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กิตติกรรมประกาศ 
  

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้ สำเร็จไปได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการผู้อนุมัติโครงการภายใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ที่ให้คำปรึกษา ข้อชี้แนะ และความช่วยเหลือใน

หลายสิ่งหลายอย่าง จนกระทั่งโครงงานลุล่วงไปด้วยดี ผู ้วิจัยรู ้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณ

คณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ 

 ขอขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังขอบคุณท่าน

เกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี เกษตรอำเภอบ่อพลอย เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมาเกษตรอำเภอโชคชัย เกษตร

อำเภอปักธงชัย เกษตรอำเภอหนองบุญมาก และเกษตรอำเภอครบุรี ที่ช่วยอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่อบรม 

ส่งเสริมเกษตรกร 

 ขอขอบคุณโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดทั้ง 9 แห่งที่อนุเคราะห์ให้นักวิจัยเข้าสอบถามรายละเอียด และ

ร่วมกันส่งเสริมเกษตรกรในการขายเหง้ามันสำปะหลังเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า  

 ขอขอบคุณพนักงานบริษัทรีคัลท์ ที่ร่วมกันวางแผนในการลงพื้นที่ อบรม เก็บข้อมูล 

 และที่เสียไม่ได้ ขอขอบพระคุณเกษตรกรที่ร่วมอบรม ร่วมโครงการขายเหง้ามันสำปะหลังกับรีคัลท์ และ

ให้ความร่วมมือในการขายเหง้ามันสำปะหลัง จนทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการจัดการเศษซากวัสดุทางการเกษตรเป็นอย่างมาก ว่าจะเป็นการ

จัดการฟางข้าว ใบอ้อย ใบข้าวโพด ซังข้าวโพด และเหง้ามันสำปะหลัง ซึ่งเศษซากทางการเกษตรกรจากพืชทั้ง 4 

ชนิด (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) มีปริมาณท่ีสูงมาก และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงมากเช่นกัน 

 การจัดการเศษซากทางการเกษตรของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 วิธีด้วยกัน 1) การใช้เป็น

อาหารปศุสัตว์ ซึ่งจะมีเพียงฟางข้าวเท่านั้น 2) การย่อยสลายตามธรรมชาติ ซึ่งวิธีนี้เป็นที่วิธีที่เกษตรกรส่วนใหญ่

นิยมใช้แต่ปัญหาคือใช้ระยะการย่อยสลายค่อนข้างนาน ทำให้เกษตรกรเสียเวลาที่จะทำการเพาะปลูกในรอบต่อไป 

3) การเผา วิธีนี้เป็นที่นิยมมากในสมัยอดีต แต่ในปัจจุบัน วิธีนี้เป็นที่ไม่ค่อยนิยม เนื่องจากทำให้เกิดมลภาวะทาง

อากาศ (pm 2.5) และมาตราการของภาครัฐที ่เข้มงวดมากขึ้นจึงทำให้เกษตรกรไม่สามารถเผาเศษซากทาง

การเกษตรได ้

 แต่ในปัจจุบันได้มีอุตสาหกรรมมากมายที่เข้ามารองรับการจัดการเศษซากเหล่า ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม

อาหารปศุสัตว์ อุตสาหกรรมน้ำตาล และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมล้วนมีข้อจำกัดใน

การใช้วัสดุทางการเกษตรไปเป็นปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันไป แต่สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ถึงความ

เป็นไปได้ของการนำเหง้ามันสำปะหลัง มาใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากยังไม่มีอุสาหกรรรมใด

ให้ความสนใจมากนัก และด้านเกษตรกรยังไม่ได้มีการจัดการเหง้ามันสำปะหลังที่ดีและมีคุณภาพ 

 อุตสาหกรรมที่นำเหง้ามันสำปะหลังมาเป็นปัจจัยในการผลิต ส่วนมากจะได้แก่อุตสาหกรรมที่เป็นนำมา

เป็นพลังงานเชื้อเพลิง เช่น การทำถ่านฟืน ทำชาโคล เป็นต้น แต่ในปัจจุบันได้มีอุตสาหกรรมใหม่ที่เริ่มนำมัน

สำปะหลังมาเป็นตัวเสริมในการผลิตมากคือ นั่นคือ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะนำเหง้ามันสำปะมันเป็น

วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า  

 โดยทางทีมงานวิจัยได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรขายเหง้ามันสำปะหลังในพื้นที่ 9 จังหวัดบริเวณรอบ

โรงไฟฟ้าชีวมวลได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จั งหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดลำปาง จังหวัดหนองคาย และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจังหวัดเหล่านี้ล้วนมีเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง

โดยเฉพาะจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดกาญจนบุรี โดยทางทีมวิจัยได้เข้าไปส่งเสริมให้

เกษตรกรขายเหง้ามันสำปะหลังผ่าน แอปพลิเคชัน รีคัลท์เพ่ือให้เกษตรกรเห็นถึงคุณค่าของเหง้ามันสำปะหลัง และ

แอปพลิเคชันรีคัลท์ยังช่วยในกระบวนการจัดการขายเหง้ามันสำปะหลัง และการรับเงินหลังจากการขายอีกด้วย  
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 ซึ่งวิธีการขายเหง้ามันสำปะหลังผ่านทางรีคัลท์ เริ ่มต้นจาก เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขายเหง้ามัน

สำปะหลังผ่านทางแอปพลิเคชันรีคัลท์ รีคัลท์จะติดต่อโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื ่อให้เกษตรกรนำเหง้ามัน

สำปะหลังไปส่งในโรงงาน และเม่ือเกษตรกรขายเหง้ามันสำปะหลังเสร็จเรียบร้อย รีคัลท์จะทำการโอนเงินเข้าบัญชี

เกษตรกรภายใน 1 วันทำการ 

 แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทีมงานได้ลงพื้นที่อบรมและทำความเข้าใจกับเกษตรกรจำนวน 2,127 รายทั้ง

แบบ online และ offline ซ่ึงต่างมีข้อจำกัดของเกษตรกรดังน้ี 

1. เกษตรกรยังไม่ทราบประโยชน์ของการขายเหง้ามันสำปะหลัง และไม่ทราบว่าเหง้ามันสำปะหลัง

สามารถขายสร้างรายได้ ซึ่งเกิดจากกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่เพียงพอ และการส่งเสริมการ

ขายเหง้ามันสำปะหลัง ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐยังไม่มากเท่าที่ควร 

2. ค่าขนส่งที่มีราคาสูง ทางทีมวิจัยพบว่าระยะทางที่เหมาะสมแก่การขนส่งเหง้ามันสำปะหลังมากยัง

โรงไฟฟ้าชีวมวลจะอยู่ที่ 10 – 20 กิโลเมตร รอบโรงงานไฟฟ้า หากระยะทางไกลกว่านั้น อาจต้องใช้

วิธีรวมกลุ่มกันและส่งเข้าโรงงานครั้งเดียวในปริมาณท่ีมาก เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าของราคาขนส่ง  

3. เกษตรกรรายย่อยที่ปลูกไม่ถึง 20 ไร่ ไม่ให้ความสนใจเนื่องเกษตรกรมองว่าไม่คุ้มกับการเก็บเหง้ามัน

สำปะหลังมากขาย เพราะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน รถขนส่ง รวมทั้งค่าอื่น ๆ จิปาถะ เนื่องจาก

ปริมาณเหง้ามันสำปะมีปริมาณน้อย  

4. ในระยะแรกเกษตรกรยังเป็นเกษตรกรที่มีอายุค่อนข้างมาก ทำให้กระบวนการขายเหง้ามันสำปะหลัง

ยังคงใช้ระบบ offline ควบคู่กับระบบ online ทางแอปพลิเคชั่น 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเกษตรกรสามารถทำรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายเหง้ามันสำปะหลังเฉลี่ย รายละ 

18,000 บาทต่อเดือน ทั้งจากการเก็บในแปลงของตนเอง และเก็บในแปลงของผู้อื่นที่เจ้าของไม่ได้มาขาย ซึ่งรายได้

นี้สามารถช่วยให้เกษตรกรดำรงชีวิตและมีสภาพคล่องทางการเงินได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสำหรับโครงการวิจัย  

1. ภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันส่งเสริมให้เกษตรกรขายเหง้ามันสำปะหลังมากขึ้น นอกจากจะเป็น

การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และมีสภาพคล่องทางการเงิน ยังสามารถช่วยลดอัตราการลักลอบเผา

เหง้ามันสำปะหลังที่ก่อให้เกิดมลพิษ 

2. สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ไกลจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และเกษตรกรรายย่อย อาจส่งเสริมให้มี

การจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ จัดตั้งสหกรณ์ หรือต้องมีลานรับซื้อให้มากขึ้น  
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3. การใช้เทคโนโลยีในการเก็บเหง้ามันสำปะหลังยังมีค่อนข้างน้อย ภาครัฐควรส่งเสริมนักวิจัย

สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน ในการสร้างเครื ่องเก็บเหง้ามันสำปะหลัง เพื ่อ เป็นการลด

ระยะเวลาในการเก็บ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของแรงงาน 

4. การขยายกิจการโรงไฟฟ้าชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังให้มากขึ้น โดยเฉพาะทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังค่อนข้างมาก 
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บทคัดย่อ 
 โครงการ “การส่งเสริมเกษตรกรเก็บซากวัสดุทางการเกษตรผ่านแอปพลิเคชัน รีคัลท์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีรีคัลท์ในการขายเศษซากทางการเกษตรทั้งเศษซากอ้อย ข้าวโพด ฟางข้าว และ

เหง้ามันสำปะหลัง ที่กระจายอยู่ตามไร่ นา สวน ของเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายของความต้องการ

เชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะเริ่มแรกของโครงการนี้ ได้เริ่มจากเหง้ามันสำปะหลังเป็นลำดับ

แรก เนื่องจากเป็นเศษซากทางการเกษตรที่เกษตรกรไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งต่างจากเศษซากทางการเกษตร

ประเภทอ่ืน ที่เริ่มมีการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากข้ึน  

เพ่ือให้โครงการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทางโครงการได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน  

1) การส่งเสริมเกษตรกร 2,000 ราย ในการใช้แอปพลิเคชัน รีคัลท์ เพื่อขายเศษซากวัสดุทางการเกษตร  

2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการรองรับการขายเศษซากทางการเกษตรของเกษตร 

ซึ่งจากการดำเนินงานมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 2,127 ราย แต่อย่างไรก็ตาม แบ่งเป็นเกษตรกรที่สนใจนำ
เหง้ามันสำปะหลังมาขาย 918 ราย และเกษตรกรที่ลงทะเบียนเพื่อนำมาขายสำเร็จ 17 ราย เกษตรกรนำมาขาย 
13 ราย รวมทั้งสิ้น 275 รอบ น้ำหนักรวมอยู่ที่ 579.57 ตัน (ณ วันที่ 8 กันยายน 2564) ซึ่งเป็นยอดเงินที่เกษตรกร
ได้รับที่ 356,318 บาท ซึ่งผู้วิจัยได้มีข้อสรุป ดังนี้ 

1. ภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันส่งเสริมให้เกษตรกรขายเหง้ามันสำปะหลังมากขึ้น นอกจากจะเป็น

การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และมีสภาพคล่องทางการเงิน ยังสามารถช่วยลดอัตราการลักลอบเผา

เหง้ามันสำปะหลังที่ก่อให้เกิดมลพิษ 

2. สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ไกลจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และเกษตรกรรายย่อย อาจส่งเสริมให้มี

การจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ จัดตั้งสหกรณ์ หรือต้องมีลานรับซื้อให้มากขึ้น  

3. การใช้เทคโนโลยีในการเก็บเหง้ามันสำปะหลังยังมีค่อนข้างน้อย ภาครัฐควรส่งเสริมนักวิจัย

สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน ในการสร้างเครื ่องเก็บเหง้ามันสำปะหลัง เพื ่อเป็นการลด

ระยะเวลาในการเก็บ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของแรงงาน 

4. การขยายกิจการโรงไฟฟ้าชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังให้มากขึ้น โดยเฉพาะทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังค่อนข้างมาก 
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Abstract 

The purpose of the study is to learn more about the agricultural waste value chain and 
to encourage farmers to use digital technology to sell their agricultural waste via Ricult 
Application. Agricultural waste management by Thai farmers, such as the burning of rice straw, 
sugarcane leaf, maize cob, or cassava rhizome, has resulted in increasingly serious pollution 
challenges today. A digital platform can be introduced to assist farmers in increasing their income 
through selling and better managing their waste while also promoting Thailand’s alternative 
energy industry. This study will use cassava rhizome as a pilot case study, with the results 
applicable to other wastes as well. 
 Our team has identified two critical milestones to help us reach the objectives of this 
research project:  
 1) Introduce the concept and relevant technology to 2,000 cassava farmers   
 2) Create a digital platform to assist farmers in selling agricultural waste to a biomass 
power plant. 
 A total of 2,127 farmers took part in the information and training sessions. From these 
sessions, 918 farmers have expressed an interest in selling cassava rhizomes, with 17 farmers 
registering to commence selling. As of September 8, 2021, 13 farmers had successfully sold a 
total of 579.57 tons of cassava rhizome, earning a total of 356,318 Baht. 
 From this research, our team has concluded that: 
 1) Public and private sectors should work together to encourage more farmers to sell 
cassava rhizomes. This will help farmers earn more money while minimizing pollution caused by 
cassava rhizome burning. 
 2) The cost of logistics in moving cassava rhizomes from farm to powerplant is a major 
impediment to farmers selling cassava rhizomes. Farmers who live far away from biomass power 
facilities should be encouraged to organize farmer groups or cooperatives to help control logistics 
costs and obtain operational economies of scale. 
 3) Cassava rhizome collection from the ground is a tedious and labor-intensive task for 
the farmers. Technology to help collect cassava rhizomes is still uncommon. Government 
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Research Institutes and private companies should be encouraged to develop technology to help 
farmers collect cassava rhizomes. 
 4) Biomass power plants are still not available in many places where cassava is grown. 
Expansion of community power plants, especially in the northeast area, can be beneficial to the 
remaining cassava farmers. 
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บทที่ 1 

บทนำ และวัตถุประสงค ์
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มัน

สำปะหลัง เป็นต้น ในกระบวนการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรนั้น ได้ก่อให้เกิดเศษซากทางการเกษตรเหลือทิ้ง

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นซากใบอ้อย ฟางข้าว แกลบ ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และเหง้ามันสำปะหลัง 

 จากการที ่โครงการสำรวจบื้องต้นนั ้นพบว่า ปริมาณเศษซากวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ ้งจากมัน

สำปะหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของเหง้ามันสำปะหลังที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก หากมีการจัดการที่เหมาะสมจะ

สามารถนำเหง้ามันสำปะหลังเหล่านี้มาเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนอีก 

 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการขายเศษซากทางการเกษตรโดยเฉพาะเหง้ามันสำปะหลังสำหรับเป็น

เชื้อเพลิงไฟฟ้า 

2. เพ่ือผลิตเทคโนโลยีในการจัดการกระบวนการขายเศษซากทางการเกษตร 

 ภาพรวมของการศึกษาเหง้ามันสำปะหลัง 

 จากการศึกษาของทีมงานวิจัย ได้เลือกเหง้ามันสำปะหลังเป็นพืชลำดับแรกในการส่งเสริมให้เกษตรกร

นำมาขายกับโรงไฟฟ้าชีวมวล สืบเนื่องจากมันสำปะหลังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจรองจากข้าว และมันสำปะหลัง

นี้เองยังเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมในหลายประเภท เช่น อาหารสัตว์ แป้งมัน และผงชูรส เป็นต้น  

 รายงานของสำนักงานเศรษฐกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศ

ไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งสิ้น 9,439,009 ไร่ โดยมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 28,999,112 ตัน เฉลี่ยไร่ละ 3,252 

กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งผลเหล่านี้กระจายไปยังหลายอุตสาหรรม ไม่ว่าจะเป็นการผลิตมันอัดเม็ด ส่งขายยังต่างประเทศ

เพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ และท่ีเหลือจะเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศ  

 มันสำปะหลังปลูกกระจากอยู่ทั่วประเทศไทย แต่จะปลูกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,337,074 

ไร่ นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายังปลูกมันสำปะหลังเป็นอำดับ 1 ของประเทศอีกด้วย โดยมีพ้ืนที่การปลูกทั้งสิ้น 

1,524,187 ไร่ (ข้อมูลปี 2563) และจากการประเมินปริมาณเศษซากวัสดุเหลือทิ้งเกี่ยวกับมันสำปะหลังจังหวัด

นครราชสีมา ของกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่า  
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ตารางที่ 1 : ตารางแสดงปริมาณวัสดุมันสำปะหลัง 

ชนิด เฉลี่ย (ตันต่อไร่) ปริมาณ (ตัน) เหลือท้ิง (ตัน) 

ยอด 0.437 686,414 686,141 

ลำต้น 1.086 1,705,826 1,195,784 

เหง้ามันสำปะหลัง 0.714 1,121,510 1,114,781 

 นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังของ VTT Energy 

ประเภทฟินแลนด์ ยังมีผลอีกว่า เหง้ามันสำปะหลังเป็นส่วนที่ให้ค่าพลังงานความร้อนมากท่ีสุดจากจากบรรดาเศษ

ซากของมันสำปะหลังทั้งหมด 

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงค่าความร้อนแต่ละส่วนของมันสำปะหลัง 

ชนิดวัสดุ ค่าความร้อน (kJ/kg) 
เหง้ามันสำปะหลัง 17,616 
ลำต้น 17,344 
ใบ 17,378 
กากมัน 15,907 
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บทที่ 2  

การศึกษารวบรวมข้อมูล 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมันสำปะหลัง 

มันสำปะหลังมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้ ส่วนมากจะเป็นประเทศ เปรู เม็กซิโก กัวเตมาลา บราซิล 

และฮอนดูรัส สำหรับประเทศไทยมีการนำมันสำปะหลังเข้ามาปลูกยังบริเวณภาคใต้เป็นครั้งแรก โดยเริ่มแรกปลูก

ร่วมกับยางพารา ต่อมาจึงมีการขยายพื้นท่ีมาปลูกทางบริเวณภาคตะวันออก เช่น จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี 

สระแก้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกอย่างรวดเร็วไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก

สภาพดิน ฟ้า อากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และแปรรูปมันสำปะหลัง ซึ่งในปัจจุบันพ้ืนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

มันสำปะหลังเป็นพืชที่สามารถทนต่อสภาพอากาศแห้งแล้งได้ดี ไม่ต้องใส่ใจดูแลมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ

พืชอ่ืน ๆ อีกท้ังยังผลตอบแทนต่อไร่ค่อนข้างสูง และต้นทุนการผลิตต่ำกว่าพืชอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด จึงทำให้คนไทย

นิยมปลูกกันเป็นอย่างมาก และจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยการปลูกมันสำปะหลังแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 

1. พันธุ์ที่ใช้เพื่อความสวยงาน ใช้ตกแต่งตามบ้าน ส่วนมากจะปลูกท่ีจังหวัดชลบุรี และระยอง โดยใบจะ

มีแถบสีขาวและสีเหลืองกระจายไปตามความยาวของใบ จึงเรียกว่ามันด่าง    

ภาพที่ 1: พันธุ์มันสำปะหลังที่ใช้ปลูกเพ่ือความสวยงาม 

 

 

 

 

 

2. พันธุ์ชนิดหวาน มันสำปะหลังชนิดนี้จะมีอายุประมาณ 4 – 8 เดือน มีปริมาณแป้งค่อนข้างน้อย ไม่มี

รสขม สามารถใช้หัวมันสดทำอาหารโดยวิธีการเชื่อม ต้ม ปิ้ง เผา หรือทอด ในประเทศไทยมี 3 พันธุ์
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ด้วยกัน ได้แก่ มันสวน มันห้านาที หรือมันก้านแดง และมันระยอง 2 ซึ่งมันสำปะหลังพันธุ์นี้เป็นพันธุ์

ที่กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมา เพ่ือใช้สำหรับทอดเป็นแผ่นบาง 

3. พันธุ์ชนิดรสขม พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่คนนิยมปลูกกันมาที่สุด มีอายุการเก็บเกี่ยว 8 – 18 เดือน เป็นพันธุ์

ที่มีปริมาณแป้งค่อนข้างสูง รสขม ไม่เหมาะแก่การที่มนุษย์จะนำไปบริโภค หรือใช้มันหัวสดเลี้ยงสัตว์

โดยตรง เนื่องจากมีความเป็นกรดไฮโดรไซยานิค (HCN) สูงมาก เป็นพิษต่อร่างกาย จึงนิยมส่งโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตมันเป็นมันเส้น มันอัดเม็ด และแป้ง โดยประเทศไทยปลูกในหลายพันธุ์ ได้แก่ 

ระยอง 1 ระยอง 3 ระยอง 60 และเกษตรศาสตร์ 50  

 

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 

มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตมัน

สำปะหลังอันดับ 5 ของโลก ซึ่งมันสำปะหลังเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรร้อยละ 

65 จะทำการปลูกในช่วงฤดูฝน ในช่วงมีนาคม ถึง พฤษภาคม และอีกร้อยละ 20 จะทำการปลูกในช่วงฤดูแล้ง 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนที่เหลือจะปลูกในช่วงเดือนตุลาคม ทั้งนี้เกษตรกรนิยมเก็บเกี่ยว

มันกันมากท่ีสุดในช่วงมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 

จากการรายงานของสำนักเศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2563 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง

ครอบคลุม 52 จังหวัด โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากสุด รองลงมาเป็นภาคเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ 

โดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกมากท่ีสุด 

ตารางที่ 3: การเพาะปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย ประจำปี 2563 

ภาค / ประเทศ เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,337,074 
ภาคเหนือ 2,122,761 
ภาคกลาง 1,979,174 
รวม 2,122,761 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563 

ปริมาณวัสดุเหลือใช้จากการเพาะปลูกมันสำปะหลัง 

 มันสำปะหลัง 1 ต้น จะประกอบไปด้วย ยอดและใบ, ลำต้น, เหง้ามันสำปะหลังและหัว โดยส่วนประกอบ

ที่มีประโยชน์มากท่ีสุดคือ หัว สำหรับส่วนอื่น ๆ ได้แก่ลำต้น หลังจากท่ีเกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วส่วนหนึ่งจะสามารถ
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นำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นต้นพันธุ์ในการปลูกครั้งต่อไป แต่ส่วนที่เหลือจะกลายเป็นวัสดุที่เหลือใช้ เช่นเหง้ามัน

สำปะหลัง โดยสัดส่วนระหว่าง หัว ลำต้น และใบจะแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ของมันสำปะหลัง สภาพแวดล้อม

และภูมิประเทศท่ีใช้ปลูกมันสำปะหลัง เช่น ความชื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น 

ภาพที่ 2 : ส่วนประกอบมันสำปะหลัง 

 วัสดุเหลือใช้จากมันสำปะหลังมี 2 ส่วน คือ 

1. ลำต้น ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1) ส่วนยอดของลำต้น ส่วนนี้สามารถนำไปใช้ทำอาหารสัตว์โดยรวมกับใบ แต่เกษตรกรส่วนมากมัก

ไม่นิยม โดยจะทิ้งไว้ในไร่ ใช้รถไถกลบ และรอการย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไป 

2) ส่วนกลางของลำต้น เป็นส่วนของโคนถึงยอดลงมา สามารถนำมาใช้เป็นท่อนพันธุ์ ในการปลูก

รอบต่อไปได้ ส่วนที่เหลือจะท้ิงให้แห้ง เผาทิ้ง หรือนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน 

3) ส่วนของลำต้นที่อยู่เหนือดินประมาณ 20 – 50 ซม. ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการตัดออกไป ก่อน

เก็บเกี่ยวหัวมัน และเมื่อตัดส่วนหัวออกไปแล้ว โดยส่วนมากจะเรียกว่า เหง้ามันสำปะหลัง โดย

เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเหง้ามันสำปะหลังส่วนใหญ่จะถูกทิ้งไว้ในไร่ทั้งหมด และไถ

กลบเป็นปุ๋ย ไม่ได้นำมาทำประโยชน์อย่างอ่ืนแต่อย่างไร 

2. ใบ เป็นส่วนที่เหลือเมื่อทำการตัดต้นลำไปทำพันธุ์ เกษตรกรมันจะไม่นำมาใช้ประโยชน์ และปล่อยทิ้ง

ให้สลายเป็นปุ๋ย  
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ภาพที่ 3 : สัดส่วนวัสดุเหลือใช้จากเหง้ามันสำปะหลัง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

ตารางที่ 4 : องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของมันสำปะหลัง 

รายละเอียด ยอดใบ ลำต้น เหง้า หัว 
ปริมาณต่อไร่ (ตัน/ไร่) 0.166 0.334 0.229 2.290 
สัดส่วนองค์ประกอบของมันสำปะหลัง (%) 5.5 11.1 7.6 75.8 
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ (%) 0 29.9 0.3 100 
สัดส่วนการเหลือทิ้งเปล่าประโยชน์ (%) 100 70.1 99.7 0 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ไม่ระบุปีที่พิมพ์ 

 

จากตารางดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหัวมันสำปะหลังจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับส่วนอื่น 

ๆ ได้แก่ ยอด ใบ ลำต้น และเหง้ามันสำปะหลัง จะมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นบางส่วน และเหลือเป็นเศษวัสดุ

เหลือใช้ร้อยละ 100, 70.1 และ 99.7 ตามลำดับ 

ตารางที่ 5 : ปริมาณวัสดุเหลือใช้จากการเพาะปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



7 
 

 

  

 

 ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 
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ตารางที่ 6 : ปริมาณวัสดุเหลือใช้จากการเพาะปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออก 

 ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  

 จากตารางทั้ง 2 ตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าเกษตรกรเพาะปลูกมันสำปะหลังทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคตะวันออก จะเห็นได้ว่าปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ในพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรมากสุดจะเป็นลำต้น เหง้า

มันสำปะหลัง และยอด/ใบ ตามลำดับ 
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บทที่ 3 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย 

ศักยภาพการผลิตพลังงานงานทดแทนโดยชีวมวล 

จากข้อมูล ณ สิ้นปี 2562 ของฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ

พลังงานทดแทนจากชีวมวลปี 2563 อยู่ที่ 44,380.09 ktoe1 คิดเป็นประมาณร้อยละ 11.3 ของศักยภาพพลังงาน

ทดแทนทั้งหมด โดยศักยภาพพลังงานทดแทนที่สูงที่สุดของประเทศไทย คือ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ 335,663.45 

ktoe รองลงมาคือพลังงานขยะที่ 7,438.68 ktoe ส่วนพลังงานอื่น ได้แก่ เชื ้อเพลิงชีวภาพของเหลวและก๊าซ

ชีวภาพ มีศักยภาพรวมกันที่ประมาณ 2,650 ktoe ดังแสดงตามแผนภาพและตารางต่อไปนี้ 

ภาพที่ 4 : ศักยภาพพลังงานทดแทนปี 2563 

 

 

 

 
1 ktoe: พันตันนำ้มันดิบ 
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ตารางที่ 7 : ศักยภาพพลังงานทดแทนปี 2563 

ประเภทพลังงาน ปริมาณ (ktoe) 

พลังงานแสงอาทิตย์ 335,663.45 

ชีวมวล 44,380.09 

ขยะ 7,438.68 

เชื้อเพลิงชีวภาพของเหลว 1,819.06 

ก๊าซชีวภาพ 834.12 

รวม 390,135.40 

 

สถิติกำลังผลิตของโรงไฟฟ้า 

จากข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้า 

ชีวมวลที่จ่ายไฟเข้าระบบแล้วทั้งสิ้น  223 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 3,051.477 MW2 และกำลังการผลิต

ที่ขายรวม 1,733.785 MW โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนโรงไฟฟ้ามากที่สุดเป็นจำนวน 73 แห่ง มีกำลัง

การผลิตติดตั้ง 968.45 MW ใกล้เคียงภาคกลางที่มีโรงไฟฟ้า 65 แห่ง และมีกำลังการผลิตติดตั้ง 980 MW โดย

จังหวัดที่มีกำลังการผลิตสูงเป็นลำดับแรกคือจังหวัดกาญจนบุรีที่มีกำลังการผลิตติดตั้งถึง 268.295 MW รองลงมา 

คือ จังหวัดสระแก้ว และนครรราชสีมาตามลำดับ 

ตารางที่ 8: กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จ่ายไฟเข้าระบบแล้วทั่วประเทศตามภาคและจังหวัด 

ภาค ลำดับ จังหวัด จำนวนโรงไฟฟ้า 
กำลังการผลิตติดต้ัง  

(MW) 

