ไบโอก๊าซ
จากระบบบำ�บัดน�ำ้ เสีย
Jule
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นพลังงาน
สะอาดที่เกิดจากการน�ำของเสียชีวภาพ
เช่น มูลสัตว์ น�ำ้ เสียจากฟาร์มปศุสตั ว์ น�ำ้
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะและของ
เหลือใช้ทางการเกษตร มาผ่านกระบวนการ
หมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) โดยแบคทีเรียหลายชนิด เมือ่ สภาวะ
แวดล้อมเหมาะสม
ก๊ า ซชี ว ภาพ ประกอบด้ ว ยก๊ า ซ
หลักๆ คือ มีเทน (CH4) ร้อยละ 60-70
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ร้อยละ 30-40
และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) น้อยกว่า
500 ส่วนต่ออากาศหนึ่งล้านส่วน (part
per million; ppm)ปริมาณก๊าซชีวภาพที่
ได้จากกระบวนการผลิตโดยพื้นฐานจะขึ้น
อยู่กับปริมาณและคุณภาพของของเสียที่
ใช้เป็นวัตถุดิบ หากใช้น�้ำเสียจากโรงงาน
อุ ต สาหกรรมจะได้ ก ๊ า ซชี ว ภาพ 2-200
ลูกบาศก์เมตรต่อ 1 ตันของปริมาณน�้ำ
เสีย ปริมาณผลผลิตก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้ขนึ้ อยู่
กับปริมาณของสารอินทรียใ์ นน�ำ้ เสียทีป่ อ้ น
เข้า นอกจากนีย้ งั ขึน้ อยูก่ บั เทคโนโลยีทใี่ ช้
อย่างมาก ปริมาณก๊าซชีวภาพจะมีคา่ สูงก็
ต่อเมือ่ ค่าซีโอดีในน�ำ้ เสีย ทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ
มีค่าสูง มีการบ�ำบัดในถังที่มีการให้ความ
ร้อน (Mesospheric process) และมีการ
ปัน่ หรือกวนน�ำ้ เสียอย่างต่อเนือ่ ง
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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
ขั้นที่ 1 การสลายสารโมเลกุลใหญ่
(Hydrolysis) สารอินทรียต์ า่ งๆ ทีม่ ขี นาด
โมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรท
และไขมัน จะถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์
ท�ำให้แตกตัวมีขนาดโมเลกุลเล็กลง

บ่อหมักระบบปิด (Covered Lagoon)
เป็นบ่อหมักก๊าซทีม่ โี ครงสร้างบ่อ อาจเป็น
บ่อคอนกรีตหรือดินขุด มีลกั ษณะเป็นสระ
หรือบึงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีการคลุมด้วย
แผ่นพลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE) หรือแผ่นพีวซี ี (PVC)
เพื่อให้เกิดสภาพไม่ใช้อากาศและใช้เป็น
ตัวเก็บรวบรวมก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น โดย
อาจคลุมทั้งบ่อหรือคลุมเฉพาะในส่วนที่มี
การสร้างมีเทน มีการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส
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ของตะกอนแบคทีเรียกับน้าเสียให้มากขึ้น
และพัฒนาระบบดึงกากตะกอนภายในบ่อ
ในกรณีที่เป็นบ่อดินขุดอาจปูแผ่นยางที่ใช้
ปูสระเก็บน�ำ้ มาปูทบั เพือ่ ไม่ให้เกิดการรัว่
ซึมของเสียลงสู่ดิน ด้านบนของบ่อคลุม
ด้วยผืนพลาสติกขนาดใหญ่เพื่อรวบรวม
ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นในบ่อจากจุลินทรีย์
ที่สามารถย่อยสลายอินทรีย์ในน�้ำเสียใน
สภาพไร้ออกซิเจนและเพื่อป้องกันไม่ให้
กลิน่ แพร่กระจาย

รูปแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพทีใ่ ช้ในปัจจุบน
ั

ขัน้ ที่ 2 การผลิตกรดอินทรีย์ (Acidgenesis) สารอินทรียท์ มี่ โี มเลกุลเล็กลง
จะถูกเปลีย่ นไปเป็นกรดอินทรียร์ ะเหยง่าย
(Volatile acid) และสารอืน่ ๆ โดยแบคทีเรีย
พวกสร้างกรด (Acid former) กรดทีเ่ กิดขึน้
ส่วนใหญ่ คือ กรดอะซีตคิ (Acetic acid)
และกรดโพรพิโอนิค (Propionic acid)
ขัน้ ที่ 3 การผลิตก๊าซมีเทน (Methanogenesis) กรดอินทรียร์ ะเหยง่ายจะถูก
ย่อยสลายเป็นก๊าซมีเท (CH4) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนใหญ่อาจมีกา๊ ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N2)
และไฮโดรเจน (H2) และไอน�ำ้ ผสมอยูด่ ว้ ย
ซึง่ รวมกันเรียกว่า “ก๊าซชีวภาพ”

ขัน
้ ตอนและปฏิกริ ย
ิ าการเกิดก๊าซชีวภาพ

ข้อดีของการนำ�ก๊าซชีวภาพ
มาใช้งาน

1. การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ต�ำ่ ลง เนือ่ งจากมีการปล่อยแก๊สมีเทนลดลง
2. สารอาหารทีส่ ำ� คัญต่อสิง่ แวดล้อม
ได้แก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส สามารถ
กระจายจากแหล่งที่มีการสะสมอยู่มาก
เช่น ในเขตปศุสตั ว์ คลอง และแม่นำ�้ ไป
ยังบริเวณอืน่ ๆ ได้
3. ปุย๋ ทีไ่ ด้จากการย่อยสลายชีวมวล
จะมี คุ ณ ภาพดี ก ว่ า ปุ ๋ ย ที่ ไ ด้ จ ากวั ต ถุ ดิ บ
โดยตรง (น�ำ้ เสีย) และสามารถน�ำมาใช้ได้
สะดวกในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
4. โรงผลิตแก๊สชีวภาพจากชีวมวล
มีข้อได้เปรียบอย่างมากในการหมุนเวียน
สารอาหารกลับมาใช้ใหม่ในพืน้ ทีก่ ารเกษตร
เมื่อเปรียบเทียบกับการก�ำจัดขยะรูปแบ
บอื่นๆ ซึ่งนับเป็นแนวทางการจัดการด้าน
เศรษฐศาสตร์และสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืน
5. ก๊าซชีวภาพจัดเป็นแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนทีส่ ามารถทดแทนการใช้เชือ้ เพลิง
ฟอสซิล จึงเป็นการเพิ่มเสถียรภาพ ด้าน
การจัดหาพลังงาน

อันตราย และความปลอดภัย
ในระบบก๊าซชีวภาพ

ก๊าซมีเทนและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
เป็น ก๊า ซที่จุด ติด ไฟและให้ความร้อนได้
เป็นอย่างดีแต่หลักๆ จะมาจากก๊าซมีเทน
เนือ่ งจากมีปริมาณทีม่ ากกว่า ส่วนก๊าซอืน่ ๆ
ไม่ตดิ ไฟ ซึง่ องค์ประกอบทัง้ หมดจะเกิดขึน้
มาพร้อมกันมากบ้างน้อยบ้างตามชนิดของ
เสียและกระบวนการหมัก โดยหากต้องการ
ให้ได้กา๊ ซมีเทนทีบ่ ริสทุ ธิม์ ากขึน้ หรือหาก
ต้องการลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ จะใช้วธิ ี
การทางด้านฟิสกิ ส์ เคมี หรือทางชีวภาพ
เพือ่ ให้ได้คา่ ความร้อนทีม่ ากขึน้ หรือลดการ
กัดกร่อนต่ออุปกรณ์นำ� ก๊าซไปใช้ประโยชน์
ส�ำหรับอันตรายที่เกิดขึ้นจากก๊าซชีวภาพ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ช้งานจะมี 2 แบบ ได้แก่
อันตรายด้านสุขภาพ และอันตรายจากการ
เกิดอัคคีภยั หรือการระเบิด
1. อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ โดยมาก
จะเกิดจากการสูดดมหรือหายใจเอาก๊าซ
ชีวภาพเข้าไป และการสัมผัส โดยก๊าซ
แต่ละชนิดในก๊าซชีวภาพก็จะให้ผลทีค่ ล้าย

