


                                                                 
 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน  

คูมือปฏิบัติงานการผลติและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย     

สําหรับโรงงานอตสาหกรรมและขยะชมชน 

คํานํา 
 

 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ((พพพพ .).) กระทรวงพลังงาน  มีภารกิจ หนาที่และ

บทบาทความรับผิดชอบในการสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงาน กํากับการอนุรักษพลังงาน จัดหาแหลงพลังงาน 

พัฒนาทางเลือก การใชพลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพรเทคโนโลยีดานพลังงานอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อ

สนองตอบความตองการของทุกภาคสวนอยางเพียงพอ ดวยตนทุนที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีของประชาชน การสงเสริมใหใช “กาซชีวภาพ”ก็เชนกัน เมื่อดําเนินการสงเสริมใหใชกาซชีวภาพเปนพลังงาน

ทดแทนทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมแลวยังตองดูแลการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชนอยางปลอดภัยดวย 

แตดวย พพ. ไมมี กฎ ระเบียบหรือขอบังคับที่จะใชควบคุมใหเจาของระบบผลิตกาซชีวภาพจะตองปฏิบัติตาม การที่จะ

ดําเนินงานดานความปลอดภัยใหมีประสิทธิผลจะตองรวมบูรณาการกับหนวยงานอื่นๆที่มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับไวแลว 

เชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม มาดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกัน  โดย พพ. จะรับผิดชอบใน

การอบรมถายทอดความรูที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการผลิตและใชกาซชีวภาพ ซึ่งเมื่อป 2553 ไดดําเนินการ

จัดทําคูมือ 2 เลม ไดแก คูมือการปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ

ขยะชุมชน และคูมือการปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัยสําหรับฟารมปศุสัตว  ซึ่งจัดทําขึ้นกอนที่

จะมีอุบัติเหตุรายแรงเกิดขึ้นตอมาอีกหลายๆครั้ง 

จากเหตุการณการระเบิดของโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังที่มีระบบผลิตและใชกาซชีวภาพเกิด

อุบัติเหตุหลายแหงอยางตอเนื่อง ทําใหมีการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจํานวน โดยเฉพาะกรณีการเกิดอุบัติเหตุใน

โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง จังหวัดชัยภูมิ นับเปนครั้งรายแรงที่สุดเทาที่เคยเกิดขึ้นมา สําหรับประเทศไทย เปน

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและระบบผลิตกาซชีวภาพอุบัติเหตุในครั้งนั้นทําใหมีผูเสียชีวิตไมนอยกวา 24 คน 

ทรัพยสินเสียหายหลายรอยลานบาท จึงเปนเหตุให พพ.จําเปนจะตองปรับปรุงคูมือที่ทําขึ้นใน ป 2553 โดยเฉพาะคูมือ

การปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ใหทันตอ

เหตุการณในปจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุที่เดิมนําไปไวเปนภาคผนวก จะนํามาเปนบทหนึ่งใน

คูมือฉบับปรับปรุงแทน และ จะใสเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายดานความปลอดภัยของหนวยงานเพิ่มเติมไวดวย 

คณะทํางานหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับปรับปรุงจะมีประโยชนมากขึ้นกวาเดิม 

 

             กลุมงานกาซชีวภาพกลุมงานกาซชีวภาพ  

สํานักคนควาและวิจัยพลังงานสํานักคนควาและวิจัยพลังงาน  



                                                                 
 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
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สารบัญ 
 

สารบัญ 
คูมือการปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน 

ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 1/2555 
 

  หนา 
 คํานํา  
 สารบัญ  
 คํายอและสัญลักษณ ก 
 นิยามและคําจํากัดความที่เกี่ยวของ ค 
   
บทที่ 1 เทคโนโลยีกาซชีวภาพ  
 1.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกาซชีวภาพ 1-1 
 1.2 สภาวะแวดลอมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตกาซชีวภาพ 1-4 
 1.3 เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูป 1-16 
 1.4 เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย 1-30 
   
บทที่ 2 การเลือกเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพใหเหมาะสมกับของเสียจาก 

โรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน 
 

 2.1 การออกแบบเพื่อความเหมาะสม 2-1 
 2.2 ระบบผลิตกาซชีวภาพจากขยะชุมชน 2-2 
   
บทที่ 3 การออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพเพื่อความปลอดภัย  
 3.1 ขั้นตอนในการพิจารณาออกแบบ 3-1 
 3.2 สวนผลิตกาซชีวภาพ 3-2 
 3.3 สวนสงจายกาซชีวภาพ 3-12 
 3.4 สวนการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน 3-20 
 3.5 สวนของระบบทําความสะอาดกาซชีวภาพและกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 3-27 
   
บทที่ 4 การกําหนดบริเวณอันตราย (Hazardous Zone)  
 4.1 การจําแนกบริเวณอันตราย 4-1 
 4.2 ระยะหางของบริเวณอันตรายของระบบผลิตและใชกาซชีวภาพ 4-1 
 4.3 ระบบไฟฟา เครื่องไฟฟา อุปกรณที่ใชในบริเวณอันตรายในระบบผลิตและใชกาซ

ชีวภาพ 
4-2 

 4.4 บริเวณเขตอันตรายสําหรับระบบกาซชีวภาพในหลุมฝงกลบขยะ 4-2 
   
บทที่ 5 การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียอุตสาหกรรม 

และขยะชุมชน 
 

 5.1 ระบบบําบัดน้ําเสียและระบบผลิตกาซชีวภาพ 5-2 



                                                                 
 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
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สารบัญ 
 

สารบัญ(ตอ) 
คูมือการปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน 

ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 1/2555 
 
บทที่ 5 (ตอ) หนา 
   
 5.2 ถังปฏิกรณและบอผลิตกาซชีวภาพ 5-14 
 5.3 การบํารุงรักษาในสวนนํากาซชีวภาพไปใชงาน 5-23 
 5.4 การเริ่มตนเดินระบบ 5-31 
   
บทที่ 6 รายละเอียดระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบและบํารุงรักษา  
 6.1 การตรวจสอบรายวัน 6-1 
 6.2 การตรวจสอบรายเดือน 6-7 
 6.3 การตรวจสอบรายป 6-8 
 6.4 การตรวจสอบอุปกรณ 6-9 
   
บทที่ 7 กรณีศึกษาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในระบบการผลิตและใชกาซชีวภาพ(Biogas)  
 7.1 กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตและใชกาซชีวภาพในประเทศไทย 7-1 
 7.2 กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตและใชกาซชีวภาพในตางประเทศ 7-26 
 7.3 สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ 7-28 
 7.4 มาตรการปองกัน 7-31 
 7.5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย 7-32 
   
 ภาคผนวก ก. การปฐมพยาบาลเบื้องตน  
 ภาคผนวก ข. กฎหมายที่เกี่ยวของ  
 ภาคผนวก ค. รายชื่อหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับกาซชีวภาพ ที่ปรึกษาที่ออกแบบ

ระบบกาซชีวภาพและตัวแทนจําหนายอุปกรณ 
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สารบัญ 

สารบัญตาราง 

คูมือการปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน 
ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 1/2555 

 
  หนา 
ตารางที่ 1-1 Optimum temperature ranges for the growth of methane-forming bacteria 1-4 
ตารางที่ 1-2 Temperature range for methane production for municipal anaerobic digesters 1-5 
ตารางที่ 1-3 Comparison of mesophillic and thermophillic digesters 1-5 
ตารางที่ 1-4 Approximate generation times of important groups of wastewater bacteria 1-7 
ตารางที่ 1-5 Elementary composition of bacterial cells 1-8 
ตารางที่ 1-6 องคประกอบของกาซชีวภาพ 1-9 
ตารางที่ 1-7 คาความรอนของกาซชนิดตางๆ (กิโลแคลอรี/ม3) 1-10 
ตารางที่ 1-8 ความหนาแนนของกาซชนิดตางๆ ที่อุณหภูมิ 0 oซ. ความดัน 1 บรรยากาศ 1-11 
ตารางที่ 1-9 คา Wobbe Index (กิโลแคลอรี/ม3) ของกาซ 1-12 
ตารางที่ 1-10 จุดติดไฟอัตโนมัติของกาซที่ใชเปนเชื้อเพลิง 1-12 
ตารางที่ 1-11 ประเภทน้ําเสียจากอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมบําบัดแบบไมใชออกซิเจนเพ่ือผลิต

กาซชีวภาพและการบําบัด 
1-16 

ตารางที่ 1-12 การเปรียบเทียบการนํากาซชีวภาพมาใชประโยชนในแตละประเภทอุตสาหกรรม 1-29 
   
ตารางที่ 3-1 ขนาดทอกับชวงหางตัวรองรับทอที่เหมาะสม 3-14 
ตารางที่ 3-2 การเปรียบเทียบวาลวชนิดตางๆ 3-17 
   
ตารางที่ 4-1 ระยะหางของบริเวณอันตราย 4-1 
   
ตารางที่ 6-1 รายการตรวจสอบและบํารงุรักษาอุปกรณในระบบกาซชีวภาพ 6-2 
ตารางที่ 6-2 การตรวจสอบอุปกรณการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน 6-7 
   
ตารางที่ 7-1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Biogas , Natural Gas , Town Gas (LPG) 7-12 
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สารบัญ 
 

สารบัญรูป 
คูมือการปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน 

ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 1/2555 
 

รูปท่ี  หนา 
   

1-1 ขั้นตอนการเกิดกาซมีเทนในสภาวะไรอากาศ 1-3 
1-2 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับระยะเวลาการหมัก 1-5 
1-3 กระบวนการผลิตและใชกาซชีวภาพ 1-15 
1-4 องคประกอบของระบบ MCL 1-18 
1-5 ระบบ Modified Covered Lagoon ในโรงงาน 1-18 
1-6 องคประกอบในระบบยูเอเอสบี (UASB) 1-20 
1-7 ภาพเม็ดตะกอนและการเปรียบเทียบคุณสมบัติในการตกตะกอน 1-21 
1-8 อุปกรณที่ใชในการแยกน้ําเสีย ตะกอนแบคทีเรียและกาซชีวภาพ (Gas-Solid Separator, 

GSS) 
1-21 

1-9 ลักษณะรูปรางถังยูเอเอสบีแบบตางๆ 1-22 
1-10 ระบบยูเอเอสบีในโรงงานแปงมันสําปะหลัง 1-23 
1-11 ลักษณะการเกาะของฟลมชีวภาพ 1-24 
1-12 ตัวกลางที่มีใชกันในถังกรองไมใชอากาศ 1-25 
1-13 ถังกรองไมใชอากาศแบบ (ก) ไหลขึ้น (ข) ไหลลง 1-25 
1-14 ระบบถังกรองไมใชอากาศในโรงงานผลิตแปงขาวเจา 1-26 
1-15 ลักษณะการทํางานของระบบ Baffled Reactor 1-27 
1-16 ลักษณะการทํางานของถังปฏิกรณไรอากาศแบบ Completely Stirred Tank 

Reactor(CSTR) ที่มีการกวนผสม (Mixing system) รูปแบบตางๆ 
1-28  

 
   

3-1 การติดสายลอฟาในระบบผลิตกาซชีวภาพ 3-5 
3-2 การตอสายดินในโครงสราง 3-5 
3-3 การตอฝากเพ่ือทําใหศักยไฟฟาของพื้นผิวตางๆ มีคาเทากัน 3-6 
3-4 การตอฝากระหวางภาชนะบรรจุสารไวไฟ 3-6 
3-5 ลักษณะของมอเตอรปองกันการระเบิด 3-7 
3-6 อุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ (Flame Arresters) 3-7 
3-7 การเดินทอรอยสายไฟในพื้นที่อันตรายอุปกรณไฟฟาจะตองเปนชนิดทนระเบิด 3-8 
3-8 โครงสรางบอหมักที่เปนบอกออิฐฉาบปูน 3-9 
3-9 โครงสรางบอหมักที่เปนถังเหล็ก 3-9 
3-10 โครงสรางบอเก็บกาซชีวภาพที่เปนวัสดุ PVC และ Membrane 3-10 
3-11 อุปกรณชุดควบคุมแรงดัน 3-10 
3-12 ถังปองกันความดันสูงหรือตํ่าของบอกาซ 3-11 

3-13 สวิตซปองกันความดันสูงหรือตํ่าเกินกําหนด 3-11 
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รูปท่ี  หนา 
   
รูปที่ 3-14 ตัวสงสัญญาณแรงดันกาซ 3-11 
รูปที่ 3-15 อุปกรณควบคุมแรงดันขนาดตางๆ 3-12 
รูปที่ 3-16 ทอ PVC 3-12 
รูปที่ 3-17 ทอ Stainless 3-12 
รูปที่ 3-18 ทอ HDPE 3-13 
รูปที่ 3-19 Manual Condensate Drain แบบ Tee และ แบบ U-Pipe 3-15 
รูปที่ 3-20 การดักน้ําออกแบบไซฟอน Siphon Condensate Drain 3-16 
รูปที่ 3-21 ระบบระบายน้ําแบบ Active condensate 3-16 
รูปที่ 3-22 วาลวชนิดตางๆ 3-17 
รูปที่ 3-23 วาลวปองกันความดันยอนกลับ 3-17 
รูปที่ 3-24 วาลวปองกันความดันสูงเกินกําหนด 3-18 
รูปที่ 3-25 Blower แบบตางๆ 3-18 
รูปที่ 3-26 กับดักระบายคอนเดนเสทและสิ่งปนเปอน 3-19 
รูปที่ 3-27 อุปกรณดักน้ําออกจากทอสงจายกาซ Drip Trap-Manual 3-19 
รูปที่ 3-28 อุปกรณดักน้ําออกจากทอสงจายกาซ Drip Trap-Automatic 3-20 
รูปที่ 3-29 ชุดดักน้ําและสิ่งสกปรก 3-20 
รูปที่ 3-30 การนาํกาซชีวภาพไปใชรูปของความรอนโดยตรง 3-21 
รูปที่ 3-31 เครื่องยนตดีเซลดัดแปลงใหใชกาซชีวภาพแทนไดทั้งหมดตอรวมกับ 

Synchronous/Induction Generator เพ่ือผลิตไฟฟา 
3-22 

รูปที่ 3-32 เครื่องยนตที่ใชกาซโดยเฉพาะ (เครื่องยนตนําเขา) โดยตอรวมกับ 
Synchronous Generator ในการผลิตไฟฟา 

3-22 
 

รูปที่ 3-33 กราฟแสดงผลการทดสอบความสิ้นเปลืองกาซชีวภาพของเครื่องขนาด 128 kW 3-23 
รูปที่ 3-34 ปลองเผากาซชีวภาพทิ้ง 3-24 
รูปที่ 3-35 การติดตั้งถังดับเพลิงใกลกับถังเก็บกาซชีวภาพ 3-25 
รูปที่ 3-36 เครื่องวิเคราะหกาซชีวภาพ (Biogas analyzer) 3-26 
รูปที่ 3-37 เครื่องวัดการรั่วซึมของกาซชีวภาพ 3-27 
รูปที่ 3-38 การกําจัด H2S โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีในการกําจัดและปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) 

ดวยวัสดุเหล็ก 
3-28 

 
รูปที่ 3-39 กระบวนการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดดวยสารละลายเหล็ก 3-28 
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  หนา 
รูปที่ 3-40 กระบวนการปรับปรุงกาซชีวภาพดวยวิธี Pressure swing adsorption 3-29 
รูปที่ 3-41 ผังกระบวนการปรับปรุงกาซชีวภาพดวยวิธีดักจับดวยน้ําภายใตความดันสูง 

(High pressure water scrubbing) 
3-29 

 
รูปที่ 3-42 กระบวนการปรับปรุงกาซชีวภาพดวยวิธีดักจับดวยสาร “Selexol” ภายใตความดันสูง 3-30 
รูปที่ 3-43 กระบวนการกําจัดกาซไฮโดรเจนซลัไฟดแบบตอเนื่องดวยปฏิกรณชนิด Bio-Filter 3-30 
รูปที่ 3-44 ชุดฟอกกาซชีวภาพตางๆ 3-31 
   
รูปที่ 5-1 ขั้นตอนในการบําบัดน้ําเสียแบบไมใชอากาศ 5-1 
รูปที่ 5-2 บอสูบน้ําเสียและเครื่องสูบน้ํา 5-2 
รูปที่ 5-3 รายละเอียดของสวนประกอบในระบบบอรวบรวมน้ําเสีย 5-2 
รูปที่ 5-4 วิธีการหมุนเวียนน้ํากลับเพ่ือกวนผสมในบอสูบ 5-3 
รูปที่ 5-5 ระบบรวบรวมน้ําเสีย 5-3 
รูปที่ 5-6 ตะกอนแปงในบอสูบที่สามารถตักรวบรวมได 5-4 
รูปที่ 5-7 บอดักกรวดทราย 5-4 
รูปที่ 5-8 ตะแกรงหยาบแบบซี่ทํางานโดยใชระบบอัตโนมัติ 5-5 
รูปที่ 5-9 ตะแกรงละเอียดแบบ Static Screen 5-5 
รูปที่ 5-10 ตะแกรงละเอียดแบบ Rotary Drum Screen 5-6 
รูปที่ 5-11 การรวบรวมขยะจากตะแกรงดักขยะแบบ Rotary Drum Screen 5-6 
รูปที่ 5-12 ระบบดักไขมัน 5-7 
รูปที่ 5-13 ระบบ Dissolved-Air Floatation 5-8 
รูปที่ 5-14 แบบเคร่ืองกวนนํ้าผสม 5-8 
รูปที่ 5-15 การกวนผสมน้ําเสียภายในบอปรับสภาพ 5-9 
รูปที่ 5-16 ถังตกตะกอนขั้นตน 5-10 
รูปที่ 5-17 ระบบบอเติมอากาศและบอผึ่ง 5-11 
รูปที่ 5-18 ระบบบําบัดขั้นหลังแบบตะกอนเรง 5-12 
รปูที่ 5-19 ถังทําขนแบบตางๆ (Sludge Thickener) 5-13 
รูปที่ 5-20 ระบบยอยตะกอน (Sludge Digester) 5-13 
รูปที่ 5-21 ระบบรีดตะกอน 5-14 
รูปที่ 5-22 ลานตากตะกอน 5-14 
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  หนา 
รูปที่ 5-23 หนวยบําบัดที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการผลิตกาซชีวภาพ 5-15 
รูปที่ 5-24 ลักษณะการติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําดานขางบอพักน้ํา 5-16 
รูปที่ 5-25 ถังเก็บสารละลายโซดาไฟและเครื่องสูบละลายโซดาไฟ (NaOH) 5-16 
รูปที่ 5-26 ทอจายสารละลายโซดาไฟ 5-17 
รูปที่ 5-27 ไซโลเก็บปูนขาว 5-17 
รูปที่ 5-28 ลักษณะของระบบการจายน้ําเสีย 5-17 
รูปที่ 5-29 ลักษณะของระบบยูเอเอสบี 5-18 
รูปที่ 5-30 ลักษณะการวางทอกระจายน้ําระบบยูเอเอสบี 5-19 
รูปที่ 5-31 ถังยูเอเอสบีและทอเก็บตัวอยางตะกอนขางถัง 5-19 
รูปที่ 5-32 การติดตั้งถังไลกาซและถังตกตะกอนสําหรับระบบยูเอเอสบี 5-20 
รูปที่ 5-33 ถังไลกาซและถังตกตะกอน 5-20 
รูปที่ 5-34 การติดตั้งถังไลกาซและถังตกตะกอน 5-21 
รูปที่ 5-35 การหมุนเวียนน้ํา 5-21 
รูปที่ 5-36 การติดตั้งถังไลกาซและถังตกตะกอน 5-22 
รูปที่ 5-37 การหมุนเวียนตะกอนและการเติมตะกอนเขาถัง 5-22 
รูปที่ 5-38 ระบบถังกรองไมใชอากาศ 5-23 
รูปที่ 5-39 น้ําออกไมสม่ําเสมอเกิดการอุดตันของตัวกลาง/การทรุดของเวียร 5-23 
รูปที่ 5-40 เตาน้ํามันรอน( Hot Oil Burner)และหัวเผา 5-24 
รูปที่ 5-41 หมอไอน้ํา 5-24 
รูปที่ 5-42 ชุดเครื่องปนไฟใชเชื้อเพลิงจากกาซชีวภาพ 5-24 
รูปที่ 5-43 ขั้นตอนการนํากาซชีวภาพไปใชงาน 5-25 
รูปที่ 5-44 ทอสงกาซชีวภาพ 5-25 
รูปที่ 5-45 ชุดไซโคลนดักน้ํากอนเขาไปในอุปกรณใชงาน 5-26 
รูปที่ 5-46 จุดระบายน้ําที่ควบแนนในเสนออกจากทอสงกาซ 5-26 
รูปที่ 5-47 แผนผังการทํางานของชุดกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด 5-27 

รูปที่ 5-48 ชุดกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด 5-27 
รูปที่ 5-49 การติดตั้งอุปกรณสําหรับ Burner 5-28 
รูปที่ 5-50 การติดตั้ง Pressure Release Valve 5-28 
รูปที่ 5-51 Gas Flare และระบบวัดความดันในทอกาซ 5-29 
รูปที่ 5-52 การติดตั้งอุปกรณสําหรับ Biogas Flare แบบเปด 5-29 
รูปที่ 5-53 Pressure Switch และรูปแบบการติดตั้ง 5-30 
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  หนา 
รูปที่ 5-54 ลักษณะของ Pressure Regulator 5-30 
รูปที่ 5-55 เครื่องวัดอัตราการไหลของกาซแบบ Thermal Mass Flow Meterและแบบวัดปริมาตรของ

กาซที่ไหลผาน 
5-31 

 
   
รูปที่ 7-1 สภาพการฉีกขาดรอบขอบบอที่ซีล (seal) ดวยน้ํา 7-4 
รูปที่ 7-2 ผังแสดงการวางตําแหนงของเครื่องจักรตางๆภายในหองสูบสงกาซของโรงงาน 7-4 
รูปที่ 7-3 สภาพของหองสูบสงกาซชีวภาพ(Gas Station)   7-5 
รูปที่ 7-4 สภาพขอตอรับการขยายตัวที่แตกรั่วหลังเกิดอุบัติเหตุ 7-5 
รูปที่ 7-5 ลักษณะการฉีกขาดของขอตอรับการขยายตัวที่แตกออกหลังเกิดอุบัติเหตุ 7-5 
รูปที่ 7-6 ลักษณะการติดตั้งอุปกรณไฟฟาและสวิตชมอเตอรของ Blower 7-6 
รูปที่ 7-7 สภาพหมอน้ํามันรอนและคอยลน้ํามันและหัวเผาหลังเกิดอุบัติเหต ุ 7-7 
รูปที่ 7-8 อุปกรณควบคุมกาซกอนเขาหัวเผาประกอบดวย 1 Stop Valve   2 Strainer  

3 Pressure Regulator    4 Double Solenoid Valve     5.Burner 
7-8 

รูปที่ 7-9 ลักษณะหัวเผาเปนแบบ Rotary Cup และเปน Combination Burner 7-8 
รูปที่ 7-10 ผลการนํากาซชีวภาพไปตรวจวิเคราะหดวย Gas Analyzer 7-10 
รูปที่ 7-11 Ternary (three component) diagram, atmospheric 7-11 
รูปที่ 7-12 ลักษณะของ Double Solenoid Valve 7-12 
รูปที่ 7-13 ลักษณะของ Valve Proving Systems 7-13 
รูปที่ 7-14 ลักษณะการสึกกรอนเปนรูพรุน(Pitting)ของ Double Solenoid Valve 7-14 
รูปที่ 7-15 ลักษณะของกานวาลวและรูกานวาลวตัวลางสกปรกมาก 7-14 
รูปที่ 7-16 สภาพของ Valve Proving Systems  มีการชํารุดทําใหระบบนิรภัยลมเหลว 7-14 
รูปที่ 7-17 สภาพฝาหมอน้ําที่อยูในหองเผาไหมหลังเกิดเหต ุ 7-16 
รูปที่ 7-18 สภาพวาลวที่อยูในหองเผาไหมหลังเกิดเหตุ 7-17 
รูปที่ 7-19 สภาพขดทอน้ํามันที่ผนังหลังถูกแรงระเบิดเคล่ือนตัวถอยหลังประมาณ 30 เซนติเมตร 7-18 
รูปที่ 7-20 สภาพของ  Valve Proving Systems (VPS) มีการอุดตันและลัดวงจร 7-19 
รูปที่ 7-21 สภาพภายในทอสงกาซชีวภาพที่มีตะกอนสกปรกสะสม 7-19 
รูปที่ 7-22 สภาพโรงงานที่เกิดการระเบิดและผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถูกไฟลวกตามรางกาย 7-22 
รูปที่ 7-23 สภาพโรงงานหลังเกิดอุบัติเหตุไฟไหม 7-22 
รูปที่ 7-24 สภาพบอหมักและการกักเก็บกาซชีวภาพที่สรางขึ้นใหมหลังเกิดอุบัติเหตุ 7-23 
รูปที่ 7-25 สภาพเพลิงไหมบาแผนพลาสติกที่มีกาซชีวภาพอยูขางใน 7-24 
รูปที่ 7-26 สภาพสถานที่เกิดเหตุและศพผูเสียชีวิตที่ลงไปซอมทอ 7-25 
รูปที่ 7-27 สถานที่เกิดเหตุกาซชีวภาพระเบิดในประเทศอินเดีย 7-27 
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คํายอและสญัลักษณ 

คํายอและสัญลักษณ 

 

คํายอ  ความหมาย  

  

ก.  กรัม 

กก.  กิโลกรัม  

กก.-ซีโอดี/ม3 -วัน  กิโลกรัมในรูปของซีโอดีตอลูกบาศกเมตรตอวัน  

กก./ม3 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  

กก./ม3- วัน  กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรตอวัน  

กก.-VSS/ม3 -วัน  กิโลกรัมในรูปของของแข็งแขวนลอยระเหยตอลูกบาศกเมตรตอวัน  

ชม.  ชั่วโมง 

ซม.  เซนติเมตร  
๐ซ (oC) องศาเซลเซียส 
๐ฟ (oF) องศาฟาเรนไฮน 

ม.  เมตร 

มก. มิลลิกรัม 

มก./ล.  มิลลิกรัมตอลติร 

มม.  มิลลิเมตร 

มล.  มิลลิลติร 

ม2 ตารางเมตร 

ม3. ลูกบาศกเมตร 

ล.  ลิตร 

ว.ส.ท.  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ)  

ALK  Alkalinity (ความเปนดาง)  

CaCO3 Calcium Carbonate (หินปูน)  

CH4 Methane Gas (กาซมีเทน)  

COD Chemical Oxygen Demand (ซีโอดี)  

CO2 Carbondioxide Gas (กาซคารบอนไดออกไซด) 
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คํายอและสัญลักษณ (ตอ) 

 

คํายอ ความหมาย 

  

FCOD  Flitted Chemical Oxygen Demand (ซีโอดีผานการกรอง)  

F/M อัตราสวนระหวางอาหารตอชีวมวล 

HAc  กรดอะซิติก 

HDPE  High Density Poly Ethylene  

HRT Hydraulic Retention Time (เวลากักน้ํา) 

H2 Hydrogen Gas (กาซไฮโดรเจน) 

K Potassium (ธาตุอาหารปุยโปรตัสเซียม) 

OLR Organic Loading Rate (อัตราภาระบรรทุกสารอินทรยี) 

N Nitrogen (ธาตุอาหารปุยไนโตรเจน) 

P Phasphorus (ธาตุอาหารปุยฟอสฟอรัส) 

PVC Poly Vinyl Chloride 

SRT Solid Retention Time (เวลาเก็บกักตะกอน) 

SS  Suspended Solid (ของแข็งแขวนลอย)  

TCOD Total Chemical Oxygen Demand (ซีโอดีทั้งหมด)  

TKN เจดาหลไนโตรเจน  

TS  Total Solid (ของแข็งทั้งหมด)  

VFA Volatile Fatty Acid (กรดระเหยงาย)  

VSS Volatile Suspended Solid (ของแข็งแขวนลอยระเหย)  
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นิยามและคําจํากัดความดานสิ่งแวดลอม 
 
กรดไขมันระเหยงาย (Volatile Fatty acids: VFAs)  

เปนผลผลิตจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียโดยไมใชอากาศโดยเปนผลผลิตสุดทายของกระบวนการ
สรางกรด กรดไขมันระเหยงายจะอยูในรูปของกรดอินทรียมวลโมเลกุลต่ํา โดยจะแสดงผลในรูป มก./ล. หินปูน (mg./l 
as CaCO3) หรือ มก./ล. กรดอะซิติก (mg./l as HAc) โดยที่ 1 มก./ล. ในรูปหินปูน จะเทากับ 0.83 มก./ล. ในรูป
กรดอะซิติก  
 
กลิ่น (Odor)  

กล่ินของน้ําเสียสวนมากเกิดจากกาซที่เกิดขึ้นจากการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย สวนใหญไดแกกาซ 
ไฮโดรเจนซัลไฟด  
 
กาซชีวภาพ (Biogas)  

กาซที่เกิดจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียตางๆ โดยเชื้อแบคทีเรียชนิดไมใชออกซิเจนในการหายใจ 
ภายใตสภาพไรอากาศ กาซชีวภาพที่เกิดขึ้นเปนกาซผสม โดยทั่วไปจะประกอบไป ดวย กาซมีเทน กาซคารบอนได
ออกไซด กาซไนโตรเจน และกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ทั้งนี้องคประกอบสวนใหญไดแกกาซมีเทนประมาณ 60-80 % 
และกาซคารบอนไดออกไซด 20-40 % จึงทําใหกาซชีวภาพมีคุณสมบัติที่สามารถจะนําไปเปนเชื้อเพลิง  
 
ขนาดระบบผลิตกาซชีวภาพที่อยูในเกณฑ 

ระบบผลิตกาซชีวภาพที่มีอัตราการผลิตกาซชีวภาพตั้งแต 5,000 ลบ.ม./วัน จะอยูในเกณฑที่ตองปฏิบัติ
ตาม คูมือกําหนดความปลอดภัยของการออกแบบระบบผลิตและใชกาซชีวภาพนี้  
 
ของแข็ง (Solids)  

สารทุกอยางที่อยูในของเหลวยกเวนน้ํา  
 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS)  

สวนของของแข็งที่เหลือคางอยูบนกระดาษกรองใยแกวมาตรฐานหลังจากกรองน้ําตัวอยางและนําไปอบแหง
ที่อุณหภูมิ 103-105  ๐ซ  
 
ของแข็งคงตัว (Fixed Solids: FS)  

ของแข็งหรือเถา สวนที่เหลือคางบนกระดาษกรองหลังจากการหาของแข็งระเหยงาย  
 
ของแข็งจมได (Settable Solids)  

ของแข็งที่จมตัวอยูกนภาชนะเมื่อต้ังทิ้งไว ภายในระยะเวลา 1 ชม. มีหนวยเปน มก./ล.  
 
 ของแข็งท้ังหมด (Total Solids: TS)  

ส่ิงที่เหลือในภาชนะอยูภายหลังจากทําการระเหยน้ําออกจนหมด และอบใหแหงที่อุณหภูมิ 103 -105 ๐ซ  
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ของแข็งระเหยงาย (Volatile Solids: VS)  
ของแข็งสวนที่เปนสารอินทรีย วัดโดยการนํากระดาษกรองที่ทําการวิเคราะหหาของแข็งแขวนลอยเสร็จแลว 

นําไปเผาที่ 550 ๐ซ น้ําหนักของของแข็งที่หายไปคือปริมาณของแข็งระเหยงาย  
 
ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (Total Dissolved Solids: TDS)  

ของแข็งที่สามารถลอดผานกระดาษกรองใยแกวมาตรฐาน 0.45 ไมครอนและเหลืออยูหลังจากทําการระเหย
ไอน้ําจนแหงและอบที่อุณหภูมิ 103-105 ๐ซ 
 
ความเปนดาง (Alkalinity: Alk)  

หมายถึงความสามารถของน้ํานั้นในการรับโปรตอนหรือความสามารถในการสะเทินกรด  เกิดจาก
องคประกอบของไบคารบอเนต  คารบอเนต ไฮดรอกไซด ที่ละลายอยูในน้ําดังนั้นคาความเปนดางจึงมีความสัมพันธ
ตอพีเอช(pH) ของน้ําเสีย  โดยสามารถวัดไดทั้งในรูปของ  มก./ล.  หินปูน(mg./l  as  CaCO3) หรือในรูปของมวล
สมมูลย  (milli-equivalence  : meq)  
 
ความเร็วนํ้าไหลขึ้น (Upflow Liquid Velocity: ULV) 

เปนคาที่ใชในการออกแบบและควบคุมการทํางานถังปฏิกิริยาแบบไหลขึ้นโดยจะหมายถึงปริมาตรของน้ํา ที่
ไหลผานหนาตัดของถังปฏิกิริยา  

      
   
  เมื่อ  ULV     = ความเร็วน้ําไหลขึ้น (ม./ชม.) 
   Q = อัตราการไหลของน้ําเสีย (ม3/วัน) 
   A = พ้ืนที่หนาตัดของถังปฏิกิริยา (ม2) 
 
เจลดาหลไนโตรเจนท้ังหมด (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) 

เปนปริมาณของไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียไนโตรเจนและไนโตรเจนในรูปของสารอินทรียทั้งหมดที่มี 
อยูในน้ําทั้งในรูปของของแข็งและสารละลาย 
 
ซี โอ ดี (Chemical Oxygen Demand: COD)  

ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ตองการเพื่อใชในการออกซิเดชั่นสารอินทรียในน้ํา ใหกลายเปนกาซ
คารบอนไดออกไซดและน้ํา โดยใชหลักการที่วาสารอินทรียเกือบทุกชนิด สามารถถูกออกซิไดซดวยสารเคมีที่เปน 
Strong Oxidizing Agent ภายใตสภาวะที่เปนกรด สารออกซิไดซซิ่งที่ใชในการวิเคราะหหาคาซีโอดีไดแก
โพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) ซึ่งคาซีโอดีจะมีคามากกวาบีโอดีเสมอ  
 
ดัชนีวัดปริมาณตะกอน (Sludge Volume Index: SVI) 

ปริมาตรตะกอนตอน้ําหนักของตะกอนซึ่งตกตะกอนไดในเวลา 30 นาที ซึ่งคํานวณไดตามสมการ  
  SVI (มล./ก-ล) = 1,000 x SV  30 (มล.) /SS (มก/ล.)  
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เทคโนโลยีกาซชีวภาพ  
เทคโนโลยีในการหมักยอยสลายสารอินทรียเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ เชนการหมักมูลสัตว เศษพืชผัก อุจจาระ 

ส่ิงปฏิกูลที่ยอยสลายไดและน้ําเสีย โดยการหมักจะเปนการหมักในถังปดภายใตสภาวะไมใชอากาศโดยใชแบคทีเรียที่
ไมใชอากาศ ในการยอยสลาย และกาซชีวภาพที่ไดสามารถที่จะนําไปใชเปนพลังงานตอไป  
 
นํ้าเสีย  

น้ําที่มีส่ิงเจือปนในปริมาณสูง จนกระทั่งเปนน้ําที่ไมเปนที่ตองการกอใหเกิดปญหาตอพ้ืนที่รองรับ ส่ิงเจือปน 
ในน้ําที่ทําใหน้ํากลายเปนน้ําเสียไดแก สารอินทรีย กรด ดาง ของแข็ง สารแขวนลอย น้ํามัน ไขมัน แรธาตุที่เปนพิษ 
ความรอน สารพิษ ยาฆาแมลง สี กล่ิน เปนตน  
 
บี โอ ดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD)  

ปริมาณของออกซิเจนที่แบคทีเรียตองใชในการยอยสลายสารอินทรีย ที่อุณหภูมิ 20๐ซ  เปนคาที่บงบอกถึง
ผลกระทบของน้ําเสียที่มีตอออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา โดยทั่วไปจะวัดในรูปของ BOD5 ซึ่งหมายถึงปริมาณของ
ออกซิเจน  ที่แบคทีเรียตองใชในการยอยสลายสารอินทรียในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20๐ซ 
 
ประเภทของน้ําเสีย  

น้ําเสียแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก น้ําเสียชุมชน น้ําเสียจากภาคการเกษตร และนํ้าเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
 
ปริมาณตะกอน (Sludge Volume: SV t)  

ตะกอนที่จมตัวอยูกนภาชนะเมื่อต้ังทิ้งไวภายในระยะเวลา t นาที ซึ่งโดยทั่วไปจะใชเวลาในการตกตะกอน 
30 นาที มีหนวยเปน มล./ล. ภาชนะที่ใชในการหาปริมาณของของแข็งจมไดคือกรวยอิมฮอฟฟ (Imhoff Cone) ขนาด 
1 ลิตร 
 
พีเอช (pH) ไมมีหนวย  

เปนคาแสดงความเขมขนของอิออนไฮโดรเจน  (H+)  ในน้ํา  แสดงถึงความเปนกรดหรือดางของน้ํา  โดยจะ
วัดในรูป -log [H +] ซึ่งคาพีเอชจะมีคาอยูในชวง 0-14 โดยน้ําที่มีคุณสมบัติเปนกรดจะมีพีเอชตํ่ากวา 7  สวนน้ําที่มี
คุณสมบัติเปนดางจะมีพีเอชมากกวา 7  
 
เวลาเก็บกักตะกอน (Solid Retention Time, SRT)  
 ระยะเวลาที่ตะกอนอยูภายในระบบ โดยในกรณีของถังปฏิกิริยาแบบการกวนสมบูรณเวลาเก็บกักตะกอน 
จะเทากับเวลาเก็บกักน้ํา สวนในระบบอื่นๆ สามารถหาเวลาเก็บกักตะกอนไดจาก 
   

เวลาเก็บกักตะกอน,SRT (วัน)       =             
  

โดยปริมาณตะกอนภายในถังหาไดจากผลคูณระหวางปริมาตรถังและความเขมขนของตะกอนในถัง ในขณะ
ที่ตะกอนท่ีสูญเสียจากระบบจะเกิดขึ้นจากปริมาณตะกอนหลุดไปพรอมกับน้ําออกและการดูดตะกอนสวนเกินทิ้งจาก 
ถังปฏิกิริยา  
 

ปริมาณตะกอนในถัง (กก.)     
ปริมาณตะกอนที่สูญเสียไป ( กก./วัน) 
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เวลาเก็บกักนํ้า (Hydraulic Retention Time, HRT)  
ระยะเวลาที่น้ําเสียอยูภายในถังปฏิกิริยาหรืออยูในระบบ มีคาเทากับ  

    
  เมื่อ        HRT     = เวลากักน้ํา (วัน)         
     V = ปริมาตรถัง (ม3) 
     Q    = อัตราการไหลของน้ําเสีย (ม3/วัน) 
 
สวนนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน 

บริเวณที่มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชนในรูปของพลังงานความรอนโดยตรง เชน  หมอตมไอน้ํา ใชใน
รูปพลังงานกล/ไฟฟา เชน เครื่องตนกําลังขับพัดลมโรงเรือนสุกร หรือผลิตกระแสไฟฟา 
 
สวนผลิตกาซชีวภาพ  

บริเวณถังหมักน้ําเสียเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ รวมถึงระบบเก็บกาซชีวภาพ เพ่ือรอการนําไปใชประโยชน  
 
สวนสงจายกาซชีวภาพ  

บริเวณทอสงกาซจากบอเก็บกาซชีวภาพไปยังสวนนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน บอฟอกกาซชีวภาพ 
อาคารสงจายกาซโดยโบวเวอรสงจายกาซเพื่อเพ่ิมแรงดันกาซและอัตราการไหลใหเหมาะสมกับการนํากาซชีวภาพ
ไปใชประโยชน  
 
อัตราการผลิตกาซชีวภาพ (Biogas Generation Rate)  

ปริมาตรของกาซชีวภาพที่ผลิตไดรวมจากระบบผลิตกาซชีวภาพ โดยคิดจากการประมาณการของ
ผูออกแบบระบบเปนผูรายงานตัวเลขอัตราการผลิตกาซชีวภาพ เปน ลบ.ม. /วัน  
 
อัตราการไหลของน้ํา (Flow Rate, Q)  

ปริมาณน้ําเสียที่เขาสูระบบบําบัดมีหนวยเปน ม3/วัน หรือ ม3/ชม.  
 
อัตราน้ําลนเวียร (Weir Loading Rate)  

เปนอีกคาหนึ่งที่ใชในการออกแบบและควบคุมการทํางานสําหรับถังตกตะกอน ซึ่งหมายถึงปริมาตรของน้ํา 
ที่ไหลผานตอความยาวของเวียร 

                         
 
     เมื่อ          WLR     = อัตราน้ําไหลลนเวียร (ม.3/ม.-วัน)      

Q = อัตราการไหลของน้ําสีย (ม.3 /วัน) 
    A    = ความยาวสันเวียร (ม.) 
 
อัตราน้ําไหลลนผิว (Surface Overflow Rate: SOR)  

เปนคาที่ใชในการออกแบบและควบคุมการทํางานสําหรับถังตกตะกอน หมายถึงปริมาตรของน้ําที่ไหลผาน 
หนาตัดของถังปฏิกิริยา 
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คํายอและสญัลักษณ 

    
   

เมื่อ        SOR     = อัตราน้ําไหลลนผิว (ม.3/ม2.-วัน)      
             Q = อัตราการไหลของน้ําเสีย (ม.3 /วัน) 
             A    = พ้ืนที่หนาตัดของถังปฏิกิริยา (ม.2) 
 
ซึ่งจะสังเกตเห็นวาความเร็วน้ําไหลขึ้นและอัตราน้ําไหลลนผิวจะมีสูตรที่เหมือนกัน  แตทั้งสองคาจะใชในจุดที่ตางกัน 
โดยความเร็วน้ําไหลขึ้นจะใชสําหรับการไหลภายในถังปฏิกิริยาแบบไมใชอากาศที่มีระบบการจายน้ําเสียแบบไหลขึ้น 
ในขณะท่ีอัตราน้ําไหลลนผิวมักใชในถังตกตะกอนเพื่อตรวจสอบความเร็วในการไหลของน้ํา ณ ผิวหนาของถัง
ตกตะกอน  
 
อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย (Organic Loading Rate, OLR)  

ปริมาณสารอินทรียที่เขาสูระบบตอริมาตรถังในหนึ่งหนวยเวลา ซึ่งโดยทั่วไปนิยมวัดในรูปของอัตราภาระ
บรรทุกบีโอดี (COD Loading Rate) หรืออัตราภาระบรรทุกบีโอดี (BOD Loading Rate) ซึ่งคํานวณไดจากสมการ  

 

    
 เมื่อ         OLR     = อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย (กก.สารอินทรีย/ม3.-วัน)  
       Q = อัตราการไหลของน้ําเสีย (ม.3 /วัน) 
             COD    = ซีโอดีของน้ําเสีย (มก./ล.) 
         V    = ปริมาตรถัง (ม.3) 
 
อัตราสวนของอาหารกับแบคทีเรีย (Food to Microorganism Ratio, F/M Ratio)  

เปนอัตราสวนระหวางสารอินทรียที่เขาสูระบบกับปริมาณของแบคทีเรียที่อยูภายในถังปฏิกิริยาซึ่งหาไดจาก 
 

    
 
 เมื่อ         F/M     = อัตราสวนของอาหารกับแบคทีเรีย 
      Q = อัตราการไหลของน้ําเสีย (ม.3 /วัน) 
   COD    = ซีโอดีของน้ําเสีย (มก./ล.) 
          V    = ปริมาตรถัง (ม.3) 
   MLSS    = ความเขมขนเฉล่ียของแบคทีเรียในถัง(มก./ล.) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ บทที่ 11
เทคโนโลยีกาซชีวภาพเทคโนโลยีกาซชีวภาพ  
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เทคโนโลยีกาซชีวภาพ 

 

บทที่ 1 

เทคโนโลยกีาซชีวภาพ 
 

 

1.1  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกาซชีวภาพ 
กาซชีวภาพ คือ กาซที่เกิดขึ้นโดยแบคทีเรียในกระบวนการยอยสลายสารอินทรีย ภายใตสภาวะไมใช

อากาศ (Anaerobic) โดยมีแบคทีเรียกลุมที่ผลิตกาซมีเทน (Methanogens) ทําการยอยสลายสารอินทรีย ทําใหเกิด
กาซชีวภาพ (กาซมีเทน) ซึ่งเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญ โดยกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นนี้จะผานกระบวนการ
บําบัดหรือการทําใหกาซที่ไดมีความสะอาดและปลอดภัยมากขึ้น โดยการกําจัดความชื้นรวมถึงกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด โดยสวนใหญกาซที่ไดหลังผานการบําบัดแลว ก็จะเขาสูกระบวนการผลิตพลังงานในรูปแบบของ 
พลังงานไฟฟา และพลังงานความรอน ในสวนของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดสามารถที่จะเชื่อมตอกับระบบสายสง
สาธารณะเพื่อขายใหแกรัฐ หรือนําไปใชโดยตรงตามที่เจาของโครงการตองการ และสําหรับพลังงานความรอน
สามารถนําไปใชโดยตรงได เชน การนําไปเผาไหมในเครื่องกําเนิดไอน้ํา (Boiler) และยังสามารถดัดแปลงเพื่อใชกับ 
อุปกรณตางๆ เพ่ือความเหมาะสม 
 

กระบวนการเกิดกาซชีวภาพ 

กระบวนการผลิตและปฏิกิริยาที่ทําใหเกิดกาซชีวภาพในการยอยสลายแบบสภาพไรออกซิเจน (Anaerobic  

Decomposition) จะคอนขางซับซอนและเกิดขึ้นอยางตอเนื่องหลายขั้นตอนใชแบคทีเรียหลายชนิด ซึ่งประกอบดวย  2 

ขั้นตอนยอย คือ 

• ขั้นตอนการเกิดกรด (Acid former) 

• ขั้นตอนการหมักเพ่ือใหไดกาซมีเทน (Methane fermentation) 

ขั้นตอนแรกเปนขั้นตอนการยอยสลายสารอินทรียโมเลกุลใหญใหซึ่งอยูในรูปสารละลายจนกลายเปนกรด 

อินทรียระเหยงาย (volatile acids) โดยสารอินทรียเชิงซอน เชน พวกเซลลูโลส (เศษพืช กระดาษ) ไขมัน (fats) โปรตีน

และคารโบไฮเดรท จะถูกเปล่ียนใหกลายเปนสารอินทรียที่มีโครงสรางงายๆ ซึ่งเปนพวกสารอินทรียประเภท 

กรดไขมัน (Organic Fatty Acid) โดยแบคทีเรียประเภท Acid-forming ซึ่งเปนแบคทีเรียกลุมสรางกรด(Acidproducing  Bacteria) 

จากนั้นเมื่อสภาพแวดลอมมีคา pH ตํ่าลงหรือมีสภาพเปนกรดมากขึ้น และอุณหภูมิภายในระบบสูงขึ้น จะทําให Acid-

forming Bacteria คอยๆ ตายลง ซึ่งสภาพแวดลอมที่เปนกรดและที่อุณหภูมิสูงก็จะทําใหแบคทีเรียกลุมใหมคือ Methane 

Forming Bacteria ซึ่งเปนแบคทีเรียกลุมสรางมีเทน (methane-producing bacteria) จะเจริญเติบโตและเปล่ียนกรดอินทรียที่

เกิดในขั้นตอนแรกใหกลายเปนกาซมีเทนและกาซคารบอนไดออกไซดกาซชีวภาพเกิดขึ้นไดโดยขบวนการยอย

สลายสารอินทรียดวยจุลินทรียจนเกิดเปนกาซชีวภาพนั้นสารอินทรียที่ใชในการสรางกาซชีวภาพ ไดแก น้ําเสียขยะ

มูลฝอยหรือสารอินทรียที่สามารถยอยสลายเนาเปอยไดรวมทั้งมูลสัตวที่ประกอบดวยเศษอาหารที่สัตวไมสามารถ

ยอยได และถูกขับออกจากรางกายสัตว ซึ่งประกอบดวย 
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สารอินทรียที่ใชสรางกาซชีวภาพ คือ เซลลูโลส (Cellulose) โปรตีน (Protein) ลิกนิน (Lignin) แปงและน้ําตาล

(Tannin) ไขมัน (Fat) กรดนิวคลีอิค (Nucleic acid) แอลกอฮอล (Alcohol) ตัวการสรางกาซชีวภาพ ไดแก จุลินทรีย 

บางกลุมจะยอยสลายมูลสัตว หรือของเสียจนมีอณูเล็กลง และไดสารที่จุลินทรียกลุมที่สรางกาซมีเทน

(Methanogenic Bacteria) และนําไปสรางกาซมีเทนในที่สุด โดยมีการแบงออกได 2 ขั้นตอน คือ 

 

ข้ันตอนที่ 1 Liquefaction stage 

เปนขั้นตอนซึ่งผลผลิตสุดทายไดของเหลวซึ่งจะนําไปใชในขั้นตอนที่สอง สารอินทรียที่มีโมเลกุลใหญๆ จะ 

ถูกยอยสลายแลวอยูในรูปของสารละลายที่แตกตัวเปนกรดอินทรียโมเลกุลเล็กๆ โดยแบคทีเรียกลุมหนึ่งที่เรียกวา 

Acid Formers โดยขั้นตอนที่หนึ่งยังแบงออกไดเปน 

 

1.1.1) ขั้นตอนการยอยสลายสารอินทรีย (Hydrolysis stage) 

ปฏิกิริยาการยอยสลายสารอินทรียที่มีโมเลกุลขนาดใหญ เชน คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน โดย

กลุมของแบคทีเรียใหเปนโมเลกุลเล็กละลายน้ําได เชน กลูโคส กรดอะมิโน กลีเซอรอล เปนตน โดยแบคทีเรียจะดูด

ซึมน้ําจากสารละลายผาน Membrane ของเซลล สวนอนุภาคของสารอาหารจะถูกยอยดวย Extra cellularenzyme

ผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยสลายในขั้นตอนแรกนี้จะเปนพวก Simple soluble compound แลวถูกดูดซึมเขาสู

เนื้อเย่ือในเซลลตอไป ในขณะเดียวกันผลจากปฏิกิริยาการยอยสลายนี้ก็จะเปนกาซไฮโดรเจน และกาซ

คารบอนไดออกไซด รวมท้ังแอลกอฮอล จากนั้นปฏิกิริยานี้จึงทําใหสภาพในบอหมักมีความเปนกรด (คา pH ตํ่า)

และแบคทีเรียที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพความเปนกรดจะทําหนาที่ตอไป 

Carbohydrates    Simple sugar + Alcohol 

Proteins    Peptide + Amino acid 

Fats     Glycerol + Fatty acid 

แบคทีเรียที่ชวยยอยสลายสารโมเลกุลใหญๆ มีหลายชนิดไดแก Fat-decomposing microorganism, 

Cellulose-decomposing microorganism และ Protein-decomposing organism 

 

1.1.2) ขั้นตอนการสรางกรดอะซิติก (Acetogenic stage) 

การสรางกรดอะซิติกจากกรดอินทรียตางๆ โดยแบคทีเรียที่สรางกรดอะซิติก โดยนําเอา Simple 

soluble compound จากขั้นตอน Hydrolysis หรือจากวัตถุดิบโดยตรงมาสลายตอไปได ในขณะเดียวกันผลจาก 

ปฏิกิริยานี้ก็จะทําใหเกิดกาซไฮโดรเจนและกาซคารบอนไดออกไซดที่ปนอยูในกาซชีวภาพ 

Complex organics      Organic acid + CO2 

 

ข้ันตอนที่ 2 Gasification stage หรือ การสรางกาซมีเทน (Methanogenic stage) 

ปฏิกิริยาการสรางกาซมีเทนโดยแบคทีเรียชนิดที่ผลิตกาซมีเทน (Methane producing หรือ 

Methanogenic micro organism) ซึ่งมีหลายชนิดและเปนแบคทีเรียที่ตองอยูในสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ถามี 
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ออกซิเจนเพียงเล็กนอยก็จะทําใหแบคทีเรียพวกนี้หยุดการเจริญเติบโต กาซมีเทนอาจเกิดจากปฏิกิริยาระหวางกรด

อินทรีย (สวนใหญเปนกรดอะซิติก) กับน้ําและคารบอนไดออกไซดกับไฮโดรเจน 

CH3COOH    CH4 + CO2 

Acetic acid    Methane Carbon Dioxide 

2CH3CH2OH  +  CO2   CH4       +  2CH3COOH 

Ethanol         Carbon Dioxide  Methane        Acetic acid 

CO2   +  4H2   CH4      +  2H2O 

Carbon Dioxide   Hydrogen  Methane  Water 

แหลงที่เกิดกาซชีวภาพ ไดแก ขยะมูลฝอยหรือสารอินทรียที่สามารถยอยสลายเนาเปอยได น้ําเสียจาก

โรงงานแปรรูปสินคาทางเกษตรและจากการเลี้ยงสัตว เชน โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ

โรงงานผลไมกระปอง โรงงานผลิตแอลกอฮอลและฟารมเล้ียงหมู เปนตน โดยขั้นตอนการเกิดกาซมีเทนในสภาวะไร

อากาศสามารถแสดงไดดัง รูปท่ี 1-1 

น้ําเสียที่เหมาะสมสําหรับการบําบัดแบบแอนแอโอบิกเพ่ือผลิตกาซชีวภาพควรจะมีคา COD มากกวา

1,500 mg/L และอุณหภูมิสูง (25-35 oC) ถาน้ําเสียมีคา COD ตํ่ากวา 1,500 mg/L การเลือกใชระบบที่ใชออกซิเจน 

จะมีความเหมาะสมมากกวา (Metcalf & Eddy, 2003) โดยทั่วไปน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีคา COD สูง 

ซึ่งสามารถที่จะนําระบบแอนแอโรบิกมาใชไดเปนอยางดี น้ําเสียจากโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังมีคา COD 

ประมาณ12,000-35,000 mg/L (Annachhatre, A. P. and Amatya, P.L.,2000; Plevin, R. and Donnelly,         

D., 2004) 

 
รูปท่ี 1-1 ขั้นตอนการเกิดกาซมีเทนในสภาวะไรอากาศ 

ท่ีมา : ปฏิกรณ แสนส่ิง, 2548 
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1.2  สภาวะแวดลอมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตกาซชีวภาพ 
การที่จะทําใหแบคทีเรียผลิตกาซชีวภาพไดดีนั้น จะตองสรางสภาพแวดลอมภายในระบบใหเหมาะสมกับ 

การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เนื่องจากกระบวนการผลิตกาซชีวภาพเปนผลจากการทํางานของแบคทีเรียหลาย
ชนิดที่เกี่ยวของกัน อีกทั้งแบคทีเรียที่ผลิตกาซมีเทนมีการเจริญเติบโตชาและมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพทั้งทางกายภาพและทางเคมีภายในระบบเปนอยางมาก เพราะถาหากสภาพแวดลอมไมเหมาะสมจะทําให
แบคทีเรียผลิตกาซลดลง นอกจากนั้นชนิดของระบบไรอากาศที่ใชก็มีผลอยางมากตอคุณภาพของกาซชีวภาพ โดย
ปจจัยที่มีผลตอการเกิดกาซชีวภาพนั้นประกอบดวยหลายปจจัย ไดแก 
 

1.2.1  สารอาหาร 
สารอาหารในน้ําสียเกี่ยวพันโดยตรงกับชนิดของกลุมแบคทีเรียในระบบ และประสิทธิภาพใน  

การยอยสลาย สารอาหารที่ตางชนิดมีอัตราในการยอยสลายที่ตางกัน สารอาหารจําพวกคารโบไฮเครต จะยอยสลาย
ไดเร็วกวาโปรตีนและไขมันในเซลลแบคทีเรียจะประกอบดวยธาตุสําคัญ คือ คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส ออกซิเจน และซัลเฟอร แบคทีเรียที่ไมใชอากาศ ตองการไนโตรเจนเทียบกับน้ําหนักเซลล 9.4 เทา 
ในขณะแบคทีเรียชนิดไมใชอากาศจะสรางเซลลเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมากได จะตองมีธาตุไนโตรเจนตอคารบอน (N/C) 
ในสารอาหารประมาณ 0.0620 และธาตุฟอสฟอรส 1 ใน 7 เทาของปริมาณธาตุไนโตรเจนที่ประกอบในเซลล 

ดังนั้นน้ําเสียควรมีอาหารเสริมเพียงพอแกการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยทั่วไปตองการธาตุ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอัตราสวน 11 ตอ 2 ดังนั้น หากแบคทีเรียที่เกิดประมาณ 0.1 กก. ตอ BOD ที่ยอยสลาย
อัตราสวน BOD:N:P เทากับ 100:1.1:0.2 ซึ่งจะตํ่ากวาอัตราการยอยสลายแบบใชออกซิเจน ซึ่งมีคาเทากับ 100:5:1 

 
1.2.2  อุณหภูมิ (Temperature) 

อุณหภูมิที่เดินระบบแอนแอโรบิกมี 2 ชวงไดแก ชวงMesophillic คือที่อุณหภูมิระหวาง 30-35 oC 
และชวง Thermophillic คือที่อุณหภูมิระหวาง 50-65 oC โดยอุณหภูมิชวง 40-50 oC และอุณหภูมิตํ่ากวา 10 oC 
กลุมแบคทีเรียที่ผลิตกาซมีเทนจะถูกยับย้ัง สวนใหญจะเดินระบบที่อุณหภูมิ 30-35 oC มากกวา 50-65 oC เนื่องจาก
Thermophillic bacteria มีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยส่ิงแวดลอม มักจะประสบปญหาในการ
ควบคุมระบบไดยากกวา Mesophillic bacteria รายละเอียดกลุมแบคทีเรียแสดงในตารางที่ 1-1 ถึง ตารางที่ 1-2 
และเปรียบเทียบการเดินระบบระหวาง Mesophillic digesters และ Thermophillic digesters แสดงในตารางที่ 1-3 

 

ตารางที่ 1-1    Optimum temperature ranges for the growth of methane-forming bacteria 
 

Bacteria Group Temperature Range, oC 

Psychrophiles 5-25 
Mesophiles 30-35 
Thermophiles 50-65 
HyperThermophiles >65 
ท่ีมา : ปฏิกรณ แสนส่ิง, 2548 
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ตารางที่ 1-2    Temperature range for methane production for municipal anaerobic digesters 

