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แบบสรุปย่อการวจิัย 

*********** 

 

1.   รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการวจัิย   

 

1.1 ช่ือเร่ือง 

แผนงานวจัิยเร่ือง  

(ภาษาไทย)     โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง

และลดการเกิดหมอกควนั 

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

Reduction 

โครงการวจัิยเร่ือง  

                           1. (ภาษาไทย) โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการซงัขา้วโพดบนพื้นท่ีสูงเพื่อใชเ้ป็น

เช้ือเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั: 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) โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการซงัขา้วโพดในเขตพื้นท่ีภาคกลางเพื่อ

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั: 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) การพฒันาระบบการจดัการเช้ือเพลิงชีวมวลยอดออ้ยและใบออ้ย  

    (ภาษาองักฤษ) Development of Sugarcane Trash Biomass Management System 

1.2 รายนามคณะผู้วจัิย 

1) ผู้อาํนวยการแผนงาน  

 ช่ือ  :  ผศ.ดร. วรีชยั อาจหาญ 

 หน่วยงาน :       สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

 โทรศัพท์ : 044-225007 
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2) ผู้ร่วมงานวจัิย  

หัวหน้าโครงการวจัิยย่อย 1  

  ช่ือ  :  ผศ.ดร. วรีชยั อาจหาญ 

 หน่วยงาน :       สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

 โทรศัพท์ : 044-225007 

หัวหน้าโครงการวจัิยย่อย 2  

  ช่ือ  :  รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 

 หน่วยงาน :       ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการบิน-อวกาศ 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

 โทรศัพท์ : 02-9132500 ต่อ 8324    

หัวหน้าโครงการวจัิยย่อย 3  

 ช่ือ  :  อาจารยว์รัิช อยูช่า 

 หน่วยงาน :       สาํนกัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

 โทรศัพท์ : 02-9132500-25 ต่อ 2604   

1.3 งบประมาณและระยะเวลาทาํวจัิย 

ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัประจาํปี 2554 จาํนวนเงิน 3,000,000 บาท ระยะเวลาทาํการวจิยั 1 

ปี เร่ิมทาํการวจิยัเม่ือ พฤษภาคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2555 

2. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาการวจัิย   

จากวกิฤติราคาพลงังานปรับตวัข้ึนลงประเทศไทยตอ้งนาํเขา้พลงังานเป็นมูลค่าเกือบหน่ึงลา้นลา้น

บาทในระยะเวลาปีกวา่ท่ีผา่นมา ทาํใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดรั้บผลกระทบตลอดจนประชาชน

ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึนกระทรวงพลงังานเล็งเห็นความจาํเป็นในการจดัหา

แหล่งพลงังานท่ีหลากหลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่พลงังานหมุนเวยีนในประเทศจึงมีนโยบายจะพฒันาพลงังาน

ทดแทนเป็นแหล่งพลงังานหลกัของประเทศดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาพลงังานทดแทน  15 ปี (พ.ศ. 2551 –

2565) ข้ึนโดยมีวตัถุประสงคข์องแผน เพื่อใหป้ระเทศไทยใชพ้ลงังานทดแทนเป็นพลงังานหลกัของประเทศ

แทนการนาํเขา้นํ้ามนัเพื่อเพิ่มความมัน่คงในการจดัหาพลงังานใหป้ระเทศ 

 อยา่งไรก็ดี  ปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน  ไม่วา่จะเป็นการผลิตเอทานอล

ไบโอดีเซล นํ้ามนัชีวภาพ หรือการผลิตไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร คือ  ปัญหาดา้นการขาด

แคลนวตัถุดิบ  ไม่วา่จะเป็น  มนัสาํปะหลงั  กากนํ้าตาล  สาํหรับการผลิตเอทานอล  หรือนํ้ามนัปาลม์  นํ้ามนั

สบู่ดาํ  นํ้ามนัพืชใชแ้ลว้  สาํหรับการผลิตไบโอดีเซล  หรือ ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา ฟางขา้ว เหงา้มนั

สาํปะหลงั สาํหรับการผลิตนํ้ามนัชีวภาพ ซ่ึงแนวทางการแกไ้ขจาํเป็นตอ้งมีการส่งเสริมการปลูกท่ีมี
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ประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตของพืชท่ีมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานทดแทน คือ มนัสาํปะหลงั ออ้ย 

ปาลม์นํ้ามนั ยางพารา และ การส่งเสริมการปลูกพืชพลงังานอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพในการผลิตพลงังานทดแทน   

 แต่สาํหรับปัญหาอุปสรรคของการผลิตพลงังานจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรนั้นแตกต่างกนั

ดงักล่าว คือ  ประเทศไทยมีแหล่งชีวมวลท่ีเป็นเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรจาํนวนมาก  สามารถนาํมาใช้

ผลิตไฟฟ้าไดม้ากกวา่ 3,000 เมกะวตัต ์ แต่ในทางปฏิบติัแหล่งเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีกระจดักระจายไปในภูมิภาค

ต่างๆ ทัว่ประเทศ  ทั้งท่ีเป็นเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรท่ีอยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต

เกษตร  และไร่นา  สวนเกษตร  ทาํใหศ้กัยภาพเชิงพาณิชยข์องการใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลมีอยูไ่ม่ถึง 1,000         

เมกะวตัต ์ ซ่ึงจากขอ้มูลการสาํรวจปริมาณเช้ือเพลิงชีวมวลคงเหลือ ในปี 2549 ของมูลนิธิพลงังานเพื่อ

ส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ มีเช้ือเพลิงชีวมวลท่ียงัไม่ถูกนาํมาใชเ้ป็นพลงังานความร้อนหรือไฟฟ้า อีกกวา่ 34 ลา้นตนั 

คิดเป็นพลงังานเทียบเท่ามนัดิบ 7 ,200 ตนั (ktoe) ประมาณ 2,400 เมกะวตัต์ ซ่ึงจากแผนพฒันาพลงังาน

ทดแทน 15 ปี (ปี 2551-2565) ท่ีวางเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลใหไ้ด ้2 ,800 เมกะวตัต ์

ภายในปี 2554 และ 3 ,700 เมกะวตัต ์ภายในปี 2565 และสนบัสนุนใหมี้การใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลมาผลิตเป็น

ความร้อนทดแทนเช้ือเพลิงจากฟอสซิล เทียบเท่านํ้ามนัดิบ 6,900 ktoe ภายในปี 2565 

 เม่ือพิจารณาถึงเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยพบวา่เช้ือเพลิงชีวมวลสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 

2 ประเภท  

  1)  เช้ือเพลิงชีวมวลเชิงพาณิชย ์( Commercialized Biomass) คือ เศษวสัดุเหลือใชท่ี้ไดจ้าก

อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนาํมาใชไ้ดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งผา่นขั้นตอนการ

แปรรูป ซ้ือ-ขาย ง่าย ในท่ีน้ี เช่น แกลบ ชานออ้ย เส้นใยปาลม์ กะลาปาลม์ ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกนาํไปใชป้ระโยชน์

อยา่งแพร่หลายในเชิงพาณิชย ์และแทบจะไม่มีหลงเหลืออยูเ่ลย   

  2)  เช้ือเพลิงชีวมวลไม่เชิงพาณิชย ์( Non-Commercialized Biomass) คือ เศษวสัดุเหลือใชท่ี้

กระจดักระจายในไร่ นา สวนเกษตร ในท่ีน้ี เช่น ฟางขา้ว  ยอดและใบออ้ย  เหงา้มนัสาํปะหลงั ทางปาลม์  ตน้/

ใบ/ซงัขา้วโพดบนท่ีสูง ซ่ึงยงัเป็นชีวมวลท่ีคงเหลือ ยงัไม่ถูกนาํมาใชง้านในเชิงพาณิชย ์อยา่งไรก็ดีเช้ือเพลิง

ดงักล่าวน้ี สามารถนาํมาพฒันาไปเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลเชิงพาณิชยไ์ด ้โดยผา่นกระบวนการจดัการ คือ การ

รวบรวม และแปรรูปใหพ้ร้อมใช ้ทั้งน้ีจาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาสมบติัของเช้ือเพลิงดงักล่าวอยา่งละเอียดต่อไป  

 จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เช้ือเพลิงชีวมวลเชิงพาณิชยส่์วนใหญ่ถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ ในการผลิต

พลงังานหรือมีการซ้ือ-ขายไปใชป้ระโยชน์เกือบจะทั้งหมดไม่มีหลงเหลือ ซ่ึงปริมาณเช้ือเพลิงชีวมวลท่ี

คงเหลือของประเทศไทยจริงๆ  จะเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลไม่เชิงพาณิชย ์ ซ่ึงบางพื้นท่ียงัไม่มีการนาํมาใช้

ประโยชน์ และสร้างปัญหาใหเ้กษตรกรในการจดัการเศษวสัดุเหล่าน้ี ซ่ึงเกษตรกรจะนิยมเผาก่อปัญหาหมอก

ควนั 

 ทั้งน้ีการนาํเช้ือเพลิงชีวมวลดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์จาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาระบบจดัการเช้ือเพลิง  

ชีวมวลไม่เชิงพาณิชยใ์หเ้ป็นระบบ ตั้งแต่ การรวบรวม การแปรรูป และ ขนส่ง และเม่ือทาํการพิจารณาสมบติั

ของเช้ือเพลิงชีวมวลแต่ละชนิดอนัประกอบดว้ย ความหนาแน่น ความช้ืน ค่าความร้อน สมบติัแบบประมาณ 
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และสมบติัแบบละเอียด พบวา่เทคนิค และขั้นตอนการแปรรูปเช้ือเพลิงชีวมวลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั 

และจดัเป็นตน้ทุนท่ีสาํคญัในการเตรียมเช้ือเพลิงใหพ้ร้อมใช ้ 

ดงันั้นในการศึกษาในงานวจิยัน้ี จะเนน้การศึกษาในลกัษณะ ประเมินเทคโนโลยี  (Technology 

Assessment) ท่ีเหมาะสมสาํหรับการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือทิ้งจากการทาํเกษตร  (ซงัขา้วโพด , ตน้ขา้วโพด , 

