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ซชีวภาพ
สวนทีส่ ว1นทีกา่ 1ซชีกวาภาพ
ซชีวภาพ
(Biogas)
่เกิดจากการย
อยสลายสารอิ
1.1 ก1.1
าซชีกวาภาพ
(Biogas)
คือ กคืาอซทีก่เากิซที
ดจากการย
อยสลายสารอิ
นทรียน ทรีย
่อยูลใสันมูตวลสัน้ตําวเสีน้ยําและขยะอิ
เสีย และขยะอิ
ย โดยกลุ
มแบคที
ชนิใดชอไมอกซิ
ใชอเอกซิ
ที่อยูใทีนมู
นทรียน ทรี
โดยกลุ
มแบคที
เรียชนิเรีดยไม
จนในเจนใน
สภาวะไร
อากาศ
สภาวะไร
อากาศ
ประกอบหลั
กของก
ซชีวภาพ
องคปองค
ระกอบหลั
กของก
าซชีวาภาพ
ไดแกไดแก
ซมี(CH
เทน4)(CH
 ก
าซมีกเาทน
ประมาณ
60-7060-70
% %
4) ประมาณ
กาซคาร
บอนไดออกไซด
 ก
าซคาร
บอนไดออกไซด
(CO2(CO
) ประมาณ
28-3828-38
% %
2) ประมาณ
เชน ไฮโดรเจนซั
(N2) (N2)
 ก
าซอืก่นาๆซอืเช่นนๆ ไฮโดรเจนซั
ลไฟดลไฟด
(H2S)(Hและไนโตรเจน
2S) และไนโตรเจน
ตน ประมาณ
เปนตเปน นประมาณ
2 %2 %
1.2 ประโยชน
ซชีวภาพ
1.2 ประโยชน
ของกขาองก
ซชีวาภาพ
เนื่องจากก
ซชีวภาพมี
ซมี(CH
เทน4)(CHเป4น) สเปวนประกอบหลั
นสวนประกอบหลั
เนื่องจากก
าซชีวาภาพมี
กาซมีกเาทน
ก จึงทํกาจึใหงทําให
คุณตสมบั
ุดติดไฟได
ดีและสามารถนํ
เปงนงานทดแทนในรู
พลังงานทดแทนในรู
ปตได
างๆ ได
มีคุณมีสมบั
ิจุดติตดิจไฟได
ดีและสามารถนํ
าไปใชาไปใช
เปนพลั
ปตางๆ
สามารถนํ
ประโยชน
ไดหลายอย
สามารถนํ
าไปใชาไปใช
ประโยชน
ไดหลายอย
าง เชานง เชน
ประโยชน
ซชีวภาพมี
คุณตสมบั
เชื้องเพลิง
1.2.1)1.2.1)
ประโยชน
ทางดทาางด
นพลัางนพลั
งานงกงาน
าซชีกวาภาพมี
คุณสมบั
ิเปนตเชืิเป้อนเพลิ
สามารถนํ
าไปทดแทนเชื
งจากแหล
่น นๆ LPG
เชน LPG
ํามันเบนซิ
สามารถนํ
าไปทดแทนเชื
้อเพลิ้องเพลิ
จากแหล
งอื่น งๆอืเช
น้ํามันน้เบนซิ
น และน และ
เซลนตเปน นตน
น้ํามันน้ดีําเมัซลนดีเป
ประโยชน
านเกษตรกรรม
กากของเสี
่ไดจากการหมั
1.2.2)1.2.2)
ประโยชน
ทางดทาางด
นเกษตรกรรม
กากของเสี
ยที่ไดยจทีากการหมั
กกาซกกาซ
ชีวภาพ
สามารถนํ
นปุดยีกได
ตว(และยั
สด) และยั
คุณตสมบั
าปุยเคมี
ชีวภาพ
สามารถนํ
าไปเปาไปเป
นปุยได
วาดมูีกลวสัาตมูวล(สัสด)
งมีคุณงมีสมบั
ิดีกวตาิดปุีกยวเคมี
ในการปรั
มีสภาพดี
ในการปรั
บปรุงบดิปรุ
นใหงดิมนีสให
ภาพดี
ขึ้น ขึ้น
ประโยชน
านการปรั
ปรุงสภาพแวดล
อม การนํ
1.2.3)1.2.3)
ประโยชน
ทางดทาางด
นการปรั
บปรุงบสภาพแวดล
อม การนํ
ามูลสัาตมูวลหสัรืตอวหรือ
ยมาผลิ
ตกวาภาพ
ซชีวภาพ
กลิ่นนเหม็
นและแมลงวั
นลดลง
ไขพแยาธิ
ของเสีของเสี
ยมาผลิ
ตกาซชี
จะชวจะช
ยใหวกยให
ลิ่นเหม็
และแมลงวั
นลดลง
ไขพยาธิ
ละ และ
เชื้อโรคที
่อยูลใสันมู
ตวและของเสี
สุขภาพอนามั
ยของคนในชุ
เชื้อโรคที
่อยูในมู
ตวลแสัละของเสี
ยตายยตาย
ทําใหทํสาุขให
ภาพอนามั
ยของคนในชุ
มชนดีมขชนดี
ึ้น ขึ้น
ใหขยองเสี
ยและมู
ตวาชงลงในแหล
ะลางลงในแหล
งน้ําธรรมชาติ
และปและป
องกันอไมงกัในหไม
ของเสี
และมู
ลสัตวลชสัะล
งน้ําธรรมชาติ
“ศึ“ศึ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
วภาพภายใต
วามร
วมมื
ของรั
ฐนบาลจี
น”น”
โครงการโครงการ
“ศึกษาและติ
ตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีตวกภาพภายใต
ความรวคมมื
อของรั
ฐอบาลจี
”ฐบาลจี
โครงการ
กดษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตาก๊ซชี
าซชี
วิภาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั
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1.3 บ อ ก า ซชี ว ภาพ คื อ บ อ ป ด ที่ ใ ช ห มั ก สารอิ น ทรี ย เพื่ อ ให ก ลุ ม
แบคทีเรียชนิดไมใชออกซิเจน ทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรีย จนเกิดกาซชีวภาพ
เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป

โครงการ โครงการ
“ศึกษาและติ
ตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีวภาพภายใต
ความรวมมื
อของรัวมมื
ฐบาลจี
น”ฐบาลจีน”
“ศึกดษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตก๊าซชีวิภาพภายใต้
ความร่
อของรั
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สวนที่ 2 การวางแผน

2.1 สิ่งที่ตอ้ งพิจารณา เมื่อจะสร
จะสร้างบ
งบ่อผลิ
ผลิตตกก๊าาซซ
เกษตรกร ที่จะเข
ะเข้ารร่วมโครงการฯ ควรพิจารณาป
ารณาปัจจัยตต่าางๆ
งๆ ดัดังงตต่ออไปนี
ไปนี้ ้
2.1.1) มีมีพพื้นื้นทีที่เ่เพีพียยงพอ
งพอ และเหมาะสมต
และเหมาะสมต่ออการติ
การติดดตัตั้งระบบผลิ
้งระบบผลิตตกก๊าซชี
าซชีวภาพ
วภาพ
ของโครงการ
ของโครงการ
 พืพื้น้นทีที่ต่ติดิดตั้งบบ่อผลิตกก๊าซชี วภาพของโครงการ ตต้อองมี
				
งมีขขนาด
นาด
อย
อย่าางน
งน้ออยย 3.5
3.5 xx 4.5
4.5 เมตร
เมตร
 พืพื้น้นทีที่จ่จัดัดทํท�าำระบบบํ
				
ระบบบ�าำบับัดดขัขั้น้นหลั
หลังงอย
อย่าางนงน้ออยย66ตารางเมตร
ตารางเมตร
 สามารถจั
				
สามารถจัดดทํท�าำทางน้
ทางน�ํา้ำ/วั/วัตตถุถุดดิบิบเขเข้าา-ออก
-ออกไดได้โโดยสะดวก
ดยสะดวก
				
มขังงเปเป็นนเวลานาน
เวลานาน
 พืพื้น้นทีที่ไ่ไมม่มมีนีน้ํา�้ำทท่ววมขั
				
ระดับบน้น�ํา้ำใตใต้ดดินินไมไม่คควรน
วรน้ออยกว
ยกว่าา2.5
2.5เมตรจากระดั
เมตรจากระดับบปากบ
ปากบ่ออ
 ระดั
2.1.2) มีมีปปริริมมาณของเสี
าณของเสียยในปริ
ในปริมมาณเพี
าณเพียยงพอในการเติ
งพอในการเติมมเขเข้าาระบบผลิ
ระบบผลิตตกก๊าาซซ
ชีวภาพของโครงการ
ชีวภาพของโครงการ
				
