
ฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยประจ าปีเพาะปลูก  พ.ศ. 2556 

 
 



 

1. วัตถุประสงค ์

 

ชีวมวล  (Biomass)   เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชที่ตอ้งอาศัยแสงอาทิตย์ในการสงัเคราะห์แสง

และเจรญิเติบโต จากนัน้แปรเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งหรอืแปรสภาพเป็นของเหลวที่สามารถน ามาใช้เป็น

พลงังานทดแทนพลงังานจากฟอสซลิไดจ้ดัเป็นพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่ส าคญัชนิดหน่ึง 

ชีวมวลที่น ามาใช้เป็นพลงังาน  มแีหล่งที่มาได ้  2  แหล่งคอื  เศษวัสดุเหลอืใช้จากการเก็บเกี่ยวหรือ

จากการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตรที่สามารถน ามาใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลงังานไดแ้ละจากการปลูกพชืเพื่อ

น ามาใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลงิผลติพลงังานโดยเฉพาะ 

โครงการศึกษา พฒันาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยในครัง้น้ี  จะน าเสนอเฉพาะใน

ส่วนของระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลจากเศษวัสดุเหลอืใช้จากการเก็บเกี่ยวหรอืจากการแปรรูปสินคา้ทาง

การเกษตรที่สามารถน ามาใช้เชื้อเพลงิได ้  โดยมวีัตถุประสงคข์องโครงการคอื 

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลชีวมวลที่เป็นเศษวัสดุเหลอืใช้จากการเก็บเกี่ยวหรอืจากการแปรรูปสนิคา้ทาง

การเกษตร  ไดแ้ก่  ข้อมูลปรมิาณที่เกิดขึ้น  การน าไปใช้ประโยชน์และปรมิาณคงเหลอืในแต่ละปี  

2. พฒันาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลที่เป็นเศษวัสดุเหลอืใช้จากการเก็บเกี่ยวหรอืจากการแปร

รูปสนิค ้าทางการเกษตร  โดยน าเสนอฐานข้อมูลในรูปแบบศักยภาพการผลติไฟฟ้าจากชีวมวลทุก

ชนิดที่มอียู่ในแต่ละอ าเภอของทุกจงัหวัด ทุกภูมภิาคและทัว่ทัง้ประเทศ  ดว้ยเทคโนโลยีของแผนที่ 

เชิงภูมสิารสนเทศ ( GIS) 
 

 

2. เป้าหมาย 

  การจดัท าระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยในครัง้ น้ี  มเีป้าหมายที่ส าคญัคอื  เพื่อให้

หน่วยงานภาครฐั   นักลงทุน   นักวิจ ัยที่เกี่ยวข้องหรอืสนใจด้านพลงังานชีวมวลใช้ส าหรบัศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

ถงึศักยภาพชีวมวลที่เหลอือยู่ (  Residue Potential) ในแต่ละพืน้ที่  เพื่อประกอบการพิจารณาจดัท านโยบาย

ส่งเสร ิมสนับสนุน   ลงทุนหรือศึกษาวิจยั     อย่างไรก็ด ีหากมีการตัดสนิใจที่จะด าเนินการ ใดๆ   จะต้อง

ท าการศึกษาข้อมูลศักยภาพชีวมวลที่สามารถรวบรวมมาใช้ไดจ้รงิ ( Real  Potential)   อย่างละเอยีดอีกคร ัง้

หน่ึง  ก่อนการตดัสนิใจ 

 

 

 

 



 

3. ประเภทพืชและชนิดของชีวมวลท่ีท าการศึกษา 

 ระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยที่พัฒนาและจดัท าขึ้นน้ี   แสดงข้อมูลศักยภาพชีวมวล

ที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่เก็บเกี่ยวภายหลังการเก็บ เกี่ย ว หรือโค่ นต้นได้แก่   1.ฟางข้าว    2.ใบและยอดอ้อย            

