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การผลิตก๊าซชีวภาพจากเทคโนโลยีบาบัดนา้ เสีย
นรารัชต์พร นวลสวรรค์ 1* และ วนัสพรรัศม์ สวัสดี 2

บทคัดย่อ
เทคโนโลยีการผลิ ตก๊าซชี วภาพจากน้ าเสี ยในปั จจุ บันถื อได้ว่ามี ความแพร่ หลาย เนื่ องจากสามารถได้
ประโยชน์ถึงสองทาง คือ การบาบัดน้ าเสี ย และการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็ นพลังงานสะอาดที่จาเป็ นอย่างยิง่ ในปั จจุบนั
เนื่ องจากสามารถใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้เป็ นอย่างดี เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชี วภาพจากน้ าเสี ยที่
นิ ยมในปั จจุบนั คือ 1) บ่อหมักโมดิ ฟายด์โคเวอร์ ลากูน (Modified Covered Lagoon 2) บ่อหมักแบบซี เอสที อาร์
(Completely Stirred Tank Reactor, CSTR) 3) ระบบตะกอนเร่ งแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Activated Sludge, AAS)
4) ระบบแบบตรึ งฟิ ล์มจุลินทรี ย ์ (Anaerobic Fixed Film) 5) ระบบ Fluidized Bed 6) ระบบ Anaerobic Hybrid Reactor
7) ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) 8) ระบบอีจีเอสบี (Extended Granular Sludge Bed,
EGSB) 9) ระบบไอซี (Internal Circulation, IC) เนื่ องจากทุกระบบถูกพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ควบคุมระบบได้
ง่าย มีตะกอนออกจากระบบน้อย อีกทั้งยังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของน้ าเสี ยได้เป็ นอย่างดี แต่ค่าใช้จ่ายใน
การเดิ นระบบต่ า ทาให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ท้ งั การผลิตก๊าซชี วภาพและบาบัดน้ าเสี ยพร้อมกัน นอกจากนี้
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชี วภาพจากน้ าเสี ย ยังถือได้ว่าเป็ นกลไกการพัฒนาที่ สะอาด (CDM; Clean Development
Mechanism) เพื่อให้เกิดการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนอย่างยัง่ ยืน และนาไปสู่ การขายคาร์ บอนเครดิตหรื อปริ มาณ
ก๊าซเรื อนกระจกที่สามารถลดลงได้ต่อไป
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Biogas Production from Wastewater Treatment Technology
Nararatchporn Nuansawan1* and Vanatpornratt Sawatdee2

Abstract
Biogas Production from Wastewater Treatment Technologies are prevalence because there are
advantages in two ways 1) wastewater treatment and 2) biogas production. Biogas is clean energy that important for
national development. The popular for biogas production technologies are 1) Modified Covered Lagoon 2)
Completely Stirred Tank Reactor (CSTR) 3) Anaerobic Activated Sludge (AAS) 4) Anaerobic Fixed Film (AFF) 5)
Fluidized Bed 6) Anaerobic Hybrid Reactor 7) Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) 8) Extended Granular
Sludge Bed (EGSB) and 9) Internal Circulation (IC). There are effective technologies due to easy to control, less
sludge from a system, and can be used for high organic loading rate (OLR). Moreover, these technologies are clean
development mechanism (CDM), carbon credit, and less greenhouse gas for sustainable energy development.

Keywords : Biogas Production from Wastewater Treatment Technology, Carbon credit, Clean Development
Mechanism
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เครื่ องยนต์ จะต้องผ่านกระบวนการจัดการเพื่อให้ก๊าซมี
คุณภาพสูงขึ้นเสี ยก่อน [4]
ในส่ วนของน้ าเสี ยที่ จะต้องมี การบาบัดให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานการควบคุ ม การปล่ อ ยน้ าเสี ย สู่ พ้ื น ที่
สาธารณะตามประกาศกรมควบคุ มมลพิษ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม [5] น้ าเสี ย
โดยทัว่ ไปมาจากการเกษตร ฟาร์ มปศุสัตว์ น้ าเสี ยชุมชน
กระบวนการชะล้ า ง กระบวนการผลิ ต ต่ า งๆใน
อุตสาหกรรม ปั จจุบัน เทคโนโลยีบาบัดน้ าเสี ยมี หลาย
รู ป แบบ ในบทความนี้ จะมุ่ ง เน้น กระบวนการในการ
ผลิ ตก๊าซชี วภาพ และรู ปแบบเทคโนโลยีบาบัดน้ าเสี ย
แบบไร้ อ ากาศ (Anaerobic digestion) แบบต่ า งๆ
เนื่องจากเป็ นเทคโนโลยีบาบัดน้ าเสี ยที่ส่งผลให้เกิดก๊าซ
ชี ว ภาพ [6] เป็ นประโยชน์ อ ย่ า งมากในการทดแทน
เชื้อเพลิงจากฟอสซิ ล ลดปั ญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง
ในพื้นที่ชนบท และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมใน
เรื่ อ งน้ า เสี ย กลิ่ น และปั ญ หาโลกร้ อ นจากภาวะเรื อ น
กระจก [7-8]

