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บทคัดย่อ
การนําพี้นที่ดินเค็มที่ให้ผลผลิตทางการเกษตรต่ํากว่าปกติมาปลูกพืชชีวมวลเพื่อนําไปเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าเป็น
แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็ม โดยการปลูกชีวมวลที่เป็นไม้โตเร็วจะช่วยให้การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพพลังงานของไม้สนประดิพัทธ์ซึ่งเป็นไม้โตเร็วในพื้นที่ดิน
เค็มในประเทศไทยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การประเมินพื้นที่ดินเค็มเพื่อปลูกสนประดิพัทธ์ (Casuarina junghuhniana) จาก
พื้นที่นอกเขตป่าอนุรักษ์ และนอกเขตชลประทาน (SST-FI area) เพื่อให้ได้พื้นที่ปลูกสนประดิพัทธ์ที่เป็นไปได้ตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบ
ต่อพื้นที่ปลูกพืชทางการเกษตร โดยวิเคราะห์ปัจจัยการเพาะปลูกของไม้สนประดิพัทธ์ร่วมกับ แผนที่ชุดดิน แผนที่ดินเค็ม แผนที่เขตฝน แผนที่
เขตป่าอนุรักษ์ และแผนที่เขตชลประทาน จากการประเมินพบว่า พื้นที่ดินเค็ม SST-FI มีพื้นที่ 2,015,397 ไร่ที่สามารถปลูกสนประดิพัทธ์ได้ คิด
เป็นปริมาณ 6,506,838 ตัน/ปี ที่ความชื้นไม้สนประดิพัทธ์ 45% มาตรฐานเปียก และนําไปผลิตไฟฟ้าได้ 467.95 เมกะวัตต์เมื่อใช้โรงไฟฟ้าชีว
มวลแบบเผาไหม้โดยตรงที่มีประสิทธิภาพ 18 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคํานึงถึงพื้นที่การขนส่งไม้สนประดิพัทธ์มีขนาด 25×25, 50×50 และ 75×75
ตารางกิโลเมตร ร่วมกับพื้นที่ที่มีชีวมวลเพียงพอสําหรับผลิตไฟฟ้าได้  5 เมกะวัตต์ กําลังการผลิตไฟฟ้านี้จะลดลงเป็น 309.79, 383.56 และ
417.26 เมกะวัตต์ตามลําดับ และพิจารณาพื้นที่การขนส่งทั้ง 3 ขนาด ร่วมกับ พื้นที่ที่มีสถานีเชื่อมต่อไฟฟ้าและสายส่ง กําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จะ
เหลือเพียง 57.56, 216.05 และ 417.26 เมกะวัตต์ตามลําดับ หรือคิดเป็น 12.3, 46.17 และ 89.16% ตามลําดับเมื่อเทียบกับกําลังไฟฟ้าของ
พื้นที่ดินเค็มทั้งหมด
คําสําคัญ: โรงไฟฟ้าชีวมวล, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), ไม้โตเร็ว, พื้นที่ดินเค็ม

Assessment of Fast-Growing Tree for Biomass Power Generation in Thailand’s Saline Soil by GIS
Thanarat PRATUMWAN1*, Adisak NATHAKARANAKULE2, Warunee TIA1 and Somchart SOPONRONNARIT2
1

Division of Energy Management Technology, School of Energy, Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi,
126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand.
2
Division of Energy Technology, School of Energy, Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 126 Pracha
Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand.
Corresponding author: Thanarat PRATUMWAN. E-mail: thanarat.p@mail.kmutt.ac.th

