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บทคดัย่อ 

 
โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื�อใช้เป็นเชื"อเพลิงและ      

ลดการเกิดหมอกควนั มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร จาก
ขา้วโพดและออ้ยที�กระจายอยู่ตามไร่นาสวนเกษตรบนพื"นที�สูงและพื"นที�ราบ สําหรับรองรับการขยายตวั 
ของความตอ้งการเชื"อเพลิงชีวมวลในอนาคต เพื�อให้การดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ทางโครงการฯ 
ไดแ้บ่งงานวจิยัออกเป็น 3 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 1) โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการซงัขา้วโพดบนพื"นที� 
สูงเพื�อใช้เป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั: กรณีศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัเชียงราย 2) 
โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการซังขา้วโพดในเขตพื"นที�ภาคกลางเพื�อใช้เป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิด 
หมอกควนั: กรณีศึกษา จงัหวดัเพชรบูรณ์และจงัหวดันครสวรรค์ และ 3) การศึกษาระบบการจดัการ 
เชื"อเพลิงชีวมวลยอดออ้ยและใบออ้ย 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตขา้วโพด 4.6 ลา้นตนัต่อปี ก่อให้เกิดเศษวสัดุเหลือใช ้
ประเภท ซัง/เปลือกขา้วโพด 1.7 ลา้นตนัต่อปี คิดเป็นพลงังาน 0.8 ล้านตนันํ" ามนัดิบต่อปี และตน้/ตอ/ใบ 
ขา้วโพด 5.2 ลา้นตนัต่อปี คิดเป็นพลงังาน 2 ลา้นตนันํ" ามนัดิบต่อปี โดยพลงังานทั"งหมดที�ไดจ้ากเศษวสัดุ 
เหลือใช้จากขา้วโพดมีค่าเทียบไดก้บัพลงังานที�ไดจ้ากนํ" ามนัเตา 3,092 ลา้นลิตรต่อปี ทั"งนี" หากสามารถนาํ
เชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดมาใชท้ดแทนนํ"ามนัเตา จะมีมูลค่าทดแทนนํ" ามนัเตาไดถึ้ง 49,466 ลา้น 
บาทต่อปี (ราคานํ" ามันเตา16 บาทต่อลิตร)สําหรับในส่วนของอ้อยนั" นพบว่าในปีเพาะปลูก2552/2553 
ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตออ้ย 72.6 ลา้นตนัต่อปี ซึ� งก่อให้เกิดเศษวสัดุเหลือใชป้ระเภทยอดออ้ย/ใบออ้ย 
22 ลา้นตนัต่อปี คิดเป็นพลงังาน 8.1 ลา้นตนันํ" ามนัดิบต่อปี เทียบเท่ากบันํ" ามนัเตาปริมาณ 8,250 ลา้นลิตร  
ต่อปี หากสามารถนาํเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้จากออ้ยมาใช้ทดแทนนํ" ามนัเตาได ้จะคิดเป็นมูลค่าทดแทน 
132,000 ลา้นบาทต่อปี (คิดราคานํ"ามนัเตา 16 บาทต่อลิตร) 

ผลการศึกษาผลกระทบสิ�งแวดลอ้มที�เกิดจากการเผาเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรในที�โล่งแจง้ 
พบว่า การเผาเปลือก/ซังขา้วโพดในที�โล่งแจง้ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน 
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่ น รวมเท่ากบั 68.68  3.57  0.46  1,917.69 และ 23.38 กรัม 
ต่อกิโลกรัมชีวมวลแห้ง ตามลาํดบั การเผาตน้/ตอ/ใบขา้วโพดในที�โล่งแจง้ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด ์
ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่ น รวมเท่ากบั 63.74  2.31  0.54 
1,147.43 และ 3.39 กรัมต่อกิโลกรัมชีวมวลแห้ง ตามลาํดับ และการเผาใบอ้อย/ยอดอ้อยในที�โล่งแจ้ง 
ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่ น 
รวมเท่ากบั 30.23  1.63  0.01  1,161.59 และ 3.07 กรัมต่อกิโลกรัมชีวมวลแห้ง ตามลาํดบั ดงันั"นถา้ประเทศ 
ไทยมีการเผาเศษวสัดุเหลือใชที้�เกิดขึ"นจากขา้วโพดทั"งหมดในที�โล่งแจง้ จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอน- มอนอก
ไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่ น รวมเท่ากับ 441,745  
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17,850  3,536  9,111,966 และ57,035 ตนัต่อปีตามลาํดบัและจะมีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์
ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่ นจากการเผาเศษวสัดุ เหลือใช้จากออ้ย 
ทั"งหมดเท่ากบั 665,072  35,920  279  22,555,029 และ 67,477 ตนัต่อปี ตามลาํดบั 

ผลการศึกษาวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตเชื"อเพลิงจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรขา้วโพดและออ้ย 
พบว่าตน้ทุนเชื"อเพลิงจากเปลือก/ซังขา้วโพดบนพื"นที�สูงสําหรับผลิตไฟฟ้า 0.5 บาทต่อกิโลวตัต์-ชั�วโมง 
ตน้ทุนเชื"อเพลิงจากตน้/ตอ/ใบและเปลือกขา้วโพดบนพื"นที�ราบสําหรับผลิตไฟฟ้า 1.36 บาทต่อกิโลวตัต์- 
ชั�วโมง ทั"งนี" ในกรณีของตน้/ตอ/ใบขา้วโพดบนพื"นที�สูงนั"นมีตน้ทุนการเก็บรวบรวมสูงมากไม่สามารถ 
นาํมาใชเ้ป็นเชื"อเพลิงได ้แต่สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บรวมรวบและทาํปุ๋ยอินทรียบ์ริเวณแปลงเกษตร 
ใช้เองภายในครัวเรือน และต้นทุนเชื"อเพลิงจากใบอ้อยและยอดอ้อยสาหรับผลิตไฟฟ้า 1.89 บาท               
ต่อกิโลวตัต-์ชั�วโมง 

ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทางการเกษตรที� เหมาะสมสําหรับ          
ประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือการบริหารจดัการดา้นการเก็บรวบรวมและการบริหารจดัการ
ดา้น การแปรรูป ดงันี"  1) การเก็บรวบรวม กรณีเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดบนพื"นที�สูงการเก็บรวบรวม
ตน้/ตอ/ ใบขา้วโพดใชแ้รงงานเพียงอยา่งเดียวเท่านั"น เนื�องดว้ยขอ้จาํกดัของสภาพพื"นที�ที�สูงชนัมาก ส่วนซงั 
/เปลือก ขา้วโพด นั"นมีการรวมกองอยูข่า้งถนนหรือจุดสีแลว้ สามารถบรรทุกมายงัจุดแปรรูปไดง่้าย กรณี
เศษวสัดุ เหลือใช้จากขา้วโพดบนพื"นที�ราบนั"น การเก็บรวบรวมตน้/ตอ/ใบ/เปลือกขา้วโพด สามารถใช้
เครื�องจกัรเขา้ เก็บรวบรวมได ้โดยจะตอ้งนาํเขา้เครื�องจกัรสาหรับเก็บเกี�ยวผลผลิตและรวบรวบตน้/ตอ/ใบ/
เปลือกขา้วโพด จากต่างประเทศ ซึ� งมีราคาสูง ดงันั"น การเก็บโดยใช้แรงงานคนจะสามารถช่วยประหยดั
ตน้ทุนได้มากกว่า ส่วนซังข้าวโพดบนพื"นที�ราบมีการซื"อ-ขายในเชิงพาณิชย์แล้ว โดยซังขา้วโพดเกือบ
ทั"งหมดในพื"นที�ศึกษาจะ ถูกซื"อขายและใชเ้ป็นเชื"อเพลิงในโรงงานอบสีขา้วโพด กรณีเศษวสัดุเหลือใชจ้าก
ออ้ยการเก็บรวบรวมดว้ย เครื�องจกัรเป็นการเก็บรวบรวมที�เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ปัจจุบนัมีการใช้
เครื�องจกัรรวบรวมใบ/ยอด ออ้ยแลว้ และ 2) การแปรรูป กรณีเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดบนพื"นที�สูงการ
แปรรูปตน้/ตอ/ใบขา้วโพด นั"นทาํไดเ้พียงนาํไปผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องภายในครัวเรือน เนื�องจากตน้ทุนการ
เก็บรวบรวมสูง ส่วนซัง/ เปลือกขา้วโพดการแปรรูปแบบรวมศูนยเ์พื�อนาํไปใช้เป็นเชื"อเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า ดว้ยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั�น และการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องในชุมชนหรือ
ส่งขายในพื"นราบ เป็นรูปแบบ ที�เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ส่วนรูปแบบการแปรรูปที�เหมาะสมสําหรับ
กรณีเศษวสัดุเหลือใชจ้าก ขา้วโพดบนพื"นที�ราบ คือ การแปรรูปตน้/ตอ/ใบ/เปลือกขา้วโพดให้เป็นแท่ง/เม็ด
เชื"อเพลิงแบบรวมศูนย ์เพื�อ นาํไปใชเ้ป็นเชื"อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใชเ้ป็นเชื"อเพลิงสําหรับผลิต
พลงังานไฟฟ้า กรณีเศษวสัดุ เหลือใชจ้ากออ้ย การจาํหน่ายใบ/ออ้ยให้กบัโรงไฟฟ้าในพื"นที�และจากนั"นจึง
แปรรูปเป็นเชื"อเพลิงอดัแท่งเพื�อ นาํไปใช้เป็นเชื"อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นรูปแบบที�เหมาะสม
สาํหรับประเทศไทย 
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การบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรนั"นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 
เริ�มตน้จากนโยบายของรัฐบาลที�ตอ้งมีความชดัเจน เพื�อให้เกษตรกรรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ไดต้ระหนกัถึง 
ผลกระทบที� เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ� งเป็นวิธีการกําจัดเศษวัสดุเหลือใช ้               
ทางการเกษตรที�นิยมใช้อยู่ในปัจจุบนั รวมทั"งตอ้งเน้นให้เห็นถึงความสาคญัของการนาํเศษวสัดุเหลือใช ้  
ทาง การเกษตรมาใชท้ดแทนพลงังานจากฟอสซิล เพื�อลดมูลค่าการนาเขา้และลดปัญหาเรื�องภาวะโลกร้อน 
ใน งานวิจยันี" ไดน้าํเสนอนโยบายที�รัฐบาลควรให้ความสําคญัในลกัษณะการปฏิบติัแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที�  1 ปลูกจิตสํานึกสร้างแรงจูงใจ กลุ่มที�  2 ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มที� 3 ปรับกระบวนการ 
ปรับปรุง ฟื" นฟู พฒันา และกลุ่มที� 4กาํกบัดูแล เพื�อให้เกิดการใชป้ระโยชน์เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
อยา่งเป็น รูปธรรมและลดการเกิดหมอกควนัจากการเผาเศษวสัดุเหลือใชใ้นที�โล่งแจง้ 
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Abstract 

 

According to the increasing demand on biomass as fuel in the future, this project aims to study a 
supply chain management of agricultural residues (i.e. corn cob and sugar cane) which are grown on the 
fields in high and flat land areas. To accomplish the goals, this project is divided into three sub-projects: 
1) Supply chain management of corncob residues in highland region for using as fuel and for smog 
reduction: A Case Study of Chiang Mai And Chiang Rai, 2) Supply chain management of corncob 
residues in central Thailand for using as fuel and for smog reduction: Case Study in Petchaboon and 
Nakon Sawan and 3) Development of Sugarcane Trash Biomass Management System. 

The study shows that the corn production in 2010 was accounted for 4.6 million tons per year, 
producing approximately 1.7 million tons of corn cob/shell with energy content of 0.8 million tons of oil 
equivalent per year and approximately 5.2 million tons of stalk/stubble/leave with energy content of 2 
million ton of oil equivalent per year. The utilization of corn cob residues generating in 2010 can replace 
approximately 3,092 million liters of fuel oil which corresponds to 49,466 million Baht (Fuel oil price of 
16 Baht per liter). Considering sugarcane production in crop year 2009/2010, the production of sugar cane 
was 72.6 tons per year, generating approximately 22 tons of tops and leaves with energy content of e 8.1 
million tons of oil equivalent per year or equivalent to approximately 8,250 million liters of fuel oil. If all 
of sugar cane tops and leaves are utilized for energy production, they can contribute of the reduction of 
132,000 million Baht per year (Fuel oil price of 16 Baht per liter). 

With regarding to environmental impact from on-field burning of agricultural residues, it can be 
found that the on-field burning of 1 kg dry corn cob/shell can emit 68.68 g of CO, 3.57 g of  NOx, 0.46 g 
of SO2, 1,917.69 g of CO2 and 23.38 g of particulates, while the pollutants emitted from on-field burning 
of 1 kg dry corn stalk/stubble/leave are 63.74 g of CO, 2.31 g of  NOx, 0.54 g of SO2, 1,147.43 g of CO2 
and 3.39 g of particulates. By on-field burning of 1 kg of sugar cane tops and leaves, 30.23 g of CO, 1.63 
g of  NOx, 0.01 g of SO2, 1,161.59 g of CO2 and 3.07 g of particulates can be generated. Using the above 
mentioned information, if the whole corn cob residues throughout Thailand are burnt on-field each year, it 
will lead to the emission of 441,745 ton per year of CO, 17,850 ton per year of  NOx, 3,536 ton per year of 
SO2, 9,111,966 ton per year of CO2 and 57,035 ton per year of particulates. Analog to corn cob residues, 
the on-field burning of sugar cane residues throughout Thailand can emit 665,072 ton per year of CO, 
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35,920 ton per year of  NOx, 279 ton per year of SO2, 22,555,029 ton per year of CO2 and 67,477 ton per 
year of particulates. 

Considering the economical aspect, the investment cost for electricity production from 
agricultural residues is different depending on the type and source of feedstock. The investment cost for 
energy production from corn cob/shell from highland region and corn stalk/stubble/leave from central 
Thailand is calculated to be 0.5 Baht per kWh and 1.36 Baht per kWh. In this study, the corn 
stalk/stubble/leave from highland region is not considered to be used as fuel because the investment cost 
of harvesting and collecting is very expensive. However, the utilization of stalk/stubble/leave from 
highland region for organic fertilizer in household use should be promoted. The investment cost for 
energy production from sugar cane residues is calculated to be 1.89 Baht per kWh. 

Resulted from this study, the supply chain management of agricultural residues can be separated 
into 2 aspects: collecting and processing of agricultural residues. 1) Collecting: In case of highland region, 
the corn stalk/stubble/leave must be harvested and collected manually because of its geographical 
difficulties and road assessment limitations, while the collecting of corn cob/shell can easily be handled 
because corn cob/shell is left over at the corn mills. In case of central Thailand region, corn cobs have 
already commercially been sold to corn mills for heat production, hence, no corn cobs is available for 
further energy production. However, corn stalk/stubble/leave/shell is still available on-field. The 
harvesting and collecting of these residues can be done by imported machineries. Because the imported 
machineries are very expensive, the manual collection of corn stalk/stubble/leave/shell is the most suitable 
method. In case of sugar cane, sugar cane tops and leaves should be collected by machinery which can 
commercially be manufactured in Thailand. 2) Processing of agricultural residues: In case of corn residues 
from highland region, corn stalk/stubble/leave can only be used as feedstock for organic fertilizer 
production due to very high collection cost, while centralized processing is the most suitable way to 
convert corn cob/shell into biomass pellet for using as fuel in industry and for electricity production by 
gasification technology. In addition corn cob/shell can be converted into organic fertilizer for household 
use or for sale. In case of corn cob from central Thailand, the most suitable method to process corn 
stalk/stubble/leave/shell is to convert these residues into pellet or briquette in a centralized pelleting plant. 
This biomass pellets or briquettes can be used as fuel in industry and for electricity production. In case of 
sugar cane residues, sugar cane tops and leaves should be sold to power plants in the vicinity area, then 
processed into pellets or briquettes for using as fuel in industry.    

To achieve the supply chain management of agricultural residues, the public participation from all 
levels is necessary, starting from clear government policies to make agriculturists and others to realize the 
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negative impact of burning agricultural residues on-field. Additionally, Thai policies should focus on the 
important of using agricultural residues as the substitute to fossil fuel for energy production to order to 
reduce the imported fossil fuel and the global warming problem. From this study, the government policies 
should be divided into 4 parts: Group 1 – to raise the public awareness and public participation, Group 2 – 
to promote and support, Group 3 – to develop and improve the process and Group 4 – to control, in order 
to effectively utilize the agricultural residues generated in Thailand and to reduce the smog from on-field 
burning. 
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1-1 

บทที� 1 

 บทนํา 

  
1.1ความสําคัญ และที�มาของปัญหา 

จากวิกฤติราคาพลงังานปรับตวัขึ"นลงประเทศไทยตอ้งนาํเขา้พลงังานเป็นมูลค่าเกือบหนึ�งลา้นลา้น
บาทในระยะเวลาปีกวา่ที�ผา่นมา ทาํใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดรั้บผลกระทบตลอดจนประชาชน
ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากราคานํ"ามนัเชื"อเพลิงที�สูงขึ"นกระทรวงพลงังานเล็งเห็นความจาํเป็นในการจดัหา
แหล่งพลงังานที�หลากหลายโดยเฉพาะอยา่งยิ�งพลงังานหมุนเวียนในประเทศจึงมีนโยบายจะพฒันาพลงังาน
ทดแทนเป็นแหล่งพลงังานหลกัของประเทศดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 –
2565) ขึ"นโดยมีวตัถุประสงคข์องแผนเพื�อให้ประเทศไทยใชพ้ลงังานทดแทนเป็นพลงังานหลกัของประเทศ
แทนการนาํเขา้นํ"ามนัเพื�อเพิ�มความมั�นคงในการจดัหาพลงังานใหป้ระเทศ 

 อยา่งไรก็ดี  ปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน  ไม่วา่จะเป็นการผลิตเอทานอล
ไบโอดีเซล นํ" ามันชีวภาพ หรือการผลิตไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร คือปัญหาด้านการ        
ขาดแคลนวตัถุดิบ  ไม่ว่าจะเป็น  มนัสําปะหลงั  กากนํ" าตาล  สําหรับการผลิตเอทานอล  หรือนํ" ามนัปาล์ม  
นํ"ามนัสบู่ดาํ  นํ"ามนัพืชใชแ้ลว้  สําหรับการผลิตไบโอดีเซล  หรือ ผลิตภณัฑ์จากยางพารา ฟางขา้ว เหงา้มนั-
สําปะหลัง สําหรับการผลิตนํ" ามันชีวภาพ ซึ� งแนวทางการแก้ไขจาํเป็นต้องมีการส่งเสริมการปลูกที�มี
ประสิทธิภาพและการเพิ�มผลผลิตของพืชที�มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานทดแทน คือ มนัสําปะหลงั 
ออ้ย ปาล์มนํ" ามนั ยางพารา และ การส่งเสริมการปลูกพืชพลงังานอื�นๆ ที�มีศกัยภาพในการผลิตพลงังาน-
ทดแทน   
 แต่สําหรับปัญหาอุปสรรคของการผลิตพลงังานจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรนั"นแตกต่างกนั
ดงักล่าวคือ  ประเทศไทยมีแหล่งชีวมวลที�เป็นเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรจาํนวนมาก  สามารถนาํมาใช้
ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 3,000 เมกะวตัต์  แต่ในทางปฏิบติัแหล่งเชื"อเพลิงชีวมวลที�กระจดักระจายไปใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั�วประเทศ  ทั"งที�เป็นเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรที�อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตเกษตร  และไร่นา  สวนเกษตร  ทาํให้ศกัยภาพเชิงพาณิชยข์องการใช้เชื"อเพลิงชีวมวลมีอยู่ไม่ถึง 
1,000 เมกะวตัต ์ ซึ� งจากขอ้มูลการสาํรวจปริมาณเชื"อเพลิงชีวมวลคงเหลือ ในปี 2549 ของมูลนิธิพลงังานเพื�อ
สิ�งแวดลอ้ม [15] พบว่า มีเชื"อเพลิงชีวมวลที�ยงัไม่ถูกนาํมาใช้เป็นพลงังานความร้อนหรือไฟฟ้า อีกกวา่ 34 
ลา้นตนั คิดเป็นพลงังานเทียบเท่ามนัดิบ 7,200 ตนั (ktoe) ประมาณ 2,400 เมกะวตัต์ซึ� งจากแผนพฒันา
พลงังานทดแทน 15 ปี (ปี 2551-2565) ที�วางเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากเชื"อเพลิงชีวมวลให้ได้ 2,800     
เมกะวตัต ์ภายในปี 2554 และ 3,700 เมกะวตัต ์ภายในปี 2565 และสนบัสนุนให้มีการใชเ้ชื"อเพลิงชีวมวลมา
ผลิตเป็นความร้อนทดแทนเชื"อเพลิงจากฟอสซิล เทียบเท่านํ"ามนัดิบ 6,900 ktoe ภายในปี 2565 
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 เมื�อพิจารณาถึงเชื"อเพลิงชีวมวลที�มีอยู่ในประเทศไทยพบว่า เชื"อเพลิงชีวมวลสามารถแบ่งได้
ออกเป็น 2 ประเภท  

  1)  เชื"อเพลิงชีวมวลเชิงพาณิชย ์(Commercialized Biomass) คือเศษวสัดุเหลือใช้ที�ไดจ้าก
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนาํมาใชไ้ดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งผา่นขั"นตอนการ
แปรรูป ซื" อ-ขาย ง่าย ในที�นี"  เช่น แกลบ ชานอ้อย เส้นใยปาล์ม กะลาปาล์ม ซึ� งส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้
ประโยชน์อยา่งแพร่หลายในเชิงพาณิชย ์และแทบจะไม่มีหลงเหลืออยูเ่ลย   

  2)  เชื"อเพลิงชีวมวลไม่เชิงพาณิชย ์(Non-Commercialized Biomass) คือเศษวสัดุเหลือใชที้�
กระจดักระจายในไร่ นา สวนเกษตร ในที�นี"  เช่น ฟางขา้ว ยอดและใบออ้ย เหงา้มนัสําปะหลงั ทางปาล์ม ตน้/
ใบ/ซงัขา้วโพดบนที�สูง ซึ� งยงัเป็นชีวมวลที�คงเหลือ ยงัไม่ถูกนาํมาใชง้านในเชิงพาณิชย ์อยา่งไรก็ดีเชื"อเพลิง
ดงักล่าวนี"  สามารถนาํมาพฒันาไปเป็นเชื"อเพลิงชีวมวลเชิงพาณิชยไ์ด ้โดยผา่นกระบวนการจดัการ คือ การ
รวบรวม และแปรรูปให้พร้อมใช้ ทั"งนี" จาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาสมบติัของเชื"อเพลิงดงักล่าวอย่างละเอียด
ต่อไป  

 จากที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เชื"อเพลิงชีวมวลเชิงพาณิชยส่์วนใหญ่ถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ ในการผลิต
พลงังานหรือมีการซื"อ-ขายไปใช้ประโยชน์เกือบจะทั"งหมดไม่มีหลงเหลือ ซึ� งปริมาณเชื"อเพลิงชีวมวลที�
คงเหลือของประเทศไทยจริงๆจะเป็นเชื"อเพลิงชีวมวลไม่เชิงพาณิชย ์ ซึ� งบางพื"นที�ยงัไม่มีการนํามาใช้
ประโยชน์ และสร้างปัญหาให้เกษตรกรในการจดัการเศษวสัดุเหล่านี"  ซึ� งเกษตรกรจะนิยมเผาก่อปัญหา
หมอกควนั 

 ทั"งนี" การนาํเชื"อเพลิงชีวมวลดงักล่าวมาใช้ประโยชน์จาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาระบบจดัการเชื"อเพลิง
ชีวมวลไม่เชิงพาณิชยใ์ห้เป็นระบบ ตั"งแต่ การรวบรวม การแปรรูป และ ขนส่ง และเมื�อทาํการพิจารณา
สมบติัของเชื"อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิดอนัประกอบดว้ย ความหนาแน่น ความชื"น ค่าความร้อน สมบติัแบบ
ประมาณ และสมบติัแบบละเอียด พบวา่เทคนิค และขั"นตอนการแปรรูปเชื"อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกนั และจดัเป็นตน้ทุนที�สาํคญัในการเตรียมเชื"อเพลิงใหพ้ร้อมใช ้ 

ดงันั"นในการศึกษาในงานวิจยันี" จะเนน้การประเมินเทคโนโลยีที�เหมาะสมสําหรับการเก็บรวบรวม
วสัดุเหลือทิ"งจากการทาํเกษตร (ซงัขา้วโพด, ตน้ขา้วโพด, เปลือกขา้วโพด ยอดออ้ย และใบออ้ย) ตลอดจน
เทคโนโลยีการแปรรูปให้เหมาะสมเพื�อการขนส่งเขา้โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบLogistic ที�เหมาะสมและคุม้ค่า
ในการนาํไปใชเ้ป็นเชื"อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

1. 2วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลด
การเกิดหมอกควนั มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาแนวทางบริหารจัดการเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร           
(ซงัขา้วโพดและออ้ย) ที�กระจายอยูต่ามไร่นาสวนเกษตรบนพื"นที�สูงและพื"นที�ราบ ดา้นเทคโนโลยีการเก็บ
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รวบรวมตน้ทุนชนิดและปริมาณสําหรับรองรับการขยายตวัของความตอ้งการเชื"อเพลิงชีวมวลในอนาคต
และทาํการเสนอรูปแบบที�เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 

ทั"งนี" เพื�อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ทางโครงการฯ ได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น
โครงการยอ่ย 3 โครงการยอ่ยไดแ้ก่ 

โครงการย่อย 1 โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการซงัขา้วโพดบนพื"นที�สูงเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและ
ลดการเกิดหมอกควนั: กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัเชียงราย 

 โครงการย่อย 2 โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการซงัขา้วโพดในเขตพื"นที�ภาคกลางเพื�อใชเ้ป็น                                                                                                                             
เชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั: กรณีศึกษา จ.เพชรบูรณ์และ จ.นครสวรรค ์

 โครงการย่อย 3 การศึกษาระบบการจดัการเชื"อเพลิงชีวมวลยอดออ้ยและใบออ้ย 

1.3 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย 

องคค์วามรู้ดา้นทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้ม หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เกษตรกร บุคคลทั�วไป 
องคค์วามรู้ในการวจิยัต่อไป 
 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
กรมวชิาการเกษตรมหาวทิยาลยัต่างๆ 
ทอ้งถิ�นที�มีการเพาะปลูกขา้วโพด สหกรณ์ต่างๆ 
โรงไฟฟ้า/โรงงานอุตสาหกรรมที�มีการใชพ้ลงังานจากชีวมวล 

บริการความรู้แก่ประชาชน โรงไฟฟ้า/โรงงานอุตสาหกรรมที�มีการใชพ้ลงังานจากชีวมวล 
เกษตกรชาวไร่ขา้วโพดสถานประกอบการ ประชาชน กลุ่มอุตสาหกรรม 

บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ และนาํไปสู่การ
ผลิตเชิงพาณิชย ์

ธุรกิจและอุตสาหกรรมที�ผลิตของเสียอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิตไฟฟ้าองคก์รบริหารส่วนทอ้งถิ�นอบต. อบจ. เทศบาล 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ธุรกิจและอุตสาหกรรมที�ผลิตของเสียอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) และรายเลก็มาก (VSPP) 

ลดการพึ�งพาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ธุรกิจและอุตสาหกรรมที�ผลิตของเสียอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) และรายเลก็มาก (VSPP) 
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บทที� 2 

สถานภาพเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 
 

2.1 ข้าวโพด 

 2.1.1 ข้าวโพดเลี#ยงสัตว์ในประเทศไทย 

จากสถิติการเพาะปลูกและผลผลิตข้าวโพดเลี" ยงสัตว์ในปีเพาะปลูก 2554 สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2] รายงานว่า ประเทศไทยมีเนื"อที�เพาะปลูกขา้วโพด
ประมาณ 7.03 ลา้นไร่ พื"นที�เพาะปลูกส่วนใหญ่อยูใ่นพื"นที�ภาคเหนือมากถึง 4.51 ลา้นไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
64.28 รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 1.66 และ 0.86 ลา้นไร่ ตามลาํดบั ดงัแสดงใน
ตารางที� 2-1 และจงัหวดัที�มีพื"นที�เพาะปลูกมากที�สุด 3 ลาํดบั คือ จงัหวดัเพชรบูรณ์ นครราชสีมา และ ตาก  

ตารางที� 2-1 ขอ้มูลขา้วโพดเลี"ยงสัตว:์ เนื"อที� และผลผลิต ของประเทศไทย ปี 2552-2554 [2] 

ภาค 

เนื#อที�เพาะปลูก(ไร่) เนื#อที�เก็บเกี�ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

2552 2553 2554(p) 2552 2553 2554(p) 2552 2553 2554(p) 

รวมทั#งประเทศ 7,098,872 7,248,382 7,031,010 6,905,436 7,046,264 6,835,670 4,616,119 4,683,386 4,611,540 

เหนือ 4,434,555 4,597,492 4,505,780 4,330,175 4,487,701 4,398,420 2,982,247 3,023,961 3,019,780 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,678,072 1,743,143 1,663,280 1,617,821 1,677,303 1,601,240 1,005,129 1,064,202 1,015,810 

กลาง  986,245 907,747 861,950 957,440 881,260 836,010 628,743 595,223 575,950 

 หมายเหตุ  P คือ ขอ้มูลเบื"องตน้ 
 

2.1.2 การศึกษาพื#นที�เพาะปลูกและผลผลติข้าวโพดเลี#ยงสัตว์: ในจังหวดัพื#นที�เป้าหมายการวจัิย 4 

จังหวดั (จังหวดัเชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์) 

1) ข้าวโพดเลี#ยงสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 จากข้อมูลของสํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่พื"นที�ปลูกข้าวโพดเลี" ยงสัตว์
ประมาณ  179,856 ไร่ มีผลผลิตรวม 145,323 ตนั ในปีการผลิต 2553/54 ซึ� งอาํเภอที�มีพื"นที�ปลูกมากที�สุดใน
จงัหวดัเชียงใหม่ คือ อาํเภอแม่แจ่ม มีพื"นที�ปลูก 61,872 ไร่ รองลงมาคือ อาํเภอเชียงดาว อาํเภอดอยเต่า อาํเภอ
พร้าว และ ฯลฯ ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที� 2-2 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

2-2 

 

ตารางที� 2-2 ขอ้มูลขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ปีการผลิต 2553/54 [3] 
อาํเภอ พื#นที�(ไร่) ผลผลติรวม(ตนั) 

1.อาํเภอแม่แจ่ม 61,872 61,872 
2.อาํเภอเชียงดาว 60,126 41,487 
3.อาํเภอพร้าว 16,575 12,812 
4. อาํเภอเวยีงแหง 6,792 4,754 
5.อาํเภอแม่อาย 6,303 4,412 
6.อาํเภอฝาง 825 660 
7.อาํเภอไชยปราการ 2,846 1,537 
8.อาํเภอแม่ริม 630 316 
9.อาํเภอแม่แตง 3,044 1,960 
10.อาํเภอดอยเต่า 17,537 13,100 
11.อาํเภอฮอด 1,473 1,061 
12.อาํเภอดอยสะเก็ด 496 441 
13.อาํเภอสนัทราย 492 404 
14. อาํเภอกลัยาณิวฒันา 843 506 

รวม 179,856 145,323 

 
กรณีศึกษา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

• ลักษณะพื�นที!และลักษณะการปลูกข้าวโพด 
อาํเภอแม่แจ่ม  ตั" งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของจงัหวดัเชียงใหม่ห่างจากจงัหวดั

เชียงใหม่ประมาณ  115  กิโลเมตร  ตามเส้นทางสายแม่แจ่ม  – ดอยอินทนนท ์และ 155  กิโลเมตร  ตาม
เส้นทางสายแม่แจ่ม– ฮอด มีเนื"อที�ประมาณ  3,361.151  ตารางกิโลเมตรลกัษณะภูมิประเทศสภาพพื"นที�เป็น
ป่าและภูเขาสูงชนัทุรกนัดาร อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั"งพื"นที�มีลาํนํ" าแม่แจ่มเป็นแม่นํ" าสายนํ" าหลกั 
พื"นที�ส่วนใหญ่ประมาณ 70 % เป็นป่าไมแ้ละภูเขาสูงชนั  เป็นที�ราบเชิงเขาประมาณ 20 %   และเป็นที�ราบ
ลุ่มประมาณ 10 % ลกัษณะการปลูกขา้วโพดจะปลูกเพียงขา้วโพดเพียงอยา่งเดียวไม่ปลูกพืชชนิดอื�นร่วม จึง
มองเห็นลกัษณะแปลงขา้วโพดอยูบ่นภูเขาหลายๆ เขาติดต่อกนั ดงัแสดงในรูปที� 2-1 
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รูปที� 

• ช่วงฤดูปลูกและเกบ็เกี!ยว
ตุลาคม -กุมภ

กรณศึีกษา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

• ลักษณะพื�นที!และลักษณะการปลูกข้าวโพด
พื"นที�ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีพื"นที�ราบ ใช้สําหรับเป็นแหล่งทาํกินของราษฎร อยู่

ระหวา่งหุบเขา ประมาณ 20,625 ไร่ มีแม่นํ"า และลาํหว้ยที�สาํคญัๆ คือแม่นํ"าปิง แม่นํ"าแตง ห้วยแม่ก๊ะ 

งาย ห้วยแม่แมะ และห้วยนํ" าซุ้ม นอกจากนี"แลว้พื"นที�บางส่วนยงัเป็นป่าไมห้นาทึบ ปกคลุมไปทั�ว สภาพป่า

ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสัก

เดียว และแปลงปลูกขา้วโพดร่วมกบัพืชชนิดอื�น เช่น ขา้ว ลาํไย ก

•  ช่วงฤดูปลูกและเกบ็เกี!ยว
และตุลาคม –
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รูปที� 2-1 ลกัษณะพื"นที� อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

ช่วงฤดูปลูกและเกบ็เกี!ยว ช่วงฤดูปลูก เมษายน-ตุลาคม ช่วงฤดูเก็บเกี�ยว กรกฎาคม และ
กุมภาพนัธ์ 

กรณศึีกษา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะพื�นที!และลักษณะการปลูกข้าวโพด 
พื"นที�ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีพื"นที�ราบ ใช้สําหรับเป็นแหล่งทาํกินของราษฎร อยู่

ไร่ มีแม่นํ"า และลาํหว้ยที�สาํคญัๆ คือแม่นํ"าปิง แม่นํ"าแตง ห้วยแม่ก๊ะ 

นอกจากนี"แลว้พื"นที�บางส่วนยงัเป็นป่าไมห้นาทึบ ปกคลุมไปทั�ว สภาพป่า

ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสัก ลกัษณะการปลูกมีทั"งแปลงปลูกเฉพาะขา้วโพดเพียงชนิด

เดียว และแปลงปลูกขา้วโพดร่วมกบัพืชชนิดอื�น เช่น ขา้ว ลาํไย กลว้ย และฯลฯ เป็นตน้ดงัแสดงใน

ช่วงฤดูปลูกและเกบ็เกี!ยว ช่วงฤดูปลูก เมษายน-ตุลาคม ช่วงฤดูเก็บเกี�ยว 
–กุมภาพนัธ์ 
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ตุลาคม ช่วงฤดูเก็บเกี�ยว กรกฎาคม และ

พื"นที�ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีพื"นที�ราบ ใช้สําหรับเป็นแหล่งทาํกินของราษฎร อยู่

ไร่ มีแม่นํ"า และลาํหว้ยที�สาํคญัๆ คือแม่นํ"าปิง แม่นํ"าแตง ห้วยแม่ก๊ะ ห้วยแม่

นอกจากนี"แลว้พื"นที�บางส่วนยงัเป็นป่าไมห้นาทึบ ปกคลุมไปทั�ว สภาพป่า

ลกัษณะการปลูกมีทั"งแปลงปลูกเฉพาะขา้วโพดเพียงชนิด

ลว้ย และฯลฯ เป็นตน้ดงัแสดงในรูปที� 2-2 

ลาคม ช่วงฤดูเก็บเกี�ยว กรกฎาคม 
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รูปที� 2-2 ลกัษณะแปลงปลูกขา้วโพด อ

2) ข้าวโพดเลี#ยงสัตว์

จากขอ้มูลของสํานกังานเกษตรจงัหวดัเชียงราย พบว่าขา้วโพดเลี" ยงสัตว์
เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ�งที�เกษตรกรนิยมปลูกสามารถ ทาํการเพาะปลูกไดปี้ละ  
ฤดูฝน (พฤษภาคม–ตุลาคม) และขา้วโพดเลี" ยงสัตวฤ์ดูแลง้
สัตวป์ระมาณ 653,667 ไร่ มีผลผลิตรวม
ในจงัหวดัเชียงราย คือ อาํเภอเชียงแสน มีพื"นที�ปลูก 
อาํเภอเวยีงป่าเป้า และฯลฯดงัแสดงใน
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ลกัษณะแปลงปลูกขา้วโพด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 

งสัตว์ในจังหวดัเชียงราย 

ขอ้มูลของสํานกังานเกษตรจงัหวดัเชียงราย พบว่าขา้วโพดเลี" ยงสัตว์
เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ�งที�เกษตรกรนิยมปลูกสามารถ ทาํการเพาะปลูกไดปี้ละ  2 ครั" งไดแ้ก่ ขา้วโพดเลี"ยงสัตว์

และขา้วโพดเลี" ยงสัตวฤ์ดูแลง้ (กนัยายน– มีนาคม) มีพื"นที�ปลูกขา้วโ
ไร่ มีผลผลิตรวม 497,289 ตนั ในปีการผลิต 2552/53 ซึ� งอาํเภอที�มีพื"นที�ปลูกมากที�สุด

ในจงัหวดัเชียงราย คือ อาํเภอเชียงแสน มีพื"นที�ปลูก 109,558 ไร่ รองลงมาคือ อาํเภอเชียงของ อาํเภอเทิง 
อาํเภอเวยีงป่าเป้า และฯลฯดงัแสดงในตารางที� 2-3 
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ขอ้มูลของสํานกังานเกษตรจงัหวดัเชียงราย พบว่าขา้วโพดเลี" ยงสัตว ์เป็นพืช
ครั" งไดแ้ก่ ขา้วโพดเลี"ยงสัตว์

พื"นที�ปลูกขา้วโพดเลี" ยง
ซึ� งอาํเภอที�มีพื"นที�ปลูกมากที�สุด

ไร่ รองลงมาคือ อาํเภอเชียงของ อาํเภอเทิง 
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ตารางที� 2-3 ขอ้มูลขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นจงัหวดัเชียงรายปีการผลิต 2552/53 [4] 
อาํเภอ พื#นที�ปลูก(ไร่) ผลผลติรวม(ตนั) 

1.เมืองเชียงราย 48,322 38,625 
2.เชียงของ 89,470 59,066 
3.เชียงแสน 109,558 76,105 
4.แม่จนั 10,550 8,440 
5.แม่สาย 5,407 4,886 
6.แม่สรวย 53,468 43,144 
7.พาน 16,125 11,052 
8.เทิง 76,438 73,121 
9.เวยีงป่าเป้า 61,636 48,783 
10.ป่าแดด 8,919 7,141 
11.เวยีงชยั 18,416 13,856 
12.พญาเมง็ราย 41,449 32,278 
13.เวยีงแก่น 30,929 17,662 
14.ขนุตาล 19,441 18,692 
15.แม่ฟ้าหลวง 18,847 11,308 
16.แม่ลาว 4,838 3,804 
17.เวยีงเชียงรุ้ง 15,958 13,029 
18.ดอยหลวง 23,896 16,297 

รวม 653,667 497,289 

 

3)  ข้าวโพดเลี#ยงสัตว์ในจังหวดัเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นจงัหวดัที�มีพื"นที�เพาะปลูกและผลผลิตขา้วโพดเลี"ยงสัตวม์าก
ที�สุดในประเทศไทย สาํหรับขอ้มูลทั�วไปจากการลงพื"นที�ปลูกขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นจงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ 
การปลูกขา้วโพดในจงัหวดัเพชรบูรณ์จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การปลูกในนา เรียกว่า ขา้วโพดนา และ
การปลูกในไร่ ซึ� งสามารถปลูกไดท้ั"งในที�ราบลุ่มและในที�ราบสูง เรียกวา่ ขา้วโพดไร่ ดงัแสดงในรูปที� 2-3 
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(ก) การปลูกขา้วโพดนา 

 
(ข) การปลูกขา้วโพดไร่   

รูปที� 2-3 ลกัษณะการปลูกขา้วโพดในจงัหวดัเพชรบูรณ์  
   

ข้าวโพดนาจะเริ� มเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมและเมื�อต้น
ขา้วโพดมีอายุประมาณ 4 เดือน จะเริ�มทาํการเก็บเกี�ยวในช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนธนัวาคม ส่วนขา้วโพด
ไร่จะเริ�มทาํการปลูกในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนและเก็บเกี�ยวในเดือนกนัยายนถึงตุลาคม 

คณะผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาและสํารวจข้อมูลปริมาณการเพาะปลูกข้าวโพดใน
จงัหวดัเพชรบูรณ์ในช่วง 5 ปีหลงัสุด โดยการติดต่อสอบถามไปยงัสํานกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดย
ผลการศึกษาไดแ้สดงไวใ้นตารางที� 2-4 

จากตารางที� 2-4 พบว่า ในรอบ 5 ปีหลังสุดจงัหวดัเพชรบูรณ์มีพื"นที�เพาะปลูก
ขา้วโพดเลี" ยงสัตวอ์ยู่ระหว่าง 1.1-1.4 ล้านไร่ และมีพื"นที�เก็บเกี�ยวผลผลิตระหว่าง 0.85-1.3 ลา้นไร่ โดยมี
พื"นที�เสียหายบางส่วนที�ไม่สามารถเก็บเกี�ยวผลผลิตได ้เมื�อพิจารณาถึงผลผลิตขา้วโพดเลี" ยงสัตว ์พบว่า มี
ผลผลิตเฉลี�ย 790-873 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นผลผลิตขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์0.68-1.14 ลา้นตนัต่อปี 
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ตารางที� 2-4 ขอ้มูลขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นจงัหวดัเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2550 - 2554  

ปี พ.ศ. พื"นที�เพาะปลูก (ไร่) พื"นที�เก็บเกี�ยว (ไร่) ผลผลิตเฉลี�ยต่อพื"นที�เก็บเกี�ยว 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

ปริมาณผลผลิต 
(ตนั) 

2550 1,379,790 1,009,273 824.11 831,751.43 
2551 1,295,433 1,307,900 872.89 1,141,659.11 
2552 1,100,615 1,192,526 834.98 995,740.25 
2553 1,147,921 953,451.25 820.06 781,887.06 
25541 1,080,100.75 854,526.75 790.07 675,140.03 

1ในปี พ.ศ. 2554 เป็นขอ้มูลถึงเดือนตุลาคม 2554 ที�มา: [5] 

  
ตารางที� 2-5 ขอ้มูลขา้วโพดเลี"ยงสัตวข์องจงัหวดัเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2554 แยกตามรายอาํเภอ[5] 

อาํเภอ พื#นที�เพาะปลูก 

(ไร่) 

พื#นที�เกบ็เกี�ยว 

(ไร่) 

ผลผลติเฉลี�ยต่อพื#นที�เกบ็เกี�ยว 

(กโิลกรัมต่อไร่) 

ผลผลติรวม (ตนั) 

1.เมืองเพชรบูรณ์ 131,993 104,834 789.38 82,754.08 
2.ชนแดน 118,243 117,635 326.52 38,410.60 

3.หล่มเก่า 139,436 50,962 1,815.90 92,541.94 
4.หล่มสกั 62,051 25,123 768.72 19,312.45 
5.หนองไผ ่ 207,142 174,928 829.33 145,072.35 
6.วเิชียรบุรี  131,282 130,798 808.15 105,703.85 
7.ศรีเทพ 26,908 26,702 630.71 16,841.26 
8.บึงสามพนั  131,094 128,114 777.72 99,637.04 
9.นํ" าหนาว  70,163 53,382 708.27 37,808.97 
10.วงัโป่ง 40,724.75 37,785.75 875.96 33,098.69 
11.เขาคอ้ 21,064 4,263 928.64 3,958.80 
รวม 1,080,100.75 854,526.75 - 675,140.03 

จากการสํารวจขอ้มูลปริมาณ พบว่า จงัหวดัเพชรบูรณ์มีพื"นที�เพาะปลูกขา้วโพด
เลี" ยงสัตว์ในปี พ.ศ. 2554 รวมทั"งสิ"น 1,080,100.75 ไร่ และมีพื"นที�เก็บเกี�ยวผลผลิต 854,526.75 ไร่ เมื�อ
พิจารณาถึงผลผลิตขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 มีผลผลิตเฉลี�ย 790.07 กิโลกรัมต่อไร่หรือคิด
เป็นผลผลิตขา้วโพดเลี"ยงสัตวท์ั"งหมด 675,140.03 ตนั ซึ� งลดลงจากปีที�ผา่นๆ มา ทั"งนี" เนื�องจากเกษตรกรบาง
รายเปลี�ยนไปปลูกมนัสําปะหลงัและออ้ย อาํเภอที�มีการเพาะปลูกและมีผลผลิตขา้วโพดเลี" ยงสัตวม์ากที�สุด 
คือ อาํเภอหนองไผ ่โดยมีผลผลิตขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์145,072 ตนั รองลงมาคืออาํเภอวิเชียรบุรีและบึงสามพนั 
ตามลาํดบั  
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4)  ข้าวโพดเลี#ยงสัตว์ในจังหวดันครสวรรค์   

  ในการสํารวจขอ้มูลปริมาณการเพาะปลูกขา้วโพดเลี" ยงสัตวใ์นเขตพื"นที�จงัหวดั
นครสวรรค ์คณะผูว้ิจยัไดติ้ดต่อสอบถามขอ้มูลสถิติพื"นที�เพาะปลูกขา้วโพด และผลผลิตขา้วโพดยอ้นหลงั
ตั"งแต่ปีเพาะปลูก 2550/2551 ถึงปีเพาะปลูก 2553/2554 จากสํานกังานเกษตรจงัหวดันครสวรรค์ จากการ
สาํรวจขอ้มูลปริมาณ พบวา่ จงัหวดันครสวรรคมี์พื"นที�เพาะปลูกขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นปีเพาะปลูก 2553/2554 
รวมทั"งสิ"น 352,000 ไร่ และมีพื"นที�เก็บเกี�ยวผลผลิต 343,815 ไร่ ทั"งนี" มีพื"นที�เสียหายที�ไม่สามารถเก็บเกี�ยว
ผลผลิตได ้8,785 ไร่ เมื�อพิจารณาถึงผลผลิตขา้วโพดเลี" ยงสัตว ์พบว่า ในปีเพาะปลูก 2553/2554 มีผลผลิต
เฉลี�ย 872 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นผลผลิตขา้วโพดเลี"ยงสัตวท์ั"งหมด 299,757 ตนั ตารางที� 2-6 แสดงผล
การศึกษาขอ้มูลการเพาะปลูกขา้วโพดเลี" ยงสัตวใ์นจงัหวดันครสวรรค์ตั"งแต่ปีเพาะปลูก 2550/2551 ถึงปี
เพาะปลูก 2553/2554  

ตารางที� 2-6 ผลการศึกษาขอ้มูลการเพาะปลูกขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นจงัหวดันครสวรรค ์ปีเพาะปลูก 
2550/2551 ถึงปีเพาะปลูก 2553/2554 [6] 

ปีเพาะปลูก พื#นที�เพาะปลูก 

(ไร่) 

พื#นที�เกบ็เกี�ยว 

(ไร่) 

ผลผลติเฉลี�ยต่อพื#นที�เกบ็เกี�ยว 

(กโิลกรัมต่อไร่) 

ปริมาณผลผลติ 

(ตนั) 

2550/2551 390,063 347,081 757 262,740 
2551/2552 263,867 259,146 864 223,902 
2552/2553 319,688 319,450 801 255,880 
2553/2554 352,000 343,815 872 299,757 

 จากตารางที� 2-6 พบวา่ ในรอบ 5 ปีหลงัสุดจงัหวดันครสวรรคมี์พื"นที�เพาะปลูกขา้วโพดเลี"ยงสัตวอ์ยู่
ระหวา่ง 263,867-390,000 ไร่ และมีพื"นที�เก็บเกี�ยวผลผลิตระหวา่ง 259,146-347,081 ไร่ โดยมีพื"นที�เสียหาย
บางส่วนที�ไม่สามารถเก็บเกี�ยวผลผลิตได ้เมื�อพิจารณาถึงผลผลิตขา้วโพดเลี" ยงสัตว ์พบว่า มีผลผลิตเฉลี�ย 
680-870 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นผลผลิตขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์223,902-299,757 ตนัต่อปี 
 ในการสรุปสถิติการเพาะปลูกของขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นแต่ละอาํเภอในจงัหวดันครสวรรคจ์ะทาํการ
สรุปขอ้มูลสถิติในปีเพาะปลูก 2553/2554 ซึ� งไดท้าํการเก็บเกี�ยวจนครบรอบปีเพาะปลูกแล้ว ดงัแสดงใน
ตารางที� 2-7 
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ตารางที� 2-7 ผลการศึกษาสถิติการเพาะปลูกขา้วโพดเลี"ยงสัตวข์องจงัหวดันครสวรรค ์ในปีเพาะปลูก 
2553/2554 แยกตามรายอาํเภอ [6] 
อาํเภอ พื#นที�เพาะปลูก 

(ไร่) 

พื#นที�เกบ็เกี�ยว 

(ไร่) 

ผลผลติเฉลี�ยต่อพื#นที�เกบ็เกี�ยว 

(กโิลกรัมต่อไร่) 

ปริมาณผลผลติ 

(ตนั) 

1.เมือง 6,478 5,398 790 4,264 
2.บรรพตพิสยั 1,607 500 850 425 
3.ชุมแสง 114 114 1,300 148 
4.โกรกพระ 4,774 4,580 725 3,321 
5.ลาดยาว 1,750 1,750 800 1,400 
6.หนองบวั 49,640 49,640 732 36,336 
7.ไพศาลี 35,986 34,906 850 29,670 
8.พยหุะคีรี 18,710 18,710 760 14,220 
9.ตาคลี 49,638 47,528 900 42,755 
10.ตากฟ้า 78,719 78,719 1,100 86,591 
11.แม่วงก์ 63,778 61,514 850 52,287 
12.แม่เปิน 33,101 33,101 700 23,171 
13.ชุมตาบง 8,305 7,355 700 5,149 
รวม 352,600 343,815 872 299,757 

 จากตารางที� 2-7 พบว่า จังหวดันครสวรรค์มีพื"นที� เพาะปลูกข้าวโพดเลี" ยงสัตว์ในปีเพาะปลูก 
2553/2554 รวมทั"งสิ"น 352,600 ไร่ และมีพื"นที�เก็บเกี�ยวผลผลิต 343,815 ไร่ ทั"งนี" มีพื"นที�เสียหายที�ไม่สามารถ
เก็บเกี�ยวผลผลิตได ้8,785 ไร่ เมื�อพิจารณาถึงผลผลิตขา้วโพดเลี" ยงสัตว ์พบวา่ ในปีเพาะปลูก 2553/2554 มี
ผลผลิตเฉลี�ย 872 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นผลผลิตขา้วโพดเลี" ยงสัตวท์ั"งหมด 299,757 ตนั พื"นที�ที�มีการ
เพาะปลูก และมีผลผลิตขา้วโพดเลี"ยงสัตวม์ากที�สุด คือ อาํเภอตากฟ้า โดยมีพื"นที�เพาะปลูก 78,719 ไร่ ในปี
เพาะปลูก 2553/2554 และมีปริมาณผลผลิต 86,591ตนั รองลงมาได้แก่ อาํเภอแม่วงก์ และอาํเภอตาคลี 
ตามลาํดบั  
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2.1.3 คุณสมบัติความเป็นเชื#อเพลงิของเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพด 
สมบติัของเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้ที�จาํเป็น ในการพิจารณานาํมาใช้เป็นเชื"อเพลิงผลิต

ความร้อนและกระแสไฟฟ้า ไดแ้ก่ สมบติัทางกายภาพ องคป์ระกอบแบบประมาณ และค่าความร้อน  
สมบัติทางกายภาพ  (ขนาด ความหนาแน่นและความชื#น) 

 เชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพด บางชนิดมีขนาดไม่แน่นอน ขึ"นอยู่กบั ชนิด สายพนัธ์ุ 
วิธีการเก็บเกี�ยว และการแปรรูป เช่น เก็บเกี�ยวด้วยเครื� องจกัร หรือ เก็บเกี�ยวด้วยแรงงานคน ซึ� งการที�
เชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้มีขนาดที�ไม่แน่นอนดงักล่าว ทาํให้ความหนาแน่นตํ�า (Bulk Density) ทาํให้ไม่
คุม้ค่าในการขนส่ง ซึ� งสมบติัต่างๆ แสดงไวใ้นตารางที� 2-8 

องค์ประกอบแบบประมาณ (Proximate Value)  
 เป็นสมบติัเฉพาะตวัของเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้ ที�แสดงถึงสัดส่วนของ ปริมาณความชื"น 

(Moisture Content) ปริมาณสารที�ระเหยได ้(Volatile Matter) ปริมาณคาร์บอนคงตวั (Fixed Carbon) และ 
ปริมาณเถา้ (Ash Content) ใช้วิธีการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM เป็นสมบติัที�นิยมใช้ประกอบการ
พิจารณาในการเลือกใชเ้ชื"อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรม ในส่วนของปริมาณเถา้ จะเป็นของเสียที�เกิดขึ"น
จากการนาํไปใชเ้ป็นเชื"อเพลิง ซึ� งสมบติัต่างๆ แสดงไวใ้นตารางที� 2-8  

องค์ประกอบแบบแยกธาตุ (Ultimate Value) 
 เป็นสมบติัที�แสดงถึงธาตุองค์ประกอบของเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้ อนัประกอบไปด้วย 

คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ สามารถทาํการวิเคราะห์ไดโ้ดยใชเ้ครื�อง Carbon, 
Hydrogen, Nitrogen and Sulfur Analyzer; CHNS-932 ซึ� งองคป์ระกอบของธาตุต่างๆ จะมีความแตกต่างกนั
โดยขึ"นอยูก่บัสายพนัธ์ุของเศษวสัดุเหลือใชแ้ต่ละชนิดทั"งนี" ธาตุองคป์ระกอบที�สําคญั และมีผลต่อค่าความ
ร้อน คือ คาร์บอนและไฮโดรเจน เนื�องจากคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นตวัทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนแลว้เกิด
เป็น คาร์บอนได-ออกไซค์ นํ" า และพลังงานในกระบวนการเผาไหมแ้บบสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากมี
ปริมาณไฮโดรเจนมาก ในปฏิกิริยาการเผาไหมแ้บบสมบูรณ์ จะเกิดนํ" ามากเช่นกนั ซึ� งเป็นผลทาํให้นํ" าส่วนนี"
ดูดซบัพลงังานไวบ้างส่วน พลงังานที�ระบบปลดปล่อยออกมาจึงลดลง สมบติัต่างๆ แสดงไวใ้นตารางที� 2-9 

ค่าความร้อน (Heating Value) 

 ค่าความร้อนของเชื"อเพลิง แสดงถึงปริมาณพลังงานที�ถูกปลดปล่อยออกมาขณะเผาไหม้
เชื"อเพลิงต่อหน่วยนํ" าหนกัในรูปของความร้อน ซึ� งค่าความร้อนของเชื"อเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าแตกต่างกนั
ขึ"นอยูก่บัสมบติัและองคป์ระกอบของเชื"อเพลิง 
 นิยามของค่าความร้อนสูง (High Heating Value; HHV) หมายถึงพลงังานความร้อนที�
ปลดปล่อยออกมาจากการเผาไหมเ้ชื"อเพลิงแบบสมบูรณ์ (Gross Calorific Value) โดยเริ�มจากเชื"อเพลิงมี

อุณหภูมิ 25 °C และผลิตภณัฑ์สุดทา้ยมีอุณหภูมิ 25°C ซึ� งเป็นพลงังานความร้อนที�รวมถึงพลงังานความ
ร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของนํ" า (Latent Heat of Vaporization) ส่วนค่าความร้อนตํ�า (Low Heating 
Value; LHV) หมายถึงพลงังานความร้อนสุทธิที�ปลดปล่อยออกมาจากการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ของ
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เชื"อเพลิง (Net Calorific Value) โดยเริ�มจากเชื"อเพลิงมีอุณหภูมิ 25 °C และผลิตภณัฑ์สุดทา้ยมีอุณหภูมิ 

25°C ซึ� งไม่รวมถึงพลงังานที�ไดจ้ากการควบแน่น (Condensate) ไอนํ" ามาใชง้าน โดยปกติค่าความร้อนใช้
งานของเชื"อเพลิง จะไม่รวมถึงพลงังานที�ไดจ้ากการควบแน่นดงักล่าวนี" ดว้ย สมบติัค่าความร้อนเศษวสัดุ
เหลือใชจ้ากขา้วโพดแสดงไวใ้นตารางที� 2-8 

 
รูปที� 2-4 ซงัขา้วโพดแหง้ 

 
รูปที� 2-5 ซงั/เปลือกขา้วโพดแหง้  



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 
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รูปที� 2-6 ฝอยขา้วโพดแหง้ 

 
  รูปที� 2-7 ตน้/ใบขา้วโพดแหง้  

 
รูปที� 2-8 เปลือกขา้วโพดแหง้ 
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ตารางที�2-8 ผลการศึกษาคุณสมบติัดา้นเชื"อเพลิง 

ชื�อเศษวัสดุเหลอืใช้ 

ความชื#น

เริ�มต้น 2) 

% 

ความ

หนาแน่น 

 (kg/m3) 3) 

คุณสมบัติแบบประมาณ 

ค่าความร้อนสูง7) 

(kJ/kg) 

 

ร้อยละ

ของสาร

ระเหย4) 

ร้อยละของเถ้า 5) 

ร้อยละ

ของ

คาร์บอน 6) 

Cl 

ซงัขา้วโพดA) 20-55 - 80.1 1.36 18.5 
18,300-
18,800 

1.40% 

ซงัขา้วโพด1) 5.37 120.32 82.70 1.21 16.09 19,836 - 

ซงั/เปลือกขา้วโพด1) 11.6 87.32 83.03 1.51 15.46 19,611 
6,017 ppm 

ฝอยขา้วโพด1) 5.73 20.07 75.57 3.02 21.41 17,927 - 

ตน้/ใบขา้วโพด1) 10.65 46.25 73.47 7.71 18.81 16,316 8,750 ppm 

เปลือกขา้วโพด1) 5.35 20.13 82.39 2.38 15.23 17,390  

หมายเหตุ           A) ที�มา : [7] 
1) ตวัอยา่ง นาํมาจากอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
2) Moisture—Method ASTM E 871 -82 
3) Bulk Density — Test Method ASTM E E873-82 
4) Volatile Matter—Test Method ASTM E  E 872-82 
5) Ash—Test Method ASTM E D 1102-84  
6) % Fix carbon = 100-% Moisture - % Volatile Matter -% Ash 
7) Gross Calorific Value—Test Method ASTM E  E 711-87 
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ตารางที� 2-9 ผลการศึกษาคุณสมบติัดา้นเชื"อเพลิง (ต่อ) 

ชื�อเศษวสัดุเหลอืใช้ 
องค์ประกอบแบบแยกธาตุ (%) 

C H N S O 

ซงัขา้วโพดA) 46.58 5.87 0.47 0.21 45.46 

ซงัขา้วโพด1) 51.46 4.75 1.47 0.32 40.79 

ซงั/เปลือกขา้วโพด1) 52.68 4.68 1.38 0.29 39.46 

ฝอยขา้วโพด1) 46.09 5.37 2.32 0.32 42.88 

ตน้/ใบขา้วโพด1) 44.30 4.62 0.85 0.11 42.83 

เปลือกขา้วโพด1) 50.86 4.86 1.55 0.34 40.01 

หมายเหตA) ที�มา : [7] 
1) ตวัอยา่ง นาํมาจากอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.1.4 ศักยภาพการผลติพลงังานจากเชื#อเพลงิเศษวสัดุเหลอืใช้ข้าวโพด 
1) บนพื#นที�สูง : กรณศึีกษาจังหวดัเชียงใหม่และเชียงราย 

   ปัจจุบันเศษวสัดุเหลือใช้ข้าวโพดบนพื"นที�สูงมีการใช้ประโยชน์บางเล็กน้อย
สําหรับใช้ในไซโลอบแห้งเมล็ดขา้วโพด แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการนาํไปใช้ประโยชน์ โดยมีขั"นตอนการ
จดัการดงัต่อไปนี"  หลงัจากขา้วโพดเลี"ยงสัตวพ์ร้อมสาํหรับการเก็บเกี�ยว เกษตรกรจะทาํการเก็บฝักขา้วโพดที�
แก่และแห้ง ด้วยมือแล้วบรรจุลงกระสอบนาํมากองไวบ้ริเวณชายไร่ หรือจุดที�เครื�องสีขา้วโพดเคลื�อนที�
เขา้ถึง สําหรับกรณีนี" เป็นพื"นที�ที�เครื�องสีขา้วโพดเคลื�อนที�เขา้ถึง ส่วนในกรณีไร่ที�เครื�องสีขา้วโพดเคลื�อนที�
เขา้ไม่ถึง เนื�องจากเส้นทางการขนส่งที�มีความยากลาํบาก เกษตรกรจะบรรทุกขา้วโพดทั"งฝักลงมาจากที�สูง
ชนัมาก แลว้มาสีหรือขายยงัจุดรับซื"อที�รถสัญจรไปมาไดส้ะดวก เกษตรกรสีขา้วโพดเพื�อแยก เมล็ด ออกจาก 
ซัง/เปลือก เมล็ดข้าวโพดที�ได้ เกษตรกรจะนําไปขายให้กับพ่อค้าเพื�อขนส่งลงจากพื"นที�สูงสําหรับใช้
ประโยชน์ต่อไป ส่วนซัง/เปลือกของขา้วโพดจะถูกกองทิ"งไวใ้นบริเวณที�สีและหลงัจาก นั"น จะทาํการเผา
หรือปล่อยใหย้อ่ยสลายตามธรรมชาติ เช่นเดียวกบัตน้/ตอ/ใบ ดงัแสดงในรูปที� 2-9 ถึง 2-14 
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รูปที� 2-9 ลกัษณะเศษวสัดุเหลือใชข้า้วโพด (ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด)  

ในแปลงหลงัเก็บเกี�ยว 

 
รูปที� 2-10 ลกัษณะเศษวสัดุเหลือใชข้า้วโพด (ซงั/เปลือกขา้วโพด)  

ก่อนเผาหรือยอ่ยสลายตามธรรมชาติ 
 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 
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รูปที� 2-11 ลกัษณะเศษวสัดุเหลือใชข้า้วโพด (ซงั/เปลือกขา้วโพด) 

 

 
รูปที� 2-12 ลกัษณะเศษวสัดุเหลือใชข้า้วโพด (ซงั/เปลือกขา้วโพด)  

บริเวณจุดรับซื"อขา้วโพดฝักแหง้/จุดสี 
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รูปที� 2-13 ผงัการจดัการเศษวสัดุเหลือใชข้า้วโพดบนพื"นที�สูงในปัจจุบนั 
  

  

ไร่ข้าวโพด 

เกบ็เกี�ยว 

ข้าวโพด ต้น/ตอ/ใบ 

เครื�องสีข้าวโพดเคลื�อนที� 

(ใกล้ถนนใหญ่) 

บรรทุกมาโดยรถกระบะ 

(เครื�องสีเคลื�อนที�เข้าไม่ถึง) 
 

เมลด็

ข้าวโพด 

เครื�องสีข้าวโพดเคลื�อนที� 

(ใกล้ถนนใหญ่/จุดรับซื#อ) 

ซัง/เปลอืก

ข้าวโพด 

เมลด็

ข้าวโพด 

ซัง/เปลอืก

ข้าวโพด 

เผา/ปล่อยให้ยอ่ยสลายตามธรรมชาติ 
ขาย 
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รูปที� 2-14 ลกัษณะการจดัการ
 

 

 

ไร่ข้าวโพด 

ข้าวโพด 

สีข้าวโพดใกล้แปลง

เมลด็ข้าวโพด

ขาย 

โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั
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ลกัษณะการจดัการเศษวสัดุเหลือใชข้า้วโพดบนพื"นที�สูงในปัจจุบนั

เกบ็เกี�ยว 

ใกล้แปลง 
บรรทุกออกจากแปลง 

จุดสีข้าวโพด 

ข้าวโพด ซัง/เปลอืกข้าวโพด 

เผา 

โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

ขา้วโพดบนพื"นที�สูงในปัจจุบนั  

ต้น/ตอ/ใบ 

 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 
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กรณีศึกษาสถานภาพของขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์ในเขตพื"นที�จงัหวดัเชียงใหม่ดงัแสดง
ใน ตารางที� 2-10 พบวา่ จงัหวดัเชียงใหม่พื"นที�ปลูกขา้วโพดประมาณ 179,856ไร่ มีผลผลิตรวม 145,323 ตนั 
ในปีการผลิต 2553/54 และกรณีศึกษาสถานภาพของขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์ในเขตพื"นที�จงัหวดัเชียงราย ดงัแสดง
ใน ตารางที� 2-10 พบวา่ พื"นที�ปลูกขา้วโพดเลี"ยงสัตวป์ระมาณ 653,667 ไร่ มีผลผลิตรวม 497,289 ตนั และ
จากการวิเคราะห์เศษวสัดุจากซังขา้วโพดในจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย พบว่า เศษวสัดุจากซัง
ข้าวโพดในจังหวดัเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรายมีอยู่ทั" งสิ" น 944,639.64  ตัน/ปี คิดเป็นพลังงาน 
16,196,180,786 MJ เทียบเท่านํ"ามนัดิบ 383.43 ktoe สามารถนาํมาผลิตไฟฟ้าได ้899.79 GWh หรือป้อนเขา้สู่
โรงไฟฟ้าขนาด 128 MW ดงัแสดงไวใ้น ตารางที� 2-11 

ตารางที� 2-10 ผลการศึกษาศกัยภาพเชิงปริมาณเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด : กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่
และเชียงราย 

จังหวดั ประเภท 

เศษวสัดุ

เหลอืใช้ 

พื#นที�ปลูก 

(ไร่/ปี) 

 

ผลผลติ  

(ตัน/ปี) 

เศษวสัดุ สัดส่วนเศษ

วสัดุ 

ต่อผลผลติ 

ปริมาณเศษวสัดุ

เหลอืใช้ 

(ตัน/ปี) 

สัดส่วน

เศษวสัดุ 

ที�คงเหลือ

(%) 

ปริมาณ          

เศษวสัดุเหลือใช้

คงเหลอื 

(ตัน/ปี) 

เชียงใหม่ ขา้วโพด 179,8561) 145,3231) 
ตน้/ตอ/ใบ 1.10 159,855.30 100 159,855.30 

ซงั/เปลือก 0.37 53,769.51       1003) 53,769.51 

เชียงราย ขา้วโพด 653,6672) 497,2892) 
ตน้/ตอ/ใบ 1.10 547,017.90 100 547,017.90 

ซงั/เปลือก 0.37 183,996.93   1003) 183,996.93 

รวมทั#งหมด       944,639.64 

หมายเหตุ  
1) ปีการผลิต 2553/2554 
2) ปีการผลิต 2552/2553 
3) จากการสาํรวจมีการนาํไปใชเ้ป็นวสัดุคลุมดินในสวนสม้และเลี"ยงสตัว ์แต่มีการนาํไปใชป้ระโยชนน์อ้ย

มากและมีมูลค่าตํ�า ในงานวจิยันี" จึงประมาณใหมี้เศษวสัดุคงเหลือเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์
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ตารางที� 2-11 ผลการศึกษาศกัยภาพการผลิตพลงังานเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด : กรณีศึกษาจงัหวดั
เชียงใหม่และเชียงราย 

 
 

จังหวดั 

ประเภท 

เศษวสัดุเหลือใช้ 

ปริมาณคงเหลือ 

(ตัน/ปี) 

ความชื#น 

(%wb) 

ค่าความร้อน1) 

MJ /kg 

พลงังานทั#งสิ#น 

(MJ) 

พลงังาน2)

เทียบเท่า

นํ#ามันดบิ 

(ktoe) 

ศักยภาพผลติ

กระแสไฟฟ้า 

(GWh) 3)/ ขนาดโรงไฟฟ้า 

(MW) 4) 

เชียงใหม่ 
ตน้/ตอ/ใบ 159,855.30 10.65 16.316 2,608,199,075 61.75 144.90/21 

ซงั/เปลือก   53,769.51 12.30 19.611 1,054,473,861 24.96 58.58/8 

เชียงราย 
ตน้/ตอ/ใบ 547,017.90 10.65 16.316 8,925,144,056 211.30 495.84/71 

ซงั/เปลือก 183,996.93 12.30 19.611 3,608,363,794 85.43 200.46/29 

รวมทั#งหมด     16,196,180,786 383.43 899.79/128 

หมายเหตุ 1)  ค่าความร้อนสูง 
2)  พลงังานเทียบเท่านํ" ามนัดิบ 1 ktoe เท่ากบั 42.24 GJ  
3)   ค่า Net Plant Heat Rate เฉลี�ยสาํหรับโรงไฟฟ้า 18 MJ/kWh หรือประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า 20%  
4)  โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า 7,008 ชั�วโมง/ปี หรือ Plant Factor 0.8  
 

2) พื#นที�ราบ :  กรณศึีกษาจังหวดัเพชรบูรณ์และนครสวรรค์ 
วสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวส์ามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ วสัดุเหลือ

ใชที้�เกิดจากการเก็บเกี�ยวขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์ไดแ้ก่ ตน้/ใบ/ยอด/เปลือก และวสัดุเหลือใชที้�เกิดจากการแปรรูป 
ไดแ้ก่ ซงัขา้วโพด โดยวงจรของวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวจ์ะแสดงไวใ้นรูปที� 2-15 

เกษตรกรจะจาํหน่ายขา้วโพดทั"งเมล็ดและซงัขา้วโพดให้พ่อคา้ แต่เกษตรกรจะได้
ราคาเฉพาะส่วนที�เป็นเมล็ดเท่านั"น เมื�อพอ่คา้รับซื"อไปแลว้ จะนาํไปกะเทาะแยกเมล็ดออก ส่วนซงัขา้วโพดก็
สามารถจาํหน่ายต่อได ้เช่น นาํไปทาํเชื"อเพลิงสาํหรับใชใ้นโรงไฟฟ้า ดงันั"น พอ่คา้จะมีกาํไรจากการจาํหน่าย
ทั"งเมล็ดและซังขา้วโพด ส่วนตน้/ยอด/ใบ/เปลือก ขา้วโพด เมื�อเก็บฝักออกไปแลว้ส่วนใหญ่จะยงัไม่มีการ
นาํมาทาํประโยชน์ เกษตรกรจะไถกลบหรือไม่ก็เผาทาํลาย ซึ� งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ดงันั"น จึง
ควรหาวธีินาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

2-21 

 

 
รูปที� 2-15 วงจรของวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวบ์นพื"นที�ราบในปัจจุบนั 

ปริมาณวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์สามารถประมาณค่าไดจ้ากค่า Crop to 
Residue Ratio (CRR) และค่า Surplus Availability Factor (SAF) ค่า CRR จะบอกถึงปริมาณวสัดุเหลือใชที้�
เกิดขึ"นจากขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์1 กิโลกรัม ส่วนค่า SAF เป็นสัดส่วนหรือปริมาณของวสัดุเหลือใชที้�ยงัไม่มี
การนาํไปใชป้ระโยชน์ ปมทอง มาลากุล [8] ไดร้ายงานว่า ซงัขา้วโพดเลี" ยงสัตวมี์ค่า CRR ประมาณ 0.27 
ในขณะที�มีค่า SAF เท่ากบั 0.58 นั�นหมายความว่า ฝักขา้วโพดเลี" ยงสัตว ์1 กิโลกรัมจะมีซงัขา้วโพด 0.27
กิโลกรัม และร้อยละ 0.58 ของซังขา้วโพดที�เกิดขึ"นยงัไม่มีการนาํไปใช้งาน โดยซังขา้วโพดส่วนที�มีการ
นาํไปใชง้านแลว้ ส่วนใหญ่จะนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับผลิตแอลกอฮอล ์เป็นเชื"อเพลิง ผสมกบัโมลาสเพื�อ
เลี" ยงสัตว ์เป็นตน้ [8] ส่วนลาํตนั/ยอด/ใบ/เปลือก ที�เหลือจากการเก็บเกี�ยวจะมีปริมาณประมาณ 0.48-0.64 
ตนัต่อไร่[9] ดงัตารางที� 2-12 โดยลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือก จะสามารถนาํไปใช้เป็นเลี" ยงสัตว ์[10, 11] หรือ
นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับผลิต ไมอ้ดัในระดบังานวจิยั [12] 
ตารางที� 2-12 ค่า CRR, ค่า SAF และค่าความร้อนสูงของซงั และลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือกขา้วโพด 

รายการ ซังข้าวโพด ลาํต้น/ยอด/ใบ 

ค่า CRR [8, 10] 0.27 กิโลกรัมต่อฝักขา้วโพด 1 กิโลกรัม 0.48-0.64 ตนัต่อไร่ 
ค่า SAF [8] 0.58 กิโลกรัมต่อฝักขา้วโพด 1 กิโลกรัม - 
ปริมาณวสัดุเหลือใช ้ 0.16 กิโลกรัมต่อฝักขา้วโพด 1 กิโลกรัม 0.48-0.64 ตนัต่อไร่ 

 
  

ลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือก

เครื�องแยกเมลด็ 

เมลด็ ซงั 

จาํหน่าย จาํหน่ายให้

โรงไฟฟ้า 

ไถกลบ 

เผาทาํลาย 

จาํหน่ายใหพ้อ่คา้ 

ฝักขา้วโพด 
แปลงปลูกขา้วโพด 
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                  แต่อย่างไรก็ตาม จากการลงพื"นที�สํารวจปริมาณวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดเลี" ยง
สัตวใ์นพื"นที�จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยการสุ่มเก็บตวัอย่างลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือก รวมทั"งฝักขา้วโพดในพื"นที�
ปลูกขา้วโพดที�เป็นที�ราบสูงมาชั�งนํ" าหนกั ดงัแสดงในรูปที� 2-16 พบวา่ปริมาณวสัดุเหลือใชจ้ากซงัขา้วโพด 
เช่น ลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือก และซงัขา้วโพด มีปริมาณดงัแสดงในตารางที� 2-13 

ตารางที� 2-13 ผลการศึกษาปริมาณวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์ 

ลาํดับ รายการ ปริมาณ (กิโลกรัมต่อไร่) 

1 ลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือกขา้วโพด 1,542.40 
2 ซงัขา้วโพด 394.28 

 

 
(ก) ลาํตนั 

(ข) ใบ 
รูปที� 2-16 การชั�งนํ"าหนกัของวสัดุเหลือใชจ้ากไร่ขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์

จากตารางที� 2-13 พบว่า ปริมาณลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือกขา้วโพดเหลือใช้ที�ทิ"งอยู่
ตามไร่จะมีค่าประมาณ ปริมาณ 1.54 ตนัต่อไร่ ซึ� งมีปริมาณสูงกว่าข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
เนื�องจากเป็นการชั�งนํ" าหนักเศษวสัดุเหลือใช้สด ซึ� งมีปริมาณความชื"นประมาณร้อยละ 60 ในขณะที�ซัง
ข้าวโพดเหลือทิ"งมีปริมาณ 0.394 ตนัต่อไร่ หรือคิดเป็น 0.19 กิโลกรัมต่อผลผลิตข้าวโพดเลี" ยงสัตว์ 1 
กิโลกรัม ซึ� งมีค่าใกลเ้คียงกบังานวิจยัอื�นๆ ที�รายงานว่า ประเทศไทยมีปริมาณซังขา้วโพดเหลือทิ"งที�ไม่ได้
นาํไปใชป้ระโยชน์ 0.16 กิโลกรัมต่อผลผลิตขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์1 กิโลกรัม 
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ตารางที� 2-14 ศกัยภาพเชิงปริมาณของวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดเลี" ยงสัตวใ์นจงัหวดัเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 
2554/2555 และจงัหวดันครสวรรค ์ปีเพาะปลูก 2553/2554 (เศษวสัดุเหลือใชส้ด ความชื"นร้อยละ 60) 

