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แก๊สชีวภาพ
แก๊ ส ชีว ภาพ หรื อ ไบโอแก๊ ส คื อ แก๊ส ที่ เกิ ด ขึ้น ตามธรรมชาติ จากการหมั ก ย่อ ยสลายของ
สารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน(anaerobic digestion)โดยทั่วไปจะหมายถึงแก๊ส มีเทน
ที่เกิดจากการหมัก(fermentation) ของ สารอินทรีย์ โดยกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลุมขยะ
กองมูลสัตว์ และก้นบ่อแหล่งน้้านิ่ง กล่าวคือเมื่อไหร่ก็ ตามที่มีสารอินทรีย์หมักหมมกันเป็นเวลานานก็
อาจเกิดแก๊สชีวภาพแต่นี่เป็นเพียงแค่หลักการทางทฤษฏี
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน(CH4) ประมาณ 50-70% และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2)ประมาณ 30-40% ส่ ว นที่เ หลื อ เป็ นแก๊ ส ชนิด อื่น ๆ เช่น ไฮโดเจน(H2) ออกซิ เจน(O2)
ไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S) ไนโตรเจน(N) และไอน้้า
แก๊สชีวภาพมีชื่ออื่นอีกคือ แก๊สหนองน้้า และ มาร์ชแก๊ส (marsh gas) ขึ้นกับแหล่งที่มันเกิด
กระบวนการนี้เป็นที่นิยมในการเปลี่ยน ของเสีย ประเภทอินทรีย์ทั้งหลายไปเป็น กระแสไฟฟ้า นอกจาก
ก้าจัดขยะได้แล้วยังท้าลาย เชื้อโรค ได้ด้วย การใช้แก๊สชีวภาพเป็น การบริหารจัดการของเสีย ที่ควร
ได้รับการสนับสนุนเพราะไม่เป็นการเพิ่มแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศที่เป็นต้นเหตุของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก(greenhouse effect) ส่วนการเผาไหม้แก๊สชีวภาพซึ่งมีแก๊สมีเทนเป็น
ส่วนประกอบหลักจะสะอาดกว่า
ความเป็นมาของการผลิตแก๊สชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแก๊สที่เกิดจากการย่อยสลายผุพังของสารอินทรีย์ครั้งแรกในศตวรรษที่
17 โดย Robert Boyle และ Stephen Hale โดยทั้งสองได้พูดถึงการกวนตะกอนในล้าธารและ
ทะเลสาบซึ่งท้าให้มีแก๊สที่สามารถติดไฟได้ลอยขึ้นมา ในปี 1859 Sir Humphrey Davy ได้กล่าวไว้ว่า
ในแก๊สที่เกิดจากขี้วัวนั้นมีแก๊สมีเทนอยู่ด้วย ในอินเดียในปี1859 ได้มีการสร้างถังหมักแก๊สในสภาวะไร้
อากาศ(anaerobic digester)ขึน้ เป็นครั้งแรก และต่อมาในปี 1985 ในอังกฤษได้มีการคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ขึ้นมาโดยใช้ถังสิ่งปฏิกูลผลิต แก๊สแล้วน้าแก๊สไปจุดไฟส่องสว่างตามถนน พอถึงปี 1907 ก็ได้มีการ
ออกสิทธิบัตรส้าหรับถังหมักแก๊สชีวภาพในเยอรมนี
ในช่วงทศวรรษที่ 1930 การหมักแก๊สในสภาวะไร้อากาศก็เริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงนักวิชาการ
กันมากขึ้น ได้มีการวิจัยค้นคว้าและพบจุลินทรีย์ที่เป็นตัวท้าให้เกิดปฏิกิริยาและมีการศึกษาถึงสภาวะ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เหล่านี้
ในชนบทในประเทศก้าลังพัฒนา การใช้แก๊สชีวภาพจากขยะทางการเกษตรหรือเศษอาหารจาก
ครั วเรื อน สามารถเป็น ทางเลื อกส้ าหรับพลังงานราคาถูก ไม่ว่าจะเพื่อแสงสว่างหรือการท้าอาหาร
ในช่วง 30 ปีทีผ่านมา ทั้งรัฐบาลของอินเดียและจีนต่างก็ได้ให้การสนับสนุนการผลิต แก๊สชีวภาพระดับ
ครัวเรือนซึ่งนอกจากจะลดค่ายังชีพแล้ว ยังเป็นการลดภาระของโครงข่ายพลังงานของชาติด้วย ใน
ประเทศพัฒนาแล้ว การน้าเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพไปใช้ ยังเป็นการลดการปล่อยมลภาวะรวมถึง
ก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมที่นับวันจะยิ่งเสื่อมโทรมลง นอกจากนี้ยังมีผลผลิตพลอยได้ต่างๆ เช่นปุ๋ย
อินทรีย์
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ยิ่งในทุกวันนี้โลกก้าลังเผชิญวิกฤติปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤติพลังงาน แก๊สชีวภาพจึงยิ่งมี
ความส้าคัญมากขึ้น เพราะเป็นการช่วยแก้ทั้งสองปัญหา ปัจจุบันรัฐบาลของหลายๆ ประเทศรวมถึง
ประเทศไทยต่างก็ให้ การส่งเสริ มการผลิ ต แก๊สชีวภาพ และสนับสนุนผู้ที่ท้าการผลิ ต แก๊สชีวภาพใน
รูปแบบต่างๆ
การส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการส่งเสริมเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพมานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่ในระยะแรกจ้ากัด
อยู่ ใ นระดั บ ครั ว เรื อ นหรื อ เกษตรกรรายย่ อ ย ต่ อ มาในปี พ .ศ. 2531
คณะท้ า งานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการสนับสนุน
จากองค์การ GTZ (Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit) ประเทศเยอรมนี ได้จัดตั้ง
"โครงการก๊าซชีวภาพไทย-เยอรมัน" ขึ้น เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ระบบก๊าซชีวภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมา
พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพให้มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้กับฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ในประเทศไทยมากขึ้น
ปี พ.ศ. 2534 ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยบริ ก ารแก๊ ส ชี ว ภาพ สั ง กั ด สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ เพื่อด้าเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีแก๊ส ชีว ภาพ
ต่อเนื่องจากโครงการแก๊สชีวภาพไทย-เยอรมัน รวมทั้งเพื่อด้าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้
สามารถประยุกต์ใช้ในฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และในปลายปี พ.ศ. 2538 กองทุน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ส้ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ หรื อ สพช .
(ปัจจุบัน คือ ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กระทรวงพลังงาน) ได้ให้การสนับสนุนแก่
หน่วยบริการแก๊สชีวภาพ ด้าเนินงาน "โครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ระยะที่
1" จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 หน่วยบริการแก๊สชีวภาพได้รับการจัดตั้งเป็น "สถาบันวิจัยและพัฒนา
พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" และต่อมา ในปี พ.ศ. 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี ไ ด้ พ ระราชทานชื่ อ หน่ ว ยงานใหม่ เป็ น "สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพลั ง งานนครพิ ง ค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ซึ่งได้ด้าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน
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ปัญหาที่เกิดจากสิ่งขับถ่ายและน้้าเสียจากสัตว์
1. ปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์
สารประกอบที่ก่อให้เกิดกลิ่น ได้แก่ สารระเหยอินทรีย์ (Volatile organic compounds)
กรดไขมันสายโซ่สั้น และสารละเหยที่มีคาร์บอน ไนโตรเจน และ ซัลเฟอร์ เป็นองค์ประกอบ ซึ่งเกิดจาก
การหมักของจุลินทรีย์ในล้าไส้ใหญ่ กลิ่นเหล่านี้สามารถกระจายออกทันทีหลังจากมูลถูกขับออกจากตัว
สัตว์ นอกจากนี้แก๊สที่เกิดจากมูลสัตว์ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสัตว์เลี้ยงโดยตรง เช่น
1.1 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถ้ามีมากกว่า 40,000 ส่วนในล้านส่วน (ppm) มีผลให้ตาลาย
วิงเวียน เดินโซเซ หมดสติ
1.2 ก๊าซแอมโมเนีย ส่วนมากเกิดจากมูลสด ถ้ามีความเข้มข้น 100 – 200 ppm ท้าให้สัตว์มี
อาการจาม น้้าลายฟูมปาก กินอาหารน้อยลง
1.3 ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หากสัตว์ได้รับก๊าซชนิดนี้ 20 ppm อยู่ตลอดเวลา จะท้าให้เกิด
อาการผิดปกติทางระบบประสาท อาเจียน ท้องร่วง
2. ปัญหาการเกิดโรคจากมูลสัตว์
การหมักหมมของมูล สัตว์ในฟาร์มนอกจากจะก่อให้เกิดกลิ่ นเหม็น ยังส่ งผลต่อสภาวะที่ไม่
เหมาะสม เช่น เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจติดคนหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ เช่น โรค
ระบบทางเดินอาหาร พยาธิบางชนิด และพาหะน้าโรคต่าง ๆ ได้แก่ แมลงวัน แมลงหวี่ และยุง เป็นต้น
3. ปัญหาสังคม
การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรบางแห่งท้าให้บริเวณรอบ ๆ มีกลิ่นเหม็น มีแมลงวันชุกชุม หากอยู่
ใกล้แหล่งชุมชนท้าให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่น่ารังเกียจ ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์บางแห่งอาจก่อให้ เกิดการ
ต่อต้านจากชุมชน และเกิดจากทะเลาะวิวาท
4. ปัญหาต่อคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ
การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ของเกษตรกร มักอยู่ใกล้กับแหล่งน้้า การปล่อยของเสียที่เกิดจากสัตว์จะ
ไหลลงสู่แม่น้าล้าธาร หรือท้าให้น้าในคูคลองเกิดการเน่าเสียได้ และถ้ามีปริมาณมากเกินไปอาจท้าความ
เสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกที่อยู่รอบ ๆ ได้ นอกจากนี้ ธาตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจากมูลสัตว์ที่ปล่อย
ลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ ท้าให้เกิดจากเจริญเติบโตและแพร่กระจายของพืชน้้าอย่างรวดเร็วส่งผลให้
คุณภาพน้้าด้อยลง
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ตารางที่ 1 ปริมาณสิ่งขับถ่ายจากสุกรที่ระยะต่าง ๆ
สุกร

