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ก�าซชีวภาพ 

ก�าซชีวภาพหรือไบโอก�าซ คือ ก�าซท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

จากการหมักย�อยสลายของสารอินทรีย ภายใต#สภาวะท่ีปราศจาก

ออกซิเจน โดยท่ัวไปองค ประกอบส�วนใหญ�ของก�าซชีวภาพจะเป-น

ก�าซมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70% ก�าซคาร บอนไดออกไซด  ก�าซ

ไนโตรเจน ก�าซไฮโดรเจน และก�าซไฮโดรเจนซัลไฟด  แต�ส�วนใหญ�

แล#วประกอบด#วยก�าซมีเทนเป-นหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได# จึงใช#

เป-นพลังงานให#ความร#อน แสงสว�าง และเดินเคร่ืองยนต ได# 

โดยท่ัวไปก�าซชีวภาพจะประกอบด#วย 

1) มีเทน (CH4) 50 - 70% 

2) คาร บอนไดออกไซด  (CO2) 30 - 50% 

3) ไนโตรเจน (N2) 2 - 7% 

4) ไฮโดรเจน (H2) 1 - 5% 

5) คาร บอนมอนนอกไซด  (CO) เล็กน#อย 

6) ไฮโดรเจนซัลไฟด  (H2S) เล็กน#อย 

7) ไอนํ้า 
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โดยกระบวนการสามารถเกิดได#ในหลุมขยะ กองมูลสัตว  

และก#นบ�อแหล�งนํ้าน่ิง กล�าวคือเม่ือมีสารอินทรีย หมักกันเป-น

เวลานานก็อาจเกิดก�าซชีวภาพได# และของเสียจากชุมชนน้ีเอง 

นับเป-นแหล�งกําเนิดและปล�อยก�าซมีเทนท่ีเป-นสาเหตุ ทําให#เกิด

ปรากฏการณ เรือนกระจก ท่ีส�งผลต�อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ดังน้ันขยะอินทรีย ของเสียท่ีเกิดขึ้นจากแหล�งชุมชน เรา

ควรจะนําไปใช#ให#เกิดประโยชน มากท่ีสุด เพ่ือลดปริมาณมลพิษออก

สู�ส่ิงแวดล#อม 

ขยะอินทรีย( คือ ขยะท่ีสามารถย�อยสลายได# เช�น เศษผัก 

เศษอาหาร เปลือกผลไม# เป-นต#น ในการจะนําเศษอาหารลงหมัก

ควรท่ีจะเลือกเอาเฉพาะท่ีสามารถย�อยสลายได#ง�ายไม�ควรท่ีจะเอา

เศษอาหารท่ีแข็งย�อยสลายได#ยากเติมลงไป เช�น กระดูก เปลือกไข� 

ก#างปลา เป-นต#น 
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ประโยชน(ของก�าซชีวภาพ 

จุดประสงค หลักของการผลิตก�าซชีวภาพ เพ่ือกําจัดเศษ

อาหารท่ีเหลือในครัวเรือน เน่ืองจากเศษอาหารต�าง ๆ หากนําไปท้ิง

จะเกิดการเน�าเหม็น แต�หากนํามาใส�ถังหมักแล#วปล�อยให#เน�าอยู�ใน

ถังก�อนจนไม�เหลืออะไรให#เน�าแล#ว เม่ือนําออกไปท้ิงก็จะไม�เหม็น   

ซึ่งในระหว�างการปล�อยนํ้าเน�าน้ัน ได#ก�าซชีวภาพออกมาด#วยเป-น

ของแถม จึงหาทางเก็บก�าซใส�ถังไว#ใช# ดังน้ันการมีถังหมักก�าซ

ชีวภาพ จึงเป-นการลดปMญหากล่ินเน�าเหม็นจากการท้ิงขยะสด และ

ได#ก�าซชีวภาพไว#ใช#ด#วย 

ก�าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก เมตรเทียบเท�าสามารถทดแทน 

1) ก�าซหุงต#ม (LPG) 0.46 กิโลกรัม 

2) นํ้ามันดีเซล 0.60 ลิตร 

3) นํ้ามันเตา 0.55 ลิตร 

4) ไฟฟRา 1.20 กิโลวัตต ช่ัวโมง (ยูนิต) 
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การหมักก�าซชีวภาพ  

เป-นกระบวนการย�อยสลายสารอินทรีย ในสภาวะปราศจาก

ออกซิเจนโดยมีจุลินทรีย  กลุ�มสร#างมีเทน และจุลินทรีย กลุ�มสร#าง

กรด มาช�วยย�อยในสภาวะไร#อากาศ และปMจจัยท่ีมีผลต�อการเกิด

ก�าซ โดยจุลินทรีย หลักๆ มีอยู� 2 ชนิด คือ ค�าความเป-นกรดด�าง และ

อุณหภูมิโดยค�าความเป-นกรดด�าง ท่ีเหมาะสมสําหรับจุลินทรีย กลุ�ม

สร#างกรด จะอยู�ในช�วง 6.2-6.8 ส�วนจุลินทรีย กลุ�มสร#างก�าซมีเทน

ค�าความเป-นกรดด�างท่ีเหมาะสมจะอยู�ในช�วง 6.7-7.1 และช�วง

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการทํางานของจุลินทรีย ท้ัง 2 น้ันอยู�ในช�วง 

30-40 องศาเซลเซียส 
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กระบวนการย�อยสลายสารอินทรีย( 

กระบวนการการย�อยสลายสารอินทรีย สภาวะปราศจาก

ออกซิเจน มี 2 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นตอนการย�อยสลายสารอินทรีย โมเลกุลใหญ� เช�น 

ไขมัน แปRง และโปรตีน โดยจุลินทรีย กลุ�มสร#างกรด  

2) ขั้นตอนการเปล่ียนกรดอินทรีย ให#เป-นก�าซมีเทน ก�าซ

คาร บอนไดออกไซด  โดยจุลินทรีย กลุ�มสร#างมีเทน  

กระบวนการทางจุลชีววิทยาของการผลิตก�าซชีวภาพ 

1) การย�อยสลายสารอินทรีย ท่ีมีโครงสร#างซับซ#อนให#
กลายเป-นสารอินทรีย เชิงเดี่ยว เช�น ในรูปของนํ้าตาล กรดไขมัน 
และกรดอะมิโน  

2) การย�อยสลายสารอินทรีย เชิงเดี่ยวให#กลายเป-นกรด
ระเหยง�ายคาร บอนไดออกไซด และไฮโดรเจน  

3) กรดระเหยจะถูกเปล่ียนให#กลายเป-นกรดหรือเกลือซึ่ง
เป-นสารตั้งต#นหลักในการผลิตมีเทน  

4) กรดหรือเกลือ จะถูกเปล่ียนให#กลายเป-นมีเทน รวมท้ัง
คาร บอนไดออกไซด และไฮโดรเจนบางส�วนจะถูกเปล่ียนไปเป-น
มีเทนด#วย  
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ป3จจัยที่มีอิทธิพลต�อการผลิตก�าซชีวภาพ 

ปMจจัยท่ีมีผลต�อการย�อยสลายสารอินทรีย  และการผลิตก�าซ

ชีวภาพ ประกอบด#วยปMจจัยต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง ดังน้ี 