จังหวดั ประเภท 

เศษวสัดุเหลือ

ใช้ 

พื#นที�เกบ็เกี�ยว 

(ไร่/ปี) 

 

ผลผลติ  

(ตัน/ปี) 

เศษวสัดุ สัดส่วนเศษ

วสัดุเหลอืใช้ 

ต่อผลผลติ 

ปริมาณเศษวสัดุ

วสัดุเหลอืใช้ 

(ตัน/ปี) 

เพชรบูรณ์ ขา้วโพด 854,526.75 675,140.03 
ตน้/ตอ/ใบ/เปลือก 1.95 1,315,971.20 

ซงั 0.19 128,276.60 

นครสวรรค ์ ขา้วโพด 343,815 299,737 
ตน้/ตอ/ใบ/เปลือก 1.76 529,475.10 

ซงั 0.19 56,950.03 

รวมทั#งหมด    2,030,672.93 

หมายเหตุ สาํหรับขอ้มูลวสัดุเหลือใชข้องจงัหวดันครสวรรค ์จะใชข้อ้มูลที�ไดจ้ากจงัหวดัเพชรบูรณ์มาคาํนวณ เนื�องจาก
ลกัษณะการพื"นที�ขา้วโพดเลี"ยงสตัว ์วฏัจกัรการเก็บเกี�ยว อบ และสีเมลด็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 
จากตารางที� 2-14 ซงัขา้วโพดที�เหลือทิ"งในพื"นที�จงัหวดัเพชรบูรณ์และนครสวรรค์

มีจาํนวน 128,276.60 ตนั และ 56,950.03 ตนั ตามลาํดบั นอกจากปริมาณซงัขา้วโพดดงักล่าว ยงัมีวสัดุเหลือ
ใช้จากลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือกขา้วโพด ที�เหลือทิ"งในพื"นที�จงัหวดัเพชรบูรณ์และนครสวรรค์มีจาํนวนรวม
ทั"งสิ"นประมาณ 1,315,971.20 ตนั และ 529,475.10 ตนั ตามลาํดบั (เป็นปริมาณลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือก
ขา้วโพดสด ที�ไดจ้ากไร่โดยตรง ซึ� งมีปริมาณความชื"นประมาณร้อยละ 60) โดยสามารถแยกเป็นรายอาํเภอดงั
ตารางที� 2-15 และตารางที� 2-16 
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ตารางที� 2-15 ปริมาณวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวร์ายอาํเภอในจงัหวดัเพชรบูรณ์ในปี พ.ศ. 2554 ที�
ความชื"นร้อยละ 60 
อาํเภอ พื#นที�เกบ็เกี�ยว 

(ไร่) 

ปริมาณผลผลติ 

(ตนั) 

ปริมาณซังข้าวโพด (ตนั) ปริมาณลาํต้น/ยอด/ใบ/เปลอืก (ตนั) 

1.เมือง
เพชรบูรณ์ 

104,834 82,754.08 15,723.28 161,444.36 

2.ชนแดน 117,635 38,410.60 7,298.01 181,157.90 
3.หล่มเก่า 50,962 92,541.94 17,582.97 78,481.48 
4.หล่มสกั 25,123 19,312.45 3,669.37 38,689.42 
5.หนองไผ ่ 174,928 145,072.35 27,563.75 269,389.12 
6.วเิชียรบุรี 130,798 105,703.85 20,083.73 201,428.92 
7.ศรีเทพ 26,702 16,841.26 3,199.84 41,121.08 
8.บึงสามพนั 128,114 99,637.04 18,931.04 197,295.56 
9.นํ" าหนาว 53,382 37,808.97 7,183.70 82,208.28 
10.วงัโป่ง 37,785.75 33,098.69 6,288.75 58,190.06 
11.เขาคอ้ 4,263 3,958.80 752.17 6,565.02 

รวม 854,526.75 675,140.03 128,276.60 1,315,971.20 
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ตารางที� 2-16 ปริมาณวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวร์ายอาํเภอในจงัหวดันครสวรรคใ์นปี พ.ศ. 2553 ที�
ความชื"นร้อยละ 60 
อาํเภอ พื#นที�เกบ็เกี�ยว 

(ไร่) 

ปริมาณผลผลติ 

(ตนั) 

ปริมาณซังข้าวโพด (ตนั) ปริมาณลาํต้น/ยอด/ใบ(ตนั) 

1.เมือง 5,398 4,264 810.16 8,312.92 
2.บรรพตพิสยั 500 425 80.75 770 
3.ชุมแสง 114 148 28.12 175.56 
4.โกรกพระ 4,580 3,321 630.99 7,053.20 
5.ลาดยาว 1,750 1,400 266.00 2,695 
6.หนองบวั 49,640 36,336 6,903.84 76,445.60 
7.ไพศาลี 34,906 29,670 5,637.30 53,755.24 
8.พยหุะคีรี 18,710 14,220 2,701.80 28,813.40 
9.ตาคลี 47,528 42,755 8,123.45 73,193.12 
10.ตากฟ้า 78,719 86,591 16,452.29 121,227.26 
11.แม่วงก ์ 61,514 52,287 9,934.53 94,731.56 
12.แม่เปิน 33,101 23,171 4,402.49 50,975.54 
13.ชุมตาบง 7,355 5,149 978.31 11,326.7 
รวม 343,815 299,737 56,950.03 529,475.1 

อยา่งไรก็ตามหากปล่อยลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือกขา้วโพด ให้แห้งตายคาตน้ก่อนที�จะ
ทาํการเก็บรวบรวม หรือผึ�งซงัขา้วโพดทิ"งไว ้ความชื"นของเศษวสัดุเหลือใชจ้ะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 15 
ตารางที� 2-17 และตารางที� 2-18 แสดงปริมาณซงัขา้วโพดและลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือกขา้วโพดเหลือทิ"งในไร่ 
ที�ปริมาณความชื"นร้อยละ 15 หรือที�เรียกวา่เศษวสัดุเหลือใชแ้หง้ 
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ตารางที� 2-17 ปริมาณวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวร์ายอาํเภอในจงัหวดัเพชรบูรณ์ในปี พ.ศ. 2554 ที�
ความชื"นร้อยละ 15 

อาํเภอ พื#นที�เกบ็

เกี�ยว (ไร่) 

ปริมาณ

ผลผลติ (ตนั) 

ปริมาณซังข้าวโพด 

(ตนั) 

ปริมาณลาํต้น/ยอด/ใบ /เปลอืกข้าวโพด(ตนั) 

1.เมือง
เพชรบูรณ์ 

104,834 82,754.08 
10,220.13 104,938.83 

2.ชนแดน 117,635 38,410.60 4,743.71 117,752.64 
3.หล่มเก่า 50,962 92,541.94 11,428.93 51,012.96 
4หล่มสกั 25,123 19,312.45 2,385.09 25,148.12 
5.หนองไผ ่ 174,928 145,072.35 17,916.44 175,102.93 
6.วเิชียรบุรี  130,798 105,703.85 13,054.42 130,928.80 
7.ศรีเทพ 26,702 16,841.26 2,079.90 26,728.70 
8.บึงสามพนั  128,114 99,637.04 12,305.18 128,242.11 
9.นํ" าหนาว  53,382 37,808.97 4,669.41 53,435.38 
10.วงัโป่ง 37,785.75 33,098.69 4,087.69 37,823.54 
11.เขาคอ้ 4,263 3,958.80 488.91 4,267.26 

รวม 854,526.75 675,140.03 83,379.79 855,381.28 
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ตารางที� 2-18 ปริมาณวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวร์ายอาํเภอในจงัหวดันครสวรรคใ์นปี พ.ศ. 2553 ที�
ความชื"นร้อยละ 15 
อาํเภอ พื#นที�เกบ็

เกี�ยว (ไร่) 

ปริมาณ

ผลผลติ 

(ตนั) 

ปริมาณซังข้าวโพด (ตนั) ปริมาณลาํต้น/ยอด/ใบ/เปลอืกข้าวโพด (ตนั) 

1.เมือง 5,398 4,264 526.60 5,403.40 
2.บรรพตพิสยั 500 425 52.49 500.50 
3.ชุมแสง 114 148 18.28 114.11 
4.โกรกพระ 4,580 3,321 410.14 4,584.58 
5.ลาดยาว 1,750 1,400 172.90 1,751.75 
6.หนองบวั 49,640 36,336 4,487.50 49,689.64 
7.ไพศาลี 34,906 29,670 3,664.25 34,940.91 
8.พยหุะคีรี 18,710 14,220 1,756.17 18,728.71 
9.ตาคลี 47,528 42,755 5,280.24 47,575.53 
10.ตากฟ้า 78,719 86,591 10,694 78,797.72 
11.แม่วงก ์ 61,514 52,287 6,457.44 61,575.51 
12.แม่เปิน 33,101 23,171 2,861.62 33,134.10 
13.ชุมตาบง 7,355 5,149 635.90 7,362.36 

รวม 343,815 299,737 37,017.52 344,158.82 

 

2.1.5 ปริมาณเชื#อเพลงิเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพดของประเทศไทย 

สําหรับเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 ปริมาณ
ผลผลิต 4,683,386 ตนัต่อปี ไดป้ริมาณซงั/เปลือกขา้วโพด 1,732,846 ตนัต่อปี ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด 5,151,704 
ตนัต่อปี สามารถคาํนวนผลประหยดัพลงังาน (คิดเป็นพลงังานทดแทนนํ"ามนัเตา) ดงันี"  

ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชซ้งั/เปลือกขา้วโพด 1.7 ลา้นตน้/ปี 
ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชต้น้/ตอ/ใบขา้วโพด 5.2 ลา้นตน้/ปี 
คิดเป็นค่าความร้อนซงั/เปลือกขา้วโพด  0.8 ลา้น ktoe/ปี 
คิดเป็นค่าความร้อนตน้/ตอ/ใบขา้วโพด  2.0   ลา้น ktoe/ปี 

  คิดเป็นนํ"ามนัเตา     3,092 ลา้นลิตร/ปี  
  คิดเป็นมูลค่าทดแทน    49, 466    ลา้นบาท/ปี  
  (คิดราคานํ"ามนัเตา 16 บาท/ลิตร)  
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2.2 อ้อย 

การศึกษาสาํรวจพื"นที�เพาะปลูกออ้ยและปริมาณผลผลิตออ้ย
ผา่นมา เพื�อดูแนวโนม้การใชพ้ื"นที�เพาะปลูกออ้ยของเกษตรกรที�ผา่นมาวา่มีแนวโนม้ลดลง คงที� หรือเพิ�มขึ"น 
ซึ� งจะมีผลต่อการคาดการณ์การเพาะปลู
ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย (
ปรากฏผลใน ตารางที� 2-19 และรูปที� 

ตารางที� 2-19  แสดงพื"นที�เพาะปลูกออ้ยในแต่ละภูมิภาค 

ภาค 

46/47 

เหนือ 1.26 

กลาง 2.32 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2.83 

ตะวนัออก 0.41 

รวม 6.83 
ที�มา : [13] 

 

รูปที� 2-17 แนวโนม้การเพาะปลูกออ้ยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

 

จากรูปที� 2-17 สามารถสรุปผลแนวโนม้การเพาะปลูกออ้ยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ทั"ง
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก มีแนวโนม้การเพาะปลูกออ้ยเพิ�มขึ"นอยา่ง

โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั

2-28 

การศึกษาสาํรวจพื"นที�เพาะปลูกออ้ยและปริมาณผลผลิตออ้ยในประเทศไทย ยอ้นหลงัในรอบ 
ผา่นมา เพื�อดูแนวโนม้การใชพ้ื"นที�เพาะปลูกออ้ยของเกษตรกรที�ผา่นมาวา่มีแนวโนม้ลดลง คงที� หรือเพิ�มขึ"น 
ซึ� งจะมีผลต่อการคาดการณ์การเพาะปลูกออ้ยในอนาคต ที�มีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อปริมาณผลผลิตออ้ย 

(ชานออ้ย/กากออ้ย ยอดออ้ย และใบออ้ย) ซึ� งจากการสํารวจขอ้มูลทุติยภูมิ
รูปที� 2-17 ดงันี"  

แสดงพื"นที�เพาะปลูกออ้ยในแต่ละภูมิภาค 7 ปีการผลิต  
พื#นที�ปลูกอ้อย(ล้านไร่) 

ปีการผลติ พ.ศ. 

47/48 48/49 49/50 50/51 

1.21 1.08 1.25 1.25 

2.02 1.91 2.20 2.04 

2.72 2.53 2.67 2.80 

0.39 0.36 0.44 0.42 

6.34 5.89 6.56 6.52 

แนวโนม้การเพาะปลูกออ้ยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
ที�มา : [13] 

สามารถสรุปผลแนวโนม้การเพาะปลูกออ้ยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ทั"ง
คตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก มีแนวโนม้การเพาะปลูกออ้ยเพิ�มขึ"นอยา่ง
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ยอ้นหลงัในรอบ 7 ปีที�
ผา่นมา เพื�อดูแนวโนม้การใชพ้ื"นที�เพาะปลูกออ้ยของเกษตรกรที�ผา่นมาวา่มีแนวโนม้ลดลง คงที� หรือเพิ�มขึ"น 

กออ้ยในอนาคต ที�มีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อปริมาณผลผลิตออ้ย 
ซึ� งจากการสํารวจขอ้มูลทุติยภูมิ

51/52 52/53 

1.34 1.48 

2.26 2.35 

2.77 2.85 

0.46 0.45 

6.84 7.13 

 
แนวโนม้การเพาะปลูกออ้ยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

สามารถสรุปผลแนวโนม้การเพาะปลูกออ้ยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ทั"ง
คตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก มีแนวโนม้การเพาะปลูกออ้ยเพิ�มขึ"นอยา่ง
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ต่อเนื�อง ตั"งแต่ปีการผลิต 2548/49 จนถึงปัจจุบนัปีการผลิต 2552/53 จากพื"นที�เพาะปลูก 5.89 ลา้นไร่ เพิ�มขึ"น
เป็น 7.13 ลา้นไร่ หรือ เพิ�มขึ"นร้อยละ 21.05 แต่ถา้คาํนวณจากค่าเฉลี�ย 6.59 ลา้นไร่ เพิ�มขึ"นเป็น 7.13 ลา้นไร่ 
หรือเพิ�มขึ"นร้อยละ 8.19   

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการเพาะปลูกออ้ย ปีการผลิต 2546/47 ถึง 2548/49 พบวา่ประเทศไทยมี
พื"นที�การปลูกออ้ยลดน้อยลง เนื�องจากเกษตรกรหนัไปปลูกพืชอื�นที�ไดร้าคาดี และลงทุนนอ้ยกว่า อาทิ มนั
สําปะหลงั ยางพารา ที�ดูแลง่ายกว่า และไดร้าคาสูงกวา่ประกอบกบันโยบายภาครัฐที�ตอ้งการสนบัสนุนให้
เพาะปลูกพืชพลงังานทดแทน เพื�อป้อนเป็นวตัถุดิบใหก้บัโรงงานผลิตเอทานอล 

แต่หลังจากนั" นปรากฏว่าภาครัฐได้ใช้นโยบายควบคุมราคานํ" ามัน ทาํให้โครงการจัดตั" ง
โรงงานผลิตเอทานอลไม่คุม้ค่าในการลงทุน และไม่สามารถจดัตั"งไดต้ามแผนที�วางไว ้ทาํให้เกษตรกรหัน
กลบัมาเพาะปลูกออ้ยเพิ�มขึ"นอย่างต่อเนื�องจนถึงปัจจุบนั ตั"งแต่ปีการผลิต 2549/50 ถึง 2552/53 และจาก
ประสบการณ์ดงักล่าว คาดว่าเกษตรกรจะทาํการเพิ�มพื"นที�เพาะปลูกออ้ยและเพิ�มอตัราผลผลิตต่อไร่ให้สูง
ยิ�งขึ"นอยา่งต่อเนื�องต่อไปในอนาคตระยะยาว  

สาํหรับเศษวสัดุเหลือใชอ้อ้ย ประกอบดว้ย ลาํตน้ออ้ย ยอดออ้ย และใบออ้ย ซึ� งในที�นี" จะมุ่งเนน้
เฉพาะส่วนยอดออ้ยและใบออ้ย ที�ปัจจุบนัเกษตรกรใชว้ิธีการเผาไร่ออ้ยก่อนการตดัออ้ย และถา้ใชค้นตดัออ้ย
หรือรถตดัออ้ยก็มกัจะทิ"งไวใ้นไร่ออ้ย ไม่ไดถู้กนาํมาใชป้ระโยชน์แต่อยา่งใด และสร้างปัญหาหมอกควนัจาก
การเผาเศษวสัดุเหลือใชด้งักล่าว ซึ� งเป็นวตัถุประสงค์ของโครงการวิจยัการศึกษาระบบการจดัการเชื"อเพลิง
เศษวสัดุเหลือใชย้อดออ้ยและใบออ้ย ภายใตแ้ผนงานโครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

ส่วนของลาํตน้ออ้ยจะถูกส่งเป็นวตัถุดิบป้อนโรงงานนํ" าตาล และส่วนที�เหลือเป็นกากออ้ยจะ
เป็นของเหลือใชข้องโรงงานนํ" าตาล ที�ในปัจจุบนัสามารถสร้างมูลค่าเพิ�มไดสู้งมากจากการนาํไปเป็นวตัถุดิบ
เชื"อเพลิงป้อนโรงไฟฟ้าเศษวสัดุเหลือใช้ที�ลงทุนโดยโรงงานนํ" าตาล เพราะมีวตัถุดิบกากออ้ยจาํนวนมาก
เพียงพออยูแ่ลว้ ในการลงทุนตั"งโรงไฟฟ้าที�มีขนาดเหมาะสมกบัปริมาณกากออ้ยที�มี ผลผลิตกระแสไฟฟ้าที�ได้
จากโรงไฟฟ้าส่วนหนึ�งนาํมาใชภ้ายในโรงงานนํ"าตาลเอง และส่วนที�เกินจาํหน่ายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จากผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนตั"งโรงงานไฟฟ้าเศษวสัดุเหลือใช้ของโรงงานนํ" าตาลมีความ
คุม้ค่าเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างมาก และระยะเวลาคืนทุนไม่นานนกั นอกจากนี" กากออ้ยจากโรงงานนํ" าตาลยงั
สามารถนําไปใช้เป็นวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์แผ่นอดัเรียบเป็นต้น หรือจาํหน่ายให้
โรงไฟฟ้าอื�นๆ ที�ไม่ไดล้งทุนเอง 
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ตารางที� 2-20 พื"นที�เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตออ้ยจาํแนกรายจงัหวดั ปีการผลิต 2552/53 [13] 
ที� จงัหวดั พื#นที�ปลูกอ้อย(ไร่) ผลผลติ(ตนั) ผลผลติเฉลี�ย (ตนั/ไร่) 

ภาคเหนือ 
1 ลาํปาง 32,053 308,628 9.63 
2 แพร่ 5,694 60,356 10.60 
3 อุตรดิตถ ์ 52,259 567,010 10.85 
4 สุโขทยั 171,158 1,882,738 11.00 
5 ตาก 5,327 53,003 9.95 
6 กาํแพงเพชร 386,127 4,181,755 10.83 
7 นครสวรรค ์ 448,533 5,037,025 11.23 
8 พิษณุโลก 81,470 863,582 10.60 
9 พิจิตร 48,993 519,325 10.60 
10 เพชรบูรณ์ 248,047 2,636,739 10.63 
รวม 1,479,661 16,110,161 10.89 

11 อุทยัธานี 235,860 2,535,495 10.75 
12 ชยันาท 87,870 937,573 10.67 
13 สิงห์บุรี 61,255 652,365 10.65 
14 ลพบุรี 499,675 5,326,535 10.66 
15 สระบุรี 92,797 998,495 10.76 
16 อ่างทอง 16,157 174,334 10.79 
17 สุพรรณบุรี 492,031 5,249,970 10.67 
18 กาญจนบุรี 577,446 6,259,514 10.84 
19 นครปฐม 70,419 766,158 10.88 
20 ราชบุรี 146,677 1,544,508 10.53 
21 เพชรบุรี 27,866 293,428 10.53 
22 ประจวบคีรีขนัธ์ 43,041 428,688 9.96 

รวม   2,351,094  25,167,063 10.70 

ภาคกลาง 
23 เลย 99,542 961,575 9.66 
24 หนองบวัลาํบวัภ 57,361 550,092 9.59 
25 อุดรธานี 513,810 4,917,161 9.57 
26 หนองคาย 30,450 298,105 9.79 
27 สกลนคร 56,055 542,612 9.68 
28 นครพนม 4,457 43,277 9.71 
29 ชยัภูมิ 425,148 4,106,929 9.66 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

2-31 

 

ที� จงัหวดั พื#นที�ปลูกอ้อย(ไร่) ผลผลติ(ตนั) ผลผลติเฉลี�ย (ตนั/ไร่) 

30 ขอนแก่น 371,828 3,517,492 9.46 
31 มหาสารคาม 124,375 1,184,050 9.52 
32 ร้อยเอด็ 66,298 641,764 9.68 
33 กาฬสินธ์ุ 251,498 2,394,260 9.52 
34 มุกดาหาร 104,728 1,014,814 9.69 
35 อาํนาจเจริญ 20,868 202,628 9.71 
36 ยโสธร 21,913 214,528 9.79 
37 นครราชสีมา 482,080 4,565,297 9.47 
38 บุรีรัมย ์ 125,716 1,233,273 9.81 
39 สุรินทร์ 86,456 848,133 9.81 
40 ศรีสะเกษ 3,735 36,715 9.83 
41 อุบลราชธานี 3,372 33,011 9.79 

รวม 2,849,690 27,305,716 9.58 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
42 ปราจีนบุรี 19,748 185,829 9.41 
43 สระแกว้ 200,118 1,969,161 9.84 
44 ฉะเชิงเทรา 56,818 513,066 9.03 
45 ชลบุรี 148,614 1,333,067 8.97 
46 ระยอง 9,810 85,445 8.71 
47 จนัทบุรี 19,293 180,775 9.37 

รวม 454,401 4,267,343 9.39 

รวมทั#งหมด 7,134,846 72,850,283 10.21 

 

2.2.1 การศึกษาพื#นที�เพาะปลูกอ้อยและผลผลิตอ้อย: ในพื#นที�เป้าหมายการวิจัย 3 จังหวัด (จังหวัด

กาญจนบุรี, จังหวดัสุพรรณบุรี และจังหวดัอุทยัธานี) 
เนื�องจากพื"นที�เพาะปลูกออ้ยและผลผลิตออ้ยมีแนวโน้มเพิ�มมากขึ"นอย่างต่อเนื�องมาโดย

ตลอด 5 ปีการผลิตที�ผา่นมา (ปีการผลิต 2548/49 ถึงปีการผลิต 2552/53) ดงันั"นการศึกษาวิจยัในครั" งนี" จะ
มุ่งเน้นขอ้มูลปีการผลิตล่าสุด คือ ปีการผลิต 2552/53 จากสํานกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ" าตาล เพื�อนาํ
ผลลพัธ์ที�ไดไ้ปใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัเป็นสาํคญั 

ตารางที� 2-20 และ 2-21 แสดงพื"นที�เพาะปลูก และปริมาณผลผลิตออ้ยจาํแนกรายจงัหวดั 
และใน 3 จงัหวดัเป้าหมาย ในปีการผลิต 2552/53 ตามลาํดบั 

รูปที� 2-18 ถึง 2-20 แสดงแผนที�ภูมิศาสตร์แสดงพื"นที�เพาะปลูกออ้ยในจงัหวดักาญจนบุรี  
สุพรรณบุรี และอุทยัธานี ในการผลิต 2552/53 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 2-21 สรุปพื"นที�เพาะปลูกออ้ยและปริมาณผลผลิตออ้ยใน 3 จงัหวดัพื"นที�เป้าหมายการวจิยั: จงัหวดั
กาญจนบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดัอุทยัธานี ปีการผลิต 2552/53 [13] 

จงัหวดั 
พื#นที�ปลูกอ้อย 

(ไร่) 

ปริมาณอ้อยทั#งหมด 

(ตนั) 
ผลผลติเฉลี�ย(ตนั/ไร่) 

กาญจนบุรี 577,446 6,259,514 10.84 

สุพรรณบุรี 492,031 5,249,970 10.67 

อุทยัธานี 235,860 2,535,495 10.75 

รวม 1,305,337 14,044,979 10.75 
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รูปที� 2-18 แผนที�ภูมิศาสตร์แสดงพื"นที�เพาะปลูกออ้ยในแต่ละอาํเภอของจงัหวดักาญจนบุรี ปีการผลิต 2552/53 

[13] 
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รูปที� 2-19 แผนที�ภูมิศาสตร์แสดงพื"นที�เพาะปลูกออ้ยในแต่ละอาํเภอของจงัหวดัสุพรรณบุรี ปีการผลิต 2552/53 

[13] 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

2-35 

 

 

 
รูปที� 2-20 แผนที�ภูมิศาสตร์แสดงพื"นที�เพาะปลูกออ้ยในแต่ละอาํเภอของจงัหวดัอุทยัธานี ปีการผลิต 2552/53 

[13] 
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2.2.2 คุณสมบัติความเป็นเชื#อเพลงิของเศษวสัดุเหลอืใช้จากอ้อย 
ผลการทดสอบคุณสมบติัของเศษวสัดุเหลือใชย้อดออ้ย ใบออ้ย แสดงในตารางที� 2-22 และ 2-23 

ดงันี"  
ตารางที�  2-22 องคป์ระกอบแบบประมาณ (Proximate Value) ของเศษวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย 

ชนิดเศษวสัดุเหลือใช ้
Moisture Content 

(%) 

Proximate Value High Heating 
Value, HHV  

(kJ/kg) 
Volatile 

Matter   (%) 
Ash Content (%) Fixed Carbon 

(%) 

ยอด/ใบออ้ย 1) 5.67 81.38 4.38 8.57 19,881 

ใบออ้ย2) 9.20 67.80 6.10 16.90 18,267 

Dry leave3) 13.5 84.5 3.9 11.6 17,400 

Green  leaves3) 67.7 80.6 3.7 15.7 17,400 

Tops3) 82.3 79.3 4.3 16.4 16,400 

ยอดและใบออ้ย 4)               8.0 69.6 6.9 15.5 16,706 

หมายเหตุ  1)    ที�มา : [14] 
                     2)    ที�มา : [15] 
                     3)     ที�มา : [16] 
                      4)    ที�มา : จากงานวิจยันี"  

ตารางที� 2-23 องคป์ระกอบแบบแยกธาตุ (Ultimate Value) ของเศษวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย 

ส่วนของออ้ย 
สดัส่วนของธาตุ (ร้อยละ) 

C H N S  O 

ยอด/ใบออ้ย1) 42.29 5.24 0.73 0.06 51.9 

ใบออ้ย2) 41.6 5.08 0.40 0.17 37.42 

Dry leaves3) 46.2 6.2 0.5 0.1 43.0 

Green  leaves3) 45.7 6.2 1.0 0.1 42.8 

Tops3) 43.9 6.1 0.8 0.1 44.0 

ยอดออ้ย ใบออ้ย4) 
(ตามสภาพตวัอยา่งที�
ไดรั้บ) 

43.7 6.5 0.47 0.11 42.3 

หมายเหตุ   1)     ที�มา : [14] 
                       2)    ที�มา : [15] 
                       3)    ที�มา : [16] 

             4)    ที�มา : จากงานวจิยันี"  
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2.2.3 ศักยภาพการผลติพลงังานของเชื#อเพลงิเศษวสัดุเหลือใช้จากอ้อย 

ตารางที� 2-24 พื"นที�เพาะปลูกออ้ยจาํแนกตามภูมิภาคของประเทศไทย ปีการผลิต 2552/53 

ภูมภิาคทั�วประเทศ 
พื#นที�ปลูกอ้อย 

     (ไร่) 

ปริมาณอ้อยทั#งหมด 

      (ตนั) 

    ผลผลติเฉลี�ย 

(ตนั/ไร่) 

ภาคเหนือ (10 จงัหวดั) 1,479,661 16,110,161 10.89 

ภาคกลาง (12 จงัหวดั) 2,351,094 25,167,063 10.70 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (19 จงัหวดั) 2,849,690 27,305,716 9.58 

ภาคตะวนัออก (6 จงัหวดั)     454,401      4,267,343 9.39 

รวมทั#งประเทศ (47 จงัหวดั)  7,134,846  72,850,283 10.21 

ที�มา : [13] 
ตารางที� 2-25 ศกัยภาพเศษวสัดุเหลือใชข้องประเทศไทยปี 2552/2553 

ชนิด 
ผลผลติ  

(ล้าน กก.) 
วสัดุเหลอืใช้ 

ปริมาณวสัดุ

เหลอืใช้ 

ค่าความร้อน 

(MJ/kg) 

พลงังาน   

  (TJ) 

เทยีบเท่านํ#ามนัดบิ    

(MT) 

กาํลงัไฟฟ้า 

(MW) 

ออ้ย 72,850.28 
ชานออ้ย       4,388.28 14.4       62,987.81 1.49 924.69 

ยอดและใบ 17,870.19 17.39 376,022.77 8.91 4,968.16 

 

จากการศึกษาเศษวสัดุเหลือใชเ้หลือใชจ้ากออ้ย คือ ชานออ้ย/กากออ้ย (Bagasse) และยอดออ้ย
ใบออ้ย (Top & Trashier) มีค่า Crop-to-Residual Ratio (CRR) เท่ากบั 0.291 และ 0.302 ตามลาํดบั และค่า 
Surplus Availability Factor (SAF) เท่ากบั 0.207 และ 0.986 ตามลาํดบั 

ดงันั"น จึงสรุปไดว้า่ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชเ้หลือใช้ที�เป็นชานออ้ย/กากออ้ย จากค่า Crop-to-
Residual Ratio (CRR) มีปริมาณถึงร้อยละ 29.10 จากผลผลิตออ้ยทั"งหมด แต่จากค่า Surplus Availability 
Factor (SAF) แสดงวา่ไดถู้กนาํไปใชแ้ลว้เป็นส่วนใหญ่ มีเหลือให้ใชไ้ดอี้กเพียงร้อยละ 20.7  เท่านั"น (ขอ้มูล
ปี 2001/2544) หรือเมื�อ 10 ปีที�แลว้ ดงันั"นถา้พิจารณาในปัจจุบนัจะไม่มีชานออ้ย/กากออ้ยเหลือให้ใชไ้ดอี้ก
แลว้ เพราะโรงงานนํ" าตาลส่วนใหญ่ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าที�ใช้ชานออ้ย/กากออ้ยเป็นเชื"อเพลิง ซึ� งมีความ
แน่นอนอยา่งมากและตน้ทุนตํ�า เพราะเป็นวสัดุเหลือใชที้�ตอ้งกาํจดัและไม่มีค่าขนส่ง กระแสไฟฟ้าที�ผลิตได้
ส่วนหนึ�งใชเ้องภายในโรงงานและที�เหลือใชข้ายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงทาํให้ลดตน้ทุนค่าพลงังาน
ไฟฟ้าและสร้างรายไดเ้พิ�มจากการขายกระแสไฟฟ้า ดงันั"นโครงการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าที�ใชเ้ชื"อเพลิงจาก
ชานออ้ย/กากออ้ยของโรงงานนํ" าตาลจึงเกิดขึ"นแทบทุกแห่ง โดยขนาดของโรงไฟฟ้าจะขึ"นอยู่กบัปริมาณ
เชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชช้านออ้ย/กากออ้ยเป็นสาํคญั 

ส่วนปริมาณเศษวสัดุเหลือใช้ยอดออ้ยและใบออ้ย จากค่า Crop-to-Residual Ratio (CRR) 
เท่ากบั 0.302 แสดงว่ามีปริมาณถึงร้อยละ 30.2 จากผลผลิตออ้ยทั"งหมด และจากค่า Surplus Availability 
Factor (SAF) เท่ากบั 0.986 แสดงวา่ยงัมีปริมาณเศษวสัดุเหลือใชย้อดออ้ยและใบออ้ยเหลือใชถึ้งร้อยละ 98.6 
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(ขอ้มูลปี 2001/2544) หรือเมื�อ 10 ปีที�แลว้และถา้พิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบนัก็พบวา่ส่วนของยอดออ้ย
และใบออ้ย ยงัไม่ไดถู้กนาํไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผาไร่ออ้ยก่อนการตดัออ้ย และถา้ไม่เผาก็
ปล่อยทิ"งไวใ้นไร่ออ้ย ดงันั"นจึงสรุปยอดออ้ยและใบออ้ยยงัจดัเป็นเศษวสัดุเหลือใช้เหลือใช้จากออ้ย ที�มี
ศกัยภาพสูงมาก ซึ� งการศึกษาวิจยันี" จะเกิดประโยชน์อยา่งมากในการนาํเศษวสัดุเหลือใชย้อดออ้ยใบออ้ยมา
สร้างมูลค่าเพิ�มต่อไป 

2.2.4 ปริมาณเศษวสัดุเหลอืใช้จากอ้อยของประเทศไทย 
สําหรับเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้ยอดออ้ยและใบออ้ยของประเทศไทย ปี 2552/53 ปริมาณ

ผลผลิตออ้ย 72,850,283 ตนั/ปี ไดป้ริมาณยอดออ้ยและใบออ้ย 22,000,785 ตนั/ปี สามารถคาํนวณผลการ
ประหยดัพลงังาน (คิดเป็นการทดแทนนํ"ามนัเตา) ดงันี"  

ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชย้อดออ้ยและใบออ้ย 22 ลา้นตน้/ปี 
คิดเป็นค่าความร้อน     8.13  ลา้น toe/ปี 

  คิดเป็นนํ"ามนัเตา     8,250 ลา้นลิตร/ปี  
  คิดเป็นมูลค่าทดแทน    132,000   ลา้นบาท/ปี  
  (คิดราคานํ"ามนัเตา 16 บาท/ลิตร)  

คิดเป็นพลงังานไฟฟ้า    99.55 ลา้น MWh 
  (8.13 ลา้นตนั toe *11.630 เมกกะวตัตช์ั�วโมง (MWh) = 99.55 ลา้น MWh) 

2.2.5 งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจัดการยอดอ้อยและใบอ้อย 

กรณีศึกษาใหค้าํนึงถึงการบาํรุงรักษาดิน โดยให้เหลือชีวมวลอยูใ่นแปลงปลูกดว้ย และเรื�องการเผา
ใบออ้ยก่อนการเก็บเกี�ยว 

Celso Aparecido Sarto, Suleiman José Hassuani (2005) ไดท้าํการทดลองเก็บรวบรวมใบออ้ยหลงั
การเก็บเกี�ยวออ้ยโดยไม่เผา โดยใช ้เครื�องอดัใบออ้ย (baler) แบบเป็นกอ้นสี� เหลี�ยม ผลการทดลอง ในส่วน
ของประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม (จาํนวนใบออ้ยที�เก็บรวบรวมไดต่้อจาํนวนใบออ้ยในแปลงหลงัเก็บเกี�ยว) 
อยูที่�ประมาณ 56-84 %   

จากขอ้มูลการผลิตออ้ยในปีการผลิต 2552/53 พบว่ามีผลผลิตเฉลี�ย 10.21 ตนั/ไร่ ค่า Crop-to-
Residual Ratio (CRR) ของใบออ้ยยอดออ้ย เท่ากบั 0.302  

ดงันั"น 1ไร่ จะมีชีวมวลประมาณ 10.21*.302                 = 3.08 ตนั 
ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมชีวมวล                 = 56-84 % 
ดงันั"นจะมีชีวมวลเหลืออยูใ่นไร่ประมาณ  3.08*(1-0.84) = 0.49 ตนั    
ถึง   3.08*(1-0.56) =1.36 ตนั   

สรุปว่าจะมีชีวมวลเหลือตกคา้งในไร่ประมาณ  0.49 -1.36 ตนั ซึ� งในส่วนนี" สามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ในการบาํรุงดินโดยใชใ้ชเ้ครื�องสับใบและกลบเศษซากออ้ย  ไถสับใบและเศษซากออ้ยคลุกเคลา้
ลงดิน 
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ละอองดาว แสงหลา้ และ ดร. ธวชัชยั ศุภดิษฐ์ (2005) ไดศึ้กษาผลกระทบจากการเผาใบออ้ยและ
แนวทางการแกไ้ขดงันี"  
การเผาใบอ้อยและผลกระทบ 

ในปัจจุบนัเกษตรกรผูผ้ลิตออ้ย หนัมานิยมเผาใบออ้ยกนัมาก ทั"งนี" การเผาสามารถแบ่งออกได ้ 3 
ระยะ คือ 

1) การเผาใบอ้อยก่อนการเตรียมดิน เพื�อให้สะดวกในการเตรียมดินปลูก เพราะลอ้รถแทรกเตอร์จะ
ลื�นเวลาที�ไถ ผลที�ตามมา คือ โครงสร้างของดินถูกทาํลาย อินทรียวตัถุลดลง ดินอดัแน่น ไม่อุม้นา้ และนา้ซึม
ลงยาก 

2) การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี�ยว สืบเนื�องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรจึงนิยมเผา
ใบออ้ย เนื�องจากทาํใหต้ดัไดร้วดเร็วเพราะไม่ตอ้งลอกกาบใบ  

3) การเผาใบอ้อยหลังการเก็บเกี�ยว เกษตรกรจะเผาใบออ้ยเพื�อป้องกนัไฟไหมอ้อ้ยตอ หลงัจากที�มี
หน่องอกแลว้ และทาํใหส้ามารถใส่ปุ๋ยไดส้ะดวกยิ�งขึ"น  

 ศูนยว์จิยัพืชไร่สุพรรณบุรี สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตร ไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขโดยใชเ้ครื�องสับ
ใบออ้ยระหว่างแถวออ้ยตอ สับใบและเศษซากออ้ยคลุกเคลา้ลงดินเพื�อแกปั้ญหาการเผาใบออ้ยก่อนการ
เตรียมดินและการเผาใบออ้ยหลงัการเก็บเกี�ยวบและ 

เศษซากอ้อย 
รูปที� 2-21 แสดงเครื�องสับใบและกลบเศษซากออ้ย ประดิษฐโ์ดยกรมวชิาการเกษตร 

 

2.3 สรุป  

สําหรับเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 ปริมาณ
ผลผลิต 4,683,386 ตนัต่อปี ไดป้ริมาณซงั/เปลือกขา้วโพด 1,732,846 ตนัต่อปี ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด 5,151,704 
ตนัต่อปี สามารถคาํนวนผลประหยดัพลงังาน (คิดเป็นพลงังานทดแทนนํ"ามนัเตา) ดงันี"  

ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชซ้งั/เปลือกขา้วโพด 1.7 ลา้นตน้/ปี 
ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชต้น้/ตอ/ใบขา้วโพด 5.2 ลา้นตน้/ปี 
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คิดเป็นค่าความร้อนซงั/เปลือกขา้วโพด  0.8 ลา้นตนันํ"ามนัดิบ/ปี 
คิดเป็นค่าความร้อนตน้/ตอ/ใบขา้วโพด  2.0   ลา้นตนันํ"ามนัดิบ/ปี 

  คิดเป็นนํ"ามนัเตา     3,092 ลา้นลิตร/ปี  
  คิดเป็นมูลค่าทดแทน    49, 466  ลา้นบาท/ปี  
  (คิดราคานํ"ามนัเตา 16 บาท/ลิตร)  

สําหรับเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้ยอดออ้ยและใบออ้ยของประเทศไทย ปี 2552/53 ปริมาณ
ผลผลิตออ้ย 72,850,283 ตนั/ปี ไดป้ริมาณยอดออ้ยและใบออ้ย 22,000,785 ตนั/ปี สามารถคาํนวณผลการ
ประหยดัพลงังาน (คิดเป็นการทดแทนนํ"ามนัเตา) ดงันี"  

ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชย้อดออ้ยและใบออ้ย 22 ลา้นตนั/ปี 
คิดเป็นค่าความร้อน     8.13  ลา้นตนันํ"ามนัดิบ/ปี 

  คิดเป็นนํ"ามนัเตา     8,250 ลา้นลิตร/ปี  
  คิดเป็นมูลค่าทดแทน    132,000  ลา้นบาท/ปี  
  (คิดราคานํ"ามนัเตา 16 บาท/ลิตร)  
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บทที� 3 

ระบบห่วงโซ่อุปทานเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 

และการบริหารจดัการเทคโนโลยทีี�เหมาะสม 
 

3.1 การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานเศษวสัดุเหลือใช้จากข้าวโพดบนพื+นที�สูง 
สาํหรับการจดัการเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดบนพื"นที�สูงนั"นจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพพื"นที�

เป็นหลกั เนื�องจากบนพื"นที�สูงเส้นทางคมนาคมขนส่งค่อนขา้งลาํบาก บางหมู่บา้นเมื�อถึงฤดูฝนจะถูกตดัขาด
จากโลกภายนอก เพราะถนนทางเขา้หมู่บา้นจะถูกนํ"าป่าพดัจนเกิดความเสียหายหรือเป็นหล่มโคลนจนรถไม่
สามารถสัญจรไปมาได ้ทางเดียวที�เกษตรกรจะออกจากหมู่บา้นได ้คือ การเดินเทา้ ลกัษณะเส้นทางดงักล่าว
ไดส่้งผลกบัตน้ทุนการผลิตสินคา้เกษตรบนพื"นที�สูงอย่างมาก ในงานวิจยันี" เป็นการหาแนวทางการจดัการ
เศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ตน้/ตอ/ใบ เปลือก/ซังขา้วโพด) ซึ� งการพิจารณาตอ้งดาํเนินแนวทางตาม
สินคา้เกษตรโดยมีตน้ทุนการจดัการที�ค่อนขา้งสูง เมื�อเทียบกบัพื"นราบ แต่อย่างไรก็ดี การจดัการเศษวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรบนพื"นที�สูงนั"นก็สามารถดาํเนินการจดัการได ้โดยเราจะพิจารณาลกัษณะการจดัการ
ในปัจจุบนั แล้วหาแนวทางในการลดตน้ทุนการขนส่ง เพื�อสร้างรูปแบบการจดัการเศษวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรบนพื"นที�สูงขึ"นมา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี"   

3.1.1ลกัษณะการจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพดบนพื+นที�สูงในปัจจุบัน 
1.1)  เปลือก/ซงัขา้วโพด 

 ดว้ยสภาพพื"นที�ที�เป็นภูเขาสูงชนัการคมนาคมขนส่งที�ยากลาํบากเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด
จะอาศยัรถกะบะเพียงประเภทเดียวในการขนยา้ยผลผลิต (ฝักขา้วโพดก่อนสี) จากแต่ละแปลงตามหมู่บา้น
ต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปที� 3-1 มายงัจุดสีใกลก้บัจุดรับซื"อเมล็ดขา้วโพดบนถนนใหญ่ที�รถบรรทุก 10 ลอ้หรือรถ
พว่งสามารถเขา้ถึง ดงัแสดงในรูปที� 3-2 เมื�อขา้วโพดสีเสร็จเรียบร้อยแลว้จะมีเปลือกและซงัขา้วโพดกองทิ"ง
ไวเ้ป็นจาํนวนมาก ดงัแสดงในรูปที� 3-3 หลงัจากนั"นเปลือกและซงัขา้วโพดทั"งหมดจะถูกเผาทิ"ง ดงัแสดงใน
รูปที� 3-4 

1.2)  ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด 
 ด้วยสภาพพื"นที�ที�เป็นภูเขาสูงชันการเก็บเกี�ยวผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรนั"นจะใช้

แรงงานคนเท่านั"นดงัแสดงในรูปที� 3-5 เกษตรกรจะหกัฝักขา้วโพดออกจากตน้แลว้บรรจุกระสอบ ดงัแสดง
ในรูปที� 3-7 จากนั"นจะขนยา้ย(แบก) ไปยงัมุมแปลงปลูกที�สามารถขนยา้ยขึ"นรถรถกระบะไปยงัจุดสีหรือ
หากอยูใ่กลถ้นนใหญ่ก็จะกองเพื�อรอรถสี ดงัแสดงในรูปที� 3-8 ส่วน ตน้ ตอ/ใบขา้วโพด เกษตรกรจะปล่อย
ทิ"งไวใ้นแปลง ดงัแสดงในรูปที� 3-9 จนเมื�อถึงฤดูเพาะปลูกถดัไปเกษตรจะเผาเพื�อเตรียมพื"นที� ดงัแสดงในรูป

ที� 3-10 
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รูปที� 3-1 การขนยา้ยผลผลิต (ฝักขา้วโพดก่อนสี)บนพื"นที�สูงจากแปลงปลูกสู่จุดสี 

 

 
รูปที� 3-2 จุดสีใกลก้บัจุดรับซื"อเมล็ดขา้วโพดบนถนนใหญ่ที�รถบรรทุก 10 ลอ้/รถพว่งสามารถเขา้ถึง 
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รูปที� 3-3 เปลือก/ซงัขา้วโพดจาํนวนมากที�ถูกกองทิ"งไวริ้มถนนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 3-4 การเผาเปลือก/ซงัขา้วโพด



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

3-4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 2-34 สภาพพื"นปลูกขา้วโพดที�เป็นภูเขาสูงชนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 3-5 การหกัฝักขา้วโพดออกจากตน้และบรรจุกระสอบ
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รูปที� 3-6 การทดลอง เก็บรวมรวบตน้/ตอ/ใบ ในแปลงของเกษตรกร 
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รูปที� 3-7 การขนยา้ย(แบก) ผลผลิตขา้วโพดไปยงัมุมแปลงปลูกติดถนน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 3-8 การกองผลผลิตขา้วโพดเพื�อรอรถสี 
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รูปที� 3-9 ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด ที�เกษตรกรปล่อยทิ"งไวใ้นแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 3-10 การเผาเพื�อเตรียมพื"นที�
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3.1.2แนวทางการจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพดบนพื+นที�สูงจากงานวจัิยนี+ 

จากการศึกษาในงานวิจัยนี" พบว่าแนวทางการจัดการเศษวสัดุเหลือใช้จากข้าวโพดที�
เหมาะสมบนพื"นที�สูง คือ รูปแบบการจัดการเศษวสัดุเหลือใช้จากข้าวโพดแบบรวมศูนย์ ที�สามารถ
ดาํเนินการเป็นศูนยร์วบรวมและแปรรูป    โดยหลกัการของจดัการเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพด
เแบบรวมศูนยป์ระเภทนี"  จะเป็นจุดรวบรวม แปรรูปเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชจ้ากที�ตั"งอยูใ่นชุมชนพื"นที�สูง 
และมีการจดัตั"งองคก์รเป็นหน่วยวสิาหกิจในชุมชน องคก์รที�จดัตั"งขึ"นโดยชุมชนเป็นหน่วยธุรกิจชุมชนที� ทาํ
หนา้ที� ซื"อ-ขาย แลกเปลี�ยน เศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดหรือลงทุนจดัการเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดโดย
เอกชนที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจขา้วโพดหรือเอกชนที�สนใจ  

โดยตั"งเป็นจุดรวบรวมและแปรรูปบริเวณจุดรับซื"อผลผลิตขา้วโพดหรือบริเวณใกลเ้คียง 
แลว้ส่งเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดในลกัษณะอดัแท่งไปขายยงัพื"นราบ(I) หรือใช้เป็นเชื"อเพลิง
ผลิตไฟฟ้าใช้เองบนพื"นที�สูง(II) หรือใชเ้ป็นวสัดุผสมกบัมูลสัตวผ์ลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องบนพื"นที�สูงและขาย
พื"นราบ(III) ดงัแสดงในรูปที� 3-11มีรายละเอียดดงันี"  
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รูปที� 3-11 แนวทางการจดัการเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดบนพื"นที�สูง 

แปลงปลูก 1 แปลงปลูก 2 แปลงปลูก 3 แปลงปลูก 4 แปลงปลูก … 

ตน้/ตอ/ใบ ตน้/ตอ/ใบ ตน้/ตอ/ใบ ตน้/ตอ/ใบ ตน้/ตอ/ใบ 

ฝัก ฝัก ฝัก ฝัก ฝัก 

ขนส่ง 

จุดสี… เมลด็ 

กองเปลือก+ซงั …. 

จุดสี3 เมลด็ 

กองเปลือก+ซงั 3 

จุดสี2 เมลด็ 

กองเปลือก+ซงั 2 

จุดสี1 เมลด็ 

กองเปลือก+ซงั 1 

ขนส่ง 

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ โรงงานแปรรูป 

ขายเกษตรกร
ตวัแทนจาํหน่าย 

(พื"นที�สูง) 

ขนส่ง (ระยะยาว) 

ขายเกษตรกร
ตวัแทนจาํหน่าย 

(พื"นที�ราบ) 

มูลสตัว ์
(จากพื"นที�ราบ) 

ขาไป ขากลบั 
สบัละเอียด 

อดัแท่ง 
(เพิ�มความหนาแน่น) 

ขนส่ง (ระยะยาว) 

โรงงานอุตสาหกรรม 
นาํไปใชป้ระโยชน์ 

ความร้อน ไฟฟ้า และอื�นๆ 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 

ผลิตไฟฟ้า 

ขายการไฟฟ้าฯ/ใชใ้นพื"นที�สูง 

I III II 

เถา้/ถ่าน 

สบัละเอียด 

อดัแท่ง 
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3.1.3 ผลการศึกษาเทคโนโลยกีารแปรรูปเชื+อเพลงิชีวมวลข้าวโพดอดัแท่งจากพื+นที�สูง 

1) เทคโนโลยกีารแปรรูปชีวมวล 
1.1) การสับ/ยอ่ยลดขนาด 

การลดขนาดของเชื"อเพลิงชีวมวล ให้มีขนาดเล็กเป็นผงละเอียด เพื�อใช้ในการแปรรูปผลิต
เป็นเชื"อเพลิงอดัแท่ง จะนิยมใชเ้ครื�องบด Grinder หรือ Hammer Mills ซึ� งหลกัการที�ใชใ้นการบด/ยอ่ยลด
ขนาดของเครื�องจกัรทั"ง 2 ชนิดจะแตกต่างกนั กล่าวคือ Grinder จะใชแ้รงบีบอดั (Compression Forces) และ 
แรงเฉือน (Shearing forces) ส่วน Hammer Mill จะใช้แรงกระแทก (Impact Forces) และแรงเฉือน โดย
ลกัษณะวสัดุที�จะทาํการบด/ยอ่ย นั"นแตกต่างกนั โดยที� Grinder จะเหมาะสมกบัการบด/ยอ่ยวสัดุที�อ่อนนุ่ม มี
ความชื"นสูง ส่วน Hammer Mill จะเหมาะกบัวสัดุที�แข็งและมีความชื"นตํ�า ดงันั"น Hammer Mill จึงเหมาะสม
กบัการสับย่อยเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพด ส่วน Grinder จะเหมาะกบัการหีบนํ" ามนัออกจากเมล็ด เช่น 
เมล็ดสบู่ดาํ เมล็ดทานตะวนั เป็นตน้   รูปที� 3-12 แสดงลกัษณะของเครื�อง Hammer Mill โดยเครื�องจกัรจะ
ทาํงานที�ความเร็วสูง 1500-4000 rpm ทาํการตีเชื"อเพลิงชีวมวลจนกว่าจะไดข้นาดที�เล็กลงตามตอ้งการ ที�
กาํหนดโดยขนาดของรูตะแกรง ลงสู่ส่วนล่างของตวัเครื�องโดยที�ตวัใบมีดตีจะยึดติดกบัแกนเพลามีทั"งแบบ 
หมุนได ้(Swing Type) และแบบอยูก่บัที� (Fixed Type) 
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รูปที� 3-12 เครื�อง Hammer Mill [16] 

1.2) การผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง (Biomass Densification) 
การอดัแท่ง (Densification) เป็นการลดปริมาตร  และเป็นการจบัตวักนัเป็นกลุ่มกอ้นของ

ชีวมวลที�มีการกระจายตวักนัอยา่งหลวมๆ การอดัแท่งชีวมวลสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น อดัเป็นกอ้น
แท่งเล็กๆ (Pelleting) อดัเป็นแท่ง (Extruded Log or Briquetting) อดัเป็นลูกบาศก์ (Cubing) อดัเป็นฟ่อน 
(Baling) ส่วนใหญ่การนาํชีวมวลไปใชผ้ลิตเป็นพลงังานนั"น จะอดัให้เป็นกอ้นแท่งเล็กๆ และเป็นชิ"น ส่วน
การอดัเป็นลูกบาศกห์รืออดัเป็นฟ่อน จะนิยมอดัเพื�อมีวตัถุประสงคใ์นการลดพื"นที�ในการขนส่ง 

แรงดนัที�ใช้มีผลต่อความหนาแน่นของแท่งชีวมวล เราสามารถอดัแท่งได้โดยทาํการอดั
ภายใตแ้รงดนัที�ต ํ�า 0.2-5 MPa ซึ� งจะทาํให้ช่องว่างระหว่างอนุภาคมีค่าลดลง และ เมื�อเพิ�มแรงกดให้สูง
มากกวา่ 100 MPa จะทาํใหผ้นงัเซลลข์องเซลลูโลสสลายตวัและจบัตวักนัมีความหนาแน่นเพิ�มมากขึ"น ซึ� งจะ
เลือกใชว้ธีิการอดัภายใตแ้รงดนัตํ�าหรือสูงนั"นขึ"นอยูก่บัชนิดของชีวมวล และลกัษณะการนาํไปใชป้ระโยชน์  
  ปัจจยัที�มีผลต่อความหนาแน่นของแท่งชีวมวล ขึ"นอยู่กบั 1) ประเภทของชีวมวล และ 2) 
เครื�องมือและอุปกรณ์การอดั สําหรับการอดัที�แรงดนัสูงสุดจะได้ความหนาแน่นสูงสุดของชีวมวลอดัคือ 
1,200 - 1,400 kg/m3โดยวธีิการอดัที�มีความหนาแน่นสูงสุดคือ วิธีการอดัเป็นกอ้นแท่งเล็กๆ (Pelleting) และ
วธีิที�มีความหนาแน่นนอ้ยที�สุดคือวธีิอดัแบบใชส้กรูอดั 
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  ลกัษณะการจบัตวักนัของชีวมวลในขณะถูกอดัสามารถอธิบายไดโ้ดยขึ"นกบัระดบัแรงดนัที�
ใชใ้นการอดั และความร้อนที�ให้หรือที�เกิดขึ"นขณะทาํการอดั  กรณีระดบัแรงดนัที�ใชสู้งๆซึ� งเกิดความร้อน
และมีผลต่อการสลายตวัขององค์ประกอบทางเคมี ที�มีอยู่ในผนังเซลล์ของชีวมวล ไปเป็นตวัประสาน

ธรรมชาติ และพบว่า Lignin เป็นตวัประสานธรรมชาติที�เกิดขึ"นขณะให้ความร้อน 130-190°C ซึ� งนกัวิจยั
บางท่านไม่เห็นดว้ย โดยพบวา่อิทธิพลที�มีผลต่อการรวมตวัของชีวมวลก็คือ Pectin ส่วนกรณีระดบัแรงดนั
ตํ�าๆ จะมีการผสมตวัประสานเขา้ไปในชีวมวลขณะอดั เช่น แป้งมนั หรือ โมลาส เป็นตน้   
  โดยทั�วไปเครื�องอดัแท่งเชื"อเพลิงชีวมวลสามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 

ก) เครื�องอัดแบบลูกสูบ (Piston Presses) ลูกสูบจะทาํหน้าที�อดัชีวมวลเขา้สู่
กระบอกอดัและถูกอดัออกมาทางหวัดาย (Die) โดยส่งกาํลงัดว้ยฟลายวลีและคบัปลิงดงัแสดงใน รูปที� 3-13 

ข) เครื�องอัดแบบสกรู (Screw Presses) การลาํเลียงวสัดุเขา้สู่เกลียวอดัจะทาํให้
วสัดุถูกกดอดัอยา่งต่อเนื�องใหมี้ปริมาตรเล็กลงโดยใชส้กรูแบบกรวย และจะใชแ้หล่งความร้อนจากภายนอก
เพื�อสลายลิกนินหรือไม่ก็ไดด้งัแสดงใน รูปที� 3-14 

ค) เครื�องอดัแบบแท่ง (Pellet Presses) การอดัลกัษณะนี"จะใชลู้กกลิ"งหมุนกดทบั
วสัดุชีวมวลผ่านหน้าแปลนที�ถูกเจาะเป็นรูเล็กๆเอาไว ้โดยวสัดุจะถูกอดัออกมาผ่านรูเหล่านั"นเมื�อ
ลูกกลิ"งวิ�งกดทบัผา่น ซึ� งหวัดายจะมีลกัษณะเป็นแผน่จานหรือแผน่วงแหวนดงัแสดงใน รูปที� 3-15 

 

 
 

  

  
  

 

 
 

   

 

 

 

รูปที� 3-13 เครื�องอดัแบบลูกสูบ(Piston Presses) [16] 

 

 

 

รูปที� 3-14 เครื�องอดัแบบสกรู (Screw Presses) [16]  
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                               ก) Flat Die Pellet Presses 
 

 
 
 
 
 
 

                       ข) Pellet Mill 
 

 

รูปที� 3-15 เครื�องอดัแบบแท่ง (Pellet Presses) [16] 
กระบวนการแปรรูป 
 ในงานวิจยันี" ได้ทดลองแปรรูปชีวมวลข้าวโพดด้วยเครื� องจกัรของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน       

ชีวมวล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เพื�อศึกษากระบวนการแปรรูปวสัดุชีวมวลขา้วโพดและวิเคราะ
ตน้ทุนการแปรรูปชีวมวลขา้วโพดเป็นเชื"อเพลิงชีวมวลขา้วโพดอดัแท่ง การทดลองแปรรูปชีวมวลขา้วโพด
นั"น ไดท้ดลองแปรรูป  เปลือก/ซงัขา้วโพด และตน้/ตอ/ใบขา้วโพด  โดยใชเ้ครื�องจกัรชุดเดียวกนั โดยผลการ
วเิคราะห์ประสิทธิภาพเครื�องจกัรพบวา่ การสับยอ่ยและการอดัแท่งชีวมวลขา้วโพดทั"งสอง มีประสิทธิภาพ
เท่ากนัในดา้นกาํลงัการผลิตและพลงังานที�ใช ้ดงัแสดงในตารางที� 3-1 และเมื�อพิจารณาถึงความหนาแน่นที�
เพิ�มขึ"น พบว่า เปลือก/ซังขา้วโพดอดัแท่ง มีความหนาแน่นเพิ�มขึ"นจากเปลือก/ซงัขา้วโพดไม่อดัแท่ง 6 เท่า 
ส่วนตน้/ตอ/ใบขา้วโพดอดัแท่งมีความหนาแน่นเพิ�มขึ"นจากตน้/ตอ/ใบขา้วโพดไม่อดัแท่ง 11 เท่า ดว้ยความ
หนาแน่นที�เพิ�มขึ"น เป็นสิ�งบ่งชี" ถึงประสิทธิภาพของการแปรรูปที�จะสามารถลดตน้ทุนในการขนส่งได ้ดงั
แสดงในตารางที� 3-2 กระบวนการแปรรูปวสัดุชีวมวลข้าวโพดประกอบไปด้วย 2 กระบวนการ คือ 
กระบวนการสับยอ่ยดว้ย Hammer mill และ กระบวนการอดัแท่งดว้ย pellet presses ดงัแสดงในรูปที� 3-16

และ รูปที� 3-17 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี"  
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  1) การสับ/ย่อย ลดขนาด  ใชเ้ครื�อง Hammer millมีกาํลงัการผลิต 360กิโลกรัมต่อชั�วโมงเพื�อลด
ขนาดของวสัดุชีวมวลขา้วโพดให้เหมาะสมกบัเครื�องอดัแท่งเปลือก/ซงัขา้วโพดบดละเอียดที�ไดมี้ลกัษณะ
เป็นชิ"นขนาดความยาวประมาณ 1-3 มิลลิเมตร กวา้งประมาณ 0.5-1.5 มิลลิเมตร มีความหนาแน่น 216.60  
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดงัแสดงในรูปที� 3-18 ตน้/ตอ/ใบขา้วโพดบดละเอียดที�ไดมี้ลกัษณะเป็นชิ"นขนาด
ความยาวประมาณ 1-3 มิลลิเมตร กวา้งประมาณ 0.5-1.5 มิลลิเมตร มีความหน่าแน่น 98.76 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร ดงัแสดงในรูปที� 3-19 

 2) การอัดแท่ง ใชเ้ครื�อง pellet mill กาํลงัการผลิต240 กิโลกรัมต่อชั�วโมงเปลือก/ซงัขา้วโพดอดั
แท่งที�ไดมี้ขนาด กวา้ง 8 มิลลิเมตร ยาว 20-45 มิลลิเมตร ความหนาแน่น 519.84 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ความชื"นประมาณ 15.5 เปอร์เซ็นต์ ดงัแสดงในรูปที� 3-20 ตน้/ตอ/ใบขา้วโพดอดัแท่งที�ไดมี้ขนาด กวา้ง 8 
มิลลิเมตร ยาว 20-45 มิลลิเมตร ความหนาแน่น 510.07 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรความชื"นประมาณ 10.2 
เปอร์เซ็นต ์ดงัแสดงในรูปที� 3-21 
ตารางที�3-1 ประสิทธิภาพของเครื�องจกัร 
เครื�องจกัร ขนาดเครื�องจกัร 

(กิโลวตัต)์ 
กาํลงัการผลิต 

(กิโลกรัม/ชั�วโมง) 
พลงังานที�ใช ้

(กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 
เครื�องสบัละเอียด (Hammer Mill) 15 1400 10.2 
เครื�องอดัแท่ง (Pellet mill) 30 240 24.9 

ตารางที� 3-2 เปรียบเทียบคุณสมบติัทางกายภาพของชีวมวลขา้วโพด 

หมายเหต   1)  ขนาดกะบะ กวา้ง X ยาว X สูง  เท่ากบั 1 X 2.4 X 1.6  ลูกบาศกเ์มตร 
2)  ขนาดกะบะ กวา้ง X ยาว Xสูง  เท่ากบั2.4X 6.5 X 2.4  ลูกบาศกเ์มตร 
3)  ขนาดกะบะ กวา้ง X ยาว Xสูง  เท่ากบั2.4X 13 X 2.4  ลูกบาศกเ์มตร 
4)  นํ" าหนกับรรทุกไดจ้ริงตามกฎหมายและลกัษณะเสน้ทาง 
5)  นํ" าหนกับรรทุกตามขนาดกะบะ 
 

 

ลกัษณะ ความชื"น 
(%) 

ความหนาแน่น
(kg/m3) 

นํ" าหนกับรรทุก (ตนั) 
รถกะบะต่อคอก 1) รถ 10 ลอ้ 2) รถพว่ง 3) 

เปลือก/ซงัขา้วโพด  11.60 87.32 0.335 3.269 6.539 
ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด  10.65 46.25 0.178 1.732 3.463 
เปลือก/ซงัขา้วโพด บดละเอียด 7.10 216.60 0.832 8.110 16.219 
ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด บดละเอียด 9.80 98.76 0.379 3.698 7.395 
เปลือก/ซงัขา้วโพด อดัแท่ง 10.50 519.84 1.9965)/14) 19.4635)/134) 38.9255)/264) 
ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด อดัแท่ง 10.20 510.07 1.9595)/14) 19.0975)/134) 38.1945)/264) 
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รูปที� 3-16 กระบวนการแปรรูปชีวมวลขา้วโพด 

 
 
 

  
 

 

 

เปลือก/ซงัขา้วโพดความหนาแน่น87.32kg/m3
 

ตน้/ตอ/ใบขา้วโพดความหนาแน่น46.25kg/m3
 

เปลือก/ซงัขา้วโพดความหนาแน่น216.60 kg/m3
 

ตน้/ตอ/ใบขา้วโพดความหนาแน่น98.76kg/m3
 

เปลือก/ซงัขา้วโพดความหนาแน่น519.84kg/m3
 

ตน้/ตอ/ใบขา้วโพดความหนาแน่น 510.07 kg/m3
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รูปที� 3-17 กระบวนการแปรรูปชีวมวลขา้วโพดที�พฒันาโดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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รูปที� 3-18 เปลือก/ซงัขา้วโพดบดละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 3-19 ตน้/ตอ/ใบขา้วโพดบดละเอียด 
 

เปลือก/ซงัขา้วโพด บดละเอียด 

ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด บดละเอียด 
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รูปที� 3-20 เปลือก/ซงัขา้วโพดอดัแท่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 3-21 ตน้/ตอ/ใบขา้วโพดอดัแท่ง 

 

เปลือก/ซงัขา้วโพด อดัแท่ง 

ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด อดัแท่ง 
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3.1.4 ผลการศึกษาเทคโนโลยกีารผลติปุ๋ ยอนิทรีย์จากชีวมวลข้าวโพดบนพื+นที�สูง 

         1) เทคโนโลยกีารผลติปุ๋ ยอนิทรีย์ 
การผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ช้กระบวนการหมกั (Composting Process) คือ กระบวนการสลายตวั

ของสารอินทรียแ์ละให้เกิดสารที�เสถียรกว่าเดิมโดยกระบวนการทางชีววิทยา การผลิตปุ๋ยอินทรียต์อ้งใช้
กระบวนการผลิตที�ใหอุ้ณหภูมิสูง เพื�อฆ่าเชื"อจุลินทรียที์�เป็นโรคพืช คน และสัตวใ์นวสัดุหมกั รวมทั"งเพื�อลด
จาํนวนประชากรจุลินทรียธ์รรมชาติในช่วงสุดทา้ยที�อุณหภูมิในกองปุ๋ยให้ลดลงใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิปกติ 
โดยปกติการกระบวนการหมกัจาํแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1) การหมกัในที�เปิด และ 2) การหมกัในถงั
ปฏิกรณ์  

• การหมักที�เปิด (Open Process)  

� Agitated Pile(Windrow)โดยการนาํวตัถุดิบมากองไวแ้ละพลิกในเวลาที�เหมาะสมเพื�อเติม
อากาศใหป้ฏิกิริยาเป็นแบบAerobic เป็นไปอยา่งสมบูรณ์ 
� Passive or Forced Aeration Static pileโดยการนาํวตัถุดิบมากองและเติมอากาศโดยใหมี
การระบายอากาศไดอ้ยา่งทั�วถึงโดยการมีการใหอ้ากาศไวใ้นดา้นล่าง 

• การหมักถังปฏิกรณ์ (Reactor Process) 
วสัดุที�ใชห้มกัจะบรรจุใน Building, container, หรือ vessel (Bincomposting, rectangular 
agitated Bin composting, rectangular agitated beds, silos, rotating drum) มีระบบเติมอากาศ
และระบบกลบักองเพื�อเร่งกระบวนการเกิดปุ๋ย 
2) เทคโนโลยกีารผลติปุ๋ยอนิทรีย์จากชีวมวลข้าวโพดบนพื+นที�สูง 

จาการศึกษาความเป็นไปได้ในการนําชีวมวลข้าวโพดบนพื"นที� สูงไปใช้ใน
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์โดยการนาํชีวมวลขา้วโพดมาผลิตปุ๋ยอินทรียโ์ดยใชต้น้แบบโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  ดว้ยรูปแบบการหมกัในที�เปิด (Open Process) พบว่า ใน
กระบวนการผลิตใชชี้วมวลขา้วโพด 50 เปอร์เซ็นต ์และมูลสัตว ์50 เปอร์เซ็นต ์หรือชีวมวลขา้วโพด 500 
กิโลกรัม มูลสัตว ์500 กิโลกรัม ไดผ้ลผลิตปุ๋ยอินทรีย ์700 กิโลกรัม ดงัแสดงในรูปที� 3-22 

สาํหรับชีวมวลซงั/เปลือกขา้วโพดในจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงรายทั"งหมด (จากการ
คาํนวณคาดการณ์) สามารถผลิตปุ๋ยอินทรียไ์ดป้ระมาณ 300,000 ตนัต่อปี คิดเป็นมูลค่าทดแทนกวา่พนัลา้น
บาทต่อปี ดงัแสดงในตารางที� 3-3 แต่อยา่งไรก็ดีในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์าํเป็นตอ้งใชมู้ลสัตวเ์ป็น
จาํนวนมากหรือเทียบเท่ากบัชีวมวลขา้วโพดในพื"นที� ซึ� งจากการสาํรวจบนพื"นที�สูงมีการเลี"ยงสัตว ์อาทิเช่น 
หมูหรือววั จาํนวนน้อยมาก เป็นการเลี" ยงเพื�อเป็นอาหารในงานพิธีต่างๆ ไม่เลี" ยงเพื�อการคา้ จึงถือไดว้่า
พื"นที�สูงไม่มีมูลสัตวเ์พื�อใชใ้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ดงันั"นจึงตอ้งมีการซื"อจากพื"นราบขึ"นไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บนพื"นที�สูง แต่หากขนส่งชีวมวลขา้วโพดลงมาผลิตยงัพื"นที�ราบ จะส่งผลให้ปุ๋ยอินทรียมี์ตน้ทุนสูงขึ"น 
เนื�องจากชีวมวลขา้วโพดมีความหนาแน่นตํ�ากวา่มูลสัตว ์ตน้ทุนการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์สดงไวใ้นบทที� 4 
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รูปที� 3-22 ขั"นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากชีวมวลขา้วโพดดว้ยโรงงานปุ๋ยอินทรียข์องมทส. 
 

