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บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เพรำะมีสภำพ
ภู มิ ศ ำสตร์ แ ละทรั พ ยำกรธรรมชำติ ที่ มี ค วำมหลำกหลำย
ในแต่ละภูมิภำคของประเทศไทย ทำให้เป็นแหล่งที่มีควำมอุดม
สมบูรณ์เหมำะแก่กำรทำกำรเกษตรและทำปศุสัตว์ควบคู่ไปด้วย
โดยเฉพำะกำรทำปศุสั ตว์เกี่ยวกับสุกร โคนมหรือโคเนือ และไก่
เนือ เป็นต้น จึงทำให้ผู้ประกอบกำรหันมำทำปศุสัตว์มำกขึนและ
มีกำรพัฒนำกำรเลียงสัตว์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลผลิตหมุนเวียน
และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เพิ่มขึนภำยในประเทศ
และส่ ง ออกสิ น ค้ ำ ปศุ สั ต ว์ ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ เป็ น ส่ ว นส ำคั ญ ในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงมำก ทำให้มีผู้ประกอบกำร
ได้ พั ฒ นำกำรเลี ยงสั ต ว์ เ ป็ น ฟำร์ ม ขนำดใหญ่ ในหลำยพื นที่
ของประเทศ เพื่อยกระดับให้สอดคล้องกับปริมำณควำมต้องกำร
ของจ ำนวนประชำกรโลก และกำรเจริ ญ เติ บโตทำงเศรษฐกิ จ
แต่พ บว่ำของเสี ยจำกฟำร์ม เลี ยงสั ตว์ เป็ นปั ญ หำส ำคัญ ที่ต้อ ง
ได้รับกำรแก้ไขเร่งด่วน เนื่องจำกกลิ่นของมูลสัตว์ นำปัสสำวะ
และนำเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรเลียงสัตว์ ซึ่งของเสียเหล่ำนี
ก่อให้ เกิดปัญหำที่นับวันจะทวีควำมรุนแรงมำกขึน เช่น กลิ่นเหม็น
เกิ ด ก๊ ำซพิ ษ ที่ เกิ ด จำกกำรหมั ก ของมู ล สั ต ว์ และยั งเป็ นแหล่ ง
เพำะเชือโรคทำให้เกิดหนอน แมลงวัน และยุง ส่งผลต่อสุขภำพ
ของประชำชนและสิ่ งแวดล้ อมในฟำร์มและบริเวณใกล้ เคีย ง
รวมถึงทำให้เกิดนำเน่ำเสียตำมคูคลอง หนอง และบึง ส่งผลให้
สั ตว์นำตำมธรรมชำติไม่สำมำรถอำศัยอยู่ได้ นอกจำกนี ทำให้
เกิดโรค เช่น อหิวำตกโรค อำกำรอำหำรเป็นพิษ โรคที่เกิดจำก
หนอนพยำธิ ทำให้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล หำกยัง
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ไม่มรี ะบบบริหำรจัดกำรของเสียที่ดีและเหมำะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน สัตว์เลียงและ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมถึงเป็นสำเหตุของกำรเกิดสภำวะโลกร้อนอันเนื่องจำกก๊ำซมีเทน เป็นต้น
ปัญหาจากการขับถ่ายและนาเสียจากฟาร์มเลียงสัตว์
1. ปัญหำกลิ่นเหม็นจำกมูลสัตว์
สำรประกอบที่ ก่อให้ เกิด กลิ่ น ได้แก่ สำรระเหยอิน ทรีย์ (Volatile organic compounds : VOC)
กรดไขมันสำยโซ่สันที่ระเหยได้ และสำรระเหยที่มีคำร์บอน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ เป็นองค์ประกอบซึ่งเกิด
จำกกำรหมักของจุลิ น ทรีย์ ในลำไส้ใหญ่ และสำมำรถกระจำยออกทันที ห ลังจำกมูลถูกขับออกจำกตัวสุ กร
นอกจำกนี ก๊ำซที่เกิดจำกมูลสัตว์ยังมีผลกระทบต่อสุขภำพของคนและสัตว์เลียงโดยตรง เช่น
- ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ถ้ำมีมำกกว่ำ 40,000 ppm (Part Per Million : 1 ใน 1,000,000 หน่วยวัด
PPM กำรวัดค่ำมลพิษทำงอำกำศ) มีผลทำให้สุกรตำลำย วิงเวียน เดินโซเซ หมดสติ
- ก๊ำซแอมโมเนีย ซึ่งส่วนมำกเกิดจำกมูลสด ถ้ำมีควำมเข้มข้น 100-200 ppm ทำให้สุกรมีอำกำรจำม
นำลำยฟูมปำก กินอำหำรน้อยลง
- ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟต์ เกิดจำกกำรหมักมูลภำยใต้สภำวะไร้อำกำศ หำกสุกรได้รับก๊ำซชนิดนี 20
ppm อยู่ตลอดเวลำ จะทำให้เกิดอำกำรผิดปกติทำงระบบประสำท อำเจียน ท้องร่วง
2. ปัญหำกำรเกิดโรคจำกมูลสัตว์
กำรหมักหมมของมูลสุกรในฟำร์ม นอกจำกจะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ยังส่งผลต่อสภำวะที่ไม่เหมำะสม
เช่น เป็นแหล่งแพร่กระจำยของเชือโรคต่ำง ๆ ที่อำจติดคนหรือสัตว์เลียงอื่น ๆ เช่น โรคระบบทำงเดินอำหำร
พยำธิบำงชนิด และพำหะนำโรคต่ำง ๆ ได้แก่ แมลงวัน แมลงหวี่ และยุง เป็นต้น
3. ปัญหำสังคม
กำรเลียงสัตว์ของเกษตรกรบำงแห่ งทำให้ บริเวณรอบ ๆ บ้ำน และใกล้ แหล่ งชุมชน ส่ง กลิ่ นเหม็น
และมี แ มลงวัน ชุ ก ชุ ม ท ำให้ เกิ ด สภำพแวดล้ อ มที่ น่ ำรั งเกี ย จ ดั งนั น กำรเลี ยงสั ต ว์ บ ำงแห่ งอำจก่ อ ให้ เกิ ด
กำรต่อต้ำนจำกชุมชน และเกิดกำรทะเลำะวิวำทกับเพื่อนบ้ำน
4. ปัญหำต่อคุณภำพนำในแหล่งนำธรรมชำติ
กำรเลียงสัตว์ส่วนใหญ่มักอยู่ใกล้กับแหล่งนำ กำรปล่อยของเสียที่เกิดจำกสัตว์แล้วไหลลงสู่แม่นำหรือ
ทำให้นำในคูคลองเกิดกำรเน่ำเสีย และหำกมีปริมำณมำกเกินไปอำจทำควำมเสียหำยแก่พืนที่เพำะปลูกที่อยู่
รอบ ๆ นอกจำกนี ธำตุ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จำกมู ล สั ต ว์ที่ ป ล่ อ ยลงสู่ แ หล่ งน ำธรรมชำติ ท ำให้ เกิ ด
กำรเจริญ เติบ โตและแพร่กระจำยของพืช น ำอย่ำงรวดเร็ว ส่ งผลให้ คุณ ภำพนำด้อยลง (สุ ชน ตังทวีวิพัฒ น์
และคณะ, 2560, น. 3-4)
ดังนั น หน่ ว ยงำนที่เกี่ยวข้องจึ งมีกำรศึกษำวิจัยและพัฒ นำนวั ตกรรมหลำกหลำยรูปแบบ เพื่ อลด
ปริมำณของเสียจำกฟำร์ม และนำมำใช้ประโยชน์ เช่น กำรพัฒนำนวัตกรรมระบบก๊ำซชีวภำพหรือไบโอแก๊ส
เพื่ อผลิ ตเป็ น พลังงำนทดแทนหรือพลั งงำนทำงเลื อก เพื่ อช่วยลดผลกระทบต่อสุ ขภำพของประชำชนและ
สิ่งแวดล้อมในฟำร์มและบริเวณโดยรอบ ทังนี กำรนำของเสียจำกฟำร์มสุกรมำผลิตเป็นก๊ำซชีวภำพ ประชำชน
