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บทคัดย่อ 

วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พื่อศกึษาศกัยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียอตุสาหกรรม 5 ประเภท ได้แก่ 
โรงงานอตุสาหกรรมประเภทแป้ง โรงงานอตุสาหกรรมประเภทน า้มนัปาล์ม โรงงานอตุสาหกรรมประเภทเอทานอล โรงงาน
อตุสาหกรรมประเภทแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมประเภทแปรรูปยาง รวมถึงการคดัเลือกเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพท่ีเหมาะสมในแตล่ะประเภทน า้เสยีอตุสาหกรรม งานวิจยันีแ้บ่งออกเป็น 3 สว่นคือ การเก็บรวบรวมข้อมลูลกัษณะ
น า้เสยี ตอ่มาคือการวิเคราะห์ข้อมลูทางด้านศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพและการคดัเลือกเทคโนโลยี สว่นสดุท้ายคือการ
วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อผลการตดัสนิใจลงทนุส าหรับผู้ประกอบการ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคใน
การสง่เสริมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น ส าหรับศกัยภาพการผลิตก๊าซ
ชีวภาพท่ีได้จากงานวิจยันีเ้ป็นเพียงภาพรวมส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียในแต่ละประเภทอตุสาหกรรม โดยยึด
ประเภทและจ านวนโรงงานอตุสาหกรรมที่ท าการขึน้ทะเบียนโดยตรงกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยศกัยภาพการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากน า้เสียอุตสาหกรรมโดยรวมที่มากที่สดุ คือ อุตสาหกรรมประเภทเอทานอล โดยมีศกัยภาพที่ 1,005.65 
ล้านลกูบาศก์เมตรตอ่ปี รองลงไปคือ อตุสาหกรรมประเภทผลติแป้งมนัส าปะหลงัมีศกัยภาพที่ 416.54 ล้านลกูบาศก์เมตร
ตอ่ปี อตุสาหกรรมประเภทน า้มนัปาล์มมีศกัยภาพที่ 156.04 ล้านลกูบาศก์เมตรตอ่ปี อตุสาหกรรมประเภทแปรรูปอาหาร มี
ศกัยภาพที่ 60.10 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี และอตุสาหกรรมประเภทยางมีศกัยภาพที่  18.05 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี
ตามล าดบั จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า น า้เสียอตุสาหกรรมทัง้ 5 ประเภท มีศกัยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพที่ดี 
รวมถึงเทคโนโลยีในการผลติก๊าซชีวภาพหรือเทคโนโลยีการบ าบดัน า้เสียแบบไร้ออกซิเจนเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการ
บ าบดัน า้เสียจากอตุสาหกรรมที่มีความเข้มข้นสงูในค่า ซีโอดี และบีโอดี เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในโรงงานและช่วยรักษา
คณุภาพสิง่แวดล้อม 

 
ค าสืบค้น 
ศกัยภาพ  น า้เสยีอตุสาหกรรม  ก๊าซชีวภาพ  การบ าบดัน า้เสยีไร้ออกซิเจน 
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ABSTRACT  

This research aims to study the potential and appropriate technology for wastewater to produce biogas 
from industrial wastewater such as cassava starch industry, palm oil mill industry, ethanol industry, food 
industry and rubber industry.  

This study was included  
1) Documentation review about technology and wastewater characteristic. 
2) Secondary data for biogas technology promotion program in Thailand. 
3) Comparison of the appropriate technology for biogas production from each technology for 

biogas production from each industrial and economic analysis for wastewater treatment and 
biogas production investment cost for each industrial. 

