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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ    

  
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเรงกอสรางรถไฟฟา 5 สายในเขตกทม. 

เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจและทําใหรายประชาชาติสูงขึ้น เพราะจะมี

เงินลงทุนจากภายนอกประเทศในรูปของเงินกูประมาณหนึ่งแสนลาน

บาท อยางไรก็ตามยังมีอีกหลายวิธี ท่ีชวยเศรษฐกิจเจริญเติบโตได 

ยกตัวอยางเชน ใชพลังงานหมุนเวียนใหมากขึ้น พลังงานหมุนเวียนชวย

ประเทศชาติไดจริงหรือ ทานสามารถหาคําตอบไดในฉบับนี้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

คณะผูจัดทํา 

 

 

 

  

EEddiittoorriiaall  NNoottee 

 

According to Thai government policy to accelerate sky 

train extension for 5 lines in Bangkok in order to stimulate 

the economy and generate national income. There are 

many other ways to help our economy, for example, by 

increasing the use of renewable energy to help our country. 

You may find the answer in this issue  

  

RReeggaarrdd,,  

EEddiittoorriiaall  TTeeaamm  

 

การใชพลงังานหมุนเวยีนทาํใหจดีพีีสงูขึ้น 

ปท่ีผานมาประเทศไทยนําเขาพลังงานเฉลี่ยเดือนละหนึ่งแสน

ลานบาท น้ํามันดิบและสําเร็จรูปมีสัดสวนมากวา 88 เปอรเซ็นต

นอกนั้นเปนไฟฟาและถานหิน คาดวาในป 2550 ปริมาณนําเขา

เพิ่มขึ้น 5.1 เปอรเซ็นต ซึ่งมีผลตอดุลการชําระเงินอยางหลีกเลี่ยง

ไมได   

  จะลดการนําเขาพลังงานไดอยางไร ในเมื่อประเทศไทยไมมี

บอน้ํามันดิบ พลังงานหมุนเวียนนาจะเปนคําตอบสุดทาย 

พลังงานหมุนเวียนเปนพลังงานที่เกิดขึ้นในประเทศ ประกอบ

ไปดวย เอทานอล ไบโอดีเซล ถานไม ฟน ชีวมวล แสงอาทิตย ลม 

และเขื่อน เปนตน ยิ่งใชพลังงานเหลานี้มากเทาไร ยิ่งประหยัด

เงินตราตางประเทศมากขึ้นเทานั้น นอกจากนี้ยังทําใหมกีารใชจาย

ภายในประเทศมากขึ้น ยกตัวอยางเชน  

ภาคขนสง การสนับสนุนใหมีการใชเอทานอลและไบโอดีเซล

แทนน้ํามันเบนซินและดีเซล จะทําใหมีการปลูกออย มันสําปะหลัง 

และปาลมน้ํามันมากขึ้น  ผลประโยชนตกอยู กับชาวไรและ

โรงงานผลติเอทานอลและไบโอดีเซล  

ภาคที่อยูอาศัย การสนับสนุนใหมีการใชฟนและถานไมใน

ชนบทใหมากขึ้น ชวยลดคาใชจายกาซหุงตมซึ่งเปนผลิตผลจาก

น้ํามันดิบ และกาซธรรมชาติ   

ภาคอุตสาหกรรม การสนับสนุนใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิง

ทดแทนน้ํามันเตา ชวยเพิ่มรายไดใหเกษตรกรและลดการนําเขา

พลังงานจากตางประเทศ  

ภาคการผลิตไฟฟา ถึงแมโรงไฟฟาชีวมวลจะมีตนทุนการ

ผลิตทางบัญชีสูงกวาโรงไฟฟากาซธรรมชาติและถานหิน แต

โรงไฟฟา  ชีวมวลมีขอดีในทางออมหลายประการเชน เงินที่จาย

เปนคาเชื้อเพลิงหมุนเวียนอยูในประเทศ และมีการจางงาน

เพิ่มขึ้น.  

 Natural Gas 
Power Plant 

Biomass 

Power Plant 

1. Capacity 100 MW 10 MW x 10 Plant 

2. Staff 30 man 30 x 10 = 300 man 

3. Fuel Cost 1,100 m. Baht 670 m. Baht 

 
 

See  page 4  
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  จากตารางในหนาที่ 1 จะเห็นวา โรงไฟฟากาซธรรมชาติจาย

