ชานอ้อยได้อยู่แล้ว 

2) การนําใบอ้อยหรือเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกรณีหม้อไอน้ําท่ีได้รับการ
ออกแบบข้ึนมาใหม่ สามารถดําเนินการได้ ซ่ึงในปัจจุบันมีรูปแบบเทคโนโลยีท่ีสามารถก่อสร้าง
และใช้งานได้จริง เช่น หม้อไอน้ําผลิตไฟฟ้าในโรงน้ําตาล 

3) การนําใบอ้อยหรือเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกรณีหม้อไอน้ําเดิมท่ีใช้
เชื้อเพลิงชนิดของแข็ง เช่น ถ่านหิน กะลาปาล์ม ใยปาล์ม สามารถดําเนินการได้ แต่ควร
ตรวจสอบองค์ประกอบอ่ืนๆท่ีมีอยู่เดิมว่าสามารถนํามาใช้ได้หรือไม่ หรือต้องติดต้ังเพ่ิมเติม เช่น 
ระบบป้อนเชื้อเพลิง ระบบกําจัดข้ีเถ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ในกรณีเชื้อเพลิงเดิมมีค่าความร้อนสูง
กว่าใบอ้อย เช่น ซับบิทูมินัส จะทําให้กําลังการผลิตไอน้ําลดลง จึงต้องตรวจสอบให้ม่ันใจว่ายัง
เพียงพอต่อความต้องการ 

4) การนําใบอ้อยหรือเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกรณีหม้อไอน้ําเดิมท่ีใช้
เชื้อเพลิงชนิดของเหลวหรือก๊าซ ท้ังรูปแบบท่ีมีห้องเผาไหม้หรือไม่มีห้องเผาไหม้ก็ตาม จะเกิด
ปัญหาด้านการใช้งานหม้อไอน้ําค่อนข้างมาก โดยระดับผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี 
ปัญหาท่ีสําคัญได้แก่ กําลังการผลิตไอน้ําท่ีลดลง การหยุดหม้อไอน้ําเพ่ือบํารุงรักษาบ่อยครั้งข้ึน 
หม้อไอน้ําตอบสนองต่อความต้องการไอน้ําท่ีแปรผันได้ช้า นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในด้าน
เศรษฐศาสตร์พบว่า การดําเนินงานเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอัดแท่ง ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ท่ี
น้ํามันเตามีราคา 8 บาท/ลิตร จะได้ผลประหยัดตํ่าและมีระยะเวลาคืนทุนนาน จึงไม่มีการ
นําเสนอในฐานข้อมูลการลงทุนแต่ละพ้ืนท่ี  อย่างไรก็ตาม หากน้ํามันเตามีการปรับราคาสูงข้ึน 
การเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งจะมีความน่าสนใจมากข้ึนในด้านเศรษฐศาสตร์  ข้อมูลใน
ตารางท่ี 5.3-2 ถึง 5.3-5 สามารถใช้ประเมินความเป็นได้ทางเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น เช่น เม่ือ
พิจารณาการดําเนินงานกับหม้อไอน้ําท่ีมีการผลิตไอน้ํา 6,000 ตันต่อปี โดยใช้เงินลงทุน 2 ล้าน
บาท ต้องการระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี  จะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ือน้ํามันเตามีราคาไม่ตํ่ากว่า 9.06 
บาท/ลิตร เป็นต้น 

5) ถึงแม้ว่าการนําเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกรณีหม้อไอน้ําเดิมท่ีใช้เชื้อเพลิง
ชนิดของเหลวหรือก๊าซ ท้ังรูปแบบท่ีมีห้องเผาไหม้หรือไม่มีห้องเผาไหม้ จะมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์แล้วก็ตาม ก็ยังคงประสบกับปัญหาด้านการใช้งานหม้อไอน้ํา (ปัญหาทางเทคนิค) 
ดังท่ีกล่าวข้างต้น ซ่ึงการแก้ไขแนวทางหนึ่ง คือ การใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้รูปแบบอ่ืน เช่น 
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Gasicification จะทําให้มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคยิ่งข้ึน ซ่ึงสมควรท่ีจะทําการศึกษาวิจัย
เพ่ิมเติมต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ําตาล 
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บริษัท น้ําตาลทิพย์กําแพงเพชรจํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลทิพย์กําแพงเพชรจํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 399 หมู่ท่ี   9   ตําบล เทพนิมิต   ก่ิงอําเภอ บึงสามัคคี จังหวัด กําแพงเพชร 
รหัสไปรษณีย์ 62210 โทรศัพท์   055-718300    

