
 

คู่มือการสร้างระบบ
ก๊าซชีวภาพแบบฝาครอบลอย



       ระบบกา ซชวีภาพ แบบฝาครอบลอย เปน เทคโนโลยหีนง่ึทม่ีปีระสทิธภิาพสงู กา ซชวีภาพแบบถงัครอบลอย 
(Floating Drum) มสี ว นสำคญั  คอื  ระบบหมกั แกส กบั  ฝาครอบลอยทเี่ ปน ถงั เหลก็ ทำหนา ทเี่ ปน ถงั เกบ็ แกส  
ลอยขนึ้ ลอยลงตามปรมิ าณแกส ทมี่ ใีนถงั  ระบบกา ซชวี ภาพ แบบฝาครอบลอย จะมี 2 ชนดิ  คอื ชนดิ ชนั้ เดยี ว 
และชนดิสองชน้ั ชนดิชน้ัเดยีว ถงัเหลก็จะครอบอยภู ายในถงัหมกั จดุออ นคอืจะมกีลน่ิเหมน็และแกส เลด็ลอด
ออกมา ชนดิทส่ีองแบบสองชน้ับอ หมกัจะอยภู ายในถงัเหลก็ แลว มบีอ ภายนอกอกีชน้ัหนง่ึใสน ำ้ เพอ่ืดกักลน่ิเหมน็
และ ปอ งกนัการเลด็ลอดของแกส  ทำหนา ทใ่ีนการระบายแกส ออกเมอ่ืมแีกส มากเกนิไป แบบทน่ีำเสนอนเ้ีปน บอ
แกสแบบสองชั้น ขนาดชองเก็บแกส อายุการใชงานขึ้นอยูกับการดูแลรักษาถังเหล็ก 
       คูมือการสรางระบบกาซชีวภาพ แบบฝาครอบลอย มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจ
แบบงา ย ใหก บักลมุ เปา หมายในระดบัชมุชน โดยเนอ้ืหาหลกั ประกอบดว ย หลกัการผลติ การอธบิายแบบแปลน 
สวนประกอบของระบบ เทคนิควิธีการสรางระบบแก็สชีวภาพ การใชงาน รวมทั้งปญหาในการใชงาน
และวธิกีารแกไ ขเบอ้ืงตน  เพอ่ืชมุชนสามารถนำความรคู วามเขา ใจไปประยกุตใ ชใ นชวีติประจำวนั เกดิการขยาย
ผลความรู และสงตอองคความรูสูชุมชนที่สนใจ ไดอยางถูกตองตอไป
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รายการวัสดุกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพ แบบฝาครอบลอยเหล็ก ขนาด 4 ลบม.

ขั้นตอนการกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพ แบบฝาครอบลอย ขนาด 4 ลบ.ม.

การใชงานระบบผลิตกาซชีวภาพแบบฝาครอบลอย ขนาด 4 ลบ.ม.

การดูแลบำรุงรักษาบอหมักกาซชีวภาพ 
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หลักการทั่วไป
      กาซชีวภาพ เกิดจากการหมักยอยสลายของสารอินทรียภายใตสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน
(anaerobicdigestion) โดยทว่ัไปจะหมายถงึ กา ซมเีทน ทเ่ีกดิจากการหมกั (fermentation) ของสารอนิทรยี 
มีปฏิกิริยาการเกิดกาซชีวภาพ 3 ขั้นตอน คือ
      ขน้ัตอนที่ 1 การสลายโมเลกลุใหญ สารอนิทรยีต า งๆ ทม่ีโีมเลกลุใหญ เชน  โปรตนี คารโ บไฮเดรต ไขมนั 
จะถูกยอยสลายโดยเอนไซนที่ปลอยออกมาจากแบคทีเรีย พวก Hydrolytic Organisms ทำใหแตกตัว
มีโมเลกุลเล็กลง
      ขน้ัตอนที่ 2 การผลติกรดอนิทรยี สารอนิทรยี ทม่ีโีมเลกลุเลก็ลงจะถกูเปลย่ีนไปเปน กรดอนิทรยีร ะเหยงา ย 
และสารอื่นๆ โดยแบคทีเรียพวกสรางกรด กรดที่เกิดขึ้นสวนใหญ คือ กรดอะซิติก และกรดไพรพิโอนิค
      ขนั้ ตอนที่ 3 การผลติ กา ซมเี ทน กรดอนิ ทรยี ร ะเหยงา ยจะถกู ยอ ยสลายเปน กา ซมเี ทน และคารบ อนได
ออกไซค เปนสวนใหญ โดยอาจมีกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ไนโตรเจน และไฮโดรเจน และไอน้ำผสมอยูดวย 
รวมกันเรียกวา “กาซชีวภาพ”

