ก๊ าซชีวภาพ
ไบโอก๊ าซ (Biogas หรื อ digester gas) คือ ก๊ าซที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรี ย์
ภายใต้ สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน(anaerobic digestion) โดยทัว่ ไปจะหมายถึง ก๊ าซ มีเทน ที่เกิดจาก การหมัก
(fermentation) ของ สารอินทรี ย์ โดยกระบวนการนี ้สามารถเกิดขึ ้นได้ ในหลุมขยะ กองมูลสัตว์ และก้ นบ่อแหล่งน ้านิง่
กล่าวคือเมื่อไหร่ก็ตามทีม่ ีสารอินทรี ย์หมักหมมกันเป็ นเวลานานก็อาจเกิดก๊ าซชีวภาพ แต่นี่เป็ นเพียงแค่หลักการทางทฤษฏี
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นก๊ าซมีเทน(CH4) ประมาณ 50-70% และก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์(CO2)ประมาณ 30-40%
ส่วนที่เหลือเป็ นแก๊ สชนิดอื่น ๆ เช่น ไฮโดเจน(H2) ออกซิเจน(O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S) ไนโตรเจน(N) และไอน ้า
ก๊ าซชีวภาพมีชื่ออื่นอีกคือ ก๊ าซหนองน ้า และ มาร์ ชก๊ าซ (marsh gas) ขึ ้นกับแหล่งที่มนั เกิด กระบวนการนี ้เป็ นที่
นิยมในการเปลีย่ น ของเสีย ประเภทอินทรี ย์ทงหลายไปเป็
ั้
นกระแสไฟฟ้ า นอกจากกาจัดขยะได้ แล้ วยังทาลาย เชื ้อโรค ได้
ด้ วย การใช้ ก๊าซชีวภาพเป็ น การบริ หารจัดการของเสีย ที่ควรได้ รับการสนับสนุนเพราะไม่เป็ นการเพิ่มก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ในชันบรรยากาศที
้
เ่ ป็ นต้ นเหตุของ ปรากฏการณ์เรื อนกระจก(greenhouse effect) ส่วนการเผาไหม้
ก๊ าซชีวภาพ ซึง่ มีก๊าซมีเทนเป็ นส่วนประกอบหลักจะสะอาดกว่า
นักวิทยาศาสตร์ ค้นพบก๊ าซที่เกิดจากการย่อยสลายผุพงั ของสารอินทรี ย์ครัง้ แรกในศตวรรษที่ 17 โดย Robert
Boyle และ Stephen Hale โดยทังสองได้
้
พดู ถึงการกวนตะกอนในลาธารและทะเลสาบซึ่งทาให้ มกี ๊ าซที่สามารถติดไฟได้
ลอยขึ ้นมา ในปี 1859 Sir Humphrey Davy ได้ กล่าวไว้ วา่ ในก๊ าซที่เกิดจากขี ้วัวนันมี
้ ก๊าซมีเทนอยูด่ ้ วย ในอินเดียในปี 1859
ได้ มีการสร้ างถังหมักก๊ าซในสภาวะไร้ อากาศ(anaerobic digester)ขึ ้นเป็ นครัง้ แรก และต่อมาในปี 1985 ในอังกฤษได้ มี
การคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ขึ ้นมาโดยใช้ ถงั สิง่ ปฏิกลู ผลิตก๊ าซแล้ วนาก๊ าซไปจุดไฟส่องสว่างตามถนน พอถึงปี 1907 ก็ได้ มีการ
ออกสิทธิบตั รสาหรับถังหมักก๊ าซชีวภาพในเยอรมนี
ในช่วงทศวรรษที่ 1930 การหมักก๊ าซในสภาวะไร้ อากาศก็เริ่มเป็ นที่ร้ ูจกั ในแวดวงนักวิชาการกันมากขึ ้น ได้ มีการ
วิจยั ค้ นคว้ าและพบจุลนิ ทรี ย์ทเี่ ป็ นตัวทาให้ เกิดปฏิกิริยาและมีการศึกษาถึงสภาวะแวดลัอมทีเ่ อื ้อต่อการเจริ ญเติบโตของ
จุลนิ ทรี ย์เหล่านี ้
ในชนบทในประเทศกาลังพัฒนา การใช้ ก๊าซชีวภาพจากขยะทางการเกษตรหรื อเศษอาหารจากครัวเรื อน