3.เหงา้มนัส าปะหลงั   4.ยอดใบและล าตน้ข้าวโพด    5.ใบและทางปาลม์     6.ยอดใบและล าตน้ถัว่เหลอืง ถัว่

เขียว ถัว่ลสิง  7.จัน่และทะลายมะพร้าว    8. ทางและใบมะพรา้ว    9.ล าตน้ปาล์มน ้ามัน   10. ปลายไม้

ยางพารา    11.ตอ รากและกิ่งก้านไมย้างพารา       

และข้อมูลศักยภาพชีวมวลที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมภายหลังการแปรรูป ได้แก่   12.แกลบ   

13.ชานออ้ย      14.ซงัข้าวโพด  15.เปลือกมันส าปะหลงั    16.กากมนัส าปะหลงั    17.ทะลายปาล์มเปล่า    

18.เสน้ใยปาลม์    19.กะลาปาลม์   20.ปีกไมย้างพารา  21.ขี้เลื่อยและเศษไมย้างพารา  22.เปลอืก กาบและ

กะลามะพรา้ว 23.เปลอืกมะม่วงหิมพานต ์

4. แนวทาง ขัน้ตอนและข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินศกัยภาพชีวมวล 

การศึกษา รวบรวมเพื่อพฒันาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยในครัง้น้ี มแีนวทางและ

ขัน้ตอนการด าเนินงานที่ส าคญั 2 ขัน้ตอน (1.) การศึกษา รวบรวมข้อมูลปรมิาณการเกิด การน าไปใช้ประโยชน์

และปรมิาณคงเหลอืของชีวมวลแต่ละชนิดและ (2.) การจดัท าระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวล  

5. การประเมินปริมาณการเกิดชีวมวล 

             มขีัน้ตอนการด าเนินการและข้อมูลที่ใช้ในการประเมนิ  ประกอบดว้ย   
 

1. รวบรวม ศึกษาปฎิทินการปลูก การเก็บเกี่ยวพชืที่เกิดชีวมวลภายหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป 

พร้อมทัง้จ านวนพื้นที่ปลูก (ไร่/ปี)  อตัราผลผลิต (ตนั/ไร่) และปรมิาณผลผลิต (ตนั/ปี ) ในแต่ละ

อ าเภอ/จ ังหวัดทัว่ประเทศจากรายงานประจ าปีของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ประกอบดว้ย        1. ข้าวนาปี   2. ข้าวนาปรงั  3. ออ้ยโรงงาน   

4.มนัส าปะหลงั 5.ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  6.ปาลม์น ้ามนั  7.ถัว่เหลอืง ถัว่เขียว ถัว่ลสิง 8.มะพรา้ว 9.

มะม่วงหิมพานต ์

2. รวบรวมพืน้ที่โค่นต้นยางพารา(ไร่/ปี ) และพื้นที่โค่นตน้ปาล์มในแต่ละอ าเภอ/จงัหวัดทัว่ประเทศ

จากรายงานประจ าปีของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

3. รวบรวม ศึกษาข้อมูลสดัส่วนการเกิดชีวมวลต่อปรมิาณผลติ ไดแ้ก่  
 
 
 



 

ตารางแสดงสดัส่วนการเกิดชีวมวลต่อปรมิาณผลผลติที่ใช้ประเมนิปรมิาณการเกิดชีวมวลแต่ละชนิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การประเมนิปรมิาณการเกิดชีวมวลแต่ละชนิดในทุกอ าเภอ ทุกจงัหวัดทัว่ประเทศ  ดงัสมการ 

ปริมาณชีวมวลท่ีเกิด (ตนั/ปี)  =  ปริมาณผลผลิต  (ตนั/ปี)  x  สดัส่วนชีวมวลต่อปริมาณผลผลิต (ตนัชีวมวล/ตนัผลผลิต) 

ปริมาณชีวมวลท่ีเกิด (ตนั/ปี)  =  ปริมาณพื้นท่ีโค่น  (ไร่/ปี)  x  สดัส่วนชีวมวลต่อพื้นท่ีโค่น (ตนัชีวมวล/ไร่) 

