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สรุปย่อสําหรับผู้บริหาร 

*********** 

 
1.   รายละเอยีดเกี ยวกบัโครงการวจัิย   

 

แผนงานวจัิยเรื อง  

(ภาษาไทย)     โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื6อใชเ้ป็นเชื7อเพลิง
และลดการเกิดหมอกควนั 

(ภาษาองักฤษ) Supply Chain Management of Agricultural Residues for Using as Fuel and Smog 
Reduction 

โครงการวจัิยเรื อง  

                           1. (ภาษาไทย) โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการซงัขา้วโพดบนพื7นที6สูงเพื6อใชเ้ป็น
เชื7อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั: กรณีศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดั
เชียงราย 

   (ภาษาองักฤษ) Supply Chain Management of Corncob Residues from High Latitude 
Regions for Using as Fuel and Smog Reduction  : Case Study in Chiang 
Mai and Chiang Rai. 

 2. (ภาษาไทย) โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการซงัขา้วโพดในเขตพื7นที6ภาคกลางเพื6อ
ใชเ้ป็นเชื7อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั: กรณีศึกษา จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
และ จงัหวดันครสวรรค ์

   (ภาษาองักฤษ) Supply Chain Management of Corncob Residues in Central Thailand for 
Using as Fuel and for Smog Reduction: Case Study in Petchaboon and 
Nakon Sawan 

 3. (ภาษาไทย) การพฒันาระบบการจดัการเชื7อเพลิงชีวมวลยอดออ้ยและใบออ้ย  
    (ภาษาองักฤษ) Development of Sugarcane Trash Biomass Management System 

 
ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัประจาํปี 2554 จาํนวนเงิน 3,000,000 บาท ระยะเวลาทาํการวิจยั  1 
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รายนามคณะผู้วจัิย พร้อมทั#งหน่วยงานที สังกดัและหมายเลขโทรศัพท์ 

1) ผู้อาํนวยการแผนงาน  
 ชื อ :  ผศ.ดร. วรีชยั อาจหาญ 

 หน่วยงาน :       สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 โทรศัพท์ : 044-225007 

2) ผู้ร่วมงานวจัิย  
หัวหน้าโครงการวจัิยย่อย 1  

  ชื อ :  ผศ.ดร. วรีชยั อาจหาญ 
 หน่วยงาน :       สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 โทรศัพท์ : 044-225007 

หัวหน้าโครงการวจัิยย่อย 2  
  ชื อ :  รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 

 หน่วยงาน :       ภาควชิาวศิวกรรมเครื6องกลและการบิน-อวกาศ 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 โทรศัพท์ : 02-9132500 ต่อ 8324    

หัวหน้าโครงการวจัิยย่อย 3  
 ชื อ :  อาจารยว์รัิช อยูช่า 

 หน่วยงาน :       สาํนกัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 โทรศัพท์ : 02-9132500-25 ต่อ 2604   
2. รายละเอยีดเกี ยวกบัโครงการวจัิย   

จากวิกฤติราคาพลงังานปรับตวัขึ7นลงประเทศไทยตอ้งนาํเขา้พลงังานเป็นมูลค่าเกือบหนึ6งลา้นลา้น
บาทในระยะเวลาปีกวา่ที6ผา่นมา ทาํให้การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดรั้บผลกระทบตลอดจนประชาชน
ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากราคานํ7 ามนัเชื7อเพลิงที6สูงขึ7นกระทรวงพลงังานเล็งเห็นความจาํเป็นในการจดัหา
แหล่งพลงังานที6หลากหลายโดยเฉพาะอยา่งยิ6งพลงังานหมุนเวียนในประเทศจึงมีนโยบายจะพฒันาพลงังาน
ทดแทนเป็นแหล่งพลงังานหลกัของประเทศดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 –
2565) ขึ7นโดยมีวตัถุประสงคข์องแผนเพื6อให้ประเทศไทยใชพ้ลงังานทดแทนเป็นพลงังานหลกัของประเทศ
แทนการนาํเขา้นํ7ามนัเพื6อเพิ6มความมั6นคงในการจดัหาพลงังานใหป้ระเทศ 

 อยา่งไรก็ดี  ปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน  ไม่วา่จะเป็นการผลิตเอทานอล
ไบโอดีเซล นํ7 ามนัชีวภาพ หรือการผลิตไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร คือ ปัญหาด้านการขาด
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แคลนวตัถุดิบ  ไม่วา่จะเป็น  มนัสําปะหลงั  กากนํ7 าตาล  สําหรับการผลิตเอทานอล  หรือนํ7 ามนัปาล์ม  นํ7 ามนั
สบู่ดาํ  นํ7 ามันพืชใช้แล้ว  สําหรับการผลิตไบโอดีเซล  หรือ ผลิตภณัฑ์จากยางพารา ฟางข้าว เหง้ามัน
สําปะหลัง สําหรับการผลิตนํ7 ามันชีวภาพ ซึ6 งแนวทางการแก้ไขจาํเป็นต้องมีการส่งเสริมการปลูกที6 มี
ประสิทธิภาพและการเพิ6มผลผลิตของพืชที6มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานทดแทน คือ มนัสําปะหลงั ออ้ย 
ปาลม์นํ7ามนั ยางพารา และ การส่งเสริมการปลูกพืชพลงังานอื6นๆ ที6มีศกัยภาพในการผลิตพลงังานทดแทน   
 แต่สําหรับปัญหาอุปสรรคของการผลิตพลงังานจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรนั7นแตกต่างกนั
ดงักล่าว คือ  ประเทศไทยมีแหล่งชีวมวลที6เป็นเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรจาํนวนมาก  สามารถนาํมาใช้
ผลิตไฟฟ้าไดม้ากกวา่ 3,000 เมกะวตัต ์ แต่ในทางปฏิบติัแหล่งเชื7อเพลิงชีวมวลที6กระจดักระจายไปในภูมิภาค
ต่างๆ ทั6วประเทศ  ทั7งที6เป็นเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรที6อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
เกษตร  และไร่นา  สวนเกษตร  ทาํให้ศกัยภาพเชิงพาณิชย์ของการใช้เชื7อเพลิงชีวมวลมีอยู่ไม่ถึง 1,000         
เมกะวตัต์  ซึ6 งจากข้อมูลการสํารวจปริมาณเชื7อเพลิงชีวมวลคงเหลือ ในปี 2549 ของมูลนิธิพลงังานเพื6อ
สิ6งแวดลอ้ม พบวา่ มีเชื7อเพลิงชีวมวลที6ยงัไม่ถูกนาํมาใชเ้ป็นพลงังานความร้อนหรือไฟฟ้า อีกกวา่ 34 ลา้นตนั 
คิดเป็นพลงังานเทียบเท่ามนัดิบ 7,200 ตนั (ktoe) ประมาณ 2,400 เมกะวตัต์ซึ6 งจากแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทน 15 ปี (ปี 2551-2565) ที6วางเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากเชื7อเพลิงชีวมวลให้ได ้2,800 เมกะวตัต ์
ภายในปี 2554 และ 3,700 เมกะวตัต์ ภายในปี 2565 และสนบัสนุนให้มีการใชเ้ชื7อเพลิงชีวมวลมาผลิตเป็น
ความร้อนทดแทนเชื7อเพลิงจากฟอสซิล เทียบเท่านํ7ามนัดิบ 6,900 ktoe ภายในปี 2565 

