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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการผลิตแกสชีวภาพจากน้ําทิ้งฟารมสุกรและ
การประยุกตใชในครัวเรือนในจังหวัดพัทลุง โดยระบบผลิตแกสชีวภาพ
จะรับน้ําทิ้งจากฟารมสุกรแมพันธุประมาณ 480 ตัว และเดินระบบ
ตลอดทั้งป ซึ่งใชเงินลงทุนประมาณ 200,000 บาท น้ําทิ้งจากฟารมสุกร
ซึ่งไดจากการชะลางทําความสะอาดฟารมประมาณ 2-3 วัน/ครั้ง จะถูก
สงไปยังระบบผลิตแกสชีวภาพผานระบบทอน้ําทิ้งโดยอาศัยหลักแรง
โนมถวง ระบบผลิตแกสชีวภาพประกอบดวยบอหมักผลิตแกสชีวภาพ
รูปโดมขนาด 100 ลบ.ม. ฐานบอรัศมี 10 ม. จํานวน 1 บอ บอน้ําลน
จํานวน 2 บอ และบอพักน้ําเสียเพื่อบําบัดแบบธรรมชาติจํานวน 1 บอ
จากขอมูลการศึกษาศักยภาพของพลังงานชีวมวลจากขอมูลสัตวโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พบวา สุกรแมพันธ 1
ตัว จะใหปริมาณมูลสด 2 กก./ตัว/วัน โดยมีอัตราสวนมวลที่เก็บ 0.8
อัตราสวนของแข็งทั้งหมด 35.22% อัตราสวนของแข็งระเหยได
28.84% อัตราสวนแก็สชีวภาพที่ผลิตได 0.217 ลบ.ม./(กก. ของแข็งที่
ระเหยได) โดยคาความรอนของแกสชีวภาพมีคาประมาณ 21 เมกกะ
จูล/ลบ.ม. และจากการดําเนินงานของระบบผลิตแกสชีวภาพขนาด 100
ลบ.ม.
พบวาสามารถนําแกสชีวภาพที่ผลิตไดไปใชหุงตมอาหารใน
ครัวเรือนรอบๆ ฟารมประมาณ 250 ครัวเรือน ไดตลอดทั้งป ซึ่ง
สามารถทดแทนการใชแกสหุงตมถัง’ขนาด 5 กิโลกรัม ไดเฉลี่ยปละ 3
ถัง/ครัวเรือน สามารถทดแทนแกสหุงตมไดประมาณ 11.25 ตัน/ป คิด
เปนเงินที่ประหยัดไดประมาณ 187,500 บาท/ป นอกจากนี้ยังพบวา
ระบบดังกลาวสามารถลดปญหาของกลิ่นและการรบกวนคุณภาพน้ําใน
แหลงน้ําตามธรรมชาติไดอีกดวย
คําสําคัญ; แกสชีวภาพ, บอหมักแกสชีวภาพ, พลังงานทดแทน
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Abstract
This paper presents the biogas production from piggery
waste slurries and its household application system in
Phatthalung province. The waste slurries from 480 swine
breeders were periodically produced and fed into a reactor via
gravitational cement canals. The capital cost is approximated to
be 200,000 Baht. The biogas production system consists of
dome-shape reactor storage of 100 m3 with a base diameter of
10 m, two second-stage storages and a natural treatment well.
From the investigation carried out by the DEDE, it is found that a
swine breeder could produce fresh manure about 2 kg/day which
has 80% of collection, 35.22% of total solid waste, 28.84% of
evaporable solid waste, 0.217 m3/kg evaporable solid waste of
generated biogas and the calorific heating value of 21 MJ/m3.
The result from 4 years experience revealed that the system
could provide biogas for household applications of 250
households locating around swine livestock all year-round. The
amount of produced biogas could replace the conventional
consumption of LPG and could save 3 units of LPG vessel per
household corresponding to 11.25 ton/year of LPG saving.
Finally, it is also found that the biogas production system could
reduce the odor ant the contamination of natural water resource
Keyword; Biogas, Biogas Digesters, Renewable Energy
1. บทนํา
ปจจุบันการเลี้ยงสัตวภายในประเทศเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้น
อยางรวดเร็ว ผลจากการเลี้ยงสัตวไดกอใหเกิดปญหาของเสียและน้ํา
เนาจากฟารมเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะอยางยิ่ง จากฟารมสุกร กําลังเปน
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ปญหาที่ทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม และปญหานี้นับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น แกสชีวภาพเปนเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งซึ่งเกษตรกรผู
เลี้ยงสัตว ไดประยุกตนําไปใชประโยชนในฟารมเลี้ยงสัตวเปนเวลานาน
มาแลว โดยไดรับการสงเสริมจากหนวยงานราชการ หลายแหง แตการ
ใชประโยชนดังกลาวยังมีปญหาและขอจํากัดอยู [1] ทั้งนี้เพราะขาด
การศึกษา วิจัยและสงเสริมกันอยางจริงจังและตอเนื่อง อีกทั้งระบบแกส
ชีวภาพที่มีการกอสราง ในอดีตเปนชนิดที่ออกแบบเพื่อใชประโยชนของ
แกสโดยใชมูลสัตวเพียงสวนหนึ่งของฟารมเทานั้น รวมทั้งการทํางาน
ของระบบยังมีปญหาทางเทคนิคหลายดาน ปจจุบันจึงได มีการประยุกต
เทคโนโลยีแกสชีวภาพไปใชในฟารมเลี้ยงสัตว โดยเนนการบําบัดของ
เสียจากฟารมเลี้ยงสัตวและการรักษาสภาพแวดลอม นอกเหนือไปจาก
การใชประโยชนของของเสียและแกสเพียงอยางเดียว
บทความนี้
นําเสนอการผลิตแกสชีวภาพจากน้ําทิ้งฟารมสุกรและการประยุกตใชใน
ครัวเรือนในจังหวัดพัทลุง โดยระบบผลิตแกสชีวภาพจะรับน้ําทิ้งจาก
ฟารมสุกรแมพันธุประมาณ 480 ตัว จากการดําเนินการผลิตแกสของ
ภักดีฟารมถือวาเปนฟารมตัวอยางที่ดีฟารมหนึ่งเพราะสามารถนําของ
เสียที่เกิดขึ้นมาใชเปนพลังงานทดแทนได และสามารถดําเนินฟารมได
โดยไมมีปญหาเรื่องมลภาวะทางดานสิ่งแวดลอม สงผลทําใหภักดีฟารม
สามารถอยูรวมกับชุมชนบริเวณใกลเคียงได และชุมชนไกลเคียงก็ไดรับ
ประโยชนจากภักดีฟารม