ประมาณ
 สุสุกกร ร
3-6 ตัว
				
โค/กระบืออ ประมาณ
 โค/กระบื
1-3 ตัว
				
เศษอาหาร ประมาณ
 เศษอาหาร
40-60 กก./วัน
อย่อยาางใดอย่
งใดอยาางหนึ
งหนึ่ง่งหรื
หรืออคละกั
คละกันนในปริ
ในปริมมาณที
าณที่เ่เหมาะสม
หมาะสม
2.1.3) มีมีคความต
วามต้อองการจะใช
งการจะใช้พพลัลังงงานทดแทน
งานทดแทน(ก(ก๊าาซชี
ซชีววภาพ)
ภาพ)
				
ทดแทนLPG.
LPG.ทีที่ใช่ใช้ใในชี
นชีววิติตประจํ
ประจ�าำวัวันน
 ทดแทน
				
ทดแทนไฟฟ้าาสส่อองสว
งสว่าางง
 ทดแทนไฟฟ
2.1.4)
2.1.4) มีมีพพื้นื้นทีที่เ่เกษตรกรรม
กษตรกรรม เพื
เพื่อ่อน�นํำาผลพลอยได้
ผลพลอยไดจจากระบบไปใช้
ากระบบไปใชปประโยชน์
ระโยชน
น�้ำ/กากตะกอน)  อย่
อย 200
ตารางเมตร
(ปุยน้(ปุํา๋ย/กากตะกอน)
อยางนอางน้
ย 200
ตารางเมตร
2.1.5) มีความพร้อม และยินดีที่จะก่อสร้างส่วนประกอบของระบบที่
2.1.5) มีความพรอม และยินดีที่จะกอสรางสวนประกอบของระบบที่
จ�ำเป็นแต่ไม่อยูใ่ นรายการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน เช่น ระบบรวบรวม
จําเปนแตไมอยูในรายการที
่ไดรับการสนั
บสนุน เชำนบัระบบรวบรวมน้
น�้ำเสีย บ่อกวนผสม
และระบบบ�
ดขั้นหลัง เป็นต้นําเสีย บอกวน
ผสม และระบบบําบัดขั้นหลัง เปนตน
โครงการ “ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตกาซชีวภาพภายใตความรวมมือของรัฐบาลจีน”
โครงการ “ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวิภาพภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลจีน”
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2.1.6) มีความยินดีให้ความร่วมมือ ในการด�ำเนินโครงการฯ
 มีความยินดีที่จะดูแลรักษา และใช้งานระบบฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ยินดีให้ความร่วมมือกับโครงการฯ ในการบันทึกข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากระบบฯ ประจ�ำวัน
 ยินดีถ่ายทอดความรู้ในการใช้ประโยชน์จากระบบฯ
ให้เกษตรกรและผู้สนใจ ที่จะเข้าเยี่ยมชม
2.2 ส่วนประกอบของระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโครงการฯ
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโครงการฯ มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
1) บ่อผลิตก๊าซชีวภาพของโครงการฯ มีลกั ษณะเป็นบ่อทรงกลม มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 ม. มีความจุประมาณ 8 ลบ.ม. โดยแยกเป็น
ชิ้นส่วน 17 ชิ้น คือ
1.1 ชิ้นส่วนครอบบน (มีรูใส่ฝาปิด) 1 ชิ้น
1.2 ชิ้นส่วนท่อนบน (มีรู)
2 ชิ้น
1.3 ชิ้นส่วนท่อนบน (ไม่มีรู)
2 ชิ้น
1.4 ชิ้นส่วนท่อนล่าง (ไม่มีรู)
4 ชิ้น
1.5 ชิ้นส่วนก้นบ่อ
1 ชิ้น
1.6 ทางน�้ำเข้า-ออก
2 ชิ้น
1.7 แผ่นฝาปิดทางเข้า-ออก
2 ชิ้น
1.8 หูครอบกักน�้ำทางเข้า-ออก
2 ชิ้น (ติดตั้งด้านใน)
1.9 ฝาปิดบ่อพร้อมปะเก็นยาง
และข้อต่อเชื่อมท่อส่งก๊าซ
1 ชิ้น
2) กล่องซีล-ชุดกาว-น๊อต
1 กล่อง   
           3) ท่อส่งก๊าซขนาด 16 มม.ประมาณ
1 ม้วน (ประมาณ 30 ม.)
           4) อุปกรณ์ข้อต่อ+ข้องอ
1 ชุด
โครงการ “ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวิภาพภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลจีน”
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5) ชุดดักน�้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
1 ชุด
           6) ชุดท�ำความสะอาดก๊าซพร้อมมาตรวัดแรงดัน 1 ชุด
           7) หม้อหุงข้าวใช้แก๊ส
1 ชุด
           8) เตาแก๊สแบบหัวคู่ พร้อมโต๊ะชั้นวาง
1 ชุด
           9) โคมไฟ พร้อมชุดสวิทซ์เปิดไฟ
1 ชุด
           10) ท่อดูดกากตะกอน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 ม. 1 ชิ้น
ใช้ดึงกากตะกอนออกจากบ่อผลิตก๊าซ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
10.1 ตรวจสอบความข้นของตะกอนภายในบ่อ โดยใช้ไม้ยาวๆ เช่น
ไม้ไผ่ขนาด 2 นิ้ว ยาวประมาณ 3.50 ม. ลองกวนตะกอน
หากพบว่าตะกอนข้นมาก ให้กวนตะกอนจนกว่าความข้น
ของตะกอนลดลงในระดับที่เหมาะสม (กาก : น�้ำ ประมาณ
1 : 1)
10.2 เปิดฝาทางน�้ำออก แล้วแยงท่อดูดตะกอนลงไปยังก้นบ่อ
10.3 ชักก้านดึงตะกอน ขึ้น-ลง ระยะประมาณ 50 ซม. จนได้
ตะกอนในปริมาณที่เพียงพอ จึงน�ำท่อดูดตะกอนออกจาก
บ่อ และปิดฝาทางน�้ำออกให้เรียบร้อย
			
ท่อดึงกากตะกอนใช้งานในกรณี ดังต่อไปนี้
- ต้องการน�ำปุ๋ย เพื่อใช้งานในพื้นที่การเกษตร
- แรงดันก๊าซชีวภาพ ที่ตรวจสอบจากมาตรวัดมีค่าสูงเกินไป
(มากกว่า 10 kPa) และไม่สามารถใช้งานก๊าซชีวภาพได้ทัน
- ดึงกากตะกอน ตามรอบการใช้งานปกติ เช่น รอบการเติม
วัตถุดิบ 200 ลิตร/สัปดาห์ ควรดึงกากเดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละ
400 ลิตร เป็นต้น
- ใช้ดงึ วัตดุ บิ ออกจากถังผลิตก๊าซ ในกรณีลา้ งถัง (ตามขัน้ ตอน
ท้ายตารางที่ 1 ในภาคผนวก)

โครงการ “ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวิภาพภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลจีน”
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2.3 สถานที่ตั้งที่เหมาะสม
 พื้นที่ติดตั้งบอผลิตกาซชีวภาพของโครงการ ตองมีขนาด
อยางนอย 3.5 x 4.5 เมตร
 พื้นที่จัดทําระบบบําบัดขั้นหลังอยางนอย 6 ตารางเมตร
 สามารถจัดทําทางน้ํา/วัตถุดิบ เขา-ออก ไดโดยสะดวก
 พื้นที่ไมมีน้ําทวมขังเปนเวลานาน
 ระดับน้ําใตดินไมควรนอยกวา 2.5 เมตรจากระดับปากบอ
 หางจากจุดที่จะนําไปใชประโยชน ที่ ติดตั้งเตา โคมไฟ หมอหุ ง
ขาว ไมควรเกิน 25 ม.
โครงการ “ศึ
กษาและติ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีวภาพภายใต
วามรวมมืคอวามร่
ของรัวฐมมื
บาลจี
น”ฐบาลจีน”
โครงการ
“ศึดกตามประเมิ
ษาและติดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตก๊าซชีวิภคาพภายใต้
อของรั
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 หลีกเลี่ยงการติดตั้ง ในพื้นที่เสี่ยงตอการถูกกดทับดวยของหนัก
หรือเสี่ยงตอการถูกบีบ กระแทก ดัน เชน รถวิ่งผาน กองวัสดุ
ใกลรากตนไม เปนตน
2.4 การจัดเตรียมพื้นที่จะสะสมมูลสัตวเพื่อเริ่มตนเดินระบบ
พื้ น ที่ ส ะสมมู ล สั ต ว ควรอยู ใกล กับ ปากทางเติ มมู ล เข า บ อก า ซ
หรือถาอยูหางก็ควรมีชองทางที่สามารถขนมูลมาเติมไดโดยสะดวก

