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6.2-29 ปรมิาณการทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซหุงตม้(LPG)จากการใชก๊้าซชวีภาพ    6-22 
6.2-30 มลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานของโครงการจากการใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG)   6-23 
6.2-31 ปรมิาณการทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิจากการใชก๊้าซชวีภาพ      6-23 
6.2-32 มลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานของโครงการจากการใชท้ดแทนน ้ามนัเตา    6-23 
6.2-33 ราคารบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากกรณผีูใ้ชไ้ฟฟ้าอตัราปกต ิ  6-24 
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6.2-36 มลูคา่ผลประโยชน์ดา้นสารปรบัปรุงดนิของโครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชช้วีมวล   6-25 
6.2-37 มลูคา่ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรข์องการใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ    6-26 
6.2-38 มลูคา่ผลประโยชน์ทางการเงนิของการใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ    6-26 
6.2-39 มลูคา่ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรข์องการใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ    6-27 
6.2-40 มลูคา่ผลประโยชน์ทางการเงนิของการใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ     6-27 
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เป็นวตัถุดบิ 
6.2-45 สรุปผลการวเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรข์องโครงการกรณกีารใชต้อซงัสบัปะรด    6-30 

เป็นวตัถุดบิ 
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6.4--1 ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดท์ีล่ดลงเมือ่น าชวีมวลไปผลติก๊าซชวีภาพ     6-38 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 บทน าและวตัถปุระสงค์  
 
 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.) มคีวามประสงคใ์นการศกึษาและสาธติการ
ผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล เนื่องจากชวีมวลที่เหลอืใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมมเีป็นจ านวนมาก 
เช่น ทะลายและใบปาลม์ ล าตน้ เหงา้ กากมนัส าปะหลงั ยอดและใบออ้ย ตอซงัสบัปะรด และฟางขา้ว เป็นตน้ 
สรา้งปญัหาในการจดัเกบ็และท าลายแก่ผูป้ระกอบการและเกษตรกร  บางแห่งกถ็ูกกองทิง้ไวโ้ดยไมไ่ดร้บัการ
จดัการทีด่พีอ เมือ่ถูกทิง้ไว ้ชวีมวลทีม่คีวามชืน้สงูจงึเกดิการหมกัยอ่ยโดยธรรมชาต ิและสง่กลิน่เหมน็รบกวน
ประชาชนในพืน้ที่ บางแห่งก็ถูกกองทิ้งไว้ให้แห้งและเผาท าลาย เป็นการเพิม่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศที่เป็นต้นเหตุของปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ก่อให้เกิดปญัหาด้าน
สิง่แวดลอ้มตามมา หากน ามาผลติก๊าซชวีภาพก็จะเป็นการผลติพลงังานทดแทนและแก้ไขปญัหาดงักล่าว 
โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 

1) เพือ่ศกึษาศกัยภาพในการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล เช่น ยอดออ้ย ทะลายปาลม์ ฟางขา้ว 
หญา้เลีย้งสตัว ์ฯลฯ 

2) เพือ่ศกึษาความเหมาะสมของเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลแต่ละชนิด 
3) เพือ่จดัท าตน้แบบระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
4) เพื่อเสนอแนะแนวทาง และจดัท าแผนพฒันาและส่งเสริมการผลติก๊าซชีวภาพจากชีวมวล

ภายในประเทศ 
 
1.2 ขอบเขตของงาน 
 
 1) รวบรวมขอ้มลูปรมิาณชวีมวลทีเ่กดิขึน้ และการน าไปใชป้ระโยชน์รวมถงึปรมิาณคงเหลอืของ
ชวีมวลชนิดตา่งๆ ไดแ้ก่ ยอดออ้ย ทะลายปาลม์ ฟางขา้ว หญา้เลีย้งสตัว ์เศษไม้ หรอือื่นๆ เป็นรายปี (5 ปี 
ยอ้นหลงั) 
 2) ราบรวมขอ้มลูการศกึษาความเป็นไปไดข้องเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล
ดงักลา่วในขอ้ 1) หรอืพชืชนิดอื่นๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 3) ด าเนินการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ก าหนดกระบวนการ เทคโนโลยแีละขัน้ตอนที่
เหมาะสมในการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลชนิดต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมทัง้ทางดา้นเทคนิค และ
เศรษฐศาสตร ์อย่างน้อย 5 ชนิด ซึง่อาจใชก้ระบวนการชวีภาพ/ทางกายภาพ หรอืทางเคมเีขา้ช่วย เพือ่เพิม่
อตัราการเกดิก๊าซชวีภาพ ชวีมวลทีเ่ลอืกใช ้ ตอ้งมกีารตรวจวดัคณุสมบตัแิละองคป์ระกอบ อย่างน้อยตาม
พารามเิตอรต์่อไปนี้ ความชืน้ ความหนาแน่น ปรมิาณไฟเบอร ์คารบ์อน ไนโตรเจน และฟอสฟอรสั 
 4) สรุปผล วเิคราะห ์ เปรยีบเทยีบ ขอ้ดขีอ้เสยีของชวีมวลแต่ละชนิดและเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นขอ้ 3) 
พรอ้มทัง้ปจัจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่ออตัราการเกดิก๊าซชวีภาพ พรอ้มทัง้คดัเลอืกชวีมวลทีเ่หมาะสมจากผลการ
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ทดลอง ไมน้่อยกว่า 2 ชนิด เพือ่ใชด้ าเนินการทดลองในระบบผลติก๊าซชวีภาพตน้แบบทีส่รา้งขึน้ ทัง้นี้ชวี
มวลและเทคโนโลยทีีเ่ลอืกใชต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก พพ. 
 5) ด าเนินการออกแบบ และสรา้งตน้แบบระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
ตามขอ้ 4) ไมน้่อยกว่า 2 ระบบ โดยแต่ละระบบฯมขีนาดสามารถรองรบัชวีมวลทีม่คีวามชืน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 
30 ในอตัราไมน้่อยกว่า 200 กโิลกรมัตอ่วนั ทัง้นี้รูปแบบของตน้แบบและสถานทีต่ดิตัง้จะตอ้งไดร้บัความ
เหน็ชอบจาก พพ.ก่อนทีจ่ะตดิตัง้ 
 6) ท าการเดนิระบบตน้แบบฯ ไมน้่อยกว่า 2 ระบบ พรอ้มตรวจวเิคราะหพ์ารามเิตอรข์องระบบฯ 
ทัง้ก่อนเขา้ระบบ และออกจากระบบอย่างน้อยจะตอ้งประกอบดว้ย pH, Fiber, TP, TN, K, TS, VS, COD, 
VFA วดัปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิพรอ้มวเิคราะหอ์งคป์ระกอบก๊าซทีเ่กดิขึน้ส าหรบัการน าไปใชป้ระโยชน์ 
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของน ้าและตะกอนทีผ่่านระบบในรูป N-P-K ทีม่คีวามเหมาะสมเพือ่น าไปใชใ้นดา้น
เกษตรกรรม โดยตอ้งมรีะยะเวลาในการตรวจวดัไมน้่อยกว่า 6 เดอืน(การเกบ็ขอ้มลูตรวจวเิคราะหต์่างๆทุก
เดอืน และจะตอ้งเป็นไปตามหลกัวชิาการ สามารถน าไปอา้งองิหรอืเผยแพรท่างวชิาการได)้ พรอ้มทัง้
ประเมนิประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของระบบตน้แบบฯ และรวบรวมสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้มาประมวลผลเพือ่
ปรบัปรุงระบบตน้แบบฯใหส้ามารถผลติก๊าซชวีภาพไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะน าไป
เผยแพร่ใชง้านตอ่ไป 
 7) ประเมนิความเหมาะสมทางดา้นเทคนิค เศรษฐศาสตร ์ สิง่แวดลอ้ม โดยการเปรยีบเทยีบการ
น าชวีมวลทีน่ ามาใชใ้นการทดลองเดนิระบบตน้แบบฯ ไมน้่อยกว่า 2 ชนิด กบัการน าไปใชป้ระโยชน์ใน
รูปแบบอื่นๆ 
 8) เสนอแนวทางการลงทุน การผลติหรอืรวบรวมวตัถดุบิ ส าหรบัการพฒันาระบบผลติก๊าซ
ชวีภาพจากชวีมวลใหใ้ชไ้ดจ้รงิในเชงิพาณชิย ์
 9) จดัท าเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน พมิพ ์ 4 ส ี จ านวนหน้าไมน้่อยกวา่ 20 หน้า เน้ือใน
กระดาษอารต์ดา้น 130 แกรม ปกกระดาษแขง็อารต์มนั 210 แกรม พมิพ ์4 ส ีจ านวน 1,000 เลม่ และคูม่อื
การออกแบบและเดนิระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รวมทัง้การแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้ ไมน้่อยกว่า 2 
แบบ แบบละ 10 เลม่ พรอ้ม CD แบบละ 100 แผ่น 
 10) จดัท าสือ่ทีพ่รอ้มจะเผยแพร่ใน web site ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
และแผ่นพบัประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ผลงาน จ านวนไมน้่อยกว่า 1,000 แผ่น 
 11) จดัสมัมนาเพือ่เผยแพรผ่ลงานการศกึษาวจิยั ใหก้บัผูป้ระกอบการ นักวชิาการ หน่วยงาน
ราชการ และผูเ้กีย่วขอ้ง จ านวนไมน้่อยกว่า 100 คน โดยสว่นหนึ่งของการสมัมนาตอ้งมกีารศกึษาดูงาน
ระบบตน้แบบฯทีส่รา้งขึน้ 
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บทท่ี 2 

การศึกษาชีวมวลโครงการ 

 
2.1 ศกัยภาพชีวมวล 
 
 ชวีมวลพลงังาน หมายถงึ พชืและสตัวท์ีเ่ป็นแหลง่พลงังานทดแทน เศษวสัดุเหลอืใชจ้ากการแปร
รูปสนิคา้ทางการเกษตร หรอืจากการเกบ็เกีย่ว วชัพชื และพชืทีป่ลกูเพือ่ผลติพลงังาน โดยทัว่ไปเมือ่
กลา่วถงึพลงังานจากชวีมวล จะเป็นการน าชวีมวลทีเ่ป็นของแขง็ไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการเผาไหม ้ หรอืการ
แปรรูปชวีมวลใหเ้ป็นน ้ามนัเชือ้เพลงิ  ซึง่มชีวีมวลบางชนิดไมเ่หมาะสมทีจ่ะน าไปเผาไหม ้ เน่ืองจากมี
ความชืน้สงู และไมไ่ดม้กีารน าไปใชป้ระโยชน์ ปลอ่ยทิง้ไวจ้ะเกดิการเน่าสง่กลิน่เหมน็ไปทัว่ การทีช่วีมวลนี้
มสีว่นทีย่อ่ยสลายงา่ยและมคีวามชืน้สงู จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะน ามาผลติก๊าซชวีภาพ  
 
2.1.1 อ้อย 
 
 1) สภาพทัว่ไป 
 
 ออ้ยเป็นพชืในวงศ ์ Saccharum เช่นเดยีวกบัพวกตน้ออ้ แขม และพง มชีื่อทางวทิยาศาสตรว์่า 
Saccharum officinarum L.  มถีิน่ก าเนิดในทวปีเอเชยี  เป็นพชืทีเ่กดิตามธรรมชาต ิ ไมม่หีลกัฐานว่าเริม่
ปลกูในประเทศไทยตัง้แต่เมือ่ไร โดยมกีารกลา่วถงึมาตัง้แตส่มยัสโุขทยั และในสมยัอยธุยากม็บีนัทกึว่าไทย
ไดส้ง่น ้าตาลไปขายยงัตา่งประเทศ เช่น มะละกา ปจัจบุนัออ้ยเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศไทย มี
การขยายพืน้ทีป่ลกูมากขึน้ในช่วง 5-20 ปีทีผ่า่นมา แต่ช่วง 5 ปีทีผ่่านมาถงึปจัจบุนัเกษตรกรไดเ้ปลีย่น
พืน้ทีไ่ปปลกูมนัส าปะหลงัมากขึน้แต่มผีลผลติออ้ยตอ่ไร่สงูขึน้ โดยเมือ่ 5 ปีทีแ่ลว้(พ.ศ.2547) มกีารปลกู
ออ้ยประมาณ 7.01 ลา้นไร่ ผลผลติรวม 64.99 ลา้นตนั และในปีทีผ่่านมา(พ.ศ.2551) มกีารปลกูออ้ย
ประมาณ 6.58 ลา้นไร ่ผลผลติรวม 73.50 ลา้นตนั หรอืในรอบ 5 ปีทีผ่่านมามพีืน้ทีป่ลกูออ้ยลดลงประมาณ 
5 แสนไร่ แต่มผีลผลติมากขึน้ 8.5 ลา้นตนั ออ้ยมกีารปลกูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมากทีส่ดุประมาณ 
2.52 ลา้นไร่ รองลงมาไดแ้ก่ภาคกลางประมาณ 2.26 ลา้นไร่  ถา้พจิารณาพืน้ทีป่ลกูรายจงัหวดั จงัหวดัทีม่ ี
พืน้ทีป่ลกูออ้ยมากทีส่ดุคอื กาญจนบรุ(ี626,996 ไร่) รองลงมาไดแ้ก่ นครสวรรค(์520,890 ไร่), นครราชสมีา
(511,451 ไร)่, ขอนแก่น (482,672 ไร่) ก าแพงเพชร(427,894 ไร)่, สพุรรณบรุ(ี385,524 ไร่), อดุรธานี
(370,493 ไร)่  ลพบรุ(ี314,482 ไร่) และชยัภูม(ิ310,147 ไร่) 
 

 ออ้ยสามารถเกบ็ผลผลติไดเ้มือ่อายุ 8-12 เดอืน เริม่การปลกูในช่วงตน้ฤดูฝนและเกบ็เกีย่วผลผลติ
ในช่วงฤดูแลง้ โดยทัว่ไปเกษตรกรจะเริม่เกบ็เกีย่วตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนหรอืธนัวาคมเป็นตน้ไป จนแลว้เสรจ็
ประมาณเดอืนเมษายนหรอืเดอืนพฤษภาคม และตอออ้ยทีต่ดัออ้ยไปแลว้กจ็ะแตกออกเป็นตน้ใหม ่ โดย
เกษตรกรจะรือ้ตอปลกูใหมม่รีอบการปลกูประมาณ 3-5 ปี ขึน้อยู่กบัปรมิาณผลผลติทีไ่ด ้และการเกดิโรค  
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 2) ชีวมวลจากอ้อย 
 

ชวีมวลหรอืวสัดุทีเ่หลอืจากออ้ย มทีัง้ทีอ่ยู่ในโรงงาน(กากออ้ย) และอยู่ในพืน้ทีก่ารเกษตร(ใบและ
ยอดออ้ย) มลีกัษณะดงันี้ 
 

(1) กากออ้ยหรอืชานออ้ย เป็นสว่นของล าตน้ทีเ่หลอืหลงัจากการหบีน ้าออ้ยไปผลติน ้าตาล กาก
ออ้ยจะถูกสง่ไปเป็นเชือ้เพลงิส าหรบัหมอ้ไอน ้าของโรงงาน หากมเีหลอืทางโรงงานจะเกบ็ไว้
เป็นเชือ้เพลงิส าหรบัฤดูการผลติครัง้ต่อไปหรอืจะน าไปใชป้ระโยชน์ เช่น น าไปผลติเยื่อ
กระดาษ หรอืแผ่นอดัชานออ้ย เป็นตน้ ปจัจบุนัมกีารน ากากออ้ยไปใชป้ระโยชน์ทัง้หมด  มี
ปรมิาณเป็นน ้าหนักประมาณรอ้ยละ 28 ของผลผลติออ้ยสด ความชืน้ประมาณ 52.50% 

(2) ใบและยอดออ้ย เป็นสว่นทีเ่กษตรกรตดัทิง้ในพืน้ทีเ่กษตรก่อนทีจ่ะขนสง่ออ้ยเขา้โรงงาน 
ปจัจบุนัมกีารน าไปใชเ้ป็นอาหารสตัว ์ ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิและท าปุ๋ ยบางสว่น สว่นใหญ่มกีารเผา
ทิง้ในพืน้ทีเ่กษตร มปีรมิาณเป็นน ้าหนักประมาณรอ้ยละ 17 ของผลผลติออ้ยสด ความชืน้
ประมาณ 50% 

 
2.1.2 มนัส าปะหลงั 
 
 1) สภาพทัว่ไป 
 
 มนัส าปะหลงัมหีลายชื่อเรยีกตามภาษาทอ้งถิน่ เช่น Cassava, Tapioca, Monioc, Mandioca และ 
Yuca ส าหรบัในประเทศไทยแต่ก่อนเคยมเีรยีกหลายชื่อดว้ยกนั เช่น มนัไม,้ มนัส าโรง หรอืมนัส าปะโรง แต่
ในปจัจบุนันิยมเรยีกกนัเป็นทางการว่า มนัส าปะหลงั ทางวทิยาศาสตรจ์ดัเป็นพชือยู่ในวงศ ์Euphorbiaceae 
ชื่อทางวทิยาศาสตรว์่า Monihot esculata Crantz ซึง่มกีารปลกูเป็นการคา้ทัว่โลกเป็นชนิดเดยีวกนั มถีิน่
ก าเนิดในเขตรอ้นของทวปีอเมรกิา บรเิวณประเทศเมก็ซโิกไปจนถงึประเทศบราซลิประมาณ 2,900 ปี
มาแลว้ ส าหรบัในประเทศไทย เริม่มกีารปลกูมาประมาณ 200 ปี โดยปลกูในภาคใตเ้ป็นพชืแซมในสวน
ยางพารา ต่อมาไดย้า้ยแหลง่ปลกูไปยงัภาคตะวนัออกทีจ่งัหวดัชลบรุแีละระยอง มนัส าปะหลงัมกีารขยาย
พืน้ทีป่ลกูมากเริม่ตัง้แตภ่ายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ประเทศญีปุ่่นและอเมรกิา มคีวามตอ้งการแป้งมนั
ส าปะหลงัจ านวนมาก และประเทศไทยยงัสง่มนัเสน้ มนัอดัเมด็และกากมนัไปขายเป็นอาหารสตัวใ์นสหภาพ
ยุโรป จงึมกีารขยายพืน้ทีป่ลกูไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาคกลางและภาคเหนือ จนท าใหป้ระเทศ
ไทยเป็นผูส้ง่ออกผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัอนัดบัหนึ่งของโลก โดยมตีลาดสง่ออกทีส่ าคญัคอื จนีและสหภาพ
ยุโรป ปจัจบุนัมอีตุสาหกรรมผลติเอทานอลจากมนัส าปะหลงั ยิง่ท าใหม้กีารขยายพืน้ทีป่ลูกอย่างรวดเรว็ 
โดยเมือ่ 5 ปีทีแ่ลว้(พ.ศ.2547) มกีารปลกูมนัส าปะหลงัประมาณ 6.75 ลา้นไร่ ผลผลติรวม 21 ลา้นตนั และ
ในปีทีผ่่านมา(พ.ศ.2551) มกีารปลกูมนัส าปะหลงัประมาณ 7.75 ลา้นไร่ ผลผลติรวม 25 ลา้นตนั หรอืใน
รอบ 5 ปีทีผ่่านมามพีืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงัเพิม่ขึน้ประมาณ 1 ลา้นไร่ มนัส าปะหลงัมกีารปลกูในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืมากทีส่ดุประมาณ 4.24 ลา้นไร ่ รองลงมาไดแ้ก่ภาคกลางประมาณ 2.35 ลา้นไร ่ และ
ภาคเหนือประมาณ 1.15 ลา้นไร ่  ถา้พจิารณาพืน้ทีป่ลกูรายจงัหวดั จงัหวดัทีม่พี ืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงัมาก
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ทีส่ดุคอื นครราชสมีา(1,978,454 ไร่) รองลงมาไดแ้ก่ ก าแพงเพชร(448,306 ไร่) ชยัภูม(ิ399,012 ไร่) 
สระแกว้(389,938 ไร)่ ฉะเชงิเทรา(316,275 ไร่) กาญจนบรุ(ี314,580 ไร่)  และชลบรุ(ี310,288 ไร)่ 
 
 มนัส าปะหลงัสามารถปลกูไดต้ลอดทัง้ปี แต่ไมน่ิยมปลกูในช่วงกลางฤดูฝนเดอืนมถินุายน-กนัยายน 
มนัส าปะหลงัเป็นพชืทีส่ามารถยดือายุในการเกบ็เกีย่วได ้ โดยมอีายุการเกบ็เกีย่วตัง้แต่ 8 เดอืนขึน้ไปจนถงึ 
24 เดอืน เกษตรกรจะค านึงถงึราคาหวัมนัและแรงงานในการเกบ็เกีย่ว โดยปกตจิะเกบ็เกีย่วเมื่ออาย ุ11-12 
เดอืน หากอายุมากคณุภาพจะลดลง เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งต ่าและมสีดัสว่นของเสน้ใยสงูขึน้ 
 
 2) ชีวมวลจากมนัส าปะหลงั 
 
 ชวีมวลหรอืวสัดุทีเ่หลอืจากมนัส าปะหลงั มทีัง้ทีอ่ยู่ในโรงงาน(กากมนั) และอยู่ในพืน้ทีก่ารเกษตร
(เหงา้ ล าตน้ ยอดและใบ) มลีกัษณะดงันี้ 
 

(1) กากมนัส าปะหลงั เป็นสว่นทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติแป้งมนัในโรงงาน ก่อนน้ีเคยขายให้
เกษตรกรน าไปเลีย้งสตัว ์ แตป่จัจบุนัไมเ่ป็นทีนิ่ยม จงึท าใหเ้หลอืทิง้ในโรงงาน เป็นปญัหาตอ้ง
จดัการ เน่ืองจากปลอ่ยทิง้ไวจ้ะมกีลิน่เหมน็กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม มนี ้าหนักประมาณรอ้ยละ 
37.00 ของหวัมนัสด มคีวามชืน้ประมาณ 80.00% 

(2) เปลอืกมนัส าปะหลงั เป็นสว่นทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติแป้งมนัในโรงงาน ก่อนนี้เคยขายให้
เกษตรกรน าไปเลีย้งสตัว ์ แตป่จัจบุนัไมเ่ป็นทีนิ่ยม จงึท าใหเ้หลอืทิง้ในโรงงาน เป็นปญัหาตอ้ง
จดัการ เน่ืองจากปลอ่ยทิง้ไวจ้ะมกีลิน่เหมน็กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม มนี ้าหนักประมาณรอ้ยละ 
0.06 ของหวัมนัสด มคีวามชืน้ประมาณ 67.00% 

(3) เหงา้มนัส าปะหลงั เป็นสว่นโคนของล าตน้ ซึง่อยู่เหนือดนิ เป็นสว่นทีเ่หลอืหลงัจากการตดัล า
ตน้และหวัมนัออกไป มคีวามยาวประมาณ 20-50 เซนตเิมตร สว่นน้ีไมม่กีารน าไปใชป้ระโยชน์ 
โดยเกษตรกรจะทิง้ไวใ้นไร่และไถกลบไปพรอ้มกบัการเตรยีมดนิในการปลกูครัง้ต่อไป มี
ปรมิาณคดิเป็นน ้าหนักประมาณรอ้ยละ 20 ของผลผลติหวัมนัสด มคีวามชืน้ประมาณ 65.00% 

(4) ยอดและใบมนัส าปะหลงั ประกอบดว้ย ยอดของล าตน้ ใบ และกา้นใบ สว่นน้ีไมม่กีารน าไปใช้
ประโยชน์ โดยเกษตรกรจะทิง้ไวใ้นไร่และไถกลบไปพรอ้มกบัเหงา้มนัส าปะหลงั มปีรมิาณคดิ
เป็นน ้าหนักประมาณ 420 กโิลกรมัต่อไร่ (จากรายงานการศกึษาออกแบบเพือ่สาธติโรงไฟฟ้า
จากชวีมวล กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.2548) 

(5) ล าตน้มนัส าปะหลงั เป็นสว่นของล าตน้ตอนกลาง ยาวประมาณ 100-200 เซนตเิมตร สว่นน้ี
เกษตรกรจะเกบ็ไวส้ าหรบัการปลกูครัง้ต่อไปของตนเอง และมบีางสว่นขายใหเ้กษตรกรรายอื่น 
ถา้หากมเีหลอืกจ็ะทิง้ในไร่และไถกลบไปพรอ้มกบัเหงา้มนัส าปะหลงัเช่นเดยีวกนั มปีรมิาณคดิ
เป็นน ้าหนักประมาณ 990 กโิลกรมัตอ่ไร่ แต่เน่ืองจากสว่นใหญ่น าไปเป็นท่อนพนัธส์ าหรบัการ
ปลกูครัง้ต่อไป สว่นทีเ่หลอืจงึมน้ีอยและปรมิาณไมแ่น่นอน (จากรายงานการศกึษาออกแบบ
เพือ่สาธติโรงไฟฟ้าจากชวีมวล กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.2548) 
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2.1.3 สบัปะรด 
 
 1) สภาพทัว่ไป 
 
 สบัปะรด เป็นพชือยู่ในวงศ ์ Bromeliaceae มชีื่อทางวทิยาศาสตรว์่า Annanas comosus (L.) 
Merr. สามารถเจรญิเตบิโตไดด้ใีนเขตรอ้น มแีหลง่ก าเนิดในทวปีอเมรกิาใต ้ บรเิวณประเทศ บราซลิ 
ปารากวยั อารเ์จนตนิา และเวเนซูเอลา่  ในประเทศไทยมกีารปลกูมานานแลว้ โดยมกีารปลกูเพือ่การแปร
รูปในอตุสาหกรรมอาหารกระป๋องตัง้แตป่ระมาณ พ.ศ.2510 มกีารขยายพืน้ทีป่ลกูมากขึน้จนปจัจบุนั
ประเทศไทยสามารถผลติสบัปะรดมากทีส่ดุในโลก บรโิภคภายในประเทศในรูปผลสดประมาณร้อยละ 26 
สว่นผลติภณัฑท์ีแ่ปรรปูแลว้จะสง่ออกประมาณรอ้ยละ 99 โดยเมือ่ 5 ปีทีแ่ลว้(พ.ศ.2547) มกีารปลกู
สบัปะรดประมาณ 598,105 ไร่ ผลผลติรวม 2.10 ลา้นตนั และในปีทีผ่่านมา(พ.ศ.2551) มกีารปลกูสบัปะรด
ประมาณ 632,271 ไร่ ผลผลติรวม 2.27 ลา้นตนั หรอืในรอบ 5 ปีทีผ่่านมามพีืน้ทีป่ลกูสบัปะรดเพิม่ขึน้
ประมาณ 34,166 ไร่ สบัปะรดมกีารปลกูในภาคกลางมากทีส่ดุประมาณ 537,383 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่
ภาคเหนือประมาณ 65,926 ไร่  ถา้พจิารณาพืน้ทีป่ลกูรายจงัหวดั จงัหวดัทีม่พี ืน้ทีป่ลกูสบัปะรดมากทีส่ดุคอื 
ประจวบครีขีนัธ(์300,288 ไร่) รองลงมาไดแ้ก่ ระยอง(58,442 ไร่), เพชรบรุ(ี37,984 ไร)่, ชลบรุ(ี32,302 ไร่), 
กาญจนบรุ(ี32,162 ไร)่, ราชบรุ(ี32,049 ไร่)  และตราด(23,865 ไร)่ 
 
 สบัปะรดใชร้อบเวลาในการเจรญิเตบิโตตัง้แตแ่รกปลกูจนถงึเกบ็เกีย่วผลผลติได ้ ใชเ้วลาประมาณ 
15-18 เดอืน เมือ่เกบ็เกีย่วสบัปะรดครัง้แรก(ตน้แม)่แลว้ สบัปะรดตน้เดมิจะเสือ่มโทรมลง ตาทีอ่ยู่มมุใบของ
ล าตน้จะเจรญิเตบิโตเป็นหน่อและเตบิโตเป็นสบัปะรดตน้ใหม ่ สบัปะรดทีโ่ตมาจากหน่อของตน้แมเ่รยีกว่า 
สบัปะรดหน่อรุ่นแรก(First Ratoon) ซึง่จะใหผ้ลคลา้ยกบัสบัปะรดตน้แม ่ และเมือ่เกบ็ผลสบัปะรดหน่อรุน่
แรกแลว้ ตาทีอ่ยู่มมุใบของสบัปะรดหน่อรุ่นแรกกจ็ะแตกเจรญิเตบิโตเป็นตน้ใหมไ่ดอ้กี เรยีกว่าสบัปะรดหน่อ
รุ่นสอง (Second Ratoon) ปจัจบุนัเมือ่มกีารเกบ็ผลจากสบัปะรดตน้แมแ่ลว้ จะมเีกษตรกรสว่นน้อยเท่านัน้ที่
นิยมเลีย้งตน้แมเ่พือ่เกบ็เกีย่วผลจากสบัปะรดหน่อรุ่นแรก และไมพ่บว่ามกีารเลีย้งตน้เพือ่เกบ็เกีย่วผล
สบัปะรดหน่อรุ่นสองเลย  เน่ืองจากการไวห้น่อแต่ละครัง้จะท าใหผ้ลผลติลดลงประมาณรอ้ยละ 30 ของ
ผลผลติก่อนหน้า สบัปะรดเป็นพชืทีส่ามารถปลกูไดทุ้กช่วงเวลาของปี เกษตรกรนิยมปลกู 3 ช่วง คอื การ
ปลกูดว้ยหน่อชว่งตน้ฤดแูลง้(พฤศจกิายน-ธนัวาคม) การปลกูดว้ยจกุช่วงปลายฤดแูลง้ถงึตน้ฤดฝูน
(กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม) และการปลกูดว้ยหน่อช่วงกลางฤดฝูนปลายฤดูฝน (มถิุนายน-ตุลาคม)  
 
 2) ชีวมวลจากสบัปะรด 
 

ชวีมวลหรอืวสัดุทีเ่หลอืจากสบัปะรด มทีัง้ทีอ่ยู่ในโรงงาน(เปลอืกสบัปะรด) และอยู่ในพืน้ที่
การเกษตร(ตอซงัสบัปะรด) มลีกัษณะดงันี้ 
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(1) เปลอืกสบัปะรดและสว่นทีเ่หลอืจากการตดัแต่ง  มนี ้าหนกัประมาณรอ้ยละ 28.40 ของหวั
สบัปะรด มคีวามชืน้ 91.00% ในโรงงานทีม่กีารผลติน ้าสบัปะรด จะน าสว่นน้ีไปผลติน ้า
สบัปะรด หรอืจ าหน่ายใหเ้กษตรกรน าไปผลติอาหารสตัว ์

(2) ตอซงัสบัปะรด มลีกัษณะเป็นเหงา้หรอืตน้ตอสบัปะรด เป็นสว่นทีเ่หลอืในพืน้ทีเ่กษตรหลงัการ
เกบ็เกีย่วผลผลติ หรอืหลงัการเกบ็หน่อส าหรบัขยายพนัธุแ์ลว้ บางพืน้ทีน่ าไปเป็นอาหารสตัวแ์ต่
สว่นใหญ่เกษตรกรตอ้งท าการก าจดั โดยการป ัน่สบัดว้ยรถแทรกเตอรต์ดิใบมดี ใหต้อซงัเป็นชิน้
เลก็ๆชิน้น้อยไมใ่หเ้กดิการงอกได ้ เมือ่แห้งแลว้กไ็ถกลบเป็นการเตรยีมดนิเพือ่ปลกูต่อไป มี
ปรมิาณคดิเป็นน ้าหนักประมาณรอ้ยละ 50 ของผลผลติหวัสบัปะรด ความชืน้ประมาณ 84.35% 

 
2.1.4 ปาลม์น ้ามนั 
 
 1) สภาพทัว่ไป 
 

 ปาลม์น ้ามนัมชีื่อทางวทิยาศาสตรว์่า Elaeis guineensis เป็นพชืในตระกูลปาลม์เช่นเดยีวกนักบั
มะพรา้ว หมาก ตาล มถีิน่ก าเนิดในทวปีแอฟรกิา มกีารน าเขา้มาปลกูในประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี แต่
เริม่มกีารปลกูเพือ่การคา้ตัง้แตปี่ พ.ศ.2511 เน่ืองจากในขณะนัน้ราคายางพาราตกต ่า รฐับาลจงึพยายามที่
จะสง่เสรมิการปลกูพชืชนดิอื่นเพือ่เป็นทางเลอืกหรอืทดแทนการปลกูยางพารา ซึง่เป็นพชืหลกัของภาคใต ้
ต่อมากม็กีารเพิม่พืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัมากขึน้ทุกปีอย่างชา้ๆ  แต่ช่วงวกิฤตพลงังานทีผ่่านมาปาลม์น ้ามนัมี
ราคาสงูขึน้มาก ท าใหม้กีารขยายพืน้ทีป่ลกูอย่างรวดเรว็ โดยเมือ่ 5 ปีทีแ่ลว้(พ.ศ.2547) มกีารปลกูปาลม์
น ้ามนัประมาณ 2.40 ลา้นไร ่ ผลผลติรวม 5.18 ลา้นตนั และในปีทีผ่่านมา(พ.ศ.2551) มกีารปลกูปาลม์
น ้ามนัประมาณ 3.62 ลา้นไร่ ผลผลติรวม 9.26 ลา้นตนั หรอืในรอบ 5 ปีทีผ่่านมามพีืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนั
เพิม่ขึน้ประมาณ 1.2 ลา้นไร่ ปาลม์น ้ามนัมกีารปลกูในภาคใตม้ากทีส่ดุประมาณ 3.24 ลา้นไร่ รองลงมา
ไดแ้ก่ภาคกลางประมาณ 0.38 ลา้นไร ่  ถา้พจิารณาพืน้ทีป่ลกูรายจงัหวดั จงัหวดัทีม่พี ืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนั
มากทีส่ดุคอื กระบี(่965,809 ไร่) รองลงมาไดแ้ก่ สรุาษฎรธ์าน(ี915,255 ไร่), ชุมพร(732,371 ไร)่, 
ประจวบครีขีนัธ(์168,197 ไร่), นครศรธีรรมราช(149,164 ไร)่, ตรงั(109,026 ไร)่  และสตูล(104,539 ไร่) 
 
 ปาลม์น ้ามนัเริม่ใหผ้ลผลติเมือ่มอีายปุระมาณ 3-4 ปี และจะใหผ้ลผลติสงูสดุเมือ่มอีายปุระมาณ 8-
12 ปี หลงัจากนัน้ผลผลติจะเริม่ลดลง แต่ยงัมผีลผลติคุม้คา่จนกระทัง่อายปุระมาณ 25 ปี ปาลม์น ้ามนัให้
ผลผลติเป็นทะลายปาลม์ สามารถใหผ้ลผลติตลอดทัง้ปีแต่จะใหผ้ลผลติมากในช่วงระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์
ถงึเดอืนตุลาคม โดยปาลม์ทัง้ทะลายมนี ้าหนักประมาณ 10-50 กโิลกรมั ขึน้กบัอายแุละความสมบรูณ์ของ
ตน้ปาลม์  
 

2) ชีวมวลจากปาลม์น ้ามนั 
 

ชวีมวลหรอืวสัดุทีเ่หลอืจากปาลม์น ้ามนั มทีัง้ทีอ่ยู่ในโรงงาน(ทะลายปาลม์เปลา่ เสน้ใย กะลาปาลม์) 
และอยู่ในพืน้ทีก่ารเกษตร(ทะลายปาลม์ตวัผู ้ทางใบ ล าตน้ ) มลีกัษณะดงันี้ 
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(1) ทะลายปาลม์เปลา่ เป็นสว่นทีเ่หลอืหลงัจากกระบวนการผลติในโรงงานเมือ่แกะเมลด็ปาลม์

ออกไปหบีสกดัน ้ามนั ปจัจบุนัน าไปใชป้ระโยชน์โดยบบีน ้าเขา้ระบบผลติก๊าซชวีภาพสว่นกาก
แหง้จะน าไปเป็นเชือ้เพลงิส าหรบัหมอ้ไอน ้าในโรงงาน หรอืขายใหเ้กษตรกรน าไปใชใ้นการ
เพาะเหด็ฟาง มนี ้าหนักประมาณรอ้ยละ 32 ของทะลายปาลม์สด มคีวามชืน้ประมาณ 58.60% 

(2) กะลาปาลม์ เป็นสว่นทีเ่หลอืหลงัจากกระบวนการผลติในโรงงาน  ปจัจบุนัมผีูม้ารบัซือ้ถงึ
โรงงาน เพือ่น าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ มนี ้าหนักประมาณรอ้ยละ 4 ของทะลายปาลม์สด มี
ความชืน้ประมาณ 12% 

(3) เสน้ใย เป็นสว่นทีเ่หลอืหลงัจากกระบวนการผลติในโรงงาน  ปจัจบุนัน าไปใชป้ระโยชน์เป็น
เชือ้เพลงิส าหรบัหมอ้ไอน ้าในโรงงาน มนี ้าหนักประมาณรอ้ยละ 19 ของทะลายปาลม์สด มี
ความชืน้ประมาณ 38.50% 

(4) ทางใบ(กา้นใบและใบย่อย) และทะลายปาลม์ตวัผู ้ หรอืช่อดอกตวัผู ้ เป็นวสัดุเหลอืใชจ้ะทิง้อยู่
ในพืน้ทีก่ารเกษตร ปจัจบุนัไมม่กีารน าไปใชป้ระโยชน์ชดัเจน มกัจะถูกเผาทิง้หรอืมบีางสว่น
น าไปเป็นเชือ้เพลงิ มปีรมิาณคดิเป็นน ้าหนักประมาณรอ้ยละ 141 ของผลผลติทะลายปาลม์สด 
มคีวามชืน้ประมาณ 78.00% 

(5) ตน้ปาลม์ เกดิจากการโคน่ลม้ปาลม์เก่าทีม่อีายุมากหรอืใหผ้ลผลติต ่า เพือ่ปลกูใหมห่รอืเปลีย่น
พชืทีป่ลกู มนี ้าหนักประมาณรอ้ยละ 10 ตนั/ไร่ มคีวามชืน้ประมาณ 48.40% 

 
2.1.5 ข้าว 
 
 1) สภาพทัว่ไป 

ขา้วเป็นพชืในตระกูลหญา้ (Gramineae) ขา้วทีป่ลกูในทวปีเอเชยีมชีื่อทางวทิยาศาสตรว์่า Oryzae 
sativa L. แบง่ออกไดเ้ป็นสามกลุม่คอื ขา้ว Indica นิยมปลกูในเขตรอ้น  เช่น ไทย อนิเดยี ฟิลปิปินส ์มเีมลด็
ยาวเรยีว ขา้ว Japonica ปลกูทัว่ไปในเขตกึง่รอ้นหรอือบอุน่ เช่น ญีปุ่่น เกาหล ีจนี เมลด็ขา้วป้อมสัน้ และ
ขา้ว Javanica นิยมปลกูในอนิโดนีเซยี เมลด็ขา้วคอ่นขา้งอว้นป้อม มลีกัษณะผสมระหวา่งพนัธุ ์Indica และ 
Japonica ขา้วเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัของไทยเพือ่ใชบ้รโิภคภายในประเทศและสง่ออก ผลผลติจ าแนก
ออกเป็นขา้วนาปีและขา้วนาปรงั  

ขา้วนาปีเมือ่ 5 ปีทีแ่ลว้(พ.ศ.2547) มกีารปลกูขา้วนาปีประมาณ 57.67 ลา้นไร่ ผลผลติรวม 22.64 
ลา้นตนั และในปีทีผ่า่นมา(พ.ศ.2551)มกีารปลกูขา้วนาปีประมาณ 57.42 ลา้นไร่ ผลผลติรวม 23.23 ลา้นตนั 
หรอืในรอบ 5 ปีทีผ่่านมามพีืน้ทีป่ลกูขา้วนาปีใกลเ้คยีงกนั ขา้วนาปีมกีารปลกูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
มากทีส่ดุประมาณ 33.07 ลา้นไร่ รองลงมาไดแ้ก่ภาคเหนอืประมาณ 12.60 ลา้นไร่ และภาคกลางประมาณ 
9.82 ลา้นไร่  ถา้พจิารณาพืน้ทีป่ลกูรายจงัหวดั จงัหวดัทีม่พี ืน้ทีป่ลกูขา้วนาปีมากทีส่ดุคอื อุบลราชธานี
(3,264,948 ไร่) รองลงมาไดแ้ก่ นครราชสมีา(3,163,989 ไร)่ บรุรีมัย(์2,764,463 ไร่) สรุนิทร(์2,729,071 ไร่) 
รอ้ยเอด็(2,584,992 ไร่) นครสวรรค(์2,423,335 ไร่)  ศรสีะเกษ(2,320,840 ไร)่ และขอนแก่น(2,313,242 ไร่) 
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 ขา้วนาปรงัเมือ่ 5 ปีทีแ่ลว้(พ.ศ.2547) มกีารปลกูขา้วนาปรงัประมาณ 9.43 ลา้นไร่ ผลผลติรวม 
6.33 ลา้นตนั และในปีทีผ่่านมา(พ.ศ.2551)มกีารปลกูขา้วนาปรงัประมาณ 12.80 ลา้นไร่ ผลผลติรวม 8.79 
ลา้นตนั พืน้ทีป่ลกูขา้วนาปรงัเป็นพืน้ทีท่ ีป่ลกูขา้วนาปีโดยจะปลกูขา้วนาปรงัมากหรอืน้อยจะขึน้กบัปรมิาณ
น ้าในเขื่อนทีก่กัเกบ็ไว ้ โดยกรมชลประทานจะประกาศพืน้ทีป่ลกูขา้วนาปรงัก่อนฤดูการผลติแต่ละปีในเขต
ชลประทาน ขา้วนาปรงัมกีารปลกูในภาคกลางมากทีส่ดุประมาณ 6.72 ลา้นไร ่ รองลงมาไดแ้ก่ภาคเหนือ
ประมาณ 4.47 ลา้นไร่ และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือประมาณ 1.26 ลา้นไร่  ถา้พจิารณาพืน้ทีป่ลกูราย
จงัหวดั จงัหวดัทีม่พี ืน้ทีป่ลกูขา้วนาปรงัมากทีส่ดุคอื สพุรรณบรุ(ี1,410,446 ไร)่ รองลงมาไดแ้ก่ พจิติร
(928,060 ไร่) ชยันาท(793,977 ไร่) พษิณุโลก(768,082 ไร่) นครสวรรค(์753,796 ไร่)  ก าแพงเพชร
(687,656 ไร)่ อ่างทอง(467,031 ไร่) และสโุขทยั(437,679 ไร่) 
 

 การเพาะปลกูขา้วแบง่เป็นขา้วนาปีและขา้วนาปรงั โดยขา้วนาปีนยิมปลกูเริม่ในช่วงตน้ฤดูฝนเดอืน
พฤษภาคม-กรกฎาคม และเกบ็เกีย่วช่วงฤดูหนาวเดอืนพฤศจกิายน-มกราคม และขา้วนาปรงัเริม่ปลกู
ในช่วงหลงัการเกบ็เกีย่วขา้วนาปีเดอืนมกราคม-มนีาคม ซึง่แต่ละภูมภิาคฤดูกาลปลกูขา้วจะแตกต่างกนัไป
ตามระยะเวลาและปรมิาณฝนตก และมบีางพืน้ทีม่กีารปลกูขา้วในเขตชลประทานซึง่สามารถปลกูขา้วไดปี้
ละ 3 ครัง้ เช่นในพืน้ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุ ี
 

 2) ชีวมวลจากข้าว 
 

 ชวีมวลหรอืวสัดุทีเ่หลอืจากขา้ว มทีัง้ทีอ่ยู่ในโรงส(ีแกลบ) และอยู่ในพืน้ทีก่ารเกษตร(ฟางขา้ว) มี
ลกัษณะดงันี้ 
 

(1) แกลบ เป็นสว่นทีเ่หลอืจาการสขีา้ว สว่นใหญ่จะใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในโรงส ี และใช้ในอุตสาหกรรม
เผาอฐิมอญใชใ้นการก่อสรา้ง โรงสขีนาดใหญ่หรอืแหลง่ทีม่แีกลบจ านวนมากมกีารจดัตัง้
โรงไฟฟ้าโดยใชแ้กลบเป็นเชือ้เพลงิ ท าใหแ้กลบมรีาคาสงูขึน้และมกีารน าไปใชป้ระโยชน์ทัง้หมด  
ชวีมวลแกลบมปีรมิาณเป็นน ้าหนักประมาณรอ้ยละ 21 ของผลผลติขา้ว ความชืน้ประมาณ 12% 

(2) ฟางขา้ว เป็นสว่นล าตน้และรวงทีผ่่านการนวดเอาเมลด็ขา้วออกไปแลว้ เกษตรกรมกัเกบ็ไวเ้ลีย้ง
สตัวโ์ดยเฉพาะทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ปจัจบุนัมกีารซื้อขายบา้งเลก็น้อย สว่นใหญ่จะถูก
เผาทิง้พรอ้มกบัตอซงั เพือ่ท าการไถกลบในการเตรยีมพืน้ทีเ่พาะปลกูครัง้ต่อไป ฟางขา้วในสภาพ
สดจะมปีรมิาณเป็นน ้าหนักประมาณรอ้ยละ 49 ของผลผลติขา้ว ความชืน้ประมาณ 20% 
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2.1.6 ยางพารา 
 

1) สภาพทัว่ไป 
 

ยางพาราทางวทิยาศาสตรจ์ดัเป็นพชือยู่ในวงศ ์ Euphobiaceae ชื่อทางวทิยาศาสตรว์่า Hevea 
brasiliensis (A. Juss.) Muell. Arg.   โดยเมือ่ 5 ปีทีแ่ลว้(พ.ศ.2547) มกีารปลกูยางพาราประมาณ 12.95 
ลา้นไร่ ผลผลติยางรวม 3.00 ลา้นตนั และในปีทีผ่่านมา(พ.ศ.2551) มกีารปลกูยางพาราประมาณ 16.71 
ลา้นไร่ ผลผลติยางรวม 3.16 ลา้นตนั หรอืในรอบ 5 ปีทีผ่่านมามพีืน้ทีป่ลกูยางพาราเพิม่ขึน้ประมาณ 4 ลา้น
ไร่ ยางพารามกีารปลกูในภาคใตม้ากทีส่ดุประมาณ 11.33 ลา้นไร่ รองลงมาไดแ้ก่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
ประมาณ 2.79 ลา้นไร่ และภาคกลางประมาณ 1.97 ลา้นไร่  ถา้พจิารณาพืน้ทีป่ลกูรายจงัหวดั จงัหวดัทีม่ ี
พืน้ทีป่ลกูยางพารามากทีส่ดุคอื สรุาษฎรธ์านี(1,871,907 ไร่) รองลงมาไดแ้ก่ นครศรธีรรมราช(1,447,643  
ไร่) สงขลา(1,444,302 ไร่) ตรงั(1,310,188 ไร่) ยะลา(1,046,872 ไร)่ นราธวิาส(1,005,871 ไร่)  และพงังา
(757,025 ไร)่ 
 

 ยางพาราเป็นไมย้นืตน้ เริม่ใหน้ ้ายางสามารถกรดียางไดเ้มือ่มอีายปุระมาณ 6-7 ปี และถา้ยางใหน้ ้า
ยางน้อยหรอืมอีายุมากประมาณ 25-30 ปี จะมกีารโคน่ลม้ตน้ยางเพือ่ปลกูใหม ่ จงึไดผ้ลผลติไมย้างพารา  
เพือ่น าไปแปรรูปเป็นไมว้สัดุก่อสรา้ง ท าเฟอรน์ิเจอร ์ผลติภณัฑจ์ากไม ้และชวีมวล 
 

 2) ชีวมวลจากยางพารา 
 

ชวีมวลหรอืวสัดุทีเ่หลอืจากการตดัตน้ยางและการแปรรูปไมย้างพารา มทีัง้ทีอ่ยู่ในโรงเลือ่ย(ขีเ้ลือ่ย 
ปีกไม)้ และอยู่ในพืน้ทีก่ารเกษตร(เศษกิง่ไม ้ รากไมแ้ละตอไม)้ การประเมนิปรมิาณชวีมวลจากไมย้างพารา
จะประเมนิอตัราสว่นทีเ่กดิชวีมวลจากพืน้ทีต่ดัไมย้างพารา จากเอกสารชวีมวล(BIOMASS) โดยมลูนิธิ
พลงังานเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม  ไดท้ าการส ารวจไมย้างพารา 1 ไร ่โดยเฉลีย่ประกอบดว้ย ไมท้่อน 30 ตนั ปลาย
ไม ้12 ตนั รากและกิง่ไม ้5 ตนั ชวีมวลปีกไมแ้ละขีเ้ลือ่ยทีเ่กดิขึน้ในโรงเลือ่ย ปีกไมม้สีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 
40-45 ของไมท้่อน และขีเ้ลือ่ยจะมสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 7-10 ของไมท้่อน มลีกัษณะดงันี้ 
 

(1) ขีเ้ลือ่ย เป็นวสัดทุีเ่หลอืจากการเลือ่ยหรอืแปรรูปไม ้ถูกน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิส าหรบัหมอ้ไอน ้า 
หากมเีหลอืทางโรงเลือ่ยจะขาย ซึง่มกัจะมผีูม้ารบัซือ้ทีโ่รงเลือ่ย น าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ และใช้
ในโรงเพาะช ากลา้ไม ้และผสมปุ๋ ยปรบัปรุงดนิ ปรมิาณขีเ้ลือ่ยคดิเป็นน ้าหนักประมาณ 3 ตนัต่อ
ไร่พืน้ทีต่ดัตน้ยางพารา ความชืน้ประมาณ 55% 

(2) ปีกไม ้ เป็นวสัดทุีเ่หลอืจากการแปรรูปไม ้ ถูกน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิส าหรบัเตาเผา หากมเีหลอื
ทางโรงเลือ่ยจะขาย น าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ ปรมิาณปีกไมค้ดิเป็นน ้าหนักประมาณ 12 ตนัต่อไร่
พืน้ทีต่ดัตน้ยางพารา ความชืน้ประมาณ 41% 

(3) เศษกิง่ไม ้  เป็นสว่นทีเ่หลอืในพืน้ทีจ่ากการตดัไม ้ มกีารน าไปใชป้ระโยชน์เป็นเชือ้เพลงิ 
ปรมิาณเศษกิง่ไมค้ดิเป็นน ้าหนักประมาณ 12 ตนัต่อไร่พืน้ทีต่ดัตน้ยางพารา ความชืน้
ประมาณ 55% 
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(4) รากไมแ้ละตอไม ้ เป็นสว่นทีเ่หลอืในพืน้ทีจ่ากการตดัไม ้ หากจะน าไปใชป้ระโยชน์มคีา่ใชจ้า่ย
และวธิกีารยุ่งยาก จงึมกัถูกเผาทิง้ในพืน้ทีเ่พือ่เตรยีมพืน้ทีเ่พาะปลกูต่อไป ปรมิาณรากและตอ
ไมค้ดิเป็นน ้าหนักประมาณ 5 ตนัต่อไร่(พืน้ทีต่ดัตน้ยางพารา) ความชืน้ประมาณ 55% 

 
2.1.7 หญ้าเลี้ยงสตัว ์
 

หญา้เลีย้งสตัวท์างวทิยาศาสตรจ์ดัเป็นพชือยู่ในวงศ ์Gramineae หญา้ทีป่ลกูโดยมากจะเป็นพนัธุท์ ี่
น ามาจากต่างประเทศในเขตรอ้น ทวปีแอฟรกิาและอเมรกิากลาง ชนิดทีจ่ะน ามาปลกูจะสมัพนัธก์บัการ
น าไปเป็นอาหารสตัวท์ีเ่ลีย้ง ทีผ่่านมามกีารสง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลกูแซมพชืยนืตน้หรอืไมผ้ลเพือ่ใหม้รีายได้
ในระยะทีร่อผลผลติ แตต่อ้งมกีารจดัการใหด้เีพราะอาจไปกระทบกบัไมย้นืตน้จงึท าใหย้งัไมเ่ป็นทีแ่พรห่ลาย 
การปลกูหญา้เลีย้งสตัวส์ว่นใหญ่จะเป็นการปลกูเป็นทุ่งหญา้เลีย้งสตัวโ์ดยตรง จงึมกีารน าไปใชป้ระโยชน์
ตลอดทัง้ปี  หากจะน ามาเป็นวตัถุดบิหลกัโดยตรงเพือ่ผลติก๊าซชวีภาพ กจ็ะมตีน้ทุน ซึง่ในเบือ้งตน้นี้จงึควร
พจิารณาวตัถุดบิทีย่งัไมม่กีารน าไปใชป้ระโยชน์ และมปีญัหาในการก าจดัน่าจะมคีวามเหมาะสมกว่าส าหรบั
การผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ดงันัน้หญา้เลีย้งสตัวม์คีวามเป็นไปไดเ้พยีงส าหรบัเสรมิใชใ้นระบบผลติ
ก๊าซชวีภาพเป็นครัง้คราวในขณะทีจ่ าเป็นเท่านัน้ ดงัเช่นวชัพชือื่นๆ 
 
2.1.8 ปริมาณชีวมวล 
 

จากการรวบรวมขอ้มลูปรมิาณชวีมวลทีเ่กดิขึน้ และการน าไปใชป้ระโยชน์รวมถงึปรมิาณคงเหลอื
ของชวีมวลชนิดต่างๆ ตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้ สามารถสรปุไดด้งัตารางท่ี 2.1-1 และ ตารางท่ี 2.1-2 ซึง่
ปรมิาณชวีมวลทีเ่กดิขึน้ประเมนิจากผลผลติทางการเกษตร ของส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 5 ปี
ยอ้นหลงั ประกอบกบัขอ้มลูจากการส ารวจชวีมวลในปี 2550 ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังาน ในสว่นของหญา้เลีย้งสตัวไ์มไ่ดม้กีารเกบ็รวบรวมปรมิาณทีเ่กดิขึน้ไว ้ ดงันัน้ ทีป่รกึษาจงึรวบรวม
ขอ้มลูพืน้ทีป่ลกูหญา้/พชืเลีย้งสตัว ์ เพือ่ใชใ้นการประเมนิศกัยภาพชวีมวลทีเ่กดิขึน้ โดยการปลกูหญา้จะให้
ผลผลติเฉลีย่ 1.5 – 4.5 ตนัต่อไรตอ่ปี อย่างไรกต็ามการปลกูหญา้เลีย้งสตัวจ์ะปลกูตามปรมิาณสตัวท์ีเ่ลีย้ง 
จงึไมค่อ่ยมเีศษหญา้เหลอืเป็นชวีมวล หรอืหากมเีหลอืเกษตรกรจะเกบ็ไวใ้นรูปหญา้แหง้ หรอืจ าหน่ายเพือ่
เลีย้งสตัวต์อ่ไป  

 
การประเมนิการน าไปใชป้ระโยชน์และปรมิาณคงเหลอืของชวีมวลทีเ่กดิขึน้ เป็นการประเมนิจาก

รอ้ยละของการน าไปใชป้ระโยชน์จรงิ จากการส ารวจของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
(อา้งองิจากขอ้มลูปี 2550) ชวีมวลสว่นใหญ่มกีารน าไปใชป้ระโยชน์แลว้ เช่น กากออ้ย ทีม่กีารใชป้ระโยชน์
เป็นเชือ้เพลงิในโรงงานทัง้หมด กะลาปาลม์ กากใยปาลม์ สว่นใหญ่มกีารใชเ้พือ่เป็นเชือ้เพลงิในโรงงาน
เช่นกนั ทะลายปาลม์มกีารใชเ้ป็นเชือ้เพลงิและเพาะเหด็บา้งแต่ยงัไมม่ากนักท าใหม้ปีรมิาณคงเหลอื
คอ่นขา้งมาก สว่นทางปาลม์สว่นใหญ่ยงัไมม่กีารใชป้ระโยชน์เกษตรกรจงึน าไปคลมุดนิในสวนปาลม์ ชวี
มวลจากขา้ว เช่น แกลบ ปจัจบุนัมกีารใชเ้ป็นเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย ฟางขา้วพบว่ามกีารใช้
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เป็นเป็นอาหารสตัว ์ เกษตรกรจะเกบ็ฟางขา้วไวส้ าหรบัสตัวเ์ลีย้งเพือ่ใชใ้นฤดแูลง้ทีห่ญา้เลีย้งสตัวข์าดแคลน  
ชวีมวลจากมนัส าปะหลงัมกีารใชป้ระโยชน์เลก็น้อย สว่นใหญ่ยงัไมม่กีารน าไปใชป้ระโยชน์ เช่น เปลอืกมนัที่
ใชเ้ป็นอาหารสตัวเ์พยีงเลก็น้อย เหงา้มนัใชเ้ผาท าถ่านอดัแท่ง กากมนัส าปะหลงัเริม่มกีารน าไปใชผ้ลติก๊าซ
ชวีภาพเชงิพาณชิยแ์ลว้เน่ืองจากไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั เปลอืกสบัปะรดโรงงานผลไมม้กีารน าไปใช้
ประโยชน์ทัง้หมด แต่ตอซงัสบัปะรดยงัไมม่กีารใชป้ระโยชน์อกีทัง้ยงัตอ้งเสยีคา่ก าจดัอกีดว้ย 

 
 จากตารางท่ี 2.1-2 ชวีมวลคงเหลอืเกอืบทุกชนิดมแีนวโน้มสงูขึน้ เน่ืองจากปรมิาณการใช้
ประโยชน์ปจัจบุนัยงัไมเ่ปลีย่นแปลง แตป่รมิาณผลผลติเพิม่ขึน้ ท าใหส้ามารถประเมนิศกัยภาพเบือ้งตน้ของ
ชวีมวลโครงการได ้ เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของชวีมวลแต่ละชนิดทัง้ดา้นปรมิาณทีเ่กดิขึน้ การใช้
ประโยชน์ และปรมิาณคงเหลอื ดงัจะกลา่วต่อไปในเรือ่งการคดัเลอืกชวีมวลโครงการ 

 
ตารางท่ี 2.1-1 ผลผลิตการเกษตรและอตัราส่วนชีวมวล 

 

พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 % ต่อผลผลิต ตนัต่อไร่

1 ออ้ย 64.99 49.58 47.65 64.36 73.50 กากออ้ย 28.00
ยอดและใบ 17.00

2 ปาลม์น ้ามนั 5.18 5.00 6.71 6.38 9.26 ทะลายเปล่าปาลม์ 32.00
กากใยปาลม์ 19.00
กะลาปาลม์ 4.00

ทางใบ/กา้นปาลม์ 141.00
3 ขา้ว 28.97 29.41 29.58 30.11 32.02 แกลบ 21.00

ฟางขา้ว 49.00
4 มนัส าปะหลงั 21.44 16.93 22.58 26.91 25.15 กากมนัส าปะหลงั 37.00

เปลอืกมนัส าปะหลงั 0.06
เหงา้มนัส าปะหลงั 20.00

5 ยางพารา 3.01 2.97 3.07 3.02 3.16 ขีเ้ลื่อย 3.00
พืน้ทีป่ลกู (ลา้นไร)่ 12.95 13.61 14.35 15.35 16.71 เศษไม้ 12.00
พืน้ทีก่รดียาง (ลา้นไร)่ 10.35 10.56 10.89 11.05 11.37

6 สบัปะรด 2.10 2.18 2.70 2.18 2.27 ตอซงัสบัปะรด 50.00
เปลอืกสบัปะรด 28.40

7 หญา้เลี้ยงสตัว์ เศษหญา้ -
พืน้ทีป่ลกู (ลา้นไร)่ 1.38 1.65 1.87 1.88 1.90 -

ล าดบัท่ี พืช
ผลผลิตการเกษตร (ล้านตนั)

ชีวมวล
อตัราส่วนชีวมวล
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ตารางท่ี 2.1-2 สรปุข้อมลูปริมาณชีวมวล การน าไปใช้ประโยชน์ และปริมาณคงเหลือ 

พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

1 ออ้ย กากออ้ย 18.2 13.88 13.34 18.02 20.58 18.2 13.88 13.34 18.02 20.58 - - - - -
ยอดและใบ 11.05 8.43 8.1 10.94 12.5 - - - - - 11.05 8.43 8.1 10.94 12.5

2 ปาลม์น ้ามนั ทะลายเปล่าปาลม์ 1.66 1.6 2.15 2.04 2.96 0.561 0.541 0.73 0.69 1.00 1.10 1.06 1.42 1.35 1.96
กากใยปาลม์ 0.98 0.95 1.27 1.21 1.76 0.806 0.782 1.05 1.00 1.45 0.17 0.17 0.22 0.21 0.31
กะลาปาลม์ 0.21 0.2 0.27 0.26 0.37 0.066 0.063 0.08 0.08 0.12 0.14 0.14 0.19 0.18 0.25

ทางใบ/กา้นปาลม์ 7.3 7.05 9.46 9 13.06 - - - - - 7.30 7.05 9.46 9.00 13.06
3 ขา้ว แกลบ 6.08 6.18 6.21 6.32 6.72 0.79 0.81 0.81 0.83 0.88 5.29 5.37 5.40 5.49 5.84

ฟางขา้ว 14.2 14.41 14.49 14.75 15.69 - - - - - na na na na na
4 มนัส าปะหลงั กากมนัส าปะหลงั 7.93 6.26 8.35 9.96 9.31 - - - - - 7.93 6.26 8.35 9.96 9.31

เปลอืกมนัส าปะหลงั 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 - - - - - 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
เหงา้มนัส าปะหลงั 4.29 3.39 4.52 5.38 5.03 - - - - - 4.29 3.39 4.52 5.38 5.03

5 ยางพารา ขีเ้ลื่อย 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33
เศษไม้ 1.24 1.27 1.31 1.33 1.36 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 1.13 1.16 1.20 1.22 1.24

6 สบัปะรด ตอซงัสบัปะรด 1.05 1.09 1.35 1.09 1.14 - - - - - 1.05 1.09 1.35 1.09 1.14
เปลอืกสบัปะรด 0.6 0.62 0.77 0.62 0.64 0.6 0.62 0.77 0.62 0.64 - - - - -

7 หญา้เลี้ยงสตัว์
*** เศษหญา้ 3.86 4.87 5.62 5.66 5.69 3.86 4.87 5.62 5.66 5.69 - - - - -

ล าดบัท่ี การใช้ประโยชน์ (ล้านตนั)
**

ปริมาณคงเหลือ (ล้านตนั)พืช ชีวมวล ปริมาณชีวมวล (ล้านตนั)
*

 
ที่มา :  *   ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

**  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 
*** สถติพิืน้ที่ปลูกหญา้/พชือาหารสตัวแ์ละทุ่งหญา้สาธารณะ กรมปศุสตัว ์
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2.2 คดัเลือกชีวมวลโครงการ 
 
 ขอบเขตของงาน ก าหนดใหด้ าเนินการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ก าหนดกระบวนการ 
เทคโนโลยแีละขัน้ตอนทีเ่หมาะสมในการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลชนิดต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมทัง้
ทางดา้นเทคนิค และเศรษฐศาสตร ์อยา่งน้อย 5 ชนิด ซึง่อาจใชก้ระบวนการชวีภาพ/ทางกายภาพ หรอืทาง
เคมเีขา้ช่วย เพือ่เพิม่อตัราการเกดิก๊าซชวีภาพ ชวีมวลทีเ่ลอืกใช ้ ตอ้งมกีารตรวจวดัคณุสมบตัแิละ
องคป์ระกอบ อย่างน้อยตามพารามเิตอรต์่อไปนี้ ความชืน้ ความหนาแน่น ปรมิาณไฟเบอร ์ คารบ์อน 
ไนโตรเจน และฟอสฟอรสั  

ดงันัน้จงึตอ้งท าการคดัเลอืกชวีมวล 5 ชนิด เพือ่ศกึษาทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร จากชวีมวลทีเ่ป็น
วสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตร และของเหลอืจากอุตสาหกรรมและชุมชน ของผลติผลการเกษตรทีส่ าคญั ซึง่
ชวีมวลทีอ่ยู่ในข่ายทีจ่ะท าการคดัเลอืกมดีงันี้ 

ชวีมวลจากออ้ย ไดแ้ก่ กากออ้ย ยอดออ้ย 
ชวีมวลจากมนัส าปะหลงั ไดแ้ก่ กากมนัส าปะหลงั เปลอืกมนัส าปะหลงั เหงา้มนัส าปะหลงั  
ชวีมวลจากสบัปะรด ไดแ้ก่ เปลอืกสบัปะรด ตอซงัสบัปะรด 
ชวีมวลจากปาลม์น ้ามนั ไดแ้ก่ ทะลายปาลม์ ใยปาลม์ กะลาปาลม์ ทางปาลม์ 
ชวีมวลจากขา้ว ไดแ้ก่ แกลบ ฟางขา้ว 
ชวีมวลจากยางพารา ไดแ้ก่ เศษไม ้ขีเ้ลือ่ย 
ชวีมวลจากหญา้เลีย้งสตัว ์ไดแ้ก่ เศษหญา้ 
 
การคดัเลอืกชวีมวลทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมทัง้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร ์มเีกณฑก์ารพจิารณา ดงันี้ 
1) ปรมิาณและการเกบ็รวบรวม (30 คะแนน) 

1.1) ปรมิาณชวีมวล (10 คะแนน) คดัเลอืกจากปรมิาณชวีมวลทีเ่กดิขึน้จากผลผลติ (5 ปี 
ยอ้นหลงั) โดยคดิคา่เฉลีย่ทัง้ 5 ปี ว่าชวีมวลชนิดใดมปีรมิาณมากพอทีจ่ะน ามาผลติก๊าซชวีภาพไดต้่อเนื่อง 
ตลอดจนเป็นผลผลติการเกษตรทีส่อดคลอ้งกบันโยบายส่งเสรมิของภาครฐั 

การใหค้ะแนนปรมิาณชวีมวล 
2  หมายถงึ  น้อยกว่า 1 ลา้นตนั     
4  หมายถงึ  มากว่า 1 ลา้นตนั แต่ไมเ่กนิ 3 ลา้นตนั   
6  หมายถงึ  มากว่า 3 ลา้นตนั แต่ไมเ่กนิ 5 ลา้นตนั   
8  หมายถงึ  มากว่า 5 ลา้นตนั แต่ไมเ่กนิ 10 ลา้นตนั   
10 หมายถงึ  10 ลา้นตนัขึน้ไป      
1.2) การเกบ็รวบรวม (20 คะแนน) พจิารณาจากความสามารถในการเกบ็รวบรวมชวีมวล

ทีเ่กดิขึน้จากขอ้ 1.1 เพือ่คดัเลอืกชวีมวลทีส่ามารถเกบ็รวบรวมไดง้า่ย และมคีา่ใชจ้า่ยต ่า โดยชวีมวลทีม่ ี
แหลง่รวบรวมทีจ่ดัเจนจะไดร้บัการพจิารณาก่อน โดยในสว่นของการเกบ็รวบรวมนี้ให้คะแนนมากกว่า
ปรมิาณ เน่ืองจากชวีมวลบางชนิดถงึแมม้ปีรมิาณมาก แตก่ารเกบ็รวมรวมเพือ่ใชป้ระโยชน์ท าไดย้าก เกดิ
ความยุ่งยากแก่เกษตรกรหรอืโรงงาน สง่ผลต่อคา่ใชจ้า่ยและแรงงานในการรวบรวมดว้ย 

การใหค้ะแนนการเกบ็รวบรวม 
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4  หมายถงึ จากพืน้ทีเ่กษตรสามารถรวบรวมไดย้าก (กระจายตามพืน้ที่
เกษตร ตอ้งใชแ้รงงานในการรวบรวมมาก)  

8  หมายถงึ จากพืน้ทีเ่กษตรสามารถรวบรวมไดป้านกลาง (เกษตรกรรวม
ไวเ้ป็นกองๆ ในพืน้ทีเ่กษตร ตอ้งใชแ้รงงานในการรวบรวม)  

 12  หมายถงึ จากพืน้ทีเ่กษตรสามารถรวบรวมไดง้า่ย (กองไวเ้ป็นกองเดยีว
ในพืน้ทีเ่กษตร ใชแ้รงงานในการรวบรวมน้อย)  

 16  หมายถงึ จากโรงงานสามารถรวบรวมไดย้าก  (กระจายตาม
โรงงานตอ้งใชแ้รงงานในการรวบรวมมาก)   

 20 หมายถงึ จากโรงงานสามารถรวบรวมไดง้า่ย (กองไวต้ามเป็น
พืน้ทีต่ามโรงงาน ใชแ้รงงานในการรวบรวมน้อย)   

 2) ความเหมาะสมในการผลติก๊าซชวีภาพ (30 คะแนน) 
2.1) คณุสมบตัขิองชวีมวล (15 คะแนน) พจิารณาจากคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของชวีมวล ว่ามี

ความเหมาะสมในการผลติก๊าซชวีภาพหรอืไม ่ เกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณาหลกั คอืคา่ความรอ้น และหรอืความชืน้ 
โดยชวีมวลทีม่คีา่ความรอ้นต ่าจะมคีวามชืน้สงู ซึง่ไมเ่หมาะแก่การน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิดา้นความรอ้น จงึ
ควรพจิารณาน ามาผลติก๊าซชวีภาพ และชวีมวลทีม่คีา่ความรอ้นสงู มคีวามชืน้ต ่า การน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ
ดา้นความรอ้นจะเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมกว่าการน ามาผลติก๊าซชวีภาพ  
 การใหค้ะแนนความเหมาะสมในการผลติก๊าซชวีภาพ 
 3  หมายถงึ คา่ความรอ้นมากกว่า 10,000 kJ/kg หรอื ความชืน้ต ่ากว่า 40% 
 6  หมายถงึ คา่ความรอ้นมากกว่า 8,000 kJ/kg แต่ไมเ่กนิ 10,000 kJ/kg   
 9  หมายถงึ คา่ความรอ้นสงูกว่า 5,000 kJ/kg แต่ไมเ่กนิ 8,000 kJ/kg  
 12  หมายถงึ คา่ความรอ้นสงูกว่า 3,000 kJ/kg แต่ไมเ่กนิ 5,000 kJ/kg  
 15 หมายถงึ คา่ความรอ้นไมเ่กนิ 3,000 kJ/kg หรอื ความชืน้สงูกว่า 70%  

2.2)  ความสามารถในการย่อยสลาย (15 คะแนน) พจิารณาจากความยากงา่ยในการยอ่ย
สลายของชวีมวล โดยจะใหค้ะแนนชวีมวลทีส่ามารถย่อยไดง้า่ยตามธรรมชาตไิดก่้อนตามล าดบั เพือ่ลด
ปญัหากลิน่ของชวีมวลเน่าเหมน็ในพืน้ที ่ 

การใหค้ะแนนความสามารถในการยอ่ยสลาย 
3  หมายถงึ ไมม่กีารปลอ่ยใหย้่อยสลาย  
6  หมายถงึ ย่อยสลายไดย้าก และไมม่ปีญัหาเรือ่งกลิน่    
9  หมายถงึ ย่อยสลายไดป้านกลาง มปีญัหาเรื่องกลิน่เลก็น้อย 
12  หมายถงึ ย่อยสลายไดป้านกลาง และมปีญัหาเรื่องกลิน่  
15  หมายถงึ ย่อยสลายไดง้า่ย และมปีญัหาเรื่องกลิน่   

 
3) ความคุม้ทุนดา้นเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ (40 คะแนน) 

