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บทคัดยอ
กาซชีวภาพ คือ กาซที่เกิดจากการหมักยอยสลายของสารอินทรียภายใตสภาวะที่
ปราศจากออกซิเจน องคประกอบสวนใหญคือกาซมีเทน (CH4) ประมาณ 55-70% และ
กาซคารบ อนไดออกไซด (CO2) ประมาณ 30-40% วัตถุดิบ ที่ใชในการผลิตกาซชีวภาพ
ไดแกสารอินทรียที่ยอ ยสลายในธรรมชาติไดงายเกือบทุกชนิดรวมไปถึงมูลสัตวในฟารม
ปศุสัตวดวยเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพไดถูกใชในฟารมเลี้ยงสัตวมาเปนเวลานานแลว
และยัง คงมีก ารใชอ ยางกวางขวางทั่วโลก เพื่อ ใชเ ปนแหลง พลัง งานทางเลือ กสูก ารใช
พลังงานสะอาดอยางยั่งยืน โดยสามารถใชเปนแหลงพลังงานสําหรับหุงตม อาหาร ผลิต
กระแสไฟฟา หรือประยุกตใชกับเครื่องจักรกลบางชนิดได เทคโนโลยีดานระบบการผลิต
กาซชีวภาพที่พบในฟารมปศุสัตวในประเทศไทย ไดแก ระบบผลิตกาซชีวภาพแบบฝาครอบ
ลอย บอหมักกาซชีวภาพประเภทโดมคงที่ ระบบผลิตกาซชีวภาพแบบพลาสติกคลุมราง
แบบรางขนาน เปนตน เทคโนโลยีเหลานี้ แมจะมีขอจํากัดบางประการ แตสามารถพัฒนา
ไปสูการเพิ่มปริมาณกาซชีวภาพไดความเขาใจในกลไกและกระบวนการผลิตกาซชีวภาพจึง
เปนพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนสําหรับการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีดานนี้ใหดีขึ้น
คําสําคัญ : กาชชีวภาพ ระบบหมักไรอากาศ บอหมักกาซชีวภาพแบบโดมคงที่
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Email : pphothilangka@gmail.com
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Abstract
Biogas refers to gases generated by the breakdown of organic matter
in the absence of oxygen and typically this is composed of 55-70% methane
and 30-40% carbon dioxide. Biogas may be produced naturally from
biodegradable organic matter, including manure obtained from livestock
farms. In addition to being used worldwide, biogas production has long been
used on livestock farms for the production of clean and sustainable
alternative energy. Biogas can be used directly as an energy source, for the
production of electricity, and in certain types of mechanical engines. Biogas
technology used on livestock farms in Thailand include floating drum, fixed
dome, channel digester, and plug flow digesters. Although they have their
limitations, it is possible to improve these technologies to increase biogas
production and thus an understanding of the mechanisms and processes
involved will provide an important basis for their improvement.
Keywords : Biogas, Anaerobic Digestion, Fixed Dome Digester
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บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2554
ประเทศไทยมีการใชพลังงาน 1,845 พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ขณะที่ในป 2560
นั้น อัตราการใชพลังงานเพิ่มสูงขึ้นเปน 2,754 พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ซึ่งเปน
การเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นโดยมีการใชพลังงานทุกประเภท ยกเวนกาซ
ธรรมชาติ (ศูนยพยากรณและสารสนเทศพลังงาน 2560) แนวโนมการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้น
นี้ทําใหจําเปนตองหาแหลงพลังงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพลังงานทดแทน กาซชีวภาพถือไดวา
เปนพลังงานทางเลือกหนึ่งที่ มีศักยภาพในการเปนพลังงานทดแทนดวยประเทศไทยเปน
ประเทศเกษตรกรรม และมีผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงของเสียทางการเกษตรที่สามารถ
ใชเปนแหลงพลังงานไดทั้งในระดับอุตสาหกรรมจนถึงระดับครัวเรือนจึงมีการสงเสริม ให
ความรูดานการผลิตกาซชีวภาพกับชุมชนอยางจริงจังตั้งแตป 2548 โดยมุงหวังใหประชาชน
มีความเขาใจเรื่องพลังงานทดแทนและกาซชีวภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการเกษตร ซึ่ง
หากมีการจัดการของเสีย เชน มูลสัตว หรือวัสดุทางการเกษตรดวยเทคโนโลยีกาซชีวภาพ
แลว จะสง ผลใหล ดปญ หาดานสิ่ง แวดลอ ม อันไดแก กลิ่ น และน้ําเสีย เปนตน ซึ่ง ตาม