น้้าหนักตัว (กก.)

ปริมาณสิ่งขับถ่าย มูลและปัสสาวะ (กก./วัน)

สุกรเล็ก

15

1.04

สุกรหย่านม

30

1.90

สุกรรุ่น

70

4.60

สุกรขุน

90

5.80

แม่สุกรอุ้มท้อง

125

4.03

แม่สุกรเลี้ยงลูก

170

14.90

พ่อพันธุ์

160

4.90

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2542)

ตารางที่ 2 ปริมาณมูลสดของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
ชนิดสัตว์

มูลสด (กิโลกรัม/วัน)

โค - กระบือ

8

สุกร

4

แกะ

4

ไก่

0.03

ตารางที่ 3 ปริมาณไนโตรเจนที่ถูกขับออกของสุกรแต่ละช่วงอายุ
ประเภทสุกร

ไนโตรเจน (N) ที่ขับออก
(ก./วัน)

(กก./ปี)

(% N ที่กิน)

สุกรสาวทดแทน

51

18.6

69

ช่วงหลังหย่านมลูก

42

15.3

73

แม่สุกร

37

ช่วงตั้งท้อง

40

14.6

77

ช่วงให้นม

79

28.8

57

ช่วงดูดนม (27 วัน)

1

0.4

14

ช่วงหลังหย่านม (จนถึง 25 กก.)

