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สถานภาพการใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวลเพือ่ผลติพลงังานในประเทศ
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1.  ประเดน็ทีเ่ปน็ขอ้กงัวล 

     1.1 การขึ้นราคา หรือปรับราคาเชื้อเพลิง หรือตรึงราคา 

 การผลิตพลังงานชีวมวล มีแนวคิดจากการน าของเหลือใช้จากวัสดุ

การเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่า ดังนั้นหากเชื้อเพลิงชีว

มวลมีราคาสูงขึ้น จะท าให้ค่าการลงทุนระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลไม่

คุ้มต่อการลงทุน และไม่สามารถแข่งขันกับตลาดเช้ือเพลิงฟอสซิลได้ 

1.2 การขาดแคลนเชื้อเพลิงชีวมวล 

 เนื่องจาก การเพ่ิมข้ึนของโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานอุตสาหกรรม

ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวมวล แต่ปริมาณชีวมวลไม่ได้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น อาจ

เนื่องจากพ้ืนท่ีการเกษตรมีจ ากัด พฤติกรรมการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

ของเกษตรกร โดยจะหันไปเพาะปลูกพืชท่ีมีราคาสูง ท าให้ยกเลิกการ

เพาะปลูกพืชชนิดเดิม หรือแม้กระท่ัง การประสบภัยพิบัติอันจะส่งผลให้
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พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย ซึ่งจะก่อให้เกิดการแย่งเชื้อเพลิงส่งผลให้

เช้ือเพลิงมีราคาสูงในขั้นแรก และน าไปสู่การขาดแคลนเชื้อเพลิงในล าดับ

ต่อมาได้ 

1.3 การต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 ปัญหาการต่อต้านของชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโครงการ เป็นผลมาจาก

ผู้พัฒนาโครงการละเลยการชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลให้แก่ชุมชนในพ้ืนท่ี ประกอบกับเคร่งครัดใน

การด าเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีภาครัฐก าหนด โดยท่ีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีมีขนาดใหญ่

บางแห่งมีก าลังการผลิตไม่สอดคล้องกับศักยภาพชีวมวลและฐาน

ทรัพยากรในท้องถิ่น รวมไปถึงมีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ได้มากกว่าโครงการขนาดเล็ก จึงท าให้ได้รับแรงต่อต้านจากชุมชนใน

พ้ืนที่ของโครงการค่อนข้างมาก 

1.4 เทคโนโลยี 

 เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล มีระบบ

ค่อนข้างซับซ้อนต้องอาศัยการคิดสังเกต ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ี

เกิดขึ้นระหว่างการเดินเครื่อง จึงจะสามารถท าให้ระบบเดินเครื่องผลิต

พลังงานได้อย่างต่อเนื่องและได้ค่าพลังงานตามท่ีก าหนด แต่เนื่องจาก 

การส่งเสริมการผลิตพลังงานชีวมวลในระดับชุมชน ผู้รับผิดชอบระบบ ซึ่ง

เป็นชาวบ้านในพ้ืนท่ี ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้และดูแลรักษา

ระบบ ท าให้ระบบฯ ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ และเกิดเจตคติ 

ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงาน เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินไป 

1.5 การบริหารจัดการ 

 ในการส่งเสริมการผลิตพลังงานชีวมวลยังประสบกับปัญหาต่าง ๆ 

เช่น  

  1) ด้านกฎหมาย ขั้นตอน และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การ

เช่ือมต่อระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบสายส่งเพ่ือจ าหน่าย รวมทั้ง  

  2) มาตรการจูงใจในปัจจุบัน เช่น ราคารับซื้อไฟฟ้า ยังไม่จูง

ใจเท่าท่ีควร 

   3) ผู้ประกอบกิจการเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบผลิตพลังงานใน

ประเทศมีจ ากัด  

   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพด้านแหล่งชีวมวล แต่มีข้อจ ากัดด้านสาย
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ส่ง 

1.6 การลงทุนโครงการ 

 ในการส่งเสริมการผลิตพลังงานชีวมวลตามแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทน 10 ปี มุ่งส่งเสริมโรงไฟฟ้าระดับชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ

รวมกลุ่ม เพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วนการลงทุน ซึ่งการลงทุนโรงไฟฟ้า

ระดับชุมชนท่ีมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะวัตต์ จะมีเงินลงทุนค่อนข้างสูง และมี

ระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างนาน 

 

2. สถานภาพปัจจุบัน / สิ่งที่ได้ด าเนินการแล้ว 

2.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 ตามท่ีกระทรวงพลังงานมีอ านาจหน้าท่ีและหน้าท่ีและภารกิจ

รับผิดชอบในการจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการพลังงานเพ่ือสร้างความ

มั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และ จากยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 

(พ.ศ.2555-2559) ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานท่ีสะอาด โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้พลังงานทดแทนสามารถ

ทดแทนพลังงานฟอสซิลได้มากขึ้น มีการใช้ในระดับชุมชนอย่างท่ัวถึง มี

การแก้ไขกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน และ

รวมท้ังส่งเสริมให้คนไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในระดับ

ท่ีสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  

 พพ. ได้ส่งเสริม ผลักดัน ให้มีการผลิตและใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง

ชีวมวลเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์บรรลุ

เป้าหมาย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาเพ่ือวางแผน และก าหนด

แนวทาง นโยบาย มาตรการส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการ

เชื้อเพลิงชีวมวลให้มีราคาท่ีเหมาะสม มีปริมาณท่ีพอเพียงส าหรับผู้ผลิต

และใช้พลังงานชีวมวล และท าการศึกษาเพ่ือปรับปรุงระบบผลิตพลังงาน

จากชีวมวลให้มีการใช้งานและดูแลรักษาท่ีง่ายขึ้นพร้อมท้ังสร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้กับชาวบ้านท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบด้วย 

