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โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพของชีวมวลในจังหวัดลําปาง เพ่ือใชเปนพลังงานทดแทนในอุตาสาห-กรรมเซรามิกโดยใช
วิธีการสํารวจเชิงพ้ืนท่ีและใชขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ เชน สํานักงานจังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง ศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัด
ลําปาง กลุมชีวมวลท่ีทําการศึกษาไดแก เศษจากอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไมแปรรูป เศษขี้เล่ือยจากการเพาะเห็ด เศษจากการเพาะปลูกขาวโพด
หญาเล้ียงชาง และเศษจากงานหัตถกรรมจากไม โดยทําการศึกษาในบริเวณจังหวัดลําปาง ในรัศมีระยะทาง 50 กิโลเมตรจากอําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง การศึกษาน้ีใชเปนฐานขอมูลสําหรับการประเมินความเปนไปไดในการนําชีวมวลมาใชเปนพลังงานทดแทนในกระบวนการเผาเซรามิก
ผลการศึกษาพบวา ศักยภาพพลังงานชีวมวลตอปของ ขี้เล่ือยและเศษไมจากอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไมแปรรูป มีคาเทากับ 66,126.0 GJ หรือ
1,565.3 toe เศษขี้เล่ือยจากการเพาะเห็ดของกลุมเพาะเห็ด มีคาเทากับ 9,535.2 GJ หรือ 225.7 toe ซังขาวโพดและลําตน (ตน ยอด ใบ) มีคา
เทากับ 404,456.3 GJ หรือ 9,574.3 toe หญาเล้ียงชาง (หญาบานา) มีคาเทากับ 41,292.0 GJ หรือ 977.5 toe และขี้เล่ือยและเศษไมจากงาน
หัตถกรรมจากไม มีคาเทากับ 1,833.3 GJ หรือ 43.4 toe รวมศักยภาพพลังงานชีวมวลท้ังหมด มีคาเทากับ 523,242.8 GJ หรือ 12,386.2 toe

คําสําคัญ: ศักยภาพลังงานชีวมวล, จังหวัดลําปาง

1. บทนํา
อุตสาหกรรมเซรามิกลําปาง จัดไดวาเปนอุตสาหกรรมด้ังเดิมท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานมากวา 50 ปปจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกลําปาง ทํา

รายไดสูงถึง 3,500 ลานบาทตอป และจํานวนน้ีเปนรายไดจากการสงออกประมาณ 2,000 ลานบาท กอใหเกิดการสรางงานในทองถิ่นถึง 10,000 คน
ขณะน้ีในจังหวัดลําปางมีโรงงานเซรามิก ประมาณ 200 แหง โดยสวนใหญเปนโรงงานขนาดกลางและเล็ก เน่ืองจากชาวจังหวัดลําปางเนนระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้แนวทาง การดํารงอยู และปฏิบัติตน ท่ีเนนการผลิตประเภท ของชํารวย เครื่องประดับ โมบาย เปนตน สวน
ผูประกอบการรายใหญท่ีมีจํานวนไมมากจะมุงผลิตสินคาประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารเพ่ือการสงออกเปนหลัก นอกจากน้ียังมีกลุมอุตสาหกรรมเซรา
มิกในครัวเรือน (OTOP จ.ลําปาง) [1] ซ่ึงเปนกลุมผูประกอบการท่ีไมมีการขึ้นทะเบียนกับหนวยงานหรือองคกรใดๆ กลุมดังกลาวเปนกลุมท่ีเนนระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักแนวทางในการดํารงชีพ และมีบทบาทตอธุรกิจเซรามิกในจังหวัดลําปางชวยสรางชื่อเสียงใหจังหวัดและสรางเอกลักษณอันดี
งามดานการจัดทําเซรามิกมายาวนาน โดยในกระบวนการผลิตเซรามิก พบวา อุตสาหกรรมเกือบท้ังหมดมีการใชเชื้อเพลิงจากกาซปโตรเลียมเหลว
(LPG)[2]