จะได้ประโยชน์จำกกำรผลิตก๊ำซเพื่อใช้เป็นพลังงำนสำหรับกำรหุงต้ม ให้แสงสว่ำง และเป็นพลังงำนฉุดมอเตอร์
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หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ภำยในครั ว เรื อ น รวมถึ งช่ ว ยลดมลพิ ษ ที่ จ ะถู ก ปล่ อ ยออกสู่ ธ รรมชำติ เป็ น กำรรัก ษำ
สิ่งแวดล้อม นอกจำกนี ทุกรัฐบำลให้ควำมสำคัญกับเรื่องพลังงำนทดแทนหรือพลังงำนทำงเลือก เนื่องจำก
พลังงำนธรรมชำตินับวันจะมีปริมำณลดลง แต่ควำมต้องกำรใช้พลังงำนเพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องหำ
แหล่งพลังงำนทดแทนรูปแบบใหม่เพิ่มขึน
ก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊ส คืออะไร
ก๊ำซชีวภำพหรือไบโอแก๊สเป็นพลังงำนสะอำดที่เกิดจำกกำรนำของเสีย เช่น มูลสัตว์ ทุกชนิด นำเสีย
จำกฟำร์มเลียงสัตว์ นำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น โรงงำนแป้งมันสำปะหลัง โรงงำนนำมันปำล์ม
โรงงำนผลไม้กระป๋ อง โรงงำนนำตำล โรงงำนผลิตแอลกอฮอล์ โรงฆ่ำสัตว์ และขยะจำกชุมชน หรือร้ำนค้ำ
ภัตตำคำร ขยะหรือของเหลือใช้ทำงกำรเกษตรมำผ่ำนกระบวนกำรหมัก เพื่อให้เกิดกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์
เมื่ อ สภำวะแวดล้ อ มเหมำะสมจะได้ ไ บโอแก๊ ส หรื อ ก๊ ำ ซชี ว ภำพที่ ส ำมำรถน ำมำใช้ เป็ น พลั ง งำนไฟฟ้ ำ
หรือควำมร้ อนได้ ซึ่งปั จ จุ บั น มีกำรผลิ ตและใช้ก๊ำซดังกล่ ำวอย่ำงแพร่ห ลำย ทังในฟำร์ม เลี ยงสั ตว์ โรงงำน
อุตสำหกรรมขนำดเล็ก และขนำดใหญ่ รวมถึงชุมชนทั่วไป (กระทรวงพลังงำน, 2556, น. 1)
ก๊ำซชีวภำพหรือไบโอแก๊ส ประกอบด้วย ก๊ำซมีเทน (CH4) ประมำณร้อยละ 60-70 คำร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ประมำณร้อยละ 30-40 ที่เหลือจะเป็นก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊ำซไนโตรเจน (N2) ซึ่งก๊ำซ
มีเทนมีคุณ สมบั ติติดไฟได้ จึ งสำมำรถน ำมำเป็นพลังงำนทดแทนเชือเพลิงต่ำง ๆ เช่น กำรหุ งต้ม เชือเพลิ ง
รถยนต์ เชื อเพลิ งในภำคอุต สำหกรรม เป็ น ต้ น กำรย่ อ ยสลำยอิน ทรีย์ วัตถุ ส ำมำรถท ำให้ เกิด ก๊ ำซชี ว ภำพ
แต่จ ะเกิดก๊ำซมำกน้ อยขึนอยู่ กับ ชนิ ดของอินทรีย์ วั ตถุที่ ย่อยสลำย เช่น พืช สดจะเกิดก๊ำซยำกกว่ำมูล สั ตว์
เนื่ องจำกมูล สั ต ว์มีก ำรย่ อ ยสลำยแล้ ว ส่ ว นหนึ่ งจำกสั ตว์ ท ำให้ แ บคที เรียสำมำรถย่อ ยสลำยได้รวดเร็ว ขึ น
(“ก๊ำซชีวภำพ,” ม.ป.ป.)
ความเป็นมาการผลิตแก๊สชีวภาพหรือก๊าซชีวภาพในต่างประเทศ
ในศตวรรษที่ 17 Robert Boyle และ Stephen Hale นักวิทยำศำสตร์ค้นพบแก๊สที่เกิดจำกกำรย่อย
สลำยผุพังของสำรอินทรีย์ครังแรก โดยทังสองคนได้กล่ำวว่ำ กำรกวนตะกอนในลำธำรและทะเลสำบทำให้มี
แก๊สที่สำมำรถติดไฟได้ลอยขึนมำ ต่อมำใน ค.ศ. 1859 Sir Humphrey Davy ได้กล่ำวไว้ว่ำ ในแก๊สที่เกิดจำก
ขีวัว นั นมีแก๊ส มีเทนอยู่ ด้วย และประเทศอินเดียได้มีกำรสร้ำงถังหมักแก๊ส ในสภำวะไร้อำกำศ (anaerobic
digester) ขึ นเป็ นครั งแรกในปี เดี ยวกั น และ ค.ศ. 1985 ประเทศอั งกฤษได้ มี กำรคิ ดค้ นนวั ตกรรมใหม่ คื อ ใช้ ถั ง
สิ่งปฏิกูลผลิตแก๊สแล้วนำแก๊สไปจุดไฟส่องสว่ำงตำมถนน (เสกสรร ชะนะ และลัญฉกร นิลทรัตน, 2558, น. 5)
การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทย
ประเทศไทยมีกำรส่งเสริมเทคโนโลยี ก๊ำซชีวภำพมำนำนกว่ำ 20 ปีแล้ว แต่ในระยะแรกจำกัดอยู่ใน
ระดับครัวเรือนหรือเกษตรกรรำยย่อย ต่อมำใน พ.ศ. 2531 คณะทำงำนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
กรมส่ งเสริ ม กำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำรสนั บ สนุ น จำกองค์ ก ำร Gesellschaft fur
Technische Zusammenarbeit (GTZ) สหพั นธ์ส ำธำรณรัฐ เยอรมนีได้จัดตัง “โครงกำรก๊ำซชีว ภำพไทยเยอรมัน” ขึน เพื่อศึกษำปัญหำกำรใช้ระบบก๊ำซชีวภำพในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ พร้อมทังปรับปรุงและพัฒนำ
เทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพให้มีควำมเหมำะสมในกำรประยุกต์ใช้กับฟำร์มเลียงสัตว์ในประเทศไทยมำกขึน
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พ.ศ. 2534 ได้ มี ก ำรจั ด ตั งหน่ ว ยบริ ก ำรก๊ ำ ซชี ว ภำพ สั งกั ด สถำบั น วิ จั ย และพั ฒ นำวิ ท ยำศำสตร์
และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินกำรส่งเสริมเทคโนโลยี ก๊ำซชีวภำพต่อเนื่อง จำกโครงกำร
ก๊ำซชี ว ภำพไทย-เยอรมัน รวมทั งเพื่ อ ดำเนิ น กำรศึก ษำวิจั ย และพั ฒ นำเทคโนโลยี ให้ ส ำมำรถประยุ ก ต์ ใช้
ในฟำร์มเลียงสั ตว์ได้อย่ ำงกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึน และในปลำย พ .ศ. 2538 กองทุนเพื่ อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ หรือ (สพช.) (ปัจจุบัน คือ สำนักงำนนโยบำยและ
แผนพลังงำน (สนพ.) กระทรวงพลังงำน) ได้ให้กำรสนับสนุนแก่หน่วยบริกำรก๊ำซชีวภำพ และดำเนินงำน “โครงกำร
ส่งเสริมกำรผลิตก๊ำซชีวภำพในฟำร์มเลียงสัตว์ ระยะที่ 1” ต่อมำ ใน พ.ศ. 2551 หน่วยบริกำรก๊ำซชีวภำพได้รับกำร
จัดตังเป็ น "สถำบั นวิจัยและพั ฒนำพลั งงำน มหำวิทยำลั ยเชียงใหม่" และใน พ.ศ. 2553 สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้พระรำชทำนชื่อหน่วยงำนใหม่ เป็น “สถำบันวิจัย
และพั ฒ นำพลั งงำนนครพิ งค์ มหำวิทยำลั ยเชียงใหม่ ” ซึ่ งได้ด ำเนิ นโครงกำรส่ งเสริมกำรผลิ ต ก๊ำซชีว ภำพ
