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“...มีพระราชประสงค์ให้ศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไข

ปัญหาน  าเสียและขยะชุมชน โดยจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่ประหยัด สะดวก ท าได้ง่าย 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับพื นที่อ่ืนๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยอาศัยหลักการ
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ แต่สุดท้ายก็ต้องมาลงเอยตรงที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล แจ้งว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับสั่งให้ด าเนินงานภายใต้โจทย์ 3 ข้อ คือ 1) ให้
ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 2) เป็นเทคโนโลยีอย่างง่าย 3) ราคาถูกและใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น...” 

 
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จันทร์แกว้ 

ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ หนึ่งในพระราชด าริเรื่องสิ่งแวดล้อม, หน้าที่ 50  

 
 
 

ภาพ 9 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุด
ก าจัดก๊าซไข่เน่า ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ก าแพงเพชร นครศรีธรรมราช และพังงา 
ปี พ.ศ.2559 
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เกริ่นน ำ 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) ใน
ก๊าซชีวภาพส าหรับเกษตรกรรายย่อยภายใต้แนวคิดธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนว
พระราชด าริ ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) โดยผลงานนี เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย โดยน้อมน า
แนวคิดพระราชด าริหลักการทรงงาน ประกอบกับหลักการ “ใช้ธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ” “เป็นเทคโนโลยีอย่างง่าย” “ราคาถูกและใช้วัสดุในท้องถิ่น” เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้กับนวัตกรรมจากการท่ีมีอยู่ 
   รายละเอียดในคู่มือเล่มนี  มีลักษณะของการตั งค าถามและมีค าตอบอย่างง่าย 
เพ่ือให้ผู้ใช้ชุดก าจัดก๊าซไข่เน่าได้เรียนรู้และน าไปใช้ได้จริง  ทั งนี เทคโนโลยีการก าจัด
ก๊าซไข่เน่านี มีผลงานวิจัยรองรับ โดยการใช้ผงสนิมเหล็กจากระบบประปาน  าบาดาลมา
พัฒนาเป็นสารที่มีประสิทธิภาพการก าจัดมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกร ประชาชน
ผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจะลดปัญหากลิ่นเหม็น แสบตา ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ 
รวมทั งเกษตรกรที่ใช้ก๊าซชีวภาพกับเครื่องยนต์จะลดความสูญเสียจากการซ่อมเครื่องที่
ช ารุดเพราะก๊าซไข่เน่าลงในทันท ี
  นอกจากนั นสารก าจัดก๊าซไข่เน่าที่ใช้งานจนหมดสภาพและเปลี่ยนจากสีแดง
เป็นด าแล้ว สามารถน ามาใช้งานซ  าใหม่ได้อีกโดยน ามาผึ่งลมประมาณ 1-2 ชั่วโมง สาร
ก าจัดก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นสีแดงตามเดิม ท าให้มีการประหยัดต้นทุนอย่างมาก จึง
เป็นที่มาของการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายในครั งนี  หวังว่า
คู่มือและนวัตกรรมนี จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกท่านได้เป็นอย่างดี 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานชุดก าจัดก๊าซไข่เน่าจะถามได้ที่ใคร? 
 
“ด้านการผลิต ติดตั้ง ดูแล ซ่อมบ ารุง” 
นายลือ  เกิดสาย  โทร. 089-6683564 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
“ด้านการผลิต ติดตั้ง ดูแล ซ่อมบ ารุง” 
นายประวัติ  ค าจีน โทร. 084-8795381 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
“ด้านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
นางสาวสร้อยรัตน์ดา  สามโพธิ์ศรี  โทร. 081-8869687 
เทศบาลต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
“ด้านการสร้างเครือข่ายภาควิชาการ” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย โทร. 081-8871448 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
“ด้านการสร้างเครือข่ายองค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม” 
อาจารย์กัลยา  นาคลังกา  โทร. 083-7899741 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ   
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“ชวนกันคิด 10” 
แล้วเทคโนโลยีนี้ต้องมีกำรดูแล ซ่อมบ ำรุงหรือไม่ ? 
 