The result shows that the highest potential is the ethanol Industry. The second is cassava starch 
industry and the palm oil mill industry food industry and rubber industry respectively while the wastewater of 5 
industries has the high potential of biogas production and the anaerobic technology is suitable for the 
wastewater which has the high concentration of COD and BOD. Biogas which is the technology that can be 
conserved the environment and give more benefit for the owner. 
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1. บทน า  
 ปัจจบุนัประเทศไทยมีการใช้พลงังานเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยยงัคงมีการใช้พลงังาน
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเพิ่มขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 3.47 หรืออยู่ที่ระดบั 1,845 เทียบเท่าพนับาร์เรลน า้มนัดิบต่อวนั คิด
เป็นมลูคา่ 138,807ล้านบาท ซึง่การใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วยน า้มนัส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และไฟฟ้า 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7 โดยก๊าซธรรมชาติมีสดัสว่นการใช้มากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 44 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.3 การใช้น า้มนัมี
สดัสว่นรองลงมาที่ร้อยละ 37 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.3 ขณะที่ถ่านหินมีปริมาณการน าเข้าที่ลดน้อยลงร้อยละ 3.4 ส าหรับ
ปริมาณลกิไนต์และไฟฟ้าพลงัน า้มีการน าเข้าเพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 3.8 และ 48.5 ตามล าดบั ในปีพ.ศ.2554 มีมลูค่าการน าเข้า
พลงังานรวมถึง 1,237,336 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2553 ที่ระดบั 950,300 ล้านบาท หรือคิดเป็นมลูคา่เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 30.2 (กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, 2553) หากแนวโน้มความต้องการใช้
พลงังานมากขึน้จะเป็นภาระตอ่การจดัหาของประเทศ จึงจ าเป็นต้องหาแหลง่พลงังานอื่นเพื่อมาทดแทน 
 น า้เสยีจากกระบวนการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร แปรรูปอาหาร และเคร่ืองดื่มเป็นแหลง่
พลงังานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งที่มีคุณสมบตัิที่เหมาะสมส าหรับการน ามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ โดยผ่านกระบวนการ
บ าบดัแบบไร้ออกซิเจนซึง่เป็นพลงังานทดแทนรูปแบบหนึง่ โดยคา่เฉลีย่ BOD ของแต่ละอตุสาหกรรม โรงงานน า้มนัปาล์ม 
10,000-47,000 มิลลกิรัมตอ่ลติร โรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงั 1,500-15,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (กระทรวงพลงังาน, กรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2554) ซึง่สง่ผลตอ่สภาพสิง่แวดล้อมหากขาดการบริหารจดัการท่ีดี 
 ปัจจบุนัเทคโนโลยีการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีสามารถลดขัน้ตอนการบ าบดัน า้เสีย ค่าใช้จ่าย และพืน้ที่ในการ
บ าบดัน า้เสยีลงได้ เช่น โรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงั บริษัท วีพี สตาร์ช จงัหวดันครราชสีมา ก าลงัการผลิต 3,000 ตนัต่อ
วนั น าเทคโนโลยีการผลติก๊าซชีวภาพด้วยระบบ Up flow Anaerobic Sludge Blanket :UASB ซึง่มีประสทิธิภาพในการลด
สารอินทรีย์ในน า้เสียได้ถึง 80% ท าให้หมดปัญหาเร่ืองกลิ่นเหม็นลงได้ โดยน า้เสียจากกระบวนการผลิต 1,550 ลกูบาศก์
เมตรต่อวนั สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 23,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั ใช้เป็นพลงังานทดแทนน า้มนัเตาในกระบวนการ
อบแห้งแป้งได้ 116,000 บาทต่อวนั และสามารถคืนทนุได้ภายใน 2 ปี ในขณะที่โรงงานอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม บริษัท
ชุมพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) ใช้ระบบก๊าซชีวภาพแบบ continuous stirred-tank reactor :CSRT ซึ่ง
รองรับปริมาณน า้เสียจากกระบวนการผลิตน า้มนัปาล์มดิบ 700 ลกูบาศก์เมตร/วนั และน า้เสียจากการผลิตน า้มนัปาล์ม 
300 ลกูบาศก์เมตร/วนั ซึง่สามารถผลติก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 21,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั โดยน าไปผลิตไฟฟ้าใช้ทดแทน
พลงังานชีวมวลได้ประมาณวนัละ 160,000 บาท 
 ดงันัน้น า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผลิตพลงังานทดแทนที่สามารถน ามาใช้ผลิต
ก๊าซชีวภาพได้ โดยพบกว่าศกัยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียของอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานแป้งมันส าปะหลงั 
40,943,400 ลกูบาศก์เมตร/ปี โรงงานเอทานอล 17,400,000 ลกูบาศก์เมตร/ปี โรงงานน า้มนัปาล์ม 2,501,361 ลกูบาศก์
เมตร/ปี โรงงานอาหารกระป๋อง 41,466,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี โรงงานสุรา 908,700 ลูกบาศก์เมตร/ปี โรงฆ่าสตัว์ 
2,289,000 ลกูบาศก์เมตร/ปี โรงงานน า้ยางข้น 4,329,030 ลกูบาศก์เมตร/ปี (กระทรวงพลงังาน, ส านกังานนโยบายและ
แผนพลงังาน, 2550) โดยการน าน า้เสียจากอตุสาหกรรมต่างๆมาผลิตก๊าซชีวภาพนัน้จะช่วยลดภาระการน าเข้าพลงังาน
จากตา่งประเทศและสามารถจดัการกบัของเสยีให้เกิดประโยชน์และเป็นการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ และขัน้ตอนในการวิจัย 
2.1 ขัน้ตอนการวิเคราะห์ศกัยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ 
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Start 

 2.1.1. ศึกษาข้อมูลโดยทั่วไปเก่ียวกับการผลิตก๊าซชีวภาพ  ได้แก่ ระบบผลิตแก๊สชีวภาพ เทคโนโลยี และ
คณุลกัษณะของน า้เสยี 

2.1.2. ศกึษาศกัยภาพการผลติแก๊สชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมประเภทตา่งๆ 
2.1.3. ศกึษาลกัษณะและปริมาณน า้เสยีของแตล่ะอตุสาหกรรม จากโครงการสง่เสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับ
น า้เสยีอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554  

 2.1.4. ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียโดยระบบไร้ออกซิเจนที่ใช้ในประเทศไทย และวิเคราะห์
ความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีการผลติในแตล่ะอตุสาหกรรม 

