
การผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อย 
ตัวช่วยหลักของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP 2015 

 

ในรอบปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาโรงงานน ้าตาลในประเทศไทยสามารถผลิตชานอ้อยเพ่ือป้อนเป็นเชื อเพลิงเข้าสู่

ระบบการผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง 2,710 กว่าล้านหน่วยตามบันทึกปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า ดังแสดงในตารางที่ 1 

โดยมีสัญญาขายไฟทั งหมด 896.82 MW  (ข้อมูลเม่ือ 28/11/2558;  คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน ) จาก

สถานภา พกา รพัฒนาพลั งงานทดแทนจ ากชี วมวล ในการผลิต ไฟฟ้า ที่ ด้า เนิ นการในปี  พ.ศ. 2557 ทั งหมด 

2,451.82MW (ข้อมูลจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579, กันยายน 2558 หน้า 

2)หรือเทียบเป็นสัดส่วนระหว่าง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเชื อเพลิงชานอ้อย ต่อ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากซีวมวล1 ต่อ 2.73 หรือ

คิดเป็นร้อยละ 36.58  

ตารางที่ 1 แสดงก้าลังการผลิตติดตั ง-สัญญาขายไฟฟ้า และปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื อเพลิงชีวมวลชานอ้อย 

 
โรงไฟฟ้าในโรงงาน

น ้าตาล 
โรงไฟฟ้านอกโรงงาน

น ้าตาล 
รวม หน่วย 

ก้าลังผลิตติดตั งรวม  
(ข้อมูลเมื่อ 28/11/2558) 

760.40 1,024.10 1,784.10 MW 

สัญญาขายไฟรวม  
(ข้อมูลเมื่อ 28/11/2558) 

275.30 621.52 896.82 MW 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้ 
การไฟฟ้า 

ในรอบปี 2557 
685,001,705.00 2,025,710,352.00 2,710,712,057.00 (kWh) 

*ที่มา: http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Default.aspx  คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน 
 

ดังนั นอ้อยจึงนับเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนที่ส้าคัญชนิดหนึ่ง ประเทศไทยของเราจึงมีแหล่งพลังงานจาก

ธรรมชาติประเภทที่สร้างทดแทนใหม่ได้เป็นประจ้าทุกปี 

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Default.aspx


ดังที่เคยกล่าวไว้ในบทความตอนที่ 1 “สถานภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชานอ้อย” ว่าโรงงานน ้าตาล

แบ่งฤดูการท้างานตามฤดูของการปลูกอ้อย แบ่งช่วงการท้างานเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูเปิดหีบอ้อยฤดูละลายและฤดูซ่อม

บ้ารุงฤดูเปิดหีบอ้อย มีระยะเวลายาวนานประมาณ 4 -5 เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี  

เป็นช่วงเวลาแปรสภาพอ้อยให้เป็นน ้าตาลในฤดูนี จะมีน ้าตาลบางส่วนที่จะถูกเก็บไว้เพ่ือด้าเนินการผลิตต่อในฤดูที่ 2 

ซ่ึงก็คือ ฤดูละลาย ฤดูนี มีระยะเวลายาวนานประมาณ 3 -4 เดือน ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี 

เป็นช่วงที่มีกิจกรรมหลักคือ น้าน ้าตาลทรายดิบที่ผลิตได้ในฤดูหีบน้ามาละลายแล้วด้าเนิ นการผลิตน ้าตาลทราย ไม่มี

การหีบอ้อยในฤดูนี ส้าหรับในช่วงเดือนที่เหลือก่อนการเปิดหีบครั งต่อไป โรงงานน ้าตาลต้องมีการเตรียมความพร้อม

เพ่ือการผลิตในฤดูเก็บเก่ียวถัดไป หรือฤดูที่ 3 ฤดูซ่อมบ้ารุง โรงงานจะด้าเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรทั งหมดเพ่ือ

เตรียมความพร้อมส้าหรับการผลิต ตลอดทั งปีโดยไม่มีการหีบอ้อยเช่นเดียวกันกับฤดูละลาย 

ฤดูการท้างานของโรงงานน ้าตาลทั ง 3 ฤดู มีรูปแบบของปริมาณความต้องการของการผลิตความร้อนใน

รูปแบบไอน ้าและพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกันและอุตสาหกรรมน ้าตาลเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานสูงเพ่ือใช้ใน

การผลิตโดยเฉพาะพลังงานความร้อน   ดังนั นในช่วงฤดูการผลิตทั ง 3 ฤดูของโรงงานน ้าตาลจึงมีปริมาณความ

ต้องการการใช้พลังงานและคุณลักษณะการผลิตพลังงานจากชานอ้อยที่แตกต่างกันอย่างมาก 

ฤดูเปิดหีบอ้อยเป็นช่วงเวลาการเกิดชานอ้อย   เป็นที่ทราบดีว่าช่วงเวลานี เป็นช่วงเวลาของการเก็บเก่ียวอ้อย

