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8. บทคัดย่อ 

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA และเศรษฐศาสตร์ของการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพ่ือผลิต
เชื้อเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้าและการผลิตเอทานอลจากเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือหาระบบการจัดการที่
เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีแก๊ซซิฟิเคชั่นจะสามารถลดการปลดปล่อยได้ 92.5% หรือปลดปล่อย 
111.93 kg CO2-eq/ton และสามารถพัฒนาต่อไปในการผลิตถ่านอัดก้อนหรือวัสดุปลูกกล้วยไม้ ซึ่งจะท าให้
ลดการเผาที่ส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกิดขึ้นมีค่า
ปริมาณปล่อย CO2-eq/kg 1,501.72 kg CO2-eq/ton ผลผลิต หรือ 555.63 kg CO2-eq/rai2 โดยการศึกษา
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนใช้เครื่องจักรแปรรูปในการผลิตวัตถุดิบพบว่า น าเปลือกและซังมา
แยกเพ่ือน าเปลือกไปจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและน าซังมาผลิตเป็นถ่านอัดก้อนและน าเปลือกและซังมาแยกเพ่ือ
น าเปลือกไปจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและน าซังมาผลิตเป็นถ่านอัดก้อนวัสดุปลูก มีแนวโน้มที่สามารถด าเนินการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ได้โดยระยะเวลาคืนทุนมีค่า 1.14 และ 1.53 ปี อัตราผลตอบแทนการลงทุน 80.71 และ 
52.80 % ตามล าดับ ส่วนการแปรรูปอื่นยังไม่เหมาะสมต่อการลงทุน 
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9. ค าน า                                 

9.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  จากวิกฤติพลังงานประเทศไทยต้องน าเข้าพลังงานมูลค่ามากกว่าหนึ่งล้านล้านบาท  
ทั้งในรูปน้ ามันดิบ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ไฟฟ้าและอ่ืนๆ  ท าให้หน่วยงานของรัฐเร่ง
หาแหล่งพลังงานทดแทน  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท านโยบายพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นแหล่งพลังงานหลักของ
ประเทศด้วยการจัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25 % ใน 10 ปี (ปี 2555-2564) ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนเพ่ือให้ประเทศไทยใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักของประเทศแทนการน าเข้า
น้ ามันเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้ประเทศ  การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ของประเทศในช่วงที่ผ่านมา  ประสบปัญหาทั้งด้านขาดแคลนวัตถุดิบ  ราคาวัตถุดิบมีราคาแพง และลักษณะ
ทางกายภาพยังไม่เหมาะกับเทคโนโลยี  วิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบในการผลิตนอกฤดูการเพาะปลูก  ปัญหา
เหล่านี้ส่งผลให้การผลิตพลังงานทดแทนในปัจจุบันด าเนินการไปได้ช้า  ซึ่งแนวทางการแก้ไขจ าเป็นต้องมีการ
เพ่ิมเทคโนโลยีการพัฒนาเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสมและสามารถเก็บรักษาชีวมวลและสามารถน าไปใช้ได้ใน
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์   

สถิติการเพาะปลูกและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีเพาะปลูก 2554 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดประมาณ 7.03 ล้านไร่ 
พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือมากถึง 4.51 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.28 รองลงมาเป็น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 1.66 และ 0.86 ล้านไร่ ตามล าดับ มีผลผลิตข้าวโพด 4 ,611,540 
ตัน (วิไลและคณะ.2546) ได้ศึกษาสถานภาพของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากอุตสาหกรรมเกษตรและ
การใช้ประโยชน์ พบว่า สัดส่วนเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีปริมาณซังต่อผลผลิตมีค่า 0.19 -
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0.33 (เฉลี่ย 26 เปอร์เซ็นต์) เทียบกับผลผลิต ซึ่งหมายความว่าจะเศษวัสดุเหลือใช้จากข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปริมาณมี 1.19 ล้านตัน แต่มีการน าไปใช้ประโยชน์เพียง 44 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเป็นซังทั้งหมด  โดยส่วนที่
เหลือส่วนใหญ่จะเป็นเปลือกและซังรวมกันซึ่งมีปริมาณ 56 เปอร์เซ็นต์ หรือเทียบเท่ากับ 0.67 ล้านตัน 
สามารถน าไปผลิตพลังงานความร้อน 11,055 เทราจูลหรือผลิตไฟฟ้าได้ 70 เมกกะวัตต์(ประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้า 20 เปอร์เซ็นต์)  แต่เนื่องจากเศษวัสดุเหลือใช้จากเปลือกและซังข้าวโพดจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บ
เกี่ยวของเกษตรกรโดยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้ง
เปลือกและฝักพร้อมกันท าให้ เศษวัสดุที่ เกิดขึ้นจะเป็นเปลือกร่วมกับซังซึ่ งไม่สามารถน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรม เอทานอล หรือ การผลิต Furfural ได้ และมีจ านวนมากตามโรงสีหรือลานสีข้าวโพด ซึ่งยาก
ต่อการจัดการ  และลักษณะทางกายภาพของเปลือกและซังข้าวโพดมีลักษณะฟูไม่เหมาะต่อการน าไปเป็น
เชื้อเพลิงชีวมวลเนื่องจากต้องมีการป้อนเชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลาไม่เหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน  ท าให้โรงสี
ข้าวโพดหรือลานนวดข้าวโพด นิยมเผาท าลายเพ่ือลดการจัดการภายในพ้ืนที่  ก่อให้เกิดมลภาวะทาง
อากาศอย่างมาก  ซึ่งปัจจุบันคณะผู้วิจัยได้ศึกษาพลังงานทดแทนจากชีวมวลที่เกิดขึ้นจากวัสดุเกษตร  และ
มีประสบการณ์การวิจัยโครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน 
(ระดับชุมชน) ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  จึงเร่งเห็นว่า การพัฒนา
เครื่องจักรกลส าหรับแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและสามารถส่งเสริมการใช้เศษวัสดุ
เหลือทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยใช้หลักการ Re-engineering เพ่ือปรับปรุงระบบการ
จัดการเครื่องจักรให้เหมาะสมกับโรงสีข้าวโพดในการผลิตเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่าย ตลอดจนสามารถเก็บรักษา
เชื้อเพลิงไว้ในฤดูที่ขาดแคลนวัตถุดิบในการอบข้าวโพด  จากการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ 
(Wood Pellet) พบว่ากระบวนการแปรรูปมีหลายขั้นตอน  ใช้เครื่องจักรจ านวนมาก  และการลงทุนสูง 
ท าให้ไม่เป็นที่นิยม  จะผลิตเฉพาะเพ่ือการส่งออก  ท าให้คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในการผลิต  
โดยมีเครื่องอัดอีกประเภทหนึ่งที่สามารถอัดแท่งเชื้อเพลิงได้  และสมรรถนะในการผลิตสูงกว่าเครื่องอัด
แท่งตะเกียบที่ใช้ขนาดต้นก าลังเท่ากันคือ เครื่องอัดแท่ง CUBE ดังภาพที่ 1  ซึ่งขนาดของแท่งเชื้อเพลิงจะ
มีขนาดกว้าง 2x2X1 นิ้ว แต่ประสบปัญหากระบวนการจะเกิด Peak Load ของก าลังไฟฟ้า  ซึ่งเมื่อผลิต
ออกมาพบว่า ต้นทุนการผลิตก็ยังสู งกว่าเชื้อเพลิงเชิ งพาณิชย์ทั่ วไปคือราคา 1200 บาทต่อตัน  
โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาบูรณการและพัฒนาต่อยอด  ให้เกิดกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อของเสียจากกระบวนการผลิ ต (Zero 
Waste) เป็ น เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT ) โดยท าการศึกษาขนาดเครื่องและ
กระบวนการผลิตที่เหมาะสมต่อโรงสีและลานนวดข้าวโพดเพ่ือหาขนาดเครื่องจักรที่เหมาะสมกับโรงสีและ
สามารถด าเนินงานผลิตเชิงพาณิชย์ได้   

 
9.2 การทบทวนวรรณกรรม 

9.2.1 ข้าวโพด 
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 9.2.1.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) ได้ส ารวจสถิติการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี
เพาะปลูก 2554 ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดประมาณ 7.03 ล้านไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ใน
พ้ืนที่ภาคเหนือมากถึง 4.51 ล้านไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 1.66 และ 0.86 ล้านไร่ 
ตามล าดับ ดังแสดงใน ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์: เนื้อท่ี ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของประเทศไทย ปี 2554  

ภาค/จังหวัด 
เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2554 2554                 2554            2554 

รวมท้ังประเทศ 7,031,010 6,835,670 4,611,540 656 

เหนือ 4,505,780 4,398,420 3,019,780 670 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,663,280 1,601,240 1,015,810 611 

กลาง  861,950 836,010 575,950 668 

ที่มา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
 
 

 
ภาพที ่1  สมดุลมวลผลิตผลพลอยได้จากข้าวโพดในประเทศไทย 

 
9.2.1.2 คุณสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพด 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว์
(~7.5 ล้านไร่)

ใบขา้วโพด
การเก็บเก่ียว

ล าตน้ขา้วโพด (~3.6 ลา้นตนั)

เปลือกขา้วโพด (~1.3 ลา้นตนั)
การกะเทาะเมล็ด

ซงัขา้วโพด (~1.5 ลา้นตนั)

เมล็ดขา้วโพดเล้ียงสตัว์
(~4.4 ล้านตัน)
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      สมบัติของเชื้อเพลิงเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตความร้อนและกระแสไฟฟ้า ได้แก่ สมบัติทาง
กายภาพ องค์ประกอบแบบประมาณ และค่าความร้อน  
 

สมบัติทางกายภาพ  (ขนาด ความหนาแน่นและความชื้น) 
 เชื้อเพลิงเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีขนาดไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ ชนิด สายพันธุ์ 

วิธีการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป เช่น เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร หรือ เก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน ซึ่งการที่
เชื้อเพลิงเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีขนาดที่ไม่แน่นอนดังกล่าว จึงท าให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงอบแห้ง
หรือโรงไฟฟ้า เช่นความหนาแน่นต่ า (Bulk Density) ต้องป้อนในปริมาณมากๆหรือ ท าให้ไม่คุ้มค่าในการ
ขนส่ง ซึ่งสมบัติต่างๆ แสดงไว้ใน ตารางท่ี 2  

 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2 รปูเศษวัสดุเหลือใช้ของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ที่มา: วีรชัย  อาจหาญ,2554 

 

องค์ประกอบแบบประมาณ (Proximate Value)  
เป็นสมบัติเฉพาะตัวของเชื้อเพลิงเศษวัสดุเหลือใช้ ที่แสดงถึงสัดส่วนของ ปริมาณความชื้น 

(Moisture Content) ปริมาณสารที่ระเหยได้ (Volatile Matter) ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed Carbon) 
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และ ปริมาณเถ้า (Ash Content) ใช้วิธีการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM เป็นสมบัติที่นิยมใช้ประกอบการ
พิจารณาในการเลือกใช้เชื้อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรม ในส่วนของปริมาณเถ้า จะเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจาก
การน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งสมบัติต่างๆ แสดงไว้ใน ตารางท่ี 2 
 

 องค์ประกอบแบบแยกธาตุ (Ultimate Value) 
 เป็นสมบัติที่แสดงถึงธาตุองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเศษวัสดุเหลือใช้ อันประกอบไปด้วย 

คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ สามารถท าการวิเคราะห์ได้โดยใช้เครื่อง Carbon, 
Hydrogen, Nitrogen and Sulfur Analyzer  ซึ่งองค์ประกอบของธาตุต่างๆ จะมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่
กับสายพันธุ์ของเศษวัสดุเหลือใช้แต่ละชนิดทั้งนี้ธาตุองค์ประกอบที่ส าคัญ และมีผลต่อค่าความร้อน คือ 
คาร์บอนและไฮโดรเจน เนื่องจากคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นตัวท าปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วเกิดเป็น คาร์บอน
ได-ออกไซค์ น้ า และพลังงานในกระบวนการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากมีปริมาณไฮโดรเจนมาก 
ในปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ จะเกิดน้ ามากเช่นกัน ซึ่งเป็นผลท าให้น้ าส่วนนี้ดูดซับพลังงานไว้บางส่วน 
พลังงานที่ระบบปลดปล่อยออกมาจึงลดลง แสดงไว้ในตารางท่ี 3 

ค่าความร้อน (Heating Value) 
 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง แสดงถึงปริมาณพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาขณะเผาไหม้เชื้อเพลิง

ต่อหน่วยน้ าหนักในรูปของความร้อน ซึ่งค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สมบัติและองค์ประกอบของเชื้อเพลิง โดยนิยามของค่าความร้อนสูง (High Heating Value; HHV) หมายถึง
พลังงานความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบสมบูรณ์ (Gross Calorific Value) โดย

เริ่มจากเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิ 25 C และผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีอุณหภูมิ 25C ซึ่งเป็นพลังงานความร้อนที่รวมถึง
พลังงานความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ า (Latent Heat of Vaporization) ส่วนค่าความร้อนต่ า 
(Low Heating Value; LHV) หมายถึงพลังงานความร้อนสุทธิที่ปลดปล่อยออกมาจากการเผาไหม้แบบ

สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง (Net Calorific Value) โดยเริ่มจากเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิ 25 C และผลิตภัณฑ์สุดท้ายมี

อุณหภูมิ 25C ซึ่งไม่รวมถึงพลังงานที่ได้จากการควบแน่น (Condensate) ไอน้ ามาใช้งาน โดยปกติค่าความ
ร้อนใช้งานของเชื้อเพลิง จะไม่รวมถึงพลังงานที่ได้จากการควบแน่นดังกล่าวนี้ด้วย สมบัติค่าความร้อนเศษวัสดุ
เหลือใช้จากข้าวโพดแสดงไว้ใน ตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 สมบัติด้านเชื้อเพลิงของเศษวัสดุจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ชื่อเศษวัสดุเหลือใช ้
ความชื้น
เริ่มต้น 2) 

% 

ความ
หนาแน่น 

 (kg/m3) 3) 

คุณสมบัตแิบบประมาณ 
ค่าความร้อนสูง7) 

(kJ/kg) 

 

ร้อยละ
ของสาร
ระเหย4) 

ร้อยละของเถ้า 
5) 

ร้อยละของ
คาร์บอน 6) 

Cl 

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

1.40% 

ซังข้าวโพด1) 5.37 120.32 82.70 1.21 16.09 19,836 - 
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ซังข้าวโพด8) 9.97 - 83.13 1.98 14.89 15,073  
ซังข้าวโพด9) 9.94 - 84.71 2.33 12.96 16,093  

ซัง+เปลือกข้าวโพด1) 
11.6 87.32 

83.03 1.51 15.46 
19,611 

6,017 
ppm 

ฝอยข้าวโพด1) 5.73 20.07 75.57 3.02 21.41 17,927 - 

ต้น/ใบข้าวโพด1) 
10.65 46.25 

73.47 7.71 18.81 
16,316 

8,750 
ppm 

ต้น/ใบข้าวโพด8) 6.12 - 73.35 7.20 19.45 14,975 - 
ต้น/ใบข้าวโพด9) 11.90 - 78.85 5.60 15.55 13,157  
เปลือกข้าวโพด1) 5.35 20.13 82.39 2.38 15.23 17,390  

หมายเหตุ       A) ที่มา NalladuraiKaliyan, R. Vance Morey 
1) ตัวอย่าง น ามาจากอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
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 
8) ตัวอย่าง น ามาจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
9) ตัวอย่าง น ามาจาก จังหวัดนครสวรรค์ 

ที่มา: วีรชัย  อาจหาญ,2554 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 สมบัติองค์ประกอบแบบแยกธาตุด้านเชื้อเพลิง  

ชื่อเศษวัสดุเหลือใช ้
องค์ประกอบแบบแยกธาตุ (%) 

C H N S O 

ซังข้าวโพดA) 46.58 5.87 0.47 0.21 45.46 

ซังข้าวโพด1) 51.46 4.75 1.47 0.32 40.79 

ซังข้าวโพด2) 44.83 6.01 0.05 0.056 47.07 

ซังข้าวโพด3) 47.00 6.55 1.66 0.055 44.75 

ซัง+เปลือกข้าวโพด1) 52.68 4.68 1.38 0.29 39.46 

ฝอยข้าวโพด1) 46.09 5.37 2.32 0.32 42.88 

ต้น/ใบข้าวโพด1) 44.30 4.62 0.85 0.11 42.83 

ต้น/ใบข้าวโพด2) 44.53 5.88 0.17 0.047 42.16 
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ต้น/ใบข้าวโพด3) 44.65 6.50 2.68 0.027 46.18 

เปลือกข้าวโพด1) 50.86 4.86 1.55 0.34 40.01 

หมายเหตA) ที่มา : [7] 
1) ตัวอย่าง น ามาจากอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
2 ตัวอย่าง น ามาจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3) ตัวอย่าง น ามาจาก จังหวัดนครสวรรค์ 

ที่มา: วีรชัย  อาจหาญ,2554 

 

  วีรชัย  อาจหาญ,2554 จากกรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายพ้ืนที่มีการเพาะปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จ านวนมากและเป็นพ้ืนศักยภาพการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงเศษวัสดุเหลือใช้ข้าวโพด   พบว่าใน
พ้ืนที่สูงที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดจ านวนมากไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์  ในทางกลับกันกับสร้างปัญหาเรื่อง
มลภาวะทางอากาศให้กับพ้ืนที่ภาคเหนือ  ซึ่งจากผังรูปที่ 9-3 จะเห็นได้ว่า ในการแปรรูปเศษวัสดุเหลือใช้จาก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ยังขาดเครื่องมือและเครื่องจักรที่เหมาะสมในการแปรรูปส าหรับการน าไปใช้ต่อ  ท าให้
เกษตรกร  หรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรยังนิยมเผาทิ้ง  และง่ายต่อการจัดการ 
 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2544)  ผลิตก๊าซชีวมวลจากซังข้าวโพดเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงอบเมล็ด
ข้าวโพด ระบบการอบแห้งประกอบด้วยระบบผลิตก๊าซชีวมวล อุปกรณ์ผลิตความร้อน พัดลมดูด และ      ห้อง
อบแห้ง อัตราการสิ้นเปลืองซังข้าวโพด 31.16 กิโลกรัม/ชั่วโมง  ใช้ปริมาณอากาศ 50.6 กิโลกรัม/ชั่วโมง  
ส่วนประกอบของก๊าซชีวมวลที่เกิดการเผาไหม้ประกอบด้วย คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน และ ก๊าซมีเทน  
ปริมาณ 18.44%, 0.44% และ 0.27% โดยปริมาตรตามล าดับ  ก๊าซชีวมวลมีค่าความร้อนประมาณ 2,457.61 
กิโลจูล/ลูกบาศก์เมตร  สภาวะการท างานที่เหมาะสมของการอบแห้งเมล็ดข้าวโพดแบบต่อเนื่องคือที่อัตราการ

ไหลของอากาศร้อนเข้าห้องอบ 1,114.41 กิโลกรัม/ชั่วโมง  อุณหภูมิใต้ตะแกรงเฉลี่ย 107.5C  ใช้อบเมล็ด
ข้าวโพดประมาณ 1,000 กิโลกรัมที่ความชื้นเริ่มต้น 21.72% จนมีความชื้นสุดท้าย 15% wet basis   ใช้เวลา
ในการอบแห้ง 8 ชั่วโมง ประสิทธิภาพและความสิ้นเปลืองพลังงานที่ใช้ในการอบแห้ง 18.06%   พลังงานที่ใช้
ในการอบแห้งเมล็ดข้าวโพด 21.59 เมกะจูล/กิโลกรัมน้ าที่ระเหย  และพลังงานความร้อนที่ได้จากมอเตอร์ของ
พัดลมดูดเฉลี่ยเท่ากับ 1.21 เมกะจูล/กิโลกรัมน้ าที่ระเหย  โดยมีต้นทุน 9.4 บาท/กิโลกรัมน้ าที่ระเหย  และ
ระยะเวลาการคืนทุนภายใน 4 ปีเมื่อก าหนดอายุการใช้งานเครื่องอบแห้ง 10 ปี 
 

Popescu and Simion (1988) ทดลองน าซังข้าวโพดมาผลิตเป็นถ่านเชื้อเพลิง โดยใช้แป้งหรือ 
polyvinyl acetate เป็น binding agent อัดเป็นแท่งที่ความดัน 70 daN/cm3 เมื่อน าไปเผาเปรียบเทียบกับ
ถ่านลิกไนต์ พบว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน โดยให้ค่าพลังงาน 4,400 kcal/kg, 100% breaking index แต่
ต้นทุนต่ ากว่า 

 

Latif and Rajoka (2001) ศึ กษ าการผลิ ต เอทานอลและไซลิ ทอลจากซั งข้ าว โพด  โดย ใช้ 
Saccharomyces cerevisiae และ Candida tropicalis ในการหมัก Semi-solid fermentation โดยแยก
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แต่ละชนิดและหมักรวม  โดยใช้ซังข้าวโพดแห้ง 5-20% (w/v)  ภายหลังหมัก 96 ชั่วโมง  เอทานอลที่ได้จาก 
Saccharomyces cerevisiae , Candida tropicalis และ co-culture เท่ากับ 27, 23 และ 21 กรัม/ลิตร
ตามล าดับ  ในขณะที่ความเข้มข้นของไซลิทอลจะสูงสุดเท่ากับ 27 กรัม/ลิตร เมื่อเลี้ยงเชื้อด้วย Candida 
tropicalis  ความเข้มข้นของ substrate เพ่ิมขึ้น  productivity ของเอทานอลและไซลิทอลจะเพ่ิมขึ้นด้วย  
และจะได้กลีเซอรอลและกรดอะซิติคเป็นผลพลอยได้  และการใช้เชื้อ 2 ชนิดหมักร่วมกันจะให้เอทานอลและ
ไซลิทอลต่ ากว่าการหมักแยก 

 

        จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเศษวัสดุเหลือใช้จากซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถน ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเชิง
พาณิชย์ได้  และสามารถแปรรูปเป็นเอทานอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้การผลิตซังข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมเกษตรยังมีศักยภาพ เพียงเริ่มต้นการพัฒนาระบบการผลิตวัตถุดิบให้มีอย่างต่อเนื่องจะท าให้การ
ผลิตมีความยั่งยืนและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไร่ข้าวโพด 

เกบ็เกีย่ว 
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ภาพที่ 3 ผังการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ข้าวโพดบนพ้ืนที่สูงในปัจจุบัน 
ที่มา: วีรชัย  อาจหาญ,2554  
 
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของชีวมวลข้าวโพด 
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หมายเหต   1)  ขนาดกะบะ กว้าง X ยาว X สูง  เท่ากับ 1 X 2.4 X 1.6  ลูกบาศก์เมตร 
2)  ขนาดกะบะ กว้าง X ยาว X สูง เท่ากับ 2.4 X 6.5 X 2.4 ลูกบาศก์เมตร 

 3)  ขนาดกะบะ กว้าง X ยาว X สูง เท่ากับ 2.4 X 13 X 2.4 ลูกบาศก์เมตร 
4)  น้ าหนักบรรทุกได้จริงตามกฎหมายและลักษณะเส้นทาง 

ทีม่า: วีรชัย  อาจหาญ,2554 

 
งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 เปลือกข้าวโพด 

Hang and Woodams (1999)  พบว่าการย่อยเปลือกข้าวโพดโดยเอ็นไซม์ Rapidase pomaliq 
(ผลิตได้จากเชื้อ Aspergillus niger และ Trichoderma reesei)  สามารถผลิต soluble sugar ได้มากกว่า
เอ็นไซม์ทางการค้าชนิดอื่น ๆ (Celluclast 1.5 L หรือ Clarex ML)  โดยน าเปลือกข้าวโพดที่ผ่าน 

pretreatment ด้วย 1.25 M NaOH ที่อุณหภูมิ 50C  pH 5.0 เป็นเวลา 30 ชั่วโมง  มาหมักด้วย Rapidase 
pomaliq  ผลปรากฏว่าสามารถเพ่ิมความเข้มข้นของ soluble sugar จากค่าเริ่มต้น 156 กรัมเป็น 600 
กรัม/กิโลกรัมแห้ง  เปลือกข้าวโพด เมื่อน ามาวิเคราะห์ส่วนประกอบพบว่าประกอบด้วยกลูโคส, ไซโลส, เซลโล
ไบโอส,    ไซโลไบโอส  และอราบิโนส 
 

 ซังข้าวโพด 
สุภาภรณ์  (2541) ตัวดูดซับถูกเตรียมข้ึนโดยการน าซังข้าวโพดมาท าการกระตุ้นด้วยกรดซัลฟุริค กรด

ฟอสฟอริค และสารละลายซิงค์คลอไรด์ ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส, 300 องศาเซลเซียส และ 600 องศา
เซลเซียส ตามล าดับ การกระตุ้นด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์จะได้ตัวดูดซับที่มีค่าพ้ืนที่ผิวจ าเพาะสูง   ที่สุด  
ส าหรับการกระตุ้นด้วยกรดซัลฟุริคจะได้ตัวดูดซับที่มีค่าพ้ืนที่ผิวจ าเพาะน้อยที่สุด และตัวดูดซับ  ทั้งหมดที่
เตรียมขึ้นได้จะมีพ้ืนผิวแบบไม่มีขั้วเหมือนกัน   ค่าคงที่สมดุลการดูดซับของเบนซีน โทลูอีน และออโธไซลีน ที่
สภาวะเจือจางจะถูกวัดทางอ้อมโดยวิธีโครมาโตกราฟี  ที่อุณหภูมิ 150-210 องศาเซลเซียส    ค่าคงที่สมดุล
การดูดซับและค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสารรวมของไอเบนซีน  โทลูอีน และ ออโธไซลีน ที่วัดได้จะมีค่า
เพ่ิมข้ึนตามล าดับส าหรับตัวถูกดูดซับชนิดเดียวกัน ค่าคงที่สมดุลการดูดซับบนตัวดูดซับที่ถูกกระตุ้นด้วยกรดซัล
ฟุริคจะมีค่าต่ าที่สุด ในขณะที่ค่าคงที่สมดุลการดูดซับบนตัวดูดซับชนิดอ่ืนจะมีค่าสูงกว่าอย่างน้อย 100 เท่า 