กำลังการผลิตที่
ขาย  

(MW) 

ภาคกลาง 

 

 

1 กำแพงเพชร 12 169.59 70.77 

2 สุพรรณบุร ี 10 160.8 109.6 

3 อุทัยธาน ี 6 132.4 49 

 
2 MW: เมกะวัตต ์
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ภาคกลาง 

ลำดับ จังหวัด จำนวนโรงไฟฟ้า 
กำลังการผลิตติดต้ัง  

(MW) 

กำลังการผลิตที่
ขาย  

(MW) 

4 นครสวรรค ์ 7 132.3 53 

5 เพชรบูรณ ์ 4 85.1 24.6 

6 สระบรุ ี 4 70.856 45.2 

7 ลพบุร ี 5 64.594 31.38 

8 สุโขทัย 1 36 8 

9 พิจิตร 3 33.3 28.85 

10 พิษณุโลก 2 23.4 12.5 

11 นครปฐม 3 22.26 17 

12 สิงห์บุร ี 2 21.9 15.8 

13 พระนครศรีอยุธยา 2 10.1 8.2 

14 สมุทรสาคร 1 9.5 8 

15 ชัยนาท 3 7.92 6.21 

รวมภาคกลาง 65 980.02 488.11 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 นครราชสมีา 11 173.7 112.7 

17 กาฬสินธุ ์ 7 128.3 74 

18 ขอนแก่น 7 110.6 76 

19 ชัยภูม ิ 6 95.86 47.72 

20 บุรีรัมย ์ 9 87.9 69 

21 สุรินทร ์ 5 76.8 47.5 

22 อุดรธาน ี 6 68.6 36 

23 หนองบัวลำภ ู 4 57 32 

24 ร้อยเอ็ด 7 54.2 45.92 

25 มุกดาหาร 2 39 16 
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ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลำดับ จังหวัด จำนวนโรงไฟฟ้า 
กำลังการผลิตติดต้ัง  

(MW) 

กำลังการผลิตที่
ขาย  

(MW) 

26 อุบลราชธาน ี 3 27.8 23 

27 มหาสารคาม 1 18 6 

28 ลำปาง 1 9.9 8 

29 หนองคาย 1 9.9 8 

30 ศรีสะเกษ 1 9.5 8 

31 สกลนคร 1 0.99 0.99 

32 นครพนม 1 0.4 0.3 

รวมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

73 968.45 611.13 

ภาคตะวันตก 

33 กาญจนบุร ี 17 268.295 103.02 

34 ราชบุร ี 3 82 22.8 

35 ประจวบครีีขันธ ์ 5 34.6 27 

36 ตาก 1 16 8 

รวมภาคตะวันตก 26 400.895 160.82 

ภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 สุราษฎร์ธาน ี 8 63.1 45.3 

38 ยะลา 5 59.7 54.3 

39 สงขลา 5 48.6 44.45 

40 นครศรีธรรมราช 6 48.05 43.25 

41 กระบี ่ 4 31.89 24.5 

42 ชุมพร 2 17.5 16 

43 นราธิวาส 2 13.8 13.3 

44 ตรัง 2 12.828 9 

45 พัทลุง 1 9.9 9.2 
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ภาคใต้ 

ลำดับ จังหวัด จำนวนโรงไฟฟ้า 
กำลังการผลิตติดต้ัง  

(MW) 

กำลังการผลิตที่
ขาย  

(MW) 

46 สตูล 1 9.9 9.2 

รวมภาคใต้ 36 315.268 268.5 

ภาคตะวันออก 

47 สระแก้ว 7 182.4 69.12 

48 ฉะเชิงเทรา 4 61.9 48.2 

49 ชลบุร ี 3 27.7 20 

50 ระยอง 1 18 6 

รวมภาคตะวันออก 15 290 143.32 

ภาคเหนือ 

51 อุตรดิตถ ์ 4 78.2 45.61 

52 แพร่ 3 18.9 16.16 

53 ลำพูน 1 9.6 8 

54 เชียงราย 1 0.144 0.135 

รวมภาคเหนือ 9 106.844 69.905 

รวมกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลทุกจังหวัด 224 3061.477 1741.785 

ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลทั้ง 9 แห่งที่ดำเนินงานร่วมกับรีคัลท์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

ชีวมวลในเครือของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE โดยทั้งหมดกระจายอยู่ใน  

9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี  นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ลำปาง สุรินทร์ หนองคาย และ

อุบลราชธานี แต่ละโครงการมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 MW รวมกำลังการผลิตทั้งหมด 89.1 MW นอกจากนี้ยังมี

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในเครือ ACE ที่ยังไม่มีการดำเนินงานร่วมกับรีคัลท์อีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าสตึก และ

โรงไฟฟ้าดอนมนต์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงไฟฟ้าเมืองโคราช ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการเข้าซื้อกิจการจาก

บริษัทผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ดังนั้นโครงการโรงไฟฟ้าในเครือ ACE ทั้ง 12 

แห่ง จึงมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 116 MW และมีกำลังการผลิตที่ขายรวม 94.5 MW (สยามรัฐออนไลน์, 2563) 

 

ตารางที่ 9: กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลในเครือ ACE ทีด่ำเนินงานร่วมกับรีคัลท์ 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ตำบล อำเภอ จังหวัด 

กำลังการ
ผลิต
ติดต้ัง  
(MW) 

กำลังการ
ผลิตที่
ขาย 3 
(MW) 

1 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บ่อพลอย 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน 
เพาเวอร์ จำกัด 

บ่อพลอย 
บ่อ
พลอย 

กาญจนบุรี 9.9 8 

2 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
น้ำพอง 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย 
เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด 

ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 9.9 8 

3 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บ้านบึง 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน 
เพาเวอร์ จำกัด 

หนองอิ
รุณ 

บ้านบึง ชลบุร ี 9.9 8 

4 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
โชคชัย 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะ
โกร เพาเวอร์ แพลนท์ 
จำกัด 

โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 9.9 8 

5 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
โพนทอง 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน 
เพาเวอร์ จำกัด (อ.โพน
ทอง) 

วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 9.9 8 

6 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
เถิน 

บริษัท แอ็ดวานซ์ไบโอ
เอเชีย จำกัด 

แม่ถอด เถิน ลำปาง 9.9 8 

7 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ตานี 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะ
โกร เพาเวอร์ แพลนท์ 
จำกัด 

ตานี ปราสาท สุรินทร์ 9.9 8 

8 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ศรีเชียงใหม่ 

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน 
เพาเวอร์ จำกัด 

พระพุทธ
บาท 

ศรี
เชียงใหม่ 

หนองคาย 9.9 8 

9 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
สิรินธร 

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน 
เพาเวอร์ จำกัด 

ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี 9.9 8 

รวมกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 9 แห่ง 89.1 72 
 

ตารางที่ 10 : กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลในเครือ ACE ทีย่ังไมด่ำเนินงานร่วมกับรีคัลท์ 

 
3 กำลังการผลิตที่ขาย หมายถึง สัญญาซ้ือขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ตำบล อำเภอ จังหวัด 

กำลัง
การผลิต
ติดตั้ง  
(MW) 

กำลัง
การผลิต
ที่ขาย  
(MW) 

1 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวลสตึก 

บริษัท สตึกไบโอแมส 
จำกัด 

ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ 7.5 6.5 

2 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ดอนมนต์ 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ
พาวเวอร์ จำกัด 

ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ 9.5 8 

3 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
เมืองโคราช 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย 
เอ็นเนอร์จี้ จำกัด 

บ้านโพธิ์ เมือง นครราชสีมา 9.9 8 

รวม 26.9 22.5 

 

ชีวมวลที่ใช้ในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีพืชพลังงานที่หลากหลาย แต่ที่ความนิยมและปริมาณที่มีการนำมาผลิตพลังงานนั้นมีความ

แตกต่างกันไปตามต้นทุน ศักยภาพ และปริมาณผลผลิต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้

ประเมินศักยภาพชีวมวลจากเศษวัสดุทางการเกษตรในประเทศในปี พ.ศ. 2561 โดยแบ่งชีวมวลออกเป็น  

2 ประเภท ได้แก่ ชีวมวลที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และชีวมวลที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่

เพาะปลูก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ชีวมวลที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่น กากอ้อย  จากอุตสาหกรรม

น้ำตาล แกลบจากโรงสีข้าว ใยปาล์มและทะลายปาล์มเปล่าที่ได้จากอุตสาหกรรมสกัดน้ ำมัน ปาล์มดิบ เป็นต้น  

ชีวมวลเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เพื่อผลิตพลังงานหรือจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงแล้วเกือบทั้งหมด เช่น กากอ้อยถูกใช้

เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในอุตสาหกรรมน้ำตาล หรือแกลบที่เกิดขึ้นในโรงสีข้าวขนาดใหญ่ถูก

จำหน่ายให้โรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เป็นต้น  

2) ชีวมวลที่เกิดข้ึนบริเวณพ้ืนที่เพาะปลูก จะเกิดจากชีวมวลส่วนที่เหลือภายหลังจาก การเก็บเกี่ยวผลผลิต

ของเกษตรกร ได้แก่ เหง้ามันสำปะหลัง ฟางข้าว ยอดและใบอ้อย ตอและรากไม้ ยางพารา เป็นต้น ชีวมวลเหล่านี้

ไม่นิยมนำมาผลิตพลังงานเนื่องจากมีต้นทุนสูงในการรวบรวมและขนส่งจาก พื้นที่เพาะปลูกไปยังสถานที่ใช้งานที่
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อยู่ห่างไกล ชีวมวลเหล่านี้จึงมักถูกทิ้งไว้ในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้ย่อยสลาย  กลายเป็นสารปรับปรุงดิน หรือถูกเผา

ทำลายในพ้ืนที่เพาะปลูก 

โดยจากข้อมูลชีวมวลคงเหลือที่มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เป็นพลังงาน ปี พ.ศ. 2560 พบว่าประเทศ

ไทยเกิดชีวมวลมากถึง 296 ล้านตัน มีการนำไปใช้ 136 ล้านตัน ทำให้มีชีวมวลคงเหลือมากถึง 160 ล้านตัน โดยใช้

วัสดุชีวมวลที่มีการนำมาใช้ผลิตพลังงานมากที่สุด คือ ชานอ้อยที่ 65 ล้านต้นต่อปี รองลงมาคือกากมันสำปะหลังที่ 

20 ล้านตันต่อปี ฟางข้าวที่ 15 ล้านตันต่อปี และเศษไม่หรือปีกไม้ที่ 12 ล้านตันต่อปี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018) 

, 2563) 

ตารางที่ 11 : จำนวนชีวมวลคงเหลือท่ีมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เป็นพลังงาน ปี พ.ศ. 2560 

ประเภทชีวมวล 

ชีวมวลที่

เกิดขึ้น 

ชีวมวลที่ถูกนำไปใช้แล้ว  

(ตันต่อปี) 
ชีวมวลคงเหลือ 

(ตัน/ปี) 
ภาค

เกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม (ตัน/ปี) (ktoe/ปี) 

ข้าว 
แกลบ 8,974,554 2,620,273 6,354,281 - - 

ฟางข้าว 43,056,371 15,371,125 - 27,685,245 6,993 

อ้อย 
ชานอ้อย 65,526,016 - 65,526,016 - - 

ใบ/ยอดอ้อย 45,194,485 - - 45,194,485 11,802 

มัน

สำปะหลัง 

กากมันสำปะหลัง 20,512,651 - 20,512,651 - - 

เหง้ามันสำปะหลัง 5,964,933 - - 5,964,933 2,363 

ลำต้น (ยอดและ

ใบ) 
15,214,725 - - 15,214,725 1,738 

ปาล์มน้ำมัน 

ทะลายปาล์ม 298,036 101,887 187,868 8,281 1 

ใยปาล์ม 196,195 77,117 112,810 6,268 2 

กะลาปาล์ม 83,870 29,766 51,684 2,419 1 

ทางปาล์ม 357,741 - - 357,741 141 

ประเภทชีวมวล 
ชีวมวลที่

เกิดขึ้น 

ชีวมวลที่ถูกนำไปใช้แล้ว  

(ตันต่อปี) 
ชีวมวลคงเหลือ 
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(ตัน/ปี) 
ภาค

เกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม (ตัน/ปี) (ktoe/ปี) 

ลำต้น 30,155,059 - - 30,155,059 5,431 

ไม้ 

ขี้เลื่อย 2,680,185 - 2,680,185 - - 

เศษไม้/ปีกไม้ 12,680,443 - 12,680,443 - - 

ใบ 2,400,519 - - 2,400,519 924 

กิ่ง 56,731 - - 56,731 26 

ลำต้นที่ตัดทิ้ง 5,086,331 - 5,086,331 - - 

รากไม้ 16,414,619 - - 16,414,619 7,100 

มะพร้าว 

กะลา 84,308 - 84,308 - - 

ใยมะพร้าว 20,972 - 20,972 - - 

จั่นมะพร้าว 480,477 - - 480,476 185 

ทางมะพร้าว 780,489 - - 780,489 318 

ลำต้น 

ซังข้าวโพด 2,165,534 - 2,165,534 - - 

เปลือก 2,280,773 - 2,280,773 - - 

ลำต้น/ใบ 14,779,405 - - 14,779,405 5,581 

อ่ืน ๆ 
เปลือกไม้ 596,874 - 596,874 - - 

ปลายยอดใบ 298,177 - - 298,177 4 

รวม 296,340,473 18,200,169 118,340,730 159,799,575 42,610 

 

ในส่วนของของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ซึ่งเป็นพันธมิตรกับรีคัลท์

จากรายงานประจำปี 2563  มีข้อมูลว่า ACE มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเชิงพาณิชย์ที่เปิดดำเนินการแล้ว 

12 โครงการ โรงไฟฟ้าเหล่านั้นมีการกำหนดนโยบายในการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล 2 วิธีหลัก ดังนี้  

1) การประกาศรับซื้อเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลให้แก่เกษตรกรรายย่อยทราบเป็นวงกว้าง โดยฝ่ายจัดซื้อ  

เชื้อเพลิงจะเป็นผู้เจรจาเงื่อนไขและราคา ตามประเภทเชื้อเพลิง ค่าความร้อน และค่าความชื้นตามท่ีบริษัทกำหนด  

2) การติดต่อโรงงานแปรรูปสินค้าทางการเกษตรโดยตรง เพ่ือเจรจาขอซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

จากข้ันตอนการผลิตต่างๆ ของเจ้าของโรงงาน 
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โดยโครงการโรงไฟฟ้าในเครือของ ACE มีการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลหลัก 4 ประเภท ได้แก่  

1) เปลือกไม้ คือ เศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ปลูกโตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส  ซึ่ง

เปลือกไม้ที่ได้เกิดจากขั้นตอนการปอกเปลือกไม้ออกจากไม้ท่อน  

2) ไม้เชื้อเพลิง คือ ไม้เบญจพรรณที่เหลือจากการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่จากสวนไร่นาหรือสวนผลไม้ ซึ่ง  ไม้

เชื้อเพลิงเหล่านี้จะมีอยู่โดยทั่วไป  

3) ทะลายปาล์ม คือ เศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มจากปาล์มน้ำมัน ในรูปทะลาย

ปาล์มเปล่า เส้นใย และกะลา ที่สามารถน้ำไปทำเชื้อเพลิงได ้

 4) แกลบ คือ เปลือกแข็งชีวมวล  

5) เชื้อเพลิงอื่นๆ ประกอบไปด้วย ซังของเมล็ดข้าว ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตข้าวสาร

ของโรงสีข้าว โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในโครงการโรงไฟฟ้า/เปลือกข้าวโพด ใบ/กากอ้อย เหง้า

มัน ขี้เลื่อย เศษไม้ เป็นต้น 

รายได้ของโรงไฟฟ้า 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวลของเอกชนมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากแผนสนับสนุนจาก

ทางภาครัฐ โดยเฉพาะแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) และ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018) ที่มีการเป้าหมายขยายกำลัง

การผลิตโรงไฟฟ้าในประเทศ โดยมีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลรวมเป็น 5,570 MW อีกทั้งยังมี

การกำหนดให้ภาครัฐรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชน โดยมีเป้าหมายรับซื้อให้ได้ 300 MW ในปี พ.ศ. 2567 และมี

การส่งเสริมภายใต้ระบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าต้นทุน (นภาพฤกษ์ชาติ, 

2564) (Tunpaiboon, 2564) 

ในส่วนของ ACE เป็นกลุ่มบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่หลายหลาย ได้แก่ โรงไฟฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และธุรกิจอื่น เช่น หลุมฝังกลบ 

โดยในภาพรวม ACE สามารถทำรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูล

ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล และรายงานประจำปี 2563 ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทมีรายได้รวม 5,858.14 

ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,507.64 ล้านบาท เติบโตอย่างเห็นได้ชัดจากปี พ.ศ. 2562 ที่มีรายได้รวม 5,055.27 ล้าน

บาท พร้อมกำไร 812.39 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2561 ที่มีรายได้รวม 4,833.21 ล้านบาท และกำไร 562.10 
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ล้านบาท อย่างไรก็ตามในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2564 มีการชะละตัวเมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของ  

พ.ศ. 2563 คือรายได้ลดไปประมาณร้อยละ 2.48  

นอกจากนี้การเติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้าอาจสังเกตได้จากการที่ ACE ยังคงมีการขยายโครงการโรงไฟฟ้า

อย่างต่อเนื่อง โดย ACE มีโครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้วทั้งหมด 19 โครงการ และยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา

อีก 17 โครงการ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล มีโครงการเชิงพาณิชย์ที่เปิดดำเนินการแล้ว 12 โครงการ และที่

อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 15 โครงการ  

ตารางที่ 12 : ข้อมูลการเงินรวมของ ACE สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

รายการการเงิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
รวมรายได้ (ล้านบาท) 5,858.14 5,055.27 4,833.21 
กำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) (ล้านบาท) 1,507.64 812.39 562.10 

 

ตารางที่ 13 : ข้อมูลทางการเงินรวมของ ACE ณ วันที่ 31 มีนาคม หรือ  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

รายการการเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
รวมรายได้ (ล้านบาท) 1,314.09 1,347.85 
กำไรสำหรับงวด (กำไรสุทธิ) (ล้านบาท) 360.33 593.55 

เฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล ACE มีรายได้หลักจากการทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ตาม

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อายุสัญญา 15-16 ปี โดยมีรายได้สุทธิ 2,887.71 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,094.79 ล้าน

บาท ในปี พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายได้รวม 2,603.34 ล้านบาท กำไร 912.50 ล้านบาท และ

ในปี พ.ศ. 2561 มีรายได้รวม 2,615.22ล้านบาท กำไร 736.49 ล้านบาท ในส่วนของการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564 

พบว่าผลประกอบการในไตรมาสแรก แม้จะมีรายได้สูงกว่าไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2563 ที่ 95.59 ล้านบาท แต่มี

กำไรลดลง 4.73 ล้านบาท ซึ่งสัมพันธ์กับรายได้รวมของบริษัท 

 

ตารางที่ 14 : งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล สําหรับปีสิ้นสุดในที่ 31 ธันวาคม 

รายการการเงิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
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รวมรายได้ (ล้านบาท) 2,887.71 2,603.34 2,615.22 
กำไรขั้นต้นของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ล้านบาท) 1,094.79 912.50 736.49 

 

ตารางที่ 15 : งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  

สําหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

รายการการเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
รวมรายได้ (ล้านบาท) 767.09 671.50 
กำไรขั้นต้นของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ล้านบาท) 239.00 243.73 
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ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบผลิตพลังงานชีวมวล 

จากแผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานระดับภาค (พ.ศ. 2562 - 2565) แต่ละพื้นที่ภูมิภาคของประเทศไทย

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานเฉพาะพื้นที่ที่แตกต่าง ในส่วนของปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบผลิตชีวมวลนั้น

เป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดที่สุดใน 2 ภาค คือ ภาคเหนือ และภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

ในภาคเหนือมีประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทั้งในแง่การขาดแคลนวัตถุดิบ และไม่มีตลาดรองรับการซื้อ

ขายเชื้อเพลิงชีวมวล แม้ภาคเหนือมีศักยภาพในการผลิตชีวมวลที่หลากหลาย เช่น ซังข้าวโพด กากอ้อย มัน

สำปะหลัง แต่มีการเพาะปลูกที่กระจัดกระจายเพราะขาดการจัดการพื้นที่เพาะปลูก จึงทำให้มีข้อจำกัดในการซื้อ-

ขาย และขาดความคุ้มค่าในการนำวัตถุดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิง 

เช่น ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่มีศักยภาพด้านพลังงานชีวมวล และมีโรงไฟฟ้าชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า

จ่ายเข้าระบบ มีปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องนำเข้าเชื้อเพลิงจากจังหวัดอ่ืน ๆ ร่วม

ด้วย 

ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจที ่คล้ายคลึงกับภาคเหนือ แม้ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีศักยภาพในการผลิตพืชชีวมวลสูงมาก แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องราคาวัตถุดิบ ส่งผล

ให้ผลผลิตตกต่ำ และทำให้เกิดปัญหาวัตถุดิบที่ผลิตไม่เพียงพอต่อการป้อนให้โรงงานไฟฟ้าชีวมวล ยิ่งไปกว่านั้นใน

ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือม ีการส ่ง เสร ิมการนำว ัตถ ุด ิบไปแปรร ูปมากกว ่านำไปผล ิตพล ังงาน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอันเนื่องมากจากปัญหาน้ำขาดแคลน ภัยแล้ง

และน้ำท่วม เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ประสบปัญหาทางธรรมชาติค่อนข้างบ่อย ทั้งปัญหาภัย

แล้งทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือแม้กระทั่ งประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจาก

อ่างเก็บน้ำหรือระบบชลประทานมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคเกษตรและการดำรงชีวิต รวมไปถึงบาง

พื้นที่ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้วยเหตุนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงส่งผลต่อปริมาณของผลผลิตที่อาจ

นำมาส่งต่อโรงไฟฟ้าได ้

ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้นั้นไม่มีมีปัญหาที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อผลิต

พลังงานชีวมวล แต่มีประเด็นปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งอาจส่งผลสืบเนื่องถึงการขาดแคลนวัตถุดิบได้ 

โดยในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ภาคตะวันออกมี

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่มากมายจึงต้องมีการแบ่งน้ำให้ภาคอุตสาหกรรมใช้เป็นจำนวนมาก ภาคใต้ในบางพื้นที่

ยังคงมีปัญหาการขาดแหล่งน้ำที่เพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม และในภาคกลางการมีปัญหาขาดแคลนน้ำในบาง

พ้ืนที่ รวมไปถึงปัญหาน้ำท่วมและปัญหาระบบระบายน้ำที่ล่าช้าทำให้ผลผลิตต้องเสียหายเป็นจำนวนมาก  
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ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในเครือ ACE พบว่าไม่มีปัญหาเรื ่องการขาดแคลนวัตถุมากนัก 

เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ คือ ไม้ท่อนที่นำมาสับ และทะลายปาล์ม เป็นวัสดุที่ไม่ขาดแคลน ในส่วนของเศษซาก

ทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด เหง้ามันสำปะหลัง ลำมันสำปะหลัง จะมีการคำนวณและจัดการ

สัดส่วนการผลิตพลังงานอย่างเหมาะสม 

การจัดการชีวมวล  

ปฏิทินชีวมวล 

คู่มือการพัฒนาเเละการลงทุนผลิตพลังงานจากชีวมวล (กลุ่มชีวมวล สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน, 2554) 

สรุปข้อมูลชีวมวลที่มีในแต่ละภาคของประเทศไทยเป็นรายเดือน เรียกว่า ปฏิทินชีวมวล โดยวิเคราะห์จากรอบการ

ปลูกและรอบการเก็บเกี่ยวพืชชีวมวลในแต่ละพื้นที่ ซึ่งข้อมูลที่แตกต่ างกันในแต่ละภาคขึ้นอยู่กับชนิดของพืช 

สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ ปฏิทินชีวมวลในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต้ และภาคกลาง จะแสดงตามตารางที ่ ถึงตารางที ่ ตามลำดับ 

ตารางที่ 16: ปฏิทินชีวมวลภาคเหนือ 

ภาคกลาง ชีวมวล 
ปีปฏิทิน 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 ข้าวนาป ี
เเกลบนาป ี                 

ฟางข้าวนาป ี                 

ข้าวนาปรัง 

เเกลบนา

ปรัง 
                

ฟางข้าวนา

ปรัง 
                

อ้อยโรงงาน 

ชานอ้อย                 

ใบอ้อยเเละ

ยอดอ้อย 
                

ภาคกลาง ชีวมวล 
ปีปฏิทิน 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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ข้าวโพด

เลี้ยงสตัว ์

ซังข้าวโพด                 

ลำต้น

ข้าวโพด 
                

มัน

สำปะหลัง 

เหง้ามัน

สำปะหลัง 
                

ลำต้นมัน

สำปะหลัง 
                

ปาล์มน้ำมัน 

กะลาปาล์ม                 

เสน้ใย                 

ทลายปาลม์

เปล่า 
                

ทางปาล์ม                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 17 : ปฏิทินชีวมวลภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออก ชีวมวล ปีปฏิทิน 
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ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้าวนาป ี
เเกลบนาป ี                 

ฟางข้าวนาปี                 

ข้าวนาปรัง 
เเกลบนาปรีัง                 

ฟางข้าวนาปรัง                 

อ้อยโรงงาน 

ชานอ้อย                 

ใบอ้อยเเละยอด

อ้อย 
                

ข้าวโพดเลีย้ง

สัตว ์

ซังข้าวโพด                  

ลำต้นข้าวโพด                  

มันสำปะหลัง 

เหง้ามันสำปะหลัง                 

ลำต้นมัน

สำปะหลัง 
                

ปาล์มน้ำมัน 

กะลาปาล์ม                 

เสน้ใย                 

ทลายปาลม์เปล่า                 

ทางปาล์ม                 

ไม้ยางพารา 

เศษไม ้                 

ปีกไม ้                 

ขี้เลื่อย                 

 

 

ตารางที่ 18 : ปฏิทินชีวมวลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชีวมวล 

ปีปฏิทิน 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้าวนาป ี

เเกลบนาป ี                 

ฟางข้าวนา

ปี 
                

ข้าวนาปรัง 

เเกลบนาปี

รัง 
                

ฟางข้าวนา

ปรัง 
                

อ้อยโรงงาน 

ชานอ้อย                 

ใบอ้อยเเละ

ยอดอ้อย 
                

ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์

ซังข้าวโพด                  

ลำต้น

ข้าวโพด 
                 

มันสำปะหลัง 

เหง้ามัน

สำปะหลัง 
                

ลำต้นมัน

สำปะหลัง 
                

ไม ้
เศษไม ้                 

ขี้เลื่อย                 

 

 

ตารางที่ 19 : ปฏิทินชีวมวลภาคใต้ 
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ภาคใต้ ชีวมวล 
ปีปฏิทิน 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้าวนาป ี

เเกลบนาป ี
 ฝั่งตะวันตก             

     ฝั่งตะวันออก        

ฟางข้าวนาป ี
 ฝั่งตะวันตก             

     ฝั่งตะวันออก        

ข้าวนาปรัง 

เเกลบนาปรีัง 
      ฝั่งตะวันตก     

         ฝั่งตะวันออก   

ฟางข้าวนาปรัง 
      ฝั่งตะวันตก     

         ฝั่งตะวันออก   

ปาล์มน้ำมัน 

กะลาปาล์ม                 

เสน้ใย                 

ทลายปาลม์เปล่า                 

ทางปาล์ม                 

ไม้ยางพารา 

เศษไม ้                 

ปีกไม ้                 

ขี้เลื่อย                 

 

 

 

 

ตารางที่ 20 : ปฏิทินชีวมวลภาคกลาง 
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ภาค

กลาง 
ชีวมวล 

ปีปฏิทิน 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้าวนาป ี

เเกลบนา

ปี 
                

ฟางข้าว

นาป ี
                

ข้าวนา

ปรัง 

เเกลบนา

ปีรัง 
                

ฟางข้าว

นาปรัง 
                

อ้อย

โรงงาน 

ชานอ้อย                 

ใบอ้อย

เเละยอด

อ้อย 

                

ข้าวโพด

เลี้ยงสตัว ์

ซัง

ข้าวโพด 
                

ลำต้น

ข้าวโพด 
                

มัน

สำปะหลัง 

เหง้ามัน

สำปะหลัง 
                

ลำต้นมัน

สำปะหลัง 
                

ปาล์ม

น้ำมัน 

 

 