ใหญถูกทําใหแตกตัวเปนโมเลกุลเล็กลง ขั้นตอนที่ 2 Acidification
ขั้นตอนนี้เปนการยากที่จะแยกจากขั้นตอนแรก เพราะวาโมเลกุลของ
สารอินทรียบางชนิดจะถูกดูดซึมเขาสูเซลลของแบคทีเรียไดโดยตรง
โดยไมตองทําใหเกิดการแตกตัวกอน จะทําการยอยสลายโมเลกุลที่แตก
ตัวจากขั้นตอนแรกใหเปนกรดอินทรีย (organic acids) ซึ่งไดแกกรด
อินทรียที่มีคารบอนซึ่งมีจํานวนอะตอมนอยกวา 6 อะตอมเชน acetic
acids, propionic acids, butyric acids เปนตน แบคทีเรียซึ่งทําหนาที่
ในขั้นตอนนี้เรียกวาจุลินทรียกลุมสรางกรด(acids formers bacteria)
ขั้นตอนที่ 3 methanization จากขั้นตอนที่สอง กรดอินทรียจะถูกยอย
สลายอีกครั้งหนึง่ ทําใหเกิดแกสมีเทน คารบอนไดออกไซด และแกสอื่น
โดยแบคทีเรียที่ยอยสลายในขั้นตอนนี้เรียกวา methane formers
bacteria ซึ่งเปนแบคทีเรียที่ไมตองการออกซิเจน(anaerobic condition)
ซึ่งสามารถสรุปเปนสมการ [3] ไดดังนี้
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ปจจัยที่มีผลตอการผลิตแก็สมีเทนมีดังนี้ อุณหภูมิ (temperature)
การยอยสลายสารอินทรียและการผลิตแก็สชีวภาพจะมีชวงของอุณหภูมิ
ตั้งแต 4-60 C ความเปนกรด-ดาง (pH) ชวงของความเปนกรด-ดางที่
เหมาะสมจะอยูในระดับ 6.6-7.5 ถาหากคาความเปนกรด-ดางต่ําเกินไป
จะเปนอันตรายตอแบคทีเรียที่สรางแกสมีเทน สารอาหาร สารอาหารที่
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย จะมีสารอาหารในสัดสวน
C : N เทากับ 25:1 และ สัดสวน C : P เทากับ 20:1 [3] และปจจัย
สุดทายที่มีผลตอการผลิตแกสชีวภาพคือ ชนิดและรูปแบบของบอแก็ส
ชีวภาพ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิดใหญๆ ดวยกัน คือ บอหมัก
ชาหรือบอหมักของแข็ง และ บอหมักเร็วหรือบอบําบัดน้ําเสีย ใน
การศึกษานี้ไดนําเสนอการสรางและการผลิตแกสชีวภาพโดยใชบอหมัก
ชาหรือบอหมักของแข็งซึ่งไดไดสรางแบบยอดโดม (Fixed dome
digester)
o