11

4.0

47

38

13.9

67

ลูกสุกร

สุกรรุ่นขุม
25 ถึง 105 กก.

ที่มา : Dourmad et al. (1992)
อนึ่งปริมาณมูลที่ขับออกมาคิดเป็นไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 65% ซึ่งมีประโยชน์เพื่อน้าไปค้านวณ C : N Ratio

ตารางที่ 4 ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ
ชนิดสัตว์

ปริมาณก๊าซ (ลูกบาศก์เมตร) ต่อ
กก. ของมูล

ตัว/วัน

สุกร

0.4 - 0.5

0.18

โค

0.1 - 0.3

0.16

ไก่

0.3 - 0.6

0.014

คน & ของเสียจากห้องครัว

0.3 - 0.7

0.028

กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน(Anaerobic digestion)
แก๊สชีวภาพเกิดจากการหมักของสารอินทรีย์โดยมีจุลินทรีย์จ้าพวกแบคทีเรียเช่นจุลินทรีย์กลุ่ม
สร้างมีเทน (methane-producing bacteria)หรือเมทาโนเจน และจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรด (acidproducing bacteria) มาช่วยย่อยในสภาวะไร้อากาศ ในกระบวนการย่อยในสภาวะไร้อากาศ เป็นการ
ที่จุลิน ทรีย์ต่างๆ ท้าปฏิกิริยาย่อยสลายสารอินทรีย์ ลงจากสิ่งมีชีวิตซึ่งมีโครงสร้างที่ซับซ้อนลงเป็น
โครงสร้างที่ซับซ้อนน้อยลงเป็นขั้นๆ ไป
กระบวนการหมักย่อยในสภาวะไร้อากาศแบ่งเป็น 4 ขั้นดังนี้
1. ไฮโดรลิ ซิส (Hydrolysis): สารอินทรีย์ (เศษพืช ผัก เนื้อสั ตว์ ) มีองค์ประกอบส้ าคัญคือ
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน แบคทีเรียจะปล่อยเอ็นไซม์เอกซ์ตราเซลลูลาร์ (extra cellular
enzyme) มาช่วยละลายโครงสร้างโมเลกุลอันซับซ้อนให้แตกลงเป็นโมเลกุลเชิงเดี่ยว (monomer) เช่น
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การย่อยสลายแป้งเป็นน้้าตาลกลูโคส การย่อยสลายไขมันเป็นกรดไขมัน และการย่อยโปรตีนเป็นกรดอะ
มิโน
2.
แอซิ ดิ ฟิ เ คชั่ น หรื อ แอซิ โ ดเจเนซิ ส (Acidification/Acidogenesis):การย่ อ ยสลาย
สารอินทรีย์เชิงเดี่ยว (monomer)เป็นกรดระเหยง่าย (volatile fatty acid) กรดคาร์บอน แอลกอ
ฮอลล์ คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย และไฮโดรเจน
3. อะซิโตเจเนซิส (Acetogenesis) เปลี่ยนกรดระเหยง่ายเป็นกรดอะซิติกหรือเกลืออะซิเทตซึ่ง
เป็นสารตั้งต้นหลักในการผลิตมีเทน
4. เมทาไนเซชั่น หรือ เมทาโนเจเนซิส (Methanization/Methanogenesis): กรดอะซิติก
และอื่นๆ จากขั้น 2 รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนบางส่วน จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนเป็น
มีเทนโดยเมทาโนเจน (methanogen)
CH3COOH --> CH4 + CO2
กรดอะซิติก มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์
2CH3CH2OH + CO2 --> CH4 + 2CH3COOH
เอทานอล คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน กรดออะซิติก
CO2 + 4H2 --> CH44 + 2H2O
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน มีเทน น้้า
ขบวนการเกิดแก๊สชีวภาพ
แก๊สชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส คือ แก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดย
จุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ในขณะที่เกิดการย่อยสลายนั้นจะเกิดแก๊สขึ้นกลุ่มหนึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน (Methane, CH4) รองลงมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจน (N2)
ไฮโดรเจน (H2) และก๊าซอื่น ๆ ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซที่มีมากที่สุด มีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและติดไฟได้
เบากว่าอากาศ แต่ที่มีกลิ่นเหม็นนั้นเกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือ “ก๊าซไข่เน่า” ซึ่งเมื่อจุด
ไฟแล้วกลิ่นเหม็นจะหมดไป
ตารางที่ 5 องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพ
ชนิด

ปริมาณ (%)

มีเทน

50 - 70

คาร์บอนไดออกไซด์

30 - 50

อื่น ๆ เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และไอน้้า

เล็กน้อย
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C6H13O5 + xH2O
มูล + น้้า

COOH – (CH 2)n - CH3

4CH4 + 2CO2

ส่วนผสมของกรดไขมันที่ระเหยได้

มีเทน + คาร์บอนไดออกไซด์

วัตถุดิบส้าหรับผลิตแก๊สชีวภาพ
ได้แก่ มูลสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งของเสีย /น้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร เช่น
โรงงานแป้งมันส้าปะหลัง โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบ โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานน้้าตาล โรงงานผลิต
แอลกอฮอล์ โรงฆ่าสัตว์ และจากขยะชุมชน หรือร้านค้า ภัตตาคาร เป็นต้น
คุณสมบัติของแก๊สชีวภาพ
ค่าความร้อนประมาณ

21

เมกกะจูล/ลบ.ม. (ที่ปริมาณมีเทน 60 %)

ความเร็วเปลวไฟ

25

ซม./วินาที

อุณหภูมิเผาไหม้ในอากาศ

650

o

อุณหภูมิจุดติดไฟ (CH4)

600

o

ค่าความจุความร้อน

1.6

กิโลจูล/ลบ.ม.- oซ

ความหนาแน่น (pressure,P)

1.15

กิโลกรัม/ลบ.ม.