1) อุณหภูมิ การย�อยสลายอินทรีย และการผลิตก�าซใน

สภาพปราศจากออกซิเจน สามารถเกิดขึ้นในช�วงอุณหภูมิท่ีกว#าง

มากตั้งแต� 4 - 60 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู�กับชนิดของกลุ�มจุลินทรีย  

ช�วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตก�าซชีวภาพ เช�น ช�วง

อุณหภูมิระดับกลาง ประมาณ 25 - 40 องศาเซลเซียส ช�วงอุณหภูมิ

ระดับสูง ประมาณ 50 - 60 องศาเซลเซียส โดยอัตราการผลิตก�าซ

จะเ พ่ิมขึ้น เ ม่ือ อุณหภู มิ สูงขึ้น  แต�การเดินระบบท่ี อุณหภู มิ

ระดับกลางจะได#พลังงานสุทธิมากกว�าการเดินระบบท่ีอุณหภูมิสูง 

เน่ืองจากไม�จําเป-นต#องใช#พลังงานจากภายนอก 

2) ความเป-นกรด-ด�าง เป-นปMจจัยท่ีมีความสําคัญต�อการ

หมักมาก ช�วง pH ท่ีเหมาะสมอยู�ในระดับ 6.6-7.5 ถ#า pH ต่ําเกินไป 

เป-นอันตรายต�อแบคทีเรียท่ีสร#างก�าซมีเทน สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุด

จะอยู�ในช�วงค�า pH ประมาณ 7 – 7.2 หากระบบมีค�า pH ต่ํากว�า 
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6.6 จะส�งผลกระทบต�อการผลิตมีเทน หากระบบมีค�า pH ต่ํากว�า 

5.5 ก็จะถือว�าถังปฏิกิริยาน้ันล#มเหลว นอกจากน้ีหากสารอินทรีย ท่ี

ปRอนเข#าสู�ระบบมากเกินไปจะทําให#เกิดการสะสมของกรดระเหย

ง�ายซึ่งจะทําให# pH ในถังปฏิกิริยาลดลงได# 

3) ปริมาณสารอินทรีย ท่ีปRอนเข# าสู� ระบบ หากปRอน

สารอินทรีย เข#าสู�ระบบน#อยเกินไปก็จะทําให#ไม�เพียงพอต�อการสร#าง

มีเทน และทําให#ถังปฏิกิริยามีขนาดใหญ�โดยไม�จําเป-น หากปRอน

สารอินทรีย เข#าสู�ระบบมากเกินไปก็จะทําให#เกิดการสะสมของกรด

ระเหยง�าย ซึ่งจะมีผลยับย้ังการทํางานของแบคทีเรียท่ีสร#างมีเทนได# 

4) อัตราส�วนคาร บอนต�อไนโตรเจน อัตราส�วนคาร บอนต�อ

ไนโตรเจนท่ีเหมาะสมจะอยู�ในช�วง 8 – 23 

5) ระยะเวลาเก็บกัก ในถังหมักระยะเวลาเก็บกัก ท่ี

เหมาะสมจะขึ้นกับอุณหภูมิ ชนิด ลักษณะสมบัติ และปริมาณของ

สารอินทรีย ท่ีปRอนเข#าสู�ระบบ ต#นทุนประสิทธิภาพในการผลิตก�าซ

มีเทน หากระยะเวลาเก็บกักส้ันเกินไป ก็จะไม�เพียงพอสําหรับการ

ทํางานของแบคทีเรียในการสร#างมีเทนหากระยะเวลาเก็บกักมาก
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เกินไป จะทําให#เกิดการสะสมกากตะกอนท่ีบริเวณก#นถังและทําให#

ถังหมักมีขนาดใหญ�โดยไม�จําเป-น 

6) สารอาหาร สารอาหารท่ีจําเป-นสําหรับการเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย ได#แก� คาร บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร  

ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม แมกนีเซียม ธาตุอ่ืน ๆ ท่ีจําเป-นในปริมาณ

น#อย เช�น เหล็ก แมงกานีส โมลิบดินัม สังกะสี โคบอลท  ซิลิเนียม 

ทังสเตน และนิเกิล เป-นต#น 

7) สารยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โลหะหนัก 

สารพิษ และ สารปฏิชีวนะต�าง ๆ สามารถยับย้ังกระบวนการผลิต

มีเทนของแบคทีเรียได# 

8) การคลุกเคล#าทําให#สารอินทรีย ท่ีปRอนเข#าสู�ถังได#สัมผัส

กับแบคทีเรียอย�างท่ัวถึงกระตุ#นการเกิดก�าซชีวภาพลดการแยกช้ัน

ของสารอินทรีย ภายในถัง เพ่ือลดการตกตะกอนของของแข็งบริเวณ

ก#นถัง ปRองกันการเกิดตะกอนลอย บริเวณส�วนบนของถัง 
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ป3จจัยที่มีอิทธิพลต�อการผลิตก�าซชีวภาพ 
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ถังหมักก�าซชีวภาพ  

เป-นถังหมักภายใต#ระบบการหมักแบบไร#อากาศ โดยใช#มูล

สัตว เป-นตัวเร่ิมปฏิกิริยาการหมัก และใช#ของเหลือจากการบริโภค 

เช�น เศษอาหาร พืชผัก ผลไม# มาย�อยให#ละเอียด ใส�ลงในถังหมัก 

เพ่ือให#จุลินทรีย ย�อยสลาย จะได#ก�าซชีวภาพหรือก�าซมีเทน (CH4 

55%) ประมาณ 60 ลิตร/วัน เพียงพอต�อการใช#ปรุงอาหาร

ประจําวัน และภายหลังจากการย�อยสลายจะได#ปุWยนํ้าชีวภาพ นํา

กลับไปเพาะปลูกต�อไปได# สามารถเติมเศษอาหารได#ต�อเน่ือง 

อุปกรณ ท่ีผลิตพัฒนามาจากวัสดุในท#องตลาดและสามารถใช#งานได#

ต�อเน่ืองประมาณ 3 ปY เป-นถังหมักท่ีเหมาะสมสามารถนําไป

ประยุกต ใช#ในครัวเรือน เพ่ือลดปริมาณค�าใช#จ�ายจาก LPG และเป-น

การรักษาคุณภาพแวดล#อมท่ีดีพร#อมกันไปด#วย 
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หลักเกณฑ(และวิธีการออกแบบถังหมักชีวภาพ 

ก�าซชีวภาพท่ีใกล#ตัวเรามากท่ีสุดคือ ก�าซจากการย�อยสลาย
ในตัวมนุษย  ได#แก� ผายลม เส#นทางการเกิดก�าซชีวภาพจะเป-น ดังน้ี 

1) กินอาหาร 
2) เค้ียวให#เป-นช้ินเล็ก 
3) นํ้าย�อยย�อยให#เป-นกรด และกระเพาะมีการบีบรัดตัว 

เพ่ือผสมอาหารในกระเพาะให#ท่ัวถึง 
4) กากอาหารไหลไปยังลําไส# มีจุลินทรีย แบบไร#อากาศท่ี