เปลือกขา้วโพด ยอดออ้ย และใบออ้ย ) ตลอดจนเทคโนโลยกีารแปรรูปใหเ้หมาะสมเพื่อการขนส่งเขา้

โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบการขนส่ง ท่ีเหมาะสมและคุม้ค่า ในการนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

3.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและลดการ

เกิดหมอกควนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร  (ซงัขา้วโพด

และออ้ย ) ท่ีกระจายอยูต่ามไร่นาสวนเกษตรบนพื้นท่ีสูงและพื้นท่ีราบ ดา้นเทคโนโลยี  การเก็บรวบรวม

ตน้ทุน ชนิด และปริมาณสาํหรับรองรับการขยายตวัของความตอ้งการเช้ือเพลิงชีวมวลในอนาคตและทาํการ

เสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 

ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ทางโครงการฯ ไดแ้บ่งงานวจิยัออกเป็น 3 

โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 

โครงการย่อย 1 โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการซงัขา้วโพดบนพื้นท่ีสูงเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและ

ลดการเกิดหมอกควนั: กรณีศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ และ จงัหวดัเชียงราย 

 โครงการย่อย 2 โครงการศึกษาแนวทางบริหารจดัการซงัขา้วโพดในเขตพื้นท่ีภาคกลางเพื่อใชเ้ป็น

เช้ือเพลิงและลดการเกิดหมอกควนั: กรณีศึกษา จงัหวดั เพชรบูรณ์  และ จงัหวดั

นครสวรรค ์

 โครงการย่อย 3 การศึกษาระบบการจดัการเช้ือเพลิงชีวมวลยอดออ้ยและใบออ้ย 

4.   ระเบียบวธีิการวจัิย 

โครงการย่อย 1 โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการซังข้าวโพดบนพืน้ทีสู่งเพือ่ใช้เป็นเช้ือเพลงิและ

ลดการเกดิหมอกควนั: กรณศึีกษา จ.เชียงใหม่และ จ.เชียงราย 

1) ศึกษาขอ้มูลศกัยภาพเชิงปริมาณ 2) ศึกษาขอ้มูลศกัยภาพเชิงคุณภาพ 3) ศึกษาปริมาณการเกิดหมอก

ควนัจากการเผาซงัขา้วโพด 4) ศึกษาการจดัการระบบห่วงโซ่อุปทานเช้ือเพลิงชีวมวลระดบัชุมชน  5) การ

ประเมินตน้ทุนท่ีใชใ้นการจดัเก็บ รวบรวมและ การแปรรูปเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร  6) ศึกษาและ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสังคม และ 7) จดัทาํนโยบายและแผนการจดัการเช้ือเพลิงชีวมวลระดบั

ชุมชน 

 โครงการย่อย  2 โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการซังข้าวโพดในเขตพืน้ทีภ่าคกลางเพือ่ใช้เป็น

เช้ือเพลงิและลดการเกดิหมอกควนั: กรณศึีกษา จังหวดัเพชรบูรณ์ และ จังหวดันครสวรรค์ 

 1) สาํรวจขอ้มูลดา้นศกัยภาพเชิงปริมาณของวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด 2) การสาํรวจขอ้มูลดา้น

ศกัยภาพเชิงคุณภาพของวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด 3) ศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานและคุณสมบติัของ
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เช้ือเพลิงชีวมวลท่ีเหมาะสมเพื่อนาํไปใชผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าและความร้อนสาํหรับแต่ละเทคโนโลย ี 4) ศึกษา

และคดัเลือกวธีิการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใชจ้ากการเพาะปลูกขา้วโพด 5) ศึกษาและคดัเลือกเทคโนโลยกีาร

แปรรูปวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงชีวมวล 6) ศึกษาเส้นทางการขนส่งเช้ือเพลิงชีวมวลท่ี

เหมาะสมไปยงัโรงงานไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่กลเ้คียง  7) ศึกษาประเมินราคาตน้ทุนการผลิต

เช้ือเพลิงชีวมวลจากวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด  8) ศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการ

นาํวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดไปใชป้ระโยชน์เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล  9) ศึกษารูปแบบแนวทางในการบริหาร

จดัการระบบห่วงโซ่อุปทานเช้ือเพลิงชีวมวลระดบัชุมชน ( Biomass Supply Chain Management) 10) สร้าง

นโยบายพฒันาและจดัตั้งโครงการนาํร่องสาํหรับการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลจากวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดใน

พื้นท่ีศึกษา   

โครงการย่อย 3 การศึกษาระบบการจัดการเช้ือเพลงิชีวมวลยอดอ้อยและใบอ้อย 

 1) สาํรวจขอ้มูลดา้นศกัยภาพเชิงปริมาณของวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย  2) สาํรวจขอ้มูลดา้นศกัยภาพเชิง

คุณภาพของวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย  3) ศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานไฟฟ้าและคุณสมบติัของเช้ือเพลิง    