Temperature  oC  Methane Production 

35 Optimum 
32-34 Minimum 
21-31 Little, digester going “sour” 
<21 Nil, digester is “sour” 

ที่มา : ปฏิกรณ แสนส่ิง, 2548 
 
ตารางที่ 1-3    Comparison of mesophillic and thermophillic digesters 

Feature Mesophillic digester Thermophillic digester 

Loading rates Lower Higher 
Destruction of pathogens Lower Higher 
Sensitivity to toxicants Lower Higher 
Operational costs Lower Higher 
Temperature control Less difficult More difficult 
ที่มา : ปฏิกรณ แสนส่ิง, 2548 

 
อุณหภูมิทั้ง 2 ชวงจะสัมพันธกับระยะเวลาการหมัก ดังแสดงไดดังรูปท่ี 1-2 โดยอุณหภูมิชวง

Thermophillic คือที่อุณหภูมิระหวาง 50–65 oC อุณหภูมิในชวงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทําการหมักสารอินทรียในชวง 3 วัน

แรกและอุณหภูมิชวง Mesophillic คือที่อุณหภูมิระหวาง 30–35oC จะเกิดขึ้นเมื่อทําการหมักสารอินทรียในชวง 3–9 

วัน 

 

รูปท่ี 1-2   ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับระยะเวลาการหมัก 
ที่มา : Institute of Science and Technology Research and Development, 1998 
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1.2.3  คาความเปนกรด–ดาง (pH) และความเขมขนของกรดระเหย (Volatile acid) 
คาความเปนกรด–ดาง (pH) ของสารละลาย ถาคา pH เทากับ 7 แสดงวาสารละลายนั้นเปนกลาง 

ถาคา pH ตํ่ากวา 7 แสดงวาสารละลายนั้นมีคาเปนกรด และถา pH มากกวา 7 แสดงวาสารละลายนั้นมีความเปน
ดางเมื่อขบวนการหมักเขาสูสภาพคงที่แลว ก็จะทํา ใหเกิดความสมดุลของความเปนกรด–ดาง เนื่องจากเกิด
คารบอนไดออกไซดไบคารบอเนต (CO2 – HCO3) และเกิดแอมโมเนีย (NH3 – NH4) ทําใหสารละลายในบอหมักมี
คา pHระหวาง 7.0 – 8.5 ซึ่งเปนคา pH ที่วัดไดในสารละลายในบอหมักกาซชีวภาพที่ทํางานเปนปกติ ถาคา pH 
ของสารละลายในบอหมักลดลงต่ํากวา 6.2 จะหยุดยั้งการทํางานของแบคทีเรียที่ผลิตกาซมีเทน เปนผลทําใหการ
ผลิตกาซมีเทนลดลง หรือไมมีการผลิตเลย สําหรับขบวนการหมักปกติ ความเขมขนของกรดระเหยได ซึ่งวัดในรูป
ของกรดอะซิติก (Acetic acid) ควรต่ําวา 2,000 ppm. (สวนในลานสวน) ถากรดระเหยมีคาสูงกวานี้ ก็จะไปหยุดยั้ง
การทํางานของแบคทีเรียที่ผลิตกาซมีเทนเชนกัน 

คาความเปนกรด–ดางของวัสดุที่จะนํามาหมักควรมีคาระหวาง 6–7 โดยในชวงแรกของการหมัก
นั้นคาความเปนกรด–ดางจะลดลงจนต่ํากวา 5 และเมื่อการหมักดําเนินไปจะเกิดแอมโมเนียขึ้นทําใหคาความเปน
กรด–ดางเพิ่มขึ้นจนเกิน 8 ซึ่งในชวงนี้แบคทีเรียก็จะสรางมีกาซมีเทนขึ้นมา ทําใหคาความเปนกรด–ดางลดลงจนอยู
ในชวง 7.2 – 8.2 ถาคาความเปนกรด–ดางต่ํามากๆ อาจจะใสปูนขาวเพื่อชวยเพ่ิมคาความเปนกรด–ดางขึ้นได 
 

1.2.4  การผสม (Mixing) 
การผสมเปนการทําใหแบคทีเรียมีโอกาสสัมผัสกับอาหาร (น้ําเสีย) มากขึ้น สงผลใหปฏิกิริยาการ 

ยอยสลายเกิดไดเร็วขึ้น ในกรณีน้ําเสียแปงมันสําปะหลังจะลดการจับตัวกันเปนกอนแปงซึ่งจะทําใหเกิดการยอยแปง
ไดรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังทําใหอุณหภูมิภายในระบบทั่วถึง การผสมสามารถลดเวลาเก็บกักของถังปฏิกิริยาได วิธีการ
ผสมโดยใชใบพัดกวนจะมีประสิทธิภาพสูงกวาการผสมโดยหมุนเวียนกาซที่เกิดขึ้นภายในระบบ การผสมสามารถ
เลือกรูปแบบไดทั้งการผสมแบบตอเนื่องและเปนชวงเวลา กลุมแบคทีเรียที่ผลิตกาซมีเทนมีความไวตอการผสมเร็ว 
(Rapid Mixed, Velocity gradient, G >500 s-1) มาก ควรหลีกเล่ียงการผสมที่อาจทําใหแบคทีเรียที่ผลิตกาซมีเทน 
หลุดออกจากระบบ เพราะจะทําใหระบบลมเหลวได 
 

1.2.5  ระยะเวลาการเก็บกัก (Retention time) 
ระยะเวลาการเก็บกัก เปนระยะเวลาที่ใหสารอินทรียถูกผสมอยูในบอหมักกาซ เพ่ือใหแบคทีเรีย

ไดยอยสลายสารอินทรีย และใชเปนอาหารในการเพิ่มจํานวนจุลินทรียใหมากขึ้น กอนที่จะถูกถายเทออกจากบอ
หมักปกติจะใชเวลา 20-50 วัน ระยะเวลาของการพักตัวของการเกิดกาซสําหรับบอหมักกาซที่มีการเติมสารอินทรีย 
ตลอดเวลา หรือเปนระยะๆ สามารถคํานวณเปนคาเฉล่ียไดโดยปริมาตรบอกาซ คือ 
 

 
 
ถาระยะเวลาการพักตัวส้ันมากเกินไป การชะลางของแบคทีเรียในบอหมักจะมีอัตราเร็วกวาการ

สรางแบคทีเรียใหม ปฏิกิริยาการยอยสลายก็จะหยุดชะงัก เนื่องจากปริมาณแบคทีเรียในบอหมักลดลงหรือหมดไป 
แตถาใหระยะเวลาการพักตัวนานเกินไปก็หมายความวา บอหมักจะตองมีปริมาตรใหญขึ้น ทําใหราคาคากอสรางบอ
กาซชีวภาพแพงตามไปดวย มี 2 ตัวแปรที่สําคัญที่เกี่ยวของกับเวลาในถังปฏิกิริยา ไดแก Solid Retention Time 
(SRT)และ Hydraulic Retention Time (HRT) โดยที่ SRT เปนเวลาเฉลี่ยที่แบคทีเรียอยูในถังปฏิกิริยา สวน HRT 
เปนเวลาเฉลี่ยที่น้ําเสียหรือสลัดจอยูในถังปฏิกิริยา ตัวแปรทั้งสองอาจจะสัมพันธกันหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับลักษณะ 
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การเดินระบบ Methane-Forming Bacteria ตองการเวลาสําหรับการฟกตัวและเพิ่มจํานวนมากกวาแบคทีเรียกลุม  
ที่ใชออกซิเจน รายละเอียดตารางที่ 1- 4 
 
ตารางที่ 1- 4  Approximate generation times of important groups of wastewater bacteria 

ชนิดของแบคทีเรีย การทํางาน 
ระยะเวลาการ 
เจริญเติบโต 

Aerobic organotrophs 
 

Floc formation and degradation of soluble organics in 
the activated sludge and trickling filter processes 

15-30 min 
 

Facultative Anaerobic 
organotrophs 
 

Floc formation and degradation of soluble organics in 
the activated sludge and trickling filter processes, 
hydrolysis and degradation of organics in the 
anaerobic digester 

15-30 min 
 

Nitrifying bacteria Oxidation of NH4
+and NO2

-  in the activated sludge 
and trickling filter  processes 

2-3 days 

Methane-forming bacteria Production of methane in the anaerobic digester 3-30 days 
     ที่มา : ปฏิกรณ แสนส่ิง, 2548 

ในการเดินระบบไมควรให SRT นอยกวา 10 วัน เนื่องจากอาจจะเกิดการชะลาง (Washout) Methane-
Forming Bacteria ออกจากระบบ SRT ถือไดวามีความสําคัญกวา HRT เพราะไมขึ้นกับลักษณะน้ําเสียหรือลักษณะ
ของสลัดจ การเพิ่มตัวกลางเขาไปในระบบทําให SRT เพ่ิมขึ้นได ขอดีของการเดินระบบที่คา SRT มาก ไดแกเพ่ิม
ความสามารถในการบําบัด ลดขนาดถังปฏิกิริยา ลดผลกระทบจากภาวะรับภาระ เกิน (Shock loading) หรือมี
สารพิษที่เขามากับน้ําเสีย การเพิ่มคา SRT อาจทําได 2 วิธี ไดแก การเพิ่มขนาดถังปฏิกิริยาและการเพิ่มความ
เขมขนของแบคทีเรียในระบบ ทั้งนี้ HRT มีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงกรดไขมันระเหยงายไปเปนกาซมีเทน 
 

1.2.6  ความเขมขนของของแข็งในบอหมัก (Substrate solids content) 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความเขมขนของของแข็งในบอหมักแบบมีการเติมสารอินทรีย

อยางสม่ําเสมอ ควรมีคาระหวาง 5 -10% และมีคาประมาณ 25% สําหรับบอหมักแบบเติมสารอินทรียเพียงครั้งเดียว 
ความเขมขนของของแข็งในบอหมักมีมากไปหรือนอยไปก็จะเกิดผลเสียคือ ถาความเขมขนของของแข็งเพ่ิมมากขึ้น 
เกินไป ก็จะทําใหเกิดการสะสมของกรดเพิ่มขึ้น (pH ตํ่าลง) ทําใหกระบวนการหมักหยุดชะงัก เปนผลทําใหไมมีการ 
ผลิตกาซ แตถาความเขมขนของของแข็งในบอหมักนอยเกินไป ก็จะทําใหอัตราการผลิตกาซชีวภาพตอปริมาตรของ 
บอไมมากเทาที่ควรทําใหไดกาซนอย 

ระบบของการหมักกาซชีวภาพ แบงตามแบบการเติมสารหมัก (อินทรีย + น้ํา) คือแบบเติมครั้ง
เดียว (Batch operation) โดยการเติมอินทรียสารครั้งเดียว แลวปลอยใหอินทรียสารถูกยอยสลายจนหมดแลวจึงเอา
ออก และเติมสารอินทรียลงใหม ทําใหประสิทธิภาพการเกิดกาซต่ํา และปริมาณกาซไมคงที่แบบกึ่งตอเนื่อง (Semi-
continuous operation) โดยการเติมอินทรียสารเปนประจํา วันเวนวันหรือเวนสองวัน ขึ้นอยูกับสภาพสารอินทรียที่มี
และขนาดของบอหมัก ผลที่ไดประสิทธิภาพสูงกวาแบบแรก ปริมาณกาซที่ไดคอนขางคงที่แบบตอเนื่อง 
(Continuous operation) เปนการเติมสารอินทรียเขาและเอาสารอินทรียที่ถูกยอยสลายแลวออกอยูตลอดเวลาดวย
อัตราการไหลเขาและออกคงที่ ประสิทธิภาพของระบบนี้จะสูงสุด เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมปริมาณกาซที่
เกิดขึ้นคอนขางคงที่อยูตลอดเวลา 
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1.2.7  สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และสารพิษ 
สารเคมีและยาปฏิชีวนะที่ใชในการดูแลรักษาสุขภาพสัตว ลางคอก และอ่ืนๆอาจมีผลตอการผลิต 

กาซชีวภาพ ทั้งนี้เปนเพราะสารเคมีและยาปฏิชีวนะบางอยางเปนอันตรายกับแบคทีเรียที่ผลิตกาซชีวภาพ ทําใหเกิด 
กาซชีวภาพนอยลงหรือไมเกิดเลย ดังนั้น การใชและบํารุงรักษาบอกาซชีวภาพจะตองระวังไมใหสารเคมีและยา
ปฏิชีวนะเขาไปในบอกาซชีวภาพได เชน เมื่อใดที่มีการใชยาฆาเชื้อโรคลางคอกสัตวก็ใหนําน้ํานั้นไปทิ้งที่อ่ืน หรือ 
ถามีการนํายาปฏิชีวนะใหสัตวกินหรือฉีด ก็ตองไมปลอยใหมูลสัตวนั้นไหลลงไปในบอเติมกาซชีวภาพโลหะหนัก 
น้ํายาซักลาง และแรธาตุบางชนิด เชน โซเดียม โปตัสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม แอมโมเนียม และซัลเฟอร เปน
สารที่ทําใหเกิดพิษตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในระบบ แตโลหะหนักบางชนิดเชน ทองแดง นิกเกิล 
โครเมียม สังกะสี และตะกั่ว มีประโยชนตอแบคทีเรียในปริมาณนอยเทานั้น เนื่องจากเปนสวนประกอบของเซลล
แบคทีเรีย ดังตารางที่ 1-5 แตถามีในปริมาณมากก็จะทําใหเกิดพิษไดโดยลักษณะโครงสรางพ้ืนฐานของเซลล
แบคทีเรียมีน้ําเปนองคประกอบประมาณ 80% สวนที่เหลือ 20% ประกอบดวยอินทรียสาร 90% และอนินทรียสาร 
10% สูตรโครงสรางอยางงายของเซลล (C5H7O2N) จะมีธาตุคารบอนเปนองคประกอบประมาณ 50% แตถา
พิจารณารวมฟอสฟอรัสดวย สูตรโครงสรางจะเปลี่ยนเปน C60H87O23N12P (องคประกอบจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
และชนิดของแบคทีเรีย) (Metcalf & Eddy, 2003) ธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับการเติบโตของแบคทีเรียสามารถแบง
ได 2 กลุม ไดแก Macronutrient และ Micronutrient ซึ่ง Macronutrient ถือไดวาเปนธาตุอาหารหลักสําหรับการ
สังเคราะหเซลล ไดแก C, N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Na และ Cl สวน Micronutrient ไดแกZn, Mn, Mo, Se, Co, 
Cu, Ni และ Vitamin ซึ่งมีบทบาทในกระบวนการสันดาปและการทํางานของเอนไซมของเซลล สําหรับ 
Micronutrient สามารถคํานวณความตองการอยางนอยประมาณ 0.02-0.03 mg/g COD สําหรับFe, Zn และ0.003-
0.004 mg/g COD สําหรับ Mn, Mo, Se, Co, Cu, Ni (McCarty, P. L. and Rittmann, B. E., 2001) 
 
ตารางที่ 1-5   Elementary composition of bacterial cells 

Element Approximate Percent Composition 

Carbon 50 
Oxygen 22 
Nitrogen 12 
Hydrogen 9 
Phosphorus 2 
Sulfur 1 
Potassium 1 
Sodium 1 
Calcium 0.5 
Magnesium 0.5 
Chloride 0.5 
Iron 0.2 
Other trace element 0.3 
ท่ีมา : ปฏิกรณ แสนส่ิง, 2548 
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องคประกอบของกาซชีวภาพ 
กาซชีวภาพประกอบดวยกาซหลายชนิด สวนใหญเปนกาซมีเทน (CH4) 60-80% และกาซ

คารบอนไดออกไซด(CO2) 20-40 % สวนที่เหลือเปนกาซอื่นๆ เชน แอมโมเนีย (NH3) และไอน้ําเปนตน กาซ
ชีวภาพมีคาความรอนประมาณ 21 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตรที่สัดสวนของกาซมีเทน 60 % 

 
สารอินทรีย + จุลินทรีย ------> เซลล + Carbondioxide + Methane+ Ammonia + Hydrogen Sulfide 

 
กาซมีเทนบริสุทธิ์มีคุณสมบัติเบากวาอากาศประมาณครึ่งหนึ่ง (น้ําหนักโมเลกุล 16.04) ละลายน้ําไดเพียง

เล็กนอย ไมมีรส ไมมีสี ไมมีกล่ิน สวนกาซชีวภาพซึ่งเปนกาซผสมอากาศเปนกาซที่มีกล่ินเล็กนอย เกิดจาก
ไฮโดรเจนซัลไฟด ทําใหผูใชบางคนไมชอบเอาไปหุงตม แตจริงๆ แลวกล่ินของกาซนี้ไมไดทําใหรสชาติของอาหาร 
มีกล่ินเลย พอเผาไหมแลวก็ระเหยไป องคประกอบของกาซชีวภาพแสดงไดดังตารางที่ 1-6 
 
ตารางที่ 1-6   องคประกอบของกาซชีวภาพ 

องคประกอบ รอยละโดยปริมาตรแหง 
มีเทน 60-80 
คารบอนไดออกไซด 20-40 
ไนโตรเจน 2-5 
ออกซิเจน 2-5 
ซัลไฟด,ไดซัลไฟด,เมอรแคปเทน,อ่ืนๆ 0-1.0 
แอมโมเนีย 0.1-1.0 
ไฮโดรเจน 0-0.2 
คารบอนมอนออกไซค 0-0.2 
กาซอื่นๆ 0.01-0.6 
อุณหภูมิ, ๐F 100-120 
ความถวงจําเพาะ 1.02-1.06 
ความชื้น Saturated 
คาความรอนสูง,บีทียู/ลบ.ม. 400-555 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ, 2544 
 

คุณสมบัติของกาซชีวภาพ 
กาซชีวภาพมีสวนประกอบหลักเปนกาซมีเทน จึงทําใหมีคุณสมบัติในการลุกติดไฟได โดยกาซมีเทนจะมี 

น้ําหนักเบากวาอากาศ เปล่ียนสถานะเปนของเหลวไดยาก คุณสมบัติพ้ืนฐานประกอบดวย 
 
คาความรอน 
คาความรอนของเชื้อเพลิงจะกําหนดโดยปริมาณความรอนที่ถูกปลดปลอยออกมาโดยการเผาไหม

เชื้อเพลิงปริมาตร 1 ม3 อยางสมบูรณ คาความรอนที่นิยมทําการวัดมี 2 รูปแบบ คือ Low Heating Value หรือ Net 
Heating Value และ Higher Heating Value หรือ Gross Heating Value ความแตกตางระหวางคาความรอนทั้ง2
แบบขึ้นอยูกับรูปแบบการคํานวณพลังงานความรอนของผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาไหม เพราะในกระบวนการเผา
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ไหมจะมีน้ําเกิดขึ้นโดยอยูในสถานะเปนไอน้ํา ในการวัดคาความรอน ถารวมพลังงานความรอนที่ปลอยออกมา
เนื่องจากการควบแนนของไปน้ําเปนของเหลวจะเรียกคาความรอนนี้ วา Gross Heating Value ในทางกลับกันถาไม
รวมพลังงานความรอนในสวนนี้จะเรียกวา Net Heating Value โดยคาความรอนของกาซชนิดตางๆ ดังตารางที่ 1-7 
 
ตารางที่ 1-7   คาความรอนของกาซชนิดตางๆ (กิโลแคลอรี/ม3) 

กาซ Gross Heating Value Net Heating Value 

บิวเทน 28,700 26,500 
กาซชีวภาพ* 6,140 5,520 
ไฮโดรเจน 2,890 2,450 
มีเทน 9,000 8,100 
กาซธรรมชาติ 8,450-10,230 7,560-9,200 
โพรเพน 22,900 21,050 

ท่ีมา : คูมือกําหนดความปลอดภัยของการออกแบบระบบผลิตและใชกาซชีวภาพ , กรมพัฒนาพลังงาทดแทนและ 
อนุรักษพลังงาน,น.1(* กาซชีวภาพซึ่งมีกาซมีเทนเปนองคประกอบรอยละ 60 ) 

 
 

เมื่อนําคาพลังงานความรอนที่ไดจากกาซชีวภาพที่มีสัดสวนของกาซมีเทนเทากับรอยละ 60 จํานวน 1 
ลูกบาศกเมตร มาเปรียบเทียบกับพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆจะมีคาเทียบเทากับ 

กาซหุงตม (LPG)   0.46  กิโลกรัม 
น้ํามันเบนซิน   0.67  ลิตร 
น้ํามันดีเซล   0.60  ลิตร 
น้ํามันเตา   0.55  ลิตร 
ฟนไม    1.50  กิโลกรัม 
ไฟฟา    1.20 k กิโลวัตต/ชั่วโมง 

 
ความหนาแนนและความถวงจําเพาะ 
กาซชีวภาพมีความหนาแนนประมาณ 1.2 ก./ล. หรือ 1.2 กก./ม3 เมื่อมีปริมาณกาซมีเทนรอยละ 60 ที่

สภาวะมาตรฐานโดยคาความหนาแนนของกาซชีวภาพขึ้นอยูกับความดันและอุณหภูมิ โดยทั่วไปในการวัดคาความ
ถวงจําเพาะของของเหลวและของแข็ง จะเปรียบเทียบความหนาแนนของสารนั้นๆ กับความหนาแนนของน้ําที่
อุณหภูมิ 4 oซ. แตในกรณีของกาซการวัดคาความถวงจําเพาะเปนการเทียบความหนาแนน ของกาซชนิดนั้นกับ
ความหนาแนนของอากาศที่อุณหภูมิ 0 ๐ซ. ความดัน 1 บรรยากาศ โดยกาซที่มีความถวงจําเพาะมากกวา 1.0 เปน
กาซที่มีความหนาแนนมากกวาอากาศ เมื่อรั่วออกสูบรรยากาศจะไหลลงสูพ้ืนและกระจัดกระจายไปไดยากกวากาซ
ที่เบากวาอากาศ 

สําหรับความหนาแนนของกาซชนิดตางๆ ที่ สภาวะมาตรฐานดังตารางที่ 1-8 ซึ่งจะเห็นไดวากาซมีเทนมี
ความหนาแนนตํ่ากวาอากาศมาก ในขณะที่คารบอนไดออกไซดซึ่งเปนสวนประกอบหลักอีกชนิดในกาซชีวภาพจะ
หนักกวาอากาศ ดังนั้นกาซชีวภาพจะมีความหนาแนนต่ําลง หากมีสัดสวนของมีเทนในกาซชีวภาพสูงขึ้น 
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ตารางที่ 1-8  ความหนาแนนของกาซชนิดตางๆ ที่อุณหภูมิ 0 ๐ซ. ความดัน 1 บรรยากาศ 

กาซ สูตรโมเลกุล นํ้าหนักโมเลกุล ความหนาแนน(กก./ม 3 ) 

อากาศ - 29 1.293 
แอมโมเนีย NH3 17.031 0.769 
บิวเทน C4H10 58.1 2.5 
คารบอนไดออกไซด CO2 44.01 1.977 
กาซชีวภาพ - - 1.15 
มีเทน CH4 16 0.717 
กาซธรรมชาติ - 19.5 0.7-0.9 
โพรเพน C3H8 44.09 1.882 
 

Wobbe Number / Wobbe Index (WI) 
Wobbe Number หรือ WI หมายถึง คาที่แสดงความสัมพันธระหวางการเผาไหมของหัวเผา (Burner) กับ 

คุณสมบัติของกาซ (คาความรอนและความถวงจําเพาะของกาซ) คา WI จะใชในการปรับแตงระบบการเผาไหมใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีสวนสําคัญตอปริมาณพลังงานที่จะจายผานหัวฉีดเขาระบบเผาไหม ซึ่งคา WI ของกาซ 
ชนิดตางๆ แสดงดังในตารางที่ 1-9 ความสําคัญของคา WI พิจารณาไดจากสมการการไหลของกาซผาน Gas 
Injector (บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), 2548) 

Q =     

  ซึ่งเมื่อแปลงเปน Heat Flow ดวยการคูณ HV 

     Q X HV  =     X HV 

  H  =     

  Q = อัตราการไหลของกาซ 

  C = สัมประสิทธิ์ของการไหล( Coefficient of Discharge ) 

  HV = คาความรอนของกาซ 

  RD = ความถวงจําเพาะของกาซ 

  P = ความดันกาซ 

  A = พ้ืนที่หัวฉีด (Injector Orifice Area ) 

  H = Heat Flow 

  WI = Wobbe Number (Wobbe Index) =  

 
จากสมการจะเห็นไดวาคาพลังงานความรอนที่ตองการเกี่ยวของกับคา WI ของกาซ โดยหากคา WI  ลดลง

การที่จะควบคุมใหไดคา Heat Flow คงเดิม ตองเพ่ิมอัตราการไหลของกาซหรือปริมาณกาซในทางกลับกัน แตถา 

WI เพ่ิมขึ้น การควบคุมใหไดคา Heat Flow คงเดิมจะตองลดอัตราการไหลหรือปริมาณกาซที่เขาหัวหัวเผา 

โดยทั่วไป Burner สามารถใชงานอยางเปนปกติหากกาซที่ใชเปนเชื้อเพลิงมีการเปล่ียนแปลงคุณภาพเล็กนอยโดยมี
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คาไมเกิน 5 % ของ WI แตใน Burner บางชนิดอาจสามารถใชไดกับกาซที่มีการเปล่ียนแปลงคุณภาพไดถึง 10-15 

% ของ WI ดังนั้นหากมีการเปล่ียนชนิดของกาซที่ใชเปนเชื้อเพลิงตองพิจารณาคา WI ของกาซแตละชนิดดวย ดัง

ตารางที่ 1-9 

 

ตารางที่  1-9    คา  Wobbe Index(กโิลแคลอรี/ม.3)ของกาซ 

Fuel  Gas Upper  Index Lower  Index 

Hydrogen 11,528 9,714 

Methane 12,735 11,452 

Ethane 16,298 14,931 

Natural Gas 12,837 11,597 

Propane 19,376 17,814 

Propylene 18,413 17,180 

LPG 20,755 19,106 

n-butane 22,066 20,336 

Iso-butane 21,980 20,247 

Butylene-1 21,142 19,728 

Carbon monoxide 3,060 3,060 

 
การจุดติดไฟอัตโนมัติ 

 การที่เชื้อเพลิงจะเกิดการติดไฟหรือเผาไหมได ตองมีองคประกอบหลักสามประการคือ เชื้อเพลิง อากาศ
(ซึ่งหมายถึงออกซิเจน) และพลังงาน (ในที่นี้อาจหมายถึงความรอนหรือประกายไฟก็ได) แตในบางกรณีถาเชื้อเพลิง
และอากาศมีการผสมกันอยางพอเหมาะ และมีอุณหภูมิสูงเพียงพอก็สามารกเกิดการติดไฟไดเอง โดยอุณหภูมินี้
เรียกวาจุดติดไฟอัตโนมัติ โดยกาซตางๆมีการจุดติดไฟอัตโนมัติแตกตางกันดัง ตารางที่ 1-10 

 
 ตารางที่ 1-10    จุดติดไฟอัตโนมัติของกาซที่ใชเปนเชื้อเพลิง 

ชนิดเชื้อเพลิง จุดติดไฟอัตโนมัติ, ๐ซ 

มีเทน 537 
โพรเพน 470 
บิวเทน 350 

 
จากตาราง 1-10  ซึ่งเปนการเปรียบเทียบใหเห็นถึงจุดติดไฟอัตโนมัติของกาซ 3 ชนิด ไดแกกาซมีเทน 

กาซโพรเพน และกาซบิวเทน โดยกาซโพรเพน และกาซบิวเทน  จะเปนกาซที่อยูในกาซหุงตม(LPG) ซึ่งกาซทั้ง 3 
ชนิดมีคาจุดติดไฟอัตโนมัติอยูระหวาง 350-537 ๐ซ  โดยกาซบิวเทนจะติดไฟงายที่สุดและกาซมีเทนจะติดไฟยาก
ที่สุด ดังนั้นการติดไฟของกาซชีวภาพจําเปนตองอาศัยประกายไฟไมเกิดการจุดติดไฟเอง 
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ชวงในการลุกไหม 
 โดยปกติการจุดติดไฟของกาซตองมีสัดสวนระหวางกาซและออกซิเจนที่พอเหมาะ การที่มีออกซิเจนมาก
เกินไปไมสามารถที่จะทําใหเกิดการลุกไหมขึ้นได  ในทางตรงกันขามหาก ปริมาณของออกซิเจนนอยเกินไปก็ไม
อาจทําใหเกิดการลุกไหมไดเชนกัน การลุกไหมของกาซชีวภาพจะขึ้นกับสัดสวนของกาซมีเทนในกาซชีวภาพ กาซ
มีเทนจะมีชวงในการลุกไหมอยูที่ 5-15 % หมายความวาหากในบรรยากาศมีกาซมีเทนนอยกวา 5% ก็จะไมเกิดการ
ลุกไหมเรียกตําแหนงที่ 5% นี้วา Lower Explosive Limit หรือ LEL แตถาหากในบรรยากาศมีกาซมีเทนมากกวา  
15 % ก็จะไมเกิดการลุกไหมเชนเดียวกันเรียกจุดนี้วาเปน Upper Explosive Limit หรือ UEL ความเร็วของเปลว คือ 
ส่ิงที่ตองเอามาพิจารณาในการออกแบบหัวจายกาซ และการจุดระเบิดของเครื่องยนต โดยความเร็วของเปลวจะ
เปล่ียนแปลงตามสัดสวนที่กาซมีเทนผสมอยู  

 
ความเร็วของเปลวไฟ 

 ความเร็วของเปลวไฟเปนส่ิงที่ต องนํามาพิจารณาในการออกแบบระบบจายกาซเขาสูหัวเผาและการ
ออกแบบ การจุดเครื่องยนต ความเร็วของเปลวไฟจะเปล่ียนแปลงไดตามสัดสวนของมีเทนที่อยูในกาซผสมระหวาง
กาซชีวภาพกับอากาศ นอกจากนี้ปริมาณของคารบอนไดออกไซดก็มีผลตอความเร็วของเปลวเชนกัน 
 
 อุณหภูมิของเปลวไฟ 

อุณหภูมิของเปลวไฟจะข้ึนอยูกับความชื้นของกาซและสัดสวนมีเทนที่มีอยูในกาซชีวภาพ เมื่อกาซชีวภาพ
ที่มีความชื้นมากขึ้นจะทําใหอุณหภูมิของเปลวไฟลดลง โดยจะลดลงประมาณ 10-20 ๐F เมื่อมีน้ําอยู 50 มก./ล. 
ดังนั้นการนํากาซไปใชจึงตองมีการออกแบบระบบดักน้ําและควบแนนไอน้ําที่มากับกาซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 

 
สวนผสมในหองเผาไหม 
การที่จะทําใหเกิดการลุกไหมของกาซมีเทน ตองมีความเขมขนของมีเทนในอากาศอยูในชวง 5-15% โดย

สัดสวนที่ดีที่สุดในการลุกไหมตามทฤษฎีของมีเทนอยูที่ 9.4% ซึ่งเมื่อนําคานี้ไปคํานวณเพื่อหาสัดสวนของสารผสม
ระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงหรือที่เรียกวา Air-Fuel  Ratio  (A/F) จะไดเทากับ 17.21 หากสัดสวนในหองเผาไหมมี
คามากกวานี้แสดงวามีอากาศมากเกินไปซึ่งเรียกวา Lean Mixture ในขณะที่หากคา A/F ตํ่ากวา 17.21 จะเรียกวา 
Rich Mixture สําหรับกาซชีวภาพที่มีมีเทนอยูรอยละ 60 สามารถเขียนสมการในหองเผาไหมตามทฤษฎีไดวา   

 

CH4+0.67CO2+2O2+7.52N2    2H2O+1.67CO2+7.52N2 
 

จากสมการจะพบวาอากาศและเชื้อเพลิงในหองเผาไหม เพ่ือทําใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ มีคา
เทากับ 6.03 ทั้งนี้สัดสวน A/F ตามทฤษฎีเมื่อความเขมขนของมีเทนมีคาตางๆ กัน  

 
ดังนั้นสามารถสรุปคุณสมบัติที่สําคัญของกาซชีวภาพที่ความดัน 1 บรรยากาศอุณหภูมิ 0 ๐C ไดดังนี้ 

 ปริมาณมีเทน    60-80 % 
 ปริมาณคารบอนไดออกไซด   20-40 % 
 คาความรอน    21.60 เมกะจูล/ม.3 
 ความเร็วเปลวไฟ    25 ชม./วินาที 
 อัตราสวนอากาศตอกาซชีวภาพ  6.03 ม.3/ม.3  
 อุณหภูมิเผาไหมในอากาศ   650  ๐ซ 



                                                                 
 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน             1 - 14 
 

เทคโนโลยีกาซชีวภาพ 

 คาความจุความรอน   1.6 กิโลจูล/ม.3-๐ซ 
 ความหนาแนน    1.15 กก./ม.3 

 
อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health  Effect) 
จากคุณสมบัติของกาซชีวภาพที่ประกอบไปดวยกาซมีเทน (CH4) และ กาซคารบอนไดออกไซดเปน 

(CO2) องคประกอบหลัก สวนกาซอื่นๆ เชน กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) กาซเหลานี้ลวนแตมีผลตอสุขภาพของผู
ที่อยูในบริเวณระบบกาซชีวภาพดังนี้  

( ที่มา :  ศูนยขอมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ กรมควบคุมมลพิษ :  http://msds.pcd.go.th/Index.asp) 
 
กาซมีเทน (CH4) 

 สัมผัสทางหายใจ :  การหายใจเขาไป จะกอใหเกิดอาการหายใจติดขัดอยางรุนแรง ปวดศีรษะ 
    วิงเวียน และอาจหมดสติได  

สัมผัสทางผิวหนัง :  ไมปรากฏวาเปนอันตรายเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง  
 กินหรือกลืนเขาไป :  ไมปรากฏวาเปนอันตรายเมื่อกลืนกินเขาไป และยากที่จะกลืนกินเขาไป 
    เนื่องจาก เปนกาซ  

สัมผัสถูกตา :   อาจเกิดการระคายเคืองได เมื่อสัมผัสถูกตา  
การกอมะเร็ง :   -  
ความผิดปกติอ่ืนๆ :  -  
 
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเขาไปทําใหคล่ืนไส หัวใจเตนผิดปกติ ปวดศีรษะ มึนงง  

    รบกวนการมองเห็น หายใจไมออก มีอาการชัก อาการโคมา  
สัมผัสทางผิวหนัง :  การสัมผัสถูกผิวหนังจะเปนแผลพอง เหมือนน้ําแข็งกัดกินหรือกลืนเขาไป  

 กินหรือกลืนเขาไป :  การกลืนหรือกินเขาไป มีอาการเหมือนน้ําแข็งกัดบริเวณริมฝปาก ปาก และ 
    เย่ือ เมือกจะมีผลทําลายตับ  

สมัผัสถูกตา :   การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคือง การมองเห็นไมชัดเจน  
การกอมะเร็ง :   สารนี้เปนสารกอมะเร็งตาม OSHA , NTP , IARC  
ความผิดปกติอ่ืนๆ :   -  
 
กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)  

 สัมผัสทางหายใจ :  การหายใจเขาไปทําใหวิงเวียนศีรษะ คล่ืนไส ถาไดรับสารปริมาณ มากจะทํา
    ใหหมดสติ หรือมีอาการโคมา อาจทําใหเสียชีวิตได  

สัมผัสทางผิวหนัง :  การสัมผัสถูกผิวหนังจะกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง  
กินหรือกลืนเขาไป :  -  

 สัมผัสถูกตา :   การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคือง โรคเยื่อบุตา อักเสบและเยื่อตา 
    ขาวไดรับบาดเจ็บ  

การกอมะเร็ง :   -  
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ความผิดปกติอ่ืนๆ :  สารนี้ทําลายปอด ทรวงอก ระบบหายใจ ทางเดินอาหาร ไต ทอไต  
    กระเพาะปสสาวะ และเปนอันตรายตอทารกในครรภ  

 

 เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ  

 การผลิตกาซชีวภาพ (Biogas plants) ใชเทคโนโลยีการยอยสลายสารอินทรียแบบไมใชอากาศ 

(anaerobic digestion of the organic) เพ่ือผลิตกาซชีวภาพมีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับแหลงที่มาของสารอินทรีย

ที่นํามาใชในการผลิต โรงผลิตกาซชีวภาพโดยทั่วไปจะใชมูลสุกร น้ําเสียจากโรงงานแปงมัน โรงงานปาลม โรงหมัก

เบียร โรงกล่ันสุรา และโรงงานแปรรูปอาหาร รวมท้ังน้ําเสียจากฟารมเล้ียงสัตว 

 ปริมาณกาซชีวภาพที่ไดจากกระบวนการผลิตโดยพื้นฐานจะขึ้นอยูกับปริมาณและคุณภาพของของเสียที่ใช

เปนวัตถุดิบ หากใชมูลสัตวจะไดกาซชีวภาพประมาณ 20-22 ลูกบาศกเมตรตอ 1 ตัน (m3/tonne) ของน้ําเสีย และ

หากใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะไดกาซชีวภาพ 2-200 ลูกบาศกเมตรตอ 1 ตันของปริมาณน้ําเสีย ปริมาณ

ผลผลิตกาซชีวภาพที่ไดขึ้นอยูกับปริมาณของสารอินทรียในน้ําเสียที่ปอนเขา นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับเทคโนโลยีที่ใช

อยางมาก ปริมาณกาซชีวภาพจะมีคาสูงก็ตอเมื่อคาซีโอดีในน้ําเสียที่ใชเปนวัตถุดิบมีคาสูง มีการบําบัดในถังที่มีการ

ใหความรอน (Mesophilic process) และมีการปนหรือกวนน้ําเสียอยางตอเนื่องดังรูปท่ี 1-3 

  

 
รูปท่ี 1-3   กระบวนการผลิตและใชกาซชีวภาพ 

  

 กาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงที่เปนกลางตอการเกิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2-neutral fuel) แตหากไมมี

การควบคุมการผลิตและการเก็บกาซชีวภาพที่ดีก็อาจทําใหเกิดการปลอยกาซมีเทนซึ่งเปนกาซเรือนกระจกปริมาณ

มากออกสูบรรยากาศได ตนทุนการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  ตัวอยางเชนโรงผลิตกาซชีวภาพของ

ประเทศเดนมารกมีคาประมาณ 5 ยูโรตอการปลอยกาซเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด 1 ตัน ผลิตภัณฑที่ไดจาก

กระบวนการยอยสลายของเสียที่เปนสารอินทรียแบบไมใชออกซิเจนจะมีกล่ินนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับขยะ

สารอินทรียดิบ 

 ในคูมือการปฏบัิติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน มี

รายละเอียด ดังนี้   
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1.3 เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูป 

 น้ําเสียจากอุตสาหกรรมสวนใหญเปนน้ําเสียประเภทอินทรีย และจําเปนตองมีการบําบัดโดยระบบชีวภาพ 

แบงเปนแบบใชและไมใชอากาศ (Aerobic and Anaerobic System) ในสวนของการบําบัดแบบไมใชอากาศนั้นจะมี

ผลพลอยไดเปนกาซชีวภาพ ซึ่งมีองคประกอบหลัก คือ กาซมีเทนในปริมาณตางๆ ขึ้นอยูกับลักษณะของน้ําเสีย

นั้นๆ และประเภทกิจการของโรงงานดวย 

 การผลิตกาซชีวภาพเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ตองพิจารณาวาน้ําเสียมี

คุณสมบัติและปริมาณที่เหมาะสมที่จะผลิตกาซชีวภาพหรือไม และตองพิจารณาดวยวากาซชีวภาพที่ผลิตได

สามารถนําไปใชทดแทนพลังงานในกระบวนการผลิตไดมากนอยเพียงไร โดยวิธีการนํา กาซชีวภาพไปใชมีหลายวิธี 

ไดแก การใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา การเผาไหมใหความรอนในกระบวนการผลิต การผลิตกระแสไฟฟา เปนตน 

น้ําเสียอุตสาหกรรมที่มีความเขมขนของสารอินทรียสูงจะใหปริมาณกาซชีวภาพสูง และทําใหน้ําเสียนั้นมีความ

เหมาะสมนําไปผลิตกาซชีวภาพ ดังตารางที่ 1-11  แสดงประเภทอุตสาหกรรมที่มีน้ําเสียเหมาะสมในการผลิตกาซ

ชีวภาพ ซึ่งจะเห็นวามีคาบีโอดีสูงมาก 

 น้ําเสียอุตสาหกรรมสวนใหญมีความเขมขนซีโอดีสูงกวา 1,000 มก./ล. ทําใหการบําบัดเบ้ืองตนดวย

ระบบไมใชอากาศเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด  นอกจากการพิจารณาวาคาบีโอดีของน้ําเสียที่สูงซึ่งเหมาะสมในการผลิต

กาซชีวภาพแลว  จําเปนตองพิจารณาวาโรงงานมีความตองการพลังงานในกระบวนการผลิตมากนอยอยางไร กาซ

ชีวภาพที่ผลิตไดสามารถนําไปทดแทนเชื้อเพลิงไดหรือไม   

 

ตารางที่ 1-11 ประเภทน้ําเสียจากอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมบําบัดแบบไมใชออกซิเจน 

  เพ่ือผลิตกาซชีวภาพและการบําบัด 

ประเภทอุตสาหกรรม คาบีโอดี (มก. / ลิตร) 

โรงงานสุรา 30,000 -50,000 

โรงงานน้ํามันปาลม 10,000 –47,000 

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 8,000- 10,000 

โรงงานผลิตวุนเสน 20,000 

โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 1,500-15,000 

โรงงานผลิตซอสและซีอ๊ิว 3,000-8,000 

โรงงานผลิต Lactrose 50,000 

โรงงานผลิตกะทิกระปอง 4,000-8,000 

 

ถาไดก็จะทําใหการนําระบบหมักผลิตกาซชีวภาพมีความเหมาะสมมากขึ้น การนํากาซชีวภาพไป

ใชประโยชนโดยตรงและงายที่สุด คือ การนําไปเผาใหความรอนในการผลิตไอน้ํา นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชใน

การผลิตกระแสไฟฟา และขับเคล่ือนเครื่องจักรกล แตจะยุงยากและมีประสิทธิภาพต่ํากวา  การนํากระบวนการหมัก

ผลิตกาซชีวภาพไปใชกับน้ําเสียอุตสาหกรรม จําเปนตองคํานึงถึงการบําบัดขั้นสองดวย เพ่ือใหไดน้ําเสียที่บําบัดแลว

ไดตามมาตรฐานน้ําทิ้ง  
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ระบบผลิตกาซชีวภาพหรือระบบบําบัดน้ําเสียแบบไมใชออกซิเจนถูกนํามาใชในการกําจัดตะกอน
สวนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบใชออกซิเจน ทั้งนี้เพ่ือลดปริมาตรและทําใหตะกอนคงสภาพดีขึ้นในประเทศ
เมืองหนาวจะนํากาซชีวภาพที่ไดไปเผา ความรอนที่ไดจะนําไปใชอุนน้ําเสียใหคงที่ประมาณ 37 OC ระบบผลิตกาซ
หรือบําบัดน้ําเสียแบบไมใชออกซิเจนมีรูปหลายแบบ แตที่นิยมใชอยูในประเทศมี แบบหลัก 6 แบบ ไดแก 

•  ระบบหมักแบบตัวกลางกรอง (Anaerobic Filter, AF) 

•  ระบบหมักแบบคอนแทค (Anaerobic Contact, AC) 

•  ระบบหมักแบบยูเอเอสบี (Anaerobic Upflow Sludge Blanket, UASB) 

•  ระบบหมักแบบซีเอสทีอาร (Completely Stirred Tank Reactor, CSTR) 

•  ระบบหมักแบบเอบีอาร (Anaerbic Baffled Reactor, ABR) 

•  ระบบหมักแบบเอ็มซีแอล (Modified Covered Lagoon, MCL) 
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1.3.1  Modified Covered Lagoon (MCL) 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Modified Covered Lagoon มีลักษณะเปนสระหรือบึงรูปราง

ส่ีเหล่ียมผืนผาที่มีการคลุมดวยแผนพลาสติกจําพวก High Density Polyethylene (HDPE) หรือแผนพีวีซี 
(PVC)เพ่ือใหเกิดสภาพไมใชอากาศ และใชเปนตัวเก็บรวบรวมกาซชีวภาพที่เกิดขึ้น โดยอาจคลุมทั้งบอหรือคลุม
เฉพาะในสวนที่มีการสรางมีเทนก็ไดระบบ Modified Covered Lagoon เปนระบบที่กอสรางงายและสะดวกในการ
เดินระบบเนื่องจากไมจําเปนตองมีการเติมอากาศ ไมมีการใหความรอนและไมมีการกวน ปกติความลึกของบอจะ
กําหนดใหไมตํ่ากวา 6 ม. หรือมากที่สุดเทาที่จะขุดได ระบบ Modified Covered Lagoon เปนระบบที่ตองอาศัยเวลา
กักเก็บน้ําที่ยาวนานเพื่อใหไดประสิทธิภาพที่ดี รูปแบบการทํางานของระบบ Modified Covered Lagoon แสดงได
ดังรูปท่ี 1- 4 และมีรูปรางขณะที่ใชงานจริงในโรงงานแสดงดังรูปท่ี 1-5 

 

 
รูปท่ี 1-4  องคประกอบของระบบ MCL 

 
รูปท่ี 1-5  ระบบ Modified Covered Lagoon ในโรงงาน 

 

ระบบบําบัดแบบ Modified Covered Lagoon สามารถใชไดกับทั้งน้ําเสียจากฟารมเล้ียงสัตว โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือน้ําเสียชุมชน โดยน้ําเสียที่เหมาะกับระบบ Modified Covered Lagoon ควรมีปริมาณของของแข็ง
ทั้งหมดรอยละ 0.5-3.0 และมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียของระบบจะสูงกวารอยละ 60 อยางไร ก็ตาม
ระบบ Modified Covered Lagoon มีความสามารถในการรับอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียไดตํ่า เมื่อเทียบกับระบบ 
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บําบัดแบบไมใชอากาศแบบอื่นๆ โดยสามารถรับอัตราภาระบรรทุกซีโอดีไดสูงสุดประมาณ 1-2 กก./ม3ตอวันเทานั้น
ในขณะที่ระบบอื่นสามารถรับอัตรา ภาระบรรทุกสารอินทรียไดถึง 4-10 กก./ม3ตอวัน จึงสงผลใหการกอสรางระบบ 
Modified Covered Lagoon ตองการพื้นที่ในการสรางมากกวาในระบบอื่นๆ 

ในการทํางานของระบบ จะถูกออกแบบใหน้ําเสียไหลเขาสูระบบทางดานลางของบอแลวผสมเขากับ
ตะกอน แบคทีเรียที่ตกตะกอนอยูบริเวณกนบอ จากนั้นใหไหลไปตามแนวยาวของบอ โดยระบบรวบรวมน้ําออกจะ 
อยูดานบนของบอในอีกฝงหนึ่ง อยางไรก็ตามน้ําเสียที่ผานระบบ Modified Covered Lagoon ยังไมสามารถปลอยสู 
แหลงน้ําธรรมชาติไดจึงจําเปนตองมีการบําบัดตอในระบบบําบัดขั้นหลัง แบคทีเรียในระบบ Modified Covered 
Lagoon จะประกอบดวยแบคทีเรีย ที่อยูในสภาวะไมใชอากาศทั้งสองแบบคือแบคทีเรียสรางกรดและแบคทีเรีย  
สรางมีเทน ในบางครั้งจะมีการสรางกรดในปริมาณที่มากเกินไป แตไมมีผลกระทบตอระบบรุนแรงมากนัก เนื่องจาก
บอที่มีขนาดใหญและเวลาเก็บกักน้ําที่ยาวนาน จึงทําใหแบคทีเรีย ในระบบมีเวลาปรับตัว อยางไรก็ตามไมควรปลอย
ใหระบบอยูในสภาวะรับอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียที่สูงเกินขีดจํากัดเปนเวลานาน เพราะแบคทีเรียอาจจะไม
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะนั้นได 

การควบคุมและดูแลรักษาระบบทําไดงายและไมยุงยากเปนระบบที่เหมาะกับฟารมเล้ียงสัตวหรือชุมชนซึ่ง
ตองการระบบที่ไมสลับซับซอน นอกจากนี้หากไมคิดรวมราคาที่ดิน ราคาในการกอสรางถูกกวาระบบอื่นๆ ขอดีและ
ขอจํากัดของ ระบบ Modified Covered Lagoon ประกอบดวย 

 
ขอดี 
 
-  เหมาะสมกับน้ําเสียอุตสาหกรรมการเกษตรที่ตองมีชวงเวลาหยุดการทํางาน 2-3 เดือน 
-  กอสรางไดงายและประหยัดคากอสราง ไมตองมีอุปกรณติดตั้งเพ่ิมเติมในบอ 
-  ระบบมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียหรือสารพิษเนื่องจากระบบมี 
   ขนาด ความจุมากและมีเวลากักเก็บตะกอนนาน 
-  เหมาะสมกับน้ําเสียที่มีคาความเขมขนของแข็งแขวนลอยหรือไขมันสูง 
-  ประสิทธิภาพในการบําบัดของระบบสูง 
-  สามารถสรางบอในลักษณะบออนุกรมได 
-  ตองการการดูแลรักษานอย 

 

ขอจํากัด 

 

-  การกวนผสมในระบบและการกระจายของน้ําเสียเขาในบอไมคอยมีประสิทธิภาพ 

-  ตองการพื้นที่มาก จึงไมเหมาะกับพ้ืนที่ที่มีราคาที่ดินสูง 

-  อาจมีการซึมของน้ําเสียในบอลงสูใตดิน หากไมมีการปองกันในการออกแบบ 

-  ปริมาณกาซที่ไดนอยเมื่อเทียบกับปริมาตรบอหมักกับระบบอื่น 

-  กรณีที่กาซชีวภาพยังไมเกิดจะมีปญหาเกี่ยวกับการทวมขังของน้ําบนพ้ืนพลาสติกคลุมบอ ซึ่งตองมี 

การสูบน้ําออก 
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1.3.2  ยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket: UASB) 
ระบบยูเอเอสบีเปนถังปฏิกิริยาแบบไมใชอากาศชนิดหนึ่ง โดยมีลักษณะทิศทางการไหลของน้ํา 

เสียจากดานลางของถังขึ้นสูดานบน หลักการในการเดินระบบจะมีการเลี้ยงตะกอนแบคทีเรียใหสามารถสะสมอยูใน 
ถังหมักแบบไมใชอากาศจํานวนมากและมีปริมาณตะกอนที่หลุดออกจากระบบนอย โดยไมใชตัวกลางเพื่อใหตะกอน 
เกาะติด ทั้งนี้ตะกอนแบคทีเรียที่อยูภายในถังจะรวมตัวกันในรูปของเม็ดตะกอน (Granule) จนมีน้ําหนักมาก
ตกตะกอนไดดี เกิดเปนลักษณะเปนชั้นตะกอนในบริเวณดานลางของถัง ทั้งนี้ขนาดของเม็ดตะกอนจะขึ้นอยูกับ
ลักษณะของน้ําเสียที่จายเขาสูระบบ กลไกการทํางานและลักษณะของตะกอนที่เกิดขึ้นในระบบแสดงไดดังรูปท่ี 1-6 
และ 1-7 ตามลําดับ  

เนื่องจาก มีตะกอนบางสวนที่มีขนาดเล็กและตกตะกอนไมไดปะปนอยูในระบบ การที่จะรักษา
ตะกอนสวนนี้ไว โดยจะติดตั้งสวนตกตะกอนและอุปกรณที่ใชในการแยกน้ําเสีย ตะกอนแบคทีเรียและกาซชีวภาพ
ออกจากกัน(Gas-Solid Separator, GSS) ไวตอนบนของถังหมัก เพ่ือปองกันไมใหตะกอนหลุดออกไปจากถังและ
เปนการเพิ่มเวลาเก็บกักตะกอนในถังปฏิกิริยาใหนานขึ้นซึ่งลักษณะของ GSS แสดงไดดังรูปท่ี 1-8 

 
 

 
รูปท่ี 1-6  องคประกอบในระบบยูเอเอสบี (UASB) 
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รูปท่ี 1-7  ภาพเม็ดตะกอนและการเปรียบเทียบคุณสมบัติในการตกตะกอน 

 

 
รูปท่ี 1-8  อุปกรณที่ใชในการแยกน้ําเสีย ตะกอนแบคทีเรีย และกาซชีวภาพ 

                                      (Gas-Solid Separator, GSS) 

 

การที่ระบบยูเอเอสบีมีลักษณะกลไกการทํางานเชนนี้ จะเปนการแกไขปญหาการทํางานของระบบบําบัด 

แบบไมใชอากาศในอดีต โดยปองกันไมใหตะกอนแบคทีเรีย (Biomass) หลุดไปกับน้ําออก (Effluent) มีระยะเวลา

กักเก็บตะกอน เพ่ิมมากขึ้น สงผลใหระบบมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพดีกวาในอดีตลักษณะของถังยูเอเอสบีที่

นิยมสรางโดยทั่วไปจะเปนถังปดรูปทรงสี่เหล่ียมทั้งแบบส่ีเหล่ียมผืนผาหรือส่ีเหล่ียมจัตุรัส และรูปทรงกระบอก ดัง

รูปท่ี 1-9 

 

 



                                                                 
 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน             1 - 22 
 

เทคโนโลยีกาซชีวภาพ 

 
รูปท่ี 1-9   ลักษณะรูปรางของถังยูเอเอสบีแบบตางๆ 

 
ถังยูเอเอสบีแบบตางๆมีกลไกและลักษณะการทํางาน 2 สวนคือ สวนที่เปนถังปฏิกิริยาพรอมดวยระบบ

กระจายน้ําเสียซึ่งจะอยูทางดานลางของถัง และสวนตกตะกอนและแยกกาซจะอยูดานบนของถัง โดยกลไกและ
ลักษณะการทํางานของสวนตางๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ก . สวนที่เกิดปฏิกิริยาจะอยูทางดานลางของถังซึ่งเปนสวนที่เกิดการยอยสลายสารอินทรีย การไหลของ
น้ําเสีย ในถังจะเปนการไหลจากดานลางขึ้นดานบน มีการปอนน้ําเสียจะปอนเขาทางดานลางของถังยูเอเอสบีผาน
ทางระบบการกระจายน้ําเสีย ซึ่งการกระจายน้ําเขาถังจะเปนไปอยางสม่ําเสมอทั้งหนาตัดของถัง การเลี้ยงเชื้อ 
แบคทีเรียในถังยูเอเอสบีจะควบคุมใหตะกอนสะสมเปนชั้นตะกอนที่มีความหนาแนนน้ําเสียที่ตองการบําบัด จะไหล
ผานชั้นตะกอน แบคทีเรียในช้ันตะกอนซึ่งอยูกันอยางหนาแนนจะเกิดการรวมกันเปนเม็ด (Granule) โดยเม็ด
ตะกอนที่มีความหนาแนนสูงจะจมตัวอยูดานลาง มีการจัดเรียงตัวจากขนาดใหญขึ้นไปหาเล็กเหมือน ชั้นทรายกรอง 
สวนกลุมที่มีความหนาแนนต่ํา ซึ่งมีความเร็วในการจมตัวต่ํากวาฟุงกระจายขึ้นมาเปนชั้นตะกอนแขวนลอย โดยฟอง
กาซที่เกิดขึ้นและการไหลของน้ําที่เขามาจากดานลางถังจะชวยทําใหเกิดการผสมขึ้น 
 

ข . สวนตกตะกอนและแยกกาซ เปนสวนที่ทําหนาที่ควบคุมและลดปริมาณเซลสแบคทีเรียที่หลุดออกไป
กับน้ําทิ้ง และทําหนาที่รวบรวมกาซมีเทนที่เกิดขึ้นเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป จึงมีการติดตั้งอุปกรณแยกกาซ    
น้ําเสียและแบคทีเรียในรูปตะกอนแขวนลอยไวดานบนของถังซึ่งจะเรียกวาเปนอุปกรณ Gas-Solid Separator หรือ
GSS โดยการออกแบบหลายลักษณะตามขนาดและรูปรางของถังปฏิกิริยา แตใชหลักการออกแบบเดียวกันคือ 

- แยกน้ํากับกาซโดยอาศัยหลักการที่วาน้ําสามารถไหลเลี้ยวไปมาได ในขณะที่กาซมีการลอยตัวจาก
ดานลาง ขึ้นสูดานบนเปนเสนตรงเทานั้น ยกเวนมีส่ิงกีดขวางหรือแผนปะทะใดๆ มาเปล่ียนทิศทางการลอยตัวขึ้น 
หลังจากผานพนส่ิงกีดขวางนั้นแลวก็จะลอยตัวเปนเสนตรงดังเดิม จึงออกแบบและติดตั้งแผนปะทะเพ่ือขวางทิศ
ทางการไหล ทําใหน้ําและกาซมาปะทะ แลวเบ่ียงเบนการไหลของน้ําและกาซออกจากกัน 

- แยกตะกอนออกจากน้ําโดยทําใหเกิดการตกตะกอนของตะกอนแบคทีเรียที่ไหลขึ้นมา การแยก
ตะกอนจะเกิด ในสวนบนสุดของถัง โดยในสวนนี้จะไมมีกาซ มีความปนปวนต่ํา สามารถแยกน้ําและตะกอนได
โดยงาย ดังนั้น GSS จึงตองมีพ้ืนที่สวนที่เปนน้ํานิ่งเพียงพอที่ตะกอนจะตกกลับมายังถังปฏิกิริยาได 
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ปจจุบันระบบยูเอเอสบีไดรับความสนใจมากขึ้น ดังมีตัวอยางของการสรางระบบยูเอเอสบีขนาดใหญ  
ในโรงงานแปงมันสําปะหลัง ดังรูปที่ 1-10 เนื่องจากสามารถใชบําบัดน้ําเสียที่ภาระบรรทุกสารอินทรียสูงโดยมี
ประสิทธิภาพในการ กําจัดซีโอดีสูง 

 
 

