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บทคัดยอ 

พลังงานจากชีวมวลเปนแหลงพลังงานหนึ่งที่มีความเปนไปไดสูงในการผลิตเปนพลังงานทางเลือก แตมีขอเสียคือ
มีอยูอยางกระจัดกระจายและมีความหนาแนนทางพลังงานต่ําจึงทําใหคาใชจายในการขนสงจากแหลงกําเนิดมายังจุดแปรรูป
พลังงานสูง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการคัดเลือกจุดแปรรูปพลังงานที่มีความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร เพื่อลดตนทุนคา
ขนสง ในการศึกษานี้ไดจัดทําแบบจําลองเพื่อใชคัดเลือกจุดแปรรูปพลังงาน โดยแบงแบบจําลองออกเปน 3 สวนคือ สวน
การศึกษาระบบโลจิสติกส เพ่ือหาแหลงที่ต้ังในการผลิตพลังงานไฟฟาจากชีวมวลที่มีตนทุนในการดําเนินการต่ําที่สุด สวน
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบสองขั้นตอน เพื่อหากําลังการผลิตไฟฟาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และสวน
สุดทายเปนการประเมินความเปนไปไดทางการเงินตลอดอายุการใชงานของโรงไฟฟา โดยใชขอมูลของจังหวัดเชียงรายใน
การทดสอบแบบจําลอง 

ผลการคํานวณพบวา ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีทําเลที่ต้ังที่สามารถใชเปนจุดแปรรูปพลังงานได 3 แหง คือ จุดแรก
ต้ังอยูที่ ตําบลทาสาย อําเภอเมืองเชียงราย ซึ่งควรมีกําลังการผลิตไฟฟา 1.6 MW และมีอัตราผลตอบแทนทางการเงินตลอด
อายุการใชงานของโรงไฟฟา คือ ที่อัตราลดคา 5 % คาปจจุบันสุทธิเทากับ 51,132,920 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 5.7 ป และมี
อัตราผลตอบแทนภายในเทากับ 16 % จุดสองตั้งอยูที่ ตําบลสันทราย อําเภอแมจัน ซึ่งควรมีกําลังการผลิตไฟฟา 5.2 MW 
และมีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน คือ ที่อัตราลดคา 5 % คาปจจุบันสุทธิเทากับ 262,062,092 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 4.1 ป 
และมีอัตราผลตอบแทนภายในเทากับ 23 % จุดสุดทายตั้งอยูที่ ตําบลสันกลาง อําเภอพาน ซึ่งควรมีกําลังการผลิตไฟฟา 2.6 
MW และมีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน คือ ที่อัตราลดคา 5 % คาปจจุบันสุทธิเทากับ 98,429,171 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 
4.9 ป และมีอัตราผลตอบแทนภายในเทากับ 19 % 
 

Abstract 
Biomass is one of energy sources which is highly possible to produce alternative energy.  The 

limitation of this kind of energy source is that it spreads all over in wide area and the energy intensity 
is low. This results in high transportation cost from the source to the energy transforming site.  
Therefore, it is necessary to select energy transforming site for economic suitability for reduction in 
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transportation cost. A model to select energy transforming site was developed into 3 parts; 1) logistics 
system section: to search for electricity generation site from biomass source that has lowest cost. 2) 
two-stage fluid bed pyrolysis and gasification unit: to study the most suitable electricity generating 
power for the site, and 3) power-plant lifetime financial assessment using information of Chiang Rai 
as model test. 

It was found that there are three proper sites in Chiang Rai which can be utilized as the energy 
transformation sites as mentioned below. 

1) The first site is located at Tha Sai Sub-district in Mueang Chiang Rai District where there 
should be 1.6 MW of electricity production capacity for this site and the discount rate throughout the 
utilization life is at 5%.  In addition, net present value (NPV) should be set for 51,132,920 Baht, while 
pay-back period must be within 5.7 years, and internal rate of return is 16%. 

2) The second site is located at San Sai Sub-district in Mae Chan District where there should 
be 5.2 MW of Electricity Production Capacity for this site and the discount rate is 5%. Moreover, net 
present value (NPV) should be set for 262,062,092 Baht, while pay-back period must be within 4.1 
years, and internal rate of return is 23%. 

3) The final site is located at San Klang Sub-district in Phan District where there should be 2.6 
MW of Electricity Production Capacity for this site and the discount rate is 5%. Besides, net present 
value (NPV) should be set for 98,429,171 Baht, pay-back period must be within 4.9 years, and internal 
rate of return is 19%.     
Keyword; Biomass energy/ Optimal location/ Power generation/ Economic analysis/ Logistics 
 