1. บทนา
ปั จจุบนั ประชากรมีความต้องการในการใช้พลังงาน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนาและสร้างความ
เจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ การพัฒ นา
พลัง งานทดแทนมี ก ารพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งในหลาย
ประเทศ [1] ทั้งนี้การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากสิ่ งปฏิกูล น้ า
เสี ย ต่า งๆ มี ค วามพยายามที่ จะน าเทคโนโลยีการผลิ ต
พลัง งานเชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ เสริ มสร้ า งความมั่น คงทาง
พลังงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของเสี ยอินทรี ย ์
จากการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งของเสี ยอินทรี ย ์
ในครัวเรื อน [2] การส่งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทน
เป็ นทางเลือกในการลดต้นทุนในทุกภาคส่ วน พลังงาน
ชีวภาพ (Biogas energy) คือพลังงานจากเชื้อเพลิงที่ผลิต
ได้จากการย่อยสลายสารอิ นทรี ย ์ด้วยแบคที เรี ยภายใต้
สภาวะไร้ออกซิ เจน (Anaerobic digestion) ทาให้เกิ ด
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) [3] ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ ได้แก่ เชื้อเพลิงใช้สาหรับการผลิตไฟฟ้ า ความร้อน
และเชื้ อเพลิงเพื่อการผลิตก๊าซหุ งต้มและก๊าซเชื้ อเพลิ ง
สาหรั บ เครื่ อ งยนต์ โดยกระบวนการผลิ ต พลัง งาน
ชี ว ภาพจะต้อ งมี ส ารอิ น ทรี ย ์ต้ ัง ต้น ที่ ท าการย่อ ยให้ มี
ขนาดเล็กเพื่อง่ายต่อการย่อยสลาย จากนั้นจึงนาวัตถุดิบ
ใส่ ถงั หมัก ก๊าซชีวภาพจะเกิดในกระบวนการย่อยสลาย
ภายใต้สภาวะไร้ ออกซิ เ จนในถัง หมัก โดยเฉพาะก๊ า ซ
มีเทน (CH4) ร้อยละ 50-70 ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
(CO2) ร้ อ ยละ 30-50 และก๊า ซอื่ นๆ เช่ น แอมโมเนี ย
(NH3) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และไอน้ า จะแยกส่ วน
ลอยขึ้นมาอยู่ในถังเก็บก๊าซ สามารถจะลาเลี ยงออกไป
เพื่ อ แปรรู ป ได้ทัน ที หากน าไปใช้ผ ลิ ต ไฟฟ้ า จะต้อ ง
อาศัยเครื่ องกลในการที่เดินเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า ในกรณี
น าไปใช้ ผ ลิ ต ก๊ า ซหุ ง ต้ม และก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง ส าหรั บ

2. ขั้นตอนการย่ อยสลายสารอินทรีย์ในการผลิต
ก๊ าซชีวภาพ
ในการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ ภ ายใต้ส ภาวะไร้
ออกซิ เจนภายในถังหมัก ประกอบด้วยสี่ ข้ นั ตอนดังนี้
[3, 9]
1) ไฮโดรลิซิส (Hydrolysis) เป็ นการย่อยสารอินทรี ย ์
จากกิจกรรมของจุลินทรี ยท์ ี่ปล่อยเอ็นไซม์ที่อยูภ่ ายนอก
เซลล์ (Extra cellular enzyme) ช่วยสลายโครงสร้าง
โมเลกุลซับซ้อนของวัตถุชีวภาพให้เป็ นโมเลกุลเชิงเดี่ยว
(Monomer) เช่น การย่อยสลายแป้ งเป็ นน้ าตาลกลูโคส
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การย่อยสลายไขมันเป็ นกรดไขมัน และการย่อยโปรตีน
เป็ นกรดอะมิโน
2) อะซิ โดเจเนซิ ส (Acidogenesis) คือ การย่อยสลาย
สารอินทรี ยโ์ มเลกุลเชิ งเดี่ ยวถูกดูดซึ มผ่านเยื่อหุ ้มเซลล์
และใช้เป็ นแหล่งคาร์ บอนของจุลินทรี ยก์ ลุ่มสร้างกรด
ให้เป็ นกรดระเหยง่าย (Volatile fatty acid) เช่น กรดแอ
ซิติก กรดโพรพิโอนิ ก กรดบิวทิ ริค เป็ นต้น ผลผลิตของ
ปฏิกิริยาได้แก่ แอลกอฮอล์ คีโตน คาร์ บอนไดออกไซด์
แอมโมเนีย และไฮโดรเจน
3) อะซิ โตเจเนซิ ส (Acetogenesis) คือ การเปลี่ยนกรด
ไขมันระเหยง่ายให้เป็ นกรดอะซิ ติกหรื อเกลืออะซิ -เทต
โดยการทางานของอะซิ โตจิ นิกแบคที เรี ย (Acetogenic
bacteria) เป็ นปฏิกิริยาสาคัญในการไม่ให้เกิดการสะสม
ของกรดไขมันระเหย และก๊าซไฮโดรเจน ในปริ มาณ
มากพอที่จะยับยั้งปฏิกิริยาขั้นต่อไป
4) การสร้างก๊าซมีเทน (Methanogenesis) เป็ นปฏิกิริยา
สร้ างก๊าซมี เทน (CH4) จากกลุ่มแบคที เรี ยเมทาโนเจน
(Methanogen) จุ ลิ น ทรี ย์จ ะย่อ ยสลายกรดอิ น ทรี ย์
คาร์ บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจนจนได้ก๊าซชีวภาพ
ถึงสองในสามของการใช้อะซิ เตท โดยจุลินทรี ยม์ ีความ
คงทนต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้อ มได้ต่ า กว่ า
จุลินทรี ยก์ ลุ่มสร้างกรด