คาเชื้อเพลิงปละ 1,100 ลานบาท ใหกับเจาของสัมปทานหลมุกาซและ

บริษทัปตท. จํากัด แตโรงไฟฟาชีวมวลจายคาเชื้อเพลิงใหกับชาวไร 

ชาวนาและผูเกี่ยวของในงานเกษตรกรรมทัง้หลาย ยกตวัอยางเชน 

- การใชแกลบเปนเชื้อเพลิง ทําใหโรงสีขาวมีรายไดมากขึ้น 

รายไดสวนนี้ถูกนําไปเพิ่มราคาขาวเปลือกใหสูงขึ้น เพราะถาโรงสีขาว

ไมมีขาวเปลือก หมายถึงไมมีรายได 

- การใชฟางขาวเปนเชื้อเพลิง ทําใหชาวนาและผูเก็บฟางขาวมี

รายไดเพิ่มขึ้น 

- การใชเศษไมยางพาราที่ท้ิงอยูในสวนยางเปนเชื้อเพลิง ทําให

เจาของสวนยางและผูเกี่ยว ของมีรายไดเพิ่มขึ้น เปนตน  

นักเศรษฐศาสตรกลาววาเงินที่จายไปเพื่อซื้อพลังงานหมุนเวียน

เหลานี้ กอใหเกิดมีการใชจาย หมุนเวียนภายในชุมชนถึง 7 รอบ นั่น

คือมีการจางงาน ซื้อสินคาและบริการเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น และ

สุดทายปญหาอาชญากรรมลดลง ซึ่งในที่สุดรายไดประชาชาติ(จีดีพี)

สูงขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลไมจําเปนตองอัดฉีดเงินเพื่อกระตุน

เศรษฐกิจแตอยางใด สามารถนํางบสวนนี้ไปใชในดานอ่ืนๆทีม่คีวามจาํ

เปนมากกวา เชน การศึกษา รักษาพยาบาล และพัฒนาระบบขนสง

มวลชน เปนตน ซึ่งเปนนโยบายของรฐับาลทุกยุคทุกสมัยมิใชหรือ 

Increase GDP by the use of Renewable 
Energy 

Last year, 2006, the value of energy imported of 

Thailand was in average 100,000 million Baht per month. 

Crude oil and commercial oil increased at rate 88%. The 

rest of energy imported was electricity and charcoal. For 

2007, the total energy imported is projected to increase 

5.1 % and inevitably affects the “balance of payment”.  

How to reduce energy imported, when Thailand is not 

the crude oil producer? Renewable energy would be the 

final answer. 

Renewable energy is the energy sources of Thailand 

for example ethanol, bio diesel, charcoal, biomass, solar 

wind and hydro power etc. Increase the use of renewable 

energy, we could save our money.  Moreover, this will 

increase spending in our country in each sector: 

 

 

Transportation Sector:  Support the use of ethanol 

and bio diesel instead of gasoline and diesel. This will 

lead to increase plantation of sugar cane, cassava and 

palm oil. The benefits will flow to farmers, ethanol and 

bio-diesel factory. 

Residential Sector: Support the increase of 

charcoal used in countryside could reduce LPG cost, 

production of crude oil and natural gas. 

Manufacturing Sector: Support the use of biomass 

instead of fuel oil. This will increase farmer income and 

reduce energy imported from other countries. 

Electricity Generation Sector:  Although, biomass 

power plant has a higher investment cost than that 

from natural gas and coal, but this power plant has 

many indirect benefits such as the money for fuel 

purchasing will circulate in our country and increased 

employment opportunities . 

From the table, Natural Gas Power Plant has paid 

the cost of fuel about 1,100 million Baht to petroleum 

concession owner and PTT whereas biomass power 

plant has directly paid to farmer and agricultural sector. 

-   The use of rice husk as fuelled will increase profit of 

rice mill and result in higher cost of paddy. If the rice 

mills have no paddy, it means that the rice mill have no 

income. 

- The use of rice straw as fuelled will help to increase 

farmer and straw keeper income. 

- The use of parawood as fuelled will increase the 

income of parawood farming owner and their relative. 

Economists said that the money for renewable 

energy purchasing, circulated 7 rounds in communities, 

this leads to increased employment, spending, good 

economic and could reduce criminal problems. Finally, 

Nation Income or GDP will be raise. Meanwhile, the 

government does not need to put money to mobilize 

economic and this budget should spend for the other 

important sectors such as education, medicating and 

development of transportation system etc.  The 

strategies have been used as government policy in 

past governments. 

  
 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม (มพส.):  
เลขที่ ๔๘๗ /๑ อาคารศรีอยุธยา ชั้น ๑๔ ถนนศรีอยุธยา  ราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐   
โทร. ๐๒  ๖๔๒๖๔๒๔- ๕   โทรสาร. ๐๒ ๖๔๒๖๔๒๖  
 
Energy for Environment Foundation (E for E) :   
14 th Fl.,  Si Ayutthaya Bldg. ,  487/1 Si Ayutthaya , 
Ratchathewi, Bangkok,10400,  
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โรงไฟฟาน้ําตาล ขอนแกนจายไฟฟาเขาระบบแลว 
โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกนเกิดจากกลุมผูบริหารของเครือน้ําตาล

ขอนแกน ท่ีเล็งเห็นประโยชนของของชานออยที่ผานการบีบเอาน้ําออย

ออกแลว      มาเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟาสีเขียวเพื่อปอน

