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      ระบบ  ขนาด 40 ลกูบาศกเ มตร ดงักลา วนี้  ระบบผลติกา ซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1)

โครงสรางเปนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในรูปลักษณะ สี่เหลี่ยมดานเทา หลังคาทรงพิระมิด จึงมี

ความคงทน สามารถสรา งแรงกดอดัใหเ กดิแรงดนัแกส ในระบบทอ สง ใหม ากขน้ึ สง ไกลขน้ึ ตามจดุแขง็

ของระบบโดมคงที่ มกีารพฒันาระบบใบกวนใหง า ยตอ การใชง าน

      ระบบ  ขนาด 40 ลกูบาศกเ มตร เปน เทคโนโลยหีนง่ึผลติกา ซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1)

ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลสัตว การเปลี่ยนรูปเปนพลังงานทดแทนที่มี

ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบดานกลิ่นเหม็นไดเปนอยางดี

      คูมือการสรางระบบ  ขนาด 40 ลูกบาศกเมตร ผลิตกาซชีวภาพ แบบ Fixed dome (PC1)

จึงมีความเขาใจแบบงายใหกับกลุมเปาหมายในระดับชุมชน ในการสรางระบบผลิตกาซชีวภาพ 

แบบ Fixed dome (PC1) วัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ที่เนนการมีสวนรวมในการสรางระบบ

 โดยเนื้อหาหลัก ประกอบดวย หลักการผลิตแกสชีวภาพ การอธิบายแบบแปลน สวนประกอบ

ของระบบ  เทคนคิวธิกีารสรา งระบบผลติกา ซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1) ผลติกา ซชวีภาพ 

แบบ Fixed dome (PC1) การใชงาน รวมทั้งปญหาในการใชงานและวิธีการแกไขเบื้องตน 

เพื่อชุมชนสามารถนำความรูความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิดการขยายผลความรู 

และสงตอองคความรู สูชุมชนที่สนใจ ไดอยางถูกตอง ตอไป

คำนำ
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หลักการทั่วไประบบ ชีวภาพกาซ

     กาซชีวภาพ คือ กาซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักยอยสลายของสารอินทรียภายใตสภาวะ

ที่ปราศจากออกซิเจน องคประกอบหลักของกาซชีวภาพ จะเปนแกสมีเทน(CH4) ประมาณ 50-70% 

กระบวนการหมกัใหเ ปน แกส ชวีภาพสามารถเกดิขน้ึไดใ นหลมุทม่ีกีารหมกัของขยะ กองมลูสตัว และกน บอ

แหลงน้ำนิ่ง ซึ่งเกิดจากสารอินทรียหมักทับถมกันเปนเวลานานก็อาจเกิดกาซชีวภาพได และของเสีย

จากชมุชนนเ้ีอง นบัเปน แหลง กำเนดิและปลอ ยกา ซมเีทนทเ่ีปน สาเหตุ ทำใหเ กดิปรากฏการณเ รอืนกระจก 

ทส่ีง ผลตอ การเปลย่ีนแปลงสภาพภมูอิากาศ หรอืรจู กักนัดี คอื  ''ภาวะโลกรอ น'' ดงันน้ัขยะอนิทรยีข องเสยี

ที่เกิดขึ้นจากแหลงชุมชน เราควรจะนำไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด เพื่อลดปริมาณมลพิษออก

สูสิ่งแวดลอมขยะอินทรีย  คือ ขยะที่สามารถยอยสลายได เชน เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม เปนตน 

การหมกักา ซชวีภาพ  เปน กระบวนการยอ ยสลายสารอนิทรยีใ นสภาวะปราศจากออกซเิจน โดยมจีลุนิทรยี 

กลุมสรางมีเทน และจุลินทรียกลุมสรางกรด  มาชวยยอยในสภาวะไรอากาศ และปจจัยที่มีผลตอการ

