คมู่อืการสรา้งระบบผลติกา๊ซชวีภาพ
แบบ Fixed dome (PC1)

คำนำ
ระบบระบบผลติกาซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1) ขนาด 40 ลกูบาศกเมตร ดงักลาวนี้
โครงสรางเปนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในรูปลักษณะ สี่เหลี่ยมดานเทา หลังคาทรงพิระมิด จึงมี
ความคงทน สามารถสรางแรงกดอดัใหเกดิแรงดนัแกสในระบบทอสงใหมากขนึ้ สงไกลขนึ้ ตามจดุแขง็
ของระบบโดมคงที่ มกีารพฒ
ั นาระบบใบกวนใหงายตอการใชงาน
ระบบผลติกาซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1) ขนาด 40 ลกูบาศกเมตร เปนเทคโนโลยหีนงึ่
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการกำจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล มู ล สั ต ว การเปลี่ ย นรู ป เป น พลั ง งานทดแทนที่ มี
ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบดานกลิ่นเหม็นไดเปนอยางดี
คูมือการสรางระบบผลิตกาซชีวภาพ แบบ Fixed dome (PC1) ขนาด 40 ลูกบาศกเมตร
จึงมีความเขาใจแบบงายใหกับกลุมเปาหมายในระดับชุมชน ในการสรางระบบผลิตกาซชีวภาพ
แบบ Fixed dome (PC1) วัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ที่เนนการมีสวนรวมในการสรางระบบ
โดยเนื้อหาหลัก ประกอบดวย หลักการผลิตแกสชีวภาพ การอธิบายแบบแปลน สวนประกอบ
ของระบบผลติกาซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1) เทคนคิวธิกีารสรางระบบผลติกาซชวีภาพ
แบบ Fixed dome (PC1) การใชงาน รวมทั้งปญหาในการใชงานและวิธีการแกไขเบื้องตน
เพื่อชุมชนสามารถนำความรูความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิดการขยายผลความรู
และสงตอองคความรู สูชุมชนที่สนใจ ไดอยางถูกตอง ตอไป
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หลักการทั่วไประบบกาซชีวภาพ
กาซชีวภาพ คือ กาซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักยอยสลายของสารอินทรียภายใตสภาวะ
ที่ปราศจากออกซิเจน องคประกอบหลักของกาซชีวภาพ จะเปนแกสมีเทน(CH4) ประมาณ 50-70%
กระบวนการหมกัใหเปนแกสชวีภาพสามารถเกดิขนึ้ไดในหลมุทมี่กีารหมกัของขยะ กองมลูสตัว และกนบอ
แหลงน้ำนิ่ง ซึ่งเกิดจากสารอินทรียหมักทับถมกันเปนเวลานานก็อาจเกิดกาซชีวภาพได และของเสีย
จากชมุชนนเี้อง นบัเปนแหลงกำเนดิและปลอยกาซมเีทนทเี่ปนสาเหตุ ทำใหเกดิปรากฏการณเรอืนกระจก
ทสี่งผลตอการเปลยี่นแปลงสภาพภมูอิากาศ หรอืรจูกักนัดี คอื ''ภาวะโลกรอน'' ดงันนั้ขยะอนิทรยีของเสยี
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากแหล ง ชุ ม ชน เราควรจะนำไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ลดปริ ม าณมลพิ ษ ออก
สูสิ่งแวดลอมขยะอินทรีย คือ ขยะที่สามารถยอยสลายได เชน เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม เปนตน
การหมกักาซชวีภาพ เปนกระบวนการยอยสลายสารอนิทรยีในสภาวะปราศจากออกซเิจน โดยมจีลุนิทรยี
กลุมสรางมีเทน และจุลินทรียกลุมสรางกรด มาชวยยอยในสภาวะไรอากาศ และปจจัยที่มีผลตอการ
เกดิกาซ หลกัๆ มอียู 2 อยาง คอื คาความเปนกรดดาง และอณ
ุ หภมูิ โดยคาความเปนกรดดางทเี่หมาะสม
สำหรบัจลุนิทรยีกลมุสรางกรด จะอยใูนชวง 6.2-6.8 สวนจลุนิทรยีกลมุสรางกาซมเีทนคาความเปนกรดดาง
ทเี่หมาะสมจะอยใูนชวง 6.7-7.1 และชวงอณ
ุ หภมูทิเี่หมาะสม ในการทำงานของจลุนิทรยีทงั้ 2 นนั้อยใูน
ชวง 30-40 องศาเซลเซียส

