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บทคัดย่อ

สามจังหวัดชายแดนใต้เป็ นพืน้ ทีห่ นึ่งทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิตชีวมวลจากไม้ยางพาราเพือ่ ใช้เป็ นวัตถุดบิ สําหรับโรงไฟฟ้ าชีวมวล
ขนาดเล็กมาก การศึกษาครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (1) เสนอวิธกี ารอย่างง่ายสําหรับประเมินศักยภาพปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพารา (2)
ศึกษาปั จจัยสําคัญทีส่ ่งผลต่อความแปรปรวนของปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพารา และ (3) ศึกษาแนวทางการจัดหาชีวมวลจากไม้ยางพารา
สําหรับโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก ข้อมูลทีใ่ ช้ประกอบด้วยข้อมูลทุตยิ ภูมแิ บบอนุ กรมเวลารายปี ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง ปี พ.ศ. 2557
และข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ซึง่ ใช้การเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏ ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2572 จังหวัดยะลา นราธิวาส และ
ปั ตตานีมปี ริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราคงเหลือทีพ่ ยากรณ์ ได้ระหว่าง 46,192 ถึง 48,820, 43,969 ถึง 47,118 และ 14,838 ถึง 18,351
ตันชีวมวลต่อเดือน ตามลําดับ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ชวี มวลจากไม้ยางพาราของโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก ปั จจัยสําคัญที่
ส่งผลต่ อความแปรปรวนของปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพารา ได้แ ก่ ราคาไม้ยางพารา ราคายางพารา อายุสวนยางพาราและปริมาณ
ผลผลิตนํ้ ายาง การแข่งขัน ระหว่างผู้ใช้ช ีวมวลจากไม้ยางพารา และนโยบายรัฐที่เกี่ย วข้อ ง การจัดหาชีวมวลจากไม้ย างพาราสําหรับ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมากมี 4 ทางเลือก คือ (1) การรับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยาง/กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง (2) การรับซื้อจาก
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา (3) การรับซื้อจากลานรับซื้อไม้ยางพาราของเอกชน และ (4) การรับซื้อจากพ่อค้าคนกลาง
คําสําคัญ: ชีวมวล ไม้ยางพารา โรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก วิธกี ารประเมินชีวมวล สามจังหวัดชายแดนใต้

Abstract

The three southern border provinces have a potential in rubberwood biomass production to supply a very small
biomass power plant. The objectives of this study included (1) to propose a simple method of potential rubberwood biomass
feasibility, ( 2 ) to find out key factors affecting variation in amount of rubberwood biomass, and ( 3 ) to describe supply of
rubberwood biomass for a very small biomass power plant. Data used were annual time-series data during 1999 to 2014 and
in-depth interview data from key informants. These key informants were selected by the purposive selection technique. The
derived data were analyzed using appropriate descriptive statistics, quantitative analysis and manifest content analysis. The
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results showed that the amount of remaining rubberwood biomass in Yala, Narathiwat and Pattani provinces ensured that there
were enough affordable feedstock to meet demand for rubberwood biomass of a very small biomass power plant. They were
forecasted to range between 46,192 to 48,820, 43,969 to 47,118, and 14,838 to 18,351 tons per month, respectively. The key
factors affecting variation in amount of rubberwood biomass were farm prices of rubberwood, farm prices of para-rubber, age of
para-rubber plantations and rubber latex production, competitions of players in the utilization of rubberwood biomass, and
related government policies. The supplies of rubberwood biomass for a very small biomass power plant could be classified into
4 options. They were: (1 ) para-rubber farmers as well as their groups, (2 ) rubberwood sawn timber factories, (3 ) private
rubberwood collection centers, and (4) middlemen.
Keywords: biomass, rubberwood, very small biomass power plant, method of a biomass feasibility, three southern border provinces
Paper type: Research

1. บทนํา

ชีว มวลจากวัส ดุ เหลือใช้ทางการเกษตรเป็ น ทางเลือ ก
หนึ่งที่ผู้ผลิตไฟฟ้ าให้ความสนใจและมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะใช้เป็ น
เชื้อ เพลิงผลิต กระแสไฟฟ้ าแทนฟอสซิล ที่ม ีร าคาผัน ผวนและมี
แนวโน้มต้น ทุน การผลิต พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง ชีว
มวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทีม่ ศี กั ยภาพเป็ นเชือ้ เพลิงผลิต
กระแสไฟฟ้ า ตัวอย่ างเช่น เศษไม้ยางพารา ทะลาย/กะลาปาล์ม
นํ้ ามัน กาบ/กะลามะพร้าว แกลบ ฟางข้าว กากอ้อย ซังข้าวโพด
เหง้ามัน สําปะหลัง (ชูลรี ตั น์ คงเรือง และคณะ, 2554) การนํ าชีว
มวลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ช่วยลดปริมาณนําเข้าเชือ้ เพลิงฟอสซิล
จากต่างประเทศ กระจายความเสี่ยงแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้ า และ
ลดภาระการลงทุ น ในระบบการผลิต และการจําหน่ ายไฟฟ้ าของ
รัฐบาล รวมทัง้ เป็ นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน อีก
ทัง้ ยังช่ ว ยลดผลกระทบเชิงลบต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม และผลจากการ
เปลี่ย นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลกจากการปลดปล่อ ยก๊ าซเรือ น
กระจก (พิศาล บุญเอี่ยมศรี, 2553) นับได้ว่าพลังงานชีวมวลเป็ น
พลัง งานที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมากกว่ า ฟอสซิ ล (Gujba,
Mulugetta & Azapagic, 2010)
รัฐบาลมีน โยบายส่ งเสริม การพัฒ นาพลังงานชีว มวล
อย่างจริงจัง ส่งผลให้ปริมาณการใช้ชวี มวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง มาตรการทีส่ าํ คัญคือการให้ส่วนเพิม่ ราคารับ
ซื้อไฟฟ้ าจากพลังงานไฟฟ้ าชีวมวล โดยเฉพาะโรงไฟฟ้ าชีวมวล
ขนาดเล็ ก มาก ซึ่ ง การไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิภ าค (2552) ได้ กํ า หนด
อัตราส่วนเพิม่ 0.50 และ 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมงแก่
่
ผู้ผลิต
ไฟฟ้ าที่ม ีกํา ลัง การผลิต น้ อ ยกว่ า หรือ เท่ ากับ 1 เมกะวัต ต์ และ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าทีม่ กี าํ ลังการผลิตมากกว่า 1 เมกะวัตต์ ตามลําดับ เป็ น
ระยะเวลา 7 ปี นับจากวัน ที่เริ่มต้น ซื้อ ขายไฟฟ้ า ทัง้ นี้ ห ากที่ต ัง้
โรงไฟฟ้ าชีวมวลอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ปั ต ตานี
และยะลา) จะได้รบั ส่วนเพิม่ พิเศษอีก 1 บาทต่ อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
เป็ น 1.50 และ 1.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมงสํ
่
าหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าที่
มีกาํ ลังการผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เมกะวัตต์ และผูผ้ ลิตไฟฟ้ า