ลักษณะ ความช้ืน 

(%) 

ความหนาแน่น  
(kg/m3) 

น้ าหนักบรรทุก (ตัน) 
รถกะบะต่อคอก 1) รถ 10 ล้อ 2) รถพ่วง 3) 

เปลือก/ซังข้าวโพด  11.60 87.32 0.335 3.269 6.539 

ต้น/ตอ/ใบข้าวโพด  10.65 46.25 0.178 1.732 3.463 

เปลือก/ซังข้าวโพด บดละเอียด 7.10 216.60 0.832 8.110 16.219 

ต้น/ตอ/ใบข้าวโพด บดละเอียด 9.80 98.76 0.379 3.698 7.395 

เปลือก/ซังข้าวโพด อัดเมด็ 10.50 519.84 1.996/14) 19.463/134) 38.925/264) 

ต้น/ตอ/ใบข้าวโพด อัดเม็ด 10.20 510.07 1.959/14) 19.097/134) 38.194/264) 
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ส่วนปริมาณความร้อนของการดูดซับของไอระเหยเหล่านี้ด้วยตัวดูดซับมีค่าประมาณ  2-3 เท่าของความร้อน
แฝงของการควบแน่น  
 

 พงษ์ศักดิ์  (2539)  ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดและเกลือแกง  โดยท า
การเผาซังข้าวโพดให้เป็นถ่านและท าการกระตุ้นด้วยเกลือแกงเพ่ือให้เป็นถ่านกัมมันต์ไปพร้อมๆ  กัน  แปร
อัตราส่วนของซังข้าวโพดต่อเกลือแกง, อุณหภูมิและเวลาในการเผา ใช้วิธีไอโอดีนนัมเบอร์เป็นตัวชี้วัดการเป็น
ถ่านกัมมันต์ ผลการทดลองโดยพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตและค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์แล้ว
สามารถสรุปผลได้ว่า  ที่ระดับอุณหภูมิ 600 และ 700 องศาเซลเซียส เวลาการเผานานเท่าไรก็ตาม    เกลือ
แกงไม่สามารถกระตุ้นให้เป็นถ่านกัมมันต์ได้   ส่วนที่อุณหภูมิ 800 และ 900 องศาเซลเซียส เกลือแกงมี
คุณสมบัติในการเป็นตัวกระตุ้นได้เมื่อใช้เวลาในการเผานานขึ้นจาก 30 ถึง 90 นาที  โดยใช้อัตราส่วน 1:2     
อุณหภูมิในการเผา 800 และ 900 องศาเซลเซียสให้ค่าไอโอดีนนัมเบอร์แตกต่างกันไม่มากนัก  จึงควรใช้ที่
ระดับอุณหภูม ิ800 องศาเซลเซียส  สรุปได้ว่า ซังข้าวโพดและเกลือแกงสามารถใช้ผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ได้ โดย
ใช้ซังข้าวโพดต่อเกลือแกงเท่ากับ  1:2 อุณหภูมิในการเผา 800 องศาเซลเซียส เวลาเผานาน 60 นาที    
ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้มีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับข้อก าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
(ม.อ.ก 900-2532)  ดังนี้  ไอโอดีนนัมเบอร์ 621.37 มิลลิกรัมต่อกรัม (ข้อก าหนดไม่น้อยกว่า 600 มิลลิกรัมต่อ
กรัม)  ความชื้นร้อยละ 3.38 (ข้อก าหนดน้อยกว่าร้อยละ 8)  ความแข็งร้อยละ 68 (ข้อก าหนดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70) แต่ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้นี้เมื่อเปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากวัตถุดิบและสารกระตุ้นชนิดอ่ืนยัง
มีคุณภาพด้อยกว่าอยู่มาก เนื่องจากถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้นี้ยังมีปริมาณ ของสารระเหยได้อยู่เป็นปริมาณมาก  
ท าให้ความสามารถในการดูดซับต่ า ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น มีต้นทุนการผลิตต่อ
กิโลกรัมเท่ากับ 91.97 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ไม่รวมค่าแรงงานและอุปกรณ์ในการผลิต  
 

พงศธร  (2537)  เตรียมถ่านกัมมันต์โดยกระตุ้นซังข้าวโพดด้วยซิงค์คลอไรด์   ซังข้าวโพดสามารถ
เปลี่ยนเป็นถ่านกัมมันต์ได้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ อัตราส่วนของวัตถุดิบ:ซิงค์คลอไรด์ 1:2 อุณหภูมิ 
400 องศาเซลเซียส  เวลาการเผา 3 ชั่วโมง  ได้ผลผลิตร้อยละ 62.82  ค่าไอโอดีนอยู่ในเกณฑ์ 800-900 มก./
ก.  ค่าการฟอกสีเมธิลลีนบลู 120-180 มก./ก. พ้ืนที่ผิว 1,000 ตรม./ก. ประสิทธิภาพการฟอกสีปานกลาง       
ถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นที่อุณหภูมิการกระตุ้น 600 และ 800 องศาเซลเซียสจะได้ถ่านซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าที
อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส   แต่ปริมาณผลผลิตต่ ากว่า  ส าหรับการเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส จะ
สิ้นเปลืองเวลาพลังงาน  เมื่อกระตุ้นถ่านด้วยอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส อัตราส่วนวัตถุดิบ:ซิงค์คลอไรด์ 1:4 
ถ่านกัมมันต์ที่ได้จะมีค่าไอโอดีน 960- 1,075 มก./ก. ค่าการฟอกสีเมธิลลีนบลู 230-300 มก./ก. พ้ืนที่ผิว 
1,140-1,300 ตรม./ก. ประสิทธิภาพการฟอกสีดีกว่าที่ 400 องศาเซลเซียส ปริมาตรผลผลิตร้อยละ 52.41  

 

 Tsai et al. (2001a) พัฒนากระบวนการผลิตactivated carbon ที่สะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยทดลองแปรอุณหภูมิในการกระตุ้น 500-800C กับซังข้าวโพดที่แช่ใน KOH/K2CO3 เป็นเวลา 
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1 ชั่วโมง จากนั้นจะท า gasification   พบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะท าให้ได้ activated carbon ที่มีพ้ืนที่ผิว, 
ความหนาแน่นและปริมาตรของรูพรุนเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพกับ activated carbon 
ทางการคา้พบว่า activated carbon ที่ผลิตได้สามารถใช้ทดแทนได้ 
 Tsai et al. (2001b)  ทดลองเตรียม granular activated carbon จากซังข้าวโพดโดยการกระตุ้น
ด้วยเกลือโพแทสเซียมและทางกายภาพด้วย CO2  พบว่า KOH และ K2CO3 เป็นสารกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพ

ในช่วงที่อุณหภูมิของระบบเพ่ิมขึ้น 10C/นาที  และตามด้วยการกระตุ้นทางกายภาพ (gasification) ในช่วง 

soaking period ที่ 800C  โดยการใช้ 2 วิธีร่วมกัน  พ้ืนที่ผิวที่ได้จะมีขนาดใหญ่มากกว่า 1600 m2/g  
นอกจากนี้ช่องว่างที่เกิดขึ้นใน activated carbon ที่ไม่ได้ล้างกรดออกจะมีความคงตัวต่ ากว่าที่ล้างกรดออก
เนื่องจากยังมีเกลือโพแทสเซียมตกค้างในโครงสร้างรูพรุน 
 

 Tsai et al. (1998) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิต activated carbon โดยวิธีกระตุ้นทางเคมี
ด้วยสารละลาย ZnCl2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ อัตราส่วนของ ZnCl2: ซังข้าวโพดปริมาณรู
พรุนจะลดลงเมื่ออัตราส่วนสูง อุณหภูมิในการกระตุ้นพบว่ามีผลต่อพ้ืนที่ผิว อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการ

ผลิต activated carbon ที่มีพ้ืนที่ผิวสูงด้วยวิธีกระตุ้นด้วย ZnCl2 คือที่ 773K 
 

de Souza et al. (2001)  ศึกษาผลของน้ าตาลที่ metabolize ได้ง่าย (กลูโคส, ไซโลส, ฟรักโทส,   
มอลโตส, เซลโลไบโอส  และแลคโตส)  ต่อการผลิตไซลาเนส  โดยเชื้อ Aspergillus niger ในการหมักแบบ 
solid-state  โดยใช้ร าข้าว  ซังข้าวโพดและกากอ้อยเป็น substrate  การเติมน้ าตาลชนิดต่างๆ ความเข้มข้น 
1% ลงในกากอ้อยหรือซังข้าวโพดจะท าให้เกิด catabolic repression อย่างรุนแรง ในขณะที่การเลี้ยงเชื้อ
ด้วย     ร าข้าวจะต้านทานต่อการ catabolic repression ได้ดีกว่าแม้ที่ความเข้มข้นของกลูโคสสูงถึง 10% 
โดยใน     ร าข้าวประสิทธิภาพการใช้กลูโคสจะสูงหลังจากการหมักเป็นเวลา 4 วัน ความเข้มข้นของกลูโคส
ลดลงเหลือน้อยกว่า 5%  ในขณะที่ในซังข้าวโพดและกากอ้อยเหลือมากกว่า 60% ของความเข้มข้นกลูโคส
เริ่มต้น 

 

Singh et al. (1989)  ศึกษาการท า alkali treatment กับซังข้าวโพดที่มีผลต่อการผลิตเซลลูเลสและ
โปรตีนจากเชื้อ Aspergillus niger  พบว่า  การท า alkali treatment จะเพ่ิมการผลิตเซลลูเลสและโปรตีน   
โดยที่ความเข้มข้น 2% NaOH  จะให้ผลผลิตสูงสุดfurfural เป็นสารส าคัญในกลุ่ม furan  ผลิตได้จากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีเพนโตแซนเป็นองค์ประกอบ เช่น ซังข้าวโพด กากอ้อย เปลือกถ่ัว เปลือกเมล็ดฝ้าย 
เป็นต้น ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเคมี เช่น ใช้เป็นตัวท าละลายในการท าน้ ามันให้บริสุทธิ์, เป็นตัวกลางใน
การสกัด butadiene จากปิโตรเลียม  ใช้ผลิตเรซิน  ไนลอน  พลาสติค  เส้นใย  ยาฆ่าเชื้อโรค  เป็นต้น   
 

จันทนา  (2527)  ทดลองผลิต furfural จากซังข้าวโพด พบว่า เมื่อใช้ซังข้าวโพด : กรดซัลฟูริค (15% 
โดยปริมาตร) เท่ากับ 1 : 2  แช่ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง  จะได้ furfural ร้อยละ 9.8 โดยน้ าหนัก  น ามากลั่นจะได้ 
furfural ร้อยละ 0.52 โดยน้ าหนัก 
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 สมเกียรติ  (2523)  สังเคราะห์ 2-pyrrolidone จากซังข้าวโพด  ขั้นตอนในการสังเคราะห์เป็นดังนี้  
จะน าซังข้าวโพดมาสังเคราะห์ เป็น  Furfural ได้  yield 4.1-5.8% น้ าหนักซังข้าวโพดแห้ง, Furfural 
สังเคราะห์เป็น Furoic ได้ yield 50.2-67.4%, Furoic สังเคราะห์เป็น Furan ได้ yield 30.0-34.7%, Furan 
สังเคราะห์เป็น Tetrahydrofuran ได้ yield 79.1-85%, Tetrahydrofuran สังเคราะห์เป็น Butyrolactone 
ได้ yield 20-31%  และ Butyrolactone สังเคราะห์เป็น 2-pyrrolidone ได้ yield 27.4-35.8%  อนุพันธ์ที่
ได้จาก     2-pyrrolidone ใช้เป็นสารปรุงแต่งในยาเม็ด  ใช้เป็น suspending agent ในยาน้ า  และใช้เป็น 
thickening agent ในเครื่องส าอาง 
 

 Tia (1996)  ศึกษารูปแบบของการส่งผ่านความร้อนใน fluidized bed boiler  โดยใช้ลิกไนต์และซัง
ข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง  พบว่า  อัตราการส่งผ่านความร้อนจาก bed ไปยัง water membrane wall และจาก
ช่องลมร้อนไปยัง convective tube bank  เท่ากับ 55-75% และ 25-45% ตามล าดับ ขึ้นอยู่กับ ความเร็ว
ของลมร้อน  พบว่าสหสัมพันธ์ของการส่งผ่านความร้อนโดยรวมระหว่าง bed และ water membrane wall  
เท่ากับ 100-300 Wm-2K-1  ในขณะที่จากช่องลมร้อนไปยัง convective tube bank เท่ากับ 10-30 Wm-2K- 

 

วิทยาและคณะ  (2543)  ผลิตไซโลสจากซังข้าวโพดโดยการระเบิดด้วยไอน้ า โดยย่อยซังข้าวโพดด้วย
สารละลายกรดซลัฟุริคเจือจางเป็นเวลา 1 คืนในเครื่องระเบิดด้วยไอน้ า  ได้น้ าตาลไซโลสเกิดข้ึน  พบว่าสภาวะ
ที่เหมาะสมในการย่อยคือ ใช้สารละลายกรดซัลฟุริคเข้มข้น 0.4%  แช่ซังข้าวโพด 1 คืน  แล้วระเบิดด้วยไอน้ า