จากสถานการณปจจุบันท้ังราคากาซเชื้อเพลิงเหลวท่ีเพ่ิมขึ้นผนวกกับคาแรงท่ีเพ่ิมสูงดวย สงผลทําใหตนทุนของอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก
เพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย กําไรลดนอยลง และยิ่งไปมากกวาน้ันผูประกอบการบางแหงถึงขั้นตองปดตัวลงไปเน่ืองจากสูตนทุนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นไมได [2]
พลังงานทดแทนถือวาเปนทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ เน่ืองจากชีวมวลมีอยูท่ัวไป หากมีการใชประโยชนในบริเวณท่ีไมไกลจากแหลงเชื้อเพลิงซ่ึงจะไมเสีย
ตนทุนคาขนสงมากนัก นับเปนแหลงเชื้อเพลิงราคาถูก และยังสรางรายไดใหกับคนทองถิ่น นอกจากน้ีการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลดวย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะสามารถลดตนทุนดานพลังงานลงได และยังไมกอใหเกิดมลภาวะและไมสรางสภาวะเรือนกระจก เน่ืองจากการปลูกทดแทน
ทําใหกาซคารบอนไดออกไซด เกิดการหมุนเวียนและไมมีการปลดปลอยเพ่ิมเติม [3]

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาศักยภาพพลังงานชีวมวล 5 ประเภทไดแก อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไมแปรรูป กลุมเพาะเห็ด ขาวโพด
หญาเล้ียงชาง และงานหัตถกรรมจากไม ในรัศมีระยะทาง 50 กิโลเมตรหางจากอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพ่ือวิเคราะหความเปนไปไดและขอ
จากัดของการใชชีวมวล เพ่ือใชเปนพลังงานทดแทนในอุตาสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลําปาง

2. วิธีการศึกษาและขอมูล
ในงาวิจัยน้ีทําการศึกษาชีวมวล 5 ประเภทไดแก อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไมแปรรูป กลุมเพาะเห็ด ขาวโพด หญาเล้ียงชาง และงาน

หัตถกรรมจากไม ในรัศมีระยะทาง 50 กิโลเมตรหางจากอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลชีวมวลของ
กลุมเปาหมายจากฐานขอมูลตางๆ เชน สํานักงานจังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง ศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง รวมถึงการสํารวจ
เชิงพ้ืนท่ีดวย

3.การประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวล
ศึกษาและรวบรวมขอมูลชีวมวลโดยการสํารวจเชิงพ้ืนท่ีและใชขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ แลวทําการคํานวณศักยภาพดานพลังงาน โดยใชคา

ความรอนของชีวมวลแตละชนิด
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3.1 แหลงชีวมวลและประเภทชีวมวลท่ีทําการศึกษา ในการศึกษาศักยภาพชีวมวลของจังหวัดลําปางครั้งน้ี ทําการศึกษาแยกตามประเภทของ
ชีวมวล โดยมีรายละเอียดดัง ตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แหลงชีวมวลและประเภทของชีวมวล

แหลงชีวมวล ประเภทของชีวมวลทีท่ําการศึกษา
1. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไมแปรรูป ขี้เลื่อยและเศษไม
2. กลุมเพาะเห็ด เศษขี้เลือ่ยจากการเพาะเห็ด
3. ขาวโพด ซังขาวโพดและลําตน (ตน ยอด ใบ)
4. หญาเลี้ยงชาง ลําตนและใบ
5. งานหัตถกรรมจากไม ขี้เลื่อยและเศษไม

3.2 คาความรอนของชีวมวล

ตารางท่ี 2 คาความรอนของชีวมวล

ประเภทชีวมวล คาความรอน (MJ/kg) แหลงอางอิง
ขี้เลื่อย 10.88

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, (2543).[5]
เศษไม 14.98
ซังขาวโพด 11.30
ลําตน (ตน ยอด ใบ) ขาวโพด 11.70
หญาเลี้ยงชาง (หญาบานา) 18.60 Hong Cui, Scott Q Turn and Thai Tran,(2010). [4]