1.  บทนํา 
 ประเทศไทยมีแหลงทรัพยากรพลังงานคอนขางนอย 

ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการใชพลังงานของประเทศ 
การจัดหาพลังงานใหสอดคลองกับความตองการเปน
สิ่ ง จํ า เ ป นอย า ง ยิ่ ง โ ดย เฉพาะจ ากแหล งพลั ง ง าน
ภายในประเทศ ซึ่งควรเปนแหลงพลังงานที่มีราคาถูก 
สะอาด และมีปริมาณมากเพียงพอตลอดไป แหลงพลังงาน
หมุนเวียนจากชีวมวลเปนแหลงพลังงานหนึ่งที่มีความ
เปนไปไดสูงในการผลิตเปนพลังงานทางเลือก  เพื่อ
ทดแทนการพึ่งพาพลังงานเชิงพาณิชยประเภทฟอสซิลจาก
ตางประเทศที่นับวันจะมีราคาสูงและหายากขึ้น 

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีศักยภาพสูง
ในการนําชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิตเปน
พลังงาน  โดยเฉพาะจากขาวมีสวนเหลือทิ้งเทียบเทา
พลังงาน 4,239 กิโลตันน้ํามันดิบตอป [1] ซึ่งชีวมวลเหลานี้ 
สามารถนํามาแปรรูปใหเปนเช้ือเพลิง หรือพลังงานตาม
กรรมวิธีที่ตางๆ [2] สิ่งที่ทาทายก็คือ การหาแนวทางในการ
นําชีวมวลเหลือทิ้งมาใชอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงการ
รวบรวมและขนสงชีวมวลที่เหมาะสม [3] การจัดหา
เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานชีวมวลที่ เหมาะสมกับ
ทองถิ่น [4] และการพิจารณามูลคาสุทธิที่เกิดขึ้นใน 

ปจจุบันจากการผลิตไฟฟาตลอดอายุการใชงานของ
โรงไฟฟา [5] เพื่อหาแหลงที่ต้ังที่เหมาะสมและขนาด
โรงไฟฟาที่เหมาะสมกับพื้นที่ [6] 
        ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการศึกษา สํารวจ 
และรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตนที่เกี่ยวของกับแหลง
พลังงานหมุนเวียนจากชีวมวลในแตละพื้นที่ของประเทศ
ไทย เพื่อใชในการกําหนด คัดเลือกแหลงที่ต้ังในการแปร
รูปพลังงานและเทคโนโลยีดานพลังงานในรูปแบบที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสอดคลองของสภาพการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และความเปนไปได
ทางดานเศรษฐศาสตร เพื่อการพัฒนาแหลงพลังงานอยาง
ยั่งยืนตอไป 
        ในการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ แสวงหาแหลง
ที่ ต้ั งในการผลิตกระแสไฟฟ าจากชีวมวลที่มีความ
เหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร 
 
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
         Perpina et al. [3] เสนอวิธีการเกี่ยวกับโลจิสติกส
และกลยุทธในการขนสงมาใชหาที่ต้ังของโรงงานผลิต
พลังงานจากชีวมวล วิธีนี้ไดใชระบบ GIS ในการจัดหา
ขอมูลระยะกระจายตัวของชีวมวลเหลือทิ้ง ซึ่งพิจารณา
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พ้ืนที่แบบโครงตาขาย โดยพื้นที่ที่มีความเปนไปไดนั้น จะ
ขึ้นอยูกับ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม และ
ขอบังคับทางสังคม ในการระบุพ้ืนที่ดีที่สุดนั้นจําเปนตอง
หา เวลา ระยะทาง และคาใชจายในการขนสงชีวมวลตาม
เสนทางถนน 
       Krukanont and Prasertsan [6] ไดศึกษาวิธีการ
จัดหาแหลงที่ต้ังโรงไฟฟาจากศักยภาพของไมยางพาราใน
ภาคใตของประเทศไทย วิธีนี้ไดใชระบบ GIS ในการจัดหา
ขอมูลความหนาแนนของเชื้อเพลิงไมยางพารา และได
สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อใชในการวิเคราะห
ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวดังนี้ 
       1.) จัดหาเชื้อเพลิงใหไดมากที่สุด  
       2.) แหลงที่ ต้ังจะถูกพิจารณาตามระยะทาง 700 km 
ของการเชื่อมโยงถนนในทองถิ่น 
       3.) เช้ือเพลิงจะถูกจัดหาในขอบเขตบริเวณไมเกิน 35 
km จากจุดศูนยกลางของแหลงที่ต้ังโรงไฟฟา 
       Reche et al. [5] เสนอวิธีการหาแหลงที่ต้ังที่ดีที่สุด
และบริ เ วณแหล งจั ดหา เชื้ อ เพลิ งของโรงไฟฟ า  3 
เทคโนโลยีทางเลือก  วิธีนี้ไดใชการจัดทําบัญชีขอมูล
เช้ือเพลิง ซึ่งมีความซับซอนมาก เชน ลักษณะเฉพาะของ
เช้ือเพลิงชีวมวลในทองถิ่น, คาขนสง, ระยะหางของสายสง
ไฟฟา และอื่นๆ ไมเพียงเพียงแตตําแหนงที่ต้ังและแหลง
จัดหาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม แตตองพิจารณามูลคาสุทธิที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน และการผลิตไฟฟาจะตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมในการดําเนินชีวิตของประชากรในพื้นที่ดวย 
       Fiedler et al. [7] เสนอวิธีการวางแผนและแบบ 
จําลองที่ชวยในการตัดสินใจเลือกใชกลยุทธในการ
ออกแบบระบบจัดสงชีวมวล วิธีนี้ไดใชแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร ในการวิเคราะหหาจุดที่เหมาะสมที่สุดของ
ระบบจัดสงชีวมวล โดยมีปจจัยหลักที่สําคัญ คือ  
          - สถานที่ต้ังของโรงงานเปลี่ยนสภาพชีวมวล 
          - ความตองการชีวมวลตอป 
          - คุณสมบัติของชีวมวล  

