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ตารางท่ี 4 ผลวิเคราะหค์ุณสมบุตทิางเคมีของปุ๋ยหมักจากเศษต้นข้าวโพด ฟางข้าว มูลวัว 
ส่วนผสมของน ้าบ่อล้นจากระบบบา้บัดบ่อก๊าซชีวภาพจากมลูวัว และคะแนนถ่วงน ้าหมัก
คุณภาพปุ๋ยหมักตามมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 

 
 

 
 
 

-๒๐- 

ล าดับ รายการวิเคราะห์ ผลวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 
คะแนนถ่วง 

น้ าหนัก (ก) 

ดัชนี 

คุณภาพ (ข) 
คะแนนที่ได้ 

1 ค่าการน าไฟฟ า Electrical Conductivity (dS/m) 4 น้อยกว่า 6 2 10 20 

2 อัตราส่วน C/N 7.61 น้อยกว่า 20 : 1 2 10 20 

3 อินทรียวัตถุ (Organic matter: %) 31.89 มากกว่า 30 1.5 8 12 

4 ความเป นกรด-ด่าง 6.5 5.5-8.5 1.5 8 12 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N: %) 2.48 มากกว่า 1.0 1 10 10 

6 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P2O5: %) 8.49 มากกว่า 0.5 0.5 10 5 

7 ปริมาณโพแทสเ ียมทั้งหมด (Total K2O: %) 3.96 มากกว่า 0.5 0.5 10 5 

8 ปริมาณความชื้น (Moisture: %) 31 น้อยกว่า 35 0.5 10 5 

9 สิ่งเจือปน % 0 ร้อยละ 0-10 0.5 10 5 

10 โ เดียม 3.41 น้อยกว่า ร้อยละ 1    

 ะแนนที ได้ 94 



 
ตารางที่ ๓ ผลวิเคราะหค์ุณสมบุตทิางเคมีปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่า มูลวัว ส่วนผสมของน ้าบ่อ

ล้นจากระบบบ้าบัดบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลวัวและคะแนนถ่วงน ้าหมักคุณภาพปุ๋ยหมักตาม
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน 

 

 
 

 

ค าน า 
เทคโนโลยีด้านก๊าซชีวภาพในฟาร์มขนาดเล็กเป็นการน้าองค์ความรู้จาก

การพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื นที่ 
โดยเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มและชุมชนโดยรอบ และลด
ปริมาณมูลสะสมที่เกิดขึ นภายในฟาร์ม  โดยน้าเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
แบบถุงหมักพลาสติกพีอีหรือถังหมักแบบพลาสติกพีอี มาใช้ในแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม ในปีงบประมาณ 25จ สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช .) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนงบประมาณด้าเนินงานโครงการ  เรื่อง 
“โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมระบบเกษตรปลอดภัย กรณีศึกษา ต้าบล
รางบัว อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” กิจกรรมโครงการได้มีการอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพลาสติกพีอีให้กับชุมชนดังกล่าว  ในการนี 
คณะท้างานจึงได้จัดท้า“คู่มือการติดตั งบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีอี” ขึ น 
เพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ได้ใช้เป็นแนวทางใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื นที่ โดยได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื อหาตามหลัก
วิชาการ ซึ่งคู่มือเล่มนี  ประกอบด้วยเนื อหาการเกิดก๊าซชีวภาพ การติดตั งและดูแล
รักษาระบบก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีอี การใช้ประโยชน์จากกากมูลหมักบ่อก๊าซมา
ผลิตเป็นปุ๋ย 

หากคู่มือที่จัดท้าขึ นนี มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะท้างานต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี  และยินดีน้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อติชมต่างๆ จากทุกท่าน เพ่ือใช้
ในการปรับปรุงแก้ไขคู่มือให้ถูกต้องและเหมาะสม สาหรับจัดทาในโอกาสต่อไป 

คณะท างาน 
 

-๑๙- 



สารบญั 
 
                                                     หน้า  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ 2 
การเกิดก๊าซชีวภาพ 2 
คุณสมบัติของก๊าซชีวภาพ ๒ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ 
ประโยชน์ของเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ 
การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ 

3 
4 
5 

วิธีการสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีอี 
ขั นตอนการสร้างบ่อหมักก๊าซ 
การดูแลรักษาระบบก๊าซชีวภาพ 

๕ 
๖ 

1๒ 
บทสรุปของเทคโนโลยีที่น้ามาถ่ายทอด 1๓ 
การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของระบบก๊าซชีวภาพแบบถุง
หมักพีอี 
การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองระบบกองเติมอากาศ 
เอกสารอ้างอิง 
 
 

 
1๖ 
1๖ 

 
 

   
 
 
 
 

  