กะลา

ปาล์ม 
                

เสน้ใย                 

ชีวมวล ปีปฏิทิน 
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ปาล์ม

น้ำมัน 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ทลาย

ปาล์ม

เปล่า 

                

ทางปาล์ม                 

การกำหนดราคารับซ้ือชีวมวล 

ในการกำหนดราคารับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลนั้น โรงไฟฟ้าจะคำนวณจากค่าความร้อนเป็นหลัก ประกอบกับ

การพิจารณาต้นทุนของเกษตรกร เช่น ต้นทุนเก็บเกี่ยว และการขนส่ง รวมไปถึงพิจารณาจากราคาตลาด โดย

ความชื้นจะอิงกับค่าความร้อนเป็น และเนื่องจากเหง้ามันสำปะหลังมีความชื้นที่ต่ำกว่าลำมันสำปะหลัง ดังนั้นราคา

รับซื้อเหง้ามันสำปะหลังจึงมีราคาสูงกว่าลำมัน  
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ศักยภาพและต้นทุนการผลิตพลังงานชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลัง 

 ศักยภาพพลังงานของเหง้ามันสำปะหลัง 

เหง้ามันสำปะหลังเป็นเศษซากทางการเกษตรจากการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังนอกเหนือจากส่วนของลำต้น 

ยอดและใบ จากฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย (2556) ศักยภาพพลังงานชีวมวลจะคำนวณจากปริมาณ

คงเหลือของชีวมวล4 ประกอบกับค่าความร้อนต่อหน่วย โดยเหง้ามันสำปะหลังที่ความชื้น 40% จะมีค่าความร้อน 

5.49 MJ/kg ดังนั้นหากมีเหง้ามันสำปะหลังที่ปริมาณ 100,000 ตัน จะมีค่าความร้อนรวม 549,000 MJ5  หรือ

เทียบเท่า 13.11 ktoe และ 152,500 GWh6 ดังแสดงตามตารางที ่ 

ตารางที่ 21 : ประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลัง 100,000 ตัน 

ชนิดชีวมวล 
ปริมาณชีวมวล 

(ตัน) 
ความชื้น 

(%) 
ค่าความร้อนต่อ
หน่วย (MJ/kg) 

ค่าความร้อน
รวม (MJ) 

เทียบเท่าน้ำมันดิบ 
(ktoe) 

เทียบเท่าไฟฟ้า 
(GWh) 

เหง้ามัน
สำปะหลัง 

100,000 40 5.49 549,000 13.11 152,500 

ข้อมูลปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2556 จากฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย แสดงว่าประเทศไทยมี

ปริมาณเหง้ามันสำปะหลังเกิดขึ้น 6,045,508.40 ตัน มีการนำไปใช้ประโยชน์ 164,196.52 ตัน และปริมาณเหง้า

มันสำปะหลังคงเหลือมีประมาณ 5,881,311.88 ตัน ประเมินเป็นศักยภาพพลังงาน 32,288.40 TJ หรือ 766.58 

ktoe และ 1,793.80 GWh ดังแสดงตามตารางที่  

ตารางที่ 22 : ประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลเหง้ามันสำปะหลัง จากข้อมูลปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2556 

ชนิดชีวมวล 
ปริมาณที่เกิด 

(ตัน) 
ปริมาณที่นำไปใช้

ประโยชน์แล้ว (ตัน) 
ปริมาณคงเหลือ 

(ตัน) 
ค่าความร้อน 

(TJ) 

เทียบเท่า
น้ำมันดิบ 
(ktoe) 

เทียบเท่าไฟฟ้า 
(GWh) 

เหง้ามัน
สำปะหลัง 

6,045,508.40 164,196.52 5,881,311.88 32,288.40 766.58 1,793.80 

 
4 ปริมาณคงเหลือของชีวมวลแต่ละชนิด = ปริมาณที่เกิด – (ปริมาณที่นำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า + ปริมาณที่นำไปใช้สำหรับผลิตความร้อน + ปริมาณที่
นำไปใช้ในภาคส่วนอื่นๆ) 
5 MJ: เมกะจูล 
6 GWh: กกิะวัตต์ชั่วโมง 



30 
 

 

ราคาเหง้ามันสำปะหลังเทียบต่อหน่วยพลังงาน 

ในกระบวนการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล โรงไฟฟ้าจะต้องมีการรับซื้อทั้งจากเกษตรกรรายย่อยและโรงงาน

แปรรูปสินค้าทางการเกษตร การคิดต้นทุนด้านพลังงานสามารถทำได้โดยการคำนวณราคารับซื้อเทียบกับค่าความ

ร้อนต่อหน่วย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), 2556) เมื่อคำนวณราคาเหง้ามันสำปะหลัง

โดยอ้างอิงราคาจากโรงไฟฟ้าพันธมิตรของรีคัลท์ ณ เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนที่ 650-700 บาทต่อตัน และค่าความ

ร้อนที่ 5.49 MJ/kg พบว่าราคาเหง้ามันสำปะหลังเทียบต่อหน่วยพลังงานหรือต้นทุนพลังงานอยู่ที่ 118.40-127.50 

บาท/GJ ดังแสดงตามตารางท่ี 11 

ตารางที่ 23 : ราคาเหง้ามันสำปะหลังเทียบต่อหน่วยพลังงาน 

ชนิดชีวมวล ค่าความร้อนต่อหน่วย (MJ/kg) ราคารับซ้ือ (บาท/ตัน) ราคาเทียบต่อหน่วยพลังงาน (บาท/GJ) 

เหง้ามันสำปะหลัง 5.49 650-700 118.40 - 127.50 
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ความต้องการเหง้ามันสำปะหลังของโรงไฟฟ้า 

อ้างอิงจากความต้องการใช้เหง้ามันสำปะหลังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในเครือ ACE มี

ความสามารถในการเผาเหง้ามันสำปะหลังได้ถึงวันละ 700-800 ตันต่อวัน แต่ในปัจจุบันปริมาณเหง้ามันสำปะหลัง

ทีเ่ข้ามาในโรงไฟฟ้ามีเพียง 100-150 ตันต่อวันต่อโครงการเท่านั้น 

  พิจารณาจำนวนวันการดำเนินงานโดยเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในเครือ ACE นับจากปี พ.ศ. 

2561-2563 อยู่ที่ประมาณ 342 วันต่อปี ดังนั้น ณ ปัจจุบันการใช้มันสำปะหลังของโรงไฟฟ้าจะอยู่ที่ 34,200-

51,300 ตันต่อปีต่อโครงการ อย่างไรก็ดี และหากพิจารณาศักยภาพทั้งหมดที่โรงไฟฟ้าสามารถเผาเหง้ามัน

สำปะหลังได้ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลมีความต้องการเหง้ามันสำปะหลัง 239,400-273,600 ตันต่อปีต่อโครงการ  

ตารางที่ 24 : จำนวนวันที่ดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในเครือ ACE 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

โครงการโรงไฟฟ้าบ้านบึง 344 334 346 

โครงการโรงไฟฟ้าโพนทอง 339 310 342 

โครงการโรงไฟฟ้าบ่อ

พลอย 345 340 352 

โครงการโรงไฟฟ้าศรี

เชียงใหม่ 342 351 360 

โครงการโรงไฟฟ้าสิรินธร 350 345 357 

โครงการโรงไฟฟ้าตานี 328 322 356 

โครงการโรงไฟฟ้าโชคชัย 327 327 347 

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพอง 354 364 352 

โครงการโรงไฟฟ้าเถิน 317 335 356 

เฉลี่ยจำนวนวันที่ดำเนินงาน 341.77 
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ตัวอย่างโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลบ่อพลอย  

โครงการโรงไฟฟ้าบ่อพลอย  

ที่ตั้ง: อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี 

บริษัทผู้ดำเนินงาน: บริษัทแอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัท แอ๊บโซลูท 

คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (ACE) 

ระบบขับเคลื่อน: ระบบกังหันไอน้ำ 

เชื้อเพลิงชีวมวล: มีการใช้ไม้ท่อนนำมาสับเอง และทะลายปาล์มเป็นหลัก มีการใช้เศษซากทางการเกษตรอื่น ๆ 

ได้แก่ ใบอ้อย ฟางข้าว ซังข้าวโพด ลำต้นข้าวโพด เหง้ามัน ลำมันสำปะหลัง 

ปัญหาในการดำเนินงาน:   

1. พ้ืนที่การจัดเก็บไม่เพียงพอ 

 เชื้อเพลิงชีวมวลบางอย่าง เช่น ใบอ้อย และฟางข้าว เป็นวัสดุที่มีเยอะในบางฤดูกาล ดังนั้นช่วงที่มีวัสดุมา

ส่งเยอะ โรงไฟฟ้าจะไม่มีพื้นที่จัดเก็บที่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บวัสดุไว้เพื่อใช้งานให้เพียงพอตลอดทั้งปีได้ 

ในกรณีของใบอ้อย ในสภาวะปกติ จะมีใบอ้อยในทีจ่ัดเก็บประมาณ 50,000-60,000 ตัน แต่ในฤดูกาลที่มีวัสดุมาก 

อาจมีใบอ้อยมาส่งถึง 200,000-300,000 ตัน  

2. ไม่มีเครื่องจักรช่วยสนับสนุนเกษตรกร 

โรงไฟฟ้ายังขาดแคลนเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการเกษตรกรในการจัดการกับเศษซากทางการเกษตร 

ส่งผลให้วัสดุบางประเภท เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ซึ่งเกษตรกรมีอยู่มาก ไม่สามารถนำมาส่งให้โรงไฟฟ้าได้ 

เนื่องจากเกษตรกรเก็บไม่เป็น และไม่สามารถทำการคัดเเยกเอง ในบางกรณีการที่ไม่มีเครื่องจักรช่วยสนับสนุน

เกษตรกร ทำให้เกษตรกรนำวัสดุมาขายได้ในราคาที่ต่ำ เช่น ใบอ้อย หากเกษตรกรใช้เครื่องสับจะได้ราคาที่สูงกว่า

การตัดมือ และการไม่มีเครื่องจักรช่วยสนับสนุนเกษตรกรยังมีผลในการจัดการกับเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า เช่น 

สำหรับเหง้ามันสำปะหลัง ลำมันสำปะหลัง และลำต้นข้าวโพด โรงไฟฟ้าต้องการให้เกษตรกรสับมาให้เรียบร้อย 

เพ่ือความสะดวกในการจัดการเผาเชื้อเพลิง 
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3. ระบบคิวที่ติดขัดในบางช่วง 

ปัญหาเรื่องระบบคิวที่ติดขัดนั้นจะเกิดขึ้นในบางช่วง จาก 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ หนึ่ง ในการเปิดดำเนินการ

โรงฟ้าช่วงแรกอาจมีเครื่องจักรไม่ครบ และสอง เมื่อมีเกษตรกรที่นำวัสดุมาส่งในปริมาณมากกว่าปกติ การถ่ายเท

ของจะเป็นไปได้ช้า 

ตารางที่ 25 : ข้อมูลการดำเนินงานโดยสรุปของโครงการโรงไฟฟ้าบ่อพลอย 

ข้อมูลการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน) 345 340 352 
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าสุทธิ 
(MWh7) 

72,498.48 70,697.04 74,752.37 

ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าสุทธิ 
(MWh) 

64,430.49 63,217.82 67,485.85 

ที่มา: รายงานประจำปี 2563, บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จํากัด (มหาชน) 

 

  

 
7 MWh: เมกะวัตต์ชั่วโมง 
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บทที่ 4 

ต้นทุนของเกษตรกรในการขายเหง้ามันสำปะหลัง 

การขายเศษซากทางการเกษตรในประเทศไทย 

ตลาดอาหารสัตว์  

จากข้อมูลของธนาคารกรุงเทพ ในปี 2563 กล่าวว่าธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเติบโตในทุกโอกาส แม้สภาพ

เศรษฐกิจของประเทศจะไม่ดี โดยเฉพาะการเผชิญกับปัญหาโรคระบาดโควิด19 แต่ตลาดการขายอาหารสัตว์ยังคง

เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะสัตว์เลี้ยงมีการบริโภคเป็นประจำ ในข้อมูลได้ระบุถึงการเติบโตของตลาดอาหารสัตว์

ว่ามูลค่าส่งออกในไตรมาสแรกของปี 2563 มีมูลค่า 466 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 

สิ่งที่แตกต่างระหว่างตลาดอาหารสัตว์และตลาดผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลคือความต้องการสินค้า เช่นเหง้ามัน

สำปะหลังมีการนำไปใช้อย่างจำกัดในตลาดอาหารสัตว์ เนื่องจากไม่ใช่สินค้าที่สัตว์จะสามารถบริโภคได้ จึงทำให้ไม่

เป็นที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอ ในทางกลับกันสินค้าในเศษซากทาการเกษตร เช่น ฟางข้าว เศษข้าวโพด เป็นที่มี

ความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง 

ตลาดฟางข้าว 

ในปัจจุบันเศษซากทางการเกษตรอย่างเช่น ฟางข้าว มีอุตสาหกรรมต่าง ๆ มารองรับ ส่งผลให้ฟางข้าว

สามารถนำไปใช้เป็นอาหารของสัตว์ ปุ๋ย หรือของตกแต่งเพ่ือจัดสถานที่ ซึ่งฟางข้าวนี้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่าง

มาก ไม่ว่าจะเป็น ตลาดอาหารสัตว์ การผลิตไฟฟ้ในโรงไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจซีเมนต์ ผลิตภันฑ์ก่อสร้างอย่างบริษัท

เอสซีจีที่รับซื้อ ฟางข้าว ใบอ้อย และซังข้าวโพด และซากทางการเกษตรอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนใน

โรงงานปูนซีเมนต์  

ในส่วนของตลาดอาหารสัตว์ ฟางข้าวอัดก้อนถูกนำมาใช้เป็นสินค้าบริโภคในฟาร์มโคนม เพ่ือใช้เป็นอาหาร

เสริมของโคนม อ้างอิงจากมติชนออนไลน์ 2559 ราคาของฟางข้าวขึ้นอยู่กับความชื้นและพันธ์ุข้าว ข้อจำกัดของ

ตลาดฟาร์มโคนม คือ ฟางที่นำไปเลี้ยงโคนมจำเป็นต้องเป็นฟางพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพดี วิธีการซื้อขายฟางข้าวจะ

ใช้วิธีนำฟางข้าวไปอัดก้อนและรอพ่อค้าคนกลางรับซื้อไปขายให้กับฟาร์มโคนม  

จากรายงานโครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถานีผลิตพลังงานสีเขียว ใน

รายงานได้มีการเปรียบเทียบศักยภาพชีวมวลเชิงพื้นที่ของประเทศไทย โดยข้อมูลในตารางได้แสดงให้เห็นว่าฟาง

ข้าวมีปริมาณการนำไปใช้ประโยชน์สูงกว่าเหง้ามันสำปะหลัง เนื่องจากเหง้ามันสำปะหลังมีค่าความร้อนน้อยกว่า
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และมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นสูงกว่า ตามข้อมูลที่ชี้ให้เห็นในตารางรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย , กรมพัฒนาพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2555 

ด้านล่าง 

ตารางที่ 26 : ตารางศักยภาพชีวมวลเชิงพ้ืนที่ของประเทศไทย 

ชนิด 
ชีวมวล 

ปริมาณที่เกิด 
(ตัน/ปี) 

ปริมาณที่
นำไปใช้ 

ประโยชน์แล้ว 
(ตัน/ปี) 

ปริมาณ 
คงเหลือ 
(ตัน/ปี) 

ค่า 
ความชื้น 

(%) 

ค่า
ความ 
ร้อนต่ำ
(MJ/kg) 

ศักยภาพ 
เทียบเท่า 
น้ำมันดิบ 
(ktoe) 

ศักยภาพเทียบเท่า 
พลังงานไฟฟ้า 

(kW-h) 

ศักยภาพ 
เทียบเท่า
กำลัง ผลิต

ไฟฟ้า 
(MW) 

ฟางข้าว 10,727,682.14 1,086,774.12 9,640,908.02 10.00 12.33 2,822.23 6,604,021,992.72 786.19 

เหง้ามัน
สำปะหลัง 

4,171,526.33 - 4,171,526.33 59.40 5.49 543.72 1,272,315,530.28 151.47 

 

แต่อย่างไรกต็าม สิ่งที่คล้ายกันระหว่างฟางข้าวและเหง้ามันสำปะหลัง คือ กระบวนการในการจัดเก็บเพ่ือ

นำมาขาย ที่มีหลายกระบวนการ จึงจำเป็นต้องมีวิธีการเก็บรวบรวมเพื่อให้ต้นทุนถูกที่สุด ทั้งฟางข้าวและเหง้ามัน

สำปะหลัง ซึ่งเป้นสินค้าที่ต้องมีการขนส่ง ครั้งละจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนหาก มีการขนส่งใน

จำนวนน้อย  

 

การเปรียบเทียบราคาการขายฟางข้าวกับเหง้ามันสำปะหลัง 

ตารางที่ 27 : ราคาฟางข้าวอัดก้อนสำหรับปศุสัตว์ อ้างอิงจากพ้ืนทีจ่ังหวัดกาญจนบุรี 

ฟางข้าว จำนวน (ก้อน) ราคา น้ำหนัก (kg) 
1 35 18 
56 1960 1000 
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ตารางที่ 28 : ราคาฟางข้าวต่อตันของโรงไฟฟ้า 

ข้อมูล โรงไฟฟ้าพลังสะอาดบ่อพลอย  
จ.กาญจนบุรี 

โรงไฟฟ้าพลังสะอาดน้ำพอง 
จ.ขอนแก่น 

ชีวมวล ฟางข้าวสับ 
(ไม่เกิน 12 นิ้ว) 

ฟางข้าวสับ 
(ไม่เกิน 12 นิ้ว) 

ความชื้น 15 15 

ราคาชีวมวล (บาท/ตัน) 700 780 
 

ในตารางดังกล่าว จะเห็นได้ว่าราคาฟางข้าวอัดก้อนอ้างอิงจากพ้ืนที ่จังหวัดกาญจนบุรี การสำรวจราคาซื้อ

ขายฟางข้าวของเกษตรกร พบว่าฟางข้าว 1 ก้อน มีน้ำหนักประมาณ 18 กิโลกรัม ราคารับซื้ออยู่ที่ก้อนละ 35 บาท 

หากเกษตรกรนำฟางข้าวจำนวน 1 ตัน ไปให้กับโรงปศุสัตว์จะสามารถขายได้ในราคาตันละ 1,960 บาท และเมื่อ

นำราคาซื้อขายฟางข้าวสำหรับปศุสัตว์เปรียบเทียบราคาฟางข้าวที่โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดชีวมวลรับซื้อ ราคาฟาง

ข้าวที่โรงไฟฟ้ารับซื้อจะอยู่ที่ 700-780 บาท/ตัน และความชื้นต้องไม่เกิน 15% ตามท่ีโรงไฟฟ้ากำหนด จากข้อมูล

ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าโรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดชีวมวลรารับซื้อฟางข้าวต่อตันน้อยกว่าราคาที่เกษตรกรจะได้รับ

จากตลาดของโรงปศุสัตว์ 1,180 บาท ดังนั้นการที่เกษตรกรนำฟางข้าวมาขายให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจะได้

น้อยกว่าอย่างมาก 

การที่ราคารับซื้อฟางข้าวของโรงปศุสัตว์ที่สูง ทำให้เกษตรกรหันมาขายกับโรงปศุสัตว์ แทนที่จะมาขาย

ให้กับโรงไฟฟ้า ซึ่งแน่นอนว่าราคารับซื้อเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกษตรกรตัดสินใจว่าจะขายฟางข้าวให้กับตลาดใด 

อีกทั้งนอกจากตลาดทั้ง 2 อย่างแล้ว ยังมีตลาดตลาดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดอุปโภคบริโภค ฟาร์มโคนม รวมถึง

เป็นสินค้าที่ต้องการในอีเว้นท์ที่ใช้ฟางข้าวอัดก้อนตกแต่งสถานที่ ต่างกับเหง้ามันสำปะหลังที่ไม่สามารถนำไป

บริโภคได้และยังไม่มีอุตสาหกรรมใดนำเหง้ามันไปใช้ประโยชน์มากนัก นอกจากนำไปทำเชื้อเพลิงอัดแท่งหรือแปลง

เป็นไฟฟ้าชีวมวล ด้วยเหตุนี้ทำให้ทีมวิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่การรับซื้อเหง้ามันสำปะหลังแทน เนื่องจากเหง้ามัน

สำปะหลังเป็นส่วนหนึ่งของมันที่ถูกทิ้งในไร่ เพราะข้อจำกัดในการจัดเก็บและความชื้น ยังไม่มีเกษตรกรนำส่วนของ

เหง้ามันสำปะหลังไปใช้ประโยชน์มากนัก นอกจากนำเหง้าไปฝังกลบดินเป็นปุ๋ย อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนมากจะ

นำเหง้ามันไปกำจัดทิ้ง โดยนิยมใช้การเผาเพื่อกำจัดเศษซากให้หมดไปในระยะเวลาสั้น ๆ  
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นอกจากนี้ เหง้ามันสำปะหลังยังไม่เป็นที่นิยมของเกษตรกรในการนำมาขาย เพราะโดยส่วนมากเกษตรกร

ไม่ทราบว่ามีตลาดรับซื้อ ทางทีมวิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเศษทางการเกษตรเหลือทิ้งนี้ ซึ่ง

การนำเหง้ามันสำปะหลังมาผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยจุดประสงค์ของโครงการรับซื้อเหง้ามันสำปะหลังนั้น ได้ให้ความ

สนใจหลักไปที่ผลประโยชน์ที่เกษตรกรผู้ทำไร่มันสำปะหลังจะได้รับ  

 

ข้อมูลตลาดเหง้ามันสำปะหลัง 

โรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดชีวมวลมีการนำเศษซากทางการเกษตรมาผลิตไฟฟ้าชีวมวลเป็นจำนวนมาก 

หนึ่งในนั้นไม่ว่าจะเป็นใบอ้อย ชานอ้อย แกลบ ปีกไม้ ไม้เบญจพรรณ ไผ่ ยอดยูคา เหง้ามันสำปะหลัง เป็นต้น ใน

ส่วนของเหง้ามันสำปะหลังมีค่าความร้อนสูงเหมาะแก่การนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง เมื่อเทียบกับซากอื่นๆ เช่น ไม้สับ 

แต่อย่างไรก็ตาม เหง้ามันสำปะหลังเป็นที่ต้องการน้อยกว่าพืชชนิดอ่ืน เนื่องจากย่อยสลายได้ง่ายและมีค่าความชื้น

สูงกว่าเศษซากทางการเกษตรอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถสำรองเก็บไว้ใช้ในโรงงานไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานได้เหมือน

เศษไม ้ 

ตามข้อมูลจาก รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลใน

ประเทศไทย, กรมพัฒนาพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555 ระบุว่าเหง้ามันสำปะหลังมีปริมาณ จำนวน 

4,171,526.33 ตัน/ปี มึศักยภาพเทียบเท่ากำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที ่ 151.47 MW ซึ่งน้อยกว่าฟางข้าวและใบอ้อย

ตามลำดับ 

สำหรับความต้องการของโรงงานไฟฟ้า รายงานโครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการสถานีผลิตพลังงานสีเขียว 2556 ได้ระบุว่า  “สําหรับเหง้ามันสําปะหลังจะเห็นได้ว่าในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

หัวมันสําปะหลังจะมีผลผลิตเหง้ามันสําปะหลังออกมาเป็นจํานวนมาก เกินความต้องการใช้ในโรงไฟฟ้า ซึ่ง

โรงไฟฟ้าควรมีแผนและมาตรการกําหนดเป้าหมายปริมาณการรับซื้อและบริหารจัดการกองเก็บให้มีประสิทธิภาพ

มากที่สุด นอกจากนี้อาจจะมีการหาตลาดอ่ืนๆ เพ่ือทําการแปรรูปเหง้ามันสําปะหลังเป็นเหง้ามันสําปะหลังสับ หรือ

ผลิตเป็นเชื้อเพลิงเหง้ามันสําปะหลังอัดเม็ดจําหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของโรงไฟฟ้า ” แสดงให้เห็นว่าเหง้ามัน

ยังคงเป็นที่ต้องการ แต่ในช่วงเก็บเกี่ยวอาจมีจำนวนเหง้ามากเกินความต้องการของโรงงานไฟฟ้า  
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รูปแบบต้นทุน การขายเหง้ามันสำปะหลัง 

ในส่วนนี้ รายละเอียดการขายเหง้ามนสำปะหลังจะถูกจำแนกเป็น 4 รูปแบบด้วยกัน โดยแต่ละรูปแบบจะ

แสดงให้เห็นถึงต้นทุนของเกษตรกร และความคุ้มทุนในแต่ละวิธี ได้แก่ 

ตารางที่ 29 : รูปแบบต้นทุนการขายเหง้ามันสำปะหลัง 

รูปแบบ แรงงาน รถ 
ไม่มี มี ไม่มี มี 

1 X  X  
2  X X  
3 X   X 
4  X  X 

 

รูปแบบ 

1. เกษตรกรจ้างรถและแรงงาน 

2. เกษตรกรจ้างรถ แต่ใช้ตนเองเป็นแรงงาน 

3. เกษตรกรจ้างแรงงาน แตม่ีรถเป็นของตนเอง 

4. เกษตรกรมีรถและใช้แรงงานเป็นของตนเอง 

หมายเหตุ ข้อมูลต้นทุนในแต่ละ Model อ้างอิงจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหลัก ตัวเลขต้นทุนอาจแตกต่าง

ออกไปในแต่ละเขตพ้ืนที่ 

ตารางที่ 30 : รายละเอียดต้นทุนการขายเหง้ามันสำปะหลัง 

รายการ จำนวน 
ราคารับซื้อเหง้ามัน 630 บาท/ตัน 
น้ำหนัก (kg) 600 กิโลกรัม/ไร่ 

รถกะบะจุได้ 1.7 ตัน/รอบ 
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ตารางที่ 31: ต้นทุนพ้ืนฐานการขายเหง้ามันสำปะหลัง 

ต้นทุนรถกระบะ 
ค่าจ้างรถ 500 บาท/รอบ  
ค่าน้ำมันรถส่วนตัว 150 บาท/รอบ 
ต้นทุนด้านแรงงาน 
ค่าแรงงานต่อตันตัน 120 บาท/ตัน 
ค่าแรงงานแบบเหมาจ่าย 600 บาท/วัน 

*หมายเหตุ ต้นทุนพ้ืนฐานที่ระบุข้างต้นอ้างอิงจากระยะห่างไม่เกิน 20 กิโลเมตรจากโรงงาน 

จากตารางจะเห็นได้ว่า หากเกษตรกรมีจำนวนไร่มาก จำนวนเงินจากการขายเหง้ามันสำปะหลังมากขึ้น

ตามลำดับ แต่ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับจะแตกต่างออกไปเมื่อหักต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของแรงงานและ

รถขนส่ง ดูได้จากการขายเหง้ามันสำปะหลังในแต่ละรูปแบบด้านล้าง 

ตารางที่ 32 : แสดงจำนวนเงินที่เกษตรกรจะได้รับต่อไร่ 

จำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับต่อไร่ 

จำนวนไร ่ จำนวนเหง้า (ตัน) จำนวนเงิน 

1 0.6 378.00 

1.66 1 630 

2 1.2 756.00 

4 2.4 1,512.00 

6 3.6 2,268.00 

8 4.8 3,024.00 

10 6 3,780.00 

12 7.2 4,536.00 

14 8.4 5,292.00 

16 9.6 6,048.00 

18 10.8 6,804.00 

20 12 7,560.00 
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จำนวนไร ่ จำนวนเหง้า (ตัน) จำนวนเงิน 

22 13.2 8,316.00 

24 14.4 9,072.00 

50 30 18,900.00 

100 60 37,800.00 

 

ตารางที่ 33 : รูปแบบที่ 1 เกษตรกรจ้างรถและแรงงาน 

ไร่ ราคา
เหง้ามัน 
(ต่อตัน) 

เหง้ามัน 
(ตัน) 

กระบะ
ปกติ 
(รอบ) 

ค่ารถ
กระบะ 

ส่วนต่าง จำนวน
แรงงาน 
(ต่อตัน) 

ค่าแรงงาน 
(ต่อตัน) 

กำไรของ
เกษตรกร 

1.66 630 1 1 500 130 1 120 10 
5 1,890 3 1.76 1,000.00 890 2 360 530 
10 3,780 6 3.53 2,000.00 1,780 3 720 1,060 
15 5,670 9 5.29 3,000.00 2,670 5 1,080 1,590 
20 7,560 12 7.06 4,000.00 3,560 6 1,440 2,120 
50 18,900 30 17.65 9,000.00 9,900 15 3,600 6,300 
100 37,800 60 35.29 18,000.00 19,800 30 7,200 12,600 