อาศัยอยู�ในลําไส# กินกากอาหารแล#วเปล่ียนเป-นก�าซชีวภาพ 
5) ร�างกายระบายก�าซออกมาในรูปการผายลม 
ระบบการผลิตก�าซชีวภาพสร#างเลียนแบบการทํางานในตัว

มนุษย  ประกอบด#วย 
1) ช�องเติมอาหาร ทําหน#าท่ีแทนปากซึ่งปากถังหมักรับ

เศษอาหารท่ีเราปRอน โดยไม�เก่ียงงอนว�าไม�อร�อย 
2) ก#น สําหรับปล�อยกากอาหารท่ีย�อยไม�ได#แล#วออกมาข#าง

นอก และมีสายยางเสียบคาไว#สําหรับรวบรวมก�าซมาเก็บใส�ถังไว#ใช# 
อาจมีผู#สงสัยว�าใช#ถังใหญ�กว�าน้ีได#หรือไม� จะได#เกิดก�าซมาก ๆ 
คําตอบ คือ ได# แต�ท่ีนิยมใช#ถังขนาดน้ีเพราะหาซื้อได#ง�ายและมีราคา
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ถูก หากไม�ติดเร่ืองค�าใช#จ�าย และต#องการขยายขนาดถังให#ใหญ�ก็
สามารถทําได# 

3) กินง�าย หมายถึง ช�องทางเติมอาหารต#องออกแบบให#ใส�
เศษอาหารได#ง�าย เวลาเปZดเติมเศษอาหารก�าซในถังต#องไม�ร่ัวสวน
ออกมา 

4) ร�างกายแข็งแรง หมายถึง โครงสร#างถังต#องแข็งแรง
ทนทาน อาจเป-นถังพลาสติก ถังเหล็ก หรือถังคอนกรีตก็ได# ข#อ
สําคัญต#องไม�ร่ัว ไม�ซึม เพราะถ#าถังซึม เจ#าของจะต#องเศร#า เน่ืองจาก
ต#องถ�ายของเหลวเน�า ๆ ในถังออกแล#วลงไปซ�อมรอยร่ัวซึม 

5) กากอาหารสะสมในถัง แต�ต#องไม�ใช�ท#องเสีย ปล�อยกาก
อาหารออกเร่ือย ๆ เม่ือออกแบบถังหมักให#มีขนาดใหญ�ตามต#องการ
แล#ว ปMญหาท่ีตามมาคือ ไม�ทราบว�าจะต#องปRอนอาหารสูงสุดวันละ
เท�าใด ถ#าอยากทราบให#ใช#ตัวเลขปริมาณความจุถังหารด#วย 20 
เท�ากับปริมาณของท่ีปRอนได#แต�ละวัน เช�น ระบบบรรจุ 1 ลูกบาศก 
เมตร หรือ 1,000ลิตร หารด#วย 20 เท�ากับปRอนอาหารได#มากสุดไม�
เกิน 50 ลิตรต�อวัน 
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การผลิตก�าซชีวภาพแบบบอลลูน 

การผลิตก�าซชีวภาพแบบบอลลูนขนาด 4 ลูกบาศก เมตร     

(4 คิว) และ แบบบอลลูนขนาด 10 ลูกบาศก เมตร (10 คิว)  โดย

การนําเศษอาหารเหลือใช#ในครัวเรือนมาเป-นวัตถุดิบในการผลิตก�าซ

ชีวภาพ เร่ิมต#นด#วยการผลิตจากมูลสัตว  จากน้ันก็ใช#เศษอาหารมา

หมัก หากเศษอาหารมีน#อยก็ใช#มูลสัตว ต�อไป การใส�เศษอาหารต#อง

ใส�ปริมาณไม�เกิน 10 กิโลกรัม/วัน สําหรับการผลิตก�าซชีวภาพแบบ

บอลลูนขนาด 4 ลูกบาศก เมตร (4 คิว)  และการใส�เศษอาหารต#อง

ใส�ปริมาณไม�เกิน 20 กิโลกรัม/วัน สําหรับการผลิตก�าซชีวภาพแบบ

บอลลูนขนาด 10 ลูกบาศก เมตร (10 คิว) ก�าซท่ีได#จากเศษอาหาร

จะมีปริมาณน#อยกว�าก�าซท่ีได#จากมูลสัตว  
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วัสดุที่ใช�ในการประกอบถังหมักก�าซชีวภาพ 

1. วัสดุท่ีใช#ในการสร#างระบบผลิตก�าซชีวภาพ ขนาด 4 คิว 

1) วงปูนขนาด 80 เซนติเมตร ไม�มีก#น จํานวน 2 วง 
2) ท�อพีวีซี ขนาด 4 น้ิว จํานวน 1 เส#น 
3) กาวเหลือง จํานวน 1 กระปWอง 
4) เกลียวนอกขนาด 6 หุน จํานวน 1 อัน 
5) เกลียวในขนาด 6 หุน จํานวน 1 อัน 
6) กาวทาท�อ จํานวน 1 กระปWอง 
7) ปูนก�อ จํานวน 2 กระสอบ 
8) ทรายหยาบ จํานวน 2 กระสอบ 
9) หิน จํานวน 1 กระสอบ 
10) สายยางนํ้าใส ขนาด 1 น้ิว ยาว 3 เมตร จํานวน 1 เส#น   
11) วาล วนํ้าพีวิซี ขนาด 6 หุน จํานวน 1 อัน 
12) เข็มขัดรัดท�อ ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 อัน 
13) ข#องอ 90o เกลียวใน ขนาด 6 หุน จํานวน 2 อัน 
14) ท�อ PVC ขนาด 4 น้ิว  
15) ท�อ PVC ขนาด 1 น้ิว  
16) ท�อ PVC ขนาด 3/4 น้ิว  
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17) ท�อ PVC ขนาด 1/2 น้ิว  
18) ข#อต�อหางปลาไหล ขนาด 1 น้ิว ลด 6 หุน จํานวน 2 ตัวท�อ

แยก 3 ทาง ขนาด 1/2 น้ิว  
19) สายรัด 
20) มูลสัตว  (มูลวัวหรือมูลหมู) 30 กิโลกรัม  

2. วัสดุท่ีใช#ในการสร#างระบบผลิตก�าซชีวภาพ ขนาด 10 คิว 

1) วงปูนขนาด 80 เซนติเมตร ไม�มีก#น จํานวน 2 วง 
2) ท�อพีวีซี ขนาด 6 น้ิว จํานวน 1 เส#น 
3) กาวเหลือง จํานวน 1 กระปWอง 
4) เกลียวนอกขนาด 6 หุน จํานวน 1 อัน 
6) เกลียวในขนาด 6 หุน จํานวน 1 อัน 
7) กาวทาท�อ จํานวน 1 กระปWอง 
8) ปูนก�อ จํานวน 2 กระสอบ 
9) ทรายหยาบ จํานวน 2 กระสอบ 
10) หิน จํานวน 1 กระสอบ 
11) สายยางนํ้าใส ขนาด 1 น้ิว ยาว 3 เมตร จํานวน 1 เส#น   
12) วาล วนํ้าพีวีซี ขนาด 6 หุน จํานวน 1 อัน 
13) เข็มขัดรัดท�อ ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 อัน 
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14) ข#องอ 90o เกลียวใน ขนาด 6 หุน จํานวน 2 อัน 
15) ท�อ PVC ขนาด 4 น้ิว  
16) ท�อ PVC ขนาด 1 น้ิว  
17) ท�อ PVC ขนาด 3/4 น้ิว 
18) ท�อ PVC ขนาด 1/2 น้ิว 
19) ข#อต�อหางปลาไหล ขนาด 1 น้ิว ลด 6 หุน จํานวน 2 ตัว 
20) ท�อแยก 3 ทาง ขนาด 1/2 น้ิว  
21) สายรัด 
22) มูลสัตว  (มูลวัวหรือมูลหมู) 70 กิโลกรัม 