2.1.5. วิเคราะห์ปริมาณและอตัราการเกิดก๊าซชีวภาพในแต่ละอตุสาหกรรมโดยเปรียบเทียบเชิงเทคโนโลยีและ
ความสามารถในการผลติก๊าซชีวภาพในแตล่ะเทคโนโลยีในแตล่ะประเภทอตุสาหกรรมเพื่อประเมินการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ภาพรวมจากการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมในประเทศในการใช้เป็นพลงังานทดแทน 

3. ผลการทดลอง 
3.1 การเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัน า้เสียแต่ละประเภทอตุสาหกรรม 

1. หลกัเกณฑ์เบือ้งต้นท่ีควรพิจารณาเทคโนโลยีในการบ าบดัน า้เสยีแบบไร้อากาศส าหรับผลติก๊าซชีวภาพ 
1.1 การท างานของระบบ (Process Applicability) การประเมินประสิทธิภาพหรือผลการท างานของระบบบ าบดัน า้

เสยี  
1.2 ปริมาณและอัตราการไหลของน า้เสีย (Flow Rate)  ซึ่งระบบบ าบัดน า้เสียส่วนใหญ่จะท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสงูสดุเมื่ออตัราการไหลของน า้เสียที่คงที่ ถ้าหากอตัราการไหลมีปริมาณที่ไม่คงที่หรือแตกต่างกัน
มากจ าเป็นต้องมีบอ่ปรับเสมอ (Equalization Tank) 

1.3 ลกัษณะของน า้เสีย (Wastewater Characteristic) โดยลกัษณะของน า้เสียแต่ละประเภทจะมีผลกระทบต่อ
กระบวนการบ าบดัน า้เสยีได้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และการด าเนินระบบ 

1.4 ประสทิธิภาพการท างานของระบบบ าบดัน า้เสยี และสมรรถภาพการท างานของระบบบ าบดัน า้เสยี 
1.5 คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและคา่บ ารุงรักษา 
1.6 พืน้ท่ี หรือ ที่ดิน ส าหรับการสร้างระบบบ าบดัน า้เสยี และพืน้ท่ีวา่งส าหรับระบบบ าบดัน า้เสยีเพิ่มเติมในอนาคต  

 

COD 
>1,500 mg/l 

 

N
o 

Y
e
s
e
s 

Aerobic 
Treatmen

t 

High SS 
>20% 

Y
e
s 

N
o 

Y
e
s 

Oil & Grease 
>1,000 mg/l 

Sludge Blanket  
- USAB 
- ABR 
Attach Growth 
- AFF 

Sludge Blanket  
- Covered Lagoon 

Suspended Growth 
- CSTR 
Sludge Blanket  
- Covered Lagoon 

N
o 

รูปที่ 1 เกณฑ์การตดัสนิใจเบือ้งต้นในการเลอืกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัลกัษณะน า้เสยีอตุสาหกรรม 
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 จากรูปท่ี 1 เป็นหลกัเกณฑ์เบือ้งต้นท่ีใช้ในการเลอืกเทคโนโลยีที่จากเหมาะสมโดยประเมนิจากลกัษณะเบือ้งต้นของ
ลกัษณะน า้เสยีอตุสาหกรรม โดยสญัลกัษณ์ Y หมายถึง ใช่ N หมายถึง ไมใ่ช่ 
ส าหรับการเลอืกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัน า้เสยีอตุสาหกรรมพบวา่ 

- ระบบก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ส าหรับทดแทนพลงังานปริมาณซีโอดีต ่ากว่า 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งปริมาณก๊าซ
มีเทนทีได้จากการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนอาจมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการทดแทน (Leal, และคณะ, 
2006)   

- ปริมาณลกัษณะของแข็งในน า้เสยีอตุสาหกรรมประเภทตา่งๆ โดยปริมาณมากกว่า 20% จะถือว่ามีปริมาณ
ของแข็งสงู (US Environmental Protection Agency, 2004) 

- ปริมาณของไขมนัในน า้เสีย หรือปริมาณ FOG เป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาของการเลือกใช้เทคโนโลยี
ระบบบ าบดัน า้เสีย ซึ่งส าหรับน า้เสียอุตสาหกรรมที่มีปริมาณไขมนัที่สูงกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตรจะไม่
เหมาะสมส าหรับเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Anaerobic Sludge Blanket Process และ 
Anaerobic Attached Growth Process (Leal, และคณะ, 2006) แต่เนื่องจากระบบ Anaerobic Covered 
Lagoon นัน้เป็นเทคโนโลยีที่สามารถรองรับปริมาณน า้เสีย ปริมาณเข้มข้นซีโอดี บีโอดี และสารพิษได้ใน
ปริมาณสงูจึงสามารถใช้ได้กบัทกุลกัษณะของน า้เสยีอตุสาหกรรม  

