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การศึกษาตนทุนการแปรรปูเชื้อเพลิงชวีมวลไมเชิงพาณชิย  
The Study of Cost to be Processed for Non-Commercialized Biomass Fuel 

 
พินิจ  จิรัคคกุล1 วีรชัย  อาจหาญ2  สุภัทร หนูแยม3  และ สาวิตรี  คําหอม3 

 
บทคัดยอ 
               ตนทุนเชื้อเพลิงชีวมวลไมเชิงพาณิชย จะขึ้นอยูกระบวนการเตรียมวัตถุดิบตั้งแต การรวบรวม แปรรูป และ
ขนสง  โดยตนทุนของยอด/ใบออย มีคา 0.422-0.564 บาท/Mcal ขณะที่ตนทุนเชื้อเพลิงเหงามันฯมีคา  0.294-0.485  
บาท/Mcal เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนเชื้อเพลิงธรรมชาติ คือ ถานหินบิทูมินัสและน้ํามันเตาที่มีตนทุน 0.476 และ 
1.892 บาท/Mcal  โดยตนทุนเชื้อเพลิงชีวมวลไมเชิงพาณิชยบางกรณีตนทุนมีคาสูงกวาถานหิน  แตมีคาต่ํากวา
น้ํามันเตาทุกกรณี   โดยกระบวนการเตรียมเช้ือเพลิงของใบออยตนทุนต่ําสุดคือใชเครื่องอัดฟอนส่ีเหลี่ยมโดยลงทุน
เองและตนทุนหลักอยูที่การรวบรวม (เก็บรวบรวม→ขนสง→ลดขนาด/โรงงาน) สวนเหงามันฯเปนกรณีที่แปรรูปที่
โรงงานใชงานและตนทุนหลักอยูที่การแปรรูป (เก็บรวบรวม→ขนสง→ลดขนาด/โรงงาน)  ซึ่งจากขอมูลการ
วิเคราะหตนทุนเชื้อเพลิงชีวมวลไมเชิงพาณิชยจะสามารถนําไปสูการใชประโยชนจากพลังงานทดแทนจากชีวมวล
ตอไป 

 
คําสําคัญ:  ชีวมวลไมเชิงพาณิชย  ยอดและใบออย เหงามันสําปะหลัง ตนทุนการผลิต 
 
ABSTRACT 
 The cost of non-commercialized biomass fuels is dependent on their raw material preparation 
processes including gathering, processing and transporting. The study shows that the total cost of 
sugarcane trash and cassava rhizome fuel is in the range of 0.422-0.564 baht/Mcal and 0.294-0.485 
baht/Mcal, respectively compared to other commercialized fuels such as bituminous and fuel oil in which 
their costs are as much as 0.476 and 1.892 baht/Mcal, respectively. However, there are some cases of 
study that the cost of non-commercialized biomass is higher than that of bituminous whereas no other 
case in this study shows as much cost as fuel oil. The lowest cost of sugarcane trash fuel was found in 
the case of using rectangular baler in own investment and main cost of harvest 
(harvest/handling/reducing at plant).  As for cassava rhizome fuel, processing at the manufacturer plant 
indicates the lowest cost of preparation and main  cost of size reduction (harvest/handling/reducing at 
plant). This analyzed cost of non-commercialized biomass can lead to the further biomass utilization as 
alternative sources of energy. 
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บทนํา 
 ตามที่กระทรวงพลังงานไดเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยกําหนดเปาหมายจะตองมีการใช
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเปน 8 % ในป 2554 สวนหนึ่งเปนการนําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหรือชีวมวลมาใชใน
การผลิตไฟฟาและความรอน ซึ่งเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใชในปจจุบันสวนใหญเปนเศษวัสดุเหลือใชที่ไดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร ที่มีลักษณะพรอมใชไมจําเปนตองผานขั้นตอนการแปรรูป เชน แกลบ ซังขาวโพด กะลาปาลม 
แตยังมีเชื้อเพลิงชีวมวลอีกสวนหนึ่งที่ยังไมมีการนํามาใชประโยชนคือ ชีวมวลที่เหลือทิ้งในไรนา หรือเศษวัสดุเหลือใช
ที่ไดจากอุตสาหกรรมเกษตรที่มีลักษณะไมเหมาะสมในการใชประโยชนหรือ สามารถเรียกไดวาเชื้อเพลิงชีวมวลไม
เชิงพาณิชย และมีอยูจํานวนมาก เชน เหงามันสําปะหลัง ยอดและใบออย ทะลายปาลม ฟางขาว ซึ่งการนําเชื้อเพลิง
ชีวมวลเหลานี้มาใชประโยชน  จําเปนตองมีการแปรรูปเชื้อเพลิงใหมีลักษณะที่เหมาะสมกอน ซึ่งการแปรรูปดังกลาว
ทําใหตนทุนเชื้อเพลิงมีคาสูงสูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาหาแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลที่กระจายอยูตาม ไร นา สวนเกษตรที่เหมาะสมสําหรับ
รองรับการขยายตัวของความตองการเชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคต 

2) เพื่อศึกษาตนทุนการแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลไมเชิงพาณิชย 2 ชนิด คือ ยอด/ใบออย และเหงามันสําปะหลัง 
เพื่อนํามาใชการกําหนดแนวทางการสงเสริมการใชประโยชนเชื้อเพลิงชีวมวลที่กระจายอยูตามไร นา เปนลําดับ
ตอไป 

3) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการหวงโซอุปทานของเชื้อเพลิงชีวมวลไมเชิงพาณิชย ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 วิธีการ 

         1. ศึกษาขอมูลศักยภาพเชิงปริมาณของชีวมวลที่กระจายอยูในไร นา โดยการหาสัดสวนเศษวัสดุตอผลผลิต 
และเศษวัสดุคงเหลือ 2 ชนิด คือ ยอด/ใบออย และเหงามันสําปะหลัง ในจังหวัดสุพรรณบุรีและ จังหวัดนครราชสีมา 

         2. ศึกษาขอมูลศักยภาพเชิงคุณภาพ เนนการศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดและการกระจายตัวของ
ขนาด ความชื้น ความหนาแนน คาความรอน องคประกอบแบบประมาณ (Proximate Value) และองคประกอบ
แบบแยกธาตุ (Ultimate Value) 

  3.    การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร และ ประเมินตนทุนที่ใชในการจัดเก็บ รวบรวมและ การแปรรูปเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร โดยวิธีการตางๆ เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งจะทําการศึกษา ณ พื้นที่ตามที่เสนอไวในหัวขอที่ 1 
สําหรับการแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลนั้น จะเปนระบบ On-site Management ที่กระทําในไร นา สวนเกษตร โดยเครื่องจักร
ที่ใชจะเปนระบบ Mobile และเปนเครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปเบื้องตน pre-processing  

4.  ศึกษาตนทุนรวมทั้งหมด คือ ผลรวมของตนทุนเชื้อเพลิงวัตถุดิบ ตนทุนการรวบรวมและแปรรูป ตนทุนการ
ขนสง  โดยเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงธรรมชาติ เชน ถานหิน และน้ํามันเตา โดยจําแนกวิธีการรวบและแปรรูปเปน
กรณีดังตารางที่ 1  
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อุปกรณ 
1.  แบบสํารวจภาคสนามแยกเปนแตละวัสดุ  
2.  ชุดทดสอบองประกอบแบบประมาณ (Proximate Value) องคประกอบแบบแยกธาตุ (Ultimate Value) 

ตามมาตรฐาน ASTM D1762-84  และ D3176-89 ตามลําดับ  
3. เครื่องมือวัดสมบัติทางกายภาพ 
4.  เครื่องตนแบบพรอมตนกําลัง เชน เครื่องสับ/ยอย ทั้งแบบเคลื่อนที่และอยูกับที่ เครื่องอัดใบออย รถ

แทรกเตอร และอื่นๆ 
5. เครื่องมือวัดการพลังงาน เชน โวลตมิเตอร อุปกรณตรวจวัดการใชน้ํามัน 
6. วัตถุดิบในการทดสอบ เชน  ยอด/ใบออย  และเหงามันสําปะหลัง 
7. แปลงทดสอบเกษตรกร เชน แปลงปลูกมันสําปะหลัง แปลงออยโรงงานทั้งแปลงเกษตรกรและแปลงของ

โรงงาน 
 
ตารางที่ 1 รูปแบบการจําแนกวิธีการและขั้นตอนการแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลตามชนิดของเชื้อเพลิง 