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน    181  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

37,706,165.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ทิพย์กําแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 323 หมู่ท่ี 9 ตําบลเทพนิมติร อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 62210 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  25  กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

97,149,648.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

13,969,640.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

37,706,165.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

2,681,820.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

45,473,843.00 



                                                                                               รายงานฉบับสมบูรณ์ 
                                                                                    โครงการศึกษาและจัดทําข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

                                                                                                                                             

1. บริษัท น้ําตาลทรายกําแพงเพชร จํากัด  

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลทรายกําแพงเพชร จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 152 หมู่ท่ี 2   ตําบล ไตรตรึงษ์   อําเภอ เมือง  จังหวัด กําแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 
62160 โทรศัพท์   055-796095-7   โทรสาร  055-796005    

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 (ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  แต่ทําสัญญาขายไฟฟ้าแล้วอยู่ระหว่างรอ COD ) 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 21 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 5.2 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน    120  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

24,000,000.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

24,417,005.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

417,005.00 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า -    ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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2. บริษัท น้ําตาลนครเพชร จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลนครเพชร จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 333 หมู่ท่ี 9 ตําบลเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 22 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 5 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน    340  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

66,249,800.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

58,143,640.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

10,229,200.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

2,123,040.00 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี ่จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) ตําบลเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 (ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  อยู่ระหว่างรอทําสัญญาขายไฟ) 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 9.5 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

NA 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

NA 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

NA 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

NA 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

NA 
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3. บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเ์นช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)                      
เดิม บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 14 ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 2  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 20 8 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 3 
ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน    280  วัน/ปี 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

124,892,600.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

111,710,000.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

13,182,600.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 555 หมู่ 14 ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP     ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 60 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 60 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

200,818,570.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

47,040,000.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

153,778,570.00 
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4. บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สาขา 3 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล 
บริษัท เกษตรไทยอินเตอรเ์นช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  สาขา 3                
เดิม บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 7 ตําบลบ้านมะเกลอื อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 32.5 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 2.5 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน    280  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

44,065,720.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

40,227,413.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

4,926,720.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

1,088,413.00 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 77/77 หมู่ท่ี 7 ตําบลบ้านมะเกลือ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
จํานวนสัญญา 2 
สัญญา โครงการ 1 โครงการ 2 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP SPP 
ประเภทสัญญา Non-firm Non-firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 25 25 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 25 13 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  อยู่ระหว่างรอทําสัญญาขายไฟ 
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5. บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 42/1 หมู่ท่ี 8 ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ์ 53000 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 23 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 3 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน    150  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

36,636,160.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

345,962,80.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

2,039,880.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) หมู่ท่ี 8 ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 (ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  แต่ทําสัญญาขายไฟฟ้าแล้วอยู่ระหว่างรอ COD ) 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 50 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 38 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

NA 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

NA 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

NA 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

NA 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

NA 
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6. บริษัท น้ําตาลพิษณุโลก จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 8/8 หมู่ท่ี 8 ตําบลไผล่้อม อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 18.5 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน    210  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

69,410,596.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

61,412,317.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

10,002,919.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

2,004,640.00 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า -    ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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7. บริษัท น้ําตาลทิพย์สุโขทัย จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลทิพยส์ุโขทัย จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 100 ตําบลบ้านตึก อําเภอศรีสัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย 64130 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า -  ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน    240  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

43,136,311.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 100 ตําบลบ้านตึก อําเภอศรีสัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย 64130 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 35 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

122,905,600.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

18,830,930.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

43,136,311.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

181,273.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

61,247,223.00 
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8. บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 10 ถนนลานสัก-สว่างอารมณ์ ตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี 61150 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า -  ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน    240  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

34,446,762.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 
99/1 หมู่ท่ี 10  ถนนลานสัก-สว่างอารมณ์ ตําบล ไผ่เขียว อําเภอ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 
61150 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP     ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 2 (1 สัญญา ON-GRID อีก 1 สัญญาเป็น OFF-GRID  อยู่ระหว่างยืน่คําขอขายไฟ) 

กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 
20 (ON-GRID)  
15 (OFF-GRID) 

กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 
16 (ON-GRID) 
15 (OFF-GRID) 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

