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บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา  
เร่ือง “การส่งออกชีวมวลอัดเม็ดจากไม้ยางพาราไปยังตลาดญี่ปุ่น” 

 

 ลักษณะท่ัวไป 
เมื่อต้นยางพาราอายุตั้งแต่ 20-25 ปี ขี้นไป ให้ผลผลิตน้้ายางไม่คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ ต้นยางจะถูกตัดโค่น 

และจะมีการน้าไม้ยางพาราที่ตัดโค่น ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) รากไม้หรือตอไม้ 2) กิ่งหรือปลายไม้  

และ 3) ไม้ท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ขึ้นไป ส่วนต่างๆ เหล่านี้ จะถูกน้าไปใช้ไปแปรรูปเป็นไม้ยางพารา

แปรรูปอบแห้ง ที่จะน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยจะเหลือส่วนรากไม้ และ ปลายไม้หรือกิ่งไม้ที่ไม่ได้ใช้

ประโยชน์ และของเสียจากโรงงานแปรรูปไม้ และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ได้แก่ ปีกไม้ ขี้เลื่อย ตาไม้ 

(ส่วนที่มีต้าหนิ) และขี้กบ ที่เป็นวัตถุดิบที่สามารถน้าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการผลิตเป็นชีวมวลอัดแท่ง (Wood 

Pellet) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับผลิตพลังงานทดแทน (Renewal Energy) โดยกระบวนการผลิตชีวมวลอัดเม็ด

จะน้าเศษไม้ยางพาราที่หาได้ มาท้าการย่อยให้มีขนาดเล็กลงและอบไล่ความชื้นเพ่ือจะเข้าสู่กระบวนการผลิต  

ชีวมวลต่อไป 

 ภาพรวมชีวมวลอัดเม็ดจากไม้ยางพารา 
การเติบโตเพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมชีวมวลอัดเม็ดจากไม้ยางพาราของประเทศไทย เกิดจากความ

ต้องการใช้พลังงานทดแทน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และนโยบายการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่้าเเละ

การควบคุมปริมาณการผลิตยางพาราของรัฐบาลประเทศไทย โดยโค่นต้นยางเก่าเพ่ือลดปริมาณผลผลิตยางพารา

ล้นตลาด โดยก้าหนดให้มีการโค่นต้นยางปีละ 400,000 ไร่ (ระยะเวลา 7 ปี เริ่มด้าเนินงานปี 2015/2016) จาก

นโยบายการโค่นต้นยางดังกล่าวจะท้าให้ สามารถน้าต้นยางพาราที่โค่นไปแปรรูปเป็นไม้ยางพาราอบแห้งได้

ประมาณ 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะมีของเสีย (เศษเหลือทิ้ง) จากกระบวนการแปรรูป ปีละประมาณ 

11.6 ล้านตัน ซึ่งสามารถน้าไปใช้ผลิตชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) ได้ถึงปีละ 3 ล้านตัน  

ส่วนตลาดต่างประเทศนั้นมีความต้องการชีวมวลเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น มาจากราคาน้้ามันดิบปรับตัว

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการที่หลายๆ ประเทศมีการลงนามในพิธีสารเกียวโต ในการลดภาวะเรือนกระจก ท้าให้

มีการก้าหนดการลดปริมาณถ่านหินในการผลิตพลังงานและเพ่ิมสัดส่วนการใช้ชีวมวลให้มากขึ้น และหลายๆ 

ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็นต้น รัฐบาลมีการสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์โรงไฟฟ้าชีวมวลเพ่ิมข้ึน 

 สาเหตุที่ญ่ีปุ่นต้องการใช้ชีวมวลอัดเม็ด 
ญี่ปุ่นเริ่มมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ตั้งแตห่ลังจากประสบภัยสึนามิและภัยพิบัตินิวเคลียร์

ฟุกุชิมะที่ญี่ปุ่นในปี 2011 ท้าให้มีการเริ่มทยอยปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ส่งผลให้ต้องมีการใช้โรงไฟฟ้าแบบอ่ืน
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เพ่ิมขึ้น ทั้งจากน้้ามัน ถ่านหิน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนจากชีวมวล โดยจัดตั้งเป็น

แผนยุทธศาสตร์พลังงานระยะยาว 2030 ขึ้นมา และมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น เพ่ือลดการ

ใช้พลังงานจากฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์  

 

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

รูปที่ 1 กราฟแสดงคาดการณ์การใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของญี่ปุ่น ในปี 2030 

