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ค าน า 
 
     ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือก ซึ่งส่วนใหญ่จะเปน็พลังงานประเภทหมุนเวียน เช่น พลังงานจากชีวมวล 
พลังน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ก๊าซชีวภาพ เพ่ือทดแทนพลังงาน
ประเภทสิ้นเปลืองที่ก าลังจะหมดไป แนวทางในการจัดการพลังงานของ
ประเทศจึงได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนพลังงานทางเลือกมากขึ้น หนึ่งใน
นั้นคือก๊าซชีวภาพซึ่งปัจจุบันมีการผลิตจากมูลสัตว์ ขยะอินทรีย์ และเศษ
อาหารเป็นจ านวนมากในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน โดยมีวิธีการผลิต
และขั้นตอนการผลิตแตกต่างกันตามความรู้ความเข้าใจและการสนับสนุนที่
ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     คู่มือ เทคนิคการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนและชุมชน จึงได้จัดท า
ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)  
เพ่ือแสดงข้อมูลที่ส าคัญต่อการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและระดับ
ครัวเรือน รวมทั้งรูปแบบของถังหมักก๊าซชีวภาพ ข้อควรระวังและความ
ปลอดภัยในการใช้ก๊าซชีวภาพ และแหล่งส าหรับศึกษาเรียนรู้การผลิตก๊าซ
ชีวภาพในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิต
ก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนให้ประสบผลส าเร็จได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ 

 
1. ก๊าซชีวภาพ 
 
 ก๊าซชีวภาพ (Biogas) หมายถึง ก๊าซที่เกิดขึ้นจากแบคทีเรียชนิดที่ ไม่
ต้องการอากาศหรือออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ท าปฏิกิริยาการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ เช่น น้ าเสีย เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ฟางข้าว มูลสัตว์ อุจจาระคน ฯลฯ 
ท าให้เกิดก๊าซผสมที่ติดไฟได้ สามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับหุงต้ม (ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 และ 2) ในระบบการหมักก๊าซชีวภาพนอกจากจะผลิตก๊าซที่สามารถจุดติด
ไฟได้แล้ว วัสดุที่ระบายออกจากระบบหมักก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นสารอินทรีย์ยังสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีก เช่น การน าไปท าปุ๋ย  
 ก๊าซชีวภาพประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) ร้อยละ 60-70 ที่เหลือเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซไนโตรเจน (N2)  มี
คุณสมบัติติดไฟง่าย 
 

       
 
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการเกิดกา๊ซชีวภาพและการใช้ประโยชน์ 
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   กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 
 
 
ที่มา: Thailand Energy and Environmental Network Chiang Mai University, 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการเกดิกา๊ซชีวภาพและการใช้ประโยชน์ 
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2. วัตถุดิบส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 

การประเมินปริมาณวัตถุดิบส าหรับหมักก๊าซชีวภาพมีความส าคัญมากต่อ
การผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและในระดับครัวเรือน เพราะถ้ามีวัตถุดิบไม่
เพียงพอ โอกาสที่ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจะล้มเหลวมีสูงมาก ดังนั้น ก่อนที่จะมี
การผลิตก๊าซชีวภาพ จึงควรมีการประเมินปริมาณวัตถุดิบก่อนว่า มีเพียงพอหรือไม่ 
ทั้งนี้ ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร (1 คิว หรือ 1,000 ลิตรเทียบเท่า ก๊าซ LPG 
0.46 กิโลกรัม) สามารถใช้ในการหุงต้มอาหารภายในครัวเรือนขนาด 4 คน ได้ 2-3 
มื้อ หรือประมาณ 1 วัน (สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์และคณะ, 2553) 

การวิเคราะห์วัตถุดิบเพ่ือการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและใน
ระดับชุมชน สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อการผลิตกา๊ซชีวภาพในระดับครัวเรือนและในระดับชุมชน 

ที่มา: สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์และคณะ.  2553: 6 
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มาค านวณปริมาณมูล
ไก่ กับมูลสกุรกันดีกว่า 

ถ้าเราเลี้ยงไก่ 30 ตัว เราจะมี
มูลไก่กีก่ิโลกรัมต่อวันในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการค านวณเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและในระดับชุมชน 
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สุกรรุ่น 
(หนัก 70 กโิลกรัม) 

ปริมาณส่ิงขับถ่ายมูลและ
ปัสสาวะ 

4.60 กโิลกรัมต่อวนั 

แม่สุกรอุ้มท้อง 
(หนัก 125 กโิลกรัม) 

ปริมาณส่ิงขับถ่ายมูลและ
ปัสสาวะ 

4.03 กโิลกรัมต่อวนั 

ปริมาณส่ิงขับถ่ายมูลและ
ปัสสาวะ 

4.90 กโิลกรัมต่อวนั 

แม่สุกรเลีย้งลูก 
(หนัก 170 กโิลกรัม) 

พ่อพนัธ์ุ 
(หนัก 160 กโิลกรัม) 

ปริมาณส่ิงขับถ่ายมูลและ
ปัสสาวะ 

4.0 กโิลกรัมต่อวนั 

 
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2542 อ้างถึงใน สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์และคณะ.  2553. 