5. ศึกษา รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสนิคา้เกษตรที่เป็นแหล่งก าเนิดชีวมวลแต่ละ
ชนิดในแต่ละอ าเภอ/จ ังหวัดทัว่ประเทศจากฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ไดแ้ก่ โรงสขี้าว โรงงานน ้าตาล  โรงสีข้าวโพด โรงงานแป้ง
มนัส าปะหลงั โรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา  โรงงานแปรรูปมะพร้าว 
โรงงานแปรรูปเมด็มะม่วงหิมพานต ์  และอื่นๆ 
 

ชนิดพืช ชนิดชีวมวล สดัส่วนชีวมวลต่อผลผลิต  
(ตนั/ตนัผลผลิต) 

1. ข้าว  1. ฟางข้าว  0.49 
2. แกลบ  0.21 

2. อ้อย  3. ใบและยอดอ้อย  0.17 
4. ชานอ้อย  0.28 

3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  5. ยอด ใบและล าต้นข้าวโพด  1.84 
6. ซงัข้าวโพด  0.24 

4. มนัส าปะหลงั  7. เหง้ามนัส าปะหลงั  0.2 
8. กากมนัส าปะหลงั  0.06 
9. เปลอืกมนัส าปะหลงั  0.28 

5. ปาล์มน ้ามนั  10. ล าต้นปาล์มน ้ามนั  1 
11. ใบและทางปาล์ม  1.41 
12. ทะลายปาล์มเปล่า  0.32 
13. เส้นใยปาล์ม  0.19 
14. กะลาปาล์ม  0.04 

6. ถัว่เหลอืง  ถัว่เขยีว  ถัว่ลสิง 15. ยอด ใบและล าต้น  1.177 
7. ยางพารา  16. ตอ รากและกิง่ก้านไม้

ยางพารา  
5 ตนัต่อไร่ 

17. ปลายไม้ยางพารา  12 ตนัต่อไร่ 
18. ปีกไม้ยางพารา  12 ตนัต่อไร่ 
19. ข ี้เลือ่ยและเศษไม้ยางพารา  3 ตนัต่อไร่ 

8. มะพร้าว  20. จ ัน่และทะลายมะพร้าว  0.29 
21. เปลอืกและกาบมะพร้าว  0.33 
22. กะลามะพร้าว  0.25 

9. มะม่วงหมิพานต์  23. เปลอืกมะม่วงหมิพานต์  0.74 



ปรมิาณคงเหลอืของชวีมวลแต่ละชนดิ  =   ปรมิาณทีเ่กดิ  –  (ปรมิาณทีน่ าไปใช้ในการผลติไฟฟ้า  +    
                                                    ปรมิาณทีน่ าไปใช้ส าหรบัผลติความร้อน  +  ปรมิาณทีน่ าไปใช้ในภาคส่วนอื่นๆ)  

 
6. ประเมนิปรมิาณชีวมวลทุกชนิดที่เกิดขึ้นในแต่ละอ าเภอของทุกจงัหวัด 
7. สุ่มส ารวจปรมิาณการเกิดชีวมวลแต่ละชนิดเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการประเมนิการเกิดชีว

มวลแต่ละชนิด  ทัง้ชีวมวลที่เกิดขึ้นในพืน้ที่เก็บเกี่ยวภายหลงัการเก็บเกี่ยวและชีวมวลที่เกิดขึ้นใน
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

 

6. การประเมินปริมาณการใช้ชีวมวลแต่ละชนิด 

มขีัน้ตอนการด าเนินการและข้อมูลที่ใช้ในการประเมนิ  ประกอบดว้ย   

1. ศึกษา รวบรวม ข้อมูลแนวทางและความเป็นไปได้ในการน าชีวมวลแต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ใน

ดา้นต่าง ๆ    ไดแ้ก่  การน าไปใช้เป็นเชื้อเพลงิเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้า  การน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