3.1) การใชป้ระโยชน์ปจัจบุนั (20 คะแนน) พจิารณาจากการน าชวีมวลไปใชป้ระโยชน์
ดา้นอื่น เช่น เป็นเชือ้เพลงิ อาหารสตัว ์ เป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ หรอือื่น ๆ เพือ่ประเมนิปรมิาณชวีมวลคงเหลอืที่
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สามารถรวบรวมไดจ้รงิ โดยชวีมวลทีไ่มม่กีารน าไปใชป้ระโยชน์หรอืมกีารน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอื่นน้อย
ทีส่ดุควรไดร้บัการพจิารณาก่อน  

การใหค้ะแนนการใชป้ระโยชน์ปจัจบุนั 
4  หมายถงึ มกีารน าไปใชป้ระโยชน์อย่างกวา้งขวางในเชงิอุตสาหกรรม 

หรอืเกษตรกรรม หรอืเอกชนด าเนินการเองและมกีารสง่เสรมิ
จากภาครฐัเพือ่ผลติก๊าซชวีภาพแลว้ 

8  หมายถงึ มกีารใชป้ระโยชน์มากทัง้ในอุตสาหกรรมและในพืน้ทีเ่กษตร   
12  หมายถงึ ยงัไมม่กีารใชป้ระโยชน์ หรอื มกีารใชป้ระโยชน์เลก็น้อยใน

พืน้ทีเ่กษตร แต่เป็นชวีมวลทีเ่ป็นฤดูกาล   
16  หมายถงึ มกีารใชป้ระโยชน์เลก็น้อยในอุตสาหกรรมหรอืในพืน้ทีเ่กษตร 
20 หมายถงึ ยงัไมม่กีารน าไปใชห้รอืมกีารใชป้ระโยชน์เลก็น้อยในพืน้ที่

เกษตร และเป็นชวีมวลทีม่ตีลอดทัง้ปี 
3.2)  มลูคา่ของชวีมวล (20 คะแนน) พจิารณาจากราคาของชวีมวล รวมถงึคา่เกบ็รวมรวม 

และคา่ขนสง่ ในการน าไปใชป้ระโยชน์ โดยจะพจิารณาจากชวีมวลที่ไมม่มีลูคา่หรอืมมีลูคา่น้อยก่อน เกณฑ์
ในขอ้นี้จะรวมไปถงึโอกาสทีจ่ะขยายผลของโครงการดว้ย 

การใหค้ะแนนมลูคา่ของชวีมวล 
4  หมายถงึ มมีลูคา่มาก สามารถขายไดท้ัง้หมด  
8  หมายถงึ คอ่นขา้งมมีลูคา่ สามารถขายไดท้ัง้หมด  
12  หมายถงึ มมีลูคา่เลก็น้อย สามารถขายไดท้ัง้หมด   
16  หมายถงึ มมีลูคา่เลก็น้อย สามารถขายไดบ้า้ง 
20 หมายถงึ ไมม่มีลูคา่ 

การใหค้ะแนนการคดัเลอืกชวีมวลตามเกณฑท์ีก่ าหนดขึน้น้ี จะอาศยัขอ้มลูจากการศกึษารวบรวม

ของหน่วยงานต่างๆ เป็นสว่นประกอบ หลกัการและเหตผุลในการใหค้ะแนนประกอบดว้ย 

ปริมาณชีวมวล 
จากขอ้มลูปรมิาณชวีมวลทีเ่กดิขึน้ทีป่ระเมนิจากผลผลติทางการเกษตร ของส านักงานเศรษฐกจิ

การเกษตร การใหค้ะแนนจะใหจ้ากปรมิาณทีเ่กดิขึน้เฉลีย่ 5 ปียอ้นหลงั ประกอบกบัขอ้มลูจากการส ารวจ 

ชวีมวลในปี 2550 ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและนุรกัษ์พลงังาน โดยชานออ้ย และฟางขา้ว จะมปีรมิาณ

มากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ ใบและยอดออ้ย ทางปาลม์ กากมนัส าปะหลงั และแกลบ ตามล าดบั ในสว่นของหญา้

เลีย้งสตัวไ์มไ่ดม้กีารเกบ็รวบรวมปรมิาณชวีมวลทีเ่กดิขึน้ไว ้ ดงันัน้ ทีป่รกึษาจงึใชข้อ้มลูพืน้ทีป่ลกูหญา้/พชื

เลีย้งสตัว ์และพืน้ทีเ่ล ีย้งสตัวส์าธารณะมาใชใ้นการใหค้ะแนนแทน โดยประเมนิจากพืน้ทีป่ลกูหญา้เป็นหลกั 

การเกบ็รวบรวม 
หากพจิารณาจากแหลง่ของชวีมวลทีจ่ะน ามาผลติก๊าซชวีภาพ พอจะแบง่ออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คอื 

ชวีมวลทีเ่หลอืจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น กากมนัจากโรงงานแป้งมนัส าปะหลงั ทะลายเปลา่ปาลม์จาก
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โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ เปลอืกสบัปะรดจากโรงงานสบัปะรด กากออ้ยจากโรงงานน ้าตาล เป็นตน้ และชวี
มวลทีเ่หลอืจากการเกบ็เกีย่วผลติผลการเกษตรของเกษตรกร ซึง่ชวีมวลสว่นน้ีจะกระจายอยู่ในพืน้ที่
การเกษตร เช่น เหงา้มนัส าปะหลงั ทางและล าตน้ปาลม์ ตอซงัสบัปะรด ใบและยอดออ้ย ฟางขา้ว และ
วชัพชืต่างๆ เป็นตน้   

การใหค้ะแนนการรวบรวมชวีมวลจะใหจ้ากความยากงา่ยในการเกบ็รวบรวม โดยสว่นใหญ่แลว้ 
ชวีมวลทีเ่กดิจากพืน้ทีเ่กษตรกรรม จะรวบรวมไดย้ากกว่าชวีมวลจากโรงงาน เพราะหากโรงงานไมม่กีารใช้ 
ชวีมวลดงักลา่วกจ็ะตอ้งรวบรวมเพือ่ก าจดัทิง้ ซึง่สว่นใหญ่แลว้ในพืน้ทีเ่กษตรชวีมวลจะกระจายมากกว่าใน
โรงงาน ดงันัน้ชวีมวลทีเ่กดิจากโรงงาน เช่น ชานออ้ย แกลบ กากและเปลอืกมนัส าปะหลงั กะลาปาลม์ และ
ใยปาลม์ จงึไดค้ะแนนในขอ้นี้เตม็ สว่นขีเ้ลือ่ย และเศษไม ้เกดิขึน้กระจายตามโรงงานจะไดค้ะแนนรองลงมา 
และชวีมวลจากพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีค่อ่นขา้งเกบ็รวบรวมไดย้ากจะไดค้ะแนนตามล าดบัความยากงา่ยในการ
เกบ็รวบรวม  

 
คณุสมบติัของชีวมวล 

การพจิารณาความเหมาะสมในการเกดิก๊าซชวีภาพ จ าเป็นตอ้งพจิารณาคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของชวีมวล 
เพือ่วเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลชนิดนัน้ๆ โดยชวีมวลทีม่คีา่ความรอ้นสงู และ
มคีวามชืน้ (สด) ต ่า มคีวามเหมาะสมทีจ่ะน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิมากกวา่ เช่น กะลาปาลม์ และแกลบ เป็นตน้ 
ทางปาลม์และกากมนัส าปะหลงั เป็นชวีมวลทีม่คีา่ความรอ้นต ่าทีส่ดุ จงึไดค้ะแนนในขอ้นี้เตม็ ในสว่นความ
เหมาะสมในการเกดิก๊าซชวีภาพจะพจิารณาจากคา่ความรอ้นก่อน หากชวีมวลใดยงัไมม่ขีอ้มลูการศกึษาเรื่อง
คา่ความรอ้น จะพจิารณาจากความชืน้เป็นหลกั เช่น เปลอืกสบัปะรด และหญา้เลีย้งสตัว ์เป็นตน้  

นอกจากนี้ยงัจะพจิารณาการปนเป้ือนวสัดุอื่นๆ ดว้ย เพือ่ลดขัน้ตอนการน าชวีมวลเขา้ระบบ เปลอืก
และเหงา้มนัส าปะหลงัถงึแมจ้ะมคีวามชืน้สงู แต่เน่ืองจากมโีอกาสปนเป้ือนดนิ หนิ และทราย ก่อนทีจ่ะ
น าเขา้ระบบผลติก๊าซชวีภาพตอ้งมกีารลา้งก่อนจะสบัย่อย เพือ่ลดปญัหาของเครื่องบดย่อยดว้ย ดงันัน้
เปลอืกและเหงา้มนัส าปะหลงัจงึไมไ่ดค้ะแนนเตม็ทัง้ทีม่คีา่ความรอ้นต ่าและความชืน้สงู 
 
ความสามารถในการย่อยสลาย 

โดยทัว่ไปแลว้ชวีมวลทีม่คีวามชืน้สงู จะมโีอกาสในการย่อยสลายไดง้า่ยกว่าชวีมวลทีม่คีวามชืน้ต ่า 
ดงันัน้การใหค้ะแนน ทางปาลม์ กากมนัส าปะหลงั เปลอืกและตอซงัสบัปะรด ไดค้ะแนนขอ้นี้สงู เพราะมี
ความชืน้สงู สว่นเศษหญา้สดมคีวามชืน้คอ่นขา้งสงูท าใหไ้ดค้ะแนนในขอ้นี้สงูตามไปดว้ย  
 
การใช้ประโยชน์ปัจจุบนั 

ชวีมวลทีม่มีลูคา่และมกีารใชป้ระโยชน์มาก เช่น ชานออ้ย แกลบ ฟางขา้ว รวมถงึชวีมวลทีม่กีาร
สง่เสรมิการผลติก๊าซชวีภาพจากรฐัแลว้ เช่น กากมนัส าปะหลงั จะไดค้ะแนนในขอ้นี้น้อยกว่าชวีมวลทีไ่มม่ ี
การใชป้ระโยชน์แต่เป็นชวีมวลทีป่ลกูตามฤดูกาล เช่น ยอดออ้ย เพราะในการใหค้ะแนนจะใหน้ ้าหนักชีวมวล
ทีไ่มม่กีารใชป้ระโยชน์ และมมีลูคา่น้อยเป็นหลกั  
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เหงา้มนัส าปะหลงั และตอซงัสบัปะรดไดค้ะแนนในขอ้นี้มาก เน่ืองจากการใชป้ระโยชน์น้อย สว่น
ทะลายปาลม์ และทางปาลม์ ไดค้ะแนนรองลงมา เพราะมกีารใชป้ระโยชน์ในการเป็นเชือ้เพลงิ และเพาะเหด็
บา้งแต่ยงัไมก่วา้งขวาง  

จากขอ้มลูของกองอาหารสตัว ์กรมปศุสตัว ์หญา้เลีย้งสตัวท์ีเ่กษตรกรปลกูจะอา้งองิจากจ านวนสตัว์
ทีเ่ลีย้ง จงึไมม่เีศษหญา้เหลอืเป็นชวีมวล หรอืหากมเีหลอื จะเกบ็เป็นหญา้แหง้ เพือ่ใชเ้ลีย้งสตัว ์ หรอื
จ าหน่าย ดงันัน้ หญา้เลีย้งสตัวจ์งึไมม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะน ามาผลติเป็นก๊าซชวีภาพ 
 
มลูค่าของชีวมวล 

การศกึษาการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล จ าเป็นตอ้งค านึงถงึความเหมาะสมดา้นเศรษฐศาสตร์
ดว้ย เพือ่ทีจ่ะขยายผลของโครงการตอ่ไป ดงันัน้จงึตอ้งคดิมลูคา่ของชวีมวลจากแหลง่ต่างๆ ดว้ย เพือ่จะ
ประเมนิความเหมาะสมดา้นเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ก่อน ซึง่ชวีมวลที่มมีลูคา่มรีาคาสามารถจ าหน่ายได ้จะได้
คะแนนในขอ้นี้น้อย สว่นชวีมวลทีม่มีลูคา่น้อยหรอืไมม่มีลูคา่ และจ าหน่ายไดบ้า้ง หรอืไมไ่ดเ้ลย จะได้
คะแนนมาก กะลาปาลม์ เป็นชวีมวลทีม่มีลูคา่สงูทีส่ดุท าใหไ้มเ่หมาะสมทีจ่ะน ามาผลติก๊าซชวีภาพ ทาง
ปาลม์ และตอซงัสบัปะรดเป็นชวีมวลทีย่งัไมค่อ่ยมกีารซือ้ขาย อกีทัง้ตอซงัสบัปะรดและเหงา้มนัส าปะหลงั 
เกษตรกรบางแห่งตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการก าจดัจงึท าใหไ้ดใ้นขอ้นี้สงู สว่นเปลอืกสบัปะรด โรงงานผลติ
ผลไมก้ระป๋อง หรอืโรงงานผลติน ้าผลไม ้จะมกีารน าเปลอืกสบัปะรดไปใชป้ระโยชน์แลว้ 
 

ตารางท่ี 2.2- 1  สรุปขอ้มลูชวีมวลชนิดตา่งๆ ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ปริมาณเฉล่ีย ราคาเฉล่ีย

ตนั/ปี ค่าความร้อนต า่ (MJ/kg) ความช้ืนสด (%) บาท/ตนั

ขา้ว แกลบ 6.30 โรงสี 13.52 12.00 เป็นเชื้อเพลงิ 900            

ฟางขา้ว 14.71 พืน้ทีเ่กษตร 12.33 20.00 เป็นอาหารสตัว ์และเพาะเหด็บางส่วน 1,000         

ออ้ย ชานออ้ย 16.80 โรงงาน 7.37 52.50 เป็นเชื้อเพลงิ 600            

ยอดออ้ย 10.20 พืน้ทีเ่กษตร 15.48 59.30 ส่วนใหญ่ไมม่กีารใชป้ระโยชน์ มใีชเ้ป็นอาหารสตัวบ์า้งเลก็น้อย 500            

ยางพารา ขีเ้ลื่อย 0.09 โรงงาน 6.57 55.00 เป็นเชื้อเพลงิ และท าธปู -

เศษไม้ 0.31 โรงงาน 8.60 45.00 เป็นเชื้อเพลงิ 700            

ปาลม์น ้ามนั ใยปาลม์ 1.23 โรงงาน 11.40 38.50 เป็นเชื้อเพลงิ

กะลาปาลม์ 0.22 โรงงาน 16.90 12.00 เป็นเชื้อเพลงิ 2,000         

ทะลายปาลม์ 2.08 โรงงาน 7.24 58.60 เป็นเชื้อเพลงิ และเพาะเหด็บางส่วน 50             

ทางปาลม์ 9.17 พืน้ทีเ่กษตร 1.76 78.00 ยงัไม่มกีารใชป้ระโยชน์ -

มนัส าปะหลงั กากมนัส าปะหลงั 8.36 โรงงาน 1.47 80.00 ส่วนใหญ่ไมม่กีารใชป้ระโยชน์ มใีชเ้ป็นอาหารสตัวบ์า้งเลก็น้อย -

เปลอืกมนัส าปะหลงั 0.01 โรงงาน 1.49 67.00 ส่วนใหญ่ไมม่กีารใชป้ระโยชน์ มใีชเ้ป็นอาหารสตัวบ์า้งเลก็น้อย -

เหงา้มนัส าปะหลงั 4.52 พืน้ทีเ่กษตร 5.49 65.09 ส่วนใหญ่ไมม่กีารใชป้ระโยชน์ มใีชเ้ป็นเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิบา้ง
เลก็น้อย

-

สบัปะรด ตอซงัสบัปะรด 1.14 พืน้ทีเ่กษตร 14.35 84.35 ยงัไม่มกีารใชป้ระโยชน์ -

เปลอืกสบัปะรด 0.65 โรงงาน 91.00 ใชป้ระโยชน์ในโรงงาน -

หญา้เลี้ยงสตัว์ เศษหญา้ (ไร่) 5.28 พืน้ทีเ่กษตร 75.90 ใชเ้ป็นอาหารสตัว์ -

พืช ชีวมวล
คณุสมบติั

แหล่งชีวมวล การใช้ประโยชน์

 
 

จากการใหค้ะแนนชวีมวลทีอ่ยู่ในข่ายการพจิารณา ตามเกณฑก์ารคดัเลอืกดงักลา่ว แสดงใน 
ตารางท่ี 2.2-1 – ตารางท่ี 2.2-2 สรปุไดว้่าชวีมวลทีไ่ดร้บัการพจิารณาคดัเลอืกเพือ่ใชใ้นการทดลองใน
หอ้งปฏบิตักิาร จ านวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ ทะลายปาลม์ ตอซงัสบัปะรด เหงา้มนัส าปะหลงั ยอดออ้ย และทาง
ปาลม์ เมือ่จ าแนกเป็นทีอ่ยู่ในโรงงานและทีอ่ยู่ในพืน้ทีก่ารเกษตร มดีงันี้ 

 ชวีมวลในโรงงาน ไดแ้ก่  ทะลายปาลม์  
 ชวีมวลในพืน้ทีเ่กษตร ไดแ้ก่ ตอซงัสบัปะรด เหงา้มนัส าปะหลงั ยอดออ้ย และทางปาลม์  
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ตารางท่ี 2.2- 2  สรุปการใหค้ะแนนชวีมวลตามเกณฑก์ารคดัเลอืก 

ปริมาณชีวมวล การเกบ็รวบรวม คณุสมบติัชีวมวล ความสามารถในการย่อยสลาย การใช้ประโยชน์ มลูค่าของชีวมวล

10 คะแนน 20 คะแนน 15 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 20 คะแนน

1 ขา้ว แกลบ 8 20 3 3 4 4 42

ฟางขา้ว 10 8 3 3 4 4 32

2 ออ้ย ชานออ้ย 10 20 9 3 4 4 50

ยอดออ้ย 10 8 9 12 12 16 67 5

3 ยางพารา ขีเ้ลื่อย 2 16 3 3 8 8 40

เศษไม้ 2 16 3 3 4 4 32

4 ปาล์มน ้ามนั ใยปาล์ม 4 20 3 6 8 12 53

กะลาปาล์ม 2 20 3 3 4 4 36

ทะลายปาล์ม 4 20 9 9 16 16 74 1

ทางปาล์ม 8 4 15 9 16 20 72 2

5 มนัส าปะหลงั กากมนัส าปะหลงั 8 20 6 12 4 12 62

เปลอืกมนัส าปะหลงั 2 20 9 12 8 12 63

เหงา้มนัส าปะหลงั 6 8 9 9 20 16 68 4

6 สบัปะรด ตอซงัสบัปะรด 4 8 12 9 20 16 69 3

เปลอืกสบัปะรด 2 20 15 3 4 4 48

7 หญ้าเลี้ยงสตัว์ เศษหญ้า 6 4 15 3 4 4 36

ชีวมวล รวม 100 คะแนน ล าดบัท่ีได้

ปริมาณและการรวบรวม ความเหมาะสมในการผลิตกา๊ชชีวภาพ ความคุ้มทุนด้านเศรษฐศาสตรเ์บือ้งต้น

ล าดบั

พืช

 
 
2.3 คณุสมบติัชีวมวลโครงการ 

 
จากขอ้มลูการวเิคราะหค์ณุสมบตัขิองชวีมวล งานวจิยัทีผ่่านมาเน้นไปทีก่ารวเิคราะหค์ณุสมบตัเิพือ่

การใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ โดยการเกบ็ตวัอย่างท าการทดสอบมวีธิกีารวเิคราะหด์งัตารางท่ี 2.3-1 ตวัอย่างแสดง
คณุสมบตัขิองชวีมวลเบือ้งตน้ดงัตารางท่ี 2.3-2 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ ทีป่รกึษาไดร้วบรวมขอ้มลู
ของชวีมวลโครงการทัง้ 5 ชนิด ทีม่กีารศกึษาและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบดา้นต่างๆ ทีส่ามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการผลติก๊าซชวีภาพไดด้งัจะกลา่วต่อไป 
 
ตารางท่ี 2.3-1 วิธีการวิเคราะหค์ณุสมบติัและองคป์ระกอบชีวมวล 

พารามเิตอร์ หน่วย วธิวีเิคราะห์
 Proximate Analysis

 ความชืน้  % As Recieived Basis  ASTM D3173-87 
 Bulk Density กก./ลบ.ม.  ASTM E873-82
 ปรมิาณเสน้ใย (Fiber) % As Recieived Basis  AOAC (1990)
 ปรมิาณเถา้ (Ash)  % As Recieived Basis  ASTM D3174-93
 Volatile Matter    % As Recieived Basis  ASTM D3175-89

 Ultimate Analysis
 Carbon  (C)  % Dry Basis  ASTM D5373-93
 Nitrogen  (N)  % Dry Basis  ASTM D5373-93
 Phosphorus  (P)  % Dry Basis  ASTM D3682-96
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ตารางท่ี 2.3-2 คณุสมบติัทางเคมีของชีวมวลเบือ้งต้น 
รายการ เหง้ามนั ทะลายปาลม์ ทางปาลม์ ตอซงัสบัปะรด ยอดอ้อย ใบอ้อย

 Proximate Analysis
 ความช้ืน (%) 59.40               58.60               78.40               73.71               50.00               9.20                 
 เถา้   (%) 1.50                 2.03                 0.70                 1.74                 2.50                 6.10                 
 Volatile Matter   (%) 31.00               30.46               16.30               22.08               40.30               67.80               
 Fixed Carbon   (%) 8.10                 8.90                 4.60                 2.47                 7.20                 16.90               

 Ultimate Analysis
 Carbon  (%) 18.76               21.15               10.13               44.32               23.00               41.60               
 Hydrogen  (%) 2.48                 2.56                 1.25                 6.40                 3.00                 5.08                 
 Oxygen  (%) 17.50               15.34               9.44                 41.87               21.00               37.42               
 Nitrogen  (%) 0.32                 0.27                 0.07                 0.79                 0.30                 0.40                 
 Sulfur  (%) 0.04                 0.04                 0.02                 na 0.20                 0.17                 

คณุสมบติัอ่ืน

 Bulk Density (kg/m3) 250.00             380.00             na na na 100.00             

 ค่าความร้อน HHV kJ/kg 7,451.00          9,196.00          3,908.00          na 9,800.00          16,794.00        
 ค่าความร้อน LHV kJ/kg 5,494.00          7,240.00          1,760.00          4,140.00          7,965.00          15,479.00        

ท่ีมา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน http://www.dede.go.th
          ชีวมวล Biomass, ศนูยส่์งเสริมพลงังานชีวมวล มลูนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดล้อม http://www.efe.or.th  

 
เน่ืองจากในการวเิคราะหป์รมิาณเยื่อใยโดยวธิ ีProximate analysis มจีดุอ่อนบางประการ คอืสว่น

ทีเ่ป็นโครงสรา้งของพชืเช่น เพคตนิ  เฮมเิซลลโูลส และลกินิน  บางสว่นอาจละลายมาอยู่ในสว่นของ NFE 
ท าใหค้า่ทีไ่ดไ้มถู่กตอ้งนัก  นอกจากนี้การวเิคราะหด์งักลา่ว ยงัไมส่ามารถแยกองคป์ระกอบของผนังเซลล์
พชืได ้จงึท าใหก้ารวเิคราะหห์าปรมิาณเยือ่ใยโดยวธิ ีProximate ไมค่อ่ยเป็นทีย่อมรบักนันัก  แตห่นัมานยิม
ใชก้ารวเิคราะหโ์ดย วธิ ีDetergent method  หรอืทีเ่รยีกวา่วธิกีารวเิคราะหแ์บบ Forage  fiber  analysis 
แทน  วธิวีเิคราะหแ์บบนี้พฒันาโดย  Goering และ Van Soest โดยมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะใหส้ามารถแยกแยะ
ปรมิาณองคป์ระกอบของผนังเซลลพ์ชืได ้ วธิกีารวเิคราะหแ์บบ Detergent analysis แบง่วตัถแุหง้ของ
อาหารสตัวอ์อกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆคอื (วรพงษ์ ,2535) 

1) Cell content หรอื Neutral Detergent Soluble (NDS) คอื สว่นทีอ่ยู่ภายในเซลลพ์ชืทัง้หมด 
สามารถละลายไดใ้นสารละลาย detergent ทีเ่ป็นกลางประกอบดว้ย กรดอะมิ
โน  ไขมนั  แป้ง  น ้าตาล  เพคตนิ Soluble Protein, Non- protein Nitrogent วตัถแุหง้สว่นน้ีสตัว์
ทุกชนิดสามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้กอืบทัง้หมด 

2) Cell wall constituents หรอื Neutral Detergent Fiber (NDF) คอืสว่นประกอบของผนังเซลล ์ซึง่
ไมส่ามารถละลายในสารละลาย detergent ทีเ่ป็นกลาง ประกอบดว้ยพวกเยือ่ใยทัง้หมด คอื เฮมิ
เซลลโูลส เซลลโูลส ลกินิน ควิตนิ ซลิกิา  เคราตนิ  วตัถแุหง้สว่นน้ีเป็นประโยชน์ต่อสตัวเ์คีย้วเอือ้ง
เท่านัน้เพราะในกระเพาะรูเมน ของสตัวเ์คีย้วเอือ้งมจีลุนิทรยีท์ีส่ามารถย่อยเซลลโูลส และเฮมิ
เซลลโูลสได ้

NDF แบง่ไดเ้ป็น 2 พวกคอื 
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เยื่อใยพวก Acid Detergent Soluble (ADS)  เยื่อใยชนิดนี้คอื Hemicellulose  ซึง่เป็น
สว่นประกอบของผนังเซลล ์ เป็นสารประกอบพวกคารโ์บไฮเดรตทีไ่มล่ะลายน ้า สามารถละลายไดด้ใีนกรด
อ่อน และด่างอ่อน พชืตระกูลหญา้จะม ีhemicellulose สงูกว่าพชืตระกูลถัว่ และจะพบ hemicellulose มาก
ทีส่ว่นใบของพชื พชืทีก่ าลงังอกจะใช ้ hemicellulose ทีม่ใีนเมลด็เป็นอาหาร และในพชือาหารสตัวพ์บว่า 
hemicellulose จะอยู่ร่วมกบั ลกินิน จงึท าใหก้ารยอ่ยไดไ้มด่เีท่าทีค่วร เน่ืองจากลกินินเป็นตวัขดัขวางการ
ย่อยไดข้อง hemicellulose ซึง่ท าใหย้อ่ยไดไ้มห่มด 

เยื่อใยพวก Acid Detergent Fiber (ADF) ประกอบดว้ย    
Cellulose คอืเยื่อใยทีจ่ดัเป็นคารโ์บไฮเดรตพวกทีไ่มล่ะลายน ้า น ้าย่อยของสตัวท์ุกชนิดไมส่ามารถ

ย่อย เซลลโูลสได ้จงึจ าเป็นต้องใชเ้อ็นไซม ์Cellulase ช่วยในการย่อยสลาย แต่การย่อยไดข้องเซลลูโลส 
จะมากหรอืน้อยเพยีงใดขึ้นอยู่กบัปรมิาณ ลกินิน 

Lignin เป็นสว่นประกอบทีส่ าคญัของผนังเซลลพ์ชื  ท าใหผ้นังเซลลพ์ชืแขง็แรง จะเป็น
สว่นประกอบของเปลอืก ซงั หรอืสว่นทีเ่ป็นเยื่อใยของราก ล าตน้ และจะถูกสรา้งจากสว่นโคนตน้ ไปสูย่อด 
เมือ่พชืมอีายุมากขึน้ ปรมิาณลกินิน จะเพิม่มากขึน้ดว้ย จากการทีล่กินินเป็นสารทีไ่มม่สีตัวช์นิดใดใช้
ประโยชน์ไดเ้ลย ในขณะเดยีวกบัการทีล่กินิน อยู่รว่มกบัเซลลโูลส และ hemicellulose ท าใหก้ารย่อยไดข้อง 
เซลลโูลส และ hemicellulose ลดลงดว้ย  

Cutin เป็นสารทีเ่คลอืบผวิดา้นนอกของผนังเซลลข์องพชื สว่นใหญ่จะพบบนผวิของเมลด็ มี
ลกัษณะคลา้ยขีผ้ ึง้ Cutin ย่อยไมไ่ด ้และถา้มมีากอาจจะลดการยอ่ยไดข้อง เซลลโูลส และ hemicellulose 

Acid Insoluble Ash (AIA)  คอืสว่นของเถา้ทีไ่มล่ะลายในกรด จดัเป็นสารประกอบอนินทรยี ์
ประกอบดว้ย Silica ซึง่สว่นใหญ่ร่างกายสตัว ์ไมส่ามารถจะย่อย หรอืดดูซมึได ้และยงัท าใหก้ารย่อยไดข้อง
อาหารลดลง 

จากการวเิคราะหโ์ดยวธินีี้ จะท าใหท้ราบปรมิาณสารทีอ่ยูภ่ายในเซลลซ์ึง่เป็นโภชนะทีย่อ่ยไดง้า่ย
และองคป์ระกอบของผนังเซลลส์ว่นต่างๆคอื cellulose, hemicellulose และ lignin ท าใหส้ามารถประเมนิ
คณุคา่ทางอาหารไดแ้มน่ย ายิง่ขึน้ 

จากขอ้มลูรายงานการศกึษาทีผ่่านมา ซึง่เป็นการทดสอบชวีมวลเฉพาะแหลง่ พอทีจ่ะท าใหท้ราบ
ลกัษณะเบือ้งตน้เท่านัน้ เพราะชวีมวลแต่ละแหลง่ก าเนิดจะมคีณุสมบตัทิางเคมตี่างกนั หากจะน าชวีมวล
แหลง่ใดใชป้ระโยชน์ควรทีจ่ะมกีารทดสอบคณุสมบตัชิวีมวลจากแหลง่นัน้ การรวบรวมขอ้มลูการวเิคราะห์
คณุสมบตัขิองชวีมวลทีเ่หมาะส าหรบัการผลติก๊าชชวีภาพ จะพจิารณาจากคณุสมบตัดิา้นโภชนาการ
ประกอบดว้ย 

Crude fiber (CF) หมายถงึ คารโ์บไฮเดรตประเภทโครงสรา้ง รวมทัง้ลกินินซึง่ไมใ่ช่คารโ์บไฮเดรต 
แต่มกัอยู่รวมกบัคารโ์บไฮเดรตประเภทนี้ในผนังเซลลพ์ชื  

Nitrogen free extract (NFE) หมายถงึคารโ์บไฮเดรตทีย่่อยไดง้า่ย คอืแป้งและน ้าตาล 
Neutral detergent fiber (NDF) หมายถงึสว่นของผนังเซลลท์ัง้หมด ซึง่ประกอบดว้ยเซลลโูลส เฮมิ

เซลลโูลส และลกินิน  
Acid detergent fiber (ADF) หมายถงึสว่นทีม่ลีกินินและเซลลโูลสเป็นองคป์ระกอบหลกั  
Acid detergent lignin (ADL) หมายถงึสว่นทีม่ลีกินินเป็นหลกั ซึง่เอนไซมจ์ากสตัวแ์ละจลุนิทรยีไ์ม่

สามารถย่อยได ้
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Cellulose หมายถงึเยื่อใยทีจ่ดัเป็นคารโ์บไฮเดรตพวกทีไ่มล่ะลายน ้า  
Hemi cellulose เป็นสว่นประกอบของผนังเซลล ์ เป็นสารประกอบพวกคารโ์บไฮเดรตทีไ่มล่ะลาย

น ้า สามารถละลายไดด้ใีนกรดอ่อน และด่างออ่น 
Phosphorus (P) หมายถงึปรมิาณฟอสฟอรสั 
ตวัอยา่งผลการวเิคราะหค์ณุสมบตัทิางเคมขีองชวีมวลแสดงดงัตารางท่ี 2.3-3 

 
ตารางท่ี 2.3-3 ตวัอย่างผลการวิเคราะหค์ณุสมบติั Detergent method ของชีวมวล 

ก้านทาง ใบ ล าต้น ใบ
Crude fiber (CF) na 0.2 23 48.8 12.05 19.7 21.9
Nitrogen free extract (NFE) na 51.5 58.7 na 51.65 65.9 31.7
Neutral detergent fiber (NDF) na na na 81.8 33.25 46.6 45.65
Acid detergent fiber (ADF) na na na 61.6 17.15 25.8 28.5
Acid detergent lignin (ADL) na na na 14 1.65 3.6 4.05
Phosphorus (P) na 0.11 0.16 na 0.09 0.13 0.085
Cellulose 82.14 na na 20.2 16.1 20.8 17.15
Hemi cellulose 11.41 na na 47.6 15.5 22.2 24.45
lignin 6.45 na na na na na na

ทางปาลม์ ตอซงัสบัปะรดรายการ เหง้ามนั ทะลายปาลม์ ยอดอ้อย

 
ทมีา: รวบรวมขอ้มลูจาก กองอาหารสตัว ์กรมปศุสตัว์ 
 

2.3.1 ยอดอ้อย 
 
มลีกัษณะเรยีวยาว ดงัรปูท่ี 2.3.1-1 จะถูกตดัออกจากล าตน้ออ้ยก่อนสง่ไปโรงงาน ดงันัน้ใบออ้ย

และยอดออ้ยจะกระจายไปทัว่ไร่ออ้ย ยอดออ้ยสามารถน ามาเป็นอาหารสตัว ์ ใบออ้ยและยอดออ้ยสว่นใหญ่
จะถูกเผาทิง้ในไร่ ยงัไมม่กีารน าไปใชป้ระโยชน์ ฤดูเกบ็เกีย่วอยู่ในช่วงเดอืนธนัวาคมถงึเมษายนของทุกปี 
การรวบรวมเกบ็คอ่นขา้งใชแ้รงงานมาก เน่ืองจากอยู่กระจดักระจายตามไร่ ยอดออ้ยมปีรมิาณเป็นน ้าหนัก
ประมาณรอ้ยละ 17 ของผลผลติออ้ยสด ความชืน้ประมาณ 50%  

 

   
รปูท่ี  2.3.1-1 อ้อยและยอดอ้อย 

ทีม่า : www.rakbankerd.com/ 
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2.3.2 เหง้ามนัส าปะหลงั 
 

เป็นสว่นทีเ่หลอืหลงัจากการตดัล าตน้และหวัมนัออกไป มคีวามยาวประมาณ 20-50 เซนตเิมตร ดงั
รปูท่ี 2.3.2-1 สว่นน้ียงัไมม่กีารน าไปใชป้ระโยชน์ โดยเกษตรกรจะทิง้ไวใ้นไร่และไถกลบไปพรอ้มกบัการ
เตรยีมดนิในการปลกูครัง้ตอ่ไป มปีรมิาณคดิเป็นน ้าหนักประมาณรอ้ยละ 20 ของผลผลติหวัมนัสด มี
ความชืน้ประมาณ 65.00% เหงา้มนัส าปะหลงัทีผ่่านการปรบัสภาพทางกายภาพโดยการบด แตย่งัไมผ่่าน
การปรบัสภาพทางเคม ีซึง่มสีว่นประกอบคอื เซลลโูลส 82.14% เฮมเิซลลโูลส 11.41% และลกินิน 6.45% 

 

  
รปูท่ี 2.3.2-1 เหง้ามนัส าปะหลงั 

 
2.3.3 ตอซงัสบัปะรด 
 

มลีกัษณะเป็นเหงา้หรอืตน้ตอสบัปะรด ดงัรปูท่ี 2.3.3-1 เป็นสว่นทีเ่หลอืในพืน้ทีเ่กษตรหลงัการเกบ็
เกีย่วผลผลติ หรอืหลงัการเกบ็หน่อส าหรบัขยายพนัธุแ์ลว้ บางพืน้ทีน่ าไปเป็นอาหารสตัวแ์ต่สว่นใหญ่
เกษตรกรตอ้งท าการก าจดั โดยการป ัน่สบัดว้ยรถแทรกเตอรต์ดิใบมดี ใหต้อซงัเป็นชิน้เลก็ๆ ไมใ่หเ้กดิการ
งอกได ้ เมือ่แหง้แลว้กไ็ถกลบเป็นการเตรยีมดนิเพือ่ปลกูตอ่ไป มปีรมิาณคดิเป็นน ้าหนักประมาณรอ้ยละ 50 
ของผลผลติหวัสบัปะรด  

 

  
2.3.3-1 ตอซงัสบัปะรด และตอซงัท่ีถกูก าจดัเพ่ือเตรียมดิน 
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2.3.4 ทะลายปาลม์ 
 
เป็นสว่นทีเ่หลอืหลงัจากกระบวนการผลติในโรงงาน เมือ่แกะเมลด็ปาลม์ออกไปหบีสกดัน ้ามนั 

ปจัจบุนัน าไปใชป้ระโยชน์ โดยบบีน ้าเขา้ระบบผลติก๊าซชวีภาพสว่นกากแหง้จะน าไปเป็นเชือ้เพลงิส าหรบั
หมอ้ไอน ้าในโรงงาน หรอืขายใหเ้กษตรกรน าไปใชใ้นการเพาะเหด็ฟาง มนี ้าหนักประมาณรอ้ยละ 32 ของ
ทะลายปาลม์สด มคีวามชืน้ประมาณ 58.60% ทะลายปาลม์สดทีย่งัไมผ่่านการหบีสกดัน ้ามนัและทะลาย
เปลา่ปาลม์แสดงดงัรปูท่ี 2.3.4-1 
 

 
2.3.4-1 ทะลายปาลม์สด และทะลายเปล่าปาลม์ 

 
2.3.5 ทางปาลม์ 
 

 ทางใบ(กา้นใบและใบย่อย) เป็นวสัดุเหลอืใชจ้ะทิง้อยู่ในพืน้ทีก่ารเกษตร ปจัจบุนัไมม่กีารน าไปใช้
ประโยชน์ชดัเจน มกัจะถูกเผาทิง้หรอืมบีางสว่นน าไปเป็นเชือ้เพลงิ มปีรมิาณคดิเป็นน ้าหนักประมาณรอ้ย
ละ 141 ของผลผลติทะลายปาลม์สด มคีวามชืน้ประมาณ 78.00% ทางปาลม์จะถูกตดัออกเพือ่น าทะลาย 
ปาลม์สดลงจากล าตน้ มขีนาดยาวประมาณ 2-3 เมตร  ทางปาลม์ใชค้ลมุดนิ ดงัรปูที ่ 2.3.5-1 ยงัไมม่ ี
การศกึษาน าไปใชป้ระโยชน์เป็นอย่างอื่น  

 

  
2.3.5-1 ทางปาลม์ 
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บทท่ี 3 
เทคโนโลยีการผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวล 

 
3.1 เทคโนโลยีการผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวล 
 
3.1.1 กระบวนการผลิตกา๊ซชีวภาพ 

 
กระบวนการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล เป็นกระบวนการอาศยัจลุนิทรยีแ์บบไรอ้ากาศ ในการ

ย่อยสลายสารอนิทรยี(์Anaerobic digestion)ในชวีมวล กระบวนการนี้สารอนิทรยีใ์นชวีมวล ถูกยอ่ยสลาย
เป็นก๊าซมเีทน (CH4) และคารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่รวมเรยีกวา่ก๊าซชวีภาพ (Biogas) ซึง่มปีฏกิริยิาในการยอ่ย
สลายสารอนิทรยีด์งันี้ 

 

      สารอนิทรยี ์+ จลุนิทรยี ์         เซลล ์+ CH4 + NH3 + H2S + คารบ์อนไดออกไซด ์+ น ้า 
 

ในสภาวะทีไ่มม่อีอกซเิจน จะมแีบคทเีรยีอาศยัอยู่ในระบบรว่มกนั 3 กลุม่ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ แบคทเีรยี
สรา้งกรด แบคทเีรยีสรา้งมเีทน และแบคทเีรยีรดีวิซซ์ลัเฟต สาเหตุทีร่ะบบบ าบดัแบบไมใ่ชอ้ากาศมี
แบคทเีรยีหลายกลุม่อาศยัอยูร่่วมกนั เป็นเพราะแบคทเีรยีสรา้งมเีทนและแบคทเีรยีรดีวิซซ์ลัเฟตใช้
สารอาหารไดจ้ ากดัชนิด ซึง่มกัเป็นสารอนิทรยีท์ีม่ขีนาดโมเลกุลเลก็ ท าใหแ้บคทเีรยีสรา้งกรดใชส้ารอนิทรยี์
ไดก่้อน และเปลีย่นสารอนิทรยีใ์หเ้ป็นกรดอนิทรยีท์ีม่ขีนาดโมเลกุลเลก็ลง แบคทเีรยีรดีวิซซ์ลัเฟตและ
แบคทเีรยีสรา้งมเีทนจงึใชก้รดอนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้นัน้ต่อไป สารอนิทรยีท์ีเ่ขา้สูก่ระบวนการบ าบดัแบบไมใ่ช้
อากาศ จะถูกย่อยสลายผ่านขัน้ตอนต่างๆ ดงันี้ 

1)  ไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) 

แบคทเีรยีใชส้ารอนิทรยีเ์ป็นแหลง่คารบ์อนและแหลง่พลงังาน แต่การน าเอาสารอนิทรยีไ์ปใชข้อง
แบคทเีรยี จะตอ้งขนสง่สารอนิทรยีเ์ขา้สูเ่ซลลเ์สยีก่อน จากนัน้จงึจะเกดิปฏกิริยิารดีอกซข์ึน้ภายในเซลลไ์ด้
พลงังานในการด ารงชวีติและเจรญิเตบิโตดงัทีไ่ดก้ลา่วมาก่อนหน้านี้ สารอนิทรยีแ์ต่ละชนิดกม็คีวามยากงา่ย
ในการขนสง่เขา้สูเ่ซลลต์่างกนั สารอนิทรยีโ์มเลกุลใหญ่จะไมส่ามารถขนสง่เขา้สูเ่ซลลไ์ดโ้ดยตรง จ าตอ้งผ่าน
กระบวนการย่อยสลายใหข้นาดโมเลกุลเลก็ลงก่อน ท าใหส้ารโมเลกุลใหญ่ขนสง่เขา้สูเ่ซลลไ์ดย้ากกว่า
สารอนิทรยีท์ีม่ขีนาดโมเลกุลเลก็  

ในกระบวนการหมกัแบบไมใ่ชอ้ากาศ แบคทเีรยีซึง่สว่นใหญ่แลว้เป็นแบคทเีรยีสรา้งกรดจะท า
หน้าทีย่อ่ยสลายสารโมเลกุลใหญ่ เช่น ไขมนั โปรตนี และคารโ์บไฮเดรต เป็นตน้ ใหม้ขีนาดเลก็ลง  โดยการ
ผลติเอนไซมข์ึน้ภายในเซลลแ์ละปลอ่ยเอนไซมอ์อกมานอกเซลล ์ เอนไซมท์ีอ่อกมาจะช่วยลดพลงังาน
กระตุน้ของปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิของสารอนิทรยี ์ ช่วยเร่งอตัราการเกดิปฏกิริยิาใหเ้รว็ขึน้ แต่เอนไซมเ์ป็น
โปรตนีทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงต่อปฏกิริยิาและตวัท าปฏกิริยิา ดงันัน้เอนไซมท์ีแ่บคทเีรยีปลอ่ยออกมานอก
เซลลจ์งึขึน้อยู่กบัสารอนิทรยีท์ีม่อียู่ในน ้าเสยี เช่น แป้งและไกลโคเจนตอ้งใชเ้อนไซมอ์ะไมเลส (amylase) 
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ย่อยสลายใหเ้ป็นน ้าตาล ไขมนัและไลปิดใชเ้อนไซมไ์ลเปส (lipase) และเอสเตอเรส  (esterases) ย่อยสลาย
ใหเ้ป็นกลเีซอรอลและกรดไขมนั โปรตนีตอ้งใชเ้อนไซมโ์ปรตสี (protease) ย่อยสลายใหก้ลายเป็นกรดอะมโิน 
เป็นตน้ ขัน้ตอนการไฮโดรไลซสินี้เป็นขัน้ตอนทีค่อ่นขา้งชา้และเป็นขัน้ตอนทีจ่ ากดัอตัราเรว็ของปฏกิริยิา 
ความเรว็ของปฏกิริยิาจะขึน้กบัปจัจยัหลายประการ เช่น ความเขม้ขน้ของสารอนิทรยีท์ีเ่ป็นสารตัง้ตน้ของ
ปฏกิริยิาเคม ี ความเขม้ขน้ของเอนไซม ์ อุณหภูม ิ พเีอช และพืน้ทีผ่วิสมัผสัระหว่างเอนไซมก์บัสารอนิทรยี ์
เป็นตน้ ท าใหเ้วลาทีใ่ชใ้นการย่อยสลายสารแต่ละชนิดแตกตา่งกนั   

2)  การสร้างกรด (Acidogenesis) 

หลงัจากขัน้ตอนไฮโดรไลซสิ สารอนิทรยีโ์มเลกุลใหญ่จะถูกย่อยใหเ้ลก็ลง กลายเป็นสารประกอบ
อนิทรยีโ์มเลกุลเลก็ลงและถูกแบคทเีรยีสรา้งกรดขนสง่เขา้สูเ่ซลล ์ แบคทเีรยีทีท่ าหน้าทีส่รา้งกรดใน
กระบวนการไมใ่ชอ้ากาศเป็นพวก obligate anaerobes และ facultative แตแ่บคทเีรยีพวก obligate 
anaerobes มจี านวนมากกว่ามาก จงึเป็นแบคทเีรยีกลุม่หลกัทีท่ าหน้าทีผ่ลติกรด ซึง่ไดแ้ก่ แบคทเีรยี
หลายๆ สปีชีส่ข์อง Pseudomonas, Flavobacterium, Alcaligenes, Escherichia และ Aerobacter    

หลงัจากสารอนิทรยีถ์ูกขนสง่เขา้สูเ่ซลลแ์ลว้จะถูกน าไปใชเ้ป็นแหลง่พลงังาน และแหลง่คารบ์อน
โดยผ่านกระบวนการหมกัภายในเซลล ์ เปลีย่นสารอนิทรยีท์ีเ่ขา้สูเ่ซลลใ์หเ้ป็นกรดอนิทรยีร์ะเหยงา่ย 
คารบ์อนอะตอมไมเ่กนิ 5 ตวั เช่น กรดอะซติกิ กรดโพรพโิอนิก และกรดบวิทริกิ เป็นตน้  กระบวนการหมกั
ภายในเซลลท์ีส่ าคญัมากส าหรบัสิง่มชีวีติคอืการหมกักลโูคสเป็นไพรูเวตโดยผ่านวถิทีางชวีเคมทีีเ่รยีกว่า 
Emden-Meyerhof pathway หรอืวถิไีกลโคไลซสิ  

ไฮโดรเจนทีเ่กดิขึน้จะเป็นตวัก าหนดทศิทางของระบบ ถา้ในระบบมแีบคทเีรยีกลุม่อื่นทีส่ามารถใช้
ไฮโดรเจนได ้ ไฮโดรเจนสะสมอยู่ในระบบน้อย ความดนัพารเ์ชยีลของไฮโดรเจนจะมคีา่ต ่า ไดก้รดอะซติกิ
และคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นผลติภณัฑ ์ดงัแสดงตามสมการต่อไปนี้ 

C6H12O6    2CH3COOH + 2CO2 + 4H2 (ไดพ้ลงังานเทยีบเท่า 4 ATP) 
  

แตเ่มือ่ใดกต็ามทีค่วามดนัพารเ์ชยีลของไฮโดรเจนมคีา่สงู (มากกว่า 10-6 บรรยากาศ) อนัเกดิขึน้ไดจ้าก
หลายสาเหตุ เช่น ความเขม้ขน้ของสารอนิทรยีใ์นระบบมสีงูมากเมือ่เทยีบกบัปรมิาณแบคทเีรยี ท าใหแ้บคทเีรยี
ทีบ่รโิภคไฮโดรเจนใชไ้ฮโดรเจนไดไ้มท่นั หรอืพเีอชต ่าลงจนท างานไมไ่ด ้  เป็นตน้ แบคทเีรยีตอ้งหาวธิใีหมใ่น
การน า NAD+   กลบัมาใช ้ทดแทนการสรา้งไฮโดรเจนทีล่ดลง ซึง่กค็อืการถ่ายเทอเิลก็ตรอนจาก NADH ใหก้บั
สารอนิทรยีซ์ึง่จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัรบัอเิลก็ตรอน  ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ะเปลีย่นแปลงไปดงัแสดงในสมการขา้งลา่ง 
 

  C6H12O6    CH3CH2COOH (propionic acid) + CH3COOH + CO2 + 4H2 
C6H12O6    CH3CH2CH2COOH (butyric acid) + 2CO2 + 2H2 

 

แสดงใหเ้หน็ว่าในกรณทีีค่วามดนัพารเ์ชยีลของไฮโดรเจนสงู จะท าใหไ้ดก้รดไขมนัทีม่คีารบ์อนอะตอม
มากกว่า 2 เช่น กรดโพรพโิอนิก เป็นผลติภณัฑร์่วมดว้ย ดงันัน้ในขัน้ตอนของการสรา้งกรดนี้ แบคทเีรยีที่
บรโิภคไฮโดรเจนในระบบจะเป็นกลุม่ทีม่บีทบาทส าคญั เนื่องจากการท างานของแบคทเีรยีกลุม่นี้จะมผีลตอ่ความ
ดนัพารเ์ชยีลของไฮโดรเจน ถา้ท างานไดไ้มด่ ี เกดิการสะสมของไฮโดรเจนท าใหค้วามดนัพารเ์ชยีลสงูขึน้  เป็น
เหตุใหเ้กดิการสะสมตวัของกรดโพรพโิอนิก ซึง่ความเขม้ขน้ของกรดโพรพโิอนิกทีม่ากกว่า 1,000 มก./ล. จะเป็น
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พษิตอ่แบคทเีรยีไมใ่ชอ้ากาศ ดงันัน้เมือ่มองโดยรวมแลว้ แบคทเีรยีสรา้งกรดจะท าหน้าทีเ่ปลีย่นสารอนิทรยีใ์ห้
เป็นกรดอนิทรยี ์ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ะขึน้อยู่กบัความดนัพารเ์ชยีลของไฮโดรเจนในระบบเป็นส าคญั  

3)  การสร้างมีเทน (Methanogenesis) 

      กรดอะซติกิและไฮโดรเจนจะถูกแบคทเีรยีใชส้รา้งก๊าซมเีทนภายใตส้ภาวะไมใ่ชอ้ากาศอย่างเดด็ขาด 
 

CH3COOH  +  H2O   CH4  +  H2CO3   

4H2   +  H2CO3   CH4  +  3H2O   
 

กรดอนิทรยีร์ะเหยทีม่คีารบ์อนมากกว่า 2 อะตอม ไมส่ามารถถูกเปลีย่นเป็นมเีทนไดโ้ดยตรง 
แบคทเีรยีจะตอ้งเปลีย่นกรดอนิทรยีร์ะเหยต่างๆ ใหเ้ป็นกรดอะซติกิหรอืไฮโดรเจนเสยีก่อน จงึจะใชผ้ลติ
มเีทนได ้ นอกจากกรดอะซติกิและไฮโดรเจนแลว้ แบคทเีรยีอาจใชส้บัสเตรตอย่างงา่ยอกีเพยีงไมก่ีช่นิดใน
การผลติมเีทน เช่น เมทธานอล และกรดฟอรม์กิ (HCOOH) 
 

  4CH3OH  3CH4 + CO2 + 2H2O   

 4HCOOH  CH4 + 3CO2 + 2H2O  

 
3.1.2 ระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวล 
 

รูปแบบระบบผลติก๊าซชวีภาพทีม่กีารใชง้านมดีงันี้ 
 ระบบบอ่ปิด(Cover Lagoon) หรอืระบบบอ่ปิดปรบัปรุง (Modified Cover Lagoon) 
 Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) 
 Anaerobic Baffled Reactor (ABR) 
 Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) 
 แบบมสีารตวักลาง(Media)เพือ่เป็นทีย่ดึเกาะของแบคทเีรยี เช่น Anaerobic Filter, Anaerobic 

Fixed Film, Anaerobic Rotating Biological Contactor, และ Anaerobic Fluidized Bed 
 

1) ระบบบอ่ปิด(Cover Lagoon) หรือระบบบอ่ปิดปรบัปรงุ (Modified Cover Lagoon) บอ่
หมกัระบบปิดเป็นบอ่หมกัก๊าซรูปแบบหนึ่ง โครงสรา้งบอ่อาจเป็นบอ่คอนกรตีหรอืดนิขุดกไ็ด ้ ในกรณทีีเ่ป็นบอ่
ดนิขดุอาจปแูผ่นยางทีร่ะบบบอ่ปิด(Cover Lagoon) หรอืระบบบอ่ปิดปรบัปรุง (Modified Cover Lagoon) โดย
ใชแ้ผ่นยางปูสระเกบ็น ้ามาปูทบั เพือ่ไมใ่หเ้กดิการรัว่ซมึของเสยีลงสูด่นิ ดา้นบนของบอ่คลมุดว้ยแผ่นพลาสตกิ
ขนาดใหญ่เพือ่รวบรวมก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ในบอ่และเพือ่ป้องกนัไม่ใหก้ลิน่แพร่กระจาย หลกัการท างานของ
ระบบนี้เนื่องจากดา้นบนมพีลาสตกิคลมุ ท าใหจ้ลุนิทรยีส์ามารถย่อยสลายอนิทรยีใ์นน ้าเสยีในสภาพไร้
ออกซเิจนได ้ และก่อใหเ้กดิก๊าซชวีภาพ ซึง่มลีกัษณะการท างานเช่นเดยีวกนักบัระบบบอ่โดมคงที ่ (Fixed 
Dome) ทีน่ิยมใชก้นัในระบบขนาดเลก็หรอืฟารม์ปศุสตัวข์นาดเลก็ดงัรปูท่ี 3.1.2-1 และ รูปที3่.1.2-2 
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รปูท่ี 3.1.2-1 ระบบบอ่ปิด (Covered Lagoon)     รปูท่ี 3.1.2-2 บอ่โดมคงท่ี (Fixed Dome) 
 
2) ระบบหมกัแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket(UASB)  ลกัษณะการท างานของบอ่ 

UASB คอืน ้าเสยีจะถูกสง่เขา้กน้ถงั ตะกอนแบคทเีรยีทีก่น้ถงัแบง่เป็น 2 ชัน้ ชัน้ลา่ง (Sludge Bed) เป็น
ตะกอนเมด็ เป็นแบคทเีรยีชนดิเสน้ใยยาวเกาะกนัแน่น มคีวามหนาแน่นสงู สว่นชัน้ที ่ 2 เรยีกว่า Sludge 
Blanket เป็นแบคทเีรยีตะกอนเบาช่วงบนของถงัหมกั และมอีุปกรณ์แยกก๊าซชวีภาพและตะกอนแบคทเีรยี 
(Gas-Solid Separator) ดงัรปูท่ี 3.1.2-3  

ระบบ UASB เป็นระบบทีไ่มต่อ้งใชส้ารตวักลาง มทีศิทางไหลของน ้าเสยีจากดา้นลา่งขึน้ดา้นบน โดย
แบคทเีรยีจะถูกเลีย้งใหจ้บัตวักนัเป็นเมด็ขนาดใหญ่ จนกระทัง่มนี ้าหนักมากและสามารถตกตะกอนไดด้ ี เมด็
สลดัจ(์กากตะกอน)ขนาดใหญ่จะจมตวัอยู่ขา้งลา่งสว่นเมด็ขนาดเลก็จะอยู่ขา้งบน เมด็เลก็ทีส่ดุจะลอยตวัอยู่เป็น
ชัน้สลดัจ ์ เมด็บางสว่นอาจหลดุขึน้ถงึตอนบนของถงั  ตอนบนของระบบยูเอเอสบมีอีุปกรณ์ทีค่ลา้ยถงั
ตกตะกอนมหีน้าทีแ่ยกเมด็ตะกอนขนาดเลก็และก๊าซชวีภาพออกจากน ้าเรยีกว่า Gas Solids Separator (GSS 
ท าหน้าทีแ่ยกก๊าซ ตะกอนแบคทเีรยีและน ้าทิง้ออกจากกนั น ้าทิง้จะระบายไปยงัระบบ  Secondary Treatment  
ก๊าซชวีภาพจะถูกรวบรวม สง่ไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ เนื่องจากมมีเีทน  (CH4)  อยู่ประมาณรอ้ยละ 50-85 ระบบ
สามารถรบั COD loading ไดส้งูถงึ  12  กก.COD/ลบ.ม-วนั มผีลท าใหร้ะยะเวลาในการบ าบดัน ้าเสยีของระบบ
สัน้ลงอย่างมาก เหลอืเพยีง 4 – 160 ชม.ระบบมคีวามสามารถในการสง่ผ่านอาหารไดด้ ี เนื่องจากเมด็ตะกอน
แบคทเีรยีประกอบดว้ยแบคทเีรยีสรา้งกรดและแบคทเีรยีสรา้งมเีทนเกาะกนัอยู่เป็นเมด็ และสามารถย่อยสลาย
มลสารทีม่คีวามเขม้ขน้สงูไดด้ ีโดยสามารถบ าบดัน ้าเสยีทีม่คีวามเขม้ขน้ถงึ 100,000  มก./ล. ได ้  

 

           
 

รปูท่ี 3.1.2-3 ระบบผลิตกา๊ซชีวภาพแบบ Up flow Anaerobic Sludge Blanket 
  

 3) ระบบหมกัแบบถงัปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกัน้ (Anaerobic Baffled Reactor, ABR)
ระบบน ้าเสยีแบบนี้มลีกัษณะเป็นถงั หรอืบอ่ดนิทีม่แีผ่นกัน้ขวางหลายแผ่นตดิตัง้ไว ้การไหลของน ้าเสยีเขา้สู่
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ระบบจะมลีกัษณะไหลขึน้ลงสลบักนัหลายครัง้ โดยมคีวามเรว็ในการไหลขึน้ลงประมาณ 0.2-0.4 เมตร/ชม. 
ขัน้ตอนการเกดิก๊าซชวีภาพจะคลา้ยกบัระบบ UASB ระบบนี้สามารถใชก้บัน ้าเสยีทีม่สีารแขวนลอยสงู แต่
ระบบมขีนาดใหญ่ท าใหต้อ้งใชพ้ืน้ทีม่ากกว่าระบบ UASB ดงัรปูท่ี 3.1.2-4 

 

 
 

รปูท่ี 3.1.2-4 ถงัปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกัน้ (Anaerobic Baffled Reactor) 
 
4) ระบบหมกัแบบถงัย่อยแบบสมัผสั (AC, Anaerobic Contact) หรือระบบแบบถงักวน

สมบรูณ์ Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) ถงัย่อยแบบสมัผสั ใชใ้นการก าจดัสารอนิทรยีท์ีอ่ยู่
ในน ้าเสยี สารอนิทรยีท์ีต่อ้งการก าจดัอาจเป็นของแขง็หรอืสารละลายกไ็ด ้ ถงัย่อยแบบสมัผสันี้อาจเป็นถงั
ปฏกิริยิาแบบมกีารหมนุเวยีนตะกอนหรอืไมม่กีไ็ด ้ แต่นิยมใชแ้บบทีม่กีารหมนุเวยีนตะกอน โดยถงักวน
สมบรูณ์ จะมถีงัตกตะกอนขนาดใหญ่ท าหน้าทีแ่ยกแบคทเีรยีออกจากน ้าเสยีเพือ่น าตะกอนจลุนิทรยีม์า
หมนุเวยีนกลบัเขา้ถงักวนสมบรูณ์ใหมเ่พือ่รกัษาปรมิาณจลุนิทรยีใ์นระบบ ถงักวนสมบรูณ์จะเลีย้งแบคทเีรยี
ชนิด Floc Sludge ใหม้คีวามเขม้ขน้สงูประมาณ 10,000 – 30,000 มก./ลติร  โดยทัว่ไประบบจะสามารถ
รบัภาระบรรทุกสารอนิทรยีไ์ดส้งูสดุ 6 กก.COD/ลบ.ม. -วนั จากการทีร่ะบบตอ้งมถีงัตกตะกอนและการ
หมนุเวยีนตะกอนกลบั ท าใหถ้งัหมกัมคีา่ก่อสรา้งและคา่ใชจ้า่ยในการเดนิระบบบ าบดัใกลเ้คยีงกบัระบบเตมิ
อากาศ  ซึง่จะแพงกว่าระบบไรอ้อกซเิจนประเภทอื่น ๆ อกีทัง้มปีญัหาในการควบคมุให ้ Floc Sludge 
ตกตะกอน ระบบนี้จงึไมเ่ป็นทีน่ิยมในหมูว่ศิวกรผูอ้อกแบบคนไทยท าใหม้ใีชก้นัน้อยมาก สว่นใน
ต่างประเทศนิยมใชก้นัมากในอดตี  ดงัรปูท่ี 3.1.2-5 

  

 
 

รปูท่ี 3.1.2-5 ระบบผลิตกา๊ซชีวภาพแบบสมัผสัสมัผสั AC โดยใช้ถงักวนสมบรูณ์  
(CSTR, Continuous Stirred Tank Reactor) 

 
 5) แบบมีสารตวักลางเพ่ือเป็นท่ียึดเกาะของแบคทีเรีย เช่น Anaerobic Filter, Anaerobic 
Fixed Film, Anaerobic Rotating Biological Contactor, และAnaerobic Fluidized Bed  ระบบไดถู้ก
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พฒันาใหม้คีวามสามารถในการเกบ็กกัตะกอนจลุนิทรยีไ์ดด้ขี ึน้จากถงัหมกัทีอ่าศยัการท างานของตะกอน   
จลุนิทรยีแ์ขวนลอยในน ้าเสยี มาเป็นแบบระบบทีอ่าศยัการท างานของจลุนิทรยีท์ีย่ดึเกาะกบัตวักลาง แต่เดมิ
ใชห้นิเป็นตวักลาง ต่อมาไดม้กีารพฒันาใชต้วักลางพลาสตกิแทน   ถา้ท าใหแ้บคทเีรยีสว่นใหญ่ถูกจบัอยูท่ี่
ตวักลางภายในถงักรอง น ้าทีไ่หลออกมาจะมคีวามใสโดยไมต่อ้งใชถ้งัตกตะกอนต่างหาก อย่างไรกต็าม
ระบบใชต้วักลางเพือ่ยดึตวัจลุนิทรยีม์จีดุออ่นบางอย่างทีต่อ้งแกไ้ข คอื หากความเรว็ของน ้าในถงัปฏกิริยิา
สงูเกนิไป จะเกดิการชะเอา Floc Sludge ออกจากระบบ ท าใหป้ระสทิธภิาพของระบบลดลง และหากเกดิ 
Fixed Film มากจนควบคมุไมไ่ดก้จ็ะเกดิการอุดตนัและเกดิการไหลลดัวงจร ท าใหป้ระสทิธภิาพลดลง จาก
ขอ้ดอ้ยดงักลา่วท าใหต้อ้งใชพ้ืน้ทีม่ากและมคีวามยุ่งยากในการบ ารุงรกัษา อกีทัง้ตวักลางทีม่คีณุสมบตัทิีด่ ี
ครบถว้นจะมรีาคาแพง ระบบนี้จงึไมไ่ดร้บัความนิยมน ามาใช้งานกบัระบบขนาดใหญ่ แต่กม็กีารใชง้านอยู่บา้ง
กบัระบบขนาดเลก็และขนาดกลาง  ดงัรปูท่ี 3.1.2-6 ถงึรปูท่ี 3.1.2-8  

    
รปูท่ี 3.1.2-6 ระบบผลิตกา๊ซชีวภาพแบบ ถงักรองไร้ออกซิเจน (Anaerobic Filter) 

  

 

 
 

รปูท่ี 3.1.2-7 ระบบผลิตกา๊ซชีวภาพแบบชัน้ลอยตวัแบบไม่ใช้อากาศ(Anaerobic Fluidized Bed) 
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รปูท่ี 3.1.2-8 ระบบผลิตกา๊ซชีวภาพแบบ Anaerobic Rotating Biological Contactor 
 
 การเลอืกระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทีเ่หมาะสม จะตอ้งพจิารณาถงึองคป์ระกอบของชวีมวล
ทีจ่ะน ามาผลติก๊าซชวีภาพ ตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ว่า ในชวีมวลมสีารอนิทรยีท์ีย่อ่ยสลายยาก จ าพวก Fiber, 
Cellulose, และLignin จงึท าใหใ้นระบบจะมสีารแขวนลอยจ านวนมาก ดงันัน้การเลอืกระบบทีม่ขีอ้จ ากดั
เกีย่วกบัปรมิาณสารแขวนลอย เช่น ระบบ UASB และระบบทีใ่ชต้วักลางเพือ่ยดึเกาะจลุนิทรยี ์ (Media) 
อาจจะมปีญัหาการท างานของระบบเน่ืองมาจากสารแขวนลอยน้ีจะไปท าใหร้ะบบอุดตนั  
  
 โดยปกตแิลว้ชวีมวลจะมปีรมิาณสารอนิทรยีท์ีย่่อยสลายยากจ าพวก Fiber, Cellulose, และLignin 
มากกว่าสารอนิทรยีท์ีย่อ่ยสลายงา่ย ดงันัน้หากตอ้งการใหร้ะบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลสามารถยอ่ย
สลายสารอนิทรยีใ์นระบบสงูประมาณรอ้ยละ 80-90 ดงัเช่นทีใ่ชใ้นการผลติก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี  มคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชส้ารเคมปีระเภทกรด เช่น กรดอะซตีรกิ กรดซลัฟูรกิ หรอื Enzyme จ าพวก Cellulase 
หรอื Hemi-cellulase เพือ่สลาย Fiber, Cellulose, และLignin ในระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล  
 
3.1.3 สภาวะแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการหมกัแบบไร้อากาศ 
 

กระบวนการย่อยสลายสารอนิทรยีใ์นสภาพไรอ้ากาศนี้ประสทิธภิาพในการย่อยสลายขึน้อยู่กบั
สภาวะแวดลอ้มเป็นอย่างมาก กลา่วคอื ถา้ระบบอยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีเ่หมาะสมจะท าใหก้ารย่อยสลาย
สารอนิทรยีม์ปีระสทิธภิาพสงู ในทางตรงกนัขา้มถา้สภาวะแวดลอ้มไมเ่หมาะสมกบัการหมกัจะท าให้
ประสทิธภิาพการย่อยสลายสารอนิทรยีอ์ยู่ในเกณฑท์ีต่ ่าหรอือาจมผีลกระทบต่อการหมกัลม้เหลวเช่นกนั ใน
การควบคมุระบบการหมกัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูจงึตอ้งมกีารควบคมุสภาวะแวดลอ้มทีส่ าคญัในระบบการ
หมกัแบบไรอ้ากาศ ไดแ้ก่ 

 
1) อุณหภูม ิอุณหภูมนิับว่ามอีทิธพิลตอ่การย่อยสลายสารอนิทรยีเ์ป็นอย่างมากโดยทัว่ไปพบว่า ถา้

อุณหภูมติ่างไปจากอุณหภูมทิีเ่หมาะสม 10 °C ประสทิธภิาพการยอ่ยสลายจะต่างกนัถงึ 100 % ส าหรบั
ระบบการย่อยสลายแบบไรอ้ากาศพบว่าทีช่ว่งอุณหภูมทิีเ่หมาะสมอยู่ 3 ช่วง ในการย่อยสลายแต่ละช่วงจะมี
แบคทเีรยีทีต่่างชนิดกนั 

- ช่วงไซโคฟิลรคิ (Psychrophilic range) มชี่วงอุณหภูมทิีเ่หมาะสม 5 – 15 °C กลุม่ของ
แบคทเีรยีทีท่ าหน้าทีย่่อยสลายสารอนิทรยีใ์นช่วงอุณหภูมนิี้เป็นพวกแบคทเีรยีไซโคฟิลรคิ(Psychrophilic 
bacteria) จะมคีวามคุน้เคยกบัอุณหภูมติ ่า 
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- ช่วงเมโซฟิลรคิ (Mesophilic range) มชี่วงอุณหภูมทิีเ่หมาะสมอยู่ที ่ 30 – 37 °C 
แบคทเีรยีทีคุ่น้เคยกบัช่วงอุณหภูมนิี้เป็นพวกแบคทเีรยีเมโซฟิลรคิ (Mesophilic bacteria) 

- ช่วงเทอรโ์มฟิลรคิ (Thermophilic range) มชี่วงอุณหภูมทิีเ่หมาะสมอยูท่ี ่ 50 – 55°C 
แบคทเีรยีทีท่ างานไดด้ใีนช่วงนี้ไดแ้ก่พวกแบคทเีรยีเทอรโ์มฟิลรคิ (Thermophilic bacteria) 

โดยทัว่ไปแลว้ประสทิธภิาพของระบบหมกัแบบไรอ้ากาศในการย่อยสลายสารอนิทรยีใ์นช่วงเทอรโ์มฟิล
รคิจะก าจดัไดร้วดเรว็ทีส่ดุ รองลงมาคอืช่วงเมโซฟิลรคิและช่วงไซโคฟิลรคิ ตามล าดบัส าหรบัประเทศไทยซึง่เป็น
เมอืงรอ้นไมจ่ าเป็นตอ้งท าการเดนิระบบในช่วงเทอรโ์มฟิลรคิเนื่องจากสิน้เปลอืงพลงังานมาก การเดนิระบบในช่วง
เมโซฟิลรคิน่าจะเพยีงพอ เนื่องจากปฏกิริยิาการย่อยสลายสารอนิทรยีจ์ะใหพ้ลงังานออกมาในรูปความรอ้นดว้ย 

 
2) พเีอช (pH) คา่พเีอชมอีทิธพิลต่อการยอ่ยสลายสารอนิทรยีท์ัง้ในระบบย่อยสลายแบบใชอ้ากาศ

และไรอ้ากาศในทีน่ี้จะกลา่วถงึระบบการย่อยสลายแบบไรอ้ากาศเท่านัน้ เน่ืองจากระบบการย่อยสลายแบบ
ไรอ้ากาศมแีบคทเีรยีหลายกลุม่ท างานรว่มกนั แต่ละกลุม่มคีวามตอ้งการคา่พเีอชทีเ่หมาะสมใน ช่วงต่างกนั 
กลา่วคอื 

- พวกไฮโดรไลตกิแบคทเีรยี แบคทเีรยีสรา้งกรดและแบคทเีรยีทีร่ดีวิซซ์ลัเฟต ทัง้ 3 กลุม่
เจรญิไดด้ใีนช่วงพเีอชทีเ่ป็นกลาง แต่มคีวามทนทานในการเปลีย่นแปลงพเีอชไดด้มีาก แมว้่าพเีอชจะลดลง
เหลอื 4.5 กไ็มเ่ป็นอนัตรายต่อแบคทเีรยีกลุม่นี้ 

- พวกแบคทเีรยีทีส่รา้งก๊าซมเีทนมคีวามทนทานต่อสภาพการเปลีย่นแปลงพเีอชน้อยกว่า
พวกแรก คา่พเีอชทีเ่หมาะสมคอื 6.8 – 7.8 แต่ถา้พเีอชลดลง เหลอื 5 จะเป็นอนัตรายอย่างรุนแรงต่อ
แบคทเีรยีกลุม่นี้ ดงันัน้ในการเดนิระบบจงึตอ้งท าทีค่า่พเีอชเป็นกลาง 

 

