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บทท่ี  1  

บทนํา 

1.1) ความเป็นมาของโครงการ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณา

การ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของประเทศให้มากย่ิงขึ้น โดยเน้น

ผลงานที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างย่ังยืน และมุ่งสร้างคุณประโยชน์ พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม 

ชุมชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

จากการดําเนินงานที่ผ่านมา วช. ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยตามแนวพระราชดําริ โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการต่อยอดและขยายผลไปสู่การพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ตามหลักวิชาการที่

ได้จากการวิจัย ประกอบกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีความหลากหลายและ

ครอบคลุมในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ของประเทศ ทําให้องค์ความรู้เก่ียวกับแนวพระราชดําริ ที่มีอยู่หลายเรื่อง 

หลายประเด็นต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือการให้ประโยชน์ในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ 

ในจังหวัดเชียงใหม่มีชุมชนที่ผลิตสุราพ้ืนบ้านหลายแห่งหน่ึงในชุมชนที่มีความสนใจในการนําของเสีย

มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน และรักษาระบบนิเวศน์ที่ดีให้กับชุมชน และพร้อมที่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนสุรา

พ้ืนบ้านต้นแบบ เพ่ือเป็นแบบอย่างและแหล่งอ้างอิงถึงความสําเร็จของการนําของเสียมาผลิตเป็นพลังงาน

ทดแทน คือ วิสาหกิจชุมชนสุราแช่พ้ืนเมือง หมู่ 5 ตําบลแม่ปูคา ซึ่งต้ังอยู่อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยวิสาหกิจชุมชนแห่งน้ีมีกากส่าเหล้า จากกระบวนผลิตมากกว่า 50 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการ

กําจัดกากส่าโดยการฝังกลบอย่างง่าย จึงเป็นเหตุให้ส่งกลิ่นเหม็นและมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้คนใน

ชุมชน อีกทั้งยังมีโอกาสก่อให้เกิดการในเปื้อนไปยังแหล่งนํ้าใกล้เคียง ดังน้ันสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสุราแช่

พ้ืนเมือง หมู่ 5 ตําบลแม่ปูคา จึงมีความเห็นพ้องกันให้การจัดการของเสียอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความ

ประสงค์ในการนํากากส่าเหล้ามาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งนอกเหนือจะสามารถรักษาระบบนิเวศน์ที่

สะอาดของชุมชนได้แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย แต่เน่ืองจากชุมชนยังขาด

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการจัดการของเสีย และบุคลากรในการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพ รวมถึงเงินลงทุน

ในการก่อสร้างและติดต้ังระบบ จึงต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในการ

ดําเนินการคร้ังน้ี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความพร้อมในการให้ความ

ช่วยเหลือด้านบุคลากร และองค์ความรู้ในการก่อสร้างเทคโนโลยีระบบก๊าซชีวภาพ เพ่ือสนับสนุนการการกําจัด
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ของเสียในกระบวนการผลิตสุราพ้ืนบ้าน ด้วยระบบหมักย่อยแบบไร้อากาศ (Anaerobic) โดยอาศัยจุลินทรีย์

ชนิดที่ไม่ต้องการอากาศทําหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในของเสียให้เปลี่ยนรูปไปเป็นก๊าซชีวภาพ เพ่ือยกระดับ

วิสาหกิจผลิตสุราพ้ืนบ้านให้มีมาตรฐานในการกําจัดของเสีย และการนําของเสียมาเปลี่ยนรูปให้เป็นพลังงาน

ทดแทนอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเฉพาะการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานได้อย่างย่ังยืน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน

การซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่นับวันจะยิ่งประสบกับปัญหาสภาวะการขาดแคลน และความผันผวนทางด้านราคา 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการพ่ึงพาตนเองให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และเป็นแบบอย่างให้กับวิสาหกิจผลิตสุรา

พ้ืนบ้านในชุมชนอ่ืน ได้เห็นความสําคัญในการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียจากกระบวนการผลิต และการ

รักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และพร้อมที่จะนําไปปรับใช้ต่อไป 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัย “ตามแนวพระราชดําริ” ด้านพลังงานเพ่ือให้มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้

จากการวิจัยเพ่ือการขยายผลตามแนวพระราชดําริ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเดียงเพ่ือนําส่งองค์

ความรู้การวิจัยไปสู่เป้าหมายเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างย่ังยืน 

1.2) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

-  ได้องค์ความรู้ในการจัดการนํ้าเสียจากการผลิตสุรา โดยมีผลตอบแทนเป็นพลังงานทดแทน 

-  สามารถนําข้อมูลงานวิจัยไปต่อยอดในการทําระบบก๊าซชีวภาพแบบอ่ืนๆ  

-  สามารถแก้ปัญหาด้านมลภาวะจากนํ้าเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

-  ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ ซึ่งทําให้เกิดการ

แก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างย่ังยืน 

- สามารถกระตุ้น และจูงใจให้วิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหันมาให้ความสําคัญในการผลิตพลังงาน

ทดแทนจากของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต 
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บทท่ี  2  

สุราแช่พื้นบา้น 

2.1) การผลิตสรุาแช่พื้นบ้านของไทย 

ในอดีตคนไทยมีการผลิตและด่ืมสุราแช่พ้ืนบ้านมาหลายร้อยปีแล้ว โดยเป็นการผลิตเพ่ือวัตถุประสงค์

บริโภคกันเองไม่ใช่เพ่ือการค้า โดยการผลิตสุราได้จากการหมักข้าวเหนียวในโอ่งหรือไหดินเผา ขั้นตอนการผลิต

หรือส่วนผสมแตกต่างกันไปนับต้ังแต่การทํา “ลูกแป้ง” ซึ่งในลูกแป้งจะประกอบด้วยเช้ือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่

แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นของประเทศ จนกระทั่งถึงกระบวนการหมักโดยใช้ข้าวเหนียวน่ึงผสมกับลูกแป้ง

และนํ้า นิยมทําและด่ืมในเทศกาลงานบุญหรืองานฉลอง เช่น งานบวช งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ วันสงกรานต์ 

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น 

ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาน้ี การผลิตสุราของไทยได้มีการเปล่ียนรูปแบบจากการผูกขาดไปเป็น

การผลิตสุราเสรี โดยในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 

12 ธันวาคม 2544 ตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ได้อนุญาตให้ทําและขายสุราแช่ (ยกเว้นเบียร์) ทํา

ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันจัดต้ังเป็นสหกรณ์ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด เพ่ือผลิตสุราแช่พ้ืนบ้านชนิดต่างๆ ออก

วางขายกัน ในความเป็นจริงแล้วเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศไทยมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 100,000 

ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2540 ประกอบด้วยสุรา 60,000 ล้านบาท (เป็นสุราที่ผลิตในประเทศ 50,000 ล้านบาท) 

เบียร์ 46,000-48,000 ล้านบาท  และไวน์ 1,500-2,000 ล้านบาท นับได้ว่าธุรกิจสุราเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญ

ของรัฐในการจัดเก็บภาษี ในปัจจุบันสุราพ้ืนบ้านของไทยที่ผลิตโดยกลุ่มสหกรณ์ภาคต่างๆ และผู้ประกอบการ

รายย่อยได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เพราะเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน รายได้จากการขายสินค้า

เป็นรายได้ของชาวบ้านจริงๆ นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีงานทํา มีรายได้เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจาก

การทําอาชีพเกษตรกร ที่สําคัญช่วยแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ด้วยการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ให้แก่สินค้าเกษตร 

1. ประเภทของสุรา 

ตามกฎหมายสุราของประเทศไทย (พระราชบัญญัติสุรา, 2493) “สุรา” หมายความรวมถึง วัตถุ

ทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถด่ืมกินได้เช่นเดียวกับนํ้าสุรา หรือซึ่งด่ืมกิน ไม่ได้แต่เมื่อได้ผสม

กับนํ้าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถด่ืมกินได้เช่นเดียวกับสุรา ตามพระราชบัญญัติสุรา 2493 ได้แบ่งสุรา

เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สุราแช่และสุรากลั่น   
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1) สุราแช่  หมายถึง สุราที่ไม่ได้กลั่น และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ไม่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่

ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย 

2) สุรากลั่น  หมายถึง สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่

มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2088-2544) ได้นิยามไว้ว่า “สุรา” หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่

มีความแรงแอลกอฮอร์เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 80 ดีกรี    

อาจารย์ประดิษฐ์ (2544) ได้อธิบายไว้ว่า สุราแช่และผลิตภัณฑ์ มีหลายชนิดทั้งที่เป็นสุราแช่ชนิดสุรา

ผลไม้ สุราแช่พ้ืนเมือง อุ สาเก กระแช่ นํ้าตาลเมา ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่

เกินสิบห้าดีกรีก็จัดรวมอยู่ในกลุ่มน้ีด้วย ทั้งน้ีไม่รวมเบียร์ ตัวอย่างของสุราแช่พ้ืนบ้านไทย ได้แก่ 

  1) สาโท หรือ เหล้าโท ทําจากการหมักข้าวเหนียวขาวหรือข้าวเหนียวดํา (สาโทที่ได้เรียกว่า 

นํ้าขาว และ นํ้าแดง ตามลําดับ) นํามาน่ึงให้สุกแล้วคลุกกับลูกแป้งเหล้า ช่วง 3 วันแรกจะหมักแบบไม่เติมนํ้า 

จะเติมนํ้าในวันที่ 4 ของการผลิต ใช้เวลาในการหมัก 1-3 สัปดาห์ แล้วกรองผ่านผ้าขาวบาง มีสีขุ่น รสหวาน 

หอม เฝื่อนเล็กน้อย 

  2) อุ ทําจากการหมักข้าวเหนียวผสมแกลบท่ีน่ึงให้สุกด้วยลูกแป้งเหล้า หมัก ช้ืนๆ ไม่เติมนํ้า

ในโอ่งหรือไหที่ปิดฝาค่อนข้างสนิทเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ เวลาจะด่ืมให้เปิดฝาโอ่งหรือไหเติมนํ้าสะอาด 1-2 

ครั้ง ใช้หลอดไม้ไผ่หรือไม้ซางดูด นํ้าอุมีสีออกสีชาหรือสีนํ้าตาลอ่อน รสหวาน หอม เฝื่อนเล็กน้อย 

 3) นํ้าตาลเมา ทําจากการหมักนํ้าตาลสด นํ้าตาลสดที่ใช้อาจได้จากต้นตาลหรือต้นมะพร้าว 
ใช้เวลาหมักไม่เกิน 7 วัน ก็ใช้ด่ืมได้ มีลักษณะขุ่น มีฟอง ด่ืมแล้วซ่าลิ้นเล็กน้อย รสหอมหวานมีรสเฝื่อนเล็กน้อย
เน่ืองจากเติมเศษไม้มะเกลือเผาหรือไม้บางชนิดลงไปหมักด้วย บางท้องที่เรียกนํ้าตาลเมาว่ากะแช่ บางแห่ง
เรียกกะแช่ว่าสาโทหรือนํ้าขาว นํ้าตาลเมามักนิยมด่ืมแบบสด 

ตัวอย่างของสุรากลั่น เช่น วิสก้ี บรั่นดี วอดก้า รัม แม่โขง แสงโสม สุราขาว เป็นต้น 

2. วิธีการผลิตสุราแช่พื้นบ้านของไทย 

 ในการทําสุราแช่พ้ืนบ้าน สามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิดซึ่งสามารถแบ่งชนิดของวัตถุดิบตาม

เทคโนโลยีที่ใช้ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

 1) วัตถุดิบที่เป็นนํ้าตาล ได้แก่ นํ้าตาล นํ้าผลไม้ นํ้าผึ้ง นํ้าตาลสด เป็นต้น การผลิตสุราจากวัตถุดิบ

ประเภทน้ีจะได้จากการหมักด้วยจุลินทรีย์พวกยีสต์ซึ่งทําหน้าที่เปลี่ยนนํ้าตาลเป็นแอลกอฮอล์ และเนื่องจาก

วัตถุดิบประเภทน้ีมีนํ้าตาลอยู่แล้ว การทําสุราจึงมีการปรับปริมาณ นํ้าตาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แล้วหมัก
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ได้เลยโดยการหมักจะใช้เวลาสั้นกว่าการหมักวัตถุดิบที่เป็นแป้ง เพราะจุลินทรีย์พวกยีสต์สามารถเปล่ียน

นํ้าตาลที่มีอยู่ให้เป็นแอลกอฮอล์ได้ทันที 

 2) วัตถุดิบที่เป็นแป้ง ได้แก่ ธัญชาติชนิดต่างๆ เช่น ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ 

เป็นต้น ซึ่งในกระบวนการหมักจําเป็นต้องใช้การทํางานร่วมกันของจุลินทรีย์ในลูกแป้งทั้ง 2 ชนิด คือ จุลินทรีย์

พวกที่เปลี่ยนแป้งเป็นนํ้าตาลและพวกที่เปลี่ยนนํ้าตาลเป็นแอลกอฮอล์    

 3. วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตสุราแช่พื้นบ้าน 

 การผลิตสุราแช่พ้ืนบ้านจําเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่สําคัญ 2 ชนิด ได้แก่ แหล่งของนํ้าตาลและเช้ือจุลินทรีย์ 

โดยแหล่งของนํ้าตาลที่นิยมใช้มากที่สุดในการผลิตสุราพ้ืนบ้านของไทย คือ ข้าวเหนียว โดยปรกตินิยม
ใช้ข้าวเหนียวขาวมากกว่าข้าวเหนียวดํา และนิยมใช้ปลายข้าวเหนียวมาทําเพราะราคาถูกและการแช่นํ้าใช้
เวลาไม่ถึง 30 นาที และสามารถคลุกกับลูกแป้งเหล้าได้ง่ายกว่า   

 ส่วนแหล่งของเช้ือจุลินทรีย์จะได้จากลูกแป้ง ลูกแป้งเป็นหัวใจของการผลิตสุราพ้ืนบ้านของไทยมา

นานแล้ว ใช้เป็นส่าในการทําข้าวหมาก นํ้าส้มสายชูและสุราพ้ืนบ้าน  โดยใช้ข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบ การทําลูก

แป้งมักถือเป็นความลับและเป็นมรดกตกทอดกันมา แต่ละแหล่งมีสูตรการทําและลักษณะเช้ือส่าต่างๆ กัน 

และในแต่ละคร้ังของการหมักคุณภาพของสุรา ที่ได้ก็ไม่สม่ําเสมอ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลูกแป้งที่ใช้ในการหมักแต่ละ

ครั้ง หรือพูดอีกนัยหน่ึงก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของเช้ือส่าหรือเช้ือจุลินทรีย์ที่อยู่ในลูกแป้งน่ันเอง  

 สาเหตุที่ทําให้ลูกแป้งเหล้าของแต่ละท้องถิ่นและแต่ละคนที่ทําแตกต่างกันเน่ืองจากปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 

(ประดิษฐ์, 2544) 

- ความแตกต่างของชนิด ปริมาณและสัดส่วนของสมุนไพรและเคร่ืองเทศต่าง ๆ 

- ความแตกต่างของฤดูเก็บและแหล่งปลูกสมุนไพรเครื่องเทศ 

- ความแห้งหรือความช้ืนของสมุนไพรเครื่องเทศ 

- คุณภาพของลูกแป้งเหล้าที่ใช้ต่อเช้ือทําลูกแป้งเหล้าครั้งต่อไป 

- ความเก่าหรือใหม่ของลูกแป้งเหล้า 

 สมุนไพรและเครื่องเทศในลูกแป้งเหล้าทําหน้าที่คัดเลือกและยับย้ังจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการ

หมักสุราจากข้าว สมุนไพรจะยอมให้จุลินทรีย์ที่จําเป็นในการหมักสุราเจริญเติบโตได้ และยับย้ังจุลินทรีย์ที่ไม่