       และในการออกแบบระบบนี้ไดใชระบบ GIS มาชวย
ในการหาตําแหนงของแหลงชีวมวล เพื่อใหการออกแบบ
ระบบจัดสงงายยิ่งขึ้น 
       Transport Studies Group, University of 
Westminster. [8] เสนอทางเลือกเกี่ยวกับหวงโซอุปทาน
ของชีวมวลเพื่อนําไปเปนเชื้อเพลิงใหกับโรงไฟฟา วิธีนี้ได
นําขอมูล ปริมาณ เวลา ของแหลงชีวมวลแตละชนิดในแต
ละชวงฤดูกาล มาทําการวิเคราะหในแบบจําลองหวงโซ
อุปทานที่ไดออกแบบไวใน spreadsheet ลักษณะของ
แบบจําลองนี้ประกอบไปดวยรายละเอียดของทุกกิจกรรม
ที่ดําเนินการในการจัดสงตั้งแต การเก็บเกี่ยวไปจนถึงการ
ขนสงลําดับสุดทายสูโรงไฟฟา ซึ่งแบบจําลองไดรับการ
พัฒนาใหสามารถใชกับชีวมวลที่มีความแตกตางได  
       Allen et al. [9] กลาวถึงหวงโซอุปทานและราคาใน
การใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
สําหรับโรงไฟฟาขนาดใหญ วิธีนี้ไดใชระบบโลจิสติกส
เขามาชวยในการจัดการโซอุปทานของชีวมวล 4 ชนิดใน
ประเทศอังกฤษ คือ ไมจากปา ไมแสม ฟาง และหญามิส
แคนตัส  ในระบบหวงโซอุปทานไดมีการพิจารณา
กระบวนการที่สําคัญคือ การเก็บรักษา การขนสง การ
จัดการ การเก็บเกี่ยวหรือลดขนาด และจัดซื้อวัตถุดิบ โดย
ใช spreadsheet package เปนเครื่องมือชวยในการ
ตัดสินใจ 
       Caputo et al. [10] เสนอวิธีประหยัดที่เปนไปได
สําหรับการนําชีวมวลไปผลิตพลังงานไฟฟาโดยใช
กระบวนการ combustion และ gasification ชวงกําลัง
ผลิต 5-50 MW วิธีนี้ไดมีการพิจารณา คาการลงทุนรวม 
ภาษีของการขายพลังงาน และคาการดําเนินงานรวมถึง
รายละเอียดในการหาคาใชจายดานโลจิสติกส และไดมีการ
วิเคราะหผลกระทบของโลจิสติกสตอกําไรของโรงไฟฟา
ชีวมวล ซึ่งมีประเด็นหลักคือ ราคาของยานพาหนะในการ
ขนส งแตละชนิด  ความสามารถในการบรรจุของ
ยานพาหนะ ราคาของชีวมวล และรูปแบบการกระจายตัว
ของแหลงชีวมวล  
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3.  วิธีการวิจัย 
3.1 การเก็บขอมูลและกําหนดเขตพื้นที่ศึกษา 
        ชีวมวลที่นาสนใจ คือ แกลบเนื่องจากมีศักยภาพสูงใน
การผลิตเปนพลังงาน และชีวมวลสวนใหญยังไมไดมีการ
นํามาใชงาน 
        ในงานวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลแหลงวัตถุดิบ 
(โรงสีขาว) ในเขตพื้นที่ศึกษาและทําการประเมินศักยภาพ
เชิงปริมาณของชีวมวล  เพื่อคัดเลือกแหลงวัตถุดิบที่
สามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟาได โดยพิจารณาจากแหลง
วัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงเปนหลัก (ศักยภาพสูง คือ ตองมี
กําลังการผลิตแกลบไมตํ่ากวา 500 ตัน/ป)  
        สําหรับการกําหนดเขตพื้นที่ศึกษานั้นจะมองในสวน
ของตนทุนการขนสงเปนหลัก ซึ่งไดกําหนดเงื่อนไขการ
พิจารณาขอบเขตพื้นที่รวบรวมจัดหาชีวมวลที่เหมาะสมไว 
3 ขอ ดังนี้ 1.) เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพของชีวมวลอยูอยาง
หนาแนน  2.) พ้ืนที่ จัดหาชีวมวลควรอยู ในเขตพื้นที่
เดียวกัน 3.) พ้ืนที่ตองอยูใกลสายสงไฟฟาแรงสูง โดยจะ
แสดงขั้นตอนการวิเคราะหขอบเขตพื้นที่ศึกษาดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
 
 
 
 

