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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาการใชป้ระโยชน์จากนํ้ ากากส่าในเชิงพลงังานและ

เชิงเกษตรกรรม  เปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และผลกระทบทางดา้น

ส่ิงแวดล้อมจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ตลอดวฏัจกัรชีวิต

ผลิตภณัฑ์การใช้ประโยชน์จากนํ้ ากากส่าในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม  และเสนอแนว

ทางการใชป้ระโยชน์จากนํ้ ากากส่าในเชิงพลงังานและเชิงเกษตรกรรมอยา่งย ัง่ยืน โดยการสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการนํ้ ากากส่าของโรงงานการผลิตสุราทั้งทางเชิงพลงังานและเชิงเกษตรกรรม 

และเกษตรกรท่ีเพาะปลูกออ้ยโดยใช้นํ้ ากากส่าในเชิงเกษตรกรรม แบบสํารวจกิจกรรมและแบบ

บนัทึกปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (CO2 equivalent) ตลอดวฏัจกัรชีวติผลิตภณัฑ ์การ

วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือการวิเคราะห์เชิงพรรณนา สภาพทัว่ไปทางด้านการใช้

ประโยชน์จากนํ้ ากากส่า และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนและ

วิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ตลอดวฎัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์

ของการใชป้ระโยชน์นํ้ากากส่าทั้ง 2 วธีิ 

 ผลการศึกษาพบวา่ นํ้ากากส่าเป็นผลพลอยไดท่ี้เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตสุราจะตอ้งผ่าน

การบาํบดัและสามารถการนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ หน่ึงในการใช้ประโยชน์คือใช้ในเชิง

พลงังานและเชิงเกษตรกรรม  โดยมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมีค่าเท่ากบั 2.96 และ 

22.28 ตามลาํดบั เน่ืองจากการใชป้ระโยชน์นํ้ ากากส่าเชิงพลงังานมีตน้ทุนการลงทุนในเทคโนโลยี

ระบบสูงและผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนกบัโรงงานสุรา แต่การใช้ประโยชน์นํ้ ากากส่าเชิง



เกษตรกรรมมีตน้ทุนการลงทุนในการปรับสภาพนํ้ ากากส่านอ้ยและผลตอบแทนท่ีไดจ้ะเกิดข้ึนกบั

เกษตรกรท่ีใชป้ระโยชน์จากนํ้ากากส่า และยงัเป็นการสร้างคุณค่าใหก้บัโรงงานสุราซ่ึงเป็นกิจกรรม

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) 

ตลอดวฎัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ พบวา่ การเพาะปลูกออ้ยมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง

ท่ีสุด 0.3349 Ton CO2e /  ไร่การเพาะปลูกออ้ย  รองลงมาคือการใชป้ระโยชน์ในเชิงพลงังานเท่ากบั 

0.2960 Ton CO2e /ไอนํ้า 1 ตนั และการใชป้ระโยชน์เชิงเกษตรกรรมปลดปล่อยนอ้ยท่ีสุดคือ 0.0224 

Ton CO2e / 1 รอบการขนส่ง

 ดงันั้นแนวทางในการใชป้ระโยชน์จากนํ้ากากส่า โรงงานสุราควรเลือกแหล่งพื้นท่ีการเกษตร

ท่ีเหมาะสมคืออยู่ในพื้นท่ีดอน ห่างไกลระบบชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรใช้นํ้ ากากส่าเพาะปลูก

แทนการขุดเจาะบ่อบาดาล และต้องสร้างความมัน่ใจให้กับเกษตรกรเร่ืองผลกระทบท่ีจะเกิด

หลงัจากการใชป้ระโยชน์นํ้ากากส่า และการใชป้ระโยชน์เชิงพลงังานจะเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี

สะอาดในการกาํจดัของเสียท่ีไดจ้ากการผลิตสุรา  เกิดการสร้างคุณค่าให้โรงงานผลิตสุราซ่ึงเป็น

กิจกรรมแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของโรงงานลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชนท่ีอยู่

ใกลเ้คียง 
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This study aimed to study the utilization of distillery slop in term of energy and 

agricultural, to compare of the social return on investment (SROI), the environmental impact i.e. 

CO2 equivalent emission throughout the product life cycle, utilization of distillery slop, and to 

suggest guidelines for utilization of distillery slop in term of energy utilization and sustainable 

agriculture. Interviewing to the experts of liquor factory on both energy and agricultural of distillery 

slop management, the farmers who grow sugarcane and using distillery slop in agricultural was 

conducted. In addition, survey form of distillery slop utilization, and data-recorded forms of the 

CO2 equivalent emission were also use data analysis include, descriptive analysis, related to 

distillery slop utilization and quantitative analysis, analysis of the social return on investment and 

analysis of the CO2 equivalent emission throughout the products life cycle of utilization of distillery 

slop in both methods. 

The results showed that distillery slop is a by-product from the liquor-production process. 

It must be treated and can be utilized. One of the utilizations is for energy and agricultural purposes, 

with social returns on investments of 2.96 and 22.28 respectively. Due to the utilization of distillery 

slop it has high cost because of technology and operation costs. However, the utilization of distillery 

slop in agricultural has low cost in which, not only the return will occur to farmers who use the 

distillery slop but also create value for the liquor factory, which the social responsibility activity. 



The CO2 equivalent emission found that the sugarcane cultivation has the highest CO2 equivalent 

emission of 0.3349 Ton CO2e /Rai, followed by the energy utilization 0.2960 Ton CO2e /1ton of 

steam. The lowest CO2 equivalent emission in agricultural utilization is 0.0224 Ton CO2e / 1 

transportation cycle. 

For the guidelines to utilize distillery slop, the liquor factory should choose the appropriate 

agricultural area, which is located in uplands and far away from the irrigation system, in order for 

farmers to use distillery slop in agriculture instead of groundwater drilling. Moreover, it there 

should be confidence for farmers in the effects that will occur after using distillery slop. Also, 

energy utilization will be a learning source of clean technology for the elimination of waste from 

liquor production and the value creation value for the liquor factory. It is a social responsibility 

activity of the factory which reduces environmental problems that will occur to the community 

nearby. 