  แน่นอน ในทุกเทคโนโลยีต้องมีการดูแล ซ่อมบ ารุง และเทคโนโลยีนี เกษตรกร
สามารถดูแล ซ่อมบ ารุงได้ด้วยตนเองดังนี  
  1. การระบายน้ าทิ้ง  ในระหว่างที่ชุดก าจัดก๊าซไข่เน่าในก๊าซชีวภาพท างาน
นั นจะเกิดความชื นขึ นมา และเมื่อมีจ านวนมากจะกลายเป็นหยดน  า ดังนั นผู้ใช้จึง
จ าเป็นที่ต้องมีการระบายน  าทิ งบ้าง 

2. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงสี ตามที่ได้บอกมาแล้วสารก าจัดก๊าซไข่เน่า
เมื่อท าปฏิกิริยากับก๊าซไข่เน่าจะเปลี่ยนเป็นเม็ดสีด า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีด าลง
มาจนเกือบถึงข้างล่างของท่อ แสดงว่าควรได้รับการฟ้ืนสภาพ  

3. การฟื้นสภาพสารก าจัด โดยการน าท่อ/คอลัมน์ออกมาและเทสารก าจัดใน
ท่อทั งหมดใส่ในภาชนะ (ที่ทนความร้อนได้) วางไว้ในที่โล่งแจ้ง สักสิบนาทีจะ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกล่าวคือ สารสีด าเมื่อเจอกับออกซิเจนในอากาศจะท าปฏิกิริยา
ฟ้ืนสภาพ จะมีความร้อน เกิดควัน และมีกลิ่นคล้ายก ามะถัน ใช้เวลาประมาณ 1-2 
ชั่วโมง ก็จะกลับมาเป็นสารก าจัดสีน  าตาลแดงตามเดิม (อาจมีสีเข้มขึ น) สามารถน า
กลับไปใช้ในการก าจัดใหม่ได้  

4. การดูแลทั่วไป เมื่อไม่มีการใช้งานชุดก าจัดก๊าซไข่เน่า ให้ผู้ใช้ปิดวาล์วทุก
ตัวของระบบและสามารถติดทั งไว้ หรือถอดออกเก็บได้ เพราะหากไม่ปิดวาล์วก็อาจจะ
ท าให้มีอากาศเข้าไปในท่อคอลัมน์ที่มีสารอยู่ อาจท าให้มีการฟ้ืนตัวของสารก าจัดในท่อ
แบบไม่ได้ตั งใจและจะเกิดควันได้   
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สำรบัญภำพ 
 

ที ่ ช่ือภาพ 
 

หน้า 

1 เหตุการณ์และผลกระทบของก๊าซไข่เน่าท่ีมีต่อมนุษย ์ 5 
2 อันตรายของก๊าซไขเ่น่าที่ส่งผลต่อเครื่องยนต์และต่อมนุษย์ 6 
3 การตรวจวดัก๊าซไข่เน่าท่ีมีในบ่อหมักก๊าซชีวภาพของเกษตรกร 8 
4 การก าจัดก๊าซไข่เน่าในปัจจุบัน เช่น ฝอยเหล็ก และถ่านกัมมันต์ 9 
5 การติดตั งชุดก าจัดก๊าซไข่เน่าท่ีใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาต ิ 10 
6 การผลิตสารก าจดัก๊าซไข่เน่าจากผงสนิมเหล็กประปาบาดาล 11 
7 อุปกรณ์ประกอบของชุดก าจัดก๊าซไข่เน่าในก๊าซชีวภาพ 12 
8 หลักการท างานทางวิทยาศาสตร์ของสารก าจัดก๊าซไข่เน่า 13 
9 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีชดุก าจัดก๊าซไข่เน่า ที่จังหวัด

อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครศรีธรรมราช และพังงา ปี พ.ศ.2559 
 

16 
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“ชวนกันคิด 9” 
แล้วเทคโนโลยีนี้มีประสิทธิภำพ ใช้วัสดุในท้องถิ่น และมีรำคำถูก? 
 