สามารถเป็ นทางเลือกสาหรับพลังงานราคาถูก ไม่วา่ จะเพื่อแสงสว่างหรื อการทาอาหาร ในช่วง 30 ปี ทีผา่ นมา ทังรั้ ฐบาล
ของอินเดียและจีนต่างก็ได้ ให้ การสนับสนุนการผลิตก๊ าซชีวภาพระดับครัวเรื อนซึง่ นอกจากจะลดค่ายังชีพแล้ ว ยังเป็ นการ
ลดภาระของโครงข่ายพลังงานของชาติด้วย ในประเทศพัฒนาแล้ ว การนาเทคโนโลยีการผลิตก๊ าซชีวภาพไปใช้ ยังเป็ นการ
ลดการปล่อยมลภาวะรวมถึงก๊ าซเรื อนกระจกสูส่ งิ่ แวดล้ อมที่นบั วันจะยิ่งเสือ่ มโทรมลง นอกจากนี ้ยังมีผลผลิตพลอยได้
ต่างๆ เช่นปุ๋ยอินทรี ย์ยิ่งในทุกวันนี ้โลกกาลังเผชิญวิกฤติปัญหาสิง่ แวดล้ อมและวิกฤติพลังงาน ก๊ าซชีวภาพจึงยิง่ มี
ความสาคัญมากขึ ้น เพราะเป็ นการช่วยแก้ ทงสองปั
ั้
ญหา ปั จจุบนั รัฐบาลของหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยต่างก็ให้
การส่งสริ มการผลิตก๊ าซชีวภาพ และสนับสนุนผู้ที่ทาการผลิตก๊ าซชีวภาพในรูปแบบต่างๆ

การส่ งเสริมการผลิตก๊ าซชีวภาพในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพมานานกว่า 20 ปี แล้ ว แต่ในระยะแรกจากัดอยูใ่ นระดับครัวเรื อน
หรื อเกษตรกรรายย่อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 คณะทางานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริ มการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการสนับสนุนจากองค์การ GTZ (Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit)
ประเทศเยอรมนี ได้ จดั ตัง้ "โครงการก๊ าซชีวภาพไทย-เยอรมัน" ขึ ้น เพื่อศึกษาปั ญหาการใช้ ระบบก๊ าซชีวภาพในช่วงเวลาที่
ผ่านมา พร้ อมทังปรั
้ บปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพให้ มคี วามเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ กบั ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ใน
ประเทศไทยมากขึ ้น
ปี พ.ศ. 2534 ได้ มีการจัดตังหน่
้ วยบริ การก๊ าซชีวภาพ สังกัดสถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดาเนินการส่งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ต่อเนื่องจากโครงการก๊ าซชีวภาพไทย-เยอรมัน
รวมทังเพื
้ ่อดาเนินการศึกษาวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีให้ สามารถประยุกต์ใช้ ในฟาร์ ม เลี ้ยงสัตว์ได้ อย่างกว้ างขวางมาก
ยิ่งขึ ้น และในปลายปี พ.ศ. 2538 กองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ หรื อ สพช. (ปั จจุบนั คือ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรื อ สนพ. กระทรวงพลังงาน) ได้ ให้ การสนับสนุน
แก่หน่วยบริ การก๊ าซชีวภาพ ดาเนินงาน "โครงการส่งเสริ มการผลิตก๊ าซชีวภาพในฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ ระยะที่ 1" จนกระทัง่ ในปี
พ.ศ. 2551 หน่วยบริ การก๊ าซชีวภาพได้ รับการจัดตังเป็
้ น "สถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" และ