3.2 การเลือกทําเลที่ต้ังโรงไฟฟา 
        ในงานวิจัยนี้ไดจัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อ
ใชในการวิเคราะหหาแหลงที่ต้ังที่เหมาะสมในการผลิต
กระแสไฟฟาจากชีวมวลตามกรอบแนวคิดการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ (Project Feasibility Study) 
โดยการสรางแบบจําลองหวงโซอุปทาน (Supply Chain 

Modeling) ของกระบวนการผลิตไฟฟาจากชีวมวล เพื่อ
ใชพิจารณาความเหมาะสมและการประเมินผลประโยชน
เปรี ยบเทียบกับค าใชจ ายที่ ใช ไปในการลงทุนและ
ดําเนินงานของโครงการ  ซึ่งองคประกอบที่สําคัญของ
แบบจําลองแบงเปน  3 สวนคือ  สวนการศึกษาระบบ        
โลจิสติกส เปนการนําขอมูลแหลงวัตถุดิบชีวมวลในพื้นที่
ศึกษามาทําการวิเคราะหระบบการขนสง เพื่อหาแหลงที่ต้ัง
ในการผลิตพลังงานไฟฟาจากชีวมวลที่มีตนทุนในการ
ดําเนินการต่ําที่สุด สวนการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกาซ
เช้ือเพลิงแบบสองขั้นตอน เปนการนําขอมูลศักยภาพชีว
มวลในพื้นที่ศึกษามาทําการวิเคราะหอัตราสวนการบริโภค
เช้ือเพลิงของระบบ เพื่อหากําลังการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม
กับพื้ นที่  และ เพื่ อทดสอบประสิทธิ ภ าพการผลิ ต
กระแสไฟฟาของระบบ สวนสุดทายเปนการประเมินความ
เปนไปไดทางการเงินตลอดอายุการใชงานของโรงไฟฟา 
เปนการนําขอมูลอัตราผลตอบแทนทางการเงินและ
คาใชจายที่ใชไปในการลงทุนและดําเนินงานของพื้นที่
ศึกษาทั้งหมดมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาแหลงที่ต้ังในการ
ผลิตกระแสไฟฟาที่มีผลประโยชนสูงสุด  
3.3 การสรางแบบจําลอง 
        ในงานวิจัยนี้ไดสรางแบบจําลองสําหรับคัดเลือก
แหลงที่ต้ังในการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กจากชีวมวล
โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร และประมวลผลดวย
โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมเฉพาะทาง 
LINGO 10 ซึ่งรูปแบบการสรางแบบจําลองนี้ อาศัย
เทคนิคการจําลองหวงโซอุปทานของกระบวนการผลิต
ไฟฟาจากชีวมวลตั้งแตขั้นตอน การรวบรวมจัดหา การ
ผลิต และการขายไฟฟา ซึ่งลักษณะของแบบจําลองเปนการ
พิจารณา 3 ปจจัยหลักที่เกี่ยวของกับระบบหวงโซอุปทาน
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คือ ความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตร ความเปนไปได
ทางดานเทคนิค และความเปนไปไดทางดานการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งปจจัยเหลานี้จะถูกใชเปนเกณฑในการ
ตัดสินใจ โดยรูปแบบการสรางแบบจําลองจะนําเสนอดัง 
ภาพที่ 2                   
    

ภาพที่ 2 แบบจําลองการคัดเลือกแหลงที่ต้ังในการผลิต
กระแสไฟฟาขนาดเล็กจากชีวมวล 

 

       จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวาขั้นตอนการวิเคราะห
แบบจําลองถูกแบงเปน 3 สวน คือ 1.) การวิเคราะหระบบ     
โลจิสติกส ถูกสรางขึ้นมาเพื่อหาตําแหงที่ต้ังโรงไฟฟาที่มี
ตนทุนในการดําเนินการทางดานโลจิสติกสตํ่าที่สุด ซึ่งจะ
ประกอบไปดวย ตําแหนงที่ต้ังที่มีคาใชจายในการขนสงต่ํา
ที่สุด เสนทางและระบบการขนสงที่เหมาะสม  2.) การ
วิเคราะหระบบการผลิตไฟฟา ถูกสรางขึ้นมาเพื่อวิเคราะห
ปจจัยหลักที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบไป
ดวยปจจัยทางดานเทคนิคและปจจัยทางดานคาใชจายที่

เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม  โดยอาศัยการจําลอง
สถานการณจริงหรือพฤติกรรมตางๆ ของระบบ เพื่อที่จะ
ศึกษาการไหลของกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งจะเปนการ
วิเคราะหกําลังการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม ตนทุนในการ
ผลิตกระแสไฟฟา และอัตราผลตอบแทนทางการเงิน        
3.) การวิเคราะหระบบการเงิน ถูกสรางขึ้นมาเพื่อ
เปรียบเทียบความสําคัญหรือคาของโครงการในทาง
ผลประโยชนและคาใชจาย โดยจะเปนการเปรียบเทียบใน
แตละชวงเวลาของโครงการ (กระแสเงินสด), เปรียบเทียบ
กันดวยคาเงินปจจุบัน และการเปรียบเทียบที่สะทอนคุณคา
ของโครงการโดยใช Net Present Value, Payback 

