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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้เพื่อศึกษาศักยภาพในการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรม 5 ประเภท ได้ แก่
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทแป้ง โรงงานอุตสาหกรรมประเภทน ้ามันปาล์ม โรงงานอุตสาหกรรมประเภทเอทานอล โรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทแปรรู ปอาหาร และอุตสาหกรรมประเภทแปรรู ปยาง รวมถึงการคัดเลือกเทคโนโลยีระบบผลิตก๊ าซ
ชีวภาพที่เหมาะสมในแต่ละประเภทน ้าเสียอุตสาหกรรม งานวิจยั นี ้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ การเก็บรวบรวมข้ อมูลลักษณะ
น ้าเสีย ต่อมาคือการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพและการคัดเลือกเทคโนโลยี ส่วนสุดท้ ายคือการ
วิเคราะห์ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เพื่อผลการตัดสินใจลงทุนสาหรับผู้ประกอบการ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคใน
การส่งเสริ มเทคโนโลยีการผลิตก๊ าซชีวภาพพร้ อมเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ น สาหรับศักยภาพการผลิตก๊ าซ
ชีวภาพที่ได้ จากงานวิจยั นี ้เป็ นเพียงภาพรวมสาหรับการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม โดยยึด
ประเภทและจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ทาการขึ ้นทะเบียนโดยตรงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยศักยภาพการผลิต
ก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมโดยรวมที่มากที่สดุ คือ อุตสาหกรรมประเภทเอทานอล โดยมีศกั ยภาพที่ 1,005.65
ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี รองลงไปคือ อุตสาหกรรมประเภทผลิตแป้งมันสาปะหลังมีศกั ยภาพที่ 416.54 ล้ านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี อุตสาหกรรมประเภทน ้ามันปาล์มมีศกั ยภาพที่ 156.04 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี อุตสาหกรรมประเภทแปรรูปอาหาร มี
ศักยภาพที่ 60.10 ล้ านลูกบาศก์ เมตรต่อปี และอุตสาหกรรมประเภทยางมีศกั ยภาพที่ 18.05 ล้ านลูกบาศก์ เมตรต่อปี
ตามลาดับ จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่า น ้าเสียอุตสาหกรรมทัง้ 5 ประเภท มีศกั ยภาพในการผลิตก๊ าซชีวภาพที่ดี
รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตก๊ าซชีวภาพหรื อเทคโนโลยีการบาบัดน ้าเสียแบบไร้ ออกซิเจนเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมในการ
บาบัดน ้าเสียจากอุตสาหกรรมที่มีความเข้ มข้ นสูงในค่า ซีโอดี และบีโอดี เพื่อลดค่าใช้ จ่ายภายในโรงงานและช่วยรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อม

คาสืบค้ น
ศักยภาพ น ้าเสียอุตสาหกรรม ก๊ าซชีวภาพ การบาบัดน ้าเสียไร้ ออกซิเจน

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557

A STUDY OF BIOGAS PRODUCTION POTENTIAL
FROM INDUSTRIAL WASTEWATER
Thuchkorn Phonphunthin1,*, Walairat Uttamaprakrom2 and
Prasert Reubroycharoen3
1

Inter-Department of Energy Technology and Management Graduate School,
Chulalongkorn University
2
Energy research institute Chulalongkorn University
3
Department of Chemical Technic, Faculty of Science, Chulalongkorn University
*Email: t.bosschan@hotmail.com

