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ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นพลังงานสะอาดทีเ่ กิดจากการน�ำของเสียชีวภาพ
เช่น มูลสัตว์ น�ำ้ เสียจากฟาร์มปศุสตั ว์ น�ำ้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะและ
ของเหลือใช้ทางการเกษตร มาผ่านกระบวนการหมักเพือ่ ให้เกิดการย่อยสลาย
สารอินทรียใ์ นสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) โดยแบคทีเรียหลาย
ชนิด เมือ่ สภาวะแวดล้อมเหมาะสม
ก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ คือ มีเทน (CH4) ร้อยละ 60-70 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ร้อยละ 30-40 และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) น้อยกว่า 500 ส่วนต่ออากาศหนึง่ ล้านส่วน (part per
million; ppm)ปริมาณก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตโดยพืน้ ฐานจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณและคุณภาพ
ของของเสียทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ หากใช้นำ�้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะได้กา๊ ซชีวภาพ 2-200 ลูกบาศก์เมตร
ต่อ 1 ตันของปริมาณน�ำ้ เสีย ปริมาณผลผลิตก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้ขนึ้ อยูก่ บั ปริมาณของสารอินทรียใ์ นน�ำ้ เสีย
ทีป่ อ้ นเข้า นอกจากนีย้ งั ขึน้ อยูก่ บั เทคโนโลยีทใี่ ช้อย่างมาก ปริมาณก๊าซชีวภาพจะมีคา่ สูงก็ตอ่ เมือ่ ค่าซีโอ
ดีในน�ำ้ เสีย ทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ มีคา่ สูง มีการบ�ำบัดในถังทีม่ กี ารให้ความร้อน (Mesospheric process) และ
มีการปัน่ หรือกวนน�ำ้ เสียอย่างต่อเนือ่ ง

ขัน
้ ตอนและปฏิกริ ย
ิ าการเกิดก๊าซชีวภาพ

ป ฏิ กิ ริ ย า ชี ว เ ค มี ข อ ง
กระบวนการย่ อ ยสลายสาร
อินทรียโ์ ดยแบคทีเรียในสภาพ
ไร้ออกซิเจน แบ่งออกได้ 3 ขัน้
ตอน ดังนี้

ขั้ น ที่ 1 การสลายสารโมเลกุ ล ใหญ่
(Hydrolysis) สารอินทรียต์ า่ งๆ ทีม่ ขี นาด
โมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรท
และไขมัน จะถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์
ท�ำให้แตกตัวมีขนาดโมเลกุลเล็กลง

ขั้ น ที่ 2 ก า ร ผ ลิ ต ก ร ด อิ น ท รี ย ์
(Acidgenesis) สารอินทรียท์ มี่ โี มเลกุลเล็ก
ลง จะถูกเปลีย่ นไปเป็นกรดอินทรียร์ ะเหย
ง่าย(Volatile acid) และสารอื่นๆ โดย
แบคทีเรียพวกสร้างกรด (Acid former)
กรดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คือ กรดอะซีติค
(Acetic acid) และกรดโพรพิโอนิค (Propionic acid)

ขั้นที่ 3 การผลิตก๊าซมีเทน (Methanogenesis) กรดอินทรีย์ระเหยง่ายจะถูก
ย่อยสลายเป็นก๊าซมีเท (CH4) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนใหญ่อาจมีกา๊ ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N2)
และไฮโดรเจน (H2) และไอน�ำ้ ผสมอยูด่ ว้ ย
ซึง่ รวมกันเรียกว่า “ก๊าซชีวภาพ”
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บ่อหมักระบบปิด (Covered Lagoon) เป็นบ่อหมักก๊าซทีม่ โี ครงสร้างบ่อ อาจเป็นบ่อคอนกรีตหรือ
ดินขุด มีลักษณะเป็นสระหรือบึงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีการคลุมด้วยแผ่นพลาสติกชนิด High Density
Polyethylene (HDPE) หรือแผ่นพีวซี ี (PVC) เพือ่ ให้เกิดสภาพไม่ใช้อากาศและใช้เป็นตัวเก็บรวบรวมก๊าซ
ชีวภาพทีเ่ กิดขึน้ โดยอาจคลุมทัง้ บ่อหรือคลุมเฉพาะในส่วนทีม่ กี ารสร้างมีเทน มีการเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ สัมผัสของ
ตะกอนแบคทีเรียกับน้าเสียให้มากขึน้ และพัฒนาระบบดึงกากตะกอนภายในบ่อ ในกรณีทเี่ ป็นบ่อดินขุด
อาจปูแผ่นยางทีใ่ ช้ปสู ระเก็บน�ำ้ มาปูทบั เพือ่ ไม่ให้เกิดการรัว่ ซึมของเสียลงสูด่ นิ ด้านบนของบ่อคลุมด้วย
ผืนพลาสติกขนาดใหญ่เพื่อรวบรวมก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นในบ่อจากจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายอินทรีย์
ในน�ำ้ เสียในสภาพไร้ออกซิเจนและเพือ่ ป้องกันไม่ให้กลิน่ แพร่กระจาย

รูปแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพทีใ่ ช้ในปัจจุบน
ั

ข้อดีของการนำ�ก๊าซชีวภาพมาใช้งาน

1. การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตำ�่ ลง เนือ่ งจากมีการปล่อยแก๊สมีเทนลดลง
2. สารอาหารทีส่ ำ� คัญต่อสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส สามารถกระจายจากแหล่ง
ทีม่ กี ารสะสมอยูม่ าก เช่น ในเขตปศุสตั ว์ คลอง และแม่นำ�้ ไปยังบริเวณอืน่ ๆ ได้
3. ปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายชีวมวลจะมีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยที่ได้จากวัตถุดิบโดยตรง (น�้ำเสีย)
และสามารถน�ำมาใช้ได้สะดวกในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
4. โรงผลิตแก๊สชีวภาพจากชีวมวลมีข้อได้เปรียบอย่างมากในการหมุนเวียนสารอาหารกลับมา
ใช้ใหม่ในพื้นที่การเกษตรเมื่อเปรียบเทียบกับการก�ำจัดขยะรูปแบบอื่นๆ ซึ่งนับเป็นแนวทางการจัดการ
ด้านเศรษฐศาสตร์และสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืน
5. ก๊าซชีวภาพจัดเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สามารถทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล จึงเป็น
การเพิม่ เสถียรภาพ ด้านการจัดหาพลังงาน