ใหกับ กฟผ. 20 MW และ 5 MW จายใหกับกลุมบริษัทในเครือ ท้ัง

โรงงานน้ําตาล โรงงานผลิตเอทานอล สวนที่เหลือ 5 MW ใชภายใน

โรงไฟฟาชีวมวล 

จดุแขง็ของโครงการ 

กลุมน้ําตาลขอนแกน มีบริษัทในเครือหลายแหงซึ่งทําใหมั่นใจในเรื่อง

วัตถุดิบที่ใชเปนเชื้อเพลิงวามีเพียงพอ โรงไฟฟาจะตองใชชานออยจํานวน 

60 ตันตอชั่วโมงหรือ 1,440 ตันตอวัน นอกจากนี้ยังมีเชื้อเพลิงชีวมวล

อ่ืนๆมาเสริมรอยละ 10-20 เชนเปลือกไมยูคาลิปตัส และขี้เลื่อย   

ความเสีย่งของโครงการ 

ความเสี่ยงของโครงการดูเหมือนมีเพียงประการเดียวคือ ถาฝนไมตก

ตามฤดูกาลทําใหผลผลิตออยลดลง ชานออยจะนอยลงตามไปดวย 

ทางแกไขคือ หาเชื้อเพลิงชีวมวลอื่นเสริม  

บทสรปุ 

การติดตั้งหมอไอน้ําความดันสูงและกังหันไอน้ําใหมเพื่อทดแทน

เครื่องจักรเดิม ถือเปนการแกไขที่ตรงจุด เพราะทําใหประสิทธิภาพการ

ผลิตไฟฟาสูงขึ้นจากรอยละ 10 เปน 25 ดังนั้นถาโรงงานน้ําตาลอีก

ประมาณ 40 โรงปรับปรุงเครื่องจักรเชนเดียวกันนี้ จะทําใหประเทศไทยมี

โรงไฟฟาชีวมวลเพิ่มขึ้นมาอีกอยางนอย 1,000 เมกะวัตตทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงไฟฟาใชชานออยเปนวตัถุดบิหลักในการผลิตไฟฟา

 

 

Khon Kaen Sugar Power Plant Starts to 

Sell Power to Grid. 

Khon Kaen Sugar Power Plant was established by 

the Khon Kaen Sugar Industry or KSL Group who saw 

the energy benefits of bagasse, a by product   from 

sugar manufacturing process. This power plant uses the 

bagasse to produce green power.  

20 MW  of electricity is  supplied  to  the  Electricity      

Generating  Authority  (EGAT) and  5 MW used  

by  Khon Kaen Sugar Power Plant itself and the 

remaining 5 MW will be sold to other companies within 

the group. 

 

Strengths of the project 

Khon Kaen Sugar Industry or KSL Group consists of 

many companies which provide assurance of fuel 

sources. The power plant will be fueled by bagasse 

around 60 ton/day or 1,440 ton/day. In addition, other 

biomass sources are also used as fuel such as 

eucalyptus, sawdust etc. 

 

See  page 3  
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Project Risks 

The main project risk is the seasonal fluctuation. This 

leads to reduction in productivity of sugarcane and bagasse 

as well. To solve this problem, we should have other 

biomass sources to be added.  

Summary 

Installation of high pressure boiler and steam turbine 

instead of the old one, it could solve the problem because 

the power efficiency raises from 10 to 25 %.     If the rest of 

sugar industries (around 40 plants) implement with the 

efficiency equipment, Thailand will have at least 1,000 MW 

of biomass power plants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibrating Grate Stoker 

 

GGeenneerraall  ddaattaa  

Name Khon Kaen Sugar 
Power Plant Co.Ltd. 

10  Numpong –Kra-nuan 
Rd. A. Numpong  Khon 
Kaen Address 

หมูท่ี 10 ถ. น้ําพอง-กระนวน 
อ. น้ําพอง จ. ขอนแกน 

Major shareholder KSL Group 

Staff 59  Person 

Area 9,408 m2 

Gross Capacity 30 MW 

Net Capacity 25 MW 

Commercial Operation Date December 2549 

Investment 1,000 million Baht 

FFuueell 

Main Fuel Bagasse 

Fuel Consumption 1,440 ton/day 

Source of fuel Khon Kaen Sugar Mill 

MMaaiinn  EEqquuiippmmeenntt  

Boiler grate type Vibrating grate stoker  

Combustion type Water tube 

Boiler capacity 135 t/hr 

Working steam pressure 71 bar(a) 

Working steam temperature 510 ๐C 

Turbine type Steam turbine 

Grid Connection Voltage 115 kV 

EEnnvviirroonnmmeenntt  

Cooling Water System Closed cooling tower 

Water Consumption 240 m3/day 

Source of raw water Khon Kaen Sugar Mill 

Air Quality Control System Wet Scrubber 

Ash Disposal System Landfill 
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