ที่ปลูกโดยชาวไร่อ้อยฤดูนี จึงเป็นฤดูที่จะมีปริมาณชานอ้อยเกิดขึ นเป็นปริมาณมากซ่ึงเกิดจากกระบวนการหีบอ้อย

เพ่ือให้ได้น ้า อ้อย  ปริมาณการเกิดชานอ้อยเฉลี่ยที่ร้อยละ 27-30 ของปริมาณอ้อยสดที่ถูกหีบ  ปัจจุบันโรงงานน ้าตาล

ทุกแห่งได้ท้าการพัฒนาเพ่ือน้าชานอ้อยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  มีการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเพ่ือการขาย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์รวมทั งมีการบริหารจัดการปริมาณชานอ้อยทีเ่กิดขึ นในระยะเวลาสั นๆ  ให้สามารถน้ามาใช้ได้ตลอด

ทั งปีเม่ือศึกษาข้อมูลสัดส่วนการใช้ชานอ้อยตลอดทั งปีของโรงงานน ้าตาลตัวอย่าง พบว่าฤดูหีบเป็นฤดูที่ใช้ชานอ้อยใน

ปริมาณสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 61.74 ของชานอ้อยทั งหมดที่ เกิดขึ นในฤดูหีบ (ข้อมูลฤดูปลูกอ้อย 56/57ระหว่าง ธ.ค. 

2556 - มี.ค.2557) ส้าหรับฤดูละลายใช้ปริมาณชานอ้อยคิดเป็นร้อยละ 29.94 ส่วนในฤดูซ่อมบ้ารุงปริมาณชานอ้อยที่

ใช้คิดเป็นร้อยละ 7.25 และมีปริมาณชานอ้อยคงเหลือในโรงงานคิดเป็นร้อยละ 1.07 ดังแสดงในรูปที่ 1  



 

รูปที่ 1 แสดงสัดส่วนการใช้ชานอ้อยตลอดทั งปี 

เม่ือชานอ้อยเป็นแหล่งให้พลังงานส้าคัญของการผลิตน ้าตาลในโรงงานน ้าตาลทั งส้าหรับผลิตพลังงานความ

ร้อน และพลังงานไฟฟ้าเพ่ือการผลิตน ้าตาลรวมทั งเพ่ือส่งขายในเชิงพาณิชย์ควบคู่กันไป อัตราส่วนชานอ้อยต่อการ

ผลิตไฟฟ้า (Heat Rate) จึงเป็นดัชนีที่ส้าคัญส้าหรับการบริหารจัดการการใช้ชานอ้อยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

หากท้าการเปรียบเทียบอัตราส่วนชานอ้อยต่อการผลิตไฟฟ้า  (Heat Rate) ของทั ง 3 ฤดูในโรงงานน ้าตาลพบว่า ฤดู

หบีเป็นฤดูที่มีอัตราส่วนชานอ้อยต่อการผลิตไฟฟ้า (Heat Rate) สูงสุดใน 3 ฤดูการผลิตดังแสดงในตารางที่ 2 และรูป

ที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงอัตราส่วนชานอ้อยต่อการผลิตไฟฟ้า (Heat Rate) ของแต่ละฤดูในโรงงานน ้าตาล 

 

Heat Rate* 
อัตราส่วนชานอ้อยต่อการผลิตไฟฟ้า

เฉลี่ย  (MJ/kWh) 

ฤดูหีบ 36.35 

ฤดูละลาย 23.15 

ฤดูซ่อมบ้ารุง 18.29 

หมายเหตุ *คิดค่าความร้อนของชานอ้อยท่ี 7.53 MJ/kg 



 

รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนชานอ้อยต่อการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย (Heat Rate) ของแต่ละฤดูในโรงงานน ้าตาล 

ฤดูหีบเป็นฤดูที่มีอัตราส่วนชานอ้อยต่อการผลิตไฟฟ้า (Heat Rate) สูงสุดใน 3 ฤดูการผลิต เฉลี่ยที่ 36.35 

MJ/kWh นั่นหมายถึงต้องใช้ปริมาณชานอ้อยสูงทีสุ่ดส้าหรับการผลิตไฟฟ้า แต่เม่ือพิจารณากายภาพอ่ืนๆประกอบ จะ

พบว่าปริมาณชานอ้อยที่ใช้ในฤดูนี มีความต้องการแฝงของการใช้ไอน ้าเพ่ือการผลิตน ้าตาลซ่อนอยู่ ซ่ึงในฤดูนี มีความ

ต้องการใช้ไอน ้าเพ่ือการผลิตน ้าตาลทั งที่ความดันสูงและความดันต้่า โดยไอน ้าความดันสูง (High-pressure steam)

ความดันระหว่าง 20 -30 bar อุณหภูมิประมาณ 350 -370 องศาเซลเซียส จะถูกใช้ไปในอุปกรณ์ต้นก้าลัง เช่น กังหัน

ไอน ้าเพ่ือผลิตก้าลังกลขับชุดใบมีดตัดอ้อยและลูกหีบนอกเหนือจากใช้ส้าหรับกังหันผลิตไฟฟ้า เป็นต้นส้าหรับไอน ้า