ซ
ซ

ปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อการผลิตแก๊สชีวภาพ
การย่อยสลายสารอินทรีย์และการผลิตก๊าซมีปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. อุณหภูมิในการเดินระบบ (operating temperature)เมทาโนเจน ไม่สามารถทนต่อ
อุณหภูมิที่ต่้ามากหรือสูงมากได้ ถ้าหากอุณหภูมิลดลงต่้ากว่า10 °Cแบคทีเรียจะหยุดท้างาน
1.1 อุณหภูมิในการเดินระบบแบ่งเป็นสองระดับตามสปีชีส์ของเมทาโนเจน ได้แก่เม
โซฟิลิก(Mesophilic)และเทอร์โมฟิลิก(Thermophilic)
1.2 อุณหภูมิที่เหมาะที่เมโซฟิลิก ท้างานได้ดีคือประมาณ 20 °C – 45 °C แต่ที่
เหมาะสมที่สุดคือ ช่วง 37 °C – 41 °C โดยในช่วงอุณหภูมิระดับนี้แบคทีเรียส่วนใหญ่ในถังหมักจะเป็น
เมโซฟิลิก
1.3 เทอร์โมฟิลิก ท้างานได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่สูงกว่า โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือ
ประมาณ 50 °C – 52 °C แต่ก็สามารถท้างานในอุณหภูมิที่สูงขึ้นไปถึง 70 °C
แบคทีเรียเมโซฟิลิกนั้นมีจ้านวนสปีชีส์มากกว่าเทอร์โมฟิลิก นอกจากนี้ยังสามารถทน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าเทอร์โมฟิลิกอีกด้วย ท้าให้ระบบหมัก แก๊สชีวภาพที่ใช้
เมโซฟิลิก เสถียรกว่า แต่ขณะเดียวกันอุณหภูมิซึ่งสูงกว่าในระบบที่ใช้เทอร์โมฟิลิกก็เป็นการช่วยเร่ง
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ปฏิกิริยาส่งผลให้อัตราการผลิตแก๊สสูงกว่า ข้อเสียอีกข้อของระบบเทอร์โมฟิลิก คือการที่ต้องใช้พลังงาน
จากภายนอกมาเพิ่มความร้อนให้ระบบ ท้าให้อาจได้พลังงานสุทธิที่ต่้ากว่า
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH Value) ค่าpH ที่เหมาะสมที่สุดในการผลิต แก๊สชีวภาพคือ
ระหว่าง 7.0 – 7.2 ค่าpHในถังหมักขึ้นอยู่กับช่วงของการหมักด้วย เพราะในช่วงแรกแบคทีเรียที่สร้าง
กรดจะสร้ า งกรดเป็ น จ้ า นวนมากและท้ า ให้ ค่ า pHลดลง ซึ่ ง ถ้ า หากpHลดลงต่้ า กว่ า 5ก็ จ ะหยุ ด
กระบวนการย่อยและหมักทั้งหมดหรืออีกนัยหนึ่งก็คือแบคทีเรียตาย Methanogen นั้นอ่อนไหวต่อ
ความเป็นกรดด่างมาก และจะไม่ เจริญเติบโตหากpHต่้ากว่า6.5 ในช่วงท้ายของกระบวนการ ความ
เข้มข้นของ NH4 จะมากขึ้นตามการย่อยสลายไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ค่า pHเพิ่มโดยอาจเกิน
8 จนกระทั่งระบบผลิตเริ่มมีความเสถียร pH จะอยู่ระหว่าง 6.8 – 8
3. อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน(C/N Ratio) อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนขอขยะ
อินทรีย์ที่สามารถใช้ผลิตแก๊สชีวภาพคือตั้งแต่ 8– 30 แต่อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับการผลิต แก๊ส
ชีวภาพคือประมาณ 23 ถ้าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน สูงมาก ไนโตรเจนจะถูก Methanogen
น้าไปใช้พื่อเสริมโปรตีนให้ตัวเองและจะหมดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ได้แก๊สน้อย แต่ถ้าหากC/N Ratio ต่้า
มากๆ ก็จะท้าให้ไนโตรเจนมีมากและไปเกาะกันเป็นแอมโมเนีย แอมโมเนียจะไปเพิ่มค่า pHซึ่งถ้าหากค่า
pHสูงถึง8.5ก็จะเริ่มเป็นพิษกับแบคทีเรียท้าให้จ้านวนMethanogenลดลง นอกจากนี้หากC/N ratio
อยู่นอกเหนือจากช่วง 8-30 จะท้าให้มีสัดส่วนปริมาณแก๊สที่ได้เป็นแก๊สอื่นๆ เช่นคาร์บอนไดออกไซด์
สูงขึ้น
มูลสัตว์โดยเฉพาะวัวควายมีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมที่สุด รองลงมาก็ได้แก่
พวกดอกจอกผั กตบและเศษอาหาร ขณะที่ฟางมีอัตราส่ ว นคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ค่อนข้างจะสู ง
อย่างไรก็ตามสามารถน้าวัตถุดิบที่มีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงมาผสมกับวัตถุดิบที่มีอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนต่้าได้ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ต้องการ
4. ปริ มาณสารอิน ทรี ย์เ ข้า สู่ร ะบบ(Loading) ปริมาณสารอินทรีย์เข้าสู่ระบบคือ ปริมาณ
สารอินทรีย์ที่เราเติมใส่ถังหมักในแต่ละวัน ซึ่งถ้าหากว่าปริมาณที่เราเติมนั้นมากเกินไป ก็จะส่งผลให้ค่า
pH ลดลงมากเกินไป(เนื่องจากในช่วงแรกของกระบวนการคือ acidogenesis กรดจะถูกผลิตขึ้นมา)จน
ท้าให้ระบบล้มเหลวเนื่องจาก methanogen ตายหมด ซึ่งหากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงก็จะต้องเริ่มต้นระบบใหม่
หมด แต่ถ้าหากปริมาณสารอินทรีย์เข้าสู่ระบบน้อยแก๊สที่ผลิตได้ก็จะน้อยตามไปด้วย เท่ากับว่าไม่ได้
เดินระบบเต็มตามก้าลังการผลิต ท้าให้ถังหมักมีขนาดใหญ่เกินไปโดยไม่จ้าเป็น