ที่มกี ํ าลังการผลิต มากกว่ า 1 เมกะวัต ต์ ตามลําดับ ส่ งผลทํ าให้
จํานวนโรงไฟฟ้ าชีวมวลในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ณัฏฐ์สริ ิ ลักษณะอารีย์ (2555) ได้รายงานว่า การใช้ทาง
ปาล์ ม เศษไม้ย างพารา และกะลามะพร้า วเป็ นเชื้อ เพลิง ผลิต
กระแสไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าชี ว มวลขนาดเล็ ก มากในจัง หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ มีความคุ้มค่าในการลงทุน ศักยภาพของอุปทาน
ชีวมวลและต้นทุนชีวมวลเป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสําคัญต่อการตัดสินใจ
ของผู้ป ระกอบการในการเลือ กที่ต ัง้ โรงไฟฟ้ า ชีว มวล (ณั ฏ ฐ์ ส ิร ิ
ลักษณะอารีย,์ 2555; วราฤทธิ ์ ชํานิจ, 2555) ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ
โรงงานไฟฟ้ าชีวมวลจะต้องมีการศึกษาศักยภาพชีวมวลทีใ่ ช้เป็ น
เชื้อ เพลิงผลิต กระแสไฟฟ้ า โดยพิจารณาถึงความเพีย งพอของ
ปริมาณชีวมวลชนิดนัน้ ต่ อการใช้เป็ นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ า
อย่างต่ อเนื่ องตลอดทัง้ ปี การจัดหาชีวมวล และต้นทุ นชีวมวลใน
พืน้ ทีท่ ต่ี งั ้ โรงไฟฟ้ าชีวมวล เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ภาคใต้เป็ นภูมภิ าคทีม่ สี ดั ส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ ามาก
เป็ นอัน ดับ 2 รองจากภาคกลาง (สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
พลังงาน, 2558) และเป็ นแหล่งปลูกยางพาราทีส่ ําคัญของประเทศ
โดยมีพ้ื น ที่ ป ลู ก ยางพารามากกว่ า ร้ อ ยละ 60 ของพื้ น ที่ ป ลู ก
ยางพาราทัง้ ประเทศ (ศูน ย์สารสนเทศการเกษตร, 2559) ดังนัน้
แหล่ ง ชี ว มวลที่ ม ีศ ัก ยภาพและสามารถใช้ เป็ นเชื้อ เพลิ ง ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าชีวมวลในภาคใต้ได้คอื ชีวมวลจากไม้
ยางพารา ซึ่งศูน ย์ส่ งเสริมพลังงานชีวมวล (2549) ได้รายงานว่า
ไม้ ย างพ ารามี ค วามเหมาะสมในการใช้ เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า โดยมีค่ าความร้อ นสูง 10,365 กิโ ลจูล ต่ อ กิโ ลกรัม
และค่าความร้อนตํ่า 8,600 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รัก ษ์ พ ลั ง งาน
(2557) ได้ร ายงานว่ า ภาคใต้ มปี ริม าณชีว มวลจากไม้ย างพารา
(1,079,280 ตัน ) มากเป็ นอัน ดับ ที่ 2 รองจากชีว มวลจากปาล์ ม
นํ้ ามัน (3,963,790 ตัน) โดยปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราในแต่
ละจังหวัด แปรผัน ตามจํานวนพื้น ที่ป ลู ก ยางพาราในจังหวัดนั น้
อย่ า งไรก็ต ามสุ ธีร ะ ประเสริฐ สรรพ์ (2545) ได้ ก ล่ า วว่ า การใช้
ประโยชน์ชวี มวลจากไม้ยางพารายังคงจํากัดเพียงแค่อุตสาหกรรม
ในท้องถิน่ เช่น การเผาอิฐ การเผาปูนขาว ซึง่ โรงไฟฟ้ าชีวมวลทีใ่ ช้
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ชีว มวลจากไม้ย างพาราเป็ นเชื้อ เพลิง จะต้ อ งมีส วนยางพารา
ล้อมรอบในรัศมี 25 ถึง 35 กิโลเมตร เพื่อความมันคงด้
่
านวัตถุดบิ
แต่กระนัน้ การผลิตชีวมวลจากไม้ยางพารายังต้องเผชิญกับความ
เสี่ยงทัง้ ด้านปริมาณและด้านราคา เนื่องจากมีหลายปั จจัยเข้ามา
เกีย่ วข้อง ซึ่งทําให้การจัดหาชีวมวลจากไม้ยางพาราไม่เป็ นไปตาม
แผนทีก่ าํ หนดไว้ และอาจเกิดปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ ได้
ปั จจุบนั มีงานวิจยั เกีย่ วกับการประเมินศักยภาพปริมาณ
ชีวมวลจากไม้ยางพาราอย่างจํากัด และผลผลิตงานวิจยั ในแต่ ละ
ชิ้นก็มคี วามแตกต่ างกัน อันมีสาเหตุ มาจากความแตกต่ างกัน ใน
หลายประการ เช่น ประเภทชีวมวลทีท่ าํ การศึกษา แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้
อ้างอิง วิธแี ละหน่วยทีใ่ ช้ในการประเมิน และพืน้ ทีว่ จิ ยั (สาวิตรี กา
รีเวทย์, 2553) ซึ่งอาจมีผลให้การคาดการณ์ ศกั ยภาพชีวมวลจาก
ไม้ย างพาราไม่ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการข้อ มู ล ประกอบการ
ตัดสิน ใจลงทุ น ของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ าชีว มวล ตลอดจนไม่
สามารถนํ าข้อมูลไปใช้กําหนดนโยบายที่เหมาะสมได้ การศึกษา
ครัง้ นี้จงึ มีจุดมุ่งหมายหลักทีจ่ ะวางกรอบการประเมินศักยภาพชีว
มวลจากไม้ย างพาราอย่ างง่า ย เพื่อ ใช้เป็ นข้อ มูล ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก
(กําลังการผลิต ไฟฟ้ าน้ อ ยกว่ า 10 เมกะวัต ต์ ) โดยใช้ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปั ตตานี และยะลาเป็ น
พืน้ ทีศ่ กึ ษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี้ม ี 3 ประการ คือ ประการ
แรก เพื่อเสนอวิธีการอย่างง่ายสําหรับประเมินศักยภาพปริมาณชีว
มวลจากไม้ยางพารา ประการที่ 2 เพื่อศึกษาปั จจัยสําคัญที่ส่ งผลต่ อ
ความแปรปรวนของปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพารา และประการ
สุดท้าย เพื่อศึกษาแนวทางการจัดหาชีวมวลจากไม้ยางพาราสําหรับ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก ผลการศึกษาทีไ่ ด้คาดว่าผูป้ ระกอบการ
ที่สนใจสามารถนํ าไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุ นสร้าง
โรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมากในพื้นทีศ่ กึ ษา รวมถึงหน่ วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องสามารถนํ าไปใช้กําหนดนโยบายพลังงานทดแทนจากชีว
มวลทีเ่ หมาะสมต่อไป

2. การทบทวนวรรณกรรม

สาวิตรี การีเวทย์ (2553) และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รตั น์
และคณะ (2555) ได้กล่ าวถึงวิธีการประเมิน ปริมาณชีวมวลจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทีส่ ามารถนําไปใช้ผลิตพลังงานได้ โดย
เริม่ จากการนําปริมาณผลผลิตทางการเกษตรคูณกับอัตราส่วนวัสดุ
เหลือ ใช้ต่ อ ผลผลิต (Residue to Product Ratio หรือ RPR) เพื่อ
หาปริมาณชีวมวลทัง้ หมดที่เกิดขึ้น ซึ่งอัตราส่วนวัสดุเหลือใช้ต่ อ
ผลผลิตของไม้ย างพาราในรูปของปี ก ไม้ ปลายไม้ รากไม้ และขี้
เลื่อยมีค่าเท่ากับ 0.12, 0.12, 0.05 และ 0.03 ตามลําดับ หลังจาก
นัน้ จะนําปริมาณชีวมวลทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ คูณกับอัตราส่วนชีวมวลที่
เหลื อ จากการใช้ ป ระโยชน์ (Surplus Availability Factor หรื อ
SAF) เพื่อ หาปริม าณชีว มวลคงเหลือ จากการใช้ป ระโยชน์ ซึ่ง

ไชยยะ คงมณี และคณะ

อัตราส่วนชีวมวลทีเ่ หลือจากการใช้ประโยชน์ ของเศษไม้ยางพารา
และขีเ้ ลือ่ ยมีค่าเท่ากับ 0.90 และ 0.80 ตามลําดับ
ณั ฏ ฐ์ ส ิ ร ิ ลั ก ษณะอารี ย์ (2555) ได้ ทํ า การประเมิ น
ปริมาณเศษไม้ยางพาราในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยเริม่ จากการ
วิเคราะห์แนวโน้ มผลผลิต ยางพาราจากข้อมูลอนุ กรมเวลารายปี
ของพื้นทีป่ ลูกยางพาราและผลผลิตยางพาราย้อนหลัง 15 ปี (พ.ศ.
2540 ถึ ง พ.ศ. 2554) ด้ว ยการวิเคราะห์ ก ารถดถอยอย่ า งง่า ย
(simple regression) ตามวิธกี ารกําลังสองน้ อยที่สุดแบบธรรมดา
(Ordinary Least Squares ห รื อ OLS) ห ลั ง จาก นั ้ น จะนํ าผ ล
วิเคราะห์แนวโน้มผลผลิตยางพาราในแต่ละปี คณ
ู กับอัตราส่วนวัสดุ
เหลือใช้ต่อผลผลิต ซึ่งกําหนดให้ปริมาณเศษไม้ยางพาราจากการ
ตัดแต่งกิง่ และเศษไม้เหลือทิง้ จากการทําเฟอร์นิเจอร์คดิ เป็ นร้อยละ
25 ของปริมาณผลผลิตยางพาราทัง้ หมด
Ratnasingam et al. (2012 และ 2015) ได้ ทํ า การ
ประเมินปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราในประเทศมาเลเซีย โดย
เริม่ จากการนํ าพืน้ ทีป่ ลูกยางพาราทัง้ หมดของประเทศคูณกับอัตรา
การตัดโค่นยางพาราร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อหาพื้นทีต่ ดั โค่นยางพารา
ทัง้ หมดของประเทศ หลังจากนั น้ จะนํ า พื้ น ที่ต ัด โค่ น ยางพารา
ทัง้ หมดของประเทศคูณกับค่าเฉลีย่ ปริมาตรไม้ยางพาราต่ อพื้นที่
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 180 ลูกบาศก์เมตรต่ อเฮกแตร์ เพื่อหาปริมาณชีว
มวลจากไม้ยางพาราทัง้ หมดที่เกิดขึน้ จําแนกเป็ น (1) ร้อยละ 40
ของปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราทัง้ หมดที่เกิดขึน้ เป็ นปริมาณ
ไม้ยางพาราที่สามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ได้ ซึ่งในจํานวนนี้จะถู ก
นํ าไปทําไม้แปรรูปเพียงแค่รอ้ ยละ 30 ของปริมาณไม้ยางพาราที่
สามารถนํ าไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ ส่ ว นที่เหลือ อีก ร้อ ยละ 70 จะถู ก
นําไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง และ (2) ร้อยละ 60 ของปริมาณชีวมวลจาก
ไม้ยางพาราทัง้ หมดทีเ่ กิดขึ้น เป็ นปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้จากไม้
ยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรม

3. วิ ธีศึกษา

ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
เป็ นข้อมูลอนุ กรมเวลารายปี ของพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่ตดั
โค่นยางพาราในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปั ตตานี ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2542 ถึง ปี พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 16 ปี ซึง่ รวบรวมจาก
การยางแห่งประเทศไทยในส่วนของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทํ า สวนยาง (สกย.) เดิม ของจัง หวัด ยะลา นราธิว าส และ
ปั ต ตานี และศู น ย์ ส ารสนเทศการเกษตร สํ า นั ก งานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพื่อใช้ตอบวัตถุ ประสงค์ประการแรก และ (2) ข้อมูล
ปฐมภูม ิ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
(key informants) เพื่ อ ใช้ ต อบวัต ถุ ป ระสงค์ ป ระการที่ 2 และ
ประการสุดท้าย การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักใช้การเลือกแบบเจาะจง
โดยมีเกณฑ์ในการเลือ ก คือ เป็ น ผูท้ ่มี คี วามรู้และความเข้าใจใน
เรื่ อ งชี ว ม ว ล จาก ไม้ ย างพ าราใน พื้ น ที่ ศ ึ ก ษ าเป็ น อ ย่ างดี
ประกอบด้วย (2.1) เกษตรกรชาวสวนยางที่ขายหรือเคยขายชีว
มวลจากไม้ยางพาราในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปั ตตานี จังหวัด
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ละ 5 ราย รวม 15 ราย (2.2) เจ้าหน้ าที่ของการยางแห่ งประเทศ
ไทยในส่วนของสกย. เดิมทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายการปลูกยางพารา
และการตัดโค่นต้นยางพาราในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปั ตตานี
จังหวัดละ 2 ราย รวม 6 ราย และ (2.3) ผูป้ ระกอบการโรงงานทีใ่ ช้
ชีว มวลจากไม้ย างพาราในจังหวัดยะลา นราธิว าส และปั ต ตานี
จํานวน 10 ราย ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็ก
มากจํานวน 1 ราย ผู้ ป ระกอบการโรงงานแปรรู ป ไม้ย างพารา
จํานวน 5 ราย ผูป้ ระกอบการโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันจํานวน 2
ราย ผู้ประกอบการโรงงานปลาป่ นจํานวน 2 ราย การวิเคราะห์
ข้อ มูลใช้ค่าร้อ ยละ ค่ามัช ฌิมเลขคณิต การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และการวิเคราะห์เนื้ อ หาที่ป รากฏจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกและ
บันทึกการสัมภาษณ์แล้วนํามาสรุป ซึง่ มีการตรวจสอบสามเส้าด้าน
แหล่งข้อมูล ด้านวิธกี ารรวบรวมข้อมูล และด้านผูว้ จิ ยั
4. ผลการศึกษาและอภิ ปรายผลการศึกษา
4.1 วิธกี ารอย่างง่ายสําหรับประเมินศักยภาพปริมาณชีว
มวลจากไม้ยางพาราในพื้นทีศ่ กึ ษา
ในการประเมิน ปริมาณชีว มวลจากไม้ย างพารามีการ
กําหนดข้อ ตกลงเบื้อ งต้ น ไว้ 2 ประการ คือ (1) ข้อ มูล ที่มคี วาม
เบี่ย งเบนอย่างผิดปกติจะถูก ตัดออกจากการพยากรณ์ และ (2)
ปริม าณชีว มวลจากไม้ย างพาราในอนาคตมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
อิท ธิพ ลของแนวโน้ มพื้น ที่ปลูก ยางพารา พื้น ที่ตดั โค่ นยางพารา
และปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต โดยมี
ขันตอนการประเมิ
้
นดังภาพที่ 1 และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รวบรวมข้อมูลสถิตพิ น้ื ทีป่ ลูกยางพาราและพืน้ ทีต่ ดั โค่นยางพารา
พยากรณ์อทิ ธิพลของแนวโน้มพืน้ ทีป่ ลูกยางพาราตามวิธกี ารกําลังสองน้อยทีส่ ุดแบบธรรมดา
พยากรณ์พน้ื ทีต่ ดั โค่นยางพารา (ไร่)
อัตราการตัดโค่นยางพาราร้อยละ 2.00 ต่อปี
ประเมินปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ (ตันชีวมวลต่อปี )
พืน้ ทีต่ ดั โค่นยางพารา (ไร่ต่อปี ) × สัดส่วนชีวมวลจากไม้ยางพาราทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีต่ ดั โค่นยางพารา
1 ไร่ (ตันชีวมวลต่อไร่)
ประเมินปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราคงเหลือ (ตันชีวมวลต่อปี /ตันชีวมวลต่อเดือน)
ปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ (ตันชีวมวลต่อปี ) × อัตราส่วนชีวมวลจากไม้ยางพารา
ทีเ่ หลือจากการใช้ประโยชน์
ภาพที่ 1 วิธกี ารอย่างง่ายสําหรับประเมินศักยภาพปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพารา
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4.1.1 การประเมิน ศักยภาพปริมาณชีวมวลจากไม้
ยางพาราทัง้ หมดที่เกิดขึ้น (ปี กไม้ กิง่ /ก้านไม้ ขี้เลื่อย และรากไม้) ใน
พืน้ ทีศ่ กึ ษา โดยทั ่วไปการประเมินศักยภาพปริมาณชีวมวลในอนาคตจะ
ใช้การประมาณจากค่าผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั แต่วธิ กี ารดังกล่าวมี
ความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจริง เนื่องจากการอ้างอิง
ข้อมูลในอดีตน้อยเกินไป (บุษบา พฤกษาพันธุ์รตั น์ และคณะ, 2555)
ดังนัน้ การประเมินในครัง้ นี้จงึ ใช้การพยากรณ์อทิ ธิพลของแนวโน้มตาม
วิธีการกํ าลังสองน้ อยที่สุ ดแบบธรรมดา เพื่อให้ สมการแนวโน้ มที่
ประมาณการได้มคี ่าประมาณการสัมประสิทธิของตั
์ วแปรตามคุณสมบัติ
ไม่เอนเอียงเชิงเส้นที่ดีท่ีสุ ด (Best Linear Unbiased Estimator หรือ
BLUE) และทําการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ดว้ ย
ค่ารากทีส่ องของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกกําลังสอง (Root Mean
Squared Error หรือ RMSE) ค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นสัมบูรณ์ (Mean
Absolute Error หรือ MAE) ค่ าร้อยละของค่ าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
สัมบู รณ์ (Mean Absolute Percentage Error หรือ MAPE) และค่ า U
หรือค่าสัมประสิทธิ ์ความไม่เท่าเทียมกัน (Theil’s Inequality Coefficient)
ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี้
4.1.1.1 ผลพยากรณ์ อิทธิพลของแนวโน้ มพื้นที่
ปลูกยางพาราในพื้นทีศ่ กึ ษา กําหนดความสัมพันธ์ในรูปฟั งก์ชนั คือ Y
= f (t) โดยที่ Y หมายถึง พื้นทีป่ ลูกยางพาราในพื้นที่ศกึ ษา (ไร่) และ t
หมายถึง ระยะเวลา (ปี ) ผลวิเคราะห์พบว่า สมการแนวโน้มแบบเชิงเส้น
สามารถอธิบายตัวแปรทีก่ าํ หนดได้ดกี ว่าสมการในรูปแบบอื่น และพืน้ ที่
ปลูกยางพาราของทัง้ 3 จังหวัดมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลพยากรณ์อทิ ธิพลของแนวโน้มพืน้ ทีป่ ลูกยางพาราในพืน้ ทีศ่ กึ ษา

จังหวัด
นราธิวาส
ปั ตตานี
ยะลา

Y = a + bt
a
b
938,847.40 5,230.55
251,693.60 5,835.79
1,003,373.00 4,366.24

R2
0.55
0.81
0.68

ในช่ วงปี พ.ศ. 2558 ถึ ง ปี พ.ศ. 2572
พื้นที่ศกึ ษามีพ้นื ที่ปลูกยางพาราที่พยากรณ์ ได้ระหว่าง 2,437,463
ถึง 2,653,519 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.61 ต่ อปี (ตารางที่ 2)
ยะลาเป็ นจังหวัดทีม่ พี น้ื ทีป่ ลูกยางพารามากทีส่ ดุ เฉลีย่ ร้อยละ 43.24
ของพืน้ ทีป่ ลูกยางพาราทัง้ หมดในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ระหว่าง 1,069,859 ถึง
1,130,986 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.40 ต่ อปี รองลงมาคือ

RMSE
(ไร่)
21,967.96
13,054.66
13,753.12

MAE
(ไร่)
18,481.08
10,444.30
11,394.26

MAPE
(ร้อยละ)
1.92
3.40
1.09

U
0.01
0.02
0.01

จังหวัดนราธิวาสมีพ้นื ทีป่ ลูกยางพารา เฉลีย่ ร้อยละ 41.61 ของพืน้ ที่
ปลู กยางพาราทั ง้ หมดในพื้ น ที่ ศ ึ กษา ระหว่ าง 1,022,537 ถึ ง
1,095,765 ไร่ หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 0.50 ต่อปี ในขณะทีจ่ งั หวัด
ปั ตตานี มพี ้นื ที่ปลูกยางพาราน้ อยที่สุ ด เฉลี่ยร้อยละ 15.15 ของ
พื้นทีป่ ลูกยางพาราทัง้ หมดในพื้นทีศ่ กึ ษา ระหว่าง 345,067 ถึง
426,768 ไร่ หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 1.53 ต่อปี
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ตารางที่ 2 ผลพยากรณ์พน้ื ทีป่ ลูกยางพาราและพืน้ ทีต่ ดั โค่นยางพาราในพืน้ ทีศ่ กึ ษา

ปี
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572

จังหวัดนราธิวาส (1)
พืน้ ที่
พืน้ ทีป่ ลูก
ตัดโค่น
1,022,537
20,451
1,027,767
20,555
1,032,998
20,660
1,038,228
20,765
1,043,459
20,869
1,048,690
20,974
1,053,920
21,078
1,059,151
21,183
1,064,381
21,288
1,069,612
21,392
1,074,843
21,497
1,080,073
21,601
1,085,304
21,706
1,090,534
21,811
1,095,765
21,915

