
 

 

พลังงานชีวมวลแก้วิกฤติหมอกควัน คว้ารางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับประเทศ 

บทความโดย  :  นายพิรัฐ อินพานิช เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน สสช.สป.พน. 08 9422 1468 

 
 เทศบาลต าบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลสุดยอดคนพลังงาน ระดับประเทศ สาขา 
โครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม ในชื่อ “โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอก
ควันและลดโลกร้อน” ได้รับมอบรางวัลจากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จัดงาน
มอบรางวัลโดย ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส านักงานปลัด กระทรวงพลังงาน ณ ไดมอนฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์
การค้าเซียร์ รังสิต เมื่อวันท่ี 12 กันยายน ท่ีผ่านมา 

นายกนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีต าบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว กล่าวว่า 
 “โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อน ด้วยเทคโนโลยี
เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ชนิดลดควัน เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ท่ีมุ่งแก้ปัญหา ลดการเผาเศษวัสดุเหลือท้ิงจาก
การปลูกข้าวโพดแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงประเทศไทย ท่ียังไม่เคยมีเทคโนโลยีเช่นนี้มาก่อน เป็นประโยชน์ต่อ
การช่วยแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ซึ่งเป็นวิกฤตต่อเนื่องและยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้มาเป็นเวลานาน การท่ี
ได้รับรางวัลสุดยอดคนพลังงานระดับประเทศนั้น สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทุกคนท่ีร่วมกันพัฒนาโครงการ เนื่องจาก
เป็นโครงการท่ีท าให้เกิดการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นท่ี และส่งผลให้สุขภาพอนามัยของประชาชนต าบลปิงโค้งดีขึ้น” 
 “โดยส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและให้ข้อมูลความรู้ชุมชน ซึ่ง
ชุมชนตั้งใจท่ีจะพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จัก แก้ไขและปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้น และยังสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิด
รายได้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี”้ 



 

 

ต าบลปิงโค้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 80 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นท่ีราบเชิงเขา พื้นท่ีปลูก
ข้าวโพดประมาณ 27,000 ไร่ ท่ีผ่านมาเคยเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวังมลพิษหมอกควัน ปัญหาหมอกควันท่ีเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งท่ี
ส าคัญ คือ การเผาวัสดุเหลือท้ิงจากการปลูกข้าวโพด ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีการปลูกกันนับแสนไร่ การเผากองซัง
ข้าวโพดบริเวณสองข้างทาง โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงเมษายน และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุใหญ่
เกิดจากการเผาไหม้ชีวมวลในท่ีโล่งแจ้งจากแหล่งวัสดุใหญ่ๆ 3 ส่วน ได้แก่ การเผาป่า การเผาเศษวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตร และการเผาขยะ ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แพร่กระจายในบรรยากาศ ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชนอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลต าบลปิงโค้งและ
ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกันคิดแก้ไขปัญหา เริ่มจากการเข้าร่วมโครงการ ลดปัญหาหมอกควัน
ของอ าเภอแม่แจ่ม โดยน าวัสดุเหลือท้ิงจากการปลูกข้าวโพด มาแปลงเป็นพลังงานชีวมวล โดยใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทน ไม่ให้ถูกเผาท้ิงในท่ีโล่งแจ้ง สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพื้นท่ีให้ยอมรับ สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด
เชียงใหม ่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  
 โดยส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ด าเนินการลงพื้นท่ีในอ าเภอเชียงดาว ในโครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อน ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเอง
ทางด้านพลังงาน งบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน การแก้ไขปัญหาการเผาใน
ท่ีโล่งแจ้ง ด้วยเทคโนโลยีเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบควันน้อย ของส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากการ
ผสมผสานแบบเตาของคุณโจนจันได แบบมูลนิธิอุ่นใจ แบบเชียงราย และแบบของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จนได้แบบท่ีเหมาะสมในการเผาถ่านซังข้าวโพดแบบควันน้อย และน าถ่านซังข้าวโพดท่ีได้มาผลิต
ถ่านอัดแท่ง ซึ่งมีคุณสมบัติไร้ควัน ไร้กลิ่น ได้ความร้อนสูง นานกว่าถ่านท่ัวไป และก าลังเป็นท่ีต้องการของตลาดใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะร้านประเภทปิ้งย่างหมูกระทะ ปัจจุบันซังข้าวโพดลดลงไปอย่างมาก นอกจากจะน าถ่านซังข้าวโพด
มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งแล้ว ถ่านป่นยังมีคุณสมบัติเป็นถ่านชีวภาพ (Biochar) สามารถปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร เป็น
การกักเก็บคาร์บอนในรูปของแข็ง แทนการเผาในพื้นท่ีโล่งแจ้ง น าไปสู่การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกร ได้ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเผาและมีทางเลือกในการท าการเกษตรปลอดการเผา ด้วยการ
น าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่า สร้างรายได้เพิ่ม ลดภาวะโลกร้อน ตามแผนงานส านักงาน
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่จะมีการขยายผลลงพื้นท่ีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เช่น อ.แม่แจ่ม อ.พร้าว อ.แม่อาย โดยจะ
ส่งเสริมร่วมกับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมอื่นๆ เช่น เตาปิ้งย่างไร้ควัน ตาซังข้าวโพดบดละเอียด การน าต้น ตอ ใบ ซัง
ข้าวโพดมาบดละเอียดเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pallet) สามารถน าไปเผาเป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ า หรือ 
(Boiler) ในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นการน าเชื้อเพลิงชีวมวลใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น แก๊สแอลพีจี น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเตา ได้อีกด้วย 
 กลุ่มวิสาหกิจผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด จึงเป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพเสริม
จากการน าเอาวัสดุท่ีก่อให้เกิดมลพิษ ปัญหาหมอกควัน ในอดีตมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และได้รับการสนับสนุนเตาเผาถ่าน
จากส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 30 ชุด  