65,226,552.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

11,520,000.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

34,446,762.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

19,259,790.00 
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9. บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลบ้านไร่ จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลบ้านไร ่จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 88 หมู่ท่ี 12 ถนนด่านช้าง - บ้านไร่ ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
61140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 18.5 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 7 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน    240  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

138,177,843.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

119,548,062.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

18,629,781.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท บ้านไรผ่ลติไฟฟ้า จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 
เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 12 ถนนด่านช้าง - บ้านไร่ ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
61140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 2  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 9.9 27 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 8 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

57,320,775.00 1,664,040.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

73,968,000.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

14,983,185.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

รวมปรมิาณไฟฟ้าท่ีขายให้การ
ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

58,984,815.00 
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10. บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 9 ตําบลศรีเทพ อําเภอศรเีทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 29.5 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน    120  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

65,226,174.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลติไฟฟ้า จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 99 หมู่ 9 ศรีเทพ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 27 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8  

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

64,202,083.00 
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11. บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาล ที.เอ็น.จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาล ที.เอ็น.จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 11 หมู่ท่ี 2 บ้านแก่งหิน ตําบลแก่งผักกูด อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230  
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 36 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน    180  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

85,598,900.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

63,308,716.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

22,290,184.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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12. บริษัท น้ําตาลสระบุรี จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลสระบุรี จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 188 หมู่ท่ี 1 ตําบลคําพราน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 29.5 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน    250  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

111,817,284.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

78,430,858.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

33,386,426.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 188 หมู่ท่ี 1 ตําบลคําพราน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 20 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 18 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  ทําสัญญาขายไฟแล้ว อยูร่ะหว่างรอ COD 
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13. บริษัท น้ําตาลสิงห์บุรี จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลสิงห์บุรี จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 24/2 หมู่ท่ี 2 ตําบลไม้ดัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 2 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 18 40 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 6.5 7.8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน    304  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

64,151,700.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

44,463,420.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

19,688,280.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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14. บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 109 หมู่ท่ี 10 ตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จังหวัดสพุรรณบุรี 72180  
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน    120  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จํากัด  

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 109 หมู่ท่ี 10 ตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จังหวัดสพุรรณบุรี 72180  
จํานวนสัญญา 3 
โครงการ 1 2 3 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP SPP SPP 
ประเภทสัญญา Firm Firm Non-firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 48 11.4 32 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 27 10.8 25 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

200,493,933.00 81,693,395 151,489,290.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

รวมปรมิาณไฟฟ้าท่ีขายให้การ
ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

433,676,618.00 
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15. บริษัท น้ําตาลรีไฟน์ชัยมงคล จํากัด (อู่ทอง) 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลรีไฟน์ชัยมงคล จํากัด (อู่ทอง) 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 3 ถนนอู่ทอง-อุทัยธานี ตําบลหนองโอ่ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
72160  

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 18  กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 7 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน    160  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

31,160,825.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

17,466,100.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

13,694,725.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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16. บริษัท น้ําตาลระยอง จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลระยอง จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 388 หมู่ท่ี 6 ถนนเขากระถิน - หนองบอน ตําบลธาตุทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
20270  

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 18 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 6 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน  120    วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

9,443,040.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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17. บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 24 หมู่ท่ี 1 ถนนบ้านหนองบัว ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 14.5 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 3 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน   180   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

22,375,101.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

19,924,161.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

2,450,940.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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18. บริษัท สหการน้ําตาล ชลบุรี จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท สหการนํ้าตาล ชลบุรี จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 612 หมู่ท่ี 5 ตําบลหนองไผแ่ก้ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน   100   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

20,607,300.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

20,607,300.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท สหการผลติไฟฟ้า จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 612 หมู่ท่ี 5 ตําบลหนองไผแ่ก้ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 (ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  แต่ทําสัญญาขายไฟฟ้าแล้วอยู่ระหว่างรอ COD ) 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 8  กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 4 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

NA 
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19. บริษัท น้ําตาลและอ้อยตะวันออก จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลและอ้อยตะวันออก จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 279 หมู่ท่ี 1 ตําบลห้วยโจด อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 22  กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน   120   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

72,219,649.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

49,758,504.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

22,461,145.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท อี เอส พลังงาน จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
จํานวนสัญญา 2 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP SPP 
ประเภทสัญญา Non – firm Non – firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 23 35 

กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 20 20 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

  

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

  