นอกจากนี้ ควรมีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานชีวมวล เพ่ือคอยติดตามการ

ด าเนินงานพัฒนาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลผลิตพลังงานในแต่ละพ้ืนท่ีอย่าง

ใกล้ชิด  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีบานปลายจนเป็นเหตุให้เกิดการต่อต้าน

ในภายหลัง 
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2.2 การด าเนินงานในปัจจุบัน 

 พพ. ได้ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล 

แนวทาง ส าหรับการวางแผนในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลให้

สอดคล้องกับการส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้ชีวมวลให้ได้ตามเป้าตาม

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ปี ดังนี้ 

- ปีงบประมาณ 2554 ด าเนินการศึกษาก าหนดแนวทางการส่งเสริม

การใช้ชีวมวลแบบผลิตพลังงานความร้อนตามแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทน 15 ปี (ชื่อเดิมซึ่งได้ด าเนินโครงการก่อนการปรับแผน 15 ปี เป็น 

10 ปี) 

- ปีงบประมาณ 2554 ด าเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย 

 

 

 

ในส่วนของการติดตามปัญหาการต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล พพ. ได้

ด าเนินดังนี้ 

- ปีงบประมาณ 2553 ด าเนินการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการ

ด าเนินการมีส่วนร่วมรับรู้ของภาคประชาชนต่อโครงการพลังงานชีวมวล 

- ปีงบประมาณ 2554 เจ้าหน้าที่ พพ. ได้พบปะกับชาวบ้านในพ้ืนท่ีท่ี

มีการคัดค้าน เช่น ประจวบคีรีขันธ์ 

นอกจากนี้  พพ. ยังได้ด าเนินการศึกษาแนวทางการส่งเสริม

โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร โดยคาดว่าผลของการศึกษานี้จะได้

รูปแบบของการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลระดับชุมชนขนาดไม่เกิน 1 เมกกะ

วัตต์           มีรูปแบบของการบริหารจัดการท่ีสามารถน าไปใช้ด าเนิน

โครงการได้ และเป็นต้นแบบให้กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไปได้ 

 

3. ปัญหาอุปสรรค 

3.1 ขาดข้อมูลท่ีทันสมัยส าหรับวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีว

มวลยังไม่แล้วเสร็จ  และข้อมูลมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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3.2 เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร  

เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลสถิติ  ปริมาณชีวมวลในปีก่อนหน้านั้น  

ท าให้การส่งเสริมต้องมีการปรับเปลี่ยน 

3.3 ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่นในข้อมูลของภาครัฐ     จึงไม่ได้

ด าเนินการตามแนวทางที่ภาครัฐให้ไว้ 

3.4 พฤติกรรมเพาะปลูกการเกษตรไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับราคา

ของประเภทผลผลิต ณ ขณะนั้น ท าให้ไม่สามารถยืนยันปริมาณผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีจะได้ในปีนั้น ๆ ว่าจะสามารถเพียงพอกับโรงไฟฟ้าหรือ

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ชีวมวลเดิม หรือ โรงใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคตอันใกล้หรือไม่ 

3.5 ชาวบ้านยังยึดติดกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าชีว

มวล โดยไม่เปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ        ท่ีภาครัฐได้ผลักดันให้โรงไฟฟ้า

ด าเนินการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3.6 ขาดแคลนเจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

ในการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามโครงการ และการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลในแต่

ละแห่ง 

 

4. สิ่งที่จะท าต่อไป 

  4.1 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ปี ได้ก าหนดแผนการ

ส่งเสริมพลังงานชีวมวล  ดังนี้  

     1) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงาน

ทดแทนอย่างกว้างขวาง โดยการส่งเสริมให้มีการจัดต้ัง “สถานีผลิต

พลังงานชุมชน” 

    2) ปรับมาตรการจูงใจส าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้

เหมาะสม 

    3) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบสายส่ง สาย

จ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงการชีวมวล 

    4) ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน 

      5) ส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม

พลังงานทดแทนอย่างครบวงจร ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเทคโนโลยี
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การผลิตพลังงานจากชีวมวล เทคโนโลยีการแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวล เป็น

ต้น 

 4.2 การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และ 

เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความกังวล  ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาพลังงานชีวมวล 

จึงควรมีการด าเนินงานดังนี้ 

    1) จัดเก็บข้อมูลปริมาณผลผลิตทางการเกษตรให้มีความทันสมัย

และจัดเก็บเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลชีวมวล 

    2) วางแผนก าหนดปริมาณ พ้ืนท่ีในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 

(Zoning) 

    3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมปริมาณ

เช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตพลังงาน และหาแนวทางแก้ไข 

    4) ศึกษาการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลท่ียังไม่ได้ถูกน ามาใช้ เช่น ยอด

อ้อย ใบอ้อย มาแปรรูปโดยการอัดเม็ด ก่อนท าการขนส่งไปยังโรงไฟฟ้า

ชีวมวล 

    5) ปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้ าชีวมวลให้มีความเหมาะสมกับ

ก าลังการผลิตและการใช้พลังงาน 

    6) พัฒนาเทคโนโลยีชีวมวลให้มีความสะดวก ง่าย ไม่ซับซ้อน 

และมีหลายขนาด เพ่ือให้เหมาะสมใน  แต่ละพื้นที ่

    7) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านชีวมวลให้กับทุกภาคส่วน และ

สร้างเครือข่ายชีวมวล 

 