เพื่อผลติพลงังานความรอ้น   การน าไปใช้ในภาคปศุสตัว์  ภาคเกษตรและอื่นๆ 

2. ศึกษา รวบรวมข้อมูลโรงไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลงิส าหรบัผลติพลงังานไฟฟ้าและ/หรอืความ

รอ้นจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (สกพ.)  กระทรวงพลงังานและหน่วยงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

3. ศึกษา รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลงิส าหรบัผลิตความรอ้นและ/หร ือ

พลงังานไฟฟ้า จากฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ม ีการใช้หมอ้น ้า  หมอ้น ้ามนัรอ้น  เตาเผาและ

เตาอบ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. ศึกษา รวบรวมข้อมูลการน าชีวมวลแต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นในภาคปศุสตัว์   ใช้

ส าหรบัเลีย้งสตัว์  ในภาคเกษตรใช้คลุมดนิ เป็นตน้ 

5. ประเมินปริมาณชีวมวลทุกชนิดที่ม ีการน าไปใช้ประโยชน์แลว้ ไดแ้ก่การน าไปใช้ผลติพลงังาน

ไฟฟ้าและผลติพลงังานความรอ้น  ใช้เลีย้งสัตว์  ใช้คลุมดนิ และอื่นๆ  โดยท าการประเมนิในแต่ละ

อ าเภอของทุกจงัหวัดทัว่ประเทศ 

6. สุ่มส ารวจปรมิาณการใช้ชีวมวลต่ละชนิดในโรงไฟฟ้า  โรงงานอุตสาหกรรม  ภาคปศุศัตว์ ภาค

เกษตร  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการประเมนิการใช้ชีวมวลแต่ละชนิด   

 

7. การประเมินปริมาณคงเหลือและศกัยภาพพลังงานของชีวมวลแต่ละชนิด 

มขีัน้ตอนการด าเนินการและข้อมูลที่ใช้ในการประเมนิ  ประกอบดว้ย   

1. การประเมนิปรมิาณคงเหลอืของชีวมวลแต่ละชนิดในแต่ละอ าเภอของทุกจงัหวัดทัว่ประเทศ  ดงั

สมการ 

 

 

 



2. ข้อมูลที่ใช้ในการประเมนิศักยภาพพลงังานของชีวมวลของชีวมวลแต่ละชนิด  ประกอบดว้ย   

2.1 ค่าความรอ้นของชีวมวลแต่ละชนิด 

 

ตารางแสดงค่าความรอ้นและความชื้นของเชื้อเพลงิที่ใช้ประเมนิศักยภาพแต่ละชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ค่าความรอ้นเทียบเท่าพนัตนัน ้ามนัดบิ  

1  ktoe   =  42,120,000 MJ   =    11,700,000 k-Wh 

2.3 ก าลงัผลติตดิตัง้ของโรงไฟฟ้า (MW)   

         เง ื่อนไขคอืโรงไฟฟ้าเดนิเคร ื่อง 24 ชม./วัน 330 วัน/ปี  ที่ประสทิธภิาพโรงไฟฟ้า 20 % 

ชนิดชีวมวล ค่าความชืน้ 

(%) 

ค่าความร้อน  
(MJ/kg) 

1. ฟางข้าว  10 12.33 

2. แกลบ  12 13.52 

3. ใบและยอดอ้อย  9.2 15.48 

4. ชานอ้อย  50.73 7.37 

5. ยอด ใบและล าต้นข้าวโพด  42 9.83 

6. ซังข้าวโพด  40 9.62 

7. เหง้ามันส าปะหลงั  40 5.49 

8. กากมันส าปะหลงั  59.4 1.47 

9. เปลอืกมันส าปะหลงั  59.4 1.49 

10. ล าต้นปาลม์น า้มัน  48.40 7.54 

11. ใบและทางปาลม์  78 1.76 

12. ทะลายปาลม์เปลา่  58.60 7.24 

13. เส้นใยปาลม์  38.50 11.40 

14. กะลาปาลม์  12 16.90 

15. ยอด ใบและล าต้นถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง  10.93 16.23 