5. ระยะเวลาการกักเก็บสารอินทรีย์ในถังหมัก (Retention time) ระยะเวลาในการกักเก็บ
สารอิน ทรี ย์ในถังหมักขึ้น อยู่ กับ ปริ มาณ และประเภทของสารอินทรีย์ที่เติมเข้าไปซึ่งมีลั กษณะและ
คุณสมบัติที่แตกต่างกันไป รวมถึงรูปแบบของระบบ/ถังหมัก หากระยะเวลาในการกักเก็บสั้นไปก็จะไม่
พอส้าหรับแบคทีเรียที่จะผลิต แก๊สชีวภาพ นอกจากนี้แบคทีเรียยัง จะถูกถ่ายออกจากระบบเร็วเกินไป
ส่งผลให้จ้านวนแบคทีเรียลดลงไป ท้าให้แบคทีเรียที่เหลืออยู่ท้าการย่อยไม่ทันและอาจท้าให้ค่า pHในถัง
หมักลดลงขึ้น ขณะเดียวกัน การที่ระยะเวลากักเก็บนานเกินไปจะท้าให้เกิดตะกอนของสารอินทรีย์ที่
แบคทีเรียย่อยสลายแล้วสะสมอยู่ท้าให้ถังหมักมีขนาดใหญ่โดยไม่จ้าเป็น ระยะเวลาในการกักเก็บส่วน
ใหญ่จะประมาณ 14- 60 วัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือ ค่า TSC อุณหภูมิขนาดและประเภทของ
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digesterและปริมาณสารอินทรีย์ที่เติม ระยะเวลาในการกักเก็บนั้นเป็นตัวบ่งชี้ว่าแบคทีเรียจะมีชีวิตได้
นานเท่าไหร่โดยไม่มีการเติมอาหาร เนื่อ งจากระยะเวลาการกักเก็บนั้นหมายถึงระยะเวลาที่แบคทีเรีย
ต้องการเพื่อย่อยอาหารให้หมด ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่แบคทีเรียยังย่อยอาหารไม่หมดก็หมายความว่า
แบคทีเรียจะยังไม่ตายจากการขาดอาหาร
6. ปริมาณของแข็ง (Total Solid Content, TSC)
Solid content ของสารอินทรีย์ในการผลิตแก๊สชีวภาพแบ่งเป็นสองระดับคือ
High-solid (ปริมาณของแข็งสูง) TSC สูงกว่า ~ 20%
Low-solid (ปริมาณของแข็งต่้า) TSC ต่้ากว่า ~ 15%
ถังหมักที่ออกแบบส้าหรับเติมสารอินทรีย์ high solid จะต้องใช้พลังงานมากกว่าในการสูบน้้า
ตะกอน (slurry) แต่เนื่องจากในระบบ high solid ความเข้มข้นของน้้าในถังหมักสูงกว่า พื้นที่ที่ใช้ก็จะ
น้อยกว่า ในทางกลับกัน ถังหมัก Low solid สามารถใช้เครื่องสูบน้้าทั่วไปที่ใช้พลังงานน้อยกว่าสูบน้้า
ตะกอน แต่ก็ต้องใช้พื้นที่มากกว่าเนื่องจากปริมาตรต่อสารอินทรีย์ที่เติมเข้าไปสูงขึ้ น กระนั้นก็ดี การที่
น้้าตะกอนมีความใสกว่าก็ท้าให้การหมุนเวียนและกระจายตัวของของแบคทีเรียและสารอินทรีย์ดีขึ้น
และการที่แบคทีเรียสามารถสัมผัสสารอินทรีย์อย่างทั่วถึงก็ช่วยให้การย่อยและการผลิตแก๊สเร็วขึ้น
7. การคลุกเคล้า (Mixing) การคลุกเคล้าตะกอน น้้า และ สารอินทรีย์ เป็นส่วนที่ส้าคัญอีก
ส่ว นเพราะจะท้าให้ แบคทีเรี ย สั มผั ส กับสารอินทรีย์ได้อย่างทั่ว ถึง ท้าให้ แบคทีเรียท้างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้การเกิดก๊าซเร็วขึ้นและมากขึ้น นอกจากนี้ยังป้องกันการตกตะกอนและ
ตะกอนลอย(Scum) ซึง่ ตะกอนอาจจะไปอุดช่องทางส้าหรับระบายของเหลวจากถัง
8. สารอาหาร (nutrient) สารอาหารที่ แ บคที เ รี ย ต้ อ งการเพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โ ต
นอกเหนื อ ไปจากคาร์ บ อนและไฮโดรเจนแล้ ว ยั ง มี ไ นโตรเจน ซั ล เฟอร์ ฟอสฟอรั ส โปแตสเซี ย ม
แคลเซียม นอกจากนี้ก็มีธาตุที่จ้ าเป็ นในปริมาณน้อยมากๆ เช่น เหล็ก แมงกานีส ลิ บดินัม สั งกะสี
โคบอลต์ ซิลิเนียม ทังเสตน และนิเกิลเป็นต้น แต่ขยะอินทรีย์โดยทั่วไปจะมีธาตุอาหารเหล่านี้ในระดับที่
สมดุลพอเพียง เพราะฉะนั้น ในการหมักจึงไม่จ้าเป็นต้องเติมสารอาหารใดๆ ลงไป
9. สารยับยั้งและสารพิษ (inhibiting and Toxic Materials) เช่น กรดไขมันระเหย
ได้ ไฮโดรเจน หรือแอมโมเนีย รวมถึงธาตุไอออน, สารพิษ, โลหะหนัก, สารท้าความสะอาดต่างๆ เช่น
สบู่ น้้ า ยาล้ า งต่ า งๆ และยาปฏิ ชีว นะ สามารถส่ ง ผลยับ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตและการผลิ ต แก๊ ส ของ
แบคทีเรียได้
ธาตุไอออนในปริมาณน้อย(เช่น โซเดียม, โปแตสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, ซัลเฟอร์,
แอมโมเนียม)สามารถช่วยกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียเช่นกัน แต่ถ้าหากปริมาณนั้นมากก็จะส่งผล
เป็นพิษได้ ยกตัวอย่างเช่นแอมโมเนียในปริมาณ 50-200 มิลิกรัมต่อลิตรจะเป็นผลดี ช่วยในการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย แต่เมื่อใดที่ความเข้มข้นของแอมโมเนียสูงกว่า 1,500 มิลิกรัมต่อลิตรก็จะเริ่ม
ส่งผลเสีย ในทางเดียวกัน โลหะหนักบางประเภท(เช่น ทองแดง, นิเกิล, โครเมียม, สังกะสี, ตะกั่ว และ
อื่นๆ) ในปริมาณที่น้อยๆ ช่วยในการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แต่เมื่อความเข้มข้นสูงก็จะเป็นพิษ