ต่อเนื่องมำจนปัจจุบัน (“แก๊ซชีวภำพ-คลินิกเทคโนโลยี,” ม.ป.ป., น. 34)
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ
กำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์และกำรผลิตก๊ำซมีปัจจัยต่ำง ๆ เกี่ยวข้องดังต่อไปนี
1. อุณหภูมิ (Temperature) กำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ต้องอยู่ในสภำพปรำศจำกออกซิเจน เกิดขึน
ในช่วงอุณหภูมิที่กว้ำงมำกตังแต่ 4-60 องศำเซลเซียส ขึนอยู่กับชนิดของกลุ่มจุลินทรีย์
2. ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) มีควำมสำคัญต่อกำรหมักมำกช่วง pH ที่เหมำะสมอยู่ที่ระดับ 6.6-7.5
ถ้ำต่ำเกินไปจะเป็นอันตรำยต่อจุลินทรีย์ที่สร้ำงก๊ำซมีเทน
3. อัลคำลินิตี (Alkalinity) ค่ำอัลคำลินิตี หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรรักษำระดับควำมเป็นกรด-ด่ำง
ค่ำอัลคำลินิตีที่เหมำะสมต่อกำรหมักมีค่ำประมำณ 1,000-5,000 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคำร์บอร์เนต
(CaCO3 )
4. สำรอำหำร (Nutrients) สำรอิน ทรีย์ซึ่งมีค วำมเหมำะสมส ำหรับ กำรเจริญ เติบโตของจุลิ นทรีย์
ควรมีอัตรำส่วนของ C:N (Carbon : Nitrogen) และ C:P (Carbon : Phosphorus) ที่เหมำะสมเท่ำกับ 25:1
และ 20:1 ตำมลำดับ
5. สำรยั บ ยั งและสำรพิษ (Inhibiting and Toxic materials) เช่น กรดไขมั นระเหยได้ ไฮโดรเจน
หรือแอมโมเนีย สำมำรถทำให้ขบวนกำรย่อยสลำยในสภำพไร้ออกซิเจนหยุดชะงักได้
6. สำรอินทรีย์และลักษณะของสำรอินทรีย์หรือวัตถุดิบที่ใช้หมัก ถ้ำผ่ำนกำรย่อยมำก่อน เช่น มูลสัตว์
จะเกิดก๊ำซได้ง่ำยและมีปริมำณก๊ำซมำกกว่ำ (เขษมพงษ์ สงสอน และคณะ, 2559, น. 16)
ขันตอนและปฏิกิริยาการเกิดก๊าซชีวภาพ
ขันที่ 1 กำรสลำยสำรโมเลกุลใหญ่ (Hydrolysis) สำรอินทรีย์ต่ำง ๆ ที่มีขนำดโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตี น
คำร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกย่อยสลำยโดยเอนไซม์ ทำให้แตกตัวมีขนำดโมเลกุลเล็กลง
ขันที่ 2 กำรผลิตกรดอินทรีย์ (Acidogenesis) สำรอินทรีย์ที่มีโมเลกุลเล็กลงจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรด
อินทรีย์ระเหยง่ำย (Volatile acid) และสำรอื่น ๆ โดยแบคทีเรียพวกสร้ำงกรด (acid former) กรดที่เกิดขึน
ส่วนใหญ่ คือ กรดอะซิติก (Acetic acid) และกรดโพรพิโอนิค (Propionic acid)
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ขันที่ 3 กำรผลิ ตก๊ำซมีเทน (Methanogenesis) กรดอิน ทรีย์ระเหยง่ำย จะถูกย่อยสลำยเป็ นก๊ำซ
มีเทน (CH4) และคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนใหญ่ และอำจมีก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน
(N2) และไฮโดรเจน (H2) และไอนำผสมอยู่ด้วย ซึ่งรวมกัน เรียกว่ำ “ก๊ำซชีวภำพ”
องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ
1. ก๊ำซมีเทน เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งมีคุณสมบัติจุดไฟติดได้ดีและมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 50-75
2. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนประกอบรอง เป็นก๊ำซเฉื่อย ไม่ติดไฟ มีประมำณร้อยละ 36-39
3. ก๊ำซอื่น ๆ เช่น ก๊ำซไฮโดรเจน (H2) ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) มีประมำณร้อยละ 1-3
ทังนี ก๊ำซชีวภำพ 1 ลูกบำศก์เมตร (ค่ำควำมร้อน 21 เมกะจูล) สำมำรถเทียบเท่ำกับ
- ก๊ำซหุงต้ม (LPG) 0.46 กิโลกรัม
- นำมันดีเซล 0.60 ลิตร
- นำมันเตำ 0.55 ลิตร
- ไฟฟ้ำ 1.2 กิโลวัตต์/ชั่วโมง
- ไม้ฟืน 1.5 กิโลกรัม
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์มีหลายระบบ ดังนี
1. ระบบฝาครอบแช่ในบ่อมูล (Floating drum digester) เป็นรูปแบบที่อยู่ในประเทศอินเดียและ
ประเทศเนปำล แพร่หลำยในประเทศไทย เมื่อประมำณ พ.ศ. 2519 เพื่อใช้ในกำรกำจัดมูลของสัตว์เลียงที่กองอยู่
ใต้ถุนบ้ำน และแก้ปัญหำด้ำนสุขอนำมัย ก๊ำซชีวภำพที่เกิดขึนถือว่ำเป็นเพียงผลพลอยได้
2. ระบบฝาครอบแช่ในนา (Separate Floating drum digester) กรมพัฒ นำพลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์พลังงำนปรับปรุงมำจำกระบบฝำครอบแช่ในบ่อมูล โดยกำรทำบ่อกักเก็บมูลด้ำนบน ส่วนที่เป็นฝำครอบ
เก็บก๊ำซเป็นบ่อ 2 ชัน เพื่อหล่อนำในวงนอกป้องกันก๊ำซออกและยังทำให้ฝำครอบเหล็กเก็บก๊ำซที่แช่อยู่ในนำ
ที่หล่อไม่ให้สัมผัสกับมูลสัตว์โดยตรง และสำมำรถยืดอำยุกำรใช้งำนของฝำครอบได้
3. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบโอ่งพร้อมฝาครอบเก็บก๊าซ เป็นรูปแบบที่ออกแบบโดยกรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน เมื่อประมำณ พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรที่จะใช้วัสดุที่มีและ
ใช้งำนในท้องถิ่นสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้งำน และเป็นแบบของประเทศไทยร่วมกับฝำครอบเก็บก๊ำซ
4. บ่อหมักแบบโดมคงที่ (Fixed dome digester) ส่วนใหญ่สร้ำงด้วยคอนกรีตหรือก่ออิฐโบกปูน
ฝังอยู่ในดิน มีท่อเพื่อเติมมูลสัตว์และท่อให้มูลสัตว์ ไหลออก ส่วนสถำนที่เก็บก๊ำซจะสร้ำงด้วยคอนกรีต หรือ
ก่ออิฐฉำบปูนติดกับตัวบ่อหมัก ทำให้แรงดันของก๊ำซไม่คงที่ขึนอยู่กับปริมำตรของก๊ำซภำยในบ่อ