16. ตอ รากและก่ิงก้านไม้ยางพารา  55 6.57 

17. ปลายไม้ยางพารา  55 6.57 

18. ปีกไม้ยางพารา  55 6.57 

19. ขีเ้ลือ่ยและเศษไม้ยางพารา  55 6.57 

20. จ่ันและทะลายมะพร้าว  12 15.4 

21. เปลอืกและกาบมะพร้าว  12 16.23 

22. กะลามะพร้าว  12 17.93 

23. เปลอืกมะม่วงหิมพานต์  6.6 5.49 



 

8. ผลการประเมินศกัยภาพพลังงานชีวมวลแต่ละชนิด 
 

ตารางแสดงผลการประเมนิศักยภาพชีวมวลแต่ละชนิด 
 

 

หมายเหตุ    ข้อมูลของปีการเพาะปลูก  พ.ศ. 2556  
 

ชนิดชีวมวล ปริมาณที่เกิด 

 (ตนั) 

ปริมาณที่
น าไปใช้
ประโยชน์
แล้ว  (ตนั) 

ปริมาณ
คงเหลือ 

(ตนั) 

ค่าความร้อน 

(TJ) 
เทียบเท่า
น ้ามนัดิบ 

(ktoe) 

เทียบเท่า 

ไฟฟ้า 

(GW-h) 

 

ก าลงัการ
ผลิตติดต ัง้ 

(MW) 

1. ฟางขา้ว  19,005,628.14 8,112,801.26 10,892,826.89 134,308.56 3,188.71 7,461,586.42 942.12 

2. แกลบ  8,145,269.20 8,006,283.36 138,985.84 1,879.09 44.61 104,393.81 13.18 

3. ใบและยอดอ้อย  17,016,248.08 1,845,487.74 15,170,760.34 234,843.37 5,575.58 13,046,853.89 1,647.34 

4. ชานอ้อย  28,026,761.54 28,026,761.54 0 0 0 0 0 

5. ยอด ใบและล าต้นขา้วโพด  9,315,603.52 465,780.18 8,849,823.34 86,993.76 2,065.38 4,832,986.86 610.23 

6. ซังขา้วโพด  1,215,078.72 1,094,081.58 120,997.14 1,163.99 27.64 64,666.25 8.16 

7. เหง้ามันส าปะหลัง  6,045,508.40 164,196.52 5,881,311.88 32,288.40 766.58 1,793,800.12 226.49 

8. กากมันส าปะหลัง  1,813,652.52 1,813,652.52 0 0 0 0 0 

9. เปลือกมันส าปะหลัง  8,463,711.76 8,463,711.76 0 0 0 0 0 

10. ล าต้นปาล์มน ้ามัน  1,957,280.00 - 1,957,280.00 14,757.89 350.38 819,882.84 103.52 

11. ใบและทางปาล์ม  18,065,006.01 1,707,454.87 16,357,551.14 28,789.29 683.51 1,599,405.00 201.95 

12. ทะลายปาล์มเปล่า  4,099,859.52 1,891,985.90 2,207,873.62 15,985.00 379.51 888,055.83 112.13 

13. เส้นใยปาล์ม  2,434,291.59 2,434,291.59 0 0 0 0 0 

14. กะลาปาล์ม  512,482.44 512,482.44 0 0 0 0 0 

15.ใบและล าต้นถัว่เหลือง เขยีว ลิสง 65,017.48 3,250.87 61,766.61 1,002.47 23.80 55,692.89 7.03 

16. ตอ รากและกิง่กา้นไม้ยางพารา 1,094,365.00 218,873.00 875,492.00 5,751.98 136.56 319,554.58 40.35 