คาความรอนของชีวมวลของ ขี้เล่ือย เศษไม ซังขาวโพดและลําตน (ตน ยอด ใบ) ขาวโพด ใชขอมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน [5] และในสวนของหญาเล้ียงชาง (หญาบานา) ใชขอมูลจาก งานวิจัยของ Hong Cui, Scott Q Turn and Thai
Tran. [4]

4.ผลการวิเคราะหศักยภาพของชีวมวล
4.1 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไมแปรรูป อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไมแปรรูปท้ังหมดจํานวน 12 แหงต้ังอยูใน อําเภอหางฉัตร จังหวัด

ลําปาง ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมน้ีประกอบดวย เฟอรนิเจอร ของตกแตงภายในบาน อุปกรณเครื่องครัว ไมแปรรูป ฯลฯ ทําใหเกิดเศษเหลือใชเปนขี้
เล่ือยและเศษไมจํานวนมา จากตารางท่ี 3 เศษเหลือใชของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไมแปรรูป ท่ีเปนขี้เล่ือยมีจํานวน 2,856 ตันตอป คิดเปน
พลังงาน 31,073.3 GJ ตอปและท่ีเปนเศษไมมีจํานวน 2,340 ตันตอป คิดเปนพลังงาน 35,053.2 GJ ตอป รวมท้ังหมดมีจํานวน 5,196 ตันตอป คิด
เปนพลังงานท้ังส้ิน 66,126.5 GJ ตอป ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 ศักยภาพพลังงานชีวมวลของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไมแปรรูป

บริษัท/โรงเรื่อย จํานวน
เศษเหลือใช (ตัน/ป) ศักยภาพพลังงานตอป (GJ)

ขี้เลื่อย เศษไม ขี้เลื่อย เศษไม รวม
บริษัท พาราวูด 1993 จํากัด 1 600 360 6,528.0 5,392.8 11,920.8
บริษัท ถาวรลําปาง จํากัด 1 420 540 4,569.6 8,089.2 12,658.8
บริษัท บี พี เอส มิลคอม จํากัด 1 72 720 783.4 10,785.6 11,569.0
โรงเลือ่ย 9 1,764 720 19,192.3 10,785.6 29,977.9
รวม 12 2,856 2,340 31,073.3 35,053.2 66,126.5

4.2 กลุมเพาะเห็ด กลุมอาชีพเพาะเห็ดท่ีทําการศึกษาต้ังอยูในอําเภอหางฉัตรและอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวน 77 ครัวเรือนชนิดเห็ดท่ี
เพาะปลูกไดแก เห็ดนางฟา เห็ดขอน เห็ดเปาฮ้ือ เห็ดหูหนู และเห็ดหอม ซ่ึงเห็ดแตละชนิดจะมีอายุการเก็บเกี่ยวไมเทากัน โดยเห็ดนางฟามีอายุการ
เก็บเกี่ยว 6 เดือน เห็ดขอนมีอายุการเก็บเกี่ยว 4 เดือน เห็ดเปาฮ้ือมีอายุการเก็บเกี่ยว 12 เดือน เห็ดหูหนูมีอายุการเก็บเกี่ยว 6 เดือน และเห็ดหอมมี
อายุการเก็บเกี่ยว 8 เดือน

จากการทดลองหานํ้าหนักเฉล่ียของกอนเห็ดเริ่มตนพบวาพบวามีคานํ้าหนักเฉล่ียเทากับ 1.10 กิโลกรัม และมีคาความชื้นเฉล่ียเทากับ 30.9%
และกอนเห็ดหลังการเก็บเกี่ยวมีคานํ้าหนักคาเฉล่ีเทากับ 0.45 กิโลกรัม และมีคาความชื้นเฉล่ียเทากับ 27.3% โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4
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ตารางท่ี 4 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวนํ้าหนักของกอนเห็ดและอายุการเก็บเกี่ยวของเห็ดแตละชนิด