Period และInternal Rate of Return

       สําหรับการวิเคราะหแบบจําลองนั้น จะอาศัยหลัก
สมการทางคณิตศาสตรเขามาชวยในการคํานวณหาผลลัพธ
ของการวิ เคราะหในสวนตางๆ  โดยผู วิจัยไดทําการ
รวบรวมรูปแบบสมการที่เกี่ยวของและบางสวนไดสราง
รูปแบบสมการขึ้นมาใหม ซึ่งไดนําเสนอรูปแบบสมการ
ทั้งหมดในงานวิจัยนี้ 
 
4.  การทดสอบแบบจําลอง 

       ในงานวิจัยนี้ไดกําหนดพื้นที่ศึกษาในขอบเขตของ
จังหวัดเชียงราย โดยจังหวัดเชียงรายตั้งอยูในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย บริเวณเสนรุงที่ 19 องศา 20 
ลิปดา 30 ฟลิปดาเหนือ เสนแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา 45 
ฟลิปดาตะวันออก ระดับความสูงของพื้นที่อยูสูง 1,500 - 
2,000 เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  มีพ้ืนที่ 
11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,298,981 ไร 
แบงเปนพื้นที่เกษตรกรรม พืชไร 372,884 ไร และที่นา 
1,188,560 ไร มีประชากรประมาณ 1,003,174 คน รายได
เฉลี่ย 31,931.56 บาท/คน/ป การคมนาคมมีถนนสายหลักที่
ตัดผานตลอดความยาวตั้งแตเหนือลงมา มีสภาพผิวถนนที่
ดีสามารถใชงานไดตลอดป และมีสายไฟฟาแรงสูงตัดผาน
เปนทางยาวตลอดแนว 
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4.1 ผลและการวิเคราะหขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
       จากการสํารวจและรวบรวมขอมูลโรงสีขาวทั้งหมดใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย [11] และทําการประเมินศักยภาพเชิง
ปริมาณของชีวมวลแกลบ พบวา มีโรงสีขาวที่มีศักยภาพสูง 
(ศักยภาพสูง คือ มีกําลังการผลิตแกลบไมตํ่ากวา 500 ตัน/
ป) สามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟาได 17 โรงสี ซึ่งอยูอยาง
กระจัดกระจายใน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองเชียงราย, อําเภอ
พาน และอําเภอแมจัน โดยมีศักยภาพวัตถุดิบชีวมวลแกลบ
ทั้งหมด 62,808 ตัน/ป ซึ่งจะแสดง ตําแหนงพิกัดของแหลง
วัตถุดิบ ศักยภาพชีวมวล และขอบเขตพื้นที่ศึกษา ดังภาพที่ 
3 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตําแหนงพิกัดของแหลงวัตถุดิบ ศักยภาพชีวมวล 
และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

 

       และจากการพิจารณาเงื่อนไขขอบเขตพื้นที่ที่เหมาะสม
สําหรับใชในการทดสอบแบบจําลอง (เงื่อนไขคือ 1.เปน
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพของชีวมวลอยูอยางหนาแนน 2.พ้ืนที่
จัดหาชีวมวลควรอยูในเขตพื้นที่เดียวกัน 3.พ้ืนที่ตองอยู
ใกลสายสงไฟฟาแรงสูง) พบวา มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับ
ใชในการทดสอบแบบจําลอง 3 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่แรกตั้งอยู
ในเขตอําเภอเมืองเชียงราย มีแหลงวัตถุดิบ (โรงสีขาว) 
ทั้งหมด 4 แหง มีศักยภาพวัตถุดิบชีวมวลแกลบ 11,390 

ตัน/ป พ้ืนที่สองตั้งอยูในเขตอําเภอแมจันมีแหลงวัตถุดิบ
ทั้งหมด 7 แหง มีศักยภาพวัตถุดิบชีวมวลแกลบ 33,837 
ตัน/ป และพื้นที่สุดทายตั้งอยูในเขตอําเภอพานมีแหลง
วัตถุดิบทั้งหมด 6 แหง มีศักยภาพวัตถุดิบชีวมวลแกลบ 
17,581 ตัน/ป 
4.2 ผลและการวิเคราะหระบบโลจิสติกส 
         ผลการคํานวณหาตําแหนงที่ต้ังของ Center of 

Gravity [12] พบวา ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีทําเลที่ต้ังที่
สามารถใชเปนจุดแปรรูปพลังงานได 3 แหง คือ จุดแรก
ต้ังอยูที่ ตําบลทาสาย อําเภอเมืองเชียงราย จุดสองตั้งอยูที่ 
ตําบลสันทราย อําเภอแมจัน และจุดสุดทายตั้งอยูที่ ตําบล
สันกลาง อําเภอพาน โดยจะแสดงตําแหนงพิกัดโรงไฟฟา
และระยะทางรวมในการขนสงวัตถุดิบใหกับโรงไฟฟา ดัง
ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ตําแหนงพิกัดโรงไฟฟาและระยะทางรวมในการ
ขนสงวัตถุดิบใหกับโรงไฟฟา 
 