ระบบแก็สชีวภาพ แบบฝาครอบลอย 
      ระบบบอหมักกาซแบบฝาลอย (Floating Drum Digesting) เปนถังหมักแบบอินเดีย ตัวถังทำจากวง
บอ ซเีมนต ดา นขา งจะเปน ชอ งเตมิมลูและชอ งมลูลน  ดา นบนทเ่ีปน ฝาลอยทำจากโลหะ ซง่ึเปน ทส่ีำหรบัเกบ็กา ซ 
สามารถลอยตวัขน้ึ-ลง ได ขน้ึอยกู บัความดนัของกา ซทเ่ีกดิขน้ึ ซง่ึความดนัภายในถงัหมกัสามารถเปลย่ีนแปลง
ไดโ ดยยกเพม่ิหรอืลดนำ้หนกัทฝ่ีาลอยนี้ จากการทดสอบการใชจ รงิกา ซชวีภาพแบบฝาครอบลอยชนดิใสม ลูสตัว
และชนิดในเศษอาหาร(ผสมมูลสัตวในการหมักครั้งแรกประมาณ 40 ถังสี) เมื่อเติมครบจำนวนแลว 
ประมาณ 20-30 วนั จะเรม่ิเกดิกา ซชวีภาพ ความสามารถในการผลติกา ซชวีภาพ เฉลย่ีตอ วนั ชนดิใชม ลูสตัว
จะผลิตกาซชีวภาพได 1.67 ลบ.ม. ทดแทนแกสหุงตมได 0.77 กก. ชนิดใชเศษอาหารจะผลิตกาซชีวภาพ
ได 1.13 ลบ.ม. ทดแทนแกส หงุตม  (LPG) ได 0.52 กก. เพยีงพอตอ การทดแทน LPG ในครวัเรอืนได 100% 
คิดเปนมูลคาปละ 1,600 – 2,400บาทตอป ลดการปลอย CO2 ได 270 กิโลกรัมตอป การลงทุนตอ 
1 ระบบประมาณ 15,000 – 20,000 บาท อายกุารใชง าน 10 ปข น้ึไป ขน้ึอยกู บัการเอาใจใสด แูลของผใู ชง าน
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       จดุเดน ของระบบฝาครอบลอย คอื โครงสรา งมคีวามแขง็แรงทนทาน ใชว สัดทุห่ีาไดใ นทอ งถน่ิกอ สรา งได
ดวยฝมือชางชุมชน ใชงานงาย อายุการใชงานยาวนานนับสิบป กาซที่ผลิตไดมีแรงดันที่ดีไมแพกาซ LPG 
สามารถตอ ขยายใชร ว มกนัไดส องครวัเรอืนตอ  1 บอ  ชว ยลดการปลดปลอ ยกา ซเรอืนกระจกจากการปลอ ยกา ซ
มเีทนจากภาคปศสุตัว และการใชพ ลงังานฟอสซลิ ถอืเปน ทางเลอืกใหค นในชมุชนหนัมาพง่ึพาตนเองมากขน้ึ 
จากพลงั งานทดแทนทมี่ อียู ซงึ่ จะชว ยลดคา ครองชพี  และไมต อ งกงั วลวา ราคาพลงั งานโดยเฉพาะกา ซ LPG 
จะมแีนวโนม สงูขน้ึเรอ่ืยๆ ซง่ึครวัเรอืนทม่ีศีกัยภาพวตัถดุบิมลูสตัว เศษอาหารทเ่ีพยีงพอตอ การนำมาผลติกา ซ
ชีวภาพ ก็สามารถที่จะลงทุนติดตั้งระบบกาซชีวภาพครัวเรือนแบบฝาครอบลอยขนาด 4 ลบ.ม. นี้ได
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คุณลักษณะเฉพาะ
1. ระบบบอหมักกาซแบบฝาลอยขนาด 4 ลบ.ม.  มีโครงสรางทรงกระบอกจากวงบอซีเมนตสำเร็จรูป 
ขนาด 1.20 ม.x 0.50 ม.สูง 3.50 ม. ขนาด 0.80 ม.x 0.40 ม. สูง 2.50 ม.
2. ฝาครอบเก็บกาซ ทำจากเหล็กแผนมวนขึ้นรูป เปนทรงกรวย ขนาด 1.05 ม. 
3. พื้นที่กอสรางระบบฯ ขนาด ประมาณ 3.00 × 10.00 ม.
4. บอหมักกาซชีวภาพ ขนาด 1.10 ม. ลึกจากพื้นดิน 3.10 ม. ที่กนหลุมเทคอนกรีต หนา 0.08  ม. 
เสริมเหล็ก 12  มม. Ø 0.20 ม.  
5. บอมูลลน ขนาด 2.00  ม. ลึกจากพื้นดิน 0.45 ม.  
6. ฐานตั้งบอเติมมูล ติดตั้งวงบอซีเมนต ขนาด 0.80 ม.(บอเติมมูล)    
7. กออิฐทำบอมูลลน กออิฐทำลานตากมูล
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      รายการวัสดุกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพ แบบฝาครอบลอยเหล็ก ขนาด 4 ลบ.ม.        
1. วงบอซีเมนตสำเร็จรูป ขนาด 1.20 ม.x 0.40 ม. 7 วง
2. วงบอซีเมนตสำเร็จรูป ขนาด 0.80 ม.x 0.40 ม. 5 วง
3. ทอ pvc. 6” 2 ทอน
4. ฝาครอบเก็บกาซเหล็ก ( ตามแบบแนบ ) 1 ฝา
5. อิฐมอญ กอบอมูลลน 700 กอน
6. อิฐบล็อก 120 กอน
7. ทอเหล็กอาบสังกะสี 3/4” 2 ทอน
8. แผนคอนกรีต ขนาด 1.20 ม. หนา 0.08 ม. ตรงกลางเจาะรู ขนาด 0.60 ม. 1 แผน
9. ปูนซีเมนต 14 ถุง
10. ทรายหยาบ 4 ลบ.ม.
11. หินเบอร ½” 4 ลบ.ม.
12. เหล็ก 12 มม.x10.00 ม. 2 เสน
13. เหล็ก 9 มม.x10.00 ม. 4 เสน
14. น้ำยากันซึม 2 แกลลอน
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ขั้นตอนการกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพแบบฝาครอบลอย ขนาด 4 ลบ.ม.