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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Potential Wastewater Biogas Anaerobic Treatment
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1. บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการใช้ พลังงานเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยยังคงมีการใช้ พลังงาน
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ ้นจากปี 2553 ร้ อยละ 3.47 หรื ออยู่ที่ระดับ 1,845 เทียบเท่าพันบาร์ เรลน ้ามันดิบต่อวัน คิด
เป็ นมูลค่า 138,807ล้ านบาท ซึง่ การใช้ พลังงานเชิงพาณิชย์ ประกอบด้ วยน ้ามันสาเร็ จรูป ก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน และไฟฟ้ า
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.7 โดยก๊ าซธรรมชาติมีสดั ส่วนการใช้ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 44 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.3 การใช้ น ้ามันมี
สัดส่วนรองลงมาที่ร้อยละ 37 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.3 ขณะที่ถ่านหินมีปริ มาณการนาเข้ าที่ลดน้ อยลงร้ อยละ 3.4 สาหรับ
ปริ มาณลิกไนต์และไฟฟ้ าพลังน ้ามีการนาเข้ าเพิ่มขึ ้นที่ร้อยละ 3.8 และ 48.5 ตามลาดับ ในปี พ.ศ.2554 มีมลู ค่าการนาเข้ า
พลังงานรวมถึง 1,237,336 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2553 ที่ระดับ 950,300 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 30.2 (กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, 2553) หากแนวโน้ มความต้ องการใช้
พลังงานมากขึ ้นจะเป็ นภาระต่อการจัดหาของประเทศ จึงจาเป็ นต้ องหาแหล่งพลังงานอื่นเพื่อมาทดแทน
น ้าเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร แปรรู ปอาหาร และเครื่ องดื่มเป็ นแหล่ง
พลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสาหรับการนามาผลิตเป็ นก๊ าซชีวภาพ โดยผ่านกระบวนการ
บาบัดแบบไร้ ออกซิเจนซึง่ เป็ นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึง่ โดยค่าเฉลีย่ BOD ของแต่ละอุตสาหกรรม โรงงานน ้ามันปาล์ม
10,000-47,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง 1,500-15,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (กระทรวงพลังงาน, กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, 2554) ซึง่ ส่งผลต่อสภาพสิง่ แวดล้ อมหากขาดการบริ หารจัดการที่ดี
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียสามารถลดขันตอนการบ
้
าบัดน ้าเสีย ค่าใช้ จ่าย และพื ้นที่ในการ
บาบัดน ้าเสียลงได้ เช่น โรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง บริ ษัท วีพี สตาร์ ช จังหวัดนครราชสีมา กาลังการผลิต 3,000 ตันต่อ
วัน นาเทคโนโลยีการผลิตก๊ าซชีวภาพด้ วยระบบ Up flow Anaerobic Sludge Blanket :UASB ซึง่ มีประสิทธิภาพในการลด
สารอินทรี ย์ในน ้าเสียได้ ถึง 80% ทาให้ หมดปั ญหาเรื่ องกลิ่นเหม็นลงได้ โดยน ้าเสียจากกระบวนการผลิต 1,550 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 23,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ เป็ นพลังงานทดแทนน ้ามันเตาในกระบวนการ
อบแห้ งแป้งได้ 116,000 บาทต่อวัน และสามารถคืนทุนได้ ภายใน 2 ปี ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม บริ ษัท
ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ใช้ ระบบก๊ าซชีวภาพแบบ continuous stirred-tank reactor :CSRT ซึ่ง
รองรับปริ มาณน ้าเสียจากกระบวนการผลิตน ้ามันปาล์มดิบ 700 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน ้าเสียจากการผลิตน ้ามันปาล์ม
300 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึง่ สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพได้ ประมาณ 21,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยนาไปผลิตไฟฟ้ าใช้ ทดแทน
พลังงานชีวมวลได้ ประมาณวันละ 160,000 บาท
ดังนันน
้ ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการผลิตพลังงานทดแทนที่สามารถนามาใช้ ผลิต
ก๊ าซชีวภาพได้ โดยพบกว่าศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียของอุตสาหกรรม ได้ แก่ โรงงานแป้งมันสาปะหลัง
40,943,400 ลูกบาศก์เมตร/ปี โรงงานเอทานอล 17,400,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี โรงงานน ้ามันปาล์ม 2,501,361 ลูกบาศก์
เมตร/ปี โรงงานอาหารกระป๋ อง 41,466,000 ลูกบาศก์ เมตร/ปี โรงงานสุรา 908,700 ลูกบาศก์ เมตร/ปี โรงฆ่าสัตว์
2,289,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี โรงงานน ้ายางข้ น 4,329,030 ลูกบาศก์เมตร/ปี (กระทรวงพลังงาน, สานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน, 2550) โดยการนาน ้าเสียจากอุตสาหกรรมต่างๆมาผลิตก๊ าซชีวภาพนันจะช่
้ วยลดภาระการนาเข้ าพลังงาน
จากต่างประเทศและสามารถจัดการกับของเสียให้ เกิดประโยชน์และเป็ นการบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัสดุ อุปกรณ์ และขัน้ ตอนในการวิจัย
2.1 ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ
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2.1.1. ศึกษาข้ อมูลโดยทั่วไปเกี่ ยวกับการผลิต ก๊ าซชี วภาพ ได้ แก่ ระบบผลิต แก๊ สชี วภาพ เทคโนโลยี และ
คุณลักษณะของน ้าเสีย
2.1.2. ศึกษาศักยภาพการผลิตแก๊ สชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
2.1.3. ศึกษาลักษณะและปริ มาณน ้าเสียของแต่ละอุตสาหกรรม จากโครงการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสาหรับ
น ้าเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554
2.1.4. ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียโดยระบบไร้ ออกซิเจนที่ใช้ ในประเทศไทย และวิเคราะห์
ความเหมาะสมการใช้ เทคโนโลยีการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม
2.1.5. วิเคราะห์ปริ มาณและอัตราการเกิดก๊ าซชีวภาพในแต่ละอุตสาหกรรมโดยเปรี ยบเทียบเชิงเทคโนโลยีและ
ความสามารถในการผลิตก๊ าซชีวภาพในแต่ละเทคโนโลยีในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมเพื่อประเมินการผลิตก๊ าซชีวภาพใน
ภาพรวมจากการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมในประเทศในการใช้ เป็ นพลังงานทดแทน