 เมื6อพิจารณาถึงเชื7อเพลิงชีวมวลที6มีอยูใ่นประเทศไทยพบวา่เชื7อเพลิงชีวมวลสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 
2 ประเภท  

  1)  เชื7อเพลิงชีวมวลเชิงพาณิชย ์(Commercialized Biomass) คือ เศษวสัดุเหลือใชที้6ไดจ้าก
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนาํมาใช้ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งผ่านขั7นตอนการ
แปรรูป ซื7อ-ขาย ง่าย ในที6นี7  เช่น แกลบ ชานออ้ย เส้นใยปาลม์ กะลาปาลม์ ซึ6 งส่วนใหญ่ถูกนาํไปใชป้ระโยชน์
อยา่งแพร่หลายในเชิงพาณิชย ์และแทบจะไม่มีหลงเหลืออยูเ่ลย   

  2)  เชื7อเพลิงชีวมวลไม่เชิงพาณิชย ์(Non-Commercialized Biomass) คือ เศษวสัดุเหลือใช้ที6
กระจดักระจายในไร่ นา สวนเกษตร ในที6นี7  เช่น ฟางขา้ว ยอดและใบออ้ย เหงา้มนัสําปะหลงั ทางปาล์ม ตน้/
ใบ/ซงัขา้วโพดบนที6สูง ซึ6 งยงัเป็นชีวมวลที6คงเหลือ ยงัไม่ถูกนาํมาใช้งานในเชิงพาณิชย ์อยา่งไรก็ดีเชื7อเพลิง
ดงักล่าวนี7  สามารถนาํมาพฒันาไปเป็นเชื7อเพลิงชีวมวลเชิงพาณิชยไ์ด ้โดยผา่นกระบวนการจดัการ คือ การ
รวบรวม และแปรรูปใหพ้ร้อมใช ้ทั7งนี7จาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาสมบติัของเชื7อเพลิงดงักล่าวอยา่งละเอียดต่อไป  

 จากที6กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เชื7อเพลิงชีวมวลเชิงพาณิชยส่์วนใหญ่ถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ ในการผลิต
พลงังานหรือมีการซื7อ-ขายไปใช้ประโยชน์เกือบจะทั7งหมดไม่มีหลงเหลือ ซึ6 งปริมาณเชื7อเพลิงชีวมวลที6
คงเหลือของประเทศไทยจริงๆ จะเป็นเชื7อเพลิงชีวมวลไม่เชิงพาณิชย์  ซึ6 งบางพื7นที6ยงัไม่มีการนาํมาใช้
ประโยชน์ และสร้างปัญหาใหเ้กษตรกรในการจดัการเศษวสัดุเหล่านี7  ซึ6 งเกษตรกรจะนิยมเผาก่อปัญหาหมอก
ควนั 
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 ทั7งนี7 การนาํเชื7อเพลิงชีวมวลดงักล่าวมาใช้ประโยชน์จาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาระบบจดัการเชื7อเพลิง 
ชีวมวลไม่เชิงพาณิชยใ์หเ้ป็นระบบ ตั7งแต่ การรวบรวม การแปรรูป และ ขนส่ง และเมื6อทาํการพิจารณาสมบติั
ของเชื7อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิดอนัประกอบดว้ย ความหนาแน่น ความชื7น ค่าความร้อน สมบติัแบบประมาณ 
และสมบติัแบบละเอียด พบวา่เทคนิค และขั7นตอนการแปรรูปเชื7อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั 
และจดัเป็นตน้ทุนที6สาํคญัในการเตรียมเชื7อเพลิงใหพ้ร้อมใช ้ 

ดงันั7นในการศึกษาในงานวิจยันี7 จะเน้นการศึกษาในลกัษณะประเมินเทคโนโลยี (Technology 
Assessment) ที6เหมาะสมสําหรับการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือทิ7งจากการทาํเกษตร (ซงัขา้วโพด, ตน้ขา้วโพด, 
เปลือกข้าวโพด ยอดอ้อย และใบอ้อย) ตลอดจนเทคโนโลยีการแปรรูปให้เหมาะสมเพื6อการขนส่งเข้า
โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบการขนส่ง ที6เหมาะสมและคุม้ค่า ในการนาํไปใชเ้ป็นเชื7อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
3.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื6อใชเ้ป็นเชื7อเพลิงและลดการ
เกิดหมอกควนั มีวตัถุประสงคเ์พื6อศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร (ซงัขา้วโพด
และออ้ย) ที6กระจายอยู่ตามไร่นาสวนเกษตรบนพื7นที6สูงและพื7นที6ราบ ด้านเทคโนโลยี การเก็บรวบรวม
ตน้ทุน ชนิด และปริมาณสาํหรับรองรับการขยายตวัของความตอ้งการเชื7อเพลิงชีวมวลในอนาคตและทาํการ
เสนอรูปแบบที6เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 

ทั7งนี7 เพื6อให้การดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ทางโครงการฯ ได้แบ่งงานวิจยัออกเป็น 3 
โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 