 พื้นที่ศึกษา 1 พื้นที่ศึกษา 2 พื้นที่ศึกษา 3 

Latitude 19°52'33.1" 20°10'47.8" 19°35'11.2" 
Longitude 99°49'52.9" 99°52'52.3" 99°44'41.2" 

Total 
distance (dn) 

5683 19566 29148 
 

       จากผลการวิเคราะหขอบเขตพื้นที่ศึกษาและผลการหา
ตําแหนงที่ต้ังของโรงไฟฟาทําใหเราทราบปริมาณวัตถุดิบ
ทั้งหมดที่จะตองขนสงใหกับโรงไฟฟา ซึ่งในแตละพื้นที่
ศึกษาก็จะมีปริมาณวัตถุดิบที่ตองขนสงแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับศักยภาพชีวมวลในพื้นที่  และในบางพื้นที่มี
ตําแหนงที่ ต้ังโรงไฟฟาติดกับแหลงวัตถุดิบพอดีทําให
สามารถลดการขนสงลงได 1 จุด โดยผลการคํานวณหา
ภาระงานขนสงของ Load Utilization [13] พบวา จาก
การตั้ งสมมุ ติฐาน ในการขนสงได เ ต็มปริมาตรของ
รถบรรทุก  และไดทดสอบหาปริมาตรการบรรทุกกับ
รถบรรทุก 2 ชนิด ซึ่งไดผลการคํานวณหาปริมาณงานของ
รถบรรทุกในแตละพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการคํานวณหาปริมาณงานของรถบรรทุก 
 

ปริมาณงาน (รอบ/ป) ชนิด
รถบรรทุก 

ปริมาตรการ
บรรทุก (m3) พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 

รถ 6 ลอ 11.286 6,728 4,039 6,114 
รถ 10 ลอ 28.158 2,697 1,619 2,451 
       

และจากผลการจัดเสนทางการขนสงของ Land and 

Doig [14] พบวา เสนทางที่สั้นที่สุดในการขนสงวัตถุดิบ
จากแหลงวัตถุดิบหลายแหลงไปยังโรงไฟฟาแหงเดียว ของ
แตละพื้นที่ศึกษามีดัง ตารางที่ 3 – 5 นี้ 
 

ตารางที่ 3 เเสดงพื้นที่ศึกษา 1 
 

พื้นที่ศึกษา 1 
กําหนดให ความหมาย 

1 จุดพิกัดโรงไฟฟาที่คํานวณได 
2 จุดพิกัดโรงสีขาว หจก.เชียงรายมิตรเกษตร 
3 จุดพิกัดโรงสีขาว บจก.กําพล
4 จุดพิกัดโรงสีขาว บจก.โกลเดนฮารเวสทโรซมิลล 
5 จุดพิกัดโรงสีขาวชุมนุมสหกรณจังหวัดเชียงราย 

 
*ระยะทางรวม = 13.4 km เวลาขนสงรวม = 0.20 hr 

 

       จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา เสนทางในการจัดหา
วัตถุดิบใหกับโรงไฟฟาเริ่มตนจาก โรงไฟฟา (1), โรงสี
ขาวชุมนุมสหกรณจังหวัดเชียงราย (5), โรงสีขาว  หจก.
เชียงรายมิตรเกษตร (2), โรงสีขาว บจก.โกลเดนฮารเวสท
โรซมิลล (4), โรงสีขาว  บจก.กําพล (3) และกลับมายัง
โรงไฟฟา (1) โดยมีระยะทางการขนสงรวม 13.4 กิโลเมตร 
และใชเวลาในการขนสงรวม 0.20 ช่ัวโมง ควรเพิ่มเวลา

ในการขนยายวัตถุดิบขึ้นรถบรรทุกดวย ซึ่งอาจพิจารณา
จากปริมาณวัตถุดิบที่ตองขนยายและอัตราการบรรทุกของ
รถที่ใชขนสงวัตถุดิบ ยกตัวอยางเชน รถบรรทุก 6 ลอ + 20 
นาที

 (

 และ รถบรรทุก 10 ลอ + 30 นาที) 
 

ตารางที่ 4 เเสดงพื้นที่ศึกษา 2 
 

พื้นที่ศึกษา 2 
กําหนดให ความหมาย 

1 จุดพิกัดโรงไฟฟาที่คํานวณได 
2 จุดพิกัดโรงสีขาว หจก.เจียงทงเส็ง 
3 จุดพิกัดโรงสีขาว หจก.เชียงรายพูนเจริญ
4 จุดพิกัดโรงสีขาว หจก.แมจันแสงเจริญพานิช 
5 จุดพิกัดโรงสีขาว หจก.แมจันพันธารัตน 
6 จุดพิกัดโรงสีขาว บจก.แมจันมุยฮวดเส็ง 
7 จุดพิกัดโรงสีขาว บจก.เหลาเลี่ยงกี่ (1976) 