โครงการ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกตาก๊ซชี
วภาพภายใต
ความร
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
น”น”
โครงการ“ศึ“ศึ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
าซชี
วิภาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
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สวนที่ 3 การเตรียมการกอสรางถังผลิตกาซชีวภาพ
3.1 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการติดตั้ง
 สวานไฟฟาพรอมชุดบลอก, สายไฟ, ผาสะอาด

 ประแจเบอร 8 และ เบอร 10

โครงการ “ศึ
กษาและติ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีวภาพภายใต
วามรวมมืคอวามร่
ของรัวฐมมื
บาลจี
น” ฐบาลจีน”
โครงการ
“ศึดกตามประเมิ
ษาและติดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตก๊าซชีวิภคาพภายใต้
อของรั
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ไขควงแฉก, กรรไกร,ฆอน, ตลับเมตร

 เชือกปาน ขนาด 1 นิ้ว ยาวประมาณ 10 เมตร

โครงการ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
กาวซชี
วภาพภายใต
ความร
อของรั
ฐบาลจี
โครงการ
“ศึก“ศึษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตก๊าตซชี
ิภาพภายใต้
ความร่
วมมืวอมมืของรั
ฐบาลจี
น” น”
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3.2 การวางผัง และการขุดดิน
เมื่อไดตําแหนงที่เหมาะสมที่จะทําการติดตั้งบอแลว ทําการขุดดินใน
ลักษณะคลายครึ่งทรงกลมเสนผาศูนยกลางประมาณ 3.20 ม.และลึกประมาณ
2.60 ม.

โครงการโครงการ
“ศึกษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีตวก๊ภาพภายใต
ความรวคมมื
อของรั
” น”
“ศึกษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
าซชีวิภาพภายใต้
วามร่
วมมืฐอบาลจี
ของรัฐนบาลจี
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ทั้ งนี้ ควรพิ จ ารณาสภาพดิ น ว า มี ค วามแข็ งแรงพอไม เกิ ด การ
พังทลายของดินเวลาขุดบอ เชน ไมเปนดินเหนียวออน ดินตะกอนปาก
แมน้ํา หรือทรายที่พังทลายไดงาย เปนตน

โครงการ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกตาก๊ซชี
วภาพภายใต
ความร
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
น”น”
โครงการ“ศึ“ศึ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
าซชี
วิภาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั
ฐบาลจี

12

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน12

ในการขุดดินตองใชความระมัดระวัง ไมใหหลุมขุดเกิดการพังทลาย โดย
ในเบื้องตน เมื่อทําการขุดในระดับความลึกประมาณ 1 เมตร ใหพิจารณาความ
แข็งแรงของหลุมขุด ถาพบวาดินขอบบอเกิดการพังทลาย ควรปกเสาเข็มไมเพื่อ
ปองกันการพังทลายของดิน รอบแนวหลุมขุด โดยใชเสาเข็มไมขนาดประมาณ 4
นิ้ว ยาวประมาณ 4 เมตร ตอกโดยใชสามเกลอ หรือใชรถแบ็คโฮวกด

โครงการ โครงการ
“ศึกษาและติ
ตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีวภาพภายใต
ความรวมมื
อของรั
ฐบาลจี
น”ฐบาลจีน”
“ศึกดษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตก๊าซชีวิภาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
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สวนที่ 4 ขั้นตอนการกอสราง
การกอสรางบอผลิตกาซชีวภาพ เมื่อทําการขุดหลุมเสร็จแลว ควรทําการ
ติดตั้งระบบอยางเปนขั้นตอน ดังนี้
4.1 ประกอบชิ้นสวนตางๆของถังผลิตกาซชีวภาพ ในบริเวณใกลๆ กับ
หลุมที่ขุดเตรียมไว โดยตองมีพื้นที่วางพอสมควร เพื่อสะดวกตอการทํางาน
4.1.1) ตรวจสอบแผ น ประกอบตั ว ถั ง : ทํ า การตรวจสอบว า ตั ว แผ น
ประกอบมีความเสียหายหรือไม โดยตรวจสอบรอยตอระหวางแผนทั้งดานบนและ
ดานลาง รวมไปถึงรูสําหรับยึดวาสมบูรณหรือไม ตรวจสอบอุปกรณเสริมอื่นวาอยู
ครบหรือไม เชน ตะปูเกลียว แหวน สกรู ประเก็น และอุปกรณที่เกี่ยวของอื่นๆ
เปนตน ถาพบแผนประกอบที่ไมสมบูรณใหแจงเปลี่ยนทันที สวนแผนที่สมบูรณให
ตรวจสอบรองสําหรับประกอบวาสกปรกหรือไม ถาสกปรกใหเช็ดทําความสะอาด

4.1.2) การจัดตําแหนงแผนประกอบตัวถัง: จัดตําแหนงแผนประกอบ 4
แผนสําหรับตัวถังดานบน (สองแผนที่มีรูเจาะ และอีกสองแผนที่ไมมีรูเจาะ) โดย
จัดใหแผนที่มีรูวางในตําแหนงที่ตรงขามกัน แผนที่อยูดานบนจะมีรองประกอบอยู
ดานบนและมีหมุดนูนสําหรับจับยึดที่ดานลาง
โครงการ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกตาก๊ซชี
วภาพภายใต
ความร
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
น”น”
โครงการ“ศึ“ศึ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
าซชี
วิภาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
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4.1.3) การติ ด เส น ยางกั น รั่ ว : แน ใจว า เส น ยาง และรอยต อ ของแผ น มี
ความสะอาด หลังจากนั้นติดเสนยางกันรั่วเขากับรองดานขางของแผนประกอบ
กดเสนยางกันรั่วใหเรียบและสม่ําเสมอ แลวดึงกระดาษหอออก หลังจากนั้นจึงทํา
การประกอบแผนประกอบเขาดวยกัน โดยใชไขควงเสียบรูนอตของแผนประกบให
ตรงตําแหนง กอนการขันนอตใหแนน (แผนประกอบทุกแผนจะมีรองติดเสนยาง
กันรั่ว ตองทําการติดอยางระมัดระวัง และประกบใหตรงตําแหนงรูนอต)