จากเกณฑ์เบือ้งต้นนีส้ามารถตดัสนิใจเบือ้งต้นในการเลอืกใช้เทคโนโลยีส าหรับผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสียในทกุ
ประเภทอุตสาหกรรม เพื่อน าไปวิเคราะห์พืน้ที่บริเวณในการวางระบบเทคโนโลยีและการออกแบบเบือ้งต้นได้อย่าง
เหมาะสม หากมีพืน้ที่มากจะสามารถใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีความซบัซ้อนเช่น  ABR และ Anaerobic Covered Lagoon ซึ่ง
สามารถลดคา่ใช่จ่ายในการออกแบบและคา่บ ารุงรักษาลงได้ แตถ้่าหากพืน้ท่ีในการวางระบบมีบริเวณจ ากดัจะต้องจ าเป็น
ใช้เทคโนโลยีที่มีความซบัซ้อนคอ่ยข้างสงูได้แก่ UASB CSTR และ AFF ซึง่ก็จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบระบบที่
คอ่นข้างสงูและความซบัซ้อนของระบบจึงท าให้การดแูลรักษาเป็นไปได้ยากมีคา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาเพิ่มสงูขึน้ 

3.2 ศกัยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

 
 

โรงงานอุตสาหกรรมที่ท าการวิจัย หมวดใหญ่ หมวดย่อย 
ผลติแป้งมนัส าปะหลงั D 1531 การผลติผลติภณัฑ์จากธญัพืช 
สกดัน า้มนัพืชหรือท าให้บริสทุธ์ิ D 1514 การผลติน า้มนัพืช น า้มนัและไขมนัจากสตัว์ 
เอทานอล D 1551 การต้มการกลัน่ และการผสมสรุา การผลติ

เอทิลแอลกอฮอล์ ที่ได้จากการหมกั 
แปรรูปอาหาร D 1511 การผลติ การแปรรูปและการเก็บถนอม

เนือ้สตัว์และผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ 
1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสตัว์น า้และ
ผลติภณัฑ์สตัว์น า้ 
1513 การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผกั 

น า้ยางข้น D 2519 การผลติผลติภณัฑ์ยางอื่นๆ 
 

(ที่มา: กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 2555) 
3.2.1 ศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมผลติแป้งมนัส าปะหลงั 

ตารางที่ 1 หมวดหมูก่ารแบง่ประเภทโรงงานอตุสาหกรรม 
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 อตุสาหกรรมผลิตแป้งมนัส าปะหลงัเป็นอตุสาหกรรมที่มีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของไทย โดยในปี พ.ศ. 2554 
และ พ.ศ. 2555 มีปริมาณการสง่ออก 6.44 ล้านตนั และ 7.45 ล้านตนัตามล าดบั จ านวนโรงงานอตุสาหกรรมผลิตแป้งมนั
ส าปะหลงัในประเทศไทยทัง้หมดคือ 116 โรงงานอตุสาหกรรม (กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 2556)  
 การประเมินศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียจากอุตสาหกรรมประเภทการผลิตแป้งมันส าปะหลัง 
ค านวณจากสถิติปริมาณการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัในปี 2555 (ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม, 2556) และการศึกษา
วิจยัข้อมลูจากจ านวนโรงงานผลิตแป้งส าปะหลงัทัง้หมด 35 โรงงานที่ผลิตก๊าซชีวภาพ (โครงการสง่เสริมเทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม, 2555) สามารถสรุปได้ดงันี ้  

 ปริมาณการผลติแป้งมนัส าปะหลงัในประเทศไทยปี 2555 เทา่กบั 3,546,540 ตนั    
 โดยค านวณจากปริมาณหวัมนัสดที่ผลิตได้ในปี 2555 คือ 27,547,242 ตนั (มลูนิธิสถาบนั

พฒันามนัส าปะหลงัแหง่ประเทศไทย คณะส ารวจมนัส าปะหลงั ฤดกูารผลติปี 2555)  
 ปริมาณการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัคิดเป็นหวัมนัสดร้อยละ 26.78 ส าหรับใช้ในประเทศ และ

ร้อยละ 31.74 ส าหรับการสง่ออก (ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร, 2556) 
 ในการผลติแป้งมนัส าปะหลงัจะได้แป้งมนัส าปะหลงัคิดเป็นร้อยละ 20-22 ของปริมาณหวัมนั

สด (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2555) 

 การผลิตแป้งมนัส าปะหลงัจ านวน 1 ตนั เกิดปริมาณน า้เสีย 15 ลกูบาศก์เมตร (โครงการ ส่งเสริม
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม, 2555) 

 ปริมาณน า้เสยีโรงงานอตุสาหกรรมผลติแป้งมนัส าปะหลงั 1 ลกูบาศก์เมตร สามารถผลติก๊าซชีวภาพได้ 
7.83 ลกูบาศก์เมตร  (โครงการสง่เสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม, 2555)  
 