ความดันต้่า (Low-pressure steam)ก็จะมีความดันประมาณ 1.5 bar โดยส่วนใหญ่ไอน ้าความดันต้่าจะเกิดจากไอน ้า

ความดันสูงที่ถูกใช้งานแล้วและลดคุณภาพลงเพ่ือใช้ที่หม้อต้มและหม้อเค่ียว  

ข้อมูลที่จะน้าเสนอต่อไปนี เป็นข้อมูลของโรงงานน ้าตาลตัวอย่างในโรงงาน กลุ่มที่ 3   (รายละเอียดการ

แบ่งกลุ่มของโรงงานน ้าตาลอยู่ในบทความตอนที่ 1 “สถานภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชานอ้อย”) โรงงาน

น ้าตาลไม่มีการผลิตไอน ้าและไฟฟ้า เอง  โดยมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ในเครือที่จดทะเบียนพาณิชย์แยกจากโรงงานน ้าตาลท้า

การผลิตไอน ้าและไฟฟ้าเพ่ือขายกลับมายังโรงงานน ้าตาล  ดังนั นไอน ้าที่ผลิตได้ทั งหมดจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนอย่าง

ชัดเจน ประกอบด้วยไอน ้าความดันสูงที่ใช้ส้าหรับลูกหีบผลิตน ้าตาล  ไอน ้าความดันต้่าที่ใช้ส้าหรับผลิตน ้าตาล (ออก

จากกังหันปั่นไฟ)  และไอน ้าที่ใช้เองในโรงงานไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 3 



 

รูปที่ 3 สัดส่วนของปริมาณไอน ้าที่ผลิตได้ในฤดูหีบ 

เม่ือพิจารณาสัดส่วนไอน ้าจากรูปที่ 3 พบว่า ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ นในฤดูนี จึงเกิดจากไอน ้าเพียง 2 

ก้อน ได้แก่ ก้อนพลังงานไอน ้าความดันต้่าที่ใช้ส้าหรับผลิตน ้าตาล (ออกจากกังหันปั่นไฟ) และก้อนพลังงานไอน ้าที่ใช้

เองในโรงงานไฟฟ้าเท่านั น เม่ือพิจารณาปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั งหมดที่ ผลิตขึ นในฤดูนี  เกือบครึ่งหนึ่งของพลังงาน

ไฟฟ้าที่ผลิตขึ นทั งหมดถูกส่งไปใช้เพ่ือการผลิตน ้าตาลในโรงงานน ้าตาลคิดเป็นร้อยละ 48.35 และสามารถผลิตเพ่ือส่ง

ขายให้กับการไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ 36.15 ในส่วนที่เหลือถูกใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้าร้อยละ 15.50  ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 แสดงสัดส่วนของปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าฤดูหีบ 



เช่นเดียวกันเม่ือพิจารณาอัตราส่วนชานอ้อยต่อการผลิตไฟฟ้า  (Heat Rate)ในฤดูละลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

23.15 MJ/kWh แม้ว่าจะไม่มีการหีบอ้อยในฤดูนี   แต่ปริมาณชานอ้อยที่ใช้ฤดูนี มีความต้องการแฝงของการใช้ไอน ้า

เพ่ือการผลิตน ้าตาลซ่อนอยู่ เช่นเดียวกันแม้จะไม่มากนัก  ปริมาณไอน ้าส่วนใหญ่ที่โรงงานน ้าตาลต้องการคือไอน ้า

ความดันต้่าเพ่ือใช้ในการละลายน ้าตาลดิบส้าหรับท้าน ้าตาลทราย มีความต้องการใช้ปริมาณไอน ้าความดังสูงอยู่เพียง

เล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 1.94 ดังแสดงในรูปที่ 5 อาจกล่าวได้ว่า อัตราส่วนชานอ้อยต่อการผลิตไฟฟ้า (Heat Rate)ใน

ฤดูละลายนี ก็ยังไม่ใช่ค่าที่แท้จริงของศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าของชีวมวลชานอ้อย   แม้ว่าอัตราส่วนชานอ้อยต่อการ

ผลิตไฟฟ้า (Heat Rate) จะมีค่าที่ดีขึ นซ่ึงหมายถึงการใช้ชานอ้อยในการผลิตไฟฟ้าลดลงก็ตาม 

 

รูปที่ 5 สัดส่วนของปริมาณไอน ้าที่ผลิตได้ในฤดูละลาย 

ปริมาณไอน ้าที่ผลิตได้เกือบทั งหมดในฤดูนี ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โรงงานน ้าตาลก็มีความต้องการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในสัดส่วนที่ลดลง ดังนั นสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ขายให้กับการไฟฟ้าจึงสูงขึ น แม้สัดส่วนการขายไฟฟ้าที่แสดงใน

รูปที่ 6 จะสูงถึงร้อยละ 61.66 แต่ไม่ได้หมายความว่าปริมาณไฟฟ้าที่ถูกส่งขายให้กับการไฟฟ้านั นจะมีปริมาณหน่วย

ไฟที่เพ่ิมขึ น ด้วยข้อจ้ากัดของสัญญาขายไฟที่ท้าขึ นระหว่างโรงงานกับการไฟฟ้า กล่าวคือทุกโรงงานที่ต้องการขายไฟ