 

รูปแบบที่ 1 เกษตรกรจำเป็นต้องจ้างทั้งรถและแรงงาน เห็นได้ว่าค่าจ้างแรงงานและค่าขนส่งเป็นค่าใช้จ่าย

หลักท่ีค่อนข้างสูง จากการสอบถามเกษตรกรในเขตพ้ืนที่กาญจนบุรีในเรื่องของการจ้างแรงงาน เกษตรกรนิยมจ่าย

ค่าจ้างในรูปแบบต่อตันมากกว่าแบบเหมาจ่ายต่อวัน เนื่องจากการจ้างแบบเหมาจ่ายอาจทำให้เกษตรกรไม่คุ้มทุน

หากแรงงานเก็บเหง้ามันได้น้อย ค่าจ้างแรงงานต่อตันจะอยู่ 120 บาท โดยแรงงาน 1 คนสามารถเก็บเหง้ามันได้

มากสุดเฉลี่ยคนละ 2 ตัน ส่วนการจ้างงานแบบเหมาจ่ายรายวันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 300 บาทต่อคนซึ่งนิยมจ้าง 2 

คนต่อไร่ 

หากเกษตรกรจ่ายแบบเหมา 300 บาทต่อวัน จำนวนแรงงาน 1 คน สามารถเก็บเหง้าได้ประมาณ 2 ตัน

ต่อวัน เท่ากับว่าเกษตรกรจะเสียค่าแรง 150 บาทต่อตันในการจ้างแรงงานซึ่งแพงกว่าการจ้างแบบ 120 บาทต่อ

ตัน ในการจ้างเหมา หากแรงงานเก็บเหง้ามันได้น้อยกว่า 2 ตันก็จะไม่คุ้มทุนเกษตรกร  
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การจ้างรถขนส่งจะมีต้นทุนอยู ่ที ่ 500 บาท/รอบ โดยรถกระบะ 1 รอบสามารถขนเหง้าได้ 1.7 ตัน

โดยประมาณหากมีการจัดเรียงเหง้ามันอย่างเป็นระเบียบเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนส่ง จากสมมติฐานหากเกษตรกร

อยู่ห่างจากโรงงานไฟฟ้า 14 กิโลเมตร ต้นทุนค่าน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 36 บาทต่อกิโลเมตร 

ราคาเหง้ามันที่รีคัลท์รับซื้อจะอยู่ที่ 630 บาทต่อตัน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจากตารางรูปแบบที่ 1 

แสดงให้เห็นว่าจำนวนเหง้ามันต่อ 1 ไร่มีจำนวนน้อย เนื่องจาก 1 ไร่มีเหง้ามันเพียง 600 กิโลกรัม ดังนั้นเกษตรกร

จำเป็นต้องม ี1.66 ไร่ จะมีเหง้ามันสำปะหลัง 1 ตัน  

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจำนวนไร่ที่น้อย กับจำนวนไร่ท่ามากของเกษตรกร จะเห็นได้ว่าหากมีจำนวนไร่

น้อย เกษตรกรอาจได้กำไรไม่คุ้มหรือขาดทุน ดูได้จากตาราง 1.66 ไร่ มีจำนวนเหง้ามันสำปะหลัง 1 ตัน ราคา 630 

บาท แต่เกษตรกรได้เงินเพียง 10 บาทหลังหักค่าจ้างแรงงานและรถกระบะที่มีค่าใช้จ่ายโดยรวม 620 บาท ในกรณี

นี้นับว่าการขายเหง้า 1 ตันทำให้เกษตรกรขาดทุนเป็นอย่างมาก หากเกษตรกรต้องการได้เงินมากกว่า 630 บาท 

เกษตรกรจำเป็นต้องมีจำนวนไร่มากกว่า 5 ไร่ ซึ่งเป็นจำนวนเหง้ามันมากกว่า 3 ตันขึ้นไป ดังนั้นยิ่งจำนวนไร่เยอะ

เกษตรกรก็จะได้เงินจากการขายเหง้าเยอะตามไปด้วย 

 

ตารางที่ 34 : รูปแบบที่ 2 เกษตรกรจ้างรถ แต่ใช้ตนเองเป็นแรงงาน 

ไร่ ราคาเหง้ามัน 
(ต่อตัน) 

เหง้ามัน 
(ตัน) 

กระบะปกติ 
(รอบ) 

ค่ารถกระบะ กำไรของ
เกษตรกร 

1.66 630 1 1 500.00 130 

5 1,890 3 1.76 1,000.00 890 

10 3,780 6 3.53 2,000.00 1,780 

15 5,670 9 5.29 3,000.00 2,670 

20 7,560 12 7.06 4,000.00 3,560 

50 18,900 30 17.65 9,000.00 9,900 

100 37,800 60 35.29 18,000.00 19,800 
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ในรูปแบบที่สอง ต้นทุนต่อ 1 คันรถกระบะจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 500 บาทต่อหนึ่งรอบรถซึ่งสามารถบรรจุ

เหง้ามันสำปะหลังได้เฉลี่ย 1.7 ตัน ในรูปแบบนี้ เกษตรกรจะต้องใช้แรงงานตนเองจึงสามารถลดต้นทุนในส่วนของ

การจ้างงานได ้ 

 จากตารางรูปแบบที่ 2 จะเห็นได้ว่าต้นทุนค่ารถกระบะขนส่งค่อนข้างสูงและไม่คุ้มที่จะนำมาขายหาก

เกษตรกรมีเหง้ามันน้อยกว่า 3 ตัน คิดเป็นจำนวนน้อยกว่า 5 ไร่ อย่างไรก็ตาม หากวัดความคุ้มทุนตามค่าแรงขั้น

ต่ำของ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 320 บาทต่อวันตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตรา

ค่าจ้างข้ันต่ำ (ฉบับที่ 10) จำนวนไร่ 4 ไร่ถือว่าคุ้มทุน โดยหากเกษตรกรมีจำนวนเหง้ามัน 2.4 ตัน คิดเป็นจำนวน 4 

ไร่ จะได้ราคาเหง้ามัน 1,512 บาท ใช้สองรอบรถในการขนซึ่งเสียค่ารถ 1,000 บาท เกษตรกรถึงจะได้เงินจากการ

ขายเหง้าเป็นจำนวน 512 บาท ซึ่งมากกว่าค่าแรงข้ันต่ำถึง 192 บาท 

 

ตารางที่ 35 : รูปแบบที่ 3 เกษตรกรจ้างแรงงาน มีรถเป็นของตนเอง 

ไร่ ราคา
เหง้ามัน 
(ต่อตัน) 

เหง้ามัน 
(ตัน) 

กระบะ
ปกติ 
(รอบ) 

ค่าน้ำมัน
กระบะ 
(ต่อรอบ) 

ส่วนต่าง จำนวน
แรงงาน 
(ต่อตัน) 

ค่าแรงงาน 
(ต่อตัน) 

กำไรของ
เกษตรกร 

1.66 630 1 1 150.00 480 1 120 360 
5 1,890 3 1.76 300.00 1,590 2 360 1,230 
10 3,780 6 3.53 600.00 3,180 3 720 2,460 
15 5,670 9 5.29 900.00 4,770 5 1,080 3,690 
20 7,560 12 7.06 1,200.00 6,360 6 1,440 4,920 
50 18,900 30 17.65 2,700.00 16,200 15 3,600 12,600 
100 37,800 60 35.29 5,400.00 32,400 30 7,200 25,200 

 

รูปแบบที่สาม  เกษตรกรมีรถเป็นของตนเอง ทำให้มีต้นทุนค่าน้ำมันไปกลับ จากการสัมภาษณ์เกษตรกร 

จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางจากไร่ถึงโรงงานไฟฟ้ามีระยะห่างประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้วิธีเติมน้ำมันแบบสองวัน

เติมต่อครั้ง ค่าใช้จ่าย 300 บาท โดยที่ค่าน้ำมันไปกลับ 1 รอบรถจะมีต้นทุนอยู่ที่ 150 บาทต่อรอบ 

ในส่วนของแรงงาน ในรูปแบบที่สามได้คำนวนต้นทุนการจ้างแรงงานเป็นต่อตัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 120 

บาทต่อตัน โดยแรงงาน 1 คนสามารถเก็บเหง้ามันสำปะหลังมาสุดได้ประมาณคนละ 2 ตัน ดังนั้นยิ่งจำนวนเหง้า
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มันสำปะหลังมาก ต้นทุนการจ้างแรงงานก็จะยิ่งมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในรูปแบบนี้ การจ้างแบบให้เงินต่อตันจะ

ช่วยให้เกษตรกรไม่ขาดทุนเหมือนการจ้างแบบเหงาจ่ายรายวัน อีกทั้ง แรงงานยังสามารถได้เงินตามจำนวนตันที่

เก็บได้ ยิ่งเก็บได้มากแรงงานก็จะมีรายได้เพ่ิมขึ้นและจะยิ่งคุ้มทุนกับเกษตรกรในเวลาเดียวกัน 

ในรูปแบบที่ 3 เห็นได้ว่า เหง้ามันสำปะหลังจำนวน 1 ตันมีรายได้ถึง 360 บาท เมื่อหักลบต้นทุนค่าน้ำมัน

รถกระบะและค่าจ้างแรงงานออกไปแล้ว ซี่งเป็นจำนวนเงินมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำใน จ.กาญจนบุรี รูปแบบนี้

เกษตรกรจะได้เงินคุ้มทุนมากกว่าในรูปแบบที่ 1 และ 2 และหากมีไร่มากก็จะยิ่งได้เงินจากการขายเหง้ามัน

สำปะหลังมากขึ้น 

 

ตารางที่ 36 : รูปแบบที่ 4 เกษตรกรมีรถและแรงงานตนเอง 

ไร่ ราคาเหง้ามัน
สำปะหลัง 
(ต่อตัน) 

เหง้ามัน
สำปะหลัง 
(ตัน) 

กระบะปกติ 
(รอบ) 

ค่าน้ำมัน
กระบะ 
(ต่อรอบ) 

กำไรของ
เกษตรกร 

1.66 630 1 1 150.00 480 

5 1,890 3 1.76 300.00 1,590 

10 3,780 6 3.53 600.00 3,180 

15 5,670 9 5.29 900.00 4,770 

20 7,560 12 7.06 1,200.00 6,360 

50 18,900 30 17.65 2,700.00 16,200 

100 37,800 60 35.29 5,400.00 32,400 

 

รูปแบบที่สี่ มีต้นทุนต่ำกว่าทุกรูปแบบที่กล่าวมา เนื่องจากเกษตรกรสามารถประหยัดต้นทุนในการจ้าง

แรงงานและจ้างรถขนส่งได้ ในรูปแบบนี้ เกษตรกรอาจมีการใช้แรงงานตนเอง ช่วยแรงกันภายในครอบครัวหรือ

ระหว่างญาติพี่น้องในการเก็บเหง้ามันสำปะหลังไปขาย โดยต้นทุนที่จ่ายจะมีเพียงค่าน้ำมันรถกระบะเท่านั้น ทำให้

จำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับต่อตันค่อนข้างสูงกว่ารูปแบบอื่น ๆ และได้เงินมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัด

กาญจนบุรี เกษตรกรจึงมีความคุ้มค่าที่จะนำเหง้ามันสำปะหลังมาขาย และยิ่งมีจำนวนไร่ที่มาก จะส่งผลให้ได้เงิน

จากการขายเหง้ามันสำปะหลังมากตามไปด้วย 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า 

รูปแบบที่ 1  

รูปแบบนี ้เกษตรกรมีต้นทุนมากที ่ส ุดเพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและค่าจ้างรถ ซึ่ง

ประกอบด้วยค่าแรงงาน 120 บาท/ตัน และค่ารถ 500 บาทต่อรอบ เมื่อระยะห่างระหว่างไร่มันถึงโรงไฟฟ้าไม่เกิน 

20 กิโลเมตร  

ในรูปแบบนี้เกษตรกรจะได้เงินจากการขายเหง้ามันสำปะหลังต่อตันค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโมเดลอื่นๆ

ที่จ่ายเพียงค่าจ้างรถหรือค่าจ้างแรงงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ความคุ้มค่าจึงดูได้จากจำนวนไร่ ยิ่งมีจำนวนไร่ มากก็จะ

ได้กำไรมาก หากมีจำนวนไร่น้อยอาจจะไม่คุ้มทุนหรือขาดทุนเมื่อนำเหง้ามันสำปะหลังมาขายให้กับรีคัลท์ 

 

รูปแบบที่ 2  

 เกษตรกรใช้ตนเองเป็นแรงงาน แต่ไม่มีรถขนส่ง จึงจำเป็นต้องจ้างรถกระบะซึ่งเสียต้นทุน 500 บาทต่อ 1 

รอบรถ หากขายด้วยรูปแบบนี้เกษตรกรจะได้เงินมากกว่ารูปแบบที่ 1 เนื่องจากไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน 

จุดคุ้มทุนเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ 320 บาทจะถือว่า จำนวน 4 ไร่เป็นต้นไปจะเริ่มคุ้มทุน 

 

รูปแบบที่ 3  

เกษตรกรมีรถกระบะเป็นของตนเองแต่ขาดแรงงาน จึงมีต้นทุนที่ต้องจ่าย 2 อย่าง คือค่าแรงงานและค่า

น้ำมันรถต่อการขายเหง้ามันสำปะหลัง 1 ตัน โดยจำแนกเป็นค่าน้ำมันรถ 150 บาทต่อรอบ และค่าจ้างแรงงาน 

120 ต่อตัน ในตารางรูปแบบที่ 3 แสดงให้เห็นว่าหากเกษตรกรใช้รถตัวเองในการขนส่ง จะสามารถลดต้นทุนค่ารถ

ได้เยอะ และได้เงินจากการขายเหง้ามันสำปะหลังต่อตันมากกว่าโมเดลที่ 1 และ 2 ที่มีการจ้างรถในราคา 500 

บาทต่อรอบ 

 

รูปแบบที่ 4  

รูปแบบที่ 4 เกษตรกรจะมีต้นทุนน้อยที่สุดและได้เงินคุ้มค่าที่สุด เนื่องจากมีแรงงานเป็นของตนเองหรือใช้

แรงงานตนเองในการเก็บเหง้ามันสำปะหลังซึ ่งทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและรถ ในรูปแบบนี้

เกษตรกรจะมีต้นทุน คือ ค่าน้ำมันในการขนส่งเหง้ามันสำปะหลังเท่านั้น ถึงแม้รูปแบบนี้จะมีค่าต้นทุนที่ต้องจ่าย

น้อยกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ แต่เกษตรกรจำเป็นต้องคำนึงถึงค่าเสียโอกาสว่าคุ้มค่าหรือไม่ หากมีจำนวนไร่มากยิ่งต้องใช้

เวลาในการเก็บเหง้ามันสำปะหลังมากตามไปด้วยเพราะใช้แรงงานตนเอง ซึ่งอาจมีต้นทุนค่าเสียค่าโอกาสในการลง
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ปลูกมันรอบใหม ่เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้เวลามากขึ้นในการเก็บเหง้ามันสำปะหลัง อีกท้ังหากระยะทางจากไร่ถึง

โรงไฟฟ้าเกิน 20 กิโลเมตรอาจไม่คุ้มค่ากับเวลาเก็บเหง้าที่เสียไปและค่าน้ำมันรถที่เพ่ิมข้ึนตามระยะทาง 

 

ต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ส่งผลต่อความคุ้มค่าของเกษตรกร 

เหง้ามันสำปะหลังเป็นส่วนของมันสำปะหลังทีม่ีมูลค่าน้อย เมื่อเทียบกับส่วนอื่น  ๆ ของมันสำปะหลัง เช่น 

หัวมันสำปะหลัง ต้นมันสำปะหลัง และมีผลผลิตเหง้ามันสำปะหลังต่อไร่ค่อนข้างต่ำ เห็นได้จากในแต่ละรูปแบบ

ข้างต้น ที่แสดงถึงจำนวนเหง้ามันสำปะหลังต่อไร่ และจำนวนไร่ที่น้อยเกินไปอาจทำให้เกษตรกรได้เงินจากการขาย

เหง้ามันสำปะหลังไม่คุ้มกับต้นทุนที่เสียไป นอกจากนี้เกษตรกรอาจเจอกับปัญหาความเสี่ยงในการควบคุมคุณภาพ

และปริมาณของเหง้า เนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่าง เช่น สภาพอากาศ ในหน้าฝนปริมาณเหง้ามันสำปะหลัง

ที่สามารถนำมาขายอาจน้อยลง ซึ่งไม่คุ้มค่าในการนำเหง้ามันสำปะหลังมาขายเพราะอาจขาดทุนเมื่อหักลบต้นทุน 

ประโยชน์ของการขายเหง้ามันสำปะหลัง คือการที่เกษตรกรสามารถกำจัดเศษเหลือทิ้งจากมันสำปะหลัง

ด้วยการขาย ซึ่งเป็นการลดค่าเสียโอกาสในการลงปลูกรอบใหม่ เนื่องจากเกษตรกรสามารถจัดการเเปลงได้เร็วมาก

ขึ้น การขายเหง้ามันสำปะหลังแทนการเผาหรือฝังกลบดินจะช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องใช้ทุนไปกับเครื่องจักรเพ่ือ

จัดการเเปลง เช่น กำจัดเหง้ามันด้วยวิธีนำไปบดย่อยและฝังกลบลงดิน อ้างอิงจากรายงานโครงการสนับสนุนเพ่ือ

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถานีผลิตพลังงานสีเขียว 2556 โดยมหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ ระบุว่า  

“มีเกษตรกรเพียงไม่กี่รายที่นำเหง้ามันมาบดย่อยและไถกลบลงไปในดิน เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มและอาจเกิดปัญหา

เรื่องปลวกตามมา” 

อย่างไรก็ตาม การกำจัดเศษซากทางการเกษตรด้วยวิธีขายเหง้ามันสำปะหลังอาจไม่คุ ้มค่า ดูได้จาก 

รูปแบบที่ 4  ในหัวข้อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการขายเหง้ามันสำปะหลังในแต่ละวิธีที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่ง

ระบุถึงค่าเสียเวลาของเกษตรกรในกรณีที่เกษตรกรใช้แรงงานตนเองหรือแรงงานภายในครอบครัวในการเก็บเหง้า

มันสำปะหลังมาขาย หากจำนวนไร่มาก เวลาที่เกษตรกรใช้ในการเก็บรวบรวมเหง้ามันอาจเพิ่มมากขึ้น ทำให้

เกษตรกรเสียเวลาในการลงปลูกมันรอบใหม่ และหากระยะทางไกลกว่า 20 กิโลเมตร เกษตรกรจะเสียทั้งเวลาและ

ค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามระยะทาง ดังนั้นระยะทางและค่าเสียเวลาเป็นสาเหตุให้เงินที่ได้จากการขายเหง้ามันเริ่มไม่

คุ้มทุน 
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ตัวอย่างเกษตรกรที่ขายเหง้ามันสำปะหลังกับรีคัลท์  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 : นายอนุชา บางแก้ว  
เกษตรกรตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

 

นายอนุชา บางแก้ว เป็นเกษตรกรรายใหญ่ที่ขายเหง้ามันสำปะหลังให้กับรีคัลท์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 

2564 เป็นเกษตรกรอยู่ที่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ไร่มันสำปะหลังมากถึง 400 

ไร่ มีแรงงานและรถเป็นของตนเอง  

คุณอนุชาได้ กล่าวว่า เขาไม่เสียค่าแรงงานเนื่องจากใช้วิธีเก็บกันเองในครอบครัว หากมีการจ้างแรงงานจะ

มีอัตราจ้างอยู่ที่ 120 บาทต่อตัน ส่วนมากจะจ้างแรงงาน 2 คนต่อหนึ่งไร่ คุณอนุชาเล่าว่าการจ้างวิธีนี้ทำให้ “เราก็

ได้ เขาก็ได้” เพราะแรงงานจะได้ประโยชน์หากเขาสามารถเก็บเหง้าได้เยอะและตัวเกษตรกรเองก็จะได้จำนวนตัน

คุ้มกับค่าแรงที่เสียไป นอกจากนี้ คุณอนุชาได้พูดถึงการจ้างแรงงานแบบเหมาจ่ายรายวันว่ามีอัตราจ้างอยู่ที่ 600 

บาทต่อแรงงานสองคน หรือ 300 บาทต่อแรงงานหนึ่งคน ส่วนตัวแล้วเขาคิดว่าวิธีการนี้อาจทำให้เกษตรกรได้เงิน

ไม่คุ้มกับจำนวนเหง้ามันที่ได้หากแรงงานเก็บเหง้ามันได้น้อย 

สำหรับคุณอนุชา ระยะทางระหว่างไร่มันสำปะหลังถึงโรงไฟฟ้าบ่อพลอยมีระยะห่าง 14 กิโลเมตร คุณ

อนุชาเล่าว่าตนใช้รถกระบะแบบมีคอกในการขนส่ง โดยบางรอบสามารถขนเหง้ามันสำปะหลังได้มากถึง 2 ตัน โดย

จะเสียค่าน้ำมัน 300 บาทต่อสองวัน ใช้วิธีบรรทุกเหง้ามันไปขายที่โรงไฟฟ้าบ่อพลอย 4 เที่ยว หรือวันละสองเที่ยว

ไปกลับ คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำมันวันละ 150 บาทต่อหนึ่งรอบรถหรือประมาณ 11 บาทต่อหนึ่งกิโลเมตร 

ในส่วนของการขายเหง้ามัน คุณอนุชาได้เล่าว่าเขาเก็บเหง้ามันได้ประมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่ เขายังบอก

อีกว่าหากวันไหนฝนไม่ตก เขาจะได้เงินจากการขายเหง้ากับรีคัลท์ประมาณ 2,400 บาทต่อวัน 
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บทที่ 5 

รายงานสรุปการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร (workshop) และ รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ

นำร่อง (Pilot test)  
 

การออกแบบโครงสร้างและรูปแบบเทคโนโลยีสำหรับแอปพลิเคชันรีคัลท์ 

ด้วยปัญหาและโอกาสข้างต้น รีคัลท์จึงได้มีการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันระบบบิ๊กดาต้าบน

แพลตฟอร์มดิจิทัล (Big Data Digital Platform) มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลและความเสี ่ยงการเกษตรของ

เกษตรกรแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเกษตรกรในการขายซากวัสดุทาง

การเกษตรและบริหารงานการเกษตร โดยสาเหตุที่ระบบนี้ต้องรวมหลายๆฟีเจอร์ (Features) เนื่องจากว่าการ

ตอบสนองช่วยเหลือเกษตรกรหลายอย่างจะช่วยเกษตรกรในการเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลในการทำเกษตรและการเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ยุค 4.0  โดยระบบนี้ประกอบไปด้วยสองส่วนหลักซึ่งข้อมูล

ระหว่างสองส่วนนี้จะเชื่อมโยงต่อกัน:  

 

1) แอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรบนสมาร์ทโฟน (Farmer App) ซึ่งประกอบไปด้วย Features ต่าง ๆ ที่

จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในการลดความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เฝ้าระวัง

ปัญหาในแปลงด้วยภาพถ่ายดาวเทียม การจดบันทึกข้อมูลเพาะปลูกและต้นทุนการผลิต และการ

บริหารการขายซากวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกร 

 

2) ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกร (Ricult X): ประสานความช่วยเหลือและ

สื่อสารกับเกษตรกรโดยตรง และจัดกลุ่มเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการขายซาก ช่วยในการจัดคิว

ขนส่ง สำหรับหัวหน้ากลุ่มเกษตรในการดูแลเกษตรกรในเครือข่ายหรือผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เช่นโรงไฟฟ้า 

เพื ่อให้การรวมกลุ ่มและการบริหารเกษตรกรเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ ้นและจัดทำข้อมูล 

Traceability (ตรวจสอบย้อนกลับ) ในการขายซาก 

จากการลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรและโรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด ทางรีคัลท์จึงได้พัฒนาระบบมาดัง

แผนภาพด้านล่างซึ่งเป็นโมเดลการที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดรับซื้อเศษซากทางการเกษตรผ่านรีคัลท์ 
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ภาพที่ 6 : ขั้นตอนการขายเหง้ามันสำปะหลัง 

รูปแบบการขายเหง้ามันสำปะหลัง มีทั้งหมด 3 ขั้นตอนสามารถอธิบายได้ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 เกษตรกรแสดงความจำนงในการขายให้โรงไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน   รีคัลท์ได้ส่งข้อมูลให้

โรงงานไฟฟ้าแจ้งว่ามีเกษตรกรแสดงความจำนงขายเหง้ามันสำปะหลัง  

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเกษตรกรเก็บเศษซากวัสดุทางการเกษตรเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรนำเหง้ามันสำปะหลัง

ส่งโรงไฟฟ้า  

ขั้นตอนที่ 3 รีคัลท์จ่ายเงินให้เกษตรกรเข้าบัญชีหลังการขายภายใน 1 วันทำการ 

 

ประมวลความคิดเห็นโดยภาพรวมของเกษตรกร และการวิเคราะห์ที่จะนำมาใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเค

ชัน 

 
 ในโครงการนี ้พืชแรกที่ทางทีมงานรีคัลท์ให้ความสนใจในการทดสอบคือมันสำปะหลังเนื่องจากมัน
สำปะหลังเป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย ซึ่งมันสำปะหลังนี้ศักยภาพทางการตลาดค่อนข้างสูง สามารถ
นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มันเส้น มันอัดเม็ด ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์ สำหรับแป้งมัน
สำปะหลังนั้น ส่วนมากจะนำมาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารผงชูรส เป็นต้น 
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การใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังมีอย่างมากมาย แต่ก็ยังมีวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรที่เกิดขึ ้นมา

พร้อมๆ กัน โดยเฉพาะเหง้ามันสำปะหลัง ที่เกษตรกรยังไม่ได้นำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือแม้กระทั่งบางครั้ง
ก่อให้เกิดภาระที่ต้องทำลายหรือกำจัดทิ้ง ซึ่งทำให้เกษตรกรต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการนำวัสดุเหง้ามัน
สำปะหลังมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า จึงเป็นวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปัญหาการขจัดเศษวัสดุ
ทางการเกษตร และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย 
 

แต่ในปัจจุบัน การซื้อขายเหง้ามันสำปะหลังเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้า สำหรับเกษตรกรยัง
ไม่ได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากนัก และเกษตรกรยังไม่นิยมเก็บขาย เนื่องจากสถานที่รับซื้อเหง้ามันสำปะหลังที่
ห่างไกลจากแปลงเพาะปลูก ค่าแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และ การขนส่งเหง้ามันสำปะหลังที่มีต้นทุนสูง   
 

จากการสำรวจพื้นที่ของรีคัลท์ใน 3 บริเวณ ได้แก่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา , อำเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งทั้ง 3 บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าที่มีการรับซื้อซากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเ็นกระแสไฟฟ้า และในการลงพื้นที่ทีมงานได้แบ่งการ
พบปะเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ส่วนราชการ ได้แก่ เกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอ ส่วนต่อมา คือ เกษตรกร
บริเวณรอบโรงไฟฟ้า 20 กิโลเมตร 
 

ซึ่งการลงพ้ืนที่ พบว่า ส่วนราชการจะมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในบริเวณเขตพ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบของตนเอง และการจัดอบรมให้แก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยส่วนราชการทั้งหมดที่
ทางทีมงานได้ลงพื้นที่นั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเห็นประโยชน์ของโครงการที่มีต่อเกษตรกร ซึ่งทางทีมงาน
ได้วางแผนร่วมมือในการจัดกับส่วนราชการดังกล่าวในการจัดอบรมเกษตรกรในการเก็บเหง้ามันสำปะหลังอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีรีคัลท์ในการจัดเก็บ 
 

ในส่วนของเกษตรกร เป็นที่น่าสนใจว่า เกษตรกรมันสำปะหลังส่วนมากไม่ทราบว่าเหง้ามันสำปะหลัง
สามารถนำมาขาย และสร้างรายได้เสริมได้ ซึ่งปกติเกษตรกรจะจัดการเหง้ามันสำปะหลังด้วย 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 
การเผา และการฝังกลบ ซึ่งวิธีการเผานั้นได้สร้างมลพิษให้แก่ชั้นบรรยากาศ ส่วนการฝังกลบก็ทำให้เสียค่าใช้จ่ายใน
การจัดการแปลง ทางทีมงานจึงได้เชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรให้ความ
สนใจในการขายเหง้ามันสำปะหลังมี 2 ประการ ดังนี้ 
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1. ราคา 
จากการสำรวจตลาดเหง้ามันสำปะหลังจะมีราคาอยู่ที่ 500 - 650 บาทต่อตัน ทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่
ในแต่ละช่วงฤดูกาล และการขาดแคลนวัตถุดิบในแต่ละช่วง ซึ่งราคานี้เองจะเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกร และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการแปลง 