รูปท่ี 1-10 ระบบยูเอเอสบีในโรงงานแปงมันสําปะหลัง 
 

ขอดีและขอจํากัดของระบบยูเอเอสบีในการบําบัดนํ้าเสียมีดังนี้ 
 
ขอด ี
 
-  ไมตองใชสารตัวกลางสํารับใหแบคทีเรียเกาะ ทําใหลดคาใชจายลง  
-  เกิดตะกอนแบคทีเรียสวนเกินนอยเนื่องจากระบบบําบัดแบบไมใชอากาศมีอัตราการเจริญเติบโตต่ํา 
-  สามารถรับภาระสารอินทรียไดสูง 
-  น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมีของแข็งแขวนลอยต่ํา (ตะกอน) 
-  ใชสารเคมีในการปรับพีเอชนอย ขึ้นอยูกับความเปนดางและพีเอชของน้ําเขา 
-  ไมมีปญหาเรื่องการอุดตันของถังปฏิกิริยาเนื่องจากแบคทีเรียจะรวมกันเปนเม็ดที่แนนและตกตะกอน 
ไดดี 

-  สามารถหยุดระบบไดทันทีที่ตองการและพรอมจะทํางานตอไดอยางมีประสิทธิภาพดังเดิม ในเวลา
ประมาณ 2 สัปดาห 

 
ขอจํากัด 
 
-  ตองเล้ียงแบคทีเรียใหจับตัวเปนเม็ด มิฉะนั้นจะดอยประสิทธิภาพ 
-  ตองพยายามรักษาตะกอนของแบคทีเรียในระบบใหเหมาะสม และควบคุมสภาวะที่ตะกอนเบาหลุด 
ออกจากระบบอยางมาก (Wash Out) 

-  ตองใชเวลาในการเริ่มตนเดินระบบ (Start-Up) คอนขางนาน 
-  แบคทีเรียโดยเฉพาะพวกผลิตกาซมีเทน มีความสามารถเจริญเติบโตไดดี ในชวงสภาวะเหมาะสมที่ 
แคบ เชน พีเอช 6.5-7.2 

-  น้ําที่ผานการบําบัดยังไมไดมาตรฐานนํ้าทิ้งตองการระบบบําบัดขั้นสุดทายกอนทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
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1.3.3  ถังกรองไมใชอากาศ (Anaerobic Filter) 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังกรองไมใชอากาศมีลักษณะเปนถังทรงกระบอกหรือส่ีเหล่ียมสูงภายใน

บรรจุตัวกลาง เพ่ือใหแบคทีเรียเกาะ โดยถังกรองไมใชอากาศ (Anaerobic Filter) จะมีการบรรจุตัวกลางทั้งแบบสุม
ไมเปนระเบียบ (Random Pack) และใชตัวกลางเปนชุด (Module) วางอยางเปนระเบียบ โดยมีทั้งแบคทีเรียที่จับผิว
วัสดุและท่ีถูกกักอยูระหวางชองวางของตัวกลาง โดยแบคทีเรียที่อยูในระบบมีทั้งแบคทีเรียที่จับผิววัสดุและท่ีถูกกัก
อยูระหวางชองวางของตัวกลาง 

ถังกรองไมใชอากาศสามารถกําจัดสารอินทรียที่แขวนลอยและสารละลายที่มีอยูในน้ํา โดยการ 
ดึงสารอินทรียเขามาใกลผิวแบคทีเรียที่เกาะติดอยูบนผิวตัวกลาง นอกจากนี้อาจมีแบคทีเรียบางสวนอาศัยการ
เกาะติดบนผนังของถังปฏิกิริยา ตัวกลางที่ใชในระบบถังกรองไมใชอากาศ สามารถใชไดหลากหลายแบบ เชน กรวด 
หิน โฟม พลาสติก เปนตน โดยตัวกลางที่ดี จะตองมีพ้ืนที่ผิวสูง เพราะทําใหมีบริเวณที่ใหแบคทีเรียอาศัยไดมาก
ปกติตัวกลางที่ใชจะมีพ้ืนที่ผิวจําเพาะ (Specific surface Area) อยูในชวง 90-300 ม2/ ม3 ปริมาตรตัวกลาง ในชวง
แรกแบคทีเรียจะเปนชนิดที่เกาะติดบนตัวกลางอยางเดียว เมื่อระบบเดินไปไดระยะหนึ่งจะมีแบคทีเรียที่หลุดและ
เติบโตอยูในชองวางของตัวกลางในลักษณะแขวนลอย ซึ่งพ้ืนที่ผิวของตัวกลางจะมี ความสําคัญนอยกวา
ความสามารถในการรักษาตะกอนเหลานี้ไว การทํางานของตัวกลาง (Media) ภาพแสดงไดดัง รูปท่ี 1-11 
 

 
 

รูปที่ 1-11 ลักษณะการเกาะของฟลมชีวภาพ 
 

ถังกรองไมใชอากาศเปนระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพคอนขางสูงมากสามารถบําบัดน้ําเสีย
ทั้งที่มีบีโอดีและ ซีโอดีสูงไปจนถึงน้ําเสียชุมชนทั่วไปที่มีคาบีโอดีและซีโอดีตํ่า โดยอาศัยการเกาะติดของแบคทีเรีย
บนตัวกลางชวยปองกันการชะลางแบคทีเรียออกจากระบบทําใหระบบมีเวลาการกักเก็บตะกอนสูงเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถฟนตัวไดเร็ว อีกทั้งยังทนตอการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิไดดีกวาเชื้อที่แขวนลอย 

หลักการในการทํางานของระบบถังกรองไมใชอากาศคือ การใหน้ําเสียที่มีสารอินทรียไหลผาน
ตัวกลางที่มีแบคทีเรีย เกาะอยูบนผิวตัวกลาง โดยมีทิศทางการไหลขึ้นหรือไหลลง สําหรับตัวกลางที่ดีที่ใชในถังกรอง
ไมใชอากาศจะตองมีพ้ืนที่ผิวและความพรุนมาก ซึ่งหมายถึงการที่มีคาขนาดพื้นที่ผิวตอปริมาตรของตัวกลางสูง    
(ม 2 /ม 3. ) ตัวอยางของระบบถังกรองไมใชอากาศแสดงไดดังรูปท่ี 1-12 
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รูปท่ี 1-12  ตัวกลางที่มีใชกันในถังกรองไมใชอากาศ 
 

สวนประกอบของถังกรองไมใชอากาศความสูงของถังมีต้ังแต 0.45 ม. จนถึง 6 ม. ภายในถัง
บรรจุวัสดุตัวกลาง ซึ่งถังกรองไมใชอากาศขนาดเล็กมักใชในการบําบัดน้ําเสียจากบานเรือนโดยไมมีการนํากาซที่
ไดมาใช เนื่องจากมีปริมาณนอยมาก ระบบกระจายน้ําเสียที่ปอนเขาสูระบบถังกรองไมใชอากาศจะตองออกแบบให
น้ําเสียไหลผานชองลางของตัวกลางไดทั่วถึงกัน นอกจากนี้จะตองมีการทําระบบปองกันการไหลลัดทางของนํ้าเสีย 
ซึ่งมักจะเปนการไหลไปตามผนังภายในถังกรองไมใชอากาศ ซึ่งวิธีการแกไขโดยการติดตั้งแผนบัฟเฟอรกั้นไว 
ลักษณะของตะกอนแบคทีเรียในระบบกรองไมใชอากาศจะมีทั้งที่เกาะติดกับตัวกลางและรวมตัวกันเปนตะกอน   
ฟลอคอยูตามชองวางของตัวกลาง ซึ่งตะกอนกลุมนี้มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาตามการเคลื่อนที่ของน้ําเสียและ  
กาซที่เกิดขึ้นโดยทิศทางการไหลของน้ําในถังกรองไมใชอากาศสามารถไหลได 2 แบบคือการไหลขึ้นหรือไหลลง  
ดงัรูปท่ี 1-13 โดยที่นิยมสรางและใชงานกันในประเทศไทยจะเปนแบบไหลขึ้น 

 

 
 

รูปท่ี 1-13 ถังกรองไมใชอากาศแบบ (ก) ไหลขึ้น (ข) ไหลลง 
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ถังกรองแบบไมใชอากาศสามารถนํามาใชในการบําบัดนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไดหลาย
ประเภท ทั้งที่มีความเขมขนต่ําและสูงตั้งแต 4,000-130,000 มก./ล. โดยปจจัยที่สงผลตอการทํางานและ
ประสิทธิภาพของระบบไดแก ชนิดของวัสดุรองรับ อัตราสวนระหวางพ้ืนผิวกับปริมาตร อุณหภูมิ การกวนผสมของ
ของเหลวในถัง โดยปญหาท่ีมักพบบอยในการเดิน ระบบชนิดนี้ตองหาวิธีกระจายน้ําเสียใหไหลเขาถังอยาง
สม่ําเสมอ และมักจะมีการอุดตันเนื่องจากการสะสมของของแข็ง ทางดานลางเมื่อเดินระบบเปนระยะเวลานานทําให
เกิดการไหลลัดวงจร ตัวอยางของระบบถังกรองไมใชอากาศดังรูปท่ี 1-14 ซึ่งเปนของระบบถังกรองไมใชอากาศใน
โรงงานแปงขาวเจา 

 

 
รูปท่ี 1-14 ระบบถังกรองไมใชอากาศในโรงงานผลิตแปงขาวเจา 

 
สําหรับขอดีและขอจํากัดของระบบถังกรองไมใชอากาศสมารถสรุปไดดังนี้ 

 
ขอดี 
 
-  มีความตองการอาหารเสริมนอยกวาระบบบําบัดสารอินทรียแบบใชออกซิเจนอิสระ 
-  มีระยะเวลาการสะสมของตะกอนแบคทีเรียสูง เนื่องจากแบคทีเรียจะสะสมอยูบนตัวกลาง ทําใหระบบ 
มีประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียสูงตามไปดวย 

- ไมตองมีการหมุนเวียนตะกอนกลับเพราะตัวกลางภายในระบบจะดักตะกอนไวภายในระบบอยูแลว 
- ลดปญหาการกําจัดกากตะกอน เนื่องจากสารอินทรียที่ถูกสลายจะถูกเปลี่ยนเปนเซลลแบคทีเรีย
ประมาณรอยละ 5-10 ในขณะท่ีระบบใชออกซิเจนอิสระสามารถเปลี่ยนสารอินทรียเปนเซลลใหม
ประมาณ 30-50 

-  ระบบสามารถทํางานไดดีหลังจากที่หยุดทํางานไป 15 วัน โดยไมตองเริ่มตนเล้ียงแบคทีเรียใหม 
 

ขอจํากัด 
 
-  ใชเวลาในการเริ่มตนเล้ียงแบคทีเรียนาน เพราะแบคทีเรียมีอัตราการเจริญเติบโตชา 
-  ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงมาก ถามีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยางรวดเร็วหรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงของ สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
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-  น้ําทิ้งจะมีกล่ินเหม็นและมีสีดําอันเนื่องมาจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งเปนกาซที่มีกล่ินเมื่อทําปฏิกิริยา
กับสารประกอบโลหะตางๆ ในน้ําทิ้งจะทําใหเกิดสารประกอบสีดํา 

-  ตองการวัสดุตัวกลางซึ่งมีราคาสูง 
-  ไมเหมาะกับน้ําเสียที่มีสารแขวนลอยสูงเพราะอาจเกิดการสะสมและอุดตันของสารแขวนลอยในระบบ 
-  เมื่อใชงานไปนานๆ อาจมีตะกอนแบคทีเรียสะสมอยูในปริมาณสูงทําใหมีการอุดตันในบางตําแหนงและ
เกิดการไหลลัดทางขึ้นได 

 

♣   ถังปฏิกรณไรอากาศแบบแผนกั้น (Baffled Reactor) 
ระบบน้ําเสียแบบนี้มีลักษณะเปนถังหรือบอดินที่มีแผนกั้นขวางหลายแผนติดตั้งไว การไหลของน้ําเสียเขา

สูระบบจะเปนในลักษณะไหลขึ้นลงสลับกันหลายครั้ง โดยมีความเร็วในการไหลขึ้นลงประมาณ 0.2-0.4 เมตร/ชม.
ขั้นตอนการเกิดกาซชีวภาพจะคลายกับระบบ UASB ระบบนี้มีใชอยูที่ บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัด
นครราชสีมา ดังรูปท่ี 1-15 
 

 
 

รูปท่ี 1-15 ลักษณะการทํางานของระบบ Baffled Reactor 
 

♣  ถังปฏิกรณหมักแบบ (Anar Flecidi Bed, AFB) 
มีหลักการที่ทําใหเม็ดวัสดุขนาดเล็กลอยตัวเปนอิสระในถังหมัก (Fluidization) โดยแบคทีเรียจะเกาะเปน

เมือกบนผิวเม็ดวัสดุ ระบบหมักแบบนี้อาจกลาวไดวามีประสิทธิภาพสูงมาก แตมีขอเสียที่มีความยุงยากในการ
ออกแบบและควบคุมดูแล และมีคาใชจายสูงทั้งการกอสรางระบบหมักและการควบคุมดูแล ทั้งนี้เนื่องจากตองมีการ
หมุนเวียนอัตราสวนน้ําไหลขึ้นที่สูงและคงที่ตลอดเวลาดังนั้น จึงทําใหระบบหมักแบบนี้ไมนิยมใชในอุตสาหกรรม 

 

♣  ระบบหมักผสม (Hybird) 
เปนวิธีการหนึ่งที่ถูกนํามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพและชวยเพ่ิมเสถียรภาพของระบบหมักใหสูงขึ้น เชน 

ระบบหมัก AF+UASB , AF+AC , AC+UASB , AC+AF+UASB เปนตน การใชระบบหมักผสมนี้อาจรวมถึงการ
ประยุกตใชระบบหมักสองขั้นตอนดวย ซึ่งเปนการนําขอดีของแตละระบบรวมเขาดวยกันเชน ระบบหมัก AF+UASB
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จะทําใหระบบหมักงายในชวงเริ่มตนเดินระบบ เนื่องจากตัวกลางทําหนาที่ดักตะกอนแบคทีเรียไวในระบบ สวนการ
ทํางานระยะยาวของระบบจะขึ้นกับการเกิดของตะกอนเม็ดแบคทีเรีย 

 

♣  ถังปฏิกรณไรอากาศแบบ Completely Stirred Tank Reactor (CSTR) 
CSTR เปนระบบบําบัดไรอากาศ (Anaerobic Treatment) อาศัยหลักการทํางานของจุลินทรียเปนตัวยอย

สลายสารอินทรียในน้ําเสียภายในถังที่ปดมิดชิดไรอากาศ และมีการกวนผสมภายในถังอยางทั่วถึง (Mixing system) 
โดยการกวนผสมอาจเกิดจากกาซชีวภาพ (Biogas) ที่ถูกผลิตขึ้น การวนกลับ (Recirculation) ภายในถังปฏิกรณ 
หรือการกวนโดยใชเครื่องกวนผสม (Mechanical Mixers) กระบวนการยอยสลายที่มีประสิทธิภาพสูง (High-rate 
digesters) ดังรูปท่ี 1-16 
 

 
 
รูปท่ี 1-16    ลักษณะการทํางานของถังปฏิกรณไรอากาศแบบ Completely Stirred Tank Reactor (CSTR)         

ที่มีการกวนผสม (Mixing system) รูปแบบตางๆ 
 
 จากระบบบําบัดน้ําเสียในรูปแบบตางๆที่กลาวไวขางตน การนํากาซชีวภาพที่เกิดขึ้นไปใชประโยชนในแต
ละระบบแตละประเภทอุตสาหกรรมนําขอมูลสรุปเปรียบเทียบดังตารางที่ 1-12 
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ตารางที่ 1-12  การเปรียบเทียบการนํากาซชีวภาพมาใชประโยชนในแตละประเภทอุตสาหกรรม 
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1.4  เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย 
 

เทคโนโลยีในการผลิตกาซชีวภาพที่มาจากแหลงขยะอินทรีย คือ ระบบการกําจัดมูลฝอยตองเปนระบบ 
การกําจัดมูลฝอยแบบฝงกลบ (Landfill) การหมักในถังแบบไรอากาศ (Anaerobic digester) เปนตน 

1.4.1  การกําจัดมูลฝอยแบบฝงกลบ (Landfill) 
โดยทั่วไปเทคโนโลยีในการกําจัดมูลฝอยชุมชนสวนมากเปนการฝงกลบแบบถูกสุขาภิบาล ดังนั้น 

จะมีระบบกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากหลุมฝงกลบมูลฝอยไวดวย โดยการฝงกลบมูลฝอยจะทําใหเกิดกระบวนการยอย 
สลายสารอินทรียใน มูลฝอย โดยอาศัยจุลินทรียทําใหเกิดกาซหลายชนิด และผลท่ีไดจากการยอยสลายคือ กาซ
มีเทน กาซคารบอนไดออกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด และกาซอื่นๆ กาซเหลานี้จะมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน
โดยเฉพาะกาซมีเทนเปนกาซที่มีคุณสมบัติที่ติดไฟงาย และเบากวาอากาศ ซึ่งกาซเหลานี้สะสมตัวอยูใตดินมากๆ 
จะมีแรงดันเพ่ือระบายออกสูบรรยากาศภายนอกกองมูลฝอย ประกอบกับใตดินที่ฝงกลบไปแลวจะมีอุณหภูมิ
คอนขางสูงหากไมมีการระบายกาซที่ดีพออาจทําใหเกิดการระเบิดหรือติดไฟได ในสภาวะปกติทั่วไปกาซที่เกิดจาก
การฝงกลบมูลฝอยจะระบายสูบรรยากาศได 2 วิธี คือ 

• โดยอาศัยแรงดันกาซ เมื่อเวลาผานไปมูลฝอยที่ถูกฝงกลบจะเกิดการยอยสลายเกิดเปนกาซ
ตางๆซึ่งจะทําใหความดันกาซในชั้นมูลฝอยสูงกวาความดันของกาซในบรรยากาศ มีผลทําใหการไหลของกาซไหล
จากหลุมฝงกลบมูลฝอยสูบรรยากาศ เนื่องจากแรงดันกาซเองที่จะเคล่ือนที่จากที่ที่มีความดันสูงสูที่มีความดันต่ํากวา 

• โดยการแพร ความเขมขนของกาซในหลุมฝงกลบมูลฝอยจะมีความเขมขนมากกวากาซใน
บรรยากาศ มีผลทําใหเกิดการแพรของกาซจากหลุมฝงกลบมูลฝอยสูบรรยากาศ เนื่องจากการแพรของกาซจะแพร
จากความเขมขนสูงไปสูความเขมขนต่ํา 

การควบคุมการเคลื่อนที่ของกาซที่เกิดขึ้นจากการยอยสลายในหลุมฝงกลบพบวาเปนส่ิงจําเปน
สําหรับการทํา Sanitary landfill ซึ่งกาซที่เกิดขึ้นสวนมาก คือ กาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทน กาซมีเทน
สามารถเคลื่อนที่ผานรูพรุนของชั้นดิน และอาจจะทําใหเกิดการระเบิดขึ้นได แมระยะทางไกลจากแหลงที่ทําการฝง
กลบมูลฝอยถึง 6,000 ฟุต คุณสมบัติขอหนึ่งของกาซมีเทน คือ สามารถจะเกิดระเบิดไดเมื่อมีความเขมขน 5-15 % 
กาซมีเทนเปนอันตรายตอพืช ผัก ซึ่งอยูในบริเวณน้ัน โดยจะไปดึงเอาออกซิเจนจากบริเวณรากพืช สวนผลของ 
กาซคารบอนไดออกไซดคือจะไปเพ่ิมความกระดางใหแกน้ํา คารบอนไดออกไซดจะละลายไดในน้ําเกิดเปนกรด  
คารบอนิค(Carbonic acid) ซึ่งสามารถละลายพวกแรธาตุที่อยูในมูลฝอย ดังนั้น น้ําที่อยูในบอที่อยูในบริเวณหลุมฝง
กลบมูลฝอย จะเปนน้ํากระดาง การควบคุมการเคลื่อนที่ของกาซจะทําได 2 วิธีคือ 

• ทําเปนทางระบายของกาซ โดยใชกรวด ทรายปดทับมูลฝอยกาซที่เกิดขึ้นจะออกมาตามทาง
นี้ เพราะกรวด ทรายจะมีชองวางใหกาซออกมาได 

• การใชทอระบายกาซออก  ซึ่งทอนี้จะตอเขากับกาซสวนที่ปดทับมูลฝอย ซึ่งเปนตัวปดกั้น
กาซ ดังนั้นกาซจะออกมาไดตามทอที่ตอไว แตมีขอควรระวังคือ ทอที่ตอนั้นไมควรอยูใกลส่ิงกอสราง 

 
1.4.2  การหมักมูลฝอยอินทรียดวยถังหมักไรอากาศ (Anaerobic Digester) 

กระบวนการหมักมูลฝอยอินทรียที่ผานการยอยใหมีขนาดเล็กลงในขั้นตอนแรกจะถูกสงมายังถัง 
เตรียม (Feed preparation tank) เพ่ือเพ่ิมความชื้นตามที่กําหนดผสมผสานตอสวนผสมตางๆ ปรับคาความเปน
กรด-ดางใหอยูในชวงประมาณ 6-7 ใหความรอนกับสวนผสมที่ไดเพ่ือควบคุมอุณหภูมิระหวาง 35-40 องศา
เซลเซียส และดําเนินการสงไปหมกัในถังปฏิกิริยาชีวภาพ (Bioreactor) ซึ่งจะเกิดการยอยสลายโดยจุลินทรียแบบไม
ใชออกซิเจนพวกเมโซไฟล (Mesophiles) โดยปอนเขาสูสวนบนของถังที่มีการควบคุมการไหลของสวนผสมอยาง
ชาๆ และตอเนื่องลงสูกนถัง และมีใบพัดสําหรับกวนสวนผสมตางๆ ใหเขากันเปนอยางดี เพ่ือชวยปองกันปญหาการ
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เทคโนโลยีกาซชีวภาพ 

เกิดฟองหรือกอนวัสดุบางอยางลอยอยูเหนือผิวของเหลวในถังระยะเวลาในการหมักประมาณ 20 วันหลังจากนั้น
ตะกอนที่ไดจากการยอยสลายจะถูกสง ผานไปยังถังพัก (Buffer Storage Tank) เพ่ือลดอุณหภูมิและผสมกับ      
โพลิเมอรกอนนําไปรีดน้ําโดยเครื่องรีดน้ํา (Mechanical Dewatering) กากที่ไดจะถูกอบโดยใชไอรอนจากเครื่อง  
ปนไฟ (Biogas engine) เพ่ือทําการฆาเชื้อโรคและปรับความชื้นใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว  

การใชประโยชนจากผลผลิตกากตะกอนที่ไดจะมีลักษณะสมบัติขึ้นอยูกับวัตถุที่หมัก โดยสามารถ
ใชเปนสารปรับสภาพดิน (Soil conditioner) ที่ดีได และเพ่ือใหกากดังกลาวมีคุณสมบัติเชนเดียวกับปุยอินทรีย 
โดยทั่วไป ก็สามารถเพิ่มสารอาหารเพื่อปรับแตงคา N P K ตามความตองการของตลาดและมีการบรรจุลงถุงเพ่ือ
การจําหนายตอไป กาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการยอยสลายจะถูกรวบรวมสงไปยังถังกักเก็บเพ่ือ
ควบคุมปริมาณองคประกอบของกาซตลอดจนความดันตางๆ กอนที่จะนําไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟา(Biogas engine) ไฟฟาที่ไดประมาณรอยละ 10 จะถูกใชในโรงงาน สวนที่เหลือจะขายเขาสูการไฟฟาเพ่ือนํา
รายไดมาเปนคาใชจายในการดําเนินการของโรงงาน 

การยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic digestion) เปนกระบวนการทางชีวภาพที่ยอย
สลายอาหารภายใตการควบคุมสภาวะที่เหมาะสม โดยจุลินทรียที่อยูตามธรรมชาติ จนกลายเปนกากที่มีคุณภาพ
เชนเดียว กับปุยหมัก และเกิดผลพลอยไดเปนกาซชีวภาพ ซึ่งกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นมีสวนผสมของกาซมีเทนรอยละ 
60 สามารถใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาได ซึ่งเปนการใชประโยชนจากกาซมีเทนที่เกิดจากการฝงกลบ
มูลฝอย ลดการปลดปลอยสูบรรยากาศ และลดการเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตกระแสไฟฟาโดยใช
เชื้อเพลิงฟอสซิล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ บทที่ 22
การเลือกเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ  การเลือกเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ  

ใหเหมาะสมกับของเสียจาก          ใหเหมาะสมกับของเสียจาก          
โรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน  
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การเลือกเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพใหเหมาะสม
กับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน 

 

บทที่ บทที่ 22  

การเลือกเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพใหเหมาะสมการเลือกเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพใหเหมาะสม  
กับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชนกับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน  

 

 

ในการพิจารณาเลือกเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพใหเหมาะสมกับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
ขยะชุมชน ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

2.1   การออกแบบเพื่อความเหมาะสม 
2.2   ระบบผลิตกาซชีวภาพจากขยะชุมชน 

 
2.1  การออกแบบเพื่อความเหมาะสม 

 
นิยามของการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและผลิตกาซชีวภาพที่เหมาะสม ประกอบดวย 
1)   การออกแบบเพื่อความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม ประสิทธิภาพของระบบบําบัดสอดคลองกับ

กฎหมาย หรือมาตรฐานน้ําทิ้งตางๆ เชน มาตรฐานน้ําทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานน้ําทิ้งของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2)   การออกแบบเพื่อความเหมาะสมกับการลงทุน งบประมาณของผูประกอบการ ซึ่งมักตองการระบบที่ดี 
ดูแลงาย อายุการใชงานเหมาะสม ราคาประหยัด ไดผลตอบแทนที่คุมคาจากกาซชีวภาพ ปุยอินทรีย และการ
หมุนเวียนน้ํากลับมาใชใหม 

3)   การออกแบบเพื่อความเหมาะสม สําหรับการใชงานของผูประกอบการและผูดูแลรักษาระบบ 
4)   การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียใหเปนที่ยอมรับของสังคม เชน การออกแบบระบบที่ไมมีกล่ินรบกวน

ตอชุมชนรอบขาง ซึ่งแตเดิมการออกแบบระบบบําบัดที่เปนบอเปด เชนบอหมักไรอากาศ (Anaerobic pond) มักจะ 
กอใหเกิดปญหากลิ่นเหม็นของกาซไขเนา (Hydrogen sulfide) อยางรุนแรง และมักจะเปนเหตุรองเรียนจากชุมชน
โดยรอบสถานประกอบการ 

5)   สภาพพื้นที่กอสรางระบบ เนื่องจากพื้นที่สวนใหญของโรงงานจะถูกใชประโยชนในการผลิต จะเหลือ
พ้ืนที่สวนนอยไวสําหรับกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบผลิตกาซชีวภาพ บางครั้งทําใหรูปรางของที่ดินไม
เหมาะสมในการวางระบบฯ 
 

ดังนั้น การเลือกระบบผลิตกาซชีวภาพที่เหมาะสมกับน้ําเสียแตละชนิด ข้ึนอยูกับหลายๆ ปจจัย ไดแก 
 
1)   ปริมาณน้ําเสีย ความเขมขนและลักษณะสมบัติของน้ําเสีย ซึ่งน้ําเสียจะตองถูกนํามาวิเคราะห ทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตัวแปรในการวิเคราะหน้ําเสีย เพ่ือการออกแบบจะมีความละเอียดมากกวาการ
วิเคราะหน้ําเสียแบบทั่วไป ตัวอยางเชน การวิเคราะหความตองการออกซิเจนในการออกซิไดซสารอินทรียในน้ําเสีย 
จะทําการวิเคราะหคา BOD5 และคา COD ที่อยูในรูป TCOD เพ่ือใชคํานวณหาสัดสวน BOD5/TCOD โดยจะเปน
ตัวกําหนดความเหมาะสมในการเลือกใชระบบบําบัด ซึ่งสัดสวน BOD5/TCOD ตองมีคามากกวา 0.5 เปนตน 
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การเลือกเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพใหเหมาะสม
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2)   มาตรฐานน้ําทิ้งที่กําหนด เชน มาตรฐานน้ําทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3)   พ้ืนที่กอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพ 
4)   งบประมาณในการลงทุน คาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษา 
5)   ความสามารถในการเดินระบบของผูประกอบการหรือผูใชงาน 
6)   เกณฑที่ใชในการออกแบบและประสบการณของวิศวกรออกแบบ ซึ่งเปนความสามารถสวนบุคคลใน

การเลือกออกแบบระบบอยางเหมาะสม สอดคลองกับเง่ือนไขทุกประการ 
7)   เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสีย ซึ่งปจจุบันในประเทศไทยมีการใชหลายวิธี ซึ่งอยูกับชนิด 

ของน้ําเสียและลักษณะของกิจกรรมที่ทําใหเกิดน้ําเสีย โดยอาจแบงกลุมตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้ 
- โรงงานอุตสาหกรรมอาหารประเภทอาหารแชแข็ง อาหารกระปอง น้ําผลไมนิยมใชระบบ Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket (UASB), Modifed Covered Lagoon (MCL) และ ถังกรองไมใชอากาศ
Hybrid , Upflow Anaerobic Contact 

- โรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังนิยมใชระบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) 
Anaerobic Baffled Reactor (ABR) , Modifed Covered Lagoon(MCL), Anaerobic Fixed Film 
(AFF) ABR 

- โรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมดิบนิยมใชระบบถังกวนสมบูรณ (Completely Stirred Tank 
Reactor, CSTR), MCL 

- โรงงานอุตสาหกรรมโรงฆาสัตวนิยม ใชระบบบอหมักรางและ UASB, MCL 
 

จะเห็นวาปจจัยตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว ลวนแตมีผลตอการออกแบบทั้งส้ิน แตโดยทั่วไปการออกแบบมัก
ยึดมาตรฐานน้ําทิ้งเปนเกณฑในการออกแบบและคัดเลือกระบบ ทั้งนี้คามาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สําหรับน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มีคามาตรฐานกําหนดใหมีคา BOD ไม
เกิน 20 มก./ล. หรือแตกตางแลวแตประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือคา COD ไมเกิน 120 มก./ล. หรือ
แตกตางแลวแตประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ความรูพ้ืนฐานในการเลือกหนวยบําบัด (Unit Selection) 
เพ่ือประกอบเปนกระบวนการบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment Process or Process Design) จึงมี ความ
จําเปนอยางยิ่ง 
 
2.2  ระบบผลติกาซชีวภาพจากขยะชุมชน 

การกําจัดขยะชุมชนในพ้ืนที่ตางๆ สวนใหญนิยมใชวิธีฝงกลบ ทั้งนี้ระบบกําจัดขยะที่ถูกตองควรทําเปน
ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ซึ่งสามารถผลิตกาซจากหลุมขยะ (Landfill Gas) เปนผล
พลอยได แตเทคโนโลยีการผลิตกาซจากหลุมขยะในเมืองไทยในปจจุบันยังคงประสบปญหาดานคุณภาพของกาซ  
ที่ได รวมถึงมีปริมาณของกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นไมคงที่ ดังนั้นปจจุบันระบบจัดการขยะที่มีการนํากาซชีวภาพมาใช
งานจึงมีเฉพาะที่เทศบาลเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่ใชเทคโนโลยีระบบ CSTR เพ่ือยอยสลายขยะอินทรียใน     
ถังหมักแบบไมใชอากาศ (ขอมูล ณ ธันวาคม 2550) 

อยางไรก็ตามไมวาจะใชเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียที่มาจากแหลงกําเนิดใด เพ่ือหลีกเล่ียง
ปญหาตางๆ ของระบบผลิตกาซชีวภาพโดยเฉพาะจากหลุมฝงกลบขยะควรไดรับการออกแบบโดยคํานึงถึงปจจัย
ตางๆ ดังตอไปนี้ 
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1)   การเลือกใชระบบทอรวบรวมและสงกาซชนิดมีความดัน (positive pressure) ใหมากที่สุดโดย
การเลือกติดตั้งพัดลมดูดกาซใหใกลหลุมฝงกลบใหมากที่สุด แลวเดินทอสงกาซที่มีความดันไปยังสถานที่ใชกาซ 
การทําเชนนี้จะทําใหระบบทอกาซสามารถตรวจสอบหารอยรั่วไดงาย ไมวาจะใชฟองสบู หรือเครื่องมือวัดความ
เขมขนกาซ เพราะกาซจะรั่วออกสูบรรยากาศ แตหากเปนระบบดูด จะไมสามารถตรวจสอบหารอยรั่วดวยวิธี
ดังกลาวได 

2)   การควบคุมปริมาณกาซออกซิเจนในทอ การควบคุมปริมาณกาซออกซิเจนใหตํ่ากวาระดับ LEL 
(lower explosive limit) เปนอีกวิธีหนึ่งในการปองกันการเกิดไฟยอนในระบบทอ และการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน
อยางสม่ําเสมอจะชวยใหทราบถึงความผิดปกติของระบบทอทันทีที่เริ่มเกิดปญหา เชนหากมีการทรุดตัวและเกิดรอย
รั่วของทอดานดูดของพัดลม ปริมาณออกซิเจนจะเพ่ิมขึ้นทันที 

3)   การออกแบบความเร็วกาซในทอใหสูงกวาความเร็วเปลวไฟ กาซชีวภาพเมื่อเกิดการลุกไหมจะมี
ความเร็วเปลวไฟ 3.5 เมตรตอวินาที ดังนั้นหากความเร็วกาซในทอสูงกวานี้เมื่อเกิดไฟลุกไหมที่ปลายทอเปลวไฟก็
ไมสามารถลุกไหมยอนเขามาในทอได และเมื่อประกอบกับการควบคุมปริมาณออกซิเจนในทอตามขอ 2 ย่ิงทําให
ระบบทอมีความปลอดภัยมากขึ้น 

4)   การเลือกใชระบบปองกันไฟยอนท่ีเหมาะสม อุปกรณจับเปลวไฟ (flame arrester) เปนอุปกรณ 
มาตรฐานที่ตองออกแบบกําหนดใหมีและติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม เทคนิคการปองกันไฟยอนบางเทคนิคเชน
การจุมปลายทอกาซใหกาซไหลผานน้ําเพ่ือดักไฟ ไมสามารถใชกับระบบกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะได
เนื่องจากกาซที่ไดมีปริมาณสูงมากจนเปาน้ํากระจายออกจากถังดัก 

5)   การเลือกใชวาลวอัตโนมัติชนิดปกติปด (normally close) ในกรณีที่มีวาลวอัตโนมัติใชในระบบ
ควรเลือกใชชนิด ปกติปดเพ่ือในกรณีฉุกเฉิน เชนไฟฟาดับวาลวดังกลาวจะกลับสูตําแหนงปดและปองกันการปลอย
กาซขณะที่อุปกรณอ่ืนหยุดทํางาน 

6)   การออกแบบใหมีระบบระบายความดันฉุกเฉิน อุปกรณบางประเภทที่มีขนาดใหญมากเชน ถังดัก
น้ํา ถังกรองกาซมักไมเอ้ือตอการออกแบบใหรับแรงดันสูงมากๆ เพ่ือตานทานแรงดันจากการระเบิดเนื่องจากการติด
ไฟได เพราะตองใชวัสดุที่มีความหนามาก ทําใหมีราคาแพงมากโดยไมจําเปน กรณีนี้สามารถแกไขไดโดยการติดตั้ง
อุปกรณระบายความดันฉุกเฉินเชน สวนที่กําหนดฉีกขาดไดเพ่ือระบายแรงดัน (rupture seal) ไวที่อุปกรณแตละตัว
ที่อาจเกิดปญหาได 

นอกเหนือจากเทคนิคในการออกแบบเบื้องตนดังกลาวแลว การกําหนดใหปลองเผากาซ (flare) เปน
อุปกรณมาตรฐานที่ตองมีสําหรับแตละโครงการเปนเรื่องที่สําคัญอยางมาก โครงการกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบ
และจากน้ําเสียอุตสาหกรรมมักละเลยการติดตั้งปลองเผากาซ เพราะมีความคิดวาดูดกาซมาเพื่อใชงาน เมื่อไมมีการ
ใชงานก็ไมตองดูดกาซ สามารถปดระบบได ซึ่งเปนความคิดที่ไมถูกตอง กาซจากน้ําเสียและกองขยะจะเกิดขึ้นดวย
อัตราเทากันไมวาจะมีการดูดไปใชหรือไมก็ตาม เมื่อไมมีการดูดกาซที่เกิดขึ้นก็จะรั่วไหลออกจากระบบและออกสูชั้น 
บรรยากาศ เปนกาซเรือนกระจกตอไป ดังนั้นจึงควรมีการติดตั้งปลองเผากาซและทําการเผากาซทิ้งแมจะไมมีการ
นําไปใชงานก็ตาม ปลองเผากาซที่ใชงานอยูทั่วไปแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก ปลองเผากาซแบบปด (close flare)
และปลองเผากาซแบบเปด (open flare) 

ขอแตกตางที่สําคัญระหวางปลองเผากาซแบบเปดกับปลองเผากาซแบบปดคือ ประสิทธิภาพในการเผา 
กําจัดมลพิษ ซึ่งพิจารณาจากอุณหภูมิในหองเผาไหมและเวลากักที่กาซทําปฏิกิริยาอยูในหองเผาไหม ปลองเผา 
กาซแบบปดมักถูกออกแบบใหมีอุณหภูมิในหองเผาไหมมากกวา 800 oC เวลากักนานกวา 2 วินาที ในขณะที่ปลอง 
เผากาซแบบเปดกําหนดเพียงอุณหภูมิเปลวไฟตองมากกวา 550 oC ดังนั้น ปลองเผากาซแบบเปดจึงเหมาะสม 
สําหรับการใชงานเผากําจัดกาซเพื่อลดความเปนกาซไวไฟ และใชงานชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินที่ตองปลอยกาซทิ้ง 
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โดยไมมีการใชงานปลายทางเทานั้น หากตองการเผากําจัดกาซเพื่อกําจัดมลพิษทั้งหมดควรเลือกใชปลองเผากาซ 
แบบปด สําหรับปลองเผากาซแบบปดจะสามารถวัดคุณภาพกาซหลังการเผาไหมได ในขณะที่ปลองเผากาซแบบ 
เปดจะไมสามารถเก็บตัวอยางกาซหลังการเผาไหมได เนื่องจากมีการเผาไหมอยูนอกปลองดวย 
 

สําหรับปลองเผากาซแบบเปดมีเทคนิคในการเลือกใชหรือออกแบบดังตอไปนี้ 

• ความสูงจากพื้นดินถึงปลายปลองไมนอยกวา 4.0 เมตร 

• การจุดควรเลือกใชระบบจุดแบบไมมีประกายไฟแทนการสปารคดวยหวัเทียน เนื่องจากคุณภาพกาซมี
การเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ตําแหนงหัวเทียนที่ติดตั้งอยูคงที่อาจไมอยูในโซนที่กาซติดไฟได 

• ไมควรตองใชเชื้อเพลิงเสริมชนิดอื่นเปนเชื้อเพลิงสําหรับไฟจุดนํารอง (pilot) หากตองการใชระบบไฟ
นํารองใหเลือกใชกาซชีวภาพที่ไดเปนเชื้อเพลิงเพ่ือลดความยุงยากและคาใชจาย 

• ไมควรใชระบบตรวจจับสภาพการติดไฟของปลองแบบเปดดวยระบบ FID : flame ionization 
detectionเนื่องจากเปลวไฟอาจถูกลมพัดหนีออกจากตําแหนงที่ตรวจจับ ทําใหการรายงานผล
ผิดพลาดได 

• การออกแบบจะตองเลือกอัตราในการเผา จะตองสัมพันธกับอัตราการผลิตกาซชีวภาพของระบบ 
 

ระบบกาซชีวภาพสําหรับหลุมฝงกลบขยะสามารถออกแบบใหมีความปลอดภัยไดไมแตกตางจากระบบ
ประเภทอื่น แตลําพังเทคนิคการออกแบบอยางเดียวไมสามารถใหความปลอดภัยสูงสุดได ทั้งนี้ตองอาศัยความรู 
ความตั้งใจและตระหนักถึงความปลอดภัยจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายเพื่อใหทุกโครงการสามารถดําเนินการไดอยาง
ปลอดภัยตามวัตถุประสงคตอไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ บทที่ 33
การออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพ     การออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพ     

เพ่ือความปลอดภัยเพ่ือความปลอดภัย  
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บทที่ บทที่ 33  
การออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพเพื่อความปลอดภัยการออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพเพื่อความปลอดภัย  

 

 

การออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพ หลักการในการออกแบบสวนใหญจะใกลเคียงกัน แตอาจจะมีความ
แตกตางในเร่ืองการเลือกคาเกณฑการออกแบบ (Design Criferia) ซึ่งจะขึ้นอยูกับความชํานาญและประสบการณ
ของผูออกแบบในการออกแบบ จะตองใชหนวยบําบัดมากกวาหนึ่งระบบ เพ่ือใหระบบมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับน้ําเสียหรือของเสียชนิดนั้น อีกขั้นตอนที่ตองคํานึงถึงคือคุณภาพของเสียที่บําบัดจะตอง
เปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้ง ดังนั้นส่ิงที่จะตองคํานึงถึง คือประสิทธิภาพของระบบ พ้ืนที่ที่ใชสําหรับการกอสราง 
งบประมาณ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ 
 
3.1 ข้ันตอนในการพิจารณาออกแบบ 
 

ในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียทั่วไป ควรจะประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้ 
1)   การสํารวจเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับน้ําเสีย เชน ปริมาณ ลักษณะสมบัติ จุดกําเนิดในแตละ

กระบวนการผลิต พ้ืนที่ที่เหมาะสมกันสําหรับกอสรางระบบ สภาพพื้นดินและความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน 
2)   การออกแบบทางเลือกของกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ (Process Digester) ที่สอดคลองและเปนไป

ไดในการบําบัดน้ําเสีย โดยจะตองพิจารณาจากปริมาณน้ําเสีย ความเขมขนของสารอินทรีย สารเคมีและสารอาหาร
ที่จะตองเติม ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ภูมิทัศนเดิม คากอสราง รวมไปถึงความพรอมของบุคลากร 

3)   การรวบรวมเกณฑในการออกแบบ (Design Criteria) ของระบบที่นํามาใชงาน โดยการไดมาของ
เกณฑในการออกแบบ ควรจะมีขอมูลสนับสนุน มีการทดลองการใชงานหรือมีการใชงานอยางแพรหลาย การ
รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของอุปกรณ การเลือกขนาดรุน เพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอ เนื่องจาก
อุปกรณแตละยี่หอจะมีราคาที่แตกตางกันมาก 

4)   การวางผังออกแบบการเขียนแบบรายละเอียด จากขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนที่กลาวมานํามาประมวลผล
เพ่ือออกแบบ เขียนแบบ วางผังลงในพื้นที่มีความเหมาะสม เพ่ือใหไดแบบกอสรางที่จะนําไปกอสรางโดยจะตองมี
ผูรับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดองคประกอบในแบบ วามีความถูกตองตามที่ออกแบบไว 

 
การกําหนดแนวทางการออกแบบระบบผลิตและใชกาซชีวภาพ หากอุปกรณหรือการออกแบบในลักษณะ

ใดที่ไมไดกลาวถึงในสวนนี้ ใหผูเกี่ยวของยึดถือหลักการออกแบบและหลักปฏิบัติอ่ืนๆตามขอกําหนดบัญญัติไวใน
กฎหมายไทย และ/หรือมาตรฐานตามวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) เปนสําคัญ
ระบบการผลิตและใชกาซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม/ขยะชุมชนและฟารมปศุสัตว สวนใหญมาจาก 3 สวนที่
อาจจะไดรับผลกระทบดานความปลอดภัย ไดแก 
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3.2  สวนผลิตกาซชีวภาพ 
บริเวณที่เปนสวนผลิตกาซชีวภาพออกมาไดแก บริเวณบอหมัก/ถังหมักน้ําเสียเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ 

รวมถึงระบบเก็บกาซชีวภาพ เพ่ือรอการนําไปใชประโยชน ดังนั้นในสวนผลิตกาซชีวภาพ กอนการออกแบบและ
ดําเนินการกอสรางจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ไดแก 

 
ก.  สถานที่สําหรับกอสรางระบบกาซชีวภาพ   สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการกอสรางระบบกาซชีวภาพ 

เพ่ือใชบําบัดน้ําเสียและผลิตกาซชีวภาพเปนพลังงานทดแทน ทําเลที่ต้ังสําหรับกอสรางระบบกาซชีวภาพ ตองมีการ
กําหนดจุดที่จะทําการกอสรางที่ชัดเจน โดยมีขอกําหนดในประเด็นตางๆดังนี้ 
 

ก-1  ทําเลท่ีต้ังสําหรับกอสรางระบบกาซชีวภาพ 
(1)   กําหนดระยะหางจากชุมชน โรงเรียน ถนนสาธารณะ สถานที่ราชการ ฯลฯ ที่เห็นวาจําเปน

ไมนอยกวา 100 เมตร 
(2)  ระยะหางจากแนวสายไฟฟาแรงสูงพาดหรือขึงผาน ไมนอยกวา 6 เมตร 
(3)  ระยะหางจากถนนสาธารณะไมนอยกวา 6 เมตร 
(4)  ตองคํานึงถึงทิศทางของลมโดยไมควรจะออกแบบถังหมักกาซชีวภาพใหมีลักษณะการ

ขวางทิศทางลม โดยเฉพาะแบบที่ใชแผน PVC หรือ HDPE เปนตัวเก็บกาซ หากไม
สามารถเลือกไดควรจะเลือกทิศทางมีแนวตนไมหรืออาคาร เพ่ือชวยตานแรงลมที่จะปะทะ 
ถังหมักโดยตรง 

 
ก-2  ลักษณะทางกายภาพของดินบริเวณกอสราง 

ตองคํานึงถึงสภาพของดิน ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีกาซชีวภาพที่เลือก เชนหากใชระบบกาซ
ชีวภาพแบบสรางลอยบนดิน อาจจะตองพิจารณาความแข็งแรงของดินที่จะรับโครงสราง หากชั้นดินไมสามารถรับ
แรงไดมากพอตองพิจารณาการตอกเข็มและหากใชระบบกาซชีวภาพที่ฝงอยูในดิน สภาพการพังทลายของดิน 
ระดับน้ําใตดินและความแข็งแรงของชั้นดิน จะมีผลตอการออกแบบและตนทุนการสรางจะเพ่ิมขึ้น รวมถึงการสราง
ระบบกาซชีวภาพ โดยการนําบอน้ําเสียหรือสระน้ําเกา มาสรางระบบกาซชีวภาพไดตามความเหมาะสมในแตละ
ระบบที่เลือก 

 
ก-3  ความปลอดภัยในงานกอสราง 

ในสวนการกอสรางบอกาซชีวภาพ อาจมีการเกิดอุบัติเหตุในดานวิศวกรรมโยธาไดโดยทั่วไปแลว 
โอกาสของอุบัติเหตุจะเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินถมดานขางผนัง ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก 

(1)  การเพิ่มขึ้นของแรงกระทําดานขางผนังทั้งจากน้ําหนักของดินเองและน้ําหนักของรถบรรทุก
และเครื่องจักรหนัก 

(2)  มีทางน้ําใตดินไหลผานอยูตลอดเวลา 
(3)   ดินใตฐานรากและดินที่ใชถมดานขางผนังเปนดินเหนียวซึ่งสามารถอุมน้ําไดดีทําใหกําลังใน

การรับแรงเฉือน ของดินลดลง 
วิธีการปองกัน 
1  ควรมีการคุมงานใหรัดกุมและดําเนินการกอสรางตามที่ออกแบบไว 
2  หลีกเล่ียงการกอสรางในพื้นที่ที่มีทางน้ําใตดินไหลตลอดเวลา 
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3  จัดแนวทางการเคลื่อนที่ของรถบรรทุก 
4  หลีกเล่ียงการกอสรางในฤดูฝน 
 

ข. ขอกําหนดสําหรับโครงสรางบอบําบัดนํ้าเสียเพื่อผลิตกาซชีวภาพ 
 ในการออกแบบโครงสรางบอบําบัดนํ้าเสียและผลิตกาซชีวภาพ ควรเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมดังนี้ 

 
ข-1  โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
 (1)  องคประกอบของบอทุกสวน เชน ผนัง ฐานราก พ้ืน คาน เสา หรือ อ่ืนๆ จะตองไดรับการ 
 วิเคราะหและออกแบบใหสามารถตานทานแรงกระทําที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี โดยอางอิง

ตามมาตรฐาน วสท. เรื่องการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(2)  สําหรับบอที่มีความสูงผนัง 2 ม.ขึ้นไปและมีปริมาตรบรรจุน้ําเสียมากกวา 50 ลบ.ม.ควรมี

ความหนาของผนังอยางนอย15 ซม. (ยกเวนที่ไดออกแบบเปนพิเศษ) 
(3)  ระยะหุมของคอนกรีตตองเพียงพอที่จะไมทําใหเหล็กเสริมทําปฏิกิริยากับน้ําเสียคือไมนอย

กวา 5 ซม. (ยกเวนที่มีการเคลือบผิวคอนกรีตดวยวัสดุพิเศษ) ปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ําใน
ผนัง ฐานราก เทียบจากสัดสวนของหนาตัดตองไมนอยกวา 0.0025 

 
ข-2  โครงสรางเหล็ก 

(1)  องคประกอบของบอ เชน แผนเหล็ก หมุด การเชื่อมใหอางอิงตามมาตรฐาน AWWAD 
103-97 

(2)  ตองมีการเคลือบผิวเพ่ือปองกันการกัดกรอนยกเวน ผนังที่เปนวัสดเุหล็ก แผนสเตนเลส 
 
ข-3  โครงสรางบอดิน 

(1)  การขุดดินตองคํานึงถึงเสถียรภาพของความชันเพ่ือปองกันการพังทลายของคันดิน 
(2)  ในกรณีที่ดินมีคุณสมบัติไมกักเก็บน้ํา จําเปนตองมีการปูดวยวัสดุกันซึม เชน แผน PVC 

หรือแผน HDPE เพ่ือปองการซึมของน้ําเสียลงสูแหลงนํ้าใตดนิ 
 
ข-4  โครงสรางอื่นๆ สําหรับกักเก็บกาซชีวภาพ 

(1)  ตองไมทําปฏิกิริยากับองคประกอบของกาซชีวภาพ 
(2)  ตองทนตอแรงดันไดดี 
(3)  สามารถซอมบํารุงไดงาย 

 
ค. แนวทางการออกแบบและเลือกวัสดุและอุปกรณในระบบกาซชีวภาพ 

ค-1  การเลือกวัสดุสําหรับทําบอหมัก (Digester) หรือวัสดุสําหรับปูบอ (Lining) มีดังนี้ 
(1)  ถังหมักที่เปนโครงสรางยกลอยอยูบนพ้ืนดินโครงสรางมักจะใชเปนเหล็กที่เคลือบปองกัน

การกัดกรอนหรือโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(2)  ถังหมักที่เปนบอดิน สวนใหญมักจะใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาจจะใชแผน

พลาสติก HDPE สําหรับการปูพ้ืนบอหมักเพ่ือปองกันการซึมของน้ําเสีย 
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ค-2  การเลือกวัสดุสําหรับทําบอเก็บกาซชีวภาพ รวมถึงปริมาณการกักเก็บกาซชีวภาพที่ผลิตได 
(1)  วัสดุสําหรับเก็บกาซชีวภาพ ในกรณีที่เปนโครงสรางแข็ง มักจะใชถังเหล็กที่มีการเคลือบ

สารปองกันการกัดกรอนหรือคอนกรีต สําหรับโครงออน จะใช PVC, HDPE และ 
Membrane โดยปกติจะสรางปริมาตรกักเก็บประมาณ 1 วัน ยกเวนระบบ Covered 
Lagoon ควรจะมีปริมาตรกักเก็บไมเกิน 7 วัน 

(2)  ความสูงของสวนเก็บกาซชีวภาพเปนอีกปจจัยหนึ่งในการออกแบบ หากมีความสูง มาก
เกินไปจะทําใหเกิดการตานลมมาก สงผลทําใหอาจเกิดการฉีกขาดของวัสดุเก็บกาซชีวภาพ
ขึ้นได ดังนั้นความสูงของสวนเก็บกาซ โดยที่เก็บกาซแบบโครงสรางออนเมื่อพองตัวเต็มที่
ไมควรเกิน 10 เมตร 

(3)  แรงดันภายในบอเก็บกาซในกรณีที่เปนโครงสรางที่ไมมีการเปล่ียนรูปทรงแรงดันกาซไม
ควรเกิน 60 mbar สวนกรณีที่เปนโครงสรางที่มีการเปลี่ยนรูปทรงแรงดันไมควรเกิน 3 
mbar 

(4)  ชองวางระหวางผิวน้ําในบอหมักตองมีระยะไมนอยกวา 0.50 เมตร เพ่ือปองกัน Scum เขา
ไปในทอสงกาซ 

 
ง. คุณสมบัติของวิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียและผลิตกาซชีวภาพ 

วิศวกรผูดําเนินการออกแบบจะตองมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการกําหนดคุณสมบัติของสมาคม 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ (วสท.) 
 