 
ปุ๋ยหมักที มีส่วนผสมของเศษต้นข้าวโพด ฟางข้าว มูลวัว และน้ าบ่อล้นจากระบบบ าบัดบ่อ
ก๊า ชีวภาพของฟาร์มวัว หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง พบว่ามีค่าการน าไฟฟ า (EC) เท่ากับ 4.0 dS/m, 
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) 7.61, ปริมาณอินทรียวัตถุ ร้อยละ 31.89, ความเป น
กรด-ด่าง เท่ากับ 6.5, ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด ร้อยละ 2.47, ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด ร้อย
ละ 8.49, ปริมาณโพแทสเ ียมทั้งหมด ร้อยละ 3.96, ปริมาณความช้ืน ร้อยละ 31 และไม่มี
สิ่งเจือปน (ตารางที่ 4.2) ทั้งนี้เมื่อเทียบกับมาตรฐานปุ๋ยหมัก พบว่าผ่านมาตรฐานของกรม
พัฒนาท่ีดิน ท่ีคะแนนถ่วงน้ าหนัก 94 คะแนน 

ปุ๋ยหมักสูตรนี้ ที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน วิธีการดูแลกองปุ๋ยนั้นท าได้ไม่ยาก 
ต้นทุนการผลิตที่ไม่สูง ด้วยเพราะสามารถหาวัตถุดิบในท้องถิ่นได้ และได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดี 
อย่างไรก็ตาม ในการผลิตมิได้ย่อยเศษฟางให้ละเอียดมากนัก ด้วยเพราะเวลาน าไปใส่ในนาข้าว 
เกษตรกรจะใช้รถไถปั่นให้เข้ากับดิน ดังนั้นหากจะผลิตเพื่อใช้กับการเพาะปลูกที่ต่างออกไป 
ควรสับฟางข้าวที่ใช้นั้นให้ละเอียดหรือท าให้เล็กลง จะท าให้ฟาข้าวย่อยสลายได้ง่ายขึ้น 
(https://www.puith.com/การท าปุ๋ยหมักฟางข้าว) นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของบุญส่ง  แก้วจรัส (2553) ได้ทดลองท าปุ๋ยหมักจากฟางข้าว พบว่าไม่จ าเป นต้อง
เติมหัวเชื อใดๆ อีกทั งยังให้ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีเมื่อการหมักสมบูรณ์ได้ตามมาตรฐาน
กรมพัฒนาท่ีดิน คือ ความเป็นกรด-ด่าง 6.35 อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 15.07 
ปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่ากับ ร้อยละ 1.84 ร้อยละ 
1.03 และร้อยละ 2.55 (ตามล้าดับ) โดยมีปริมาณอินทรีย์วัตถุ เท่ากับ ร้อยละ 58.44  

 
 
 
 
 

-๑๘- 



ทั้งนี้เมื่อเทียบกับมาตรฐานปุ๋ยหมัก พบว่าผ่านมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน ที่คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 80 คะแนน แม้กระนั้นก็ตาม คุณสมบัติทางเคมีบางชนิดมีค่าต่ ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย 
อาทิ 
• ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสทั้งหมด: จากสัดส่วนของก้อนเห็ด ต่อ มูลโค เท่ากับ 4 ต่อ 1 โดย
น้ าหนัก ถ้าพิจารณาปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในก้อนเห็ด มีเพียงร้อยละ 0.40 ส่วนมูลโค เท่ากับ 
1.22 ตามล าดับ อาจเป นเพราะมูลโคถูกย่อยสลายหมดไป คงเหลือธาตุอาหารเฉพาะในส่วนท่ี
เป นวัสดุจากก้อนเห็ดเก่าเท่านั้น (สอดคล้องกับค่าร้อยละของอินทรีย์วัตถุที่เหลือเพียง ร้อยละ 
20.68) 
• ปริมาณความช้ืน: ด้วยเพราะก้อนเห็ดเก่ามีขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป นองค์ประกอบหลัก และมี
คุณสมบัติอุ้มน้ าได้ค่อนข้างดี จากการน าก้อนเห็ดเก่ามาผลิตเป นปุ๋ยหมักนั้น ค่อนข้างมีความ
เหมาะสมกับชุมชน ด้วยเพราะชุมชนมีการเพาะเลี้ยงเห็ดกันอย่างแพร่หลาย อาทิ เห็ดฟาง เห็ด
นางฟ าภูฐาน เห็ดหูหนู และเห็ดชนิดอื่นๆ โดยผลิตเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และผลิตเพื่อ
จ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชน ถือได้ว่าการเพาะเห็ดเป นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่ง
ของเกษตรกรและผู้ที่สนใจ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ตามมา คือ ก้อนเห็ดที่หมดอายุเป นจ านวน
ม า ก ที่ ต้ อ ง น า ไ ป ท า ล า ย ทิ้ ง  แ ล ะ อ า จ ส่ ง ผ ล เ สี ย ต่ อ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ชุ ม ช น 
(http://www.phikanes.comปุ๋ยเอ็นฟังก์ช่ันกับเห็ด/ปุ๋ยก้อนเห็ด.html) ทั้งนี้วัสดุที่นิยมน ามา
ท าก้อนเห็ด ประกอบด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา และขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมี
อาหารเสริมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดี ดังนั้นการน าก้อนเห็ดเก่ามาใช้เป น
ส่วนหน่ึงของวัสดุหมัก จะท าให้ธาตุอาหารที่เหลือตกค้างในก้อนเห็ดเก่าไปเป นธาตุอาหารบ ารุง
ต้นพืช ในการเพาะปลูกของเกษตรกร หรือวัสดุปรับปรุงดินได้เป นอย่างดี มีส่วนช่วยในการลด
การใช้ปุ๋ยชนิดอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ต้อง ื้อมา รวมทั้งท าให้สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเพาะเห็ดดี
ขึ้น และถ้ามีในปริมาณมาก สามารถผลิตจ าหน่ายเป นรายได้เพิ่มเติมจากการเพาะเห็ดได้อีก
ด้วย 
 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ 
ขบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ  