ชีวมวลท่ีเหมาะสมเพื่อนาํไปใชผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าและความร้อนสาํหรับแต่ละเทคโนโลย ี 4) ศึกษาและ

คดัเลือกวธีิการเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใชจ้ากการเพาะปลูกออ้ย  5) ศึกษาและคดัเลือกเทคโนโลยกีารแปรรูป

วสัดุเหลือใชจ้ากออ้ยเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงชีวมวล 6) ศึกษาเส้นทางการขนส่งเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีเหมาะสมไปยงั

โรงงานไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่กลเ้คียง  7) ศึกษาประเมินราคาตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล

จากวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย 8) ศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการนาํวสัดุเหลือใชจ้าก

ออ้ยไปใชป้ระโยชน์เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล 9) ศึกษารูปแบบแนวทางในการบริหารจดัการระบบห่วงโซ่อุปทาน

เช้ือเพลิงชีวมวลระดบัชุมชน ( Biomass Supply Chain Management) 10) สร้างนโยบาย พฒันาและจดัตั้ง

โครงการนาํร่องสาํหรับการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลจากวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ยในพื้นท่ีศึกษา  

5.   ผลการวจัิย 

 5.1สถานภาพเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 

สาํหรับเช้ือเพลิงเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดของประเทศไทย ปี พ .ศ. 2553 ปริมาณผลผลิต 

4,683,386 ตนัต่อปี ไดป้ริมาณซงั/เปลือกขา้วโพด 1,732,846 ตนัต่อปี ตน้ /ตอ/ใบขา้วโพด  5,151,704 ตนัต่อปี 

สามารถคาํนวนผลประหยดัพลงังาน (คิดเป็นพลงังานทดแทนนํ้ามนัเตา) ดงัน้ี 

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 

  คิดเป็นนํ้ามนัเตา     3,092 ลา้นลิตร/ปี  

  คิดเป็นมูลค่าทดแทน    49, 466    ลา้นบาท/ปี  

  (คิดราคานํ้ามนัเตา 16 บาท/ลิตร)  



โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร เพือ่ใช้เป็นเช้ือเพลงิและลดการเกดิหมอกควนั 
 

  6 

สาํหรับเช้ือเพลิงเศษวสัดุเหลือใชย้อดออ้ยและใบออ้ยของประเทศไทย ปี 2552/53 ปริมาณ

ผลผลิตออ้ย 72,850,283 ตนั/ปี ไดป้ริมาณยอดออ้ยและใบออ้ย 22,000,785 ตนั/ปี สามารถคาํนวณผลการ

ประหยดัพลงังาน (คิดเป็นการทดแทนนํ้ามนัเตา) ดงัน้ี 

ปริมาณเศษวสัดุเหลือใชย้อดออ้ยและใบออ้ย 22 ลา้นตน้/ปี 

คิดเป็นค่าความร้อน     8.13  ลา้น ktoe/ปี 

  คิดเป็นนํ้ามนัเตา     8,250 ลา้นลิตร/ปี  

  คิดเป็นมูลค่าทดแทน    132,000   ลา้นบาท/ปี  

  (คิดราคานํ้ามนัเตา 16 บาท/ลิตร)  

5.2 ระบบห่วงโซ่อุปทานเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรและการบริหารจัดการเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  

แนวทางการจดัการชีวมวลขา้วโพดท่ีเหมาะสมบนพื้นท่ีสูง(กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย ) 

คือ รูปแบบการจดัการชีวมวลแบบรวมศูนยท่ี์สามารถดาํเนินการเป็นศูนยร์วบรวมและแปรรูป  โดยตั้งเป็นจุด

รวบรวมและแปรรูปบริเวณจุดรับซ้ือผลผลิตขา้วโพดหรือบริเวณใกลเ้คียง  แลว้ส่งเช้ือเพลิงชีวมวลขา้วโพด

ในลกัษณะอดัแท่งไปขายยงัพื้นราบ   หรือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้าใชเ้องบนพื้นท่ีสูง  หรือใชเ้ป็นวสัดุผสม

กบัมูลสัตวผ์ลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องบนพื้นท่ีสูงและขายพื้นราบ       โดยหลกัการของจดัการเช้ือเพลิงชีวมวล

ขา้วโพดเแบบรวมศูนยป์ระเภทน้ีจะเป็นจุดรวบรวม แปรรูปเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน พื้นท่ีสูง และมี

การจดัตั้งองคก์รเป็นหน่วยวสิาหกิจในชุมชน องคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนโดยชุมชนเป็นหน่วยธุรกิจชุมชนท่ี ทาํหนา้ท่ี 

ซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียน เช้ือเพลิงชีวมวล หรือลงทุนจดัการ ชีวมวล ขา้วโพดโดยเอกชนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจขา้วโพดหรือเอกชนท่ีสนใจ 

สาํหรับรูปแบบการบริหารจดัการ เช้ือเพลิงชีวมวลวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด เล้ียงสัตวท่ี์เหมาะสม

สาํหรับนาํมาใชใ้นพื้นท่ีราบ(กรณีศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดันครสวรรค)์ มีรูปแบบท่ีเหมาะสม 2 