จ. การติดต้ังอุปกรณเพื่อความปลอดภัยในระบบการผลิตตางๆ 
จ-1  ติดต้ังระบบปองกันฟาผา 
 หากตัวถังหมักกาซชีวภาพหรือถังเก็บกาซชีวภาพอยูในที่โลงหรืออยูสูงกวาสภาพแวดลอมรอบ

ขางและในบริเวณพ้ืนที่ของโรงงานหรือฟารมเล้ียงสัตวไมมีระบบปองกันฟาผาจําเปนตองมีการออกแบบระบบ
ปองกันฟาผาดวย 

 
 การปองกันฟาผา  (Lightning Protection) 

บอหมักกาซหรือบอเก็บกาซชีวภาพที่อยูในพ้ืนที่ที่อาจเกิดอันตรายจากฟาผาจะตองมีระบบ
ปองกันฟาผาโดยตรง (Direct Lightning Stroke) ตรงสวนใดสวนหนึ่งของบอหมักหรือบอเก็บกาซชีวภาพ  ระบบ
ปองกันฟาผาใหปฏิบัติตามมาตรฐานของ วสท. "มาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับส่ิงปลูกสราง" E.I.T. Standard 
2001-45  ดังรูปท่ี 3-1 
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รูปท่ี 3-1  การติดสายลอฟาในระบบผลิตกาซชีวภาพ 
 

จ-2  การติดต้ังสายดิน 
ในกรณีที่ถังหมักเปนโลหะในระบบผลิตกาซชีวภาพทุกขนาดจะดองมีการติดตั้งสายดินตาม

มาตรฐาน วสท. "มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545" E.I.T. Standard 2001-45 
 
(1)  สายดิน (Grounding) 

การตอกราวด คือการเชื่อมตอกันทางไฟฟาระหวางโครงสรางที่เปนตัวนําไฟฟาลงสูพ้ืนดิน
โดยใชตัวนําไฟฟา การตอกราวดสามารถแกปญหาการสะสมของประจุไฟฟาสถิตบนวัสดุตัวนําได เพราะการ
เชื่อมตอกันทางไฟฟาจะชวยถายเทประจุไฟฟาลงสูพ้ืนดินทําใหศักยไฟฟาบนโครงสรางนั้นเทากับพ้ืนดินดังรูปท่ี3-2 
 

 
 

รูปท่ี 3-2 การตอสายดินในโครงสราง 
 

(2)  ตอฝาก (Bonding) 
การตอฝาก คือการเชื่อมตอกันทางไฟฟาระหวางโครงสรางที่เปนตัวนําไฟฟา 2 สวนเขา

ดวยกันโดยใชตัวนําไฟฟา ขนาดของตัวนําไฟฟาประเด็นสําคัญ แตความแข็งแรงของวัสดุตัวนําและความแนบแนน
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ของหนาสัมผัสของจุดตอเนื่องที่ตองใหความสําคัญมากกวา การตอฝากไมสามารถแกปญหาการสะสมของประจุ
ไฟฟาสถิตได แตจะชวยกระจายการสะสมของประจุไฟฟาบนโครงสรางหนึ่งๆ เมื่อมีการเชื่อมตอกันทางไฟฟาแลว
ศักยไฟฟาของโครงสรางทั้งสองจะเทากันเปนการกําจัดความเสี่ยงของการถายเทประจุระหวางวัตถุ ดังรูปท่ี 3-3 
และรูปท่ี 3-4 

 
รูปท่ี 3-3  การตอฝากเพื่อทําใหศักยไฟฟาของพื้นผิวตางๆมีคาเทากัน 

 
รูปท่ี 3-4  การตอฝากระหวางภาชนะบรรจุสารไวไฟ 

 

 
จ-3  การติดต้ังอุปกรณไฟฟาใหเปนแบบปองกันการระเบิด 

ระบบผลิตและใชกาซชีวภาพในบริเวณอันตราย จะตองมีการติดตั้งอุปกรณไฟฟาใหเปนแบบ
ปองกันการระเบิด (Explosion Proof) เชน ระบบมอเตอรไฟฟาแสงสวางที่อยูในบริเวณระบบผลิต ระบบสงจาย
ระบบใชกาซชีวภาพโดย มีรายละเอียดอุปกรณที่จําเปนดังตอไปนี้ 

 
 (1)  Explosion Proof Motor (มอเตอรชนิดปองกันการระเบิด) 

มอเตอรชนิดปองกันการระเบิดสําหรับเปนตนกําลังขับ Blower สงกาซไปใชประโยชนโดย
บริเวณที่มีความเสี่ยง เชน บอหมักหรือบอเก็บกาซชีวภาพ อาคารสงจายกาซชีวภาพ ควรจะติดตั้งมอเตอรชนิดนี้ 
ดังรูปท่ี 3-5 
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รูปท่ี 3-5  ลักษณะของมอเตอรปองกันการระเบิด 

 
(2) อุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ (Flame Arresters)  

 อุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ (Flame Arresters) เปนวัสดุที่มีคุณสมบัติทนอุณหภูมิสูง

และมีลักษณะเปนทรงกระบอกกลวง จึงมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถใหกาซไหลผานไดขณะใชงาน แตจะทําหนาที่

ดูดซับและปองกันเปลวไฟที่ยอนกลับ ซึ่งสามารถปองกันเปลวไฟไมใหผ านเขาไปในทอสงกาซหรือถังผลิตกาซ

ชีวภาพ ดังรูปท่ี 3-6 

 
            รูปที่ 3-6 อุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ 

  

 •  ใชสําหรับกาซหรือไอที่มีการวาบไฟ หรือติดไฟต่ํา  

 •  ออกแบบตามมาตรฐาน BS 7244 & UL  

 •  ขนาด 2 นิ้ว - 60 นิ้ว  

  •  ออกแบบเพ่ือใชสําหรับบริเวณดานทายของระบบ  

     หรือ จุดตอของวาลวระบายแรงดัน หรือ เกิดสุญญากาศ  

 •  วัสดุที่ใชไดแก เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม (เกรด 356) และวัสดุอ่ืนๆ 

 •  ออกแบบใหติดตั้งเปนแบบ wafer เพ่ืองายตอการดูแลรักษา  

 •  ไดรับการตรวจสอบขนาดและวสัดุ จากทางโรงงานผานการทดสอบ การไหลเวียน และเปลวไฟ 

 

ขนาดและวัสดุแรงดันสูงสุด : สูงถึง 1 PSI  

ชวงอุณหภูมิ : -30 oC ถึง 150 oC  

ขนาด : 2 น้ิว - 12 น้ิว  

วัสดุ : ทองแดง อลูมิเนียม เหล็กและสเตนเลส       

         เกรด 316 
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(3)   หลอดไฟแสงสวาง (Lighting)  

 ระบบแสงสวางทั้งหมดที่ใชในบริเวณบอผลิตกาซตองเปนอุปกรณปองกันระเบิดทั้งหมด รวม

ถึงทอและอุปกรณตอทอทั้งหมดตองสามารถปองกันประกายไฟได ชนิดของทอควรจะเปนทอชนิดหนาหรือทอ 

Intermediate Metal Conduit : IMC 

 
 

 จ- 4 การติดต้ังอุปกรณไฟฟาและการเดินทอรอยสายไฟในพื้นท่ีอันตราย  

        ตามมาตรฐานการเดินทอรอยสายไฟของ NEC ที่กําหนดใหการเดินทอรอยสายไฟในพื้นที่

อันตรายอุปกรณไฟฟาจะตองเปนชนิดทนระเบิดปองกันการเกิดประกายไฟไดการเดินทอรอยสายไฟและสายเคเบิล

ตองสามารถปองกันการผานของกาซ ไอระเหยและเปลวไฟจากสวนใดสวนหนึ่งไปยังสวนอื่นผานทางทอรอยสายไฟ

ดังรูปท่ี 3-7 

 

 
รูปท่ี 3-7 การเดินทอรอยสายไฟในพื้นที่อันตรายอุปกรณไฟฟาจะตองเปนชนิดทนระเบิด 

 
 

รายละเอียด 

1. กลองสวิตซควบคุมเปนชนิดทนการระเบิด (Explosion Proof)  

2. ใชทอโลหะปานกลาง (Intermediate Meta lConduit : IMC)ที่สามารถทําเกลียวได ซึ่งมีเกลียวมากกวา 5 

เกลียว  

•  อุปกรณไฟฟาทั้งหมดตองเปนชนิดปองกันระเบิด

เ ม่ือติดตั้ ง ในพื้นที่ เ ส่ียงต อการติดไฟหรือพื้นที่

อันตราย 

 •  ทอและอุปกรณประกอบทอตองไดมาตรฐาน  

ปองกันระเบิด 



                                                                 
 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน             3 - 9 
 

การออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพ
เพื่อความปลอดภัย

3. ติดตั้ง Sealing Fitting ที่ใสสาร Compound ของทอรอยสายไฟกอนเขากลองสวิตซควบคุมตามมาตรฐาน

ที่กําหนดใหติดตั้งกอนเขากลองระยะไมเกิน 18 นิ้ว 

 
 

 จ-5 การเดินทอรอยสายไฟเขาพื้นท่ีอันตราย  

ตามมาตรฐานการเดินทอร อยสายไฟของ NEC ที่กําหนดใหเมื่อมีการเดินทอรอยสายไฟจาก

พ้ืนที่ไมอันตรายหรือพ้ืนที่อันตรายที่ตองมีการใส Sealing Fitting และใสสาร Compound ในระบบทอรอยสายไฟ

และสายเคเบิลเพ่ือปองกันการผานของกาซ ไอระเหยและเปลวไฟจากสวนใดสวนหนึ่งไปยังสวนอื่นผานทางทอรอย

สายไฟ 

 

ฉ. การติดต้ังระบบควบคุมแรงดันบอเก็บกาซ  (ระบบไฟฟาและเครื่องกล)  

 ฉ-1  ชุดควบคุมแรงดันบอเก็บกาซชีวภาพ  

บอเก็บกาซชีวภาพ โดยทั่วไปจะแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ เปนโครงสรางที่ไมมีการเปล่ียนรูปทรง 

เชน ถังเหล็ก โครงสรางกออิฐฉาบปูน และอีกกลุมเปนโครงสรางที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรง เชน โครงสรางที่ทํา

ดวย Membrane , HDPE , PVC  

 (1)  โครงสรางท่ีไมมีการเปลี่ยนรูปทรง  ดังรูปที่ 3-8 และรูปที่ 3-9 

             
                รูปท่ี 3-8 โครงสรางบอหมักที่เปนบอกออิฐฉาบปูน             รูปท่ี 3-9 โครงสรางบอหมักที่เปนถังเหล็ก 

 

ในระบบเก็บกาซชีวภาพแบบนี้จะสามารถเกิดแรงดันที่เปนบวก (Over Pressure) เมื่อมี  กาซชีวภาพ 

ที่ผลิตไดมากกวาที่ปริมาณนําไปใชงาน และแรงดันที่เปนลบ (Vacuum) เมื่อมีการใชกาซชีวภาพมากกวาอัตราการ

ผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งต องมีกลไกหรืออุปกรณป องกันแรงดันทั้งสองแบบที่จะเกิดขึ้นในระบบ เพ่ือปองกันความ
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เสียหายตอโครงสรางได ทั้งนี้หากระบบควบคุมเปนระบบควบคุมดวยไฟฟา จําเปนตองมีระบบควบคุมแบบทางกล 

(Mechanics) ควบคูไปดวยเพ่ือปองกันอันตรายหากเกิดกรณีไฟฟาดับ เชน ในบอ Fixed Dome ที่มีการออกแบบให

มีระบบควบคุมแรงดันภายในบอหมัก   

 

 (2)   โครงสรางท่ีมีการเปลี่ยนรูปทรง  

 ระบบเก็บก าซชีวภาพแบบนี้ เปนระบบควบคุมแรงดันแบบไม ใชไฟฟาโดยจะสามารถ

เปล่ียนแปลงรูปทรงไดตามปริมาณกาซชีวภาพ เมื่อปริมาณกาซชีวภาพมีนอยรูปทรงของบอเก็บกาซนี้อาจเปนแบน

ราบ เมื่อกาซชีวภาพสะสมภายในบอเก็บกาซมากขึ้น รูปของบอจะเปล่ียนแปลงจนกระทั่งอยูในรูปทรงที่ออกแบบไว 

ซึ่งในกรณีที่บอเก็บกาซชีวภาพมีรูปทรงไดตามที่ออกแบบแลว แสดงวามีปริมาณกาซชีวภาพสูงสุดที่บอเก็บกาซจะ

รับเอาไวได ดังนั้นจะตองมีชุดควบคุมแรงดันสําหรับบอเก็บกาซประเภทนี้ดังรูปเพ่ือปองกันแรงดันที่มากเกินไปทํา

ใหเกิดการฉีกขาดของวัสดุที่ใชทําบอเก็บกาซนี้ได ดงัรูปท่ี 3-10 และ รูปท่ี 3-11 

 

       
รูปท่ี 3-10 โครงสรางบอเก็บกาซชีวภาพที่เปนวัสดุ PVC และ Membrane 

 

 
รูปท่ี 3-11 อุปกรณชุดควบคุมแรงดัน 

 
 (3)   ถังปองกันความดันสูงหรือตํ่าของบอกาซ (Water Seal Tank)  

 เปนอุปกรณชิงกลตัวหนึ่งที่ใชกับการผลิตกาซเพ่ือปองกันแรงดันเกินหรือตํ่าในระบบกรณีที่

ไฟฟาดับหรือ ในกรณีที่ชุดควบคุมเสียหรือไมสามารถควบคุมแรงดันไดตามที่ตองการ ดังรูปท่ี 3-12 
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รูปท่ี 3-12  ถังปองกันความดันสูงหรือตํ่าของบอกาซ 

 

 (4)  สวิตซปองกันความดันสูงหรือตํ่าเกินกําหนด (Pressure & Vacuum Switch)  

  เปนอุปกรณควบคุมความดันกาซในบอเก็บกาซ โดยเฉพาะในระบบที่มีถังเก็บกาซแบบไม

เปล่ียนรูปทรง เมื่อแรงดันกาซมากเกินไปจะส่ังงานใหชุดเผากาซสวนเกินทํางาน และเมื่อแรงดันต่ําเกินกําหนดจะ

สงผลให Blower สงกาซ/หรืออุปกรณใชกาซชีวภาพหยุดทํางาน ดังรูปท่ี 3-13 

 

           
รูปท่ี 3-13  สวิตซปองกันความดันสูงหรือตํ่าเกินกําหนด 

 

  (5)  ตัวสงสัญญาณแรงดันกาซ (Pressure Transmitter)  

  เปนอุปกรณสงสัญญาณใหชุดควบคุมแรงดันกาซ โดยเฉพาะในระบบที่มีถังเก็บกาซแบบไม

เปล่ียนรูปทรง โดยปกติอุปกรณนี้จะติดตั้งอยูกับตัวทอกาซทั้งดานทอดูดและทอสง จึงจําเปนตองเลือกวัสดุที่ทนตอ

การกัดกรอนและทนตออุณหภูมิแสงแดดและน้ําฝน รูปท่ี 3-14 

    
รูปท่ี 3-14  ตัวสงสัญญาณแรงดันกาซ 

-  ตองอานคาไดแมนยํา และไมผิดเพ้ียน  

-  สามารถควบคุมการทํางานไดแมนยํา  

-  ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีการสอบ   

   เทียบตามความเหมาะสม 

- ตองสามารถรองรับการดูดหรือปลอยอากาศ ไดไม

นอยกวาปริมาณการใชกาซจริง 

- ตองทนตอการกัดกรอนของกาซภายในทอไดดี

เนื่องจากในกาซชีวภาพมีกาซไขเนาผสมมาดวย

ซึ่งเปนสาเหตุของการกัดกรอน จึงควรเลือกใชวัสดุ

ที่เปนสเตนเลส 

- ตองอานคาไดแมนยําและสงสัญญาณไมผิดเพี้ยน  

- ตองทนตอการกัดกรอนของกาซภายในทอไดดี เน่ืองจาก ในกาซชีวภาพมีกาซไข

เนาผสมมาดวยซ่ึงเปนสาเหตุ ของการกัดกรอน จึงควรเลือกใชวัสดุที่เปนสเตนเลส  

-  ทนตอสภาพภูมิอากาศ แดด และ ฝน  

- ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีการสอบเทียบตามความเหมาะสม     
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 (6)  ตัวควบคุมแรงดันกาซ (Pressure Controller)  

  เปนอุปกรณควบคุมความดันกาซในบอเก็บกาซ โดยเฉพาะในระบบที่มีถังเก็บกาซแบบไม

เปล่ียนรูปทรง เมื่อแรงดันกาซมากเกินไปจะส่ังงานใหชุดเผากาซสวนเกินทํางาน และเมื่อแรงดันต่ําเกินกําหนดจะสง

ใหBlower สงกาซ/หรืออุปกรณใชกาซชีวภาพหยุดทํางาน ดังรูปท่ี 3-15 

 
รูปท่ี 3-15  อุแปกรณควบคุมแรงดันขนาดตางๆ 

 

ที่มา :  คูมือกําหนดความปลอดภัยของการออกแบบระบบผลิตและใชกาซชีวภาพ ,กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน  กระทรวงพลังงาน , ป 2552 

 

3.3   สวนสงจายกาซชีวภาพ  

ก.  การเลือกใชวัสดุสําหรับทอสงกาซ  

 ระบบกาซชีวภาพในประเทศไทยสวนใหญจะเปนระบบความดันต่ํา (Low Pressure) โดยมีแรงดันไม

เกิน 300 mbar (หรือ4.35ปอนดตอตารางนิ้ว)และในกาซชีวภาพจะมีกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)ดังนั้นวัสดุสําหรับ

นํามาใชเปนทอสงจายกาซนั้น จะตองสามารถทนตอการกัดกรอนได เชนทอ PVC,ทอ HDPE หรือทอ Stainless  

ส่ิงที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมคือ ทอ PVC ดัง รูปท่ี3-16 สามารถรับแรงดันในระบบ Low Pressure ได แตโดยปกติทอ 

PVC ในการผลิตจะไมไดเติมสารปองกันรังสียูวีจากแสงแดด ดังนั้นหากเดินทอเหนือพ้ืนดิน อาจจะไมเหมาะสมใน

การเลือกทอ ชนิดนี้ สวนทอ HDPE จะปองกันรังสียูวีได ซึ่งหากตองการเดินทอสงกาซชีวภาพเหนือผิวดิน ทอ 

HDPE จะมีความเหมาะสมมากกวา  สวนทอ Stainless ดังรูปท่ี 3-17 มีความแข็งแรงและทนตอการแตกหักรวมถึง

สามารถเดินเหนือพ้ืนดินไดดี แตจะมีราคาสูงที่สุด  

 ทอที่ใชในการสงจ ายกาซไปยังจุดใชงาน โดยทั่วไปนิยมในโรงงานอุตสาหกรรมใชทอHDPE ซึ่ง

ทนทานตอการกัดกรอนของกาซและราคาถูกกวาเมื่อเทียบกับทอสเตนเลส แตในสวนของฟารมเล้ียงสัตว มักจะใช 

ทอ PVC เนื่องจากสามารถตอใชงานไดงายสําหรับการติดตั้งและราคาถูก 

 

           
                      รูปท่ี 3-16  ทอ PVC               รูปท่ี 3-17  ทอ Stainless 

-  ตองอานคาไดแมนยํา และไมผิดเพี้ยน  

-  สามารถควบคุมการทํางานไดแมนยํา  

-  ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีการสอบเทียบ       

   ตามความเหมาะสม 
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รูปท่ี 3-18    ทอ HDPE 

  

การติดตั้งทอ HDPE ที่นิยมใชในการสงจายกาซในกรณีของทอสงกาซในระบบฝงกลบขยะ ส่ิงที่ตอง

พิจารณาเปนพิเศษคือ ความเสียหายเนื่องจากการทรุดตัวของชั้นขยะ ดังนั้นในการออกแบบทอลําเลียงกาซจากบอ

ขยะจะตองออกแบบแนวปองกันความเสียหายเนื่องจากการทรุดตัวของชั้นขยะดวย  

 

 ข.    การเลือกใชขนาดทอสําหรับทอสงกาซ  

 ในการเลือกขนาดทอ โดยปกติระบบกาซชีวภาพจะมีความดันไมเกิน 300 มิลลิบาร (ประมาณ 5 psi) 

และหากพิจารณาใหเกิดความดันสูญเสียรอยละ 10 ตลอดความยาวทอซึ่งขนาดของทอจะข้ึนอยูกับชนิดของทอ     

ที่ใชงาน  

 

ค.  การเดินทอสงกาซชีวภาพ  

 ค-1  การวางทอสงกาซเหนือพื้นดิน  

ทอสงกาซที่วางเหนือพ้ืนดินทั้งภายนอกไมควรใชทอ PVC เนื่องจากทอไมไดเติมสาร Anti UV 

จะทําใหทอเกิดการเสื่อมสภาพอยางรวดเร็ว รวมถึงการที่ทอโดนความรอน/ความเย็นอยางตอเนื่องทําใหเกิดการ 

ยืดตัวและหดตัว จึงเปนเหตุทําใหการตอเชื่อมตามขอตอดวยกาวสามารถหลุดออกไดเกิดกาซรั่วไหลได  ทอสงกาซ

ที่วางเหนือพ้ืนดินควรไดรับการยึดเกาะหรือรองรับ (Hangers, Support and Anchors) ที่เหมาะสม เพ่ือปองกัน

ความลาหรือการแตกหักและกระทบกระเทือนตางๆ ตัวยึดเกาะหรือตัวค้ํายันตองแข็งแรงเพียงพอตอการรับน้ําหนัก

ของทอสงกาซ ไมควรติดตั้งหรือยึดตัวค้ํายันกับกําแพง หรือรั้วของโรงงาน ระยะหางสูงสุดระหวางตัวยึดเกาะ หรือ

รองรับตองไมเกินกวาที่ระบุในตารางที่ 3-1 

 

 

 

 

 

 

 ตองเปนทอซ่ึงสามารถรับแรงดันไดมากกวาแรงดันการใชงานปกติ  

 ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอตองไมเล็กจนเกินไป โดยคํานึงถึงปริมาณการใช

กาซเปนหลัก  

 ตองทนตอการกัดกรอนของกาซภายในทอไดดี เน่ืองจากในกาซชีวภาพมีกาซ

ไขเน าผสมมาดวยซ่ึงเปนสาเหตุของการกัดกรอน จึงควรเลือกใชวัสดุที่เป น 

สเตนเลส HDPE หรือPVC  

  การติดตั้งทอ PVC โดยเฉพาะในสวนเช่ือมตอทอใหตรวจสอบการติดตั้งสวน

เชื่อมตอที่ใชกาวโดยละเอียด และแนนหนา  
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      ตารางที่ 3-1  ขนาดทอกับชวงหางตัวรองรับทอท่ีเหมาะสม 

ขนาดทอเหล็ก (น้ิว) ชวงหางตัวรองรับ (ฟุต) 

1/2 หรือตํ่ากวา 6 (1.8 เมตร) 

3/4 ถึง 1 8 (2.5 เมตร) 

1 1/4 ถึง 2 1/2 10 (3.0 เมตร) 

3 ถึง 4 15 (4.5 เมตร) 

5 ถึง 8 20 (6.0 เมตร) 

10 หรือใหญกวา 25 (7.5 เมตร) 

  

 ทอสงกาซที่วางเหนือพ้ืนผิวจราจรที่มีรถวิ่งผานระดับความสูงของทอจะตองสูงพนจากการเกาะเกี่ยวของ

รถบรรทุกหรือรถยก (Folk lift) และควรมีปายบอกระดับความสูงของทอสงกาซและจัดใหมีระบบหรือเครื่องปองกัน

อันตรายที่เกิดจากการเกาะเกี่ยวจากรถดวย  

 

 ค-2  การวางทอสงกาซใตพื้นดิน  

 การวางทอสงกาซใตพ้ืนดินนั้น ทอสงกาซที่วางใตพ้ืนดินควรวางที่ระดับความลึกไมนอยกวา 0.6 

เมตร จากหลังทอและทอที่ฝงผานพ้ืนผิวจราจร ตองมีระดับความลึกไมนอยกวา 0.8 เมตร (ปรับแตงตัวเลขจาก 

Industrial Fuel Gas Piping System Standard Practice ของ ปตท.) รองที่ขุดสําหรับวางทอใตดินตองบดอัดปรับ

ใหเรียบ เพ่ือปองกันการทรุดตัวของทอและใหจัดหาปายเตือน (Warning Sign) เพ่ือบอกแนวของทอกาซใตดิน     

ทอสงกาซที่วางใตพ้ืนดินควรใหมีทอปลอกสวมปองกันบริเวณรอยตอ ระหวางทอใตดิน และทอเหนือดิน และให

ซีลหรือปดผนึกดวยวัสดุกันน้ําที่ชองวางระหวางทอสงกาซกับทอ ปลอก และทอสงกาซที่วางใตพ้ืนดินจะตองวาง  

ขึ้นเหนือพ้ืนดินกอนเขาอาคารโรงงาน การวางทอใตดินควรหลีกเล่ียงการวางทอผานฐานราก ผนัง หรือใตอาคาร 

และหามใชขอตอชนิดเกลียวกับการวางทอใตดิน  

 

ขอควรระวังในการวางทอกาซ 

   มาตรวัดกาซ และวาลวปรับความดันกาซ สําหรับอุปกรณใชกาซ ควรหางจากจุดกําเนิดประกายไฟ         

หรือความรอนอยางนอย 0.9 เมตร (3 ฟุต)  

   หามใชสวนหนึ่งสวนใดของทอเปน Ground หรือตอลงดินของระบบไฟฟา  

   ไมควรใชทอกาซเปนตัวค้ํายัน รองรับ หรือยึดเกาะของระบบทออ่ืนๆ  

   ไมควรดัด หรือ งอทอเหล็กที่ใชเปนทอสงกาซ  

  ทอสงกาซสวนที่ชํารุดใหเปล่ียนใหมไมควรซอมแซม  

  ควรหลีกเล่ียงการวางทอกาซรวมกับทอรอยสายไฟทอระบายน้ําหรือผานระบบจายไฟฟา(Sub 

Station)ของโรงงาน 
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 ง.  การเลือกสีของทอกาซ  

             การเลือกใชสีของทอกาซหากมีการออกแบบอยางเปนระบบจะชวยในดานความปลอดภัยและการ

ซอมบํารุง โดยมาตรฐาน EPB 203 (มกราคม 2551) ของกระทรวงสิ่งแวดลอมประเทศแคนาดา ไดกําหนดสีของทอ

ในระบบบําบัดน้ําเสียดังนี้ 

ทอสําหรับ สีของทอ 

ทอสงตะกอน :  

-  ตะกอนดิบ น้ําตาลคาดดํา 

-  หมุนเวียนตะกอน ดานดูด น้ําตาลคาดเหลือง 

-  ดึงตะกอน น้ําตาลคาดสม 

-  หมุนเวียนตะกอน ดานสง น้ําตาล 

ทอสงกาซ :  

-  กาซชีวภาพ สมหรือแดง 

-  กาซธรรมชาติ สมหรือแดงคาดดํา 

อ่ืนๆ  :  

-  น้ําเสีย เทา 

หมายเหต ุ:    1. ระบุทิศทางการไหล(ลูกศร) บนผิวทอ  

 2. ใหใชสีตามที่กําหนดตลอดความยาวของทอ 

  3. การคาดสี ควรระบุทุก 9 เมตร และทุกจุดที่จะเริ่มเขาและหลังจากออกจากกําแพง 

 

จ.   การระบายน้ําออกจากทอสงกาซ (Condensate Drain)  

เนื่องจากในระบบกาซชีวภาพจะมีไอน้ําจํานวนมาก เมื่อกาซไหลผานทอจะมีการกลั่นตัวเปนหยด

น้ําจึงจําเปนตองมีการติดตั้งระบบระบายน้ําออกจากทอสงกาซ และในการเดินทอสงกาซจะตองมีการวางทอใน

แนวนอนใหมีความลาดเอียงประมาณ1:100 โดยจุดดักน้ําจะต องติดตั้งบริเวณจุดต่ําสุดของแนวทอแต ละชวง       

และควรติดตั้งกอนถึงถังกรอง(ชุด Filter) ดังรูปท่ี 3-21 

 

 
รูปท่ี 3-19   Manual Condensate Drain แบบ Tee และ แบบ U-Pipe 
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รูปท่ี 3-20   การดักน้ําออกแบบไซฟอน Siphon Condensate Drain 

 

 
รูปท่ี 3-21 ระบบระบายน้ําแบบ Active condensate 

 

สรุปขอดี- ขอดอยของทอแตละแบบ 

ประเภท ขอดี ขอดอย 

Tee (ตัวที) ราคาถูกและไมมีอันตรายใดๆกรณี

ระบบรั่ว 

เปนระบบไมอัตโนมัติ 

U-Pipe Design (ตัวยู) เปนแบบอัตโนมัติ มี อันตรายกรณีกาซรั่ วในชวงน้ํ า

ระเหยหมด 

Siphon and Block gas line if 

Underground (แบบไซฟอน) 

เปนแบบอัตโนมัติ ราคาแพง/มีโอกาสน้ําทวมได 

Water Outlet Device เปนแบบอัตโนมัติ ราคาแพง 
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 ฉ.  การเลือกใชวาลวและระบบที่เกี่ยวของกับวาลว ในระบบสงจายกาซชีวภาพ 
เปนอุปกรณตัวหนึ่งที่มีหนาที่เปด-ปดกาซและสัมผัสกับกาซโดยตรงวาลวที่ใชควรเลือกใชชนิดที่

ทนตอการกัดกรอนของกาซ โดยตัววาลวอาจจะใชเหล็กก็ได แตภายในตองเคลือบสารเพื่อปองกันการกัดกรอน
และหนาวาลวควรเปนสเตนเลสแตในสวนของฟารมเล้ียงสัตวและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กจะเลือกใชวาลว 
PVC เปนสวนใหญสวนตัววาลวนั้นควรเลือกใชชนิดที่เปนบอลวาลว เพ่ือสามารถเปด-ปดไดอยางรวดเร็วหากเกิด
การรั่วไหลของกาซ ดังรูปท่ี 3-22 
 

 
 

รูปท่ี 3-22 วาลวชนิดตางๆ 
 

ตารางที่ 3-2  การเปรียบเทียบวาลวชนิดตางๆ 

 ประเภท ขอดี ขอดอย 

Gate (เกทวาลว) ราคาถูก ความชื้นอาจจะคางในรอง 

Globe (โกลบวาลว) ราคาถูกเทาเกทวาลว ไมเหมาะสมในกรณีตองการปดวาลวอยางเร็ว 

Butterfly (วาลวปกผีเส้ือ) ราคาถูก ไมเหมาะสมสําหรับการสงจายกาซที่ติดไฟ 

Ball (บอลวาลว) เหมาะสมสําหรับการปดวาลว

อยางเร็ว 

ราคาแพง 

 

  ฉ-1    วาลวปองกันความดันยอนกลับ (Back Pressure Check Valve)  

   ติดตั้งที่ทอทางสงของปมสงกาซเพื่อปองกันความดันยอนกลับขณะปมสงกาซหยุดทํางาน  

 

                                                                                                                       
 

  รูปท่ี 3-23 วาลวปองกันความดันยอนกลับ 

  

- วาลวกันกลับควรติดตั้งในจุดที่มีแรงดันต่ําดานทายของมิเตอรตัว

ปรับแรงดัน และอุปกรณควบคุมกาซอื่นๆที่อาจเกิดความเสียหาย

จากการไหลยอนของแรงดันในระบบอันเน่ืองมาจากคลื่นแรงดัน

หรือสภาพอื่นๆ  

- ขนาด 2 น้ิว - 12 น้ิว  

- ตองการการไหลเต็มทอดวยแรงดันสูญเสียต่ํา และการไหลสูงสุด  

- วาลวที่ทําดวยวัสดุที่ทนทานการกัดกรอน ไดแกอลูมิเนียม (เกรด 

356) เหล็กและสเตนเลส 
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 ฉ-2   วาลวปองกันความดันสูงเกินกําหนด (Pressure Relief Valve)  

        เปนอุปกรณสําหรับป องกันความดันสูงเกินกว ากําหนดในระบบกรณีที่ชุดปมสงกาซไม

สามารถควบคุมแรงดันการสงจายได ดังรูปท่ี 3-24 

 

    
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-24   วาลวปองกันความดันสูงเกินกําหนด 

 

ช.   การเลือกอุปกรณอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับสวนสงจายกาซชีวภาพ 

ช-1   การเลือกใช Blower สงกาซสําหรับการใชงานแตละประเภท 

               เปนอุปกรณสําหรับดูดกาซจากบอเก็บกาซชีวภาพแลวสงไปยังจุดใชงานที่ตองการแรงดัน

สูงหรืออาจจะเปนการสงไปใชงานในระยะทางไกลและจําเปนตองมีชุดควบคุมแรงดัน สําหรับสงจายกาซ ดังรูปที่   

3-25 

 

 
รูปท่ี 3-25   Blower แบบตางๆ 

 

- ตองสามารถระบายกาซออกรวดเร็วและทนตอปริมาณ

ของ กาซที่สงไปใชงาน 

- ตองทนตอการกัดกรอนของกาซภายในทอไดดีเน่ืองจาก

ในกาซชีวภาพมีกาซไขเนาผสมมาดวย ซ่ึงเปนสาเหตุของ

การกัดกรอนจึงควรเลือกใชวัสดุที่เปนสแตนเลส 

- ตองสามารถปรับตั้งแรงดันไดตรงกับการใชงาน 

- ขนาด 2 น้ิว - 12 น้ิว  

- คาแรงดันที่ตั้งไว 0.5 oz/in  2 - 15 PSIG  

- คาสุญญากาศที่ตั้งไว 0.5 oz/in  2 - 12 PSIG  

- วัสดุที่ใชไดแก อลูมิเนียม (เกรด 356) เหล็ก สเตนเลส    

  ไฟเบอรกลาส และวัสดุอื่นๆ  
- ติดตั้งเปนโมดล 

- ขนาดและวัสดุ 

- ชวงการตั้งแรงดัน  : 2.5-3.5 mbar 

- ชวงอุณหภูมิใชงาน :  -192 oC – 150 oC 

- ขนาด :  2” x 12” 

- วัสดุ  :  อลูมิเนียม เหล็กหลอ สแตนเลสสตีล 
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คุณสมบัติของ Blower 

•  ตองสามารถสงกาซไดเพียงพอกับปริมาณการใชจริง  

•  ตองมีอุปกรณรองรับการสั่นสะเทือนของ Blower และ มอเตอร  

•  ทอกาซที่ตอเขากับตัว Blower ตองมีทอออนรับการสั่นสะเทือน 

•  มอเตอรตองเปนชนิดกันระเบิด (สําหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ)  

•  ตองทนตอการกัดกรอนจาก Biogas 

 
ช-2   การติดต้ังอุปกรณไฟฟาแบบปองกันการระเบิด  

  ควรมีการติดตั้งอุปกรณไฟฟาใหเปนแบบปองกันการระเบิด (Explosion Proof) เชน มอเตอร / 

ไฟฟาแสงสวาง ที่อยูในบริเวณระบบผลิต/ระบบสงจาย/ระบบใชกาซชีวภาพ 

 

  ช-3   กับดักระบายคอนเดนเสทและสิ่งปนเปอน (Condensate and Sediment  Traps)  

   ติดตั้งที่ทอสงกาซ เพ่ือใชระบายนํ้าและสิ่งปนเปอนออกจากระบบสงกาซ 

          
 

รูปท่ี 3-26  กับดักระบายคอนเดนเสทและสิ่งปนเปอน 
 

 

 ช-4  อุปกรณดักนํ้าออกจากทอสงจายกาซ Drip Trap – Manual 

          

               
 

รูปท่ี 3-27  อุปกรณดักนํ้าออกจากทอสงจายกาซ 

  
 

- ชวงอุณหภูมิ : -30 oC ถึง 150 oC  

- ขนาด : 2 นิ้ว - 12 นิ้ว  
- วัสดุที่ใช ไดแก เหล็ก สเตนเลส และวัสดุอื่นๆ  
- ความจุตํ่าสุด 12 แกลลอน  
- แรงดันมาตรฐาน 5 PSIG และสูง ถึง 25 PSIG  
- สามารถดักน้ําและสิ่งแปลกปลอมในกาซชีวภาพ  
- มีความจุที่มาก / มีทอระบายน้ําอัตโนมัติ 

‐ แรงดันใชงานสูงสุด : 5 PSIG 
‐ มาตรฐานการตอตัว 1" NPT /ทํางานเร็วและงาย 
‐ ตัววัสดุทําดวย อลูมิเนยีม (เกรด 356) และภายใน

ทําดวยสเตนเลส 
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 ช-5  อุปกรณดักนํ้าออกจากทอสงจายกาซ Drip Trap – Automatic 

 
 

รูปท่ี 3-28   อุปกรณดักน้ําออกจากทอสงจายกาซ 

ช-6    ชุดดักนํ้าและสิ่งสกปรก (Gas Filter) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3-29   ชุดดักน้ําและสิ่งสกปรก 

 

3.4 สวนการนํากาซไปใชประโยชน 

 กอนที่จะนํากาซชีวภาพไปใชประโยชนนั้น ส่ิงที่ตองพิจารณาคือ แรงดันในการสงกาซไปยังจุดใชงานซึ่ง

อุปกรณที่นํากาซชีวภาพแตละชนิดตองการไมเทากันซึ่งอาจจะอยูในชวง 200-300 mbar (2.9-4.3 ปอนดตอ

ตารางนิ้ว) สวนอัตราการไหลของกาซชีวภาพจะขึ้นอยูกับอุปกรณที่นํากาซชีวภาพไปใชประโยชนโดยจะมีเกณฑใน

การกําหนดจากความสิ้นเปลืองกาซชีวภาพจําเพาะ และท่ีสําคัญไมนอยไปกวากันก็คือเปอรเซ็นตมีเทน(CH4) ซึ่ง

โดยทั่วไปจะตองมีคาไมนอยกวารอยละ60 และ H2S จะตองอยูในชวง 200-500 ppm. ขึ้นอยูกับผูผลิตอุปกรณที่ใช

พลังงานวาจะกําหนดสูงสุดไมเกินเทาไร 

 

ก.  การนํากาซชีวภาพใชในรูปของความรอนโดยตรง  

      โดยทั่วไปแลวจะนิยมนํากาซชีวภาพใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอตมไอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมใชเปน 
เชื้อเพลิงในการอบแหง เปนตน 

-  ตองสามารถระบายน้ําไดทัน โดยไมสงผลกระทบตอระบบ
การสงกาซ  

-  ตองทนตอการกัดกรอนของกาซภายในทอไดดี เน่ืองจากใน
กาซชีวภาพมีกาซไขเนาผสมมาดวย ซ่ึงเปนสาเหตุของการ
กัดกรอน จึงควรเลือกใชวัสดุที่เปน  สเตนเลส  

 

- ตองสามารถกรองสิ่งสกปรกหรือเศษสิ่งสกปรก ไมใหไหล

เขาไปในระบบไดและควรมีขนาดใหญเพียงพอกับปริมาณ

กาซที่ไหลผาน 

-  ตองทนตอการกัดกรอนของกาซภายในทอไดดีเน่ืองจาก

ในกาซชีวภาพมีกาซไขเนาผสมมาดวยซ่ึงเปนสาเหตุของ

การกัดกรอนจึงควรเลือกใชวัสดุที่เปนสเตนเลส 
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ทางเลือกนี้จะเหมาะสําหรับโรงงานที่มีรูปแบบการใชพลังงานความรอนอยูแลวและปริมาณความตองการ
กาซชีวภาพเพ่ือนําไปเปนเชื้อเพลิงมีสูงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตได ใหสามารถใชงานกับกาซ
ชีวภาพไดจะเปนการนํากาซชีวภาพไปใชงานที่ไดประสิทธิภาพเชิงความรอนสูง 

ทั้งนี้ในการนํากาซชีวภาพในรูปความรอนทั้งที่ผลิตในประเทศหรือนําเขาจากตางประเทศหรือดัดแปลง 
จากเชื้อเพลิงประเภทอื่น (เชน น้ํามันเตา) จะตองมีวิศวกรเซ็นรับรองการออกแบบและติดตั้งตามกฎกระทรวง 
กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
 
ขอควรคํานึง : การสงกาซชีวภาพออกแบบ เพ่ือปองกันปญหาการอุดตัน/การถูกกัดกรอนของอุปกรณจากกาซ 

H2S 
 

 
รูปท่ี 3-30  การนํากาซชีวภาพไปใชในรูปของความรอนโดยตรง 

 

ข.  การนํากาซชีวภาพใชเปนเชื้อเพลิงกับเคร่ืองยนตสันดาปภายในเพื่อการผลิตพลังงานกล/ 

ไฟฟา  

 

 ข-1  การใชกาซชีวภาพกับเคร่ืองยนตดีเซลขนาดเล็กแบบเชื้อเพลิงคู 

ในฟารมเล้ียงสัตวขนาดใหญหรือในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการกําลังผลิตไฟฟาตั้งแต 100 kW 
ขึ้นไปมักจะหันมาใชเครื่องยนตดีเซลดัดแปลงใหสามารถใชกาซชีวภาพแทนไดทั้งหมด เนื่องจากเครื่องยนตเบนซิน 
ขนาดใหญที่สามารถผลิตกําลังไฟฟาไดต้ังแต100 kW ขึ้นไปหาไดยากในทองตลาดจะมีการดัดแปลงเครื่องยนต
ดีเซลที่มีขนาดความจุกระบอกสูบที่ใหญกวาเครื่องยนตเบนซินทําใหสามารถผลิตกําลังไดตามที่ตองการได แต
เนื่องจากการดัดแปลงเครื่องยนตดีเซลนี้ มีความซับซอนและมีรายละเอียดมากกวาเครื่องยนตเบนซิน ทําใหการ
บํารุงรักษาตางๆมักจะกระทําโดยผูผลิตหรือผูดัดแปลงดังกลาวเปนผูทําการบํารุงรักษา 
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รูปท่ี 3-31     เครื่องยนตดีเซลดัดแปลงใหใชกาซชีวภาพแทนไดทั้งหมดตอรวมกับ 

                                      Synchronous/Induction Generator เพ่ือผลิตไฟฟา 
 

 ข-2  การใชกาซชีวภาพกับเคร่ืองยนตกาซชีวภาพ (เคร่ืองนําเขา) 
ในอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีความตองการไฟฟามากกวา 200 kW ขึ้นไปนิยมเลือกเครื่องปนไฟ

ที่นําเขาจากตางประเทศซึ่งจะเปนเครื่องยนตกาซชีวภาพโดยเฉพาะซึ่งจะใหประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน จาก
กาซชีวภาพเปนไฟฟาไดสูงกวาเครื่องยนตที่ดัดแปลงจากเครื่องยนตเบนซินหรือเครื่องยนตดีเซล แตอาจจะมี
ขอจํากัดเรื่องราคาเครื่องและคาบํารุงรักษาที่สูงกวาเครื่องยนตดัดแปลงภายในประเทศ 

 

   
รูปท่ี 3-32   เครื่องยนตที่ใชกาซโดยเฉพาะ (เครื่องยนตนําเขา)โดยตอรวมกับ 

                                       Synchronous Generator ในการผลิตไฟฟา 

 

ค. การเลือกขนาดเคร่ืองปนไฟ 

การเลือกขนาดหรือกําลังการผลิตของอุปกรณนํากาซชีวภาพไปใชประโยชนเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

ในการใชกาซชีวภาพ มีความจําเปนมากควรเลือกขนาดเครื่องยนตที่ผลิตกระแสไฟฟา ใหมีความเหมาะสมกับอัตรา

การผลิตกาซชีวภาพใหแตละวัน 
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รูปท่ี 3-33 กราฟแสดงผลการทดสอบความสิ้นเปลืองกาซชีวภาพของเครื่องขนาด 128 kW. 

 

จากรูปกราฟจะเห็นวาการเดินเครื่องปนไฟที่กําลังผลิตไฟฟาต่ํากวารอยละ 50 ลงมา การผลิตไฟฟาตอ

ปริมาณกาซชีวภาพที่ใชซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพการแปลงพลังงานจากกาซชีวภาพไปเปนไฟฟาลดลงอยางมาก

ดังนั้นผูออกแบบควรจะแนะนําใหผูประกอบการเลือกขนาดเครื่องใหเหมาะสม กลาวคือ การใชงานจริงควรจะอยู

ในชวงประมาณรอยยละ70-85 ของกําลังผลิตจะไดประสิทธิภาพที่ดีและสามารถใชเครื่องปนไฟไดคุมคามากยิ่งขึ้น 

 

ง.  ปลองเผากาซชีวภาพทิ้ง (Flare) 

 Flare ใชสําหรับระบายกาซในระบบทิ้งโดยเผาไหมกอนปลอยออกสูบรรยากาศ เมื่อปริมาณกาซมาก

เกินความตองการใชงานโดยจะมีชุดควบคุมและตรวจจับแรงดันของกาซเพ่ือส่ังใหปลองเผากาซทํางาน รวมถึงมี

อุปกรณปองกันไฟยอนกลับเขาไปในระบบในขณะมีการทํางานของปลองเผากาซดวย Flare ที่ผลิตในประเทศหรือ

นําเขาจากตางประเทศจะตองมีวิศวกรเซ็นรับรองการออกแบบและติดตั้งตามกฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 

 

• ติดต้ังหางอยางนอย 30 เมตรจากแหลงกําเนิดกาซชีวภาพหรือเกบ็กาซ
ชีวภาพ 

• ความสูงไมนอยกวา 4 เมตร 

• มีหัวเผานํา 

• สามารถเผาไหมในกรณีที่กาซชวีภาพมีคาความรอนตํ่ากวา 400 BTU./ลบ.ฟุต 

• มีระบบปองกันการไหลยอนลงดานลางเพ่ือปองกันลมซึ่งไมควรเปนแบบปลาย
ทอจุมน้ํา 

• การเผาไหมแบบวอรเทก็ซชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 

• ระบบจุดไฟควรเปนแบบ non-spark และไมควรใชเช้ือเพลิงอืน่ในการจุด 

• ในการเผาจะตองเหมาะสมกับอตัราการที่ข้ึนในแตละรอบชั่วโมง 
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รูปท่ี 3-34  ปลองเผากาซชีวภาพทิ้ง 
 

 จ. สวนอุปกรณหรือพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีผลตอความปลอดภัย  

 

  จ-1  ระบบปายสัญญาณเตือนเพื่อความปลอดภัยและระบบถังดับเพลิง  

  ในระบบการผลิตและใชก าซชีวภาพนั้น เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานในหลายจุด 

ดังนั้นนอกเหนือจากการออกแบบและการดูแลระบบที่เหมาะสมดังที่กลาวไวขางตน ทางผูประกอบการสามารถนํา

ระบบปายสัญญาณเตือนเพ่ือความปลอดภัยมาใชในสวนที่เกี่ยวของกับการผลิตและใชกาซชีวภาพไดตามความ

เหมาะสม   ทั้งนี้บริเวณที่ควรมีการติดปายเตือนความปลอดภัยควรมีอยางนอยดังนี้  

   

  (1)  บริเวณถังหมักและถังเก็บกาซชีวภาพ  

  - ควรติดปาย หามจุดไฟ หามสูบบุหรี่ หามใชโทรศัพทและหามเขากอนไดรับอนุญาต 

 

 
 

 (2)   บริเวณพื้นที่สวนเครื่องปนไฟ และหัวเผา  

  -  ควรติดปาย หามจุดไฟ หามสูบบุหรี่ หามใชโทรศัพทและหามเขากอนไดรับอนุญาต 

  -  สวมหมวกนิรภัย  สวมรองเทานิรภัย สวมปล๊ักอุดหูลดเสียง  

 

• สามารถจุดไฟแบบอัตโนมัติ และ สามารถจุดไฟซ้ํา 

• ระบบหัวเผานาํตองสามารถทํางานที่ตํ่ากวา 23 mbar (องคประกอบ
มาตรฐาน) 

• เผาไหมเร็ว และงายในการดแูลรักษา 

• ติดต้ังกอนทอสงกาซ Generator (FFG) 

• ตองมีระบบปองกันไฟยอนกลับ ในขณะเผาไหม 

• ตองมีชุดควบคุมการจายกาซอตัโนมัติ 

• ตองออกแบบใหเผาไหมกาซเพียงพอกับปริมาณกาซที่ระบายทิ้ง 
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(3) บริเวณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบกาซชีวภาพ 

- ควรติดปาย หามจุดไฟ หามสูบบุหรี่ และหามเขากอนไดรับอนุญาต 

 
 

นอกจากนี้ในบริเวณที่เกี่ยวของควรมีการนําอุปกรณดับเพลิงและติดตั้งปายถังดับเพลิงใหทั่วถึง คือติดตั้ง
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่องตอพ้ืนที่ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร แตละถังหางกันไมเกิน 20 เมตร                 
สูงจากพื้นไมเกิน1.5 เมตร ทั้งนี้ใหยึดกับมาตรฐานการติดตั้งถังดับเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 
2522) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ ตาม พรบ. ดังกลาว (กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 
55 พ.ศ. 2543) ลักษณะการติดตั้งถังดับเพลิงใกลถังเก็บกาซชีวภาพ 

 

 
รูปท่ี 3-35  การติดตั้งถังดับเพลิงใกลกับถังเก็บกาซชีวภาพ 
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 ฉ.  อุปกรณอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  ฉ-1  เคร่ืองวิเคราะหกาซชีวภาพ (Biogas analyzer) 
 เปนอุปกรณสําหรับวิเคราะหความเขมขนขององคประกอบตางๆในกาซชีวภาพ เชน กาซมีเทน 

(CH4) กาซออกซิเจน (O2) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และกาซไขเนา (H2S) และ สามารถสงสัญญาณไปเตือน

ภัย หรือ สงสัญญาณไปหยุดการทํางานของหัวพนไฟ เมื่อคุณสมบัติของกาซชีวภาพผิดปกติเชน  

 -  เมื่อความเขมขนของกาซมีเทน (CH4) สูงเกินกําหนดตองสงสัญญาณไปเตือนภัยและหยุดการ 

ทํางานของหัวพนไฟ เพ่ือปองกันการ Over heat ในหองเผาไหม 

 -  เมื่อความเขมขนของกาซมีเทน (CH4) ตํ่ากวากําหนดตองสงสัญญาณไปเตือนภัยเพ่ือปองกัน

การตัดดับของหัวพนไฟ  

 -  เมื่อความเขมขนของกาซออกซิเจน (O2) มากกวารอยละ 4 ตองสงสัญญาณไปเตือนภัยและ

หยุดการทํางานของหัวพนไฟ เพ่ือปองกันการระเบิดในระบบ  

  -  เมื่อความเขมขนของกาซไขเนา (H2S) มากกวา 1,500 ppm. ตองสงสัญญาณไปเตือนภัยเพ่ือ

ปองกันการกัดกรอนอุปกรณตางๆ โดยเฉพาะอุปกรณควบคุมความปลอดภัย รายละเอียดของเครื่องวิเคราะหกาซ

ชีวภาพ ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

 
รูปท่ี 3-36   เครื่องวิเคราะหกาซชีวภาพ (Biogas analyzer) 

 

 

 

 



                                                                 
 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน             3 - 27 
 

การออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพ
เพื่อความปลอดภัย

 
 

 ฉ-2 เคร่ืองวัดการร่ัวซึมของกาซชีวภาพ (Biogas leakage detector)  

   เปนอุปกรณสําหรับตรวจหาการรั่วซึมของกาซชีวภาพ ณ จุดตางๆ เชน ขอตอ หนาแปลน และ

ผาใบเพื่อความปลอดภัย คุณสมบัติของเครื่องวัดควรมีรายละเอียดดังนี้  

      . 

รูปท่ี 3-37 เคร่ืองวัดการการร่ัวซึมของกาซชีวภาพ 

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณที่เกี่ยวของอีกหลายชนิดที่นํามาใชตรวจวัดกาซชีวภาพ 

 

3.5 สวนของระบบทําความสะอาดกาซชีวภาพและกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 

 การปรับลดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ที่ปนเปอนในกาซชีวภาพนั้นมีคุณสมบัติเปนกาซพิษ และเมื่อ

สัมผัสกับน้ําหรือไอน้ําจะเปล่ียนสภาพเปนกรดซัลฟวริค (H2SO4) ซึ่งเปนสาเหตุของฝนกรดหรือไอกรดที่สามารถกัด

กรอนโลหะและวัสดุอุปกรณได ดังนั้นการลดปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ในกาซชีวภาพกอนการนําไปใช

ประโยชนนั้นจะเปนผลดีตอส่ิงแวดลอมโดยทั่วไปและจะชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณใชกาซดวย  

 สําหรับเทคโนโลยีที่ใชสําหรับการปรับลดไฮโดรเจนซัลไฟดนั้น สามารถทําไดดวยวิธีตางๆ ดังนี้ 

1) การฉีดสารละลายเหล็กออกไซด (Iron Oxide Injection) วิธีการนี้จะเปนการใชสารละลายเหล็ก

ออกไซดฉีดเขาไปในถังที่มีกาซผสมที่มีปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดอยูมากโดยตเหล็กออกไซดเขาไป

ทําปฏิกิริยากับ H2S เกิดเปนตะกอนของเหล็กขึ้นมา วิธีการนี้จะสามารถลดปริมาณกาซ H2S ได

เปนจํานวนมาก แตก็ยังไมมากพอที่จะลดปริมาณไดถึงระดับที่สามารถนําไปใชกับเคร่ืองยนตได  

 ตองอานคาไดแมนยํา  

 ตองสามารถปรับเทียบไดเอง(Self -calibrate)  

 ตองสามารถแสดงคาสูงสุดของการวัด 

 

 ตองสามารถใชงานไดตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงและอานคาไดแมนยํา  

 ตองมีปมเก็บกาซตัวอยาง ชุดหลอเย็น ไสกรองฝุนและอุปกรณดักน้ํา  

 ตองสามารถใชงานรวมกับคอมพิวเตอรและมีโปรแกรม ประมวลผล  

 ตองสามารถสงสัญญาณไปเตือนภัยและหยุดการทํางานของหัวทนไฟ  

 ตองสามารถตรวจสอบการทํางานไดเอง(Self - test) และแสดงสัญญาณ 

เตือนในกรณีไมพรอมใชงาน (Error display) 
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รูปท่ี 3-38   การกําจัด H2S โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีในการกําจัดและ 

                                             ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation)ดวยวัสดุเหล็ก (Ferrous)  
 

2) การใชเบดรวมกับเหล็กออกไซดหรือไฮดรอกไซด (Iron Oxide or Hydroxide Bed) วิธีการนี้

จะเปนการเพิ่มพ้ืนที่ในการดักจับ H2S ของเหล็กออกไซดหรือไฮดรอกไซดดวยการใชเบดเขามา

ชวย   โดยสารละลายเหล็กจะเขาไปเคลือบที่ผิวของเบด ทําใหเกิดการเพิ่มพ้ืนที่สัมผัสมากขึ้นได 

จากการทดลองกับปริมาณกาซ H2S ที่มีมากถึง 1,000 ถึง 4,000 ppm ในกาซชีวภาพ ที่ผลิตได 

พบวาเบด 100 กรัม  สามารถเก็บซัลไฟดไวไดมากถึง 50 กรัม อยางไรก็ตาม ราคาของเบดที่เปน

พลาสติกจะมีราคาที่คอนขางแพงกวา เมื่อเทียบกับเบดที่เปนชิ้นไมหรือวัสดุอ่ืนๆ  

สําหรับวิธีการรีเจนเนอเรทสารละลายเหล็ก เพ่ือนํากลับมาใชใหมนั้น จะใชการฉีดพน

อากาศเขาไป ซึ่งจากวิธีการนี้พบวาจะเกิดปญหาขึ้นได กลาวคือ ปฏิกิริยาการรีเจนเนอเรท  

สารละลายเหล็กแบบนี้จะเปนปฏิกิริยาแบบคายความรอน จึงตองใชความระมัดระวังในการดําเนิน

กระบวนการเปนอยางมาก  

 
 

รูปท่ี 3-39   กระบวนการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดดวยสารละลายเหล็ก 
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3) การใชถานกัมมันต (Activated Carbon Sieve)  วิธีการนี้มักจะนําไปใชในเพ่ือการกําจัดกาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟดผานทางกระบวนการ pressure swing โดยโมเลกุลของ H2S จะถูกดักจับโดยรู

พรุนที่มีอยูในถานกัมมันต โดยการใชความดันจากระบบ pressure swing เปนตัวเสริม โดยผง

ถานกัมมันตจะถูกบรรจุอยูในเพลท ที่วางขวางอยูในถังแยกกาซ โดยทั่วไปเพลทที่ใชบรรจุถานกัม

มันตจะมีทั้งหมด 4 เพลท และเมื่อถานกัมมันตดูดซับกาซไฮโดรเจนซัลไฟดถึงระดับอิ่มตัวแลว ก็จะ

ถูกนําออกมาเพื่อบรรจุถานกัมมันตรุนใหมลงไป วิธีการนี้ยังสามารถใชไดกับการกําจัดกาซ

คารบอนไดออกไซดออกจากกาซชีวภาพอีกดวย 

 

รูปท่ี 3-40   กระบวนการปรับปรุงกาซชีวภาพดวยวิธี Pressure swing adsorption 

4) Water Scrubbing เปนเทคโนโลยีที่ใชกําจัดกาซไฮโรเจนซัลไฟดที่ใชมาเปนระยะเวลานานแลว 

หลักการคือ การใชละอองน้ําฉีดเปนฝอยจากยอดหอ เพ่ือดักจับกาซไฮโดรเจนซัลไฟด อยางไรก็

ตาม วิธีการนี้จะทําใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ก็คือ น้ําที่จับกับกาซ H2S จะกลายเปนกรด

ซัลฟวริก (H2SO4) ซึ่งยากตอการกําจัด เปนการสิ้นเปลืองคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับการกําจัดน้ําเสีย

ที่เกิดขึ้นดวย 

 

รูปท่ี 3-41   ผังกระบวนการปรับปรุงกาซชีวภาพดวยวิธีดักจับดวยน้ําภายใตความดันสูง  

                                (High pressure water scrubbing) 
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5) Selexol Scrubbing สารละลาย Selexol คือสารละลายของ polyethylene glycol ซึ่งถูกนํามาใชใน

การกําจัดกาซ H2S และ CO2 สารเคมีที่ใชตองมีคุณสมบัติดักจับกาซคารบอนไดออกไซดและ

ไฮโดรเจนซัลไฟดไดมากกวาน้ํา เชน พวกดางหลายชนิด เชน แคลเซียมไฮดรอกไซด (Ca(OH)2) 

โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) เปนตน นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ เชน Polyethylene glycol scrubbing  

ซึ่งมีบริษัทไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาชื่อวา “Selexol” ซึ่งสารละลายโพลีเอทิลีน ไกลคอลนี้ 

เปนสารละลายที่มีลักษณะคลายกับน้ํา มีคุณสมบัติสามารถดูดซับกาซ CO2 และ H2S ไดเปนอยางดี 

เนื่องจากสารละลายนี้สามารถดูดซับกาซทั้งสองชนิดไดดีกวาน้ํามาก ทั้งยังดูดซับมีเทนนอยกวาน้ํา 

จึงสามารถใชไดในปริมาณที่นอยกวาน้ํา 

 

รูปท่ี 3-42 กระบวนการปรับปรุงกาซชีวภาพดวยวิธีดักจับดวยสาร “Selexol”ภายใตความดันสูง 

6) Biological Filter เปนการใชตัวกรองทางชีวภาพรวมกันกับน้ํา หลักการคือ เมื่อน้ําจับกับกาซ H2S 

แลวเกิดเปนน้ําเสียขึ้นมาแลวนั้น น้ําเสียเหลานี้จะถูกนําไปใชเปนอาหารสําหรับแบคทีเรียบางชนิด 

ที่ติดอยูในตัวกรองที่กนหอ เปนการกําจัดกลิ่นออกจากน้ําเสีย เพ่ือสามารถนําน้ําไปใชในทาง

การเกษตรตอไปได 

 

 
 

รูปท่ี 3-43 กระบวนการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดแบบตอเน่ืองดวยปฏิกรณชนิด Bio-Filter 
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การเลือกประเภทชุดกรองกาซชีวภาพ  

ระบบกําจัดกํามะถันจากกาซชีวภาพ (Desulphurization Unit) 

ระบบกําจัดกํามะถันหรือระบบกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดหรือกาซไขเนา(H2S) ออกจากกาซ

ชีวภาพ ซึ่งกาซไฮโดรเจนซัลไฟด หรือ กาซไขเนา (H2S) นี้จะเปนสาเหตุที่ทําใหอุปกรณตางๆ ในระบบกาซชีวภาพ

เกิดความเสียหาย 

-  การเติมสารเพ่ือกําจัดกํามะถัน (Using Of an Additive)  

-  การเติมออกซิเจน (Adding Of Oxygen)  

-  ระบบทริกเกิ้ลเบด (Trickle Bed Reactive)  

-  ระบบกําจัดโดยสารเคมี (Chemical Desulphurization Reactor) 

 
 

รูปท่ี 3-44 ชุดฟอกกาซชีวภาพตาง ๆ 

หมายเหตุ :  วัสดุที่ใชทําชุดฟอกกาซหากทําดวยคอนกรีตหรือกออิฐฉาบปูนจะมีอายุการใชงานสั้น ประมาณ 3-4 ป     

                 ปนูภายในบอจะเส่ือมสภาพอยางรวดเร็ว 

 

 

เอกสารอางอิง 

1/ " Upgrading biogas to biomethane  and other fuel”  

2/ www.suscon.org/news/biomethane_report/Chapter_3.pdf 

3/ สถานเทคโนโลยีกาซชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สนับสนุนโดย กองทุนเพ่ือการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

   สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
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บทที่ บทที่ 44
การกําหนดบริเวณอันตราย การกําหนดบริเวณอันตราย                 
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บทที่ 4 

การกําหนดบริเวณอันตราย (Hazardous Zone) 
 

4.1 การจําแนกบริเวณอันตราย  

     การจําแนกบริเวณอันตรายของระบบผลิตและใชกาซชีวภาพ  โดยบริเวณอันตรายของระบบผลิตและใช

กาซชีวภาพแบงออกเปน 2 โซน ดังนี้  

1   บริเวณอันตราย โซน 0 ไดแกบริเวณดังตอไปนี้  

 ก.   สถานที่ซึ่งมีกาซอยางตอเนื่องและมีความเขมขนพอที่จะเกิดการระเบิดได  

 ข.   สถานที่ซึ่งมีกาซตลอดเวลาและมีความเขมขนพอที่จะเกิดการระเบิดได  

 

2   บริเวณอันตราย โซน 1 ไดแกบริเวณดังตอไปนี้  

 ก.  สถานที่ซึ่งในภาวะการทํางานปกติอาจมีกาซที่มีความเขมขนพอที่จะเกิดการระเบิดได  

 ข. สถานที่ซึ่งอาจมีกาซหรือไอที่มีความเขมขนพอที่จะเกิดระเบิดไดบอยๆ เนื่องจากการซอมแซม