ต้องการ ที่ทําให้สุราที่ผลิตได้เสียหรือเปรี้ยวในขณะหมัก สูตรในการทําลูกแป้งเหล้ารวมทั้งลูกแป้งข้าวหมาก 

นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เก่าแก่และควรยกย่องย่ิงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ก่อนที่จะสูญหายไป

จากประเทศไทย 
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 จุลินทรีย์ที่มีบทบาทสําคัญในลูกแป้ง มี 2 กลุ่ม คือ 

  ก) จุลินทรีย์กลุ่มที่เปลี่ยนแป้งในข้าวเป็นนํ้าตาล  

  จุลินทรีย์ในกลุ่มน้ีที่พบในลูกแป้งส่วนใหญ่เป็นเช้ือรา เมื่อย่อยแป้งแล้วจะได้นํ้าตาล มีรส

หวาน จิราภรณ์ (2518) ได้คัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์จากลูกแป้งรวม 10 แหล่ง แยกเช้ือจุลินทรีย์ได้ 26 ชนิด 

พบว่าเช้ือจุลินทรีย์ที่มีความสามารถผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งเป็นนํ้าตาลได้มี 23 ชนิด ได้แก่ เช้ือรา 15 ชนิด เช้ือ

ยีสต์ 7 ชนิด และแบคทีเรีย 1 ชนิด 

  ข) จุลินทรีย์กลุ่มที่เปลี่ยนนํ้าตาลเป็นแอลกอฮอล์ ที่สําคัญคือเช้ือยีสต์ Saccharomyces 
cerivisiae สุราพ้ืนบ้านที่ได้มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่าง 3-15 ดีกรี  

4. ข้อจํากัดในเรื่องคุณภาพของสุราพื้นบ้าน 

การผลิตสุราพ้ืนบ้านของไทยยังมีข้อจํากัดในเร่ืองของคุณภาพ โดยในการทําสุราพ้ืนบ้านนอกจากการ

หมักข้าวเหนียวแล้วยังมีการหมักสุราแช่พ้ืนบ้านจากข้าวชนิดต่างๆ และผลไม้ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองด่ืมและบริโภค

กันทั่วไปอยู่แล้ว นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการถ่ายทอดกันภายใน ชุมชนและมีการดัดแปลงเร่ือยมาโดยใช้

วัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ทําให้เทคโนโลยีการผลิตมีความแตกต่างไปตามลักษณะการถ่ายทอด 

และไม่มีระบบการผลิตที่ชัดเจน กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ในการผลิตไม่มีการพัฒนาหรือพัฒนาน้อยมาก 

วิธีการผลิตได้ถ่ายทอดจาก บรรพบุรุษหรือผู้มีประสบการณ์ในการทําเหล้าพ้ืนบ้าน หรือจากพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง

เพ่ือนฝูงในบ้านหรือในชุมชน เน่ืองจากขาดองค์ความรู้พ้ืนฐานและมาตรฐานการควบคุมการผลิต รวมท้ังขาด

การส่งเสริมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงไม่สม่ําเสมอ นอกจากน้ีการลักลอบผลิตสุราใน

อดีต ทําให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจและหันไปบริโภคสุราจากผู้ผลิตรายใหญ่และต่างประเทศเป็นหลัก 

การผลิตสุราพ้ืนบ้านของไทยมีความแตกต่างกันไปข้ึนกับชนิดของสุรา วัตถุดิบ ลูกแป้ง สมุนไพร

เครื่องเทศ และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น โดยปรกติเมื่อสิ้นสุดการหมักจะค้ันและกรองด้วยผ้าขาวบาง ได้นํ้า

สีขาวขุ่น แต่มักไม่ปล่อยให้สิ้นสุดการหมัก นิยมด่ืมในขณะยังหมักอยู่ ดังน้ันจึงไม่มีการทําลายจุลินทรีย์ก่อน

นําไปบริโภค บางครั้งจึงอาจเกิดอาการท้องเสียได้หลังการด่ืม และหากทิ้งระยะเวลาหลังการหมักจะเกิดรส

เปรี้ยวขึ้นเน่ืองจากการเจริญของจุลินทรีย์กลุ่มอ่ืนที่ไม่ต้องการ (ประดิษฐ์, 2525)  

2.2) การผลิตสรุาแช่พื้นบ้านของวิสาหกิจชุมชนหมู่ 5 แม่ปูคา 

1. วัตถุดิบ 
สุราแช่พ้ืนบ้านของวิสาหกิจแห่งน้ี ผลิตจากข้าวเหนียวที่ไม่มีการขัดสี การขัดสีข้าวอาจมีผลต่อ

คุณภาพและการหมัก หากใช้ข้าวที่ยังมีรําข้าวเหลืออยู่บ้าง อาจช่วยให้การหมักดีขึ้น เน่ืองจากมีสารอาหารให้
จุลินทรย์ีมากกว่าข้าวขัดขาว หรือทําให้สุราแช่มีกลิ่นหืนเน่ืองจากไขมัน แต่ก็ยังไม่มีผลการวิจัยเพ่ือยืนยัน 
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2. การผลิตแบบพื้นบ้าน 
กระบวนการผลิตเริ่มจากการนําข้าวเหนียวไปน่ึง นํามาล้างให้เย็น แล้วนําไปคลุกกับลูกแป้งที่บดให้

เป็นผงแล้ว โดยผสมนํ้าลงไปเพ่ือให้คลุกเคล้าได้ดี และช่วยให้จุลินทรีย์เจริญได้ จึงนําไปใส่ถุงก่อนภาชนะ
ปากกว้าง ทั้งน้ีเพ่ือให้ข้าวและเช้ือ ได้รับอากาศเพียงพอ โดยใส่ข้าวลงเพียงประมาณ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของ
ปริมาตรถัง ปิดฝาหลวมๆ และหมักไว้ 3 วัน เมื่อเวลาการหมักผ่านไปประมาณ 3 วัน เช้ือราจากลูกแป้งจะ
เจริญ และย่อยแป้งให้กลายเป็นนํ้าตาล และเกิดนํ้าซึมออกมา เรียกว่า “นํ้าต้อย” แล้วจึงเติมนํ้าลงไปเพ่ือ
ละลายนํ้าตาลท่ีเกิดขึ้น และสร้างสภาพที่ไม่มีอากาศ ซึ่งเหมาะสมกับยีสต์ และยีสต์ที่อยู่ในลูกแป้งก็จะหมัก
นํ้าตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์และกลิ่นรส ต่างๆ ต่อไป การเติมนํ้าน้ีเรียกว่าการ “ผ่านํ้า” โดยปกติจะเติม
เฉพาะน้ําตามสูตรของแต่ละวิสาหกิจที่แตกต่างกันไป แต่บางรายอาจเติมนํ้าตาลลงไปด้วย เพ่ือเร่งการหมัก
แอลกอฮอล์ ให้ได้ดีกรีแรงๆ เมื่อผ่านํ้าแล้ว จึงหมักต่อไปในภาชนะเดิม จนกว่าจะได้ความแรงแอลกอฮอล์ตาม
ต้องการ จากน้ันหมักต่อไปอีก 1 เดือน แล้วจึงนําไปกรอง และบรรจุขวดจําหน่าย 

3. การทําลูกแป้ง 
ลูกแป้ง เป็นกล้าเช้ือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก ข้าวหมาก อุ และสาโท และแม้แต่นํ้าส้มสายชูและขนม

ถ้วยฟู ในลูกแป้งสําหรับการหมักสาโท จะมีเช้ือราและเช้ือยีสต์ผสมกันอยู่ ทําหน้าที่ในการหมักข้าวให้เป็น
น้ําตาลและเกิดแอลกอฮอล์ขึ้นตามลําดับ สูตรการทําลูกแป้ง เป็นสูตรที่ถ่ายทอดกันมาในครอบครัว และมักปิด
เป็นความลับ 

สมุนไพรที่ใช้ทําลูกแป้งเหล่าน้ี สามารถยับย้ังแบคทีเรียที่ทําให้แป้งบูดเสีย แต่ไม่ทําลายยีสต์และราที่
ใช้ในการหมัก สมุนไพรในสูตรน้ี เพียงพอแล้วในการยับยั้งแบคทีเรีย ไม่จําเป็นต้องใช้สูตรสมุนไพรหลายชนิด
เกินไป การทําลูกแป้งโดยผสมแป้งกับสมุนไพรให้เข้ากัน เติมนํ้าให้ป้ันเป็นก้อนได้ (ประมาณ 80 มิลลิลิตรต่อ
นํ้า 100 กรัม) คือให้แป้งที่นวดมีความช้ืนประมาณ 45 % เรียงลูกแป้งบนกระด้งหรือภาชนะก้นโปร่ง โรยผงลูก
แป้ง 15 กรัมต่อแป้ง 1 กิโลกรัม คลุมด้วยผ้าขาวบาง บ่มประมาณ 48 ช่ัวโมง นําไปตากแดดให้แห้ง 

4. การทํากล้าเชื้อบริสุทธิ์ 
ในการผลิตสุราแช่พ้ืนบ้านระดับอุตสาหกรรม จําเป็นต้องมีการใช้กล้าเช้ือจุลินทรีย์บริสุทธ์ิ เพ่ือให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่ําเสมอ ลดความสูญเสียจากการปนเป้ือนจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ และช่วยให้สามารถผลิต
ในปริมาณมากได้ ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ผลิตกล้าเช้ือสาโทจําหน่าย แต่เราสามารถเตรียมกล้าเช้ือบริสุทธ์ิได้จาก
เช้ือรา และยีสต์ ที่แยกได้จากลูกแป้ง นํามาทําให้เป็นเช้ือบริสุทธ์ิ และเพาะเลี้ยงตามหลักการเล้ียงยีสต์และรา 
และเติมลงในข้าว เพ่ือให้เกิดการหมักได้ 

5. การผ่าน้ํา 
ในการผ่านํ้า เป็นการเติมนํ้าลงไปในข้าวที่หมักกับลูกแป้งจนเกิดนํ้าซึมออกมาแล้ว เพ่ือไปละลาย

นํ้าตาลออกจากข้าว ทําให้ยีสต์สามารถนําไปใช้หมักแอลกอฮอล์ได้ นํ้าที่ใช้ควรเป็นนํ้าสะอาด ปราศจาก
เช้ือจุลินทรีย์ โดยอาจใช้นํ้าต้ม หรือนํ้ากรอง หากใช้นํ้าที่ไม่สะอาด จะมีโอกาสที่จะทําให้สุราเปรี้ยวได้ การผ่า
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นํ้ามีจุดประสงค์เพ่ือเจือจางความเข้มข้นของนํ้าตาลที่เกิดจากการหมัก ให้เหมาะสมกับการเจริญของยีสต์ โดย
ปรับให้มีความเข้มข้นประมาณ 20 องศาบริกซ์ 

6. การเตรียมน้ําสุราแช่พื้นบ้านเพื่อบรรจุ 
สุราแช่พ้ืนบ้าน มีความแตกต่างจากไวน์ผลไม้ทั่วไป เน่ืองจากมีเศษตะกอนข้าว และเช้ือยีสต์ปะปนจน

ทําให้สาโท มีลักษณะขุ่นขาว และเน่ืองจากการผ่านํ้า แต่งนํ้าตาล ทําให้มีรสหวาน มีปริมาณนํ้าตาลมาก ซึ่งจะ
เป็นอาหารของจุลินทรีย์ ทําให้มีโอกาสเกิดการหมักขึ้นใหม่ในขวด แต่ในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง ผลิตภัณฑ์สุราแช่พ้ืนบ้านต้องบรรจุในภาชนะปิดสนิท ดังน้ัน เราจึงไม่สามารถให้มี
การหมักอยู่ในขวดได้ เพราะก๊าซที่เกิดขึ้นจะทําให้ขวดระเบิดได้ ดังน้ันจึงต้องมีการทําให้สุราแช่พ้ืนบ้านมีความ
คงตัว ไม่มีตะกอน ไม่มียีสต์และจุลินทรีย์อ่ืนหลงเหลืออยู่ โดยการบ่ม การตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเช้ือ
ด้วยความร้อน (การพาสเจอไรส์)  

7. การปรุงแต่งรสชาติ 

– การปรับปริมาณนํ้าตาล 
เมื่อหมักได้ที่แล้ว ยีสต์จะใช้นํ้าตาลเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์จนหมด ทําให้สุราแช่พ้ืนบ้านไม่มีรสหวาน 

แต่รสนิยมของผู้บริโภคอาจต้องการสุราแช่พ้ืนบ้านที่มีรสหวาน จึงสามารถเติมนํ้าตาลลงในสุราแช่พ้ืนบ้านเพ่ือ
ปรับรสชาติได้ การปรับปริมาณนํ้าตาลในนํ้าสุราแช่พ้ืนบ้าน ไม่สามารถใช้เครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์วัดปริมาณ
นํ้าตาลได้ เน่ืองจากเครื่องน้ี วัดของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ซึ่งจะรวมกรด และแอลกอฮอล์ด้วย ทําให้ค่าที่อ่าน
ได้ ไม่ใช่ปริมาณนํ้าตาล จึงอาจใช้วิธีการชิมและปรับปริมาณตามต้องการ หรือหากต้องการวิเคราะห์อย่างแน่
ชัด ต้องใช้วิธีวิเคราะห์ทางเคมี 

– การเติมสี กลิ่น 
กรมสรรพสามิตอนุญาตให้มีการปรับสีและกลิ่นของสุราแช่ได้ แต่ในการผลิต จะต้องระบุส่วนผสมใน

การขออนุญาตกับกรมสรรพสามิต แต่การเติมสีกลิ่นที่ไม่เป็นธรรมชาติ ทําให้สูญเสียเอกลักษณ์ของสาโทแบบ
ด้ังเดิมไป 

– การเติมสุรากลั่น 
หากต้องการให้แรงแอลกอฮอล์สูงกว่าที่หมักได้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง อนุญาตให้นําสุรากลั่น

มาผสมได้ แต่เมื่อผสมแล้ว ต้องมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี แต่ไม่อนุญาตให้ใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์
กลั่น) มาผสม 

8. การกรอง 
หากผู้ผลิตต้องการสุราแช่พ้ืนบ้านที่มีลักษณะใส เพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกับเคร่ืองด่ืมทาง

ตะวันตก เช่น ไวน์ เบียร์ สาเก จะต้องนํามากรองให้ใส ทั้งน้ีเน่ืองจาก แม้จะมีการตกตะกอนแล้ว แต่ยังมียีสต์
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และละอองสารแขวนลอยหลงเหลืออยู่ ทําให้นํ้าสุราแช่พ้ืนบ้านไม่ใส และถ้าต้ังทิ้งไว้นานๆ จะตกตะกอนลงสู่
ก้นขวด นอกจากน้ันยีสต์ที่เหลืออยู่ แม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถเจริญเติบโตต่อไป ทําให้เกิดการหมักภายใน
ขวด และสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทําให้ขวดระเบิดได้ 

การกรองสุราแช่พ้ืนบ้านมีหลายระดับ แต่สุราแช่พ้ืนบ้านที่ผ่านการตกตะกอนมาดีแล้ว สามารถนํามา
กรองเพียงขั้นตอนเดียว คือการกรองผ่านเคร่ืองกรองแบบฟิวเตอร์เพรส (Filter Press) ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชน
แห่งน้ีเลือกวิธีการกรองแบบฟิวเตอร์เพรส 

9. น้ําเสียจากกระบวนการผลิต 
นํ้าเสียจากกระบวนการผลิต คือ นํ้าเสียที่เกิดจากการล้างข้าวน่ึง นํ้าเสียที่เกิดจากการล้างขวด เป็นต้น 

