คู่มือการสร้างระบบก๊าซชีวภาพ

แบบถุง ขนาด 6-8 ลูกบาศก์เมตร

คำนำ
ระบบกาซชวีภาพ แบบถงุ ขนาด 6-8 ควิ เหมาะกบัการใชในระดบัครวัเรอืน เปนชดุถงุหมกัทที่ำดวย
พลาสตกิ พวีซีี ขนาด 7-8 ลกูบาศกเมตร สามารถผลติแกสไดนานตอเนอื่งประมาณ 2 ชวั่โมง ซงึ่มี ปรมิาณ
เพียงพอที่จะนำไปใชในกิจกรรมของครัวเรือน โดยครัวเรือนที่เลี้ยงหมูจำนวน 6 ตัว หรือโค จำนวน 3 ตัว
ก็มีมูลเพียงพอที่จะนำไปใชหมักแกสได นอกจากนั้นวิธีการติดตั้งระบบ การใชงาน และการบำรุงรักษา
ก็ไมยุงยาก โดยถุงหมักจะมีอายุการใชงานประมาณ 5 ป
การผลิตแกสชีวภาพไมยุงยาก เพียงนำมูลสัตวสดมาเทลงในวงบอทางเขาเอามูล สวนหนึ่งปดปากทอ
กอนแลวละเลงมูลดวยน้ำในสวนที่เหลือใหมีลักษณะเหลวแลวใชไมเปด ปากทอที่อุดไวไลมูลใหลงไปในถุง
แกสใหหมด เตมิทกุวนัหรอืวนัเวนวนักไ็ดขนึ้กบัการใชแกสในแตละวนัเมอื่เตมิมลูสตัวไดประมาณ 20-30 วนั
จึงเริ่มมีแกสชีวภาพใชงาน
คูมือการสรางระบบกาซชีวภาพ แบบถุง ขนาด 6-8 คิว มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจ
แบบงายใหกับกลุมเปาหมายในระดับชุมชน โดยเนื้อหาหลัก ประกอบดวย หลักการผลิตแกสชีวภาพ
การอธบิายแบบแปลน สวนประกอบของระบบแกส็ชวีภาพ เทคนคิวธิกีารสรางระบบแกส็ชวีภาพ การใชงาน
รวมทั้งปญหาในการใชงานและวิธีการแกไขเบื้องตน เพื่อชุมชนสามารถนำความรูความเขาใจไปประยุกตใช
ในชีวิตประจำวัน เกิดการขยายผลความรู และสงตอองคความรู สูชุมชนที่สนใจไดอยางถูกตองตอไป

สารบัญ
เรื่อง
หลักการทำงานทั่วไปของระบบกาซชีวภาพ
ระบบกาซชีวภาพแบบถุงพลาสติก ขนาด 6-8 คิว
คุณลักษณะบอหมักกาซชีวภาพ แบบถุงพลาสติก ขนาด 6-8 คิว
วัสดุ/อุปกรณบอหมักกาซชีวภาพ แบบถุงพลาสติก ขนาด 6-8 คิว
อุปกรณระบบบอหมักกาซชีวภาพ แบบถุงพลาสติก ขนาด 6-8 คิว
การเตรียมอุปกรณ การติดตั้งระบบ และการใชงาน
การเติมมูลสัตวและการใชแกสชีวภาพ
ขอแนะนำอื่นๆ
เอกสารอางอิง

หนา
1
1
2
3
4
4
9
10
11
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หลักการทำงานทั่วไปของระบบกาซชีวภาพ
กาซชีวภาพ หรือไบโอแกส คือ แกสที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการยอยสลายอินทรีย โดยจุลินทรีย
ภายใตสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน แกสชีวภาพประกอบดวยแกสหลายชนิด สวนใหญเปนแกสมีเทน
ประมาณรอยละ 50-80 และแกสคารบอนไดออกไซด ประมาณรอยละ 5-20 สวนที่เหลือเปนแกสชนิด
อื่น ๆ เชน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด ไนโตรเจน และไอน้ำ จึงนำแกสที่มีมีเทนจำนวนมากนี้
มาใชเปนพลังงานทดแทน การยอยสลายสารอินทรียและการผลิตแกสมีปจจัยตาง ๆ เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. อณ
ุ หภมูิ การยอยสลายอนิทรยีและการผลติแกสในสภาพปราศจากออกซเิจน สามารถเกดิขนึ้ในชวง
อุณหภูมิที่กวางมากตั้งแต 4-60 องศาเซลเซียสขึ้นอยูกับชนิดของกลุมจุลินทรีย
2. ความเปนกรด-ดาง (pH) ความเปนกรด-ดาง มีความสำคัญตอการหมักมาก ชวง pH ที่เหมาะสม
อยูในระดับ 6.6-7.5 ถา pH ต่ำเกินไปจะเปนอันตรายตอแบคทีเรียที่สรางแกสมีเทน
3. ความเปนกรด-ดาง หมายถงึ ความสามารถในการรกัษาระดบัความเปนกรดเปนดางทเี่หมาะสมตอ
การหมักซึ่งมีคาประมาณ 1,000-5,000 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคารบอรเนต (CaCO3)
4. สารอาหาร สารอนิทรยีซงึ่มคีวามเหมาะสมสำหรบัการเจรญ
ิ เตบิโตของจลุนิทรยี มรีายงานการศกึษา
พบวา มสีารอาหารในสดัสวน C:N และ C:P ในอตัรา 25:1 และ 20:1 ตามลำดบั ซงึ่เปนอตัราสวนทเี่หมาะสม
5. สารยบัยงั้และสารพษิ เชน กรดไขมนัระเหยได ไฮโดรเจน หรอืแอมโมเนยี สามารถทำใหขบวนการ
ยอยสลายในสภาพไรออกซิเจนหยุดชะงักได
6. สารอินทรียและลักษณะของสารอินทรียสำหรับขบวนการยอยสลาย ซึ่งมีความแตกตางกันไป