แผนพัฒ นาพลัง งานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative
Energy Development Plan : AEDP2015) ประเทศไทยตั้งเปาหมายในการผลิตพลังงาน
ทดแทนโดยมีสัดสวนการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียและของเสียในป พ.ศ. 2579 ที่ 600
เมกะวัตต ปจ จุบันประเทศไทยมีก ารสง เสริม การใชกาซชีวภาพเพื่อ ผลิตเปนพลัง งาน
ทดแทนอยางเปนวงกวาง โดยฟารมปศุสัตวถูกมุงเนนใหเปนเปาหมายสําคัญในการสงเสริม
การใชก าซชีวภาพควบคูไปกับ การสง เสริ ม การใช กา ซชีว ภาพในภาคอุตสาหกรรมซึ่ ง
นอกจากจะเปนการลดคายังชีพแลว ยังเปนการลดการปลอยมลพิษรวมถึงกาซเรือนกระจก
สูสิ่งแวดลอมที่นับวันจะเปนปญหามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลผลิตพลอยไดตาง ๆ เชนปุย
อินทรีย เปนตน ปจจุบันมีตนแบบการผลิตกาซชีวภาพสําหรับการจัดการมูลสัตวมากมาย
เชน ระบบผลิตกาซชีวภาพแบบฝาครอบลอย (Floating drum digester) บอหมักกาซ
ชีวภาพแบบโองบอหมักกาซชีวภาพประเภทโดมคงที่ (Fixed Dome digester) ถุงหมัก
กาซชีวภาพแบบพลาสติกพีวีซีระบบผลิตกาซชีวภาพแบบราง (Channel digester) เปนตน
ระบบหมักไรอากาศเหลานี้ไดรับความสนใจมาก โดยเฉพาะเกษตรกรจากฟารมปศุสัตว จน
เกิดการติดตั้งระบบหมัก ไรอากาศประเภทตาง ๆ เพื่อ ใชผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งหลายพื้นที่
ยังคงพบปญหาการขาดความรูความเขาใจในการดําเนินระบบ ทําใหไมสามารถผลิตกาซ
ชีวภาพได ตามที่ตอ งการ หรื อ บางแห ง ผลิ ตกาซชีวภาพไดนอ ยกวา ที่ควรจะเปน จาก
การศึกษาพบวาการเผยแพรองคความรูดานการผลิตกาซชีวภาพในประเทศไทยประสบกับ
ปญหามากมาย เนื่องจากการขาดความรูความเขาใจทางเทคนิคในการเดินระบบ และอีก
นัยหนึ่งคือยุทธศาสตรการเผยแพรองคความรู ซึ่งมีการพัฒนาไมมากนัก ประกอบกับการ
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ขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการฝกอบรม ทําใหเปนอุปสรรคสําคัญในการเผยแพร
องคความรูสูก ารนําไปใชจริงในพื้นที่ อยางไรก็ตามเทคโนโลยีก ารผลิตกาซชีวภาพดวย
ระบบตาง ๆ ยังคงไดรับความสนใจ และมีการใชงานอยางกวางขวางในกลุมเกษตรกรที่ทํา
ฟารมปศุสัตว ควบคูไปกับการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตกาซชี วภาพ การ
ปรับปรุงกระบวนการเหลานี้จําเปนตองอาศัยความเขาใจในกลไกของระบบหมักไรอากาศ
และการเดินระบบที่ถูกตอง เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของกาซชีวภาพ
กาซชีวภาพ (Biogas) เปนกาซที่เกิดขึ้นจากแบคทีเรียชนิดที่ไมตองการอากาศ
หรือออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ทําปฏิกิริยาการยอยสลายสารอินทรีย เชน น้ําเสีย
ฟางขาว มูลสัตว องคประกอบหลักของกาซชีวภาพ คือ กาซมีเทน (CH4) ประมาณรอยละ
55 -70 ซึ่งเปนกาซที่ติดไฟจึงนําไปใชเปนพลังงานทดแทนได นอกจากนั้นยังประกอบดวย
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ประมาณรอยละ 36-39 และกาซอื่น ๆ เชน กาซไฮโดรเจน
(H2) กาซไฮโดรเจนซัล ไฟด (H2S) ประมาณรอยละ 1-3 ซึ่ง เปนกาซที่ไมติดไฟ ดัง นั้น
คุณสมบัติของกาซชีวภาพจะขึ้นอยูกับปริมาณของกาซมีเทน โดยทั่วไปแลวกาซชีวภาพ 1
ลูก บาศกเมตรที่ป ระกอบดวยมีเ ทนรอ ยละ 60 จะมีคาความรอ นประมาณ 5,000 กิโ ล
แคลลอรี่ ซึ่งเทียบเทากับน้ํามันดีเซล 0.60 ลิตร หรือ น้ํามันเบนซิน 0.67 ลิตร หรือ น้ํามัน
เตา 0.81 ลิตร หรือ พลัง งานไฟฟา 1 กิโลวัตต - ชั่วโมง หรือ กาซหุง ตม (LPG) 0.46
กิโลกรัม หรือ ไมฟน 1.5 กิโลกรัม กาซมีเทนมีคุณสมบัติเบากวาอากาศประมาณครึ่งหนึ่ง
(น้ําหนัก โมเลกุล 16.04) ละลายน้ําไดเพียงเล็กนอ ย ไมมีร ส ไมมีสี ไมมีก ลิ่น สวนกาซ
ชี ว ภาพซึ่ ง เป น ก า ซผสมอากาศเป น ก า ซที่ มี ก ลิ่ น เล็ ก น อ ย ซึ่ ง อาจเกิ ด จากก า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด (พบในบางกรณี) ทําใหผูใชบางคนไมชอบนําไปใชหุงตมแตที่จริงแลวกลิ่น
ของกาซนี้ไมไดทําใหอ าหารมีกลิ่น แตอยางใด ซึ่งกลิ่นนี้จะระเหยไปหมดเมื่อ เผาไฟกาซ
ชีวภาพที่สามารถใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงไดจะตองมีกาซมีเทนเปนองคประกอบไมนอยกวา
50% ดังสรุปในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของกาซชีวภาพ (Cacua et al., 2011)
Property