  การท างานของชุดก าจัดก๊าซไข่ เน่าในก๊าซชีวภาพ ได้ทดสอบแล้วมี
ประสิทธิภาพในการก าจัดก๊าซไข่เน่าได้ 94-99 เปอร์เซ็นต์ และสามารถก าจัดในความ
เข้มข้นของก๊าซไข่เน่าถึง 5,000 ส่วนในล้านส่วน รวมทั งราคาถูกเพราะผลิตเองใช้เอง
ได้  
  และท่ีส าคัญเมื่อสารก าจัดจากสนิมเหล็กน  าบาดาลนี ท าปฏิกิริยากับก๊าซไข่เน่า 
เราจะเห็นสารก าจัดเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีด า และเมื่อเป็นสีด าทั งท่อแล้ว เกษตรกรก็
ไม่ต้องทิ ง เพียงแต่น าไปเทตากแดดประมาณ 2-3 ชั่วโมง สารก าจัดก็จะเปลี่ยนกลับมา
เป็นสีแดงตามเดิมนั่นเอง  
 
         Fe2O3 + 3 H2S      Fe2S3 + 3H2O 

 
 
 
 
2Fe2S3 + 3O2      2Fe2O3 + 6S       
 

 
 

 
ภาพ 8 หลักการท างานทางวิทยาศาสตร์ของสารก าจัดก๊าซไข่เน่า 

 
 
 

 



-12- 

 
 “ชวนกันคิด 8” 
แล้วเทคโนโลยีอย่ำงง่ำย สำมำรถก ำจัดก๊ำซไข่เน่ำได้อย่ำงไร ? 
 
  ทั งนี การท างานของชุดก าจัดก๊าซไข่เน่าในก๊าซชีวภาพ เมื่อประกอบชุดก าจัด
ก๊าซไข่เน่า (ตามภาพ) กับระบบการผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว และปล่อยก๊าซชีวภาพที่ผลิต
ได้จากบ่อหมัก ซึ่งจะมีก๊าซไข่เน่าปนมาด้วย ให้ไหลผ่านท่อส่งก๊าซ (หมายเลข 4) และ
เข้ามาผ่านชุดก าจัดนี ในลักษณะของการไหลลงไปในท่อ (หมายเลข 1) ซึ่งมีสารก าจัด 
(หมายเลข 3)บรรจุอยู่ สารก าจัดที่อยู่ในท่อก็จะมีการท าปฏิกิริยาทางเคมีเพ่ือก าจัด
ปริมาณก๊าซไข่เน่าโดยทันที และก๊าซที่สะอาดก็จะออกไปใช้งานได้ (หมายเลข 5) 
อย่างไรก็ตามการก าจัดก๊าซไข่เน่าดังกล่าวอาจมีน  าหรือหยดน  าเกิดขึ นบ้าง จึงควรหมั่น
เช็คโดยการเปิดวาล์ว (หมายเลข 6) ระบายน  าทิ งบ้างครั งละ 2-3 วินาที แล้วปิดไว้
ตามเดิม 

 
ภาพ 7 อุปกรณ์ประกอบของชุดก าจัดก๊าซไข่เน่าในก๊าซชีวภาพ 
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“ชวนกันคิด 1” 
ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊ำซไข่เน่ำในก๊ำซชีวภำพคืออะไร ?  
 
  ก่อนที่จะรู้จักก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า เรามารู้จักกับก๊าซชีวภาพ
โดยทั่วไปก่อน ซึ่งก๊าซชีวภาพจะประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณ 65-70 
เปอร์เซ็นต ์(มีคุณสมบัติติดไฟ)  คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ร้อยละ 30-35 เปอร์เซ็นต์ 
ที่เหลือเป็นก๊าซชนิดอ่ืนๆ เช่น ก๊าซไนโตรเจน (N2) ก๊าซออกซิเจน (O2) ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า (H2S) เป็นต้น  
 ก๊าซไข่เน่า เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุในของเสียได้แก่ ห้องส้วม บ่อน  า
ทิ ง ถังเกรอะ ถังบ าบัดและฟาร์มเลี ยงสัตว์ในระบบที่ไม่มีก๊าซออกซิเจน ในระหว่างการ
ย่อยสลายจะเกิดก๊าซ เช่น ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า  โดยก๊าซไข่เน่าเป็นก๊าซที่มี
ผลกระทบต่อผู้คนมากท่ีสุด  