ในอดีตทางวิสาหกิจชุมชนใช้วิธีการบําบัดแบบธรรมชาติ เช่น ปล่อยให้ซึมลงดินก่อนไหลไปรวมกันในบ่อเปิดที่
มีการปลูกพืชนํ้าช่วยในการบําบัด โดยไม่มีการปล่อยนํ้าออกสู่คลองสาธารณะ 

10. กากส่า 
กากส่า คือ ของเสียที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตสุราแช่พ้ืนบ้าน หลังจากแยกนํ้าตาลและ

แอลกอฮอล์ออกแล้ว ในการบําบัดนํ้ากากส่าต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เน่ืองจากเป็นของเสียอินทรีย์เข้มข้นสูง ที่มี
สารประกอบ N, P, และ K จึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานได้เป็นอย่างดี การบําบัดนํ้าเสียโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่องเติมอากาศที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือไปทําลายอินทรีย์สารต่างๆ ให้ลดลงจนได้ค่า 
BOD5 ตามมาตรฐานนํ้าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรมที่กําหนดให้ BOD5 ไม่เกิน 20 มก./ลิตร อีกทั้งสีเข้มข้น
ของนํ้ากากส่าเอง ก็ไม่สามารถกําจัดให้หมดไปได้ ทุกอย่างต้องใช้เงินลงทุนมาก ผลสุดท้ายก็ไม่สามารถบําบัด
นํ้าเสียประเภทน้ีให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ นับเป็นการสูญเปล่าของพลังงานและการลงทุน ฉะน้ันการนํา
แนวความคิดในการนํากลับมาใช้ประโยชน์ของกากส่าด้วยวิธีต่างๆ ที่จะกล่าวต่อไปน้ี นอกจากจะเป็นวิธีการ
แก้ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ในอดีต
ทางวิสาหกิจชุมชนได้กําจัดกากส่า โดยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนําไปใช้ผสมเป็นอาหารสัตว์ 

จากกระบวนการผลิตสุราแช่พ้ืนบ้าน จะเห็นได้ว่ามีนํ้าเสียและกากส่าที่เกิดจากกระบวนการผลิ เป็น
ของเสียที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การรั่วไหลของน้ําเสียสู่แหล่งนํ้าใกล้เคียงหรือแหล่งนํ้าใต้ดิน 
การขนส่งไม่ได้มาตรฐาน เช่น ระหว่างทางที่ขนกากส่าไปให้สัตว์เกิดการหกเลอะเทอะบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ 
อาจส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ (รูปที่ 2.1) ซึ่งปริมาณของเสียเหล่าน้ีจะมีปริมาณมาก
หรือน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละเดือน โดยอาจมีปริมาณกากส่าต้ังแต่ 10-50 
กิโลกรัมต่อวัน ส่วนนํ้าเสียมีประมาณ 200-1,000 ลิตรต่อวัน 
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รูปที่ 2.1 การจัดการนํ้าเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากวิสาหกิจสุราแช่พ้ืนบ้าน 

เมื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการบําบัดนํ้าเสียแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ จะเห็นได้ว่าต้นทุนใน
การบําบัดนํ้าเสียแบบใช้อากาศมีค่าใช้จ่ายสูง และต้องการพลังงานสูง การลงทุนไม่คุ้มค่า แต่เมื่อพิจารณาการ
บําบัดนํ้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานตํ่า การลงทุนปานกลาง แต่สามารถลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน น่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดสําหรับวิสาหกิจสุราแช่พ้ืนบ้าน ประกอบกับ
สามารถเปลี่ยนของเสียต่างๆ ที่เหลือทิ้งกลับมาเป็นพลังงานใช้สําหรับธุรกิจได้อีกด้วย หากวิสาหกิจชุมชนแต่
ละแห่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ หรือสร้างพลังงานจากของเสียต่างๆ ได้เอง จะสามารถช่วยให้
ประเทศชาติลดการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม อันเน่ืองมาจากการผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้
ภายในประเทศได้ ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีการส่งเสริมการผลิตการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยให้เงิน
สนับสนุนเพียงบางส่วน เพ่ือให้ผู้ประกอบการตระหนักเห็นความสําคัญของการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถ
ช่วยลดต้นทุนในการผลิตของธุรกิจได้อย่างย่ังยืน 
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2.3) สถานภาพการพัฒนาพลังงานทดแทน 

การพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการ
ผลิตการใช้พลังงานทดแทน โดยการใช้งานจะอยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และเช้ือเพลิง
ชีวภาพ โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนทั้งสิ้น 9,025 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ (ktoe) 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.6 หรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 ของการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย 

ตารางที่ 2.1 ผลการดําเนินงานด้านพลังงานทดแทนปี 2555-2557 

พลังงานทดแทน หน่วย ผลการดําเนนิงาน 
2555 2556 2557

ไฟฟ้า* เมกะวัตต์ 2,786 3,788 4,494
พันตันเทียบเท่าน้าํมันดิบ 1,138 1,341 1,467

1. แสงอาทิตย์ เมกะวัตต์ 376.72 823.46 1298.51
2. พลังงานลม เมกะวัตต์ 111.73 222.71 224.47
3. พลังงานนํ้าขนาดเล็ก เมกะวัตต์ 101.75 108.80 142.01
4. ชีวมวล เมกะวัตต์ 1959.95 2320.78 2451.82
5. ก๊าซชีวภาพ เมกะวัตต์ 193.40 265.23 311.50
6. ขยะชุมชน เมกะวัตต์ 42.72 47.48 65.72
ความร้อน พันตันเทียบเท่าน้าํมันดิบ 4,886 5,279 5,775
1. แสงอาทิตย์ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ 3.50 4.50 5.10
2. ชีวมวล พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ 4,346.00 4,694.00 5,144.00
3. ก๊าซชีวภาพ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ 458.00 495.00 528.00
4. พลังงานขยะ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ 78.20 85.00 98.10
เชื้อเพลิงชีวภาพ ล้านลิตร/วัน 4.20 5.50 6.10

พันตันเทียบเท่าน้าํมันดิบ 1,270 1,612 1,783
1. เอทานอล ล้านลิตร/วัน 1.40 2.60 321
2. ไบไอดีเซล ล้านลิตร/วัน 2.80 2.90 2.89
การใช้พลังงานทดแทน (พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ) 7,294 8,232 9,025
การใช้พลังงานข้ันสุดท้าย (พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ) 73,316 75,214 75,804
สัดส่วนพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย (%) 9.95 10.94 11.91

* รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ (Including off grid power generation) และไม่รวมการผลิตไฟฟ้าจากพลัง
นํ้าขนาดใหญ่ 
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การใช้พลังงานทดแทนจะอยู่ในรูปของพลังงานความร้อนมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 
ของการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ เช้ือเพลิงชีวภาพ และไฟฟ้า โดยในปี 2557 การใช้พลังงาน
ความร้อนคิดเป็นร้อยละ 64 เช้ือเพลิงชีวภาพ และไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 19.7 และ 16.3 ตามลําดับ 

2.3.1) เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน 

การพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นส่วนหน่ึงของการกําหนดนโยบายพลังงานในภาพรวมท่ีจําเป็นต้อง
บูรณาการร่วมกับแผนพลังงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การขับเคลื่อนสอดคล้องกัน ในการจัดทําแผน AEDP 2015 ได้นํา
ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan : EEP 
2015) กรณีที่สามารถบรรลุเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 30 ในปี 
2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 แล้ว คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย ณ ปี 2579 จะอยู่ที่ระดับ 
131,000 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ (ktoe) ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของประเทศจาก
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP2015) ในปี 2579 มีค่า 
326,119 ล้านหน่วยหรือเทียบเท่า 27,789 ktoe ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานความร้อน ในปี 2579 
เท่ากับ 68,413 ktoe และค่าพยากรณ์ความต้องการใช้เช้ือเพลิงในภาคขนส่งจากแผนบริหารจัดการนํ้ามัน
เช้ือเพลิงในปี 2579 มีค่า 34,798 ktoe มาเป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทน รวมทั้งพิจารณาถึงศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนท่ีสามารถนํามาพัฒนาได้ ทั้งในรูปของพลังงาน
ไฟฟ้า ความร้อน และเช้ือเพลิงชีวภาพภายใต้แผน AEDP 2015 เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย
ในปี 2579 
ตารางที่ 2.2 เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผน AEDP ในปี 2579 

พลังงาน สัดส่วนพลังงานทดแทน (รอ้ยละ) การใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย  
ณ ปี 2579 

สถานภาพ
ณ ปี 2557 

เป้าหมาย 
ณ ปี 2579 

ไฟฟ้า : ไฟฟ้า 9 15-20 27,789
ความร้อน : ความร้อน 17 30-35 68,413
เช้ือเพลิงชีวภาพ : เช้ือเพลิง 7 20-25 34,798
พลังงานทดแทน : การใช้พลังงานข้ันสุดท้าย 12 30 131,000

 

2.4) ภาวะโลกร้อน 

ภาวะโลกร้อน คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้นจากภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในช่ือ 
ว่า Green house effect ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ ได้เพ่ิมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผา
ไหม้เช้ือเพลิงต่างๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ันมนุษย์เรายังได้เพ่ิมก๊าซกลุ่มไน
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ตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน ( CFC) เข้าไปอีกด้วย พร้อมๆ กับการที่เราตัดและทําลายป่าไม้จํานวน
มหาศาลเพ่ือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ทําให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป 
จากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งต่างๆ ที่เราได้กระทําต่อโลกได้หวนกลับมาสู่
เราในลักษณะของภาวะโลกร้อน 

 

รูปที่ 2.2 ภาวะโลกร้อน 

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั่วโลกมีปริมาณการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งกว่าเช้ือเพลิงแต่ละ
ชนิดจะเปลี่ยนแปลงสภาพมาเป็นพลังงานได้ จะต้องผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ ล้วนแต่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการกล่าวถึงและให้ความสนใจคือสภาวะโลกร้อน ที่มี
สาเหตุมาจากก๊าซเรือนกระจก ทั้งน้ีก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลัก ได้แก่ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิง, ก๊าซมีเทน ที่เกิดจากการปศุสัตว์ นาข้าว ขยะ, ก๊าซไน
ตรัสออกไซด์ ที่เกิดจากการเกษตร ปุ๋ย อุตสาหกรรม และก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือ CFC ที่เกิดจากโฟม 
พลาสติก สารทําความเย็น เมื่อก๊าซเหล่าน้ีเพ่ิมมากขึ้นก็จะทําให้โลกมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้สภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวนและรุนแรงขึ้น นํ้าแข็งขั้วโลกเกิดการหลอมละลายและระดับนํ้าทะเลเพ่ิมสูงขึ้น เป็นต้น 

2.4.1) ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

1. ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา 

แถบขั้วโลกได้รับผลกระทบมากสุดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงภูเขา
นํ้าแข็ง ก้อนนํ้าแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ว ทําให้ระดับนํ้าทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้น และไหลลงสู่ทั่วโลกทําให้
เกิดนํ้าท่วมได้ทุกทวีป นอกจากน้ีจะพลอยทําให้สัตว์ทางทะเลเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ส่วนทวีป
ยุโรป ยุโรปใต้ภูมิประเทศจะกลายเป็นพ้ืนที่ลาดเอียงเกิดความแห้งแล้ง ในหลายพ้ืนที่ปัญหาอุทกภัยจะเพ่ิมขึ้น
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เน่ืองจากธารน้ําแข็งบนบริเวณยอดเขาสูง ที่ปกคลุมด้วยหิมะจะละลายจนหมด ขณะท่ีเอเชียอุณหภูมิจะสูงขึ้น
เกิดฤดูกาลท่ีแห้งแล้ง มีนํ้าท่วม ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นสภาวะอากาศแปรปรวน อาจทํา
ให้เกิดพายุต่างๆ มากมายเข้าไปทําลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งปัจจุบันก็เห็นผลกระทบได้ชัดเจน 
เช่น ไต้ฝุ่น แต่แถบทวีปอเมริกาเหนืออุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะได้รับผลประโยชน์เน่ือง จากอากาศที่อุ่น
ขึ้น พร้อมๆ กับทุ่งหญ้าใหญ่ของแคนาดาและทุ่งราบใหญ่สหรัฐอเมริกา 

นักวิจัยได้มีการคาดประมาณอุณหภูมิผิวโลกในอีก 100 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2643 ว่าอุณหภูมิ
จะสูงขึ้นจากปัจจุบันราว 4.5 องศาเซลเซียส เน่ืองจากคาดการณ์ว่า จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง
ร้อยละ 63 และก๊าซมีเทนร้อยละ 27 ของก๊าซเรือนกระจก สําหรับประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1 
องศาเซลเซียส ในช่วง 40 ปี อย่างไรก็ตาม หากอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น 2- 4 องศาเซลเซียส จะทําให้พายุไต้ฝุ่น
เปลี่ยนทิศทาง เกิดความรุนแรงและมีจํานวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10-20 ในอนาคต นอกจากน้ีฤดูร้อนจะขยายเวลา
ยาวนานขึ้น ในขณะที่ฤดูหนาวจะสั้นลง 

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

รัฐที่เป็นเกาะเล็กๆ ของทวีปอเมริกาจะได้รับผลจากระดับนํ้าทะเลท่ีสูงขึ้นกัดกร่อนชายฝั่ง จะสร้าง
ความเสียหายแก่ระบบนิเวศ แนวปะการังจะถูกทําลาย ปลาทะเลประสบปัญหา เน่ืองจากระบบนิเวศท่ี
แปรเปล่ียนไป ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลที่สําคัญจะสูญเสียรายได้มหาศาล นอกจากน้ี ในเอเชียยังมีโอกาสร้อย
ละ 66-90 ที่อาจเกิดฝนกระหนํ่าและมรสุมอย่างรุนแรง รวมถึงเกิดความแห้งแล้งในฤดูร้อนที่ยาวนาน ทั้งน้ีในปี 
2532-2545 ประเทศไทยเกิดความเสียหาย จากอุทกภัย พายุ และภัยแล้ง คิดเป็นมูลค่าเสียหายทางเศรษฐกิจ
มากกว่า 70,000 ล้านบาท 

รายงาน ” Global Deserts Outlook” ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เน่ืองในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ช้ีว่า ภายใน 50 ปีข้างหน้า ระบบนิเวศวิทยาทะเลทราย จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้าน
ชีววิทยา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ปัจจุบันพืชและสัตว์ทะเลทราย คือแหล่งทรัพยากรมีคุณค่าสําหรับผลิตยา
และธัญญาหารใหม่ๆ ที่ทําให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองนํ้าและยังมีช่องทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เช่น 
การทําฟาร์มกุ้งและบ่อปลาในทะเลทรายรัฐอาริโซนาและทะเลทรายเนเจฟในอิสราเอล อย่างไรก็ตาม 
ทะเลทรายที่มีอยู่ 12 แห่งทั่วโลก กําลังเผชิญปัญหาใหญ่ ไม่ใช่เรื่องการขยายตัว แต่เป็นความแห้งแล้งเน่ืองจาก
โลกร้อน ธารนํ้าแข็งซึ่งส่งนํ้ามาหล่อเลี้ยงทะเลทรายในอเมริกาใต้กําลังละลายนํ้าใต้ดินเค็มขึ้น รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดจากนํ้ามือมนุษย์ ซึ่งหากไม่มีการลงมือป้องกันอย่างทันท่วงที ระบบนิเวศวิทยาและสัตว์ป่าใน
ทะเลทรายจะสูญหายไปภายใน 50 ปีข้างหน้า ในอนาคตประชากร 500 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตทะเลทราย
ทั่วโลกจะอยู่ไม่ได้อีกต่อไป เพราะอุณหภูมิสูงขึ้นและนํ้าถูกใช้จนหมดหรือเค็มจนด่ืมไม่ได้ 
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3. ผลกระทบด้านสุขภาพ 