ตารางที่ 2 ตารางการใช้พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ผลิตไฟฟ้าในปี 2030 และค่า FT ของพลังงานแต่ละ

ประเภท 

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตั้งแต่ ปี 2012 เป็นต้นมา ญี่ปุ่นมีปริมาณการน้าเข้าชีวมวลอัดเม็ดเพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ณ ปัจจุบันได้

มีการน้าเข้าไม้จากประเทศแคนาดาโดยส่วนใหญ่ และส่วนหนึ่งผลิตใช้เองในประเทศแต่จะเป็นรูปแบบของเศษไม้

สับ (Woodchip) ซึ่งเป็นเศษไม้จริงๆ ที่ได้จากการปลูกเพ่ือตัดมาท้าเป็นพลังงานโดยเฉพาะ  

2030 JAPAN ELECTRICITY GENERATION MIX 
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รูปที่ 2 ปริมาณการน้าเข้าชีวมวลของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปี 2012 ถึง 2015 

 

รูปที่ 3 ปริมาณการน้าเข้าชีวมวลของญี่ปุ่นจากประเทศต่างๆ ช่วง ปี 2012 ถึง 2015 

รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็มีมาตรการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ให้เงินสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนจากชีวมวล 

2. ให้การสนับสนุนด้านภาษี 

3. ใช้มาตรการ RPS (Renewables Portfolio Standard) ก้าหนดให้ใช้พลังงานทดแทนใหม่ใน 

การผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนที่ก้าหนด 

4. ใช้มาตรการ FIT (Feed-in Tariff) ก้าหนดให้โรงไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในราคาท่ีก้าหนด 

ในส่วนของการใช้ Wood Pellets เพ่ือการผลิตไฟฟ้า  
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 อุปสรรคทางการค้าของไทย 
ญี่ปุ่นมีนโยบายไม่น้าเข้าไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ไม่ได้ข้อก้าหนดตามที่มาตรฐานสากลระบุ คือ การ

ปลูกแบบยั่งยืนและต้องมีหน่วยงานรัฐรับรอง กล่าวคือ ชีวมวลที่ผลิตจากเศษไม้ยางพาราที่จะส่งออกไปญี่ปุ่นนั้น 

ต้องมีการรับรองว่าที่มาของไม้ยางพารานั้นไม่ได้มาจากการบุกรุกท้าลายป่า แต่เป็นการปลูกเชิงพาณิชย์ มีการ

ปลูกพืชทดแทน หรือได้รับมาตรฐานที่สากลยอมรับ  

ในขณะที่การปลูกยางพาราในประเทศไทยนั้น เป็นการปลูกแบบเชิงเกษตรกรรม และยังไม่มีหน่วยงาน

ใดในไทยที่จะรับผิดชอบโดยตรงในการออกใบรับรองดังกล่าว อย่างไรก็ตามการออกใบรับรองนี้อยู่ในระหว่างการ

จัดตั้ง และรอประกาศใช้ โดยปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ร่วม 3 องค์กร ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ส้าหรับ "โครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตาม

มาตรฐานในระดับสากล” โดยบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการด้าเนินการภายใต้โครงการยางพารา

ประชารัฐเพ่ือพัฒนา และสร้างเกณฑ์การจัด สวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล เช่น มาตรฐาน 

FSC โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่ว

ประเทศ ด้วยการใช้ไม้ยางพารา และเป็นผลิตภัณฑ์จาก ไม้ยางพาราจ้าหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

รวมถึงพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราอย่างครบวงจร โดยค้านึ งถึงการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ภาครัฐควรเร่งรัดด้าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกยางพาราแบบยั่งยืนตามข้อก้าหนดของ

มาตรฐานสากล เพ่ือจะช่วยให้การผลิตชีวมวลอัดแท่งจากไม้ยางพารา ที่มีศักยภาพทั้งด้านปริมาณ การผลิตและ

คุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออก  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ชีวมวลอัดแท่งในประเทศ และการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลภายในประเทศให้

มากขึ้น โดยภาครัฐต้องมีความชัดเจนในเชิงนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากชีว

มวล และมีการส่งเสริมด้านอ่ืน เช่น การสนับสนุนด้านราคา การสนับสนุนเชิงโครงสร้างภาษี และสิทธิประโยชน์

แก่ผู้ใช้ เป็นต้น 

ข้อมูลอ้างอิง 
 สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย   
 มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
 www.ryt9.com 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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