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ปจจุบันมีความพยายามที่จะหาวิธีนําพลังงานตางๆ มาใชแทน

พลังงานจากปโตรเลียมที่ใชอยูในปจจุบันและมีปริมาณลดลงอยาง

รวดเร็ว  พลั งงานทดแทนอีกรูปแบบหน่ึงที่ สามารถนํามาใชคือ  

พลังงานจากชีวมวล และรูปแบบหน่ึงที่สามารถนําไปใชไดสะดวกคือ 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด หรือเรียกช่ืออ่ืนๆ เชน เช้ือเพลิงแทงตะเกียบ 

เช้ือเพลิงไมอัดเม็ด เปนตน ซึ่งเปนการนําเอาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

เชน เหงามันสําปะหลัง ซังขาวโพด เปลือกยูคาลิปตัส และเศษไมเหลือใช 

ปกไม ขี้เลื่อยที่ไดจากอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร และยังรวมถึงไมจากการโคนตนไมที่ไมจําเปนหรือยืนตนตาย การตัดแตงกิ่งไม 

เปนตน มาผลิตเปนชีวมวลอัดเม็ดเพ่ือใหสามารถใชประโยชนไดในรูปแบบตางๆ ทั้งในรูปของพลังงานความรอนเพ่ือผลิต

ไอนํ้าหรือนํ้ามันรอนใชในกระบวนการผลิตของโรงงานตางๆ หรือใชเปนเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาจากระบบหมอตม

ไอนํ้า (boiler) รวมถึงการใหความรอนกับที่อยูอาศัยและการใชงานประเภทอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยังนํามาใชแทนชีวมวล 

(biomass) ที่มีสมบั ติค าความรอนที่ ตํ่ ามาก ทําใหตองใช เ ช้ือเพลิง ชีวมวลในปริมาณที่สู ง  สงผลใหมีตนทุน 

การผลิตและคาใชจายในการขนสงสูงตามไปดวย   
 

ตัวอยางวัตถุดิบชีวมวลที่นําไปใชผลิตชีวมวลอัดเม็ด 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

 คุณสมบัติและขนาดของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด  
 

1. มีคาความรอนสูง 3800-4300 Kcal/kg 
2. มีคาความหนาแนน (bulk density) สูง อยูในชวงระหวาง 600-700 kg/m3  
3. มีคาความช้ืนตํ่ากวารอยละ 10 
4. มีขี้เถาตํ่า (ไมเกินรอยละ 3) 
5. มีปริมาณกํามะถันตํ่า 
6. มีลักษณะเปนทรงกระบอก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6–1.2 cm. ความยาวประมาณ 1–3 cm.   
 

 องคประกอบของชีวมวล 
 

จะแบงออกเปน 3 สวนหลัก คือ 
1. ความช้ืน เกิดจากปริมาณนํ้าที่สะสมอยูในชีวมวล  
2. สวนที่เผาไหมได  ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 สวนคือ สารระเหย และคารบอน  
3. สวนที่เผาไหมไมได หรือเถา (ash) เมื่อชีวมวลถูกเผาไหมอยางสมบูรณแลว จะมีเน้ือสารบางสวนที่ไมสามารถเผา

ไหมไดซึ่งคือ เถา ชีวมวลแตละประเภทจะมีสัดสวนของปริมาณเถาแตกตางกัน 
 

เชื้อเพลิงชวีมวลอดัเม็ด  

ซังขาวโพด ขี้กบ กะลาปาลม ปกไม เหงามันสําปะหลงั 
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 กระบวนการผลิต 
 

กระบวนการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด มขีั้นตอนดังน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กระบวนการยอย (crushing process) เปนกระบวนการบดยอยวัตถุดิบที่ยังมีขนาดไมเหมาะสมสําหรับ 
    การผลิตตองนําลดขนาดกอน เชน เศษไม ปกไม เปลือกไม ฟางขาว ใบออย หญา เปนตน โดยเครื่องจักรที่ใช 
    สําหรับการยอยมีหลายประเภท เชน shredder, crusher, hammer mill เปนตน 

 

2. กระบวนการลดความชื้น (drying process) เปนกระบวนการในการลดความช้ืนเพ่ือใหวัตถุดิบมีความช้ืนที่  
เหมาะสมกับกระบวนการอัด เครื่องจักรที่ใชคือ rotary drum dryer 

 

3. กระบวนการผสม (mixing process) เปนกระบวนการในการผสมวัตถุดิบที่ใชต้ังแต 2 ชนิดขึ้นไปเพ่ือใหเขากัน 

 