 
*ระยะทางรวม = 18.1 km เวลาขนสงรวม = 0.25 hr 

 

       จากตารางที่ 4 จะเห็นไดวา เสนทางในการจัดหา
วัตถุดิบใหกับโรงไฟฟาเริ่มตนจาก โรงไฟฟา (1), โรงสี
ขาว หจก.เจียงทงเส็ง (2), โรงสีขาว บจก.เหลาเลี่ยงกี่ 
(1976) (7), โรงสีขาว บจก.แมจันมุยฮวดเส็ง (6), โรงสีขาว 
หจก.แมจันพันธารัตน (5), โรงสีขาว หจก.แมจันแสงเจริญ
พานิช (4), โรงสีขาว หจก.เชียงรายพูนเจริญ (3) และกลับ
กลับมายังโรงไฟฟา (1) โดยมีระยะทางการขนสงรวม 18.1 
กิโลเมตร และใชเวลาในการขนสงรวม 0.25 ช่ัวโมง 
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ตางรางที่ 5 แสดงพื้นที่ศึกษา 3        
 

พื้นที่ศึกษา 3 
กําหนดให ความหมาย 

1 จุดพิกัดโรงไฟฟาที่คํานวณได 
2 จุดพิกัดโรงสีขาวชื่น 
3 จุดพิกัดโรงสีขาว หจก.ก.เทพสวัสดิ์
4 จุดพิกัดโรงสีขาว บจก.เชียงรายเพชร-ไพรฑูรย 
5 จุดพิกัดโรงสีขาว หจก.หลิ่มเซงเฮง 
6 จุดพิกัดโรงสีขาวพงษเทพ 

 
*ระยะทางรวม = 38 km เวลาขนสงรวม = 0.45 hr 

 

       จากตารางที่ 5 จะเห็นไดวา เสนทางในการจัดหา
วัตถุดิบใหกับโรงไฟฟาเริ่มตนจาก โรงไฟฟา (1), โรงสี
ขาวช่ืน (2), โรงสีขาว บจก.เชียงรายเพชร-ไพรฑูรย (4), 
โรงสีขาว หจก.หล่ิมเซงเฮง (5), โรงสีขาวพงษเทพ (6), 
โรงสีขาว หจก.ก.เทพสวัสดิ์ (3), และกลับกลับมายัง
โรงไฟฟา (1) โดยมีระยะทางการขนสงรวม 38 กิโลเมตร 
และใชเวลาในการขนสงรวม 0.45 ช่ัวโมง 
 

       จากผลการวิเคราะหระบบโลจิสติกสของ Long-

Run/Dynamics  [15] พบวา ระบบขนสงวัตถุดิบโดยใช
รถบรรทุก 6 ลอ มีจุดคุมทุนมากที่สุด เนื่องจากอัตราการ
บรรทุกของรถบรรทุก 6 ลอ ซึ่งมีการตอเติมกระบะทําให
ขนสงวัตถุดิบไดเพิ่มมากขึ้น และในทางกลับกันอัตราการ
บรรทุกของรถบรรทุก 10 ลอ นั้นไมสามารถตอเติมกระบะ
ไดเนื่องจากมีขอจํากัดทางดานกฎหมาย ดังนั้นการขนสง
ดวยรถบรรทุก 6 ลอ จึงมีตนทุนการขนสงที่ตํ่ากวา

สําหรับในแตละพื้นที่ศึกษานั้น ก็จะมีตนทุนการ
ขนสงที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับ ปริมาณวัตถุดิบ ระยะทาง 
เวลาในการขนสง และการใชพลังงาน ซึ่งองคประกอบ
เหลานี้จะเปนตัวกําหนดตนทุนในระบบโลจิสติกส โดยจะ
แสดงการเปรียบเทียบการใชพลังงาน  คาใชจายดาน
พลังงาน และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากการขนสง
วัตถุดิบตลอดอายุการใชงานของโรงไฟฟาในพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด ดังภาพที่ 4-5 
 

 
 

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบการใชพลังงานและคาใชจายดาน
พลังงานจากการขนสงของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 

 

 
 

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
จากการขนสงของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 

 

4.3 ผลและการวิเคราะหระบบการผลิตไฟฟา 
จากผลการวิเคราะหกําลังการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม

ดวยการหาอัตราสวนระหวางศักยภาพของวัตถุดิบในพื้นที่ 
และความต องการใช วั ตถุ ดิ บของ เครื่ อ งจั กรผลิ ต
กระแสไฟฟาระบบ Two-Stage Fluid Bed Pyrolysis 
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and Gasification Unit พบวา ในแตละพื้นที่ศึกษามี
กําลังการผลิตที่เหมาะสม ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 กําลังการผลิตและเวลาการทํางานของเครื่องจักร
ที่เหมาะสมของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 
 
พื้นที่
ศึกษา 

กําลังการผลิต 
(MW) 

จํานวนวัน
ทํางาน (วัน/ป) 

เวลาเดิน
เครื่องจักร (ชม.)  