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

122,064,060 ยื่นคําขอแต่ยังไมไ่ดต้อบรับซ้ือ 
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21. บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํากัด   

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จํากัด   

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 1 ถนนบัวขาว - โพนทอง ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
จํานวนสัญญา 2 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP VSPP 
ประเภทสัญญา Non – firm Non – firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 10 39.4 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 8 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 72,960.00 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน   330   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

72,960.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธ์ุ) จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46110 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 32 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 28 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

291,942,000.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

30,295,278.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

76,033,000.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

185,613,722 
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22. บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลอีสาน จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 9 ตําบลสําราญ ก่ิงอําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46180 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 15.5 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 5 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน  125    วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

11,833,507.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 9 ตําบลสําราญ ก่ิงอําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46180 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 
จํานวนสัญญา 1 (ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  แต่ทําสัญญาขายไฟฟ้าแล้วอยู่ระหว่างรอ COD) 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 12 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

NA 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

NA 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

NA 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

NA 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

NA 
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23. บริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) สาขา น้ําพอง 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) สาขา นํ้าพอง 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 43 หมู่ท่ี 10 ถนนนํ้าพอง–กระนวน ตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
40140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน   330   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

31,857,039.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด  สาขา นํ้าพอง (โครงการ 1) 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 
เลขท่ี 43 หมู่ท่ี 10 ถนนนํ้าพอง–กระนวน ตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
40140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Firm 
จํานวนสัญญา 1  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 30 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 20 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

200,155,000.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

21,539,381.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

31,857,039.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซื้อจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

146,758,580.00 
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24. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (โรงน้ําตาล มิตรภูเวียง) 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (โรงนํ้าตาล มิตรภูเวียง) 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 365 ม.1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 14 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน   266  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

198,380,667.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

92,143,069.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

52,086,815.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จํากัด (นํ้าตาลมติรภูเวียง) 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 365 ถ.มะลิวัลย์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 27 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

54,150,783.00 
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25. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรภูเขียว) 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรภูเขียว) 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 99 หมู่ 10 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตําบลโคกสะอาด อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน  350 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) 
บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จํากัด (ภูเขียว) โครงการ 1-2 
บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ (ภเูขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่) จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี10 ตําบลโคกสะอาด อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 
จํานวนสัญญา 3 
สัญญา โครงการ 1 โครงการ 2 ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี ่
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP SPP VSPP 
ประเภทสัญญา Firm Firm Non-firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 56.9 11.4 12 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 29 10 6.2 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

195,710,127.00 75,064,871.00 17,851,120.00 

รวมปรมิาณไฟฟ้าท่ีขายให้การ
ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

288,626,118.00 
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26. บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 233 หมู่ท่ี 1 ถนนนิเวศรัตน์ ตําบลแก้งสนามนาง อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสมีา 30120 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  SPP ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  34 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 30 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน 120  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

93,842,973.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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27. บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 289 หมู่ 13 ต. จระเข้หิน อ.ครบุร ีจ.นครราชสมีา 30250 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP  ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 23 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24 ช่ัวโมง/วัน  128 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

3,886,018.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) ต. จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสมีา 30250 
จํานวนสัญญา 2 
สัญญา 1 2 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP VSPP 
ประเภทสัญญา Firm Non-Firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 35 15 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 22 8 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

2,228,428.00 29,405,505.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

รวมปรมิาณไฟฟ้าท่ีขายให้การ
ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

31,633,933.00 
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28. บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 111 หมู่ 18 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP  ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 2 
สัญญา โครงการ 1 โครงการ 2 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 15 12 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 4 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

47,756,776.00 24,143,160.00 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน    214  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

165,932,618.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

94,032,682.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

71,899,936 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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29. บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย์ จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท โรงงานนํ้าตาลบุรีรมัย์ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 237 หมู่ท่ี 2 ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่    24 ช่ัวโมง/วัน   161  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) 
บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด 
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ อ.คูเมือง จ.บุรีรมัย์ 31190 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 2 
สัญญา บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 9.9 9.5 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 8 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

47,923,785.00 0.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

47,923,785.00 
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30. บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด(มหาวัง) 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลวังขนาย จํากัด (มหาวัง) 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 9 ถนนโกสุมพิสยัมหาสารคาม ตําบลแก้งแกง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 44140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP  ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  18 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 6 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน   120  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