ภาวะโลกร้อนไม่เพียง ทําให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป แต่มีสิ่งซ่อนเร้นที่แอบแฝงมาพร้อม
ปรากฏการณ์น้ีด้วยว่าโลกร้อนขึ้นจะสร้างสภาวะที่พอเหมาะพอควรให้เช้ือโรค เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โลก
ร้อนขึ้นจะก่อให้เกิด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การฟักตัวของเช้ือโรคและศัตรูพืช ที่เป็นอาหารของมนุษย์
บางชนิด โรคที่ฟักตัวได้ดีในสภาพร้อนช้ืนของโลก จะสามารถเพ่ิมขึ้นมากในอีก 20 ปีข้างหน้า ทั้งจะมีการติด
เช้ือเพ่ิมมากขึ้นในโรคมาลาเรีย ไข้ส่า อหิวาตกโรค และอาหารเป็นพิษนักวิทยาศาสตร์ในที่ประชุมองค์การ
อนามัยโลก และ London School of Hygiene and Tropical Medicine วิทยาลัยศึกษาด้านสขุอนามัยและ
เวชศาสตร์เขตร้อนของอังกฤษ แถลงว่า ในแต่ละปีประชาชนราว 160,000 คนเสียชีวิตเพราะได้รับผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน ต้ังแต่โรคมาลาเรีย ไปจนถึงการขาดแคลนสุขอนามัยที่ดี และตัวเลขผู้เสียชีวิตน้ีอาจเพ่ิมขึ้น
เกือบสองเท่าตัวในอีก 17 ปีข้างหน้า แถลงการณ์ของคณะแพทย์ระดับโลกระบุว่า เด็กในประเทศกําลังพัฒนา
จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด เช่นในประเทศแถบแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะต้อง
เผชิญกับการแพร่ขยายของการขาดแคลนสุขอนามัยโรคท้องร่วง และโรคมาเลเรีย ท่ามกลางอุณหภูมิโลกร้อน
ขึ้น นํ้าท่วม และภัยแล้ง เป็นต้น 

2.4.2) วิธีการแก้ไขและป้องกันภาวะโลกร้อน 

1. ลดการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์ เครื่องปรับอากาศพัดลมลม หากเป็นไป
ได้ ใช้วิธีเปิดหน้าต่าง ซึ่งบางช่วงที่อากาศดีๆ สามารถทําได้เช่นหลังฝนตก หรือช่วงอากาศเย็น เป็นการลดค่า
ไฟ และลดความร้อน เน่ืองจากหลักการทําความเย็นน้ันคือ การถ่ายเทความร้อนออก ดังน้ันเวลาเราใช้แอร์จะ
เกิดปริมาณความร้อนบริเวณหลังเคร่ืองระบายความร้อน 

2. เลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน ในกรณีที่สามารถทําได้ ได้แก่ รถไฟฟ้า รถตู้รถเมล์ เน่ืองจากพาหนะ 
แต่ละคัน จะเกิดการเผาผลาญเช้ือเพลิง ซึ่งจะเกิดความร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังน้ันเมื่อลดปริมาณ
จํานวนรถ ก็จะลดจํานวนการเผาไหม้บนท้องถนนในแต่ละวันลงได้ 

3. เวลาเดินเข้าห้างสรรพสินค้า หากมีใครเปิดประตูทิ้งไว้ ให้ช่วยปิดด้วยเน่ืองจากห้างสรรพสินค้าแต่
ละห้างน้ัน มีพ้ืนที่มาก กว่าจะทําให้เกิดความเย็นได้ ก็จะก่อให้เกิดความร้อนปริมาณมาก ดังน้ันเมื่อมีคนเปิด
ประตูทิ้งไว้ แอร์ก็จะย่ิงทํางานมากขึ้นเพ่ือให้ได้ความเย็นตามที่ระบุไว้ในเครื่อง ซึ่งประตูที่เปิดอยู่จะนําความ
ร้อนมาสู่ตัวห้างเคร่ืองก็จะทํางานวนอยู่อย่างน้ัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความร้อนอีกปริมาณมากต่อสภาพ
ภายนอก 

4. พยายามรับประทานอาหารให้หมด เศษอาหารที่เหลือทิ้งไว้จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งก่อให้เกิด
ปริมาณความร้อนต่อโลก เมื่อหลายคนรวมๆ กันก็เป็นปริมาณความร้อนที่มาก 

5. ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้จะคายความชุ่มช้ืนให้กับโลก และช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซึ่งเป็นสาเหตุภาวะเรือนกระจก 

6. การชวนกันออกไปเที่ยวธรรมชาติภายนอก ก็ช่วยลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าได้ 
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7. เวลาซื้อของพยายามไม่รับภาชนะที่เป็นโฟม หรือกรณีที่เป็นพลาสติก เช่น ขวดนํ้าพยายามนํา
กลับมาใช้อีก เน่ืองจากพลาสติกเหล่าน้ีทําการย่อยสลายยาก ต้องใช้ปริมาณความร้อน เหมือนกับตอนที่ผลิต
มันมา ซึ่งจะก่อให้เกิดความร้อนกับโลกของเราเราสามารถนํากลับมาใช้เป็นภาชนะใส่นํ้าแทนกระติกนํ้าได้ หรือ
ใช้ปลูกต้นไม้ก็ได้ 

8. ไม่รับประทานเน้ือสัตว์ที่เคี้ยวเอ้ือง เน่ืองจากสัตว์เหล่าน้ี อุจจาระจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมา ดังน้ี
อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ประเภทน้ี เมื่อมีจํานวนมากก็จะก่อให้เกิดความร้อนกับโลกเรามาก 

9. ใช้กระดาษด้วยความประหยัด กระดาษแต่ละแผ่น ทํามาจากการตัดต้นไม้ ซึ่งเป็นเสมือนปราการ
สําคัญของโลกเรา ดังน้ันการใช้กระดาษแต่ละแผ่นควรใช้ให้ประหยัดทั้งด้านหน้าหลัง ใช้เสร็จควรนํามาเป็น
วัสดุ รองหรือนํามาเช็ดกระจกก็ได้นอกจากน้ีการนํากระดาษไปเผาก็จะเกิดความร้อนต่อโลกเราเช่นกัน 

10. ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเรา และควรสนับสนุนกิจการที่มีการ
คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี  3  

ความรู้พืน้ฐานทางด้านก๊าซชีวภาพ 

 ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานท่ีเกิดจากการหมักย่อยของสารอินทรีย์ เช่น กากส่า มูลสัตว์ เศษอาหารหรือ

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่หาได้ง่ายและลงทุนไม่สูงมากนัก ก๊าซชีวภาพน้ีมีคุณสมบัติที่สามารถใช้ทดแทน

พลังงานอ่ืนๆ ได้ เช่น ถ่าน ฟืน ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม นํ้ามัน ฯลฯ กากตะกอนที่ได้หลังจากผ่านการหมักในบ่อก๊าซ

แล้ว จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีและไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถนําไปใช้ปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือการเกษตร

ได้ดีย่ิงกว่ามูลสัตว์สดอีกด้วย นอกจากน้ันยังเป็นการป้องกันการบุกรุกทําลายป่าเน่ืองจากการขาดแคลน

พลังงานเช้ือเพลิง และช่วยรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เสียไปเน่ืองจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา

มลภาวะกับชุมชนในเรื่องกลิ่น แมลงวันและนํ้าเสีย 

 

รูปที่ 3.1 สภาพแวดล้อมของถังหมักก๊าซชีวภาพ 

 

 ในปัจจุบันได้มีการใช้ก๊าซชีวภาพอย่างแพร่หลาย ต้ังแต่บ้านของเกษตรกรที่มีสัตว์เลี้ยงไปจนถึงฟาร์มที่

มีการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ จึงคาดว่าต่อไปใน

อนาคต ก๊าซชีวภาพจะเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญ อีกทั้งยังช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 

แก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษ รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 

3.1) ก๊าซชีวภาพคอือะไร 

 ก๊าซชีวภาพ คือก๊าซที่เกิดจากการนํากากส่า หรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ไปหมักในสภาพไม่มีอากาศ

หรือสภาพที่ปราศจากออกซิเจน โดยจุลินทรีย์จะทําการย่อยสลายกากส่า หรือสารอินทรีย์ต่างๆ และทําให้เกิด

ก๊าซชีวภาพขึ้นมา ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซที่ผสมระหว่างก๊าซชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
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ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ แต่ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลัก ซึ่งถ้า

มีปริมาณก๊าซมีเทน 65-70 เปอร์เซ็นต์ ก๊าซชีวภาพที่ได้น้ีจะสามารถจุดติดไฟได้ โดยมีคุณสมบัติของก๊าซ

ชีวภาพดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติของก๊าซชีวภาพ (ที่ 0°C ความดัน 1 บรรยากาศ) 

ปริมาณ CH4  65 – 70 %
ปริมาณ CO2  30 – 35 %
ปริมาณ H2S 1,000 ppm 
ค่าความร้อนทางตํ่า 24.48 MJ/m3 
ความเร็วเปลวไฟ 25 cm/s 
อัตรา A/F ในทางทฤษฎี 6.19 m3 a/m3g 
อุณหภูมิเผาไหม้ในอากาศ 650 °C
อุณหภูมิจุดติดไฟของ CH4 600 °C
ค่าความจุความร้อน (CP) 1.6 kJ/m3- °C 

ค่าความหนาแน่น () 1.15 kg/m3 

3.2) ขบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ 

 ขั้นตอนท่ี 1 จุลินทรีย์กลุ่มที่ 1 (HYDROLYTIC) ย่อยสลายส่วนผสมของกากส่าหรือสารอินทรีย์ที่

อยู่ในบ่อหมัก ให้กลายเป็นกรดอินทรีย์ เช่น กลูโคส กรดอะมิโน กลีเซอรอล 

 ขั้นตอนท่ี 2 จุลินทรีย์กลุ่มที่ 2 (ACIDOGENIC) จะย่อยกรดอินทรีย์ต่างๆ ให้เป็นกรดนํ้าส้ม 

 ขั้นตอนท่ี 3 จุลินทรีย์กลุ่มที่ 3 (METHANOGENIC) จะย่อยกรดนํ้าส้มให้เกิดเป็นก๊าซชีวภาพ 

หรือก๊าซที่ใช้หุงต้ม คือก๊าซมีเทนน่ันเอง 

 โดยจุลินทรีย์ทั้ง 3 กลุ่ม จะต้องมีปริมาณสัมพันธ์กัน เพราะหากสารอินทรีย์ (กากส่า) มากเกินไป 

จุลินทรีย์กลุ่มที่ 1 และ 2 จะผลิตกรดออกมามากจนกระท่ังจุลินทรีย์กลุ่มที่ 3 หยุดทํางาน ทําให้ก๊าซไม่เกิด 

หากสารอาหารมีน้อยเกินไปจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตช้า ผลิตก๊าซได้น้อย หากมีการกวนสารอาหารพอสมควร

จะทําให้จุลินทรีย์ทั้ง 3 กลุ่มทํางานสัมพันธ์กันได้ดี แต่ถ้าหากกวนมากเกินไป กลับจะทําให้การผลิตก๊าซลดลง

เพราะไม่มีเวลาย่อยสลาย 
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3.3) ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับการผลิตก๊าซชีวภาพ 

1. ของเสียต้องมีปริมาณเพียงพอ การเติมต่อวันต้องเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป เพราะจะทําให้

ก๊าซเกิดน้อยหรือไม่เกิดเลย เน่ืองจากแบคทีเรียต้องการเวลาในการย่อยสลาย 

2. เวลา ระยะเวลาการหมักและย่อยสลายของเสียที่เหมาะสม   

3. การกวน ควรจะทําเป็นครั้งคราวเพ่ือช่วยให้ของเสียผสมกันได้ดีขึ้นและสม่ําเสมอ จะทําให้เกิดก๊าซ

มากขึ้นและป้องกันการเกิดฝ้าแข็ง (สกรัม) หรือการตกตะกอนในบ่อหมัก 

4. สารเคมี เช่น ยาฆ่าเช้ือ ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีอ่ืนๆ ที่อาจเป็นพิษต่อ

แบคทีเรียที่ย่อยสลายของเสียในบ่อ ทําให้แบคทีเรียหยุดทํางานและไม่มีก๊าซเกิดขึ้น จึงไม่ควรปล่อยให้สารเคมี

เหล่าน้ันลงไปในบ่อก๊าซชีวภาพ 

5. อุณหภูมิ ต้องพอเหมาะ แบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 37°C ถ้าอุณหภูมิสูงหรือตํ่ากว่าน้ี

แบคทีเรียจะเติบโตได้ไม่ดีนัก  

6. ความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 6.5-7.5 ถ้าสูงหรือตํ่ากว่าค่าในช่วงที่

เหมาะสม จะทําให้การผลิตก๊าซชีวภาพลดลง 

3.4) ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ 

 การใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพที่สามารถผลิตขึ้นเองได้อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ จะสามารถชดเชยหรือ

ทดแทนการใช้เช้ือเพลิงจากแหล่งต่างๆ เช่น ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน เครื่องอบแห้ง หม้อต้มไอนํ้า ระบบ

ทําความเย็นแบบดูดซึม ฯลฯ รวมถึงการใช้พลังงานในรูปของแสงสว่างกับตะเกียง และทดแทนนํ้ามันเช้ือเพลิง 

เพ่ือใช้กับเคร่ืองยนต์สําหรับสูบนํ้าหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ือใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยท่ีก๊าซชีวภาพ 1 

ลูกบาศก์เมตร มีค่าความร้อนเทียบเท่า/ทดแทน ก๊าซหุงต้ม 0.46 กิโลกรัม, นํ้ามันเบนซิน 0.67 ลิตร, นํ้ามัน

ดีเซล 0.60 ลิตร, นํ้ามันเตา 0.55 ลิตร, ไฟฟ้า 1.0 – 1.2 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง และฟืนไม้ 1.5 กิโลกรัม 

 

รูปที่ 3.2 ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ 
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3.5) ข้อดี ข้อจํากัด เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสาํหรับชมุชนท่ีมีในปัจจุบัน 

มลภาวะทางนํ้าเป็นปัญหาหนึ่งที่จําเป็นต้องดําเนินการแก้ไข การบําบัดนํ้าเสียจึงจําเป็นในการแก้ไข
มลภาวะทางน้ํา แต่การบําบัดนํ้าเสียก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ดังน้ันการนําเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ นอกจาก
ผลิตก๊าซชีวภาพซึ่งใช้เป็นพลังงานทดแทนแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายจากการบําบัดนํ้าเสียด้วยกระบวนการอ่ืนอีก
ด้วย 

1. ข้อดีของการกําจัดของเสียโดยใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพ 

- ก๊าซมีเทนที่ผลิตได้ สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้ 

- ตะกอนที่ได้สามารถใช้เป็นปุ๋ยบํารุงดินที่ดีและเป็นการรักษาสภาพดิน 

- ช่วยลดปริมาณสารอินทรีย์ที่เน่าเสีย  

- ลดปริมาณพยาธิ เช้ือโรคต่างๆ และวัชพืช  
- ลดปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อน 

- ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางพลังงานของท้องถิ่น เช่น ไม้ 

2. ข้อดีของการกําจัดของเสียโดยใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพ 

- ใช้เวลาเริ่มต้นเดินระบบนานและต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญในการเดินระบบ 

- ต้องการระบบบําบัดขั้นหลัง 

- ต้องการความเป็นด่าง 

- กําจัดสารอินทรีย์ประเภทไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้น้อย 

- จุลินทรีย์อ่อนแอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

- ก๊าซชีวภาพที่ได้มีกลิ่นและมีฤทธ์ิกัดกร่อน
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บทท่ี  4  