ผลิตได้ ถือเป็ นการลดการใช้พลังงานสิ้ นเปลืองได้เป็ น
อย่างดี ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีศกั ยภาพการผลิตก๊าซ
ชี ว ภ า พ จ า ก โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป จ านวน 7 ประเภท ดัง นี้
1) อุ ต สาหกรรมแป้ ง 2) อุ ต สาหกรรมสุ ร าและเบี ย ร์
3) อุ ต สาหกรรมอาหาร 4) อุ ต สาหกรรมปาล์ ม
5) อุ ต สาหกรรมกระดาษ 6) อุ ต สาหกรรมยาง
7) อุตสาหกรรมเอทานอล ซึ่ งจากอุตสาหกรรมเหล่านี้
สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ถึง 943.7 ล้านลูกบาศก์เมตร/
ปี และในส่ ว นของฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ สามารถผลิ ต ก๊ า ซ
ชีวภาพได้ถึง 1,260.4 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี เทคโนโลยี
การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสี ยนั้น โรงงานกลุ่มสุ รา ถือ
ได้วา่ เป็ นอุตสาหกรรมกลุ่มแรกที่นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
อย่างจริ ง จัง เนื่ องจาก น้ าเสี ย จากโรงงานสุ ร ามี ความ
เข้มข้น สารอินทรี ยส์ ู ง ซึ่ งวัดในรู ป ซี โอดี (COD) มีค่า
100,000 – 120,000 มก./ล เมื่อมีการนาเทคโนโลยีการ
ผลิตก๊าซชี วภาพจากน้ าเสี ยมาใช้ในโรงงานสุ รา พบว่า
ได้ประโยชน์ถึง 2 ประการ คือ ทาให้ค่าใช้จ่ายในระบบ
บาบัดน้ าเสี ยลดลง และยังช่วยลดการใช้พลังงานอีกด้วย
เนื่ อ งจากได้ ก๊ า ซชี ว ภาพจากระบบ น ามาใช้ แ ทน
เชื้อเพลิงภายในโรงงาน [4]
การผลิตก๊าซชีวภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น มีสภาวะ
แวดล้อมหลายปั จจัย [11-12] ดังนี้
1) อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิมีผลต่อแบคทีเรี ย
ภายในระบบเป็ นอย่างมาก โดยแบคทีเรี ยในระบบจะถูก
แบ่ ง ตามอุ ณ หภู มิ เป็ น 3 กลุ่ ม ตามการเจริ ญเติ บ โต
ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมดังนี้
Phychrophilic bacteria ช่วงอุณหภูมิ 5-15 oC
Mesophilic bacteria ช่วงอุณหภูมิ 35-37 oC
Thermophilic bacteria ช่วงอุณหภูมิ 50-55 oC

3. ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลในการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากที่ กล่าวมาข้างต้นถึงระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบไร้
อากาศ (Anaerobic treatment system) ในแต่ละประเภท
นั้น พบว่าผลพลอยได้ที่เกิ ดจากระบบคื อ ก๊า ซชี ว ภาพ
(Biogas) [10] ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นพลังงานทดแทนได้ คือ
สามารถนาก๊าซชีวภาพกลับมาใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มหรื อ
นามาผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อจ่ายไฟภายในกระบวนการ
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เจริ ญเติ บ โตของแบคที เ รี ย ในกลุ่ ม สร้ า งกรด เมื่ อ มี
ปริ มาณสะสมจานวนมาก จะทาให้ระบบมีภาวะความ
เป็ นกรดสู ง ระบบอาจล่มได้ ดังนั้นควรมีการตรวจหา
ความเข้มข้นของกรดอินทรี ยใ์ นระบบ โดยกรดอินทรี ย ์
ระเหยที่มีค่าเหมาะสมควรมีค่าไม่เกิน 2,000 มก./ล.
5) ธาตุอาหาร (Nutrient) อัตราส่ วนที่เหมาะสมสาหรับ
ระบบบ าบัด แบบไร้ อ ากาศ คื อ ซี โ อดี : ไนโตรเจน:
ฟอสฟอรั ส 100: 2.2: 0.4 ถ้าธาตุอาหารในระบบไม่
เพียงพอ จะส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตของแบคที เรี ยใน
ระบบไม่สมบูรณ์
6) สารพิ ษ (Toxic substance) น้ าเสี ย ที่ ม าจาก
กระบวนการผลิตต่าง ๆ จะมีสารประกอบหลายชนิ ด ทั้ง
ที่เป็ นพิษและไม่เป็ นพิษ ซึ่ งในส่ วนสารประกอบที่เป็ น
พิษจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของจุลินทรี ยใ์ นระบบ
เช่น สารประกอบโลหะโซเดียม (Na) โพแทสเซี ยม (K)
แมกนีเซียม (Mg) เป็ นต้น

2) ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) แบคทีเรี ยในระบบบาบัดไร้
อากาศจะมี แบคที เรี ย ที่ สาคัญ 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ แบคที เรี ย
กลุ่มสร้างกรด (Acid forming bacteria) และกลุ่มสร้าง
มีเทน (Methane producing bacteria) ค่าความเป็ นกรดด่างที่ เหมาะสมสาหรับกลุ่มแบคที เรี ยสร้างก๊าซมีเทนมี
ค่า ระหว่าง 6.5-7.8 หากค่าความเป็ นกรด-ด่าง ลดลงถึง
6.2 จะทาให้ประสิ ทธิ ภาพในระบบลดลงอย่างรวดเร็ ว
ส่ งผลให้ ก ารผลิ ต ก๊ า ซชี วภาพเป็ นไปอย่ า งไม่ มี
ประสิ ทธิภาพ
3) สภาพด่าง (Alkalinity) สภาพด่างจะมีความสาคัญ
มากต่ อ ระบบบ าบัด แบบไร้ อ ากาศ ซึ่ งสภาพด่ า งจะ
ควบคุมค่าความเป็ นกรด-ด่าง ภายในระบบไม่ให้ลดต่ า
มากเกิ นไป ซึ่ งค่าความเป็ นด่างที่ เหมาะสม อยู่ในช่ วง
1,000-3,000 มก./ล.
4) กรดอิ น ทรี ย ์ร ะเหยง่ า ย (Volatile fatty acid)
กรดอินทรี ยร์ ะเหยง่ายภายในระบบเกิดจากกระบวนการ

ตารางที่ 1 แสดงตัว อย่า งศัก ยภาพการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพและการน าก๊ า ซชี ว ภาพไปใช้ป ระโยชน์ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมจากระบบบาบัดน้ าเสี ย [4, 19]
Industry
Paper Industry

Technology
UASB* AFF**
MCL***
UASB AFF MCL
UASB AFF MCL
UASB AFF MCL
UASB AFF MCL

Palm Oil Industry
Starch Industry
Latex
Food Industry
(Liquor/Beer/Oil)
UASB AFF MCL
Ethanol
UASB AFF MCL
Other
1,459
Total
* Upflow Anaerobic Sludge Blanket
** Anaerobic Fixed Film
*** Modified Covered Lagoon

Efficiency
(NM3)
1,308,358

Electricity
(MW)
0.15

Thermal Eqivalent
(ktoe)
0.65

Compressed
Methane (ton)
594.71

43,090,938
58,181,671
21,911,435
1,058,231,591

5.17
6.98
2.62
126.98

21.55
29.09
10.96
529.12

19,586.79
26,446.21
9,959.74
481,014.36

33,318,066
95,288,480
1,311,330,539

3.99
11.43
157.32

16.66
47.64
655.67

15,144.58
43,312.95
596,059.34
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ระบ บบ าบั ด น้ าเสี ยที่ นิ ยม ติ ดตั้ งใน โรง งาน
อุตสาหกรรมคื อระบบ UASB (Upflow Anaerobic
Sludge Blanket) ระบบ AFF (Anaerobic Fixed Film)
และ ระบบ MCL (Modified Covered Lagoon) [4]
เนื่ อ งจากทุ ก ระบบที่ ถู ก พัฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง
ควบคุมระบบได้ง่าย มีตะกอนออกจากระบบน้อย อีกทั้ง
ยังสามารถรองรั บ การเปลี่ ยนแปลงของน้ าเสี ยได้เป็ น
อย่างดี ซ่ ึ งค่าใช้จ่ายในการเดิ นระบบต่ า ทาให้สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้ท้ งั การผลิตก๊าซชีวภาพและบาบัด
น้ าเสี ยพร้อมกัน โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
หลายประเภท ได้นาเทคโนโลยีการบาบัดน้ าเสี ยแบบไร้
อากาศเข้ามาใช้ และยังสามารถนาก๊าซชี วภาพที่ ได้จาก
ระบบไปใช้เ ป็ นพลัง งานทดแทนภายในโรงงาน ใน
ปั จ จุ บัน ส านัก นโยบายและแผนพลัง งาน กระทรวง
พลังงาน มีการดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีการ
ผลิตก๊าซชีวภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตารางที่ 1
แสดงถึ ง ศัก ยภาพในการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพจากระบบ
บาบัดน้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสัด ส่ ว นการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพจาก
โรงงานอุ ต สาหกรรมแต่ ล ะประเภท พบว่า โรงงาน
อาหารทุ ก ชนิ ด (สุ ร า/เบี ย ร์ / น้ ามัน พื ช ) เป็ นประเภท
โรงงานที่มีความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพได้มาก
ที่ สุดถึ ง 1,058,231,591 NM3 เนื่ องจากน้ าเสี ยโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทสุรา มีค่าความสกปรกในรู ป COD
(Chemical Oxygen Demand) สูงมาก และยังมีของเสี ยที่
ปะปนมาในรู ปกากส่ าหรื อ กากน้ าตาล ทาให้สามารถ
ผลิ ตก๊าซชี วภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมี ปริ มาณ
มากเมื่ อ เที ย บกับ โรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทอื่ น
ก๊าซชี วภาพที่ ได้สามารถทดแทนพลังงานไฟฟ้ าได้ถึง
126.98 MW เที ยบเท่าพลังงานความร้อน 529.12 ktoe