3. อุปกรณ ท่ีใช#ในการสร#างระบบผลิตก�าซชีวภาพมีดังต�อไปน้ี 

1) เล่ือยตัดท�อพีวีซี 
2) โบเวอร เป_าลม 
3) ตลับเมตร 
4) กรรไกร 
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วิธีประกอบระบบผลิตก�าซชีวภาพแบบบอลลูน 

1) เย็บระบบก�าซชีวภาพแบบบอลลูนให#เป-นรูปทรงกลม

ปลายท้ังสองด#านให#จับจีบ 4 มุม ในการต�อเข#ากับบ�อปRอนและบ�อ

ล#น เพ่ือให#การผลิตก�าซไม�เกิดการร่ัวและระบบก�าซชีวภาพแบบ

บอลลูนจะมีรูปทรงคงรูปเสมอ โดยขนาดของระบบหมักก�าซชีวภาพ

ขนาด 4 ลูกบาศก เมตร คือ เส#นผ�าศูนย กลางขนาด 1 เมตร ยาว 4 

เมตร และ ขนาดของระบบหมักก�าซชีวภาพขนาด 10 ลูกบาศก 

เมตร คือ เส#นผ�าศูนย กลางขนาด 1 เมตร ยาว 7 เมตร 
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2) สร#างระบบหมักก�าซชีวภาพขนาด 4 ลูกบาศก เมตร      

ทําการขุดบ�อความกว#างของปากบ�อประมาณ 70 เซนติเมตร ยาว 

3.70 เมตร และลึกขนาด 60 เซนติเมตร สําหรับระบบหมักก�าซ

ชีวภาพขนาด 10 ลูกบาศก เมตร ให#ทําการขุดบ�อความกว#างของ

ปากบ�อประมาณ 1 เมตร ยาว 6.50 เมตร และลึกขนาด 70 

เซนติเมตร แล#วนําดินท่ีขุดออกมาถมทับให#เป-นคันดินรอบขอบบ�อ 
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3) นําโบเวอร เป_าลมให#เต็มระบบรัดหัวท#ายระบบ เพ่ือ

นําไปวัดกับบ�อท่ีขุดไว# เสร็จแล#วนําบ�อแบบบอลลูนท่ีเตรียมไว#มาวาง

ในหลุมตามความยาวของหลุมในลักษณะแนวนอน 

 
 

4) การติดตั้งบ�อเติมวัตถุดิบ นําท�อพีวีซี ขนาด 6 น้ิว มาตัด

ให#มีความยาว 1.2 เมตร เปZดปากบ�อและใส�ท�อเข#าไปในบ�อบอลลูน

ลึกเข#าไปข#างในขนาด 70 เซนติเมตร ปลายอีกด#านของท�อเหลือ

ความยาว 50 เซนติเมตร นํากาวเหลืองมาทาท่ีท�อเพ่ือติดระบบ

บอลลูนกับท�อ หลังจากน้ันใช#เทปผ#ารัดอีกช้ันเพ่ือปRองกันการร่ัวของ
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ระบบ หลังจากน้ันปรับพ้ืนให#เสมอกันเพ่ือจะนําท�อปูนขนาด 80 

เซนติเมตร วางทับท�อปRอนวัตถุดิบเข#าระบบ  

 
5) เม่ือวางถังปูนบนท�อปRอนวัตถุดิบแล#วจากน้ันให#ผสมปูน

เพ่ือฉาบปูนให#เรียบร#อย 
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6) การติดตั้งบ�อล#นวัตถุดิบ นําท�อพีวีซี ขนาด 6 น้ิว มาตัด

ให#มีความยาว 1.2 เมตร เปZดปากบ�อและใส�ท�อเข#าไปในบ�อบอลลูน

ลึกเข#าไปข#างในขนาด 70 เซนติเมตร ปลายอีกด#านของท�อเหลือ

ความยาว 50 เซนติเมตร นํากาวเหลืองมาทาท่ีท�อเพ่ือติดระบบ

บอลลูนกับท�อ หลังจากน้ันใช#เทปผ#ารัดอีกช้ันเพ่ือปRองกันการร่ัวของ

ระบบ ขุดดินให#มีขนาดความกว#าง 80 เซนติเมตร ลึกประมาณ 60 

เซนติเมตร เพ่ือวางท�อปูนให#ต่ํากว�าปลายท�อพีวีซีสําหรับการล#นของ

นํ้าปุWยท่ีจะออกจากระบบหมักก�าซชีวภาพ และฉาบปูนให#เรียบร#อย 
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7) การประกอบท�อสําหรับนําก�าซชีวภาพมาใช# โดยกําหนด

จุดการนําก�าซชีวภาพออกมาใช#ประโยชน จะดําเนินการเจาะรูไว#

ตอนเย็บระบบบอลลูน ซึ่งห�างจําปลายด#านบ�อล#นประมาณ 1.70 

เมตร โดยการประกอบท�อสําหรับนําก�าซชีวภาพมาใช# ดําเนินการ

ดังน้ี  

7.1) ทําการตัดปะเก็นยาง ท่ีสามารถสวมเข#ากับท�อต�อ

ตรงเกลียวนอกขนาด 1/2 น้ิว จํานวน 2 ช้ิน  

7.2) นําเทปพันเกลียวมาพันท่ีเกลียวของข#อต�อตรง

เกลียวนอกขนาด 1/2 น้ิว แล#วสวมปะเก็นยางเข#าไป จากน้ันนําข#อ

ต�อตรงเกลียวนอก สวมเข#าไปในรูท่ีเจาะไว#โดยสวมจากด#านในของ

ระบบบอลลูนเพ่ือให#เกลียวโผล�ออกมาด#านนอกแล#วนําข#อต�อตรง

เกลียวใน ขนาด 1/2 น้ิวมาประกอบเข#าด#วยกัน  

7.3) นําข#อต�อหางปลาไหลเกลียวนอก มาพันเกลียวแล#ว

ขันเข#ากับข#อต�อตรงเกลียวใน ขนาด 1/2  น้ิว จากน้ันสวมสายยาง

นํ้าใส ขนาด 1 น้ิว ยาว 3 เมตร เพ่ือนําก�าซชีวภาพต�อเข#ากับหัวแก�ส

ต�อไป โดยใช#เข็มขัดรัดท�อ ขนาด 1 น้ิว รัดให#แน�น 
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ข้ันตอนการหมัก 