การออกแบบถังหมักก๊าซชีวภาพ 

 ในการออกแบบเพ่ือสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพ จําเป็นต้องมีการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานที่ที่จะ

ทําการสร้าง เช่น การสํารวจพ้ืนที่ที่จะทําการติดต้ังถังหมักก๊าซชีวภาพ ปริมาณของเสีย ประเภทของเสีย และ

ข้อมูลความต้องการทางด้านพลังงาน เป็นต้น โดยท่ียังมีองค์ประกอบอีกหลายประการ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี 

4.1) ขั้นตอนในการพิจารณาออกแบบ 

ขั้นตอนในการพิจารณาการออกแบบ มีขั้นตอนดังน้ีต่อไปน้ี 

1. การสํารวจเพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับนํ้าเสีย ได้แก่ ปริมาณ คุณสมบัติ แหล่งกําเนิดนํ้าเสีย พ้ืนที่

ว่างสําหรับก่อสร้าง เป็นต้น 

2. พิจารณาความเหมาะสมของระบบจากปริมาณนํ้าเสีย ความเข้มข้นสารอินทรีย์ สารเคมีที่ต้องเติม 

ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ แนวท่อรวบรวมนํ้าเสีย ค่าก่อสร้างและเงินลงทุน รวมถึงค่าดําเนินการ ค่าซ่อมบํารุง 

และความพร้อมของบุคลากร 

3. การวางผังระบบบําบัดนํ้าเสีย จะทําหลังจากการออกแบบขนาดระบบ โดยพิจารณาองค์ประกอบ

ของระบบ การเช่ือมต่อของท่อนํ้าเสีย ท่ออากาศ อุปกรณ์ ป๊ัมสูบนํ้าเสีย เป็นต้น 

4. การออกแบบรายละเอียดของหน่วยบําบัดเพ่ือการก่อสร้างหรือติดต้ัง จะต้องพิจารณามาตรฐาน

และข้อกําหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด  

5. การเขียนแบบรายละเอียด เพ่ือแสดงรายละเอียดของระบบที่ได้ออกแบบไว้ โดยจะต้องตรวจสอบ

รายละเอียดขององค์ประกอบ ค่าระดับนํ้า และแบบขยายต่างๆ ว่ามีความถูกต้องตามท่ีได้ออกแบบไว้ พร้อม

ทั้งจัดเตรียมเอกสารมาตรฐานงานก่อสร้าง การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์  
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4.2) การวางแผนการสํารวจและเก็บข้อมูล 

เป็นขั้นตอนที่สําคัญย่ิง ซึ่งข้อมูลที่ทําการสํารวจและเก็บบันทึก จะต้องถูกนํามาเป็นข้อมูลในการ

ออกแบบถังหมักก๊าซชีวภาพ เพราะของเสียต่างชนิดกัน ย่อมมีการจัดการที่ไม่เหมือนกัน และรวมถึงความ

ต้องการในการใช้ก๊าซชีวภาพ บริเวณที่จะใช้ และมีผลถึงการควบคุมดูแลถังหมักก๊าซชีวภาพอีกด้วย 

 -  การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 

 ข้อมูลที่สําคัญในการจะนํามาใช้ออกแบบถังหมักก๊าซชีวภาพ มีดังน้ี 

1. ปริมาณของเสีย เช่น ควรจะทราบว่าในวิสาหกิจสุราแช่พ้ืนบ้านแต่ละแห่งมีของเสียปริมาณเท่าใด 

ซึ่งอาจจะเก็บข้อมูลเป็นวันละก่ีกิโลกรัมเพ่ือง่ายต่อการเก็บข้อมูล อาจจะให้วิสาหกิจสุราแช่พ้ืนบ้านแต่ละที่ลอง

ช่ังปริมาณของเสียในแต่ละวัน  

2. ความต้องการการใช้ก๊าซชีวภาพและผลพลอยได้จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในแต่ละวิสาหกิจชุมชน

อาจมีกิจกรรมที่ต้องใช้ก๊าซชีวภาพไม่เหมือนกัน เช่น น่ึงข้าว ต้มนํ้า หรือผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ดังน้ัน ควร

ต้องมีการสํารวจความต้องการการใช้ก๊าซชีวภาพด้วย เพ่ือจะได้นํามาออกแบบระบบส่งก๊าซชีวภาพไปใช้งาน 

และควรสํารวจด้วยว่าวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการนํ้าที่ผ่านการหมักและกากตะกอนไปใช้ในการเพาะปลูก

หรือไม่ ถ้ามีควรจะจัดการอย่างไร 

3. พ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง การที่จะต้ังถังหมักก๊าซชีวภาพ พ้ืนที่ที่เหมาะสมมีข้อควรพิจารณาดังน้ี คือ 

- ใกล้แหล่งของเสียที่จะนํามาเข้าสู่ถงัหมักก๊าซชีวภาพ เพ่ือให้ขนย้ายได้สะดวก 
- ใกล้แหล่งที่จะนําก๊าซชีวภาพไปใช้งาน หรือใกล้กับบริเวณบ้านที่จะนําก๊าซชีวภาพไปใช้ 
- เป็นพ้ืนที่ที่นํ้าไม่สามารถท่วมถึงได้ เน่ืองจากถ้านํ้าท่วมถึงอาจทําให้ถังหมักก๊าซชีวภาพเกิด

ความเสียหายได้ 
- ถ้าจะมีการนํานํ้าที่ออกจากถังหมักก๊าซชีวภาพหรือกากตะกอนไปใช้ในการเกษตร อาจจะ

ต้องต้ังถังหมักก๊าซชีวภาพใกล้ๆ กับแปลงเกษตรที่จะนําไปใช้ 
4. สภาพพ้ืนดินบริเวณที่จะต้ังถังหมักก๊าซชีวภาพ ควรจะมีความแข็งแรง, แน่นสามารถรับนํ้าหนักได้

พอสมควร และไม่ควรอยู่ใกล้บริเวณบ่อนํ้าบาดาล เพราะอาจจะมีการปนเป้ือนของของเสียได้ 

จากข้อพิจารณาที่กล่าวมา คงไม่สามารถจะต้ังถังหมักก๊าซชีวภาพให้เหมาะสมกับทุกข้อได้ ดังน้ันการ

พิจารณาที่ต้ัง อาจจะต้ังในบริเวณท่ีเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เช่น อาจต้ังใกล้แหล่งใช้พลังงาน เน่ืองจากค่าท่อส่ง

ก๊าซมีราคาแพง ถ้าต้ังอยู่ไกลแหล่งใช้พลังงาน และการขนย้ายของเสีย อาจจะไม่สะดวก เป็นต้น 
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4.3) ออกแบบและติดต้ังระบบก๊าซชีวภาพ 

 ลักษณะสมบัติเบ้ืองต้นทางเคมีของกากส่าแสดงดังตารางที่ 1 จึงกําหนดค่าที่จะนํามาออกแบบ เพ่ือ

หาขนาดระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่เหมาะสม ตลอดจนประเมินปริมาณก๊าซชีวภาพที่จะสามารถผลิตได้ และ

ประสิทธิภาพในการบําบัดสารอินทรีย์ในรูปซีโอดี โดยอ้างอิงค่าในการออกแบบดังในภาคผนวก ก. ซึ่งได้ทําการ

ออกแบบดังรายการคํานวณต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.1 ลักษณะสมบัติเบ้ืองต้นทางเคมีของกากส่า 

ลักษณะสมบัติของเสียกากส่า หน่วย ช่วงค่าจากข้อมูลของเสีย ค่าที่ใช้ออกแบบ
CODt มก./กก. 140,000-190,000 160,000 
TSS มก./กก. 45,000-50,000 47,500 
VSS มก./กก. 40,000-50,000 45,000 
TS มก./กก. 70,000-90,000 80,000 
VS มก./กก. 76,000-78,000 77,000 
TKN มก./ล. 800-1,000 900 
TP มก./ล. 400-500 450 
pH - 3.0-3.2 3.1 
  
รายการคํานวณ    
รายการ  ปริมาณ หน่วย 
อัตราปริมาณของเสีย = 100 กก./วัน 
ปริมาณสารอินทรีย์ในรูป COD = 160,000 x 100 / 1,000  
 = 16,000 กก.COD/วัน 
ออกแบบให้นํ้าออกเหลือสารอินทรีย์
(COD) = 8,000 มก./ล. 
คิดเป็นประสิทธิภาพการบําบัด = 95 % 
  
ความเข้มข้นของแข็งระเหยง่าย VS = 77,000 มก./กก. 
ของแข็งระเหยง่าย VS คิดเป็นร้อยละ ~ 70 ของของแข็งทั้งหมด
ความเข้มข้นของชองแข็งทั้งหมด TS = 77,000/ 70 x 100  
 = 110,000 มก./กก. 
นํ้าหนักของของแข็งทั้งหมด = 110 กรัม/กก. 
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ออกแบบถังหมัก   
ถังหมักที่ 1  = 10 ลบ.ม. 
HRT = 10 / 100 x 1000 1 กก. เท่ากับ 1 ลิตร
 = 100 วัน 
safety factor = 1  
หาปริมาตรของแข็ง   
ของแข็งระเหยง่าย VS คิดเป็นร้อย
ละ ~ 70 ของของแข็งทั้งหมด 
ดังน้ัน FS ~ 30 % 
ความถ่วงจําเพาะของ VS ~ 1.0 ~ ถพ.ของน้ํา 
ความถ่วงจําเพาะของ FS ~ 2.65 ~ ถพ.ของทราย 
ดังน้ันความถ่วงจําเพาะของ TS = 100 / (30/2.65 + 70/1.0 )
 = 1.23  
จากนํ้าหนักของของแข็งทั้งหมด = 110.0 กรัม/กก. 
นํ้าหนักของของแข็งทั้งหมดรวม = 11,000 กรัม/วัน 
ปริมาตรของแข็งทั้งหมด = 8,945 กรัม 
 = 0.7 % ของปริมาตรนํ้าเสีย
Mass Balance   
SRT = 10/11000 x 1000  
 = 1,118 วัน 
ปริมาณสารอินทรีย์ในรูป COD = 16,000 กก.COD/วัน 
Yield Coefficient = 0.08 ก.เซลล์/ก.BODกําจัด
Decay Coefficient = 0.03 1/วัน 
Observed Yield = 0.08 / (1+0.03 x 1,118)  
 = 0.0023 1/วัน 
มวลตะกอนแบคทีเรียที่เกิดขึ้น = 0.0023 x100 x (160000-8000) / 1,000,000 
 = 0.035 กก.VSS/วัน

ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น = 
(0.29 x (160000-8,000) x 100 - 1.42 x0.035) / 
1,000,000 

 = 4.41 ลบ.ม./วัน
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นเฉลี่ย = 6.78 ลบ.ม./วัน
VLR = 16 กิโลกรัม COD/ลบ.ม./วัน 
OLR = 1.500 กิโลกรัม COD/กรัม VSS/วัน 
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VSS ของชีวมวลในถังขณะเดินระบบ = 1,067 มก./ล.

สรุป     
 

บําบัดนํ้าเสียได้สูงสุด = 100 กก./วัน  
 

สามารถกําจัดสารอินทรีย์ที่เป็นของแข็ง
(TSS) 

= 98 %  
 

สามารถกําจัดสารอินทรีย์ในรูป COD = 95 %  
 

ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นเฉลี่ยที ่35oC = 6.78 ลบ.ม./วัน  
 

ปริมาณก๊าซชีวภาพสําหรับของเสีย 1 กก. = 0.07 ลบ.ม./กก.  
 

ตะกอนที่เหลือจากระบบ = 0.20 กก./วัน ที่ความช้ืน 85 % 

หรือปริมาตรตะกอน = 0.00019 กก./วัน ที่ความเข้มข้น 2.5 % 

4.4) การประเมินโครงการลงทุนทางด้านเศรษฐศาสตร ์

เมื่อมีข้อจํากัดของงบประมาณในการสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพ การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะ

บอกถึงตัวเลขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับถังหมักก๊าซชีวภาพ เช่น เงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน ตัวเลขการทดแทน

พลังงาน เป็นต้น ซึ่งเหล่าน้ีเป็นตัวช้ีว่า ควรจะมีการสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพหรือไม่ 

4.4.1) การคํานวณความคุ้มทุน 

ความคุ้มทุน ไม่ได้มีความหมายว่าเมื่อผลิตถังหมักก๊าซชีวภาพขึ้นมาแล้ว จะต้องได้รายได้เท่าใด แต่

หมายถึง มูลค่าของพลังงานที่ใช้ลดลงเมื่อมีถังหมักก๊าซชีวภาพ และผลพลอยได้อ่ืนๆ ที่ตามมาจากการมีถัง

หมักก๊าซชีวภาพ ทั้งที่เห็นเป็นรูปธรรมและนามธรรม ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนที่มีเตาอบลําใย ก่อนจะมีถังหมัก

ก๊าซชีวภาพ ต้องใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) วันละประมาณ 4 ถังในการอบลําใย แต่เมื่อมีถังหมักก๊าซชีวภาพ และนํา

ก๊าซชีวภาพที่ได้มาใช้ร่วมกับก๊าซหุงต้ม ทําให้ใช้ก๊าซหุงต้มเหลือแค่วันละ 3 ถัง ดังน้ัน มูลค่าของก๊าซหุงต้มที่ใช้

ลดลงก็นํามา คํานวณความคุ้มทุน เพ่ือดูว่า เงินที่ลงทุนในการสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพ จะได้คืนภายในก่ีปี 

เพ่ือให้เห็นความคุ้มค่าในการสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพ 
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ตัวอย่างการคํานวณความคุ้มทุนของถังหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 300 ลบ.ม   

ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน 
รายการ จํานวนเงิน (บาท) รายการ จํานวนเงิน (บาท)

เงินลงทุน 

     • ค่าก่อสร้างระบบ 

     • ชุดผลิตพลังงาน 

    

เงินสนับสนุนจาก สนพ. 