 
 
 

 
 

 
 

ภาพ 1 เหตุการณ์และผลกระทบของก๊าซไข่เน่าที่มีต่อมนุษย์ 
 
  ทั งนี ก๊าซไข่เน่าจะมากหรือน้อยขึ นกับแหล่งหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่ง
ต้องมีการก าจัดก่อนการน าไปใช้ประโยชน์ เพราะก๊าซตัวนี จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สุขภาพของผู้ใช้และต่อเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน  
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Hydrogen-sulfide-2D-dimensions.svg
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 “ชวนกันคิด 2” 
ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊ำซไข่เน่ำในก๊ำซชีวภำพ อันตรำยขนำดไหน ? 
 

ก๊าซไข่เน่าตัวนี จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีอาการพิษ
เฉียบพลันคือ คลื่นไส้ หายใจขัดต่อเนื่องจากการขาดออกซิเจน หมดสติ และอาจถึง
ตายได้ถ้ามีความเข้มข้นสูง รวมทั งอาจส่งผลความเสียหายต่อคุณภาพของเครื่องยนต์ที่
ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน  
 

 
 

 
ภาพ 2 อันตรายของก๊าซไข่เน่าที่ส่งผลต่อเครื่องยนต์และต่อมนุษย์ 

 
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า หากเราได้รับก๊าซไข่เน่าในระดับความเข้มข้นต่ าก็

ส่งผลให้เกิดอาการระคายเคือง แต่ถ้าได้รับที่ปริมาณความเข้มข้นสูงๆ ก็อาจท าให้
เสียชีวิตได้ทันที และนอกจากนี เมื่อก๊าซไข่เน่านี สัมผัสกับน  าหรือไอน  าก็จะเปลี่ยนเป็น
กรดซัลฟูริก มีฤทธิ์ทางการกัดกร่อนสูง สามารถกัดกร่อนหลังคาบ้านเรือนรวมไปถึ ง
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างรุนแรง โดยเฉพาะหากก๊าซชนิดนี เกาะตัวอยู่บนโลหะหรือ
อยู่ในอากาศ เมื่อฝนตกลงมาก็จะกลายเป็นไอกรด หรือฝนกรด และถ้าหากถูกผิวหนัง
ก็จะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนได ้
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“ชวนกันคิด 7” 

แล้วเทคโนโลยีที่ใช้ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ ก ำจัดก๊ำซไข่เน่ำได้อย่ำงไร ? 
 
  สารที่น ามาใช้ก าจัดก๊าซไข่เน่าแทนฝอยเหล็กจากโรงกลึง และถ่านกัมมันต์คือ 
ผงสนิมเหล็กจากน  าสนิมหรือน  าฮาก (ภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือ) ที่เป็นของเหลือทิ ง
จากระบบประปาบาดาล (ท่ีมีแร่สนิมเหล็ก) ซึ่งสนิมเหล็กนี จะตกตะกอนในบ่อประปา 
และเมื่อล้างระบบแล้วจะได้วัสดุนี จ านวนมาก  

วิธีการท าคือการน าวัสดุข้างต้นมาตากให้แห้ง บดและร่อนเอาสิ่งเจือปนออก 
จากนั นน าไปปั้นเม็ดให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-12 มิลลิเมตร หรือขนาด
เมล็ดถั่วลิสงใหญ่ๆ โดยใช้จานปั้นปุ๋ยในชุมชนได้ จากนั นน ามาผึ่งลมให้แห้ง และ
สามารถใช้งานสารก าจัดดังกล่าวได้ทันที  

                  
 

      
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพ 6 การผลิตสารก าจัดก๊าซไข่เน่าจากผงสนิมเหล็กประปาบาดาล 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vStpqK7f8E-LEM&tbnid=IYjLRq4QNJtxRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdPREk0TURVMU5RPT0=&ei=N7dQU9KxEs3xiAfG0YCoCA&bvm=bv.65058239,d.dGI&psig=AFQjCNE6yJmMVWepZmovGthXo6U74Fxy9g&ust=1397885027049075
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“ชวนกันคิด 6” 

เทคโนโลยีที่ถ่ำยทอดวันนี้ สำมำรถก ำจัดก๊ำซไข่เน่ำได้ดีกว่ำแบบเดิม ? 
 