      1.  กำหนดพื้นที่กอสรางระบบฯ ขนาด ประมาณ 3.00 × 10.00 ม. 

       2. ขดุบอ หมกักา ซชวีภาพ ขนาด 1.30 ม. ลกึจากพน้ืดนิ 3.10 ม. ทก่ีน หลมุเทคอนกรตี หนา 0.08 ม. 

เสริมเหล็ก 12 มม.  0.20 ม.   Ø

       3. ขุดบอมูลลน ขนาด 2.00 ม. ลึกจากพื้นดิน 0.45 ม.           

       4. วางวงบอซีเมนต ขนาด 1.20 ม. (บอหมักกาซชีวภาพ) จำนวน 3 วง           

       5. ขุดแนววางทอเติมมูล และทอมูลลนกำหนดตำแหนงที่ผนังบอ และเจาะชองที่ผนังบอเพื่อวางทอ 

เตมิมลู ชอ งทอ เตมิมลูขนาดชอ ง 0.15 x 0.45 ม. ความสงูจากพน้ืบอ ถงึใตท อ งทอ  1.00 ม และทอ มลูลน ขนาด

ชอง 0.15 x 0.30 ม.ความสูงจากพื้นบอถึงใตทองทอ 1.20 ม.           

       6. เจาะชองที่ผนังบอเพื่อวางทอเติมมูลและทอมูลลน ความลาดเอียงตามองศาในแบบกำหนดวางทอ

เติมมูล PVC.6”วางทอมูลลน PVC.6”           

       7. อุดรอยตอดวยปูนซีเมนต ผสมน้ำยากันซึม ทั้งภายในและภายนอก จากนั้นวางวงบอซีเมนต 

ขนาด 1.20 ม. วงที่ 4 ตอไป อุดรอยตอดวยปูนซีเมนตผสมน้ำยากันซึม ทั้งภายในภายนอกใหดี           

       8. วางวงบอ ซเีมนต ขนาด 0.80 ม. อดุรอยตอ ดว ยปนูซเีมนตผ สมนำ้ยากนัซมึ ทง้ัภายในภายนอกใหด ี 

อยาใหมีรอยรั่ว เทปูนทรายผสมน้ำยากันซึม อยาใหมีรอยรั่ว           

       9. วางวงบอซีเมนต ขนาด 1.20 ม. สลับกับการวางบอซีเมนต ขนาด 0.80 ม.
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10. ติดตั้งฝาครอบเก็บกาซฯ ขนาด 1.05 ม.   

11. ทำฐานตั้งบอเติมมูล ติดตั้งวงบอซีเมนต ขนาด 0.80 ม.(บอเติมมูล)            

12. กออิฐทำบอมูลลน กออิฐทำลานตากมูล
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13. เดินระบบสายสงพรอมอุปกรณชุดวาลวควบคุม ปด-เปดกาซชีวภาพ

7

การใชงานระบบผลิตกาซชีวภาพแบบฝาครอบลอย ขนาด 4 ลบ.ม.