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ พระราชทานชื่อหน่วยงานใหม่ เป็ น
"สถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ซึง่ ได้ ดาเนินโครงการส่งเสริ มการผลิตก๊ าซชีวภาพ
ต่อเนื่องมาจวบจนปั จจุบนั

กระบวนการย่ อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน(Anaerobic digestion)
ก๊ าซชีวภาพเกิดจากการหมักของสารอินทรี ย์โดยมีจลุ นิ ทรี ย์จาพวกแบคทีเรี ยเช่นจุลนิ ทรี ย์กลุม่ สร้ างมีเทน
(methane-producing bacteria)หรื อเมทาโนเจน และจุลนิ ทรี ย์กลุม่ สร้ างกรด (acid-producing bacteria) มาช่วยย่อยใน
สภาวะไร้ อากาศ ในกระบวนการย่อยในสภาวะไร้ อากาศ เป็ นการที่จลุ นิ ทรี ย์ตา่ งๆ ทาปฏิกิริยาย่อยสลายสารอินทรี ย์ ลง
จากสิง่ มีชีวิตซึง่ มีโครงสร้ างทีซ่ บั ซ้ อนลงเป็ นโครงสร้ างที่ซบั ซ้ อนน้ อยลงเป็ นขันๆ
้ ไป
กระบวนการหมักย่อยในสภาวะไร้ อากาศแบ่งเป็ น 4 ขันดั
้ งนี ้
1. ไฮโดรลิซิส(Hydrolysis): สารอินทรี ย์(เศษพืชผัก เนื ้อสัตว์) มีองค์ประกอบสาคัญคือ คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน และ
โปรตีน แบคทีเรี ยจะปล่อยเอ็นไซม์เอกซ์ตราเซลลูลาร์ (extra cellular enzyme) มาช่วยละลายโครงสร้ างโมเลกุล
อันซับซ้ อนให้ แตกลงเป็ นโมเลกุลเชิงเดี่ยว (monomer) เช่นการย่อยสลายแป้งเป็ นน ้าตาลกลูโคส การย่อยสลาย
ไขมันเป็ นกรดไขมัน และการย่อยโปรตีนเป็ นกรดอะมิโน

2. แอซิดิฟิเคชัน่ หรื อ แอซิโดเจเนซิส(Acidification/ Acidogenesis):การย่อยสลายสารอินทรี ย์เชิงเดีย่ ว
(monomer)เป็ นกรดระเหยง่าย (volatile fatty acid) กรดคาร์ บอน แอลกอฮอลล์ คาร์ บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย
และไฮโดรเจน
3. อะซิโตเจเนซิส (Acetogenesis) เปลีย่ นกรดระเหยง่ายเป็ นกรดอะซิติกหรื อเกลืออะซิเทตซึง่ เป็ นสารตังต้
้ นหลักใน
การผลิตมีเทน
4. เมทาไนเซชัน่ หรื อ เมทาโนเจเนซิส (Methanization/Methanogenesis): กรดอะซิติก และอื่นๆ จากขัน้ 2 รวมถึง
คาร์ บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนบางส่วน จะเข้ าสูก่ ระบวนการเปลีย่ นเป็ นมีเทนโดยเมทาโนเจน
(methanogen)

CH3COOH --> CH4 + CO2 กรดอะซิติก มีเทน คาร์ บอนไดออกไซด์
2CH3CH2OH + CO2 --> CH4 + 2CH3COOH เอทานอล คาร์ บอนไดออกไซด์ มีเทน กรดออะซิติก
CO2 + 4H2 --> CH44 + 2H2O คาร์ บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน มีเทน น ้า
แบคทีเรี ยเมทาโนเจนิคหรื อเมทาโนเจน(Methanogenic bacteria หรื อ methanogens)
เมทาโนเจน คือแบคทีเรี ยที่ดารงชีวิตภายใต้ สภาวะไร้ อากาศ(anaerobic) ในวงจรชีวติ ของมัน เมทาโนเจน จะ
ย่อยสารอาหารและปล่อยก๊ าซต่างๆ ซึง่ รวมถึงมีเทนด้ วย เมทาโนเจน มีอยูห่ ลายชนิดโดยแบ่งออกเป็ นสีป่ ระเภทหลักๆ
ตามลักษณะทางเซลล์วิทยา (cytology) (Alexander, 1961).