ก๊าซชีวภาพ หรือไบโอก๊าซ คือ ก๊าซที่เกิดขึ นตามธรรมชาติจากการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ในขณะที่เกิดการย่อยสลายนั นจะ
เกิดก๊ าซขึ นกลุ่มหนึ่ ง  ส่ วนใหญ่ เป็นก๊าซมี เทน ( Methane, CH4)  รองลงมาเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจน (N2) ไฮรโดรเจน (H2) และก๊าซอื่นๆ ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซ
ที่มีมากที่สุด มีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและติดไฟได้ เบากว่าอากาศ แต่ที่มีกลิ่นเหม็นนั นเกิด
จากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือ“ก๊าซไข่เน่า” ซึ่งเมื่อจุดไฟแล้วมีกลิ่นเหม็นจะหมดไป 
ตารางท่ี 1 องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
วัตถุดิบส้าหรับผลิตก๊าซชีวภาพ ได้แก่ มูลสัตว์ทุกชนิด รวมทั งของเสีย/น ้าเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร เช่น โรงงานแป้งมันส้าปะหลัง โรงงานสกัดน ้ามันปาล์มดิบ 
โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานน ้าตาล โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงฆ่าสัตว์ และจากขยะชุมชน 
หรือร้านค้า ภัตตาคาร เป็นต้น 
 
คุณสมบัติของก๊าซชีวภาพ  

ค่าความร้อนประมาณ 21 เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตร (ที่ปริมาณมีเทน 60 %) 
ความเร็วเปลวไฟ 25 ซม./วินาที อุณหภูมิเผาไหม้ในอากาศ 650องศาเซลเซียส อุณหภูมิจุด
ติดไฟ (CH4) 600องศาเซลเซียส  ค่าความจุความร้อน  1.6  กิโลจูล/ลบ.ม.- องศาเซลเซียส
ความหนาแน่น (pressure,P) 1.15  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ 
1. อุณหภูมิ (Temperature)  

โดยทั่วไปช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมส้าหรับแบคทีเรียมีอยู่ 3 ช่วง คือ 
- กลุ่มแบคทีเรีย Phychrophillicจะย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ดีในช่วงอุณหภูมิต่้า (5-
15องศาเซลเซียส) 
- กลุ่มแบคทีเรีย Mesophillicจะย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ดีในช่วงอุณหภูมิปานกลาง 
(35-37องศาเซลเซียส) 
- กลุ่มแบคทีเรีย Thermophillicจะย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ดีในช่วงอุณหภูมิสูง 
(50-55องศาเซลเซียส) 
การย่อยสลายสารอินทรีย์ และการผลิตก๊าซจะเกิดขึ นในอัตราสูงมากในช่วงอุณหภูมิ
ปาน กลางและอุณหภูมิสูง 

2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ช่วง pH ที่เหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของแบคทีเรียอยูใ่นช่วง 6.5-7.5ถ้าต่้ากว่า 5 
จะมีอันตรายต่อแบคทีเรียที่สร้างมีเธนแต่แบคทีเรียที่สร้างกรดอินทรีย์สามารถทนต่อ
สภาพเป็นกรดได้ต่้าถึง 4.5 โดยไม่เป็นอันตราย 

3. อัลคาลินิตี  (Alkalinity) 
ค่าอัลคาลินติี  หมายถึง ความสามารถในการรักษาระดับความเป็นกรด-ด่างถ้าค่าอัล  
คาลินิตี ต่้าจะมีแนวโน้มเป็นกรดไดง่้ายค่าอัลคาลินิตี ที่เหมาะสมต่อระบบหมักมี 
ค่าประมาณ 1,000-5,000 มลิลิกรัม/ลติรในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO-3) 