สุกรเลก็ 
(หนัก 15 กโิลกรัม) 

 

ปริมาณส่ิงขับถ่ายมูลและ
ปัสสาวะ 

1.04 กโิลกรัมต่อวนั 

สุกรหย่านม 
(หนัก 30 กโิลกรัม) 

ปริมาณส่ิงขับถ่ายมูลและ
ปัสสาวะ 

1.90 กโิลกรัมต่อวนั 

สุกรรุ่น 
(หนัก 90 กโิลกรัม) 

ปริมาณส่ิงขับถ่ายมูลและ
ปัสสาวะ 

5.80 กโิลกรัมต่อวนั 

ภาพที่ 5 การวิเคราะห์วัตถดุิบเพือ่การผลติก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและในระดับชุมชน 
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3. ตัวอย่างการค านวณวัตถุดิบ 
 
 ชุมชนแห่งหนึ่งตั้งกลุ่มเลี้ยงสุกร โดยมีสุกรรุ่น หนัก 70 กิโลกรัม 8 ตัว 
สุกรหย่านม 8 ตัว สุกรพ่อพันธุ์ 3 ตัว และแม่สุกรต้ังท้องอีก 2 ตัว ชุมชนแห่งนี้จะ
สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 
วิธีการค านวณ 
 
1) สุกรรุ่นหนัก 70 กิโลกรัม 1 ตัว เกิดมูลสุกรประมาณ 4.60 กิโลกรัมต่อวัน 
ถ้าสุกรรุ่นหนัก 70 กิโลกรัม 8 ตัว จะเกิดมูลสุกรประมาณ 
 = (4.60X8)/1= 36.8 กิโลกรัมต่อวัน 
 
2) สุกรหย่านม 1 ตัว เกิดมูลสุกรประมาณ 1.90 กิโลกรัมต่อวัน 
สุกรหย่านม 8 ตัว จะเกิดมูลสุกรทั้งสิ้น  
= (1.90X8)/1= 15.2 กิโลกรัมต่อวัน 
 
3) สุกรพ่อพันธุ์ 1 ตัว เกิดมูลสุกรประมาณ 4.90 กิโลกรัมต่อวัน 
สุกรพ่อพันธุ์ 3 ตัว เกิดมูลสุกรทั้งสิ้น 
=  (4.90X3)/1 = 14.7 กิโลกรัมต่อวัน 
 
4) แม่สุกรอุ้มท้อง 1 ตัว เกิดมูลสุกรประมาณ 4.03 กิโลกรัมต่อวัน 
แม่สุกรอุ้มท้อง 2 ตัว เกิดมูลสุกรทั้งสิ้น 
= (4.03X2)/1= 8.06 กิโลกรัมต่อวัน 
 
 ดังนั้นชุมชนแห่งนี้มีมูลสุกรทั้งสิ้น 
 36.8+15.2+14.7+8.06 = 74.76 กิโลกรัมต่อวัน 
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หมายเหตุ  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลติได้ เช่น ระยะเวลา 

อุณหภูมิ ความเป็นกรด - ด่าง สารอาหาร สารยับยั้งและสารพิษ สารอินทรีย์และ
ลักษณะของสารอินทรีย์หรือวัตถุดบิท่ีใช้หมัก และชนิดของแบบของบ่อหมักก๊าซ
ชีวภาพ 

แหล่งท่ีมา: สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์และคณะ.  2553. 
 
 

1 ลูกบาศก์เมตร 1 ลูกบาศก์เมตร 
 

1 ลูกบาศก์เมตร 
 

0.028 ลูกบาศก์
เมตร 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ความสามารถผลติก๊าซชีวภาพ 

ของเสียจาก
บ้านเรือน เช่น เศษ
อาหาร มูลคน 

1 หลงั 

ไก่ 71 ตวั สุกร 6 ตวั โค 6 ตวั 

ภาพที่ 6 ความสามารถผลติก๊าซชวีภาพจากมูลสัตว์แต่ละประเภท 
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นายสุวิทย์มีความคิดว่าจะเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพเสริม และอยากจะผลิตก๊าซชีวภาพ

เพ่ือใช้ภายในครัวเรือนด้วย นายสุวิทย์ควรจะเลี้ยงสุกรอย่างน้อยกี่ตัว
จึงจะผลิตก๊าซชีวภาพได้เพียงพอใน 1 วัน 

 

        
  
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  ก๊าซชีวภาพ 0.18 ลูกบาศก์เมตร เกิดจากสุกร 1 ตัว 
   ดังนั้น ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร เกิดจากสุกรจ านวน 
    = (1X1)/0.18 = 5.56 หรือประมาณ 6 ตัว 
 
 สรุป นายสุวิทย์จะต้องเลี้ยงสุกรอย่างน้อย 6 ตัว จึงจะเพียงพอต่อการ
ผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้1 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อการประกอบอาหาร 
2-3 มื้อ 

 

 
 

ลองค านวณ
กันดีกว่า 
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ขั้นตอนในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา : ดัดแปลงจาก บริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555 

เป็นปุ๋ ยบ ารุงพชื 

สามารถให้ความร้อน 
ทดแทนก๊าซหุงต้มได้ 

กากตะกอนจากการ
หมกัก๊าซชีวภาพ 

วิเคราะห์ปริมาณและลักษณะ
ของวัตถุดิบ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการผลิต 
ก๊าซชีวภาพ 

 

 

สร้างชุดอุปกรณ์ในการผลิต
และเก็บก๊าซชีวภาพ  
และชุดเตาแก๊ส 

เ ริ่ มด า เนิ นการผลิ ตก๊ าซ
ชีวภาพ โดยน ามูลสุกร มูล
โค หรือกากตะกอนของบ่อ
หมักก๊าซชีวภาพจากแหล่ง
อ่ืน 1 ส่วน มาผสมน้ าอีก 1 
ส่วน หมักท้ิงประมาณ  
2-3 สัปดาห์ 