โครงการ โครงการ
“ศึกษาและติ
ตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีวภาพภายใต
ความรวมมื
อของรัวมมื
ฐบาลจี
น”ฐบาลจีน”
“ศึกดษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตก๊าซชีวิภาพภายใต้
ความร่
อของรั
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4.1.4) การยึ
การยึดดนน๊ออตต
4.1.4)
ท�ำความเข้
วยึดแบบต่
ทําความเข
าใจกัาบใจกั
ตัวยีบดตัแบบต
างๆ าดังๆ
งนี้ ดังนี้
วยึดระหว่
นประกอบด้
นข้บาแผ
งกับนแผ่
นประกอบด้
 ตัวยึดตัระหว
างแผานงแผ่
ประกอบด
านข างกั
ประกอบด
านข างนข้าง
น๊อตขนาด
30 mm. จํานวน จ�ำนวน
ใชนอใช้ตขนาด
M6 xM630xmm.
144 ชุ144
ด ชุด
วยึดระหว่
งท่อนบนและท่
(ต�ำแหน่
งกลางบ่
 ตัวยึดตัระหว
างทอานบนและท
อนลอางนล่(ตําางแหน
งกลางบ
อ) อ)
น๊อตขนาด
40 mm. จํานวน จ�ำ104
นวน ชุ104
ใชนอใช้ตขนาด
M6 xM640xmm.
ด ชุด
วยึดระหว่
างทางน�
เข้า-ออกกั
นประกอบ
 ตัวยึดตัระหว
างทางน้
ําเขา้ำ-ออกกั
บแผบนแผ่
ประกอบ
น๊อตขนาด
ใชนใช้
อตขนาด
M6M6
x 30x 30  mm.      
mm. จํานวน จ�ำ46นวน ชุด46 ชุด
วยึดระหว่
งหูครอบกั
นประกอบ
 ตัวยึดตัระหว
างหูคารอบกั
กน้ํา กกัน�บ้ำ แผกับนแผ่
ประกอบ
อยขนาด
20 mm.
ใชเกลีใช้ยเกลี
วปลยวปล่
อยขนาด
ST5ST5
x 20x mm.จํ
านวน จ�ำนวน
24 ชุด24 ชุด
วยึดระหว่
งตัวครอบด้
านบนกั
นประกอบตั
 ตัวยึดตัระหว
างตัวาครอบด
านบนกั
บแผบนแผ่
ประกอบตั
วถัง วถัง
น๊อตขนาด
ใชนอใช้ตขนาด
M6 M6
x 40x 40  mm.      
mm.
จํานวน จ�ำ36นวน ชุด 36 ชุด
และใช้
น๊อตขนาด
และใช
นอตขนาด
M6 M6
x 30x 30  mm.
mm. จํานวน จ�ำ4นวน ชุด 4 ชุด
วยึดระหว่
้นส่นวนก้
นประกอบตั
 ตัวยึดตัระหว
างชิ้นาสงชิวนก
บอนกับ่บอแผกับนแผ่
ประกอบตั
วถัง วถัง
น๊อตขนาด
นวน ชุด36 ชุด
ใชนอใช้ตขนาด
M6 M6
x 40x 40  mm.      
mm.
จํานวน จ�ำ36
และใช้
น๊อตขนาด
และใช
นอตขนาด
M6 M6
x 30x 30  mm.
mm. จํานวน จ�ำ4นวน ชุด 4 ชุด
 ดฝาปิ
อด้านบนที
่เชื่ออมต่
 ฝาป
บอดดบ่านบนที
่เชื่อมต
ทออกท่าซอก๊าซ
น๊อตสแตนเลสขนาด
20 mm.
ใชนอใช้ตสแตนเลสขนาด
M5 M5
x 20x mm.
จํานวนจ�ำนวน
16 ชุด 16 ชุด
โครงการ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกตาก๊ซชี
วภาพภายใต
ความร
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
น”น”
โครงการ“ศึ“ศึ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
าซชี
วิภาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
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 แหวนรองนอตจะตองใสทั้งสองดานกอนการขันนอตใหแนน
 สําหรับการใสนอตยึด ควรใสจากสวนบน กลาง และลาง และใช
แรงสม่ําเสมอ เพื่อปองกันการหลุดเลื่อนของแผนประกอบ
 อยาขันนอตใสที่เดียวพรอมกัน ใหใสจากสวนบน กลาง และลาง
ทีละตัว แลวขันตําแหนงอื่นๆ ใหแนนตามลําดับ

4.1.5) การติดตั้งฝาดานบน: ทําความสะอาดรองประกอบ กดเสนยางกัน
รั่วใหแนน หลังจากนั้นใหดึงแผนกระดาษออก แลววางฝาบนประกอบเขากับตัวถัง
ใหตรงกับตําแหนงจับยึดโดยใชไขควงเปนตัวชวย ทําการยึดเขาดวยกันโดยใชนอต
และแหวนรอง ตรวจเช็คความแนนในการขันนอตอยางนอยสามครั้ง กอนยายลง
หลุมที่ขุดเตรียมไว

โครงการ โครงการ
“ศึกษาและติ
ตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีวภาพภายใต
ความรวมมื
อของรัวมมื
ฐบาลจี
น”ฐบาลจีน”
“ศึกดษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตก๊าซชีวิภาพภายใต้
ความร่
อของรั
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4.1.6) การติดตั้งสวนประกอบบอทอนลาง: ใหทําการประกอบเหมือนกับ
การประกอบสวนประกอบบอทอนบน

4.1.7) การติ
การติดดตัตั้ง้งทท่ออทางเข
ทางเข้าาและทางออกของวั
และทางออกของวัสดุส:ดุ: ให้ท�ำการติดตั้งทาง
ใหตทก๊ําาการติ
ดตั้งทางเข
า-ออกของบ
ตกาซอั
กอน อโดยทํ
เข้า-ออกของบ่อผลิ
ซอันใหญ่
กอ่ น โดยท�
ำการติดอเส้ผลิ
นยางกั
นรันว่ ใหญ
ตามแนวร่
งของา
การติ
ดเสนยางกั
นรั่วแตามแนวร
นประกอบ
กดใหแนนจากนั
และสม่
แล้นว
แผ่
นประกอบ
กดให้
น่นและสม�อ่ำงของแผ
เสมอ แล้
วดึงกระดาษออก
้นท�ําำเสมอ
การยกชิ
กระดาษออก
าการยกชิ
้นสวนทางเข
เพื่อทํใาห้การติ
้ง ขณะที
ส่ดึวงนทางเข้
า-ออก จากนั
เพื่อท�้นำทํการติ
ดตั้ง ขณะที
่ติดตั้งต้าอ-ออก
งประคองไว้
ตรงต�ดำตัแหน่
ง จึง ่
ท�ติำดการขั
น๊อตให้แน่นใหหลัตรงตํ
งจากนั
น้ ท�งำการติ
ตัง้ หูกนกั นน�อำ้ ตให
อันเล็แนกนด้าหลั
นในโดยการใส่
ส้น
ตั้งตอนงประคองไว
าแหน
จึงทําดการขั
งจากนั้นทําเการ
ยางกั
ท�ำการประกอบเข้
กับตันวถัรั่วงด้ทีา่ดนใน
า-ออก
ติดตั้งนหูรัก่วักทีน้่ดํา้ อันใน
นเล็กแล้ดาวนในโดยการใส
เสนายางกั
านในของปากทางเข้
แลวทําการประกอบ
ด้เขวายเกลี
ยให้แของปากทางเข
น่น
กับตัยววปล่
ถังดาอนใน
า-ออกดวยเกลียวปลอยใหแนน

โครงการ
โครงการ“ศึ“ศึกษาและติ
กษาและติดตามประเมิ
ดตามประเมินผลระบบผลิ
นผลระบบผลิตกตาก๊ซชี
าซชีวภาพภายใต
วิภาพภายใต้ความร
ความร่วมมื
วมมือของรั
อของรัฐบาลจี
ฐบาลจีน”น”
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4.1.8)
วถัวงถัสงวส่นบนและส
4.1.8)การประกอบตั
การประกอบตั
วนบนและส่วนล
วนล่าง:าง: ให้ท�ำการติดเส้นยางกันรัว่
ทําการติดเสานล่
นยางกั
ในรองของแผ
นประกอบด
่มีรอง
ในร่องของแผ่ใหนประกอบด้
างที่มนีรรั่อวงกดให้
แน่นและสม�
่ำเสมอานล
แล้วาดึงทีงกระดาษ
ออก แหลั
ยกตัวแล
ถังวส่ดึวงนบนวางประกบเข้
กับตัว้นถัใหงส่ยวกตั
นล่วาถังงสโดยจั
ดรูจับ
กดให
นนงจากนั
และสม่้นให้
ําเสมอ
กระดาษออก หลังาจากนั
วนบนวาง
ยึดให้ตรงต�าำกัแหน่
วยดแล้
ตัวาถัแหน
งให้แงน่โดยใช
นโดยใช้
นอ๊ ตกัวบยแหวน
ประกบเข
บตัวงถัโดยใช้
งสวนลไขควงช่
าง โดยจั
รูจวับท�ยึำดการยึ
ใหตดรงตํ
ไขควงช
แลว
ตรวจเช็
อตอย่
างน้อยสามครั
้ง ก่อคนย้ความแน
ายลงในหลุ
มที่ขุด
ทํรอง
า การยึ
ด ตั วคถัความแน่
งให แ นนในการขั
โดยใช นน อน๊ตกั
บ แหวนรอง
ตรวจเช็
น ในการ
ขัเตรี
นนยอมไว้
ตอยางนอยสามครั้ง กอนยายลงในหลุมที่ขุดเตรียมไว

โครงการ “ศึ
กษาและติ
ตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีวภาพภายใต
ความรวมมืความร่
อของรัวมมื
ฐบาลจี
น”ฐบาลจีน”
โครงการ
“ศึกดษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตก๊าซชีวิภาพภายใต้
อของรั
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กระทรวงพลังงาน