5. บ่ อ UASB (Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket : UASB) น ำเสี ย จะถู ก สู บ เข้ ำ ที่ ก้ น ถั ง
ตะกอนแบคที เรีย ที่ ก้น ถัง ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ชัน ชันล่ ำงเป็น ตะกอนเม็ด ขนำด 2-5 มิล ลิ เมตร มีลั กษณะเป็ น
แบคทีเรียใยยำวเกำะกันชันบนเป็นแบคทีเรียตะกอนเบำ ส่ วนบนของบ่อหมักจะมีอุปกรณ์ที่ทำหน้ำที่แยกก๊ำซ
และป้องกันมิให้ตะกอนแบคทีเรียหลุดออกไปกับนำเสีย
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6. แบ บระบ บก๊ า ซชี ว ภ าพ แบบ บ่ อ หมั ก เร็ ว น าข้ น (High suspension solid Up-Flow
Anaerobic Sludge Blanket : H-UASB) เป็นเทคโนโลยีห รือระบบก๊ำซชีวภำพที่ใช้ส่ งเสริมในโครงกำร
ส่งเสริมกำรผลิตก๊ำซชีวภำพในฟำร์มเลียงสัตว์ ซึ่งพัฒนำจำกระบบ UASB เพื่อแก้ปัญหำกำรอุดตันระบบหัวจ่ำยนำ
เนื่ อ งจำกตะกอนของมู ล สั ตว์มี Buffer tank ท ำหน้ำที่ แยกตะกอนแขวนลอยออกจำกนำเสี ย และมู ล สั ต ว์
ให้มีปริมำณน้อยที่สุด และนำแผ่นพลำสติก PE (Polyethylene : PE) ที่ใช้คลุมบ่อหมักก๊ำซชีวภำพแบบรำง
มำคลุมบนบ่อพักนำเสีย (Buffer tank) ซึง่ ทำหน้ำที่เก็บก๊ำซชีวภำพที่ผลิตได้จำกระบบ UASB
7. บ่อหมักแบบราง (Plug Flow digester) เป็นบ่อซึ่งก่อสร้ำงด้วยคอนกรีต ตัว บ่อมีรูปร่ำงยำว
คล้ำยรำงหรือคลองส่งนำซึ่งมีชื่อเรียกว่ำ Channel digester ส่วนบนบ่อหมักมีพลำสติกคลุมเพื่อใช้เก็บก๊ำซชีวภำพ
ตัวบ่อหมักจะถูกฝังอยู่ในดิน มีท่อเติมมูลและท่อนำมูลสัตว์ออกทำงหัวและท้ำยบ่อ เนื่องจำกใช้ พลำสติกเป็น
ตัวเก็บก๊ำซ ดังนัน จึงมีแรงดันก๊ำซค่อนข้ำงต่ำจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มแรงดันเพื่อนำก๊ำซไปใช้งำน
8. บ่อหมักแบบบ่อราง Mini CD (Mini Channel Digester) เป็นระบบที่ย่อมำจำกระบบขนำด
ใหญ่และขนำดกลำงที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ส่งเสริมและเผยแพร่ โดยมีปริมำตรประมำณ 100 ลูกบำศก์เมตร
เพื่อเสริมระบบผลิตก๊ำซชีวภำพแบบบ่อรำง
9. บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุง PVC ได้นำระบบแบบถุงของประเทศไต้หวัน มำปรับปรุงให้ใช้วัสดุ
ที่ผลิตในประเทศ และมีรำคำถูก รูปร่ ำงมีลักษณะทรงกระบอกวำงแนวนอนทำจำก PVC มีปริมำตร ประมำณ
8 ลูกบำศก์เมตร กำลังผลิตก๊ำซชีวภำพประมำณ 2 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน
10. บ่อแบบพลาสติ กคลุมบ่อดิน (Covered lagoon) รูปแบบของระบบนีได้นำรูปแบบถุงยำงเก็บ
ก๊ำซของบ่ อแบบ Plug Flow มำสร้ ำงครอบไปบนบ่ อรวบรวมมู ลสั ตว์ที่ มี อยู่ แล้ ว ซึ่ งอำจเป็ นบ่ อคอนกรีตหรื อ
บ่อดินขุด ในกรณีที่เป็นบ่อดินขุดอำจปูแผ่นยำงที่ใช้ปูสระเก็บนำมำปูทับ เพื่อมิให้เกิดกำรรั่วซึมของของเสียลงใต้ดิน
11. บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบ พพ. 1 แบบสาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูป สำหรับฟำร์มเลียงสัตว์ขนำดเล็ก
และขนำดย่อย สำมำรถรับนำเสียได้ 10 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน
12. บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบ พพ. 2 แบบสาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูป สำหรับฟำร์มเลียงสัตว์ขนำดเล็ก
และขนำดย่อย สำมำรถรับนำเสียได้ 2 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน (“กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ จำกของเสียฟำร์มปศุสัตว์
และโรงงำนอุตสำหกรรม,” ม.ป.ป.)
สำหรับประเทศไทยมีฟำร์มเลียงสัตว์ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีระบบก๊ำซชีวภำพมำกที่สุด คือ ฟำร์มสุกร
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี
1. ฟำร์มขนำดใหญ่ หรือฟำร์มเลียงสุกรประเภท ก เทียบเท่ำกับจำนวนสุกรขุนมำกกว่ำ 5,000 ตัว
หรือมำกกว่ำ 600 หน่วยปศุสัตว์
2. ฟำร์มขนำดกลำงหรือฟำร์มเลียงสุกรประเภท ข เทียบเท่ำจำนวนสุกรขุนตั งแต่ 500-5,000 ตัว
หรือ 60-600 หน่วยปศุสัตว์
3. ฟำร์มขนำดเล็กหรือฟำร์มเลียงสุกรประเภท ค เทียบเท่ำจำนวนสุกรขุน 50-500 ตัว หรือ 6-60
หน่วยปศุสัตว์
ระบบผลิตก๊ำซชีวภำพในฟำร์มปศุสัตว์ ส่วนใหญ่จะดำเนินกำรในฟำร์มสุกรทังขนำดเล็ก ขนำดกลำง
และขนำดใหญ่ เนื่องจำกสำมำรถรวบรวมมูลลงสู่บ่อบำบัดได้ง่ำย ในขณะที่ระบบผลิตก๊ำซชีวภำพในฟำร์มโค
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ส่ วนใหญ่ มี ศักยภำพสำมำรถผลิ ตก๊ำซชีวภำพได้ 822 ล้ ำนลู กบำศก์ เมตร/ปี แต่ ไม่ มีกำรรวบรวมและกำรน ำ
ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำกกำรเลียงโคส่วนใหญ่จะปล่อยเลียงในทุ่งหญ้ำ ทำให้กำรรวบรวมมูลสัตว์เพื่อนำไปผลิต
ก๊ำซชีวภำพค่อนข้ำงลำบำก นอกจำกนี มูลโคประกอบด้วยหญ้ำซึ่งเป็นไฟเบอร์ยังก่อให้เกิดกำรอุดตันภำยใน
ระบบผลิ ต ก๊ ำ ซชี ว ภำพเมื่ อ ใช้ ไ ประยะหนึ่ ง หำกจะผลั ก ดั น ให้ มี ก ำรใช้ แ ละผลิ ต ก๊ ำ ซชี ว ภำพส ำหรั บ
ฟำร์มโคคงจะต้องพิจำรณำถึงแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคดังกล่ำวด้วย (กระทรวงพลังงำน, 2554, น. 7)
ตารางที่ 1 ศักยภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกนำเสียฟำร์มปศุสัตว์และสถำนภำพกำรผลิตถึงปัจจุบัน

ที่มา: “คู่มือกำรพัฒนำและกำรลงทุนผลิตพลังงำนก๊ำซชีวภำพ” โดย กรมพัฒนำพลังงำนทดแทน, ม.ป.ป.,
กระทรวงพลังงาน, น. 7.
ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ
1. ประโยชนด้ำนพลังงำน เนื่องจำกก๊ำซชีวภำพมีก๊ำซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้มีคุณสมบัติ
จุดติดไฟได้ดี และยังสำมำรถนำไปใช้เป็นพลังงำนในรูปต่ำง ๆ ได้ เช่น
1.1 นำก๊ำซชีวภำพไปใช้เป็นแหล่งเชือเพลิงเพื่อผลิตพลังงำนควำมร้อน เช่น ใช้เป็นเชือเพลิง
ในเตำหุงต้มในครัวเรือน เชือเพลิงสำหรับหม้อไอนำในโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ ใช้เป็นเชือเพลิงในกำรอบแห้ง
ใช้กับเครื่องกกลูกสุกร เป็นต้น
1.2 น ำก๊ำซชีวภำพไปเป็ นเชือเพลิ งในกำรผลิ ตพลั งงำนกล/ไฟฟ้ำ ได้ แก่ ใช้ กับชุดเครื่องยนต์
สันดำปภำยในต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำหรือมอเตอร์เหนี่ยวนำ โดยผลิตพลังงำนไฟฟ้ำเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
สำหรับกิจกรรมกำรเลียงสัตว์ภำยในฟำร์ม หรือสำมำรถนำไปใช้กับเครื่องสูบนำโดยตรง หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
กำรน ำก๊ำซชีวภำพไปใช้ในเครื่องยนต์นั น สำมำรถใช้ได้กั บเครื่องยนต์สั นดำปภำยใน เช่น รถยนต์ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันทุกชนิด ซึ่งกำรใช้ก๊ำซชีวภำพกับเครื่องยนต์สันดำปภำยในได้ 4 รูปแบบ คือ
1) เครื่องยนต์ ที่ใช้ก๊ ำซชีวภำพโดยเฉพำะ (เครื่องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ) มีประสิ ทธิภำพ
ประมำณร้อยละ 40
2) เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลขนำดเล็ก ได้แก่ เครื่องตัดหญ้ำ เครื่องยนต์ต้นกำลัง
ขนำด 5-12 แรงม้ำ นำมำดัดแปลงให้สำมำรถใช้ก๊ำซชีวภำพร่วมกับนำมันเบนซินหรือดีเซล โดยกำรทดแทน
กำรใช้นำมันดีเซลได้ประมำณร้อยละ 80-90
3) เครื่องยนต์ดีเซลขนำดกลำง นำมำดัดแปลงให้ สำมำรถใช้ก๊ำซชีวภำพ ร่วมกับ
นำมันดีเซล โดยทดแทนกำรใช้นำมันดีเซลได้ประมำณร้อยละ 80
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4) เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลขนำดกลำงและใหญ่ นำมำดัดแปลงให้สำมำรถใช้
ก๊ำซชีวภำพได้ร้อยละ 100
1.3 กำรนำก๊ำซชีวภำพไปใช้ในกำรผลิตพลังงำนร่วม เป็นกำรผลิตพลังงำนกล/ไฟฟ้ำ และ
ควำมร้อนร่วมกัน ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของกำรใช้เชือเพลิงให้มีค่ำสูงขึนมำกกว่ำ
กำรใช้ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงเดียว รูปแบบกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำร่วมกับควำมร้อน โดยอำศัยหลักกำรนำ
ควำมร้อนที่เกิดขึนจำกระบบกำรผลิตพลังงำนกล/ไฟฟ้ำกลับมำผลิตเป็นพลังงำนควำมร้อน เพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไป เช่น กำรใช้เครื่องยนต์สันดำปภำยในเป็นเครื่องต้นกำลังสำหรับผลิตพลังงำนกล/ไฟฟ้ำ จะเกิดควำมร้อน
ในนำหล่อเย็นและส่วนของไอเสียเครื่องยนต์ กำรนำเอำควำมร้อนทิงที่เกิดจำกควำมร้อนในนำหล่อเย็นและ
ส่วนของไอเสียเครื่องยนต์ กลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์ จะมีผลทำให้ประสิทธิภำพโดยรวมของกำรใช้พลังงำน
จำกก๊ำซชีวภำพดังกล่ำวเพิ่มขึนสูงถึงร้อยละ 70-80 โดยกำรนำควำมร้อนทิงดังกล่ำวมำใช้ในกำรอบแห้งหรือ
ระบบทำควำมเย็นแบบดูดซึม
2. ประโยชนด้ำนกำรเกษตร สำหรับเกษตรกรและฟำร์ม ทังหลำยสำมำรถใช้กระบวนกำรผลิตก๊ำซ
ชีวภำพให้เกิดประโยชน 2 ทำง ไดแก
2.1 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในกำรเพำะปลูกและปรับปรุงดิน ทังในรูปปุ๋ยแห้งและปุ๋ยนำได้เป็นอย่ำงดี
2.2 กำรย่อยสลำยอินทรีย์แบบไร้อำกำศทำให้ปริมำณเชือโรคที่เป็นสำเหตุของโรคพืชบำงชนิด
ลดลงและมีส่วนทำลำยกำรงอกของเมล็ดวัชพืช
3. ประโยชนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
3.1 ลดกลิ่นรบกวนจำกของเสียที่เกิดขึน
3.2 ทำให้แมลงวันไมสำมำรถใช้ของเสียและนำเสียเหล่ำนันเป็นแหล่งเพำะพันธุและแพรขยำยเชือโรค
3.3 นำเสียที่ผ่ำนกำรบำบัดแลว จะสำมำรถหมุนเวียนนำกลับมำใช้ และจะถูกปล่อยออกสู
แหล่งนำภำยนอกโดยไมมีปัญหำต่อสภำพแวดล้อมอีกต่อไป
3.4 กำรแพรกระจำยของกำซมีเทนลดลง ช่วยลดกำรเกิดปรำกฎกำรณ์ภ ำวะเรือนกระจก
ที่เป็นสำเหตุหลักของภำวะโลกร้อน (สถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2554)
4. กำรจ้ำงงำน เป็นกำรส่งเสริมให้คนไทยมีงำนทำทังในระยะสัน (ระยะก่อสร้ำงระบบ) และระยะยำว
(ระยะกำรใช้งำนของระบบ) โดยในระยะกำรใช้งำนของระบบจะมีกำรจ้ำงงำนที่สม่ำเสมอตลอดอำยุกำรใช้งำน
ของระบบ
5. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร กำรใช้เทคโนโลยีที่มีกำรจัดกำรของเสียอย่ำงครบวงจร
ภำยในฟำร์ มและมี กำรใช้ ประโยชน์ จำกผลพลอยได้อย่ำงคุ้ มค่ ำ หรือกำรปล่ อยของเสี ยออกสู่ สิ่ งแวดล้ อมน้ อยที่ สุ ด
(Waste Minimize) ถือเป็นกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด (กระทรวงพลังงำน, 2554, น. 28-31)
นโยบายพลังงานทดแทน
ด้วยควำมผันผวนของรำคำนำมันในตลำดโลกที่ปรับตัวขึนลง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และต่อ
กำรพั ฒ นำเศรษฐกิจ ของประเทศไทย โดยเฉพำะน ำมั นจะท ำให้ กำรบริห ำรจัดกำรเศรษฐกิจมหภำคของ
ประเทศที่มีสัดส่ วนกำรพึ่งพำพลั งงำนจำกภำยนอกสูง ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจของประเทศ

9

อย่ำงต่อเนื่ อง รัฐบำลจึงได้จัดทำแผนพัฒ นำพลังงำนทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี
1. เพื่อให้ประเทศไทยใช้พลังงำนทดแทนเป็นพลังงำนหลักของประเทศแทนกำรนำเข้ำนำมัน
2. เพิ่มควำมมั่นคงในกำรจัดหำพลังงำนให้ประเทศ
3. ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร
4. สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนในประเทศ
5. วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนประสิทธิภำพสูง
โดยมีเป้ำประสงค์ “เพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนให้เป็นร้อยละ 20 ของกำรใช้พลังงำนขันสุดท้ำย
ของประเทศใน พ.ศ. 2565”
แผนพัฒนำพลังงำนทดแทน 15 ป แบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแก
ระยะสัน (2551-2554) มุ่งเน้นส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนที่ไดรับกำรยอมรับแลว (proven
technologies) และมีศักยภำพแหล่ งพลั งงำนทดแทนสูง ไดแก เชือเพลิ งชีวภำพ กำรผลิตไฟฟ้ำ และควำมร้อน
จำกชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ และ NGV โดยใช้มำตรกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินเต็มรูปแบบ
ระยะกลำง (2555-2559) ส่ งเสริม อุต สำหกรรมเทคโนโลยีพ ลั งงำนทดแทน และสนั บสนุ นพั ฒ นำ
ต้นแบบเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนใหม่ ๆ เช่น กำรผลิตเอทำนอลและไบโอดีเซลจำกสำหรำย กำรผลิตนำมัน
จำกชี ว มวล และเชื อเพลิ งไฮโดรเจนให้ มี ค วำมคุ้ ม ค่ ำทำงเศรษฐศำสตร์ เพิ่ ม สู งขึ น รวมถึ งส่ งเสริม กำรใช้
เทคโนโลยีใหม่ ในกำรผลิต พลังงำนเชือเพลิงชีวภำพ และพัฒ นำต้นแบบ Green City และนำไปสู กำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับกำรผลิตพลังงำนทดแทนระดับชุมชน
ระยะยำว (2560-2565) ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนใหม่ ๆ ที่มีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์
รวมถึงกำรขยำยผล Green City และพลังงำนชุมชน และสนับสนุน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ส่งออกเชือเพลิง
ชีวภำพ และกำรสงออกเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนในภูมิภำคอำเซียน
ก๊ำซชี ว ภำพหรื อเชือเพลิ งชีว ภำพเป็ น พลั งงำนชนิ ดหนึ่ งที่ อยู่ ในแผนพั ฒ นำพลั งงำน ทดแทนและ
พลั งงำนทำงเลือกร้อยละ 25 ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) โดยเป้ำหมำยตำมแผน คือ ภำยใน พ.ศ.