 
เติมวัตถุดิบที่สามารถเน่าเสีย 
หรือย่อยสลายได้  เช่น เศษ
อาหาร หรือมูลสัตว์ 
ลงในบ่อหมักตามปกติ  

 

เมื่อเกิดก๊าซครั้งแรกสีเปลว
ไฟจะเป็นสีส้ม หรืออาจจุดไม่
ติดไฟ ให้ปล่อยก๊าซออกให้
หมด แล้วรอก๊าซรอบใหม่ 

ต่อก๊าซชีวภาพเข้ากับชุดเตา
แก๊สที่ขยายรูส่งก๊าซเรียบร้อย
แล้ว การใช้งานให้เปิดเตาแก๊ส  
แล้วใช้ไฟจุด เปลวไฟจะเป็นสี
ฟ้า 

เมื่อใช้งานไปได้สักระยะเวลาหนึ่ง กากตะกอนจะมีจ านวนมากจนไม่สามารถ
เติมวัตถุดิบได้ ให้เปิดวาล์วระบายกากเพ่ือน ากากตะกอนไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ภาพที่ 7 ขั้นตอนในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
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1) การผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก  
 ใช้วัตถุดิบที่ได้จากการเกษตร เช่น มูลสัตว์ ของเหลือทิ้งจากการเกษตร ก๊าซ
ชีวภาพที่ไดน้ ามาใช้ประโยชน์ดังแสดงในภาพที่ 8 
  

                        

 
         
 

 
 

    
  

ใช้กับเคร่ืองยนต์ดีเซลที่มีการ
ดัดแปลงระบบส่งเชื้อเพลิง
เข้าห้องเผาไหม้ น าก๊าซ
ชีวภาพมาใช้งานร่วมกับ
น้ ามันดีเซล หรือใช้
เคร่ืองยนต์เบนซิน แต่ก าลัง
ลดลงประมาณ 70-30% 

 ทดแทนเชื้อเพลิงจาก
แหล่งอื่นๆ ได้ เช่น ฟืน 
ถ่าน น้ ามัน (ใช้ในการ
หุงต้มแทน) 

ใช้กับตู้ฟักไข่ 
หัวกกลูกหม ู

ภาพที่ 8 การผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก 
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 2) โครงการผลิตก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่ 
  เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตรขนาดใหญ่ เช่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง โรงงานสกัด
น้ ามันปาล์มดิบ โรงงานน้ าตาล โรงงานผลิตแอลกอฮอล์  มีปริมาณวัตถุดิบมาก ท า
ให้ได้ก๊าซชีวภาพปริมาณมาก สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน เช่น ใช้
ทดแทนเชื้อเพลิง ผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าในรูปแบบของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และขนาดเล็กมาก (VSPP)  
 

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
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ข้อควรพิจารณาก่อนการก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 
 
1. การเลือกสถานที่ 
 
 - ควรอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างส่องถึงเพราะจะท าให้ระบบการหมักท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - ควรเป็นบริเวณท่ีน้ าท่วมไม่ถึง มีระดับน้ าใต้ดินลึก ควรให้อยู่ห่างจากบ่อ
น้ าใช้ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อป้องกันสารที่อาจจะซึมมาจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 
 - ก่อนก่อสร้างควรส ารวจพ้ืนที่และชนิดของดินก่อน ไม่ควรขุดหลุมใต้
ต้นไม้ หรือ ในที่ร่ม เพราะจุลินทรีย์จะไมส่ามารถเจริญเติบโตได้  
 - พ้ืนที่การสร้างบ่อหมัก ควรเป็นพ้ืนที่ลาดเอียงต่ ากว่าระดับคอกสัตว์
เล็กน้อยเพ่ือให้มูลสัตว์ไหลระบายเข้าบ่อได้เอง หรืออาจท าเป็นบ่อชนิดดักมูลสัตว์
มาเติมได ้หากไม่ค านึงถึงระดับของบ่อหมักกับคอกสัตว์ 

- ระยะห่างจากหลุมถึงห้องครัว ควรห่างประมาณ 10-20 เมตร ไม่ควร
ใกล้เกินไป เพราะถ้ามีการท าอาหารโดยใช้ฟืนจะท าให้เถ้าถ่านปลิวตกบนถุงหมัก 
อาจท าให้เกิดการระเบิดได้ แต่ถ้าหากไกลเกินไปจะท าให้แรงดันก๊าซน้อย ไฟไม่
แรง 
 
2. การเลือกแบบบ่อหมัก 
 การเลือกแบบบ่อหมักให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพ้ืนที่โดยยึดหลัก 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ก่อสร้างง่าย มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการใช้พลังงาน
ประจ าวันและเพ่ือให้ได้ปริมาณก๊าซตามที่ต้องการ จึงควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 1. สถานที่ที่จะก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 
 2. ขนาดของบ่อหมัก 
 3. ลักษณะของแบบ หรือรูปทรงของบ่อที่เหมาะสม 
 4. จ านวนสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มซึ่งจะสัมพันธ์กับมูลที่ถ่ายออกมาในแต่
ละวัน 
 5. เงินทุนที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 6. การใช้กระแสไฟฟ้าภายในฟาร์ม 
 7. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ  
 8. หน่วยงานทางราชการที่ให้ค าปรึกษาเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับเรื่องก๊าซ
ชีวภาพ 
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3. รูปแบบของอุปกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 
 รูปแบบของอุปกรณ์การผลิตก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมในระดับชุมชนและ
ระดับครัวเรือน คือ ถัง/ถุงหมักก๊าซชีวภาพซึ่งมีช่องส าหรับน าสารอินทรีย์ที่เป็น
ของเสียออกมาภายนอก ส่วนตะกอนหรือของเหลือจากการหมัก (Sludge) จะถูก
ดึงออกอีกทางด้านหนึ่ง ส าหรับการเปลี่ยนสารอินทรีย์ไปเป็นก๊าซนั้น ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่สารอินทรีย์อยู่ในถังหมัก ซึ่งรูปแบบของถังหมักแต่ละประเภทนั้น มี
ดังต่อไปนี้ 
 