       4. กรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Acid) 
กรดอินทรีย์ระเหยง่าย จะถูกน้าไปใช้โดยแบคทีเรียพวกสร้างก๊าซมีเทนแต่ถ้าใช้ไม่ทัน  
จะเกิดการสะสมของกรด ส่งผลให้ค่า pH ลดลง ท้าให้เกิดอันตรายต่อแบคทีเรีย  
โดยทั่วไปปริมาณกรดอินทรีย์ระเหยง่ายในถังหมักไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร  
แต่อาจทนได้ถึง 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
 

 

การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของระบบก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีอี 
        จากการลงทุนระบบทั งหมดได้แก่ ถุงก๊าซชีวภาพขนาด 8 ลบ.ม. ระบบท่อ
ก๊าซ พีวีซี class 13.5 ระบบหัวเตารุ่น KB5 การปรับพื นที่บ่อและก่อสร้างบ่อ ทั งนี 
มีราคาในการก่อสร้างระบบเฉลี่ย 12,000 บาท/ระบบ โดยทางคณะท้างานวิจัย
สนับสนุนในส่วนของระบบถุงก๊าซชีวภาพและระบบท่อ 8,000 บาท/ระบบ ส่วน
ฟาร์มลงทุนในการปรับสถานที่ก่อสร้างกรอบบ่อทั งนี การลงทุนขึ นกับสภาพพื นที่
ของฟาร์มนั นๆ จากปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพเฉลี่ยที่ 1.9 ลบ.ม./วัน ที่ความ
เข้มข้นมีเทน 53% คิดเป็นพลังงาน 19.03 เมกกะจูล/ลบ.ม.ก๊าซชีวภาพ หาก
เทียบเท่ากับค่าความร้อนของก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งมีค่าความร้อน 50.0 เมกกะจูล/
กก. จะสามารถทดแทนก๊าซหุงต้มได้ 0.38 กก./ลม.ม.ก๊าซชีวภาพ หรือเทียบเท่า
ก๊าซหุงต้มที่ประหยัดได้ 0.723 กก./วัน คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าก๊าซหุงต้ม 16.84 
บาท/วัน (ราคาก๊าซหุงต้ม 23 บาท/กก.) ทั งนี มีระยะเวลาในการคืนทุนทั งสิ น 713 
วัน (คิดเฉพาะค่าก๊าซหุงต้ม) แต่อีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้ประเมินคือผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ลดลงจากการลดการทิ งของเสียสู่พื นที่สาธารณะ  
 
การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองระบบกองเติมอากาศ  
 ส้าหรับการผลิตปุ๋ยหมักนั น ใช้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองระบบกอง
เติมอากาศ ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้นแบบการ
ถ่ายทอดปุ๋ยหมักจากส่วนผสมของก้อนเชื อเพาะเห็ดเก่า มูลวัว และน ้าบ่อล้นจากระบบบ้าบัด
บ่อก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร หมู่ 9 บ้านหนองตับเต่า พบว่ามีค่าการน้าไฟฟ้า (EC) เท่ากับ 
0.87 dS/m, อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) 14.97, ปริมาณอินทรียวัตถุ ร้อยละ 
20.68, ความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 8.50, ปริมาณไนโตรเจนทั งหมด ร้อยละ 1.07, ปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั งหมด ร้อยละ 0.63 , ปริมาณโพแทสเซียมทั งหมด ร้อยละ 0.24 , ปริมาณ
ความชื น ร้อยละ 51.48 และไม่มีสิ่งเจือปน (ตารางที่ ๓) 
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ตารางท่ี ๒ ประสิทธิภาพระบบบา้บัด ค่า COD removal และปรมิาณการผลติก๊าซชีวภาพ
ทางทฤษฎี 
 