24,479,850.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

19,458,810.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

5,021,040.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไฟฟ้ามหาวัง จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) อําเภอโกสมุพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 17 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

ยื่นคําขอแต่ยังไมไ่ดต้อบรับซ้ือ 
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31. บริษัท สหเรือง จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท สหเรือง จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 76 หมู่ท่ี 8 ตําบลบางไทรใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP  ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 2 
สัญญา บริษัท สหเรือง จํากัด บริษัท สหเรือง จํากัด (โครงการ 2) 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 18 15 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 8 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

37,012,355.00 27,571,396.00 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน   141  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

113,311,200.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

48,727,449 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

64,583,751.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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32. บริษัท น้ําตาลสุรินทร์ จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลสุรินทร์ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 246 หมู่ 13 ตําบลปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสรุินทร์ 32140 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่    24 ช่ัวโมง/วัน  123 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จํากัด  

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 246 หมู่ 13 ตําบลปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสรุินทร์ 32140 
จํานวนสัญญา 2 
สัญญา บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จํากัด บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จํากัด (โครงการ 2) 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP VSPP 
ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 30 10 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 8 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

54,360,650.00 32,716,279.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

รวมปรมิาณไฟฟ้าท่ีขายให้การ
ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

87,076,929.00 
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33. บริษัท น้ําตาล เอราวัณ จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาล เอราวัณ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 12 ตําบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 39170 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน   134  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จํากัด  

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 12 ตําบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 39170 
จํานวนสัญญา 3 
สัญญา โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP VSPP VSPP 
ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm Non-Firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 15 9 15 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 8 8 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

52,874,929.00 54,651,744.00 21,732,292.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

135,719,758.47 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

6,460,793.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

รวมปรมิาณไฟฟ้าท่ีขายให้การ
ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

129,258,965 
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34. บริษัท น้ําตาลกุมภวาปี จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลกุมภวาปี จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 73 ถนนโพนทอง หมู่ท่ี 11 ตําบลกุมภวาปี อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 19.6 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 6 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง 154 วัน 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

20,061,944 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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35. บริษัท น้ําตาลเกษตรผล จํากัด  

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลเกษตรผล จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 9 ถนนมิตรภาพ ตําบลปะโค อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 15 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 5 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน   158   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

61,640,000 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

48,809,034 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

12,830,966 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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36. บริษัท  น้ําตาลไทยอุดรธานี  จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท  นํ้าตาลไทยอุดรธานี  จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 10 ตําบลคําบง อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 

ประเภทสัญญา  

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า   
ประเภทสัญญา   
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)   

กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW)   

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

  

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง 147 วัน 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 10 ตําบลคําบง อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 8 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

28,914,437 
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37. บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเริม่อุดม จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 11 หมู่ท่ี 6 ถนนอุดร - สกลนคร ตําบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
41000 

จํานวนสัญญา 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP VSPP 
ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm (ยื่นคําขอแต่ยังไมไ่ดต้อบรับซ้ือ) 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 12 9 

กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 7 8 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

31,265,522 - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  125 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

45,419,850 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

14,154,328 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

31,265,522 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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38. บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 3 ถนนแสงชูโต ตําบลวังศาลา อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71130 

จํานวนสัญญา 1 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP 
ประเภทสัญญา Non-Firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 22 

กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

5,777,760 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  94 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

29,983,400 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

24,205,640 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

5,777,760 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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39. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท ไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 9 ถนนสายพระแท่น ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
71130 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP   ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  19 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 6 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  94   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

38,023,961.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

33,194,882 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

4,829,079.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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40. บริษัท น้ําตาลท่ามะกาจํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลท่ามะกาจํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 14/1 หมู่ท่ี 10 ถนนแสงชูโต ตําบลท่ามะกา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP   ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 13 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน  95   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

54,689,763 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

45,279,911 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

9,409,852 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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41. บริษัท น้ําตาลไทยกาญจนบุรี จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลไทยกาญจนบุรี จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 8 ถนนแสงชูโต ตําบลท่าไม้ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน  102   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 8 ถนนแสงชูโต ตําบลท่าไม้ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP   ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 5.6 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 5.6 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

4,479,520.00 
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42. บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 14/2 หมู่ท่ี 10 ถนนแสงชูโต ตําบลท่ามะกา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 
จํานวนสัญญา 2 
โครงการ 1 2 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP   VSPP   
ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 11 8 

กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW)  2 5 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