ที่อุณหภูมิ 180C ระยะเวลา 4 นาที ได้เปอร์เซ็นต์คืนกลับของน้ าตาลไซโลสมากกว่า 90%       สารละลายที่
ได้จากการย่อยสามารถน าไปท าให้บริสุทธิ์โดยก าจัดสีและสารประกอบที่ละลายในสารละลายด้วยถ่านกัมมันต์ 

 

 Rivas et al. (2002)  เตรียม hydrolysate จากซังข้าวโพดโดยวิธี autohydrolysis (ซังข้าวโพดใน
น้ า)  จากนั้นน าไป posthydrolysis (เติมกรดซัลฟุริค) hydrolysate ที่ได้ท าให้ปลอดเชื้อโดย membrane 
sterilization เลี้ยงเชื้อ Debaryomyces hansenii  จะได้ไซลิทอลที่มีค่า productivity 1.49 g/l.h  และ 
yield 0.73 g/g  ซึ่งสูงกว่าการท า prehydrolysis ซังข้าวโพดโดยตรง 18% และ 25% ตามล าดับ 
 

 Dominguez et al. (1997)  เปรียบเทียบการใช้ hemicellulose hydrolysate ที่ได้จากการย่อยซัง

ข้าวโพดบดด้วย 2% HCl ที่ 100C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง  กับ hydrolysate ที่ได้จากการย่อยซังข้าวโพดบด

ด้วย 10% NH4OH ที่ 26C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อในการผลิตไซลิทอลจากยีสต์ Candida 
sp. 11-2   จากการหมักเป็นเวลา 36 ชั่วโมงพบว่า hydrolysate จาก NH4OH จะผลิตไซลิทอลได้ดีกว่า  โดย
มีค่า specific productivity เท่ากับ 1.94 g/l.h  yield 0.57 g/g ไซโลสที่ใช้ไป  ในขณะที่ hydrolysate ที่ได้
จาก HCl จะต้องผ่าน anion exchanger resin ก่อนจึงจะน าไปใช้ได้  แต่ค่า specific productivity และ  
yield ที่ได้ใกล้เคียงกัน 
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Sudha Rani et al. (1998) ศึกษาการผลิตเอทานอลจากซังข้าวโพดที่ treat ด้วยด่างโดยใช้เชื้อ 
Crostridium thermocellum SS21 และ SS22 ใช้ความเข้มข้นของซังข้าวโพดในอาหารเท่ากับ 8 กรัม/ลิตร 
พบว่า yield ที่ได้ใกล้เคียงกับการใช้เซลลูโลสบริสุทธิ์ 
 

 Adesanya (1996)  ศึกษาการใช้เถ้าซังข้าวโพดเป็น additive ราคาถูกในซีเมนต์ผสม  พบว่าการใช้ 
Portland cement 50% และเถ้าจากซังข้าวโพด 20%  จะท าให้ดินเหนียวและดินแดงคงตัว  มีความแข็งแรง
มากขึ้น  การน าความร้อนลดลงและดูดน้ าลดลงกว่า cement stabilized earth  และการใช้เถ้าจากซัง
ข้าวโพดแทนซีเมนต์ 20% ในคอนกรีตผสม จะท าให้การดูดน้ าดีขึ้นและทนทาน ในขณะที่ความแข็งแรงของ
คอนกรีตที่ผสมเถ้าซังข้าวโพด 0% และ 20% ไม่ต่างกัน 
 
การพัฒนาวัสดุปลูก 

- กาบมะพร้าวสับ เป็นวัสดุปลูกพ้ืนบ้านหาง่าย เหมาะส าหรับกล้วยไม้ทุกประเภท แต่มีข้อเสียคือผุไว 
และควรแช่น้ าและเปลื่ยนถ่ายน้ าหลายๆครั้งจนน้ าใส ก่อนใช้งาน มิฉะนั้นยางมะพร้าวจะชะงักการเติบโตของ
กล้วยไม้ 

- ถ่าน เป็นวัสดุปลูกที่หาได้ง่าย ไม่อุ้มน้ ามาก ใช้ได้นาน เหมาะส าหรับกล้วยไม้ทุกชนิด ก่อนน ามาใช้
ให้ใช้กรรไกรตัดกิ่งหรือมีด สับให้มีขนาดเท่าๆ กัน เป็นก้อนสี่เหลี่ยม 

- โฟม เป็นวัสดุเหลือใช้หาได้ง่ายในท้องถิ่น หากขัดให้เป็นเม็ดเล็ก ๆ จะใช้ผสมกับเครื่องปลูกรองเท้า
นารีได้ หากตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจะน าไปรองตะกร้ากล้วยไม้นิ้วป้องกันรากพันตะกร้า และช่องระบายอากาศ
ในภาชนะให้โปร่งได้ดี หรือจะใช้หนีบไม้นิ้วก็ได้ ข้อดีคือมีความทนทาน ข้อเสียคือไม่ค่อยเก็บความชื้น ต้องใช้
วัสดุปลูกอ่ืนช่วยเพื่อเพ่ิมความชื้นให้กล้วยไม้ 

- สเฟกนั่มมอส เป็นวัสดุปลูกที่ราคาตามเกรด ใช้ปลูกไม้กล้วยไม้นิ้วเป็นส่วนใหญ่ และใช้เป็นส่วนผสม
เครือ่งปลูกรองเท้านารี ข้อดีคือ อุ้มความชื้นได้ดี ข้อเสียคือ ผุไว และอุ้มน้ ามากเกินไปหากรดน้ ามาก  

- รากชายผ้าสีดา / กระเช้าสีดาแห้ง เป็นวัสดุปลูกที่เลี้ยงกล้วยไม้ได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง สกุลหวายไทย รักษาความชื้นและความโปร่งได้ดี  

- ออสมันดา เป็นรากของเฟินออสมันดา ปัจจุบันมีราคาแพงมาก ออสมันดามักใช้หนีบนิ้วกล้วยไม้นิ้ว 
เพราะโปร่งและเก็บความชื้นได้ปานกลางไม่แห้งหรือแฉะเกิน  

- พีทมอส นิยมใช้เป็นส่วนผสมเป็นเครื่อง ปลูกรองเท้านารีและกล้วยไม้ดินได้ หลายชนิดเนื่องจากให้
ความชื้นได้ดี และใช้ผสมเป็นเครื่องปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิงด้วย ไม้ใบไม้กระถางต่างๆเช่นเฟิน ข้อเสียคือมี
ราคาแพง 

- ขุยมะพร้าว นิยมใช้ผสมเป็นเครื่องปลูกรองเท้าแทนพีทมอส เนื่องจากพีทมอสมีราคาแพง ก่อน
น ามาใช้ต้องแช่และถ่ายน้ าหลายๆครั้ง จนน้ าที่แช่ใส เพ่ือเจือจางยางสีน้ าตาลในขุยมะพร้าว (สารเทนนิน) 
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- กรวดหยาบ ใช้ผสมกับเครื่องปลูกรองเท้านารีเพ่ือให้เครื่องปลูกโปร่งขึ้น และใช้โรยกลบหน้ากระถาง
รองเท้านารีเพ่ือไม่ให้ผิว เครื่องปลูกถูกน้ าชะล้างออกไปได้โดยง่าย ช่วยท าให้ความชื้นอยู่ได้นานข้อดีหาง่าย มี
ทั่วไป ข้อเสีย อาจเป็นที่อยู่ของแมลงเช่น มด 

- ทรายหยาบใช้ผสมเป็นเครื่องปลูกรองเท้านารี ช่วยให้เครื่องปลูกโปร่งมากขึ้น ระบายน้ าดีเก็บ
ความชื้นได้มากข้ึน  

- ไฮโดรตรอน เป็นเม็ดดินเผา มักใช้ปลูกรองเท้านารี ใช้เป็นส่วนผสมหลักของเครื่องปลูก มีข้อดีคือ 
สะอาด โปร่ง น้ าหนักเบา และใช้ได้นาน มีข้อเสียคือ ราคาแพง และเม่ือใช้งานไปนานๆ มักเกิดราขาวและอาจ
เป็นที่อยู่ของแมลงเช่น มด ได้เนื่องจากเม็ดไฮโดรตรอน โปร่งและเย็น 

- หินภูเขาไฟ ใช้เป็นส่วนผสมเครื่องปลูกรองเท้านารี มีหลายขนาด ใช้ตามความเหมาะสม หินภูเขาไฟ
เป็นวัสดุน าเข้าจากต่างประเทศ ใช้ปลูกกล้วยไม้ได้ดี เนื่องจากหินภูเขาไฟมีองค์ประกอบของแร่ธาตุสูงไม่เป็น
อันตรายกับต้นไม้ น้ าหนักเบาและลอยน้ าได้ แต่มีข้อเสียคือราคาค่อนข้างสูง  

- ออสโมซิส เป็นเครื่องปลูกที่หาได้ง่ายตามร้านค้าท่ัวไป ต้นทุนต่ าและไม่มีราคาหากเป็นของใช้แล้ว 
น ามาหั่นซอยใช้เป็นเครื่องปลูกรองเท้านารี ช่วยเพิ่มความชื้นได้ดี และทนกว่าวัสดุที่เป็นกาบมะพร้าว 

- แกลบเผา ใช้ผสมเป็นเครื่องปลูกรองเท้านารีและกล้วยไม้ดิน รวมไปถึงไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดท า
ให้เครื่องปลูกโปร่ง พอเวลาผ่านไปยังย่อยสลายเป็นธาตุอาหารได้อีกด้วย ราคาถูกหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตร
ทั่วไป 

 

นิรนาม (2553) ได้รายงานว่า หจก.นิมุท เอ็นจิเนียริ่ง  ได้พัฒนาเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ มีขนาด 
135x210x170 ซ.ม. (กว้างxยาวxสูง) น้ าหนัก 400 ก.ก. มีความสามารถในการสับย่อย 800 - 1,000 ก.ก./ช.
ม. (ขึ้นกับชนิดวัสดุและความละเอียดชิ้นงาน) สามารถหั่น/บด/ย่อย อินทรียวัตถุทุกชนิด เช่น กิ่งไม้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 – 4 นิ้ว เศษพืชที่เหลือใช้จากการเกษตร เป็นต้น  

 

ชัยรัตน์ (2550) ได้รายงานว่า ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่อง จักรกลเกษตร ภาควิชา
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีงานวิจัยพัฒนา
เครื่องบดย่อยอเนกประสงค์ เครื่องหั่นย่อยอเนกประสงค์ และเครื่องสับอเนกประสงค์ ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่าง
กันออกไป ดังนี้ เครื่องบดย่อยอเนกประสงค์ ใช้บดย่อยปุ๋ยหมัก หอยเชอรี่ เพ่ือน ามาท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ ใช้ย่อย
ใบไม้แห้งและกิ่งไม้แห้งขนาดเล็ก เพ่ือลดการเผาใบไม้และกิ่งไม้ บดย่อยเมล็ดข้าวโพด กระดูกวัว หมู เครื่อง
หั่นย่อยอเนกประสงค์ มีคุณสมบัติในการย่อยเหมือนกับเครื่องบดย่อยอเนกประสงค์ แต่มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม
ขึ้นมาคือ สามารถใช้หั่นย่อยกิ่งไม้สดได้ และ เครื่องสับอเนกประสงค์ ใช้ส าหรับสับ ต้นข้าวโพด กิ่งกระถิน ฟาง
ข้าว หญ้า เพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือท าพืชหมัก 

 

Anonymous (2011) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของวัสดุปลูกต่อการให้น้ า โดยวัสดุที่อุ้มน้ าได้ดีกว่าจะ
แห้งช้ากว่าซึ่งสามารถยืดระยะเวลาที่จะเริ่มท าการให้น้ าครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามแม้ที่ผิวของวัสดุปลูกจะแห้ง
แต่ที่ระดับลึกลงไปอาจจะยังชื้นอยู่ การตรวจสอบความชื้นในวัสดุปลูกด้วยนิ้วมือหรือแท่งไม้จะช่วยก าหนดการ
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ให้น้ าได้ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น โดยความชื้นที่เหมาะสมควรเป็นความชื้นแบบหมาดๆ (Damp) ไม่ชื้นแฉะ 
(Soggy) หรือแห้งมากเกินไป  

 

กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา (2548) ได้ส ารวจและวิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการจากวัสดุอินทรีย์ที่ได้
จากส่วนต่างๆของพืช  พบว่า  มีวัสดุหลายชนิด เช่น ขุยมะพร้าว ทะลายปาล์ม ฝักข้าวโพด ฯลฯ ที่สามารถให้
ทั้งปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ และมี C/N ratio ในช่วง/25-30  ซึ่งย่อยสลายได้ดี เหมาะสมต่อการ
น ามาหมักเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุ 

 

ชนะ ผิวเหลืองและคณะ (2542) ขุยมะพร้าวใส่ปุ๋ย osmocote และขุยมะพร้าวผสมเชื้อไมคอร์ไรซา
(อัตราส่วน 3:1) และใส่ปุ๋ย osmocote เป็นวัสดุเพาะช า มีความเหมาะสมต่อการเพาะช า กล้าไม้ยางแดงใน
เรือนเพาะช า เชื้อไมคอร์ไรซาและปุ๋ย osmocote มีความสัมพันธ์ทางด้านบวกต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้
ในวงศ์ไม้ยาง(Dipterocarpus turbinatus Gaertn. F) 