การย้ายถังลงหลุม และการฝ
และการฝังกลบถังผลิตกก๊าซชีวภาพ
4.2 การย
4.2.1)
การปรั
ก่อานท�
ำการฝั
งกลบถั
ตก๊วาภาพ:
ซชีวภาพ: ต้องมั่นใจว่า
4.2.1)
การปรั
บหลุบมหลุ
กอมนทํ
การฝ
งกลบถั
งผลิตงผลิ
กาซชี
ภายใต้หลุมตฝัองงมั
กลบไม่
เศษหินหลุเหล็
วัสดุแข็มงี อืเศษหิ
่นๆ รวมไปถึ
่นใจวมาี ภายใต
มฝกงกลบไม
น เหล็กงวัรากไม้
สดุแข็ซงึ่งอือาจจะโต
่นๆ รวม
ภายหลั
งได้ และไม่
มกี ารปนเปือ้ นของสารพิ
งๆ เช่น ยาฆ่
าแมลง ส่วษนขนาดหลุ
ไปถึ
งรากไม
ซึ่งอาจจะโตภายหลั
งได และไมษมต่ีกาารปนเป
อนของสารพิ
ตาง ๆ เชนม
ให้ทา�ำตามแบบที
่ก�ำหนดไว้มตให
ามข้
3.2  ระดับ่กน�ําหนดไว
้ำใต้ดินไม่
ควรสู
กว่าระดับก้น้นําบ่ใตอดฝัินง
ยาฆ
แมลง สวนขนาดหลุ
ทําอตามแบบที
ตามข
อ ง3.2
กลบ
ใช้ทงรายปั
้นเป็บนรูกปนวงกลมเป็
นคันใชเล็ทกรายป
ๆ สูงประมาณ
ซม.ตามรู
ไม
ค วรสู
กว า ระดั
บ อ ฝ งกลบ
 น เป น รู ป10
วงกลมเป
น คัปนร่าเล็งของบ่
ก ๆ สูอง
เพื่อช่วยในการประคองบ่
ตรง อเพื่อชวยในการประคองบอใหตรง
ประมาณ
10 ซม.ตามรูปรอาให้
งของบ

ปั้นทรายเป็นรูปวงกลม
สูงประมาณ 10 ซม.

โครงการ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกตาก๊ซชี
วภาพภายใต
ความร
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
น”น”
โครงการ“ศึ“ศึ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
าซชี
วิภาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
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4.2.2) การยายถังลงหลุม: ในการยายถังลงหลุมขุดควรมีผูชวยหลายคน
ในระหวางการยายถังลงหลุมนี้จะตองมั่นใจวาไมมีคนอยูในหลุม โดยใชเชือกปาน
ขนาดใหญ คัดไมยาวไวกับปากถัง แลวทําการเคลื่อนพรอมรั้งเชือกประคอง คอยๆ
หยอนถังลงไปในหลุมชาๆ ในระหวางดําเนินการจะตองมั่นใจเรื่องความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงาน และตัวถังตองไมไดรับความเสียหายดวย

4.2.3)
งกลบถั
ตก๊วาภาพ:
ซชีวภาพ: เมื่อน�ำถังผลิตก๊าซชีวภาพลงไป
4.2.3)
การฝการฝั
งกลบถั
งผลิตงกผลิ
าซชี
ภายในหลุเมืม่ อพร้
และทิศทาง เข้า-ออกของบ่
กลบ
นํ าอถัมปรั
งผลิบตต�กำาแหน่
ซชี วงภาพลงไปภายในหลุ
ม พร ออแล้
มปรัวให้บ ตํทา�ำการฝั
แหน งงและ
เริม่ ด้เขวายการเติ
มน�ำ้ ลงในถั
ง ในปริ
มาณงกลบโดย
1 ส่วน 3 ของความสู
งถังมเพืน้อ่ําลงในถั
ถ่วงน�ำ้ งหนัในก
ทิโดย
ศทาง
-ออกของบ
อแลวให
ทําการฝ
เริ่มดวยการเติ
ไว้ไมม่ใาณ
ห้ถงั 1เกิสดวการเคลื
อ่ นตัว แล้วงจึถังงทยอยถมดิ
ระดัดการเคลื
บประมาณครึ
ปริ
น 3 ของความสู
เพื่อถวงน้นําโดยรอบบ่
หนักไวไมอใให้
หถถังงึ เกิ
่อนตัวง่
ถัง วพร้
มเติมน�้ำให้นโดยรอบบ
ได้ปริมาณครึ
่งถัถงเช่ึงระดั
นเดีบยวกั
น จากนั้น่งให้ถังรดน�
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อยูตัวด้าจากนั
้นทยอยถมดิ
รอบถั
ง จนถึ
งดานบน และเติ
นบน  และเติ
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งระดั
บใกล้งแนวรอยต
เคียงกัน เพือฝาครอบถั
่อเตรียมทดสอบระบบเป็
นขั้นมตอน
น้ําจนถึ
ต่องไประดับใกลเคียงกัน เพื่อเตรียมทดสอบระบบเปนขั้นตอนตอไป

โครงการโครงการ
“ศึกษาและติ
ตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีวตภาพภายใต
ความรวมมื
อของรั
“ศึกดษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ก๊าซชีวิภาพภายใต้
ความร่
วมมืฐบาลจี
อของรันฐ”บาลจีน”
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4.3. การทดสอบถังผลิตกาซชีวภาพ
การทดสอบน้ําและแรงดัน:
4.3.1) การติดตั้งฝาครอบ: หลังจากที่ฝงกลบถังผลิตกาซชีวภาพแลว ใหทํา
การต อเชื่ อมข อ ต อเพื่ อส งก า ซเข ากั บ ฝาครอบก อนการติ ด ตั้ งเข า กั บ ตั วถั ง โดย
ปลายขอตอใหตอเชื่อมเขากับหางปลา จากนั้นทําความสะอาดรองยึด ใสเสนยาง
กันรั่วในรอง แลวทําการยึดฝาดวยนอตสแตนแลส ขนาด M5 แลวจึง ตอมาตรวัด
แรงดันเขากับหางปลา เพื่อเตรียมทดสอบแรงดัน

โครงการ โครงการ
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4.3.2) การทดสอบแรงดัน : ใหใสน้ําเขาไปในถังผลิตกาซชีวภาพจนไดระดับ
ประมาณ 40 ซม. จากขอบทางเข าและทางออก ตรวจสอบที่ ม าตรวั ด แรงดั น
แรงดันที่อานไดจะประมาณ 4 kPa. แลวสังเกตวามีน้ํารั่วหรือไมภายใน 24 ชั่วโมง
โดยตรวจสอบแรงดั น อากาศจะต อ งไม ล ดลงเกิ น 3% ภายใน 24 ชั่ ว โมง หาก
แรงดันลดลงมากแสดงวาถังผลิตกาซชีวภาพเกิดการรั่วซึม ใหทําการตรวจสอบหา
สาเหตุและทําการแกไขกอนดําเนินการในขั้นตอนตอไป

โครงการ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกตาก๊ซชี
วภาพภายใต
ความร
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
น”น”
โครงการ“ศึ“ศึ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
าซชี
วิภาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั
ฐบาลจี

24
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- มูลสัตว์ที่มีการใช้ยาฆ่าเชื้อ หรือสารเคมีท�ำความสะอาด
โรงเรือน เศษใบไม้เหลือทิ้งจากแปลงที่ใช้สารเคมี พืชที่
มีความเป็นพิษ เช่น เถาวัลย์เปลือกขม
- พืชที่เป็นเครื่องเทศ เช่น หัวหอม พริกไทย ต้นหอม
หัวไชเท้า
- ยาก�ำจัดเชื้อต่างๆ แคลเซียมคาร์ไบด์ ผงซักฟอก
- วัสดุทมี่ ฟี อสเฟตสูง หรือเป็นวัสดุอนิ ทรียล์ งในถัง เช่น กาก
เมล็ดฝ้าย ปุ๋ยที่มีส่วนผสมฟอสเฟต เนื่องจากวัสดุเหล่านี้    
จะท�ำให้ได้ก๊าซพิษ (แก๊สฟอสฟีน)
5.1.3) การเริ่มใช้งาน: เมื่อท�ำการป้อนวัตุดิบตามหัวข้อ 5.1.2) แล้วให้
ท�ำการติดตัง้ ส่วนประกอบอืน่ ของระบบฯ ให้ครบถ้วน ซึง่ ประกอบ
ไปด้วย
 ชุดดักน�้ำ
 ชุดท�ำความสะอาดก๊าซ พร้อมมาตรวัดแรงดัน
 หม้อหุงข้าวใช้ก๊าซ
 เตาแก๊สแบบหัวคู่ พร้อมโต๊ะชั้นวาง
 โคมไฟใช้ก๊าซ พร้อมชุดสวิทซ์เปิดไฟ
 วาล์วปิด-เปิด ก๊าซชีวภาพ ในต�ำแหน่งต่างๆ คือ
1. บริเวณปากถัง (V.1)
2. ก่อนชุดท�ำความสะอาดก๊าซ (V.2)
3. ก่อนต่อเข้าหม้อหุงข้าว (V.3)
4. ก่อนต่อเข้าเตาแก๊สแบบหัวคู่ (V.4)
5. ก่อนต่อเข้าโคมไฟ (V.5)
โดยต�ำแหน่งที่ติดตั้งวาล์วทั้งหมดต้องอยู่ในจุดที่
สะดวกในการใช้งาน ไม่สูงหรือต�่ำจนเกินไป