1) นํามูลสัตว แห#งหรือเปYยกผสมกับนํ้าแล#วใส�ลงไปในระบบ

หมักแบบบอลลูน ปริมาณประมาณเท�าความลึกของการขุดบ�อซึ่งจะ

อยู�ท่ีระดับนํ้าล#นของระบบ โดยใช#มูลสัตว  1 ส�วน (ถ#าเป-นมูลสดจะ

ดีกว�ามูลแห#ง) นํานํ้าเปล�า 1 ส�วน (ควรเป-นนํ้าคลองหรือประปาท่ี

รองท้ิงไว#เกิน 8 ช่ัวโมง เพ่ือให#กล่ินและฤทธ์ิคลอรีนลดลง หรือนํ้าท่ี

ไม�มีคลอรีนจะได#ผลดีกว�า) นํานํ้าผสมมูลสัตว เทใส�ถังปRอนวัตถุดิบ  

2) ทําการหมักมูลสัตว ท่ีเป-นวัตถุดิบตั้งต#นในถังประมาณ 

10-15 วัน หลังจากน้ันเติมเศษอาหารหรือมูลสัตว เพ่ือทําการผลิต

ก�าซต�อไปได# ในระยะแรกเติมวัตถุดิบแต�น#อยทุกวันท่ีมีการใช#ก�าซ

ประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม แต�ไม�ควรเกิน 10 กิโลกรัมต�อวัน เม่ือใช#ไป

นาน ๆ สามารถเติมได#มากขึ้นแต�ไม�เกิน 20 กิโลกรัม กระบวนการ

ย�อยเพ่ือผลิตก�าซจะใช#เวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง 

3) เม่ือเกิดก�าซขึ้นพลาสติกจะเร่ิมลอย ก�าซท่ีเกิดมาชุดแรก

จะจุดไฟติดยากเพราะมีปริมาณคาร บอนไดออกไซด มากให#ทําการ

ปล�อยท้ิงก�อน เม่ือหมักจนเกิดไปสัก 3 สัปดาห  จึงสามารถจุดไฟใช#

งานได# 
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ข้ันตอนการเดินระบบหมักชีวภาพแบบบอลลูน 

1) ระบบหมัก เป-นพลาสติกพิเสษสําหรับหมักเพ่ือเปล่ียน

สารอินทรีย  หรือส่ิงท่ีสามารถบูดเน�าได# ให#กลายเป-นก�าซชีวภาพท่ี

สามารถจุดไฟติดได# ตัวระบบประกอบด#วย 3 ส�วน ได#แก� ส�วน

สําหรับทําปฏิกิริยา บ�อปRอนวัตถุดิบ และบ�อล#น ท้ังสามส�วนน้ีเป-น

เพียงส�วนประกอบย�อยของขั้นตอนการหมักเท�าน้ัน ส่ิงสําคัญท่ีมีผล

ทําให#เกิดก�าซหรือไม� ได#แก� เช้ือจุลินทรีย ท่ีมีชีวิตอยู�ในระบบบอลลูน

ดังน้ันจึงกล�าวได#ว�าถังหมักเป-นถังท่ีมีชีวิต จึงจําเป-นต#องเข#าใจวิธีการ

เล้ียง วิธีให#อาหาร และการแก#ไขเม่ือเกิดอาการเจ็บป_วย 

2) กระบวนการเกิดก�าซของระบบหมักก�าซชีวภาพแบบ

บอลลูน เลียนแบบการทํางานกระเพาะอาหารของมนุษย  กล�าวคือ 

มีการกินอาหารลงไปแล#วกระเพาะจะมีการบีบตัว ทําให#เกิดการ

ผสมของอาหารท่ีกินลงไป เกิดการย�อยสลาย    ได#ก�าซแล#วปล�อย

ก�าซมาด#วยการผายลม อาหารส�วนท่ีไม�หมดก็จะกลายเป-นกากถ�าย

ออกมาเป-นอุจจาระ แต�กรณีของถังหมักอาหารในถังผสมกันด#วยใบ

กวน ผายลมมาใส�ถังเก็บไว#ใช# และกากท่ีถ�ายออกมาใช#เป-นปุWยนํ้า 
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3) การทําให#ระบบหมักก�าซชีวภาพแบบบอลลูน ทําหน#าท่ี

เป-นกระเพาะอาหารได# จําเป-นต#องมีการเพาะเช้ือจุลินทรีย ก�อน เช้ือ

ท่ีว�าน้ีเป-นเช้ือท่ีมีอยู�ตามธรรมชาติไม�ใช�เช้ือโรคอันตรายใดๆ และมี

อยู�มากในมูลสัตว ต�างๆ ส�วนมากมักเร่ิมเพาะเช้ือด#วยมูลวัว การเล้ียง

จุลินทรีย  เร่ิมต#นใส�มูลวัวเปYยกหรือแห#งก็ได#ผสมกับนํ้าลงในระบบให#

สูงขึ้นมาประมาณ 50 เซนติเมตรท้ิ งไว# 1 สัปดาห   ในขั้นตอนน้ีมูล

วัวจะละลายนํ้ากลายเป-นของเหลวสีดําข#น ท้ังหมดเป-นการละลาย

มูลวัวให#เช้ือได#รับความช้ืนและขยายตัวเพ่ิมจํานวนมากขึ้น 

4) เม่ือครบ 1 สัปดาห  จะพบว�าระบบบอลลูนส�วนบอลจะ

ลอยสูงขึ้น ลองจุดไฟดูช�วงสัปดาห ท่ี 2 ควรปล�อยก�าซท้ิงเน่ืองจาก

ก�าซชีวภาพจะยังไม�ติดไฟเพราะช�วงแรกของการหมักปริมาณ

คาร บอนไดออกไซด จะยังคงมีปริมาณมาก ทําลองจุดไฟจนกว�าจะ

เร่ิมติดไฟ หลังจากน้ันจึงต�อสายก�าซเข#าสู�หัวเตา  

5) เม่ือปRอนอาหารวันละไม�เกิน 5 กิโลกรัม เป-นระยะเวลา  

1-2 สัปดาห  อัตราการเกิดก�าซจะเร่ิมคงท่ี และกล่ินของเหลวใน

ระบบเป-นกล่ินเหมือนนํ้าก#นคลอง ให#เร่ิมเพ่ิมปริมาณอาหารแต�ละ

วันขึ้น โดยสังเกตจากปริมาณก�าซท่ีเกิดขึ้น และกล่ินของเหลวใน

ระบบ ถ#าเม่ือใดพบว�าอัตราการเกิดก�าซลดลงจากท่ีเคยเกิด หรือ



 

คู�มือการถ�ายทอดเทคโนโลยีด�านพลังงานการผลิตก�าซชีวภาพแบบหมักร�วมสู�ชุมชนเพ่ือจัดการขยะอินทรีย(อย�างย่ังยืน 