Abstract
Using a saline soil area for planting a fast growing tree for power generation instead of an agriculture crop for
food is an option for solving and utilizing this area. Furthermore, the fast growing tree is a suitable biomass for continuous
and sustainable power generation. The objective of this study is, therefore, to assess the power generation potential of
the fast growing tree “Casuarina junghuhniana” in the saline soil area of Thailand using geographic information system
(GIS). This land to protected forest and irrigated areas are not included in the assessment in order to get the total possible
area (SST-FI area) that is not against the law and does not encroach the crop area. Plantation data of Casuarina
junghuhniana and the Thailand’s maps of soil series, saline soil, isohyet data, protected forest and irrigated areas are used
for the assessment. The results showed that SST-FI area is around 2,015,397 rais (0.33 million hectares), which can
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produce the mass of Casuarina junghuhniana of approximately 6,506,838 tons per year at the moisture content of 45%
wet basis. This amount of the biomass can be converted to electricity of 467.95 MW by a direct-fired biomass power plant
with 18% efficiency. This amount of electricity will reduce to 309.79, 383.56 and 417.26 MW under the conditions of the
power plant size of more than  5 MW and transport area of 25×25, 50×50 and 75×75 square kilometers respectively.
Under these transport area conditions together with the area of available sub-station and transmission line, the generated
power is only 57.56, 216.05 and 417.26 MW or corresponding to 12.3, 46.17 and 89.16% of total generated power of SSTFI area.
Keywords: Biomass power generation, Geographic information system (GIS), Fast-growing tree, Saline soil.

1. บทนํา
พื้นที่ดินเค็มเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย โดยมีผลกระทบกับการความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
มาก เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในประเทศประกอบอาชีพเกษตรกร
แต่ไม่สามารถใช้พื้นที่ทําการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่ทําให้เกิดปัญหา
ตามมาทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม (Srejaroen et al, (2009))
ปัญหาทั่วไปของเกษตรกรในพื้นที่ดินเค็ม ได้แก่ ปลูกพืชเจริญเติบโต
ได้น้อยและได้ผลผลิตไม่เต็มที่ (Lhorklang (2016)) โดยเฉพาะภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศ โดยมี ง านวิ จั ย ต่ า งๆ ที่ ใ ห้
ความสําคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการพื้นที่ดินเค็มให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้แก่ การปลูกพืชทนเค็ม การปลูกไม้
โตเร็ว การทํานาเกลือ การปรับปรุงเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นต้น
(รังสรรค์ อิ่มเอิบ (2547)) เมื่อพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ ดินเค็ มด้ วยการปลูกไม้โตเร็วทนเค็ ม ได้แก่ ไม้ สนประดิ พัทธ์
(Casuarina junghuhniana) และไม้ ยู ค าลิ ป ตั ส (Eucalyptus
camaldulensis) โดยไม้ทั้งสองชนิดนี้จัดอยู่ในไม้โตเร็วประเภทไม้ใช้
สอยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ (Royal Forest
Department, 2017) เฉพาะไม้สนประดิพัทธ์ มีคุณสมบัติในการตรึง
สารประกอบไนโตรเจนและสารอื่ นๆ ด้ วยเชื้ อจุ ลิ นทรี ย์แฟรงเคี ย
(Frankia sp.) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับไม้สนชนิดนี้ อีกทั้งยังช่วยรักษา
สภาพแวดล้อมและป้องกันการกระจายดินเค็มไปยังบริเวณพื้นที่อื่นๆ
(National Park, Wildlife and Plant Conservation Department
(2017)) และสามารถปลูกได้ในดินทั่วๆ เติบโตได้ดีในดินทรายใกล้
ทะเลจนถึ งภู เขาสู งถึ ง 3,100 เมตรจากระดั บน้ํ าทะเล (Haruthaithanasan et al. (2014)) นอกจากนี้การปลูกไม้สนประดิพัทธ์ในพื้น
ที่ดินเค็ม ยังสามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางชีวภาพและเคมีของดิน
โดยประโยชน์ในด้านพลังงานของไม้ชนิดนี้ จะติดไฟได้ดีและให้ค่า
ความร้อนสูง 4,987 แคลอรี่/กรัม (Haruthaithanasan et al.
(2014)) และ 4,520 แคลอรี่/กรัม (Royal Forest Department
(2016)) และที่ สํ าคั ญไม้ โตเร็ วชนิ ดนี้ เป็ นที่ นิ ยมนํ ามาเพาะปลู กใน
เหมืองแร่ร้าง เพื่อใช้เพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของสภาพดินได้อีกด้วย
(Tanpibal (1988))
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ทางการเกษตรเพื่ อ ปลู ก พื ช พลั ง งาน
จํ าเป็ นต้ องคํ านึ งถึ งพื้ นที่ ที่มี ความเหมาะสมและมี ศั กยภาพอย่ าง
แท้จริง เพื่อเป็นการไม่แก่งแย่งพื้นที่ปลูกพืชอาหาร จึงควรเลือกใช้