โครงการ “ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวิภาพภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลจีน”
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เมื่ อ ทํ า การเติ ม วั ส ดุ แ ละต อ เชื่ อ มระบบแล ว เสร็ จ ภายในถั งผลิ ต ก า ซ
ชีวภาพจะเริ่มเกิดกาซขึ้น แตกาซที่ ไดนี้จะยังมีปริมาณมีเทนไมมากพอเพราะมี
อากาศเจื อปนอยู จึ งตองทํ า การระบายก าซที่ ได ในช วงแรกทิ้ งก อน โดยการป ด
วาล ว V.3, V.4, และ V.5 ส ว น V.1 และ V.2 ให ทํ า การเป ด ไว จากนั้ น ทํ า การ
ตรวจสอบแรงดันจากมาตรวัดแรงดันกาซ จนแรงดันสูงขึ้นประมาณ 4 kPa. จึงทํา
การเป ด วาล ว V.4 และปล อยก า ซทิ้ งออกไปทางหั ว เตาแก ส ในขั้ น ตอนนี้ เพื่ อ
ความปลอดภั ย ต อ งเป ด ประตู -หน า ต า งภายในห อ งให ร ะบายอากาศได
โดยสะดวก เมื่อแรงดันกาซลดลงจนหมด จึงปดวาลว V.4 รอใหแรงดันกาซสูงขึ้น
ประมาณ 4 kPa.แลว ทดลองจุดเตาแกสดูวาสามารถจุดไฟใชงานไดหรือไม ถายัง
จุดไฟไมติด แสดงวากาซชีวภาพที่ไดยังมีปริมาณความเขมขนของมีเทนไมเพียงพอ
ตองทําการระบายกาซทิ้งตามขั้นตอนเดิมจนกวาจะไดกาซที่สามารถจุดไฟติด จึง
เริ่มใชงานตามปกติได

หลังจากเริ่มใชงานแลวควรตรวจสอบการรั่วซึมของทอสงกาซ โดยการใช
น้ําสบูลูบตามจุดตอตางๆ หากพบวามีฟองอากาศเกิดขึ้นแสดงวาจุดตอนั้นเกิดการ
รั่วซึม ตองทําการแกไขกอนการใชงานระบบตอไป

โครงการ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกตาก๊ซชี
วภาพภายใต
ความร
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
น”น”
โครงการ“ศึ“ศึ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
าซชี
วิภาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
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เมื่อเริ่มเดินระบบแลว ควรเติมมูลสัตวลงในถังผลิตกาซชีวภาพ ประมาณ
200 ลิตร ตอสัปดาห และหมั่นตรวจสอบแรงดันกาซที่มาตรวัดแรงดัน ซึ่งแรงดัน
ใชงานปกติควรอยูในชวง 2-10 kPa. ถาแรงดันต่ํามากควรหยุดใชกาซชั่วคราว
เพื่อใหถังผลิตกาซชีวภาพ ผลิตกาซเพิ่มขึ้นใหอยูในชวงแรงดันใชงานกอน แตถา
ความดันสูงมากเกินไป ใหใชกาซที่ไดโดยเร็ว หรือไมก็ระบายกาซออกเพื่อลด
ความดันในถัง
ปริมาณของวัตถุดิบในถังผลิตกาซชีวภาพควรอยูในระดับต่ํากวาปาก
ทางเขา-ออก ประมาณ 25-40 ซม. จึงควรตรวจสอบ และรักษาระดับของวัตถุดิบ
ในถังผลิตกาซชีวภาพอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
5.2. ความปลอดภัย
5.2.1) ถังผลิตกาซควรอยูหางจากเด็ก และสัตวเลี้ยง หรือทํารั้ว
กั้น เพื่อความปลอดภัย
5.2.2) หามสูบบุหรี่ จุดพลุ หรือทําใหเกิดประกายไฟใกลถังผลิต
กาซชีวภาพ
5.2.3) การบํ า รุ งรั ก ษาถั งผลิ ต ก า ซ เมื่ อ ทํ า การล า งถั งผลิ ต ก า ซ
ชีวภาพ (ดูขั้นตอนการลางถังทายตารางที่ 1 ในภาคผนวก)
หลังจากนําวัตถุดิ บเกาออกจากถังแลว ควรใช พัดลมเป า
อากาศเพื่ อ ระบายอากาศ หลั ง จากนั้ น ใช สั ต ว เป น ตั ว
ทดลองเพื่อใหแน ใจวาปลอดภั ยสําหรับผู ปฏิบัติงาน ถา
ผูปฏิบัติงานเขาไปในหลุมแลวรูสึกวาปวดหัว วิงเวียน คลื่น
ใส อาเจียน เปนตน ใหออกจากบริเวณนั้นทันที
5.2.4) ถามีกาซรั่วที่วาลวหรือทอซึ่งมีกลิ่นคลายไขเนา ใหทําการ
เป ด ประตู และหน าต างทั น ที ให เกิ ด การระบายอากาศได
โดยสะดวก เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับผูใชงาน

โครงการ โครงการ
“ศึกษาและติ
ตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีวภาพภายใต
ความรวมมื
อของรัวมมื
ฐบาลจี
น”ฐบาลจีน”
“ศึกดษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตก๊าซชีวิภาพภายใต้
ความร่
อของรั
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5.2.5) การเดินระบบปกติ ใหสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความ
ดันซึ่งอาจอานไดในชวง 2-10 kPa ถาความดัน ต่ํามาก ให
หยุ ดใชกาชชั่ วคราว แต ถาความดั น สู งมาก ให ใชกาซที่ ได
โดยเร็ว หรือไมก็ระบายกาซออกเพื่อลดความดันในถัง
5.2.6) ห องที่ใชงานอุป กรณ ตางๆที่ใชกาซชี วภาพ ควรมีประตู หน า ต า ง หรื อ ช อ งเป ด เพื่ อ ให ส ามารถถ า ยเทอากาศได
โดยสะดวก เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน

โครงการ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกตาก๊ซชี
วภาพภายใต
ความร
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
น”น”
โครงการ“ศึ“ศึ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
าซชี
วิภาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
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ภาคผนวก
การดูแลรักษา สาเหตุของปญหา และวิธีแกปญหา
ตารางที่ 1 การดูแลรักษาระบบ

อุปกรณ
ถังผลิตกาซ
ชีวภาพ
ทอสงกาซ
มาตรวัด
แรงดัน
เตาใชกาซ

หมอหุงขาว
โคมไฟ

การดูแลรักษา
ปริมาณ หนวย
- การเติมวัตถุดิบ
200
ลิตร
- การดึงกาก
400
ลิตร
- ตรวจสอบรอยรั่วฝาถัง
- ลางถัง
- ตรวจความเรียบรอย
- ตรวจสอบรอยรั่ว
- ทําความสะอาดชุดดักน้ํา
- ตรวจสอบแรงดันใชงาน
-

ความถี่
1 สัปดาห
2 สัปดาห
1 เดือน
ตามอาการ
1 สัปดาห
1 เดือน
1 เดือน
ทุกวัน

- ตรวจสอบจุดตอกาซ
- ทําความสะอาดหัวเตา
- ตรวจสอบการใชงาน
- ตรวจสอบจุดตอกาซ
- ตรวจสอบการใชงาน
- ตรวจสอบจุดตอกาซ
- เปลี่ยนไสโคม
- ตรวจสอบการใชงาน