ระบบกาซชีวภาพแบบถุงพลาสติก ขนาด 6-8 คิว
ถุงหมักแกสชีวภาพ ระดับครัวเรือน เปนชุดถุงหมักที่ทำดวยพลาสติก พีวีซี ขนาด 6-8 ลูกบาศกเมตร
สามารถผลิตแกสไดนานตอเนื่องประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งมีปริมาณเพียงพอที่จะนำไปใชในกิจกรรมของ
ครวัเรอืน โดยครวัเรอืนทเี่ลยี้งหมจูำนวน 6 ตวั หรอืโค จำนวน 3 ตวั กม็มีลูเพยีงพอทจี่ะนำไปใชหมกัแกสได
นอกจากนั้นวิธีการติดตั้งระบบ การใชงานและการบำรุงรักษาก็ไมยุงยาก โดยถุงหมักจะมีอายุการใชงาน
ประมาณ 5 ป
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คุณลักษณะบอหมักกาซชีวภาพ แบบถุงพลาสติก ขนาด 6-8 คิว
บอหมกัแกสชวีภาพขนาดเลก็ทนี่ยิมสรางกนัในชมุชน เนอื่งจากสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนที่สนใจในการผลิตเทคโนโลยีพลังงาน การประยุกตใชในพื้นที่อยางเหมาะสมกับภูมิปญญาของ
ชุมชนและงายตอการสรางระบบ มีลักษณะดังนี้
1. การผลิตแกสชีวภาพมีประสิทธิภาพ
2. การดูแลรักษางาย ไมซับซอน
3. เทคโนโลยีเหมาะสมกับภูมิปญญา หรืองายตอการนำไปใช
4. วัสดุสรางสามารถหาซื้อไดในพื้นที่ ราคาถูก ชางในพื้นที่สามารถสรางได
5. ชุมชนสามารถเรียนรูและเขาถึงเทคโนโลยีไดอยางเขาใจ เพื่อชุมชนสามารถนำไปประยุกตใช
หรือขยายผล ตอไดงาย
6. วิธีการใชงานที่งาย ไมซับซอน สะดวกและรวดเร็ว
7. พื้นที่ทำการติดตั้งตองไมเปนที่ลุมมีน้ำขัง ในบริเวณที่จะติดตั้ง และมีแสงแดดสองถึงตลอดทั้งวัน
ไมมีรมไมบัง
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วัสดุ/อุปกรณบอหมักกาซชีวภาพ แบบถุงพลาสติก ขนาด 6-8 คิว
1