 

ประยูร ปัญญะ (2540) ศึกษาผลของวัสดุปลูกและธาตุอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้
รองเท้านารี โดยใช้วัสดุปลูกผสม กากตะกอนอ้อย:ถ่านลิกไนต์:ดินเบา 7 อัตราส่วน (4:1:1, 3:1:1, 2:1:1, 
1:1:1, 1:4:1, 1:3:1 และ 1:2:1) กับปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารเสริม(Trace element) 2 ชนิด คือ Minerass No.1 
และ Minerass No.1-S พบว่า ในรองเท้านารีสุขะกูลและคางกบ วัสดุปลูกผสมอัตรา 4:1:1 ให้ค่าเฉลี่ยของ
น้ าหนักสดต้น น้ าหนักแห้งต้น น้ าหนักแห้งราก จ านวนใบ ความยาวใบ จ านวนดอกและจ านวนหน่อสูงกว่า
วัสดุปลูกอัตราอื่นๆ และปุ๋ยชนิด Minerass No.1 ให้ผลดตี่อวัสดุปลูกทุกสูตร วัสดุปลูกผสมอัตรา 4:1:1 ให้
ธาตุ N P Fe สูงกว่าวัสดุปลูกอ่ืนๆ แต่ให้ธาตุ Cu ต่ าสุด 

 

ทิพย์ดรุณี สิทธินาม (2547) ศึกษาวัสดุปลูกที่หาได้ง่ายในประเทศไทยมาวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพเปรยีบเทียบกับพีตพบว่า ขุยมะพร้าวสดร่อนหยาบ,ขุยมะพร้าวสดร่อนละเอียด, ขุยมะพร้าวหมักนาน 
2 เดือน, ขุยมะพร้าวหมักนาน 4 เดือน, วัสดุผสมขุยมะพร้าวหมักนาน 4 เดือน : แกลบหมักนาน 4 เดือน 
อัตรา 2:1, วัสดุผสมขุยมะพร้าวหมักนาน 4 เดือน : แกลบหมักนาน4 เดือน อัตรา 3 : 1 และวัสดุผสมขุย
มะพร้าวมหมักนาน 4 เดือน : ทราย อัตรา 1:1 มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพีต ซึ่งเมื่อน าไปใช้เป็นวัสดุเพาะเมล็ด
บานชื่นพันธุ์ Profusion Cherry พบว่า เมล็ดบานชื่นที่เพาะในขุยมะพร้าวสดร่อนหยาบมีอัตราความงอกดีที่
สุดแต่บานชื่นที่เพาะในพีตมีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยวัสดุผสมขุยมะพร้าวหมักนาน 4 เดือน:แกลบหมักนาน 
4 เดือน อัตรา 2:1 ท าให้ต้นกล้ามีการเจริญเติบโตดีใกล้เคียงกับต้นกล้าที่เพาะในพีต เมื่อน าวัสดุทั้งสามชนิดนี้
ไปวิเคราะห์และปรับปริมาณธาตุปุ๋ย วัสดุผสมขุยมะพร้าวหมักนาน 4 เดือน:แกลบหมักนาน4 เดือน อัตรา 2:1 
ซึ่งปรับให้มีปริมาณธาตุปุ๋ยใกล้เคียงกับพีตโดยเติมปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต 1.018 กรัม/วัสดุปลูก 1 
กิโลกรัม ท าให้อัตราความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าใกล้เคียงกับพีตที่สุด 

 

สุคนธ์ แสงแก้ว (2538) ศึกษาผลของวัสดุปลูกและอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริกหวาน
พันธุ์ California Wonder ในวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมระหว่างดินผสมปุ๋ยคอก ดิน ผสมปุ๋ยหมัก ดินผสมแกลบดิน 
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ดินผสมถ่านแกลบ ในอัตราส่วน 1:1 1:2 2:1 และดิน พบว่าดินผสมปุ๋ยหมักอัตราส่วน 1:2 โดยปริมาตร ให้
การเจริญเติบโตของต้นกล้าที่ดีที่สุด โดยมีความสูงของต้น จ านวนใบ ความกว้างทรงพุ่ม พ้ืนที่ใบ และน้ าหนัก
แห้งของต้นสูงสุด ส่วนน้ าหนักแห้งของรากนั้นดินผสมถ่านแกลบอัตราส่วน 1:1 ให้น้ าหนักแห้งสูงสุด 

 

สุชาดา จิตรภิรมย์ศรี (2539) ศึกษาการน าขี้เลื่อยที่ผ่านการเพาะเห็ดมาใช้ในรูปวัสดุปลูกไม้กระถาง 
คือประทัดฟิลิปปินส์ (Hamelia patens) พบว่า ขี้เลื่อยที่ผ่านการเพาะเห็ดมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
เหมาะสมในการใช้เป็นวัสดุปลูกไม่แตกต่างจากวัสดุปลูกผสมมากนัก และเม่ือน าขี้เลื่อยที่ผ่านการเพาะเห็ดมา
หมักก่อนจะท าให้ปริมาณธาตุอาหารเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเมื่อน าไปปลูกประทัดฟิลิปปินส์ขี้เลื่อยที่ผ่านการเพาะเห็ด 
แล้วหมักจะให้การเจริญเติบโตของประทัดฟิลิปปินส์ดีกว่าวัสดุปลูกผสมที่ระดับการให้ปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต
ความเข้มข้นเท่ากัน 

 

ธีระยุทธ (2552) รายงานว่า การศึกษาชนิดวัสดุปลูกและวิธีการผสมใช้ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
กล้วยไม้สกุลหวาย พบว่า การใช้แกลบด าท าให้กล้วยไม้สกุลหวายตายน้อยที่สุด รองลงมาคือ เปลือกถั่วลิสง 
ขุยมะพร้าว กากขี้อ้อย เศษกระดาษ และแกลบดิบ นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้แกลบดิบและเปลือกถั่วเหลือง
ท าให้น้ าหนักต้นและรากไม้ในกล้วยไม้สกุลหวายน้อยที่สุด ส่วนขุยมะพร้าวและแกลบด า ท าให้กล้วยไม้ในสกุล
หวายมีน้ าหนักมากที่สุด และเมื่อร่วมกับกรรมวิธีการให้ปุ๋ยท าให้มีการแตกหน่อและน้ าหนักต้นเพ่ิมขึ้นอย่าง
ชัดเจน  

นิลุบล (2547) รายงานว่า ขนาดของวัสดุปลูกพบว่าการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายในกระบะกาบมะพร้าว
สี่เหลี่ยมปลูก 4 ต้นต่อกระบะจะมีผลให้การเจริญเติบโตทางต้นและการให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกในกระถาง
พลาสติก 1 ต้นต่อกระถางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่ในทางตรงกันข้าม ความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบ
พบว่า ทุกต าหรับการทดลองไม่พบความแตกต่างของธาตุอาหารหลักในใบกล้วยไม้ 

 

Chita (2009) รายงานว่า ผลของวัสดุปลูก ปุ๋ย ความถี่ของการให้น้ า ต่อการเจริญเติบโตและออกดอก
ของเอ้ืองแซะหอม พบว่า ต้นกล้าเอื้องแซะหอมที่ใช้สแฟคนัมมอสเป็นวัสดุปลูกร่วมกับการให้น้ า 2 ครั้งต่อวัน 
ให้ค่าเฉลี่ยจ านวนล าลูกกล้วยมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ และต้นกล้าในกรรมวิธีที่ได้รับปุ๋ย 2.3N:1P:2.3K ที่
ความเข้มข้นของไนโตรเจน 50 มก./ล. ทุก 5 วัน มีจ านวนล าลูกกล้วยมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ ต้นเอื้องแซะ
หอมในระยะเจริญพันธุ์ที่ใช้สแฟคนัมมอสเป็นวัสดุปลูกมีจ านวนเส้นผ่าศูนย์ กลางและความยาวล าลูกกล้วย 
ความกว้างใบและความยาวใบมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ การให้น้ าวันละครั้งท าให้มีจ านวนล าลูกกล้วยมาก
ทีสุ่ดอย่างมีนัยส าคัญ และการได้รับปุ๋ย 3.2N:1P:3K ที่ความเข้มข้นของไนโตรเจน 50 มก./ล. ทุก 14 วัน ท า
ให้มีความยาวล าลูกกล้วย ความยาวใบ เปอร์เซ็นต์ต้นที่เกิดดอก และจ านวนดอกมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญ 

 

Ramahsamay,K.D. (2008) รายงานว่า การน าใบปาล์มน้ ามันสับย่อยผสมกับกากตะกอนน้ าทิ้ง  ใน
สัดส่วน 3:1 หมักท้ิงไว้นาน 12 สัปดาห์ สามารถน ามาเป็นวัสดุปลูกเบญจมาสได้ผลดี ใช้แทน peat ได้ ท าให้
ลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย 
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Muhammad et al. (2007) รายงานว่า วัสดุปลูกผสมดิน: FYM:leaf-mold ผลให้ Jojoba 
(Simmondsia chinensis) มีเปอร์เซ็นต์การรอดตาย จ านวนต้น ความยาวต้น ปริมาณใบต่อต้น สูงสุด เท่ากับ 
76.80 %, 3.72, 7.70 ซม. และ 12.60 ใบ ตามล าดับ 
 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการน าเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์มีสมบั ติที่ดีต่อ
การการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับแปรรูปจะช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้ชีวมวลส าหรับ
โรงไฟฟ้าเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงเสริม  และสามารถพัฒนาสู่ระบบการผลิตพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือน าไปผลิตเป็น
วัตถุดิบส าหรับเอทานอลต่อไป 

9.3 วัตถุประสงค์ 

9.3.1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรในการแปรรูปวัตถุดิบจากเศษวัสดุเหลือใช้จาก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส าหรับผลิตพลังงานทดแทน  

9.3.2. เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารจัดการน าวัตถุดิบและลดมลภาวะทางอากาศจากเศษวัสดุ
เหลือใช้จากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือผลิตพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์ 

9.3.3. เพ่ือศึกษาการผลิตวัสดุปลูกจากเศษวัสดุเหลือใช้และถ่านจากเปลือกและซังข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ส าหรับกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

9.4  ขอบเขตการวิจัย  

ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรในการแปรรูปวัตถุดิบจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
คือ 1) ต้นแบบเครื่องบดและแยกซังข้าวโพดจากเปลือก 2) ต้นแบบเครื่องอัดก้อนเชื้อเพลิงจากเปลือก          
3) ต้นแบบเครื่องอัดก้อนถ่านจากเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส าหรับกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ          
4) กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ 5) การวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตวัตถุดิบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการผลิตเชื้อเพลิงจากเปลือกและซังข้าวโพด  

9.5 สมมติฐาน  
ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ค่อนข้างทนทาน ปลูกง่ายในสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทย  ถ้ามีน้ า 

พันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูกกันอยู่ในปัจจุบัน จะมีอายุปานกลาง คือ ประมาณ 110-120 วัน ดังนั้น การเลือกปลูก
ข้าวโพดสามารถเลือกปลูกได้ 2 ช่วง  คือ ช่วงแรกปลูกในระหว่างเดือนกรกฎาคม และกลางเดือนสิงหาคม 
พวกที่ปลูกต้นฤดูฝนโดยทั่ว ๆ ไป มักได้ผลิตผลสูงกว่าพวกที่ปลูกปลายฤดูฝน ทั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร รายงานว่า ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดประมาณ 7.03 ล้านไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่
อยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือมากถึง 4.51 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.28 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง 1.66 และ 0.86 ล้านไร่ ตามล าดับ มีผลผลิตข้าวโพด 4,611,540 ตัน (วิไลและคณะ.2546) ได้
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ศึกษาสถานภาพของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากอุตสาหกรรมเกษตรและการใช้ประโยชน์ พบว่า สัดส่วน
เศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีปริมาณซังต่อผลผลิตมีค่า 0.19-0.33 (เฉลี่ย 26 เปอร์เซ็นต์) เทียบ
กับผลผลิต ซึ่งหมายความว่าจะเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปริมาณมี 1.19 ล้านตัน แต่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์เพียง 44 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเป็นซังทั้งหมด  โดยส่วนที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นเปลือกและซัง
รวมกันซึ่งมีปริมาณ 56 เปอร์เซ็นต์ หรือเทียบเท่ากับ 0.67 ล้านตัน สามารถน าไปผลิตพลังงานความร้อน 
11,055 เทราจูลหรือผลิตไฟฟ้าได้ 70 เมกกะวัตต์(ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า 20 เปอร์เซ็นต์) แต่เนื่องจากเศษวัสดุ
เหลือใช้จากเปลือกและซังข้าวโพดจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรโดยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งเปลือกและฝักพร้อมกันท าให้เศษวัสดุที่เกิดขึ้นจะเป็น
เปลือกร่วมกับซังซึ่งไม่สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมเอทานอล หรือ การผลิต Furfural ได้ และมีปริมาณ
มากตามโรงสีหรือลานสีข้าวโพด ซึ่งยากต่อการจัดการ  ลักษณะทางกายภาพของเปลือกและซังข้าวโพดมี
ลักษณะฟูความหนาแน่นเพียง 20-120  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไม่เหมาะต่อการน าไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
เนื่องจากต้องมีการป้อนเชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลาไม่เหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน  ท าให้โรงสีข้าวโพดหรือลาน
นวดข้าวโพด นิยมเผาท าลายเพ่ือลดการจัดการภายในพ้ืนที่  ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศอย่างมาก  ซึ่ง
ปัจจุบันคณะผู้วิจัยได้ศึกษาพลังงานทดแทนจากชีวมวลที่เกิดขึ้นจากวัสดุเกษตร  และมีประสบการณ์การวิจัย
โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน (ระดับชุมชน) ของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  จึงเร่งเห็นว่า การพัฒนาเครื่องจักรกลส าหรับแปรรูปเชื้อเพลิง
ชีวมวลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและสามารถส่งเสริมการใช้เศษวัสดุเหลือทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
ลดการน าเข้าเครื่องจักรในการแปรรูป  ตลอดจนสามารถเก็บรักษาเชื้อเพลิงไว้ในฤดูที่ขาดแคลนวัตถุดิบ  จาก
การวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ (Wood Pellet) พบว่ากระบวนการแปรรูปมีหลายขั้นตอน  ใช้
เครื่องจักรจ านวนมาก  และการลงทุนสูง ท าให้ไม่เป็นที่นิยม  จะผลิตเฉพาะเพ่ือการส่งออกเท่านั้น  เนื่องจาก
เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบนั้นต้องใช้พลังงานสูงในการอัดแท่งซึ่งความหนาแน่นสูงถึง 519  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร  ซึ่งเมื่อพิจารณาเรื่องการขนส่งพบว่า พิกัดรถบรรทุกสิบล้อสามารถบรรทุกได้เพียง 13 ตัน ซึ่งถ้าบรรทุก
เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบเต็มคันจะได้ 19.5 ตัน เพราะฉะนั้น ความหนาแน่นเชื้อเพลิงเพียง 346 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  จะเหมาะสมต่อการขนส่งภายในประทศและสามารถลดการใช้พลังงานอย่างมาก   ท าให้
คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการผลิต  โดยเครื่องอัดอีกประเภทหนึ่งที่สามารถอัดแท่ง
เชื้อเพลิงได้  และสมรรถนะในการผลิตสูงกว่าเครื่องอัดแท่งตะเกียบที่ใช้ขนาดต้นก าลังเท่ากันคือ เครื่องอัดแท่ง 
CUBE ดังภาพที่ 4  ซึ่งขนาดของแท่งเชื้อเพลิงจะมีขนาดกว้าง 2x2X1 นิ้ว ความหนาแน่นเชื้อเพลิงจะต่ ากว่า
เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ แต่จากการทดสอบเครื่องที่น าเข้าจากต่างประเทศประสบปัญหากระบวนการจะเกิด 
Peak Load ของก าลังไฟฟ้า  ซึ่งเมื่อผลิตออกมาพบว่า ต้นทุนการผลิตก็ยังสูงกว่าเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ทั่วไปคือ
ราคา 1200 บาทต่อตัน ซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอัดแท่งให้มีขนาดเล็กลง  และเพ่ือระบบการจัดการ
เชื้อเพลิงเมื่อท าการอัดแท่นจะไม่ก่อให้เกิด Peak Load ตลอดจนศึกษาขนาดเครื่องที่เหมาะสมกับโรงสีและ
ลานข้าวโพดในการแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลจากเปลือกและซังข้าวโพด ภายใต้เทคโนโลยีสะอาดประหยัด
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พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อของเสียจากกระบวนการผลิต  (zero waste technology) 
เพราะฉะนั้นแนวความคิดของโครงการวิจัยจะพัฒนาเครื่องจักรที่มีขนาดเล็กลงและเหมาะสมกับโรงสีข้าวโพด
โดยจะมีระบบการจัดการส่งวัตถุดิบ สู่โรงไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรในการแปรรูปวัตถุดิบ
ต่อไป 

 

 
ภาพที่ 4 เครื่องอัดเชื้อเพลิงชีวมวลแบบแท่งเหลี่ยม 

 

 
ภาพที่ 5 การทดสอบเครื่องอัดเชื้อเพลิงชีวมวลแบบแท่งเหลี่ยมก าจัดเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่จังหวัดเชียงราย 
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 ภาพที่ 6 แบบทางวิศวกรรมของโรงงานอัดเชื้อเพลิงชีวมวลแบบแท่งเหลี่ยม  

Source: S. Sokhansanj,  A. F. Turhollow.2004 
 

การศึกษาในงานวิจัยนี้จะมุ้งเน้นการพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการแปรรูปวัตถุดิบส าหรับการเป็น
เชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส าหรับ โรงไฟฟ้าชีวมวล การหมักเอทานอลจากซัง
ข้าวโพด เช่น การพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเพลิงจากเปลือกและซังข้าวโพดส าหรับโรงไฟฟ้าในลักษณะก้อนที่
เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  เครื่องแยกซังจากเปลือกหลังจากการแยกเมล็ดข้าวโพดเพ่ือน าไปซังข้าวโพด
ผลิตเอทานอล เทคโนโลยีการเก็บรักษาและการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยี  ดังกล่าวจะเพ่ิมศักยภาพในการ
ผลิตพลังงานทดแทนมากขึ้น  และสามารถน าไปใช้ในร่วมกับเทคโนโลยีการแปรรูปอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ เช่น การพัฒนาวัสดุปลูกจากถ่านโรงไฟฟ้าส าหรับกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ  โดยกระบวนการ
ผลิตต่างๆจะน ามาประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA ของกระบวนการแปรรูปจนเป็นพลังงานและเศษวัสดุ
เหลือใช้ที่เกิดขึ้น  ตลอดจนประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ เช่น การ
ขนส่ง การเก็บรักษา การเคลื่อนย้าย และความสะดวกในการใช้งานในการผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือใช้
จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  โดยก าหนดเป้าหมายเป็นวัตถุดิบในการในการผลิตเอทานอลและเชื้อเพลิงชีวมวล 
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10. วิธีด าเนินการ                         :  
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ภาพที่ 7 ผังระบบการวิจัยของกระบวนการผลิต 
 
 
 



39 

 

 

การทดลองที่ 3.3 ศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA ของการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพ่ือผลิตไฟฟ้าและ
การผลิตเอทานอลจากเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (2560-2562) 

3.3.1 ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA ของการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากเปลือกข้าวโพด
เพ่ือผลิตไฟฟ้าและการผลิตเอทานอล 

3.3.2 ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนใช้ เครื่องจักรแปรรูปในการผลิต
วัตถุดิบ จากเศษวัสดุเหลือใช้จาการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สู่อุตสาหกรรมพลังงาน โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ 1) 
การสร้างโรงงานแปรรูปชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  2) พัฒนาต่อยอดเครื่องจักรของ
โรงสีข้าวโพด  และ 3) การลงทุนร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล   

3.3.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 
3.3.2.2 อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) 
3.3.2.3 วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point Analysis: BEP) 
3.3.2.4 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Project NPV) 
3.3.2.5. อัตราส่วนลด(Discount Rate) 

     3.3.3 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ 
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11. ผลการทดลองและวิจารณ์   

  การทดลองที่ 3.3 ศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA ของการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
เพ่ือผลิตไฟฟ้าและการผลิตเอทานอลจากเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (2560-2562) ใช้เครื่องจักรในการ
ประเมินแสดงดังภาพที ่8 

           

             
 

       
 

              

Law material 

Biomass 

Bio Ethanal 

 Furfural 

 

Factory 

Gasifier 

- Heat 
- Bio charcoal 

Power plant 
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ภาพที่ 8 เครื่องจักรที่น ามาประเมิน LCA 
 

 
ภาพที่ 9 การสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อแปรรูปเปลือกและซังส าหรับการเป็นเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองบดซงั 

ไซโคลนส ำหรับดูดฝุ่ น 

เตำ Gasification 

ขำรอกดึงฝ่ำถงั 
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1  เครื่องแยกเปลือกและซังข้าวโพด                   2 เครื่องอัดก้อนเปลือกและซังข้าวโพด 

 

 
3 เครื่องบดและย่อยซังข้าวโพด 

        

 

5. การผลติเอทานอลจากซังข้าวโพด 

     4. การผลติถ่านจากซังข้าวโพด 
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6. เครื่องอัดก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ และเครื่องอัดถ่านจากซังข้าวโพด 

ภาพที่ 10 กระบวนการแปรรูปเปลือกและซังส าหรับการเป็นเชื้อเพลิง 
และผลจากการตรวจเอกสารของ (ฐิฎาพร และคณะ, 2559) cradle-to-farm gate ประกอบด้วย 

ขั้นตอนการปลูก ได้แก่ การเตรียมพื้นท่ีปลูก การหยอดเมล็ด ก าจัดวัชพืช และการใส่ปุ๋ย ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว

ผลผลิต และขั้นตอนการจัดการเศษวัสดุด้วยวิธีการเผา ขอบเขตการศึกษาแสดงดังภาพที่ 11  

 

ภาพที่ 11 ขอบเขตการศึกษากิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ที่มา: ฐิฎาพร และคณะ, 2559 

 การก าหนดขอบเขตการพิจารณาแบบ Cradle to Grave จะเริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการผลิตวัตถุดิบ 
(ธรรมชาติ) จนถึงข้ันตอนการจัดการเศษวัสดุหรือท าลายซาก (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2551) 
เป็นการประเมินตั้งแต่ การเตรียมพื้นท่ีปลูก การปลูก การดูแลก าจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย  ขั้นตอนการเก็บเก่ียว 
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การจัดการเศษวัสดุ  เช่น การน าไปเผาเป็นถ่าน อัดก้อนเป็นชีวมวล ผลิตเอทานอล  และน าไปเป็นอาหาร
สัตว์ ขอบเขตการศึกษาแสดงดังภาพที่ 12  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 12 ขอบเขตการศึกษากิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
 

การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 

การเพาะปลูกเมล็ด

ข้าวโพด 

การดูแลก าจัดวัชพืช 

การใส่ปุ๋ย 

การเก็บเกี่ยว 

การจัดการเศษวัสดุ 

พลังงานทดแทน 

อาหารสัตว์ 

ปุ๋ยอินทรีย์ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
CO2   CH4   N2O 

 

การเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
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ตารางท่ี 5 ผลการทดลองการหมักเอทานอลในระดับห้องปฏิบัติการ  
ขวดที่ น้ าหนักซังข้าวโพด 

(g) 
ปริมาณเอทานอลที่กลั่นได้จากการ

ทดลอง (ml.) 
ปริมาณเอทานอล ใน
การใช้ซังข้าวโพด 100 g 

1 10.01 5.2 51.94 
2 10.02 5.0 49.90 
3 10.00 4.8 48.00 

เฉลี่ย 10.01 5.0 49.95 
 

ผลการทดลองจากการหมักซังข้าวโพดเพ่ือผลิตเอทานอลโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ Saccharomyces 
cerevisiae พบว่าการใช้ซังข้าวโพด 10 g ต่อปริมาณเชื้อในอาหารเหลว 100 ml ให้ปริมาณเอทานอล ที่กลั่น
ระเหยได้ 5.0 ml เมื่อเทียบเป็นการใช้วัตถุดิบซังข้าวโพด 100 g ต่อปริมาณเชื้อ 1000 ml. ให้ปริมาณเอทา
นอล 49.95 ml หรือให้ผลผลิตการย่อยร้อยละ 49.95  ในปี 2007 chen และคณะ ได้ท าการย่อยซังข้าวโพด
โดยการน าซังข้าวโพดมาปรับสภาพก่อนการย่อยด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้นร้อยละ 1 ที่อุณหภูมิ 108 องศา
เซลเซียสนาน นาน 3 ชั่วโมง จากนั้นน าซังข้าวโพดที่ได้ ล้างกรดซัลฟิวริกออกจนเป็นกลาง และและอบแห้ง 
เข้าสู่กระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ Saccharomyces cerevisiae ให้ผลผลิตการย่อยร้อยละ 67.5 และ
ในปี 2010 Kahar และคณะ ท าการปรับสภาพซังข้าวโพดด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้นร้อยละ 5.0 ที่อุณหภูมิ 122 
องศาเซลเซียสนาน นาน 20 นาที และท าการย่อยต่อด้วยเซนไซม์อะไมเลส 3 วัน จากนั้นหมักต่อด้วยเชื้อ 
Saccharomyces cerevisiae NBRC2114 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสนาน 36 ชั่วโมง ได้ผลผลิตการย่อย 
ร้อยละ 77 

 
ตารางท่ี 6 แสดงกระบวนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

สารขาเข้า กระบวนการ สารขาออก 
-น้ า 
- ปุ๋ยเคม ี
- สารก าจัดวัชพืช  
- สารก าจัดแมลงศัตรูพืช  
- สารป้องกันและรักษาโรคพืช 
- น้ ามันเชื้อเพลิง  
-ไฟฟ้า 
-วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ  
- พ้ืนที่ดิน 

-เตรียมพื้นท่ีปลูก 
-การเพาะปลูก 
-การดูแลก าจัดวัชพืช 
-การใส่ปุ๋ย  
-การเก็บเกี่ยว 
-การจัดการเศษวัสดุ  
-การเผาซังข้าวโพด (Gasifier) 
-การอัดก้อนชีวมวล 
-การผลิตเอทานอล 
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