 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นว่าระบบบ้าบัดดังกล่าวมีขนาดเล็กเกินไปในการ
บ้าบัดน ้าเสียเนื่องจากค่า COD น ้าเสียที่ออกจากระบบค่อนข้างสูง แต่ก็สามารถปรับปรุงระบบ
ให้ระบบมีประสิทธิภาพดีขึ นได้โดยพิจารณาค่า COD removal พบว่ายังค่าดังกล่าวยังคงต่้า 
(โดยปกติระบบโดมคงท่ีควรมค่า COD removal ประมาณ 1-1.5  kgCOD/cu.m./day) หาก
สามารถปรับปรุงให้ค่า COD removal สูงขึ น เช่นท้าให้เกิดการกวนให้จุลินทรีย์สัมผัสกับน ้า
เสียมากขึ นก็จะท้าให้ค่า COD removal สูงขึ นส่งผลให้ระบบบ้าบัดมีประสิทธิภาพดีขึ น ผลิต
ก๊าซชีวภาพได้มากขึ นและน ้าเสียที่ออกจากระบบมีค่า COD ลดลง ดังนั นการปรับการป้อนน ้า
เสียให้บ่อยขึ นแต่ปริมาณพอเหมาะเพื่อท้าให้เกิดการหมุนวนของน ้าเสียในระบบจะท้าให้
จุลินทรีย์สัมผัสกับน ้าเสียได้ดีขึ นก็อาจจะเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ หรืออาจ
ปรับปรุงแบบเช่นระบบการจ่ายน ้าเสีย การกระจายน ้าเสียให้สัมผัสกับจุลินทรีย์ได้ทั่วถึงและดี
ขึ นก็ได้  
 

     ๕. สารอาหาร (Nutrients) 
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่ส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่ง 
อัตราส่วนท่ีเหมาะสมในระบบ เพื่อให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ และ 
ผลิตแก๊สชีวภาพได้ดีควรมีอัตราส่วน COD:N:P เท่ากับ100:2.2:0.4 หรือ  
BOD:N:Pเท่ากับ 100:1.1:0.2 

     ๖.  สารยับยั งและสารพิษ (Inhibiting and Toxic Substances) 
การสะสมของสารบางชนิด เช่น กรดอินทรีย์ระเหยง่าย แอมโมเนียซัลไฟด์ และโลหะ
หนักบางตัว เช่น โซเดียม โปแตสเซี่ยม สามารถท้าให้การย่อยสลายในสภาพไร้
ออกซิเจนหยุดชะงักได้ 

๗. การกวน (Mixing) 
  การกวนผสมในถังหมักมีความส้าคัญ เพราะจะท้าให้แบคทีเรียมีโอกาสพบอาหารได้ 
  ทั่วถึงและสารอาหารต่าง ๆ ท่ีแบคทีเรีย ขับออกจะเกิดการกระจายได้ดีขึ น 

ประโยชน์ของการท าบ่อก๊าซชีวภาพ 
1. ด้านพลังงาน เมื่อพิจารณาทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพจะลงทุนต่้ากว่า
การผลิตเชื อเพลิงชนิดอื่นๆ สามารถน้ามาใช้ทดแทนพลังงานเชื อเพลิงจากแหล่งอื่นๆ เช่น ฟืน 
ถ่าน น ้ามัน ก๊าซหุงต้ม และไฟฟ้าได้ ทั งนี ก๊าซชีวภาพ จ้านวน 1 ลูกบาศก์เมตรสามารถน้าไปใช้
ได้ดังนี  

1.1 ให้ความร้อน 3,000-5,000 กิโลแคลอรี่ ความร้อนจะท้าให้น ้า 130 กิโลกรัม 
เดือดได้ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

1.2 ใช้กับตะเกียงขนาด 60-100 วัตต์ ลุกไหม้ได้ 5-6 ช่ัวโมง 
1.3 ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1.25 กิโลวัตต์ 
1.4 ใช้กับเครื่องยนต์ 2 แรงม้า ได้นาน 1 ช่ัวโมง 
1.5 ใช้กับครอบครัวขนาด 4 คน สามารถหุงต้มได้ 2-3 มื อ 

2. ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการน้ามูลสัตว์ ปัสสาวะ และน ้าล้างคอกมาหมักในบ่อ
ลักษณะสุญญากาศ จะช่วยท้าให้กลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณนั นลดลง ผลจากการหมักมูล 
 

1 63.69                  0.64 14.27

2 67.09                  0.81 17.95

3 68.32                  0.76 16.88

4 64.78                  0.75 16.65

5 66.03                  0.84 18.76

6 63.96                  0.84 18.56

เฉลี่ย 65.65                  0.77 17.18

COD remove (kg 

COD /cu.m/day)

ปริมาณก๊าซที่ได้ทาง

ทฤษฎ ี(ลบ.ม./วนั)คร้ังที่

ประสิทธิภาพ

ของระบบ (%)
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 3. ด้านการเกษตร 
การท้าเป็นปุ๋ย กากท่ีได้จากการหมักก๊าซชีวภาพสามารถน้าไปเป็นปุ๋ยได้ดีกว่ามูลสัตว์

สดๆ หรือปุ๋ยคอก ทั งนี เนื่องจากในขณะที่มีการหมักจะเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนใน
มูลสัตว์ ท้าให้พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ น 
 