3. ผลการทดลอง
3.1 การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับน ้าเสียแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
1. หลักเกณฑ์เบื ้องต้ นที่ควรพิจารณาเทคโนโลยีในการบาบัดน ้าเสียแบบไร้ อากาศสาหรับผลิตก๊ าซชีวภาพ
1.1 การทางานของระบบ (Process Applicability) การประเมินประสิทธิภาพหรื อผลการทางานของระบบบาบัดน ้า
เสีย
1.2 ปริ มาณและอัตราการไหลของนา้ เสีย (Flow Rate) ซึ่งระบบบาบัดนา้ เสียส่วนใหญ่ จะทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพสูงสุดเมื่ออัตราการไหลของน ้าเสียที่คงที่ ถ้ าหากอัตราการไหลมีปริ มาณที่ไม่คงที่หรื อแตกต่างกัน
มากจาเป็ นต้ องมีบอ่ ปรับเสมอ (Equalization Tank)
1.3 ลักษณะของน ้าเสีย (Wastewater Characteristic) โดยลักษณะของน ้าเสียแต่ละประเภทจะมีผลกระทบต่อ
กระบวนการบาบัดน ้าเสียได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อเครื่ องมือ อุปกรณ์ และการดาเนินระบบ
1.4 ประสิทธิภาพการทางานของระบบบาบัดน ้าเสีย และสมรรถภาพการทางานของระบบบาบัดน ้าเสีย
1.5 ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและค่าบารุงรักษา
1.6 พื ้นที่ หรื อ ที่ดิน สาหรับการสร้ างระบบบาบัดน ้าเสีย และพื ้นที่วา่ งสาหรับระบบบาบัดน ้าเสียเพิ่มเติมในอนาคต
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รูปที่ 1 เกณฑ์การตัดสินใจเบื ้องต้ นในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะน ้าเสียอุตสาหกรรม
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การศึกษาศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียภาคอุตสาหกรรม
จากรูปที่ 1 เป็ นหลักเกณฑ์เบื ้องต้ นที่ใช้ ในการเลือกเทคโนโลยีที่จากเหมาะสมโดยประเมินจากลักษณะเบื ้องต้ นของ
ลักษณะน ้าเสียอุตสาหกรรม โดยสัญลักษณ์ Y หมายถึง ใช่ N หมายถึง ไม่ใช่
สาหรับการเลือกใช้ เทคโนโลยีให้ เหมาะสมกับน ้าเสียอุตสาหกรรมพบว่า
- ระบบก๊ าซชีวภาพเพื่อใช้ สาหรับทดแทนพลังงานปริ มาณซีโอดีต่ากว่า 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งปริ มาณก๊ าซ
มีเทนทีได้ จากการย่อยสลายแบบไร้ ออกซิเจนอาจมีปริ มาณที่ไม่เพียงพอต่อการทดแทน (Leal, และคณะ,
2006)
- ปริ มาณลักษณะของแข็งในน ้าเสียอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยปริ มาณมากกว่า 20% จะถือว่ามีปริ มาณ
ของแข็งสูง (US Environmental Protection Agency, 2004)
- ปริ มาณของไขมันในน ้าเสีย หรื อปริ มาณ FOG เป็ นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาของการเลือกใช้ เทคโนโลยี
ระบบบาบัดน ้าเสีย ซึ่งสาหรับน ้าเสียอุตสาหกรรมที่มีปริ มาณไขมันที่สูงกว่ า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตรจะไม่
เหมาะสมสาหรับเทคโนโลยีการผลิตก๊ าซชี วภาพแบบ Anaerobic Sludge Blanket Process และ
Anaerobic Attached Growth Process (Leal, และคณะ, 2006) แต่เนื่องจากระบบ Anaerobic Covered
Lagoon นันเป็
้ นเทคโนโลยีที่สามารถรองรับปริ มาณน ้าเสีย ปริ มาณเข้ มข้ นซีโอดี บีโอดี และสารพิษได้ ใน
ปริ มาณสูงจึงสามารถใช้ ได้ กบั ทุกลักษณะของน ้าเสียอุตสาหกรรม
จากเกณฑ์เบื ้องต้ นนี ้สามารถตัดสินใจเบื ้องต้ นในการเลือกใช้ เทคโนโลยีสาหรับผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียในทุก
ประเภทอุตสาหกรรม เพื่อนาไปวิ เคราะห์ พื น้ ที่บ ริ เวณในการวางระบบเทคโนโลยี และการออกแบบเบือ้ งต้ นได้ อย่า ง
เหมาะสม หากมีพื ้นที่มากจะสามารถใช้ เทคโนโลยีที่ ไม่มีความซับซ้ อนเช่น ABR และ Anaerobic Covered Lagoon ซึ่ง
สามารถลดค่าใช่จ่ายในการออกแบบและค่าบารุงรักษาลงได้ แต่ถ้าหากพื ้นที่ในการวางระบบมีบริ เวณจากัดจะต้ องจาเป็ น
ใช้ เทคโนโลยีที่มีความซับซ้ อนค่อยข้ างสูงได้ แก่ UASB CSTR และ AFF ซึง่ ก็จะทาให้ เกิดค่าใช้ จ่ายในการออกแบบระบบที่
ค่อนข้ างสูงและความซับซ้ อนของระบบจึงทาให้ การดูแลรักษาเป็ นไปได้ ยากมีคา่ ใช้ จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มสูงขึ ้น