Energy content
Fuel equivalent
Explosion limits
Ignition temperature
Critical pressure
Critical temperature
Normal density
Stoichiometric air volume
low calorific value
high calorific value
Minimum energy ignition
Flash point

Value
6.0- 6.5
0.60-0.65
6-12
650 - 750
75-89
-82.5
1.2
5.71
20.35
22.64
464.98
650-750

Units
kW/m3
L oil / m3 biogas
% biogas in air
C
bar
C
kg/m3
m3 air/ m3 biogas
MJ/ m3biogas
MJ/ m3 biogas
KJ
C

กระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
กาซชีว ภาพเกิ ดจากกระบวนการยอ ยสลายสารอิน ทรียท างธรรมชาติใ น
สภาวะไรออกซิเจน ที่อาศัยการทํางานของจุลินทรียในกลุมไมชอบออกซิเจน ซึ่งสามารถ
แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่สรางมีเทน (Methanogenic bacteria) และกลุมที่ไม
สรางมีเทน (Non-methanogenic bacteria) โดยกระบวนการยอยสลายสารอินทรียเพื่อ
ผลิตกาซชีวภาพนั้น สามารถจําแนกเปน 2 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ ขั้นตอนการยอยสลาย
สารอินทรียโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน แปง ไขมัน ใหกลายเปนกรดอินทรียระเหยงาย เชน
กรดอะซิติก กรดโพรพิโ อนิค เปนตน และขั้นตอนการเปลี่ยนกรดอินทรียเปนกาซมีเทน
และกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งสามารถอธิบายดวยกระบวนการยอย 4 กระบวนการหลัก
ไดแก 1) กระบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) 2) กระบวนการสรางกรด (Acidogenesis) 3) กระบวนการผลิตกรดอะซิติค (Acetogenesis) และ 4) กระบวนการสรางมีเทน
(Methanogenesis) โดยจุลินทรียประเภทสรางมีเทนนี้จะใชสารอินทรียที่มีโครงสรางไม
ซับซอนเปนสารอาหาร และใหผลผลิตเปนกาซมีเทน และกาซคารบอนไดออกไซดเปนหลัก
โดยมีกาซอื่น ๆ ในปริมาณเล็กนอย เชน กาซไขเนา หรือ กาซไฮโดรเจนซัลไฟด ดังแสดงใน
ภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรียในระบบหมักไรอากาศ
(Wett et al., 2007)
1) กระบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) เกิดจาก Hydrolytic bacteria ซึ่งรวมถึง
จุลินทรียซึ่งทําใหเกิดการเนาเสียทัว่ ไป (Common spoilage bacteria) ยอยสลายของเสีย
อิ น ทรี ย ที่ มี โ ครงสร า งซั บ ซ อ นให ก ลายเป น สารอิ น ทรี ย ห น ว ยย อ ยเช น สารในกลุ ม
คารโบไฮเดรตที่มีแปงและน้ําตาลเปนหลัก จะถูกยอยสลายใหอยูในรูปของน้ําตาลโมเลกุล
เดี่ยว สารเคมีในกลุมโปรตีน เชน เนื้อสัตว ถั่วตาง ๆ จะถูกยอยสลายใหอยูในรูปของกรด
อะมิโน และสารเคมีในกลุมไขมัน เชน น้ํามัน และไขมันสัตว จะถูกยอยสลายใหอยูในรูป
ของกรดไขมันโซยาว (Long chain fatty acid) เปนตน
2) กระบวนการสร า งกรด (Acidogenesis) เป น ขั้ น ตอนที่ จุ ลิ น ทรี ย ใ นกลุ ม
Acidogenic bacteria ทําการยอ ยสลายสารอิ นทรีย ห นวยยอ ยที่ ไดม าจากขั้ นตอน
Hydrolysis เชน น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว กรดอะมิโน และกรดไขมัน ใหกลายเปนกรดอินทรีย
ซึ่งโดยมากแลวเปนกรดอินทรียระเหยงาย เชน กรดฟอรมิก (Formic acid) กรดเอทาโนอิก
(Ethanoicic acid) กรดโพรพิโอนิค (Propionic acid) กรดบิวทาริก (Butyric acid) และ
กรดวาเลริค (Valeric acid) เปนตน (อาจเรียกวากรดในกลุม C1-C5) นอกจากนี้แลวการ
เกิดปฏิกิริยาในขั้นตอน Acidogenesis ยังทําใหเกิดคารบอนไดออกไซดและไฮโดรเจนอีก
ด ว ย อย า งไรก็ ต ามพบว า โดยมากแล ว สารอิ น ทรี ย ที่ ถู ก ย อ ยสลายด ว ยกระบวนการ
Acidogenesis มักจะถูกเปลี่ยนใหอยูในรูปของกรดโพรพิโอนิค หรือเกลือโพรพิออเนต กรด
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บิวทาริกหรือเกลือบิวทาเรต และกรดวาเลริคหรือเกลือวาเลเรตเปนสวนใหญ (Batstone
et al., 2002; Phothilangka et al., 2007)
3) กระบวนการผลิตกรดอะซิติค (Acetogenesis) เปนขั้นตอนที่จุลินทรียในกลุม
Acetogenic bacteria จะทํ า หน า ที่ ใ นการเปลี่ ย นกรดอิ น ทรี ย ที่ ไ ด จ ากขั้ น ตอน
Acidogenesis ใหกลายเปนกรดอะซิติก หรือเกลืออะซิเทตซึ่งเปนสารตั้งตนหลักในการ