 

 

 

 

 

เปลือก/ซงัขา้วโพด มูลสตัว ์

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์(ตน้แบบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี) 

กระบวนการผลิต 

•   พลิกกลบักอง 

• ปรับความชื"นและอุณหภูมิ 

• ระยะเวลาผลิต 1 เดือน 

บรรจุกระสอบ 
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ตารางที� 3-3 ผลการศึกษาศกัยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากชีวมวลขา้วโพด 

 
 

จงัหวดั 

ประเภท 
ชีวมวล 

ปริมาณคงเหลอื 
(ตนั/ปี) 

ความชื+น 
(%wb) 

ปริมาณ 
มูลสัตว์ 

ที�ต้องการ1) 

ปริมาณ 

ปุ๋ ยอนิทรีย์ 
ที�ผลติได้ 2) 

(ตนั/ปี) 

คดิเป็นมูลค่า3) 

(ล้านบาท/ปี) 

เชียงใหม่ ซงั/เปลือก 53,769.51 12.30 53,769.51 75,277.31 451.66 

เชียงราย ซงั/เปลือก 183,996.93 12.30 183,996.93 257,595.70 1,545.57 

รวมทั+งหมด     332,873.01 1,997.23 

หมายเหต1)  การผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชส้ดัส่วน มูลสตัว:์ ชีวมวล     เท่ากบั 50: 50 
2)การผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากชีวมวลขา้วโพด ใชว้ตัถุดิบ 1 ตนั ไดปุ๋้ยอินทรีย ์0.7 ตนั 
3)ราคาปุ๋ยอินทรียต์นัละ 6,000 บาท 
 

3.1.5ผลการศึกษาเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากชีวมวลข้าวโพดบนพื+นที�สูง 

1) เทคโนโลยแก๊สซิฟิเคชั�น 
กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั�น (Biomass Gasification) เป็นกระบวนการที�ทาํให้องคป์ระกอบ

ไฮโดรคาร์บอนที�มีอยูใ่นเชื"อเพลิงชีวมวล เปลี�ยนรูปไปเป็นแก๊สเชื"อเพลิงที�จุดไฟติดและมีค่าความร้อน
สูง โดยอาศยัปฏิกิริยาอุณหเคมี (Thermo-chemical Reaction) ซึ� งแก๊สเชื"อเพลิงดงักล่าวนี"ประกอบดว้ย 
แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) แก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สมีเทน (CH4) ซึ� งสภาวะที�ทาํให้เกิดแก๊ส
ดงักล่าวก็คือ สภาวะการเผาไหมที้�ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นสภาวะที�มีการจาํกดัปริมาณอากาศหรือแก๊ส
ออกซิเจน เพราะหากมีแก๊สออกซิเจนเพียงพอ หรือมากเกินพอจะกลายเป็นกระบวนการเผาไหม้ที�
สมบูรณ์ (Combustion) และมีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไอนํ" า ออกมาซึ� งไม่ติดไฟ ใน
กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั�น สามารถแบ่งโซนการเกิดปฏิกิริยาออกเป็น 4 โซน ดงัแสดงในรูปที� 3-23โดย
โซนของปฏิกิริยาที�เกิดขึ"นอธิบายไดด้งัต่อไปนี"  
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DRYING 
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รูปที� 3-23 กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั�น 
Combustion หรือOxidation Zoneเป็นบริเวณที�ป้อนอากาศ เมื�อถูกกระตุน้ดว้ยความร้อน เชื"อเพลิง

ชีวมวลจะลุกไหม ้เกิดปฏิกิริยาอุณหเคมีระหว่างแก๊สออกซิเจนในอากาศกบัคาร์บอนและไฮโดรเจน ซึ� งอยู่
ในเชื"อเพลิงชีวมวล ผลของปฏิกิริยาดงักล่าวก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และนํ" า ดงัสมการที� (1) ถึง 
(2)  

 

    2O   +  C  CO     2→  (1)          
   22 O   +  H2     OH2     2→  (2) 
 ปฏิกิริยาในสมการที�  (1) และ (2) เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนและความร้อนที�เกิดขึ"นนี" จะถูก

นาํไปใชใ้นปฏิกิริยาดูดความร้อนในโซน Reduction และโซน Pyrolysis อุณหภูมิในโซน Combustion จะมี
ค่าระหวา่ง 1,100 – 1,500 oC 

Reduction Zoneแก๊สร้อนที�ผ่านมาจาก Combustion Zone จะทาํให้เกิดปฏิกิริยา Reduction ใน 
Zone นี" จะมีอุณหภูมิระหวา่ง 500 – 900 0Cทาํให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และนํ" าจะไหลผา่นคาร์บอนที�
กาํลงัลุกไหมอ้ยู ่ก่อใหเ้กิดแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซดไ์ฮโดรเจน และมีเทน ดงัสมการที� (3) ถึง (7)   

   2CO   +  C     CO2     →  (3) 

OH   +  C 2 2H  + CO     →      (4) 

1. Combustion หรือ Oxidation Zone 
2. Reduction Zone 
3. Pyrolysis หรือ Distillation Zone 
4. Drying Zone 
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 OH2   +  C   2       H2  + CO     22→  (5) 

 OH   +  CO   2 22 H  + CO     →  (6) 

      CH     H2   + C 4  2 →  (7) 
 ปฏิกิริยาในสมการที� (3) เรียกวา่ Boundouard Reductionและปฏิกิริยาในสมการที� (4) เรียกวา่ Water 
Gas Reduction เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเกิดขึ"นที�อุณหภูมิ 900 OC แก๊สที�ไดจ้ากสมการทั"งสองเป็นแก๊สที�
เผาไหมไ้ด ้และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นแก๊สหลกัที�ตอ้งการ ปริมาณของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ใน
แก๊สชีวมวลนี"จะขึ"นอยูก่บัแก๊สคาร์บอนไดออกไซดว์า่จะทาํปฏิกิริยากบัคาร์บอนที�ร้อนไดม้ากนอ้ยเพียงใด  
 ในโซนของ Reduction นี"ปฏิกิริยาที�เกิดขึ"นจะดีเพียงใดขึ"นกบัอุณหภูมิ ความเร็วของแก๊สที�สัมผสักบั
เชื"อเพลิงชีวมวล และพื"นที�ผิวสัมผสัของเชื"อเพลิงชีวมวล ดงันั"นขนาดและปริมาณของเชื"อเพลิงชีวมวลที�ใช ้
จะมีผลต่อการผลิตแก๊สเชื"อเพลิง ซึ� งเชื"อเพลิงชีวมวลขนาดใหญ่จะมีอตัราส่วนของพื"นที�ผิวต่อปริมาตรตํ�า ทาํ
ให้ยากต่อการจุดเผาภายในเตาและจะทาํให้เกิดปริมาณของช่องวา่งระหวา่งเชื"อเพลิงดว้ยกนัมาก เป็นผลทาํ
ให้มีออกซิเจนไหลผ่านเข้าไปในระบบมาก ปฏิกิริยาทางเคมีที� เกิดขึ" นก็จะน้อยตามไปด้วย ทําให้
ประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลมีค่าตํ�า 
 แต่ถา้ขนาดของเชื"อเพลิงมีขนาดเล็ก   ก็จะทาํใหเ้กิดการสูญเสียความดนัภายในเตามาก จึงตอ้งใชพ้ดั
ลมขนาดใหญ่ทาํให้สิ"นเปลืองพลงังานมากยิ�งขึ"น และแก๊สที�ผลิตได้ก็จะมีฝุ่ นมากยิ�งขึ"น จากปฏิกิริยาถ้า
อุณหภูมิในโซน Reduction สูงกว่า 900 °Cแลว้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 90% จะถูกเปลี�ยนเป็น
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และถา้อุณหภูมิสูงมากกว่า 1,100 °C จะทาํให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั"งหมด
เปลี�ยนเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ นั�นคือประสิทธิภาพของเตาเผาจะเพิ�มขึ" นตามอุณหภูมิของโซน 
Reduction 

ในขณะที�แก๊สร้อนจากโซน Combustion ไหลเคลื�อนเขา้สู่โซน Reduction จะทาํให้อุณหภูมิของแก๊ส
ลดลง เนื�องจากเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ดงันั"นไอนํ" ากบัคาร์บอนจะทาํปฏิกิริยากนัเพื�อก่อให้เกิดแก๊ส
ไฮโดรเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ดงัสมการที� (5) ซึ� งจะเกิดขึ"นที�อุณหภูมิตํ�าประมาณ 500-600oC
ปฏิกิริยานี" มีความสาํคญัเพราะจะทาํใหส่้วนผสมของแก๊สไฮโดรเจนในแก๊สชีวมวลมีค่ามากขึ"นซึ� งมีผลทาํให้
แก๊สมีค่าพลงังานความร้อนสูงขึ"น (แก๊สไฮโดรเจนมีผลต่อการจุดระเบิดของเครื�องยนตส์ันดาปภายใน) แต่
ถา้ในกระบวนการที�มีไอนํ" ามากเกินไปไอนํ" าอาจทาํปฏิกิริยา กบัแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ จะทาํให้เกิด
คาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนดงัสมการที� (6) (ปฏิกิริยานี" เรียกวา่ Water Shift Reduction) ทาํให้ค่า
ความร้อนของแก๊สชีวมวลที�ได้มีค่าลดลง ดงันั"นเชื"อเพลิงชีวมวลที�ใช้จะตอ้งมีความชื"นไม่มากจนเกินไป  
นอกจากนี" ในกระบวนการ Reduction แก๊สไฮโดรเจนบางส่วนจะทาํปฏิกิริยากบัคาร์บอนทาํให้เกิดแก๊ส
มีเทนขึ"นได ้ดงัสมการที� (7)ปฏิกิริยานี" เรียกวา่ Methane Production 

Pyrolysis หรือDistillation Zone รับความร้อนจากโซน Reduction ทาํให้ Volatile Matter ที�อยูใ่น
เชื"อเพลิงชีวมวลเกิดการสลายตวั เกิดเป็นเมทานอล กรดนํ" าส้ม และทาร์ อุณหภูมิในโซนนี"จะมีค่าประมาณ 
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200-500 oCของแข็งที�เหลืออยูภ่ายหลงัจากการผา่นกระบวนการนี"ก็คือ คาร์บอนในรูปถ่าน ซึ� งจะทาํปฏิกิยา
ต่อในโซน Reduction และ Combustion ปฏิกิริยาที�ไดใ้นโซนนี"แสดงไวใ้นสมการที� (8)                           

   HC+CH+OH+CO+CO+Charcoal        Heat   + BiomassDry 62422→  

       + Pyroligneous Acid + Tars          (8) 

Drying Zoneในโซนนี" ความร้อนจะลดลงมากทาํให้อุณหภูมิไม่สูงพอที�จะทาํให้เกิดการสลายตวั
ของ Volatile Matter แต่ความชื"นในเชื"อเพลิงจะระเหยออกมาได ้โซนนี"จะมีอุณหภูมิประมาณ 100-200 oC 

2) เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากชีวมวลข้าวโพดบนพื+นที�สูง 
ขั"นตอนการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั�นจากชีวมวลข้าวโพด ต้องแปรรูป       

ชีวมวลก่อนป้อนเข้าโรงไฟฟ้า เนื�องจากลักษณะทางกายภาพของซัง/เปลือกข้าวโพดนั" นไม่
เหมาะสมกบัเทคโนโลย ีในที�นี" ใชรู้ปแบบการแปรรูปแบบอดัแท่ง เมื�อป้อนเขา้โรงไฟฟ้ชีวมวลแลว้ 
ผลที�ไดอ้อกมา คือ ไฟฟ้าและผลพลอยไดที้�เกิดขึ"น คือ เถา้/ถ่าน ซึ� งสามารถใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน
หรือถ่านดูดซับได้ ดงัแสดงในรูปที� 3-24ในการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีนี" มีขอ้ดีเนื�องจากเป็น
ระบบที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม สามารถตั"งบนที�สูงในพื"นที�ป่า และตน้นํ" า รายละเอียดตน้ทุนการ
การผลิตแสดงไวใ้นบทที� 4 
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รูปที�  3-24 ขั"นตอนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลขา้วโพดดว้ยเทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชั�น 
 

3.2 การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานเศษวสัดุเหลือใช้จากข้าวโพดบนพื+นที�ราบ 
 ห่วงโซ่อุปทานหมายถึงการเชื�อมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ในการผลิตสินคา้หรือบริการที�เริ�มตน้
จากวตัถุดิบไปยงัจุดสุดทา้ย คือ ลูกคา้ โดยทั�วไปแลว้ห่วงโซ่อุปทานประกอบดว้ยจุดที�สาํคญัๆ ไดแ้ก่ 1) ผูส่้ง
มอบ คือ ผูที้�ส่งวตัถุดิบให้กับโรงงานหรือหน่วยบริการ เช่น เกษตรกรที�ปลูกข้าวโพดเลี" ยงสัตว์ โดยที�
เกษตกรจะนาํฝักขา้วโพดไปส่งยงัโรงงานทาํอาหารสัตว ์หรือส่งไปที�โรงงานสีเมล็ดขา้วโพด 2) โรงงาน

ไฟฟ้า และเถ้า/ถ่าน 

เชื+อเพลงิอดัแท่ง 

เครื�องอดัแท่ง 

เชื+อเพลงิบดละเอยีด 

เครื�องบดละเอยีด ซัง/เปลอืกข้าวโพด 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 

โรงงานแปรรูป 
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ผูผ้ลิต คือ ผูที้�ทาํหนา้ที�ในการแปรสภาพวตัถุดิบที�ไดรั้บจากผูส่้งมอบใหมี้คุณค่าสูงขึ"น 3) ศูนยก์ระจายสินคา้  
คือ จุดที�ทาํหน้าที�นการกระจายสินคา้ไปให้ถึงมือผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ที�ศูนยก์ระจายสินคา้หนึ� งๆ อาจจะมี
สินคา้ที�มาจากหลายโรงงานการผลิต เช่น ศูนยก์ระจายสินคา้ของซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ และ 4) ร้านคา้ยอ่ย
และลูกคา้หรือผูบ้ริโภค คือ จุดปลายทางของโซ่อุปทาน ซึ� งเป็นจุดที�สินคา้หรือบริการต่างๆ จะตอ้งถูกใชจ้น
หมดมูลค่า และโดยที�ไม่มีการเพิ�มมูลค่าใหก้บัสินคา้หรือบริการนั"น ๆ  
 ปัจจุบนัทุกองค์กรให้ความสําคญัระบบห่วงโซ่อุปทาน เนื�องจากทุกขั"นตอนของแต่ละจุดทั"ง 4 
ดงักล่าวนั"นจะเชื�อมโยงสัมพนัธ์ เพื�อบริหารจดัการวตัถุดิบ และการลาํเลียงเขา้สู่โรงงาน ตลอดจนการผลิต
สินคา้และส่งถึงปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามที�ลูกคา้คาดหวงั แต่อยา่งไรก็ตามการออกแบบห่วงโซ่
อุปทานนั"นสิ�งที�จะตอ้งดาํเนินการก่อนขั"นแรก คือ การสร้างกลยทุธ์ของแต่ละจุดใหส้ัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัทั"ง 
4 จุด โดยผู ้ออกแบบระบบห่วงโซ่อุปทานจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ" งต่อธุรกิจที�ดําเนินการตลอดทุก
กระบวนการ [17]  
 ในการศึกษานี" จะทาํการศึกษาแนวทางบริหารจดัการระบบห่วงโซ่อุปทานเชื"อเพลิงชีวมวลระดบั
ชุมชน โดยทาํการศึกษาในพื"นที�จงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดันครสวรรค์ วสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดเลี" ยง
สัตว ์ในเขตพื"นที�ภาคกลางเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั กรณีศึกษา จงัหวดัเพชรบูรณ์ และ 
จงัหวดันครสรรค์ ได้ทาํการศึกษาแนวทางและขั"นตอนที�แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการบริหารจดัการระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน โดยจะเป็นการวางแนวทางบริหารจดัการตั"งแต่ตน้นํ"า กลางนํ"า และปลายนํ"า กล่าวคือการเก็บ
รวบรวม ลาํตน้ ยอด เปลือกและใบขา้วโพด จากที�เพาะปลูก แลว้นาํไปแปรรูปเป็นเชื"อเพลิงชีวมวล ซึ� งการ
แปรรูปนั"นเกษตรกรสามารถแปรรูป ณ แหล่งกาํเนิดหรือที�เพาะปลูกไดเ้ลย แลว้นาํไปจาํหน่ายให้กบัโรงงาน
ไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงงานที�ใช้พลงังานความร้อนชีวมวล  แต่การศึกษาในครั" งนี" ไดท้าํการศึกษาระบบการ
บริหารจดัการแบบศูนยร์วม  ซึ� งจะเป็นองค์กรที�รับซื"อเชื"อเพลิงชีวมวลจากเกษตรกรไปยงัโรงงานไฟฟ้า    
ชีวมวล หรือโรงงานที�ใชพ้ลงังานความร้อนจากเชื"อเพลิงชีวมวล  ซึ� งเป็นแนวทางที�คุม้ค่ากวา่ที�เกษตรกรจะ
เป็นผูจ้าํหน่ายเอง ซึ� งรูปแบบแนวทางการบริหารจดัการระบบห่วงโซอุปทานเชื"อเพลิงชีวมวลระดบัชุมชน 
ดงัรูปที� 3-25 
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รูปที� 3-25 การบริหารจดัการระบบห่วงโซ่อุปทานเชื"อเพลิงชีวมวล 
ลาํตน้ ยอด เปลือกและใบขา้วโพด 

  1) วตัถุดิบ 
  วตัถุดิบของชีวมวลในระบบห่วงโซ่อุปทานของการวจิยัครั" งนี"  ไดแ้ก่ ลาํตน้ ยอด เปลือกและใบ
ขา้วโพดเลี" ยงสัตวที์�เหลือจากการเก็บเกี�ยวที�เกษตรกรทิ"งแลว้ไถกลบ หรือเผาทิ"ง โดยจากการสํารวจดา้น
ศกัยภาพเชิงปริมาณของวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดของจงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดันครสวรรค ์ พบว่าซัง
ขา้วโพดจะมีการนาํไปใชเ้ป็นเชื"อเพลิงในโรงอบ สี เมล็ดขา้วโพด และส่งเขา้โรงไฟฟ้าชีวมวล แสดงให้เห็น
วา่ซงัขา้วโพดไดมี้การนาํไปใชป้ระโยชน์อยูแ่ลว้   คณะผูว้จิยัจึงไม่นาํมาเป็นวสัดุเหลือใชต่้อไป   
  จากการสํารวจและลงพื"นที�ศึกษาพบว่า ในการเก็บฝักขา้วโพด เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดจะ
ดาํเนินการ 2 ลกัษณะคือการจา้งแรงงานคนเก็บเกี�ยวและการใชเ้ครื�องจกัร โดยการจา้งแรงงานคนเก็บซึ� งการ
เก็บเกี�ยวทั"ง 2 ลกัษณะดงักล่าวนี"  เกษตรกรจะไม่ไดเ้ก็บในส่วนของลาํตน้ ยอด เปลือกและใบ แต่จะตดัและ
กองทิ"งไวใ้นไร่แต่จะทาํการไถกลบเพื�อปรับหน้าดินรอการเพาะปลูกต่อไปสําหรับการปลูกขา้วโพดเลี" ยง
สัตวใ์นฤดูฝน และเผาทิ"งสําหรับการปลูกขา้วโพดเลี" ยงสัตวใ์นฤดูแล้ง ซึ� งวสัดุเหลือใช้ดงักล่าวสามารถ
นาํมาใชเ้ป็นวถัตุดิบที�ใชใ้นการผลิตเชื"อเพลิงชีวมวลอดัแท่ง/เมด็ได ้ 
 2) การรวบรวมจัดเกบ็ 
  การรวบรวมจดัเก็บลาํตน้ ยอดและใบขา้วโพดที�ถูกทิ"งไวใ้นพื"นที�เพาะปลูกหลงัการเก็บเกี�ยว 
การจดัเก็บทาํได้หลายวิธี อาทิ การใช้รถเก็บเกี�ยวพร้อมสีเมล็ด รถตดัลาํตน้ รถสับย่อย และรถเก็บเกี�ยว
ประเภท Self propelled baler ซึ� งสามารถเก็บรวบรวมลาํตน้ ยอดและใบ ที�ถูกกองทิ"งไวใ้นไร่ขา้วโพด พร้อม
ทั"งทาํการอดักอ้นไดข้นาดใหญ่ๆ ทั"งในรูปแบบกอ้นสี� เหลี�ยม หรือกอ้นกลม ส่วนรถเก็บเกี�ยวประเภท Self 
propelled pelletizer จะเก็บรวบรวมลาํตน้ ยอดและใบขา้วโพดทิ"งไวใ้นไร่ขา้วโพด พร้อมทั"งทาํการอดัแท่ง 
หรือเม็ด ตามขนาดที�ตอ้งการ ซึ� งเทคโนโลยีที�กล่าวมานี" มีลกัษณะที�เหมาะกบัพื"นที�ราบ แต่เนื�องจากการ

ลาํต้น และใบข้าวโพด 

ที�รวบรวมแล้ว 

 

ลาํต้น และในข้าวโพด  
ที�แปรรูปแล้ว 

 

เชื+อเพลงิชีวมวล 

 

ลาํต้น และใบข้าวโพด 

 ในพื+นที�เพาะปลูก 
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เพาะปลูกขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นพื"นที�ศึกษาส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกบนพื"นที�ราบเชิงเขา มีภูเขาสลบัขึ"นลง 
ซึ� งไม่เหมาะที�จะนาํเทคโนโลยีดงักล่าวมาใช้ อีกทั"งการเก็บเกี�ยวฝักข้าวโพดส่วนมากจะใช้แรงงานคน 
รวมทั"งการลงทุนรถเก็บเกี�ยวจะมีราคาสูง ดงันั"นการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใชใ้นพื"นที�ราบสูงที�เหมาะสมคือ
การใชแ้รงงานคนเช่นเดียวกบัการเก็บฝักขา้วโพด โดยเกษตรกรสามารถดาํเนินการควบคู่ไปกบัการเก็บฝัก
ขา้วโพดได ้ซึ� งเมื�อเกษตรกรเก็บฝักขา้วโพดแลว้ก็สามารถตดัลาํตน้ทิ"งกองไวก้บัไร่และทิ"งไวป้ระมาณ 4-5 
วนั เพื�อลดความชื"น เมื�อลาํตน้ ยอดและใบ แห้งสนิทแลว้จึงทาํการเก็บรวบรวมแลว้มดัไวเ้พื�อป้องกนัการ
กระจดักระจาย  
 3) การแปรรูป   การแปรรูปชีวมวลลาํตน้  ยอดและใบขา้วโพดนั"นจากการศึกษาขอ้มูลพื"นฐานและ
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะแนวทาง 2 แนวทาง ดงันี"  

  แนวทางที� 1 การแปรรูปที�แหล่งกาํเนิด  

  จากการศึกษาพบว่าค่ า เฉลี� ยปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทลําต้น/ยอด/ใบ/เปลือกคิด
โดยประมาณเป็นนํ" าหนกัเฉลี�ย 1.54 ตนัต่อไร่ ซึ� งเหมาะสมสําหรับการติดตั"งเครื�องผลิตแท่งเชื"อเพลิงขนาด 
100 กิโลกรัมต่อชั�วโมงภายในพื"นที�ของเกษตรกรเอง โดยเครื�องผลิตแท่งเชื"อเพลิงดงักล่าวไม่สร้างความ
ยุง่ยากใหแ้ก่เกษตรกร เนื�องจากเป็นเทคโนโลยีการอดัแท่งแบบง่ายๆ สามารถใชแ้รงงานเพียง 1 คน ในการ
อดัแท่งเชื"อเพลิง หลงัจากการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใชจ้ากการเก็บเกี�ยวขา้วโพด เครื�องผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง
มีลกัษณะเป็นเครื�องจกัรใชเ้ครื�องอดัแบบเกลียวหรือสกรู ซึ� งสามารถทาํไดท้ั"งกบัวสัดุสดและแห้งโดยเฉพาะ
ในกรณีที�วสัดุมีความชื"นเพียงพอจะสามารถอดัไดส้ะดวกและรวดเร็ว หลงัจากตากวสัดุเหลือใชจ้นแห้งไดที้�
แลว้ สามารถนาํไปขายใหก้บัโรงงานต่างๆ ที�ตอ้งใชเ้ชื"อเพลิงทาํความร้อน 

 แนวทางสร้างการแปรรูปที�แหล่งกาํเนิดเป็นแนวทางที�เกษตรกรผูป้ระกอบการตอ้งลงทุน และ
รับผดิชอบการดาํเนินการดว้ยตนเอง โดยมีขอ้ดี-ขอ้เสียดงัแสดงในตารางที� 3-4 และ ตารางที� 3-5 

ตารางที� 3-4 ขอ้ดีของการแปรรูปชีวมวลที�แหล่งกาํเนิด 
ข้อด ี

1. สามารถติดตั"งและดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง เนื�องจากขั"นตอนการปฏิบติัไม่ยุง่ยาก 
2. ใชพื้"นที�สาํหรับการติดตั"งอุปกรณ์นอ้ยมาก เพียง 10 ตารางเมตร(รวมเครื�องยอ่ยวสัดุ) 
3. ลดความสิ"นเปลืองในการขนยา้ย เนื�องจากการขนยา้ยซากขา้วโพดเกิดขึ"นในพื"นที�ของเกษตรกรเอง 
4. ลดการเผาเศษซากวชัพืชในพื"นที�เกษตรกรรม ซึ�งเท่ากบัการลดมลภาวะทางอากาศ และการลดภาวะเรือนกระจก 
5. เพิ�มผลกาํไรใหก้บัตวัเกษตรกร เนื�องจากซากเศษสิ�งเหลือใชจ้ากขา้วโพดถูกแปรสภาพเป็นทรัพยสิ์น 

ตารางที� 3-5 ขอ้เสียของการแปรรูปชีวมวลที�แหล่งกาํเนิด 
ข้อเสีย 

1. เครื�องผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งส่วนใหญ่ตอ้งใชพ้ลงังานจากกระแสไฟฟ้า ดงันั"นการติดตั"งตอ้งคาํนึงถึงระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้า 

2. เชื"อเพลิงอดัแท่งยงัเป็นนวตักรรมใหม่ อาจหาตลาดรองรับค่อนขา้งยาก 
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  แนวทางที� 2 การแปรรูปแบบศูนย์รวมหรือในรูปแบบของนิติบุคคล 

  จากการศึกษาของคณะวิจยัพบวา่วสัดุเหลือใชป้ระเภทลาํตน้ ใบ เปลือกและซงัขา้วโพดที�เป็น
เศษวสัดุเหลือใช้จากการเพาะปลูกขา้วโพดเลี" ยงสัตวใ์นระดบัอาํเภอนั"นมีปริมาณมากเพียงพอสําหรับการ
ผลิตเป็นเชื"อเพลิงอดัแท่งในรูปแบบของการรวมกลุ่มเป็นนิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถจดัตั"ง
กลุ่มในลกัษณะของหมู่บา้น หรือตาํบลต่างๆ เพื�อดาํเนินการรับซื"อวสัดุเหลือใช้ประเภทลาํตน้ ใบ เปลือก
และซังขา้วโพดจากเกษตรกร และนาํมาแปรรูปเป็นเชื"อเพลิงอดัแท่งที�ศูนยร์วมประจาํอาํเภอ จากนั"นจึงส่ง
เชื"อเพลิงอดัแท่งเขา้สู่โรงงานต่างๆ ที�ตอ้งใชเ้ชื"อเพลิงสําหรับผลิตพลงังาน นอกจากนั"นแลว้วิสาหกิจชุมชน
ยงัสามารถเป็นผูร้วบรวมเชื"อเพลิงอดัแท่งจากเกษตรกรแปรรูปจากแหล่งกาํเนิด และส่งผา่นไปโรงงานต่างๆ 
ไดอี้กดว้ย ดงัแสดงในรูปที� 3-26 โดยแนวทางนี" จะเป็นการจบักลุ่มของเกษตรกรในลกัษณะของวิสาหกิจ
ชุมชน มีสถานที�ตั"งที�แน่นอน เป็นการรวมตวัในการบริหาร ดาํเนินงาน และการจดทะเบียนนิติบุคคล ดงั
แสดงตารางที� 3-6 แสดงประโยชน์และขอ้ควรคาํนึงถึงของการแปรรูปชีวมวลแบบศูนยร์วมหรือนิติบุคคล 

 

 
รูปที� 3-26 ความสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทานเชื"อเพลิงชีวมวล 
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ตารางที� 3-6 ประโยชน์และขอ้ควรคาํนึงถึงของการแปรรูปชีวมวลแบบศูนยร์วมหรือนิติบุคคล 
ประโยชน์ ข้อควรคาํนึงถึง 

1. สร้างความสามคัคีใหเ้กิดขึ"นในทอ้งถิ�น 
2. มีการบริหารจดัการโดยบุคลากรภายในทอ้งถิ�น 
3. สนบัสนุนใหเ้กิดการจา้งงานขึ"นภายในทอ้งถิ�น 
4. วิสาหกิจชุมชนช่วยให้มีการต่อรองราคาสินคา้ไดอ้ย่าง

เป็นธรรม 

1. การบริการวสิาหกิจชุมชนให้ไดผ้ลสัมฤทธิ� สูงจาํเป็นตอ้ง
สรรหาผู ้บริหารที� มีความรู้ ความชํานาญ และผู ้มี จิต
สาธารณะ จึงยากต่อการสรรหา และตอ้งมีค่าตอบแทน
ค่อนขา้งสูง 

 4) การจัดจําหน่าย     
  การจดัจาํหน่ายชีวมวลอาจดาํเนินการไดห้ลายรูปแบบ ดงันี"   

- เกษตรกรผูแ้ปรรูปจาํหน่ายชีวมวลใหก้บัผูซื้"อโดยตรง  
- เอกชนเป็นผูรั้บซื"อชีวมวลจากผูแ้ปรรูปแลว้นาํไปจาํหน่าย  
- กลุ่มหรือองคก์รของชุมชนเป็นผูรั้บซื"อชีวมวลจากผูแ้ปรรูปแลว้นาํไปจาํหน่าย  

  สําหรับในการศึกษาวิจยันี"  คณะผูว้ิจยัพิจารณาเห็นว่าการบริหารและจดัจาํหน่ายชีวมวลของ
ชุมชนในระดบัตาํบล หากสามารถรวมกลุ่มเพื�อดาํเนินการในรูปของ “วิสาหกิจชุมชน” จะมีความเหมาะสม 
เนื�องจากมี พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รองรับ ทาํให้สามารถบริหารจดัการโดยคณะบุคคลที�ชุมชน
เป็นเจา้ของและชุมชนเป็นผูด้าํเนินการร่วมกนั วิสาหกิจชุมชนเป็นองค์กรขนาดเล็กมีภารกิจเพื�อบริหาร
จดัการ “ทุน” ของชุมชน ในชุมชน โดยชุมชน และเพื�อชุมชน โดยใช้ความรู้ ภูมิปัญหาและความคิด
สร้างสรรคข์องชุมชนผสมผสานกบัความรู้สากล [18] ซึ� งจะดาํเนินการตั"งแต่ตน้นํ" าถึงปลายนํ" า กล่าวคือการ
บริหารจดัการตั"งแต่การรณรงคส่์งเสริมเกษตรกรใหเ้ห็นคุณค่าวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด รวมถึงการถ่ายทอด
วิธีการเก็บรวบรวมลาํตน้ ยอดเปลือกและใบขา้วโพดจากตน้ทางเพื�อนาํมาแปรรูปเป็นพลงังานชีวมวล   ซึ� ง
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชนนั"นบทบาททางดา้นการตลาด จะมีอาํนาจต่อรองกบัภายนอกไดม้ากกว่า การที�
เกษตรกรหรือผูแ้ปรรูปรายยอ่ยแยกกนัดาํเนินการ นอกจากนี"ผลการศึกษาเส้นทางขนส่งเชื"อเพลิงชีวมวลที�
เหมาะสมไปยงัโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมที�อยูใ่กลเ้คียง โดยไดค้าํนวณระยะทางขนส่งจากตน้ทาง
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร โดยใชร้ถแทรกเตอร์ที�ทาํการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด หากระยะทางเกิน 
20 กิโลเมตร ตอ้งใช้รถบรรทุก ซึ� งการคาํนวณระยะทางการขนส่งเป็นปัจจยัที�สําคญัในการพิจารณาเลือก
พื"นที�นาํร่องเพื�อจดัตั"งธนาคารชีวมวล  
  จากการศึกษาผลงานวิจยั เรื�อง“โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเชื"อเพลิงชีวมวลเพื�อใช้
เป็นพลงังานทดทดแทน(ระดบัชุมชน) [19] พบวา่การดาํเนินการเชื"อเพลิงชีวมวลไม่เชิงพาณิชยแ์ละทาํการ
แปรรูปอย่างง่ายเพื�อง่ายแก่การขนส่งเป็นลาํดบัแรก ควรทาํการส่งเสริมให้ชุมชนจดัตั"งธนาคารชีวมวลขึ"น
เพื�อเป็นองค์กรหรือหน่วยงานวิสาหกิจ นอกจากนี" ผลการวิจยัดังกล่าวยงัค้นพบระบบห่วงโซ่อุปทาน
เชื"อเพลิงชีวมวลระดบัชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การแปรรูปเชื"อเพลิงชีวมวลที�แหล่งกาํเนิด 
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(On-site Biomass Feedstock Processing)  2) การแปรรูปเชื"อเพลิงชีวมวลแบบรวมศูนย ์(Centralized 
Biomass Feedstock Processing) ซึ� งรูปแบบที�สองนี" เป็นการแปรรูปเชื"อเพลิงชีมวลขั"นที� 2 (Secondary 
Processes) ให้มีสมบติัพึงประสงคต่์อกระบวนการเปลี�ยนเชื"อเพลิงชีวมวลไปเป็นพลงังานในรูปแบบต่างๆ 
ตลอดจนความคุ้มค่าสําหรับการขนส่งในระยะใกล้และไกลอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามการแปรรูป
เชื" อเพลิงชีวมวลแบบรวมศูนย์ บ่อยครั" งก็ถูกนํามาใช้ทดแทนการแปรรูปเชื" อเพลิงที�แหล่งกําเนิดได้
เหมือนกนั จดัเป็นระบบการจดัการเชื"อเพลิงชีวมวลแบบ Centralized Management ที�เหมาะสมกบัการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรรายยอ่ย ทั"งนี" รูปแบบการจดัการเชื"อเพลิงชีวมวลแบบรวมศูนยต์ามผลการศึกษาวิจยั
เรื�องดงักล่าว จะเป็นศูนยร์วบรวม และแปรรูปเชื"อเพลิงชีวมวลสําหรับชุมชน  (Biomass Bank) โดยหลกัการ
ของการแปรรูปเชื"อเพลิงชีวมวลแบบรวมศูนย ์จะเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายยอ่ยสามารถเป็นผูผ้ลิต
เชื"อเพลิงชีวมวลไดเ้อง และทาํการรวบรวมและขนส่งเท่าที�มีอยูข่องตวัเองเขา้มาสู่โรงงานแปรรูปเชื"อเพลิง
ขั"นตน้แบบรวมศูนย ์(Primary Processes)  ที�ตั"งอยูใ่นชุมชนก่อนที�จะนาํไปส่งให้กบัโรงงานอุตสาหกรรม
เพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ หรือนาํไปเขา้กระบวนการแปรรูปเชื"อเพลิงขั"นที� 2 ในการผลิตเชื"อเพลิงชีวมวลให้มี
คุณภาพสูง เช่นการลดความชื"น การอดัแท่งหรืออดัแท่ง ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของโรงงานอุตสาหกรรม
ที�ใชเ้ชื"อเพลิงชีวมวลเป็นลาํดบัต่อไป  

 โดยสรุปขั"นตอนการรวบรวมลาํเลียงขนถ่ายเชื"อเพลิงจากพื"นที�เพาะปลูกมาสู่จุดศูนยก์ลางจะ
เป็นหนา้ที�ของเกษตรกร ส่วนการดาํเนินการแปรรูปเชื"อเพลิงชีวมวลจะกระทาํโดยศูนยร์วบรวมและแปรรูป
เชื"อเพลิงชีวมวลสาํหรับชุมชน นั"นคือธนาคารชีวมวล นั�นเอง  
  

3.2.1 ลกัษณะการจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพดบนพื+นที�ราบในปัจจุบัน 
  จากการลงพื"นที�สาํรวจขอ้มูลเกี�ยวกบัการนาํวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวไ์ปใชป้ระโยชน์ 
พบวา่ ในปัจจุบนัมีการใชป้ระโยชน์จากซงัขา้วโพดในเชิงพาณิชยแ์ลว้ ส่วนการใชป้ระโยชน์จากลาํตน้/ยอด/
ใบ/เปลือกจะมีปริมาณค่อนขา้งนอ้ย  

 การนาํซงัขา้วโพดไปใชป้ระโยชน์นั"น จะมีการแบ่งประเภทของซงัขา้วโพดออกเป็นซงัขาว ซงั
เหลือง ซงัดาํ ซงัอ่อน และซงัเปียก 
 ซังขาว เป็นซงัใหม่ที�เพิ�งสีเมล็ดขา้วโพดออก มีลกัษณะเป็นสีขาวและแห้ง ขายไดร้าคาสูงกวา่
ซงัแบบอื�น โดยมีราคาประมาณตนัละ 1,800 บาท นิยมนาํไปทาํ ผงธูป บดผสมกบัอาหารสัตว ์ทาํกระดาษ 
ดงัแสดงใน รูปที� 3-27 
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รูปที� 3-27 ซงัขาว 

ซังเหลือง หรือ ซังนํ�าตาลเป็นซังขา้วโพดที�มีสีออกเหลือง หรือสีนํ" าตาลเป็นซงัขา้วโพดที�ถูก
เก็บไวน้านขายไดร้าคาตํ�ารองลงไปจากซงัขาว โดยขายไดร้าคาประมาณ 1,500-1,700 บาทต่อตนั นิยมใชท้าํ
เป็นเชื"อเพลิง ดงัแสดงใน รูปที�3-28 

 
รูปที� 3-28 ซงัเหลืองหรือซงันํ"าตาล 

 
ซังดาํ เป็นซงัขา้วโพดที�มีสีนํ"าตาลเขม้และสีดาํ เป็นซงัขา้วโพดที�ถูกเก็บไวน้านตากฝนตากแดด 

ราคาขายใกลเ้คียงกบัซงัเหลือง หรือ ซงันํ" าตาล คือ ราคาตนัละ 1,500-1,700 บาท นิยมใชท้าํเป็นเชื"อเพลิงดงั
แสดงใน รูปที� 3-29 
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รูปที� 3-29 ซงัดาํ 

 

 
รูปที� 3-30 การเปรียบเทียบตวัอยา่งซงัขาว ซงัเหลือง และซงัดาํ 

 
  ซังอ่อน เป็นส่วนหางของฝักขา้วโพดเป็นส่วนที�อ่อนและไม่มีเมล็ด หรือมีเมล็ดเล็กๆอ่อนๆอยู่
เวลาเขา้เครื�องสีส่วนนี"จะหกัออกมาก่อน นิยมใชผ้สมทาํอาหารสัตวมี์ราคาขายที�ประมาณตนัละ 2,000-3,000 
บาท 
  ซังเปียก เป็นซังจากขา้วโพดฝักสด จะถูกขายเพื�อนาํไปเป็นวตัถุดิบสําหรับผลิตเอทานอลมี
ราคาขาย 800-1,000 บาทต่อตนั 
  ซังขา้วโพดส่วนใหญ่จะถูกเก็บรวบรวมไวที้�โรงอบ/สี หลกัจากที�มีการสีเมล็ดออกแลว้ เพื�อ
นาํไปใชเ้ป็นเชื"อเพลิงสาํหรับการอบขา้วโพด โดยซงัขา้วโพดจะถูกนาํไปเผาในเตา ความร้อนที�เกิดขึ"นจะเอา
ไปใช้ในการอุ่นอากาศ เพื�อใช้อบขา้วโพดต่อไป โดยในรูปที� 3-31 แสดงกองซังขา้วโพดบริเวณโรงอบ/สี
เมล็ด และรูปที� 3-32 แสดงเตาเผาซงัขา้วโพด 
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รูปที� 3-31 กองซงัขา้วโพดบริเวณโรงอบ/สีเมล็ด 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

3-35 

 

 

 
รูปที� 3-32 เตาเผาซงัขา้วโพด 

 
  ในส่วนของลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือกจะยงัไม่มีการนาํมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์โดยส่วน
ใหญ่จะถูกปล่อยทิ"งไวใ้นไร่ และทาํการไถกลบ เพื�อปลูกพืชชนิดอื�น หรือทาํการเผาทิ"ง ทั"งนี" เนื�องจากลาํตน้
และใบมีนํ" าหนักเบา ไม่คุ ้มกับค่าใช้จ่ายในการขนส่ง แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการนําลาํต้นและใบมานํา
ประโยชน์ในครัวเรือน เพื�อนาํมาใช้เป็นวตัถุดิบในการทาํงานประดิษฐ์เล็กๆ นอ้ยๆ เช่น ดอกไมจ้นัทร์ พวง
หรีด ตุก๊ตาประดิษฐ ์เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที� 3-33 
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รูปที� 3-33 งานหตัถกรรมในครัวเรือนจากลาํตน้และใบขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์

 
3.2.2 แนวทางการจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพดบนพื+นที�ราบจากงานวจัิย 

  ในการศึกษานี"  ทีมวิจยัไดท้าํการศึกษาในประเด็นหลกัๆ 3 หวัขอ้ คือ สถานการณ์การเก็บ
รวบรวมวสัดุเหลือใช้ในปัจจุบนั เทคโนโลยีการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใช ้และการคดัเลือกเทคโนโลยีการ
เก็บรวบรวมที�เหมาะสมสาํหรับพื"นที�ศึกษา ดงัรายละเอียดดา้นล่าง 

 1) สถานการณ์การเกบ็รวบรวมวสัดุเหลอืใช้ในปัจจุบัน 
   จากการลงพื"นที�เพื�อศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใช้จากการเพาะปลูก
ขา้วโพดในปัจจุบนั พบวา่ การเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใชส่้วนใหญ่นั"น จะเป็นการเก็บรวบรวมที�ดาํเนินการ
ควบคู่กบัการเก็บรวบรวมผลผลิต โดยการเก็บรวบรวมซังขา้วโพดจะดาํเนินการไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ การ
เก็บรวบรวมซงัขา้วโพดที�โรงอบสีเมล็ด และการเก็บรวบรวมซงัขา้วโพดที�ไร่หลงัจากการสีเมล็ดแลว้ 
  ในการเก็บรวบรวมซงัขา้วโพดที�โรงอบสีเมล็ด เกษตรกรจะทาํการเก็บฝักขา้วโพด
ดว้ยมือ จากนั"นจึงรวบรวมฝักขา้วโพดไปส่งยงัโรงสี ดงัแสดงในรูปที� 3-34 โดยโรงสีจะทาํการสีเมล็ดออก 
และเก็บรวบรวมซงัขา้วโพดไวใ้ชเ้ป็นเชื"อเพลิงในโรงสีเอง 
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รูปที� 3-34 การเก็บฝักขา้วโพดส่งโรงสีดว้ยมือ และซงัขา้วโพดจะถูกเก็บรวบรวมที�โรงสี  

 
  ในกรณีที�สอง หากมีการนาํรถสีเมล็ดขา้วโพดมาใช้ในการเก็บเกี�ยว เมล็ดขา้วโพดจะถูกก็บ
เกี�ยวไปตั"งแต่ที�ไร่ ดงัแสดงใน รูปที� 3-35 โดยทิ"งซงัขา้วโพดกองไวที้�ไร่ แต่อยา่งไรก็ตาม หลงัจากที�สีเมล็ด
เสร็จแลว้ พอ่คา้จะทาํการเก็บซงัขา้วโพดที�ถูกทิ"งอยูใ่นไร่ไปเก็บรวบรวมไวที้�โรงอบสีเมล็ดดว้ย 
  อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเก็บฝักขา้วโพดดว้ยมือ หรือการเก็บเมล็ดขา้วโพดดว้ยเครื�องสี จะ
พบวา่ ซงัขา้วโพดจะถูกเก็บรวบรวมไปยงัโรงอบสี เพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิง ซึ� งจากการศึกษาพบวา่ ซงัขา้วโพด
ทั"งหมดที�เกิดขึ"นจะถูกเก็บรวบรวม เพื�อนาํไปใชเ้ป็นเชื"อเพลิงในการผลิตความร้อนใชภ้ายในโรงอบ/สี 

 
รูปที� 3-35 การเก็บเมล็ดขา้วโพดดว้ยรถสีเมล็ดขา้วโพด โดยที�ซงัขา้วโพดจะถูกทิ"งตามไร่   
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            สาํหรับในส่วนของลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือก นั"น หลงัจากการเก็บเกี�ยวฝักขา้วโพดหรือเมล็ดแลว้ 
ลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือกจะถูกทิ"งใหล้ม้ตายคาตน้ โดยที�ก่อนจะถึงฤดูกาลเพาะปลูก จะมีการไถกลบ เพื�อปรับ
หนา้ดินรอการเพาะปลูกต่อไป หรือทาํการเผาทิ"ง ดงันั"นจึงถือวา่ปัจจุบนันี"  ยงัไม่มีการเก็บรวบรวมลาํตน้/
ยอด/ใบ/เปลือกขา้วโพด ดงัแสดงใน รูปที� 3-36 

 
รูปที� 3-36 ลาํตน้ ยอด ใบ เปลือกที�ถูกทิ"งไวใ้นไร่   

  2) เทคโนโลยกีารเกบ็รวบรวมวสัดุเหลอืใช้ที�เหมาะสม 
   เนื�องจากการเก็บรวบรวมซังขา้วโพดในปัจจุบนัมีประสิทธิภาพดีแลว้ ซงัขา้วโพดทั"งหมดจะ
ถูกเก็บรวบรวมไวที้�โรงอบสีเมล็ด ดงันั"นในหวัขอ้นี" จะพิจารณาเฉพาะเทคโนโลยีการเก็บเกี�ยวลาํตน้/ยอด/
ใบ/เปลือกโดยจากการศึกษากระบวนการเก็บเกี�ยววสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรประเภท ลาํตน้/ยอด/ใบ/
เปลือกจากต่างประเทศ จะมีกระบวนการต่างๆ ดงัแสดงในรูปที� 3-37 
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รูปที� 3-37 กระบวนการเก็บเกี�ยวและเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร [20] 

    
จากรูปที� 3-37 กระบวนการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรจะจะแบ่งเป็น 5 ลกัษณะ คือ 
   - รถเก็บเกี�ยว พร้อมสีเมล็ด (Tractor and Combine Harvester) รถแบบนี" จะใช้วิธีตดัลาํตน้ 
พร้อมทั"งแยกเมล็ดพืชไปใชป้ระโยชน์ ส่วนลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือกขา้วโพดที�เป็นวสัดุเหลือใชจ้ะถูกกองไว้
ในไร่ เพื�อรอการเก็บรวบรวมต่อไป ดงัแสดงในรูปที� 3-38 

 
รูปที� 3-38 รถเก็บเกี�ยวแบบ Tractor and Combine Harvester [21] 
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  - รถตดัลาํตน้(Swather) ดงัแสดงตวัอยา่งในรูปที� 3-39 จะทาํหนา้ที�ตดัลาํตน้ให้ลม้กองไวเ้ป็นแถวใน
ไร่ จากนั"นจะมีรถอดัเป็นกอ้นขนาดใหญ่ และนาํไปเก็บไวที้�อาคารเก็บรวบรวม  
 

 
รูปที� 3-39 รถเก็บเกี�ยวแบบ Swather [22] 

   - รถสับยอ่ย (Forage Chopper) รถชนิดนี" จะทาํการเก็บรวบรวมลาํตน้ พร้อมทั"งสับยอ่ยในเวลา
กนั โดยเศษวสัดุเหลือใชจ้ะถูกสับให้มีขนาดเล็ก โดยทั�วไปเศษวสัดุที�ยอ่ยแลว้จะถูกพ่นออกมาทางดา้นบน 
ทั"งนี"จะตอ้งมีรถบรรทุกแล่นคู่ขนานกนัไป เพื�อเก็บรวบรวมวสัดุที�ยอ่ยเสร็จแลว้ ดงัแสดงในรูปที� 3-40 
 

 
รูปที� 3-40 รถเก็บเกี�ยวแบบ Forage Chopper [23] 
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 - รถเก็บเกี�ยว Self propelled baler รถประเภทนี"จะทาํการเก็บเกี�ยวเศษวสัดุเหลือใช ้พร้อมทั"งทาํ
การอดักอ้นวสัดุให้เป็นกอ้นขนาดใหญ่ ซึ� งอาจจะมีลกัษณะเป็นเป็นกอ้นกลม หรือกอ้นสี� เหลี�ยม จากนั"นจึง
ทาํการขนส่งเพื�อเก็บรวบรวมต่อไป ดงัแสดงในรูปที� 3-41 

 
รูปที� 3-41 รถเก็บเกี�ยว Self propelled baler [24] 

 - รถเก็บเกี�ยวแบบ Self propelled pelletizer รถประเภทนี"จะทาํการเก็บเกี�ยวเศษวสัดุเหลือใช ้
พร้อมทั"งทาํการอดัวสัดุเหลือใชใ้หเ้ป็นแท่ง หรือเมด็เล็กๆ ตามขนาดที�ตอ้งการ 

3) การคัดเลอืกเทคโนโลยกีารเกบ็รวบรวมที�เหมาะสมสําหรับพื+นที�ศึกษา  
 จากการลงพื"นที�สํารวจพื"นที�เพาะปลูกขา้วโพดทั"งในจงัหวดันครสวรรค ์และเพชรบูรณ์ พบวา่ 

พื"นที�เพาะปลูกขา้วโพดส่วนใหญ่ จะเป็นที�ราบสูง มีภูเขาสลบัขึ"นลงไปหยอ่มๆ ไม่เหมาะสมที�จะนาํรถเก็บ
เกี�ยวดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในพื"นที� เพาะปลูก ซึ� งจะสังเกตได้จากการเก็บฝักข้าวโพด ซึ� งส่วนใหญ่ใช้
แรงงานคนในการเก็บเกี�ยว รถเก็บเกี�ยวไม่สามารถเขา้ถึงไดทุ้กพื"นที� ประกอบกบัราคารถเก็บเกี�ยวที�มีราคา
สูง ดงันั"น วิธีการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใช้เหลือที�ใช้เหมาะสม คือ การใช้แรงงานคนในการเก็บรวบรวม 
โดยสามารถดาํเนินการควบคู่ไปกบัการเก็บฝักขา้วโพดได ้ซึ� งโดยปกติในการเก็บฝักขา้วโพด ผูเ้ก็บเกี�ยว
จะตอ้งตดัหรือเหยียบลาํตน้ขา้วโพดให้ลม้ เพื�อสามารถเดินเก็บฝักขา้วโพดไดส้ะดวกอยูแ่ลว้ ดงันั"นเมื�อเก็บ
ฝักขา้วโพดเสร็จ ให้ปล่อยลาํตน้ที�ลม้แลว้ทิ"งไวใ้นไร่ประมาณ 2-3 วนัให้แห้งก่อนทาํการเก็บรวบรวม  เพื�อ
หลีกเลี�ยงปัญหาเชื"อราจากความชื"น ทั"งนี" อาจมีลาํตน้บางส่วนที�ยงัยืนตน้อยู ่ก็ให้ทาํการตดัลาํตน้ที�ยงัยืนตน้
อยูใ่หล้ม้ทิ"งไว ้ 
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รูปที� 3-42 สภาพลาํตน้ที�ยนืตน้อยู ่ 

 
รูปที� 3-43 เกษตรกรทาํการเก็บรวบรวมลาํตน้ขา้วโพด  
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3.2.3 ผลการศึกษาและคัดเลอืกเทคโนโลยีการแปรรูปวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพดบนพื+นที�ราบเพื�อใช้

เป็นเชื+อเพลงิชีวมวล  
  จากการศึกษาการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์สามารถสรุปไดว้า่ 
ซงัขา้วโพดที�เหลือทิ"งจากกระบวนการสีแยกเมล็ดขา้วโพดส่วนใหญ่จะถูกนาํไปใชเ้ป็นเชื"อเพลิงร่วมเพื�อ
ผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าใชใ้นโรงงาน หรือขายต่อไปยงัโรงงานผลิตเอทานอล ในขณะที�ลาํตน้/
ยอด/ใบ/เปลือกขา้วโพดจะยงัไม่มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ ดงันั"น โครงการวิจัยนี �จึงมุ่งเน้นไปที"การนาํลาํ
ต้น/ยอด/ใบ/เปลือกข้าวโพด  เหลือทิ�งบริเวณไร่ข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ในรูปของเชื�อเพลิง อยา่งไรก็ตาม 
เมื�อพิจารณาถึงเทคโนโลยีการผลิตพลงังานจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรจะพบวา่ จะตอ้งมีการเตรียม
เชื"อเพลิงให้เหมาะสม ก่อนที�จะนําไปใชใ้นเทคโนโลย ีต่างๆ ในส่วนแรกของหวัขอ้นี" จะกล่าวถึง
เทคโนโลยีการแปรรูปวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเป็นเชื"อเพลิงชีวมวล จากนั"นจึงกล่าวถึง เทคโนโลยีที�
เหมาะสมสาํหรับการแปรรูปวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นพื"นที�ศึกษาให้เป็นเชื"อเพลิงชีวมวล 

1) เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเป็นเชื+อเพลิงอัดแท่ง 
  เนื�องจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมีคุณสมบติับางอยา่งที�เป็นขอ้จาํกดัต่อการนาํมาใชเ้ป็น
เชื"อเพลิง เช่น มีความชื"นสูง มีรูปร่างที�แน่นอน มีขนาดไม่สมํ�าเสมอ และบางชนิดมีความหนาแน่นนอ้ย 
โดยปกติชีวมวลจะมีค่าความหนาแน่นตํ�ากวา่เชื"อเพลิงจากฟอสซิล 2-8 เท่า และมีพลงังานต่อหน่วย
ปริมาตรตํ�ากวา่เชื"อเพลิงฟอสซิลประมาณ 25 เท่า [25] ทาํให้ยากต่อการเก็บรวบรวม และขนส่ง เช่น 
สิ"นเปลืองพื"นที�สาํหรับเก็บรวบรวม หรือเกิดปัญหาการฟุ้งกระจายในระหวา่งการขนส่ง เป็นตน้ นอกจาก
ปัญหาดงักล่าวแลว้ การใชเ้ชื"อเพลิงที�มีความหนาแน่นตํ�าและมีรูปร่างหรือขนาดไม่สมํ�าเสมอจะทาํให้
กระบวนการเผาไหมเ้พื�อผลิตพลงังานมีประสิทธิภาพตํ�า [26, 27, 28] ดงันั"น จึงควรมีการเตรียมเชื"อเพลิง
จากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการนาํไปใชใ้นกระบวนการผลิตพลงังาน  
  เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลให้เป็นเชื"อเพลิงชีวมวลที�นิยมใชก้นัในปัจจุบนั คือ เทคโนโลยี
การอดัแท่งเชื"อเพลิง ทั"งนี" จะประกอบดว้ยกระบวนการยอ่ยต่างๆ แลว้แต่ชนิดของชีวมวล ซึ� งส่วนใหญ่จะ
ประกอบดว้ยขั"นตอนต่างๆ ดงัแสดงดา้นล่าง และรูปที� 3-44 แสดงเครื�องจกัรที�จาํเป็นสําหรับการผลิต
เชื"อเพลิงอดัแท่ง 

1. กระบวนการอบ/ตากแห้ง 
2. กระบวนการลดขนาด 
3. กระบวนการปรับสภาพ 
4. กระบวนการอดัแท่ง 
5. กระบวนการลดอุณหภูมิ 
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รูปที� 3-44 เครื�องจกัรที�จาํเป็นสาํหรับการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง [30] 

 
  กระบวนการอบ/ตากแห้ง 

ขั"นตอนนี" เป็นการลดความชื"นของเชื"อเพลิง ซึ� งโดยปกติแลว้ ชีวมวลควรจะมีความชื"นอยู่
ระหวา่งร้อยละ 10-15 โดยนํ" าหนกั ก่อนที�จะนาํไปอดัแท่งเทคโนโลยีในการอบ/ตากแห้งชีวมวลนั"น จะ
แบ่งออกเป็น 2 เทคโนโลยี คือ การกองหรือผึ�งทิ"งไวใ้ห้แห้งตามธรรมชาติ และการใชเ้ครื�องอบ 

การกองชีวมวลไวใ้ห้แห้งตามธรรมชาติเป็นวิธีที�มีประสิทธิภาพ สามารถลดความชื"นของ 
ชีวมวลจากร้อยละ 50 เหลือเพียงร้อยละ 30 หรือการกองชีวมวลไวใ้นไร่หลายวนัก่อนที�จะมีการเก็บเกี�ยว
ก็จะทาํให้ความชื"นลดลง เนื�องจากในขณะที�กองชีวมวลทิ"งไว ้จะทาํให้อุณหภูมิภายในกองชีวมวลสูงขึ"น 
เมื�อมีอากาศผา่นเขา้ไปในกองชีวมวล จะช่วยพาความชื"นออกมาจากกองชีวมวล การกองหรือผึ�งชีวมวลนี"
สามารถทาํไดท้ั"งในที�ร่มและกลางแจง้ แต่วิธีการกองผึ�งไวก้ลางแจง้จะมีขอ้จาํกดั คือ กระบวนการลด
ความชื"นจะขึ"นอยูก่บัสภาพอากาศในขณะนั"นๆ สําหรับการกองหรือผึ�งให้แห้งในที�ร่ม อาจจะมีการนาํ
ระบบการถ่ายเทอากาศหรืออากาศร้อนมาใชร่้วม เพื�อให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ"น ดงัแสดงในรูปที� 3-45 ซึ� ง
วิธีนี" เหมาะสาํหรับนาํมาใชโ้รงงานที�มีความร้อนเหลือทิ"ง 
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รูปที� 3-45 เทคโนโลยีการนาํอากาศร้อนมาใชใ้นการลดความชื"น [31] 

 
  ส่วนเทคโนโลยีการลดความชื"นโดยใชเ้ครื�องอบแห้ง ซึ� งมีหลายแบบ เช่น เครื�องอบแห้ง
แบบ Belt และแบบ Drum อยา่งไรก็ตาม การใชเ้ครื�องอบแห้งในการลดความชื"นชีวมวลนั"น ส่วนใหญ่จะ
ใชใ้นโรงงานที�มีเครื�องอบแห้งอยูแ่ลว้ โดยนาํเครื�องที�มีอยูม่าประยุกตใ์ชก้บัชีวมวล เนื�องจากเป็นการ
ประหยดัค่าลงทุนเครื�องจกัร นอกจากนี"แลว้ การใชเ้ครื�องอบแห้งบางประเภทจะตอ้งการติดตั"งอุปกรณ์
ควบคุมอากาศดว้ย หากไม่มีเครื�องอบแห้งอยูแ่ลว้ เทคโนโลยีนี" จะไม่นิยมใชก้นั เนื�องจากเป็นเทคโนโลยี
ที�มีราคาสูง ไม่คุม้ค่าในการลงทุน  
กระบวนการลดขนาด 
  เนื�องจากชีวมวลบางชนิดมีรูปร่างที�ไม่แน่นอน และมีขนาดไม่สมํ�าเสมอกนั ดงันั"นจึงจาํเป็น
ตอ้งการลดขนาดชีวมวลให้มีขนาดและรูปร่างที�แน่นอน เครื�องสับยอ่ยที�นิยมใชส่้วนใหญ่จะเป็นเครื�อง
สับแบบ Hammer mill และเครื�องสับแบบ Shredder 
  เครื�องสับแบบ Hammer mill จะใชห้วัคอ้นที�ติดตั"งอยูบ่ริเวณชิ"นส่วนที�หมุนไดข้องเครื�อง 
เมื�อมีการหมุนดว้ยความเร็วสูง หวัคอ้นจะกระแทก/ตีวสัดุที�ตอ้งการลดขนาด ทาํให้วสัดุมีขนาดเล็กลง จน
มีลกัษณะเป็นผง ขนาดของวสัดุที�ทาํการลดขนาดจะขึ"นอยูก่บัตะแกรงที�นาํมาใชติ้ดตั"งไวใ้นเครื�องสับ รูป

ที� 3-46 แสดงลกัษณะของเครื�องสับแบบ Hammer mill เครื�องสับชนิดนี" จะเหมาะสําหรับยอ่ยขนาดวสัดุ
ให้มีขนาดเล็กกวา่ 5 มิลลิเมตร มีความคงทน แข็งแรง  
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รูปที� 3-46 หลกัการทาํงานของเครื�องสับย่อยแบบ Hammer mill [31] 

 
  เครื�องสับแบบ Shredder จะมีทั"งแบบที�เป็น Disc shredder และ Drum shredder ซึ� งทั"ง 2 
แบบ จะอาศยัใบมีดในการตดัหรือสับวสัดุ เครื�องสับแบบนี"สามารถปรับความถี�ห่างของใบมีดได ้ตาม
ขนาดของชิ"นงานที�ตอ้งการ แต่อยา่งไรก็ตาม ขนาดของชิ"นงานที�ไดจ้ะมีลกัษณะเป็นชิ"น ไม่ไดเ้ป็นผง
ขนาดเล็กแบบเครื�องสับแบบ Hammer mill ตารางที� 3-7 แสดงรายละเอียดของเครื�องสับแบบ Disc 
shredder และ Drum Shredder 
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ตารางที� 3-7 รายละเอียดของเครื�องสับแบบ Disc shredder และ Drum Shredder [32] 
 เครื�องสับแบบ Disc shredder เครื�องสับแบบ Drum shredder 

หลกัการทาํงาน  

  
ขนาดของวสัดุที�นาํมาสับ 100-300 มิลลิเมตร 180-450 มิลลิเมตร 
ขนาดของเศษวสัดุที�สับแลว้ 4-80 มิลลิเมตร (สามารถปรับขนาดได)้ 5-80 มิลลิเมตร(สามารถปรับขนาดได)้ 
พลงังานที�ใช ้ 8-105 กิโลวตัต ์ 45-325 กิโลวตัต ์
ความสามารถในการสับ 2-60 ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง 15-100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง 

  กระบวนการปรับสภาพ 
  ในบางครั" งวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรที�เก็บรวบรวมมาอาจจะมีเศษดิน หรือวสัดุที�ไม่
ตอ้งการปะปนมา ดงันั"น กระบวนการปรับสภาพในที�นี"  หมายถึง กระบวนการคดัแยกเศษวสัดุที�ปะปนมา
ออกจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรที�ตอ้งการนาํมาแปรรูป หรือการแยกวสัดุที�มีขนาดใหญ่ที�ไม่สามารถ
นาํมาอดัแท่งไดอ้อกจากวสัดุขนาดเล็กที�จะนาํไปอดัแท่ง เพื�อให้ไดว้สัดุที�เหลือมีขนาดสมํ�าเสมอกนั ซึ� ง
สามารถใชต้ะแกรงในการคดัแยกขนาดได ้โดยตะแกรงแยกจะมีหลายชนิด เช่น ตะแกรงแยกแบบ Plate 
และตะแกรงแยกแบบ Drum ดงัแสดงในรูปที� 3-47 

ป�อนวัสดเุหลือใช้ที�ลดขนาดแลว้
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รูปที� 3-47 ตะแกรงสาํหรับคดัแยกขนาดวสัดุ [32] 
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  กระบวนการอัดแท่งหรืออัดแท่ง 
  ผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากกระบวนการอดัแท่งหรือวา่การเม็ดจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ Briquettes 
กบั Pellets โดยทั�วไปทั"ง Briquettes และ Pellets จะมีลกัษณะเป็นทรงกระบอก แต่จะมีความแตกต่างกนั
ในเรื�องของขนาดและการนําไปใชง้าน กล่าวคือ Briquettes จะมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 30-100 
มิลลิเมตร ยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร และจะนาํไปใชเ้ป็นเชื"อเพลิงสําหรับเตาที�ใชท้ั�วไปในบา้นเรือน
ที�อยูอ่าศยั ส่วน Pellets จะมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 6-10 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร นาํไปใช้
เป็นเชื"อเพลิง สําหรับเตาอุตสาหกรรมที�มีการป้อนเชื"อเพลิงแบบอตัโนมตัิหรือหมอ้นํ" า เนื�องจากมีความ
การกระจายตวัอยา่งสมํ�าเสมอและมีความสามารถในการไหลไดดี้ [19,27]  
  สําหรับเทคโนโลยีเครื�องอดัแท่งเชื"อเพลิงที�นิยมใชก้นัในปัจจุบนัมี 2 เทคโนโลยี คือ การใช้
เครื�องอดัแท่งแบบสกรู (Screw Extruder) และการใชเ้ครื�องอดัแท่งแบบลูกสูบ (Piston Press) ซึ� งแต่ละ
เทคโนโลยีจะมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที� 3-8 
ตารางที� 3-8 การเปรียบเทียบคุณลกัษณะของเทคโนโลยีเครื�องอดัแท่งแบบสกรูและเครื�องอดัแท่งแบบ
ลูกสูบ [28] 
 เครื�องอัดแท่งแบบสกรู เครื�องอัดแท่งแบบลูกสูบ 

ความชื"นของวสัดุที�จะนาํมาอดัแท่ง 10-15 % 8-9 % 
การใชพ้ลงังาน 50 kWh/ton 60 kWh/ton 
ความหนาแน่นของเชื"อเพลิงแท่ง 1-1.2 g/cm3 1-1.4 g/cm3 
ประสิทธิภาพการเผาไหมเ้ชื"อเพลิงแท่ง ปานกลาง ดีมาก 
ความเหมาะสมของการนาํเชื"อเพลิงแท่งมาใช้
กระบวนการก๊าซซิฟิเคชั�น 

ไม่เหมาะสม เหมาะสม 

ความเป็นเนื"อเดียวกนัของเชื"อเพลิงแท่ง ไม่เป็นเนื"อเดียวกนั เป็นเนื"อเดียวกนั 

  เครื�องอดัแบบสกรูจะใชใ้นการผลิต Briquettes สามารถแบ่งออกเป็น การอดัร้อน และการ
อดัเยน็ การอดัร้อนจะเป็นการให้ความร้อนให้ระหวา่งการอดั ซึ� งความร้อนจะช่วยให้วสัดุติดกนั โดยไม่
จาํเป็นตอ้งมีการใชต้วัประสาน ส่วนการอดัเยน็จะไม่มีการให้ความร้อนในระหวา่งการอดั ซึ� งในกรณีนี"
อาจจะตอ้งมีการใชต้วัประสาน และอบไล่ความชื"นก่อนทาํการอดัแท่ง รูปที � 3-48 แสดงตวัอยา่งของ
เครื�องอดัแท่งแบบสกรู 
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รูปที� 3-48 ตวัอยา่งเครื�องทาํ Briquettes แบบสกรู [32] 

  ในส่วนของเครื�องผลิต Pellet จะใชรู้้แบบของการอดัวตัถุให้เขา้ไปในเป้าขึ"นรูปที�มีลกัษณะ
เป็นรูเล็กๆ ตามขนาดของ Pellets ที�ตอ้งการ โดยลกัษณะการอดัจะมีทั"งแบบใชร้ะบบไฮโดรลิค หรือใช้
การอดักระทุง้ รูปที� 3-49 แสดงตวัอยา่งของเครื�องผลิต Pellets 
 

ป้อนวตัถุดิบ 

วตัถุดิบ 

ใชส้กรูป้อนวตัถุใหไ้หลลง 

ช่องสาํหรับอดัขึ"นรูป 

ลูกสูบ 

 

 
 

 

 

Briquettes ที�ได ้ 
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ใชส้กรูป้อนวตัถุ 
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รูปที� 3-49 ตวัอยา่งของเครื�องอดัแท่ง Pellets [32] 
  กระบวนการลดอุณหภูมิ 
  เนื�องจากในระหวา่งกระบวนการอดัแท่ง จะทาํให้แท่ง/เม็ดเชื"อเพลิงที�ไดม้ีอุณหภูมิสูงขึ"น 
ดงันั"นจึงตอ้งการลดอุณหภูมิของแท่ง/เม็ดเชื"อเพลิงที�ได ้โดยส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการเป่าลมผา่น 
 2) การแปรรูปซังข้าวโพดเป็นเชื+อเพลิงชีวมวล  
  ในปัจจุบนันําซงัขา้วโพดไปผลิตเป็นเชื"อเพลิงชีวมวลเป็นที�นิยมทาํกนัอยา่งแพร่หลาย 
เทคโนโลยีที�ใชเ้ป็นเทคโนโลยีที�ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน ซึ� งอาจจะเป็นการอบแห้งเพียงอยา่งเดียว การทาํเป็น
แท่งถ่านขา้วโพด [คู่มือสารชีวมวลเอเชีย] ในที�นี" จะกล่าวถึงเฉพาะเทคโนโลยีที�นิยมนาํมาใชก้นัใน
ปัจจุบนัในประเทศไทยเท่านั"น 
  เทคโนโลยีการผลิตถ่านจากซงัขา้วโพดจะมีกระบวนการดาํเนินการ ดงัแสดงในรูปที� 3-50 
 

 

 

 

 

 

 

 

ป้อนวตัถุดิบ 

ลอ้อดั 

Pellets 

ลอ้อดั 

มีดตดั 

รูสาํหรับขึ"นรูป 

Pellets 

 

วตัถุดิบ 

 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

3-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 3-50 กระบวนการทาํถ่านอดัแท่งจากซงัขา้วโพด 
 

  จากรูปที� 3-50 ซงัขา้วโพดจะถูกนํามาเผาให้เป็นถ่านในถงัเผาถ่านซึ� งดดัแปลงมาจากถงั
ขนาด 200 ลิตร จากนั"นจึงนาํถ่านที�ไดม้าบดให้ละเอียดดว้ยเครื�องบด นาํผงถ่านที�บดละเอียดแลว้มาผสม
กบัแป้งมนัและนํ" าในเครื�องผสม โดยตอ้งผสมให้เป็นเนื"อเดียวกนั นาํถ่านที�ไดท้าํการผสมแลว้มาเขา้
เครื�องอดั ขั"นตอนนี" เป็นขั"นตอนที�สําคญั โดยความหนาแน่นของถ่านอดัแท่งจะขึ"นอยูก่บัความตอ้งการ
ของผูผ้ลิต ซึ� งสามารถปรับเปลี�ยนไดต้ามตอ้งการ แต่หากตอ้งการความหนาแน่นมากกาํลงัการผลิตก็จะ
ลดนอ้ยลง ถ่านอดัแท่งที�ไดจ้ะมีลกัษณะเป็นแท่งยาว จะตอ้งนาํมาตดัดว้ยเครื�องตดัในมีความยาวตาม
ตอ้งการ นาํถ่านที�ผา่นการอดัและตดัแลว้ไปลดความชื"นโดยการตากหรืออบดว้ยเครื�องลดความชื"นถ่าน 
จนถ่านมีลกัษณะแข็งและแน่น จากนั"นจึงนาํไปบรรจุ เพื�อจาํหน่ายต่อไป รูปที� 3-51 แสดงภาพตวัอยา่ง
อุปกรณ์ที�ใชใ้นการทาํถ่านอดัแท่งจากซงัขา้วโพด 

ซงัขา้วโพด 

เผาซงัขา้วโพดใหเ้ป็นถ่าน 

ถ่านซงัขา้วโพด 

บดถ่านซงัขา้วโพดใหไ้ดข้นาดที�เหมาะสมดว้ยเครื�องบด 

ผสมผงถ่านกบัแป้งใหเ้ขา้กนัดว้ยเครื�องผสม 

อดัแท่งดว้ยเครื�องอดัแท่งถ่าน 

ตดัแท่งถ่านดว้ยเครื�องตดัตามตอ้งการ 

ผลผลิตถ่านขนาดตามแบบ 

เขา้เครื�องอบเพื�อลดความชื"น ตากแดดเพื�อลดความชื"นของถ่าน 

ผลผลิตเป็นถ่านอดัแท่ง 

บรรจุเพื�อจาํหน่าย 

ผลผลิตเป็นถ่านอดัแท่ง 

ผลผลิตเป็นถ่านอดัแท่ง 
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(ก) ถงัขนาด 200 ลิตรสาํหรับเผาถ่าน                       (ข) เครื�องบดถ่าน 

 
 
 
 
 
 

 (ค) ถ่านที�ผา่นการเผาและบดแลว้                  (ง) เครื�องผสม          (จ) เครื�องอดัแท่ง 
 
 
 
 
 
 
                                     (ฉ) เครื�องตดั                            (ช) ถ่านที�ผา่นการอดัแท่งแลว้  
        
 
 
 
  

 
      (ซ) เครื�องลดความชื"น          (ฌ) ถ่านอดัแท่งพร้อมจาํหน่าย   

รูปที� 3-51 อุปกรณ์สาํหรับการทาํถ่านอดัแท่งจากซงัขา้วโพด 
 นอกจากถ่านอดัแท่งแลว้ ยงัมีการนาํซังขา้วโพดมาทาํเป็นแท่งเชื"อเพลิงอดัแท่ง เพื�อนาํมาใช้
เป็นเชื"อเพลิงเสริมในเทคโนโลยกีารเผาไหม ้โดยมีกระบวนการทาํดงัแสดงในรูปที� 3-52 
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รูปที� 3-52 กระบวนการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง 
 

ในการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งจากซงัขา้วโพด จะนาํซังข้าวโพดมาสับด้วยเครื�องสับเพื�อลด
ขนาดของซังข้าวโพด จากนั"นนาํซังขา้วโพดที�สับละเอียดแล้วไปเขา้เครื�องอดัแท่งเพื�ออดัแท่งเชื"อเพลิง 
ต่อจากนั"นก็นาํไปลดอุณหภูมิก่อนจดัเก็บเขา้ไซโล โดยสามารถรักษาความชื"นให้อยูใ่นระหวา่งร้อยละ10 -
15 ซึ� งจะทาํใหส้ะดวกในการนาํไปใชง้านและเป็นเชื"อเพลิงที�ใหป้ระสิทธิภาพ 

นอกจากนี" ยงัได้มีการศึกษาวิจยัการอดัแท่งเชื"อเพลิงจากซังข้าวโพด โดยใช้เครื� องอดัแบบ    
Die Pressure ที�ความดนั 7, 10 และ 13 MPaและมีการใส่กากนํ" าตาล (Molasses) เพื�อใชเ้ป็นตวัประสาน 
พบว่า เชื"อเพลิงอดัแท่งดงักล่าวมีคุณสมบติัที�ดีต่อการนาํมาใช้เป็นเชื"อเพลิงและทนทานการกระแทก [30] 

บรรจุถุง สะดวกในการขนส่ง 

ไดเ้ชื"อเพลิงอดัแท่ง (Biomass pellet) 

เป็นเชื"อเพลิง

ในการเผาไหม ้

ไร่ขา้วโพด 

การแปรรูปผลผลิต 

เมล็ดขา้วโพด 

ซงัขา้วโพด

ที�เหลือ 

นาํเขา้เครื�องอดัเมด็
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นอกจากการนาํซงัขา้วโพดพียงอยา่งเดียวมาอดัแท่งแลว้ ยงัมีการนาํไปผสมกบักบัถ่านหินก่อนที�จะนาํมาอดั
แท่ง เพื�อเพิ�มค่าความร้อนดว้ย [31] 
 3) เทคโนโลยีที�เหมาะสมสําหรับการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดเลี+ยงสัตว์ให้เป็นเชื+อเพลิง 
  ลาํตน้/ยอด/ใบ/เปลือกขา้วโพด ซึ� งเป็นวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์ที�ผา่นมาเนื�องจาก
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมีรูปร่างที�แน่นอน มีขนาดไม่สมํ�าเสมอ และบางชนิดมีความหนาแน่นนอ้ย ทาํ
ให้ยากต่อการเก็บรวบรวม และขนส่ง เช่น สิ"นเปลืองพื"นที�สําหรับเก็บรวบรวม หรือเกิดปัญหาการฟุ้ง
กระจายในระหวา่งการขนส่ง เป็นตน้ นอกจากปัญหาดงักล่าวแลว้ การใชเ้ชื"อเพลิงที�มีความหนาแน่นตํ�า
และมีรูปร่างหรือขนาดไม่สมํ�าเสมอจะทาํให้กระบวนการเผาไหม ้เพื�อผลิตพลงังานมีประสิทธิภาพตํ�า 
ดงันั"น จึงควรมีการเตรียมเชื"อเพลิงจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการนาํไปใชใ้น
กระบวนการผลิตพลงังาน  
  จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งดงัไดแ้สดงไวข้า้งตน้ พบวา่ ใน
การเปลี�ยนรูปลําตน้/ยอด/ใบ /เปลือกขา้วโพดเป็นเชื"อเพลิงอดัแท่ง/เม ็ดนั"น จะตอ้งประกอบดว้ย
กระบวนการตากแห้ง  กระบวนการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใช ้กระบวนการผลิตแท่ง/เม็ดเชื"อเพลิง  
  เนื�องจากลาํตน้ขา้วโพดที�เก็บเกี�ยวไดม้ีความชื"นสูงประมาณร้อยละ 50-60 ซึ� งไม่เหมาะสมที�
จะนาํมาใชผ้ลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง/เม็ด ดงันั"นควรจะตอ้งมีการตากแห้ง โดยใชว้ิธีตากในไร่ก่อนประมาณ 4-
5 วนั เพื�อลดความชื"นก่อนจึงค่อยเก็บรวบรวม  
  ในการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใชน้ั"น จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีแรก คือ การเก็บรวบรวม
ลาํตน้ขา้วโพดที�ปลูกในที�ราบ ซึ� งในกรณีนี"สามารถใชร้ถในการเก็บเกี�ยวได ้โดยรถที�เก็บเกี�ยวจะมี
ลกัษณะคลา้ยรถเกี�ยวขา้ว รถจะทาํการตดัลาํตน้ เพื�อสีแยกเอาเมล็ดออก จากนั"นจึงพ่นเศษลาํตน้ ยอด ใบที�
ไม่ใชทิ้"งไวต้ามไร่ จากนั"นจึงใชแ้รงงานคนในการเก็บรวบรวม ส่วนกรณีที�สอง คือ การเก็บรวบรวมลาํตน้
ขา้วโพดที�ปลูกบนที�ราบสูง ซึ� งรถเก็บเกี�ยวขนาดใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงได ้จึงจาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานคนใน
การเก็บเกี�ยว ซึ� งจากการสอบถามเกษตรในพื"นที� พบวา่ การดาํเนินการเก็บเกี�ยวจะมีลกัษณะเหมือนกบั
การเก็บเกี�ยวฝักขา้วโพด คือ ตอ้งจอดรถไวบ้ริเวณที�ราบเนินเขา แลว้ให้แรงงานคนเดินเขา้ไปเก็บเกี�ยว
รวบรวมลาํตน้จากไร่ มดัและทาํการแบกออกจากไร่มาไวที้�รถ เพื�อรอการขนส่งต่อไป การดาํเนินการ
ดงักล่าวจะยาก และใชแ้รงงานเยอะ ซึ� งเกษตรกรส่วนใหญ่จะกล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่ ค่าแรงจะไม่คุม้กบั
ลกัษณะงานที�ทาํ  
  ในส่วนของกระบวนการผลิตแท่งเชื"อเพลิง ซึ� งในที�นี" จะรวมถึงกระบวนการยอ่ยขนาดและ
การอดัแท่ง จะมีขนาดต่างๆ กนัไป เช่น ขนาดเล็กตั"งแต่ 80 กิโลกรัมต่อชั�วโมง ไปจนถึงขนาดใหญ่ 3 ตนั
ต่อชั�วโมง ทั"งนี"  ความเหมาะสมในการเลือกขนาด จะขึ"นอยูก่บัขนาดของพื"นที�ติดตั"ง ปริมาณลาํตน้/ยอด/
ใบที�เก็บรวบรวมไดใ้นพื"นที� รวมถึงระบบสายไฟที�มีอยู ่ระบบผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง/เม็ดขนาดเล็กจะ
ประกอบดว้ยตวัเครื�องสับและเครื�องอดั โดยการป้อนและลาํเลียงวตัถุดิบจะใชแ้รงงานคน สามารถนาํไป
ตั"งบริเวณไร่ได ้หากในบริเวณไร่มีไฟฟ้า ก็สามารถใชม้อเตอร์ในการขบัเคลื�อนได ้แต่หากไม่มีระบบ
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ไฟฟ้าจะตอ้งใชเ้ครื�องยนตใ์นการขบัเคลื�อน ซึ� งจากการสอบถามบริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายเครื�องผลิตเชื"อเพลิง
อดัแท่ง พบวา่ ระบบที�ใชม้อเตอร์จะมีค่าลงทุนตํ�ากวา่ระบบที�ใชเ้ครื�องยนต ์ส่วนระบบผลิตเชื"อเพลิงอดั
แท่ง/เม็ดขนาดใหญ่จะประกอบไปดว้ยเครื�องสับยอ่ย ไซโคลน ระบบนิวแมติก พดัลมดูดอากาศ ไซโล 
เครื�องอดัแท่ง และระบบลดอุณภูมิพร้อมทั"งตวักรองฝุ่ น ซึ� งระบบแบบนี"จะมีราคาสูงกวา่ระบบขนาดเล็ก
รูปที� 3-53 แสดงระบบอดัแท่งเชื"อเพลิงขนาด 1 ตนัต่อชั�วโมง ตารางที� 3-9 แสดงตวัอยา่งรายละเอียด
ระบบผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งขนาด 1 ตนัต่อชั�วโมง และ 100 กิโลกรัมต่อชั�วโมง  
 

 
รูปที� 3-53 ระบบผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งขนาด 1-2 ตนัต่อชั�วโมง 

 
ตารางที� 3-9รายละเอียดระบบผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งขนาด 2 ตนัต่อชั�วโมง 1 ตนัต่อชั�วโมง และ 100 
กิโลกรัมต่อชั�วโมง 

รายละเอียด 2 ตนัต่อชั�วโมง 1 ตนัต่อชั�วโมง 100 กิโลกรัมต่อชั�วโมง 
เครื�องบดย่อยเชื"อเพลิง 50 แรงมา้ 380 โวลต์ 30 แรงมา้ 380 โวลต ์ 3 แรงมา้ 220 โวลต ์
ชุดสกรูลาํเลียงเขา้เครื�องอดั 3 แรงมา้ 380 โวลต ์

กวา้ง 6 นิ"ว ยาว 6 เมตร 
2 แรงมา้ 380 โวลต ์
กวา้ง 6 นิ"ว ยาว 6 เมตร 

 

เครื�องอดัเชื"อเพลิง 147 แรงมา้ 380 โวลต ์
 

60 แรงมา้ 380 โวลต ์
 

10 แรงมา้ 220 โวลต ์
 

ขนาดเชื"อเพลิงที�ได้ เส้นผา่นศูนยก์ลาง 6-10มิลลิเมตร
ยาว 10-30 มิลลิเมตร 

เส้นผา่นศูนยก์ลาง 6-10มิลลิเมตร
ยาว 10-30 มิลลิเมตร 

เส้นผา่นศูนยก์ลาง 6 มิลลิเมตร 

สายพานลาํเลียงแท่งเชื"อเพลิง
ออกจากเครื�องอดั 
 

3 แรงมา้ 380 โวลต ์
กวา้ง 50 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร 

2 แรงมา้ 380 โวลต ์
กวา้ง 50 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร 

 

 

 

 

เครื�องลดขนาด 

สกรูลาํเลียง 

เครื�องอดัแท่ง 
สายพานลาํเลียง 
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3.2.4 ผลการศึกษาเส้นทางการขนส่งเชื+อเพลิงชีวมวลข้าวโพดบนพื+นที�ราบที�เหมาะสมไปยัง

โรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมที�อยู่ใกล้เคียง 
 เศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีค่าความหนาแน่นของพลงังานตํ�า เมื�อเทียบกบัพลงังาน
จากฟอสซิล ส่งผลใหก้ารขนส่งเศษวสัดุทางการเกษตรมีค่าขนส่งสูงกวา่ เพื�อให้ไดป้ริมาณพลงังานที�เท่ากบั
พลงังานจากฟอสซิล จากเหตุผลดงักล่าวระยะทางการขนส่งจะตอ้งลดลงให้เหลือนอ้ยที�สุด โดยอาจมีการ
ติดตั"งศูนยก์ารแปรรูปเศษวสัดุเป็นศูนยก์ลางใกล้ๆ  กบับริเวณแหล่งกาํเนิดเศษวสัดุเหลือใช ้ในหัวขอ้นี" จะ
แบ่งออกเป็น การทบทวนวรรณกรรมเทคโนโลยีที�ใชใ้นการขนส่ง และการคดัเลือกเทคโนโลยีที�เหมาะสม
สาํหรับพื"นที�ศึกษา 
  1) เทคโนโลยทีี�ใช้ในการขนส่งเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 
  การขนส่งวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรสามารถทาํไดห้ลายเส้นทาง เช่น ใชร้ถแทรกเตอร์ หรือ
รถบรรทุกขนส่งทางถนน การใช้รถไฟ หรือทางเรือ จากผลการศึกษาราคาตน้ทุนในการขนส่งเศษไมใ้น
ต่างประเทศ จะพบวา่ การขนส่งทางเรือและทางรถไฟจะมีราคาค่าขนส่งถูกกวา่ แต่สาํหรับในการศึกษานี"  จะ
พิจารณาเฉพาะการขนส่งทางถนนเท่านั"น  
  การขนส่งวสัดุเหลือใช้ด้วยรถแทรกเตอร์จะเหมาะสําหรับการขนส่งในระยะทางใกล้ มี
ระยะทางขนส่งจากแหล่งกาํเนิดไม่เกิน 10-15 กิโลเมตร โดยใชร้ถแทรกเตอร์ที�ทาํการเก็บรวบรวมเศษวสัดุ
เหลือใช้ในการขนส่งเลย จึงไม่ตอ้งการมีเคลื�อนยา้ยวสัดุเหลือใช้ไปสู่รถคนัอื�น รถแทรกเตอร์ที�ทาํการเก็บ
รวบรวมและขนส่ง อาจจะมีขนาดตั"งแต่ 4-18 ตนั โดยสามารถขบัไดด้ว้ยความเร็ว 25-40 กิโลเมตรต่อชั�วโมง
[19] ตารางที� 3-10 แสดงตวัอยา่งรถแทรกเตอร์ที�ใชใ้นการขนส่งวสัดุเหลือใช ้ 
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ตารางที� 3-10 ความสามารถในการขนส่งวสัดุเหลือใชโ้ดยรถแทรกเตอร์ [19] 

ชนิดของรถแทรกเตอร์ ปริมาณสูงสุด 

(ลูกบาศก์เมตร) 

นํ+าหนักมากสุด 

(ตัน) 

 
แทรกเตอร์พว่งกระบะลากจูง 

 
18 

 
14 

 
แทรกเตอร์พว่งกระบะลากจูงที�สามารถยกเทได ้

 
 

14 

 
 

10 

 
รถพว่งตูค้อนเทนเนอร์ 

 
100 

 
27 

  สําหรับการขนส่งวสัดุเหลือใช้ในระยะทางไกลๆ จะไม่นิยมใช้รถแทรกเตอร์ แต่จะใช้
รถบรรทุกในการขนส่ง ระยะทางที�เหมาะสมสาํหรับการใชร้ถบรรทุกขนส่ง คือ มากกวา่ 20 กิโลเมตร ซึ� งใน 
ตารางที� 3-11 แสดงการเปรียบเทียบราคาค่าขนส่งเศษวสัดุเหลือใช้โดยรถแทรกเตอร์และรถบรรทุกใน
ประเทศออสเตรีย  
ตารางที� 3-11 การเปรียบเทียบราคาค่าขนส่งเศษวสัดุเหลือใชใ้นประเทศออสเตรีย [27] 

เชื"อเพลิง ความชื"น  
(%-wt. w.b.) 

