
ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์
สถานการณ์/การเผาและแนวทางจดัการเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร



สถานการณ์ขา้วโพดเลี้ยงสตัวข์องประเทศไทย ปี 2559/60

❖ เป็นพชืเศรษฐกจิที่ส าคญัของประเทศไทยชนิดหน่ึง

❖ ผลผลติรอ้ยละ 95 ใชใ้นอตุสาหกรรมผลติอาหารสตัวเ์พือ่การบรโิภคภายในประเทศและสง่ออก

❖ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 8 หม่ืนลา้นบาทต่อปี

❖ เกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกรประมาณ 404,941 ครวัเรอืน

❖ พื้นที่เพาะปลูก 7.03 ลา้นไร ่

➢ ปลูกในพื้นที่เหมาะสมและถกูตอ้ง 3.30 ลา้นไร่

➢ ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม 0.70 ลา้นไร่

➢ ปลูกในพื้นที่ป่า 3.67 ลา้นไร่

❖ ผลผลติ 4.62 ลา้นตนั เพิม่ข้ึน 0.01 ลา้นตนั จากปีที่ผ่านมา และมีตน้ทนุการผลติ 6.81 บาท/กโิลกรมั
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ทีม่า: กลุม่งานกจิการพเิศษ ส านกันโยบายและแผน ส านกังานปลดั กระทรวงมหาดไทย, 2560



พื้นที่เพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวแ์ยกตามรายภาค ปี 2559/60

พื้นที่เพาะปลูกรวมทัง้ประเทศ 7.03 ลา้นไร่

▪ พื้นที่เพาะปลูกภาคเหนือ 4.51 ลา้นไร่

▪ พื้นที่เพาะปลูกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1.66 ลา้นไร่

▪ พื้นที่เพาะปลูกภาคกลาง 0.86 ลา้นไร่

▪ จงัหวดัที่มีเน้ือที่ปลูกมากที่สดุ คอื เพชรบูรณ์ 834,584 ไร่

รองลงมา คือ จงัหวดัน่าน 732,914 ไร่

3

64.16%
23.61%

12.23%

พื้นที่เพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

ทีม่า: สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2560
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❖ ความตอ้งการใชใ้นประเทศ เพิม่ข้ึนอย่างต่อเน่ือง

➢ ปี 2559/60 มีความตอ้งการใช ้7.41 ลา้นตนั 

ขณะที่ผลติไดเ้พยีง 4.62 ลา้นตนั

➢ ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

จงึตอ้งมีการน าเขา้จากต่างประเทศ

สถานการณ์ขา้วโพดเลี้ยงสตัวข์องประเทศไทย ปี 2559/60

ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กรมปศุสตัว ์สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทย



57%
22%

16%

3% 2%

ไก่เนื้อ

ไก่ไข่

สุกร

ปลา

อืน่ ๆ
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สดัสว่นการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัวใ์นภาคปศสุตัว ์

ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กรมปศุสตัว ์สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทย



สภาพปญัหาในช่วงที่ผ่านมา ปี 2559/60

❖ การปลูกขา้วโพดในพื้นที่ไม่ถกูตอ้ง

จากขอ้มูลปี 2559/60 พื้นที่ปลูกรวม 7.03 ลา้นไร่ 

เป็นพื้นที่บกุรุกป่า 3.67 ลา้นไร่ 

คดิเป็นรอ้ยละ 52 ของพื้นที่ปลูกท ัง้หมด
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ทีม่า: กลุม่งานกจิการพเิศษ ส านกันโยบายและแผน ส านกังานปลดั กระทรวงมหาดไทย, 2560



7

❖ การกระจุกตวัของผลผลติ

- สดัสว่นผลผลติ ช่วงตน้ฤดูฝน (72) : ปลายฤดูฝน (23) : ฤดูแลง้ (5)
จงึท าใหผ้ลผลติออกมาจ านวนมากในเดือนสงิหาคม - ธนัวาคม

- ผลผลติออกมาในช่วงฤดูฝน แต่ออกนอ้ยในช่วงฤดูแลง้

อาจมีปญัหาดา้นคณุภาพ เกดิเช้ือรา สง่ผลใหร้าคาตกต า่ และท าใหผู้ซ้ื้อกดราคาใหต้ า่ลง