ผลิตมีเทนรวมทั้งมีการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดและโฮโดรเจนออกมามากขึ้น
4) กระบวนการสร า งมี เ ทน (Methanogenesis) เป น ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยของ
กระบวนการยอยสลายแบบหมักไรอากาศ โดยจุลินทรียในกลุม Methanogenic bacteria
จะเปลี่ยนกรดอะซิติก หรือเกลืออะซิเทตใหกลายเปนกาซมีเทน ซึ่งมักพบประมาณรอยละ
55-70 ของปริม าณกาซที่เ กิดขึ้นทั้ง หมด รอ ยละของมีเ ทนดังกลาวจะขึ้นอยูกับสภาพ
(Condition) ของการหมัก หรือการดําเนินระบบหมักไรอากาศ หากปฏิกิริยาการสราง
มีเทนเกิดขึ้นไดดี มักจะพบมีเทนรอยละ 60 มีบางงานวิจัยที่มีการพบมีเทนมากกวารอยละ
60 แตไมเกินรอยละ 75 (Beccari et al., 1993; Tanaka et al., 1997; Hoe et al.,
2003) ทั้ง นี้ ขึ้นอยู กับ ชนิ ดของสารอิ นทรีย ที่ใช ในการหมัก การใชก ระบวนการเตรีย ม
สารอินทรียกอนการยอยสลายดวยกระบวนการไฮโดรไลซิส (Pre-treatment) ดวยการ
Disintegration อาจมีสว นทําให ความเขม ขนของกาซมีเ ทนสู ง ขึ้นดว ย กาซที่เ กิดขึ้ น
นอกเหนือจากมีเทนแลวจะเปนกาซที่เกิดจากการรวมตัวกันของกาซคารบอนไดออกไซด
ไฮโดรเจนและกรดระเหยงายอื่น ๆ ไดแก กรดแลคติก (Lactic acid) และกรดโพรพิโอนิก
(Propionic acid) เปนตน
หากพิจารณากลไกการเกิดกาซชีวภาพตามภาพที่ 1 แลว จะพบวากอนที่การ
ยอยสลายสารอินทรียจะเขาสูกระบวนการหมักแบบไรอากาศที่ดําเนินไปดวยกระบวนการ
ไฮโดรไลซิส กระบวนการสรางกรด กระบวนการผลิตกรดอะซิติค และกระบวนการสราง
มีเทนนั้น จะมีกลไกที่สําคัญอีกอันหนึ่ง คือ กระบวนการ Disintegration หรือกระบวนการ
ที่ทําใหสารอินทรียแยกออกจากกัน ในกระบวนการนี้ ถือไดวาเปนขั้นตอนแรกของการยอย
สลาย โดยสารอินทรียโมเลกุลใหญจะถูกเปลี่ยนรูปใหอยูในรูปที่มีขนาดเล็กลงเพื่อใหเหมาะ
ตอการยอยสลายโดยจุลินทรียในกระบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ตอไปแมบางตํารา
จะมีการรวมเอากระกวนการ Disintegration เขารวมไวกับกระบวนการไฮโดรไลซิส แตใน
ปจจุบันพบวาขั้นตอนนี้มีความสําคัญมาก และถือเปนขั้นตอนสําคัญในการควบคุมปฏิกิริยา
การยอยสลายสารอินทรียเพื่อผลิตเปนกาซชีวภาพ ปจจุบันจึงมีการวิจัยที่มุงเนนการพัฒนา
กระบวนการ Disintegration สูกระบวนการ Pre treatment สารอินทรียปอนระบบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพ ในหลายแนวทาง เชน การใชความรอน ความดัน
กระบวนการสั่น การใชไมโครเวฟ การใชกระบวนการทางกายภาพ เชน บด อัด เปนตน
(Ariunbaatar et al., 2014; Zhen et al., 2017) นอกจากนี้แลว พบวาการศึกษา
กระบวนการย อ ยสลายสารอิ น ทรีย เ พื่ อ ผลิ ต เป น กา ซชี ว ภาพโดยใช แ บบจํ า ลองทาง
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คณิตศาสตรของ IWA (International Water Association) นั้น มีการแยกสวนการเกิด
Disintergration ออกจากกระบวนการหลักทัง้ 4 กระบวนการ ซึ่งทําใหพบวาสารอินทรียที่
ใชสําหรับปอนระบบนั้นมักเปนองคประกอบของ Inert material ซึ่งเปนสารที่ไมวองไวตอ
การเกิดปฏิกิริยาการยอยสลาย สามารถแบงออกเปนสองกลุมตามสถานะของสารคือ สาร
เฉื่อยที่อยูในรูปของอนุภาค (Particulate inert) และสารเฉื่อยที่อยูในรูปของสารละลาย
(Soluble inert) (Parker, 2005)
เมื่อ การยอ ยสลายเสร็จสิ้นลง สิ่ง สุดทายที่เกิดขึ้นนอกจากกาซมีเ ทนและกาซ
คารบ อนไดออกไซดแ ลว อาจมีแ อมโมเนีย เกิดขึ้นดว ย แตโ ดยมากแลวมัก จะเปนสาร
ตัวกลาง (Intermediate) ในระหวางการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการยอย
สลายแบบไมใชอากาศหากปฏิกิริยาเกิดขึ้นอยางสมบูรณแลวจะถือไดวาแอมโมเนียนั้น
เกิดขึ้นนอยมาก จึงไมนํามาคิดนอกจากนี้หากทราบองคประกอบของสารตั้งตนที่ชัดเจน จะ
สามารถประเมินปริม าณกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมัก ไดซึ่งมักนิยมใชวิธีการ
คํานวณโดยใชส มการจากการเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการหมัก ดัง สมการที่ (1) และ
สมการที่ (2)
CaHbOcNd +