บํารุงรักษาหรือรั่ว 

 ค. สถานที่ซึ่งเมื่ออุปกรณเกิดความเสียหายหรือทํางานผิดพลาดอาจทําใหเกิดกาซที่มีความเขมขน

พอที่จะเกิดระเบิดไดและในขณะเดียวกันอาจทําใหอุปกรณไฟฟาขัดของ ซึ่งเปนสาเหตุใหอุปกรณ

ไฟฟาดังกลาวเปนแหลงกําเนิดของการระเบิดได  

 ง. สถานที่ซึ่งอยูใกลบริเวณอันตรายโซน 0 และอาจไดรับการถายเทกาซที่มีความเขมขนพอที่จะ

เกิดระเบิดได ถาไมมีการปองกันโดยการระบายอากาศโดยดูดอากาศเขามาและมีระบบรักษา

ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ หากระบบระบายอากาศทํางานผิดพลาด 

 

4.2 ระยะหางของบริเวณอันตรายของระบบผลิตและใชกาซชวีภาพ  

            ระบบผลิตและใชกาซชีวภาพ ตองมีระยะหางของบริเวณอันตรายตาม ตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1   ระยะหางของบริเวณอันตราย 

ตําแหนง ขอบเขตระยะหาง 
ประเภทของ

บริเวณอันตราย 

1. บอ/ถังผลิต/ถังสํารองหรือ  

บอ/บอเก็บกาซ 

ภายในระยะ 7.50 เมตร ทุกทิศทางรอบบริเวณบอหมัก/บอ

หมักกาซ 

โซน 0 

 

2. ปลายทอของชุดควบคุม 

แรงดัน     

ก. ภายในเสนทางที่กาซผาน  

ข. ภายในระยะ 1.50 เมตร ทุกทิศทางจากจุดที่ระบายกาซ 

 ค. ภายในระยะ 1.50 เมตรขึ้นไปถึง 4.00 เมตร ในแนวตั้ง

เหนือระดับ 

โซน 0 

โซน 0 

โซน 1 

3. เครื่องสูบอัดกาซชีวภาพ 

(ในอาคาร) 

ก. ภายในหองที่มีเครื่องดังกลาว  

ข. ภายในระยะ 5.00 เมตร ภายนอกหองที่มีเครื่องดังกลาว 

หรือภายในระยะ 5.00 เมตรของชองเปดภายนอกใดๆ 

โซน 0 

โซน 1 

 

4. ระบบทอสงกาซ ภายในระยะ 1.50 เมตร ทุกทิศทาง โซน 1 

5. จุดนํากาซชีวภาพไปใช

ประโยชน 

ก. ภายในระยะ 1.50 เมตร ทุกทิศทางจากจุดที่มีการนํากาซ

ชีวภาพใชประโยชน 

โซน 1 

 

4.3 ระบบไฟฟา เคร่ืองไฟฟา อุปกรณ ท่ีใชในบริเวณอันตรายในระบบผลิตและใชกาซชีวภาพ  

 1)   ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา บริภัณฑและอุปกรณ ที่ใชในบริเวณอันตรายโซน 0 โซน 1 ใหเปนไป 

ตามมาตรฐานสากลอันเปนที่ยอมรับ เชน NFPA* หมายเลข 70 NEC IEC* 

 2)   อุปกรณและเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ที่จะนํามาใชในบริเวณอันตรายโซน 0 โซน 1 จะตองไดรับการ

รับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของหรือไดรับการรับรอง

จากสถาบันตางประเทศ เชน สถาบัน UL แหง ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบัน BASEEFA แหงประเทศอังกฤษ หรือ

สถาบัน PTB แหงประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เปนตน 

 

4.4 บริเวณเขตอันตรายสําหรับระบบกาซชีวภาพในหลุมฝงกลบขยะ 

 การดําเนินโครงการดานกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะมีความเปนอันตรายมากกวาระบบกาซชีวภาพ

ประเภทอื่น เนื่องจากสภาพพื้นที่การทํางานที่เส่ียงตออันตรายมากกวาพ้ืนดินปกติ ในการออกแบบดานความ

ปลอดภัยนั้น จําเปนตองทราบถึงสภาวะเสี่ยงอันตรายตางๆ ทั้งนี้แตละโครงการควรไดรับการออกแบบใหถูกตอง

ตามหลักวิชาการ เพ่ือประโยชนในการใชงานและมีความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้ 
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 4.4.1 อันตรายจากสภาพการทํางานบนกองขยะ 

 ระบบกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบตองมีการกอสรางระบบทอรวบรวมกาซบนหลุมฝงกลบ ซึ่ง
สวนมากยังไมมีการปดทับดวยดิน หรือหากมี ในขั้นตอนการกอสรางก็มักจะตองมีการเปดหนาดิน หรือขุดหลุมบน
กองขยะทําใหผูปฏิบัติงานตองทํางานอยูบนขยะ และอยูใกลกับเครื่องจักรกลหนักตลอดเวลา จึงควรระวังอันตราย
ดังตอไปนี้ 
 
  (1) อันตรายจากการใชเคร่ืองจักรกลหนัก  ตามปกติเมื่อตองทํางานกับเคร่ืองจักรกล 
ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอยูแลว แตการปฏิบัติงานบนกองขยะตองเพ่ิมความระมัดระวัง
มากขึ้นเพราะสภาพบนกองขยะมีการทรุดตัวมากกวาพ้ืนดินปกติ เชนการใชรถเครน อาจตองเพ่ิมขนาดของแผน
ฐานรองขาเครนใหมีขนาดใหญกวาปกติ นอกจากนี้มักเกิดปญหาการคุมงานไมทั่วถึง เพราะผูคุมงานระดับสูงมัก
หลีกเล่ียงการลงพื้นที่หนางาน 
 
 (2)   อันตรายจากสภาพพื้นท่ีบนกองขยะ  การปฏิบัติงานบนกองขยะควรคํานึงถึงความ
ปลอดภัยดานตางๆ ดังนี้ 
 
  อันตรายจากวัสดุแปลกปลอมและของมีคม สภาพกองขยะเมื่อขุดเปดหนาดินขึ้นมามัก
ประกอบดวยเศษส่ิงปฏิกูล และวัสดุที่มีความแหลมคม เชนเศษแกว เศษเหล็ก ดังนั้นผูปฏิบัติงานควรมีอุปกรณ
ความปลอดภัยสวนบุคคลตางๆ ใหครบถวน เชนรองเทานิรภัย ถุงมือ หมวก แวนตา เปนตน นอกจากนี้ยังอาจมี
วัสดุอันตรายนอกเหนือความคาดหมาย เชนวัตถุระเบิดปะปนมากับขยะ ดังนั้นควรปฏิบัติงานในตําแหนงที่มีความ
ปลอดภัยหากมีการระเบิดเกิดขึ้น และไมควรแกะหรือทุบทําลายวัตถุตองสงสัย 

 
  อันตรายจากการเขาทํางานในพื้นท่ีอับอากาศ (confine space) และสภาพพื้นที่ไวไฟ 
บนพ้ืนที่กองขยะมีกาซหลายประเภทเกิดขึ้นจากกระบวนการยอยสลาย นอกเหนือจากกาซพิษที่จําเปนตองใช
หนากากปองกันกาซแลว การทํางานในหลุมหรือทองรองที่ขุดขึ้นบนกองขยะมักมีสภาพอับอากาศไดงายกวาปกติ 
เนื่องจากมีกาซชีวภาพเกิดขึ้นมาไลอากาศออกอยูตลอดเวลา ดังนั้นหากจําเปนตองเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกลาว 
ควรมีอุปกรณตรวจวัดปริมาณกาซออกซิเจนใหอยูในระดับที่ปลอดภัย รวมท้ังผูที่ลงไปตองผูกเชือกโรยตัวลงไปโดย
มีผูรวมงานคอยอยูดานบน ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน ผูที่ลงไปในหลุมเกิดหมดสติ ใหชวยเหลือโดยการสาว
เชือกดึงตัวขึ้นมา ไมควรสงคนลงไปในหลุมเพ่ือใหการชวยเหลือ เพราะอาจไดรับกาซและหมดสติตามกันไปได ใน
กรณีที่ตองทํางานที่กอใหเกิดประกายไฟ เชนงานเชื่อมตางๆ ควรมีการตรวจวัดปริมาณกาซที่อาจติดไฟไดกอนเริ่ม
งานและขณะปฏิบัติงาน 
 
  อันตรายจากการพังทลาย ในกรณีที่มีการขุดหลุมหรือรองบนกองขยะจะพบวามุมกอง
ขยะจะชันมาก เนื่องจากองคประกอบขยะประกอบไปดวยวัสดุประเภทเสนใย เชนถุงพลาสติกตางๆ สานกันอยูอยาง
หนาแนน จนดูเหมือนกับวาไมสามารถพังทลายได ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความประมาท ทั้งที่ความจริงแลวขอบหลุม
ตางๆ ก็มีโอกาสพังทลายไดเชนเดียวกัน 
 

 

4-4
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 4.4.2 อันตรายจากกาซชีวภาพ 

 กาซชีวภาพที่เกิดจากหลุมฝงกลบขยะมีองคประกอบหลักคือ กาซมีเทน 40-70 % และกาซ
คารบอนไดออกไซด 30 – 60 %ที่เหลือเปนกาซอื่นๆ ในปริมาณนอยกวา 2 % อยางไรก็ตามมีความเปนไปได ในการ
เกิดอันตรายเนื่องจากกาซชีวภาพเองดังตอไปนี้ 
 

 อันตรายในดานความเปนพิษตอสุขภาพเนื่องจากการสูดดมกาซโดยตรง 
โดยทั่วไปกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะปกติมักไมมีปริมาณกาซพิษที่กอใหเกิดอันตรายแบบเฉียบพลันสูงถึงใน
ระดับที่เปนอันตรายเมื่อสูดดมเขาไปโดยตรง สวนมากอันตรายมักเกิดจากการเขาไปทํางานในสถานที่อับอากาศ 
และอาจมีอาการแสบตา น้ําตาไหลเนื่องจากถูกกาซรมเปนเวลานาน ซ่ึงในกรณีหลังนี้สามารถปองกันไดโดยการ
สวมแวนตาสําหรับวายน้ําขณะปฏิบัติงาน 

 
 อันตรายจากการระเบิดเน่ืองจากการอัดแรงดัน กาซทุกชนิดเมื่อไดรับการอัดแรงดัน

ใหสูงกวาภาชนะที่บรรจุก็สามารถเกิดการระเบิดเนื่องจากแรงดันได กาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะก็เชนเดียวกัน 
โดยเฉพาะภาชนะหรืออุปกรณที่ออกแบบมาเพื่อการใชงานเฉพาะดาน เชนถังดักน้ํา ระบบกรองกาซ การออกแบบ
ตางๆ จึงตองคํานึงความปลอดภัย ดังจะกลาวตอไปในหัวขอเทคนิคการออกแบบ 

 
  อันตรายจากการระเบิดเน่ืองจากการติดไฟแลวลุกไหมหรือระเบิด การที่มีกาซ

มีเทนที่มีคุณสมบัติติดไฟไดเปนสวนประกอบหลักในกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะทําใหมีโอกาสเกิดอันตราย 2 
รูปแบบคือ 

 1. ถาเกิดการติดไฟในพื้นที่เปด ก็เปนสาเหตุใหเกิดอัคคีภัย  
 2. ถาเกิดการติดไฟในสภาวะปริมาตรคงที่ การติดไฟของกาซชีวภาพจะทําใหเกิดการ

ขยายตัวและเพ่ิมแรงดันประมาณ 7 เทาของแรงดันเริ่มตน หากภาชนะไมสามารถทนแรงดันสุดทายนี้ได ก็จะเกิด
การระเบิดขึ้นไดเชนเดียวกับการระเบิดเนื่องจากการอัดแรงดัน 

 

 

 

4-6

4-7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ บทที่ 55
การตรวจสอบและบํารุงรักษา        การตรวจสอบและบํารุงรักษา        

ระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสีย
อุตสาหกรรมและขยะชุมชนอุตสาหกรรมและขยะชุมชน  
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บทที่ 5 
การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบกาซชีวภาพ 

จากน้ําเสียอุตสาหกรรมและขยะชมุชน 
 

 

 การใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบไมใชอากาศในการบําบัดน้ําเสียโดยมีวัตถุประสงคที่จะนํากาซชีวภาพที่ผลิต    

ไดไปใชเปนพลังงานทดแทน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองควบคุมการทํางานของระบบใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเสถียรภาพ ดังนั้นตองมีการรักษาและตรวจสอบการทํางานของหนวยบําบัดยอยตางๆใหทํางานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุดตองมีการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตางๆ อยูอยางสม่ําเสมอทั้งนี้รายละเอียดของหนวย

ยอยตางๆ ในระบบบําบัดน้ําเสียแบบไมใชอากาศสามารถเขียนไดดังแสดงในรูปท่ี 5-1 ซึ่งจะแยกองคประกอบของ

ระบบเปนสองกลุมคือหนวยบําบัดทั่วไป กับหนวยบําบัดและผลิตกาซชีวภาพ  หนวยบําบัดทั่วไปคือระบบบําบัด   

น้ําเสียในสวนที่ไมกอใหเกิดกระบวนการหมักและผลิตกาซชีวภาพ ไดแก ระบบรวบรวมน้ําเสีย ระบบถังตกตะกอน

ขั้นตน ระบบบําบัดขั้นหลัง เปนตน สวนการผลิตกาซชีวภาพคือสวนของกระบวนการหมักแบบไมใชอากาศซึ่งมี  

การสรางกาซชีวภาพ 

 

 

รูปท่ี 5-1  ขั้นตอนในการบําบัดน้ําเสียแบบไมใชอากาศ 

5-1 
5-2
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5.1 ระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบผลิตกาซชีวภาพ 

    ระบบรวบรวมน้ําเสีย 

  เปนระบบที่ทําการรวบรวมน้ําเสียจากสวนตางๆของโรงงานมายังระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งอาจใชการไหล   

ในรางระบายน้ําโดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก (Gravity flow) แลวติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เพ่ือสูบน้ําเสียมายังระบบบําบัด 

น้ําเสียดังแสดงในรูปท่ี 5-2 โดยเครื่องสูบน้ําเสียซึ่งทําหนาที่รวบรวมน้ําเสียจากจุดตางๆภายในโรงงานสามารถ

เลือกใชไดทั้งแบบหอยโขง (Centrifugal) หรือแบบจุม (Submersible) ซึ่งทั่วไปจะควบคุมการทํางานดวยลูกลอย

หรืออาจใชแทงอิเล็กโทรด ดังรูปท่ี 5-3 

 

รูปท่ี 5-2  บอสูบน้ําเสียและเครื่องสูบน้ํา 

 

รูปท่ี 5-3  รายละเอียดของสวนประกอบในระบบบอรวบรวมน้ําเสีย 

การบํารุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้า 

1. ในกรณีท่ีบอสูบนํ้าเสียขนาดไมใหญนัก เครื่องสูบน้ําจะทํางานไมตอเนื่อง การทํางานจะสั่งการโดย

ลูกลอยในบอสูบ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองหมั่นตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ําอยางสม่ําเสมอ ในกรณีที่

น้ําเสียเขาบอน้ําเสียมีปริมาณที่สูง อาจมีความจําเปนตองใชเครื่องสูบน้ํามากกวา 1 ตัว นอกจากนี้ควรจะติดตั้งเครื่อง

สูบน้ํา รองไวในกรณีที่มีการเสียหายของเครื่องสูบน้ําหลัก 
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2.  ในกรณีท่ีบอสูบมีขนาดใหญมีพื้นท่ีหนาตัดมาก  น้ําในบริเวณผิวน้ําในบอสูบจะคอนขางที่จะนิ่งเกิด

การสะสมของชั้นไขมันขึ้น ดังนั้นจะตองมีการติดตั้งชุดกวนน้ําเพ่ือใหน้ํามีการผสมกัน ไมเกิดการตกตะกอนในบอสูบ 

โดยชุดกวนน้ําที่ใชอาจเปนใบกวนในกรณีที่พ้ืนที่บอสูบกวางมาก แตที่นิยมใชในกรณีท่ีบอสูบมีพ้ืนที่กวางไมมากนัก 

คือการหมุนเวียนน้ําเสียกลับมาฉีดลงสูผิวน้ําในบอสูบดังรูปท่ี 5-4   

สวนที่ตองการดูแลเปนพิเศษคือการอุดตันของทอดูด เนื่องจากมีเศษขยะเขามาอุดตัน สําหรับเครื่องสูบน้ํา

เสียแบบหอยโขง (Centrifugal) การดูแลรักษาเครื่องสูบน้ําจะทําไดงายกวาแบบจุม (Submersible) เนื่องจากตั้งอยู

บนพ้ืนดานบน ดังนั้นเครื่องสูบน้ําแบบจุมควรมีการติดตั้งรอกในการชวยดึงเครื่องสูบน้ําขึ้นมาตรวจสอบและ

บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 

                      

รูปท่ี 5-4  วิธีการหมุนเวียนน้ํากลับเพ่ือกวนผสมในบอสูบ 

ในกรณีที่น้ําเสียมีสารแขวนลอยสูง ดังตัวอยางในรูปท่ี 5-5 ซึ่งเปนรางรวบรวมน้ําเสียและบอสูบน้ําเสียของ

โรงงานผลิตแปง ซึ่งจะเห็นไดวาน้ําเสียจะมีปริมาณของแปงหลุดออกมาเปนปริมาณมาก ซึ่งจะทําใหเกิดการสะสม  

แปงในบอสูบ การดูแลรักษาระบบจําเปนที่จะตองเพ่ิมการสูบตะกอนแปงที่สะสมในระบบออกดัง รูปท่ี 5-6  ซึ่ง       

แปงที่ไดสามารถนาํไปขายเพื่อเปนอาหารสัตวได 

                                            
รูปท่ี 5-5   ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
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รูปท่ี 5-6   ตะกอนแปงในบอสูบที่สามารถตักรวบรวมได 

นอกเหนือจากการดูแลเรื่องอุปกรณในการสูบน้ําเสีย ระบบรางหรือทอรวบรวมน้ําเสียก็มีความสําคัญ

เชนกันโดยการออกแบบระบบที่ดีนั้นจะตองไมมีการปะปนระหวางน้ําเสียกับน้ําฝน น้ําเสียที่เขามาสูระบบจะตองเปน

น้ําเสียจากแหลงกําเนิดน้ําเสียที่ตรวจสอบได ไมปะปนกับน้ําเสียที่เปนพิษตอแบคทีเรีย เนื่องจากในบาง

อุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตที่ใชสารเคมีบางชนิด อันเปนพิษตอแบคทีเรียในระบบ เชน NaOCl หรือ CaOCl2 

เปนตน ซึ่งน้ําเสียเหลานี้ควรตองแยกไปบําบัดตางหากหรือแยกไปทําการบําบัดขั้นตนกอน 

  ระบบกําจัดสิ่งแปลกปลอม 

 บางครั้งในน้ําเสียอาจมีเศษขยะชิ้นสวนของวัตถุดิบที่หลุดหรือทิ้งมาจากกระบวนการผลิต ขยะ กรวด ทราย

ปนเขามาได ระบบกําจัดส่ิงแปลกปลอมจะมีหนาที่ ในการกําจัดเศษขยะเหลานี้ โดยจะเปนระบบการตกตะกอน

กรวด ทราย การใชตะแกรงหยาบและละเอียด เปนตน 

ตัวอยางของระบบกําจัดสิ่งแปลกปลอมในระบบกาซชีวภาพที่สําคัญมีดังน้ี 

1. บอดักกรวดทราย มักเปนหนวยบําบัดน้ําเสียหนวยแรกที่ใชในการบําบัดน้ําเสียขั้นตน ซึ่งจะทําหนาที่ใน

การดักอนุภาคขนาดใหญที่ตกตะกอนไดงาย เชน เศษกรวด ทราย เปนตน ตะกอนที่ตกตะกอนอยูกนรางจะทําการ

ระบายทางทอระบายตะกอนดานลางของราง รูปแบบของบอดักทรายอยางงายแสดงไดดังรูปท่ี 5-7  

 

รูปท่ี 5-7  บอดักกรวดทราย 
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การดูแลระบบดักกรวดทราย   ตองมีการหมั่นตรวจสอบคือปริมาณทรายที่สะสมอยูในรางดักทราย ถาหากมี

ปริมาณมากตองมีการระบายทิ้ง เพ่ือปองกันไมใหทรายหลุดไปยังหนวยบําบัดลําดับตอไป โดยทั่วไปน้ําเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรมไมคอยมีกรวดทรายในปริมาณที่สูง การใชรางดักกรวดทรายชนิดที่ตองระบายตะกอนทรายโดย

อาศัย แรงงานคนจึงเปนที่นิยมมากกวา โดยความถี่ของการระบายตะกอนจะขึ้นกับปริมาณทรายที่มีอยูในน้ํา 

 2.  ตะแกรงดักขยะ  เปนอุปกรณที่ใชในการกําจัดของแข็งหรือเศษขยะที่ปะปนมากับน้ําทิ้ง ลักษณะของ

อุปกรณที่ใชมีทั้งซี่เหล็กที่วางขนานกัน ตะแกรงลวดชองส่ีเหล่ียม หรือแผนโลหะเจาะรู โดยทั่วไปสามารถแบงตาม

ลักษณะขนาดชองเปดออกเปน 2 ชนิด คือ ตะแกรงหยาบและ ตะแกรงละเอียด โดยตะแกรงหยาบ (Coarse 

Screen) ทําดวยเหล็กไรสนิม หรือวัสดุอ่ืนที่ทนทานตอการกัดกรอน ขนาดชองเปดของตะแกรงประมาณ 6-20 มม. 

มักใชในการดักขยะขนาดใหญที่ไหลมากับน้ําเสีย ตัวอยางเชน ตะแกรงซี่ ( Bar Screen) โดยตะแกรงซี่มีลักษณะ

เปนซี่เหล็กวางขนานกันเปนมุมเอียง ขวางทิศทางการไหลของน้ําเสีย เวนชองหางประมาณ 25 มม. หรือมากกวา 

การทําความสะอาดตะแกรงใชไดทั้งแรงงานคนและเครื่องจักร ดังรูปท่ี 5-8 

 

รูปท่ี 5-8  ตะแกรงหยาบแบบซี่ทํางานโดยใชระบบอัตโนมัติ 

สวนตะแกรงละเอียด (Fine Screen) จะมีขนาดชองเปดเล็กกวาตะแกรงหยาบ โดยจะมีขนาดรูปเปดต่ํา

กวา 1 มม. มักใชงานในสองลักษณะคือ ใชกําจัดกรวดทรายแทนถังตกตะกอนขั้นแรกที่นิยมใชไดแก แบบ Inclined 

Screen และ Rotary Drum screen ดังรูปท่ี 5-9 และ รูปท่ี 5-10 ตามลําดับโดยสามารถแยกขยะและสิ่งแปลกปลอม

ออกไดประมาณ 80-90% แยกของแข็งแขวนลอยได15-30% และยังใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของถังตกตะกอนขั้น

แรก โดยจะใชตะแกรงละเอียดบําบัดน้ําเสียกอนสงไปยังถังตกตะกอนขั้นแรก ในกรณีที่ระบบมีการทํางานเกินกําลัง

และ     มีอัตราภาระบรรทุกของแข็งหรืออัตราการไหลลนผิวสูงเกินกวาที่ไดออกแบบ   

  

รูปที่ 5-9  ตะแกรงละเอียดแบบ Static Screen 
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รูปท่ี 5-10  ตะแกรงละเอียดแบบ Rotary Drum Screen 

การดูแลตะแกรงดักขยะ  

 ใหหมั่นตรวจดูการสะสมของขยะที่คางอยูบนตัวตะแกรง หากเปนตะแกรงแบบที่ตองใชคนในการทําความ

สะอาด ตองมีการดูแลอยางใกลชิด ไมควรใหเศษขยะตางๆ คางบนตะแกรงมากเกินไป เนื่องจากจะทําใหเกิดการ     

อุดตันของตะแกรงได หากเปนตะแกรงแบบอัตโนมัติ ควรหมั่นดูแลอุปกรณจําพวกมอเตอรและเฟองตางๆ อยูเสมอ 

ตะแกรงดักขยะที่เปนตะแกรงสเตนเลสจะไมคอยมีปญหาเกี่ยวกับการเปนสนิมและการสึกกรอน สําหรับขยะ              

ที่ไดจากการดักขยะและกรวดทราย จะเก็บบรรจุใสถุงเพ่ือรอการนําไปกําจัดตอไป ดังนั้นในระบบบําบัดแบบ     

อัตโนมัติ  ดัง รูปท่ี 5-11 จึงควรมีการตรวจสอบและเปลี่ยนถุงบรรจุเปนปะจําเพ่ือปองกันการลนของขยะ 

 

รูปท่ี 5-11  การรวบรวมขยะจากตะแกรงดักขยะแบบ rotary Drum Screen 

   ระบบกําจัดไขมัน 

  ในน้ําเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหารหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อสัตวจะมีไขมันปนอยูใน

น้ําเสีย จึงตองมีการสรางบอดักไขมันเพ่ือทําหนาที่แยกน้ํามัน หรือไขมันออกจากน้ําเสีย หลักการทํางานของบอดัก

ไขมันจะใชเปนถังพักน้ํา เพ่ือใหน้ํามีความเร็วในการไหลที่ชา เพียงพอที่จะใหไขมันที่อยูในน้ํา มีเวลาในการลอยขึ้น

สูผิวน้ํา จากนั้น จึงทําการรวบรวมไขมันที่ลอยขึ้นไปกําจัด โดยจะออกแบบไดทั้งเปนแบบถังกลมและถังเหล่ียม 

นอกจากระบบบอดักไขมันที่ใหเกิดไขมันลอยขึ้นสูผิวน้ําเอง จะใชวิธีการเติมสารเคมี และอากาศเขาไปกับน้ํา

เสียเพ่ือไลไขมันใหลอยขึ้นมาเร็วขึ้น ซึ่งจะเรียกระบบนี้กวาระบบ Dissolved-Air floatation (DAF) ทั้งนี้ลักษณะการ

5-11
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ไหลของน้ําและองคประกอบของบอดักไขมันแสดงไดดัง รูปท่ี 5-12 สวนการทํางานของถัง Dissolved-Air floatation  

แสดงในรูปท่ี 5-13 

การดูแลระบบกําจัดไขมัน  

 โดยทั่วไปอุปกรณที่ตองดูแลเปนพิเศษในบอดักไขมัน ไดแกเครื่องกวาดไขมัน และเครื่องสูบไขมัน ทั้งนี้ใบ

กวาดไขมันเปนสวนที่ตองดูแลเปนประจํา เนื่องจากเปนชิ้นสวนที่ตองเคล่ือนที่อยูตลอดเวลาการใสน้ํามันลอล่ืน

เพ่ือใหการเคลื่อนที่ของเฟองและโซไมติดขัดควรทําอยางเสมอตามตารางการบํารุงรักษา นอกจากนี้ยังตองตรวจดู

ประสิทธิภาพในการกวาดไขมันของใบกวาด เนื่องจากตองใชงานเปนเวลานาน มักเกิดการเกาะสะสมของไขมันบน

ใบกวาด ทําใหประสิทธิภาพการกวาดไขมันก็จะลดลง 

 นอกเหนือจากหนาที่ในการกําจัดน้ํามันหรือไขมันแลว ที่กนของบอดักไขมันก็จะเกิดการตกตะกอนได ดังนั้น

ควรมีวาลวเพ่ือระบายตะกอน และทําหนาที่เปนวาลวระบายน้ําในกรณีที่ตองทําการลางและทําความสะอาดบอ 

 

รูปท่ี 5-12   ระบบดักไขมัน 

 โดยทั่วไปการทํางานของเครื่องสูบไขมันจะเปนการสั่งงานโดยใชแทงอิเลคโทรดเพื่อวัดระดับของไขมันใน   

บอพักไขมัน ดังนั้นควรมีการตรวจสอบความถูกตองในการสงสัญญาณระหวางอิเลคโทรดและเครื่องสูบไขมัน หาก

ปริมาณไขมันที่จะตองสูบในแตละวันมีปริมาณนอย เครื่องสูบไขมันอาจมีการติดตั้งเพียงชุดเดียวแตควรมีการ

ตรวจสอบและบํารุงรักษาอยูอยางเสมอ เนื่องจากหากเครื่องสูบไขมันทํางานไมเปนปกติ จะทําใหเกิดปญหาขึ้น ทํา

ใหเกิดการสะสมของไขมันในบอพักไขมัน และเพ่ือเปนการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เครื่องสูบไขมัน เสีย      

บอดักไขมันควรติดตั้งจุดระบายไขมันฉุกเฉิน เพ่ือใหรถดูดส่ิงปฏิกูลสามารถเขามาดูดไขมันออกไปทิ้งได 

สวนกรณีที่ใชระบบ DAF ในการกําจัดไขมัน ตองดูแลเครื่องเติมสารเคมีและเครื่องเติมอากาศ (Air 

Blower) และเพ่ิมการดูแลอุปกรณที่ตองรับแรงดันตางๆ ใหอยูในสภาพที่พรอมทํางานอยูเสมอ 
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รูปท่ี 5-13  ระบบ Dissolved-Air Floatation 

บอปรับสภาพหรือบอปรับสมดุล (Equalization Tank, EQ Tank) 

 การปรับสภาพของน้ําเสียมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมใหอัตราการไหลและความเขมขนของน้ําเสียที่จะเขาสู

ระบบคงที่และสม่ําเสมอมากที่สุด โดยลักษณะของบอปรับสภาพจะมีลักษณะเปนบอกักหรือบอพักน้ํา สําหรับ

ปริมาตรของบอปรับสภาพจะขึ้นอยูอัตราการไหลของน้ําเสียและความผันผวนของอัตราการไหล หากระบบมีความ

ผันผวนมาก ขนาดของบอปรับสภาพจะมีขนาดใหญมากกวาในระบบที่มีความผันผวนนอย 

 นอกจากนี้ภายในบอปรับสภาพมีการใชเครื่องมือกลชวยในการทําใหเกิดการผสมของน้ําภายในบอ เพ่ือให

ความเขมขนของน้ําเสียมีความสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้น โดยอุปกรณที่ใชเปนเครื่องกวนน้ําแบบ Jet Aerator ดังรูปที่   

5-14 และ 5-15 รูปแบบของบอปรับสภาพอาจแบงออกไดดวยกันสองแบบใหญๆไดแก 

  - แบบที่มีระดับนํ้าภายในบอคงท่ี อัตราการไหลของน้ําที่ออกจากบอจะมีคาเทากับอัตราการไหลของน้ํา

เสียที่เขามาสูบอดังนั้นในกรณีนี้บอปรับสภาพจะมีหนาที่ในการปรับคาความเขมขนของสารในน้ําเสียมากกวาใช

ควบคุมอัตราการไหล ดังนั้นอุปกรณที่ใชในการควบคุมน้ําออกจากบอ สวนใหญเปนแบบเวียรรับน้ําลน 

  - แบบที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าในบอ มีวัตถุประสงคทั้งในการปรับอัตราการไหลใหคงที่และปรับ

ความเขมขนของสารตางๆในน้ําเสียดวย โดยอุปกรณที่ควบคุมอัตราการไหลจะเปนเครื่องสูบน้ํา 

                               รูปที่ 5-14  แบบเครื่องกวนน้ําผสม 

5-13 
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รูปท่ี 5-15   การกวนผสมน้ําเสียภายในบอปรับสภาพ 

การดูแลบอปรับสภาพ   

 เปนการดูแลรักษาทั่วไป เนื่องจากมีลักษณะเปนบอเก็บน้ําไมมีเครื่องมือกลใดๆเขามาเกี่ยวของ ยกเวน

อาจมีเครื่องผสมน้ํา และเครื่องสูบน้ําเขามาเกี่ยวของ การดูแลรักษาจึงเปนการดูแลเกี่ยวกับเครื่องกลที่ใชในการผสม

น้ําและเครื่องสูบน้ําที่จะสงตอไปยังหนวยบําบัดถัดไป 

บอปรับสภาพที่นิยมใชกันจะใชเครื่องสูบน้ําในการควบคุมอัตราการไหลของน้ําเสียเพ่ือใหสามารถควบคุม

อัตราการไหลของน้ําเสียที่จะเขาสูระบบบําบัดขั้นตอไป ผูดูแลระบบจําเปนที่จะตองคอยสังเกตความสม่ําเสมอของ

ลักษณะของน้ําออกจากบอปรับสภาพ หากคุณลักษณะของน้ําที่ผานบอปรับสภาพไมสม่ําเสมอแสดงวาปริมาตรของ

บอปรับสภาพหรือลักษณะการไหลของน้ําเสียในบอปรับสภาพไมเหมาะสมทําใหการผสมกันของน้ําเสียเขามาใหม

และนํ้าเสียเกาภายในบอไมดีพอ น้ําเสียที่เขามาใหมสามารถไหลออกจากบอปรับสภาพไปไดงาย สงผลใหลักษณะ

ของน้ําเสียมีการเปล่ียนแปลงสูง แตหากอัตราการไหลของน้ําเสียที่ไปยังหนวยบําบัดตอไปไมสม่ําเสมอแสดงวามี

ปญหาที่การทํางานของเครื่องสูบน้ํา หรือเกิดการตกตะกอนที่กนบอ  

ในบอปรับสภาพที่มีขนาดที่ใหญมักมีการตกตะกอนของแข็งในบอ ดังนั้นจําเปนตองมีการขุดลอก ทําความ

สะอาดอยางนอยปละหนึ่งหรือสองครั้ง หรือตามปริมาณตะกอนที่สะสมในบอ ซึ่งความถ่ีในการขุดลอกขึ้นอยูกับ

ปริมาณสารแขวนลอย ตะกอน หรือส่ิงแปลกปลอมเจือปนที่มากับน้ําเสีย 

 

   ระบบตกตะกอนขั้นตน 

       ถังตกตะกอนขั้นแรกเปนการแยกของแข็งที่สามารถตกตะกอนไดงายออกจากน้ํา เพ่ือจะลดของแข็ง

แขวนลอย และสารอินทรียบางสวนออกจากน้ําเสียกอนที่จะจายน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งประสิทธิภาพของ

การแยกของแข็งขึ้นอยูกับพ้ืนที่ผิวของถังและเวลากักเก็บในถังตกตะกอน ดังนั้นในกรณีที่พ้ืนที่ผิวของถังตกตะกอน

มีจํากัดจะตองติดตั้งแผนเอียง (Inclining Plate) เพ่ือชวยเพ่ิมพ้ืนที่ในการตกตะกอน รูปแบบถังตกตะกอนขั้นตนมีทั้ง

แบบกลมและแบบสี่เหล่ียม ซึ่งมีสวนลางของถังเปนบริเวณท่ีมีการเก็บตะกอน โดยตะกอนภายในถังตกตะกอนขั้น

แรกจะตองไดรับการบําบัดกอนจะทิ้ง ทั้งนี้วิธีการบําบัดตะกอนจะขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของตะกอน เชน ตะกอน

จากน้ําเสียโรงงานแปงมันสําปะหลัง หรือแปงขาวเจา ตะกอนที่ไดจากถังตกตะกอนขั้นแรกจะเปนตะกอนแปง และมี

ปริมาณมาก ซึ่งตะกอนดังกลาวเปนสารอินทรีย ที่สามารถนําไปใชเปนประโยชนอยางอื่นได เชน นําไปขายเพื่อเปน
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อาหารสัตว หรือในกรณีที่ระบบผลิตกาซชีวภาพยังสามารถรับสารอินทรียเพ่ิมขึ้นได ก็จะนําตะกอนสวนนี้ไปหมัก

และทําใหเกิดกระบวนการสรางกรด เพ่ือยอยสลายโมเลกุลใหมีขนาดเล็กลงแลวจายเขาสูระบบกาซชีวภาพ แตหาก

ตะกอนที่ไดมีปริมาณนอยจะทําการตอทอระบายไปยังถังทําขน (Sludge Thickener) แลวจึงนําเขาไปถังยอยสลาย

ตะกอน (Sludge Digester) ตอไป 

ประสิทธิภาพในการกําจัดของแข็งแขวนลอยในน้ําเสียยังมีประสิทธิภาพต่ํา เนื่องจากขั้นตอนนี้ยังไมมีการ

เติมสารเคมีหรือยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย รูปแบบของถังตกตะกอนจะสอดคลองกับลักษณะของสารแขวนลอย

ในน้ําเสียและพ้ืนที่ที่ใชในการกอสราง สําหรับรูปท่ี 5-16 ในรูป A เปนถังตกตะกอนแบบมี Plate Settle ที่ใช

โรงงานผลิตปลากระปอง สวนรูป B เปนถังตกตะกอนในโรงงานผลิตแปง ซึ่งนอกจากชนิดบอตกตะกอนทั้งสองแบบ

แลว 

 พบวามีการใชบอดินดาดคอนกรีตเพ่ือตกตะกอนและมีการทําทางลาดเพื่อใหรถตักสามารถลงไปตักตะกอน

ขึ้นมาทิ้งได ในกรณีที่น้ําเสียมีตะกอนของแข็งแขวนลอยจําพวกดินและทรายอยูจํานวนมาก เชน ในโรงงานแปงมัน

สําปะหลังเปนตน 

 

             A-ถังแบบมีแผนเอียงชวยตกตะกอน                         B-ถังแบบถังกลม 

รูปท่ี 5-16   ถังตกตะกอนขั้นตน 

การดูแลระบบถังตกตะกอน  

ควรมีการระบายตะกอนออกอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันไมใหตะกอนสะสมอยูในปริมาณที่มากจนเกินไปซึ่ง

หากตะกอนสะสมอยูในปริมาณที่มากจนเกินไปจะทําใหสารแขวนลอยหลุดออกไปกับน้ําออกสงผลใหระบบบําบัด      

ขั้นหลังรับภาระบรรทุกสารอินทรียปริมาณสูงขึ้น สําหรับระบบที่มีการใช Plate Settle ควรตรวจสอบมุมของการ

วางตัวของแผนเอียง (Plate) ใหทํามุมตามที่มีการออกแบบไวหรือไม เพราะการมีตะกอนสะสมบนแผน Plate มาก

เกินไปทําใหกดแผน Plate ทํามุมผิดไป ดังนั้นประสิทธิภาพของถังกรองจึงลดลง 
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  ระบบบําบัดข้ันหลัง 

 เปนสวนของระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชในการบําบัดน้ําเสียที่ผานระบบบําบัดไมใชอากาศ เนื่องจากน้ําเสียที่

ผานการบําบัดแบบไมใชอากาศจะยังคงมีคาบีโอดีและซีโอดีสูงกวาคามาตรฐานน้ําทิ้ง ดังนั้นจึงตองทําการบําบัดน้ํา

เสียดวยกระบวนการบําบัดแบบใชออกซิเจนกอนปลอยลงสูแมน้ํา โดยเลือกใชระบบบอเติมอากาศแบบตะกอนเรง 

หรือสําหรับโรงงานที่มีพ้ืนที่จํานวนมาก จะใชระบบบําบัดขั้นหลังแบบบึงประดิษฐและบอผึ่งแสดงไดดังรูปท่ี 5-17 

โดยน้ําเสียจะไหลเขาสูระบบบอไมใชอากาศ จากนั้นจึงจะไหลตอไปยังบอเติมอากาศและบึงประดิษฐกอนที่จะปลอย

สูแหลงน้ําสาธารณะ 

สําหรับในน้ําเสียบางชนิดเชนน้ําเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําจะมีโปรตีนในน้ําสูง จะสงผลมี

ไนโตรเจนในน้ําทิ้งสูงโดยมี TKN มากกวา 300 มก./ล. ดังนั้นในการออกแบบที่ดี กระบวนการบําบัดขั้นหลังตองมี

กระบวนการกําจัดไนโตรเจนรวมดวย ดังรูปท่ี 5-18 ซึ่งกระบวนการกําจัดไนโตรเจนประกอบดวยสองขั้นตอนที่

สําคัญไดแก Nitrification และ Denitrification โดย Nitrification เปนขั้นตอนที่มีการใชอากาศ โดยจะเกิดการยอย

สลายสารประกอบไนโตรเจนไดเปนไนเตรทควบคูกับการกําจัดซีโอดีโดยปกติ 

ระบบ Nitrification จะสามารถลดปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนใหเหลือตํ่ากวา 10 มก./ล. แตยังคงมี

ปริมาณไนเตรทสูง ในขั้นตอน Denitrification จะเปนกระบวนการบําบัดแบบไมใชออกซิเจน กระบวนการนี้ไนไตรท

และไนเตรทจะถูกเปล่ียนใหเปนกาซไนโตรเจนกลไกการบําบัดไนเตรทไนโตรเจนที่สมบูรณ จําเปนที่จะตองมีแหลง

ของคารบอน (บีโอดี) ที่เพียงพอ ดังนั้นตองมีการนําน้ําเสียบางสวนจายลงมายังระบบบําบัดไนโตรเจนโดยตรง 

(Bypass) เพ่ือใชเปนแหลงอาหารแกแบคทีเรียซึ่งโดยทั่วไประบบบําบัดแบบใชอากาศสัดสวนของ

BOD:N:P=100:5:1 

 

 

 

 

      

             

บอไมใชอากาศ                               บอเติมอากาศ                             บึงประดิษฐ 

            (Anaerobic Pond)                           (Aerobic Pond)                              (Wetland) 

 

รูปท่ี 5-17 ระบบบอเติมอากาศและบอผึ่ง 
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รูปท่ี 5-18  ระบบบําบัดขั้นหลังแบบตะกอนเรง 

เนื่องจากระบบบําบัดขั้นหลังสามารถเลือกใชไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับพ้ืนที่และความตองการของเจาของ

กิจการดังนั้นการดูแลรักษาระบบจึงแตกตางกันไป ในกรณีที่ระบบบําบัดขั้นหลังเปนแบบบอผึ่งรวมกับบึงประดิษฐ  

การดูแลรักษาจะทําไดงายกวากรณีของระบบตะกอนเรง เนื่องจากไมตองการเครื่องมือกลในการควบคุมการทํางาน

ของระบบหากการออกแบบระบบดังกลาวมีพ้ืนที่และความจุของบอเพียงพอ ตลอดจนไมจายน้ําเสียในปริมาณที่เกิน

ขีดความสามารถของระบบ น้ําที่ผานการบําบัดจะมีประสิทธิภาพตามที่ตองการในการดูแลระบบบึงประดิษฐ ผูดูแล

จําเปนตองดูแลและเก็บเกี่ยวพืชน้ําไมใหมีปริมาณที่มากหรอืนอยเกินไป เพราะหากพืชน้ํามีมาก ทําใหระบบเกิดการ

ขาดออกซิเจนในชวงเวลากลางคืน แตถามีปริมาณพืชน้ํานอยเกินไปประสิทธิภาพในการบําบัดก็จะลดลง 

 

   ระบบกําจัดตะกอน 

     วัตถุประสงคของระบบกําจัดตะกอนเพื่อลดปริมาตรและเพื่อสะดวกในการขนยายหรือกําจัดตะกอน โดย

ตะกอนที่ไดจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบงออกไดเปนสามสวนไดแก ตะกอนจากระบบตกตะกอนขั้นแรก ตะกอน

จากระบบบําบัดแบบไมใชอากาศ และตะกอนจากระบบบําบัดขั้นหลัง ซึ่งปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นแตละสวนขึ้นอยู

กับชนิดของหนวยบําบัดที่ใช เมื่อพิจารณาปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นทั้งสามขั้นตอน พบวาตะกอนจากระบบบําบัด

แบบไมใชอากาศมีปริมาณการเกิดขึ้นตอวันนอย และนิยมหมุนเวียนตะกอนกลับเขาไปในระบบ ยกเวนตะกอนที่

หลุดออกมากับน้ําออกหรือเมื่อเดินระบบไปเปนเวลานานและมีการสะสมของตะกอนมาก จึงมีการกําจัดเปนครั้ง

คราว 

ปริมาณตะกอนจากการบําบัดขั้นตน ไดแก ตะกอนจากบอดักไขมัน ตะแกรงดักขยะจะมีปริมาณแตกตาง

กันไป ขึ้นอยูกับลักษณะของน้ําเสียและการจัดการระบบ โดยทั่วไปตะกอนจากระบบดักขยะ มักเปนของแข็งขนาด

ใหญจึงเก็บรวบรวมไดงาย จึงทิ้งรวมกับขยะทั่วไปใหรถเก็บขยะมูลฝอยนําไปกําจัดรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป สวน

ตะกอนจากระบบดักไขมันอาจจะตองทําการหมักยอยกอนทิ้ง เชน การสรางถังหมักไขมันหรือหมักรวมกับตะกอน

อินทรียที่มาจากสวนอื่นๆ ของระบบ เมื่อหมักยอยจนตะกอนสมบรูณ ไมสามารถยอยสลายตอได จึงนําไปทําใหแหง

โดยการตากหรือรีดผานเครื่องรีดตะกอนกอนถูกนําไปกําจัดตอไป 
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สําหรับระบบบําบัดขั้นหลังตะกอนจะมีมากหากใชระบบตะกอนเรง แตหากเปนระบบบึงประดิษฐหรือบอผึ่ง

จะมีตะกอนที่ตอง จัดการนอยมาก โดยตะกอนที่เกิดขึ้นในระบบตะกอนเรงจะตองสรางระบบกําจัดตะกอนที่ประกอบ

ไดดวยถังทําขน (Sludge Thickener) และถังหมักยอยตะกอน (Sludge Digester) ถังทําขนมีลักษณะเปนถังตะกอน 

เพ่ือใหตะกอนมีความเขมขนสูงขึ้นลดปริมาตรของตะกอน ชวยใหถังหมักยอยตะกอนมีขนาดเล็กลง โดยมีระบบ

ระบายน้ําสวนบนกลับไปทําการบําบัดอีกครั้ง สวนตะกอนขนดานลางจะนําไปหมักยอยตะกอน รูปแบบของถังทําขน

มีลักษณะดังรูปที่ 5-19 โดยทั่วไปเมื่อตะกอนที่อยูในถังมีความเขมขนประมาณ 3-4% TS จึงทําการดูดตะกอน สงไป

ยังถังหมักยอยตะกอน 

 

รูปท่ี 5-19   ถังทําขนแบบตางๆ (Sludge Thickener) 

เมื่อผานระบบการทําตะกอนใหขน ตะกอนจะถูกสูบไปยังถังยอยตะกอนเพื่อลดปริมาณตะกอนและทําใหตะกอนอยู

ในสภาวะที่เสถียรไมเกิดการยอยสลายตอไป แลวจึงนําตะกอนดังกลาวไปรีดน้ําออกหรือทําใหตะกอนแหง ทั้งนี้ถัง

ยอยตะกอนนอกจากจะทําใหตะกอนที่ไดมีปริมาณลดลงแลวยังใชเปนถังเก็บตะกอนสํารอง ซึ่งจะใชในกรณีที่ระบบ

หมักแบบไมใชอากาศมีปญหาเนื่องจากตะกอนในระบบลดลง จะทําการดึงตะกอนจากระบบยอยตะกอนไปเติม 

เนื่องจากในถังหมักยอยตะกอนมีสภาพเปนถังหมักแบบไมใชอากาศ ลักษณะของถังหมักยอยตะกอนมีลักษณะดัง

รูปท่ี 5-20 โดยมีการติดตั้งอุปกรณในการกวนผสมในถัง เพ่ือใหเกิดการยอยสลายที่เร็วขึ้น 

 

   

 

 

 

 

รูปท่ี 5-20 ระบบยอยตะกอน (Sludge Digester)  

 

ทอไอนํ้า เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิในถัง ทอไอนํ้า เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิในถัง 
ทอไอนํ้า เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิในถัง 
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การทําใหตะกอนแหง (Dewatering)  

จะใชการรีดน้ําออกหรือการตากแดดขึ้นอยูกับพ้ืนที่และงบประมาณในการลงทุน โดยเครื่องรีดตะกอนที่นิยมใช

ในขณะนี้มีสองแบบไดแก Belt Press หรือ Filter Press ในขั้นตอนการรีดตะกอนตองมีการเติมโพลีเมอรเพ่ือชวยให

ตะกอนรวมตัวกันดีขึ้น โดยตะกอนที่ผานเครื่องรีดจะไมแหงสนิทยังคงมีความชื้นเหลืออยูบาง โดยมีปริมาณของแข็ง

อยูประมาณ 20-30%-TS ซึ่งสามารถเก็บใสภาชนะหรือถุงบรรจุแลวนํากลับไปกําจัดตอไป แตสวนใหญนิยมสรางถัง

เก็บตะกอนมากกวาการบรรจุลงถุงทันที เนื่องจากเปนการประหยัดแรงงาน ทั้งนี้ตะกอนที่ไดสามารถนําไปเปน

วัตถุดิบในการผลิตปุยหรืออาหารสัตว ดังแสดงไดรูปที่ 5-21 แสดงตัวอยางของเครื่องรีดตะกอนแบบ Belt Press 

ในกรณีที่โรงงานมีพ้ืนที่มากเพียงพอ การบําบัดตะกอนควรเปนเพียงลานตากตะกอน ดังแสดงในรูปท่ี     

5-22 

 
รูปท่ี 5-21    ระบบรีดตะกอน 

 
รูปท่ี 5-22   ลานตากตะกอน 

กระบวนการกําจัดตะกอนโดยการใชลานตากตะกอนเหมาะกับโรงงานที่มีพ้ืนที่มากและมีปริมาณตะกอนที่

ตองกําจัดตอวันไมมากนัก การดูแลรักษาระบบลานตากจะตองควบคุมไมใหกากตะกอนเขาไปสูลานตากมากเกินขีด

ความสามารถของลานตากที่ไดออกแบบไว เนื่องจากจะทําใหตะกอนแหงชา มีระยะเวลาในการตากตะกอนนานเกินไป 

และ จะตองมีการตักตะกอนแหงออกเปนประจํา สําหรับตะกอนที่มีการทําใหขนดวยถังทําขนกอน จะทําใหตกตะกอน

แหงเร็วขึ้น รวมถึงประหยัดพ้ืนที่ในการสรางลานตากตะกอน ในพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุก ตะกอนจะแหงชาและอาจเปยกฝนได

จึงควรสรางหลังคาเพื่อปองกันฝน 

 

5.2  ถังปฏิกรณและบอผลิตกาซชีวภาพ 

ระบบบําบัดแบบไมใชอากาศเปนระบบบําบัดน้ําเสียหลักที่ใชในการผลิตกาซ ซึ่งรูปแบบของระบบบําบัดมี

ไดหลากหลาย ทั้งแบบเปนเชื้อแบคทีเรียแขวนลอยในระบบ เชน ถังหมักแบบกวนสมบูรณ หรือชนิดแบคทีเรียเกาะ

5-25
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กับตัวกลาง เชน ถังกรองไมใชอากาศ รวมไปถึงแบบผสม เชน ยูเอเอสบี เปนตน สําหรับการการเลือกใชระบบ

บําบัดแบบไมใชอากาศชนิดใดนั้น จะขึ้นอยูกับความเหมาะสมและเปนไปไดในการบําบัดน้ําเสีย โดยจะพิจารณาจาก

ปริมาณน้ําเสีย ความเขมขนสารอินทรีย สารเคมีที่ตองเติม ความเหมาะสมกับพ้ืนที่และระบบเดิม แนวทอรวบรวม

น้ําเสีย คากอสรางและเงินลงทุน รวมถึงคาดําเนินการ คาซอมบํารุง และความพรอมของบุคลากร สําหรับในสวน 

ของหนวยบําบัดที่ใชในการผลิตกาซชีวภาพในหัวขอนี้จะอธิบายถึงการดูแลของระบบยูเอเอสบีและระบบถังกรอง

โดยไมใชอากาศแบบไหลขึ้นเนื่องจากเปนระบบผลิตกาซชีวภาพที่มีการใชงานกันอยางแพรหลายในโรงงาน

อุตสาหกรรมของประเทศไทย 

โดยทั่วไปหนวยบําบัดยอยในระบบยูเอเอสบีและระบบถังกรองไมใชอากาศจะมีองคประกอบที่คลายคลึง

กันซึ่งจะประกอบไปดวยองคประกอบหลักดังรูปท่ี 5-23 และมีรายละเอียดดังนี้ 

 - บอพักน้ํา 

 - ระบบปรับพีเอช 

 - ระบบการจายน้ําเสีย 

 - ตัวถังปฏิกิริยาหรือถังหมักไมใชอากาศ (UASB,AF) 

 - ระบบหมุนเวียนตะกอน 

 

รูปท่ี 5-23   หนวยบําบัดที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการผลิตกาซชีภาพ 

 

บอพักนํ้า เปนถังที่รับน้ําที่ไดจากระบบบําบัดขั้นตน น้ําเสียจะถูกสูบสงตอไปยังระบบบําบัดขั้นตอไปได 

จึงมีปริมาตรไมมากนัก ปกติจะใหมีเวลากักเก็บในบอพักนี้ไมเกิน 1 ชั่วโมง ภายในถังจะมชีุดลูกลอยเพื่อควบคุมการ

ทํางานของเครื่องสูบ ทั้งแบบ Centrifugal หรือ Submersible แตสวนใหญนิยมใชแบบ Centrifugal  เนื่องจากมี

ความสะดวกในการบํารุงรักษามากกวา โดยเครื่องสูบน้ําตองสามารถใหแรงดันน้ําที่คอนขางสูง สําหับวิธีการติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําใตบอพักน้ําหรือสูงกวาบอพักน้ําก็ได  แตโดยทั่วไปมักติดเครื่องสูบน้ําไวดานขางของบอเพ่ือใหระดับน้ํา

ในบอพักสูงกวาเครื่องสูบน้ํา ลดการใช Foot Valve และเปนการชวยลดการอุดตันของทอดูด รูปแบบการติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําจากบอพักแสดงในรูปท่ี 5-24 
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รูปท่ี 5-24   ลักษณะการติดตั้งเครื่องสูบน้ําดานขางบอพักน้ํา 

 กรณีที่น้ําเสียมีเศษขยะปนเขามามากจะมีการติดตั้ง Strainer เพ่ือดักขยะเปนการปองกันตัวเคร่ืองสูบน้ํา

โดยเครื่องสูบน้ําที่ใชตองมีมากกวา 1 ตัวเสมอ เพ่ือใชเปนเครื่องสูบน้ําสํารองในกรณีที่เกิดปญหาขึ้น การทํางานของ

เครื่องสูบน้ําจะตองหมุนเวียนกันทํางาน โดยกําหนดรอบการทํางานเปน 12 หรือ 24 ชั่วโมง/ครั้ง ขึ้นอยูกับสภาพ

การทํางานของเครื่องสูบน้ําแตไมควรใหเครื่องสูบน้ํามีชวงการทํางานและหยุดงานที่ถ่ีเกินไปเนื่องจากจะเปนการ

ส้ินเปลืองพลังงานและเกิดความเสียหายแกตัวมอเตอรไดงาย 

 

ระบบปรับพีเอช  เนื่องจากแบคทเีรียสรางมีเทนสามารถปรับพีเอชไดในชวงที่แคบ ดังนั้นในกรณีที่พีเอชของ  

น้ําเสียต่ําเกินไปจําเปนจะตองปรับพีเอชของน้ําเสียกอนเขาสูระบบสําหรับการปรับพีเอชสามารถทําไดโดยการเติม

โซดาไฟหรือปูขาวโดยวิธีเติมในเสนทอหรือการสรางถังผสมขึ้นมาปกติในการปรับพีเอชดวยโซดาไฟจะนิยมใหผสมใน

เสนทอ เนื่องจากโซดาไฟเปนสารละลายจึงเขาทําปฏิกิริยาไดหมด แตกรณีของปูนขาวโดยมากจะสรางถังผสมแยก

ออกมา อีกชุดหนึ่งหรือใชถังพักน้ําเปนถังผสมเนื่องจากปูนขาวมีความสามารถในการละลายต่ํา กอใหเกิดการอุดตัน   

ไดงาย จึงตองมีการทําถังผสมเพื่อปรับพีเอชแยกจากระบบ โดยอุปกรณรูปแบบการเติมดางแบบตางๆ แสดงใน          

รูปท่ี 5-25  ถึงรูปท่ี 5-27 

 

 
รูปท่ี 5-25   ถังเก็บสารละลายโซดาไฟและเครื่องสูบละลายโซดาไฟ ( NaOH ) 
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รูปท่ี 5-26 ทอจายสารละลายโซดาไฟ             รูปท่ี 5-27 ไซโลเก็บปูนขาว 

 

ระบบการจายน้ําเสีย ขั้นตอนการทํางานของระบบการจายน้ําเสียเริ่มตั้งแตน้ําเสียที่ไดรับการปรับพีเอช

แลวจะสงตอไปยังถังปฏิกิริยาหรือถังหมัก โดยนิยมใชทอ HDPE เนื่องจากความทนทานและมีราคาไมแพง               

ในการจายน้ําเสียเขาสูระบบจะตองมีการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพของน้ําเสียเบ้ืองตน โดยจะติดตั้ง              

มิเตอรวัดคาตางๆ ระบบทอสงน้ําเสียที่ดี จะตองมีการติดตั้งอุปกรณวัดอัตราการไหล เพ่ือใชในการควบคุมการ        

จายน้ําเสียเขาสูระบบบําบัด เปนส่ิงที่อันตรายตอระบบบําบัดเปนอยางมาก เนื่องจากผูควบคุมระบบไมสามารถ

ควบคุมปจจัยใดๆได เชน คาอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย อัตราการไหลของน้ําเสีย เวลากักเก็บน้ํา หรืออัตรา 

ความเร็วน้ําไหลขึ้น เปนตน 

 

รูปท่ี 5-28   ลักษณะของระบบการจายน้ําเสีย 

 

 นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งทอ Bypass น้ําเสียในกรณีฉุกเฉิน โดยทอ Bypass นี้ มีสองลักษณะคือ  

 - ทอ Bypass น้ําเสียเพ่ือใชในการซอมอุปกรณ จะเปนทอที่มีขนาดเทากับทอสงน้ําเสียปกติ ติดตั้งขนานกับ

ทอจายน้ําเสียปกติ ใชงานเมื่อตองการซอมหรือสอบเทียบอุปกรณตรวจวัด 

 - ทอ Bypass น้ําเสียไปยังระบบบําบัดขั้นหลัง จะเปนทอที่มีขนาดเล็กกวาทอสงน้ําเสียปกติโดยจะใชงานเพื่อสง

น้ําเสียไปยังระบบบําบัดขั้นหลังในกรณีที่สารอินทรียไมเพียงพอตอการยอยสลายไนโตรเจน (ใชเปนแหลงของคารบอน)  

หรือใชในกรณีที่น้ําเสีย มีปริมาณมากกวาที่ระบบบําบัดแบบไมใชอากาศรองรับได 

5-29

5-30
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ถังปฏิกิริยาแบบไมใชอากาศ 

ก)  ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket,UASB) 

       หลักการทํางานของระบบยูเอเอสบีคือจะทําการจายน้ําเสียเขาจากดานลางใหไหลขึ้นผานชั้น

แบคทีเรียภายในถัง จากนั้นน้ําที่ผานการบําบัดรวมถึงผลผลิตที่ไดคือกาซชีวภาพจะออกมาทางดานบนของถังการ

รักษาตะกอนภายในระบบทําดวยการทําใหตะกอนแบคทีเรียรวมตัวกันเปนเม็ดและมีน้ําหนักมากขึ้น ทําใหจมตัวอยู

ภายในถังไมหลุดออกไปพรอมกับน้ําออก รวมถึงไดมีการออกแบบโซนตกตะกอนดานบนของถังเพ่ือชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการรักษาตะกอน การที่ระบบมีเวลากักเก็บตะกอนที่นานจึงทําใหมีอัตราการยอยสลายสารอินทรีย

สูงจึงนิยมใชกับน้ําเสียที่มีความเขมขนของสารอินทรียสูง แตในบางครั้งน้ําเสียบางชนิดจะเกิดการสรางเม็ดตะกอน

ไดยาก เชน น้ําเสียที่มีโปรตีนสูงจึงไดมีการปรับปรุงระบบยูเอเอสบีใหมีถังตกตะกอนดานนอกเพื่อที่จะไดมีการ

หมุนเวียนตะกอนกลับเขามายังระบบได ดังนั้นลักษณะของยูเอเอสบีทั้งสองแบบจึงแตกตางกนัดังรูปท่ี 5-29  

 

ก) ระบบยูเอเอสบีแบบไมมีการหมุนเวียนตะกอน    ข) ระบบยูเอเอสบีแบบมีการหมุนเวียนตะกอน 

รูปท่ี 5-29   ลักษณะของระบบยูเอเอสบี 

 

การกระจายน้ําที่ดานลางของถังเพ่ือการกระจายของน้ําเสียเปนไปอยางทั่วถึงกัน ควรจะมีจุดปอนน้ําเขา

อยางนอย 1 จุด จุดตอพ้ืนที่กนถัง 2 ม.2 และจุดปอนน้ําเขาควรอยูสูงจากกนถัง 20 ซม. ลักษณะการจัดวางระบบ

กระจายน้ํา สามารถทําไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับลักษณะของถังปฏิกิริยา โดยมีวิธีวางทอหลักรอบถังแลววางทอ

กระจายน้ําทะลุหัวทาย ดังรูปที่ 5-30 (ก) หรือวางทอหลักดานเดียวแลววางทอกระจายน้ําเปน Loop ดังรูปที่ 5-30 

(ข) 

5-31 
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รูปท่ี 5-30    ลักษณะการวางทอกระจายน้ําระบบยูเอเอสบี 

 ส่ิงที่สําคัญที่สุดของระบบการกระจายน้ําคือการทําใหการไหลของน้ําในทุกๆจุดภายในถังมีความสม่ําเสมอ

กระจายไดอยางทั่วถึงและตองสามารถทําการดูแลไมใหหัวกระจายน้ําเกิดการอุดตัน การปองกันการอุดตันที่ดีควรมี

การติดตั้งวาลวไวในทอทุกเสนและทําการสลับทิศทางการไหลของน้ําในทอเปนประจําทุกวัน เพ่ือใหเกิดการ

เคล่ือนไหวของสิ่งสกปรกในเสนทอทําใหสามารถลดการอุดตันของเศษส่ิงสกปรกในบริเวณปลายทอและรูเจาะได 

สําหรับการตรวจสอบการอุดตันของทอนั้นทําไดโดยปดทอกระจายน้ําทั้งหมด แลวเปดเสนทอทีละเสนเพ่ือตรวจสอบ

อัตราการไหลและแรงดันในเสนทอ หากเสนทอไหนอัตราการไหลต่ํามากหรือใกลศูนยและใหแรงดันที่สูงแสดงวาทอ

เสนนั้นอุดตัน ดังนั้นการแกไขอยางงายที่สุดคือหยุดเดินระบบ จากนั้นเปดเฉพาะวาลวของเสนทอที่อุดตัน เพ่ือที่จะ

ใชแรงดันของน้ําในถังดันส่ิงสกปรกใหไหลยอนกลับออกมา 

 ปริมาณตะกอนแบคทีเรียในระบบมีผลตอประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย ดังนั้นควรมีการตรวจสอบ

ปริมาณตะกอนในถัง โดยการเก็บตัวอยางตะกอนในระดับถังตางๆ โดยใช Sampling Valve ที่เจาะติดกับดานขาง

ของถัง ดังรูปท่ี 5.31 ซึ่งปกติตะกอนแบคทีเรียจะมีมากในชวงดานลางของถัง สูงไมเกิน 2-3 ม. ดังนั้นในชวง

ดังกลาวจะมีการติดทอเก็บตัวอยางถี่มากกวาดานบน โดยทําการติดทุกๆ 50 ซม. ในขณะท่ีดานบนจะติดทุก 1.5-

2.0 ม.แลวนําน้ําตะกอนตัวอยางมาวิเคราะหหาคา MLSS หรือ MLVSS 

 

รูปท่ี 5-31 ถังยูเอเอสบีและทอเก็บตัวอยางตะกอนขางถัง 

5-32

5-33 
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สําหรับระบบยูเอเอสบีที่สามารถสรางตะกอนใหเปนเม็ดไดน้ําที่ออกจากระบบจะไมมีตะกอนปนออกมาแต

อาจมีลักษณะขุนบาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของน้ําเสีย ซึ่งน้ําสวนนี้สามารถปลอยออกไปไดเลยหรือการ

หมุนเวียนกลับมาใชในระบบบางสวนแตสําหรับถังยูเอเอสบีแบบที่ไมสามารถสรางเม็ดตะกอนขึ้นมาไดจะตองมี

ระบบตกตะกอนกอนเพ่ือที่จะปลอยออกไปทําใหมีระบบบําบัดเพ่ิมมากขึ้นอีกสองสวนคือสวนไลกาซและสวน

ตกตะกอน  ดังรูปท่ี 5-32 และรูปท่ี 5-33 ซึ่งเปนรูปแบบการติดตั้งอุปกรณและภาพจากระบบภาพจากระบบใชงาน

จริงตามลําดับ 

 

รูปท่ี 5-32   การติดตั้งถังไลกาซและถังตกตะกอน 

 

สําหรับระบบยูเอเอสบีท่ีตะกอนแบคทีเรียมีลักษณะเปนฟอค 

 

รูปท่ี 5-33 ถังไลกาซและถังตกตะกอน 

 ถังไลกาซมีไวเพ่ือกําจัดกาซที่มีสะสมอยูในตัวตะกอนใหหลุดออกไปเพื่อที่จะทําใหตะกอนสามารถ

ตกตะกอนไดงาย เพราะถาหากตะกอนมีกาซสะสมอยู การตกตะกอนจะทําไดยาก สําหรับการดูแลถังไลกาซและถัง

ตกตะกอนไมมีจุดที่ควรระวังเปนพิเศษส่ิงที่ควรดูแลคือการสะสมของตะกอนภายในถังตองไมมากเกินไปควร

หมุนเวียนตะกอนกลับเขามาในระบบใหมากที่สุดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียในระบบ 
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 สําหรับการหมุนเวียนน้ํากลับเขามาในระบบจะตองมีการควบคุมอัตราการไหลใหสัมพันธกับอัตราการไหล

ของน้ําเสียและคาความเร็วไหลขึ้นของน้ําภายในถังเนื่องจากหากความเร็วไหลขึ้นของน้ําสูงเกินไปจะทําใหตะกอน

ฟุงและหลุดออกมามากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปของระบบยูเอเอสบี จะควบคุมไมใหอัตราการไหลของน้ําเกิน 1 ม./ชม. 