3) ปรมิาณกรดอนิทรยีร์ะเหยงา่ย ตามทีก่ลา่วมาแลว้ว่า ในระบบการย่อยสลายแบบไรอ้ากาศ มี
การท างานร่วมกนัของแบคทเีรยีหลายกลุม่ พวกไฮโดรไลตกิแบคทเีรยีและแบคทเีรยีสรา้งกรดทีม่หีน้าที่
ย่อยสลายสารเชงิซอ้นไดก้รดอนิทรยี์ระเหยงา่ยซึง่เป็นอนิเทอรม์เีดยีทโปรดกั ต่อมากลุม่ของแบคทเีรยีที่
สรา้งก๊าซมเีทนจงึย่อยสลายกรดอนิทรยีร์ะเหยงา่ยใหเ้ป็นมเีทนและคารบ์อนไดออกไซดอ์อกมาในรูปของ
ก๊าซชวีภาพ ในกรณทีีก่ารสรา้งและการใชก้รดอนิทรยีร์ะเหยงา่ยไมส่มดุลกนักลา่วคอื การสรา้งมากกว่าการ
ใชจ้ะมผีลท าใหค้า่ความเป็นด่าง (Alkalinity) และพเีอชลดลง ซึง่ถา้พเีอชลดลงเหลอื 4.5 – 5.0 จะท าให้
ระบบการหมกัเสยีสมดุลซึง่สงัเกตไดง้า่ย คอืสภาพของถงัหมกัมกีลิน่เหมน็เปรีย้ว และเปอรเ์ซน็ตก๊์าซมเีทน
ในก๊าซชวีภาพลดลงในขณะทีเ่ปอรเ์ซน็ตก๊์าซคารบ์อนไดออกไซดส์งูขึน้ 
 

4) Buffer capacity คา่ความเป็นด่างในระบบการย่อยสลายแบบไรอ้ากาศเป็นคา่ทีช่ีใ้หเ้หน็
เสถยีรภาพของการหมกั ถา้ระบบมคีา่ความเป็นด่างสงู แสดงว่าม ีBuffer capacity สงูในการรกัษาคา่พเีอช
ใหอ้ยู่ในสภาพทีเ่ป็นกลาง เพือ่รบักบัปรมิาณกรดอนิทรยี ์ทีเ่พิม่ขึน้ไดอ้ย่างด ี
 

5) การเตมิสารอนิทรยีเ์ขา้ระบบ (Organic loading) การเตมิสารอนิทรยีเ์ขา้ระบบการย่อยสลาย
แบบไรอ้ากาศมวีธิกีารเตมิได ้3 แบบ คอื การเตมิครัง้เดยีว (Batch process) การเตมิกึง่ต่อเนื่อง (Semi – 
continuous process) และการเตมิแบบต่อเนื่อง (Continuous process) ซึง่วธิกีารเตมิ สารอนิทรยีเ์ขา้ระบบ
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การหมกันัน้ ปจัจบุนันิยมเตมิแบบต่อเน่ือง เน่ืองจากวธินีี้ท าใหค้า่ตวัแปรต่างๆทีส่ าคญัของระบบการหมกัมี
คา่คงทีต่ลอดเวลาเหมาะส าหรบัระบบขนาดใหญ่ สว่นระบบแบบเตมิ ครัง้เดยีวนัน้ เหมาะส าหรบัระบบ
ขนาดเลก็มากกว่า 
 

6) ระบบการกวนผสม (Mixing system) ระบบการกวนผสมนับว่ามคีวามส าคญัต่อประสทิธภิาพ
ของระบบหมกัเป็นอย่างมาก ระบบหมกัทีม่กีารกวนผสมทีด่จีะท าใหส้ารอนิทรยีถ์ูกย่อยสลายโดยแบคทเีรยี
ไดอ้ย่างทัว่ถงึ เป็นผลใหป้ระสทิธภิาพของระบบหมกัสงูตามไปดว้ย 

 
7) สารพษิ (Toxic substances) สารพษิก่อทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อแบคทเีรยีในระบบการหมกัเป็น

สารจ าพวกสารอนินทรยีห์รอืสารอนิทรยีก์ไ็ด ้
 

3.1.4 การใช้ Enzyme ในกระบวนการผลิตกา๊ซชีวภาพ 
 

เอนไซม ์ (enzyme) คอื ชวีโมเลกุลทีเ่ป็นตวัเร่งปฏกิริยิา(catalyst)ในกระบวนการชวีภาพ ท าหน้าทีเ่ร่ง
ปฏกิริยิาเคม ีเป็นค าในภาษากรกี ένζυμο หรอื e’nsymo ซึง่มาจาก e’n ("ที"่หรอื"ใน") และ simo ("en:leaven" 
หรอื "en:yeast") (จาก http://th.wikipedia.org) 

 
  Enzyme เป็นสารประกอบอนิทรยีจ์ าพวกโปรตนี สว่นใหญ่เป็นโปรตนีลกัษณะกอ้นกลม(globular 
protein)ทีม่โีครงสรา้งซบัซอ้น แต่ท าหน้าทีแ่ตกต่างจากโปรตนีทัว่ๆไป คอืท าหน้าทีเ่ร่งปฏกิริยิาในสิง่มชีวีติ
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ Enzyme พอจะแบง่ชนิดตามแหลง่ทีม่า คอื เอนไซมจ์ากอาหาร(Food Enzyme) 
พบในอาหารดบิทุกชนิด ถา้มาจากพชื เรยีกว่า เอนไซมจ์ากพชื (Plant Enzyme) และถา้มาจากสตัว ์
เรยีกว่าเอนไซมจ์ากสตัว ์(Animal Enzyme) 
 

ในกระบวนการผลติก๊าซชวีภาพ สารอนิทรยีท์ีถู่กแบคทเีรยีย่อยสลายเพือ่สรา้งก๊าซชวีภาพจะเป็น
สารอนิทรยีท์ีล่ะลายน ้า ดงันัน้สารอนิทรยีท์ี่ไมล่ะลายน ้าและย่อยสลายยากจ าพวกไฟเบอรห์รอืผนังเซลลพ์ชื 
จงึตอ้งมกีารย่อยสลายพนัธะดว้ย Enzyme เพือ่ใหเ้ป็นสารอนิทรยีท์ีส่ามารถละลายน ้า และถูกแบคทเีรยี
ย่อยสลายไดก๊้าซชวีภาพ 

 
 ไฟเบอรห์รอืผนังเซลลพ์ชื ประกอบดว้ยพอลเิมอร(์polymer)หลกั 3 ชนิด คอื เซลลโูลส(cellulose) 

เฮมเิซลลโูลส(hemicelluloses) และลกินิน(lignin) นอกจากนี้อาจจะพบ เพกทนิ(pectin) ในปรมิาณเลก็น้อย 
ซึง่องคป์ระกอบของ เซลลโูลส เฮมเิซลลโูลส และเพกทนิ รวมกนัมปีรมิาณประมาณรอ้ยละ 70 ในผนังเซลล ์  
โดยที ่ เซลลโูลส เฮมเิซลลโูลส และเพกทนิเป็นพอลแิซก็คาไรด ์ สว่นลกินินเป็นพอลเิมอรข์องแอลกอฮอล ์
เอนไซมท์ีย่่อยเซลลโูลส เรยีกวา่ เซลลเูลส(cellulase) สว่นเอนไซมท์ีย่่อยเฮมเิซลลโูลส เรยีกว่า เฮมเิซลลู
เลส(hemicellulase) และเอนไซมท์ีย่่อยเพกทนิ เรยีกว่า เพกทเินส(pectinase) ดงันัน้เอนไซมท์ัง้ 3 คอื 
เซลลเูลส เฮมเิซลลเูลส และเพกทเินส จดัอยู่ในกลุม่ของเอนไซมย์่อยผนังเซล(cell wall degrading-
enzymes) และการใชง้านมกัใชร้่วมกนัโดยเฉพาะเอนไซมเ์ซลลเูลสกบัเอนไซมเ์ฮมเิซลลเูลส 
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 การรวบรวมงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการใช ้Enzyme ในประเทศและต่างประเทศ มดีงันี้ 
 

o ไกรวุฒ ิ  พว่งเดช 2550 ผลการบ าบดัขัน้ตน้ดว้ยEnzymeต่อการย่อยสลายกากมนัส าปะหลงัจาก
โรงงานแป้งแบบไรอ้ากาศ วทิยานิพนธป์รญิญาวศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี  ผลการศกึษาพบวา่ สภาวะทีเ่หมาะสมของเอนไซมเ์ซลลเูลส
ในการย่อยกากมนัส าปะหลงัรอ้ยละ 0.1(น ้าหนักโดยปรมิาตร) เทยีบเท่าอตัราภาระอนิทรยี ์
0.075 กรมัซโีอด/ีลติร/วนั ซึง่ท าการทดลองแบบกะ ทีอุ่ณหภูมหิอ้งและที ่ 50 องศาเซลเซยีส 
จากผลการทดลองพบว่า การย่อยสลายสงูสดุทีซ่โีอดลีะลายน ้า 187 และ 189 มลิลกิรมัตอ่กรมั
แหง้ เวลาท าปฏกิริยิา 24 ชัว่โมง พเีอช 5 ทีอุ่ณหภูมหิอ้งและที ่ 50 องศาเซลเซยีส ปรมิาณ
เอนไซมเ์ซลลเูลส 400 และ 200 ยูนิตต่อกรมัแหง้ตามล าดบั 
 

o กลัยา อยู่นาน 2546 การศกึษาสภาวะทีเ่หมาะสมต่อการผลติน ้าตาลจากเปลอืกและกากมนั
ส าปะหลงั วทิยานิพนธป์รญิญาวศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุ ี  ผลการศกึษาพบว่า สภาวะทีเ่หมาะสมในการย่อยเปลอืกและกากมนัส าปะหลงั
รอ้ยละ 0.15 (น ้าหนักต่อปรมิาตร) ดว้ยเอนไซมเ์ซลลเูลส 3.78 และ 1.89 ยูนิต ตามล าดบั มี
สภาวะทีเ่หมอืนกนัคอื ท าการย่อยเปลอืกและกากมนัส าปะหลงัรอ้ยละ 0.15 (น ้าหนักต่อ
ปรมิาตร) ที ่ พเีอช 5.0 อุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ไดป้รมิาณน ้าตาล
รดีวิซร์อ้ยละ 38.45 และ 20.78 โดยน ้าหนักแหง้ 

 

o Murphy P.T., Moore K.J., Richard T.L., and Bern C.J., 2007, “Enzyme Enhanced 
Solid-Stage Fermentation of Kenaf Core Fiber for Storage and Pretreatment”, 
Bioresource Technology, USA การศกึษาพบว่า ผลการบ าบดัขัน้ตน้ดว้ยเอนไซมใ์นการยอ่ย
ปอกระเจา พบว่า ความเขม้ขน้ของอตัราสว่นระหว่างเอนไซมเ์ซลลเูลสต่อเฮมเิซลลเูลสที่
เหมาะสมต่อการย่อยสลายปอกระเจา คอื 2.54 : 1, 0.45 : 1 ทีอ่ตัรา 5010 IU/kg dry matter 
hemicellulase activity ใหค้วามเขม้ขน้ของกรดแลกตกิและคารโ์บไฮเดรตละลายน ้าสงูสดุ 

 

o Andreaus J., Azevedo H. and Cavaco-Paulo A., 2007, “Effects of Temperature on the 
Cellulose Binding Ability of Cellulose Enzyme”, Journal of molecular catalysis 
B:Enzymematic Vol 7 ไดท้ าการศกึษาผลของอุณหภูมติ่อการย่อยเซลลโูลสดว้ยเอนไซมเ์ซลลู
เลส พบว่า ทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส ให ้activity ของเอนไซมเ์ซลเูลสสงูสดุ 

 

o Wilkins M.R., Widmer W.W., Grohmann K. and Cameron R.G., 2007, “Hydrolysis of 
Grapefruit Peel Waste with Cellulose and Pectinas Enzymes”, Bioresource 
Technology, Vol 98  ไดท้ าการศกึษาย่อยกากองุน่โดยใชเ้อนไซมเ์ซลลเูลสร่วมกบัเพค็ทเินส 
พบว่า 5 มลิลกิรมัเพค็ทนิ และ 2 มลิลกิรมัเซลลเูลสต่อกรมัแหง้กากองุน่ เป็นสดัสว่นทีน้่อย
ทีส่ดุทีใ่หน้ ้าตาลกลโูคสมากทีส่ดุทีพ่เีอช 4.8 
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 3.1.5 เทคโนโลยีการผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวลในประเทศและต่างประเทศ 
 
 1) เทคโนโลยีการผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวลในประเทศ 
 
 การรวบรวมขอ้มลูการศกึษาความเป็นไปไดข้องเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ไดแ้ก่ 
ยอดออ้ย ทะลายปาลม์ ฟางขา้ว หญา้เลีย้งสตัว ์ เศษไมแ้ละอื่นๆ ไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูจาก เครอืข่าย
สารสนเทศดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย  (Thailand Energy and Environment Network,  
TEENET) ประกอบดว้ย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรกัษ์พลงังาน มลูนิธพิลงังานเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม สถาบนัพลงังานเพือ่อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย ซึง่เป็นเครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสนับสนุนโครงการจาก ส านักงาน
นโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) สรปุไดด้งันี้ 
 

o การผลติก๊าซชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง โดยกรรมวธิชีัน้ตะกอนจลุชพีไรอ้ากาศแบบไหลขึน้
(UASB) โดย ณรงค ์ จติตจ์รุงเกยีรต ิ วทิยานิพนธ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2528 สรุปดงันี้ 
วตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการบ าบดัสารอนิทรยีใ์นน ้าเสยีทีม่กีากถัว่เหลอืงและ
ผลติก๊าซชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง โดยกระบวนการชัน้ตะกอนจลุนิทรยีไ์รอ้ากาศแบบไหลขึน้ 
การศกึษาไดแ้บง่ออกเป็น 3 การทดลอง คอืการทดลองที ่ 1, 2 และ 3 ใชน้ ้าเสยีทีม่ปีรมิาณ
ความเขม้ขน้ของกากถัว่เหลอืงแหง้อยูร่อ้ยละ 1, 2 และ 3 ตามล าดบั ความเขม้ขน้ของ
แคลเซยีมไฮดรอกไซดท์ีใ่ชเ้ป็นบฟัเฟอรเ์ท่ากบั 100, 200 และ 300 มลิลกิรมัต่อลติร 
ตามล าดบั และการทดลองใชอ้ตัราการสบูน ้าเสยีคงทีเ่ทา่กบั 50 ลติรตอ่วนั ผลการศกึษา
พบว่าการทดลองที ่1 2 และ 3 น ้าเสยีมคีวามเขม้ขน้ของซโีอดทีัง้หมดเฉลีย่ 13,784, 28,898 
และ 43,734 มลิลกิรมัต่อลติร คดิเป็นภาระบรรทุกสารอนิทรยี ์2.76, 5.83 และ 8.74 กโิลกรมั
ซโีอดตี่อลกูบาศกเ์มตรต่อวนั สามารถก าจดัซโีอดทีัง้หมดไดร้อ้ยละ 95.0, 75.0 และ 58.4 มี
ก๊าซชวีภาพเกดิขึน้ 275.8, 423.4 และ 561.0 ลติรต่อวนั และมก๊ีาซมเีทนผสมอยูร่อ้ยละ 61.8, 
56.5 และ 46.7 ตามล าดบั จากผลการทดลองและการวเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม
แสดงใหเ้หน็ว่า การน ากากถัว่เหลอืงไปใชใ้นการผลติก๊าซชวีภาพ เพือ่ใชเ้ป็นพลงังานทดแทน 
ซึง่มคีวามเป็นไปไดแ้ละมอีตัราผลตอบแทนคนืทุนคอ่นขา้งสงูรอ้ยละ 15.48 โดยก าหนด
เงือ่นไขการลงทุนในการดดัแปลงระบบไมเ่กนิ 3.5 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการไมเ่กนิ 
800 บาทต่อวนั และน ้ามนัเตาราคา 4.30 บาทต่อลติร 
 

o การผลติก๊าซชวีภาพจากของเสยีจากโรงงานสบัปะรดกระป๋องโดยใชก้ระบวนการหมกัแบบ 2 
ขัน้ตอน โดย มรกต ตนัเจรญิ นฤมล ศุภจรรยา และคณะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี
สรุปดงันี้ การผลติก๊าซชวีภาพจากของเสยีจากโรงงานสบัปะรดกระป๋องโดยใชก้ระบวนการหมกั 
2 ขัน้ตอน มวีตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการหมกั และลดปญัหาการเกดิฝ้าไข 
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(scum) โดยเฉพาะในถงัหมกัที ่ 2 ซึง่เป็นถงัทีม่กีารเกดิก๊าซชวีภาพ การหมกัแบบ 2 ขัน้ตอน
ประกอบดว้ยถงัหมกั 2 ใบ ใบแรกเป็นถงัเปิดและมสีภาวะการหมกัทีท่ าใหเ้กดิกรดอนิทรยี์
(acidogenic stage)ความเป็นกรดและด่างในถงัหมกัอยู่ระหว่าง 3.5-4.5 อุณหภูมขิองการหมกั 32 
องศาเซลเซยีส สว่นถงัหมกัที ่2 ท าการผลติก๊าซมเีธนทีอุ่ณหภูม ิ32 และ 55 องศาเซลเซยีส จาก
การใชส้ารอนิทรยีท์ีไ่ดจ้ากถงัหมกัใบแรกเป็นวตัถดุบิ ผลการศกึษาพบว่าปรมิาตรรวมของถงัทัง้ 
2 ใบ 1.1 ลติรต่อลติรของถงัหมกั ใหป้รมิาณก๊าซจากถงัหมกัที ่2 ไมแ่ตกต่างกนัทัง้ทีอุ่ณหภูม ิ32 
และ 55 องศาเซลเซยีส แต่ปรมิาณของมเีธนในก๊าซชวีภาพรอ้ยละ 60 และ 72 ตามล าดบั ซึง่การ
หมกัแบบ 2 ขัน้ตอนสามารถลดระยะเวลากกัพกั(retention time)ของขัน้ตอนการเกดิมเีธนลงได้
ต ่าถงึ 7.5 วนั แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความเขม้ขน้ของสารอนิทรยีท์ีเ่ตมิ ซึง่ความเขม้ขน้ของ
สารอนิทรยีท์ีไ่ดจ้ากถงัหมกัแรกจะแปรผนักบัระยะเวลากกัพกั ถงึแมว้่าถงัที ่ 2 สามารถรบั
ปรมิาณสารอนิทรยีไ์ดส้งูถงึ 6 กโิลกรมัต่อลกูบาศก์เมตร ที ่ ระยะเวลากกัพกั 7.5 วนั แต่ความ
เหมาะสมในแงเ่สถยีรภาพระยะยาวของระบบและปรมิาณก าจดัคา่ซโีอด ี พบว่าระยะเวลากกัพกั
ของถงัหมกัใบแรกและใบที ่2 เป็น 2 และ 10 วนั ตามล าดบั โดยทีป่รมิาณการเตมิสารอนิทรยีใ์น
ถงัที ่2 จะตกวนัละ 3 กโิลกรมัซโีอดตี่อลกูบาศกเ์มตร 
 

o การใชช้วีมวลเพือ่การผลติก๊าซชวีภาพและปุ๋ ยหมกั โดย อรณุวรรณ หวงักอบเกยีรต ิ อรุณศร ี
ภกัดฟิีน และคณะ ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิสรปุดงันี้ วตัถปุระสงคเ์พือ่  
1) ปรบัคณุภาพของผกัตบชวาก่อนหมกัดว้ยวธิจีลุชวีวทิยาและวธิทีางเคม ี 
2) การวธิกีารหมกัผกัตบชวาใหผ้ลผลติสงู และ  
3) การวเิคราะหก์ากทีเ่หลอืจากการหมกัเพือ่หาแนวทางในการน าไปใชป้ระโยชน์เป็นปุ๋ ยหมกั 
ในการทดลองไดท้ าการปรบัคณุภาพของผกัตบชวา ดว้ยวธิทีางจลุชวีวทิยาโดยใชเ้ชือ้รา 
Trichoderma viride QM9414 หมกัแบบ solid state fermentation ในอตัราสว่นหวัเชือ้ต่อ
ผกัตบชวา 1:3 โดยน ้าหนัก ปรบัความชืน้เริม่ตน้ของผกัตบชวาเป็นรอ้ยละ 60-70 ใชเ้วลาใน
การบม่ 12 วนั ทีอุ่ณหภูม ิ 30 องศาเซลเซยีส เมือ่ผลติแก๊สชวีภาพจากผกัตบชวาทีผ่่านการ
ปรบัคณุภาพรวมกบัผกัตบชวาสดในอตัราสว่น 1:1 โดยน ้าหนัก พบว่าไดป้รมิาณผลผลติก๊าซ
มเีทน 0.32 ลติรต่อกรมัของของแขง็ระเหย สว่นการปรบัคณุภาพผกัตบชวาดว้ยวธิทีางเคมี
ดว้ยสารเคม ี4 ชนิดคอื NaOH, NH4, H2SO4 และ HCl พบว่าการปรบัคณุภาพผกัตบชวาดว้ย 
NaOH รอ้ยละ 3 น ้าหนักต่อปรมิาตร ในเวลา 24 ชัว่โมง ใหป้รมิาณผลผลติของก๊าซมเีทน 
0.32 ลติรต่อกรมัของแขง็ระเหย ดงันัน้การปรบัสภาพผกัตบชวาดว้ยสารเคมจีะใหป้รมิาณก๊าซ
มเีทนสงูกว่าการหมกัผกัตบชวาทีไ่มผ่่านการปรบัคณุภาพ 1.524 เท่า สว่นผกัตบชวาทีผ่า่น
การปรบัทางจลุชวีวทิยาใหป้รมิาณผลติก๊าซมเีทนสงูกว่าการหมกัผกัตบชวาทีไ่มผ่่านการปรบั
คณุภาพ 1.243 เท่า จะเหน็ว่าการปรบัคณุภาพผกัตบชวาก่อนการหมกัแก๊สชวีภาพดว้ย
สารเคมใีหผ้ลดกีว่าการปรบัดว้ยวธิทีางจลุชวีภาพและใชเ้วลาในการปรบัคณุภาพสัน้กว่า แต่
เมือ่พจิารณาดา้นราคาสารเคมจีะพบว่าวธิทีางจลุชวีวทิยาประหยดักว่าและเหมาะกบับอ่หมกัที่
อยู่ตามพืน้ทีช่นบทและประชาชนทีม่รีายได้น้อย 
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o การผลติก๊าซชวีภาพจากฝุ่นขา้วในถงัหมกัแบบปลัก๊โฟล โดย วฒันา นพคณุ วทิยานิพนธ ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2530 สรปุดงันี้ งานวจิยัน้ีไดท้ดลองผลติก๊าซชวีภาพจากฝุน่ขา้วซึง่
เป็นชวีมวลและเป็นของเหลอืทิง้โดยวธิกีารหมกัแบบปลัก๊โฟล ทัง้น้ีเพือ่เป็นการก าจดัฝุ่นขา้ว
และน าก๊าซชวีภาพทีไ่ดม้าใชเ้ป็นพลงังานทดแทนภายในชุมชน โดยวตัถปุระสงคข์องงานวจิยั
น้ีเป็นการศกึษาถงึวธิกีารย่อยสลายฝุ่นขา้วในสภาวะไรอ้อกซเิจน ในถงัหมกัแบบถงักวน
(stirred tank)และแบบปลัก๊โฟล(plug flow)ซึง่เป็นการไหลผา่นถงัแบบตามยาว เพือ่หาสภาวะ
ทีเ่หมาะสมต่อการหมกัทีใ่หก๊้าซชวีภาพสงูสดุและระยะเวลาก าจดัต ่าสดุ รวมทัง้ศกึษาทางดา้น
จลน์ศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรเ์มือ่ถงัหมกัมขีนาดใหญ่ขึน้ จากการทดลองสามารถสรปุไดว้่า  
1) ถงัหมกัแบบถงักวน เมือ่ท าการหมกัแบบเตมิครัง้เดยีวสามารถเพิม่ภาระสารอนิทรยีไ์ดร้อ้ย
ละ 20 ส าหรบัการหมกัแบบเตมิกึง่ต่อเนื่อง ทดสอบโดยเพิม่ภาระสารอนิทรยีพ์รอ้มกบัลด
ระยะเวลาก าจดัไปพรอ้มกนัพบว่าสามารถเพิม่ภาระสารอนิทรยีไ์ดส้งูสดุเพยีงรอ้ยละ 10 ของ
ปรมิาณของแขง็ทัง้หมด อตัราการป้อนสารอนิทรยี ์1.5 ลติรต่อวนัหรอื 1.13 กโิลกรมัของแขง็
ทัง้หมดต่อลกูบาศกเ์มตรถงัหมกัต่อวนั ระยะเวลาก าจดั 10 วนั ใหอ้ตัราการผลติก๊าซ 0.11 
ลกูบาศกเ์มตรต่อกโิลกรมัของแขง็ทัง้หมดทีป้่อน  
2) ถงัหมกัแบบปลัก๊โฟล เมือ่เตมิสารอาหารแบบกึง่ต่อเนื่องแลว้ท าการทดสอบโดยการเพิม่
ภาระสารอนิทรยีแ์ละลดระยะเวลาก าจดัไปพรอ้มกนัพบว่าสามารถเพิม่ภาระสารอนิทรยีไ์ดถ้งึ
รอ้ยละ 30 ของปรมิาณของแขง็ทัง้หมด โดยมอีตัราการป้อนสารอนิทรยี ์7 ลติรตอ่วนั ระยะเวลา
ก าจดั 25.7 วนั ใหอ้ตัราการผลติก๊าซ 2.92 ลกูบาศกเ์มตรต่อกโิลกรมัของของแขง็ทีป้่อน  
3) การเพิม่ระยะเวลาก าจดัโดยคงคา่ภาระสารอนิทรยีค์งทีใ่หม้ากกว่า 25.7 วนั พบว่าอตัรา
การย่อยสลายสารอนิทรยีภ์ายในถงัหมกัเกอืบจะมคีา่คงที ่
4) ผลการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้พบว่าราคาคา่ก่อสรา้งถงัหมกัแบบปลัก๊โฟลสงู
กว่าแบบถงักวนประมาณรอ้ยละ 30 แต่ใหอ้ตัราการผลติก๊าซมากกว่า 20 เท่า ถา้สรา้งระบบ
หมกัแบบปลัก๊โฟลขนาด 300 ลติร ส าหรบัชุมชนขนาด 10-15 ครวัเรอืน ผูใ้ชก๊้าซชวีภาพจะ
เสยีคา่ใชจ้า่ยในการผลติก๊าซ 70 บาทต่อเดอืน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยกบัเชือ้เพลงิชนิด
อื่น เช่น ถ่านไมแ้ละก๊าซหุงตม้จะสามารถช่วยประหยดัคา่ใชจ้า่ยไดป้ระมาณ 30 บาทต่อเดอืน 
และ 100 บาทต่อเดอืน 
 

o การศกึษาการเพิม่ศกัยภาพการผลติก๊าซชวีภาพของน ้าเสยีจากฟารม์สกุรในรปูแบบการหมกั
ย่อยร่วมโดยถงัปฏกิรณ์ UASB และ CSTR เพือ่การใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดย
สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังาน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2552 ไดด้ าเนินการทดลองหา
ศกัยภาพในการผลติมเีทนของของเสยี โดยท าการทดลองกบัของเสยีทัง้หมด 5 ชนิด คอื เศษ
อาหาร กลเีซอรนี หญา้เนเปียร ์ ฟางขา้ว และตน้ขา้วโพด จากการวเิคราะหห์าคณุสมบตัทิาง
กายภาพและเคมขีองของเสยีทัง้ 5 ชนิด พบวา่ของเสยีบางชนิด เช่น หญา้เนเปียร ์ ฟางขา้ว 
และตน้ขา้วโพดมปีรมิาณเสน้ใยสงูหา จงึตอ้งมกีารบ าบดัเบือ้งตน้ก่อนน าไปท าการทดลองซึง่มี
หลายวธิดีว้ยกนั โดยการทดลองนี้จะท าการบ าบดัเบือ้งตน้ โดยน าวสัดุทีท่ าการศกึษามาลด
ขนาด หลงัจากนัน้จะน าไปแช่สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีค่วามเขม้ขน้ 2 เปอรเ์ซน็ต ์
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เป็นเวลา 72 ชัว่โมง เพือ่แตกพนัธะ ตดัหรอืลดทอนโครงสรา้งโมเลกุลของสารทีย่่อยสลายยาก
ใหล้ดลง และน าตวัอย่างทีผ่่านการบ าบดัเบือ้งตน้ไปท าการวเิคราะหห์าคณุสมบตัทิางเคมอีกี
ครัง้ เพือ่น าผลวเิคราะหท์ีไ่ดม้าค านวณปรบัอตัราสว่นเปอรเ์ซน็ตค์า่ของแขง็ระเหยระหว่างของ
เสยีต่อน ้าเสยีฟารม์สกุร โดยท าการศกึษาทีอ่ตัราสว่น  30 และ 60 % VS ซึง่เป็นอตัราสว่นทีม่ ี
รายงานวา่เหมาะสมส าหรบัวสัดุหมกัย่อยร่วมชนิดทีท่ าการศกึษา และด าเนินการทดลองเป็น
ระยะเวลา 62 วนั เพือ่น าผลการทดลองทีไ่ดม้าวเิคราะหใ์หอ้ยู่ในรปูอตัราการผลติก๊าซมเีทนใน
หน่วยลกูบาศกเ์มตรต่อกโิลกรมัคา่ของแขง็ระเหยทีป้่อนเขา้ และประสทิธภิาพในการก าจดั
สารอนิทรยี ์ เปรยีบเทยีบกบัการหมกัย่อยเฉพาะน ้าเสยีฟารม์สกุรเพยีงอยา่งเดยีว เพือ่หา
อตัราสว่นทีเ่หมาะสมแต่ละชนิดของของเสยี จากนัน้น ามาประเมนิศกัยภาพความเป็นไปได้
ของของเสยีทัง้ 5 ชนิด โดยค านึงถงึปรมิาณของเสยีทีเ่หลอืใช ้ และปรมิาณน ้าเสยีฟารม์สกุรที่
มอียู่ ของแต่ละภูมภิาคในประเทศไทย พบว่าโดยภาพรวมของประเทศ ฟางขา้วทีอ่ตัราสว่น 
60% VS มศีกัยภาพในการเพิม่การผลติก๊าซมเีทนของน ้าเสยีจากฟารม์สกุรมากทีส่ดุ 
รองลงมาคอื หญา้เนเปียรท์ีอ่ตัราสว่น 30% VS ตน้ขา้วโพดทีอ่ตัราสว่น 60% VS และเศษ
อาหารทีอ่ตัราสว่น 60% VS ตามล าดบั สว่นกลเีซอรนี พบวา่ยงัมไีมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ 
อย่างไรกต็ามควรค านึงถงึราคา และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจของ
เจา้ของฟารม์สกุรอกีทางหนึ่ง จากการทดลอง BMP Test โดยท าการปรบัอตัราสว่นวสัดุหมกั
ร่วมตอ่วสัดุหมกัหลกัของของเสยีทัง้ 5 ชนิด เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการผลติก๊าซชวีภาพของน ้า
เสยีฟารม์สกุร พบว่า เศษอาหารทีอ่ตัราสว่น 60% VS กลเีซอรนีทีอ่ตัราสว่น 5% VS หญา้เน
เปียรท์ีอ่ตัราสว่น 30% VS ฟางขา้วทีอ่ตัราสว่น 60% VS และตน้ขา้วโพดทีอ่ตัราสว่น 60% 
VS มคีา่อตัราการผลติก๊าซมเีทนเท่ากบั 0.605 0.530 0.589 0.527 และ 0.477 ลกูบาศกเ์มตร
ต่อกโิลกรมัคา่ของแขง็ระเหยทีป้่อนเขา้ ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละการเพิม่ขึน้ 5-25 เปอรเ์ซน็ต ์
เมือ่เทยีบกบัการหมกัยอ่ยเฉพาะน ้าเสยีจากฟารม์สกุรเพยีงอย่างเดยีว 
 

o ภาพรวมเชงิสถานภาพและศกัยภาพของเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพในประเทศไทย โดย ประทนิ 
กุลละวนิชย,์ นันทยิา เปปะตงั, อรอมล เหลา่ปิตนิันท,์ อรรนพ นพรตัน์, ภาวนิ ี ชยัประเสรฐิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 2550 และ วรนิธร สงคศริ ิ ศูนยพ์นัธุวศิวกรรม
และเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ ผลการศกึษา  รวบรวม  และวเิคราะหขอ้มลูดา้นสถานภาพ
และศกัยภาพของเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพ  พบว่า ประเทศไทยมแีหลง่ชวีมวลทีน่ ามาผลติเป็น
พลงังานก๊าซชวีภาพไดร้าว 2,100  ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี (เทยีบเทา 1,040 ktoe)  ใน
ปจัจบุนัน ามาใชป้ระโยชน์แลว้ประมาณ 18% ผ่านระบบผลติก๊าซชวีภาพแบบต่างๆ กว่า 
2,300 แห่ง ผลติก๊าซไดป้ระมาณ 380 ลา้นลกูบาศกเ์มตร จากชวีมวลหลกัๆ คอื น ้าเสยีจาก
กระบวนการผลติแป้งมนัส าปะหลงั (53%) มลูสกุร (39%)  และอื่นๆ (8%)  โดยมากกว่ารอ้ย
ละ 70  ของระบบก๊าซชวีภาพทีใ่ชเ้ป็นระบบขนาดเลก็แบบโดมคงทีซ่ึง่นยิมใชใ้นฟารม์สกุรและ
โคนม ส าหรบัระบบก๊าซชวีภาพขนาดใหญ่ทีนิ่ยม  ไดแ้ก่ ยูเอเอสบ ี  โคเวอรล์ากูน ตรงึฟิลม์ 
ถงักวนสมบรูณ์ และเอบอีาร ์มใีชใ้นฟารม์สกุรขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น แป้งมน



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่3 เทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล 

 

     ตุลาคม  2553 3-15 

ส าปะหลงั สรุา เบยีร ์ อาหารทะเล ฆ่าสตัว ์ และน ้ามนัปาลม์  โดยก๊าซชวีภาพทีผ่ลติไดใ้ช้
ส าหรบัการผลติกระแสไฟฟ้าและความรอ้นทดแทนการใชน้ ้ามนัเตา 

 
o การศกึษาความเหมาะสมจากการผลติก๊าซชวีภาพจากกากมนัส าปะหลงั โดยกรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน เพือ่ศกึษาการยอ่ยสลายของกากมนัส าปะหลงั 
เทคโนโลย ีและสภาวะทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการเปลีย่นกากมนัส าปะหลงัใหเ้ป็นก๊าซชวีภาพทัง้ใน
ระดั บหอ้งปฏบิตักิาร และระบบตน้แบบ จากการศกึษา พบว่า กากมนัส าปะหลงัมศีกัยภาพ
ในการใช เป นสารตัง้ต นส าหรบัผลติแก สชวีภาพได  โดยการหมกักากมนั
ส าปะหลงัด วยจลุนิทรยี ในสภาวะไร อากาศ กากมนัส าปะหลงัสามารถเปลีย่นรูปเป
นแก สชวีภาพได ประมาณ 0.047 ลบ.ม.ต อ กก.กากสด ซึง่การ pre-treatment กากมนั
ดว้ยการให ความร อนและการใช เอนไซม ไม ช วยเพิม่ปรมิาณแก สชวีภาพได
อย างมนียัส าคญั แต่การ pre-treatment ดว้ยด่างเช่น โซดาไฟ สามารถเพิม่อตัราการ

เกดิแก๊สชวีภาพใหส้งูขึน้ได ้ เปอร เซน็ต กากมนัส าปะหลงัทีเ่หมาะสมส าหรบัการหมกัเป
นแก สชวีภาพ คอื ประมาณ 2-3  เปอร เซน็ต ์ จากการทดลองหมกักากมนัส าปะหลงั

แบบต อเนื่องในบ อหมกัราง พบว า ภาระรบัสารอนิทรยี ทีเ่หมาะสมไม ควรเกนิ 
2.0 kg VS/m3.d และควรหมกัเป็นสองขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนการผลติกรด และขัน้ตอนการผลติ
มเีทน เน่ืองจากการหมกัขัน้ตอนเดยีวปรมิาณแก๊สทีเ่กดิขึน้ไม่สม ่าเสมอ แต่หากมกีารหมกัสอง
ขัน้ตอนจะท าใหไ้ดป้รมิาณก๊าซทีค่งทีม่ากกว่า โดยการเดนิระบบทีม่ ีHRT 20 วนั จะสามารถ
ผลติกรดอนิทรยี ได ประมาณ 8,000-10,000 มก./ล. โดยสามารถเทยีบเป นผลผลติแก
สชวีภาพต อน ้าหนักกากมนัส าปะหลงัได เท ากบั 50-70 ลบ.ม.ต่อตนักากสด 

 
o ในสว่นของการขยายผลเชงิพาณชิย ์ บรษิทั สงวนวงษ์ เอน็เนอรย์ี ่ จ ากดั ด าเนินธุรกจิแปรรปู

และสง่ออกแป้งมนัส าปะหลงั ไดน้ ากากมนัส าปะหลงัทีเ่หลอืใชจ้ากการแปรรปูแป้งมนัของ
บรษิทัมาผลติกระแส ไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ การสรา้งโรงไฟฟ้าอยูร่ะหว่างการตดิตัง้เครื่องผลติ
กระแสไฟฟ้า คาดว่าจะเสรจ็สิน้สมบรูณ์ประมาณเดอืน ม.ี ค- เม. ย 2553 นี้ การน ากากมนั
ส าปะหลงัทีเ่หลอืใชจ้ากการแปรรูปแป้งมนัมาผลติกระแสไฟฟ้าตอ้งการเพิม่ชอ่งทางการผลติ
ไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ ซึง่เป็นมมุมองใหม่ๆ  ในประเทศไทย คอื ไมจ่ าเป็นทีไ่บโอก๊าซตอ้งท า
จากของเสยีเท่านัน้ โดยทุกกลุม่อุตสาหกรรมสามารถน าเศษหรอืวสัดุเหลอืใชม้าท าได ้
อย่างเช่นโรงงานมนัส าปะหลงัของบรษิทัจะสามารถผลติปรมิาณก๊าซไดป้ระมาณ 100 ,000 – 
150,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั โดยสามารถน าไปผลติกระแสไฟฟ้เพือ่จา่ยกระแสไฟฟ้าไป
ใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค จ. นครราชสมีา จ านวน 8 เมกะวตัตท์ัง้นี้ โดยบรษิทัไดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทุนจาก ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน หรอื บโีอไอจ านวน 228 
ลา้นบาท ในสว่นของลดหย่อนอากรน าเขา้เครื่องผลติกระแสไฟฟ้าจ านวน 6 เครื่องจาก
ประเทศออสเตรยี และยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี (ทีม่า : 
http://www.skyscrapercity.com/) 
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2) เทคโนโลยีการผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวลต่างประเทศ 
 

ประเทศไทย ด าเนินโครงการสนับสนุนการใชป้ระโยชน์ก๊าซชวีภาพ จากมลูสตัวแ์ละน ้าเสยีของ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร โดยมเีป้าหมายเพือ่การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและการผลติพลงังานโดยใช้
เทคโนโลยกีารย่อยสลายทีเ่ป็นเทคโนโลยแีบบเปียก (Wet digestion) มาอย่างตอ่เนื่อง ส าหรบัเทคโนโลยี
การผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในประเทศไทยนัน้นับเป็นเรือ่งใหม่ ทีห่ลายหน่วยงานก าลงัใหค้วามส าคญั 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.) ไดท้ าการศกึษาการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล
กากมนัส าปะหลงั ซึง่เป็นเทคโนโลยแีบบเปียกเช่นเดยีวกนัแลว้เสรจ็ และท าการสง่เสรมิใหอ้ตุสาหกรรมแป้ง
มนัส าปะหลงัใชป้ระโยชน์จากกากมนัส าปะหลงัทีเ่หลอืทิง้เพือ่การผลติก๊าซชวีภาพ ส าหรบัเทคโนโลยกีาร
ย่อยสลายแบบแหง้ (Dry digestion) เป็นเทคโนโลยทีีย่งัไมแ่พร่หลาย จะมงีานวจิยัอยู่บา้งจะเป็นรปูของการ
ทดลองในหอ้งทดลองในประเทศโดยยงัไมม่ขีบวนการน าไปสูเ่ชงิพาณชิย ์

 
เทคโนโลยกีารย่อยสลายแบบแหง้ (Dry digestion) หรอื Dry fermentation เป็นขัน้ตอนหนึ่งของ

การใชป้ระโยชน์ของชวีมวลของรูปแบบ Green Refinery ในประเทศยุโรป(รปูท่ี 3.1.5-1)โดยไดน้ าหลกัการ
เบือ้งตน้ของการบดยอ่ยชวีมวลและหมกัเป็นก๊าซในทอ้งววัมาเป็นตน้แบบ เทคโนโลย ีDry fermentation มี
ประโยชน์อย่างยิง่ในการน าเศษวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรมาเพิม่มลูคา่โดยการผลติเป็นก๊าซชวีภาพซึง่
เป็นพลงังานทีส่ะอาดมาใชง้านทัง้การผลติความรอ้นและการผลติไฟฟ้า และเมือ่มกีารบรหิารจดัการอย่าง
เหมาะสมอาจน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิทดแทนน ้ามนัเพือ่การขนสง่ไดใ้นอนาคต เทคโนโลยดีงักลา่วเป็นทีน่ยิม
ในทวปียโุรปโดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศเยอรมนีโดยไดม้กีารพฒันาไปในเชงิพาณชิย ์ โดยอยู่ในระหว่างการ
ก่อสรา้งประมาณ 30 แห่ง และอยู่ในแผนการด าเนินงานอกีประมาณ 30 แห่งเช่นเดยีวกนั โดยมกี าลงัการ
ผลติไฟฟ้าระหวา่ง 30 กโิลวตัต ์ถงึ 5.5 เมกะวตัต ์

 
ขณะทีป่ระเทศเดนมารค์และออสเตรยี ซึง่เป็นผูน้ าในการใชพ้ลงังานชวีมวลทดแทนเชือ้เพลงิ

ฟอสซลิ ไดม้กีารศกึษาวจิยัเทคโนโลย ี Dry fermentation อย่างต่อเนื่องเช่นเดยีวกนัโดยใหค้วามส าคญั
กบัขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ รวมถงึการปลกูพชืเชือ้เพลงิในพืน้ทีเ่หมาะแก่การเพาะปลกู เพือ่ใชเ้ป็นวตัถดุบิในการ
ผลติก๊าซชวีภาพ 
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รปูท่ี 3.1.5-1 รูปแบบของ Green Biorefinery ในประเทศยโุรป 
ตวัอยา่งระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลของกลุม่ UTS ประเทศเยอรมนั แสดงในรปูท่ี 3.1.5-2 

และรปูท่ี 3.1.5-3 เป็นการผลติก๊าซชวีภาพจากหญา้และเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร 
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รปูท่ี 3.1.5-2 รูปแบบของการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลของ UTS ประเทศเยอรมนั 
 

  
 

รปูท่ี 3.1.5-3 ตวัอย่างโรงงานผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลของ UTS ประเทศเยอรมนั 
ส าหรบัเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในเอเชยีนัน้ ประเทศทีม่คีวามกา้วหน้าใน

เทคโนโลยดีงักลา่วมาอย่างยาวนานคอืประเทศอนิเดยีซึง่ยงัคงเน้นเทคโนโลยีการยอ่ยสลายแบบเปียก โดย
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มสีว่นผสมของมลูสตัวร์่วมกบัชวีมวลเช่นผกัตบชวาในการผลติก๊าซชวีภาพ ส าหรบัเทคโนโลย ี Dry 
fermentation ยงัคงอยู่ในขัน้ตอนของการท าวจิยัเช่นเดยีวกนั 

ในประเทศจนีมกีารสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชวีภาพเพือ่ผลติพลงังานทัง้ในครวัเรอืน การ
เลีย้งสตัว ์ และน ้าเสยีจากอุตสาหกรรมโดยเทคโนโลยกีารย่อยสลายแบบเปียกมาอย่างต่อเนื่อง ส าหรบั
ครวัเรอืนมากกว่า 15 ลา้นครวัเรอืนในปี พ.ศ. 2547 และคาดว่าจะเพิม่เป็น 27 ลา้นครวัเรอืนในปี พ.ศ. 
2553 และจากการศกึษาของ Helmut Kaiser Consultancy 2551 (รปูท่ี 3.1.5-3) พบว่าตลาดของการลงทุน
ดา้นก๊าซชวีภาพในภาคอุตสาหกรรมเพิม่สงูขึน้ถงึ 40 เปอรเ์ซน็ตใ์นปี พ.ศ. 2550 และคาดว่าประเทศจนีจะ
เป็นตลาดการลงทุนดา้นก๊าซชวีภาพทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลกในปี พ.ศ. 2573 สบืเน่ืองมาจากมาตรฐานดา้น
สิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้งวดขึน้ ราคาน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้และการสนับสนุนของภาครฐั น่าจะเป็นช่องทางใหผู้ล้งทุนจาก
ยุโรปและอเมรกิาน าเทคโนโลยรีูปแบบใหมเ่ช่น Dry fermentation มาสง่เสรมิในเชงิพาณชิย ์
  

 
รปูท่ี 3.1.5-4 ตลาดการลงทุนก๊าซชวีภาพ 

 
 ส าหรบัการใชเ้ทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลชนิด Dry fermentation ในสหรฐัอเมรกิามี
การใชใ้นเชงิพาณชิยโ์ดยน าเขา้เทคโนโลยจีากประเทศเยอรมนี ชวีมวลทีใ่ชส้ว่นใหญ่จะเป็นขยะชุมชนและ
ขยะอุตสาหกรรม อย่างไรกต็ามการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลชนิด Dry fermentation ในสหรฐัอเมรกิายงั
อยู่ในระยะเริม่ตน้เช่นกนั 
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งานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. Biogas Production from Energy Crops and Crop residues, Annimari Lehtomaki, 
มหาวทิยาลยั Jyvaskyla, เมอืง Jyvaskyla, ประเทศฟินแลนด ์2006 

 
บทคดัย่อ 

การศกึษาทดลองในครัง้นี้ เป็นการศกึษาความเหมาะสมการใชพ้ชืพลงังาน และเศษวสัดุเหลอืทิง้ทาง
การเกษตรหลายชนิดเพือ่ผลติก๊าซมเีทน ก าหนดการทดลองเปรยีบเทยีบโดยการใชแ้ละไมใ่ชร้ะบบ Anaerobic 
Digestion ชนิด Up flow Anaerobic Sludge Blanket Reactor (UASB) หรอื Methanogenic Filter (MF) โดย
ประเมนิความเหมาะสมในการผลติมเีทน จากพชืหลายชนิด โดยพจิารณาถงึ ระยะเวลาเกบ็เกี่ยวพชื และ
ศกัยภาพการผลติ โดยท าการทดลองทัง้การใชพ้ชืพลงังานรว่มกบัมลูววั และการใชพ้ชืพลงังานเพยีงอย่างเดยีว 
เป็นการด าเนินการในหอ้งทดลอง มผีลว่าศกัยภาพการผลติมเีทนในหอ้งทดลองดงักลา่วจะแปรผนัระหวา่ง 0.17 
ถงึ 0.49 m3 CH4 kg-1 VSadded (volatile solids added) และระหว่าง 25 to 260 m3 CH4 t-1 ww (tons of 
wetweight) และผลการทดลองพบว่าพชืพลงังานซึง่ไดแ้ก่ Jerusalem artichoke, timothy-clover, และ reed 
canary grass ใหผ้ลผลติมเีทนสงูสดุระหว่าง 2,900 ถงึ 5,400 ลกูบาศกเ์มตรต่อเฮคเตอร ์คดิเป็นความสามารถ
ในการผลติพลงังานไดป้ระมาณ 23 ถงึ 58 MWh หรอืสามารถใชเ้ป็นเชือ้เพลงิส าหรบัการขนสง่ไดร้ะยะทาง 
40,000 ถงึ 60,000 กโิลเมตรต่อเฮคเตอร ์และการทดลองโดยใชเ้ทคโนโลยแีบบกึง่กะ ชนิด Continuous Stirred 
Tank Reactors (CSTRs) และใชก้าร co-digestion ระหว่างมลูสตัวแ์ละพชืซึง่ไดแ้ก่ หญา้ ยอด sugar beet และ
ฟาง จะสามารถผลติมเีทนไดส้งูสดุ 0.268, 0.229, และ 0.213  m3 CH4 kg

-1 VSadded ตามล าดบั 
 
 
2. Methane fermentation of energy crops : Maximum conversion kinetics and in situ biogas 

purification, William J. Jowell, Robert J. Cummings and Brian K. Richards, Department of 
Agriculture and Biological Engineering, มหาวทิยาลยัคอรเนล, นิวยอรก์, สหรฐัอเมรกิา 

 
บทคดัย่อ 

 จากการศกึษาทดลองอตัราและประสทิธภิาพของการแปลงชวีมวลเป็นก๊าซชวีภาพ ในระยะเวลา 7 ปี 
โดยไดท้ าการทดลองกบัพชืพลงังานซึง่ไดแ้ก่ ขา้วฟ่าง หญา้ทาเปีย และขา้วโพด ดว้ยการยอ่ยสลายของแขง็ที ่
25-30% Total solid การทดลองแสดงใหเ้หน็ถงึการเกดิสารพษิแอมโมเนีย และร่องรอยจ ากดัของธาตสุารอาหาร
ซึง่ร่องรอยของธาตุอาหารนี้ช่วยในการสนับสนุน และควบคมุอตัราสว่นของคารบ์อนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) 
ในการย่อยสลาย Volatile Solid ทีอ่ตัรา 24 กรมัต่อกโิลกรมัของมวลเปียกตอ่วนั (gVS kg-1 day-1) หรอื
เทยีบเท่าการผลติมเีทนทีอ่ตัรา 7.5 ลติรต่อกโิลกรมัต่อวนั 
 
 ส าหรบัการทดลองการยอ่ยสลายอตัราสว่นของของแขง็จ านวนน้อยที ่ 8-10% Total solid มผีลว่า
ประสทิธภิาพและการเปลีย่นแปลงชวีมวลท าใหก้ารผลติมเีทนมอีตัราต ่า และจากการใชว้ธิสีบืรอ่งรอยของธาตุ
อาหารนี้ช่วยในการสนับสนุน และควบคมุการผลติแบบไมต่่อเนื่อง (3 ครัง้ต่ออาทติย)์ พบว่าเกดิการยอ่ยสลาย
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ในอตัรา 12 gVS kg-1 day-1 หรอืคดิเป็นอตัราการผลติมเีทน 3.3 ลติรต่อกโิลกรมัตอ่วนั และจากการทดลองป้อน
ขา้วโพดอย่างตอ่เน่ืองจะเกดิการย่อยสลายทีอ่ตัรา 18 gVS kg-1 day-1 หรอืเทยีบเท่าการผลติมเีทนทีอ่ตัรา 5.4 
ลติรตอ่กโิลกรมัตอ่วนั คดิเป็นประสทิธภิาพในการเปลีย่น Volatile Solid ที ่ 67% 
 
 จากการน าเทคนิคการตกผลกึ (IN SITU) มาช่วยกระตุน้ให ้ off gas เกดิการพฒันา โดยอาศยัความ
ไดเ้ปรยีบในความแตกต่างของการท าละลาย ท าใหส้ารละลาย CO2 หลดุออกจาก reactor พรอ้มกบัสายน ้าเสยีที่
หมนุเวยีน ดว้ยวธิกีารทีง่า่ยตอ่การกระตุน้ดงักลา่วท าให ้off gas ทีค่งอยู่ใน reactor มเีปอรเ์ซน็ตม์เีทนมากกว่า
รอ้ยละ 90 และจากการทดลองยงัพบว่าสามารถผลติมเีทนไดส้งูถงึ 98 เปอรเ์ซน็ต ์
 
 จากการประเมนิคณุสมบตัขิองระบบพบว่า การเปลีย่นแปลงอตัราการหมนุเวยีน ความเป็นด่าง และ 
pH ของน ้าเสยี จะมผีลโดยตรงตอ่ปรมิาณการเกดิมเีทน 
 
 

3. Producing Biogas from Biomass through dry fermentation, Peter Rohwer, Focus Rohwer 
Engineer Gmbh, Germany, กุมภาพนัธ ์2006 

 
บทคดัย่อ 

Peter Rohwer ประเมนิว่าในทอ้งววัสามารถผลติมเีทนไดป้ระมาณ 70 ลติรตอ่วนั แสดงใหเ้หน็ว่าววัมี
ความสามารถในการเปลีย่นแปลงชวีมวลใหเ้ป็นก๊าซชวีภาพไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ตอ่มาไดม้กีารน า
ขบวนการดงักลา่วมาประยุกตเ์ป็นเทคโนโลย ี Dry fermentation ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีไ่มซ่บัซอ้นโดยการ
เลยีนแบบธรรมชาต ิ น ามาซึง่ความส าเรจ็เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการผลติไฟฟ้าและไฟฟ้าอย่างเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร ์

 
ขบวนการขัน้พืน้ฐานมขีัน้ตอนประกอบดว้ย 
- จดัเตรยีมชวีมวลส าหรบัการท า Dry fermentation 
- ใสช่วีมวลทีจ่ดัเตรยีมไวใ้น reactor และปลอ่ยหมกัทิง้ไวป้ระมาณ 4 อาทติย ์
- มกีารหมนุเวยีนแบคทเีรยี 
- เกดิก๊าซมเีทน และความรอ้นทีส่ามารถผลติไฟฟ้าป้อนเขา้สูร่ะบบ 
- เมือ่การผลติก๊าซถงึจดุสงูสดุในรอบการหมกั ชวีมวลจะถูกป้อนลงไปยงัถงัหมกั และขบวนการจะ

เริม่ขึน้อกี 
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3.1.6 เทคโนโลยีการผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวลท่ีเหมาะสม 
 
 เทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจ าแนกตามปรมิาณของแขง็ในระบบ สามารถแยกออกเป็น 2 ระบบ
หรอืเทคโนโลย ีคอื ระบบหรอืเทคโนโลยกีารย่อยสลายแบบเปียก(Wet digestion) และระบบหรอืเทคโนโลยี
การย่อยสลายแบบแหง้(Dry digestion) จ าแนกโดยใชเ้กณฑป์รมิาณของแขง็ในถงัหมกั ถา้มปีรมิาณ
ของแขง็น้อยกว่ารอ้ยละ 15 กจ็ะเป็นระบบการย่อยสลายแบบเปียก และถา้มปีรมิาณของแขง็มากกว่ารอ้ยละ 
15 กจ็ะเป็นระบบการย่อยสลายแบบแหง้ ซึง่การก าหนดเกณฑป์รมิาณของแขง็ดงักลา่วยงัไมม่กีารก าหนด
เป็นมาตรฐาน  หรอือาจจะพอกลา่วไดว้่า ระบบแบบเปียก ภายในถงัหมกัจะมสีภาพเป็นน ้า ดงัเช่นระบบ
ผลติก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี เครื่องสบู(Pump)โดยทัว่ไปกส็ามารถใชง้านได ้ แต่ระบบแบบแหง้ ภายในถงั
หมกัจะมสีภาพเป็นของเหลว เครือ่งสบู(Pump)ทีใ่ชต้อ้งมคีณุสมบตัทิีส่ามารถใชก้บัของเหลวทีม่คีวามหนดื
หรอืความหนาแน่นสงูกว่าน ้า  
 

การผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลสามารถใชไ้ดท้ัง้ระบบแบบแหง้และระบบแบบเปียก หรอืกระท า
ภายใตส้ภาวะทีม่คีวามชืน้สงูและต ่า การหมกัแบบใชค้วามชืน้สงูหรอืการหมกัแบบเปียก สว่นการหมกัแบบ
ใชค้วามชืน้ต ่าหรอืการหมกัแบบแหง้  จรงิๆ แลว้การหมกัทัง้ 2 แบบในบางครัง้อาจเรยีกว่า แบบเตมิน ้าและ
แบบไมเ่ตมิน ้า ก่อนอื่นตอ้งตระหนักว่าชวีมวลทีจ่ะสง่เขา้ถงัหมกัตอ้งผ่านการบดสบัใหเ้ป็นชิน้เลก็ๆ 
เสยีก่อน ลกัษณะของชวีมวลทีบ่ดสบัแลว้จะเป็นแบบที่มคีวามชืน้มากหรอืชืน้น้อยขึน้อยู่กบัสว่นประกอบของ
ชวีมวล ถา้ชวีมวลทีป้่อนเขา้ระบบมคีวามชืน้ต ่า อาจหมกัแบบเปียกหรอืแบบแหง้กไ็ด ้ ถา้หมกัแบบแหง้กไ็ม่
ตอ้งเตมิน ้าเพิม่ใหช้วีมวล แต่ถา้หมกัแบบเปียกตอ้งเตมิน ้าใหก้บัชวีมวลทีจ่ะเขา้ระบบ ในทางปฏบิตัถิอืว่า
การหมกัทีม่คีวามชืน้ประมาณ 85-95% (ไมต่ ่ากว่า 85%) ถอืว่าเป็นการหมกัแบบเปียก ลกัษณะดงักลา่วชวี
มวลจะม ีTS < 15% (ประมาณ 5-15%) สว่นการหมกัชวีมวลทีม่คีวามชืน้ต ่ากว่า 85% จะเป็นการหมกัแบบ
แหง้ ชวีมวลทีใ่ชว้ธิหีมกัแหง้มกัม ี TS > 15% (ประมาณ 20-50%) การหมกัแบบแหง้มกัไมต่อ้งเตมิน ้าให้
ระบบแต่อาจใชน้ ้าในระบบเพือ่ช่วยในการยอ่ยสลายสารอนิทรยี ์

 
อนึ่งการหมกัแบบเปียกไมจ่ าเป็นตอ้งเตมิน ้าเสมอไป เช่น กรณขีองชวีมวลทีม่คีวามชืน้สงูมากกว่า 

85% เมือ่บดใหล้ะเอยีดแลว้สามารถน าไปหมกัแบบเปียกไดเ้ลย เทคโนโลยกีารหมกัแบบเปียก เป็น
เทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพทีใ่ชก้บัน ้าเสยีและสลดัจท์ัว่ไปและมกีารพฒันานานกว่า 60 ปีแลว้ ในขณะที่
เทคโนโลยกีารหมกัแบบแหง้เป็นเทคโนโลยทีี่ยงัไมแ่พรห่ลาย  แตห่ากตอ้งเตมิน ้าใหร้ะบบเพือ่ใหเ้ป็นการ
หมกัแบบเปียก กม็ขีอ้เสยีทีข่นาดของถงัหมกัจะมปีรมิาตรมากขึน้ ทัง้นี้จะตอ้งมกีารเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยี
ในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยแีบบใด ซึง่การผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลจะเหน็ว่าลกัษณะของชวีมวลโดยปกติ
จะมสีดัสว่นของของแขง็สงู การศกึษาเทคโนโลยขีองโครงการจงึควรมกีารศกึษาในสภาพปกตขิองชวีมวล 
ระบบจงึควรเป็นแบบแหง้ แต่สดัสว่นของของแขง็(TS)ควรมคีวามเหมาะสมทีเ่ท่าไรนัน้ จะตอ้งมกีารศกึษา
ทดสอบและวเิคราะหเ์พือ่ใชก้บัชวีมวลแต่ละชนิด 

 
 การเลอืกเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทีเ่หมาะสม จะตอ้งพจิารณาถงึองคป์ระกอบของชวี
มวลทีจ่ะน ามาผลติก๊าซชวีภาพดว้ย ตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ว่า ในชวีมวลมสีารอนิทรยีท์ีย่่อยสลายยาก จ าพวก 
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Fiber, Cellulose, Hemicellulose, และLignin จงึท าใหใ้นระบบจะมสีารแขวนลอยจ านวนมาก ดงันัน้การเลอืก
ระบบทีม่ขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัปรมิาณสารแขวนลอย เช่น UASB และระบบทีใ่ชต้วักลางเพือ่ยดึเกาะจลุนิทรยีจ์ะตอ้ง
มกีารกรองหรอืป้องกนัไมใ่หส้ารแขวนลอยเขา้ระบบมากกว่าขอ้ก าหนดในการออกแบบ และอาจจะมปีญัหาการ
ท างานของระบบ เนื่องมาจากสารแขวนลอยทีย่อ่ยสลายยากนี้ จะไปท าใหร้ะบบเกดิการอดุตนัไดง้า่ย  
  

โดยปกตแิลว้ชวีมวลจะมปีรมิาณสารอนิทรยีท์ีย่่อยสลายยากจ าพวก Fiber หรอืผนังเซลพชื 
มากกว่าสารอนิทรยีท์ีย่อ่ยสลายงา่ย จงึท าใหป้ระสทิธภิาพในการย่อยสลายสารอนิทรยีห์รอืการก าจดั COD 
ในระบบน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้หากตอ้งการใหร้ะบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลสามารถย่อยสลาย
สารอนิทรยีใ์นระบบสงูประมาณรอ้ยละ 80-90 ดงัเช่นทีใ่ชใ้นการผลติก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี  มคีวามจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งใชส้ารเคมปีระเภทกรด เช่น กรดอะซตีรกิ กรดซลัฟูรกิ หรอื Enzyme จ าพวก Cellulase หรอื 
Hemicellulase เพือ่สลาย  Cellulose และ Hemicellulose ใหเ้ป็นน ้าตาลหรอืสารอนิทรยีท์ีล่ะลายน ้าและ
ย่อยสลายงา่ยในกระบวนการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล    
 
3.2 การผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวลโครงการ 
 

เทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ส าหรบัโครงการจะใชเ้ทคโนโลยแีบบ Continuous 
Stirred Tank Reactor (CSTR) โดยการหมกัแบบแหง้เป็นพืน้ฐาน  มกีารเตมิน ้าเพยีงเพือ่การท างานของ
เครื่องสบู และการหมนุเวยีนในระบบเพือ่ประสทิธภิาพในการย่อยสลายชวีมวลในการผลติก๊าซชวีภาพ ทัง้นี้
เน่ืองจากเทคโนโลยแีบบเปียกหรอืแบบน ้าเสยี ไดม้กีารศกึษาพฒันาเทคโนโลยแีละใชง้านอย่างแพร่หลาย
แลว้ สว่นเทคโนโลยแีบบแหง้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านใน
ประเทศ ซึง่จะเป็นการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพ และสภาพทัว่ไปโดยปกตขิองชวีมวลโครงการ
มสีภาพเป็นของแขง็ หากใชก้บัเทคโนโลยแีบบเปียกจะตอ้งสิน้เปลอืงในการเตรยีมชวีมวล และระบบจะมี
ขนาดใหญ่ท าใหต้น้ทุนการก่อสรา้งสงู ซึง่ทีผ่่านมาเทคโนโลยแีบบแหง้มกีารใชก้บัมลูสตัวแ์ละการท าปุ๋ ย
หมกัมานานแลว้ แต่การใชก้บัชวีมวลยงัเป็นเรื่องใหมส่ าหรบัการใชง้านในประเทศ  ดงัแสดงในบทที ่5 การ
ออกแบบ ก่อสรา้งและเดนิระบบตน้แบบ ประกอบดว้ย 

 
1. หน่วยเตรยีมชวีมวลป้อนเขา้ระบบ ไดแ้ก่ Shredder เพือ่ตดัย่อยชวีมวลใหม้ขีนาดเลก็ตามที่

ตอ้งการ ซึง่อาจจะแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคอื ตดัยอ่ยชวีมวลใหม้ขีนาดเลก็ๆซึง่เมือ่รวมกบัน ้า
ทีม่อียู่ในชวีมวลจะมลีกัษณะเป็นโคลน (ประมาณ 3 มม.หรอืน้อยกว่า) และลกัษณะตดัย่อยให้
เป็นขนาดชิน้เลก็ๆ(มากกว่า 5 มม.)  

 
2. หน่วยปฏกิริยิาผลติก๊าซชวีภาพ(Reactor) ซึง่เป็นถงัทรงกระบอกแบบ CSTR ขัน้ตอนการหมกั

กรดและขัน้ตอนหมกัผลติก๊าซชวีภาพจะอยู่ในถงัใบเดยีวกนั หรอืเรยีกว่าเป็นการหมกัแบบ
ขัน้ตอนเดยีว การกวนผสมจะใชเ้ครื่องสบูน ้าเครือ่งเดยีวกนักบัทีใ่ชป้้อนชวีมวลเขา้ระบบ 
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บทท่ี 4 
การทดลองในห้องปฏิบติัการ 

 

4.1 การตรวจวดัคณุสมบติัและองค์ประกอบชีวมวล  
 
การตรวจวดัคณุสมบตัแิละองคป์ระกอบของชวีมวลก่อนทีจ่ะทดลองในห้องปฏบิตักิาร โดยชวีมวล 

5 ชนิด ไดแ้ก่ ทะลายปาลม์ ทางปาลม์ ยอดออ้ย เหงา้มนัส าปะหลงั และตอซงัสบัปะรด ทีผ่่านการบดตดัใน
เบือ้งตน้ดว้ยเครื่องบดส าหรบังานระดบัอุตสาหากรรม จะน าไปตรวจวดัหาคา่พารามเิตอร์พืน้ฐานต่างๆ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.1-1 (ผลการทดลองแสดงในภาคผนวก ก) 

 
ตารางท่ี 4.1-1 ผลการตรวจวดัคณุสมบติัและองคป์ระกอบชีวมวล 

ประเภทชีวมวล Crude Fiber 
g/100g 

Moisture 
g/100g 

Density 
g/cc 

Nitrogen 
g/100g 

Phosphorus 
mg/100g 

Total Carbon 
g/100g 

ทะลายปาลม์ 11.70 60.89 1.2066 0.19 41.78 18.52 
ทางปาลม์ 11.33 60.45 1.0651 0.29 52.96 17.83 
ยอดออ้ย 8.12 76.30 1.1325 0.20 46.57 12.11 
เหงา้มนัส าปะหลงั 12.40 65.60 1.2279 0.12 35.19 15.77 
ตอซงัสบัปะรด 2.94 83.03 1.3370 0.17 33.65 11.18 

 
สว่นการวเิคราะหค์ณุสมบตัชิวีมวลที่จ าเป็นต่อการผลติก๊าซชวีภาพ ประกอบด้วย ปรมิาณซโีอด ี

(กรมัซโีอด/ีกรมัของแขง็ทัง้หมด) ปรมิาณความชืน้ ปรมิาณของแขง็ทัง้หมด (Total Solids) และปรมิาณสาร
ระเหยงา่ย (Volatile Solids) โดยตวัอย่างชวีมวลจะถูกน าไปก าจดัความชื้นที่อุณหภูม ิ105 องศาเซลเซยีส
และคดัใหม้ขีนาดเลก็กว่า 2 มลิลเิมตร เพือ่น าไปวเิคราะหห์าพารามเิตอรด์งักลา่ว ผลการวเิคราะห์แสดงดงั
ตารางท่ี 4.1-2  
 
ตารางท่ี 4.1-2 ผลการตรวจวิเคราะหชี์วมวลเพ่ือการผลิตกา๊ซชีวภาพ 
ประเภทชีวมวล COD 

(g COD/g TS) 
Moisture 

Content (%) 
Total Solids 

(%) 
Volatile Solids 

(% of Total Solids) 
ทะลายปาลม์ 1.46 67.93 32.07 92.45 
ทางปาลม์ 1.37 50.40 49.60 93.70 
ยอดออ้ย 1.13 76.55 23.45 91.39 
เหงา้มนัส าปะหลงั 1.00 62.80 37.20 92.33 
ตอสบัปะรด 1.12 81.52 18.48 84.79 
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การทดสอบคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของชวีมวลทัง้ 5 ประเภทแสดงในตารางท่ี 4.1-2 ท าการทดสอบ
เพือ่หาปรมิาณสารอนิทรยีใ์นชวีมวลทีแ่บคทเีรยีอาจยอ่ยสลายได ้ รวมถงึปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีย่ากตอ่
การย่อยสลายทางชวีภาพ เพือ่ใชเ้ป็นประโยชน์ในการประเมนิความเป็นไปไดใ้นการใช ้    ชวีมวลส าหรบั
การผลติก๊าซชวีภาพ 
 

ตารางท่ี 4.1-3พารามเิตอรต์่างๆ ส าหรบัทดสอบคณุสมบตัเิบือ้งตน้ชวีมวล 
พารามิเตอร ์ วิธีวิเคราะห ์

COD (g COD/g TS) Closed Reflux,  Titrimetric method 
Total Solids (%) Total solids dried at 105 OC 
Volatile Solids 

(% of Total Solids) 
Fixed and volatile solids ignited at 

550OC 
Moisture content (%) Total solids dried at 105oC 

 
ในระหว่างการทดลอง ไดท้ าการตรวจวดัคา่ซโีอดลีะลาย (Soluble COD) และ ปรมิาณก๊าซมเีทนที่

เกดิขึน้ดว้ยวธิกีารดงัแสดงในตารางท่ี 4.1-4 
 
ตารางท่ี 4.1-4 พารามเิตอรท์ีต่รวจวดัระหว่างการทดลอง 

พารามิเตอร ์ วิธีวิเคราะห ์ ความถี่ในการตรวจวดั 
Soluble COD (mg/l) 

 
Closed Reflux,  Titrimetric 

method 
ทุก 8-10 วนั 

Methane Gas Water displacement with  
NaOH solution 

ทุกวนั  
และทุก 2-3 วนัในช่วงทา้ยการทดลอง 

 
ความหมายและความส าคญัของพารามเิตอรท์ีต่อ้งตรวจวดัเพือ่การผลติก๊าซชวีภาพ ไดแ้ก่ 

COD ( Chemical Oxygen Demand )  ปรมิาณออกซเิจนทัง้หมดทีต่อ้งการเพือ่ใชใ้นการ ออกซิ
เดชัน่สารอนิทรยีใ์นน ้าใหก้ลายเป็นคารบ์อนไดออกไซดแ์ละน ้า และในระบบไมใ่ชอ้ากาศ ก็จะกลายเป้น 
ก๊าซชวีภาพ ซึง่ ถา้คา่ COD สงู แสดงว่าน ้าเสยีมคีวามสกปรกมาก ในการออกแบบระบบก๊าซชวีภาพ คา่ 
COD จะบง่บอกถงึปรมิาณก๊าซชวีภาพ 

TS (Total Solids) – ของแขง็ทัง้หมดทีอ่ยู่ในน ้าเสยี 
VS (Volatile Solids) คอื ของแขง็ระเหยงา่ย เป็นของแขง็สว่นทีเ่ป็นสารอนิทรยี ์ ซึง่ในระบบก๊าซ

ชวีภาพ จะเป็นตวัชีว้ดั การย่อยสลายของของเสยีไปเป็นก๊าซชวีภาพ ถา้คา่ VS ในน ้าเสยีเยอะ แสดงว่าการ
เปลีย่นของเสยีชนิดนี้เป็นก๊าซชวีภาพจะคอ่นขา้งงา่ย และคา่ VS นี้ยงัเป็นตวัวดัประสทิธภิาพของระบบก๊าซ
ชวีภาพอกีดว้ย 
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4.2 การใช้เอนไซมท่ี์เหมาะสมกบัชีวมวล  
 

จากขอ้มลูการวเิคราะหค์ณุสมบตัทิางเคมขีองชวีมวล จะน ามาเลอืกชนิด Enzyme ทีเ่หมาะสมกบั
ชวีมวลแต่ละชนิดเพือ่ท าการทดลองใช ้ Enzyme ทีเ่หมาะสม โดยปกตแิลว้ไฟเบอร(์เยือ่ใย)ของชวีมวลจะ
ประกอบไปดว้ย Cellulose คอืเยื่อใยทีเ่ป็นคารโ์บไฮเดรตพวกทีไ่มล่ะลายน ้า และ Hemicellulose คอืเยื่อใย
ทีเ่ป็นสว่นประกอบของผนังเซล เป็นสารประกอบคารโ์บไฮเดรตทีไ่มล่ะลายน ้า Enzyme ทีใ่ชย้่อยเยื่อใย
ดงักลา่วเพือ่ใหเ้ป็นคารโ์บไฮเดรตทีล่ะลายน ้าจะเป็นประเภท Cellulase และ Hemicellulase โดยการ
ทดลองมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทีจ่ะหาปรมิาณ Enzyme ทีเ่หมาะสมกบัอุณหภูมปิกต ิ และระยะเวลาที่ใชใ้นการ
กวนผสมเพือ่ให ้ Enzyme ท าปฏกิริยิากบัชวีมวลแต่ละชนิด โดยมคีา่ผลต่างของ COD ละลายน ้า เป็น
ตวัชีว้ดั 
 

4.2.1 อปุกรณ์และสารเคมี 
  

- ถงัปฏกิรณ์ขนาด 1 ลติร 
 - Cellulase Enzyme Complex: ACCELLERASETM 1000 
 - Phosphate Buffer Solution 
 
4.2.2 วิธีการทดลอง  
 

ในการทดลองขัน้น้ีชวีมวลโครงการทัง้ 5 ชนิด ไดแ้ก่ ทะลายปาลม์ ทางปาลม์ ยอดออ้ย เหงา้มนั
ส าปะหลงั และ ตอซงัสบัปะรด จะถูกน ามาบดขัน้ตน้โดยใชเ้ครื่องบดย่อยในระดบัอตุสาหกรรมเพือ่ย่อยชวี
มวลใหเ้ป็นชิน้เลก็ๆ เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมการการย่อยสลาย การทดลองมขีัน้ตอนด าเนินการดงันี้ 

 
1) เตรยีมตวัอย่างชวีมวลแต่ละประเภท ปรมิาณ 25 กรมั (น ้าหนักแหง้) โดยเกลีย่ชวีมวลแต่ละ

ชนิดและชัง่น ้าหนักตามปรมิาณทีใ่ช ้ดงัแสดงตารางท่ี 4.2.1-1 และ รปูท่ี 4.2.1-1 (ทะลายปาลม์ ทางปาลม์ 
เหงา้มนัส าปะหลงั ตอซงัสบัปะรด และยอดออ้ย ตามล าดบั)  
 
ตารางท่ี 4.2.2-1 ปริมาณชีวมวลในถงัปฏิกรณ์แต่ละถงั 

ประเภทชีวมวล น ้าหนักแห้ง (กรมั) น ้าหนักเปียก (กรมั) 
ทะลายปาลม์ 25 80 
ทางปาลม์ 25 50 
ยอดออ้ย 25 110 

เหงา้มนัส าปะหลงั 25 70 
ตอสบัปะรด 25 135 
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รปูท่ี 4.2.2-1 การเตรียมตวัอย่างชีวมวลแต่ละชนิด 
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2) ใสช่วีมวลทีเ่ตรยีมไวล้งในถงัปฎกิรณ์ขนาด 1 ลติร (รปูท่ี 4.2.2-2) 

 

รปูท่ี 4.2.2-2 การใส่ชีวมวลลงถงัปฏิกรณ์ 
  

3) เตมิเอนไซม ์ ACCELLERASETM 1000 ลงในแต่ละถงัปฎกิรณ์ โดยแบง่ออกเป็น 3 ความเขน้ขน้ คอื 0.05, 
0.1 และ 0.25 มล./ กรมั(น ้าหนักแหง้)ของชวีมวล (Dose 1 ,2 และ 3 ตามล าดบั) (รูปที ่4.2.2-3) 

 

รปูท่ี 4.2.2-3 การเติมเอนไซม ์ ACCELLERASETM 1000 ลงในถงัปฎิกรณ์ 
 

4) เตมิสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร ์(พเีอช 5) ปรมิาณ 700 มล. เพือ่ควบคมุสภาพความเป็นกรด
ด่างใหเ้หมาะสมตอ่การท างานของเอนไซม ์(รูปที ่4.2.2-4) 

 

รปูท่ี 4.2.2-4 การเติมสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอรล์งถงัปฏิกรณ์ 
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5) ท าการเกบ็ตวัอย่างน ้าจากแต่ละถงัปฏกิรณ์เพือ่น าไปตรวจวดัคา่ซโีอดลีะลายเริม่ตน้ และเมือ่
เวลาผ่านไป 6, 12 , 24, 48 และ 96 ชัว่โมง ตามล าดบั (รูปที ่4.2.2-5) 

 

รปูท่ี 4.2.2-5 การเกบ็ตวัอย่างน ้าจากถงัปฏิกรณ์ 
 
หมายเหต:ุ ท าการทดลอง 3 ซ ้าในแต่ละชุดการทดลอง 
 
4.2.3 ผลการทดลอง  
 
 ผลการตรวจวดัคา่ซโีอดลีะลายเริม่ตน้ (SCOD) ตามเวลาที ่ 6, 12 , 24, 48 และ 96 ชัว่โมง 
ตามล าดบั แสดงดงัรปูท่ี 4.2.3-1  ถงึ รปูท่ี 4.2.3-4   
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รปูท่ี 4.2.3-1 ปริมาณซีโอดีละลายเทียบกบัเวลา กรณีไม่เติมเอนไซม ์
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Enzyme Dose 1 (0.05 ml / g Dry weight)
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รปูท่ี 4.2.3-2 ปริมาณซีโอดีละลายเทียบกบัเวลา (ปริมาณเอนไซม ์0.05 มล./ น ้าหนักแห้งชีวมวล) 

 

Enzyme Dose 2 (0.10 ml / g Dry weight)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 20 40 60 80 100 120

เวลา (ชม.)