1. การผลิตก๊าซชีวภาพแบบโดมคงท่ี (Fixed Dome Digester) 
 

     

 
 

 
แหล่งที่มา: Thailand Energy and Environmental Network Chiang Mai University, 
2549 
 

ภาพที่ 10 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบโดมคงท่ี (Fixed Dome Digester) 
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2. แบบถังลอย (Floating Drum Digester) 
 

 
 
   
แหล่งที่มา: ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและศูนย์สาธิตและ

ส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ.  2556 
 

กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพแบบถังลอย 
 

 
 

3. ถุงหมักก๊าซชีวภาพ  

ภาพที่ 11 ตัวอย่างถังลอย (Floating Drum Digester) 

ภาพที่ 12 กระบวนการผลติก๊าซชวีภาพแบบถังลอย 
แหล่งที่มา: บุญมา ป้านประดิษฐ์.  2551. 
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ระบบหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักก๊าซ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 กระบวนการผลติก๊าซแบบถุงหมักก๊าซชีวภาพ 
แหล่งที่มา: ชาญณรงค์  เพ็งโนนยาง.  2556. 
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ข้อดี-ข้อเสีย ของเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ 
  
รูปแบบเทคโนโลยีการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ 

ข้อดี ข้อเสีย 

แบบโดมคงที่  
(Fixed Dom Digester) 

- ประหยัดเนื้อท่ีเนื่องจาก
มีการฝังบ่อหมักไว้ใต้ดิน  

- ดินในบริเวณโดยรอบจะ
ช่วยป้องกันการแตกร้าว
ของบ่อหมักได้เป็นอย่าง
ดี  

- ไม่เหมาะสมกับบริเวณที่
มีระบบน้ าใต้ดินปริมาณ
สูง  

- บริเวณขอบบ่อหมักซึ่ง
เป็นรูปโดมโค้งขึ้นไปนั้น
ต้องอาศัยความช านาญ
ในการด าเนินการ
ก่อสร้างเป็นอย่างมาก 

แบบถังลอย (Floating 
Drum Digester) 

- ใช้พื้นที่น้อย  
- การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก  
- ลงทุนต่ า  

- พ้ืนที่ในการเก็บกักก๊าซ
ชีวภาพค่อนข้างน้อย 
ท าให้แรงดันของก๊าซมี
ปริมาณที่ต่ ามาก 

ถุงหมักก๊าซชีวภาพ PVC 
(PVC Biogas Bag) 

- ใช้วัตถุดิบในการผลิต
ก๊าซชีวภาพน้อย 

- เหมาะสมกับการใช้ใน
ระดับครัวเรือน 

- การบ ารุงรักษาไม่ยุ่งยาก  

- อายุในการใช้งาน
ประมาณ 5 ปีเท่านั้น 

- เสี่ยงต่อการฉีกขาดของ
บ่อหมักได้ง่าย 
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ข้อควรระวังในการดูแลและบ ารุงรักษาระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 
  
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ 
  
1. อุณหภูมิ ถังหมักก๊าซชีวภาพควรวางไว้กลางแจ้ง มีแสงแดดส่องถึง มีอุณหภูมิ
ระหว่าง 28-35 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส อัตราการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจะลดต่ าลง 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิ ควรอยู่ที่ 28-35 องศาเซลเซียส 
(ควรวางถังหมักก๊าซไว้กลางแจ้ง) 



18 
 
2. มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่เป็นกลาง หรือช่วงของค่า pH ประมาณ 6-7   
 

 
 
 
 
 
 
 
3. ปริมาณของเสียหรือวัตถุดิบเหมาะสมในแต่ละวัน ถ้ามากเกินไปจะเกิดความ
เป็นกรดท าให้ระบบล้มเหลว แต่ถ้าวัตถุดิบน้อยเกินไปก็จะไม่เกิดก๊าซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในภาวะสมดุล 
(มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7) 

มูลสัตว์ 

ของเสียจากบ้านเรือน  
เช่น เศษอาหาร      
เศษผกัผลไม้ 
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4. สารยับยั้งและสารพิษ ท าให้จุลินทรีย์ตายได้ เช่น โซดาไฟ น้ ายาล้างจาน 
ผงซักฟอก สบู่ น้ าที่มีสารคลอรีน แอมโมเนีย โลหะหนักบางชนิด เช่น ทองแดง 
นิกเกิล สังกะสี 
 

    
 
 
                                   
   
 

 
 
 
 
 
 
 

ห้ามใสส่ารยับยั้งจุลินทรยี์ เช่น 
สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 
คลอรีน ยาฆ่าเช้ือ ยาปฏิชีวนะ 
แอมโมเนีย ทองแดง นิกเกิล 
สังกะสี ลงในถังหมักก๊าซ
ชีวภาพโดยเด็ดขาด 

ถ้ าถั งหมั กก๊ าซชี วภาพ ร่ั ว 
อากาศจะเข้าไปในถังหมัก 
อาจจะต้องเร่ิมต้นระบบใหม่ 
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2. การบ ารุงรักษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (กระทรวงพลังงาน, 2556)  
 