ชนิดเห็ด
อายุการเก็บเกี่ยว

(เดือน)
ปริมาณกอนเห็ด (ตัน)

เริ่มตน หลังเก็บเกี่ยว
เห็ดนางฟา 6 442.9 199.3
เห็ดขอน 4 282.7 127.2
เห็ดเปาฮ้ือ 12 69.4 31.2
เห็ดหูหนู 6 33.7 15.1
เห็ดหอม 8 538.9 242.5

รวม 1,367.5 615.4

ตารางท่ี 5 ศักยภาพพลังงานชีวมวลของขี้เล่ือย จากการเพาะเห็ด

ชนิดเห็ด
ปริมาณกอนเห็ด (ตัน)

ศักยภาพพลังงานตอป (GJ)หลังเก็บเกี่ยวตอครั้ง หลังเก็บเกี่ยวตอป
ความชื้น 27.3% ความชื้น 27.3% ความชื้น 0%

เห็ดนางฟา 199.3 398.6 289.8 3,152.6
เห็ดขอน 127.2 381.6 277.5 3,018.7
เห็ดเปาฮ้ือ 31.2 31.2 22.7 247.1
เห็ดหูหนู 15.1 30.3 22.0 239.6
เห็ดหอม 242.5 363.8 264.4 2,877.2

รวม 615.4 1,205.5 876.4 9,535.2

จากตารางท่ี 4 และ 5 ปริมาณกอนเห็ดเริ่มตนท้ังหมดมีจํานวน 1,367.5 ตันตอป ท่ีความชื้นเฉล่ีย 30.9% คิดเปนปริมาณกอนเห็ดหลังเก็บ
เกี่ยวตอป 1,205.5 ตัน ท่ีความชื้นเฉล่ีย 27.3% หรือคิดเปน 876.4 ตัน ท่ีความชื้น 0% คิดเปนศักยภาพพลังงานท้ังหมด 9,535.2 GJ ตอป

4.3 ขาวโพด ขอมูลการสํารวจปริมาณผลผลิตขาวโพดตอไรเชิงพ้ืนท่ี ท่ีทําการศึกษาในรัศมีระยะทาง 50 กิโลเมตร หางจากอําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ประกอบดวย อําเภอเมืองลําปาง อําเภอเกาะคา อําเภอแมทะ และอําเภอหางฉัตร จํานวน 76 ครัวเรือนโดยท้ัง 76 ครัวเรือน รวมพ้ืนท่ี
เพาะปลูกมี 1,171 ไร ไดผลผลิต 865,546 กิโลกรัม คิดเปนผลผลิตเฉล่ียตอไรเทากับ 738 กิโลกรัมตอไร ดังตารางท่ี 6

จากขอมูลการเพาะปลูกขาวโพดของสํานักงานเกษตรจังหวัดลําปางในป พ.ศ. 2555 พบวาอําเภอเมืองลําปาง มีจํานวน 15,886 ไร อําเภอ
เกาะคา มีจํานวน 815 ไร อําเภอแมทะ มีจํานวน 26,456ไร และอําเภอหางฉัตร มีจํานวน 424ไร รวมท้ังหมด 43,581 ไร คิดเปนผลผลิต 32,162.8
ตัน เศษวัสดุเหลือใชจําแนกออกเปน ลําตน 28,689.2 ตัน คิดเปนศักยภาพพลังงาน 335,778.4 GJ และซัง 6,078.8 ตัน คิดเปนศักยภาพพลังงาน
68,677.9 GJ รวมท้ังหมดคิดเปนศักยภาพพลังงาน 404,456.3 GJ ดังตารางท่ี 7

ตารางท่ี 6 ขอมูลสํารวจเชิงพ้ืนท่ี ผลผลิตขาวโพดตอไร

ขอมูลที่สํารวจ
จํานวน

(ครัวเรอืน)
พ้ืนที่เพาะปลูก(ไร)

ผลผลิต
(กิโลกรัม)