S
C

O
D

 (
m

g
/l
)

ทะลาย
ปาลม์

ทางปาลม์

เหงา้มัน

ยอดออ้ย

ตอ
สับปะรด

 
รปูท่ี 4.2.3-3 ปริมาณซีโอดีละลายเทียบกบัเวลา (ปริมาณเอนไซม ์0.1 มล./ น ้าหนักแห้งชีวมวล) 
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Enzyme Dose 3 (0.25 ml / g Dry weight)
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รปูท่ี 4.2.3-4 ปริมาณซีโอดีละลายเทียบกบัเวลา (ปริมาณเอนไซม ์0.25 มล./ น ้าหนักแห้งชีวมวล) 

 
การวเิคราะหป์รมิาณซโีอดลีะลายเทยีบกบัเวลาของชวีมวลทัง้ 5 ชนิด ไดแ้ก่ ทะลายปาลม์ ทาง

ปาลม์ เหงา้มนัส าปะหลงั ยอดออ้ย และตอซงัสบัปะรด กรณทีีไ่มเ่ตมิเอน็ไซม ์ และเตมิเอน็ไซมต์ามระดบั
ความเขน้ขน้ของเอน็ไซมท์ีแ่ตกต่างกนั คอื 0.05, 0.1 และ 0.25 มล./ กรมั(น ้าหนักแหง้) ของชวีมวล (Dose 
1 ,2 และ 3 ตามล าดบั) พบว่า หากไมม่กีารเตมิเอน็ไซม ์ทีช่ัว่โมงที ่0, 5 และ 15 ทะลายปาลม์มปีรมิาณซี
โอดลีะลายมากทีส่ดุ ทีร่ะดบัความเขม้ขน้ของเอน็ไซม ์0.05 มล./ กรมัของชวีมวล ทางปาลม์ มซีโีอดลีะลาย
ชม.ที ่96 สงูทีส่ดุ, และทีร่ะดบัความเขม้ขน้ของเอม็ไซม ์0.1 และ 0.25 มล./ กรมัของชวีมวล ทะลายปาลม์
และตอซงัสบัปะรด มคีา่ซโีอดลีะลายสงูทีส่ดุตามล าดบั จากขอ้มลูการทดลองสามารถสรุปขอ้มลูไดด้งั
ตารางท่ี 4.2.3-1 
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ตารางท่ี 4.2.3-1 ค่าซีโอดีละลายส าหรบัชีวมวลแต่ละประเภทท่ีเวลาเร่ิมต้น (0 ชม.) และส้ินสุดการ
ทดลอง (96 ชม.) 

 

 
4.3 การผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวลในห้องปฏิบติัการ  
 

การทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร มวีตัถปุระสงคเ์พือ่หาเกณฑก์ารออกแบบ ในกระบวนการผลติก๊าซ
ชวีภาพทีเ่หมาะสมกบัชวีมวลแต่ละชนิด ซึง่การทดลองจะเป็นแบบไรอ้ากาศ โดยการเตมิชวีมวลทีถ่งัหมกั
สรา้งกรดดว้ย Enzyme (เทยีบกบัชวีมวลทีไ่มผ่่านการหมกัดว้ยเอน็ไซม)์ ตามผลการศกึษาการใช ้Enzyme 
ทีเ่หมาะสมกบัชวีมวลแต่ละชนิดครัง้เดยีวในถงัหมกัไรอ้ากาศ  จากนัน้จะท าการตรวจวดัคา่ พเีอช ซโีอดี
ละลายและปรมิาณการเกดิก๊าซมเีทนเป็นระยะตามเหมาะสม (เช่นทุก 3 หรอื 5 วนั) โดยใชเ้วลาในการ
ทดลองชวีมวลแต่ละชนิดไมน้่อยกว่า 30 วนั 
 ส าหรบัการทดลองในหอ้งปฏบิตักิารครัง้นี้ ไดท้ าการทดลองทีห่อ้งปฏบิตักิารภาควชิาวศิวกรรม
สิง่แวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมธนบรุ ี โดยนางสาววลยัรตัน์ มาลยัหอม 
นักศกึษาปรญิญาเอก ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมธนบรุ ี ควบคมุและ
ตรวจสอบผลการทดลองโดยดร.สาโรช บญุยกจิสมบตั ิผูเ้ชีย่วชาญเทคโนโยลก๊ีาซชวีภาพ 
 
4.3.1 วิธีการทดลอง  
 

1) ปรบัคา่พเีอชในแต่ละถงัปฏกิรณ์หลงัจากเสรจ็สิน้การทดลองในช่วงแรกดว้ยโซเดยีมไบ
คารบ์อเนต เพือ่ใหม้คีา่อยู่ในช่วง 6.9-7.0 (รปูท่ี 4.3.1-1) 

2) เตมิตะกอนหวัเชือ้ปรมิาตร 300 มล. ลงในทุกถงัปฏกิรณ์ (รปูท่ี 4.3.1-2) 

ชีวมวล 

ซีโอดีละลาย (มก./ล) 
ไม่เติมเอนไซม ์ 0.05 มล.เอนไซม/์นน.แห้ง 0.1 มล.เอนไซม/์นน.แห้ง 0.25 มล.เอนไซม/์นน.แห้ง 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ % ท่ี
เพ่ิมขึน้ 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ % ท่ี
เพ่ิมขึน้ 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ % ท่ี
เพ่ิมขึน้ 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ % ท่ี
เพ่ิมขึน้ 

ทะลาย
ปาลม์ 

2,000 
±760 

2,708 
±361 

35 
1,000 
±250 

2,208 
±260 

121 
3,917 
±641 

6,875 
±820 

76 
5,792 
±1,688 

8,958 
±473 

55 

ทางปาลม์ 
1,458 
±629 

2,917 
±144 

100 
1,375 
±331 

3,333 
±564 

142 
1,583 
±315 

3,583 
±520 

126 
3,458 
±144 

5,708 
±921 

65 

เหงา้มนั 
ส าปะหลงั 

1,167 
±289 

2,667 
±72 

129 
1,625 
±875 

3,083 
±260 

90 
1,333 
±402 

3,000 
±217 

125 
2,458 
±1,063 

4,792 
±1,371 

95 

ยอดออ้ย 
1,458 
±439 

2,125 
±125 

46 
917 
±315 

3,375 
±451 

268 
2,292 
±439 

4,625 
±125 

102 
2,708 
±1,063 

6,833 
±955 

152 

ตอซงั
สบัปะรด 

1,375 
±375 

2,250 
±331 

64 
667 
±439 

1,583 
±144 

137 
4,167 
±617 

6,583 
±641 

58 
7,958 
±617 

13,375 
±1,516 

68 
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3) ท าการไลอ่ากาศดว้ยก๊าซไนโตรเจนและคารบ์อนไดออกไซดใ์นสดัสว่น 70:30 เพือ่รกัษาสภาวะ
ไรอ้ากาศภายในถงัปฏกิรณ์ (รปูท่ี 4.3.1-3) 

4) ปิดดา้นบนของถงัปฏกิรณ์ดว้ยจกุยาง พรอ้มทัง้ตดิตัง้อุปกรณ์วดัปรมิาตรก๊าซทีเ่กดิขึน้ดว้ย
วธิกีารแทนทีน่ ้า (รปูท่ี 4.3.1-4) และท าการบนัทกึปรมิาณก๊าซทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนัโดยการอา่นคา่ก๊าซที่
แทนทีน่ ้าในกระบอกเกบ็ก๊าซ  (รปูท่ี 4.3.1-5) 

รปูท่ี 4.3.1-1 การปรบัค่าพีเอช 
 

รปูท่ี 4.3.1-2 การเติมตะกอนหวัเช้ือลงในถงัปฏิกรณ์ 

รปูท่ี 4.3.1-3 การไล่อากาศด้วยกา๊ซไนโตรเจนและคารบ์อนไดออกไซด์ 
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รปูท่ี 4.3.1-4 ถงัปฏิกรณ์และชดุอปุกรณ์วดัปริมาตรกา๊ซ 

รปูท่ี 4.3.1-5 ลกัษณะของชีวมวลในถงัปฏิกรณ์ และปริมาณกา๊ซท่ีเกิดขึ้น 

 
4.3.2 ผลการทดลอง 
 

ในสว่นของผลการวดัปรมิาณก๊าซทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนันัน้ การทดลองสิน้สดุทีก่ารบนัทกึปรมิาณ
ก๊าซทีเ่กดิขึน้จ านวณ 60 วนั โดยไดว้ดัปรมิาณก๊าซชวีภาพสะสมจากชวีมวลแต่ละชนิดวนัละครัง้ ผลการ
ทดลองแสดงในรปูท่ี 4.3.2-1 ถงึ รปูท่ี 4.3.2-4 การบนัทกึขอ้มลูการทดลองแสดงในภาคผนวก ข 
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รปูท่ี 4.3.2-1 ปริมาณกา๊ซชีวภาพสะสมกรณีไม่เติมเอน็ไซม ์
 

 
 

รปูท่ี 4.3.2-2 ปริมาณกา๊ซชีวภาพสะสมเติมเอน็ไซม ์0.05 มิลลิลิตร 
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รปูท่ี 4.3.2-3 ปริมาณกา๊ซชีวภาพสะสมเติมเอน็ไซม ์0.10 มิลลิลิตร 
 

 
 

รปูท่ี 4.3.2-4 ปริมาณกา๊ซชีวภาพสะสมเติมเอน็ไซม ์0.25 มิลลิลิตร 
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ดว้ยลกัษณะทางกายภาพของชวีมวลแต่ละชนิดทีเ่ป็นของแขง็และมขีนาดคอ่นขา้งใหญ่ (ใชข้นาด
จรงิจากการบดอดัดว้ยเครื่องบดอตุสาหกรรม เน่ืองจากการทดลองนี้ตอ้งการใหม้ลีกัษณะเหมอืนการ
น าไปใชง้านจรงิ) จงึท าใหก้ารย่อยสลายชวีมวลอยา่งสมบรูณ์ดว้ยจลุนิทรยีใ์นระบบไรอ้ากาศอาจตอ้งใช้
เวลานาน จากรปูแสดงปรมิาณก๊าซชวีภาพสะสมส าหรบัชวีมวลแต่ละชนิดขา้งตน้ พบว่ามอีตัราการเกดิก๊าช
ชวีภาพลดลงในช่วงทา้ยการทดลอง และเมือ่พจิารณาจากปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ สามารถจดัล าดบั
ความเหมาะสมของชวีมวลไดด้งัแสดงในตารางที่ 4.3.2-1 
 
ตารางท่ี 4.3.2-1 ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ส าหรบัการทดลอง 60 วนั 

ล าดบั
ที ่

ประเภท 
ชวีมวล 

ปรมิาณก๊าซชวีภาพ 
(มล./กรมั นน.แหง้) 

ไมเ่ตมิเอนไซม ์
Dose 1 

0.05 มล./กรมั 
นน.แหง้ 

Dose 2 
0.1 มล./กรมั 
นน.แหง้ 

Dose 3 
0.25 มล./กรมั 

นน.แหง้ 
1 ทะลายปาลม์ 172 184 186 245 
2 ตอซงัสบัปะรด 129 148 173 204 
3 ทางปาลม์ 143 146 152 195 
4 ยอดออ้ย 134 136 145 175 
5 เหงา้มนั 102 118 127 134 

 
ตารางท่ี 4.3.2-2 ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ส าหรบัการทดลอง 30 วนั 
ล าดบั
ที ่

ประเภทชวี
มวล 

ปรมิาณก๊าซชวีภาพ 
(มล./กรมั นน.แหง้) 

ไมเ่ตมิเอนไซม ์ Dose 1 
0.05 มล./กรมั 

นน.แหง้ 

Dose 2 
0.1 มล./กรมั 
นน.แหง้ 

Dose 3 
0.25 มล./กรมั 

นน.แหง้ 
1 ทะลายปาลม์ 150 154 156 221 
2 ตอซงัสบัปะรด 105 123 145 174 
3 ทางปาลม์ 115 118 128 167 
4 ยอดออ้ย 108 111 119 144 
5 เหงา้มนั 80 95 102 109 

 
 ในการออกแบบระบบและเกณฑก์ารคดัเลอืกระบบจะใชข้อ้มลูของการทดลอง 30 วนั จากขอ้มลูใน
หนังสอื “Wastewater Engineering ; Treatment and Reuse” Fourth Edition โดย Metcalf and Eddy, 
Inc. หน้า 1514 แนะน าใหใ้ช ้Digestion Time ในช่วงเวลา 15-30 วนั 
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น าผลการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร 30 วนั มาวเิคราะหแ์ละค านวณคา่ใชจ้า่ยเปรยีบเทยีบกรณทีีไ่ม่
เตมิและการเตมิเอน็ไซมท์ีร่ะดบัความเขม้ขน้ตา่งๆ พบว่า หากมกีารเตมิเอน็ไซมใ์นชวีมวลคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิ
จากเอน็ไซมค์อ่นขา้งสงู ซึง่เมือ่คดิเป็นราคาตอ่ลกูบาศกเ์มตรแลว้เป็นตงัตารางที ่4.3.2-3 โดยเอน็ไซมท์ีใ่ช้
คอื Cellulase Enzyme ราคาลติรละ 700 บาท  

 
ตารางท่ี 4.3.2-3 คา่ใชจ้า่ยในการเตมิเอน็ไซมใ์นชวีมวล 1 ตนัน ้าหนักเปียก 

ชีวมวล 1 ตนันน. ปริมาณกา๊ซชีวภาพ

เปียก คิดเป็น

(ตนันน.แห้ง) ลม.ม./ตนันน.เปียก
No 

Enzyme 
0.05 

Enzyme
0.1 

Enzyme
0.25 

Enzyme

ทะลายปาลม์ 312.50 46.88 0.00 9.33 18.67 46.67

ทางปาลม์ 500.00 57.50 0.00 12.17 24.35 60.87

เหงา้มนัส าปะหลงั 227.27 18.18 0.00 17.50 35.00 87.50

ยอดออ้ย 357.14 38.57 0.00 12.96 25.93 64.81

ตอซงัสบัปะรด 185.19 19.44 0.00 13.33 26.67 66.67

ชีวมวล

อตัราค่าใช้จ่ายในการเติม Enzyme

 บาท/ลบ.ม.กา๊ซชีวภาพ

 
 

ตารางท่ี 4.3.2-4 ก๊าซชวีภาพ 1 ลกูบาศกเ์มตร เทยีบเท่า : ทดแทน 

เช้ือเพลิง ปริมาณ หน่วย ราคาบาทต่อหน่วย* 

ก๊าซหุงตม้ (LPG) 0.46 กโิลกรมั 18 

น ้ามนัดเีซล 0.60 ลติร 29.19 

น ้ามนัเตา 0.55 ลติร 14 

ไฟฟ้า 1.20 กโิลวตัต ์ชัว่โมง 3.22 

ทีม่า : http://teenet.chiangmai.ac.th/btc/introbiogas02.php 
 * ราคา ณ วนัที ่16 มนีาคม 2553 ส านักงานนโยบายพลงังานและแผน 
  

เมือ่เปรยีบเทยีบจากตารางท่ี 4.3.2-3 และ ตารางท่ี 4.3.2-4 จะเหน็ไดว้่าหากมกีารเตมิเอน็ไซมจ์ะ
มคีา่ใชต้่อลกูบาศก์เมตรก๊าซคอ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบัไมเ่ตมิ ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบปริมาณก๊าซชวีภาพที่
สามารถทดแทนพลงังานตา่งๆ แลว้นัน้ จะไมคุ่ม้คา่ดา้นเศรษฐศาสตร ์ 
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4.4 การคดัเลือกชีวมวลท่ีเหมาะสมจากผลการทดลอง 
 
 จากผลการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร ตลอดจนขอ้มลูดา้นต่างๆ น ามาสรุปผล วเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยี ของชวีมวลแต่ละชนิด พรอ้มทัง้ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่อตัราการเกดิก๊าวชวีภาพ เพือ่
คดัเลอืกชวีมวลทีเ่หมาะสมจากผลการทดลองไมน้่อยกว่า 2 ชนิด เพือ่ใชด้ าเนินการทดลองในระบบผลติ
ก๊าซชวีภาพตน้แบบทีส่รา้งขึน้ ซึง่หลกัการและคะแนนในการคดัเลอืกชวีมวลประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงันี้ 
 
4.4.1 ด้านเทคนิค   
 
 การใหค้ะแนนดา้นเทคนิค มคีะแนนรวม 50 คะแนน จะพจิารณาปรมิาณการเกดิก๊าซชวีภาพจาก
ผลการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร (30 วนั กรณไีมเ่ตมิเอน็ไซม)์ ตามหลกัการและเหตุผลทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้   
ชวีมวลชนิดใดมปีรมิาณการเกดิก๊าซชวีภาพสงูกจ็ะไดค้ะแนนสงูไปตามล าดบั เกณฑใ์นการใหค้ะแนนเป็น
ดงันี้ 
 

50 คะแนน  หมายถงึ   มปีรมิาณการเกดิก๊าซชวีภาพตัง้แต่ 150 มล./กรมันน.แหง้ขึน้ไป 
40 คะแนน  หมายถงึ   มปีรมิาณการเกดิก๊าซชวีภาพตัง้แต่ 120 - 149 มล./กรมันน.แหง้ 
30 คะแนน  หมายถงึ   มปีรมิาณการเกดิก๊าซชวีภาพตัง้แต่ 90 - 119 มล./กรมันน.แหง้ 
20 คะแนน  หมายถงึ   มปีรมิาณการเกดิก๊าซชวีภาพตัง้แต่ 60 - 89 มล./กรมันน.แหง้ 
10 คะแนน  หมายถงึ   มปีรมิาณการเกดิก๊าซชวีภาพต ่ากวา่ 60 มล./กรมันน.แหง้ 

 
เมือ่วเิคราะหข์อ้มลูจากผลการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร 30 วนั จากตารางท่ี 4.3.2-2 พบว่า 

ทะลายปาลม์ ทางปาลม์ ตอยอดออ้ย ซงัสบัปะรด และเหงา้มนัส าปะหลงั มปีรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้
มากทีส่ดุตามล าดบั  

 
4.4.2 ด้านเศรษฐกิจสงัคม   
 
 ดา้นเศรษฐกจิสงัคมมคีะแนนรวม 50 คะแนน นอกจากการน าผลการทดลองในหอ้งปฏบิตักิารมา
พจิารณาในการใหค้ะแนนแลว้ จ าเป็นตอ้งน าขอ้มลูดา้นอื่นๆ มาประกอบการพจิารณาคดัเลอืกชีวมวลเพือ่
ทดลองในระบบตน้แบบดว้ย ขอ้มลูทีน่ ามาประกอบการพจิารณาไดแ้ก่ 
  

4.4.2.1  ด้านราคาชีวมวล (20 คะแนน) 
 ปจัจยัดา้นราคาเป็นสิง่ส าคญัทีต่อ้งน ามาพจิารณาเป็นล าดบัแรก เพราะแมผ้ลการทดลองใน
หอ้งปฏบิตักิาร ชวีมวลบางชนิดจะใหป้รมิาณการก๊าซชวีภาพสงู แต่มรีาคาในการซื้อขายสงู อกีทัง้มตีลาด
รองรบัอยูแ่ลว้ กจ็ะไดค้ะแนนน้อย เพราะจะสง่ผลต่อการตน้ทุนการผลติ โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นดงันี้ 
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20 คะแนน  หมายถงึ  ไมม่กีารซือ้ขายในปจัจบุนั 
10   คะแนน  หมายถงึ  มกีารซือ้ขายในปจัจบุนั 
 

 ทะลายปาลม์และยอดออ้ย เป็นชวีมวลทีม่กีารซือ้ขายในปจัจบุนั โดยทะลายปาลม์มกีารรบัซือ้จาก
โรงผลติไฟฟ้าจากชวีมวล 150 บาทต่อตนั (ขอ้มลูจาก บรษิทั ซาราฟ เอน็เนอรย์ ีจ ากดั) และยอดออ้ยมกีาร
รบัซือ้จากโรงผลติไฟฟ้าจากชวีมวลเช่นกนัที ่530 บาทต่อตนั (ขอ้มลูจาก บรษิทั ด่านชา้ง ไบโอเอน็เนอรย์ ี
จ ากดั) ดงันัน้ ชวีมวลทัง้สองชนิดนี้จงึไมเ่หมาะทีจ่ะน ามาผลติก๊าซชวีภาพ เพราะจะท าใหต้น้ทนุก๊าซชวีภาพ 
(ลบ.ม.ต่อตนั) สงูขึน้ตามไปดว้ย 

 
4.4.2.2  ด้านการส่งเสริมการผลิตกา๊ซชีวภาพ (20 คะแนน) 
โครงการศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล เป็นโครงการทีค่าดว่าจะตอ้งมกีารขยาย

ผลของโครงการตอ่ไป แตท่ัง้นี้ชวีมวลทีเ่ป็นฤดูกาลจะไดค้ะแนนน้อยกว่าชวีมวลทีม่ตีลอดทัง้ปี เน่ืองจากไม่
สามารถหาชวีมวลป้อนระบบไดท้ัง้ปี สว่นชวีมวลทีม่กีารใชเ้ป็นพลงังานดา้นอืน่อยูแ่ลว้จะไดค้ะแนนน้อย
ทีส่ดุ ดงันัน้การสง่เสรมิการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทีม่โีอกาสขยายผลไดส้งูย่อมเป็นผลดตี่อโครงการ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดา้นน้ีคอื 

 
20 คะแนน  หมายถงึ  มโีอกาสขยายผลไดม้าก 
15 คะแนน  หมายถงึ  มโีอกาสขยายผลไดค้อ่นขา้งมาก 
10 คะแนน  หมายถงึ  มโีอกาสขยายผลไดน้้อย   
5 คะแนน หมายถงึ  มโีอกาสขยายผลไดน้้อย หรอืไมม่โีอกาสขยายผล  

เน่ืองจากมทีางเลอืกในการใชเ้ป็นพลงังานดา้นอื่นอยูแ่ลว้ 
 
ปจัจบุนัมเีพยีงโรงงานแป้งมนัส าปะหลงั ทีม่คีวามตอ้งการการผลติก๊าซชวีภาพจากกากมนัสงู

ดงันัน้หากมกีารศกึษาการผลติก๊าซชวีภาพจากเหงา้มนั จะเป็นการสง่เสรมิใหม้กีารขยายผลไดม้าก สว่นตอ
ซงัสบัปะรดมโีอกาสขยายผลไดค้อ่นขา้งมากเน่ืองจากเป็นชวีมวลทีม่ตีลอดทัง้ปี สว่นยอดออ้ยมโีอกาสขยาย
ผลไดน้้อย เพราะเป็นชวีมวลทีเ่ป็นฤดูกาล และทะลายปาลม์มทีางเลอืกในการผลติไฟฟ้าสงูกว่าชวีมวลอื่นๆ 
อยู่แลว้จงึไดค้ะแนนน้อยทีส่ดุ 
 
 4.4.2.3  ด้านผลประโยชน์ต่อเกษตรกร (10 คะแนน) 
 ชวีมวลเป็นผลผลติทีเ่กดิขึน้ในภาคเกษตรกรรมเป็นสว่นใหญ่ เพือ่ใหเ้กษตรกรไดร้บัผลประโยชน์
ในโครงการ ทัง้ในสว่นของรายไดจ้ากการจ าหน่ายชวีมวล และลดคา่ก าจดัชวีมวลในพืน้ทีเ่กษตร จงึตอ้ง
พจิารณาผลประโยชน์ทีเ่กษตรกรจะไดร้บัเมือ่ตดิตัง้ระบบตน้แบบ สว่นชวีมวลทีเ่กดิจากโรงงานไมม่ี
ผลประโยชน์ต่อเกษตรกรจงึไมไ่ดค้ะแนนในขอ้นี้ เกณฑใ์นการใหค้ะแนนเป็นดงันี้ 
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10 คะแนน  หมายถงึ  ชวีมวลทีเ่กดิในพืน้ทีเ่กษตร 
5 คะแนน  หมายถงึ  ชวีมวลทีม่กีารใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีเ่กษตรแลว้ 

 0 คะแนน หมายถงึ  ชวีมวลทีเ่กดิในโรงงาน 
 
 ชวีมวลจาก 5 ชนิดทีเ่กดิในโรงงานมเีพยีงทะลายปาลม์เท่านัน้ ชวีมวลทีเ่หลอืลว้นเกดิในพืน้ที่
เกษตร แต่ชวีมวลบางชนิดมกีารใชป้ระโยชน์บา้งแลว้ในพืน้ทีเ่กษตรเอง เช่น ทางปาลม์ใชค้ลมุดนิเป็นตน้ 
และมยีอดออ้ย ทีเ่ป็นชวีมวลทีเ่ป็นฤดูกาล สว่นทางปาลม์เป็นชวีมวลทีเ่กดิขึน้ในโรงงานจงึไมม่ปีระโยชน์ต่อ
เกษตรกร 
 จากเกณฑก์ารคดัเลอืกชวีมวลเพือ่ใชด้ าเนินการทดลองในระบบผลติก๊าซชวีภาพตน้แบบดงัทีก่ลา่ว
มาขา้งตน้ สามารถสรปุคะแนนไดด้งัตารางท่ี 4.4.2-1 
 
ตารางท่ี 4.4.2-1 สรปุคะแนนจากเกณฑก์ารคดัเลอืก 

 

ชีวมวล 

การทดลอง
ห้องปฏิบติัการ 

ด้านเศรษฐกิจสงัคม 
รวม 
100 

คะแนน 

ล าดบัท่ี
ได้ 

ด้านราคา
ชีวมวล 

ด้านการส่งเสริมการ
ผลิตกา๊ซชีวภาพ 

ด้านผลประโยชน์
ต่อเกษตรกร 

50 คะแนน 20 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน 

ยอดออ้ย 30 10 10 10 60 4 

ทะลายปาล์ม 50 10 5 0 65 3 

ทางปาล์ม 30 20 10 5 65 3 

เหงา้มนัส าปะหลงั 20 20 20 10 70 2 

ตอซงัสบัปะรด 30 20 15 10 75 1 
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บทท่ี 5 

การออกแบบ ก่อสร้างและเดินระบบต้นแบบ 

 
5.1       การออกแบบระบบต้นแบบ 
5.1.1 ตวัแปรท่ีใช้ในการออกแบบ 

- อตัราการไหลของน ้า (Flow rate) 
ปรมิาณน ้าเสยีทีเ่ขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีในช่วงเวลาใดมหีน่วยเป็น ลบ.ม./วนั หรอื ลบ.ม./ชม. 

- เวลากกัเกบ็น ้า (Hydraulic Retention Time, HRT) 
ระยะเวลาทีน่ ้าเสยีอยูภ่ายในถงัปฏกิรณ์มคีา่เท่ากบั 

  

HRT  = V
Q  

เมือ่ 
 HRT = เวลากกัน ้า (วนั) 
 V = ปรมิาตรถงั (ลบ.ม.) 
 Q = อตัราการไหลของน ้าเสยี (ลบ.ม./วนั) 
 

- อตัราภาระบรรทุกสารอนิทรยี ์(Organic Loading Rate, OLR) 
ปรมิาณสารอนิทรยีท์ีเ่ขา้สูร่ะบบต่อปรมิาตรถงัในหนึ่งหน่วยเวลา ซึง่โดยทัว่ไปนิยมวดัในรูป
ของอตัราภาระบรรทุกบโีอด ี (BOD Loading Rate) หรอือตัราภาระบรรทุกซโีอด ี (COD 
Loading Rate) ซึง่ค านวณไดจ้ากสมการ 

  

OLR  = Q x COD
V x 1,000  

เมือ่ 
 OLR = อตัราภาระบรรทุกสารอนิทรยี ์(กก.-สารอนิทรยี/์ลบ.ม.-วนั) 
 Q = อตัราการไหลของน ้าเสยี (ลบ.ม./วนั) 
 V = ปรมิาตรถงั (ลบ.ม.) 
 COD = ซโีอดขีองน ้าเสยี (มก./ล.) 
 

- ระยะเวลากกัเกบ็ตะกอน (Solid Retention Time, SRT) 
ระยะเวลาทีต่ะกอนอยูภ่ายในระบบ โดยทัว่ไปกรณขีองถงัปฏกิรณ์แบบกวนสมบรูณ์เวลากกั
เกบ็ตะกอนจะเท่ากบัเวลากกัเกบ็น ้า 
 

จากการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ก าหนดกระบวนการ เทคโนโลยแีละขัน้ตอนทีเ่หมาะสมใน
การผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทีไ่ดค้ดัเลอืก ไดแ้ก่ ตอซงัสบัปะรด และเหงา้มนัส าปะหลงั  โดยใช้
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เทคโนโลยรีะบบผลติก๊าซชวีภาพแบบ Complete Stirred Tank Reactor (CSTR) เป็นถงัปฏกิริยิาแบบไม่
ใชอ้ากาศทีม่กีารเลีย้งเชือ้แขวนลอย โดยจะมเีครื่องกวนเพือ่ใหแ้บคทเีรยีและน ้าเสยีทีเ่ขา้มาผสมกนัไดอ้ย่าง
ทัว่ถงึ เพือ่ไมใ่หเ้กดิการไหลลดัทางหรอืมบีรเิวณทีไ่มไ่ดร้บัสารอนิทรยี ์ถงัปฏกิริยิาแบบนี้เหมาะกบัน ้าเสยีที่
มสีารแขวนลอยสงู การกวนผสมกนัอยา่งทัว่ถงึทัง้ถงั ระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทัง้สองแห่ง 
มอีงคป์ระกอบแสดงดงัรปูท่ี 5.1-1 ดงันี้  
 

 
 

รปูท่ี 5.1-1 องคป์ระกอบระบบต้นแบบ 

 
 
1) ข้อมลูพ้ืนฐานด้านการออกแบบ 

1.1)  ระบบตอ้งรองรบัชวีมวลไดไ้มน้่อยกว่า 200 กก.ต่อวนั ทีค่วามชืน้ไมเ่กนิ 30% 
1.2)  ตอซงัสบัปะรด มคีวามชืน้ประมาณ 80% (จากขอ้มลูการทดสอบตวัอย่าง) 
1.3)  เหงา้มนัส าปะหลงั มคีวามชืน้ประมาณ 60% (จากขอ้มลูการทดสอบตวัอย่าง) 

 
2) ส่วนประกอบหลกัของระบบผลิตกา๊ซชีวภาพประกอบด้วย 

2.1) เครื่องย่อยชวีมวล แบบ shear shredder หรอื Knife shredder สามารถยอ่ยชวีมวลใหม้ี
ขนาดประมาณ 3-5 มม. 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-3 

2.2)  ถงัปรบัสภาพขนาด 1 ลบ.ม. เพือ่ปรบัสภาพชวีมวลทีจ่ะน าเขา้ระบบใหค้วามเหมาะสม 
2.3)  ถงัหมกัก๊าซชวีภาพขนาดความจนุ ้าไมน้่อยกว่า 21 ลบ.ม. มรีะบบการกวนผสมภายใน 
2.4)  ถงัระบายน ้าขนาด 1.5 ลบ.ม. เพือ่รองรบัน ้าทีร่ะบายออกจากระบบ และสามารถ

หมนุเวยีนผสมกบัชวีมวลเขา้ระบบ หรอืน าไปใชเ้ป็นปุ๋ ยน ้าเพือ่ปรบัปรุงดนิ 
 

3) หลกัการออกแบบและรายการค านวณ 
3.1 หลกัเกณฑก์ารออกแบบระบบต้นแบบการผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวล 

จากผลการทดสอบการผลติก๊าซชวีภาพจากเหงา้มนัส าปะหลงัและตอซงัสบัปะรดในระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร โดยทดสอบทีค่วามเขม้ขน้ชวีมวล 25 กรมั TS ต่อลติร เป็นระยะเวลา 60 วนั พบว่า ที่
ระยะเวลาการย่อยสลายนาน 30 วนั เหงา้มนัส าปะหลงัสามารถผลติก๊าซชวีภาพไดเ้ทา่กบั 80 มลิลลิติรก๊าซ
มเีทนต่อกรมั TS หากท าการย่อยสลายนาน 60 วนั เหงา้มนัส าปะหลงัสามารถผลติก๊าซชวีภาพไดเ้ทา่กบั 
102 มลิลลิติรก๊าซมเีทนต่อกรมั TS  

ส าหรบักรณตีอซงัสบัปะรดพบว่า  ทีร่ะยะเวลาการย่อยสลายนาน 30 วนั ตอซงัสบัปะรด
สามารถผลติก๊าซชวีภาพไดเ้ท่ากบั 105 มลิลลิติรก๊าซมเีทนต่อกรมั TS หากท าการย่อยสลายนาน 60 วนั 
ตอซงัสบัปะรดสามารถผลติก๊าซชวีภาพไดเ้ท่ากบั 129 มลิลลิติรก๊าซมเีทนต่อกรมั TS 

การออกแบบระบบตน้แบบนัน้ จะใชร้ะบบถงัหมกัก๊าซชวีภาพแบบขัน้ตอนเดยีว (Single 
Stage Anaerobic Reactor) โดยเน้นใหม้กีารกวนแบบทัว่ถงึ เพือ่ใหช้วีมวลและแบคทเีรยีสามารถสมัผสักนั
ไดด้แีละเกดิประสทิธภิาพในการผลติก๊าซมเีทนสงูสดุ  

ตารางท่ี 5.1-1 สรุปพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการออกแบบถงัปฏกิรณ์ของระบบตน้แบบการ
ผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล 

 
หลกัเกณฑก์ารออกแบบถงัปฏิกรณ์ของระบบต้นแบบการผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวล 
- อณุหภมิู ทีใ่ชใ้นการออกแบบ เป็นช่วงอุณหภูมเิมโซฟิลคิ 20-45 องศาเซลเซยีส ทัง้นี้เป็นการ

ท างานทีอุ่ณหภูมบิรรยากาศทัว่ไป ไมม่กีารตดิตัง้อุปกรณ์จา่ยพลงังานความรอ้นเพือ่ควบคมุ
อุณหภูมแิตอ่ย่างใด 

- พีเอช ความเป็นกรด และความเป็นด่าง ในการออกแบบครัง้นี้ใชค้า่พเีอชใหอ้ยู่ในช่วงพเีอช
ทีเ่ป็นกลาง เพือ่ใหแ้บคทเีรยีกลุม่สรา้งมเีทนสามารถเจรญิเตบิโตไดด้ ีส าหรบัคา่ความเป็นกรด
และด่างภายในถงัปฏกิรณ์ ออกแบบและควบคมุใหค้า่ VFA/Alkalinity น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.3  

- เวลากกัเกบ็น ้า ออกแบบใหม้รีะยะเวลากกัเกบ็น ้า 30 วนั 
- อตัราภาระบรรทุกสารอินทรีย ์อตัราภาระบรรทุกสารอนิทรยีท์ีเ่หมาะสมคอืประมาณ 5 กก.

TS/ลบ.ม.-วนั 
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ตารางท่ี 5.1-1 สรปุพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการออกแบบ 
ค่าท่ีออกแบบ หน่วย เกณฑก์ารออกแบบ ค่าท่ีใช้ออกแบบ 

pH -  6.8-7.2 
Organic loading rate (OLR) Kg TS/m3.d 2.28-6.85* 5 
TS removal % 20-25 20 
HRT d  30 
VFA/Alk -  0.3 

หมายเหตุ * ที่มา VS/TS = 0.7 ดงันัน้ อา้งองิจากหนงัสอื “Wastewater Engineering; Treatment and Reuse” Fourth Edition โดย 
Metcalf and Eddy, Inc หน้า 1513 ในช่วง 1.6-4.8   กโิลกรมั VSS ต่อลูกบาศกเ์มตรต่อวนั จะได ้TS = 2.28-6.85 

ในการออกแบบขนาดถงัปฏกิรณ์ของระบบตน้แบบการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลครัง้นี้ จะใช้
ขอ้มลูอา้งองิจากผลการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิารเป็นส าคญั ในการออกแบบครัง้นี้เลอืกใชร้ะยะเวลาเกบ็กกั
ในการย่อยสลาย (digestion time) = 30 วนั เพือ่ใหโ้ครงการมคีวามเป็นไดท้างเศรษฐศาสตรม์ากทีส่ดุ 
ส าหรบัคา่ Organic Loading Rate ทีจ่ะใชใ้นการออกแบบครัง้นี้ สามารถประเมนิจากการทดลองไดเ้ช่นกนั 
ในการทดลองในหอ้งปฏบิตักิารแบบแบทชน์ัน้เริม่ตน้ทีค่วามเขม้ขน้ประมาณ 25 กรมั TSต่อลติร  

ดงันัน้ หากค านวณ Organic Loading Rate  
ณ วนัเริม่ตน้ทดลองจะเท่ากบั 25/1 = 25 กรมั TS ต่อลติรตอ่วนั  
คา่ TS ทีย่่อยสลายได ้20-25 %  
พบว่า Organic Loading Rate ณ วนัเริม่ตน้ทดลองจะเท่ากบั 25 x 0.2 = 5 กรมั TS (ย่อยสลาย

ได)้ ตอ่ลติรต่อวนั 
และหากค านวณจากระยะเวลาย่อยสลายนาน 30 วนั  
ดงันัน้ Organic Loading Rate เฉลีย่รายวนัเท่ากบั 25/30 = 0.83 กรมั TS ต่อลติรตอ่วนั  
และหากพจิารณาว่าคา่ VS/TS Ratio ของชวีมวลประมาณ 0.7  
ดงันัน้ Organic Loading Rate เฉลีย่รายวนัเท่ากบั 0.83 x 0.7 = 0.58 กรมั VS ต่อลติรต่อวนั 

อา้งองิจากหนังสอื “Wastewater Engineering; Treatment and Reuse” Fourth Edition โดย Metcalf and 
Eddy, Inc หน้า 1513 แนะน าว่าในการย่อยสลายตะกอน ใหใ้ช ้Organic Loading Rate ในช่วง 1.6-4.8   
กโิลกรมั VSS ต่อลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั)  

ในการออกแบบครัง้นี้ ก าหนดใหช้วีมวลเขา้ระบบ 140 กโิลกรมั TS ต่อวนั 
เตรยีมความเขม้ขน้ของชวีมวลเขา้ระบบที ่20 % TS  
ดงันัน้ปรมิาตรชวีมวลเขา้ระบบจะเท่ากบั 140/0.2 = 700 ลติรต่อวนั 
ตอ้งการใหช้วีมวลมรีะยะเวลาในการย่อยสลายนาน 30 วนั (องิจากคา่ทีท่ดสอบในหอ้งแลบ)  
พบว่าถงัปฏกิรณ์ควรมขีนาด 0.7 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั x 30 วนั = 21 ลกูบาศกเ์มตร  
เมือ่ท าการประเมนิการออกแบบดว้ยพารามเิตอร ์Organic Loading Rate  
ก าหนดใหช้วีมวลเขา้ระบบ 140 กโิลกรมั TS ต่อวนั 
คดิเป็นชวีมวลทีย่อ่ยสลายไดป้ระมาณ 20 %  
ชวีมวลทีย่่อยสลายไดเ้ขา้ระบบเท่ากบั 140 x 0.25 = 28 กโิลกรมั TS (ย่อยสลายได)้ ต่อวนั  
เมือ่เทยีบกบัขนาดถงัปฏกิรณ์ 21 ลกูบาศกเ์มตร  
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คา่ Organic Loading Rate จะเท่ากบั 28/21 = 1.33 กโิลกรมั TS (ย่อยสลายได)้ ต่อลกูบาศกเ์มตร
ต่อวนั (ใกลเ้คยีงกบัคา่ทีแ่นะน าโดย Metcalf and Eddy, Inc.)  

ส าหรบัประสทิธภิาพในการย่อยสลายชวีมวลใหเ้ป็นก๊าซชวีภาพนัน้ สามารถค านวณไดจ้าก
ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้จรงิเทยีบกบัปรมิาณก๊าซชวีภาพทีไ่ดจ้ากการค านวณเมือ่ตัง้สมมุตฐิานว่าชวี
มวลสามารถย่อยสลายไดท้ัง้หมด เช่น  

ในกรณเีหงา้มนัส าปะหลงั 1 กรมั TS จะมคีา่เทยีบเท่า 1 กรมัซโีอด ี 
หากถูกย่อยสลายเป็นก๊าซมเีทนทัง้หมดจะไดก๊้าซมเีทนเท่ากบั 350 x 1 = 350 มลิลลิติรมเีทน ที ่

STP (หรอื 386 มลิลลิติรมเีทน ที ่28 องศาเซลเซยีส)  
จากผลการทดลองพบว่า มก๊ีาซมเีทนเกดิขึน้ 80 มลิลลิติรมเีทนต่อกรมั TS  
ดงันัน้ ประสทิธภิาพในการย่อยสลายใหเ้ป็นก๊าซชวีภาพเท่ากบั 80 / 386 x100 = 20.7 %  
ส าหรบัตอซงัสบัปะรด 1 กรมั TS จะมคีา่เทยีบเท่า 1.12 กรมัซโีอด ี 
หากถูกย่อยสลายเป็นก๊าซมเีทนทัง้หมดจะไดก๊้าซมเีทนเท่ากบั 350 x 1.12 = 392 มลิลลิติรมเีทน 

ที ่STP (หรอื 432 มลิลลิติรมเีทน ที ่28 องศาเซลเซยีส)  
จากผลการทดลองพบว่า มก๊ีาซมเีทนเกดิขึน้ 105 มลิลลิติรมเีทนต่อกรมั TS  
ดงันัน้ ประสทิธภิาพในการย่อยใหเ้ป็นก๊าซชวีภาพเท่ากบั 105 / 432 x100 = 24.3 %   
นัน่หมายความว่า ชวีมวลประมาณ 75-80 % จะไมส่ามารถย่อยสลายไดท้ีร่ะยะเวลาน้อยกว่าหรอื

เท่ากบั 30 วนั และจ าเป็นตอ้งมกีารระบายออก ซึง่อาจจะท าการระบายทุกวนั หรอื สปัดาหล์ะครัง้ หรอื
เดอืนละครัง้ ตามความสะดวกของการปฏบิตัหิน้างาน ทัง้นี้ความถีใ่นการระบายตะกอนออกตอ้งไมร่บกวน
การท างานของระบบและท าใหป้ระสทิธภิาพของระบบในการผลติก๊าซมเีทนลดลง จากปรมิาณ TS ที่
ป้อนเขา้ระบบ 140 กโิลกรมั TS ต่อวนันัน้ หากก าหนดใหร้ะบายตะกอนกากชวีมวลทุกวนั กจ็ะมกีากชวี
มวลทีต่อ้งระบายออก 105-112 กโิลกรมั TS ต่อวนั 

 
3.2 รายการค านวณ  

3.2.1 ปรมิาณชวีมวลเขา้ระบบ 
1) ขอ้ก าหนด 

ชวีมวลไมน้่อยกว่า 200 กก.ต่อวนั ทีค่วามชืน้ไมเ่กนิ 30%  
ดงันัน้ ปรมิาณชวีมวล (น ้าหนักแหง้)เขา้ระบบ = 200 x 0.7  = 140 กก.ต่อวนั 

  2) ตอซงัสบัปะรด 
ความชืน้ของตอซงัสบัปะรด  = 80 % 
ของแขง็    = 20 % 
ดงันัน้ ปรมิาณตอซงัสบัปะรดเขา้ระบบ = 140/20% = 700 กก.ต่อวนั 
ก าหนด ถพ. ของตอซงัสบัปะรดประมาณ 1 
ดงันัน้ ปรมิาตรของตอซงัสบัปะรดป ัน่ละเอยีด = 700 ลติรตอ่วนั 

3) เหงา้มนัส าปะหลงั 
ความชืน้ของเหงา้มนัส าปะหลงั  = 60 % 
ของแขง็    = 40 % 
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ดงันัน้ ปรมิาณเหงา้มนัส าปะหลงัเขา้ระบบ = 140/40% = 350 กก.ต่อวนั 
ก าหนด ถพ. ของเหงา้มนัส าปะหลงัประมาณ 1 
และก าหนด % Solid เขา้ระบบ = 20 % 
ดงันัน้ ปรมิาตรของเหงา้มนัป ัน่ละเอยีด = 700 ลติรต่อวนั 
(มกีารเตมิน ้าทีอ่อกจากระบบ 350 ลติรต่อวนั) 

 
3.2.2 ถงัปรบัสภาพ 
 ปรมิาตรชวีมวลบดละเอยีดทีใ่ชใ้นแต่ละวนั ไมเ่กนิ 700 ลติรต่อวนั 
 ดงันัน้ เลอืกใชถ้งัปรบัสภาพขนาด  1 ลบ.ม. 
3.2.3 ถงัหมกัก๊าซชวีภาพ 

1) ขนาดถงัหมกัก๊าซชวีภาพ 
อตัราการป้อนกากชวีมวลตอ่วนั   = 0.7 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
ระยะเวลาย่อยสลายชวีมวล  = 30 วนั 
ขนาดถงัทีต่อ้งการ (จนุ ้า)   = 30 x 0.7  
     = 21 ลกูบาศกเ์มตร 
ตรวจสอบคา่ OLR  
 TS เขา้ระบบ   = 140 กโิลกรมัต่อวนั 
 TS ย่อยสลายได ้  =  20-25 % 
 ดงันัน้ TS ย่อยสลายไดเ้ขา้ระบบ = 28 – 35 กโิลกรมัต่อวนั 
 คดิเป็น OLR (kg TS ย่อยสลายได ้ต่อลกูบาศกเ์มตรต่อวนั) 
  = 1.33 – 1.67 kg TS ย่อยสลายได ้ต่อลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

ถอืว่าใชไ้ด ้(อา้งองิจากหนังสอื  “Wastewater Engineering; Treatment 
and Reuse” Fourth Edition โดย Metcalf and Eddy, Inc หน้า 1513 
แนะน าว่าในการย่อยสลายตะกอน ใหใ้ช ้Organic Loading Rate ในช่วง 
1.6-4.8   กโิลกรมั VSS ต่อลกูบาศกเ์มตรต่อวนั) 

 
 2)  ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีค่าดว่าจะไดผ้ลติได ้
  จากการทดลอง พบว่า กรณไีมเ่ตมิเอน็ไซมแ์ละทีร่ะยะเวลาหมกั 30 วนั 
  กรณ ีตอซงัสบัปะรด เกดิก๊าซมเีทน  = 105 ลติรตอ่กโิลกรมัแหง้ 
  ดงันัน้ปรมิาณก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้  =  105 x 140/1000 
       =  14.7 ลบ.ม.ต่อวนั 

กรณ ีเหงา้มนัส าปะหลงั เกดิก๊าซมเีทน = 80 ลติรต่อกโิลกรมัแหง้ 
  ดงันัน้ปรมิาณก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้  =  80 x 140/1000 
       =  11.2 ลบ.ม.ต่อวนั 
 3)  การกวนผสม 
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  ใชเ้ครื่องสบูน ้าเครื่องเดยีวกนักบัเครื่องสบูน ้าเขา้ระบบ ซึง่เป็นแบบทีส่ามารถใช้
งานทีป่รมิาณของแขง็ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 20 ความสงูหวัน ้าไมน้่อยกว่า 6 เมตร การกวนผสม
โดยการสบูหมนุเวยีนน ้าภายในถงัปฏกิรณ์ จากกน้ถงัไปออกทีข่า้งถงัตอนกลางหรอืดา้นลา่ง
ทรงกระบอกมที่อน ้าออกโดยรอบจ านวน 6 ท่อ (และยงัสามารถหมนุเวยีนโดยดดูน ้าจากกลาง
ถงั ใหย้อ้นกลบัมาออกทีก่น้ถงัไดด้ว้ยโดยการปรบัทีว่าลว์โดยใชเ้ครื่องสบูเครื่องเดยีวกนั) 
  ขนาดก าลงัของมอเตอรใ์นการกวนผสม อยู่ในช่วง 20-40 KW/1000 m3 (อา้งองิ
จากในหนังสอื “Wastewater Engineering; Treatment and Reuse” Fourth Edition โดย 
Metcalf and Eddy, Inc หน้า 448) 
  ดงันัน้ขนาดของเครือ่งสบูน ้ากวนผสมควรมขีนาดในช่วง 0.4-0.8 kW 
 

4) การระบายตะกอนกากชวีมวลทิง้ 
TS เขา้ระบบ   = 140 กโิลกรมัต่อวนั 
TS ย่อยสลายได ้  =  20-25 % 
ดงันัน้ TS ย่อยสลายไดเ้ขา้ระบบ = 28 – 35 กโิลกรมัต่อวนั 

    ดงัน้น TS ทีไ่มย่่อยสลาย   = 105 – 112 กโิลกรมัตอ่วนั 
    

3.2.4 ถงัระบายน ้า 
 ปรมิาตรชวีมวลบดละเอยีดทีใ่ชใ้นแต่ละวนั ไมเ่กนิ 700 ลติรต่อวนั 
 ดงันัน้ เลอืกใชถ้งัระบายน ้าขนาด  1.5 ลบ.ม. 
 

4) รปูแบบและลกัษณะของต้นแบบ 
4.1) เคร่ืองย่อยชีวมวล ท าหน้าทีย่่อยชวีมวลใหม้ขีนาดเลก็ลง โดยเครื่องย่อยชวีมวลเป็นแบบ 

Shredders+Hammer mill แสดงดงัรปูท่ี 5.1-2 ซึง่ลกัษณะการท างานเป็นสองขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกจะมี
ใบมดีเฉอืนชวีมวลใหม้ขีนาดเลก็ลงก่อน และขัน้ตอนทีส่องจะมใีบมดีตดัจนกว่าชวีมวลจะมขีนาดเลก็จนผ่าน
ตะแกรงเพือ่คดัขนาดออกมาได ้ 

  
รปูท่ี 5.1-2 เครื่องย่อยชวีมวลเป็นแบบ Shredders+Hammer mill 
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ตารางท่ี 5.1-2 คณุลกัษณะเครื่องบดทีใ่ชบ้ดย่อยชวีมวล 
 ตอซงัสปัปะรด เหง้ามนัส าปะหลงั 
ประเภทเครือ่งบดยอ่ย Shredders +Hammermill Shredders +Hammermill 
ขนาดมอเตอรไ์ฟฟ้า(kW) 3.75 2.25 
ก าลงัการผลติ(กโิลกรมั/ชัว่โมง) 100 100 
 

จากตารางจะเหน็ว่าตอซงัจะใชข้นาดของมอเตอรม์ากกว่าเหงา้มนั เน่ืองจากตอซงันัน้มลีกัษณะ
ทางกายภาพทีเ่ป็นเสน้ใยเหนยีวกว่าเหงา้มนั สว่นก าลงัผลติหรอืความเรว็ในการบดชวีมวลได ้100 กโิลกรมั
ต่อชัว่โมงถอืว่าเหมาะสมกบัการบดชวีมวลใสร่ะบบวนัละ 200 กโิลกรมั 
 4.2) ถงัปรบัสภาพชีวมวล ท าหน้าทีเ่ป็นถงัเตรยีมชวีมวลทีท่ าการย่อยแลว้มาผสมกบัน ้า เพือ่สบู
เขา้ถงัปฏกิรณ์ ถงัปรบัสภาพชวีมวลมปีรมิาตร 1 ลบ.ม. วสัดุเป็นสแตนเลส SUS304 ซึง่มคีณุสมบตัทินกรด
และสารเคม ี ออกแบบใหม้กีน้กรวยเพือ่ใหป้ ัม๊สามารถสบูจา่ยชวีมวลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมฝีาปิด
เพือ่ป้องกนักลิน่ 
 

  
รปูท่ี 5.1-3 ถงัปรบัสภาพชวีมวล 

 
 4.3) ปัม๊สูบจ่ายชีวมวล เป็นป ัม๊แบบ Self Priming ใบพดัหน้าเปิด ทีส่ามารถสบูของเหลวทีม่สีาร
แขวนลอยเจอืปนสงูได ้โดยป ัม๊ไมเ่กดิปญัหาอดุตนั มอเตอรม์ขีนาด 3 kW อตัราการสบูจา่ยได ้35 ลบ.ม.ต่อ
ชัว่โมง ความสงูหวัน ้า 10 เมตร  
 

  
รปูท่ี 5.1-4 ป ัม๊สบูจา่ยชวีมวล 
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4.4) ถงัปฏิกรณ์ ลกัษณะรปูรา่งถงัเป็นทรงกระบอกกน้เป็นกรวย ถงัมปีรมิาตร 21ลบ.ม. ออกแบบ
ใหก้น้กรวยเป็นจดุรบัการสบูจา่ยจากป ัม๊สง่ผลใหเ้กดิการกวนผสมในถงัอย่างมปีระสทิธภิาพ การกวนในถงั
ปฏกิรณ์มคีวามส าคญั เพราะแบคทเีรยีมโีอกาสพบอาหารไดท้ัว่ถงึ และสารอาหารต่างๆทีแ่บคทเีรยีขบัออก
จะกระจายไดด้ขีึน้ 
 

  
รปูท่ี 5.1-5 ถงัปฏกิรณ์ 

 
4.5) ถงัระบายน ้า ส าหรบัรองรบัน ้าทีล่น้ออกมาจากถงัปฏกิรณ์ทางสว่นลา่งของถงัมหีน้าแปลน

เพือ่ต่อเขา้กบัถงัปรบัสภาพ และมวีาลว์เพือ่ปลอ่ยน ้าทิง้ออก จงึสามารถเลอืกไดว้่าจะน าน ้าทีอ่อกจากระบบ
วนเขา้ระบบใหมห่รอืเลอืกทีจ่ะปลอ่ยทิง้ออก มฝีาครอบวสัดุเป็นถงัไฟเบอรก์ลาสเพือ่ป้องกนักลิน่ มปีรมิาตร 
1.5 ลบ.ม. 
 

  
รปูท่ี 5.1-6 ถงัระบายน ้า 

 
4.6) ระบบท่อและวาลว์ ระบบท่อใชเ้ป็นท่อ PVC รบัความดนั 13.5 บาร ์ขนาด 4 นิ้ว เน่ืองจาก

สามารถทนการกดักร่อนไดด้กีว่าท่อโลหะ ทนสภาวะอุณหภูมแิละซ่อมบ ารุงไดง้า่ยกว่าท่อ PE และวาลว์
เลอืกใชว้าลว์ทองเหลอืง ซึง่สมารถทนการกดักรอ่นไดด้ ี
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รปูท่ี 5.1-7 ระบบท่อและวาลว์ 

 

5.2 การก่อสร้างระบบต้นแบบ 
 
 ในการตดิตัง้ตน้แบบระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล 2 แหง่ ไดแ้ก่ 

- ระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากตอซงัสบัปะรด ก่อสรา้งที ่ บรษิทั สามรอ้ยยอด จ ากดั อ.
สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 

- ระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากเหงา้มนัส าปะหลงั ก่อสรา้งที ่ บรษิทั วพี ี สตารช์(2000) 
จ ากดั อ.เสงิสาง จ.นครราชสมีา 

  ประมวลภาพการตดิตัง้ระบบตน้แบบแสดงใน รปูท่ี 5.2-1  
 

  
พืน้ทีต่ดิตัง้ระบบ Pilot Plant งานวางฐานราก 

  
งานวางฐานราก ขนสง่ถงัปฏกิรณ์มายงัหน้างาน 
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ตัง้เสารองรบัถงัปฏกิรณ์ รถเครนยกถงัปฏกิรณ์วางบนฐาน 

  
รถเครนยกถงัปฏกิรณ์วางบนฐาน ตดิตัง้ถงัปฏกิรณ์แลว้เสรจ็ 

  
เทคอนกรตีบรเิวณทีต่ ัง้ระบบ เตรยีมอปุกรณ์ 

  
เชื่อมเหลก็วางถงัระบายน ้า วางต าแหน่งถงัระบายน ้า 
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ตดิตัง้ระบบท่อ วางต าแหน่งถงัปรบัสภาพ 

  
ตดิตัง้ระบบท่อ ตดิตัง้ระบบท่อ 

  
ตดิตัง้ตูค้วบคมุไฟฟ้า ตูค้วบคมุไฟฟ้า 

  
มเิตอรว์ดัไฟฟ้า ตดิตัง้มเิตอรว์ดัก๊าซ 
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มเิตอรว์ดัก๊าซ ตดิตัง้เครื่องบดย่อย 

  
ระบบตดิตัง้แลว้เสรจ็(วพี ีสตารช์(2000)) ระบบตดิตัง้แลว้เสรจ็(สามรอ้ยยอด) 

รปูท่ี 5.2-1 แสดงการตดิตัง้ระบบตน้แบบระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล 

5.3 การเร่ิมเดินระบบ (Start Up) 
 
 เมือ่ตดิตัง้ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ จะเริม่เดนิระบบเพือ่ทดสอบ (Start up) การ
ท างานของอปุกรณ์ ระบบท่อ วาลว์ และป ัม๊ ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ โดยมขีัน้ตอนการเริม่ระบบ
ตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากตอซงัสบัปะรดแสดงดงัตารางท่ี 5.3-1 และ ขัน้ตอนการเริม่ระบบตน้แบบผลติ
ก๊าซชวีภาพจากเหงา้มนัส าปะหลงัแสดงดงัตารางท่ี 5.3-2  

- ระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากตอซงัสบัปะรด เริม่เดนิระบบวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2553 
- ระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากเหงา้มนัส าปะหลงั เริม่เดนิระบบวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2553 
 

ตารางท่ี 5.3-1 ขัน้ตอนการเริม่ระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากตอซงัสบัปะรด  
วนัที ่ รายละเอยีด 

20 กุมภาพนัธ ์53 เตมิเชือ้แบคทเีรยีจากระบบผลติก๊าซชวีภาพของโรงงานประมาณ 5 ลบ.ม. 
หรอืรอ้ยละ 25 ของปรมิาตรถงัปฏกิรณ์ (21 ลบ.ม.)  การเตมิเชือ้แบคทเีรยี
ดงักลา่วจะสบูจากถงัปรบัสภาพผ่านป ัม๊เขา้สูถ่งัปฏกิรณ์จนครบ 5 ลบ.ม. 

20 กุมภาพนัธ ์53 เตมิน ้าทิง้จากระบบบ าบดัขัน้หลงับอ่สดุทา้ยของโรงงานในถงัปฏกิรณ์และถงั
ปรบัสภาพจนเตม็ 

21 กุมภาพนัธ ์53 น าชวีมวลทีบ่ดแลว้ เตมิลงในถงัปรบัสภาพ 45 กโิลกรมั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
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25 ของชวีมวลทีต่อ้งเตมิทัง้หมด โดยแบง่การเตมิเป็นสองครัง้เท่าๆ กนั รอบ
เชา้ และเยน็ ท าการกวนชวีมวลใหผ้สมกบัน ้าในถงัปรบัสภาพ แลว้เปิดป ัม๊ 
เพือ่สบูของผสมเขา้ถงัปฏกิรณ์  

22-26 กุมภาพนัธ ์
53 

น าชวีมวลทีบ่ดแลว้ เตมิลงในถงัปรบัสภาพ 45 กโิลกรมั ท าการตรวจวดั pH, 
VFA, Alk และอตัราการเกดิก๊าซชวีภาพ บนัทกึผลการเดนิระบบ 

27 กุมภาพนัธ ์53 
– 2 มนีาคม 53 

เพิม่ปรมิาณชวีมวลขึน้เป็น 90 กโิลกรมั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของชวีมวลที่
ตอ้งเตมิทัง้หมด ท าการตรวจวดั pH, VFA, Alk และอตัราการเกดิก๊าซชวีภาพ 
บนัทกึผลการเดนิระบบ 

2-4 มนีาคม 53 เพิม่ปรมิาณชวีมวลขึน้เป็น 130 กโิลกรมั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75 ของชวีมวลที่
ตอ้งเตมิทัง้หมด ท าการตรวจวดั pH, VFA, Alk และอตัราการเกดิก๊าซชวีภาพ 
บนัทกึผลการเดนิระบบ 

5 มนีาคม 53 เตมิชวีมวลครบตามปรมิาณทีก่ าหนด คอื 177 กโิลกรมัตอ่วนั ท าการตรวจวดั 
pH, VFA, Alk และอตัราการเกดิก๊าซชวีภาพ บนัทกึผลการเดนิระบบ 

  
ตารางท่ี 5.3-2 ขัน้ตอนการเริม่ระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากเหงา้มนัส าปะหลงั 

วนัที ่ รายละเอยีด 
27 กุมภาพนัธ ์53 เตมิเชือ้แบคทเีรยีจากระบบผลติก๊าซชวีภาพของโรงงานประมาณ 5 ลบ.ม. 

หรอืรอ้ยละ 25 ของปรมิาตรถงัปฏกิรณ์ (21 ลบ.ม.)  การเตมิเชือ้แบคทเีรยี
ดงักลา่วจะสบูจากถงัปรบัสภาพผ่านป ัม๊เขา้สูถ่งัปฏกิรณ์จนครบ 5 ลบ.ม. 