ศกัยภาพการผลติตอ่ปี 
ศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมประเภทผลติแป้งมนัส าปะหลงัใน 1 ปีสามารถค านวณได้ดงันี ้
 การผลติแป้งมนัส าปะหลงั 3,546,540 ตนั เกิดน า้เสยีปริมาณ 53,198,100 ลกูบาศก์เมตร 
 น า้เสยี 1 ลกูบาศก์เมตร   ผลติก๊าซชีวภาพได้ 7.83 ลกูบาศก์เมตร 
 น า้เสยี 53,198,100 ลกูบาศก์เมตร  ผลติก๊าซชีวภาพได้ 416.54 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ปริมาณศกัยภาพคงเหลอืเบือ้งต้น 
จากจ านวนโรงงานอตุสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการสง่เสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม ทัง้หมด  35 
โรงงาน เพราะฉะนัน้ 
 โรงงานแป้งมนัส าปะหลงั 116 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 416.54 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 35 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 262.67 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 จ านวนโรงงานคงเหลอื 81 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 153.87 ล้านลกูบาศก์เมตร 
3.2.2 ศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมสกดัน า้มนัปาล์ม 
  จ านวนโรงงานอตุสาหกรรมสกดัน า้มนัพืชหรือผลิตมนัพืชให้บริสทุธ์ิ ได้แก่ น า้มนัปาล์ม ในประเทศไทยทัง้หมด
คือ  160 โรงงานอตุสาหกรรม (กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 2556)  
 โดยโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลจ านวน 160 โรงงาน ที่มีศกัยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย 
สามารถคิดเป็นปริมาณศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ โดยค านวณจากปริมาณการผลติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2556) 



 

 

56 การศกึษาศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีภาคอตุสาหกรรม 

และการศกึษาวิจยัข้อมลูจากจ านวนโรงงานอตุสาหกรรมสกดัน า้มนัปาล์มทัง้หมด 40 โรงงานที่ได้ผลิตก๊าซชีวภาพขึน้จริง 
ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ปริมาณการสกดัน า้มนัปาล์มเทา่กบั 1,783,490 ตนัน า้มนัตอ่ปี (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2556) 

 ปริมาณการสกดัน า้มนัปาล์ม 1 ตนัน า้มนั ต้องใช้ผลปาล์มสดปริมาณ 6.5 ตนั (ส านกังานเศรษฐกิจ
เกษตร, 2552)  

 การสกดัน า้มนัปาล์มด้วยผลปาล์มสด 1 ตนั เกิดปริมาณน า้เสีย 0.5 ลกูบาศก์เมตร (โครงการสง่เสริม
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม, 2555) 

 ปริมาณน า้เสยีโรงงานสกดัน า้มนัปาล์ม 1 ลกูบาศก์เมตร สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 26.92 ลกูบาศก์
เมตร 

ศกัยภาพการผลติตอ่ปี 
ศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมประเภทสกดัน า้มนัปาล์มใน 1 ปีสามารถค านวณได้ดงันี ้
 การสกดัน า้มนัปาล์ม 1,783,490 ตนัน า้มนั ต้องใช้ผลปาล์มสด 11,592,685 ตนัFFB 
 การสกดัผลปาล์มสด 11,592,685 ตนัFFB เกิดน า้เสยีปริมาณ 5,796,342.50 ลกูบาศก์เมตร 
 น า้เสยี 1 ลกูบาศก์เมตร   ผลติก๊าซชีวภาพได้ 26.92 ลกูบาศก์เมตร 
 น า้เสยี 5,796,342.50 ลกูบาศก์เมตร  ผลติก๊าซชีวภาพได้ 156.04 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ปริมาณศกัยภาพคงเหลอืเบือ้งต้น 
จากจ านวนโรงงานอตุสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการสง่เสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม ทัง้หมด  40 
โรงงาน เพราะฉะนัน้ 
 โรงงานสกดัน า้มนัปาล์ม 160 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 156.04 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 40 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 71.03 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 จ านวนโรงงานคงเหลอื 120 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 85.01 ล้านลกูบาศก์เมตร 

3.3.3 ศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมผลติเอทานอล 
 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลในประเทศไทยทัง้หมดคือ  38 โรงงานอุตสาหกรรม (กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม, 2556)  
 โดยโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลจ านวน 38 โรงงาน ที่มีศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย 
สามารถคิดเป็นปริมาณศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ โดยค านวณจากปริมาณการผลิต (กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 2556) 
และการศกึษาวิจยัข้อมลูจากจ านวนโรงงานอตุสาหกรรมผลติเอทานอลทัง้หมด 18 โรงงานที่ได้ผลิตก๊าซชีวภาพขึน้จริง ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้  

 ปริมาณการผลติเอทานอลเทา่กบั 342,525,000 ลติรตอ่ปี (กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 2556) 

 การผลิตเอทานอล 1 ลิตร เกิดปริมาณน า้เสีย 0.01 ลกูบาศก์เมตร (โครงการสง่เสริมเทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม, 2555) 

 ปริมาณน า้เสียโรงงานผลิตเอทานอล 1 ลกูบาศก์เมตร สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 29.36 ลกูบาศก์
เมตร 

ศกัยภาพการผลติตอ่ปี 
ศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมประเภทเอทานอลใน 1 ปีสามารถค านวณได้ดงันี ้
 การผลติเอทานอล 3,425,250,000 ลติร เกิดน า้เสยีปริมาณ 34,252,500 ลกูบาศก์เมตร 
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 น า้เสยี 1 ลกูบาศก์เมตร   ผลติก๊าซชีวภาพได้ 29.36 ลกูบาศก์เมตร 
 น า้เสยี 34,252,500 ลกูบาศก์เมตร  ผลติก๊าซชีวภาพได้ 1,005.65 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ปริมาณศกัยภาพคงเหลอืเบือ้งต้น 
จากจ านวนโรงงานอตุสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการสง่เสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม ทัง้หมด 20 
โรงงาน เพราะฉะนัน้ 
 โรงงานผลติเอทานอล 38 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 1,005.65 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 20 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 236.49 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 จ านวนโรงงานคงเหลอื 18 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 769.16 ล้านลกูบาศก์เมตร 