ให้กับการไฟฟ้า เม่ือท้าสัญญาขายไฟที่ขนาดเท่าใดก็ตามจะต้องส่งไฟฟ้าขายตามปริมาณไม่มากกว่าที่ท้าสัญญาไวด้้วย

ข้อจ้ากัดหลายด้าน อาทิเช่น ข้อจ้ากัดของสายส่งของการไฟฟ้าและความสามารถในการผลิตไฟฟ้าขายอย่างสม้่าเสมอ

ของโรงงานต้องค้านึงถึงความสามารถในการบริหารจัดการชานอ้อยเพ่ือใช้ในโรงงานให้ได้ตลอดทั งปีอีกด้วย  



 

รูปที่ 6 สัดส่วนของปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าฤดูละลาย 

ความชัดเจนของอัตราส่วนชานอ้อยต่อการผลิตไฟฟ้า (Heat Rate) ทีแ่ท้จริงของชีวมวลชานอ้อยจะปรากฏ

ขึ นในฤดูซ่อมบ้ารุงค่าเฉลี่ยที่ 18.29 MJ/kWh  ไอน ้าทั งหมดที่ผลิตได้ในฤดูนี จะใช้ในโรงไฟฟ้าเพ่ือการผลิตไฟฟ้า แต่

ไฟฟ้าที่ได้ทั งหมดก็ยังคงต้องส่งให้กับโรงงานน ้าตาลส้าหรับการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรเพ่ือเตรียมความ

พร้อมส้าหรับการผลิตน ้าตาลในฤดูที่จะมาถึง  แสดงรายละเอียดสัดส่วนปริมาณไอน ้าและไฟฟ้าได้ดังรูปที่ 7 และรูปที่ 

8 ตามล้าดับ 

 

รูปที่ 7 สัดส่วนของปริมาณไอน ้าที่ผลิตได้ในฤดูซ่อมบ้ารุง 



 

รูปที่ 8 สัดส่วนของปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าฤดูซ่อมบ้ารุง 

เม่ือท้าการแปรสัดส่วนอัตราส่วนชานอ้อยต่อการผลิตไฟฟ้า (Heat Rate) ที ่18.29 MJ/kWh  ในฤดูซ่อม

บ้ารุง  เป็นปริมาณน ้าหนักของชานอ้อยที่ต้องใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้า  จะได้ว่าชานอ้อยจ้านวน 2.43 kg สามารถผลิต

ไฟฟ้าได้ 1 kWh  ที่ค่าความร้อนชานอ้อย7.53 MJ/kg [ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน]  จึงนับได้ว่าเป็นต้นทุนราคาพลังงานชีวมวลชานอ้อยที่น่าสนใจมากทีเดียว เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน

ขึ นจึงได้น้าสัดส่วนพลังงานไอน ้าและสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าของทั ง 3 ฤดู มาสรุปไว้ในตารางเดียวกัน ดังแสดงในตาราง

ที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนปริมาณพลังงานของโรงงานน ้าตาล (ไอน ้าและไฟฟ้า) 

 
สัดส่วนพลังงานไอน้้าท่ีผลิตได้ท้ังหมด สัดส่วนพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ท้ังหมด 

 

ปริมาณไอน้้า
ความดันสูงท่ีใช้

ส้าหรับผลิต
น้้าตาลคิดเป็น

ร้อยละ 

ปริมาณไอน้้า
ความดันต่้าท่ีใช้

ส้าหรับผลิต
น้้าตาล 

(ออกจากกังหัน
ป่ันไฟ) 

คิดเป็นร้อยละ 

ปริมาณไอน้้า
ท่ีใช้ใน

โรงไฟฟ้าคิด
เป็นร้อยละ 

ผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
ขายให้กับการ

ไฟฟ้าคิดเป็นร้อย
ละ 

ผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
ใช้ในโรงงาน

น้้าตาลคิดเป็น
ร้อยละ 

ผลิตไฟฟ้า
เพ่ือใช้ใน

โรงไฟฟ้าคิด
เป็นร้อยละ 

ฤดูหีบ 36.78 50.63 12.59 36.15 48.35 15.50 

ฤดูละลาย 1.94 53.03 45.03 61.66 23.87 14.47 

ฤดูซ่อมบ้ารุง 0.00 0.00 100.00 77.66 4.98 17.36 



แน่นอนว่าการผลิตไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดด้วยพลังงานต้นก้าเนิดที่ใช้ผลิตให้น้อยที่สุดคือแนวทางที่ ดีที่สุด 

หากแต่ในความที่สุดนั น คงต้องพิจารณาถึงการได้มาซ่ึงแนวทางที่ดีที่สุดอันเป็นปัจจัยประกอบร่วมด้วย ทั งปัจจัย

ภายในโรงงานน ้าตาลเอง และปัจจัยภายนอกโรงงาน ถ้ากล่าวถึงปัจจัยภายในโรงงานน ้าตาล โรงงานต้องค้นหาจุด

