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บทน า 
ความส าคัญของระบบก๊าซชีวภาพ 

ก๏าซชีวภาพเป็นก๏าซที่เกิดจากการหมักยํอยของอินทรีย์
สารในสภาพที่ไมํมีอากาศ เชํน มูลสัตว์หรือวัสดุที่เหลือใช๎ทาง
การเกษตรตํางๆ ที่หาได๎งํายๆ จากท๎องถิ่น ก๏าซชีวภาพน้ีมี
คุณสมบัติท่ีทดแทนพลังงานอ่ืนๆ ได๎ เชํน ถําน ฟืน ไฟฟ้า ก๏าซถัง
น้้ามัน ฯลฯ กากมูลสัตว์ท่ีผํานการหมักในบํอก๏าซชีวภาพแล๎วจะ
กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีและไมํมีกลิ่นเหม็น สามารถ
น้าไปใช๎ปรับปรุงบ้ารุงดินเพื่อการเกษตรได๎ดียิ่งกวํามูลสัตว์อีกด๎วย 
นอกจากน้ัน ยังเป็นการป้องกันการบุกรุกท้าลายป่า เน่ืองจากการ
ขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิง และชํวยรักษาสภาพแวดล๎อมไมํให๎เสีย
ไป เน่ืองมาจากมูลสัตว์ท่ีเล้ียงไว๎ ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหามลภาวะกับ
ชุมชนในเรื่องของกลิ่นแมลงวันและน้้าเสีย 

ในปัจจุบันได๎มีการน้าระบบก๏าซชีวภาพไปใช๎อยําง
แพรํหลาย ตั้งแตํบ๎านของเกษตรกรที่มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคไมํก่ี
ตัวไปจนถึงฟาร์มท่ีมีการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญํ คาดวําในอนาคตก๏าซ
ชีวภาพนําจะเป็นแหลํงพลังงานท่ีส้าคัญ และชํวยแก๎ปัญหามลภาวะ
เป็นพิษ อีกทั้งเป็นการสํงเสริมให๎เกษตรกรและชุมชนใกล๎เคียงมี
ความเป็นอยูํดีขึ้น 

โด รปูแสดงโครงสรา้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบโดมคงที�
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 บ่อก๊าซชีวภาพและวงจรของระบบ 

ในวงจรที่สมบูรณ์จะมีส่วนหลักที่ส าคัญ 3 ประการ คือ การเลี้ยงสัตว์ บ่อก๊าซชีวภาพ (Biogas Plant) 

และการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งเป็นวงจรธรรมชาติของการผลิตทางการเกษตรแต่ละส่วนจะก่อใหเ้กิดประโยชน์โดยตรง

แก่เกษตรกรในเชิงเศรษฐกิจ 

วงจรของระบบ น้ าและมูลสัตว์จากคอก (1) ไหลตามรางลงไปในบ่อเติม (2) เข้าสู่บ่อหมัก (3) ของ

เสียที่ผ่านการหมักแล้วจะถูกดนัล้นออกด้วยแรงดันของก๊าซในโดมบ่อหมักออกที่บ่อล้น (4) และเข้าบ่อรับกาก

จากบ่อล้น (5) เพื่อระบายออกหรือใช้ประโยชน์กับพืชสวน ไร ่นา หรือตากแห้งเพื่อการจ าหน่าย 

5 

4

3

2 1
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ก๊าซชีวภาพและขบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ 
ก๊าซชีวภาพคืออะไร 
       ก๊าซชีวภาพคือก๊าซที่เกิดจากการน า

มูลสัตว์หรือสารอินทรีย์ต่างๆ ไปหมักใน

สภาพที่ไม่มีอากาศหรือสภาพที่ปราศจาก

ออกซิเจนโดยแบคทีเรีย(เชื้อจลุินทรีย)์  จะ

ท าการย่อยสลายมูลสัตว์และท าให้เกิดก๊าซ

ขึ้นมา ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซที่ผสมระหว่าง

ก๊าซชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไนโตรเจน 

(N2) ก๊าซไฮโดรเจน(H2) และก๊าซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) แต่ส่วนใหญ่จะ

ประกอบด้วยก๊าซมีเทน(CH4)ซึ่งมี

คุณสมบัติติดไฟได ้

ก๊าซชีวภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร 

การเกิดก๊าซชีวภาพจะประกอบด้วย  3 ขั้นตอน คือ 

มูลสัตว์ 

กรดอินทรีย์ 

 กรดน ้าส้ม 

ก๊าซชีวภาพ 

  ย่อยสลายโดยแบคทีเรีย  
         กลุ่ม 1 
 Hydrolysis 

ย่อยสลายโดยแบคทีเรีย 
กลุ่มที่  2 

Acid  Formation 

ย่อยสลายโดยแบคทีเรีย 
กลุ่มทิ่ 3 

Methane  Formation 
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ขั้นตอนท่ี 1 การย่อยสลายของสารอินทรีย์ (Hydrolysis) 
เป็นการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก โดย

แบคทีเรียกลุ่มที่ 1 ที่มีเอนไซม์ เช่น เซลลูเลช โปรตีนเอส ไลเปส โดยจะย่อยสลายส่วนผสมของมูลสัตว์ในบ่อ

หมัก พวกเซลลูโลส โปรตีน และไขมันให้เป็นสารจ าพวก กลูโคส กรดอะมิโน กลีเซอรอลและไขมันตามล าดับ นั้น

คืออินทรีย์วัตถุที่เป็นของแข็ง จะถูกเปลี่ยนเป็นสารละลายได้ 

ขั้นตอนท่ี 2 ระยะเกิดกรด (Acid Formation) 
สารที่ละลายได้ในขั้นตอนที่ 1 จะถูกย่อยสลายในสภาพที่ไม่มีอากาศโดยแบคทีเรียกลุ่มที่ 2 ซึ่งมีมากมาย

แตกต่างกันตามชนิดของวัตถดุิบ แต่แบคทีเรียกลุ่มที่ไมต่อ้งการออกซิเจนจะมีบทบาทมาก สารที่ละลายได้ใน

ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่ (ประมาณ 80%) จะเป็นกรดน้ าส้ม นอกจากนั้นจะเป็นพวกแอลกอฮอลล์ 

คาร์บอนไดออกไซดแ์ละไฮโดรเจน ซึ่งจะเป็นสารที่เป็นวัตถุดิบใช้ในการผลิตก๊าซมีเทนตอ่ไป 

ขั้นตอนที่ 3 ระยะเกิดก๊าซมเีทน (Methane Formation) 
สารละลายที่ไดในขั้นตอนที่ 1 และที่ 2 นั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นก๊าซมีเทน โดยแบคทีเรียกลุ่มที่ 3 หรือที่

เรียกว่าแบคทีเรียที่สร้างก๊าซมีเทน (Methanogenic bacteria) ปฏิกิริยาของแบคทีเรียกลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษคือ 

ต้องการสภาพที่ไมม่ีออกซิเจนโดยเด็ดขาด ก๊าซมีเทนที่ผลิตได้มีคุณสมบัติที่ติดไฟได้ 

ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ

ด้านพลังงาน 
ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซที่สามารถจุดติดไฟได้ และ

ให้พลังงานความร้อนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

หลายทาง เช่น ใช้หุงต้มกับเตาชนิดต่างๆ ทดแทน

น้ ามันเชื้อเพลิง นอกจากนั้นยังสามารถน าไปดัดแปลง

ใช้กับเครื่องยนต์ต่างๆ ทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิง 

นอกจากนั้น การใช้ก๊าซชีวภาพยังมีความสะดวกในการ

ใช้มากกว่าฟืนหรือถ่าน เพราะปราศจากควันและเขม่า 

เป็นการประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิง และมีแหล่งพลังงานที่