27 

ของเหลวในถังมีกล่ินเหม็นเปร้ียว แสดงว�าเติมอาหารมากเกินไป

จุลินทรีย ในถังย�อยไม�ทัน ให#หยุดเติมอาหารจนกว�าจะเร่ิมเกิดก�าซ

ตามปกติ 

6) ในกรณีท่ีย่ิงท้ิงไว#นานกล่ินเปร้ียวย่ิงรุนแรงขึ้น แสดงว�า

เติมอาหารมากเกินไปอย�างมาก ดังน้ันควรมีการช�วยปรับระบบด#วย

การเติมปูนขาวคร้ังละไม�เกิน 1/2 กิโลกรัม วันละคร้ัง จนกว�าจะเร่ิม

ก�าซ แต�ต#องใจเย็นอย�าเติมปูนขาวมากเกินไป เพราะถ#าเติมปูนขาว

มากเกินไปก็อาจขัดขวางให#ไม�เกิดก�าซได#เช�นกัน ต#องเติมให#พอดี 

(ในขั้นตอนน้ีเป-นการปรับสภาพความเป-นกรดด�างในถังให#อยู�ใน

สภาพเป-นกลางพอดี เหมือนกรณีท่ีคนเรากินอาหารมากไปแล#ว

อาหารไม�ย�อย ต#องกินยาลดกรดช�วย)  

7) เม่ือระบบคงท่ีมีเช้ือในระบบมากตามต#องการ เติมอาหาร

แล#วย�อยได#หมดตามท่ีควรจะเป-น ระบบขนาด 4 ลูกบาศก เมตร    

จะสามารถรับอาหารได#ไม�เกินวันละ 10 กิโลกรัม สําหรับระบบ

ขนาด 10 ลูกบาศก เมตร จะสามารถรับอาหารได#ไม�เกินวันละ 20 

กิโลกรัม แต�ไม�จําเป-นต#องได#รับอาหารทุกวัน เช้ือในถังมีความอดทน

สูงมาก ไม�ต#องกินอาหารได#นานหลายเดือนยังไม�ตาย เพียงแต�เม่ือ
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หลังจากหยุดปRอนอาหารไปนาน ๆ แล#ว เร่ิมปRอนอาหารใหม� ต#อง

เร่ิมปRอนทีละน#อย ๆ ให#เช้ือเร่ิมชินกับการกินอาหารใหม�ก�อน  

8) ความยุ�งยากของการใช#ระบบน้ี มีเพียงการเร่ิมต#นเล้ียงให#

เช้ือมีจํานวนมาก จนเติมอาหารได#มาก และผลิตก�าซได#มากตามท่ี

ต#องการ ท่ีแลดูยุ�งยากเพราะผู#ใช#ส�วนใหญ�ใจร#อนต#องการเห็นการ

เกิดก�าซอย�างทันใจในช่ัวข#ามคืน เพราะลืมนึกไปว�าถังท่ีทํางานได#ดี

ต#องประกอบด#วย จุลินทรีย หลายล#านตัวช�วยกันผลิตก�าซ การเร�ง

เติมอาหารโดยท่ีเช้ือยังไม�มากพอไม�ต�างไปจากการเทเศษอาหารลง

คลองท่ีไม�เกิดการเปล่ียนแปลงเป-นก�าซ หรือถ#าเร่ิมเติมมากๆ ก็จะ

เป-นการดองเศษอาหาร จนในระบบหมักเปร้ียวและไม�เกิดก�าซ ดัชนี

ตรวจวัดท่ีง�ายและรวดเร็วคืออัตราการเกิดก�าซ พึงระลึกไว#เสมอว�า

หากถังทํางานได#ดีต#องเกิดก�าซตามปกติ เม่ือพบว�ามีการเกิดก�าซ

น#อยลงแสดงว�าระบบเร่ิมผิดปกติ และสาเหตุหลักท่ีพบบ�อยท่ีสุดคือ

เติมอาหารมากเกินไป  

9) หากต#องการเพ่ิมแรงดันก�าซให#มากขึ้น ทําได#โดยหา

นํ้าหนักมากดระบบหมักแบบบอลลูนให#มีนํ้าหนักมากขึ้นจะได#มี

แรงดันก�าซออกไปแรงมากขึ้น โดยไม�จําเป-นต#องปรับปรุงเตาท่ีจะใช#

แต�ถ#ามีความดันต่ําต#องเจาะรูส�งก�าซท่ีเตาให#ใหญ�ขึ้น 
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อัตราส�วนคาร(บอนต�อไนโตรเจน (C/N ratio)  

 อัตราส�วนของคาร บอนต�อไนโตรเจนของขยะอินทรีย ท่ี

สามารถใช#ผลิตก�าซชีวภาพคือตั้ งแต�  8 - 30 แต� อัตราส�วนท่ี

เหมาะสมท่ีสุดสําหรับการผลิตก�าซชีวภาพคือประมาณ 23 ถ#า

อัตราส�วนคาร บอนต�อไนโตรเจนสูงมาก ไนโตรเจนจะถูกจุลินทรีย 

นําไปใช#เพ่ือเสริมโปรตีนให#ตัวเองและจะหมดอย�างรวดเร็ว ส�งผลให#

ได#ก�าซน#อย แต�ถ#าหาก C/N ratio ต่ํามาก ๆ ก็จะทําให#ไนโตรเจนมี

มากและไปเกาะกันเป-นแอมโมเนีย แอมโมเนียจะไปเพ่ิมค�าความ

เป-นกรดด�างซึ่งถ#าหากค�าความเป-นกรดด�างสูงถึง 8.5 ก็จะเร่ิมเป-น

พิษกับแบคทีเรียทําให#จํานวนจุลินทรีย ลดลง นอกจากน้ีหาก C/N 

ratio อยู�นอกเหนือจากช�วง 8 - 30 จะทําให#มีสัดส�วนปริมาณก�าซท่ี

ได#เป-นก�าซอ่ืนๆ เช�น คาร บอนไดออกไซด สูงขึ้น มูลสัตว โดยเฉพาะ

โคและกระบือมีอัตราส�วนคาร บอนต�อไนโตรเจนท่ีเหมาะสมท่ีสุด

รองลงมาก็ได#แก�พวกดอกจอก ผักตบชวา และเศษอาหาร ขณะท่ี

ฟางมีอัตราส�วนคาร บอนต�อไนโตรเจนท่ีค�อนข#างจะสูง  
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 ท้ังน้ีสามารถนําวัตถุดิบท่ีมีอัตราส�วนคาร บอนต�อไนโตรเจน

สูงมาผสมกับวัตถุดิบท่ีมีอัตราส�วนคาร บอนต�อไนโตรเจนต่ําได#

เพ่ือให#ได#วัตถุดิบท่ีมีอัตราส�วนคาร บอนต�อไนโตรเจนท่ีต#องการ

อัตราส�วน C/N ของวัสดุอินทรีย แสดงดังตาราง  

ตารางแสดงอัตราส�วน C/N ของวัสดุอินทรีย  

วัตถุอินทรีย( อัตราส�วน C/N 

เศษผัก 12-20 : 1 
เศษอาหาร 18 : 1 
ผักตบชวา 34 : 1 
ฟางข#าว 48 : 1 
มูลโค 20 : 1 
มูลสุกร 13 : 1 
มูลม#า 25 : 1 
มูลเป-ด 21 : 1 
มูลไก�ไข� 26 : 1 
มูลไก�เน้ือ 20 : 1 