เหมาะสมที่ท้าให้เกิดสมดุลรอบด้าน ระหว่างปริมาณการหีบอ้อย ปริมาณการผลิตน ้าตาล ปริมาณการใช้ไอน ้า เพ่ือใช้

ผลิตน ้าตาลและผลิตไฟฟ้า ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการผลิตน ้าตาลและขายเชิงพาณิชย์ ตลอดจนประสิทธิภาพ

ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงาน ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสิ่งที่ส้าคัญที่สุดคือการใช้พลังงานทั งหมดที่ผลิตได้

ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี ปัจจัยภายนอกที่ส้า คัญและช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวทางที่ ดีที่สุด คงไม่พ้นความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานต่างๆ ภายนอก รวมถึงภาครัฐ ทั งการจัดท้า ยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน ้ าตาลทราย แผนบูรณา

การพลังงานแห่งชาติ และแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan:ADEP) ให้มีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน 

จากรายงานการประชุม “คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั งที่ 1/2558 

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ท้าเนียบรัฐบาล” 

ระเบียบวาระที่ 3.8 (ร่าง) ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 สินค้า (ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มันสาปะหลังผลิตภัณฑ์

ปาล์มน ้า มันและน ้ามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน ้าตาลทราย)ข้อ 1.4 (ร่าง) ยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย 

ก้าหนดวิสัยทัศน์ให้อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้ที่ ม่ันคง 

สามารถประกอบอาชีพการปลูกอ้อยได้อย่างยั่งยืน เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความม่ันคงทั งทางด้านอาหาร และ

พลังงานให้กับประเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายที่ส้า คัญคือ (1) เพ่ิมพื นที่ปลูกอ้อยทดแทนในพื นที่

นาข้าวไม่เหมาะสมจ้านวน 6 ล้านไร่ ในปี 2569 (2) เพ่ิมผลผลิตอ้อยจากจ้านวน 103.68 ล้านตัน ในปี 2557 เป็น 

182.04 ล้านตัน ในปี 2569 แบ่งเป็นผลผลิตอ้อยจากพื นที่นาไม่เหมาะสม 61.20 ล้านตัน และพื นที่อ้อยเดิม 120.84 

ล้านตัน (3) เพ่ิมผลผลิตน ้าตาลทรายจากจ้านวน 11.29 ล้านตัน ในปี 2557 เป็น 20.36 ล้านตันในปี2569 แบ่ง

ออกเป็น ผลผลิตน ้าตาลทรายจากพื นที่นาไม่เหมาะสม 6.19 ล้านตัน และพื นที่อ้อยเดิม 14.17 ล้านตัน 

มติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 สินค้า (ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง ผลิตภัณฑ์

ปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน ้าตาลทราย) โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องและภาคเอกชน เร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โดยให้ความส้า คัญกับ(1) การพัฒนาตลาด

และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น และ (3) การ

ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 



หากยุทธศาสตร์นี ด้าเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จะเกิดปริมาณชานอ้อยส้าหรับเป็นแหล่งเชื อเพลิง

ทางเลือกเพ่ิมเป็น 52.70ล้านตันในปี พ.ศ. 2569 จากเดิม 30.01 ล้านตันในปีพ.ศ. 2557[อ้างอิงปริมาณชานอ้อยที่

เกิดขึ นที่ร้อยละ 28.95 ของปริมาณอ้อยสดโดยน ้าหนัก จากบทความ “สถานภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชาน

อ้อย”] เม่ือขนาดการเกิดชานอ้อยนั น มีขนาดที่เกิดขึ นอย่างมีนัยส้าคัญแนวโน้มที่โรงงานน ้าตาลและโรงงานไฟฟ้าใน

เครือจะด้าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือขายให้กับการไฟฟ้าจึงมีความเป็นไปได้ที่จะสอดรับและสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan:ADEP) 

หากท้าการคาดการณ์ปริมาณอ้อยสดที่จะเพ่ิมขึ นตามยุทธศาสตร์ อ้อยโรงงานและน ้าตาลทรายฉบับใหม่ 

ระหว่างปี 2558-2569 ดังกล่าวข้างต้นในรูปแบบสมการเส้นตรง จะสามารถคาดการณ์ปริมาณอ้อยสดและชานอ้อยที่

จะเกิดเพ่ิมขึ น (โดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดชานอ้อยที่ร้อยละ 28.95) ระหว่าง ปี พ.ศ.2557-  พ.ศ. 2567 ดังแสดงใน

ดังตารางที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4 แสดงการคาดการณ์ปริมาณอ้อยสดและชานอ้อยระหว่างปี พ.ศ. 2557 -  พ.ศ. 2569 

ปีพ.ศ. 
ปริมาณการเพ่ิมขึ นของอ้อย 

ปริมาณชานอ้อย 
28.95 %* 

(ตัน) ร้อยละ (ตัน) 

