
โครงการผลิตพลังงานทดแทน 
ก๊าซไบโอมีเทนอัด(CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ 

 

  

ความเป็นมา 
กระทรวงพลังงาน มีเป้าหมายที่จะหาเชื้อเพลิงใหม่มาทดแทนการใช้น้้ามันดีเซลลงให้ได้ 25 ล้านลิตร

ภายในปี 2564 จึงได้ด้าเนินการศึกษาการใช้พลังงานทดแทนจากการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compress Bio-
Methane Gas : CBG) จากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพ้ืนที่ประมาณ 8,000 ไร่ มีการเลี้ยงสัตว์เป็นจ้านวนมาก ในพ้ืนที่ 700 ไร่ ซึ่งใน
การเลี้ยงนั้นจะเป็นการเลี้ยงเพ่ือการศึกษา วิจัย โดยทั้งหมดจะอยู่ในการดูแลของคณะเกษตรศาสตร์ จากข้อมูล
การเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2557 ที่พบว่ามีการเลี้ยงสัตว์รวมมากกว่า 100,000 ตัว คณะ
เกษตรศาสตร์ ได้มีการปลูกพืชส้าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์อยู่หลายชนิด ประกอบด้วย หญ้ารูซี่ หญ้ากินนี และ
หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น โดยหญ้าเนเปียร์นั้น เป็นพืชที่ ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง มีความทนทานและมีโครงสร้าง
คาร์บอนสูง สามารถน้าไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนได้ โดยในปัจจุบันมีการปลูกหญ้าเนเปียร์ทั้งสิ้น 10 ไร่ และ
มีแผนที่จะท้าการปลูกในอนาคตอีก 100 ไร่ ซึ่งในการปลูกหญ้าเนเปียร์นี้ จะเป็นการปลูกเพ่ือเป็นอาหารสัตว์  
ปลูกเพ่ือการศึกษา วิจัย การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ปลูกเพ่ือการศึกษาวิจัยการหมักร่วม(Co-Digester) 
ระหว่างหญ้าเนเปียร์กับมูลสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปลูกเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซไบโอมีเทน
อัด (CBG) เพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนในภาคขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือก้าหนดแนวทางในการจัดการของเสียจากฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงโคนม

ของคณะเกษตรศาสตร์ โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และปริมาณของวัตถุดิบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 



2. เพ่ือสร้างต้นแบบการผลิตพลังงานทดแทนก๊าซ CBG เพ่ือใช้เองในหน่วยงานด้านการขนส่งมวลชน ได้แก่ 
นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนที่มาใช้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. เพ่ือเป็นต้นแบบการเป็นศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการในการจัดการของเสียและน้้าเสียจาก
ฟาร์มสุกร การเลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงโคนม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชน และประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานตระหนักถึงความส้าคัญของการจัดการของเสียและน้้าเสียจากฟาร์มสุกร การ
เลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงโคนม และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

ขอบเขตการด าเนินงาน 
1. ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบถังกวนสมบูรณ์ CSTR ปริมาตรระบบ 500 ลบ.ม. พร้อม

อุปกรณ์ประกอบระบบ  
2. ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบ่อหมักราง ปริมาตรระบบ 250 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

ประกอบระบบ 
3. ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน ที่มีก้าลังการผลิต 400  

kgCBG/วัน 
4. ออกแบบและจัดท้าศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน 

ขั้นตอนการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด(CBG) 

 



เพ่ือรองรับกับการด้าเนินการโครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพ่ือลด  ปัญหาเรื่องกลิ่นที่กระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมและยังสามารถผลิตพลังงานที่สามารถน้าไปใช้ในฟาร์ม โดยระบบการออกแบบที่ได้ด้าเนินการไว้
มีดังนี ้

1. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบถังกวนสมบูรณ์ (Continuous flow stirred-tank reactor : CSTR) เป็น
เทคโนโลยีส้าหรับผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน  

2. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบ่อหมักราง (Channel Digester : CD เป็นเทคโนโลยีที่ถูกเลือกน้ามาใช้ในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด(CBG)  

 

เป็นเทคโนโลยีที่ถูกเลือกมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊ าซ NGV 
(ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ พ.ศ. 2552) 
โดยกระบวนการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด(CBG) ด้วยเทคโนโลยี Membrane 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1. สามารถจัดการของเสียจากฟาร์ม โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และปริมาณ
ของวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นที่กระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้กับฟาร์ม
สาธิตการเลี้ยงสัตว์ได้ 

2. ได้ศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการในการจัดการของเสียและน้้าเสี ยจากฟาร์มสุกร 
การเลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงโคนม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



3. สามารถน้าปุ๋ยที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้กับหญ้าที่ปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. เป็นต้นแบบการผลิตพลังงานทดแทนก๊าซ CBG เพ่ือใช้เองในหน่วยงานด้านการขนส่งมวลชนภายใน
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ  

2. สามารถลดค่าใช้จ่ ายในการซื้ อก๊ าซ NGV ที่ ใช้ เป็น เชื้ อ เพลิ งกับรถ Shuttle bus ที่ ใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 

ผลการด าเนินการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
 นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 – เมษายน 2562 สามารถผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดได้จ้านวนทั้งสิ้น 40,779.60 
กิโลกรัม โดย ปี 2560 ผลิตได้ 16,185.60 กิโลกรัม ปี 2561 ผลิตได้ 20,147.00 กิโลกรัม และปี 2562 ผลิตได้ 
4,447.00 กิโลกรัม ตามล้าดับ ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซไบโอมีเทนอัดเป็นเชื้อเพลิง มีจ้านวน 3 คัน ได้แก่ รถ Shuttle 
bus เบอร์ 21 รถกระบะกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมายเลขทะเบียน พท 3918 และ พท 
1095 ขอนแก่น  

 
ปริมาณการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) เพ่ือใช้กับยานพาหนะ ปี พ.ศ.2560-2562 
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การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า 
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการใช้รถบรรทุกสามล้อแบบไฟฟ้า ส้าหรับงานด้าน

การจัดการขยะ จ้านวน 3 คัน และงานด้านระบายน้้าผิวดิน จ้านวน 1 คัน ซึ่งรถบรรทุกสามล้อแบบไฟฟ้า ใช้
พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว 100% ในการขับเคลื่อน ใช้แบตเตอรี่ขนาด 20A 48V สามารถชาร์จไฟได้อย่าง
สม่้าเสมอเมื่อแบตเตอรี่หมด การชาร์จไฟ 1 ครั้ง ใช้เวลา 3 ชั่วโมง สามารถใช้งานได้ 40-45 กิโลเมตร เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยไอเสีย (Zero Emission Vehicles) 

 



 