17. ปลายไม้ยางพารา 2,626,476.00 2,626,476.00 0 0 0 0 0 

18. ปีกไม้ยางพารา 2,626,476.00 2,626,476.00 0 0 0 0 0 

19. ข ีเ้ล่ือยและเศษไม้ยางพารา 656,619.00 656,619.00 0 0 0 0 0 

20. จัน่และทะลายมะพร้าว  292,909.57 56,824.46 236,085.11 3,635.71 86.32 201,983.93 25.50 

21. เปลือกและกาบมะพร้าว  333,310.89 329,976.78 3,334.11 54.11 1.28 3,006.26 0.38 

22. กะลามะพร้าว  252,508.25 230,540.03 21,968.22 393.89 9.35 21,882.79 2.76 

23. เปลือกมะม่วงหิมพานต์  70,038.56 1,674.28 68,364.29 375.32 8.91 20,851.11 2.63 

รวม 134,134,102.21 71,289,681.68 62,844,420.53 562,222.85 13,348.12 
 

31,234,602.58 
 

3,943.76 
 



9. ตัวอย่างการใช้งานฐานข้อมูลศกัยภาพชีวมวล 

ภายหลงัการด าเนินการศึกษา รวบรวม  ประเมนิและส ารวจปรมิาณการเกิด การน าไปใช้ประโยชน์แล้ว

และปริมาณคงเหลือของชีวมวลทั ้ง 23 ชนิด ในทุกอ าเภอทุกจงัหวัดเร ียบรอ้ยแลว้   ข้อมูลศักยภาพชีวมวล

ดงักล่าวจะถูกน าเข้าฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลที่พฒันาและจดัท าขึ้นเพื่อน าเสนอเผยแพร่ในเวบไซตข์องกรม

พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน (พพ.) โดยขัน้ตอนการใช้งานฐานข้อมูลมดีงัต่อไปน้ีคอื 

1. เข้าเวบไซต์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน   WWW.dede.go.th 

ซ่ึงหน้าเวปจะแสดงดังรูป 

 

 

 

 

 

 

2. จากหน้าเวป พพ. คลิกท่ีศักยภาพพลังงานทดแทน หน้าเวบจะแสดง ดังรูป 

 

 

 

 

 

3. เม่ือคลิกท่ีศักยภาพพลงังานชีวมวล หน้าเวบจะแสดงข้อมูลศักยภาพชีวมวลระดับประเทศและแตล่ะภูมิภาค ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

คลิก 

คลิก 

http://www.dede.go.th/


4. เม่ือคลิกท่ี Thailand จะแสดงข้อมูลรายละเอียดชีวมวลแต่ละชนิด ประจ าปีเพาะปลกู 2556 

 

                      ในขณะท่ีถ้าคลิกท่ีภูมิภาคใดๆ ก็จะเป็นรายละเอียดชีวมวลแตล่ะชนิดของภาคนัน้ๆ ประจ าปีเพาะปลูก 2556 

 

5. เม่ือคลิกท่ี  box ขวามือจะแสดงข้อมูลศักยภาพชีวมวลของแต่ละจังหวดัในแต่ละภูมิภาค ดังรูปตัวอย่าง 
 

        
 

 

 

 

 



 

6. เม่ือคลิกท่ีจังหวัดใดจะแสดงข้อมูลรายละเอียดชีวมวลแต่ละชนิด ณ จังหวัดนัน้ ๆ  ประจ าปีเพาะปลูก 2556 

 

7. เม่ือคลิกท่ี  box ขวามือของจังหวัดใดๆ ก็จะแสดงข้อมูลศักยภาพชีวมวลของแต่ละอ าเภอในแต่ละจังหวัด ดังรูป
ตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. เม่ือคลิกท่ีอ าเภอใดจะแสดงข้อมูลรายละเอียดชีวมวลแต่ละชนิด ณ อ าเภอนัน้ ๆ ประจ าปีเพาะปลูก 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. สรุป 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุร ักษพ์ลังงาน (พพ.) คาดหวังว่า ฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลใน

ประเทศไทยที่ได ้พฒันาและจดัท าขึ้นคร ัง้น้ี จะเป็นประโยชน์กับผูท้ี่เกี่ยวข้องกับดา้นพลงังานของประเทศ  ทั ้ง