ความ
หนาแน่น 
(kg./m3) 

วธีิขนส่ง ปริมาตร
ขนส่ง 
(m3) 

พลงังาน 
(GJ) 

ราคารวม  
(€/GJ 
NCV) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(€/km t 

d.b.) 
กิ�งไม ้ 50 320 รถบรรทุก 70 180 0.40 0.13 
ไม ้
Pellets 

10 550 รถบรรทุกคอนเทน
เนอร์ 

35 320 0.46 0.39 

วสัดุเหลือ
ใชจ้ากป่า 

50 80 รถแทรกเตอร์พว่ง 12 7 6.30 10.22 

ฟาง 15 60 รถแทรกเตอร์พว่ง 20 18 3.43 5.84 
กอ้นฟาง 15 140 รถแทรกเตอร์พว่ง 28 54 0.89 1.49 
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  จากตารางที� 3-11 จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ความหนาแน่นเป็นปัจจยัสําคญัที�มีผลต่อราคาการ
ขนส่ง โดยถา้ชีวมวลมีความหนาแน่นสูงจะทาํใหค้่าขนส่งลดลง ดงันั"น จึงควรมีการอดัแท่งหรืออดัเป็นกอ้น 
เพื�อใหข้นส่งง่าย ประหยดัค่าขนส่ง 
  2) การคัดเลอืกเทคโนโลยกีารขนส่งที�เหมาะสมสําหรับพื+นที�ศึกษา 
  ในการคดัเลือกเทคโนโลยีการขนส่งสําหรับพื"นที�ศึกษานั"นจะต้องพิจารณาถึงเส้นทางการ
ขนส่ง ระยะทาง และสถานที�ตั"งของศูนยก์ารแปรรูปเชื"อเพลิงหรือโรงงานที�มีการใชเ้ชื"อเพลิงในพื"นที�ศึกษา 
โดยทั"งนี"  ทีมวจิยัจะแบ่งการขนส่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การขนส่งเศษวสัดุเหลือใชไ้ปยงัศูนยแ์ปรรูปหรือ
อดัแท่ง/เม็ดเชื"อเพลิง และการขนส่งเชื"อเพลิงที�อดัแท่ง/เม็ดแล้วไปยงัโรงไฟฟ้า หรือโรงงานที�มีความ
ตอ้งการใชพ้ลงังาน 
  การขนส่งวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปยงัศูนย์แปรรูป 
  จากการลงพื"นที� พบว่า เส้นทางการคมนาคมภายในพื"นที�ศึกษาครอบคลุมทั"งพื"นที� โดยดูจาก
การขนส่งเมล็ดขา้วโพดจากไร่ เพื�อนาํมาขายที�โรงอบ/สี ดงันั"น การขนส่งลาํตน้/ยอด/ใบที�รวบรวมได้ก็
สามารถใชเ้ส้นทางเดียวกนัได ้นอกจากนี"คณะวิจยัยงัไดท้าํการศึกษาจาํนวนโรงอบ/สี ที�มีความตอ้งการใช้
พลงังานความร้อนที�มีการลงทะเบียนไวก้บักรมโรงงานอุตสาหกรรมในพื"นที�ศึกษา และไดส้รุปปริมาณลาํ
ตน้/ยอด/ใบที�เหลือทิ"งในไร่ซึ� งมีความชื"นประมาณร้อยละ 60 ปริมาณลาํตน้/ยอด/ใบที�ถูกลดความชื"นจน
เหลือร้อยละ 15 จาํนวนโรงอบ/สี ในจงัหวดัเพชรบูรณ์และนครสวรรค ์ดงัไดแ้สดงในรูปที� 3-54 และรูปที�3-

55 ตามลาํดบัโดยตวัเลขในกรอบสีเขียวบรรทดัแรกแสดงปริมาณลาํตน้/ยอด/ใบที�เก็บจากไร่ซึ� งมีความชื"น
ประมาณร้อยละ 60 ส่วนตวัเลขบรรทดัล่างแสดงปริมาณลาํตน้/ยอด/ใบ ที�คาํนวณได้หากความชื"นลดลง
เหลือร้อยละ 15 โดยนํ"าหนกั 
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รูปที� 3-54 ปริมาณลาํตน้/ยอด/ใบ จาํนวนโรงอบ/สีที�มีความตอ้งการใชพ้ลงังานในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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รูปที� 3-55 ปริมาณลาํตน้/ยอด/ใบ จาํนวนโรงอบ/สีที�มีความตอ้งการใชพ้ลงังานในจงัหวดันครสวรรค ์
เนื�องจากในหัวขอ้เทคโนโลยีการอดัแท่งเชื"อเพลิง ทีมวิจยัไดแ้บ่งเป็น 2 กรณี คือ การตั"งเครื�องอดั

แท่งเชื"อเพลิงในไร่ ซึ� งไม่ตอ้งมีการขนส่งลาํตน้/ยอด/ใบ และการตั"งศูนยก์ลางเพื�ออดัแท่งเชื"อเพลิง โดยหาก
ศูนย์กลางการอัดแท่งเชื" อเพลิงอยู่บริเวณโรงอบสีที�อยู่ใจกลางอาํเภอแต่ละอาํเภอ จากรูปแผนที�แสดง
ระยะทางจะพบว่า เส้นทางการขนส่งจากไร่ที�อยู่ตามจุดต่างๆ ไปยงัศูนยอ์ดัแท่งจะมีระยะทางไม่เกิน 20 
กิโลเมตร ดงัแสดงในรูปที� 3-56 และรูปที� 3-57 
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รูปที� 3-56 แผนที�แสดงระยะทางของแต่ละอาํเภอในจงัหวดัเพชรบูรณ์ [51] 
 
 

 
 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

3-62 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 3-57 แผนที�แสดงระยะทางของแต่ละอาํเภอในจงัหวดันครสวรรค ์[52] 
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จากผลการศึกษาทบทวนวนกรรมที�กล่าวถึงไวข้้างต้น พบว่า รถแทรกเตอร์ทางการเกษตรไม่
เหมาะสมสําหรับนาํมาใชใ้นการขนส่งที�ระยะทางการขนส่งเกิน 10 กิโลเมตร ดงันั"น ในการขนส่งจึงจะใช้
รถบรรทุกหรือรถกระบะในการขนส่ง ทั"งนี"  การเลือกใชจ้ะขึ"นอยูก่บัปริมาณวสัดุเหลือใช้ที�เก็บรวบรวมได้
และตอ้งการขนส่ง 
         การขนส่งแท่ง/เมด็เชื�อเพลิงจากศูนย์แปรรูปไปใช้งาน 
  เนื�องจากแท่ง/เม็ดเชื"อเพลิงที�ทาํการอดัแล้วมีค่าความหนาแน่นสูง และถูกบรรจุในถุงขนาด
ต่างๆ แล้ว จึงไม่มีขอ้จาํกดัในการขนส่ง สามารถขนส่งได้ในระยะทางไกลๆ ได้ ซึ� งพาหนะสําหรับการ
ขนส่งในระยะทางไกลๆ คือ รถบรรทุก หรือรถกระบะ ขึ"นอยูก่บัปริมาณแท่ง/เมด็เชื"อเพลิงที�ตอ้งการขนส่ง 

3.2.5แนวทางจัดตั+งโครงการนําร่องเพื�อผลติเชื+อเพลิงชีวมวลข้าวโพดบนพื+นที�ราบ  
 ในการจดัวางรูปแบบการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานของวสัดุเหลือใช้ประเภท ลาํตน้/ยอด/
ใบ/เปลือกจากขา้วโพดเลี" ยงสัตวใ์ห้กบัชุมชนที�เป็นพื"นที�ศึกษานี"  คณะผูว้ิจยัไดล้งพื"นที�เพื�อสัมมนาเผยแพร่
ผลการศึกษาและประชุมสนทนากลุ่มร่วมกบัผูแ้ทนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในพื"นที�จงัหวดัเพชรบูรณ์ และ
จงัหวดันครสวรรค ์ประกอบดว้ย เกษตรจงัหวดั เกษตรอาํเภอ เกษตรตาํบล อุตสาหกรรมจงัหวดั สํานกังาน
พลงังานจงัหวดั สํานกังานพฒันาธุรกิจการคา้ สํานักงานส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร โรงงานอบสีเมล็ด
ขา้วโพด และเกษตรกรรายยอ่ยที�มีพื"นที�เพาะปลูกมากที�สุดของแต่ละจงัหวดั โดยการสนทนากลุ่มในครั" งนี" มี
วตัถุประสงค์เพื�อเผยแพร่ผลการศึกษาและแลกเปลี�ยนความคิดเห็น รวมทั"งสํารวจความคิดเห็นพื"นที�ที�
เหมาะสมและมีศกัยภาพเพื�อเป็นชุมชนนาํร่องจดัตั"งโครงการธนาคารชีวมวล   
 สรุปการประชุมสนทนากลุ่มในจังหวัดนครสวรรค์   

 การจดัประชุมสนทนากลุ่มในจงัหวดันครสวรรค์ ไดก้าํหนดขึ"นเมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 2555 
ระหวา่งเวลา 09.00-12.00 น.ณ หอ้งประชุมเกษตรจงัหวดันครสวรรค ์โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งจาํนวน 30 คน จากการสนทนาในครั" งนี"ไดส้รุปข้อคิดเห็น แบ่งออกเป็น  
         1. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการไถกลบและการเผา ลาํตน้ ยอด ใบ ของขา้วโพดพบวา่ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ในจงัหวดันครสวรรคส่์วนมากจะใชก้ารไถกลบมากกวา่การเผา เนื�องจากทางเกษตรกรเห็นวา่การ
ไถกลบทาํใหพ้ืชเจริญงอกงามากกวา่การเผาสําหรับพื"นที�การเพาะปลูก พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูก
ขา้วโพดในนาขา้ว นอกจากนี"ไดเ้สนอแนะวา่ควรศึกษาเปรียบเทียบการไถกลบเพื�อทาํเป็นปุ๋ยกบัการนาํมาทาํ
เป็นเชื"อเพลิงชีวมวล เพื�อให้เกษตรกรตดัสินใจง่ายมากขึ"น ซึ� งในประเด็นนี"  ไดน้าํเสนอวิธีการผลิตปุ๋ยจาก
เศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวไ์วด้งักล่าวขา้งตน้ 
 2. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการนาํลาํตน้ ยอด ใบเปลือกของขา้วโพดมาเป็นเชื"อเพลิงอดัแท่ง
เกษตรกรเห็นดว้ย เนื�องจากเห็นวา่จะทาํให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ�มขึ"นและทางเกษตรจงัหวดันครสวรรคเ์ห็น
ดว้ย เนื�องจากสามารถช่วยลดปัญหาหมอกควนั และเห็นวา่โครงการนี" เป็นประโยชน์กบัเกษตรกรอยา่งมาก 
เป็นการเพิ�มรายไดใ้หเ้กษตรกรอีกทางหนึ�งดว้ย 
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 3. ความคิดเห็นด้านการลงทุนผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นว่า ทางเอกชนอาจจะไม่สนใจลงทุน
เนื�องจากผลตอบแทนค่อนขา้งน้อย จึงเห็นว่ารัฐควรให้การสนับสนุน เช่น ให้ทางเทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตาํบลเข้ามารับผิดชอบโดยทางเกษตรจงัหวดัเห็นว่าควรมีการจดัตั" งเป็นรายกลุ่ม เนื�องจาก
ผลตอบแทนที�ค่อนขา้งนอ้ย รัฐจึงควรเขา้มาช่วยสนบัสนุนดา้นงบประมาณ เพื�อจูงใจให้เกษตรกรสนใจเพิ�ม
มูลค่าวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดใหเ้กิดพลงังานความร้อน ซึ� งทาํใหก้ลุ่มเกษตรกรหรือสมาชิกมีรายไดที้�พอจะ
เลี"ยงตวัเองได ้
 4. ความคิดเห็นดา้นพื"นที�นาํร่องผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นว่าควรให้พื"นที�ตากฟ้าเป็นพื"นที�นาํร่อง 
เนื�องจากเป็นพื"นที�ดอน ปลูกขา้วโพดอย่างเดียว ซึ� งถ้าเลือกตั"งที�ตากฟ้าจะได้เศษวสัดุเหลือใช้จากพื"นที�
ใกลเ้คียง คือ ตาคลี และพายหุะคีรีดวย ทั"งนี" ที�อาํเภอตาคลีจะมีโรงไฟฟ้าอยูด่ว้ย 
 5. ความคิดเห็นวสิาหกิจชุมชน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นวา่ การรวมศูนยแ์ละจดทะเบียนในรูปของ
วิสาหกิจชุมชนนั" น อาจจะมีปัญหาเรื� องพื"นที� ที�จะใช้และบุคลากรที�จะมาดําเนินการขาดความรู้ และ
ประสบการณ์  
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รูปที� 3-58 ประมวลภาพการเขา้ประชุมสนทนากลุ่มที�จงัหวดันครสวรรค ์

สรุปการประชุมสนทนากลุ่มในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 การจดัประชุมสนทนากลุ่มในจงัหวดัเพชรบูรณ์  ไดก้าํหนดขึ"นเมื�อวนัที� 4 พฤษภาคม 2555 ณ 
หอ้งประชุมเกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจาํนวน15 คน จากการ
สนทนาในครั" งนี"ไดส้รุปขอ้คิดเห็นแบ่งออกเป็น 
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 1. ความคิดเห็นดา้นการไถกลบและการเผา ลาํตน้ ยอด ใบเปลือกขา้วโพดผูเ้ขา้ร่วมประชุม
กล่าววา่ พื"นที�ปลูกขา้วโพดส่วนใหญ่ในจงัหวดัเพชรบูรณ์เกือบทั"งหมด คือ ร้อยละ 100 มีการเผา ลาํตน้ ยอด 
ใบก่อนแลว้จึงไถกลบ  

2. ความคิดเห็นดา้นการนาํลาํตน้ ยอด ใบ ของขา้วโพด มาเป็นเชื"อเพลิงอดัแท่งเกษตรกรบาง
รายเห็นวา่ พื"นที�ส่วนใหญ่เป็นภูเขาอาจไม่เหมาะสมที�จะเก็บ ลาํตน้ ยอด ใบ ของขา้วโพด มาขายเนื�องจาก
เห็นวา่อาจไม่คุม้ค่าในขณะที�ทางเกษตรอาํเภอชนแดนเห็นดว้ย เนื�องจากในพื"นที�อาํเภอชนแดนมีโรงไฟฟ้า
แต่พลงังานที�ใชใ้นปัจจุบนัเป็นท่อนไม ้ซึ� งส่งผลกระทบต่อท่อนไม ้ดงันั"นจึงเห็นประโยชน์จากโครงการนี"  
เนื�องจากจะไดน้าํมาเป็นเชื"อเพลิงแทนท่อนไม ้และลดปัญหาป่าไมถู้กทาํลายดว้ย 

3. ความคิดเห็นดา้นการลงทุน จากความเห็นในที�ประชุมส่วนใหญ่เห็นวา่ ควรมีเอกชนรายยอ่ย
เขา้ไปรับซื"อแบบเหมาเป็นไร่ เนื�องจากเห็นว่าถา้เป็นเอกชน จากประสบการณ์ที�ผ่านมาเห็นว่าไม่ประสบ
ความสาํเร็จมากนกั และทางเกษตรจงัหวดัใหค้วามเห็นวา่ ถา้จะจดัตั"งวสิาหกิจชุมชนจะใชส้ถานที�ใด ควรให้
ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้นบัสนุน 

 4. ความคิดเห็นดา้นพื"นที�นาํร่อง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นวา่ควรให้พื"นที�อาํเภอชนแดนเป็นพื"นที�
นาํร่อง เนื�องจากใกลแ้หล่งรับซื"อและแหล่งวตัถุดิบ ทั"งนี" มีขอ้คิดเห็นเพิ�มเติมวา่พื"นที�เพาะปลูกขา้วโพดเลี"ยง
สัตวใ์นอาํเภอบึงสามพรานเริ�มลดนอ้ยลง เนื�องจากเกษตรกรหนัไปปลูกออ้ยมากขึ"น  

 5. ความคิดเห็นดา้นวสิาหกิจชุมชนผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นวา่ วิสาหกิจชุมชนอาจจะดาํเนินไดช้า้ 
จึงเสนอวา่ควรนาํร่องกบัเกษตรกรรายยอ่ยก่อนจะเป็นไปไดสู้งกวา่ อยา่งไรก็ตามทางเกษตรจงัหวดัไดแ้จง้
วา่ทางจงัหวดัมีโนบายเกี�ยวกบัการศึกษาลกัษณะนี" เช่นกนั แต่ยงัไม่ไดท้าํการศึกษา และนบัเป็นโอกาสอนัดีที�
ไดมี้การศึกษาเรื�องดงักล่าวนี"โดยทีมวจิยัที�มานาํเสนอนี"   
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รูปที� 3-59 ประมวลภาพการเขา้ประชุมสนทนากลุ่มที�จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 
นอกจากนี"ทางจงัหวดัเพชรบูรณ์โดยผูว้า่ราชการจงัหวดั ไดแ้จง้กบัเกษตรจงัหวดัถึงการศึกษา

เรื� องดงักล่าวว่าเป็นโครงการที�น่าสนใจ และได้เชิญให้ทีมวิจยัเขา้พบกบัรองผูว้่าราชการจงัหวดั ในเวลา 
14.00  น. ของวนัเดียวกนั ณ ศาลาวา่การจงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื�อสรุปผลการศึกษา และการประชุมแลกเปลี�ยน
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ความคิดเห็นในครั" งนี"  เนื�องจากทางจงัหวดักาํลงัสนใจเรื�องการลดหมอกควนัจากการเผาเศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรแบบบูรณาการ เพื�อการพฒันาสิ�งแวดล้อมที�ดี เนื�องจากจงัหวดัเป็นจงัหวดัเพชรบูรณ์ที�มี
นกัท่องเที�ยวเขา้มาท่องเที�ยวต่อปีเป็นจาํนวนมาก ในเบื"องตน้ทางจงัหวดัยินดีที�จะทาํการประชาสัมพนัธ์ให้
เกษตรกรได้รับทราบประโยชน์การนําลาํตน้ ยอดและใบ ของขา้วโพด มาเป็นพลงังานชีวมวล เพื�อให้
เกษตรกรลดการเผาทิ"ง และเปลี�ยนมาร่วมมือ ร่วมใจ สร้างพลงังานชีวมวลในชุมชนของตนเอง  

 

 
รูปที� 3-60 ประมวลภาพการเขา้พบผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 
โดยภาพรวมความคิดเห็นทั"ง 5 ประเด็นทั"งสองจงัหวดัดงักล่าวจึงมีขอ้คาํถามวา่ "แลว้เราจะนาํ

ผลการศึกษาและความคิดเห็นดงักล่าวนี" สู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งไร" ซึ� งขอ้คาํถามดงักล่าวนี" จึง
ไดส้รุปความคิดเห็นในภาพรวมว่า เกษตรกรตอ้งการหน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณ เพื�อนาํร่อง
โครงการโดยให้เกษตรกรรายย่อยเป็นแกนหลกั ดงันั"น หน่วยงานภาครัฐจะมีแนวทางและกาํหนดนโยบาย
อยา่งไรเพื�อใหเ้กิดโครงการนาํร่องของการบริหารจดัการเชื"อเพลิงชีวมวลวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด    
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3.3 การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานเศษวสัดุเหลอืใช้จากอ้อย 
 ในขั"นตอนนี"จะแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบการบริหารจดัการระบบห่วงโซ่อุปทานที�ทาํการศึกษา
ไว ้โดยจะเป็นการวางแนวทางบริหารจดัการตั"งแต่ตน้นํ" า คือ วตัถุดิบ ไปจนกระทั�งถึงปลายนํ" า คือ การนาํ
เชื"อเพลิงชีวมวลไปส่งยงัโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมในระดบัชุมชน/ตาํบล  ดงัรูปที� 3-61 

การบรหิารจดัการระบบหว่งโซอุ่ปทานเชื�อเพลงิชวีมวลระดบัชุมชน

ชวีมวล
ยอดออ้ย
ใบอ้อ้ย

รวบรวม
จดัเก็บ

แปรรปู
จดั

จําหนา่ย
รบั
ซื�อ

ยอดออ้ย/ใบออ้ย
ในไร่

ยอดออ้ย/ใบออ้ย
แปรรปู

ยอดออ้ย/ใบออ้ย
แปรรปู

ยอดออ้ย/ใบออ้ย
ที&จดัเก็บแลว้

ผูร้บัจา้งตดัออ้ยสด

ผูใ้หบ้รกิารรถตดัออ้ย

ผูใ้หบ้รกิารรถคบี

ผูใ้หบ้รกิารรถขนสง่

กลุม่ผูแ้ปรรปู
ชวีมวลอดัเม็ด

กลุม่วสิาหกจิชุมชนผูป้ลูกออ้ย กลุม่ผูค้า้ โรงไฟฟ้า

โรงงาน
อุตสาหกรรมผูร้บัจา้งแปรรูป

ชวีมวลอดัเม็ด

ผูจ้ดัการ

ผูใ้หบ้รกิารรถขนสง่

 

รูปที� 3-61 การบริหารจดัการระบบห่วงโซ่อุปทานเชื"อเพลิงชีวมวลยอดออ้ยและใบออ้ย 

 ชีวมวลยอดอ้อยใบอ้อย วตัถุดิบของชีวมวลในระบบห่วงโซ่อุปทานนี"  ไดแ้ก่ ยอดออ้ย/ใบออ้ย
ที�เหลือจากการเก็บเกี�ยวออ้ยสดเขา้โรงงานนํ" าตาล เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดาํเนินการใน 2 ลกัษณะ คือ การจา้ง
ตดัออ้ยดว้ยแรงงานคน โดยผูรั้บจา้งตดัออ้ยจะตดัส่วนที�เป็นยอดและใบออ้ยทิ"งไวใ้นไร่ หรือการจา้งตดัออ้ย
ดว้ยเครื�องจกัร โดยผูใ้ห้บริการรถตดัออ้ย(อาจเป็นเอกชนหรือโรงงานนํ" าตาล)จะพ่นส่วนที�เป็นยอดและใบ
ออ้ยทิ"งไวใ้นไร่เช่นกนั ที�ผ่านมายอดออ้ย/ใบออ้ยเหล่านี" ถูกปล่อยทิ"งไวใ้ห้เน่าเปื� อย หรือถูกเผาทิ"งไปโดย
ไม่ไดถู้กนาํไปเพิ�มมูลค่าแต่อยา่งใด วสัดุที�เคยเหลือใชนี้"จะกลายเป็นวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิตเชื"อเพลิงชีวมวล
ใหก้บัชุมชน โดยผูป้ลูกออ้ยอาจจาํหน่ายใหแ้ก่ผูค้า้ ณ พื"นที�ปลูกออ้ย หรือเป็นผูค้า้เองก็ได ้
 การรวบรวมจัดเกบ็ การรวบรวมจดัเก็บยอดออ้ยใบออ้ยที�ถูกทิ"งไว ้ณ พื"นที�เพาะปลูกหลงัการ
ตดัออ้ย การจดัเก็บทาํได้หลายวิธี เช่น ใช้แรงคน หรือใช้รถคีบ  หรือใช้รถอดัให้เป็นก้อนหรือมว้น เพื�อ
เตรียมพร้อมสาํหรับการแปรรูป 
 การแปรรูปชีวมวล ผูป้ระกอบการ ซึ� งอาจเป็นผูด้าํเนินการอิสระ หรือเป็นการรวมตวัของ
กลุ่มเกษตรกร  เพื�อดาํเนินการแปรรูปชีวมวลระดบัชุมชน  การแปรรูปยอดออ้ยใบออ้ยนี" จะทาํในไร่ออ้ยของ
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เกษตรกร โดยเครื�องจกัรสําหรับแปรรูปชีวมวลนี" จะเคลื�อนที�เขา้ไปโดยใชร้ถลาก ชีวมวลจะถูกแปรรูปเป็น
แท่งขนาดเล็ก หรืออดัเป็นเมด็ แลว้ถูกบรรจุลงในถุงขนาด 15 กิโลกรัม 
 การจัดจําหน่ายชีวมวล อาจดาํเนินการไดห้ลายรูปแบบ ดังรูปที� 3 -61 

• ผูแ้ปรรูปจาํหน่ายชีวมวลใหก้บัผูซื้"อโดยตรง 

• เอกชนเป็นผูรั้บซื"อชีวมวลจากผูแ้ปรรูปแลว้นาํไปจาํหน่าย 

• กลุ่ม/องคก์รของชุมชนเป็นผูรั้บซื"อชีวมวลจากผูแ้ปรรูปแลว้นาํไปจาํหน่าย  
 สาํหรับในการศึกษานี"  คณะวจิยัพิจารณาเห็นวา่ การบริหารและจดัจาํหน่ายชีวมวลของชุมชน
ในระดบัตาํบล หากดาํเนินการในรูป “วิสาหกิจชุมชน” จะมีความเหมาะสม เนื�องจาก มี พ.ร.บ.ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รองรับ ทาํให้สามารถบริหารจดัการโดยคณะบุคคลที�ชุมชนเป็นเจา้ของและ
ชุมชนเป็นผูด้าํเนินการร่วมกนั วิสาหกิจชุมชนยงัเป็นองคก์รของภาคประชาชนที�รัฐพร้อมให้การสนบัสนุน
ทั"งในดา้นเงินทุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ทาํให้มีโอกาสใน
การพฒันาตนเองค่อนขา้งมาก การที�วิสาหกิจชุมชนเป็นผูจ้ดัการชีวมวล  ซึ� งอาจจะดาํเนินการตั"งตน้นํ" า ถึง
ปลายนํ"า (ตั"งแต่การรวบรวม แปรรูป และจดัจาํหน่าย) จะก่อให้เกิดอาํนาจการต่อรองกบัภายนอกไดม้ากกวา่
การที�เกษตรหรือผูแ้ปรรูปรายย่อยแยกกนัดาํเนินการ โดยวิสาหกิจชุมชนอาจจดัให้มีผูจ้ดัการ ฝ่ายการผลิต
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจดัส่งสินคา้ ฯลฯ ตามความเหมาะสม  เพื�อสะดวกในการบริหารจดัการ การจาํหน่ายและ
จดัส่งชีวมวลแปรรูปให้กบัผูซื้"อ เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ทั"งภายในและภายนอก
พื"นที� ดงัรูปที� 3-62 
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ยอดออ้ยใบออ้ยยอดออ้ยใบออ้ย
ยอดออ้ยใบออ้ย

ผูแ้ปรรปู

ผูแ้ปรรูป

ผูแ้ปรรปู ผูแ้ปรรปู

ผูจ้ดัจําหนา่ย

เอกชน/วสิาหกจิชุมชน

ผูป้ลกูออ้ย

ผูป้ลกูออ้ย

ผูป้ลกูออ้ย ผูป้ลกูออ้ย

โรงไฟฟ้า

ความสมัพนัธใ์นแตล่ะหว่งโซอ่ปุทานเชื�อเพลงิชวีมวล

โรงงาน

ยอดออ้ยใบออ้ย

ยอดออ้ยใบออ้ย

ผูป้ลกูออ้ย

รูปที� 3–62 ความสัมพนัธ์ในแต่ละห่วงโซ่อุปทานเชื"อเพลิงชีวมวลยอดออ้ย/ใบออ้ย 

 อย่างไรก็ตาม เพื�อให้ชุมชนมีการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากผูที้�
เกี�ยวขอ้งจะไดรั้บประโยชน์จากการมีรายได้เพิ�มจากการขายชีวมวลแลว้ ควรคาํนึงถึงความเขม้แข็งของ
ชุมชนควบคู่กนัไปในทุกห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการช่วยเหลือเกื"อกูลซึ� งกนัและกนั ความร่วมมือ
กนัในการบริหารจดัการทรัพยากร และการสร้างอาํนาจการต่อรองของชุมชน การบริหารจดัการห่วงโซ่
อุปทานแต่ละขั"นตอนนั"นอาจยดืหยุน่ไปตามความพร้อมของผูที้�เกี�ยวขอ้ง เช่น เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยอาจเป็นผู ้
แปรรูปชีวมวล  และจาํหน่ายชีวมวลเองโดยตรง เป็นตน้ 
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3.3.1 ผลการศึกษาและคัดเลอืกวธีิการเกบ็รวบรวมวสัดุเหลือใช้จากอ้อย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที� 3-63 ผงักระบวนการผลิตเชื"อเพลิงชีวมวลป้อนโรงงานอุตสาหกรรม/โรงไฟฟ้าชีวมวล 
 

 

 

 

พื"นที�เพาะปลูกออ้ย/ไร่ออ้ย 

ใชร้ถตดัออ้ย เผาไร่ออ้ยแลว้จึงใชค้นตดั 

ชีวมวลยอดและใบออ้ยที�

เหลือจากการตดัออ้ยทิ"งไว้

ในไร่ออ้ยมีลกัษณะเป็น

ท่อนยาวๆ 

ชีวมวลยอดและใบออ้ยที�

เหลือจากรถตดัออ้ยพน่ทิ"ง

ในไร่ออ้ยมีลกัษณะเป็น

ท่อนสั"นๆ 

ไม่มีชีวมวลจากยอดและใบ

ออ้ยเนื�องจากการเผาไร่ออ้ย

ก่อนแลว้จึงตดัตน้ออ้ยส่ง

โรงงาน 

ใชร้ถคีบออ้ยรวมกอง 

และขนขึ"นรถบรรทุก 

ใชร้ถตดัออ้ยและรถปั�นรวมกอง

และรถคืบออ้ยขนชึ"นรถบรรทุก 

การแปรรูปชีวมวลยอดและใบออ้ยอดัแท่ง 

ผลิตภณัฑชี์วมวลจากออ้ยที�อดัเป็นเมด็เลก็ๆ 

ขนส่งชีวมวลออ้ยที�อดัเป็นเมด็เลก็ๆไปโรงงาน 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ใชค้นตดัออ้ยโดยไม่เผาไร่ออ้ย 

สร้างมูลค่าเพิ�มชีวมวล

เพื�อแกไ้ขปัญหาการเผา 

ไร่ออ้ย 

ขน
ส่ง

ชีว
มว

ลป้
อน

โร
งไ

ฟฟ้
า 

โรงไฟฟ้าที�ใชเ้ชื"อเพลิงชีวมวล 
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 จากรูปที� 3-63 สามารถอธิบายไดว้่าวสัดุเหลือใชจ้ากการเพาะปลูกออ้ย ในการศึกษาวิจยันี" คือยอด
และใบออ้ย ซึ� งจะไดจ้ากการตดัออ้ยโดยไม่เผาไร่ออ้ยดว้ยแรงงานคนและการใชร้ถตดัออ้ย แต่ถา้เกษตรกร
ใช้วิธีการเผาไร่อ้อยก่อนการตัดอ้อยก็จะไม่ได้ชีวมวลยอดและใบอ้อย ดังนั" น จึงต้องหาวิธีการทาํให้
เกษตรกรได้รับประโยชน์จากชีวมวลยอดและใบออ้ยมากที�สุด ตลอดจนการกระตุ้นจิตสํานึกไม่สร้าง
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มจากการเผาไร่ออ้ย ส่วนลาํตน้ออ้ยจะถูกส่งไปยงัโรงงานนํ"าตาล 

การสร้างมูลค่าเพิ�มจากยอดและใบออ้ยในที�นี"  คือ การนาํไปใช้เป็นเชื"อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล
และเชื"อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ� งจะตอ้งทาํการศึกษาวิธีการที�เป็นไปไดใ้นการจดัเก็บรวบรวม     
ชีวมวลจากไร่ออ้ย การแปรรูปชีวมวลอดัแท่ง การขนชีวมวลขึ"นรถบรรทุก การขนส่งชีวมวลไปยงัโรงไฟฟ้า 
และโรงงานอุตสาหกรรมที�ตอ้งการใช้ชีวมวลยอดและใบออ้ยเป็นเชื"อเพลิง รวมทั"งวิเคราะห์ตน้ทุนในทุก
ขั"นตอนการดาํเนินงาน เพื�อทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาทางเลือกของวิธีการนาํชีวมวลไปใชป้ระโยชน์ที�
เหมาะสมของวธีิการที�เป็นไปได ้และไดรั้บอตัราผลตอบแทนที�คุม้ค่าในการลงทุน  

เพื�อให้สามารถเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใช้จากอ้อยซึ� งกระจายอยู่ตามสถานที� ต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ยอดออ้ยและใบออ้ยบริเวณไร่ออ้ย และชานออ้ยที�เหลือทิ"งจากโรงงานนํ" าตาล ทีมวิจยั
จึงดําเนินการศึกษาวิธีการจดัการวสัดุเหลือใช้จากอ้อยที�ใช้กันอยู่ในปัจจุบันในพื"นที�ศึกษา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมวิธีการที�ใชใ้นปัจจุบนั โดยพิจารณาจากปริมาณที�เก็บรวบรวมไดต่้อปริมาณ
วสัดุเหลือใช้ที�เกิดขึ"น จากนั"นจึงทาํการเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาที�มีอยู่ทั"งในและต่างประเทศ เพื�อหา
วธีิการที�เหมาะสมในการนาํมาใชใ้นการศึกษา 
 จากผลการศึกษาที�ผา่น พบวา่ การเก็บรวบรวมยอดออ้ยและใบออ้ยโดยใชแ้รงงานคนในการเก็บขึ"น
รถจาํนวน 3 ชนิด คือ รถกระบะ รถอีแต๋น และรถหกลอ้แตกต่างกนั ดงันี"  
ตารางที�3-12 การเก็บรวมรวมใบออ้ยโดยใชร้ถบรรทุกขนาดต่างๆกนั 

ชนิดของรถ 

บรรทุก 

จาํนวนคนที�ใช้ 

ในการเกบ็รวบรวม (คน) 

เวลาที�ใช้ในการ 

เกบ็รวบรวม (นาท)ี 

นํ+าหนักที�บรรทุกได้ 

(กโิลกรัม) 

รถกระบะ 3 25 369 
รถอีแต๋น 3 30 383 
รถหกลอ้ 6 50 767 

        ที�มา: [32] 
หมายเหตุ : 
 1. รถกระบะมีพื"นที�ส่วนที�ใชบ้รรทุกโดยมีความยาว 2.4 เมตร กวา้ง 1.5 เมตร สูง 1.8เมตร นํ" าหนักชีวมวลที�
สามารถบรรทุกไดคื้อ 369 กิโลกรัม 
 2. รถอีแต๋นมีพื"นที�ส่วนที�ใชบ้รรทุกโดยมีความยาว 3.2 เมตร กวา้ง 1.8 เมตร สูง 1.8เมตร นํ" าหนกัชีวมวลที�สามารถ
บรรทุกไดคื้อ 383 กิโลกรัม 
 3. รถหกลอ้มีพื"นที�ส่วนที�ใชบ้รรทุกโดยมีความยาว 4.4 เมตร กวา้ง 1.9 เมตร สูง 2.2 เมตร นํ" าหนกัชีวมวลที�
สามารถบรรทุกไดคื้อ 767 กิโลกรัม 
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 นอกจากนี" จากการสํารวจขอ้มูลของการเก็บรวบรวมชีวมวลยอดออ้ย ใบออ้ยดว้ยแรงงานคนของ
เกษตรกรรายยอ่ยที�ใส่รถกระบะมาส่งที�โรงไฟฟ้าของ บริษทั  ด่านช้าง  ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จาํกดั อาํเภอด่าน
ชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรีพบวา่ 
ตารางที�3-13 การเก็บรวมรวมใบออ้ยโดยใชร้ถกระบะดว้ยแรงงานคน 

ชนิดของรถ 

บรรทุก 

จํานวนคนที�ใช้ 

ในการเกบ็รวบรวม (คน) 

เวลาที�ใช้ในการ 

เกบ็รวบรวม (นาที) 

นํ+าหนักที�บรรทุกได้ 

(กโิลกรัม) 

รถกระบะ 2 60 1,000 
ที�มา : บริษทั ด่านชา้ง ไบโอ-เอน็เนอร์ย ีจาํกดั 

ส่วนการใช้แรงงานคนขนขึ"นรถชนิดอื�นๆเช่นรถหกลอ้ หรือรถสิบลอ้นั"นตอ้งใช้แรงงานจาํนวน
มากจึงไม่สามารถกระทาํไดเ้นื�องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

จากการศึกษาของCelsoAparecidoSarto[36]  ที�ทดลองเก็บรวบรวมใบออ้ยหลงัการเก็บเกี�ยวออ้ย
โดยไม่เผา โดยใช้ เครื�องอดัใบออ้ย (baler) แบบเป็นกอ้นสี� เหลี�ยม ขนาดกอ้นที�อดัได ้0.8  เมตร (กวา้ง) x 
0.875 เมตร (สูง) x 1.9 เมตร (ยาว) ใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 90 แรงมา้ เป็นตน้กาํลงั  เพื�อทาํการประเมิน
สมรรถนะของเครื�องอดักอ้นของใบออ้ยและประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมใบออ้ยภายใตส้ภาวะที�แตกต่าง
กนัของการกองของใบออ้ยผลการทดลองพบว่านํ" าหนกัเฉลี�ยของกอ้นใบออ้ยที�อดัไดอ้ยูร่ะหวา่ง 242-306 
กิโลกรัม Bulk density (kg/m3) อยูร่ะหวา่ง 183-231ปริมาณใบออ้ยที�อดัไดอ้ยูร่ะหวา่ง 6.5-9.8 ตนัต่อชั�วโมง 
ร้อยละของการปนเปื" อนของดินระหว่างร้อยละ 3.3-4.7  อตัราการสิ"นเปลืองนํ" ามนัเชื"อเพลิงของรถ
แทรกเตอร์ 1.5-2.0 ลิตรต่อตนันํ" าหนกัแห้งของใบออ้ย ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม (จาํนวนใบออ้ยที�เก็บ
รวบรวมไดต่้อจาํนวนใบออ้ยในแปลงหลงัเก็บเกี�ยว) ร้อยละ 56-84 

การทดลองขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ เราสามารถเก็บรวบรวมใบออ้ยโดยใชเ้ครื�องอดัใบออ้ย (Baler) 
ได ้แต่ก็มีปัญหาที�พบระหว่างการทดลอง ทั"งจากเครื�องอดัใบออ้ย/จากการเก็บรวบรวมใบออ้ย อาทิ ขนาด
ความกวา้งของเครื� องอดัไม่เท่ากับระยะการปลูกอ้อย ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมชีวมวลมีข้อจาํกัด 
เนื�องจาก ฝนตกตอ้งใช้เวลารอใบอ้อยแห้ง การวิ�งรถในแปลงปลูกออ้ยทาํให้ต้นอ้อยเสียหาย และต้อง
คาํนึงถึงขนาดของก้อนใบอ้อยที�อดัแล้วให้เหมาะสมกับขนาดของรถบรรทุกเพื�อให้สามารถจดัวางใน
รถบรรทุกใหไ้ดป้ริมาณมากที�สุด เป็นตน้ 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ปัจจุบนัยงัไม่มีการเก็บรวมรวมใบออ้ย ยอดออ้ยเพื�อการคา้  
เชิงพาณิชย ์ นอกจากนี"  ออ้ยและยอดออ้ยส่วนใหญ่จะถูกเผาทั"งก่อนและหลงัการเก็บเกี�ยว โดยก่อนเก็บเกี�ยว
เกษตรกรมีการเผาใบออ้ยก่อนเก็บเกี�ยวคิดเป็นร้อยละ 74.47 และหลงัการเก็บเกี�ยวมีเกษตรกรที�ทาํการเผาไร่
ก่อนการไถคิดเป็นร้อยละ 80.85 [37] 

  การศึกษาวิธีการในการเก็บรวมรวมชีวมวลจากยอดออ้ยและใบออ้ยในงานวิจยันี"   จึงมุ่งพิจารณา
จากลกัษณะทางกายภาพของชีวมวลหลงัจากการเก็บเกี�ยวแลว้ ถา้เป็นการตดัออ้ยโดยใชแ้รงงานคนและไม่
เผาใบออ้ย จะไดชี้วมวลที�มีขนาดใหญ่ ถา้เป็นการตดัออ้ยโดยใชร้ถตดัออ้ยจะไดชี้วมวลที�มีขนาดเล็ก ดงันั"น 
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จึงแบ่งการเก็บรวบรวมชีวมวลยอดออ้ยและใบออ้ยเป็น 2 วิธี คือ การใช้แรงงานคน และการใช้เครื�องจกัร
ประเภทต่างๆ  

 1) การใช้แรงงานคนในการเกบ็รวบรวมชีวมวลยอดอ้อย ใบอ้อย  
ในการตดัออ้ยดว้ยคนนั"นแรงงานคนจะใช้มีดตดัลาํตน้ออ้ยริดใบและตดัยอดออ้ยหลงัจากนั"นก็นาํ

ออ้ยมามดัรวมกนัมดัละ 10 ลาํ วางไวใ้นไร่ออ้ยเพื�อรอการลาํเลียงขึ"นรถ โดยทั�วไปคนงานจะตดัออ้ยไดว้นั
ละประมาณ 100-200 มดัต่อวนั ซึ� งมีเกษตรกรเลือกเก็บเกี�ยวโดยวธีินี" คิดเป็นร้อยละ 17.02 [37] 

ลกัษณะชีวมวลที�ได้จากการตดัออ้ยประเภทนี" จะมีขนาดใหญ่ เนื�องจากชีวมวลเกิดจากการริดใบ
ออกและตดัยอดออ้ยออกจากลาํตน้ วิธีการรวบรวมอาจให้คนงานตดัออ้ยเก็บรวบรวมมดัเป็นฟ่อนแลว้กอง
ไวใ้นไร่หลงัจากขนออ้ยขึ"นรถส่งโรงงานแลว้จึงขนชีวมวลต่อในภายหลงัหรือขนชีวมวลขึ"นรถเลย ซึ� งจะ
ช่วยสร้างรายไดเ้พิ�มใหค้นงานตดัออ้ยอีกทางหนึ�ง 

การทดสอบประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมชีวมวลจากไร่ออ้ยดว้ยแรงงานคน โดยวิธีขนชีวมวลขึ"น
รถเลย โดยการคาํนวณจากขอ้มูลของบริษทั  ด่านชา้ง  ไบโอ-เอน็เนอร์ย ีจาํกดั พบวา่  

การขนชีวมวลยอดออ้ยใบออ้ยขึ"นรถกระบะจาํนวนคนที�ใชใ้นการเก็บรวบรวบ 2  คน เวลาที�ใชใ้น
การเก็บรวบรวม 60 นาที  นํ" าหนกัที�จดัเก็บได ้1,000 กิโลกรัม กาํหนดให้ 1 วนัทาํงาน 8 ชั�วโมงหรือ 480 
นาทีประสิทธิภาพการทาํงานของคนงาน ประมาณ 70% และค่าแรงงานในการเก็บรวบรวมชีวมวล 300 บาท
ต่อคนต่อวนั สามารถคาํนวณค่าแรงในการจดัเก็บรวบรวมชีวมวลขึ"นรถกระบะ ไดด้งันี"  

นํ"าหนกัชีวมวลที�รวบรวมได=้  (1,000/2) x (480/60) x 70%  =    2,800กก./คน/วนั 
ค่าแรงในการเก็บรวบรวม =      300/2,800                   =     0.107  บาท/กก. 
 

ตารางที� 3-14 การคาํนวณประสิทธิภาพการเก็บชีวมวลยอดออ้ยและใบออ้ย ดว้ยแรงงานคน 

ชนิดของรถ 

บรรทุก 

จาํนวนคนที�ใช้ 

ในการเกบ็

รวบรวม  
(คน) 

เวลาที�ใช้ในการ 

เกบ็รวบรวม 
(นาท)ี 

นํ+าหนักที�

บรรทุกได้ 
(กโิลกรัม) 

นํ+าหนักที� 

รวบรวมได้ 

กก./คน/วนั 
(จากการคาํนวณ) 

ค่าแรงในการ 

เกบ็รวบรวม 

บาท/กโิลกรัม 
(จากการคาํนวณ) 

รถกระบะ 2 60 1,000 2,800 0.107 

ที�มา: บริษทั ด่านชา้ง ไบโอ-เอน็เนอร์ย ีจาํกดั และจากการคาํนวณของทีมวจิยั 
 

สรุปผลการศึกษาประสิทธิภาพการจดัเก็บชีวมวลโดยใชแ้รงงานคนนั"นจะตอ้งสัมพนัธ์กบัวิธีการตดั
ออ้ย ซึ� งจะตอ้งเป็นออ้ยที�ตดัโดยไม่มีการเผาใบก่อนการเก็บเกี�ยว จึงจะมีชีวมวลยอดและใบออ้ยเหลือทิ"งอยู่
ในไร่ออ้ยจากการศึกษาขอ้มูลแลว้นาํมาคาํนวณพบว่าการเก็บรวบรวมยอดและใบออ้ยโดยการขนขึ"นรถ
กระบะจะมีประสิทธิภาพสูงสุดอยูที่�ประมาณวนัละ 2,800 กิโลกรัมต่อคนต่อวนัหรือ 2.8 ตนัต่อคนต่อวนั
โดยเสียค่าแรงในการเก็บรวบรวมที�ประมาณ 0.107 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 107 บาทต่อ ซึ� งขอ้มูลอา้งอิง
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เหล่านี" จะนําไปใช้เป็นตวัแทนการจดัเก็บรวมรวมชีวมวลยอดและใบอ้อยด้วยแรงงานคนสําหรับการ
เปรียบเทียบกบัการจดัเก็บดว้ยเครื�องจกัรอดักอ้นต่อไป  

2) การใช้รถคีบอ้อยเพื�อเกบ็รวบรวมชีวมวลยอดอ้อย ใบอ้อยในไร่อ้อย 
การใชแ้รงงานคนตดัและลาํเลียงออ้ยขึ"นรถบรรทุกดว้ยการใช้เครื�องจกัร (ใชร้ถคีบออ้ย) การเก็บ

เกี�ยวออ้ยวิธีนี" เป็นวิธีที�กาํลงัไดรั้บความนิยมมากขึ"นทุกขณะสาเหตุคือเกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
แรงงานที�ใชจ้ะใช ้ 3 คนคือคนขบัรถคีบ 1 คนที�เหลืออีก 2 คนจะมีหนา้ที�เก็บออ้ยที�ตกหล่นจากรถบรรทุก
และอยูบ่นรถบรรทุกเพื�อจดัเรียงและชี"ตาํแหน่งในการวางออ้ย [38] 

ดงันั"นปัจจุบนัรถคีบออ้ยจึงเป็นเครื�องจกัรที�จาํเป็นสําหรับเกษตรกรที�มีพื"นที�ปลูกประมาณมากกว่า
100 ไร่ หรือผลผลิตประมาณ 1,000 ตนัขึ"นไป ราคารถประมาณ 500,000 บาทขึ"นไปต่อคนั (จากการ
สอบถามเกษตรกรในพื"นที� อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี) หลงัการคีบออ้ยแลว้สามารถประยุกต์
เครื� องจกัรที�มีอยู่มาเพื�อเก็บรวบรวมชีวมวลยอดอ้อยและใบอ้อยโดยมีประสิทธิภาพการเก็บรวมรวม
ประมาณ 1 ½- 2 ชั�วโมงต่อประมาณ 1 คนัรถสิบลอ้ มีนํ" าหนกับรรทุก ยอดออ้ยใบออ้ยประมาณ 8 ตนั (จาก
การสอบถามเกษตรกรในพื"นที� อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                                                            (ข) 
รูปที� 3-64 (ก) การเก็บเกี�ยวออ้ยโดยใชแ้รงานคนตดัออ้ย (ข) การนาํรถคีบออ้ยมาเก็บรวบรวม 

ชีวมวลยอดออ้ยใบออ้ยขึ"นรถบรรทุกสิบลอ้ 
3) การใช้เครื�องอดัก้อนชีวมวลยอดและใบอ้อยในการจัดเกบ็รวบรวมชีวมวลในไร่อ้อย 

ในการตดัออ้ยโดยใช้รถตดัออ้ยนั"นจะเป็นการตดัออ้ยสดไม่เผาใบก่อนการตดั การทาํงาน
ของรถตดัออ้ยจะมีใบมีดตดัส่วนยอดออ้ยออกไป และตดัลาํตน้ออ้ยที�โคนตน้ และตดัลาํออ้ยออกเป็นท่อนๆ 
ส่วนของใบออ้ยที�เบาจะถูกเป่าออกไปและส่งลาํออ้ยที�ตดัเป็นท่อนใส่ในรถบรรทุกที�ขบัคู่ขนาน ดงัแสดงใน 
รูปที�3-65 ซึ� งเกษตรกรเลือกเก็บเกี�ยวออ้ยดว้ยเครื�องจกัรประมาณร้อยละ 4.26 [38] 

ลกัษณะชีวมวลที�ไดจ้ากการตดัออ้ยโดยรถตดัออ้ย ดงัแสดงใน รูปที� 3-66(ก) จะมีขนาดเล็ก
กวา่การตดัโดยใชแ้รงงานคนตดั ซึ� งจะถูกเป่าออกดว้ยพดัลมจากรถตดัออ้ย การเก็บรวบรวมโดยใชค้นเก็บ
รวบรวมหรือขนขึ"นรถทาํไดย้ากกวา่ ดงันั"น วิธีการที�เหมาะสมในการเก็บรวบรวมชีวมวลประเภทนี" คือการ
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ใชเ้ครื�องเก็บและอดักอ้น (baler) หรือใชเ้ครื�องรวมกองร่วมกบัรถคีบออ้ยโดยรวบรวมใบออ้ยหลงัจากตดั
แลว้ให้เป็นกองๆแลว้จึงใชร้ถคีบออ้ยคีบใบออ้ยใส่รถบรรทุก ซึ� งจะมีประสิทธิภาพสูงกวา่การเก็บรวบรวม
โดยใชแ้รงงานคน ดงัรูปที� 6-67, 6-68 และ 6-69 
 

 
 
 
 
 
 

                                         (ก)                                                                          (ข)   
รูปที� 3-65(ก) การเก็บเกี�ยวออ้ยโดยใชร้ถตดัออ้ย    (ข) ลกัษณะออ้ยที�ตดัโดยรถตดัออ้ย 

  
                                                                                         
 
 
 
 

                                      
                                        (ก)                                                                              (ข)   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   (ค) 

รูปที� 3-66 (ก) ลกัษณะชีวมวลยอดออ้ยและใบออ้ยที�เกิดจากการตดัออ้ยโดยรถตดัออ้ย (ข) ชีวมวลที�คา้งอยู่
ในไร่ออ้ยหลงัจากเก็บเกี�ยวแลว้         (ค) เครื�องรวมกองที�ติดทา้ยรถแทรกเตอร์ 

(ที�มา: บริษทั ด่านชา้ง ไบโอ-เอน็เนอร์ย ีจาํกดั) 
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เครื�องอดัก้อนชีวมวลยอดและใบอ้อย 
เครื�องอดักอ้นที�มีจาํหน่ายในประเทศมีทั"งแบบใหม่ เช่น  ยี�หอ้สิงห์สยาม และแบบมือสองจากแหล่ง

โฆษณาสินค้าในอินเตอร์เน็ต[35] ซึ� งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ รวมทั"งผูผ้ลิตจากต่างประเทศ เช่น 
ประเทศอิตาลี จีน เป็นตน้ ซึ� งในงานวิจยันี" ไดเ้ลือกศึกษาเครื�องอดักอ้นชีวมวลที�น่าจะเหมาะสําหรับอดักอ้น
ใบออ้ย ยอดออ้ย ดงัตวัอยา่ง ต่อไปนี"  

1) เครื�องอดักอ้นฟาง หญา้แห้งและใบออ้ย "สิงห์สยาม" [38] ดงัแสดงใน รูปที� 3-67 ใชไ้ดก้บัรถ
แทรกเตอร์ทุกยี�ห้อตั"งแต่ 25 แรงม้าขึ"นไปผลิตด้วยเครื�องมือที�ทนัสมยัใหม่ทุกชิ"นส่วน ขนยา้ยสะดวก 
คล่องตวัอดัฟางไดสู้งถึงวนัละ 800-1500 กอ้น ซึ� งขึ"นอยูก่บัสภาพพื"นที�และการทาํงาน 

ประสิทธิภาพการทาํงาน  

• เครื�องอดัฟาง 1 เครื�อง สามารถอดัฟางไดป้ระมาณ 800-1,500 กอ้น/วนั 

• ค่านํ"ามนัโดยเฉลี�ย/วนั 1,500 บาท ค่าคนงาน/วนั 1,200 บาท 

• ค่าเชือกมดัฟาง 1,600 บาท ค่าจารบีหล่อลื�น/วนั 100 บาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 3-67 แสดงเครื�องอดัฟาง หญา้แหง้ และใบออ้ย “สิงห์สยาม” [38] 
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ตารางที� 3-15 แสดงขอ้มูลทางเทคนิคของเครื�องอดัฟาง หญา้แหง้ และใบออ้ย “สิงห์สยาม” 
รายละเอียด รุ่น MSP 2547S 

ขนาดช่องอดัฟาง (ซ.ม.)  Compression chamber (cm.) 35 x 47 
หนา้กวา้งสาํหรับเก็บฟาง (ซ.ม.)  Pick-up width (cm.) 160 
จงัหวะกระทุง้/นาที  Plunger stroke/Minute  88 
ความยาวฟ่อนฟางที�อดัได ้(ซ.ม.)  Adjustable bales length (cm.) 40 - 130 
นํ" าหนกัของฟ่อนฟางที�อดัได ้(กก.) Bale weight (kg.)  15 - 40 
ขนาดของสินคา้ กวา้งXยาวxสูง (ซ.ม.) Overall dim. (W.xL.xH.) 445 x 240 x 155 
นํ" าหนกัของสินคา้ (กก.) Weight (kg.)  1,200 
ขนาดแรงมา้ที�ใชอ้ยา่งตํ�า Min. tractor Power (Hp.) 25 

 ที�มา : [38] 
2) เครื�องอดักอ้นแบบสี� เหลี�ยม ยี�ห้อ CICORIA ของประเทศอิตาลี รุ่น SPECIAL 2747-2749 ดงั

แสดงในรูปที� 3-68ก สามารถใชไ้ดท้ั"งฟาง หญา้แหง้ และขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์และรุ่นSPECIAL CUT TP 2747 
–2749 ดงัแสดงในรูปที� 3-68ข ซึ� งสามารถตดัฟาง หรือหญา้ใหมี้ขนาดประมาณ 3 เซนติเมตรก่อนที�เครื�องจะ
อดักอ้น [40] 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                                          (ข) 
รูปที� 3-68 เครื�องอดักอ้นยี�หอ้ CICORIA   (ก) รุ่น 2747-2749    (ข)   รุ่น TP 2747-2749 [40] 
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 ตารางที�3-16แสดงขอ้มูลทางเทคนิคของเครื�องอดัฟางหญา้แหง้ ใบออ้ย ยี�ห้อ CICORIA 
รายละเอียด รุ่น 2747 รุ่น TP 2747 

ขนาดช่องอดัฟาง (ซ.ม.)  Compression chamber (cm.) 37x47 37x47 
หนา้กวา้งสาํหรับเก็บฟาง (ซ.ม.)  Pick-up width (cm.) 160 160 
จงัหวะกระทุง้/นาที  Plunger stroke/Minute  88 88 
ความยาวฟ่อนฟางที�อดัได ้(ซ.ม.)  Adjustable bales length (cm.) 40-130 40-130 
นํ" าหนกัของฟ่อนฟางที�อดัได ้(กก.) Bale weight (kg.)  24-48 24-48 
ขนาดของสินคา้ กวา้งXยาวxสูง (ซ.ม.) Overall dim. (กวา้งxยาวxสูง) 485x240x160 485x250x180 
นํ" าหนกัของสินคา้ (กก.) Weight (kg.) ยาว 1375 2000 
ขนาดแรงมา้ที�ใชอ้ยา่งตํ�า Min. tractor Power (Hp.) 39 54 

ที�มา: [40] 
3) เครื�องอดักอ้นแบบมว้น 
เครื�องอดักอ้นแบบมว้นจากประเทศจีนใชไ้ดท้ั"งหญา้แหง้และสด มี 2 ขนาดให้เลือกคือรุ่น XY-

5080 และรุ่น X Y-1060 [41] 

 
รูปที�3-69เครื�องอดักอ้นแบบมว้นจากประเทศจีน[42] 

 

 ตารางที�3-17แสดงขอ้มูลทางเทคนิคของเครื�องอดัฟาง หญา้แหง้ จากประเทศจีน 
รายละเอียด รุ่น  X Y-5080 รุ่น X Y-1060 

หนา้กวา้งสาํหรับเก็บฟาง (มิลลิเมตร) 800 1000 
ขนาดฟ่อนฟางที�อดัได ้(มิลลิเมตร) Ø 500×800 Ø  600×1000 
นํ" าหนกัของฟ่อนฟางที�อดัได ้(กิโลกรัม)  15-20 35-40 
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ (ไร่ต่อชั�วโมง) 1.25-2 3.3-4 
ขนาดของสินคา้ (มิลลิเมตร) 2000×1400×1300 2200×1600×1350 
นํ" าหนกัของสินคา้ (กิโลกรัม)  520 820 
ขนาดแรงมา้ที�ใช ้Tractor Power (แรงมา้) 18-35 25-50 

ที�มา: [42] 
 
 
 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

3-81 

 

     ตารางที� 3-18สรุปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื�องอดักอ้น 

รายละเอียด 
สิงห์สยาม 

รุ่น MSP 2547S 
การทดสอบของ 
CelsoAparecido 

ราคาเครื�องอดักอ้น 510,000 บาท 
US$ 57,258.00 (FOB 

USA) 
ขนาดแรงมา้ที�ใชอ้ยา่งตํ�า Min. Tractor Power (แรงมา้) 25 90 
ขนาดกอ้นที�อดัได ้กวา้ง x สูง x ยาว(เซนติเมตร) 35x47x40-130 80x 87.5 x 190 
นํ" าหนกัของฟ่อนฟางที�อดัได ้(กิโลกรัม) 15-40 242-306 

ปริมาณใบออ้ยที�อดัได ้
800-1,500 

กอ้น/วนั หรือ 2.5 ตนัต่อ
ชั�วโมง 

6.5-9.8 
ตนัต่อชม. 

% การปนเปื" อนของดินระหวา่ง 3.3-4.7 % n/a 3.3-4.7 % 

อตัราการสิ"นเปลืองนํ" ามนัเชื"อเพลิงของรถแทรกเตอร์ 
1.0 

ลิตรต่อตนันํ" าหนกัแหง้
ของใบออ้ย 

1.5-2.0 
ลิตรต่อตนันํ" าหนกัแหง้

ของใบออ้ย 
ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม 60% 56-84 % 

      ที�มา : [38,36] 
 
จากผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิคในการจดัเก็บยอดและใบออ้ยดว้ยแรงงานคนและ

เครื�องจกัร สามารถสรุปไดว้า่มีความเป็นไปไดท้ั"ง 5 รูปแบบ คือ 1) ใชแ้รงงานคนเก็บใส่รถกระบะ 2) ใชร้ถ
คีบออ้ย 3) ใชเ้ครื�องจกัรอดักอ้นยี�หอ้สิงห์สยาม 4) ใชเ้ครื�องจกัรอดักอ้นจากประเทศจีน 5) ใชเ้ครื�องรวมกอง
ร่วมกบัรถคีบออ้ย ทั"งนี" จะตดัสินใจเลือกรูปแบบใดจะตอ้งทาํการศึกษาดา้นการลงทุนและความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ประกอบการตดัสินใจต่อไป โดยคาํนึงถึงเงินลงทุนและตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยเป็นสาํคญั 

3.3.2ผลการศึกษาเส้นทางการขนส่งเชื+อเพลงิชีวมวลที�เหมาะสมไปยังโรงงานไฟฟ้าชีวมวล/โรงงาน

แปรรูปชีวมวลอดัแท่ง/โรงงานอุตสาหกรรมที�ต้องการใช้เชื+อเพลงิชีวมวลอดัแท่ง 
 ในขั"นตอนนี" ทีมนักวิจยัได้ลงพื"นที�เพื�อดาํเนินการสํารวจจาํนวนโรงไฟฟ้า หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมที�มีความจาํเป็นตอ้งใช้พลงังาน พร้อมทั"งกาํหนดจุดที�ตั"งของโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมและพื"นที�เพาะปลูกออ้ยลงในแผนที�คร่าวๆ จากนั"นจึงทาํการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขนส่ง
ชีวมวลจากพื"นที�เพาะปลูกอ้อยแต่ละแห่งไปยงัโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมที�อยู่ใกล้เคียง โดย
พิจารณาถึงวธีิการขนส่งที�มีตน้ทุนตํ�าและไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้มต่อชุมชน 
  เนื�องจากการศึกษาวิธีการขนส่งดว้ยการเปรียบรถบรรทุกแต่ละชนิด คือ รถกะบะ4 ล้อ 
รถบรรทุก 6 ลอ้ และรถบรรทุก 10 ลอ้ ซึ� งจะใชข้นส่งชีวมวลยอดและใบออ้ยที�มีลกัษณะเป็นยอดและใบ
ออ้ยตามสภาพเดิมมดัฟ่อนอดักอ้น และอดัแท่ง ภายใตเ้งื�อนไขของขนาดความจุรถขนส่งและนํ" าหนกั ดงันั"น



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

3-82 

 

ถ้าไม่อัดก้อน/แท่งปริมาตรจะมากกว่า แต่ทั" งนี" จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดขนาดปริมาตรบรรจุของ
รถบรรทุกและขอ้กาํหนดนํ" าหนกับรรทุกตามที�กฏหมายกาํหนด แต่ถ้าอดัแท่งนํ" าหนักจะมากแต่ปริมาตร
บรรทุกจะนอ้ยแต่ทั"งนี"ตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดปริมาตรและนํ"าหนกัการบรรทุกตามกฏหมายเช่นกนั 
  ดงันั"นจึงสรุปในที�นี" ได้ว่าผลการศึกษาที�ได้จากการเปรียบเทียบรถบรรทุกแต่ละขนาดที�
สามารถขนส่งชีวมวลยอดและใบออ้ยในแต่ละลกัษณะไดแ้ละมีตน้ทุนตํ�ากวา่จะถูกพิจารณาคดัเลือกในการ
ใชเ้ป็นพาหนะในการขนส่งชีวมวลยอดและใบออ้ยในงานวจิยันี"  
 1) ยานพาหนะในการขนส่งเชื+อเพลงิชีวมวล 
 เนื�องจากโครงการนี" เป็นการศึกษาเชื"อเพลิงชีวมวลจากออ้ย พื"นที�เพาะปลูกที�นาํมาพิจารณา คือ ไร่
อ้อย ซึ� งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื"นที� ดินอัดแน่น ราบเรียบและแห้ง ดังแสดงในรูปที� 3-70 ดังนั" น
ยานพาหนะที�เหมาะสมสําหรับการขนส่งชีวมวลจากพื"นที� เพาะปลูกจึงเป็นรถยนต์บรรทุกทั�วไป คือ 
รถบรรทุกสิบลอ้ รถบรรทุกหกลอ้ หรือรถบรรทุกกระบะสี�ลอ้ ทั"งนี" ขึ"นอยูก่บัสภาพเส้นทางถนนที�จะเขา้สู่
พื"นที�เพาะปลูกออ้ย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที�3-70 แสดงสภาพพื"นที�เพาะปลูกออ้ย 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

3-83 

 

 
 

รูปที�3-71 แสดงสภาพการขนส่งชีวมวลยอดและใบออ้ยของรถบรรทุกในไร่ออ้ย 
 

จากการศึกษาโดยวิธีสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในพื"นที�เพาะปลูก สามารถรวบรวม
ขอ้มูลเกี�ยวกบัยานพาหนะที�ใชใ้นการขนส่ง ไดด้งันี"  

1. รถบรรทุกสิบลอ้ - มีความสามารถในการขนส่งได ้25-30 ตนั/เที�ยว บรรทุกไดก้วา้ง 2.5 
เมตร สูง 3.8 เมตรและตอ้งมีผา้ใบหรือตาข่ายปิดคลุมป้องกนัการฟุ้งกระจายดงัแสดงใน
รูปที� 3-71 

2. รถบรรทุกหกลอ้ - มีความสามารถในการขนส่งได ้12-15 ตนั/เที�ยว บรรทุกไดก้วา้งไม่
เกิน 2.3 เมตร สูงไม่เกิน 3.8 เมตร และตอ้งมีผา้ใบหรือตาข่ายปิดคลุมป้องกนัการฟุ้ง
กระจาย 

3. รถบรรทุกกระบะสี�ลอ้ - มีความสามารถในการขนส่งได ้1.5-2.0 ตนั/เที�ยว บรรทุกได้
กวา้งไม่เกิน 2 เมตร สูงไม่เกิน 3 เมตร และตอ้งมีผา้ใบหรือตาข่ายปิดคลุมป้องกนัการฟุ้ง
กระจาย 

ข้อกาํหนดทั�วไปในการบรรทุก 
1.  ความกวา้งบรรทุกไดไ้ม่เกินส่วนกวา้งของตวัรถ 
2.  ความยาวบรรทุก 
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     - ดา้นหนา้ยื�นไม่เกินหนา้หมอ้รถ 
     - ดา้นหลงัยื�นพน้ตวัรถไม่เกิน 2.50 เมตร 
3.  ความสูงบรรทุกกรณีรถบรรทุกใหบ้รรทุกสูงจากพื"นทางไดไ้ม่เกิน 3.00 เมตรแต่ถา้รถมี ความ
กวา้งของรถเกินกวา่ 2.30 เมตร ใหบ้รรทุกสูงจากพื"นทางไดไ้ม่เกิน 3.80 เมตร 
4.  ตอ้งจดัใหมี้สิ�งป้องกนัคน สัตว ์หรือสิ�งของที�บรรทุกตกหล่นรั�วไหลส่งกลิ�น ส่องแสงสะทอ้น 
หรือปลิวไปจากรถ อนัอาจก่อใหเ้กิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ ทาํใหส้กปรกเสื�อมเสีย สุขภาพอนามยั
หรือก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ประชาชนหรือทรัพยสิ์น 

กรณีที�บรรทุกของยื�นเกนิกว่าความยาวของตัวรถบรรทุก 
1. ในเวลากลางวนัติดธงแดงเรืองแสงรูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ ขนาดกวา้ง 30 เซนติเมตร ยาว 45 
เซนติเมตร 

2. ในเวลากลางคืน หรือในเวลาที�ไม่สามารถมองเห็นไดใ้นระยะ 150 เมตรตอ้งติดไฟสัญญาณสี
แดงที�มองเห็นไดช้ดัเจนในระยะ 150 เมตร 

           ดงันั"น การจดัการรถบรรทุกขนส่งเชื"อเพลิงชีวมวลนี"  มีความเป็นไปไดห้ลายวิธี เช่น  1) สร้าง
เครือข่ายการขนส่งชีวมวลขึ"นเองภายในกลุ่มผูเ้พาะปลูก 2) การจา้งเหมาผูป้ระกอบการภายนอกมาทาํการ
ขนส่ง 3) การให้ผูป้ระกอบการแปรรูปชีวมวลจดัหารถขนส่งมารับถึงที�เพาะปลูก และ 4) การให้ผูรั้บซื"อชีว
มวล (โรงไฟฟ้า) จดัการเรื�องการขนส่งทั"งหมด ทั"งนี" ขึ"นอยูก่บัความสามารถในการจดัการและการรวมกลุ่ม
กนัไดใ้นกลุ่ม/ชุมชนเกษตรกร 
 2) การขนถ่ายเชื+อเพลงิชีวมวลขึ+นยานพาหนะที�จะขนส่ง 

วิธีการและอุปกรณ์เครื�องมือในการขนถ่ายเชื"อเพลิงชีวมวลขึ"นยานพาหนะ ขึ"นอยู่กบัวิธีการเก็บ
รวบรวมและลกัษณะรูปร่างของเชื"อเพลิงชีวมวลพร้อมขนส่ง ที�อยูใ่นพื"นที�เพาะปลูกนั"นกระบวนการขนถ่าย
เชื"อเพลิงชีวมวลขึ"นยานพาหนะขนส่ง มีส่วนประกอบที�ตอ้งพิจารณา คือ 
 1. แรงงานคนและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง 
 2. เครื�องจกัรอุปกรณ์ที�จะนาํมาใชแ้ละค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง 
 ในการศึกษาระบบการจัดการเชื"อเพลิงชีวมวลยอดอ้อยและใบอ้อยในงานวิจยันี"  มุ่งเน้นให้ใช้
แรงงานคนเป็นหลกัในการขนถ่ายชีวมวลขึ"นรถขนส่ง เพื�อลดการลงทุนและค่าใชจ่้ายในเครื�องจกัรอุปกรณ์
ขนถ่าย ซึ� งจะลดตน้ทุนรวมและเกิดความคุม้ค่าในการนาํเชื"อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดย ใช้
แรงงานคนจาํนวน 1 คน และคนขบัรถ กาํหนดให้ลกัษณะการเก็บรวบรวมชีวมวลในพื"นที�เพาะปลูกให้อยู่
ในวสิัยที�เอื"อต่อการขนถ่ายโดยใชแ้รงงานคนไดอ้ยา่งสะดวก  
 3) เส้นทางการขนส่ง 
 การขนส่งเชื"อเพลิงชีวมวลยอดและใบออ้ย ในเบื"องตน้จะพิจารณาการขนส่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที� 1 การขนส่งชีวมวลยอดและใบออ้ยอดักอ้นจากพื"นที�เพาะปลูกไปยงัโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ� งจะมี
ระยะทางการขนส่ง ประมาณ 20 กิโลเมตร รูปแบบที� 2 การขนส่งชีวมวลยอดและใบออ้ยไปยงัโรงงานแปร
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รูปชีวมวลอดัแท่ง ระยะทางการขนส่ง ประมาณ 20 กิโลเมตร และรูปแบบที� 3 การขนส่งชีวมวลอดัแท่งจาก
โรงงานแปรรูปไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมที�ตอ้งการใชเ้ชื"อเพลิงชีวมวลอดัแท่ง ระยะทางการขนส่งโดยเฉลี�ย
จากพื"นที�ศึกษาวิจยัจงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดัอุทยัธานี ไปยงัโรงงานในบริเวณพื"นที�
จงัหวดัสมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี เป็นตน้ ระยะทางโดยเฉลี�ย ประมาณ 200 กิโลเมตร ทั"งนี" ในการศึกษา
การขนส่งจะพิจารณาถึงความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าของการใช้พลงังานจากเชื"อเพลิงชีวมวลทดแทน
พลงังานจากเชื"อเพลิงชีวมวลชนิดอื�นๆ หรือเชื"อเพลิงจากฟอสซิล โดยเส้นทางขนส่งส่วนใหญ่ที�ใช้จะเป็น
ถนนลาดยางชนบทและทางหลวงชนบท รวมทั"งเป็นถนนลูกรังบดอดัในบางช่วง เนื�องจากพื"นที�เพาะปลูก
อ้อย โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงงานแปรรูปชีวมวล และโรงงานอุตสาหกรรม จะอยู่ในพื"นที�ที�รถยนต์และ
ยานพาหนะทางการเกษตรและการขนส่งเขา้ถึงได ้เพื�อความสะดวกในการเขา้ถึงของอุปกรณ์เครื�องจกัรกล
ทางการเกษตรและการขนส่ง 