       1. เตมิมลูสตัวจ ำนวน 40 ปบ  ในครง้ัแรก โดยใชอ ตัราสว นระหวา งมลูสตัวก บันำ้  1:2  คนใหส ว นผสม

เขากันดีแลวเทลงบอเติมมูล

       2. การเตมิมลูสตัวค รง้ัตอ ไป เพอ่ืเปน การไมใ หก ระทบกระเทอืนตอ ระบบการยอ ยสลายพวกอนิทรยีส าร

ของเชอ้ืจลุนิทรยี ควรเตมิมลูสตัวค รง้ัตอ ไปจากทใ่ีสม ลูสตัวค รง้ัแรกแลว  21 วนั ใสว นัละ 1-2 ปบ ซง่ึขน้ึอยกู บั

ปริมาณมูลสัตวที่ตองการกำจัดและกาซที่ตองการใช

       3. การเกดิกา ซ ใหส งัเกตดจูากฝาครอบลอยเหลก็จะลอยขน้ึ แสดงวา มกีา ซชวีภาพเกดิขน้ึ ใหป ลอ ยกา ซ

ที่เกิดขึ้นในครั้งแรกนี้ทิ้งไป



       4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 อีกประมาณ 2-3 ครั้ง จึงลองจุดไฟดู หากติดไฟก็แสดงวาเกิดกาซมีเทน 

ซึ่งสามารถนำไปใชงานไดแลว ถายังจุดไฟไมติดใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 อีก

5.  หลังจากที่มีการนำกาซไปใชงาน จะตองทำการเติมมูลประจำวันในอัตราสวน  1:2 
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การดูแลบำรุงรักษาบอหมักกาซชีวภาพ

       1. ระวังสิ่งแปลกปลอม มิใหเขาสูระบบฯ เชน กรวด ดิน หิน ทราย กรดดาง ยาปฏิชีวนะ

       2. เมื่อใชงานจนถึงชวง 7 เดือน ถึง 1 ป ใหทำการตรวจสอบทอสงแกสเพื่อระบายน้ำในทอออก 

       3. ไมค วรใสเ ศษอาหารเปรย้ีวในระบบเพราะจะทำใหแ บคทเีรยีไมท ำงาน เนอ่ืงจากคา ความเปน กรดดา ง

ไมเหมาะสม เมื่อมีคากรดในถังเกินไปจะสังเกตไดจากเกิดแกสนอย 

ขอควรระวังในการเตรียมพื้นที่

       1. ไมควรขุดหลุมใตตนไม หรือในที่รม หรือใตชายคาบาน เพราะจุลินทรียที่ทำใหเกิดแกสสามารถ

เจริญเติบโตไดดีในอุณหภูมิสูง

       2. ระยะหางจากหลุมถึงหองครัว ควรหางประมาณ 10-20 เมตร ไมควรใกลเกินไปเพราะบางราย 

หากมกีารทำอาหารโดยใชฟ น จะทำใหเ ถา ถา นปลวิตกบนถงุหมกั ซง่ึอาจทำใหเ กดิการระเบดิไดแ ตถ า หากไกล

เกินไปจะทำใหแรงดันกาซนอย ไฟไมแรง

       3. พน้ืทท่ีจ่ีะทำการสรา งบอ หมกั ควรเปน พน้ืทล่ีาดเอยีงตำ่กวา ระดบัคอกสตัวเ ลก็นอ ย เพอ่ืใหม ลูสตัว

ไหลระบายเขา บอ เอง หรอือาจทำเปน บอ ชนดิตกัมลูสตัวม าเตมิได หากไมค ำนงึถงึระดบัของบอ หมกักบัคอกสตัว

ขนาดของหลมุทจ่ีะขดุ ดา นบนควรมขีนาดกวา ง 2 ม. ยาว 4 ม. ลกึ 1 ม. (สำหรบัการเลย้ีงสกุรขนาดเฉลย่ี

ปานกลางจำนวน 15 ตวั หรอืเทา กบับอ เกบ็มลูปรมิาณ 7-8 ลบ.ม.) ขดุเปน สเ่ีหลย่ีมคางหมใูหฐ านของบอ มี

พื้นที่หนาตัดที่แคบกวาเล็กนอย
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หลักปฏิบัติและดูแลบอกาซชีวภาพ

1. ตองเติมมูลสัตวทุกวัน วันละ 1 ปบ (มูลสัตวผสมน้ำ 1:1)

2. หามใสหรือทิ้งสารเคมี เชน ผงชักฟอก น้ำยาลางจาน คลอรีน เพราะจะทำใหจุลินทรียตาย
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