42

10. อัลคาลินิตี้ (Alkalinity) ค่าอัลคาลินิตี้ หมายถึง ความสามารถในการรักษาระดับความ
เป็นกรด-ด่าง ค่าอัลคาลินิตี้ที่เ หมาะสมต่อการหมักมีค่าประมาณ 1,000 - 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป
ของแคลเซียมคาร์บอร์เนต (CaCO3)
อินทรียวัตถุ (ของแข็งโมเลกุลใหญ่)
Hydrolysis

ผลผลิตที่ได้

ของแข็งโมเลกุลเล็ก
Acidogenesis
สารละลายกรดอินทรีย์ขนาดใหญ่
Acidogenesis
สารละลายกรดอินทรีย์ขนาดเล็ก
Methanogenesis

NH3
H2S
VFAs
CO2
CH4

แก๊สชีวภาพ
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการย่อยสลายและชนิดของแก๊สที่ได้

ชนิดและแบบของบ่อแก๊สชีวภาพ (Biogas Plant)
บ่ อ แก๊ ส ชี ว ภาพ แบ่ ง ตามลั ก ษณะการท้ า งาน ลั ก ษณะของของเสี ย ที่ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ และ
ประสิทธิภาพการท้างานได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ดังนี้
1. บ่อหมักช้าหรือบ่อหมักของแข็ง บ่อหมักช้าที่มีการสร้างใช้ประโยชน์กันและเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป มี 3 แบบหลักคือ
1.1 แบบยอดโดม (fined dome digester)
1.2 แบบฝาครอบลอย (floating drum digester) หรือแบบอินเดีย (Indian digester)
1.3 แบบพลาสติกคลุมราง (plastic covered ditch) หรือแบบปลั๊กโฟลว์ (plug flow
digester)
2. บ่อหมักเร็วหรือบ่อบ้าบัดน้้าเสีย แบ่งได้เป็น 2 แบบหลัก คือ
2.1 แบบบรรจุตัวกลางในสภาพไร้ออกซิเจน (Anaerobic Filter) หรืออาจเรียกตามชื่อ
ย่อว่า แบบเอเอฟ (AF) ตัวกลางที่ใช้ท้าได้จากวัสดุหลายชนิด เช่น ก้อนหิน กรวด พลาสติก เส้นใย
สังเคราะห์ ไม้ไผ่ตัดเป็นท่อน เป็นต้น ในลักษณะของบ่อหมักเร็วแบบนี้ จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตและเพิ่ม
จ้านวนบนตัวกลางที่ถูกตรึงอยู่
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2.2 แบบยูเอเอสบี (UASB หรือ Upflow Anaerobic Sludge Blanker) บ่อหมักเร็ว
แบบนี้ใช้ตะกอนของสารอินทรีย์ (sludge) ที่เคลื่อนไหวภายในบ่อหมักเป็นตัวกลางให้จุลินทรีย์เกาะ
ลักษณะการท้างานของบ่อหมักเกิดขึ้น โดยการควบคุมความเร็ว ของน้้าเสียให้ ไหลเข้าบ่อหมักจาก
ด้านล่างขึ้นสู่ ด้านบนตะกอนส่วนที่เบาจะลอยตัวไปพร้อมกับน้้าเสียที่ไหลล้นออกนอกบ่อตะกอนส่วนที่
หนัก จะจมลงก้นบ่อ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตแก๊สชีวภาพ แบบพอเพียงในครัวเรือน