ชุดสำเร็จถุงหมักแกสชีวภาพ แบบพลาสติก PVC
ขนาด 7-8 ลูกบาศกเมตร 1 ชุดชุดหมักแกส

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13
14
15
16
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ยางในรถจักรยานยนตเกา ทำเปนเสนรัด
บอวงปูนซีเมนต ขนาด Ø 60
ปูนซีเมนตผสม
ทรายหยาบ
หัวแกสฟู
ทอ PVC Ø 4 นิ้ว
ทอ PVC Ø 4 หุน
ขอตอตรงPVC Ø 4 หุน
ขอตอ 3 ทาง PVC Ø 4 หุน
ของอ PVC Ø 4 หุน
ขอตอตรง เกลียวใน PVC Ø 4 หุน
ขอตอตรง เกลียวนอก PVC Ø 4 หุน
ของอ PVC 4 หุน เกลียวใน
ขอตอตรง PVC Ø 4 หุน เกลียวนอก 2 ดาน
ขอตอ 3 ทาง PVC Ø 4 หุน
ขอปด PVC Ø 4 หุนเกลียวใน
วาลวน้ำPVC Ø 4 หุน
กาวตอทอ PVC
สายยางสงแกสยาว 6 เมตร
หัวกันลื่น (หางปลา) PVC ตอสายยางสงแกส
ที่รัดสายยาง สงแกส
กาวซีเมนต (หลอดคู)
เทปพันเกลียว
กระดาษทรายหยาบ
ถุงพลาสติกที่ใชแลวกัน(ถุงปุย/ถุงอาหารฯลฯ)
ขวดน้ำดื่ม ขนาด 600 มล.

1 ชุด
2 เสน
1 วง
1 ถุง
1 คิว
1 ชุด
1 ทอน
6 ทอน
10 ตัว
4 ตัว
10 ตัว
8 ตัว
4 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
1 กระปองเล็ก
1 เสน
2 ตัว
4 อัน
2 ชุด
1 มวน
1 แผน
30 ถุง
1 ขวด
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อุปกรณระบบบอหมักกาซชีวภาพ แบบถุงพลาสติก ขนาด 6-8 คิว
1. พลาสติก PVC หนา 0.25 ม.ม. กวาง 1.8 ม. ยาว 6 ม. จำนวน 3 แผน
2. ทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ยาว 1.2-1.3 ม.
3. ยางในรถจักรยานยนต 2 เสน
4. บอวงปูนซีเมนต 2 วง
5. ปูนซีเมนตและทราย
6. ชุดขอตอ/ของอ ทอ PVC และทอ PE ของระบบ ทอแกส/ชุดวาลวแกส
7. หัวแกส
8. ขวดน้ำดื่ม

การเตรียมอุปกรณ การติดตั้งระบบ และการใชงาน
1.การเตรียมถุงผลิตแกส
1.1 นำพลาสตกิ พวีซีี หนา 0.25 ม.ม. กวาง 1.8 ม. ยาว 6 ม. จำนวน 3 แผน ทากาวอแีวป ดานยาว
ตอกันเปนผืน แลวนำมาตอกันเปนอุโมงค วงกลม
1.2 ทอ พวีซีี 4 นวิ้ ยาว 120 ซม. 1 อนันำมาใสขางใดขางหนงึ่กอน ใหลกึ เขาไปในถงุแกส 80 ซ.ม.
แลวมดัดวยยางในรถจกัรยานยนตยาวประมาณ 30 ซ.ม. จำนวน 3 ชนั้ นำเหลก็ขนาด 6 หนุมาตอกตรงกลาง
ถุงแกสระหวางรอยตอ เพื่อเจาะรูใสทอสงแกส
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1.3 นำชุดทอสงแกสมาประกอบเขากับรูที่เจาะไว

1.4 นำทอ พีวีซี 4 นิ้ว ยาว 120 ซม.อีก 1 อันมาใสปลายถุงแกสอีกดานหนึ่ง แลวมัดดวยยางในรถ
จักรยานยนตเชนเดียวกับดานแรก
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2. การเตรียมชุดทอสงแกสกับดักไอน้ำและหัวแกส
2.1 ตดัทอพอีี ขนาด 6 หนุ ยาวประมาณ 15-20 เมตร 1 เสนและ 50-60 ซ.ม. 2 เสน เพอื่เปนทอ
สงแกสตอเขากับชุดหัวแกส
2.2 นำทอ PVC ขนาด 4 หนุและ 6 หนุยาวประมาณ 25 ซ.ม. อยางละ 1 อนั ขอตอ 6 ลด 4 หนุ
1 ตัว และเกลียวนอก - ใน พีวีซี 6 หุน จำนวน 1 ชุดทากาว ประกอบกัน
2.3 การประกอบชดุระบบวาลวแกส นำทอ PVC ขนาด 4 หนุ ยาว 10 ซ.ม. 4 อนั ยาว 5 ซ.ม. 3 อนั
ยาว 20 ซ.ม. 3 อนั ของอ 4 หนุ 4 ตวั, สามทาง 4 หนุ 3 ตวั และวาลวนำ้PVC 4 หนุ 2 ตวันำอปุกรณ
ทั้งหมดมาทากาวประกอบกันเปนชุดระบบวนแกส
2.4 เชอื่มหวัแกสกบัทอเหลก็สดีำขนาด 4 หนุยาว 50 ซ.ม. 2 ทอน โดยทำ มมุ 90 องศากบัหวัแกส
เชื่อมไมใหมีรอยรั่ว
2.5 ชดุระบบนริภยั ใชขวดนำ้ดมื่ทใี่ชแลว ขนาด 0.6 ลติร ใชสามทางที่ สามารถสวมทอพอีไีดพอดี
เจาะรูตรงกลางขวดสำหรับเติมน้ำ สวมทอพีอีใหอยูใตระดับ ผิวน้ำ 1-2 ซ.ม.
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3. การขุดหลุมและติดตั้งถุงแกส
3.1 ขุดหลุม กวาง 150 ซม. ยาว 350 ซม. ลึก 70 ซม. ใหทองลองเปนรูปกนกระทะ