รูปแบบ ไดแ้ก่ การแปรรูปท่ีแหล่งกาํเนิด และการแปรรูปแบบรวมศูนย ์จากการประชุมหารือกบัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งและเกษตรกรรายยอ่ยนั้น ส่วนมากสนใจและเห็นวา่รูปแบบการแปรรูปท่ีแหล่งกาํเนิดจะมีความ

เป็นไปไดใ้นระยะเร่ิมแรก สาํหรับรูปแบบรวมศูนยน์ั้นควรจะเป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากท่ีมีเกษตรรายยอ่ย

นาํร่องโครงการในรูปแบบท่ี 1 ไปแลว้ ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารนาํเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดเล้ียงสัตวม์าผลิตเป็น

เช้ือเพลิงชีวมวลมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน ควรไดมี้การสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งในเชิงนโยบาย

และเชิงงบประมาณ 

  การบริหารและจดัจาํหน่ายชีวมวลจากออ้ยของชุมชนในระดบัตาํบล (กรณีศึกษาจงัหวดั

อุทยัธานี จงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดักาญจนบุรี) หากดาํเนินการในรูป “วสิาหกิจชุมชน” จะมีความ

เหมาะสม เน่ืองจาก มี  พ.ร.บ.ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ.  2548 รองรับ ทาํใหส้ามารถ บริหารจดัการโดย

คณะบุคคลท่ีชุมชนเป็นเจา้ของและ ชุมชนเป็นผูด้าํเนินการร่วมกนั วสิาหกิจชุมชนยงัเป็นองคก์รของภาค

ประชาชนท่ีรัฐพร้อมใหก้ารสนบัสนุนทั้งในดา้นเงินทุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํใหมี้โอกาสในการพฒันาตนเองค่อนขา้งมาก การท่ี วสิาหกิจชุมชนเป็นผูจ้ดั การ    
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ชีวมวล   ซ่ึงอาจจะดาํเนินการตั้งแต่ตน้นํ้า ถึงปลายนํ้า (ตั้งแต่การรวบรวม แปรรูป  และจดัจาํหน่าย) จะ

ก่อใหเ้กิดอาํนาจการต่อรองกบัภายนอก ไดม้ากกวา่การท่ีเกษตรหรือผูแ้ปรรูปรายยอ่ยแยกกนัดาํเนินการ  โดย

วสิาหกิจชุมชนอาจจดัใหมี้ผูจ้ดัการ ฝ่ายการผลิตฝ่ายการตลาด ฝ่ายจดัส่งสินคา้ ฯลฯ ตามความเหมาะสม  เพื่อ

สะดวกในการบริหารจดัการ การจาํหน่ายและจดัส่งชีวมวลแปรรูปใหก้บัผูซ้ื้อ เช่น  โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงงาน

อุตสาหกรรม ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ี 
 อยา่งไรก็ตาม เพื่อใหชุ้มชนมีการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากผูท่ี้

เก่ียวขอ้งจะไดรั้บ ประโยชน์ จากการ มีรายไดเ้พิ่ม จากการขายชีวมวลแลว้ ควรคาํนึงถึงความเขม้แขง็ของ

ชุมชนควบคู่กนัไปในทุกห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ความร่วมมือ

กนัในการบริหารจดัการทรัพยากร และ การสร้าง อาํนาจการต่อรองของชุมชน การบริหารจดัการห่วงโซ่

อุปทานแต่ละขั้นตอนนั้นอาจยดืหยุน่ไปตามความพร้อมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

5.3 การวเิคราะห์ต้นทุนเช้ือเพลงิเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 

จากการศึกษาวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิงจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรขา้วโพด

และออ้ย พบวา่  ตน้ทุนเช้ือเพลิงจากเปลือก /ซงัขา้วโพดบนพื้นท่ีสูงสาํหรับผลิตไฟฟ้า 0.5 บาทต่อกิโลวตัต์ -

ชัว่โมง ตน้ทุนเช้ือเพลิงจากตน้ /ตอ /ใบและเปลือกขา้วโพดบนพื้นท่ีราบสาํหรับผลิตไฟฟ้า 1.36 บาท           

ต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ทั้งน้ีในกรณีของตน้ /ตอ/ใบขา้วโพดบนพื้นท่ีสูงนั้นมีตน้ทุนการเก็บรวบรวมสูงมากไม่

สามารถนาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงได ้แต่สามารถส่งเสริมใหเ้กษตรกรเก็บรวมรวบและทาํปุ๋ยอินทรียบ์ริเวณแปลง

เกษตรใชเ้องภายในครัวเรือน และตน้ทุนเช้ือเพลิงจากใบออ้ยและยอดออ้ยสาํหรับผลิตไฟฟ้า 1.89 บาท        

ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง  

5.4 การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 จากการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในท่ี

โล่งแจง้ พบวา่ การเผาเปลือก /ซงัขา้วโพดในท่ีโล่งแจง้ก่อใหเ้กิดคาร์บอนมอนอกไซด ์ออกไซดข์อง

ไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์คาร์บอนไดออกไซด ์และฝุ่ นรวม เท่ากบั 68.68 3.57 0.46 1,917.69 และ