(4a+b-2c-3d)
H 2O
4

(4a+b-2c-3d)
(4a-b+2c+3d)
CH4+ 8
8

CO2 + d NH3
..…(1)

(4x-y-2z)
4 H 2O

CxHyOz+

(4x-y-2z)
8

CO2 +

(4x+y-2z)
8

CH4…

…..(2)

ระบบผลิตกาซชีวภาพที่พบมากในฟารมปศุสัตว
ปจ จุ บั น มี ก ารส ง เสริ ม การผลิ ต ก า ซชี วภาพกั น อย า งกว างขวางทั้ ง ในระดั บ
ครัวเรือน ฟารมปศุสัตว ตลอดจนระดับอุตสาหกรรม หากจัดจําแนกประเภทของระบบผลิต
กาซชีวภาพโดยใชอัตราการยอยสลายสารอินทรียเปนเกณฑแลว สามารถแบงระบบผลิต
กา ซชี วภาพออกเปน 2 กลุ ม คือ 1) ระบบผลิต กา ซชี วภาพที่มี อัต ราการย อ ยสลาย
สารอินทรียต่ําหรือระบบหมักไรอากาศแบบชา (Low rate anaerobic reactor) และ 2)
ระบบผลิตกาซชีวภาพที่มีอัตราการยอยสลายสารอินทรียสูง หรือบอหมักไรอากาศแบบเร็ว
(High rate anaerobic reactor)
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ตารางที่ 2 ความแตกตางระหวางระบบผลิตกาซชีวภาพที่มอี ัตราการยอยสลายสารอินทรีย
สูงกับระบบดัง้ เดิม
ระบบผลิตกาซชีวภาพที่มีอัตราการยอย ระบบผลิตกาซชีวภาพที่มีอัตราการยอย
สลายต่ํา
สลายสูง
- น้ําเสียทีอ่ าจมีปริมาณของแข็งไม
- เหมาะสําหรับการบําบัดน้ําเสียทีม่ ี
ละลายน้ําปะปนอยู (Insoluble
ความเขมขนสูง
solid) ไดแก สารอินทรียที่มลี ักษณะ
เปนหรือไมเปนอนุภาค หรือ
คอลลอยด
- ตองการระยะเวลาสําหรับ
- ขั้นตอน Hydrolysis ไมใชขั้นตอน
กระบวนการ Hydrolysis และการ
กําหนดปฏิกริ ิยาเสมอไป
ละลายของของแข็งที่ปะปนมา
- ตองการ HRT อยางนอยที่สุด 10 –
- ดําเนินระบบดวย HRT ต่ํา
20 วัน
- สวนใหญการบําบัดน้ําเสียจะเปน
- โดยมากจะเปนระบบแบบมีตัวกลาง
แบบแขวนลอย (Suspended
(Attached growth)
growth)
ระบบผลิตกาซชีวภาพที่มีอัตราการยอยสลายสารอินทรียต่ํา
เปนระบบผลิตกาซชีวภาพที่ไดรับความนิยมในกลุมเกษตรกรผูทําฟารมปศุสัตว
เนื่องจากระบบดังกลาว เปนระบบที่มีคาใชจายในการลงทุนต่ํา สามารถทําเองไดงาย อายุ
การใชงานยาวนาน ที่นิยมมี 3 รูปแบบ ไดแก แบบโดมคงที่ (Fixed dome digester) แบบ
รางขนาน (Plug flow digester) และแบบฝาครอบลอย (Floating Drum Digester) เปน
ตน
ถังหมักแบบฝาครอบลอย (Floating Drum Digester) หรือแบบอินเดีย (Indian
digester) มีลักษณะเปนบอขนาดเล็กมีทั้งแบบบอ 2 ชั้นและแบบบอชั้นเดียว บอหมักมีถัง
โลหะครอบอยูดานบน (ปจจุบันนิยมเปลี่ยนเปนถังพลาสติกแข็งเนื่องจากมีตนทุนที่ต่ํากวา)
ถัง โลหะหรือ พลาสติก นี้จ ะเปนตัวเก็บ กาซและสามารถเพิ่ม แรงดันกาซไดโ ดยการเพิ่ม
น้ําหนักบนถังบอชนิดนี้เปนบอกาซที่ไมสลับซับซอน เกษตรกรที่พอมีทักษะดานงานชางก็
สามารถกอสรางเองได การดูแลบํารุงรักษางาย อายุการใชงานขึ้นอยูกับวัสดุที่นํามาทําถัง
เก็บกาซและการบํารุงรักษา
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A