A. Rod-shaped Bacteria
(a) Non-sporulating, Methanobacterium
(b) Sporulating, Methanobacillus
B. Spherical
(a) Sarcinae, Methanosarcina
(b) Not in Sarcinal groups, Methanococcus

Methanogenนันพั
้ ฒนาและเพิ่มจานวนได้ ช้า ทังยั
้ งค่อนข้ างอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างกะทันหันทังทางกายภาพ
้
หรื อทางเคมี ซึง่ หากมีการเปลีย่ นแปลงอย่างกะทันหันเกิดขึ ้นก็จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มจานวนและการเกิดก๊ าซ อย่างไร
ก็ตามเมทาโนเจนนันสามารถอยู
้
ไ่ ด้ โดยไม่มีอาหารเพิ่มเติมได้ นานเป็ นเดือน

ปั จจัยและสภาพแวดล้ อมต่ างๆที่มีผลต่ อการผลิตก๊ าซชีวภาพ
การย่อยสลายสารอินทรี ย์และการผลิตก๊ าซมีปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
 อุณหภูมิในการเดินระบบ (operating temperature)เมทาโนเจน ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ตา่ มาก
หรื อสูงมากได้ ถ้ าหากอุณหภูมิลดลงต่ากว่า10 °Cแบคทีเรี ยจะหยุดทางาน อุณหภูมิในการเดินระบบ
แบ่งเป็ นสองระดับตามสปี ชีส์ของเมทาโนเจน ได้ แก่เมโซฟิ ลกิ (Mesophilic)และเทอร์ โมฟิ ลกิ (Thermophilic) อุณหภูมิที่
เหมาะทีเ่ มโซฟิ ลกิ ทางานได้ ดีคือประมาณ 20 °C – 45 °C แต่ที่เหมาะสมที่สดุ คือ ช่วง 37 °C – 41 °C โดยในช่วงอุณหภูมิ
ระดับนี ้แบคทีเรี ยส่วนใหญ่ในถังหมักจะเป็ นเมโซฟิ ลกิ เทอร์ โมฟิ ลกิ ทางานได้ ดีในช่วงอุณหภูมิที่สงู กว่า โดยอุณหภูมิที่
เหมาะสมที่สดุ คือประมาณ 50 °C – 52 °C แต่ก็สามารถทางานในอุณหภูมิที่สงู ขึ ้นไปถึง 70 °C แบคทีเรี ยMเมโซฟิ ลกิ นันมี
้
จานวนสปี ชีสม์ ากกว่าเทอร์ โมฟิ ลกิ นอกจากนี ้ยังสามารถทนต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อมได้ ดีกว่าเทอร์ โมฟิ ลิ
กอีกด้ วย ทาให้ ระบบหมักก๊ าซชีวภาพที่ใช้ เมโซฟิ ลกิ เสถียรกว่า แต่ขณะเดียวกันอุณหภูมิซงึ่ สูงกว่าในระบบที่ใช้ เทอร์ โมฟิ
ลิกก็เป็ นการช่วยเร่งปฏิกิริยาส่งผลให้ อตั ราการผลิตก๊ าซสูงกว่า ข้ อเสียอีกข้ อของระบบเทอร์ โมฟิ ลกิ คือการที่ต้องใช้
พลังงานจากภายนอกมาเพิ่มความร้ อนให้ ระบบ ทาให้ อาจได้ พลังงานสุทธิทตี่ ่ากว่า
 ความเป็ นกรด-ด่าง (pH Value) ค่าpH ที่เหมาะสมที่สดุ ในการผลิตก๊ าซชีวภาพคือระหว่าง 7.0 – 7.2
ค่าpHในถังหมักขึ ้นอยูก่ บั ช่วงของการหมักด้ วย เพราะในช่วงแรกแบคทีเรี ยที่สร้ างกรดจะสร้ างกรดเป็ นจานวนมากและทา
ให้ คา่ pHลดลง ซึง่ ถ้ าหากpHลดลงต่ากว่า5ก็จะหยุดกระบวนการย่อยและหมักทังหมดหรื
้
ออีกนัยหนึง่ ก็คือแบคทีเรี ยตาย
Methanogen นันอ่