โครงการย่อย 1 โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการซงัขา้วโพดบนพื7นที6สูงเพื6อใชเ้ป็นเชื7อเพลิงและ
ลดการเกิดหมอกควนั: กรณีศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ และ จงัหวดัเชียงราย 

 โครงการย่อย 2 โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการซังขา้วโพดในเขตพื7นที6ภาคกลางเพื6อใช้เป็น
เชื7อเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั: กรณีศึกษา จังหวดัเพชรบูรณ์ และ จังหวดั
นครสวรรค ์

 โครงการย่อย 3 การศึกษาระบบการจดัการเชื7อเพลิงชีวมวลยอดออ้ยและใบออ้ย 
4.   ระเบียบวธีิการวจัิย 

โครงการย่อย 1 โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการซังข้าวโพดบนพื#นที สูงเพื อใช้เป็นเชื#อเพลิงและ

ลดการเกดิหมอกควนั: กรณศึีกษา จ.เชียงใหม่และ จ.เชียงราย 
1) ศึกษาขอ้มูลศกัยภาพเชิงปริมาณ 2) ศึกษาขอ้มูลศกัยภาพเชิงคุณภาพ 3) ศึกษาปริมาณการเกิดหมอก

ควนัจากการเผาซังขา้วโพด 4) ศึกษาการจดัการระบบห่วงโซ่อุปทานเชื7อเพลิงชีวมวลระดบัชุมชน 5) การ
ประเมินตน้ทุนที6ใช้ในการจดัเก็บ รวบรวมและ การแปรรูปเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร 6) ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบสิ6งแวดล้อมและสังคม และ 7) จดัทาํนโยบายและแผนการจดัการเชื7อเพลิงชีวมวลระดับ
ชุมชน 
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 โครงการย่อย 2 โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการซังข้าวโพดในเขตพื#นที ภาคกลางเพื อใช้เป็น

เชื#อเพลงิและลดการเกดิหมอกควนั: กรณศึีกษา จังหวดัเพชรบูรณ์ และ จังหวดันครสวรรค์ 
 1) สํารวจข้อมูลด้านศักยภาพเชิงปริมาณของวสัดุเหลือใช้จากข้าวโพด 2) การสํารวจข้อมูลด้าน
ศกัยภาพเชิงคุณภาพของวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด 3) ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพลงังานและคุณสมบติัของ
เชื7อเพลิงชีวมวลที6เหมาะสมเพื6อนาํไปใชผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าและความร้อนสําหรับแต่ละเทคโนโลยี 4) ศึกษา
และคดัเลือกวิธีการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใชจ้ากการเพาะปลูกขา้วโพด5) ศึกษาและคดัเลือกเทคโนโลยีการ
แปรรูปวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดเพื6อใช้เป็นเชื7อเพลิงชีวมวล 6) ศึกษาเส้นทางการขนส่งเชื7อเพลิงชีวมวลที6
เหมาะสมไปยงัโรงงานไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมที6อยูใ่กลเ้คียง 7) ศึกษาประเมินราคาตน้ทุนการผลิต
เชื7อเพลิงชีวมวลจากวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด  8) ศึกษาผลกระทบทางสิ6งแวดลอ้มและสังคมที6เกิดขึ7นจากการ
นาํวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดไปใช้ประโยชน์เป็นเชื7อเพลิงชีวมวล 9) ศึกษารูปแบบแนวทางในการบริหาร
จดัการระบบห่วงโซ่อุปทานเชื7อเพลิงชีวมวลระดบัชุมชน (Biomass Supply Chain Management) 10) สร้าง
นโยบายพฒันาและจดัตั7งโครงการนาํร่องสําหรับการผลิตเชื7อเพลิงชีวมวลจากวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดใน
พื7นที6ศึกษา   

โครงการย่อย 3 การศึกษาระบบการจัดการเชื#อเพลงิชีวมวลยอดอ้อยและใบอ้อย 
 1) สํารวจขอ้มูลดา้นศกัยภาพเชิงปริมาณของวสัดุเหลือใช้จากออ้ย 2) สํารวจขอ้มูลดา้นศกัยภาพเชิง
คุณภาพของวสัดุเหลือใช้จากออ้ย 3) ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพลงังานไฟฟ้าและคุณสมบติัของเชื7อเพลิง   
ชีวมวลที6เหมาะสมเพื6อนาํไปใช้ผลิตพลงังานไฟฟ้าและความร้อนสําหรับแต่ละเทคโนโลยี 4) ศึกษาและ
คดัเลือกวิธีการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใชจ้ากการเพาะปลูกออ้ย 5) ศึกษาและคดัเลือกเทคโนโลยีการแปรรูป
วสัดุเหลือใชจ้ากออ้ยเพื6อใชเ้ป็นเชื7อเพลิงชีวมวล 6) ศึกษาเส้นทางการขนส่งเชื7อเพลิงชีวมวลที6เหมาะสมไปยงั
โรงงานไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมที6อยูใ่กลเ้คียง 7) ศึกษาประเมินราคาตน้ทุนการผลิตเชื7อเพลิงชีวมวล
จากวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย 8) ศึกษาผลกระทบทางสิ6งแวดลอ้มและสังคมที6เกิดขึ7นจากการนาํวสัดุเหลือใชจ้าก
ออ้ยไปใชป้ระโยชน์เป็นเชื7อเพลิงชีวมวล 9) ศึกษารูปแบบแนวทางในการบริหารจดัการระบบห่วงโซ่อุปทาน
เชื7อเพลิงชีวมวลระดบัชุมชน (Biomass Supply Chain Management) 10) สร้างนโยบายพฒันาและจดัตั7ง
โครงการนาํร่องสาํหรับการผลิตเชื7อเพลิงชีวมวลจากวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ยในพื7นที6ศึกษา  
5.   ผลการศึกษา 

 5.1สถานภาพเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 
สําหรับเชื7อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 ปริมาณผลผลิต 

4,683,386 ตนัต่อปี ไดป้ริมาณซงั/เปลือกขา้วโพด 1,732,846 ตนัต่อปี ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด 5,151,704 ตนัต่อปี 
สามารถคาํนวนผลประหยดัพลงังาน (คิดเป็นพลงังานทดแทนนํ7ามนัเตา) ดงันี7  

ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชซ้งั/เปลือกขา้วโพด 1.7 ลา้นตน้/ปี 
ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชต้น้/ตอ/ใบขา้วโพด 5.2 ลา้นตน้/ปี 
คิดเป็นค่าความร้อนซงั/เปลือกขา้วโพด  0.8 ลา้น ktoe/ปี 
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คิดเป็นค่าความร้อนตน้/ตอ/ใบขา้วโพด  2.0   ลา้น ktoe/ปี 
  คิดเป็นนํ7ามนัเตา     3,092 ลา้นลิตร/ปี  
  คิดเป็นมูลค่าทดแทน    49, 466    ลา้นบาท/ปี  
  (คิดราคานํ7ามนัเตา 16 บาท/ลิตร)  

สําหรับเชื7อเพลิงเศษวสัดุเหลือใช้ยอดออ้ยและใบอ้อยของประเทศไทย ปี 2552/53 ปริมาณ
ผลผลิตออ้ย 72,850,283 ตนั/ปี ไดป้ริมาณยอดออ้ยและใบออ้ย 22,000,785 ตนั/ปี สามารถคาํนวณผลการ
ประหยดัพลงังาน (คิดเป็นการทดแทนนํ7ามนัเตา) ดงันี7  

ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชย้อดออ้ยและใบออ้ย 22 ลา้นตน้/ปี 
คิดเป็นค่าความร้อน     8.13  ลา้น ktoe/ปี 

  คิดเป็นนํ7ามนัเตา     8,250 ลา้นลิตร/ปี  
  คิดเป็นมูลค่าทดแทน    132,000   ลา้นบาท/ปี  
  (คิดราคานํ7ามนัเตา 16 บาท/ลิตร)  

5.2 ระบบห่วงโซ่อุปทานเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรและการบริหารจัดการเทคโนโลยทีี เหมาะสม 
แนวทางการจดัการชีวมวลขา้วโพดที6เหมาะสมบนพื7นที6สูง(กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย) 

คือ รูปแบบการจดัการชีวมวลแบบรวมศูนยที์6สามารถดาํเนินการเป็นศูนยร์วบรวมและแปรรูป โดยตั7งเป็นจุด
รวบรวมและแปรรูปบริเวณจุดรับซื7อผลผลิตขา้วโพดหรือบริเวณใกลเ้คียง แลว้ส่งเชื7อเพลิงชีวมวลขา้วโพด
ในลกัษณะอดัแท่งไปขายยงัพื7นราบ  หรือใชเ้ป็นเชื7อเพลิงผลิตไฟฟ้าใชเ้องบนพื7นที6สูง หรือใชเ้ป็นวสัดุผสม
กบัมูลสัตวผ์ลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องบนพื7นที6สูงและขายพื7นราบ      โดยหลกัการของจดัการเชื7อเพลิงชีวมวล
ขา้วโพดเแบบรวมศูนยป์ระเภทนี7จะเป็นจุดรวบรวม แปรรูปเชื7อเพลิงชีวมวลที6ตั7งอยูใ่นชุมชนพื7นที6สูง และมี
การจดัตั7งองคก์รเป็นหน่วยวสิาหกิจในชุมชน องคก์รที6จดัตั7งขึ7นโดยชุมชนเป็นหน่วยธุรกิจชุมชนที6 ทาํหนา้ที6 
ซื7อ-ขาย แลกเปลี6ยน เชื7อเพลิงชีวมวล หรือลงทุนจดัการชีวมวลขา้วโพดโดยเอกชนที6มีความเกี6ยวขอ้งกบั
ธุรกิจขา้วโพดหรือเอกชนที6สนใจ 

สําหรับรูปแบบการบริหารจดัการเชื7อเพลิงชีวมวลวสัดุเหลือใช้จากขา้วโพดเลี7 ยงสัตวที์6เหมาะสม
สําหรับนาํมาใชใ้นพื7นที6ราบ(กรณีศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดันครสวรรค)์ มีรูปแบบที6เหมาะสม 2 
รูปแบบ ไดแ้ก่ การแปรรูปที6แหล่งกาํเนิด และการแปรรูปแบบรวมศูนย ์จากการประชุมหารือกบัหน่วยงานที6
เกี6ยวขอ้งและเกษตรกรรายย่อยนั7น ส่วนมากสนใจและเห็นว่ารูปแบบการแปรรูปที6แหล่งกาํเนิดจะมีความ
เป็นไปไดใ้นระยะเริ6มแรก สําหรับรูปแบบรวมศูนยน์ั7นควรจะเป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากที6มีเกษตรรายยอ่ย
นาํร่องโครงการในรูปแบบที6 1 ไปแลว้ ทั7งนี7 เพื6อให้การนาํเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเลี7ยงสัตวม์าผลิตเป็น
เชื7อเพลิงชีวมวลมีความเป็นรูปธรรมมากขึ7น ควรไดมี้การสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ทั7งในเชิงนโยบาย
และเชิงงบประมาณ 
  การบริหารและจดัจาํหน่ายชีวมวลจากออ้ยของชุมชนในระดบัตาํบล (กรณีศึกษาจงัหวดั
อุทยัธานี จงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดักาญจนบุรี) หากดาํเนินการในรูป “วิสาหกิจชุมชน” จะมีความ
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เหมาะสม เนื6องจาก มี พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รองรับ ทาํให้สามารถบริหารจดัการโดย
คณะบุคคลที6ชุมชนเป็นเจา้ของและชุมชนเป็นผูด้าํเนินการร่วมกนั วิสาหกิจชุมชนยงัเป็นองค์กรของภาค
ประชาชนที6รัฐพร้อมให้การสนบัสนุนทั7งในดา้นเงินทุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ6น ทาํให้มีโอกาสในการพฒันาตนเองค่อนขา้งมาก การที6วิสาหกิจชุมชนเป็นผูจ้ดัการ    
ชีวมวล  ซึ6 งอาจจะดาํเนินการตั7งแต่ต้นนํ7 า ถึงปลายนํ7 า (ตั7 งแต่การรวบรวม แปรรูป และจดัจาํหน่าย) จะ
ก่อใหเ้กิดอาํนาจการต่อรองกบัภายนอกไดม้ากกวา่การที6เกษตรหรือผูแ้ปรรูปรายยอ่ยแยกกนัดาํเนินการ โดย
วสิาหกิจชุมชนอาจจดัใหมี้ผูจ้ดัการ ฝ่ายการผลิตฝ่ายการตลาด ฝ่ายจดัส่งสินคา้ ฯลฯ ตามความเหมาะสม  เพื6อ
สะดวกในการบริหารจดัการ การจาํหน่ายและจดัส่งชีวมวลแปรรูปให้กบัผูซื้7อ เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ ทั7งภายในและภายนอกพื7นที6 
 อย่างไรก็ตาม เพื6อให้ชุมชนมีการบริหารจดัการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากผูที้6
เกี6ยวขอ้งจะได้รับประโยชน์จากการมีรายได้เพิ6มจากการขายชีวมวลแล้ว ควรคาํนึงถึงความเขม้แข็งของ
ชุมชนควบคู่กนัไปในทุกห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอยา่งยิ6งการช่วยเหลือเกื7อกูลซึ6 งกนัและกนั ความร่วมมือ
กนัในการบริหารจดัการทรัพยากร และการสร้างอาํนาจการต่อรองของชุมชน การบริหารจดัการห่วงโซ่
อุปทานแต่ละขั7นตอนนั7นอาจยดืหยุน่ไปตามความพร้อมของผูที้6เกี6ยวขอ้ง  

