
คู่มือการสร้างระบบก๊าซชีวภาพ
แบบถุง ขนาด 6-8 ลูกบาศก์เมตร



คำนำ

       ระบบกา ซชวี ภาพ แบบถงุ  ขนาด 6-8 ควิ  เหมาะกบั การใชใ นระดบั ครวั เรอื น เปน ชดุ ถงุ หมกั ทที่ ำดว ย

พลาสตกิ พวีซีี ขนาด 7-8 ลกูบาศกเ มตร สามารถผลติแกส ไดน านตอ เนอ่ืงประมาณ 2 ชว่ัโมง ซง่ึมี ปรมิาณ

เพียงพอที่จะนำไปใชในกิจกรรมของครัวเรือน โดยครัวเรือนที่เลี้ยงหมูจำนวน 6 ตัว หรือโค จำนวน 3 ตัว

ก็มีมูลเพียงพอที่จะนำไปใชหมักแกสได นอกจากนั้นวิธีการติดตั้งระบบ การใชงาน และการบำรุงรักษา 

ก็ไมยุงยาก โดยถุงหมักจะมีอายุการใชงานประมาณ 5 ป

       การผลิตแกสชีวภาพไมยุงยาก เพียงนำมูลสัตวสดมาเทลงในวงบอทางเขาเอามูล สวนหนึ่งปดปากทอ

กอนแลวละเลงมูลดวยน้ำในสวนที่เหลือใหมีลักษณะเหลวแลวใชไมเปด ปากทอที่อุดไวไลมูลใหลงไปในถุง

แกส ใหห มด เตมิทกุวนัหรอืวนัเวน วนักไ็ดข น้ึกบัการใชแ กส ในแตล ะวนัเมอ่ืเตมิมลูสตัวไ ดป ระมาณ 20-30 วนั

จึงเริ่มมีแกสชีวภาพใชงาน

       คูมือการสรางระบบกาซชีวภาพ แบบถุง ขนาด 6-8 คิว มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจ

แบบงายใหกับกลุมเปาหมายในระดับชุมชน โดยเนื้อหาหลัก ประกอบดวย หลักการผลิตแกสชีวภาพ

การอธบิายแบบแปลน สว นประกอบของระบบแกส็ชวีภาพ เทคนคิวธิกีารสรา งระบบแกส็ชวีภาพ การใชง าน

รวมทั้งปญหาในการใชงานและวิธีการแกไขเบื้องตน เพื่อชุมชนสามารถนำความรูความเขาใจไปประยุกตใช

ในชีวิตประจำวัน เกิดการขยายผลความรู และสงตอองคความรู สูชุมชนที่สนใจไดอยางถูกตองตอไป



สารบัญ

เรื่อง หนา

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
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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 เกี่ยวของดังตอไปนี ้     

      1. อณุหภมิู การยอ ยสลายอนิทรยีแ ละการผลติแกส ในสภาพปราศจากออกซเิจน สามารถเกดิขน้ึในชว ง

อุณหภูมิที่กวางมากตั้งแต 4-60 องศาเซลเซียสขึ้นอยูกับชนิดของกลุมจุลินทรีย 

      2. ความเปนกรด-ดาง (pH) ความเปนกรด-ดาง มีความสำคัญตอการหมักมาก ชวง pH ที่เหมาะสม

อยูในระดับ 6.6-7.5 ถา pH ต่ำเกินไปจะเปนอันตรายตอแบคทีเรียที่สรางแกสมีเทน             

      3. ความเปน กรด-ดา ง หมายถงึ  ความสามารถในการรกั ษาระดบั ความเปน กรดเปน ดา งทเี่ หมาะสมตอ

การหมักซึ่งมีคาประมาณ 1,000-5,000 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคารบอรเนต (CaCO3)

      4. สารอาหาร สารอนิทรยีซ ง่ึมคีวามเหมาะสมสำหรบัการเจรญิเตบิโตของจลุนิทรยี  มรีายงานการศกึษา

พบวา  มสีารอาหารในสดัสว น C:N และ C:P ในอตัรา 25:1 และ 20:1 ตามลำดบั ซง่ึเปน อตัราสว นทเ่ีหมาะสม

      5. สารยบั ยงั้ และสารพษิ  เชน  กรดไขมนั ระเหยได  ไฮโดรเจน หรอื แอมโมเนยี  สามารถทำใหข บวนการ

ยอยสลายในสภาพไรออกซิเจนหยุดชะงักได

      6. สารอินทรียและลักษณะของสารอินทรียสำหรับขบวนการยอยสลาย ซึ่งมีความแตกตางกันไป

ระบบกาซชีวภาพแบบถุงพลาสติก ขนาด 6-8 คิว
      ถุงหมักแกสชีวภาพ ระดับครัวเรือน เปนชุดถุงหมักที่ทำดวยพลาสติก พีวีซี ขนาด 6-8 ลูกบาศกเมตร

สามารถผลิตแกสไดนานตอเนื่องประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งมีปริมาณเพียงพอที่จะนำไปใชในกิจกรรมของ