ท่ีมา : คมสัน หุตะแพทย , 2550 
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การปฏิบัติการดูแลบํารุงรักษาถังหมักชีวภาพ 

1) ทุกตอนเย็นหลังจากใช#ก�าซหมดแล#วให#นําเศษอาหารเติม

ทุกวันๆ ละ 1-10 กก. ประมาณ 3 - 4 เดือน จะมีเศษตะกอนมาก

ขึ้นและออกมาถังล#น ถ#าเป-นกากตะกอนให#ใส�โคนต#นไม# จากน้ันจึง

เปล่ียนมูลสัตว และเศษอาหารเข#าไปใหม� 

2) ไม�ควรใส�เศษอาหารท่ีเป-นกรดหรือมีรสเปร้ียว เช�น ผลไม#

ท่ีมีรสเปร้ียวลงในถัง เพราะจะทําให#แบคทีเรียไม�ทํางานเน่ืองจากค�า

ความเป-นกรดด�างไม�เหมาะสม เม่ือมีค�ากรดในถังเกินไปจะสังเกตได#

จากเกิดก�าซน#อย 

3) ผลไม#ประเภทมะละกอ หน�อไม# กากถั่วเหลือง จะเกิด

ก�าซได#ดีมาก ท้ังน้ีต#องทําให#เป-นช้ินเล็กจะทําให#ได#ผลมากท่ีสุด 

4) พยายามอย�าให#ถังกระทบกระเทือนมากเพราะกาวจะ

กะเทาะออกได#จนเกิดการร่ัวเม่ือเกิดก�าซชีวภาพ ควรทําการ

ตรวจสอบรอยร่ัวและสามารถใช#กาวทาซ�อมได# 

5) เตาท่ีใช#ควรเป-นเตาแบบหัวเดียว 
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ข�อควรปฏิบัติ  

1) ควรติดตั้งระบบไว#ในท่ีมีอากาศถ�ายเทได#สะดวก และห�าง

จากท่ีอุณหภูมิสูง  

2) ควรหาพ้ืนท่ีติดตั้งระบบไว#ในพ้ืนท่ีแยกต�างหาก และ    

พ#นจากเด็ก  

3) ควรตรวจดูรอยร่ัวรอบ ๆ ระบบหมักแบบบอลลูน 

เน่ืองจากในระบบมีแรงดันเพ่ิมขึ้นจากการหมัก  

4) ควรตรวจดูระดับนํ้าในระบบหมักแบบบอลลูน และควรท่ี

จะหาทรายอะเบทมาใส�เพ่ือปRองกันไม�ให#เป-นแหล�งเพาะพันธ ยุง  

5) นํ้าหมักหรือตะกอนท่ีปล�อยออกจากบ�อล#นไม�ควรนําไป

ท้ิงสามารถนําไปผสมกับนํ้ารถผักหรือต#นไม# 
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ประโยชน(ที่คาดว�าจะได�รับจากการถ�ายทอดเทคโนโลยี 

1) เป-นการส�งเสริมแนวความคิดให#กับชุมชนบุคคลท่ีสนใจ

ในการประยุกต ใช#พลังงาน และการใช#ส่ิงปฏิกูลให#เกิดประโยชน  

ชุมชนมีความรู#สามารถนําไปพัฒนาจากส่ิงอุปกรณ ต#นแบบท่ี

เหมาะสม ให#เป-นส่ิงอุปกรณ ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น 

2) ประยุกต ใช#ในครัวเรือน เพ่ือลดค�าใช#จ�ายในการใช#ก�าซ

หุงต#มในครัวเรือน (ในระยะเวลา 3 ปY จะประหยัดกว�าการซื้อก�าซ

หุงต#มขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม คิดเป-นผลประหยัด 1,800-2,300 

บาท) 

3) สภาพแวดล#อมดีขึ้น ช�วยกําจัดมูลสัตว ไม�ทําให#กล่ิน

เหม็น สามารถนํานํ้าหมักท่ีล#นออกมาไปเป-นปุWยได#ดีกว�ามูลสัตว สด

ท้ังน้ีเน่ืองจากในขณะท่ีมีการหมักจะมีการเปล่ียนแปลงสารประกอบ

ไนโตรเจนในมูลสัตว  สามารถนํามาใช#ประโยชน ได# 
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ชุมชนต�นแบบการถ�ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตก�าซชีวภาพ  

การถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชนต#นแบบดําเนินการในพ้ืนท่ี

เทศบาลตําบลเกล็ดแก#ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ศูนย การเรียนรู#

ทฤษฎีใหม� ศูนย ฝiกทหารใหม� กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในการ

ดําเนินการผลิตระบบการผลิตก�าซชีวภาพ เน่ืองจากในการผลิตก�าซ

ชีวภาพจะมีการนํามูลสัตว มาผสมกับเศษอาหารในสัดส�วนท่ี

เหมาะสม เพ่ือให#ระบบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทํา

การลงพ้ืนท่ีหน�วยงานท่ีจะนําผลสําเร็จของการถ�ายทอดเทคโนโลยี

ไปใช#ประโยชน  ผลจากการศึกษาและรวบรวมข#อมูล เพ่ือการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการติดตั้งระบบผลิตก�าซ

ชีวภาพ และวัตถุดิบท่ีใช#ในการผลิตก�าซชีวภาพ โดยมีรายละเอียด

ผลการสํารวจดังต�อไปน้ี  
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1) ชุมชนเกล็ดแก#วพัฒนาท#ายบ#าน  

- พ้ืนท่ีเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตก�าซชีวภาพ เน่ืองจาก

มีพ้ืนท่ีว�างสามารถใช#ในการติดตั้งระบบเพ่ือนําก�าซชีวภาพท่ีได#ไป

ประกอบอาหารได#สะดวก พ้ืนท่ียกพ้ืนสูงทําให#นํ้าไม�ท�วม 

- วัตถุดิบเศษอาหารจากชุมชนในปริมาณท่ีมากและมีการ

จัดแยกอย�างเป-นระบบและต#องการวิธีการกําจัดโดยไม�ต#องส�งให#

เทศบาลกําจัดสามารถลดค�าใช#จ�ายการจัดการขยะอินทรีย ได#  

- วัตถุดิบมูลสัตว  มีการเล้ียงสัตว คือ วัว เป-ด และฟาร มสุกร 

ซึ่ งสามารถนํามาใช# ในการเ ร่ิมต#นระบบผลิตก�าซชีวภาพได#  

นอกจากน้ีนํ้าท่ีปล�อยจากระบบผลิตก�าซชีวภาพสามารถนํากลับไป

ทําเป-นปุWย  
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2) ชุมชนทรายแก#ว  

- พ้ืนท่ีเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตก�าซชีวภาพ สามารถ

ใช#ในการติดตั้งระบบได#  

- วัตถุดิบเศษอาหารจากชุมชนมีปริมาณเพียงพอ  

- วัตถุดิบมูลสัตว มีการเล้ียงสัตว คือ วัว ซึ่งสามารถนํามาใช#ใน

การเร่ิมต#นระบบผลิตก�าซชีวภาพได# นอกจากน้ีนํ้าท่ีปล�อยจากระบบ

ผลิตก�าซชีวภาพสามารถนํากลับไปทําเป-นปุWยได#อีกด#วย 

 