❖ การน าเขา้จากประเทศเพื่อนบา้นทัง้ถกูและไม่ถกูกฎหมาย

สภาพปญัหาในช่วงที่ผ่านมา ปี 2559/60



ผลกระทบที่เกดิข้ึนในช่วงที่ผ่านมา ปี 2559/60

❖ การปลูกขา้วโพดในพื้นที่ไม่ถกูตอ้ง (มิชอบดว้ยกฎหมาย)

• ประเทศผูน้ าเขา้เนื้อสตัว/์ผลติภณัฑ ์อาจใชเ้ป็นขอ้อา้งไมซ่ื้อเนื้อสตัว ์(การกดีกนัทางการคา้)

• เอกชนรายใหญ่ไมร่บัซื้อขา้วโพดเลี้ยงสตัวจ์ากพื้นทีท่ีไ่ม่มเีอกสารสทิธ ิแลว้น าเขา้วตัถดุิบอืน่แทน

• ผลผลติออกพรอ้มประเทศเพือ่นบา้น ส่งผลใหร้าคาตกต า่

❖ การกระจุกตวัของผลผลติ

• ประสทิธภิาพการผลติต า่ เนื่องจากภยัธรรมชาต/ิไมก่ลา้ลงทนุ

• ผลผลติความชื้นสูง คุณภาพต า่ เนื่องจากพื้นทีส่่วนใหญ่ปลูกในฤดูฝน

❖ เปรยีบเทยีบตน้ทนุ/ราคาขาย

• ตน้ทนุ ช่วงตน้ฤดูฝน (6.80) : ปลายฤดูฝน (6.80) : ฤดูแลง้ (6.42) บาท/กก.
• ราคาขาย ช่วงตน้ฤดูฝน (6.42) : ปลายฤดูฝน (7.09) : ฤดูแลง้ (8.25) บาท/กก.
• ในช่วงที่ผลติออกมามาก คือ ช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน ราคาขายจะต า่กว่าตน้ทนุ หรอืไดน้อ้ยกว่าฤดูแลง้
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มาตรการแกไ้ขปญัหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

❖ ลดพื้นที่ป่า / ขยายพื้นที่ปลูกทดแทน

➢ ลดพื้นทีป่ลูกในพื้นทีบ่กุรุกป่า เนื้อที ่3.67 ลา้นไร่ 

โดยอาศยักลไกของคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.)

➢ ใชว้ธิเิยยีวยา / หาทีใ่หใ้หม่ / เปลีย่นอาชพี 

โดยอาศยักลไกของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (กส.)

➢ เพิง่พื้นทีป่ลูกเพือ่ทดแทนในพื้นทีท่ ัว่ไป ใหม้ผีลผลติเพยีงพอต่อความตอ้งการ 7.41 ลา้นตนั 

โดยอาศยักลไกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.)
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มาตรการแกไ้ขปญัหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

❖ ปรบัสดัสว่นผลผลติ

จากเดมิ ช่วงตน้ฤดูฝน (72) : ปลายฤดูฝน (23) : ฤดูแลง้ (5) %
ปรบัเป็น ช่วงตน้ฤดูฝน (30) : ปลายฤดูฝน (20) : ฤดูแลง้ (50) %

เพือ่เป็นการกระจายผลผลติใหอ้อกสู่ตลาดสม า่เสมอและไมก่ระจกุตวั

❖ เพิม่พื้นที่ปลูกในฤดูแลง้แทนการปลูกขา้วรอบที่ 2

เนื้อที ่3.36 ลา้นไร่ เพิม่ผลผลติจาก 718 กก./ไร่ เป็น 1,100 กก./ไร่

คาดการณไ์ดผ้ลผลติ 3.70 ลา้นตนั
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มตคิณะรฐัมนตร ีเพือ่ด าเนินโครงการสง่เสรมิการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวฤ์ดูแลง้หลงันา ปี 2560/61

11

ทีม่า: กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2561
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ซงั/เปลอืก

ขา้วโพด

ตน้/ตอ/ใบ

ขา้วโพด



หลงัการเกบ็เกี่ยวผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์

ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลติจะมีเศษวสัดุเหลือทิ้ ง ไดแ้ก่ เปลอืก และซงัขา้วโพด และส่วนอืน่ ๆ 

ซ่ึงไม่มีการน าไปใชป้ระโยชน์ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปล่อยไวแ้ละรอเผาทิ้ งในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 

ของทุกปี ซ่ึงก่อใหเ้กิดควนัจากการเผาไหมท้ าลายชั้นบรรยากาศของโลก และสุขภาพประชาชนในชุมชน