จังหวัดปั ตตานี (2)
พืน้ ที่
พืน้ ทีป่ ลูก
ตัดโค่น
345,067
6,901
350,903
7,018
356,738
7,135
362,574
7,251
368,410
7,368
374,246
7,485
380,082
7,602
385,917
7,718
391,753
7,835
397,589
7,952
403,425
8,068
409,261
8,185
415,096
8,302
420,932
8,419
426,768
8,535

4.1.1.2 ผลพยากรณ์ พ้ื น ที่ต ัด โค่ น ยางพาราโดย
กําหนดอัต ราการตัด โค่ น ยางพาราไว้ร้อ ยละ 2.00 ต่ อ ปี ซึ่ ง
ค่าประมาณการได้จากอัตราการตัดโค่นยางพาราเฉลีย่ ของพืน้ ที่
ศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง ปี พ.ศ. 2557 ที่พ บว่า จังหวัด
นราธิวาสและปั ต ตานี มอี ัตราการตัดโค่ น ยางพาราเท่ ากัน คือ
เฉลี่ยร้อยละ 1.49 ต่ อ ปี ในขณะที่จงั หวัดยะลามีอ ัต ราการตัด
โค่นยางพาราเฉลีย่ ร้อยละ 1.70 ต่อปี กอปรกับผลการสัมภาษณ์
เชิงลึกพบว่า การยางแห่งประเทศไทยได้กําหนดพื้นที่ตดั โค่ น
ยางพาราของทัง้ ประเทศไว้ 400,000 ไร่ต่อปี หรือประมาณร้อย
ละ 2 ของพืน้ ทีป่ ลูกยางพาราทัง้ ประเทศ และจากข้อมูลสถิตเิ ห็น
ได้ว่า พื้น ที่ต ัดโค่ น ยางพาราในพื้น ที่ศ ึก ษามีแนวโน้ มเพิ่ม ขึ้น
เนื่องจากแนวโน้มราคายางพาราที่ตกตํ่ายังคงดําเนินอยู่ต่อไป
ในระยะปานกลาง และพืน้ ทีป่ ลูกยางพาราทีม่ อี ายุมากกว่า 25 ปี
มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ได้กาํ หนดสมมติฐานไว้ว่า การตัดโค่นต้น
ยางพาราเพื่ อ ปลู ก ทดแทนมีก ารดํ า เนิ น การตามแผนของ
หน่ วยงานภาครัฐที่เปลีย่ นแปลงได้ยาก และต้น ยางพาราที่ตดั
โค่นมีอายุมากกว่า 25 ปี และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลํา
ต้น มากกว่า 10 เซนติเมตร ส่ งผลให้ส ดั ส่ วนของพื้นที่ต ัดโค่ น
ยางพาราต่อพืน้ ทีป่ ลูกยางพารามีค่าคงที่
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2572 พื้นทีศ่ กึ ษามี
พืน้ ทีต่ ดั โค่นยางพาราทีพ่ ยากรณ์ได้ระหว่าง 46,016 ถึง 53,070
ไร่ หรือ เพิ่มขึ้น เฉลี่ย ร้อ ยละ 1.04 ต่ อ ปี ยะลาเป็ น จังหวัด ที่ม ี
พื้นที่ตดั โค่นยางพารามากทีส่ ุด เฉลีย่ ร้อยละ 43.02 ของพื้น ที่

จังหวัดยะลา (3)
พืน้ ที่
พืน้ ทีป่ ลูก
ตัดโค่น
1,069,859
18,664
1,074,225
21,485
1,078,592
21,572
1,082,958
21,659
1,087,324
21,746
1,091,690
21,834
1,096,056
21,921
1,100,423
22,008
1,104,789
22,096
1,109,155
22,183
1,113,521
22,270
1,117,887
22,358
1,122,254
22,445
1,126,620
22,532
1,130,986
22,620

หน่ วย: ไร่
รวม (1+2+3)
พืน้ ที่
พืน้ ทีป่ ลูก
ตัดโค่น
2,437,463
46,016
2,452,895
49,058
2,468,328
49,367
2,483,760
49,675
2,499,193
49,983
2,514,626
50,293
2,530,058
50,601
2,545,491
50,909
2,560,923
51,219
2,576,356
51,527
2,591,789
51,835
2,607,221
52,144
2,622,654
52,453
2,638,086
52,762
2,653,519
53,070

ตัด โค่ น ยางพาราทัง้ หมดในพื้น ที่ศ ึกษา ระหว่ าง 18,664 ถึง
22,620 ไร่ หรือ เพิ่มขึ้น เฉลี่ย ร้อ ยละ 1.45 ต่ อ ปี รองลงมาคือ
จังหวัดนราธิว าสมีพ้ืน ที่ต ัด โค่ น ยางพาราเฉลี่ย ร้อ ยละ 41.78
ของพื้ น ที่ ต ัด โค่ น ยางพาราทัง้ หมดในพื้ น ที่ ศ ึ ก ษา ระหว่ า ง
20,451 ถึง 21,915 ไร่ หรือ เพิ่ม ขึ้น เฉลี่ย ร้อ ยละ 0.50 ต่ อ ปี
ในขณะทีจ่ งั หวัดปั ตตานีมพี น้ื ทีต่ ดั โค่นยางพาราน้อยทีส่ ุด เฉลีย่
ร้อยละ 15.20 ของพื้นทีต่ ดั โค่นยางพาราทัง้ หมดในพื้นทีศ่ กึ ษา
ระหว่าง 6,901 ถึง 8,535 ไร่ หรือเพิม่ ขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 1.53 ต่อ
ปี
4.1.1.3 ผลประเมินปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพารา
ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ โดยนําพืน้ ทีต่ ดั โค่นยางพาราคูณกับสัดส่วนชีว
มวลจากไม้ยางพาราทีเ่ กิดขึน้ ในพื้นทีต่ ดั โค่นยางพารา 1 ไร่ ซึ่ง
สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา (2558) ได้รายงานว่า ในพืน้ ทีต่ ดั โค่น
ยางพารา 1 ไร่ มีปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราที่เกิดขึ้นรวม
59 ตันชีวมวล จําแนกเป็ น (1) ไม้ยางพาราท่อน 30 ตันชีวมวล
(2) ปี กไม้ 12 ตันชีวมวล (3) กิง่ /ก้านไม้ 9 ตันชีวมวล (4) ราก
ไม้ 5 ตันชีวมวล และ (5) ขี้เลื่อย 3 ตันชีวมวล ประเภทของชีว
มวลจากไม้ย างพาราที่มศี กั ยภาพในการใช้เป็ น เชื้อ เพลิงผลิต
กระแสไฟฟ้ าประกอบด้วยปี กไม้ กิง่ /ก้านไม้ ขีเ้ ลื่อยและเศษไม้
และตอและรากไม้ค ิด เป็ นร้อ ยละ 49.20 ของชีว มวลจากไม้
ยางพาราที่เกิด ขึ้น ต่ อ ไร่ (กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน, 2558)
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ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2572 พื้นทีศ่ กึ ษามี
ปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ทีพ่ ยากรณ์ ได้
ระหว่าง 1,416,261 ถึง 1,541,573 ตันชีวมวลต่อปี หรือเพิม่ ขึน้
เฉลี่ย ร้อ ยละ 0.61 ต่ อ ปี (ตารางที่ 3) ยะลาเป็ นจัง หวัด ที่ ม ี
ปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ มากทีส่ ุด เฉลีย่
ร้อ ยละ 43.34 ของปริมาณชีว มวลจากไม้ย างพาราทัง้ หมดที่
เกิดขึน้ ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ระหว่าง 623,051 ถึง 658,504 ตันชีวมวล
ต่อปี หรือ เพิม่ ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.40 ต่ อปี รองลงมาคือ จังหวัด
นราธิว าสมีป ริม าณชีว มวลจากไม้ย างพาราทัง้ หมดที่เกิด ขึ้น
เฉลีย่ ร้อยละ 41.54 ของปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราทัง้ หมด
ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ศกึ ษา ระหว่าง 593,071 ถึง 635,544 ตันชีว
มวลต่อปี หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 0.50 ต่อปี ในขณะทีจ่ งั หวัด
ปั ตตานีมปี ริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราทัง้ หมดที่เกิดขึน้ น้อย
ที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 15.12 ของปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพารา
ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึ้นในพื้นที่ศกึ ษา ระหว่าง 200,139 ถึง 247,525
ตันชีวมวลต่อปี หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 1.53 ต่อปี
4.1.1.4 ผลประเมินปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพารา
คงเหลือโดยนําปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ หมดคูณกับอัตราส่วนชีวมวลจากไม้ยางพาราทีเ่ หลือจากการ
ใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็ นวิธกี ารทีม่ คี วามสะดวกและเชือ่ ถือได้
โดยกําหนดให้อตั ราส่วนชีวมวลทีเ่ หลือจากการใช้ประโยชน์ของ
เศษไม้ ย างพาราและขี้ เ ลื่ อ ยมี ค่ า เท่ า กั บ 0.90 และ 0.80
ตามลําดับ (บุษบา พฤกษาพันธุ์รตั น์ และคณะ, 2555) ในช่วงปี
พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2572 พื้นทีศ่ กึ ษามีปริมาณชีวมวลจาก
ไม้ยางพาราคงเหลือรายปี ทพ่ี ยากรณ์ได้ระหว่าง 1,259,984 ถึง
1,371,469 ตันชีวมวลต่อปี หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 0.61 ต่อปี
(ตารางที่ 4) ยะลาเป็ นจัง หวัด ที่ ม ี ป ริม าณชี ว มวลจากไม้
ยางพาราคงเหลือ รายปี ม ากที่สุ ด เฉลี่ย ร้อ ยละ 43.34 ของ
ปริม าณชีว มวลจากไม้ย างพาราคงเหลือ รายปี ในพื้น ที่ศ ึกษา
ระหว่าง 554,300 ถึง 585,842 ตัน ชีว มวลต่ อ ปี หรือ เพิ่ม ขึ้น
เฉลีย่ ร้อยละ 0.40 ต่อปี รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาสมีปริมาณ
ชีวมวลจากไม้ยางพาราคงเหลือรายปี เฉลี่ยร้อยละ 41.54 ของ
ปริม าณชีว มวลจากไม้ย างพาราคงเหลือ รายปี ในพื้น ที่ศ ึกษา
ระหว่าง 527,629 ถึง 565,415 ตัน ชีว มวลต่ อ ปี หรือ เพิ่ม ขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 0.50 ต่อ ปี ในขณะที่จงั หวัดปั ต ตานี มปี ริมาณชีว
มวลจากไม้ยางพาราคงเหลือรายปี น้อยทีส่ ุด เฉลีย่ ร้อยละ 15.12
ของปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราคงเหลือรายปี ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ระหว่าง 178,054 ถึง 220,212 ตัน ชีว มวลต่ อ ปี หรือ เพิ่ม ขึ้น
เฉลีย่ ร้อยละ 1.53 ต่อปี
การตัดโค่นต้นยางพาราเกิดขึน้ ทุกเดือน และชีวมวล
จากไม้ย างพาราเกิด ขึ้น ในปริม าณปกติต ลอดทัง้ ปี โดยไม่ ม ี
อิทธิพลของความเป็ นฤดูกาลในการตัดโค่นต้นยางพาราเข้ามา
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้อตั ราพื้นที่ตดั โค่นยางพาราในแต่ละเดือนมี
ค่ า เท่ า กัน คือ ร้อ ยละ 8.33 ต่ อ เดือ น (สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2551 อ้างโดยบุษบา พฤกษาพันธุ์รตั น์ และคณะ,