27 กุมภาพนัธ ์53 เตมิน ้าทิง้จากระบบบ าบดัขัน้หลงับอ่สดุทา้ยของโรงงานในถงัปฏกิรณ์และถงั
ปรบัสภาพจนเตม็ 

28 กุมภาพนัธ ์53 น าชวีมวลทีบ่ดแลว้ เตมิลงในถงัปรบัสภาพ 50 กโิลกรมั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
25 ของชวีมวลทีต่อ้งเตมิทัง้หมด โดยแบง่การเตมิเป็นสองครัง้เท่าๆ กนั รอบ
เชา้ และเยน็ ท าการกวนชวีมวลใหผ้สมกบัน ้าในถงัปรบัสภาพ แลว้เปิดป ัม๊ 
เพือ่สบูของผสมเขา้ถงัปฏกิรณ์  

1-5 มนีาคม 53 น าชวีมวลทีบ่ดแลว้ เตมิลงในถงัปรบัสภาพ 50 กโิลกรมั ท าการตรวจวดั pH, 
VFA, Alk และอตัราการเกดิก๊าซชวีภาพ บนัทกึผลการเดนิระบบ 

6-9 มนีาคม 53 เพิม่ปรมิาณชวีมวลขึน้เป็น 100 กโิลกรมั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของชวีมวลที่
ตอ้งเตมิทัง้หมด ท าการตรวจวดั pH, VFA, Alk และอตัราการเกดิก๊าซชวีภาพ
บนัทกึผลการเดนิระบบ 

10-12 มนีาคม 53 เพิม่ปรมิาณชวีมวลขึน้เป็น 150 กโิลกรมั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75 ของชวีมวลที่
ตอ้งเตมิทัง้หมด ท าการตรวจวดั pH, VFA, Alk และอตัราการเกดิก๊าซชวีภาพ
บนัทกึผลการเดนิระบบ 

13 มนีาคม 53 เตมิชวีมวลครบตามปรมิาณทีก่ าหนด คอื 202 กโิลกรมัตอ่วนั ท าการตรวจวดั 
pH, VFA, Alk และอตัราการเกดิก๊าซชวีภาพ บนัทกึผลการเดนิระบบ 
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จากการบนัทกึผลการเดนิระบบ แสดงตามภาคผนวก ก การเกดิก๊าซชวีภาพพบว่ามก๊ีาซชวีภาพ
เกดิขึน้ตัง้แต่วนัแรกของการเดนิระบบซึง่คาดว่าก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้เกดิจากการเตมิเชือ้ (seeding) ในการ
เริม่ตน้เดนิระบบ ยงัไมใ่ช่ก๊าซชวีภาพที่เกดิจากชวีมวล จงึไม่มกีารตรวจวดัองค์ประกอบของก๊าซชวีภาพ 
จากตารางการบนัทกึผลการเดนิระบบ แสดงตามภาคผนวก ก พบว่า กรณขีองตอซงัสบัปะรดปรมิาณก๊าซ
ชวีภาพจะค่อยๆ เพิม่ขึ้นจนคงที่ ในกรณีของเหง้ามนัส าปะหลงัปริมาณก๊าซชีวภาพจะเกิดขึ้นปรมิาณ
คอ่นขา้งมากในช่วงแรกของการเริม่เดนิระบบ และคอ่ยๆ ลดลงจนคงที่ ซึ่งก๊าซที่เกดิขึ้นอย่างคงที่นี้จะเป็น
ก๊าซชวีภาพที่เกดิจากชวีมวล ดังจะได้อธิบายรายละเอียดปรมิาณก๊าซที่เกดิขึ้นในบทที่ 3 ต่อไป ส่วน
องคป์ระกอบของก๊าซชวีภาพที่เกดิขึ้น จะเริม่มกีารวดัเมื่อปรมิาณก๊าซชภีาพค่อนข้างคงที่แลว้ เนื่องจาก
หากวดัองคป์ระกอบก๊าซตัง้แต่ช่วงแรกของการเริม่เดนิระบบ ขอ้มลูทีจ่ะไม่สามารถใช้เป็นตวัแทนของก๊าซ
ชวีภาพทีเ่กดิจากชวีมวลได ้เน่ืองจากก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้เกดิจากเชือ้ทีเ่ตมิเขา้ไปในระบบ   
 

 

5.4 ขัน้ตอนการเติมชีวมวลประจ าวนั 
 

ระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลมอีงคป์ระกอบและระบบท่อแสดงดงัรูปที ่5.4-1 ดงันัน้ใน
ขัน้ตอนการเตมิชวีมวลเขา้ระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพประจ าวนั มขีัน้ตอนดงันี้ 

ถงัปรบัสภาพ ปัม๊

เคร่ืองบดย่อย

ถงัปฏิกรณ์

ถงัระบายน ้า

2(NC)

1(NO)

5(NO)

9(NC)

10(NC)

3(NO)

11(NC)

8(NO)

4(NC)

6(NC)

 
รปูท่ี 5.4-1 แสดงองคป์ระกอบและระบบท่อระบบของตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล 

 
1. ท าการสบัยอ่ยชวีมวล แลว้น าไปชัง่น ้าหนักใหไ้ดต้ามทีก่ าหนด 
2. ท าการตรวจสอบระบบวาลว์ว่าวาลว์แต่ละหมายเลขอยู่ในต าแหน่งใด 
- วาลว์หมายเลข 2, 4, 6, 7, 8 และ 10 ซึง่ปกตจิะท าการปิดไว ้
- เปิดวาลว์หมายเลข 1, 5, 9 และ 11  
3. น าชวีมวลทีผ่่านการสบัย่อยแลว้ใสล่งในถงัปรบัสภาพทัง้หมด พรอ้มทัง้ท าการกวนผสมใหเ้ขา้

กนั เพือ่ไมใ่หช้วีมวลเกาะกนัเป็นกอ้น จะท าใหไ้ปอุดตนัทีร่ะบบท่อได ้
4. เปิดสวทิชเ์ครือ่งสบูท างานใหดู้ดน ้าผสมชวีมวลจากถงัปรบัสภาพเขา้ถงัปฏกิรณ์จนหมด  
5. ท าการเปิดวาลว์หมายเลข 10 และปิดวาลว์หมายเลข 11 เพือ่ท าการหมนุเวยีนน ้าในระบบ จบั

เวลาประมาณ 15 นาท ี
6. ขัน้ตอนสดุทา้ยปรบัสวทิชก์ารเดนิเครื่องสบูไปที ่Automatic ซึง่จะท าการตัง้เวลาในการท างาน

ของป ัม้ไวทุ้กชัว่โมงป ัม้จะเดนิเครือ่ง 15 นาท ี 
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5.5 ชีวมวลเข้าระบบต้นแบบ 
 
ก่อนจะเตมิชวีมวลเขา้ระบบจะตอ้งมกีารวเิคราะหห์าความชืน้ก่อน เพือ่น ามาค านวณหาปรมิาณ ชวี

มวลทีจ่ะป้อนเขา้ระบบ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอบเขตงาน คอื ไมน้่อยกว่า 200 กโิลกรมัทีค่วามชืน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 
30 ความชืน้และปรมิาณของชวีมวลทัง้สองชนิดทีจ่ะตอ้งเตมิเขา้ระบบตน้แบบแสดงดงัตารางท่ี 5.5-1 
ตารางท่ี 5.5-1  ความชืน้และปรมิาณของชวีมวลทีเ่ขา้ระบบ 

ชีวมวล 
ความช้ืนเฉลี่ย 

(%) 
ปริมาณท่ีเข้าระบบ 

(กิโลกรมั) 
ตอซงัสบัปะรด 21.1 177 
เหงา้มนัส าปะหลงั 30.3 202 

 
ตอซงัสบัปะรดทีใ่ชใ้นการทดลองเดนิระบบตน้แบบ คอื สว่นทีอ่ยูร่ะหว่างใบกบัราก เมือ่เกษตรกร

ตดัสบัปะรดแลว้ การเตรยีมพืน้ทีก่่อนการปลกูสบัปะรดใหม ่ จะมกีารป ัน่ตอสบัปะรด แลว้จงึไถกลบพืน้ที ่
การเกบ็ตอซงัสบัปะรดสว่นใหญ่จะเกบ็หลงัจากการป ัน่ตอเสรจ็ โดยก่อนน าเขา้เครื่องบดจะตอ้งมกีารตดัใบ
ออกก่อน เพือ่ไมใ่หม้เีสน้ใยไปอดุตนัระบบ ตอซงัสบัปะรดทีผ่่านการป ัน่ตอแลว้ และตอซงัสบัปะรดทีต่ดัใบ
ออกก่อนเขา้เครื่องบดแสดงในรปูท่ี 5.5-1  

 

  
 

รปูท่ี 5.5-1 ตอซงัสบัปะรดทีผ่่านการป ัน่ตอแลว้ และตอซงัสบัปะรดทีต่ดัใบออก 
  

ในสว่นของเหงา้มนัส าปะหลงัทีจ่ะเตมิเขา้ระบบ เป็นสว่นทีอ่ยู่ระหว่างหวัมนั และล าตน้ ดงัรปูท่ี 
5.5-2 เหงา้มนัส าปะหลงับางสว่นจะถูกทิง้ในไร่ และจะมบีางสว่นทีโ่รงงานมนัส าปะหลงัจะตดัออกก่อนน า
หวัมนัเขา้กระบวนการผลติ  



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-17 

  
รปูท่ี 5.5-2 เหงา้มนัส าปะหลงัจากโรงงานและจากไร ่

 
จะเหน็ไดว้่าความชืน้ของตอซงัสบัปะรดและเหงา้มนัส าปะหลงั ทีใ่ชเ้ป็นชวีมวลส าหรบัระบบ

ตน้แบบ จะมคีวามชืน้น้อยกวา่ตอซงัสบัปะรดและเหงา้มนัส าปะหลงัทีใ่ชท้ดลองในหอ้งปฏบิตักิารซึง่มี
ความชืน้สงูถงึรอ้ยละ 80 และ 60 ตามล าดบั เน่ืองจากในการเกบ็ตวัอย่างเป็นการเกบ็ช่วงฤดฝูนซึง่และ
ตวัอยา่งทีเ่กบ็เป็นตอซงัสบัปะรดสดฤดแูรก (การเกบ็สบัปะรดสว่นใหญ่เกษตรกรจะเกบ็สีฤ่ด ู จงึจะป ัน่ตอ
สบัปะรดเพือ่เตรยีมปลกูใหม)่ แต่ในสภาพความเป็นจรงิตอซงัสบัปะรดทีไ่ดจ้ากพืน้ทีจ่ะเป็นตอซงัฤดสูดุทา้ย
ทีก่่อนทีเ่กษตรกรจะเตรยีมพืน้ทีเ่พือ่ปลกูใหม ่จงึมลีกัษณะค่อนขา้งแหง้ อกีประการหนึ่งการจดัหาชวีมวลจะ
บรรทุกมาเตรยีมไวบ้รเิวณระบบตน้แบบเพือ่เตรยีมสบัย่อย โดยทัว่ไปรถจะบรรทุกตอซงัสบัปะรดไดค้รัง้ละ 
1-2 ตนั หมายความว่าชวีมวลจะเพยีงพอส าหรบัป้อนเขา้ระบบตน้แบบอย่างน้อย 5-10 วนั จงึท าให้
ความชืน้ของตอซงัสบัปะรดลดลงจากเดมิคอ่นขา้งมาก เช่นเดยีวกบัมนัส าปะหลงัทีไ่ดจ้ะตอ้งมกีารเตรยีม
วตัถดุบิไวร้อส าหรบัป้อนเขา้ระบบใหเ้พยีงพออย่างน้อย 3-5 วนั เน่ืองจากพืน้ทีเ่กบ็ชวีมวลไมไ่ดม้หีลงัคา
คลมุ ชวีมวลทีเ่ตรยีมไวจ้งึถูกความรอ้นท าใหค้วามชืน้ลดลงมาก  

แมว้่าความชืน้ของชวีมวลวตัถดุบิจะลดลงจากตวัอย่างทีใ่ชท้ดลองใหห้อ้งปฏบิตักิารมาก แต่ในการ
ค านวณชวีมวลเขา้ระบบตน้แบบจะใชน้ ้าหนักแหง้ซึง่หกัความชืน้ออกไปแลว้ จงึท าใหช้วีมวลทีเ่ขา้ระบบมี
ปรมิาณเท่าเดมิตามทีอ่อกแบบ 
  
5.6 พารามิเตอรท่ี์ใช้ในการควบคมุระบบต้นแบบ 
 

1)  พีเอช 
 ต าแหน่งทีท่ าการตรวจวดัพเีอชของการระบบต้นแบบ ไดแ้ก่ น ้าเสยีในระบบ โดยทัว่ไปการเดนิ
ระบบตน้แบบจะควบคมุพเีอชในถงัปฏกิรณ์ ทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีควรอยู่ในช่วง
ประมาณ 6.5-7.5 
 

2) ความเข้มข้นของกรดไขมนัระเหยง่ายและความเป็นด่าง 
การทดสอบปรมิาณกรดระเหยงา่ยและสภาพด่าง นอกจากจะท าใหท้ราบถงึความสามารถในการ

รกัษาคา่พเีอช (Buffering Capacity) พารามเิตอรท์ัง้สองยงัเป็นพารามเิตอรท์ีส่ าคญัมากตอ่การท างานของ
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แบคทเีรยีในกระบวนการหมกัแบบไมใ่ชอ้ากาศ เน่ืองจากภายในระบบตอ้งอาศยัแบคทเีรยีสองพวกท างาน
ร่วมกนัอยา่งต่อเนื่อง โดยในสภาวะทีเ่หมาะสมแบคทเีรยีจะสรา้งกรดไขมนัระเหยงา่ยใหม้ปีรมิาณเท่ากบั
หรอืต ่ากว่าอตัราการใชไ้ปเพือ่สรา้งก๊าซมเีทน แต่ถา้มกีารสรา้งกรดระเหยงา่ยมากเกนิไป จะสง่ผลใหพ้เีอช
ของระบบต ่า เกดิการยบัยัง้การท างานของแบคทเีรยี ความเขม้ขน้ของกรดระเหยงา่ยในระบบหมกัแบบไม่
ใชอ้ากาศควรมปีรมิาณ 50-500 มก./ล. ของกรดอะซติกิ หากมคีา่มากกว่า 2,000 มก./ล. จะท าให้
ประสทิธภิาพในการท างานของระบบลดลง และในระบบถงัปฏกิรณ์ควรมคีวามเป็นด่างไมต่ ่ากว่า 1,000 
มก./ล. การวเิคราะหผ์ลในรปูของอตัราสว่นระหว่างกรดไขมนัระเหยงา่ยกบัความเป็นด่างในรูปของ          
ไบคารบ์อเนต โดยหากมคีา่น้อยกว่า 0.4 แสดงว่าระบบมกี าลงับฟัเฟอรส์งู แตถ่า้อตัราสว่นดงักลา่วมคีา่สงู
กว่า 0.8 แสดงว่าก าลงับฟัเฟอรข์องระบบมคีา่ต ่ามากพเีอชสามารถทีจ่ะลดลงไดอ้ย่างรวดเรว็  

 
3) การวิเคราะหค่์าของแขง็ในระบบ 
การหาปรมิาณของแขง็ในระบบตน้แบบเพือ่น าไปใชว้ดัปรมิาณตะกอนในระบบ โดยการหาค่า

ของแขง็แขวนลอยทัง้หมดในถงัปฏกิรณ์เป็นหลกั และไดท้ าการประเมนิปรมิาณตะกอน(ของแขง็)ทีเ่ขา้
ระบบและปรมิาณตะกอนทีห่ลดุออกจากระบบ  
 

4) ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) 
การวเิคราะหห์าค่าซโีอดเีป็นการวดัความสกปรกของน ้าเสยี โดยคดิเปรยีบเทยีบในรูปของปรมิาณ

ออกซเิจนทีต่อ้งการใชใ้นการออกซไิดสส์ารอนิทรยี ์โดยใชส้ารเคมซีึง่มอี านาจในการออกซไิดสส์งูในสารละลาย
ทีเ่ป็นกรด ในการวเิคราะหห์าคา่ซโีอดจีากตวัอย่างจ าเพาะบางชนิด สามารถหาค่าความสมัพนัธ์กบัค่าบโีอด ี
สารอนิทรยีค์ารบ์อน หรอืสารอนิทรยีต์่างๆ เพือ่ใช้ในการตดิตามและควบคุมกระบวนการบ าบดัน ้าเสยีได้ วธิ ี
รฟีลกัซโ์ดยใชไ้ดโครเมท เป็นทีน่ิยมใชก้นัมากกว่าการใชส้ารออกซแิดนซช์นิดอื่นๆ เนื่องจากความสามารถใน
การออกซไิดซใ์ชไ้ดก้บัตวัอย่างชนิดต่างๆ และวธิวีเิคราะหง์า่ย ออกซไิดซส์ารอนิทรยีต์่างๆ ไดป้ระมาณ 95 ถงึ 
100 % แต่ส าหรับไพรดิีนและอนุพนัธ์จะทนต่อการถูกออกซิไดซ์ และพวกสารอินทรยี์ที่ระเหยได้จะถูก
ออกซไิดซเ์มือ่สมัผสักบัสารออกซไิดซเ์ท่านัน้ แอมโมเนียทีอ่ยู่ในน ้าเสยีหรอืถูกปลอ่ยออกจากสารอนิทรยีจ์ะไม่
ถูกออกซไิดซ์ถ้าไม่มปีระจุคลอไรด์อิสระจ านวนเพยีงพอ การตดิตามผลการท างานและการควบคุมระบบ
ตน้แบบโดยใชค้า่ซโีอดใีนการวเิคราะหม์ากกว่าการใชบ้โีอด ีเนื่องจากสามารถวดัไดง้า่ยและรวดเรว็  

นอกจากการวเิคราะหพ์ารามเิตอรต์่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการเดนิระบบผลติก๊าวชวีภาพดงัทีก่ลา่วมา
ขา้งตน้แลว้ ยงัไดม้กีารวเิคราะหค์ณุสมบตัขิองน ้าทิง้และตะกอนทีอ่อกจากระบบตน้แบบดว้ย เพือ่วเิคราะห์
ความเหมาะสมทีจ่ะน าน ้าและตะกอนน้ีเป็นปุ๋ ยเพือ่บ ารุงดนิตอ่ไป โดยคณุสมบตัขิององคป์ระกอบของปุ๋ ย
และความส าคญัของธาตุอาหารในปุ๋ ยไดแ้ก่ 

 
5) ไนโตรเจน (N) 
พืชมักดูดรับไนโตรเจนจากดินในสภาพนองไนเตรทไอออน เป็นส่วนใหญ่ อาจพบที่เป็น 

แอมโมเนียไอออน บา้ง ไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของกรดนิวคลอีกิ กรดอะมโิน โปรตนี ฮอร์โมน  
ด่าง และสารอื่นๆ ทีม่ไีนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ เช่น คลอโรฟิลล ์
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 ดัง้นัน้ในสภาพทีพ่ชืขาดไนโตรเจน พชืจงึมอีตัราการเจรญิเตบิโตชา้ หรอืตน้ไมโ่ต ใบแก่จะแสดง
อาการภาวะพรอ่งคลอโรฟิลล ์ ก่อนใบอ่อน ใบจะเปลีย่นเป็นสเีหลอืง น ้าตาลและร่วงหลดุไป และหากภาวะ
ขาดไนโตรเจนด าเนินตอ่ไปเรื่อยๆ ภาวะพร่องคลองโรฟิลลจ์ะปรากฏทีใ่บอ่อนในทีส่ดุ 

 
6) ฟอสฟอรสั (P) 

 ฟอสฟอรสัอาจเขา้สูพ่ชืในสภาพของออรโ์ธฟอสเฟตไอออน  หรอืฟอสเฟตไอออน  ขึน้อยู่กบัระดบั
ความเป็นกรด-ด่างของดนิ ฟอสฟอรสัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของกรดนิวคลอีกิ ฟอสฟอรสัลปิิด เอทพี ีและ
สารประกอบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างกระบวนการสงัเคราะห ์ ดว้ยแสง รวมทัง้กรดอนิทรยีอ์กีหลายชนิดทีม่ ี
ความส าคญัในกระบวนการเมตาโบลซิมึทีเ่กดิขึน้ภายในเซลล ์
 ในสภาวะขาดฟอสฟอรสั พชืจะมลีกัษณะทีม่สีเีขยีวเขม้ผดิปกต ิ หรอือาจมกีารสะสมสารส ี พวก
แอนโทรโซยานินเพิม่มากขึน้ท าใหเ้หน็ลกัษณะตน้พชืเป็นสมีว่งแดง อาการผดิปกตเิหลา่นี้จะเกดิขึน้ทีใ่บแก่
ก่อน ใบแก่จะร่วงเรว็ ล าตน้มกัจะสัน้ และไมแ่ขง็แรง การตดิผลและเมลด็จะต ่าลงอย่างเหน็ได้ชดั 
 

7) โปแตสเซียม  (K) 
 รากพชืดูดโปแตสเซียมในรูปโปแตสเซียมไอออน  โปแตสเซียมเป็นโคแฟคเตอร์ที่ส าคญัใน
กระบวนการสงัเคราะหโ์ปรตนี  เป็นตวัเร่งปฏกิริยิาต่างๆ โดยเฉพาะในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง มี
บทบาทส าคญัในการรกัษาสมดุลของพชื และการเปิด-ปิดของปากใบ อาการขาดธาตุโปแตสเซยีมจะเกดิที่
ใบแก่ก่อน โดยใบมกัจะมลีกัษณะเป็นจุดสเีหลอืง เนื่องจากเกดิภาวะพร่องคลอโรฟิลล ์ต่อจากนัน้เนื้อเยื้อ
บรเิวณทีเ่ป็นจดุเกดิแผล ตน้จะเตีย้แคระ มกัอ่อนแอต่อโรคและตายไปในทีส่ดุ 
 
5.7 การประเมินผลด้านประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียของระบบต้นแบบ 
  

การประเมนิประสทิธภิาพของระบบไดท้ าการเกบ็ตวัอย่างน ้าแบบ Grab Sample จ านวน 3 จดุ คอื
ก่อนเขา้ระบบ ภายในระบบ และออกจากระบบ แสดงดงัรปูท่ี 5.7-1 โดย คา่ pH, กรดไขมนัระเหยงา่ย และ
ความเป็นด่างสามารถท าการวเิคราะหท์ีโ่รงงานไดเ้ลยทัง้นี้เพือ่น าผลการวเิคราะหม์าใชใ้นการควบคมุระบบ 

 

  
     รปูท่ี 5.7-1  การเกบ็ตวัอยา่งน ้าเสยีเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพการบ าบดัน ้าเสยีของระบบฯ 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-20 

สามารถสรปุคณุสมบตันิ ้าเสยี โดยผลการทดลองและสรปุประสทิธภิาพของระบบตน้แบบส าหรบั 
ตอซงัสบัปะรด สรปุไดด้งัตารางท่ี 5.7-1 และเหงา้มนัส าปะหลงัสรุปไดด้งัตารางท่ี 5.7-2 ดงันี้  

 
พีเอช 

คา่ pH สามารถท าการตรวจวดัทีร่ะบบไดเ้ลย ซึง่ใชเ้ป็นพารามเิตอรค์วบคมุระบบตวัหนึ่ง จากการ
ทดลองพบว่าคา่ pH ในถงัปฏกิรณ์ของระบบตน้แบบของชวีมวลทัง้ 2 ชนิด มคีา่ทีเ่หมาะสมส าหรบัการผลติ
ก๊าซชวีภาพ ซึง่ท าการตรวจวดัคา่ pH อยู่ในช่วง 7.0-8.0 แสดงดงัรปูท่ี 5.7-2 
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รปูท่ี 5.7-2 แสดงคา่ pH ในถงัปฏกิรณ์ของระบบตน้แบบของชวีมวลทัง้ 2 ชนิด 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-21 

ตารางท่ี 5.7-1 ตารางทดสอบระบบต้นแบบระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากตอซงัสบัปะรด  
หน่วย

08/04/2553 23/04/2553 17/05/2553 28/06/2553 16/07/2553 03/08/2553 09/09/2553

1 ชีวมวล

1.1 ชีวมวลเข้าระบบ

- pH 6.94 7.45 7.31 6.99 6.48 7.41 6.98

- Fiber g/100g 2.19 2.78 1.74 2.88 2.76 2.61 2.96

- TP (Total Phosphorus) mg/L 90.00 27.00 36.00 6.20 0.15 52.0 7.1

- TKN (Total Nitrogen) mg/L 118.0 21.0 294.0 441.0 541.0 517.0 517.0

- TK (Total Potassium) mg/L 2,352.0 4,247.0 6,045.0 967.0 9,236.0 1,178.0 1,220.0

- VFA (Volatile Fatty Acids) mg/L 600.0 2,000.0 1,250.0 2,800.0 2,163.0 1,275.0 750.0

- TS (Total Solids) mg/L 3,502.0 4,704.0 7,956.0 14,280.0 10,995.0 11,125.0 15,165.0

- VS (Volatile Solids) mg/L 1,528.0 1,514.0 2,922.0 8,025.0 4,920.0 6,270.0 8,705.0

- COD (Chemical Oxygen Demand) mg/L 1,947.0 1,354.0 5,455.0 7,021.0 3,485.0 3,964.0 8,440.0

1.2 ชีวมวลในระบบ

- pH 6.85 7.42 7.38 7.57 7.15 7.51 7.33

- Fiber g/100g 5.75 3.50 2.53 2.58 3.99 4.13 6.00

- TP (Total Phosphorus) mg/L 5.7 8.0 29.0 1.8 1.2 60.0 11.0

- TKN (Total Nitrogen) mg/L 108.0 113.0 272.0 358.0 501.0 484.0 499.0

- TK (Total Potassium) mg/L 1,740.0 4,551.0 6,160.0 898.0 9,955.0 1,226.0 1,075.0

- VFA (Volatile Fatty Acids) mg/L 1,150.0 1,200.0 450.0 2,100.0 1,125.0 1,160.0 450.0

- TS (Total Solids) mg/L 2,096.0 7,798.0 6,215.0 12,475.0 8,535.0 11,425.0 13,120.0

- VS (Volatile Solids) mg/L 742.0 3,174.0 1,478.0 5,605.0 2,860.0 7,380.0 6,535.0

- COD (Chemical Oxygen Demand) mg/L 649.0 3,910.0 1,212.0 5,190.0 2,364.0 3,660.0 7,837.0

1.3 ชีวมวลออกจากระบบ

- pH 6.96 7.26 7.39 7.54 7.20 7.76 7.41

- Fiber g/100g 6.60 3.97 2.15 3.66 3.59 4.00 7.50

- TP (Total Phosphorus) mg/L 20.0 27.0 29.0 4.7 16.0 59.0 12.0

- TKN (Total Nitrogen) mg/L 63.0 199.0 359.0 344.0 418.0 445.0 479.0

- TK (Total Potassium) mg/L 1,643.0 4,284.0 7,255.0 913.0 10,248.0 1,103.0 1,092.0

- VFA (Volatile Fatty Acids) mg/L 875.0 750.0 2,000.0 2,150.0 1,113.0 830.0 950.0

- TS (Total Solids) mg/L 4,740.0 7,336.0 8,053.0 12,530.0 8,810.0 10,075.0 9,130.0

- VS (Volatile Solids) mg/L 1,430.0 2,906.0 2,916.0 5,495.0 2,660.0 6,705.0 3,385.0

- COD (Chemical Oxygen Demand) mg/L 1,817.0 3,309.0 3,636.0 4,884.0 2,758.0 1,220.0 3,617.0

2  ประสิทธิภาพ

 การก าจดั COD (ร้อยละ)* % 13.13 14.94 9.05 7.91 15.65 14.66 12.75

 ปริมาณชีวมวลเข้าระบบ  (กก./วนั) 177.00 177.00 177.00 177.00 177.00 177.00 177.00

ความช้ืนของชีวมวล % 20.50 21.20 20.80 22.10 19.40 22.00 19.70

 ปริมาณชีวมวลเข้าระบบ  (กก.แห้ง/วนั) 140.72 139.48 140.18 137.88 142.66 138.06 142.13

 การผลิตกา๊ซชีวภาพ  (ม.3 /วนั) 12.29 15.03 9.00 7.74 15.00 14.00 12.39

 การผลิตกา๊ซชีวภาพ (ม.3 กา๊ซ/กก.ชีวมวล) 0.07 0.08 0.05 0.04 0.08 0.08 0.07

(ม.3 กา๊ซ/กก.ชีวมวลแห้ง) 0.09 0.11 0.06 0.06 0.11 0.10 0.09

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ

การติดตามทดสอบระบบต้นแบบ

 
 
 
 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-22 

ตารางท่ี 5.7-2 ตารางทดสอบระบบต้นแบบระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากเหง้ามนัส าปะหลงั 
หน่วย

06/04/2553 30/04/2553 20/05/2553 30/06/2553 15/07/2553 04/08/2553 09/09/2553

1 ชีวมวล

1.1 ชีวมวลเข้าระบบ

- pH 5.28 5.52 7.42 6.17 6.49 7.13 6.96

- Fiber g/100g 6.08 4.46 3.24 6.71 4.83 6.85 2.92

- TP (Total Phosphorus) mg/L 19.0 76.0 69.0 56.0 13.0 78.0 70.0

- TKN (Total Nitrogen) mg/L 806.0 795.0 1,370.0 1,684.0 553.0 1,126.0 1,323.0

- TK (Total Potassium) mg/L 8,821.0 10,783.0 7,823.0 8,110.0 7,630.0 945.0 988.0

- VFA (Volatile Fatty Acids) mg/L 6,500.0 4,500.0 1,050.0 2,220.0 3,208.0 2,425.0 1,375.0

- TS (Total Solids) mg/L 14,498.0 41,258.0 13,564.0 56,545.0 38,755.0 78,365.0 42,720.0

- VS (Volatile Solids) mg/L 10,328.0 35,608.0 10,134.0 50,675.0 25,090.0 11,375.0 32,852.0

- COD (Chemical Oxygen Demand) mg/L 15,575.0 48,893.0 14,234.0 29,092.0 36,518.0 29,276.0 34,967.0

1.2 ชีวมวลในระบบ

- pH 7.09 7.03 7.31 7.38 7.18 7.04 7.18

- Fiber g/100g 6.12 3.79 4.00 6.04 5.75 5.43 2.32

- TP (Total Phosphorus) mg/L 25.0 85.0 57.0 76.0 19.0 86.0 103.0

- TKN (Total Nitrogen) mg/L 782.0 716.0 991.0 378.0 668.0 1,279.0 964.0

- TK (Total Potassium) mg/L 11,479.0 10,363.0 9,205.0 7,097.0 7,311.0 1,010.0 1,087.0

- VFA (Volatile Fatty Acids) mg/L 7,350.0 2,600.0 1,200.0 2,580.0 2,244.0 2,500.0 625.0

- TS (Total Solids) mg/L 7,980.0 38,040.0 5,210.0 23,200.0 42,600.0 41,845.0 42,235.0

- VS (Volatile Solids) mg/L 4,300.0 38,490.0 8,644.0 19,138.0 18,000.0 7,900.0 32,525.0

- COD (Chemical Oxygen Demand) mg/L 17,846.0 37,040.0 4,121.0 22,425.0 27,389.0 29,276.0 33,761.0

1.3 ชีวมวลออกจากระบบ

- pH 7.02 6.96 7.4 7.51 7.22 7.18 7.22

- Fiber g/100g 7.92 1.40 3.75 5.62 6.09 5.17 2.53

- TP (Total Phosphorus) mg/L 24.0 104.0 80.0 78.0 12.0 105.0 100.0

- TKN (Total Nitrogen) mg/L 669.0 993.0 767.0 784.0 542.0 1,423.0 1,016.0

- TK (Total Potassium) mg/L 9,306.0 8,745.0 7,780.0 7,577.0 6,755.0 813.0 1,059.0

- VFA (Volatile Fatty Acids) mg/L 500.0 2,650.0 1,400.0 1,950.0 2,201.0 2,750.0 2,000.0

- TS (Total Solids) mg/L 7,586.0 44,108.0 3,090.0 25,340.0 27,570.0 42,090.0 42,660.0

- VS (Volatile Solids) mg/L 3,836.0 38,114.0 6,182.0 20,918.0 13,600.0 7,920.0 32,000.0

- COD (Chemical Oxygen Demand) mg/L 10,383.0 34,077.0 3,515.0 20,001.0 26,172.0 25,617.0 30,144.0

2  ประสิทธิภาพ

 การก าจดั COD (ร้อยละ)* % 45.19 30.98 24.73 23.01 25.87 30.13 30.37

 ปริมาณชีวมวลเข้าระบบ (กก./วนั)  (กก./วนั) 202.00 202.00 50.00 50.00 202.00 202.00 50.00

ความช้ืนของชีวมวล % 32.00 31.20 30.80 29.90 30.50 31.00 29.60

 ปริมาณชีวมวลเข้าระบบ  (กก.แห้ง/วนั) 137.36 138.98 34.60 35.05 140.39 139.38 35.20

 การผลิตกา๊ซชีวภาพ  (ม.3 /วนั) (ม.3 /วนั) 48.62 31.10 7.23 6.57 31.54 31.93 8.25

 การผลิตกา๊ซชีวภาพ (ม.3 กา๊ซ/กก.ชีวมวล) 0.24 0.15 0.14 0.13 0.16 0.16 0.17

(ม.3 กา๊ซ/กก.ชีวมวลแห้ง) 0.35 0.22 0.21 0.19 0.22 0.23 0.23

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ

การติดตามทดสอบระบบต้นแบบ

 
 
 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-23 

* การก าจดั COD (รอ้ยละ) คดิจากการน าขอ้มลูการวเิคราะหช์วีมวลเบือ้งตน้ในหอ้งปฏบิตักิาร 
โดยน าปรมิาณซโีอด ีในหน่วยกรมัซโีอด/ีกรมัของแขง็ทัง้หมด (gCOD/gTS) มาใชใ้นการค านวณดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
1. ตอซงัสบัปะรด มคีา่ COD   =  1.12   gCOD/gTS 

1.1 ตอซงัสบัปะรด 177 kg/d มคีา่ CODloading  =  177 kg/d (1-0.21) x 1.12  
       gCOD/gTS 

      =  156.60   kgCOD/d 
1.2 ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้  = CODloading x ประสทิธภิาพระบบ x 0.35/%CH4 
  12.29 m3 = 156.60 kgCOD/d x ประสทิธภิาพระบบ x 0.35/0.586 
 ประสทิธภิาพระบบ (การก าจดั COD) = 13.14 % 
 

2. เหงา้มนัส าปะหลงั มคีา่ COD   =  1.00   gCOD/gTS 
2.1 เหงา้มนัส าปะหลงั202 kg/d มคีา่ CODloading  =  202 kg/d (1-0.30) x 1.00 
        gCOD/gTS 

      =  141.4   kgCOD/d 
2.2 ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้  = CODloading x ประสทิธภิาพระบบ x 0.35/%CH4 
  48.62 m3 = 141.4 kgCOD/d x ประสทิธภิาพระบบ x 0.35/0.46 
 ประสทิธภิาพระบบ (การก าจดั COD) = 45.19 % 

 
กรดไขมนัระเหยง่าย 

ความเขม้ขน้ของกรดไขมนัระเหยงา่ยในถงัปฏกิรณ์ของระบบตน้แบบควรมคีา่ปรมิาณ 500 มก./ล. 
ซึง่หากมคีา่มากกว่า 2,000 มก./ล. จะท าใหป้ระสทิธภิาพของระบบลดลง ในการเดนิระบบตน้แบบของเหงา้
มนัส าปะหลงัมคีา่ประมาณ 3,000 มก./ล. และของตอซงัสบัปะรดคา่ในช่วง 2,000 มก./ล. คา่กรดไขมนั
ระเหยงา่ยของระบบตน้แบบทัง้ 2 ชนิดแสดงดงัรปูท่ี 5.7-3 และ รปูท่ี 5.7-4  ซึง่คา่กรดไขมนัระเหยงา่ยของ
ชวีมวลทัง้ 2 ชนิดมคีา่คอ่นขา้งสงู ดงันัน้ในการควบคมุระบบตอ้งตรวจสอบคา่อื่นๆ ซึง่เมือ่ท าการตรวจสอบ
คา่ pH พบว่ายงัอยู่ในช่วงเป็นกลาง  พรอ้มทัง้ไดท้ าการตรวจสอบคา่ VFA/Alk ในระบบ พบว่ามคีา่ไมเ่กนิ 
0.3 แสดงดงัรปูที ่3.1-5 ซึง่แสดงว่าระบบยงัมปีระสทิธภิาพทีด่ ีและพบว่าปรมิาณก๊าซชวีภาพที่เกดิขึน้ไมม่ ี
แนวโน้มลดลง จงึไมท่ าใหป้ระสทิธภิาพของระบบตน้แบบลดลง จงึใชค้า่กรดไขมนัระเหยงา่ยเป็น
พารามเิตอรท์ีใ่ชค้วบคมุร่วมกบัพารามเิตอรต์วัอื่น 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-24 

VFA เหง้ามนัส าปะหลงั
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รปูท่ี 5.7-3 ค่า VFA ในระบบต้นแบบระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากเหง้ามนัส าปะหลงั 

VFA ตอซงัสบัปะรด
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รปูท่ี 5.7-4 ค่า VFA ในระบบต้นแบบระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากตอซงัสบัปะรด 
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รปูท่ี 5.7-5 ค่า VFA/Alk ในระบบต้นแบบระบบผลิตกา๊ซชีวภาพ 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 
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ค่าของแขง็ทัง้หมด (TS) 
การหาปรมิาณของแขง็ในระบบตน้แบบเพือ่น าไปใชว้ดัปรมิาณตะกอนในระบบ โดยการหาคา่

ของแขง็แขวนลอยทัง้หมดในถงัปฏกิรณ์เป็นหลกั ในถงัปฏกิรณ์จะรกัษาตะกอนไวท้ี่ 20%TS ในกรณทีี่
ตะกอนในถงัปฏกิรณ์สงูกว่า 20%TS จะตอ้งท าการดงึตะกอนออก ซึง่จากการทดลองเดนิระบบในระยะเวลา 
6 เดอืนแสดงดงัรปูที ่5.7-6 และ ดงัรปูที ่5.7-7 พบว่า ตะกอนในถงัปฏกิรณ์ของระบบผลติก๊าซชวีภาพจาก
ชวีมวลทัง้ 2 ชนิดมคีา่ไมเ่กนิ 20%TS จงึไมไ่ดท้ าการดงึตะกอนออก ในถงัปฏกิรณ์ของเหงา้มนัส าปะหลงัมี
ตะกอนประมาณ 4%TS ซึง่คอ่นต ่ากว่าคา่ทีต่อ้งการ และในสว่นของตอซงัสบัปะรดจะมคีา่ประมาณ 
1.2%TS ดงันัน้จงึไมไ่ดท้ าการระบายตะกอนออก  
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รปูท่ี 5.7-6 ค่า TS-VS ในระบบต้นแบบระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากเหง้ามนัส าปะหลงั 
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รปูท่ี 5.7-7 ค่า TS-VS ในระบบต้นแบบระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากตอซงัสบัปะรด 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-26 

สรปุผลการเดินระบบต้นแบบ 
 
จากตารางที ่ 5.7-1 ระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากตอซงัสบัปะรด มกีารผลติก๊าซชวีภาพอยู่

ในช่วง 7.74 – 15.03 ลกูบาศกเ์มตรก๊าซชวีภาพตอ่วนั (เทยีบกบัคา่ประมาณการในขัน้ตอนการออกแบบ
เท่ากบั 14 ลกูบาศกเ์มตรก๊าซชวีภาพต่อวนั) เมือ่ค านวณความสามารถในการผลติก๊าซชวีภาพโดยเทยีบกบั
ชวีมวลทีใ่สเ่ขา้ไปในระบบจะมคีา่อยู่ในช่วง 0.06 – 0.11 ลูกบาศกเ์มตรก๊าซชวีภาพต่อกโิลกรมัชวีมวลแหง้ 
หรอืมคีา่อยู่ในช่วง 0.04 – 0.08 ลกูบาศกเ์มตรก๊าซชวีภาพต่อกโิลกรมัชวีมวล และพบว่ารอ้ยละของชวีมวล
ทีถู่กย่อยสลายเป็นก๊าซชวีภาพอยู่ในช่วงรอ้ยละ 7.91 – 15.65 

จากตารางที ่6.1-2 ระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากเหงา้มนัส าปะหลงั มกีารผลติก๊าซชวีภาพอยู่
ในช่วง 7.23 – 31.93 ลกูบาศกเ์มตรก๊าซชวีภาพตอ่วนั (เทยีบกบัคา่ประมาณการในขัน้ตอนการออกแบบ
เท่ากบั 11.2 ลกูบาศกเ์มตรก๊าซชวีภาพต่อวนั) เมือ่ค านวณความสามารถในการผลติก๊าซชวีภาพโดยเทยีบ
กบัชวีมวลทีใ่สเ่ขา้ไปในระบบจะมคีา่อยู่ในช่วง 0.19 – 0.23 ลกูบาศกเ์มตรก๊าซชวีภาพต่อกโิลกรมัชวีมวล
แหง้ หรอืมคีา่อยู่ในช่วง 0.13 – 0.17 ลกูบาศกเ์มตรก๊าซชวีภาพตอ่กโิลกรมัชวีมวล และพบว่ารอ้ยละของชวี
มวลทีถู่กย่อยสลายเป็นก๊าซชวีภาพอยู่ในช่วงรอ้ยละ 23.01 – 30.98 
 

คา่ความตอ้งการออกซเิจนทางเคม ี(COD) เปรยีบเทยีบกบัคา่ของแขง็ทัง้หมด (TS) 
 ไดท้ าการเกบ็ตวัอย่างน ้าแบบ Grab Sample จ านวน 3 จดุ คอืก่อนเขา้ระบบ ภายในระบบ และ
ออกจากระบบ แสดงดงัรปูท่ี 7.7-8 และ รปูท่ี 7.7-9 
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รปูท่ี 5.7-8 ค่า COD-TS ในระบบต้นแบบระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากตอซงัสบัปะรด 
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COD-TS design 
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รปูท่ี 5.7-9 ค่า COD-TS ในระบบต้นแบบระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากเหง้ามนัส าปะหลงั 

 
กรณี ตอซงัสบัปะรด 
ในการป้อนตอซงัสบัปะรดเขา้ถงัปฏกิรณ์ก๊าซชวีภาพนัน้ ตอซงัสบัปะรดบดละเอยีดประมาณ 25 

กโิลกรมั จะถูกผสมกบัน ้าทีร่ะบายออกจากถงัปฏกิรณ์ก๊าซชวีภาพ จนไดป้รมิาตร 1 ลกูบาศกเ์มตร และสบู
เขา้ถงัปฏกิรณ์ ด าเนินการทัง้ส ิน้ 7 ครัง้ต่อวนั คดิเป็นปรมิาณตอซงัสบัปะรดทีเ่ขา้ระบบ 177 กโิลกรมัต่อวนั      
(ทีค่วามชืน้ 20 %) ดงันัน้ ความเขม้ขน้ของ TS ทีเ่ขา้ระบบเท่ากบั 25 x 0.8 = 20 กโิลกรมัต่อลกูบาศก์
เมตร (20,000 มลิลกิรมัต่อลติร) และจากการทดสอบพบว่า ตอซงัสบัปะรด 1 กรมัแหง้มคีา่ซโีอด ี1.12 กรมั 
ดงันัน้คดิเป็นซโีอดเีขา้ระบบเท่ากบั 20,000 x 1.12 = 22,400  มลิลกิรมัต่อลติร เมือ่ท าการตดิตามคา่ความ
เขม้ขน้ของคา่ TS และ COD ทีเ่ขา้ระบบ จ านวน 7 ครัง้ ดงัรูปที ่ 5.7-7  พบว่า TS ทีเ่ขา้ระบบมคีา่อยู่
ในช่วง 3,502  - 15,165 มลิลกิรมัต่อลติร ซึง่ต ่ากว่าคา่ทีไ่ดจ้ากการค านวณ ทัง้นี้เน่ืองจากตวัอย่างทีผ่สมได้
นัน้มคีวามไมเ่ป็นเนื้อเดยีวกนัสงูมาก ท าใหใ้นขัน้ตอนการเกบ็ตวัอย่างใหเ้ป็นตวัแทนทีแ่ทจ้รงิท าไดย้ากและ
ในขัน้ตอนการวเิคราะหใ์นหอ้งแลบอาจเกดิความคลาดเคลือ่นไดง้า่ย ในการวจิารณ์ผลการทดลองนัน้จะใช้
คา่ TS และคา่ COD เขา้ระบบทีไ่ดจ้ากการค านวณเป็นหลกั ส าหรบัคา่ TS ในระบบ และออกจากระบบมี
คา่ใกลเ้คยีงกนั โดย TS ในระบบมคีา่อยู่ในช่วง 2,096 – 13,120  มลิลกิรมัต่อลติร และ TS ออกระบบมคีา่
อยู่ในช่วง 4,740 – 12,530  มลิลกิรมัต่อลติร เฉลีย่ที ่8,590 มลิลกิรมัต่อลติร หากท าการค านวณ % การ
ก าจดั TS (ใชค้า่เฉลีย่) พบว่าเท่ากบั 57 เปอรเ์ซน็ต ์และเมือ่เทยีบกบัคา่การเปลีย่น TS ใหเ้ป็นก๊าซชวีภาพ
เท่ากบั 15.85 % แสดงใหเ้หน็ว่า มกีารสะสมของกากชวีมวลในระบบ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีพ่บว่า คา่ TS 
ในระบบมคีวามเขม้ขน้มากขึน้ ส าหรบัคา่ซโีอดเีขา้ระบบมคีา่อยู่ในช่วง 1,354-8,440 มลิลกิรมัตอ่ลติร คา่ซี
โอดใีนระบบมคีา่อยู่ในช่วง 649-7,837 มลิลกิรมัต่อลติร และคา่ซโีอดอีอกจากระบบ มคีา่อยู่ในช่วง 1,220-
4,884 มลิลกิรมัต่อลติร ทัง้นี้ความคลาดเคลือ่นของขอ้มลูซโีอดอีาจเกดิจากลกัษณะตวัอยา่งทีม่คีวามไมเ่ป็น
เน้ือเดยีวกนั 
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กรณี เหง้ามนัส าปะหลงั 

 ในการป้อนเหง้ามนัส าปะหลงัเข้าถังปฏิกรณ์ก๊าซชีวภาพนัน้ เหง้ามนัส าปะหลังบดละเอียด
ประมาณ 25 กโิลกรมั จะถูกผสมกบัน ้าทีร่ะบายออกจากถงัปฏกิรณ์ก๊าซชวีภาพ จนไดป้รมิาตร 1 ลูกบาศก์
เมตร และสบูเขา้ถงัปฏกิรณ์ ด าเนินการทัง้ส ิน้ 8 ครัง้ต่อวนั คดิเป็นปรมิาณเหงา้มนัส าปะหลงัที่เข้าระบบ 
202 กโิลกรมัต่อวนั (ที่ความชื้น 30 %) ดงันัน้ ความเข้มข้นของ TS ที่เข้าระบบเท่ากบั 25 x 0.7 = 17.5 
กโิลกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (17,500 มลิลกิรมัต่อลติร) และจากการทดสอบพบว่า เหงา้มนัส าปะหลงั 1 กรมั
แหง้มคีา่ซโีอด ี1.0 กรมั ดงันัน้คดิเป็นซโีอดเีขา้ระบบเท่ากบั 17,500 x 1.0 = 17,500  มลิลกิรมัต่อลติร เมือ่
ท าการตดิตามคา่ความเขม้ขน้ของคา่ TS และ COD ทีเ่ขา้ระบบ จ านวน 7 ครัง้ ดงัรูปที ่5.7-8  พบว่า TS ที่
เข้าระบบมคี่าอยู่ในช่วง 13,564  - 78,365 มลิลกิรมัต่อลติร ซึ่งต่างจากค่าที่ได้จากการค านวณ ทัง้นี้
เน่ืองจากตวัอย่างทีผ่สมได้นัน้มคีวามไม่เป็นเนื้อเดยีวกนัสูงมาก ท าให้ในขัน้ตอนการเก็บตวัอย่างให้เป็น
ตวัแทนทีแ่ทจ้รงิท าไดย้ากและในขัน้ตอนการวเิคราะหใ์นหอ้งแลบอาจเกดิความคลาดเคลื่อนได้ง่าย ในการ
วจิารณ์ผลการทดลองนัน้จะใชค้า่ TS และค่า COD เข้าระบบที่ได้จากการค านวณเป็นหลกั ส าหรบัค่า TS 
ในระบบ และออกจากระบบมคีา่ใกลเ้คยีงกนั โดย TS ในระบบมคีา่อยู่ในช่วง 5,210 – 42,600  มลิลกิรมัต่อ
ลติร และ TS ออกระบบมคีา่อยู่ในช่วง 3,090 – 44,108  มลิลกิรมัต่อลติร คา่ TS ในน ้าออกทีส่งูกว่า TS ใน
น ้าเข้านัน้เกดิจากการระบายทิ้งของ TS ที่สะสมในระบบ ในการประเมนิประสทิธภิาพของระบบจะต้อง
ประเมนิจากคา่การเปลีย่น TS ใหเ้ป็นก๊าซชวีภาพซึง่มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 24.73 % ส าหรบัคา่ซโีอดเีขา้ระบบมี
คา่อยู่ในช่วง 14,234-48,893 มลิลกิรมัต่อลติร ค่าซโีอดใีนระบบมคี่าอยู่ในช่วง 4,121-37,040 มลิลกิรมัต่อ
ลติร และคา่ซโีอดอีอกจากระบบ มคีา่อยู่ในช่วง 3,515-34,077 มลิลกิรมัต่อลติร ทัง้นี้ความคลาดเคลื่อนของ
ขอ้มลูซโีอดอีาจเกดิจากลกัษณะตวัอย่างทีม่คีวามไมเ่ป็นเนื้อเดยีวกนั 
 
5.8 การประเมินผลทางด้านพลงังานทดแทน 

 
การประเมนิผลทางดา้นพลงังานทดแทน จะท าการตรวจตดิตามและวเิคราะหใ์นสว่นของพลงังานที่ 

ผลติไดจ้ากระบบผลติก๊าซชวีภาพ เช่น  ปรมิาณก๊าซทีเ่กดิขึน้  และองคป์ระกอบ   
 
5.8.1       ปริมาณกา๊ซชีวภาพจากระบบผลิตกา๊ซชีวภาพ    

 
การตรวจวดัปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้จะท าการตดิตัง้  Gas Meter ทีร่ะบบตน้แบบเพือ่ท าการ

ตรวจวดัปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ โดยท าการจดบนัทกึอตัราการเกดิก๊าซชวีภาพทุกวนั ลกัษณะ เครื่อง 
Gas Meter แสดงดงัรูปที ่5.8-1 และผลการตรวจวดัเป็นดงัตารางท่ี 5.8-1 และรปูท่ี 5.8-2 
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กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-29 

 
 

รปูท่ี 5.8-1 Gas Flow Meter 
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รปูท่ี 5.8-2 ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีว่ดัไดจ้รงิ 

 จากรูปที ่5.8-2 พบว่า ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิจากตอซงัสบัปะรดมคีา่ทีค่อ่นขา้งคงที่ แต่ปรมิาณ
ก๊าซชวีภาพจากเหงา้มนัส าปะหลงัพบว่าในช่วงแรกจะมคีา่สงูกว่า 40 ลบ.ม./วนั ซึง่เป็นไปไดว้่าเกดิจากเชือ้ 
(seeding) ในถงัปฏกิรณ์เพือ่ส าหรบัเริม่ตน้เดนิระบบ จากนัน้ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้จะลดลงจนได้
คา่ทีค่อ่นขา้งคงที ่ แลว้จากนัน้ช่วงวนัที ่ 50 จะเป็นช่วงหยดุสงกรานตจ์งึท าใหป้รมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้
ลดลง และมปีรมิาณลดลงในวนัที ่ 80-120 วนั เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักลา่วโรงงานท าการผลติไมต่่อเนื่อง 
ท าใหว้ตัถดุบิเขา้ระบบน้อย จงึท าใหเ้กดิปรมิาณก๊าซชวีภาพน้อยตามลงดว้ย แต่หลงัจากทีโ่รงงานท าการ
ผลติปกตแิละมวีตัถดุบิเขา้ระบบตามทีอ่อกแบบไว ้ ท าใหไ้ดป้รมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้คอ่นขา้งคงที่     
ผลการบนัทกึการเกดิก๊าซชวีภาพของระบบตน้แบบจากชวีมวลแสดงในภาคผนวก ข 
 

 ตารางท่ี 5.8-1 ผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซชวีภาพ 

ชีวมวล 
ปริมาณท่ีเข้าระบบ 

(กิโลกรมั) 
ปริมาณกา๊ซชีวภาพ  

 (ลบ.ม/กก.) 
เหงา้มนัส าปะหลงั 202 0.13-0.17 
ตอซงัสบัปะรด 177 0.04-0.08 

 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-30 

5.8.2    องค์ประกอบกา๊ซชีวภาพ   
                การตรวจวดัองคป์ระกอบก๊าซชวีภาพโดยท าการตรวจวดัทีจ่ดุเกบ็ตวัอย่างก๊าซชวีภาพ ในการ
ตรวจวดัจะแยกอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจวดัจะถูกแยกออกเป็น 2 สว่น คอื 

1)  องคป์ระกอบก๊าซชวีภาพ CH4,CO2,N2,O2  ตรวจวดัดว้ยเครื่องวเิคราะหก๊์าซชวีภาพ(Biogas 
Analyzer) แสดงดงัตารางท่ี 5.8-2 
2)  องคป์ระกอบก๊าซชวีภาพ H2S ตรวจวดัดว้ยเครื่อง Detector Tube (Hydrogen Sulfide) แสดง
ดงัรปูท่ี 5.8-4 
ผลการการตรวจวเิคราะหอ์งคป์ระกอบก๊าซชวีภาพเป็นดงัตารางท่ี 5.8-2  

 

  
รปูท่ี 5.8-3  ตรวจวดัดว้ยเครื่องวเิคราะหก๊์าซชวีภาพ 

  
รปูท่ี 5.8-4  การตรวจวดัดว้ยเครือ่ง Detector Tube 

 
ตารางท่ี 5.8-2   ผลการตรวจวเิคราะหอ์งคป์ระกอบก๊าซชวีภาพของระบบตน้แบบจากเหงา้มนัส าปะหลงั 

หน่วย

06/04/2553 30/04/2553 20/05/2553 30/06/2553 15/07/2553 04/08/2553 09/09/2553 เฉล่ีย

องคป์ระกอบกา๊ซชีวภาพ

- มีเทน % 46.00% 49.30% 41.90% 42.90% 40.60% 46.70% 45.10% 44.64%

- คารบ์อนไดออกไซด์ % 50.10% 45.70% 50.40% 56.70% 59.10% 52.80% 54.40% 52.74%

- ออกซิเจน % 0.30% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.40% 0.30% 0.26%

- ไฮโดรเจนซลัไฟด์ % 0.20% 0.20% 0.10% 0.10% < 0.1% < 0.1% 0.10% 0.10%

- ไนโตรเจน และกา๊ซอ่ืนๆ % 3.40% 4.60% 7.40% 0.10% < 0.1% < 0.1% 0.10% 2.26%

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ

การติดตามทดสอบระบบต้นแบบ

 
 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-31 

ตารางท่ี 5.8-3 ผลการตรวจวเิคราะหอ์งคป์ระกอบก๊าซชวีภาพของระบบตน้แบบจากตอซงัสบัปะรด 
หน่วย

08/04/2553 23/04/2553 17/05/2553 30/06/2553 16/07/2553 03/08/2553 09/09/2553 เฉล่ีย

องคป์ระกอบกา๊ซชีวภาพ

- มีเทน % 58.60% 54.50% 55.10% 56.00% 57.20% 57.40% 56.40% 56.46%

- คารบ์อนไดออกไซด์ % 35.90% 39.80% 39.30% 43.60% 42.40% 42.20% 43.10% 40.90%

- ออกซิเจน % 0.30% 0.30% 0.40% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.31%

- ไฮโดรเจนซลัไฟด ์ % 0.10% 0.10% 0.10% < 0.1% < 0.1% < 0.1% 0.10% 0.10%

- ไนโตรเจน และกา๊ซอ่ืนๆ % 5.10% 5.30% 5.10% < 0.1% < 0.1% < 0.1% 0.10% 2.23%

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ

การติดตามทดสอบระบบต้นแบบ

 
 
 เน่ืองจากก๊าซชวีภาพมก๊ีาซมเีทนเป็นองคป์ระกอบหลกั จงึท าใหม้คีณุสมบตัจิดุตดิไฟไดด้แีละ
สามารถน าไปใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในรูปต่างๆได ้เช่น 

 ใชป้ระโยชน์จากความรอ้นโดยตรง เช่นใชก้บัหมอ้น ้า (Steam Boiler) 
 ใชใ้นการขบัเคลือ่นเครื่องจกัรกลในการผลติกระแสไฟฟ้า 
 ใชก้บัระบบพลงังานร่วม 

โดยก๊าซชวีภาพทีเ่กดิจากระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลของทัง้ 2 ชนิด สามารถน าไป
เทยีบเท่าพลงังานในรปูแบบต่างทีม่สีดัสว่นของก๊าซมเีทนเทา่กบัรอ้ยละ 60 จ านวน 1 ลบ.ม. ดงัแสดงใน
ตารางที ่5.8-4 

 
ตารางท่ี 5.8-4 พลงังานทดแทนในแบบต่างๆเมือ่เทยีบกบัก๊าซชวีภาพทีม่ปีรมิาตร 1 ลบ.ม. 

เหง้ามนัส าปะหลงั ตอซงัสบัปะรด

44.64%CH4 56.46%CH4

ก๊าซหงุตม้ (LPG) กโิลกรมั 0.46 0.34 0.43
น ้ามนัเบนซนิ ลติร 0.67 0.50 0.63
น ้ามนัดเีซล ลติร 0.60 0.45 0.56
น ้ามนัเตา ลติร 0.55 0.41 0.52
ฟืนไม้ กโิลกรมั 1.50 1.12 1.41
ไฟฟ้า กโิลวตัต์ ชัว่โมง 1.20 0.89 1.13

เช้ือเพลิง หน่วย

ปริมาณ

60%CH4

 
 
5.9 การประเมินผลด้านองค์ประกอบของตะกอนจากระบบผลิตกา๊ซชีวภาพ 

 
ตะกอนสว่นเกนิจากระบบตน้แบบ หลงัจากท าการตากใหแ้หง้แลว้ จะน าไปตรวจวเิคราะหธ์าตุ

อาหารทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชื เพือ่ทีจ่ะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการเกษตร ใชเ้ป็นปุ๋ ย
ชวีภาพหรอืปุ๋ ยน ้าทดแทนปุ๋ ยเคม ี  โดยพารามเิตอรท์ีท่ าการตรวจวเิคราะหไ์ดแ้ก่  ไนโตรเจน (N)  
ฟอสฟอรสั (P) และ โปแตสเซยีม (K) ผลการวเิคราะหเ์ป็นดงัตารางที ่3.9-1 ถงึ 5.9-2 และเปรยีบเทยีบธาตุ
อาหารพชืในปุ๋ ยอนิทรยีช์นิดต่างๆ ไดด้งัตารางที ่5.9-3 

 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-32 

ตารางท่ี 5.9-1 องคป์ระกอบของตะกอนจากระบบผลติก๊าซชวีภาพของระบบตน้แบบจากเหงา้มนัส าปะหลงั 
หน่วย

06/04/2553 30/04/2553 20/05/2553 28/06/2553 15/07/2553 04/08/2553 09/09/2553 เฉล่ีย

กากตะกอนชีวมวลออกระบบ

- ไนโตรเจน (N) % 0.46 0.74 0.49 0.49 0.20 0.26 0.11 0.39

- โปแตสเซียม  (K) % 0.85 1.20 0.61 0.73 0.76 0.09 0.80 0.72

- ฟอสฟอรสั (P) % 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ

การติดตามทดสอบระบบต้นแบบ

 
 

ตารางท่ี 5.9-2 องคป์ระกอบของตะกอนจากระบบผลติก๊าซชวีภาพของระบบตน้แบบจากตอซงัสบัปะรด 
หน่วย

08/04/2553 23/04/2553 17/05/2553 30/06/2553 16/07/2553 03/08/2553 09/09/2553 เฉล่ีย

กากตะกอนชีวมวลออกระบบ

- ไนโตรเจน (N) % 0.20 0.37 0.26 0.24 0.01 0.26 0.26 0.23

- โปแตสเซียม  (K) % 0.21 0.24 0.58 0.09 0.91 0.14 0.37 0.36

- ฟอสฟอรสั (P) % 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ

การติดตามทดสอบระบบต้นแบบ

 
 

ตารางท่ี 5.9-3 เปรยีบเทยีบธาตอุาหารพชืในปุ๋ ยอนิทรยีช์นิดต่างๆ 

ส่วนประกอบ (%) 
ปุ๋ ยจากระบบต้นแบบ ปุ๋ ยหมกั  

ชานอ้อย 
ปุ๋ ยขีไ้ก่ 
อดัเมด็ เหง้ามนัส าปะหลงั ตอซงัสบัปะรด 

Nitrogen ( N) 0.39 0.23 2.0 3.3 
Phosphorus (P) 0.01 0.01 3.2 4.3 
Potassium (K) 0.72 0.36 0.1 3.5 

 
ตะกอนทีไ่ดจ้ากระบบตน้แบบสามารถเป็นปุ๋ ยเพือ่การปรบัปรุงบ ารุงดนิทีม่คีณุภาพ เน่ืองจาก 

สารอาหารอื่นๆ  ของพชื  ไดแ้ก่ ฟอสฟอรสั   โปแตสเซยีม  ยงัคงมอียู่ในกากทีย่่อยแลว้ ดงันัน้กากตะกอน
ชวีมวลทีไ่ดจ้ากการหมกัในบอ่ก๊าซชวีภาพจงึสามารถทดแทนปุ๋ ยเคมไีดบ้างสว่น และถา้ใชค้วบคูก่บัปุ๋ ยเคมี
แลว้ กจ็ะท าใหโ้ครงสรา้งของดนิดขีึน้  ดกีว่าการใชปุ้๋ ยเคมเีพยีงอย่างเดยีว   นอกจากนัน้ กากตะกอนชวี
มวลทีผ่่านการหมกัแลว้น้ี  สามารถขายไดท้ัง้ในรปูของปุ๋ ยน ้าและปุ๋ ยแหง้  จากการเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจ
วเิคราะห ์ดงัตารางที ่5.9-1 ถงึ 5.9-2 เปรยีบเทยีบกบัปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากชานออ้ย และปุ๋ ยขีไ้ก่อดัเมด็ ของกอง
เกษตรเคม ี กรมวชิาการเกษตร ดงัตารางที ่ 5.9-3 พบว่า สารอาหารพชืทีอ่ยู่ในปุ๋ ยจากระบบตน้แบบผลติ
ก๊าซชวีภาพ มคีวามอดุมสมบรูณ์ของธาตุอาหารน้อยกว่าปุ๋ ยอนิทรยีช์นิดอื่นๆ โดย ในกรณนีี้อาจจะใช้
ปุ๋ ยเคมใีสเ่พิม่ไดต้ามสดัสว่นทีพ่อเหมาะ  
 
5.10      ปัญหาอปุสรรคและการปรบัปรงุระบบ 

 
การเดนิระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ทีป่รกึษาไดร้วบรวมปญัหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่น า

ขอ้มลูมาปรบัปรุงระบบใหส้ามารถผลติก๊าซชวีภาพไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะ
น าไปเผยแพร่และใชง้านต่อไป โดยไดด้ าเนินการปรบัปรุงระบบตน้แบบแลว้ดงันี้ 

 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน           บทที ่5 การออกแบบ กอ่สรา้งและเดนิระบบตน้แบบ 

 

     ตุลาคม  2553 5-33 

1) การเปลีย่นเครื่องบดย่อยชวีมวล (ตอซงัสบัประรด) ในการทดลองเดนิระบบพบปญัหาการบดย่อย
ชวีมวล เครื่องบดย่อยเดมิเป็นแบบลูกเต๋า มใีบมกีารสบัย่อยสองครัง้ด้วยใบมดีสีใ่บแบบกรงกระรอก และ
ใบมดีตดัเฉอืน ตามล าดบั เน่ืองจากตอซงัสบัปะรดทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิที่ได้จากพืน้ที่ ค่อนข้างมคีวามชื้นต ่า มี
ใบแหง้ตดิมาคอ่นขา้งมาก ท าใหใ้บมดีของเครื่องบดย่อยไมส่ามารถตดัใบแหง้ของตอซบัปะรดได ้จงึมเีสน้ใย
ของใบสบัปะรดพนักบัใบมดีชุดทีส่อง ตอ้งถอดฝาครอบใบมดีเพือ่ดงึใยของใบสบัปะรด  ดงัรูปท่ี 5.10-1 ท า
ให้เกดิความล่าช้าในการท างานเพราะต้องถอดฝาครอบเผื่อเอาใยสบัปะรดออกบ่อยครัง้ ที่ปรกึษาจงึได้
ปรบัเปลีย่นเครื่องบดเป็นแบบ Hammer mill ดงัรูปท่ี 5.10-2 โดยเครื่องบดแบบนี้จะตดัแยกใยของใบ
สบัปะรดออกบางสว่น แลว้ใบมดีจงึตดัตอซงัสบัปะรดใหม้ขีนาดตามตะแกรงทีร่องดา้นลา่ง  

 
 

  
       เครื่องบดยอ่ยชวีมวลแบบใบมดีสองชัน้ ใบมดีชัน้แรกแบบกรงกระรอก 4 ใบ 

  
ตอซงัสบัปะรดจากพืน้ที ่ เสน้ใยจากใบสบัปะรดพนัใบมดีชดุทีส่อง 

รปูท่ี 5.10-1 ลกัษณะของเคร่ืองบดย่อยและปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 

  
เครื่องบดยอ่ยแบบ Hammer mill ลกัษณะใบมแีละตะแกรงของเครือ่งบด 
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ลกัษณะของชวีมวลเมือ่ผ่านเครื่องบดแบบ Hammer mill 

รปูท่ี 5.10-2 เคร่ืองบดย่อยแบบ Hammer mill และชีวมวลท่ีผา่นเคร่ืองบด 
            

 

2) การน าตะกอนออกจากระบบ การเดนิระบบตน้แบบจะตอ้งมกีารน าตะกอนทีไ่มย่่อยสลายแลว้ออก
จากระบบ ซึง่ตะกอนนี้จะน าไปวเิคราะหเ์พือ่หาปรมิาณของสารบ ารุงดนิ คอื ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และ
โปแตสเซยีม ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ ในการเปิดเพือ่น าตะกอนออกมานัน้ จะมนี ้าทีอ่ยู่ในระบบออกมาดว้ย ที่
ปรกึษาจงึไดน้ าตะแกรงกรองเฉพาะตะกอนทีไ่มย่่อยสลายออกเท่านัน้ แลว้น าน ้ากลบัเขา้ระบบใหม ่ โดย
ผสมกบัชวีมวลเขา้ระบบในถงัปรบัสภาพวตัถุดบิ การกรองตะกอนและลกัษณะตะกอนทีอ่อกจากระบบแสดง
ในรปูท่ี 5.10-3  

 

   
  การกรองตะกอนออกจากระบบ    ตะกอนทีอ่อกจากระบบ 
 

รปูท่ี 5.10-3 การกรองตะกอนและลกัษณะตะกอนท่ีออกจากระบบ 
 

3) ปญัหาดา้นการจดัหาวตัถดุบิ (เหงา้มนัส าปะหลงั) ในการทดลองเดนิระบบพบปญัหาวตัถดุบิขาด 
เน่ืองจากช่วงเดอืนพฤษภาคม – มถิุนายน โรงงานท าการผลติไมต่อ่เนื่องขาดแคลนวตัถดุบิ ดงันัน้จงึไม่
สามารถเตมิเหงา้มนัส าปะหลงัเขา้ระบบได ้ 202 กก./วนั ตามทีอ่อกแบบไว ้ ซึง่ตอ้งซือ้เหงา้มนัจากไร่ของ
เกษตรกรเพือ่เดนิระบบ 
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4) ระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล จะเกดิปรมิาณกากตะกอนจะมจี านวนมาก ดงันัน้ในระบบเชงิ
พาณชิยค์วรมบีอ่ตกตะกอนเพือ่ท าการแยกตะกอนและน ้าสว่นใสออกจากกนั หรอืเครือ่งรดีกากตะกอน หรอื
มรีะบบผลติสารปรบัปรุงดนิจากกากตะกอน เพือ่ก าจดัตะกอนสว่นเกนิของระบบและน าไปใชส้ารปรบัปรุง
ดนิตอ่ไป 
 
5.11 แนวทางในการป้องกนัและข้อควรระวงัในการเดินระบบ 
 

 ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในระบบตน้แบบถอืเป็นระบบบ าบดัแบบไมใ่ชอ้ากาศ ถอืเป็นปญัหาทีส่ าคญัและ
ตอ้งแกไ้ขใหท้นัท่วงท ี ผูค้วบคมุระบบจงึจ าเป็นตอ้งวเิคราะหส์าเหตขุองปญัหาใหไ้ด ้ เพือ่แกไ้ขปญัหาไดถู้ก
จดุ รปูแบบของปญัหาทีม่กัพบในระบบบ าบดัแบบไมใ่ชอ้ากาศ ไดแ้ก่ 

 
1)   พีเอชของระบบลดลง 

 เป็นทีท่ราบกนัว่าในการควบคมุระบบบ าบดัแบบไมใ่ชอ้ากาศ ตอ้งควบคมุพเีอชใหอ้ยู่ในช่วง 6.8-
7.2 ซึง่เป็นช่วงทีเ่หมาะสมกบัการท างานของแบคทเีรยีสรา้งมเีทน การปลอ่ยใหพ้เีอชของระบบลดลงย่อม
สง่ผลเสยีต่อระบบ ในการลดลงของพเีอชไมเ่กดิขึน้ทนัทภีายในวนัเดยีว ยกตวัอยา่งเช่น ลดลงจาก 7.0 เป็น 
6.0 แต่จะคอ่ยๆ ลดลงทลีะน้อย เช่นจาก 7.0 เป็น 6.8 เป็น 6.5 เป็น 6.0 ตามล าดบั ผูค้วบคมุระบบจงึ
สามารถสงัเกตการเปลีย่นแปลงและหาทางแกไ้ขไดต้ัง้แตต่น้ 
 จุดที่ใช้วดัการเปลี่ยนแปลงของพเีอชมอียู่ด้วยกัน 3 แห่ง ได้แก่ น ้าเสยีก่อนเข้าระบบ น ้าเสยี 
ภายในถงั และน ้าเสยีทีอ่อกจากระบบ ส าหรบัระบบทีม่กีารไหลของน ้าแบบไหลขึน้ การบ าบดัน ้าเสยีเกดิขึ้น
มากในตอนล่างของถงั ดงันัน้พเีอชที่ส าคญัจะไม่ใช่พเีอชในน ้าออกแต่จะเป็นพเีอชในถงั แนวทางในการ
แกไ้ขปญัหาจะตอ้งมกีารตรวจสอบยอ้นไปยงัปจัจยัอื่นๆ ไดแ้ก่  

- อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ โดยตรวจสอบว่าระบบรับอัตราภาระบรรทุกสูงกว่า
ความสามารถของระบบ ถา้หากเป็นเช่นนี้ให้ท าการลดการจ่ายน ้าเสยี แลว้ท าการหมุนเวยีน
น ้าในระบบ จากนัน้รอใหพ้เีอชกลบัเขา้มาสูส่ภาวะปกต ิจงึจา่ยน ้าเสยีใหมอ่กีครัง้ 

- ตรวจดูอตัราสว่นระหวา่งกรดไขมนัระเหยงา่ยและความเป็นด่าง (VFA/ALK) ควรมคีา่ต ่ากวา่ 
0.4 หรอืไม ่ ซึง่ถา้อตัราสว่นดงักลา่วสงูเกนิไปแสดงว่าบฟัเฟอรข์องระบบไมเ่พยีงพอ ตอ้งมี
การเตมิด่างลงไปในระบบ แมว้่าในทางทฤษฎจีะยอมใหส้ดัสว่นระหว่างความเป็นกรดกบัความ
เป็นดา่งสงูไดถ้งึ 0.4 หากสดัสว่นดงักลา่วสงูไมม่ากคอือยู่ทีป่ระมาณ 0.40-0.45 จะใชก้ารเพิม่
อตัราการหมนุเวยีนน ้าใหม้ากขึน้ เพือ่เป็นการดงึด่างกลบัเขา้มายงัระบบ หรอือาจเตมิด่างลง
ไปเลก็น้อยหรอืประมาณ 50% ของทีต่อ้งการแลว้ท าการเพิม่อตัราการหมนุเวยีนน ้า แลว้จงึ
สงัเกตการเปลีย่นแปลงของพเีอช 

- ตรวจสอบเวลากกัเกบ็ภายในถงั ถ้าหากน ้าเสยีไหลเข้าถงัมเีวลากกัเก็บที่ต ่าเกนิไป อาจเกดิ
การเปลีย่นจากสารอนิทรยีเ์ป็นก๊าซชวีภาพไมท่นั ท าใหเ้กดิการสะสมของสารอนิทรยีใ์นถงัและ
เกดิการลดลงของพเีอช. ถา้หากต ่าเกนิไปตอ้งเพิม่เวลากกัเก็บน ้าโดยลดปรมิาณน ้าเสยีที่เข้า 
ซึง่การท าเช่นน้ีจะตอ้งมรีะบบรองรบัน ้าเสยีสว่นเกนิไปบ าบดั 
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2)  ปริมาณของแบคทีเรียลดลง 
การรกัษาปรมิาณแบคทเีรยีในระบบมคีวามส าคญัมาก เพราะหากมกีารหลดุออกของแบคทเีรยีมาก

ไป จะท าใหก้ารย่อยสลายสารอนิทรยีล์ดลง สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพของระบบลดลงดว้ย  
การลดลงของตะกอนในระบบเป็นสิง่ทีส่งัเกตไดง้า่ยเช่นเดยีวกบัการเปลีย่นแปลงของพเีอช 

โดยทัว่ไปจะใชค้า่ SV30 เป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการรกัษาตะกอนไวภ้ายในถงั หากคา่ SV30 มปีรมิาณ
ต ่า และมปีรมิาณทีต่ ่ากว่าเมือ่เทยีบปรมิาณทีห่ลดุออกไปจากระบบกบัปรมิาณการสรา้งตะกอนใหม ่ แสดง
ว่าระบบสามารถรกัษาตะกอนเอาไวไ้ด ้ 

ส าหรบัการแกไ้ขปญัหาปรมิาณตะกอนลดลง ตอ้งท าการวเิคราะหส์าเหตุของการลดลงของตะกอน 
โดยทัว่ไปสิง่ทีจ่ะท าใหต้ะกอนลดลงมสีาเหตุมาจากความไมเ่หมาะสมทางชวีวทิยาภายในถงั ไดแ้ก่ อตัรา
ภาระบรรทุกสารอนิทรยีส์งู พเีอชต ่า อตัราการไหลขึน้ของน ้าสงู หรอืคา่ความเป็นกรดในระบบสงู ปญัหา
เหลา่นี้มสีาเหตุมาจากการจา่ยน ้าเสยีเขา้ไปในระบบมากเกนิไป  

 
 3)    ปริมาณการเกิดกา๊ซ 

สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิปญัหาเกีย่วกบัปรมิาณก๊าซมไีดห้ลายอยา่งทัง้จากอปุกรณ์และสภาพแวดลอ้ม
ภายในระบบ  

หากปรมิาณการเกดิก๊าซชวีภาพมปีรมิาณสงูกว่าคา่ทีใ่ชใ้นการประเมนิมากเกนิไป ควรตรวจสอบดู
ความผดิปกตขิองเครื่องวดัก๊าซ โดยอาจลองเปลีย่นใชเ้ครื่องส ารอง หรอืในบางครัง้อาจตอ้งน าเครื่องวดัก๊าซ
มาตรวจดูสภาพภายใน เน่ืองจากอาจมนี ้าทีไ่หลออกมาพรอ้มกบัก๊าซชวีภาพ ตกคา้งอยู่ภายในเครือ่งวดั
ก๊าซ ซึง่อาจท าใหเ้ครื่องวดัผดิปกตไิด ้หากเครือ่งวดัไมม่คีวามผดิปกต ิจะตอ้งตรวจดูระบบท่อต่างๆว่ามกีาร
รัว่ซมึหรอืมกีารดงึก๊าซจากสว่นอื่น ทีไ่มใ่ช่ก๊าซชวีภาพปนเขา้มาดว้ยหรอืไม ่เป็นตน้ 