ที่อาศยัในพื้นที่ และเป็นสาเหตหุน่ึงของปญัหาหมอกควนั โดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทย 

จากการประเมินพบว่า จะมีปริมาณซงัขา้วโพดเหลือทิ้ งจ านวน 1.2 ลา้นตนั/ปี เปลือกขา้วโพด

จ านวน 3.1 แสนตนั/ปี หรอืคดิเป็น 25% ของผลผลติ (สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2560)
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จุดความรอ้นภาพรวมทัง้ประเทศ ปี 2559

จุดความรอ้นสะสม ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2559 (รายเดือน) แยกตามการใชป้ระโยชน์ที่ดิน
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ทีม่า : ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



จุดความรอ้นภาพรวมทัง้ประเทศ ปี 2559
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กราฟแสดงจุดความรอ้นสะสม ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2559 (รายเดือน) แยกตามการใชป้ระโยชน์ที่ดิน

ทีม่า : ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



แสดงจุดความรอ้นและคณุภาพอากาศ
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พบจุดความรอ้นวนัที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.

ป่าอนุรกัษ ์ 26 จดุ

ป่าสงวนแห่งชาต ิ 23 จดุ

เขต สปก. 10 จดุ

พื้นทีเ่กษตร 31 จดุ

พื้นทีร่มิทางหลวง (50 ม.) 12 จดุ

ชมุชนและอืน่ ๆ 6 จดุ

รวม 108 จุด

ทีม่า : ส  านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



ปรมิาณการปลอ่ยมลพษิที่เกดิจากการเผาเศษวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตร ปี 2553

อา้งองิจากผลการศึกษาในปี 2553

ประเทศไทยมีปรมิาณผลผลติขา้วโพด 4.6 ลา้นตนั/ปี

เหลอืเป็นเศษวสัดเุหลอืใช ้ซงัและเปลอืกขา้วโพด 1.7 ลา้นตนั/ปี

เหลอืเป็นเศษวสัดเุหลอืใช ้ตน้,ตอ,ใบขา้วโพด 5.2 ลา้นตนั/ปี
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ชนิดของเศษวสัดุเหลอืใช้

จากขา้วโพด

CO
(กรมั/กก.ชีวมวลแหง้)

NOx
(กรมั/กก.ชีวมวลแหง้)

SO2
(กรมั/กก.ชีวมวลแหง้)

CO2
(กรมั/กก.ชีวมวลแหง้)

TPM
(กรมั/กก.ชีวมวลแหง้)

ซงัและเปลอืกขา้วโพด 68.68 3.57 0.46 1,917.69 23.38

ตน้ ตอ ใบขา้วโพด 63.74 2.31 0.54 1,147.43 3.39

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.), 2554

• CO คือ คารบ์อนมอนอกไซด์

• NOx คือ ออกไซดข์องไนโตรเจน

• SO2 คือ ซลัเฟอรไ์ดออกไซด์

• CO2 คือ คารบ์อนไดออกไซด์

• TPM คือ ฝุ่ นละอองรวม



ปรมิาณการปลอ่ยมลพษิที่เกดิจากการเผาเศษวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตร ปี 2553
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ชนิดของเศษวสัดุเหลอื

ใชจ้ากขา้วโพด

CO
(เฉลีย่ตนั/ปี)

NOx
(เฉลีย่ตนั/ปี)

SO2
(เฉลีย่ตนั/ปี)

CO2
(เฉลีย่ตนั/ปี)

TPM
(เฉลีย่ตนั/ปี)

ซงัและเปลอืกขา้วโพด 116,756 6,069 782 3,260,073 39,746

ตน้ ตอ ใบขา้วโพด 331,448 12,012 2,808 5,966,636 17,628

รวม 448,204 18,081 3,590 9,226,709 57,374

อา้งองิจากผลการศึกษาในปี 2553

ประเทศไทยมีปรมิาณผลผลติขา้วโพด 4.6 ลา้นตนั/ปี

เหลอืเป็นเศษวสัดเุหลอืใช ้ซงัและเปลอืกขา้วโพด 1.7 ลา้นตนั/ปี

เหลอืเป็นเศษวสัดเุหลอืใช ้ตน้,ตอ,ใบขา้วโพด 5.2 ลา้นตนั/ปี



ผลกระทบของสารมลพษิทางอากาศจากการเผาเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรในที่โลง่แจง้
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CO2CO NOx