อันตราย และความปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพ

ก๊าซมีเทนและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นก๊าซที่จุดติดไฟและให้ความร้อนได้เป็นอย่างดีแต่หลักๆ
จะมาจากก๊าซมีเทนเนือ่ งจากมีปริมาณทีม่ ากกว่า ส่วนก๊าซอืน่ ๆ ไม่ตดิ ไฟ ซึง่ องค์ประกอบทัง้ หมดจะเกิด
ขึน้ มาพร้อมกันมากบ้างน้อยบ้างตามชนิดของเสียและกระบวนการหมัก โดยหากต้องการให้ได้กา๊ ซมีเทน
ทีบ่ ริสทุ ธิม์ ากขึน้ หรือหากต้องการลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ จะใช้วธิ กี ารทางด้านฟิสกิ ส์ เคมี หรือทาง
ชีวภาพ เพือ่ ให้ได้คา่ ความร้อนทีม่ ากขึน้ หรือลดการกัดกร่อนต่ออุปกรณ์นำ� ก๊าซไปใช้ประโยชน์ ส�ำหรับ
อันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากก๊าซชีวภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ช้งานจะมี 2 แบบ ได้แก่ อันตรายด้านสุขภาพ และ
อันตรายจากการเกิดอัคคีภยั หรือการระเบิด
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1. อันตรายต่อสุขภาพ โดยมากจะเกิดจากการสูดดมหรือหายใจเอาก๊าซชีวภาพเข้าไป และการ
สัมผัส โดยก๊าซแต่ละชนิดในก๊าซชีวภาพก็จะให้ผลที่คล้ายกันคือ เริ่มจากอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ
อาเจียน หน้ามืด เป็นลม หมดสติ และเสียชีวติ ไปในทีส่ ดุ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ระยะเวลาและปริมาณทีไ่ ด้รบั
หากสูดดมเข้าไปน้อยแต่เป็นระยะเวลานานก็เป็นอันตรายได้เช่น หากได้รบั ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระดับ
400-600 ppm ในเวลาครึง่ ถึง 1 ชัว่ โมงหรือได้รบั ในปริมาณเข้มข้นในระยะเวลาอันสัน้ ก็สง่ ผลท�ำให้
เสียชีวติ ได้เช่นกัน หากสัมผัสก๊าซชีวภาพอาจเกิดการระคายเคืองและหากสัมผัสถูกดวงตาอาจท�ำให้ตา
อักเสบได้
ส�ำหรับการป้องกันในขณะปฎิบตั งิ านมีขอ้ แนะน�ำคือ ควรใส่เสือ้ ผ้าแขนยาวให้รดั กุม ใส่ถงุ มือ และ
รองเท้าหุ้มส้น หากต้องท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ ควรสวมหมวก แว่นตานิรภัย ที่อุดหู และ
หน้ากากป้องกันก๊าซด้วย ส�ำหรับการปฐมพยาบาล ใช้หลักการรักษาตามอาการ เช่น หากแสบตา
และผิวหนัง ให้ลา้ งด้วยน�ำ้ สะอาด หากเกิดจากการสูดดมจนหน้ามืด หรือเป็นลม ให้ยา้ ยหรือพาออก
ไปยังบริเวณที่โล่งเหนือลม คลายเสื้อผ้าให้หลวม แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบน�ำส่งแพทย์โดยด่วน
ดังนั้นการท�ำงานในระบบก๊าซชีวภาพต้องระมัดระวังตลอดเวลา การลงไปตรวจในบ่อน�้ำเสียหรือบ่อ
หมักซึง่ เป็นสถานทีอ่ บั อากาศก็เช่นกัน ต้องแน่ใจว่าได้ทำ� การระบายก๊าซจนหมด มีพดั ลมเป่า หรือทิง้
ไว้หลายวัน การปฏิบัติงานในระบบก๊าซชีวภาพควรท�ำงานกันเป็นทีม เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันได้ใน
กรณีทเี่ กิดเหตุการณ์สดุ วิสยั และต้องคอยตรวจสอบการรัว่ ของก๊าซจากบ่อเก็บก๊าซ หรือท่อก๊าซต่างๆ
ให้ดี หากพบว่าเสียควรรีบซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
2. อันตรายจากการเกิดอัคคีภยั หรือการระเบิด หากมีการรัว่ ไหลของก๊าซมีเทนจนท�ำให้เกิดการ
ติดไฟ จะดับได้ยาก เนือ่ งจากเป็นเชือ้ เพลิงทีเ่ ผาไหม้อย่างรวดเร็ว ปกติหากเกิดการรัว่ ไหลก๊าซมีเทนจะ
ลอยขึน้ สูบ่ รรยากาศเนือ่ งจากเบากว่าอากาศ แต่หากเกิดการรัว่ ไหลในบริเวณทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งการระบาย
อากาศ หรือมีปริมาณมากจะผสมกับอากาศได้พอดี หากไปโดนประกายไฟจะเกิดการลุกไหม้ได้งา่ ยมาก
ส�ำหรับการป้องกันในขณะปฎิบตั งิ านมีขอ้ แนะน�ำคือ: ผูใ้ ช้งานต้องทราบก่อนว่าการทีไ่ ฟจะไหม้ได้
นัน้ เกิดจากองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ เชือ้ เพลิง อากาศหรือออกซิเจน และความร้อนหรือเปลวไฟ โดย
เชือ้ เพลิงแต่ละชนิดจะมีอตั ราส่วนผสมกับอากาศทีต่ า่ งกัน รวมถึงการติดไฟก็จะต่างกัน ดังนัน้ ต้องระวัง
เรือ่ งของการก่อให้เกิดประกายไฟเป็นอันดับแรก จึงควรติดป้ายห้ามไม่ให้มกี ารสูบบุหรี่ หรือจุดไฟในบริเวณ
ระบบก๊าซชีวภาพ รวมถึงการใช้เครือ่ งเชือ่ มไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด นอกจากนัน้ จะต้องมีทอ่ น�ำ้ ส�ำหรับดับเพลิง
และมีถงั ดับเพลิงประเภททีส่ ามารถดับไฟฟ้าจากก๊าซได้ น�ำไปติดไว้ในจุดทีง่ า่ ยต่อการใช้งาน อุปกรณ์ทนี่ ำ�
ก๊าซไปใช้ประโยชน์เช่น เครือ่ งก�ำเนิดไอน�ำ้ หรือเครือ่ งยนต์จะต้องท�ำการลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้อยู่
ในระดับทีก่ ำ� หนด เพือ่ ลดการกัดกร่อนต่ออุปกรณ์ตา่ งๆ และเพือ่ ให้อปุ กรณ์ควบคุมความปลอดภัยยังคง
ท�ำงานได้ บ่อเก็บก๊าซต้องออกแบบให้ปลอดภัย มีเชือกหรือตาข่ายรัดในกรณีทเี่ ก็บก๊าซด้วยพลาสติก และ
ต้องมีชดุ ควบคุมแรงดันท�ำงานร่วมด้วย ทัง้ นีอ้ ปุ กรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเผาก๊าซชีวภาพเช่น ชุดเผาก๊าซส่วน
เกิน (Flare) และเครือ่ งก�ำเนิดไอน�ำ้ จะต้องมีการติดตัง้ ชุดกันไฟย้อน เพือ่ ป้องกันเปลวไฟทีอ่ าจจะย้อน
เข้าไปในท่อก๊าซซึง่ เชือ่ มไปยังบ่อเก็บก๊าซชีวภาพด้วย และหากตรวจพบว่าอุปกรณ์ใช้งานมีความเสียหาย
ก็ตอ้ งรีบท�ำการซ่อมแซม กรณีเป็นโรงงานก็ควรอ้างอิงกฎหมาย มาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้านความ
ปลอดภัยในการน�ำมาใช้ในโรงงาน ผูท้ ตี่ ดิ ตัง้ ระบบก๊าซชีวภาพจะต้องมีการศึกษา และรับการถ่ายทอด
ความรู้ ฝึกอบรม ซักซ้อม เรือ่ งความปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพอย่างสม�ำ่ เสมอ
เอกสารอ้างอิง
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