ใช้ได้ตลอดเวลา 



5 

ด้านการเกษตร 

       กากที่ได้จากการหมักมลูสัตว์ในบ่อก๊าซชีวภาพ

สามารถน าไปใช้เป็นปุ๋ยในการปรับปรุงบ ารุงดินได้เป็น

อย่างดี เน่ืองจากการหมักมูลสัตว์ภายใต้สภาพไร้

ออกซิเจนจะท าให้สารประกอบไนโตรเจนที่มีอยู่ในมูล

สัตว์ถูกเปลี่ยนเป็นแอมโมเนีย ซึ่งอยู่ในรูปที่พืชน าไปใช้

ได้ง่ายส่วนธาตุอาหารหลักได้แก่ ฟอสฟอรัส โปตัสเซี่ยม 

รวมถึงธาตุอาหารรองที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

ก็ยังคงมีอยู่ในกากที่ย่อยแล้ว ดังนั้น กากบ่อล้นที่ได้จาก

การหมักบ่อก๊าซชีวภาพจึงสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีแล้ว

ก็จะท าให้โครงการสร้างของดนิดีขึ้นหรือดีกว่าการใช้

ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น กากมูลสัตว์ที่ผ่าน

การหมักยังสามารถขายได้ทั้งในรูปของปุ๋ยน้ าและปุ๋ยแห้ง

เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย 

ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
       การน ามูลสัตว์มาหมักในบ่อก๊าซชีวภาพเป็น

การช่วยก าจัดสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่เล้ียงสัตว์ ท าให้กลิ่น

เหม็นและแมลงในบริเวณนั้นลดลง นอกจากนั้นผลจาก

การน ามูลสัตว์ไปหมักในบ่อก๊าซชีวภาพเป็นเวลานาน 

(ประมาณ 30 วัน) ยังท าให้ไข่พยาธิและเชื้อโรคต่าง ๆ 

ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในมูลสัตว์ตายไปด้วย เป็นการช่วย

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไดด้ีขึน้ ช่วยให้ผู้ที่อาศัยใน

บริเวณนั้นมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นการ

ป้องกันไม่ให้มูลสัตว์ถกูชะล้างลงไปในแหล่งน้ า

สาธารณะตามธรรมชาติซึ่งจะท าให้น้ าเน่าเสียได ้ จึงเป็น

การลดปัญหาลดมลภาวะทางน้ าด้วย เน่ืองจากมูลสัตว์ที่

ผ่านการหมักในบ่อก๊าซชีวภาพแล้วจะมีปริมาณอินทรีย์

ลดลง นอกจากนั้น ยังช่วยป้องกันการตดัไม้ท าลายป่า

และการเสียสภาพสมดุลของธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์

ของป่าได้ 
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  โครงสร้างของบ่อก๊าซชีวภาพแบบไทย – เยอรมัน 

โครงสร้างของบ่อก๊าซชีวภาพแบบไทย – เยอรมัน มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 4 ส่วน คือ 

บ่อเติม(1)(Mixing Chamber) เป็นที่ผสมมูลสัตว์กับน้ าให้เข้ากันปล่อยลงบ่อหมัก

บ่อหมัก(2)(Digester Chamber) เป็นที่รับมูลสัตว์และน้ าจากบ่อเติมมาหมักให้เกิด
เป็นก๊าซชีวภาพ บ่อจะต้องแข็งแรงไม่รั่วซึม เน่ืองจากส่วนโดมของบ่อจะเป็นที่เก็บก๊าซที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการ

น าไปใช้และก๊าซนี้ก็จะผลักดันมูลสัตว์ที่ผ่านการย่อยสลายแล้วให้ไหลขึ้นไปอยู่ในบ่อล้น 

บ่อล้น(3)(Expension Chamber) มีหน้าที่รับมูลที่ล้นออกมาจากบ่อหมักและเมื่อ

ก๊าซในบ่อหมักมีปริมาณลดลงมูลสัตว์ก็จะไหลย้อนกลับเข้าสู่บ่อหมักอกีครั้ง เพื่อผลักดันกา๊ซในบ่อหมักให้ออกไป

เมื่อมีการเปิดก๊าซใช้ และบ่อล้นยังเป็นที่ระบายมูลสัตว์มีปริมาณมากเกินกว่าปริมาณของบ่อ ส าหรับบ่อที่มีท่อดึง

กากมูลสัตว์ (ส าหรับสุกร) มูลสัตว์และน าในบ่อล้นนี้จะเป็นตัวผลักดันมูลก้นบ่อหมกัให้ไหลออกเมื่อเปิดลิ้นชักบอ่

ดึงกาก 

บ่อรับกากจากบอ่ล้นและลานตากกาก(4)(Storage Tank and

Sand Bed Filter) เป็นที่รับรองกากมูลสัตว์จากบ่อล้น ซึ่งกากมูลสัตว์ที่ล้นออกมานี้สามารถน าไปใช้
เป็นปุ๋ย ส าหรับปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร หรอน าไปจ าหน่ายได้ 

การท างานในลักษณะนี้เรียกว่า ระบบไดนามิค คือ เมื่อเกดิก๊าซจะมีแรงผลักดันมูลสัตว์และน าด้านล่าง

บ่อหมักใหท้ะลักขึ้นไปเก็บที่บอ่ล้น เมื่อมีการเปิดก๊าซไปใช้ น้ าในน้ าบ่อล้นก็จะไหลเข้าบ่อหมักอีกและจะไป

ผลักดันก๊าซให้สามารถน าไปใช้ได้อีกจะเกดิเช่นนี้ตลอดเวลา ถ้าระบบของก๊าซไม่รั่วระบบการหมักเป็นปกติ บ่อ

ก๊าซชีวภาพก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี 

14 3 
2 

1
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การใช้และการดูแลรักษาระบบก๊าซชีวภาพ 
ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพ 
1. มูลสัตว ์ ต้องมีปริมาณเพียงพอ การเติมต่อวัน

ต้องเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป เพราะจะท าให้

ก๊าซเกิดน้อยหรือไม่เกดิเลย เน่ืองจากแบคทีเรีย

ต้องการเวลาในการย่อยสลาย 

2. เวลา ระยะเวลาการหมักและย่อยสลายของมูล

สัตว์ทีเ่หมาะสมจะอยู่ระหว่าง 60-80 วัน 

 
 
 
 

4. สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีอื่น ๆ ที่อาจเป็นพิษต่อแบคทีเรียที่ย่อยสลาย

มูลสัตว์ในบ่อ ท าให้แบคทีเรียหยุดท างานและไม่มีก๊าซเกิดขึน้ จึงไม่ควรปล่อยให้สารเคมีเหล่าน้ันลงไปภายในบ่อ

ก๊าซชีวภาพ 

5. อุณหภูมิ ต้องเหมาะสม แบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดีที่อณุหภูมิช่วงระหว่าง 30-35° C ถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่ า
กว่านี้แบคทีเรียจะเติบโตได้ไมด่ีนักก๊าซที่ผลิตได้จะมีปริมาณลดลงด้วย เช่น ในฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดหรือในฤดู

หนาวที่อากาศเย็นจัด การเดก๊าซจะช้ากว่าปกติ 

6. ความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง6.7-7.5 ถ้าต่ ากว่านี้แบคทีเรียจะหยุดท างาน ท าให้ก๊าซไม่เกิด

3. การกวน ควรท าการกวนเป็นครั้งคราวที่บ่อล้นเพื่อ

ช่วยให้มูลสัตว์ผสมกันให้ดีขึ้นและสม่ าเสมอ จะท าให้

เกิดก๊าซมากขึ้นและป้องกันการเกิดฝ้าแข็ง (ส าหรับมูล

วัว) หรือการตกตะกอน (ส าหรับมูลสุกร) ในบ่อหมัก 
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การเติมมูลสัตว ์

การเตมิมูลสตัว์ครั้งแรก (7 วัน) ให้ใช้มูลวัวหรือควายเติมทุกวัน

* ถ้าไม่สามารถหามูลวัวหรือมูลควายได้ให้ใช้มูลสุกรในอัตราส่วนครึ่งหนึ่งของมูลวัวที่ๆได้แนะน าไว้ ซึ่งจะใช้เวลา

ในการเติมประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากนั้นจึงเติมตามปกต ิ

* หลังจากการก่อสร้างบ่อเสร็จและได้มีการทดสอบบ่อด้วยน้ าแล้วไม่ต้องสูบออก ให้เปิดวาล์วปล่อยลมทิ้งจนแผง

วัดความดันอยู่ที่เลข 0 แล้วเติมมูลสัตว์ได้เลย 

* การเติมมูลครั้งแรกไม่ควรเติมครั้งเดียวเต็มบ่อเลย เพราะจะท าให้เกิดก๊าซช้าหรือเกิดการเน่าเสีย ควรทยอย

เติมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเต็ม 

    ชนิดของบ่อก๊าซชีวภาพ(คิวบิกเมตร) 

4.6   8    12  16  30  

การเติมมูลครั้งต่อไป หรือหลังจากการเติมครั้งแรกได้ 7 วันแล้ว ครั้งต่อไปให้เติมตามปกต ิ

- การเติมมูลในลักษณะนี้ จะมีก๊าซเกิดขึ้นในเวลา 2-3 วัน 
- ต้องเปิดฝาก๊าซทิ้งไว้ 3 ครั้ง ก่อนการใช้งาน 
- ไม่ควรเติมมูลมาก เพราะก๊าซจะไม่เกิดหรือหากเติมมูลน้อยก๊าซก็จะเกิดช้า 

 
 น้ า 

110 ปิ๊บ   180 ปิ๊บ  360 ปิ๊บ 

 110 ปิ๊บ 180 ปิ๊บ   360 ปิ๊บ 

ชนิดของบ่อก๊าซชีวภาพ(ลูกบาศก์เมตร)

 30    50  100 

 ชนิดและส่วนผสม    

   ชนิดและ   
  ส่วนผสม 

             ขนาดของบ่อก๊าซชีวภาพ(ลูกบาศก์เมตร) 

 30          50          100 

มูลวัวหรือมลูควาย             
 

น ้า     

มูลสุกร 

 น ้า 

13 ปิ๊บ 20 ปิบ๊ 40 ปิ๊บ
13 ปิบ๊ 20 ปิบ๊  40 ปิบ๊

8.5 ปิ๊บ 14 ปิ๊บ 28 ปิ๊บ
17 ปิ๊บ 28 ปิ๊บ 56 ปิ๊บ

  มูลวัวหรือมูลควาย 

       น้ า 
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การดูแลรักษาบอ่เติม 

1. ขณะที่มีการกวนมูลสัตว์กับน้ าก่อนทีจะมีการปล่อยลงบ่อเติม ให้เก็บเศษฟางข้าว แกลบ หิน ดิน ทราย หรือ

เศษวัสดุที่ไม่ย่อยสลายออกจากมูลสัตว์ทุกครั้ง เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะท าให้พื้นบ่อหมักตื้นเขิน และเกิดการอุดตัน

ภายในท่อได ้

2. คนหรือกวนส่วนผสมจนเหลวเข้าด้วยกันดีทุกครั้งใน

ช่องเติมมูลสัตว์ จากนั้นจึงเปิดลิ้นชักที่ปากท่อเติมให้ส่วน 

ผสมไหลลงในบ่อหมัก 

การดูแลรักษาคอกสัตว์และรางระบายมูลสัตว ์

1. การท าความสะอาดคอก ควรท าความสะอาดคอกสัตว์ใหท้ั่วบริเวณทั้งพื้นคอกสัตว์และรางระบายมูลสัตว์ทุกวัน

เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของแมลงวัน พยาธิ โรคติดต่อบางชนิด รวมทั้งกลิ่นเหม็นภายในโรงเรือนไม่ให้เกิดขึ้น 
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2. ไม่ควรปล่อยน้ าที่มีสารเคมีหรือสารปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อล้างคอกไหลเข้าบ่อหมัก เพราะสารเหล่านั้นจะท าให้

แบคทีเรียที่ท ามูลสัตว์เกิดก๊าซภายในบ่อตายได้ 

- ในการเติมมูลสัตว์ ควรมีการเปิดก๊าซใช้ไปส่วนหนึ่งก่อน เพื่อให้มูลสัตว์ไหลลงบ่อหมักได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ เน่ืองจาก

ความดันในบ่อหมักที่มอียู่มากจะท าให้มูลที่เติมลงไปได้ยาก 

-ควรท าความสะอาดพื้นบ่อเติมเพื่อให้มูลสัตว์ที่มาจากราง 
  ระบายมูลสัตว์ไหลมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

- ท าความสะอาดบ่อเติมและปิดลิ้นชักที่ปากบ่อเติมทุกครั้ง 

   หลังจากเติมมูลสัตว์ลงบ่อหมักแล้ว 

-ใช้ไม้กระทุ้งแหย่ทอ่เติมอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 

  เพื่อป้องกันไมใ่ห้มูลสัตว์ก่อตัวติดกันเป็นก้อนกีด 
  ขวางทางเข้าของมูลสัตว์ 

 การดูแลรักษาบ่อหมัก

- หมั่นเติมน้ าสะอาดบนฝาบ่อหมักเพื่อป้องกัน

ไม่ให้ดินเหนียวทีใช้ปิดปากบ่อแห้งเพราะจะ

น าไปสู่ปัญหาการเกิดก๊าซรั่วที่ปากบ่อได ้

 
 
 

- ควรมีฝาปิดปากบ่อไว้เพื่อป้องกันไม่ให้

สัตว์เลี้ยงมากินน้ านี้และยังเป็นการ

ป้องกันไม่ให้น้ าที่ใส่ไว้นั้นระเหยออกไป

อย่างรวดเร็ว 



11 

- ควรท าการเปิดฝาบ่อหมักปีละครั้ง 

เพื่อตรวจสอบภายในและถ้าเป็นไปได้ควร 
เอามูลสัตว์ที่เป็นฝ้า (ส าหรับมูลวัว)  
ออกจากบอ่ 

การเปิดฝาบ่อหมัก

- การเปิดฝาบ่อหมักมีจดุประสงค์เพื่อ

ตรวจสอบและแก้ปัญหาภายในบ่อหมัก 

เช่น การรั่วซึมที่พื้นบ่อ หรือเกิดจากการ

ปิดฝาบ่อหมักไมแ่น่นพอ ท าให้ก๊าซรั่วซึม

มีผลให้ก๊าซไม่พอใช ้

- หากปล่อยให้น้ าในคอบ่อหมกัแห้งจะท า

ให้ดินเหนียวหดตัวเกิดรอยรั่วท าให้ก๊าซ

ไม่อยู่และก๊าซไม่พอใช้ จะต้องเปิดฝาบ่อ

และท าการยาดินเหนียวใหม่ 

- ก่อนเปิดฝาบ่อหมักจะต้องเอาสลักลิ่มทั้ง 

3 จุดออกก่อนและปิดวาล์วก๊าซที่คอบ่อ

เพื่ออาศัยแรงดันก๊าซที่มีอยู่ภายในบ่อ

บางส่วน ช่วยฝาบ่อหมักออก 

- หาไม้ที่แข็งผูกติดกับฝาบ่อหมกัแล้วใช้แม่

แรงยกรถ หนุนดันฝาบ่อให้ออก หลังจาก

นั้นจึงคลายเข็มขัดรัดสายท่อน าก๊าซเพื่อ

เอาฝาบ่อออก 

- ควรหมั่นท าความสะอาดรอบ ๆ บ่อหมัก

เพื่อความสะดวกต่อการปรับปรุงที่ช ารุด 
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 การปิดฝาบ่อหมัก 

- ใส่สลักลิ่มหันไปทางเดียวกัน พร้อมทั้ง

ตอกใหแ้น่นแล้วจึงตอ่ท่อน ากา๊ซ ขันเข็ม

ขัดรัดใหแ้น่นพร้อมทั้งเทน้ าหล่อเพื่อ

ไม่ให้ดินเหนียวแห้ง 

 การดูแลบ่อดึงกาก    

- ควรดึงลิ้นชักช่องดึงกากในขณะที่บ่อมีความดันสูง 

เพราะแรงดันก๊าซจะช่วยผลักดนัตะกอนก้นบ่อออก 

- ควรดึงกากอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากดึงลิ้นชักแล้ว