พื้นที่ทางการเกษตรที่มีศักยภาพต่ําหรือพื้นที่เสื่อมโทรม ตัวอย่างเช่น
การปลูกต้นหลิวเพื่อฟื้นฟูสภาพดินในพื้นที่การเกษตรที่ปนเปื้อนสาร
แคดเมี่ยม (Schreurs et al. (2011)) การปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้
เป็นพืชพลังงานบนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด
(ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง ยางพาราและปาล์ม) (Pratumwan
et al. (2015)) และการศึกษาการปลูกไม้โตเร็ว 5 ชนิด ในพื้นที่ทิ้งร้าง
(Haruthaithanasan et al. (2014)) การศึกษาความเค็มของดินที่มี
ผลต่อการปลูกไม้ยูคาลิปตัสและไม้สนประดิพัทธ์ (G.M. Crowley
(1994), Sun D. and Dickinson G.R. (1995)) และการใช้พื้นที่ดิน
เค็มปลูกไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis) ที่อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (Luangjame. J and Lertsirivorakul, R.
(2002)) เป็นต้น
นอกจากนี้ ก ารหาปริ ม าณชี ว มวลสํ า หรั บ การผลิ ต ไฟฟ้ า ต้ อ ง
คํานึงถึงความเป็ นไปได้ในการรวบรวมและขนส่ งชีวมวลจากพื้นที่
ต่างๆ โดยจะคํานึงถึงระยะทางและความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
(Phoochinda (2014)) จากงานวิจัยที่ผ่านมา ได้พิจารณาข้อจํากัด
ศักยภาพเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรวบรวม
ชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรแบบกระจายตัวด้วยระยะทางขนส่งชีว
มวล 61 กิโลเมตร (Khidhathong et al. (2014)) และระยะทาง
รวบรวมและขนส่งชีวมวลที่ 40-50 กิโลเมตร (Energy Policy and
Planning Office (2015)) ไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมทั้งได้มีการ
ประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลสองชนิด ได้แก่ วัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร (Residual Biomass) และ วัสดุเหลือทิ้งจากไม้ชีว
มวล (Woody biomass) ที่รวบรวมและขนส่งภายในพื้นที่ขนาด
2,500 และ 3,600 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ (Gomez et al.
(2010), Sun et al. (2013)) ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากชีวมวลยัง
ขึ้นอยู่กับสถานีเชื่อมต่อไฟฟ้าและสายส่ง เพื่อรองรับชีวมวลสําหรับ
ผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า (ยุทธพง (2558), บริษัท มุ่งเจริญ กรีน
เพาเวอร์ จํากัด (2560), Khidhathong et al. (2014))
จากข้อดีต่างๆ ในการปลูกไม้สนประดิพัทธ์ในพื้นที่ดินเค็ม รวมทั้ง
ความสําคัญของระบบ GIS และปัจจัยต่างๆ ที่ควรคํานึงถึงเพื่อ
ประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะ
ศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ตไฟฟ้ า จากไม้ ส นประดิ พั ทธ์ (Casuarina
junghuhniana) ที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็มนอกเขตป่าอนุรักษ์และนอก
เขตชลประทาน (SST-FI area) ร่วมกับปัจจัยการเพาะปลูกของไม้สน
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ประดิพัทธ์ กับแผนที่ชุดดิน แผนที่ดินเค็ม แผนที่เขตฝน แผนที่เขตป่า
อนุรักษ์ และแผนที่เขตชลประทาน ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องคํานึงถึงใน
ด้านพื้นที่เก็บรวบรวมและขนส่งชีวมวล และพื้นที่ที่มีสถานีเชื่อมต่อ
ไฟฟ้าและสายส่ง
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
ในการศึกษานี้ เลือกใช้พื้นที่ดินเค็มเพื่อเพาะปลูกไม้สนประดิพทั ธ์
(Casuarina
junghuhniana) สํ า หรั บผลิ ตไฟฟ้ าด้ วยระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS) สามารถจํ า แนกได้ 3 ขั้ น ตอน ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: การหาพื้นที่เพาะปลูกไม้สนประดิพัทธ์ (Casuarina
junghuhniana)
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร เลือกใช้พื้น
ที่ดินเค็ม นอกเขตพื้นที่ป่าไม้ และชลประทาน (SST-FI area) เพื่อใช้
ปลูกไม้สนประดิพัทธ์ ด้วยข้อมูลแผนที่ขนาด 1:50,000 ดังแสดงใน
Table 1 เพื่อใช้กําหนดพื้นที่เพาะปลูกด้วยปัจจัยการเพาะปลูกไม้สน
ประดิพัทธ์ ดังแสดงใน Table 2 และ 3 โดยการปลูกไม้สนประดิพัทธ์
จะใช้ ร ะยะเวลาไม่ น านและรอบเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทุ ก 2 ปี
(Haruthaithanasan et al. (2014))
ขั้ นตอนที่ 2:
การประเมิ นผลผลิ ตของไม้ สนประดิ พั ทธ์
(Casuarina junghuhniana)
ผลผลิตชีวมวลของไม้สนประดิพัทธ์ ใช้ข้อมูลการประเมินของ
Haruthaithanasan et al. (2014) ดังแสดงใน Table 2 ตาม
ข้อกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเพาะปลูกและผลผลิต
เฉลี่ยรายปีของไม้สนประดิพัทธ์ โดยกําหนดสมมุติฐานว่าทุกปัจจัยมี
เกณฑ์น้ําหนักการประเมินเท่ากัน
ขั้นตอนที่ 3: การประเมินศักยภาพเบื้องต้นในการผลิตไฟฟ้า
การประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตไฟฟ้าและกําลัง
ผลิตติดตั้งจากไม้สนประดิพัทธ์ มีสมมุตติฐานดังต่อไปนี้
 ประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดเล็ก
ทั่วไปแบบการเผาไหม้โดยตรงร่วมกับกังหันไอน้ํามีค่าประมาณ 18
เปอร์เซ็นต์ (Delivand et al. (2011))