TPMSO2

คารบ์อนมอนอกไซด์ คารบ์อนไดออกไซด์ ออกไซดข์องไนโตรเจน

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ ฝุ่ นละอองรวม



กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) กบัการเปลี่ยนแปลงอณุหภมูิของโลก

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดมี์ปริมาณเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเผาไหมใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 

โรงงานอตุสาหกรรม การเผาป่าเพือ่ใชพ้ื้นที่ส าหรบัอยู่อาศยั การเผาเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรเพื่อเตรยีมพื้นที่เพาะปลูก 

และการท าปศสุตัว ์เป็นตน้ 

โดยการเผาป่าและการเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเป็นการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดข้ึ์นสู่ชั้น

บรรยากาศไดโ้ดยเรว็ที่สดุ เน่ืองจากตน้ไมมี้คณุสมบตัิในการตรงึกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ว ้ก่อนที่จะลอยข้ึนสูช่ ัน้บรรยากาศ 

ดงันั้นเม่ือพื้นที่ป่าลดน้อยลง กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์งึลอยข้ึนไปสะสมอยู่ในบรรยากาศไดม้ากยิ่งข้ึน และท าใหพ้ลงังาน

ความรอ้นสะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศเพิม่ข้ึนประมาณ 1.56 วตัต/์ตารางเมตร 

(ปรมิาณน้ียงัไม่คดิรวมผลกระทบที่เกดิข้ึนทางออ้ม)
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BLACK
CARBON

ผงเขมา่ทีเ่กดิจากกระบวนการเผาไหม ้

เศษวสัดุจ าพวกเศษวชัพชืและตน้ไม ้

และการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิของเครื่องยนต์

มคีวามส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศของโลก และท าใหเ้กดิผล

กระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม

ก่อใหเ้กดิความรอ้นแก่โลกเป็น

อนัดบั 2 รองจาก CO2

หรอื 0.9 วตัต ์ต่อตารางเมตร

คงอยู่ในช ัน้บรรยากาศ 7-10 วนั

แบลค็คารบ์อน (BC) กบัการเปลี่ยนแปลงอณุหภมูิของโลก

ทีม่า: http://komchadluek.net/news/foreign/149683



ปรมิาณการปลอ่ย BC ในการเผาเศษวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตร

อา้งองิจากการศึกษาผลกระทบของ Black Carbon ต่อการเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศ พบว่า

การเผาเศษวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตรจากการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวใ์นพื้นที่ 50,000 ไร่ 

เกดิปรมิาณการปลอ่ย Black Carbon เท่ากบั 20 ตนั (เทยีบเท่าการปลอ่ย CO2 = 44,500 ตนั)

อาจกลา่วไดว่้า ถา้เกดิการเผาในพื้นที่เพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวท์ ัง้หมดในประเทศไทย ที่มีอยู่ 7.03 ลา้นไร่

จะมีปรมิาณการปลอ่ย Black Carbon เท่ากบั 2,812 ตนั

เท่ากบัว่า ถา้ลดการเผาเศษวสัดฯุ จากการเพาะปลูกขา้วโพดไดใ้นพื้นที่ 400,000 ไร่

จะสามารถลดปรมิาณการปลอ่ย Black Carbon ไดเ้ท่ากบั 160 ตนั
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Source : Kanittha Kanokkanjana and Savitri Garivait, 2011

World Academy of Science, Engineering and Technology 
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ผลกระทบจากการเผาเศษวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตรในที่โลง่แจง้

ปจัจยั มีการเผาเศษวสัดุเหลอืใชฯ้ ไม่เผาเศษวสัดุเหลอืใชฯ้

ทรพัยากรดิน - สูญเสยีธาตอุาหารในดิน ท าใหค้วามอดุมสมบูรณ์ของดินลดลง

- ปรมิาณจุลนิทรยีใ์นดินลดลง ท าใหก้จิกรรมการย่อยสลาย และการ

ปลดปลอ่ยธาตอุาหารของพชืลดลง

- ตอ้งใชส้ารเคมีเพิม่ข้ึนอนัเน่ืองมาจากดินไม่อดุมสมบูรณ์

- ธาตอุาหารในดินเพิม่ข้ึน เพิม่อนิทรยีวตัถ ุเพิม่ธาตคุารบ์อนในดิน 

ช่วยฟ้ืนฟคูวามอดุมสมบูรณ์ของดิน ปรมิาณจุลนิทรยีใ์นดินเพิม่ข้ึน

- ช่วยในการปลดปลอ่ยธาตอุาหารในดินใหอ้ยู่ในรูปที่พชืสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ไดม้ากข้ึน