Jule
กันคือ เริม่ จากอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ
อาเจียน หน้ามืด เป็นลม หมดสติ และ
เสียชีวติ ไปในทีส่ ดุ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ระยะเวลา
และปริมาณทีไ่ ด้รบั หากสูดดมเข้าไปน้อย
แต่เป็นระยะเวลานานก็เป็นอันตรายได้เช่น
หากได้รับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระดับ
400-600 ppm ในเวลาครึง่ ถึง 1 ชัว่ โมง
หรือได้รับในปริมาณเข้มข้นในระยะเวลา
อันสั้น ก็ส่งผลท�ำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน
หากสัมผัสก๊าซชีวภาพอาจเกิดการระคาย
เคืองและหากสัมผัสถูกดวงตาอาจท�ำให้ตา
อักเสบได้
ส�ำหรับการป้องกันในขณะปฎิบตั งิ าน
มีข้อแนะน�ำคือ ควรใส่เสื้อผ้าแขนยาวให้
รัดกุม ใส่ถงุ มือ และรองเท้าหุม้ ส้น หากต้อง
ท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งยนต์ ควรสวม
หมวก แว่นตานิรภัย ทีอ่ ดุ หู และหน้ากาก
ป้องกันก๊าซด้วย ส�ำหรับการปฐมพยาบาล
ใช้หลักการรักษาตามอาการ เช่น หาก
แสบตาและผิวหนัง ให้ล้างด้วยน�้ำสะอาด
หากเกิดจากการสูดดมจนหน้ามืด หรือ
เป็นลม ให้ย้ายหรือพาออกไปยังบริเวณ
ที่โล่งเหนือลม คลายเสื้อผ้าให้หลวม แต่
หากอาการยังไม่ดขี นึ้ ให้รบี น�ำส่งแพทย์โดย

ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์กลุ ธิดา บรรจงศิริ

ด่วน ดังนัน้ การท�ำงานในระบบก๊าซชีวภาพ
ต้องระมัดระวังตลอดเวลา การลงไปตรวจ
ในบ่อน�้ำเสียหรือบ่อหมักซึ่งเป็นสถานที่
อับอากาศก็เช่นกัน ต้องแน่ใจว่าได้ทำ� การ
ระบายก๊าซจนหมด มีพัดลมเป่า หรือทิ้ง
ไว้หลายวัน การปฏิบัติงานในระบบก๊าซ
ชีวภาพควรท�ำงานกันเป็นทีม เพื่อที่จะได้
ช่วยเหลือกันได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
สุดวิสัย และต้ องคอยตรวจสอบการรั่ ว
ของก๊าซจากบ่อเก็บก๊าซ หรือท่อก๊าซต่างๆ
ให้ดี หากพบว่าเสียควรรีบซ่อมแซมอย่าง
เร่งด่วน
2. อั น ตรายจากการเกิ ด อั ค คี ภั ย
หรือการระเบิด หากมีการรัว่ ไหลของก๊าซ
มี เ ทนจนท� ำ ให้ เ กิ ด การติ ด ไฟ จะดั บ ได้
ยาก เนือ่ งจากเป็นเชือ้ เพลิงทีเ่ ผาไหม้อย่าง
รวดเร็ว ปกติหากเกิดการรัว่ ไหลก๊าซมีเทน
จะลอยขึ้นสู่บรรยากาศเนื่องจากเบากว่า
อากาศ แต่หากเกิดการรั่วไหลในบริเวณ
ที่มีข้อจ�ำกัดเรื่องการระบายอากาศ หรือ
มีปริมาณมากจะผสมกับอากาศได้พอดี
หากไปโดนประกายไฟจะเกิดการลุกไหม้
ได้งา่ ยมาก