ครวัเรอืน โดยครวัเรอืนทเ่ีลย้ีงหมจูำนวน 6 ตวั หรอืโค จำนวน 3 ตวั กม็มีลูเพยีงพอทจ่ีะนำไปใชห มกัแกส ได

นอกจากนั้นวิธีการติดตั้งระบบ การใชงานและการบำรุงรักษาก็ไมยุงยาก โดยถุงหมักจะมีอายุการใชงาน

ประมาณ 5 ป
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คุณลักษณะบอหมักกาซชีวภาพ แบบถุงพลาสติก ขนาด 6-8 คิว
       บอ หมกัแกส ชวีภาพขนาดเลก็ทน่ียิมสรา งกนัในชมุชน เนอ่ืงจากสามารถตอบสนองความตอ งการของ

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

ชุดสำเร็จถุงหมักแกสชีวภาพ แบบพลาสติก PVC 
ขนาด 7-8 ลูกบาศกเมตร 1 ชุดชุดหมักแกส

1 ชุด1

ยางในรถจักรยานยนตเกา  ทำเปนเสนรัด 2 เสน2

บอวงปูนซีเมนต ขนาด Ø 60 1 วง3

ปูนซีเมนตผสม 1 ถุง4

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.

5 

6 

7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27 

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. กวา ง 1.8 ม. ยาว 6 ม. จำนวน 3 แผน  ทากาวอแีวป  ดา นยาว

ตอกันเปนผืน แลวนำมาตอกันเปนอุโมงค วงกลม

          1.2  ทอ  พวีซีี 4 นว้ิ ยาว 120 ซม. 1 อนันำมาใสข า งใดขา งหนง่ึกอ น ใหล กึ เขา ไปในถงุแกส  80 ซ.ม.

แลว มดัดว ยยางในรถจกัรยานยนตย าวประมาณ 30 ซ.ม. จำนวน 3 ชน้ั 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 ตดัทอ พอีี ขนาด 6 หนุ ยาวประมาณ 15-20 เมตร 1 เสน และ 50-60 ซ.ม. 2 เสน  เพอ่ืเปน ทอ

สงแกสตอเขากับชุดหัวแกส 

    2.2 นำทอ  PVC ขนาด 4 หนุและ 6 หนุยาวประมาณ 25 ซ.ม. อยา งละ 1 อนั ขอ ตอ  6 ลด 4 หนุ

1 ตัว และเกลียวนอก - ใน พีวีซี 6 หุน จำนวน 1 ชุดทากาว ประกอบกัน 

    2.3 การประกอบชดุระบบวาลว แกส  นำทอ  PVC ขนาด 4 หนุ ยาว 10 ซ.ม. 4 อนั ยาว 5 ซ.ม. 3 อนั

 ยาว 20 ซ.ม. 3 อนั ขอ งอ 4 หนุ 4 ตวั, สามทาง 4 หนุ 3 ตวั และวาลว นำ้PVC 4 หนุ 2 ตวันำอปุกรณ

ทั้งหมดมาทากาวประกอบกันเปนชุดระบบวนแกส 

    2.4 เชอ่ืมหวัแกส กบัทอ เหลก็สดีำขนาด 4 หนุยาว 50 ซ.ม. 2 ทอ น โดยทำ มมุ 90 องศากบัหวัแกส

เชื่อมไมใหมีรอยรั่ว

    2.5 ชดุระบบนริภยั ใชข วดนำ้ดม่ืทใ่ีชแ ลว  ขนาด 0.6 ลติร ใชส ามทางที่ สามารถสวมทอ พอีไีดพ อดี

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.



การเติมมูลสัตวและการใชแกสชีวภาพ
      1. นำมลูสตัวส ดมาเทลงในวงบอ ทางเขา  (ใสม ลูสด 20 ถงั) เอามลูสว นหนง่ึปด ปากทอ กอ น

แลวละเลงมูลดวยน้ำในสวนที่เหลือใหมีลักษณะเหลว แลวใชไมเปดปากทอที่อุดไวไลมูลใหลงไปในถุงแกส

ใหหมด (ควรเติมทุกวันหรือวันเวนวันก็ไดขึ้นกับการใชแกสในแตละวัน) 

      2. การใชแ กส  เมอ่ืเตมิมลูสตัวไ ดป ระมาณ 20-30 วนั จงึเรม่ิทดลองจดุไฟ สงัเกตวา แกส ตดิตลอดหรอืไม

ถา จดุตดิแลว ดบัแสดงวา มกีา ชคารบ อนไดออ กไซดป นอยู ควรเปด วาลว ไลอ อกทล่ีะนอ ยจนกวา เปลวไฟไมด บั 
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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
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เรียบเรียงและจัดทำโดย

ผศ.ดร.พิสิษฏ มณีโชติ

ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ

ดร.บงกช ประสิทธิ์

ดร.ชาติ ไชยสิทธิ์
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นายวิกานต วันสูงเนิน

น.ส.อันธิกา เพชรี

น.ส.จันจิรา คุมปากพิง
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