  วิธีก าจัดก๊าซไข่เน่าที่น ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีวันนี ใช้ส าหรับเกษตรกรราย
ย่อยนั น โดยน้อมน าแนวพระราชด าริเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาคือ  “ใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ  เป็นเทคโนโลยีอย่างง่าย ราคาถูกและใช้วัสดุในท้องถิ่น” โดยเป็นชุด
ก าจัดก๊าซไข่เน่า ขนาดความยาวท่อ 2 นิ ว ยาว 50 เซนติเมตร บรรจุสารก าจัดก๊าซ
ไข่เน่าลงในท่อน  าหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อท่อให้ก๊าซชีวภาพไหลผ่านเพ่ือท าความ
สะอาด เกษตรกรสามารถใช้ก๊าซชีวภาพได้ตามปกติและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ น 

 

                
ภาพ 5 การติดตั งชุดก าจัดก๊าซไข่เน่าที่ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
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“ชวนกันคิด 3” 

ควำมอันตรำยของก๊ำซไข่เน่ำในก๊ำซชีวภำพวัดได้หรือไม่ ? 
 
  โดยมาตรฐานความเข้มข้นของก๊าซไข่เน่าในระดับความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
คือ ถ้าผู้ใช้อยู่กับก๊าซชีวภาพต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง จะต้องมีความเข้มข้นของก๊าซไข่เน่าไม่
เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน แต่ถ้าเราใช้งาน 1 ชั่วโมง จะต้องมีความเข้มข้นของก๊าซไม่
เกิน 300 ส่วนในล้านส่วน แต่ถ้าเราอยู่กับก๊าซไข่เน่าที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 600 ส่วน
ในล้านส่วน เพียงในช่วงเวลา 30 นาที ก็อาจท าให้เสียชีวิตได้ ส่วนในเครื่องยนต์จะต้อง
มีก๊าซไข่เน่าอยู่ไม่เกิน 100-200 ส่วนในล้านส่วน ถ้าเกินกว่านี ท าให้เครื่องยนต์เสียหาย
ทันที  
 

ตาราง 1 ระดับความเป็นพิษของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ท่ีส่งผลกระทบต่อร่างกาย 
ระดับความเขม้ข้น ระยะเวลาที่ได้รับ ผลกระทบต่อร่างกาย 

10 ppm. ขณะที่ได้สัมผัส สูดดม เกิดอาการระคายเคืองที่ดวงตา 
50 ถึง100 ppm. 1 ชั่วโมง จะส่งผลระคายเคืองต่อเนื อเยื่อนัยน์ตา และ

ระบบทางเดินหายใจ ท าให้หายใจติดขัด 
100 ppm. 
 

2 ถึง 15 นาท ี จะเกิดอาการไอ ระคายเคืองที่ดวงตา สญูเสีย
การรับรู้กลิ่น 

 
 
 

16 ถึง 30 นาท ี หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัสต่อไป จะท าระบบ
หายใจเร่ิมติดขัด หายใจล าบากขึ น เร่ิมเจ็บที่
นัยน์ตาและมอีาการมึนงงตามมา 

 1 ชั่วโมง หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัสต่อไป จะมีอาการ
แสบ ปวดร้อน ที่คอ เพิ่มขึ นมาจากอาการก่อน
หน้านี  และหากยังมีการสูดดมต่อเนื่องต่อไปจะ
ท าให้เสียชีวิตภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงต่อมา 

500 ถึง 700 ppm. 30 ถึง 60 นาท ี หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัส จะท าให้สมองถูก
ท าลาย สูญเสียความสามารถในการส่ังการและ
อาจถึงขั นเสียชวีิต 