มูลในท่อดึงกากไมอ่อกให้ใช้ไม้ทะลวงท่อล้นและท่อดึง

กาก 

- ดงึลิ้นชักค้างไว้สักพักจนไดก้ลิ่นก๊าซออกมา หรือ

จนกว่ามูลที่ล้นออกมามีความเหลว (ไม่หนืด) จึงปิด

ลิ้นชัก 

- อย่าดึงกากทุกวัน เพาระมูลสัตว์ในบ่อจะไม่มีระยะเวลา

ในการหมักก๊าซที่ท าใหแ้รงดันลดลง และก๊าซมีปริมาณ

น้อย จะต้องดูแลให้ลิ้นชักของช่องดึงกากปิดสนิทไมม่ี

น้ ารั่วออกมา มิฉะนั้นจะท าให้แรงดันภายในบ่อลดลง 

ถ้าบ่อรับกากจากทอ่ดึงกากเตม็ต้องตกักากออกไปใช้

งาน 

- น าฝาปิดบ่อหมักล้างท าความสะอาด แล้ว

ใช้ดินเหนียวที่นวดละเอียดแล้ว หุ้มยา

ด้านข้างหนาประมาณ1 เซนติเมตร และ 

น ำดินเหนียวยำที่ปำกบ่อหมักหนำ 1 ซม. 
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การดูแลรักษาบอ่ล้น 

- ดูแลปากบ่อล้นอย่าให้อุดตันโดยหมั่นเกลี่ยกากมูล

สัตว์ที่แห้งกรังหรือตกค้างบริเวณปากช่องระบายกาก 

เพื่อให้มูลสัตว์ไหลออกได้สะดวก 

- ใช้ไม้แหย่ทะลวงท่อบ่อล้นและกวนภายในบ่อล้นอย่าง

น้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มูลก่อติดตัวกัน

เป็นก้อนกีดขวางทางออกของมูลสัตว์ 

- บ่อล้นควรมีลานตากกากหรือบ่อรับน้ ามูลหมักจากบ่อ

ล้นเพื่อให้สะดวกต่อการใชก้ากและน้ ามูลที่ผ่านการ

หมัก อีกทั้ง ช่วยให้บริเวณรอบบ่อก๊าซชีวภาพดูสะอาด

ตาและควรมีฝาปิดบ่อล่นเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรอื

น้ าฝนตกลงไป 

- หากสังเกตในบ่อล้นมีฝ้าแข็งจะต้องตักมูลส่วนที่เป็น

ฝ้าออก เพราะจะท าให้มูลในบ่อล้นระบายออกทางปาก

บ่อล้นไม่ได้ จะมีผลต่อก๊าซภายในบ่อหมัก 

  การดูแลรักษาบ่อเก็บกากและลานตากกากจากบ่อล้น

 ลานตากกากเป็นโครงสร้างส่วนต่อเน่ืองจากบ่อล้นและบ่อดึงกาก มีหน้าที่แยกส่วนของมูลสัตว์ที่ย่อย 

สลายแล้ว (กากบ่อล้น) ในส่วนที่เป็นของเหลวและของแข็งออกจากกัน 

- ลานตากกากควรมีการสร้างใหม้ีความ

เหมาะสมกับขนาดบ่อก๊าซชีวภาพที่สร้าง

เพื่อให้ปริมาณที่ออกมาในแตล่ะวันมี

ความสมดุลกัน 

- ควรตักกากมูลสัตว์ออกจากบอ่ล้นหรือ

กระบะกรองอย่างสม่ าเสมอ และน าไปใช้

ในสวน ไร่ นา หรือเก็บกองไว้ขาย ทั้งนี้ 

เพื่อไม่ให้บ่อเต็มและไหลย้อนกลับเข้า

บ่อหมัก 
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รูปแบบลานตากกากที่เหมาะสม ควรมีลักษณะ คือมีชั้นวัสดุที่เป็นหิน / กรวด ชั้นทรายเพื่อแยกมูลส่วนที่

เป็นของแข็ง และบ่อรับมูลสัตว์ที่เป็นของเหลว ส าหรับขั้นตอนการสร้างลานตากกาก ควรมีดังนี้ 
1. ขุดดินเตรียมพื้นที่ลานตากกากให้มีความกว้าง ยาว ลึก ตามตารางที่ก าหนดไว้

2. เทพื้น ก่ออิฐ แบ่งเป็นช่องๆ มีขนาดตามตารางโดยมีความลาดเอียงของพื้นประมาณ 1%

3. น้ าท่อ  PVC ขนาด 4 นิ้ว  เจาะรูให้มีขนาด 3 หุน วางท่อเชื่อมกับบ่อรับน้ าจากลานตากกากแล้วใช้หิน
1-2 นิ้ว เททับให้ทั่วบริเวณ หนาประมาณ 15 เซนติเมตร (ชั้นที่ 1)

4. น าทรายเททับหินหนาประมาณ 10 เซนติเมตร (ชั้นที่ 2) แล้วปูอิฐบล็อกห่างกัน 1-2 เซนติเมตร

แล้วเททรายระหว่างช่องอิฐบล็อกให้เต็ม (ชั้นที่ 3) เพื่อความสะดวกในการเก็บกากที่ตากแห้ง

5. ขนาดความกว้าง ยาว ลึก วัดจากเส้นหลัก หลังจากเทพื้นแล้ว

ขนาดบ่อ พื้นท่ี (ตร.ม.) ความกว้าง (ม.) ความยาว (ม.) ความลึก (ม.) จ านวนช่อง 

30 
50 
100 

20 
30 
60 

1.50 
1.50 
1.50 

2.20 
5.00 
10.00 

1.15 
1.15 
1.32 

4 
4 
4 
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การดูแลรักษาก๊อกดักนํา้ 

- ควรปิดก๊อกดักน้ า (Water Trap)  ทุก 2 สัปดาห์
โดยไม่ต้องปิดวาล์วที่ปากบ่อ เพื่อปล่อยให้น้ าที่

เกิดขึ้นภายในท่อไหลออกจากท่อให้หมดแล้วปิด

ก๊อกให้สนิท ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าขวางกั้น

ทางเดินก๊าซและมีผลต่ออุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพ 
- บ่อก๊อกดกัน้ าควรมีฝาปิดไว้เพื่อป้องกันขยะเศษ

ใบไม้และน้ าฝนเข้าไปขังภายในบ่อ ซึ่งจะท าให้

วาล์วก๊อกมีปัญหาหรือเกิดสนิมและยังป้องกันสัตว์

เล้ียงเหยียบท าให้ท่อก๊าซแตกได้ 
-ถ้าวาล์วก๊อกเกิดการช ารุดเสียหายให้ท าการ

ซ่อมแซมหรอืท าการเปลี่ยนวาล์วก๊อกใหม่ทันท ี

การดูแลรักษาท่อส่งก๊าซ 

- ท่อส่งก๊าซที่อยู่ในส่วนของฝาปิดบ่อหมักควรใช้จารบี

หรือน้ ามันเครื่องทาเพื่อกันสนมิ เพราะท่อส่วนนี้จะต้อง

อยู่ในน้ าตลอดเวลา 

- ดูแลให้ท่อแนบชิดตดิกับผนังหรือเสาและมีปลอกรัด

ท่อให้เรียบร้อย เพื่อยึดท่อให้มั่นคงไม่ควรให้ทอ่ตดิ

ตั้งอยู่ลอยๆ หรือสั่นคลอน เพราะจะท าให้ท่อหักง่าย 

- ท่อก๊าซที่เดินไว้ใต้ดิน ควรกลบดินฝังท่อให้มิดชดิ 

เพื่อป้องกันการแตกหกัจากสัตว์เลี้ยงหรือยานพาหนะ 

- ทุกเดือนต้องตรวจดูสายยางอ่อนที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์
ว่ามีน้ าขังอยู่หรือไม่ ถ้ามีน้ าขังให้ปิดวาล์วก๊าซและถอด