เกดิกา ซ หลกัๆ มอียู 2 อยา ง คอื คา ความเปน กรดดา ง และอณุหภมิู โดยคา ความเปน กรดดา งทเ่ีหมาะสม

สำหรบัจลุนิทรยีก ลมุ สรา งกรด จะอยใู นชว ง 6.2-6.8 สว นจลุนิทรยีก ลมุ สรา งกา ซมเีทนคา ความเปน กรดดา ง

ทเี่ หมาะสมจะอยใู นชว ง 6.7-7.1 และชว งอณุ หภมู ทิเ่ีหมาะสม ในการทำงานของจลุ นิทรยี ท ง้ั 2 นนั้ อยใู น

ชวง 30-40 องศาเซลเซียส

ระบบผลิตกาซชีวภาพ แบบ Fixed dome (PC1)
ระบบผลติกา ซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1)  เปน การศกึษาและพฒันาแกไ ขขนาด 40 ลกูบาศกเ มตร

จดุออ นของระบบและนำเทคโนโลยทีเ่ีปน จดุแขง็มาพฒันาเสรมิระบบใหม ศีกัยภาพมากยง่ิขน้ึ เชน  เรอ่ืงโครงสรา งเปน

แบบคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในรปูลกัษณะ สเ่ีหลย่ีมดา นเทา  หลงัคาทรงพริะมดิ เพอ่ืใหง า ยตอ การใชว สัดอุปุกรณท ม่ีอียู

ในจดุทห่ีาไดง า ย เชน  ชดุแบบเหลก็ทม่ีใีหเ ชา  งา ยตอ การสรา ง ไมต อ งใชช า งฝม อืทช่ีำนาญการสรา งแบบกอ อฐิมอญ

แบบโครงสรา งโคง กลม และโครงสรา งแบบนม้ีคีวามคงทน สามารถสรา งแรงกดอดัใหเ กดิแรงดนัแกส ในระบบทอ สง

ใหม ากขน้ึ สง ไกลขน้ึ ตามจดุแขง็ของระบบโดมคงที่ มกีารพฒันาระบบใบกวนใหง า ยตอ การใชง าน ประสทิธภิาพสงู

ในการกำจดัสง่ิปฏกิลู มลูสตัว การเปลย่ีนรปูเปน พลงังานทดแทนทม่ีปีระสทิธภิาพ และลดผลกระทบดา น

กลิ่นเหม็นไดเปนอยางดี
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แปลนภาพตดั ขนาด 40 ลกูบาศกเ มตรระบบผลติกา ซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1) 

คุณลักษณะเฉพาะ

          1. เปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสลฺ.) ในรูปลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผาเทพื้น

หนา 0.7 ม. ผนงัหนา 0.7 ม.  ปรมิาตรภายในโครงสรา ง ขนาดกวา ง 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 ระยะหา ง 

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
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รายการ จำนวนหนวย

วัสดุในการสรางระบบกาซชีวภาพPC1 ขนาด 40 คิว

ตารางแสดงวัสดุที่ใชในการสรางระบบกาซชีวภาพPC1 ขนาด 40 คิว

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 พีวีซ ีเสนผาศูนยกลาง 0.30 ม.  
-ทอ พีวีซ ีขนาด 2 นิ้ว 
-วาวล (เปด-ปด) พีวีซ ี 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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การสรา ง ขนาด 40 ลกูบาศกเ มตรระบบผลติกา ซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1) 
     1. กำหนดพื้นที่กอสรางระบบฯ ขนาด ประมาณ 10.00 ม. × 15.00 ม. 