700 ถึง 1000 ppm. ช่วงเวลาสั นๆ หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัส จะท าใหห้มดสติ
อย่างรวดเร็ว หยุดการหายใจและเสยีชีวติ 

ที่มา: The American National Standards Institute standard: z37.2 (1972) 

 

ท่อ Acrylic เส้นผ่าศูนย์กลาง 
60 มิลลิ เมตร ความหนา 3 
มิลลิเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 

บอลวาล์ว PVC ขนาด ½ นิ ว 

ข้อลด PVC ขนาด 2- ½ นิ ว 

สามทาง PVC ขนาด ½ นิ ว 

ท่อ PVC ขนาด ½ นิ ว 
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“ชวนกันคิด 4” 
ก๊ำซชีวภำพที่ใช้กันทั่วไป มีก๊ำซไข่เน่ำมำกน้อยเพียงใด ? 
 
  จากที่ทางนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ท า
วิจัยและวัดค่าก๊าซไข่เน่า ในช่วงปี พ.ศ.2556-2559 พบว่า  

ถ้าเป็นก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ที่กินหญ้า ฟาง เป็น
อาหาร ก๊าซไข่เน่าอยู่ในช่วงไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน 

ถ้าเป็นก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เช่น สุกร หรือโคขุนที่เลี ยงด้วยหัวอาหาร ฯลฯ 
ก๊าซไข่เน่าอยู่ในช่วง 500-3,000 ส่วนในล้านส่วน 

 

       
ภาพ 3 การตรวจวัดก๊าซไข่เน่าทีม่ีในบ่อหมักก๊าซชีวภาพของเกษตรกร 
 
หากเป็นก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารครัวเรือนทั่วไป จะมีก๊าซไข่เน่าอยู่ในช่วง

ประมาณ 100-500 ส่วนในล้านส่วน แต่ถ้าเป็นก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเฉพาะ เช่น 
น  าแป้งขนมจีน เศษแป้งจากการท าขนม ฯลฯ  มีความเข้มข้นของก๊าซไข่เน่าอยู่ในช่วง  
1,000-4,000 ส่วนในล้านส่วน 

 แต่ถ้าเป็นก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ น  าทิ ง 
น  าเสีย ฯลฯ มีความเข้มข้นของก๊าซไข่เน่าอยู่ในช่วง  10,000 ส่วนในล้านส่วนขึ นไป 
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 “ชวนกันคิด 5” 
โดยท่ัวไปแล้วเรำจะมีวิธีก ำจัดก๊ำซไข่เน่ำได้อย่ำงไรบ้ำง ? 
 
  วิธีก าจัดก๊าซไข่เน่ามี 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม จะเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อน มีราคาที่แพง ต้องมีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จึง
ไม่เหมาะกับเกษตรกรทั่วไป 
  ส่วนกลุ่มที่สอง เป็นเทคโนโลยีใช้ส าหรับเกษตรกรรายย่อยนั น มีหลายวิธี ที่
นิยมคือการใช้ฝอยเหล็กจากโรงกลึงน ามาแช่น  าให้เป็นสนิม แล้วน าไปใส่ท่อให้ก๊าซ
ชีวภาพไหลผ่าน ก็จะสามารถช่วยก าจัดได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าก๊าซไข่เน่าไม่
เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน ก็พอช่วยได้ แต่ถ้ามากกว่านั นก็จะก าจัดไม่ได้  
 

  
ภาพ 4 การก าจัดก๊าซไข่เน่าในปัจจุบัน เช่น ฝอยเหล็ก และถ่านกัมมันต์ 

 
  นอกจากนั น ยังมีการใช้ถ่านกัมมันต์ซึ่งเป็นถ่านที่มีรูพรุนมาก เอาไว้ดักก๊าซ
ไข่เน่า วิธีนี ก็ใช้ได้ดี แต่เมื่อรูพรุนในถ่านเต็มแล้วเกษตรกรไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
ได้ และมีราคาค่อนข้างแพง  
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