การปรับปรุงคุณภาพก๊าซ (Gas purification) ก่อนน้าไปใช้งาน มีข้อควรพิจารณาดังนี  

1. การดักน ้าในท่อส่งก๊าซ 
ปกติก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้มักมีความชื นสูงเกือบถึงจุดอิ่มตัว เมื่อก๊าซชีวภาพไหลผ่านท่อส่งก๊าซที่
มีอุณหภูมิต่้าจะท้าให้ความชื น (ไอน ้า) ในก๊าซกลั่นตัวเป็นหยดน ้าและสะสมจนอุดตันทางเดิน
ของก๊าซ ทางแก้ไขควรติดตั งชุดดักไอน ้าเพื่อก้าจัดหรือลดปริมาณน ้าในท่อส่งก๊าซ  
  2. การปรับลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 

การปรับลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซชีวภาพนี  จะปฏิบัติก็ต่อเมื่อมีความ
จ้าเป็น เช่น ในกรณีที่ก๊าซชีวภาพท่ีได้มีสัดส่วของก๊าซมีเทนต่า้มากจนอยู่ในระดับที่จุดไฟตดิยาก 
คือ กรณีมีปริมาณน้อยกว่า 45% อย่างไรก็ดี ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพส้าหรับฟาร์มสัตว์นั นไม่
มีปัญหาในเรื่องนี  ดังนั นการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จึงไม่จ้าเป็น 
  3. การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ปนเปื้อนในก๊าซชีวภาพนั น มีคุณสมบัติเป็นก๊าซพิษเมื่อสัมผัส
กับน ้าหรือไอน ้า เพราะจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดซัลฟูริค (H2SO4) ซี่งเป็นสาเหตุของฝนกรดหรอื
ไอกรดที่สามารถกัดกร่อนโลหะและวัสดุอุปกรณ์ได้ ดังนั นการลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ก่อนน้าไปใช้ประโยชน์ จึงเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ 
ได้อีกด้วย 
 
วิธกีารสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีอ ี

การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีอี ขนาดที่เหมาะสมกับครัวเรือนอยู่ที่ 8 ลูกบาศก์
เมตรแยกเป็นส่วนของเหลว 4 ลูกบาศก์เมตร ส่วนเก็บก๊าซชีวภาพ 4 ลูกบาศก์เมตรโดย
สามารถผลิตก๊าซชีวภาพต่อวันได้ประมาณ 35 % ของของเหลวหรือเท่ากับ 2 ลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งเพียงพอต่อการน้าก๊าซไปใช้ในการหุงต้มในครัวเรือนได้ (ใช้ก๊าซ 0.15 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ช่ัวโมง) 

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์คณุสมบตัิน ้าเสยีเข้า-ออกระบบบา้บัดแบบถุงพีอีขนาด 8 ลบ.ม. และ
ประสิทธิภาพของระบบบ้าบดั 
 

 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าคุณสมบัติของน ้าเสียเข้าระบบมคี่า Total Solid ค่อนข้างต่้า
ด้วยเหตผุลที่เกษตรกรได้น้ามลูสตัวผ์สมน ้าเติมเข้าไปในระบบโดยตรง ส่งผลให้เกิดการ
ตกตะกอนกากลงสู่ก้นบ่อของระบบได้ ดังนั นในการด้าเนินการจึงต้องมีการระบายกากออกจาก
บ่อดังกล่าวบ้าง โดยทั่วไปควรจะต้องระบายกากออกจากระบบประมาณ 3-4 เดือน/ครั ง อนึ่ง
จากผลของการบา้บัดน ้าเสียของระบบในตารางที่ 1   เมื่อพิจารณาค่า VSS/SS พบว่ามีค่า
ค่อนข้างสูงแสดงว่ากลุ่มของแข็งแขวนลอยส่วนใหญเ่ป็นของแข็งแขวนลอยประเภทกลุม่
สารอินทรีย์ทีส่ามารถย่อยสลายได ้แต่เมื่อน ้าเสียผา่นระบบบ้าบัดพบว่าค่า VSS ยังคงมีค่า
ค่อนข้างสูงพอสมควรแสดงว่าระยะเวลาในการย่อยสลายในระบบไมเ่พียงพอ เมื่อน้าผลทีไ่ด้มา
ประเมินประสิทธิภาพการบ้าบัดของเสียและค่า COD removal ของระบบบ้าบัดรวมทั งการ
เกิดก๊าซชีวภาพทางทฤษฎีซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2  พบว่าประสิทธิภาพเฉลีย่อยู่ที่ 
65.65% ค่า COD removal เฉลี่ยอยู่ที่ 0.77 kg COD/cu.m/day โดยมีระยะเวลากักเก็บ
น ้า 40 วัน 
  

