
 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับก๊าซชีวภาพอัด (Compressed Biogas) 
 
 

1. ก๊าซชีวภาพคืออะไร 
 

ก๊าซชีวภาพ หรือท่ีเรียกกันว่า ไบโอแก๊ส (Biogas) หรือไบโอมีเทน (Biomethane) หมายถึง ก๊าซ
ที่ผลิตได้จากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น น้้าเสีย ชีวมวล และมูลสัตว์ ด้วยจุลินทรีย์ในสภาวะ      
ไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion)  
 

2. คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของก๊าซชีวภาพ 
 

ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนองค์ประกอบแต่ละชนิดในก๊าซชีวภาพ โดยจะเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วก๊าซ
ชีวภาพจะมีปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) อยู่ประมาณร้อยละ 50-80 ส่วนที่เหลือเป็นสิ่งปนเปื้อนได้แก่ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  (H2S)  ไนโตรเจน (N2)  ออกซิเจน (O2)  ไอน้้า (H2O) และ
สารประกอบอ่ืนๆ เช่น ไซลอกเซน (Siloxanes) ทั้งนี้ ชนิดและสิ่งปนเปื้อนในก๊าซชีวภาพจะขึ้นกับแหล่งหรือ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

 

ตารางที่ 1  องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ 
 

ชนิด อัตราส่วน  
มีเทน (CH4)  50 - 80 % vol. 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 20 – 50 % vol. 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 50-5,000 ppm 
แอมโมเนีย (NH3) 0-300 ppm 
ออกซิเจน (O2) < 1 % vol. 
ไนโตรเจน (N2) 1 - 4 % vol. 
ความชื้น (H2O)  2-5 % wt (อ่ิมตัว) 

 
3.  การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ  

 

การน้าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 

1) ใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับให้ความร้อน (Heat generation) ซึ่งถือเป็นรูปแบบการใช้งานที่
แพร่หลายมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายต่้า  

2) ใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับผลิตความร้อนและไฟฟ้าแบบ Cogeneration  โดยก๊าซชีวภาพจะถูก
เผาในเตาเผาและความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกน้าไปใช้ส้าหรับผลิตไฟฟ้า จากนั้น พลังงานความร้อนส่วนที่เหลือ
จากการผลิตไฟฟ้าจะถูกน้ากลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง 

3) ใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับยานยนต์  เนื่องจากก๊าซชีวภาพมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับก๊าซ
ธรรมชาติ (ก๊าซ NGV)  ดังนั้น หากได้รับการปรับปรุงคุณภาพโดยการก้าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก เพ่ือ
ท้าให้สัดส่วนปริมาณก๊าซมีเทนสูงขึ้น (เพ่ิมค่าความร้อน) รวมถึงก้าจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ออก เพ่ือให้มีคุณภาพที่
เทียบเท่ากับก๊าซ NGV  ก๊าซชีวภาพอัด (Compressed biogas) ก็สามารถน้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้
ก๊าซ NGV ได ้

 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Siloxanes


 
 

-2- 
 

 
4.  ประโยชน์ของการใช้ก๊าซชีวภาพอัดเป็นเชื้อเพลิง 
 

การน้าก๊าซชีวภาพอัดไปใช้เป็นเชื้อเพลิงมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่ 
 

1)   เนื่องจากก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนแบบหมุนเวียน (Renewable Energy) จึงช่วยลด
การพ่ึงพาการน้าเข้าน้้ามันปิโตรเลียม และเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ 
นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศโลกอีกด้วย 

2)   เนื่องจากก๊าซมีเทนเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่สามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ จึงช่วยลดปริมาณ
มลพิษที่ปล่อยออกจากท่อไอเสีย โดยเฉพาะมลพิษที่เป็นสารไฮโดรคาร์บอน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

 
5.  มาตรฐานคุณภาพของก๊าซชีวภาพอัด 
 

เนื่องจากการใช้งานก๊าซชีวภาพในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการผลิตความร้อนและไฟฟ้า และมี
เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้ส้าหรับเป็นเชื้อเพลิงส้าหรับยานพาหนะ  ท้าให้ปัจจุบันมีเพียงประเทศสวีเดน ซึ่งมี
การใช้งานก๊าซชีวภาพอย่างแพร่หลาย ที่ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพของก๊าซชีวภาพอัดส้าหรับใช้งานกับ      
ยานพาหนะ 

 

