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ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ด้วยโมเดล BCG

• Input อาศัยพื้นฐาน
– ความหลากหลายทางชีวภาพ

– ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

– ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

• Output
– ประชาชนมีรายได้ คุณภาพชีวิต รักษาฟื้นฟู ฐานทรัพยากร

• Process ใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม



ล าดับขั้นการจัดการสิ่งแวดล้อม

การลดท่ีแหล่งก าเนิด

การน ากลับมาใหม/่ใช้ซ้ า

การบ าบัด

การก าจัด



หลักการของเทคโนโลยีสะอาด 



5

สภาพก่อนและหลังการท า CT

ใช้วัตถุดิบและทรัพยากรมากและก่อให้เกิดของเสียจ านวนมาก

ใช้วัตถุดิบและทรัพยากรเท่าท่ีจ าเป็น ลดของเสียและเพ่ิมผลผลิตมากขึ้น



ประโยชน์จากการท า CT

• ลดต้นทุนการผลิต

• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง

• ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น

• ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า

• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบๆ

• เป็นผลดีต่อสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย

• แบ่งเบาภาระการตรวจสอบของรัฐ

• สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ



ยุทธศาสตร์ BCG ของประเทศไทย

เน้น ๔ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
๑. อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

๒. อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ

๓. อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์

๔. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ



BCG economy

ผลิต

upcycle

บรโิภค recycle

Linear  economy

ทรพัยากร ผลติ ของเสีย



อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

• เพิ่มผลผลิตในทุกห่วงโซ่

• Product diversification

• Product differentiation

• Traceability 

• 3 R & zero waste



การปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีสะอาดโดยหลัก 3 R



Reduce
ใช้เทคนิคลดกรดเฟอร์ริคในการจับตัวของน้ ายางพารา 



Reuse 
การน าน้ าทิ้งจากการล้างโลหะบ่อท้ายกลับมาใช้บ่อแรก

น้ าล้างไขมันช้ินส่วนจางลงในบ่อสี่ น ากลับมาล้างโลหะเข้าบ่อแรก



Recycle  
ขวดและสิ่งเหลือใช้ในบ้านน าไปแปรรูปเป็นสิ่งของใหม่

ขวดพลาสติก ทิ้งจากชุมชนน ามาคัดแยกในโรงงาน Recycle น าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ



Food loss

ผลการศึกษาการสูญเสียผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จาก ๕ กลุ่ม

(ธัญพืช/ผัก ผลไม/้ พืชหัว/ผลิตภัณฑ์จากสัตว์/ผลิตภัณฑ์จากปลา) พบว่า

• กลุ่มผัก ผลไม้มีความสูญเสียสูงสุด
– ผักสลัดสูญเสียสูงสุด ร้อยละ ๔๐

• กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์มีความสูญเสียต่ าสุด



อุตสาหกรรมพลังงาน

• พลังงานทดแทน
– เชื้อเพลิงจากก๊าซชีวภาพ

– เชื้อเพลิงจากขยะ RDF

• แผนงาน carbon pricing & carbon credit



องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ

• ก๊าซชีวภาพประกอบไปด้วยก๊าซหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน (CH4) 50-70 % และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 30-50 % ส่วนที่เหลือเป็นก๊าซอื่นๆ เช่น แอมโมเนีย (NH3), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(H2S) และ ไอน้ า (H2O) เป็นต้น

มีเทนเป็นก๊าซที่จุดติดไฟได้จึงสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดี และเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เราสามารถ
น าก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน เพ่ือทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ส่วนก๊าซอื่นๆ คือ
แอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสารอินทรีย์ตั้งต้นด้วยว่ามี
ส่วนประกอบของไนโตรเจน (N) และซัลเฟอร์ (S) มากน้อยเพียงใด

▪ C, H, O, N, S -------------------> CH4 + CO2 + NH3 + H2S + H2O



ระบบไบโอก๊าซแบบบ่อคลุม (Covered Lagoon)

1) Covered Lagoon เป็นระบบบ่อหมักอย่างง่าย ในยุคแรก เร่ิมใช้เพ่ือจัดการน้ าเสียในฟาร์มปศุสัตว์
2) Modified Covered Lagoon โดยกรมปศุสัตว์ ปรับปรุงระบบดึงตะกอน
3) Channel Digester เป็นระบบที่พัฒนา ปรับปรุงจาก Covered lagoon โดย ERDI สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4) Channel Digester Plus เป็นระบบที่พัฒนาต่อจาก Channel Digester ในโครงการการจัดการ

ของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในเอเซียตะวันออก โดย The World Bank และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(GEF, global environment facility)  

5) Hybrid Covered Lagoon การประยุกต์บ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจ านวน 2 บ่อ บ่อแรกท าหน้าที่
เป็นบ่อตกตะกอน บ่อ Buffer บ่อ Equalization และบ่อเก็บก๊าซส ารอง ส่วนบ่อที่สองเป็นบ่อ
Covered Lagoon ปกติ



ระบบแบบบ่อคลุม (Covered Lagoon)

ท่อน ำก๊ำซ

ชุดป่ันไฟฟ้ำ

บ่อเร่ิมมีก๊ำซ

บ่อไม่มีก๊ำซ



เป้าหมายสิ่งแวดล้อมตามโมเดล BCG

• ลดการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม

• ลดการเผาและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

• ใช้ทรัพยากรดิน น้ า อย่างคุ้มค่า   ทรัพยากรมีความยั่งยืน

• เพิ่มพื้นที่สีเขียว





THANK YOU

ประสงค์  นรจิตร์ผศ.ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ์