3.2 ศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ตารางที่ 1 หมวดหมูก่ ารแบ่งประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมที่ทาการวิจัย
ผลิตแป้งมันสาปะหลัง
สกัดน ้ามันพืชหรื อทาให้ บริ สทุ ธิ์
เอทานอล

หมวดใหญ่
D
D
D

แปรรูปอาหาร

D

น ้ายางข้ น

D

หมวดย่ อย
1531 การผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
1514 การผลิตน ้ามันพืช น ้ามันและไขมันจากสัตว์
1551 การต้ มการกลัน่ และการผสมสุรา การผลิต
เอทิลแอลกอฮอล์ ที่ได้ จากการหมัก
1511 การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอม
เนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์
1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว์น ้าและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้า
1513 การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้ และผัก
2519 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ

(ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)
3.2.1 ศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสาปะหลัง

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557
อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสาปะหลังเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของไทย โดยในปี พ.ศ. 2554
และ พ.ศ. 2555 มีปริ มาณการส่งออก 6.44 ล้ านตัน และ 7.45 ล้ านตันตามลาดับ จานวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมัน
สาปะหลังในประเทศไทยทังหมดคื
้
อ 116 โรงงานอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556)
การประเมิ น ศัก ยภาพการผลิตก๊ าซชี ว ภาพจากน า้ เสียจากอุตสาหกรรมประเภทการผลิตแป้งมันสาปะหลัง
คานวณจากสถิติปริ มาณการผลิตแป้งมันสาปะหลังในปี 2555 (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556) และการศึกษา
วิจยั ข้ อมูลจากจานวนโรงงานผลิตแป้งสาปะหลังทังหมด
้
35 โรงงานที่ผลิตก๊ าซชีวภาพ (โครงการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
 ปริ มาณการผลิตแป้งมันสาปะหลังในประเทศไทยปี 2555 เท่ากับ 3,546,540 ตัน
 โดยคานวณจากปริ มาณหัวมันสดที่ผลิตได้ ในปี 2555 คือ 27,547,242 ตัน (มูลนิธิสถาบัน
พัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย คณะสารวจมันสาปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2555)
 ปริ มาณการผลิตแป้งมันสาปะหลังคิดเป็ นหัวมันสดร้ อยละ 26.78 สาหรับใช้ ในประเทศ และ
ร้ อยละ 31.74 สาหรับการส่งออก (สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร, 2556)
 ในการผลิตแป้งมันสาปะหลังจะได้ แป้งมันสาปะหลังคิดเป็ นร้ อยละ 20-22 ของปริ มาณหัวมัน
สด (สถาบัน ค้ น คว้ า และพัฒ นาผลิ ต ผลทางการเกษตรและอุต สาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2555)
 การผลิตแป้งมันสาปะหลังจานวน 1 ตัน เกิดปริ มาณน ้าเสีย 15 ลูกบาศก์ เมตร (โครงการ ส่งเสริ ม
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)
 ปริ มาณน ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสาปะหลัง 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพได้
7.83 ลูกบาศก์เมตร (โครงการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)
ศักยภาพการผลิตต่อปี
ศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมประเภทผลิตแป้งมันสาปะหลังใน 1 ปี สามารถคานวณได้ ดงั นี ้
 การผลิตแป้งมันสาปะหลัง 3,546,540 ตัน เกิดน ้าเสียปริ มาณ 53,198,100 ลูกบาศก์เมตร
 น ้าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร
ผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 7.83 ลูกบาศก์เมตร
 น ้าเสีย 53,198,100 ลูกบาศก์เมตร
ผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 416.54 ล้ านลูกบาศก์เมตร
ปริ มาณศักยภาพคงเหลือเบื ้องต้ น
จากจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ าร่ วมโครงการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทังหมด
้
35
โรงงาน เพราะฉะนัน้
 โรงงานแป้งมันสาปะหลัง 116 โรงงาน มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 416.54 ล้ านลูกบาศก์เมตร
 โรงงานที่เข้ าร่วมโครงการ 35 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 262.67 ล้ านลูกบาศก์เมตร
 จานวนโรงงานคงเหลือ 81 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 153.87 ล้ านลูกบาศก์เมตร
3.2.2 ศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมสกัดน ้ามันปาล์ม
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน ้ามันพืชหรื อผลิตมันพืชให้ บริ สทุ ธิ์ ได้ แก่ น ้ามันปาล์ม ในประเทศไทยทังหมด
้
คือ 160 โรงงานอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556)
โดยโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลจานวน 160 โรงงาน ที่มีศกั ยภาพในการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสีย
สามารถคิดเป็ นปริ มาณศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ โดยคานวณจากปริ มาณการผลิต (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556)
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การศึกษาศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียภาคอุตสาหกรรม
และการศึกษาวิจยั ข้ อมูลจากจานวนโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน ้ามันปาล์มทังหมด
้
40 โรงงานที่ได้ ผลิตก๊ าซชีวภาพขึ ้นจริ ง
ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
 ปริ มาณการสกัดน ้ามันปาล์มเท่ากับ 1,783,490 ตันน ้ามันต่อปี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556)
 ปริ มาณการสกัดน ้ามันปาล์ม 1 ตันน ้ามัน ต้ องใช้ ผลปาล์มสดปริ มาณ 6.5 ตัน (สานักงานเศรษฐกิจ
เกษตร, 2552)