     • ค่าก่อสร้างระบบ 

      

-500,000

            -200,000

 289,500

รายได้/ปี
     • ทดแทนการใช้ไฟฟ้าได้ 

     • ค่าขายปุ๋ยอินทรีย์ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ 

     • ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เดินระบบ 

     • ค่าซ่อมบํารุง 

      

 

190,000 

72,360 

-48,000 

-20,000 

เงินลงทุนสทุธ ิ -411,000รายได้สุทธ/ิปี 194,360

 

  ระยะเวลาคืนทุน  =  เงินลงทุนสุทธิ / รายได้สุทธิต่อปี  

                 =   411,000/194,360   ปี  

=   2.1 ปี 
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บทท่ี  5  

ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ 

การนําก๊าซชีวภาพมาใช้งาน ส่วนใหญ่จะนํามาใช้ในรูปของพลังงานความร้อนและใช้เป็นเช้ือเพลิง

ให้แก่เครื่องจักรเพ่ือเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานกล เป็นต้น ในระดับวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่จะ

นํามาก๊าซมาใช้ประโยชน์เพ่ือการหุงต้มอาหารในครัว หากปริมาณพลังงานท่ีได้จากก๊าซชีวภาพมากเกินความ

ต้องการก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าต่อไปได้อีก และยังเกิดผลพลอยได้อ่ืนๆ จาก

ระบบก๊าซชีวภาพ เช่น ด้านการเกษตร และด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เป็นต้น 

5.1)  ด้านพลังงานทดแทน 

5.1.1) การใช้ก๊าซชีวภาพเปน็แหลง่เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลงังานความร้อน 

 การนําก๊าซชีวภาพไปเผาไหม้ให้ความร้อนโดยตรงน้ัน จะได้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง เช่น ใช้เป็น

เช้ือเพลิงสําหรับหม้อต้มไอน้ําในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ใช้เป็นเช้ือเพลิงในการอบแห้ง ใช้กับหัวกกลูกสุกร ใช้

กับเตาหุงต้ม ฯลฯ อย่างไรก็ตามการนําก๊าซชีวภาพไปใช้น้ันควรคํานึงถึงวิธีการส่งลําเลียงก๊าซชีวภาพด้วย โดย

ปกติจะส่งลําเลียงก๊าซชีวภาพไปตามท่อโดยอาศัยเคร่ืองดูดก๊าซ (Blower) ช่วยเพ่ิมแรงดันโดยระยะทางไม่ควร

ไกลจนเกินไป นอกจากน้ีก๊าซชีวภาพยังนําไปเป็นพลังงานความร้อน หรือให้แสงสว่างได้โดยตรง ดังน้ี  

1. การใช้งานก๊าซชีวภาพกับเตาหงุต้ม 

 

รูปที่ 5.1 การนําก๊าซชีวภาพไปใช้กับเตาหุงต้ม 
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- การทําความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพทุกชนิดทุกครั้ง โดยปิดวาล์วก๊าซชีวภาพต้นทางก่อน

เสมอ เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

- ทําความสะอาดหัวเตาอยู่เสมอ โดยถอดหัวเตาออกมาแล้วใช้ไม้แหลม ลวดหรือตะปูทะลวงรูหัวเตา

เพ่ือป้องกันการอุดตันและเพ่ือให้ก๊าซเดินได้สะดวก แล้วใช้แปรงลวดขัดทําความสะอาดเพ่ือให้ตะกรันหมดไป 

หลังจากน้ันเคาะเอาสนิมหรือเศษสกปรกต่างๆ ออกทิ้ง 

- สังเกตดูเปลวไฟว่าออกได้ดีทุกรูหรือไม่ ถ้าเปลวไฟเป็นสีเขียว แสดงว่าหัวเตาสะอาดแต่ถ้าเป็นสีแดง

แสดงว่ามีตะกรันที่หัวเตา 

- เมื่อใช้เตาเสร็จแล้ว ต้องปิดวาล์วก๊าซและปิดสวิทซ์ที่เตาด้วย เพราะถ้าปิดวาล์วก๊าซอย่างเดียวแต่ไม่

ปิดสวิทซ์ที่เตา จะทําให้สวิทซ์เสียเกิดสนิมเกาะได้ ควรถอดสวิทซ์ออกมาหยอดนํ้ามันเคร่ืองบ้าง อย่าปล่อยให้

แห้ง ถ้าสวิทซ์ใช้การไม่ได้เมื่อใช้เตาไปเป็นเวลานาน จะต้องเปลี่ยนสวิทซ์ใหม่ 

- ทุกครั้งที่ต้องการใช้เตา ให้เปิดวาล์วที่ห้องครัวก่อน จากน้ันจุดไฟจ่อไว้ที่หัวเตา แล้วจึงเปิดสวิทซ์ที่

เตา 

2. การใช้งานก๊าซชีวภาพกับตะเกียง 

   

รูปที่ 5.2 การนําก๊าซชีวภาพไปใช้กับตะเกียง 

- การทําความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้ตะเกียง ให้ปลดสายยางก๊าซออกแล้วถอดหมวกและหัวตะเกียง

ออกก่อน หลังจากทําความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้แล้วให้ใส่ทุกอย่างกลับเข้าที่เดิม ขันน๊อตให้แน่น แล้วจึงใส่สาย

ยางก๊าซที่ข้อต่อและใส่ปลอกรัดให้แน่น 
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- ทําความสะอาดตะกรันที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆ ของตะเกียง โดยการถอดออกมาแล้วนําไปล้างนํ้า 

ตะกรันก็จะหลุดออกหมด หลังจากน้ันเช็ดให้แห้งโดยเร็ว 

- ทําความสะอาดหมวกและกระจกครอบ โดยล้างนํ้าและใช้ผ้าสะอาดเช็ด รวมทั้งปัดเช็ดและเทเศษ

แมลงหรือเศษผงต่างๆ ออกจากตัวตะเกียง หากไส้ตะเกียงแตก ให้เปลี่ยนไส้ใหม่แล้วผูกให้แน่น 

- การจุดตะเกียง ควรใช้เทียนไขจุดไฟตะเกียง เน่ืองจากไม้ขีดไฟขนาดสั้นเกินไป ไฟอาจจะไหม้มือ 

หรือเกิดอันตรายได้เวลาจุด 

- กรณีที่ตะเกียงไม่สว่างและมีไฟลุกที่ไส้ตะเกียง ให้ทําการปรับที่นมหนูโดยใช้คีมจับบิดหมุนไป

ทางซ้ายหรือปรับขึ้นหรือลงจนตะเกียงสว่างจึงหยุดหมุน 

5.1.2) การใช้ก๊าซชีวภาพในการผลติพลังงานกล/ไฟฟ้า 

 การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์สําหรับผลิตพลังงานกล/ไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิงน้ันมี

อยู่หลายรูปแบบ เช่นการใช้ชุดเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) จะมีอยู่ 4 รูปแบบ

ด้วยกันคือ เคร่ืองยนต์ดีเซลดัดแปลงให้สามารถใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับนํ้ามันดีเซลโดยการทดแทนการใช้นํ้ามัน

ดีเซลได้ประมาณ 50-60%, เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงให้สามารถใช้ก๊าซชีวภาพได้ 100%, เครื่องยนต์เบนซิน

นํามาดัดแปลงให้สามารถใช้ก๊าซชีวภาพได้ 100%, เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซโดยเฉพาะ (เครื่องนําเข้าจาก

ต่างประเทศ) เคร่ืองยนต์ทั้ง 4 แบบนี้สามารถต่อร่วมกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือมอเตอร์

เหน่ียวนํา (Induction Motor) ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ส่งออกทางสายส่งไฟฟ้าหลักเพ่ือใช้สําหรับกิจกรรม

การเลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์ม หรือนําไปใช้ในโรงงาน 

5.1.3) การผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration System)  

 การผลิตพลังงานร่วม หมายถึง การผลิตพลังงานกล/ไฟฟ้า และความร้อนร่วมกันซึ่งเป็นระบบที่จะ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการใช้เช้ือเพลิงให้มีค่าสูงขึ้นมากกว่าการใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่าง

เดียว ซึ่งรูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับความร้อนน้ีอาศัยหลักการนําความร้อนทิ้งที่เกิดขึ้นจากระบบ

การผลิตพลังงานกล/ไฟฟ้ากลับมาผลิตเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น การใช้เครื่องยนต์

สันดาปภายใน เป็นเคร่ืองต้นกําลังสําหรับผลิตพลังงานกล/ไฟฟ้า จะเกิดความร้อนในนํ้าหล่อเย็นและส่วนของ

ไอเสียเคร่ืองยนต์ โดยปกติประสิทธิเชิงความร้อนของเคร่ืองยนต์สันดาปภายในจะอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 

30-40 และความร้อนที่อยู่ในรูปของไอเสียและนํ้าหล่อเย็นโดยรวมประมาณร้อยละ 50-60 ของพลังงานความ

ร้อนจากเช้ือเพลิงที่ใช้ทั้งหมด การนําเอาความร้อนทิ้งเหล่าน้ีกับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จะมีผลทําให้

ประสิทธิภาพโดยรวมของการใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพดังกล่าวเพ่ิมขึ้น 



 

30 
 

 อย่างไรก็ตามการออกแบบระบบการใช้ก๊าซชีวภาพเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนทั้งในรูปของผลิต

พลังงานความร้อนและ/หรือผลิตพลังงานไฟฟ้าน้ัน จําเป็นต้องพิจารณาท้ังอัตราและปริมาณการผลิตก๊าซ

ชีวภาพที่สามารถนําไปใช้งานได้ควบคู่ไปกับความเหมาะสมของกิจกรรมที่จะนํามาประยุกต์เพ่ือใช้ประโยชน์

จากก๊าซชีวภาพรวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้งานด้วย 

1. การใช้งานก๊าซชีวภาพกับเครื่องยนต์ 

 เครื่องยนต์ทุกประเภทที่ติดต้ังคงที่ สามารถใช้กับก๊าซชีวภาพได้โดยการติดต้ังท่อส่งก๊าซเข้าที่ท่อไอดี

ของเครื่องยนต์ เช่น ใช้กับเคร่ืองสูบนํ้า เครื่องสีข้าว เครื่องผลิตไฟฟ้า เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องรีดนมวัว 

ฯลฯ 

 

รูปที่ 5.3 เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงให้ใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับนํ้ามันดีเซล  

  
รูปที่ 5.4 เครื่องยนต์เบนซินดัดแปลงให้สามารถใช้ก๊าซชีวภาพได้ 100% 
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รูปที่ 5.5 เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงให้สามารถใช้ก๊าซชีวภาพได้ 100% 

5.2) ด้านการเกษตร 

กากตะกอนที่ได้จากการหมักของเสียในบ่อก๊าซชีวภาพ สามารถนําไปใช้เป็นปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงบํารุง

ดินได้ทั้งในส่วนของกากเหลว และน้ําส่วนใส จึงสามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้บางส่วน นอกจากน้ันกากของเสียที่

ผ่านการหมักแล้วน้ี สามารถนํามาตากให้แห้งแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี 

การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนถังหมักก๊าซชีวภาพ 

 ของเสียกากส่า เมื่อผสมนํ้าในอัตราส่วนพอเหมาะจนเป็นของเหลว แล้วเติมเป็นวัตถุดิบลงไปย่อย

สลายในถังหมักก๊าซชีวภาพในสภาพที่ไม่มีอากาศ ส่วนที่ย่อยสลายไม่ได้แล้ว จะกลายเป็นกากตะกอน และ

ส่วนประกอบที่อยู่ในกากตะกอนจากถังหมักก๊าซชีวภาพน้ัน จะมีสารอาหารและแบคทีเรีย สามารถใช้เป็นปุ๋ย

ในการเพาะปลูกพืชได้ดี 

1. การปล่อยไปตามร่องระบายนํ้า ถ้าพ้ืนที่มีความลาดเอียง และตําแหน่งของบ่อก๊าซอยู่ในที่สูงกว่า

แปลงเพาะปลูก การปล่อยกากจากบ่อล้นให้ไหลไปตามท่อไปยังลานตากตะกอนเพ่ือตากตะกอนให้แห้งสนิท

ก่อนนําไปใช้งาน หรืออาจจะใช้ในรูปของกากเหลว 

2. การใช้ป๊ัมสูบ ถ้าพ้ืนที่อาศัยความลาดเอียงไม่ได้ หรืออยู่ห่างไกลออกไป อาจจะใช้ป๊ัมสูบจ่ายจาก

บ่อรับกาก (ที่ผ่านการกรองจากกระบะทราย) โดยตรงแล้วส่งไปตามรางหรือท่อไปยังแปลงเพาะปลูก  

3. การขนย้ายด้วยภาชนะ การขนย้ายกากจากบ่อล้นไปยังที่ไกลออกไป ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการขน

ย้ายเป็นพิเศษ เช่น รถเข็นล้อเลื่อน เหมาะสมสําหรับการใช้แรงคนลากจูงระยะใกล้ ส่วนในระยะไกล อาจใช้

แรงงานสัตว์หรือเคร่ืองยนต์เข้ามาช่วย 
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รูปที่ 5.6 การปล่อยกากจากบ่อล้นไหลไปตามท่อ 

5.3) ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การนําของเสียมาหมักด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการช่วยกําจัดสิ่งปฏิกูลเหลือทิ้งของวิสาหกิจ

สุราแช่พ้ืนบ้านให้ไม่มีกลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณนั้นลดลง ช่วยให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ันมีสุขภาพ

อนามัยดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้ของเสียถูกชะล้างลงไปในแหล่งนํ้าสาธารณะตามธรรมชาติ ซึ่งจะ

ทําให้นํ้าเน่าเสียได้ จึงเป็นการลดปัญหามลภาวะทางนํ้าด้วย และยังช่วยลดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ

ด้วย เน่ืองจากก๊าซมีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสาเหตุที่ทําให้โลกร้อน
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บทท่ี  6  

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CMU-Micro Hybrid Digester 

ระบบ CMU-Micro Hybrid Digester (CMU-MHD) สามารถรองรับกากส่าได้วันละ 100 กิโลกรัม 

โดยถูกออกแบบเพ่ือใช้สําหรับโรงงานขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการหมักและกลั่นสุรา ซึ่งมี

เงินทุนไม่สูงมาก โดยตัวถังหมักทั้งหมดทําจากถังสําเร็จรูป PE (Poly Ethylene) ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป

และมีราคาไม่สูงมาก และตัวถังมีความทนทานต่อนํ้าเสียและก๊าซชีวภาพ จึงสามารถนํามาใช้สําหรับระบบก๊าซ

ชีวภาพได้ (รูปที่ 5.1) และแสดงรายละเอียดดังภาคผนวก ข. 
 

 

รูปที่ 6.1 ระบบ CMU-Micro Hybrid Digester 

โดยมีองค์ประกอบของระบบ CMU-Micro Hybrid Digester ดังน้ี 

6.1) บ่อรวบรวมของเสีย 

ทําหน้าที่รองรับกากส่า โดยอาจผสมกากส่าเข้ากับนํ้าที่ผ่านจากระบบหมักก๊าซชีวภาพแล้ว หรือนํ้าทิ้ง

จากการล้างข้าว (รูปที่ 6.2) เพ่ือเป็นการทําให้กากส่าอยู่ในรูปของของเหลวที่สามารถสูบด้วยป๊ัมส่งไปยังถัง

หมกกรด (รูปที่ 6.3) และลดความเป็นกรดของกากส่าให้ pH อยู่ในช่วง 6.0-6.5 ซึ่งมีความเหมาะสมสําหรับ

ลานตากตะกอน

ถังรับน้ําออก

ถุงเก็บก๊าซชีวภาพ 

บ่อรวบรวมน้ําเสีย

ถังหมักกรด

ถังหมักก๊าซชีวภาพ 

ชุดกวน 

ระบบควบคุม 



 

34 
 

การดํารงชีวิตของจุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรด (Acidogenesis Bacteria) ซึ่งทําหน้าที่ย่อยสลายของเสียอินทรีย์

โมเลกุลใหญ่ให้กลายเป็นกรดอินทรีย์ 

 
รูปที่ 6.2 บ่อรวบรวมนํ้าเสีย 

 
รูปที่ 6.3 ป๊ัมนํ้าเสีย 

6.2) ถังหมักกรด (Acid Tank) 

ถังหมักกรด จะใช้ถังพลาสติกสําเร็จรูปขนาด 2,000 ลิตร ซึ่งมีขายทั่วไปตามท้องตลาด (รูปที่ 6.4) 

โดยทําหน้าที่สําหรับย่อยสลายของเสียอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ (Hydrolysis) ให้กลายเป็นกรดอินทรีย์ซึ่งเป็นสาร

ต้ังต้นสําหรับจุลินทรีย์กลุ่มที่ผลิตก๊าซชีวภาพ (Methanogenesis Bacteria) นําไปใช้ในกระบวนการผลิตก๊าซ

ชีวภาพ  
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รูปที่ 6.4 ถังหมักกรดขนาด 2000 ลิตร 

6.3) ถังหมักก๊าซชีวภาพแบบ CMU-Micro Hybrid Digester   

ถังหมักก๊าซชีวภาพ ถูกออกแบบขึ้นโดยใช้ถังพลาสติกสําเร็จรูปขนาด 10,000 ลิตร (รูปที่ 6.5) เพ่ือ

รองรับกรดอินทรีย์จากถังหมักกรดมาย่อยสลายให้กลายเป็นก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่อยู่ในก๊าซ

ชีวภาพ โดยจุลินทรีย์กลุ่มที่ผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะมีการไหลจากหัวถังไปยังท้ายถัง (Plug Flow) และมีการ

