
การผลิตก๊าซชีวภาพในรูปแบบต่างๆ 

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
มูลช้าง โครงการพัฒนาต้นแบบและสาธิตระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ส าเร็จรูปหรือกึ่ง
ส าเร็จรูป และโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียโรงงานอุตสาหกรรม 

ประเทศไทยได้มีการสง่เสริมการผลิตก๊าซชีวภาพมาแล้วกวา่ 20 ปี โดยในชว่งเร่ิมต้นจะจ ากดัอยูแ่ตใ่น
ระดบัครัวเรือนหรือเกษตรกรรายยอ่ย กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) ได้สนบัสนนุให้มี
การผลิตก๊าซชีวภาพจากมลูช้าง โครงการพฒันาต้นแบบและสาธิตระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมลูสตัว์ส าเร็จรูป
หรือกึ่งส าเร็จรูป และโครงการสง่เสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียโรงงานอตุสาหกรรม โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

1.ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลช้าง  

ซึง่เป็นโครงการภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรต ิเพ่ือสาธิตการใช้ประโยชน์จากพลงังานทดแทน ณ 
โรงช้างต้นและโรงเลีย้งช้าง ของศนูย์อนรัุกษ์ช้างไทย ต.เรียงตาล อ.ห้างฉตัร จ.ล าปาง โดยจดัตัง้ระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากมลูช้าง ขนาด 50 ลกูบาศก์เมตร 1 ระบบ ขนาด 100 ลกูบาศก์เมตร 1 ระบบ ณ โรงช้างต้น และ
ขนาด 100 ลกูบาศก์เมตร 2 ระบบ ณ โรงเลีย้งช้าง ภายในศนูย์อนรัุกษ์ช้างไทย จ .ล าปาง รวมทัง้ท าระบบ
ต้นแบบให้กบัปางช้างเอกชน จ านวน 7 ระบบ 6 ปางช้าง ดงันี ้หมูบ้่านช้างพทัยา ต .หนองปรือ อ .บางละมงุ จ .
ชลบรีุ จ านวน 2 ระบบ, แคมป์ช้างพทัยา อ .สตัหีบ จ.ชลบรีุ จ านวน 1 ระบบ, ถ่ินช้างไทย ต .หนองปรือ อ .บาง
ละมงุ จ .ชลบรีุ จ านวน 1 ระบบ, ปางช้างหวัหิน หลงัวดัเขาอิตสิขุโต อ .หวัหิน จ .ประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 1 
ระบบ, ปางช้างทวีชยั อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ จ านวน 1 ระบบ และ  Home Stay ศนูย์อนรัุกษ์ช้างไทย อ .ห้างฉตัร 
จ.ล าปาง จ านวน 1 ระบบ 

 



   

รูป 1 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลช้าง 

2.โครงการพัฒนาต้นแบบและสาธิตระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป  

ได้มีการศกึษาและพฒันาต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมลูสตัว์ส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป  จ านวน 
4 รูปแบบ แล้วทาง พพ. ได้คดัเลือกเหลือ 2 แบบ คือ 

1.แบบ พพ .1 (พญางิว้ด า ) เหมาะส าหรับฟาร์มท่ีมีปริมาณน า้เสียไมต่ ่ากวา่ 10 ลบ.ม./วนั เทียบเทา่สกุรขนุ 
500 ตวั ขนาดบอ่ 70 ลบ.ม. ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีได้ 17.3 ลบ.ม./วนั คา่ก่อสร้างประมาณ 186,480 บาท พพ. 
ให้เงินสนบัสนนุ 50% ของคา่ก่อสร้าง 

2.แบบ พพ.2 (ตานี 1) เหมาะส าหรับฟาร์มท่ีมีปริมาณน า้เสียไมต่ ่ากวา่ 2 ลบ.ม./วนั ขนาดบอ่ 13 ลกูบาศก์
เมตร ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีได้ 5.3 ลบ.ม./วนั คา่ก่อสร้างประมาณ 130,868 บาท พพ. ให้เงินสนบัสนนุ 72% 
ของคา่ก่อสร้าง 

ซึง่ในปีงบประมาณ 2551 พพ. ได้ให้การสนบัสนนุไปทัง้สิน้ 43 ฟาร์ม แบง่เป็น แบบ พพ .1 จ านวน 18 
ฟาร์ม และ แบบ พพ .2 จ านวน 25 ฟาร์ม แยกเป็น ฟาร์มสกุร 28 แหง่ ฟาร์มกระบือ 2 แหง่ ฟาร์มม้า 1 แหง่ 
ฟาร์มนกกระทา 1 แหง่ และฟาร์มโค 11 แหง่ 

   

                         (a) แบบ พพ. 1                                                           (b) แบบ พพ. 2 