4. กระบวนการอัด (pelleting process) เปนกระบวนการขึ้นรูปวัตถุดิบใหเปนเม็ด มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 
6-10 mm. ความยาว 3-6 cm. หรือตามความตองการ โดยเครื่องจักรที่ใชมีอยูหลายประเภท เชน flat die 
pellet mill, ring die pellet mill, vertical ring die pellet mill เปนตน 

 
 

5.  กระบวนการระบายความรอน (cooling process) เปนกระบวนการ
ระบายความรอนใหกับเช้ือเพลิงชีวมวลที่ข้ึนรูปเปนเม็ดแลวให 
เย็นตัวลง และคงรูปของเช้ือเพลิง 

 

6. กระบวนการบรรจุ (packing process) เปนกระบวนการบรรจุ
ชีวมวลอัดเม็ดในถุงตามขนาดและตามความตองการของลูกคา 

 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด [4] 

 

Materials 

 1  2  3 

 4  5 
 6 
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 ขอดีของเชือ้เพลิงชีวมวลอัดเม็ดเม่ือเทยีบกับเชื้อเพลงิชีวมวลประเภทอ่ืน  
 

1. สะดวกและประหยัดคาขนสง เมื่อเทียบกับเช้ือเพลิงชีวมวลชนิดอ่ืน เน่ืองจากมีความหนาแนนสูง  

2. สามารถควบคุมปริมาณการใชไดงายเพราะมีขนาดเทาๆกัน มีนํ้าหนักคอนขางแนนอน ประสิทธิภาพของ

อัตราการเผาไหมมากกวารอยละ 80 ของเตาเผา ทําใหมีอัตราการเผาไหมที่สม่ําเสมอ สามารถนําระบบการปอน

เช้ือเพลิงอัตโนมัติมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการเผาไหมที่สมบูรณ 

3. The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ยอมรับวาเช้ือ เพลิงอัดเม็ด (wood pellet) เปน

พลังงานการเผาไหมที่สะอาด และเปนพลังงานที่นํากลับมาใชใหมได  

4. สามารถลดคาใชจายในการกําจัดขี้เถาสวนเกิน เน่ืองจากมีปริมาณขี้เถานอยกวาเช้ือเพลิงชีวมวลประเภทอ่ืน 

5. ใหพลังงานความรอน (high heating value) มากกวาเช้ือเพลิงชีวมวลประเภทอ่ืน โดยมีคา net calorific 

value มากกวา 16.5 MJ/kg เน่ืองจากมีความช้ืนตํ่ากวารอยละ 10 และถือวาเปนแหลงพลังงานที่มีคาพลังงาน

สูง เมื่อนํามาเปรียบเทียบคาพลังงานกับนํ้ามันเบา พบวา เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนํ้าหนัก 2 กิโลกรัม จะ

เทากับนํ้ามันเบา 1 ลิตร ในขณะที่เช้ือเพลิงชีวมวลประเภทอ่ืนมคีาพลังงานอยูที่ประมาณ 10.9 MJ/kg  

6. เปนการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) หน่ึงในกาซเรือนกระจก (green house gas) ซึ่งเปน

สาเหตุของภาวะโลกรอน (global warming) เน่ืองจากกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะ

ถูกหมุนเวียนกลับไปใชโดยพืชเพ่ือสังเคราะหแสง (carbon offset) 

7. สามารถนํานวัตกรรมใหม เชน การเติมเช้ือเพลิงโดยอัตโนมัติมาใชในการเติมชีวมวลอัดเม็ดลงในเตาได โดยอาจมี

การต้ังเวลาไวลวงหนา ทําใหสะดวก ไมตองเติมเช้ือเพลิงบอย 

 
 สถานการณการผลิต การใช และแนวโนมการเติบโต 
 
 

ในตางประเทศมีมีการใชเช้ือเพลิงประเภทน้ีมาหลายสิบปแลว และไดรับ

ความนิยมเพ่ิมขึ้นในชวงเกือบสิบปที่ผานมา เน่ืองจากมีอากาศหนาวเย็นที่จะตองมี

เตาผิง และเครื่องใหความรอน (heater) ในทุกบานเรือนและสํานักงาน รวมถึง

ความตองการใชในอุตสาหกรรมตางๆขยายตัวอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันมี 

การปรับขึ้นราคาเช้ือเพลิงฟอสซิลอยางรวดเร็วใน พ.ศ.2548 นอกจากน้ี ไดรับ

แรงผลักดันจากนโยบายของหลายประเทศที่ตองการเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงาน

หมุนเวียน (renewable energy) เชน สหภาพยุโรปที่กํ าหนดเปาหมายให 

การบริโภคพลังงานข้ันสุดทายมาจากพลังงานหมุนเวียนรอยละ 20 ภายใน  

พ.ศ. 2563 เปนตน ทั้งน้ี จุดเปลี่ยนสําคัญมาจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto protocol) ตอทายอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งกําหนดใหประเทศที่ลงนามตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงโดยเฉลี่ย 