และสามารถเทียบเท่าก๊าซชี วภาพอัดถัง 481,014.36 ton
แสดงให้เ ห็ น ว่า ระบบบ าบัด น้ าเสี ย แบบไร้ อ ากาศ ที่
โรงงานอุตสาหกรรมนามาบาบัดน้ าเสี ย โดยคุณสมบัติ
ของก๊ า ซชี ว ภาพที่ ไ ด้จ ากระบบบ าบัด น้ าเสี ย แบบไร้
อากาศ ในกรณี ที่มีปริ มาณมีเทน 60% นั้น มี คุณสมบัติ
ของก๊าซชีวภาพ ดังนี้ [4]
21 เมกกะจูล /ลบ.ม.
- Heating Value
25 ซม./วินาที
- Burning Velocity
- Burning Temperature in Air 650 oC
600 oC
- Ignition Temperature
1.6 กิ โลจู ล/ลบ.
- Heat Capacity (C)
ม.-oC
1.15 กิ โ ลกรั ม /
- Pressure (P)
ลบ.ม.
การนาก๊ าซชีวภาพไปใช้ ประโยชน์
ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร (มีเทน 60%) สามารถ
ทดแทน พลัง งานในรู ป แบบต่ า ง ๆ ดัง นี้ ก๊ า ซหุ ง ต้ม
(LPG) 0.46 กิโลกรัม น้ ามันดี เซล 0.60 ลิตร น้ ามันเตา
0.55 ลิ ต ร และไฟฟ้ า 1.4 กิ โลวัต ต์ ต่ อ ชั่ ว โมง ซึ่ ง
โดยทั่ว ไปก๊ าซชี วภาพสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้
ดังนี้ [4]
1) ทดแทนเชื้ อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อน คือการ
ใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรื อน แทนเชื้อเพลิงสาหรับ
หม้อไอน้ าในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ อีกทั้งยังสามารถ
ใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการอบแห้งอีกด้วย
2) ทดแทนเชื้ อเพลิงสาหรับผลิตพลังงานกล/ไฟฟ้ า คือ
การนาไปใช้กับเครื่ องยนต์สันดาปภายใน ต่อร่ วมกับ
เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า (Generator) ใช้ในการผลิตพลังงาน
ร่ วม (Cogeneration system) คือ การผลิตพลังงานกล
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หรื อไฟฟ้ า และความร้ อนร่ วม ท าให้ ร ะบบที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ การผลิ ต
พลังงานจากไฟฟ้ าเพียงอย่างเดียว

เชื้ อจุลินทรี ยไ์ ว้ได้นานได้ ก๊าซชี วภาพมาเป็ นพลังงาน
ลดค่าใช้จ่ายในการเติมอากาศ รวมทั้งสามารถย่อยสลาย
สารแปลกปลอมในชี ววิทยา (Xenobiotic compounds)
และสามารถรับน้ าเสี ยที่ มีความเข้มข้นของสารอินทรี ย ์
สูงๆได้ [15]
เป้ าหมายในหัวข้อนี้คือผลิตก๊าซชีวภาพเป็ นหลักอาจ
เรี ยกเทคโนโลยีน้ ี วา่ ระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas system)
ประกอบไปด้วย ระบบผลิตก๊าซชี วภาพ ระบบนาก๊าซ
ชี ว ภ าพ ไ ป ใ ช้ ง า น โ ด ย ค า น ว ณ ก๊ า ซ มี เ ท น จ า ก
กระบวนการไร้ออกซิเจนได้จากสมการ [4]

4. อิทธิพลของอากาศต่ อการผลิตก๊ าซชี วภาพใน
ระบบบาบัดนา้ เสี ย
การบาบัดน้ าเสี ยที่มีสารอินทรี ย ์ มักจะใช้แบคทีเรี ย
ช่วยย่อยสลายสารอินทรี ย ์ ซึ่ งกระบวนการบาบัดน้ าเสี ย
ด้วยวิธีทางชีวภาพ (Biological Wastewater Treatment)
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ เทคโนโลยีที่ใช้อากาศ
และเทคโนโลยีที่ไม่ใช้อากาศอธิบายได้ดงั นี้ [13-14]
1) เทคโนโลยีการบาบัดน้ าเสี ยแบบใช้อากาศ (Aerobic
digestion) สารอิ น ทรี ย ์จ ะถู ก ย่อ ยสลายไปเป็ นก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ และมีการสร้างเซลล์จุลินทรี ยข์ ้ ึน
ปริ มาณมากจากสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย ข้อดีของระบบคือ
ระบบจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการบ าบัด น้ าเสี ย ใช้
ระยะเวลาสั้นในการบาบัด ข้อเสี ยคือต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
เพิ่มเนื่ องจากมี การเติ ม อากาศให้กับระบบและยังต้อง
กาจัดตะกอนจุลินทรี ยส์ ่วนเกิน
2) เทคโนโลยี ก ารบ าบั ด น้ าเสี ย แบบไร้ อ ากาศ
(Anaerobic digestion) สารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยร้อยละ 8090 ถูกย่อยสลายเป็ นก๊าซชี วภาพ (Biogas) จุลินทรี ยท์ ี่
ย่อ ยสลายมี ก ารเจริ ญเติ บ โตช้า ใช้เ วลานานในการ
เริ่ มต้นระบบ (Start up) ใช้ระยะเวลาในการกักเก็บน้ า
เสี ย (Hydraulic Retention Time : HRT) นาน ขนาด
ร ะ บ บ บ าบั ด ใ ห ญ่ ไ ม่ ท น ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ มี ก ลิ่ น เ ห ม็ น จ า ก ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่ งเป็ นข้อจากัดการใช้งาน สาหรั บ
ข้อดี ของระบบคือ มีตะกอนส่ วนเกิ นน้อยมาก มีความ
ต้องการสารอาหารโดยเฉพาะ N, P น้อย สามารถเก็บ