เฉลี่ยผลผลิตตอไร
(กิโลกรัม/ไร)

ขอมูลสํารวจเชิงพ้ืนที่ 76 1,171 865,546 738

ตารางท่ี 7 ศักยภาพพลังงานชีวมวลของขาวโพด

อําเภอ พ้ืนที่เพาะปลูก(ไร)
ผลผลิตโดยเฉลี่ย

(ตัน)
เศษวัสดุเหลอืใช (ตัน) ศักยภาพลังงานตอป (GJ)

ลําตน ซัง ลําตน ซัง รวม
เมือง 15,886 11,723.9 10,457.7 2,215.8 122,396.8 25,034.2 147,431.0
เกาะคา 815 601.5 536.5 113.7 6,279.3 1,284.3 7,563.7
แมทะ 26,456 19,524.5 17,415.9 3,690.1 203,835.4 41,691.2 245,526.6
หางฉัตร 424 312.9 279.1 59.1 3,266.8 668.2 3,935.0
รวม 43,581 32,162.8 28,689.2 6,078.8 335,778.4 68,677.9 404,456.3

หมายเหตุ: คาอัตราสวนเหลือใชตอผลผลิตของ ลําตนเทากับ 0.892 ซังเทากับ 0.189 [6]

4.4 หญาเล้ียงชาง จากการสํารวจเชิงพ้ืนท่ีเกี่ยวกับหญาเล้ียงชาง (หญาบานา) ในจังหวัดลําปาง พบวามีการปลูกท่ี บานแมตาลนอย ตําบล
เวียงตาล อําเภอหางฉัตร เพ่ือขายใหกับศูนยอนุรักษชางไทยสําหรับเปนอาหารชาง ราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท โดยจํานวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีการ
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เพาะปลูกจะถูกบริหารจัดการโดยศูนยอนุรักษชางไทย อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปางปจจุบันพบวาจํานวนเกษตรกรมีท้ังหมด 132 ครัวเรือน รวมพ้ืนท่ี
เพาะปลูก 740 ไร ผลผลิตโดยเฉล่ียตอไรตอปเทากับ 10 ตัน รวมท้ังหมดเทากับ 7,400 ตัน

หญาเล้ียงชางดิบ อายุ 2 เดือน โดยเฉล่ียแลวมีความชื้น 70% และเม่ือนําไปอบใหแหงจนไมมีความชื้นจะมีคาความรอนเทากับ 18.60
MJ/kg[4]หญาบานาดิบท้ังหมดมี 7,400 ตัน คิดเปนหญาแหง 2,220 ตัน ประเมินเปนศักยภาพพลังงานเทากับ 41,292 GJ ดังตารางท่ี 8

ตารางท่ี 8 ศักยภาพพลังงานชีวมวลของหญาเล้ียงชาง

จํานวนเกษตรกร
(ครัวเรอืน)

พ้ืนที่เพาะปลูก
(ไร)

ผลผลิตตอไรตอป
(ตัน)

ผลผลิตรวมทั้งหมด (ตัน)
ศักยภาพพลังงานตอป (GJ)

หญาดิบ หญาแหง
132 740 10 7,400 2,220 41,292.0

4.5 งานหัตถกรรมจากไม กลุมงานหัตถกรรมจากไมในจังหวัดลําปางท่ีประกอบกันเปนอาชีพสวนใหญต้ังอยูในอําเภอ แมทะ และอําเภอหาง
ฉัตร โดยผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไม ไดแก งานแกะสลัก ของตกแตงภายในบาน อุปกรณเครื่องใชครัวเรือน ของใชเอกประสงค

จากการสํารวจเชิงพ้ืนท่ีในอําเภอแมทะ และอําเภอหางฉัตร พบวามีเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพน้ีท้ังหมด 30 ครัวเรือน โดยเศษเหลือใชแบง
ออกเปน ขี้เล่ือย 69.4 ตัน คิดเปนศักยภาพพลังงาน 755.1GJ เศษไม 99.1 ตัน คิดเปนศักยภาพพลังงาน 1,078.2 GJ รวมท้ังหมดคิดเปนศักยภาพ
พลังงาน 1,833.3 GJ ดังตารางท่ี 9