สว่นการลดลงของปรมิาณก๊าซชวีภาพเน่ืองจากสภาวะภายในถงัอยู่ในสภาพทีไ่มเ่หมาะสมต่อการ
ท างานของแบคทเีรยี เช่นพเีอช สภาพความเป็นกรด สภาพความเป็นด่าง อตัราภาระบรรทุกสารอนิทรยี ์
สารพษิ การเปลีย่นแปลงอตัราภาระบรรทุกอย่างกระทนัหนั สิง่เหลา่นี้ผูค้วบคมุระบบจะตอ้งคอยตรวจสอบ
และปรบัใหอ้ยู่ในสภาวะทีเ่หมาะสมอยู่เสมอ 
 4)   การอดุตนัของระบบ 
 ในการเดนิระบบทีเ่ปอรเ์ซน็ตข์องแขง็สงู อาจท าใหเ้กดิการอุดตนัในเสน้ท่อ หรอืในเครื่องสบูน ้าได ้
การแกป้ญัหาเบือ้งตน้สามารถท าเป็นจดุๆ ไป โดยเปิดน ้าสวนกลบัเขา้ไปในท่อเพือ่ละลายตะกอนทีท่ าให้
เกดิการ     อดุตนั หรอืเพิม่ก าลงัแรงมา้ของป ัม๊ หรอือาจตอ้งถอดป ัม๊เพือ่ดงึตะกอนที ่ อดุตนัออกโดยตรง 

5)   การระบายตะกอน 
กรณีตอซงัสบัปะรด 
ปรมิาณชวีมวลทีท่ าการเตมิเขา้ระบบผลติก๊าซชวีภาพเท่ากบั 34,383 กโิลกรมั 
% การก าจดั TS เท่ากบั 20% 
ปรมิาณชวีมวลทีค่า้งในระบบเท่ากบั 34,383 x 0.80 = 27,506.4 กโิลกรมั 
ความเขม้ขน้ของตะกอนทีร่ะบายออกเท่ากบั 20,000 มลิลกิรมัต่อลติร 
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มกีารสญูเสยีจากการเกบ็ตวัอย่างเทา่กบั 0.5 x 20,000/1,000 = 10 กโิลกรมัตอ่วนั 
ระยะเวลาเดนิระบบ 201 วนั 
คดิเป็นตะกอนสญูเสยีเท่ากบั 10 x 201 = 2,010 กโิลกรมั 
มกีารระบายตะกอนออกในช่วงเดนิระบบเท่ากบั 960 กโิลกรมั 
ตะกอนคา้งในระบบเท่ากบั 27,506.4 - 2,010 – 960 = 24,536.40 กโิลกรมั 
ก าหนด ถพ. ของเหงา้มนัส าปะหลงัประมาณ 1.3 
ตะกอนคา้งในระบบเท่ากบั 24,536.40/1.3 = 18,874.15 ลกูบาศกเ์มตร 
การประเมนิระบายตะกอนออกเพือ่รกัษาความเขม้ขน้ตะกอนตะกอนในถงัปฏกิรณ์ 
มกีารเตมิชวีมวลแหง้เขา้ระบบเท่ากบั 140 กโิลกรมัตอ่วนั 
% การก าจดั TS เท่ากบั 20% 
ปรมิาณตะกอนทีต่อ้งก าจดัเท่ากบั 140 x (1-20/100) = 112 กโิลกรมัต่อวนั 
 
กรณีเหง้ามนัส าปะหลงั 
ปรมิาณชวีมวลทีท่ าการเตมิเขา้ระบบผลติก๊าซชวีภาพเท่ากบั 25,534 กโิลกรมั 
% การก าจดั TS เท่ากบั 20% 
ปรมิาณชวีมวลทีค่า้งในระบบเท่ากบั 25,534 x 0.80 = 20,427.2 กโิลกรมั 
ความเขม้ขน้ของตะกอนทีร่ะบายออกเท่ากบั 40,000 มลิลกิรมัต่อลติร 
มกีารสญูเสยีจากการเกบ็ตวัอย่างเทา่กบั 0.5 x 40,000/1,000 = 20 กโิลกรมัตอ่วนั 
ระยะเวลาเดนิระบบ 201 วนั 
คดิเป็นตะกอนสญูเสยีเท่ากบั 10 x 201 = 4,020 กโิลกรมั 
ตะกอนคา้งในระบบเท่ากบั 20,427.2 - 4,020 = 16,407.2 กโิลกรมั 
ก าหนด ถพ. ของเหงา้มนัส าปะหลงัประมาณ 1.3 
ตะกอนคา้งในระบบเท่ากบั 16,407.2 /1.3 = 12,620.93 ลกูบาศกเ์มตร 
การประเมนิระบายตะกอนออกเพือ่รกัษาความเขม้ขน้ตะกอนตะกอนในถงัปฏกิรณ์ 
มกีารเตมิชวีมวลแหง้เขา้ระบบเท่ากบั 140 กโิลกรมัตอ่วนั 
% การก าจดั TS เท่ากบั 20% 
ปรมิาณตะกอนทีต่อ้งก าจดัเท่ากบั 140 x (1-20/100) = 112 กโิลกรมัต่อวนั 
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บทท่ี 6 
การประเมินความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์ส่ิงแวดล้อม 

 
6.1 การประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิค 

 
ส าหรบัการพจิารณาความเหมาะสมทางดา้นเทคนิคของการประยุกตใ์ชร้ะบบผลติก๊าซชวีภาพจาก

ชวีมวล มดีงันี้ 
 เป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถผลติและก่อสรา้งไดโ้ดยคนไทยทัง้หมด 
 ไม่มนี ้าเสยีออกจากระบบ เนื่องจากมกีารหมุนเวยีนน ้าที่ออกจากระบบกลบัไปผสมกับ   

ชวีมวล 
 ไมจ่ าเป็นตอ้งเตมิเอน็ไซน์หรอืเพิม่อุณหภูม ิ 
 สามารถออกแบบใหเ้ป็นบอ่คอนกรตีได ้ 
 ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ในการผลติพลงังานในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลติ

กระแสไฟฟ้า ทดแทนน ้ามนัเชือ้เพลงิและทดแทนก๊าซหุงตม้ เป็นตน้ 
 สามารถน าตะกอนทีไ่ดจ้ากการหมกัก๊าซชวีภาพไปใชเ้ป็นสารปรบัปรุงดนิ ท าให้คุณภาพ

ดนิดขีึน้ ลดการใชปุ้๋ ยเคม ี

 
รปูท่ี 6.1-1 ระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล 
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ระบบตน้แบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทัง้สองแห่ง มอีงคป์ระกอบดงันี้ (รปูท่ี 6.1-1) 
1) เคร่ืองย่อยชีวมวล เพือ่สบัย่อยชวีมวลให้มขีนาดเลก็ประมาณ 5-10 มม. การเลอืกเครื่องสบั

ย่อยควรเลอืกขนาด ก าลงั และลกัษณะการใชง้านใหม้คีวามเหมาะสมกบัชวีมวลแต่ละชนิด จากการทดลอง
เดนิระบบพบปญัหาการบดย่อยชวีมวล(ตอซงัสบัปะรด) เครื่องบดย่อยเดมิเป็นแบบลูกเต๋า มใีบมกีารสบั
ย่อยสองครัง้ดว้ยใบมดีสีใ่บแบบกรงกระรอก และใบมดีตดัเฉอืน ตามล าดบั เน่ืองจากตอซงัสบัปะรดทีใ่ชเ้ป็น
วตัถุดบิทีไ่ดจ้ากพืน้ที ่คอ่นขา้งมคีวามชืน้ต ่า มใีบแหง้ตดิมาคอ่นขา้งมาก ท าให้ใบมดีของเครื่องบดย่อยไม่
สามารถตดัใบแหง้ของตอซบัปะรดได้ จงึมเีสน้ใยของใบสบัปะรดพันกบัใบมดีชุดที่สอง ต้องถอดฝาครอบ
ใบมดีเพื่อดงึใยของใบสบัปะรด ท าให้เกดิความล่าช้า ในการท างานเพราะต้องถอดฝาครอบเพื่อเอาใย
สบัปะรดออกบอ่ยครัง้ จงึไดป้รบัเปลีย่นเครื่องบดเป็นแบบ Hammer mill โดยเครื่องบดแบบนี้จะตดัแยกใย
ของใบสบัปะรดออกบางสว่น แลว้ใบมดีจงึตดัตอซงัสบัปะรดใหม้ขีนาดตามตะแกรงทีร่องดา้นลา่ง 

 

ตารางท่ี 6.1-1 คณุลกัษณะเคร่ืองบดท่ีใช้บดย่อยชีวมวล 
เคร่ืองบดย่อย ตอซงัสบัปะรด เหง้ามนัส าปะหลงั 

ประเภทเครือ่งบดยอ่ย Shredders +Hammer mill Shredders +Hammer mill 
ตน้ก าลงั(ชนิด/ก าลงั) มอเตอรไ์ฟฟ้า/3.75 kW มอเตอรไ์ฟฟ้า/2.25 kW 
ก าลงัการผลติ(กโิลกรมั/ชัว่โมง) 100 100 

 

จากตารางท่ี 6.1-1 เครื่องบดย่อยของระบบต้นแบบที่ใช้ตอซังสปัปะรดเป็นวตัถุดบิจะใช้ก าลงั
มอเตอร์ไฟฟ้าที่มากกว่าเหงา้มนัส าปะหลงั เนื่องจากตอซงัสบัปะรดมลีกัษณะทางกายภาพที่เป็นเสน้ใย
มากกว่าเหงา้มนัส าปะหลงั เพือ่ใหไ้ดก้ าลงัผลติในการบดชวีมวล 100 กโิลกรมัต่อชัว่โมงเท่ากนั  

 

2) ถงัปฏิกรณ์ เป็นแบบ CSTR ขนาด 21 ลบ.ม. มรีะยะเวลาการกกัเกบ็ตามการออกแบบ 30 วนั 
ใชเ้หลก็มว้นหนา 6 มลิลเิมตร พรอ้ม sand-brush และ coast coal tar epoxy เพือ่ป้องกนัการกดักร่อน กน้
ถงัท าเป็นรูปกรวยเพื่อให้สามารถสูบจ่ายและน ากากชีวมวลออกจากระบบได้ง่าย โครงสร้างถังมคีวาม
แขง็แรงทนทาน เหมาะกบัระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลขนาดเลก็ หากเป็นระบบใหญ่อาจท าให้ต้นทุน
คา่ก่อสรา้งระบบสงูขึน้มาก 

 

3) ถงัระบายน ้า ใชถ้งัแบบไฟเบอรก์ลาส (FRP) ขนาด 1.5 ลบ.ม. เพือ่รบัน ้าที่ระบายออกจากถงั
ปฏกิรณ์ เน่ืองจากถงัไฟเบอรก์ลาสมนี ้าหนักเบา มคีวามแกร่ง แข็งแรง หรอืต้านทานต่อแรงที่กระท าได้ดี 
ทัง้ยงัทนต่อสารเคม ีการกดักร่อนและมคีวามคงรูป จงึสามารถน ามาใชง้านกบัระบบผลติก๊าซชวีภาพได้ 

 

4) ถงัปรบัสภาพ เป็นถงั Stainless ขนาด 1 ลบ.ม. เพื่อปรบัสภาพชวีมวลที่สบัย่อยจากเครื่อง
ย่อยแลว้ก่อนทีจ่ะป้อนเขา้ถงัปฏกิรณ์  
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6.2  การศึกษาด้านเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน 
 
6.2.1  วตัถปุระสงค ์
 

การศกึษาโครงการทางดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิเป็นการวเิคราะหถ์งึความคุม้ค่าในการลงทุน
โครงการผลติก๊าซชวีภาพ โดยจะเป็นการวเิคราะหต์น้ทุนคา่ใชจ้า่ยและผลประโยชน์ของโครงการ เพือ่น ามา
เปรยีบเทยีบว่าเมือ่มกีารลงทุนในโครงการดงักลา่วไปแลว้ โครงการจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทีคุ่ม้คา่กบัการ
ลงทุนหรอืไม ่โดยการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร์จะเน้นถงึผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรพัยากรที่มอียู่
อย่างจ ากดัทีใ่ชไ้ปในการด าเนินโครงการ สว่นการวเิคราะหท์างดา้นการเงนิจะค านึงถงึความคุม้ค่าของการ
ลงทุนทีม่ตี่อผูล้งทุนในการสรา้งและด าเนินการโครงการดงักลา่ว รวมถงึการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการน าเอา
ทรพัยากรทีม่อียู่ไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ โดยมกีารก าหนดแนวทางและรายละเอยีดการศกึษาดงันี้ 

 

6.2.2 การวิเคราะหค์วามคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการสาธิตระบบผลิตกา๊ซชีวภาพ 

6.2.2.1 แนวทางและวิธีการศึกษา 
 

การวเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ จะใช้แนวทางวธิกีารเปรยีบเทยีบต้นทุนการใช้
ทรัพยากร และผลประโยชน์ที่จะได้ร ับกลบัคนืระหว่างสถานการณ์ที่มโีครงการและไม่มโี ครงการเพื่อ
ประเมินผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่จะเกิดแก่สังคมโดยรวมจากการมโีครงการ โดยใช้วิธ ีการวิเคราะห์
เปรยีบเทยีบกระแสคดิลดตน้ทุนและผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตมาเป็นมูลค่าปจัจุบนั
ทัง้หมด (Discounted Cash Flow Technique) ตามระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการ เพื่อขจดัความ
แตกต่างของคา่เงนิตามกาลเวลาออกไปโดยในการวเิคราะหจ์ะใชส้มมตฐิานหลกัดงันี้  

1) การวเิคราะหค์วามคุม้ค่าในการลงทุนจะแบ่งเป็น 2 ด้านคอื การวเิคราะห์ความคุม้ค่า
ทางการเงนิ และความคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตร ์โดยในการวเิคราะหแ์ต่ละดา้นจะแบง่เป็น 2 กรณ ีคอื  

- กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีงอย่างเดยีว 
- กรณีคดิมูลค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสาร
ปรบัปรุงดนิ 

2) อายุโครงการทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์10 ปี ตามขอ้ก าหนดทางดา้นวศิวกรรม และใช้ราคา
คงทีปี่ พ.ศ.2553 เป็นปีฐานในการนับเวลาและเป็นปีทีค่ดิมลูคา่ปจัจบุนั 

3) ก าหนดอตัราคดิลดหรอืคา่เสยีโอกาสเงนิทุนทีร่อ้ยละ 8  
4) การวเิคราะห์โครงการจะท าการวิเคราะห์แยกแต่ละบรษิัท โดยใช้ข้อมูลต้นทุนและ

ผลประโยชน์ของโครงการสาธติระบบผลติก๊าซชวีภาพในแต่ละพืน้ที ่ 
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6.2.2.2 เกณฑก์ารตดัสิน   
 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์และการเงนิของโครงการระบบผลติก๊าซ
ชวีภาพ จะท าการวเิคราะหแ์ละพจิารณาผลความเหมาะสมของโครงการจากเกณฑก์ารตดัสนิดงันี้ 

1)   มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ(Net Present Value: NPV) เป็นค่าแสดงถงึผลตอบแทนสุทธิ
ของโครงการ ณ อตัราคดิลดหรอืค่าเสยีโอกาสเงนิทุน โดยพจิารณาจากค่า NPV ต้องมคี่ามากกว่าหรือ
เท่ากบัศูนย ์จงึแสดงว่าโครงการมคีวามเหมาะสมในการลงทุน 

2)   อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) เป็นคา่ทีแ่สดงถงึ
ประสทิธภิาพการใชทุ้นของโครงการ ณ อตัราคดิลดหรอืค่าเสยีโอกาสเงนิทุน โดยพจิารณาจากค่า BCR 
มากกว่าหรอืเท่ากบั 1 แสดงว่าโครงการมคีวามเหมาะสมในการลงทุน 

3)   อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ ( Internal Rate of Return: IRR) เป็น
คา่แสดงถงึอตัราผลตอบแทนที่แท้จรงิของโครงการ ถ้า IRR มากกว่าหรอืเท่ากบัอตัราคดิลดหรอืค่าเสยี
โอกาสของทุน แสดงว่าโครงการมคีวามเหมาะสมในการลงทุน 

6.2.2.3 การวิเคราะหต้์นทุนของโครงการ 
 

คา่ใชจ้า่ยหรอืค่าลงทุนของโครงการ คอื ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากการลงทุนโครงการผลติ
ก๊าซชวีภาพ ซึง่ประกอบดว้ย คา่ลงทุนก่อสรา้ง คา่อุปกรณ์และเครื่องมอืต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตดิตัง้อุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ โดยการวเิคราะหจ์ะพจิารณาเฉพาะคา่ใชจ้า่ยโดยแบง่เป็น 2 ด้าน คอื ค่า
ลงทุนทางการเงนิและคา่ลงทุนทางเศรษฐศาสตร ์โดยการค านวณคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจะประเมนิมลูคา่โดย
ใชร้าคาตลาด(Market Price) โดยในสว่นของคา่ใชจ้า่ยทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ จะค านวณโดยใชร้าคาตลาด
(Market Price)ของสนิคา้ดงักลา่ว มาปรบัเป็นค่าใช้จ่ายทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีการปรบัค่าโดยอาศยัตวั
ปรบัคา่ (Conversion Factor: CF) ของธนาคารโลก  เพื่อให้ราคาทางเศรษฐศาสตร์ที่ประเมนิได้สามารถ
สะท้อนถงึค่าเสยีโอกาสที่แท้จรงิของการใช้ทรพัยากรต่างๆในการลงทุนโครงการผลติก๊ าซชวีภาพ ซึ่งมี
รายละเอยีดแสดงใน ตารางท่ี 6.2 - 1  

ตารางท่ี 6.2 – 1 ตวัปรบัคา่ทางเศรษฐศาสตร ์(Conversion Factor: CF) 
ประเภท มลูค่า 

Standard Conversion Factor(SCF) 0.93 
Construction  Conversion Factor(CCF) 0.88 
Electricity Conversion Factor(ECF) 0.90 
Intermediate Conversion Factor(IGCF) 0.94 
Labors Conversion Factor(LCF) 0.92 
Transportation Conversion Factor(TCF) 0.87 
Consumption Goods Conversion Factor(CGCF) 0.95 
Capital Goods Conversion Factor(KGCF) 0.84 
Machinery Conversion Factor(MCF) 0.87 
Petroleum Conversion Factor(PCF) 0.96 
Vehicles and Pasts Conversion Factor(VPCF) 0.73 
ที่มา :  World Bank Staff Working Paper, 1993 
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ทัง้นี้มูลค่าการลงทุนทางการเงนิและทางเศรษฐศาสตร์ของการปรบัปรุงประสทิธิภาพ
ระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลแต่ละชนิดจะมคีวามแตกต่างกนัตามลกัษณะของโครงการและแผนการ
ด าเนินงาน โดยโครงการระบบผลติก๊าซชวีภาพโดยใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ ของบรษิทั วพี ีสตารช์ 
(2000) จ ากดั มคีา่ลงทุนทางการเงนิเท่ากบั 513,943 คดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 472,801 บาท 
ในขณะทีโ่ครงการระบบผลติก๊าซชวีภาพโดยใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ ของบรษิทั บรษิทั สามร้อยยอด 
จ ากดั มคี่าลงทุนทางการเงนิเท่ากบั 522,743 คดิเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 480,085 บาท โดย
แสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 6.2-2 และ 6.2-3  

 

ตารางท่ี 6.2 – 2 ค่าลงทุนของโครงการ กรณีการใช้เหงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดิบ (บรษิัท วพีสีตาร์ช 
(2000) จ ากดั) 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์

เครื่องสบัย่อย 50,000 43,500 
ถงัน ้า D-Tank 7,931 7,376 
ถงัหมกั 280,374 260,748 
ป ัม๊ 36,100 31,407 
ถงัปรบัสภาพ 44,860 41,720 
ระบบไฟฟ้า 24,179 22,486 
อุปกรณ์วดัแก๊ส 6,400 5,952 
วสัดุอปุกรณ์โครงการ 52,876 49,175 
อุปกรณ์สนาม 3,049 2,835 
อุปกรณ์โครงการ 1,975 1,837 
คา่ซ่อมแซมอปุกรณ์ 6,200 5,766 

รวม 513,943 472,801 
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ตารางท่ี 6.2-3 คา่ลงทุนของโครงการ กรณกีารใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ(บรษิทั สามรอ้ยยอด จ ากดั) 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์

เครื่องสบัย่อย 65,000 56,550 
ถงัน ้า D-Tank 7,931 7,376 
ถงัหมกั 280,374 260,748 
ป ัม๊ 36,100 31,407 
ถงัปรบัสภาพ 44,860 41,720 
ระบบไฟฟ้า 24,179 22,486 
อุปกรณ์วดัแก๊ส 6,400 5,952 
วสัดุอปุกรณ์โครงการ 52,876 49,175 
อุปกรณ์สนาม 3,049 2,835 
อุปกรณ์โครงการ 1,975 1,837 

รวม 522,743 480,085 
 

ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการจดัซื้อชวีมวลเพื่อใช้เป็นวตัถุดบิในการผลติก๊าซชวีภาพ
และการด าเนินการในแต่ละปีสามารถแสดงรายละเอยีดของคา่ใชจ้า่ยรายปีของแต่ละประเภทโครงการดงันี้ 

 

-  โครงการระบบผลติก๊าซชวีภาพโดยใช้เหงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ ของบรษิัท วพี ี
สตาร์ช (2000) จ ากดั มปีรมิาณการใช้เหงา้มนัส าปะหลงัเป็นวัตถุดบิ 60.6 ตนัต่อปี และมรีาคาจดัซื้อ
กโิลกรมัละ 2.50 บาท คดิเป็นมลูคา่วตัถุดบิเท่ากบั 151,500 บาทต่อปี หรอืคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์
เท่ากับ 140,895 บาทต่อปี นอกจากนี้ยงัมคี่าใช้จ่ายอื่นๆประกอบด้วยค่าจา้งแรงงาน ค่าไฟฟ้าและค่า
เปลีย่นและซ่อมแซมอุปกรณ์ โดยคดิเป็นมูลค่ารวมของค่าใช้จ่ายทางการเงนิเท่ากบั 220,425 บาทต่อปี 
หรอืคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 204,564 บาทต่อปี โดยแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 6.2-4 

 
 

ตารางท่ี 6.2–4 คา่ใชจ้า่ยรายปีของโครงการ กรณกีารใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ (บรษิทั วพีสีตารช์  
 (2000) จ ากดั) 

ค่าใช้จ่ายรายปี 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์

คา่วตัถดุบิชวีมวล(เหงา้มนั)(บาท/ปี) 151,500 140,895 
คา่จา้งแรงงาน 60,000 55,200 
คา่ไฟฟ้า 2,725 2,703 
คา่เปลีย่นและซ่อมแซมอปุกรณ์ 6,200 5,766 

รวม 220,425.90 204,564.54 
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-  โครงการระบบผลติก๊าซชวีภาพโดยใช้ตอซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ ของบรษิัท บรษิัท 
สามรอ้ยยอด จ ากดั มปีรมิาณการใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ 53.1 ตนัต่อปี และมรีาคาจดัซื้อกโิลกรมัละ 
2.00 บาท คดิเป็นมูลค่าวัตถุดิบเท่ากบั 106,200 บาทต่อปี หรอืคดิเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 
98,766 บาทต่อปี นอกจากนี้ยงัมคีา่ใชจ้า่ยอื่นๆในรายการเดยีวกนักบัโครงการระบบผลติก๊าซชวีภาพของ
บรษิทั วพี ีสตารช์ (2000) จ ากดั โดยคดิเป็นมลูคา่รวมของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเท่ากบั 225,463 บาทต่อปี 
หรอืคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 209,043 บาทต่อปี โดยแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 6.2-5 

 
ตารางท่ี 6.2-5 คา่ใชจ้า่ยรายปีของโครงการ กรณีการใช้ตอซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ(บรษิัท สามร้อยยอด 

จ ากดั) 

ค่าใช้จ่ายรายปี 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์

คา่วตัถดุบิชวีมวล(ตอซงัสบัปะรด)(บาท/ปี) 106,200 98,766 
คา่จา้งแรงงาน 106,200 97,704 
คา่ไฟฟ้า 6,863 6,807 
คา่เปลีย่นและซ่อมแซมอปุกรณ์ 6,200 5,766 

รวม 225,463.71 209,043.43 
 

6.2.2.4  การวิเคราะหผ์ลประโยชน์ของโครงการ 
 

การวเิคราะหเ์พือ่ประเมนิมลูคา่ผลประโยชน์ของโครงการสามารถแบง่ผลประโยชน์เป็น 2 
ส่วนคอื 1) ผลประโยชน์ด้านพลงังาน และ 2)ผลประโยชน์จากการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิ โดยวธิกีาร
ประเมนิผลประโยชน์ในแต่ละสว่นมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
1) การวิเคราะหเ์พ่ือประเมินมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังาน จะท าการพจิารณาถงึ

มลูคา่ของคา่ใชจ้า่ยด้านพลงังานที่ลดลง อนัเกดิจากการน าก๊าซชวีภาพที่ผลติได้มาใช้เพื่อทดแทนการใช้
พลงังานแบบเดมิ  โดยท าการเปรยีบเทยีบกบัพลงังานเชือ้เพลงิ 2 ชนิด คอื ก๊าซหุงตม้(LPG) และน ้ามนัเตา 
โดยแสดงรายละเอยีดการวเิคราะหป์รมิาณการทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิจากการใชก๊้าซชวีภาพดงันี้ 

 
- การใช้ทดแทนก๊าซหงุต้ม(LPG) ปรมิาณของก๊าซหุงต้ม(LPG)ที่สามารถทดแทนได้

สามารถค านวณไดโ้ดยใชข้อ้มลูอตัราการทดแทนของก๊าซชวีภาพ ซึง่การใช้เหงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ
สามารถผลติก๊าซชวีภาพทีท่ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) ไดใ้นอตัรา 0.34 กโิลกรมัต่อก๊าซชวีภาพ 1 ลูกบาศก์
เมตร ในขณะทีก่ารใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ สามารถผลติก๊าซชวีภาพทีท่ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) ไดใ้น
อตัรา 0.43 กโิลกรมัต่อก๊าซชวีภาพ 1 ลกูบาศกเ์มตรโดยแสดงรายละเอยีดการค านวนในตารางท่ี 6.2-6 
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ตารางท่ี  6.2-6 ปรมิาณการทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิจากการใชก๊้าซชวีภาพ 

โครงการ 
ปริมาณผลผลิต
กา๊ซชีวภาพ 

(ลูกบาศก์เมตร/ปี) 

อตัราการทดแทน
กา๊ซหงุต้ม(LPG)* 

ปริมาณก๊าซหงุต้ม 
ท่ีทดแทนได้ (กก./ปี) 

การใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ 
(บรษิทั วพีสีตารช์ (2000) จ ากดั) 

9,000 0.34 3,060   

การใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ 
(บรษิทั สามรอ้ยยอด จ ากดั) 

3,000 0.43 1,290   

*หมายเหตุ: ก๊าซชวีภาพทีม่มีเีทน 60% สามารถทดแทน LPG ได ้0.46 กโิลกรมั 
ก๊าซชวีภาพจากเหงา้มนัส าปะหลงัมมีเีทน 44.64% ทดแทน LPG ได ้0.34 กโิลกรมั 
ก๊าซชวีภาพจากตอซงัสบัปะรดมมีเีทน 56.46% ทดแทน LPG ได ้0.43 กโิลกรมั 
 

จากขอ้มลูปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิที่ลดลงของโรงงาน สามารถท าการประเมนิเป็นมูลค่า
ผลประโยชน์ของโครงการ โดยการน าปรมิาณก๊าซหุงต้ม(LPG)ที่ลดลงมาท าการค านวณกบัราคาขายปลกี
ก๊าซหุงตม้(LPG) โดยเฉลีย่ของปี 2552 โดยมมีลูคา่เท่ากบั 18.13 บาท/กก. (ทีม่า : ส านักงานนโยบายและ
แผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน) และในสว่นของราคาหรอืมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ จะใช้ราคาน าเข้า(CIF) 
ของก๊าซโพรเพน เฉลีย่ช่วงเดอืน ม.ค.-ม.ิย. 2553) โดยมมีูลค่าเท่ากบั 24.72 บาท/กก. (ที่มา : กรมธุรกจิ
พลงังาน กระทรวงพลงังาน) ทัง้นี้จากการประเมนิมูลค่าของผลประโยชน์โดยใช้ข้อมูลการทดแทนการใช้
ก๊าซหุงตม้(LPG) ค านวณกบัราคาทีก่ าหนดสามารถสรุปมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานทัง้ทางการเงนิและ
ทางเศรษฐศาสตรข์องโครงการดงันี้ 
 
ตารางท่ี 6.2-7 มลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานของโครงการจากการใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 

 

- การใช้ทดแทนน ้ามนัเตา ปรมิาณของน ้ามนัเตาทีส่ามารถทดแทนได้สามารถค านวณ
ไดโ้ดยใชข้อ้มลูอตัราการทดแทนของก๊าซชวีภาพ ซึง่การใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิสามารถผลติก๊าซ
ชวีภาพทีท่ดแทนน ้ามนัเตาไดใ้นอตัรา 0.41 กโิลกรมัต่อก๊าซชวีภาพ 1 ลกูบาศกเ์มตร ในขณะทีก่ารใชต้อซงั
สบัปะรดเป็นวตัถุดบิ สามารถผลติก๊าซชวีภาพทีท่ดแทนน ้ามนัเตาได้ในอตัรา 0.52 ลติรต่อก๊าซชวีภาพ 1 
ลกูบาศกเ์มตรโดยแสดงรายละเอยีดการค านวณในตารางท่ี 6.2-8 
 

โครงการ 

ผลประโยชน์ด้านพลงังานของโครงการ (บาท / ปี) 

มลูค่าทางการเงิน 
มลูค่าทาง

เศรษฐศาสตร ์

การใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถดุบิ 
(บรษิทั วพีสีตารช์ (2000) จ ากดั) 

55,477.80 75,627.90 

การใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถดุบิ 
(บรษิทั สามรอ้ยยอด จ ากดั) 

23,387.70 31,882.35 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-9 

ตารางท่ี  6.2-8 ปรมิาณการทดแทนการใชน้ ้ามนัเตาจากการใชก๊้าซชวีภาพ 

โครงการ 
ปริมาณผลผลิตกา๊ซ

ชีวภาพ 

(ลูกบาศกเ์มตร/ปี) 

อตัราการทดแทน 

น ้ามนัเตา* 

ปริมาณน ้ามนัเตา 
ท่ีทดแทนได้ (ลิตร/

ปี) 
การใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็น
วตัถดุบิ 
(บรษิทั วพีสีตารช์ (2000) จ ากดั) 

9,000 0.41 3,690   

การใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถดุบิ 
(บรษิทั สามรอ้ยยอด จ ากดั) 

3,000 0.52 1,560  

*หมายเหตุ: ก๊าซชวีภาพทีม่มีเีทน 60% สามารถทดแทนน ้ามนัเตาได ้0.55 ลติร 
ก๊าซชวีภาพจากเหงา้มนัส าปะหลงัมมีเีทน 44.64% ทดแทนน ้ามนัเตาได ้0.41 ลติร 
 ก๊าซชวีภาพจากตอซงัสบัปะรดมมีเีทน 56.46% ทดแทนน ้ามนัเตาได ้0.52 ลติร 

 
โดยราคาขายปลกีน ้ามนัเตา โดยเฉลีย่ของปี 2552 โดยมมีูลค่าเท่ากบั 19.83 บาท/ และ

ในสว่นของราคาหรอืมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ จะใช้ราคาขายปลกีน ้ามนัเตา โดยเฉลีย่ของปี 2552 โดยมี
มลูคา่เท่ากบั 13.99 บาท/กก. (ทีม่า : ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน) ทัง้นี้จากการ
ประเมนิมลูคา่ของผลประโยชน์โดยใชข้อ้มลูการทดแทนการใชน้ ้ามนัเตา ค านวณกบัราคาทีก่ าหนดสามารถ
สรุปมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานทัง้ทางการเงนิและทางเศรษฐศาสตรข์องโครงการดงันี้  

 
ตารางท่ี 6.2-9 มลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานของโครงการจากการทดแทนน ้ามนัเตา 

 

2) ผลประโยชน์จากการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน เน่ืองจากการด าเนินการผลติก๊าซชวีภาพของ
โครงการก่อใหเ้กดิวสัดุเหลอืทิง้จากระบบ คอื สารปรบัปรงุดนิ โดยปรมิาณสารปรบัปรงุดนิทีส่ามารถผลติได้
คดิเป็นปรมิาณรอ้ยละ 80 ของปรมิาณวตัถุดบิชวีมวลทีใ่สเ่ขา้ไปในระบบ ทัง้นี้ราคารบัซือ้สารปรบัปรุงดนิใน
ตลาดอยู่ทีร่ะดบั 1.00 บาท/กโิลกรมั และคดิเป็นราคาทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 0.93 บาท/กโิลกรมั ดงันัน้
ปรมิาณสารปรบัปรุงดนิทีผ่ลติไดจ้ากโครงการระบบผลติก๊าซชวีภาพโดยใช้เหงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ 
ของบรษิทั วพี ีสตารช์ (2000) จ ากดัสามารถคดิเป็นมลูคา่ผลประโยชน์ทางการเงนิเท่ากบั 84,480 บาท/ปี
และคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 85,086 บาท/ปี ในขณะทีโ่ครงการระบบผลติก๊าซชวีภาพโดยใช้

โครงการ 

ผลประโยชน์ด้านพลงังานของโครงการ (บาท / ปี) 

มลูค่าทางการเงิน 
มลูค่าทาง

เศรษฐศาสตร ์

การใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถดุบิ 
(บรษิทั วพีสีตารช์ (2000) จ ากดั) 

73,160.40 51,608.44 

การใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถดุบิ 
(บรษิทั สามรอ้ยยอด จ ากดั) 

30,929.60 21,818.20 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-10 

ตอซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ ของบรษิทั บรษิทั สามรอ้ยยอด จ ากดั สามารถคดิเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทาง
การเงนิเท่ากับ 42,480 บาท/ปีและคดิเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 39,506 บาท/ปี โดยแสดง
รายละเอยีดในตารางท่ี 6.2-10 

 
ตารางท่ี  6.2-10 มลูคา่ผลประโยชน์ดา้นสารปรบัปรุงดนิของโครงการ 

โครงการ 

ปริมาณสาร
ปรบัปรงุดิน 

ท่ีผลิตได้(กก./ปี) 

มลูค่าทางการเงิน 

(บาท/ปี) 

มลูค่าทาง
เศรษฐศาสตร ์

(บาท/ปี) 
การใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ
(บรษิทั วพีสีตารช์ (2000) จ ากดั) 

48,480 169,680 157,802 

การใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถดุบิ 
(บรษิทั สามรอ้ยยอด จ ากดั) 

42,480 148,680 138,272 

 
ทัง้นี้จากการประเมนิมลูคา่ผลประโยชน์ของโครงการสามารถสรุปมลูคา่ผลประโยชน์ของโครงการ

ตามกรณศีกึษาทัง้ 2 กรณ ีคอื 1. กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีงอย่างเดยีว และ 2. กรณีคดิ
มลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานและผลประโยชน์ดา้นการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิ ดงันี้ 

 
ตารางท่ี  6.2-11 มลูคา่ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรข์องการใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ(บรษิัท วพี ี

สตารช์ (2000) จ ากดั) 

รายการ 
มลูค่าผลประโยชน์(บาท/ปี) 

พลงังาน สารปรบัปรงุดิน รวมมลูค่า 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 75,628 - 75,628 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 51,608 - 51,608 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 75,628 45,086 120,714 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 51,608 45,086 96,695 
 
 
 
 
 
 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-11 

ตารางท่ี  6.2-12 มลูคา่ผลประโยชน์ทางการเงนิของการใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ(บรษิทั วพีสีตารช์ 
(2000) จ ากดั) 

รายการ 
มลูค่าผลประโยชน์(บาท/ปี) 

พลงังาน สารปรบัปรงุดิน รวมมลูค่า 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 55,478 - 55,478 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 73,160 - 73,160 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 55,478 48,480 103,958 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 73,160 48,480 121,640 

 
ตารางท่ี  6.2-13 มลูคา่ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ตอซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ(บรษิัท สาม

รอ้ยยอด จ ากดั) 

รายการ 
มลูค่าผลประโยชน์(บาท/ปี) 

พลงังาน สารปรบัปรงุดิน รวมมลูค่า 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 31,882 - 31,882 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 21,818 - 21,818 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 31,882 39,506 71,389 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 21,818 39,506 61,325 
 
ตารางท่ี  6.2-14 มลูคา่ผลประโยชน์ทางการเงนิของการใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ(บรษิทั สามร้อยยอด 

จ ากดั) 

รายการ 
มลูค่าผลประโยชน์(บาท/ปี) 

พลงังาน สารปรบัปรงุดิน รวมมลูค่า 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 23,388 - 23,388 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 30,930 - 30,930 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 23,388 42,480 65,868 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 30,930 42,480 73,410 

 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-12 

6.2.2.5 ผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าโครงการทางเศรษฐศาสตร ์
 

การวเิคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทุนของโครงการโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมนิมูลค่า
ตน้ทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรม์าท าการวเิคราะห์โดยใช้ตวัชี้วดัความคุม้ค่าของโครงการ 3 ตวั 
คอื มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และอตัราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ (IRR)  รวมถงึการวเิคราะหร์ะยะเวลาคนืทุนของโครงการ โดยท าการวเิคราะหต์ามสมมตฐิานทีต่ ัง้
ไว้ คอื การก าหนดอายุโครงการ 10 ปี การใช้อตัราคดิลดที่ร้อยละ 8 สามารถสรุปได้ว่าการลงของทัง้ 2 
โครงการไมม่คีวามคุม้ค่าในการลงทุนในทุกกรณี โดยสรุปผลวเิคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ของการลงทุนทัง้ 2 โครงการในตารางท่ี 6.2-15 ถึง 6.2-16 และแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ใน
ภาคผนวก ข1 

 
ตารางท่ี  6.2-15 ผลการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้เหงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ(บรษิัท วพี ี

สตารช์ (2000) จ ากดั) 

รายการ 

ผลการวิเคราะหด้์านเศรษฐศาสตร ์(อตัราคดิลดรอ้ยละ 8) 
มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ

(NPV)(บาท) 
อตัราสว่น

ผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน (BCR) 

อตัราผลตอบแทน
ภายใน (EIRR) 

กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) -  1,302,954.18 0.28 หาคา่ไมไ่ด*้ 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา -  1,464,126.71 0.19 หาคา่ไมไ่ด*้ 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) -  1,000,420.77 0.45 หาคา่ไมไ่ด*้ 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา -  1,161,593.30 0.36 หาคา่ไมไ่ด*้ 
หมายเหตุ  : ค่า IRR ไม่สามารถหาค่าได ้เน่ืองจากโครงการมีมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ที่แตกต่างกนัมาก ควรพิจารณาผลการ

วเิคราะหโ์ดยใชด้ชันีมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV)และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี  6.2-16 ผลการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรข์องการใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ(บรษิัท สามร้อย
ยอด จ ากดั) 

รายการ 

ผลการวิเคราะหด้์านเศรษฐศาสตร ์(อตัราคดิลดรอ้ยละ 8) 
มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ

(NPV)(บาท) 
อตัราสว่น

ผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน (BCR) 

อตัราผลตอบแทน
ภายใน (EIRR) 

กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) -  1,633,288.52 0.12 หาคา่ไมไ่ด*้ 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา -  1,700,819.77 0.08 หาคา่ไมไ่ด*้ 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) -  1,368,197.36 0.26 หาคา่ไมไ่ด*้ 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา -  1,435,728.61 0.22 หาคา่ไมไ่ด*้ 
หมายเหตุ  : ค่า IRR ไม่สามารถหาค่าได ้เน่ืองจากโครงการมีมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ที่แตกต่างกนัมาก ควรพิจารณาผลการ

วเิคราะหโ์ดยใชด้ชันีมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV)และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 

 
6.2.2.6 ผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าโครงการทางการเงิน 

จากการวเิคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทุนของโครงการด้านการเงนิ สามารถสรุปได้ว่าทัง้ 2 
โครงการไม่มคีวามคุม้ค่าในการลงทุนเช่นเดยีวกบัการวเิคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์  โดยสรุปผลวเิคราะห์
ความคุ้มค่าทางด้านการเงนิของการลงทุนทัง้ 2 โครงการในตารางท่ี 6.2-17 ถึง 6.2-18 และแสดง
รายละเอยีดการวเิคราะหใ์นภาคผนวก ข1 

 
ตารางท่ี  6.2-17 ผลการวเิคราะหด์า้นการเงนิของการใช้เหงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ(บรษิัท วพีสีตาร์ช 

(2000) จ ากดั) 

รายการ 

ผลการวิเคราะหด้์านการเงิน (อตัราคดิลดรอ้ยละ 8) 
มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ

(NPV)(บาท) 
อตัราสว่น

ผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน (BCR) 

อตัราผลตอบแทน
ภายใน (FIRR) 

กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) -  1,582,688.42 0.19 หาคา่ไมไ่ด*้ 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา -  1,464,036.74 0.25 หาคา่ไมไ่ด*้ 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) -  1,257,383.68 0.36 หาคา่ไมไ่ด*้ 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา -  1,138,731.99 0.42 หาคา่ไมไ่ด*้ 
หมายเหตุ  : ค่า IRR ไม่สามารถหาค่าได ้เน่ืองจากโครงการมมีูลค่าตน้ทุนและผลประโยชน์ที่แตกต่างกนัมาก ควรพจิารณาผลการ 
               วเิคราะหโ์ดยใชด้ชันีมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV)และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-14 

 
ตารางท่ี  6.2-18  ผลการวเิคราะหด์า้นการเงนิของการใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ(บรษิทั สามร้อยยอด   
                         จ ากดั) 

รายการ 

ผลการวิเคราะหด้์านการเงิน (อตัราคดิลดรอ้ยละ 8) 
มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ

(NPV)(บาท) 
อตัราสว่น

ผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน (BCR) 

อตัราผลตอบแทน
ภายใน (FIRR) 

กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) -  1,839,967.91 0.08 หาคา่ไมไ่ด*้ 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา -  1,789,361.15 0.10 หาคา่ไมไ่ด*้ 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) -  1,554,923.65 0.22 หาคา่ไมไ่ด*้ 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา -  1,504,316.89 0.25 หาคา่ไมไ่ด*้ 
หมายเหตุ  : ค่า IRR ไม่สามารถหาค่าได ้เน่ืองจากโครงการมมีูลค่าตน้ทุนและผลประโยชน์ที่แตกต่างกนัมาก ควรพจิารณาผลการ 
               วเิคราะหโ์ดยใชด้ชันีมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV)และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 

 

6.2.2.7 การก าหนดรปูแบบและมลูค่าเงินสนับสนุนโครงการ 

จากผลการวเิคราะหค์วามคุม้คา่ในการลงทุนของโครงการด้านการเงนิที่สรุปได้ว่าโครงการ
ทัง้ 2 ไมม่คีวามคุม้คา่ในการลงทุน แต่เพือ่ใหก้ารลงทุนในโครงการระบบการผลติก๊าซชวีภาพมคีวามคุม้ค่า
และมผีูส้นใจลงทุน ภาครฐัจะต้องท าการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนส าหรบัการลงทุนและการด าเนินการ
ของโครงการ ทัง้นี้หากรฐัตอ้งการสนับสนุนใหโ้ครงการมผีลตอบแทนทีเ่ท่ากบัตน้ทุน ซึง่จะท าใหโ้ครงการมี
ผลการด าเนินการที่เท่าทุนพอดโีดยมปีจัจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 0 มอีตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(BCR) เท่ากบั 1.00 และมอีตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากบัร้อยละ 8 โดยจากการ
วเิคราะหส์ามารถสรุปรูปแบบการสนับสนุนทีม่คีวามเหมาะสมในแต่ละกรณใีนตารางท่ี 6.2-19 ถึง 6.2-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี  6.2-19 รูปแบบและมลูคา่เงนิสนับสนุนโครงการของการใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ(บรษิทั วี
พสีตารช์ (2000) จ ากดั) 

รายการ 
มลูค่าเงินสนับสนุน(บาท) 

ค่าลงทนุ ค่าวตัถดิุบ/ปี ค่าด าเนินการ/ปี รวม 10 ปี 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอย่างเดียว 

- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 
513,943 
( 100 %) 

151,500 
(2.50 บาท/กก.) 

13,448 2,163,424 

- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 
513,943 
( 100 %) 

147,265 
(2.43 บาท/กก.) 

- 1,986,598 

กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 

- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 
513,943 
( 100 %) 

116,468 
(2.50 บาท/กก.) 

 1,678,624 

- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 
513,943 
( 100 %) 

98,785 
(1.63 บาท/กก.) 

- 1,501,798 

 
ตารางท่ี  6.2-20  รูปแบบและมูลค่าเงนิสนับสนุนโครงการของการใช้ตอซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ(บรษิัท 

สามรอ้ยยอด จ ากดั) 

รายการ 
มลูค่าเงินสนับสนุน(บาท) 

ค่าลงทนุ ค่าวตัถดิุบ/ปี ค่าด าเนินการ/ปี รวม 10 ปี 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอย่างเดียว 

- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 
522,743 
( 100 %) 

106,200 
(2.00 บาท/กก.) 

95,876 2,543,503 

- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 
522,743 
( 100 %) 

106,200 
(2.00 บาท/กก.) 

88,334 2,468,084 

กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 

- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 
522,743 
( 100 %) 

106,200 
(2.00 บาท/กก.) 

53,396 2,118,703 

- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 
522,743 
( 100 %) 

106,200 
(2.00 บาท/กก.) 

45,854 2,043,284 

 
6.2.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ชีวมวลส าหรบัการผลิตก๊าซชีวภาพ

เปรียบเทียบกบัการน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า  
การวเิคราะห์เปรียบเทยีบความคุม้ค่าในการใช้ชวีมวลส าหรบัการน าไปใช้ประโยชน์ใน

ด้านต่างๆ ก าหนดให้มกีารน าชวีมวลทัง้ 2 ชนิดไปใช้เป็นเชื้อเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า(โครงการ
โรงไฟฟ้าชวีมวล)เพือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชช้วีมวลมาเป็นวตัถุดบิส าหรบัการผลติก๊าซชวีภาพ โดยในส่วน
ของการประเมนิผลประโยชน์ของก๊าซชวีภาพจะท าการเปรยีบเทยีบกบั พลงังาน 3 ชนิด คอื 1.ก๊าซหุงต้ม 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-16 

2. น ้ามนัเตา และ 3. พลงังานไฟฟ้า ทัง้น้ีการเปรยีบเทยีบดงักล่าวจะใช้ผลการวเิคราะห์ความคุม้ค่าในการ
ลงทุนทัง้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงนิของโครงการแต่ละประเภทมาท าการพจิารณาถึงประเภท
โครงการทีใ่หผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดเพื่อเป็นใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการใช้ชวีมวล
เพือ่การผลติพลงังานรูปแบบต่างๆในอนาคต 

 
แนวทางและวิธีการศึกษา 
การก าหนดแนวทางและวธิกีารศกึษาจะเป็นรูปแบบเดยีวกนักบัการวเิคราะห์ความคุม้ค่า

ในการลงทุนของโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในหวัข้อ 2.2.2 แต่จะเพิม่การวเิคราะห์ในส่วนของ
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลเพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ โดยก าหนดให้แต่ละโครงการมปีรมิาณการใช้
วตัถุดบิชวีมวลทีเ่ท่ากนัในแต่ละประเภทของวตัถุดบิ คอื เหงา้มนัส าปะหลงัและตอซงัสบัปะรด โดยมกีาร
ก าหนดรายละเอยีดในการศกึษาดงันี้ 
 

1) การวเิคราะหค์วามคุม้คา่ในการลงทุนจะแบ่งเป็น 2 ด้านคอื การวเิคราะห์ความคุม้ค่า
ทางการเงนิ และความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ส าหรบัการใช้ชวีมวลเพื่อผลิตก๊าซชวีภาพและผลติไฟฟ้า 
ทัง้นี้การวเิคราะหโ์ครงการจะท าการวเิคราะหแ์ยกตามประเภทของชวีมวล คอื เหงา้มนัส าปะหลงัและตอซงั
สบัปะรด โดยในการวเิคราะหผ์ลประโยชน์จากโครงการผลติก๊าซชวีภาพจะแบง่เป็น 2 กรณ ีคอื  

- กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีงอย่างเดยีว 
- กรณีคดิมูลค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสาร

ปรบัปรุงดนิ 
2) อายุโครงการที่ใช้ในการวิเคราะห์ก าหนดตามข้อก าหนดทางด้านวิศวกรรมของ

โครงการ และใช้ราคาคงที่ปี พ.ศ.2553 เป็นปีฐานในการนับเวลาและเป็นปีที่ค ิดมูลค่าปจัจุบัน ทัง้น้ี
ก าหนดใหโ้รงไฟฟ้าชวีมวลมอีายุโครงการ 22 ปี รวมช่วงระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี และก าหนดให้ระบบผลติ
ก๊าซชวีภาพมอีายุโครงการ 20 ปี รวมระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ 6 เดอืน และท าการปรบัปรุงเพิม่เตมิให้มี
อายุโครงการเพิม่ขึน้อกี 2 ปี เพือ่ใหม้อีายุโครงการทีเ่ท่ากบัโรงไฟฟ้าชวีมวล 

3) ก าหนดอตัราคดิลดหรอืคา่เสยีโอกาสเงนิทุนทีร่อ้ยละ 8  
 

เกณฑก์ารตดัสิน   
การวเิคราะหค์วามคุม้ค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์และการเงนิของโครงการ จะท า

การวเิคราะหแ์ละพจิารณาผลความเหมาะสมของโครงการจากเกณฑ์การตดัสนิในรูปแบบเดยีวกนักบัการ
วเิคราะหค์วามคุม้คา่ในการลงทุนของโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในหวัข้อ 2.2 ซึ่งประกอบด้วย 
มูลค่าปจัจุบนัสุทธ(ิNet Present Value: NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: 
BCR) และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)  

 
 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-17 

การวิเคราะหต้์นทุนของโครงการ 

การวิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการจะแบ่งเป็น 4 ประเภทโครงการ คอื 1) 
โครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ 2) โครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใช้ตอซงั
สบัปะรดเป็นวตัถุดบิ  3) โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลโดยใช้เหง้ามนัส าปะหลงัเป็นวัตถุดบิ 4) โครงการ
โรงไฟฟ้าชวีมวลโดยใช้ตอซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ โดยมกีารปรบัค่าใช้จ่ายทางการเงนิให้เป็นมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตรโ์ดยใชต้วัปรบัคา่ (Conversion Factor: CF) ของธนาคารโลก  

 

ค่าลงทุนโครงการผลิตกา๊ซชีวภาพโดยใช้ชีวมวล 

โครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชช้วีมวลทัง้ 2 ชนิด มกีารก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการลงทุน คา่
จดัซือ้ชวีมวลและคา่ใชจ้า่ยรายปีตามการออกแบบทางวศิวกรรม ซึง่เป็นการออกแบบตามปรมิาณการใช้
วตัถดุบิชวีมวลในการผลติก๊าซชวีภาพในปรมิาณทีเ่ท่ากบัการใชช้วีมวลเพือ่การผลติไฟฟ้าในแต่ละประเภท
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- โครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ มคี่าลงทุนทางการเงนิ
เท่ากบั 39.73 ลา้นบาท คดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 36.61 ลา้นบาท โดยในส่วนของค่าใช้จ่าย
รายปีจากการจดัซือ้วตัถุดบิ โครงการมปีรมิาณการใชเ้หงา้มนัส าปะหลงั 15,000 ตนัต่อปี และมรีาคาจดัซื้อ
กโิลกรมัละ 2.50 บาท คดิเป็นมลูคา่วตัถุดบิเท่ากบั 37.5 ลา้นบาทต่อปี หรอืคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์
เท่ากบั  34.87 ลา้นบาทต่อปี และมคี่าใช้จ่ายอื่นๆส าหรบัการด าเนินงานของโครงการในแต่ละปี คดิเป็น
มลูคา่รวมของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเท่ากบั 40.34 ลา้นบาทต่อปี หรอืคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 
37.58 ลา้นบาทต่อปี ทัง้นี้โครงการยังมคี่าใช้จ่ายส าหรบัการเปลี่ยนอุปกรณ์ในปีที่ 10 และปีที่ 20 ของ
โครงการ คดิเป็นมลูคา่ทางการเงนิเท่ากบั 2.05 ลา้นบาท และคดิเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 1.78 
ลา้นบาท นอกจากนี้ในส่วนของโครงการที่ท าการเปรยีบเทยีบผลประโยชน์ของก๊าซชวีภาพกบัพลงังาน
ไฟฟ้าจะมคีา่ลงทุนเพิม่เตมิในสว่นของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยมมีูลค่าทางการเงนิเท่ากบั 14.5  ลา้นบาท 
และคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 13.48 ลา้นบาท โดยแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 6.2.-21 และ 
6.2-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-18 

ตารางท่ี 6.2-21  คา่ลงทุนของโครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์
ลานคอนกรตีรบัชวีมวล 140,000 123,200 
เครื่องบด 1,050,000 913,500 
สายพานล าเลยีง 1,000,000 870,000 
ลานคอนกรตีตากตะกอน 1,250,000 1,087,500 
อาคารบดย่อย 600,000 528,000 
บอ่ปรบัสภาพ,เครื่องกวนผสม 1,516,000 1,409,880 
สกรูป ัม๊ 1,000,000 870,000 
CSTR 20,692,500 19,244,025 
บอ่ตกตะกอน  966,249 850,299 
ระบบท่อและวาวลน์ ้า 300,000 279,000 
ระบบน าก๊าซไปใชป้ระโยชน์ 9,120,000 8,481,600 
Monitor&Operator 1,600,000 1,488,000 
ระบบไฟฟ้า 500,000 465,000 

รวม 39,734,749 36,610,004 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 14,500,000 13,485,000 

 

ตารางท่ี 6.2-22  คา่ใชจ้า่ยรายปีของโครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ 

ค่าใช้จ่ายรายปี 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์
คา่วตัถดุบิชวีมวล(เหงา้มนั)(บาท/ปี) 37,500,000 34,875,000 
คา่จา้งแรงงาน 1,260,000 1,159,200 
คา่ไฟฟ้า 1,287,900 1,277,339 
คา่เชือ้เพลงิ 297,240 270,764 

รวม 40,345,140 37,582,303 
คา่เปลีย่นอปุกรณ์ทุก 10 ปี 2,050,000 1,783,500 

 
- โครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใช้ตอซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ มคี่าลงทุนทางการเงนิ

เท่ากบั 65.18 ลา้นบาท คดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 60.04 ลา้นบาท  โดยในส่วนของค่าใช้จ่าย
รายปีจากการจดัซื้อวตัถุดบิ โครงการมปีรมิาณการใช้ตอซงัสบัปะรด 32,600 ตนัต่อปี และมรีาคาจดัซื้อ
กิโลกรัมละ 2.00 บาท คิดเป็นมูลค่าวัตถุ ดิบเท่ากับ 65.20 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าทาง



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-19 

เศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 60.63 ลา้นบาทต่อปี และมคีา่ใชจ้า่ยอื่นๆส าหรบัการด าเนินงานของโครงการในแต่ละ
ปี คิดเป็นมูลค่ารวมของค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 68.27 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 63.55 ลา้นบาทต่อปี คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการเปลีย่นอุปกรณ์ในปีที่ 10 และปีที่ 20 ของ
โครงการ คดิเป็นมลูคา่ทางการเงนิเท่ากบั 3.35 ลา้นบาท และคดิเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 2.91 
ลา้นบาท และในสว่นของโครงการทีท่ าการเปรยีบเทยีบผลประโยชน์ของก๊าซชวีภาพกบัพลงังานไฟฟ้าจะมี
คา่ลงทุนเพิม่เตมิในสว่นของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยมมีลูคา่ทางการเงนิเท่ากบั 14.5  ลา้นบาท และคดิเป็น
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 13.48 ลา้นบาทเช่นเดียวกบัโครงการผลติก๊าซชีวภาพโดยใช้เหงา้มนั
ส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ โดยแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 6.2-23 และ 6.2-24 

 
ตารางท่ี 6.2-23  คา่ลงทุนของโครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์
ลานคอนกรตีรบัชวีมวล 280,000 246,400 
เครื่องบด 1,750,000 1,522,500 
สายพานล าเลยีง 2,000,000 1,740,000 
ลานคอนกรตีตากตะกอน 2,500,000 2,175,000 
อาคารบดย่อย 1,000,000 880,000 
บอ่ปรบัสภาพ,เครื่องกวนผสม 1,516,000 1,409,880 
สกรูป ัม๊ 1,600,000 1,392,000 
CSTR 41,400,000 38,502,000 
บอ่ตกตะกอน  966,249 850,299 
ระบบท่อและวาวลน์ ้า 555,000 516,150 
ระบบน าก๊าซไปใชป้ระโยชน์ 9,120,000 8,481,600 
Monitor&Operator 2,000,000 1,860,000 
ระบบไฟฟ้า 500,000 465,000 

รวม 65,187,249 60,040,829 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 14,500,000 13,485,000 

 

 

 

 

 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-20 

ตารางท่ี 6.2-24  คา่ใชจ้า่ยรายปีของโครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ 

ค่าใช้จ่ายรายปี 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์
คา่วตัถดุบิชวีมวล(เหงา้มนั)(บาท/ปี) 65,200,000 60,636,000 
คา่จา้งแรงงาน 1,260,000 1,159,200 
คา่ไฟฟ้า 1,378,784 1,367,478 
คา่เชือ้เพลงิ 323,001 294,230 

รวม 68,270,985 63,557,372 
คา่เปลีย่นอปุกรณ์ทุก 10 ปี 3,350,000 2,914,500 

 
ค่าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลโดยใชช้วีมวลมกีารก าหนดค่าลงทุนของโครงการโดยใช้ข้อมูล

จากการศกึษาของโครงการสาธติโรงงานผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานชวีมวล ซึ่งได้ท าการศกึษาออกแบบและ
ประเมนิราคาไวใ้นปี 2547 และท าการปรบัราคาใหเ้ป็นราคาปี 2553 ตามอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปในช่วงปี 2548 
- 2552 ทัง้น้ีคา่ใชจ้า่ยในการลงทุนของโรงไฟฟ้าก าหนดให้มคี่าลงทุนที่เท่ากนัทัง้สองชนิดของชวีมวลที่ใช้
เป็นวตัถุดบิ แต่จะมคีวามแตกต่างกนัในการก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้ชวีมวลทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิเนื่องจาก
มปีรมิารการใชแ้ละราคาทีแ่ตกต่างกนั โดยมรีายละเอยีดของคา่ลงทุนโรงไฟฟ้าชวีมวลดงัน้ี 

 
- โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลโดยใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ มคี่าลงทุนทางการเงนิ

เท่ากบั 258.31 ลา้นบาท คดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 240.22 ลา้นบาท โดยในสว่นของคา่ใชจ้า่ย
รายปีจากการจดัซือ้วตัถุดบิ โครงการมปีรมิาณการใชเ้หงา้มนัส าปะหลงั 15,000 ตนัต่อปี และมรีาคาจดัซื้อ
กโิลกรมัละ 2.50 บาท คดิเป็นมลูคา่วตัถุดบิเท่ากบั 37.5 ลา้นบาทต่อปี หรอืคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์
เท่ากบั  34.8 ล้านบาทต่อปี และมคี่าใช้จ่ายอื่นๆส าหรับการด าเนินการรายปี คดิเป็นมูลค่ารวมของ
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเท่ากบั 62.96 ลา้นบาทต่อปี หรอืคดิเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 58.46 ลา้น
บาทต่อปี โดยแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 6.2-25 และ 6.2-26 

 

ตารางท่ี 6.2-25 คา่ลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลโดยใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์
ค่าลงทุนก่อสร้าง 258,310,195 240,228,482 

 

 

 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-21 

ตารางท่ี 6.2-26 คา่ใชจ้า่ยรายปีของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลโดยใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ 

ค่าใช้จ่ายรายปี 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์
คา่วตัถดุบิชวีมวล(เหงา้มนั)(บาท/ปี) 37,500,000 34,875,000 
คา่จา้งแรงงาน 9,065,870 8,340,600 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ 4,513,275 4,197,346 
คา่บ ารุงรกัษา 11,882,337.37 11,050,574 

รวม 62,961,483 58,463,520 
 

- โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลโดยใช้ตอซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดิบ ค่าลงทุนทางการเงนิ
เท่ากบั 258.31 ลา้นบาท คดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 240.22 ลา้นบาท โดยในสว่นของคา่ใชจ้า่ย
รายปีจากการจดัซื้อวตัถุดบิ โครงการมปีรมิาณการใช้ตอซงัสบัปะรด 32,600 ตนัต่อปี และมรีาคาจดัซื้อ
กิโลกรัมละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่าวัตถุดิบเท่ากับ 65.20  ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั  60.63 ลา้นบาทต่อปี และมคีา่ใชจ้า่ยอื่นๆคดิเป็นมลูคา่รวมของค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
เท่ากบั 90.66 ลา้นบาทต่อปี หรอืคดิเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 84.22 ลา้นบาทต่อปี โดยแสดง
รายละเอยีดในตารางท่ี 6.2-27 และ 6.2-28 

 
ตารางท่ี 6.2-27 คา่ลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลโดยใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์
ค่าลงทุนก่อสร้าง 258,310,195 240,228,482 

 

ตารางท่ี 6.2–28 คา่ใชจ้า่ยรายปีของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลโดยใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ 

ค่าใช้จ่ายรายปี 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์
คา่วตัถดุบิชวีมวล(เหงา้มนั)(บาท/ปี) 65,200,000 60,636,000 
คา่จา้งแรงงาน 9,065,870 8,340,600 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ 4,513,275 4,197,346 
คา่บ ารุงรกัษา 11,882,337 11,050,574 

รวม 90,661,483 84,224,520 
 

 

 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-22 

การวิเคราะหผ์ลประโยชน์ของโครงการ 
การวเิคราะหเ์พือ่ประเมนิมลูคา่ผลประโยชน์ของโครงการแต่ละประเภททัง้โครงการผลติ

ก๊าซชวีภาพและโครงการผลติไฟฟ้า มกีารก าหนดวธิกีารวเิคราะหผ์ลประโยชน์ทัง้ในดา้นเศรษฐศาสตร์และ
การเงนิทีแ่ตกต่างกนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ผลประโยชน์โครงการผลิตกา๊ซชีวภาพโดยใช้ชีวมวล 
โครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล มกีารก าหนดวธิกีารประเมนิมลูคา่ของผลประโยชน์ 

ในรูปแบบเดียวกันกับกรณีโครงการสาธิตในหัวข้อ 2.2.2 คอื 1) ผลประโยชน์ด้านพลงังาน และ 2)
ผลประโยชน์จากการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิ โดยวธิกีารประเมนิผลประโยชน์ในแต่ละส่วนมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

 
1) การวิเคราะหเ์พ่ือประเมินมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานของโครงการ จากการ

น าก๊าซชวีภาพทีผ่ลติไดม้าใชเ้พือ่ทดแทนการใชพ้ลงังานชนิดต่างๆ ประกอบด้วย ก๊าซหุงต้ม(LPG) น ้ามนั
เตา และพลงังานไฟฟ้า ทัง้น้ีโครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใช้เหงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิสามารถผลติ
ก๊าซชวีภาพได ้2.00 ลา้นลกูบาศกเ์มตร/ปี และโครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใช้ตอซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ
สามารถผลติก๊าซชวีภาพได้ 1.65 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี โดยแสดงรายละเอยีดการวเิคราะห์ปรมิาณการ
ทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิจากการใชก๊้าซชวีภาพดงันี้ 

 
- การใช้ทดแทนกา๊ซหงุต้ม(LPG) มูลค่าของผลประโยชน์เมื่อคดิเทยีบเท่ากบัพลงังาน

จากก๊าซหุงตม้(LPG) ในสว่นของโครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใช้เหงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ สามารถ
ค านวณเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางการเงินได้เท่ากับ 12.35 ล้านบาทต่อปี และคิดเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เท่ากบั 16.84 ลา้นบาทต่อปี ในขณะที่โครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใช้ตอซงัสบัปะรดเป็น
วตัถุดบิ สามารถค านวณเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางการเงนิได้เท่ากบั 12.92 ลา้นบาทต่อปี และคดิเป็น
มลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 17.61 ลา้นบาทต่อปี โดยแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 6.2-29 และ 6.2-30 
 
ตารางท่ี  6.2-29 ปรมิาณการทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซหุงตม้(LPG)จากการใชก๊้าซชวีภาพ 

โครงการ 
ปริมาณผลผลิตก๊าซชีวภาพ 

(ลูกบาศก์เมตร/ปี) 
อตัราการทดแทน
กา๊ซหงุต้ม(LPG) 

ปริมาณก๊าซหงุต้ม 
ท่ีทดแทนได้ (กก./ปี) 

การใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ 2,004,900.00 0.34 681,666.00 
การใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ 1,657,710.00 0.43 712,815.30 

 
 
 
 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-23 

ตารางท่ี 6.2-30 มลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานของโครงการจากการใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 

 
- การใช้ทดแทนน ้ามนัเตา มูลค่าของผลประโยชน์เมื่อคดิเทยีบเท่ากบัพลงังานจาก

น ้ามนัเตา ในสว่นของโครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ สามารถค านวณเป็น
มลูคา่ผลประโยชน์ทางการเงนิได้เท่ากบั 16.29 ลา้นบาทต่อปี และคดิเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 
11.49 ลา้นบาทต่อปี ในขณะทีโ่ครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ สามารถค านวณ
เป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางการเงนิได้เท่ากบั 17.09 ลา้นบาทต่อปี และคดิเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
เท่ากบั 12.05 ลา้นบาทต่อปี โดยแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 6.2-31 และ 6.2-32 
 
ตารางท่ี  6.2-31 ปรมิาณการทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิจากการใชก๊้าซชวีภาพ 

โครงการ 
ปริมาณผลผลิตกา๊ซ

ชีวภาพ 
(ลูกบาศกเ์มตร/ปี) 

อตัราการทดแทน 
น ้ามนัเตา 

ปริมาณน ้ามนัเตา 
ท่ีทดแทนได้ (ลิตร/

ปี) 
การใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็น
วตัถดุบิ 

2,004,900.00 0.41 822,009.00 

การใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถดุบิ 1,657,710.00 0.52 862,009.20 
 

ตารางท่ี 6.2-32 มลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานของโครงการจากการใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 

 
- การใช้ผลิตพลงังานไฟฟ้า มูลค่าของผลประโยชน์เมื่อคดิเทยีบเท่ากับพลงังานไฟฟ้า

การประเมนิมูลค่าผลประโยชน์ทางการเงนิของการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่โครงการสามารถผลติได ้
สามารถท าการประเมนิมูลค่าได้จากรายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในรูปแบบของVSPP ทัง้นี้
โครงการไฟฟ้าชวีมวลมกี าลงัการผลติไม่เกนิ 10 เมกกะวตัต์ ถอืว่าเป็นผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very 
Small Power Producer : VSPP) ทีผ่ลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน โดยมกีารก าหนดราคารบัซื้อไฟฟ้า 
เท่ากบัอตัราคา่ไฟฟ้าขายสง่เฉลีย่ทุกระดบัแรงดนั ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยขายให้การไฟฟ้า
ฝ่ายจ าหน่าย รวมกบัคา่ไฟฟ้าตามสูตรการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัขิายส่งเฉลีย่ (Ft ขายส่งเฉลีย่) 
โดยในการศกึษาครัง้นี้จะใชร้าคารบัซือ้เท่ากบั 2.5771 บาท/หน่วย (ราคารบัซื้อเฉลีย่ ช่วงเดอืน ม.ค.-ก.ย. 