ไชยยะ คงมณี และคณะ

2555) ในช่ ว งปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2572 พื้น ที่ศ ึก ษามี
ปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราคงเหลือรายเดือนทีพ่ ยากรณ์ได้
ระหว่าง 104,999 ถึง 114,289 ตันชีวมวลต่อเดือน (ตารางที่ 5)
ยะลาเป็ นจังหวัดทีม่ ปี ริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราคงเหลือราย
เดือนมากทีส่ ุด ระหว่าง 46,192 ถึง 48,820 ตันชีวมวลต่อเดือน
รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาสมีปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพารา
คงเหลือ รายเดือ นระหว่ าง 43,969 ถึง 47,118 ตัน ชีว มวลต่ อ
เดือน ในขณะทีจ่ งั หวัดปั ตตานีมปี ริมาณชีวมวลจากไม้ยางพารา
คงเหลือรายเดือนน้อยที่สุด ระหว่าง 14,838 ถึง 18,351 ตันชีว
มวลต่อเดือน แสดงให้เห็นว่า สามจังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส
ปั ตตานี และยะลา) มีศกั ยภาพปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพารา
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ ช ีว มวลจากไม้ย างพาราของ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก ซึ่งมีค วามต้องการในปริมาณ
360 ตั น ชี ว มวลต่ อ วัน หรือ 10,800 ตั น ชี ว มวลต่ อ เดื อ น
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ตารางที่ 3 ผลพยากรณ์ปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา

ปี
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572

ปี กไม้
245,409
246,664
247,919
249,175
250,430
251,686
252,941
254,196
255,452
256,707
257,962
259,218
260,473
261,728
262,984

จังหวัดนราธิวาส
กิง่ /
ขีเ่ ลือ่ ย รากไม้
ก้านไม้
184,057 61,352 102,254
184,998 61,666 102,777
185,940 61,980 103,300
186,881 62,294 103,823
187,823 62,608 104,346
188,764 62,921 104,869
189,706 63,235 105,392
190,647 63,549 105,915
191,589 63,863 106,438
192,530 64,177 106,961
193,472 64,491 107,484
194,413 64,804 108,007
195,355 65,118 108,530
196,296 65,432 109,053
197,238 65,746 109,577

รวม (1)

ปี กไม้

593,071
596,105
599,139
602,172
605,206
608,240
611,274
614,307
617,341
620,375
623,409
626,442
629,476
632,510
635,544

82,816
84,217
85,617
87,018
88,418
89,819
91,220
92,620
94,021
95,421
96,822
98,223
99,623
101,024
102,424

หน่ วย: ตันชีวมวลต่อปี
จังหวัดปั ตตานี
กิง่ /
ขีเ่ ลือ่ ย รากไม้
ก้านไม้
62,112 20,704 34,507
63,162 21,054 35,090
64,213 21,404 35,674
65,263 21,754 36,257
66,314 22,105 36,841
67,364 22,455 37,425
68,415 22,805 38,008
69,465 23,155 38,592
70,516 23,505 39,175
71,566 23,855 39,759
72,616 24,205 40,342
73,667 24,556 40,926
74,717 24,906 41,510
75,768 25,256 42,093
76,818 25,606 42,677

จังหวัดยะลา
รวม (2)

ปี กไม้

200,139
203,524
206,908
210,293
213,678
217,063
220,447
223,832
227,217
230,602
233,986
237,371
240,756
244,141
247,525

257,814
258,862
259,910
260,958
262,006
263,054
264,101
265,149
266,197
267,245
268,293
269,341
270,389
271,437
272,485

กิง่ /
ก้านไม้
193,361
194,146
194,932
195,718
196,504
197,290
198,076
198,862
199,648
200,434
201,220
202,006
202,792
203,577
204,363

ขีเ่ ลือ่ ย

รากไม้

รวม (3)

รวม
(1+2+3)

64,454
64,715
64,977
65,239
65,501
65,763
66,025
66,287
66,549
66,811
67,073
67,335
67,597
67,859
68,121

107,423
107,859
108,296
108,732
109,169
109,606
110,042
110,479
110,916
111,352
111,789
112,225
112,662
113,099
113,535

623,051
625,583
628,116
630,648
633,180
635,713
638,245
640,778
643,310
645,842
648,375
650,907
653,439
655,972
658,504

1,416,261
1,425,212
1,434,163
1,443,113
1,452,064
1,461,016
1,469,966
1,478,917
1,487,868
1,496,819
1,505,770
1,514,720
1,523,671
1,532,623
1,541,573
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ตารางที่ 4 ผลพยากรณ์ปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราคงเหลือรายปี ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
จังหวัดนราธิวาส
ปี
กิง่ /
ปี กไม้
ขีเ้ ลือ่ ย รากไม้ รวม (1)
ปี กไม้
ก้านไม้
2558 220,868 165,651 49,082 92,028 527,629
74,534
2559 221,998 166,498 49,333 92,499 530,328
75,795
2560 223,128 167,346 49,584 92,970 533,027
77,055
2561 224,257 168,193 49,835 93,441 535,726
78,316
2562 225,387 169,040 50,086 93,911 538,425
79,577
2563 226,517 169,888 50,337 94,382 541,124
80,837
2564 227,647 170,735 50,588 94,853 543,823
82,098
2565 228,777 171,582 50,839 95,324 546,522
83,358
2566 229,906 172,430 51,090 95,794 549,221
84,619
2567 231,036 173,277 51,341 96,265 551,920
85,879
2568 232,166 174,125 51,592 96,736 554,619
87,140
2569 233,296 174,972 51,844 97,207 557,318
88,400
2570 234,426 175,819 52,095 97,677 560,017
89,661
2571 235,555 176,667 52,346 98,148 562,716
90,921
2572 236,685 177,514 52,597 98,619 565,415
92,182

ไชยยะ คงมณี และคณะ
หน่ วย: ตันชีวมวลต่อปี
จังหวัดปั ตตานี
กิง่ /
ก้านไม้
55,901
56,846
57,792
58,737
59,682
60,628
61,573
62,519
63,464
64,409
65,355
66,300
67,246
68,191
69,136

จังหวัดยะลา

ขีเ้ ลือ่ ย

รากไม้

รวม (2)

ปี กไม้

16,563
16,843
17,123
17,404
17,684
17,964
18,244
18,524
18,804
19,084
19,364
19,645
19,925
20,205
20,485

31,056
31,581
32,106
32,632
33,157
33,682
34,207
34,733
35,258
35,783
36,308
36,833
37,359
37,884
38,409

178,054
181,066
184,077
187,088
190,100
193,111
196,122
199,133
202,145
205,156
208,167
211,178
214,190
217,201
220,212

232,033
232,976
233,919
234,862
235,805
236,748
237,691
238,634
239,577
240,521
241,464
242,407
243,350
244,293
245,236

กิง่ /
ก้านไม้
174,025
174,732
175,439
176,146
176,854
177,561
178,268
178,976
179,683
180,390
181,098
181,805
182,512
183,220
183,927

ขีเ้ ลือ่ ย

รากไม้

รวม (3)

51,563
51,772
51,982
52,192
52,401
52,611
52,820
53,030
53,239
53,449
53,659
53,868
54,078
54,287
54,497

96,680
97,073
97,466
97,859
98,252
98,645
99,038
99,431
99,824
100,217
100,610
101,003
101,396
101,789
102,182

554,300
556,553
558,806
561,059
563,312
565,565
567,818
570,071
572,324
574,577
576,830
579,083
581,336
583,589
585,842

รวม (1+2+3)
1,259,984
1,267,947
1,275,910
1,283,873
1,291,837
1,299,800
1,307,763
1,315,726
1,323,689
1,331,653
1,339,616
1,347,579
1,355,542
1,363,506
1,371,469
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ตารางที่ 5 ผลพยากรณ์ปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราคงเหลือรายเดือนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ปี
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572