 การสกัดน ้ามันปาล์มด้ วยผลปาล์มสด 1 ตัน เกิดปริ มาณน ้าเสีย 0.5 ลูกบาศก์เมตร (โครงการส่งเสริ ม
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)
 ปริ มาณน ้าเสียโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 26.92 ลูกบาศก์
เมตร
ศักยภาพการผลิตต่อปี
ศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมประเภทสกัดน ้ามันปาล์มใน 1 ปี สามารถคานวณได้ ดงั นี ้
 การสกัดน ้ามันปาล์ม 1,783,490 ตันน ้ามันต้ องใช้ ผลปาล์มสด 11,592,685 ตันFFB
 การสกัดผลปาล์มสด 11,592,685 ตันFFB เกิดน ้าเสียปริ มาณ 5,796,342.50 ลูกบาศก์เมตร
 น ้าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร
ผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 26.92 ลูกบาศก์เมตร
 น ้าเสีย 5,796,342.50 ลูกบาศก์เมตร
ผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 156.04 ล้ านลูกบาศก์เมตร
ปริ มาณศักยภาพคงเหลือเบื ้องต้ น
จากจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ าร่ วมโครงการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทังหมด
้
40
โรงงาน เพราะฉะนัน้
 โรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม 160 โรงงาน มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 156.04 ล้ านลูกบาศก์เมตร
 โรงงานที่เข้ าร่วมโครงการ 40 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 71.03 ล้ านลูกบาศก์เมตร
 จานวนโรงงานคงเหลือ 120 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 85.01 ล้ านลูกบาศก์เมตร
3.3.3 ศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลในประเทศไทยทังหมดคื
้
อ 38 โรงงานอุตสาหกรรม (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2556)
โดยโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลจานวน 38 โรงงาน ที่มีศักยภาพในการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสีย
สามารถคิดเป็ นปริ มาณศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ โดยคานวณจากปริ มาณการผลิต (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556)
และการศึกษาวิจยั ข้ อมูลจากจานวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลทังหมด
้
18 โรงงานที่ได้ ผลิตก๊ าซชีวภาพขึ ้นจริ ง ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
 ปริ มาณการผลิตเอทานอลเท่ากับ 342,525,000 ลิตรต่อปี (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556)
 การผลิตเอทานอล 1 ลิตร เกิดปริ มาณน ้าเสีย 0.01 ลูกบาศก์เมตร (โครงการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)
 ปริ มาณน ้าเสียโรงงานผลิตเอทานอล 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 29.36 ลูกบาศก์
เมตร
ศักยภาพการผลิตต่อปี
ศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมประเภทเอทานอลใน 1 ปี สามารถคานวณได้ ดงั นี ้
 การผลิตเอทานอล 3,425,250,000 ลิตร เกิดน ้าเสียปริ มาณ 34,252,500 ลูกบาศก์เมตร
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 น ้าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร
ผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 29.36 ลูกบาศก์เมตร
 น ้าเสีย 34,252,500 ลูกบาศก์เมตร
ผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 1,005.65 ล้ านลูกบาศก์เมตร
ปริ มาณศักยภาพคงเหลือเบื ้องต้ น
จากจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ าร่ วมโครงการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทังหมด
้
20
โรงงาน เพราะฉะนัน้
 โรงงานผลิตเอทานอล 38 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 1,005.65 ล้ านลูกบาศก์เมตร
 โรงงานที่เข้ าร่วมโครงการ 20 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 236.49 ล้ านลูกบาศก์เมตร
 จานวนโรงงานคงเหลือ 18 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 769.16 ล้ านลูกบาศก์เมตร
3.3.4 ศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศไทย 149 โรงงานอุตสาหกรรม (สานักงานเศรษฐกิจเกษตร,
2556) โดยแบ่งออกเป็ น
1511 การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอมเนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ จานวน 35 โรงงาน
1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้า จานวน 69 โรงงาน
1513 การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้ และผัก จานวน 45 โรงงาน
โดยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารจานวน 149 โรงงาน ที่มีศกั ยภาพในการผลิตก๊ าซชี วภาพจากน ้าเสีย
สามารถคิดเป็ นปริ มาณศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ โดยคานวณจากปริ มาณการผลิต (สานักงานเศรษฐกิ จเกษตร ,
2556) และการศึกษาวิจยั ข้ อมูลจากจานวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทังหมด
้
26 โรงงานที่ได้ ผลิตก๊ าซชีวภาพขึ ้น
จริ ง ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
 ปริ มาณการผลิตการแปรรูปและการเก็บถนอมเนื ้อสัตว์ในปี 2555 ได้ แก่
 โรงงานเนื ้อไก่แช่แข็ง จานวน 11 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 979,318 ตัน
 โรงงานเนื ้อไก่ปรุงสุก จานวน 10 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 126,248 ตัน
 โรงงานแฮม จานวน 5 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 1,873 ตัน
 โรงงานไส้ กรอก จานวน 9 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 32,329 ตัน
 ปริ มาณการผลิตการแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว์น ้าในปี 2555 ได้ แก่
 โรงงานปลาทูนา่ กระป๋ อง จานวน 11 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 493,565 ตัน
 ปลาซาร์ ดีนกระป๋ อง จานวน 9 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 112,789 ตัน