บ่อหมัก 
 1) ตรวจสอบรอยรั่ว และรอยเชื่อมต่อ  

2) เปิดบ่อหมักปีละ 1 ครั้ง หากพบว่าวัตถุดิบในบ่อหมักเป็นฝ้าขาว 
ควรตักฝ้าขาวออกให้หมด หรือใช้กวนให้ฝ้าขาวละลาย 

 3) หากน้ าในบ่อหมักมีสีน้ าตาลปนสีขาว กลิ่นเหม็นเน่า แสดงว่า
ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพอาจมีปัญหา ควรรื้อและเริ่มต้นระบบใหม่ 
 
 
 ท่อเดินก๊าซชีวภาพ 
 1) ควรยึดท่อเดินก๊าซชีวภาพไว้กับฝาผนังบ้าน หรืออาจจะฝังใต้ดิน 
เพ่ือป้องกันการหักของท่อเดินก๊าซชีวภาพ 

2) ควรตรวจเช็คสายยางอ่อนที่ต่อเข้ากับเตาแก๊สว่ามีน้ าขังหรือไม่ 
หากพบว่ามีน้ าขังให้ถอดสายยางเพ่ือเทเอาน้ าออก แล้วต่อเข้าท่ีเดิมให้เรียบร้อย  

 
 
แผงวัดความดันก๊าซ 

 ระดับน้ าของแผงวัดความดันแก๊สทั้ง 2 ข้างจะต้องเท่ากัน (เมื่อ
ปล่อยแก๊สออกจากท่อจนหมด) เพื่อจะได้รู้ปริมาณของแก๊สที่ถูกต้องท าการปรับได้
โดยปิดวาล์วที่บ่อหมักและเปิดวาล์วก๊อกก่อนเข้าเตาแก๊สหุงต้ม เติมน้ าเข้าทาง
ปลายท่อ จนน้ าทั้งสองข้างอยู่ที่ระดับศูนย์ 
 
 ก๊อกดักน้ า 
 1) ควรเปิดก๊อกดักน้ า ทุก 2 สัปดาห์ โดยไม่ต้องปิดวาล์วที่ปากท่อ 
เพ่ือปล่อยให้น้ าที่เกิดขึ้นภายในท่อไหลออกจากท่อให้หมดแล้วปิดแก๊สให้สนิท 
ทั้งนี ้เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าขวางกั้นทางเดินแก๊ส 
  2) บ่อก๊อกดักน้ าควรมีฝาปิดไว้เพื่อป้องกันขยะ เศษใยไม้และน้ าฝน
เข้าไปขังภายในบ่อ ซึ่งจะท าให้วาล์วก๊อกมีปัญหาหรือเกิดสนิมได้ 
  3) ถ้าวาล์วก๊อกเกิดการช ารุดเสียหาย ให้ท าการซ่อมแซมหรือท า
การเปลี่ยนวาล์วก๊อกใหม่ทันที 
 

สามารถให้ความร้อน 
ทดแทนก๊าซหุงต้มได้ 
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3. ปัญหาของการผลิตก๊าซชีวภาพและแนวทางการแก้ไข (กระทรวงพลังงาน, 

ม.ป.ป.)  
 
ปัญหาการผลิต
ก๊าซชีวภาพ 

สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ความดันก๊าซ
ลดลงเรื่อยๆ 
หรือต่ ากว่าปกติ 
ทั้งๆท่ีไม่มีการ
ใช้ก๊าซชีวภาพ 

เติมวัตถุดิบน้อยไป เติมวัตถุดิบให้มากขึ้นโดยไม่เกินความจุของบ่อหมัก
ก๊าซชีวภาพ 

ฝาปิดปากบ่อหมัก
เกิดการรั่ว 

ตรวจดูว่ามีฟองก๊าซผุดขึ้นในน้ าที่ใส่ไว้บนฝาบ่อหมัก
หรือไม่ 
 

ท่อน าก๊าซหรือวาล์ว
ก๊าซรั่ว 

ใช้ฟองจากน้ าของผงซักฟอกทาเพ่ือตรวจหารอยรั่ว
ของวาล์วและข้อต่อทั้งที่อุปกรณ์ ที่ใช้ก๊าซ และท่อ
ก๊าซ สายยางอ่อนทุกท่อ และตรวจดูว่าก๊อกดักน้ า 
และ/หรือ ลิ้นชักท่ีดึงระบายกากว่าปิดสนิทหรือไม่ 

มีการอุดตันที่ปลาย
ท่อส่งก๊าซที่ 
ฝาบ่อหมัก 

ถอดสายยางอ่อนที่เชื่อมระหว่างข้อต่อที่ฝาบ่อหมัก
กับท่อส่งก๊าซออกตรวจสอบท่อและข้อต่อโดยใช้ไม้
อ่อนๆ หรือลวด แหย่เข้าไปในท่อเพ่ือกระทุ้งมูลสัตว์ที่
อาจอุดตันปลายท่อด้านใน ให้หลุดออกได้ 

บ่อหมัก/ถุงหมักก๊าซ
ชีวภาพรั่ว 
 

ตรวจสอบรอยรั่ว โดยใช้ฟองจากน้ าของผงซักฟอก 
หากพบการรั่วให้ตักวัตถุดิบออกจากบ่อให้หมดแล้ว
ท าการซ่อมแซมรอยรั่ว 

เกิดฝ้าที่ผิวบนของ
บ่อหมัก 

เปิดฝาบ่อแล้วใช้ไม้กวนให้ฝ้าละลายหรือเข่ียฝ้าให้
แยกจากกัน 
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ปัญหาการผลิต
ก๊าซชีวภาพ 

สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
2. ความดันก๊าซ
ปกติแต่ก๊าซหมด
เร็ว 

มีตะกอนก้นบ่อ/ถุง
หมักมากเกินไป 

ให้ระบายกากก้นบ่อหรือภายในถุงออก 

เกิดฝ้าที่ผิวบนของบ่อ
หมัก 

เปิดฝาบ่อแล้วใช้ไม้กวนให้ฝ้าละลายหรือเข่ียฝ้าให้
แยกจากกัน 

ท่อล้นอุดตัน ใช้ไม้ทะลวงท่อล้น 
ท่อควบคุมแรงดันก๊าซ
อุดตัน 

ใช้ไม้ทะลวงท่อควบคุมแรงดัน 

3. ความดันก๊าซ
สูงเกินกว่าปกติ 

 ให้ระบายกากก้นบ่อหรือภายในถุงออก 

4. เกิดฟองข้ึน
ระหว่างเติม
วัตถุดิบ 

เติมวัตถุดิบมากเกินไป หยุดเติมวัตถุดิบเป็นเวลา 7 วนั หรือเติมปูนขาววัน
ละ 5 ถุง เป็นเวลา 4 วัน 

มีน้ าขังในท่อน าก๊าซ 
เปิดก๊อกดักน้ า ปล่อยน้ าที่อยู่ในท่อออก ทิ้งให้
หมดแล้วปิดก๊อกให้สนิท 

5. ความดันก๊าซ
ไม่คงที่ 

 ระดับของท่อ หรือก๊อกดักน้ าอาจจะเปลี่ยนไป
เนื่องจากดินอาจมีการทรุดตัวต้องหาจุดต่ าสุด เพ่ือ
ท าก๊อกดักน้ าใหม่ 

เกิดภาวะความเป็น
กรดในบ่อหมักก๊าซ 

เติมปูนขาวแล้ววัดค่าความเป็นกรด-ด่างให้มีค่าเป็น
กลาง 

เติมวัตถดุิบมากเกินไป หยุดเติมวัตถุดิบเป็นเวลา 7 วนั  หลังจากนั้นให้เติม
วัตถุดิบในปริมาณให้น้อยกว่าเดิม 

6.ก๊าซมีกลิ่น
เหม็นและไม่ 
ติดไฟทั้งๆที่มี
ความดัน 
พอเพียง 

มีสารยับยั้ง เช่น น้ า
สบู่ น้ ายาล้างจาน ยา
ฆ่าเชื้อโรคเข้ามาในบ่อ
หมักหรือถุงหมัก 

หยุดเติมวัตถุดิบ ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน หากยังไม่
ติดไฟ ให้ถ่ายวัตถุดิบ ออกจากบ่อก๊าซ แล้ว 
เริ่มต้นใหม่ 

เติมมูลครั้งแรกด้วยมูล
สุกร 

เปิดก๊าซดังกล่าวทิ้งเรื่อยๆ จนกว่าจะจุดไฟติดหรือ
ตักมูลเก่าออก แล้วเติมมูลวัว หรือกากมูลสัตว์จาก
บ่อก๊าซที่ก าลังใช้งานอยู่ 

อากาศเข้ามากเกินไป ปรับวงแหวนปิดรูอากาศให้อยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม 
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ปัญหาการ
ผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

7. เปลวไฟ
แรงเกินไป 

รูนมหนูมีขนาดใหญ่
เกินไป 

เปลี่ยนนมหนูให้มีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ดังนี้ 
ถ้าเป็นเตาตู ้รูนมหนูของหัวเตา 
     วงในขนาด 1.2 มม. (3/64 นิ้ว) 
     วงนอกขนาด 1.6 มม. (1/6 นิ้ว) 
ถ้าเป็นเตาหัวเขียว รูนมหนูของหัวเตา 
     วงในขนาด 1.6 มม. (1/6 นิ้ว) 
     วงนอกขนาด 2.3 มม. (3/32 นิ้ว 
หรือใช้การบังคับปริมาณก๊าซที่วาล์วปิด-เปิดก๊าซ 

8. เปลวไฟไม่
สม่ าเสมอ 

มีน้ าขังในท่อก๊าซ
หรือสายยาง 

เปิดก๊อกดันน้ าเพ่ือระบายน้ าทิ้งให้หมด แล้วปิดให้
สนิท ระบายน้ าออกจากท่ออ่อนทุกท่อ 

ความดันก๊าซต่ า
เกินไป 

ตรวจหารอยรั่วในบ่อก๊าซและท่อน าก๊าซ 

รูนมหนูมีขนาดเล็ก
เกินไป หรือ 
เกิดการอุดตันที่หัว
เตา 

ขยายรูนมหนูให้มีขนาดรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ดังนี้ 
ถ้าเป็นเตาตู ้รูนมหนูของหัวเตา 
วงในขนาด 1.2 มม. (3/64 นิ้ว) 
วงนอกขนาด 1.6 มม. (1/6 นิ้ว) 
ถ้าเป็นเตาหัวเขียว รูนมหนูของหัวเตา 
วงในขนาด 1.6 มม. (1/6 นิ้ว) 
วงนอกขนาด 2.3 มม. (3/32 นิ้ว) 
และท าความสะอาดหัวเตาและนมหนู 
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ปัญหาการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

9. เปลวไฟเป็นสี
เหลืองแทนที่จะเป็นสี
ฟ้า 

รูนมหนูกว้างเกินไป เปิดรูอากาศเข้า ให้มากข้ึน 
จนได้เปลวไฟ สีฟ้า 

หัวเตามีสิ่งอุดตันขวางทางเดิน
ก๊าซท าให้ก๊าซดันย้อนกลับ
ออกมา 

ท าความสะอาดโดยการใช้
ลวดหรือตะปู แหย่ที่หัวเตา 
หรือ ใช้แปรงลวดปัดท า
ความสะอาด หลังจากนั้นเท
ตะกรันและเศษผง 
ออกจากหัวเตา 