CH4 + 2O2

CO2+ 2H2O

(1)

จากสมการจะเห็นว่าทุก 1 โมล ของมีเทน (22.4 L,
0 C) จะหายไปโดยออกซิ เจน 2 โมล (64 กรัม) ดังนั้น
1 gCOD ที่ถูกกาจัดเท่ากับ 0.35 L CH4 (ที่ 0๐C, 1 atm)
ปั จจุบนั สารอินทรี ยท์ ี่นิยมนามาผ่านกระบวนการนี้
แล้วให้ก๊าซชีวภาพ คือ น้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม
เช่ น โรงงานแป้ งมันสาปะหลัง โรงงานเบี ยร์ โรงงาน
ผลไม้กระป๋ อง เป็ นต้น รวมทั้งน้ าเสี ยจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
จากกระบวนการดังกล่าวมีค่า COD ลดลงมากกว่า 80%
และได้ก๊าซชีวภาพ 0.3-0.5 ลบ.ม./กิ โลกรัมCOD ที่ถูก
กาจัด ทั้งนี้ข้ ึนกับคุณลักษณะของน้ าเสี ยแต่ละประเภท
๐

5. เทคโนโลยีระบบบาบัดน้าเสี ยต่ อการผลิตก๊ าซ
ชีวภาพ
ในอดีตการผลิตก๊าซชีวภาพจะเป็ นระบบบ่อหมักไร้
ออกซิเจนแบบหมักช้าและแบบหมักเร็ ว ได้แก่ บ่อหมัก
ช้าแบบถังลอย บ่อหมักช้าแบบโดมคงที่ บ่อหมักช้าแบบ
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ราง บ่อแบบปกคลุม (Covered lagoon) โดยกลุ่มบ่อหมัก
แ บ บ เ ร็ ว เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ กั บ น้ า เ สี ย
อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น สารอิ น ทรี ย์ สู ง จึ ง
จาเป็ นต้องบาบัดต่อเนื่องเพื่อให้เป็ นตามมาตรฐานน้ าทิ้ง
อุตสาหกรรมสุราเป็ นกลุ่มแรกที่มีการนาเทคโนโลยี
ผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพมาใช้เ นื่ อ งจากให้ ค่ า บี โ อดี (BOD)
เท่ากับ 30,000-50,000 มก./ล. และ ซีโอดี (COD) เท่ากับ
100,000-120,000 มก./ล. โดยใช้ระบบหมักแบบUASB
แบบสองขั้น และมีถงั หมักมีเทนแบบ UASB โดยก๊าซ
ชีวภาพจะถูกนาไปใช้ผลิตไอน้ า ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการบ าบัด น้ า เสี ย และช่ ว ยลดการใช้พ ลัง งาน ทั้ง นี้
นอกจากจะพิจารณาความเหมาะสมของค่า BOD รวมถึง
พิจารณาว่าก๊าซชี วภาพที่ ผลิตได้เหมาะสมหรื อไม่ เช่น
ผลิ ต ไฟฟ้ า ไอน้ า หรื อเครื่ องกลต่ า งๆ โดยจะต้อ ง
พิจารณาระบบบาบัดน้ าเสี ยอื่นๆโดยระบบบาบัดน้ าเสี ย
ที่นิยมมีดงั นี้ [4, 7]
1) บ่อหมักโมดิฟายด์โคเวอร์ ลากูน (Modified Covered
Lagoon) เป็ นบ่อหมักย่อยแบบต่อเนื่องตามแนวยาว โดย
มีพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) หรื อ
แผ่นพีวีซี (PVC) ปกคลุม โดยอาจคลุมทั้งบ่อหรื อคลุม
เฉพาะส่ วนสร้างก๊าซมีเทนก็ได้ในปั จจุบนั มีการใช้งาน
แพร่ หลายในฟาร์มสุกร โรงงานแป้ งมัน
2) บ่อหมักแบบซี เอสทีอาร์ (Completely Stirred Tank
Reactor, CSTR) เป็ นระบบไร้อากาศมีการกวนตะกอน
เพื่อให้แบคที เรี ยผสมกับน้ าเสี ยได้อย่างทัว่ ถึงแสดงดัง
รู ปที่ 1 เหมาะกับ น้ า เสี ยที่ มีส ารแขวนลอยสู งและมี
ระยะเวลาการกักเก็บตะกอนเท่ากับระยะเวลากักเก็บน้ า
รองรับสารอินทรี ยไ์ ด้ต่าเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ

รู ปที่ 1 ระบบเก็บก๊าซชีวภาพ CSTR
3) ระบบตะกอนเร่ งแบบไม่ ใ ช้ อ ากาศ (Anaerobic
Activated Sludge, AAS) หรื อ Anaerobic Contact คล้าย
กับระบบCSTR แต่เพิ่มถังตกตะกอนเพื่อเวียนตะกอน
ซึ่ งช่วยยืดระยะเวลากักเก็บตะกอนทาให้ประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของถังปฏิกิริยาทางานดีกว่าแบบ CSTR
4) ระบบแบบตรึ ง ฟิ ล์ม จุ ลิ น ทรี ย ์ (Anaerobic Fixed
Film) มี การบรรจุวสั ดุตวั กลาง เช่ นกรวด หิ น ไนลอน
ตาข่าย และอื่นๆ โดยจุ ลินทรี ยจ์ ะอาศัยตัวกลางในการ
ยึด เกาะ ซึ่ ง น้ า เสี ย จะไหลผ่า นชั้น จุ ลิน ทรี ย ์ อาจมี การ
ป้ อนน้ าเสี ยจากล่างขึ้นบน (Up-flow Anaerobic Fixed
Flim) ซึ่ งเป็ นที่ นิยมในการลดปั ญหาการอุดตัน หรื อ
ป้ อนจากด้านบนลงล่าง (Down-flow Anaerobic Fixed
Flim) ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบตรึ งฟิ ล์มจุ ลินทรี ยน์ ้ ัน
สามารถรั บน้ าเสี ยที่ มีสารแขวนลอยได้ดี รวมถึ งความ
เข้มข้นของน้ าเสี ยที่มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
5) ระบบฟลูอิดไดช์เบด (Fluidized Bed) ระบบนี้ คล้าย
กับแบบตรึ งฟิ ล์มจุลินทรี ยต์ ่างกันที่ ตวั กลางในระบบมี
น้ าหนักเบาและสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ทาให้จุลินทรี ย ์
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ที่เกาะบนตัวกลางสามารถสัมผัสกับสารอินทรี ยไ์ ด้มาก
ขึ้น สามารถรับอัตราบรรทุกสารอินทรี ยใ์ นระบบสู งขึ้น
แต่ระบบนี้ ตอ้ งใช้พลังงานมากกว่าเนื่ องจากมีอตั ราการ
ไหลของน้ าที่สูงกว่า
6) ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket,
UASB) เป็ นระบบบ าบัด แบบไหลขึ้ น โดยผ่ า นชั้น
ตะกอนจุ ลิ น ทรี ย ์ที่ มี ค วามหนาแน่ น สู ง น้ าหนั ก มาก
เพื่อให้ตะกอนอยูภ่ ายในถังได้ ภายในระบบมีการติดตั้ง
อุปกรณ์เพื่อป้ องกันไม่ให้ตะกอนหลุดออกนอกถังแสดง
ดังรู ปที่ 2

8) ระบบอีจีเอสบี (Extended Granular Sludge Bed,
EGSB) คล้ายกับ UASB แต่มีการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของ
ตะกอนแบคที เรี ยกับน้ าเสี ยโดยวิธีเพิ่มความเร็ วน้ าไหล
ขึ้น ทาให้ตะกอนฟุ้ งกระจายมากไม่เกิ ดการอัดตัวของ
ตะกอน แต่ส่ งผลเสี ยคื อต้อ งใช้ป ริ มาณน้ าเสี ยมากจึ ง
จาเป็ นจะต้องมีการเวียนน้ ากลับเข้ามาในระบบอีกครั้ง
9) ระบบไอซี (Internal Circulation, IC) เป็ นระบบที่มี
อัตราการไหลของน้ าสู งเช่นเดี ยวกับอีจีเอสบี การเกิ ด
ก๊าซชี วภาพจะเกิ ดด้านล่างจากการย่อยสลายเป็ นส่ วน
ใหญ่และความเข้มข้นของสารอินทรี ยด์ า้ นล่างสู งก๊าซที่
เกิดขึ้นด้านล่างจะถูกอุปกรณ์ดกั ก๊าซจับเมื่อมีการสะสม
มากขึ้นก๊าซจะลอยขึ้นสู่ ดา้ นบน (Gas Lift) และถูกเก็บ
บนสุ ด ของถัง ส่ ว นน้ าเสี ย จะมี ก ารหมุ น เวี ย นในถัง
แสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 2 ลักษณะระบบเก็บก๊าซชีวภาพ UASB
7) ระบบถัง ปฏิ ก รณ์ ชี ว มวลไร้ อ ากาศแบบลู ก ผสม
(Anaerobic Hybrid Reactor) เป็ นการนาระบบไร้อากาศ
มาต่ อด้านบนผสมกับ UASB เช่ น UASB ร่ ว มกับ
Covered Lagoon หรื อ UASB ร่ วมกับ Anaerobic
Contact โดยส่ วนล่างจะทาหน้าที่ ในการสร้ างตะกอน
โดยมีที่แยกก๊าซชีวภาพทั้งส่วนกลางถังและส่วนบนของ
ถังไร้อากาศ