3.3.3 การศึกษาและคัดเลอืกเทคโนโลยกีารแปรรูปวสัดุเหลอืใช้จากอ้อยเพื�อใช้เป็นเชื+อเพลงิชีวมวล 
เนื�องจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมีรูปร่าง ขนาด ความชื"นและสิ�งเจือปนที�แตกต่างกนั 

ดงันั"น หลงัจากที�ทราบถึงขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัรูปร่าง และลกัษณะของเชื"อเพลิงชีวมวลที�ใชส้ําหรับเทคโนโลยี
การผลิตพลงังาน จะตอ้งมีการแปรรูปวสัดุเหลือใช้ที�เก็บรวบรวมได้ให้มีลกัษณะเหมาะสมตามที�ศึกษาไว ้
โดยเทคโนโลยีการแปรรูปที�ใช้จะเป็นการเปลี�ยนรูปทางกล เช่น การลดขนาด การคดัแยก หรือการอดัแท่ง 
เป็นตน้ โดยศึกษาผลการศึกษาที�ผ่านมา  พร้อมทั"งลงพื"นที�สํารวจวิธีการแปรรูปที�ใช้กนัอยู่ในปัจจุบนั เพื�อ
นาํเสนอเทคโนโลยกีารแปรรูปที�เหมาะสม 

1) ลกัษณะหรือรูปแบบการนําเชื+อเพลงิแข็งจากชีวมวล (ยอดและใบอ้อย) ไปใช้ประโยชน์ 

 จากศึกษาคน้ควา้พบว่า โดยทั�วไปมีการนาํเศษชีวมวลไปใช้เป็นพลงังานดงัแสดงในรูปที� 3-72 มี
รายละเอียดดงันี"  

• สับยอ่ยลดขนาดชีวมวลให้เป็นท่อนโตไม่เกิน 20 มิลลิเมตรยาวประมาณ 200 มิลลิเมตร โดย
แรงงานคนตากแห้งแล้วนาํไปใช้เป็นเชื"อเพลิงหุงตม้โดยตรงทั"งตามบา้นเรือนและร้านคา้ใน
ชนบท 

• สับย่อยเป็นชิ"นเล็กๆขนาดประมาณ 30 มิลลิเมตรโดยใช้เครื�องสับ (Wood Chip) สามารถ
นาํไปใช้เป็นเชื"อเพลิงในอุตสาหกรรมที�ใช้เตาตม้นํ" า หรือผลิตเป็นแก๊สในระบบแก๊สซิฟิเคชั�น 
เพื�อผลิตกระแสไฟฟ้า และอื�นๆที�มีการซื"อขายกนัที�ความชื"นไม่เกินร้อยละ 45 และบางส่วนที�
เกินกวา่ความตอ้งการของโรงไฟฟ้านาํไปทาํเชื"อเพลิงอดัแท่งต่อไป 

• การทาํเม็ดเชื"อเพลิงแข็งเริ�มตั"งแต่นาํชีวมวลที�สับย่อยแลว้มาบดดว้ยเครื�องบด (Shredders) ให้
ละเอียดมีขนาดเล็กกวา่ 3.0 มิลลิเมตรและปรับใหมี้ความชื"นประมาณร้อยละ20 – 25 

• นาํผงใบออ้ยไปอดัเครื�องอดั (Pellet Mill) เป็นแท่งขนาดโตประมาณ 6 – 12 มิลลิเมตรที�ความชื"น
ไม่เกินร้อยละ 10  และคุณสมบติัอื�นตามตามมาตรฐาน AS/NZS4014.6 ดงัตารางที� 3-19 
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• นาํไปบรรจุถุงปริมาณนาํหนกัประมาณถุงละ 15 กิโลกรัม เพื�อนาํใชใ้นอุตสาหกรรมที�ใชเ้ตาตม้
นํ"าทดแทนการใชถ่้านหินไดดี้ เนื�องจากมีค่าความร้อนใกลเ้คียงกบัถ่านหิน ประมาณ16,400 – 
18,450 กิโลจูลและยงัสามารถส่งออกไปจาํหน่ายในประเทศแถบอากาศหนาวเยน็ที�ใชเ้ป็น
เชื"อเพลิงสาํหรับเตาผงิอุ่นอากาศภายในบา้น 

 
 

รูปที� 3-72กระบวนการแปรรูปยอดและใบออ้ยเป็นเชื"อเพลิงแขง็อดัแท่ง 
 

2) คุณภาพของเชื+อเพลงิชีวมวล  คุณภาพของเชื"อเพลิงชีวมวลในแต่ละลกัษณะการนาํไปใชง้าน มี
ดงันี"  

• ขนาดและคุณสมบัติของยอดและใบอ้อยที�เก็บจากในไร่อ้อยที�มีลักษณะเป็นม้วนใบอ้อย 
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 500 ยาว 800 มิลลิเมตร นํ" าหนกัประมาณ 15 – 20  กิโลกรัม ความชื"นไม่เกิน
ร้อยละ 50 

• ขนาดและคุณสมบติัเชื"อเพลิงใบออ้ยสับที�ซื"อ/ขายทั�วไป(เทียบเคียงกบัไมส้ับ)ความยาวไม่เกิน 
30 มิลลิเมตร ค่าความชื"นไม่เกินร้อยละ 45 

• ขนาดและคุณสมบติัเชื"อเพลิงแขง็อดัแท่งที�ซื"อ/ขายทั�วไปจะอา้งอิงตามมาตรฐาน AS/NZS4014.6 
ดงัตารางที� 3-19 

การทดสอบการเผาไหมเ้ชื"อเพลิงภายในประเทศที�เป็นของแข็ง- test fuel: series (AS/NZS 4014) ซึ� ง
ผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการทดสอบเชื"อเพลิงแขง็แต่ละประเทศ มีดงันี"  

 
 

อัดแท่ง 
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ตารางที� 3-19 ผลการทดสอบการเผาไหมเ้ชื"อเพลิงอดัแท่งที�เป็นของแขง็- test fuel: series (AS/NZS 4014)  

 Country Standard Class 
Calorific 

Value (Gross) 
MJ/kg 

Bulk 
Density 
kg/m3 

Moisture 
(maximum) 

% 

Ash 
(maximum) 

% 
Europe CEN/TS 14961     10 0.7 
Austria O-NORM M 7135 HP1 min 18  10 0.50 
Germany DIN 51731 HP5 17.5- 19.5  12 1.5 
Germany DIN Plus  18  10 0.5 
Sweden SS 18 71 20 Group 2 min 1 6.9 min 500 10 1.5 

Group 3 min 15.1 min 500 12 1.5 
มาตรฐาน AS/NZS4014.6  18 - 21 min 640 8 0.5 

 ที�มา : [43] 
จากตารางที� 3-19 พบวา่ในประเทศสวีเดนยงัไม่สามารถผลิตเชื"อเพลิงแข็งอดัแท่ง ให้ไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐาน AS/NZS4014.6 สาเหตุที�ไม่สามารถทาํได ้พบว่าเกิดจากยงัไม่สามารถผลิตเชื"อเพลิงแข็งอดั
แท่งที�มีความหนาแน่นสูงกวา่ 640 kg/m3 จึงทาํให้มีความชื"นสูงกว่าร้อยละ 8 ผลที�ตามมา คือ ทาํให้ไดค้่า
ความร้อนตํ�ากวา่มาตรฐาน 18–21 MJ/kg 

3) การแปรรูปชีวมวลยอดและใบอ้อยเป็นเชื+อเพลงิที�เหมาะสม 
 เนื�องจากยอดและใบออ้ยไม่สามารถเก็บไดท้ั"งปี จะจดัเก็บไดก้็เฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี�ยวระหว่าง
เดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคมเท่านั"น ดงันั"น จึงตอ้งหาวิธีการเก็บเชื"อเพลิงเหล่านี" ไปใชน้อกฤดูเก็บเกี�ยว ซึ� ง
การแปรรูปยอดและใบออ้ย เป็นเชื"อเพลิงอดัแท่งนบัวา่เป็นวิธีที�ดีที�สุดในเวลานี"  เนื�องจาก ใชพ้ื"นที�เก็บนอ้ย 
เก็บไวไ้ดน้าน ให้ค่าความร้อนใกลเ้คียงกบัเชื"อเพลิงถ่านหิน สามารถนาํไปทดแทนเชื"อเพลิงจากถ่านหินได้
เป็นอยา่งดี ซึ� งจะช่วยใหล้ดการนาํเขา้เชื"อเพลิงถ่านหิน ที�ปัจจุบนัมีปัญหากบัชุมชนใกลเ้คียงกบัคลงัเก็บถ่าน
หินอยา่งรุนแรง นบัวา่การนาํเศษเหลือทิ"งจากการเกษตรโดยเฉพาะใบออ้ยที�เกษตรกรมกัเผาทิ"งก่อนการเก็บ
ผลผลิตแลว้ นบัวา่การที�เราสามารถแปรรูปให้เป็นพลงังานทดแทนได ้จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�ง โดยทั�วไป
กระบวนการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งสาํหรับยอดและใบออ้ย มีดงันี"  

• ยอดและใบออ้ยถูกส่งลงไปยงัเครื�องสับยอ่ยลดขนาด ปัจจุบนัยงัไม่มีการนาํยอดและใบออ้ยมาใชเ้ป็น
เชื"อเพลิง มีเพียงการนาํเอา ตน้ขา้วโพด ฟางขา้ว มาใชใ้นลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

 
รูปที� 3-73 การขนยา้ยมว้นฟางขา้วและตน้ขา้วโพดจากไร่ [42] 
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รูปที� 3-74เครื�องสับใบออ้ยติดเครื�องยนตเ์บนซินขนาด 5.5 HP กาํลงัการผลิต 1 ตนั/ช.ม. ราคา

ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท [44] 
 

 
รูปที� 3-75 เครื�องสับใบออ้ยขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า 
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รูปที� 3-76 ใบออ้ยสับ 

 

• อบ/ตากใบออ้ยใหแ้หง้ควบคุมความชื"นใหต้ํ�ากวา่ร้อยละ 20 db ขั"นตอนการอบแหง้สามารถทาํไดท้ั"ง
การตากบนลาน ตากกลางแจ้งด้วยแสงอาทิตย์ หรืออบด้วยเตาอบแบบต่อเนื�อง (กรณีทาํเป็น
อุตสาหกรรมที�มีกาํลงัการผลิตตั"งแต่ 400 ก.ก./ช.ม. ขึ"นไป) 

• บดละเอียดยอดและใบออ้ยให้มีขนาดเล็กกวา่ 3.0 มิลลิเมตรขนาดมอเตอร์ 380 โวลต ์ 2.2 กิโลวตัต์
กาํลงัการผลิต 200 – 300 กิโลกรัม/ชั�วโมงถา้ใชเ้ครื�องยนตข์บัใชป้ระมาณ 5–7 HP  (ราคาประมาณ 
60,000 บาท) 

 
รูปที� 3-77 เครื�องบดละเอียดยอดและใบออ้ย [43] 
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• นาํผงยอดและใบออ้ยคดัแยกสิ�งเจือปนใหมี้ขนาดความโตไม่เกิน 3.0  มิลลิเมตรไปอดัแท่งเชื"อเพลิง
แขง็ และปรับใหมี้ความชื"นระหวา่งร้อยละ 20 -25 

 
รูปที�  3-78 ยอด/ใบออ้ยบดละเอียด 

 

• อดัใบออ้ยใหเ้ป็นแท่ง 

 
รูปที� 3-79โรงงานแปรรูปเชื"อเพลิงอดัแท่งในเมืองหนานหนิง ประเทศจีน 
กาํลงัการผลิตที� 1.5 ตนั/ชั�วโมง ของบริษทัGuangXiSenvan Biological Technology Co.,Ltd. 

ที�มา: จากนกัวจิยัโครงการนี"ไปดูงานที�ประเทศจีนปี พ.ศ. 2554 
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รูปที� 3-80 เครื�องอดัใบออ้ยใหเ้ป็นแท่งเชื"อเพลิงแขง็ ขนาดเล็กกาํลงัการผลิตประมาณ 350 – 450 
กิโลกรัม / ชั�วโมง รุ่นที�ใชเ้ครื�องยนต ์22-24 HP และรุ่นที�ใชม้อเตอร์ 15 kW 
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รูปที� 3-81 แท่งเชื"อเพลิงแขง็อดัจากใบออ้ย 

 

เครื�องจกัรที�นาํมาใชศึ้กษาเป็นตน้แบบในการอดัใบออ้ยใหเ้ป็นแท่งไดแ้ก่ Model：YL180L6 ราคา

จาํหน่ายประมาณ 150,000 บาท โดยมีคุณสมบติัของเครื�องจกัร ดงันี"  
1) Motor: 15kw 380v 6p 970 rpm. 
2) Die Plate dimension: Ø250mm 
3) Pellet diameter: Ø2.5-Ø8 mm. 
4) Capacity: 150kg/hr.(Ø8 Pellet size) 
5) Machine dimension: L*W*H 1700*740*1425 mm. 
6) Total weight: 370 kg 
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ตารางที� 3-20 ขนาดของเครื�องที�มีการจาํหน่าย 
รุ่น มอเตอร์(kW) กาํลงัการผลิต(kg/h) 

120 2.2 80-100 
150 4 120-160 
200 7.5 200-300 

230 15 350-450 

260 15 500-600 

300 22 600-700 

350 22 800-900 
400 30 900-1000 

150A 8- 12HP เครื�องยนต ์ 100-200 

รุ่น มอเตอร์(kW) กาํลงัการผลิต(kg/h) 

200A 12-18HPเครื�องยนต ์ 200-300 

230A 22-24HPเครื�องยนต ์ 350-450 

                    ที�มา: [45] 
 

• นาํแท่งเชื"อเพลิงลงสู่ถุงบรรจุตามนํ"าหนกัที�กาํหนดไวแ้ลว้ปิดปากถุงบรรจุถุงละ 15 กิโลกรัม 
ดงันั"น จากขอ้มูลขา้งตน้จึงสามารถสรุปผลจากการศึกษาไดว้า่ วิธีการแปรรูปชีวมวลดว้ยวิธีการอดั

แท่งดว้ยเครื�องจกัรที�ผลิตในประเทศจีน ทั"งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความทางดา้นไปไดด้า้นเทคโนโลยี
การผลิต ทั"งนี" เพราะมีการผลิตใชง้านจริงในปัจจุบนั  

3.3.4 แนวทางการพฒันาและโครงการนําร่องสําหรับการผลติเชื+อเพลงิชีวมวลวสัดุเหลอืใช้จากอ้อย 

1) แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตเชื+อเพลิงชีวมวลยอดและใบอ้อย การจดั
วางรูปแบบห่วงโซ่อุปทานใหก้บัชุมชนที�เป็นพื"นที�ศึกษา และการบริหารจดัการเชื"อเพลิงชีวมวลยอดและใบ
ออ้ย ในที�นี" จะใช้กรอบแนวทางการพฒันาการรวมกลุ่มและเชื�อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster 
Development) สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลยอดและใบออ้ยในพื"นที�ศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี 
จงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดัอุทยัธานี 

2)  การพฒันาการรวมกลุ่มและเชื�อมโยงเครือข่าย กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลยอดและใบ

อ้อย จากแนวคิดเครือข่ายความเชื�อมโยงอุตสาหกรรม จะเห็นไดว้า่กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลยอดและ
ใบอ้อยมีลักษณะเป็นรูปแบบ Business Cluster คือการรวมตวักันที�ตอ้งมีเรื� องทางภูมิศาสตร์ (The 
Geographical Cluster) เขา้มาเกี�ยวขอ้งเป็นหลกั 

3) แนวคิดทางทฤษฎขีองคลสัเตอร์ ที�สมาชิกคลสัเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลยอดและใบ
ออ้ยควรนํามาใช้ในการปรับตวัของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมยัใหม่ (Modern Industry 
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Economy) ที�ตอ้งให้ความสําคญักบัเรื�องของการแข่งขนั ภายใตก้ารเปลี�ยนแปลงของปัจจยัภายนอกที�เรียก
กนัว่า "โลกาภิวตัน์" และการสร้างกระบวนการที�จะต้องอยู่ร่วมกันมีความร่วมมือทางด้านนวตักรรม 
กระบวนการผลิต รวมไปถึงการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื�อใช้ประโยชน์จากการ
ประหยดัของขนาดธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economy of Scale) การแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสาร และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกนัซึ� งแนวคิดคลสัเตอร์ทั"ง 2 รูปแบบจากการวิเคราะห์ขา้งตน้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าวนี" ได ้ในรูปแบบของการผสมผสานทั"ง 2 รูปแบบเขา้ดว้ยกนั 
ทั"งนี" เพราะความตอ้งการพลงังานทดแทนจากวสัดุเหลือใชจ้ากภาคเกษตรกรรม นบัวนัจะมีมากขึ"นอยา่งมาก 
ทั"งการนาํไปใชเ้ป็นเชื"อเพลิงโรงไฟฟ้า และการแปรรูปชีวมวลอดัแท่งป้อนเขา้สู่โรงงานอุตสาหกรรม ที�ใช้
ถ่านหินหรือเชื"อเพลิงจากฟอสซิล เป็นเชื"อเพลิงของหมอ้ไอนํ" า และในทางปฏิบติัจริงการจดัเก็บรวบรวม   
ชีวมวลจากไร่ออ้ยส่งโรงไฟฟ้า หรือการแปรรูปชีวมวลอดัแท่งส่งให้โรงงานอุตสาหกรรม ควรจะตอ้ง
เริ�มตน้จากเล็กไปใหญ่ และผา่นการดาํเนินงานโครงการนาํร่อง จนสามารถขยายผลปรับเปลี�ยนพฤติกรรม
จากการเผาไร่ออ้ย มาเป็นการตดัออ้ยโดยไม่ตอ้งเผาไร่ออ้ยดว้ยคนและตดัออ้ยดว้ยรถซึ� งจะไดร้าคาออ้ยสูง
กวา่และนํ"าหนกัมากกวา่ออ้ยเผา นอกจากนี"  ชีวมวลยอดและใบออ้ยยงัสร้างมูลค่าไดอี้กจาํนวนมาก สําหรับ
ปริมาณความตอ้งการเชื"อเพลิงทดแทนมีจาํนวนมาก แต่ขณะนี" มีขอ้จาํกดัที�ปริมาณผลผลิตจึงไม่น่ากงัวลใน
การแข่งขนัดา้นการตลาด และการสร้างเครือข่ายจะช่วยเสริมสร้างความมั�นคงและสร้างเสถียรภาพ ในการ
ป้อนชีวมวลเขา้สู่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม 
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ระดบัความเข้มแขง็ของการแข่งขนัในอุตสาหกรรม

- ไม่มีปัญหาการแข่งขนัด้านการตลาด ยงัตอ้งการอีกมาก

- ตอ้งการความร่วมมือในการตดัอ้อยสดและการนาํชีวมวลมา
ใช้ประโยชน์ ของเครือข่ายที�มีศกัยภาพสูง

กลยุทธ์การแข่งขัน

- การผลิตควรให้เป็นของเกษตรกรรายยอ่ย กระจายทั�วพื"นที�

- สร้างเครือข่ายที�เขม้แข็งระดับชุมชน

- ส่งเสริมสนับสนุนพลังงาน
ทดแทนเพื�อผลิตกระแสไฟฟ้า
และทดแทนการใช้ถ่านหิน

- นโยบายแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัจากการเผาชีวมวลภาค
เกษตรกรรม

- ความตอ้งการชีวมวลภาคเกษตรกรรม ตลาดมี
ความตอ้งการอยา่งมาก เพื�อทดแทนเชื"อเพลิงจาก
ฟอสซิลที�ใช้แลว้หมดไป และสร้างปัญหาด้าน
มลภาวะ

ความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมฯ

- ตอ้งผลกัดนัและสนับสนุนส่งเสริมอีกมาก เพราะเพิ�งเริ�มตน้

- ตอ้งปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการเผาไร่ออ้ยมาเป็นการตดัออ้ยสดดว้ยคนหรือรถตดัออ้ย

ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมสนับสนุน

- อุตสาหกรรมที�เชื�อมโยงและสนับสนุน (โรงงานนํ"าตาล)ตอ้งกาํหนดนโยบายเพื�อลดการเผาไร่ออ้ย
- อุตสาหกรรมที�ใชเ้ชื"อเพลิงชีวมวลแปรรูปได ้ตอ้งกาํหนดนโยบายสนับสนุนเป็นพเิศษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

- พื"นที�ปลูกออ้ยมีแนวโน้มเพิ�มขึ"น
- ปริมาณชีวมวลยอดและใบออ้ยยงัไม่ได้นาํมาใช้
ประโยชน์มากนัก ส่วนใหญ่เผาทิ"งเพื�อการตดัออ้ย

ทรัพยากรบุคคล

- แนวโน้มขาดแคลนแรงงานในการตดัอ้อย
- ขาดความรู้และแรงจูงใจในการไม่เผาไร่ออ้ย

- มีความสามารถในการเพาะปลูกอ้อย

เทคโนโลยกีารผลติ

- ยงัตอ้งพึ�งพาเครื�องจกัรนาํเขา้จากต่างประเทศ
- ยงัตอ้งการพัฒนาเทคโนโลยีการจดัเกบ็ แปรรูป และ
ขนส่ง ที�มีตน้ทุนตํ�า สามารถแข่งขนัได้

บริบทของการ
แข่งขนัและกลยทุธ์

ทางธุรกิจ

เงื�อนไขปัจจยั
การผลิต

อุตสาหกรรมที�
เชื�อมโยงและ
สนับสนุนกัน

เงื�อนไขทางด้าน
อุปสงค์

รัฐบาล

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 4 ด้าน (Diamond Model) : กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลยอดและใบอ้อย

รูปที� 3-82 แสดงผลองคป์ระกอบ 4 ดา้น (Diamond Model)กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลยอดและใบออ้ย 
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ธุรกจิหลกั
อตุสาหกรรมสนบัสนนุ

หน่วยงาน องค์กรที�สนบัสนนุการดาํเนนิงานของคลสัเตอร์สถาบันเฉพาะทาง และสถาบันการศึกษา

อตุสาหกรรม / บริการที�เกี�ยวข้อง

หน่วยงานภาครัฐ
แผนภาพคลสัเตอร์ (Cluster Map) กลุ่มอตุสาหกรรมแปรรูปชีวมวลยอดและใบอ้อย

                   มคีวามร่วมมอืกันอย่างเข้มแข็ง                                        มคีวามร่วมมอืบ้าง                                        หน่วยงานที�สําคญัแต่ไม่มคีวามร่วมมอื

เกษตรกรผูเ้พาะปลกูออ้ย

โรงงานแปรรูปชีวมวลยอด
และใบออ้ย

กลุ่มจดัเกบ็และรวบรวมชีวมวล
ยอดและใบออ้ยส่งโรงไฟฟฟ้า

อุตสาหกรรมเครื�องจกัรกล
การเกษตร

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และขนส่ง

อุตสาหกรรมพลาสติก

โรงงานนํ"าตาล

โรงไฟฟ้าชีวมวล

โรงงานอุตสาหกรรมที�ใชเ้ชื"อเพลิง    
ชีวมวล

สภาอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ

วทิยาลยัเทคนิค

วทิยาลยัเกษตรกรรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสุีรนารี

อุตสาหกรรมจงัหวดั
ศูนยส่์งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที� 8 
เกษตรจงัหวดั พลงังานจงัหวดั สถาบนัการศึกษา แรงงานจงัหวดั

สํานกังาน
คณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ

 
รูปที� 3-83 แผนภาพคลสัเตอร์(Cluster Map) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลยอดและใบออ้ย 

3.3.5 การจัดตั+งโครงการนําร่องสําหรับการผลติเชื+อเพลงิชีวมวลวสัดุเหลอืใช้จากอ้อย 

1) การจัดตั+งเครือข่ายโครงการนําร่องการผลติเชื+อเพลงิชีวมวลยอดและใบอ้อยป้อนโรงไฟฟ้า   

ชีวมวล 

การจดัตั"งเครือข่ายโครงการนาํร่องการผลิตเชื"อเพลิงชีวมวลยอด และใบออ้ยป้อนโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ไดด้าํเนินการเรียบร้อยแลว้ที� อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิ�งจาก
บริษทั ด่านชา้ง ไบโอเอ็นเนอยี� จาํกดั ซึ� งเครือข่ายดงักล่าวประกอบดว้ย เกษตรกรเพาะปลูกออ้ยส่งโรงงาน
นํ" าตาลมิตรผล ผูป้ระกอบการตดัออ้ยและขนส่งยอดและใบออ้ย และผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ
บริษทั ด่านชา้ง ไบโอ-เอน็เนอร์ย ีจาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัในเครือของโรงนํ" าตาลมิตรผล โดยปกติจะใชเ้ชื"อเพลิง
กากชานออ้ย จากการหีบออ้ยของโรงงานนํ"าตาลมาเป็นเชื"อเพลิงของโรงไฟฟ้า แต่เนื�องจากเห็นวา่มียอดและ
ใบอ้อยไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ และส่วนใหญ่จะเสียหายจากการเผาไร่ออ้ย ดังนั"น ทางบริษทัจึงมี
นโยบายในการสนับสนุนเรื�องนี"  และได้ดาํเนินการมาอย่างต่อเนื�องจนประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรมใน
ปัจจุบนัและมีโอกาสขยายตวัเพิ�มขึ"นอยา่งมากในอนาคต ซึ� งกระบวนการนาํเชื"อเพลิงจากยอดและใบออ้ยมา
ใชป้ระโยชน์นี"  จะตอ้งมีการศึกษาวิธีการที�เหมาะสมและวิเคราะห์ตน้ทุนที�ประหยดัเพื�อทาํให้เครือข่ายการ
ผลิตเชื"อเพลิง   ชีวมวลยอดและใบออ้ยป้อนโรงไฟฟ้าสามารถดาํเนินการได ้มีผลตอบแทนที�น่าพึงพอใจ 
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และทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งขั"นตอนวิธีการ
ดาํเนินงานที�เหมาะสมเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัและมีตน้ทุนที�เหมาะสมมากที�สุด  

    2) การจัดตั+งเครือข่ายโครงการนําร่องการผลติเชื+อเพลงิชีวมวลยอดและใบอ้อยป้อนโรงงาน

อุตสาหกรรม 

การจดัตั"งเครือข่ายโครงการนาํร่องการผลิตเชื"อเพลิงชีวมวลยอดและใบออ้ยป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื�อทดแทนการใช้ถ่านหินที�มีปัญหาด้านมลภาวะสิ� งแวดล้อมและการต่อต้านจากชุมชน 
รวมทั"งการกาํจดักากขี" เถา้ถ่านหินที�มีค่าใชจ่้ายมากพอสมควร นอกจากนี" ยงัสามารถใชท้ดแทนชีวมวลเหลือ
ใช้จากภาคเกษตรกรรมอื�นๆ ที�มีราคาแพงกว่า แต่อย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรคที�เกิดขึ"นในขณะนี" ก็คือการ
สร้างเครือข่ายในการผลิตชีวมวลแปรรูปอดัแท่งเพื�อใชก้บัโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีปริมาณการผลิตที�มาก
เพียงพอ ในการสร้างความมั�นใจและเสถียรภาพไม่ขาดแคลนให้กบัโรงงานที�ตอ้งการใชเ้ชื"อเพลิงประเภทนี"  
ทดแทนเชื"อเพลิงจากฟอสซิลต่างๆ 

 สาํหรับเครือข่ายโครงการนาํร่องในที�นี"  ประกอบดว้ยกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกออ้ยในพื"นที�
ศึกษา กลุ่มผูส้ร้างเครื�องอดัแท่งชีวมวล กลุ่มผูแ้ปรรูปชีวมวลอดัแท่งจากในไร่ออ้ย กลุ่มผูรั้บซื"อชีวมวลอดั
แท่งรวมกองก่อนส่งป้อนโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มผูจ้าํหน่ายชีวมวลอดัแท่งส่งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ� ง
เครือข่ายโครงการนาํร่อง ประกอบดว้ยสมาชิก ดงันี"  
ตารางที� 3-21 รายชื�อสมาชิกเครือข่ายโครงการนาํร่องการผลิตเชื"อเพลิงชีวมวลยอดและใบออ้ยป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ประเภทสมาชิกเครือข่าย รายชื�อสมาชิกเครือข่าย 

กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกออ้ย 
เกษตรการเพาะปลูกออ้ยในพื"นที�จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดั
สุพรรณบุรี และจงัหวดัอุทยัธานี 

กลุ่มผูป้ระกอบการสร้างเครื�องจกัรอดัแท่งชีวมวล บริษทั สวา่งศิลป์อุตสาหกรรม จาํกดั 

กลุ่มผูแ้ปรรูปชีวมวลอดัแท่ง 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มตน้กลา้อาชีพและ
กลุ่มคลสัเตอร์อุตสาหกรรมในพื"นที�จงัหวดักาญจนบุรี 
จงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดัอุทยัธานี 

กลุ่มผูรั้บซื"อและจาํหน่ายชีวมวลอดัแท่ง 
ส่งโรงงานอุตสาหกรรมและส่งออกต่างประเทศ 

บริษทั สวา่งศิลป์อุตสาหกรรม จาํกดั 
บริษทั ศิวาเนเชอรัลโปรดกัส์ จาํกดั 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที�ใชชี้วมวลอดัแท่ง 
โรงานอุตสาหกรรมที�ใชถ่้านหินเป็นเชื"อเพลิงเช่น 
อุตสาหกรรมยางรถยนต ์, อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์เป็นตน้ 

ที�ปรึกษาโครงการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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3.4สรุป 
แนวทางการจดัการชีวมวลขา้วโพดที�เหมาะสมบนพื"นที�สูง คือ รูปแบบการจดัการชีวมวลแบบรวม

ศูนย ์ที�สามารถดาํเนินการเป็นศูนยร์วบรวมและแปรรูป โดยตั"งเป็นจุดรวบรวมและแปรรูปบริเวณจุดรับซื"อ
ผลผลิตขา้วโพดหรือบริเวณใกลเ้คียง แลว้ส่งเชื"อเพลิงชีวมวลขา้วโพดในลกัษณะอดัแท่งไปขายยงัพื"นราบ 
หรือใชเ้ป็นเชื"อเพลิงผลิตไฟฟ้าใชเ้องบนพื"นที�สูงหรือใช้เป็นวสัดุผสมกบัมูลสัตวผ์ลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องบน
พื"นที�สูงและขายพื"นราบโดยหลกัการของจดัการเชื"อเพลิงชีวมวลขา้วโพดเแบบรวมศูนยป์ระเภทนี"  จะเป็นจุด
รวบรวม แปรรูปเชื"อเพลิงชีวมวลที�ตั"งอยู่ในชุมชนพื"นที�สูง และมีการจดัตั"งองค์กรเป็นหน่วยวิสาหกิจใน
ชุมชน องคก์รที�จดัตั"งขึ"นโดยชุมชนเป็นหน่วยธุรกิจชุมชนที� ทาํหนา้ที� ซื"อ-ขาย แลกเปลี�ยน เชื"อเพลิงชีวมวล 
หรือลงทุนจดัการชีวมวลขา้วโพดโดยเอกชนที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจขา้วโพดหรือเอกชนที�สนใจ 

สําหรับรูปแบบการบริหารจดัการเชื"อเพลิงชีวมวลวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดเลี" ยงสัตวที์�เหมาะสม
สําหรับนาํมาใชใ้นพื"นที�ศึกษานั"นพบว่า มีรูปแบบที�เหมาะสม 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การแปรรูปที�แหล่งกาํเนิด 
และการแปรรูปแบบรวมศูนย ์ซึ� งทั"ง 2 รูปแบบดงักล่าวในพื"นที�ศึกษาทั"งจงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดั
นครสวรรค ์จากการไดป้ระชุมหารือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและเกษตรกรรายยอ่ยนั"น ส่วนมากสนใจและ
เห็นวา่รูปแบบการแปรรูปที�แหล่งกาํเนิดจะมีความเป็นไปไดใ้นระยะเริ�มแรก สําหรับรูปแบบรวมศูนยน์ั"น
ควรจะเป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากที�มีเกษตรรายยอ่ยนาํร่องโครงการในรูปแบบที� 1 ไปแลว้ ทั"งนี" เพื�อให้การ
นาํเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดเลี"ยงสัตวม์าผลิตเป็นเชื"อเพลิงชีวมวลมีความเป็นรูปธรรมมากขึ"น ควรไดมี้
การสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ทั"งในเชิงนโยบายและเชิงการงบประมาณ 
 การบริหารและจัดจําหน่ายชีวมวลจากอ้อยของชุมชนในระดับตําบล หากดําเนินการในรูป 
“วิสาหกิจชุมชน” จะมีความเหมาะสม เนื�องจาก มี พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รองรับ ทาํให้
สามารถบริหารจดัการโดยคณะบุคคลที�ชุมชนเป็นเจา้ของและชุมชนเป็นผูด้าํเนินการร่วมกนั วิสาหกิจชุมชน
ยงัเป็นองค์กรของภาคประชาชนที�รัฐพร้อมให้การสนับสนุนทั"งในด้านเงินทุนและความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ทาํให้มีโอกาสในการพฒันาตนเองค่อนขา้งมาก การที�
วิสาหกิจชุมชนเป็นผูจ้ดัการชีวมวล  ซึ� งอาจจะดาํเนินการตั"งแต่ตน้นํ" า ถึงปลายนํ" า (ตั"งแต่การรวบรวม แปร
รูป และจดัจาํหน่าย) จะก่อใหเ้กิดอาํนาจการต่อรองกบัภายนอกไดม้ากกวา่การที�เกษตรหรือผูแ้ปรรูปรายยอ่ย
แยกกนัดาํเนินการ โดยวิสาหกิจชุมชนอาจจดัให้มีผูจ้ดัการ ฝ่ายการผลิตฝ่ายการตลาด ฝ่ายจดัส่งสินคา้ ฯลฯ 
ตามความเหมาะสม  เพื�อสะดวกในการบริหารจดัการ การจาํหน่ายและจดัส่งชีวมวลแปรรูปให้กบัผูซื้"อ เช่น 
โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ทั"งภายในและภายนอกพื"นที� 
 อยา่งไรก็ตาม เพื�อใหชุ้มชนมีการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากผูที้�เกี�ยวขอ้ง
จะไดรั้บประโยชน์จากการมีรายไดเ้พิ�มจากการขายชีวมวลแลว้ ควรคาํนึงถึงความเขม้แข็งของชุมชนควบคู่
กนัไปในทุกห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการช่วยเหลือเกื"อกูลซึ� งกนัและกนั ความร่วมมือกนัในการ
บริหารจดัการทรัพยากร และการสร้างอาํนาจการต่อรองของชุมชน การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานแต่ละ
ขั"นตอนนั"นอาจยดืหยุน่ไปตามความพร้อมของผูที้�เกี�ยวขอ้ง 
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สําหรับคุณสมบติัของเชื"อเพลิงแข็งที�โรงไฟฟ้าชีวมวลส่วนใหญ่ตอ้งการเป็นเชื"อเพลิงชีวมวลสับ
ย่อย ขนาดไม่เกิน 30 ซ.ม. ความชื"นไม่ควรเกิน 20%MC จะช่วยทาํให้การเผาไหมมี้ประสิทธิภาพดี 
คุณสมบติัด้านอื�น ได้แก่ ค่าความร้อน %ขี" เถ้า จะมีผลกับประสิทธิภาพและความสิ"นเปลืองในการใช้
เชื"อเพลิง ส่วน%กาํมะถนั และ%ครอไรด ์จะมีผลกบัอายกุารใชง้านของเตา 

แต่เนื�องจากผลผลิตชีวมวลโดยเฉพาะจากออ้ยจะออกตามช่วงฤดูกาล ซึ� งจะมีปริมาณมากจนเกิน
ความตอ้งการ ทาํใหมี้ความจาํเป็นที�ตอ้งทาํการการอดัเป็นเมด็เชื"อเพลิงแขง็ที�สามารถเก็บไวไ้ดน้านเนื�องจาก
มีค่าความชื"นตํ�า และมีค่าความร้อนสูงไวใ้ชใ้นช่วงเวลาที�ไม่มีผลิตยอดและใบออ้ยโดยจะนาํมาใชเ้มื�อมีความ
จาํเป็นเท่านั"นเนื�องจากจะมีตน้ทุนค่าอดัเป็นเมด็อีกประมาณตนัละ 1,300 บาท  

ตวัอย่างอตัราความสิ"นเปลืองชีวมวลจากยอดและใบออ้ยของโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั�น
(Updraft) ขนาด 1.2 MW-h เท่ากบั 1,494 MJ/KW-h ประสิทธิภาพ 75% ถา้ใชเ้ชื"อเพลิงจากยอดและใบออ้ย 
ความชื"นเฉลี�ยที� 9.2 % ให้ค่าความร้อนที� 16.974 MJ/Kg เมื�อนาํไปคาํนวณจะใชย้อดและใบออ้ยเป็นปริมาณ 
1.543 ตนั/ชั�วโมง หรือ 37 ตนั/วนัหนึ�งปีเดินเครื�อง 300 วนั ทาํให้โรงไฟฟ้าขนาดกาํลงัการผลิตที� 1.2 MW-h 
ใชเ้ชื"อเพลิงจากยอดและใบออ้ยประมาณ 11,100 ตนั/ปี ถา้นาํไปคาํนวณพื"นที�เพาะปลูกออ้ย ที�มีผลผลิตออ้ย
เฉลี�ยประมาณ 3 ตนั/ไร่ จะไดย้อดและใบประมาณ 0.5 ตนั/ไร่ ถา้ใชป้ระสิทธิภาพการรวบรวมยอดและใบ
ออ้ยที� 50% ดงันั"นโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั�น(Updraft) ขนาด 1.2 MW-h ตอ้งการพื"นที�เพาะปลูก
ออ้ยประมาณ 44,400 ไร่ หรือ ประมาณ 71 ตารางกิโลเมตร  

ที�มา : ใช้ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โรงไฟฟ้าชีวมวล และงานส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ระบบก๊าซซิฟิเคชั�นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ เมื�อปี พ.ศ. 2552-2553 นาํมาคาํนวณใหม่ 

สรุป โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั�น (Updraft) ขนาด 1.2 MW-h 

• ใชย้อดและใบออ้ย 11,100 ตนั/ปี ใชพ้ื"นที�เพาะปลูกออ้ย 44,400 ไร่ 

• ตน้ทุนพลงังานที�ใชย้อดและใบสับจะถูกกวา่อดัเป็นเมด็ประมาณ  1,300 บาท/ตนั จะใชเ้มด็
เชื"อเพลิงเพื�อสาํรองไวใ้ชเ้มื�อเกิดภาวะขาดแคลนเท่านั"น 

• ดังนั" นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที�ภาครัฐควรกําหนดเพื�อการบริหารเศษวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร โดยในพื"นที�ปลูกออ้ย 71 ตารางกิโลเมตร (10 ก.ม. x 7.1 ก.ม.) ควรสนบัสนุนให้มี
การตั"งโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั�น (Updraft) ขนาด 1.2 MW-h โรงไฟฟ้าหนึ�งโรงเป็น
ศูนยก์ลางของพื"นที�ปลูกออ้ยกระจายตวัออกไป เพื�อลดการเผาใบออ้ยในไร่ โดยมีโรงไฟฟ้าที�ไม่
สร้างผลกระทบกบัสิ�งแวดล้อมขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปทาํให้ไม่ตอ้งขนวตัถุดิบไกลเป็นผูซื้"อ
ยอดและใบออ้ยจากกลุ่มเกษตรกร 
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  บทที� 4 

การวเิคราะห์ต้นทุนการจดัเกบ็ รวบรวม 

และแปรรูปเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 

 
4.1 ต้นทุนการจัดเกบ็ รวบรวมและแปรรูปเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพดบนพื+นที�สูง 

1) ต้นทุนการเกบ็รวบรวมเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพดบนพื+นที�สูง 

ในหัวข้อนี" จะกล่าวถึงต้นทุนการเก็บรวบรวมเศษวสัดุเหลือใช้จากข้าวโพด โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ตน้ทุนการเก็บรวบรวมเปลือก/ซงัขา้วโพด และตน้ทุนการเก็บรวบรวมตน้/ตอ/ใบ
ขา้วโพด  

ตน้ทุนการเก็บรวบรวมเปลือก/ซังขา้วโพด คือ ตน้ทุนค่าตดัเปลือก/ซังขา้วโพด และค่า
ขนส่งระยะสั"น ไปยงัจุดแปรรูปเพียงตน้ทุนเดียว เนื�องจากปัจจุบนัซงัขา้วโพดบนพื"นที�สูงนั"นกองรวมกนัอยู่
บริเวณจุดสีและเกษตรกรจะเผาทิ"ง และเปลือก/ซังขา้วโพดเกษตรจะบรรทุกออกจากแปลงปลูกในรูปฝัก
ขา้วโพด จึงจดัเป็นตน้ทุนในส่วนของการขนส่งผลผลิต (เมล็ด) ค่าวตัถุดิบ ค่าขนส่งจากแปลงปลูกถึงจุดสี 
และค่าเก็บรวบรวมในงานวิจยันี" จึงไม่นาํมาคาํนวณเป็นต้นทุน โดยต้นทุนการเก็บรวบรวมเปลือก/ซัง
ขา้วโพด เท่ากบั 100 บาทต่อตนั ดงัแสดงใน ตารางที� 4-1 

การเก็บรวบรวมตน้/ตอ/ใบขา้วโพด ของงานวิจยันี" ไดท้ดลอง เก็บรวมรวบตน้/ตอ/ใบ ใน
แปลงของเกษตรกรหมู่บา้นหว้ยเสือเหลือง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ดงัแสดงใน เนื�องดว้ยสภาพพื"นที�
ที�ลาดชนัการใชแ้รงงานคนเก็บรวมรวมตน้/ตอ/ใบขา้วโพด เป็นวธีิการที�เหมาะสมที�สุด เพราะเทคโนโลยีอื�น 
ๆ ไม่สามารถใช้ในแปลงได ้แต่หากเป็นเทคโนโลโลยีการเก็บรวบรวมตน้/ตอ/ใบขา้วโพด ในแปลงพื"นที�
ราบ จะแสดงรายละเอียดไวใ้นหวัข้อ 4.2 ตน้ทุนการเก็บรวบรวมตน้/ตอ/ใบขา้วโพดประกอบไปดว้ย ค่าจา้ง
แรงงานเก็บรวบรวม และ ค่าขนส่งจากแปลง-จุดแปรรูป ส่วนค่าวตัถุดิบไม่คิดเพราะโดยปกติเกษตรกรจะ
ปล่อยทิ"งไวใ้นแปลงและเผาทิ"งก่อนฤดูเก็บเกี�ยว โดยตน้ทุนการเก็บรวบรวมตน้/ตอ/ใบขา้วโพด เท่ากับ 
2,492 บาทต่อตนั ดงัแสดงใน ตารางที� 4-1 

จากการคาํนวนตน้ทุนเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้ขา้วโพดเทียบกบัเชื"อเพลิงถ่านหินและ
เชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้อื�นๆ พบวา่ ตน้ทุนเชื"อเพลิงต่อพลงังานจากเปลือก/ซงัขา้วโพด มีค่าเท่ากบั 0.021 
บาทต่อเมกกะแคลอรี�  ซึ� งตํ�ากว่าเชื"อเพลิงอื�นๆ แต่ตน้ทุนเชื"อเพลิงต่อพลงังานของ ตน้/ตอ/ใบขา้วโพดมีค่า
เท่ากบั 0.641 บาทต่อเมกกะแคลอรี�  ซึ� งมีค่าสูงกวา่ เชื"อเพลิงอื�น ๆ (ยกเวน้นํ" ามนัเตาและกะลามะพร้าว) 
เนื�องจากตน้ทุนส่วนใหญ่เกิดจากการขนส่งที�ไม่สะดวก (ปัญหาจากเส้นทาง) ส่งผลใหต้น้ทุนสูง ดงัแสดงใน 
ตารางที� 4-2 ซึ� งหากพิจารณาต่อไปถึงการนาํเอาเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดไป แปรรูปเป็นเชื"อเพลิงอดั
แท่ง ผลิตพลงังานไฟฟ้า และผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย ์จะตอ้งมีตน้ทุนเพิ�มสูงขึ"น ดงันั"นจึงเป็นเหตุผลให้การนาํ
เศษวสัดุเหลือใช้จากตน้/ตอ/ใบขา้วโพด มาใช้ประโยชน์นอกแปลงนั"นทาํไดย้าก เศษวสัดุเหลือใช้จากตน้/
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ตอ/ใบขา้วโพดจึงเหมาะกบัการปล่อยให้ยอ่ยสลายเองตามธรรมชาติในแปลง เพื�อปรับปรุงคุณภาพของดิน 
ซึ� งทางรัฐบาลหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที�เกิดตามมา
หลงัจากที�เกษตรกรเผาตน้/ตอ/ซังขา้วโพดในแปลงหรือคุณประโยชน์ที�เกิดขึ"นเมื�อเกษตรกรปล่อยตน้/ตอ/
ซังข้าวโพดทิ"งไวใ้นแปลงโดยไม่เผา และเสนอแนวทางการเตรียมดินด้วยวิธีการอื�นที�มิใช่การเผาให้
เกษตรกรได้เกิดความประจกัษ์และดาํเนินชีวิตในสิ�งแวดล้อม/ป่า โดยไม่ทาํลายรวมถึงช่วยกนัดูแลรักษา 
เพื�อรักษาสิ�งแวดลอ้ม/ป่าไวใ้หช้นรุ่นหลงัสืบต่อไป  

ส่วนเศษวสัดุเหลือใช้จากเปลือก/ซังขา้วโพด นั"นควรมีการนาํมาแปรรูปเป็นเชื"อเพลิงอดั
แท่ง ผลิตพลงังานไฟฟ้า และผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย ์เพื�อเพิ�มมูลค่าให้กบัเปลือก/ซังขา้วโพด ที�เกษตรกรบาง
กลุ่มยงัไม่รู้จกัการนาํไปใช้ประโยชน์ ซึ� งกองทิ"งไวต้ามชายถนน ชายไร่ เมื�อเกษตรเล็งเห็นมูลค่าที�เกิดจาก
เปลือก/ซงัขา้วโพดแลว้ เกษตรกรจะสามารถลดกิจกรรมการเผาเปลือก/ซงัขา้วโพด ลงได ้ยิ�งการเผาเปลือก/
ซังข้าวโพด เป็นตน้เหตุหนึ� งของปัญหาหมอกควนัที�เกิดขึ"นในภาคเหนือของประเทศ ส่งผลกระทบกับ
สุขภาพและการดาํรงชีวิตของประชาชนจาํนวนมาก ดว้ยแลว้จึงควรเร่งสนบัสนุนให้เกิดการใชป้ระโยชน์
อยา่งเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน  
ตารางที� 4-1 แสดงสรุปตน้ทุนการเก็บรวบรวมเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด 

 ลาํดบั รายละเอียด 
ตน้ทุนการเก็บรวบรวมเศษวสัดุเหลือใชจ้าก

ขา้วโพด หน่วย 
เปลือก/ซงั ตน้/ตอ/ใบ 

1 ตน้ทุนค่าจา้งแรงงานเก็บรวบรวม - 4921) บาท/ตนั 

2 
ตน้ทุนค่าตกัเปลือก/ซงัขา้วโพด  
และค่าขนส่งระยะสั"น ไปยงัจุดแปรรูป 

1003) - บาท/ตนั 

3 ตน้ทุนค่าขนส่งจากแปลง-จุดแปรรูป - 2,0002) บาท/ตนั 
4 ตน้ทุนค่าวตัถุดิบ - - บาท/ตนั 

รวม 100 2,492 บาท/ตนั 
หมายเหต      1)    ขอ้มูลจากการทดลอง เก็บรวมรวบตน้/ตอ/ใบ ในแปลงของเกษตรกรหมู่บา้นห้วยเสือเหลือง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   

แรงงาน 2 คน ทาํงาน 8 ชั�วโมง (1 วนั) ค่าแรง 200 บาท/คน/วนั เก็บรวบรวมได ้813 กิโลกรัม (ปัจจุบนั พ.ศ.2554) 
2)   ขอ้มูลจากค่าจา้งขนส่งฝักขา้วโพดจากหมู่บา้นแม่จุ่มสาม ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ไปยงัจุดสี ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม        

จ. เชียงใหม่ (ปัจจุบนั พ.ศ.2554) 
3)   อา้งอิงจากราคาโรงงานแปรรูปเศษวสัดุเหลือใชจ้ากในปัจจุบนั (ปัจจุบนั พ.ศ.2554)  
     [โรงงานประสงคไ์ม่ขอระบุชื�อ] 
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ตารางที� 4-2 แสดงตน้ทุนเชื"อเพลิงของถ่านหินและเศษวสัดุเหลือใชต่้าง ๆ 

ประเภทเชื+อเพลงิ 
ความชื+น 

(%) 

ความ

หนาแน่น 

(kg/m3) 

ค่าความ

ร้อน 

(Mcal/kg) 

ต้นทุนเชื+อเพลงิ  

ต่อนํ+าหนัก 

(Bath/kg) 

ต่อปริมาตร 

(Bath/m3) 

ต่อพลงังาน 

(Bath/Mcal) 

ต่อพลงังาน 

(บาท/MJ) 

แอนทราไซด์ (Anthracite) 1) 12-15 850 7.510 3.6 3,060 0.479 0.114 
บิทูมินสั (Bituminous) 1) 12-15 850 6.309 3.0 2,550 0.476 0.113 
ลิกไนต ์(Lignite) 1) 12-15 850 2.502 1.2 1,020 0.480 0.114 
นํ"ามนัเตา 1) - 940 9.512 18.0 16,920 1.892 0.451 
กะลามะพร้าว 1) 12-15 228 3.815 2.5 570 0.655 0.156 
เปลือก/ซงัขา้วโพด 1) 12-15 87.32 4.687 0.1 9 0.0212) 0.005 
ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด 1) 12-15 46.25 3.899 2.5 116 0.6412) 0.153 

หมายเหตุ      1)   ไม่รวมค่าขนถ่ายขึ"นรถบรรทุกและค่าขนส่ง  
                    2)     ไม่รวมค่าแปรรูป 

2) ต้นทุนการแปรรูปเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพดอดัแท่งบนพื+นที�สูง 

• ต้นทุนการเกบ็รวบรวม 
ในการวิเคราะห์ตน้ทุนการเก็บรวบรวมเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดเพื�อนาํมาเขา้สู่

กระบวนการแปรรูปเป็นเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้  จากนั"นจะพิจารณาเฉพาะซัง/เปลือกขา้วโพด เพราะ
ตน้ทุนการเก็บรวบรวมตน้/ตอ/ซงัขา้วโพด นั"นสูงกว่าเชื"อเพลิงชนิดอื�น ๆ มาก ซึ� งทางคณะผูว้ิจยัไดเ้สนอ
แนวทางการแกไ้ขหรือแนวทางการใช ้ตน้/ตอ/ซงัขา้วโพด ให้เกิดประโยชน์ไวแ้ลว้ก่อนหน้านี"  ดงันั"นใน
ส่วนของการแปรรูปเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด จึงเหมาะสมเฉพาะกบัซงั/เปลือกขา้วโพดเท่านั"น ในที�นี"
จึงขอพิจารณาเฉพาะตน้ทุนการเก็บรวบรวมซงั/เปลือกขา้วโพด  เท่ากบั 100 บาทต่อตนั 

• ต้นทุนการแปรรูป 
ในการวิเคราะห์ตน้ทุนการแปรรูปเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเป็นเชื"อเพลิงอดัแท่ง

นั"น ไดท้ดลองแปรรูป โดยใช้เครื�องจกัรของศูนยค์วามเป็นเลิศทางด้านชีวมวลเศษวสัดุเหลือใช้จาก ดงัที�
กล่าวมาขา้งตน้ ในที�นี" จะพิจารณาเฉพาะ ค่าไฟฟ้าและค่าแรงงานที�ใชต่้อตนัเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช ้ส่วน
ตน้ทุนในส่วนอื�น เช่น ค่าสร้างโรงงาน ค่าเครื�องจกัร ตน้ทุน-ผลตอบแทน และอื�นๆ นั"นตอ้งมีการศึกษากนั
อยา่งละเอียดต่อไป โดยตน้ทุนการแปรรูปในงานวิจยันีมีค่าเท่ากบั 447.25 บาทต่อตนั  ดงัแสดงในตารางที� 
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ตารางที� 4-3 ตน้ทุนการแปรรูปเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด 

เครื�องจกัร 

กาํลงัการผลติ 

(kg/hr) 

พลงังานที�ใช้ 

(kW-hr) 

ต้นทุน 

ค่าไฟฟ้า 

(Bath/tons) 

ค่าแรงงาน 

(Bath/tons) 

รวม 

 (Bath/tons) 

เครื�องสบัละเอียด 1400 10.2 36.001) 502) 86.00 
เครื�องอดัแท่ง 240 24.9 311.251) 502) 361.25 
รวมทั+งหมด     447.25 

หมายเหตุ   1) คาํนวณที�ค่าไฟฟ้าเท่ากบั 3 บาท/หน่วย 
2)  คนงาน 1 คน ทาํงานวนัละ 8 ชั�วโมง ค่าแรง 200 บาทต่อวนั 

• ต้นทุนค่าขนส่ง 

ในงานวิจัยนี" วิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่ง ด้วยข้อมูลจากผูรั้บจ้างขนส่ง (รถสิบล้อ) 
ประกอบดว้ย 1) ค่านํ+ามัน บรรทุกบนที�สูง 1 กิโลเมตรต่อลิตร ในงานวิจยันี"  ใชก้รณีศึกษาตน้ทุนการขนส่ง
จาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงราย – อ. จอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร ถา้คิดค่านํ" ามนัลิตรละ 
31 บาท ขนส่ง 13 ตนัต่อเที�ยว เฉลี�ย 358 บาท/ตนัวตัถุดิบ  2) ค่าคนขับ เที�ยวละ 700 บาท (นํ" าหนกับรรทุก 
13 ตนัต่อเที�ยว) เฉลี�ย 54 บาทต่อตนัวตัถุดิบ 3) ค่าสึกหร่อ เที�ยวละ 3,000 บาท  เฉลี�ย 253 บาทต่อตนัวตัถุดิบ 
รวมค่าขนส่ง  665 บาทต่อตันวตัถุดิบ 

• สรุปต้นทุน 

ตน้ทุนการแปรรูปชีวมมวลขา้วโพด (ซงั/เปลือกขา้วโพด) เป็นเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือ
ใช้อดัแท่งประกอบไปดว้ย ตน้ทุนหลกั ไดแ้ก่ ตน้ทุนการเก็บรวบรวมเท่ากบั 100 บาทต่อตนั ตน้ทุนการ 
แปรรูป เท่ากบั 447.25 บาทต่อตนั และตน้ทุนค่าขนส่ง เท่ากบั 665 บาทต่อตนั รวมทั"งสิ"น 1,212.25 บาทต่อ
ตนั หรือคิดเป็นมูลค่าบาทต่อพลงังานเท่ากบั 0.259 บาทต่อเมกกะแคลอรี�  ซึ� งเทียบไดว้า่ตํ�ากวา่เชื"อเพลิงถ่าน
หินและเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชอื้�นๆ ดงัแสดงในตารางที� 4-4 และ 4-5 
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ตารางที� 4-4 สรุปตน้ทุนกระบวนการผลิตเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดอดัแท่ง 

 ลาํดบั รายละเอียด 
ตน้ทุนการแปรรูปเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด 

 
เปลือก/ซงั หน่วย 

1 ตน้ทุนการเก็บรวบรวม 100.00 บาท/ตนั 

2 ตน้ทุนการแปรรูป 447.25 บาท/ตนั 

3 ตน้ทุนค่าขนส่ง 665.00 บาท/ตนั 

รวม 1,212.25 บาท/ตนั 

หรือ 0.061 บาท/เมกกะจูล 

ตารางที� 4-5 แสดงสรุปตน้ทุนเชื"อเพลิงต่อพลงังานของถ่านหินและเศษวสัดุเหลือใชต่้าง ๆ 

ประเภทเชื+อเพลงิ 
ความชื+น 

(%) 

ค่าความ

ร้อน 

(Mcal/kg) 

ต้นทุนเชื+อเพลงิ  

ต่อพลงังาน 

(Bath/Mcal) 

ต่อพลงังาน 

(Bath /MJ) 

แอนทราไซด ์(Anthracite) 1) 12-15 7.510 0.479 0.114 
บิทูมินสั (Bituminous) 1) 12-15 6.309 0.476 0.113 
ลิกไนต ์(Lignite) 1) 12-15 2.502 0.480 0.114 
นํ" ามนัเตา 1) - 9.512 1.892 0.451 
กะลามะพร้าว 1) 12-15 3.815 0.655 0.156 
เปลือก/ซงัขา้วโพด 1) 12-15 4.687 0.0212) 0.005 
ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด 1) 12-15 3.899 0.6412) 0.153 
เปลือก/ซงัขา้วโพดอดัแท่ง 12-15 4.687 0.259 0.061 

หมายเหตุ      1)    ไม่รวมค่าขนถ่ายขึ"นรถบรรทุกและค่าขนส่ง  
                    2)     ไม่รวมค่าแปรรูป 

3) ต้นทุนการผลติปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพดบนพื+นที�สูง 
ในการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดนั"นจะพิจารณา

เฉพาะซงั/เปลือกขา้วโพดเท่านั"น ดงัเหตุผลที�กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ในการวิเคราะห์ตน้ทุนประกอบไปดว้ย 1) 
ตน้ทุนการเก็บรวบรวม 100 บาทต่อตนั 2) ตน้ทุนมูลสัตว ์ที�ตอ้งนาํขึ"นมาจากพื"นราบยงัโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรียบ์นพื"นที�สูง ราคาตนัละ 1500 บาทต่อตนั (ไม่รวมค่าขนส่ง) 3) ตน้ทุนค่าขนส่งมูลสัตว ์ตนัละ 665 
บาท และ 4) ตน้ทุนกระบวนการผลิต ตนัละ 728.30 บาทต่อตนั (โรงงานราคา 5, 000,000 บาท อายุโครงการ 
20 ปี กาํลงัการผลิต 100 ตนัต่อเดือน ค่ากระบวนการผลิต 120 บาทต่อตนั ค่าโหลดวตัถุดิบและค่าบรรจุ
กระสอบ 400 บาท) การผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด ใชว้ตัถุดิบ 1 ตนั ไดปุ๋้ยอินทรีย ์0.7 
ตนั ดงันั"น ตน้ทุนการผลิตปุ๋ยอินทรียต่์อตนั เท่ากบั 2,658.28 บาทต่อตนัปุ๋ยอินทรีย ์ดงัแสดงในตารางที� 4-6 
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ตารางที� 4-6 สรุปตน้ทุนกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด 

 ลาํดบั รายละเอยีด 
ต้นทุนการแปรรูปเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพด 

บาท/ตนัวตัถุดบิ บาท/ตนัปุ๋ ยอนิทรีย์ 

1 ตน้ทุนการเก็บรวบรวมเปลือก/ซงั 100.00 50.00 1) 

2 ตน้ทุนมูลสตัว ์ 1,500.00 750.00 1) 

3 ตน้ทุนค่าขนส่งมูลสตัว ์ 665.00 332.5 1) 

4 ตน้ทุนกระบวนการผลิต - 728.30 

รวม 
 

2,658.282) 
หมายเหต  1)  การผลิตปุ๋ ยอินทรียใ์ชส้ดัส่วน มูลสตัว:์ เศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด เท่ากบั 50 : 50 

2) การผลติปุ๋ ยอินทรียจ์ากเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด ใชว้ตัถุดิบ 1 ตนั ไดปุ้๋ ยอินทรีย ์0.7 ตนั 
4) ต้นทุนการผลติไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพดบนพื+นที�สูง 

ในการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลือใชจ้าก ศึกษาจากโรงไฟฟ้าเศษวสัดุ
เหลือใชจ้ากสาํหรับชุมชนของศูนยค์วามเป็นเลิศทางดา้นเศษวสัดุเหลือใชจ้าก มีตน้ทุน ไดแ้ก่ 1) ตน้ทุนการ
เก็บรวบรวม ตนัละ 100 บาท (รายละเอียดดงัแสดงในตน้ทุนค่าขนส่ง หน้า 2-48) 2) ตน้ทุนการแปรรูป 
447.25 บาทต่อตนั 3) ตน้ทุนกระบวนการผลิต (อา้งอิงจากตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าของศูนยค์วามเป็นเลิศ
ทางดา้นเศษวสัดุเหลือใชจ้าก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี) 1,642.02 บาทต่อตนั หรือ 1.51 บาทต่อหน่วย
ไฟฟ้า ดงัแสดงในตารางที� 4-7 

ตารางที� 4-7 สรุปตน้ทุนกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด 

 ลาํดบั รายละเอยีด 
ต้นทุนการแปรรูปเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพด 

 
เปลอืก/ซัง หน่วย 

1 ตน้ทุนการเก็บรวบรวม 100.00 บาท/ตนั 

2 ตน้ทุนการแปรรูป 447.25 บาท/ตนั 

3 ตน้ทุนกระบวนการผลิต 969.66 1) บาท/ตนั 

รวม 1516.91 บาท/ตนั 

หรือ 1.39 2) บาท/หน่วยไฟฟ้า 

หมายเหตุ  1)  อา้งอิงจากตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าของศูนยค์วามเป็นเลิศทางดา้นเศษวสัดุเหลือใชจ้าก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
2)  วสัดุเศษวสัดุเหลือใชจ้ากเปลือก/ซงัขา้วโพด 1 ตนั ผลิตไฟฟ้าได ้  1,089.50 kWh ขอ้มูลจากตารางที� 2-11 
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4.2 ต้นทุนการจัดเกบ็ รวบรวมและแปรรูปเศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพดบนพื+นที�ราบ 

  สําหรับการประเมินราคาตน้ทุนการผลิตเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้จะพิจารณาจากราคาตน้ทุนของ
ทุกกระบวนการจากวตัถุดิบมาเป็นเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช ้ซึ� งไดแ้ก่ 

- ราคาวสัดุเหลือใช้จากข้าวโพด โดยเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยพลงังานกบัวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรอื�นๆ และเชื"อเพลิงจากฟอสซิล 

- ราคาตน้ทุนในการเก็บรวบรวมโดยใชแ้รงงานคนในการเก็บรวบรวม 
- ราคาตน้ทุนในการอดัแท่งเชื"อเพลิง  
- ราคาตน้ทุนในการขนส่ง โดยจะคิดเป็นราคาต่อนํ"าหนกัต่อระยะทางที�ตอ้งทาํการขนส่ง 

  1) ราคาวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพด 

  เชื"อเพลิงที�นาํมาใช้ในการเปรียบเทียบราคาวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดเลี" ยงสัตวมี์ทั"งเชื"อเพลิง
เศษวสัดุเหลือใช้ขา้วโพดและเชื"อเพลิงฟอสซิล ดงัแสดงในตารางที� 4-8 เนื�องจากเชื"อเพลิงแต่ละชนิดมีค่า
พลงังานต่อนํ"าหนกัแตกต่างกนั ดงันั"นในการเปรียบเทียบจะใชห้น่วย บาทต่อหน่วยพลงังาน 
ตารางที� 4-8 เปรียบเทียบราคาเชื"อเพลิงของเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดและฟอสซิล 

เชื+อเพลงิ ค่าความร้อนตํ�า ราคา ราคาต่อหน่วยพลงังาน 

(kJ/kg) (Bath/tons) (Bath/MJ) 

เศษวสัดุเหลอืใช้จาก 

แกลบ 12,054 900-1200 0.075-0.100 
ฟางขา้ว 10,297 1,070 0.104 
ชานออ้ย 13,382 1100-1200 0.082-0.090 
ใยปาลม์ 17,620 450-800 0.026-0.045 
ทะลายปาลม์ 17,652 300 0.017 
ซงัขา้วโพด 13,570 1000-2000 0.074-0.147 
ลาํตน้/ยอด/ใบ 14,058 - - 
เชื+อเพลงิฟอสซิล 

นํ" ามนัดีเซล (บาท/ลิตร) 45,000 29.19 0.763 
นํ" ามนัเบนซิน (บาท/ลิตร) 43,500 34.57 1.019 
NGV  37,888 8,500.00 0.224 
LPG  46,500 18,900.00 0.406 

  จากตารางที� 4-8 จะเห็นไดว้า่ ราคาต่อหน่วยพลงังานของเศษวสัดุเหลือใชจ้ากที�มีการนาํมาใช้
ประโยชน์ทั�วไป มีค่าประมาณ 0.017-0.147 บาทต่อเมกะจูล ซึ� งมีราคาตํ�ากว่าเชื"อเพลิงฟอสซิลซึ� งมีราคาอยู่
ระหวา่ง 0.224 บาทต่อเมกะจูลสําหรับก๊าซธรรมชาติ และ 1.019 บาทต่อเมกะจูล สําหรับนํ" ามนัเบนซิน แต่
เมื�อพิจารณาในกลุ่มเศษวสัดุเหลือใชจ้ากดว้ยกนัจะพบวา่ ราคาซงัขา้วโพดมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.074-0.147 บาท
ต่อเมกะจูล ขึ"นอยู่กบัชนิดของซงัขา้วโพด ซึ� งมีราคาสูงกว่าเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้อื�นๆ ในทางกลบักนั 
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ราคาของลาํตน้/ยอด/ใบ มีค่าเป็นศูนย ์เนื�องจากในปัจจุบนัยงัไม่มีการนาํลาํตน้/ยอด/ใบ ไปใชป้ระโยชน์ใน
เชิงพาณิชย ์
  2) ราคาต้นทุนในการเกบ็รวบรวม 

  การเก็บรวบรวมจะใช้แรงงานคน โดยจะคิดเป็นค่าแรงต่อวนัซึ� งเป็นอตัราค่าจา้งแรงงานใน
พื"นที�ศึกษา จากนั"นจึงจะพิจารณาปริมาณลาํตน้/ยอด/ใบที�เก็บไดจ้ริงใน 1 วนั จะสามารถคาํนวณราคาการ
เก็บรวบรวมต่อตนั และต่อหน่วยพลงังานได ้ 
  จากการลงพื"นที�สอบถามเกษตรกรในไร่ขา้วโพด พบว่า ในการเก็บเกี�ยววสัดุเหลือใช้จาก
ขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์ซึ� งไดแ้ก่ ลาํตน้/ยอด/ใบ ที�เหลือทิ"งในไร่ เกษตรกร 1 คน จะใชเ้วลาในการเก็บรวบรวม 2 
วนัต่อไร่ หากคิดค่าจา้งแรงงานรายวนัในราคา 300 บาทต่อวนั ตน้ทุนในการเก็บรวบรวมจะมีค่า 600 บาท
ต่อไร่ สามารถคิดเป็นราคาตน้ทุนการเก็บรวบรวม 0.5985 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 0.0426 บาทต่อเมกะจูล 
หรือ 0.178 บาทต่อเมกะจูล ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที� 4-9 
ตารางที� 4-9 ตน้ทุนในการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใช ้
รายการ จาํนวน 

ค่างจา้งแรงงาน (เหมารายวนั) 300 บาทต่อคนต่อวนั 
จาํนวนแรงงานที�ใช ้ 1 คน 
ปริมาณพื"นที�ที�เก็บเกี�ยวไดต้่อวนั  0.5 ไร่ 
เวลาที�ใชใ้นการเก็ยรวบรวมสาํหรับพื"นที� 1 ไร่ 2 วนั 
ปริมาณลาํตน้/ยอด/ใบ (นํ" าหนกัสด) 1542.4 กิโลกรัม 
ปริมาณลาํตน้/ยอด/ใบ (ความชื"นร้อยละ 15) 1,002.56 กิโลกรัม 
ค่าแรงในการเก็บรวบรวม 0.5985 บาทต่อกิโลกรัม 
ค่าแรงในการเก็บรวบรวม 0.0426 บาทต่อเมกะจูล 

 3) ราคาต้นทุนในการอดัแท่งเชื+อเพลงิ 

  ราคาตน้ทุนในการอดัแท่งเชื"อเพลิงจากลาํตน้/ยอด/ใบ จะขึ"นอยู่กบัขนาดของระบบอดัแท่ง
เชื"อเพลิง ซึ� งในการศึกษาเปรียบเทียบจะนาํเสนอการวิเคราะห์ราคาตน้ทุนในการอดัแท่งเชื"อเพลิงจากระบบ
อดัแท่ง 3 ขนาด คือ ขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั�วโมง ซึ� งเหมาะสาํหรับนาํไปติดตั"งบริเวณไร่ที�มีไฟฟ้าใช ้ขนาด 
1 ตนัต่อชั�วโมง และขนาด 2 ตนัต่อชั�วโมง ซึ� งเหมาะสาํหรับติดตั"งในศูนยก์ารแปรรูป  
  ตารางที� 4-10 แสดงผลการเปรียบเทียบราคาตน้ทุนในการอดัแท่งเชื"อเพลิงโดยจะคาํนวณแยก
เป็นค่าตน้ทุนซื"อเครื�องสับย่อยและเครื�องอดั ค่าดาํเนินการสับเชื"อเพลิง และค่าดาํเนินการอดัแท่งเชื"อเพลิง 
ตามสมมุติฐานดงัต่อไปนี"  ทั"งนี" ยงัไม่ไดพ้ิจารณาถึงราคาค่าที�ดิน หรือค่าก่อสร้างโรงอาคารต่างๆ 

- เครื�องจกัรมีอายกุารใชง้าน  10 ปี 
- จาํนวนชั�วโมงการทาํงาน   8 ชั�วโมงต่อวนั  
- จาํนวนวนัการทาํงาน  20 วนัต่อเดือน 
- ค่าไฟฟ้า    3 บาทต่อหน่วย (ค่าไฟในโรงงาน) 
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- ค่าบาํรุงรักษาเครื�องสับ  4,000 บาทต่อ 500 ชั�วโมง (เครื�อง 1 ตนัต่อชั�วโมง) 
      8,000 บาทต่อ 500 ชั�วโมง (เครื�อง 2 ตนัต่อชั�วโมง) 
- ค่าจา้งแรงงานควบคุมเครื�อง 300  บาทต่อวนั 
- ปริมาณไฟฟ้าที�ใชจ้ะคิดที� Full load ตามรายละเอียดของเครื�องจกัร 

ตารางที� 4-10 การเปรียบเทียบราคาตน้ทุนในการอดัแท่งเชื"อเพลิง  
  (ไม่คิดค่าที�ดินหรือค่าก่อสร้างอาคาร) 

รายการ 1 ตนัต่อชั�วโมง 2 ตนัต่อชั�วโมง 

ค่าตน้ทุนเครื�องสบัยอ่ยและเครื�องอดั (บาท) 2,700,000 4,600,000 
อายกุารใชง้านเครื�อง (ปี) 10 10 
ราคาค่าลงทุนต่อหน่วยกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) 0.1406 0.1198 
ค่าดาํเนินการสับเชื�อเพลิงคิดที� 500 ชั�วโมง     
ค่าไฟฟ้าดาํเนินการสบัเชื"อเพลิง (บาทต่อกิโลกรัม) 0.0671 0.0560 
ค่าแรงงานควบคุมเครื�องสบั (บาทต่อกิโลกรัม) 0.0375 0.0188 
ค่าบาํรุงรักษา (บาทต่อกิโลกรัม) 0.008 0.008 
ค่าดาํเนินการทั"งหมดในการสบัเชื"อเพลิง (บาทต่อกิโลกรัม) 0.1126 0.0827 
ค่าดาํเนินการอัดแท่งเชื�อเพลิงคิดที� 500 ชั�วโมง     
ค่าไฟฟ้าดาํเนินการอดัแท่งเชื"อเพลิง (บาทต่อกิโลกรัม) 0.1432 0.1712 
ค่าแรงงานควบคุมเครื�องอดั (บาทต่อกิโลกรัม) 0.0375 0.0188 
ค่าบาํรุงรักษา (บาทต่อกิโลกรัม) 0.14 0.14 
ค่าดาํเนินการทั"งหมดในการอดัแท่งเชื"อเพลิง (บาทต่อกิโลกรัม) 0.3207 0.3300 
ค่าดาํเนินการในการผลิตแท่งเชื"อเพลิง (บาทต่อกิโลกรัม) 0.5740 0.5324 
ค่าความร้อนของเชื"อเพลิง (เมกะจูลต่อกิโลกรัม) 14.058 14.058 

ค่าดาํเนินการในการผลิตแท่งเชื"อเพลิง (บาทต่อเมกะจูล) 0.0408 0.0379 

  จากตารางที� 4-10 พบว่า เครื� องขนาด 2 ตนัต่อวนัจะมีต้นทุนในการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง 
0.5324 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็น 0.0379 บาทต่อเมกะจูล ซึ� งมีราคาถูกกว่าเครื�องขนาด 1 ตนัต่อวนั 
(0.5740 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็น 0.0408 บาทต่อเมกะจูล) นอกจากการคิดตน้ทุนการผลิตแท่งเชื"อเพลิง
สําหรับเครื�องขนาดใหญ่สําหรับตั"งในศูนยก์ารแปรรูปแลว้ ทีมวิจยัยงัไดป้ระมาณราคาตน้ทุนการผลิตแท่ง
เชื"อเพลิงสาํหรับเครื�อง 1 กิโลกรัมต่อชั�วโมงที�จะนาํไปติดตั"งในไร่มีการไฟฟ้าเขา้ถึง โดยการสอบถามขอ้มูล
เพิ�มเติมจากที�มีการติดตั"งและใชง้านจริง ดงัแสดงในตารางที�   4-11 โดยมีสมมุติฐาน ดงันี"  

- เครื�องจกัรมีอายกุารใชง้าน  10 ปี 
- จาํนวนชั�วโมงการทาํงาน   8 ชั�วโมงต่อวนั  
- จาํนวนวนัการทาํงาน  20 วนัต่อเดือน 
- ค่าไฟฟ้า    3 บาทต่อหน่วย (ค่าไฟในโรงงาน) 
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- ค่าบาํรุงรักษา   2,000 บาทต่อเดือน     
- ค่าจา้งแรงงานควบคุมเครื�อง 300  บาทต่อวนั 
- ปริมาณไฟฟ้าที�ใชจ้ะคิดที� Full load ตามรายละเอียดของเครื�องจกัร 

ตารางที� 4-11 ราคาตน้ทุนการอดัแท่งเชื"อเพลิงสาํหรับเครื�องขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั�วโมง 
รายการ ราคา 

ค่าตน้ทุนเครื�องสบัยอ่ยและเครื�องอดั (บาท) 220,000 
อายกุารใชง้านเครื�อง (ปี) 10 
ราคาค่าลงทุนต่อหน่วยกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) 0.1146 
ค่าไฟฟ้าดาํเนินการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง (บาทต่อกิโลกรัม) 0.2910 
ค่าแรงงานควบคุมการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง (บาทต่อกิโลกรัม) 0.375 
ค่าบาํรุงรักษา (บาทต่อกิโลกรัม) 0.125 
ค่าดาํเนินการทั"งหมดในการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง (บาทต่อกิโลกรัม) 0.9056 
ค่าความร้อนของเชื"อเพลิง (เมกะจูลต่อกิโลกรัม) 14.058 
ค่าดาํเนินการในการผลิตแท่งเชื"อเพลิง (บาทต่อเมกะจูล) 0.0644 