1 เดือน
1 เดือน
ตามอาการ
1 เดือน
ตามอาการ
1 เดือน
ตามอาการ
ตามอาการ

-

-

หมายเหตุ

*ดูขั้นตอน*
**ดูวิธีการ**
แรงดันใชงาน
2-10 kPa

* ขั้นตอนการลางถัง*
การลางถังผลิตกาซชีวภาพ เปนการเริ่มตนในการเดินระบบใหมและมีความ
ยุงยากพอสมควร เนื่องจากถังผลิตกาซฝงอยูใตดิน อยางไรก็ตามในบางกรณีอาจ
จําเปนตองดําเนินการลางถัง เชน กรณีตรวจพบวาถังผลิตกาซชีวภาพเกิดรอยรั่ว
หรือกรณีระบบผลิตกาซชีวภาพลมเนื่องจากมีสารพิษหลุดเขาไปในระบบทําให
เชื้อจุลินทรียตาย จนไมสามาผลิตกาซชีวภาพได เปนตน โดยมีขั้นตอนดังนี้
โครงการ โครงการ
“ศึกษาและติ
ตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีวภาพภายใต
ความรวมมื
อของรั
ฐบาลจี
น”ฐบาลจีน”
“ศึกดษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตก๊าซชีวิภาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั
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1. ตรวจสอบความขนของตะกอนภายในบอ โดยใชไมยาวๆ เชน ไมไผ
ขนาด 2 นิ้ ว ยาวประมาณ 3.50 ม. ลองกวนตะกอน หากพบว า
ตะกอนขนมาก ใหกวนตะกอนจนกวาความขนของตะกอนลดลงใน
ระดับที่เหมาะสม (กาก : น้ํา ประมาณ 1 : 1)
2. ใชทอดู ดตะกอน ดึ งวัต ถุดิ บ ออกจากบ อผลิต ก าซ (ผ านทางน้ํ าเข า
หรือออก ) จนหมด หรือในกรณีที่ตองการความรวดเร็วอาจใชปมดูด
ตะกอนชวย
3. ในกรณี ที่ จํ าเป น ต อง ลงในบ อผลิ ต ก า ซเพื่ อ ซ อมแซม หลั ง จากนํ า
วัต ถุ ดิ บ เก า ออกจากถั งแล ว ควรใช พั ด ลมเป า อากาศเพื่ อระบาย
อากาศ โดยเปดทางเขา-ออก ของถัง ใหถายเทอากาศภายในได
สะดวกและต อ งเป ด พั ด ลมระบายอากาศตลอดเวลาที่ ทํ า การ
ซ อ มแซมถั ง หลั งจากนั้ น ใช สัต ว เป น ตั วทดลองเพื่ อให แ น ใจว า
ปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน
4. ทดสอบระบบ ตามขั้นตอนในหัวขอที่ 4.3 อีกครั้ง
5. เริ่มเดินระบบตามขั้นตอนในหัวขอที่ 5.1 ตอไป
** วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของทอสงกาซ**
การตรวจสอบรอยรั่วของทอสงกาซ ทําไดโดยการใชน้ําสบูลูบตามจุดตอ
ตางๆ หรือจุดที่ตรวจพบวาอาจมีการรั่วซึมของทอ หากพบวามีฟองอากาศเกิดขึ้น
แสดงวาจุดนั้นเกิดการรั่วซึม ตองทําการแกไข เชนทําการตอเชื่อมทอใหมใหดีขึ้น
นอกจากการดูแลระบบผลิตกาซตามตารางที่ 1 แลว เมื่อพบปญหาการ
เดินระบบ อาจตองพิจารณาปญหาตามอาการตางๆ รวมไปถึงวิธีการแกปญหา ดัง
ตารางที่ 2 เพื่อใหสามารถใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป
ทั้งนี้ห ากเกษตรกรพบปญ หา แตไมเขาใจวิธีการแกไข สามารถปรึกษา
หรื อ สอบถามข อ มู ล ได ที่ ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ทางด า นชี ว มวล มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4422-5007 โทรสาร 0-4422-5046
โครงการ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกตาก๊ซชี
วภาพภายใต
ความร
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
น”น”
โครงการ“ศึ“ศึ
กษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
าซชี
วิภาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั
ฐบาลจี
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ตารางที่ 2 สาเหตุของปญหา และวิธีแกปญหา
อาการ
สาเหตุของปญหา
วิธีแกปญหา
1. ถังผลิตกาซชีวภาพ
1.1 หลังจากเดินระบบ - น้ําหมักมีความเปน - ปรับคาความเปน
กรด-ดาง (pH) โดย
แลวเปนเวลานานกาซ กรด
เติมน้ําปูนขาวหรือ
ไมเกิด หรือกาซไม
ขี้เถา
สามารถจุดติดได
- มีเชื้อจุลินทรีไมพอ

- เพิ่มหัวเชื้อจุลินทรีย
โดยการนําตะกอนที่
ออกจากระบบที่
สามารถใชงานไดแลว
มาใสเพิ่ม

- วัตถุดิบไมเพียงพอ

- ใสวัตถุดิบใหมเพิ่ม
เขาไป

- อุณหภูมิลดมาก
เกินไป

- หาวิธีรักษาอุณหภูมิ,
เพิ่มปริมาณวัตถุดิบ

- มีวัสดุมีพิษปนอยูใน - ปลอยวัตถุดิบในถัง
ออกแลวใสวัตถุดิบใหม
วัตถุดิบ
เขาไปแทนที่ ตาม
ขั้นตอนการลางถัง ทาย
ตารางที่ 1

โครงการ
“ศึกษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชี
ความรความร่
วมมือวของรั
บาลจีฐบาลจี
น” น”
โครงการ
“ศึกษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตก๊วาภาพภายใต
ซชีวิภาพภายใต้
มมือฐของรั
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อาการ
1.2 หลังที่ใชงาน
มาแลว 1-2 ป ปริมาณ
กาซที่ใชงานไดนอยลง
และเปลวไฟออน แต
ตรวจไมพบรอยรั่วของ
กาซที่ตัวถังหมัก หรือ
ทอสง

สาเหตุของปญหา
- มีตะกอนของเสีย
หรือตะกรันแข็ง เกาะ
อยูใตฝาปดจนอุดตัน
รูสงกาซภายในถัง

วิธีแกปญหา
- เปดฝาครอบ นํากาก
ตะกอนของเสีย หรือ
ตะกรันออก จากรูสง
กาซใตฝาปด

- มีสิ่งอุดตันขอตอทอ
สงกาซ ที่ติดอยูกับ
ฝาปด
1.3 เปลวไฟสีแดงหรือสี - หัวจายกาซบริเวณ
เหลืองในเวลาจุดเตา
หัวเตากาซอุดตัน

- ถอดขอตอทอสงกาซ
และนําตะกอนออก
หรือเปลี่ยนขอตอใหม
- ใหเอาสิ่งอุดตันออก
โดยใชลวดขนาดเล็ก
แยงรูที่หัวเตา

- ของเหลวในระบบมี - ปรับคาความเปน
ความเปนกรด และมี กรด-ดาง (pH) โดย
เติมน้ําปูนขาวหรือ
ปริมาณกาซมีเทน
ขี้เถาเมื่อของเหลวใน
นอย
ระบบมีการปรับตัว
เองเปนคากลาง แลว
จึงใสวัตถุดิบใหมเพิ่ม
เขาไป
- มีอากาศปนอยูเปน
ปริมาณมากเกินไป

- ปรับวาลวควบคุม
อากาศที่อุปกรณใช
งาน ใหมีอากาศเขา
ไปผสมในปริมาณที่
เหมาะสม

โครงการ“ศึ“ศึกษาและติ
กษาและติดตามประเมิ
ดตามประเมินผลระบบผลิ
นผลระบบผลิ
าซชี
ภาพภายใต
ความร
วมมื
อของรัฐบาลจี
ฐบาลจีน”น”
โครงการ
ตก๊ตากซชี
วิภวาพภายใต้
ความร่
วมมื
อของรั
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2. ทอสงกาซ
2.1 ความดันที่มาตร
วัดขึ้นสูงและลดลง
อยางรวดเร็วเมื่อมีการ
ใชงาน แตไฟที่ไดออน
หรือไมสามารถจุดไฟ
ติดได และความดัน
กลับไปที่คาเดิมเมื่อปด
ใชงาน
2.2 เมื่อเปดระบบ
ความดันกาซ วิ่งขึ้น-ลง
และลักษณะไฟที่ได
เปลี่ยนไปมา ไมนิ่ง
2.3 เมื่อปดระบบ
ความดันวิ่งขึ้น-ลง

สาเหตุของปญหา

วิธีแกปญหา

- ทอสงกาซหรือ ขอ
ตอ-ของอ ตัน

- ตรวจสอบทอและนํา
สิ่งอุดตันออกเปน
ประจํา

- ทอสงกาซถูกบีบ
หรือคดงอ

- ปรับทอใหตรง และ
ไมโดนบีบ

- มีน้ําควบแนนในทอ
สงกาซ

- เอาน้ําออก ทําการ
ติดตั้งอุปกรณระบายน้ํา

- ปรับทอใหตรง
- ทอมีการคดงอ
- มีกาซรั่วในทอสง ขอ - ตรวจสอบอุปกรณที่
ตอ ของอ หรือวาลว ทําใหเกิดกาซรัว่ และทํา
การซอมแซม อยูเสมอ
- มีน้ําในทอสงกาซ