 กุ้งแช่แข็ง จานวน 19 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 114,855 ตัน
 ปลาแช่แข็ง จานวน 15 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 89,595 ตัน
 ปลาหมึกแช่แข็ง จานวน 15 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 36,107 ตัน
 ปริ มาณการผลิตการแปรรูปและการเก็บถนอมผักและผลไม้ ในปี 2555 ได้ แก่
 ข้ าวโพดฝั กอ่อนกระป๋ อง จานวน 6 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 3,957 ตัน
 สับปะรดกระป๋ อง จานวน 12 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 392,400 ตัน
 น ้าผักผลไม้ จานวน 17 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 341,830 ตัน
 ผักผลไม้ อบแห้ ง จานวน 10 โรงงาน ปริ มาณการผลิต 26,594 ตัน
 ปริ มาณการผลิตรวม 149 โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในปี 2555 เท่ากับ 2,751,460 ตัน
 การแปรรูปอาหาร 1 ลิตร เกิดปริ มาณน ้าเสีย 12 ลูกบาศก์เมตร (โครงการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)
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การศึกษาศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียภาคอุตสาหกรรม
 ปริ มาณน ้าเสียโรงงานแปรรูปอาหาร 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 1.82 ลูกบาศก์เมตร
ศักยภาพการผลิตต่อปี
ศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมประเภทแปรรูปอาหารใน 1 ปี สามารถคานวณได้ ดงั นี ้
 การผลิตแปรรูปอาหาร 2,751,460 ตัน เกิดน ้าเสียปริ มาณ 33,017,520 ลูกบาศก์เมตร
 น ้าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร
ผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 1.82 ลูกบาศก์เมตร
 น ้าเสีย 33,017,520 ลูกบาศก์เมตร
ผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 60.10 ล้ านลูกบาศก์เมตร
ปริ มาณศักยภาพคงเหลือเบื ้องต้ น
จากจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ าร่ วมโครงการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทังหมด
้
26
โรงงาน เพราะฉะนัน้
 โรงงานผลิตเอทานอล 149 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 60.10 ล้ านลูกบาศก์เมตร
 โรงงานที่เข้ าร่วมโครงการ 26 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 24.27 ล้ านลูกบาศก์เมตร
 จานวนโรงงานคงเหลือ 123 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 35.83 ล้ านลูกบาศก์เมตร
3.3.5 ศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมแปรรูปยาง
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน ้ายางข้ นในประเทศไทยทังหมดคื
้
อ 107 โรงงานอุตสาหกรรม (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2556)
โดยโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน ้ายางข้ นจานวน 107 โรงงาน ที่มีศกั ยภาพในการผลิ ตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสีย
สามารถคิดเป็ นปริ มาณศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ โดยคานวณจากปริ มาณการผลิต (สถาบันวิจยั ยาง, 2555) และ
การศึกษาวิจยั ข้ อมูลจากจานวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปยางทังหมด
้
7 โรงงานที่ได้ ผลิตก๊ าซชีวภาพขึ ้นจริ ง ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
 ปริ มาณการผลิตน ้ายางข้ นเท่ากับ 676,026 ตันต่อปี (สถาบันวิจยั ยาง, 2555)
 การผลิตน ้ายางข้ น 1 ตัน เกิดปริ มาณน ้าเสีย 10 ลูกบาศก์เมตร (โครงการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)
 ปริ มาณน ้าเสียโรงงานแปรรูปยาง 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 2.67 ลูกบาศก์เมตร
ศักยภาพการผลิตต่อปี
ศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมประเภทน ้ายางข้ นใน 1 ปี สามารถคานวณได้ ดงั นี ้
 การผลิตน ้ายางข้ น 676,026 ตัน
เกิดน ้าเสียปริ มาณ 6,760,260 ลูกบาศก์เมตร
 น ้าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร
ผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 2.67 ลูกบาศก์เมตร
 น ้าเสีย 6,760,260 ลูกบาศก์เมตร
ผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 18.05 ล้ านลูกบาศก์เมตร
ปริ มาณศักยภาพคงเหลือเบื ้องต้ น
จากจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ าร่ วมโครงการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทังหมด
้
7
โรงงาน เพราะฉะนัน้
 โรงงานผลิตน ้ายางข้ น 107 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 18.05 ล้ านลูกบาศก์เมตร
 โรงงานที่เข้ าร่วมโครงการ 7 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 2.07 ล้ านลูกบาศก์เมตร
 จานวนโรงงานคงเหลือ 100 โรงงาน
มีศกั ยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพ 15.98 ล้ านลูกบาศก์เมตร
ก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมทัง้ 5 ประเภท สามารถทดแทนพลังงานอื่น ๆ โดย
 ก๊ าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถทดแทนน ้ามันเตาเกรดเอได้ 0.55 ลิตร
 ก๊ าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถทดแทนก๊ าซหุงต้ มได้ 0.46 กิโลกรัม
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 ก๊ าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถทดแทนพลังงานไฟฟ้ าได้ 1.20 กิโลวัตต์ชวั่ โมง
ตารางที่ 2 ปริ มาณการทดแทนน ้ามันเตาจากการประเมินศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรม
เบื ้องต้ น
ศักยภาพการ
ทดแทน
ทดแทน
ศักยภาพการ
ผลิตก๊ าซชีวภาพทัง้ หมด นา้ มันเตา ผลิตก๊ าซชีวภาพคงเหลือ นา้ มันเตา
ประเภทอุตสาหกรรม
(ล้ าน ลบ.ม.)
(ล้ านลิตร)
(ล้ านลิตร)
เบือ้ งต้ น
(ล้ าน ลบ.ม.)
แป้งมันสาปะหลัง
สกัดน ้ามันปาล์ม
เอทานอล
แปรรูปอาหาร
แปรรูปยาง