23.38 กรัมต่อกิโลกรัมชีวมวลแหง้ ตามลาํดบั การเผาตน้ /ตอ /ใบขา้วโพดในท่ีโล่งแจง้ก่อใหเ้กิด

คาร์บอนมอนอกไซด ์ออกไซดข์องไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์คาร์บอนไดออกไซด ์และฝุ่ นรวม เท่ากบั 

63.74 2.31 0.54 1,147.43  และ 3.39 กรัมต่อกิโลกรัมชีวมวลแหง้ ตามลาํดบั และการเผาใบออ้ย /ยอดออ้ย ใน

ท่ีโล่งแจง้ก่อใหเ้กิดคาร์บอนมอนอกไซด ์ออกไซดข์องไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์และ

คาร์บอนไดออกไซด ์และฝุ่ นรวม เท่ากบั 30.23 1.63 0.01 1,161.59  และ 3.07 กรัมต่อกิโลกรัมชีวมวลแหง้ 

ตามลาํดบั 

ดงันั้นถา้ประเทศไทยมีการเผาเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดและออ้ยทั้งหมดในท่ีโล่งแจง้ ไดแ้ก่ ซงั/

เปลือกขา้วโพด 1.7 ลา้นตนั/ปี และ ตน้/ตอ/ใบขา้วโพด 5.1 ลา้นตนั /ปี จะก่อใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

ออกไซดข์องไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์คาร์บอนไดออกไซด ์และฝุ่ นรวม เท่ากบั 441,745 17,850 

3,536 9,111,966 และ 57,035 ตนัต่อปี ตามลาํดบั และเศษวสัดุเหลือใชจ้ากออ้ย ไดแ้ก่ ยอด /ใบ 22 ลา้นตนั/ปี 
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จะก่อใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ออกไซดข์องไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์คาร์บอนไดออกไซด ์

และฝุ่ นรวม เท่ากบั 665,072 35,920 279 22,555,029 และ 67,477 ตนัต่อปี ตามลาํดบั 

5.5 นโยบายและแผนการจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรระดับชุมชน 

จากการศึกษาและสาํรวจเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแลว้สามารถนาํมาสร้างแผนและนโยบาย

สาํหรับภาครัฐบาลสู่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกร เร่ิมตั้งแต่ การปลูกจิตสาํนึกสร้าง

แรงจูงใจ แลว้ส่งเสริมสนบัสนุนในดา้นงบประมาณและปัจจยัต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันา ปรับปรุง พื้นฟู 

และปรับกระบวนการ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐบาล อนันาํไปสู่การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่น

ประเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และลดการนาํเขา้พลงังาน ดงัแสดงในรูปที ่ 1 

กลุ่มที ่1 

                1) สร้างแรงจูงใจใหเ้ยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานท่ีมีคุณภาพเขา้สู่อาชีพเกษตรกรรม 

            2) ปลูกจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  

กลุ่มที ่2 

1) สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน  

2) สนบัสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี 

3) ส่งเสริมภาคเอกชนและองคก์รชุมชนเขา้มามีบทบาทร่วมกนับริหารจดัการระบบสินคา้ พลงังาน  

การเพิ่มมูลค่า และการจดัการดา้นการตลาด ร่วมกบัสถาบนัเกษตรกร 

4) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรรักษป่์าและมีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มข้ึน  

5) ส่งเสริมการนาํเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรท่ีผลิตไดใ้นชุมชนมาผลิตเป็นพลงังานทดแทนใช้

ในระดบัครัวเรือนและชุมชน  

6) สนบัสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญช์าวบา้น ภาคเอกชน และชุมชนใหเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและวางแผนการใชป้ระโยชน์เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

7) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศทั้งในระดบัพหุภาคีและทวภิาคี โดยเฉพาะประชาคม

อาเซียน  

8) ส่งเสริมการนาํเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาใชแ้ทนการเผา  

9) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร  

กลุ่มที ่3 

1) ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดีของชุมชน  

2) รัฐควรใหค้วามสาํคญักบัการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

3) ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหท้ัว่ถึง  

4) พฒันาและเสริมสร้างองคค์วามรู้ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตี่างๆ  
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5) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ เศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาค

การผลิตและบริการ 

6) ปรับกระบวนการทาํงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

กลุ่มที ่4 

1) จดัใหมี้กลไกในการกาํกบัดูแลโครงสร้างราคาของพลงังาน จากเ ศษวสัดุ เหลือใช้ ทาง

การเกษตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 นโยบายและแผนการจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

5.6 รูปแบบการจัดการเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรทีเ่หมาะสมสําหรับประเทศไทย 

1)  ข้าวโพด: บนพืน้ทีสู่ง 

สาํหรับการจดัการเศษวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดบนพื้นท่ีสูงนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพพื้นท่ี

เป็นหลกั เน่ืองจากบนพื้นท่ีสูงเส้นทางคมนาคมขนส่งค่อนขา้งลาํบาก บางหมู่บา้นเม่ือถึงฤดูฝนจะถูกตดัขาด