 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
 1)   จากการสํารวจขอมูลศักยภาพเชิงปริมาณของชีวมวลที่กระจายอยูในไร นา ทั้ง 2 ชนิด พบวา ปริมาณ
คงเหลือของชีวมวล ยอด/ใบออย และเหงามันสําปะหลัง ที่ยังไมนําไปใชประโยชนในประเทศมีจํานวน 8.37 และ 
2.79 ลานตันตอป ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 เทียบเทาน้ํามันดิบมีคา 1,402 และ 540 ktoe ซึ่งเศษวัสดุเหลือใชที่
คงเหลือจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางเชน 
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 กรณียอดและใบออย ปริมาณที่เหลือทิ้งสามารถนํามาใชไดจะเปนสวนที่เหลือจากการเผา ซึ่งปจจุบันทั้ง
หนวยงานภาครัฐและเอกชนยังรณรงคลดการเผาใบออยกอนตัดเพื่อรักษาคุณภาพออยกอนเขาสูโรงงาน  และจาก
การสํารวจปริมาณชีวมวลใน อ. ดานชาง จ. สุพรรณบุรี พบวา ลักษณะของการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรจะมีผลตอการ
เก็บรวบรวมยอด/ใบ  เนื่องจาก การเก็บเกี่ยวปจจุบันสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ การเก็บเกี่ยวดวยเครื่องตัด
ออย การเก็บเกี่ยวดวยคนและใชรถคีบเพื่อขนขึ้นรถ และการเก็บเกี่ยวดวยคนและใชคนเพื่อขนขึ้นรถ ไมรวมกับกรณี
เผากอนตัดจะไมเหลือเศษวัสดุเหลือใชภายในแปลง ซึ่งทั้ง 3 กรณีขางตนจะเหลือปริมาณชีวมวลในแปลงที่แตกตาง
กันและลักษณะสมบัติทางกายภาพของชีวมวลที่แตกตางกัน 
 

   
                (ก)                                                              (ข)                                                                (ค) 
ภาพที่ 1 ลักษณะแปลงหลังการเก็บเกี่ยวแบบตางๆ  (ก)  เก็ยเกี่ยวดวยเครื่องตัดออย (ข) การเก็บเกี่ยวดวยคนและ

ใชรถคีบเพื่อขนขึ้นรถ  (ค) การเก็บเกี่ยวดวยคนและใชคนเพื่อขนขึ้นรถ 
 

กรณีเหงามันสําปะหลัง  ปจจุบันยังไมการนํามาใชงานเปนเชื้อเพลิง  สวนใหญจะทิ้งไวภายในแปลงใหยอย
สลาย  เมื่อทําการประเมินศักยภาพดานปริมาณของวัตถุดิบแลว  พบวา  เศษวัสดุเหลือใชจะเกิดขึ้น 2 สวนคือ สวน
เหงาที่ติดไปกับหัวมัน ซึ่งเศษวัสดุเหลือใชในสวนนี้จะเกิดขึ้นที่โรงงานและมีการจัดการอยูแลวแตมีปริมาณนอยมาก  
และอีกสวนจะทิ้งไวในแปลงของเกษตรกรปลอยใหยอยสลายตามธรรมชาติ  แตจากการวิเคราะหเชิงคุณภาพเหงา
มันสําปะหลังเปนวัตถุดิบที่นาสนใจที่สามารถนํามาเปนเชื้อเพลิงไดแตจําเปนตองมีการวิเคราะหปจจัยอื่นๆ ดวย 
เพื่อทําใหเกิดความสมดุลตอระบบการผลิตมันสําปะหลังที่ยั่งยืน 

 
ตารางที่ 2 ศักยภาพเชื้อเพลิงไมเชิงพาณิชย ป 2550 
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2) ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพของเชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิด แสดงดังตารางที่ 3 และ 4 ซึ่งจะเห็นไดวา
เชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน เชน ขนาด ความหนาแนน ความชื้น แตมีคาองคประกอบ
ทางเคมีที่คลายคลึงกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาสามารถนํามาใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงชีวมวลไดคลายๆ กัน อยางไรก็
ตาม สถานะภาพทางกายภาพที่แตกตางกันนี้ สงผลกระทบตอคาความรอนของเชื้อเพลิงอยางสูง ทั้งนี้ สาวิตรีและ
คณะ (2551)ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความชื้นกับคาความรอน คาแสดงไวในภาพที่ 2 ซึ่งพบวาคา
ความชื้นมีความสัมพันธผกผันกับคาความรอน  ทั้งนี้เชื้อเพลิงชีวมวลตางชนิดกัน คาความรอนที่ความชื้นเทากันจะ
มีคาแตกตางกันไป เชน คาความรอนของยอด/ใบออย และเหงามันสําปะหลัง ที่ความชื้น 15 %wb จะมีคาความรอน
เทากับ 17,093 และ 12,962 kJ/kg ตามลําดับ ซึ่งในการนําเชื้อเพลิงชีวมวลไมเชิงพาณิชยดังกลาวมาใชงาน 
จําเปนตองพิจารณาความชื้นของเชื้อเพลิงและตนทุนในสวนของขั้นตอนการลดความชื้น 
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางคาความรอนและความชื้น 
 

3) ผลการศึกษาการรวบรวมและแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวล ไมเชิงพาณิชย พบวามีขั้นตอนหลักๆ  
ประกอบดวย การเก็บเกี่ยว  การรวบรวม การลดขนาด  และการขนสง โดยการแปรรูปสามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือ
แปรรูปที่แหลงกําเนิดและแบบรวมศูนย  โดยคณะผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดในการจัดการเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิด ดังภาพ
ที่ 3   
       การจัดการรวบรวมและแปรรูปของเชื้อเพลิงแตละชนิดจะมีความแตกตางกันไป กลาวคือ ยอด/ใบออย 
จะมีการรวบรวมและลดขนาด โดยใชเครื่องอัดฟอนแบบเหลี่ยมและแบบมวนในแปลงที่ทําการเก็บเกี่ยวดวยคน จาก
การทดสอบ พบวาสมรรถนะในการรวบรวมโดยใชเครื่องรวมและกระจายกองจัดการปริมาณยอดและใบออยภายใน
แปลงและใชเครื่องอัดฟอนแบบเหลี่ยมและแบบมวนมีคาเทากับ 1.923 และ 2.899 ตันตอชั่วโมง ตามลําดับ 
รายละเอียดผลการทดสอบแสดงตารางที่ 5 สวนการลดขนาดปจจุบันมีภาคเอกชนรับจาง ลดขนาดตันละ 200 บาท 
เปนเครื่องจักรขนาดใหญ  ซึ่งปจจุบันอยูในชวงการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงใหมีขนาดเหมาะสมและสมรรถนะสูง   
       การจัดการเหงามันสําปะหลังพบวาสวนใหญจะมีปญหาดานการขนสงเหงามันฯเนื่องจากรูปรางและ
ลักษณะของเหงามันฯ ไมสมํ่าเสมอ ทําใหความหนาแนนสามารถขนสงไดนอย  ไมคุมคาตอการนํามาสงใหกับโรงง
งานที่มีระยะทางไกล 
      โดยคณะผูวิจัยไดศึกษาระบบการขนสงที่มีความเปนไปไดในการพัฒนาระบบขนสงเหงามันฯและทํา
การทดสอบเครื่องสับ/ยอยลดขนาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงพบวาการสับ/ยอยเหงามันสําปะหลัง ดัง
แสดงตารางที่ 6   ซึ่งเปนการทดสอบโดยแรงงานคนปอน เกิดการลาของคนงานทําใหสมรรถนะของเครื่องสับ/ยอย 
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ต่ําเพียง 1.59 ตัน/ชั่วโมง   ที่ตนกําลัง 30 แรงมา จําเปนตองพัฒนาระบบปอน ดังภาพที่ 4 เพื่อใหเครื่องจักรสามารถ
ทํางานเต็มประสิทธิภาพ 
 

 
ภาพที่ 3 แผนผังแนวคิดในการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล ทั้ง 2 ชนิด 
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ตารางที่ 6 การทดสอบกําลังการสับ/ยอยสูงสุดของเครื่องสับ/ยอยเหงามันสําปะหลัง 

การทดลองที่ น้ําหนัก * 
(kg) 

เวลาที่ใช 
(s) 

กําลังที่ใช 
(kW) 

สมรรถนะ 
(ton/hr) 

พลังงานที่ใชในการสับ 
(kWh/ton) 

1 300 606.74 15.65 1.78 8.79 
2 311 761.63 14.95 1.47 10.17 
3 295 689.61 15.65 1.54 10.16 
4 302 688.10 16.07 1.58 10.17 

เฉล่ีย 302.00 686.52 15.58 1.59 9.82 

หมายเหตุ *ความชื้น 53.5%wb ความหนาแนนกอนสับ 193 kg/m3 ความหนาแนนหลังสับ 332 kg/m3  
 