รูปที่ 1 สุกรแมพันธุของภักดีฟารม
แกสชีวภาพ คือ แกสที่เกิดจากการยอยสลายสารอินทรียโดย
แบคทีเรียชนิดไมใชออกซิเจนในสภาวะไรอากาศ องคประกอบหลักของ
แกสชีวภาพประกอบดวย มีเทน ( CH ) ประมาณ 60-70% คารบอน
ไดออกไซด (CO ) ประมาณ 30-40% ไฮโดรเจน ประมาณ 5-10%
และแกสอื่นๆ เชน ไนโตรเจนประมาณ ( N ) และไฮโดรเจนซัลไฟด
( H 2 S ) ประมาณ 1-2% [2] ขบวนการยอยสลายสารอินทรียสภาวะ
ปราศจากออกซิเจน (anaerobic digester) ขบวนการยอยสลาย
ประกอบดวย 3 ขบวนการดวยกัน คือ ขั้นตอนที่ 1 Liquefaction ใน
ขั้นตอนนี้สารอินทรียโมเลกุลใหญ เชน ไขมัน เซลลูโลส และ โปรตีน จะ
ถูกยอยสลายใหมีโมเลกุลขนาดเล็กลงเสียกอน เนื่องจากแบคทีเรียไม
สามารถจะยอยสลายไดทันที ในการยอยสลายนี้แบคทีเรียจะสงน้ํายอย
ออกมานอกเซลลหรือเรียกวาขั้นตอนนี้วา hydrolysis ทําใหโมเลกุล
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2 กระบวนการผลิตแกสชีวภาพของบอหมักแบบฟกซโดม
ลักษณะโดยทั่วไปจะมีลักษณะเปนทรงกลมฝงอยูใตดิน สวนที่กัก
เก็บแกสมีลักษณะเปนโดม บอหมักแกสแบบนี้เหมาะสําหรับฟารมเลี้ยง
สัตวขนาดเล็ก ซึ่งขอดีของระบบผลิตแกสชีวภาพแบบนี้คือประหยัด
พื้นที่บริเวณฟารมเนื่องจากถังหมักถูกฝงอยูใตผิวดิน งายตอการระบาย
น้ํามูลสุกรจากโรงเรือนไปสูบอหมักโดยอาศัยแรงโนมถวง เนื่องจาก
ตัวบอหมักจะฝงอยูใตดินดังนั้นดินที่อยูรอบ ๆ บอหมักจะชวยปองกัน
การแตกราวของบออันเนื่องจากแรงดันของแกสที่เกิดขึ้น และอุณหภูมิ
ภายในบอหมักคอนขางคงที่ทําใหการหมักของมูลสัตวเปนไปอยาง
ตอเนื่อง ในสวนขอเสียของบอหมักแบบนี้คือ ในบริเวณที่ระดับนํ้าใตดิน
สูงการทํางานและการสรางบอจะคอนขางยากลําบาก
และในสวน
บริเวณสวนโคงของถังหมักจะตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง [4]
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ขั้นตอนการสรางบอแกสชีวภาพมีขั้นตอนที่สามารถสรุปไดดังนี้
คือ
เริ่มตนจากการสํารวจพื้นที่และชนิดของดินบริเวณที่จะทําการ
กอสรางบอแกสชีวภาพกอน
ตอมาทําการวางผังโดยใชปูนขาวโรย
บริเวณที่เราจะขุดบอโดยบอที่จะทําการขุดนั้นมีทั้งหมด 3 บอ คือ
บอเติม บอหมัก บอลน แลวจึงขุดบอตามแบบที่เราตองการ
โดย
เริ่มตนกอสรางบริเวณกนบอกอนทุกบอและแตงรูปทรงบอใหราบเรียบ
จากนั้นจึงเริ่มกอผนังของแตละบอ