ระบบผลิตกาซชีวภาพ แบบ Fixed dome (PC1)
ระบบผลติกาซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1) ขนาด 40 ลกูบาศกเมตร เปนการศกึษาและพฒ
ั นาแกไข
จดุออนของระบบและนำเทคโนโลยทีเี่ปนจดุแขง็มาพฒันาเสรมิระบบใหมศีกัยภาพมากยงิ่ขนึ้ เชน เรอื่งโครงสรางเปน
แบบคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในรปูลกัษณะ สเี่หลยี่มดานเทา หลงัคาทรงพริะมดิ เพอื่ใหงายตอการใชวสัดอุปุกรณทมี่อียู
ในจดุทหี่าไดงาย เชน ชดุแบบเหลก็ทมี่ใีหเชา งายตอการสราง ไมตองใชชางฝมอืทชี่ำนาญการสรางแบบกออฐิมอญ
แบบโครงสรางโคงกลม และโครงสรางแบบนมี้คีวามคงทน สามารถสรางแรงกดอดัใหเกดิแรงดนัแกสในระบบทอสง
ใหมากขนึ้ สงไกลขนึ้ ตามจดุแขง็ของระบบโดมคงที่ มกีารพฒันาระบบใบกวนใหงายตอการใชงาน ประสทิธภิาพสงู
ในการกำจดัสงิ่ปฏกิลู มลูสตัว การเปลยี่นรปูเปนพลงังานทดแทนทมี่ปีระสทิธภิาพ และลดผลกระทบดาน
กลิ่นเหม็นไดเปนอยางดี
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แปลนภาพตดัระบบผลติกาซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1) ขนาด 40 ลกูบาศกเมตร

คุณลักษณะเฉพาะ
1. เปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสลฺ.) ในรูปลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผาเทพื้น
หนา 0.7 ม. ผนงัหนา 0.7 ม. ปรมิาตรภายในโครงสราง ขนาดกวาง 4.40 ม. X ยาว 4.40 ม.
X สูง 2.00 ม. พื้นที่รวม 39 คิว
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2. หลังคาทรงพิระมิด มีคานคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสลฺ.) ขนาดกวาง 0.15 ม. X สูง
0.30 ม. เหลก็แกนนอน ขนาด 4 หนุ จำนวน 7 เสน ปลอดเหลก็ ขนาด 2 หนุ ระยะหาง
20 ม. รองรับน้ำหนักของหลังคาทรงพิระมิดที่เปนพื้นปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสลฺ.)
เทขัดมัน 0.7 เซนติเมตร

3. มีระบบการเติมมูลแบบไหลตามรางเขาระบบ
4. ระบบบอหมักมีใบกวนมูลที่ทำจากเหล็กพิเศษอาบสังกะสี ดานบนหลังคาทรง
พิระมิด มีชองสำหรับเปดเพื่อใชในการลางและซอมบำรุงระบบอยางนอย 3 ป/ครั้ง
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5. บอมูลลนจะเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสลฺ.) ยึดติดเปนโครงสราง
เดียวกันกับบอหมักและบอเติมมูล
6. มีชองมูลลน ทำลานตากมูล