โครงการ 
ผลประโยชน์ด้านพลงังานของโครงการ (บาท / ปี) 
มลูค่าทางการเงิน มลูค่าทางเศรษฐศาสตร ์

การใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถดุบิ 12,358,604.58 16,847,375.19 
การใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถดุบิ 12,923,341.39 17,617,230.14 

โครงการ 
ผลประโยชน์ด้านพลงังานของโครงการ (บาท / ปี) 
มลูค่าทางการเงิน มลูค่าทางเศรษฐศาสตร ์

การใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถดุบิ 16,297,698.44 11,496,640.29 
การใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถดุบิ 17,090,769.07 12,056,084.18 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-24 

2553 ) ทัง้น้ีราคารบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากที่ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(กฟภ.) พ.ศ.2545 - 2552 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ตารางท่ี 6.2-33 ราคารบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากกรณผีูใ้ชไ้ฟฟ้าอตัราปกต ิ

ปี พ.ศ. 
ราคาไฟฟ้า ค่า Ft รวมราคาไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย) 

2545 1.7555 0.2370 1.9925 
2546 1.7472 0.2800 2.0272 
2547 1.7279 0.4063 2.1342 
2548 1.6947 0.4936 2.1883 
2549 1.6744 0.7808 2.4553 
2550 1.6777 0.7031 2.3807 
2551 1.6690 0.7033 2.3723 
2552 1.6646 0.9161 2.5807 

2553 (ม.ค.-ก.ย.) 1.6619 0.9153 2.5771 
ท่ีมา : การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
 
 นอกจากน้ีในปจัจุบนักระทรวงพลงังานได้ก าหนดนโยบายสนับสนุนผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 
(VSPP) ทีใ่ชพ้ลงังานหมนุเวยีน โดยใหก้ารสนับสนุนเงนิสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) มรีะยะเวลาให้
การสนับสนุน เป็นเวลา 7 ปี นับจากวนัเริม่ต้นซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (Commercial Operation Date: 
COD) ซึง่สว่นเพิม่ (Adder) โดยตามมตขิองคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิณ วนัที่ 9 มนีาคม 
2552 ก าหนดให้ราคารบัซื้อไฟฟ้าของไฟฟ้าชวีมวล ที่มกี าลงัการผลติตดิตัง้มากกว่า 1 เมกะวตัต์ ได้รบั
อตัราสว่นเพิม่ 0.30 บาท/หน่วย ทัง้น้ีตามระเบยีบการรบัซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) 
ไดก้ าหนดใหม้กีารหกัปรมิาณกระแสไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายออกร้อยละ 2 เพื่อเป็นค่าด าเนินการโครงการรบัซื้อ
ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) 
 
 ในสว่นของการวเิคราะหผ์ลประโยชน์ดา้นไฟฟ้าทางดา้นเศรษฐศาสตร์ สามารถท าการประเมนิโดย
การเปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนการผลติไฟฟ้าโดยรวมของประเทศต่อหน่วยที่ลดลง โดยต้นทุนการผลติไฟฟ้า
โดยรวมของประเทศต่อหน่วย สามารถค านวณโดยใช้ข้อมูลราคาขายส่งไฟฟ้าเฉลีย่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทยขายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นราคารบัซื้อไฟฟ้าของ 
VSPP โดยในการศกึษาครัง้นี้ก าหนดราคารบัซือ้ดงักลา่วเท่ากบั 2.5771 บาท/หน่วย (ราคารบัซือ้เฉลีย่ ช่วง
เดอืน ม.ค.-ก.ค. 2552 ) และมาท าการปรบัคา่เป็นราคาทางเศรษฐศาสตรโ์ดยใช ้คา่ Distortion Adjustment 
Factor (0.9918) ส าหรบัการค านวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพลงังานไฟฟ้าตามหลกัเกณฑ์ของกรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน ดงันัน้มลูคา่ของผลประโยชน์ดา้นไฟฟ้าทางดา้นเศรษฐศาสตรจ์งึ
เท่ากบั 2.5560 บาท/หน่วย 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-25 

โดยสามารถสรปุมลูคา่ของผลประโยชน์ดา้นพลงังานทัง้การวเิคราะหด์า้นการเงนิและเศรษฐศาสตร์
ของโครงการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพในตารางท่ี 6.2-34 และ 6.2-35 

 
ตารางท่ี  6.2-34 มลูคา่ผลประโยชน์ทางการเงนิดา้นพลงังานไฟฟ้า 

รายการ 
มลูค่าผลประโยชน์ทางการเงิน 

เหง้ามนัส าปะหลงั ตอซงัสบัปะรด 
ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติได ้(หน่วย/ปี) 1,784,361.00 1,873,212.30 
ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายได ้(หน่วย/ปี) 1,748,673.78 1,835,748.05 
ราคาจ าหน่ายไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 2.5771 2.5771 
ราคารบัซือ้สว่นเพิม่คา่ไฟฟ้า(Adder) (บาท/หน่วย) 0.3 0.3 
มลูค่าผลประโยชน์ปีท่ี 1 -7 (บาท/ปี) 5,031,187.05 5,281,712.31 
มลูค่าผลประโยชน์ปีท่ี 8 -22 (บาท/ปี) 4,506,584.92 4,730,987.90 

 
ตารางท่ี  6.2-35 มลูคา่ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรด์า้นพลงังานไฟฟ้า 

รายการ 
มลูค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร ์

เหง้ามนัส าปะหลงั ตอซงัสบัปะรด 
ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติได ้(หน่วย/ปี) 1,784,361.0 1,873,212.30 
มลูคา่ของไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 2.5560 2.5560 
มลูค่าผลประโยชน์ (บาท/ปี) 4,560,847.88 4,787,952.86 

 
2) ผลประโยชน์จากการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดิน  ปรมิาณสารปรบัปรุงดนิที่ผลติได้

จากโครงการระบบผลติก๊าซชวีภาพโดยใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ สามารถคดิเป็นมลูคา่ผลประโยชน์
ทางการเงนิเท่ากบั 12.00 ลา้นบาท/ปีและคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 11.16 ลา้นบาท/ปี ในขณะ
ทีโ่ครงการระบบผลติก๊าซชวีภาพโดยใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ สามารถคดิเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทาง
การเงนิเท่ากบั 6.08 ลา้นบาท/ปีและคดิเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 24.25 ลา้นบาท/ปี โดยแสดง
รายละเอยีดในตารางท่ี 6.2-36 
 
ตารางท่ี  6.2-36 มลูคา่ผลประโยชน์ดา้นสารปรบัปรุงดนิของโครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชช้วีมวล 

โครงการ 
ปริมาณสาร
ปรบัปรงุดิน 

ท่ีผลิตได้(กก./ปี) 

มลูค่าทางการเงิน 
(บาท/ปี) 

มลูค่าทาง
เศรษฐศาสตร ์

(บาท/ปี) 
การใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถดุบิ 12,000,000 12,000,000 11,160,000 
การใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถดุบิ 26,080,000 26,080,000 24,254,400 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-26 

ทัง้นี้จากการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของโครงการผลิตก๊าซชีวภาพสามารถสรุปมูลค่า
ผลประโยชน์ของโครงการตามกรณศีกึษาทัง้ 2 กรณ ีคอื กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีงอย่าง
เดยีว และกรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิ โดย
แสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 6.2-37 ถึง 6.2-40 
 
ตารางท่ี  6.2-37 มลูคา่ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรข์องการใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ 

รายการ 
มลูค่าผลประโยชน์(บาท/ปี) 

พลงังาน สารปรบัปรงุดิน รวมมลูค่า 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 16,847,375 - 16,847,375 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 11,496,640 - 11,496,640 
- การใชผ้ลติไฟฟ้า 4,560,848 - 4,560,848 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 16,847,375 11,160,000 28,007,375 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 11,496,640 11,160,000 22,656,640 
- การใชผ้ลติไฟฟ้า 4,560,848 11,160,000 15,720,848 
 
ตารางท่ี  6.2-38 มลูคา่ผลประโยชน์ทางการเงนิของการใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ 

รายการ 
มลูค่าผลประโยชน์(บาท/ปี) 

พลงังาน สารปรบัปรงุดิน รวมมลูค่า 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 12,358,604.58 - 12,358,604 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 16,297,698.44 - 16,297,698 
- การใชผ้ลติไฟฟ้า    
    มลูคา่ผลประโยชน์ปีที ่1 -7 (บาท/ปี) 5,031,187.05 - 5,031,187 
    มลูคา่ผลประโยชน์ปีที ่8 -22 (บาท/ปี) 4,506,584.92 - 4,506,584 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 12,358,604 12,000,000 24,358,605 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 16,297,698 12,000,000 28,297,698 
- การใชผ้ลติไฟฟ้า    
    มลูคา่ผลประโยชน์ปีที ่1 -7 (บาท/ปี) 5,031,187 12,000,000 17,031,187 
    มลูคา่ผลประโยชน์ปีที ่8 -22 (บาท/ปี) 4,506,584 12,000,000 16,506,584 

 
 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี  6.2-39 มลูคา่ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรข์องการใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ 

รายการ 
มลูค่าผลประโยชน์(บาท/ปี) 

พลงังาน สารปรบัปรงุดิน รวมมลูค่า 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 17,617,230 - 17,617,230 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 2,056,084 - 2,056,084 
- การใชผ้ลติไฟฟ้า 4,787,952 - 4,787,952 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 17,617,230 24,254,400 41,871,630 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 12,056,084 24,254,400 36,310,484 
- การใชผ้ลติไฟฟ้า 4,787,952 24,254,400 29,042,352 
 
ตารางท่ี  6.2-40 มลูคา่ผลประโยชน์ทางการเงนิของการใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ 

รายการ 
มลูค่าผลประโยชน์(บาท/ปี) 

พลงังาน สารปรบัปรงุดิน รวมมลูค่า 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 12,923,341 - 12,923,341 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 17,090,769 - 17,090,769 
- การใชผ้ลติไฟฟ้า    
    มลูคา่ผลประโยชน์ปีที ่1 -7 (บาท/ปี) 5,281,712 - 5,281,712 
    มลูคา่ผลประโยชน์ปีที ่8 -22 (บาท/ปี) 4,730,987 - 4,730,987 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
- การใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้(LPG) 12,923,341 26,080,000 39,003,341 
- การใชท้ดแทนน ้ามนัเตา 17,090,769 26,080,000 43,170,769 
- การใชผ้ลติไฟฟ้า    
    มลูคา่ผลประโยชน์ปีที ่1 -7 (บาท/ปี) 5,281,712 26,080,000 31,361,712 
    มลูคา่ผลประโยชน์ปีที ่8 -22 (บาท/ปี) 4,730,987 26,080,000 30,810,987 
 

- ผลประโยชน์ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
โครงการผลติไฟฟ้าจากชวีมวล มกีารก าหนดวธิกีารประเมนิมลูคา่ของผลประโยชน์ในสอง

ส่วน คอื 1) ผลประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้า และ 2) ผลประโยชน์จากการจ าหน่ายไอน ้า โดยวิธีการ
ประเมนิผลประโยชน์ในแต่ละสว่นมรีายละเอยีดดงันี้ 

 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-28 

   1) ผลประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้า  การประเมนิมูลค่าผลประโยชน์ทางการเงนิและ
เศรษฐศาสตรข์องกระแสไฟฟ้าทีโ่ครงการสามารถผลติได ้จะท าการวเิคราะหโ์ดยใชแ้นวทางเดยีวกนักบัการ
ประเมนิมลูคา่ผลประโยชน์ของก๊าซชวีภาพในกรณทีีน่ าไปผลติกระแสไฟฟ้า ทัง้น้ีในการวเิคราะหก์ าหนดให้
โครงการผลติไฟฟ้าจากชวีมวลทัง้ 2 ชนิด มปีรมิาณการผลติกระแสไฟฟ้าที่เท่ากนั โดยสามารถสรุปมูลค่า
ของผลประโยชน์ดา้นพลงังานทัง้การวเิคราะหด์า้นการเงนิและเศรษฐศาสตรข์องโครงการผลติไฟฟ้าจากชวี
มวลในตารางท่ี 6.2-41 และ 6.2-42 

 

ตารางท่ี  6.2-41 มลูคา่ผลประโยชน์ทางการเงนิดา้นพลงังานไฟฟ้า 
รายการ มลูค่าผลประโยชน์ทางการเงิน 

ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติได ้(หน่วย/ปี) 9,440,000 
ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายได ้(หน่วย/ปี) 9,251,200 
ราคาจ าหน่ายไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 2.5771 
ราคารบัซือ้สว่นเพิม่คา่ไฟฟ้า(Adder) (บาท/หน่วย) 0.30 
มลูค่าผลประโยชน์ปีท่ี 3 -9 (บาท/ปี) 26,617,039 
มลูค่าผลประโยชน์ปีท่ี 10 -22 (บาท/ปี) 23,841,679 

 

ตารางท่ี  6.2-42 มลูคา่ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรด์า้นพลงังานไฟฟ้า 
รายการ มลูค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร ์

ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติได ้(หน่วย/ปี) 9,440,000 
มลูคา่ของไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 2.5560 
มลูค่าผลประโยชน์ (บาท/ปี) 24,128,752 

 

2) ผลประโยชน์จากการจ าหน่ายไอน ้า เน่ืองจากกระบวนการผลติไฟฟ้าจากชวีมวล
สามารถผลติไอน ้าเพือ่ใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยไอน ้าทีผ่ลติไดม้ปีรมิาณทัง้ส ิน้ 156,800 ตนั/ปี 
และมรีาคาจ าหน่ายไอน ้าเท่ากบั 500 บาท/ตนั โดยคดิเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางการเงนิเท่ากบั 78.40 
ลา้นบาท/ปี และคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 72.91 ลา้นบาท/ปี โดยแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 
6.2-43 
 

ตารางท่ี 6.2-43 มลูคา่ผลประโยชน์จากการจ าหน่ายไอน ้า 

โครงการ 
ผลประโยชน์ของโครงการ (บาท / ปี) 

มลูค่าทางการเงิน 
มลูค่าทาง

เศรษฐศาสตร ์
ปรมิาณไอน ้าทีผ่ลติได ้(ตนั/ปี) 156,800 156,800 
ราคาจ าหน่าย (บาท/ตนั) 500 465 
มลูค่าผลประโยชน์ (บาท/ปี) 78,400,000 72,912,000 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-29 

ผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าโครงการทางเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน 
การวเิคราะหค์วามคุม้คา่ในการลงทุนของโครงการโดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิมูลค่า

ตน้ทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรม์าท าการวเิคราะห์โดยใช้ตวัชี้วดัความคุม้ค่าของโครงการ 3 ตวั 
คอื มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และอตัราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ (IRR)  รวมถงึการวเิคราะหร์ะยะเวลาคนืทุนของโครงการ สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ ได้ว่า ใน
กรณขีองการใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ โครงการที่มคีวามคุม้ค่าในการลงทุนมากที่สุดคอื โครงการ
โรงไฟฟ้าชวีมวล โดยมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั 106.40 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน (BCR) เท่ากบั 1.15 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR)  เท่ากบัร้อยละ 13.41 และมี
ระยะเวลาการคนืทุน 6.2 ปี  ในขณะทีก่ารใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ สามรถสรุปได้ว่าไม่มโีครงการใด
เลยทีม่คีวามคุม้คา่ในการลงทุน อย่างไรกต็ามโครงการทีม่ผีลการวเิคราะหท์ีด่ที ีส่ดุคอื โครงการโรงไฟฟ้าชวี
มวล โดยมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั - 110 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 
เท่ากบั 0.88 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR)  เท่ากบัรอ้ยละ 0.58 และมรีะยะเวลาการคนืทุน 
18.7 ปี โดยสรุปผลการวเิคราะหโ์ครงการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ในตารางท่ี 6.2-44 ถึง 6.2-45 และแสดง
รายละเอยีดการวเิคราะหใ์นภาคผนวก ข2 
 
ตารางท่ี 6.2-44 สรุปผลการวเิคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการกรณีการใช้เหงา้มนัส าปะหลงัเป็น
วตัถุดบิ 

หมายเหตุ  : ค่า IRR ไม่สามารถหาค่าได ้เน่ืองจากโครงการมมีูลค่าตน้ทุนและผลประโยชน์ที่แตกต่างกนัมาก ควรพจิารณาผลการ 
               วเิคราะหโ์ดยใชด้ชันีมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV)และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 

 

โครงการ 

ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร ์(อตัราคดิลดรอ้ยละ 8) 
มลูค่าปัจจบุนั

สุทธิ 
(NPV)(บาท) 

อตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อ
ต้นทนุ (BCR) 

อตัรา
ผลตอบแทน
ภายใน (EIRR) 

ระยะเวลา 
คืนทนุ (ปี) 

1. โครงการผลิตกา๊ซชีวภาพ : กรณีคดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีงอย่างเดยีว 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนก๊าซหุงตม้ -236,667,103 0.41 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนน ้ามนัเตา -288,771,386 0.28 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพเพื่อผลติพลงังาน
ไฟฟ้า 

-368,796,723 0.11 หาคา่ไมไ่ด*้ - 

2. โครงการผลิตกา๊ซชีวภาพ : กรณีคดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานและผลประโยชน์ดา้นการจ าหน่ายสารปรบัปรงุ
ดนิ 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนก๊าซหุงตม้ -127,993,471 0.68 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนน ้ามนัเตา -180,097,754 0.55 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพเพื่อผลติพลงังาน
ไฟฟ้า 

-260,123,090 0.37 หาคา่ไมไ่ด*้ - 

3. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 106,408,399 1.15 13.41% 6.2 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-30 

ตารางท่ี 6.2-45 สรุปผลการวเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรข์องโครงการกรณกีารใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ 

หมายเหตุ  : ค่า IRR ไม่สามารถหาค่าได ้เน่ืองจากโครงการมมีูลค่าตน้ทุนและผลประโยชน์ที่แตกต่างกนัมาก ควรพจิารณาผลการ 
               วเิคราะหโ์ดยใชด้ชันีมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV)และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 

  
ผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าโครงการทางการเงิน 
ในสว่นของผลการวเิคราะหท์างดา้นการเงนิ สามารถสรุปผลการวเิคราะห ์ไดว้่า ในการใช้

เหงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ โครงการทีม่คีวามคุม้คา่ในการลงทุนมากทีส่ดุคอื โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล 
โดยมมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV) เท่ากบั 108.28 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากบั 
1.14 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR)  เท่ากบัรอ้ยละ 13.25 และมรีะยะเวลาการคนืทุน 6.1 ปี  
ในขณะทีก่ารใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ ผลการวเิคราะห์แสดงว่าไม่มโีครงการใดที่มคีวามคุม้ค่าในการ
ลงทุน โดยโครงการที่มผีลการวิเคราะห์ที่ดทีี่สุดคอื โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล โดยมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ
(NPV) เท่ากบั -124.88 ลา้นบาท อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากบั 0.87 อตัราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (IRR)  เท่ากับร้อยละ -0.26 และมรีะยะเวลาการคนืทุน 18 ปี   โดยสรุปผลการ
วเิคราะห์โครงการทางการเงนิในตารางท่ี 6.2-46 ถึง 6.2-47 และแสดงรายละเอยีดการวเิคราะห์ใน
ภาคผนวก ข2 
 
 
 
 
 

โครงการ 

ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร ์(อตัราคดิลดรอ้ยละ 8) 
มลูค่าปัจจบุนั

สุทธิ 
(NPV)(บาท) 

อตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อ
ต้นทนุ (BCR) 

อตัรา
ผลตอบแทน
ภายใน (EIRR) 

ระยะเวลา 
คืนทนุ (ปี) 

1. โครงการผลิตกา๊ซชีวภาพ : กรณีคดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีงอย่างเดยีว 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนก๊าซหุงตม้ -504,348,479 0.25 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนน ้ามนัเตา -558,501,699 0.17 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพเพื่อผลติพลงังาน
ไฟฟ้า 

-632,533,227 0.07 หาคา่ไมไ่ด*้ - 

2. โครงการผลิตกา๊ซชีวภาพ : กรณีคดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานและผลประโยชน์ดา้นการจ าหน่ายสารปรบัปรงุ
ดนิ 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนก๊าซหุงตม้ -268,164,451 0.60 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนน ้ามนัเตา -322,317,671 0.52 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพเพื่อผลติพลงังาน
ไฟฟ้า 

-396,349,198 0.42 หาคา่ไมไ่ด*้ - 

3. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล - 110,434,276 0.88 0.58% 18.7 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บทที ่6 การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 

 

     ตุลาคม  2553 6-31 

ตารางท่ี 6.2-46 สรุปผลการวเิคราะหด์า้นการเงนิของโครงการกรณกีารใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ 

หมายเหตุ  : ค่า IRR ไม่สามารถหาค่าได ้เน่ืองจากโครงการมมีูลค่าตน้ทุนและผลประโยชน์ที่แตกต่างกนัมาก ควรพจิารณาผลการ 
               วเิคราะหโ์ดยใชด้ชันีมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV)และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 

ผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (อตัราคดิลดรอ้ยละ 8) 
มลูค่าปัจจบุนั

สุทธิ 
(NPV)(บาท) 

อตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อ
ต้นทนุ (BCR) 

อตัรา
ผลตอบแทน
ภายใน (FIRR) 

ระยะเวลา 
คืนทนุ (ปี) 

1. โครงการผลิตกา๊ซชีวภาพ : กรณีคดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีงอย่างเดยีว 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนก๊าซหุงตม้ -310,302,970 0.28 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนน ้ามนัเตา -271,944,938 0.37 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพเพื่อผลติพลงังาน
ไฟฟ้า 

-344,405,534 0.22 หาคา่ไมไ่ด*้ - 

2. โครงการผลิตกา๊ซชีวภาพ : กรณีคดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานและผลประโยชน์ดา้นการจ าหน่ายสารปรบัปรงุ
ดนิ 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนก๊าซหุงตม้ -193,449,602 0.55 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนน ้ามนัเตา -155,091,570 0.64 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพเพื่อผลติพลงังาน
ไฟฟ้า 

-281,001,422 0.37 หาคา่ไมไ่ด*้ - 

3. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 108,281,462 1.14 13.25% 6.1 
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ตารางท่ี 6.2-47 สรุปผลการวเิคราะหด์า้นการเงนิของโครงการกรณกีารใชต้อซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ 

หมายเหตุ  : ค่า IRR ไม่สามารถหาค่าได ้เน่ืองจากโครงการมมีูลค่าตน้ทุนและผลประโยชน์ที่แตกต่างกนัมาก ควรพจิารณาผลการ 
               วเิคราะหโ์ดยใชด้ชันีมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV)และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 

 
6.2.4 สรปุผลการวิเคราะหด้์านการเงินและเศรษฐศาสตร ์

 จากผลการวเิคราะหท์ัง้ทางดา้นการเงนิและดา้นเศรษฐศาสตร์ในส่วนของการลงทุนในโครงการ
สาธติระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลสามารถสรุปไดว้่าการลงทุนในโครงการดงักลา่วทัง้การเลอืกใชเ้หงา้
มนัส าปะหลงัและตอซงัสบัปะรดเป็นวตัถุดบิ ไม่มคีวามคุม้ค่าในการลงทุนทัง้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
การเงนิ อย่างไรกต็ามภาครฐัสามารถท าการสนับสนุนทางการเงนิแก่โครงการดงักล่าวเพื่อให้เป็นการลด
ตน้ทุนของโครงการและท าใหโ้ครงการมผีลประโยชน์ทีเ่ท่ากบัต้นทุนพอด ี โดยในกรณีศกึษาที่รฐัสามารถ
ท าการสนับสนุนทางการเงนิโดยใชง้บประมาณต ่าที่สุดคอื กรณีการใช้เหง้ามนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ และ
โครงการมผีลประโยชน์จากทัง้ดา้นพลงังานและการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิ ทัง้นี้งบประมาณสนันโครงการ
ในกรณดีงักลา่วมมีลูคา่เท่ากบั 1.50 ลา้นบาท   
 
 นอกจากนี้ในสว่นของการวเิคราะหเ์พือ่เปรยีบเทยีบความคุม้ค่าในการน าเอาชวีมวลทัง้ 2 ชนิด
ไปใชใ้นการผลติไฟฟ้ากบัการใชผ้ลติก๊าซชวีภาพ และการเปรยีบเทยีบการน าก๊าซชวีภาพไปใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นต่างๆพบว่าการน าเอาชวีมวลทัง้ 2 ชนิดไปใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
การผลติก๊าซชวีภาพทัง้ทางดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ โดยโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที่มคีวามคุม้ค่าใน
การลงทุนคอื กรณีของการใช้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ  โดยจากผลการศกึษาทางด้านการเงนิและด้าน
เศรษฐศาสตร ์สามารถสรุปไดว้่าการพฒันาโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลยงัไม่มคีวามคุม้ค่าในการ

โครงการ 

ผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (อตัราคดิลดรอ้ยละ 8) 
มลูค่าปัจจบุนั

สุทธิ 
(NPV)(บาท) 

อตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อ
ต้นทนุ (BCR) 

อตัรา
ผลตอบแทน
ภายใน (FIRR) 

ระยะเวลา 
คืนทนุ (ปี) 

1. โครงการผลิตกา๊ซชีวภาพ : กรณีคดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีงอย่างเดยีว 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนก๊าซหุงตม้ -600,931,075 0.17 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนน ้ามนัเตา -560,349,578 0.23 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพเพื่อผลติพลงังาน
ไฟฟ้า 

-639,230,962 0.14 หาคา่ไมไ่ด*้ - 

2. โครงการผลิตกา๊ซชีวภาพ : กรณีคดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานและผลประโยชน์ดา้นการจ าหน่ายสารปรบัปรงุ
ดนิ 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนก๊าซหุงตม้ -346,969,755 0.52 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพทดแทนน ้ามนัเตา -306,388,258 0.58 หาคา่ไมไ่ด*้ - 
- การผลติก๊าซชวีภาพเพื่อผลติพลงังาน
ไฟฟ้า 

-501,432,692 0.32 หาคา่ไมไ่ด*้ - 

3. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล -124,882,704 0.87 -0.26% 18.0 
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ลงทุน ดงันัน้จงึควรมกีารวจิยัและศกึษาเพือ่พฒันาเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชีวภาพจากชวีมวลอย่างต่อเนื่อง 
โดยตอ้งค านึงถงึขนาดของระบบการผลติทีม่คีวามเหมาะสมกบัปจัจยัต่างๆทัง้ทางดา้นผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและศกัยภาพของวตัถุดบิชวีมวลในพืน้ที่ 
 
6.3 การประเมินความเหมาะสมด้านส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการดา้นพลงังานทดแทนแมจ้ะเป็นโครงการทีม่ผีลตอบแทนดา้นเศรษฐศาสตรต์ ่ากว่าโครงการ
ด้านอื่นๆ แต่ก็ให้ผลตอบแทนทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมสูง การใช้ก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทดแทน
เชือ้เพลงิ เช่น LPG น ้ามนัเตา น ้ามนัดเีซล และไมฟื้น ย่อมมผีลประโยชน์ตอบแทนทางด้านสิง่แวดลอ้ม 
เนื่องจากพลงังานจากก๊าซชีวภาพเป็นพลงังานที่สะอาดเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น ้ามนัเชื้อเพลงิใน
อุตสาหกรรม ดงันัน้ในการด าเนินโครงการศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล อาจก่อให้เกดิ
ผลกระทบด้านบวกต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มมากกว่าผลกระทบด้านลบ ต่อโรงงาน ชุมชนใกลเ้คยีง และ
พนักงานในโรงงาน สรุปไดด้งันี้  

 

1) ผลกระทบด้านสังคม  เป็นผลกระทบด้านบวกที่ส่งผลโดยตรงต่อชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกลเ้คยีง ตลอดจนผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในภาพรวมของประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1) สร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน แต่เดมิ เหงา้มนัส าปะหลงั และตอซงัสบัปะรด ไม่ได้มกีาร
ซื้อขายหรอืมกีารซื้อขายค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากไม่มผีู้รบัซื้อ และไม่มกีารน าไปใช้
ประโยชน์ด้านอื่น แม้จะมกีารศึกษาการผลิตไฟฟ้าทัง้ตอซังสับปะรด และเหง้ามัน
ส าปะหลงัแลว้กต็าม แต่ยงัไมม่กีารด าเนินการในปจัจบุนั ชาวไร่จงึไถกลบชวีมวลดงักล่าว
ใหเ้ป็นปุ๋ ยส าหรบัการเพาะปลกูในฤดูกาลต่อไป ซึ่งหากมกีารด าเนินโครงการ ก็เป็นการ
ช่วยใหช้าวไร่มรีายได้เพิม่จากการขายชวีมวลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างรายได้
เพิม่ใหก้บัชาวไร่ไดอ้กีทางหนึ่งนอกจากการผลผลติ 

1.2) ลดมลพิษทางอากาศ การเผาไหมท้ีไ่มส่มบรูณ์ของเชือ้เพลงิในโรงงานอุตสาหกรรม ท า
ใหเ้กดิควนั และเขมา่จากการเผาไหม ้ก่อให้เกดิมลพษิทางอากาศ เช่น ก๊าซซลัเฟอร์ได
ออกไซดท์ีเ่ป็นสาเหตุของฝนกรด เป็นต้น ในขณะที่การเผาไหมก๊้าซชวีภาพจากชวีมวล
เป็นการเผาไหมท้ี่สะอาดกว่า จงึปล่อยมลพษิน้อยกว่า ดงันัน้หากมกีารน าก๊าซชวีภาพ
จากชวีมวลไปใชท้ดแทนเชือ้เพลงิในอุตสาหกรรม จงึเป็นการลดปรมิาณมลพษิอากาศที่
ปลอ่ยจากโรงงาน ซึง่มสีว่นช่วยลดผลกระทบทีม่ตี่อชุมชน  

1.3) ลดการน าเข้าน ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นผลกระทบด้านบวกของโรงงาน และต่อประเทศ 
เน่ืองจากการน าก๊าซชวีภาพจากชวีมวลที่ผลติได้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสทิธภิาพ 
สามารถลดการใชพ้ลงังานจากเชื้อเพลงิชนิดอื่น ซึ่งลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลงิของ
โรงงานเอง และลดการน าเขา้น ้ามนัเชือ้เพลงิจากต่างประเทศ  

1.4) ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลงังานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพที่ผลติได้ นอกจากสามารถใช้
ทดแทนเชือ้เพลงิชนิดอื่นส าหรบัการใชง้านในโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ยงัสามารถน าไป
ผลติกระแสไฟฟ้าใชภ้ายในโรงงานหรอืใชง้านภายในชุมชน และถา้หากผลติได้ในปรมิาณ
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มากยงัสามารถขายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าได้ นับเป็นการสร้างรายได้ให้กบัชุมชน
อกีทางหนึ่ง 

2) ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม การผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล นับเป็นประโยชน์ต่อสิง่แวดลอ้มทัง้
ทางตรงและทางออ้ม เป็นผลกระทบดา้นบวกมากกว่าดา้นลบ ไดแ้ก่ 

2.1) ลดการปล่อยกา๊ซมีเทนสู่ชัน้บรรยากาศ การไถกลบชวีมวลเพื่อให้เกดิการย่อยสลาย
ของชวีมวลตามธรรมชาตเิพือ่ใหเ้ป็นปุ๋ ยบ ารุงดนินัน้ย่อมเกดิก๊าซมเีทนขึ้น ซึ่งโดยทัว่ไป
แล้วก๊าซมเีทนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ท าลายชัน้บรรยากาศมากกว่าก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดถ์งึ 21 เท่า ดงันัน้ถา้สามารถน าก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้น าไปใชป้ระโยชน์
ไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซมเีทนสู่บรรยากาศ ซึ่งมสี่วนช่วยลด
ปญัหาภาวะโลกรอ้น และยงัสามารถลดปญัหาเรื่องกลิน่จากก๊าซมเีทนอกีดว้ย  

2.2) ลดการปล่อยมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อม  หากไมม่กีารน าชวีมวลมาใช้ประโยชน์ ชวีมวลส่วน
ใหญ่จะถูกทิ้งไว้ในไร่ เพื่อให้เกดิการย่อยสลาย ซึ่งในการย่อยสลายดงักล่าวจะเกดิก๊าซ
มเีทนออกสูบ่รรยากาศดงัไดก้ลา่วมาแลว้ นอกจากนี้บางพืน้ทีจ่ะก าจดัชวีมวลดงักลา่วดว้ย
การเผา ซึ่งนอกจากเกิดปญัหาด้านหมอกควนัจาการเผาไหมแ้ลว้ ยงัเป็นการเพิม่ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์หก้บับรรยากาศ การน าชวีมวลเหลอืทิง้เหลา่นี้มาเป็นวตัถุดบิในการ
ผลติก๊าซชวีภาพ ท าใหส้ามารถน าก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ไปใชท้ดแทนเชื้อเพลงิชนิดอื่นได ้
จะสามารถช่วยลดปรมิาณการปล่อยมลพษิสู่ส ิง่แวดลอ้มได้ รวมทัง้ยงัช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกสูบ่รรยากาศไดอ้กีทางหน่ึงด้วย นอกจากน้ีจะไม่เกดิปญัหา
เรื่องกลิน่ ควนั และเขมา่ทีเ่กดิจากการเผาไหมไ้ด้ 

2.3) ลดการตดัไม้ท าลายป่า การน าชวีมวลทีเ่หลอืใชม้าผลติเป็นก๊าซชวีภาพเพื่อใช้ทดแทน
ก๊าซหุงตม้ในครวัเรอืน หรอืเชื้อเพลงิในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบางแห่งมกีารใช้ไมฟื้น
เป็นเชือ้เพลงิ ดงันัน้เมือ่มกีารน าก๊าซชวีภาพไปใชท้ดแทนไมฟื้นได ้จะเป็นการลดการตดั
ไมท้ าลายป่าในพืน้ที ่ท าใหส้ภาพแวดลอ้มของชุมชนดขีึน้ดว้ย เป็นผลประโยชน์ทางอ้อม
ของชุมชน 

2.4) ลดการน าเข้าน ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นผลกระทบด้านบวกที่เกดิขึ้นต่อโรงงาน หรอืชุมชน
หากมกีารน าชวีมวลทีเ่หลอืทิง้มาผลติเป็นก๊าซชวีภาพ และสง่ผลต่อภาพรวมของประเทศ
ดว้ย การน าก๊าซชวีภาพทีผ่ลติไดม้าใชป้ระโยชน์ สามารถลดการใชพ้ลงังานจากเชื้อเพลงิ
อื่น ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลงิของโรงงานหรอืครัวเรอืน และลดการน าเข้าน ้ามนั
เชือ้เพลงิจากต่างประเทศ 

 
6.4 แนวทางการจดัท าโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (CDM) 

 

“คารบ์อนเครดติ” เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโต (Kyoto Protocol)  ในเรื่องว่าดว้ยแนวทาง
ในการลดก๊าซเรือนกระจก  ก าหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องลดประมาณการปล่อยก๊าซที่ท าให้
เกดิปฏกิริยิาเรอืนกระจก หรอืกรนีเฮ้าสเ์อฟเฟคท์ ซึ่งท าให้เกดิภาวะโลกร้อน เช่น คาร์บอนไดออกไซด ์
มเีทน ไนตรสัออกไซด ์ฯลฯ โดยพธิสีารเกยีวโตมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่16 กุมภาพนัธ ์2549 หากประเทศที่
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ลงนาม เช่น สหภาพยุโรป แคนาดา ญีปุ่่น ไมส่ามารถลดก๊าซเรอืนกระจกประมาณ 5.2% ในปี 2551-2555 
จะมคีา่ปรบัถงึตนัละ 2,000-5,000 บาท 
 ส่วนภาคสีมาชิกที่เป็นประเทศก าลงัพฒันานัน้ พธิสีารเกียวโตไม่ได้ก าหนดให้มหีน้าที่ต้องลด
ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกแต่อยา่งใด เพยีงแต่ตอ้งรายงานปรมิาณการก๊าซเรอืนกระจกทีป่ลดปลอ่ย
ในประเทศแต่ละปี (National Inventory) ท าให้มคีาร์บอนเครดติประเภทที่ "ลดปรมิาณการปล่อยได้" 
ภายใต้โครงการกลไกการพฒันาที่สะอาด (CDM project-bases carbon credit) จงึเอื้อให้ประเทศก าลงั
พฒันาม ี"คารบ์อนเครดติ" ทีจ่ะน าไปซือ้ขายไดใ้นตลาดคารบ์อนได้ 
 ดังนั ้น คาร์บอนเครดิต  ตามความหมายภายใต้พธิีสารเกียวโต หมายถึง สินค้าชนิดหนึ่ง 
(Commodity) ทีส่ามารถซือ้ขายกนัไดใ้นตลาดเฉพาะที่เรยีกว่า “ตลาดคาร์บอน” (Carbon Market)  โดยมี
ลกัษณะเป็นเอกสทิธิ ์ของปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้ซึง่สามารถน าไปรวมในบญัชกีารปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจกของแต่ละประเทศได้ ทัง้ประเทศผู้ซื้อและผู้ขายคาร์บอนเครดติ  สาเหตุที่ท าให้เกดิการซื้อขายได้
เพราะ มองว่าแต่ละประเทศมศีกัยภาพในการลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ไม่เท่ากนั ในประเทศ
พฒันาแลว้จงึไมอ่าจลดปรมิาณได้ตามที่ก าหนด ก็อาจไปลงทุนหรอืซื้อคาร์บอนเครดติจากประเทศก าลงั
พฒันาได ้

แมว้่าไทยจะไมม่พีนัธกรณใีนการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก แต่ทัง้ภาครฐัและเอกชนของไทยก็
ไดเ้ริม่ตื่นตวัเรื่องการพฒันาการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน การประหยดัและอนุรกัษพ์ลงังาน และการใชเ้ชือ้เพลงิ
ชวีภาพทดแทนน ้ามนัปิโตรเลยีมมาเป็นเวลานาน ดงันัน้ รฐับาลจงึไดอ้อกพระราชกฤษฎกีา "จดัตัง้องคก์าร
บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2550" มผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 20 มถิุนายน   2551 
ทีผ่่านมา หรอืที่เรยีกย่อว่า อบก.หรอื "TGO" (Thailand Greenhouse Gas Management Organization) 
โดยบรษิัทใดที่จะขอซื้อขายคาร์บอนเครดติ จะต้องได้รบัการอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรก่ีอน  จากนัน้จงึไป
ด าเนินการขอออกใบอนุญาตซื้อขายคาร์บอนเครดติจากองคก์ารสหประชาชาต ิหรอืที่เรยีกว่าใบ CERs 
(Certified Emission Reduction) ซึง่มคีา่ธรรมเนียมการขออนุญาต 200,000 ดอลล่าร์สหรฐั ส่วนแนวโน้ม
ราคาคารบ์อนต่อตนัทีล่ดได ้อยู่ที ่7-12 ยูโรต่อตนัคารบ์อน และมแีนวโน้มว่าจะสงูขึน้เรื่อยๆ 

ลกัษณะโครงการทีค่ณะกรรมการองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกจะพจิารณาให้การรบัรอง
ในการจดัท า CDM หรอืคารบ์อนเครดติ ไดแ้ก่ 

1. โครงการด้านพลงังาน ได้แก่ การผลติพลงังานและการปรับปรุงประสทิธภิาพในการใช้
พลงังาน เช่น โครงการพลงังานทดแทนการใช้น ้ ามนัเชื้อเพลงิ โครงการแปลงกากของเสยี
อุตสาหกรรมเป็นพลงังาน โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบท าความเย็น และโครงการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานในอาคาร เป็นตน้ 

2. โครงการด้านส่ิงแวดล้อม เช่น โครงการแปลงขยะเป็นพลงังาน โครงการแปลงน ้าเสยีเป็น
พลงังาน เป็นตน้ 

3. โครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการคมนาคมขนสง่และการ
ใชพ้ลงังาน 

4. โครงการด้านอุตสาหกรรม เช่น โครงการที่สามารถลดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกในกระบวนการอุตสาหกรรม 
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จากขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้ จะเหน็ว่าโครงการศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล เป็น
โครงการดา้นพลงังานหมนุเวยีน ซึง่จดัอยู่ในโครงการสิง่แวดลอ้ม หากกลุ่มสหกรณ์ องคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ หรอืโรงงานใดมคีวามประสงคท์ีจ่ะขอเขา้ร่วม ด าเนินโครงการ CDM ก็สามารถด าเนินการเพื่อขอ
ขึน้ทะเบยีนเป็นโครงการ CDM ได ้ทัง้นี้ ขัน้ตอนการด าเนินการขอขึน้ทะเบยีนโครงการ CDM มดีงันี้ 

1. ออกแบบโครงการ (Project Design) 
ผู้ด าเนินโครงการจะต้องออกแบบลกัษณะของโครงการและจดัท าเอกสารประกอบโครงการ 

(Project Design Document: PDD) โดยมกีารก าหนดขอบเขตของโครงการ วธิกีารค านวณการลดก๊าซ
เรอืนกระจก วธิกีารในการตดิตามผลการลดก๊าซ การวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  

2. การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื 
ผู้ด าเนินโครงการจะต้องจ้างหน่วยงานกลางที่ได้ร ับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่แทน

คณะกรรมการบรหิารฯ (CDM Executive Board: CDM EB) หรอืที่เรยีกว่า Designated Operational 
Entity (DOE) ในการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ ว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดต่างๆ หรอืไม่  

ผู้ด าเนินโครงการจะต้องได้รบัหนังสอืเห็นชอบในการด าเนินโครงการจากประเทศเจา้บา้น โดย
หน่วยงาน Designated National Authority (DNA) ซึง่เป็นการยนืยนัว่าโครงการทีเ่สนอนัน้ เป็นโครงการที่
ด าเนินการโดยสมคัรใจ และโครงการมสีว่นช่วยในการพฒันาอย่างยัง่ยนืของประเทศเจา้บา้นทีโ่ครงการนัน้
ตัง้อยู่ 

3. ขึน้ทะเบยีนโครงการ (Registration) เมือ่ DOE จดัสง่รายงานไปยงัคณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
ขอขึน้ทะเบยีนโครงการทีผ่่านขอ้ก าหนดต่างๆครบถว้น 

4. ตดิตามการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (Monitoring) เมือ่โครงการได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็น
โครงการ CDM แลว้ ผูด้ าเนินโครงการจงึด าเนินโครงการตามทีเ่สนอไว ้และท าการตดิตามการลดการปลอ่ย
ก๊าซเรอืนกระจก  

5. การยนืยนัการลดก๊าซเรอืนกระจก (Verification) ผู้ด าเนินโครงการจะต้องจา้งหน่วยงาน DOE 
ใหท้ าการตรวจสอบและยนืยนัการตดิตามการลดก๊าซเรอืนกระจก 

6. การรบัรองการลดก๊าซเรอืนกระจก (Certification) เมือ่หน่วยงาน DOE ไดท้ าการตรวจสอบการ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกแลว้ จะท ารายงานรบัรองต่อคณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อขออนุมตัใิห้ออก 
CERs ใหผู้ด้ าเนินโครงการ 

7. ออกคารบ์อนเครดติ (Issuance) เมื่อคณะกรรมการบรหิารฯ ได้รบัรายงานรบัรองการลดก๊าซ
เรอืนกระจก จะไดพ้จิารณาออก CERs ใหต้่อไป 

 
ในกรณีที่โรงงานใด ผ่านการพิจารณาและได้ใบรับรองแล้ว ก็จะต้องด าเนินการลดการผลิต

คารบ์อนไดออกไซดล์ง จากนัน้จงึน าปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ ไปขายในตลาดคาร์บอน โดยมี
ราคารบัซือ้อยู่ทีป่ระมาณ 7-12 ยูโรต่อตนัคารบ์อน ซึง่สามารถเพิม่รายไดใ้หก้บัโรงงานอกีทางหนึ่งดว้ย 
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รปูท่ี 6.4-1 ขัน้ตอนการด าเนินโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

 
ส าหรบัโครงการศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล สามารถค านวณการลดลงของ

ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศ (CO2 Emission) จากการย่อยสลายของชวีมวลที่ถูกไถ
กลบในพืน้ทีเ่กษตรไดโ้ดยน าปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้มาค านวณเป็นปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดไ์ด ้ซึง่
จากการเกบ็ขอ้มลูในการเดนิระบบตน้แบบ พบว่า คา่เฉลีย่การผลติก๊าซชวีภาพจากตอซงัสบัปะรด อยู่ที ่10 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และคา่เฉลีย่การผลติก๊าซชวีภาพจากเหงา้มนัส าปะหลงั อยู่ที ่30 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั 
ซึ่ งสามารถน าค่า เฉลี่ยการผลิต ก๊าซชีวภาพจากชีวมวลทั ้งสองชนิด  มาค านวณหาปริมาณ
คารบ์อนไดออกไซดท์ีป่ลอ่ยสูบ่รรยากาศทีล่ดลงไดด้งันี้ 

 
ตอซงัสบัปะรด 
ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ = 10 m3/d 
ปรมิาณมเีทนในก๊าซชวีภาพ =  56.46 % 
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 =   5.646 m3 /d 

ความหนาแน่นของมเีทน   = 0.6808 kg/ m3 
ดงันัน้  ปรมิาณมเีทนทีป่ลอ่ยสูบ่รรยากาศ  =    5.646 m3/d x 0.6808 kg/ m3 
   = 3.844  kg/d 
โรงงานเปิดกจิการ 300 วนั/ปี ปลอ่ยมเีทน  = 3.844 kg/d x 300 d/y 
  = 1,153.2  kg/y 
  = 1.153 tCH4/y 
ปรมิาณมเีทนทีป่ลอ่ยสูบ่รรยากาศคดิเป็น 21 เท่า ของ CO2  
ดงันัน้ ปรมิาณ CO2   = 1.153  x 21  tCO2/y 
  = 24.213  tCO2/y 
 

เหง้ามนัส าปะหลงั 
ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ = 30 m3/d 
ปรมิาณมเีทนในก๊าซชวีภาพ = 44.64 % 
 =  13.392 m3  

ความหนาแน่นของมเีทน   = 0.6808 kg/ m3 
ดงันัน้  ปรมิาณมเีทนทีป่ลอ่ยสูบ่รรยากาศ  =    13.392 m3/d x 0.6808 kg/ m3 
  = 9.1172  kg/d 
โรงงานเปิดกจิการ 300 วนั/ปี ปลอ่ยมเีทน  = 9.1172 kg/d x 300 d/y 
   = 2,735.16 kg/y 
   = 2.735  tCH4/y 
ปรมิาณมเีทนทีป่ลอ่ยสูบ่รรยากาศคดิเป็น 21 เท่า ของ CO2  
ดงันัน้ ปรมิาณ CO2   = 2.735  x 21  tCO2/y 
  = 57.435  tCO2/y 
 

ตารางท่ี 6.4-1 ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดท์ีล่ดลงเมือ่น าชวีมวลไปผลติก๊าซชวีภาพ 
ชีวมวล ปริมาณกา๊ซ

ชีวภาพต่อวนั 

(m3/d) 

%CH4 

(เฉลี่ย) 

ปริมาณ CH4 

(m3/d) 

น ้าหนัก CH4 

(kg/d) 

ปริมาณ CO2 

(t CO2/y) 

ตอซงัสบัปะรด 10 56.46 5.646 3.844 24.213 

เหงา้มนัส าปะหลงั 30 44.64 13.392 9.1172 57.432 

หมายเหตุ :  1) ท างาน 300 วนั/ปี 
  2) ความหนาแน่นของมเีทนเท่ากบั 0.6808 kg/ m3 
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กลไกการพฒันาทีส่ะอาดเปรยีบเสมอืนแรงจงูใจใหป้ระเทศก าลงัพฒันา หนัมาใชเ้ทคโนโลยสีะอาด
เพิม่มากขึ้น อนัจะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลง ซึ่งหากไม่มแีรงจูงใจจากกลไกการพฒันาที่
สะอาดแลว้ ประเทศนอกภาคผนวกที ่I จะยงัคงใชเ้ทคโนโลยแีบบเดมิทีม่ตีน้ทุนต ่าและมกีารปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจกในปรมิาณมาก โดยแรงจงูใจทีก่ลา่วถงึคอื CERs ทีผู่ด้ าเนินโครงการจะไดร้บั และสามารถน าไปขาย
ใหก้บัประเทศอุตสาหกรรมไดน้ัน่เองสว่นประเทศเจา้บา้น จะได้รบัผลประโยชน์คอื การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ซึง่สามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 6.4-2 

ตารางท่ี 6.4-2 ประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รบัด้านการพฒันาท่ียัง่ยืน จากโครงการ CDM 

ผลประโยชน์ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม 

ระดบัท้องถ่ิน 1. มกีารรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มระดบัชุมชนใน
พืน้ทีโ่ครงการ 
2. ลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ 
โดยการน ามาใชเ้ป็นเชื้อเพลงิ
พลงังาน 

3. ลดการใชท้รพัยากร
เชือ้เพลงิทีไ่ม่สามารถทดแทน
ได ้

1. กรณีทีเ่ป็นโครงการ ดา้น
พลงังานทดแทนจะช่วยใหน้ า
ผลติผลทางการเกษตร เช่น 
ปาลม์ มะพรา้ว ทานตะวนั ผล
สบู่ด า ฯลฯ มาเป็นวตัถุดบิใน
การผลติพลงังาน 
2. เกษตรกรสามารถน าวสัดุ
เหลอืใช ้เช่น แกลบ ใบอ้อย 
เศษไม ้ฯลฯ ไปขายเพือ่เป็น
วตัถุดบิในการด าเนินโครงการ 
CDM 
3. กระตุน้เศรษฐกจิในระดบั
ชุมชนใหเ้กดิการจา้งงานมาก
ขึน้ 

4. มกีารผลติสนิคา้ดว้ยวธิกีาร
ทีส่ะอาดขึน้ 

1. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
ขึน้โดยเฉพาะดา้นสุขภาพ
อนามยัจากคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้ 
2. เพิม่ทางเลอืกในการ
ประกอบกจิการทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสภาวะแวดลอ้ม 

 

ระดบัประเทศ 1. คุณภาพสิง่แวดลอ้มโดยรวม
ของประเทศดขีึน้ 

2. มกีารถ่ายทอดและพฒันา
เทคโนโลยทีีส่ะอาดทัง้จาก
ต่างประเทศและ
ภายในประเทศ 

1. ลดการพึง่พาการน าเขา้
เชือ้เพลงิพลงังาน 
2. กระตุน้เศรษฐกจิระดบัชาติ
และเพิม่ความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิ 

3. มรีายไดจ้ากภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคลจากการซือ้ขาย CERs 
ลดภาระของประเทศทีภ่าครฐั
จะตอ้งลงทุนในการรกัษา
สิง่แวดลอ้มและอนุรกัษ์
พลงังาน 

1. มบีทบาทในเวทโีลกในการ
แก้ไขปญัหาระดบันานาชาต ิ

2. ท าใหเ้พิม่อ านาจต่อรองใน
การเจรจาระหว่างประเทศ 

ทีม่า : www.tgo.or.th 
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บทท่ี 7 
แนวทางการลงทุน ส าหรบัการพฒันาเชิงพาณิชย ์

 
7.1 แนวทางการลงทุนส าหรบัการพฒันาเชิงพาณิชย ์

 
การผลติก๊าซชวีภาพ (ก๊าซมเีทน) จากชวีมวลพชืพลงังานหรอืสิง่เหลอืใช้ทางการเกษตรนับเป็น

ทศิทางหรอืแนวทางใหมข่องการผลติพลงังานทดแทนทีห่ลายประเทศในทวปียุโรปใหค้วามส าคญัเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากได้มกีารเพิม่พื้นที่เพาะปลูกพชืพลงังานเพื่อใช้ในการผลติไบโอดีเซลและเอทานอลเป็น
เชือ้เพลงิส าหรบัการขนสง่ทดแทนน ้ามนัปิโตรเลยีม ซึ่งส่วนที่เหลอืของพชืพลงังานเหล่านัน้ลว้นสามารถ
น ามาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติก๊าซชวีภาพไดเ้ป็นอย่างด ีในขณะทีเ่ทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากพชื
พลงังานมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง เป็นอกีทางเลอืกหนึ่งในการผลติพลงังานเพือ่ใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า
อุตสาหกรรม และการขนสง่ เมือ่พจิารณาจากเทคโนโลย ีและความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตรข์องการหมกั
พชืหลากหลายชนิด รวมถงึการหมกัหวัมนัและขา้วโพดลว้นมคีวามเหมาะสมทัง้ส ิน้ ส าหรบัในทวปียุโรปการ
หมกัข้าวโพดเพื่อผลติก๊าซชีวภาพมแีนวทางที่สดใส แต่เนื่องจากราคาและจ านวนชีวมวลที่ใช้ส าหรับ
โครงการเป็นตวัแปรทีส่ าคญั จงึไดน้ าวธิกีารทีจ่ะท าใหต้น้ทุนการผลติก๊าซชวีภาพลดลงโดยการเพิม่ผลผลติ
ของขา้วโพดท าใหต้น้ทุนของวตัถุดบิลดต ่าลงดว้ย รวมถงึการสนับสนุนการปลูกพชืพลงังานที่มรีะยะเวลา
การเกบ็เกีย่วระยะสัน้เพือ่การปลกูและเกบ็เกีย่วสองครัง้ต่อปี นับเป็นอกีแนวทางหนึ่งของการเพิม่วตัถุดบิ 
พรอ้มการจดัการระบบชลประทานทีเ่หมาะสม และการใหปุ้๋ ยคณุภาพสงูลว้นเป็นแนวทางในการเพิม่ผลผลติ
ทีน่ ามาซึง่ความส าเรจ็ของโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลของประเทศเยอรมนี ออสเตรยี และ  เดน-
มารค์ ดงัตารางท่ี 7.1-1 แสดงใหเ้หน็ถงึผลผลติก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้จากชวีมวลแต่ละชนิดของทวปียุโรป 

 
ตารางท่ี 7.1-1 ผลผลติก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้จากชวีมวลแต่ละชนิดของทวปียุโรป 

ชนิดของชีวมวล ปริมาณกา๊ซชีวภาพท่ีผลิตได้ (ลบ.ม. ต่อ ตนั) 
ขา้วโพด 400 
หญา้สด 500 
พชื ผกั 400 
เมลด็ธญัพชื 560 

 
แนวทางการใชป้ระโยชน์การผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในทวปียุโรปโดยการปรบัปรุงคณุภาพ 

(Upgrading) ก๊าซชวีภาพใหม้คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมส าหรบัการใชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพกเ็พือ่ 
- การใชก๊้าซชวีภาพเป็นเชือ้เพลงิเพือ่ผลติพลงังานความรอ้นรว่ม (Combine Heat and Power, 

(CHP)) 
- การใชก๊้าซชวีภาพร่วมกบัก๊าซชวีภาพในลกัษณะการขนสง่ทางท่อ 
- การใชก๊้าซชวีภาพเพือ่เป็นเชือ้เพลงิในการขนสง่ 
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- การใชก๊้าซชวีภาพกบัเครือ่งยนตข์นาดเลก็ Micro CHP 
- การใชก๊้าซชวีภาพเพือ่เป็นเชือ้เพลงิในการผลติ Fuel Cell 
- การใชก๊้าซชวีภาพส าหรบัอุตสาหกรรม 
 
ในปี 2549 เฉพาะในประเทศเยอรมนีมโีรงงานผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลประมาณ 3,500 แห่ง

สามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดม้ากกว่า 1,100 เมกกะวตัต ์โดยใช้พืน้ที่กว่า 350,000 เฮกเตอร์หรอืประมาณ 
2.18 ลา้นไร่ในการปลูกพชืพลงังานเพื่อโครงการน้ี โดยได้รบัปุ๋ ยเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมที่ส าคญัของ
โครงการ ในขณะเดยีวกนัหลายประเทศในทวปียุโรปกไ็ดม้กีารสง่เสรมิการด าเนินการผลติก๊าซชวีภาพจาก
ชวีมวล เช่น การใช้ก๊าซชีวภาพในการผลติกระแสไฟฟ้าและเพื่ออุตสาหกรรมในประเทศเดนมาร์คและ
ออสเตรยี และการใชก๊้าซชวีภาพร่วมกบัก๊าซธรรมชาตเิพือ่การขนสง่ในประเทศฝรัง่เศส เป็นตน้ 

ในขณะที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็นประเทศน าเข้าน ้ามนัปิโตรเลยีมอนัดับหนึ่งของโลกได้ให้
ความส าคญักบัการสง่เสรมิการใชช้วีมวลในการผลติพลงังานทดแทนเชื้อเพลงิฟอสซลิมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ใหค้วามส าคญักบัแหลง่วตัถุดบิ เทคโนโลยกีารเปลีย่นแปลงชวีมวลเป็นพลงังาน การขนสง่เชือ้เพลงิชวีภาพ 
และการใชง้าน พจิารณาไดจ้ากโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอนัประกอบดว้ย 

1. โครงการ The Biomass Program Multiyear Plan 2000 to 2008 ทีใ่หค้วามส าคญักบั
การวจิยัและพฒันาพลงังานชวีมวลเป็นเชือ้เพลงิในรูปแบบต่างๆ โดยก าหนดเป้าหมาย
และระยะเวลาที่แน่นอน โดยมอบหมายให้ Energy Efficiency and Renewable 
Energy (EERE) เป็นหน่วยงานก ากบัดูแล และประสานงานร่วมกบัหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องโครงการ  

2. โครงการ The Alternative Fuels and Advanced Vehicle Data Centre ที่เผยแพร่
ข้อมูลการใช้ชวีมวลเป็นเชื้อเพลงิรูปแบบต่างๆ โดยอาจใช้ร่วมกบัเชื้อเพลงิทดแทน
รูปแบบอื่น 

3. โครงการ The Greenhouse gas, Regulated Emissions, and Energy use in 
Transportation ของ EERE, Department of Energy ทีผ่ลติเอทานอลจากเซลโูลสของ
ขยะชุมชนเพือ่ใชป้ระโยชน์ในการขนสง่ 

แมโ้ครงการต่างๆ ของประทศสหรฐัอเมรกิาจะให้ความส าคญักบัการผลติและใช้ประโยชน์ก๊าซ
ชวีภาพจากชวีมวลน้อยมาก โดยได้ให้ความส าคญักบัการผลติเอทานอลจากเซลลูโลสชวีมวลซึ่งนับเป็น
แนวทางเดยีวกนัในการใชเ้อนไซมย์่อยเซลลูโลสชวีมวลก่อนการหมกัเป็นก๊าซชวีภาพ ซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมการจดัตัง้ระบบผลติก๊าซชีวภาพจากชีวมวลในเชิงพาณิชย์ให้มเีป้าหมาย และ
ประโยชน์ในก าหนดเวลาทีแ่น่นอน น าไปสูก่ารประสบความส าเรจ็ของโครงการจดัตัง้ระบบผลติก๊าซชวีภาพ
จากชวีมวลในเชงิพาณชิยต์ามทีไ่ดค้าดหวงัไว้ 

ส าหรบัประเทศไทยซึง่มชีวีมวลที่เหลอืใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมมเีป็นจ านวนมาก เช่น 
ทะลายและใบปาลม์ ล าตน้ เหงา้ กากมนัส าปะหลงั ยอดและใบออ้ย ตอซงัสบัปะรด และฟางขา้ว เป็นตน้ ชวี
มวลเหลา่นี้ไดส้รา้งปญัหาในการจดัเกบ็และท าลายแก่ผูป้ระกอบการและเกษตรกร  บางแห่งก็ถูกกองทิ้งไว้
โดยไมไ่ดร้บัการจดัการทีด่พีอ เมือ่ถูกทิง้ไวช้วีมวลทีม่คีวามชืน้สงูจงึเกดิการหมกัย่อยโดยธรรมชาต ิและส่ง
กลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ บางแห่งก็ถูกกองทิ้งไว้ให้แห้งและเผาท าลาย เป็นการเพิ่มก๊าซ
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คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เป็นต้นเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) 
ก่อใหเ้กดิปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มตามมา หากมกีารด าเนินการที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพจะท าให้การ
ด าเนินโครงการผลติก๊าซชีวภาพจากชวีมวลมคีวามส าคญัอย่างยิ่งในการน าก๊าซชวีภาพที่ได้มาใช้เป็น
เชือ้เพลงิทดแทนเชือ้เพลงิฟอสซลิ ทัง้ในการผลติไฟฟ้า อุตสาหกรรม และ การขนสง่ และไดปุ้๋ ยชวีภาพเพือ่
ใชใ้นการเกษตรในอนาคตอนัใกล้เช่นเดยีวกบัในประเทศยุโรป จะท าให้โครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวี
มวลสามารถลงทุนในรูปแบบเชงิพาณชิยเ์พือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืได้ 

แนวทางการลงทุนโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลนัน้จะขึ้นอยู่กบัหลายหลายปจัจยัด้วยกนั 
อนัประกอบไปดว้ย 

1. การคดัเลอืกวตัถุดบิทีเ่หมาะสม 
2. การบรหิารจดัการวตัถดุบิ 
3. ราคาและความยัง่ยนืของวตัถดุบิ 
4. เทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล 
5. การใชป้ระโยชน์ก๊าซชวีภาพทีเ่หมาะสม 
6. มลูคา่จากปุ๋ ยซึง่เป็นผลพลอยไดท้ีส่ าคญัของโครงการ 
 

7.1.1     การคดัเลือกวตัถดิุบ 
จากผลการทดลองของโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในห้องปฏบิตักิารที่ได้น าชวีมวล 5 ชนิด

ได้แก่ ทะลายเปล่าปาลม์ ทางปาลม์ เหงา้มนัส าปะหลงั ยอดอ้อย และตอซงัสบัปะรด มาทดสอบเพื่อหา
ปรมิาณการเกดิก๊าซชวีภาพกรณไีมเ่ตมิเอน็ไซม ์พบว่าทะลายปาลม์ ทางปาลม์ ยอดออ้ย เกดิก๊าซชวีภาพที่
ระยะเวลาการหมกั 30 วนัมากทีส่ดุตามล าดบั สว่นตอซงัสบัปะรดและเหงา้มนัส าปะหลงั เกดิปรมิาณก๊าซ
น้อยกว่าตามล าดบั ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้แสดงในตารางท่ี 7.1-2  

 
ตาราง 7.1-2 ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ส าหรบัการทดลอง 30 วนั 

ล าดบัที ่ ประเภทชวีมวล 

ปรมิาณก๊าซชวีภาพ 
(ลบ.ม./ตนั นน.แหง้) 

ไมเ่ตมิเอนไซม ์
Dose 1 

0.05 มล./กรมั 
นน.แหง้ 

Dose 2 
0.1 มล./กรมั 
นน.แหง้ 

Dose 3 
0.25 มล./กรมั 

นน.แหง้ 
1 ทะลายปาลม์ 150 154 156 221 
2 ตอซงัสบัปะรด 105 123 145 174 
3 ทางปาลม์ 115 118 128 167 
4 ยอดออ้ย 108 111 119 144 
5 เหงา้มนั 80 95 102 109 

ที่มา : การทดลองใหห้อ้งปฏบิตักิาร ณ ภาควชิาสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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เมือ่น าขอ้มลูอื่นๆ มาประกอบ เช่น ขอ้มลูดา้นราคา ด้านการส่งเสรมิ และด้านผลประโยชน์ที่เกดิ
ขึน้กบัเกษตรกร มาพจิารณาประกอบกับพบว่า ตอซงัสบัปะรด และเหงา้มนัส าปะหลงั นับเป็นชวีมวลที่ม ี
ความเหมาะสมมากกว่าชวีมวลชนิดอื่น สรุปผลคะแนนดงัตารางท่ี 7.1-3 

 
 ตารางท่ี 7.1-3 สรปุคะแนนจากเกณฑก์ารคดัเลอืก 

  
อย่างไรก็ตามเนื่องจากเหง้ามนัส าปะหลงัถอืเป็นของเหลอืทิ้งทางการเกษตร ที่มกีารน ามาใช้

ประโยชน์น้อยจงึไดร้บัการพจิารณาให้เป็นวตัถุดบิส าหรบัโครงการ การพจิารณาเหงา้มนัส าปะหลงัมาใช้
ประโยชน์ จ าตอ้งมกีารบรหิารจดัการอย่างเหมาะสมเพือ่ให้มวีตัถุดบิที่มรีาคาต ่าใช้ในโครงการอย่างยัง่ยนื 
เหงา้มนัส าปะหลงั เป็นสว่นโคนของล าตน้ซึง่อยู่เหนือดนิ เป็นส่วนที่เหลอืหลงัจากการตดัล าต้นและหวัมนั
ออกไป มคีวามยาวประมาณ 20-50 เซนตเิมตร สว่นน้ีไมม่กีารน าไปใชป้ระโยชน์ โดยเกษตรกรจะทิ้งไว้ใน
ไร่และไถกลบไปพรอ้มกบัการเตรยีมดนิในการปลกูครัง้ต่อไป มปีรมิาณคดิเป็นน ้าหนักประมาณร้อยละ 20 
ของผลผลติหวัมนัสด มคีวามชืน้ประมาณ 65% ในหนึ่งไร่ของแปลงปลูกมนัส าปะหลงัจะมปีรมิาณเหงา้มนั
ส าปะหลงัอยู่ประมาณ 500 กโิลกรมั ในปีพ.ศ.2551 มกีารปลกูมนัส าปะหลงัประมาณ 7.75 ลา้นไร่ ผลผลติ
รวม 25 ล้านตัน มนัส าปะหลงัมกีารปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดประมาณ 4.24 ล้านไร่ 
รองลงมาได้แก่ภาคกลางประมาณ 2.35 ลา้นไร่ และภาคเหนือประมาณ 1.15 ลา้นไร่ ประเมนิได้ว่าจะมี
ผลผลติเหงา้มนัส าปะหลงัถงึปีละ 4 ลา้นตนั สามารถน ามาใช้เป็นวตัถุดบิในการผลติก๊าซชวีภาพได้อย่าง
พอเพยีง 

 
7.1.2     การบริหารจดัการวตัถดิุบ 

การบรหิารจดัการเหงา้มนัส าปะหลงัเพื่อให้มคีวามเหมาะสมส าหรบัการลงทุนนัน้จะเริม่ต้นตัง้แต่
ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวม การขนสง่ การกองเกบ็ การจดัเตรยีม และการจดัสง่ไปยงัโรงงานผลติก๊าซชวีภาพ  

ส าหรบัในกรณีการส่งเสรมิระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลให้ใช้ได้จรงิในเชงิพาณิชย์นัน้  อาจ
จดัแบ่งที่มาของเหง้ามนัส าปะหลงัออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คอื เหงา้มนัส าปะหลงัที่ตดิอยู่กับหัวมนัที่

ชีวมวล 

การทดลอง
ห้องปฏิบติัการ 

ด้านเศรษฐกิจสงัคม 
รวม 
100 

คะแนน 

ล าดบัท่ี
ได้ 

ด้านราคา
ชีวมวล 

ด้านการส่งเสริมการ
ผลิตกา๊ซชีวภาพ 

ด้านผลประโยชน์
ต่อเกษตรกร 

50 คะแนน 20 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน 

ยอดออ้ย 30 10 10 10 60 4 

ทะลายปาล์ม 50 10 5 0 65 3 

ทางปาล์ม 30 20 10 5 65 3 

เหงา้มนัส าปะหลงั 20 20 20 10 70 2 

ตอซงัสบัปะรด 30 20 15 10 75 1 
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เกษตรกรตดัขายมาพรอ้มกบัหวัมนั จากการสอบถามขอ้มลูจากโรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงัจะมปีระมาณ 
รอ้ยละ 2 ของน ้าหนักหวัมนัส าปะหลงัทีเ่ขา้สูโ่รงงาน ซึง่เหงา้มนัส าปะหลงัในสว่นน้ีมแีป้งอยู่ประมาณรอ้ยละ 
3 เหมาะสมทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นวตัถุดบิในระบบการผลติก๊าซจากชวีมวลโดยอาจใช้ร่วมกบักากมนัส าปะหลงั
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมเพือ่การผลติพลงังาน  

อกีสว่นหนึ่งคอืเหงา้มนัส าปะหลงัที่ยังคงอยู่ในไร่หลงัการเก็บเกี่ยว เนื่องจากเดมิไม่มกีารจดัเก็บ
เหงา้มนัส าปะหลงัอย่างเป็นรูปธรรม เกษตรกรจะทิง้ไวใ้นไร่และไถกลบไปพรอ้มกบัการเตรยีมดนิ หรอืรวม
กองและเผาทิง้ เพราะเหงา้มนัส าปะหลงัสามารถงอกออกเป็นล าตน้มนัทีไ่มม่ผีลผลติเป็นหวัมนั จงึเทยีบได้
กบัวชัพชืชนิดหนึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกมนัส าปะหลงั ดงันัน้เกษตรกรจะต้องท าการก าจดัเพื่อให้
แน่ใจว่าจะไมม่ตีน้มนัจากเหงา้มนัส าปะหลงัแย่งพืน้ที่และปุ๋ ยกบัการเพาะปลกูมนัส าปะหลงั 

การบรหิารจดัการเหงา้มนัทีเ่หมาะสมนัน้การรวบรวมเหงา้มนัส าปะหลงัจะตอ้งด าเนินการไปพร้อม
กบัการเกบ็เกีย่วหวัมนัส าปะหลงั เพือ่เป็นการลดตน้ทุนคา่แรงงาน โดยต้องคดัแยกเหงา้มนัส าปะหลงัออก
จากหวัมนัส าปะหลงั และล าตน้ ซึง่ในสว่นของหวัมนัและล าตน้มนัส าปะหลงัจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลติ
แป้งมนัส าปะหลงั โดยแยกกองเหงา้มนัส าปะหลงัไว้ในบรเิวณพืน้ที่เก็บเกี่ยว เมื่อเก็บรวบรวมและจดัส่ง
หวัมนัส าปะหลงัไปยงัลานมนัแล้ว เกษตรกรจงึจะเก็บรวบรวมเหง้ามนัส าปะหลงัไปยงัโรงงานผลติก๊าซ
ชวีภาพ หรอื รวบรวมไวท้ีล่านมนัเช่นเดยีวกบัหวัมนัในกรณีที่โรงงานผลติก๊าซชวีภาพอยู่ในพืน้ที่ห่างไกล 
และมขีนาดใหญ่ตอ้งการเหงา้มนัส าปะหลงัจ านวนมาก  

ส าหรบัการขนสง่เหงา้มนัส าปะหลงัควรใช้รถบรรทุกเพื่อการเกษตร หรอืรถอแีต๋นในการขนส่งที่
ระยะทางน้อยกว่า 15 กโิลเมตร เพือ่เป็นการลดคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ของเกษตรกร กรณทีีข่นส่งไปยงัลาน
มนัเพือ่การรวบรวมก่อนจะสามารถใชเ้ครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่มอียู่ที่ลานมนัในการชัง่น ้าหนัก การเตรยีม
เหงา้มนัส าปะหลงัใหม้ขีนาด และ ความชืน้ทีพ่อเหมาะ พรอ้มท าความสะอาดของวตัถุดบิทีเ่หมาะสมกบัการ
ใชง้าน (การคดัแยกทรายออกจากเงา้มนัส าปะหลงั) เหงา้มนัส าปะหลงัในสว่นน้ีในขัน้ตน้จะสนับสนุนให้เป็น
วตัถุดบิส าหรบัสหกรณ์การเกษตรเพือ่ใชใ้นการผลติพลงังานของสหกรณ์ในรูปแบบของวสิาหกจิชุมชนโดย
อาจใชค้วามรอ้นเหลอืทิง้จากขบวนการมาอบแหง้ในขบวนการผลติปุ๋ ยชวีภาพเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

 
7.1.3     การก าหนดราคา 

ในกรณเีหงา้มนัส าปะหลงัทีม่อียู่ในโรงงานนัน้ค่าใช้จ่ายในการคดัแยก รวบรวม ควรจะรวมอยู่กบั
ตน้ทุนของการคดัแยกหวัมนัส าปะหลงั คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ในการบดย่อยเหงา้มนัส าปะหลงัเพือ่ใหไ้ดข้นาดที่
เหมาะสมส าหรบัโครงการจงึถอืว่าเป็นตน้ทุนการผลติของโครงการซึง่น่าจะเป็นคา่ใช้จ่ายที่น้อยมากจนอาจ
ตดัทิง้ได ้ท าใหก้ารศกึษาความเหมาะสมส าหรบัโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลเหงา้มนัส าปะหลงัใน
โครงการมคีวามเป็นไปไดส้งู 

ส าหรับกรณีการใช้เหง้ามนัส าปะหลงัที่มอียู่ในไร่นัน้ไม่มกีารก าหนดราคาที่แน่นอน ส าหรับ
โครงการตอ้งการวตัถุดบิทีย่ ัง่ยนืตอ้งมกีารก าหนดราคาทีเ่หมาะสมไม่สูงหรอืต ่าเกนิไป เพราะหากก าหนด
ราคาต ่าไมท่ าใหเ้กดิแรงจงูใจต่อเกษตรกรในการน าเหงา้มนัส าปะหลงัมาขาย หากก าหนดราคาสงูเกนิไปจะ
ท าใหต้น้ทุนก๊าซชวีภาพมรีาคาสงู ไมม่คีวามเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์  จากการส ารวจของมลูนิธพิลงังาน
เพื่อสิง่แวดลอ้มพบว่าราคาเหงา้มนัส าปะหลงัจะอยู่ที่ประมาณ 600-1,100 บาทต่อตนั (ข้อมูลเมื่อเดอืน 
มนีาคม-มถิุนายน 2552) แต่ปจัจุบนัไม่ได้มกีารซื้อขาย อย่างไรก็ตามหากมตีลาดรบัซื้อที่แน่นอนเช่น
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โครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลจะสามารถต่อรองราคาลงได ้โดยการรบัซือ้เหงา้มนัส าปะหลงัจะมสีอง
แนวทางโดยอาจรบัซือ้จากเกษตรกรโดยตรง และจากโควตาของลานมนัทีร่วบรวมเหงา้มนัส าปะหลงัจดัส่ง
มายงัโรงงานตามจ านวนทีก่ าหนด ทัง้สองแนวทางอาจมรีาคาทีเ่ท่ากนั หรอืแตกต่างกนัตามความเหมาะสม 

 
7.1.4.    เทคโนโลยกีารผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวล 

เทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ส าหรบัโครงการจะใช้เทคโนโลยแีบบแห้งเป็นพืน้ฐาน  
โดยมกีารเตมิน ้าเพยีงเพื่อหมุนเวยีนในระบบ เพื่อประสทิธภิาพในการย่อยสลายชวีมวลในการผลติก๊าซ
ชวีภาพ ทัง้นี้เนื่องจากเทคโนโลยีแบบเปียกหรอืแบบน ้าเสยี ได้มกีารศกึษาพฒันาเทคโนโลยแีละใช้งาน
อย่างแพร่หลายแลว้ สว่นเทคโนโลยแีบบแห้งมคีวามจ าเป็นที่จะต้องศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาให้เหมาะสมกบั
การใชง้านในประเทศ ซึง่จะเป็นการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพ และสภาพทัว่ไปโดยปกตขิองชวี
มวลโครงการมสีภาพเป็นของแข็ง หากใช้กบัเทคโนโลยแีบบเปียกจะต้องสิน้เปลอืงในการเตรยีมชวีมวล 
และระบบจะมขีนาดใหญ่ท าใหต้น้ทุนการก่อสรา้งสงู ซึง่ทีผ่่านมาเทคโนโลยแีบบแหง้มกีารใชก้บัมลูสตัว์และ
การท าปุ๋ ยหมกัมานานแลว้ แต่การใชก้บัชวีมวลยงัเป็นเรื่องใหมส่ าหรบัการใชง้านในประเทศ 
  การเลอืกระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทีเ่หมาะสม จะตอ้งพจิารณาถงึองคป์ระกอบของชวีมวล
ทีจ่ะน ามาผลติก๊าซชวีภาพ ตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ว่า ในชวีมวลมสีารอนิทรยี์ที่ย่อยสลายยาก จ าพวก Fiber 
Cellulose และ Lignin จงึท าให้ในระบบจะมสีารแขวนลอยจ านวนมาก ดงันัน้การเลอืกระบบที่มขี้อจ ากดั
เกี่ยวกบัปรมิาณสารแขวนลอย เช่น ระบบ UASB และระบบที่ใช้ตวักลางเพื่อยดึเกาะจุลนิทรยี์ (Media) 
อาจจะมปีญัหาการท างานของระบบเน่ืองมาจากสารแขวนลอยน้ีจะไปท าใหร้ะบบอุดตนั  