จากโลกภายนอก เพราะถนนทางเขา้หมู่บา้นจะถูกนํ้าป่าพดัจนเกิดความเสียหายหรือเป็นหล่มโคนจนรถไม่

สามารถสัญจรไปมาได ้ทางเดียวท่ีเกษตรกรจะออกจากหมู่บา้นได ้คือ การเดินเทา้ ลกัษณะเส้นทางดงักล่าว

ส่งเสริม 

ฟ้ืนฟู 

สนับสนุน 

ปรับปรุง 

พฒันา 

สร้างแรงจูงใจ 

ปลูกจติสํานึก 
กาํกบัดูแล 

ปรับกระบวนการ 

รัฐบาล 

กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที ่1 

กลุ่มที่ 3 

กลุ่มที4่ 
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ไดส่้งผลกบัตน้ทุนการผลิตสินคา้เกษตรบนพื้นท่ีสูงอยา่งมาก ในงานวจิยัน้ี ขอนาํเสนอ แนวทางการจดัการ

เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร (ตน้ /ตอ/ใบ เปลือก /ซงัขา้วโพด) ใน 2 รูปแบบ คือ การแปรรูปแบบรวมศูนย์

เพื่อนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรรมและการผลิตไฟฟ้าดว้ยทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชัน่ และการ

ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องในชุมชนหรือส่งขายในพื้นราบ ดงัน้ี 

1) การแปรรูปแบบรวมศูนย์เพือ่นําไปใช้เป็นเช้ือเพลงิในโรงงานอุตสาหกรรรมหรือผลติ

ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคช่ัน เหมาะสาํหรับซงัและเปลือกขา้วโพด เน่ืองจากเ ศษวสัดุเหลือใชจ้าก

ขา้วโพดดงักล่าวนั้น ถูกลาํเลียงมาพร้อมกบัผลผลิตขา้วโพดเพื่อสีบริเวณถนนใหญ่หรือใกลจุ้ดรับซ้ือผลผลิต 

ตน้ทุนค่าขนส่งจึงมีมูลค่าเป็นศูนย ์ดงันั้นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการแปรรูป คือ จุดสีหรือจุดรับผลผลิต โดยใน

จุดรวมศูนยน้ี์จะรวบรวมซงัและเปลือกขา้วโพดก่อนแปรรูปจากเกษตรกร(ฟรี) และแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงอดั

แท่ง แลว้นาํไปผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าดว้ยเ ทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชัน่  หรือส่งขายพื้นราบใหก้บักลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรม  

ในงานวจิยัน้ีไดน้าํเสนอการ ผลิตไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชัน่ เน่ืองจากเป็น

เทคโนโลยท่ีีง่าย เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เหมาะกบัชุมชนขนาดเล็ก และใหญ่ การบริหารจดัการระบบ

สามารถทาํไดเ้องภายในชุมชน  

2) การผลติปุ๋ ยอนิทรีย์ใช้เองในชุมชนหรือส่งขายในพืน้ราบ เหมาะสาํหรับ ตน้ /ตอ /ใบ 

เปลือก /ซงัขา้วโพด  แต่ในการศึกษาน้ีไดแ้ยก การผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์  ออกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ การผลิตจาก

เปลือก/ซงัขา้วโพด และการผลิตจากตน้/ตอ/ใบ ขา้วโพด ดงัน้ี 

การผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากเปลือก/ซงัขา้วโพดมีแนวทางการจดัการเช่นเดียวกบัการแปรรูป โดย

มีจุดรวบศูนย ์คือ จุดสีหรือจุดรับผลผลิต และตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียใ์นจุดรวมศูนยน์ั้นๆ ผลผลิตท่ีไดก้็ใช้

เองในชุมชนบนพื้นท่ีสูง หากมีผลผลิตเหลือจากการใชใ้นพื้นท่ีสามารถส่งขายในพื้นราบได ้

การผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากตน้/ตอ/ซงัขา้วโพด นั้นจากการศึกษามีแนวโนม้วา่อาจจะไม่สามารถ

ดาํเนินการไดใ้นเชิงธุรกิจ เน่ืองจากตน้ทุนการเก็บรวบรวมและขนส่งมีค่าสูงมาก เน่ืองจากพื้นท่ีมีลกัษณะสูง

ชนัไม่สามารถใชเ้คร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยใีด ๆ ได ้ตอ้งใชแ้รงงานคนเท่านั้น แต่หากคาํนึงถึงความจาํเป็น

ในการจดัการตน้/ตอ/ซงัขา้วโพดเพื่อลดการเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเหล่าน้ี ทางคณะผูว้จิยัขอเสนอ

แนวทางการทาํปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องภายในหมู่บา้น ซ่ึงตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการสนบัสนุนเงิน

ช่วยเหลือในการบริหารจดัการผลิตปุ๋ยอินทรียใ์นระดบัหมู่บา้นหรือครอบครัวเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิต 

และตดัปัญหาการเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอนันาํมาสู่ปัญหาหมอกควนัในปัจจุบนั ซ่ึงรูปแบบการ

สร้างแรงจูงใจในการผลิตปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงนั้นตอ้งมีการศึกษาหาแนวทางท่ีเหมาะสม

อยา่งละเอียดต่อไป 

2) ข้าวโพด: บนพืน้ทีร่าบ 

รูปแบบการบริหารจดัการเช้ือเพลิงชีวมวลวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพดบนพื้นท่ีราบท่ี

เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี และจากงานวจิยัโครงการศึกษาแนวทางบริหาร
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จดัการเช้ือเพลิงชีวมวลเพื่อใชเ้ป็นพลงังานทดแทน (ระดบัชุมชน) นั้นมีรูปแบบท่ีเหมาะสม 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

การแปรรูปทีแ่หล่งกาํเนิด และการแปรรูปแบบรวมศูนย์ จากการไดป้ระชุมหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ

เกษตรกรรายยอ่ยนั้น ส่วนมากสนใจและเห็นวา่รูปแบบการแปรรูปท่ีแหล่งกาํเนิดจะมีความเป็นไปไดใ้น

ระยะเร่ิมแรก สาํหรับรูปแบบรวมศูนยน์ั้นควรจะเป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากท่ีมีเกษตรรายยอ่ยนาํร่อง

โครงการในรูปแบบแปรรูปท่ีแหล่งกาํเนิด ไปแลว้  

 อยา่งไรก็ตามทั้ง 2 รูปแบบมีความเป็นไปไดใ้นเวลาเดียวกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูว่า่ชุมชนและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งจะมีมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการนาํร่องอยา่งจริงจงั และหากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรไดท้ราบถึงการจดัการและการเพิ่มมูลค่าของวสัดุเหลือใชจ้ากขา้วโพด จะ

เป็นการเพิ่มรายไดอี้กช่องทางหน่ึง นอกจากน้ีหากชุมชนสามารถรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายไดก้็จะเป็นการ

สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื สอดคลอ้งแนวพระราชดาํรัสเศรษฐกิจพอเพียงอีกดว้ย   

3) อ้อย 

จากผลการศึกษารูปแบบต่างๆในการจดัการชีวมวลและการดาํเนินโครงการนาํร่องใน 2 

รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการนาํชีวมวลยอดและใบออ้ยส่งจาํหน่ายใหก้บัโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นท่ี และ 2) 

รูปแบบการแปรรูปชีวมวลอดัแท่งและนาํส่งจาํหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึง รูปแบบท่ี 1 ไดถู้กนาํไป

ปฏิบติัจริงอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้ รูปแบบดงักล่าว จึงเหมาะสมสาํหรับประเทศไทยในการจดัการเช้ือเพลิงชีว

มวลยอดและใบออ้ย แต่อยา่งไรก็ตาม พื้นท่ีปลูกออ้ยมีอยูทุ่กภาคของประเทศไทย ดงันั้นจึงควรไดรั้บการ

เผยแพร่ขยายผลการศึกษาเร่ืองน้ีใหแ้พร่หลายต่อไป 

6.   ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากโครงการ 

จากผลการศึกษาหากมีการนาํผลงานวจิยัไปต่อยอดจดัทาํเป็นนโยบายของประเทศและสนบัสนุน

งบประมาณ จะก่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์เศษวสัดุเหลือใชใ้นประเทศไทยไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ลดการนาํเขา้

เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ รวมถึงสามารถลดการเกิดหมอกควนัจากการเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรได้  

7.   การใช้ประโยชน์  

 จากขอ้มูลการลงพื้นท่ีเพื่อดาํเนินโครงการวจิยัท่ีผา่นมา กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

ไดใ้หค้วามสนใจกบัโครงการเป็นอยา่งสูง  และใหค้าํเสนอแนะต่างๆ มาใชป้ระกอบการร่างนโยบายใน

งานวจิยัน้ีเพื่อหวงัใหเ้กิดโครงการนาํร่องข้ึนจริงภายในชุมชนโดยการสนบัสนุนจากรัฐบาลเพื่อเป็นการเพิ่ม

มูลค่าใหสิ้นคา้เกษตรในรูปพลงังานทดแทน และปุ๋ยอินทรีย ์ และสร้างงานใหก้บัทอ้งถ่ิน และสร้างแหล่ง

พลงังานท่ีย ัง่ยนืใหก้บัประชาชนชาวไทยท่ีมีอาชีพหลกัดา้นเกษตรกรรม ทั้งน้ีกลุ่มบุคคลต่าง ๆ นั้นยงัเล็งเห็น

ถึงประโยชน์ของการนาํเศษวสัดุเหลือใชก้ลบัมาใชใ้นการผลิตเป็นเช้ือเพลิงและปุ๋ยอินทรียว์า่มีความคุม้ค่า

กวา่การเผาทิ้งท่ีสร้างปัญหาหมอกควนัในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการสนบัสนุนโครงการนาํร่องจากรัฐบาลใน

อนาคตเกิดข้ึนได ้ทางคณะผูว้จิยัคาดวา่โครงการฯ จะสามารถสร้างค่านิยมหรือแนวคิดท่ีถูกตอ้งในการ

บริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรใหเ้กษตรกรไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า 