B

ภาพที่ 2 ถังหมักแบบฝาครอบลอย (A) และ ถังหมักแบบโดมคงที่ (B) (Surendra et al.,
2014)
ถังหมักแบบรางขนาน (Plug flow digester) เปนระบบที่จําเปนตองใชพื้นที่ใน
การติด ตั้ง อุป กรณม าก เพราะตอ งใชเ วลาในการกัก เก็บ น้ํา สูง มี 2 รูป แบบ คื อ แบบ
พลาสติกคลุมบอดิน (Cover lagoon) และแบบพลาสติกคลุมราง (Channel digester)
โดยแบบพลาสติกคลุมบอดิน (Cover lagoon) เปนระบบที่มีการนําถุงเก็บกาซมาสราง
ครอบไปบนบอรวบรวมมูลสัตวที่มีอยูแลว ซึ่งอาจเปนบอคอนกรีตหรือดินขุดก็ได ในกรณีที่
เปนบอดินขุด อาจปูแผนยางที่ใชปูสระเก็บน้ํามาปูทับ เพื่อมิใหเกิดการรั่วซึมของของเสียลง
ใตดินสวน ระบบแบบพลาสติกคลุมราง (Channel digester) เปนบอคอนกรีตที่มีรูปราง
ยาวคลายรางหรือคลองสงน้ํา บนบอหมักมีพลาสติกคลุมเพื่อใชเก็บกาซชีวภาพ ตัวบอหมั ก
จะถู ก ฝ ง อยูใ นดิ น มี ทอ เติ ม มู ล และท อ นํ ามู ล ออกอยูท างหัว และท ายบ อ เนื่ อ งจากใช
พลาสติกเปนตัวเก็บ กาซ ดัง นั้น จึง มีแรงดันกาซคอนขางต่ํา จําเปนตอ งมีอุปกรณเ พิ่ม
แรงดันเพื่อนํากาซไปใชงาน
ระบบหมักไรอากาศแบบโดมคงที่ (Fixed dome digester) เปนระบบที่มีการ
ออกแบบใหโ ครงสรางของระบบถูกฝงอยูใตพื้นดินเพื่อประหยัดพื้นที่และปอ งกันความ
เสียหาย อีกทั้งยังเปนการรักษาระดับอุณหภูมิของบอหมักไรอากาศ โดยเฉพาะชวงฤดูรอน
ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เนื่องจากความแปรผันของอุณหภูมิถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการทํางานของแบคทีเรีย โครงสรางของระบบจะแบงออกเปน 3
สวน (ภาพที่ 3) คือ 1) บอเติมมูลสัตว (Mixing Chamber) ทําหนาที่ในรองรับการผสมมูล
สัตวกับน้ํากอนเติมลงในบอหมัก 2) บอหมัก (Digester Chamber) เปนบอหมักมูลสัตวใน
สภาวะไรอากาศ ทําใหไดกาซชีวภาพเกิดขึ้น โดยกาซชีวภาพนี้จะถูกเก็บอยูในสวนบนของ
ถังหมักไรอากาศ ซึ่งสามารถตอทอเพื่อลําเลียงกาซชีวภาพออกไปใชเปนพลังงานทดแทนได
หากไมมีการนํากาซชีวภาพที่เกิดขึ้นไปใช กาซจะมีแรงดันมากพอที่จะดันมูลสัตวที่ผานการ
ยอยสลายแลวใหไหลขึ้นไปอยูในบอลน 3) บอลน (Expansion Chamber) มีหนาที่รับมูล
สัตวที่ลนออกจากบอหมัก นอกจากนี้ยังมีบอรับกากจากบอลน (Storage Tank and Sand
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Bed Filter) เปนที่รองรับตะกอนจากบอลน ซึ่งตะกอนที่ลนออกมานี้ สามารถนําไปใชเปน
ปุย สําหรับปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรหรือนําไปจําหนายได

A
B

C

ภาพที่ 3 ระบบหมักไรอากาศแบบโดมคงที่ (A) บอเติมมูลสัตว (B) บอหมัก (C) บอลน
ระบบผลิตกาซชีวภาพที่มีอัตราการยอยสลายสารอินทรียสูง
เปนระบบที่มีอัตราการยอยสลายเกิดขึ้นรวดเร็ว เพราะในระบบมีการกวนผสม
การกัก เก็บ และรัก ษาตะกอนแบคทีเ รียที่ มีคุ ณภาพใหอ ยู ในระบบเปนเวลานาน โดย
ออกแบบใหตะกอนถูกยึดตรึงไวกับตัวกลาง หรือการทําใหตะกอนรวมตัวกันเปนกอน และ
ยัง มีก ารนําตะกอนที่หลุดไปกับ น้ําลนกลับ มาในระบบ บอหมักมีขนาดเล็ก สามารถรับ
ปริ ม าณของเสีย ไดม าก ระบบหมั ก แบบนี้ เ หมาะสมที่ จ ะนํ า มาประยุ ก ต ใ ชกั บ น้ํา เสี ย
อุตสาหกรรมที่มีป ริม าณความเขมขนสารอินทรียสูง และกาซชีวภาพที่ผลิตไดส ามารถ
นําไปใชทดแทนเชื้อเพลิงที่ใชในกระบวนการผลิต ทําใหลดคาใชจายการบําบัดใหต่ําลง ชวย
ลดการใชเชื้อเพลิง บอหมักแบบไรออกซิเจนแบบเร็วสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม ตาม
การเจริญของจุลินทรีย ไดแก แบบมีตัวกลาง (Attached Growth) และ แบบไมมีตัวกลาง
(Suspended Growth) แบบมีตัวกลาง เชน Anaerobic Filter (AF) หรือ ระบบถังกรอง
ไรอากาศระบบผลิตกาซชีวภาพแบบนี้จะเปนระบบหมักไรอากาศแบบบรรจุตัวกลาง ซึ่งทํา
จากวัสดุหลายชนิด เชน กอนหิน กรวด พลาสติก เสนใยสังเคราะห ไมไผตัดเปนทอน เปน
ตน ในลักษณะของบอหมักเร็วแบบนี้ จุลินทรียจะเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนบนตัวกลางที่
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ถูก ตรึง อยู สวนระบบหมัก แบบไมมีตัวกลาง เชน ระบบหมัก ไรอ ากาศแบบ Up-Flow
Anaerobic Sludge Blanket (UASB) ระบบประเภทนี้ น้ําเสียจะถูกสูบเขากนถัง ที่
แบง เปน 2 ชั้น โดยชั้นลาง (Sludge bed) เปนตะกอนที่จับตัวกันเปน เม็ด (Granular
bacteria) ขนาด 2–5 มิลลิเมตร ซึ่งสวนใหญเปนแบคทีเรียที่มีเสนใยสีขาวเกาะกันมีความ
หนาแนนสูง สวนชั้นบนเรียกวา Sludge blanket ทางดานบนของบอหมัก UASB จะมี
อุปกรณที่เรียกวา Gas Solid Separator ทําหนาที่แยกกาซและปอ งกันไมใหตะกอน
แบคทีเรียหลุดออกไปกับน้ําเสียสวนอีกระบบหนึ่งที่พบมากในฟารมปศุสัตว ไดแก High
suspension solid Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (H-UASB) ซึ่งเปนระบบที่
พัฒนาจากระบบ UASB เพื่อแกไขปญหาการอุดตันของระบบหัวจายน้ําเนื่องจากตะกอน
ของมูลสัตว มี buffer tank ทําหนาที่แยกตะกอนแขวนลอยออกจากน้ําเสียและมูลสัตวให
มีปริมาณนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบผลิตกาซชีวภาพที่มีอัตรา
การยอยสลายอินทรียสูงกับระบบดั้งเดิม สามารถสรุปไดดังแสดงในตารางที่ 2
การประยุกตใชระบบหมักไรอากาศแบบโดมคงทีใ่ นฟารมปศุสัตว
แตเ ดิ ม นั้น ระบบกา ซชีว ภาพแบบโดมคงที่ เปน ระบบหมัก ไรอ ากาศที่มี ความ
เหมาะสมกับฟารมเลี้ยงสัตวขนาดเล็ก มีการสงเสริมใหใชในฟารมสุกรที่มีการเลี้ยงสุกรไม
เกิน 500 ตัว แตปจจุบันสามารถประยุกตใชไดกั บฟารมโคนม-โคเนื้อ ดวย ตําบลวอแกว
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เปนอีกหนึ่งตําบลที่ไดรับการสนับสนุนใหมกี ารใชกาซชีวภาพ
ในฟารมปศุสัตวและครัวเรือน (ดังแสดงในภาพที่ 4) หากแตการขาดความรูความเขาใจใน
การเดินระบบทําใหเกษตรกรไมสามารถใชกาซชีวภาพได บอหมักกาซชีวภาพจึงถูกทิ้งราง
และทรุดโทรมไปตามเวลา การฟนฟูระบบผลิตกาซชีวภาพโดยเนนการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตกาซชีวภาพควบคูกับ การควบคุมระบบใหสามารถใชง านไดตามสมรรถนะจริง
พบวา เกษตรกรในพื้นที่สามารถพัฒนาตนเองมาเปนผูผลิตกาซชีวภาพได จากการดําเนิน
งานวิจัยแบบมีสวนรวมโดยเดินระบบหมักไรอากาศแบบโดมคงที่ข นาด 8 ลูกบาศกเมตร
รวมกับเกษตรกร การดําเนินระบบในระยะแรกพบวามีกาซชีวภาพเกิดขึ้นในอัตราสูงสุดที่
1,484 ลิตรตอวัน ภายใน 2 สัปดาหแรกของการทดลอง จากนั้น ระบบจึงเริ่มเขาสูสมดุล
และมีเสถียรภาพตั้งแตวันที่ 10 ของการทดลอง โดยอัตราการเกิดกาซชีวภาพอยูระหวาง
827.4 – 2,568.6 ลิตรตอวัน เฉลี่ยแลวคิดเปน 1,607 ลิตรตอวัน (S.D.=467) ในขณะที่
ระบบสามารถลดคาความสกปรกในรูปของซีโอดี อินทรียไนโตรเจนไดคิดเปนรอยละ 80
และ 59 ตามลําดับ ขณะที่ปริมาณของแข็งทั้งหมดในระบบลดลงไปคิดเปนรอยละ 73 ทั้งนี้
ตลอดการดําเนินระบบมีก ารควบคุมคาสภาพดางอยูในเกณฑของการดําเนินระบบหมัก
แบบไรอ ากาศ โดยพบวา คาสภาพดา งของระบบมีค าเฉลี่ ยประมาณ 1,036 มิล ลิก รั ม
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CaCO3 ตอ ลิตร คาพีเอช และอุณหภูมิ ของระบบมีคาประมาณ 7.6 และ 30.5 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ

ภาพที่ 4 ปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในระบบ
จากภาพที่ 4 จะเห็นไดวากาซชีวภาพที่เกิดขึ้นมีแนวโนมที่จะมีอัตราการผลิตกาซ
ชีวภาพที่สูง ขึ้นดวย อาจเนื่อ งมาจากระบบเขาสูสภาวะสมดุลและมีความเปนบัฟ เฟอร
(สภาพดาง) มากขึ้น ซึ่งชี้ใหเห็นวาเราสามารถปรับปรุงระบบไดอยางตอเนื่อง เชน การปรับ
ลดคา HRT เพื่อใหระบบสามารถที่จะผลิตกาซชีวภาพไดมากขึ้น เปนตน
ระบบหมักแบบโดมคงที่เปนระบบที่งายตอการใชง าน การเดินระบบไมมีความ
ซับซอน แตการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชนจะมีขอจํากัด ดวยวาระบบหมักแบบโดมคง
ที่นี้จ ะไมมีบอ เก็บ กาซชีวภาพ จึง ทําใหไมส ามารถเก็บ สะสมกาซชีวภาพไวใชงานได ใน
ปริมาณมาก ๆ อยางไรก็ตามระบบสามารถพัฒ นาใหผลิตกาซชีวภาพได มากขึ้นโดยการ
ควบคุม HRT ของระบบใหนอยลงและปรับกระบวนการหมักใหเกิดสภาวะที่เหมาะสมตอ
จุลินทรียกลุมสรางมีเทนตลอดจนใหความรูและพัฒนาทักษะการเดินระบบใหกับเกษตรกร
ผูใชงานจริงใหมีความเขาใจและสามารถควบคุมและดูแลระบบไดดวยตนเอง กาซชีวภาพที่
เกิดขึ้นสามารถนํากาซที่เกิดขึ้นนี้ไปกักเก็บไวในภาชนะที่เหมาะสม เพื่อรวบรวมสําหรับการ
ใชงานตอไป
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A
B
ภาพที่ 5 การฟนฟูระบบผลิตกาซชีวภาพในตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
(A) ระบบถูกทิ้งรางเนื่องจากผูใชขาดความเขาใจในการเดินระบบ (B) กาซชีวภาพที่เกิดเพิ่ม
มากขึ้นจากการฟนฟูระบบ ซึ่งจําเปนตองทําถุงเก็บกาซเพื่อการนําไปใชประโยชน
สรุป
เทคโนโลยีก ารผลิตกาซชีวภาพเพื่อ ใชเปนพลังงานทดแทนในฟารมเลี้ยงสัตว
ขนาดเล็กสวนใหญจะเปนระบบหมักไรอากาศแบบดังเดิม คือมีการเดินระบบดวยอัตราการ
ยอยสลายสารอินทรียต่ํา เนื่องจากการควบคุมระบบไมมีความซับซอน และระบบสามารถ
ใหกาซชีวภาพเพียงพอสําหรับการใชงานภายในฟารมและในครัวเรือน การปรับปรุงระบบ
ใหสามารถผลิตกาซชีวภาพไดมากขึ้นสามารถทําไดโดยการปรับลดคา HRT ในการเดิน
ระบบ ซึ่งอาจจําเปนตองเพิ่มพื้นที่สําหรับจัดเก็บกาซชีวภาพการปรับเปลี่ยนการเดินระบบ
เปนระบบหมักไรอากาศแบบที่มีอัตราการยอยสลายสารอินทรียสูงสามารถทําได แตตองมี
การควบคุมปริมาณของแข็งของสารปอนระบบใหมีความเหมาะสม
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