้ อนไหวต่อความเป็ นกรดด่างมาก และจะไม่เจริ ญเติบโตหากpHต่ากว่า6.5 ในช่วงท้ ายของกระบวนการ
ความเข้ มข้ นของ NH4 จะมากขึ ้นตามการย่อยสลายไนโตรเจนทีเ่ พิ่มขึ ้น ซึง่ จะส่งผลให้ คา่ pHเพิ่มโดยอาจเกิน 8 จนกระทัง่
ระบบผลิตเริ่ มมีความเสถียร pH จะอยูร่ ะหว่าง 6.8 – 8
 อัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน(C/N Ratio) อัตราส่วนของคาร์ บอนต่อไนโตรเจนของขยะอินทรี ย์
ที่สามารถใช้ ผลิตก๊ าซชีวภาพคือตังแต่
้ 8– 30 แต่อตั ราส่วนทีเ่ หมาะสมที่สดุ สาหรับการผลิตก๊ าซชีวภาพคือประมาณ 23 ถ้ า
อัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน สูงมาก ไนโตรเจนจะถูกMethanogenนาไปใช้ เพื่อเสริ มโปรตีนให้ ตวั เองและจะหมดอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ ได้ ก๊าซน้ อย แต่ถ้าหากC/N Ratio ต่ามากๆ ก็จะทาให้ ไนโตรเจนมีมากและไปเกาะกันเป็ นแอมโมเนีย

แอมโมเนียจะไปเพิ่มค่าpHซึง่ ถ้ าหากค่าpHสูงถึง8.5ก็จะเริ่ มเป็ นพิษกับแบคทีเรี ยทาให้ จานวนMethanogenลดลง
นอกจากนี ้หากC/N ratio อยูน่ อกเหนือจากช่วง 8-30 จะทาให้ มีสดั ส่วนปริ มาณก๊ าซที่ได้ เป็ นก๊ าซอืน่ ๆ เช่น
คาร์ บอนไดออกไซด์สงู ขึ ้น
 มูลสัตว์โดยเฉพาะวัวควายมีอตั ราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมที่สดุ รองลงมาก็ได้ แก่
พวกดอกจอกผักตบและเศษอาหาร ขณะที่ฟางมีอตั ราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนที่คอ่ นข้ างจะสูง อย่างไรก็ตามสามารถ
นาวัตถุดิบที่มีอตั ราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนสูงมาผสมกับวัตถุดบิ ที่มีอตั ราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนตา่ ได้ เพื่อให้ ได้
วัตถุดิบที่มีอตั ราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนที่ต้องการ
 ปริ มาณสารอินทรี ย์เข้ าสูร่ ะบบ(Loading) ปริ มาณสารอินทรี ย์เข้ าสูร่ ะบบคือ ปริ มาณสารอินทรี ย์ที่เรา
เติมใส่ถงั หมักในแต่ละวัน ซึง่ ถ้ าหากว่าปริ มาณที่เราเติมนันมากเกิ
้
นไป ก็จะส่งผลให้ คา่ pH ลดลงมากเกินไป(เนื่องจากใน
ช่วงแรกของกระบวนการคือ acidogenesis กรดจะถูกผลิตขึ ้นมา)จนทาให้ ระบบล้ มเหลวเนื่องจาก methanogen ตาย
หมด ซึง่ หากสิง่ นี ้เกิดขึ ้นจริ งก็จะต้ องเริ่มต้ นระบบใหม่หมด แต่ถ้าหากปริ มาณสารอินทรี ย์เข้ าสูร่ ะบบน้ อยก๊ าซที่ผลิตได้ ก็จะ
น้ อยตามไปด้ วย เท่ากับว่าไม่ได้ เดินระบบเต็มตามกาลังการผลิต ทาให้ ถงั หมักมีขนาดใหญ่เกินไปโดยไม่จาเป็ น
 ระยะเวลาการกักเก็บสารอินทรี ย์ในถังหมัก (Retention time) ระยะเวลาในการกักเก็บสารอินทรี ย์ในถัง
หมักขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณ และประเภทของสารอินทรี ย์ที่เติมเข้ าไปซึง่ มีลกั ษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป รวมถึงรูปแบบ
ของระบบ/ถังหมัก หากระยะเวลาในการกักเก็บสันไปก็
้ จะไม่พอสาหรับแบคทีเรี ยทีจ่ ะผลิตก๊ าซชีวภาพ นอกจากนี ้
แบคทีเรี ยยังจะถูกถ่ายออกจากระบบเร็ วเกินไปส่งผลให้ จานวนแบคทีเรี ยลดลงไป ทาให้ แบคทีเรียที่เหลืออยูท่ าการย่อยไม่
ทันและอาจทาให้ คา่ pHในถังหมักลดลงขึ ้น ขณะเดียวกัน การที่ระยะเวลากักเก็บนานเกินไปจะทาให้ เกิดตะกอนของ
สารอินทรี ย์ที่แบคทีเรี ยย่อยสลายแล้ วสะสมอยูท่ าให้ ถงั หมักมีขนาดใหญ่ โดยไม่จาเป็ น ระยะเวลาในการกักเก็บส่วนใหญ่
จะประมาณ 14- 60 วัน ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ คือ ค่าTSC อุณหภูมิขนาดและประเภทของdigesterและปริ มาณ
สารอินทรี ย์ที่เติม ระยะเวลาในการกักเก็บนันเป็
้ นตัวบ่งชี ้ว่าแบคทีเรี ยจะมีชีวิตได้ นานเท่าไหร่โดยไม่มีการเติมอาหาร
เนื่องจากระยะเวลาการกักเก็บนันหมายถึ
้
งระยะเวลาที่แบคทีเรียต้ องการเพื่อย่อยอาหารให้ หมด ดังนันเมื
้ ่อไหร่ก็ตามที่
แบคทีเรี ยยังย่อยอาหารไม่หมดก็หมายความว่าแบคทีเรี ยจะยังไม่ตายจากการขาดอาหาร
 ปริ มาณของแข็ง (Total Solid Content, TSC)
Solid content ของสารอินทรี ย์ในการผลิตก๊ าซชีวภาพแบ่งเป็ นสองระดับคือ
High-solid (ปริ มาณของแข็งสูง) TSC สูงกว่า ~ 20%
Low-solid (ปริ มาณของแข็งต่า) TSC ต่ากว่า ~ 15%

ถังหมักที่ออกแบบสาหรับเติมสารอินทรี ย์ high solid จะต้ องใช้ พลังงานมากกว่าในการสูบน ้าตะกอน (slurry)
แต่เนื่องจากในระบบ high solid ความเข้ มข้ นของน ้าในถังหมักสูงกว่า พื ้นที่ทใี่ ช้ ก็จะน้ อยกว่า ในทางกลับกัน ถังหมัก Low
solid สามารถใช้ เครื่ องสูบน ้าทัว่ ไปที่ใช้ พลังงานน้ อยกว่าสูบน ้าตะกอน แต่ก็ต้องใช้ พื ้นที่มากกว่าเนือ่ งจากปริ มาตรต่อ
สารอินทรี ย์ที่เติมเข้ าไปสูงขึ ้น กระนันก็
้ ดี การที่น ้าตะกอนมีความใสกว่าก็ทาให้ การหมุนเวียนและกระจายตัวของของ
แบคทีเรี ยและสารอินทรี ย์ดีขึ ้นและการที่แบคทีเรี ยสามารถสัมผัสสารอินทรี ย์อย่างทัว่ ถึงก็ช่วยให้ การย่อยและการผลิตก๊ าซ
เร็ วขึ ้น
 การคลุกเคล้ า (Mixing) การคลุกเคล้ าตะกอน น ้า และ สารอินทรีย์ เป็ นส่วนที่สาคัญอีกส่วนเพราะ
จะทาให้ แบคทีเรียสัมผัสกับสารอินทรี ย์ได้ อย่างทัว่ ถึง ทาให้ แบคทีเรี ยทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ส่งผลให้ การ
เกิดก๊ าซเร็ วขึ ้นและมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังป้องกันการตกตะกอนและตะกอนลอย(Scum) ซึง่ ตะกอนอาจจะไปอุดช่องทาง