  จากการวิเคราะห์ราคาตน้ทุนของการอดัแท่งเชื"อเพลิง สําหรับระบบขนาดเล็ก ราคาตน้ทุน
ทั"งหมดในการอดัแท่งเชื"อเพลิงมีค่า 0.9056 บาทต่อกิโลกรัม หรือเทียบเป็นหน่วยพลงังานจะได ้0.0644 บาท
ต่อเมกะจูล ซึ� งตน้ทุนการผลิตแท่งเชื"อเพลิงของเครื�องขนาดเล็ก จะมีราคาสูงกว่าเครื�องขนาดใหญ่ ทั"งนี" มี
ตน้ทุนมาจากค่าบาํรุงรักษา และค่าจา้งแรงงานคน  
  สําหรับในกรณีที�ยงัไม่มีที�ดินและอาคารตั" งเครื� องจักร จําเป็นต้องมีการจัดซื" อที�ดินและ
ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างอาคาร ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที� 4-12 จะทาํให้ราคาลงทุนเพิ�มขึ"น ส่งผลให้
ตน้ทุนในการอดัแท่งเชื"อเพลิงเพิ�มขึ"นเป็น 0.9316 บาทต่อกิโลกรัม, 0.5961 บาทต่อกิโลกรัม และ 0.5535 
บาทต่อกิโลกรัม สําหรับเครื�องอดัแท่งขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั�วโมง 1 ตนัต่อชั�วโมง และ 2 ตนัต่อชั�วโมง 
ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4-12 การเปรียบเทียบราคาตน้ทุนในการอดัแท่งเชื"อเพลิง (คิดค่าที�ดินหรือค่าก่อสร้างอาคาร) 
  กรณีที� 1 กรณีที� 2 กรณีที� 3 

รายการ 
100 กโิลกรัมต่อ

ชั�วโมง 
1 ตนัต่อชั�วโมง 2 ตนัต่อชั�วโมง 

ค่าเครื�องจกัร (บาท) 220,000 2,700,000 4,600,000 
อาคารโรงงานขนาด กวา้ง x ยาว (เมตร x เมตร) 5 x 5 6 x 20 12 x 20 
ค่าอาคารโรงงาน (บาท) 50,000 240,000 480,000 
พื"นที�รอบโรงงาน (ตารางเมตร) 0 300 600 
ค่าพื"นที�รอบโรงงาน (บาท) 0 105,000.00 210,000.00 
หมอ้แปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (กิโลวาร์) - 30 50 
ค่าหมอ้แปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (บาท) 0 80,000.00 120,000.00 
รวมค่าลงทุนทั"งหมด 270,000 3,125,000 5,410,000 
ค่าดาํเนินการในการผลิตแท่งเชื"อเพลิง 
(บาทต่อกิโลกรัม) 0.9316 0.5961 0.5535 

 4) ราคาต้นทุนในการขนส่ง 

  ราคาตน้ทุนในการขนส่ง จะแบ่งออกเป็นการขนส่งเศษวสัดุเหลือใชม้ายงัศูนยก์ารแปรรูป และ
การขนส่งแท่ง/เม็ดเชื"อเพลิงที�ผ่านการแปรรูปแล้วไปยงัโรงงานต่างๆ จากการศึกษาพบว่า วิธีการขนส่ง
เชื"อเพลิงอดัแท่งที�เหมาะสมคือ การใชร้ถบรรทุกสิบลอ้ในการขนส่ง ซึ� งสามารถขนส่งเชื"อเพลิงอดัแท่งได้
ประมาณ 15 ตนัต่อเที�ยว และจากการสอบถามผูป้ระกอบการรถบรรทุกรับจา้งในพื"นที�ศึกษา พบวา่ ในการ
ขนส่งระยะทาง 100 กิโลเมตร จะมีค่าใช้จ่ายแบบเหมารวมทั"งสิ"น 3,000 บาท ทั"งนี" แบ่งเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ไดแ้ก่ ค่าแรง ค่านํ"ามนั ค่าเสื�อมราคารถบรรทุก ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที� 4-13 

ตารางที� 4-13 ค่าใชจ่้ายในการขนส่งทั�วไปโดยใชร้ถบรรทุกสิบลอ้เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร 
รายการ จาํนวน 

ค่าแรงงาน (เหมารายวนั) 500 บาทต่อวนั 
ค่านํ" ามนัดีเซล 12 บาทต่อกิโลเมตร 
ค่าเสื�อมราคารถบรรทุก  1,300 บาทต่อ 100 กิโลเมตร 

13 บาทต่อกิโลเมตร 
ค่าขนส่งเฉลี�ย  30 บาทต่อกิโลเมตร 

  ในการคิดต้นทุนค่าขนส่งจะแบ่งการคิดออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที� 1 ตั" งเครื� องผลิตแท่ง
เชื"อเพลิงไวภ้ายในบริเวณไร่ ในกรณีนี" จะไม่มีตน้ทุนในการขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวไ์ป
ยงัสถานที�อดัแท่งเชื"อเพลิง โดยค่าใช้จ่ายที�เป็นตนัทุนในการขนส่งจะมีเฉพาะค่าขนส่งเชื"อเพลิงที�อดัแท่ง
เสร็จแลว้ และกรณีที� 2 คือ การจดัตั"งศูนยก์ลางการอดัแท่ง ซึ� งในกรณีที� 2 นี"  จะมีตน้ทุนในการขนส่ง 2 อยา่ง 
ไดแ้ก่ ค่าขนส่งเศษวสัดุที�เก็บรวบรวมไดจ้ากไร่ไปยงัศูนยก์ลางการอดัแท่งเชื"อเพลิง และค่าขนส่งเชื"อเพลิง
อดัแท่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าที�มีความตอ้งการใชพ้ลงังาน ในรายงานนี"จะตงัสมมุติฐาน
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ใหร้ะยะทางในการขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากไร่ไปยงัศูนยก์ลางการอดัแท่งเชื"อเพลิงเป็น 20 กิโลเมตร และ
ระยะทางในการขนส่งเชื"อเพลิงอดัแท่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมเป็น 100 กิโลเมตร ตารางที� 4-14 แสดง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเศษวสัดุเหลือใช้จากไร่ขา้วโพดเลี" ยงสัตวแ์ละค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
เชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชอ้ดัแท่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม 
ตารางที� 4-14 ราคาตน้ทุนค่าขนส่งเศษวสัดุเหลือใชแ้ละเชื"อเพลิงอดัแท่งจากขา้วโพดเลี"ยงสัตว ์
รายการ การขนส่งเศษวสัดุเหลอืใช้จากไร่ไป

ยงัศูนย์กลางการอดัแท่ง 

การขนส่งเชื+อเพลงิเศษวสัดุเหลอืใช้

อดัแท่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 20 100 
นํ" าหนกับรรทุก (ตนั) 4 15 
ค่าขนส่ง (บาทต่อตนัต่อกิโลเมตร) 7.5 2 
ค่าขนส่ง (บาทต่อตนั) 150 (ระยะทาง 20 กิโลเมตร) 200 (ระยะทาง 100 กิโลเมตร) 

  จากตารางที� 4-14 พบวา่ ค่าขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ะมีค่าต่อตนัต่อกิโลเมตรสูงกวา่การขนส่ง
เชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้อดัแท่ง ทั"งนี" เนื�องมาจากเศษวสัดุเหลือใช้มีค่าความหนาแน่นน้อย ทาํให้ในการ
ขนส่งแต่ละครั" งไม่สามารถขนส่งในปริมาณที�มากๆ ได้ ซึ� งนํ" าหนักบรรทุกบนรถบรรทุกสิบล้อสําหรับ    
เศษวสัดุเหลือใช้จะมีปริมาณเพียง 4 ตนัเท่านั"น ในขณะที�นํ" าหนกับรรทุกของเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้อดั
แท่งจะมีค่า 15 ตนั เมื�อพิจารณาค่าขนส่งตามระยะทาง พบวา่ ในการขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากไร่ไปยงัศุนย์
กลางการอดัแท่งเชื"อเพลิงที�ตั"งอยู่ห่างออกไป 20 กิโลเมตร จะมีตน้ทุนในการขนส่ง 150 บาทต่อตนั ส่วน
ตน้ทุนในการขนส่งเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้อดัแท่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมที�ตั"งอยู่ห่างออกไป 100 
กิโลเมตร จะมีราคา 200 บาทต่อตนั 
 5) ต้นทุนรวมในการผลิตเชื+อเพลิงเศษวัสดุเหลือใช้อัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดเลี+ยง

สัตว์ 

  ตารางที� 4-15 แสดงผลการคาํนวณตน้ทุนรวมในการผลิตเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชอ้ดัแท่ง ซึ� ง
ประกอบไปดว้ยราคาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ซึ� งในที�นี" จะนาํเฉพาะลาํตนั/ยอด/ใบที�ถูกทิ"งไวใ้นไร่
ขา้วโพดเลี"ยงสัตวม์าพิจารณาเท่านั"น ราคาค่าขนส่งเศษวสัดุเหลือใชไ้ปยงัศูนยก์ลางการอดัแท่งเชื"อเพลิงโดย
คิดที�ระยะทางการขนส่ง 20 กิโลเมตร ราคาตน้ทุนในการอดัแท่งเชื"อเพลิง และราคาค่าขนส่งเชื"อเพลิง      
เศษวสัดุเหลือใชอ้ดัแท่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม โดยคิดที�ระยะทางการขนส่ง 100 กิโลเมตร 
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ตารางที� 4-15 ราคาตน้ทุนรวมในการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งจากเศษวสัดุเหลือใชข้า้วโพดเลี"ยงสัตว ์ 
  (ไม่คิดค่าที�ดินและค่าก่อสร้างอาคาร) 
รายการ กรณีที� 1 กรณีที� 2 กรณีที� 3 

ขนาดของเครื�องผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งจากเศษวสัดุเหลือใช ้ 100 กิโลกรัมต่อ
ชั�วโมง 

1 ตนัต่อชั�วโมง 2 ตนัต่อชั�วโมง 

ระยะทางจากไร่ไปยงัศูนยอ์ดัแท่ง (กิโลเมตร) 0 20 20 
ราคาลาํตน้/ยอด/ใบ (บาทต่อกิโลกรัม) 0 0 0 
ค่าเก็บรวบรวม (บาทต่อกิโลกรัม) 0.5985 0.5985 0.5985 
ค่าขนส่งลาํตนั/ยอด/ใบ มายงัศูนยอ์ดัแท่ง (บาทต่อกิโลกรัม) 0 0.15 0.15 
ค่าผลิตแท่ง/แท่งเชื"อเพลิง (บาทต่อกิโลกรัม) 0.9056 0.5740 0.5324 
ค่าขนส่งเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชอ้ดัแท่งไปโรงงาน (บาทต่อ
กิโลกรัม) 

0.20 0.20 0.20 

รวมราคาตน้ทุนทั"งสิ"น (บาทต่อกิโลกรัม) 1.704 1.523 1.481 
ความความร้อนของเชื"อเพลิง (เมกะจูลต่อกิโลกรัม) 14.058 14.058 14.058 
รวมราคาตน้ทุนทั"งสิ"น (บาทต่อเมกะจูล) 0.1212 0.1083 0.1053 

  จากตารางที� 4-15 พบวา่ หากทาํการอดัแท่งเชื"อเพลิงภายในไร่ โดยใชเ้ครื�องอดัแท่งขนาด 100 
กิโลกรัมต่อชวัโมง จะทาํให้มีตน้ทุนรวมในการผลิตเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชอ้ดัแท่งประมาณ 1,700 บาท
ต่อตนั แต่หากมีการขนส่งเศษวสัดุเหลือใช้ไปอดัแท่งที�ศูนยร์วมซึ� งมีเครื�องจกัรขนาดใหญ่กว่า จะทาํให้
ตน้ทุนในการผลิตเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้อดัแท่งลดลง ทั"งนี" ราคาตน้ทุนจะขึ"นอยูก่บัขนาดของเครื�องอดั
แท่งที�ใชโ้ดยหากใชเ้ครื�องอดัแท่งขนาด 1 ตนัต่อชั�วโมงจะมีตน้ทุนรวมในการผลิตเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช ้
อดัแท่ง 1,525 บาทต่อตนั ในขณะที�หากใช้เครื�องอดัแท่งขนาด 2 ตนัต่อชั�วโมง จะมีตน้ทุนรวม ประมาณ 
1,480 บาทต่อตนั อย่างไรก็ตาม ในการคิดตน้ทุนดงักล่าว ตั"งอยู่บนสมมุติฐานว่า มีที�ดินและอาคารสําหรับ
การตั"งเครื�องจกัรอยูแ่ลว้ สําหรับในกรณีที�ยงัไม่มีที�ดินและอาคารตั"งเครื�องจกัร จาํเป็นตอ้งมีการจดัซื"อที�ดิน
และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร จะทาํให้ราคาลงทุนเพิ�มขึ"น ส่งผลให้ตน้ทุนรวมในการผลิตเชื"อเพลิง 
เศษวสัดุเหลือใชอ้ดัแท่งเพิ�มขึ"น ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที� 4-16 
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ตารางที� 4-16 ราคาตน้ทุนรวมในการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งจากเศษวสัดุเหลือใชข้า้วโพดเลี"ยงสัตว ์ 
  (คิดค่าที�ดินและค่าก่อสร้างอาคาร) 
รายการ กรณีที� 1 กรณีที� 2 กรณีที� 3 

ขนาดของเครื�องผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งเศษวสัดุเหลือใช ้ 100 กิโลกรัมต่อชั�วโมง 1 ตนัต่อชั�วโมง 2 ตนัต่อชั�วโมง 
ระยะทางจากไร่ไปยงัศูนยอ์ดัแท่ง (กิโลเมตร) 0 20 20 
ราคาลาํตน้/ยอด/ใบ (บาทต่อกิโลกรัม) 0 0 0 
ค่าเก็บรวบรวม (บาทต่อกิโลกรัม) 0.5985 0.5985 0.5985 
ค่าขนส่งลาํตนั/ยอด/ใบ มายงัศูนยอ์ดัแท่ง  
(บาทต่อกิโลกรัม) 

0 0.15 0.15 

ค่าผลิตแท่ง/เมด็เชื"อเพลิง (บาทต่อกิโลกรัม) 0.9316 0.5961 0.5535 
ค่าขนส่งเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชอ้ดัแท่งไปโรงงาน  
(บาทต่อกิโลกรัม) 

0.20 0.20 0.20 

รวมราคาตน้ทุนทั"งสิ"น (บาทต่อกิโลกรัม) 1.730 1.545 1.502 
ความความร้อนของเชื"อเพลิง (เมกะจูลต่อกิโลกรัม) 14.058 14.058 14.058 
รวมราคาตน้ทุนทั"งสิ"น (บาทต่อเมกะจูล)          0.1231        0.1099     0.1068 

 หากมีการคิดค่าที�ดินและค่าก่อสร้างอาคาร จะทาํให้ค่าตน้ทุนในการผลิตเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้
อดัแท่งเพิ�มขึ"นเป็น 1,730 บาทต่อตนั 1,545 บาทต่อตนั และ 1,502 บาทต่อตนั สาํหรับเครื�องอดัแท่งเชื"อเพลิง
ขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั�วโมง 1 ตนัต่อชั�วโมง และ 2 ตนัต่อชั�วโมงตามลาํดบั 
4.3 ต้นทุนการจัดเกบ็ รวบรวมและแปรรูปเศษวสัดุเหลอืใช้จากอ้อย 

สําหรับการประเมินราคาตน้ทุนการผลิตเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช ้จะพิจารณาจากราคาตน้ทุนของ
ทุกกระบวนการ จากวตัถุดิบมาเป็นเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช ้ดงันี"  

- ราคาวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยพลงังาน และราคาต่อหน่วย
นํ"าหนกั กบัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอื�นๆ และเชื"อเพลิงจากฟอสซิล  

- ราคาตน้ทุนในการเก็บรวบรวม โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการเก็บรวบรวม ที�ทาํการคดัเลือก 
ซึ� งจะคิดเป็นราคาต่อหน่วยพลงังาน และราคาต่อหน่วยนํ" าหนกัราคาตน้ทุนในการขนส่ง โดย
วเิคราะห์เปรียบเทียบวธีิการขนส่งดว้ยรถบรรทุกแต่ละชนิด ที�ทาํการคดัเลือกโดยจะคิดเป็นราคา
ต่อนํ"าหนกัต่อระยะทางที�ตอ้งทาํการขนส่ง 

 - ราคาตน้ทุนในการแปรรูป โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคโนโลยีการแปรรูปที�ทาํการคดัเลือก ซึ� ง
จะคิดเป็นราคาต่อหน่วยพลงังาน และราคาต่อหน่วยนํ"าหนกั 

- ราคาขายเศษวสัดุเหลือใช้ยอดและใบออ้ยที�เหมาะสม สามารถแข่งขนัได้กบัการนาํไปใช้เป็น
เชื"อเพลิงทดแทนเชื"อเพลิงจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอื�นๆ และเชื"อเพลิงจากฟอสซิล จากผล
การวิเคราะห์ต้นทุนในแต่ละกระบวนการผลิต ที�สามารถดาํเนินการได้ด้วยผลตอบแทน ที�
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เหมาะสมในการลงทุน รวมทั"งเกษตรกรเจ้าของไร่อ้อยและผูรั้บจ้างตดัอ้อยมีผลประโยชน์
เพิ�มขึ"นจากปัจจุบนั  

1) การศึกษาราคาวัสดุเหลือใช้จากอ้อย: โดยการเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยพลงังาน และราคาต่อ
หน่วยนํ"าหนกั กบัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอื�นๆ และเชื"อเพลิงจากฟอสซิล 

วสัดุเหลือใชจ้ากออ้ยในที�นี" ก็คือ ยอดออ้ยและใบออ้ย ซึ� งจะทาํการศึกษาราคาวสัดุเหลือใช้
ดงักล่าว เพื�อกาํหนดราคาขายที�เหมาะสม โดยการเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยพลงังานและราคาต่อหน่วย
นํ"าหนกั กบัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอื�นๆ และเชื"อเพลิงฟอสซิล ดงันี"  

 

ตารางที� 4-17 การวเิคราะห์ราคาของเชื"อเพลิงจากวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ยโดยเปรียบเทียบกบัเชื"อเพลิง
จากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอื�นๆ 

ชนิดของเชื+อเพลงิจาก

วสัดุเหลอืใช้ทาง

การเกษตร 

ราคาต่อหน่วย

โดยทั�วไป 

(Bath/tons) 

ราคาต่อหน่วย

นํ+าหนัก  

(Bath/kg) 

ค่าความร้อนของ

เชื+อเพลงิ 

(MJ/kg) 

ราคาต่อหน่วย

พลงังาน 

(Bath/MJ) 

ลาํดบัที� 

แกลบ 898.08 0.9 13.52 0.066 5 

ฟางขา้ว 768.75 0.77 12.33 0.062 4 

กะลาปาลม์ 1,564.58 1.56 16.9 0.093 7 

ทะลายปาลม์ 103.33 0.1 7.24 0.014 1 

ปีกไมย้างพารา 860.73 0.86 6.57 0.131 9 

ชานออ้ย 450 0.45 7.37 0.061 3 

เหงา้มนัสาํปะหลงั 300 0.3 5.49 0.055 2 

ซงัขา้วโพด 687.5 0.69 9.62 0.071 6 

ขี" เลื�อย 793.33 0.79 6.57 0.121 8 
หมายเหตุ : ราคาเศษวสัดุเหลือใชจ้ากที�รวบรวมไว ้ที�พื"นที�จดัเก็บตามสภาพไม่ไดมี้การแปรรูป 
                   สาํหรับผลวจิยัของเศษวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ย ที�มา :  [46] 

จากตารางที� 4-17 จากผลการวิเคราะห์ราคาเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชว้สัดุเหลือใชท้างการเกษตรที�
ไม่ไดแ้ปรรูป พบวา่ เศษวสัดุเหลือใชจ้ากที�มีราคาตํ�าสุด คือ ทลายปาล์ม ราคา 0.014 บาท/MJ ส่วนเศษวสัดุ
เหลือใชจ้ากที�มีราคาสูงสุด คือ ปีกไมย้างพารา ราคา 0.131 บาท/MJ ดงันั"น จึงสามารถสรุปไดว้า่ราคาของ
เศษวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ย น่าจะมีราคาตํ�าสุด (ราคาตน้ทุนเศษวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ย) ถึงราคา
สูงสุด (ปีกไมย้างพารา) คือ 0.131 บาท/MJ ทั"งนี" ขึ"นอยูก่บัสถานการณ์การแข่งขนัและภาวะการขาดแคลนที�
เกิดขึ"นในแต่ละช่วงเวลา  
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ตารางที� 4-18 การวเิคราะห์ราคาของเชื"อเพลิงจากวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ยโดยเปรียบเทียบกบัเชื"อเพลิง                                                                     
ฟอสซิล 

ชนิดของเชื+อเพลงิจาก

ฟอสซิล 

ราคาต่อหน่วยโดยทั�วไป  

(Bath/Unit) 

ค่าความร้อนของ

เชื+อเพลิง  

ราคาต่อหน่วย

พลงังาน 

(Bath/ MJ) 

ลาํดบัที� 

นํ"ามนัเบนซิน 91 34.57 บาทต่อลิตร 34,525.00 kJ/L 1.00 7 
นํ"ามนัดีเซล 29.49 บาทต่อลิตร 36,414.76 kJ/L 0.81 6 
นํ"ามนัเตาเอ 24.73 บาทต่อลิตร 41,274.02 kJ/L 0.60 4 
นํ"ามนัเตาซี 23.72 บาทต่อลิตร 38,174.47 kJ/L 0.62 5 

ก๊าซธรรมชาติ 
350 บาทต่อ 1 MBTU. ราคาขนส่ง

โดยท่อถึงโรงงาน 
36,694.47 kJ/Nm3 0.33 1 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 18.13 บาท/กิโลกรัม 50,220 kJ/kg 0.36 3 
ถ่านหินบิทูมินสั 3,200 บาทต่อตนั 26,366.21 kJ/kg 0.11 2 

ที�มา :  [47] 
จากตารางที� 4-18 จะแสดงผลการเปรียบเทียบราคาเชื"อเพลิงจากฟอสซิลแต่ละชนิด ในการวิเคราะห์

รวมกบัราคาเศษวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ย และเมื�อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ในการ
นาํเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้ยอดและใบออ้ยอดัแท่งไปทดแทนเชื"อเพลิงดงักล่าว จึงได้พิจารณาคดัเลือก
เชื"อเพลิงถ่านหินบิทูมินสั ซึ� งมีโอกาสในการทดแทนไดสู้งมาก เนื�องจากปัญหาผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และการต่อตา้นจากชุมชน แต่ทั"งนี" จะขึ"นอยู่กบัปัจจยัดา้นราคาดว้ยเช่นกนั ซึ� งถ้าผลการศึกษาตน้ทุนและ
กาํหนดราคาขายเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ยอดัแท่ง มีราคาเท่ากบัหรือถูกกวา่ถ่านหินบิทูมินสั 
จะมีโอกาสอย่างมากที�จะนาํมาใช้เป็นพลงังานทางเลือกที�มีตน้ทุนตํ�ากว่า และไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการ
กาํจดักากของเสียหลงัการใชอี้กดว้ย 

ดงันั"น จึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งทาํการศึกษาตน้ทุนการผลิต และกาํหนดราคาขายเศษวสัดุเหลือใช้
ยอดและใบออ้ย ทั"ง 2 ประเภท คือ เศษวสัดุเหลือใชจ้ากอดักอ้นไม่แปรรูป และเศษวสัดุเหลือใชจ้ากแปรรูป
อดัแท่ง และเพื�อสร้างแรงจูงใจใหมี้ผูส้นใจในการนาํเชื"อเพลิงจากยอดและใบออ้ย มาใชเ้ป็นเชื"อเพลิงสําหรับ
โรงไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเชื"อเพลิงสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื�อทดแทน
เชื"อเพลิงจากฟอสซิลที�ใชแ้ลว้หมดไป ไดแ้ก่ ถ่านหินประเภทต่างๆ ที�มีปัญหาดา้นมลภาวะและการต่อตา้น
จากชุมชน และยงัช่วยลดปัญหาการเผาไร่ออ้ยสร้างผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน ซึ� งการสร้าง
แรงจูงใจจะสามารถดาํเนินการไดท้ั"งที�เป็นแรงจูงใจที�เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 

2) การศึกษาราคาต้นทุนในการเก็บรวบรวม: โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมที�ทาํการคดัเลือก ซึ� งจะคิด
เป็นราคาต่อหน่วยพลงังาน และราคาต่อหน่วยนํ"าหนกั 

ในการศึกษาตน้ทุนการแปรรูปเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชไ้ม่เชิงพาณิชยใ์นส่วนของยอดออ้ยและใบ
ออ้ย [48] พบวา่ ลกัษณะของการเก็บเกี�ยวของเกษตรกรจะมีผลต่อการเก็บรวบรวมยอด/ใบ เนื�องจาก การ
เก็บเกี�ยวปัจจุบนัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ 1) การเก็บเกี�ยวดว้ยเครื�องตดัออ้ย 2) การเก็บเกี�ยวดว้ยคน
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และใชร้ถคีบเพื�อขนขึ"นรถ และ3) การเก็บเกี�ยวดว้ยคนและใชค้นเพื�อขนขึ"นรถ ไม่รวมกบักรณีเผาก่อนตดัจะ
ไม่เหลือเศษวสัดุเหลือใชภ้ายในแปลง ซึ� งทั"ง 3 กรณีขา้งตน้จะเหลือปริมาณเศษวสัดุเหลือใชจ้ากในแปลงที�
แตกต่างกันและลกัษณะสมบติัทางกายภาพของเศษวสัดุเหลือใช้จากที�แตกต่างกนักรณีขา้งต้นจะเหลือ
ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชจ้ากในแปลงที�แตกต่างกนัและลกัษณะสมบติัทางกายภาพของเศษวสัดุเหลือใชจ้าก
ที�แตกต่างกนั 

การทดสอบประสิทธิภาพเครื�องจกัร และประเมินตน้ทุนที�ใชใ้นการจดัเก็บ รวบรวมและ การแปร
รูปเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร โดยวธีิการต่างๆ เพื�อหาวธีิการที�เหมาะสม สาํหรับการแปรรูปเชื"อเพลิง
เศษวสัดุเหลือใชน้ั"น จะเป็นระบบ On-site Management ที�กระทาํในไร่ นา สวนเกษตร โดยเครื�องจกัรที�ใช้
จะเป็นระบบ Mobile และเป็นเครื�องจกัรที�ใชใ้นการแปรรูปเบื"องตน้ pre-processing 

ศึกษาตน้ทุนรวมทั"งหมด คือ ผลรวมของตน้ทุนเชื"อเพลิงวตัถุดิบ ตน้ทุนการรวบรวมและแปรรูป 
ตน้ทุนการขนส่ง โดยเปรียบเทียบกบัเชื"อเพลิงธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน และนํ"ามนัเตา โดยจาํแนกวธีิการ
รวบรวมและแปรรูปเป็นกรณีดงัตารางที� 4-19 
ตารางที� 4-19 รูปแบบการจาํแนกวธีิการและขั"นตอนการแปรรูปเชื"อเพลิงเศษจากวสัดุเหลือใชใ้นกรณีต่างๆ 

กรณทีี� เชื+อเพลิง รายละเอยีด 

1 ยอด/ใบออ้ย วา่จา้งผูป้ระกอบการหรือเกษตรกรที�มีเครื�องอดัฟ่อน (เก็บรวบรวบ --- ขนส่ง -- ลดขนาด/โรงงาน) 
2 ยอด/ใบออ้ย ใชเ้ครื�องอดัฟ่อนแบบสี�เหลี�ยมใหม่นาํเขา้ (เก็บรวบรวม ---ขนส่ง --- ลดขนาด/โรงงาน) 

3 ยอด/ใบออ้ย ใชเ้ครื�องอดัฟ่อนแบบมว้นใหม่นาํเขา้ (เก็บรวบรวม ---ขนส่ง --- ลดขนาด/โรงงาน) 

4 ยอด/ใบออ้ย ใชเ้ครื�องอดัฟ่อนแบบมว้นใหม่มือสอง (เก็บรวบรวม ---ขนส่ง --- ลดขนาด/โรงงาน) 

ที�มา : จากงานวจิยันี"  
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(ก) เก็บเกี�ยวดว้ยเครื�องตดัออ้ย 

 
(ข) การเก็บเกี�ยวดว้ยคนและใชร้ถคีบเพื�อขนขึ"นรถ 

 
(ค) การเก็บเกี�ยวดว้ยคนและใชค้นเพื�อขนขึ"นรถเก็บ 

รูปที� 4-1 ลกัษณะแปลงหลงัการเก็บเกี�ยวแบบต่างๆ   
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ผลการศึกษาการรวบรวมและแปรรูปเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชไ้ม่เชิงพาณิชย ์ดงัแสดงใน ตารางที� 

4-19 และ ตารางที� 4-20 พบวา่มีขั"นตอนหลกัๆ ประกอบดว้ย การเก็บเกี�ยว การรวบรวม การลดขนาด และ
การขนส่ง  

การจดัการรวบรวมและแปรรูปของเชื"อเพลิงแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกนัไป กล่าวคือ ยอด/ใบ
ออ้ยจะมีการรวบรวมและลดขนาด โดยใชเ้ครื�องอดัฟ่อนแบบเหลี�ยมและแบบมว้นในแปลงที�ทาํการเก็บเกี�ยว
ดว้ยคน จากการทดสอบ พบวา่สมรรถนะในการรวบรวมโดยใชเ้ครื�องรวมและกระจายกองจดัการปริมาณ
ยอดและใบออ้ยภายในแปลงและใชเ้ครื�องอดัฟ่อนแบบเหลี�ยมและแบบมว้นมีค่าเท่ากบั 1.923 และ 2.899 
ตนัต่อชั�วโมง ตามลาํดบัรายละเอียดผลการทดสอบ ดงัแสดงใน ตารางที� 4-20 

ส่วนการลดขนาดปัจจุบนัมีภาคเอกชนรับจา้ง ลดขนาดตนัละ 200 บาทเป็นเครื�องจกัรขนาดใหญ่ ซึ� ง
ปัจจุบนัอยูใ่นช่วงการวิจยัและพฒันาปรับปรุงใหมี้ขนาดเหมาะสมและสมรรถนะสูง 

การวิเคราะห์ตน้ทุนเชื"อเพลิงทั"ง 2 ชนิดแสดงดงัตารางที� 4-21 ตน้ทุนการรวบรวมและแปรรูป
เชื"อเพลิงของยอด/ใบออ้ยกรณีที� 1-4 มีค่า 1.442  1.128  1.506 และ 1.444 บาท/กิโลกรัม ตามลาํดบั โดย
ตน้ทุนส่วนใหญ่จะเป็นตน้ทุนในการรวบรวม เนื�องจากราคาตน้ทุนเครื�องจกัรที�มีราคาแพง และใชแ้รงงาน
ในการเก็บรวบรวม ทาํใหร้าคาเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชจ้ากยอด/ใบออ้ยมีราคาสูง ในการลดตน้ทุนในส่วน
การรวบรวมสามารถทาํไดโ้ดยใชเ้ครื�องจกัรที�มีสมรรถนะสูงเนื�องจากเครื�องอดัฟ่อนแบบสี� เหลี�ยมขนาดเล็ก
มีความสามารถในการเก็บรวบรวมตํ�ากว่าเครื�องอดัฟ่อนที�มีขนาดใหญ่อยู่มาก และเครื�องอดัฟ่อนแบบ
สี�เหลี�ยมยงัเป็นเครื�องที�พฒันามาสาํหรับอดัฟางขา้วจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาใหเ้หมาะสมถา้จะนาํไปใชใ้นการ
อดัยอด/ใบออ้ยและจะทาํใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที� 4-20 การเปรียบเทียบความสิ"นเปลืองและสมรรถนะของเครื�องอดัฟ่อนแต่ละชนิด 

เครื�องจักร 

จํานวน

ฟ่อน/

ชั�วโมง 

ความเร็ว 

(km./hrs) 

เวลา 

ที�ใช้อดั 

/1 ฟ่อน 

(min/s) 

นํ+าหนักต่อ

ฟ่อน 

(t/hrs) 

สมรรถนะ 

(t/hrs) 

SEC 

ฟ่อนต่อ

ลติร 

สัดส่วน

เกบ็ได้ 

(%) 

เครื�องเกลี�ยรวมกอง - - - - - 0.57 L/rai  
เครื�องอดัฟ่อนสี�เหลี�ยม(1) 115 1.89 0.31 11.07 1.275 0.052 27.82 
เครื�องอดัฟ่อนสี�เหลี�ยม(1) 114 1.30 0.25 13.36 1.923 0.066 60.99 
เครื�องอดัแบบมว้น(2) 15 1.98 3.46 182.00 2.899 0.330 80.01 
เครื�องอดัแบบมว้น(3) 16 1.98 3.52 182.00 2.824 0.343 77.94 

หมายเหตุ : 
(1) ใชต้น้กาํลงัแทรคเตอร์ขนาด 75 แรงมา้ รุ่น 5615 ยี�หอ้ จอห์นเดียร์ 
(2) ใชต้น้กาํลงัแทรคเตอร์ขนาด 85 แรงมา้ รุ่น 4245  ยี�หอ้ แมสซี�เฟอร์กสูนั (ทดสอบใช ้เกียร์ low 1) 
(3) ใชต้น้กาํลงัแทรคเตอร์ขนาด 65 แรงมา้ รุ่น 4225  ยี�หอ้ แมสซี�เฟอร์กสูนั (ทดสอบใช ้เกียร์ low 1) 
ที�มา : จากงานวจิยันี"  

ตารางที� 4-21 การเปรียบเทียบตน้ทุนเชื"อเพลิงต่อนํ"าหนกัของเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชป้ระเภทต่างๆ 

กรณทีี� ประเภทเชื+อเพลงิ 

ประเภทต้นทุนเชื+อเพลิงต่อหน่วยนํ+าหนัก (บาท/กโิลกรัม) Bath/Mcal 

เชื+อเพลิง รวบรวม 
แปรรูป 

(ลดขนาด) 

การ

ลาํเลยีง 
การขนส่ง รวม รวม 

1 ใบออ้ย/ยอดออ้ยอดัฟ่อน 0.032 0.836 0.20 0.150 0.225 1.442 0.540 
2 ใบออ้ย/ยอดออ้ยอดัฟ่อน 0.032 0.522 0.20 0.150 0.225 1.128 0.422 
3 ใบออ้ย/ยอดออ้ยอดัฟ่อน 0.026 0.592 0.20 0.172 0.515 1.506 0.564 
4 ใบออ้ย/ยอดออ้ยอดัฟ่อน 0.026 0.531 0.20 0.172 0.515 1.444 0.540 
5 ถ่านหินบิทูมินสั      3 0.476 
6 นํ"ามนัเตา      18 1.892 

ที�มา: [44] 

 

สรุปผลการศึกษาตน้ทุนการแปรรูปเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้ไม่เชิงพาณิชยใ์นส่วนของยอดออ้ย
และใบออ้ย [44] พบวา่ตน้ทุนเชื"อเพลิงของยอด/ใบออ้ย มีค่า 0.422-0.564 บาท/Mcal สามารถนาํมาใชเ้ป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัตน้ทุนเชื"อเพลิงชนิดอื�นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกบัเชื"อเพลิงจากฟอสซิล คือ ถ่านหินบิทู
มินสัและนํ" ามนัเตา พบว่า ตน้ทุนเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้ไม่เชิงพาณิชยข์องยอดและใบออ้ยมีโอกาสที�
เป็นไปไดใ้นการนาํมาใช้เป็นเชื"อเพลิงทางเลือกในการทดแทนเชื"อเพลิงจากฟอสซิล คือ ถ่านหินบิทูมินสั
และนํ"ามนัเตา แต่จะตอ้งทาํการศึกษาอยา่งละเอียดต่อไป 

แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการศึกษาขา้งตน้จะมีความแตกต่างจากกระบวนการจดัเก็บรวบรวมและ
ขนส่งเศษวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ยในการวิจยันี"  เพราะจะแยกขั"นตอนการเก็บรวบรวมเศษวสัดุเหลือใช้
ยอดและใบออ้ย และการขนขึ"นรถบรรทุกออกจากกนัทาํให้ตอ้งคาํนวณตน้ทุนใหม่ทั"งหมดและบางส่วน
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อา้งอิงจากผลการศึกษาที�ผ่านมาแล้ว แต่จะตอ้งสอดคล้องกบัเงื�อนไขที�สามารถเปรียบเทียบกันได้ เพื�อ
วิเคราะห์วิธีการที�ทาํให้เกิดตน้ทุนการจดัเก็บรวบรวมและการขนส่งเศษวสัดุเหลือใช้จากน้อยที�สุด เพื�อ
นาํไปใชป้ฏิบติัจริงต่อไป ดงัตารางที� 4-22 ถึง ตารางที� 4-25 
ตารางที� 4-22 การวเิคราะห์ตน้ทุนการจดัเก็บเศษวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ยจากไร่ออ้ย 
                     (เครื�องอดักอ้น “สิงห์สยาม”) 

เครื�องจักรอุปกรณ์ ขนาด 

ราคา

เครื�องจักร 

(Bath) 

ค่าเสื�อมราคา 

(Bath /year) 

ค่าบํารุง 

รักษา 

(Bath / year) 

ค่านํ+ามัน

เชื+อเพลิง 

(Bath / year) 

รวมค่าใช้จ่าย 

(Bath / year) 

ปริมาณ

ผลผลติ 

(tons/ year) 

ต้นทุน

เครื�องจักร 

(Bath /tons) 

รถแทรกเตอร์ 30 hp 
300,000 

(รถมือสอง) 
60,000 10,000 78,000 148,000 2,600 57 

เครื�องอดักอ้น 
ใบออ้ย 

“สิงห์สยาม” 
 

510,000 
(ราคาโดย 
ประมาณ) 

102,000 10,000 0 112,000 2,600 43 

รวม 100 

ที�มา: การคาํนวณตวัเลขในตารางเป็นราคาโดยประมาณ 
รถอดักอ้นใบออ้ยออ้ยทาํงาน 5 เดือน/ปี 26 วนั/เดือน  
 ค่านํ" ามนัเชื"อเพลิง 20 ลิตร/วนั ราคานํ" ามนัดีเซล 30 บาท/ลิตร  
 ดงันั"น ค่านํ" ามนัเชื"อเพลิง = 20x30x5x26 = 78,000 บาท/ปี  
ปริมาณยอดออ้ยใบออ้ยที�เก็บรวบรวมได ้ = 1000 กอ้น/วนั x 20 kg/กอ้น = 20,000 กก/วนั = 20 ตนั/วนั 
 ดงันั"น ปริมาณยอดออ้ยใบออ้ยที�เก็บรวบรวมได ้ = 20x5x26 = 2,600 ตนั/ปึ 

ค่าเชือกมดักอ้น            = 1000 กอ้น/วนั x 4 บาท/กอ้น = 4,000 บาท/วนั  
 คิดเป็นมูลค่าเชือกต่อตนัเศษวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย   = 4,000 บาท/วนั / (20 ตนั/วนั) = 200 บาทต่อตนั 
 (ราคาค่าเชือกต่อกอ้นประมาณ 4 บาท) 
ค่าแรงงาน ประกอบดว้ย 

ค่าคนขบัรถอดักอ้น = 0.8 บาทตอ่กอ้น 
ค่าเก็บกอ้นใบออ้ยที�อดัแลว้จากในไร่มาถึงรถบรรทุก  = 3 บาทต่อกอ้น 
รวมค่าแรงงานในการเก็บรวบรวม   = 3+0.8 = 3.8 บาทต่อกอ้น 

           = 1000 กอ้น/วนั x 3.8 บาท/กอ้น         = 3,800 บาท/วนั  
 คิดเป็นมูลค่าแรงงานต่อตนัเศษวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย   = 3,800 บาท/วนั / (20 ตนั/วนั)      = 190 บาทต่อตนั 
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ตารางที� 4-23 ขอ้มูลการคิดตน้ทุนเครื�องจกัรอุปกรณ์เครื�องอดักอ้นแบบมว้นจากประเทศจีน 

เครื�องจักร

อุปกรณ์ 
ขนาด 

ราคาเครื�องจักร 

(Bath) 

ค่าเสื�อมราคา 

(Bath /year) 

ค่าบํารุง 

รักษา 

(Bath /year) 

ค่านํ+ามัน

เชื+อเพลิง 

(Bath /year) 

รวม

ค่าใช้จ่าย 

(Bath /year) 

ปริมาณ

ผลผลติ 

(tons/ year) 

ต้นทุน

เครื�องจักร 

(Bath /year) 

รถแทรกเตอร์ 30 hp 
300,000 

(รถมือสอง) 
60,000 10,000 78,000 148,000 1,950 76 

เครื�องอดักอ้น 
แบบมว้นจาก
ประเทศจีน 

 
150,000 

(ราคาโดย 
ประมาณ) 

30,000 10,000 0 40,000 1,950 20.5 

รวม 96.5 

ที�มาการคาํนวณ : ตวัเลขในตารางเป็นราคาโดยประมาณ 
รถอดักอ้นใบออ้ยออ้ยแบบมว้นทาํงาน 5 เดือน/ปี 26 วนั/เดือน  
 ค่านํ" ามนัเชื"อเพลิง 20 ลิตร/วนั ราคานํ" ามนัดีเซล 30 บาท/ลิตร  
 ดงันั"น ค่านํ" ามนัเชื"อเพลิง = 20x30x5x26 = 78,000 บาท/ปี  
ปริมาณยอดออ้ยใบออ้ยที�เก็บรวบรวมได ้ = 2 ไร่/ชม.x 7.5  ชม./วนั x 1000 kg/ไร่ = 15,000 กก/วนั = 15 ตนั/วนั 
 ถา้ใหน้ํ" าหนกัต่อกอ้นประมาณ 20 kg/กอ้น จะไดป้ริมาณเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 750 กอ้นต่อวนั 
 ดงันั"น ปริมาณยอดออ้ยใบออ้ยที�เก็บรวบรวมได ้ = 15x5x26 = 1,950 ตนั/ปึ 

ค่าเชือกมดักอ้น            = 750 กอ้น/วนั x 4 บาท/กอ้น         = 3,000 บาท/วนั  
 คิดเป็นมูลค่าเชือกต่อตนัเศษวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย   = 3,000 บาท/วนั / (15 ตนั/วนั)      = 200 บาทต่อตนั 
 (ราคาค่าเชือกต่อกอ้นประมาณ 4 บาท) 
ค่าแรงงาน ประกอบดว้ย 

ค่าคนขบัรถอดักอ้น = 0.8 บาทตอ่กอ้น 
ค่าเก็บกอ้นใบออ้ยที�อดัแลว้จากในไร่มาถึงรถบรรทุก  = 3 บาทต่อกอ้น 
รวมค่าแรงงานในการเก็บรวบรวม   = 3+0.8 = 3.8 บาทต่อกอ้น 

                 = 750 กอ้น/วนั x 3.8 บาท/กอ้น         = 2,850 บาท/วนั  
 คิดเป็นมูลค่าแรงงานต่อตนัเศษวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย   = 2,850 บาท/วนั / (15 ตนั/วนั)  = 190 บาทตอ่ตนั 
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ตารางที� 4-24 การวเิคราะห์ตน้ทุนเครื�องจกัรอุปกรณ์รถคีบออ้ย 

เครื�องจกัร

อุปกรณ์ 

ราคาเครื�องจกัร 

(Bath) 

ค่าเสื�อม

ราคา 

(Bath /year) 

ค่าบํารุง 

รักษา 

(Bath /year) 

ค่านํ+ามนั

เชื+อเพลงิ 

(Bath /year) 

รวม

ค่าใช้จ่าย 

(Bath /year) 

ปริมาณ

ผลผลติ 

(tons/ year) 

ต้นทุน

เครื�องจกัร 

(Bath /tons) 

รถคีบออ้ย 500,000 50,000 10,000 94,500 154,500 1,800 86 

ที�มาการคาํนวณ : 
ราคารถคีบออ้ย ประมาณ 500,000 บาท (สอบถามจากเกษตรกรในพื"นที� ) 
ค่าเสื�อมราคาคิดจากสดัส่วนการใชง้านรถคีบออ้ยเพื�อคีบออ้ย 50 % และใชใ้นการเก็บรวบรวมใบออ้ยยอดออ้ย 50 % การ
คาํนวณ = 500,000 /5x0.5 =50,000 บาทต่อปี 
ค่าบาํรุงรักษาเครื�องจกัรประมาณ 10,000 บาทต่อปี (สอบถามจากเกษตรกรในพื"นที�) 
รถคีบออ้ยทาํงานเก็บรวบรวมเศษวสัดุเหลือใชจ้าก  5 เดือน/ปี 15 วนั/เดือน  
ค่านํ" ามนัเชื"อเพลิง 14 ลิตร/8 ตนั (สอบถามจากเกษตรกรในพื"นที� ) 
 ราคานํ" ามนัดีเซล 30 บาท/ลิตร  
 ดงันั"น ค่านํ" ามนัเชื"อเพลิง = (14/8) x30 บาทx1, 800 ตนัต่อปี = 94,500 บาท/ปี  
ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชจ้ากยอดออ้ยใบออ้ยที�รวบรวมได ้ประมาณ  3 รถสิบลอ้ ต่อวนั 1 รถสิบลอ้บรรทุกไดป้ระมาณ 8 
ตนั  (สอบถามจากเกษตรกรในพื"นที� ) 
ดงันั"นปริมาณเศษวสัดุเหลือใชจ้ากที�รวบรวมไดต่้อปี  = 3x8x15x5 = 1,800 ตนัต่อปี 
ค่าแรงคนขบัรถคีบออ้ย ประมาณ 100 บาทต่อเที�ยว (8 ตนั สอบถามจากเกษตรกรในพื"นที�) 

ตารางที� 4-25 การวเิคราะห์ตน้ทุนเครื�องจกัรอุปกรณ์เครื�องรวมกองร่วมกบัรถคีบออ้ย 
เครื�องจกัร
อุปกรณ์ 

ราคาเครื�องจกัร 
(Bath) 

ค่าเสื�อม
ราคา 

(Bath /year) 

ค่าบาํรุง 
รักษา 

(Bath /year)

ค่านํ" ามนั
เชื"อเพลิง 
(Bath /year)

รวม
ค่าใชจ่้าย 

(Bath /year) 

ปริมาณ
ผลผลิต 

(tons /year) 

ตน้ทุน
เครื�องจกัร 

(Bath /tons) 
รถคีบออ้ย 500,000 50,000 10,000 135,000 195,000  1,500 130 

รถแทรกเตอร์ 300,000 
(รถมือสอง) 

60,000 10,000 45,000 115,000 1,500 77 

เครื�องรวมกอง 
แบบมว้นจาก
ประเทศจีน 

80,000 
(ราคาโดย 
ประมาณ) 

16,000 10,000 0 26,000 1,500 17 

                                                                 รวม       224 

ที�มาการคาํนวณ : 
รถคีบออ้ยทาํงานเก็บรวบรวมเศษวสัดุเหลือใชจ้าก  5 เดือน/ปี 15 วนั/เดือน  
ค่านํ" ามนัเชื"อเพลิง 30 ลิตร/ 10 ตนั (ประมาณการจากเวลาที�ใชใ้นการคีบใส่รถบรรทุกสิบลอ้ประมาณ 3 ชั�วโมง) 
 ราคานํ" ามนัดีเซล 30 บาท/ลิตร  
 ดงันั"น ค่านํ" ามนัเชื"อเพลิง = (30/10) x30 บาทx1, 500 ตนัต่อปี = 135,000 บาท/ปี  
ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชจ้ากยอดออ้ยใบออ้ยที�รวบรวมได ้ประมาณ  2 รถสิบลอ้ ต่อวนั 1 รถสิบลอ้บรรทุกไดป้ระมาณ 10 
ตนั (บริษทั ด่านชา้ง ไบโอ-เอน็เนอร์ย ีจาํกดั) 
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ดงันั"นปริมาณเศษวสัดุเหลือใชจ้ากที�รวบรวมไดต่้อปี  = 2x10x15x5 = 1,500 ตนัต่อปี 
ค่าแรงคนขบัรถคีบออ้ย ประมาณ 150 บาทต่อเที�ยว (10 ตนั) 
เครื�องรวมกองราคาประมาณ  80,000 บาท (บริษทั ด่านชา้ง ไบโอ-เอน็เนอร์ย ีจาํกดั) 
รถรวมกองใบออ้ยทาํงาน 5 เดือน/ปี      15 วนั/เดือน  
 ค่านํ" ามนัเชื"อเพลิง 20 ลิตร/วนั ราคานํ" ามนัดีเซล 30 บาท/ลิตร  
 ดงันั"น ค่านํ" ามนัเชื"อเพลิง = 20x30x5x15 = 45,000 บาท/ปี  
ค่าแรงคนขบัรถรวมกองใบออ้ย  150 บาทต่อเที�ยว (10 ตนั) 

ตารางที� 4-26 สรุปผลการเปรียบเทียบตน้ทุนในการเก็บรวบรวมเศษวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ย 
                 หน่วย : บาทต่อตนั 

รายการค่าใช้จ่าย วธีิที� 1 วธีิที� 2 วธีิที� 3 วธีิที� 4 วธีิที� 5 

ค่าเครื�องจกัรอุปกรณ์ (1) 0 100 96.5 86 224 

ค่าแรงงาน (2) 107 265 265 12.5 30 

ค่าเชือกมดักอ้น (3) 0 200 200 0 0 

ค่าโสหุย้อื�นๆ (คิด 5%) (4) 5.4 28.25 28.07 5 13 

ตน้ทุนรวม (1)+(2)+(3)+(4) 112.4 593.25 589.57 103.5 267 

ที�มา : จากงานวจิยันี"   
วธีิที� 1 ใชแ้รงงานคนรวบรวมยอดและใบออ้ยที�ใชค้นตดัขึ"นรถกระบะ  
วธีิที� 2 ใชเ้ครื�องอดักอ้นใบออ้ย ยี�หอ้สิงห์สยาม เก็บรวบรวมยอดและใบออ้ยจากรถตดัออ้ย 
วธีิที� 3 ใชเ้ครื�องอดักอ้นแบบมว้นจากประเทศเทศจีน เก็บรวบรวมยอดและใบออ้ยจากรถตดัออ้ย 
วธีิที� 4 ใชร้ถคีบออ้ยคีบเศษวสัดุเหลือใชจ้ากยอดออ้ยและใบออ้ยจากแรงงานคนตดัออ้ย  
วธีิที� 5 ใชร้ถรวมกองร่วมกบัรถคีบออ้ย เก็บรวบรวมยอดและใบออ้ยจากรถตดัออ้ย 

ดงันั"น จากตารางที� 4-26 จึงสามารถสรุปผลการการเปรียบเทียบตน้ทุนการจดัเก็บรวมรวมเศษวสัดุ
เหลือใชย้อดและใบออ้ย พบวา่ ในการตดัออ้ยดว้ยแรงงานคน การใชแ้รงงานคนและการใชร้ถคีบออ้ย จะมี
ตน้ทุนที�เหมาะสมในการนาํไปประยุกต์ใช้งาน แต่ถ้าพิจารณาความเหมาะสมดา้นปริมาณการขนส่งดว้ย
รถบรรทุก พบวา่การใชเ้ครื�องคีบออ้ยมีตน้ทุนตํ�าสุด ดงันั"น จึงตดัสินใจเลือกรถคีบออ้ย ซึ� งจะมีตน้ทุนการ
จดัเก็บ ประมาณ 103.50 บาทต่อตนั เป็นวธีิการที�เหมาะสมในการนาํไปประยกุตใ์ช ้

ส่วนการตดัออ้ยดว้ยรถตดัออ้ย พบว่าการใช้เครื�องรวมกองร่วมกบัรถคีบออ้ย จะมีตน้ทุนตํ�าสุดที�
ประมาณ  267 บาทต่อตนั เป็นวธีิการที�เหมาะสมในการนาํไปประยกุตใ์ช ้  

3) การศึกษาราคาต้นทุนในการขนส่ง: โดยจะคิดเป็นราคาต่อนํ" าหนกัต่อระยะทางที�ตอ้งทาํการ
ขนส่งเศษวสัดุเหลือใช้จากจากไร่ออ้ยไปยงัโรงไฟฟ้า/โรงงานแปรรูปเศษวสัดุเหลือใช้อดัแท่ง/โรงงาน
อุตสาหกรรม  

ในที�นี" จะทาํการวิเคราะห์ตน้ทุนการขนส่งดว้ยรถบรรทุก 4 ลอ้ รถบรรทุก 6 ลอ้ และรถบรรทุก 10 
ลอ้ ซึ� งมีความแตกต่างเกี�ยวกบัการลงทุนเครื�องจกัร แรงงาน ค่านํ" ามนั ค่าบาํรุงรักษา เป็นตน้ โดยจาํแนกเป็น 
2 กรณี คือ กรณีที� 1 การขนส่งเศษวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ยจากไร่ออ้ยไปยงัโรงไฟฟ้า และกรณีที� 2 การ



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

4-25 

ขนส่งเศษวสัดุเหลือใช้ยอดและใบอ้อยจากโรงงานแปรรูปอัดแท่งส่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม เพื�อ
เปรียบเทียบคดัเลือกวิธีการขนส่งด้วยรถบรรทุกแบบใดจึงจะมีตน้ทุนตํ�าที�สุด เพื�อนาํไปประยุกต์ใช้จริง
ต่อไปดงัแสดงในตารางที� 4-27 ถึง 4-37 
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กรณีที� 1 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบรูปแบบการขนส่งเศษวัสดุเหลอืใช้ยอดและใบอ้อยจากไร่อ้อยไปยังโรงไฟฟ้า 

ตารางที� 4-27 ขอ้มูลการคิดตน้ทุนเครื�องจกัรอุปกรณ์ในการขนส่ง ที�ระยะทาง 20 กิโลเมตร สาํหรับขนส่งจากไร่ออ้ยไปยงัโรงไฟฟ้า 
(1) (2) (3) = (1) + (2) * * * (4) (5) = (3)/(4) (6) (7) = (5) + (6)

ทางเลือก

ที�
เครื�องจกัร / อุปกรณ์

ขนาด

บรรทุก

(ตนั)

ราคารถ
(บาท)

ค่าเสื�อม

ราคา

(บาท/ปี)

ค่าบาํรุง

รักษา

(บาท/ปี)

รวมค่าเสื�อมฯ

+ บาํรุงรักษา

(บาท/ปี)

ระยะทาง

ขนส่ง

(ก.ม.)

จาํนวน

เที�ยวขนส่ง

ต่อวนั

ปริมาณ

การขนส่ง

(ตนั/ปี)

ตน้ทุน

คงที�เฉลี�ย

(ตนั/ปี)

ค่านํ"ามนั

เชื"อเพลิง

(บาท/ตนั)

รวมตน้ทุน

เครื�องจกัร

(บาท/ตนั)

1 รถบรรทุก 10 ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงาน 7-10 2,500,000 500,000 43,750 543,750 20 3 3,900 139.4 20.0 159.4

2 รถบรรทุก 10 ลอ้เก่า ใชเ้ฉพาะงาน 7-10 1,500,000 300,000 62,500 362,500 20 3 3,900 92.9 24.0 116.9

3 รถบรรทุก 6 ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงาน 4-5 1,600,000 320,000 28,000 348,000 20 4 2,600 133.8 26.7 160.5

4 รถบรรทุก 6 ลอ้เก่า ใชเ้ฉพาะงาน 4-5 800,000 160,000 40,000 200,000 20 4 2,600 76.9 30.0 106.9

5 รถกระบะ 4 ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงาน 1 800,000 160,000 17,500 177,500 20 6 780 227.6 109.1 336.7

6 รถกระบะ 4 ลอ้เก่า ใชเ้ฉพาะงาน 1 400,000 80,000 25,000 105,000 20 6 780 134.6 120.0 254.6

7 รถบรรทุก 10 ลอ้ใหม่ ใชง้านอื�นดว้ย 7-10 2,500,000 208,000 43,750 251,750 20 3 3,900 64.6 20.0 84.6

8 รถบรรทุก 10 ลอ้เก่า ใชง้านอื�นดว้ย 7-10 1,500,000 125,000 62,500 187,500 20 3 3,900 48.1 24.0 72.1

9 รถบรรทุก 6 ลอ้ใหม่ ใชง้านอื�นดว้ย 4-5 1,600,000 133,333 28,000 161,333 20 4 2,600 62.1 26.7 88.7

10 รถบรรทุก 6 ล้อเก่า ใช้งานอื�นด้วย 4-5 800,000 66,667 40,000 106,667 20 4 2,600 41.0 30.0 71.0

11 รถกระบะ 4 ลอ้ใหม่ ใชง้านอื�นดว้ย 1 800,000 66,667 17,500 84,167 20 6 780 107.9 109.1 217.0

12 รถกระบะ 4 ลอ้เก่า ใชง้านอื�นดว้ย 1 400,000 33,333 25,000 58,333 20 6 780 74.8 120.0 194.8

ปรับเปลี�ยนการคาํนวณโดยการเปลี�ยนตวัเลขระยะทางการขนส่งที�ตอ้งการทราบค่าใชจ้่ายในการขนส่ง ที�  * * *

 
ที�มา : จากงานวจิยันี"  
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สมมติฐาน - ยานพาหนะที�ใชเ้ฉพาะงาน จะใชง้านเดือนละ 26 วนั 5 เดือนต่อปี ในการทาํงานขนส่งเศษวสัดุเหลือใช้
จากช่วงเก็บเกี�ยวผลผลิตออ้ย เท่านั"น 
 - ยานพาหนะที�ใชง้านอื�นดว้ย จะใชง้านเดือนละ 26 วนั 5 เดือนในการทาํงานขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้าก
ช่วงเก็บเกี�ยวผลผลิตออ้ย และใชใ้นงานอื�นๆ อีก 7 เดือนต่อปี 
 - รถบรรทุกสิบลอ้ ขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากไดว้นัละ 2 เที�ยว เที�ยวละ 8 ตนั อตัราการใชน้ํ" ามนัดีเซล 6-7 
กิโลเมตรต่อลิตร ราคานํ" ามนัดีเซล 30 บาท/ลิตร 
 - รถบรรทุกหกลอ้ ขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากไดว้นัละ 3 เที�ยว เที�ยวละ 5 ตนั อตัราการใชน้ํ" ามนัดีเซล 8-9 
กิโลเมตรต่อลิตร ราคานํ" ามนัดีเซล 30 บาท/ลิตร 
 - รถกระบะสี�ลอ้ ขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากไดว้นัละ 4 เที�ยว เที�ยวละ 1 ตนั อตัราการใชน้ํ" ามนัดีเซล 10-11 
กิโลเมตรต่อลิตร ราคานํ" ามนัดีเซล 30 บาท/ลิตร 
 - ค่าบาํรุงรักษารถใหม่ จะตํ�ากวา่ค่าบาํรุงรักษารถเก่า 30% 
 - ค่าเสื�อมราคาคิดในอตัราคงที�เป็นเวลา 5 ปี โดยไม่มีมูลค่าซาก 
 - รถบรรทุกทุกประเภทใชค้วามเร็วเฉลี�ยในการเดินทางที� 60 ก.ม./ชั�วโมง 
 - รถบรรทุกสิบลอ้ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 2.5 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว - ร ถ บ ร ร ทุ ก
หกลอ้ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 2 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว 
 - รถกระบะสี�ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 1.25 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว 
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ตารางที� 4-28 ขอ้มูลการคิดตน้ทุนค่าแรงงานในการขนส่งที�ระยะทางขนส่ง 20 กิโลเมตรสาํหรับการขนส่ง      
จากไร่ออ้ยไปยงัโรงไฟฟ้า 

ประเภทแรงงาน 

จาํแนกตามบทบาทหน้าที� 

จาํนวน 

(คน) 

เงนิเดอืน 

(บาท/คน/

เดอืน) 

ระยะทาง 

ขนส่ง 

กโิลเมตร 

จาํนวนเที�ยว 

ปริมาณผลผลติ 

(ตนั/คน/เดอืน) 

ต้นทุนแรงงาน 

(บาทต่อตนั) 

ขนส่ง     ต่อ

วนั 

คนขบัรถบรรทุกสิบลอ้ 1 10,000 20 3 780 12.8 
คนขบัรถบรรทุกหกลอ้ 1 9,000 20 4 520 17.3 
คนขบัรถกระบะ 1 8,000 20 6 156 51.3 
คนงานขนถ่ายขึ"นรถ   7,800     312 25.0 

       ที�มา : จากงานวจิยันี"  
สมมติฐาน -  รถบรรทุกทุกประเภทใชค้วามเร็วเฉลี�ยในการเดินทางที� 60 กิโลเมตรต่อชั�วโมง 
 -  รถบรรทุกสิบลอ้ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 2.5 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว 
 -  รถบรรทุกหกลอ้ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 1.5 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว 
 -  รถกระบะสี�ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 45 นาที ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว 
 -  แรงงานใชเ้วลาในการขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขึ"นรถ 40 วนิาทีต่อหนึ�งมดั (25 กิโลกรัม) 
 -  คิดเวลาทาํงานของแรงงานขนถ่ายเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขึ"นรถคิดที� 360 นาที ต่อวนั (ประสิทธิภาพการ

ทาํงาน75%) = (480x75/100) = 360 นาทีต่อวนั 
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ตารางที� 4-29 สรุปผลการเปรียบเทียบตน้ทุนและกาํหนดราคาค่าขนส่งเศษวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ย ที�ระยะทางขนส่ง 20 กิโลเมตร สาํหรับการขนส่งจากไร่ออ้ยไป
ยงัโรงไฟฟ้า 

ทางเลือกที�   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

รายการค่าใช้จ่าย
จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

1. ค่าแรงงาน 37.8 37.8 42.3 42.3 76.3 76.3 37.8 37.8 42.3 42.3 76.3 76.3
2. ค่าใชจ้่ายเครื�องจกัรอุปกรณ์ 159.4 116.9 160.5 106.9 336.7 254.6 84.6 72.1 88.7 71.0 217.0 194.8

3. ค่าโสหุ้ยอื�นๆ 9.9 7.7 10.1 7.5 20.6 16.5 6.1 5.5 6.6 5.7 14.7 13.6

4.  ต้นทุนรวม (1)+(2)+(3) 207.1 162.5 213.0 156.7 433.6 347.4 128.5 115.4 137.6 119.0 307.9 284.6

***  ที�ระยะทางขนสง่เฉลี�ย  = 20 กโิลเมตร   ที�มา  :  จากงานวจิยันี"  

คาํอธิบายวธิีการขนส่งรูปแบบต่างๆ 
วธิีที�  1:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั  
วธิีที�  2:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้มือสอง ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนตอ่ปี เดือนละ 26 วนั  
วธิีที�  3:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั  
วธิีที�  4:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้มือสอง ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั  
วธิีที�  5:  ขนส่งโดยใชร้ถกระบะสี�ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั  
วธิีที�  6:  ขนส่งโดยใชร้ถกระบะสี�ลอ้มือสอง ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั 
วธิีที�  7:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้ใหม่ ใชง้านบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั และใชง้านอื�นอีก 7 เดือนต่อปี 
วธิีที�  8:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้มือสอง ใชง้านบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั และใชง้านอื�นอีก 7 เดือนต่อปี   
วธิีที�  9:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้ใหม่ ใชง้านบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั และใชง้านอื�นอีก 7 เดือนต่อปี 
วธิีที� 10: ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้มือสอง ใชง้านบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั และใชง้านอื�นอีก 7 เดือนต่อปี 
วธิีที� 11: ขนส่งโดยใชร้ถกระบะสี�ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั และใชง้านอื�นอีก 7 เดือนต่อปี  
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วธิีที� 12: ขนส่งโดยใชร้ถกระบะสี�ลอ้มือสอง ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั และใชง้านอื�นอีก 7 เดือนต่อปี 
 

สรุปผลการศึกษากรณทีี� 1 การคัดเลอืกวธิีการขนส่งเศษวสัดุเหลอืใช้ยอดและใบอ้อยจากไร่อ้อยส่งโรงไฟฟ้า 

จากตารางเปรียบเทียบตน้ทุนการขนส่งดว้ยวธิีต่างๆ จากตารางที� 4-27, 4-28, 4-29 พบวา่ ทางเลือกที� 8 จะเป็นทางเลือกที�มีต้นทุนน้อยที�สุด คือ 115.40 บาทต่อ

ตัน โดยการใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้มือสอง ทาํการขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากจากจากไร่ออ้ยไปส่งใหโ้รงไฟฟ้าเศษวสัดุเหลือใชจ้าก ระยะทางขนส่ง ประมาณ 20 กิโลเมตร 
ทาํงานในช่วงฤดูเก็บเกี�ยวผลผลิต 5 เดือนต่อปี และนาํไปใชง้านอื�นในช่วงเวลาที�เหลือ ทาํการขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากไดเ้ที�ยวละ 10 ตนั จาํนวน 3 เที�ยวต่อวนั ใช้
คนขบัรถ 1 คน และแรงงานขนถ่ายเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขึ"นรถประจาํอยูท่ี�จุดขนส่งในไร่ออ้ย ซึ�งวิธีการขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อมือสอง จะถูกนําไปประยุกต์ใช้ใน

การขนส่งเศษวสัดุเหลอืใช้ยอดและใบอ้อยส่งโรงผลติไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลอืใช้ต่างๆต่อไป ส่วนวธิีการอื�นๆกส็ามารถใช้งานได้แต่จะมีต้นทุนที�สูงกว่า 
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กรณีที� 2 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบรูปแบบการขนส่งเศษวัสดุเหลอืใช้ยอดและใบอ้อยจากโรงงานแปรรูปอดัแท่งส่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมที�ต้องการใช้งาน 

ตารางที� 4-30 ขอ้มูลการคิดตน้ทุนเครื�องจกัรอุปกรณ์ในการขนส่ง ที�ระยะทาง 200 กิโลเมตร สาํหรับขนส่งจากโรงงานแปรรูปเศษวสัดุเหลือใชจ้ากยอดและใบออ้ยอดั
แท่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม 

(1) (2) (3) = (1) + (2) * * * (4) (5) = (3)/(4) (6) (7) = (5) + (6)

ทางเลอืก

ที�
เครื�องจกัร / อุปกรณ์

ขนาด

บรรทุก

(ตนั)

ราคารถ

(บาท)

ค่าเสื�อม

ราคา

(บาท/ปี)

ค่าบาํรุง

รักษา

(บาท/ปี)

รวมค่าเสื�อมฯ

+ บาํรุงรักษา

(บาท/ปี)

ระยะทาง

ขนส่ง

(ก.ม.)

จาํนวน

เที�ยวขนส่ง

ต่อวนั

ปริมาณ

การขนส่ง

(ตนั/ปี)

ตน้ทุน

คงที�เฉลี�ย

(ตนั/ปี)

ค่านํ"ามนั

เชื"อเพลิง

(บาท/ตนั)

รวมตน้ทุน

เครื�องจกัร

(บาท/ตนั)

1 รถบรรทุก 10 ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงาน 20-25 2,500,000 500,000 35,000 535,000 200 1 3,250 164.6 80.0 244.6

2 รถบรรทุก 10 ลอ้เก่า ใชเ้ฉพาะงาน 20-25 1,500,000 300,000 50,000 350,000 200 1 3,250 107.7 96.0 203.7

3 รถบรรทุก 6 ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงาน 12-15 1,600,000 320,000 28,000 348,000 200 1 1,950 178.5 100.0 278.5

4 รถบรรทุก 6 ลอ้เก่า ใชเ้ฉพาะงาน 12-15 800,000 160,000 40,000 200,000 200 1 1,950 102.6 114.3 216.8

5 รถกระบะ 4 ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงาน 1.5-2.0 800,000 160,000 17,500 177,500 200 1 195 910.3 800.0 1,710.3

6 รถกระบะ 4 ลอ้เก่า ใชเ้ฉพาะงาน 1.5-2.0 400,000 80,000 25,000 105,000 200 1 195 538.5 888.9 1,427.4

7 รถบรรทุก 10 ลอ้ใหม่ ใชง้านอื�นดว้ย 20-25 2,500,000 208,333 35,000 243,333 200 1 3,250 74.9 80.0 154.9

8 รถบรรทุก 10 ล้อเก่า ใช้งานอื�นด้วย 20-25 1,500,000 125,000 50,000 175,000 200 1 3,250 53.8 96.0 149.8

9 รถบรรทุก 6 ลอ้ใหม่ ใชง้านอื�นดว้ย 12-15 1,600,000 133,333 28,000 161,333 200 1 1,950 82.7 100.0 182.7

10 รถบรรทุก 6 ลอ้เก่า ใชง้านอื�นดว้ย 12-15 800,000 66,667 40,000 106,667 200 1 1,950 54.7 114.3 169.0

11 รถกระบะ 4 ลอ้ใหม่ ใชง้านอื�นดว้ย 1.5-2.0 800,000 66,667 17,500 84,167 200 1 195 431.6 800.0 1,231.6

12 รถกระบะ 4 ลอ้เก่า ใชง้านอื�นดว้ย 1.5-2.0 400,000 33,333 25,000 58,333 200 1 195 299.1 888.9 1,188.0

ปรับเปลี�ยนการคํานวณโดยการเปลี�ยนตัวเลขระยะทางการขนสง่ที�ตอ้งการทราบคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ ที�  * * *  
       ที�มา  :  จากงานวิจยันี"  
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สมมติฐาน - ยานพาหนะที�ใชเ้ฉพาะงาน จะใชง้านเดือนละ 26 วนั 5 เดือนต่อปี ในการทาํงานขนส่งเศษวสัดุเหลือใช้
จากช่วงเก็บเกี�ยวผลผลิตออ้ย เท่านั"น 
 - ยานพาหนะที�ใชง้านอื�นดว้ย จะใชง้านเดือนละ 26 วนั 5 เดือนในการทาํงานขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้าก
ช่วงเก็บเกี�ยวผลผลิตออ้ย และใชใ้นงานอื�นๆอีก 7 เดือนต่อปี 
 - รถบรรทุกสิบลอ้ ขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากไดว้นัละ 1 เที�ยว เที�ยวละ 25 ตนั อตัราการใชน้ํ" ามนัดีเซล    
5-6 กิโลเมตรต่อลิตร ราคานํ" ามนัดีเซล 30 บาท/ลิตร 
 - รถบรรทุกหกลอ้ ขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากไดว้นัละ 1 เที�ยว เที�ยวละ 15 ตนั อตัราการใชน้ํ" ามนัดีเซล    
7-8 กิโลเมตรต่อลิตร ราคานํ" ามนัดีเซล 30 บาท/ลิตร 
 - รถกระบะสี�ลอ้ ขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากไดว้นัละ 1 เที�ยว เที�ยวละ 1.5 ตนั อตัราการใชน้ํ" ามนัดีเซล      
9-10 กิโลเมตรต่อลิตร ราคานํ" ามนัดีเซล 30 บาท/ลิตร 
 - ค่าบาํรุงรักษารถใหม่ จะตํ�ากวา่ค่าบาํรุงรักษารถเก่า 30% 
 - ค่าเสื�อมราคาคิดในอตัราคงที�เป็นเวลา 5 ปี โดยไม่มีมูลค่าซาก 
 - รถบรรทุกทุกประเภทใชค้วามเร็วเฉลี�ยในการเดินทางที� 60 ก.ม./ชั�วโมง 
 - รถบรรทุกสิบลอ้ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 2.5 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว -        
รถบรรทุกหกลอ้ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 2 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว 
 - รถกระบะสี�ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 1.25 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว 
                            - รถบรรทุกสิบลอ้ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 2.5 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว  
 - รถบรรทุกหกลอ้ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 2 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว 
 - รถกระบะสี�ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 1.25 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว 
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ตารางที� 4-31 ขอ้มูลการคิดตน้ทุนค่าแรงงานในการขนส่งที�ระยะทางขนส่ง 200 กิโลเมตร สาํหรับการขนส่ง
จากโรงงานแปรรูปเศษวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ยอดัแท่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม 

ประเภทแรงงาน จํานวน เงนิเดือน ระยะทาง จํานวนเที�ยว ปริมาณผลผลติ ต้นทุนแรงงาน 

จําแนกตามบทบาทหน้าที� (คน) (บาท/เดอืน) ขนส่ง ขนส่งต่อวนั (ตันต่อเดอืน) (บาทต่อตัน) 

คนขบัรถบรรทุกสิบลอ้ 1 10,000 200 1 650 15.4 
คนขบัรถบรรทุกหกลอ้ 1 9,000 200 1 390 23.1 
คนขบัรถกระบะ 1 8,000 200 1 39 205.1 
คนงานขนถ่ายขึ"นรถ   -     - - 

สมมติฐาน -  รถบรรทุกทุกประเภทใชค้วามเร็วเฉลี�ยในการเดินทางที� 60 กิโลเมตรต่อชั�วโมง 
 -  รถบรรทุกสิบลอ้ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 2.5 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว 
 -  รถบรรทุกหกลอ้ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 1.5 ชั�วโมง ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว 
 -  รถกระบะสี�ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถ่ายของขึ"นลงเฉลี�ย 45 นาที ต่อการขนส่งหนึ�งเที�ยว 
 -  แรงงานใชเ้วลาในการขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขึ"นรถ 40 วนิาทีต่อหนึ�งมดั (25 กิโลกรัม) 
             -  คิดเวลาทาํงานของแรงงานขนถ่ายเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขึ"นรถคิดที� 360 นาที ต่อวนั                       
(ประสิทธิภาพการทาํงาน75%) = (480x75/100) = 360 นาทีต่อวนั   
ที�มา : จากการวจิยันี"  
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ตารางที� 4-32 สรุปผลการเปรียบเทียบตน้ทุนและกาํหนดราคาค่าขนส่งเศษวสัดุเหลือใชย้อดและใบออ้ย ที�ระยะทางขนส่ง 200 กิโลเมตร สาํหรับการขนส่งจากโรงงาน
แปรรูปเศษวสัดุเหลือใชอ้ดัแท่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมที�ตอ้งการใชเ้ชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชอ้ดัแท่ง            

ทางเลือกที�   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

รายการค่าใช้จ่าย
จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

จาํนวนเงิน

(บาทต่อตนั)

1. ค่าแรงงาน 15.4 15.4 23.1 23.1 205.1 205.1 15.4 15.4 23.1 23.1 205.1 205.1

2. ค่าใชจ้่ายเครื�องจกัรอุปกรณ์ 244.6 203.7 278.5 216.8 1710.3 1427.4 154.9 149.8 182.7 169.0 1231.6 1188.0

3. ค่าโสหุย้อื�นๆ 13.0 11.0 15.1 12.0 95.8 81.6 8.5 8.3 10.3 9.6 71.8 69.7

4.  ต้นทุนรวม (1)+(2)+(3) 273.0 230.0 316.6 251.9 2011.2 1714.1 178.8 173.5 216.1 201.7 1508.6 1462.8

 ที�มา :  จากงานวจิยันี"  
คาํอธิบายวธิีการขนส่งรูปแบบต่างๆ 

วธิีที�  1:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั  
วธิีที�  2:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้มือสอง ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนตอ่ปี เดือนละ 26 วนั  
วธิีที�  3:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั  
วธิีที�  4:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้มือสอง ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั  
วธิีที�  5:  ขนส่งโดยใชร้ถกระบะสี�ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั  
วธิีที�  6:  ขนส่งโดยใชร้ถกระบะสี�ลอ้มือสอง ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั 
วธิีที�  7:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้ใหม่ ใชง้านบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั และใชง้านอื�นอีก 7 เดือนต่อปี 
วธิีที�  8:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้มือสอง ใชง้านบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั และใชง้านอื�นอีก 7 เดือนต่อปี  
วธิีที�  9:  ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้ใหม่ ใชง้านบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั และใชง้านอื�นอีก 7 เดือนต่อปี 
วธิีที� 10: ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้มือสอง ใชง้านบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั และใชง้านอื�นอีก 7 เดือนต่อปี 
วธิีที� 11: ขนส่งโดยใชร้ถกระบะสี�ลอ้ใหม่ ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั และใชง้านอื�นอีก 7 เดือนต่อปี  
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วธิีที� 12: ขนส่งโดยใชร้ถกระบะสี�ลอ้มือสอง ใชเ้ฉพาะงานบรรทุกเศษวสัดุเหลือใชจ้าก 5 เดือนต่อปี เดือนละ 26 วนั และใชง้านอื�นอีก 7 เดือนต่อปี  
 

สรุปผลการศึกษากรณทีี� 2 การคัดเลอืกวธิีการขนส่งเศษวสัดุเหลอืใช้ยอดและใบอ้อยจากที�โรงงานแปรรูปเศษวสัดุเหลอืใช้จากอดัแท่งไปยังโรงงานอุตสาหกรรม

ที�ต้องการใช้งาน 

จากตารางเปรียบเทียบตน้ทุนการขนส่งดว้ยวธิีต่างๆ จากตารางที� 4-30, 4-31, 4-32 พบวา่ ทางเลอืกที� 8 จะเป็นทางเลือกที�มีต้นทุนน้อยที�สุด คือ คือ 173.50 บาท

ต่อตัน โดยการใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้มือสอง ทาํการขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากที�โรงงานแปรรูปเศษวสัดุเหลือใชอ้ดัแท่งไปส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมที�ตอ้งการใชง้าน
จากระยะทางขนส่งประมาณ 200 กิโลเมตร ทาํงานในช่วงฤดูเก็บเกี�ยวผลผลิต 5 เดือนต่อปี และนาํไปใชง้านอื�นในช่วงเวลาที�เหลือ ทาํการขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากได้
เที�ยวละ 25 ตนั จาํนวน 1 เที�ยวต่อวนั ใชค้นขบัรถ 1 คน และเหมาค่าแรงงานในการขนถ่ายเศษวสัดุเหลือใชข้ึ"นและลงรถบรรทุก ให้เป็นหนา้ที�ของโรงงานแปรรูปเศษ
วสัดุเหลือใชอ้ดัแท่งและโรงงานอุตสาหกรรมที�ตอ้งการใชง้าน ซึ�งวิธีการขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อมือสอง จะถูกนําไปประยุกต์ใช้ในการขนส่งเศษวัสดุเหลือใช้ยอด

และใบอ้อยส่งโรงผลติไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลอืใช้ต่างๆต่อไป ส่วนวธิีการอื�นๆกส็ามารถใช้งานได้แต่จะมีต้นทุนที�สูงกว่า 
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4) การศึกษาราคาต้นทุนในการแปรรูป: โดยใชเ้ทคโนโลยีการแปรรูปที�ทาํการคดัเลือกไวใ้น
หัวข้อที� 4.8 ซึ� งจะคิดเป็นราคาต่อหน่วยพลงังาน และราคาต่อหน่วยนํ"าหนกั 

ตน้ทุนการนาํยอดและใบออ้ยไปใชเ้ป็นพลงังานเชื"อเพลิงตามขนาดกาํลงัการผลิตที�แตกต่าง
กนั เนื�องจากมีเทคโนโลยีในการผลิตเศษวสัดุเหลือใช้จากอดัแท่งทั"งในและต่างประเทศ ในที�นี"
คณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขายเครื�องจกัรแปรรูปเชื"อเพลิงอดัแท่ง พร้อมทั"งมี
โอกาสไปศึกษาดูงานที�โรงงานแปรรูปเชื"อเพลิงอดัแท่งระดบัอุตสาหกรรมในประเทศจีน ทั"งนี" เพื�อ
ตรวจสอบความเป็นไปไดด้า้นเทคโนโลยกีารผลิต ซึ� งพบวา่ สามารถดาํเนินการผลิตไดต้ามคุณภาพ
ที�ตอ้งการ  

ดงันั"น จึงตอ้งทาํการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ เพื�อสนับสนุนการตดัสินใจในการคดัเลือก
กระบวนการผลิต 2 ขนาด (ขนาดเล็กและขนาดใหญ่) โดยการวิเคราะห์หาทางเลือกที�เหมาะสมใน
การลงทุน 2 รูปแบบ ดงันี"  

รูปแบบทางเลือกที� 1: ขนาดกาํลงัการผลิตประมาณ 150 กิโลกรัม/ชั�วโมง หรือ 1.2 ตนัต่อวนั 
ทาํงานวนัละ 8 ชั�วโมง 300 วนัต่อปี เป็นการผลิตที�เคลื�อนที�ไปในแปลงเกษตรหรือไร่ออ้ยที�ตดัตน้
อ้อยไปแล้วเหลือใบอ้อยที�ถูกทิ"งไวใ้ห้แห้งและใช้เครื� องม้วนใบอ้อยทิ"งไวข้้างไร่ เพื�อให้กลุ่ม
เกษตรกรร่วมมือกนัทาํไดเ้องในพื"นที�ไร่ออ้ย เพื�อลดค่าขนส่ง สร้างรายไดเ้พิ�มขึ"นให้กบัเกษตรกร 
และลดการเผาทิ"งยอดและใบอ้อย โดยติดตั"งเครื� องจักรบนรถลากเคลื�อนที�ไปตามไร่อ้อย ซึ� ง
สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 4-33 
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ตารางที� 4-33 ผลการศึกษาเพื�อหาตน้ทุนการผลิตเชิ"อเพลิงอดัแท่ง (ยอดและใบออ้ย) ขนาดเล็กใชใ้น
ไร่ออ้ย ตามรูปแบบทางเลือกที� 1 

รายการค่าใชจ่้าย 
ในการแปรรูปยอดและใบออ้ยเป็นพลงังานเชื"อเพลิงแขง็แบบอดัแท่งขนาดกาํลงั

ผลิตที� 150 ก.ก./ช.ม. (1.2 ตนั/วนั, 360 ตนั/ปี) 
บาท บาท/ปี 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/ตนั) 

1.  ค่าเครื�องสบัใบออ้ยเป็นชิ"นขนาดไม่เกิน 30 ม.ม.       15,000      
ค่าเสื�อมราคาเครื�องคิดที�ระยะเวลา 5 ปี  3,000 8.33 
ค่าซ่อมบาํรุง/ปี 10% ของราคาเครื�อง  1,500 4.17 
ค่าไฟฟ้าพลงังานเดินเครื�อง 2.2 kW  11,088 30.80 
ค่าแรงเดินเครื�องสบั ½ คน (300 บาท/วนั)  45,000 125.00 

2.  ค่าเครื�องลาํเลียงแบบสกรูส่งใบออ้ยสบัเขา้เครื�องบด 20,000   
ค่าเสื�อมราคาเครื�องที� 5 ปี  4,000 11.11 
ค่าไฟฟ้าพลงังานเดินเครื�อง 2.2 kW  11,088 30.80 

3.  ค่าเครื�องบดให้เป็นผงไม่เกิน 3.0 ม.ม. 15,000   
ค่าเสื�อมราคาเครื�องที� 5 ปี  3,000 8.33 
ค่าซ่อมบาํรุง/ปี 10% ของราคาเครื�อง  1,500 4.17 
ค่าพลงังานไฟฟ้า 2.2 kW  11,088 30.80 

4.  ค่าเครื�องอดัให้เป็นแท่งขนาด 6 – 10 ม.ม. 30,000   
ค่าเสื�อมราคาเครื�องที� 5 ปี  6,000 16.67 
ค่าแผน่พิมพแ์ละลูกกลิ"งอดัแท่ง (Flat Die) 100 ตนั/แผน่  17,500 50 
ค่าซ่อมบาํรุง/ปี 10% ของราคาเครื�อง  3,000 8.33 
ค่าพลงังานไฟฟ้า 15 kW  21,600 60.00 

5.  ค่าเครื�องระบายความร้อนและลดความชื"นเหลือไม่เกิน 10% 25,000   
ค่าเสื�อมราคาเครื�องที� 5  ปี  3,000 8.33 
ค่าซ่อมบาํรุง/ปี 10% ของราคาเครื�อง  1,500 4.17 
ค่าพลงังานไฟฟ้า 3.7 kW  18,648 51.80 

6. ค่าบรรจุถุงขนาด  15 ก.ก.    
ค่าถุงบรรจุ  96,000 266.67 

7. ค่ารถลากเคลื�อนที�สาํหรับวางเครื�องจกัรทั"งหมด 20,000   
ค่าเสื�อมราคาเครื�องที� 5 ปี  4,000 11.11 
ค่าซ่อมบาํรุง/ปี 10% ของราคาเครื�อง  2,000 5.56 

รายการค่าใชจ่้าย 
ในการแปรรูปยอดและใบออ้ยเป็นพลงังานเชื"อเพลิงอดัแท่งขนาดกาํลงัผลิต 

ที� 150 ก.ก./ช.ม. (1.2 ตนั/วนั, 360 ตนั/ปี) 
บาท บาท/ปี 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/ตนั) 

8.  ค่าแรงพนกังานปฏิบติังานผลิต (3 คน@300 บาท/วนั/คน)  270,000 750.00 

รวมค่าเครื�องจักร 125,000   

รวมเป็นตน้ทุนการผลิตแท่งเชื"อเพลิงแขง็แบบอดัแท่ง   1,486.14 
ที�มา : [49] 
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รูปแบบทางเลอืกที� 2: เครื�องจกัรขนาดใหญ่ มีกาํลงัการผลิต 1.5 ตนั/ชั�วโมง ทาํงาน 300 วนัต่อปี 
ปริมาณการผลิต 3,600 ตนั/ปี เป็นการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งแบบต่อเนื�องสาํหรับระดบัอุตสาหกรรม 
ที�จะตอ้งนาํวตัถุดิบมว้นใบออ้ยจากไร่ออ้ยรวบรวมแลว้ขนส่งมายงัโรงงานแปรรูปเป็นเชื"อเพลิงอดั
แท่ง ซึ� งสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 4-34 

ตารางที� 4-34 ผลการศึกษาเพื�อหาตน้ทุนการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง (ยอดและใบออ้ย) ขนาดใหญ่ใน
โรงงานแปรรูปเชื"อเพลิงอดัแท่ง ตามรูปแบบทางเลือกที� 2 

รายการตน้ทุนการผลิตเชื"อเพลิงแขง็แบบ 
อดัแท่งที� 3,600 ตนั/ปี 

kW จาํนวน 
 เงินลงทุน

(บาท)  
 ค่าใชจ่้าย
(บาท/ปี)  

 ค่าใชจ่้าย
(บาท/ตนั)  

1. สบัใบออ้ยให้เล็กเหลือยาวไม่เกิน 30 ม.ม. 