ปี กไม้
18,406
18,500
18,594
18,688
18,782
18,876
18,971
19,065
19,159
19,253
19,347
19,441
19,536
19,630
19,724

จังหวัดนราธิวาส
กิง่ /ก้านไม้ ขีเ้ ลือ่ ย รากไม้
13,804
4,090 7,669
13,875
4,111 7,708
13,946
4,132 7,748
14,016
4,153 7,787
14,087
4,174 7,826
14,157
4,195 7,865
14,228
4,216 7,904
14,299
4,237 7,944
14,369
4,258 7,983
14,440
4,278 8,022
14,510
4,299 8,061
14,581
4,320 8,101
14,652
4,341 8,140
14,722
4,362 8,179
14,793
4,383 8,218

รวม (1)
43,969
44,194
44,419
44,644
44,869
45,094
45,319
45,544
45,768
45,993
46,218
46,443
46,668
46,893
47,118

ปี กไม้
6,211
6,316
6,421
6,526
6,631
6,736
6,842
6,947
7,052
7,157
7,262
7,367
7,472
7,577
7,682

จังหวัดปั ตตานี
กิง่ /ก้านไม้ ขีเ้ ลือ่ ย
4,658
1,380
4,737
1,404
4,816
1,427
4,895
1,450
4,974
1,474
5,052
1,497
5,131
1,520
5,210
1,544
5,289
1,567
5,367
1,590
5,446
1,614
5,525
1,637
5,604
1,660
5,683
1,684
5,761
1,707

หน่ วย: ตันชีวมวลต่อเดือน
รากไม้
2,588
2,632
2,676
2,719
2,763
2,807
2,851
2,894
2,938
2,982
3,026
3,069
3,113
3,157
3,201

รวม (2)
14,838
15,089
15,340
15,591
15,842
16,093
16,344
16,594
16,845
17,096
17,347
17,598
17,849
18,100
18,351

ปี กไม้
19,336
19,415
19,493
19,572
19,650
19,729
19,808
19,886
19,965
20,043
20,122
20,201
20,279
20,358
20,436

จังหวัดยะลา
กิง่ /ก้านไม้ ขีเ้ ลือ่ ย
14,502
4,297
14,561
4,314
14,620
4,332
14,679
4,349
14,738
4,367
14,797
4,384
14,856
4,402
14,915
4,419
14,974
4,437
15,033
4,454
15,092
4,472
15,150
4,489
15,209
4,507
15,268
4,524
15,327
4,541

รากไม้
8,057
8,089
8,122
8,155
8,188
8,220
8,253
8,286
8,319
8,351
8,384
8,417
8,450
8,482
8,515

รวม (3)
46,192
46,379
46,567
46,755
46,943
47,130
47,318
47,506
47,694
47,881
48,069
48,257
48,445
48,632
48,820

รวม (1+2+3)
104,999
105,662
106,326
106,989
107,653
108,317
108,980
109,644
110,307
110,971
111,635
112,298
112,962
113,626
114,289
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4.2 ปั จจัยสําคัญทีส่ ่งผลต่อความแปรปรวนของปริมาณ
ชีวมวลจากไม้ยางพาราในพื้นทีศ่ กึ ษา
ผลสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปได้ว่า ปั จจัยสําคัญ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความแปรปรวนของปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพารา
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษามี 5 ประการ ดังนี้
4.2.1 ราคาไม้ยางพารา เป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ ่งผลต่อ
การตัดสินใจตัดโค่นต้นยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง การ
กําหนดราคาไม้ย างพาราในระดับ ที่จูง ใจจะส่ งผลให้เกษตรกร
ชาวสวนยางตัดสิน ใจตัดโค่น ต้นยางพาราที่มอี ายุ มากกว่ า 25 ปี
เร็วขึ้น บุษ บา พฤกษาพันธุ์รตั น์ และคณะ (2555) ได้รายงานว่ า
ราคาชีว มวลเป็ นแรงจูงใจสํ าคัญ ที่จ ะทํ าให้เกษตรกรมีก ารเก็ บ
รวบรวมชีวมวลมาขายมากขึ้น หรือน้ อ ยลง หากราคาชีว มวลสูง
หรือการเก็บรวบรวมชีวมวลมีความคุม้ ค่าในการลงทุน เกษตรกร
จะเก็บรวบรวมชีวมวลมาขายมากขึน้ ในทางตรงกันข้ามหากราคา
ชีว มวลตํ่ า จะทํ า ให้ ช ี ว มวลถู ก ปล่ อ ยทิ้ ง โดยเปล่ า ประโยชน์
เนื่องจากต้นทุนการเก็บรวบรวมชีวมวลเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ การกําหนด
มาตรฐานของราคาชีวมวลตามชนิดและคุณสมบัตทิ างเทคนิคของ
ชีวมวล จะทําให้ระบบซื้อ-ขายมีความเป็ นมาตรฐาน และส่งเสริมให้
มีอุปทานชีวมวลเข้าสู่ตลาดเพิม่ ขึน้
4.2.2 ราคายางพารา เป็ น ปั จจัย สําคัญ ที่ส่ งผลต่ อ
พื้นที่ปลูกยางพาราใหม่และพื้นที่ตดั โค่นยางพารา กล่าวคือ หาก
ราคายางพาราเพิ่ ม สู ง ขึ้น จะส่ ง ผลให้ เกษตรกรชาวสวนยาง
ตัด สิน ใจขยายพื้น ที่ป ลู ก ยางพาราใหม่เพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจากราคา
ยางพารามีอทิ ธิพลในระดับมากต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของ
เกษตรกร (เอกพงษ์ หนู พลับ, 2545; เกรียงศักดิ ์ รองเดช, 2551)
ดัง เช่ น ผลของราคายางพาราสู ง ส่ ง ผลต่ อ การขยายพื้ น ที่ ป ลู ก
ย างพ าร าให ม่ ใน ช่ ว งปี พ .ศ . 2545 ถึ ง ปี พ .ศ . 2555 ใน
ขณะเดี ย วกัน ราคายางพาราที่ อ ยู่ ใ นระดับ สู ง จะมี ผ ลทํ า ให้
เกษตรกรชาวสวนยางตัดสินใจชะลอการตัดโค่นต้นยางพาราที่ม ี
อายุมากกว่า 25 ปี ล่าช้าออกไป ซึ่งส่งผลให้อุปทานชีวมวลจากไม้
ยางพาราลดลง ในทางกลับ กัน ในช่ ว งปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ.
2558 เป็ นช่ ว งที่ร าคายางพาราตกตํ่ า ซึ่งมีผ ลต่ อ การลดลงของ
พืน้ ทีป่ ลูกยางพาราใหม่ และจูงใจให้เกษตรกรชาวสวนยางตัดโค่น
ต้น ยางพาราเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มอี ุ ปทานชีว มวลจากไม้ย างพารา
เพิม่ ขึน้
4.2.3 อายุสวนยางพาราและปริมาณผลผลิตนํ้ ายาง
สวนยางพาราทีม่ อี ายุมากกว่า 25 ปี จัดเป็ นสวนยางพาราทีเ่ หมาะ
แก่การตัดโค่น ต้น ยางพารา เนื่ อ งจากต้น ยางพารามีแ นวโน้ มให้
ผลผลิตต่อไร่ลดลงจนไม่คุม้ ค่าต่อการกรีดยางพาราอีกต่อไป และ
หน้ากรีดถูกใช้ไปจนเกือบหมด อย่างไรก็ตามถ้าต้นยางพารายังคง
ให้ผลผลิตคุม้ ค่ากับการกรีดยางพารา และหน้ากรีดยางพารายังคง
สามารถใช้ง านต่ อ ไปได้ ทัง้ ในหน้ า กรีด ปกติ แ ละหน้ า กรีด สู ง
เกษตรกรชาวสวนยางอาจจะชะลอการตัดโค่นต้นยางพาราล่าช้า
ออกไป
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4.2.4 การแข่ ง ขั น ระห ว่ า งผู้ ใ ช้ ช ี ว มวลจากไม้
ยางพารา อุ ป สงค์ ช ีว มวลจากไม้ย างพาราในกิจ กรรมอื่น ๆ ที่
เพิ่ม ขึ้น ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ปริม าณชีว มวลจากไม้ย างพารา
คงเหลือสําหรับใช้เป็ นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าชีว
มวล รวมทัง้ การเข้ามาของผูป้ ระกอบการโรงไฟฟ้ าชีวมวลรายใหม่
ส่งผลให้มกี ารแข่งขันระหว่างผู้ใช้ชวี มวลจากไม้ยางพาราเพิม่ ขึ้น
ผูใ้ ช้ชวี มวลจากไม้ยางพาราเดิมในพืน้ ทีศ่ กึ ษาทีส่ าํ คัญประกอบด้วย
(1) โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา (2) โรงงานผลิต ยางแผ่ นรมควัน
(3) โรงงานอุตสาหกรรมและโรงรมทีใ่ ช้ชวี มวลจากไม้ยางพาราเป็ น
เชือ้ เพลิง และ (4) ผูใ้ ช้ชวี มวลจากไม้ยางพาราทัวไป
่ ซึง่ ในปั จจุบนั
พบว่า สภาพการแข่งขัน ระหว่ างผู้ใช้ช ีว มวลจากไม้ย างพาราใน
พืน้ ทีศ่ กึ ษาค่อนข้างตํ่า เนื่องจากมีการตัดโค่นต้นยางพาราเพิม่ ขึน้
และมีทางเลือกในชนิดของชีวมวลเพิม่ ขึน้
4.2.5 นโยบายรัฐทีส่ ่งเสริมหรือเป็ นอุปสรรคต่อการ
ขยายพื้น ที่ปลูก ยางพาราใหม่ การตัดโค่ น ต้น ยางพาราเพื่อปลูก
ทดแทน และการควบคุ ม พื้ น ที่ป ลู ก ยางพารา ซึ่ ง การยางแห่ ง
ประเทศไทยเป็ นหน่ ว ยงานหลัก ของรัฐ บาลในการนํ านโยบาย
ยางพาราต่ าง ๆ ไปสู่การปฏิบตั ิ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ.
2555 รัฐบาลให้ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการปลูกยางพารา
ซึง่ ส่งผลให้มกี ารขยายพื้นทีป่ ลูกยางพาราใหม่ในพื้นทีศ่ กึ ษาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และมีก ารตัด โค่ น ต้ น ยางพาราอยู่ ในช่ ว ง 200,000 ถึ ง
300,000 ไร่ต่ อ ปี แต่ เมื่อ ราคายางพาราตกตํ่ าหลังปี พ.ศ. 2556
รัฐบาลได้เน้นการส่งเสริมการตัดโค่นต้นยางพาราเพือ่ ปลูกทดแทน
ส่งผลให้อุปทานชีวมวลจากไม้ยางพาราเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้รฐั บาล
ได้ดํ าเนิ น โครงการสร้างมูล ภัณ ฑ์ ก ัน ชนรักษาเสถีย รภาพราคา
ยางพารา โครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมยางพารา โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และการพัฒนาตลาดซื้อ
ขายยางพาราล่วงหน้ า ซึ่งอาจจะส่งผลให้พ้นื ทีป่ ลูกยางพาราใหม่
ยังคงขยายตัวในอัตราทีล่ ดลง ส่วนนโยบายรัฐทีส่ ่งผลให้พน้ื ทีป่ ลูก
ยางพาราใหม่ล ดลง เช่ น การส่ งเสริมการปลูกทดแทนยางพารา
ด้ว ยปาล์มนํ้ ามัน และไม้ผ ล การจัดเขตพื้น ที่เกษตรกรรม (agrozoning) การปรับ ลดสัด ส่ ว นการใช้เงิน สงเคราะห์ เพื่อ การปลู ก
ทดแทน ซึ่งเป็ น ความเสี่ยงต่ ออุ ปทานชีวมวลจากไม้ยางพาราใน
พืน้ ทีศ่ กึ ษา
4.3 แนวทางการจัดหาชีวมวลจากไม้ยางพาราสําหรับ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมากในพื้นทีศ่ กึ ษา
ผ ล สั ม ภ า ษ ณ์ เชิ ง ลึ ก ส า ม า ร ถ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า
ผู้ป ระกอบการโรงไฟฟ้ าชี ว มวลขนาดเล็ ก มากในพื้ น ที่ศ ึ ก ษา
สามารถจัดหาชีวมวลจากไม้ยางพาราเพื่อนํ าไปใช้เป็ น เชื้อเพลิง
ผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ 4 ทางเลือก (ภาพที่ 2) ดังนี้
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โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
เกษตรกรชาวสวนยาง