 ไม้สนประดิพัทธ์ที่ความชื้นมาตรฐานเปียก 45% w.b.
(Haruthaithanasan et al. (2014)) ความร้อนจําเพาะ 9.45 MJ/kg
 การดําเนินงาน 6,570 ชั่วโมง/ปี (Delivand et al., 2010)
กํ าลั งการผลิ ตไฟฟ้ าและปริ มาณไฟฟ้ าที่ ผลิ ตได้ รายปี คํ านวณจาก
สมการ (1) และ (2) ตามลําดับ
P=

× × LHV

(1)

3.6× OH

E = P × OH
โดยที่ P
Ad
η
LHV
OH
E

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

(2)
กําลังการผลิตไฟฟ้า (MW)
อัตราการใช้เชื้อเพลิง (ton/y)
ประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟ้า (decimal)
ค่าความร้อนจําเพาะ (MJ/kg)
ชั่วโมงการทํางานต่อปี (hr/y)
ปริมาณการผลิตไฟฟ้ารายปี (kWh/y)

 พิ จ ารณารู ป แบบการขนส่ ง สนประดิ พั ท ธ์ ที่ ข นาดพื้ น ที่
25 x 25, 50 x 50, และ 75 x 75 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ
(Gomez et al. (2010), Sun et al. (2013)
 คํานึงถึงพื้นที่ที่มีชีวมวลเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟ้าขนาด
5 เมกะวัตต์ ขึ้นไป (Tangmanotienchai et al. (2014), Thongsri
et al. (2015)) และพิจารณาสถานีเชื่อมต่อไฟฟ้าและสายส่งที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับผลิต
ไฟฟ้า (Janke et al. (2010), Villacreses et al (2017)) สาเหตุที่ไม่
เลือกพื้นที่ที่มีชีวมวลเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าหรือ
ต่ํากว่า 5 เมกะวัตต์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสําหรับการลงทุน
ผลิตไฟฟ้าชีวมวลด้วยเทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification
technology) (Vorayos et al. (2008), Pantuwacharapol et al.
(2014))
การหาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากไม้สนประดิพัทธ์ที่ปลูกบนพื้น
ที่ดินเค็ม ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทั้งหมดมีขั้นตอน 3
Step ดังแสดงใน Figure 1