- เอาน้ําออก ทําการ
ติดตั้งอุปกรณระบายน้ํา
2.4 มาตรวัดความดัน - ตัวปด เปด (Valve) - เปลี่ยนตัวปด เปด
สูง แตไฟที่ไดออน และ ขอตอ-ของอ ไมมี
(Valve) ขอตอ-ของอ
คุณภาพ
ชา
ทีใช้่ไอมุปมกรณ์
ีคุณภาพ
ที่มีคุณภาพ
- ทอสงกาซมีขนาด
เล็ก หรือมีความ ยาว
มากเกินไป ทําให
แรงดันลดลงมาก

- เพิ่มขนาดทอใหใหญ
ขึ้นตามความ
เหมาะสม

โครงการ “ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตกาซชีวภาพภายใตความรวมมือของรัฐบาลจีน”
โครงการ “ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวิภาพภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลจีน”
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สาเหตุของปญหา
3. กาซชีวภาพ
3.1 ความดันที่มาตรวัด - มีกาซรั่วที่ถังผลิต
กาซ
สูงในขณะที่ระบบมี
ความดันต่ํา และมาตร
วัดไมเปลี่ยนเมื่อระบบมี - มีกาซรั่วจากหูกักน้ํา
ดานในเพราะระดับน้ํา
ความดันสูงขึ้น
ต่ําเกินไป กาซจึงรั่ว
จากปากทางเขา-ออก
ระบบ
3.2 มาตรวัดความดัน - ใสวัตถุดิบมาก
สูง ในขณะที่กาซมีการ
เกินไป
เผาไหมเร็วมาก

วิธีแกปญหา
- ทําความสะอาดถัง
ผลิตกาซ ซอมรอยรั่ว
- เพิ่มวัตถุดิบหรือน้ํา
เขาไปเพื่อปรับระดับ
น้ําใหไดตามที่กําหนด

(ต่ํากวาปากทางเขา-ออก
ประมาณ 25-40 ซม.)

- ตักวัตถุดิบออกเพื่อ
ปรับแรงดันกาซจนได
ระดับที่เหมาะสม
(2-10 kPa)
3.3 เกิดฟองที่ทางปอน - เกิดคราบ (สกรัม) - เปดฝาถัง แลวนํา
วัตถุดิบหรือที่ทางออก ปกคลุมดานบน กั้น คราบ (สกรัม) ที่ปก
ของของเสีย
โพรงเก็บกาซ ดานบน
คลุมออก แลวจึงปด
ฝาถังใหสนิท เพื่อใช
งานระบบตอไป
3.4 มีการผลิตกาซปกติ - ฝาปดถังแตก
แตความดันกาซลดลง
กระทันหัน
- ทอสงกาซแตก ทํา
ใหมีกาซรั่วเปน
ปริมาณมาก

- ซอมรอยแตก หรือ
เปลี่ยนฝาปดถังใหม
- เปลี่ยนทอสงกาซ

โครงการ “ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตกาซชีวภาพภายใตความรวมมือของรัฐบาลจีน”
โครงการ “ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวิภาพภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลจีน”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

36

กระทรวงพลังงาน 36
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สาเหตุของปญหา
- มีกาซรั่วที่มาตรวัด

วิธีแกปญหา
- ซอมมาตรวัดความดัน

- จุดเชื่อมตอสายยาง
ของเครื่องวัดแรงดัน
กาซรั่ว

- เปลี่ยนตัวยึดสายยาง
(clamping band)
ใหมแลวขันใหแนน

- วาลวไมไดปด

- ปดวาลว แลวทําการ
ตรวจสอบทอนําสงกาซ

- ตัวถังผลิตกาซมีรอย - ระบายวัตถุดิบผลิต
กาซชีวภาพออกแลว
ราว
ทําการซอมตัวถัง

(ขั้นตอนทายตารางที่ 1)

4. อุปกรณนํากาซไปใชงาน (เตาใชกาซ, หมอหุงขาว, โคมไฟ)
4.1 มาตรวัดมีความดัน - ปรับอัตราการไหล - ปรับสัดสวนกาซกับ
แตเปลวไฟที่หัวเตาต่ํา
ของกาซไมเหมาะสม อากาศที่หัวเตาให
เหมาะสม โดยปรับ
กับปริมาณอากาศ
คันโยกเล็กๆ ใตหัว
เตา
- ปริมาณกาซมีเทนมี
นอยในถังผลิตกาซ

- ใสวัตถุดิบใหมเขาไป
แลวปรับคา pH

- หัวจายกาซอุดตัน

- กําจัดสิ่งอุดตันออก
จากหัวจายกาซ

โครงการ
“ศึกษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีตวก๊ภาพภายใต
ความรวคมมื
อของรั
โครงการ
“ศึกษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
าซชีวิภาพภายใต้
วามร่
วมมืฐอบาลจี
ของรันฐ”บาลจีน”
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สาเหตุของปญหา
4.2 เห็นประกายไฟ - ทอจายอุดตัน
บางครั้งที่หัวจุด
แบบอิเล็กโทรนิคของ
โคมไฟ แตไมสามารถ - ปริมาณกาซมีเทนมี
นอย
จุดไฟได

วิธีแกปญหา
- กําจัดสิ่งอุดตันทอ
จาย

- ปรับปริมาณกาซเพื่อ
จายไปยังหัวจุดไฟให
เหมาะสม
- มีฝุนอยูที่อุปกรณจุด - ทําความสะอาด
ไฟ
อุปกรณจุดไฟ

4.3 เกิดเปลวไฟสี
แดงกระทันทันใน
ระหวางการเผาไหม
โคมไฟ
4.4 ไมมีประกายไฟ - ไมมีแบตเตอรี่
เกิดขึ้นเมื่อจุด
หลอดไฟอิเล็กโทรนิค - มีความผิดปกติที่
ของโคมไฟ
ระบบสายสงสวิตซ
จุดโคมไฟ

4.5 หัวจุดโคมไฟ
อิเล็คโทรนิคไมทํางาน
สวิตซจุดไฟไมทํางาน

- ติดตั้งแบตเตอรี่
- ตรวจสอบวามีไฟรั่ว
ในวงจรหรือไม

- ระยะหางของเข็มติด - ปรับเข็มติดไฟใหกาซ
ผานไปยังตําแหนงจุด
ไฟ มากเกินไป
ไฟ
- หัวจุดเกิดสนิม หรือ - ขัดหัวจุดไฟดวย
กรอน ตัวกระจายไฟ กระดาษทราย หรือ
อุดตัน
ตะไบ และปรับตัว
จายไฟเปนประจํา
เพื่อปองกันการจับตัว
ของไฮโดรเจนซัลไฟด

โครงการ “ศึ
“ศึกกษาและติ
ษาและติดดตามประเมิ
ตามประเมินนผลระบบผลิ
ผลระบบผลิตตก๊กาาซชี
ซชีววิภภาพภายใต
วามรววมมื
โครงการ
าพภายใต้คความร่
มมืออของรั
ของรัฐฐบาลจี
บาลจีนน””
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ติด

4.6 หมอหุงขาวไม

สาเหตุของปญหา

- ติดตั้งตัว
- มีปริมาณ
กําจัดซัลเฟอร ทํา
ไฮโดรเจนซัลไฟด
ปนอยูในกาซชีวภาพ ความสะอาดและทํา
การเปลี่ยนเมื่อสิ้น
เปนจํานวนมาก
อายุการใชงาน
- มีปริมาณกาซมีเทน
นอยเกินไป

4.7 มีตะกรันที่ทอง
ทอสงกาซ

วิธีแกปญหา

- มีการตกตะกอนที่
ทองทอสงกาซ

- ปรับวาลวเพื่อเพิ่ม
ปริมาณกาซไปยังหมอ
หุงขาวใหเหมาะสม
- กําจัดสิ่งอุดตันจาก
ทอทางออกดวยทอน
ไมแข็ง หรือถาไม
สามารถกําจัดสิ่งอุด
ตันไดเปลี่ยนทอใหม

- ทอสงกาซถูกอุดตัน - นําเอาสิ่งกีดขวางที่
โดย กาน หรือลําตน เปนเสนยาวออกดวย
ตะขอ หรือถาย
ของพืช หรือเสนใย
วัตถุดิบออกใน
ตางๆ
ปริมาณมากๆ และ
ลดการใสวัตถุดิบ
ประเภทกาน หรือลํา
ตนพืชยาวๆ
“ศึกษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
าซชีวิภาพภายใต้
วามร่
วมมืฐอบาลจี
ของรัฐนบาลจี
โครงการโครงการ
“ศึกษาและติ
ดตามประเมิ
นผลระบบผลิ
ตกาซชีตวก๊ภาพภายใต
ความรวคมมื
อของรั
” น”
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