ดังนั้นจึงควรมีการติดตั้งเคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ําหมุนเวียนไวดวย สําหรับการผสมน้ําหมุนเวียนทําไดสองแบบ

คือ ผสมในเสนทอเขากับทอน้ําเสียหรือทําทอกระจายน้ําหมุนเวียนแยกตางหากนอกจากนี้อาจใชวิธีการนําน้ําเสีย

เขาไปผสมในถังน้ําหมุนเวียนเพ่ือผสมกอนที่จะจายเขาสูถัง เครื่องสูบน้ําหมุนเวียนจะมีขนาดใกลเคียงหรือใหญกวา

เครื่องสูบน้ําเสีย ทั้งนี้ขึ้นกับสัดสวนการหมุนเวียนน้ํา รูปแบบการติดตั้งอุปกรณในการหมุนเวียนเขาสูถังยูเอเอสบี

แสดงดังรูปที่ 5-34 และรูปท่ี 5-35 

 

รูปท่ี 5-34   การติดตั้งถังไลกาซและถังตกตะกอน 

 

รูปท่ี 5-35   การหมุนเวียนน้ํา 

 สําหรับระบบที่ตองมีการหมุนเวียนตะกอนเขาสูถังยูเอเอสบี เครื่องสูบตะกอนที่ใชจะตองเปนแบบที่ไมทํา

ใหตะกอนเสียหายโดยการเติมตะกอนเขาสูถังไมจําเปนตองทําการผสมตะกอนเขากับน้ําเสีย เนื่องจากตะกอน

5-35 
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ดังกลาวทําใหเกิดการอุดตันในเสนทอไดดังนั้นจึงใชการตอทอเติมตะกอนที่บริเวณดานขางของถังประมาณ 3-4 จุด

ก็ได โดยมีรูปแบบดังรูปท่ี 5-36 และ รูปท่ี 5-37 

 
รูปท่ี 5-36   การติดตั้งถังไลกาซและถังตกตะกอน 

 

รูปท่ี 5-37 การหมุนเวียนตะกอนและการเติมตะกอนเขาถัง 

 

 ข) ระบบถังกรองไมใชอากาศ 

ลักษณะของถังกรองไมใชอากาศมีทั้งชนิดถังกลมและถังส่ีเหล่ียมซึ่งภายในบรรจุวัสดุตัวกลางไวเพ่ือให

แบคทีเรียไดอาศัยเกาะดังรูปท่ี 5-38 จะเปนถังกรองแบบไมใชอากาศรูปทรงสี่เหล่ียมภายในบรรจุวัสดุตัวกลางแบบตา

ขายไว สําหรับการดูแลรักษาและเดินระบบถังกรองไมใชอากาศควรมีการจัดการน้ําเสีย การหมุนเวียนน้ําเสีย การ

หมุนเวียนน้ํา และการปรับปรุงคุณสมบัติน้ําเชนเดียวกับระบบยูเอเอสบี รวมถึงการกระจายน้ําดานลางของถัง โดยสิ่งที่

ตองมีการดูแลเพ่ิมเติมในระบบถังกรองไมใชอากาศคือการตรวจสอบการอุดตันของตัวกลางในระบบ เพ่ือปองกันการ

ไหลลัดทางเนื่องจากหากเกิดการอุดตันขึ้นจะทําใหน้ําไหลออกจากระบบไมสม่ําเสมอเกิดการไหลลัดทางขึ้นได          

ดังรูปท่ี 5-39   

5-37
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สําหรับระบบถังกรองไมใชอากาศจะไมมีการหลุดออกมาของตะกอนจากระบบเนื่องจากตะกอนจะติดอยูกับ

ตัวกลาง แตอาจมีตะกอนหลุดออกมาบางจากแรงเฉือนที่เกิดจากการไหลของน้ํา ทําใหไมจําเปนตองมีระบบการ

หมุนเวียนตะกอนหรือระบบปองกันการหลุดออกของตะกอนอยางไรก็ตามยังคงมีความจําเปนที่จะตองทําการ

หมุนเวียนน้ําออก นอกจากจะทําใหการควบคุมสมดุลระหวางความเปนกรดและความเปนดางของระบบทําไดยาก

แลว ยังส้ินเปลืองดางอีกดวย 

การดูแลเรื่องการไหลลัดทางของน้ําภายในถังเปนส่ิงที่ผูดูแลระบบบําบัดแบบถังกรองไมใชอากาศตองให

ความสนใจเฉพาะอยางยิ่งเมื่อระบบทํางานไปไดมากกวา 5 ป เนื่องจากมีโอกาสที่ตัวกลางจะอุดตันไดสูง ถาหาก

เกิดการไหลลัดทางขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพการบําบัดลดลง สงผลใหปริมาณกาซชีวภาพที่จะเกิดขึ้นลดลงตามไป

ดวย การแกไขจะตองเปดฝาระบบบําบัดเพ่ือนําเอาตัวกลางมาลาง แตหากการออกแบบกอสรางดีโดยมีการยกชั้น

ตัวกลาง ใหสูงจากดานลางของถัง ทําเปนชองวางสําหรับการระบายตะกอนไวดานลางของถัง เมื่อเกิดการอุดตัน

ของชั้นตัวกลางสามารถที่จะทําการระบายตะกอนออกเพื่อลดปริมาณตะกอนในถัง โดยจะทําการจายน้ําจากบนลง

ลางเพื่อชวยไลตะกอน ซึ่งจะชวยลดการอุดตันลงไดบางโดยไมตองทําการเปดฝาถัง ซึ่งจะเสียคาใชจายสูง 

นอกจากนี้ควรตรวจสอบอายุการใชงานของตัวกลางและจะตองเปล่ียนตัวกลางตามเวลาที่กําหนด 

                          

              รูปท่ี 5-38  ระบบถังกรองไมใชอากาศ           รูปท่ี 5-39  น้ําออกไมสม่ําเสมอเกิดการอุดตันของ 

                                                                        ตัวกลาง/การทรุดของเวียร 

                                                                                                                                                                                                           

5.3  การบํารุงรักษาในสวนกาซชีวภาพไปใชงาน 

 กาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานที่สามารถผลิตขึ้นใชเองไดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สามารถชดเชยหรือ

ทดแทนการใชเชื้อเพลิงตางๆ กับอุปกรณที่ตองการความรอนจากเชื้อเพลิงไดเปนอยางดี เชน เครื่องอบแหง หมอ

ตมไอน้ําระบบทําความเย็นแบบดูดกลืนใชกับเครื่องยนตสําหรับสูบน้ําหรือผลิตพลังงานไฟฟาเพ่ือใชกับอุปกรณ

ไฟฟาตางๆในการใชกาซชีวภาพจําเปนตองใหความใสใจเรื่องความปลอดภัยถึงแมวากาซธรรมชาติจะไมสามารถ

ลุกไหมขึ้นเองตามธรรมชาติแตหากใชอยางไมระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุทําใหเกิดความเสียหายขึ้นไดการใชกาซ

ชีวภาพในภาคอุตสาหกรรมจะใชในสองรูปแบบคือ ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาและใชเปนแหลง

พลังงานความรอนใน Burner หรือ Boiler ดังรูปท่ี 5-40  ถึงรูปท่ี 5-42 

5-38

5-39



                                                                 
 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน             5 - 24 
 

การตรวจสอบและบาํรุงรักษาฯ 

 

 
รูปท่ี 5-40   เตาน้ํามันรอน (Hot Oil Burner) และหัวเผา 

 

รูปท่ี 5-41  หมอไอน้ํา (Stream Boiler) 

 

รูปท่ี 5-42  ชุดเครื่องปนไฟใชเชื้อเพลิงจากกาซชีวภาพ 

 

 

 

5-40
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ก) ข้ันตอนการนํากาซชีวภาพไปใชงาน 
 
สําหรับขั้นตอนการนํากาซชีวภาพไปใชงานสามารถอธิบายเปนแผนภาพไดดังรูปท่ี 5-43 

 

   

 

   

       

 

รูปท่ี 5-43  ขั้นตอนการนํากาซชีวภาพไปใชงาน 

 

การติดต้ังทอสงกาซชีวภาพ  

ชนิดของทอสงในระบบทอกาซชีวภาพควรใชทอที่ทําจาก Stainless steel และมีการทาสีเหลือง หรือติด

สัญลักษณไวทุกๆ 2 เมตร ดังรูปท่ี 5-44 เพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนทอกาซ แตก็มีหลายแหงที่นิยมใชทอพีวีซีกับกาซ

ชีวภาพ ซึ่งการใชทอพีวีซี จะตองคอยตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณรอยตอของทอกาซอยูเสมอ 

 

 

 

. 

 

 

 

รูปท่ี 5-44   ทอสงกาซชีวภาพ 
 

อุปกรณดักนํ้า 

 เปนชุด Cyclone สําหรับดักและลดสิ่งแปลกปลอมรวมถึงความชื้นและน้ําในกาซชีวภาพ กอนที่จะนําไปใช

งาน ซึ่งมีลักษณะดังรูปท่ี 5-45 ซึ่งโดยปกติแลวกาซชีวภาพที่ผลิตไดมักจะมีความชื้นสูงเกือบถึงจุดอิ่มตัวทอสงกาซ

ที่วางตัวอยูในดินมักจะทําใหไอน้ําในกาซชีวภาพกลั่นตัวเปนหยดน้ําและสะสมจนอาจเกิดเปนอุปสรรคในการสงกาซ

ควรใหมีความลาดเอียงประมาณ 1% ลงไปหาจุดดักน้ําที่สามารถระบายน้ําออกจากทอสงกาซได ซึ่งการวางทอสง

กาซดังกลาวจะชวยลดปริมาณน้ําที่คางอยูในทอสงกาซลงไดจํานวนหนึ่ง 

ระบบระบาย 

กาซฉุกเฉิน 

ถังหมักแบบ 

ไมใชอากาศ 

กาซสวนเกิน 

เผาทิ้ง 

ถังพักกาซ 

(ทางเลือก) 

การกําจัด 

HS2 

ระบบเพ่ิม 

แรงดันกาซ 

กาซ 

นําไปใชงาน 

5-41
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รูปท่ี 5-45   ชุดไซโคลนดักน้ํากอนเขาไปในอุปกรณใชงาน 

  

ในการใชอุปกรณดักน้ําและระบายกาซ ในทอตองหมั่นระบายน้ําที่สะสมอยูเปนประจําทุกวัน โดยตอง

ระบายน้ําทิ้งมากกวาวันละ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศในวันนั้นๆ ขอสังเกตคือ

ในวนัที่ฝนตก หรืออากาศเย็นจะมีการควบแนนไอน้ําในเสนทอไดสูงกวาปกติ จึงตองมีการระบายน้ําบอยขึ้น แตหาก

ใชระบบระบายน้ําอัตโนมัติจะชวยการทํางานสะดวกมากขึ้นแตคาใชจายในการกอสรางก็จะสูงขึ้น นอกจากนี้ตองทํา

การตรวจสอบการทํางานของระบบระบายน้ําอัตโนมัติดวยวาสามารถทํางานไดอยางเปนปกติ ดังแสดงในรูปท่ี 5-46  

 

รูปท่ี 5-46   จุดระบายน้ําที่ควบแนนในเสนออกจากทอสงกาซ 

 

อุปกรณดักไฮโดรเจนซัลไฟด 

 กาซไฮโดรเจนซัลไฟดเปนกาซที่สรางปญหาใหกับเครื่องยนตที่นํากาซชีวภาพไปใชงานโดยทั่วไปในกาซ

ชีวภาพจะมีกาซไฮโดรเจนซัลไฟดประมาณ 1% แมวาจะมีปริมาณเพียงเล็กนอย แตหากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด

เกิดปฏิกิริยากับไอน้ําที่มีอยูในกาซชีวภาพจะทําใหเกิดสารละลายกรดซัลฟวริก (Sulfuric Acid H2SO4) ซึ่งคุณสมบัติ

เปนกรดทําใหเกิดการกัดกรอนวัสดุตางๆรวมไปถึงภายในเครื่องยนตที่ใชกาซชีวภาพ วิธีการกําจัดมีอยูดวยกันหลาย

วิธี แตวิธีที่งายและนิยมใชในประเทศไทยคือการฉีดสารละลายดาง (NaOH หรือ Ca(OH)2) เขาทําปฏิกิริยากับกาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด โดยใชการฉีดสารละลายดางจากดานบนของถัง ในขณะท่ีใหกาซชีวภาพไหลขึ้นจากทางดานลาง 

เพ่ือใหสารละลายดางเกิดปฏิกิริยากับกาซไฮโดรเจนซัลไฟดทั้งนี้ผูควบคุมระบบจะตองมีการตรวจสอบพีเอชของ

5-43
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สารละลายดางเสมอ หากมีพีเอชท่ีลดลงต่ํากวา 8.0 ควรเปล่ียนสารละลายใหมซึ่งลักษณะการทํางานของระบบแสดง

ในรูปท่ี 5-47 และ รูปท่ี 5-48  

 
รูปท่ี 5-47    แผนผังการทํางานของชุดกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด 

 

รูปท่ี 5-48   ชุดกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด 

ในการใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งคือการควบคุมการไหลและแรงดันของกาซที่จะ

เขาสูเครื่องจักรกลใหมีความสม่ําเสมอเพื่อใหเครื่องจักรกลเดินไดเรียบไมสะดุด โดยในการปรับแรงดันของกาซ

นอกจากจะใช Blower ในการควบคุมแรงดันที่ตนทาง ยังมีการควบคุมแรงดันและอัตราการไหลของกาซกอนจะเขาไป

ยังเครื่องจักรกลอีกดวยซึ่งอุปกรณดังกลาวไดแก Pressure Switch หรือ Pressure Regulator เปนตน ดังแสดงในรูป

ท่ี 5-49 

 

 

5-45
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  เมื่อ 

  1. วาลว  6. Safety Shut Off Valve 

2. Filter  7. Solenoid Vent Valve 

3. Gas Regulaor  8. Flame Arrestor 

4. Pressure Switch 9. หัวเผา Burmer 

5. Pressure Switch 

รูปท่ี 5-49   การติดตั้งอุปกรณสําหรับ Burner 

 ข) อุปกรณเพื่อความปลอดภัย 

     1. Pressure Release Valve (PRV) 

           เปนอุปกรณที่ควบคุมความดันในถังปฏิกิริยาไมใหเกินระดับที่เปนอันตรายตอโครงสรางของถัง 

โดยหากระดับแรงดันในถังสูงเกินกวาที่กําหนดและไมมีการระบายกาซออก กาซจะถูกดันออกมาทาง Pressure 

Release Valve โดยวิธีการติดตั้งจะติดตั้งสวนที่เปนถังดังรูปที่ 5-50 ซึ่งระดับแรงดันที่จะเริ่มทํางานขึ้นอยูกับ

ความสามารถในการรับแรงดันที่วิศวกรออกแบบไว ปกติจะควบคุมแรงดันในถังไมใหเกิน 25 มิลลิบาร 

 

 
 

รูปท่ี 5-50  การติดตั้ง Pressure Release Valve 
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    2. อุปกรณเผากาซท้ิงอัตโนมัติ (Biogas Flare) 

       ในกรณีที่ปริมาณของกาซชีวภาพมีมากเกินความตองการเนื่องจากบางครั้งความตองการใชพลังงาน

ของโรงงานลดลง ดังนั้นระบบ Gas Flare หรือระบบการเผากาซสวนเกินทิ้ง ซึ่งถือวาเปนอุปกรณความปลอดภัย

ชนิดหนึ่งที่ตองมีไว 

การทํางานของระบบ  Gas Flare จะควบคุมดวยแรงดันของกาซชีวภาพที่สะสมอยูในระบบ โดยใน

กรณีที่ไมไดใชกาซหรือใชกาซนอยกวากาซที่ผลิตได ทําใหแรงดันของกาซชีวภาพในระบบสูงขึ้น เมื่อมีแรงดันระบบ

สูงถึงคาที่กําหนด ระบบเผากาซจะทําการจุดและเผากาซชีวภาพสวนเกินทิ้งและหยุดทํางานเมื่อความดันระบบลดลง

จนถึงระดับที่ปลอดภัย แตหากปริมาณกาซมีมากเกินกวาที่จะเผาไดทัน และความดันในระบบยังเพ่ิงสูงขึ้น ระบบ

ความปลอดภัยอีกระดับคือ Pressure Release Valve จะทํางานโดยการระบายกาซชีวภาพออกสูบรรยากาศ

โดยตรง 

 ลักษณะของอุปกรณเผากาซทิ้งอัตโนมัติและชุดควบคุมความดันในระบบแสดงดังรูปท่ี 5-51 โดยมี

ขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณควบคุมการทํางานของ Biogas Flare ดังรูปท่ี 5-52  

 
รูปท่ี 5-51   Gas Flare และระบบวัดความดันในทอกาซ 

 
เมื่อ 

  1. หัวจุด   4. Solenoid Vent Valve 7. Pressure Switch 

  2. สายออน  5. Safety Shut Off Valve 8. Pressure Gauge 

  3. Gas Regulator  6. Pressure Swich 9. Gas Filter 10. Vale 

                               รูปท่ี 5-52   การติดตั้งอุปกรณสําหรับ  Biogas Flare แบบเปด 

5-48
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ค.  อุปกรณอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการใชงานกาซชีวภาพ 

ค-1  อุปกรณควบคุมแรงดัน 

 (1) Pressure Switch 

 มีลักษณะทั่วไปดังรูปท่ี 5-53 เปนตัวควบคุมการทํางานของวาลวดวยแรงดันในทอ โดยมีการ

ต้ังคาแรงดันในระบบที่จะใหมีการสงสัญญาณไปยังชุดควบคุม เพ่ือทําการเปดหรือปดอุปกรณ 

 
รูปท่ี 5-53   Pressure Switch และรูปแบบการติดตั้ง 

 (2) Pressure Regulator 

 เปนอุปกรณที่ใชในการควบคุมระดับแรงดันของกาซในเสนทอ โดยหลังจากผาน Regulator 

ความดันในเสนทอจะมีคาคงที่ เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการใชงาน โดยภายในจะมีสปริงหรือไดอะแฟรมติดตั้งอยู เมื่อ

แรงดันกาซที่ไหลเขามามีแรงดันมากกวาที่ต้ังไว กาซจะดันสปริงใหยกขึ้นทําใหแรงดันกาซในระบบลดลง หาก

แรงดันที่สงมาลดลงสปริงก็จะกดตัวกลับลงมา ทําใหแรงดันในระบบเพิ่มขึ้น โดยจะมีลักษณะดังรูปท่ี 5-54  

 
รูปท่ี 5-54   ลักษณะของ Pressure Regulator 

ค-2  อุปกรณวัดปริมาณกาซชีวภาพ 

        ในการตรวจวัดปริมาณกาซที่เกิดขึ้นนอกจากจะทําใหทราบถึงปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตไดยัง

สามารถใชเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบผลิตกาซชีวภาพโดยทําการเปรียบเทียบปริมาณสารอินทรียที่ปอนเขา

สูระบบประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียและปริมาณกาซที่ไดซึ่งจะทําใหทราบสัดสวนของการเปลี่ยนสารอินทรีย

เปนกาซชีวภาพ ถาหากสัดสวนดังกลาวสูงหรือตํ่ากวาสัดสวนทางทฤษฎีจะตองมีการตรวจสอบวาความแตกตางนั้น

5-49
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เกิดจากความผิดพลาดของระบบหรือเกิดจากเครื่องมือการตรวจวัดซึ่งจะสามารถชวยใหแกไขปญหาไดทัน 

นอกจากนี้ยังนําไปใชเพ่ือประเมินความสามารถของอุปกรณที่ใชกาซวามีประสิทธิภาพหรือไม 

 สําหรับเครื่องมือวัดอัตราการไหลของกาซที่นิยมใชมีอยูดวยกันสองแบบคือ แบบ Thermal Mass 

Flow Meter และแบบที่วัดจากปริมาตรการไหลของกาซโดยตรง ดังในรูปท่ี 5-55 ซึ่งเครื่องวัดอัตราการไหลของกาซ

แบบ Thermal Mass Flow Meter จะอาศัยความรอนในการวัดอัตราการไหลของกาซ หลักในการวัดสองรูปแบบ 

 - รูปแบบที่หนึ่งจะวัดอัตราการไหลโดยรักษาอุณหภูมิที่วัดไดใหคงที่ โดยเมื่อมีมวลอากาศไหลผาน 

แทงความรอนจะทําใหความรอนลดลง การวัดปริมาณกาซที่ไหลผานจะเปนการเปลี่ยนคากระแสไฟฟา ที่ใชในการ

รักษาอุณหภูมิความรอนใหคงที่ 

 - รูปแบบที่สองจะเปนการวัดความแตกตางของอุณหภูมิสองจุด โดยจุดแรกจะเปนตัวสงความรอน 

เมื่อกาซไหลผานก็จะนําเอาความรอนไปดวย ความแตกตางของอุณหภูมิทั้งสองจุดจะถูกนําไปเปล่ียนใหเปนอัตรา

การไหลของกาซ 

 
รูปท่ี  5-55   เครื่องวัดอัตราการไหลของกาซแบบ Thermal Mass Flow Meter 

                                       และแบบวัดปริมาตรของกาซที่ไหลผาน 

 

5.4 การเร่ิมตนเดินระบบ   

ในการเริ่มตนเดินระบบบําบัดน้ําเสียและผลิตกาซชีวภาพทุกแบบ มีหลักการในการเริ่มตนเดินระบบที่

คลายคลึงกัน ซึ่งในการเริ่มตนดวยระบบจะตองปรับใหแบคทีเรียมีความคุนเคยกับน้ําเสียและสภาพสภาวะแวดลอม

ที่ตองการใหแบคทีเรียทํางาน โดยการเริ่มตนเดินระบบสามารถแบงออกไดเปนสองรูปแบบหลักไดแก 

 การเร่ิมตนเดินระบบครั้งแรก 

  เปนการเริ่มตนเดินระบบหลังจากที่มีการกอสรางเสร็จ ความยากงายในการเริ่มตนเดินระบบ ในกรณีนี้ จะ

ขึ้นอยูกับตะกอนหัวเชื้อที่นํามาใสในระบบ ในบางระบบจะไมมีการเติมตะกอนหัวเชื้อซึ่งจะใหการพัฒนาตะกอน

แบคทีเรียขึ้นมาเอง ซึ่งทําใหใชเวลาในการเดินระบบนานกวาหกเดือน ทั้งนี้ในการเริ่มตนเดินระบบนั้นจะตองวัดคา 

pH ของแบคทีเรียที่มีอยูในระบบกอน เพ่ือจะใหทราบความสามารถในการรับสารอินทรียของแบคทีเรียการเริ่มตน

จายน้ําเสียครั้งแรกจะตองไมใหสารอินทรียเขาไปสูงเกินกวาที่แบคทีเรียจะรับได จากนั้นจึงคอยๆเพ่ิมปริมาณ

สารอินทรียเขาไป สําหรับการเพิ่มปริมาณสารอินทรียนิยมเพ่ิมครั้งละ 5-10% ซึ่งในชวงแรกของการเดินระบบอาจ
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ตองมีการเติมดางชวยในการปรับพีเอช(pH)  เนื่องจากในระบบยังมีความเปนดางไมเพียงพอขณะท่ีทําการเพิ่ม

สารอินทรียตองมีการวิเคราะหน้ําเสีย ทั้งน้ําเสียกอนเขาระบบ น้ําเสียภายในระบบ และน้ําเสียออกจากระบบให      

ถ่ีขึ้น ซึ่งพารามิเตอรที่มักจะทําการตรวจวัดไดแก คาความเปนดาง-กรด (pH) ซึ่งวัดไดงาย สามารถไดผลการ

วิเคราะหที่เร็ว 

  

 สิ่งสําคัญท่ีสุดในการเดินระบบครั้งแรก  

คือตองใจเย็นและคอยสังเกตผลและประสิทธิภาพของระบบแบบวันตอวัน เนื่องจากแบคทีเรียตองการ

ปรับตัวในการที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หากผูดูแลระบบเห็นวาในชวงเร่ิมตนเดินระบบ ระบบมีประสิทธิภาพ

การทํางานที่สูง โดยอาจสูงถึง 90% และตองการเริ่มตนระบบใหเสร็จอยางรวดเร็ว จึงเพ่ิมสารอินทรียเขาไป 10-15% 

ติดตอกัน 2-3 วัน ดวยเขาใจวาระบบมีประสิทธิภาพสูง แตไมไดติดตามผลอยางตอเนื่อง แบคทีเรียในระบบอาจตาย 

และทําใหการเริ่มตนเดินระบบลมเหลวได ซึ่งจะตองมีการเริ่มตนเดินระบบใหมทั้งหมดอีกครั้ง ย่ิงจะเปนการเสียเวลาที่

ทํามา 

 

การเดินระบบใหมหลังจากท่ีมีการหยุดการผลิต 

ในกรณีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองมีการหยุดกิจการเปนชวงๆ เนื่องจากฤดูการผลิตและเก็บเกี่ยววัตถุดิบ

จะสงผลใหไมมีน้ําเสียปอนเขาสูระบบผลิตกาซชีวภาพ ทําใหตองหยุดเดินระบบ ซึ่งโดยทั่วไประบบบําบัดแบบไมใช

อากาศสามารถทนทานตอการขาดสารอาหารไดเปนเวลานาน เนื่องจากระบบบําบัดแบบไมใชอากาศมีคาอัตราการ

สรางเซลลใหม และการยอยสลายต่ํา ดังนั้นถึงแมจะหยุดการเดินระบบเปนเวลานาน 1-2 เดือนก็สามารถกลับมาเดิน

ระบบไดตามปกติ ในการเริ่มตนเดินระบบอีกครั้ง ควรมีการหมุนเวียนน้ําในระบบเพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหวและ

ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตางๆ  วายังทํางานไดตามปกติ นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนและทําใหเกิดการ

เคล่ือนที่ของแบคทีเรียประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจึงเริ่มจายน้ําเสียเขาไปในระบบโดยควรจายใหระบบรับสารอินทรีย

ประมาณ 60-70% ของสารอินทรียที่สามารถรับไดกอนจะหยุดเดินระบบ จากนั้นก็สามารถเพิ่มสารอินทรียไดครั้งละ   

10 % ตอ 2-3 วัน และในการเดินระบบอีกครั้งก็ยังจําเปนที่จะตองมีการตรวจสอบสภาพการทํางานของแบคทีเรีย

เชนเดิม ดังนั้นหากการหยุดเดินระบบมีชวงเวลาไมนาน เชน ไมเกิน 1 สัปดาห ไมควรปลอยใหระบบหยุดนิ่งควรมี

การหมุนเวียนน้ําในระบบ เพ่ือใหสามารถกลับมาเดินระบบไดทันที 
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ระยะเวลาและความถี่   
ในการตรวจสอบและบํารุงรกัษา 

 

บทที่ 6 

ระยะเวลาและความถี่ 
ในการตรวจสอบและบํารุงรักษา 

 

 

รายละเอียด ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบและบํารุงรักษาแบงออกไดเปน 3 สวนคือ 

การตรวจสอบรายวัน การตรวจสอบรายเดือน และ การตรวจสอบรายป รายละเอียดการตรวจสอบ

และบํารุงรักษาอุปกรณในระบบกาซชีวภาพดังตารางที่ 6-1 สําหรับการตรวจสอบและบํารุงรักษาใน

แตละสวนมีดังน้ี 

 

6.1 การตรวจสอบรายวัน 

 เปนการตรวจสอบระบบโดยทั่วไปเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได ซ่ึงปญหาที่พบ

บางอยางอาจตองรีบแกไข เชน การปรับอัตราการไหลของน้ําเสีย บางอยางอาจตองทําการวางแผน

เพ่ือที่จะแกไขในอนาคต ในกรณีที่การแกไขตองมีการวางแผนและใชงบประมาณมาก เชน การ

เพ่ิมเติมหนวยบําบัดตางๆ การตรวจสอบรายวันจะชวยใหทราบถึงความผิดปกติในระบบและทราบถึง

ความสามารถในการบําบัดของระบบไดเปนอยางดี โดยสามารถแบงการทํางานออกเปนสองสวน 

 

ก.  การดูแลระบบบําบัด อุปกรณ ตรวจความผิดปกติของอุปกรณตางๆ 

การตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรจะตรวจสอบในสองลักษณะคือ 

-  การตรวจเช็คเครื่องจักรประจําวัน เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักร 

สภาพการทํางาน เพ่ือใหทราบถึงสภาวะการทํางานโดยรวมของเครื่องจักร 

-  ตรวจสอบสถานะการทํางานของเครื่องจักรหรืออุปกรณน้ันๆ มีสภาพการทํางานเปน

อยางไร เชน เปด ปด หรือ สงซอม เปนตน เพ่ือใหทราบถึงชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรแตละตัว 

จะไดนําไปวางแผนในการตรวจซอมโดยละเอียดตามชั่วโมงการทํางานตอไป 
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ระยะเวลาและความถี่   
ในการตรวจสอบและบํารุงรกัษา 

ตารางที่ 6-1  รายการตรวจสอบและบํารงุรักษาอุปกรณในระบบกาซชีวภาพ 

 
ลําดับ รายละเอียดอุปกรณ/ระบบที่ตองตรวจสอบ ความถี่การ

ตรวจสอบ 

ชิ้นสวน/
อุปกรณท่ีตอง
ตรวจสอบ 

สภาพ
ระบบ 

หมาย
เหต ุ

1 รางระบายน้ํา         

  - ตรวจสอบขยะหรือส่ิงแปลกปลอมตกคางในราง รายวัน       

  - ตรวจสอบสภาพความสมบูรณของราง รอยแตก/รั่ว รายเดือน       

2. บอสูบนํ้าเสีย        

  - สภาพโดยทั่วไปเชน รอยรั่ว การทํางานของปมน้ํา
เสียฯ 

รายวัน       

  - ตรวจสอบตะกอนตกคางในบอสูบน้ําเสีย รายเดือน       

3. ตะแกรงดักขยะ        

  - สภาพการทํางานทั่วไป/สภาพตะแกรง รายวัน       

4. บอดักไขมัน        

  - สภาพการทํางานโดยทั่วไป รายวัน       

  - ตรวจสอบอุปกรณที่เปนสวนเคล่ือนไหว/บํารุงรักษา รายเดือน       

5. บอปรับเสถียรภาพ        

  - สภาพการทํางานโดยทั่วไป รายวัน       

  - ตรวจสอบอุปกรณที่เปนสวนเคล่ือนไหว/บํารุงรักษา รายเดือน       

6. ถังตกตะกอน        

  - สภาพการทํางานโดยทั่วไป รายวัน       

7. ถังปฏิกิริยา        

  - สภาพการทํางานโดยทั่วไป รายวัน       

 - สภาพการทํางานของอุปกรณประกอบเชน เกจวัด
ความดัน 

รายวัน    

8. ระบบจายสารเคมี        

  - ตรวจสอบปริมาณในถังเก็บ รายวัน       

  - ตรวจสอบสภาพการทํางานโดยทั่วไป การรั่วซึม
ตางๆ 

รายวัน       
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ตารางที่ 6-1  รายการตรวจสอบและบํารงุรักษาอุปกรณในระบบกาซชีวภาพ (ตอ) 

 
ลําดับ รายละเอียดอุปกรณ/ระบบที่ตองตรวจสอบ ความถี่การ

ตรวจสอบ 
ชิ้นสวน/

อุปกรณท่ีตอง
ตรวจสอบ 

สภาพ
ระบบ 

หมาย
เหต ุ

9. ลานตากตะกอน         

  - ตรวจสอบการทํางานโดยทั่วไป รายวัน       

  - การขังของน้ํา รายวัน       

  - ตะกอนแหงชา รายวัน       

10. Gas Blower        

  - ตรวจชุดควบคุมแรงดัน รายวัน       

  - ตรวจสอบอุปกรณรองรับการสันสะเทือนของ 
Blower และมอเตอร 

รายวัน       

11 Gas Flare        

  - ตรวจสอบชุดควบคุมและตรวจจับแรงดันของกาซ รายวัน       

  - ตรวจสอบอุปกรณปองกันไฟยอนกลับเขาในระบบ รายวัน       

12 การวิเคราะหนํ้าเสียในหองปฏิบัติการ        

  - ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําเสียที่จําเปน รายวัน       

คําแนะนํา  :  สถานภาพของระบบ หมายถึง ใหระบุวันสุดทายที่พบปญหาและระบุสาเหตุที่ตองซอมแซม 

 

นอกจากตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักร เจาหนาที่ที่ตรวจสอบระบบจะตองทําการ

ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของ

มนุษย เชน สีและกลิ่น ของนํ้าในหนวยบําบัดตางๆ ลักษณะของตะกอน เสียงของเครื่องจักร เปนตน 

เพ่ือใชในการเปรียบเทียบสภาพ วันกอนๆ รวมถึงทําการตรวจวัดจดบันทึกพารามิเตอรที่ตองทําการ

ตรวจวัดที่แหลงกําเนิดทันที เชน พีเอช อุณหภูมิ เปนตน ตัวอยางของรายการที่ตองทําการตรวจสอบ

ระบบไดแก 

 

 1) รางระบายน้าํ โดยสังเกตถึง 

  - ปริมาณขยะและตะกอนตกคางในรางระบายน้ําเสีย 

  - เศษขยะหรอืสิ่งตกคาง 
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 2) บอสูบน้ําเสยี 

-  สภาพของบอสูบ เชน รอยร่ัว รอยแตกราว 

-  สภาพของเครื่องสูบนํ้าเสีย ไดแก จุดรั่วซึมตางๆ ระดับนํ้ามันเคร่ือง สภาพรอยแตก 

ของสายพาน สภาพการทํางานของมอเตอร จะตองอยูในสภาพปกติ 

-  วาลวตางๆจะตองทํางานโดยไมมีเสียงดัง 

-  เกจวัดความดัน (Pressure Gage) จะตองทํางานโดยที่เข็มชี้บอกความดัน จะตองไมมี

การสั่น และสามารถอานคาไดเม่ือเคร่ืองสูบนํ้าทํางาน โดยความดันที่อานไดตองไมสูง

เกินกวาที่กําหนด 

- ทอและขอตอตางๆจะตองไมมีรอยรั่วซึม ลูกลอยจะตองทําความสะอาดไมใหมีคราบ

ไขมันเกาะติด และตรวจสอบสายไฟไมใหพันกัน  

- สถานการณทํางานของเครื่องและไฟแสดงสถานะการทํางานที่ตูควบคุม รวมถึงในจุด

ตางๆตองสัมพันธกัน 

  

 3) ตะแกรงดักขยะ 

 - ปริมาณขยะและตะกอนอุดตันที่ชองของตะแกรง 

 - สภาพของตะแกรงดักขยะ ไดแก จุดชํารุด สนิม ความแข็งแรงของจุดยึดกับผนังจะตอง

ไมมีจุดชํารุดใดๆ 

 

 4) บอดักไขมัน 

  - ไขมันที่ลงบนผิวนํ้า 

  - การอุดตันภายในทอของไขมัน 

  - สภาพของบอสูบ เชน รอยร่ัวและรอยแตกราว 

  - การทํางานของเครื่องสูบไขมัน 

  - สภาพการทํางานของเครื่องกวาดไขมัน 

 

 5)  บอปรับเสถยีร 

 - สภาพโครงสรางของบอปรับเสถียร และจุดรั่วซึมของทอตางๆ ที่เชือ่มกับโครงสรางถัง 

 - สภาพของมอเตอรเครื่องกวนตองอยูในสภาพที่ดี เชนตองไมมีรอยขีดขวนบนตวั

มอเตอรสายไฟฟาที่เขาสูมอเตอรตองอยูในสภาพดี 
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 - ลักษณะการหมุนและความเร็วในการหมุนของเครื่องกวนจะตองม่ันคงปราศจากการสั่ง 

 - จุดยึดเครื่องกวนกับฐานรองรับตองม่ันคง 

 

 6)  ถังตกตะกอน 

- ตรวจสอบระดับตะกอนในถงั 

- ตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบตะกอน 

- ลักษณะของน้ําเสียที่ผานถังตกตะกอน 

 

 7)  ถังปฏิกิริยา 

- สีและสภาพของตะกอนจุลชีพ 

- สภาพของเครื่องสูบนํ้าเสียทุกชนิด ไดแก จุดรั่วซึมตางๆ ระดับนํ้ามันเครื่อง สภาพรอย

แตกของสายพาน สภาพการทํางานของมอเตอรจะตองอยูในสภาพปกติ  

- วาลวตางๆจะตองทํางานไมมีเสียง 

- การไหลจะตองควบคุมใหการไหลสลับกัน (เปด-ปด วาลวสลับวันเวนวัน) เพ่ือปองกัน

การอุดตันภายในทอ 

- เกจวัดความดัน (Pressure Gage) จะตองทํางานโดยที่เข็มชี้บอกความดันจะตองไมมี

การสั่นและสามารถอานคาไดเม่ือเครื่องสูบนํ้าทํางาน โดยความดันที่อานไดจะตองไม

สูงเกินกวาที่กําหนด 

- ทอและขอตอตางๆจะตองไมมีการรั่วซึม 

- สีและลักษณะของน้ําออก 

- ลักษณะการไหลของน้ํา 

- สถานะการทํางานของเครื่องสูบนํ้าและไฟแสดงสถานการณทํางานของตูควบคุม 

รวมถึงในจุดตางๆ ตองสัมพันธกัน 

 

 8) ระบบจายสารเคม ี

- ตรวจสอบปรมิาณสารเคมีที่อยูในถังเตรียมสารเคมีทกุถัง จะตองมีปริมาณเพียงพอตอ

การใชงานตลอด 24 ชั่วโมง 

- ตรวจสอบระบบทอบริเวณรอยตอระหวางทอสารเคมีกับถังเตรียมสารเคมีวามีจุดรั่วซึม

หรือไม หากพบจะตองทําการแกไขทันที 
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-  ตรวจสอบสถานการณทํางานของเครื่องสูบจายสารเคมีทุกชุด (Auto-Manual) 

- บริเวณขอตอตางๆจะตองไมมีสารเคมีร่ัวซึม 

- ตัวเครื่องสูบจายจะตองไมมีนํ้าหรือสารเคมีหรือกรดทวม 

- สายไฟสายควบคุมจะตองไมมีรอยฉีกขาด 

-  หนาปดตัวเครื่องจะตองไมมีรอยแตกราว 

 

 9)  ลานตากตะกอน 

- ตรวจสอบปรมิาณตะกอนในถังเก็บตะกอนอยูในระดับใด 

- ตรวจสอบสถานการณทํางานของเครื่องสูบตะกอน 

- ตรวจสอบสภาพของเครื่องสูบตะกอน 

 - ปริมาณตะกอนแหง (Sludge Cake) ในถงัเก็บตะกอนแหง (Sludge Hopper) หากมี   

      คางมากกวารอยละ 50 ของปริมาตรถัง จะตองขนถายไปกําจัด 

 

 10)  Gas Blower 

- ตรวจสอบชดุควบคุมแรงดัน สําหรับสงจายกาซวาสามารถสงกาซไดเพียงพอกับ

ปริมาณการใชจริงหรือไม 

- ตรวจสอบอุปกรณรองรับการสันสะเทือนของ Blower และมอเตอร 

 

 11)  Gas Flare 

 - ตรวจสอบชดุควบคุมและตรวจจับแรงดนัของกาซ เพ่ือสงใหปลองเผากาซทํางาน 

- ตรวจสอบอุปกรณปองกันไฟยอนกลับเขาไปในระบบ 

 

 ทั้งน้ีรายละเอียดที่ตองทําการตรวจวัดอาจมากหรือนอยกวานี้ ขึ้นอยูกับอุปกรณและระบบทีใ่ช 

ผูที่จะทําการควบคุมระบบจึงตองศึกษารายละเอียดของอุปกรณตลอดจนวิธีการตรวจสอบอุปกรณ

อยางถี่ถวน 

6-6 
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ตารางที่ 6-2  การตรวจสอบอุปกรณการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน 

ลําดับ รายละเอียดอุปกรณ/ระบบที่ตองตรวจสอบ ความถี่การ
ตรวจสอบ 

ชิ้นสวน/
อุปกรณที่ตอง
ตรวจสอบ 

สภาพ
ระบบ 

หมาย
เหต ุ

1 Burner        

 - ตรวจสอบการฉีดน้ํามันของหัวฉีด รายวัน       

 - ตรวจสอบการทํางานของชุดควบคุมการเผาไหม รายเดือน       

 - ตรวจสอบการทํางานของกระจังลม รายวัน       

 - ตรวจสอบระบบและลําดับขั้นตอนการทํางานของ

หัวเผา 

รายวัน       

 - ตรวจสอบการหมุนเวียนของเปลวไฟ และไอเสีย รายวัน       

 - ตรวจสอบเขี้ยวสปารค และระยะของอุปกรณชุด

หัวฉีด 

รายเดือน       

 - ตรวจสอบการทํางานของระบบไฟฟา และระบบ

ควบคุม 

รายเดือน       

2 เคร่ืองยนตผลิตไฟฟา       

 - ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง รายเดือน      

 - ตรวจสอบหัวเทียน รายเดือน      

 - ตรวจสอบทอนํากาซ รายวัน      

 

 (ข)  การวิเคราะหนํ้าเสียในหองปฏิบัติการ 

  เปนการตรวจสอบสมรรถภาพของระบบบําบัดทางเคมีและชีวภาพ โดยจะเก็บตัวอยาง

นํ้าในจุดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินความสามารถในระบบบําบัด ไปหาคาพารามิเตอรตางๆ 

และนําคาที่ไดเปรียบเทียบกับคาที่ผูออกแบบไดกําหนดไว เพ่ือใชในการควบคุมระบบใหเปนไปตามที่

ไดมีการออกแบบไว 

 

6.2 การตรวจสอบรายเดือน 

 สําหรับรายการในการตรวจสอบรายเดือนจะเปนการตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือและ

เครื่องจักรเปนสวนใหญ รวมถึงการตรวจซอม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกอนที่จะเกิดการเสียหายขึ้น 

รวมถึงอาจมีการประเมินคาใชจายในการบําบัด ความสามารถในการบําบัดของระบบ และตรวจสอบ

ปญหาที่ผานมา 
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6.3 การตรวจสอบรายป 

 จะเปนการทําความสะอาดระบบ โดยจําเปนที่จะตองหยุดเดินระบบเปนเวลา 3-4 วัน เพ่ือทําการ

ขุดลอกบอ ระบายตะกอนในถังตกตะกอน เขาไปตรวจสอบในสวนที่ไมสามารถตรวจสอบไดใน

ชวงเวลาปกต ิเชน ใบกวาดที่กนบอตกตะกอน เครื่องสูบนํ้าที่จมนํ้า เปนตน 

 

ตัวอยางการทําตารางการตรวจสอบ 

 

ตารางการตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสยี 

ประจําเดือน…………………………………………พ.ศ………… 

 
บอสูบ 

การทํางานของเครื่องสูบน้ํา วันท่ี 

NO.1 NO.2 
พีเอซ อุณหภูมิ 

อัตราการไหล 

(ม3/ซม.) 
หมายเหตุ 

       

       

 

 

 

ตารางการตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสยี 

ประจําเดือน…………………………………………พ.ศ………… 

 

 

 

 

ถังหมักแบบไมใชอากาศ 

เคร่ืองสูบนํ้าเสีย เคร่ืองสูบหมุนเวียน วัน

ท่ี NO.

1 

NO.

2 

NO.

3 

อัตรา 

การไหล 

 (ม3/ซม.) 

พีเอซ 

(pH) 

เติม 

ดาง NO.

1 

NO.

2 

NO.

3 

พีเอซ

ในถัง 

อัตราการ 

หมุนเวียน

นํ้า  

(ม3/ซม.) 

อัตรา

ความเร็ว

ไหลลื่น 

(ม3/ซม.) 

ตะ 

กอน 

ในถัง 

(ม.) 

หมายเหตุ 

1               

2               

3               
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ระยะเวลาและความถี่   
ในการตรวจสอบและบํารุงรกัษา 

ตารางการวเิคราะหผลนํ้าเสีย 

ประจําเดือน…………………………………………พ.ศ………… 

 

6.4 การตรวจสอบอุปกรณ 

 การตรวจสอบอุปกรณมีความสําคัญตอการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียโดยเฉพาะอยางยิ่ง

เครื่องสูบนํ้า ซ่ึงถือไดวาเปนเคร่ืองจักรกลที่สําคัญที่สุดในระบบผลิตกาซชีวภาพและบําบัดน้ําเสีย 

เน่ืองจากการไหลของน้ําเสียในระบบจะขึ้นอยูกับเครื่องสูบนํ้าเปนหลักดังนั้นจึงมีความจําเปนอยาง

มากในการตรวจสอบเครื่องสูบนํ้าอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนการปองกันปญหาโดยจะทําการตรวจสอบ

และบันทึกผลลงในตารางบันทึก ผลประจําวันของเครื่องจักรแตละชนิดซึ่งในที่น่ีจะยกตัวอยางตาราง

การตรวจสอบอุปกรณตางๆของเครื่องสูบนํ้า(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) ซ่ึงถือ

วาเปนเครื่องจักรที่สําคัญของระบบ โดยตารางการตรวจสอบมีรายละเอียดดังน้ี 

 

การตรวจวัดการใชพลังงานของมอเตอร 

 

 

อุณหภูมิ พีเอซ (pH) ซีโอดี (COD) (มก./ล.) ความเปนกรด(มก./ล.) ความเปนดาง(มก./ล.) 

วันที่ 
บอ

สูบ 

บอ

พัก

นํ้า

เสีย 

ภาย 

ใน 

ถัง 

นํ้า

ออก 

บอ

สูบ 

บอพัก

นํ้าเสีย 

ภาย 

ในถัง 

นํ้า

ออก 

บอ

สูบ 

บอพัก

นํ้าเสีย 

ภาย

ใน

ถัง 

นํ้า

ออก 

บอพัก

นํ้าเสีย 

ภายใ

นถัง 

นํ้า

ออก 

บอพัก

นํ้าเสีย 

ภายใ

นถัง 

นํ้า

ออก 

1                   

2                   

3                   

พิกัดมอเตอร(คาจากปายเครื่อง) ผลการตรวจวัด การแกไข

ปรับปรุง 

กระแส(A) 

ชนิด 

อุป 

กรณ 

ชนิด 

AC/ 

DC กําลัง 

ไฟฟา 

(kW) 

แรง 

ดัน 

(V) 

กระ 

แส 

(A) 

ตัวประ 

กอบกําลัง 

ไฟฟา 

(PF) 

R S T 

แรง 

ดัน 

(V) 

กําลัง 

ไฟฟา 

(kW 

ตัว

ประกอบ 

กําลัง 

ไฟฟา 

(PF) 

ภา 

ระ 

(%) ไม

ปรับ 

ปรุง 

ปรับ 

ปรุง 

วิธี 

การ

ปรับ 

ปรุง 

กําลัง 

ไฟฟา 

หลังการ

ปรับ 

ปรุง 
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สมการในการคํานวณ     PF    =     

        L =  

 เม่ือ PF = ตัวประกอบกาํลังเครื่องไฟฟา 

Pm = กําลังไฟฟาทีว่ัดได (kW) 

V = แรงดันไฟฟา (V) 

I = กระแสไฟฟา (A) 

L = ภาระการใชงาน (%) 

Pi = กําลังไฟฟาทีป่ายเครื่อง (A) 

ตัวอยาง 

โรงงานแหงหน่ึงติดตั้งมอเตอรขนาด 22 kW 380 V 50Hz 43 A เพ่ือขับเคลื่อนเครื่องสูบนํ้า 

กําลังของมอเตอรวัดคากําลงัไฟฟาได 10.06 kW 

จากสมการ             L  =  

 ภาระการใชงาน              =            x  100 
                                   

=     45.74  % 

 

จากขอมูลการตรวจวัดดงัตาราง 

 

 
 

 

 

10.06 
22 



                                                                 
 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน               
 

ระยะเวลาและความถี่   
ในการตรวจสอบและบํารุงรกัษา 

การคํานวณคาตัวประกอบกําลังไฟฟา 

PF    =     

PF =  

=     0.53 
 

จะเห็นไดวามอเตอรที่ใชมีขนาดใหญเกินไป สามารถทําการเปลี่ยนมอเตอรใหเปน 11 kW เพ่ือใช

งานไดเต็มประสิทธิภาพ โดยมีภาระใชงานเปนภาระการใชงาน   
     

                                        =               X  100 
 

                                   =      85.72 % 

 

การบันทึกขอมูลการใชงานของเครื่องสูบน้ํา 
กระแส(A) ความดัน(บาร) การทํางาน 

รหัสเครื่อง 

สูบน้ํา 

ตําแหนงท่ี

ติดต้ัง 

ขนาด 

มอ 

เตอร R S T 

แรง 

ดัน 

(V) หนา หลัง ทํา หยุด 

หมายเหตุ 

            

            

 

การบันทึกขอมูลตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา 

ผลการตรวจสอบและแกไข 
การบํารุงรักษา 

ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ การแกไข 
หมายเหตุ 

การตรวจสอบทุกวัน      

1. อุณหภูมิของรองล่ืน(แบริ่ง)      

2. ความดันทอดูดและทอจาย      

3. การรั่วซึมจากกันรั่ว      

4. การหลอล่ืนกันรั่ว      

5. โหลดของปมน้ํา      

6. ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน      

11 
9.43 
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การบันทึกขอมูลตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา (ตอ) 

 

สําหรับอุปกรณอ่ืนๆ ที่อาจมีการติดตั้งในระบบ เชน เครื่องกวาดไขมัน ตะแกรง เครื่องเติม

อากาศ เครื่องเติมสารเคมี เครื่องเติมปูนขาว หรือเครื่องกวนผสมน้ํา ตารางในการตรวจสอบอาจ

ขอรับคําปรึกษาจากผูขาย หรือผูออกแบบ เพ่ือใหการดูแลตรวจสอบเปนไปอยางถูกตอง  

 

 

 

 

ผลการตรวจสอบและแกไข 
การบํารุงรักษา 

ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ การแกไข 
หมายเหตุ 

7. ระดับน้ํามันหลอล่ืนที่มาหลอเล้ียง

รองล่ืน 

     

การตรวจสอบทุก 6 เดือน      

1.การใหศูนยระหวางเครื่องสูบน้ํากับ

มอเตอรตนกําลัง 

     

2. การเติมน้ํามันใหกับรองล่ืน      

การตรวจสอบทุก 1 ป      

1. การรั่วตามเพลาและการซอมบํารุง

กนรั่ว 

     

2. การสึกของปลอกเพลา      

3. ชองวางระหวางใบพัดกับแหวนเล็ก      

4. การทดสอบและปรับแกมิเตอรที่ใช

วัด 

     

5. การทดสอบและปรับแกมิเตอรไฟฟา      

6. เปล่ียนน้ํามันหลอล่ืนของรองล่ืน      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ บทที่ 77
กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระบบ     กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระบบ     

ผลิตและใชกาซชีวภาพผลิตและใชกาซชีวภาพ((BBiiooggaass))  
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กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกดิขึ้น 

 

บทที่ 7 
กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตและใชกาซชีวภาพ(Biogas) 

 
 

7.17.1  กรณีศึกษาอุบัติเหตทุี่เกิดข้ึนในระบบการผลิตและใชกาซชวีภาพในประเทศไทยกรณีศึกษาอุบัติเหตทุี่เกิดข้ึนในระบบการผลิตและใชกาซชวีภาพในประเทศไทย  
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุที่เกิดในระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียอุตสาหกรรมที่

ผานมาสําหรับประเทศไทยเทาที่สามารถรวบรวมจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับระบบผลิตกาซชีวภาพ
ได จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือพิมพและสื่อตางๆ โดยเฉพาะรายที่ไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต
และทรัพยสินซ่ึงตองหยุดดําเนินกิจการชั่วคราวและเจาของกิจการนั้นๆตองแจงใหอุตสาหกรรม
จังหวัดทราบ เพ่ือสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขาดําเนินการสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุของ
อุบัติเหตุกอนที่จะรับรองใหเปดการดําเนินกิจการตอไป หนวยงานราชการที่มีอํานาจหนาที่เขา
ตรวจสอบและเกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรมไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสวนใหญสํานัก
เทคโนโลยีความปลอดภัยจะสงวิศวกรชํานาญการออกปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการสอบสวนและสรุป
รายงานไวเปนกรณีศึกษา ซ่ึงพพ.ไดรับการอนุเคราะหขอมูลรายละเอียดของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
และแนวทางการแกไขไว เพ่ือใหผูที่ไดรับคูมือฉบับน้ีไดรับความรู ความเขาใจรวมกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 
และไดตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากใชกาซชีวภาพอยางไมระมัดระวัง แมเพียงสิ่งเล็กนอย
ที่คุนเคย หรือมองขามไปอาจเปนภัยพิบัติอยางมหัตภายภาคหนาได เพราะฉะนั้นผูปฎิบัติหนาที่จึง
ควรหันมาใสใจและจริงจังกับการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางรูทัน ไมประมาทเพื่อความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพยสินในองคกรนั้นๆ 

กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตและใชกาซชีวภาพไดรวบรวมไวเร่ิมตั้งแตป 
2549 จนถึงปจจุบัน(2555)เทาที่มีรายงานปรากฏเปนหลักฐานบันทึกไว มีจํานวน 11 กรณี ดังน้ี 

1. การสูดดมสารพิษในบอหมักกาซชีวภาพ ณ โรงงานฟารมเลี้ยงหมู อ.เมือง จ.ราชบุรี ป 
2549 

2. การทํางานในที่อับอากาศใกลบอพักน้ําเสีย  ณ โกดังขาวโพดอัดแหงแสงรัตนปากชอง         
จ. นครราชสีมา  เม่ือ 30 กรกฎาคม 2549  

3. การระเบิดของกาซชีวภาพในหองสูบสงกาซ ณ โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังบริษัท 
สระแกวเจริญ  อ.เมือง  จ.สระแกว เม่ือ 27 กันยายน 2549 เวลาประมาณ 4.40 น.  