2. ระยะทาง 
ระยะทางจากแปลงจนถึงสถานที่รับซื้อมีความสำคัญต่อเกษตรกรอย่างมาก เนื่องจากส่งผลต่อ
ปริมาณเชื้อเพลิง และจำนวนของเวลาในการเดินทาง แต่ในเบื้องต้นเกษตกรสามารถขนส่งเหง้า
มันสำปะหลังมาขายจะอยู่ที่ระยะทาง 10 - 20 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า 
 

 จากทั้ง 2 ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีรีคัลท์สามารถแก้จัดการปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้
และได้รับเสียงตอนรับที่ดีจากเกษตกร โดยประการแรกเรื่องราคา รีคัลท์ สามารถร่วมมือกับโรงงานไฟฟ้าพลังงาน
สะอาดในบริหารจัดการวัตถุดิบที่จะเข้าโรงไฟฟ้าเพื่อป้องกันราคาเหง้ามันสำปะหลังไม่ให้ตกต่ำ ประการต่อมา | 
รีคัลท์จะร่วมมือกับลานรับซื้อในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นจุดรับซื้อท่ีใกล้เกษตรกรมากขึ้น อีกท้ังรีคัลท์ยังช่วยลานรับซื้อให้การ
บริหารจัดการจำนวนเหง้ามันสำปะหลังที่จะเข้ามาขายในระบบ โดยเฉพาะเมื่อช่วงเกษตรกรเก็บเกี่ยว เกษตรกร
สามารถแจ้งขายเหง้ามันสำปะหลังผ่านระบบรีคัลท์ และลานรับซื้อสามารถส่งรถรับซื้อไปรับได้ทันที 
 

การอบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับซื้อเหง้ามันสำปะหลัง 

  
 รีคัลท์มีการลงอบรมเกษตรกรทั้งหมด 9 รอบ ลงพื้นที่ 5 รอบในเขตพื้นที ่จังหวัดนครราชสีมา โดย
ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโชคชัย อำเภอครบุรี อำเภอหนองบุญมาก และอำเภอปักธงชัย 
และจังหวัดกาญจนบุรี ในอำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอเมืองบ่อพลอย 

อบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น 4 รอบในวันที่ดังต่อไปนี้ 
1. วันพฤหัสที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

2. วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 
3. วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564  
4. วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  

โดยหัวข้อคือ  “เกษตรกรยุคใหม่กับเทคโนโลยีที่ต้องมี” โดยมีเรื่องที่หัวข้อย่อยทั้งหมด 3 หัวข้อ ประกอบ
ไปด้วย  
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1. เทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบันทั้งของไทยและระดับโลก 
2. การใช้แอปพลิเคชันรีคัลท์ในการปลูกพืช ทั้งพืชไร่ และพืชสวน 
3. การเพ่ิมรายได้จากเศษซากทางการเกษตร 

ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 2,127 ราย แต่อย่างไรก็ตาม แบ่งเป็นเกษตรกรที่สนใจนำเหง้ามันสำปะหลัง
มาขาย 918 ราย และเกษตรกรที่ลงทะเบียนเพื่อนำมาขายสำเร็จ 17 ราย เกษตรกรนำมาขาย 13 ราย รวมทั้งสิ้น 
275 รอบ น้ำหนักรวมอยู่ที่ 579.57 ตัน (ณ วันที่ 8 กันยายน 2564) ซึ่ งเป็นยอดเงินที่เกษตรกรได้รับที่ 356,318 
บาท  

ซึ่งรีคัลท์จะได้เงินจากเกษตรกรในฐานะเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเกษตรกรกับโรงไฟฟ้าอยู่ที่ 10% ต่อ
รอบการขาย 

 
จำนวนเหง้ามันสำปะหลังท่ีขายผ่านระบบรีคัลท์ (ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564) 

 
ภาพที่ 7 : จำนวนเหง้ามันสำปะหลังที่ขายผ่านรีคัลท์ 
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ภาพที่ 8 : จำนวนเหง้ามันสำปะหลังในแต่ละเดือน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 : จำนวนเหง้ามันสำปะหลังในแต่ละพ้ืนที่ 

 

ตารางที่ 37 : จำนวนแกษตรกรที่นำเหง้ามันสำปะหลังมาขาย 
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ชื่อ นามสกุล จำนวนตัน สถานที่ขาย 

อนุชา บางแก้ว 241.09 บ่อพลอย 

อ๊อด ผ่านกระโทก 172.31 โชคชัย 

จันทร์เพ็ญ เมืองแพน 60.75 บ่อพลอย 

ทวีทรัพย์ นิ่มเภา 31.65 โชคชัย 

วศิลป์ เทินสะเกตุ 21.33 โชคชัย 

อารีญา ใจสงฆ์ 18.95 บ่อพลอย 

สุนทร โครตชุม 17.76 น้ำพอง 

ชาญชัย ประสมศรี 10.28 ศรีเชียงใหม่ 

ทองใส นาคดอนทอง 2.28 โพนทอง 

สายฝน โสภา 1.32 บ้านบึง 

รังสรรค์ โสดาดง 0.92 น้ำพอง 

วรรณชัย วงษ์ละคร 0.58 ตานี 

นรินทร์ แสงศรี 0.35 โชคชัย 
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ภาคผนวก 
ภาพที่ 10: ระบบบริหารจัดการข้อมูลและความเสี่ยง 

 

 

แอปพลิเคชันรีคัลท์สำหรับเกษตรกร หมวดพื้นฐานทางการเกษตร  

1) ข้อมูลอากาศและปริมาณน้ำฝน: “รายแปลง” อย่างแม่นยำ ทั้งสภาพ ณ ปัจจุบัน รายวัน รายสัปดาห์ 

รายเดือน และสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 9 เดือน โดยมีข้อมูลย้อนหลังและคาดการณ์ในอนาคตในมิติ

ต่าง ๆ ของสภาพอากาศตามจุดพิกัดระดับรัศมี 9 x 9 กิโลเมตร ซึ ่งข้อมูลอากาศแบบละเอียด แม่นยำ มี

ความสำคัญในการทำใหเ้กษตรกรสามารถวางแผนการลงปลูก ใส่ปุ๋ย กำจัดศัตรูพืช หรือเก็บเกี่ยวได้อย่างเหมาะสม 

ลดความเสียหายจากการเผชิญกับภัยแล้ง หรือภาวะน้ำมากจนเกินไป 

2) ภาพถ่ายดาวเทียมรายแปลง: ทำให้รู้ว่าในแปลงปลูกมีการเจริญเติบโตงอกงามดี หรือมีปัญหาใดๆ 

เกิดขึ ้นที ่ต ้องรีบเข้าไปแก้ไขหรือไม่   Ricult ใช้ดาวเทียมความถี ่ และความละเอียดสูง ทั ้งหมด 2 ตระกูล 

ประกอบด้วยดาวเทียม Landsat และ Sentinel ซึ่งทำให้เราวสามารถใช้ความถี่ของภาพในระดับ 10 x 10 เมตร 

เหมาะแก่การนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการเกษตร ภาพถ่ายทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในระบบ Cloud Storage ทำให้

เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องสามารถดูดาวเทียมผ่านบริษัท Ricult ได้ตลอดเวลา ดาวเทียม 2 ดวง ที่บริษัทเปิดรับ

สัญญาณมีแบรนด์ทั้งหมด 4 แบรนด์ ประกอบด้วย (RGB , NIG , red edge , pan) และระบบเร่งแสงเพ่ือถ่ายภาพ
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ให้คมชัด โดยทางบริษัทมีการปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพถ่ายทางดาวเทียมของบริษัทมีความ

ใหม่อยู่เสมอ ประกอบกับมีราคาที่ถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับราคาดาวเทียมหรือโดรนที่จะต้องซื้อเอง ซึ่งบริการนี้จะ

ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม 

3) ราคาผลผลิต: แสดงราคาพืชผลชนิดต่าง ๆ เพื่อสะดวกกับเกษตรกรในการตรวจสอบราคาก่อนจะเก็บ

เกี่ยวผลผลิตขาย ซึ่งราคาของพืชจะมีแสดงหลายชนิด เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ข้าว มันสําปะหลัง เป็นต้น 

4) กระดานถามตอบปัญหาเกษตรกับผู ้เช ี ่ยวชาญ (Forum): เกษตรกรสามารถถามปัญหาเกี ่ยวกับ

การเกษตรผ่านแพลตฟอร์มของรีคัลท์ โดยรีคัลท์จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร 

5) ฟาร์มไดอารี (Farm Diary): แนวทางในการบันทึกข้อมูลของการเพาะปลูกและค่าใช้จ่าย รวมถึงการ

วางแผนการบำรุงพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีข้ึน 

6) ขายซากวัสดุเหลือใช้ (Agri Waste Market Place): เกษตรกรสามารถแสดงเจตจํานงในการขายซาก

วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร โดยระบบรีคัลท์จะเชื่อมต่อไปยังผู้รับซื้อและแจ้งราคารับซื้อและเวลานัดหมายในการ

ขายไปยังเกษตรกร 
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ภาพที่ 11 : คู่มือการใช้แอปพลิเคชั่น (ผลผลิตโครงการ)  
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ภาพที่ 12 : การลงพ้ืนทีอ่บรมเรื่องขายเหง้ามันสำปะหลังและแอปพลิเคชันรีคัลท์ 



59 
 

 

การลงพ้ืนที่อบรมเรื่องขายเหง้ามันสำปะหลังและแอปพลิเคชันรีคัลท์ 
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การลงพ้ืนที่อบรมเรื่องขายเหง้ามันสำปะหลังและแอปพลิเคชันรีคัลท์ 
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ภาพที่ 13 : การลงพ้ืนที่เปิดบูธประชาสัมพันธ์ เรื่องขายเหง้ามันสำปะหลังและแอปพลิเคชันรีคัลท์ 
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 การลงพ้ืนที่เปิดบูธประชาสัมพันธ์ เรื่องขายเหง้ามันสำปะหลังและแอปพลิเคชันรีคัลท์ 
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การลงพ้ืนที่อบรมเรื่องขายเหง้ามันสำปะหลังและแอปพลิเคชันรีคัลท์ 
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ภาพที่ 14 : การอบรมออนไลน์ เรื่องขายเหง้ามันสำปะหลังและแอปพลิเคชันรีคัลท์ 

 

 

 

การอบรมออนไลน์ เรื่องขายเหง้ามันสำปะหลังและแอปพลิเคชันรีคัลท์ 
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ภาพที่ 15 : การลงพ้ืนที่ทดลองเก็บเหง้ามันสำปะหลังที่จังหวัดชลบุรี และกาญจนบุรี 
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การลงพ้ืนที่ทดลองเก็บเหง้ามันสำปะหลังที่จังหวัดชลบุรี และกาญจนบุรี 
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ตารางที ่38 : รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมอบรม สนใจในการขายเหง้ามันสำปะหลัง (918 ราย) 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล 