5.3 การวเิคราะห์ต้นทุนเชื#อเพลงิเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 
จากการศึกษาวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตเชื7อเพลิงจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรขา้วโพด

และออ้ย พบวา่  ตน้ทุนเชื7อเพลิงจากเปลือก/ซงัขา้วโพดบนพื7นที6สูงสําหรับผลิตไฟฟ้า 0.5 บาทต่อกิโลวตัต-์
ชั6วโมง ต้นทุนเชื7อเพลิงจากต้น/ตอ/ใบและเปลือกข้าวโพดบนพื7นที6ราบสําหรับผลิตไฟฟ้า 1.36 บาท           
ต่อกิโลวตัต-์ชั6วโมง ทั7งนี7 ในกรณีของตน้/ตอ/ใบขา้วโพดบนพื7นที6สูงนั7นมีตน้ทุนการเก็บรวบรวมสูงมากไม่
สามารถนาํมาใชเ้ป็นเชื7อเพลิงได ้แต่สามารถส่งเสริมใหเ้กษตรกรเก็บรวมรวบและทาํปุ๋ยอินทรียบ์ริเวณแปลง
เกษตรใช้เองภายในครัวเรือน และตน้ทุนเชื7อเพลิงจากใบออ้ยและยอดออ้ยสําหรับผลิตไฟฟ้า 1.89 บาท        
ต่อกิโลวตัต-์ชั6วโมง  

5.4 การศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อม 
 จากการศึกษาผลกระทบสิ6งแวดลอ้มที6เกิดจากการเผาเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรในที6

โล่งแจ้ง พบว่า การเผาเปลือก/ซังข้าวโพดในที6โล่งแจ้งก่อให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่ นรวม เท่ากบั 68.68 3.57 0.46 1,917.69 และ
23.38 กรัมต่อกิโลกรัมชีวมวลแห้ง ตามลําดับ การเผาต้น/ตอ/ใบข้าวโพดในที6โล่งแจ้งก่อให้เกิด
คาร์บอนมอนอกไซด ์ออกไซดข์องไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์คาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่ นรวม เท่ากบั 
63.74 2.31 0.54 1,147.43  และ 3.39 กรัมต่อกิโลกรัมชีวมวลแห้ง ตามลาํดบั และการเผาใบออ้ย/ยอดออ้ย ใน
ที6 โล่งแจ้ง ก่อให้ เ กิดคาร์บอนมอนอกไซด์  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัล เฟอร์ไดออกไซด์  และ
คาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่ นรวม เท่ากบั 30.23 1.63 0.01 1,161.59  และ 3.07 กรัมต่อกิโลกรัมชีวมวลแห้ง 
ตามลาํดบั 
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ดงันั7นถา้ประเทศไทยมีการเผาเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดและออ้ยทั7งหมดในที6โล่งแจง้ ไดแ้ก่ ซงั/
เปลือกขา้วโพด 1.7 ลา้นตนั/ปี และ ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด 5.1 ลา้นตนั/ปี จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์
ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่ นรวม เท่ากบั 441,745 17,850 
3,536 9,111,966 และ 57,035 ตนัต่อปี ตามลาํดบั และเศษวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย ไดแ้ก่ ยอด/ใบ 22 ลา้นตนั/ปี 
จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด ์
และฝุ่ นรวม เท่ากบั 665,072 35,920 279 22,555,029 และ 67,477 ตนัต่อปี ตามลาํดบั 

5.5 นโยบายและแผนการจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรระดับชุมชน 
จากการศึกษาและสํารวจเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรแลว้สามารถนาํมาสร้างแผนและนโยบาย

สาํหรับภาครัฐบาลสู่หน่วยงานต่างๆ ทั7งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกร เริ6มตั7งแต่ การปลูกจิตสํานึกสร้าง

แรงจูงใจ แลว้ส่งเสริมสนบัสนุนในดา้นงบประมาณและปัจจยัต่างๆ เพื6อให้เกิดการพฒันา ปรับปรุง พื7นฟู 

และปรับกระบวนการ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐบาล อนันาํไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรที6มีอยู่ใน

ประเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และลดการนาํเขา้พลงังาน ดงัแสดงในรูปที   1 
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รูปที  1 นโยบายและแผนการจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