2564 จะต้องใช้ก๊ำซชีว ภำพเป็ น เชือเพลิ งทดแทนเพื่ อผลิ ตไฟฟ้ ำรวม 600 เมกะวัตต์ (กระทรวงพลั งงำน,
แผนพัฒนำพลังงำนทดแทน 15 ป พ.ศ. 2551-2565, 2550)
นอกจำกนี มีกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนภำยในประเทศเพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลมำจำกนโยบำย
ส่งเสริมกำรผลิต กำรใช้พลังงำนทดแทน โดยกำรใช้งำนจะอยู่ในรูปของพลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนควำมร้อน และ
เชือเพลิ งชี วภำพ โดยใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีกำรใช้พ ลั งงำนทดแทนทังสิ น 9,025 พั นตัน เที ยบเท่ ำ
นำมันดิบ (ktoe) เพิ่มขึนจำก พ.ศ. 2556 ร้อยละ 9.6 หรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 ของกำรใช้พลังงำนขันสุดท้ำย
ดังนัน กระทรวงพลังงำนกำหนดยุทธศำสตร์เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนใน พ.ศ. 2558-2579 ดังนี
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต กำรใช้ และตลำดพลังงำนทดแทน
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและเข้ำถึงองค์ควำมรู้ ข้อเท็จจริงด้ำนพลังงำนทดแทน (กระทรวง
พลังงำน, 2558)
งานวิจัยเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ฐปน ชื่นบำล คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ศึกษำวิจัย “กำรผลิตก๊ำซ
ชีวภำพจำกกำรหมักเศษวัชพืชร่วมกับของเสียจำกสุกร” สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
(สวทช.) ภำคเหนือเป็นผู้สนับสนุน ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกมูลสัตว์ สำมำรถผลิตจำกกำรนำ
มู ล สุ ก รหรื อมู ล ไก่ ม ำหมั ก เพื่ อ ให้ เกิด ก๊ ำซมี เทน (CH4) ในฟำร์ ม สุ ก รขนำดใหญ่ ที่ มี ป ริม ำณมู ล จ ำนวนมำก
แต่สำหรับฟำร์มขนำดเล็กหรือระดับครัวเรือนที่มีสุกรน้อย อำจจะไม่สำมำรถผลิตก๊ำซใช้เองได้ ดังนัน เพื่อช่วย
เกษตรฟำร์มสุกรขนำดเล็กให้สำมำรถผลิตก๊ำซชีวภำพใช้เองในครัวเรือนได้มำกขึนและมีใช้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนัน
จึงมีกำรวิจัยกำรผลิตก๊ำซชีวภำพโดยใช้กำรหมักร่วมกันระหว่ำง 2 วัตถุดิบ ซึ่งเรียกว่ำ “กำรหมักร่วม” จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ โดยทีมวิจัยทดลองนำหญ้ำหมักร่วมกับมูลสุกร และพบว่ำหญ้ำต้องใช้
เวลำหมักนำนกว่ำ จึง ต้องน ำจุลิ นทรีย์ มำร่วมหมักเพื่อช่วยหมักหญ้ำให้ กลำยเป็นกรดจุลินทรีย์ในบ่อหมัก
จึงทำให้ส ำมำรถเปลี่ย นเป็ น ก๊ำซมีเทนได้เร็ว ขึน และพบว่ำ กำรหมักในถังที่มีฝ ำปิดมิดชิดขนำด 200 ลิ ตร
โดยใช้อัตรำส่วนวัชพืชท้องถิ่นต่อมูลสัตว์ในอัตรำ 30:70 สำมำรถผลิตก๊ำซชีวภำพที่นำไปใช้งำนได้ประมำณ 1-2
ชั่วโมง/วัน ทังนี หำกเป็ นวัชพืชขนหรือพืชสด เช่น หญ้ำขน หญ้ำคำ จะก่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ทังนี
ประโยชน์จำกกำรหมักเศษวัชพืชร่วมกับของเสียจำกสุกรจะช่วยพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตก๊ำซชีวภำพในระดับ
ครัวเรือนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึนแล้ว ยังช่วยลดปัญหำสิ่งแวดล้อมจำกกำรเลียงสัตว์ และลดปัญหำกำรเผำ
เศษพืช อีกทังกำกวัชพืชที่เหลือจำกกำรหมักยังนำไปใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชผลทำงกำรเกษตรได้
2. รองศำสตรำจำรย์ สุ ชน ตังทวีวิพัฒ น์ ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์นำ ศึกษำวิจัยและพัฒ นำ
“นวัตกรรมขจัดก๊ำซไข่เน่ำออกจำกก๊ำซชีวภำพ” ทีมวิจัยได้พัฒ นำชุดดูดซับก๊ำซไข่เน่ำออกจำกก๊ำซชีวภำพ
เป็ น เทคโนโลยี ก ำรผลิ ต ก๊ ำซชี ว ภำพอย่ ำงง่ำยจำกมู ล สั ต ว์ ด้ ว ยระบบถุ งหมั ก พลำสติ ก แบบบอลลู น ของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU Balloon Digester) นับเป็นพลังงำนทำงเลือกที่ช่วยเกษตรกรได้มำก ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ปัญหำว่ำก๊ำซชีวภำพที่ผลิตได้มีกำรปนเปื้อนด้วยก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊ำซไข่เน่ำ ทำให้มีกลิ่นเหม็น
และมีฤทธิ์กัดกร่ อนโลหะทำให้อุปกรณ์เสีย หำยได้ง่ำย ทังนี ทีมวิจัยได้พัฒ นำชุดดูดซับก๊ำซไข่เน่ำออกจำก
ก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกมูลสัตว์ด้วยเดเฟอริกไฮดรอกไซด์ (Ferric Hydroxide) ที่เคลือบเม็ดตัวกลำง ผลิตจำกทรำย
ผสมปูนซีเมนต์ในอัตรำส่วน 2:1 และบรรจุไว้ในถังพลำสติกพีวีซี ขนำดควำมจุ 75 ลิตร สูง 60 เซนติเมตร แบบมี
ฝำปิด จำกนันปล่อยก๊ำซชีวภำพให้ไหลผ่ำนเม็ดตัวกลำงดูดซับดังกล่ำว โดยระบบนีสำมำรถลดกลิ่นเหม็นจำก
ก๊ำซไข่เน่ำได้เกือบร้อยละ 100 ระบบกำรลดปริมำณก๊ำซนีเหมำะสมต่อกำรใช้งำนในครัวเรือน เพรำะใช้งำนง่ำย
และนำกลับมำใช้ใหม่ได้โดยเปิดวำล์วให้อำกำศผ่ำนเข้ำออก จึงไม่ต้องเสียเวลำแรงงำนและไม่เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
ช่วยให้เกษตรกรใช้ก๊ำซชีวภำพจำกมูลสัตว์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และช่วยลดปริมำณก๊ำซไข่เน่ำที่ปนเปื้อน
ในก๊ำซชีวภำพ ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์จำพวกโลหะต่ำง ๆ ปัจจุบัน
ชุดดูดซับ ก๊ำซไข่เน่ำได้นำร่องไปใช้ป ระโยชน์ที่ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกมูล สัตว์ ตำบลสั นปูเลย
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และมีกำรขยำยผลนำไปใช้ประโยชน์ในพืนที่เป้ำหมำยอื่น ๆ เช่น เครือข่ำย
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กำรผลิตก๊ำซชีวภำพของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกระจำยอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงทำงพลังงำนและลดปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน (“ก๊ำซชีวภำพมูลสุกร,” 2560)
ตัวอย่างการนาไบโอแก๊สหรือก๊าซชีวภาพมาใช้
1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน) หรือซีพีเอฟ ซึ่งมีโครงกำรระบบไบโอแก๊สที่นำมำใช้
ในภำคปศุสั ตว์เป็ นรำยแรกของประเทศ และคิดค้นโครงกำร “ผลิ ตก๊ำซชีวภำพจำกระบบบ ำบั ดนำเสี ย” ทั งนี
ระบบบ ำบั ดน ำเสี ยแบบบ่ อหมั กไร้ อำกำศ (Anaerobic Baffled Reactor : ABR) เป็ นนวั ตกรรมที่ พั ฒ นำขึ น
ด้วยฝีมือคนไทย และนำมำปรับใช้เป็นครังแรกกับโรงงำนแปรรูปเนือไก่ใ นเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณส่วนหนึ่งจำกสำนักนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยี
ก๊ำซชีวภำพ ทังนี โครงกำรดังกล่ำวไม่เพียงก่อให้เกิดพลังงำนทดแทนเพื่อนำมำใช้ภำยในโรงงำน แต่ยังช่วย
ลดกลิ่นทีส่ ่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ และโครงกำรดังกล่ำวถูกนำไปต่อยอดสู่อีก 6 โรงงำน คือ
1. โรงงำนอำหำรแปรรูปสัตว์นำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
2. โรงงำนอำหำรแปรรูปสัตว์นำ อำเภอมหำชัย จังหวัดสมุทรสำคร
3. โรงงำนอำหำรแปรรูปสัตว์นำ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ
4. โรงงำนอำหำรสำเร็จรูป เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
5. โรงงำนแปรสภำพขนไก่-เป็ด จังหวัดนครรำชสีมำ
6. โรงงำนแปรรูปเนือไก่ จังหวัดนครรำชสีมำ
นอกจำกนี “โครงกำรไบโอแก๊สจำกระบบบำบัดนำ” สำมำรถเปลี่ยนค่ำควำมสกปรกในนำเสียให้เป็น
ก๊ำซชีวภำพ เพื่อลดมลพิษทำงกลิ่นและก่ อให้เกิดพลังงำนทดแทน และใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อให้สำมำรถบำบัด
นำเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยทำกำรเสริมแผ่นกันทิศทำงกำรไหลของนำ ทำให้เชือจุลินทรีย์กับนำเสีย
สัมผัสกันมำกขึน จึงเกิดกำรหมักที่สมบูรณ์ยิ่งขึน สำหรับกำรทำงำนของไบโอแก๊สจำกนำเสียของโรงงำน คือ
บ่ อ บ ำบั ด น ำจะถู ก ปิ ด ด้ ำนบนของบ่ อ ด้ ว ยผ้ ำใบ PVC อย่ ำงมิ ด ชิ ด ภำยในบ่ อ ออกแบบให้ มี ก ำแพงบั งคั บ
ทิศทำงกำรไหลของนำ (Anaerobic Baffle Reactor : ABR) ด้วยลักษณะกำรไหลขึน-ลงภำยในบ่อ ทำให้เกิด
กำรย่อยสลำยอย่ำงสมบูรณ์กลำยเป็นก๊ำซชีวภำพที่มีส่วนผสมของแก๊สมีเทนประมำณร้อยละ 60-70 และก๊ำซ
จะถูกเปลี่ยนเป็นพลัง งำนทดแทนเชือเพลิงธรรมชำติได้หลำยรูปแบบ เช่น ใช้แทนเชือเพลิงในกำรผลิตไอนำ
หรื อ ใช้ ผ ลิ ตกระแสไฟฟ้ ำโดยผ่ ำนเครื่ อ งก ำเนิ ด ไฟฟ้ ำ (Gas Generator) ขณะเดี ยวกั น น ำที่ ผ่ ำนกำรบ ำบั ด
มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมกำหนด ซึ่งโรงงำนได้นำนำที่ผ่ำนกำรบำบัดส่ วนหนึ่ง
กลับมำใช้ภำยในโรงงำนเพื่อใช้รดต้นไม้ (“CPF ดันนวัตกรรมรักษ์โลก “ไบโอแก๊สจำกระบบบำบัดนำ” ต่อยอด
ควำมสำเร็จสู่อีก 6 โรงงำน,” ม.ป.ป.)
2. สำนักงำนพลังงำนจังหวัดแพร่ร่วมกับเกษตรกรผู้เลียงสุกรขุน โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเลียงสุกรขุน
แก่เกษตรกรรำยย่อย (คอนแทรคฟำร์มโครงกำรฝำกเลียง) กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)
หรือซีพีเอฟ จำนวน 4 รำย ในพืนที่บ้ำนอัมพวัน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ร่วมกันดำเนินโครงกำร “ส่งเสริม
กำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกฟำร์มปศุสัตว์ให้กับชุมชน” โดยมีแนวคิดจะปรับปรุงระบบบำบัดนำเสียจำกกำรเลียง
สุกรรวม 2,600 ตัว ซึ่งชำวบ้ำนได้ขอคำปรึกษำจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเตำปูน จังหวัดแพร่ และสำนัก
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นโยบำยและยุ ทธศำสตร์ ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงพลั งงำน และส ำนั กงำนพลั งงำนจังหวัดแพร่ โดยได้รับ
งบประมำณสนับสนุนจำกกระทรวงพลังงำน เพื่อสร้ำงระบบบำบัดของเสียด้วยไบโอแก๊ส บ่อหมักขนำด 200
ลูกบำศก์เมตร ทังนี กระทรวงพลังงำนได้สนับสนุนงบประมำณร้อยละ 60 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเตำปูน
จังหวัดแพร่ สนับสนุนงบประมำณร้อยละ 35 เกษตรกรร้อยละ 15 และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)
สนั บ สนุ น งบประมำณในรู ป แบบผลตอบแทนกำรเลี ยงสุ กร ซึ่ งโครงกำรดังกล่ ำวช่ ว ยแก้ปั ญ หำเรื่อ งกลิ่ น
จำกฟำร์มสุกรและช่วยแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมให้ กับชุมชน รวมถึงประชำชนในชุมชนได้รับประโยชน์จำก
ก๊ำซชีวภำพเพื่อเป็น พลังงำนทดแทนก๊ำซหุ งต้ม จำกควำมส ำเร็จของโครงกำรนำร่องดังกล่ำว คณะทำงำน
จึงผลักดันให้มีกำรก่อสร้ำงบ่อบำบัด ขนำด 300 ลูกบำศก์เมตร เพื่อให้สำมำรถขยำยประโยชน์ให้กับชุมชน
เพิ่ ม ขึ นถึ ง 100 ครั ว เรื อน ท ำให้ ส ำมำรถลดรำยจ่ำยในกำรซื อก๊ำซหุ งต้ ม ได้ร้อ ยละ 100 รวมถึงมี กำรน ำ
ก๊ำซชีวภำพไปใช้เป็ นเชือเพลิ งสำหรับเดิน เครื่องยนต์ในกำรผลิ ตไฟฟ้ำขนำด 50 กิโลวัตต์ โดยใช้กับพัดลม
ระบำยควำมร้อนในโรงเรือนเลี ยงสุกร ปั้ มนำ ไฟฟ้ำส่ องสว่ำง และเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ ภำยในฟำร์ม ทำให้
ประชำชนในชุมชนสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำลงได้มำกกว่ำร้อยละ 30-40 (รัชนีวรรณ สุขสำรำญ,
2560)
3. นำยพิสิษฏ์ มณีโชติ และนำงสำวอันธิกำ เพชรี มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้นำเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพ
หรือไบโอแก๊ส มำใช้ในชุมชนบ้ำนหนองมะเกำะ ตำบลหนองหลวง อำเภอลำนกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
เพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรปศุสั ตว์ เพรำะเป็นชุมชนที่ประสบปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำก
มูลสัตว์ ได้แก่ กำรเลียงสุกรและโค ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนทังหมด 150 ครัวเรือน และมีกำรปศุสัตว์ 30
ครัวเรือน โดยมีสุกร จำนวน 483 ตัว และโค จำนวน 57 ตัว ส่งผลให้เกิดปัญหำในชุมชนทังด้ำนสิ่งแวดล้อม
และมีกลิ่นเหม็นจำกมูลสัตว์รบกวนชุมชน ดังนัน จึงนำเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพหรือไบโอแก๊ส เป็นเทคโนโลยี
พลังงำนทดแทนที่สำมำรถลดผลกระทบที่จะเกิดขึนต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และเป็นกำรจัดกำรของเสีย
อย่ำงบูรณำกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทังนี ก๊ำซชีวภำพช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมและสำมำรถนำมำใช้
แทนก๊ ำซหุ งต้ ม (แอลพี จี ) เพื่ อเป็ น กำรประหยั ดพลั งงำน ลดกำรน ำเข้ ำพลั งงำนจำกต่ ำ งประเทศ รวมถึ ง
ได้ปุ๋ยชีวภำพที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชและยั งเป็นกำรปรับปรุงบำรุงดิน อีกด้วย (“ชุมชนกำแพงเพชรต้นแบบ
แก้ปัญหำมูลสัตว์เหม็นด้วยไบโอแก๊ส,” 2561)
4. นำยละม่ อม สิ ทธิศำสตร์ ” ผู้ ใหญ่ บ้ ำนทั บไฮ ต ำบลแสงสว่ ำง อ ำเภอหนองแสง จั งหวัดอุ ดรธำนี