สายยางอ่อนออกเทน้ าที่ขังอยูท่ิ้งไป แล้วต่อสายยาง

กลับเข้าที่เดิมใส่ปลอกรัดให้เรยีบร้อย 
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การดูแลรักษาแผงวัดความดันก๊าซ

- แผงวัดความดันก๊าซ (Manometer) เป็นอุปกรณ์ที่

ส าคัญในระบบก๊าซชีวภาพ เพราะเป็นเครื่องชี้บอก

ความปกติหรือไม่ปกติของระบบก๊าซชีวภาพได ้
-ระดับน้ าของแผงวัดความดันก๊าซทั้งสองเท่ากัน 

(เมื่อปล่อยก๊าซออกจากท่อจนหมด) เพื่อจะได้รู้

ปริมาณของก๊าซที่ถูกต้อง ท าการปรับได้โดย 1. ปิด

วาล์วที่ปากบ่อหมัก 2. เปิดวาล์วก๊อกดักน้ า 3. เติมน้ า

เข้าทางปลายท่อจนน้ าทั้ง 2 ข้าง อยู่ที่ระดับ 0 
- ควรมีวาล์วปิด - เปิด ก่อนติดตั้งแผงวัดความดัน 

เพื่อความสะดวกต่อการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ที่ใช้กับ

ก๊าซชีวภาพอยู่เป็นประจ า อีกทั้งช่วยมนการตรวจสอบ

การรั่วซึมของท่อก๊าซได ้

การดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพ 

- ควรท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกครั้ง ต้อง  

เตาหุงต้ม  
- ถ้าใช้เตาตู้ให้ดึงถาดรองรบัเศษอาหารด้านล่างของ

เตาออกมาท าความสะอาดด้วย 
- ทุกครั้งที่ต้องการใช้เตาให้เปิดวาล์วที่ห้องครัวก่อน

จากนั้นให้จุดไฟจอ่ไว้ที่หัวเตา แล้วจึงเปิดสวิทซ์ที่เตา 
- สังเกตดูเปลวไฟออกได้ดีทกุรูหรือไม่ ถ้าเปลวไฟเป็น

สีเขียว แสดงว่าหัวเตาสะอาด แต่ถ้าเป็นสีแดง แสดงว่า

มีตะกรันที่หัวเตา 
เมื่อใช้เตาเสร็จแล้วต้องปิดวาล์วก๊าซและปิด

สวิทซ์ที่เตาด้วย เพราะถ้าปิดวาล์วก๊าซอย่างเดียวแต่ไม่

ปิดสวิทซ์ที่เตา จะท าให้เกิดสนิมเกาะได้ ควรถอดสวิทซ์

ออกมาหยดน้ ามันเครื่องบ้าง อย่าปล่อยให้แห้ง เพราะ

ถ้าสวิทซ์ใช้การไม่ได ้เมื่อใช้เตาเวลานานจะต้องเปลี่ยน
สวิทซ์ใหม่ 

ปรับแต่งเตา   เตาแก๊ซที่จะน ามาใช้กับก๊าซชีวภาพต้องท าการเจาะรูนมหนูใหม่ขนาด 2.3  มม. และปิดรูอากาศที่มี 

ปิดวาล์วก๊าซต้นทางก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน 

ถอดหรือตัดนมหนูออก 

เจาะนมหนู 2.3 มม. 
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ตะเกียง 
- การท าความสะอาด หรือเปลี่ยนไส้ตะเกียงให้ปลด

ก่อน หลังจากท าความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้แล้วให้ใส่

ยางก๊าซที่ข้อต่อและใส่ปลอกรดัให้แน่น 
- ท าความสะอาดตะกรันที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ของตะเกียง โดยการถอดออกมาแล้วน าไปล้างน้ า 

ตะกรันก็จะหลุดออกหมด หลังจากนั้นเช็ดให้แห้ง

โดยเร็ว 
- ท าความสะอาดหมวกและกระจกครอบ โดยล้างน้ า

และใช้ผ้าสะอาดเชด็รวมทั้งปัดเช็ด และเทเศษแมลง

หรือเศษผงต่างๆ ออกจากหวัตะเกียง หากไส้ตะเกียง

แตกให้เปล่ียนไส้ใหม่แล้วผูกให้แน่น 
- การจุดตะเกียงควรใช้เทียนไขจุดไฟตะเกียง เน่ืองจาก

ไม้ขีดไฟขนาดสั้นเกินไป ไฟอาจจะไหม้มือหรือเกดิ

อันตรายในเวลาจุด 
- กรณีที่ตะเกียงไม่สว่างและมีไฟลุกที่ไส้ตะเกียง ให้ท า

การปรับที่นมหนูโดยใช้คีมบิดหมุนไปทางซ้ายหรือปรับ

ขึ้น – ลง จนตะเกียงสว่างจึงหยุดหมุน 

เครื่องกกลูกหมู 
- การจุดเครื่องกกลูกหมู (Piglet Heater) ท าได้โดยจึง

จุดไฟที่ตัวแผ่นความร้อนรอจนติดไฟเป็นสีแดงทั่วทั้ง 
- ท าความสะอาด โดยน าหัวเครื่องกกไปแช่น้ าประมาณ 

2-3 นาที แล้วยกขึ้นเช็ดแล้วผึ่งแดดให้แห้ง 
- ดูแลฝาครอบกรองอากาศไม่ควรให้ฝุ่นหรือแมลง

เกาะติดท าความสะอาดโดยการถอดออกมาเคาะเบาๆ 

   ปรับแต่งเครือ่งกกลูกหมู เครื่องกกลูกหมูที่ใชแ้ก๊ซ 

เมื่อน ามาใช้กับก๊าซชีวภาพต้องท าการปรับแต่งรูนมหนู

ใหม่โดยการเจาะรูนมหนูขนาด 0.9 ม.ม. 

 

สายยางก๊าซออกแล้วถอดหมวกและหัวตะเกียงออก

ทุกอย่างกลับเข้าที่เดิมขันน๊อตให้แน่น แล้วจึงใส่สาย

เปิดวาล์วก๊าซแล้วกดสวิทซ์อัตโนมัติแช่ค้างไว้ จากนั้น

แผ่น แล้วจึงปล่อยสวิทซ์
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   เครื่องยนต์ 

    เคร่ืองยนต ์ ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและ

ดีเซลสามารถใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน

น้ ามันได้โดยติดตั้งทอ่น าส่งก๊าซเข้าทางท่อไอดีของ

เครื่องยนต์ก็สามารถใช้งานได ้ เช่น เครื่องสีข้าว 

เครื่องผสมอาหารสัตว์ หรือฉุดไดนาไมผลิต

กระแสไฟฟ้า และอื่นๆ ตามความเหมาะสม การใช้

ก๊าซชีวภาพกับเครื่องยนต์ตอ้งติดตั้งวาล์วใหญ่ 1 

ตัว ก่อนเข้ากับเครื่องยนต์ (ควรมีที่กรองก๊าซผ่าน

ฝอยเหล็กเพื่อจับก๊าซไข่เน่า : H2S  และไอน้ าที่ติด

มากับก๊าซ) 

    เครื่องยนต์เบนซิน 

1. ต่อทอ่น าก๊าซเข้าทางท่อไอดี

2.ปรับต าแหน่งเขี้ยวหัวเทียนให้อยู่ชิดกว่าการใช้งาน 
   กับน้ ามันปกติ 
3.ติดเครือ่งยนต์โดยใช้น้ ามันปกติ ปรับเครื่องยนต์