กลุ่มที� 1 

                                1) สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ

เกษตรกรรม เพื6อใหมี้จิตสาํนึก เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรและวิถีชีวิตครอบครัวที6อบอุ่น ดว้ยการสนบัสนุน
องคค์วามรู้อยา่งครบวงจร การจดัหาที6ดินทาํกิน สร้างโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุน รวมทั7งสนบัสนุนกระบวนการ
สร้างภาพลกัษณ์ที6ดีแก่อาชีพเกษตรกรรม  และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมการพฒันาภาคเกษตรของเกษตรกร
ตน้แบบให้มากขึ7น สินคา้พลงังานแบบกลุ่มการผลิตที6เป็นมิตรกบัสิ6งแวดลอ้ม เพื6อยกระดบัและต่อยอดการ
แปรรูปเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื6อผลิตเป็นพลงังาน 

2) ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

และคุ้มค่า โดยสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์และผลกระทบของการใช้พลงังานจาก   
เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

ส่งเสริม 

ฟื# นฟู 

สนับสนุน 

ปรับปรุง 

พฒันา 

สร้างแรงจูงใจ 

ปลูกจติสํานึก 
กาํกบัดูแล 

ปรับกระบวนการ 

รัฐบาล 

กลุ่มที  2 

กลุ่มที  1 

กลุ่มที  3 

กลุ่มที 4 
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กลุ่มที� 2 

1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยสนับสนุนสินเชื6อผ่อนปรนและ
มาตรการทางดา้นภาษีแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการธุรกิจพลงังานจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ที6มี
การใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า เพื6อปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการลงทุนให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์การแข่งขนัในตลาดโลก 

2) สนับสนุนการผลติทางการเกษตรที สอดคล้องกบัสภาพพื#นที  เช่น ศกัยภาพของดิน แหล่ง
รองรับผลผลิต และปัจจยัพื7นฐานทางการเกษตรที6สําคญั เช่น ระบบชลประทาน ระบบโลจิสติกส์ เป็นตน้ 
เพื6อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรและการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ บนพื7นฐานของความสมคัรใจและ
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยกาํหนดเขตการใช้ที6ดินและมาตรการจูงใจให้เกษตรกรทาํการผลิตตาม
ศกัยภาพของพื7นที6และสนบัสนุนขอ้มูลเพื6อการตดัสินใจ เช่น สินเชื6อเงื6อนไขผอ่นปรน เป็นตน้ และส่งเสริม
ให้ มีการขึ7นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชแต่ละชนิด เพื6อใชส้ําหรับวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบัภาวะตลาด 
                            3) ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการระบบสินค้า

พลังงาน การเพิ มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพื6อช่วยให้เกษตรกรมี
ช่องทางในการสร้างรายไดที้6เป็นธรรมและเหมาะสมเพิ6มขึ7น รวมถึงสนบัสนุนการบริหารจดัการ 
                             4) ส่งเสริมให้เกษตรกรรักษ์ป่าและมีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื อชุมชนเพิ มขึ#น เพื6อรักษา
ส ม ดุ ล ข อ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ที6 จ ะ เ ป็ น ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ด้า น พ ลัง ง า น แ ล ะ ใ ช้ เ ป็ น แ ห ล่ ง ช่ ว ย ดู ด ซับ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

5) ส่งเสริมการนําเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที ผลิตได้ในชุมชนมาผลิตเป็นพลังงาน

ทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน เช่น พลงังานความร้อนจากการเผาไมเ้ศษวสัดุทางการเกษตร การทาํ
ถ่านอดัแท่ง เป็นตน้ 

6) สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการใช้ประโยชน์เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื6อสร้าง
ความมั6นคงดา้นพลงังานทั7งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ เชื6อมโยงกบักลไกการบริหารจดัการภาครัฐ
และองคก์รเกษตรกรที6เกี6ยวขอ้งทั7งในระดบัพื7นที6และส่วนกลาง รวมทั7งมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
การทาํงานของภาครัฐอยา่งเป็นระบบ เพื6อสร้างความรับผดิชอบต่อสังคม 

7) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั#งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะ

ประชาคมอาเซียน ในการสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา ความร่วมมือในการผลิตการตลาด การจดัตั7งระบบ
การใชพ้ลงังาน และเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลไกที6มีอยู ่เพื6อใหเ้กิดความมั6นคงดา้นพลงังาน 

8) ส่งเสริมการนําเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้แทนการเผา เช่น ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ใชใ้นระดบัครัวเรือนและชุมชน ใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน เป็นตน้ 
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9) ส่งเสริมให้เกษตรกรทราบถึงผลกระทบที เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เช่น ผลกระทบดา้นสุขภาพ ผลกระทบดา้นการคมนาคมขนส่ง ผลกระทบดา้นการท่องเที6ยวและเศรษฐกิจ 
และอื6นๆ เป็นตน้ 

กลุ่มที� 3 

1) ฟื# นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมที ดีของชุมชน โดยเฉพาะวิถีชีวิตและวฒันธรรม
ทางการเกษตรที6ให้ความสําคญักบัการพฒันาระบบเกษตรกรรมย ั6งยืนไม่ทาํลายระบบนิเวศน์เพื6อช่วยสร้าง
ความสมดุลและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั7งดิน นํ7 า และป่าไม้อย่างย ั6งยืน ซึ6 งจะเป็นฐานการผลิตทาง
การเกษตรต่อไปในนาคต 

2)  รัฐควรให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื อง  โดยเฉพาะการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรที6ลดการพึ6งพาเชื7อเพลิงฟอสซิล และการวิจยัที6เกี6ยวขอ้งกบัภาคเกษตร โดยเฉพาะการ
พฒันาระบบเกษตรกรรมย ั6งยนื และระบบตลาดสินคา้พลงังานที6เป็นธรรม เพื6อยกระดบัความสามารถในการ
แข่งขนั และพึ6งพาตนเองของเกษตรกร รวมทั7งสนบัสนุนการบริหารจดัการและการสร้างนวตักรรมตลอด
ห่วงโซ่การผลิตสินคา้พลงังาน เพื6อให้ประเทศไทยสามารถพึ6งพาตนเองดา้นพลงังาน และคงความเป็นผูน้าํ
ดา้นพลงังานของโลกในอนาคตได ้

3) ปรับปรุงบริการขั#นพื#นฐานเพื อการผลิตให้ทั วถึง เช่น ศูนยเ์ครื6องจกัรกลการเกษตรหรือ
ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในระดับชุมชน เป็นต้น เพื6อสนับสนุนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและย ั6งยนื  

4) พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที6เหมาะสมในการ
นํามาใช้กับเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั7งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที6เป็นมิตรต่อ
สิ6งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื6องและทั6วถึง โดยผ่านศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
เครือข่ายเกษตรกรที6มีความรู้ความเชี6ยวชาญ ในแต่ละพื7นที6และจากเกษตรกรที6ประสบความสําเร็จหรือ
ปราชญ์ชาวบา้น ตลอดจนเพิ6มความสามารถและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่างทั6วถึง 
รวมถึงพฒันาสื6อทางการเกษตรในวงกวา้ง เพื6อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเกษตรสู่เกษตรกร
และประชาชนที6มีความสนใจใหท้ั6วถึงมากขึ7น 

5) เพิ มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที เกี ยวเนื องกับภาค

การผลิตและบริการ เพื6อลดการพึ6งพาการใช้นํ7 ามนัเชื7อเพลิงจากการนาํเขา้ต่างประเทศ ซึ6 งจะทาํให้เกิดการ
สร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัผลผลิตทางการเกษตรเกิดความมั6นคงและราคาสินคา้เกษตรมีเสถียรภาพ 

6) ปรับกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที เกี ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ6งแวดลอ้ม และกระทรวงพลงังาน ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทาํงานอย่างจริงจงั ทั7งในส่วนกลาง
และระดับพื7นที6โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื6อสนับสนุนการสร้างความมั6นคงทางด้านพลังงาน รวมถึง          
เป็นผูผ้ลกัดนัและสนบัสนุนการพฒันาพลงังานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในระดบัชุมชนในพื7นที6และ
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ระดับประเทศ นอกจากนี7  กําหนดให้มีกลไกการประสานการทาํงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกร และตรวจสอบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื7นที6 

กลุ่มที� 4 

1) จัดให้มีกลไกในการกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร ที6ไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต เพื6อเป็น
เครื6องมือในการสร้างความมั6นคงของการใช้พลงังานจากเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรและศกัยภาพการ
ผลิตที6เหมาะสม โดยไม่กระทบต่อพลงังานประเภทอื6นๆ ของประเทศ 

5.6 รูปแบบการจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรที เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

1)  ข้าวโพด: บนพื#นที สูง 
สําหรับการจดัการเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดบนพื7นที6สูงนั7นจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพพื7นที6

เป็นหลกั เนื6องจากบนพื7นที6สูงเส้นทางคมนาคมขนส่งค่อนขา้งลาํบาก บางหมู่บา้นเมื6อถึงฤดูฝนจะถูกตดัขาด
จากโลกภายนอก เพราะถนนทางเขา้หมู่บา้นจะถูกนํ7 าป่าพดัจนเกิดความเสียหายหรือเป็นหล่มโคนจนรถไม่
สามารถสัญจรไปมาได ้ทางเดียวที6เกษตรกรจะออกจากหมู่บา้นได ้คือ การเดินเทา้ ลกัษณะเส้นทางดงักล่าว
ไดส่้งผลกบัตน้ทุนการผลิตสินคา้เกษตรบนพื7นที6สูงอย่างมาก ในงานวิจยันี7ขอนาํเสนอแนวทางการจดัการ
เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร (ตน้/ตอ/ใบ เปลือก/ซงัขา้วโพด) ใน 2 รูปแบบ คือ การแปรรูปแบบรวมศูนย์
เพื6อนาํไปใชเ้ป็นเชื7อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรรมและการผลิตไฟฟ้าดว้ยทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั6น และการ
ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องในชุมชนหรือส่งขายในพื7นราบ ดงันี7  

1) การแปรรูปแบบรวมศูนย์เพื อนําไปใช้เป็นเชื#อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรรมหรือผลิต

ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั น เหมาะสําหรับซังและเปลือกขา้วโพด เนื6องจากเศษวสัดุเหลือใช้จาก
ขา้วโพดดงักล่าวนั7น ถูกลาํเลียงมาพร้อมกบัผลผลิตขา้วโพดเพื6อสีบริเวณถนนใหญ่หรือใกลจุ้ดรับซื7อผลผลิต 
ตน้ทุนค่าขนส่งจึงมีมูลค่าเป็นศูนย ์ดงันั7นพื7นที6ที6เหมาะสมกบัการแปรรูป คือ จุดสีหรือจุดรับผลผลิต โดยใน
จุดรวมศูนยนี์7 จะรวบรวมซังและเปลือกขา้วโพดก่อนแปรรูปจากเกษตรกร(ฟรี) และแปรรูปเป็นเชื7อเพลิงอดั
แท่ง แลว้นาํไปผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั6น หรือส่งขายพื7นราบให้กบักลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม  

ในงานวิจัยนี7 ได้นําเสนอการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั6นเนื6องจากเป็น
เทคโนโลยีที6ง่าย เป็นมิตรกับสิ6 งแวดล้อม เหมาะกับชุมชนขนาดเล็ก และใหญ่ การบริหารจดัการระบบ
สามารถทาํไดเ้องภายในชุมชน  

2) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในชุมชนหรือส่งขายในพื#นราบ เหมาะสําหรับต้น/ตอ/ใบ 
เปลือก/ซังขา้วโพด แต่ในการศึกษานี7 ไดแ้ยกการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย ์ออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ การผลิตจาก
เปลือก/ซงัขา้วโพด และการผลิตจากตน้/ตอ/ใบ ขา้วโพด ดงันี7  
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การผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากเปลือก/ซงัขา้วโพดมีแนวทางการจดัการเช่นเดียวกบัการแปรรูป โดย
มีจุดรวบศูนย ์คือ จุดสีหรือจุดรับผลผลิต และตั7งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียใ์นจุดรวมศูนยน์ั7นๆ ผลผลิตที6ไดก้็ใช้
เองในชุมชนบนพื7นที6สูง หากมีผลผลิตเหลือจากการใชใ้นพื7นที6สามารถส่งขายในพื7นราบได ้

การผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากตน้/ตอ/ซงัขา้วโพด นั7นจากการศึกษามีแนวโนม้วา่อาจจะไม่สามารถ
ดาํเนินการไดใ้นเชิงธุรกิจ เนื6องจากตน้ทุนการเก็บรวบรวมและขนส่งมีค่าสูงมาก เนื6องจากพื7นที6มีลกัษณะสูง
ชนัไม่สามารถใช้เครื6องจกัรหรือเทคโนโลยีใด ๆ ได ้ตอ้งใชแ้รงงานคนเท่านั7น แต่หากคาํนึงถึงความจาํเป็น
ในการจดัการตน้/ตอ/ซงัขา้วโพดเพื6อลดการเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเหล่านี7  ทางคณะผูว้ิจยัขอเสนอ
แนวทางการทาํปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องภายในหมู่บา้น ซึ6 งตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการสนบัสนุนเงิน
ช่วยเหลือในการบริหารจดัการผลิตปุ๋ยอินทรียใ์นระดบัหมู่บา้นหรือครอบครัวเพื6อสร้างแรงจูงใจในการผลิต 
และตดัปัญหาการเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอนันาํมาสู่ปัญหาหมอกควนัในปัจจุบนั ซึ6 งรูปแบบการ
สร้างแรงจูงใจในการผลิตปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรบนพื7นที6สูงนั7นตอ้งมีการศึกษาหาแนวทางที6เหมาะสม
อยา่งละเอียดต่อไป 

2) ข้าวโพด: บนพื#นที ราบ 
รูปแบบการบริหารจัดการเชื7 อเพลิงชีวมวลวสัดุเหลือใช้จากข้าวโพดบนพื7นที6ราบที6

เหมาะสมสําหรับประเทศไทยจากการศึกษาวิจยัในครั7 งนี7  และจากงานวิจยัโครงการศึกษาแนวทางบริหาร
จดัการเชื7อเพลิงชีวมวลเพื6อใชเ้ป็นพลงังานทดแทน (ระดบัชุมชน)นั7นมีรูปแบบที6เหมาะสม 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
การแปรรูปที แหล่งกาํเนิด และการแปรรูปแบบรวมศูนย์ จากการไดป้ระชุมหารือกบัหน่วยงานที6เกี6ยวขอ้งและ
เกษตรกรรายย่อยนั7น ส่วนมากสนใจและเห็นว่ารูปแบบการแปรรูปที6แหล่งกาํเนิดจะมีความเป็นไปไดใ้น
ระยะเริ6มแรก สําหรับรูปแบบรวมศูนย์นั7นควรจะเป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากที6มีเกษตรรายย่อยนาํร่อง
โครงการในรูปแบบแปรรูปที6แหล่งกาํเนิด ไปแลว้  
 อยา่งไรก็ตามทั7ง 2 รูปแบบมีความเป็นไปไดใ้นเวลาเดียวกนั ทั7งนี7 ขึ7นอยูว่า่ชุมชนและหน่วยงาน
ที6เกี6ยวขอ้งจะมีมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการนาํร่องอยา่งจริงจงั และหากหน่วยงานที6เกี6ยวขอ้ง
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรไดท้ราบถึงการจดัการและการเพิ6มมูลค่าของวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด จะ
เป็นการเพิ6มรายไดอี้กช่องทางหนึ6ง นอกจากนี7หากชุมชนสามารถรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายไดก้็จะเป็นการ
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสังคมอยา่งย ั6งยนื สอดคลอ้งแนวพระราชดาํรัสเศรษฐกิจพอเพียงอีกดว้ย   

3) อ้อย 
จากผลการศึกษารูปแบบต่างๆในการจดัการชีวมวลและการดาํเนินโครงการนาํร่องใน 2 

รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการนาํชีวมวลยอดและใบออ้ยส่งจาํหน่ายให้กบัโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื7นที6 และ 2) 
รูปแบบการแปรรูปชีวมวลอดัแท่งและนาํส่งจาํหน่ายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรม ซึ6 งรูปแบบที6 1 ไดถู้กนาํไป
ปฏิบติัจริงอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้ รูปแบบดงักล่าวจึงเหมาะสมสําหรับประเทศไทยในการจดัการเชื7อเพลิงชีว
มวลยอดและใบออ้ย แต่อย่างไรก็ตาม พื7นที6ปลูกออ้ยมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ดงันั7นจึงควรไดรั้บการ
เผยแพร่ขยายผลการศึกษาเรื6องนี7 ใหแ้พร่หลายต่อไป 



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร เพื อใช้เป็นเชื#อเพลงิและลดการเกดิหมอกควนั 
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6.   การใช้ประโยชน์จากผลการวจัิยของโครงการ   
 จากขอ้มูลการลงพื7นที6เพื6อดาํเนินโครงการวจิยัที6ผา่นมา กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
ได้ให้ความสนใจกบัโครงการเป็นอย่างสูง  และให้คาํเสนอแนะต่างๆ มาใช้ประกอบการร่างนโยบายใน
งานวิจยันี7 เพื6อหวงัให้เกิดโครงการนาํร่องขึ7นจริงภายในชุมชนโดยการสนบัสนุนจากรัฐบาลเพื6อเป็นการเพิ6ม
มูลค่าให้สินคา้เกษตรในรูปพลงังานทดแทน และปุ๋ยอินทรีย ์ และสร้างงานให้กบัทอ้งถิ6น และสร้างแหล่ง
พลงังานที6ย ั6งยนืใหก้บัประชาชนชาวไทยที6มีอาชีพหลกัดา้นเกษตรกรรม ทั7งนี7กลุ่มบุคคลต่าง ๆ นั7นยงัเล็งเห็น
ถึงประโยชน์ของการนาํเศษวสัดุเหลือใชก้ลบัมาใชใ้นการผลิตเป็นเชื7อเพลิงและปุ๋ยอินทรียว์่ามีความคุม้ค่า
กว่าการเผาทิ7งที6สร้างปัญหาหมอกควนัในปัจจุบนั ซึ6 งหากมีการสนับสนุนโครงการนาํร่องจากรัฐบาลใน
อนาคตเกิดขึ7นได้ ทางคณะผูว้ิจยัคาดว่าโครงการฯ จะสามารถสร้างค่านิยมหรือแนวคิดที6ถูกตอ้งในการ
บริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรใหเ้กษตรกรไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
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