วัสดุในการสรางระบบกาซชีวภาพPC1 ขนาด 40 คิว
ตารางแสดงวัสดุที่ใชในการสรางระบบกาซชีวภาพPC1 ขนาด 40 คิว
รายการ
จำนวนหนวย
1.คาวัสดุอุปกรณ
-หิน ขนาดเบอร 2 พิเศษ
-ทรายหยาบ
-ทรายละเอียด
-ปูนซิเมนตปลอดแลนท
-ปูนซิเมนตผสม
-ทอซิเมนต เสนผาศูนยกลาง 60 นิ้ว
-กาวซิเมนต
-เหล็กเสนขนาด 2 หุน
-ลวดมัดเหล็ก
-ชุดใบกวนเหล็กพรอมดามจับ
-ทอซิเมนต เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.
-ทอ พีวีซี เสนผาศูนยกลาง 0.30 ม.
-ทอ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว
-วาวล (เปด-ปด) พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว
-คากาว (กาวตอทอ พีวีซ)ี
-คาทอยางหัวแก็ส 4 หุน ยาว 4 เมตร
-คาเข็มขัดรัดสายยาง 4 หุน
-คาน้ำยากันซึม ประมาณ 3 ลิตร
-คาพลินทโคต เบอร 3
-คาแปลงทาสี ขนาด 3 นิ้ว
2.วัสดุ
2.1 ไมอัดแบบเทปูน
2.2 ไมค้ำยัน(ยูคา)
2.3 ตะปูสังกะสี
2.4 ตะปู 3 นิ้ว
2.5 ตะปู 5 นิ้ว
2.6 เชาแบบเหล็ก

14 คิว
14 คิว
4 คิว
100 ถุง
10 ถุง
4 ทอน
5 ถุง
100 เสน

1 แกนลอน
2 กระปอง
6 แผน
1 ชุด
5 กลอง
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
1 ชุด
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การสรางระบบผลติกาซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1) ขนาด 40 ลกูบาศกเมตร
1. กำหนดพื้นที่กอสรางระบบฯ ขนาด ประมาณ 10.00 ม. × 15.00 ม.
2. ขดุบอหมกักาซชวีภาพ ขนาด ลกึจากพนื้ดนิ 2.00 ม. กวาง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม. ใหขนาด
กวางกวาแบบแปลนเพื่อใหงายตอการวางแบบเทปูน

3. วางแบบเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสลฺ.) ในรูปลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผา มีระบบบอเติมมูล
ระบบบอหมักและระบบบอลนในพื้นที่เดียวกัน เทพื้นหนา 0.07 ม.เสริมเหล็กพื้นเทและโครงแบบ
ดานขาง 12 มม. Ø 0.20 ม.
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4. ติดตั้งแบบเหล็กเทผนังระบบบอหมักและระบบบอลนไปพรอมๆกัน

5. วางวงบอซเีมนต ขนาด 0.60 ม. (บอเตมิมลู) จำนวน 4 วง พรอมยาแนวดวยกาวซเีมนต
6. วางแบบเทคานคูขนาน ขนาดกวาง 0.15 ม. X สูง 0.30 ม. เหล็กแกนนอน ขนาด 4 หุน
จำนวน 7 เสน ปลอดเหล็กขนาด 2 หุน ระยะหาง 20 ม. รองรับน้ำหนักของหลังคาทรงพิระมิด
7. วางแบบเทตอหมอและพนื้หลงัคาทรงพริะมดิ เหลก็ 12 มม. Ø 0.20 ม. เทพนื้ปนูคอนกรตี
เสริมเหล็ก (คสลฺ.) ผสมน้ำยากันซึม หนา 0.07 เมตร ขัดมันดวยทรายละเอียด
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8. สรางชองเปดปดจดุบนสดุของหลงัคาทรงพริะมดิพรอมฝาปดแบบ(คสล.) ขนาด 0.80 ม.
X 0.40 ม. และสรางเปนจดุวางใบกวนมลูพรอมทอแกสออกจากระบบ ขนาด 0.80 ม. X 0.40 ม.