416.54
156.04
1,005.65
60.10
18.05

229.10
85.82
553.11
33.06
9.93

153.87
85.01
769.16
35.83
15.98

84.63
46.76
423.04
19.70
8.79

ตารางที่ 3 ปริ มาณการทดแทนก๊ าซหุงต้ มจากการประเมินศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรม
เบื ้องต้ น
ศักยภาพการ
ทดแทน
ทดแทน
ศักยภาพการ
เบื ้องต้ น
ผลิตก๊ าซชีวภาพทัง้ หมด ก๊ าซหุงต้ ม ผลิตก๊ าซชีวภาพคงเหลือ ก๊ าซหุงต้ ม
ประเภทอุตสาหกรรม
(ล้ าน ลบ.ม.)
(ล้ าน กก.)
(ล้ าน กก.)
เบือ้ งต้ น
(ล้ าน ลบ.ม.)
แป้งมันสาปะหลัง
สกัดน ้ามันปาล์ม
เอทานอล
แปรรูปอาหาร
แปรรูปยาง

416.54
156.04
1,005.65
60.10
18.05

191.60
71.78
462.60
27.65
8.30

153.87
85.01
769.16
35.83
15.98

70.78
39.10
353.81
16.48
7.35

ตารางที่ 4 ปริ มาณการทดแทนพลังงานไฟฟ้ าจากการประเมินศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรม
เบื ้องต้ น
ศักยภาพการ
ทดแทน
ทดแทน
ศักยภาพการ
เบื ้องต้ น
ผลิตก๊ าซชีวภาพ
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ผลิตก๊ าซชีวภาพคงเหลือ
เบื ้องต้ นประเภท
ทัง้ หมด
(ล้ านกิโลวัตต์
(ล้ านกิโลวัตต์
อุตสาหกรรม
เบือ้ งต้ น
(ล้ าน ลบ.ม.)
ชั่วโมง)
ชั่วโมง)
(ล้ าน ลบ.ม.)
แป้งมันสาปะหลัง
สกัดน ้ามันปาล์ม
เอทานอล
แปรรูปอาหาร
แปรรูปยาง