กวนผสม (Mixing) ด้วยใบกวนที่สามารถควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ ทําให้เพ่ิมโอกาสและระยะเวลาของ

การสัมผัสกันระหว่างเช้ือจุลินทรีย์กับของเสียอินทรีย์ที่อยู่ในนํ้าเสีย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของถังหมักให้

สูงขึ้น สามารถลดความสกปรกและผลิตก๊าซชีวภาพได้มากขึ้น รวมถึงภายในถังหมักจะติดต้ังแผ่นก้ันตะกอน

เพ่ือป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์หลุดออกจากถังหมักก๊าซชีวภาพ  
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รูปที่ 6.5 ถังหมักก๊าซชีวภาพขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร และชุดกวนอัตโนมัติ 

6.4) ถังรับน้ําออก  

ทําหน้าที่รองรับนํ้าเสียที่ผ่านการหมักย่อยด้วยระบบก๊าซชีวภาพเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถนํานํ้าที่

ผ่านการหมักย่อยน้ีไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน หรือนํากลับมาผสมกากส่าเพ่ือปรับ pH และเพ่ิมความเป็นด่าง

ให้กับกากส่าให้อยู่ในช่วงค่าที่เหมาะสมสําหรับการผลิตก๊าซชีวภาพได้อีกด้วย 

 

รูปที่ 6.6 ถังรับนํ้าออกขนาด 500 ลิตร 
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6.5) ถุงเก็บก๊าซชีวภาพ และชุดควบคุมแรงดัน 

ทําหน้าที่สําหรับกักเก็บก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ทั้งหมด โดยใช้แผ่นพลาสติก PVC (Polyvinyl chloride) 

ขนาดความหนา 1.2 มิลลิเมตร (รูปที่ 6.7) เช่ือมด้วยความร้อนซึ่งจะมีความคงทนและยืดหยุ่นสูงสามารถทน

ต่อแรงดันของก๊าซชีวภาพได้ โดยการเก็บกักก๊าซชีวภาพในถุงเก็บก๊าซชีวภาพที่ทําจากพลาสติกน้ัน จะเก็บกัก

ได้ที่ความดันเท่ากับ 2.0 มิลลิบาร์ ซึ่งเป็นความดันของก๊าซชีวีภาพท่ีหากเกิดการรั่วซึมแล้ว จะไม่ลุกติดไฟ หาก

ถุงเก็บก๊าซชีวภาพมีแรงดันมากกว่า 2.0 มิลลิบาร์ ชุดควบคุมแรงดันก็จะทํางานทันที โดยการปล่อยก๊าซ

ชีวภาพที่อยู่ในถุงออกทิ้งเพ่ือรักษาระดับแรงดันให้เท่ากับ 2.0 มิลลิบาร์ เพ่ือป้องกันการฉีกขาดของถุงเก็บก๊าซ

ชีวภาพ แสดงดังรูปที่ 6.8 

 

รูปที่ 6.7 ถุงเก็บก๊าซชีวภาพ  

 
รูปที่ 6.8 ชุดควบคุมแรงดัน 
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6.6) เครื่องดูดก๊าซชีวภาพและถังลดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 

เครื่องดูดก๊าซชีวภาพใช้เป็นแบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์ (Centrifugal Type) แรงดัน 120 mbar ใช้

มอเตอร์เป็นต้นกําลัง ขนาด 0.40 KW (0.5 HP) 220 VAC/50 Hz แสดงดังรูปที่ 6.9 โดยทําหน้าที่ดูดก๊าซ

ชีวภาพจากถุงเก็บก๊าซชีวภาพผ่านถังลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (รูปที่ 6.10) เพ่ือความเข้มข้นของก๊าซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนนําไปใช้กับเตาหุงต้ม ดังแสดงในรูปที่ 6.11 

 
รูปที่ 6.9 เครือ่งดูดก๊าซชีวภาพ 

 

รูปที่ 6.10 ถังลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
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รูปที่ 6.11 เตาหุงต้มพร้อมขาต้ังจํานวน 2 ชุด 

6.7) ชุดควบคุมการทํางานของปัม๊น้ําเสียและชดุกวน 

ตู้ควบคุมป๊ัมสูบนํ้าเสียได้ถูกออกแบบให้ทํางานแบบควบคุมด้วยผู้เดินระบบ (MANUAL) โดยมีเบรก

เกอร์ (Circuit Breaker) ตัวเมนเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม การลัดวงจรในระบบควบคุมและกําลัง 

อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมค่าไฟฟ้า (Phase Protective Relay ) ควบคุมค่าโดยตลอดถ้ามีปัญหาค่าทาง

ไฟฟ้า อุปกรณ์จะทําการตัดการจ่ายไฟในวงจรควบคุมทั้งหมดเพื่อป้องกันอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด และปั๊มสูบ

นํ้าเสีย หากระหว่างทํางานมอเตอร์ทํางานเกินกําลัง อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมการใช้กระแสของมอเตอร์ 

(OVERLOAD) จะทําการตัดการจ่ายไฟให้ป๊ัมสูบนํ้าเสียทันที ดังแสดงในรูปที่ 6.12 

 
รูปที่ 6.12 ชุดควบคุมการทํางานของป๊ัมนํ้าเสียและชุดกวน 
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6.8) ชุดควบคุมการทํางานของเคร่ืองดูดก๊าซชวีภาพ 

ตู้ควบคุมเครื่องดูดก๊าซชีวภาพได้ถูกออกแบบให้ทํางานแบบควบคุมด้วยผู้เดินระบบ (MANUAL) โดย

มีเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ตัวเมนเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม การลัดวงจรในระบบควบคุมและ

กําลัง อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมค่าไฟฟ้า (Phase Protective Relay) ดังแสดงในรูปที่ 6.13 

 
รูปที่ 6.13 ชุดควบคุมการทํางานของเคร่ืองดูดก๊าซชีวภาพ 
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บทท่ี  7  

การเดินระบบและการติดตามผลการทํางานของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

7.1) การเดินระบบ 

 เมื่อติดต้ังระบบ CMU-MHD ขนาด 10,000 ลิตร (ปริมาตรใช้งาน 8,500 ลิตร) แล้วเสร็จ จะต้องทํา

การทดสอบการรั่วซึมของถังหมักต่างๆ พร้อมระบบท่อ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

จากนั้นทําการเตรียมกากส่าและเช้ือต้ังต้นที่จะใช้สําหรับการเดินระบบ ได้นําตัวอย่างกากส่าที่ใช้ในการเดิน

ระบบมาวิเคราะห์หาลักษณะสมบัติทางเคมี แสดงดังตารางที่ 7.1 โดยพิจารณาประสิทธิภาพการทํางานของ

ระบบ และอัตราการผลิตก๊าซมีเทน 

ตารางที่ 7.1 ลักษณะสมบัติทางเคมีของกากส่า 

รายการ กากส่า เช้ือต้ังต้น* 
pH 3.9 7.6 
CODt (mg/kg) 374,274 57,157 
TKN (mg/kg) 10,932 - 
NH3(mg/kg) 110 - 

TS (mg/kg) 173,337 76,194 
VS (mg/kg) 130,102 35,949 
SS (mg/kg) 112,380 73,308 
VSS (mg/kg) 105,316 33,688 

หมายเหตุ : * ค่าที่แสดงมีหน่วยเป็น mg/l 

การเร่ิมต้นเดินระบบจะทําการขนเช้ือต้ังต้นจากฟาร์มปศุสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงมาเติมปริมาตร 30% ของ

ปริมาตรถังหมัก เพ่ือให้เช้ือตะกอนเคยชินกับกากส่า จึงได้ทําการเติมกากส่าทิ้งไว้ในถังหมักเป็นเวลา 7 วัน

ก่อนที่จะเริ่มเติมกากส่าเข้าทุกวัน โดยสัปดาห์แรกจะเริ่มทําการเติมกากส่าปริมาณวันละ 25 กิโลกรัม สัปดาห์

ที่สองจะเพ่ิมโหลดกากส่าเป็นปริมาณวันละ 50 กิโลกรัม สัปดาห์ที่สามจะทําการเติมกากส่าปริมาณวันละ 75 

กิโลกรัม และสัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไปจะเติมกากส่าปริมาณวันละ 100 กิโลกรัม โดยใช้อัตราส่วนกากส่าต่อนํ้า 

1:4 (w/v) เมื่อเติมกากส่าตามค่าที่ออกแบบไว้จะเริ่มเก็บข้อมูลการเดินระบบเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ

ทํางานของระบบต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเริ่มต้นเดินระบบที่กากส่าวันละ 25 กิโลกรัม 
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 ถังหมักก๊าซชีวภาพเปรียบเสมือนรถยนต์ คือต้องมีการเริ่มเดินเคร่ือง, มีระยะ Run in, มีการดูแล

บํารุงรักษา และมีการซ่อมบํารุง ซึ่งถังหมักก๊าซชีวภาพก็เช่นกัน ในการใช้งาน ต้องมีการเตรียมความพร้อม 

ก่อนใช้งาน มีการบํารุงรักษา และต้องมีคนดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพ่ือให้ถังหมัก

ก๊าซชีวภาพทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

7.2) ขั้นตอนการเดินระบบ 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ เช่น ถังหมัก ถุงเก็บก๊าซชีวภาพ ป๊ัม

นํ้าเสีย ระบบท่อ ข้อต่อต่างๆ วาล์วนํ้า และสายส่งก๊าซ ว่ามีรอยแตกและรอยร้าว รั่วซึม หรือชํารุดหรือไม่ ซึ่ง

อุปกรณ์ทุกอย่างควรอยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 2 เติมกากส่าตามที่กําหนดไว้ และผสมกับนํ้าล้างข้าว หรือนํ้าที่ผ่านระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

จากน้ันเปิดสวิทซ์ป๊ัมนํ้าเสียที่ตู้ควบคุม จนกระทั่งนํ้าเสียหมดจึงปิดสวิทซ์ป๊ัมนํ้าเสียทันที 

ขั้นตอนที่ 3 เปิดสวิทซ์ใบกวนให้ทํางานแบบอัตโนมัติ คือ กวนเป็นเวลา 5 นาที ทุกๆ 6 ช่ัวโมง 

ขั้นตอนที่ 4 นํานํ้าที่ผ่านการหมักย่อยแล้วในถังรับนํ้าออกไปใช้ประโยชน์ เช่น รดต้นไม้ หรือพืชผัก

สวนครัว หรือหากไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์สามารถหมุนเวียนกลับมาผสมกากส่าได้ในวันถัดไป 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อสังเกตเห็นว่านํ้าออกเริ่มมีตะกอนหลุดปนออกมา ให้ทําการดึงตะกอนออกมาตาก

แห้งที่บริเวณลานตาก เพ่ือสามารถนํากากตะกอนท่ีแห้งสนิทแล้วไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยได้ ซึ่งจะมีการระบาย

ตะกอนเดือนละคร้ัง ครั้งละประมาณ 10% ของน้ําเสียที่เข้าระบบ 

7.3) การติดตามผลการเดินระบบ 

ในดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จําเป็นต้องการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลที่ทําให้เห็นประสิทธิภาพหรือปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับถังหมักก๊าซชีวภาพ และข้อมูลที่สําคัญในการตรวจสอบถังหมักก๊าซชีวภาพคือ ผลการวิเคราะห์นํ้า

ที่ผ่านจากถังหมักก๊าซชีวภาพ และวิเคราะห์ส่วนประกอบของตะกอนที่มีในระบบ การเก็บตัวอย่างจะเก็บแบบ

ครั้งเดียว และควรเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวแทนนํ้าเสียจริง และนํามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นการตรวจเช็คประสิทธิภาพ

ในการทํางานของระบบได้กําหนดจุดเก็บตัวอย่างดังน้ี 

 จุดที่ 1 นํ้าเสียก่อนเข้าระบบ  - เก็บนํ้าเสียก่อนเข้าบ่อหมัก บริเวณบ่อรวบรวมนํ้าเสีย 

 จุดที่ 2 นํ้าออกจากถังหมักก๊าซชีวภาพ - เก็บจากทางน้ําออก บริเวณถังรับนํ้าออก 

 จุดที่ 3 ตะกอนจากท่อดึงกาก  - เก็บจากท่อดึงกาก 

 จุดที่ 4 ก๊าซชีวภาพ   - เก็บจากท่อก๊าซชีวภาพก่อนเข้ามิเตอร์ก๊าซ 
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 จากน้ันนํามาทําการวิเคราะห์จะเก็บทั้งหมด 6 ครั้ง ดังน้ี 

 ครั้งที่ 1 จะเก็บนํ้าตัวอย่างมาวิเคราะห์เมื่อเดินระบบครบ 2 สัปดาห์ จะทําการวิเคราะห์นํ้าเข้า นํ้า

ออก ตะกอน และก๊าซชีวภาพ 

 ครั้งที่ 2 จะเก็บนํ้าตัวอย่างมาวิเคราะห์เมื่อเดินระบบครบ 4 สัปดาห์ จะทําการวิเคราะห์นํ้าเข้า นํ้า

ออก และก๊าซชีวภาพ 

 ครั้งที่ 3 จะเก็บนํ้าตัวอย่างมาวิเคราะห์เมื่อเดินระบบครบ 6 สัปดาห์ จะทําการวิเคราะห์นํ้าเข้า นํ้า

ออก ตะกอน และก๊าซชีวภาพ 

 ครั้งที่ 4 จะเก็บนํ้าตัวอย่างมาวิเคราะห์เมื่อเดินระบบครบ 8 สัปดาห์ จะทําการวิเคราะห์นํ้าเข้า นํ้า

ออก และก๊าซชีวภาพ 

 ครั้งที่ 5 จะเก็บนํ้าตัวอย่างมาวิเคราะห์เมื่อเดินระบบครบ 10 สัปดาห์ จะทําการวิเคราะห์นํ้าเข้า นํ้า

ออก ตะกอน และก๊าซชีวภาพ 

 ครั้งที่ 6 จะเก็บนํ้าตัวอย่างมาวิเคราะห์เมื่อเดินระบบครบ 12 สัปดาห์ จะทําการวิเคราะห์นํ้าเข้า นํ้า

ออก และก๊าซชีวภาพ 

ตารางที่ 7.2 แสดงการเก็บตัวอย่างของระบบก๊าซชีวภาพ 

ครั้งที ่

ระยะเวลาการเก็บ

ตัวอย่าง 

หลังจากเร่ิมเดินระบบ  

(สัปดาห์) 

จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 

1 2 
pH, TCOD, TS, 

VS, TKN, TP 

pH, TCOD,

TS, VS, VFA, 

Alk 

pH, TSS, 

VSS,  

%CH4, 

%CO2, %O2, 

H2S 

2 4 
pH, TCOD, TS, 

VS, TKN, TP 

pH, TCOD,

TS, VS, VFA, 

Alk 

-  

%CH4, 

%CO2, %O2, 

H2S 
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ครั้งที ่

ระยะเวลาการเก็บ

ตัวอย่าง 

หลังจากเร่ิมเดินระบบ  

(สัปดาห์) 

จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 

3 6 
pH, TCOD, TS, 

VS, TKN, TP 

pH, TCOD,

TS, VS, VFA, 

Alk 

pH, TSS, 

VSS,  

%CH4, 

%CO2, %O2, 

H2S 

4 8 
pH, TCOD, TS, 

VS, TKN, TP 

pH, TCOD,

TS, VS, VFA, 

Alk 

-  

%CH4, 

%CO2, %O2, 

H2S 

5 10 
pH, TCOD, TS, 

VS, TKN, TP 

pH, TCOD,

TS, VS, VFA, 

Alk 

pH, TSS, 

VSS,  

%CH4, 

%CO2, %O2, 

H2S 

6 12 
pH, TCOD, TS, 

VS, TKN, TP 

pH, TCOD,

TS, VS, VFA, 

Alk 

-  

%CH4, 

%CO2, %O2, 

H2S 

 