รู ปที่ 3 ลักษณะระบบเก็บก๊าซชีวภาพแบบไอซี
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Anaerobic Sludge Blanket, UASB) โดยระบบที่ได้รับ
ความนิยมในประเทศไทยมี 3 ระบบได้แก่ ระบบยูเอเอส
บี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) ระบบ
แบบตรึ งฟิ ล์มจุลินทรี ย ์ (Anaerobic Fixed Film) และ
ระบบบ่ อ หมัก โมดิ ฟ ายด์ โ คเวอร์ ล ากู น (Modified
Covered Lagoon) [4] เนื่ องจากทุกระบบถูกพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิภาพสูง ควบคุมระบบได้ง่าย มีตะกอนออกจาก
ระบบน้อย อีกทั้งยังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
น้ า เสี ย ได้เ ป็ นอย่า งดี ประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ย จึ ง สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ท้ งั การผลิตก๊าซชีวภาพและบาบัด
น้ าเสี ย จากข้อมูลการใช้ระบบบาบัด แบบไร้อากาศทั่ว
โลก พบว่า UASB ได้รับความนิ ยมถึง 64% [17] โดย
ก๊าซชี วภาพที่ ได้จากระบบบาบัด น้ าเสี ยแบบไร้อากาศ
นั้น สามารถช่ วยลดการใช้พลังงานที่ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม เช่ น น้ ามัน ไฟฟ้ า ถ่านหิ น เป็ นต้น ทั้งยัง
ช่ ว ยลดความขัด แย้ง ของชุ ม ชนในบริ เวณโดยรอบ
โรงงานอุตสาหกรรม ทาให้ภาพรวมของการใช้ระบบ
บาบัดน้ าเสี ยแบบไร้อากาศเพื่อการบาบัดน้ าเสี ยและผลิต
พลัง งานนั้ น มี ก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ถื อ เป็ นการ
จัดการของเสี ยเชิงบูรณการ (Integrated system) [18] อีก
ทั้งยังมีการสนับสนุนการใช้ก๊าซชีวภาพจากรัฐบาลมาก
ขึ้น เพื่อลดการนาเข้าพลังงานอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ยงั
ถือได้ว่าเป็ นกลไกการพัฒนาที่ สะอาด (CDM; Clean
Development Mechanism) เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาการ
ใช้พ ลัง งานทดแทนอย่า งยัง่ ยื น และน าไปสู่ ก ารขาย
คาร์ บอนเครดิตหรื อปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ สามารถ
ลดลงได้ [4, 19]

6. กลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือคาร์ บอนเครดิต
(Carbon credit, CDM)
คาร์ บอนเครดิ ต คือ สิ่ งทดแทนการปลดปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจก เช่น ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซ
มีเทน (CH4) เป็ นต้น โดยก๊าซเหล่านี้ เกิ ดจากกิ จกรรม
ต่างๆของมนุ ษย์ รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม ซึ่ งแต่ ล ะประเทศต้อ งลดปริ มาณการ
ปลดปล่อยมลพิษของตนเอง สาหรับประเทศที่ พฒ
ั นา
แล้ว และไม่ ส ามารถลดมลพิ ษ ได้ จะใช้วิ ธี ส่ ง เสริ ม
ประเทศที่ กาลัง พัฒนาให้ลดการปลดปล่ อยก๊ าซเรื อ น
กระจก เมื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ล ดได้ คาร์ บ อนเครดิ ต นั้น จะ
กลายเป็ นของตนเอง [16]

7. สรุ ปผลและอภิปราย
บทความทางวิชาการนี้ เป็ นการรวบรวมเทคโนโลยี
บาบัดน้ าเสี ยต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยระบบบาบัดน้ า
เสี ย เน้น ไปที่ ร ะบบบ าบัด น้ าเสี ย แบบไร้ อ ากาศ ซึ่ งมี
หลายชนิ ด ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มในการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ
ได้แก่ ระบบบ่อหมักโมดิฟายด์โคเวอร์ ลากูน (Modified
Covered Lagoon) ระบบบ่ อ หมัก แบบซี เ อสที อ าร์
(Completely Stirred Tank Reactor, CSTR) ระบบ
ระ บบ ตะ กอ นเ ร่ ง แ บบ ไม่ ใช้ อ ากาศ ( Anaerobic
Activated Sludge, AAS) ระบบแบบตรึ งฟิ ล์มจุลินทรี ย ์
(Anaerobic Fixed Film) ระบบฟลู อิ ด ไดช์ เ บด
(Fluidized Bed) ระบบถังปฏิกรณ์ชีวมวลไร้อากาศแบบ
ลูกผสม (Anaerobic Hybrid Reactor) ระบบอีจีเอสบี
(Extended Granular Sludge Bed, EGSB) ระบบไอซี
(Internal Circulation, IC) และระบบยูเอเอสบี (Upflow
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