4,983,721 680,880.00 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน  98  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยในรอบ
ปี (kWh) 

- 

รวมปรมิาณไฟฟ้าท่ีขายให้การ
ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

5,664,601.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการไฟฟ้า
ในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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43. บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 93/1 หมู่ท่ี 9 ถนนแสงชูโต ตําบลดอนขมิ้น อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP   ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 20.5 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 5 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  104  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

37,224,700.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

30,789,700.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

6,435,000.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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44. บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 99 หมู่ท่ี 6 ถนนหลุมรัง-หนองกร่าง ตําบลหลมุรัง อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน  104   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (โครงการ 2 สาขาบ่อพลอย) 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 
99/1 หมู่ท่ี 6 ถนนหลุมรัง-หนองกร่าง ตําบลหลุมรัง อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
71160 

จํานวนสัญญา 2 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP   ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 65 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 30 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

321,940,800.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

174,344,190.00 
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45. บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลปราณบุรี จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลปราณบุรี จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 16/7 หมู่ท่ี 4 ถนนปลายนํ้า ตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
77120 

จํานวนสัญญา 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP   VSPP  (ตอบรับซ้ือแล้ว ยังไม่เซ็น PPA) 
ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 8 9.5 

กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 6 8 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

9,941,786 - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  104 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

20,966,263.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

11,024,477 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

9,941,786 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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46. บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 3/11 หมู่ท่ี 18 ถนนแสงชูโต ตําบลท่าผา อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 

จํานวนสัญญา 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP   VSPP  (ตอบรับซ้ือแล้ว ยังไม่เซ็น PPA) 
ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 18 30 

กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 4 8 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

7,697,880 - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน  99   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

29,075,911 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

21,378,031 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

7,697,880 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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47. บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลราชบุรี จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 
เลขท่ี 9   หมู่  6    ถนนเบิกไพร-เขางู  ตําบลเบิกไพร    อําเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี  
70110    

จํานวนสัญญา 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP   VSPP  (ตอบรับซ้ือแล้ว ยังไม่เซ็น PPA) 
ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 28.5 22 

กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 6.8 8 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

7,025,701 - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  108 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

45,847,000 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

38,821,299 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

7,025,701 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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48. บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุป๊ จํากัด 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 2 ตําบลอุโลกสี่หมื่น อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า Off Grid ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  12 ช่ัวโมง/วัน  120 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

1,212,310.00 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

1,212,310.00 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา - 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
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49. บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล โรงงานนํ้าตาลอุตสาหกรรมสุพรรณบุร ี

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 151 หมู่ 6 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุร ี
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  108 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บจก.ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา  
จํานวนสัญญา 1 (ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  แต่ทําสัญญาขายไฟฟ้าแล้วอยู่ระหว่างรอ COD ) 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 6 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 5 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 
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50. โรงงานรวมเกษตรกรมิตรภูหลวง 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล โรงงานรวมเกษตรกรมิตรภูหลวง 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล เลขท่ี 199  หมู่ 10 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  159 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) 
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) 
จํากัด (โครงการ 1) 

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) 
จํากัด (โครงการ 2) 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 299 หมู่ 1 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 299 หมู่ 1 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 
จํานวนสัญญา 2 (ยื่นคําขอแต่ยังไม่ได้ตอบรับซ้ือท้ัง 2 สัญญา) 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP SPP 
ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 41 26 
กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 21 21 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

  

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดร้วมเฉลี่ย
ในรอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

รวมปรมิาณไฟฟ้าท่ีขายให้การ
ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 
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51. โรงงานน้ําตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) 

ช่ือโรงงานนํ้าตาล โรงงานนํ้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) 

ท่ีตั้งโรงงานนํ้าตาล 225 หมู่ 4  ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  ประเภทสัญญา - 
จํานวนสัญญา  
กําลังผลติตดิตั้ง (MW)  - กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  131 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

- 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (โครงการ 1) 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non-Firm 
จํานวนสัญญา 1 
กําลังผลติตดิตั้ง (MW) 40 กําลังผลติท่ีจําหน่าย (MW) 2.12 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน
รอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้โรงงาน
นํ้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้าในรอบปี (kWh) 

 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า
เฉลี่ยในรอบปี (kWh) 

220,204.00 

 

หมายเหตุ : โรงงานท่ีไม่มีข้อมูล ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลแม่วัง จํากัด และ โรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาล

ชลบุรี 
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