ส� ำ หรั บ การป้ อ งกั น ในขณะปฎิ บั ติ
งานมี ข ้ อ แนะน� ำ คื อ ผู ้ ใ ช้ ง านต้ อ งทราบ
ก่อนว่าการทีไ่ ฟจะไหม้ได้นนั้ เกิดจากองค์
ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ เชือ้ เพลิง อากาศ
หรือออกซิเจน และความร้อนหรือเปลวไฟ
โดยเชือ้ เพลิงแต่ละชนิดจะมีอตั ราส่วนผสม
กับอากาศที่ต่างกัน รวมถึงการติดไฟก็จะ
ต่างกัน ดังนัน้ ต้องระวังเรือ่ งของการก่อให้
เกิดประกายไฟเป็นอันดับแรก จึงควรติด
ป้ายห้ามไม่ให้มกี ารสูบบุหรี่ หรือจุดไฟใน
บริเวณระบบก๊าซชีวภาพ รวมถึงการใช้
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด นอกจาก
นัน้ จะต้องมีทอ่ น�ำ้ ส�ำหรับดับเพลิง และมี
ถังดับเพลิงประเภททีส่ ามารถดับไฟฟ้าจาก
ก๊าซได้ น�ำไปติดไว้ในจุดทีง่ า่ ยต่อการใช้งาน
อุปกรณ์ทนี่ ำ� ก๊าซไปใช้ประโยชน์เช่น เครือ่ ง
ก�ำเนิดไอน�ำ้ หรือเครือ่ งยนต์จะต้องท�ำการ
ลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้อยู่ในระดับที่
ก�ำหนด เพื่อลดการกัดกร่อนต่ออุปกรณ์
ต่างๆ และเพื่อให้อุปกรณ์ควบคุมความ
ปลอดภัยยังคงท�ำงานได้ บ่อเก็บก๊าซต้อง
ออกแบบให้ปลอดภัย มีเชือกหรือตาข่าย
รัดในกรณีทเี่ ก็บก๊าซด้วยพลาสติก และต้อง
มีชุดควบคุมแรงดันท�ำงานร่วมด้วย ทั้งนี้
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อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเผาก๊าซชีวภาพ
เช่น ชุดเผาก๊าซส่วนเกิน (Flare) และเครือ่ ง
ก�ำเนิดไอน�้ำ จะต้องมีการติดตั้งชุดกันไฟ
ย้อน เพื่อป้องกันเปลวไฟที่อาจจะย้อน
เข้าไปในท่อก๊าซซึ่งเชื่อมไปยังบ่อเก็บก๊าซ
ชีวภาพด้วย และหากตรวจพบว่าอุปกรณ์
ใช้ ง านมี ค วามเสี ย หายก็ ต ้ อ งรี บ ท� ำ การ
ซ่อมแซม กรณีเป็นโรงงานก็ควรอ้างอิง
กฎหมาย มาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้าน
ความปลอดภัยในการน�ำมาใช้ในโรงงาน ผูท้ ี่
ติดตัง้ ระบบก๊าซชีวภาพจะต้องมีการศึกษา
และรับการถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรม ซัก
ซ้อม เรื่องความปลอดภัยในระบบก๊า ซ
ชีวภาพอย่างสม�ำ่ เสมอ

เอกสารอ้างอิง
http://www2.dede.go.th/km_ber/Attach/
Biogas-present.pdf
http://thaibiogasgen.blogspot.com/2015/
http://www.erdi.cmu.ac.th/index.php/
news/1517?category=11