Table 1 Digital maps at 1:50,000 scale for identifying the plantation area of Casuarina junghuhniana.
Map Data
Saline Soil
Soil series
Forest protected areas
Irrigation areas
Agricultural Land Reform
Isohyet map
Substation and Transmission line

Sources
Land Development Department
Royal Forest Department
Royal Irrigation Department
Agricultural Land Reform Office
Meteorological Department)
Electricity Generating Authority of Thailand
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Table 2 The criteria for planting Casuarina unghuhniana (Haruthaithanasan et al. (2014))
Description

Factors of plantation
1.1 Soil fertility
1.2 Soil pH
1. Soil series
1.3 Soil depth
1.4 Land slope (%)
1.5 Electrical conductivity (ECe)
2. Isohyet map
Average annual rainfall
3. Yield at 45% w.b. (ton/rai) per 2 year cutting cycle

High suitable
High
5.5-8.0
> 100 cm
0-12
< 4 ds/m
> 1,600 mm.
12

Medium suitable
Medium
4.0-5.5
50-100 cm
12-20
4-8 ds/m
1,200-1,600 mm.
8

Table 3 Type of Salin soil (Land Development Department (2014))
Description
Tolerant
Moderate tolerant
Moderate sensitive

Area (rai)
1,528,769
63,965
1,864,665

Figure 1 Overview of assessment procedure for power and electricity generation potential from the
Casuarina junghuhniana.
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Low suitable
Low
< 4.0
25-50 cm
20-35
8-16 ds/m
600-1,200 mm.
5

3. ผลการวิเคราะห์
3.1 พื้นที่เพาะปลูกไม้สนประดิพัทธ์ (Casuarina junghuhniana)
ประเทศไทยมีพื้นที่ดินเค็ม จํานวน 3,547,401 ไร่ (0.57 ล้าน
เฮกตาร์) ดังแสดงใน Figure 2 พื้นที่ส่วนใหญ่ (44.97%) อยู่ในภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย เมื่ อพิ จารณาพื้ นที่ ดิ นเค็ ม
(SST) โดยแยกพื้นที่ป่าไม้เขตอนุรักษ์ และพื้นที่ชลประทาน (SST-FI
area) จะเหลือพื้นที่เพียง 2,045,337 ไร่ หรือ 57.65% เทียบกับพื้น
ที่ดินเค็มทั้งหมด (มีพื้นที่ 34.4% เป็นพื้นที่ปลูกข้าว เมื่อเทียบกับพื้น
ที่ดินเค็มทั้งหมด)

6,506,838 ตันต่อปี (จากพื้นที่เพาะปลูกระดับเหมาะสมปานกลาง
และน้อยจํานวน 978,879 ไร่ และ 1,036,500 ไร่ ตามลําดับ โดย
แต่ ล ะพื้ น ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต ชี ว มวลได้ ปี ล ะ 3,915,588 ตั น /ปี และ
2,591,250 ตัน/ปี ตามลําดับ) เมื่อคิด

Figure 3 The Palntation areas of Casuarina junghuhniana.

Figure 2 Map of Saline soil in Thailand.
จากปัจจัยการเพาะปลูกทั้ง 3 ระดับ ของไม้สนประดิพัทธ์ใน
Table 2 ผลวิเคราะห์พบว่ามีพื้นที่ SST-FI จํานวน 2,015,397 ไร่
หรือ 56.81% ที่สามารถปลูกไม้โตเร็วชนิดนี้ได้ เมื่อเทียบกับพื้น
ที่ดินเค็มทั้งหมด ดังแสดงใน Figure 3 ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่กระจายอยู่
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