2557 103,665,750.46 - 30,011,234.76 

2558 
105,959,057.99 

(ข้อมูลจริงที่เกิดขึ น) 
2.21 30,675,147.29 

2559 112,875,421.62 6.53 32,677,434.56 

2560 119,791,785.26 6.13 34,679,721.83 

2561 126,708,148.89 5.77 36,682,009.10 

2562 133,624,512.53 5.46 38,684,296.38 

2563 140,540,876.17 5.18 40,686,583.65 

2564 147,457,239.80 4.92 42,688,870.92 

2565 154,373,603.44 4.69 44,691,158.20 

2566 161,289,967.08 4.48 46,693,445.47 

2567 168,206,330.71 4.29 48,695,732.74 

2568 175,122,694.35 4.11 50,698,020.01 

2569 182,039,057.99 3.95 52,700,307.29 

 
จากนั นน้าค่าเฉลี่ยจากกราฟรูปที่ 1 แสดงสัดส่วนการใช้ชานอ้อยตลอดทั งปีในการผลิตไฟฟ้าแต่ละฤดูค่าเฉลี่ย 

Heat Rate จากตารางที่ 2 แสดงอัตราส่วนชานอ้อยต่อการผลิตไฟฟ้า (Heat Rate) ของแต่ละฤดูในโรงงานน ้าตาล
และ ค่าเฉลี่ย ร้อยละการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายให้กับโรงไฟฟ้า ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนปริมาณพลังงานของโรงงาน
น ้าตาล (ไอน ้าและไฟฟ้า)ไปเป็นมาตรฐานการผลิตไฟฟ้าของโรงงานน ้าตาล จะสามารถพยากรณ์ศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้าเพ่ือขายให้กับการไฟฟ้าได้ดังแสดงในดังตารางที่ 5 



ตารางท่ี 5การพยากรณ์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายให้กับการไฟฟ้า 

ปี
พ.ศ. 

 *ค่าความร้อน 
ชานอ้อยจากปริมาณชาน

อ้อยจากตารางท่ี 4 
ฤดูหีบ ฤดูละลาย ฤดูซ่อมบ้ารุง 

ศักยภาพปริมาณ
ไฟฟ้าท่ีขายให้กับ
การไฟฟ้าได้ทั งสิ น 

7.53 MJ/kg ปริมาณชานอ้อยท่ีใช้ 
ศักยภาพปริมาณ 
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

ผลิตไฟฟ้าเพื่อขาย
ให้กับการไฟฟ้า  
คิดเป็นร้อยละ 

ปริมาณชานอ้อยท่ีใช้ 
ศักยภาพปริมาณ
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

ผลิตไฟฟ้าเพื่อขาย
ให้กับการไฟฟ้า คดิ

เป็นร้อยละ 

ปริมาณชานอ้อยท่ีใช้ 
ศักยภาพปริมาณ
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

ผลิตไฟฟ้าเพื่อขาย
ให้กับการไฟฟ้า คดิ

เป็นร้อยละ 
  

Heat Rate ฤดูหีบ 
 

Heat Rate ฤดู
ละลาย  

Heat Rate ฤดู
ซ่อมบ้ารุง 

[B x 7.53 x 1000] 61.74%1 36.35 MJ/kWh2 36.15%3 29.94%1 23.15 MJ/kWh2 61.66%3 7.25%1 18.29 MJ/kWh2 77.66%3 

  [C x 61.74%]  [D / 36.35] [ X x  36.15]  [C x 29.94%] [E / 23.15] [ Y x  61.66] [C x 7.25%]  [F / 18.29] [Z x  77.66] 

C D X ก E Y ข F Z ค [ ก + ข + ค ] 

(MJ) (ตัน) (kWh/ปี) (kWh/ปี) (ตัน) (kWh/ปี) (kWh/ปี) (ตัน) (kWh/ปี) (kWh/ปี) (kWh/ปี) 

2558 225,984,597,729.02 139,522,890,637.90 3,838,318,862.12 1,387,552,268.65 67,659,788,560.07 2,922,669,052.27 1,802,117,737.63 16,383,883,335.35 895,783,670.60 695,665,598.59 3,885,335,604.88 

2559 230,983,859,068.53 142,609,434,588.91 3,923,230,662.69 1,418,247,884.56 69,156,567,405.12 2,987,324,725.92 1,841,984,426.00 16,746,329,782.47 915,600,316.15 711,055,205.53 3,971,287,516.09 

2560 261,138,305,395.80 161,226,789,751.37 4,435,399,993.16 1,603,397,097.53 78,184,808,635.50 3,377,313,547.97 2,082,451,533.68 18,932,527,141.20 1,035,129,969.45 803,881,934.27 4,489,730,565.48 

2561 276,215,528,559.44 170,535,467,332.60 4,691,484,658.39 1,695,971,704.01 82,698,929,250.70 3,572,307,958.99 2,202,685,087.52 20,025,625,820.56 1,094,894,796.09 850,295,298.65 4,748,952,090.17 

2562 291,292,751,723.08 179,844,144,913.83 4,947,569,323.63 1,788,546,310.49 87,213,049,865.89 3,767,302,370.02 2,322,918,641.35 21,118,724,499.92 1,154,659,622.74 896,708,663.02 5,008,173,614.86 