ตารางท่ี 9 ศักยภาพพลังงานชีวมวลของขี้เล่ือยและเศษไมจากงานหัตถกรรมจากไม

จํานวนเกษตรกร
(ครัวเรอืน)

เศษเหลือใช (ตัน/ป) ศักยภาพพลังงานตอป (GJ)
ขี้เลื่อย เศษไม ขี้เลื่อย เศษไม รวม

30 69.4 99.1 755.1 1,078.2 1,833.3

รูปท่ี 1 ศักยภาพชีวมวลจําแนกตามชนิด

จากรูปท่ี 1 ศักยภาพพลังงานชีวมวลของจังหวัดลําปางของ ขี้เล่ือยและเศษไมจากอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไมแปรรูป มีคาเทากับ
66,126.0 GJ หรือ 1,565.3 toe เศษขี้เล่ือยจากการเพาะเห็ดของกลุมเพาะเห็ด มีคาเทากับ 9,535.2 GJ หรือ 225.7 toe ซังขาวโพดและลําตน (ตน
ยอด ใบ) มีคาเทากับ 404,456.3 GJ หรือ 9,574.3 toe หญาเล้ียงชาง (หญาบานา) มีคาเทากับ 41,292.0 GJ หรือ 977.5 toe และขี้เล่ือยและเศษ
ไมจากงานหัตถกรรมจากไม มีคาเทากับ 1,833.3 GJ หรือ 43.4 toe รวมศักยภาพพลังงานชีวมวลท้ังหมด มีคาเทากับ 523,242.8 GJ หรือ 12,386.2
toe ศักยภาพชีวมวลของขาวโพดมีคาสูงสุดเน่ืองจากในจังหวัดลําปาง พบวาเกษตรกรสวนใหญมีการประกอบอาชีพปลูกขาวโพด [7]

5. สรุปผลการศึกษา
โครงการศึกษาศักยภาพของชีวมวลในจังหวัดลําปาง เพ่ือใชเปนพลังงานทดแทนในอุตาสาหกรรมเซรามิก โดยใชวิธีการสํารวจเชิงพ้ืนท่ีและใช

ขอมูลจากฐานขอมูลตางๆกลุมชีวมวลท่ีทําการศึกษาไดแก เศษจากอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไมแปรรูป เศษขี้เล่ือยจากการเพาะเห็ด เศษจากการ
เพาะปลูกขาวโพด หญาเล้ียงชาง และเศษจากงานหัตถกรรมจากไม โดยทําการศึกษาในบริเวณจังหวัดลําปาง ในรัศมีระยะทาง 50 กิโลเมตรจาก
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาศักยภาพพลังงานชีวมวลตอปของ ขี้เล่ือยและเศษไมจากอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไมแปรรูป มีคาเทากับ
66,126.0 GJ หรือ 1,565.3 toe เศษขี้เล่ือยจากการเพาะเห็ดของกลุมเพาะเห็ด มีคาเทากับ 9,535.2 GJ หรือ 225.7 toe ซังขาวโพดและลําตน (ตน
ยอด ใบ) มีคาเทากับ 404,456.3 GJ หรือ 9,574.3 toe หญาเล้ียงชาง (หญาบานา) มีคาเทากับ 41,292.0 GJ หรือ 977.5 toe และขี้เล่ือยและเศษ
ไมจากงานหัตถกรรมจากไม มีคาเทากับ 1,833.3 GJ หรือ 43.4 toe รวมศักยภาพพลังงานชีวมวลท้ังหมด มีคาเทากับ 523,242.8 GJ หรือ 12,386.2
toe

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกองทุนสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานท่ีสนับสนุนเงินทุนในโครงการวิจัยน้ี

และผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชา พรมวังขวา ท่ีใหคําปรึกษาและชวยเหลือเปนอยางดี
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