3.3.4 ศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
 จ านวนโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศไทย 149 โรงงานอตุสาหกรรม (ส านกังานเศรษฐกิจเกษตร, 
2556) โดยแบง่ออกเป็น 

1511 การผลติ การแปรรูปและการเก็บถนอมเนือ้สตัว์และผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ จ านวน 35 โรงงาน 
1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสตัว์น า้และผลติภณัฑ์สตัว์น า้ จ านวน 69 โรงงาน 
1513 การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผกั จ านวน 45 โรงงาน 

 โดยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจ านวน 149 โรงงาน ที่มีศกัยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย 
สามารถคิดเป็นปริมาณศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยค านวณจากปริมาณการผลิต (ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร , 
2556) และการศกึษาวิจยัข้อมลูจากจ านวนโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารทัง้หมด 26 โรงงานที่ได้ผลิตก๊าซชีวภาพขึน้
จริง ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้  

 ปริมาณการผลติการแปรรูปและการเก็บถนอมเนือ้สตัว์ในปี 2555 ได้แก่  
 โรงงานเนือ้ไก่แช่แข็ง จ านวน 11 โรงงาน ปริมาณการผลติ 979,318 ตนั 
 โรงงานเนือ้ไก่ปรุงสกุ จ านวน 10 โรงงาน ปริมาณการผลติ 126,248 ตนั 
 โรงงานแฮม จ านวน 5 โรงงาน ปริมาณการผลติ 1,873 ตนั 
 โรงงานไส้กรอก จ านวน 9 โรงงาน ปริมาณการผลติ 32,329 ตนั 

 ปริมาณการผลติการแปรรูปและการเก็บถนอมสตัว์น า้ในปี 2555 ได้แก่  
 โรงงานปลาทนูา่กระป๋อง จ านวน 11 โรงงาน ปริมาณการผลติ 493,565 ตนั 
 ปลาซาร์ดีนกระป๋อง จ านวน 9 โรงงาน ปริมาณการผลติ 112,789 ตนั 
 กุ้งแช่แข็ง จ านวน 19 โรงงาน ปริมาณการผลติ 114,855 ตนั 
 ปลาแช่แข็ง จ านวน 15 โรงงาน ปริมาณการผลติ 89,595 ตนั 
 ปลาหมกึแช่แข็ง จ านวน 15 โรงงาน ปริมาณการผลติ 36,107 ตนั 

 ปริมาณการผลติการแปรรูปและการเก็บถนอมผกัและผลไม้ในปี 2555 ได้แก่  
 ข้าวโพดฝักออ่นกระป๋อง จ านวน 6 โรงงาน ปริมาณการผลติ 3,957 ตนั 
 สบัปะรดกระป๋อง จ านวน 12 โรงงาน ปริมาณการผลติ 392,400 ตนั 
 น า้ผกัผลไม้ จ านวน 17 โรงงาน ปริมาณการผลติ 341,830 ตนั 
 ผกัผลไม้อบแห้ง จ านวน 10 โรงงาน ปริมาณการผลติ 26,594 ตนั 

 ปริมาณการผลติรวม 149 โรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารในปี 2555 เทา่กบั 2,751,460 ตนั 

 การแปรรูปอาหาร 1 ลติร เกิดปริมาณน า้เสยี 12 ลกูบาศก์เมตร (โครงการสง่เสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
ส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม, 2555) 
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 ปริมาณน า้เสยีโรงงานแปรรูปอาหาร 1 ลกูบาศก์เมตร สามารถผลติก๊าซชีวภาพได้ 1.82 ลกูบาศก์เมตร 
ศกัยภาพการผลติตอ่ปี 
ศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมประเภทแปรรูปอาหารใน 1 ปีสามารถค านวณได้ดงันี ้
 การผลติแปรรูปอาหาร 2,751,460 ตนั เกิดน า้เสยีปริมาณ 33,017,520 ลกูบาศก์เมตร 
 น า้เสยี 1 ลกูบาศก์เมตร   ผลติก๊าซชีวภาพได้ 1.82 ลกูบาศก์เมตร 
 น า้เสยี 33,017,520 ลกูบาศก์เมตร  ผลติก๊าซชีวภาพได้ 60.10 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ปริมาณศกัยภาพคงเหลอืเบือ้งต้น 
จากจ านวนโรงงานอตุสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการสง่เสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม  ทัง้หมด 26 
โรงงาน เพราะฉะนัน้ 
 โรงงานผลติเอทานอล 149 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 60.10 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 26 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 24.27 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 จ านวนโรงงานคงเหลอื 123 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 35.83 ล้านลกูบาศก์เมตร 