3.2 วัดระดับใหทอเติมมูลสัตวสูงกวาทอลน 10-15 ซม.
3.3 รองพื้นดวยเศษถุงอาหารที่ใชแลวกันของแหลมทิ่มตำ
3.4 ปดทอทางออกทุกดานแลวเติมลมใสในถุงแกสใหพองขึ้น
3.5 ตรวจสอบรอยรั่วซึมถุงแกส
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3.6 เทปูนซีเมนตยึดทอ PVC ทั้งทอเขาและทอลนใหแนนหนา แข็งแรง เพียงพอ
3.7 รอใหปูนแหงแลวจึงเริ่มเติมมูลสัตวไดในวันถัดไป
3.8 เติมน้ำเขาถุงแกสผานทางทอแกสใหน้ำทวมปลายทอทั้งสองดานเล็กนอย

3.9 เดินทอแกสไปยังจุดที่ใชงานและติดตั้งใหเรียบรอย
3.10 ติดชุดขวดปรับแรงดันและดักไอน้ำและเติมน้ำในขวดใหทวมปลาย 1-2 ซม.
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การเติมมูลสัตวและการใชแกสชีวภาพ
1. นำมลูสตัวสดมาเทลงในวงบอทางเขา (ใสมลูสด 20 ถงั) เอามลูสวนหนงึ่ปดปากทอกอน
แลวละเลงมูลดวยน้ำในสวนที่เหลือใหมีลักษณะเหลว แลวใชไมเปดปากทอที่อุดไวไลมูลใหลงไปในถุงแกส
ใหหมด (ควรเติมทุกวันหรือวันเวนวันก็ไดขึ้นกับการใชแกสในแตละวัน)
2. การใชแกส เมอื่เตมิมลูสตัวไดประมาณ 20-30 วนั จงึเรมิ่ทดลองจดุไฟ สงัเกตวาแกสตดิตลอดหรอืไม
ถาจดุตดิแลวดบัแสดงวามกีาชคารบอนไดออกไซดปนอยู ควรเปดวาลวไลออกทลี่ะนอยจนกวาเปลวไฟไมดบั
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ขอแนะนำอื่นๆ
1. กรณีมีรูรั่วจากวัตถุแหลมคมทิ่มตำ ใหใชกาวอีแวปทาและปดดวยพลาสติก PVC
2. การบำรุงรักษาและขอเสนอแนะอื่นๆ
2.1 ควรติดตั้งในที่โลงแจงไมมีกิ่งไมที่อาจหลนมาใสถุงแกสทำใหรั่วได
2.2 ควรหมั่นตรวจเช็ครอยรั่วซึมอยางสม่ำเสมอ
2.3 ดูแลระดับน้ำในขวดดักไอน้ำใหอยูเหนือปลายทอแกส 1-2 ซ.ม. เสมอ
2.4 หามเทน้ำผงซักฟอก สบู น้ำลางจานลงในบอแกส

เรียบเรียงและจัดทำโดย
ผศ.ดร.พิสิษฏ มณีโชติ
ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ
ดร.บงกช ประสิทธิ์
ดร.ชาติ ไชยสิทธิ์
ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
น.ส.กิ่งกานต พันธุวาณิชย
นายวิกานต วันสูงเนิน
น.ส.อันธิกา เพชรี
น.ส.จันจิรา คุมปากพิง
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู 9 ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท: 055-963395 โทรสาร: 055-963182 อีเมล: renewaboy@gmail.com

สนับสนุนโดย
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)

11

เอกสารอางอิง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. (2549).
นพพร ชูศักดิ์พานิชย, (2534).การใชกาซชีวภาพเดินเครื่องยนตเพื่อผลิตกระแสไฟฟา. คณะ
วิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปรีชา ศิริชาญ. (2544). การวิเคราะหตนทุนการผลิตไฟฟาจากกาซพลังงานหมุนเวียน.
กรุงเทพ.
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
เทคโนโลยีการผลิตกาซเชื้อเพลิง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขั้นตอนการสรางเตาชีวมวล นายชาติ ไชยสิทธิ์ นายกสมาคมพัฒนาชุมชน
สมาคมพัฒนาชุมชน WWW. cdathai.org