2563 306,369,974,886.71 189,152,822,495.06 5,203,653,988.86 1,881,120,916.97 91,727,170,481.08 3,962,296,781.04 2,443,152,195.19 22,211,823,179.29 1,214,424,449.39 943,122,027.39 5,267,395,139.56 

2564 321,447,198,050.35 198,461,500,076.29 5,459,738,654.09 1,973,695,523.45 96,241,291,096.27 4,157,291,192.06 2,563,385,749.03 23,304,921,858.65 1,274,189,276.03 989,535,391.77 5,526,616,664.25 

2565 336,524,421,213.99 207,770,177,657.52 5,715,823,319.33 2,066,270,129.94 100,755,411,711.47 4,352,285,603.09 2,683,619,302.86 24,398,020,538.01 1,333,954,102.68 1,035,948,756.14 5,785,838,188.94 

2566 351,601,644,377.62 217,078,855,238.74 5,971,907,984.56 2,158,844,736.42 105,269,532,326.66 4,547,280,014.11 2,803,852,856.70 25,491,119,217.38 1,393,718,929.33 1,082,362,120.51 6,045,059,713.63 

2567 366,678,867,541.26 226,387,532,819.97 6,227,992,649.79 2,251,419,342.90 109,783,652,941.85 4,742,274,425.13 2,924,086,410.54 26,584,217,896.74 1,453,483,755.97 1,128,775,484.89 6,304,281,238.33 

2568 381,756,090,704.90 235,696,210,401.20 6,484,077,315.03 2,343,993,949.38 114,297,773,557.05 4,937,268,836.16 3,044,319,964.37 27,677,316,576.10 1,513,248,582.62 1,175,188,849.26 6,563,502,763.02 

2569 396,833,313,868.53 245,004,887,982.43 6,740,161,980.26 2,436,568,555.86 118,811,894,172.24 5,132,263,247.18 3,164,553,518.21 28,770,415,255.47 1,573,013,409.27 1,221,602,213.64 6,822,724,287.71 
1 ค่าเฉล่ีย %จากกราฟรูปที่ 1 แสดงสัดส่วนการใช้ชานอ้อยตลอดทั งปี 
2 ค่าเฉล่ีย Heat Rate จากตารางที่ 2แสดงอัตราส่วนชานอ้อยต่อการผลิตไฟฟ้า (Heat Rate) ของแต่ละฤดูในโรงงานน ้าตาล 
3ค่าเฉล่ีย ร้อยละการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายให้กับโรงไฟฟ้า ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนปริมาณพลังงานของโรงงานน ้าตาล (ไอน ้าและไฟฟ้า



แล้วน้ามาพิจารณาร่วมกันกับ แผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ และแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2558-2579 (แผน PDP215) ซ่ึงมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy 

Development Plan:ADEP) ให้มีการก้าลังผลิตติดตั งในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ที่ 5,570 เมกะวัตต์ (MW) ใน

ปี พ.ศ. 2579 [อ้างอิงจาก : แผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) ตารางที่ 

3.4 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (ADEP) ปี 2579หน้า 3-6] และ ตารางที่ 4.8 ค่าพยากรณ์

การผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า (PDP2015 : กรณีฐาน) หน้า 4 -8 แสดงเป็นการพยากรณ์ปริมาณไฟฟ้าที่โรงงาน

น ้าตาลสามารถผลิตได้เทียบเป็นร้อยละดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 แสดงการพยากรณ์ร้อยละปริมาณไฟฟ้าที่โรงงานน ้าตาลสามารถผลิตได้เทียบกับความต้องการ

ไฟฟ้าที่ผลิตสุทธิ ตามแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) 

ปีพ.ศ. 

ความต้องการไฟฟ้า
ที่ผลิตสุทธิ 
(รวม VSPP) 

ผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายให้กับการไฟฟ้า 

    

      

H G4 [ G/H *100 ] 

(kWh/ปี) (kWh/ปี) ร้อยละ 

2559 19,789,100,000 4,230,509,040.79 21.38 
2560 20,564,900,000 4,489,730,565.48 21.83 

2561 21,251,500,000 4,748,952,090.17 22.35 

2562 22,050,300,000 5,008,173,614.86 22.71 
2563 22,823,800,000 5,267,395,139.56 23.08 

2564 23,465,400,000 5,526,616,664.25 23.55 

2565 24,127,300,000 5,785,838,188.94 23.98 
2566 24,767,100,000 6,045,059,713.63 24.41 

2567 25,433,400,000 6,304,281,238.33 24.79 

2568 26,076,400,000 6,563,502,763.02 25.17 
2569 26,762,900,000 6,822,724,287.71 25.49 

 

4ศักยภาพปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้กับการไฟฟ้าได้ จากตารางที่ 5 การพยากรณ์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายให้กับการไฟฟ้า 

5แผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) ตารางที่ 4.8 ค่าพยากรณ์การผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า (PDP2015 : กรณี

ฐาน) หน้า 4-8 

จากการพยากรณ์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายให้กับการไฟฟ้าของโรงงานน ้าตาล ซ่ึงแสดงในตารางที่ 5 ของปี 