ให้อยู่ในต าแหน่งเร่งน้อยๆ แล้วปิดก๊อกน้ ามัน

เชื้อเพลิง

4.เปิดวาล์วก๊าซตัวใหญ่แล้วค่อยเปิดวาล์วตัวเล็ก ฟัง

เสียงเครื่องยนต์ จะมีอาการสะอึก ปรับต าแหน่ง

คันเร่งให้อยู่ในระยะเครื่องยนต์เดินเรียบไม่สะอึก

5.เมื่อจะเลิกการใช้เครื่องยนต ์เปิดน้ ามันเข้าแทนที่

แล้วปิดวาล์วก๊าซ จากนั้นเดินเครื่องต่อประมาณ 3

นาที จึงปิดเครื่องยนต์

    เครื่องยนต์ดีเซล

1. ต่อท่อก๊าซเข้าทางท่อไอดี

2. ติดเครื่องยนต์ ปรับเครือ่งยนต์ให้เครื่องยนต์เดินเบา ๆ เดินเรียบปกติ

3. เปิดวาล์วก๊าซตัวใหญ่ในต าแหน่งเปิดหมด แล้วคอ่ย ๆ เปิดวาล์วก๊าซตัวเล็กจนได้ต าแหน่งเครื่องยนต์

เดินเรียบ ค่อยๆ ปรับก๊อกน้ ามันให้ใช้น้ ามันน้อยทีสุดในระดับที่เครื่องยนต์เดินเรียบ

    4 .เมื่อเลิกการใช้งานให้ปิดวาล์วก๊าซตัวใหญ่ทีเดียว 
5. ถ้าต้องการความเร็วรอบเครื่องยนต์ (เร่งเครื่อง) มากกว่าเดิมต้องปรับวาล์วก๊าซตัวเล็กให้ก๊าซเข้า

มากกว่าเดิม เครื่องก็จะเร่งขึ้นโดยไม่ต้องปรับคันเร่งแต่อย่างใด
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*** การติดเครือ่งยนต์ครั้งตอ่ไป หลังจากปรับได้ต าแหน่งทีเ่หมาะสมแล้ว เครื่องยนต์เบนซิน ติดเครื่อง

ด้วยน้ ามัน เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วปิดก๊อกน้ ามันพรอ้มกับเปดิวาล์วตัวใหญ่ในต าแหน่งเปิดหมด เครื่องยนต์ดีเซล 

ติดเครื่องแล้วเปิดวาล์วตัวใหญ่ เครื่องยนต์ก็ใช้งานได้ตามปกต ิ

ข้อควรปฏิบัติและควรระวังในการใช้ก๊าซชีวภาพ 

ในกรณีของบ่อใหม่ หลังเติมมูลสัตว์จนเกิดก๊าซแล้ว ก๊าซที่ได้ในตอนแรกจะตอ้งเปิดทิ้งเนื่องจากยัง

น ามาใช้ประโยชน์ไม่ได้  ให้เปิดทิ้งประมาณ 2-3 ครั้ง หรือจนกว่าจะจุดไฟติดจึงสามารถใชก้๊าซได้ 
1. ก่อนใช้ก๊าซทุกครั้งใหดู้ที่แผงวัดความดันก๊าซ เพื่อจะได้

รู้ว่ามีปริมาณก๊าซเพียงพอหรือไม่ ปกติความดันที่สามารถใช้ได้ดี

ควรอยู่ระหว่าง 10-60 ซม. 
2. อย่าเปิดวาล์วก๊าซทิ้งไว้เมื่อไม่มีการใช้งาน เพราะหาก

ท่อหรือสายยางก๊าซที่อุปกรณ์มีรอยรั่วก๊าซอาจจะซึมออกมา เมือ่จุด

ไฟอาจเกิดอันตรายได ้
3. ควรจุดไฟจอ่ไว้ที่หัวเตาก่อนแล้วจึงเปิดวาล์วก๊าซ เพราะ

ถ้าเปิดวาล์วก๊าซก่อนเวลาติดไฟอาจเกิดอันตรายได้ เน่ืองจากก๊าซ

ออกมากเกินไป 

4. ไมํควรใช๎ปืนยิงส้าหรับจุดเตาแก็ส เน่ืองจากก๏าซ
ชีวภาพเป็นก๏าซเฉื่อยติดไฟช๎า อาจท้าให๎ก๏าซออกมามากเกินไป
และเกิดกลิ่นเหม็นได๎  

5. หากลืมปิดก๊าซหรือเปิดก๊าซทิ้งไว้ จะมีก๊าซออกมาเป็น

จ านวนมาก สังเกตได้จากมีกล่ินเหม็นของมูลสัตว์ ให้รีบปิดวาล์ว

ก๊าซแล้วเปิดหน้าต่างและประตูเพื่อระบายก๊าซออกไปภายนอก และ

ห้ามจุดไฟโดยเด็ดขาดจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีก๊าซที่รั่วหลงเหลืออยู ่
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การใช้ก๊าซเพื่อหุงต้ม

- เตรียมส่วนผสมของอาหาร เครื่องปรุง ให้พร้อมกอ่นเปิดเตา  

- ควรตั้งภาชนะให้ห่างจากหัวเตาประมาณ 1 นิ้ว จะเป็นการช่วยประหยัดก๊าซและป้องกันการสูญเสีย

พลังงานความร้อนในการท าอาหาร 

- ปิดฝาภาชนะทุกครั้งที่ท าอาหารโดยการต้ม นึ่งหรือตุ๋นเพื่อประหยัดพลังงานและเวลาในการ

ท าอาหารให้น้อยลง 
o ไม่ควรตั้งเตาในบริเวณที่ลมโกรกพัดผ่าน เพราะลมจะพัดพาความร้อนให้สูญเปล่า

o ท าอาหารโดยการผัดควรจะใชไ้ฟแรง ในขณะที่ต้มหรือทอดควรจะใช้ไฟปานกลาง

การใช้ประโยชน์จากกากบ่อล้น

      ปุ๋ยที่ได้จากบ่อก๊าซชีวภาพ มี 3 รูปแบบคือ ส่วน
ที่เป็นน้ า ส่วนที่เป็นกากผสมน้ า (Slurry) และส่วนที่

เป็นกากที่มีน้ าผสมน้อย (Sludge) ส่วนที่เป็นน้ าจะมี

ปริมาณไนโตรเจนละลายอยู่สูงจึงเหมาะส าหรับ

น าไปใช้เพื่อการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว ์ ข้าวโพด หรือพืชที่มีความต้องการไนโตรเจน

ละลายอยู่สูงจึงเหมาะส าหรับการน าไปใช้เพื่อการ

เพาะปลูกพืช โดยเฉพาะทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ ข้าวโพด 

หรือพืชที่มีความตอ้งการไนโตรเจนสูง แต่การใช้ส่วน

ที่เป็นน้ าจากบ่อก๊าซชีวภาพนี้จะต้องระมัดระวังผลเสีย

หายที่เกิดกับต้นกล้า ในการใช้ส่วนที่เป็นน้ าเพื่อการ

ปลูกพืชนั้นมักไม่ค่อยสะดวกและมีปัญหาในแง่ของ

การขนย้ายมาก ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้น การ

ใช้กากที่มีน้ าผสมน้อย จึงเป็นที่นิยมมากกว่า เพราะ

สะดวกแก่การขนย้าย กากที่จะได้จากบ่อก๊าซชีวภาพ

ในฟาร์มเล้ียงสุกรจะประกอบไปด้วยน้ าประมาณ 

86% ส่วนที่เป็นของแข็ง 14% และมีธาตุไนโตรเจน 

(N) 0.37% ฟอสฟอรัส (P) 0.35% และโปตัสเซ่ียม 

(K) 0.21% กากที่ได้นี้เหมาะส าหรับการใช้เป็นปุ๋ย

ส าหรับพืชชนิดต่างๆ แต่การใช้กากดังกล่าวจะ

แตกต่างกันไป ตามชนิดของพชืและดิน
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รูปแบบการน ากากมูลสัตว์แห้งไปใช้ประโยชน์