1 วศิลป์ เทินสะเกต ุ

2 เยาวดี ผลจันทร์งาน 

3 อริสา สฑุามาส 

4 เพ็ญศิริ แสไพศาล 

5 สุรางคนาง สมใจเลิศ 

6 พัชรี หงษ์กระโทก 

7 สมเจต ไชนพ 

8 วิลาสินี นันทะเทศ 

9 ทวี แพรกกระโทก 

10 ภาวินี กระแจะไผ ่

11 วันทนา พลรักษา 

12 พิญาดา นกกระโทก 

13 วิโรจน์ อินทร์สุข 

14 รุ่งนภา สินแจม่ 

15 สุภาพร เจรญิลาภ 

16 สุิทธิพง นูพพบกรัง 

17 วณิชย์ วิทยบุษราคัม 

18 สุทันต์ คุ้มกระโทก 

19 สุวรรณณี สาธร 

20 ทรรศิกา เหมกุล 

21 สมศักดิ์ อ่ำอ่อน 

22 จักรกฤต ผันสืบ 

23 สุเมธ สูนย์โย 

24 ธีระพงษ์ ชิดปลัด 

25 สิรัตน์ จันกระโทก 

26 ยอดรัก สมใจด ี
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

27 สนทยา ทองประเสริฐ 

28 ณัชชาพร สงดอน 

29 ศุภนัด บุญไชเมือง 

30 สำเนียง งอกบุงคล้า 

31 พัฒนชัย ไกลจันทร ์

32 ปรีชา จิตตรมีิตร 

33 วิทูน คำพูน 

34 ฏยศวพรต ภาสดาธีรนาต 

35 น้อย เอี่ยมประโคน 

36 วีระ ชาล ี

37 พนา เมืองแพน 

38 กมลพัต คำมณ ี

39 นิสรา บุญมาก 

40 อาคม จันทร์พึงไผ ่

41 จันทร์เพ็ญ เมืองแพน 

42 ประเสริฐ ม่วงกระโทก 

43 บรรเจดิ สุขศลิป ์

44 ทองนาค เรียบน้อย 

45 อนุชา บางแก้ว 

46 ขนิษฐา ขลุ่ยกระโทก 

47 พราวด์นภสั แมวกระโทก 

48 สุวรินทร์ แสงสุขสว่าง 

49 นราวดี ชานา 

50 ณัฐชัย จิตนิยม 

51 ทวี เหล่าพรหม 

52 โสภา มีมัน 

53 สมใจ แดงทอง 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

54 วงเทวิน ทิพย์พันดุง 

55 ขวัญ สงกระโทก 

56 ทวีทรัพย์ นิมพันธุ ์

57 ศุภารมย์ ยงยิ่งพูน 

58 ทันศ์นี ศรีวีรพงศ์ 

59 สุชานันท์ คุณฟอง 

60 วีระศักดิ์ กลา้หาญ 

61 คมกริช พงษ์พันธ ์

62 ศธิยา ลาดนอง 

63 คมสันต์ ณรงค ์

64 คำพอง ไชสุวรรณ 

65 พิมพ์ศร คลังกลาง 

66 บรรพต ในพรมราช 

67 ทิพากร แสงสมศร ี

68 ทิพาพร ประพัน 

69 เสรี ฝนริน 

70 มลฤดี ทัยอ่อน 

71 รัตติกาน วิชางาน 

72 นรินทร์ แสงศร ี

73 มงคล สุวิจติร 

74 ปิยะนันท์ แสงบุญ 

75 ประยงค์ คันทา 

76 พัชราภรณ์ ตาด ี

77 นารี พาพันธุ ์

78 สุธิษา คำพระนาง 

79 สุุพรรณี รักสีดอ 

80 ทศพร สีน้ำเงิน 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

81 กันยา คามวัน 

82 รัตติยา วงษ์หากัน 

83 นารีรักษ์ สันโดษ 

84 นพดล กำประทุม 

85 จัทรัตน์ ชาวนาฝ้าย 

86 ศิริลักษณ์ บุษราคัม 

87 มาลัย นิราไพ 

88 ธนากร ท่าแหลมทอง 

89 สมบัติ วงลา 

90 วรรณวสิา ดสีอน 

91 พระอินทร์ อุปถัมป ์

92 จักรพงษ์ ทิพพอาสน ์

93 นิมิตร แก้วบุญรอด 

94 ไพบูรณ์ คมสิงห ์

95 เสาวณีย์ ซาชุม 

96 สุจิตา เลิศพาวิชากุล 

97 คุณรา อิกล้า 

98 เกล้า บุษราคมั 

99 อำไพ พลจังหรีด 

100 อารมณ์ พินิจมนตร ี

101 เยือน ทองแม้น 

102 กฤษณะ บัวทองจันทร์ 

103 กันนิกา จำพงษ ์

104 ชาจิต ชินบุตร 

105 บุญเตรียม ดอนลามผา 

106 อาด ทปงประดิษฐ ์

107 ธัญญลักษณ์ ทุมพันธ์ 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

108 ประภาสร เมฆมณ ี

109 ชาติ ชัยวรรณ 

110 อนุสรณ์ สายนาค 

111 สามารถ โชติสำโรง 

112 พยอม เพชรปาน 

113 มุกดา ถูลาดยาว 

114 วิมล สิงห์น้อย 

115 ทองใบ ทองพูด 

116 ศิรินุช กอกกระโทก 

117 อาทิตย์ ทองโครต 

118 นพชัย ประทุมสิทธ์ิ 

119 จุฑามาตร มุทุตา 

120 ปราณี เสาะสนธ ์

121 สนทยา ต้นกันยา 

122 วงเดือน วันชัย 

123 ปราณตี เมินด ี

124 อภิบูรณ์ ล้ำเลิศ 

125 ชาติ ทองพันธ์ 

126 มาวิน เพียงวิชัย 

127 อำนาจ ควงประโคน 

128 วุฒิพงศ์ ราชสีมา 

129 มงคล แพ่งจันทึก 

130 จุฬาภรณ์ สินสระน้อย 

131 อานนท์ วังคลอง 

132 วิเศษ ละนามนต ์

133 อดุล กลอนกลาง 

134 ประเสริฐ ตุม่ประโคน 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

135 ณัฐพงษ์ ภาณ ุ

136 มนัส นะมนต์ทา 

137 จำเนียร ผินส ู

138 นกเทศ อินสันเทียะ 

139 สุรพันธ์ ศรีแจม่ 

140 พรนภา สดีา 

141 อนุศาสตร์ เรืองภวา 

142 วราศินี ชาตะบุตร 

143 พิชิต ธรรมพันธ์ุ 

144 จิรพล โนนทอง 

145 ภาณุพงศ์ ชุมอภัย 

146 สุพต อบอุ่น 

147 ธนิดา พัตพรหม 

148 กมลชนก สีหาวงษ ์

149 ภัชรินทร์ โกร่งกระโทก 

150 สุุบิน สรงสระมะนา 

151 สมศักดิ์ ไชยภน 

152 ณรงค์ไชย ยาม ี

153 วิลัย เซ็นกลาง 

154 พินิจ อาละว ี

155 เชิดชัย รัตนพร 

156 สุพันธ์ แฉกระโทก 

157 พลับพลึง เทพจันทร ์

158 อาทิตย์ มากมลู 

159 เสริฐ ร่อนทอง 

160 ศักดา แป่นทอง 

161 ดารณุี มีสุข 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

162 พรธิชา ก้อมชัยภูม ิ

163 ไพณีย์ น้อยสืบ 

164 สินีนาถ ป้างช้างน้อย 

165 ประสิทธ์ิ ดงกระโทก 

166 อนนท์ เสนาประโคน 

167 ฤทธิเดช ภูทองเงิน 

168 ประสาน จันทวงศ์ 

169 สุมิตรา มาดผาง 

170 วีรพันธ์ สันทวีศักดิ ์

171 พรทิพย์ นพคุณ 

172 พนารัตน์ วรรณศริ ิ

173 อภิภู ไกลสอน 

174 จิราวัตร เรืองศร ี

175 คำตัน ป้อมเสมอ 

176 ศันษณี รุ่งแก้ว 

177 สุทิชา หารีบุตร 

178 พิมพ์พร ไชรัตน ์

179 ขวัญเมือง โดชคทว ี

180 มาลัยพร แสนอุ่น 

181 สาวิน สวัสดิพงษ ์

182 ณัฐวรรณ จันทสุกงอม 

183 ศุภโชค อัตถะ 

184 ธนภัตร น้ำมิ่ง 

185 พีรทัศน์ คอกซิ่ง 

186 สมจี เครือหอคำ 

187 เพ็ญฤดี ทำคำ 

188 ประสิทธ์ิ บุญยืน 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

189 สุกัน แสงสุข 

190 จำเรียง ผิวขำ 

191 ธีรพงษ์ บุุตรสาร 

192 สุทิธิชัย ศรีโครต 

193 สงคราม ลาดปะละ 

194 สุรเชษฐ พุ่มจันทร ์

195 ทิพวีรัตน์ เมทผล 

196 สมพร ประวะสาร 

197 ธนิศร ศรีษะพงษ ์

198 พจชระ พจชา 

199 บังอร ตาไว 

200 อรวิมล มันทา 

201 ปราจรีย์ ชินมณ ี

202 มนตรี สุนทารา 

203 เปรมจติ สรรพวุธ 

204 จันทา เรวด ี

205 วริลญา ดงเจรญิ 

206 จรุเดช สายเรือง 

207 นิวตรอน นโม 

208 สุภาวดี บญุใบ 

209 กันยานี บุุญหนา 

210 บัญชา ทิพย์เจริญ 

211 จิราภา ศลิารตัน ์

212 วีรญา ยศธาาร 

213 ปุ๋ย ศักดิ์สิทธ์ิ 

214 วีไลพรรณ์ ปู่คาน 

215 หาร พวงพอก 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

216 จิรายุ ดลุย์กลาง 

217 วรรณภา ฤทธิ์สิงห ์

218 สมพงษ์ นากลาง 

219 วินัย กระโทก 

220 คำพันธุ์ ยืนนาน 

221 ธัญรัตน์ กิ่งโพธิ ์

222 วรรธนะ ภมุรินทร ์

223 พึงเพ็ญ พิมสุขะ 

224 บัวลอย คำไพร 

225 นิยม รุ่งภาษา 

226 กิ่งทอง ทะนันชัย 

227 โยธิน อนุศร ี

228 ดนุพงศ์ สมเสาร ์

229 อุทัย หัวบักม่วน 

230 ฉลาด อนันตภักดิ ์

231 บุญเพลิน คณุจัน 

232 วิรัตน์ เพ็งน้อย 

233 ภนิดา เสนา 

234 อิทธิกร เจริญ 

235 ลัดดา ครุฑสินธ ์

236 สุรศักดิ์ เมฆคนไท 

237 ศิวปรีชา ตะวันฤทธิ์บุร ี

238 วรวุฒิ ภาภ ู

239 ธงชัย เปรี่ยมพิมาย 

240 ระพิน สายมงคล 

241 บุญสม ศรีเมืองเฮ้า 

242 สันศนี เรืองแสง 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

243 สุนทร ดงวาร ี

244 สนิท รอสูงเนิน 

245 สุรพนธ์ ศรีตาก 

246 ประพจน์ บุตรลักษณ ์

247 อภิชล ศรีจันทร์แดง 

248 ยุทธนา นักเสียง 

249 น้ำอ้อย ดอนเขื่อนโสม 

250 ไกลศร ลานแสน 

251 ชุน อินทะเล 

252 บุญฤทธ์ิ ฉิมพัฒ 

253 ธนะชาติ สุทิพงศ์ 

254 วิ จิ๋มแหยม 

255 จักรพันธ์ สุจันทรา 

256 สุริยะ ผะกาทอง 

257 นุชวี จันเขียว 

258 สุุรพงษ์ ว่องไว 

259 สมพร เขตกระโทก 

260 นุันทนา แสงแก้ว 

261 จิตรทิวัส ปณัณวัฒน ์

262 ธณภัทร เพญ็จันทร ์

263 สัญรอน สุืบเพ็ง 

264 นลิน ลอมอ่ำ 

265 ผินพัน โฉมบัน 

266 คมแสน นพกร 

267 เพ็ญ มณศีร ี

268 ภัชราวรรณ ทองโครต 

269 สุติยาพร ดอนสินธุ ์
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

270 จักรพันธ์ สุจิตตา 

271 บัวเรียว คำใบ 

272 เพลินพิศ สมบรูณ์ศร ี

273 รุ่งอรุณ ดาราสิทธ์ิ 

274 บุญเกลื่อน นันตาวงศ ์

275 ทวีทรัพย์ บุญทอง 

276 ประชิด สนิทนวล 

277 นงนุช จักกระโทก 

278 จำเนียร สายด ี

279 บุญสูง แก้วทอง 

280 ทรงเดช โพธ์ิชัย 

281 กัลยา โพธิเอี่ยม 

282 สาคร ไชยพร 

283 น้ำมนต์ สติาซาง 

284 วิภาดา เมษา 

285 สมบูรณ์ เสนาส ี

286 ยุทธนา ภูสุวรรณ 

287 เอกลักษณ์ กนขุนทด 

288 ระพีพงษ์ อิทธิพรหม 

289 พินิจ เกษตมพุฒ 

290 ดารณุี สินวิชัย 

291 สุเทพ เอมกลาง 

292 วรรณวไิล ประเมติยาโน 

293 ลำยง ใบศร ี

294 วุธฒิพงษ์ ศิริวาริน 

295 จำเนียร ขะนสิงห ์

296 รัชนก เนินภ ู
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

297 ชูชาติ ภูกระโทก 

298 อุษณีย์ รัญคำภา 

299 ประดิษฐ์ หร่อยตา 

300 สำรวย ชมภจูันทร ์

301 วัฒนา นครศร ี

302 รัชนี เผ่าศิร ิ

303 ระตรี ทะนะไสย 

304 สมพร แสไพศาล 

305 ปัญญา ดวงสินธุ ์

306 ชาตรี นาคูณ 

307 อภิชน ศรีจันทร์แดง 

308 ธนะโชค สุธิพงศ์ 

309 วิโรชน์ ช่วยตะค ุ

310 ศุจีภรณ์ สริิป้อ 

311 วรวุฒิ พะภูม ิ

312 ทองใบ น้อยทะเล 

313 สมชาย ฉ่ำพะเนาวี 

314 ปิ่น ชะโลมกลาง 

315 มานพ หนึ่งกระโทก 

316 ถวิล กลั้งพไล 

317 เพลิน ฉำพะเนา 

318 ทิพรี สติมั่น 

319 สมพร ชะโลมกลาง 

320 จิราพัชร ปีกกลาง 

321 ศักดิ์สิทธ์ิ ชัชวาลปรีชา 

322 บังอร บุตรสระน้อย 

323 ประมวล จานผักแว่น 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

324 สีนวล บุตรสระน้อย 

325 ฑิฆัมพร หมู่เกษตร 

326 เสาวลักษณ์ แก้วการ 

327 นงนุช มุขกระโทก 

328 สกุล พาขุนทด 

329 ธวัชชัย ชุดกระโทก 

330 เสมียร ตริ่งกระโทก 

331 สาม พาขุนทด 

332 อัง ใจบุญนอก 

333 หรรษา เรือนคง 

334 อันชลี พลสระน้อย 

335 คำ นอกกระโทก 

336 สาทอน โด่กระโทก 

337 อำนวย โสรักษา 

338 บรรหาร เซ็นกลาง 

339 นิธิ ซำโพธ์ิ 

340 วาธินี ภูประเสริฐ 

341 อรองค์ หนื่ึดกระโทก 

342 ทม โตเบทิน 

343 สองเมือง ต่อกระโทก 

344 ประชุม ถอยกระโทก 

345 สมบุ้ง ต่วนกระโทก 

346 สังวาลย์ รอเล็ก 

347 ตั้น เกณฑ์กระโทก 

348 ข่อน อ๊อตกระโทก 

349 ขนิษฐา ทอนกระโทก 

350 ลำยอง ทองกระโทก 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

351 ประจวบ ถอยกระโทก 

352 นิธิศ อู่เสือพะเนา 

353 ประสิทธ์ิ ต่ายกระโทก 

354 สายณัฑ์ สุวรรณธร 

355 สุธิพงษ์ ปรุกระโทก 

356 สออน ไกรสน 

357 น้อย โพธ์ิปานพะเนาว ์

358 บุหงา แม้สุรา 

359 สมใจ ไพกระโทก 

360 ชอบ ทุ่งกระโทก 

361 สมสุข เลขกระโทก 

362 สมาภรณ์ รุมพลสระน้อย 

363 นิมคม ฉายมะเริง 

364 ประหยดั ทุ่่งกระโทก 

365 ร่วม ทองนาคมะดัน 

366 ลบ วิชัยกุล 

367 จำนง ทุ่งกระโทก 

368 อาคม ดาวกระโทก 

369 เที่ยง แป้นกระโทก 

370 เสมี่ยน อินโพธ์ิกลาง 

371 มงคล ปรุกระโทก 

372 มนัส นัดกระโทก 

373 สมพร แทวกระโทก 

374 จวน ทองกระโทก 

375 ทองพูน วงศ์หนูพะเนาว ์

376 คะนึง ชัยชนะ 

377 ประพันธ์ ชัยชนะ 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

378 สุบิน กรงกระโทก 

379 รำไพ ดงกระโทก 

380 สำเรยีง วิชัยกุล 

381 สันติสุข โกนกระโทก 

382 ธนกฤต ดงกระโทก 

383 สำเรียีง ถ่ำกระโทก 

384 แจง ท่วมกระโทก 

385 บุญฤทธ์ิ์ิ ท่วมกระโทก 

386 จำเนียร เที่ยงกระโทก 

387 บุญเยี่ยม ทุ่มกระโทก 

388 แดง เพ็งทองหลาง 

389 รันดร พระเสมา 

390 ลำดวน กริบกระโทก 

391 บุญเกื้อ ตั้งกระโทก 

392 จรัญ ต้นกระโทก 

393 ภิโรช ศรีทองหลาง 

394 ตุลา จันทร์ขุน 

395 ดวงเดือน ฤาเดช 

396 ประจวบ พร้าวไธสง 

397 นิตยา รวมพิมาย 

398 เกริกเกียรติ ทานกระโทก 

399 ทองสา พาลหล้า 

400 จอมขวัญ ศรีทองหลาง 

401 สำเรยีง จันทร์์ขุน 

402 สมจิตร ทานกระโทก 

403 ยุุพิน กิ่่งครบุร ี

404 ธนพร จัดงูเหลือม 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

405 แส่ ฤาเดช 

406 สำราญ ขุนโยธา 

407 ดวงดาว ฤาเดช 

408 สนิท พานงูเหลือม 

409 แสวง ฤาเดช 

410 ประเทือง จันทร์ขุุน 

411 มานพ ขุนโยธา 

412 อ๊อด ผ่านกระโทก 

413 จีรนันท์ บริบาล 

414 ภาสกร ผุยพงษ ์

415 ธีระวุฒิ เดือนขาว 

416 นวภัสร์ ธรรมณัฐนันท ์

417 สุริยา. อาริยะ 

418 ปุญญพัฒน์ เปนนาม 

419 บุรฮานดุิง แตบาต ู

420 สกล สิทธิกัน 

421 ขนิษฐา วากเนอร์ 

422 ทวิทย์ชัย แก้วทวีวงษ์ 

423 วรามณี พงษ์สวสัดิ ์

424 นางสาวจารุวรรณ ทำนา 

425 นิภาพร จันโทวาท 

426 ขจรเดช จันทร์พวง 

427 ธีรเศรษฐ์ ไกรแก้ว 

428 นพดล พานทอง 

429 สุเทพ ไทยประยูร 

430 วินกานต์ พิศาลคณุากิจ 

431 ภัทรวรรณ โนกลู 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

432 พรชัย รัศมีธรรมชาต ิ

433 สมชาย อาจทุมมา 

434 พงศกร มาสังข ์

435 จตุพล โยธิบาล 

436 พงค์พัฒน์ จากผส 

437 บุญครอง เสนาพันธ ์

438 ณรงค์ชัย ปิติวัฒน์สถาพร 

439 บุญเรือง ต้องด ี

440 ณัฐวัชต์ ด่วนด ี

441 สมชาย ยานัน 

442 ไคศรี หะลินไสล 

443 กันยาวีร์ เตชปีตสิกุลวงค ์

444 ศิศยา อาจสาคร 

445 ชานนท์ สิทธิ 

446 ธฤษวรรณ พันธุ์สริิสถาพร 

447 ศุภกช วงษ์ศรีแก้ว 

448 วิเชียร วงค์ใหญ ่

449 นราธิป พงษ์รามัญ 

450 วงศ์ชัย เสือเอี่ยม 

451 ปราโมทย์ อรณุวัฒนามงคล 

452 จำนัน วงศ์จำปา 

453 พรชัย วีระเศรษฐ์ศิร ิ

454 วิภพ น่าชม 

455 วรท บุญสว่างโรจน ์

456 จารุวรรณ สัตนา 

457 ชวลิต หาเรือนพืชน ์

458 ทวีชัย ดีมั่นคงวณิช 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

459 รวม พรศร ี

460 สุพจี โชติกุล 

461 สุรศักดิ์ เกิดเจริญ 

462 นายพูลศักดิ์ สุขเกษม 

463 ขนิษฐา นิยมแสง 

464 ศศิชา สุกส ี

465 ชญานิศวร์ พัชรวิวัฒน์กุล 

466 วีลา รัสม ี

467 มาลัย ยศยิ่งบรรลือ 

468 เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์ 

469 ธาร เชาว์ทวี 

470 ณรงค์ศักดิ์ นวนหอม 

471 ภัชญา ตั้นสูงเนิน 

472 ธนกร รัตนสดีา 

473 อัจฉรา อุปัญญ ์

474 ปรีชา ไพโสภา 

475 วิลาศ ทิพย์ธนะกาญจน ์

476 ปุณณเมธ จักรแก้ว 

477 ทีปกาญจน์ โง้วสกุล 

478 นางปนัดดา ทับทิมทอง 

479 ธัญญารตัน์ ชูศร ี

480 อิทธิพัทธ์ ศรีคำ 

481 ขจรศักดิ์ ศรศีักดา 

482 หนึ่งฤทัย แก้วเทศ 

483 ปนัด ภูนาแร ่

484 วลัยพร เจริญวณิชย์วิศาล 

485 ไพสิฐ อุปมา 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

486 เพ็ญแข เมืองนก 

487 สิริกันยา จริะ 

488 สุดารตัน์ สมวิชา 

489 ศิริรัตน์ ไตรรักษ์ 

490 ลลิตา สังคมศลิป ์

491 วิวรรธน์ กล้าหาญ 

492 อิทธิกร อินไธสง 

493 กิติภา อารยชัยพร 

494 ชลทิตย์ แสงทอง 

495 สิทธิพงษ์. มากปาน 

496 เฉลิมชัย ฉ่ำศร ี

497 ฉัตรชัยพัฒน์ สาระรมัย ์

498 รุ่งนภา แสงตะวัน 

499 ธนเดชาธร การรักษ ์

500 เจริญ เขนย 

501 ชวลิต จริงจิตร 

502 ชัยณรงค์ กุหล้า 

503 สุเทพ. สันป่าเงิน 

504 กัณทิมา บุญม ี

505 วรวิทย์ นิลเวช 

506 ปรมินทร์ จลุโสภณ 

507 ญาณกร อรัญกลู 

508 กิตติวัจน์ มานะเจรญิชัย 

509 นพคุณ สีดำ 

510 ปองเทพ อสิพงษ์ 

511 จารึก เลศิลภ 

512 อร่าม ตันตโิสภณวนิช 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

513 ภาณุวัฒน์ งานสลุง 

514 ณัฏฐ์ธนัน ศีปทุมทาดาธนนน ์

515 ถิรายุ ตันตยิมาศ 

516 วิวัฒน์ กำประโคน 

517 วาสนา อ่วมทองดี 

518 ปรีชา เสาสุข 

519 ยศ แก้วเอี่ยม 

520 ปองคุณ อาศัยราษฎร ์

521 สมพงค์ พุฒฤทธ์ิ 

522 ธรรมาวัฒน์ รตันโชติชัยสกูล 

523 สนธยา เมฆประสาท 

524 คฑาวุฒิ แสงอุทัย 

525 วรวุฒิ ศิริคันธะมาต 

526 เสนอ จงเย็นกลาง 

527 ดรภูศลิป์ ธิชาญ 

528 ปาริชาติ หาแก้ว 

529 ณภัทร อุ๋ยเจรญิ 

530 เจริฯ จันทะบุร ี

531 ละอองดาว บุญขาว 

532 ธนายุต สายเบาะ 

533 เกรียงศักดิ์ ศริิรัตน ์

534 มานพ เขื่อนคำ 

535 อนณ คำพงษ์พี 

536 มนต์ภสัสร นิธิสิทธิกรกลุ 

537 กาญจนา คำติ๊บ 

538 วิวาห์ ศรีเจรญิ 

539 มิตรชัย ภูร่ะหงษ ์
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

540 อรนิตย์ ฉันสมิา 

541 ทศพร หาญรักษ์ 

542 ฉัตรชัยพัฒน์ สาระรมัย ์

543 วชิรวิทย์ มูลเมือง 

544 นางกรุณา เลห์มันน ์

545 สาธิต ศิริวรรณ ์

546 ณัฐวุฒิ อ้อยบำรุง 

547 เฉลิมเกียรติ หร่ายวงศ ์

548 วิชิต ชัยฤทธิ์ 

549 ปรีชา อืดทุม 

550 อินทรโชติ สีตาล 

551 ศิริวรรณ จันทโชต ิ

552 กิติพงษ์ ปู่สูงเนิน 

553 สามารถ เดชประพฤต ิ

554 นพดล ปิจด ี

555 จินตนา แผ้วพันธ์ชู 

556 ธวัชชัย สุโนภักดิ ์

557 ชาญณุชา อ้ึงศิริไพศาล 

558 ณัฐธิพงศ์ ม่วงมูล 

559 พีรวัฒน์ เอกสิทธิพงษ ์

560 ณัฐธิดา ศรีชาดา 

561 ณัฐรดา ลิ่มทอง 

562 จิดาภา กลีบนิ่ม 

563 กฤษติวกร ธรรมแสง 

564 จุไรรัตน์ ชำนาญ 

565 ชรินทร์ อักษรศรีสกลุ 

566 ผจญจรัญ ผุยผง 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

567 สุรพงษ์ จันปัญญา 

568 ทิพย์ชยพล ปกาสิตพันธวีร ์

569 วุฒิศักดิ์ ทองสี 

570 ยุทธนา จรุงการ 

571 ประสิทธิ โทปาด 

572 สุวรรณี อารมณด์ ี

573 คมสันต์ นพกร 

574 วิษณุ บุญชาต ิ

575 นิพนธ์ ท่อนซุน 

576 วัชรีพร พิลาสมบัต ิ

577 เดชา ภู่ประเสริฐ 

578 บุญชัย ชัยผา 

579 อนุชา ปางชาติ 

580 วิทธวัฒน์ คำป้อง 

581 อนุพงษ์ โขศรี 

582 ประทุม สะไรรักษ ์

583 อรวรรณ ขรรมจรญั 

584 เสวียน อักษร 

585 งามงอน ผกาผล 

586 ไพรวัลย์ มาลาวลัย ์

587 ธีรภัทร ธีรโชติพัฒโภคิน 

588 นฤมล จันทอุดร 

589 สมมาตร ศรีประสงค ์

590 ณัฐกร ไชยคำ 

591 ธนะกิต ขรรม ี

592 อนันท์ สุริยะมณ ี

593 ชะแก้ว ศรีโสภา 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

594 ณัฐวุฒิ รัชตะไตรตรสั 

595 อนุสรณ์ อโนมาน 

596 พรพิไล คำครณ ์

597 พัฒน์ชญา เหล่าภัทรประสิทธ์ิ 

598 เทพา พวงษ์สัตย์ 

599 สกายแลบ็ บุญศร ี

600 สุรศักดิ์ เศรษฐีสมบัต ิ

601 โยธิน สระน้อย 

602 เสมือน มิ่งกลิ่น 

603 ชญานนท์ มณแก้ว 

604 ปรีชา บุญถ่วง 

605 ราตรี ภูงามนิล 

606 ชนวรรณ เมตตาชาต ิ

607 ธนนท์ ศรีจันทรา 

608 ท็อป นิติรัตน ์

609 พัฒนพงษ์ พันธ์บุตร 

610 วิชาญ คณะพันธ์ 

611 นันทชัย ยืนนาน 

612 ดอกอ้อ นามวงษ์ษา 

613 วีรวุฒิ เต่าสิงห์แก้ว 

614 โพธิกุล รุ่งลักษมีศร ี

615 ประครองสิน พิมพ์มีลาย 

616 ธวัชชัย ภู่เดช 

617 กฤช อินสมบัติ 

618 สุเทพ สันป่าเงิน 

619 ทองสุข แสนอุโมงค ์

620 สาดี เลิศจรยิา 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

621 รัชชานนท์ ศรีหลง 

622 ประยรู บุญเรือง 

623 กฤตวิทย์ สุขสร้อย 

624 ปุญยวีร์ กังวิสวัฒน ์

625 พนมเทพ วรรณเทพ 

626 นภัสชล ตรีบุพชาติสกลุ 

627 ประภสัสร จันทนนท์ 

628 วัชรชัย จันประเสริฐ 

629 ธิติพงศ์ เรืองสัตยาภรณ ์

630 ภัคพล มั่นจิจร 

631 สำรวย ผาวงษ ์

632 วิไล มุ่งเหมือย 

633 ประสงค์ จินตนพันธ์ 

634 พิษณุ พิพิธทอง 

635 อนุชิต เชรษฐศิร ิ

636 วุฒิศักด์ ทองสี 

637 ธัชชัย สาขามุละ 

638 สรวิศ ธรรมสา 

639 จักรกฤษ สูนย์สาทร 

640 สำเภา ขุนทอง 

641 สมบูรณ์ สามารถ 

642 ฐิติพร ฉมิณ ี

643 ศักดิ์ชัย เมฆสุข 

644 ศุภกร เครื่องสนุก 

645 พรรณฤทธิ์ ลาจันทะ 

646 ปลา วิภาพร 

647 นายวีรวุฒิ เต่าสิงห์แก้ว 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

648 สุวิช เจี๊ยกโคกกรวด 

649 ถนอม พลเยี่ยม 

650 บวรวิทย์ พัดสูงเนิน 

651 พุทธพร ไม้ทิพย์ 

652 ไพฑูรย์ พวงศร ี

653 วรัท เจิมสูงเนิน 

654 นัทธมน วุฒิฐานทว ี

655 สุวิทย์ ฉลาดการณ ์

656 พัฒน์นรี จิตติซสีิทธ์ิ 

657 จุฑาภัทร จุฑาตั้งเจริญ 

658 ณัฎฐ์ฑิพัฒณ์ จุฑาตั้งเจริญ 

659 นางวัชรินทร์ ฉัตรแก้ววรกุล 

660 ภัทรชนก รอดฉ่ำ 

661 กัญญวรรณ มั่นเหมาะ 

662 วันทนา พุทธคง 

663 ณัฐธิดา ศรีขาดา 

664 เสกสิทธิ์ แสนเยีย 

665 วาสนา ผลาเลิศ 

666 อุดมเอก โนกูล 

667 ณัฐกิตติ์ ตาคำไชย 

668 ชัยสิทธ์ิ หมวดทอง 

669 เฉลี่ยว ศรโีสภา 

670 ชาญณรงค์ คำด้วง 

671 เหล็กกล้า บุญกลำ่ 

672 ณัฐพล รุ่งเรือง 

673 แอน แก้วทอง 

674 ธิดาทิพย์ กะกรำ 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

675 ปรัชญา บุญแปลง 

676 สิริมา ในพรหมรตัน ์

677 อาณัฐ สะวังวง 

678 พัสกร วันชัยนาค 

679 ยอด ธรรมโหร 

680 โชคชัย ตั้งบุณสุวรรณ 

681 ทวีทรัพย์ พิสมัย 

682 นาย วีระศักดิ์ เทยีมทัด 

683 กาญณธรีา พรมรินทร ์

684 จิตติมา คำแก้ว 

685 ขวัญชัย ศิริศร ี

686 หนูกาญ แสวงทรัพย ์

687 อดิศร ดีแซว 

688 วรรณา ทุนสันเทียะ 

689 สมศักดิ์ จีนมะเริง 

690 ซุ้ม เพรชเกรยีงไกร 

691 ปิยานุช ทองภูบาล 

692 พิภพ ภูฆัง 

693 คมกริช กองกลม 

694 ยุวดี แก้วทวีวงษ์ 

695 อานูวา กาแจ 

696 นัฐพงษ์ โสภิตชา 

697 นรินทร์ ลาดแก้ว 

698 ภัทรฎา วิภาตา 

699 สุรเชษฐ์ สาริอาภรณ ์

700 แสงอรุณ เดชเดชะสุนันท์ 

701 หนูเล็ก แคนราษฎร 
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ช่ือ – สกุล 

702 ภาณุวิชญ์ กลองชัย 

703 ปกร ซุ่นใช้ 

704 ธนิต รวมทรัพย ์

705 ประเสริฐ. ยืนยงคีรีมาศ 

706 บารมี ศิริปีทอง 

707 คำพันธ ์กุลสุวรรณ 

708 สมเกียรติ ชิตตาสังข ์

709 ศราวุธ ชารีภู ่

710 สุพรรณ พงษ์พรรณา 

711 มรินทร์ ยิ้มทมิ 

712 โจ เกียว 

713 สิงหา วิฑูรย ์

714 มณเฑียร ก่อเกียรติมงคล 

715 สมิตานัน ผาทอง 

716 สนนราคา อุ่นสาล ี

717 พัฒนา วงค์จำนงค์ 

718 บุญชู กองเพชร 

719 สุดใจ สายลุน 

720 ไพรวัลย์ แสนสะท้าน 

721 สรรชัย สังข์มาลยั 

722 มูหัมมดัตอเฮร บูบากา 

723 วิชัย ทับทอง 

724 เสรมิเกียรติ แก้วกล้า 

725 ณฐพงศ์ ดำทอง 

726 รัตน์โชติ วังชนะกุล 

727 บุญเรือง โคตรม ี

728 รัศมี สิทธิขันแก้ว 
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ช่ือ – สกุล 

729 จตุรภัทร บุญเมฆ 

730 สุนทร เอี่ยมแสง 

731 ปริญญา คำภูษา 

732 วาริธร กมลกลาง 

733 บัญชา พฤกษชาติ 

734 สมใจ นาโสม 

735 โพธิ์ทอง คำแดง 

736 อุดมทรัพย์ บุญงาม 

737 นครินทร์ หนูสวสัดิ ์

738 วีระฉัตร ไชยรตุม ์

739 ประสาท. ฤทธิบูรณ ์

740 สัมฤทธ์ิ เกิดโชค 

741 สุวรรณ วรรธอนันตช้ย 

742 วีระศักดิ์ ดำด ี

743 นวพงษ์ สุพรรณชนะบรุ่ ี

744 เกรียงไกร อนุชาติ 

745 นันทกา เสมอหน้า 

746 นิวัฒน์ คุณยะโคตร 

747 จิรพันธ์ แก้วมณ ี

748 ทนงศักดิ์ พระเอี้ยง 

749 ภราดร คำนวน 

750 ตะวัน พิบูลย ์

751 สมพร อุ่นสาล ี

752 ยรรยง สรุะประเสริฐ 

753 ภคกร ถาวร 

754 สมศักดิ์ แสนเกิ้น 

755 วินัย ตะสันเทียะ 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

756 เพชร แพงศรี 

757 อารีย์ โพธิปิ่น 

758 พุทธคุณ ยิ่งรุ่งโรจน ์

759 แวว รุ่งโรจน ์

760 อุดม ไรจ่รูญ 

761 ขวัญชัย เริงจินดา 

762 วรากร ไชยยา 

763 อิศรา เทียนวิหาร 

764 ศุภชัย คลังกูล 

765 อิศรา เทียนวิหาร 

766 อัษฎาวุธ วันทัด 

767 กรานต์ โนนสุวรรณ 

768 ธนิต คุ้มปากพิง 

769 อุดม วงษ์ศรี 

770 บุญโชค พิริยะกฤต 

771 สมอน จันทร์วัน 

772 อนุพันธ์ วีระณรงค ์

773 มนัส คำเย็น 

774 ไชยา นิลทา 

775 ประกอบการ รยิะบตุร 

776 สมคิด ไชยวงค์ทอน 

777 สัญญา นาวงศ์ 

778 แดง ชัยสิทธิ 

779 ฉกรรณ์ พลค้อ 

780 ผกาไพร เขื่อนแก้ว 

781 วัชรินทร์ วงศ์สถิตย์ธนา 

782 ชัยวัฒน์ ไชยสาร 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

783 บุญตา โพธ์ิศริ ิ

784 เกตน์นิภา โถนาค 

785 ธัญพิมล ทวีชัย 

786 กันตพัฒน์ ธนพิบูลพงศ ์

787 องอาจ กาญจนวุฒิธรรม 

788 คำนึง พิชัย 

789 ธนกร เกษมสินธุ ์

790 อนันต์ ลำพาย 

791 ประกอบ บุญก่อเกื้อ 

792 นพดล วีรยางกูร 

793 บุศรินทร์ สุขโข 

794 บุญศรี จิระสุธรีักษ ์

795 ประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ 

796 อรรถกร นวนศร ี

797 ณัฐวัฒน์ จันทาพูน 

798 เฉียบชัย พงศ์พันธูศักดิ์ 

799 วันเฉลิม เจริญกิจนภาพร 

800 สุรเชษฐ์ สุวรรณ ์

801 นพดล จ้อยเจริญ 

802 ชยันต์ พิทักษ์พูลศิลป ์

803 ไพรวัน บุญเกลี้ยง 

804 สมชาย เกื้อมแสนเมือง 

805 ลมเพย บดีรัฐ 

806 รุ่งฤดี รสจันทร ์

807 จตุพร อิ่มเจริญ 

808 ไกรษร อารมย ์

809 ดวงเดือน แสงจันทร ์
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

810 พรพลา อินแมน 

811 มานพ สมชื่อ 

812 ประเสริฐ วงศ์สวสัดิ์เวช 

813 พีรพล เพิ่มผล 

814 กันยา สิรภิูม ื

815 สมยงค์ เดชจร 

816 ธีระ แซ่แต ้

817 ทิพย์ พิมพ์สระเท้า 

818 ชินวัฒน ์เรือนเครือ 

819 รศริญ อุคำ 

820 สุดใจ ศรีพฤกษา 

821 กาญจนา ศรสีว่าง 

822 บุญเกียน คลองราช 

823 ทศพร ป่าเสก 

824 ดวงพร ภูส ุ

825 พรรชญา ฉัตว ี

826 ธีระศักดิ์ ป่ระดับจติ 

827 เรืองศักดิ์ ตากกระโทก 

828 วชิระ ฤทธ์ิพิศาล 

829 พิตพงษ์ จันคลอง 

830 สาง สุริพล 

831 นรินทร์ อรนงค ์

832 เกวลี ดูน้ำคำ 

833 สมพร เมฆลอย 

834 วรรณวสิาข์ วงษ์ละคร 

835 ทรงศักดิ์ สุตัง 

836 วิชัย ลิ้มภักดสีวัสดิ ์
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

837 จรรญาพร ศรีนารา 

838 ปราโมทย์ บญุอาจ 

839 พชรวรรณ เมืองกาวา 

840 บูญญาภา พระสุข 

841 สุพิน ดีทว ี

842 นุชจรี แก้วพลอย 

843 ปิยะวัฒน์ ชนบุรรมย ์

844 สมาน ชินราช 

845 สุรชัย คำศรีนวล 

846 สามารถ สุชาต ิ

847 เชิด แทวกระโทก 

848 ถนอม สักไกลจันทร ์

849 สุพาพัน พลคะชา 

850 โชคทว ีกะศร ี

851 สิทธิเดช ประชาโรจน ์

852 ชีวิน พระจันทร์ 

853 ศักดิ์ชัย รันติยา 

854 พนารัตน์ วรรณศริ ิ

855 สมพงษ์ ปาติตัง 

856 ขจรศักดิ์ อำนวยวัฒนกุล 

857 ประกอบ นกแก้ว 

858 พิเชษฐ มัดทองหลาง 

859 ประกาสิทธิ์ คณุแก้ว 

860 สมบูรณ์ เพชรโรจน ์

861 สมิต มสีันต ิ

862 สมศักดิ์ พลูพิชัย 

863 ประหยดั เหมประโคน 



101 
 

 

ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

864 สัญญา คล้ายจรญู 

865 ไชยา บุษราคำ 

866 มานิตา มุ่งเกมกลาง 

867 มาลิก ผลเจริญ 

868 ศิริประภา ทองศิร ิ

869 อรุณ สิทธิวุฒิ 

870 บุญส่ง จันทคำภา 

871 สมใจ สวสัดิ์นะม ี

872 สมคิด สัมพันธวงค ์

873 ธรรมรงค์ สามุงคณุ 

874 ธนพล เหลาสะอาด 

875 สมพงษ์ กานก่ิง 

876 แววดาว ทัศศร ี

877 ปราณี ดอนกาสิน 

878 โอฬาร อินเทียม 

879 ตรูญ มากระโทก 

880 คำภา พรพนม 

881 พงษ์เทพ ลาพยศ 

882 ชาดา เทียบแก้ว 

883 ชลิภรณ์ ภารีขาม 

884 วินัย บุตรดาพงษ ์

885 ภูมินทร์ บุุตรแวง 

886 ยงยุทธ ทองฉิมพลี 

887 หาญวิชัย วิบูลกุล 

888 สมหญืง หงษ์ริญญา 

889 วิรุจ ตรีชุชาน 

890 ปรีชา ชัยหวัง 
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ลำดับ 
 
ช่ือ – สกุล 

891 เคน สายสมบตั ิ

892 ชนัญชิดา ก่อแก้ว 

893 ศุภชัย พรหมด ี

894 อัญญาพร จันทรโคตร 

895 สุดาวรรณ มีกะจิตร ์

896 สมัย โชติทุม 

897 วิจิตรา วันนิจ 

898 กมลรตัน์ จิตรแม้น 

899 ณัฐธิดา ดวงไชยลา 

900 ศิริพร ขุนทอง 

901 สุทันศ์ วงษ์ธาน ี

902 โรจน์ เสาประโคน 

903 ยุวรัตน์ พินิจมนตร ี

904 เฉลิม แฝงกระโทก 

905 ภานุลักษณ์ เต็มศักดิ ์

906 ศิริวรรณ ศศผิทีป 

907 บุญจันทร์ แพงด ี

908 อนันต์ พุ่มพวง 

909 ศักดิ์ชาย แก้วลือ 

910 ทักษิณ พลเยี่ยม 

911 บุญนา นามพรม 

912 สำราญ ภุมมาลา 

913 สมบัต ทุหา 

914 อำนวย รัตนสุนทร 

915 ไพรวรรณ์ รสชา 

916 พัชร แสนคํากง 

917 อนุโลม แก้วแปง 
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ลำดับ  ช่ือ - สกุล 

918 ปภากานต์ สำรวมจติ 

 

ตารางท่ี 39 : รายช่ือเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ (1,209 ราย) 

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
1 นายสมพงษ ์ยังพิมาย 
2 นายสุพจน์   น้ำนิล  
3 นายดิเรก    จงเพ็งกลาง 
4 นายทัศนะ  พานสุวรรณ 
5 นายบุญช่วย  อาษากลาง 
6 นายไพริน  บุตนา 
7 นายประพล  อุทุมภา 
8 นายฉัตรชัย  ดีพิมาย 
9 นายจำลอง  พันธุ์ทุม 
10 นายจาก  สาระสำคัญ 
11 นายสมพงษ ์  คมพิมาย 
12 นายสมพงษ ์ ตุพิมาย 
13 นายช่อ  ดอกทุเรียน 
14 นายประสิทธ์ิ  อ่อนทองหลาง 
15 นายช่ืน สร้างไร ่
16 นายประสาร  ประตูชัย 
17 นายพุทธ  ตัวอย่าง 
18 นายไสว พรมบุตร 
19 นายวันไชย  ศรีเพชร 
20 นายสมหวัง  รักไร ่
21 นายสุพจน์  บุญตะวัน 
22 นายประสงค์  มาสิงห์  
23 นายเจรญิเกียรติ  บุญสร้าง 
24 นายสนอง  สายไหม  
25 นายสุนันท์  ยะประเภา 

26 
นายธีระพงษ ์ กว้างพิมาย  
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
27 นายประกอบ  ตุพิมาย  
28 นายสุธาทอง  ร่วมสุข 
29 นายอุตส่าห์  เลี้ยงกระบือ 
30 นายสนิท  มั่นคง 
31 นายมานะ  หมอด ี
32 นายสันทัด  บัวพิมาย 
33 นายจักรพงศ์  น้อยคำภา 
34 นายโต  สุขกำเนิด 
35 นายสมมุ้ง ล้อมพิมาย 
36 นายสมบรูณ์  สุขพิมาย 
37 นายภัค  กลีบพิมาย 
38 นายทองพูน  สรสิทธ์ิ 
39 นายประสิทธ์ิ  รักษาทรัพย ์
40 นายชู  กลีบพิมาย 
41 นายสมพงษ ์ บัวแก้ว 
42 นายศุภพล  หมื่นไธสง 
43 นายสมจติร์  เลี้ยงกระบือ 
44 นายจำรสั  เทียนพิมาย 
45 นายบุญหลาย  วิไธสง    
46 นายฐากูร  ยังพิมาย 
47 นางเชย  ยอดแก้ว 
48 นายสุนทร  ดีพิมาย 
49 นายรัศมี  บุญยัง 
50 นายทองจันทร์  หุ้มไธสง 
51 นายใส  คนชาญ  
52 นายนาวิน  สุราช 
53 นายวินัช  ผ่องพันธ์ 
54 นายทิม  เสรมัย ์
55 นายมัย  แสนเย็น 
56 นายประถม  ปุนไธสง 
57 นายสามารถ  เสรัมย์  