 
 
ภาพที่ 4 การทดสอบตนแบบเครื่องสับเหงามันสําปะหลังภายในแปลงเกษตรกร 
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4)   การวิเคราะหตนทุนเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิดแสดงดังตารางที่ 7 ตนทุนการรวบรวมและแปรรูปเชื้อเพลิงของ
ยอด/ใบออยกรณีที่ 1-4 มีคา 1.442, 1.128, 1.506 และ 1.444 บ/กก. ตามลําดับ โดยตนทุนสวนใหญจะเปนตนทุน
ในการรวบรวม เนื่องจากราคาตนทุนเครื่องจักรที่มีราคาแพง  และแรงงานในการเก็บรวบ ทําใหราคาเชื้อเพลิงชีวมวล
จากยอด/ใบออยมีราคาสูง ในการลดตนทุนในสวนการรวบรวมสามารถทําไดโดยใชเครื่องจักรที่มีสมรรถนะสูง
เนื่องจากเครื่องอัดฟอนแบบส่ีเหลี่ยมขนาดเล็กมีความสามารถในการเก็บรวบรวมต่ํากวาเครื่องอัดฟอนที่มีขนาด
ใหญอยูมาก  และเครื่องอัดฟอนแบบสี่เหลี่ยมยังเปนเครื่องที่พัฒนามาสําหรับอัดฟางขาวจําเปนตองมีการพัฒนาให
เหมาะสมถาจะนําไปใชในการอัดยอด/ใบออยและจะทําใหสามารถทํางานไดอยางมมีประสิทธิภาพ 

  สวนตนทุนการรวบรวมและแปรรูปเหงามันฯ ในกรณีที่ 5-8 มีคา 0.576, 0.866, 0.725 และ 0.950 บาท/
กก. ซึ่งจะเห็นไดวาตนทุนสวนใหญ จะอยูที่การแปรรูปและการขนสง เนื่องจากปจจุบันยังไมมีเครื่องสับเหงามัน
โดยเฉพาะ จําเปนตองใชเครื่องสับยอยชีวมวลมาพัฒนาแตยังมีสมรรถนะต่ํา เนื่องจากคุณลักษณะทางกายภาพของ
เหงามันที่มีลักษณะเปนกิ่งกาน ทําใหเปนอุปสรรคตอการปอน ซึ่งคุณลักษณะของเครื่องแสดงดังภาพที่ 4 และใน
การพัฒนาเครื่องสับยอยแบบเครื่องที่จะสามารถชวยลดตนทุนในการขนสงได 

 

 
 
สรุป 
    ตนทุนเชื้อเพลิงของยอด/ใบออย มีคา 0.422-0.564 บาท/Mcal ขณะที่ตนทุนเชื้อเพลิงเหงามันฯมีคา 
0.294-0.485 บาท/Mcal สามารถนํามาใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกับตนทุนเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
เชื้อเพลิงธรรมชาติ คือ ถานหินบิทูมินัสและน้ํามันเตา พบวาตนทุนเชื้อเพลิงชีวมวลไมเชิงพาณิชยบางกรณีตนทุนมี
คาสูงกวาถานหิน แตมีคาต่ํากวาน้ํามันเตาทุกกรณี ซึ่งจากขอมูลการวิเคราะหตนทุนเชื้อเพลิงชีวมวลไมเชิงพาณิชย
จะนําไปสูการใชประโยชนจากพลังงานทดแทนจากชีวมวลตอไป 
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เอกสารอางอิง 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  กระทรวงพลังงาน.  2548.  เอกสารเผยแพรทางวิชาการ การศึกษา

และประเมินศักยภาพแหลงชีวมวล. 
สาวิตรี คําหอม  และ วีรชัย อาจหาญ. 2551.การศึกษาผลกระทบของสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลตอคาความรอน. 

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9. เชียงใหม 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาแหงชาติ.2550.ศักยภาพของเศษวัสดุจากการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรในการผลิตไฟฟา/ความรอน 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2550. สถิติการเกษตรของประเทศไทยปเพาะปลูก 

2549/50. แหลงที่มา : http://www.oae.go.th/statistic/yearbook49/.10 ธันวาคม 2550 
ASTM.  2001.  Annual Book of ASTM Standard.  USA. ASTM International. 
Ralph E.H. Sims. 2004. Bioenergy Options for a Cleaner Environment . Elsevier Ltd, Oxford 