พ.ศ. 2557 มีค่าเท่ากับ 3,885,335,604.88 kWh/ปี ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากตารางที่ 1 ปริมาณไฟฟ้าที่

ขายให้ การไฟฟ้าในรอบปี 2557ซ่ึงมีค่าเพียง 2,710,712,057.00 kWh/ปี   ซ่ึงน้อยกว่าค่ าที่พยากรณ์ไว้ถึ ง 



1,174,623,547.88kWh/ปี  ดังนั นหากมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไอน ้า และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

ไฟฟ้าต่อปริมาณไอน ้าได้ตามค่าที่อ้างอิงที่น้ามาใช้ในการพยากรณ์ จะสามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายให้กับการไฟฟ้าได้

เพ่ิมมาขึ น คิดเป็นร้อยละที่เพ่ิมขึ นถึง  30.23  ทั งนี หากต้องการให้ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อยเป็นไปดัง

ตารางที่ 5 และตารางที่ 6 ประเทศไทยต้องผลักดังให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไอน ้า และการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าของโรงงานน ้าตาลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ น ซ่ึงโรงงานน ้าตาลในประเทศไทยยังสามารถ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ นได้อีกมากเม่ือพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่ เคยได้น้าเสนอไปในบทความ“สถานภาพการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชานอ้อย” 

จากข้อมูลพยากรณ์ปริมาณชานอ้อยที่จะเกิดขึ นตามยุทธศาสตร์ทั งหมด สรุปได้ว่าชานอ้อยนับเป็น

เชื อเพลิงพลังงานชีวมวลทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โรงไฟฟ้าชานอ้อยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับ

ความต้องการไฟฟ้าที่ผลิตสุทธิ(รวม VSPP) ของประเทศได้สูงถึงร้อยละ 25.49 ในปี พ.ศ. 2569 แนวโน้มปริมาณ

ชานอ้อยที่ก้าลังจะเกิดขึ นตามการพยากรณ์ข้างต้นเป็นปริมาณที่มีนัยส้าคัญ การวางแผนจัดการที่ดีในทุกมิติย่อมมี

ความส้าคัญยิ่งหย่อนไม่แพ้กัน ในขณะเดียวกันต้องมีความสอดคล้องกันทั งทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ แผนการเพ่ิมพื นที่ เพาะปลูกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนพลังงานที่เก่ียวข้อง การผนวกแผน 

ADEP เข้ากับแผน PDP2015 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ้าหน่าย

ไฟฟ้า แม้แต่การพัฒนาระบบ Smart Grid เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใน

อนาคตอีกด้วย 

ประเทศไทยมีชานอ้อยเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถสร้างหรือปลูกทดแทนได้ในช่วงระยะเวลา

สั นๆ ตามวงจรชีวิตของการปลูกอ้อย อ้อยเป็นพืชพลังงานที่น้าไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดช่วงอายุขัย เม่ืออ้อยถูกส่ง

เข้าสู่โรงงานน ้าตาล ได้ผลผลิตเป็นน ้าตาลและชานอ้อย โรงงานน ้าตาลน้าชานอ้อยไปผลิตพลังงานเพ่ือใช้เองและ

จะส่งออกขายได้เม่ือเหลือใช้ โรงงานน ้าตาลจึงนับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ พ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและ

เบ็ดเสร็จในด้านพลังงาน แม้เทคโนโลยีการผลิตไอน ้าและไฟฟ้าที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันยังใช้ประโยชน์จาก

ชานอ้อยได้ไม่เต็มที่นัก แนวทางพัฒนา คือ ต้องท้าการศึกษาค้นคว้าวิจัยคุณลักษณะในการผลิตไฟฟ้าของโรงงาน

น ้าตาลอย่างละเอียด ท่องแท้และลึกซึ ง อ้อยก็จะเป็นพืชพลังงานตัวอย่าง (Model) ที่จะใช้เป็นแนวทางการพ่ึงพา

พลังงานจากชีวมวลได้ด้วยตนเองของประเทศไทยในอนาคต 

แล้วเม่ือใดก็ตามปัจจัยภายในและภายนอกประสานและสอดคล้องกันในจุดที่ เหมาะสมจนเกิดความ

เข้มแข็งในโรงงานน ้าตาล ประเทศไทยก็จะมีทางเลือกเป็นแหล่งพลังงานส้ารองอีกหนึ่งรูปแบบมา ใช้ทดแทน

พลังงานจากฟอสซิลนอกจากความเข้มแข็งในโรงงานน ้าตาลที่ส้าคัญแล้วนั น เสถียรภาพของการผลิตไฟฟ้าได้อย่าง

สม้่าเสมอตลอดทั งปีก็มีความส้าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนั นการผลักดันให้เกิดการค้นหาวิธีการใดๆให้พลังงาน



ทดแทนทุกรูปแบบเกิดความเสถียรเพ่ือการวางแผนต่อสู้ กับวิกฤตการณ์พลังงานที่อาจเกิดขึ นในอนาคตจึงควรเป็น

เป้าหมายสูงสุดในขณะนี  
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