- ช่วยลดปรมิาณการใชส้ารเคมีที่ตอ้งใชใ้นการปรบัปรุงดิน

เศรษฐกจิ - มีค่าใชจ้า่ยในการซื้อปุ๋ ย/สารเคมี เพือ่ใชใ้นการปรบัปรุงดินเพิม่ข้ึน

- การท่องเที่ยวลดลงเน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย

- เกดิการกดีกนัทางการคา้ ท าใหสู้ญเสยีรายไดก้ารส่งออก

- สามารถลดตน้ทนุการผลติในการปรบัปรุงดินและปลูกพชื

- การท่องเที่ยวฟ้ืนตวัจากสภาพอากาศที่ดีข้ึน เป็นเมืองน่าเที่ยว

- สนิคา้เกษตรเป็นที่ยอมรบัจากคู่คา้

สิง่แวดลอ้ม - เกดิปญัหามลภาวะทางอากาศ

- ทศันวสิยัในการมองเหน็ลดลง

- เกดิภาวะเรอืนกระจก อณุหภมิูโลกสูงข้ึน

- วกิฤตภยัแลง้ อทุกภยั และวาตภยัธรรมชาติ

- ช่วยลดการปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์และแบลค็คารบ์อน 

อนัเป็นการควบคุมการเกดิภาวะเรอืนกระจกและอณุหภมูิโลกที่สูงข้ึน

- ช่วยลดการปลดปลอ่ยกา๊ซชนิดต่าง ๆ ที่เกดิจากการเผา ท าใหล้ดปญัหา

มลภาวะทางอากาศได้

สุขภาพ - มีความเสีย่งในการเกดิโรคต่าง ๆ เกีย่วกบัระบบทางเดินหายใจ 

โรคตาแดง และโรคผิวหนงั

- เกษตรกรและชุมชนลดความเสีย่งในการเกดิโรคต่าง ๆ ที่ผลต่อระบบ

ทางเดินหายใจ
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แนวทางการจดัการเศษวสัดุเหลอืใชจ้ากขา้วโพดที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มและยัง่ยืน

• เกษตรกรรมอนิทรยี ์ (Organic Farming)

• ไถกลบตอซงั

• ผลติเป็นปุ๋ยหมกัจากซงัและเปลอืกขา้วโพด

• ผลติอาหารหมกัเลี้ยงโคจากเปลอืกขา้วโพด

• ท าคนัปุ๋ยจากตน้ขา้วโพด (อดเิรก, 2557)

• ท าเหด็ฟางตะกรา้จากซงัขา้วโพด (ส านกังานสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรม, 2558)

• ซงัขา้วโพดอดักอ้นเป็นอาหารโค-กระบอื (หมูบ่า้นแมข่า่ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี 2557)

• เกษตรกรรมชีวภาพ (Biofuel)

• แปรรูปเป็นเชื้อเพลงิอดัแท่ง

• โรงงานไฟฟ้าชวีมวลทีใ่ชเ้ชื้อเพลงิจากซงัขา้วโพดผลติกระแสไฟฟ้า

• นวตักรรม (Innovation)

• เครื่องกรองน า้เสยีจากซงัขา้วโพด
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แนวทางการจดัการเศษวสัดเุหลอืใชจ้ากขา้วโพดที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มและยัง่ยืน

ไถกลบตอซงัขา้วโพด ผลติปุ๋ ยหมกัจากซงัและเปลอืกขา้วโพด
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แนวทางการจดัการเศษวสัดเุหลอืใชจ้ากขา้วโพดที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มและยัง่ยืน

ซงัขา้วโพดอดักอ้น

เป็นอาหารโค-กระบอื

คนัปุ๋ ยจากตน้ขา้วโพด เหด็ฟางตะกรา้จากซงัขา้วโพด
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แนวทางการจดัการเศษวสัดเุหลอืใชจ้ากขา้วโพดที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มและยัง่ยืน

เครื่องกรองน ้ าเสยีจากซงัขา้วโพดเช้ือเพลงิอดัแท่งใชห้งุตม้

จากซงัขา้วโพด

โรงไฟฟ้าชีวมวล

เช้ือเพลงิจากซงัขา้วโพด
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