10. มีเปลวไฟที่หน้า
เตา 

แผ่นเหล็กปิดรูอากาศ ปิดไม่สนิท (ส าหรับเตาตู้) ปรับวงแหวน
ปิดรูอากาศ ให้อยู่ในต าแหน่ง
ที่ปิดสนิท 
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4 การป้องกันอันตรายจากก๊าซชีวภาพ 
 

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นก๊าซผสมซึ่งประกอบด้วยก๊าซชนิดต่างๆ เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  มีเทน (CH4) ก๊าซเหล่านี้มี
อันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีเทน (CH4) 
อาจท าให้เกิด
ระคายเคืองตา 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
อาจท าให้เกิดการระคายเคือง
ตา คลื่นไส้ หัวใจเต้นผิดปกติ 

ปวดศีรษะ  มึนงง ชัก และหมด
สติ 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์  (H2S) 
อาจท าให้เกิดการระคาย
เคืองตา คลื่นไส้ หัวใจเต้น
ผิดปกติ เวียนศีรษะ และ
อาจหมดสติได้ 

องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย 

ภาพที่ 14 องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพท่ีอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย 
แหล่งที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2549 
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ข้อควรระวังในการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ 

1. ควรติดตั้งถังหมักก๊าซ
ชีวภาพในพ้ืนที่โล่งแจ้ง มี

อากาศถ่ายเทสะดวก 
เพ่ือให้เกิดการระบาย

อากาศท่ีดี หากเกิดการ
รั่วไหลของก๊าซชีวภาพ 

 

2. ควรติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือช่วยใน
การท าความสะอาดก๊าซชีวภาพ 
เช่น ฝอยขัดหม้อ ที่จุดดักน้ า 
เพ่ือลดปริมาณของก๊าซที่อาจ
เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
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3. ห้ามสูบบุหรี่ หรือท างานเชื่อม 
ตัด หรือท าให้เกิดประกายไฟใน
บริ เวณที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพ 
เพราะอาจเกิดการระเบิดได้ 
 

 

4. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพอย่างสม่ าเสมอ หาก
พบว่ามีการช ารุดควรด าเนินการ
ซ่อมแซมทันที 
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5. หากพบว่ามีอาการระคายเคือง หรือมี
อาการผิดปกติจากการสัมผัสก๊าซชีวภาพ 
ควรรีบน าตัวส่งสถานพยาบาล หรือ
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด 
 

ภาพที่ 15 ข้อควรระวังในการผลติและการใช้ก๊าซชีวภาพ 
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สุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนและชุมชน 

 
1. การจัดการของเสีย 
 
 ของเสีย คือ ของเหลือทิ้งจากกระบวนการต่างๆในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง
ในกระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก  หาก 
ไม่ผ่านขบวนการบ าบัดและจัดการที่เหมาะสม แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็น
ของแข็ง ได้แก่ มลูสัตว์ ซากสัตว์ เศษอาหาร วัสดุรองพ้ืน เศษขยะ และส่วนที่เป็น
ของเหลว ได้แก่ ปัสสาวะ น้ าล้างคอก น้ าล้างโรงเรือนหรือล้างตัวสัตว์ น้ าทิ้งอ่ืนๆ  

การน าของเสียมาผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนนั้น 
วัตถุดิบในการผลิตอาจได้มาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือของเสียในครัวเรือน เช่น เศษ
อาหาร มูลสัตว์ ขยะที่ย่อยสลายได้ ซึ่งจะต้องมีความระมัดระวังด้านสุขอนามัย 
โดยในที่นี้ ขอยกตัวอย่างการก าจัดหรือบ าบัดของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
การก าจัดหรือบ าบัดของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ฟาร์มจะต้องจัดให้มีระบบก าจัดหรือบ าบัดของเสียที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้

เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย ข้างเคียง หรือสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1. ขยะมูลฝอย ต้องท าการเก็บรวบรวมในภาชนะที่มิดชิด และน าไป

ก าจัดทิ้งในบริเวณที่ทิ้งของเทศบาล สุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
หรือรวบรวมและก าจัดในที่ก าจัดขยะซึ่งจัดไว้เป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณที่
เลี้ยงสุกร  

2. ซากสัตว์ ต้องมีบริเวณเฉพาะส าหรับท าลายซากสัตว์ที่ตาย พ้ืนที่ต้อง
ห่างจากบริเวณโรงเรือนอ่ืน และไม่ใช่ทางผ่านประจ าของเจ้าหน้าที่ในฟาร์ม การ
ท าลายซากมี 2 วิธี ดังนี้  

2.1 การท าลายโดยการฝัง ต้องมีเนื้อที่เพียงพอ และอยู่ในบริเวณน้ า
ท่วมไม่ถึง ฝังซาก ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่
เหมาะสม ท าการ ราดหรือโรยบนส่วนต่าง ๆ ของซากสัตว์จนทั่ว กลบหลุมเหนือ
ระดับผิวดินและราด หรือโรยด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคซ้ า  