9. ติดตั้งใบกวนมูลและทอพีวีซีนำแก็สออกพรอมวาลว ปด-เปด

10. ใชอิฐมอญ กอขอบกันชองเปดปด พรอมฉาบเรียบกันน้ำซึม สูง 0.30 ม.
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การใชงานระบบผลติกาซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1) ขนาด 40 ลกูบาศกเมตร
1. เติมมูลสัตว จำนวน 20 คิว หรือใชมูลสัตวผสมพืชสด เชน หญาเนเปยรหรือพืชสีเขียว
ทยี่อยสลายไดงาย ขยะอนิทรยี เปนตน ในครงั้แรก โดยใชอตัราสวนระหวางมลูสตัวกบันำ้ 1:2
2. การเตมิมลูสตัวครงั้ตอไป เพอื่เปนการไมใหกระทบกระเทอืนตอระบบการยอยสลายของ
พวกอินทรียสารของเชื้อจุลินทรีย ควรเติมมูลสัตวครั้งตอไปจากที่ใสมูลสัตวครั้งแรกแลว 21 วัน
ซึ่งขึ้นอยูกับกับปริมาณมูลสัตวที่ตองการกำจัดและกาซที่ตองการใช
3. การเกดิกาซ ใหสงัเกตดจูากระบบตรวจวดัปรมิาณแกส็ ใหปลอยกาซทเี่กดิขนึ้ในครั้งแรก
นี้ทิ้งไป
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 อีกประมาณ 2-3 ครั้ง จึงลองจุดไฟดู หากติดไฟก็แสดงวาเกิด
ก า ซมี เ ทน ซึ่ ง สามารถนำไปใช ง านได แ ล ว ถ า ยั ง จุ ด ไฟไม ติ ด ให ป ฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ 3 อี ก
5.หลังจากที่มีการนำกาซไปใชงาน จะตองทำการเติมมูลประจำวันในอัตราสวน 1:2

การดูแลบำรุงรักษาบอหมักกาซชีวภาพ
1. ระวังสิ่งแปลกปลอม มิใหเขาสูระบบฯ เชน กรวด ดิน หิน ทราย กรดดาง ยาปฏิชีวนะ
2. เมื่อใชงานระบบไดอยางนอย 3 ป ควรทำการตรวจสอบทั้งระบบ นำวัตถุดิบที่หมัก
ออกจากระบบทั้งหมด ซอมบำรุงระบบทั้งหมดแลวเติมมูลหมักใหม
3. ตรวจสอบน้ำในทอสงแกสเพื่อระบายน้ำออก ตรวจสอบแนววางทอเพื่อดูแลและสราง
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
4. ไม ค วรใส เ ศษอาหารเปรี้ ย วในระบบเพราะจะทำให แ บคที เรี ย ไม ท ำงาน เนื่ อ งจาก
คาความเปนกรดดางไมเหมาะสม เมื่อมีคากรดในถังเกินไปจะสังเกตไดจากเกิดแกสนอย

10

ขอควรระวังในการเตรียมพื้นที่
1. ทำการสำรวจพื้นที่ กำหนดจุดสรางระบบใหอยูใกลคอกปศุสัตวใหมากที่สุดเพื่องายตอการ
ออกแบบการไหลของมลูสตัวลงบอเตมิมลูและใหอยหูางทอี่าศยัหรอืหองครวั หางประมาณ 20 เมตร
ขึ้นไป ไมตองกังวลเรื่องระยะทาง ระบบนี้สามารถสงไดไกลเปน 1,000 เมตร
2. จุดสรางระบบแก็สฯไมควรขุดหลุมใตตนไม หรือ ในที่รม หรือใตชายคาบาน เพราะจุลินทรีย
ที่ทำใหเกิดแกสสามารถเจริญเติบโตไดดีในอุณหภูมิสูง
3. พื้นที่ที่จะทำการสรางบอหมัก ควรเปนพื้นที่ลาดเอียงต่ำกวาระดับคอกสัตวเล็กนอย เพื่อให
มูลสัตวไหลระบายเขาบอเอง และเปนที่สูงน้ำไมขัง ในกรณีฝนตก

หลักปฏิบัติและดูแลบอกาซชีวภาพ
1. ตองเติมมูลสัตวทุกวัน วันละ 1 ปบ (มูลสัตวผสมน้ำ 1:1)
2. หามใสหรือทิ้งสารเคมี เชน ผงซักฟอก น้ำยาลางจาน คลอรีน เพราะจะทำใหจุลินทรียตาย
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