     2. ขดุ บอ หมกั กา ซชวี ภาพ ขนาด ลกึ จากพนื้ ดนิ  2.00 ม. กวา ง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม. ใหข นาด

กวางกวาแบบแปลนเพื่อใหงายตอการวางแบบเทปูน 

     3. วางแบบเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสลฺ.) ในรูปลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผา มีระบบบอเติมมูล

ระบบบอหมักและระบบบอลนในพื้นที่เดียวกัน เทพื้นหนา 0.07 ม.เสริมเหล็กพื้นเทและโครงแบบ

ดานขาง 12 มม.  0.20 ม.            Ø
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4. ติดตั้งแบบเหล็กเทผนังระบบบอหมักและระบบบอลนไปพรอมๆกัน

     5. วางวงบอ ซเีมนต ขนาด 0.60 ม. (บอ เตมิมลู) จำนวน 4 วง พรอ มยาแนวดว ยกาวซเีมนต           

     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. วางแบบเทตอหมอ และพน้ืหลงัคาทรงพริะมดิ เหลก็ 12 มม.  0.20 ม. เทพน้ืปนูคอนกรตีØ

เสริมเหล็ก (คสลฺ.) ผสมน้ำยากันซึม หนา 0.07 เมตร ขัดมันดวยทรายละเอียด
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     8. สรา งชอ งเปด ปด จดุ บนสดุ ของหลงั คาทรงพริ ะมดิ พรอ มฝาปด แบบ(คสล.) ขนาด 0.80 ม. 

X 0.40 ม. และสรา งเปน จดุวางใบกวนมลูพรอ มทอ แกส ออกจากระบบ ขนาด 0.80 ม. X 0.40 ม.

     9. ติดตั้งใบกวนมูลและทอพีวีซีนำแก็สออกพรอมวาลว ปด-เปด

 10. ใชอิฐมอญ กอขอบกันชองเปดปด พรอมฉาบเรียบกันน้ำซึม สูง 0.30 ม.
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การใชง าน ขนาด 40 ลกูบาศกเ มตรระบบผลติกา ซชวีภาพ แบบ Fixed dome (PC1) 

     1. เติมมูลสัตว จำนวน 20 คิว หรือใชมูลสัตวผสมพืชสด เชน หญาเนเปยรหรือพืชสีเขียว

ทย่ีอ ยสลายไดง า ย  ขยะอนิทรยี เปน ตน  ในครง้ัแรก โดยใชอ ตัราสว นระหวา งมลูสตัวก บันำ้  1:2  

     2. การเตมิ มลู สตั วค รงั้ ตอ ไป เพอื่ เปน การไมใ หก ระทบกระเทอื นตอ ระบบการยอ ยสลายของ

พวกอินทรียสารของเชื้อจุลินทรีย ควรเติมมูลสัตวครั้งตอไปจากที่ใสมูลสัตวครั้งแรกแลว 21 วัน

ซึ่งขึ้นอยูกับกับปริมาณมูลสัตวที่ตองการกำจัดและกาซที่ตองการใช

     3. การเกดิ กา ซ ใหส งัเกตดจู ากระบบตรวจวดั ปรมิ าณแกส็  ใหป ลอ ยกา ซทเี่ กดิ ขนึ้ ในครั้งแรก

     4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 อีกประมาณ 2-3 ครั้ง จึงลองจุดไฟดู หากติดไฟก็แสดงวาเกิด

กาซมีเทน ซึ่งสามารถนำไปใชงานไดแลว ถายังจุดไฟไมติดใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 อีก

     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. ไมควรใสเศษอาหารเปรี้ยวในระบบเพราะจะทำใหแบคทีเรียไมทำงาน เนื่องจาก

คาความเปนกรดดางไมเหมาะสม เมื่อมีคากรดในถังเกินไปจะสังเกตไดจากเกิดแกสนอย 

นี้ทิ้งไป 
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ขอควรระวังในการเตรียมพื้นที่

     1. ทำการสำรวจพื้นที่ กำหนดจุดสรางระบบใหอยูใกลคอกปศุสัตวใหมากที่สุดเพื่องายตอการ

ออกแบบการไหลของมลูสตัวล งบอ เตมิมลูและใหอ ยหู า งทอ่ีาศยัหรอืหอ งครวั หา งประมาณ 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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