ประโยชน์ของแก๊สชีวภาพ
1. ประโยชน์ทางด้านพลังงาน แก๊สชีวภาพมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนพลังงาน
เชื้อ เพลิงจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ฟืน ถ่าน น้้ามัน ก๊าซถัง ไฟฟ้า ฯลฯ
2. ประโยชน์ทางด้านการเกษตรกากมูลสัตว์ที่ได้จากการหมักแก๊สชีวภาพสามารถน้าไปใช้เป็น
ปุ๋ยได้ ดีกว่าปุ๋ยพืชสด(ปุ๋ยคอก) ทั้งนี้เนื่องจากในขณะที่มีการหมักนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงสารประกอบ
ไนโตรเจนในมูลสัตว์ให้กลายเป็นแอมโมเนียที่พืชสามารถน้าไปใช้ได้ง่ายกว่า และยังมีคุณสมบัติที่ดีกว่า
ปุ๋ยเคมีในการใช้ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรให้มีสภาพดีขึ้นด้วย
3. ประโยชน์ทางด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อม การน้ามูลสัตว์มาหมักในบ่อแก๊สชีวภาพเป็น
การช่วยก้าจัดมูลบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ ท้าให้กลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณนั้นลดลง ผลที่ได้จากการ
หมักมูลสัตว์ในบ่อก๊าซชีวภาพที่ปราศจากออกซิเจนเป็นเวลานานท้าให้ไข่พยาธิและเชื้อโรคส่วนใหญ่ใน
มูลสัตว์ตายด้วยจึงท้าให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น และยังเป็นการป้องกันมูลสัตว์
ไม่ให้ถูกชะล้างลงไปในแหล่งน้้าธรรมชาติ
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ตารางที่ 6 วัสดุอุปกรณ์และราคาส้าหรับท้าบ่อหมักขนาด 7 - 8 ลูกบาศก์เมตร
ชนิด
1. ท่อพลาสติกพีวีซี ความหนา 0.25 มิลลิเมตร กว้าง 1.8 เมตร ยาว 6 เมตร
จ้านวน 3 ผืน

ราคา (บาท)
900

2. ท่อพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 1.2 เมตร จ้านวน 2 อัน

280

3. กาวอีแว๊ป 1/2 กระป๋อง พร้อมแปรง

100

4. เกลียวนอก - ใน พีวีซี 3/4 - 1 นิ้ว จ้านวน 1 ชุด

20

5. ยางในรถจักรยานยนต์เก่า

-

6. แผ่นพลาสติกแข็ง ขนาด 3 นิ้ว 2 แผ่น (กระป๋องน้้ามันเครื่องเก่า)

-

7. ท่อพีอี หรือท่อพีวีซี ข้อต่อ ขนาด 3/4 - 1 นิ้ว จ้านวนขึ้นกลับความยาวของ

200

ท่อส่งก๊าซที่ต้องการ (20 เมตร)
8. สามทางพีวีซี 3/4 - 1 นิ้ว จ้านวน 1 อัน

10

9. ขวดรองรับไอน้้า 1 ใบ (ขวดน้้าดื่มที่ใช้แล้ว)

-

10. วาล์วทองเหลือง 4 หุน หรือบอลวาล์ว จ้านวน 1 อัน

40 - 100

11. หัวก๊าซ 1 หัว

600 - 800

12. สายส่งก๊าซความยาว 2 เมตร

100

13. ปูนซีเมนต์ 1 ถุง พร้อมทราย

110 - 200

14. วงบ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 - 80 ซม.

100 - 200

อุปกรณ์ในการท้าแก๊สชีวภาพ
1. ถุงหมักแก๊สชีวภาพ พลาสติกพีวีซีหนา 0.25 มิลลิเมตร กว้าง 1.8 เมตร ยาวประมาณ 5.5
เมตร 3 ผืน ทาด้วยกากพีวีซีอีแว๊ปต่อกันเป็นทรงกระบอก เจาะรูใส่ท่อแก๊สออก 1 ถึง 2 จุด มัดปลายถุง
ให้แน่นด้วยยางในรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ กับท่อพีวีซี 4 นิ้ว ยาว 1 เมตร ทั้ง 2 ด้าน
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2 ท่อส่งแก๊สพีอี ขนาด 6 หุน ยาวประมาณ 15 เมตร 1 เส้น

3. ชุดดักไอน้้า วาล์วนิรภัย ขวดน้้าพลาสติกขนาด 0.6 ลิตร ท่อพีอี ขนาด 6 หุน ข้อต่อ 3
ทาง 1 อัน

4. ชุดวนแก๊ส ท่อพีวีซี ขนาด 4 หุน ข้องอ 4 หุน สามทาง 4 หุน วาล์วน้้าพีวีซี 4 หุน 2 ตัว น้า
อุปกรณ์ทั้งหมดทากาวประกอบกันเป็นชุดวนแก๊ส