1 1.6 261 13 
2 5.2 261 13 
3 2.6 261 13 
รวม 9.4  

 

       จากตารางที่ 6 จะเห็นไดวาจํานวนวันทํางานและเวลา
เดินเครื่องจักรของพื้นที่ศึกษาทั้งหมดเทากันนั้น เนื่องจาก
ในงานวิจัยนี้ไดกําหนดตารางการผลิตไฟฟาตามชวงอัตรา
การขายไฟฟาสงชวง Peak (เวลา 09.00-22.00 น. วัน
จันทร-วันศุกร และวันพืชมงคล) โดยมองในแงของนัก
ลงทุนซึ่งขายไฟฟาไดในราคาตนทุนที่ถูกกวา และมองใน
แงของความมั่นคงในการจายกระแสไฟฟาเขาระบบสายสง 
ซึ่งอัตราการขายไฟฟาสงชวง Peak จะอยูที่ 2.9278 บาท/
หนวย 

       และจากผลการวิเคราะหตนทุนการผลิตไฟฟา พบวา 
ตนทุนการผลิตทั้งหมดถูกจัดแบงตามลักษณะของกิจกรรม
การผลิต ซึ่งแบงเปน 4 สวนคือ สวนการลงทุนและ
กอสราง, สวนการจัดหาวัตถุดิบ, สวนการผลิตไฟฟา และ
สวนการขายไฟฟา โดยในแตละพื้นที่ศึกษานั้นจะมีตนทุน
การผลิตที่แตกตางกัน ซึ่งอาจเกี่ยวของกับ กําลังการผลิต
ไฟฟา คาที่ดินสิ่งปลูกสราง คาขนสง คาวัตถุดิบ อัตราภาษี 
ฯลฯ 
       จากผลการวิเคราะหกําลังการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม
และผลการวิเคราะหตนทุนการผลิตทําใหเราทราบกําลัง
การผลิตและตนทุนการผลิตไฟฟาในแตละพื้นที่ศึกษา ซึ่ง
เราจะนําขอมูลที่ไดนี้ไปทดสอบในแบบจําลองการผลิต
ไฟฟาจากชีวมวลที่ไดออกแบบไว  โดยแบบจําลองนี้
สามารถคํานวณหา พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดตอป คา
ดําเนินการผลิตรวม อัตราผลตอบแทนจากการขายไฟฟา 
และตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวย ซึ่งจะแสดงผลการ
วิเคราะหแบบจําลองการผลิตไฟฟาของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด
ดังตารางที่ 7 
 

 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหแบบจําลองการผลิตไฟฟาของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 
 

พื้นที่
ศึกษา 

กําลังการผลิต 
(MW) 

พลังงานไฟฟาที่ผลิต
ไดตอป (kW-hr/ป) 

คาดําเนินการผลิตรวม 
(บาท/ป) 

ผลตอบแทนจากการ
ขายไฟฟา (บาท/ป) 

ตนทุนการผลิตตอ
หนวย (บาท/kW-hr) 

1 1.6 4,994,496 14,218,881 21,312,378 2.85 
2 5.2 16,232,112 39,603,420 68,661,728 2.44 
3 2.6 8,116,056 22,210,987 34,456,573 2.74 

 

4.4 ผลและการวิเคราะหระบบการเงิน 
       จากผลการวิเคราะหระบบการเงินตลอดอายุการใชงาน
ของโรงไฟฟาดวย การเปรียบเทียบในแตละชวงเวลาของ
โครงการ (กระแสเงินสด) และการเปรียบเทียบที่สะทอน
คุณคาของโครงการ (Net Present Value, Payback 

Period และInternal Rate of Return) ซึ่งผลการ

คํานวณพบวา ในแตละพื้นที่ศึกษาจะมีอัตราผลตอบแทน
ทางการเงิน ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหระบบการเงินตลอดอายุการใชงานของโรงไฟฟาในเขตพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 
 

พื้นที่
ศึกษา 

กําลังการผลิต 
(MW) 

Net Present Value 
(NPV): Baht 

Payback 
Period (year) 

Internal Rate of 
Return (IRR) 

1 1.6 51,132,920 5.7 16% 
2 5.2 262,062,092 4.1 23% 
3 2.6 98,429,171 4.9 19% 

 
5.  สรุปผลการวิจัย 
       จากการพิจารณาอัตราผลตอบแทนทางการเงินของ
ทําเลที่ต้ังโรงไฟฟาทั้ง 3 แหงพบวามีความเปนไปไดอยาง
ยิ่งในการลงทุน ซึ่งจะสังเกตไดวาในเขตทําเลที่ ต้ังที่มี
ศักยภาพชีวมวลสูงจะทําใหสามารถผลิตกระแสไฟฟาได
ในกําลังการผลิตที่สูง สงผลทําใหไดรับอัตราผลตอบแทน

สุทธิทางการเงินสูงดวยเชนกัน ดังนั้นจึงควรเลือกลงทุนใน
โครงการที่มีขนาดใหญ ซึ่งอาจจะตองมีการรวบรวมชีว
มวลเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ตองคํานึงถึงตนทุนรวมของคาขนสง
ดวย จึงจะทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด       
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