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พิชัย ถิ่นสันติสุข

กระแสการผลกัดันการผลิตไฟฟาจากเชือ้เพลงิชวีมวลในประเทศไทย

เชิงนโยบาย สรางความสับสนใหกับผูประกอบการตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า

จนถึงปลายนํ้า ซึ่งสวนใหญเปนโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวล ทานทราบ

หรือไมวา เชื้อเพลิงชีวมวลที่คนไทยใชอยูกวารอยละ 80 มาจากเศษไม

ยางพาราทีต่ดัโคนตามอายแุลวนาํมาแปรรูปเปนไมแผนสงออก ซ่ึงสวนใหญ

กข็ายใหกับลูกคารายใหญแทบจะรายเดียว คอืประเทศจนี เชือ้เพลิงชวีมวล

ไทยจึงตั้งอยูบนความเสี่ยง หากวันใดคูคารายใหญลดการนําเขาลง วันนั้น

เชื้อเพลิงชีวมวลไทยจะขาดแคลนทันที เนื่องจากไมมีการแปรรูปไม ก็จะ

ไมมีเศษไม

การบริหารความเส่ียงในเรื่องนี้ก็คือ ประเทศไทยควรสงเสริมให

มีการปลูกไมโตเร็วตั้งแตวันนี้  โดยไมตองถามวา ราคาจะสูงกวาเศษไม

จากยางพาราหรอืไม ผูเขียนจึงไดคัดลอกขอมลูบางตอนจากกรมปาไม และ

กรมธนารกัษมาใหทานเปนขอมลูวา หากปลกูไมโตเรว็ตองหาทีว่างสวนไหน

ของประเทศที่ยังพอปลูกไดบาง ดังตอไปนี้

“ไมโตเร็ว” เปนวัตถุดิบอีกประเภทท่ีสามารถนํามาใชเปนพลังงาน

ทดแทนได เน่ืองจากองคประกอบของไมประกอบดวย เซลลูโลส รอยละ 50 

เฮมิเซลลูโลส รอยละ 25 และลิกนิน รอยละ 25 สามารถแบงไมโตเร็วในแง 

ของการใชประโยชนวา มีอัตราการเติบโตไมนอยกวา 2.5 ลูกบาศกเมตร

ตอไรตอป และจะตองมีอายุครบรอบหมุนเวียนในการตัดฟนไมเกิน 7 ป 

ไมโตเร็วท่ีนิยมปลูกมีมากมายหลายชนิด มีทั้งชนิดพื้นเมืองและไมตางถิ่น 

เชน ไมเลี่ยน ซอ ทุงฟา ไมสนทะเล ซึ่งเปนไมโตเร็วพ้ืนเมืองของไทย 

ในขณะที่ไมสนประดิพัทธ สนคาริเบีย สนโอคารปา กระถินณรงค กระถิน

ยกัษ กระถินเทพา และยคูาลิปตสั เปนไมโตเรว็ตางถิน่ โดยเฉพาะอยางยิง่

ไมยูคาลิปตัส

พื้นที่ที่เหมาะสมในการสงเสริมการปลูกไม
เพื่อเปนเชื้อเพลิงวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

1. พื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม

จากนโยบายปาไมแหงชาติ พ.ศ. 2528 ที่กําหนดใหมีพื้นที่ปาไม

ในอัตรารอยละ 40 ของเน้ือท่ีประเทศ (129 ลานไร) จําแนกเปนปาเพ่ือการ 

อนุรักษ รอยละ 25 (81 ลานไร) และปาเศรษฐกิจ รอยละ 15 (48 ลานไร) 

ทําใหมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร ในการเพ่ิมพื้นที่ปาไมในการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิและแผนยทุธศาสตรดานการสรางการเตบิโต

บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และเม่ือมีการถายทอดลงมาสู

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ในยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา

อยางย่ังยืน และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของไดกําหนดเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 

ใหบรรลุเปาหมายรอยละ 15 ของประเทศ ในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2579) 

ในปจจ�บันประเทศไทยมีเนื้อที่ปาไมประมาณ 102 ลานไร คิดเปนรอยละ 

31.58 ของเนื้อที่ประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ปาอนุรักษ ทําใหยังขาด

พื้นที่ปาเศรษฐกิจที่ยังไมครบตามเปาหมายอยูอีกประมาณ 26 ลานไร 

ประกอบกับความตองการใชไมภายในประเทศที่เพิ่มสูงมากขึ้นอยาง

ตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2559 มีปริมาณการใชไมในภาคครัวเรือน และใช

เปนวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมอยูประมาณ 58 ลานตัน และคาดการณวา 

จะเพ่ิมข้ึนเปน 156 ลานตันใน พ.ศ. 2579 จึงเห็นไดวา ปริมาณไมท่ีผลิตได 

ในปจจ�บันยังคงมีขอจํากัดและไมเพียงพอกับความตองการใชไมของ

ประเทศ และมีแนวโนมที่จะขาดแคลนวัตถุดิบไม

อยางยิ่งในอนาคต
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ไดมีการกําหนดพื้นที่ปาไมรอยละ 40 

ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยแบงเปนพ้ืนท่ีปาไมอนุรักษรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

ท้ังหมด และปาเศรษฐกิจรอยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศท้ังหมด คิดเปนรอยละ 

49 ลานไร โดยแบงได ดังนี้

กรมปาไมไดกําหนดเปาหมายที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามแผน

ระยะเริ่มแรก ประมาณ 26 ลานไร

2. พื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ

ขอมูลท่ีดินทั่วประเทศ 321 ลานไร เปนที่ราชพัสดุ 12.540 ลานไร 

หรือรอยละ 4 ของท่ีดินทั้งประเทศ ใชในราชการเพื่อความมั่นคง 2.151

ลานไร (อยูในระหวางประสานนําสงขึ้นทะเบียนราชพัสดุ) กรมธนารักษ

บริหารจัดการ 10.389 ลานไร โดยแบงเปน ดังนี้

1. ใชในราชการรอยละ 96 ของพื้นที่ราชพัสดุ  (10.001 ลานไร)

2. จัดหาประโยชนรอยละ 4 ของพื้นที่ราชพัสดุ  (0.388 ลานไร)

สวนราชการครอบครองรอยละ 96 ของพ้ืนท่ีราชพัสดุ (10.389 ลานไร) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กระทรวงกลาโหม   เนื้อที่ 4.601 ลานไร

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เนื้อที่ 2.498 ลานไร

3. กระทรวงการคลัง   เนื้อที่ 1.636 ลานไร

4. อื่นๆ    เนื้อที่ 1.654 ลานไร

กระทรวงการคลัง : ในความครอบครองกรมธนารักษ ประมาณ 

1.615 ลานไร แปลงบอถานศลิา (สวนปาลม) จังหวดัสรุาษฎรธาน ีประมาณ 

0.900 ลานไร จัดใหเชา 0.440 ลานไร

ตัวอยาง ขอมูลที่ดินราชพัสดุรายจังหวัด

 1. จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 3,486,325 ไร

 2. จังหวัดสุราษฎรธานี เนื้อที่ 1,001,730 ไร

 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื้อที่ 619,141 ไร

 4. จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 541,872 ไร

 5. จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่    523,743 ไร

 6. จังหวัดกาฬสินธุ เนื้อที่  310,182 ไร

 7. จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่  247,495 ไร

 8. จังหวัดนครสวรรค เนื้อที่  233,500 ไร

 9. จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่  218,183 ไร

 10. จังหวัดลพบุรี เนื้อที่  216,412 ไร

 …  ..

 75. จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 4,422 ไร

 76. จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 2,605 ไร

ตองขอขอบคุณ คณะกรรมาธิการการพลังงานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ (สนช.) ที่ไดผลกัดนัใหมกีารสงเสรมิการปลูกไมโตเรว็ เพือ่ใชเปน

เช้ือเพลงิทดแทนฟอสซิล นอกจากจะชวยใหชมุชนมทีางเลือกมากขึน้ในการ

ปลูกพืชแลว ยังชวยสรางความม่ันคงดานพลังงานระยะยาวอีกทางหน่ึง ไมวา 

นโยบายของกระทรวงพลงังานทีม่ตีอพลงังานทดแทนจะแกวงไปมาอยางไร 

แตกติกาสังคมโลกยังคงยึดมั่นใหโลกเพิ่มพลังงานทดแทน เพื่อชวยกันลด

กาซเรือนกระจก สาเหตุจากการรับซื้อไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจนเกิน

ปรมิาณสาํรองท่ีปลอดภยั และการนาํคาใชจายจากไฟสาธารณะทัว่ประเทศ

ราวรอยละ 10 ของการใชไฟฟาขัน้สดุทายของประเทศ มาบวกเขาไปในคา 

FT อยางเชนในปจจ�บัน สงผลกระทบตอราคาไฟฟาอยางหลีกเลี่ยงไมได 

หาใชมาจากพลังงานทดแทนไม

 

1. ปาชุมชน (ปามีสภาพ) 19.1 ลานไร

2. องคการอุตสาหกรรมปาไม 11.1 ลานไร

3. ปาเศรษฐกิจ (ปาเอกชน) 3.0 ลานไร

4. พื้นที่ปลูกยางพาราในปาสงวนแหงชาติ 3.1 ลานไร

5. พื้นที่ปลูกสวนปาลมในปาสงวนแหงชาติ 0.4 ลานไร

6. ปาเสื่อมสภาพลุมนํ้า 3 4 และ 5 5.2 ลานไร

7. พื้นที่ส.ป.ก. และ สวนราชการอื่นๆ 5.0 ลานไร

8. พื้นที่ปาเอกชน (ที่กรรมสิทธิ์) 8.6 ลานไร

9. พื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองและชนบท 3.5 ลานไร

 (70,000 หมูบาน x 2.5 ไร/ป x 20ป)

  รวม 49.0 ลานไร
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