หน่วยงานภาครฐั   รฐัวิสาหกิจ   มูลนิธ ิ  นักลงทุนภาคเอกชน  นักวิชาการหรอืนักวิจยั    นักเรยีน นักศึกษา 

ประชาชนทัว่ไป  ส าหรบัใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงคต์่อไป 

อย่างไรก็ด ี  ข้อมูลศักยภาพชีวมวลที่น าเสนอเป็นข้อมูลศักยภาพที่รวบรวมปรมิาณชีวมวลทุกชนิดที่

คงเหลอือยู่  ( Residue Potential)  ในแต่ละอ าเภอของแต่ละจงัหวัด   ซึ่งเป็นข้อมูลจากการประเมนิและสุ่มส ารวจ

เท่านั้น    ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ส าห รบัพิจารณาประกอบการตัดสินใจถึงค วามเป็นไปได ้

(Feasibility) ในการด าเนินโครงการในเบื้องตน้  อาทิเช่น การพจิารณาว่าในอ าเภอใด จงัหวัดใดหรอืภูมภิาคใดมี

ชีวมวลชนิดไหนบ้างที่คงเหลอือยู่และเหลอือยู่เท่าไร   มศีักยภาพเพยีงพอที่จะน ามาใช้เป็นพลงังานได้หรอืไม่    

ซึง่คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐในการพจิารณาจดัท านโยบายส่งเสรมิสนับสนุนการน าชีวมวล

มาใช้เป็นพลงังานทดแทน  เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในแง่ของการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนและเป็นประโยชฯ

ต่อนักวิชาการ/นักวิจยัที่จะใช้ส าหรบัพจิารณาศึกษาวิจ ัยต่อยอด เป็นตน้  ตวัอย่างเช่น  หากพจิารณาชีวมวลที่

มปีรมิาณคงเหลอืและมศีักยภาพมากที่ สุดในประเทศไทยคอืใบและยอดออ้ย 1,647 MW  โดยจงัหวัดที่ม ีปรมิาณ

คงเหลอืและศักยภาพสูงสุดคือจ ังหวัดนครสววรค์รวม 137.6  MW  โดยอ าเภอที่มปีร ิมาณคงเหลอืและศัยภาพ

สูงสุด 3  อ าเภอแรกคือ พยุหะครี ี   ตาคลแีละตากฟ้า  34.46 MW   29.32 MW และ 26.33 MW เรยีงตามล าดบั แต่

หากประสงคท์ี่จะด าเนินโครงการหรือลงทุนน าใบและยอดออ้ยมาใช้เป็นพลังงานทดแทน  ตอ้งท าการศึกษา

รายละเอียดเพิม่เต ิม อาทิเช่น  ปรมิาณใบและยอดอ้อยที่ที่ เหลอือยู่จร ิงที่ ไม่ไดถู้กเผาไฟก่อนตดัส่งโรงงาน

น ้าตาล   ปรมิาณที่สามารถรวบรวมน ามาใช้ได ้จรงิ   เป็นตน้   เพื่อให้ได ้ข้อมูลปรมิาณและศักยภาพที่แท้จร ิง 

(Real  Potential) ก่อนการตัดสนิใจด าเนินโครงการอย่างจร ิงจงั   และชีวมวลชนิดอื่นๆ ก็ตอ้งศึกษาปริมาณ

และศักยที่แท้จรงิเช่นเดยีวกัน  

ในอนาคต พพ. จะพยายามพัฒนาฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยน้ีให้มคีวามทันสมัย  

พรอ้มทั ้งปรบัปรุงข้อมูลศักยภาพชีวมวลให้เป็นป ัจจุบันเพื่อให้ผูท้ี่ เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ได ้อย่างมี

ประสิทธ ิภาพและประสทิธ ิผลตามตามวิสัยทัศน์ของ พพ.  คอื “เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge 

Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างย่ังยืน” ต่อไป 

 