5. หัวแก๊ส เป็นหัว 2 ชั้น วงในและวงนอก
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ข้อควรระวังในการเตรียมพื้นที่
1.ไม่ ควรขุดหลุ มใต้ต้ นไม้ หรื อ ในที่ ร่ ม หรือใต้ชายคาบ้ าน เพราะจุ ลิ นทรีย์ ที่ ท้าให้ เกิ ด แก๊ ส
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิสูง
2.ระยะห่างจากหลุมถึงห้องครัว ควรห่างประมาณ 10-20 เมตร ไม่ควรใกล้เกินไปเพราะบางราย
หากมีการท้าอาหารโดยใช้ฟืนจะท้าให้เถ้าถ่านปลิวตกบนถุงหมัก ซึ่งอาจท้าให้เกิดการระเบิดได้ แต่ถ้าหาก
ไกลเกินไปจะท้าให้แรงดันก๊าซน้อย ไฟไม่แรง
3.พื้นที่ที่จะท้าการสร้างบ่อหมัก ควรเป็นพื้นที่ลาดเอียงต่้ากว่าระดับคอกสัตว์เล็กน้อยเพื่อให้มูล
สัตว์ไหลระบายเข้าบ่อเอง หรืออาจท้าเป็นบ่อชนิดตักมูลสัตว์มาเติมได้ หากไม่ค้านึงถึงระดับของบ่อหมัก
กับคอกสัตว์
ขนาดของหลุมที่จะขุด ด้านบนควรมีขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 4 ม. ลึก 1 ม. (ส้าหรับการเลี้ยงสุกร
ขนาดเฉลี่ยปานกลางจ้านวน 15 ตัว หรือเท่ากับบ่อเก็บมูลปริมาณ 7-8 ลบ.ม.) ขุดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู
ให้ฐานของบ่อมีพื้นที่หน้าตัดที่แคบกว่าเล็กน้อย
หลักปฏิบัติและดูแลบ่อก๊าซชีวภาพ
1. ต้องเติมมูลสัตว์ทุกวัน วันละ 1 ปี๊บ (มูลสัตว์ผสมน้้า 1:1)
2. ห้ามใส่หรือทิ้งสารเคมี เช่น ผงชักฝอก น้้ายาล้างจาน คลอรีน เพราะจะท้าให้จุลินทรีย์ตาย
ข้อดีของการมีบ่อแก๊สชีวภาพ
1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2. ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
3. มูลที่ได้จากบ่อล้น เป็นปุ๋ยคุณภาพดี ผ่านการหมักท้าลายการงอกของเมล็ ดพืชและไข่แมลง
เชื้อโรคต่างๆ ไม่มีกลิ่นเหม็น
4. แก๊สที่ได้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์รอบต่้าและเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในตะเกียง
เจ้าพายุได้ด้วย
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สิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนน้าแก๊สชีวภาพไปใช้งาน
การปรับปรุงคุณภาพแก๊ส (Gas purification) ก่อนน้าไปใช้งาน มีข้อควรพิจารณาดังนี้
1. การดักน้้าในท่อส่งแก๊ส
ปกติแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้มักมีความชื้นสูงเกือบถึงจุดอิ่มตัว เมื่อแก๊สชีวภาพไหลผ่านท่อส่งแก๊ส
ที่มีอุณหภูมิต่้าจะท้าให้ความชื้น (ไอน้้า) ในแก๊สกลั่นตัวเป็นหยดน้้าและสะสมจนอุดตันทางเดินของแก๊ส
ทางแก้ไขควรติดตั้งชุดดักไอน้้าเพื่อก้าจัดหรือลดปริมาณน้้าในท่อส่งแก๊ส
2. การปรับลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
การปรับลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สชีวภาพนี้ จะปฏิบัติก็ต่อเมื่อมีความจ้าเป็น เช่น
ในกรณีที่แก๊ส ชีว ภาพที่ได้มีสั ดส่ ว นของแก๊ส มีเทนต่้ามากจนอยู่ในระดับที่จุดไฟติดยาก คือ กรณี มี
ปริมาณน้อยกว่า 45% อย่างไรก็ดี ในระบบผลิตแก๊สชีวภาพส้าหรับฟาร์มสัตว์นั้นไม่มีปัญหาในเรื่องนี้
ดังนั้นการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จึงไม่จ้าเป็น
3. การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ปนเปื้อนในก๊าซชีวภาพนั้นมีคุณสมบัติเป็นก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับน้้า หรือ
ไอน้้าเพราะจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดก้ามะถันหรือซัลฟูริค (H2SO4) ซึ่งเป็นสาเหตุของฝนกรดหรือไอกรด
ที่ส ามารถกัด กร่ อนโลหะและอุป กรณ์ไ ด้ ดัง นั้น การลดปริ มาณก๊ าซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ก่อ นน้ าไปใช้
ประโยชน์จึงเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย
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ลักษณะการติดตั้งบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
ลักษณะการติดตั้งบ่อหมักแก๊สชีวภาพ

เตรียมหลุมเพื่อวางบ่อหมักแก๊ส

สิ่งที่ต้องเตรียม
1.
2.
3.
4.
5.

ปูน ทราย – เพื่อท้าบ่อเติมมูล และบ่อล้น
วงบ่อ – เพื่อใช้เป็นบ่อเติมมูล และบ่อล้น
ไม้ในลักษณะรูปตัว H – เพื่อจัดท้าที่แขวนท่อส่งแก๊ส
ไม้ขัดท่อ PVC ทางเข้า-ออกบ่อเติมมูลและบ่อล้น – เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อลอยขึ้นมา
เครื่องสูบน้้า – เพื่อสูบน้้าเข้าบ่อหมักแก๊สในขั้นตอนการติดตั้ง
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รูปภาพการขุดหลุมส้าหรับท้าบ่อหมักมูลรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีพื้นที่ส่วนบนกว้างกว่าฐานบ่อ

1 ม.
ลักษณะหลุมบ่อหมัก ด้านหัวและท้ายขุดเป็นร่องเพื่อวางท่อพีวีซี

รูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซีที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว
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ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

51
ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร เพื่อใช้ในครัวเรือน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2554
ณ ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น อ้าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ลงทะเบียน

กล่าวรายงานโดย อ.เพลิน จันทร์สุยะ

52

การกล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ

การอบรมช่วงเช้า โดย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภาพการลงพื้นที่เพื่อติดตั้งถุงแก๊สชีวภาพ
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ภาพการลงพื้นที่เพื่อติดตั้งถุงแก๊สชีวภาพ(ต่อ)
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ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร เพื่อใช้ในครัวเรือน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2554
ณ ชุมชนบ้านป่าตึง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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ภาพการติดตามผลหลังการอบรม
ณ ชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยส้ า นดอนจั่ น อ้ าเภอแม่ล าว จั ง หวั ด เชี ย งราย หลั ง จากการอบรม 1 เดื อ น
ส้านักงานคลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ได้ติดตามผล พบว่า ชุมชนบ้านดังกล่าว มี
ปัญหาการเกิดรอยรั่วที่ถุงแก๊ส จึงแก้ไขโดยการปะตรงรอยรั่วที่ถุงแก๊สก็สามารถใช้แก๊สได้
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ภาพการติดตามผลหลังการอบรม
ณ ชุมชนบ้านป่าตึง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่าสามารถใช้งานได้ดีและชาวบ้านสามารถ
ขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง เช่น ชุมชนบ้านป่าเป้า อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