เมื่อคํานึงถึงพื้นที่รวบรวมและการขนส่งไม้ชีวมวลขนาดต่างๆ ได้แก่
25 x 25, 50 x 50, และ 75 x 75 ตารางกิโลเมตร ดังแสดงใน
Figure 4 และพิจ ารณาพื้น ที่ที่มีชี วมวลเพี ยงพอสํา หรั บการผลิ ต
ไฟฟ้าได้มากกว่าหรือเท่ากับ 5 เมกะวัตต์ ขึ้นไป การผลิตไฟฟ้าจะ
ลดลงจาก 467.95 เมกะวัตต์ เหลือ 309.79, 383.56 และ 417.26
เมกะวัตต์ ตามลําดับ ดังแสดงใน Figure 5 นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์
พื้นที่การขนส่งทั้ง 3 ขนาด ร่วมกับข้อมูลสถานีเชื่อมต่อไฟฟ้าและ
สายส่ง การผลิตไฟฟ้าที่ได้เหลือเพียง 57.56, 216.05 และ 417.26
เมกะวั ตต์ ตามลํ า ดั บ ดั ง แสดงในรู ป 6 โดยรายละเอี ยดทั้ งหมด
แสดงใน Table 4

3.2 ศักยภาพเบื้องต้นของชีวมวลและการผลิตไฟฟ้า
จากผลผลิ ต ไม้ ส นประดิ พั ท ธ์ (Haruthaithanasan et al.
(2014)) ในพื้นที่ SST-FI พบว่าสามารถให้ผลผลิตชีวมวลได้ปีละ

Figure 4 The bioamss potential under transport area condition of 25 x 25, 50 x 50 and 75 x 75 square kilometers.
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Figure 5 The bioamss potential under transport area condition of 25 x 25, 50 x 50 and 75 x 75 square kilometers.

Figure 6 Potential of electricity generation under these transport area conditions together with the area of available substation and transmission line.
4. สรุปผล
จากการประเมินศักยภาพการเพาะปลูกไม้โตเร็วบนพื้นที่ดินเค็ม
(SST) เพื่อผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) โดยหลี ก เลี่ ย งผลกระทบพื้ น ที่ ป่ า ตามกฎหมายและพื้ น ที่
เพาะปลูกพืชทางการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน (SST-FI area)
พบว่ า มี พื้ น ที่ เ พี ย งจํ า นวน 2,015,397 ไร่ ที่ ส ามารถปลู ก ไม้ ส น
ประดิพัทธ์ และให้ผลผลิตไม้ชีวมวลได้ปีละ 6,506,838 ตัน สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ 467.95 เมกะวัตต์ โดยศักยภาพการผลิตไฟฟ้าที่ได้คิด
เป็น 8.40% เมื่อเทียบกับเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลของ
AEDP:2015 ที่ 5,570 เมกะวัตต์ (Ministry of Energy (2015)) เมื่อ
คํานึงถึงพื้นที่รวบรวมชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าและวิเคราะห์ระยะทางใน
การรวบรวมและขนส่งชีวมวล พบว่าที่ขนาด 25 x 25, 50 x 50, และ
75 x 75 ตารางกิโลเมตร การผลิตไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 309.79,
383.56 และ 417.26 เมกะวั ตต์ ตามลํ าดั บ เมื่ อนําเงื่ อนไขสถานี
เชื่อมต่อไฟฟ้าและสายส่ง เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ มาร่วม

พิจารณาพบว่ าการผลิ ตไฟฟ้าที่ ได้ จากพื้ นที่ ทั้งสามขนาดจะลดลง
เหลือ 57.56, 216.05 และ 417.26 เมกะวัตต์ ตามลําดับ
ในการวิเคราะห์พื้นที่การรวบรวมและขนส่งชีวมวลทั้ง 3 ขนาด
ร่วมกับข้อมูลสถานีเชื่อมต่อไฟฟ้าและสายส่ง แสดงให้เห็นว่าพื้นที่
ขนส่งขนาด 25 x 25 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณ ชีวมวลไม่เพียง
พอที่จะนํามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากความหนาแน่น
ของปริมาณชีวมวลในพื้นที่มีน้อยเกินไป
5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์
จาก กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย และโครงการทุนศาสตราจารย์ดีเด่น (Grant No. DPG5980004)
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงใคร่ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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Table 4 Potential of electricity generation using Casuarina junghuhniana wood.
Description
1. Saline soil (SST area)
- Excluding forest area (SST-F area)
- Excluding forest and irrigation areas (SST-FI area)
2. The Palntation areas of Casuarina junghuhniana
- Medium suitable area (978,897 rai)
- Low suitable area (1,036,500 rai)
3. The conditions of the power plant size of 1- 4.99 MW
- The area of available sub-station and transmission line
4. The conditions of the power plant size of more than  5 MW
- The area of available sub-station and transmission line