58 
นายบัวรัตน์  ศรภีักดี   
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
59 นายสมหวัง  แก้วเก่ง 
60 นายแล  พวงสมบัต ิ
61 นายผจน  แก้วขาว 
62 นายก่วง  เทียมทัน 
63 นายสมศรี เที่ยงคณู 
64 นายประยรู  แจ่มศรี  
65 นายชัยวุฒ ิ ดวงมาลัย 
66 นายประสงค์  ขอเหนี่ยวกลาง 
67 นายล้าน  จิตนอก 
68 นายอุดร  เหล่าหวายนอก 
69 นายสัมภาษณ์  บำรุงนา 
70 นายสมชาติ  ขวัญสุข  
71 นายสมพงษ ์ กล้าณรงค์  
72 นายธิยพงศ ์ ทิมุณ ี
73 นายวิสันต์  พรมเสนา  
74 นายสุพจน์ ทองแดงน้อย 
75 นายส่ง  สาราจารย ์
76 นายแพง  สุดหล้า  
77 นายจักรกริช  เหล็กกล้า 
78 นายประชิต  เนียมพิมาย 
79 นายนำโชค เต็งกลาง 
80 นายเฉลมิ  คำยาง 
81 นายบุญเลิศ  งูพิมาย 
82 นายสุรศักดิ์  อุณาธิเณย ์
83 นายประยุทธ์  วงษ์ชาล ี
84 นายทวี  ชินวงศ์ 
85 นายวิวัฒน์  วงษ์ถวิล 
86 นายอำนวย  นามวงศ์ 
87 นางรวีวรรณ บุญทศ 
88 นายทองแปน พันทุม 
89 นายฉลอง  ดีงาม 

90 
นายบรรจง คำยาง 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
91 นางหนูนา ราชวงษ์ 
92 นายเจรญิ ไชยม ี
93 นายชาญ  สุขจิตร 
94 นายอวบ  ตลอดไธสง 
95 นายจรสั  ติคำรมัย ์
96 นายแดง  การสร้าง 
97 นายกฤษณะ มานะด ี
98 นายสุนทร ขวัญสุข 
99 นายอรุณ  ค้าพิมาย  
100 นายอ ิ ชัยกาศ 
101 นายพินิจ  มาด ี
102 นายบุญยิ่ง  เฮฮา 
103 นายพิษณุ  สุโพธิ ์
104 นายสุพิศ  แต้มพิมาย 
105 นายประเสริฐ  แคะสูงเนิน 
106 นายมานพ  รักไร่  
107 นายชำนาญ  เชียงใหม ่
108 นายจำรสั ทองวิเศษ 
109 นายจำเนียน ปูประโคน 
110 นายจัน  ปิติถาโน 
111 นายยศพล  สานคล่อง 
112 นายชัยยศ  ลิ่งไธสง 
113 นายรณกร  แป่มจำหนัก 
114 นายสมศัก  ชะรองรมัย ์
115 นายอนุวัตร  จริยากุลวงศ ์
116 นายพีรพงษ ์ พรรณเนตร 
117 นายขวัญชัย  ใสพลกรัง 
118 นายเพียร  ตองตดิรัมย์  
119 นายชาญวิทย ์ คำมะทิศ 
120 นายชวิน  ช่วยพิมาย  
121 นายหงษ์  ฤทธิพิษ 

122 
นายอนุรักษ ์ ล้อดงบัง 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
123 นายธีระพงษ ์ นามสีฐาน 
124 นายสุทิน  เก่าพิมาย 
125 นายเสาร์  สุขรตัน ์
126 นายประยงค ์ ขอบพิมาย 
127 นายสุพันธ ์ หิ้วพิมาย 
128 นายกระจ่าง   บัวสนิท 
129 นายสันฏิ  เทียนเทศ 
130 นายเนื่อง  หมอจีด 
131 นายวันชัย  บุแรมรัมย์  
132 นายสมัย  ก้านทองหลาง 
133 นายประเสริฐ  แกมโคกกรวด 
134 นายลอย  ภัยโยลา 
135 นายดิช  มนพิมาย 
136 นายสมควร  เต้นปักษ ี
137 นางไกรรตัน์  ชูชีพ 
138 นายสุนัน  บุญถึง 
139 นายมานะ  สภุะสีมากลุ 
140 นายสมบตัิ  หมั้นหมาย 
141 นายประยรู  เพื่อนร่วมจติ 
142 นายนันท์  อ่ำกลาง 
143 นายวินัย  พึ่งพิมาย 
144 นายเสกสรร  มวมขุนทด 
145 นายประจวบ   กรพิมาย 
146 นายสมชาย  ประภาการ 
147 นายสุพจน์  ประสมศร ี
148 นายสุพล  เพ็ชรหิน 
149 นายสนาน นามพิมาย 
150 นายวิเชียร  ราชตราชู 
151 นายสมพงษ ์ โนนโพธิ์  
152 นายสนิท  เยี่ยงเสือ 
153 นายสมนึก  ชูพันธ ์

154 
นายสมชาย  ภักดีนอก 
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155 นายทาน  อมากรัมย ์
156 นายน้อย  จันทะวาส 
157 นายสมศักดิ์  เพชรเงิน 
158 นายลวน  เอียนรมัย ์
159 นายไกรภพ  ดอกไม ้
160 นายวิบูรณ์  วรกจิ 
161 นายบุญช่วย  จันทะปะขาว  
162 นายย้อย  เทียมทัน 
163 นายลบ  ทองกลม 
164 นายทราย  ปักกะโถ 
165 นายขุนทึง  เดชกุลรัมย ์
166 นายอุดม  ใจเที่ยง 
167 นายคมกริช  ชูใจ 
168 นายโสพล  นิคุณรมัย ์
169 นายนพเก้า  อินทร์เพ็ง 
170 นายคูณ  โก่นกลาง  
171 นางสุวารี  ไวยวุฒินันท์ 
172 นายสนิท  สุทธิศิล 
173 นายสม  อ่ำกลาง 
174 นายสุรชัย  แคนอินทร ์
175 นายสัญชาติ  ยังผล 
176 นายหนุน  พลคำมาก 
177 นายหม่อน  หลุ่งเป้า 
178 นายธิคำพร  จุลลา 
179 นายพรชัย ควบพิมาย 
180 นายประทวน  อุ่นทีร ์
181 นายเทพประสิทธ์ิ  บ่าพิมาย 
182 นายจรูญ  บญุแต่ง 
183 นายประนอม  นวลผ่อง 
184 นายคำมลู  เสาศลิา 
185 นายวีระชัย  มูลอารีย ์

186 
นายสมาน  บนพิมาย 
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187 นายอำพล  มอญไธสง 
188 นายรัง  แข็งขัน  
189 นายสนั่น  ปินะถา 
190 นายอานนท์  หัสด ี
191 นายประยรู  ชิดนอก 
192 นายชวน  พบดี 
193 นายอุทัย ดาวเรือง 
194 นายสุรพล สอบเหล็ก 
195 นายจันทร์ทรา ผาทอง 
196 นายระเด่น ค้าขึ้น  
197 นายประกอบ รักไร่  
198 นายสมปอง หมดัแม่น 
199 นายเกรียงศักดิ์ ลิยี่เก 
200 นายอนันต์ จ่าไธสง 
201 นายองอาจ  ซื่อตรง 
202 นายฉลอง  แอมพิมาย 
203 นายปราโมทย์  มนพิมาย 
204 นายพรศักดิ์  ปะทักขินัง 
205 นายธนากร  ยันพิมาย 
206 นายบุญเพ็ง  ปินะถา 
207 นายบุญมี  คำสิงห์นอก 
208 นายสอน  วงศ์สูงเนิน 
209 นายประสิทธ์ิ  สมวงค ์
210 นายพลอย  แต่งตั้งรัมย ์
211 นายสุวรรณ  สมอ่อน 
212 นายจารึก ถนัดเลื่อย 
213 นายหา  แก่นมั่น 
214 นายบัวหา  บุญล้น  
215 น.ส.วรนุช พันธุ์ด ี
216 นายมานะ เฉยีงพิมาย 
217 นายนรินทร์ นาภมู ิ

218 
นายวิโรจน ์ นิเรียงรัมย ์
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219 นายประเสริฐ  แสนบุญศริ ิ
220 นายสมหวัง  พูนเกษม 
221 นายประจวบ  ปั่นสันเทียะ 
222 นางลัดดาวลัย์ ชัยวาล ี
223 นายเดชา มะพารัมย ์
224 นายทองสืบ  ฤทธิ์บุญ 
225 นายจอน  สานคล่อง 
226 นายเจรญิ  ขอบพิมาย 
227 นายบุญพิศ  พลพันธ์ 
228 นายอุดม  เสนารัก 
229 นายสถาพร บางซาย 
230 นายพูน ส้มสันเทียะ 
231 นายวิทยา  พันชมภู 
232 นายปฐมพงษ ์ เขตสูงเนิน 
233 นายจำเนียร  กรพิมาย 
234 นายสัมฤทธ์ิ  แก้วเก่ง 
235 นายวรรณชัย  พืชพันธ์ 
236 นายอาจ  พูนดี 
237 นายประทุม  ปลั่งกลาง 
238 นายประเสริฐ  บุญอยู ่
239 นายอำนวย  ศรีธร 
240 นายสมบตัิ  มูลตรีประถม 
241 นายสรายุทธ  แดงไธสง 
242 นายสมยศ  วงศ์ศรีแก้ว 
243 นายทองใบ  สีหอมกลิ่น  
244 นายประยรู  โง่นสูงเนิน 
245 นายหมื่น  ชัยกลาง 
246 นายจันทร์ท ี ปะวะโน 
247 นายชัยยัน  คบทองหลาง 
248 นายเสถียร  เจนไร ่
249 นายสำรวม ยอดเสรนยี ์

250 
นายสนั่น  ศรีเงิน 
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251 นายสงัด  ปะชาตร ี
252 นายสุรยิา  ตลอดไธสง 
253 นายติ๋ง  ผ่อนพิมาย 
254 นายสุพล  เสรมิศร ี
255 นายบำรุง  สงนอก 
256 นายวินิจ  นาสรร 
257 นายตึง  ค้ากระบือ 
258 นายพิษณุ  หินเหล็ก 
259 นายสมศักดิ์  สาระพัด 
260 นายสัญญา  ชาญชลา 
261 นายวิทยา เงินแท้ 
262 นายเนียม  โอนนอก 
263 นายมานพ  ค้าสบาย 
264 นายหมื่น  ชูชีวา 
265 นายพิชัย  ฉายพิมาย 
266 นายวิทยา  เทือกชาลี 
267 นายพระรถ เปาะสะเกษ 
268 นายอรัญ  พันธ์ทุม 
269 นายพยุงศักดิ์  ทวยไธสง 
270 นายธนพล  บัวนาค 
271 นายทนงค์  หมอจีด 
272 นายพิสุทธ์ิ  มรกฎ 
273 นายพงศกร ปราบอาจ 
274 นายภาคภมูิ  แอมพิมาย 
275 นายวิเชียร  พิศพล 
276 นายบุญ  โพธิ์จันทร ์
277 นายสมเกียรติ  รอบแคว้น 
278 นายกฤษฎา ประจงจิตร 
279 นายสง่า  มงคล 
280 นายธนากร  ปินะถา 
281 นายเฉลย  บญุเที่ยง 

282 
นายประมวล  เปรีย่มพิมาย 
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283 นายพงศกร  นาลาด 
284 นายบัญญตัิ  แหไธสง 
285 นายเฉลมิชัย  แนบกลาง 
286 นายเลื่อน  สงสุแก 
287 นายเสน่ห์  โตสนั่น 
288 นายไชโย  ราคายิ่ง 
289 นายพินิจ  จับพิมาย 
290 นายรุ่งชัย ภูหิน 
291 นายสำเริง  มิ่งพิมาย 
292 นายบรรลือ  เยี่ยงไธสง 
293 นายแสวง  หลงมา  
294 นายสมศักดิ์ คะเซ็นเชื้อ 
295 นายวัน  คงดี 
296 นายสมนึก  ปลั่งกลาง 
297 นายอิสระ ลาภรัตน ์
298 นายบุญมี  นามราช 
299 นายสมบตัิ  ผักผือ 
300 นายสมาน  ภู่นอก 
301 นายวาย ุ เนียมไธสง 
302 นายมนูญ แจ้งจบ 
303 นายสำรวย  เนื้อนา 
304 นายมานิตย์ รักสุจริต 
305 นายบุญเลิศ  นนทะชัย 
306 นายทรงกริช  แซ่ลี ้
307 นายร้าย  เสาศิลา 
308 นายจุล  ศรีจันทร์  
309 นายรุ่งเรือง  สุขกำเนดิ 
310 นายวิรัช  ทะพะ 
311 นายช้ัน  พูนเมธ ี 
312 นายจัด  พิมพ์ปร ุ
313 นายวิโรจน ์ หาดทราย 

314 
นายธวัชชัย  ฉายพิมาย 
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315 นายสัจจะ  สายสุด 
316 นายเปล  ฤทธิ์ไธสง 
317 นายประเสริม  ปราบภัย 
318 นายอุทัย  ปะตังทะสา 
319 นายสุธี ชินกลาง  
320 นายนิวัตร์ พิมพา 
321 นายสมเกรียรติ จริงพิมาย 
322 นายบุญส่ง ถนัดเลื่อย 
323 นายสมรัก แหไธสง 
324 นายวัชรินทร์ อินมะณ ี
325 นายอำนวย วิทยาไกรเลิศ 
326 นายนิยม เสาะไธสง 
327 นายสมใจ ศรีภักด ี
328 นายสมปอง แก้วกูล  
329 นายธรรม ฮุยพิมาย  
330 นายประเสริฐ นิติสิทธ์ิ 
331 นายพนม เขียนโคกกรวด 
332 นายเหลือ กระชับกลาง 
333 นายสนั่น กองโคกกรวด 
334 นายชาญชัย อ่อนมิ่ง 
335 นายชัยนาท นิพิมาย  
336 นายทอง ปัจจัยโคถา  
337 นายสุพล พรมไพร 
338 นายยงยุทธ ผลนา 
339 นายเปลื่อง เพิ่มพูล 
340 นายจันทร์ อินชำนาญ 
341 นายทอง เงางาม  
342 นายหอมหวล ทองสม 
343 นายบุญส่ง ชอบสวน 
344 นายชาตรี สดุตานา 
345 นายวิไล  เหลือสืบพันธุ ์

346 
นายสังวอน  ภาคน้อย 
  



114 
 

 

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
347 นายสมพร  ประสิทธ์ิสุวรรณ 
348 นายมนูญ  หาญสุด 
349 นายทศพล  ทองมูล 
350 นายวินัย  ไชยฉลาด 
351 นายมนตรี  จันทิชัย 
352 นายแก้ว  ชัยเฉลียว 
353 นางสมใจ แจ้งจบ 
354 นายปรีชา  นพไธสง 
355 นายสัญญา  จับพิมาย 
356 นายสมนึก  พูนสุข 
357 นายชูศักดิ์  มาสืบชาต ิ
358 นายอำนาจ  จับพิมาย 
359 นายสุขทวีศักดิ์  พิมพิลา 
360 นายอุดม  ศรีมลูลาด 
361 นายประเสริฐ  สุภะสีมากลุ 
362 นายเสริง  ภักดีพงษ์ 
363 นายชะโลม  นะเรืองรมัย ์
364 นายวิเชียร มีศร ี
365 นายสันติ  บนพิมาย 
366 นายสมชิต  ด่านนอก 
367 นางบัวชุม  สนทองหลาง 
368 นายคำผาย  สุวรรณวิจติร 
369 นายสมชาย  ไชยพูน 
370 นายสมนึก  ราคายิ่ง 
371 นายสุเทพ  เกิดมงคล 
372 นายทิม  อินนอก 
373 นายปรีชา  แหลมกลาง 
374 นายประสิทธ์ิ  สุภะสีมากลุ 
375 นายสมพร  แปลกไธสง 
376 นายสมพร  ศรีสุวรรณ 
377 นายปิ่น  ฟันพิมาย 

378 
นายจวน  บุญชำนิ 
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379 นายสมหมาย  เปรี่ยมพิมาย 
380 นายสุชาติ  นราพันธ์ 
381 นายบุญมี  เย็นสบาย 
382 นายอำนวย  นิพิมาย 
383 นายสมบตัิ  จันทีนอก 
384 นายทองอินทร์  ยางนอก 
385 นายบุญตา  มาลาศร ี
386 นายวันชาติ  ตีบกลาง 
387 นายนิยม  พรมนอก 
388 นายสุนทร  กลีบกลาง 
389 นายสุนัน  ปัตตาเทสัง 
390 นายสมพงษ ์ ฮอพิมาย  
391 นายสมาน  สิมรมัย ์
392 นายทวีป พรมกลาง 
393 นายฤทธิ์ ปรองพิมาย 
394 นายจรัญ หมายบรรจง 
395 นายศักดิ์ดี จันอินทร ์
396 นายบุญศรี พรมภา 
397 นายยุทธกิจ ตลอดไธสง 
398 นายประสาน อาจศึก  
399 นายไพบูลย์ อะโน 
400 นายวัชระ ชัชวาลย ์
401 นายสมคดิ ขุมพิมาย 
402 นายเสง่ียม นิลผาย 
403 นายวิชาญ นัดนันญา 
404 นายอุเทน เปรื่องค้า  
405 นายสนองชัย ขาวพิมาย 
406 นายไกรศร มวมขุนทด 
407 นายสมเกียรติ เข็มจีนมะดัน 
408 นายเชิดชัย พาช่ืนใจ 
409 นายสมยศ สืบเสระ 

410 
นายกริช กุลสวสัดิ ์
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411 นายสุภาพ ทะเลดอน  
412 นายพายุ สุจริต 
413 นายทุย แอมพิมาย  
414 นายสุวรรณหงส์ สรสิทธ์ิ 
415 นายบุญจันทร์ โคตรส์มบตั ิ
416 นายคำมลู ทวยไธสง 
417 นายสกล เยี่ยงนา 
418 นายประทวน อินสุข 
419 นายรักสงบ อ่อนสุวรรณ 
420 น.ส.รสสุคนธ์ ยุทธโส 
421 นายธีรศักดิ์ เฉยีบแหลม 
422 นายเสถียร กลางสวัสดิ ์
423 นายวิทยา ฉ่ำพะเนาว ์
424 นายวันชัย หมอกมะเริง 
425 นายสุพรรณ ศลิาสิทธ์ิ 
426 นายประภาส วงศ์อำมาตย ์
427 นายพิชัย ช่ืนตา 
428 นายณรงค์ ไชยโย 
429 นายอนันต์ พยัคฆมะเริง 
430 นายจำลอง ทุมโพธ์ิกลาง 
431 นายพรชัย เสริฐสว่าง 
432 นายสันตภิาพ สมมุต ิ
433 นายคะนอง มาลาศร ี
434 นายยงยุทธ เลี้ยงกระบือ 
435 นายธวัช ร่วมสุข 
436 นายหนู อ่อนดี 
437 นายคำปั่น วิไธสง  
438 นายสุพจน์ รักไร ่
439 นายสมัย ใยพิมาย 
440 นายทนง ปัดไธสง 
441 นายเฉลมิ ลือนา 

442 
นายทองยุ่น อะโน 
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443 นายสุวรรณ ปัจจัยโคถา 
444 นายบุญมา โพธ์ิจักร ์
445 นายบุญส่ง  หอมจันทร ์
446 นายทองอินทร์  พรมการ 
447 นายคนึง  อาจศึก 
448 นายพิพัฒน์ กลิ่นหอม 
449 นายบุญมี  เที่ยงไธสง 
450 นายชัชวาล  วีรชาติยานุกูล 
451 นายภากร  ไปเจอะ 
452 นายฉัตรชัย  ชัยพร 
453 นายเด่น  พัดไธสง 
454 นายยสำราญ  พวงพิมาย 
455 นางวรัมพร เตคำหันต ์
456 นายประภาส  ได้พร 
457 นายน้อย  กลั่นสาร 
458 นายประยุทธ  ผลพิมาย 
459 นายจำลอง  บุญเหลือ 
460 นายอารีย์ ชาติด ี
461 นายบุญเกดิ ล้อมพิมาย 
462 นายจรูญ สีอ่อน 
463 นายบุญเสรมิ หมู่ไพบูลย ์
464 นายสำราญ เสกสรรค ์
465 นายถิรศักดิ์ นวลงาม 
466 นายบรรจง ราวพิมาย 
467 นายลบพล มาตวงษ ์
468 นายรังสันต์ พละพันธ์ุ 
469 นายบุญโฮม ใจเที่ยง 
470 นายสุนิตย์ พิมพ์สงเคราะห ์
471 นายใย ชินหัวดง 
472 นายบุญหนา ปินะกาพัง 
473 นายผดุงศักดิ์  จรมั่งนอก 

474 
นายรัฐศาสตร์ มอญกลาง 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
475 นายชอบ ช่องป่า 
476 นายชวน ทำไถ  
477 นายชาย ละมินโท 
478 นายรัตนพงษ์ ปลีกกลาง 
479 นายนิคม ยิ่งแก้ว 
480 นางจุรีรัตน์ สู้รักรมัย ์
481 นายฉลอง พฤกษาชีพ 
482 นายเจรญิ อาจณรงค ์
483 นายอัษฎา เหลาสา 
484 นายระพิน สดกลาง 
485 นายบุญธรรม พลเรือง 
486 นายพรม รม่รื่น  
487 นายยุทธนา มาสิงห ์
488 นายมานะ แก้วสุข  
489 นายร่วม หอมสันเทียะ  
490 นายสารศิ เมืองแสน  
491 นายนฤทธ์ิ บัวรอด 
492 นายศุภรศั จิตแกล้ว 
493 นายบัญญตัิ โคลงพิมาย 
494 นายอำนวย ทองกระโทก 
495 นายธงชัย ปาสารักษ์ 
496 นายสมาน งามพมิาย 
497 นายสมหมาย ศรีจันทร์  
498 นายพูน พูนพะเนาว์ 
499 นายอนุรักษ์ ทองปอ 
500 นายสุบัน พันนาเหนือ 
501 นายอำนาจ หาญชนะ 
502 นายพร ฝ่าพิมาย  
503 นายสุรพงษ์ เพลงเสนาะ 
504 นายสมพงษ์ พั่วไธสง 
505 นายประจักร สมมุต ิ

506 
นายจรสั แก้วจันทึก 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
507 นายทองม้วน แร้นพิมาย 
508 นายเขียว สิงห์ทอง 
509 นายจันทสิทธ์ิ สุทธิศักดิ ์
510 นายบุญเที่ยง แซ่ตัง 
511 นายหนูเจน ปินะกาลัง  
512 นายพิทักษ์ แก้วคูนอก 
513 นายสมชาย มากมะเริง 
514 นายบุญเส็ง เลือดไธสง 
515 นายสุวิทย์ รุมงูเหลือม 
516 นายพิศณุ ฝากไธสง 
517 น.ส. เพียร กอบพิมาย 
518 นายมานิตย์ เพชรจะโปะ๊ 
519 นายบุญเชิด ฉางพิมาย 
520 นายสุวัฒน์ คำชมภ ู
521 นายสมบรูณ์ โคตรศักดิ ์
522 นายสมควร ตลอดไธสง 
523 นายสุพัฒน ์ ตั้งชาร ี
524 นายยุทธพล  เวิงไธสง 
525 นายพิกุล  เพชรแก้ว 
526 นายบรรจง ใจด ี
527 นายบุญหนา  นามราช 
528 นายบุญเติม  น้ำนิล 
529 นายสุพันธ ์ ดีลาย 
530 นายสุบิน  อาษาพิมพ์ 
531 นายสาย  ปินะถา 
532 นายสมบรูณ์  รตันจันทอง 
533 นายบุญเหลือ  สายสินทอง 
534 นายโชคทนาย พินิจด่านกลาง 
535 นายสมชาย  แขพิมาย  
536 นายจำลอง ประเสริฐการ 
537 นายคมสันต์  โตพิมาย 

538 
นายสมจติ  ควบพิมาย 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
539 นายบุญไลย์  ปินะกาพัง 
540 นายเกษม  เขตขณัฑ ์
541 นายเที่ยง  ทนงูเหลือม 
542 นายพน  ปานาสา 
543 นายตุ่น  ดังด ี
544 นายภิญโญ  ยาทองทิพย์ 
545 นายจัด  บุญนอก 
546 นายปรีชา กลับกลาง 
547 นายมาโนช  ฟองไซร 
548 นายประเสริฐ  รักไร ่
549 นายทวีศักดิ์  ชุ่มเสนา 
550 นายวิโรจ  มัควิน 
551 นายประชัน  บุญนอก 
552 นายบุญสม  เซ็นทองหลาง 
553 นายเทิดทูล ชมภู ่
554 นายสุนทร  สสีุขโข 
555 นายสวงค์  หน่วงกลาง 
556 นายจิรวัฒน์ พันธุ์รัตน ์
557 นายสุพจน์  พัดไธสง 
558 นายวัชรากร  เพ็งมาลา 
559 นายธีรวิฒน์ เต็มส้ม 
560 นายชาญชัย  ขุนบุญนางรอง 
561 นายดุรงค์ฤทธิ ์ ทองธรรมรตัน ์
562 นายสุพจน์  ช่างไม ้
563 นายริม  ดอกแคกลาง 
564 นายก้าน  เฉยขุนทด 
565 นางศุกัญญา หงวนไธสง 
566 นายชม  ศิลป์ประกอบ 
567 นายหนม  มงกุฎเพชร 
568 นายอรรฆรินทร์  พวงพิมาย 
569 นายถนอม  ฟองไทร 

570 
นายสมชาย  ปินะเต 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
571 นายประมูล  พัฒนะแสง 
572 นายสง่า  กองเกิด 
573 นายรังสี  กอบมาศ 
574 นายเกรียงไกร แต้มสูงเนิน 
575 นายวิชิต  ทองย้อม 
576 นายธัญญวัฒน์ หอมขจร 
577 นายเหลือ  รักนา 
578 นายนิมิต  ผลพิมาย 
579 นายปัด  ติตานัง 
580 นายนิรันดร์  คดช่างพะเนาว ์
581 นายกรุง  ด่านอุด 
582 นายล้วน รู้งาน 
583 นายสมจติร เหือดไธสง 
584 นายชาลี หุ้มไธสง 
585 นายทุย ชำนาญไพร 
586 นายประดิษฐ์ เขียวอุสา 
587 นายสนิท แร้นพิมาย 
588 นายประกอบ ค้าพิมาย 
589 นายทองเลื่อน ทองปอ 
590 นายวัชรากร  รอบแคล้น 
591 นายบุญเนา  พานเหนือ 
592 นายบุญธรรม  ค้าสบาย 
593 นายสมบตัิ  ทำไถ 
594 นายถนอม ศรีหอมกลิ่น 
595 นายรัตนะ นันทนาวรานนท์ 
596 นายเพ็ช พลไธสง 
597 นายคำไพ เด็ดดวงรมัย ์
598 นายบุญเรียง หลงพิมาย 
599 นายเยี่ยม คงวิเศษ 
600 นายสุข ทัดไทย 
601 นายระนอง ได้พร 

602 
นายสุเทพ ศรีชุ่ม 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
603 นายอุดม ขอห้อยกลาง 
604 นายศุภกิจ ชอบสว่าง 
605 นายมังกร หุ่นกระโทก 
606 นายสุนทร น้ำนลิ 
607 นายเยี่ยม คามพิมาย 
608 นายณรงค์ แฉกพิมาย 
609 นายทรงยศ แก้วนิล 
610 นายพิทยา หินดำ 
611 นาย ทองสุข ทองมูล 
612 นายณัฐวุฒิ สดุแสน 
613 นายศิลปชัย พรรณภัทราพงษ ์
614 นายโชคศักดิ์ วรกรีต ิ
615 นายบุญส่ง ขาวพิมาย 
616 นายพีระ แก่นมณี  
617 นายช่อ แต้มสูงเนิน 
618 นายสุพัน ด่านแก้ว 
619 นายสมนึก นาอ้อม 
620 นายเฉลมิชัย ชาติพุทรา 
621 นายวิชัย หุ้มไธสง 
622 นายสนธยา แก้วกระจาย 
623 นายโม เตร่พิมาย 
624 นายสมเบี่ยง ตีบกลาง  
625 นายบุญชู หอสูงเนิน 
626 นายบุญเลี้ยง แตงกระโทก 
627 นายชัง จีรังโคกกรวด 
628 นายพร้อม ฟูกสันเทียะ 
629 นายอังคาร ศรีภูวงศ ์
630 นายสายันต์ มองพิมาย 
631 นายสมาน อาษากลาง 
632 นายนิตย์ ชนะชัยพันธ์ุ  
633 นายกุล นาแซง 