3.3.5 ศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมแปรรูปยาง 
 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน า้ยางข้นในประเทศไทยทัง้หมดคือ  107 โรงงานอุตสาหกรรม (กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม, 2556)  
 โดยโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน า้ยางข้นจ านวน 107 โรงงาน ที่มีศกัยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย 
สามารถคิดเป็นปริมาณศกัยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยค านวณจากปริมาณการผลิต (สถาบนัวิจยัยาง , 2555) และ
การศกึษาวิจยัข้อมลูจากจ านวนโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปยางทัง้หมด 7 โรงงานที่ได้ผลิตก๊าซชีวภาพขึน้จริง ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้  

 ปริมาณการผลติน า้ยางข้นเทา่กบั 676,026 ตนัตอ่ปี (สถาบนัวิจยัยาง, 2555) 

 การผลติน า้ยางข้น 1 ตนั เกิดปริมาณน า้เสยี 10 ลกูบาศก์เมตร (โครงการสง่เสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
ส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม, 2555) 

 ปริมาณน า้เสยีโรงงานแปรรูปยาง 1 ลกูบาศก์เมตร สามารถผลติก๊าซชีวภาพได้ 2.67 ลกูบาศก์เมตร 
ศกัยภาพการผลติตอ่ปี 
ศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมประเภทน า้ยางข้นใน 1 ปีสามารถค านวณได้ดงันี ้
 การผลติน า้ยางข้น 676,026 ตนั  เกิดน า้เสยีปริมาณ 6,760,260 ลกูบาศก์เมตร 
 น า้เสยี 1 ลกูบาศก์เมตร   ผลติก๊าซชีวภาพได้ 2.67 ลกูบาศก์เมตร 
 น า้เสยี 6,760,260 ลกูบาศก์เมตร  ผลติก๊าซชีวภาพได้ 18.05 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ปริมาณศกัยภาพคงเหลอืเบือ้งต้น 
จากจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม ทัง้หมด 7 
โรงงาน เพราะฉะนัน้ 
 โรงงานผลติน า้ยางข้น 107 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 18.05 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 7 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 2.07 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 จ านวนโรงงานคงเหลอื 100 โรงงาน มีศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 15.98 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมทัง้ 5 ประเภท สามารถทดแทนพลงังานอื่น ๆ โดย 

 ก๊าซชีวภาพ 1 ลกูบาศก์เมตร สามารถทดแทนน า้มนัเตาเกรดเอได้ 0.55 ลติร  

 ก๊าซชีวภาพ 1 ลกูบาศก์เมตร สามารถทดแทนก๊าซหงุต้มได้ 0.46 กิโลกรัม 
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 ก๊าซชีวภาพ 1 ลกูบาศก์เมตร สามารถทดแทนพลงังานไฟฟ้าได้ 1.20 กิโลวตัต์ชัว่โมง 
 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ศักยภาพการ 
ผลิตก๊าซชวีภาพทัง้หมด 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ทดแทน 
น า้มันเตา 
(ล้านลิตร) 

ศักยภาพการ 
ผลิตก๊าซชวีภาพคงเหลือ 

เบือ้งต้น 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ทดแทน 
น า้มันเตา 
(ล้านลิตร) 

แป้งมนัส าปะหลงั 416.54 229.10 153.87 84.63 
สกดัน า้มนัปาล์ม 156.04 85.82 85.01 46.76 
เอทานอล 1,005.65 553.11 769.16 423.04 
แปรรูปอาหาร 60.10 33.06 35.83 19.70 
แปรรูปยาง 18.05 9.93 15.98 8.79 

 
 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ศักยภาพการ 
ผลิตก๊าซชวีภาพทัง้หมด 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ทดแทน 
ก๊าซหุงต้ม 
(ล้าน กก.) 

ศักยภาพการ 
ผลิตก๊าซชวีภาพคงเหลือ 

เบือ้งต้น 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ทดแทน 
ก๊าซหุงต้ม 
(ล้าน กก.) 

แป้งมนัส าปะหลงั 416.54 191.60 153.87 70.78 
สกดัน า้มนัปาล์ม 156.04 71.78 85.01 39.10 
เอทานอล 1,005.65 462.60 769.16 353.81 
แปรรูปอาหาร 60.10 27.65 35.83 16.48 
แปรรูปยาง 18.05 8.30 15.98 7.35 

 
 
  

ประเภท
อุตสาหกรรม 

ศักยภาพการ 
ผลิตก๊าซชวีภาพ

ทัง้หมด 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ทดแทน 
ไฟฟ้า 

(ล้านกิโลวัตต์
ชั่วโมง) 

ศักยภาพการ 
ผลิตก๊าซชวีภาพคงเหลือ

เบือ้งต้น 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ทดแทน 
ไฟฟ้า 

(ล้านกิโลวัตต์
ชั่วโมง) 

แป้งมนัส าปะหลงั 416.54 499.85 153.87 184.65 
สกดัน า้มนัปาล์ม 156.04 187.25 85.01 102.01 
เอทานอล 1,005.65 1,206.78 769.16 922.99 
แปรรูปอาหาร 60.10 72.12 35.83 43.00 
แปรรูปยาง 18.05 21.66 15.98 19.18 