Area
(rai)

Wood
Power
Production generation
(ton/year)
(MW)

3,547,401
2,391,097
2,045,337
2,015,397

6,506,838

The Potential of electricity
generation under these
transport area conditions (MW)
25 x 25 50 x 50 75 x 75
km2
km2
km2

467.95
432.91
101.68
309.79
57.56

6. เอกสารอ้างอิง
บริ ษั ท มุ่ งเจริ ญ กรี นเพาเวอร์ จํ ากั ด. 2560.
แหล่ งข้ อมู ล :
http://www.able.co.th/TEA/Example/1.pdf. เข้าถึงเมื่อ
13 กรกฎาคม 2560
ยุทธพง ตันเจริญ. 2558. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
(พ.ศ. 2558-2579).แหล่ ง ข้ อ มู ล : http://www.appp.or.th/imgadmins/document/09111646.pdf.
เข้ าถึ งเมื่ อ 13
กรกฎาคม 2560
รังสรรค์ อิ่มเอิบ. 2547. การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการดินเค็ม
ในประเทศไทย. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
กรุงเทพมหานคร
Agricultural Land Reform Office. 2014. Geographic Information Technology Department. Digital Map of Agricultural
Land Reform area.
Crowley, G.M. 1994. Quaternary soil salinity events and
Australian vegetation history, Journal of Quaternary
science reviews 13, 15-22
Department of irrigation engineering. 2017. Available at:
http://irre.ku.ac.th/v3/pdf/books/boonma
/IrrThe.pdf. Accessed on 02 July 2017
Delivand, K.M., Barz,M. and Gheewala, S.H. 2011.
Logistics cost analysis of rice straw for biomass power
generation in Thailand, Journal of Energy 36, 14351441.
Electricity Generating Authority of Thailand. 2016. Digital
Map of Substation and Transmission line.
Energy Policy and Planning Officer. Energy Statistics of
Thailand 2015. Department of Energy Policy and
Planning Officer, Ministry of Energy. Available at:
http://www4.dede.go.th/dede/images/

457.62
265.82
383.56
216.05

464.70
451.31
417.26
417.26

stories/stat_ dede/sit_58/sit_jan_may.pdf. Accessed
on 02 July 2017
Gomez, A., Rodrigues, M., Montanes, C., Dopazo, C.
and Fueyo, N. 2010. The potential for electricity
generation from crop and forestry residues in
Spain. Journal of Biomass and energy 34, 703-719
Haruthaithanasan, M., Patumsawad, S., Poolsiri, R.,
Vanichsent, T., Junkhiaw, S., Supamitmongkol, W.,
Nilpunt, S., Pisapage, S., Premsamai, S., and
Thanawat, A. 2014. The Potential of Degraded
Land for Fast Growing Tree Plantation for Power
Generation.
Available at: http://elibrary.trf.or.th/project_
content.asp?PJID=RDG56D0003. Accessed on 03 June
2017.
Janke, J.R. 2010. Multicriteria GIS modeling of wind and
solar farms in Colorado. Journal of Energy
Renewable Energy 35, 2228-2234
Junior, H.J.E., Oguri, G., Melo, R.X., Ballarin, A.W. and
Guerra, S.P.S. 2016. Storage of whole-tree chips from
high density energy plantations of Eucalyptus in
Brazil. Journal of Biomass and energy 93, 279-283
Khidhathong, P., Wangjiraniran, W. and Suriyawong, A.
2014. A Study on Spatial Potential of Biomass for
Electricity Generation. Journal of Energy 11
(Thailand), 63-76
Land Development Department. 2014. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Digital map of Soil series.