อัตราการ ปรมิาณกา๊ซ

ป้อนน ้าทิง้ ชวีภาพทีร่ะบบ

(ลบ.ม./วนั) ผลติได(้ลบ.ม./วนั) เขา้ ออก เขา้ ออก เขา้ ออก เขา้ ออก

1 0.1 1.5 12,450 4,520 9,870 3,550 3,960 1,680 3,790 1,680

2 0.1 1.8 14,860 4,890 11,350 4,180 4,460 1,890 4,270 1,890

3 0.1 1.7 13,730 4,350 10,620 3,980 4,520 1,750 3,910 1,680

4 0.1 2.0 14,280 5,030 11,780 4,370 4,730 1,960 4,470 1,850

5 0.1 2.2 15,700 5,360 12,640 4,930 5,380 2,480 5,230 2,260

6 0.1 2.2 16,100 5,810 12,440 4,780 5,680 2,380 5,690 2,570

เฉลีย่ 0.1 1.9 14,520 4,993 11,450 4,298 4,788 2,023 4,560 1,988

อนิทรยีส์าร

สดัสว่นมเีทนครัง้ที ่ COD (mg/l) TS (mg/l) SS(mg/l) VSS(mg/l)

(%)

53

54

53

54

53

53

53
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บทสรุปของเทคโนโลยีที่น ามาถ่ายทอด 
เป็นการน้าเอาความรู้ทางวิชาการด้านการผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตปุ๋ยหมัก บูรณา

การนักวิชาการต่างสาขาเพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน โดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีอี และการประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
บริบทของการด้ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรในพื นที่  เทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพแบบถุงหมักพีอี คณะท้างานมีมีแนวคิดในการลดปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว โดยเริ่ม
จากต้นเหตุแห่งปัญหา คือ มูลสัตว์ แนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้คือ การน้ามาเข้าระบบบ้าบัด หรือ
อีกนัยหนึ่งของการเป็นวัตถุดิบส้าหรับผลิตก๊าซชีวภาพ และยังประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกรหลาย
ด้าน โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นผลทางตรง กล่าวคือ สามารถลดปริมาณมูลสัตว์ (เหตุ
แห่งปัญหา) ในขณะที่ผลพลอยได้จากระบบบ้าบัด คือ ก๊าซชีวภาพ และมูลสัตว์ที่ผ่านระบบ
บ้าบัดออกมา หรือที่เรียกว่า กากมูลหมัก ในสภาพที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์กึ่งของเหลวสามารถใช้ใน
การเพาะปลูกพืชได้ 

 จากการเก็บข้อมูลการใช้ก๊า หุงต้มในครัวเรือนมีปริมาณการใช้ 7.5 กิโลกรัมต่อเดือนต่อ
ฟาร์ม และผลจากการเก็บข้อมูลการผลิตก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบฯ ทุก 10 วันหลังจากการ
ติดตั งระบบแล้ว 30 วัน พบว่าระบบนี สามารถผลิตก๊าซชีวภาพเฉลี่ยวันละ 1.9 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน สามารถชดเชยก๊าซหุงต้มได้ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อวัน ดังตารางที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ขั้นตอนการสร้างบ่อหมักก๊าซ มีดังนี  
1. ศึกษาระบบการท้างานของบ่อก๊าซชีวภาพ 

 

ภาพที่ 1 การผลิตกา๊ซชีวภาพจากถุงพีวีซี 
2. ขั นตอนการเตรียมพื นท่ี 

พื นที่ท่ีจะท้าการสร้างบ่อหมักก๊าซ ควรมีความกว้าง 170 เซนติเมตร ยาว 400 
เซนติเมตร และมีความลึก 80 เซนติเมตร หัวบ่อและก้นบ่อปรับให้มีลักษณะรองรับ
รูปทรงของถุงพีวีซี พร้อมทั งขุดร่องไว้ตรงกลางส้าหรับวางท่อเข้า-ออก ของมูลสัตว์ 
(ภาพท่ี 2) 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะบ่อส้าหรับรองรับถุงพีอี 

 

-๑๓- -๖- 



3. การประกอบถุงหมักพอีี มีขั นตอนดังนี  
3.1 น้าพลาสติกพีอี หนา 1.5 มลิลิเมตรกว้าง 1.8 เมตร ยาว 6 เมตร  
จ้านวน 3 แผ่น ทากาวอีแว๊ปแล้วเย็บด้วยความร้อนต่อกันเป็นถุง (ภาพที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ถุงพลาสติกพีวีซี 
 
       3.2 เจาะถุงก๊าซตรงกลางเพื่อเป็นจุดส่งก๊าซ ขนาด 1 นิ ว และน้าข้องอ 90 องศาเกลียว
ใน ขนาด 1 นิ ว และข้อต่อตรงเกลียวนอกขนาด 1 นิ ว ประกอบเข้ากับถุงก๊าซ (ภาพที่ 4)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 จุดส่งก๊าซ 
 