พ่อค้าคนกลาง

โรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก

ลานรับซื้อไม้ยางพารา
ภาพที่ 2 วิถกี ารตลาดชีวมวลจากไม้ยางพาราสําหรับโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก
4.3.1 การรับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยาง/กลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ตามระเบีย บของการยางแห่ ง
ประเทศไทยในส่ ว นของสกย. เดิม เกษตรกรชาวสวนยางที่
ต้องการตัดโค่นต้นยางพาราและการสงเคราะห์ปลูกแทน จะต้อง
ยื่นขออนุ ญาตตัดโค่น และได้รบั ความเห็น ชอบจากสกย. ก่อ น
ดังนัน้ ในกรณีน้ผี ปู้ ระกอบการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมากจะ
ทําการติดต่อกับเกษตรกรชาวสวนยางโดยดูรายชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางทีต่ ้องการขายไม้ยางพาราจากบัญชีรายชือ่ ผูแ้ จ้งขอ
สงเคราะห์ท่สี กย. ในท้องที่ หรือเกษตรกรชาวสวนยางอาจเป็ น
ฝ่ ายติดต่อกับผูป้ ระกอบการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมากเอง
เพื่ อ ตกลงซื้ อ ขายชีว มวลจากไม้ ย างพาราที่ต้ อ งการ และ
กําหนดเวลาในการตัดโค่ น ยางพารา โดยมีก ารทําสัญ ญาและ
วางมัดจําก่อนทําการโค่นต้นยางพารา
4.3.2 การรับซื้อจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
ในกรณีน้ผี ปู้ ระกอบการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมากจะทําการ
ติดต่ อ กับ โรงงานแปรรูปไม้ย างพารา (โรงเลื่อ ยไม้ย างพารา)
เพื่ อ ตกลงซื้ อ ขายเศษไม้ย างพาราที่ เป็ นวัส ดุ เหลื อ ใช้ จ าก
กระบวนการแปรรูปไม้ย างพาราในรูป แบบต่ าง ๆ ที่ต้อ งการ
ทั ง้ นี้ ช ีว มวลจากไม้ย างพาราที่ ม ีอ ยู่ ม าจากการรับ ซื้ อ จาก
เกษตรกรชาวสวนยางและพ่อค้าคนกลาง
4.3.3 การรับซื้อจากลานรับซื้อไม้ยางพาราของ
เอกชน ในกรณีน้ีผปู้ ระกอบการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก
จะทําการติดต่อกับลานรับซื้อไม้ยางพารา เพื่อตกลงซื้อขายชีว
มวลจากไม้ยางพาราทีต่ ้องการ ทัง้ นี้ชวี มวลจากไม้ยางพาราทีม่ ี
อยู่มาจากการรับซื้อ จากเกษตรกรชาวสวนยางและพ่ อ ค้าคน
กลาง
4.3.4 การรับซื้อ จากพ่ อ ค้าคนกลาง ในกรณี น้ี
ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมากจะทําการติดต่ อ
กับพ่ อค้าคนกลาง หรือ พ่ อ ค้าคนกลางอาจเป็ น ฝ่ ายติดต่ อกับ
ผูป้ ระกอบการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมากเอง เพื่อตกลงซื้อ
ขายชีว มวลจากไม้ย างพาราที่ต้ อ งการ ทัง้ นี้ ช ีว มวลจากไม้
ยางพาราทีม่ อี ยู่มาจากการรับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยาง

ชีวมวลจากไม้ยางพาราที่ทําการซื้อขายกันโดย
ส่วนใหญ่มรี าคาอยู่ในช่วง 30-50 สตางค์ต่อกิโลกรัม ขึน้ อยู่กบั
หลายปั จจัย เช่น ระยะทางและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ลักษณะ
ของพื้นที/่ เส้นทางการขนส่ง ความต้องการขาย (อุปทาน) และ
ความต้องการซื้อ (อุปสงค์) ชีวมวลจากไม้ยางพาราในขณะนัน้
และคุณภาพของชีวมวลจากไม้ยางพาราที่ขาย กล่าวคือ หาก
การขนส่งชีวมวลจากไม้ยางพารามีระยะทางไกล เส้นทางการ
ขนส่งมีความทุรกันดาร ทําให้การขนส่งเป็ นไปอย่างลําบากและ
มีค่ า ขนส่ งสู ง ความต้ อ งการขายชีว มวลจากไม้ย างพาราใน
ขณะนั น้ มีป ริม าณน้ อ ย แต่ ค วามต้ อ งการซื้ อ ชีว มวลจากไม้
ยางพารามีปริมาณมาก ชีวมวลจากไม้ยางพารามีสงิ่ ปนเปื้ อ น
น้อย เช่น ดิน หรือเกษตรกรชาวสวนยางมีการรวมกลุ่มกันขาย
ชีวมวลจากไม้ยางพารา ซึ่งทําให้มอี ํานาจการต่ อรองราคามาก
ขึ้น ในกรณี เหล่ า นี้ ช ี ว มวลจากไม้ ย างพาราจะมีร าคาขาย
ค่ อ นข้างสูง ในทางตรงกัน ข้ามหากการขนส่ งมีร ะยะทางใกล้
เส้น ทางการขนส่ งมีค วามสะดวก ทํ าให้ม ีค่ าขนส่ งตํ่ า ความ
ต้องการขายชีวมวลจากไม้ยางพาราในขณะนัน้ มีปริมาณมาก
ส่วนความต้องการซื้อชีวมวลจากไม้ยางพารามีปริมาณน้อย ชีว
มวลจากไม้ยางพารามีสงิ่ ปนเปื้ อนมาก ในกรณี เหล่ านี้ ชวี มวล
จากไม้ยางพาราจะมีราคาขายค่อนข้างตํ่า
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษานี้ นํ า เสนอวิ ธีก ารอย่ า งง่ า ยสํ า หรับ
ประเมิน ศัก ยภาพปริม าณชี ว มวลจากไม้ ย างพารา ซึ่ ง มี 5
ขัน้ ตอนโดยสรุปดังภาพที่ 3
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ข้อมูลสถิติ (1)
พืน้ ทีป่ ลูกยางพาราและพืน้ ทีต่ ดั โค่นยางพารา
พืน้ ทีป่ ลูกยางพาราทีพ่ ยากรณ์ได้ (2)
Y = a + bt
พืน้ ทีต่ ดั โค่นยางพาราทีพ่ ยากรณ์ได้ (3)
(3) = (2) × อัตราการตัดโค่นยางพารา
ปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ทีพ่ ยากรณ์ได้ (4)
(4) = (3) × สัดส่วนชีวมวลจากไม้ยางพาราทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีต่ ดั โค่นยางพารา 1 ไร่
ปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราคงเหลือทีพ่ ยากรณ์ได้ (5)
(5) = (4) × อัตราส่วนชีวมวลจากไม้ยางพาราทีเ่ หลือจากการใช้ประโยชน์
ภาพที่ 3 วิธกี ารอย่างง่ายสําหรับประเมินศักยภาพปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราโดยสรุป
จังหวัดนราธิวาส ปั ตตานี และยะลามีปริมาณชีวมวล
จากไม้ย างพาราเพีย งพอต่ อ ความต้อ งการใช้ช ีว มวลจากไม้
ยางพาราของโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก โดยมีปริมาณชีว
มวลจากไม้ยางพาราคงเหลือทีพ่ ยากรณ์ได้ในช่วงปี พ.ศ. 2558
ถึง ปี พ.ศ. 2572 ระหว่าง 104,999 ถึง 114,289 ตันชีวมวลต่ อ
เดือน ซึ่งจังหวัดยะลามีปริมาณชีวมวลจากไม้ยางพาราคงเหลือ
มากทีส่ ุด (46,192 ถึง 48,820 ตันชีวมวลต่อเดือน) รองลงมาคือ
จังหวัดนราธิวาส (43,969 ถึง 48,118 ตันชีวมวลต่อเดือน) และ
จัง หวัด ปั ตตานี (14,838 ถึ ง 18,351 ตั น ชี ว มวลต่ อ เดื อ น)
ตามลําดับ ราคาไม้ยางพารา ราคายางพารา อายุสวนยางพารา
และปริมาณผลผลิตนํ้ ายาง การแข่งขันระหว่างผูใ้ ช้ชวี มวลจาก
ไม้ยางพารา และนโยบายรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ ง่ ผล
ต่ อ ความแปรปรวนของปริม าณ ชี ว มวลจากไม้ ย างพารา
ผูป้ ระกอบการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมากสามารถจัดหาชีว
มวลจากไม้ย างพาราผ่ า นช่ อ งทางการรับ ซื้อ จากเกษตรกร
ชาวสวนยาง/กลุ่ ม เกษตรกรชาวสวนยาง โรงงานแปรรูป ไม้
ยางพารา ลานรับซื้อไม้ยางพาราของเอกชน และพ่อค้าคนกลาง
การศึกษาครัง้ นี้มขี อ้ เสนอแนะแก่หน่ วยงานภาครัฐที่
เกีย่ วข้องดังนี้
1. ควรมุ่งเน้ น การนํ านโยบาย เช่น การกําหนดเขต
พื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมสําหรับพื้น ที่ปลูกยางพารา การ
จัดตัง้ หน่ วยงานเพื่อรับรองและส่งเสริมการปลูกยางพาราให้ได้
ตามมาตรฐานของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการปลูกป่ า
(The Forest Stewardship Council หรือ FSC) เพื่อป้ องกันการ
กีดกัน ทางการค้าระหว่างประเทศ และมีมาตรการส่ งเสริม ให้