สาหรับระบายของเหลวจากถัง
 สารอาหาร(nutrient) สารอาหารที่แบคทีเรี ยต้ องการเพื่อการเจริ ญเติบโต นอกเหนือไปจากคาร์ บอน
และไฮโดรดเจนแล้ ว ยังมีไนโตรเจน ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม นอกจากนี ้ก็มีธาตุที่จาเป็ นในปริ มาณน้ อย
มากๆ เช่น เหล็ก แมงกานีส ลิบดินมั สังกะสี โคบอลต์ ซิลเิ นียม ทังเสตน และนิเกิลเป็ นต้ น แต่ขยะอินทรี ย์โดยทัว่ ไปจะมี
ธาตุอาหารเหล่านี ้ในระดับที่สมดุลพอเพียง เพราะฉะนัน้ ในการหมักจึงไม่จาเป็ นต้ องเติมสารอาหารใดๆ ลงไป
 สารยับยังและสารพิ
้
ษ (inhibiting and Toxic Materials) เช่น กรดไขมันระเหยได้ ไฮโดรเจน หรื อ
แอมโมเนีย รวมถึงธาตุไอออน, สารพิษ, โลหะหนัก, สารทาความสะอาดต่างๆ เช่นสบู่ น ้ายาล้ างต่างๆ และยาปฏิชีวนะ
สามารถส่งผลยับยังการเจริ
้
ญเติบโตและการผลิตก๊ าซของแบคทีเรี ยได้
 ธาตุไอออนในปริ มาณน้ อย(เช่น โซเดียม, โปแตสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, ซัลเฟอร์ , แอมโมเนียม)
ช่วยกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรี ยเช่นกัน แต่ถ้าหากปริ มาณนันมากก็
้
จะส่งผลเป็ นพิษได้ ยกตัวอย่างเช่นแอมโมเนียใน
ปริ มาณ50-200มิลกิ รัมต่อลิตรจะเป็ นผลดี ช่วยในการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย แต่เมื่อใดที่ความเข้ มข้ นของแอมโมเนีย
สูงกว่า1,500 มิลกิ รัมต่อลิตรก็จะเริ่ มส่งผลเสีย ในทางเดียวกัน โลหะหนักบางประเภท(เช่น ทองแดง, นิเกิล, โครเมียม,
สังกะสี, ตะกัว่ และอื่นๆ) ในปริ มาณที่น้อยๆ ช่วยในการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรีย แต่เมื่อความเข้ มข้ นสูงก็จะเป็ นพิษ
 อัลคาลินิตี ้ (Alkalinity) ค่าอัลคาลินิตี ้ หมายถึง ความสามารถในการรักษาระดับความเป็ นกรด-ด่าง
ค่าอัลคาลินิตี ้ที่เหมาะสมต่อการหมักมีคา่ ประมาณ ๑,๐๐๐-๕,๐๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคาร์ บอร์ เนต
(CaCO3)
ชนิดและแบบของบ่ อแก๊ สชีวภาพ (Biogas Plant)

บ่อแก๊ สชีวภาพ แบ่งตามลักษณะการทางาน ลักษณะของของเสียที่เป็ นวัตถุดิบ และประสิทธิภาพการทางานได้
เป็ น ๒ ชนิดใหญ่ ดังนี ้
1. บ่อหมักช้ าหรื อบ่อหมักของแข็ง บ่อหมักช้ าที่มีการสร้ างใช้ ประโยชน์กนั และเป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป มี ๓ แบบหลักคือ
 แบบยอดโดม (fined dome digester)
 แบบฝาครอบลอย (floating drum digester) หรื อแบบอินเดีย (Indian digester)
 แบบพลาสติกคลุมราง (plastic covered ditch) หรื อแบบปลัก๊ โฟลว์ (plug flow digester)