๕.๒ การใช้แก๊ส เมื่อเตมิมลูสัตวไ์ด้ประมาณ 20-30 วัน จึงเริ่มทดลองจุดไฟ  
 

 
 

ภาพที่ 1๓ จุดไฟท่ีหัวเตาแก๊สชีวภาพ 
 
6. การดูแลรักษาและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

6.1 ควรติดตั งในท่ีโล่งแจ้งไมม่ีกิ่งไม้ที่อาจหล่นมาใส่ถุงแก๊สท้าให้รั่วได้ 
6.2 ควรมั่นตรวจเช็ครอยรั่วซึมสม่้าเสมอ 
6.3 ดูแลระดับน ้าในชุดระบบนิรภัยใหอ้ยู่เหนือปลายท่อ1-2ซม.เสมอ 
6.4 ห้ามเทน ้าผงซักฟอก สบู่ น ้าล้างจานลงในบ่อแก๊ส 
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4.5 วางท่อแก๊สและประกอบกับชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพมเีทน และหัวเตาให้เรยีบร้อย 
(ภาพท่ี 1๑) 
 

            
ภาพที่ ๑1 การวางท่อแก๊สกับหัวเตา 

5. การเติมมลูสตัว์และการใช้แก๊ส 
5.1 น้าถุงทรายมาปิดปากท่อก่อนแล้วน้ามูลสัตว์สดมาเทลงในบ่อเติมผสมกับน ้าในอัตราส่วน 
1 ต่อ 1 แล้วละเลงมูลให้มีลักษณะเหลวแล้ว จึงยกถุงทรายที่ปิดปากท่อออกให้มูลลงไปในถุง
ก๊าซให้หมด (ควรเติมทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้ขึ นอยู่กับการใช้แก๊สในแต่ละวัน) 

 
 

ภาพที่ 1๒ การเตมิมูลสัตว ์

3.3 น้าท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ ว ยาว 1.2 เมตร จ้านวน 2 ท่อนประกอบกับถุงทั ง 
2 ด้าน ให้ปลายท่อยื่นเข้าด้านในถุง 80 เซนติเมตร แล้วมัดด้วยยางในรถจักรยานยนต์ให้แน่น 
(ภาพท่ี 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ปลายท่อที่ผูกกับปากถุงเรียบร้อยแล้ว 
 

3.4 ชุดระบบนิรภัย ใช้ขวดน ้าดื่มขนาด 0.6 ลิตร เจาะรูตรงกลางขวดส้าหรับเติมน ้าและใช้
ท่อพีวีซีขนาด 6 หุน หรือ ¾ นิ ว ยาว 30 เซนติเมตรต่อกับบอลวาวลใ์ห้ปลายท่ออยู่ใต้ระดบัผวิ
น ้า 1-2 เซนติเมตร (ภาพท่ี 6) 

 
ภาพที่ 6 ชุดระบบนริภัย (แบบขวดน ้าประยุกต์). 
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๔. การตดิตั งบ่อก๊าซและระบบเตา 
๔.๑ ท้าการขึ นรูปถุงก๊าซโดยการเป่าอากาศเข้าไปด้านในถุง ให้ถุงพองตัวมากที่สุด จากนั น
น้าถุงพลาสติกมาปิดท่อไว้ให้อากาศอยู่ด้านใน รอสัก 5 – 10 นาที ถ้าถุงพีวีซียังคงพองตัว
เหมือนเดมิแสดงว่าถุงพีวีซีไม่มรีอยรั่ว แต่หากมรีอยรั่วให้ใช้น ้าสบูห่ารอยรั่ว (ภาพท่ี ๗) 

 
 

ภาพที่ ๗ เป่าอากาศและทดสอบสอบรั่วถุงพีอี 
 

4.2 ยกถุงพลาสติกพีวีซีที่พองตัวใส่ลงบ่อที่ขุดไว ้(ภาพท่ี 8) 

 
ภาพที่ ๘ น้าพลาสติกลงบ่อ 

๔.3 จัดท่อเติมและท่อล้น โดยใหป้ลายท่อเตมิอยู่สูงกว่าท่อล้น 10-15 เซนติเมตร ให้ปลายท่อ
เอียงท้ามุม 45 องศา จากนั นตอกยึดแล้วตรึงให้แน่นด้วยไม้หรือโบกปูนทับให้แน่น  

(ภาพท่ี ๙) 
 

 
 

ภาพที่ ๙ จัดท่อเตมิและท่อล้น 
 

4.4 เติมน ้าลงในถุงหมักให้ท่วมปลายท่อด้านล่างทั งสองข้างเพื่อป้องกันลมออกจากถุง  
(ภาพท่ี 1๐) 

 

 
 

ภาพที่ 1๐ บ่อก๊าซท่ีติดตั งเรียบรอ้ย พร้อมใช้งาน 

-๙- -๑๐- 