3) ชุมชนเขาช#าง 

- พ้ืนท่ีเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตก�าซชีวภาพ สามารถ

ใช#ในการติดตั้งระบบได# 

- วัตถุดิบเศษอาหารจากชุมชนมีในปริมาณท่ีมากและต#องการ

วิธีการกําจัด  

- วัตถุดิบมูลสัตว มีการเล้ียงสัตว คือ วัว ซึ่งสามารถนํามาใช#ใน

การเร่ิมต#นระบบผลิตก�าซชีวภาพได# นอกจากน้ีนํ้าท่ีปล�อยจากระบบ

ผลิตก�าซชีวภาพสามารถนํากลับไปทําเป-นปุWยได#อีกด#วย 
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4) ชุมชนบ#านเขากระทิง 

- พ้ืนท่ีเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตก�าซชีวภาพ สามารถ
ใช#ในการติดตั้งระบบได# 

- วัตถุดิบเศษอาหารจากชุมชนมีในปริมาณท่ีมากและต#องการ
วิธีการกําจัด  

- วัตถุดิบมูลสัตว มีการเล้ียงสัตว เช�น วัว ซึ่งสามารถนํามาใช#ใน
การเร่ิมต#นระบบผลิตก�าซชีวภาพได# นอกจากน้ีนํ้าท่ีปล�อยจากระบบ
ผลิตก�าซชีวภาพสามารถนํากลับไปทําเป-นปุWยได#อีกด#วย 

 
5) ชุมชนบ#านหนองหิน 

- พ้ืนท่ีเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตก�าซชีวภาพ เน่ืองจาก
มีพ้ืนท่ีว�างสามารถใช#ในการติดตั้งระบบเพ่ือนําก�าซชีวภาพท่ีได#ไป
ประกอบอาหารได#สะดวก พ้ืนท่ียกพ้ืนสูงทําให#นํ้าไม�ท�วม 

- วัตถุดิบเศษอาหารจากชุมชนมีในปริมาณท่ีมากและต#องการ
วิธีการกําจัด  

- วัตถุดิบมูลสัตว มีการเล้ียงสัตว เช�น วัว ซึ่งสามารถนํามาใช#ใน
การเร่ิมต#นระบบผลิตก�าซชีวภาพได# นอกจากน้ีนํ้าท่ีปล�อยจากระบบ
ผลิตก�าซชีวภาพสามารถนํากลับไปทําเป-นปุWยได#อีกด#วย 
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6) ชุมชนร�วมพัฒนาวัดใหม�อยู�สงัด 

- พ้ืนท่ีเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตก�าซชีวภาพ สามารถ
ใช#ในการติดตั้งระบบได# 

- วัตถุดิบเศษอาหารจากชุมชนมีปริมาณเพียงพอ และ
ต#องการวิธีการกําจัด 

- วัตถุดิบมูลสัตว มีการเล้ียงสัตว เช�น วัว ซึ่งสามารถนํามาใช#ใน
การเร่ิมต#นระบบผลิตก�าซชีวภาพได# นอกจากน้ีนํ้าท่ีปล�อยจากระบบ
ผลิตก�าซชีวภาพสามารถนํากลับไปทําเป-นปุWยได#อีกด#วย 

 
7) ชุมชนเกล็ดแก#วพัฒนา 

- พ้ืนท่ีเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตก�าซชีวภาพ สามารถ
ใช#ในการติดตั้งระบบได# 

- วัตถุดิบเศษอาหารสามารถหาได#จากชุมชนมีปริมาณ
เพียงพอ ปMจจุบันต#องการหาวิธีการกําจัดโดยไม�ท้ิงลงในถังขยะ
เทศบาลฯ 

- วัตถุดิบมูลสัตว สามารถหาได#จากพ้ืนท่ี เน่ืองจากมีการเล้ียง
สัตว   
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8) ชุมชนบ#านโค#งวันเพ็ญ 

- พ้ืนท่ีเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตก�าซชีวภาพ เน่ืองจาก
มีพ้ืนท่ีว�างสามารถใช#ในการติดตั้งระบบเพ่ือนําก�าซชีวภาพท่ีได#ไป
ประกอบอาหารได#สะดวก พ้ืนท่ียกพ้ืนสูงทําให#นํ้าไม�ท�วม 

- วัตถุดิบเศษอาหารจากชุมชนในปริมาณท่ีมากและมีการ
จัดแยกอย�างเป-นระบบและต#องการวิธีการกําจัดโดยไม�ต#องส�งให#
เทศบาลกําจัดสามารถลดค�าใช#จ�ายการจัดการขยะอินทรีย ได#  

- วัตถุดิบมูลสัตว  มีการเล้ียงสัตว คือ วัว เป-ด และฟาร มสุกร 
ซึ่ งสามารถนํามาใช# ในการเ ร่ิมต#นระบบผลิตก�าซชีวภาพได#  
นอกจากน้ีนํ้าท่ีปล�อยจากระบบผลิตก�าซชีวภาพสามารถนํากลับไป
ทําเป-นปุWยได#อีก 
9) ศูนย การเรียนรู#ทฤษฎีใหม� ศูนย ฝiกทหารใหม� กรมยุทธศึกษา

ทหารเรือ 

- พ้ืนท่ีเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตก�าซชีวภาพ สามารถ
ใช#ในการติดตั้งระบบได# 

- วัตถุดิบเศษอาหารสามารถหาได#จากโรงเล้ียงอาหารของ
ศูนย ฝiกทหารใหม� ปMจจุบันต#องการหาวิธีการกําจัดโดยไม�ท้ิงลงในถัง
ขยะเทศบาลฯ 
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- วัตถุดิบมูลสัตว  มีการเล้ียงสัตว คือ วัว เป-ด และควาย        

ซึ่ งสามารถนํามาใช# ในการเ ร่ิมต#นระบบผลิตก�าซชีวภาพได#  

นอกจากน้ีนํ้าท่ีปล�อยจากระบบผลิตก�าซชีวภาพสามารถนํากลับไป

ทําเป-นปุWยได#อีก 

สรุปความพร#อมของ ชุมชนต#นแบบการถ�ายทอดเทคโนโลยี

ระบบการผลิตก�าซชีวภาพพบว�าชุมชนต#นแบบมีศักยภาพและความ

พร#อมในการสร#างระบบการผลิตก�าซชีวภาพท้ัง 9 พ้ืนท่ี เน่ืองจากมี

พ้ืนท่ี ปริมาณวัตถุดิบ เศษอาหารและมูลสัตว เพียงพอต�อการผลิต

ก�าซชีวภาพ เพ่ือให#เกิดความย่ังยืนของระบบ สําหรับพ้ืนท่ีการติดตั้ง

มีความเหมาะสมทุกพ้ืนท่ีเน่ืองจากเป-นพ้ืนท่ีมีขนาดกว#างขวางและ

พ้ืนท่ียกพ้ืนสูงทําให#นํ้าไม�ท�วม เพ่ือไม�ให#เกิดความเสียหายต�อระบบ 
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