634 
นายจรสั อ่วมสม 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
635 นายประสิทธ์ิ บุญที 
636 นายสมหมาย เผื่อแผ ่
637 นายสำราญ รตันจันทร ์
638 นายชัยนารถ รวยสูงเนิน 
639 นายเมิด มนัสศลิา 
640 นายอนันต์ โมเม 
641 นายโกวิทย์ ผมทำ 
642 นายรุ่งโรจน์ พึ่งโค 
643 นายบุญทัน ตาชูชาติ  
644 นายสุรตัน์ พิมพิลา 
645 นายบุญลือ อะโน 
646 นายแทน วัฒนะยา 
647 นายลัด เต่าทอง 
648 นายจีรศักดิ์ พบวงษา 
649 นายแหล่ จินโจ 
650 นายเจรญิชัย ยอดไธสง 
651 นายถนอมเกียรติ นัดกระโทก 
652 นายดำรงค์ ยรรยงนวกิจ 
653 นายบุญธรรม หสัดี  
654 นายพศวัต โชตินอก 
655 นายสุรเดช จันทรังษ ี
656 นายอุดม ประจิมนอก 
657 นายหนอม นนกระโทก 
658 นายอำนาจ เช้ือบัณฑติ 
659 นายเรืองสิทธ์ิ  ในพิมาย 
660 นายใจ คำชมภ ู
661 นายวินัย ฟองไทร 
662 นายสายณัห์ พ่ึงพิมาย 
663 นายนิรันดร์ สนิทเนาว ์
664 นายธนกรณ์  ทองนอก 
665 นายพิบูรณ์  ตลอดไธสง 

666 
นายเด่นชาย ศรสีันต ์
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
667 นายชัย แฮฮา 
668 นายรวม ช่อกลาง 
669 นายนิยม ฉางพิมาย 
670 นายบุญเทียม อาจสันเทยีะ 
671 นายถนอม ตีบกลาง 
672 นายประสิทธ์ิ ละดาวัลย ์
673 น.ส.อุทร พิมพ์พิมาย 
674 นายพวง สมบูรณ ์
675 นายประมวล คณูค้ำ 
676 นายบุญเลิศ แก้วนิล 
677 นายปวีณวัชร ค้าด ี
678 นายวิชัย พินิจด่านกลาง 
679 นายอุกฤษฏ์ ยันพิมาย 
680 นายสิริวัฒน์ สมอินทร ์
681 นายสม โฉมเฉลา 
682 นายณรงค์ มบขุนทด 
683 นายวิรัช ทางกระโทก 
684 นายถาวร อุ่นทรัพย์  
685 นายสุเทพ ราวพิมาย 
686 นายบุญจันทร์ วังสงคราม 
687 นายสมชาย แก้วดา่นกลาง 
688 นายประภาส เนื้อนา 
689 นายสัมพรรณ  ยันพิมาย 
690 นายสุทิน  มิดสันเทียะ 
691 นายนบ  ชูชีพ 
692 นายเสถียร  ราวพิมาย 
693 นายไพร  สม้สันเทียะ 
694 นายประยงค ์รุมงูเหลือม 
695 น.ส. เจนจริา สอพิมาย 
696 นายอำนาจ ยังพิทักษ์เกียรต ิ
697 นายสุจินต์ ภูบุญศร ี

698 
นายอำพร นันแก้ว 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
699 นายนิพล รัตนนนท์ 
700 นายอุทัย บรรจงปร ุ
701 นายมานะ แคนอินทร์  
702 นายดำรงกลู ภมร 
703 นายสามารถ เต็งกลาง 
704 นายบุญส่ง นาอ้อม 
705 นายเล็ก บานโพธิ ์
706 นายประสิทธ์ิ เกิดมงคล 
707 นายสัญญา อยู่โยธา 
708 นายมงคล เพชรแก้ว 
709 นายสมบรูณ์ หลั่นจันทึก 
710 นายดาม นามอินทร์  
711 นายเสนาะ ฟูกสันเทียะ 
712 นายอำนวย เตาะไธสง 
713 นายปรีชา แอมพิมาย 
714 นายสมชาย ทิศกระโทก 
715 นายวิคิต สมเหนือ 
716 นายวัชรา พวงพิมาย  
717 นายสมเกียรติ ชูชีวา 
718 นายสมาน คงทะเล 
719 นายลิ คงสุข 
720 นายไพรัช ตับกลาง 
721 นายอภิวัฒน์ พิมไธสง 
722 นายเทพ ทวยไธสง  
723 นายมานพ   เพชรจะโปะ๊ 
724 นายประยุทธ ลัดกลาง 
725 นายรังสรรค์ เพชรหิน 
726 นายสุรยิะ พิมด ี
727 นางถนอม พร้อมสันเทียะ 
728 นายจำลอง แจ้พิมาย 
729 นายทรงพล ประจงการ 

730 
น.ส.สดุารตัน์ ชอบจิตร 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
731 นายมณฑล นามจันทึก 
732 นายชาญชัย  ชินสุข 
733 นายสมคดิ  ชำนาญปืน 
734 นายทองอาน  อ่อนดี 
735 นายสุพรรณ  ได้พร 
736 นายดอน  แสงกล้า 
737 นายสุนัย  ทันไธสง  
738 นายฤทธิเกียรติ พวงศร ี
739 นายวิชัย  เทียนพิมาย 
740 นายณรงค์  สุวรรณด ี
741 นายสง่า ทองมูล 
742 นายเที่ยง  ปะสุรมัย ์
743 นายประสาน  ประจงการ 
744 นายประคอง  ทุมนาหาด 
745 นายมิตร บุญละคร 
746 นายอนุชา เงินโพธ์ิ 
747 นายประสิทธ์ิ  เนตรสูงเนิน 
748 นายตุ๋ย  รักวงษ ์
749 นายวิโรจน์ ปลั่งกลาง 
750 นายมานัส สิงห์นันท์ 
751 นายวัชรินทร์ อินศรีเมือง 
752 นายเข็มพร พลหาร 
753 นายวินัย ทับไธสง 
754 นายอ๊อด อินบำรุง 
755 นายฉอ้อน แร้นพิมาย 
756 นายเติบ คู่พิมาย 
757 นายถาวร ดีใจ 
758 นายวึม แลไธสง  
759 นางปิยมาภรณ์ เฉลิมแสน 
760 นายหิรัญ เนื้อนา 
761 นายเด่นชัย ปราสาทสูง 

762 
นายไสว มอญกลาง 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
763 นายคูณ รวยด ี
764 นายบุญเลิง เภาท่าแดง 
765 นายเย็น ยืนยง 
766 นายทรงศักดิ์ จันทร์โพธ์ิ 
767 นายจรัญ  โสกเชือก  
768 นายนพพล ชัยสิทธ์ิ 
769 นายยศวัจน ์ วชิรทวีเกียรต ิ
770 นายสมพร โลไธสง 
771 นายสงัด  ฉะอุ่ม 
772 นายจำรสั พรมมา 
773 นายประสาน หลุ่งเปา้ 
774 นายจันทา อรุโณ 
775 นายบัญหาญ สังฆะมณ ี
776 นายบวร ระแวงสูงเนิน 
777 นายรุ่งโรช  แก่งสันเทียะ 
778 นายวอน เคนโคกสูง 
779 นายเพลิน แก่งสันเทียะ 
780 นายคำภา โคตรสมบตั ิ
781 นายคำกอง มาลัยโคตร 
782 นายสมหมาย ฟองไชย 
783 นายวิรัช ยังพิมาย 
784 นายประเสริฐ ถนัดเลื่อย 
785 นายสมาน บรรเทิงไพบูลย ์
786 นายคำมวน ปุผาโต 
787 นายประกอบ ธุระสุข 
788 นายอภิชาติ ค้าขาย 
789 นายวิรัตน์ วิโรจน์ศิร ิ
790 นายสอาด รักไร ่
791 นายสำราญ ผดุงเวียง  
792 นายบุญเลิศ สายไหม 
793 นายจรสั แม่นศรนรา 

794 
นายวิชิต พรมน้ำ 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
795 นายรื่น ฉิพิมาย 
796 นายดิษฐ รุ้งมะเริง 
797 นายสำเริง ใสพลกรัง 
798 นายฉลอง เอมกลาง 
799 นายวิชัย พรมน้ำ 
800 นายถวิล ชัยมัง 
801 นายโชติ คิดรอบ 
802 นายเฉลมิพล ทองปอ 
803 นายบุญเลิศ พิมพ์ปร ุ
804 นายทองคำ เตาะไธสง 
805 นายสำราญ บุญแต่ง  
806 นายสุพล ปดัไธสง  
807 นายมงคล แลไธสง  
808 นายทองเบิ้ม นอนกลาง 
809 นายร่วม บุญนอก 
810 นายเดชมนตรี ชาติพุทรา 
811 นายเข็มทอง ทุมนาหาด 
812 นายวีรพล แท่นทอง 
813 นายอนุรักษ ์ ทนันไธสง 
814 นายบุญเรือง  ทุมนาหาด 
815 นายบุญมา  แผ้วไธสง  
816 นายวีรวัฒน์ สูนทองเบ้า 
817 นายประนอม  ดีพมิาย 
818 นายสมบตัิ  กูบสันเทียะ 
819 นายสณุี  สังเสว ี
820 นายสมาน ดีมา 
821 นายจำรสั  กลั่นสาร 
822 นายทองสุข  พลธรรมมา 
823 นายสุรยิันต์  หลอดแก้ว 
824 นายกุศล อินทะวุธ 
825 นายจรสั  อรุโณ 

826 
นายทองสวง  ปะนามะโก 
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827 นายสีทา  บัวนาค 
828 นายทองม้วน  ปานาสา 
829 นายบุญส่ง  ลาวลัย ์
830 นายคูณ  รั้วไธสง 
831 นางวันเพ็ญ อาจปร ุ
832 นายสมศักดิ์ สังสอาด 
833 นายอภิรักษ์ ลยิิเก 
834 นายวิเชียร  ไกรกลาง 
835 นายอิฐ  กล้าหาญ 
836 นายเฮยีง  พิมพา 
837 นายธวัช  หมั่นพิมาย 
838 นายอภัย  ปักอินทรีย ์
839 นายธนายง  พัดไธสง  
840 นายวิมูล  เพชรแก้ว 
841 นายสงบ  พัดศร ี
842 นายพิธิวัต  เพ็งแข 
843 นายประดิษฐ  สังกะธรรม 
844 นายประสงค์  เพลงด ี
845 นายใจ  แพงพิมาย  
846 นายเจรญิ  ยาพิมาย 
847 นายชนะสิทธ์ิ  เตคำหันต ์
848 นายสรวง  โสมัสสา 
849 นายสมานชัย  สานคล่อง 
850 นายทวีศักดิ์  วงศ์ศรีแก้ว 
851 นายประสิทธ์ิ ผอนนอก 
852 นายน้อย  พรมน้ำ 
853 นายบน  เนยกลาง  
854 นายจำนอง ป่าขมิ้น 
855 นายเช่า ประจติ 
856 นายทอง มะธิมะต ุ
857 นายอรุณ ฟูกสันเทียะ 

858 
นายประเสริฐ ฟองไชย 
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859 นายสุทิวัส ตลอดไธสง 
860 นายบุญหลาย สุนนท ์
861 นายประสิทธ์ิ ป่าขมิ้น 
862 นายยุทธนา แถวโสภา 
863 นายสมรักษ์ เตคำหันต ์
864 นายคำดี ลไิธสง 
865 นายประเสริฐ ทองวิเศษ 
866 นายรส สืบพิมาย 
867 นายกล้า กุลสวัสดิ ์
868 นายเกรียงไกร ยิ่งนอก 
869 นายสอน บุญญาภิชาติกาล 
870 นายจงมี อาจณรงค์ 
871 นายเฉลียว รักไร ่
872 นายชัยรัตน์ พิมพา 
873 นายเดือน เฉียงพิมาย 
874 น.ส.ธัญญรัตน์ กล่ำพิมาย 
875 นายอุเทล งามมะเริง 
876 นายสุริพล พลไธสง 
877 นายบุญเทียม ขันโคกกรวด 
878 นายประจวบ พูนด ี
879 นายสอิ้ง มนทองหลาง 
880 นายทองแดง หลุ่งเป้า 
881 นายประกอบ ประกอบผล 
882 นายอนุวัฒน์ ปิติถาโน 
883 นายวารี รวงกลาง 
884 นายอนันต์ หมื่นพานิชย ์
885 นายสนิท ทองแจ่ม 
886 นายสามารถ แฉกพิมาย 
887 นายสุชาติ กิจกมลเศวต 
888 นายอุทัย แคนอินทร์ 
889 นายสังวาลย์ สุนทะวงค ์

890 
นายพิรักษ์ โคกทอง 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
891 นายหนูควร สิงหส์นั่น 
892 นายประสิทธ์ิ นามไธสง 
893 นางพรปวีณ์ บุญแต่ง 
894 นายบุญสม พูนศร ี
895 นายกิตติศักดิ์  บุญมา 
896 นายมานิต สิงห์นันท์ 
897 นายชัย กระจ่างแจ้ง 
898 นายวีระ พิมพา 
899 นายเฉลมิพล แสนหว้า 
900 นายคมสันต์ เสนาวัตร 
901 นายคำเบา ทองด ี
902 นายสมจติร หมั่นสาร 
903 นายเจรญิพร ปินะกาเส 
904 นายอิ่ม จงเพียร 
905 นายสุเทพ ค้าขาย 
906 นายชาตรี แก้ววิจิตร 
907 นายประจวบ เทวิน 
908 นายดอน ใสนอก 
909 นายก้อง  แม๊กพิมาย 
910 นายธวัชชัย การมวย 
911 นายองอาจ จันทร์โพธ์ิ 
912 นายสดดุี ดุลย์ไธสง 
913 นายมนูญ เข้าพิมาย 
914 นายอุทิตย์ บรรจงปร ุ
915 นายช่อ พวกกลาง 
916 นายสัญญา ไกรคุ้ม 
917 นายทวี คุณสาร 
918 นายนิรัญ รม่เย็น 
919 นายประเทือง สีแจ่ม 
920 นายมะปราง โตสนั่น 
921 นายดนุพล สอนจันดา 

922 
น.ส.เจนจริา ลาภรตัน ์
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923 นายจิรายุทธ รมุงูเหลือม 
924 นายลำดวน สารสำคญั 
925 นางจินตนัย  กอบพิมาย 
926 นายสมชาย พลนอก 
927 นายแสวง โพธิ์ศิร ิ
928 นายสมเกียรติ์ ปาปะกัง 
929 นายอุเทน สิงห์เพชร 
930 นายธีรพงศ์  ปินะกาโล 
931 นายคาน มาตนอก 
932 นายพรศักดิ์ ทินกระโทก 
933 นายธีธัช  หิ้วพิมาย 
934 นายสินธุ ลิยีเ่ก 
935 นายกิติศักดิ์ รักษาสุข 
936 นายแสวง ทองหลาง 
937 นายสมชาย เขม็พิมาย 
938 นายสมบรูณ์ มอญกลาง  
939 นายทองสา สังสุนะ 
940 นายสวาด พณิพิมาย 
941 นายพวง ปลั่งกลาง 
942 นายศิริวัฒน์ ดีมา 
943 นายดุสติ วิวัตรชัย 
944 นายจรินทร์ พรหนองแสน 
945 นายบุญช่วย ศรีศลิปกร 
946 นายธนากร บุญนอก 
947 นายเสง่ียม อ่ำกลาง 
948 นายดุลยวัต ราวพิมาย 
949 นายพิชัย หอมซา 
950 นายบุญ เที่ยงเดช 
951 นายประมวล สุทธิสิน 
952 นายวรุฒ ส้มสันเทียะ 
953 นายสมจติร คดช่างพะเนาว ์

954 
นายกรี เก่าพิมาย 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
955 นายปัญญา ประกอบผล 
956 นายเอกพจน์ กุ้งมะเลิง 
957 นายปัทวี ไร่พิมาย 
958 นายวินัย พรำขุนทด 
959 นายสุพันธ์ บุญนอก 
960 นายสี สนิทกลาง 
961 นายพนม แรมพิมาย 
962 นางสาวเมตตา เพียรงาน 
963 นายสมศักดิ์ มนทองหลาง 
964 นายละพิน เมืองศักดา 
965 นายจันดี เอสต ี
966 นายสุรศักดิ์ สมด ี
967 นายสาร ไกรมณ ี
968 นายนิรัช ฮุยนอก 
969 นายเสกสิทธ์ิ พงษ์พิชิตกุล 
970 นายจตุรงค์ เพ็ชรอุย 
971 นายสาย งานแข็ง 
972 นายธวัชชัย สุขเกษม 
973 นายไฉน ชินกลาง 
974 นายทนง บุญประกอบ 
975 นายสุนทร ชูชีพ 
976 นายอรรถพล เรียบร้อย 
977 นายปรีชา ถนัดเลื่อย 
978 นายเติม มักทองหลาง 
979 นายวันชัย เนื้อนา 
980 นายคำแสน อ่ำกลาง 
981 นายวิทยา ดีมา 
982 นายดอกไม้ กล่ำพิมาย 
983 นายดำรงค์ เทพกลาง 
984 นายสนธยา ลาดไธสง 
985 นายธัชพล แพไธสง 

986 
นายดำ บุญนอก 
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987 นายเนตร พูนสุข 
988 นายสมหมาย ระไวกลาง 
989 นายแสงจันทร์ แต่งตั้งรมัย ์
990 นายสุเทพ ม่วงชูอินทร์ 
991 นายสมชาย ราวพิมาย 
992 นายทองใบ  ทองดีนอก 
993 นายสุรพล จงพิมาย 
994 นายกรอด เงินโพธิ ์
995 นายทวีทรัพย์ บุญสริ ิ
996 นายมาโนด รอบแคว้น 
997 นายสุบิน พัดไธสง 
998 นายเย็น สุขบญุ 
999 นายสมพร  กลั่นหมอ 
1000 นาย คำเพียร พิลยั 
1001 นายช้ัน จอมมะเริง 
1002 นายสมชาย จ่าโนนสูง 
1003 นายชัยณรงค์ เพชรเงิน 
1004 นายเจรญิชัย โชตินอก 
1005 นายสมเดช รักษาไพร 
1006 นายสมคดิ ปิ่นกลาง 
1007 นายกฤชพล กระพือพงษ ์
1008 น.ส.สดุารตัน์ อาจปรุ 
1009 น.ส.สรุีรตัน์ อาจปรุ 
1010 นายฑูรย์ เก่าพมิาย 
1011 นายบุญเลิศ เปลกไธสง 
1012 นายสุรยิา เกาะจอหอ 
1013 นายรัสมี สิทธิวงษ ์
1014 นางสมชิต สมด ี
1015 นายสมบญุ ประจิตร 
1016 นายสมควร วงษ์พรหม 
1017 นายพสุธร พะธะนะ 

1018 
นายคณติ จันทินมาธร 
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1019 นายสุพจน์ สำเร็จงาน 
1020 นางชวน ปิ่นแคน 
1021 นายบุญส่ง บุญถึง 
1022 นายสำอางค์ พ่ีพิมาย 
1023 นายยุภา ด่านณรงค์ 
1024 นายดำรงค์ แก้วหนองแสง 
1025 นายบุญส่ง หมื่นสีดา 
1026 นายสมคดิ ในพิมาย 
1027 นายจักรกฤษณ์ หร่ายพิมาย 
1028 นายสมชิด หิ้วพิมาย 
1029 นายวรนารถ วงศ์ศรีแก้ว 
1030 น.ส อมัตติกรณ์ คลังด ี
1031 นายธัชพล ฟูกสันเทียะ 
1032 นายภูมินทร์ ชุ่มพิมาย 
1033 นายประวตัิ ฟองไชย 
1034 นายวิรัตน์ โยพันดุง 
1035 นายวชิระ หาญทองหลาง 
1036 นายประภาส ผินกระโทก 
1037 นายสมชาย หลุ่งเป้า 
1038 นายบัว หาดทราย 
1039 นายนิกร ชาดง 
1040 นายสุรนาท ศรีหาบญุทัน 
1041 นายจำรสั รักไร่  
1042 นายเนื่อง สุขด ี
1043 นายประเสริฐ สุรยิะ 
1044 นายธวัชชัย ภูหลาบ 
1045 นายอารุณ นาคา 
1046 นายศิริศักดิ์ ไชยพิมพา 
1047 นายสนั่น เดด็ดวงรมัย์ 
1048 นายบัว แก้วอำนาจ 
1049 นายประเทือง นครไธสง 

1050 
นายชูชัย กึ่งกลาง 
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1051 นายพงษ์ เจ็กมั่งนอก 
1052 นายวิชิต สังกะธรรม 
1053 นายสุระพล ศรผี่อง 
1054 นายติ่ง แก้วกลาง 
1055 นายณรงค์ แจม่ทองหลาง 
1056 นายเพิ่ม ปลิงกระโทก 
1057 นางสวาท ปานสาล ี
1058 นางทองย้อย ชูชีวา 
1059 นายบุญเลียง มนตรีปฐม 
1060 นายพิเชษฐ์ ดีทองหลาง 
1061 นายธวัชชัย แขพิมาย 
1062 นายสุทัศน์ ฮอพิมาย 
1063 นายสุนทร เยี่ยงอย่าง 
1064 นายธนาวุฒิ เงินแท ้
1065 นายสังวาลย์ ลีเลิศ 
1066 นายยุติพูน วงสมอ 
1067 นายสำราญ ใสพลกรัง 
1068 นายอนันต์ ขันรักษา 
1069 นายกฤติมา เนื้อนาค 
1070 นายณรงค์ ชูพันธ ์
1071 นายสำอาง อิติป ิ
1072 นายมงคล มีหมู ่
1073 นาย เรืองศักดิ์ ศิลประกอบ  
1074 นายสุวรรณ เมืองแสน 
1075 นายวันดี เพียรไธสง 
1076 นายเสมิ  สนทองหลาง 
1077 นายสาคร แสนคำ 
1078 นายเดช ทิศทะษะ 
1079 นายสายันต์ ทรัพย์สุข 
1080 นายสำราญ เชิดพุทรา 
1081 นายหวัด แสงวิลยั 

1082 
นายช้ิน ทองไทย 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
1083 นายศรายุทธ นากลาง 
1084 นายสาคร คำไธสง 
1085 นายชาญชัย เจรญิสุข 
1086 นายวิไล คมึสูง 
1087 นายอุทัย การมวย  
1088 นายประมวล ในพิมาย 
1089 นายไชโย หลอดทอง 
1090 นายสัญญา รม่พิมาย 
1091 นายทิพย์ สิทธิแพทย์ 
1092 นายมงคล ยิ่งกลาง 
1093 นายเสน่ห์ มุขพิมาย 
1094 นายสุทธิพงษ์ ปัตตาเน 
1095 นายสุมติร ผิวขาว 
1096 นายธงชัย ถากไม้แล้ว 
1097 นายมงคล พรมจันทร ์
1098 นายสกุลศักดิ์ กันษา 
1099 นายสมพร ปินะกาเส 
1100 นายตะวัน หลุ่งเป้า 
1101 นายพรสวสัดิ์ มีทรัพย ์
1102 นายอุทัย พันธุ์ด ี
1103 นายประสิทธ์ิ ย่อกลาง 
1104 นายสุทัศน์ ผลบุญ 
1105 นายจำลอง นรเพชร 
1106 นายประสาน ปราสาทสูง 
1107 นางสาวทรรศนยี์ เพิ่มชูชีพ 
1108 นายยันต์ พินิจด่านกลาง 
1109 นายสายยันต์ ยางเครือ 
1110 นายประกอบ พาดกลาง 
1111 นายมานะ ศรีบุษย ์
1112 นายสมควร ร่มเย็น 
1113 นายสำเริง เพชรพันธุ ์

1114 
นายวิชัยชาญ ประกอบกุล 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
1115 นายพรมมา สาลาด 
1116 นายทองพูล สุทธิบุตร 
1117 น.ส. ธารทิพย์ พลสิทธ์ิ 
1118 นายสมพร การมวย  
1119 นายชาญชัย ดอมไธสง 
1120 นายนครินทร์ พะวิงรมัย ์
1121 นายสมศักดิ์ ขุมทอง 
1122 นายแสวง ปุริธรรมเม 
1123 นายบุญมา หลอดทอง 
1124 นายคำพัน ปิติถาโน 
1125 นายวันดี อาจสามารถ 
1126 นายณรงค์ ยังพิมาย 
1127 นายสมบรูณ์ จันทร์จร 
1128 นายณัฐวุฒิ มุ่งด ี
1129 นายเย็น กลุม่กลาง 
1130 นายสามารถ ชาติไธสง 
1131 นายทรงพล สุขหนา 
1132 นางสาวทองเจือ จักสาน 
1133 นายไพศาล แสนลา 
1134 นายบุญมา ปดัตาเทสัง 
1135 นายเปลื้อง รู้งาน 
1136 นายนุย เยี่ยงยาง 
1137 นายวิสิทธิ ์ ง้ิวไธสง 
1138 นายชัย พูนสวัสดิ ์
1139 นายแก้ว มาระศร ี
1140 นาง สุปราณี หวดไธสง 
1141 นายถนอม ภู่พิมาย 
1142 นายเสาร์ พานเหนือ 
1143 นายทองดี ละอองเอก 
1144 นายสมนึก ดีนา 
1145 นายบรรหาร ดาวไธสง 

1146 
นายสายพิน นอนา 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
1147 นายธวัชชัย ปัจจัยโคถา 
1148 นายฉลอง กลางสวสัดิ ์
1149 นายบรรจง ประกอบกัน 
1150 นายหาญ ภูคำศักดิ ์
1151 นายยุทปะสาท พิมพิลา 
1152 นายวิฑูรย์ เงยไธสง 
1153 นายณรงค์ เติมสวัสดิ ์
1154 นางเจียระไน อุทุมพร 
1155 นายทองสุข ฤทธิ์ไธสง 
1156 นายสุเทพ อาจปร ุ
1157 นายประยงค์ มาสิงห ์
1158 นายบุญจันทร์ มาด ี
1159 นายมานพ ตมกลาง 
1160 นายอนัน ตมกลาง 
1161 นายเพลิน โพธิ์กำเนดิ 
1162 นายสมศักดิ์ ไชยพูน 
1163 นายนนทชัย บุญครอบ 
1164 นายประจวบ ประกอบเก้า 
1165 นายเปรี่ยม เพ็งไธสง 
1166 นายมนต์ชัย กล้าหาญ 
1167 นายประสงค์ สมภักด ี
1168 นายบุญส่ง บุญปลูก 
1169 นายสมาน หลุ่งเป้า 
1170 นายจรัญ สร้างไธสง 
1171 นายสงกรานต์ สอลอ 
1172 นายสุรศักดิ์ รอดสันเทียะ 
1173 นายวิรัตน์ ป่าพิมาย 
1174 นายวิโรจน์ อัคฮาด 
1175 นายผัน ยอดแก้ว 
1176 นายสุรศักดิ์  พลแสน 
1177 นายธีรศักดิ์ แก้ววงษา 

1178 
นายโชคชัย ศรีสุข 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล 
1179 นายบุญสม พันทอง 
1180 นายไสว โคลงพิมาย 
1181 นายจักรพันธ์ ฝั่งไธสง 
1182 นายพงษ์พิทักษ ์บานสันเทียะ 
1183 นายสวอง หนูนอก 
1184 นายสวัสดิ์ จันทินมาธร 
1185 นายบุญทัด เพญ็แข 
1186 นายสว่าง พานสุวรรณ 
1187 นายอ่อน จันทร์โพธ์ิ 
1188 นายสุเชาว์ ดีนา 
1189 นายทองดี พันธุ์ทุม 
1190 นายชยุต ขันมณีศร ี
1191 นายสมบรูณ์ เกิดพิมาย 
1192 นายสลักจิตร ทองดีนอก 
1193 นายคนอง เพียรงาน 
1194 นายณรงค์ชัย แน่นพิมาย 
1195 นายสุพจน์ สีขาว 
1196 นายรุ่งอรุณ  แอบทองหลาง 
1197 นายชูชีพ แจ้งพิมาย 
1198 นายสมนึก จันทสุข 
1199 นายศรีประจวบ  บุไธสง 
1200 นายเฉลมิศักดิ์   ลิยีเ่ก 
1201 นายเชน ศรีฤทธ์ิ 
1202 นายชาตรี ศรภีูวงศ ์
1203 นายบุญโรม เงินแท ้
1204 นางอยู ่ ขาวสุข 
1205 นายประสิทธ์ิ พูนด ี
1206 นายประยุทธ สุวรรณบุตร 
1207 นายพิบูลย์ ขุนแก้ว 
1208 นายทองกาน ภู่นอก 
1209 นายสมศักดิ์ โขพิมาย 
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