1. การท าปุ๋ยหมัก

       กากบ่อล้นสามารถเก็บรักษาได้ โดยท า

เป็นปุ๋ยหมักร่วมกับเศษพืชอื่น เพื่อจะช่วยให้สะดวก

ในการขนย้ายวิธีหนึ่ง ท าได้โดยตักกากจากบอ่หมกั

หลายๆ ครั้ง เพื่อเร่งการหมัก กองปุ๋ยหมักควรอยู่

ติดกับบ่อที่เก็บกากจากบอ่ล้น เพื่อสะดวกในการน า

กากมาใช้ประโยชน ์

2. การกรองในกระบะทราย

       วัสดุที่ใช้กรองส่วนมากจะใส่วัสดุเป็นชั้น ๆ 

ประกอบด้วย หินหยาบ กรวดเล็กและทราย หรือ

สามารถใช้อิฐบล็อกแทนวัสดุกรองโดยเรียงใน

กระบะกองบนพื้นทรายแต่ละก้อนควรห่างกัน

ประมาณ 1 เซนติเมตร น้ าที่ผ่านการกรองซึมลง

ข้างล่างและไหลไปรวมที่บ่อพัก ส าหรับกากที่เป็น

ของแข็งจะตกค้างอยู่บนพื้นผิวส่วนบนของกระบะ

ทราย ปกติกากส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน 

ก็จะแห้ง จากนั้นจึงขนกากออกจากกระบะทราย

3. ผึ่งให้แห้งบนพื้นดิน

       วิธีใช้ส าหรับการขนย้ายกากจากบ่อล้น ไป

ยังที่ไกลสถานที่ที่ใช้ผึ่ง ควรอยู่ในใกล้กับบ่อก๊าซ

ชีวภาพ พื้นที่ผึ่งแห้งควรกันซมึได้ เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ปุ๋ยซึมไปแหล่งน้ าใช้การพลิกกลับกากบ่อย 

ๆ จะช่วยให้กากแห้งเร็วขึ้น  
เกษตรกรที่ไม่มีการใชก้ากจากบ่อล้น

กับแปลงเพาะปลูกของตนเอง หรือกากจากบอ่

ล้นมีปริมาณมากเกินไป หรือขาดเครื่องมือทุ่น

แรงในการขนย้ายไกล ควรท าการตากแห้ง 

เน่ืองจากการขนย้ายกากแห้งท าได้สะดวกกว่ามูล

สัตว์เหลว นอกจากนั้น ยังสามารถบรรจุกากมูล

สัตว์แห้งจ าหน่ายเป็นถุง เข่ง หรือบรรทุกใส่รถ

ได้อีกด้วย 
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การน ากากบ่อล้นไปใช้ประโยชน์กับพืชแต่ละชนิด

ข้าว 
       สภาพดินเหนียว ควรใช้กากบ่อล้นอัตรา 

1,500 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 

20 กก./ไร ่
สภาพดินทราย   ควรใช้กากบ่อล้นอัตรา 

1,500 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 

25 กก./ไร ่

ข้อควรปฏิบัติ 
1. ให้ใส่ปุ๋ยทั้งหมดลงไปในดนิก่อนการคราดและ

ปักด าประมาณ 1 อาทิตย์ 
2. ในกรณีที่มีการปลูกข้าวติดต่อกัน ก็ควรลด

ปริมาณปุ๋ยที่จะใช้ในฤดูถัดไปลงครึ่งหนึ่งของ

จ านวนที่ได้แนะน าไว้เพราะมีผลตกค้างมาจากปุ๋ย

กากบ่อล้นที่ใส่มาก่อน 

3. ถ้าจะใช้กากบ่อล้นแต่เพียงอย่างเดียว ก็ควรใช้อัตรา

3-4 ตัน/ไร ่ ไม่ควรใช้ในอัตราที่สูงเกินกว่า 5 ตัน/ไร่ 

เพราะจะเกิดปัญหาสารพิษที่ได้จากการสลายตัวของกาก

บ่อล้นภายใต้สภาพน้ าขัง 

ข้าวโพดหวาน

แนะน าให้ใช้กากบ่อล้นในอัตรา 1,200 – 1,500 กก./ไร่ รว่มกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 25-30 

กก./ไร่ 

การปฏิบัติ 
1. ให้กากบ่อล้นเป็นปุ๋ยรองพื้น แล้วท าการไถพรวนและเตรียมแปลง หลังจากปลูกข้าวโพดได้ประมาณ 3

อาทิตย์ จึงท าการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดยโรยเป็นแถวห่างต้นข้าวโพดประมาณ 10-15 

เซนติเมตร พร้อมทั้งท าการดายหญ้าและพูนโคน 
2. กรณีที่มีกากบ่อล้นแต่เพียงอย่างเดียว ก็ควรใช้กากบ่อลน้ในอัตรา 6-9 ตัน/ไร ่ โดยหว่านให้ทั่วทั้ง

แปลงแล้วคลุกลงไปในดินก่อนปลูก การใช้กากบ่อล้นในอัตราที่สูงเกินไปอาจเกิดอันตรายต่อพืชได้ กรณีที่มีการ

ใส่กากบ่อล้นแบบเป็นแถบข้างข้าวโพดก็ควรลดปริมาณกากบ่อล้นลงเหลือ 3 ตัน/ไร ่ โรยใส่ห่างจากแถวข้าวโพด

ประมาณ 15-20 ซม. 
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ถั่วลิสง 
     แนะน าให้ใช้ กากบ่อล้น 1.8-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ย

สูตร 16-16-8 หรือสูตร 8-16-16 ในอัตรา 10-15 

กก./ไร ่

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่จะใช้กากบ่อล้นแต่เพียงอย่างเดียว ต้องใช้ใน

อัตรา 3-4 ตัน/ไร่ ไม่ควรใช้กากบ่อล้นในอัตราที่มากกว่า 

6 ตัน/ไร่ เพราะจะท าให้พืชเพื่อใบและผลผลิตลดลง การ

ปลูกถั่วลิสงหรือดินร่วนปนทราย ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรวดก็

ควรมีการใส่ปูนขาวลงไปในดิน ในอัตรา 30-50 กก./ไร ่

เพื่อช่วยในกาติดฝักของถั่วลิสง 

ผักคะน้า

      แนะน าให้ใช้ กากบ่อลน้ในอัตรา 3 ตัน/ไร่  

ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ โดยใส่

ปุ๋ยรองพื้น หลังจากย้ายต้นกล้าได้ประมาณ 3 สัปดาห์ 

ให้ใช้ปุ๋ยยูเรียละลายน้ ารดในอัตรา 1.5-1.7 กก./ไร ่

ท าการใส่ปุ๋ยยูเรียอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการใช้ปุ๋ยเป็น

ครั้งที่ 1 ประมาณ 2 สัปดาห์ กรณีที่จะใช้กากบ่อล้น 

แต่เพียงอย่างเดียวก็ให้ใส่ในอัตรา 6-9 ตัน/ไร่ โดยใส่

ปุ๋ยรองพื้นครั้งเดียว 
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ปัญหาและการแก้ไข 
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 อาการ สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
1. 
2.  1. ความดันก๊าซต่ ากว่าปกต ิ     

3.  หรือลดลง เรื่อยๆ 

4.  ทัง้ที่ไม่ไดใ้ช้ก๊าซ 

5.   2.  ความดันก๊าซปกติ 

6.       แต่ก๊าซหมดเร็ว 

7. 
8. 
9. 