 

 

 นายกิตติ คชฤทธิ์  ประธานวิสาหกิจผลิตถ่านอัดแท่ง ต าบลปิงโค้ง ให้ข้อมูลว่า “ในการเผาถ่านด้วยถัง 
200 ลิตร 1 ถัง เราจะใช้ซังข้าวโพด 30 กิโลกรัม ได้ถ่านซังข้าวโพด 8 กิโลกรัม ระยะเวลาในการเผา 1 ชั่วโมง สามารถ
ผลิตถ่านได้วันละ 64 กิโลกรัมต่อ 1 เตา” ท าให้เฉลี่ยมีก าลังการผลิตถ่านได้กว่า 1,000 กิโลกรัม ต่อวัน พลิกวิกฤตเป็น
โอกาสเปลี่ยนซังข้าวโพดในต าบลท่ีมีกว่า 4,000 ตันต่อปี ให้เป็นถ่านอัดแท่งไร้ควันคุณภาพสูงจ าหน่ายในราคากิโลกรัม
ละ 20 บาท สร้างรายได้เสริมให้กับชาวต าบลปิงโค้ง ได้กว่าปีละ 6 ล้านบาทและในอนาคตจะมีการผลิตถ่านจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรชนิดอื่น เช่น กิ่งล าไย กิ่งมะม่วง เป็นต้น 
 กว่าจะได้เป็นถ่านอัดแท่งไร้ควันท่ีได้จากเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีดูไร้ค่า สร้างปัญหามลพิษหมอกควัน 
ในชุมชน ต้องผ่านการคิดค้น ทดลอง แก้ไข พัฒนา ด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท าให้วันนี้ชาวต าบลปิงโค้ง 
เกิดแรงจูงใจท่ีจะช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับซังข้าวโพด ก้าวสู่การเป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชนท่ีสนใจได้น าแนวทางนี้ไปขยายผล คว้ารางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับประเทศ สาขาโครงการพลังงานชุมชน
แบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยมภาคเหนือ อย่างเต็มภาคภูมิ 
 เกร็ดความรู ้: สภาพอากาศท่ีมีหมอกควันปกคลุมในหลายจังหวัดภาคเหนือส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาพื้นท่ี
ท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส าหรับการปลูกข้าวโพดในพื้นท่ีสูงเพื่อเลี้ยงสัตว์นับเป็นอีก
สาเหตุหนึ่งของปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือ หลังจากเกษตรกรขายเมล็ดข้าวโพดท่ีสีแล้วให้พ่อค้า จะมีสิ่งท่ี
หลงเหลือไว้ในชุมชนนั่นก็คือภูเขาขนาดย่อมๆท่ีเต็มไปด้วย ซากตอ เปลือก และซังข้าวโพด จากนั้นเกษตรกรจะเผา
ท าลายช่วงฤดูแล้งเกิดเป็นปัญหาหมอกควัน สะสมเป็นประจ าทุกปี การน าซากข้าวโพดหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยแปลงเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งชุมชนสามารถน าไปใช้ได้  2 วิธีได้แก่  
1.น าไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง โดยน าเอาเศษซากชีวมวลไปอบในพื้นท่ีอบแห้ง หรือตากในท่ีโล่งแจ้งประมาณ 7 วัน 
เพื่อขจัดความชื้นออกไปก่อนเมื่อซากข้าวโพดแห้งแล้ว ให้น าไปผ่านเครื่องบดย่อยให้มีขนาด 5-15 มิลลิเมตร จากนั้น
น าไปผ่านกระบวนการอัดแท่ง และผึ่งลมให้แห้ง ซึ่งจะได้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง สามารถใช้แทนไม่ฟืน ถ่านท่ัวไป มี
ควันน้อย วิธีท่ี 2 น าไปผลิตถ่านชีวภาพ โดยการน าเชื้อเพลิงอัดแท่งไปเผาในเตาในสภาวะไร้ออกซิเจน ท่ีอุณหภูมิ 500-
800 องศาเซลเซียส ก็จะได้ถ่านชีวภาพแท่ง ซึ่งให้ความร้อนสูง และสามารถน าไปเพิ่มธาตุคาร์บอนเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน
ในพื้นท่ีเพาะปลูกให้ดีขึ้น   ท่ีมา : คลิป หมอกควัน ลดได้ : ด้วยการท าเชื้อเพลิง จากซากข้าวโพด สถาบันวิจัยและ
พัฒนานครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่https://youtu.be/mMfn3cAy5hY  
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ  
ท่ีอยู:่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, ถนนโชตนา, ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม,่ 50300  
โทรศัพท์: 053 112 034 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 