- ผลผลิต ,ผลผลิตร่วม  
- มลพิษอากาศ  
 CO2 , CO , NOx , NMVOC, PM10 , NH3  
-ก๊าซเรือนกระจก  
     CO2, CH4, N2O  
- มลพิษทางน้ า 
     N, P 
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-การผลิตอาหารสัตว์  
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2551 
 จากฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรในปี 2554   พบว่าการผลิตปัจจัยทางการเกษตร
ตลอดช่วงเวลาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการต่างๆ ดังแสดงใน
ภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 ขอบเขตการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,2555 
ตารางทึ ่ึ7  การค านวณการปล่อยก๊าซ N2O จากการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี พ.ศ. 2559 
จากข้อมูลการส ารวจข้อมูลในพ้ืนปลูกจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเภทข้อมูล (หน่วย) สูตรการค านวณ ผลการค านวณ 
(1) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) - 186,107  
(2)  อัตราการใส่ปุย๋ N  - 33 
(3) ปริมาณ N จากปุ๋ย (kg) (1) X (2) 6,141,531 
(4) ปริมาณการปล่อยก๊าซ N2O โดยตรง (kg N2O ) ปริมาณ N x ค่าการปล่อย x 44/28 =6,141,531x0.01x44/28=96,483.45 
(5) ปริมาณการปล่อยก๊าซ N2O โดยอ้อมจากการตก

สะสมของ NH3+NOx (kg N2O ) 
ปริมาณ N x สัดส่วนการสูญเสีย N 
จากการระเหย x ค่าการปล่อย x 
44/28 

=6,141,531x0.1x0.01x44/28 
=9,648.35 

(6) ปริมาณการปล่อยก๊าซ N2O โดยออ้มจากการไหลบ่า
และซึมผ่านช้ันดิน (kg N2O ) 

ปริมาณ N x สัดส่วนการสูญเสีย N 
จากการชะล้าง x ค่าการปล่อย x 
44/28 

=6,141,531x0.3x0.0075x44/28 
=21,694.96 

(7) การปล่อย N2O รวม (kg N2O )  127,826.76 
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(8) การปล่อย N2O รวมใน CO2e 
 (kg CO2e) 

(7) x 310 39,626,295.06 

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัยรว่มดา้นพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี,2 การใช้ปุ๋ยในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้ง
ประเทศในปี พ.ศ. 2559 ส่งผลให้มีการปล่อยกา๊ซ N2O ประมาณ 40 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ตารางท่ี 8 บัญชีรายการการประเมินวัฏจักรชีวิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

 
 

ขั้นตอน  

 
 

วิธีการ  

 
 

วัตถุดิบ  

 สารและปริมาณก๊าซเรือนกระจกขาเข้าในกิจกรรม 
 

ปริมาณ  
 

ระยะการขนส่ง 
(กม.) 

ค่าแฟคเตอร์การปล่อย 
(กก.คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อหน่วย
วัตถุดิบ) 

ค่าแฟคเตอร์การปล่อย 
(กก.ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM10 ต่อหน่วยวัตถุดิบ ) 

 
 
 
 
 

เตรียมพื้นท่ีปลูก 

การหยอดเมล็ด เมล็ดข้าวโพด 3 กก./ไร่ 15 0.2670 0.0048 
ปุ๋ยขี้ไก่ 200 กก./ไร่ - 0.1097 0.0004 
ปุ๋ย 15-15-15 50 กก./ไร่ 15 5.3726 0.0011 

การก าจัดวัชพืช แอทราซีน 0.35 กก./ไร่ 15 5.0100 0.0154 
อะลาคลอร์ 0.5 กก./ไร่ 15 8.0900 0.0077 

การใส่ปุ๋ย ปุ๋ย 15-15-15 15 กก./ไร่ 15 5.3726 0.0011 
ปุ๋ย 46-0-0 50 กก./ไร่ 15 3.3036 0.0077 

เก็บเก่ียวผลผลิต - น้ ามันดีเซล 0.834 ลิตร/ไร่ 10 0.3282 0.0011 
การจัดการเศษวัสดุ เผา น้ ามันดีเซล - 10 2.7446 0.0093 
ที่มา: ฐิฎาพร และคณะ, 2559 

 

 



49 

 

 



50 

 

ตารางท่ี 9 การประเมินก๊าซเรือนกระจกและค่าการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาเศษเปลือกและ

ซังข้าวโพด  

ก๊าซเรือน
กระจก 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(กก.มวลสาร/ตันซังข้าวโพด) 

การปล่อยผุ่นละอองขนาดเล็ก 
(กก.มวลสาร/ตันซังข้าวโพด 

CO2 1,350 - 
CH4 110 - 
N2S 41.72 - 

GHGs 1,501.72 - 
NOx - 1.80 
Sox - 0.20 
NH3 - 2.40 
PM10 - 6.20 
PM2.5 - 6.00 
PM10 - 13.40 

ที่มา: ฐิฎาพร และคณะ, 2559 

มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เท่ากับ  2,976.538 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และทาให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเท่ากับ 26.539 ตันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 
ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กพบสูงที่สุดในกระบวนการเผาเศษเปลือกและซังข้าวโพดในที่โล่งคิดเป็นร้อยละ 86% 
รองลงมาคือขั้นตอนการปลูก 14% และ 0.22% จากการเก็บเก่ียว  
 

พรพรรณ (2559) ประเมินวัฏจักรชีวิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบว่าในระบวนการผลิตมีการปล่อยก๊าซ

มีเทน (CH4) เฉลี่ย 37.48 g CO2-eq/kg และปล่อยก๊าซ N2O 261.19 g CO2-eq/kg รวม 298.67 g CO2-

eq/kg ผลผลิต เนื่องจากมีการใช้สารก าจัดวัชพืชปริมาณมาก  

สูตรการค านวณท่ีใช้ในการประเมินวัฏจักรชีวิต (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2556ก)  
1. ปริมาณปุ๋ย คิดเป็นปุ๋ย N P และ K ที่ใช้ต่อ 1 กิโลกรัมผลผลิต  
2. ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อปริมาณผลผลิต (ดีเซล) = ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (ลิตร/กก. ผลผลิต) x ความ
หนาแน่นน้ามันดีเซล (กก./ลิตร)  
3. ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อปริมาณผลผลิต (เบนซิน) = ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (ลิตร/กก. ผลผลิต) x ความ
หนาแน่นน้ามันเบนซิน (กก./ลิตร)  
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4. ความหนาแน่นของน้ ามันดีเซล = 0.85 กก./ลิตร และความหนาแน่นของน้ามันเบนซิน = 0.73 กก./ลิตร  
5. ปริมาณมีเทน (CH4) = ปรมิาณเชื้อเพลิง (กก.เชื้อเพลิง/กก. ผลผลิต) x Emission Factor (g/tonne fuel)  
Emission Factor = 55 g/tonne fuel (น้ ามันดีเซล)  
Emission Factor = 2,200 g/tonne fuel (น้ ามันเบนซิน)  
6. ปริมาณ SO2 = 2 x S x F เมื่อ S = ปริมาณซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิง (% by wt) ; F = ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อ 
กก. ผลผลิตปริมาณซัลเฟอร์ในน้ าามันดีเซล = 0.035 % ; ปริมาณซัลเฟอร์ในน้ ามันเบนซิน = 0.05 %  
7. มลพิษอากาศจากการฟุ้งกระจายของดินในการเตรียมแปลง และดูแลรักษาในแปลง (PM10) คือ ฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 μm = Emission Factor (kg/ha) x 1 / (6.25 x ผลผลิตต่อไร่)  
Emission Factor = 1.56 kg/ha  
8. ปริมาณมลพิษอากาศ NH3 จากการใช้ปุ๋ยเคมี E (NH3) = FC x EF x 17/14  
FC = ปริมาณปุ๋ย N ที่ใช้ต่อกิโลกรัมผลผลิต  
Emission factor ของปุ๋ย NPK = 4% ; Emission factor ของปุ๋ย urea = 15%  
9. ปริมาณมลพิษอากาศ N2O จากการใช้ปุ๋ยเคมี E (N2O) = FC x EF x 44/28  
FC = ปริมาณปุ๋ย N ที่ใช้ต่อกิโลกรัมผลผลิต  
Emission factor ของปุ๋ยเคมีที่ให้ N2O = 0.0117 (ไม่มีหน่วย)  
10. ปริมาณมลสารทางน้ า (สารขาออกในรูปของ N)  
N leaching + runoff / กก. ผลผลิต = NFERT x FRACLEACH (=0.2)  
NFERT = ปริมาณปุ๋ย N ที่ใช้ต่อกิโลกรัมผลผลิต  
FRACLEACH = สัดส่วน N ที่หายไปกับน้า (ไม่มีหน่วย) = 0.2  
11. ปริมาณมลสารทางน้ า (สารขาออกในรูปของ P) : Pro = Prol x Fro  
Pro = ปริมาณ P ที่ถูกชะต่อพ้ืนที่เพาะปลูก (kg P/ha)  
Prol = ปริมาณ P ที่ถูกชะไปกับน้าโดยเฉลี่ย มีค่า = 0.175 kg P/ha สาหรับพื้นที่เพาะปลูก (arable land)  
Fro = ค่า correction factor ค านวณจากสมการ  
Fro = 1 + (0.2/80 x P2O5/ha) = (1/ผลผลิตต่อไร่) + [(0.2/80) x (ปุ๋ย P2O5 ที่ใช้ต่อไร่ x 6.25)] 
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ตารางท่ี 10 บัญชีรายการประเมินวัฏจักชีวิตจากการจัดการเศษวัสดุจากเปลือกและซังข้าวโพด 

 
 

กระบวนการ 

 
 

วิธีการ  

 
 

วัสดุ/อุปกรณ์ 

สารและปริมาณก๊าซเรือนกระจกขาเข้าในกิจกรรม 
 

ปริมาณ 
 

เชื้อเพลิง
ที่ใช้ 

ก๊าซ
เรือน

กระจก
ที่น ามา
ค านวณ 

ค่าแฟคเตอร์
การปล่อย 
(กก.ก๊าซ

เรือนกระจก
เทียบเท่าต่อ

หน่วย
วัตถุดิบ) 

ปริมาณ 
(กก.ก๊าซเรือน

กระจก
เทียบเท่าต่อ
ตันวัตถุดิบ) 

การเผาซัง
ข้าวโพด 

(Gassifier) 
1 ครัง้การผลิต 

เผาซัง
ข้าวโพดด้วย
อุณหภูมิสูง

เพ่ือให้ได้ถ่าน 

เตาเผา 
ซังข้าวโพด 

 
62 
กก.  

 
น้ ามัน
เบนซิน 

CO2 
CH4 
N2O 

 
6.54 

 
105.48 

การอัดก้อนชีว
มวล 

1 ก้อน 

อัดก้อนซัง
ข้าวโพด 

เครื่องอัดก้อน
ชีวมวล 
เปลือกและซัง
ข้าวโพด 

22.3-
24.1 
กก./
ก้อน 

 
 

-ไฟฟ้า 
-น้ ามัน
เบนซิน 

 
 

CO2 
CH4 

0.111 
0.306 

4.62 
12.70 

การผลิตเอทา
นอล 

หมักซัง
ข้าวโพดด้วย
เชื้อจุลินทรีย์ 

เชื้อจุลินทรีย์ 
ซังข้าวโพด 

 
20  g 

 
- 

 
CO2 

 
0.14 
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                          Cop to ethanol 
   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 

การเพาะปลูกเมล็ด

ข้าวโพด 

การดูแลก าจัดวัชพืช 

การใสปุ่๋ย 

การเก็บเกี่ยว 

การจัดการเศษวัสดุ 

298.67 g CO2-eq/kg ผลผลิต1 

195.92 kg CO2-eq/rai2 

 1,501.72 kg CO2-eq/ton1 

555.63 kg CO2-eq/rai3 

 454.33 kg CO2-eq/ton1 
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การสร้างก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตวัตถุดิบเปลือกอัดก้อนและถ่านซังข้าวโพด 

         
 
หมายเหตุ 
1พรพรรณ (2559) 
2ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 656 กิโลกรัมต่อไร่ (2554) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
3สัดส่วนเปลือก/ซังต่อผลผลิต มีค่า 37% วีรชัย อาจหาญ และคณะ (2555)  

 

 
ภาพที่ 14 กระบวนการผลิตเปลือกและซังข้าวโพดที่น ามาวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 

 

1.83+4.62+105.48 =111.93 kg CO2 eq/ton 

          12.69 kg CO2 eq/ton 

91.39 & -   kg CO2 eq/ton 



55 

 

การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนใช้เครื่องจักรแปรรูปในการผลิตวัตถุดิบ จากเศษวัสดุ
เหลือใช้จาการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สู่อุตสาหกรรมพลังงาน ดังภาพที่ 14 
ราคาเชื้อเพลิงชีวมวลจากเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ. ม.ค. 2563   
     อ. น้ าพอง จ. ขอนแก่น ราคารับซ้ือหน้าโรงงานไฟฟ้าชีวมวล  
-  ซังข้าวโพด/ซังปนเปลือก ความชื้น 40 %MC ค่าความร้อน 9,451 kJ/kg ราคา 750 บาท ราคาเฉลี่ย 
695 บาท  
-  เปลือกข้าวโพด/ซังปนเปลือก ความชื้น 40 %MC ค่าความร้อน 10,151 kJ/kg ราคา 650 บาท ราคา
เฉลี่ย 605 บาท  
- ราคาถ่านอัดแท่ง 15 บาทต่อกิโลกรัม 
1) การสร้างโรงงานแปรรูปชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
    โรงงานต้นแบบแปรรูปชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะพิจารณาในการแปรรูป
เป็นถ่านจากซังและเปลือกน าไปเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือน าไปเป็นอาหารสัตว์เคียวเอื้อง เช่น วัว 
โรงงานต้นแบบประกอบด้วย  
1. เครื่องแยกเปลือกและซัง ราคา 120,000 บาท 
2. รถตัก(ลานข้าวโพดจะมีอยู่แล้ว) ราคาค่าตักตันละ 40 บาท 
3. เครื่องอัดก้อนชีวมวล(อัดเปลือก)ราคา 50,000 บาท + ค่าเชือกมัดม้วนละ 480 บาท  
4. เตาเผาชีวมวลส าหรับเผาถ่านโดยใช้ต้นก าลังพัดลม 2.3-2.8 kW/h ราคา 50,000 บาท 
5. เครื่องอัดแท่งถ่านพร้อมชุดต้นก าลังมอเตอร์ไฟฟ้า 10 แรง ราคา 60,000 บาท 
6. เครื่องอัดก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ 25-30 ก้อน/ชั่วโมง หรือ 10 บาท/ก้อน (ถ่านซังข้าวโพด 0.5 กก/

ก้อน) 55,000 บาทต่อเครื่อง 
7. เครื่องบดย่อยและระบบก าจัดฝุ่น 180,000 บาท 
8. แรงงานจ านวน 1 คน (เพิ่มเติมจากเดิม) 
รายรับ 

1. ถ่านอัดก้อนกิโลกรัมละ 15 บาท 
2. วัสดุปลูกกล้วยไม้อัดก้อน 10 บาท 
3. เปลือกข้าวโพดราคาเฉลี่ย 605 บาท 
4. เปลือกข้าวโพดอัดก้อน 25 บาท/ก้อน 
5. บดย่อยซังข้าวโพดเพื่อน าไปผลิต Furfural ราคาซังจะมีค่า 1,200-2,000 บาทต่อตัน 

 
เงื่อนไขก ำลังกำรผลิตเปลือกและซัง 600 ตันต่อฤดูกำลเก็บเกี่ยว ครอบคลุมพื้นที่ 2,471 ไร่ ในอัตรำกำร
ผลผลิต 656 กิโลกรัมต่อไร่ crop residue ratio 0.37 ของเปลือกและซัง 
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กรณี 
case 

ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period: PB) 

อัตราผลตอบแทนการลงทุน  
(Internal Rate of Return 
%) 

วิเคราะห์จุดคุ้มทุน  
(Break Even Point 

Analysis: BEP) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ
(Project NPV) 

 

อัตราส่วนลด 
(Discount Rate 
%) 

1 1.14 80.71 684 ตัน 1.7 8.59 
2 1.53 52.80 206,550 ก้อน 0.95 8.60 
3 7.78 -27.67 4,668 ตัน -0.61 9.40 
4 3.52 6.55 2,112 ตัน -0.05 9.20 
      

กรณีท่ี 1 น าเปลือกและซังมาแยกเพ่ือน าเปลือกไปจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและน าซังมาผลิตเป็นถ่านอัดก้อน 
กรณีท่ี 2 น าเปลือกและซังมาแยกเพ่ือน าเปลือกไปจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและน าซังมาผลิตเป็นถ่านอัดก้อนวัสดุ

ปลูก 
กรณทีี ่3 น าเปลือกและซังมาแยกเพ่ือน าเปลือกไปจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและน าซังขายอุตสาหกรรม Furfural(

นครราชสีมา-สระบุรี) 150 กม 
กรณทีี ่4 น าเปลือกและซังมาแยกเพ่ือน าเปลือกไปจ าหน่ายเป็นอาหารสัตว์และน าซังขายอุตสาหกรรม 

Furfural 
 
2) พัฒนาต่อยอดเครื่องจักรของโรงสีข้าวโพด 
    ราคาซัง/เปลือก 400 บาทต่อตัน , ราคาขายซัง 800 บาทต่อตัน ณ. โรงสีข้าวโพด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
(ธ.ค. 2562) 
 การแยกเปลือกและซังจะท าให้มูลค่าของซังข้าวโพดมีมูลค่าสูงขึ้น  จากสัดส่วนของการเก็บเกี่ยวจะมี
ซัง/เปลือก 37% เทียบกับผลผลิต และมี 19% เป็นซังข้าวโพดซึ่งหมายถึง 51.4%จากเศษวัสดุเหลือใช้และ
ราคาการรับซื้อซังจะสูงมากกว่าเปลือกมากขึ้นอยู่กับการน าไปใช้งาน เช่น การน าไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงผลิต
อาหารสัตว์ราคา 1200 บาทต่อตัน หรือการน าไปผลิต Furfural ราคาซังจะมีค่า 1,200-2,000 บาทต่อตัน (ซัง
ต้องสะอาด) แหล่งรับซื้อสระบุรี เพราะฉะนั้นการแยกเปลือกและซังจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เศษ
วัสดุเหลือใช้จากเปลือกและซังข้าวโพด ซึ่งจะสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตอ่ืนได้ เช่น ถ่าน  เอทานอล 
furfural และเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งราคาเครื่องแยกเปลือกและซัง 120,000 บาท (พร้อมต้นก าลังมอเตอร์เกียร์
ทด) สมรรถนะ 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ข้อจ ำกัดไม่เหมำะสมกับเปลือกและซังเก่ำ เพราะฉะนั้นสามารถแยก
เปลือกและซังได้วันละ 4 ตันต่อ 8 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นซัง 2.05 ตัน และเป็นเปลือก 1.95 ตัน เพราะฉะนั้น
มูลค่าเพ่ิมจากเดิม 820 บาทต่อวัน หรือ 205 บาทต่อตันวัตถุดิบ โดยระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวโพด 4 เดือน 
หรือ 120 วัน เพราะฉะนั้นการลงทุนเครื่องแยกเปลือกและซังมูลค่า 120,000 บาท รายได้ต่อปี 120x820= 
98,400 บาทต่อปี ท าให้ระยะเวลาการคืนทุนจะเป็นปีที่ 2 หรือ 1 ปี และปีที่ 2 (เดือนที่ 1 ฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
จ านวน 26 วัน) หรือ 586 ตันวัตถุดิบต่อปีขึ้นไป ก็สามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี 
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3) การลงทุนร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
-  ซังข้าวโพด/ซังปนเปลือก ความชื้น 40 %MC ค่าความร้อน 9,451 kJ/kg ราคา 750 บาท ราคาเฉลี่ย 
695 บาท 
-  ซังปนเปลือกที่หน้าโรงสีข้าวโพด 400 บาทต่อตัน (ราคาจ าหน่ายโรงสีข้าวโพด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น) 
-  รถบรรทุกพ่วง พิกัด 25-30 ตัน เครื่องยนต์ 300-400 แรงม้า  อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามัน 2.5-3.0 
กิโลเมตรต่อลิตร ราคาน้ ามันดีเซล 30.74 บาท (4 ม.ค. 2563)  
ค่าการบรรทุกขนส่งในการเคลื่อนย้ายชีวมวลระยะสั้นไม่รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 30 บาทต่อตัน(พิกัด)   
ในทางเศรษฐศาสตร์การลงทุนร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล  การบรรทุกเปลือกและซังของรถพ่วง (แม่และลูก) 
น้ าหนักพิกัดบรรทุก 30 ตัน สามารถบรรทุกได้ 8.59 ตัน ซึ่งเม่ือพิจารณาชีวมวลมีมูลค่า 5,970 บาทต่อ
เที่ยว เพราะฉะนั้นราคาวัตถุดิบมูลค่า 3,436 บาทต่อเที่ยว ค่าขนส่ง 2,534 บาท หรือ 295 บาทต่อตัน
วัตถุดิบ (เทียบเท่ากับ 84 บาทต่อตันพิกัดบรรทุก)  เพราะฉะนั้นการขนส่งละ 10.25 บาทต่อกิโลเมตร ท า
ให้สามารถจัดท าระบบการขนส่งได้ไม่เกิน 247.3 กิโลเมตร(ไป-กลับ) หรือไม่เกิน 123 กิโลเมตรต่อเที่ยว  
 กรณีจ้างเหมาขนย้ายชีวมวลเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวล ค่าขนส่งหักค่าจ้างเหมา 1,634 บาทต่อเที่ยว 
ซึ่งค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 10.25 บาทต่อกิโลเมตร เพราะฉะนั้นท าให้สามารถขนส่งได้ไม่เกิน 159.4 กิโลเมตร
(ไป-กลับ) หรือไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้ใน 1 วันสามารถขนส่งได้ ไม่เกิน 3 เที่ยวไป
กลับ  ท าให้ระบบการขนส่งชีวมวลจ าเป็นต้องใช้รถขาเดี่ยวเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง 
  

12.  สรุปผลการศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA และเศรษฐศาสตร์ของการผลิตเชื้อเพลิง

ชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าและการผลิตเอทานอลจากเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  โดยการศึกษา

ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของการผลิตมีการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซ 

N2O และ CO2 จากการวิจัยของช่วงการปลูก พรพรรณ (2559) การผลิตมีการปล่อย CO2-eq/kg รวม 

298.67 kg CO2-eq/ton ผลผลิต หรือ 195.92 kg CO2-eq/rai2และมีการใช้สารก าจัดวัชพืชปริมาณ

มาก และจากการศึกษาการใช้เครื่องจักรในการแปรรูปเปลือกและซังข้าวโพด พบว่า ถ้าปลอดให้มีการเผา

เปลือกและซังข้าวโพดจะส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ ปล่อย CO2-eq/kg รวม 

1,501.72 kg CO2-eq/ton ผลผลิต หรือ 555.63 kg CO2-eq/rai2 ซึ่งถ้าน าซังไปผลิตเอทานอลจะลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหลือ 454.33 kg CO2-eq/ton ลดการปลดปล่อยได้ 69.7%เทียบเท่ากับ

การเผาไหม้เปลือกและซังในที่โล่งแจ้ง ถ้าน าซังไปเผาไหม้และน ามาผลิตถ่านด้วยเทคโนโลยีแก๊ซซิฟิเคชั่น

จะสามารถลดการปลดปล่อยได้ 92.5% หรือปลดปล่อย 111.93 kg CO2-eq/ton และถ้าน าถ่านมาอัด

แท่งจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 92.0% หรือเพิ่มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 12.63 kg 

CO2-eq/ton และถ้าน าถ่านไปแปรรูปอัดแท่งวัสดุปลูกกล้วยไม้จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
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86.5 % หรือเพิ่มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 91.39 kg CO2-eq/ton เทียบเท่ากับการเผาไหม้เปลือก

และซังในที่โล่งแจ้ง  

การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนใช้เครื่องจักรแปรรูปในการผลิตวัตถุดิบพบว่า 

น าเปลือกและซังมาแยกเพ่ือน าเปลือกไปจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและน าซังมาผลิตเป็นถ่านอัดก้อนและน า

เปลือกและซังมาแยกเพ่ือน าเปลือกไปจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและน าซังมาผลิตเป็นถ่านอัดก้อนวัสดุปลูก มี

แนวโน้มที่สามารถด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้โดยระยะเวลาคืนทุนมีค่า 1.14 และ 1.53 ปี อัตรา

ผลตอบแทนการลงทุน 80.71 และ 52.80 % ตามล าดับ ส่วนกรณีที่ 3 น าเปลือกและซังมาแยกเพื่อน า

เปลือกไปจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและน าซังขายอุตสาหกรรม Furfural(นครราชสีมา-สระบุรี) 150 กม และ

กรณีที่ 4 น าเปลือกและซังมาแยกเพื่อน าเปลือกไปจ าหน่ายเป็นอาหารสัตว์และน าซังขายอุตสาหกรรม 

Furfural ไม่เหมาะต่อการลงทุนเนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นลบ ส่วนการน าเปลือกและซังไปใช้

เป็นเชื้อเพลิงสามารถท าได้เพียงการขนส่งระยะทางใกล้  

13 . การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : เมื่อมีผู้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แล้ว สามารถช่วยให้
เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นและช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต และลดการใช้แรงงานในภาคการผลิตลง และส่งเสริมให้
เกษตรกรและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรมีเครื่องจักรที่มี
ราคาต้นทุนที่ต่ าลง ในด้านสิ่งแวดล้อมจะเข้าไปช่วยลดการเผาซัง
ข้าวโพดในพ้ืนที่ ผลิตลงท าให้ ไม่ เกิดมลภาวะที่ เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

14. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาติ  ที่สนับสนุนทุนวิจัยโครงการบูรณาการ ประจ าปี  2559   
ระยะเวลาท าการวิจัย 3 ปีทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้   
ขอขอบคุณ คณะกรรมการส านักผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโครงการ ผอ. 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมเกษตร ได้ให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะต่อ
คณะผู้วิจัย 
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