เกษตรกรชาวสวนยางตัด โค่ น ต้ น ยางพาราตามเป้ า หมายที่
กํ าหนดไว้ คือ 400,000 ไร่ต่ อ ปี ทัง้ ในสวนยางพาราที่ม ีอ ายุ
มากกว่า 25 ปี และสวนยางพาราทีเ่ สื่อมโทรมซึ่งให้ผลผลิตตํ่า
หรือ หน้ ากรีดของต้ น ยางพาราได้ร บั ความเสีย หาย เพื่อ ปลู ก
ยางพาราทดแทน ซึง่ จะเป็ นหลักประกันความมันคงด้
่ านอุปทาน
วัตถุดบิ ในระยะยาวให้กบั ผูป้ ระกอบการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาด
เล็กมาก
2. ควรกํ าหนดเขตพื้น ที่ท่ีม ีศ กั ยภาพในการจัด ตัง้
โรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็ก และจํากัดจํานวนโรงไฟฟ้ าชีวมวล
ขนาดเล็กมากอย่างเหมาะสม และให้สอดคล้องกับศักยภาพชีว
มวลในพืน้ ที่
3. ควรกําหนดให้โรงไฟฟ้ าชีว มวลขนาดเล็ก มากมี
การรับซื้อ วัต ถุ ดบิ ภายในระยะไม่เกิน 100 กิโลเมตรจากที่ต งั ้
โรงไฟฟ้ า เพื่อป้ องกันปั ญหาการแย่งชิงวัตถุ ดบิ และความผัน
ผวนของราคาชีวมวลจากไม้ยางพารา ซึ่งเมื่อนํ ามารวมกับค่ า
ขนส่งและค่ าใช้จ่ายอื่น ๆ จะมีผ ลทําให้ต้น ทุ น การผลิต ไฟฟ้ า
สูงขึน้
4. ควรพั ฒ นาระบบตลาดไม้ ย างพารา เศษไม้
ยางพารา และชีวมวลจากไม้ยางพาราประเภทอื่น ๆ มาตรฐาน
การซื้อ-ขาย และการกําหนดราคาทัง้ ในตลาดระดับท้องถิน่ และ
ตลาดกลาง
5. ควรให้ ค วามรู้แ ละสร้ า งความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์และผลกระทบของโรงไฟฟ้ าชีวมวลแก่ประชาชนใน
พืน้ ทีอ่ ย่างถูกต้องและเพียงพอ
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.6 No.3 (Sep – Dec 2017)

106
A Simple Method of Potential Biomass Feasibility…

6. เอกสารอ้างอิ ง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน. (2557). รายงานพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทย 2557. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน. (2558).
ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย. สืบค้นเมือ่ 17
เมษายน 2559, สืบค้นจาก http://www.dede.go.
th/dede/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=130%3A2010-05-07-08-1057&catid=58&Itemid=68&lang=th
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค. (2552). การกําหนดส่วนเพิ่ มราคารับ
ซื้อไฟฟ้ าสําหรับผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากจาก
พลังงานหมุนเวียน. สืบค้นเมือ่ 13 เมษายน 2559,
สืบค้นจาก http://www.pea.co.th
/vspp/Documents/VSPP/Adder19082552.pdf
เกรียงศักดิ ์ รองเดช. (2551). สิง่ จูงใจต่อการตัดสิ นใจปลูก
ยางพาราของเกษตรกรอําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชูลรี ตั น์ คงเรือง, ปราณี หนูทองแก้ว, จอมภพ แววศักดิ ์ และ
สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กลุ . (2554). การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้ าแก๊สชีวมวลขนาด 100 kW.
วารสารมหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ, 14(2), 76-84.
ณัฏฐ์สริ ิ ลักษณะอารีย.์ (2555). การศึกษาความเป็ นไปได้ทาง
การเงินของโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมากในจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์. วารสารเกษมบัณฑิ ต, 13(2), 2840.
บุษบา พฤกษาพันธุร์ ตั น์, บุญรอด สัจจกุลนุกจิ , วุฒนิ นั ท์ นุ่ น
แก้ว, ธนวัฒน์ ศรีพนมวรรณ และชัยวัฒน์ ทานะรมณ์.
(2555). แนวทางการส่งเสริ มมาตรฐานเชื้อเพลิ งชีว
มวลแปรรูปในภาคอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั .
พิศาล บุญเอีย่ มศรี. (2553). การใช้ชวี มวลเป็ นเชือ้ เพลิง.
Engineering Today, 8(88), 69-71.
วราฤทธิ ์ ชํานิจ. (2555). ปัจจัยในการตัดสิ นใจเลือกทําเล
ที่ตงั ้ โรงไฟฟ้ าชีวมวลของผู้ประกอบการในประเทศ
ไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Chaiya Kongmanee et.al.
ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล มูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม.
(2549). ชีวมวล. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีว
มวล มูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม.
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
(2559). ยางพารา: เนื้ อที่ ยืนต้น เนื้ อที่ กรีดได้
ผลผลิ ต และผลผลิ ตต่อไร่ปี 2542-2558. (เอกสารไม่
ตีพมิ พ์).
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย. (2558). ปริ มาณชีวมวลจากไม้
ยางพาราในพืน้ ที่ ตดั โค่นยางพารา. (เอกสารไม่
ตีพมิ พ์).
สาวิตรี การีเวทย์. (2553). การทบทวนและวิ เคราะห์เชิ ง
เปรียบเที ยบผลงานวิ จยั ด้านการประเมิ นศักยภาพ
แหล่งพลังงานชีวมวล. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจยั .
สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์. (2545). การศึกษาศักยภาพเชิ งพืน้ ที่
ของชีวมวลไม้ยางพาราในภาคใต้เพื่อการผลิ ต
พลังงาน. กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2558).
รายงานสถิ ติพลังงานของประเทศไทย 2558.
กรุงเทพฯ: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน.
เอกพงษ์ หนูพลับ. (2545). ปัจจัยบางประการที่ มีอิทธิ พลต่อ
การปลูกยางพาราของเกษตรกรในอําเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรีรมั ย์. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Gujba, H., Mulugetta, Y., & Azapagic, A. (2010).
Environmental and economic appraisal of
powergeneration capacity expansion plan in
Nigeria. Energy Policy, 38(10), 5636-5652.
Ratnasingam, J., Ramasamy, G., Ioras, F., Kaner, J., &
Wenming, L. (2012). Production potential of
rubberwood in Malaysia: Its economic challenges.
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici ClujNapoca, 40(2), 317-322.
Ratnasingam, J., Ramasamy, G., Wai, L. T., Senin, A. L.,
& Muttiah, N. (2015). The prospects of
rubberwood biomass energy production in
Malaysia. Bioresources, 10(2), 2526-2548.

WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.6 No.3 (Sep – Dec 2017)