7.4) ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ  

จากการติดตามผลการเดินระบบก๊าซชีวภาพ CMU-Micro Hybrid Digester ของกลุ่มวิสาหกิจสุราแช่

พ้ืนเมืองในคร้ังน้ีพบว่า ระบบสามารถผลิตก๊าซชีวภาพอยู่ในช่วง 100-150 ลิตรต่อกิโลกรัมกากส่า (ความช้ืน

ประมาณ 70-89%) โดยมีสัดส่วนก๊าซมีเทนอยู่ในช่วง 65-75 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามในการเดินระบบควร

ควบคุมปริมาณการป้อนให้คงที่ เพ่ือรักษาสภาวะของการทํางานของจุลินทรีย์ผลิตก๊าซชีวภาพ  
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7.5) การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร ์ 

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ CMU-Micro Hybrid Digester ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับของ

เสียจากกระบวนการผลิตสุราแช่พ้ืนบ้านได้วันละ 100 กิโลกรัม ใช้เงินลงทุนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพทั้งสิ้น 

250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7.3 ซึ่งเป็นข้อมูลราคาจริงที่ได้จากการสร้างต้นแบบ

ระบบผลติก๊าซชีวภาพโดยได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7  

สมมติฐานของระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีรายละเอียดดังน้ี 

1) เทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแบบ CMU-Micro Hybrid Digester โดยมีการไหลตาม
ทางยาวจากหัวถังไปยังท้ายถัง และมีการกวนผสมด้วยใบกวน ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระบบท่ีออกแบบเฉพาะสําหรับวิสาหกิจ
สุราแช่พ้ืนบ้าน 

2) กําหนดให้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีอายุการใช้งานทั้งหมด 15 ปี  
3) ต้นทุนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพอ้างอิงราคาที่ได้ดําเนินการก่อสร้างจริง โดยไม่คิดค่าที่ปรึกษา

ในการควบคุมการก่อสร้าง 
4) ค่าบํารุงรักษาระบบก๊าซชีวภาพในส่วนโครงสร้างคิดเป็น 2% ต่อปีของราคาโครงสร้าง  
5) ไม่คิดค่าแรงงานในการดูแลระบบ 
6) ค่าพลังงานไฟฟ้าเดือนละ 127 บาท (คิดที่ปริมาณกากส่า 100 กิโลกรัมต่อวัน) 
7) กําหนดให้มีการเปลี่ยนพลาสติกคลุมบ่อเก็บก๊าซทุก 10 ปี 
8) ค่าไฟฟ้าคิดตามอัตรา TOU (Time of Use) คือ 3.52 บาท/kW 
9) ราคาก๊าซหุงต้มคิดที่อัตรา 24 บาทต่อกิโลกรัม 
10) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพทํางาน 24 ช่ัวโมงต่อวันและ 365 วันต่อปี 
โดยสมมติฐานระบบผลิตก๊าซชีวภาพทั้งหมดนี้อ้างอิงจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การคํานวณความคุ้มทุนของถังหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 10 ลบ.ม (รองรับกากส่า 100 กิโลกรัมต่อวัน) 

ตารางที่ 7.3 การวิเคราะห์ทางการเงิน 
รายการ จํานวนเงิน (บาท) รายการ จํานวนเงิน (บาท)

เงินลงทุน 

     • ค่าก่อสร้างระบบ 

      

    

-250,000

รายได้/ปี
     • ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มได้ 

     • ค่าขายปุ๋ยอินทรีย์ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ 

40,296

120
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รายการ จํานวนเงิน (บาท) รายการ จํานวนเงิน (บาท)

เงินสนับสนุนจาก วช. 

     • ค่าก่อสร้างระบบ 

 

 160,000

    • ค่าซ่อมบํารุง

     • ค่าไฟฟ้า 

 

-5,000

-1,542

เงินลงทุนสทุธ ิ -90,000รายได้สุทธ/ิปี 33,874

  ระยะเวลาคืนทุน  =  เงินลงทุนสุทธิ / รายได้สุทธิต่อปี  

                 =   90,000/33,874 ปี  

=   2.7 ปี 
จากการวิเคราะห์ระยะเวลาการคืนทุนของการลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพสําหรับวิสาหกิจ

สุราแช่พ้ืนบ้านหมู่ 5 ตําบลแม่ปูคา พบว่ามีระยะเวลาคืนทุน 2.7 ปี หากได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐใน

การก่อสร้างระบบฯ และมีระยะเวลาคืนทุน 7.4 ปี หากไม่ได้รับเงินสนับสนุน 

7.6) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ  

การประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  CMU-Micro Hybrid Digester กับนํ้าเสีย
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานสุราขนาดใหญ่ โรงงานสุรากลั่นชุมชน วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ที่มีของเสียเกิดขึ้น
จากกระบวนการผลิต สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในการบําบัดของเสียให้กลายเป็นพลังงานได้ หาก
เป็นโรงงานสุราขนาดใหญ่ อาจพิจารณาการนําก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในรูปความร้อนของเครื่องกําเนิดไอ
นํ้า (Boiler) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการบําบัด ปัจจุบันการบําบัดนํ้าเสียแบบไม่ใช้อากาศจากระบวนการผลิตสุราแช่
พ้ืนบ้าน เพ่ือนําก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์น้ัน เกิดขึ้นเพียงไม่ก่ีชุมชม ดังน้ันวิสาหกิจชุมชนสุราแช่พ้ืนบ้าน หมู่
5 ตําบลแม่ปูคา เป็นวิสาหกิจกลุ่มแรกที่มีการนําเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพเข้ามาใช้อย่างจริงจัง โดยนํ้าเสีย
ของวิสาหกิจสุราแช่พ้ืนบ้าน ซึ่งเรียกว่ากากส่ามีความเข้มข้นสารอินทรีย์สูงมาก โดยวัดในรูปบีโอดี (BOD) 
เท่ากับ 153,180 - 265,669 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และซีโอดี (COD) เท่ากับ 362,670 - 376,502 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม โดยอดีตวิสาหกิจไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสีย จึงได้แจกจ่ายให้เกษตรกรเลี้ยงสุกรนําไปใช้เป็นอาหารสัตว์ 
ถึงแม้ว่าวิธีการจัดการด้วยวิธีน้ีจะเป็นวิธีที่สะดวกสบายท่ีสุด แต่พบว่าบางคร้ังไม่มีเกษตรกรมาขนไป ทําให้ต้อง
เก็บสะสมไว้ค่อนข้างมากส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณใกล้เคียง เพ่ือการแก้ไขปัญหาระยะยาวของวิสาหกิจแห่ง
น้ีจึงหันมาใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพแทน โดยนํ้าเสียและของเสียจากกระบวนการผลิตคือ กากส่าจาก
กระบวนกรอง นํ้าล้างข้าวน่ึง และน้ําล้างขวด จะไหลรวมกันเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CMU-Micro 
Hybrid Digester โดยถังหมักกรดมีขนาดจุ 2 ลูกบาศก์เมตร และถังหมักมีเทนขนาดจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ก๊าซ
ชีวภาพที่เกิดขึ้นจะถูกนําไปใช้ผลิตความร้อน น้ําเสียที่ผ่านระบบผลิตก๊าซชีวภาพแล้วจะไหลลงถังรับนํ้าออก
ขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร จากน้ันนํ้าเสียจากถังรับนํ้าออกจะถูกสูบไปใช้เป็นปุ๋ยนํ้า ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
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สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้ก๊าซหุงต้มในการผลิต
ความร้อนประมาณ 30% คิดเป็นเงินประมาณ 40,296 บาทต่อปี  

ประโยชน์ที่ได้จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ คือ ทําให้ค่าใช้จ่ายการบําบัดนํ้าเสียลดตํ่าลง และช่วยลด
การใช้พลังงานอีกด้วย ในส่วนการลดค่าใช้จ่ายในการบําบัดนํ้าเสียมาจากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ ช่วยลดการใช้
พลังงาน เน่ืองจากสามารถเปลี่ยนก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสียได้ ดังน้ัน
การพิจารณาความเหมาะสมการประยุกต์ใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ CMU-Micro Hybrid Digester ควรจะ
เปรียบเทียบกับวิธีการบําบัดอ่ืนๆ ถ้าการนําระบบผลิตก๊าซชีวภาพมาประยุกต์ใช้ร่วมในระบบบําบัดนํ้าเสีย 
และสามารถลดค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับระบบบําบัดอ่ืนๆ ที่ไม่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ก็สรุปได้ว่าการ
ประยุกต์ใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพกับนํ้าเสียน้ันมีความเหมาะสม ซึ่งน้ําเสียที่มีความเข้มข้นสารอินทรีย์สูงไม่
เหมาะสมท่ีจะใช้ระบบบําบัดแบบใช้อากาศ จะทําให้ค่าใช้จ่ายในการบําบัดนํ้าเสียสูงมากขึ้น เพราะนํ้าเสียที่มี
ความเข้มข้นสารอินทรีย์สูง จะให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสูง 

นอกจากการพิจารณาว่าค่าบีโอดีของนํ้าเสียสูงจะเหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพแล้วยังจําเป็น
จะต้องพิจารณาว่าวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการพลังงานในกระบวนการผลิตมากน้อยอย่างไร ก๊าซชีวภาพที่
ผลิตได้สามารถนําไปทดแทนพลังงานได้หรือไม่ ถ้าได้ก็จะทําให้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีความเหมาะสมมากขึ้น 
การนําก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์โดยตรงและง่ายที่สุด คือ การนําไปทดแทนก๊าซหุงต้ม นอกจากน้ี ยังสามารถ
นําไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และขับเคลื่อนเครื่องจักรกลแต่จะยุ่งยากและมีประสิทธิภาพตํ่ากว่า หาก
วิสาหกิจแห่งใดต้องปล่อยนํ้าทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม จําเป็นต้องคํานึงถึงการบําบัดขั้นสองด้วย เพ่ือให้ได้นํ้าเสียที่
บําบัดแล้วได้ตามมาตรฐานน้ําทิ้ง 

เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพ หรือระบบบําบัดชีวภาพไม่ใช้ออกซิเจนจะมีความเหมาะสมประยุกต์ใช้กับ
นํ้าเสียอุตสาหกรรมที่มีปริมาณความเข้มข้นสารอินทรีย์สูง และนําก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้สามารถนําไปใช้ทดแทน
พลังงานเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายการบําบัดให้ตํ่าลงและสามารถช่วยลดการ
ใช้พลังงานเช้ือเพลิงอีกด้วย  
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การบํารงุดูแลรักษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

ในการดูแลรักษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จําเป็นจะต้องมีผู้คอยดูแลควบคุม เพ่ือให้ระบบผลิตก๊าซ

ชีวภาพสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างย่ังยืน โดยจะมีจุดเฝ้าระวังและจุด

สังเกตต่างๆ ในการดูแลควบคุมถังหมักก๊าซชีวภาพให้ทํางานอย่างมีประสทิธิภาพ 

8.1) การใช้งานและบํารงุรักษาบ่อรวบรวมน้ําเสีย 

 

รูปที่ 8.1 การใช้งานบ่อรวบรวมนํ้าเสีย 

- หลังจากผสมกากส่าเรียบร้อยแล้ว จะต้องเปิดป๊ัมกวนผสมของเสียให้เป็นเน้ือเดียวกันก่อนที่จะเปิด

วาล์วให้ไหลเข้าถังหมักกรด 

- ขณะที่มีการกวนของเสีย หากพบเศษวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ หรือใบไม้อยู่ในบ่อรวบรวมนํ้า

เสีย ให้เก็บออกจากของเสียทุกครั้ง เพราะสิ่งเหล่าน้ันจะทําให้พ้ืนบ่อหมักต้ืนเขิน และเกิดการอุดตันภายในท่อ

ได้ 

 

รูปที่ 8.2 การบํารุงรักษาบ่อรวบรวมนํ้าเสีย 
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- ทําความสะอาดบ่อรวบรวมนํ้าเสีย และปั๊มทุกคร้ัง หลังจากเติมของเสียลงถังหมักกรดแล้ว 

8.2) การใช้งานและบํารงุรักษาถังหมักกรดและถังหมักก๊าซชีวภาพ 

- ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบท่อต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีดี และใช้งานได้เป็นปกติทุกวัน และหมั่น

เปิดวาล์วดักนํ้า เพ่ือปล่อยนํ้าทิ้งเป็นประจําทุกวัน 

8.3) การใช้งานและบํารงุรักษาถุงเก็บก๊าซชีวภาพและถังควบคุมแรงดัน 

- ควรจะระบายก๊าซชีวภาพบางส่วนทิ้งเพ่ือไม่ให้พลาสติกเสียรูป และควรตรวจสอบชุดควบคุมแรงดัน

ด้วย ว่าทํางานได้ปกติหรือไม่ 

- ตรวจดูชุดควบคุมแรงดัน ควรมีนํ้าเต็มตลอด เพ่ือให้ก๊าซชีวภาพมีแรงดันตามที่กําหนดไว้ 

 

รูปที่ 8.3 การบํารุงรักษาชุดควบคุมแรงดัน 

8.4) การใช้งานและบํารงุรักษาระบบท่อส่งก๊าซ 

- ตรวจสอบรอยรั่วของท่อส่งก๊าซทุกแนว รวมทั้งปล่อยนํ้าในจุดระบายนํ้าทิ้ง ออกจากท่อส่งก๊าซทุกจุด

ก่อนการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพ   

- ท่อก๊าซที่เดินไว้ใต้ดิน ควรกลบดินฝังท่อให้มิดชิด เพ่ือป้องกันการแตกหักจากสัตว์เลี้ยง, คน หรือ

ยานพาหนะ 

- ทุกเดือนต้องตรวจดูสายยางอ่อนที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ว่ามีนํ้าขังอยู่หรือไม่ ถ้ามีนํ้าขังให้ปิดวาล์วก๊าซ

และถอดสายยางอ่อนออก เทนํ้าที่ขังอยู่ทิ้งไป แล้วต่อสายยางกลับเข้าที่เติม ใส่ปลอกรัดให้เรียบร้อย 
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8.5) การใช้งานและบํารงุรักษาถังลดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 

- เมื่อสังเกตได้ว่าก๊าซที่จุดติดไฟเริ่มมีกลิ่นก๊าซไข่เน่า ให้ทําความสะอาดถังลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

โดยนําฝอยเหล็กด้านในออกมาล้างด้วยสบู่ และตากแดดให้แห้ง แล้วนําใส่กลับเข้าไปใหม่ 

8.6) การใช้งานและดูแลรักษาลานตากตะกอนและบ่อรบัน้ําใส 

- ไม่ควรปล่อยให้กากตะกอนล้นออกมาจากลานตากตะกอน เพราะจะทําให้ดูไม่สบายตา และยัง

ก่อให้เกิดความสกปรกแก่สถานที่ด้วย 

- ควรรักษาระดับนํ้าในบ่อรับนํ้าใสไม่ให้เกินระดับปากท่อนํ้าล้น โดยอาจเวียนกลับมาผสมกากส่า หรือ

สูบไปใช้ในสวน ไร่ หรือนา ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้ถังรับนํ้าออกเต็มและไหลย้อนกลับเข้าถังหมักก๊าซชีวภาพ 

 

รูปที่ 8.4 การบํารุงรักษาถังรับนํ้าออก 

8.7) การใช้งานและดูแลรักษาเตาหุงต้ม 

- หมั่นทําความสะอาดรังผึ้งของเตาไม่ให้อุดตันบริเวณรู เพราะอาจทําให้เปลวไฟไม่แรง 

- หากเตาหุงต้มมีสภาพการใช้งานไม่เหมาะสมแล้ว ควรทาํการเปลี่ยนเตาทันที เพ่ือป้องกันอันตรายที่

อาจจะเกิดขึ้นได้ 
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