กล่ำวว่ำ ใน พ.ศ. 2554 หมู่บ้ำนประสบปัญหำมลพิษทำงกลิ่นจำกกำรเลียงสัตว์ โดยเฉพำะมูลสัตว์สุกร และเป็น
แหล่งเพำะพันธุ์เชือโรค ซึ่งมีกำรปนเปื้อนลงสู่แหล่งนำ จนเป็นภำระของชุมชนที่ต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแล และ
ต้ องจั ดกำรกั บ ปั ญ หำเพื่ อไม่ ให้ กระทบต่ อสุ ขภำพของคนในชุ มชน เนื่ อ งจำกชำวบ้ ำ นในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่
ทำกำรเกษตรและเลียงสัตว์ ดังนัน ชุมชนจึงดำเนินกำรพิจำรณำถึงปัญหำที่เกิดขึน พร้อมหำแนวทำงแก้ไข
ระยะยำว จึงเกิดแนวคิดในกำรจัดทำบ่อก๊ำซชีวภำพ (bioGas) โดยสำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำทังหมดอย่ำงเป็น
ระบบ ทังนี ในอดีตชำวบ้ำนนำมูลสัตว์ไปทำปุ๋ย แต่ปั จจุบันมี ปริมำณมำกทำให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน ชำวบ้ ำนจึ งระดมควำมคิ ด และไปดู งำนด้ ำนกำรเกษตรเกี่ยวกั บบ่ อก๊ ำซชีว ภำพ เพื่ อมำดำเนิ น งำน
ในชุมชน โดยเริ่มต้นจำก 7 ครัวเรือน โดยกำรส่งเสริมให้ชำวบ้ำนคัดแยกขยะในครัวเรือน จัดทำปุ๋ยหมักจำก
เศษอำหำร และกำจัดสิ่งปฏิกูล จำกฟำร์มด้วยกำรทำบ่อก๊ำซชีวภำพ จนนำมำสู่กำรเป็นพลังงำนทดแทนใน
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ชุมชน ช่วยลดปัญ หำขยะ และประหยัดค่ำใช้จ่ ำยในกำรใช้เชือเพลิ งสำหรับชุมชนและโรงเรียนในหมู่บ้ำน
เพรำะกำรทำบ่อก๊ำซชีวภำพ จะได้ก๊ำซมีเทนมำเป็นเชือเพลิงสำมำรถทดแทนกำรใช้ก๊ำซ LPG ได้ประมำณ
เดือนละ 1 ถัง ประหยั ดเงิน ได้ 300-400 บำทต่อครัว เรือน ขณะที่เศษมูล สั ตว์ที่เหลื อจำกบ่อก๊ ำซชี วภำพ
ยังสำมำรถนำไปใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยไปได้อีกเดือนละ 300 บำท (“บ่อก๊ำซชีวภำพชุมชน ลดมูลสัตว์สร้ำงรำยได้สู่ครัวเรือน,” 2560)
บทสรุปและข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษา
ประเทศไทยเป็ นแหล่งที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ เหมำะแก่กำรทำกำรเกษตรและปศุสัตว์ ควบคู่ไปด้วย
ซึง่ กำรทำปศุสัตว์ไม่ว่ำสุกร โคนมและโคเนือ ไก่เนือ จะพบว่ำ ของเสียจำกกำรทำปศุสัตว์ เช่น กลิ่นจำกมูลสัตว์
และนำเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรเลียงสัตว์ ยังคงเป็นปัญหำสำคัญที่ต้องได้รับกำรแก้ไขเร่งด่วน เนื่องจำกของ
เสียเหล่ำนีก่อให้เกิดปัญหำที่นับวันทวีควำมรุนแรงมำกขึน เช่น นำเสียจำกคอกสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นและทำลำย
สิ่งแวดล้อมในฟำร์มและบริเวณใกล้เคียง เกิดก๊ำซพิษ และเป็นแหล่งเพำะเชือโรคต่ำง ๆ จึงมีกำรศึกษำวิจัย
และพั ฒ นำนวัตกรรมหลำกหลำยรูป แบบ เพื่ อลดปริมำณของเสี ยจำกฟำร์มเลี ยงสั ตว์ โดยกำรนำของเสี ย
ดังกล่ำวมำผลิตเป็น “ก๊ำซชีวภำพหรือไบโอแก๊ส” เพื่อเป็นพลังงำนทดแทนสำหรับกำรหุงต้ม ให้แสงสว่ำง และ
เป็นพลังงำนฉุดมอเตอร์หรือกิจกรรมอื่น ๆ นอกจำกนี ยังสำมำรถนำกำกจำกมูลสัตว์ที่ผ่ำนกำรย่อยสลำยแล้ว
มำใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนและฟำร์มปศุสัตว์ รวมถึงช่วยลดมลพิษที่จะส่งผล
กระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภำพของประชำชน โดยเฉพำะปั ญ หำด้ ำ นกลิ่ น มู ล สั ต ว์ แ ละน ำเสี ย จำก
กระบวนกำรเลียงสัตว์ ซึ่งจะทำให้ชำวบ้ำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี และฟำร์มเลียงสัตว์ไม่เป็ นที่รังเกียจของชุมชน
นอกจำกนี ยั งช่วยลดกำรปล่ อยก๊ำซเรือนกระจกทำให้ ไม่ เกิดภำวะโลกร้อน เนื่ องจำกสำมำรถลดปริมำณ
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจำกกำรใช้พลังงำนฟอสซิล ดังนัน รัฐบำลจึงได้กำหนดให้ก๊ำซชีวภำพ
อยู่ ในแผนพั ฒ นำพลั งงำนทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพั ฒนำพลั งงำนทดแทนและพลั งงำน
ทำงเลือก ร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) เพื่อให้ประเทศไทยใช้พลังงำนทดแทนเป็นพลังงำนหลักของ
ประเทศ ลดกำรพึ่งพำและกำรนำเข้ำนำมันเชือเพลิงและพลังงำนชนิดอื่น ๆ และยังช่วยกระจำยควำมเสี่ยง
ในกำรจัดหำเชือเพลิงเพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ ซึ่งเดิมต้องพึ่งพำก๊ำซธรรมชำติเป็นหลักมำกกว่ำร้อยละ 70
อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตก๊ำซชีวภำพหรือไบโอแก๊สจำกมูลสัตว์ สิ่งสำคัญ คือ ขันตอนของกำรนำมูลสัตว์
มำผลิตเป็นเป็นก๊ำชชีวภำพหรือไบโอแก๊ส ถึงแม้จะมีกำรส่งเสริมจำกภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำย
แห่ง แต่กำรใช้ประโยชน์ดังกล่ำวยังมีปัญหำและมีข้อจำกัด เช่น รูปแบบและต้นทุนกำรสร้ำงบ่อยังมีรำคำสูง
ทำให้ฟำร์มขนำดเล็กไม่สำมำรถดำเนินกำรได้จึงปล่อยปละละเลยในเรื่องดังกล่ำว อีกทังระบบก๊ำซชีวภำพที่มี
กำรก่ อ สร้ ำ งในอดี ต เป็ น ชนิ ด ที่ อ อกแบบเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ข องก๊ ำ ซโดยใช้ มู ล สั ต ว์ เพี ย งอย่ ำงเดี ย ว ท ำให้
กำรทำงำนของระบบยังมีปัญหำทำงเทคนิคหลำยด้ำน นอกจำกนี ข้อจำกัดของนโยบำย กฎหมำยด้ำนพลังงำน
ทดแทนและระเบียบด้ำนสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ประกอบกำรบำงรำยไม่กล้ำตัดสินใจในกำรลงทุนระบบผลิตก๊ำซ
ชีวภำพ หรือไม่ทรำบถึงเงินอุดหนุนช่วยเหลือและวิธีกำรเข้ำร่วมโครงกำรกับภำครัฐ เป็นต้น ดังนัน รัฐบำลและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรมีกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องและให้ควำมรู้อย่ำงรอบด้ำน เพื่อ ให้กลุ่มชำวบ้ำน
หรือผู้ประกอบกำรทำปศุสัตว์มีก ำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงด้ำนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงกำหนดนโยบำย
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สนับสนุนกำรพัฒนำก๊ำซชีวภำพเพื่อผลิตเป็นพลังงำนทดแทนอย่ำงครบวงจร โดยหำแนวทำงและมำตรกำร
จูงใจในระดับที่เหมำะสมเพื่อเอือต่อกำรศึกษำพัฒนำและเป็นธรรมต่อทุกภำคส่วนเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและต้นทุน
ในกำรทำปศุสัตว์ ดังนัน ก๊ำซชีวภำพหรือไบโอแก๊สจึงเป็นทำงเลือกหนึ่งที่สำคัญในกำรผลิตเป็นพลังงำนทดแทน
หรือพลังงำนทำงเลื อก เพื่อทดแทนกำรใช้ พลั งงำนฟอสซิลและสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนให้ กับประเทศ
อย่ำงยั่งยืนในอนำคต
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