416.54
156.04
1,005.65
60.10
18.05

499.85
187.25
1,206.78
72.12
21.66

153.87
85.01
769.16
35.83
15.98

184.65
102.01
922.99
43.00
19.18
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4. อภิปรายและสรุ ป
งานวิ จัย นี เ้ ป็ นการศึก ษาศัก ยภาพโดยรวมของการผลิต ก๊ า ซชี ว ภาพจากน า้ เสีย อุต สาหกรรมประเภทแป้ ง
อุตสาหกรรมประเภทน ้ามัน อุตสาหกรรมประเภทเอทานอล อุตสาหกรรมประเภทแปรรู ปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรู ป
ยาง ทาให้ ทราบถึงภาพรวมในการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมทังประเทศ
้
สอดคล้ องกับแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 15 ปี ที่มงุ่ หวังว่าจะให้ ประเทศไทยมีการใช้ พลังงานทดแทนเป็ นร้ อยละ 20 ภายใน 2565 จากการศึกษาศักยภาพ
การผลิตก๊ าซชีวภาพพบว่าศักยภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมโดยรวมที่มากที่สดุ คือ อุตสาหกรรม
ประเภทเอทานอล โดยมีศกั ยพภาพที่ 1,005.65 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี รองลงไปคือ อุตสาหกรรมประเภทผลิตแป้งมัน
สาปะหลังมีศกั ยภาพที่ 416.54 ล้ านลูกบาศก์ เมตรต่อปี อุตสาหกรรมประเภทน ้ามัน ปาล์มมีศกั ยภาพที่ 156.04 ล้ าน
ลูกบาศก์ เมตรต่อปี อุตสาหกรรมประเภทแปรรู ปอาหาร มีศกั ยภาพที่ 60.10 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี และอุตสาหกรรม
ประเภทยางมีศกั ยภาพที่ 18.05 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามลาดับ จะเห็นได้ ว่าโรงงานผลิตเอทานอลแม้ จะมีจานวนไม่
มากแต่น ้าเสียมีปริ มาณค่าซีโอดีและบีโอดีที่สงู มากทาให้ การผลิตก๊ าซชีวภาพนันได้
้ ปริ มาณที่สงู ขึ ้นด้ วยเช่นกัน เนื่องจาก
ปริ มาณซีโอดีนนส่
ั ้ งผลต่อปริ มาณก๊ าซชีวภาพที่เกิดขึ ้นโดยตรง สาหรับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทยนันได้
้ มีการใช้
งานมาค่อนข้ างนาน แต่เมื่อพิจารณาถึงจานวนผู้ใช้ ระบบผลิตก๊ าซชีวภาพในอุตสาหกรรมประเภทใหญ่ๆ มีจานวนที่น้อย
มาก สังเกตได้ จากจานวนของผู้เข้ าร่วมโครงการการผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมจะเห็นได้ วา่ มีจานวนน้ อยมาก
เมื่อเทียบกับจานวนโรงงานอุตสาหกรรมทังหมดที
้
่ขึน้ ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากข้ อจากัดของนโยบาย
ทางด้ านพลังงานทดแทน กฎหมายระเบียบทางด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งทาให้ ผ้ ูประกอบการขาดความกระตือรื อร้ นในการ
จัดการกับระบบบาบัดน ้าเสีย รวมถึงทางยังขาดการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข่าวสารข้ อมูลกับผู้ประกอบการซึ่งทาให้
ผู้ประกอบการนันไม่
้ ทราบถึงกองทุนช่วยเหลือและวิธีการเข้ าร่วมโครงการกับทางภาครัฐจึงทาให้ การตัดสินใจในการลงทุน
เป็ นไปได้ ยากขึ ้น นอกจากนีถ้ ้ าหากทางภาครั ฐมีการประกาศเกี่ยวกับนโยบายทางด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ชัดเจน จาทะให้
ผู้ประกอบการสนใจและตัดสินใจในการลงทุนระบบผลิตก๊ าซชีวภาพที่มากขึ ้น เช่น นโยบายการซื ้อขายเรื่ องคาร์ บอนเครดิต
เป็ นต้ น

5. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยสาเร็ จสมบูรณ์ ได้ ด้วยความกรุ ณาและความอนุเคราะห์ จากท่านผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริ ฐ เรี ยบร้ อยเจริ ญ ผู้ซึ่งรับหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาหลักโดยท่านได้ สละเวลาให้ คาแนะนา และคุณ วลัยรัตน์ อุตมะปรากรม ที่ช่วยแนะนาแนวทางการทาวิจยั ตลอด
ตังแต่
้ ต้นจนงานศึกษาวิจยั ฉบับนี ้สาเร็ จ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจยั จากสถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอขอบพระคุณโครงการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ที่ช่วยส่งข้ อมูลของโครงการต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
ผลิตก๊ าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรมทัง้ 5 ประเภท
ท้ ายที่สุดผู้วิจัยหวังว่างานวิทยานิพนธ์ ครัง้ นี ้ จะให้ ประโยชน์ และความรู้ ซึ่งสามารถนาไปใช้ งานต่อไปได้ หรื อ
ก่อให้ เกิดแนวทางในการที่จะพัฒนาด้ านเทคโนโลยีการผลิตก๊ าซชีวภาพและแนวทางการส่ งเสริ มเทคโนโลยีการผลิตก๊ าซ
ชีวภาพให้ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557
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