1.1 เครื�องสบัใบออ้ย(คิดค่าเสื�อม 5 ปี)  2 100,000 40,000 11.11 

1.2 ค่าเดินเครื�องสบัใบออ้ย 7.5 2  50,400 14.00 

1.3 ค่าซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร (10%/ปี ของราคาเครื�อง)    20,000 5.56 

1.4 ค่าแรงยกมว้นใบออ้ยเขา้เครื�องสบั(300 บาท/วนั)  2  180,000 50.00 

2. คดัแยกสิ�งเจือปนและขนาดที�เกิน 30 ม.ม. ออก 

2.1 เครื�องตระแกรงเขยา่ และแม่เหล็ก(คิดค่าเสื�อม 5 ปี)  1 50,000 10,000 2.78 

2.2 ค่าเดินเครื�องตระแกรงเขยา่ 1.5 1  10,080 2.80 

2.3 ค่าซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร (10%/ปี ของราคาเครื�อง)    5,000 666.67 

3. ลาํเลียงมว้นใบออ้ยเขา้เครื�องสบัยอ่ย 

3.1 
สายพานลาํเลียงมว้นใบออ้ย กวา้ง 600 x ยาว 8000 ม.ม.
(ค่าเสื�อม 5 ปี) 

 1 150,000 30,000 8.33 

3.2 ค่าซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร (10%/ปี ของราคาเครื�อง)    15,000 4.17 

3.3 ค่าเดินเครื�องสายพานลาํเลียง 2.2 1  14,784 4.11 

4. อบใบออ้ยให้มีความชื"นไม่เกิน 15% 

4.1 ค่าเตาอบแบบต่อเนื�อง(คิดค่าเสื�อม 5 ปี)  1 1,500,000 300,000 83.33 

4.2 ค่าซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร (10%/ปี ของราคาเครื�อง)    150,000 41.67 

4.3 ค่าเดินเครื�องเตาอบแบบต่อเนื�อง 30 1  201,600 56.00 

5. ขนส่งใบออ้ยดว้ยลม 

5.1 ไซโคลนลาํเลียงใบออ้ยดว้ยลม(คิดค่าเสื�อม 5 ปี)  2 120,000 48,000 13.33 

5.2 ค่าซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร (10%/ปี ของราคาเครื�อง)    24,000 6.67 

5.3 ค่าเดินเครื�องไซโคลนลาํเลียงผงใบออ้ย 5.5 2  73,920 20.53 

6. บดใบออ้ยให้ละเอียดขนาดไม่เกิน 3.0 ม.ม. 

6.1 เครื�องบดใบออ้ย(คิดค่าเสื�อม 5 ปี)  1 75,000 15,000 4.17 

6.2 ค่าซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร (10%/ปี ของราคาเครื�อง)    7,500 2.08 

6.3 ค่าเดินเครื�องบด 7.5 1  50,400 14.00 

7. ผสมแป้งกบัใบออ้ยที�อตัราส่วน 1 : 100 

7.1 เครื�องผสมแป้งกบัใบออ้ย(คิดค่าเสื�อม 5 ปี)  1 30,000 6,000 1.67 

7.2 ค่าซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร (10%/ปี ของราคาเครื�อง)    3,000 0.83 
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7.4 ค่าเดินเครื�องผสมแป้งกบัผงใบออ้ย 2.2 1  14,784 4.11 

                รายการตน้ทุนการผลิตเชื"อเพลิงแบบ 
                อดัแท่งที� 3,600 ตนั/ปี 

kW จาํนวน 
 เงินลงทุน

(บาท)  
 ค่าใชจ่้าย
(บาท/ปี)  

 ค่าใชจ่้าย
(บาท/ตนั)  

8. อดัผงใบออ้ยให้เป็นแท่ง 

8.1 เครื�องอดัผงใบออ้ยให้เป็นแท่ง (คิดค่าเสื�อม 5 ปี)  1 1,000,000 200,000 55.56 

8.2 ค่าแผน่พิมพแ์ละลุกกลิ"ง (1,000 ตนั/ชุด)    72,000 20 

8.3 ค่าซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร (10%/ปี ของราคาเครื�อง)    100,000 27.78 

8.4 ค่าเดินเครื�องอดัแท่งผงใบออ้ย 93 1  624,960 173.60 

9. ลาํเลียงแท่งอดัตะเกียบใบออ้ยเขา้ไซโล 

9.1 
สายพานลาํเลียงมว้นใบออ้ย กวา้ง 600 x ยาว 8000 ม.ม.
(คิดค่าเสื�อม 5 ปี) 

 1 150,000 30,000 8.33 

9.2 ค่าซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร (10%/ปี ของราคาเครื�อง)    15,000 4.17 

9.4 ค่าเดินเครื�องสายพานลาํเลียง 2.2 1  14,784 4.11 

10. บรรจุเชื"อเพลิงแบบอดัแท่งลงถุง 15 ก.ก. 

10.1 ตาชั�งนํ"าหนกั(คิดค่าเสื�อม 5 ปี)  1 30,000 6,000 1.67 

10.2 ค่าซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร (10%/ปี ของราคาเครื�อง)    3,000 0.83 

10.3 ถุงบรรจุ (15 ก.ก./ถุง)    960,000 266.67 

10.3 ค่าแรงบรรจุและยกเก็บ (300 บาท/วนั)  1  90,000 25.00 

11. พื"นที�จดัเก็บวตัถุดิบ 

11.1 ลงทุนพื"นที�จดัเก็บวตัถุดิบ (1 ม.2/ตนั)  (ค่าเสื�อม 20 ปี)   9,000,000 450,000 125.00 

11.2 ค่าแรงจดัเก็บวตัถุดิบ(300 บาท/วนั)  1  90,000 25.00 

12. พื"นที�จดัเก็บสินคา้ถุงเก็บแท่งแบบอดัแท่ง 

12.1 ลงทุนพื"นที�จดัเก็บเชื"อเพลิงแบบอดัแท่ง   9,000,000 450,000 125.00 

12.2 ค่าแรงจดัเก็บเชื"อเพลิงแบบอดัแท่ง(300 บาท/วนั)  1  90,000 25.00 

รวมทั"งหมด 151.60  21,205,004  1,905.61 

ที�มา :  จากงานวจิยันี"  
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4.4 สรุป 

1) ขา้วโพดบนพื"นที�สูง 
จากการคาํนวนตน้ทุนเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชข้า้วโพดเทียบกบัเชื"อเพลิงถ่านหิน

และเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชอื้�นๆ พบวา่ ตน้ทุนเชื"อเพลิงต่อพลงังานจากเปลือก/ซงัขา้วโพด มีค่า
เท่ากบั 0.005 บาทต่อเมกกะจูล หรือ 100 บาทต่อตนั ซึ� งตํ�ากวา่เชื"อเพลิงอื�นๆ แต่ตน้ทุนเชื"อเพลิงต่อ
พลงังานของ ตน้/ตอ/ใบขา้วโพดมีค่าเท่ากบั 0.153 บาทต่อเมกกะจูล หรือ 2,000 บาทต่อตนั ซึ� งมีค่า
สูงกวา่ เชื"อเพลิงอื�นๆ (ยกเวน้นํ" ามนัเตาและกะลามะพร้าว) เนื�องจากตน้ทุนส่วนใหญ่เกิดจากการ
ขนส่งที�ไม่สะดวก (ปัญหาจากเส้นทาง) ส่งผลให้ตน้ทุนสูง ซึ� งหากพิจารณาต่อไปถึงการนาํเอาเศษ
วสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดไป แปรรูปเป็นเชื"อเพลิงอดัแท่ง ผลิตพลังงานไฟฟ้า และผลิตเป็นปุ๋ย
อินทรีย ์จะตอ้งมีตน้ทุนเพิ�มสูงขึ"น ดงันั"นจึงเป็นเหตุผลให้การนาํเศษวสัดุเหลือใช้จากตน้/ตอ/ใบ
ขา้วโพด มาใชป้ระโยชน์นอกแปลงนั"นทาํไดย้าก เศษวสัดุเหลือใชจ้ากตน้/ตอ/ใบขา้วโพดจึงเหมาะ
กบัการปล่อยให้ยอ่ยสลายเองตามธรรมชาติในแปลง เพื�อปรับปรุงคุณภาพของดิน ซึ� งทางรัฐบาล
หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้เกษตรกรตระหนกัถึงผลกระทบที�เกิดตามมาหลงัจากที�
เกษตรกรเผาตน้/ตอ/ซงัขา้วโพดในแปลงหรือคุณประโยชน์ที�เกิดขึ"นเมื�อเกษตรกรปล่อยตน้/ตอ/ซงั
ขา้วโพดทิ"งไวใ้นแปลงโดยไม่เผา และเสนอแนวทางการเตรียมดินดว้ยวิธีการอื�นที�มิใช่การเผาให้
เกษตรกรไดเ้กิดความประจกัษแ์ละดาํเนินชีวิตในสิ�งแวดลอ้ม/ป่า โดยไม่ทาํลายรวมถึงช่วยกนัดูแล
รักษา เพื�อรักษาสิ�งแวดลอ้ม/ป่าไวใ้หช้นรุ่นหลงัสืบต่อไป  

ส่วนตน้ทุนการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดนั"นจะพิจารณา
เฉพาะซงั/เปลือกขา้วโพดเท่านั"น ดงัเหตุผลที�กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ในการวิเคราะห์ตน้ทุนประกอบ
ไปดว้ย 1) ตน้ทุนการเก็บรวบรวม 100 บาทต่อตนั  2) ตน้ทุนมูลสัตว ์ที�ตอ้งนาํขึ"นมาจากพื"นราบยงั
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียบ์นพื"นที�สูง ราคาตนัละ 1500 บาทต่อตนั (ไม่รวมค่าขนส่ง) 3) ตน้ทุนค่า
ขนส่งมูลสัตว ์ตนัละ 665 บาท และ 4) ตน้ทุนกระบวนการผลิต ตนัละ 728.30 บาทต่อตนั การผลิต
ปุ๋ยอินทรียจ์ากเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพด ใชว้ตัถุดิบ 1 ตนั ไดปุ๋้ยอินทรีย ์0.7 ตนั ดงันั"น ตน้ทุน
การผลิตปุ๋ยอินทรียต่์อตนั เท่ากบั 2,658.28 บาทต่อตนัปุ๋ยอินทรีย ์

และตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพด ศึกษาจากโรงไฟฟ้า
เศษวสัดุเหลือใชจ้ากสาํหรับชุมชนของศูนยค์วามเป็นเลิศทางดา้นชีวมวล มีตน้ทุน ไดแ้ก่ 1) ตน้ทุน
การเก็บรวบรวม ตนัละ 100 บาท 2) ตน้ทุนการแปรรูป 447.25 บาทต่อตนั 3) ตน้ทุนกระบวนการ
ผลิต 1, 561.91 บาทต่อตนั หรือ 1.39 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า 

 
 
 

2) ขา้วโพดบนพื"นที�ราบ 
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  การแปรรูปเชื"อเพลิงที�เหมาะสมคือ การผลิตเป็นเชื"อเพลิงอดัแท่ง/เม็ด ซึ� งราคา
ตน้ทุนในอดัแท่ง/เม็ดเชื"อเพลิงจะขึ"นอยู่กบัขนาดของเครื�องจกัร โดยหากทาํการอดัแท่งเชื"อเพลิง
ภายในไร่ โดยใช้เครื�องอดัแท่งขนาด 100 กิโลกรัมต่อชัวโมง จะทาํให้มีตน้ทุนรวมในการผลิต
เชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใชอ้ดัแท่งประมาณ 1,700 บาทต่อตนั  หรือ 0.1212 บาทต่อเมกะจูล แต่หากมี
การขนส่งเศษวสัดุเหลือใช้ไปอดัแท่งที�ศูนยร์วมซึ� งมีเครื�องจกัรขนาดใหญ่กว่าจะทาํให้ตน้ทุนใน
การผลิตเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้อดัแท่งลดลง ทั"งนี" ราคาตน้ทุนจะขึ"นอยู่กบัขนาดของเครื�องอดั
แท่งที�ใช้ โดยหากใช้เครื�องอดัแท่งขนาด 1 ตนัต่อชั�วโมง จะมีตน้ทุนรวมในการผลิตเชื"อเพลิงเศษ
วสัดุเหลือใชอ้ดัแท่ง 1,525 บาทต่อตนั หรือคิดเป็น 0.1083 บาทต่อเมกะจูล ในขณะที�หากใชเ้ครื�อง
อดัแท่งขนาด 2 ตนัต่อชั�วโมง จะมีต้นทุนรวมประมาณ 1,480 บาทต่อตนัหรือ 0.1053 บาทต่อ           

เมกะจูล อยา่งไรก็ตาม ในการคิดตน้ทุนดงักล่าวตั"งอยูบ่นสมมุติฐานวา่มีที�ดินและอาคารสําหรับการ
ตั"งเครื�องจกัรอยูแ่ลว้ สําหรับในกรณีที�ยงัไม่มีที�ดินและอาคารตั"งเครื�องจกัรจะตอ้งมีการคิดค่าที�ดิน
และค่าก่อสร้างอาคาร ทาํให้ค่าต้นทุนในการผลิตเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้อดัแท่งเพิ�มขึ"นเป็น 
1,730 บาทต่อตนั  หรือ 0.1231 บาทต่อเมกะจูล   1,545 บาทต่อตนั หรือ 0.1099 บาทต่อเมกะจูล 
และ 1,502 บาทต่อตนั  หรือ 0.1068 บาทต่อเมกะจูล  สําหรับเครื�องอดัแท่งเชื"อเพลิงขนาด 100 
กิโลกรัมต่อชั�วโมง 1 ตนัต่อชั�วโมง และ 2 ตนัต่อชั�วโมง ตามลาํดบั ซึ� งตน้ทุนการผลิตแท่งเชื"อเพลิง
ของเครื�องขนาดเล็กจะมีราคาสูงกวา่เครื�องขนาดใหญ่ ทั"งนี" มีตน้ทุนมาจากค่าบาํรุงรักษา และค่าจา้ง
แรงงานคน  

3) ตน้ทุนออ้ย 
สรุป ผลการศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์การลงทุนจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรูปแบบ

ทางเลือกทั"ง 2 รูปแบบ พบวา่รูปแบบทางเลือกที� 1 ทาํการผลิตในไร่ออ้ย กาํลงัการผลิตที� 360 ตนั/ปี
จะมีตน้ทุนการผลิตเชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้ยอดและใบออ้ยอดัแท่ง 1,486.14 บาทต่อตนั ส่วน
รูปแบบทางเลือกที� 2 ทาํการผลิตในโรงงานกาํลงัการผลิตที� 3,600 ตนั/ปี จะมีตน้ทุนการผลิต
เชื"อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้ยอดและใบออ้ยอดัแท่ง 1,905.61 บาทต่อตนั ซึ� งจะเห็นไดว้่าการลงทุน
รูปแบบที� 2 ตน้ทุนการผลิตสูงกวา่รูปแบบที� 1 ประมาณ 420 บาท/ตนัทั"งนี" เพราะเป็นการลงทุนใน
ระดบัอุตสาหกรรมจึงตอ้งลงทุนอาคารสถานที�และอุปกรณ์กาํจดัฝุ่ นมาก ทั"งยงัมีค่าใชจ่้ายจากการ
ขนส่งวตัถุดิบมายงัโรงงานสูง ต่างจากรูปแบบทางเลือกที� 1 ที�พยายามออกแบบโดยคาํนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของชาวบา้นในพื"นที� จึงสามารถลดค่าใชจ่้ายดงักล่าวลงอยา่งมาก 

ดา้นสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ การแปรรูปชีวมวลในไร่ออ้ยเป็นการดาํเนินการทนัที
หลงัตดัออ้ย ทาํใหย้อดออ้ยใบออ้ยไม่ตกคา้งในพื"นที�นาน จึงลดการหมกัหมมและเชื"อโรค  การแปร
รูปในไร่อ้อยที�มีอากาศถ่ายเทด้วยเครื� องจักรขนาดเล็กจะทาํให้การสั�งสมของฝุ่ นละอองและ
มลภาวะจากเครื�องจกัร ณ จุดผลิตมีไม่มากนกั  ต่างจากการนาํยอดออ้ยใบออ้ยไปแปรรูปรวมกนัใน
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โรงงาน ซึ� งการทาํงานของเครื�องจกัรที�มีขนาดใหญ่กวา่ยอ่มส่งผลกระทบทางมลภาวะมากกวา่  และ
เกิดฝุ่ นละอองสั�งสมในบริเวณที�ทาํการผลิต อนัอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามยัมากกวา่ 
 ดงันั"นคณะผูว้จิยัจึงขอเสนอทางเลือกที� 1 ที�มีการลงทุนตํ�ากวา่  มีตน้ทุนการผลิตตํ�า
กวา่  ช่วยลดปัญหาสิ�งแวดลอ้ม  กระบวนการผลิตแทบจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที�ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ  มีความยืดหยุน่ในการผลิตสูง เนื�องจากเกษตรกรสามารถลงทุนไดเ้อง สามารถลดปัญหา
การหาวตัถุดิบมาทาํการผลิต ลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งวตัถุดิบ ทาํให้สามารถตั"งราคาขายที�สามารถ
แข่งขนักบัเชื"อเพลิงจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และจากฟอสซิลไดห้ลายชนิด สําหรับในที�นี" จะ
มุ่งเน้นการนําไปใช้เป็นพลังงานทางเลือกในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายไปทดแทน
เชื"อเพลิงถ่านหินที�มีปัญหาผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม และมีการต่อตา้นจากสังคมอย่างมาก และ
เป็นเชื"อเพลิงที�ใช้แล้วหมดไปในอนาคตอีกไม่นานนัก จึงจาํเป็นตอ้งหาพลังงานทางเลือกเพื�อ
ทดแทนพลงังานดงักล่าว ซึ� งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากอดัแท่งน่าจะเป็นคาํตอบที�ดี และเหมาะสมอยา่งยิ�ง
ในการนาํมาใชป้ระโยชน์ แทนที�จะเผาไร่ออ้ยสร้างปัญหามลพิษทางอากาศเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
และสร้างปัญหาโลกร้อนอยา่งมาก 
ตารางที� 3-35 สรุปการเปรียบเทียบปัญหามลภาวะจากกระบวนการอดัแท่งยอดและใบออ้ยในพื"นที�
เพาะปลูกออ้ยและการอดัแท่งชีวมวลยอดและใบออ้ยในโรงงาน 

ปัญหามลภาวะ อดัแท่งในพื"นที�เพาะปลูก อดัแท่งในโรงงาน 
การหมกัหมมของ
อินทรียว์ตัถุและเชื"อ
โรค 

ลดปัญหาการหมกัหมมของยอดออ้ยใบ
ออ้ย ที�อาจเน่าเสีย ก่อใหเ้กิดกลิ�นเหมน็ 
เชื"อรา เชื"อโรคในพื"นที� 

ลดปัญหาการหมกัหมมของยอดออ้ยใบ
ออ้ย ที�อาจเน่าเสีย ก่อใหเ้กิดกลิ�นเหมน็  
เชื"อรา เชื"อโรคในพื"นที�    
แต่อาจเกิดปัญหานี"ในโรงงานหรือพื"นที�
ใกลเ้คียงไดห้ากเก็บสะสมยอดออ้ยใบออ้ย
ไวน้านเพื�อรอการแปรรูป   

การสะสมของฝุ่ น
ละออง 

ไม่เกิดฝุ่ นละอองสะสมในจุดที�แปรรูป 
เนื�องจากทาํในไร่ออ้ยซึ�งเปิดโล่ง และแต่
ละจุดมีปริมาณไม่มาก 

เกิดฝุ่ นละอองสะสมในโรงงาน
ค่อนขา้งมาก ซึ�งอาจเป็นผลเสียตอ่สุขภาพ  
ทาํใหต้อ้งเพิ�มอุปกรณ์กาํจดัฝุ่ น 

มลภาวะจากเครื�องจกัร มีนอ้ยมาก เนื�องจากเป็นเครื�องจกัรขนาด
เลก็ ทาํงานในพื"นที�โล่ง มีจงัหวะพกั
ในขณะเคลื�อนยา้ย 

เกิดมลภาวะมากกวา่ จากการที�มีขนาดใหญ่
กวา่ และทาํงานต่อเนื�องในพื"นที�เฉพาะ 
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  บทที� 5 

 ผลกระทบสิ�งแวดล้อมและสังคม 

  
5.1 ผลกระทบสิ�งแวดล้อมและสังคมจากการใช้เศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพด : บนพื(นที�สูง 

5.1.1 ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม 

• ด้านผลกระทบต่ออากาศ 
การประเมินทางสิ�งแวดลอ้ม ดา้นผลกระทบต่ออากาศนี" ไดพ้ิจารณาถึงปริมาณการ

เกิดหมอกควนัที�เกิดจากการเผาเศษวสัดุเหลือใช้จากข้าวโพดเป็นหลกั เนื�องด้วยวตัถุประสงค์หลกัของ
งานวจิยันี"  เพื�อการหาแนวทางการบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร สําหรับใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและ
ลดการเกิดหมอกควนั  

ผลการศึกษา 

1) วธีิการศึกษาปริมาณการเกิดหมอกควนัจากการเผาวสัดุชีวมวลข้าวโพด 

   ในงานวิจยันี" ได้จาํลองการเผาในที�โล่งแลว้เก็บขอ้มูลแก๊สและฝุ่ นที�เกิดขึ"น [29] โดยใช้
เตาเผาที� ถูกออกแบบและติดตั" งภายในห้องปฏิบัติการ ปล่องควันมีรูปทรงเป็นกรวยคว ํ�า  ฐาน
ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.2 เมตร ปล่องควนัลดขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางลงเรื�อยๆจนถึง 0.3 
เมตรในระยะ 0.5 เมตร และส่วนบนของปล่องสูง 1.2 เมตร ตาํแหน่งจุดเผามีขนาด 0.6 เมตร X 0.6 เมตร 
ดงัแสดงในรูปที� 5-1 

� การเก็บตวัอยา่งแก๊สใช ้Flue Gas Analyzer ดงัแสดงในรูปที� 5-2  
� การเก็บตวัอยา่งฝุ่ นละอองใชม้าตรฐาน EPA METHOD 5 ดงัแสดงในรูปที� 5-3 

  



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใช้

 

รูปที� 5-1
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1 ปล่องควนัเตาเผาและตาํแหน่งจุดเก็บตวัอยา่งอากาศ
 

จุดเก็บ 

CO,NOx,CO

ฝุ่ นรวม1.2 m 

0.3 m 

0.9 m 

1.2 m 

0.6   m 
0.6   m 

ทางการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

ปล่องควนัเตาเผาและตาํแหน่งจุดเก็บตวัอยา่งอากาศ 

จุดเก็บ 

,CO2,SO2 และ

ฝุ่ นรวม 

0.4 m 
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รูปที� 5-2 การเก็บตวัอยา่งแก๊สใช ้Flue Gas Analyzer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที� 5-3 การเก็บตวัอยา่งฝุ่ นละอองใชม้าตรฐาน EPA METHOD 5 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตวัอยา่ง 

จุดเก็บตวัอยา่ง 
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2)  ผลการวเิคราะห์ปริมาณแก๊สที�เกดิจากการเผาวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรในที�โล่งแจ้ง 

  จากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ไดแ้ก่ เปลือก/ซงัขา้วโพด ตน้/ใบ/ ตอขา้วโพด ในที�
โล่งแจง้ เพื�อหาปริมาณแก๊สที�ส่งผลกระทบกบัสิ�งแวดลอ้มพบว่า วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรปล่อยแก๊สที�
ส่งผลกระทบกบัสิ�งแวดลอ้มออกมา ดงัแสดงในตารางที� 5-1 และรูปที� 5-4 
ตารางที�  5-1 แสดงปริมาณแก๊สที�เกิดจากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในที�โล่งแจง้ 

ชื�อแก๊ส 
ปริมาณ (กรัมต่อกิโลกรัมชีวมวลแหง้) 

เปลือก/ซงัขา้วโพด ตน้/ใบ/ ตอขา้วโพด 
คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 68.63 63.74 
ออกไซดข์องไนโตรเจน  (NOx) 3.57 2.31 
ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ (SO2) 0.46 0.54 
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 1,917.69 1,147.43 

 

 
รูปที� 5-4 ปริมาณแก๊สที�เกิดจากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในที�โล่งแจง้ 
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ปริมาณแก๊สที�เกดิจากการเผาวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรในที�โล่งแจ้ง

เปลือก/ซังขา้วโพด

ตน้/ใบ/ ตอขา้วโพด
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3) ผลการวเิคราะห์ปริมาณฝุ่นรวมที�เกดิจากการเผาวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรในที�โล่งแจ้ง 

จากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ไดแ้ก่ เปลือก/ซงัขา้วโพด ตน้/ใบ/ ตอขา้วโพด ในที�
โล่งแจง้ เพื�อหาปริมาณฝุ่ นรวมที�ส่งผลกระทบกบัสิ�งแวดลอ้มพบว่า วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรปล่อยฝุ่ น
รวมที�ส่งผลกระทบกบัสิ�งแวดลอ้มออกมา ดงัแสดงในตารางที� 5-2 และรูปที� 5-5 

 
ตารางที� 5-2 แสดงปริมาณฝุ่ นรวมที�เกิดจากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในที�โล่งแจง้ 

ปริมาณฝุ่ นรวม (กรัมต่อกิโลกรัมชีวมวลแหง้) 
เปลือก/ซงัขา้วโพด ตน้/ใบ/ ตอขา้วโพด 

23.38 3.39 
 

 
 

รูปที� 5-5 ปริมาณฝุ่ นรวมที�เกิดจากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในที�โล่งแจง้ 
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ปริมาณฝุ่นรวมที�เกดิจากการเผาวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรในที�โล่งแจ้ง

เปลือก/ซังขา้วโพด

ตน้/ใบ/ ตอขา้วโพด
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4)  สรุปปริมาณการเกดิหมอกควนัจากการเผาวสัดุชีวมวลข้าวโพด 

 เศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถก่อให้เกิดหมอกควนัที�เป็นมลพิษทางอากาศและ
ปัญหาภาวะโลกร้อนได้หากมีการเผา โดยจากศึกษาพบว่า จงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย มีปริมาณ 
เปลือก/ซงัขา้วโพด และตน้/ใบ/ ตอขา้วโพด เป็นเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เท่ากบั 944,639.64 ตนั
ต่อปี หาก เปลือก/ซงัขา้วโพด ตน้/ใบ/ ตอขา้วโพด เหล่านั"นถูกเผาในที�โล่ง สามารถทาํให้เกิดแก๊ส CO, 
NOx ,SO  และ CO2 เท่ากบั 61,374.01 2,481.70 491.08 และ 1,267,049.84 ตนัต่อปี ซึ� งจะส่งผลกระทบ
กบัสุขภาพมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม นอกจากแก็สที�ก่อปัญหาสิ�งแวดลอ้มแลว้ การเผาเปลือก/ซงัขา้วโพด 
ตน้/ใบ/ ตอขา้วโพด ในที�โล่งยงัก่อให้เกิดฝุ่ นรวม เท่ากบั 7,955.28 ตนัต่อปี  ดงัแสดงในตารางที� 5-3 
และรูปที� 5-6  

ตารางที� 5-3 แสดงสรุปปริมาณการเกิดหมอกควนัจากการเผาวสัดุชีวมวลขา้วโพด 

 
 

ประเภท 

ชีวมวล 

ปริมาณ

คงเหลอื 

(ตนั/ปี) 

CO 

(ตนั/ปี) 

NOx 

(ตนั/ปี) 

SO2 

(ตนั/ปี) 

CO2 

(ตนั/ปี) 
ปริมาณฝุ่นรวม 

(ตนั/ปี) 

เชียงใหม่ 
ตน้/ตอ/ใบ 159,855.30 10,189.18 369.27 86.32 183,422.77 541.91 

ซงั/เปลือก 53,769.51 3,690.20 191.96 24.73 103,113.25 1,257.13 

เชียงราย 
ตน้/ตอ/ใบ 547,017.90 34,866.92 1,263.61 295.39 627,664.75 1,854.39 

ซงั/เปลือก 183,996.93 12,627.71 656.87 84.64 352,849.07 4,301.85 

รวมทั(งหมด  944,639.64 61,374.01 2,481.70 491.08 1,267,049.84 7,955.28 
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รูปที� 5-6 สรุปปริมาณการเกิดหมอกควนัจากการเผาวสัดุชีวมวลขา้วโพด 

 

ผลกระทบต่ออากาศจากการใช้เศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 
ปริมาณมลพิษชนิดต่างๆ ที�ปลดปล่อยสู่บรรยากาศจากกระบวนเผาไหมชี้วมวลขา้วโพดใน

ที�โล่งโดยขึ"นอยูก่บัตวัแปรต่างๆ เช่น ส่วนประกอบและปริมาณความชื"นของชีวมวลขา้วโพด 

มลพษิที�เกดิจากการเผาไหม้ 

1) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

คาร์บอนไดออกไซดที์�ถูกปลดปล่อยออกสู่อากาศก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม เช่น 
- ผลกระทบต่อสุขภาพ - ในกรณีที�มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากเกินปริมาณ

ที�เหมาะสม อาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย ์  
- ผลกระทบต่อพืช - คาร์บอนไดออกไซด์ที�จะเป็นอนัตรายต่อพืช คือ คาร์บอนได- 

ออกไซด ์ที�ประกอบอยูใ่นฝนกรด ที�อาจเพิ�มความเป็นกรดให้กบันํ" าฝน และเมื�อตกลงมา
จะทาํความเสียหายให้แก่พืช แต่ในทางเดียวกนัถ้ามีการปลูกไมโ้ตเร็วรอบ ๆ บริเวณ
โรงไฟฟ้าชีวมวลอาจทาํให้เกิดผลกระทบภายนอกดา้นบวก คือ พืชไดป้ระโยชน์ในการ
ใชค้าร์บอนไดออกไซดใ์นการสังเคราะห์แสง ดงันั"นอากาศบริเวณนั"นจึงเกิดความสมดุล 

- ผลกระทบต่อแหล่งนํ(า - อาจมีผลกระทบต่อสิ�งมีชีวิตที�อาศยัในแหล่งนํ" าเช่นปลา ที�
สามารถอยูใ่นนํ"าที�มีค่าความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซด์ไดสู้งเกิน 60 ppm แต่ความ
เขม้ขน้ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์นนํ"าควรจะมีค่าไม่เกิน 20 ppm 
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2) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)  

ออกไซดข์องไนโตรเจนที�ปลดปล่อยสู่ชั"นบรรยากาศ เนื�องมาจาการเผาเชื"อเพลิงประเภทชีวมวลนั"น
มีหลายรูปแบบเช่น ไนโตนเจนมอนนอกไซด์(NO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึ� งแก๊สเหล่านี" มี
ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม เช่น 

- ผลกระทบทางสุขภาพ - ถา้ไดรั้บไนโตรเจนไดออกไซด์สู่ร่างกายในปริมาณที�สูงจะเป็น
สาเหตุของโรคปอดที�เรียกวา่ Pulmonary Edima และอาจมีผลร้ายแรงถึงขั"นเสียชีวติ  

- ผลกระทบต่อพืช - ซึ� งไนโตรเจนออกไซด์ที�มีปริมาณมากในชั"นบรรยากาศ จะส่งผล
ฉบัพลนัที�อาจเกิดขึ"นต่อพืชคือใบยุบและเกิดลายเหี�ยวแห้งโดยเฉพาะส่วนขอบหรือยอด 
และย ังส่งผลต่อเซลของพืชโดยจะหยุดการทํางานของเซล ส่งผลให้ชะงักการ
เจริญเติบโตและมีสภาพการเจริญเติบโตที�แคระแกร็น 

- ผลกระทบต่อแหล่งนํ(า - ไนเตรตที�ตกคา้งอยูใ่นแหล่งนํ" าจะไปเร่งการเจริญเติบโตของพืช
และอาจมีผลต่อ Eutrophication คือ การที�แหล่งนํ" าสะสมธาตุอาหารที�กระตุน้ให้พืชบาง
ประเภท เช่น สาหร่ายและวชัพืชในนํ"าเจริญมากกวา่ปรกติ 

 3) คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)  
 ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศอนัเนื�องมาจากการเผาเชื"อเพลิงชีวมวล เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มดงันี"  

- ผลกระทบทางสุขภาพ - คาร์บอนมอนอกไซด์จะเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัฮีโมโกบินในเลือด
ซึ� งอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสมองไดเ้นื�อง และอาจทาํให้เกิดอาการอาเจียน อ่อนลา้เป็น
ตน้ 

- ผลกระทบต่อพชื - พืชที�ไดรั้บคาร์บอนมอนนอกไซดใ์นปริมาณมากอาจทาํให้เกิดใบมว้น
และขนาดเล็กลง  

- ผลกระทบต่อแหล่งนํ(า – คลา้ยกบัผลกระทบของคาร์บอนไดออกไซดที์�มีต่อในแหล่งนํ"า 
4) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศอนัเนื�องมาจากการเผาเชื"อเพลิงชีวมวล เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มดงันี"  
- ผลกระทบทางสุขภาพ - การสูดแก๊ส SO2 ในปริมาณที�สูงแมร้ะยะเวลาสัมผสัจะสั"นก็ตาม 

จะทาํใหเ้กิดการหายใจลาํบากไดช้ั�วขณะสาํหรับผูที้�เป็นหอบหืด หรือผูที้�ทาํงานกลางแจง้ 
การสัมผสั SO2 หรืออนุภาคของ SO2 จะทาํให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจ และทาํ
ใหผู้ที้�เป็นโรคหวัใจมีอาการแยล่ง 

- ผลกระทบต่อพชื - ทาํใหเ้กิดโรคพืชเรื"อรังและใบไมร่้วงกวา่ปกติ  
- ผลกระทบต่อแหล่งนํ(า – ทาํใหแ้หล่งนํ"ามีสภาพเป็นกรด 
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5.1.2 ผลกระทบทางสังคม 

รายไดที้�เพิ�มขึ"น ในภาคเกษตรกรรมนั"น จะทาํให้เกิดความกินดีอยูดี่ มีการยา้ยแรงงาน
กลบัคืนถิ�น สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ที�มุ่งเนน้ให้แต่ละชุมชนใชท้รัพยากรที�มีอยู ่เป็นเครื�องมือ
การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ และสังคมใหก้บัชุมชนของตนเองได ้ 

5.2 ผลกระทบสิ�งแวดล้อมและสังคมจากการใช้เศษวสัดุเหลอืใช้จากข้าวโพด: บนพื(นที�ราบ 

5.2.1 ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม 
  จากการลงพื"นที�สอบถามเกษตรกรผูเ้พาะปลูกไร่ขา้วโพด ในจงัหวดัเพชรบูรณ์และนครสวรรค ์
พบว่า ลกัษณะการเพาะปลูกข้าวโพดจะมี 2 แบบ คือ ข้าวโพดนา และข้าวโพดไร่ ในการจดัการเศษ        
วสัดุเหลือใชที้�เหลือทิ"งตามไร่ จะมีวธีิที�แตกต่างกนัออกไปในแต่ละจงัหวดัดงัรายละเอียดดา้นล่าง ดงันี"  
  จังหวดัเพชรบูรณ์ 
  จากการลงพื"นที�ศึกษาพบวา่ เกษตรกรในจงัหวดัเพชรบูรณ์จะทาํการเผาลาํตน้/ยอด/ใบ ที�เหลือ
ทิ"งในไร่ขา้วโพดเกือบทั"งหมด โดยจะทาํการเผาทั"งขา้วโพดนาและขา้วโพดไร่  
  จังหวดันครสวรรค์ 
  จากการลงพื"นที�ศึกษาพบว่า เกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค์ส่วนใหญ่จะทาํการไถกลบ        
เศษวสัดุเหลือทิ"งจากการเก็บเกี�ยวขา้วโพด เช่น ลาํตน้/ยอด/ใบ สาํหรับขา้วโพดที�ทาํการเพาะปลูกในไร่ หรือ
ที�เรียกวา่ขา้วโพดไร่ โดยเกษตรกรกล่าววา่ การไถกลบทาํให้พืชเจริญงอกงามมากวา่ สําหรับขา้วโพดที�ปลูก
นา หรือขา้วโพดนา เกษตรกรในจงัหวดันครสวรรคจ์ะทาํการเผาลาํตน้ ยอด ใบที�เหลือทิ"งตามทอ้งนา เพื�อ
เตรียมพื"นที�สาํหรับการเพาะปลูกขา้วในช่วงฤดูฝน รูปที� 5-7 แสดงแผนภาพการจดัการเศษวสัดุเหลือใชจ้าก
การเพาะปลูกขา้วโพดนา และขา้วโพดไร่ของจงัหวดั เพชรบูรณ์ และ นครสวรรค ์
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รูปที� 5-7 การจดัการเศษวสัดุเหลือใชจ้ากการเพาะปลูกขา้วโพดเลี"ยงสัตวข์อง จ. เพชรบูรณ์ และ จ. นครสวรรค ์
   
 จากรูปที� 5-7 จะเห็นไดว้า่การเผาเศษวสัดุเหลือใชจ้ากการเพาะปลูกขา้วโพดเลี"ยงสัตวจ์ะเกิดขึ"น
ในพื"นที�เก็บเกี�ยวขา้วโพดเกือบทั"งหมดของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ในขณะที�จงัหวดันครสวรรค์จะมีการเผา     
เศษวสัดุเหลือใช้เฉพาะในพื"นที�เก็บเกี�ยวขา้วโพดนาเท่านั"น ในการประเมินวสัดุเหลือใช้จากการเพาะปลูก
ขา้วโพดเลี"ยงสัตวที์�ถูกเผาอยูใ่นไร่ ไดแ้ก่ ลาํตนั/ยอด/ใบ จะประเมินจากค่า CRR และค่า SAF โดยจงัหวดั
เพชรบูรณ์จะมีเศษวสัดุเหลือใชป้ระเภทลาํตน้/ยอด/ใบ ในพื"นที�ทั"งหมด 855,381.28 ตนั ในขณะที�การเผา
ขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นพื"นที�จงัหวดันครสวรรคมี์เพียงเล็กนอ้ยเฉพาะในพื"นที�นาเท่านั"น  
  ตารางที� 5-4 แสดงปริมาณแก๊สและฝุ่ นละอองที�เกิดขึ"นจากการทดลองเผาเศษวสัดุเหลือใชใ้นที�
โล่งแจง้ รวมทั"งปริมาณแก๊สและฝุ่ นละอองทั"งหมดที�เกิดขึ"นจากการเผาลาํตน้/ยอด/ใบ จากการเพาะปลูก
ขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
  
 
 
 
 

ขา้วโพดนา 

เก็บเกี�ยวฝักขา้วโพด 

เผาเศษวสัดุเหลือใช ้
เพื�อเตรียมพื"นที�สาํหรับ

เพาะปลูกขา้ว 

ขา้วโพดไร่ 

เก็บเกี�ยวฝักขา้วโพด 

ไถกลบเศษวสัดุเหลือใช ้
เพื�อเพาะปลูกถั�ว 

เผาไร่ เพื�อกาํจดัวชัพืช
ก่อนจะเพาะปลูกขา้วโพด

เลี"ยงสัตวร์อบต่อไป 

ขั" น ต อ น นี" จ ะ ทํา ใ ห้ เ กิ ด

หมอกควนัจากการเผาเศษ

วสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด 

ขั"นตอนนี"จะทาํให้

เศษวัสดุเหลือใช้

จา ก ข้า วโ พ ด ถู ก

ยอ่ยสลายไปแลว้ 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

5-11 

ตารางที� 5-4 ปริมาณแก๊สและฝุ่ นละอองที�เกิดขึ"นจากการเผาลาํตนั/ยอด/ใบ จากการเพาะปลูกขา้วโพดเลี"ยง
สัตวใ์นจงัหวดัเพชรบูรณ์  

จงัหวดั ประเภท 

ปริมาณ

คงเหลอื 

   CO 
(ตนั/ปี) 

  NOx  
(ตนั/ปี) 

       O2 

(ตนั/ปี) 
          CO2  

       (ตนั/ปี) 
ปริมาณ

ฝุ่นรวม 

(ตนั/ปี) ชีวมวล (ตนั/ปี) 

เพชรบูรณ์ ตน้/ตอ/ใบ 885,381.38  56,434.21  2,045.23  478.11  1,015,913.16  
                    

3,001.44  

                  จากตารางที� 5-4 หากมีการนาํเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นจงัหวดัเพชรบูรณ์ไปใช้
ประโยชน์จะเป็นการลดการเผาเศษวสัดุเหลือใช ้ส่งผลใหป้ริมาณฝุ่ นรวมลดลง 3001.44 ตนัต่อปี ลดการเกิด
แก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์ซึ� งเกิดการกระบวนการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ได้ประมาณ 56,434.21 ตนัต่อปี 
นอกจากนี"ยงัสามารถลดปริมาณแก๊สออกไซดข์องไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์และคาร์บอนไดออกไซด์
ที�เป็นผลิตภณัฑจ์ากการเผาไหมใ้นที�โล่งแจง้ไดอี้กดว้ย 
  แต่อย่างไรก็ตามในขั"นตอนการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง หากเป็นการใช้การอดัแท่งแบบระบบ
ศูนยร์วม จะตอ้งมีการขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากไร่ไปยงัโรงงานอดัแท่ง ซึ� งจะตอ้งมีการมดัเป็นกอ้นและหา
วสัดุคลุม เพื�อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นระหวา่งการขนส่ง 
 5.2.2 ผลกระทบทางสังคม 
  สําหรับผลกระทบของการนาํเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดเลี" ยงสัตวที์�ทิ"งอยู่ตามไร่ขา้วโพด 
เช่น ลาํตนั/ยอด/ใบ ที�มีต่อสังคมนั"น ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการจา้งงานที�มาเพิ�มมากขึ"นจากการเก็บขน
รวบรวม กระบวนการอดัแท่งเชื"อเพลิง และการขนส่ง ทาํให้ชาวบา้นหรือเกษตรกรมีรายไดเ้พิ�มขึ"น ทั"งนี"
เกษตรกรอาจจะเป็นผูด้าํเนินการเอง หรือจดัตั"งในรูปแบบของสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนซึ� งจะกล่าวถึง
ต่อไป นอกจากนี" การนาํเศษวสัดุเหลือใช้ไปจาํหน่ายในรูปของแท่งเชื"อเพลิงก็จะสามารถสร้างรายได้ให้
ชุมชนอีกทางหนึ� งด้วย ตารางที� 5-5 แสดงแสดงผลการศึกษาทางด้านเศรษศาสตร์เบื"องตน้ของการผลิต
เชื"อเพลิงอดัแท่งจากวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดเลี" ยงสัตว ์โดยใช้ราคาตน้ทุนที�รวมค่าที�ดินและค่าก่อสร้าง
อาคารมาวิเคราะห์ ทั"งนี" ในเบื"องตน้ไม่ได้คิดราคาดอกเบี" ยเงินกู้สําหรับค่าลงทุนระบบ ในการวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์จะตั"งสมมุติฐานว่าเกษตรกรรายย่อยเป็นผูด้าํเนินการอดัแท่งเชื"อเพลิงเองภายในไร่โดยใช้
เครื� องอดัแท่งขนาด 100 กิโลกรัมต่อวนั และศูนย์ผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง จะถูกจดัตั" งขึ" นสําหรับการผลิต
เชื"อเพลิงอดัแท่งในปริมาณ 1 และ 2 ตนัต่อชั�วโมง 
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ตารางที� 5-5 ผลการศึกษาทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งจากวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด
เลี"ยงสัตว ์

 
รายการ 

เกษตรกรรายยอ่ย ศูนยผ์ลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง 
100 กิโลกรัมต่อ

ชั�วโมง 
1 ตนัต่อชั�วโมง 2 ตนัต่อชั�วโมง 

ค่าลงทุนทั"งหมด 270,000 3,125,000 5,410,000 
ราคาตน้ทุนในการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง  
(บาทต่อตนั) 

1,730 1,545 1,502 

จาํนวนเชื"อเพลิงอดัแท่งที�ผลิตไดต้่อปี (ตนัต่อปี) 192 1,920 3,840 
รายจ่ายทั"งหมด (บาทต่อปี) 332,160 2,966,400 5,767,680 

หากขายเชื(อเพลงิอดัแท่ง ในราคาตนัละ 2,000 บาท 

รายไดท้ั"งหมด (บาทต่อปี) 384,000 3,840,000 7,680,000 
กาํไร (บาทต่อปี) 51,840 873,600 1,912,320 
ระยะเวลาคุม้ทุน (ปี) 5.21 3.58 2.83 

หากขายเชื(อเพลงิอดัแท่ง ในราคาตนัละ 2,500 บาท 

รายไดท้ั"งหมด (บาทต่อปี) 480,000 4,800,000 9,600,000 
กาํไร (บาทต่อปี) 147,840 1,833,600 3,832,320 
ระยะเวลาคุม้ทุน (ปี) 1.83 1.62 1.51 

  จากตารางที� 5-5 หากสามารถจาํหน่ายเชื"อเพลิงอดัแท่งไดใ้นราคา 2,000 บาทต่อตนั จะมีกาํไร
ต่อปีประมาณ 51,840 บาท สําหรับระบบผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั�วโมง และมีกาํไรต่อ
ปี 873,600 บาทและ 1,912,320 บาท สําหรับระบบผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งขนาด 1 และ 2 ตนัต่อชั�วโมง
ตามลาํดบั หากไม่มีการกูเ้งินมาลงทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการมีค่าคงที�ทุกปี จะทาํให้มีจุดคุม้ทุน 5.21 
ปี 3.58 ปี และ 2.83 ปี ตามลาํดบั  
  ในกรณีที�สามารถจาํหน่ายเชื"อเพลิงอัดแท่งได้ในราคา 2,500 บาทต่อตัน จะมีกําไรต่อปี
ประมาณ 147,840 บาทสําหรับระบบผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั�วโมง และมีกาํไรต่อปี 
1,833,600 บาท และ 3,832,320 บาท สําหรับระบบผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่งขนาด 1 และ 2 ตนัต่อชั�วโมง
ตามลาํดบั หากไม่มีการกูเ้งินมาลงทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการมีค่าคงที�ทุกปี จะทาํให้มีจุดคุม้ทุน 1.83 
ปี 1.62 ปี และ 1.51 ปี ตามลาํดบั 
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5.3 ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อมและสังคมจากการใช้เศษวสัดุเหลอืใช้จากอ้อย 

5.3.1   สถานการณ์การเผายอดและใบอ้อยในปัจจุบัน  
สถานการณ์การปลูกออ้ยในปี 2552/53 จากขอ้มูลการสํารวจของสํานกังานคณะกรรมการ

ออ้ยและนํ" าตาลทราย พบว่าพื"นที�ปลูกออ้ยทั�วประเทศมีจาํนวน 7,134,846 ไร่ รวมปริมาณอ้อยทั"งนี"  
72,850,283 ตนั เฉพาะพื"นที�ที�ดาํเนินการศึกษาใน 3 จงัหวดั พบว่า มีพื"นที�ปลูกออ้ยจาํนวน 1,305,337ไร่ 
ปริมาณออ้ยทั"งสิ"น จาํนวน 14,044,979 ตนั   

 จากการศึกษาของสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน พบว่า ปริมาณ
ชีวมวลยอดออ้ยและใบออ้ย จากค่า Crop-to-Residual Ratio (CRR) เท่ากบั 0.302 แสดงใหเ้ห็นวา่ชีวมวลยอด
ออ้ย/ใบออ้ย มีปริมาณถึงร้อยละ 30.2 ของปริมาณออ้ยทั"งหมด ปริมาณออ้ยในพื"นที�ศึกษาทั"ง 3 จงัหวดั
ดงักล่าวจึงมียอดออ้ย/ใบออ้ย รวมจาํนวน 4,241,583.66 ตนั แยกเป็นจงัหวดัอุทยัธานี 765,719.49 ตนั จงัหวดั
สุพรรณบุรี 1,585,490.94 ตนั และจงัหวดักาญจนบุรี 1,890,373.23 ตนั 
  จากการศึกษาที�ผ่านมา ยงัไม่พบว่ามีขอ้มูลยืนยนัปริมาณการเผายอดอ้อย/ใบออ้ยอย่าง
แน่นอน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาขอ้มูลภาคสนามและการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติปริมาณออ้ยสดและ
ออ้ยไฟไหมข้องโรงงานนํ" าตาลมิตรผล พบวา่ ในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2550/51, 2551/52, 2552/53) มีปริมาณ
ออ้ยไฟไหม ้เฉลี�ยร้อยละ 74.53 หรือประมาณ ¾ ของออ้ยทั"งหมด จากค่าเฉลี�ยดงักล่าว ทีมวิจยัจึงไดน้าํมาใช้
เป็นฐานในการคาํนวณปริมาณออ้ยไฟไหมใ้นพื"นศึกษา พบว่า ใน 3 จงัหวดัที�ศึกษามีปริมาณยอดออ้ย/ใบ
อ้อยที� ถูกเผารวมทั" งสิ" น 3,161,252.31 ตันอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี 570,690.74 ตัน จังหวัดสุพรรณบุรี 
1,181,666.40 ตนั และจงัหวดักาญจนบุรี 1,408,895.17 ตนั    
  สาํหรับพื"นที�ที�ดาํเนินการศึกษาในระดบัอาํเภอ 7 อาํเภอ พบวา่มีพื"นที�ปลูกออ้ยรวม 701,711
ไร่ มีปริมาณออ้ยทั"งสิ"น จาํนวน 7,541,168.13 ตนั เป็นปริมาณยอดออ้ย/ใบออ้ย จาํนวน 2,277,432.79 ตนั ใน
จาํนวนนี" เป็นปริมาณยอดออ้ย/ใบออ้ยที�ถูกเผา จาํนวน 1,697,370.65 ตนั   
  ทั"งนี"  ประมาณการยอดออ้ย/ใบออ้ยที�ถูกเผาดงักล่าว ยงัไม่ไดร้วมส่วนของยอดออ้ย/ใบออ้ย
ของออ้ยสดที�ส่งเขา้โรงงานที�ตกคา้งอยู่ในไร่และเกษตรกรอาจเผาหลงัการเก็บเกี�ยว ซึ� งอาจทาํให้ปริมาณ
ยอดออ้ย/ใบออ้ยที�เผาจริงในแต่ละปีมีมากกวา่นี"  ดูรายละเอียดในตารางที� 5-6 และ 5-7 
  



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

5-14 

ตารางที� 5-6 แสดงสัดส่วนออ้ยไฟไหม ้ประจาํปีการผลิต 2554/55  
ภาค ปริมาณออ้ยเขา้หีบ รวมปริมาณออ้ย สดัส่วนออ้ยไฟไหม ้ 1) 

  ออ้ยสด(ตนั) ออ้ยไฟไหม(้ตนั) (ตนั) ต่อปริมาณออ้ยรวม % 
ภาคเหนือ 7,061,154.529 17,913,794.222 24,974,948.751 71.73 
ภาคกลาง 9,426,136.530 22,429,254.870 31,855,391.400 70.41 
ภาคตะวนัออก 834,699.870 3,259,755.060 4,094,454.930 79.61 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 16,451,404.780 20,603,490.340 37,054,895.120 55.60 
รวมทั"งสิ"น 33,773,395.709 64,206,294.492 97,979,690.201 65.53 
หมายเหตุ1)  จากการคาํนวณ ที�มา : [34] 

ตารางที� 5-7 ปริมาณยอดออ้ยและใบออ้ยที�มีอยูแ่ละปริมาณยอดออ้ยและใบออ้ยที�ถูกเผาในพื"นที�เป้าหมายที�
ทาํการศึกษา ในปี 2552/2553 

จงัหวดั   / อาํเภอ พื(นที�ปลูกอ้อย (ไร่) * ปริมาณผลผลติ

อ้อย(ตนั) ** 

ปริมาณยอดอ้อย/ใบ

อ้อย 

(ตนั) *** 

ปริมาณยอดอ้อย/ใบ

อ้อยที�เผา(ตนั)**** 

จ.อุทยัธานี 235,860 2,535,495.00 765,719.49 570,690.74 

       บา้นไร่ 189,227 2,034,190.25 614,325.46 457,856.76 

จ.สุพรรณบุรี 492,031 5,249,970.00 1,585,490.94 1,181,666.40 

       ด่านชา้ง 120,047 1280901.49 386,832.25 288,306.08 
       หนองหญา้ไซ 110,836 1182620.12 357,151.28 266,184.85 
       เดิมบางนางบวช 53,521 571069.07 172,462.86 128,536.57 

จ.กาญจนบุรี 577,446 6,259,514.00 1,890,373.23 1,408,895.17 

      บ่อพลอย 107,269 1162795.96 351,164.38 261,722.81 
      หนองปรือ 61,977 671830.68 202,892.87 151,216.05 
       เลาขวญั 58,834 637760.56 192,603.69 143,547.53 

   รวมระดบัจงัหวดั 1,305,337 14,044,979.00 4,241,583.66 3,161,252.31 

รวมระดบัอาํเภอ 701,711 7,541,168.13 2,277,432.79 1,697,370.65 

ที�มา :   * รายงานพื"นที�ปลูกออ้ย ปีการผลิต 2552/53 [13] 
**การคาํนวณปริมาณผลผลิตออ้ยในระดบัอาํเภอคิดจากปริมาณผลผลิตเฉลี�ยของออ้ยในปี 2552/53ของจงัหวดั

นั"นๆ (ตนั/ไร่) โดย จ.อุทยัธานี ใชค้่าเฉลี�ย 10.75 จ.สุพรรณบุรี ใชค้่าเฉลี�ย 10.67 จ.กาญจนบุรี ใชค้่าเฉลี�ย 10.84 
*** การคาํนวณปริมาณยอดออ้ย/ใบออ้ยคิดจากค่า Crop-to-Residual Ratio (CRR) เท่ากบั 0.302 อา้งใน  

Estimation of Agricultural residues Potential,Year 2001  Thailand Biomass Energy Report , Energy Conservation Center 
of Thailand  

**** การคาํนวณปริมาณเผายอดออ้ย/ใบออ้ยที�เผา คิดค่าเฉลี�ยจากสถิติจริงของโรงงานนํ" าตาลมิตรผล ปี 2550/51, 
2551/52, 2552/53 เท่ากบั 74.53 
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         สาเหตุ/ที�มาในการเผาออ้ย จากการสํารวจขอ้มูลของมนตช์ยั หน่อสุวรรณ[30] พบวา่ การ
เผาออ้ยส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา การขาดแคลนแรงงาน แมท้างโรงงานนํ" าตาลจะพยายามหาเครื�องจกัรมา
ทดแทนแรงงานแต่ก็ยงัมีไม่มากพอและไม่สามารถทดแทนแรงงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แรงงานที�ใชต้ดัออ้ยนั"น
ส่วนใหญ่ใชแ้รงงานจากต่างถิ�น กบัแรงงานพื"นบา้นโดยแตกต่างกนัไปในแต่ละพื"นที� ซึ� งขึ"นกบัขนาดของไร่
ออ้ยและจาํนวนแปลงออ้ย ถา้พื"นที�ใดมีการปลูกออ้ยกนัมากและไร่มีขนาดใหญ่ก็จะใชแ้รงงานจากต่างถิ�นใน
อตัราสูง ที�มาของแรงงานส่วนใหญ่มาจากจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากนี"การเก็บเกี�ยวออ้ย
ไฟไหมใ้ชเ้วลานอ้ยกวา่ในการเก็บเกี�ยวออ้ยสดประมาณร้อยละ 50 โดยเฉลี�ยแรงงาน 1 คน จะตดัออ้ยสดได ้
150 -200 มดั /วนั  แต่ถา้ตดัออ้ยไฟไหมแ้รงงานจะตดัได ้225 - 300 มดั/วนั ดงันั"น แรงงานส่วนใหญ่จึงชอบ
ที�จะเลือกตดัออ้ยไฟไหม ้
  ในส่วนชาวไร่ออ้ยก็ตอ้งการให้ออ้ยของตวัเองตดัหมดก่อนสงกรานต ์หรือก่อนฝนเปลี�ยน
ฤดู การจา้งแรงงานเก็บเกี�ยวออ้ยในระยะต่อมามีการเปลี�ยนแปลงไปจากอดีต คือจะไม่มีการนบัจาํนวนมดั 
แต่จะใช้เป็นแรงงานเหมาซึ� งแรงงานจะไดเ้งินมากนอ้ยก็ขึ"นอยู่กบัปริมาณที�ตวัเองทาํได ้เช่นคิดค่าตดัตาม
นํ" าหนกัออ้ย คิดค่าตดัตามเนื"อที� ทาํให้เป็นแรงจูงใจให้แรงงานตดัออ้ยมากขึ"นโดยไม่คาํนึงถึงคุณภาพของ
งาน อนัทาํให้มีออ้ยสกปรก ยอดยาว เก็บเกี�ยวเขา้สู่โรงงานเป็นจาํนวนมาก ออ้ยไฟไหมก้็เป็นทางเลือกของ
แรงงาน เพราะตดัไดเ้ร็วกวา่ออ้ยสด 
  จากการลงสาํรวจขอ้มูลภาคสนามในพื"นที�ศึกษา ทั"ง 3 จงัหวดั พบวา่ โรงงานที�ในพื"นที�มิได้
สนับสนุนให้ชาวไร่เผาออ้ย โดยพบว่าโรงงานเองก็พยายามลดปริมาณการเผาโดยจดัให้หน่วยส่งเสริม
เกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่ให้เผาอ้อย ด้วยการรณรงค์ การให้ความรู้ และสร้างแรงจูงใจในเรื� องราคา 
ขณะเดียวกนัออ้ยที�ถูกไฟไหมก้็ไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษในการเขา้หีบในโรงงานเร็วไปกวา่ออ้ยสด โดยออ้ยทั"ง
สองประเภทยงัคงตอ้งเขา้คิวอยา่งเท่าเทียมกนั  
  สําหรับเกษตรกรผูป้ลูกออ้ย จากการศึกษาขอ้มูลภาคสนาม พบว่าส่วนใหญ่ก็เห็นดว้ยกบั
การรณรงค์ไม่เผาออ้ย และยืนยนัว่าไม่มีความประสงค์ที�จะเผา ออ้ยที�ถูกเผาส่วนมากไม่ไดเ้กิดจากการเผา
ของผูป้ลูกออ้ยเอง แต่เกิดจากการเผาของผูอื้�นหรือเกิดจากไฟที�ลามเขา้มายงัไร่ของตนเอง ซึ� งในการทาํให้
ปริมาณการเผาออ้ยลดลงนั"น ชาวไร่มีความเห็นว่า จะตอ้งรณรงค์อย่างจริงจงัโดยชุมชนจะตอ้งร่วมมือกนั 
และหากมีแรงจูงใจที�เหมาะสมก็จะช่วยให้การลดการเผาออ้ยบรรลุผลมากยิ�งขึ"น อาทิ การมีรายได้เพิ�ม     
เป็นตน้ 
 5.3.2  การจัดการชีวมวลยอดอ้อยและใบอ้อยช่วยลดปริมาณการเผาอ้อยในพื(นที�  

 จากการศึกษาครั" งนี" พบว่า ชีวมวลยอดออ้ยและใบออ้ยเป็นพลงังานทางเลือกที�เหมาะสม 
สามารถนาํมาแปรรูปเป็นเชื"อเพลิงไดใ้นหลายลกัษณะ ซึ� งในปัจจุบนัไดมี้การนาํมาใชจ้ริงทาํให้สามารถลด
การเผายอดออ้ย/ใบออ้ยไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
  ตวัอย่างการนาํชีวมวลจากยอดออ้ยและใบออ้ยมาใช้ในพื"นที�ศึกษา คือ บริษทั ด่านช้าง 
ไบโอ-เอน็เนอร์ย ีจาํกดั โดยรับซื"อยอดออ้ย/ใบออ้ยจากเกษตรกรเพื�อนาํมาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้า



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

5-16 

ที�ผลิตได้นอกจากใช้เองแล้ว ส่วนหนึ� งจาํหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงงานนํ" าตาลมิตรผล โรงงาน          
เอทานอล  และโรงงานไทยอะโกร จาํกดั โรงไฟฟ้านี"สามารถใชย้อดออ้ย/ใบออ้ยเพื�อเป็นเชื"อเพลิงไดว้นัละ
ประมาณ 200 ตนั ซึ� งจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัฟางขา้วและซงัขา้วโพด ชีวมวลจากยอดออ้ย/ใบออ้ย
เป็นทางเลือกที�โรงไฟฟ้าตอ้งการมากกวา่ เนื�องจากมีค่าความร้อนเท่ากนัแต่ปริมาณ แหล่งวตัถุดิบและสภาพ
แปลงในการเก็บเกี�ยวที�ไดเ้ปรียบกวา่ ดงัรายละเอียดในตารางที� 5-8 
ตารางที� 5-8 เปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกชนิดเชื"อเพลิงเพื�อใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 

ชนิดเชื(อเพลงิ ปริมาณ 
แหล่ง

วตัถุดบิ 
ค่าความร้อน 

สภาพแปลงใน

การเกบ็เกี�ยว 
คะแนนรวม 

ใบออ้ยและยอดออ้ย 3 3 3 3 12 

ฟางขา้ว 2 2 3 1 8 

ซงัขา้วโพด 1 1 3 3 8 

หมายเหต:ุ 1 = นอ้ย, 2 = ปานกลาง, 3 = มาก    
  ทั"งนี"  จากการศึกษาของบริษทั ด่านชา้งฯ สรุปวา่ ถา้รับซื"อยอดออ้ยและใบออ้ย 2 ตนั จะลด
การเผาออ้ยได้ 1 ไร่ ฉะนั"น ปริมาณยอดออ้ยและใบออ้ยที�โรงงานตอ้งการซื"อในแต่ละวนั หากเกษตรกร
นาํมาขายใหแ้ทนการเผาทิ"ง (วนัละ 200 ตนั) ก็จะเท่ากบัเป็นการลดการเผาออ้ยไดถึ้งวนัละ 100 ไร่ เดือนละ 
3,000 ไร่ หรือ ปีละประมาณ 36,000 ไร่ (โรงไฟฟ้าสามารถซื"อชีวมวลสํารองไวท้ดแทนช่วงที�ไม่มียอดออ้ย
ใบออ้ย)   นี� เป็นเพียงตวัอย่างการนาํชีวมวลจากยอดออ้ย/ใบอ้อยมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าเพียง
โรงงานเดียว และเป็นการนาํมาใชเ้พียงร้อยละ 10 ของปริมาณเชื"อเพลิงที�โรงไฟฟ้าด่านชา้งฯ ตอ้งใชท้ั"งหมด 
(ร้อยละ 90 ของโรงไฟฟ้านี"ออกแบบใหใ้ชช้านออ้ยเป็นเชื"อเพลิง)    
  อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนันี"บริษทั ด่านชา้งฯ ยงัไม่สามารถซื"อชีวมวลยอดออัย/ใบออ้ยไดม้าก
ตามความตอ้งการของบริษทั เนื�องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัคงเผาออ้ยอยู่ ในขณะที�บริษทัก็ได้พยายาม
ส่งเสริมให้ชาวไร่ออ้ยเก็บชีวมวลยอดออ้ย/ใบออ้ยมาขายให้บริษทัฯ โดยการให้ความรู้และการรวมกลุ่ม
ชาวไร่ออ้ยที�เป็นสมาชิกของโรงงานนํ" าตาลมิตรผล ทั"งนี" พบว่า บริษทัฯ ซื"อชีวมวลยอดออ้ย/ใบออ้ย ในปี 
2551/52 ไดเ้พียง 5,740 ตนั ในปี 2552/53 ซื"อไดเ้พียง 11,539 ตนั ในปี 2553/54 ซื"อได ้13,890 ตนั จากความ
ตอ้งการทั"งสิ"นปีละประมาณ 73,000 ตนั สะทอ้นให้เห็นวา่ ชีวมวลยอดออ้ย/ใบออ้ยนั"นเป็นที�ตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรมแต่ยงัมีช่องวา่งในการบริหารจดัการค่อนขา้งมาก การบริหารจดัการที�ดีโดยการนาํยอดออ้ย
ใบออ้ยไปจาํหน่ายเป็นเชื"อเพลิงแก่ภาคอุตสาหกรรมยิ�งทาํไดม้ากเพียงใดก็จะลดปริมาณการเผาออ้ยไดม้าก
เพียงนั"น ดงัจะเห็นไดว้่า เฉพาะในพื"นที�ที�ทาํการศึกษาทั"ง  3 จงัหวดัมีพื"นที�ปลูกออ้ยรวมกนั 1,305,337  ไร่ 
หากมีการเผาออ้ยตามค่าเฉลี�ยคือ ร้อยละ 74.53 ก็จะมีออ้ยถูกเผาถึงประมาณ  972,867.67 ไร่ การจดัการ    
ชีวมวลยอดออ้ยใบออ้ยให้เปลี�ยนไปเป็นสินคา้พลงังานจึงส่งผลให้ลดการเผาออ้ยไดอ้ยา่งมหาศาล และยงั
เป็นการเพิ�มรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรอีกดว้ย 
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 5.3.3 การจัดการชีวมวลยอดอ้อยและใบอ้อยช่วยลดมลภาวะ 

  จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า การจดัการชีวมวลยอดออ้ย/ใบออ้ย โดยนาํไปใช้เป็น
เชื"อเพลิงในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าทาํให้สามารถลดการเผายอดออ้ย/ใบออ้ยไดเ้ป็นจาํนวนมาก หากพื"นที�ที�
ดาํเนินการศึกษาทั"งสามจงัหวดัสามารถบริหารจดัการชีวมวลยอดออ้ย/ใบออ้ยให้เกิดประโยชน์โดยการ
นาํไปเป็นพลงังานชีวมวลก็จะทาํใหป้ริมาณยอดออ้ย/ใบออ้ย ที�มีจาํนวนมากถึง 3,161,252.31 ตนั ไม่ตอ้งถูก
เผาทิ"งกลายเป็นเขม่า ควนั ไปในอากาศ ก่อใหเ้กิดมลภาวะแก่ผูที้�อาศยัอยูบ่ริเวณนั"นและบริเวณใกลเ้คียง 
  จากการศึกษาที�ผ่านมาพบว่า ปัจจุบนัเกษตรกรผูผ้ลิตออ้ย ยงัคงนิยมเผาออ้ยกนัมากทั"ง 3 
ระยะ   คือ การเผาใบออ้ยก่อนการเตรียมดิน การเผาใบออ้ยก่อนการเก็บเกี�ยว และการเผาใบออ้ยหลงัการเก็บ
เกี�ยวหากสามารถจดัการชีวมวลยอดออ้ย/ใบออ้ย อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยลดผลกระทบ ในดา้นต่างๆ 
ต่อไปนี"   

• ลดการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก เนื�องจากการเผาออ้ยทาํใหเ้กิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และกลุ่มหมอกควนั     

• ไม่ทาํให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ(น 
• ลดอากาศเป็นพิษ ที�เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจของคนและสัตว ์  

• ลดภาวะฝุ่ นละออง ที�ทาํใหบ้า้นเรือนสกปรกจากฝุ่ นละอองเถา้ที�ปลิวมาตกตามอาคารบา้นเรือน  

• ลดการตกค้างของสารเคมีที/เกิดจากการกาํจัดวชัพืช  
• ช่วยลดวชัพืช เนื�องจากแปลงออ้ยที�มีการเผาใบจะมีวชัพืชขึ"นมากกวา่แปลงที�ตดัออ้ยสด 

• เพิ/มความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเผาใบออ้ยทาํให้เกิดการสูญเสียอินทรียวตัถุและธาตุอาหาร
พืชในดิน เนื�องจากอินทรียว์ตัถุจะถูกทาํลาย และหนา้ดินถูกชะลา้งไดง่้าย เพราะไม่มีใบออ้ยปก
คลุม ทาํใหต้อ้งใส่ปุ๋ยเคมีมากขึ"น 

• ช่วยให้สุขภาพอนามยัของเกษตรกรไร่อ้อยและสมาชิกในชุมชนดีขึ(น เนื�องจากการเผายอดออ้ย/
ใบออ้ยจาํนวนมหาศาลในแต่ละปี ทาํใหเ้กิดเขม่าและควนัไฟเป็นจาํนวนมากกระจายอยูแ่ทบทุก
พื"นที�ที�มีการปลูกออ้ย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนทั"งชาวไร่ออ้ยเอง     
ผูที้�ประกอบอาชีพอื�นและชุมชน ควนัไฟจะก่อให้เกิดสารพิษต่างๆ ขึ"นในขณะที�เกิดการเผาไหม ้
ที�สาํคญั เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด ์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์เป็นตน้ 

• ช่วยเพิ/มความสมดุลให้กับธรรมชาติ  การเผาใบออ้ยทาํให้หนอนกอลายและหนอนกอสีชมพูเขา้
ทาํลายอ้อยตอได้ง่ายมากขึ" น โดยเจาะเข้าทาํลายตรงโคนหน่ออ้อยซึ� งไม่มีใบอ้อยปกคลุม 
นอกจากนี"แมลงศตัรูธรรมชาติอาจถูกทาํลาย เช่น แตนเบียน แมลงเต่าลาย หรือแมลงหํ" า เป็นตน้   

 จากการศึกษาข้อมูลในพื"นที�  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ให้มีการเผาอ้อย 
เนื�องจากมีเขม่าปลิวเขา้มาตกในบา้น ทาํให้บา้นเรือน เลื"อผา้ที�ตากไวส้กปกเลอะเทอะ ในบางเส้นทางเกิด
ควนัจาํนวนมากปิดบงัถนนทาํให้ไม่ปลอดภยัในการขบัรถ ควนัไฟเหล่านี" ยงัทาํให้เกิดการระคายเคืองใน
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จมูกและแสบตา แต่สิ�งสําคญัที�สร้างความกงัวลแก่ชาวบา้นที�อยู่ใกลเ้คียงก็คือ ความวิตกวา่ไฟจะลามมาติด
บา้นเรือนหรือเลือกสวนไร่นาของตนเอง ขอ้มูลจากการลงพื"นที�ยงัพบว่า ความร้อนจากการเผาออ้ยเป็น
อนัตรายต่อสายไฟฟ้าที�อยูด่า้นบน (ในกรณีไร่ออ้ยที�ถูกเผาอยู่ติดถนน) นอกจากนั"น ยงัไดรั้บการยืนยนัจาก
เกษตรกรในพื"นที�สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาที�ผ่านมาว่า พื"นที�ที�มีการเผาออ้ยจะมีวชัพืชและแมลงศตัรูพืช
มากกว่าพื"นที�ที�ไม่ไดเ้ผา อยา่งไรก็ตาม จากการพบปะกบัผูป้ลูกออ้ยจาํนวนมาก พบวา่ทราบถึงผลกระทบ
ทางมลภาวะเหล่านี"  และยงัคงยืนยนัว่าเจา้ของไร่ไม่ไดเ้ป็นผูเ้ผาแต่ไร่ออ้ยก็เกิดไฟไหมเ้กือบทุกปี แมแ้ต่ไร่
ออ้ยของโรงงานนํ" าตาลที�ปลูกไวเ้องซึ� งไม่ตอ้งการเผาและมีการเฝ้าระวงัก็ยงัคงถูกไฟไหมโ้ดยไม่ทราบว่า
ใครเป็นผูเ้ผา 
              การจดัการชีวมวลยอดออ้ยใบออ้ยให้เปลี�ยนเป็นเชื"อเพลิงพลงังานจึงเป็นหนทางหนึ�งที�จะ
ช่วยลดการเผาออ้ย ซึ� งส่งผลให้ลดมลภาวะดา้นต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งมาก หากพื"นที�ในจงัหวดัที�ทาํการศึกษา 
คือ อุทยัธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี มีการนาํเอาชีวมวลยอดออ้ยใบออ้ยไปทาํเป็นชีวมวลอดัแท่งเพื�อ
จาํหน่ายแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมดงัที�มีการศึกษาไวข้า้งตน้ เขม่าควนัจากยอดออ้ยใบออ้ยกวา่  
3,161,252.31 ตนั ย่อมไม่เกิดขึ"นในแต่ละปี ก็จะเป็นการลดปัญหามลภาวะ ลดความสูญเสียทั"งต่อสุขภาพ 
อนามยัและทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนมาก 

5.3.4 การจัดการชีวมวลยอดอ้อยและใบอ้อยช่วยเพิ�มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ

สังคม 

 ผลจากการศึกษาข้อมูลในพื"นที�พบว่า การรับซื" อชีวมวลยอดอ้อยและใบอ้อยมีการ
ดาํเนินการในพื"นที� โดยบริษทั ด่านชา้ง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จาํกดั ซึ� งเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าในเครือโรงงาน
นํ" าตาลมิตรผล  รับซื"อชีวมวลยอดออ้ย/ใบออ้ยที�ไม่ไดแ้ปรรูปจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ในราคาตนัละ 580 
บาท โดยเกษตรกรจ่ายค่าจดัเก็บและขนส่งยอดออ้ยใบออ้ยเอง มีตน้ทุนคือ ค่าจา้งรถคีบตนัละ 100 บาท 
ค่าจา้งบรรทุก(ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร)ตนัละ 200 บาท รวมตน้ทุนตนัละ 300 บาท ดงันั"น เกษตรกรจะ
มีรายไดเ้พิ�มขึ"นจากการขายใบออ้ยยอดออ้ยสุทธิตนัละ 280 บาท หรือประมาณไร่ละ 560 บาท (เฉลี�ยออ้ย 1 
ไร่ ไดย้อดออ้ย/ใบออ้ย ประมาณ 2 ตนั) ซึ� งในปี 2553/54 โรงไฟฟ้ารับซื"อชีวมวลจากชาวไร่ จาํนวน 13,890 
ตนั ทาํให้ชาวไร่มีรายไดสุ้ทธิเพิ�มขึ"น 3,889,200 บาท อย่างไรก็ตาม การรับซื"อยอดออ้ยใบออ้ยของบริษทั
ด่านชา้งฯ ยงัจาํกดัอยูเ่ฉพาะในกลุ่มของเกษตรกรที�เป็นสมาชิกโรงงานนํ" าตาลมิตรผลเท่านั"น การจดัเก็บและ
การขนส่งยงัคงตอ้งพึ�งพาโรงงานหรือผูที้�มีรถคีบออ้ย รถบรรทุก และยงัมีขอ้จาํกดัในการเขา้คิวรอเนื�องจาก
โรงไฟฟ้าไม่มีนโยบายสตอ็กใบออ้ยยอดออ้ยที�ไม่แปรรูปในขณะนี" เพราะเกรงจะเกิดเพลิงไหม ้  

 ผลการศึกษาในการวจิยัครั" งนี"  ทีมวจิยัไดป้ระมาณการรายไดข้องผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการ
ชีวมวลเชื"อเพลิงยอดออ้ยใบออ้ยทั"งหมด ไดแ้ก่ เกษตรกรชาวไร้ออ้ย ผูจ้ดัเก็บชีวมวลจากไร่ออ้ย ผูข้นส่ง     
ชีวมวลไปยงัโรงงานแปรรูปหรือโรงไฟฟ้า และผูจ้ดัจาํหน่ายแก่โรงไฟฟ้า/โรงงานอุตสาหกรรม โดย
พิจารณาระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทานชีวมวลเชื"อเพลิงยอดออ้ยใบออ้ยทั"งระบบ ซึ� งรายไดที้�แต่ละกลุ่มจะ
ไดรั้บจะแตกต่างกนัระหวา่งการจาํหน่ายชีวมวลยอดออ้ย/ใบออ้ยที�ไปไม่แปรรูป กบัชีวมวลที�แปรรูป 
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                ก.  ชีวมวลที�ไม่แปรรูป เกษตรกรมีรายได้จากการจาํหน่ายชีวมวล ณ พื"นที�เพาะปลูก ผูจ้ดัเก็บ      
ชีวมวล  ผูข้นส่งชีวมวล จะมีรายไดป้ระมาณร้อยละ 30 ของตน้ทุนดาํเนินการ ผูจ้าํหน่ายชีวมวลจะมีรายได้
ประมาณร้อยละ 31.27 ของตน้ทุน ดงันี"  

• เกษตรกรชาวไร่ออ้ยจะมีรายไดจ้ากการขายชีวมวลในไร่ ในราคาตนัละ  150 บาท  

• ผูจ้ดัเก็บชีวมวลจากไร่ออ้ย จะมีรายได้จากการจดัเก็บชีวมวล (หลังหักต้นทุน) ตนัละ  
30.05 บาท 

• ผูข้นส่งชีวมวลไปยงัโรงไฟฟ้า จะมีรายไดจ้ากการขนส่งชีวมวล (หลงัหักตน้ทุน) ตนัละ 
36.30 บาท 

• ผูจ้าํหน่ายชีวมวลไปยงัโรงงาน/อุตสาหกรรมจะมีรายไดจ้ากการขายชีวมวล ในราคาตนัละ 
138.15 บาท 

 ทั"งนี"  หากเกษตรกรเป็นผูจ้าํหน่ายชีวมวลใหก้บัโรงไฟฟ้าเอง โดยจา้งจดัเก็บและขนส่ง(เช่นเดียวกบั
การจาํหน่ายใหบ้ริษทัด่านชา้งฯ) ก็จะมีรายไดใ้นส่วนที� 1 และส่วนที� 4 รวมกนั คือตนัละ 288.15 บาท แต่ถา้
หากเกษตรเป็นผูด้าํเนินการเองในทุกขั"นตอน ก็จะมีรายไดจ้ากทุกขั"นตอนรวมกนั รวมเป็นรายไดสุ้ทธิตนัละ 
354.50 บาท 
              ข. ชีวมวลที�แปรรูป เป็นการจดัการชีวมวลในเชิงอุตสาหกรรม โดยกระบวนการแปรรูปจะทาํให ้ 
ชีวมวลเป็นแท่งขนาดเล็ก ทาํให้ไดพ้ลงังานสูง จดัเก็บและขนส่งง่าย สามารถจาํหน่ายให้ลูกคา้ที�อยู่นอก
พื"นที�หรือต่างประเทศไดโ้ดยสะดวก ในการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานจึงออกแบบให้มีผูด้าํเนินการจดั
จาํหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม แทนการจาํหน่ายเองโดยตรงจากเกษตรกร ซี�งใน
กระบวนการนี" เกษตรกรจะมีรายไดจ้ากการขายชีวมวลที�ยงัไม่แปรรูป ณ พื"นที�ปลูกในราคาเดียวกนั   ผูแ้ปร
รูปชีวมวลจะมีรายไดป้ระมาณร้อยละ 30 ของตน้ทุนดาํเนินการ ผูข้นส่งชีวมวลแปรรูปไปยงัโรงงานจะมี
รายไดป้ระมาณร้อยละ 30 ของตน้ทุนดาํเนินการ ผูจ้ดัจาํหน่ายชีวมวลจะมีรายไดป้ระมาณร้อยละ 3.03 ของ
ตน้ทุน ดงันี"  

• เกษตรกรชาวไร่ออ้ยจะมีรายไดจ้ากการขายชีวมวลในไร่ ในราคาตนัละ 150 บาท  

• ผูแ้ปรรูปชีวมวลอดัแท่ง จะมีรายไดจ้ากการแปรรูป  ตนัละ 445.84 บาท  

• ผูข้นส่งชีวมวลที�แปรรูปไปยงัโรงไฟฟ้า จะมีรายได้จากการขนส่งชีวมวล ตนัละ 49.62 
บาท 

• ผูจ้ดัจาํหน่ายชีวมวลจะมีรายได้จากการขายชีวมวล ให้โรงไฟฟ้า /โรงงานอุตสาหกรรม  
ตนัละ  69.67 บาท 

                    ในกระบวนการที�มีการแปรรูปชีวมวล เกษตรกรที�เป็นเจา้ของยอดออ้ยใบออ้ยจะยงัคงมีรายได้
จากการจาํหน่ายชีวมวล ณ พื"นที�เพาะปลูกเหมือนเดิม การเพิ�มมูลค่าชีวมวลจะมีมากขึ"นเมื�อผา่นการแปรรูป
เป็นแท่งขนาดเล็ก ซึ� งในจุดนี" เกษตรกรที�สนใจสามารถรวมกลุ่มดาํเนินการเพื�อเพิ�มรายไดใ้นระดบัชุมชน  
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ทาํใหมี้รายไดเ้พิ�มขึ"นอีกทางหนึ�ง สาํหรับการจดัจาํหน่ายที�จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนควรเป็นการดาํเนินการ
โดยกลุ่มหรือองค์กรของชุมชนที�มุ่งรักษาผลประโยชน์ให้กบัส่วนรวม ซึ� งเกษตรกรเป็นเจา้ของและมีส่วน
ร่วม รายไดใ้นการจดัการชีวมวลในระบบนี" จึงขึ"นกบัปริมาณยอดออ้ยใบออ้ยที�มีอยูแ่ละการเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในแต่ละขั"นตอน เช่น ผูที้�ขายเฉพาะยอดออ้ยใบออ้ยก็จะมีรายไดจ้ากการขายชีวมวล หากเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในกระบวนการจดัเก็บ ขนส่งก็มีรายไดจ้ากส่วนนี" เพิ�มขึ"น หากมีการรวมกลุ่มกนัแปรรูปชีวมวลในชุมชนก็
จะมีรายได้เพิ�มจากการแปรรูปด้วย และหากมีส่วนร่วมในกลุ่ม/องค์กรที�ทาํหน้าที�จดัจาํหน่ายก็จะได้รับ
ผลตอบแทนอีกระดบัหนึ�ง 

จะเห็นได้ว่ารายได้จากการจัดการชีวมวลดังกล่าวหมุนเวียนอยู่ในชุมชน ทั" งผูที้� เป็น
เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยโดยตรงและผูที้�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ เช่น ผูรั้บจา้งรวบรวมขนส่งชีวมวล เจา้ของรถคีบ/อดั
ฟ่อนชีวมวล เจา้ของรถบรรทุก ผูแ้ปรรูปชีวมวล ฯลฯ  ซึ� งถา้หากชุมชนมีการรวมตวักนับริหารจดัการชีวมวล
ในแต่ละขั"นตอนอยา่งเป็นระบบ ไม่ต่างคนต่างทาํ เช่น การรวมกลุ่มกนัจดัเก็บ รวมกลุ่มกนัขนส่ง  รวมกลุ่ม
กนัแปรรูป และรวมกลุ่มกนัเพื�อบริหารการจดัจาํหน่าย รายไดแ้ละผลประโยชน์จากทรัพยากรจาํนวนมากนี"ก็
จะเกิดกบัคนในชุมชนแทนที�จะถูกตกัตวงโดยบุคคลภายนอก ซึ� งจากการลงพื"นที�ศึกษา พบว่า เกษตรกร
ชาวไร่ออ้ยมีความสนใจในการที�จะทาํการรวบรวมและขายชีวมวลให้แก่โรงงานที�ตอ้งการรับซื"อ สอดคลอ้ง
กบัผลการสาํรวจขอ้มูลในโครงการตน้กลา้อาชีพสร้างผูป้ระกอบการร่วมโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก 1.2 
MW เมื�อปี 2552 ในพื"นที�อาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีและอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 1,005 
ครัวเรือน ที�พบวา่เกษตรกรผูต้อบแบบสํารวจทั"งหมด (ร้อยละ 100) ตอ้งการขายชีวมวลให้กบัโรงงานไฟฟ้า 
สะท้อนถึงความต้องการในการเพิ�มรายได้ขายชีวมวลยอดอ้อยและใบอ้อย ทั" งนี" จากสัมภาษณ์แกนนํา
เกษตรกรมีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารจดัการชีวมวลที�เกษตรกรเห็นว่าเหมาะสมคือวิสาหกิจชุมชน 
เพราะจะทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดความร่วมมือกนักบัหน่วยงานทอ้งถิ�น โดยสถาบนั
วชิาการเขา้มาเป็นที�ปรึกษา  
5.4 สรุป 

เศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถก่อให้เกิดหมอกควนัที�เป็นมลพิษทางอากาศและปัญหา
ภาวะโลกร้อนได้หากมีการเผา โดยจากศึกษาพบว่า จงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย มีปริมาณ เปลือก/ซัง
ขา้วโพด และตน้/ใบ/ ตอขา้วโพด เป็นเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เท่ากบั 944,639.64 ตนัต่อปี หาก 
เปลือก/ซงัขา้วโพด ตน้/ใบ/ ตอขา้วโพด เหล่านั"นถูกเผาในที�โล่ง สามารถทาํให้เกิดแก๊ส CO, NOx ,SO  และ 
CO2 เท่ากบั 61,374.01, 2,481.70, 491.08 และ 1,267,049.84 ตนัต่อปีตามลาํดบั ซึ� งจะส่งผลกระทบกบั
สุขภาพมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม นอกจากแก็สที�ก่อปัญหาสิ�งแวดลอ้มแลว้ การเผาเปลือก/ซงัขา้วโพด ตน้/ใบ/ 
ตอขา้วโพด ในที�โล่งยงัก่อใหเ้กิดฝุ่ นรวม เท่ากบั 7,955.28 ตนัต่อปี 

หากมีการนาํเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวใ์นจงัหวดัเพชรบูรณ์ไปใชป้ระโยชน์จะเป็นการ
ลดการเผาเศษวสัดุเหลือใช ้ส่งผลให้ปริมาณฝุ่ นรวมลดลง 3,001.44 ตนัต่อปี ลดการเกิดแก๊สคาร์บอนมอน
ออกไซด์ซึ� งเกิดการกระบวนการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ไดป้ระมาณ 56,434.21 ตนัต่อปี นอกจากนี" ยงัสามารถ
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ลดปริมาณแก๊สออกไซด์ของไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ที�เป็นผลิตภณัฑ์จาก
การเผาไหมใ้นที�โล่งแจง้ไดอี้กดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามในขั"นตอนการผลิตเชื"อเพลิงอดัแท่ง หากเป็นการใชก้าร
อดัแท่งแบบระบบศูนยร์วม จะตอ้งมีการขนส่งเศษวสัดุเหลือใชจ้ากไร่ไปยงัโรงงานอดัแท่ง ซึ� งจะตอ้งมีการ
มดัเป็นกอ้นและหาวสัดุคลุม เพื�อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นระหวา่งการขนส่ง 

สาํหรับผลกระทบของการนาํเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี"ยงสัตวที์�ทิ"งอยูต่ามไร่ขา้วโพด เช่น ลาํ
ตนั/ยอด/ใบ ที�มีต่อสังคมนั"น ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการจ้างงานที�มาเพิ�มมากขึ"นจากการ           เก็บ
รวบรวม กระบวนการอดัแท่งเชื"อเพลิง และการขนส่ง ทาํให้ชาวบา้นหรือเกษตรกรมีรายไดเ้พิ�มขึ"น ทั"งนี" อา
จะเกษตรกรอาจจะเป็นผูด้าํเนินการเอง หรือจดัตั"งในรูปแบบของสหกรณ์หรือวสิาหกิจชุมชน 

การจดัการชีวมวลยอดอ้อย/ใบออ้ย โดยนาํไปใช้เป็นเชื"อเพลิงในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าทาํให้
สามารถลดการเผายอดออ้ย/ใบออ้ยไดเ้ป็นจาํนวนมาก หากพื"นที�ที�ดาํเนินการศึกษาทั"งสามจงัหวดัสามารถ
บริหารจดัการชีวมวลยอดออ้ย/ใบออ้ยให้เกิดประโยชน์โดยการนาํไปเป็นพลงังานชีวมวลก็จะทาํให้ปริมาณ
ยอดออ้ย/ใบออ้ย ที�มีจาํนวนมากถึง 3,161,252.31 ตนั ไม่ตอ้งถูกเผาทิ"งกลายเป็นเขม่า ควนั ไปในอากาศ 
ก่อใหเ้กิดมลภาวะแก่ผูที้�อาศยัอยูบ่ริเวณนั"นและบริเวณใกลเ้คียง 

ปัจจุบนัเกษตรกรผูผ้ลิตออ้ย ยงัคงนิยมเผาออ้ยกนัมากทั"ง 3 ระยะ   คือ การเผาใบออ้ยก่อนการเตรียม
ดิน การเผาใบออ้ยก่อนการเก็บเกี�ยว และการเผาใบออ้ยหลงัการเก็บเกี�ยวหากสามารถจดัการชีวมวลยอด
ออ้ย/ใบออ้ย อยา่งมีประสิทธิภาพก็จะช่วยลดผลกระทบ ในดา้นต่างๆ ต่อไปนี"   

• ลดการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก เนื�องจากการเผาออ้ยทาํใหเ้กิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซดแ์ละ
กลุ่มหมอกควนั     

• ไม่ทาํใหอุ้ณหภูมิของโลกสูงขึ"น 

• ลดอากาศเป็นพิษ ที�เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจของคนและสัตว ์  

• ลดภาวะฝุ่ นละออง ที�ทาํใหบ้า้นเรือนสกปรกจากฝุ่ นละอองเถา้ที�ปลิวมาตกตามอาคารบา้นเรือน  

• ลดการตกคา้งของสารเคมีที�เกิดจากการกาํจดัวชัพืช  

• ช่วยลดวชัพืช เนื�องจากแปลงออ้ยที�มีการเผาใบจะมีวชัพืชขึ"นมากกวา่แปลงที�ตดัออ้ยสด 

• เพิ�มความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเผาใบออ้ยทาํใหเ้กิดการสูญเสียอินทรียวตัถุและธาตุอาหารพืชใน
ดิน เนื�องจากอินทรียว์ตัถุจะถูกทาํลาย และหนา้ดินถูกชะลา้งไดง่้าย เพราะไม่มีใบออ้ยปกคลุม ทาํให้ตอ้งใส่
ปุ๋ยเคมีมากขึ"น 

• ช่วยใหสุ้ขภาพอนามยัของเกษตรกรไร่ออ้ยและสมาชิกในชุมชนดีขึ"น เนื�องจากการเผายอดออ้ย/ใบ
ออ้ยจาํนวนมหาศาลในแต่ละปี ทาํให้เกิดเขม่าและควนัไฟเป็นจาํนวนมากกระจายอยูแ่ทบทุกพื"นที�ที�มีการ
ปลูกออ้ย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนทั"งชาวไร่ออ้ยเอง ผูที้�ประกอบอาชีพอื�นและ
ชุมชน ควนัไฟจะก่อให้เกิดสารพิษต่างๆ ขึ"นในขณะที�เกิดการเผาไหม ้ที�สําคญั เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด ์
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์เป็นตน้  
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• ช่วยเพิ�มความสมดุลให้กบัธรรมชาติ  การเผาใบออ้ยทาํให้หนอนกอลายและหนอนกอสีชมพูเขา้
ทาํลายออ้ยตอไดง่้ายมากขึ"น โดยเจาะเขา้ทาํลายตรงโคนหน่อออ้ยซึ� งไม่มีใบออ้ยปกคลุม นอกจากนี" แมลง
ศตัรูธรรมชาติอาจถูกทาํลาย เช่น แตนเบียน แมลงเต่าลาย หรือแมลงหํ" า เป็นตน้   
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  บทที� 6 

 นโยบายและแผนการจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรระดบัชุมชน 

 
6.1   บทนํา  

การจัดทาํนโยบายและแผนการจัดการเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรระดับชุมชนในครั" งนี"   
คณะผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลผลการศึกษาศกัยภาพของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ไดแ้ก่ ตน้/ตอ/ใบ/เปลือก/
ซงัขา้วโพดและใบ/ยอดออ้ย หรือที�เรียกวา่ ชีวมวล ซึ� งเป็นชีวมวลในส่วนที�มีการนาํมาใชป้ระโยชน์เป็นส่วน
นอ้ย แต่เป็นชีวมวลที�เกษตรกรเผาทิ"งเป็นส่วนใหญ่ โดยอาศยัรูปแบบหรือ แนวทางบริหารจัดการเชื'อเพลิง

ชีวมวลเพื�อใช้เป็นพลังงานทดแทน ที�ได้ทาํการศึกษาไวใ้นครั" งนี" มาเป็นขอ้มูลในการจดัทาํนโยบาย และ
แผนการจดัการเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรระดบัชุมชน เพื�อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้าน
พลังงานทดแทนของประเทศ โดยคณะผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาวิเคราะห์นโยบายและ แผนการจดัการที�
เกี�ยวขอ้ง  และปัจจยัทางดา้นสังคม ที�มีผลต่อการส่งเสริมและ การพฒันาพลงังานชีวมวลภายในชุมชน และ
วสิาหกิจชุมชนเกิดขึ"นเป็นธุรกิจพลงังานในชุมชน  ที�จะเป็นแนวทางส่งเสริมให้มีการนาํพลงังานชีวมวลมา
ใช้ทดแทนเชื"อเพลิงจากฟอสซิล อนัจะทาํให้สัดส่วนการใช้พลงังานของประเทศ ในส่วนของพลงังาน       
ชีวมวลเพิ�มมากขึ"น ตามแผนพฒันาพลงังาน 15 ปี ของกระทรวงพลงังาน  

การจดัทาํนโยบายและแผนการจดัการนี"  มีขั"นตอนการดาํเนินงาน คือ ทาํการวิเคราะห์ จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาส และ ภยัคุกคามของการใชป้ระโยชน์และการจดัการพลงังานชีวมวล (SWOT Analysis) เพื�อ
ใช้เป็นขอ้มูลในการกาํหนดนโยบาย และแผนการจดัการเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรระดบัชุมชน ตาม
แผนพฒันาพลงังานทดแทนในระยะ 15 ปี ของกระทรวงพลงัาน โดยจะเน้นในระดับชุมชนเป็นประเด็น
สาํคญั 

นอกจากนี"ในบทนี"ไดน้าํเสนอรูปแบบการแปรรูปแบบ การจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรที�
เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย เพื�อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการระดบัประเทศต่อไป 
6.2   นโยบายและแผนที�เกี�ยวข้อง 

การจดัทาํนโยบายและแผนการจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรระดบัชุมชน คณะผูว้ิจยัไดท้าํ
การรวบรวม  ทบทวน ศึกษาแผนพฒันาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง คือ แผนพฒันาเเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ที� 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี ของกระทรวงพลงังาน เพื�อวิเคราะห์เชื�อมโยง
ประเด็นสาํคญัต่างๆ ใหส้อดคลอ้งร่วมกนั โดยไดส้รุปประเด็นสาํคญัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี"  

6.2.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 11 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดจ้ดัทาํ ขึ"นในช่วง
เวลาที�ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที�ผ่านมา ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 8-10 สังคมไทยได้
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อญัเชิญหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางในทุกระดบั ตั"งแต่ระดบัปัจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ� งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ ช่วยให้สังคมไทย
สามารถยนืหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคง ท่ามกลางกระแสการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 11 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพอ้งร่วมกนั นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาํทาง
ในการพฒันาประเทศอยา่งต่อเนื�อง เพื�อมุ่งใหเ้กิดภูมิคุม้กนัและมีการบริหารจดัการความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม 
เพื�อให้การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ั�งยืนโดยแผนพฒันาฯ ฉบับที�  11ได้มีวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัที�เกี�ยวขอ้งเชื�อมโยงประเด็น ในการจดัทาํกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานชีวมวล ดงันี"  

วตัถุประสงค์ (เฉพาะส่วนที�เกี�ยวข้อง) 

1.เพื�อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที�มีความมั�นคง และมีการเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถผลิตสินคา้พลังงานที�มีมูลค่าเพิ�ม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภยั เป็นมิตรกับ
สิ�งแวดลอ้ม และมีปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด ในระดบัราคาที�เหมาะสม
และเป็นธรรม 

2.เพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั�นคงในอาชีพและรายได้ ให้เกษตรกรมี
ความเขม้แข็งและย ั�งยืน รวมทั"งสนับสนุนครัวเรือนและ องค์กรเกษตรกรให้มีความ
เขม้แขง็และ สามารถพึ�งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั�งยนื ดว้ยระบบเกษตรกรรมย ั�งยนื 

3.เพื�อส่งเสริมชุมชนและเกษตรกรให้มีส่วนร่วม และสนบัสนุนความมั�นคงดา้นพลงังาน 
รวมถึงสามารถพึ�งพาตนเองได ้

เป้าหมาย (เฉพาะส่วนที�เกี�ยวข้อง) 

เพิ�มปริมาณการผลิตพลงังานทดแทนจากพืชพลงังาน ไดแ้ก่ เอทานอล และไบโอดีเซล ใน
ปี 2559 ไม่นอ้ยกวา่ 6.2 และ 3.6 ลา้นลิตรต่อวนั ตามลาํดบั และเพิ�มผลผลิตพลงังานไฟฟ้า และ พลงัความ
ร้อนจากชีวมวล  ก๊าซชีวภาพ ของเสียจากครัวเรือน วสัดุเหลือใชจ้ากภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ไม่
น้อยกว่า 3,440 เมกะวตัต์ และ 5,564 พนัตนัเทียบเท่านํ" ามนัดิบ ในปี 2559 ตามลาํดบั และส่งเสริมการใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี'วดั (เฉพาะส่วนที�เกี�ยวข้อง) 

 ปริมาณผลผลิตพลงังานทดแทนจากพืชพลงังาน และผลผลิตพลงังานไฟฟ้าและ พลงัความ
ร้อนจากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ของเสียจากครัวเรือนและ วสัดุเหลือใชจ้ากภาคเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร 

แนวทางการพฒันา (เฉพาะส่วนที�เกี�ยวข้อง) 

การพฒันาประเทศในช่วงที�ผ่านมา แมว้่าภาคเกษตรจะมีบทบาทสําคญัทั"งในแง่ของการ
ผลิตที�สามารถพึ� งพาตนเองได้ในด้านอาหาร และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ รวมถึงเป็นฐานการผลิตที�สนบัสนุนการสร้างมูลค่าเพิ�มเพื�อการคา้ และการส่งออกสําหรับภาคการ
ผลิตและบริการอื�นๆ แต่ความเขม้แขง็และความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตร กลบัมีแนวโนม้ลดลง 
เนื�องจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ� งเป็นฐานการผลิตที�สาํคญัของการผลิตในภาคเกษตร มีความเสื�อมโทรมและ
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ถูกใชไ้ปเป็นจาํนวนมากโดยไม่มีการบาํรุงรักษาเท่าที�ควร ประกอบกบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที�รุนแรงเพิ�มมากขึ"น และการเปิดเขตการคา้เสรี โดยเฉพาะอย่างยิ�งประชาคมอาเซียนที�ส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของเกษตรกรรายย่อย ขณะเดียวกนัแนวโน้มสถานการณ์การใช้
พลงังานทดแทนจากผลผลิตพืชจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการที�เหมาะสม เพื�อไม่ให้ส่งกระทบต่อความ
มั�นคงดา้นอาหารในอนาคต จึงมีแนวทางการพฒันาดงันี"  

1) ฟื" นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมที�ดีของชุมชน โดยเฉพาะวิถีชีวิตและวฒันธรรมทาง
การเกษตร ที�ให้ความสําคญักบัการพฒันาระบบเกษตรกรรมย ั�งยืน เพื�อช่วยสร้างความสมดุลและ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทั"งดิน นํ"า และป่าไมอ้ยา่งย ั�งยนื ซึ� งจะเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรต่อไปในนาคต 

2)รัฐควรให้ความสําคญักบัการวิจยัและพฒันาอยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะพนัธ์ุพืชพนัธ์ุสัตวแ์ละสัตว์
นํ"า ที�สามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และส่งเสริม
บทบาทของสถาบนัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องคก์รชุมชน และเกษตรกร ในการพฒันาพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว์
และสัตวน์ํ" า การใช้เทคโนโลยีการเกษตรที�ลดการพึ�งพาเชื"อเพลิงฟอสซิล และการวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัภาค
เกษตร โดยเฉพาะการพฒันาระบบเกษตรกรรมย ั�งยืน และระบบตลาดสินคา้เกษตรที�เป็นธรรม เพื�อยกระดบั
ความสามารถในการแข่งขนั และพึ�งพาตนเองของเกษตรกร รวมทั"งสนบัสนุนการบริหารจดัการและการ
สร้างนวตักรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตสินคา้เกษตร เพื�อให้ประเทศไทยสามารถพึ�งพาตนเองดา้นอาหารและ
พลงังาน และคงความเป็นผูน้าํดา้นการเกษตรของโลกในอนาคตไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

3)สนับสนุนการวิจยัและพฒันาของภาคเอกชน โดยสนับสนุนสินเชื�อผ่อนปรนและมาตรการ
ทางดา้นภาษีแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร ที�มีการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมและคุม้ค่า เพื�อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์การแข่งขนัในตลาดโลก 

4)สนบัสนุนการผลิตทางการเกษตรที�สอดคลอ้งกบัสภาพพื"นที� เช่น ศกัยภาพของดินแหล่งรองรับ
ผลผลิต และปัจจยัพื"นฐานทางการเกษตรที�สําคญั เช่น ระบบชลประทาน ระบบโลจิสติกส์ เป็นตน้ เพื�อให้
เกิดการใชท้รัพยากรและการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ บนพื"นฐานของความสมคัรใจและ การมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร โดยกาํหนดเขตการใชที้�ดินและมาตรการจูงใจให้เกษตรกรทาํการผลิตตามศกัยภาพ
ของพื"นที�และสนบัสนุนขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจ เช่น สินเชื�อเงื�อนไขผอ่นปรน เป็นตน้ และส่งเสริมให้ มีการ  
ขึ"นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชแต่ละชนิด เพื�อใชส้ําหรับวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและ สอดคลอ้ง
กบัภาวะตลาด 

5)ปรับปรุงบริการขั"นพื"นฐานเพื�อการผลิตให้ทั�วถึง เช่น ศูนยเ์ครื�องจกัรกลการเกษตรหรือ        ศูนย์
เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในระดับชุมชน เป็นต้น เพื�อสนับสนุนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและย ั�งยนื และสอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6)พฒันาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที�เหมาะสมทางการเกษตร 
รวมทั"งสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้มใหแ้ก่เกษตรกรอยา่งต่อเนื�องและทั�วถึง 
โดยผา่นศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เครือข่ายเกษตรกรที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญ ในแต่ละ
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พื"นที�และจากเกษตรกรที�ประสบความสําเร็จหรือปราชญช์าวบา้น ตลอดจนเพิ�มความสามารถและช่องทาง
ในการรับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่างทั�วถึง รวมถึงพฒันาสื�อทางการเกษตรในวงกวา้ง เพื�อถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละ นวตักรรมทางการเกษตรสู่เกษตรกร และประชาชนที�มีความสนใจใหท้ั�วถึงมากขึ"น 

7)ส่งเสริมภาคเอกชนและ องค์กรชุมชนเขา้มามีบทบาทร่วมกนับริหารจดัการระบบสินคา้เกษตร
และอาหาร การเพิ�มมูลค่า และการจดัการดา้นการตลาด ร่วมกบัสถาบนัเกษตรกร เพื�อช่วยให้เกษตรกรมี
ช่องทางในการสร้างรายไดที้�เป็นธรรม และเหมาะสมเพิ�มขึ"น รวมถึงสนบัสนุนการบริหารจดัการ 

8)สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที�มีคุณภาพเขา้สู่อาชีพเกษตรกรรม 
เพื�อให้มีจิตสํานึก เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรและ วิถีชีวิตครอบครัวที�อบอุ่น ดว้ยการสนบัสนุนองคค์วามรู้
อย่างครบวงจร การจดัหาที�ดินทาํกิน สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน รวมทั"งสนับสนุนกระบวนการสร้าง
ภาพลกัษณ์ที�ดีแก่อาชีพเกษตรกรรม  และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมการพฒันาภาคเกษตรของเกษตรกร
ตน้แบบให้มากขึ"นสินคา้เกษตรแบบกลุ่มการผลิตที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม เพื�อยกระดบัและต่อยอดการ
แปรรูปสินคา้เกษตร 

9)ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกตน้ไมแ้ละมีการปลูกป่าโดยชุมชน และเพื�อชุมชนเพิ�มขึ"น เพื�อรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ ที�จะเป็นฐานการผลิตดา้นการเกษตรและอาหาร และใช้เป็นแหล่งช่วยดูดซับ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

10)ส่งเสริมการนาํวตัถุดิบทางการเกษตรที�ผลิตไดใ้นชุมชน และที�เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิต
เป็นพลงังานทดแทนใชใ้นระดบัครัวเรือนและชุมชน เช่น ไบโอดีเซล พลงังานความร้อนจากการเผาไมเ้ศษ
วสัดุทางการเกษตร ก๊าซชีวภาพที�ไดจ้ากการหมกัมูลสัตว ์และเศษขยะอินทรีย ์เป็นตน้ 

11)ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตพลงังานจากพืชพลงังาน โดยการวิจยั
และพฒันาพนัธ์ุพืชพลงังานที�เหมาะสมกบัประเทศและให้ผลผลิตสูง และการใชเ้ทคโนโลยีเพื�อเพิ�มปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ"น รวมทั"งศึกษาแนวทางการเพิ�มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลงังานจากพืช 
เพื�อใหส้ามารถผลิตพลงังานไดม้ากขึ"นในปริมาณพืชเท่ากนั ตลอดจนส่งเสริมการวจิยัพืชพลงังานอื�นที�ไม่ได้
ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหาร เช่น สาหร่าย เป็นตน้ ทั"งนี"  เพื�อลดปัญหาภาวะขาดแคลนในพืชที�ใชเ้ป็นทั"ง
วตัถุดิบในการผลิตอาหารและพลงังาน 

12)จดัใหมี้ระบบการบริหารจดัการสินคา้เกษตรที�ใชเ้ป็นทั"งอาหารและพลงังาน โดยให้ความสําคญั
กบัความมั�นคงดา้นอาหาร เช่น ปาล์มนํ" ามนั มนัสําปะหลงั และออ้ย เป็นตน้ เพื�อให้มีการผลิตและการใช้
อยา่งเป็นระบบที�เชื�อมโยงกนัอยา่งชดัเจน ไม่กระทบต่อความมั�นคงดา้นอาหารของประเทศ 

13)เพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลงังานชีวภาพ ที�เกี�ยวเนื�องกบัภาคการผลิตและบริการ 
เพื�อลดการพึ�งพาการใช้นํ" ามนัเชื"อเพลิงจากการนาํเขา้ต่างประเทศ ซึ� งจะทาํให้เกิดการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบั
ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความมั�นคงและราคาสินคา้เกษตรมีเสถียรภาพ 
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14)จดัให้มีกลไกในการกาํกบัดูแลโครงสร้างราคาของพลงังานชีวภาพ ที�ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
สร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรม ต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต เพื�อเป็นเครื�องมือในการสร้างความมั�นคงของ
การใชพ้ลงังานชีวภาพและศกัยภาพการผลิตที�เหมาะสม โดยไม่กระทบต่อการผลิตอาหารของประเทศ 

15)ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลงังานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า โดยสร้างความรู้ความ
เขา้ใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์และผลกระทบของการใชพ้ลงังานชีวภาพ 

16)สนบัสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น ภาคเอกชน และชุมชนให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทาง และวางแผนการผลิตทางการเกษตร เพื�อสร้างความมั�นคงดา้นอาหารและ
พลงังาน ทั"งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ เชื�อมโยงกบักลไกการบริหารจดัการภาครัฐและองค์กร
เกษตรกรที�เกี�ยวขอ้ง ทั"งในระดบัพื"นที�และส่วนกลาง เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นตน้ รวมทั"งมีส่วนร่วม
ในการติดตามตรวจสอบการทาํงานของภาครัฐอยา่งเป็นระบบ เพื�อสร้างความรับผดิชอบต่อสังคม 

17)ปรับกระบวนการทาํงานของหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้ง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม และกระทรวงพลงังาน ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทาํงานอยา่งจริงจงั ทั"งในส่วนกลาง
และระดบัพื"นที�โดยมีเป้าหมายร่วมกนั เพื�อสนับสนุนการสร้างความมั�นคงทางด้านอาหารและพลงังาน 
รวมถึงเป็นผูผ้ลกัดนัและสนบัสนุนการพฒันาการเกษตร อาหารและพลงังานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ในระดบัชุมชนในพื"นที�และระดบัประเทศ นอกจากนี"  กาํหนดให้มีกลไกการประสานการทาํงานระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร และตรวจสอบการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื"นที� 

18)พฒันากฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาดา้นการเกษตร เพื�อให้เอื"อต่อการพฒันาอยา่งย ั�งยืน อาทิ 
การเร่งรัดออกกฎระเบียบตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช โดยเฉพาะการคุม้ครองพนัธ์ุพื"นเมืองและ
สิทธิชุมชน ให้ประชาชนและประเทศไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ถึงฐานทรัพยากรที�มีอยู่อย่างเหมาะสม 
เป็นธรรม และมีความเป็นสากล ปรับปรุงพระราชบญัญติัการเช่าที�ดินเพื�อเกษตรกรรม โดยให้รวมถึงการเช่า
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรมของชาวต่างชาติ และให้มีการเก็บภาษีในอตัราที�สูงกวา่คนไทย เพื�อให้เกิดการใชที้�ดิน
อยา่งมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า สนบัสนุนใหมี้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรกรรม
ย ั�งยืน การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื�อให้เกิดการทาํงานในเชิงระบบที�เป็นองค์รวม
ต่อเนื�อง และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้ง 

19)ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั"งในระดบัพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะประชาคม
อาเซียน ในการสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาความร่วมมือในการผลิตการตลาด การจดัตั"งระบบสํารองขา้ว
ฉุกเฉิน ปรับปรุงกฎระเบียบ และเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบักลไกที�มีอยู่เพื�อให้เกิดความมั�นคงด้าน
อาหารและพลงังาน 
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6.2.2  แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 
 ประเทศไทยตอ้งพึ�งพาการนาํเขา้พลงังานจากต่างประเทศเป็นหลกั จากขอ้มูลในปี 2554 ที�
ผา่นมาพบวา่กวา่ร้อยละ60 ของความตอ้งการพลงังานเชิงพาณิชยข์ั"นตน้มาจากการนาํเขา้ โดยมีสัดส่วนการ
นาํเขา้นํ" ามนัสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการใชน้ํ" ามนัทั"งหมดภายในประเทศและยงัมีแนวโนม้จะสูงขึ"นอีก
เพราะไม่สามารถเพิ�มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศไดท้นักบัความตอ้งการใช้งาน การพฒันา
พลงังานทดแทนอยา่งจริงจงัจะช่วยลดการพึ�งพาและการนาํเขา้นํ" ามนัเชื"อเพลิงและพลงังานชนิดอื�น และยงั
ช่วยกระจายความเสี�ยงในการจดัหาเชื"อเพลิงเพื�อการผลิตไฟฟ้าของประเทศซึ� งเดิมตอ้งพึ�งพาก๊าซธรรมชาติ
เป็นหลกัมากกว่าร้อยละ 70 โดยพลงังานทดแทน ถือเป็นหนึ� งในเชื"อเพลิงเป้าหมายที�คาดว่าจะสามารถ
นาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน
ลมแบบทุ่งกงัหนัลม พลงันํ" าขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ และหากเทคโนโลยีพลงังานทดแทน
เหล่านี" มีตน้ทุนถูกลงและไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง ก็อาจสามารถพฒันาให้เป็นพลงังานหลกัในการ
ผลิตไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทยไดใ้นอนาคต 

ปัญหาภาวะโลกร้อนเนื�องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปัญหาที�ทั�วโลกกาํลงัให้ความ
สนใจและเร่งหามาตรการเพื�อควบคุม โดยมาตรการกีดกนัทางการคา้ก็เป็นมาตรการหนึ�งที�มีแนวโนม้จะนาํ
ใชอ้ยา่งแพร่หลายในอนาคต และถึงแมว้า่ประเทศไทยยงัไม่ถูกบงัคบัใชต้ามมาตรการดงักล่าวในปัจจุบนั แต่
ก็ควรตอ้งดาํเนินการพฒันาและส่งเสริมพลงังานทดแทน ซึ� งเป็นหนึ�งในแนวทางลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั"งเป็นจุดเริ�มตน้ให้ประเทศไทยเริ�มกา้วสู่เส้นทางของการเป็นสังคมคาร์บอนตํ�า (Low 
Carbon Society) และให้เป็นแบบอยา่งของสังคมโลกที�กล่าวขวญัถึงประเทศไทยวา่เป็นประเทศที�มีความ
มุ่งมั�นใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทนผลผลิตทางการเกษตรซึ� งสามารถนาํมาเป็นวตัถุดิบนาํมาผลิตพลงังาน ทั"ง
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ รวมไปถึงไบโอดีเซลและเอทานอล อีกทั"งภายหลงัการแปรรูปจากอุตสาหกรรมอาหาร 
วสัดุเหลือทิ"งยงัสามารถก่อให้เกิดเป็นพลงังานจากขยะอีกดว้ย นอกจากนี" ประเทศไทยยงัมีศกัยภาพดา้น
พลงังานธรรมชาติ เช่น พลงังานแสงอาทิตยที์�มีความเขม้รังสีแสงอาทิตย ์ เฉลี�ยประมาณ 18.2 MJ/m2/day
และบางแห่งของประเทศมีศกัยภาพพลงังานลมดี จึงทาํใหป้ระเทศไทยมีศกัยภาพดา้นพลงังานทดแทนอยูใ่น
ระดบัดีมาก และมีโอกาสที�จะส่งเสริมพลงังานทดแทนให้กลายเป็นพลงังานมีส่วนสร้างความมั�นคงดา้น
พลงังานของประเทศไดใ้นอนาคตดงันั"น รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงพลงังานจดัทาํแผนการพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) หรือ Alternative Energy 
Development Plan : AEDP (2012-2021) เพื�อกาํหนดกรอบและทิศทางการพฒันาพลงังานทดแทนของ
ประเทศ โดยมีวตัถุประสงคด์งันี"   

1) เพื�อใหป้ระเทศไทยสามารถพฒันาพลงังานทดแทนให้เป็นหนึ�งในพลงังานหลกัของประเทศ 
ทดแทนเชื"อเพลิงฟอสซิลและและการนาํเขา้นํ"ามนัไดอ้ยา่งย ั�งยนืในอนาคต โดยในแผนนี"จะไม่
รวมเป้าหมายการพฒันาก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) 

2) เพื�อเสริมสร้างความมั�นคงดา้นพลงังานของประเทศ 
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3) เพื�อเสริมสร้างการใชพ้ลงังานทดแทนในระดบัชุมชนในรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร 
4) เพื�อสนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยพีลงังานทดแทนในประเทศ 
5) เพื�อวิจยัพฒันาส่งเสริมเทคโนโลยีพลงังานทดแทนของไทยให้สามารถแข่งขนัในตลาดสากล

เป้าหมาย 
เพิ�มสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ให้เป็นร้อยละ 25 ใน 10 ปี 

(พ.ศ.2555-2564) 
กรอบการดําเนินงาน 

กระทรวงพลงังานไดพ้ยากรณ์ความตอ้งการพลงังานในอนาคตของประเทศ โดยในปี 2564 
คาดวา่จะมีความตอ้งการ 99,838 ktoe จากปัจจุบนั 71,728 ktoe โดยแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2553-2573 และแผนการพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2555-2564 ไดก้าํหนดให้มี
สัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนเพิ�มขึ"นจาก 7,413 ktoe ในปี 2555 เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือคิดเป็น 
25% ของการใชพ้ลงังานรวมทั"งหมด 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี  
กระทรวงพลงังานไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ ในการจดัทาํ Roadmap เพื�อส่งเสริมการพฒันา

พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) หรือ AEDP (2012-2021) โดยไดมี้
การกาํหนดยทุธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนตามแผน AEDP ใน 6 ประเด็น ดงันี"  

1. การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งกวา้งขวาง 
2. การปรับมาตรการจูงใจสาํหรับการลงทุนจากภาคเอกชนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
3. การแกไ้ขกฎหมาย และกฎระเบียบที�ยงัไม่เอื"อต่อการพฒันาพลงังานทดแทน 
4. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื"นฐาน เช่น ระบบสายส่ง สายจาํหน่ายไฟฟ้ารวมทั"งการ

พฒันาสู่ระบบ Smart Grid 
5. การประชาสัมพนัธ์ และสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชน 
6. การส่งเสริมใหง้านวิจยัเป็นเครื�องมือในการพฒันาอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนแบบ

ครบวงจร 
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6.3 การวเิคราะห์ประเด็นการการใช้ประโยชน์เศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร (SWOT Analysis) 

คณะผูว้ิจ ัย ได้ท ําการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร (SWOT 
Analysis) สําหรับ 3 กรณี ไดแ้ก่ การแปรรูปเป็นเชื"อเพลิงชีวมวลอดัแท่ง การผลิตไฟฟ้า และการผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์ดงัแสดงในตารางที� 6-1 และ 6-2 

ตารางที� 6-1 การวเิคราะห์ประเด็นการใชป้ระโยชน์เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- ประเทศไทยมีเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
กระจดักระจายอยูทุ่กภูมิภาค 

- เชื"อเพลิงชีวมวลอดัแท่งเป็นที�ตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรม  

- ปัจจุบนัประเทศไทยมีเทคโนโลยแีปรรูป ผลิต
ไฟฟ้า และการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ที�เหมาะสมกบั
เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแลว้ 

- ไฟฟ้าเป็นที�ตอ้งการของทุกภาคส่วน  
- ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นที�ตอ้งการของภาคเกษตรทดแทน

การนาํเขา้ 
- ภาคเอกชนมีความตระหนกัถึงประโยชน์ของเศษ

วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรและมีความพร้อม
สาํหรับการลงทุนในการผลิตพลงังานจากเศษ
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
 
 

- ราคาตน้ทุนเชื"อเพลิงก่อนแปรรูปที�รับซื"อไม่เป็นที�จูงใจ
เกษตรกร 

- ตน้ทุนการเก็บรวบรวมเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรสูง 
- ธุรกิจการแปรรูปเป็นเชื"อเพลิงอดัแท่ง ไม่มีการส่งเสริม และ

ขาดมาตรการรองรับที�ชดัเจน  เช่น มาตรฐานราคาและ
คุณภาพเชื"อเพลิง 

- ขาดเทคโนโลยกีารบริหารจดัการเชื"อเพลิงชีวมวล ดา้น การ
เก็บรวบรวบ  

- กระบวนการหรือขั"นตอนในการจดัการมากจะทาํให้
เกษตรกรไม่สามารถจดัการระบบได ้

- ระบบห่วงโซ่อุปทานของการใชป้ระโยชน์เศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรของประเทศไทยยงัไม่ชดัเจน และไมไดรั้บ
การสนบัสนุนจากรัฐบาลอยา่งต่อเนื�องและเป็นรูปธรรม 

- การจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยวธีิการเผา 
เป็นวธีิการที�ง่าย สะดวก ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายนอ้ย 
จึงเป็นที�นิยมของเกษตรกร 

- ดว้ยสภาพพื"นที�ที�เป็นเขาสูงชนัมาก จึงไม่สามารถใช้
เทคโนโลยแีละเครื�องจกัรในการเตรียมพื"นที�และเก็บรวม
เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรได ้

- เทคโนโลยแีละเครื�องจกัรสาํหรับเก็บรวมเศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ ตน้ทุนสูง  
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ตารางที� 6-2 การวเิคราะห์ประเด็นสภาพแวดลอ้ม 
โอกาส ภัยคุกคาม 

- พลงังานเชื"อเพลิงและไฟฟ้า มีราคาสูงขึ"นทาํใหเ้อื"อ
ต่อการลงทุนและสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน 

- รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดสนบัสนุนการพฒันา          
พลงังานทดแทนการใชน้ํ" ามนัเชื"อเพลิง                           
ทาํใหส้ามารถสร้างงานในชุมชนและกระตุน้
เศรษฐกิจในระดบัรากหญา้ 

- เกษตรกรไดต้ระหนกัถึงผลกระทบทางอากาศ คือ
ปัญหาหมอกควนัที�เกิดขึ"นในภาคเหนือของประเทศ 

 

- ผูป้ระกอบการรายเลก็ยงัขาดระบบการจดัการรวบรวม
เชื"อเพลิงชีวมวลใหเ้พียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า 

- การเปลี�ยนแปลงหรือไม่ดาํเนินการตามนโยบาย
สนบัสนุนใหเ้ป็นรูปธรรมอยา่งตอ่เนื�อง อาจส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจลงทุนของเกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าในอนาคต 

- ราคาเชื"อเพลิงที�แข่งขนัในภาคอุตสาหกรรมอาจทาํให้
ตน้ทุนการผลิตสูงขึ"นมาก 

- ลกัษณะภูมิประเทศที�มีผลต่อระบบขนส่ง 

6.4 นโยบายและแผนการจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรระดับชุมชน 

6.4.1 ความเป็นมา 

ตามที�กระทรวงพลงังาน ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) โดย
มีเป้าหมายในการเพิ�มสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนให้เป็นร้อยละ 20 ของการใช้พลงังานขั"นสุดทา้ยของ
ประเทศ ภายในปี 2565ในส่วนของการใชพ้ลงังานชีวมวลคิดเป็นพลงังานเทียบเท่านํ" ามนัดิบ 3,660 5,000 
และ 6,760 ktoe ในปี พ.ศ. 2554,2559 และ 2565 ตามลาํดบั ซึ� งจาํเป็นตอ้งมีการสนบัสนุนให้มีการนาํเศษ
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการพฒันาเทคโนโลยีการรวบรวม 
การแปรรูปและขนถ่ายเชื"อเพลิงชีวมวล การพฒันาเชื"อเพลิงชีวมวลที�มีคุณภาพ โดยการส่งเสริมเทคโนโลยี
การผลิตเชื"อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูง และอาํนวยความสะดวกในการบริการซื" อขายวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ตลอดจนการกาํหนดโครงสร้างราคาเชื"อเพลิงชีวมวล  โดยนโยบายและแผนการจดัการเศษวสัดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรระดบัชุมชนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการ
เนน้ที�จะสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มใหแ้ก่ชุมชน   

6.4.2 วสัิยทศัน์ 

มุ่งสู่ “การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรระดับชุมชน โดยอาศัยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนอย่างสมดุลและมั%นคงจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและ

สิ%งแวดล้อม เศรษฐกจิและสังคมที%ยั%งยนืและพอเพยีง” 
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6.4.3 พนัธกจิ 

เพื�อให้การใชป้ระโยชน์เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรระดบัชุมชน เป็นไปตามแนวปฏิบติั 
“ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” โดยมีพนัธกิจดงันี"   

1) พฒันาชุมชนใหเ้กิดเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (knowledge-baed economy) โดยการวิจยัและ
พฒันาเทคโนโลยีพลงังานชีวมวลที�เหมาะสมกบัประเทศไทย เพื�อให้ประเทศไทยสามารถผลิตพลงังานได้
อย่างย ั�งยืนและพึ� งพาตนเองได้ สร้างสมดุลของทรัพยากรและสิ� งแวดล้อม โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้มจากการผลิต ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียพื"นที�ป่าไมแ้ละพื"นที�การเกษตร โดยอาศยัการจดัการดา้น
พลงังาน สิ� งแวดล้อม และการขนส่ง ผนวกเขา้กบัเทคโนโลยีการผลิตพลงังานชีวมวลในระดบัชุมชนที�
เหมาะสม 

2) สร้างความมั�นคงทางด้านพลังงานให้กบัประเทศ โดยการเพิ�มสัดส่วนของพลังงาน
ทดแทนและพลังงานหมุนเวียนจากชีวมวลจะช่วยลดการพึ� งพาการนําเข้าเชื" อเพลิงและพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็นอยา่งมาก โดยการบูรณาการ (Integration) การพฒันาพลงังานชีวมวลระดบัชุมชนเขา้กบัการ
พฒันาพลงังานดา้นอื�นๆ จะช่วยก่อให้เกิดการผลิตพลงังานแบบผสมผสาน โดยพลงังานชีวมวลจากระดบั
ชุมชนจะเป็นพลงังานส่วนที�ช่วยเพิ�มเติมเขา้มาในระบบการผลิตพลงังานของประเทศดว้ยเชื"อเพลิงประเภท
อื�นๆ ไม่วา่จะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน ฯลฯ  

3) กระตุน้ใหเ้กิดผลลพัธ์ที�เป็นบวกต่อภาคการเกษตรกรรม (โดยการผลิตยงัคงเนน้เพื�อใชเ้พื�อ
การบริโภคเป็นหลกั) มีการกระจายรายไดเ้ขา้สู่พื"นที�ชนบทที�ดียิ�งขึ"น สร้างเศรษฐกิจที�มีคุณภาพและพอเพียง 
โดยเนน้การพฒันาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและใหส้อดคลอ้งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.4.4 เป้าหมาย 

ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรระดบัชุมชน ไดแ้ก่ ตน้/ตอ/ใบ/
เปลือก/ซงัขา้วโพด และใบ/ยอดออ้ย  บนพื"นที�สูงและราบ เพื�อลดปัญหาการเกิดหมอกควนั ซึ� งสร้างปัญหาที�
มีผลกระทบกบัการดาํรงชีวติของประชาชนในเขตพื"นที�โดยรอบและเป็นปัญหาระดบัชาติ  

6.4.5 แนวทางการดําเนินงาน 

จากการศึกษาและสาํรวจเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแลว้สามารถนาํมาสร้างแผนและนโยบาย
สาํหรับภาครัฐบาลสู่หน่วยงานต่างๆ ทั"งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกร เริ�มตั"งแต่ การปลูกจิตสาํนึก
สร้างแรงจูงใจ แลว้ส่งเสริมสนบัสนุนในดา้นงบประมาณและปัจจยัต่างๆ เพื�อใหเ้กิดการพฒันา ปรับปรุง 
พื"นฟู และปรับกระบวนการ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐบาล อนันาํไปสู่การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรที�มีอยู่
ในประเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และลดการนาํเขา้พลงังาน ดงัแสดงในรูปที�  6-1 
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รูปที� 6-1 นโยบายและแผนการจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

กลุ่มที� 1 

                                1) สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที�มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ

เกษตรกรรม เพื�อใหมี้จิตสาํนึก เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรและวถีิชีวติครอบครัวที�อบอุ่น ดว้ยการสนบัสนุน
องคค์วามรู้อยา่งครบวงจร การจดัหาที�ดินทาํกิน สร้างโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุน รวมทั"งสนบัสนุนกระบวนการ
สร้างภาพลกัษณ์ที�ดีแก่อาชีพเกษตรกรรม  และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมการพฒันาภาคเกษตรของเกษตรกร
ตน้แบบให้มากขึ"น สินคา้พลงังานแบบกลุ่มการผลิตที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม เพื�อยกระดบัและต่อยอดการ
แปรรูปเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อผลิตเป็นพลงังาน 

2) ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลงังานจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

และคุ้มค่า โดยสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์และผลกระทบของการใชพ้ลงังานจากเศษ
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

 

ส่งเสริม 

ฟื' นฟู 

สนับสนุน 

ปรับปรุง 

พฒันา 

สร้างแรงจูงใจ 

ปลูกจติสํานึก 
กาํกบัดูแล 

ปรับกระบวนการ 

รัฐบาล 

กลุ่มที� 2 

กลุ่มที� 1 
กลุ่มที�4 

กลุ่มที� 3 
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กลุ่มที� 2 

1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยสนับสนุนสินเชื�อผ่อนปรนและ
มาตรการทางดา้นภาษีแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการธุรกิจพลงังานจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ที�มี
การใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า เพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการลงทุนให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์การแข่งขนัในตลาดโลก 

2) สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที�สอดคล้องกับสภาพพื'นที� เช่น ศกัยภาพของดิน 
แหล่งรองรับผลผลิต และปัจจยัพื"นฐานทางการเกษตรที�สาํคญั เช่น ระบบชลประทาน ระบบโลจิสติกส์ เป็น
ตน้ เพื�อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรและการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ บนพื"นฐานของความสมคัรใจ
และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยกาํหนดเขตการใชที้�ดินและมาตรการจูงใจให้เกษตรกรทาํการผลิตตาม
ศกัยภาพของพื"นที�และสนบัสนุนขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจ เช่น สินเชื�อเงื�อนไขผอ่นปรน เป็นตน้ และส่งเสริม
ให้ มีการขึ"นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชแต่ละชนิด เพื�อใช้สําหรับวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบัภาวะตลาด 

                             3) ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการระบบสินค้า

พลังงาน การเพิ�มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพื�อช่วยให้เกษตรกรมี
ช่องทางในการสร้างรายไดที้�เป็นธรรมและเหมาะสมเพิ�มขึ"น รวมถึงสนบัสนุนการบริหารจดัการ 
                             4) ส่งเสริมให้เกษตรกรรักษ์ป่าและมีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื�อชุมชนเพิ�มขึ'น เพื�อ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศที�จะเป็นฐานการผลิตด้านพลังงานและใช้เป็นแหล่งช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

5) ส่งเสริมการนําเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที�ผลิตได้ในชุมชนมาผลิตเป็นพลังงาน

ทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน เช่น พลงังานความร้อนจากการเผาไมเ้ศษวสัดุทางการเกษตร การทาํ
ถ่านอดัแท่ง เป็นตน้ 

6) สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการใช้ประโยชน์เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื�อสร้าง
ความมั�นคงดา้นพลงังานทั"งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ เชื�อมโยงกบักลไกการบริหารจดัการภาครัฐ
และองคก์รเกษตรกรที�เกี�ยวขอ้งทั"งในระดบัพื"นที�และส่วนกลาง รวมทั"งมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
การทาํงานของภาครัฐอยา่งเป็นระบบ เพื�อสร้างความรับผดิชอบต่อสังคม 

7) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั'งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะ

ประชาคมอาเซียน ในการสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา ความร่วมมือในการผลิตการตลาด การจดัตั"งระบบ
การใชพ้ลงังาน และเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลไกที�มีอยู ่เพื�อใหเ้กิดความมั�นคงดา้นพลงังาน 

8) ส่งเสริมการนําเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรมาใช้แทนการเผา เช่น ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ใชใ้นระดบัครัวเรือนและชุมชน ใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน เป็นตน้ 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื�อใชเ้ป็นเชื"อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั 

 

6-13 

9) ส่งเสริมให้เกษตรกรทราบถึงผลกระทบที�เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

เช่น ผลกระทบดา้นสุขภาพ ผลกระทบดา้นการคมนาคมขนส่ง ผลกระทบดา้นการท่องเที�ยวและเศรษฐกิจ 
และอื�นๆ เป็นตน้ 

กลุ่มที� 3 

1)  ฟื' นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที�ดีของชุมชน  โดยเฉพาะวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมทางการเกษตรที�ให้ความสําคญักบัการพฒันาระบบเกษตรกรรมย ั�งยืนไม่ทาํลายระบบนิเวศน์เพื�อ
ช่วยสร้างความสมดุลและการใชท้รัพยากรธรรมชาติทั"งดิน นํ" า และป่าไมอ้ยา่งย ั�งยืน ซึ� งจะเป็นฐานการผลิต
ทางการเกษตรต่อไปในนาคต 

2)  รัฐควรให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื�อง  โดยเฉพาะการใช้
เทคโนโลยกีารเกษตรที�ลดการพึ�งพาเชื"อเพลิงฟอสซิล และการวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัภาคเกษตร โดยเฉพาะการ
พฒันาระบบเกษตรกรรมย ั�งยนื และระบบตลาดสินคา้พลงังานที�เป็นธรรม เพื�อยกระดบัความสามารถในการ
แข่งขนั และพึ�งพาตนเองของเกษตรกร รวมทั"งสนบัสนุนการบริหารจดัการและการสร้างนวตักรรมตลอด
ห่วงโซ่การผลิตสินคา้พลงังาน เพื�อให้ประเทศไทยสามารถพึ�งพาตนเองดา้นพลงังาน และคงความเป็นผูน้าํ
ดา้นพลงังานของโลกในอนาคตได ้

3) ปรับปรุงบริการขั'นพื'นฐานเพื�อการผลิตให้ทั�วถึง เช่น ศูนยเ์ครื�องจกัรกลการเกษตรหรือ
ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในระดับชุมชน เป็นต้น เพื�อสนับสนุนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและย ั�งยนื  

4) พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที�เหมาะสมในการ
นาํมาใช้กับเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั"งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที�เป็นมิตรต่อ
สิ�งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื�องและทั�วถึง โดยผ่านศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
เครือข่ายเกษตรกรที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญ ในแต่ละพื"นที�และจากเกษตรกรที�ประสบความสําเร็จหรือ
ปราชญ์ชาวบา้น ตลอดจนเพิ�มความสามารถและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่างทั�วถึง 
รวมถึงพฒันาสื�อทางการเกษตรในวงกวา้ง เพื�อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเกษตรสู่เกษตรกร
และประชาชนที�มีความสนใจใหท้ั�วถึงมากขึ"น 

5) เพิ�มประสิทธิภาพการผลติและการใช้เศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรที�เกี�ยวเนื�องกับภาค

การผลิตและบริการ เพื�อลดการพึ�งพาการใช้นํ" ามนัเชื"อเพลิงจากการนาํเขา้ต่างประเทศ ซึ� งจะทาํให้เกิดการ
สร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัผลผลิตทางการเกษตรเกิดความมั�นคงและราคาสินคา้เกษตรมีเสถียรภาพ 

6) ปรับกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม และกระทรวงพลงังาน ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทาํงานอยา่งจริงจงั ทั"งในส่วนกลาง
และระดบัพื"นที�โดยมีเป้าหมายร่วมกนั เพื�อสนบัสนุนการสร้างความมั�นคงทางดา้นพลงังาน รวมถึงเป็น ผู ้
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ผลักดันและสนับสนุนการพฒันาพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับชุมชนในพื"นที�และ
ระดับประเทศ นอกจากนี"  กาํหนดให้มีกลไกการประสานการทาํงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกร และตรวจสอบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื"นที� 
กลุ่มที� 4 

1) จัดให้มีกลไกในการกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร ที�ไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต เพื�อเป็น
เครื�องมือในการสร้างความมั�นคงของการใชพ้ลงังานจากเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรและศกัยภาพการ
ผลิตที�เหมาะสม โดยไม่กระทบต่อพลงังานประเภทอื�นๆ ของประเทศ 

6.5 รูปแบบการจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรที�เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
6.5.1 ข้าวโพด : บนพื'นที�สูง 

สาํหรับการจดัการเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดบนพื"นที�สูงนั"นจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพพื"นที�
เป็นหลกั เนื�องจากบนพื"นที�สูงเส้นทางคมนาคมขนส่งค่อนขา้งลาํบาก บางหมู่บา้นเมื�อถึงฤดูฝนจะถูกตดัขาด
จากโลกภายนอก เพราะถนนทางเขา้หมู่บา้นจะถูกนํ"าป่าพดัจนเกิดความเสียหายหรือเป็นหล่มโคลนจนรถไม่
สามารถสัญจรไปมาได ้ทางเดียวที�เกษตรกรจะออกจากหมู่บา้นได ้คือ การเดินเทา้ ลกัษณะเส้นทางดงักล่าว
ไดส่้งผลกบัตน้ทุนการผลิตสินคา้เกษตรบนพื"นที�สูงอย่างมาก ในงานวิจยันี"ขอนาํเสนอแนวทางการจดัการ
เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร (ตน้/ตอ/ใบ เปลือก/ซงัขา้วโพด) ใน 2 รูปแบบ คือ การแปรรูปแบบรวมศูนย์
เพื�อนาํไปใชเ้ป็นเชื"อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั�น และการ
ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องในชุมชนหรือส่งขายในพื"นราบ ดงันี"  

1) การแปรรูปแบบรวมศูนย์เพื�อนําไปใช้เป็นเชื'อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต

ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั�น เหมาะสําหรับซังและเปลือกขา้วโพด เนื�องจากเศษวสัดุเหลือใช้จาก
ขา้วโพดดงักล่าวนั"น ถูกลาํเลียงมาพร้อมกบัผลผลิตขา้วโพดเพื�อสีบริเวณถนนใหญ่หรือใกลจุ้ดรับซื"อผลผลิต 
ตน้ทุนค่าขนส่งจึงมีมูลค่าเป็นศูนย ์ดงันั"นพื"นที�ที�เหมาะสมกบัการแปรรูป คือ จุดสีหรือจุดรับผลผลิต โดยใน
จุดรวมศูนยนี์"จะรวบรวมซงัและเปลือกขา้วโพดก่อนแปรรูปจากเกษตรกร(ฟรี) และแปรรูปเป็นเชื"อเพลิงอดั
แท่ง แลว้นาํไปผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั�น หรือส่งขายพื"นราบให้กบักลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม  

ในงานวิจัยนี" ได้นําเสนอการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั�นเนื�องจากเป็น
เทคโนโลยีที�ง่าย เป็นมิตรกบัสิ� งแวดล้อม เหมาะกับชุมชนขนาดเล็ก และใหญ่ การบริหารจดัการระบบ
สามารถทาํไดเ้องภายในชุมชน  

2) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในชุมชนหรือส่งขายในพื'นราบ เหมาะสําหรับต้น/ตอ/ใบ 
เปลือก/ซังขา้วโพด แต่ในการศึกษานี" ไดแ้ยกการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย ์ออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ การผลิตจาก
เปลือก/ซงัขา้วโพด และการผลิตจากตน้/ตอ/ใบ ขา้วโพด ดงันี"  
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การผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากเปลือก/ซงัขา้วโพดมีแนวทางการจดัการเช่นเดียวกบัการแปรรูป โดย
มีจุดรวบศูนย ์คือ จุดสีหรือจุดรับผลผลิต และตั"งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียใ์นจุดรวมศูนยน์ั"นๆ ผลผลิตที�ไดก้็ใช้
เองในชุมชนบนพื"นที�สูง หากมีผลผลิตเหลือจากการใชใ้นพื"นที�สามารถส่งขายในพื"นราบได ้

การผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากตน้/ตอ/ซงัขา้วโพด นั"นจากการศึกษามีแนวโนม้วา่อาจจะไม่สามารถ
ดาํเนินการไดใ้นเชิงธุรกิจ เนื�องจากตน้ทุนการเก็บรวบรวมและขนส่งมีค่าสูงมาก แต่หากคาํนึงถึงความ
จาํเป็นในการจดัการตน้/ตอ/ซงัขา้วโพดเพื�อลดการเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเหล่านี"  ทางคณะผูว้ิจยั
ขอเสนอแนวทางการทาํปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองภายในหมู่บา้น ซึ� งตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือในการบริหารจดัการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในระดบัหมู่บ้านหรือครอบครัวเพื�อสร้าง
แรงจูงใจในการผลิต และตดัปัญหาการเผาเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรอนันาํมาสู่ปัญหาหมอกควนัใน
ปัจจุบนั ซึ� งรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการผลิตปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรบนพื"นที�สูงนั"นตอ้งมีการศึกษา
แนวทางที�เหมาะสมอยา่งละเอียดต่อไป 

6.5.2 ข้าวโพด : บนพื'นที�ราบ 

รูปแบบการบริหารจัดการเชื" อเพลิงชีวมวลวสัดุเหลือใช้จากข้าวโพดบนพื"นที�ราบที�
เหมาะสมสําหรับประเทศไทยจากการศึกษาวิจยัในครั" งนี"  และจากงานวิจยัโครงการศึกษาแนวทางบริหาร
จดัการเชื"อเพลิงชีวมวลเพื�อใช้เป็นพลงังานทดแทน (ระดบัชุมชน) พบว่ามีรูปแบบที�เหมาะสม 2 รูปแบบ 
ได้แก่ การแปรรูปที�แหล่งกําเนิด และการแปรรูปแบบรวมศูนย์ จากการได้ประชุมหารือกบัหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งและเกษตรกรรายย่อยนั"น ส่วนมากสนใจและเห็นว่ารูปแบบการแปรรูปที�แหล่งกาํเนิดจะมีความ
เป็นไปไดใ้นระยะเริ�มแรก สาํหรับรูปแบบรวมศูนยน์ั"นควรจะเป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากที�มีเกษตรรายยอ่ย
นาํร่องโครงการในรูปแบบแปรรูปที�แหล่งกาํเนิด ไปแลว้  
 อยา่งไรก็ตามทั"ง 2 รูปแบบมีความเป็นไปไดใ้นเวลาเดียวกนั ทั"งนี" ขึ"นอยูว่า่ชุมชนและหน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้งจะมีมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการนาํร่องอยา่งจริงจงั และหากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรไดท้ราบถึงการจดัการและการเพิ�มมูลค่าของวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด จะ
เป็นการเพิ�มรายไดอี้กช่องทางหนึ�ง นอกจากนี"หากชุมชนสามารถรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายไดก้็จะเป็นการ
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสังคมอยา่งย ั�งยนื สอดคลอ้งแนวพระราชดาํรัสเศรษฐกิจพอเพียง อีกดว้ย   

6.5.3 อ้อย 
จากผลการศึกษารูปแบบต่างๆในการจดัการชีวมวลและการดาํเนินโครงการนาํร่องใน 2 

รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการนาํชีวมวลยอดและใบออ้ยส่งจาํหน่ายให้กบัโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื"นที� และ 2) 
รูปแบบการแปรรูปชีวมวลอดัแท่งและนาํส่งจาํหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรม  

ซึ� งผลการศึกษารูปแบบการนาํชีวมวลยอดและใบออ้ยส่งจาํหน่ายใหก้บัโรงไฟฟ้าชีวมวลใน
พื"นที� ไดถู้กนาํไปปฏิบติัจริงอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้ จึงคิดวา่รูปแบบดงักล่าวเป็นรูปแบบที�เหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทยในการจดัการเชื"อเพลิงชีวมวลยอดและใบออ้ย แต่อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากพื"นที�ปลูกออ้ยมีอยูทุ่ก
ภาคของประเทศไทย ดงันั"นจึงควรไดรั้บการเผยแพร่ขยายผลการศึกษาเรื�องนี" ใหแ้พร่หลายต่อไป  
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สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ 
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

ศูนย์วิจยัการเผากากของเสีย และศูนย์วิจยันโยบายอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื'อ กรุงเทพฯ 

 

สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ (วช
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

www.nrct.go.th 

ศูนย์ความเป็นเลศิทางด้านชีวมวล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี
111 ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 

ศูนย์วิจยัการเผากากของเสีย และศูนย์วิจยันโยบายอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พิบูลสงคราม บางซื'อ กรุงเทพฯ 10800 เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ  02-9132500

วช.) 
10900 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 0-4422-3000 ต่อ 5007 

 

ศูนย์วิจยัการเผากากของเสีย และศูนย์วิจยันโยบายอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9132500-25 ต่อ 8324 และ 2604 

 

 