4. การระเบิดของหองเผาไหมหมอนํ้ามันรอน  ซ่ึงใช Biogas เปนเชื้อเพลิง ณ โรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลัง บริษัท เอ่ียมบูรพา จํากัด อ.วัฒนานคร จ.สระแกว  เม่ือ 24 กันยายน 
2551 เวลาประมาณ 14.00 น.  

5. การระเบิดของหองเผาไหมหมอนํ้ามันรอน  ซ่ึงใช Biogas เปนเชื้อเพลิง  ณ โรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลัง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  เม่ือ 2 พฤษภาคม 2552 
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กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกดิขึ้น 

6. การระเบิดของหองเผาไหมหมอนํ้ามันรอนซ่ึงใช Biogas เปนเชื้อเพลิง ณ โรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลัง จ.กาฬสินธุ  เม่ือ 16 มิถุนายน 2552 เวลาประมาณ 21.30 น.  

7. การระเบิดของหองเผาไหมหมอนํ้ามันรอนซ่ึงใช Biogas เปนเชื้อเพลิง ณ โรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลัง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา  เม่ือ 10 ธันวาคม 2552 เวลาประมาณ 20.00 
น. 

8. การเกิดเพลิงไหมระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสีย  ณ โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 
บริษัทชัยภูมิสตารช จํากัด ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 
เวลาประมาณ 14.00 น. 

9.    การสูดดมกาซพิษจากบอตกตะกอนของระบบผลิตกาซชีวภาพจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
จากน้ําเสีย โรงงานสกัดปาลมนํ้ามันของบริษัท ยูนิวานิช นํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน)       
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เหตุเกิดเม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 17.30 น. 

10.  การเกิดเพลิงไหมจากฟาผาของโรงงานผลิตกาซชีวภาพของบริษัท คาสซาวา เวสท ทู 
เอ็นเนอรยี่ จํากัด ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เหตุเกิดเม่ือวันที่ 7 พค.2555  เวลา 
21.23  

11.  การสูดดมกาซพิษจากระบบผลิตกาซชีวภาพจากฟารมสุกรและผลิตอาหารสัตวของบริษัท 
เอส พี เอ็ม อาหารสัตว จํากัด เลขที่ 79/1 หมูที่ 1 ตําบลหวยยางโทน ที่อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี ทําใหขาดอากาศหายใจ เสียชีวิต 5 คน  เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 

 

 กรณีที่ 1  การสูดดมสารพิษในบอหมักกาซชีวภาพ 

   
 สถานที่เกิดอุบัติเหตุ  :  โรงงานฟารมเลี้ยงหมู จังหวัดราชบุรี คนงานเสียชีวิตจํานวน 5 คน  

รายละเอียดของขาว  :  จากขอมูลในป พ.ศ.2549 มีรายงานการสอบสวนโรคพิษจากกาซ
และการขาดอากาศหายใจ  (Toxic gas  and asphyxia) และขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ ปรากฏวามีการ
ร่ัวไหลของกาซที่กอใหเกิดผลตอสุขภาพ  ในรายงานกลาววามีการเสียชีวิตของคนงานในโรงงาน
ฟารมหมู จังหวัดราชบุรี จากการสูดดมกาซไฮโดรเจนซัลไฟดจากบอดักกาซชีวภาพ ทําใหมี
ผูเสียชีวิต 5 ราย  ขณะลงไปติดตั้งทอ พีวีซี ในบอกวาง 3 เมตร ลึก 4  เมตร เพ่ือสูบนํ้าจากบอบําบัด
นํ้าเสียเขาสูบอหมักกาซชีวภาพ  สาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต คือ การขาดความรูในการปองกัน
ตนเองในการปฏิบัติงาน 
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : สูดดมกาซไฮโดรเจนซัลไฟดจากบอดักกาซชีวภาพและขาด
ความรูในการปองกันตนเองในการปฏิบัติงาน 
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 กรณีที่ 2  การทํางานในที่ที่อับอากาศ  
 
 สถานที่เกิดอุบัติเหตุ  :   คนงานเสียชีวิตจํานวน 4 คน ในโกดังขาวโพดอัดแหงแสงรัตน        
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา   

รายละเอียดของขาว  :  รายงานขาวกลาววามีคนงานเสียชีวิต 4 รายที่โกดังขาวโพดอัด
แหงแสงรัตน อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา  ภายในโรงงานมีเครื่องจักรทํางานและมีชองทอสายพานตัก
ขาวโพดขนาด 1.5 x 3 เมตรลึกลงไปใตดินประมาณ 3 เมตร มีบันไดเหล็กเดินลงไปได  คนงานเดิน
ลงไปในชองทอสายพานเพื่ออัดจาระบีสายพานทุก 15 วัน  ปกติจะมีการเปดฝาชองทางลงกอน 1 วัน  
เพ่ือระบายอากาศ เรื่องแบบน้ีแมจะไมคอยไดยินบอยนักแตก็เกิดซ้ําซากอยูเหมือนกัน  เหตุเกิดไดทุก
สถานการณที่มีการเขาไปอยูในที่อับอากาศ  โดยเฉพาะเมื่อภายในสถานที่น้ันมีกาซพิษผสมอยูดวย  
ในกรณีน้ีพิสูจนทราบวากาซพิษนั้นเปนกาซไฮโดรเจนซัลไฟดหรือกาซไขเนาซึ่งมีกลิ่นฉุน การสูดดม
เขาไปมากๆจะหมดสติทันทีและถึงเสียชีวิตได กลิ่นของกาซนี้เปนสัญญาณเตือนอันตรายใหถอยหาง
แตเม่ือสูดดมเขาไปเล็กนอยประสาทสัมผัสกลิ่นจะตายกอนทําใหไมสามารถรับรูกลิ่นอีกไดตอไป  
กาซไฮโดรเจนซัลไฟดเกิดจากการยอยสลายวัตถุอินทรียที่มาจากพืชหรือสัตวในที่อับอากาศโอกาสที่
จะเกิดกาซไขเนาขึ้นนี้ ไดแกบริเวณบอพักน้ําเสีย  บอหมัก ทอระบายน้ํา เปนตน 
(ที่มา   :   หนังสือพิมพเดลินิวส  ฉบบัวนัที่ 30 กรกฎาคม 2549) 
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : อยูในที่อับอากาศและสูดดมกาซไฮโดรเจนซัลไฟด(กาซไขเนา) 
จากบอบําบัดน้ําเสีย ชวยเหลือตัวเองไมไดหลังจากสูดดมกาซพิษเขาไปในรางกาย 
  

กรณีที่ 3   การระเบิดของกาซชีวภาพในหองสูบสงกาซ  
 

 สถานที่เกิดอุบัติเหตุ  :   โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว เกิด
การระเบิดของกาซชีวภาพในหองสูบสง มีผูเสียชีวิตจํานวน 2 คน บาดเจ็บสาหัส 1 คน ทรัพยสิน
เสียหายประมาณ 1 แสนบาท 

รายละเอียดของขาว :  เหตุเกิดขึ้นที่ โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง อ.เมือง จ.สระแกว  
เม่ือ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 เวลา 4.30-5.00 น. พบวา บอผลิตกาซแบบผาใบคลุมขนาด 80 x 
220 เมตร  (2 บอ) ขอบผาใบยึดโยงดวยเชือกไนลอน ซีลดวยน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 7-1 มีรอยฉีกขาด
และมีกาซรั่วไหลโดยทั่วไป มีวัชพืชขึ้นชิดขอบบอที่อาจทําใหเกิดการติดไฟไดงาย ลมรอนที่ใชสําหรับ
อบแปงมีอุณหภูมิต่ํามากจนอบแปงไมแหง 
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รูปที่ 7-1  สภาพการฉีกขาดรอบขอบบอที่ซีล (seal) ดวยน้ํา 
 

 จากการสอบสวนจากผูอยูในเหตุการณเลาวา เม่ือหัวหนางานและชางจากฝายผลิต 3 คน 
ตรวจพบวาน้ํามันรอนจากหมอนํ้ามันรอนมีอุณหภูมิต่ําเกินไป โดย Burner ที่ใช Biogas รวมกับ
นํ้ามันเตาไดดับลง เน่ืองจากแรงดันกาซชีวภาพไมเพียงพอ ชางทั้ง 3 คนพากันเดินมาตรวจสอบที่
หองสูบสงกาซ (Gas Station)  ซ่ึงผนังหองเปนคอนกรีตทึบทุกดาน มีชองระบายอากาศดานบนติด
หลังคาดังแสดงใน รูปที่ 7-2 ผังแสดงการวางตําแหนงของเครื่องจักรตางๆภายในหองสูบสงกาซ เม่ือ
ถึงหองสูบสงชางทั้ง 3 คน พบวามีการรั่วไหลของ Biogas ที่ทอสงกาซอยางรุนแรงในหองสูบสงกาซ 
ขณะที่เดินเขาไปในหอง ชางไดกดสวิทซไฟที่ขางประตูทําใหกาซที่ร่ัวไหลเกิดการจุดระเบิดขึ้น เปลว
ไฟไดลวกชางทั้ง 3 คน จนไดรับบาดเจ็บสาหัส และ เสียชีวิตตอมา 2 คน  ทรัพยสินเสียหายประมาณ 
100,000.-บาท 

 
รูปที่ 7-2 ผังแสดงการวางตาํแหนงของเครื่องจักรตางๆภายในหองสูบสงกาซของโรงงาน 

 
จุดที่กาซชีวภาพรั่วไหลเกิดขึ้นที่ขอตอรับการขยายตัว (Expansion Joint) ซ่ึงติดตั้งอยูที่ทอ

ทางออกของ Blower สูบสงกาซ ดังแสดงในรูปที่ 7-3 ถึง รูปที่ 7-5 
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รูปที่ 7-3  สภาพของหองสูบสงกาซชีวภาพ(Gas Station)   

จุดท่ีติดตั้งขอตอ 
รับการขยายตัว

 
 

รูปที่ 7-4   สภาพขอตอรับการขยายตวัที่แตกรัว่หลังเกิดอุบัติเหต ุ
 

     
 

รูปที่ 7-5   ลักษณะการฉีกขาดของขอตอรับการขยายตัวที่แตกออกหลังเกิดอุบัติเหตุ 
 
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : ขอตอรับการขยายตัวแตกทําใหกาซชีวภาพรั่วออกมา กาซที่
ร่ัวไหลไดเกิดการจุดระเบิดขึ้น  จากการวิเคราะหสาเหตุการแตกรั่ว ของเจาหนาที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เขาตรวจสอบ พบวา 
   การเลือกใชและติดตั้งขอตอรับการขยายตัวที่ไมเหมาะกับงาน เน่ืองจากตําแหนงที่ติดตั้ง

ไมมีการขยายหรือหดตัวของทอสงกาซ แตมีการสั่นสะเทือนจากBlower ซ่ึงติดตั้งบนแทน
ยึดแข็งโดยไมมีระบบปองกันการสั่นสะเทือน 

   ขอตอรับการขยายตัวเสียหายจากการลาตัว  ขอตอมีการสะบัดตัวในจังหวะหยุดและ
จังหวะสตารทของ Blower ทําใหเกิดแรงดัดตัวซํ้าๆ  

จุดที่กาซร่ัวอยูที่ขอ

ตอรับการขยายตัว
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   มีการผุกรอนและการกัดกรอนจาก O2 , H2CO3 , H2SO4  ภายในขอตอรับการขยายตัว ซ่ึง
เกิดจากกาซคารบอนไดออกไซด CO2  และไฮโดรเจนซัลไฟด H2S ใน Biogas รวมตัวกับ
นํ้าหรือความชื้น H2O 

 แหลงจุดระเบิด (Ignition Source) ในอุบัติเหตุครัง้น้ัน พบวา 

- อุปกรณไฟฟาทั้งหมดเปนแบบไมปองกันการระเบิด เชนมอเตอร ปลั๊ก สวิตช หลอดไฟ 
และอุปกรณไฟฟาควบคุม ดังแสดงใน รูปที่ 7-6 

- สวิตชมอเตอรของ Blower บนแผงสวติชอยูหางจากจุดที่กาซรั่วประมาณ 1.20 เมตร 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

 
รูปที่ 7-6   ลักษณะการติดตั้งอุปกรณไฟฟาและสวติชมอเตอรของ Blower 

 

กรณีที่ 4   การระเบิดของหองเผาไหมซ่ึงใชกาซชีวภาพ(Biogas)เปน
เชื้อเพลิง 

 
 สถานที่เกิดอุบัติเหตุ  :   โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
ระเบิดมีผูบาดเจ็บ จํานวน 2 คน ทรัพยสินเสียหาย 3 ลาน  

รายละเอียดของขาว : เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2551 ณ โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง ใน
จังหวัดสระแกว เกิดการระเบิดของหองเผาไหมซ่ึงใชกาซชีวภาพ(Biogas)เปนเชื้อเพลิง สําหรับหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน จากการสอบสวนสาเหตุการระเบิดของผูเชี่ยวชาญที่เขาตรวจ
วิเคราะหไดลําดับเหตุการณกอนการระเบิดของกาซชีวภาพในหองเผาไหมหมอนํ้ามันรอน ไวดังน้ี 

จจุดที่ขอ

ตอแตก

จุดท่ี

ติดตั้ง

จจุดที่ขอ

ตอแตก

จุดท่ี

ติดตั้ง

จจุดที่ขอ

ตอแตก

จุดท่ี

ติดตั้ง
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•  มีการดับเตาหมอนํ้ามันรอน ประมาณ 12.00 น. และเริ่มพยายามจุดเตาหมอนํ้ามันรอนที่
ใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิง เวลาประมาณ 13.30 น. แตจุดเตาไมได โดย Burner ไม
ทํางาน  

•  ชางผูควบคุมหมอนํ้ามันรอนและชางไฟฟา ไดตรวจสอบและพยายามซอมแซมระบบวาลว
จายกาซและอุปกรณควบคุมการทํางานของหัวเผา เพ่ือใหจุดเตาได  

•  เวลาประมาณ 14.00 น. ในขณะเปดสวิตชหัวเผาเพื่อจุดเตาหัวเผามีการทํางานโดยพัดลม  
มีการ Pre Purge ตามลําดับ  เม่ือพัดลมหรี่ลมลงจนถึงขั้นตอนที่หัวเทียนจุดประกายไฟใน
หองเผาไหม  ปรากฏวาทันทีที่หัวเทียนจุดประกายไฟ ก็เกิดการระเบิดของหองเผาไหม
ขึ้น (Furnace Explosion)  

•  แรงระเบิดทําใหฝาหนาของหมอนํ้ามันรอนและคอยลน้ํามันฝาหลังชํารุด หัวเผาหลุดรวง 
ขดทอนํ้ามันที่ฝาหลังยืดตัวและแตกร่ัวและมีนํ้ามันถายเทความรอนรั่วไหล ทําใหมี
ผูไดรับบาดเจ็บเล็กนอย 2 คน ทรัพยสินเสียหายประมาณ 3 ลานบาท ดังรูปที่ 7-7 

 

 
 

รูปที่ 7-7  สภาพหมอนํ้ามันรอนและคอยลนํ้ามันและหัวเผาหลังเกิดอุบัติเหต ุ
 
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : เกิดจากกาซรั่วผาน Double Solenoid Valve และสะสมอยูใน
หองเผาไหมปริมาณมาก เม่ือมีการจุดเตากาซที่สะสมอยูในหองเผาไหมสัมผัสกับประกายไปของหัว
เทียนทําใหเกิดการระเบิดขึ้น  เจาหนาที่สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เขาสอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะหสาเหตุการระเบิดของกาซชีวภาพในหองเผาไหม ดังน้ี 
 

1. องคประกอบที่ทําใหเกิดการระเบิดของกาซชีวภาพในหองเผาไหม   
มีรายละเอียดดังน้ี 

•  ตองมีปริมาณความเขมขนของเชื้อเพลิงผสมกับอากาศ อยูระหวาง Lower Explosive 
Limit (LEL)  กับ Upper Explosive Limit (UEL) 

•  ตองมี Ignition Source  เชนการจุดประกายไฟจาก Electrode  หรือ จากเปลวไฟของ 
Pilot Burner 

•  หองเผาไหมอยูในสภาพเปนหองอับอากาศ (Confine Space) 
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2   ลักษณะของหัวเผาเชื้อเพลิงทีเ่ก่ียวของและการควบคุมการเผาไหม                   
มีลักษณะดังแสดงใน รูปที่ 7-8 และรูปที่ 7-9 

                                         
     

รูปที่ 7-8   อุปกรณควบคมุกาซกอนเขาหัวเผาประกอบดวย  
1 Stop Valve   2 Strainer   3 Pressure Regulator     

4 Double Solenoid Valve     5.Burner 
 

 
รูปที่ 7-9  ลักษณะหัวเผาเปนแบบ Rotary Cup  และเปน Combination Burner 

 
สําหรับโรงงานนี้ลักษณะการใชงานของหัวเผาและอุปกรณควบคุมกาซมีรายละเอียดดังน้ี 

•  หัวเผาเปนแบบ Rotary Cup  ผลิตจากประเทศเยอรมัน และเปน Combination 
Burner 

•  จุดเตาโดยใช Electrode จุด LPG ใหไฟติดเปนPilot Burnerกอน  เน่ืองจากน้ํามันเตา
และ Biogas จะติดไฟยากในบางสภาวะ  เม่ือ LPG. ติดไฟแลวจึงปอนนํ้ามันเตาหรือ 
Biogas เขาสูเปลวไฟ  

1 

23 

4

5
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•  การควบคุมการเผาไหมเชื้อเพลิง  เปนระบบเรงหรี่เชื้อเพลิงและอากาศ ตามภาระการ
ใชงาน (Modulating Control) 

 
3. ลําดับการทํางานของหัวเผาตามมาตรฐานความปลอดภัย  

•   เม่ือสวิทชตอวงจร  ระบบนิรภัย Valve Proving Systems(VPS) จะตรวจสอบวา 
Double Solenoid Valve (DSV) มีการรั่วของ Biogas ผานเขาสูหองเผาไหมหรือไม 
ถา VPS ไมพบการรั่วไหลของกาซที่ DSV หัวเผาจะเริ่มทํางานตามลําดับ  

•    Flame Detector จะตรวจสอบความมืดทันที ถาหองเผาไหมมืดจะเปดพัดลมเปา
อากาศผานหองเผาไหม (Pre purge) ประมาณ 1-1.5 นาที  เพ่ือขจัดกาซเชื้อเพลิง
ออกจากหองเผาไหม  ถาพบความสวางจะตัดระบบการทํางานทันที  

•    เม่ือการ Pre purge ครบตามเวลาที่กําหนด กระบวนการทํางานเปนดังน้ี  
- กระบังลมจะคอยๆหรี่ลง  เพ่ือลดปริมาณลมที่ปอนเขาหองเผาไหมใหต่ําสุด   
- หัวเทียนจะเริ่มจุดประกายไฟ  Solenoid Valve ของ LPG จะเปด LPG เขา 

Pilot Burner เพ่ือจุดนําใหเกิดเปลวไฟ   
- Flame Detector จะตรวจสอบการติดไฟของ LPG ที่ Pilot Burner  ถาภายใน

ประมาณ 3-5 sec.ไมติดไฟ  จะแสดงดวยสัญญาณเตือนภัยพรอมตัดระบบการ
ทํางานของหัวเผาทั้งหมด    

- เม่ือ Pilot Burner ติดไฟและเปลวไฟเปนปกติ Double Solenoid Valve จะเปด 
Biogas เขาสูหองเผาไหม  

- Flame Detector จะตรวจสอบการติดไฟของ Biogas  ถาไมติดไฟภายใน
ประมาณ 3-5 sec. หัวเผาจะหยุดระบบการทํางานทั้งหมด  แตถาติดไฟหัวเผา
จะทํางานตอเน่ืองไป  

 
4  ลําดับการทํางานของหัวเผา ในขณะเกิดการระเบิดของหองเผาไหม   

•  กอนวันที่จะมีการระเบิดของหองเผาไหม  หัวเผามีปญหาไมทํางาน โดยระบบนิรภัย 
VPS  ไดสงสัญญาณเตือนภัยแสดงการรั่วของกาซชีวภาพผาน DSV  หลังจากการ
ซอมโดยชางของโรงงาน  หัวเผาสามารถกลับมาทํางานได   

• มีการติดเตาหมอตมนํ้ามัน และใชงานตอเน่ืองถึงเที่ยงของวันที่เกิดอุบัติเหตุและมี
การดับเตาระหวางเที่ยงถึงประมาณบายโมงครึ่ง  

• หลังบายโมงครึ่ง ผูควบคุมหมอตมนํ้ามันไดเริ่มจุดเตาใหม  แตปรากฏวาจุดเตาไมติด  
และพนักงานไดพยายามจุดเตาอยูหลายครั้ง  

• บาย 2 โมง ในขณะที่กําลังจุดเตา โดยพัดลมมีการไลอากาศ (Pre Purge) ครบตาม
กําหนดเวลา ขณะน้ันมีพนักงานที่เกี่ยวของยืนอยูบริเวณหนาหัวเผาพบวาหัวเทียนมี
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การจุดประกายไฟแตในหองเผาไหมไมมีเปลวไฟและในขณะนั้น ก็ไดเกิดการระเบิด
ของหองเผาไหมขึ้น  

 
5 หลักฐานการระเบิดของกาซชีวภาพในหองเผาไหม   

•   Biogas  มีความดันจาก Blower ประมาณ 270-350 mbar ปริมาณการผลิตประมาณ
500-600 m3/hr  เม่ือผาน Regulator Valve กอนเขาหัวเผา ปรับลดความดันเหลือ   
ประมาณ 150-230 mbar ขนาดทอสงกาซ และ Double Solenoid Valve Ø 100  
และ 50 mm.  เชื้อเพลิงมีโอกาสรั่วไหลสูง เน่ืองจากอยูในรูปของกาซที่มีความดัน
และปริมาณสูงจึงอาจสะสมในหองเผาไหมไดและมีโอกาสระเบิดไดทั้งกอนและหลัง
การ Pre Purge  

• การใชเชื้อเพลิงสําหรับหมอนํ้ามันรอนเครื่องน้ี ปกติสามารถเลือกใชเชื้อเพลิงรวม
ระหวาง นํ้ามันเตากับ Biogas พรอมกัน หรือเลือกใชเชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหน่ึงเพียง
อยางเดียวแตในวันที่เกิดอุบัติเหตุ โรงงานเลือกใชเฉพาะ Biogas เพียงอยางเดียว 
โดยตรวจพิสูจนไดจาก Burner Controlที่ติดตั้งอยูใน Control Panel  ซ่ึง Sequence 
ของชุด Biogas ไดหยุดอยูที่ตําแหนง Pilot Burner กําลังจุด LPG 

 
6   องคประกอบของกาซชีวภาพ  

  หลังเกิดอุบัติเหตุไดนํากาซชีวภาพไปตรวจวิเคราะหดวย Gas Analyzer ดังแสดงในรูปที่  
7-10 และผลการตรวจวิเคราะห สรุปไดดังน้ี 

•  กาซมีเทน (CH4) อยูระหวาง 55-66 % เปนเชื้อเพลิงที่ใหความรอน  

•  กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 27-45 % เปนกาซเฉื่อย  

•  ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 2200-3300 ppm. (~0.3 %) เปนกาซพิษ  

•  มีไนโตรเจน (N2 เปนกาซเฉื่อย)ออกซิเจน (O2) และความชื้นหรือไอน้ําอ่ิมตัวรวมอยู
ดวย   

 

   
รูปที่ 7-10  ผลการนํากาซชีวภาพไปตรวจวิเคราะหดวย Gas Analyzer 
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 จากกรณีดังกลาว ผูเชี่ยวชาญ(ศุภวัฒน ธาดาจารุมงคล วิศวกร 8)จากสํานักเทคโนโลยีความ
ปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดอธิบายถึงทฤษฏีการเกิดการติดไฟของกาซชีวภาพตาม
ไดอะแกรมที่เรียกวา Ternary (three component) diagram, atmospheric ดังแสดงในรูปที่ 7-11 
และกลาววาคุณสมบัติของกาซชีวภาพที่สามารถจุดติดไฟเองไดมีเง่ือนไขการลุกติดไฟอัตโนมัติของ
กาซชีวภาพ (Biogas)  นอกจากนี้ยังไดเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Biogas , Natural Gas , Town 
Gas (LPG) ไวในตารางที่ 7-1  
 

 
รูปที่ 7-11  Ternary (three component) diagram, atmospheric 

เงื่อนไขการลุกติดไฟอัตโนมัติของกาซชีวภาพ (Biogas) สามารถเกิดข้ึนไดเมื่อ 

 •  Autoignition temperature  : 595 °C 

 •   Flammability limits in air (STP conditions) : 5.0-15.0 vol.%  

 •   ชวงการลุกไหม ; จะไมลุกไหมหรือเปลวไฟดับเม่ือ  
 CH4ในบรรยากาศ < 5 %  (Lower Explosive Limit ), 
 CH4ในบรรยากาศ >15 % (Upper Explosive Limit ) 

 •    Specific Hazards ;Exposure to fire may cause containers to rupture/explode. 

 • Max. ignition velocity , Biogas (60% CH4, 38% CO2, 2% Other); 0.25 m/s 
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 • General Behavior : Risk of corrosion by gas contained impurities (CO, CO2, H2S) 
in presence of moisture. 

 
ตารางที่ 7-1  การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Biogas , Natural Gas , Town Gas (LPG)  
  

Parameter Unit Natural Gas Town Gas Biogas 
Calorific value (lower) MJ/m3 36.14 16.1 21.48 
Density Kg/m3 0.82 0.51 1.21 
Wobbe index (lower) MJ/m3 39.9 22.5 19.5 
Max. ignition velocity m/s 0.39 0.70 0.25 
Theor. Air requirement M3air/m3gas 9.53 3.83 5.71 
Max.CO2-conc.in stack gas Vol% 11.9 13.1 17.8 
Dew point oC 59 60 60-160 
 
 7   อุปกรณควบคุมกาซตางๆที่ใชในหองเผาไหมของโรงงาน  เชน  
  วาลวที่ใชในหองเผาไหม  ไดแก 

  •  Double Solenoid Valve 
-    ขนาด DN 100 เปนวาลวไฟฟา สําหรับปด-เปดกาซชีวภาพเขาสูหัวเผาแบบ

อัตโนมัติ ผลิตตามมาตรฐานเยอรมัน-ยุโรป  ดังรูปที่ 7-12 

 
รูปที่ 7-12  ลักษณะของ Double Solenoid Valve 

 

  •  Valve Proving Systems  
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เปนระบบนิรภัย ตามาตรฐานเยอรมัน-ยุโรป ติดตั้งคูกับ Double Solenoid Valve ทํา
หนาที่ตรวจสอบการรั่วไหลของกาซชีวภาพผาน Double Solenoid Valve เม่ือหัวเผาเริ่มทํางาน ถามี
การรั่วของกาซผานวาลวจะแสดงดวยสัญญาณเตือนภัยไฟสีแดงพรอมตัดระบบการทํางานของหัวเผา
ทั้งหมด ดังแสดงใน รูปที่ 7-13  
 

 
รูปที่ 7-13  ลักษณะของ Valve Proving Systems 

 

 •  ขอกําหนดใชงาน   ใชไดกับกาซแหงที่มีไฮโดรเจนซัลไฟดไมเกิน 0.1%(ไมเกิน 1000 
ppm.)โดยปริมาตร 

สาเหตุที่ทําให Biogas ร่ัวผาน Double Solenoid Valve เขาสูหองเผาไหมได ดังกรณีตอไปน้ี 

-    เม่ือหนาวาลวและบาวาลวสกปรก  
-    เม่ือหนาวาลวหรือบาวาลวชํารุด  
-    เมื่อสปริงกดวาลวสึกกรอน แตกหัก  
-    เม่ือกานวาลวและรูสกปรก ทําใหค้ํายัน หรือติดตายในตําแหนงวาลวเปด  
-    มีการลัดวงจรไฟฟาในตําแหนงใหวาลวเปด  

 จากการถอดชิ้นสวนของวาลวออกมาตรวจสอบพบวา  : 
1. Double Solenoid Valve มีประวัติการชํารุด สปริงกดวาลวและบาวาลวมีการสึกกรอน 

ผุกรอนเปนรูพรุน(Pitting) และเคยมีการแตกหักบอยครั้ง ซ่ึงทําใหเกิด การรั่วไหลของกาซชีวภาพ
ผาน Double Solenoid Valve เขาสูหองเผาไหมจนติดเตาไมไดหลายครั้ง ดังรูปที่ 7-14 
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รูปที่ 7-14  ลักษณะการสึกกรอนเปนรูพรุน(Pitting)ของ Double Solenoid Valve 
 

2. สภาพกานวาลวและรูกานวาลวตัวลางสกปรกมาก มีเมือก ตะกอนสะสมอยูในรูกาน
วาลว ทําใหฝดและขัดตัว กานวาลวถูกตะกอนสกปรกค้ํายัน  เปนเหตุใหวาลวเปดคาง หรือปดไมสนทิ 
ทําให Biogas ร่ัวไหลอยางรุนแรง ดังรูปที่ 7-15 

รูปที่ 7-15  ลักษณะของกานวาลวและรูกานวาลวตวัลางสกปรกมาก 
 

3. Valve Proving Systems ไมตัดระบบการทํางาน ของหัวเผาสาเหตุเน่ืองมาจาก Valve 
Proving Systems  มีการชํารุด  รูสงกาซเพื่ออัดทดสอบการรั่วของ Double Solenoid Valve  มีการ
อุดตัน เม่ือทดสอบทํางาน ความดันจะถึง 20 mbarทันที  ระบบนิรภัยจึงลมเหลว ดังรูปที่ 7-16 
 

รูปที่ 7-16 สภาพของ Valve Proving Systems  มีการชํารุดทําใหระบบนิรภัยลมเหลว 
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4. จากการทดลองตอวงจรให  Valve Proving Systems ทํางาน  พบวาการอุดตันหรือ
ติดตายของรูสงกาซนี้  ทําใหปมกาซทํางานและหยุดทันที ซ่ึงแสดงวาเกิดความดันยอนกลับประมาณ 
20 mbar เสมือนไมมีการรั่วของกาซที่  Double Solenoid Valve  หลังจากนั้นภายในประมาณ 10 
วินาที จะปรากฏไฟสีเหลืองหรือผานการทดสอบและระบบนิรภัย VPS จะตอวงจรของหัวเผา ให
สามารถทํางานตอเน่ืองไป 

จากขอมูลดังกลาวขางตนสรุปไดวาสาเหตุการระเบิดของกาซชีวภาพในหองเผาไหม ดังน้ี 

  •  มี Biogas ที่ความดันประมาณ150-230 mbar (Capacity ประมาณ 500 m3/hr)ร่ัวไหล
อยางมาก ผาน Double Solenoid Valve ขนาด DN 100 mm. เขาสูหองเผาไหม
ตลอดเวลา  จนมีความเขมขนของมีเทนในอากาศอยูระหวาง Lower Explosive Limit 
; LEL กับ Upper Explosive Limit ;UEL คือ 5-15.0 vol.% การรั่วของ Double 
Solenoid Valve  เกิดจากกานวาลวและรูกานวาลว ชุดลางสกปรกมาก  มีเมือกและ
ตะกอนสะสมอยูในรูกานวาลว  จนทําใหกานวาลวถูกตะกอนสกปรก ค้ํายัน วาลวจึง
เปดคางและเปนสาเหตุให Biogas ร่ัวไหลอยางมากตลอดเวลา 

  •  มีการชํารุดของระบบนิรภัย Valve Proving Systems (VPS) ซ่ึงเปนระบบนิรภัย
สําหรับตรวจสอบการรั่วของ Double Solenoid Valve การชํารุดของ VPS น้ี  ทําใหมี
การตอวงจรใหหัวเผาทํางานได แมจะมีการรั่วของ Biogas เขาสูหองเผาไหม  โดยการ
ชํารุดของ VPS  เกิดขึ้นจาก Solenoid Valve ของ VPS ติดตายทําใหการปด-เปดของ
รูลิ้นดานอัดเกิดการติดตายและอุดตัน  สงผลใหเม่ือปมกาซใน VPS เร่ิมทํางาน  เพ่ือ
อัดความดันทดสอบการรั่วของวาลว จะเกิดความดันยอนกลับทันทีประมาณ 20 mbar 
ซ่ึงทําใหปมหยุดทํางานทันที เสมือนไมมีการรั่วของกาซที่ Double Solenoid Valve  
ระบบนิรภัยน้ีจึงลมเหลว  ซ่ึงหลังจากนั้นภายในประมาณ 10 วินาที จะปรากฏไฟสี
เหลืองหรือแสดงผลผานการทดสอบ  และตอวงจรของหัวเผา ใหสามารถทํางาน
ตอเน่ืองไป  

  •  หัวเผามีการจุดประกายไฟ และมีการเปด LPG เขาสู Pilot Burner จุดเปนเปลวไฟ ซ่ึง
ทั้งประกายไฟและเปลวไฟเปน Ignition Source  จึงทําใหเกิดการติดไฟและการระเบิด
ของ Biogas  ซ่ึงมีความเขมขนของมีเทนในอากาศอยูระหวาง LEL กับ UEL คือ 5-
15.0 vol.% จากการรั่วไหลตอเน่ืองและสะสมปริมาณมากในหองเผาไหม  

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา Biogas มีความเร็วในการติดไฟ (Flame Velocity or Ignition Velocity)
ประมาณ 25-30 cm./sec. และมีคุณสมบัติความเปนอันตรายเฉพาะ  Specific Hazards : Exposure 
to fire may cause containers to rupture/explode. จึงทําใหเกิดการระเบิดของหองเผาไหมขึ้น  
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 กรณีที่ 5   การระเบิดของหองเผาไหมหมอน้ํามันรอนซ่ึงใชกาซชีวภาพเปน
เชื้อเพลิง 

 
 สถานที่เกิดอุบัติเหตุ  :   โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
เกิดการระเบดิ ไมมีรายงานผูบาดเจ็บและเสียชีวติ 
 รายละเอียดของขาว  เหตุเกิดขึ้นเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 ในโรงงานผลิตแปงมัน
สําปะหลัง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา เกิดการระเบิดสาเหตุเหมือนกับอุบัติเหตุในกรณีที่ 3 และ 4  
สําหรับรายนี้แรงระเบิดภายในหองเผาไหม ทําใหฝาหนาของหมอนํ้ามันหลุดออก Burner และ
อุปกรณตอเน่ืองแตกหักชํารุดเสียหาย ทอสงกาซ และ Double Solenoid Valve สกปรกมาก ทําให
วาลวคางและกาซรั่วไหลผานเขาหองเผาไหมตลอดเวลา  และความสกปรกทําให Valve Proving 
System เกิดการชํารุดอุดตัน สงผลใหระบบนิรภัยของหัวเผาลมเหลว หัวเผาทํางานแบบลัดวงจร ดัง
รูปที่ 7-17 และ รูปที่ 7-18 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7-17 สภาพฝาหมอนํ้าที่อยูในหองเผาไหมหลังเกิดเหตุ 
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รูปที่ 7-18 สภาพวาลวที่อยูในหองเผาไหมหลังเกิดเหต ุ
  
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : กาซชีวภาพรั่วไหลผานเขาหองเผาไหมตลอดเวลา จากการ
พิสูจนของเจาหนาที่สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สรุปสาเหตุการระเบิด
ของกาซชีวภาพในหองเผาไหม เหมือนกับกรณีที่ 4 เน่ืองมาจากอุปกรณชํารุดขาดการดูแล
บํารุงรักษา สงผลทําใหทอสงกาซ และ Double Solenoid Valve สกปรกมาก ทําใหวาลวคางและกาซ
ร่ัวไหลผานเขาหองเผาไหมตลอดเวลาและความสกปรกทําให Valve Proving System เกิดการชํารุด
อุดตัน สงผลใหระบบนิรภัยของหัวเผาลมเหลว  
 

กรณีที่ 6  การระเบิดของหองเผาไหมหมอน้ํามันรอน ซ่ึงใช Biogas เปน
เชื้อเพลิง 

  
เหตุเกิดขึ้น ณ โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา  เม่ือวันที่ 10 

ธันวาคม 2552  การระเบิดของกาซชีวภาพในหองเผาไหมหมอนํ้ามันรอน เกิดขึ้นในขณะที่ Burner 
กําลังทํางานโดยเผาน้ํามันรวมกับกาซชีวภาพในตําแหนง High Fire แลวเกิดการดับของเปลวไฟ ผู
ควบคุมหมอนํ้ามันรอน ไดกดสวิตช Burner Reset ทันที หลังจากนั้นประมาณ 5 วินาที หองเผาไหม
ก็ระเบิดขึ้นทําใหขดทอนํ้ามันที่ผนังหลังถูกแรงระเบิดเคลื่อนตัวถอยหลังประมาณ 30 เซนติเมตร โดย
ไมมีการแตกรั่วของทอ ฝานิรภัยที่ผนังหลังมีการเปดระบายความดันออกจากหองเผาไหม ดังรูปที่   
7-19 
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รูปที่ 7-19  สภาพขดทอนํ้ามันที่ผนังหลังถูกแรงระเบิดเคลื่อนตวัถอยหลังประมาณ 30 เซนติเมตร 
 

ผูเชี่ยวชาญกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขาดําเนินการสอบสวนและลําดับเหตุการณของการเกิด
อุบัติเหตุ โดยสรุปวิเคราะหสาเหตุตามลําดับดังน้ี 

1. หมอนํ้ามันรอนกําลังทํางานโดยเผาน้ํามันรวมกับกาซชีวภาพในตําแหนง High Fire  
– เวลาประมาณ 20.00 น. สัญญาณกระดิ่งที่ตูควบคุมดัง พรอมหลอดไฟแดงสวางขึ้น 
แสดงถึงเปลวไฟในหองเผาไหมดับ  

– ทันทีที่ผูควบคุมเห็นสัญญาณแสดงเปลวไฟดับ ไดกดสวิตช Burner Reset ใหม
ในทันที  

– หลังจากกดสวิตช Burner Reset ใหมประมาณ 5-10 วินาที ก็ไดยินเสียงระเบิดที่
หมอนํ้ามันรอน พรอมมีควันไฟกระจายตัวออกดานหลังของหมอนํ้ามันรอน  

– หลังจากเสียงระเบิด  พบวาขดทอนํ้ามันที่ผนังหลังถูกแรงระเบิดเคลื่อนตัวถอยหลัง
ประมาณ 30 เซนติเมตร แตไมมีการแตกรั่วของทอนํ้ามัน  โดยฝานิรภัยที่ผนังหลัง มี
การเปดระบายความดันออกจากหองเผาไหม  

– ไมพบความเสียหายของโครงสรางหมอนํ้ามันรอนในสวนอ่ืนๆ และไมมีผูบาดเจ็บ 
2. มีการตรวจสภาพทั่วไปของหมอนํ้ามันรอน การตรวจทดสอบการทํางานของอุปกรณ

ควบคุมกาซและตรวจสภาพหัวเผา  
– วาลวปด-เปดกาซ  Double Solenoid Valve ทั้งสองชุด มีการรั่วไหลเล็กนอย  
– Valve Proving Systems (VPS)  มีการอุดตันและลัดวงจรทั้งสองชุด การอุดตันของ 

VPSทําให Burner ทํางานลัดขั้นตอน ไมเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย  ดังรูป
ที่ 7-20 
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รูปที่ 7-20 สภาพของ  Valve Proving Systems (VPS)  มีการอุดตันและลัดวงจร 

 
3. การตรวจสภาพภายในทอสงกาซชีวภาพ พบคราบตะกรันและตะกอนสกปรกสะสมอยู

มาก  คราบตะกรันและตะกอนสกปรก เปนสาเหตุที่ทําให Valve Proving Systems ชํารุดอุดตัน ดัง
แสดงในรูปที่ 7-21 
 

   
 

รูปที่ 7-21  สภาพภายในทอสงกาซชีวภาพที่มีตะกอนสกปรกสะสม 
 

4. การวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเปลวไฟดับ  
- ปริมาณกาซชีวภาพไมเพียงพอ ความดันกาซต่ําเกินไปจนหัวเผาตัดดับ   

กรณีน้ี  เปนระบบความปลอดภัยของหัวเผา เม่ือความดันกาซต่ําเกินไป หัวเผาจะ
ตัดระบบการเผาไหมทั้งหมด และปดวาลวจายกาซ ทําใหไมมีกาซปอนเขา
หองเผาไหม ซ่ึงเปนระบบปองกันการระเบิดของหองเผาไหม  

- การอุดตันของไสกรองกาซชีวภาพ ทําใหกาซชีวภาพไมเพียงพอ สวนผสม
กาซ-อากาศบางเกินไป  
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กรณีน้ี จากการตรวจสอบสภาพไสกรอง  ปรากฏวาไสกรองไมมีการอุดตัน หัวเผาจึง
ไมดับจากสาเหตุน้ี  

- คามีเทนในกาซชีวภาพแปรเปลี่ยนมาก จนสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับ
อากาศต่ํากวา LEL หรือสูงกวา UEL  
กรณีน้ี  จากการตรวจวิเคราะหดวย Gas Analyzer ปรากฏวาเครื่องวิเคราะหกาซ  

อานคาไดไมแนนอน เน่ืองจากมีนํ้าปนในกาซมาก และรบกวนการทํางาน
เครื่องวิเคราะหกาซ  

- กาซชีวภาพมีนํ้าปนมาก เมื่อกาซที่มีนํ้าปนเขาสูหองเผาไหม ความรอนจาก
เปลวไฟจะทําใหนํ้าเปลี่ยนสถานะเปนไอน้ําและขยายตัวประมาณ 1,600 เทา
แบบทันทีทันใด ทําใหบริเวณดังกลาวขาดเชื้อเพลิงและอากาศ เปลวไฟจึงมี
การกระพือดับ ขาดการระบายน้ําออกจากทอสงกาซ หรือวาลวระบายน้ํา
อัตโนมัติอุดตัน ไมมีระบบกําจัดความชื้นออกจากกาซชีวภาพ  
กรณีน้ี  จากการตรวจสภาพทอสงกาซ  พบคราบตะกรันและตะกอนสะสมมาก  และ

พบวาที่ถังดักน้ํา (Knockout  Drum) มีนํ้าสะสมมาก เน่ืองจากเกิดการอุด
ตันของวาลวระบายน้ําอัตโนมัติ (Auto Valve Drain)  

5. การระเบิดในหองเผาไหม เกิดขึ้นในขณะเดินเครื่องที่ High Fire แลวเปลวไฟดับ สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ สามารถสรุปวิเคราะหไดตามลําดับดังน้ี 

-   เปลวไฟมีการกระพือดับ สาเหตุเกิดจากกาซชีวภาพมีนํ้าปนมาก   
ขอวิเคราะห  เม่ือกาซที่มีนํ้าปนเขาสูหองเผาไหม ความรอนจากเปลวไฟจะทําใหนํ้า

เปลี่ยนสถานะ เปนไอนํ้าและขยายตัวประมาณ1,600 เทา ทันทีทันใด 
ทําใหเกิดบริเวณที่ขาดเชื้อเพลิงและอากาศ เปลวไฟจึงดับ สาเหตุ
พ้ืนฐานเกิดจาก  
1)  ไมมีระบบกําจัดความชื้นออกจากกาซชีวภาพ   
2)  ขาดการระบายน้ําออกจากทอสงกาซชีวภาพ เน่ืองจากวาลว

ระบายน้ําอัตโนมัติอุดตันจากเมือกและตะกอน   
3)  การกําจัด H2S ขาดประสิทธิภาพ นํ้ามีออกซิเจนปน จึงเกิด

ตะกอนและเมือก  
 -  มีกาซชีวภาพไหลผาน DSV เขาสูหองเผาไหมในขณะเตาดับ และสะสมในหอง

เผาไหม  
ขอวิเคราะห  ในขณะเตาดับ Flame Detector ตองใชเวลาตรวจสอบการดับของ

เปลวไฟ กอนจะสั่งตัดระบบเชื้อเพลิง จึงยังมีกาซปอนเขาหองเผาไหม
ปริมาณมาก เน่ืองจากวาลวกาซเปดในตําแหนงเรงสุด 
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 -  มีความรอนสูงสะสมอยูที่ปูนทนไฟภายในหองเผาไหม เปน Ignition Source  
 ขอวิเคราะห  ภายในหองเผาไหม ปูนที่คอเตาและฝาหลังจะสะสมความรอนจาก

การเผาไหมไวสูงมากจึงสามารถจุดระเบิดกาซชีวภาพผสมอากาศ เม่ือ
มีความเขมขนระหวาง  LEL กับ UEL ได 

 

กรณีที่ 7  การระเบิดของหองเผาไหมหมอน้ํามันรอนซ่ึงใช Biogas เปน
เชื้อเพลิง  

 
  สถานที่เกิดอุบัติเหตุ  :   โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง ในอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ  

รายละเอียดของขาว  เกิดขึ้น ณ โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง จ.กาฬสินธุ เม่ือ วันที่ 24 
มิถุนายน 2552 มีการระเบิดภายในหองเผาไหมของหมอนํ้ามันรอน แรงระเบิดทําใหฝาดานหนาของ
หมอนํ้ามันรอนพรอมหัวเผาหลุดรวงลงในระยะประมาณ 1 เมตร มีผูไดรับบาดเจ็บจากเศษวัสดุและ
เขมารวม 4 ราย เปนพนักงานของโรงแปงมัน 2 ราย เปนพนักงานของบริษัทผูรับเหมาติดตั้งหมอ
นํ้ามันรอน 2 ราย ทรัพยสินเสียหาย 1-3 แสนบาท   
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : เกิดการระเบิดภายในหองเผาไหมของหมอนํ้ามันรอน สาเหตุ
เหมือนกับกรณีที่ 5 และ กรณีที่ 6 ที่ผานมา ซ่ึงผูเชี่ยวชาญไดขอมูลจากการสอบสวนเบื้องตนของ
เจาหนาที่ในจังหวัดกาฬสินธุ 

 

กรณีที่ 8  การเกิดเพลิงไหมจากระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสีย   
 
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ  :   โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลังบริษัท ชัยภูมิสตารช 

จํากัด ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
รายละเอียดของขาว  เหตุการณเกิดขึ้นเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 บอกาซชีวภาพผลิต

ไฟฟา ในโรงงานแปงมันของบริษัท ชัยภูมิสตารช จํากัด ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  เกิดการระเบิด
จนอาคารถลมไดรับความเสียหาย แรงระเบิดที่ทะลักออกจากบอกาซชีวภาพพื้นที่กวา 10 ไร 
กลายเปนเปลวไฟขนาดใหญโหมเขาใสตัวโรงงาน สงผลใหคนงาน 31 ราย ไดรับบาดเจ็บสาหัส หลัง
ถูกไฟลวกและไหมรางกายประมาณรอยละ 90  สวนสาเหตุของการระเบิดจากการสอบสวนเบื้องตน
ของเจาหนาที่ตํารวจในทองที่เปดเผยวา ผูเห็นเหตุการณเลาวา กอนเกิดเหตุมีฝนตกลงมา ลมไดพัด
เอาผาใบที่คลุมปากหลุมกาซชีวภาพ หรือกาซไบโอมีเทน ที่บรรจุอยูภายในหลุมประมาณ 20,000 คิว
หลุดออก ทําใหกาซรั่วลอยไปตามลม ซ่ึงพัดผานเขาไปในโรงงานที่คนงานกําลังทํางานอยู ประกอบ
กับภายในโรงงานกําลังมีการเชื่อมเหล็ก ทําใหเกิดประกายไฟลุกไหมไปตามกาซที่ร่ัวมาตามลม และ
ยังทําใหบอกาซที่อยูใกลกับโรงงานระเบิดเกิดเพลิงลุกไหม และมีผูไดรับบาดเจ็บถึง 36 คน มี 7 คน
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ไดรับบาดเจ็บสาหัส โดยถูกไฟลวกตามรางกายดังรูปที่ 7-22  และ รูปที่ 7-23 สวนความเสียหายยัง
ไมสามารถประเมินไดในขณะนั้น 

 

  
รูปที่ 7-22  สภาพโรงงานที่เกิดการระเบดิและผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถูกไฟลวกตามรางกาย 

 
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : กาซชีวภาพรั่วจากบอเก็บกาซซึ่งขณะนั้นมีการใชเครื่องเชื่อม
เหล็กกอใหเกิดประกายไฟ ทําใหเกิดเพลิงลุกไหม 

 
รูปที่ 7-23  สภาพโรงงานหลังเกิดอุบัติเหตุไฟไหม 

 
ตอมาในที่ปรึกษาไดเขาสัมภาษณถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นเพ่ือนํามาเปนกรณีศึกษาของการทํา

คูมือประเมินความเสี่ยงอันตรายและคูมือระงับอุบัติเหตุจากการมีระบบผลิตกาซชีวภาพ ทางผูจัดการ
บริษัทฯ เลาวา บริษัทฯมีอุปกรณความปลอดภัยของระบบที่สั่งและติดตั้งจากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
ทุกชนิด โดยเฉพาะอุปกรณปองกันไฟยอนกลับตองสั่งซื้อมาจากประเทศเยอรมันตัวละประมาณ 
300,000 บาทซึ่งเม่ือเกิดเหตุจะใชไดครั้งเดียวเทานั้นก็จะตองถอดออกไปเปลี่ยนเปนชิ้นใหมมาแทน 
แตดวยเหตุสุดวิสัยเกินกวาความคาดหมาย เวลาที่เกิดเหตุการณรวดเร็วมากยังไมถึง 3 วินาทีที่
สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นก็เกิดระเบิด มีเปลวไฟลุกไหมอยางรุนแรง ผูปฏิบัติงานที่ตายยังไมมีโอกาส
รูตัวเสียดวยซ้ํา ทุกวันนี้ยังรูสึกเสียใจทุกครั้งที่มีคนเขาไปสอบถาม และความเสียหายลาสุด(มิย.55)
กลาววามีจํานวนผูเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 24 ราย อาการสาหัสยังนอนโรงพยาบาลอีก 2 ราย สําหรับ
คาเสียหายประมาณ 100 ลานบาท ซ่ึงปจจุบันทางบริษัทฯยังมิไดรับคาชดเชยความเสียหายจาก
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บริษัทประกันภัย และไดกอสรางอาคารหลังใหมแทนอาคารหลังเกาที่เสียหาย โครงสรางบอหมักกาซ
ชีวภาพเปนบอดิน ใช HDPE หนา 1.5 มิลลิเมตร เปนวัสดุในการคลุมบอหมักกาซชีวภาพ โดยทาง
โรงงานมีการกักเก็บกาซชีวภาพวันตอวัน ซ่ึงผลิตไดวันละประมาณ 40,000 ลูกบาศกเมตร 
นอกจากนี้ที่บริเวณรอบๆบอหมัก/เก็บกาซชีวภาพมีแนวรั้วลอมรอบเพื่อปองกันเปลวไฟดวย ดังรูปที่ 
7-24 

 

   
รูปที่ 7-24  สภาพบอหมักและการกักเกบ็กาซชีวภาพที่สรางขึ้นใหมหลังเกิดอุบัติเหต ุ

 

กรณีที่ 9  การสูดดมกาซพิษจากบอตกตะกอนของระบบผลิตกาซชีวภาพ
จากน้ําเสีย 

 
 สถานที่เกิดอุบัติเหตุ  :   โรงงานสกัดปาลมนํ้ามันของบริษัท ยูนิวานิช นํ้ามันปาลม จํากัด 
(มหาชน) อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เหตุเกิดเม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 17.30 น. 