ตารางที่  2  ปริมาณการทดแทนน า้มนัเตาจากการประเมินศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรม
เบือ้งต้น 
 
 

ตารางที่  3 ปริมาณการทดแทนก๊าซหงุต้มจากการประเมินศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรม
เบือ้งต้น 
เบือ้งต้น 
 
 

ตารางที่  4  ปริมาณการทดแทนพลงังานไฟฟ้าจากการประเมินศกัยภาพการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรม
เบือ้งต้น 

เบือ้งต้น 
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4. อภปิรายและสรุป 

งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาศักยภาพโดยรวมของการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียอุตสาหกรรมประเภทแป้ง 
อตุสาหกรรมประเภทน า้มนั อตุสาหกรรมประเภทเอทานอล อตุสาหกรรมประเภทแปรรูปอาหาร และอตุสาหกรรมแปรรูป
ยาง  ท าให้ทราบถึงภาพรวมในการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสียอตุสาหกรรมทัง้ประเทศ สอดคล้องกบัแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทน 15 ปี ท่ีมุง่หวงัวา่จะให้ประเทศไทยมีการใช้พลงังานทดแทนเป็นร้อยละ 20 ภายใน 2565 จากการศึกษาศกัยภาพ
การผลิตก๊าซชีวภาพพบว่าศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียอุตสาหกรรมโดยรวมที่มากที่สดุ คือ อุตสาหกรรม
ประเภทเอทานอล โดยมีศกัยพภาพที่ 1,005.65 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี รองลงไปคือ อุตสาหกรรมประเภทผลิตแป้งมนั
ส าปะหลงัมีศกัยภาพที่ 416.54 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี อุตสาหกรรมประเภทน า้มนัปาล์มมีศกัยภาพที่ 156.04 ล้าน
ลกูบาศก์เมตรต่อปี อตุสาหกรรมประเภทแปรรูปอาหาร มีศกัยภาพที่ 60.10 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี และอตุสาหกรรม
ประเภทยางมีศกัยภาพที่ 18.05 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปีตามล าดบั จะเห็นได้ว่าโรงงานผลิตเอทานอลแม้จะมีจ านวนไม่
มากแตน่ า้เสยีมีปริมาณค่าซีโอดีและบีโอดีที่สงูมากท าให้การผลิตก๊าซชีวภาพนัน้ได้ปริมาณที่สงูขึน้ด้วยเช่นกนั เนื่องจาก
ปริมาณซีโอดีนัน้สง่ผลตอ่ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีเกิดขึน้โดยตรง ส าหรับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทยนัน้ได้มีการใช้
งานมาคอ่นข้างนาน แต่เมื่อพิจารณาถึงจ านวนผู้ ใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพในอตุสาหกรรมประเภทใหญ่ๆ มีจ านวนที่น้อย
มาก สงัเกตได้จากจ านวนของผู้ เข้าร่วมโครงการการผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมจะเห็นได้วา่มีจ านวนน้อยมาก
เมื่อเทียบกับจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมทัง้หมดที่ขึน้ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากข้อจ ากัดของนโยบาย
ทางด้านพลงังานทดแทน กฎหมายระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการขาดความกระตือรือร้นในการ
จดัการกับระบบบ าบดัน า้เสีย รวมถึงทางยงัขาดการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารข้อมลูกบัผู้ประกอบการซึ่งท าให้
ผู้ประกอบการนัน้ไมท่ราบถึงกองทนุช่วยเหลอืและวิธีการเข้าร่วมโครงการกบัทางภาครัฐจึงท าให้การตดัสินใจในการลงทนุ
เป็นไปได้ยากขึน้ นอกจากนีถ้้าหากทางภาครัฐมีการประกาศเก่ียวกับนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน จ าทะให้
ผู้ประกอบการสนใจและตดัสนิใจในการลงทนุระบบผลติก๊าซชีวภาพท่ีมากขึน้ เช่น นโยบายการซือ้ขายเร่ืองคาร์บอนเครดิต 
เป็นต้น  

 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้ วิจัย

ขอขอบพระคณุอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ ผู้ซึ่งรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาหลกัโดยท่านได้สละเวลาให้ค าแนะน า และคณุวลยัรัตน์ อุตมะปรากรม ที่ช่วยแนะน าแนวทางการท าวิจยั ตลอด
ตัง้แตต้่นจนงานศกึษาวิจยัฉบบันีส้ าเร็จ 

ขอขอบคณุทนุสนบัสนนุการวิจยัจากสถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ขอขอบพระคณุโครงการสง่เสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ที่ช่วยสง่ข้อมลูของโครงการต่างๆ เก่ียวกบัเทคโนโลยีการ

ผลติก๊าซชีวภาพจากน า้เสยีอตุสาหกรรมทัง้ 5 ประเภท 
ท้ายที่สุดผู้ วิจัยหวงัว่างานวิทยานิพนธ์ครัง้นี ้จะให้ประโยชน์และความรู้ซึ่งสามารถน าไปใช้งานต่อไปได้หรือ

ก่อให้เกิดแนวทางในการที่จะพฒันาด้านเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซ

ชีวภาพให้มีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผลตอ่ไป 
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