การพจิารณาเทคโนโลยหีรอืรูปแบบที่ใช้ในการผลติก๊าซชีวภาพได้เลอืกเทคโนโลยี Complete 
Stirred Tank Reactor (CSTR) เหมาะส าหรบัชวีมวลทีบ่ดย่อยแลว้คอ่นขา้งละเอยีดหรอืมลีกัษณะเป็นของเหลว
ทีม่สีดัสว่นของของแขง็ (TS) สงู ทีผ่่านมาระบบนี้นิยมใชใ้นการผลติก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี หากน ามาใชก้บัชวี
มวลซึง่มปีรมิาณ TS สงู จะตอ้งมกีารปรบัปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ เช่นเดยีวกนักบั Modified Cover Lagoon 
แต่ระบบ CSTR ขนาดของ Reactor จะมขีนาดเลก็กว่า และการควบคมุการกวนผสมภายในบ่อจะทัว่ถงึทัง้บ่อ
ดกีว่าระบบ Modified Cover Lagoon ซึง่ระบบนี้มกีารใชใ้นการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในต่างประเทศ 
 โดยปกตแิลว้ชวีมวลจะมปีรมิาณสารอนิทรยี์ที่ย่อยสลายยากจ าพวก Fiber Cellulose และ Lignin 
มากกว่าสารอนิทรยีท์ีย่่อยสลายงา่ย ดงันัน้หากต้องการให้ระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลสามารถย่อย
สลายสารอนิทรยีใ์นระบบสงูประมาณรอ้ยละ 80-90 ดงัเช่นที่ใช้ในการผลติก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยีมคีวาม
จ าเป็นที่จะต้องใช้สารเคมปีระเภทกรด เช่น กรดอะซตีรกิ กรดซลัฟูรกิ หรอื Enzyme จ าพวก Cellulase 
หรอื Hemi-cellulase เพือ่สลาย Fiber Cellulose และLignin ในระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล  
 แต่จากการทดลองในหอ้งปฏบิตักิารพบว่าระบบผลติก๊าซชวีภาพทีใ่ชใ้นการทดลองระหว่างการใช ้
Enzyme และไมใ่ช ้Enzyme มผีลการผลติก๊าซชวีภาพไมแ่ตกต่างกนัมากนัก แต่หากมกีารใช้ Enzyme ใน
ระบบการผลติก๊าซชวีภาพจะท าให้ต้นทุนการผลติต่อลูกบาศก์เมตรเพิม่สูงมากดงัแสดงในตารางที่ 3.1-4 
และอาจท าใหเ้กดิผลกระทบต่อสารปรบัปรุงดนิทีผ่ลติได้มกีารปนเป้ือนของสารเคมไีม่สามารถน ามาใช้กบั
พชืผลการเกษตรอกีดว้ย  
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ตารางท่ี 7.1-4 คา่ใชจ้า่ยในการเตมิเอน็ไซมใ์นชวีมวล 1 ตนัน ้าหนักเปียก 

ชีวมวล 1 ตนันน. ปริมาณกา๊ซชีวภาพ ราคาชีวมวล*

เปียก คิดเป็น บาท/ตนั

(ตนันน.แห้ง) ลม.ม./ตนันน.เปียก นน.เปียก
No 

Enzyme 
0.05 

Enzyme
0.1 

Enzyme
0.25 

Enzyme

ทะลายปาลม์ 312.50 46.88 150 3.20 12.53 21.87 49.87

ทางปาลม์ 500.00 57.50 0 0.00 12.17 24.35 60.87

เหงา้มนัส าปะหลงั 227.27 18.18 0 0.00 17.50 35.00 87.50

ยอดออ้ย 357.14 38.57 530 13.74 26.70 39.67 78.56

ตอซงัสบัปะรด 185.19 19.44 0 0.00 13.33 26.67 66.67

ชีวมวล

อตัราค่าใช้จ่ายในการเติม Enzyme

 บาท/ลบ.ม.กา๊ซชีวภาพ

 
 
7.2 การประเมินความเหมาะสมของระบบผลิตกา๊ซชีวภาพเชิงพาณิชย ์
 
7.2.1 การประเมินความเหมาะสมทางด้านเทคนิค 

ส าหรบัการพจิารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคของการประยุกต์ใช้ระบบผลติก๊าซชวีภาพใน
อุตสาหกรรมผลติแป้งมนัส าปะหลงั มดีงันี้ 

1) เป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถผลติและก่อสรา้งไดเ้องภายในประเทศ 
2) ไมม่นี ้าเสยีระบายทิง้จากระบบ เน่ืองจากมกีารหมนุเวยีนน ้าตะกอนกลบัไปผสมกบัเหงา้มนัและ 

กากมนัส าปะหลงั 
3) กระบวนการผลติก๊าซชวีภาพเป็นแบบ One-Stage Anaerobic Digester ดังนัน้ในการ

ด าเนินงาน (Operation) จะมขีัน้ตอนในการเดนิระบบไมซ่บัซอ้น 
4) ไมจ่ าเป็นตอ้งเตมิเอน็ไซมห์รอืเพิม่อุณหภูม ิยกเวน้การปรบัคา่ความเป็นกรดด่างของน ้าตะกอน  

และการปรบัเพิม่ธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรสั เพยีงเลก็น้อยเพือ่ใหเ้กดิการหมกัทีส่มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
5) ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ในการผลติพลงังานในรูปต่างๆ  อาทิ การผลิต

กระแสไฟฟ้า ใชผ้ลติความรอ้นทดแทนน ้ามนัเตา และทดแทนก๊าซหุงตม้ เป็นตน้ 
6) สามารถน าตะกอนทีไ่ดจ้ากการหมกัก๊าซชวีภาพไปใชเ้ป็นสารปรบัปรุงดนิใหก้บัเกษตรกรผูป้ลกู

มนัส าปะหลงัได ้ท าใหค้ณุสมบตัขิองดนิด ีและมผีลผลติทีด่ขี ึน้  
 

7.2.2 การประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรแ์ละการลงทุน 
จากการประเมนิของทีป่รกึษา ในการน าเหงา้มนัส าปะหลงัไปใชป้ระโยชน์ผลติก๊าซชวีภาพ และน า

ก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ไปใชท้ดแทนน ้ามนัเตาจะเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งส าหรบัผู้ประกอบการที่สามารถเลอืก
ลงทุน และลดตน้ทุนในการผลติอนัเนื่องจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิในตลาดโลกได้ อย่างไรก็
ตามจะพบว่าการน าก๊าซชวีภาพไปใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าจะมสีดัสว่นของคา่ B/C ต ่าและมรีะยะเวลาใน
การคนืทุน (Payback period, PP) ทีน่านกว่าการใช้ทดแทนน ้ามนัเตา นอกจากนี้ การมสีดัส่วนของเงนิกู้
จากกองทุนอนุรกัษ์พลงังานจะท าใหม้คีวามเหมาะสม และเป็นไปไดใ้นการลงทุนมากยิง่ขึน้  
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ส าหรบัการสง่เสรมิระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในโรงงานอุตสาหกรรมนี้ได้ร ับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องจากกระทรวงพลงังาน โดยพจิารณาสนับสนุนการลงทุนประมาณ 50 เปอรเ์ซน็ตแ์ต่ไมเ่กนิ 10 
ลา้นบาท นับเป็นการสนับสนุนทีส่ าคญั ส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมที่ควรสนับสนุนระบบผลติก๊าซชวีภาพ
จากชวีมวลนัน้ก็คอือุตสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงั โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่ใช้เหง้ามนัและกากมนั
ส าปะหลงัเป็นวัตถุดบิในการผลติก๊าซชีวภาพ ซึ่งได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลงังานแล้ว 
เน่ืองจากจะเป็นโรงงานสาธติทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไปได้ในการใช้เหงา้มนัส าปะหลงัในการผลติก๊าซ
ชวีภาพ 

ในกรณขีองโรงงานผลติก๊าซชวีภาพเพื่อผลติพลงังานของสหกรณ์การเกษตรนัน้ เนื่องจากความ
ซบัซอ้นของขบวนการผลติกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน ควรใหก้ารสนับสนุนจดัใหม้กีาร
สาธติในพืน้ทีส่หกรณ์ทีม่ศีกัยภาพของเหงา้มนัส าปะหลงัอยู่มากก่อนการสนับสนุนใหเ้กดิระบบผลติก๊าซจาก
ชวีมวลในเชงิพาณชิยใ์หแ้พร่หลายต่อไป โดยทีป่รกึษาไดจ้ดัท าค าขอรบัการสนับสนุนโครงการสาธติระบบ
ผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลส าหรบัชุมชนมาเพือ่ใชป้ระโยชน์ดว้ย 
 ส าหรบัการประเมนิความเหมาะสมดา้นเศรษฐสาตรใ์นระบบผลติก๊าซชวีภาพเชงิพาณชิยน์ัน้ จะขอ
ยกตวัอย่างการวเิคราะหร์ะบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลจากเหงา้มนัส าปะหลงัขนาดก าลงัการผลติเทา่กบั
ปรมิาณของเหงา้มนัส าปะหลงัที่เป็นวสัดุเหลอืใช้จากกระบวนการผลติจากโรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงั 
(บรษิทั วพีสีตารซ์ 2000 จ ากดั) คอื 24 ตนัต่อวนั  
   ตวัอย่างท่ี 1 การศึกษาด้านเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินของการลงทุนเชิงพาณิชย ์
ระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวลเหง้ามนัส าปะหลงั 

การศกึษาดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิของการลงทุนเชงิพาณิชย์ ของโครงการผลติก๊าซชวีภาพ
โดยใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ เพือ่ใชท้ดแทนน ้ามนัเตาในกจิกรรมการผลติภายในโรงงานของบรษิัท 
วพี ีสตารช์ (2000) จ ากดั ทัง้นี้การศกึษาดงักลา่วจะพจิารณาถงึผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อเป็นใช้เป็น
แนวทางสง่เสรมิการลงทุนของโครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชช้วีมวลในเชงิพาณชิยต์่อไป 

 
แนวทางและวิธีการศึกษา 
การก าหนดแนวทางและวธิกีารศกึษาจะเป็นรูปแบบเดยีวกนักบัการวเิคราะห์ความคุม้ค่า

ในการลงทุนของโครงการระบบสาธติการผลิตก๊าซชวีภาพจากชีวมวล โดยมกีารก าหนดรายละเอยีดใน
การศกึษาดงันี้ 

1) การวเิคราะหค์วามคุม้ค่าในการลงทุนจะแบ่งเป็น 2 ด้านคอื การวเิคราะห์ความคุม้ค่า
ทางการเงนิ และความคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตร ์โดยท าการศกึษาในกรณขีองการลงทุนผลติก๊าซชวีภาพโดย
ใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ เพือ่ใชท้ดแทนน ้ามนัเตาในกจิกรรมการผลติภายในโรงงานของบรษิัท วพี ี
สตารช์ (2000) จ ากดั 

2) การวเิคราะหจ์ะแบง่เป็น 2 กรณ ีคอื  
1. กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีงอย่างเดยีว 
2. กรณีคดิมูลค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสาร
ปรบัปรุงดนิ 



ศกึษาและสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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3) อายุโครงการทีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ าหนดตามขอ้ก าหนดทางดา้นวศิวกรรมของโครงการ 
และใช้ราคาคงที่ปี พ.ศ.2553 เป็นปีฐานในการนับเวลาและเป็นปีที่คดิมูลค่าปจัจุบนั ทัง้น้ีระบบผลติก๊าซ
ชวีภาพมอีายุโครงการ 20 ปี รวมระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ 6 เดอืน 

4) ก าหนดอตัราคดิลดหรอืคา่เสยีโอกาสเงนิทุนทีร่อ้ยละ 8  
 

เกณฑก์ารตดัสิน   
การวเิคราะหค์วามคุม้ค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์และการเงนิของโครงการ จะท า

การวเิคราะห์และพจิารณาผลความเหมาะสมของโครงการจากเกณฑ์การตดัสนิ  ซึ่งประกอบด้วย มูลค่า
ปจัจบุนัสทุธ(ิNet Present Value: NPV) อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) และ
อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)  

 

การวิเคราะหต้์นทุนของโครงการ 
โครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชช้วีมวลในเชงิพาณชิย ์มกีารก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการลงทุน 

คา่จดัซือ้ชวีมวลและคา่ใชจ้า่ยรายปีตามการออกแบบทางวศิวกรรม โดยใช้ราคาค่าก่อสร้างปี 2553 และมี
การปรบัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ตวัปรบัค่า (Conversion Factor: CF) 
ของธนาคารโลก โดยโครงการมคี่าลงทุนทางการเงนิเท่ากับ  18.31 ล้านบาท คดิเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เท่ากบั 16.81 ลา้นบาท โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายรายปีจากการจดัซื้อวตัถุดบิ โครงการมี
ปรมิาณการใช้เหงา้มนัส าปะหลงั 7,200 ตันต่อปี และมรีาคาจดัซื้อกโิลกรัมละ 2.50 บาท คดิเป็นมูลค่า
วตัถุดบิเท่ากบั 18.00 ลา้นบาทต่อปี หรอืคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั  16.74 ลา้นบาทต่อปี และ
มคีา่ใชจ้า่ยอื่นๆส าหรบัการด าเนินงานของโครงการในแต่ละปี คดิเป็นมูลค่ารวมของค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
เท่ากบั 19.42 ลา้นบาทต่อปี หรอืคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 18.09 ลา้นบาทต่อปี ทัง้นี้โครงการ
ยงัมคีา่ใชจ้า่ยส าหรบัการเปลีย่นอุปกรณ์ในปีที ่10 ของโครงการ คดิเป็นมลูค่าทางการเงินเท่ากบั 3.3 ลา้น
บาท และคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 2.87 ลา้นบาท โดยแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 7.2.2-1 
และ 7.2.2-2 

ตารางท่ี 7.2.2-1  คา่ลงทุนของโครงการผลติก๊าซชวีภาพเชงิพาณชิย์ 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์
เตรยีมงานก่อสรา้ง 250,000 232,500 
ถงัปรบัสภาพและอุปกรณ์ 1,250,000 1,102,500 
ถงัปฏกิรณ์และอปุกรณ์ 7,900,000 7,233,000 
ถงัตกตะกอนและอปุกรณ์ 3,350,000 3,079,500 
ลานตากตะกอน 1,500,000 1,395,000 
ระบบการน าก๊าซชวีภาพไปใชป้ระโยชน์ 2,060,000 1,915,800 
Piping & Valve 1,000,000 930,000 
ระบบไฟฟ้า 1,000,000 930,000 

รวม 18,310,000 16,818,300 
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ตารางท่ี 7.2.2-2  คา่ใชจ้า่ยรายปีของโครงการผลติก๊าซชวีภาพเชงิพาณชิย์ 

ค่าใช้จ่ายรายปี 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์
คา่วตัถดุบิชวีมวล(เหงา้มนั)(บาท/ปี) 18,000,000 16,740,000 
คา่จา้งแรงงาน 630,000 579,600 
คา่ไฟฟ้า 643,950 638,669 
คา่เชือ้เพลงิ 148,620 135,382 

รวม 19,422,570 18,093,651 
คา่เปลีย่นอปุกรณ์ปีที ่10 3,300,000 2,871,000 

 
การวิเคราะหผ์ลประโยชน์ของโครงการ 
การวเิคราะห์เพื่อประเมนิมูลค่าผลประโยชน์ของโครงการสามารแบ่งผลประโยชน์เป็น      

2 สว่นคอื 1) ผลประโยชน์ดา้นพลงังาน และ 2) ผลประโยชน์จากการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิ โดยวธิกีาร
ประเมนิผลประโยชน์ในแต่ละสว่นมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

1) ผลประโยชน์ด้านพลงังาน จะท าการพจิารณาถงึมูลค่าของค่าใช้จ่ายด้านพลงังานที่
ลดลง อนัเกดิจากการน าก๊าซชวีภาพที่ผลติได้มาใช้เพื่อทดแทนการใช้น ้ามนัเตา ทัง้นี้โครงการผลติก๊าซ
ชวีภาพโดยใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิสามารถผลติก๊าซชวีภาพได ้0.75 ลา้นลกูบาศกเ์มตร/ปี ซึง่การ
ใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิสามารถผลติก๊าซชวีภาพทีท่ดแทนน ้ามนัเตาไดใ้นอตัรา 0.41 ลติรต่อก๊าซ
ชวีภาพ 1 ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นปรมิาณน ้ามนัเตาทีท่ดแทนได ้0.30 ลา้นลติรต่อปี  

 
โดยราคาขายปลกีน ้ามนัเตา โดยเฉลีย่ของปี 2552 โดยมมีูลค่าเท่ากบั 19.83 บาท/ และ

ในสว่นของราคาหรอืมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร ์จะใชร้าคาขายสง่น ้ามนัเตา โดยเฉลีย่ของปี 2552 โดยมมีลูคา่
เท่ากบั 13.99 บาท/กก. (ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน)  ทัง้นี้สามารถ
ค านวณเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางการเงินได้เท่ากับ 6.14 ล้านบาทต่อปี และคิดเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 4.33 ลา้นบาทต่อปี โดยแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 7.2.2-3 
 

ตารางท่ี 7.2.2-3 ปรมิาณการทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิจากการใชก๊้าซชวีภาพเชงิพาณชิย์ 
รายการ ปริมาณ / มลูค่า 

ปรมิาณผลผลติก๊าซชวีภาพ(ลกูบาศกเ์มตร/ปี) 756,000.00 
อตัราการทดแทนน ้ามนัเตา 0.41 
ปรมิาณน ้ามนัเตาทีท่ดแทนได ้(ลติร/ปี) 309,960.00 
มลูคา่ทางการเงนิ(บาท/ปี) 6,146,506.80 
มลูคา่ทางเศรษฐศาสตร(์บาท/ปี) 4,336,340.40 
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2) ผลประโยชน์จากการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดิน เนื่องจากการด าเนินการผลติก๊าซ

ชวีภาพของโครงการก่อใหเ้กดิวสัดุเหลอืทิ้งจากระบบ คอื สารปรบัปรุงดนิ โดยปรมิาณสารปรบัปรุงดนิที่
สามารถผลติไดค้ดิเป็นปรมิาณรอ้ยละ 80 ของปรมิาณวตัถุดบิชวีมวลที่ใส่เข้าไปในระบบ ทัง้นี้ราคารบัซื้อ
สารปรบัปรุงดนิในตลาดอยู่ที่ระดบั 1.00 บาท/กโิลกรมั และคดิเป็นราคาทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 0.93 
บาท/กโิลกรมั ดงันัน้ปรมิาณสารปรบัปรุงดนิทีผ่ลติได ้สามารถคดิเป็นมลูคา่ผลประโยชน์ทางการเงนิเท่ากบั 
5.76 ลา้นบาท/ปีและคดิเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 5.35 ลา้นบาท/ปี โดยแสดงรายละเอยีดใน
ตารางท่ี 7.2.2-4 
 
ตารางท่ี 7.2.2-4 มลูคา่ผลประโยชน์ดา้นสารปรบัปรุงดนิของโครงการผลติก๊าซชวีภาพเชงิพาณชิย์ 

รายการ ปริมาณ / มลูค่า 
ปรมิาณสารปรบัปรุงดนิทีผ่ลติได(้กก./ปี) 5,760,000 
มลูคา่ทางการเงนิ(บาท/ปี) 5,760,000 
มลูคา่ทางเศรษฐศาสตร(์บาท/ปี) 5,356,800 
 
 ทัง้นี้จากการประเมนิมลูคา่ผลประโยชน์ของโครงการสามารถสรุปมลูคา่ผลประโยชน์ของโครงการ
ตามกรณศีกึษาทัง้ 2 กรณ ีคอื 1. กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานและผลประโยชน์ดา้นการจ าหน่าย
สารปรบัปรุงดนิ และ 2. กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีงอย่างเดยีว ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 7.2.2-5 มลูคา่ผลประโยชน์ของโครงการผลติก๊าซชวีภาพเชงิพาณชิย์ 
 

รายการ 
มลูค่าผลประโยชน์(บาท/ปี) 

พลงังาน สารปรบัปรงุดิน รวมมลูค่า 
มลูค่าทางการเงิน 
กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีง
อย่างเดยีว 

6,146,506 - 6,146,506 

กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานและ
ผลประโยชน์ดา้นการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิ 

6,146,506 5,760,000 11,906,506 

มลูค่าทางเศรษฐศาสตร ์
กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีง
อย่างเดยีว 

4,336,340 - 4,336,340 

กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานและ
ผลประโยชน์ดา้นการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิ 

4,336,340 5,356,800 9,693,140 
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ผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าโครงการทางเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน 
การวเิคราะหค์วามคุม้คา่ในการลงทุนของโครงการโดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิมลูคา่

ตน้ทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์มาท าการวเิคราะห์โดยใช้ตวัชี้วดัความคุม้ค่าของโครงการใน
กรณศีกึษาทัง้ 2 กรณสีามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

 
1. กรณีคิดมูลค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอย่างเดียว ผลการวิเคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์พบว่า  โครงการมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากับ – 145.60 ล้านบาท อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 0.22 ในสว่นของผลการวเิคราะหท์างดา้นการเงนิ สามารถสรุปผลได้
ว่า โครงการมมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV) เท่ากบั -142.68 ลา้นบาท อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 
เท่ากบั 0.29  
 

2. กรณีคิดมูลค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสาร
ปรบัปรุงดิน ผลการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่า   โครงการมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั – 
95.49 ลา้นบาท อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 0.49 ในสว่นของผลการวเิคราะหท์างด้าน
การเงนิ สามารถสรุปผลได้ว่า โครงการมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั – 88.79ลา้นบาท อตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 0.56 

 
จากผลการวเิคราะหต์วัชีว้ดัความคุม้คา่ในการลงทุนโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลใน

เชงิพาณชิย ์ทัง้ทางดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละทางการเงนิของโครงการทัง้ 2 กรณสีามารถสรุปไดว้่าโครงการไม่
มคีวามคุ้มค่าในการลงทุน โดยสรุปผลการวิเคราะห์ในแต่ละกรณีศกึษาในตารางท่ี 7.2.2-6 และแสดง
รายละเอยีดการวเิคราะหใ์นภาคผนวก ข3 
 
ตารางท่ี 7.2.2-6 สรุปผลการวเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิของการลงทุนโครงการในเชงิพาณชิย์ 

หมายเหตุ  : ค่า IRR ไม่สามารถหาค่าได ้เน่ืองจากโครงการมมีูลค่าตน้ทุนและผลประโยชน์ที่แตกต่างกนัมาก ควรพจิารณาผล 
               การวเิคราะหโ์ดยใชด้ชันีมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV)และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 

รายการ 
ผลการวิเคราะห(์อตัราคดิลดรอ้ยละ 8) 

เศรษฐศาสตร ์ การเงิน 
กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานเพียงอยา่งเดียว 
มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV)(บาท - 145,604,512 -142,682,262 
อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 0.22 0.29 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) หาคา่ไมไ่ด*้ หาคา่ไมไ่ด*้ 

กรณีคิดมลูค่าผลประโยชน์ด้านพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรงุดิน 
มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV)(บาท - 95,490,660 - 88,796,399 
อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 0.49 0.56 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) หาคา่ไมไ่ด*้ หาคา่ไมไ่ด*้ 
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การก าหนดรปูแบบและมลูค่าเงินสนับสนุนโครงการ 
การก าหนดรูปแบบและมลูคา่เงนิสนับสนุนโครงการเพือ่ใหโ้ครงการมผีลการด าเนินการที่

เท่าทุนพอดโีดยมปีจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั 0 มอีตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากบั 1.00 
และมอีตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากบัรอ้ยละ 8 พอด ีและรฐัมคีา่ใชจ้า่ยในการสนับสนุน
ทีน้่อยทีส่ดุ โดยจากการวเิคราะหส์ามารถสรุปรูปแบบการสนับสนุนที่มคีวามเหมาะสมของโครงการทัง้ 2 
กรณใีนตารางท่ี 7.2.2-7 
 
ตารางท่ี 7.2.2-7 รูปแบบและมลูคา่เงนิสนับสนุนโครงการ 

รายการ 
รปูแบบการสนับสนุนทางการเงิน 

ค่าลงทุน ค่าวตัถดิุบ/ปี รวม 20 ปี 

กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานเพยีง
อย่างเดยีว 

18,310,000 
( 100 %) 

13,439,452 
(1.87 บาท/กก.) 

280,379,326 
 

กรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์ดา้นพลงังานและ
ผลประโยชน์ดา้นการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิ 

18,310,000 
( 100 %) 

7,679,452 
(1.07 บาท/กก.) 

168,059,326 

 
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการทางเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน กรณีราคาซ้ือ

วตัถดิุบชีวมวลเท่ากบัราคาขายสารปรบัปรงุดิน 
การวเิคราะหค์วามคุม้คา่ในการลงทุนของโครงการโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมนิมูลค่า

ตน้ทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิของการศกึษาในกรณีการคดิมูลค่าผลประโยชน์ด้าน
พลงังานและผลประโยชน์ดา้นการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิมาท าการวเิคราะหโ์ดยใชต้วัชีว้ดัความคุม้คา่ของ
โครงการใน 4 กรณ ีคอื กรณีราคาซื้อวตัถุดบิชวีมวลเท่ากบัราคาขายสารปรบัปรุงดนิ เท่ากบักโิลกรมัละ 
1.00 บาท 1.50 บาท  2.00 บาท และ 2.50 บาท โดยสามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

 
1.  กรณีราคาซ้ือวตัถดิุบชีวมวลเท่ากบัราคาขายสารปรบัปรุงดิน เท่ากบักิโลกรมัละ 

1.00 บาท ผลการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรพ์บว่า   โครงการมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั – 1.52 
ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากบั 0.98 และมอีตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
เท่ากบั 6.51 % ในสว่นของผลการวเิคราะหท์างดา้นการเงนิ สามารถสรุปผลไดว้่า โครงการมมีลูค่าปจัจุบนั
สุทธ ิ(NPV) เท่ากบั 12.23 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากบั 1.12 และมอีตัรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 18.06 % โดยมรีะยะเวลาคนืทุน 5.6 ปี 

 
2.  กรณีราคาซ้ือวตัถดิุบชีวมวลเท่ากบัราคาขายสารปรบัปรุงดิน เท่ากบักิโลกรมัละ 

1.50 บาท ผลการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรพ์บว่า   โครงการมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั – 7.79 
ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากบั 0.94 และมอีตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
เท่ากบั -0.43% ในสว่นของผลการวเิคราะหท์างดา้นการเงนิ สามารถสรุปผลไดว้่า โครงการมมีลูค่าปจัจุบนั
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สุทธ ิ(NPV) เท่ากบั 5.50 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากบั 1.04 และมอีตัรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 12.65% โดยมรีะยะเวลาคนืทุน 7.1 ปี 
 

3. กรณีราคาซ้ือวตัถดิุบชีวมวลเท่ากบัราคาขายสารปรบัปรุงดิน เท่ากบักิโลกรมัละ 
2.00 บาท ผลการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรพ์บว่า  โครงการมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั – 14.05 
ลา้นบาท อตัราสว่นผลประโยชน์ตอ่ตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 0.91 ในสว่นของผลการวเิคราะหท์างดา้นการเงนิ 
สามารถสรุปผลไดว้่า โครงการมมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV) เท่ากบั -1.23 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์
ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 0.99 และมอีตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 6.90% 

 
4. กรณีราคาซ้ือวตัถดิุบชีวมวลเท่ากบัราคาขายสารปรบัปรุงดิน เท่ากบักิโลกรมัละ 

2.50 บาท ผลการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร์พบว่า โครงการมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั – 20.31 
ลา้นบาท อตัราสว่นผลประโยชน์ตอ่ตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 0.89 ในสว่นของผลการวเิคราะหท์างดา้นการเงนิ 
สามารถสรุปผลไดว้่า โครงการมมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV) เท่ากบั -7.96 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์
ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 0.96 และมอีตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 6.90% 

 
 จากผลการวเิคราะหต์วัชีว้ดัความคุม้คา่ในการลงทุนโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล

ในเชิงพาณิชย์ ทัง้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และทางการเงนิของโครงการทัง้ 4 กรณีสามารถสรุปได้ว่า 
โครงการมคีวามคุม้คา่ในการลงทุน 2 กรณ ีคอื กรณขีองการวเิคราะห์ทางการเงนิ ที่ก าหนดให้ราคารบัซื้อ
ชวีมวลเท่ากบัราคาขายสารปรบัปรุงดนิทีก่โิลกรมัละ 1.00 บาท และ 1.50 บาท  อย่างไรก็ตามราคารบัซื้อ
ชวีมวลและราคาขายจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้โครงการมคีวามคุม้ค่าในการลงทุน
พอด ีคอื ราคารบัซือ้ชวีมวลและราคาขายจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิทีอ่ตัรากโิลกรมัละ 1.91 บาท โดยสรุปผล
การวเิคราะหใ์นแต่ละกรณศีกึษาในตารางท่ี 7.2.2-8  
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ตารางท่ี 7.2.2-8 สรุปผลการวเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิของการลงทุนโครงการในเชงิพาณิชย ์
กรณกี าหนดใหร้าคาซือ้วตัถุดบิชวีมวลเท่ากบัราคาขายสารปรบัปรุงดนิ 

หมายเหตุ  : ค่า IRR ไม่สามารถหาค่าได ้เน่ืองจากโครงการมมีูลค่าตน้ทุนและผลประโยชน์ที่แตกต่างกนัมาก ควรพจิารณาผลการ 
               วเิคราะหโ์ดยใชด้ชันีมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV)และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 

 
สรปุผลการวิเคราะหด้์านการเงินและเศรษฐศาสตร ์

  จากผลการวเิคราะห์ทัง้ทางด้านการเงนิและด้านเศรษฐศาสตร์ในส่วนของการลงทุนใน
โครงการระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลเชงิพาณชิยส์ามารถสรุปไดว้่าการลงทุนในโครงการดงักลา่วไม่มี
ความคุม้คา่ในการลงทุน อย่างไรกต็ามหากภาครฐัตอ้งการผลกัดนัให้เกดิการลงทุนในโครงการดงักล่าวใน
เชงิพาณชิย ์ภาครฐัจะต้องท าการสนับสนุนค่าลงทุนแก่ผู้ประกอบการ โดยในกรณีคดิมูลค่าผลประโยชน์
ดา้นพลงังานและผลประโยชน์ด้านการจ าหน่ายสารปรบัปรุงดนิ รฐัต้องสนับสนุนงบประมาณส าหรบัการ
ลงทุน 18.31 ลา้นบาท และคา่จดัซือ้วตัถุดบิ 7.67 ลา้นบาทต่อปี โดยการสนับสนุนการลงทุนละด าเนินการ
ตลอดอายุโครงการ 20 ปีคดิเป็นงบประมาณรวมทัง้ส ิน้ 168.05 ลา้นบาท และในกรณคีดิมลูคา่ผลประโยชน์
ดา้นพลงังานเพยีงอย่างเดยีว รฐัตอ้งสนับสนุนงบประมาณส าหรบัการลงทุน 18.31 ลา้นบาท และค่าจดัซื้อ
วตัถุดบิ 13.43 ลา้นบาทต่อปี โดยการสนับสนุนการลงทุนละด าเนินการตลอดอายุโครงการ 20 ปีคิดเป็น
งบประมาณรวมทัง้ส ิน้ 280.37 ลา้นบาท นอกจากนี้ในกรณีของการก าหนดให้ราคารบัซื้อชวีมวลเท่ากับ
ราคาขายสารปรบัปรุงดนิ สรุปไดว้่าการก าหนดใหร้าคารบัซือ้ชวีมวลและราคาขายสารปรบัปรุงดนิในระดบั

รายการ 
ผลการวิเคราะห(์อตัราคดิลดรอ้ยละ 8) 

เศรษฐศาสตร ์ การเงิน 
1.  กรณีราคาซ้ือวตัถดิุบชีวมวลเท่ากบัราคาขายสารปรบัปรงุดิน เท่ากบักิโลกรมัละ 1.00 บาท 
มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV)(บาท -  1,527,188 12,239,592 
อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 0.98 1.12 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 6.51% 18.06% 
2.  กรณีราคาซ้ือวตัถดิุบชีวมวลเท่ากบัราคาขายสารปรบัปรงุดิน เท่ากบักิโลกรมัละ 1.50 บาท 
มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV)(บาท - 7,791,419 5,503,859 
อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 0.94 1.04 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) -0.43% 12.65% 
3. กรณีราคาซ้ือวตัถดิุบชีวมวลเท่ากบัราคาขายสารปรบัปรงุดิน เท่ากบักิโลกรมัละ 2.00 บาท 
มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV)(บาท -   14,055,651 -  1,231,873 
อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 0.91 0.99 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) หาคา่ไมไ่ด*้ 6.90% 
4. กรณีราคาซ้ือวตัถดิุบชีวมวลเท่ากบัราคาขายสารปรบัปรงุดิน เท่ากบักิโลกรมัละ 2.50 บาท 
มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV)(บาท -   20,319,882 -  7,967,606 
อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 0.89 0.96 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) หาคา่ไมไ่ด*้ 0.17% 
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ทีต่ ่ากว่าอตัรา 1.91 บาทต่อกโิลกรมัจะท าใหโ้ครงการมคีวามคุม้คา่ในการลงทุน โดยการก าหนดระดบัราคา
ในระดบัทีต่ ่าลงจะท าใหโ้ครงการไดร้บัผลก าไรทีส่งูขึน้ 

 
   ตวัอย่างท่ี 2 การศึกษาด้านเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินของการลงทุนเชิงพาณิชย ์
กรณีไม่คิดผลประโยชน์โครงการด้านสารปรบัปรงุดิน 

การศกึษาดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิของการลงทุนเชงิพาณชิย ์ก าหนดให้มกีารศกึษา
ในกรณีของการลงทุนผลติก๊าซชวีภาพโดยใช้เหงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ เพื่อใช้ทดแทนน ้ามนัเตาใน
กจิกรรมการผลติภายในโรงงานของบรษิทั วพี ีสตารช์ (2000) จ ากดั ทัง้นี้การศกึษาดงักลา่วจะพจิารณาถงึ
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพือ่เป็นใชเ้ป็นแนวทางสง่เสรมิการลงทุนของโครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใชช้วี
มวลในเชงิพาณชิยต์่อไป 

 
แนวทางและวิธีการศึกษา 
การก าหนดแนวทางและวธิกีารศกึษาจะเป็นรูปแบบเดยีวกนักบัการวเิคราะห์ความคุม้ค่า

ในการลงทุนของโครงการระบบสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชีวมวล โดยมกีารก าหนดรายละเอยีดใน
การศกึษาดงันี้ 

1) การวเิคราะหค์วามคุม้คา่ในการลงทุนจะแบ่งเป็น 2 ด้านคอื การวเิคราะห์ความคุม้ค่า
ทางการเงนิ และความคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตร ์โดยท าการศกึษาในกรณขีองการลงทุนผลติก๊าซชวีภาพโดย
ใชเ้หงา้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ เพือ่ใชท้ดแทนน ้ามนัเตาในกจิกรรมการผลติภายในโรงงานของบรษิัท วพี ี
สตารช์ (2000) จ ากดั 

2) อายุโครงการที่ใช้ในการวิเคราะห์ก าหนดตามข้อก าหนดทางด้านวิศวกรรมของ
โครงการ และใชร้าคาคงที่ปี พ.ศ.2553 เป็นปีฐานในการนับเวลาและเป็นปีที่คดิมูลค่าปจัจุบนั ทัง้น้ีระบบ
ผลติก๊าซชวีภาพมอีายุโครงการ 20 ปี รวมระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ 6 เดอืน 

3) ก าหนดอตัราคดิลดหรอืคา่เสยีโอกาสเงนิทุนทีร่อ้ยละ 8  
 

เกณฑก์ารตดัสิน   
การวเิคราะหค์วามคุม้ค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์และการเงนิของโครงการ จะท า

การวเิคราะหแ์ละพจิารณาผลความเหมาะสมของโครงการจากเกณฑ์การตดัสนิในรูปแบบเดยีวกนักบัการ
วเิคราะหค์วามคุม้คา่ในการลงทุนของโครงการระบบสาธติการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ซึง่ประกอบด้วย 
มูลค่าปจัจุบนัสุทธ(ิNet Present Value: NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: 
BCR) และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)  

 
การวิเคราะหต้์นทุนของโครงการ 
โครงการผลติก๊าซชวีภาพโดยใช้ชีวมวลในเชิงพาณิชย์ มกีารก าหนดค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุน คา่จดัซือ้ชวีมวลและคา่ใชจ้า่ยรายปีตามการออกแบบทางวศิวกรรม โดยใช้ราคาค่าก่อสร้างปี 2553 
และมกีารปรบัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิใหเ้ป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ตวัปรบัค่า (Conversion Factor: 
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CF) ของธนาคารโลก โดยโครงการมคี่าลงทุนทางการเงนิเท่ากับ 18.31 ล้านบาท คดิเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เท่ากบั 16.81 ลา้นบาท โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายรายปีจากการจดัซื้อวตัถุดบิ โครงการมี
ปรมิาณการใช้เหงา้มนัส าปะหลงั 7,200 ตันต่อปี และมรีาคาจดัซื้อกโิลกรัมละ 2.50 บาท คดิเป็นมูลค่า
วตัถุดบิเท่ากบั 18.00 ลา้นบาทต่อปี หรอืคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั  16.74 ลา้นบาทต่อปี และ
มคีา่ใชจ้า่ยอื่นๆส าหรบัการด าเนินงานของโครงการในแต่ละปี คดิเป็นมูลค่ารวมของค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
เท่ากบั 19.42 ลา้นบาทต่อปี หรอืคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 18.09 ลา้นบาทต่อปี ทัง้นี้โครงการ
ยงัมคีา่ใชจ้า่ยส าหรบัการเปลีย่นอุปกรณ์ในปีที ่10 ของโครงการ คดิเป็นมลูค่าทางการเงนิเท่ากบั 3.3 ลา้น
บาท และคดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 2.87 ลา้นบาท โดยแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 7.2.2-9
และ 7.2.2-10 

 

ตารางท่ี 7.2.2-9  คา่ลงทุนของโครงการผลติก๊าซชวีภาพเชงิพาณชิย์ 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์
เตรยีมงานก่อสรา้ง 250,000 232,500 
ถงัปรบัสภาพและอุปกรณ์ 1,250,000 1,102,500 
ถงัปฏกิรณ์และอปุกรณ์ 7,900,000 7,233,000 
ถงัตกตะกอนและอปุกรณ์ 3,350,000 3,079,500 
ลานตากตะกอน 1,500,000 1,395,000 
ระบบการน าก๊าซชวีภาพไปใชป้ระโยชน์ 2,060,000 1,915,800 
Piping & Valve 1,000,000 930,000 
ระบบไฟฟ้า 1,000,000 930,000 

รวม 18,310,000 16,818,300 
 

ตารางท่ี 7.2.2.10 คา่ใชจ้า่ยรายปีของโครงการผลติก๊าซชวีภาพเชงิพาณชิย์ 

ค่าใช้จ่ายรายปี 
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

การเงิน เศรษฐศาสตร ์
คา่วตัถดุบิชวีมวล(เหงา้มนั)(บาท/ปี) 18,000,000 16,740,000 
คา่จา้งแรงงาน 630,000 579,600 
คา่ไฟฟ้า 643,950 638,669 
คา่เชือ้เพลงิ 148,620 135,382 

รวม 19,422,570 18,093,651 
คา่เปลีย่นอปุกรณ์ปีที ่10 3,300,000 2,871,000 
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การวิเคราะหผ์ลประโยชน์ของโครงการ 
การวเิคราะห์เพื่อประเมนิมูลค่าผลประโยชน์ของโครงการ มกีารก าหนดวธิกีารประเมนิ

มูลค่าของผลประโยชน์ ในรูปแบบเดยีวกนักบักรณีโครงการสาธติในหวัข้อ 7.2.2 คอื ผลประโยชน์ด้าน
พลงังาน โดยวธิกีารประเมนิผลประโยชน์ในแต่ละสว่นมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ผลประโยชน์ด้านพลงังานของโครงการ  
จากการน าก๊าซชวีภาพทีผ่ลติไดม้าใชเ้พือ่ทดแทนการใชน้ ้ามนัเตา ทัง้นี้โครงการผลติก๊าซ

ชวีภาพโดยใช้เหง้ามนัส าปะหลงัเป็นวัตถุดิบสามารถผลติก๊าซชีวภาพได้ 0.75 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
สามารถค านวณเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางการเงนิได้เท่ากบั 6.14 ลา้นบาทต่อปี และคดิเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตรเ์ท่ากบั 4.33 ลา้นบาทต่อปี โดยแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 7.2.2-11 
 

ตารางท่ี  7.2.2-11 ปรมิาณการทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิจากการใชก๊้าซชวีภาพเชงิพาณชิย์ 
รายการ ปริมาณ / มลูค่า 

ปรมิาณผลผลติก๊าซชวีภาพ(ลกูบาศกเ์มตร/ปี) 756,000.00 
อตัราการทดแทนน ้ามนัเตา 0.41 
ปรมิาณน ้ามนัเตาทีท่ดแทนได ้(ลติร/ปี) 309,960.00 
มลูคา่ทางการเงนิ(บาท/ปี) 6,146,506.80 
มลูคา่ทางเศรษฐศาสตร(์บาท/ปี) 4,336,340.40 

 

ผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าโครงการทางเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน 
การวเิคราะหค์วามคุม้คา่ในการลงทุนของโครงการโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมนิมูลค่า

ตน้ทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรม์าท าการวเิคราะหโ์ดยใชต้วัชีว้ดัความคุม้คา่ของโครงการ โดยผล
การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่า โครงการมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั – 145.60 ลา้นบาท 
อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 0.22 ในสว่นของผลการวเิคราะหท์างดา้นการเงนิ สามารถ
สรุปผลได้ว่า โครงการมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั 142.68 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 10.29 โดยสรุปผลการวเิคราะหโ์ครงการทางการเงนิในตารางท่ี 7.2.2-12  

 

ตารางท่ี 7.2.2-12  สรุปผลการวเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิของการลงทุนโครงการในเชงิพาณชิย ์

หมายเหตุ  : ค่า IRR ไม่สามารถหาค่าได ้เน่ืองจากโครงการมมีูลค่าตน้ทุนและผลประโยชน์ที่แตกต่างกนัมาก ควรพิจารณาผลการ

วเิคราะหโ์ดยใชด้ชันีมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV)และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 

รายการ 
ผลการวิเคราะห์(อตัราคดิลดรอ้ยละ 8) 

เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
มลูค่าปัจจบุนัสุทธิ (NPV)(บาท -   145,604,513  -   142,682,262  
อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 0.22 0.29 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) หาคา่ไมไ่ด*้ หาคา่ไมไ่ด*้ 
ระยะเวลาคืนทนุ (ปี) - - 
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การก าหนดรปูแบบและมลูค่าเงินสนับสนุนโครงการ 
การก าหนดรูปแบบและมลูคา่เงนิสนับสนุนโครงการเพือ่ใหโ้ครงการมผีลการด าเนินการที่

เท่าทุนพอดโีดยมปีจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั 0 มอีตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากบั 1.00 
และมอีตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากบัรอ้ยละ 8 พอด ีและรฐัมคีา่ใชจ้า่ยในการสนับสนุน
ทีน้่อยทีส่ดุ โดยจากการวเิคราะหส์ามารถสรุปรูปแบบการสนับสนุนทีม่คีวามเหมาะสมในตารางท่ี 7.2.2-13 
 
ตารางท่ี 7.2.2-13  รูปแบบและมลูคา่เงนิสนับสนุนโครงการ 

รปูแบบการสนับสนุนทางการเงิน 
มลูค่าเงินสนับสนุน(บาท) 

ค่าลงทุน ค่าวตัถดิุบ/ปี รวม 20 ปี 

โครงการผลติก๊าซชวีภาพโดย 
ใชช้วีมวลในเชงิพาณชิย ์

18,310,000 
( 100 %) 

13,439,452.66 
(1.87 บาท/กก.) 

     280,379,326  
 

 
สรปุผลการวิเคราะหด้์านการเงินและเศรษฐศาสตร ์

  จากผลการวเิคราะห์ทัง้ทางด้านการเงนิและด้านเศรษฐศาสตร์ในส่วนของการลงทุนใน
โครงการระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลเชงิพาณชิยส์ามารถสรุปไดว้่าการลงทุนในโครงการดงักลา่วไม่มี
ความคุม้คา่ในการลงทุน อย่างไรกต็ามหากภาครฐัตอ้งการผลกัดนัให้เกดิการลงทุนในโครงการดงักล่าวใน
เชิงพาณิชย์ ภาครัฐจะต้องท าการจดัเตรียมงบประมาณส าหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเป็น
งบประมาณส าหรบัการลงทุน18.31 ลา้นบาท คา่จดัซือ้วตัถุดบิ 13.43 ลา้นบาทต่อปี โดยการสนับสนุนการ
ลงทุนละด าเนินการตลอดอายุโครงการ 20 ปีคดิเป็นงบประมาณรวมทัง้ส ิน้ 280.37 ลา้นบาท 
 
7.2.3 การประเมินความเหมาะสมทางสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

เมือ่โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงั พจิารณาแนวทางการประยุกตใ์ชร้ะบบผลติก๊าซชวีภาพ
จากเหง้ามนัส าปะหลงั ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ประกอบการ  เกษตรกร และในส่วนของชุมชนสงัคม และ
สิง่แวดลอ้มรอบๆ พืน้ทีโ่รงงานย่อมมผีลด ีอาทเิช่น 

1) เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการขายเหงา้มนัส าปะหลงั 
2) ความสมัพนัธข์องเกษตรกรกบัโรงงานดขีึน้ เน่ืองจากมสีารปรบัปรุงดนิและสารปรบัปรุง 
    ดนิในราคาถูกใหเ้กษตรกรน าไปใช ้
3) ลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 
 
 

7.2.4 การใช้ประโยชน์กา๊ซชีวภาพ 
 การใชป้ระโยชน์ในเบือ้งต้นของโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ควรใช้ก๊าซชวีภาพภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลงัเพื่อใช้ทดแทนน ้ ามันเตาก่อน เน่ืองจากมีความสะดวกและ
ความคุน้เคยต่อเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพโรงงานอุตสาหกรรม โดยอาจใช้ในการผลติไฟฟ้าทดแทนก๊าซ
ชวีภาพจากน ้าเสยีของโรงงานระหว่างการหยุดเดนิ เครื่องผลติแป้งมนัส าปะหลงั น่าจะมคีวามเหมาะสม
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ส าหรบัการลงทุน ส าหรบัการพฒันาระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลให้ใช้ได้จรงิในเชงิพาณิชย์มากที่สุด 
ส าหรบัแนวทางการใชป้ระโยชน์ในรูปแบบอื่นเช่นทางประเทศในทวปียุโรป ในการใช้ก๊าซชวีภาพในภาค
การขนสง่น่าจะเป็นอกีแนวทางหนึ่งของการสง่เสรมิระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในอนาคต 
 
7.2.5 การเพ่ิมผลตอบแทนของโครงการจากสารปรบัปรงุดิน 

เนื่องจากโครงการผลติก๊าซชีวภาพจากชีวมวล มกีารผลติสารปรบัปรุงดนิเป็นผลพลอยได้ของ
โครงการจ านวนมาก สารปรับปรุงดินดังกล่าวอาจน ากลบัไปให้เกษตรกรใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตของมัน
ส าปะหลงั โดยน าคณุสมบตัขิองสารปรบัปรุงดนิมาวเิคราะหแ์ละเตมิธาตุอาหารหรอืองคป์ระกอบทางเคมทีี่
พชืตอ้งการใหค้รบถว้น จ าหน่ายใหก้บัเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการในราคาที่ย่อมเยากว่าปุ๋ ยอนิทรยี์ที่มอียู่
ในทอ้งตลาด ทีม่รีาคาประมาณ 3,000 - 3,500 บาทต่อตนั จากจ านวนสารปรบัปรุงดนิทีเ่กดิขึน้จ านวน 800 
กโิลกรมัต่อตนัชวีมวล จะสามารถเพิม่รายไดใ้หก้บัโครงการขนาด 24 ตนัต่อวนั ไดถ้งึ 2,880,000 บาทต่อปี 
(คดิราคาสารปรบัปรุงดนิ 500 บาทต่อตนั ซึง่ถูกกว่าปุ๋ ยอนิทรยี์ในท้องตลาด เนื่องจากมธีาตุอาหารที่น้อย
กว่า) ช่วยเพิม่ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลเพือ่ก่อใหเ้กดิโครงการในเชงิ
พาณชิยท์ีแ่พร่หลายต่อไป โดยการด าเนินการดงักล่าวก่อประโยชน์ร่วมกนัให้กบัทัง้โรงงานอุตสาหกรรม
และเกษตรกรผูป้ลกูมนัส าปะหลงัไดเ้ป็นอย่างด ี

จากผลการประเมนิความเหมาะสมทางเศรษฐกจิของโครงการ ท าให้ทราบว่าโครงการผลติก๊าซ
ชวีภาพจากชวีมวลมผีลตอบแทนการลงทุนทีด่ ีและหากมกีารขายปุ๋ ยในราคาประมาณ 3,500 บาทต่อตนัจะ
ท าใหโ้ครงการอตัราผลตอบแทนทีส่งูเหมาะทีจ่ะน าไปเผยแพร่ในเชงิพาณชิย ์โดยในชัน้ตน้อาจสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมผลติแป้งมนัส าปะหลงัลงทุนก่อน (ปจัจบุนัมโีครงการอุดหนุนคา่ก่อสรา้งระบบผลติก๊าซชวีภาพ 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้เศษวสัดุเหลอืใช้จากโรงงาน เช่น กากมนั เป็นต้น จากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานร้อยละ 50 แต่ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท) และสนับสนุนค่าก่อสร้างให้สหกรณ์
การเกษตรทีม่กีระจายอยู่ทัว่ประเทศ ด าเนินการในระยะต่อมา 

 
7.3        แนวทางการลงทุนส าหรบัการพฒันาเชิงพาณิชย ์
 
 จากการศกึษาปรมิาณชวีมวลทีจ่ะน ามาผลติก๊าซชวีภาพของโครงการ สามารถประเมนิศกัยภาพ
การผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในภาพรวม ในฤดูการผลติปี 2551 โดยศกัยภาพการผลติก๊าซชวีภาพจาก
เหงา้มนัส าปะหลงัประมาณ 755 ลา้น ลบ.ม. และศกัยภาพการผลติก๊าซชวีภาพจากตอซงัสบัปะรดประมาณ 
64 ลา้น ลบ.ม. ดงัตารางที ่7.3-1  
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 ตารางท่ี 7.3-1 ศกัยภาพการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลโครงการปี พ.ศ.2551 

พชืเกษตร 
พืน้ทีป่ลกู เหงา้มนัส าปะหลงั ตอซงัสบัปะรด ผลติก๊าซชวีภาพ 

ลา้นไร่ ลา้นตนั ลา้นตนั ลา้น ลบ.ม. 

 มนัส าปะหลงั 7.75 5.03   755 

 สบัปะรด 0.63   1.14 64 
 

การจดัตัง้ระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในเชงิพาณชิยน์ัน้ควรเริม่ตน้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่
มรีะบบผลติก๊าซชวีภาพก่อน เนื่องจากมแีหล่งวตัถุดบิ มบีุคลลากรที่คุน้เคยกบัระบบผลติก๊าซชวีภาพ มี
ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทุน รวมทัง้มคีวามต้องการใช้พลงังานอยู่แลว้ โดยอาจเพิม่ระบบการ
ผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลเพือ่การผลติไฟฟ้าเพือ่สง่ขายใหก้บัการไฟฟ้าภูมภิาคในระบบผู้ผลติไฟฟ้าราย
ย่อย ส าหรบัความรอ้นทีเ่หลอืทิง้จากเครื่องยนตผ์ลติไฟฟ้าจะน ามาใชใ้นการอบแหง้ปุ๋ ยหรอืสารปรบัปรุงดนิ
เพือ่เป็นการเพิม่คณุภาพปุ๋ ยและเป็นการใชพ้ลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุโดยอาจใชรู้ปแบบของระบบผลติ
ก๊าซชวีภาพเพือ่ผลติไฟฟ้าจากขยะชุมชนของเทศบาลจงัหวดัระยอง ทัง้น้ีจะต้องพจิารณาความเหมาะสม
ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตรข์องโครงการเป็นส าคญั ส าหรบัปุ๋ ยหรอืสารปรบัปรุงดนิดงักล่าวสามารถขาย
ให้กับเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกบัโรงงาน หรอืเกษตรกรรายอื่นๆได้เพื่อให้โครงการมคีวามเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตรม์ากยิง่ขึน้ หรอือาจใชช้วีมวลเป็นวตัถุดบิในการผลติก๊าซชวีภาพในระบบผลติก๊าซชวีภาพเดมิ
ในระหว่างนอกฤดูการผลติของโรงงานเพือ่เป็นการเพาะเลีย้งเชื้อและการผลติไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง แลว้จงึ
สง่เสรมิใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่มม่รีะบบผลติก๊าซชวีภาพจดัตัง้ระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลใน
เชงิพาณชิยต์่อไป 

 
มาตรการและแหลง่เงนิทุนทีจ่ะช่วยสนับสนุนในระยะแรกจะใชรู้ปแบบเดยีวกนักบัวธิกีารสนับสนุน

โครงการผลติก๊าซจากน ้าเสยีอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนการลงทุนบางสว่น และการรบัซือ้ไฟฟ้าในระบบ
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายย่อย จากกองทุนเพือ่การสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานเช่นเดยีวกนั 

 
ส าหรับการจดัตัง้ระบบผลติก๊าซชีวภาพจากชีวมวลในเชิงพาณิชย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือ

สหกรณ์จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการทัง้ทางด้านวตัถุดบิ การฝึกอบรมด้านเทคนิคการ
ควบคมุและเดนิระบบ การซ่อมบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากพลงังานที่ได้ เนื่องจากระบบอาจมขีนาดที่
เล็กกว่าโรงงานอุตสาหกรรมไม่เหมาะสมที่จะน ามาผลติไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพอาจต้องมี
วสิาหกจิชุมชนมารองรบั ท าใหม้คีวามเสีย่งของการลงทุนเพิม่มากขึ้น ในชัน้ต้นจงึต้องมกีารคดัเลอืกกลุ่ม
เกษตรกรหรอืสหกรณ์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามตอ้งการระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลอย่าง
แทจ้รงิ โดยภาครฐัอาจใหก้ารสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการจดัตัง้ระบบ และสหกรณ์จะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการ
จดัหาวตัถุดบิและคา่ด าเนินการส าหรบัโครงการสาธติดงักลา่ว 

 
ด้วยแนวทางการส่งเสรมิการลงทุนการจดัตัง้ระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชีวมวลในเชงิพาณิชย์

ใหก้บัผูป้ระกอบการทัง้สองรูปแบบซึ่งได้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเกษตรกรหรอื
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สหกรณ์ซึง่หน่วยงานทัง้สองรูปแบบจะมคีวามตอ้งการก๊าซชวีภาพ และปุ๋ ยมาใชป้ระโยชน์ทัง้เหมอืนกนัและ
แตกต่างกนั จะท าใหเ้กดิการลงทุนจดัตัง้ระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในเชงิพาณชิยข์ึน้อย่างแพรห่ลาย 
และในโอกาสต่อไปอาจลดขนาดของระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลในเชงิพาณชิยล์งใหเ้หมาะสมกับการ
ลงทุนในรูปแบบของ Mass product ของเครื่องจกัรและอุปกรณ์จะท าใหเ้ชื่อมัน่ว่าการจดัตัง้ระบบผลติก๊าซ
ชวีภาพจากชวีมวลในเชงิพาณชิยแ์พร่หลายไปสูเ่กษตรกรรายย่อยทีม่ชีวีมวลวตัถุดบิ หรอืสามารถจดัหามา
ได้ในราคาที่เหมาะสม นับเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนของ
ประเทศอย่างกวา้งขวาง ทัง้ดา้นพลงังาน การเพิม่ผลผลติทางการเกษตร ลดปญัหามลภาวะดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ท าให้เชื่อมัน่ว่าการด าเนินโครงการผลติก๊าซชีวภาพจากชวีมวลจะเป็นไปอย่างกว้างขวาง และยัง่ยืน
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิต่อประเทศในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 
7.4 มาตรการการสนับสนุนจากภาครฐั 
 
 การผลติพลงังานทดแทนจากโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ไดส้รา้งประโยชน์ทัง้เศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม จงึควรได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐั เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิให้โครงการมกีาร
ขยายผลและด าเนินต่อไปได้ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในแนวทางการลงทุนส าหรับการพฒันาเชงิพาณิชย ์    
พอสรุปมาตรการการสนับสนุนจากภาครฐั ไดด้งันี้ 
  

1) การสนับสนุนเงินลงทุนค่าก่อสร้าง 
 

มาตรการการสนับสนุนเงนิลงทุนคา่ก่อสรา้งจากภาครฐัเกีย่วกบัการผลติก๊าซชวีภาพในปจัจุบนั มี
การด าเนินการโดยกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรกัษ์พลงังาน (กทอ.) ไดม้มีตเิหน็ชอบแผนการสง่เสรมิเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพ ในช่วงปี 2551-2555 ทีจ่ะ
ใหค้วามช่วยเหลอืผลกัดนัใหเ้กดิการใชเ้ทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพ ในประเทศไทย ก าหนดสนับสนุนเงนิลงทุน
คา่ก่อสรา้งและคา่ทีป่รกึษา จ านวนรอ้ยละ 50 แต่ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท ส าหรบัโรงงานแป้งมนัส าปะหลงั หรอื
โรงงานอื่นๆที่ผลติก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลอืใช้ของโรงงานหรอืวสัดุทางการเกษตร ซึ่งเป็นมาตรการ
สนับสนุนผูป้ระกอบการที่ด าเนินการอยู่แลว้ในปจัจุบนั ดงันัน้เพื่อให้ครอบคลุมการสนับสนุนให้กบัส่วนที่
ไมใ่ช่ผูป้ระกอบการ (เช่น กลุม่เกษตรกร กลุม่สหกรณ์การเกษตร เป็นตน้) จงึควรขยายใหโ้ครงการดงักลา่ว
ครอบคลมุการใหเ้งนิสนับสนุนถงึ กลุ่มเกษตรกร หรอื กลุ่มสหกรณ์การเกษตร หรอื องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ และเพือ่ใหโ้ครงการเป็นที่แพร่หลายจงึควรมโีครงการน าร่อง โดยรฐัเป็นผู้สนับสนุนการลงทุนค่า
ก่อสรา้งใหท้ัง้หมดเพือ่เป็นตวัอยา่ง ใหก้บักลุม่เกษตรกร หรอื กลุม่สหกรณ์การเกษตร หรอื องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ทีม่คีวามสนใจและมคีวามพร้อมที่จะด าเนินโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล โดยมกีาร
ปรับปรุงเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ซึ่งผลที่ได้จาก
โครงการน าร่องนี้จะไดเ้ป็นแนวทางน าไปขยายผลใหม้กีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทัว่ประเทศ 
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2) การสนับสนุนค่าวตัถดิุบ(ชีวมวล) 
 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลส่วนใหญ่คอืค่าวตัถุดบิหรอืค่าชวีมวล จาก
การด าเนินโครงการ มคี่าใช้จ่ายในการจดัหาชวีมวล เพื่อใช้ในการเดนิระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล
ตน้แบบ โดยเหงา้มนัส าปะหลงัมคีา่วตัถุดบิทีร่าคา 2.50 บาทต่อกโิลกรมั และตอซงัสบัปะรดมคี่าวตัถุดบิที่
ราคา 2.00 บาทต่อกโิลกรมั ซึง่เป็นราคาทีส่งูเน่ืองจากเป็นการจดัหาของโครงการจ านวนไม่มาก และยงัไม่
มรีาคาที่เป็นการซื้อขายโดยทัว่ไปในปจัจุบนัเพื่ออ้างองิ และจากการศกึษาด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน
โครงการตวัอย่างในเชงิพาณชิย ์เมือ่ใชร้าคาวถัุดบิตามราคาทีก่ลา่วมานี้ จะมรีะยะเวลาคนืทุนประมาณ 3-4 
ปี ซึ่งเป็นโครงการที่มคีวามเป็นไปได้ที่จะลงทุน จากการด าเนินโครงการพลงังานจากชีวมวลที่ผ่านมา 
พบว่าวตัถุดบิจะมรีาคาไมแ่น่นอนและมกัจะสูงจนท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ ดงันัน้ภาครฐั
ควรจะมมีาตรการในการสนับสนุนใหร้าคาวตัถุดบิมรีาคาทีเ่หมาะสม ที่จะท าให้สามารถด าเนินโครงการได้
โดยไดป้ระโยชน์ทัง้ผูป้ระกอบการและเกษตรกรผูผ้ลติชวีมวล  
 

3) การสนับสนุนผลผลิตจากระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากชีวมวล 
 

ผลผลติจากระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล ทีส่ าคญัคอื ก๊าซชวีภาพและสารปรบัปรุงดนิซึ่งก๊าซ
ชวีภาพหากน าไปผลติไฟฟ้าจะมมีาตรการสนับสนุนจากภาครฐัที่ชดัเจนในปจัจุบนั แต่การสนับสนุนสาร
ปรบัปรุงดินในปจัจุบนัรฐัยงัไม่มมีาตรการที่ชดัเจน แมร้ฐัจะมนีโยบายในการส่งเสริมการเกษตรอนิทรีย ์
ดงันัน้ผลผลติจากระบบผลติก๊าซชวีภาพซึง่เป็นสารปรบัปรุงดนิ ซึง่มปีรมิาณมากถงึรอ้ยละ 80 ของชวีมวลที่
เขา้ระบบจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั เพือ่ใหเ้กษตรกรได้รบัประโยชน์จากโครงการ เช่น 
รฐัสนับสนุนการก่อสรา้งระบบผลติปุ๋ ยทีไ่ดม้าตรฐานโดยใชก้ากทีอ่อกจากระบบผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล
น ามาปรับปรุงให้มคีุณภาพ เพื่อน าไปจ าหน่ายหรือแลกกับวัตถุดิบ(ชวีมวล)ที่จะน าเข้าระบบผลติก๊าซ
ชวีภาพโดยใหก้ลุม่เกษตรกรมสีว่นร่วมในการด าเนินงาน เป็นตน้ 
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บทท่ี 8 
การสมัมนาเผยแพร่ผลงาน 

 
8.1 การสมัมนาโครงการ 
 

การสมัมนาเพือ่เผยแพรผ่ลการด าเนินโครงการฯ ใหก้บัผูป้ระกอบการ นักวชิาการ หน่วยงาน
ราชการ เกษตรกร ประชาชนผูส้นใจ และผูเ้กีย่วขอ้ง จ านวนไมน้่อยกว่า 100 คน โดยสว่นหนึ่งของการ
สมัมนามกีารศกึษาดูงานระบบตน้แบบฯโครงการ  การสมัมนาโครงการมวีตัถุประสงคท์ีส่ าคญั ดงันี้ 
 1) เพือ่ประชาสมัพนัธ ์ และเผยแพรผ่ลการด าเนินงานโครงการ ใหส้ว่นราชการ ผูป้ระกอบการ 
นักวชิาการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 2) เพือ่เผยแพร่เทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล 
 3) เพือ่รบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ จากผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา ทีม่ตี่อโครงการ เพือ่การขยาย
ผล และเผยแพร่ในวงกวา้งอย่างแพร่หลาย 
  
 โดยผลทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการสมัมนาโครงการ มดีงันี้ 

1) ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดร้บัทราบการชีแ้จงและรายละเอยีดผลการด าเนินโครงการ     
2) ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ตอ่การพฒันาดา้นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพือ่ใหม้ ี

แนวทางการพฒันาและสง่เสรมิการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย 
3) ผูด้ าเนินโครงการไดร้บัทราบความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมสมัมนาที่มตี่อ

การพฒันาและสง่เสรมิการด าเนินโครงการ 
4) การประสานความร่วมมอืต่อเนื่องในการตดิต่อสือ่สารระหว่าง ผูร้บัผดิชอบโครงการ และผูม้ ี

สว่นเกีย่วขอ้งในโครงการ 
 
8.2 ก าหนดการสมัมนา 
  
 การสมัมนาเพือ่เผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ วนัศุกรท์ี ่15 เดอืนตุลาคม 2553 ณ โรงแรมเฮอร์มเิทจ 
อ.เมอืง จ.นครราชสมีา โดยมกี าหนดการดงันี้  
 08.30 – 09.00 ลงทะเบยีนและรบัเอกสาร 
 09.00 – 09.15 พธิเีปิดการสมัมนา  
  โดยผูแ้ทนกรมพฒันาพลงัานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
 09.15 – 10.15 น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
  โดยคณะทีป่รกึษา 
 10.15 – 10.30 พกัรบัประทานเครื่องดื่มและของว่าง 
 10.30 – 11.30 ผลการศกึษาและเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวล 
  โดย ดร.สาโรช บญุยกจิสมบตั ิผูเ้ชีย่วชาญเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพ  
 11.30 – 12.00 สรุปผลการสมัมนาและปิดการสมัมนา 
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 12.00 – 13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 16.30 ศกึษาดูงานระบบตน้แบบฯที ่บรษิทั ว ีพ ีสตารซ์ (2000) จ ากดั   
   
8.3 ผู้เข้าร่วมสมัมนา 
  
 การสมัมนาเพือ่เผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ วนัศุกร์ที่ 15 เดอืนตุลาคม 2553 ณ โรงแรม เฮอร์มิ
เทจ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา มผีู้เข้าร่วมสมัมนาทัง้ส ิน้ 105 คน รายละเอยีดรายชื่อผู้เข้าร่วมสมัมนาแสดงใน
ภาคผนวก ค. สามารถสรุปแยกตามหน่วยงานต่างๆ ไดด้งันี้ 
 

ล าดบัท่ี หน่วยงาน จ านวน (คน) 
1 หน่วยงานราชการ   35  
2 ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 40 
3 นักวชิาการ 9 
4 ประชาชนทัว่ไป 21 

รวม 105 

 
8.4 สรปุผลการสมัมนา 
 
 ผลการสมัมนาเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการในครัง้นี้ ได้ร ับความสนใจจากทัง้ผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ นักวชิาการ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ มกีารสอบถามตลอดจนเสนอ
ขอ้คดิเหน็ในการด าเนินโครงการต่อไป โดยสามารถสรุปขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะไดด้งันี้ 
 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คดิเห็นว่า ถ้าโครงการนี้สามารถท าการผลติก๊าซชวีภาพในระดบั
ชุมชนได ้กจ็ะเป็นประโยชน์มาก และการลงทุนน่าจะน้อยกว่าระบบใหญ่ 
 2.  ควรที่จะเข้าพบชุมชน หรอืหมู่บา้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประโยชน์จากการผลติก๊าซ     
ชวีภาพสูท่อ้งถิน่ 
 3.  ควรมหีน่วยงานทีส่ามารถช่วยเหลอืเรื่องการลงทุนเขา้ร่วมสมัมนาดว้ย เพือ่จะไดร้บัขอ้มลูเงนิลงทุน 
และความมัน่ใจมากขึน้ 
 4.  ตอ้งการใหร้ฐับาลสนับสนุนการผลติก๊าซชวีภาพจากชวีมวลทัง้ดา้นเทคโนโลยแีละเงนิทุนสนับสนุน 
 ประมวลภาพการสมัมนาและการศกึษาดูงานระบบต้นแบบฯ ณ บรษิัท ว ีพ ีสตาร์ซ(2000) จ ากดั 
อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา แสดงดงัรปูท่ี 8.4-1 

ผลการประเมนิผลการสมัมนาจากแบบประเมนิผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาส่วนใหญ่มคีวามพอใจระดบัปานกลาง
ถงึมาก แสดงดงัตารางท่ี 8.4-1 และให้ความสนใจและมสี่วนร่วมในการสมัมนาโดยการซกัถามประเด็นข้อ
สงสยัต่างๆ และใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่โครงการ โดยเฉพาะดา้นการด าเนินการเชงิพาณชิย ์และ
การขอใหร้ฐัก าหนดการสนับสนุนใหช้ดัเจน โดยผูป้ระกอบการสว่นใหญ่เหน็ว่า หากรฐัให้การสนับสนุนด้าน
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งบประมาณสว่นหนึ่งหรอืทัง้หมดในการออกแบบและตดิตัง้ระบบจะเป็นการเพิม่ความน่าสนใจในการลงทุน
ของผูป้ระกอบการไดม้ากขึน้ ซึง่มคีวามส าคญัในการพฒันาโครงการเชงิพาณชิยใ์นอนาคตต่อไป 

 
ตารางท่ี 8.4-1 สรุปผลการสมัมนา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรบัปรงุ

1. เอกสารประกอบการสมัมนา 20 65 20

2. ความเหมาะสมของหวัขอ้การบรรยาย 26 57 22

3. ความเหมาะสมของรูปแบบการน าเสนอขอ้มลู 12 70 23

4. ความรู้ความสามารถของวทิยากรผูบ้รรยาย 29 70 5

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการน าเสนอของวทิยากร 13 59 33

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการตอบขอ้ซกัถาม 18 66 21 19

7. ระดบัความพงึพอใจของสถานที่ประชมุ  อาหาร  และการบริหารจดัการของ

คณะท างาน

17 57 31

8. ระดบัความพงึพอใจโดยรวมที่มต่ีอการจดัสมัมนาครัง้นี้  (พจิารณา

ทุกประเดน็)

9. ท่านไดร้บัประโยชน์จากการเขา้ร่วมสมัมนาครัง้นี้มากน้อยเพยีงใด 19 58 28 8

10. ท่านคดิวา่จะสามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากการสมัมนาครัง้นี้ไปประยุกตใ์ชก้บั

หน่วยงานของท่านมากน้อยเพยีงใด

18 57 30 8

ประเดน็

ระดบัความพึงพอใจ/ ความคิดเหน็

22 60 23
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รปูท่ี 8.4-1 ประมวลภาพการสมัมนาและศกึษาดูงานระบบตน้แบบ ณ บรษิทั ว ีพ ีสตารซ์(2000) จ ากดั 

 