ตารางที่ 2 แสดงรายการข้อก้าหนดลักษณะคุณภาพของก๊าซชีวภาพส้าหรับใช้กับยานพาหนะของ
ประเทศสวีเดน ตามมาตรฐาน SS 155438 “Motor fuels-biogas as fuel for high-speed otto engines” 
ซ่ึงในมาตรฐานนี้มีการแบ่งก๊าซชีวภาพออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 

1)  ก๊าซชีวภาพประเภท A ซึ่งมีค่าดัชนีวอบบี้ช่วงแคบและมีค่าสูง คือ 44.7-46.4 MJ/m3 ส้าหรับ
ใช้งานกับเครื่องยนต์ที่มีการจุดระเบิดโดยใช้หัวเทียน (เครื่องยนต์เบนซิน รวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลที่มีการ
ดัดแปลงให้มีหัวเทยีน) ซึ่งไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์แลมป์ด้าคอนโทรล (-control) 

2)  ก๊าซชีวภาพประเภท B ซึ่งมีค่าดัชนีวอบบี้ช่วงกว้างและมีค่าต่้า คือ 43.9-47.3 MJ/m3 
ส้าหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ที่มีการจุดระเบิดโดยใช้หัวเทียน ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์แลมป์ด้าคอนโทรล (-
control) 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานคุณภาพท่ีก้าหนดขึ้นแล้ว ก๊าซชีวภาพที่จ้าหน่ายในประเทศสวีเดนยังต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานด้านการเก็บรักษา ซึ่งมีการก้าหนดให้ 

 

1) ต้องไม่ถูกปนเปื้อนด้วยฝุ่นละออง น้้ามัน หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ 

2) ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ส้าหรับกรองไอน้้ามัน (Molecular oil filters) ที่ตรงทางออกของ
คอมเพรสเซอร์ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของก๊าซชีวภาพโดยน้้ามันคอมเพรสเซอร์ (Compressor oil) 

3) ไม่ควรมีการเติมแอลกอฮอล์ลงในก๊าซชีวภาพเพ่ือป้องกันการเกิดการแข็งตัว เนื่องจากจะท้าให้
เกิดการกัดกร่อนของถังเก็บ 

4) ต้องมีการเติมกลิ่นลงในก๊าซชีวภาพเพ่ือให้สามารถทราบได้เมื่อมีการรั่วไหลของก๊าซ ทั้งนี้ สาร
ให้กลิ่นที่น้ามาใช้จะต้องไม่เป็นพิษต่อสุขภาพ 
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ตารางที่ 2  ข้อก้าหนดคุณภาพก๊าซชีวภาพตามมาตรฐาน SS 155438 ของประเทศสวีเดน 
 

คุณสมบัต ิ หน่วย อัตราสูงต่า้ ชนิดก๊าซชีวภาพ วิธีการทดสอบ 

ประเภท A ประเภท B 

ดัชนีวอบบี ้(Wobbe index) MJ/m3  44.7-46.4 43.9-47.3 SS-ISO 6976 
ปริมาณมีเทน (Methane content) ณ ความดัน 
101.3 กิโลปาสคาล และอณุหภมู ิ0 องศาเซลเซียส 

% vol. ไม่ต่้ากว่า 97±1 97±2 ISO 6974 

ค่าออกเทนโดยวิธีมอเตอร ์(Motor octane 
number: MON) 

 ไม่ต่้ากว่า 130 130  

ค่าจุดน้้าค้าง (Dew point) ณ ความดันสูงสุดที่เก็บ
รักษา 

oC ไม่สูงกว่า t-51) t-51) ISO 6327 

ปริมาณน้้า (Water content) mg/m3 ไม่สูงกว่า 32 32 SS-EN ISO 
10101-1,-2,-3 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน และ
ไนโตรเจน (CO2+O2+N2 content) 

% vol. ไม่สูงกว่า 4.0 5.0 ISO 6974 

ปริมาณออกซิเจน (Oxygen content) % vol. ไม่สูงกว่า 1.0 1.0 ISO 6974 
ปริมาณก้ามะถัน (Sulphur content) mg/m3 ไม่สูงกว่า 23 23 ISO 6326-1,-2,-4 

SS-EN ISO-3,-5 
ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนท่ีคา้นวณให้อยูใ่นรูป
แอมโมเนีย (Total nitrogen compounds 
calculated as NH3) 

mg/m3 ไม่สูงกว่า 20 20 ISO 6974 

หมายเหตุ  1) t หมายถึง อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ยรายเดือน 
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