210

Lhorklang, A. 2016. Utilization of Wastewater from The
Tapioca Starch Factory for Growing Napier Grass in
Saline Soil. Research and Development Institute
Donburi Rajabhat University.
Available at: http://research.dru.ac.th/ejournal/index.php?url=abstract.php&abs_id=279&jn_i
d=28. Accessed on 02 June 2016.
Luangjame, J and Lertsirivorakul, R. 2002. Water Use of
Eucalyptus camaldulensis on Severe Saline and
Non-Saline Soils in Yang Talad District, Kalasin
Province. Available at: http://forprod.forest.go.th/forprod/Tips/Silvic-ebook/Forest_Proceedings/oral/Session2/t10.pdf. Accessed on 16 June 2015
National Park, Wildlife and Plant Conservation
Department. 2017. Available at:
http://www.dnp.go.th/foremic/fmo/frankia.htm.
Accessed on 16 June 2015
Meteorological Department. 2014. Meteorological
Development Office, Isohyet map.
Ministry of Energy, Biomass. 2015. Available at:
http://www.eppo.go.th/power/powerN/PICP/File/(14).
pdf. Accessed on 16 June 2015
Pantuwacharapol, A. and Boonpramote, T. 2014. Flexibility
Valuation Using Real Option Approach From Case
Study: Biomass Power Plant 1MW Multi Feedstock
Gasification. Journal of Energy 11 (Thailand), 77-92
Phoochinda, W. 2004. Environmental Impact and Social
Return of the Use of Biomass in Community and
Household Levels. Available at: http://rc.nida.ac.th/en/attachments/article/148/Biomass_Wisakha.pdf.
Accessed on 13 Jury 2017
Pratumwan, T., Tia, W., Soponronnarit, S. and
Nathakaranakule, A. 2015, 102-107. GIS-based
assessment of Napier grass potential for electricity
generation in Thailand: A case study of unsuitable
area for planting economic crops. Proceeding of the
8th TSAE International Conference on Bangkok
Thailand. 17-19 March 2015.

Royal Irrigation Department. 2014. Geographic Information
Technology Department. Digital Map of Irrigation area.
Royal Forest Department. 2014. Ministry of Natural
Resources and Environment. Digital amp of forest area.
Royal Forest Department. 2017. Available at: http://forestinfo.forest.go.th/pfd/km-1.aspx. Accessed on 28
June 2015
Schreurs, E., Voets, T. and Thewys, T. 2011. GIS-based
assessment of the biomass potential from
phytoremediation of contaminated agricultural land
in the Campine region in Belgium, Journal of Biomass
and Bioenergy 35, 4469-4480.
Srejaroen, L., Inmuong, Y. and Junggoth, R. 2009. Growth
of Chinese Kale (Brassica Oleracea) by Application of
Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) Mixed with
Animal Manure Compost in Saline Soil. Environmental Administration and Management. Mahasarakham
University.
Sun, D and Dickinson G.R., 1995. Salinity effects on tree
growth, root distribution and transpiration of Casuarina cunninghamiana and Eucalyptus camaldulensis
planted on a saline site in tropical north Australia.
Journal of Forest Ecology and Management 77, 107138
Sun, Y., Wang, R., Liu, J. Xiao, L., Lin, Y. and Kao, W. 2013.
Spatial planning framework for biomass resources for
power production at regional level: A case study for
Fujian Province, China. Journal of Applied Energy 106,
391-406
Tanpibal, V. 1988. The effect of chemical fertirizer on
the growth of Casuarina junghuhniana, Miq. Planted
on mine spoil land. Land development department
Tangmanotienchai, S. Tia, W., and Soponronnarit, S.
2014. Feasibility Study of Using Oil Palm and Coconut Fronds for Electricity Generation. Journal of
KMUTT Research & Development 37. 199-213

211

Thongsri A., Tia, W., and Soponronnarit, S. 2016.
Feasibility Study of Using Napier Grass for Electricity
Generation. Proceeding of the 16th TSAE national
Conference on Bangkok Thailand. 17-19 March 2015.
Villacreses, G. Gaona, G. Martinez-Gomez, J. and Jijon,
D.J. 2017. Wind farms suitability location using
geographical information system (GIS), based on
multi-criteria decision making (MCDM) methods: The
case of continental Ecuador. Journal of Renewable
Energy 109, 275-286
Vorayos, N., Kiatsiriroat, T., Tippayawong, N., Vorayos, N.,
Dutsadee, N., Tararat, C. and Nuntaphan, A. 2008.
Feasibility Study of Community Scale Electricity
Generation from Fast-Growth Wood Energy. Report of
National Research Council of Thailand.

212