รอยละ 5.2 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2533 นอกจากน้ี รัฐบาลในบางประเทศไดกําหนดนโยบายใหโรงไฟฟาถานหินตองมีการใช

เช้ือเพลิงพลังงานทดแทนผสมเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา หรือ Co-firing โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศเกาหลีใตซึ่งเปนลูกคา

รายใหญของไทยที่มีนโยบายใชชีวมวลผสมในอัตราสวนรอยละ 3 ใน พ.ศ. 2557 และจะเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 3.5 ใน พ.ศ. 2558 

และคาดวาความตองการเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดของเกาหลีใตจะสูงขึ้นมากในปน้ี  
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จากความตองการในตางประเทศที่สูงขึ้นดังกลาวทําใหเกิดการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในระดับอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ และขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งตามรายงานของ International Energy Agency Task 40 ระบุวา ในชวงระหวาง  

พ.ศ. 2549-2553 การผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดไดเพ่ิมขึ้นเปนเทาตัว มีปริมาณการผลิตมากกวา 14 ลานตัน และใน

รายงานของ Biomass Energy Resource Center ใน พ.ศ. 2555 ระบุวา ปริมาณการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดใน 

ทวีปอเมริกาเหนือจะเพ่ิมขึ้นอีกเทาตัวภายใน 5 ป ขางหนา    
 

สําหรับประเทศไทยเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดกําลังเปนที่สนใจในชวง 1-2 ปที่ผานมา โดยเฉพาะการใชขี้เลื่อยและ

เศษไมจากไมยางพาราเปนวัตถุดิบสําคัญ ซึ่งมีผูประกอบการสนใจที่จะลงทุนมากข้ึน เน่ืองจากอุปสงคของตลาดเกาหลีใต

เปนแรงดึงดูดสําคัญ แตการผลิตยังมีขอจํากัดดานเครื่องจักรที่ตองนําเขาจากตางประเทศซึ่งบางแหงดัดแปลงและผลิต

เครื่องจักรเอง  และยังมีขอจํากัดดานเทคโนโลยีที่ยังตองเรียนรูจากตางประเทศอีกมาก อยางไรก็ตาม คาดวาธุรกิจ

โรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ดจะเติบโตขึ้น ซึ่งกลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

คาดการณวาจะมีกลุมใหมเขามาดําเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้น รวมถึงการขยายกําลังการผลิตของผูผลิตเดิม (ปจจุบัน 

มีผูผลิตประมาณ 20 ราย) ซึ่งจะทําใหประเทศไทยสามารถผลิตและสงออกชีวมวลอัดเม็ดไดมากขึ้น และระบุวา หากมี

กลไกสนับสนุนจากภาครัฐที่เหมาะสมจะสามารถดึงศักยภาพจากแหลงชีวมวลตางๆ ทั่วประเทศไดถึง 2,000,000 ตัน 

ใน พ.ศ. 2559 นอกจากน้ี คาดวาในอนาคตตลาดในประเทศจะเติบโตขึ้น สวนหน่ึงเน่ืองจากปจจัยหนุนสําคัญจากการ

สงเสริมการใชชีวมวลภายในประเทศที่มีกระทรวงพลังงานเปนเจาภาพหลัก ขณะน้ีอยูระหวางการจัดทํามาตรฐานเช้ือเพลิง

ชีวมวลอัดเม็ดสําหรับใชงานในประเทศ และการศึกษาการใชงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับผลตอบรับที่ดีจาก 

กลุมอุตสาหกรรมที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิงหลัก ทั้งน้ีคาดวาจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนในอีกไมนานน้ี ซึ่งจะผลักดันทั้งการผลิต

และตลาดในประเทศใหเติบโตขึ้น 
 

ดังน้ัน ชีวมวลอัดเม็ดถือเปนอีกทางเลือกของแหลงพลังงานทดแทนที่จะมาชวยตอบสนองความตองการ 

ดานพลังงานภายในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งจะชวยเพ่ิมการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา และลดการสูญเสียเงินตรา

ตางประเทศในการนําเขาเช้ือเพลิงฟอสซิลตางๆ และแนวโนมอุตสาหกรรมผลิตชีวมวลอัดเม็ดมีโอกาสเติบโตเน่ืองจาก

ปจจัยหนุนดานความตองการของตลาดตางประเทศที่มีมากข้ึน ราคาเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเปนที่นาพอใจ ทรัพยากรใน

ประเทศไทยมีจํานวนมาก ชวยลดการเพ่ิมมลภาวะตอสิ่งแวดลอม และการสนับสนุนของภาครัฐ   
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