2.2 การท าลายโดยการเผา มีสถานที่เผา หรือเตาเผา อยู่ในบริเวณที่
เหมาะสมใช้ไฟ เผาซากจนหมด 
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3. มูลสัตว์ มีการกวาดเก็บและก าจัดมูลสัตว์ที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
ของทางราชการ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น
เป็นที่ร าคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง รวบรวมมูลสัตว์ในที่เฉพาะ เพ่ือให้ง่ายต่อการ
จัดการและการขนถ่ายไปท าประโยชน์ต่อไป เช่น ใช้เป็นอาหารปลา ตากแห้งหรือ
หมักท าปุ๋ย หรือน าไปผลิตก๊าซชีวภาพ  

 
4. น้ าเสีย น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของการเลี้ยงสัตว์ ต้องมีการ

ก าจัดที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยมีระบบระบายน้ าเสีย ที่ระบาย
ได้คล่อง ไม่เกิดการอุดตัน ระบายลงกักเก็บในบ่อพัก เพ่ือท าการบ าบัดต่อไป 
จ านวนและขนาดของบ่อต้องเพียงพอที่จะกักเก็บน้ าเสียจากฟาร์มได้ 
 
2. สุขอนามัยของผู้ผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 
 
 สุขอนามัยในที่นี้หมายถึง การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจาก
โรคติดต่อต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานในการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนและระดับ
ครัวเรือน อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูล
ภายในครัวเรือน 
 มูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์หรือสัตว์อาจมีเชื้อโรคต่างๆ ปะปนอยู่ทั้ง
แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และหนอนพยาธิ การสูดดม การสัมผัสมูลสัตว์/สิ่ง
ปฏิกูลโดยตรง หรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อนมูลสัตว์/สิ่งปฏิกูล จะท าให้เชื้อโรคหรือไข่
พยาธิบางชนิดมีโอกาสติดต่อเข้าสู่ร่างกายได้ หากไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันใน
ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น หน้ากาก ถุงมือ รองเท้าบูท รวมถึงการล้างมืออย่างผิดวิธี 
ไม่สะอาดเพียงพอ อาการของโรคอาจแสดงออกมาในลักษณะของอาการระคาย
เคืองหรือเป็นไข้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างอ่ืนด้วย เช่น ตับโตและต่อม
น้ าเหลืองโต เป็นต้น ตัวอย่างโรคติดต่อ ที่เกิดจากการสัมผัสมูลสัตว์/สิ่งปฏิกูล เช่น 
อหิวาตกโรค (Cholera) บิดมีเชื้อ (Shigellosis) ไข้รากสาด (Salmonellosis) 
อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) พยาธิเส้นด้าย (Enterobius) พยาธิตัวกลม 
(Ascaris) พยาธิปากขอ (Anoylostoma และ Necator) เป็นต้น 
 การแพร่กระจายของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดได้หลายทาง ได้แก่ การ
สัมผัสสัตว์โดยตรง การสัมผัสมูลสัตว์ หรือวัสดุปนเปื้อนมูลสัตว์ รวมถึงสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ ดังนั้นการรักษาสุขอนามัยเบื้องต้น เช่น การสวมถุงมือ รองเท้าบูท และการ
ล้างมืออย่างถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อได้  
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3. สวมอุปกรณ์ป้องกันห่างไกลโรค 

 

 
 
1. หน้ากากอนามัย 

 
 
 

          
 
 
 
2. ถุงมือยางกันน้ า   3. รองเท้าบูทกันน้ า 
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4. ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 ข้อควรระวังในการผลติและการใช้ก๊าซชีวภาพ 
แหล่งที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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แหล่งข้อมลูเพิ่มเตมิ 
ในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 

 
สถานที่ติดต่อ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท ์

1. ส านักงานพลังงานจังหวัด  
ในทุกจังหวัด 

สามารถเข้าไปค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อได้ที ่
http://www.energy.go.th/?q=th/provincial_power 

2. มูลนิธินโยบายสุขภาวะ (มนส) 87/495 หมู่บ้านภสัสรรตันาธิเบศร์ (ซอย 31) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางรักใหญ่ อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี  11110 
โทรศัพท์ 02-9209691  โทรสาร 02-9208845  
www.energygreenhealth.com 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา  
ภู่จินดา  

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 ถนนเสรไีทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ 02-727-3106, 081-6637756 E: mail: 
wisakha.p@nida.ac.th 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน 
ตั้งทวีวิพัฒน ์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โทรศัพท:์ 083-9482501 E-mail: agani002@chiangmai.ac.th 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา 
อ้นทอง 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
โทรศัพท:์ 081-9614556 E-mail: usa@tsu.ac.th 

6. ดร. แม่ชีสายจติร จะวะนะ วัดป่าธรรมอุทยาน กม. 11 ถนนมิตรภาพ ต.ส าราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
40000 โทรศัพท:์ 081-9916188 E-mail: 
saichit.chawana@gmail.com 

7. อาจารย์พงศ์พันธ์ 
กาญจนการณุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์ 081-3452250 E-mail: pongpank@gmail.com 

8. อาจารย์เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์
โทรศัพท์ 081-8871448 E-mail: chedsada@yahoo.com 

9. คุณวิจิตรา ชูสกุล มูลนิธิพัฒนาอีสาน 100/1 กม. 14 ม. 4 ถ. สุรินทร-์สังขะ  
ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์  32000  
โทรศัพท:์ 044-501048 E-mail: netsurin@hotmail.com 

10. คุณยุทธการ มากพันธ์ุ มูลนิธิสถาบันพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
213 ม.2 ต. ท่ามะขาม อ.เมือง จ. กาญจนบุรี 71000 
โทรศัพท:์ 086-3361985E-mail: aek_makphan@hotmail.com 

 
 

http://www.energy.go.th/?q=th/provincial_power
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