3. ความดันก๊าซสูงกว่า

ปกติ

 4.เกิดฟองขึ้นที่ปากบ่อ 
 เติม 

  5.ความดันก๊าซไม่คงที ่

- เ  -  เติมมูลสัตว์น้อยเกินไป 
- ฝาปิดปากบ่อหมักรั่ว 

- ท่อน าก๊าซหรือวาลว์รั่ว 

- มีการอุดตันที่ปลายท่อสง่ก๊าซ 
ที่ฝาบ่อหมัก 

- ส่วนโดมของบ่อก๊าซรั่ว 

- เกิดฝ้าบริเวณผิวช้ันบนสุดใน 
บ่อหมัก 

- มีตะกอนก้นบ่อมาก / บ่อตื้น 

- มีตะกอนก้นบ่อมาก / บ่อตื้น 

 

- ท่อควบคุมแรงดันก๊าซอุดตัน 
-ระดับปากบ่อล้นอยู่ในระดับสงู 

- เติมมูลสัตว์มากเกินไป 

- มีน าขังในท่อก๊าซ 

- เติมมูลสัตว์มากขึ้น ในปริมาณที่ก าหนดตามขนาดของบ่อ 
- ตรวจดูว่ามีฟองก๊าซผุดขึ้นในน้ าที่ใส่ไว้บนฝาบ่อหมักหรือไม ่ถ้า 
มี เปิดฝาบ่อหมักออกแล้วเปลี่ยนเป็นดินเหนียว และท าการปดิ

ฝาใหม่ 
- ใช้ฟองจากน้ าผงซักฟอกทา เพื่อตรวจสอบหารอยรั่วของวาล์ว

และข้อต่อ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซและท่อก๊าซ สายยางอ่อน 

และตรวจดูว่าก๊อกดักน้ า และ/หรือ ลิ้นชักที่ดึงกาก (บ่อสุกร) 

ปิดสนิทดีหรือไม ่
-ถอดสายยางอ่อนที่เช่ือมระหวา่งข้อต่อที่ฝาบ่อหมักกับท่อส่งกา๊ซ

ออกตรวจสอบท่อและข้อต่อ โดยใช้ไม้อ่อน ๆ หรือลวด แหย่

เข้าไปในท่อเพื่อกระทุ้งมูลสัตว ์ที่อาจอุดตันปลายท่อด้านใน ให้

หลุดออกได ้
-ขุดดินรอบ ๆ ฝาโดมออกแล้วตรวจการอยรั่วด้วยฟองจากน้ า

ผงซักฟอก 

-เปิดฝาบ่อหมัก เติมน้ าลงไปในบ่อแล้วใช้ไม้กวนจนช้ันละลาย

เข้ากับน้ า แล้วปิดฝาบ่อให้สนิท 
-(ส าหรับบ่อสุกร) ดึงลิ้นชักบ่อดึงกาก ระบายตะกอนก้นบ่อออก 
- ใช้ไม้กระทุ้งฝ้าและมูลสัตว์ใหแ้ตก แลว้ตักออก 

- ใช้ไม้ทะลวงท่อล้น 

- ใช้สายยางผูกตดิกับปลายไม ้ แทงลงในท่อบ่อดึงกาก (เฉพาะ
บ่อสุกรและไก่) 

 

- ใช้ไม้ทะลวงท่อบ่อล้น 

- ท าความสะอาดบริเวณปากบอ่ล้นและรอ่งระบายกากที่ล้น 
ออกมารวมทั้งควรมีการตักกากในบ่อรับน้ าล้นออกไปใช ้ (อยา่

ให้เต็ม) 

-หยุดเติมมูลประมาณ 7 วัน หรือใส่ปูนขาว วันละ 5 ถงุ เป็น

เวลา 4 วัน 

- เปิดก๊อกดักน้ า ปล่อยน้ าท่ีอยู่ในท่ออกทิ้งให้หมดแล้วปิดก๊อกให้

สนิท 
- ระดับท่อหรือก๊อกดักน้ าอาจจะเปลี่ยนไป เนื่องจากดินอาจมีการ

ทรุดตัวต้องหาจุดต่ าสุดเพื่อก๊อกดักน้ าใหม่ 
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อาการ สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

6. ก๊าซมีกลิ่นเหม็นและไม่ติดไฟ

ทั้ง ๆ ที่มคีวามดันเพียงพอ

7. ก๊ 7. ก๊าซไม่ติดไฟ ทั้งที่มีความดัน

เพียงพ  เพียงพอและไม่มีกลิ่น

9.เป 8. เปลวไฟไม่สม่ าเสมอ

9. เปลวไฟอ่อน

อ่อน

10. เปลวไฟแรงเกินไป

11. เปลวไฟเป็นสีเหลืองแทนที่

จะเป็นสีฟ้า

12. มี

12. มีเปลวไฟที่หน้าเตา

13. ก๊าซรั่วออกจากแผงวัด

 ความดัน 

- ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง   

  (pH) ต่ าเกินไป แสดงว่าเป็น 
  กรดมาก 
- ใส่มูลสตัว์มากเกินไป 
- เติมมูลครั้งแรกด้วยมลูสุกร 

-อากาศเข้าน้อยเกินไป 

- ความดันก๊าซต่ าเกินไป 
-รูนมหนูมีขนาดเล็กเกินไป 

หรือเกิดจากการอุดตันที่หัว

เตา 

- รูนมหนูมีขนาดใหญ่เกินไป 

- รูนมหนูกว้างเกินไป 

-หัวเตามีสิ่งอุดตันขวางทางเดิน  
ก๊าซ ท าให้ก๊าซดันย้อนออกมา 

-แผ่นเหล็กปิดรูอากาศ ปิดไม่

สนิท 

-มีกากมูลหมักปิดขวางปากบ่อ
ล้น ท าให้แรงดันก๊าซสูงเกิน 

-ปริมาณน้ าในสายยาง ระเหย 

ออก 

- เติมปูนขาวลงในบ่อก๊าซ เพื่อลดความเป็นกรด 
- หยุดเติมมูลสัตว์ชั่วคราว ปฏิบัติตามข้อ 4 
- เมื่อก๊าซติดไฟได้ปกต ิต่อไปต้องระวงัที่จะไม่เติมมูลสัตว์

ออกจากบ่อก๊าซ แล้วเริ่มเติมมูลใหม ่

- เปิดก๊าซดังกล่าวทิ้งเรือ่ย ๆ จนกว่าจะจุดไฟติดหรือตัก 

มูลเก่าออก แล้วเติมมูลววัหรอืน ากากมูลสัตว์ออกจาก

บ่อก๊าซที่ใช้งานอยูม่าเติม 
-  เปิดก๊อกระบายน้ าทิ้งให้หมด แล้วปิดให้สนิท 
-  ระบายน้ าออกจากท่อทุกท่อ 

-  ตรวจหารอยรั่วในบ่อก๊าซ 
-  ขยายรูนมหนูให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ดงันี ้

ถ้าเป็นเตาตู้ รูนมหนูของหัวเตาวงใน ขนาด 1.2 มม.

(3/64 นิ้ว) วงนอกขนาด 1.6 มม. (1/6 นิ้ว) ถ้าเป็น

เตาหัวเขียวรูนมหนูของหัวเตาวงในขนาด1.6 มม.  วง

นอกขนาด 2.3 ม.ม. 
-  ท าความสะอาดหัวเตาและนมหนู 

-  เปลี่ยนนมหนูให้มีขนาดรูเสน้ผ่านศูนย์กลาง ตามข้อ 9 
-  หรือใช้การบังคับปริมาณก๊าซที่วาล์วปิด-เปิดก๊าซ 
-  เปิดรูอากาศให้เข้ามากขึ้น จนได้เปลวไฟสีฟ้า 

- ท าความสะอาดโดยการใช้ลวดหรือตะปูแหย่ที่หัวเตา 

หรือใช้แปรงลวดปัดใหส้ะอาด หลังจากน้ันเทตะกรัน

และเศษผงออกจากหัวเตา 
- ส าหรับเตาตู้ ปรับวงแหวนเปิด-ปิดรูอากาศให้อยู่ใน 

ต าแหน่งที่ปิดสนิท 

-  ท าความสะอาดปากบ่อล้น 
- ตรวจดูแผงวัดความดัน ถา้ความดันสองข้างไม่เท่ากัน

แสดงว่า ปริมาณน้ ามากหรอืน้อยเกินไป ให้ปิดทางเดิน

ก๊าซเข้าแผงวัด เปิดก๊าซที่ใช้งานออกทิ้ง แล้วเติมน้ าลง

ในสายยางให้ระดับอยู่เลข 0 ทั้งสองข้าง  
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