รูป 2 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป 

 



3. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียโรงงานอุตสาหกรรม 

 เพ่ือสาธิตตดิตัง้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียในโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพเหมาะสม 
จ านวน 4 โรงงาน ท่ีน า้เสียมีคา่ COD ไมต่ ่ากวา่ 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร และมีปริมาณมากพอท่ีจะท าให้ผลิต
ก๊าซชีวภาพได้ไมต่ ่ากวา่ 3,000 ลบ.ม./วนั มีผลการด าการผลิตก๊าซชีวภาพได้วนัละ 41,502 ลบ.ม./วนั หรือ 
13,695,660 ลบ.ม./ปี  ซึง่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการได้แก่ 

1.บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จ ากดั จ .ระยอง เป็นโรงงานกระดาษ มีปริมาณน า้เสียจากกระบวนการผลิต 7,000 
ลบ.ม./วนั (20 ลบ.ม./ตนัผลผลิต) ได้ตดิตัง้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย แบบ UASB (Upflow Anaerobic 
Sludge Blanket) ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพ 3,472 ลบ.ม./วนั น ามาใช้เป็นเชือ้เพลิงของ Boiler ร่วมกบัเชือ้เพลิงขี ้
เล่ือย สามารถทดแทนขีเ้ล่ือยได้ 7.25% คดิเป็นมลูคา่ท่ีประหยดัได้ 1.97 ล้านบาท/ปี (340 วนัท างาน /ปี) โดยมี
ราคาคา่ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ าบดัน า้เสีย 48.6 ล้านบาท และ พพ. สนบัสนนุ 6.22 ล้านบาท 

 

รูป 3 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ าบัดน า้เสียของ บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จ ากัด 

2.บริษัท เอ่ียมบรูพา จ ากดั จ .สระแก้ว เป็นโรงงานแป้งมนัส าปะหลงั มีก าลงัผลิตสงูสดุ 250 ตนัแป้ง /วนั มี
ปริมาณน า้เสียจากการล้างแป้ง 4,000 ลบ.ม. /วนั ได้ตดิตัง้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย แบบ UASB 
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket) ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพ 14,790 ลบ.ม./วนั น ามาใช้เป็นเชือ้เพลิงให้กบั 
Burner เพ่ือทดแทนน า้มนัเตา ประมาณ 8,000 ลิตร/วนั คดิเป็นเงินท่ีประหยดัได้ 32.27 ล้านบาท/ปี  โดยมี
ราคาคา่ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ าบดัน า้เสีย 50.83 ล้านบาท และ พพ. สนบัสนนุ 6.22 ล้านบาท 



 

รูป 4 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ าบัดน า้เสียของ บริษัท เอ่ียมบูรพา จ ากัด 

3.บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จ ากดั จ .สมทุรสาคร เป็นโรงงานกรดมะนาว มีก าลงัผลิตสงูสดุ 24 ตนักรดซิตริก /วนั 
ได้ตดิตัง้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย แบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) ท่ีรองรับ
ปริมาณน า้เสียจากกระบวนการผลิต 600 ลบ.ม./วนั ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพ 3,240 ลบ.ม./วนั น ามาใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ 5,184 กิโลวตัต์ -ชัว่โมง /วนั เพ่ือใช้ในกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงงาน คดิเป็นมลูคา่ท่ีประหยดัได้ 
4.25 ล้านบาท /ปี โดยมีราคาคา่ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ าบดัน า้เสีย 47.37 ล้านบาท และ พพ . 
สนบัสนนุ 6.22 ล้านบาท 

 

รูป 5 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ าบัดน า้เสียของ บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จ ากัด 

4.บริษัท แป้งมนัอิสาน จ ากดั จ.นครราชสีมา เป็นโรงงานแป้งมนัส าปะหลงั มีก าลงัผลิตสงูสดุ 350 ตนัแป้ง/วนั 
มีปริมาณน า้เสียจากการล้างหวัมนัและแป้ง 5,000 ลบ.ม./วนั ได้ตดิตัง้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย แบบ 
HRAL (High Rate Anaerobic Lagoon) ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพ 20,000 ลบ.ม./วนั น ามาใช้เป็นเชือ้เพลิง
ให้กบั Burner ทดแทนน า้มนัเตา ประมาณ 12,000 ลิตร/วนั คดิเป็นเงินท่ีประหยดัได้ 50.4 ล้านบาท/ปี โดยมี
ราคาคา่ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ าบดัน า้เสีย 40.66 ล้านบาท และ พพ. สนบัสนนุ 6.22 ล้านบาท 

 



 

รูป 6 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ าบัดน า้เสีย ของ บริษัท แป้งมันอิสาน จ ากัด 