2. บ่อหมักเร็ วหรื อบ่อบาบัดน ้าเสีย แบ่งได้ เป็ น ๒ แบบหลัก คือ
 แบบบรรจุตวั กลางในสภาพไร้ ออกซิเจน (Anaerobic Filter) หรื ออาจเรียกตามชื่อย่อว่า แบบเอเอฟ (AF)
ตัวกลางที่ใช้ ทาได้ จากวัสดุหลายชนิด เช่น ก้ อนหิน กรวด พลาสติก เส้ นใยสังเคราะห์ ไม้ ไผ่ตดั เป็ นท่อน เป็ นต้ น ในลักษณะ
ของบ่อหมักเร็ วแบบนี ้ จุลนิ ทรี ย์จะเจริ ญเติบโตและเพิ่มจานวนบนตัวกลางที่ถกู ตรึงอยู่
 แบบยูเอเอสบี (UASB หรื อ Upflow Anaerobic Sludge Blanker) บ่อหมักเร็วแบบนี ้ใช้ ตะกอนของสารอินทรี ย์
(sludge) ที่เคลือ่ นไหวภายในบ่อหมักเป็ นตัวกลางให้ จลุ นิ ทรี ย์เกาะ ลักษณะการทางานของบ่อหมักเกิดขึ ้น โดยการ
ควบคุมความเร็ วของน ้าเสียให้ ไหลเข้ าบ่อหมักจากด้ านล่างขึ ้นสู่ ด้ านบนตะกอนส่วนทีเ่ บาจะลอยตัวไปพร้ อมกับน ้าเสียที่
ไหลล้ นออกนอกบ่อตะกอนส่วนที่หนัก จะจมลงก้ นบ่อ

การทาแก๊ สชีวภาพจากมูลโค
อุปกรณ์
1. ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร 1 ใบ พร้ อมฝาปิ ด
2. ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร 1 ใบ เปิ ด
3. ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 180 ลิตร 1 ใบ
4. ท่อ PVC ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ ้ว
5. ข้ อต่อท่อ PVC ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ ้วเกลียวนอกและเกลียวใน จานวน 4 ตัว ข้ อต่องอ 1 ตัว
6. ท่อ PVC 4 เกลียวนอกเกลียวใน วาวเปิ ด-ปิ ด
7. ท่อยางน ้าสายอ่อน
8. กาวซิลโิ คน

วิธีทา
วิธีทาถังหมักแก๊ ส
1. เจาะถังด้ านบนเพื่อใส่มลู โค ท่อ PVC ขนาด 2 นิ ้ว ยาวเกือบถึงก้ นถัง ด้ านบนที่เติมมีฝาปิ ด เพื่อใส่เศษอาหารแต่ละมื ้อ
กับช่องประคองแกนกวนปฏิกลู
2. เจาะถังด้ านข้ างถัง ขนาด 2 นิ ้ว เพื่อให้ สงิ่ ปฏิกลู ที่ยอ่ ยสลายแล้ วไหลออกและใช้ ข้อต่องอสูงขึ ้นบน
3. เจาะรูถงั ด้ านบน ขนาด 4 หุน ใส่วาวปิ ดปิ ดด้ านบนเพื่อนาแก๊ สไปใช้ หรื อเก็บ
4. ถังสาหรับใส่สงิ่ ปฏิกลู เป็ นถังหูหิ่ว
5. สายยางอ่อนเพื่อใช้ ตอ่ สายไปใช้ และเก็บ
วิธีทาถังเก็บแก๊ ส
1. นาถัง 200 ลิตร เปิ ดฝาและใส่น ้าให้ เต็ม
2. ใช้ ถงั 180 ลิตร เปิ ดฝาและคว ้าลงในถังแรก
3. เจาะรูก้นถัง 180 ลิตร 1 รู เพื่อใช้ แก๊ สและเก็บ
วิธีหมักมูลสัตว์ที่ทาให้ เกิดแก๊ ส
1. ใช้ มลู โคสด ผสมกับน ้าเปล่าอัตราส่วนผสมครัง้ แรก น ้าเปล่า 35 ลิตร/มูลโคสด 35 ลิตร ผสมให้ เข้ ากัน ใส่ครัง้ ต่อไป
อาทิตย์ละ 1 ครัง้ อัตรา น ้าเปล่า 5 ลิตร/มูลโคสด 5 ลิตร ผสมกันให้ เข้ ากัน เปิ ดช่องทางระบายด้ านข้ างเพื่อให้ ปฏิกลู
ส่วนเกินไหลออกมา ปริ มาณ 1 กก.