รายละเอียดของขาว  เหตุการณเกิดขึ้นจากคนงานทําความสะอาดบอบําบัดน้ําเสีย โรงงาน
สกัดปาลมนํ้ามัน จ.กระบี่ ลงทําความสะอาดบอเก็บนํ้าเสีย เกิดอาการแนนหนาอกหายใจไมออก 
เสียชีวิตคาบอ 3 ศพ เพ่ือนคนงานลงไปชวยสาหัสอีก 2 คาดสาเหตุเกิดจากแก็สพิษภายในบอ  

จากการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจประจําทองที่กลาววา เวลาประมาณ 17.30 น.วันที่ 9 
มีนาคม ที่ผานมา ไดรับแจงจาก บริษัท ยูนิวานิช นํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) ตั้งอยู ม.9 ต.ปลาย
พระยา อ.ปลายพระยา วามีเหตุคนงานทําความสะอาดเสียชีวิตภายในบอบําบัดน้ําเสียภายในโรงงาน 
จึงไดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ อยูบริเวณบอบําบัดน้ําเสียใกลบานพักคนงาน หางจากดานหลัง
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมประมาณ 800 เมตร มีเจาหนาที่ของโรงงาน คนงานและชาวบานยืนมุงดู
จํานวนมาก จุดเกิดเหตุเปนบอทรงสี่เหลี่ยมขนาดกวางประมาณ 4 เมตร ยาว 2 เมตร ลึกประมาณ 3 
เมตร ที่กนบอมีตะกอนมีนํ้าขังอยูประมาณ 50 ซม. สงกลิ่นเนาเหม็นอบอวล มีผูเสียชีวิต 3 คน และ
ผูบาดเจ็บ 2 คน ซ่ึงถูกนําสงโรงพยาบาลปลายพระยากอนหนานี้ 
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เจาหนาที่ตํารวจสอบสวนผูเกี่ยวของในเบื้องตนคาดวา สาเหตุการเสียชีวิตนาจะเกิดจากกาซ
พิษบางอยาง หรือกาซไขเนา ที่อยูภายในกนบอเก็บนํ้าเสีย เม่ือคนงานลงไปกวาด ก็ทําใหกาซเกิด
การฟุงกระจาย และมีกลิ่นเหม็น ทําใหเกิดอาการแนนหนาอกหายใจติดขัด  

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : สูดดมสารพิษ (กาซไขเนา)เขารางกายทําใหขาดอากาศ
(ออกซิเจน)หายใจ และลงไปในที่อับอากาศโดยไมมีเครื่องปองกันอันตรายกอนลงไปปฏิบัติงาน 
 

กรณีที่ 10   การเกิดเพลิงไหมจากฟาผาของโรงงานผลิตกาซชีวภาพ  
 
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ  :   โรงงานบมกาซชีวภาพ ของบริษัท คาสซาวาเวสททูเอ็นเนอรยี่ 

จํากัด ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เหตุเกิดเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 เวลา 21.23 น.ดังรูป    
ที่ 7-25 

   
รูปที่ 7-25  สภาพเพลิงไหมบนแผนพลาสติกที่มีกาซชวีภาพอยูขางใน 

 
รายละเอียดของขาว  จากการติดตามสถานการณภัยธรรมชาติที่จังหวัดกาฬสินธุ ลาสุดได

เกิดเหตุพายุฟาผาโรงงานบมกาซชีวภาพ ของ บริษัท คาสซาวา เวสท ทู เอ็นเนอรยี่ จํากัด ต.โพน
ทอง  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ซ่ึงเม่ือชวงค่ําเกิดเหตุพายุฟาฝนฟาคะนองอยางหนัก เกิดฟาผาลงบนผาใบ
คลุมกากมันสําปะหลัง จนสงผลใหเกิดเพลิงลุกไหม อยางรวดเร็ว เจาหนาที่ตํารวจจากสถานี
ตํารวจภูธร(สภ.)เมืองกาฬสินธุ ไดวิทยุระดมรถดับเพลิงไปชวยกันดับไฟ แตเน่ืองจากวาในบริเวณ
ดังกลาวสะเก็ดไฟไดลุกลามไปยังบอคลุมกาซชีวภาพ จึงทําใหเกิดเพลิงลุกไหมขึ้นอยางรวดเร็ว ทําให
เจาหนาที่ไมสามารถเขาดับไฟได และทําไดเพียงการระดมฉีดน้ํา เพ่ือไมใหเพลิงลุกไหมไปยังพ้ืนที่
ขางเคียงจากการสอบถามพนักงานในโรงงาน ทราบวา กอนเกิดเหตุไดเกิดพายุฝนตกลงมาอยางหนัก
และเกิดพายุฝนมีฟาผาลงมาตรงอาคาร โดยสะเก็ดไฟไดตกใสผาใบที่ใชคลุมในบอบมกาซ จนเกิด
เปลวไฟลุกไหมขึ้นมา และเปลวกาซไดลุกไหมอยางรุนแรง ซ่ึงในขณะนั้นเจาหนาที่ดับเพลิง ยังคงฉีด
พนน้ํา เพ่ือใหเปลวเพลิงไมลุกลามไปที่อ่ืนและโชคดี ที่ในบริเวณดังกลาว ไมมีบานเรือนประชาชนอยู
ใกล สวนความเสียหายยังประเมินคาไมได 

http://www.thairath.co.th/content/region/258656 
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สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : ฟาผาลงบนผาใบที่คลุมกาซชีวภาพทําใหเกิดไฟลุกไหมอยาง
รวดเร็วไมมีใครไดรับบาดเจ็บเพราะเปนเวลากลางคืนและโรงงานอยูหางไกลชุมชน 

 
กรณีที่ 11   การสูดดมกาซพิษจากระบบผลิตกาซชีวภาพจากฟารมสุกร 
  
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ  :  บอหมักไบโอแกส บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารสัตว จํากัด เลขที่ 79/1 

หมูที่ 1 ตําบลหวยยางโทน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี เหตุเกิดเม่ือวันที่ 27 พค.2555  เวลา 10.00 
น. ดังรูปที่ 7-26 

 

  
รูปที่ 7-26  สภาพสถานที่เกิดเหตุและศพของผูเสียชวีิตที่ลงไปซอมทอ 

 
 รายละเอียดของขาว  จากขอมูลที่กลาวมาขางตน บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารสัตว จํากัด
(บริษัทแม)สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงนามความรวมมือกับบริษัท 
เอส พี เอ็ม อาหารสัตว จํากัด ในโครงการระบบตนแบบการผลิตกาซชีวภาพจากหญาชางเนเปยร
รวมกับนํ้าเสียฟารมสุกรเพ่ือนํากาซชีวภาพไปผลิตกระแสไฟฟาขายใหการไฟฟาสถาบันวิจัยระบบ
พลังงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตจากชีว
มวลซึ่งกําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวาง และเห็นความสําคัญของการขยายผลงานวิจัยเปน
ระดับ full scale รวมกับภาคอุตสาหกรรม ซ่ึง ไดจัดพิธีลงนามความรวมมือระหวาง รศ.ดร.บุญสม ศิริ
บํารุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับ คุณสมชาย นิติกาญจนา กรรมการผูจัดการ
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว จํากัด ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30-09.00 น. ณ หอง
ประชุม 2 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

จากขาวที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพ บอกาซมรณะดังกลาว เปนบอดินขุดลึกประมาณ 2 
เมตร กวาง 5 เมตร อยูภายในบริษัท เอสพีเอ็ม เปนฟารมหมูขนาดใหญพ้ืนที่หลายรอยไร 
ผูเห็นเหตุการณเลาวา ขณะที่คนงานชาวลาว 3 คน ลงไปในบอเพ่ือตอทอกาซชีวภาพ จากบอเก็บ
กาซขนาดใหญ หรือ คอบเวอรลากูน(cover lagoon) มายังบอผลิตกาซแบบCSTR ที่ใชสําหรับผลิต
กาซชีวภาพจากการหมักหญาเนเปยร ก็เกิดเหตุไมคาดคิดขึ้น เม่ือวาลวทอกาซที่คนงานเสียบอยูเพ่ือ
รอการขันน็อต  ถูกแรงดันกาซจากทอสงกาซดันจนหลุด ทําใหกาซชีวภาพจากบอเก็บร่ัวออกมา 
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คนงานทั้ง 3 ไมทันตั้งตัวจึงสูดดมเขาไปจนหมดสติ นายเนตร เสือเอ็ง ชางรับเหมาที่ยืนอยูปากบอ ได
กระโดดลงไปชวยลูกนอง จนหมดสติตามไป นายนรินทร เติมทองพนักงานฟารมหมู ซ่ึงยืนอยูบริเวณ
น้ันเห็นทาไมดีรีบลงไปชวย แตกลับเอาชีวิตไปทิ้งอีกคนเมื่อเจาหนาที่มาถึงก็พบภาพสลดใจ คนงาน
ทั้ง 5 คน นอนกอดคอกันตายอยางนาเวทนา แตการนําศพผูเสียชีวิตขึ้นจากบอน้ันทําไดยากลําบาก 
เน่ืองจากกาซยังคงรั่วไหลตอเน่ือง เจาหนาที่กูภัยจึงตองสวมเครื่องชวยหายใจโรยตัวลงไปนําศพ
ขึ้นมาอยางทุลักทุเล โดยผลัดเปลี่ยนกันลงไปในบอทุกๆ 2 นาที ปองกันการขาดอากาศหายใจ จาก
การลงพื้นที่ตรวจหาสาเหตุเบื้องตน ของทีมวิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวาสาเหตุสวนหนึ่ง
เกิดจากความหละหลวมของเจาของฟารมที่ปลอยใหผูรับเหมาเขาไปตอเติมในบอกาซในวันหยุดที่ไม
มีวิศวกรมาควบคุมดูแล แตสาเหตุสําคัญเกิดจากตัวผูปฏิบัติงานเองที่ไมทําตามกฎความปลอดภัย คิด
วารับมือไดจึงไมยอมใชอุปกรณปองกันที่ทางฟารมจัดเตรียมไว สวนการจะปดวาลวทอกาซที่หลุด
ออกนั้น ยังทําไมไดทันที เจาหนาที่ตองใชแรงดันน้ําอุดทอกาซไวชั่วคราว จนกวาจะเผาทําลายกาซ
ในบอเก็บใหหมดกอนจึงคอยใหทีมกูภัยสวมหนากากออกซิเจนลงไปปดวาลวทอกาซที่กนบอได 
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : ผูปฏิบัติงานถูกกาซชีวภาพซึ่งมีปริมาณกาซมีเทนมาก(กาซ
ไขเนา)รมตลอดเวลาที่ลงไปทํางาน โดยคนงานที่ลงไปเชื่อมทอในบอหมักกาซชีวภาพทั้งหมดไมมี
อุปกรณปองกันความปลอดภัย(อุปกรณเซฟตี้) 

การวิเคราะหสาเหตุของอุบัติเหตุทีเ่กิด   
  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งน้ีวิเคราะหสาเหตุของการเกิดได 2 ประเด็น ดังน้ี 
 1. เกิดจากการปฏิบัติงานในที่อับอากาศและบริเวณที่ปฏิบัติงานมีสภาวะของบรรยากาศ
อันตราย ซ่ึงเกิดจากกาซชีวภาพที่ไหลออกมาจากบอผลิตกาซชีวภาพ จากการติดตั้งวาลวของทอ
ลําเลียงกาซชีวภาพ    
 2. เกิดจากการละเลยและไมใสใจของนายจางไมปฏิบัติตามประกาศขอบังคับของกระทรวง
แรงงาน  “เรื่องการกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547” ซ่ึงประกาศไว ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2547  
ประกาศดังกลาวไดแจงและกําหนด ขั้นตอน มาตรการในการทํางานในที่อับอากาศไวอยางชัดเจนและ
นายจางจะตองทราบและถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการ
ทํางานแกลูกจาง 
 
7.27.2  กรณีศึกษาอุบัติเหตทุี่เกิดข้ึนในระบบการผลิตและใชกาซชวีภาพในกรณีศึกษาอุบัติเหตทุี่เกิดข้ึนในระบบการผลิตและใชกาซชวีภาพในตางตางประเทศประเทศ  
  สําหรับกรณีศกึษาของตางประเทศเทาทีส่ืบคนมาไดจากอินเตอรเนตและเกี่ยวกบักาซชีวภาพ 

  

  กรณีที่ 1   ประเทศอินเดีย  เมือง Edathala Aluva: 
รายละเอียดของขาว :    โรงงานกาซชีวภาพที่อยูใกล Edathala Aluva ระเบิด ทําใหมี

ผูเสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บจํานวนมาก สาเหตุถังคอนกรีตเก็บกาซชีวภาพเกิดความดันสูงทําใหกาซ
ชีวภาพที่อยูภายในถังระเบิดออกมา ดังแสดงในรูปที่ 7-27 
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ALUVA : Four persons were killed and many seriously injured when the concrete tank of a 
biogas plant at Edathala near Aluva exploded owing to a suspected pressure build-up, on 
Wednesday. The deceased were identified as Lalu, 42, of Kochi; Safangiri, 30, of Kolkata, 
and Ibrahim, 75 of Lucknow, while one body is yet to be identified.  

The police suspected that the unidentified man belonged to West Bengal. The injured 
persons rescued from the site are Pradeep Jana, 18, and Usman, 30, both of Kolkata and 
Ashraf, 42 of Aluva. While Pradeep Jana was admitted to Karothukuzhi Hospital, Ashraf was 
taken to Carmel Hospital and Usman to the Aluva Taluk Hospital. The police said that the 
newly commissioned plant exploded while three workers were standing on top of it. Two of 
them died instantly and the third person, Ashraf, had a narrow escape. Two bodies were 
recovered from the site later. 

Eight fire mobile units of Aluva along with ambulances and doctors in nearby stations 
were rushed to the spot. A police team led by Superintendent of Police T. Vikram arrived at 
the spot to carry out rescue operations.  

The rescue team pumped out the waste from the plant to pits dug near the site and 
the operations were on till late in the night. The accident site was visited by local MP K.P. 
Dhanapalan and Rajya Sabha Member P Rajeev apart from District Collector M. Beena and 
DMO Dr. Ramani.  
From  :   http://www.hindu.com/2009/08/27/stories/2009082761930100.htm 

 

  กรณีที่ 2   ประเทศอังกฤษ  เมือง Sturminster Newton 
 

 รายละเอียดของขาว :    แมทธิวพิตต, อายุ 29 สูดดมกาซมีเทนในขณะที่เขาทํางานในบอ
หมักแบบไรอากาศที่ฟารมเพ่ือน  Mr Harwood ผูอยูในเหตุการณ กลาววา มันจะเปนความอัปยศที่

รูปที่ 7-27 สถานที่เกิดเหตุกาซชีวภาพ   

                 ระเบิดในประเทศอินเดีย 
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เกิดอุบัติเหตุอันนาเศราในครั้ง เพราะจะทําใหคนไมเชื่อม่ันในเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมน้ี สําหรับการ
จัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ คาใชจายนอยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

Matthew Pitt, aged 29, of Sturminster Newton died after being overcome by methane 
as he worked on the anaerobic digester at the farm. A 50-year-old colleague also received 
hospital treatment. An inquest has yet to be held and as a result the cause remains 
unknown, but    Mr. Harwood feels it would be a shame if this incident put people off of the 
technology. 

He said: "I'm desperately sorry this accident happened. I have never heard of a 
fatality involving anaerobic digesters in my ten years working in this field. "This incident may 
not even be related to the biogas plant – we won't know until the findings of an inquest come 
out."But it would be a shame were this tragic accident to put people off what is a fantastic 
technology for dealing with farming emissions and which can also be used to deal with waste 
in a cost effective and environmentally friendly way. 

"Biogas is the single best renewable technology by such a long way that it's 
unbelievable." Mr Harwood likens the anaerobic digester to a "steel cow". He says it can be 
fed with all the things cattle would eat as well as some of the things they cannot, such as 
manure which retains some of its nutrients.This produces methane, which is used to produce 
energy, and has two other eco-friendly side effects. 

One of these is the by-product it creates, Digestate, which can be used as a bio-
fertiliser. Mr Harwood says it is better for the environment and has shown a seven per cent 
yield increase on crops. The other benefit is that because the anaerobic digester contains all 
its emissions, it could serve to displace fossil fuels which pollute the atmosphere. 

Mr Harwood said: "It really is a win, win, win situation and Defra is very keen to push 
it forward and develop it further."There are currently just more than 200 anaerobic digesters 
on farms and sewage farms in the UK. Defra has a shared goals document through which it 
is working towards having more than 1,000." 
From  :  http://www.thisisdorset.co.uk/Biogas-expert-shocked-death-plant-worker/story-
11764632-detail/story.html 
 

7.3 สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนทั้งในและตางประเทศ 
 
กาซชีวภาพหรือไบโอกาซ (Biogas) คือกาซที่เกิดจากการยอยสลายสารอินทรีย ภายใต

สภาวะที่ปราศจากออกซิเจนประกอบดวยกาซหลายชนิด สวนใหญคือกาซมีเทน(CH4)ประมาณ 50-
70 เปอรเซ็นต กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)ประมาณ 30-50เปอรเซ็นต และกาซอ่ืนๆ เชน กาซ
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ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) กาซแอมโมเนีย (NH3) กาซไนโตรเจน และนํ้า เปนตน  กาซที่เกิดขึ้นใน
ฟารมโดยตัวมันเองมักไมมีอันตรายตอคนและสัตว ถามีการระบายอากาศเปนปกติแตในบาง
แหง  เชน ที่พักมูลสัตวหรือบอนํ้าเสียความเขมขนของกาซเหลานั้น (CO2,NH3,CH4,H2S) อาจสูงมาก
ทําให O2 ลดต่ําลงมากจนคนที่สูดดมกาซนั้นถึงกับหมดสติหรือตายไดหากชวยไมทัน นอกจากนั้น
กาซอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากการสลายตัว เปนกาซที่ไมมีอันตรายโดยตรงหรือไมทราบอันตราย แตมีกลิ่น
ซ่ึงรบกวนความเปนอยูที่สุขสบายของมนุษย กาซชนิดตางๆ มีคุณสมบัติทางฟสิกสและทางเคมี 
กอใหเกิดพิษตอคน สัตว  และพืชไดในลักษณะตางๆ กันถามีความเขมขนสูงเกิน บางชนิดมีผล
รบกวนตอระบบประสาทสัมผัส บางชนิดมีผลระคายเคืองตอเน้ือเยื่อบุในทางเดินหายใจและ
นัยนตา สําหรับสาเหตุที่ทําใหเสียชีวิตเกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากปริมาณออกซิเจนไม
เพียงพอกับการหายใจได ซ่ึงนาจะเกิดจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S) ที่มีนํ้าหนักมากกวาอากาศไม
ลอยตัวขึ้นสูง ทําใหปริมาณกาซออกซิเจนภายในบอมีปริมาณลดนอยลง ซ่ึงคุณสมบัติของกาซ
ไฮโดรเจนซันไฟด (H2S) เม่ือหายใจเขาไปทําใหเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส ถาไดรับปริมาณ
มากจะทําใหหมดสติ หรือมีอาการโคมาอาจทําใหเสียชีวิตได 

จากกรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตและใชกาซชีวภาพทั้งในและตางประเทศ 
สามารถสรุปสาเหตุหลักใหญๆได  3 ประเด็นคือ 

 
7.3.1 การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในพื้นที่อับอากาศสูดดมกาซพิษที่เกิดจาก

ระบบผลิตกาซชีวภาพทําใหเสียชีวิต   
เปนที่ทราบอยูแลววากาซชีวภาพเปนกาซที่ เกิดจากกระบวนการยอยสลาย

สารอินทรียโดยกลุมแบคทีเรียที่ไมใชออกซิเจน กาซที่เกิดจะมีคุณสมบัติของกาซชีวภาพที่ประกอบ
ไปดวยกาซมีเทน (CH4)และกาซคารบอนไดออกไซด(CO2)เปน องคประกอบหลักสวนกาซอ่ืนๆ เชน 
กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) กาซเหลานี้ลวนแตเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูที่อยูในบริเวณ 
ระบบกาซชีวภาพ มีรายละเอียดดังน้ี  

 
อันตรายของกาซตางๆที่มีผลตอสุขภาพ 
กาซมีเทน (CH4 ) 
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเขาไป จะกอใหเกิดอาการหายใจติดขัดอยางรุนแรง ปวด

ศีรษะ วิงเวียน และอาจหมดสติได 
สัมผัสทางผิวหนัง : ไมปรากฏวาเปนอันตรายเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง  

ไมปรากฏวาเปนอันตรายเมื่อกลืนกินเขาไป และยากที่จะกลืนกินเขา
ไปเน่ืองจากเปนกาซ  

สัมผัสถูกตา : อาจเกิดการระคายเคืองได เม่ือสัมผัสถูกตา   
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กาซคารบอนไดออกไซด (CO2 )  
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเขาไปทําใหคลื่นไส หัวใจเตนผิดปกติ ปวดศีรษะ มึนงง 

รบกวนการมองเห็น หายใจไมออก มีอาการชัก อาการโคมา  
สัมผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสถูกผิวหนังจะเปนแผลพอง การกลืนหรือกินเขาไป มีอาการ

เหมือนน้ําแข็งกัดบริเวณริมฝปาก ปาก และเยื่อเมือกจะมีผลทําลายตับ  
สัมผัสถูกตา : การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคือง การมองเห็นไมชัดเจน 

การกอมะเร็ง : สารนี้เปนสารกอมะเร็งตาม OSHA , NTP , IARC  
 
กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)  
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเขาไปทําใหวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส ถาไดรับสารปริมาณมาก

จะทําใหหมดสติ หรือมีอาการโคมา อาจทําใหเสียชีวิตได 
สัมผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสถูกผิวหนังจะกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง  
สัมผัสถูกตา : การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคือง โรคเยื่อบุตาอักเสบ และ

เยื่อตาขาวไดรับบาดเจ็บ ความผิดปกติ,อ่ืนๆ : สารนี้ทําลายปอด ทรวง
อก ระบบหายใจ การเดินอาหาร ไต ทอไต กระเพาะปสสาวะและเปน
อันตรายตอทารกในครรภ  

ที่มา  : http://www.erdi.or.th/biogas/biogasTech_sub_safety.php 
 

 สําหรับผูปฏิบัติงานที่ตองลงไปปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ กระทรวงแรงงานไดออก
กฎหมายเพื่อคุมครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยใหแกแรงงานเปนกฎกระทรวงวาดวย การ
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 (รายละเอียดดูภาคผนวก ข)  
 
 7.3.2 การเกิดอุบัตเิหตุจากการใชประโยชนจากกาซชีวภาพ 
   กรณีอุบัติเหตุที่เกิดกับการนํากาซชีวภาพไปใชแทนน้ํามันเตาใน Bioler เพ่ืออบแหง
ผลิตภัณฑโดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลังสาเหตุที่เกิดเกือบทุกรายเกิดจากการ
ละเลยไมใสใจในการตรวจสอบอุปกรณและชิ้นสวนที่นํามาใชงานกับกาซชีวภาพ  สวนใหญมักจะมี
ระยะเวลาในการตรวจสอบชิ้นสวนอุปกรณตามหลักเกณฑของการใชนํ้ามันเตา ขอเท็จจริงคือ
เชื้อเพลิงประเภทกาซชีวภาพยังเปนเรื่องใหมสําหรับบริษัทผูผลิตและจําหนายหัวเผา Burner ที่ใชกับ 
Boiler ในประเทศไทย วัตถุประสงคเพียงตองการใหจุดไฟติดสามารถใชทดแทนน้ํามันเตาเทานั้น 
เร่ืองที่ผูติดตั้งและปรับจูนหัวเผา ใหความใสใจกับองคประกอบของมีเทนในกาซชีวภาพ เน่ืองจาก
เปอรเซ็นตของกาซมีเทนในกาซชีวภาพจะมีผลกับการเรงและปรับความรอนใหหัวเผา สวนกาซ
ประกอบอื่น เชน กาซไฮโดรเจนซัลไฟด และนํ้าที่ปนอยูในกาซชีวภาพจะใหความสนใจอยูบางแตก็
เพียงเล็กนอย จากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกับชุดหัวเผาผลจากการสอบสวนเกือบทั้งหมดสรุปวา
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สาเหตุและตัวการที่สําคัญคือกาซที่ประกอบอยูในกาซชีวภาพเปนตัวการหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น 
 
   7.3.3   การเกิดอุบัตเิหตุจากภัยธรรมชาต ิ
   กรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ   เชน กรณีของเพลิงไหมจากพายุพัดแผนผา 
HDPE ขาด เกิดเพลิงลุกไหม หรือกรณีการเกิดฟาผาอาคารบริเวณใกลเคียง และเกิดลูกไฟกระเด็น
ไปตกใสบอผลิตกาซชีวภาพเปนเหตุใหเกิดเพลิงไหมน้ัน หากพิจารณาไปถึงสาเหตุที่แทจริงแลวจะ
พบวาความผิดพลาดและเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุน้ัน คือมนุษยซ่ึงเปนผูออกแบบและกําหนดจุดตั้ง
ระบบผลิตกาซชีวภาพ  หากการออกแบบไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขแลวคงจะไมเกิด
อุบัติเหตุขึ้นมา 
 
7.4 มาตรการปองกัน 

งานดานวิศวกรรมโดยทั่วไปจะใชหลักการ 3E เปนพ้ืนฐานของการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัย อันไดแก 

• วิศวกรรม (engineering) E ตัวแรก คือ การใชหลักและวิชาความรูทางดานวิศวกรรมใน
ทุกๆ แขนง เพ่ือทําการแกไขปรับปรุงสภาพการณทางกายภาพตางๆทุกชนิดที่เกี่ยวของใหมีความ
ปลอดภัยแกการใชหรือปฏิบัติงานมากที่สุด 

• การศึกษา (education) E ตัวที่สอง คือ การใหการศึกษาดวยวิธีการอบรมและแนะนํา
พนักงานทุกๆ คน ตลอดจนหัวหนางานและผูเกี่ยวของทุกคนในโรงงานใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย รวมทั้ง การปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางความปลอดภัยใน
โรงงาน 

• การออกกฎบังคับ (enforcement) E ตัวสุดทาย คือ การกําหนดวิธีการทํางานหรือ
วิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขึ้นมาเปนมาตรฐาน พรอมออกกฎระเบียบและขอบังคับใหพนักงาน
และผูเกี่ยวของทุกคนไดปฏิบัติตามวิธีการทํางานหรือวิธีการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยน้ันๆ หากมี
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็จะตองถูกลงโทษ เพ่ือใหเกิดความสํานึกและหลีกเลี่ยงการทํางานที่ไม
ถูกตองหรือเปนอันตราย  

สําหรับ พพ.เปนหนวยงานที่ใหการสงเสริมสนับสนุนการผลิตและใชกาซชีวภาพเปนพลังงาน
ทดแทน เห็นพองตองกันวา มาตรการ 3E คงไมเพียงพอกับงานดานความปลอดภัยจึงไดเพ่ิมเติม
มาตรการดานการปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนัก(Awareness) ในรูปของการทํากิจกรรมการ
สงเสริม  โดยเฉพาะกิจกรรมที่ทุกฝายมีสวนรวมกันดําเนินงานในองคกรของตนเองเมื่อกิจกรรมใด
ประสบความสําเร็จจะมีผลตอทัศนคติซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได เชน  กิจกรรมสงเสริม
ดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่มีรูปแบบหลากหลายโดยตั้งเปาหมายไวเพ่ือเพ่ิมและเสริมให
เกิดการตระหนักดานความปลอดภัย ปรับทัศนคติซ่ึงจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวทาง
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ตางๆ ตอไปน้ีคือตัวอยางของความสําเร็จที่เคยปฏิบัติแลว และไดผลดีเปนอยางมาก คือ กิจกรรมที่
กอใหเกิดความตระหนัก ควรจะมุงเนนไปที่ปญหาที่มีอยูและการสัมผัส (Exposure) ของแตละองคกร 
และของแตละประเภทการปฏิบัติการ (Type of Operation) ทางเลือกของเครื่องมือและวิธีการในการ
สงเสริมมีมากมายหลายแบบในราคาของการดําเนินการที่ต่ํา การพิจารณารูปแบบจะขึ้นอยูกับ
นโยบายของบริษัท การสัมผัสที่เฉพาะเจาะจง (Specific Exposure)  ความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้น และ
ตัวผูปฏิบัติงาน เชน ระดับความชํานาญ (Skill Level)  พ้ืนฐานดานเทคนิค และระยะเวลาของ
ประสบการณในงานนั้น  องคกรควรเลือกการสงเสริมที่ตรงกับปญหาวิกฤต (Critical Problems)  และ
ตรงเปาหมายของปญหาเฉพาะของหนวยงาน 

 
งานสงเสริมและสรางความตระหนักในโครงการเผยแพรความรู ความเขาใจสําหรับการผลิต

และใชกาซชีวภาพใหปลอดภัยก็เชนกัน นอกจากจะใหความรูเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงานแลว ยังตองหามาตรการปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายในบอที่มีกาซชีวภาพอีกดวย 
อาทิเชน การจัดซื้อ-จัดหาอุปกรณความปลอดภัยเตรียมไวภายในโรงงานกอนเกิดอุบัติเหตุ เชน 
หมวก ถุงมือ แวนตา หนากาก พัดลมดูดอากาศ  เปนตน 
 

7.5 กฎหมายที่เก่ียวของกับความปลอดภัย 
 7.5.1 กฎหมาย ประกาศกระทรวงที่เก่ียวของออกโดย กระทรวงมหาดไทย  ไดแก 

•  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
เครื่องจักร ป พ.ศ.2519 

•  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะ
แวดลอม 

•  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะ
แวดลอม (สารเคมี) 

•  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่อับ
อากาศ 

•  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย 

•  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวย
ปนจ่ัน 

•  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอก
เสาเข็ม 

• ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวย
ลิฟทขนวัสดุชั่วคราว 
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•  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวย
น่ังราน 

•  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวย
สถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงวัสดุกระเด็นตกหลนและการพังทะลาย 

•  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวย
หมอนํ้า 

•  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ เพ่ือความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพ่ือความปลอดภัยในการ
ทํางานสําหรับลูกจาง 

 
 7.5.2 กฎหมาย ประกาศกระทรวงที่เก่ียวของออกโดย กระทรวงแรงงาน  ไดแก 

♣ ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง คณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

♣ ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางาน
ของลูกจาง 

 
7.5.3 กฎหมาย ประกาศกระทรวงที่เก่ียวของออกโดย กระทรวงพลังงาน  เกี่ยวกับ

การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535  
ไดแก 
  กฎหมายการอนุรักษพลังงาน 
  พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 

 
7.5.4 กฎหมาย ประกาศกระทรวงที่เก่ียวของออกโดย กระทรวงอุตสาหกรรม  ไดแก 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่องมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2546 
 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย การ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 

 
สําหรับรายละเอียดของกฎหมาย ประกาศกระทรวง ประกาศกรม กฎ ระเบียบ ของแตเรื่อง 

สามารถสืบคนและดาวนโหลดขอมูลตามกระทรวง ทบวง กรมที่รับผิดชอบในเรื่องน้ันๆจากอินเตอร
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เนตได นอกจากนี้ยังมีหนวยงานหลายแหงที่เปดดําเนินการอบรมดานความปลอดภัยโดยเฉพาะเชน 
สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) ซ่ึงเปนสมาคมที่จัดตั้งโดยมติ
คณะรัฐมนตรี(พ.ศ. 2529) เพ่ือความปลอดภัยของสังคมไทย โดยมีหนาที่หลักในการกําหนดนโยบาย
การสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัย กํากับและอํานวยการเพื่อใหการรณรงค
สงเสริมความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัยเปนไปตามนโยบายรัฐบาล รณรงคสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานใหเกิดขึ้นในสังคมแรงงาน  จัดงานสัปดาหความปลอดภัยใน
การทํางาน และแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะกิจไดตามความจําเปน 
เปนตน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  กภาคผนวก  ก  
การปฐมพยาบาลเบื้องตนการปฐมพยาบาลเบื้องตน  



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน                                         ภาคผนวก ก - 1 

 

การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 

ภาคผนวก  ก 
ปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 
 

 

 1. รักษาความสะอาดของแผล 

 2. ถาบาดแผลเล็กนอยใชน้ําตมอุนกับสบูลางแผล 

 3. ทายาฆาเชื้อโรครอบแผล 

 4. เอาผาสะอาดที่ฆาเชื้อโรคแลวปดแผลไว แลวใชผาพันแผลพันทับอีกครั้งหนึ่ง 

 5. ถาบาดแผลลึก หรือฉีกขาดมาก ขนาดที่ตองสงแพทยเย็บใหใชผาสะอาดปดแผลไว ถามีเลือดออกใช 

  ผาพันหรือกดแผลไว 

 6. รีบนําสงแพทย 

 

  

 1. พยายามใหผูปวยอาเจียน โดยใหลวงคอ ดื่มน้ําเกลืออุนๆ (เกลือแกง 1 ชอนโตะ ตอ น้ําอุน 1 แกว) 

 2. พยายามลดความเขมขนของสารพิษโดยใหดื่มน้ํา นม น้ําแปง หรือ ไขดิบที่ตีแลว ถาผูปวยอายุตํ่ากวา 

 5 ป ใหดื่มราว 1-2 แกว ถาอายุต้ังแต 5 ปขึ้นไปใหดื่ม 4-5 แกว 

 3. รีบนําสงโรงพยาบาล และพยายามบอกแพทยวาผูปวยไดรับสารพิษใด หากสามารถนําภาชนะบรรจ ุ

  หรือฉลากสารพิษนั้นๆ ติดไปดวยจะยิ่งดี 

 

 

 แผลถูกไฟไหมหรือน้ํารอนลวก แผลที่เกิดจากไฟ, วัตถุรอนจัด, น้ํารอน, ไอน้ํา หรือจากวัตถุเคมี มักจะ

ทําลายผิวหนัง และอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของแผล 

 1. ลดความเจ็บปวด โดยแชสวนที่ถูกไฟไหม ในน้ําเย็นหรือน้ําแข็งนานราว 30 นาที 

 2. เอาผาวาสลินกอชบางชิ้นเดียว ปดแลวพันผาไว 

 3. กอนนําสงแพทย ตองใหผูปวยไดรับความอบอุน โดยใหใสเส้ือผาแหงและหนา 

 4. ใหผูปวยดื่มน้ํามากๆ เพ่ือทดแทนน้ําและน้ําเหลืองที่รางกายเสียไป 

 

 

 1. ใหผูปวยนอนราบและพาเขาที่รม 

 2. พยายามลดความรอนในรางกาย 

 3. ใหดื่มน้ําปนน้ําเกลือเล็กนอยจํานวนมากๆ 

 4. สวนผสมอาจเปนดังนี้  น้ํา 1 แกว ปนเกลือครึ่งชอนกาแฟ และใหดื่มจํานวนมากๆ บอยๆ 

การปฐมพยาบาลบาดแผล 

เมื่อผูปวยไดรับสารพิษ 

แผลไฟไหม นํ้ารอน

การปฐมพยาบาลคนเปนลม
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 อุปกรณ 

 1. ใชผาสะอาด, ลําลี ทิชชู กดบนบาดแผล ใชไดกับอวัยวะทุกแหง หรืออาจรวบขอบแผลทั้ง 2 ขางเขาหา

กันแลวกดไวนานประมาณ 5 นาที ถาบาดแผลใหญใหกดจนกวาเลือดจะหยุด 

 2. ใชนิ้วมือกดลงบนแผลในกรณีที่มีการฉีดขาดของเสนเลือดใหญ โดยการกดพยายามใหเสนเลือดอยู

ระหวางมือกับกระดูกในบริเวณนั้น ยกบริเวณนั้นใหสูงแลวรีบนําสงแพทย 

 3. ใชสายรัดหามเลือด เมื่อมีการฉีกขาดของเสนเลือดแดง ถาเลือดไหลมากผูปวยอาจตายได บาดแผลที่

มือ แขน ขา เทาหรือนิ้วเลือดจะหยุดเร็วขึ้น ถาใชสายรัดชวย ซึ่งอาจใชเน็คไท เศษผา  ผาเช็ดตัวหรือ

หลอดยาง ขนาดเล็ก สายรัดก็ได 

  

 

 1. ใชสายรัดพันเหนือบาดแผล 2 รอบ ใชเง่ือน Square Knot เพราะมั่นคงแข็งแรงและ แกออกงาย 

 2. อยารัดแนนเกินไป รัดพอเลือดหยุด และคลายรัดทุกๆ 15-30 นาที คลายนานประมาณ ½-2 นาท ี

 3. บริเวณที่รัดควรใชผาหรือสําลีรองทับปดบาดแผล 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หามเลือด 

หลักการใชสายรัด 

การเคลื่อนยายผูปวย 

 1. การอุมพยุงเดิน  มักใชกับคนเจ็บ

ประเภทขาแพลง กระดูกหักบริเวณขา 

แขนขางใดขางหนึ่ง ตาเจ็บ ปดตา และใช

กับผูปวยที่รูสึกตัวดี 
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 7.  การเคลื่อนยายโดยใชเกาอี ้ใชกับ

ผูบาดเจ็บที่ขา แขน ตาเจ็บ หรือปดตา มี

บาดแผลบริเวณทอง หรือทรวงอก 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 2.     อุมกอดดานหนา ใชคนเจ็บที่

เดินไมได และนํ้าหนักตัวไมมาก

จนเกินไป และคนเจ็บใชแขนขางใด

ขางหน่ึง 

3.อุมทาบและกอดดานหนา ใชกับ

คนเจ็บที่เดินไมได ขอเทาเคล็ดหรือขอ

เทาแพลง 

5.   อุมเคียง ใชกับคนเปน

ลมหรือเทาเจ็บ 

6. อุมคูกอดหลัง ใชกับผูบาดเจ็บ

ที่เทาเจ็บ บาดเจ็บที่ศีรษะ ตาเจ็บ

หรือตองการเดินผานชองแคบๆ 

4.  อุมทางหลัง ใชกับบาดเจ็บ

ที่ เ ป น เด็ กหรื อตั ว เ ล็ กและ

บาดเจ็บบริเวณขา 
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ใชกับผูบาดเจ็บที่สงสัยวากระดูกตนคอหรือกระดูกสันหลังหัก หรือผูบาดเจ็บที่ไดรับบาดเจ็บสาหัส มีวิธีปฏิบัติ

ดังนี้ 

 1  ผูชวยเหลือยืนเขาแถวเรียงกระดาน หันหนาเขาหากัน 2 แถวๆละ 4 คน โดยมีผูบาดเจ็บนอนอยูตรง

กลาง ผูชวยทั้ง 8 คนคุกเขาลงขางหนึ่งสอดมือประสานกันใตตัวของผูบาดเจ็บ 

 2  พยายามประสานมือกันบริเวณสวนที่สําคัญ คือ ใตคอ ใตไหล ใตบ้ันเอว และใตเขา เมื่อประสานมือกัน

แลวทั้ง 8 คน ยกผูบาดเจ็บขึ้นพรอมกันและมาพักไวบนเขา แลวจึงยกขึ้นอีกทีหนึ่ง 

 3  ขณะยกผูบาดเจ็บพยายามใหตัวผูบาดเจ็บอยูในลักษณะตัวตรงที่สุดเทาที่กระทําได 

 4  เมื่อวางผูบาดเจ็บลง ใหปฏิบัติทวนวิธีการยกขึ้น จากนั้นจึงยกลงจากเขาวางบนไมกระดานแข็งบาน

ประตูหรือเปลที่รอรับอยู 

 

 

 ขอเคล็ด 

- อยานวด ใหใชน้ําแข็งหรือผาเย็นประคบ 
- อยาเคล่ือนไหวสวนที่บาดเจ็บ 

- หลักจาก 24 ชั่วโมงหมั่นแชบริเวณที่บาดเจ็บดวยน้ําอุน 
 ขอเคลื่อน 

- อยาพยายามทําขอที่เคล่ือนใหเขาที่ดวยตัวเอง 
- อยาเคล่ือนไหวสวนที่บาดเจ็บ 
- ใชน้ําแข็งหรือผาเย็นประคบ 

- รีบนําสงโรงพยาบาล 

8.    อุมกอดดานหลัง ใชกับผูบาดเจ็บที่หมด

สติหรือไมรูสึกตัว และตัวโตกวามาก 

อุมพยุงดวยคน 8 คน 

ขอเคล็ด, ขอเคลื่อน, กระดูกหัก 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน                                         ภาคผนวก ก - 5 

 

การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 กระดูกหัก 

- ถาสงสัยวาผูปวยกระดูกหักตองรีบนําสงแพทย 
- ใชน้ําแข็งประคบเพื่อลดความเจ็บปวด 
- ใหผูปวยไดรับความอบอุนและใหยาระงับปวด 

- อยาใหสวนของอวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บนั้นเคล่ือนไหว ถาทําไดใหเขาเฝอกสวนที่หักไวชั่วคราว 
 

  

- ใชในการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บนอนราบ 
- ใชกับผูบาดเจ็บไดหลายประเภท เชน ผูบาดเจ็บที่หมดสติ กระดูกขาหัก ฯลฯ 

- วัสดุที่อาจหาไดในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ ไดแก 
(1) บานประตู 
 ใชไดดีมาก เนื่องจากเปนไมกระดานแข็ง ใชไดดีกับผูบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง 

(2) ผาหม ผาปูเตียง 

 พับผาหมหรือผาปูเตียงบนไมยาวๆ 2 อัน โดยพับกลับไปมาหลายๆ ครั้ง และใชแทนเปลหาได 

(3) เสื้อผา 

   -   ใชไมยาวๆ 2 อัน สอดเขาไปในตัวเส้ือ 

   -    ติดกระดุมเส้ือใหเรียบรอยหรือใชเข็มกลัดชวย 

 
 (4)  ผาขาวมา 

  -    ใชผาขาวมาผูกปลายผาเขาดวยกัน แลวสอดไมทอนยาวๆ 2 ทอนเปนเปลหาม 

 

การเคลื่อนยายดวยเปลหาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ขภาคผนวก  ข
กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ  



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 1 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

ภาคผนวกภาคผนวก ข ข  
กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

1. กฎกระทรวง 

วาดวยเรื่อง “การกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอา

ชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในทีอั่บอากาศ พ.ศ. 2547” 

รายละเอียดกฎกระทรวงมดัีงน้ี 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 2 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 3 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 4 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 5 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 6 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

  

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 7 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

2. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 วาดวยเรื่อง “หลักเกณฑการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทํา

แผนงานบรหิารจัดการความเสี่ยงพ.ศ.2543” 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 8 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 9 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 10 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 11 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 12 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 13 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 14 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 15 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 16 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 17 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 18 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 19 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 20 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 21 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 22 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 23 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

. 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 24 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 25 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 26 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 27 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 28 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 29 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 30 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 31 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 32 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ภาคผนวก ข - 33 

กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาคผนวก  คภาคผนวก  ค
รายชื่อหนวยงานภาครัฐที่เกีย่วของกับกาซรายชื่อหนวยงานภาครัฐที่เกีย่วของกับกาซ
ชีวภาพ ที่ปรึกชีวภาพ ที่ปรึกษษาออกแบบระบบกาซชีวภาพาออกแบบระบบกาซชีวภาพ

และตัวแทนจําหนวยอุปกรณและตัวแทนจําหนวยอุปกรณ  



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน                                        ภาคผนวก ค - 1 

ราคาวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยและ 
รายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ 

 

 ภาคผนวก  ค 
ราคากลางวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของดานความปลอดภัย 

รายชื่อหนวยงานภาครัฐ รายชื่อท่ีปรึกษาออกแบบระบบกาซชีวภาพ 
 

  

ตารางที่ 1 ราคากลางของวัสดุตอหนวยของอุปกรณชนิดตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยกรณีศึกษา 

ลําดับ อุปกรณ รายละเอียด หนวย 
 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

1 ปมสงกาซ(Gas Blower) Positive Displacement Blower package 
-ขนาด 600 ลบ.ม./ชม. 
-แรงดัน 300 มิลิบาร 
-มอเตอรกันระเบิด11กิโลวัตต/2,900 รอบ/นาที 
-มาตรฐาน IEC EX ed II C T4 

ตัว 300,000 

2 ทอสงกาซ(Pipe) -ชนิด HDPE ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 น้ิว 
pn6.3 และ6 น้ิว pn6.3 
-ทอสงกาซขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 น้ิว ทํา
ดวยสเตนเลส 316 

เมตร 
 

เมตร 

270 
 

380 

3 วาลวปองกันแรงดนัเกินกําหนด
(Safety Relief Valve) 

-อัตราการไหล 800 ลูกบาศกเมตรตอ 
ชั่วโมงปรับตั้งแรงดันได 100-350 มิลิบาร 

ตัว 250,000 

4 สวิตชปองกันแรงกันเกินกําหนด
(Pressure Switch) 

-Differential pressure switch 
-Out put :4-20 mA 
-Indicator : Digital LCD Span 1-100 mbar 

ตัว 55,000 

5 ตัวสงสัญญาณแรงดันกาซ 
(Pressure Transmitter) 

-out put : 4-20 mA 
-indicator : Digital LCD 
-Input put : 4-20 mA 

ตัว 45,000 

6 ตัวควบคุมแรงดันกาซ 
(Pressure Controller) 

-Out put : 2 Alarm (max.min.) 
-Indicator : Digital LCD 

ตัว 18,000 

7 ปลองเผากาซชีวภาพ 
(Stack Flare)ระบบเปด 
 

-ทําดวยสเตนเลส ขนาด เสนผาศูนยกลาง 25 
ซม. มีอุปกรณปองกันไฟยอนกลับ (Flame 
Arester) มีชุดควบคุมการจุดนําอัตโนมัติ 
-มีอัตราการเผาไหมประมาณ 200 ลบ.ม./ชม. 

ชุด 450,000 

 ปลองเผากาซชีวภาพ 
(Stack Flare)ระบบปด 

-ทําดวยสเตนเลส ขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 
ซม. มีอุปกรณปองกันไฟยอนกลับ (Flame 
Arester) มีชุดควบคุมการจุดนําอัตโนมัติ 
พรอมดวยระบบตรวจจับแสง มีอัตราการเผา
ไหมประมาณ 200ลบ.ม./ชม. 

ชุด 700,000 

8 ถังปองกันยุบตัวของบอกาซ 
(Water Seal Tank) 

-วัสดุทําดวยสเตนเลส 
-รองรับปริมาณกาซได 800 ลบ.ม./ชม. 
ไดรับรองมาตรฐานสากล เชนTUEV, UL 

ตัว 350,000 

9 เครื่องวัดการรั่วซึมของกาซชีวภาพ 
(Biogas leakage detector) 

-สามารถตรวจหาการรั่วซึมของกาซชีวภาพ  
ณ จุดตางๆ เปน Indicator : Digital LCD 

ชุด 30,000 
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ราคาวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยและ 
รายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ 

ตารางที่ 1  ราคากลางของวัสดุตอหนวยของอุปกรณชนิดตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัย (ตอ) 

ลําดับ อุปกรณ รายละเอียด หนวย 
 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

10 ชุดควบคุมการจายกาซ 
(Gas Train) 

-ชุดควบคุมการจายกาซได 600 ลูกบาศกเมตร
ตอชั่วโมง 
-ชุดตรวจจับและปองกันกาซรั่วในหองเผาไหม 
-ชุดวาลวนิรภัยแบบบอลวาลว 
-ไดรับรองตามมาตรฐานสากล เชน TUEV 
-ปองกันระเบิด Zone 1, 2 

ตัว 400,000 

11 แสงสวาง 
(Lighting) 

-หลอดไฟฟาฟลูออเรสเชนตขนาด 18 x 
18 วัตต มาตรฐาน IEC Ex ed II C T4 

ชุด 
 

16,000 
 

12 วาลว(Valve) ขนาด 4 น้ิว 
ขนาด 6 น้ิว 
-ตัววาลวทําจากเหล็กหลอ 
-แผนหนาวาลวเปนสเตนเลส 316 
-ที่รองรับบาวาลวเปน EDPM 

ตัว 
ตัว 

2,000 
3,000 

13 หัวพนไฟ 
(Burner) 

-ขนาด 3,200,000 Kcal/Hr. 
-แบบผสมเชื้อเพลิง ใชรวมกันได 
รับรองตามมมาตรฐาน DIN 4748 & TRD 412 

ชุด 3,000,000 

14 เครื่องวิเคราะหกาซชีวภาพ 
(Biogas analyzer) 

-วัดความเขมขนของ กาซมีเทน(CH4),  
กาซออกซิเจน (O2), กาซคารบอนไดออกไซด 
(CO2) และกาซไขเนา (H2S) 
-สามารถใชงานไดตอเน่ือง ตลอด 24ชั่วโมง 
-Out put : 4-20 mA and on-off  contact 
-Indicator : Digital LCD 
 

ชุด 650,000 
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ราคาวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยและ 
รายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ 

ตารางที่ 2  รายชื่อบริษัทท่ีปรึกษาที่สามารถใหคําแนะนําหรือดําเนินการออกแบบกอสราง 

 

ลําดับ รายชื่อผูจําหนาย ที่อยู โทรศัพท แฟกช 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

239 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 053-942-007-9 053-892-375 

2 ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศ

ไทย  

108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอรชั้น 9      

ถ.รางน้ํา พญาไท กรุงเทพฯ 

02-642-7090 02-642-7099 

3 มูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพพลังงาน 

(ประเทศไทย) 

ถ.รางน้ํา อาคารบางกอกไทยทาวเวอร  ชั้น10 

พญาไท ราชเทวีกรุงเทพฯ 

02-642-7115-7 02-642-7115 

4 สถาบันวิจัยพลังงาน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถ.พญาไท     เขต

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

02-218-8096-7 02-254-7579 

 

5 ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล อ ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี 

126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ 

กรุงเทพฯ 

02-4708-613 02-4708-635 

 

6 สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร ม.ขอนแกน 

123 ถ.มิตรภาพ-ขอนแกน จ.ขอนแกน 043-362-299 043-362-299 

7 บริษัท ดอรช คอนซัลท เอเชีย จํากัด 1016 อาคารศรีเฟองฟุง ชั้น 10 ถ.พระราม 4 

แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 

02-633-8104-7 02-633-8104-7 

 

8 คณะวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก   

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

02-997-2222 

ตอ1580 

02-997-2222 

ตอ1580 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

50 ถ.งามวงศวาน  แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

02-579-0545 02-579-2775 

 

10 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีแหงชาติ 

111 อุ ทย านวิ ทย าศาสตร ป ร ะ เทศไทย   

ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

02-564-7000 02-564-7001-5 

 

11 บริษัท ปภพ จํากัด 10/35 ซ .ลาดพราว 44 แขวงสามเสนนอก 

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

02-938-2923-4 02-513-5814 

 

12 บริษัท อินเตอร เอ็นจิเนียริ่งมาเนจ

เมนต จํากัด 

2013 อาคารอิตัลไทย ชั้นที่6 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม หวยขวาง กทม. 

02-718-0424 02-718-0425 

 

13 บริษัท ไบโอฟูเอ็ล จํากัด 49/533 หมูที่ 5 ซ.บุญสงโสพิศ 

ถ.นวมินทร เขตบึงกุม กรุงทพฯ 

02-734-5450 02-734-5450 

ตอ 103 

14 บริษัท แซน.อี. 68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิ 

เนียรส จํากัด 

642/3-7 ถ.วงศสวางแขวงบางซื่อ 

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

02-912-2715-8 02-587-8487 

 

15 บริษัท ไออีเอ็มซี จํากัด 1363 ซ.ลาดพราว 94(ปญจมิตร) ถ.ลาดพราว 

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 

02-559-2711 02-530-7207 

 

16 บริษัท เฟองสิริ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 16 111/379-380 หมู 6 ถ.เลียบคลอง 
ภาษีเจริญฝงใต  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

02-807-2778-9 02-807-3356 
 

17 บริษัท เอส ที เอฟ อี จํากัด 17 อาคาร เอส พี ชั่น 17 388 ถ.พหลโยธิน 
พญาไท กรุงเทพ 

02-273-0037 02-273-0735 
 

18 บจก.แมเนจเมนท โซลูชั่นส อินเตอร
เนชั่นแนล 

151 อาคารทีม ถ.นวลจันทร แขวง 
คลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 

02-509-9094-5 02-509-9060 
 

19 บริษัท ทีม เอ็นเนอรยี่ แมเนจเมนท 
จํากัด 

152 หมู 12 ถ.นวลจันทร แขวง 
คลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 

02-509-9084-5 02-509-9066 
 

20 บริษัท คิว อี เอส เอ็นเนอจี คอนซ 
จํากัด 

20 44/482 ซ.นวมินทร 125 
ถ.นวมินทร เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 

02-948-8365 02-948-8365 
 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน                                        ภาคผนวก ค - 4 

ราคาวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยและ 
รายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ 

ตารางที่ 2 รายชื่อบริษัทที่ปรึกษาที่สามารถใหคําแนะนําหรือดําเนินการออกแบบกอสราง (ตอ) 

ลําดับ รายชื่อผูจําหนาย ที่อยู โทรศัพท แฟกช 

21 บริษัท เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด 

11/6 ซ.อินทามระ 40 ถ.สุทธิสาร 
วินิจฉัย ดินแดง กรุงเทพฯ 

02-691-9533-4 02-691-9535 
 

22 บริษัท เคเวอร เวย จํากัด 22 98/54หมู 8 ซ.คุณาลัย 9/5 ทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

02-849-3176 
081-913-4300 

02-849-1665 
 

23 บจก.เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ 
อินเตอรเนชั่นแนล 

ชั้น 12 อาคารสิริถิภิญโญ 475 
ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 

02-201-3466 02-201-3465 
 

24 บริษัท เดคทอป เมนูเฟคทอริ่ง จํากัด 24 80 ซ.จันทนชาติ ถ.ประชาชื่น 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

02-913-6099 02-913-6098 
 

25 บริษัท ฟนฟูสิ่งแวดลอมไทย จํากัด 25 667/5 ซ.วชิรธรรมสาธิต 45 ถ.สุขุมวทิ 
101/1 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

02-398-5607 02-746-4465 
 

26 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน 

12/9 อาคารเอวี 3A ถ.เทศบาลสงเคราะห 
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 

02-580-6242-3 02-580-5103 
 

27 บริษัท เอิรธ เอ็นเนอรยี จํากัด 27 อาคาร เอสพี ชั้น 17 เลขท่ี 388 
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 

02-273-0037 02-273-0735 
 

28 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 

99 อาคารสถาบันพัฒนา SMEs (ยินเนเชี่ยน 
1) ม.ธรรมศาสตรศูนยรังสิต จ.ปทุมธานี 

02-564-4000 02-564-2737 
 

29 บริษัท ศาลาเทค รีเสิรช แอนด 
คอนซัลแตนท จํากัด 

9/431 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต. 
กระทุมลม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

034-230-903-4 034-230-903 
 

30 บริษัท เกษมดีชายด แอนด คอนซัล 
แทนท จํากัด 

180/61-62, 95 อาคารสุขสวัสดิ์โมเดิรนคอน
โดวิว ถ.สุขสวัสดิ ์ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 

02-818-0881-2 02-818-1369 
 

31 ศูนยระดับภูมิภาคทางวิศวกรรม
ระบบการผลิต 

31 ชั้น 3, อาคาร 4 คณะวิศวกรรมศาสตร, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

02-218-6803-4 02-218-6805 
 

32 บริษัท เอ็นคิว กรุป 2005 จํากัด 28/34 หมู 4 แขวงอนุสาวรีย  เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 

02-978-6300 02-978-6301 
 

33 บริษัท พ ีแอนด เอส ดีไซน จํากัด 33 3/3 หมู 13 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

02-312-0165 02-312-0166 
 

34 บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและ
พลังงานไทย จํากัด 

639/16 ซ.วชิรธรรมสาธิต 43 ถ.สุขุมวิท 
101/1 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

02-746-1722 02-746-1723 
 

35 หางหุนสวนจํากัด สะอาดลําปาง 111-115 ถ.บุญวาทย ต.สวนดอก อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

054-222-107-8 054-222-109 
 

36 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 

3 หมู 2 ถ.ฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520 

02-737-3000 02-737-2583 
 

37 หางหุนสวนจํากัด ที-แฟม 37 206/127 หมู 3 (หมูบานทิพยภมรฮิลล 
ซอย 3 ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 

053-839-271 053-839-272 
 

38 บริษัท พรีเมียร ไลน่ิง อินเตอร 
พลาสจํากัด 

48/1124-1126 หมู 7 ซ.หมูบานดีเค 18  
ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางบอน  กรุงเทพฯ 

0-2417-8007-8 0-2417-8009 
 

39 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 39 51/29 ถ.งามวงศวาน  แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

02-941-4080-1 02-941-4080-1 
 

40 บริษัท อันดามันเอนไวรอน
เมนทอลคอนซัลแตนท จํากัด 

86 ถ.เยาวราช ซอย 1 ต.ตลาดใหญ อ.
เมือง จ.ภูเก็ต 

076-254-075 
 

076-254-075 
 

41 บริษัท กรีนไลฟ เทคโนโลย ีจํากัด 41 3 หมู 6 ต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.
เชียงใหม 

053-822-071 053-822-071 

42 หนวยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดลอม มทส. 

111 ถ.มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนาร ีสํานัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร ต.สุรนารี  อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 

044-224-834 
 

044-224-834 
 

 



                                                                 

 

คูมือปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย 
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ราคาวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยและ 
รายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ 

ตารางที่ 2 รายชื่อบริษัทที่ปรึกษาที่สามารถใหคําแนะนําหรือดําเนินการออกแบบกอสราง (ตอ) 

ลําดับ รายชื่อผูจําหนาย ที่อยู โทรศัพท แฟกช 

43 บริษัท การจัดการสิ่งแวดลอม
หาดใหญจํากัด 

572/25-26 ถ.กาญจนวนิช 
ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

074-739-575 074-439-585 
 

44 บริษัท ไบโอฟวล จํากัด & ไบโอแกซ 
ฟอรรันเนอร จํากัด 

49/533 หมู5 ซ.นวมินทร 26 ถ.นวมินทร 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240 

0-2734-5450 0-2734-5450 
ตอ103 

45 บริษัท ซาราฟ ไบโอแกส เอ็นเนอรยี่ 
จํากัด 

77/32 ชั้น 11 อาคารสินสาธร ถนนกรุงธนบุรี 
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กทม.10600 

0-2862-2061-2, 
0-2440-0369-70 

0-2862-2060 
 

46 บริษัท ไทย ไบโอแกซ เอ็นเนอรยี่ 

จํากัด 

888/173 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 17 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  

0-2650-9150 0-2650-9149 
 

47 บริษัท ฟูจิคาซุย (ไทยแลนด) จํากัด 47 719 อาคาร เคพเีอ็น ทาวเวอร ชั้น 19 
ถนน พระราม 9  เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ  

02-7170810-4 02-7170809 
 

48 บริษัท รีเทค เอ็นเนอรยี จํากัด 2/22 อาคารไอยรา ชั้น6 ถนนจันทร แขวงทุง
วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

0-2678-8921-2 0-2678-8920 
 

49 บริษัท สมารท เอ็นเนอรยี่ จํากัด 49 80/127 แขวงวังทองหลาง  เขตวัง-
ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

02-933-7644 02-933-8174 
 

50 บริษัท อาควานิชิฮาราคอรปอเรชั่น
จํากัด 

99/167 ถ.เทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

0-2589-9717 

02-580-2356 

02-580-2357 
 

51 มูลนิธิสถาบันกาซชีวภาพ 191/15-16 ถนนเชียงใหม-หางดง 
เชียงใหม 50000 

053-838925 053-838887 
 

52 บริษัท พลังธรรมชาติ จํากัด 52 ตู ปณ. 131 ปณฝ.พระสิงห อ.เมือง 
เชียงใหม 50000 

053-838925 053-838925 

53 บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ 
จํากัด (UBA) 

53 ชั้น16 ทีเอสทีพาวเวอร 21 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

02-7893232 02-6178130 
 

54 บริษัท คลีน เอเนอจี้ ดีเวลลอปเมน 
จํากัด 

54 หอง 2504 ชั้น25 อาคารมิลเลเนียทาว
เวอร 60 ถ.หลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 

081-2511383 02-6519904 
 

55 บริษัท วัลวิท อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

ชั้น 4 อาคารพีเอ็ม เลขท่ี 731 ถ. 
อโศก-ดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 

02-6402223 02-6402224 
 

56 บริษัท เค พี เอส อารคอนสตรัคชั่น
2006 จํากัด 

115 ซ. ชวงเจริญ โชคชัย ถ.พระราม 3  
เขตยานนาวา  กรุงเทพ 10120 

085-0233650 043-328-430 
 

57 บริษัท โกลบอล วอรเทอร เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด 

57 ชั้น1006 อาคาร สํานักงานเซ็นทรัล 
เวิรด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

02-6131733 02-6131736 
 

58 บริษัท แอนแอโรบิคเทค จํากัด 58 197/178 หมูที่ 6 ถนนวงแหวนรอบ 
นอก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 

  

 
 

 