รูปที่ 2 แสดงภาพบอหมักแกสชีวภาพแบบฟกซโดม
น้ําเสียจากฟารมสุกรจะถูกสงมายังบอเติม (1) ผานรางคอนกรีต
โดยอาศัยแรงโนมถวงแสดงดังรูปที่ 3 และจะไหลลงสูบอหมัก (3) แสดง
ดังรูปที่ 4 ของเสียดังกลาวจะถูกยอยสลายและเกิดแกสชีวภาพและ
ลอยตัวไปยังสวนเก็บแกสซึ่งอยูสวนบน (2) แสดงดังรูปที่ 5 และจะตอ
กับทอเพื่อนําแกสที่เกิดขึ้นไปใชงาน ของเสียภายหลังจากการหมักจะ
ตกตะกอนลงสูกนของถังหมัก (4) และสวนที่ลอยตัวอยูน้ํามูลสัตวหลัก
จากผานการกระบวนการหมักแลวก็จะไหลลนออกไปยังบอน้ําลน (5)
และไหลไปยังบอบําบัดตอไป บอบําบัดของภักดีฟารมเปนบอบําบัด
แบบธรรมชาติแสดงดังรูปที่ 7
รูปที่ 6 บอน้ําลน

รูปที่ 7 บอบําบัดแบบธรรมชาติ
รูปที่ 3 รางตอนกรีตเพื่อระบายน้ําเสียจากฟารมสุกร

รูปที่ 4 สวนบนสุดของบอหมักแกสชีวภาพแบบฟกซโดม

3 ประโยชนและแนวทางการนําแกสชีวภาพไปใชประโยชน
3.1 ทางดานพลังงาน
พลังงานความรอนจากแกสชีวภาพ 1 ลูกบาศกเมตรจะสามารถ
ทดแทนการใชพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ได โดยเทียบเทาแกสหุงตม
(LPG) 0.46 กิโลกรัม น้ํามันเบนซิน 0.67 ลิตร หรือน้ํามันเตา 0.55 ลิตร
หรือจะสามารถเทียบเทากับพลังงานไฟฟาประมาณ 1.2-1.4 กิโลวัตตชั่วโมง [5] โดยคาความรอนของแกสชีวภาพมีคาประมาณ 21 เมกกะ
จูล/ลบ.ม. ซึ่งเมื่อนําแกสชีวภาพมาติดไฟก็จะไดลักษณะเปลวไฟดังรูปที่
8

รูปที่ 5 ทอนําแกสจากบอหมักแกสชีวภาพ
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รูปที่ 8 เปลวไฟจากการเผาไหมแกสชีวภาพ [1]
3.2 แนวทางในการนําแกสชีวภาพไปใชประโยชน
สําหรับแนวทางการที่จะนําแกสชีวภาพไปใชนั้นมีหลากหลาย
วิธีการที่จะสามารถนําแกสชีวภาพไปใช โดยเริ่มตนจากใชแกสชีวภาพ
เปนแหลงเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความรอน เชน ใชเปนเชื้อเพลิง
สําหรับแก็สหุงตมที่ใชในครัวเรือน หรือเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอตมไอ
น้ํา ใชเปนเชื้อเพลิงในการอบแหงใชกับลูกสุกร หรือจะใชแกสชีวภาพใน
การผลิตพลังงานกล/ไฟฟา
เชนการนําไปใชแทนน้ํามันสําหรับ
เครื่องยนตสันดาปภายใน (internal combustion engine) ซึ่งสามารถ
ดัดแปลงใหทํางานไดทั้งแบบเครื่องยนตเบนซิน และ ดีเซล หรือ
นําไปใชสําหรับหมอไอน้ํา (steam boiler) รวมกับเครื่องกําเนิดไฟฟา
(generator) หรือจะใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับกังหันแกส (gas turbine)
รวมกับเครื่องกําเนิดไฟฟา และแนวทางสุดทายคือการนําแกสชีวภาพ
ในการผลิตพลังงานรวม (cogeneration system) ซึ่งระบบนี้เราจะได
ประสิทธิภาพของระบบสูงกวาการที่จะผลิตไฟฟาเพียงอยางเดียว [6]
กระบวนการผลิตแกสชีวภาพและแนวทางการใชงานไดสรุปดังรูปที่ 9

รูปที่ 10 การใชงานแกสชีวภาพในครัวเรือนเพื่อทดแทนแกสหุงตม
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รูปที่ 9 แผนภูมิการผลิตแกสชีวภาพและแนวทางการใชงาน

สาขาการอนุรักษพลังงานในโรงงาน

3.3 ประโยชนตอสิ่งแวดลอม
เมื่อมีการใชแกสชีวภาพจะสงผลดีตอคุณภาพของอากาศอัน
เนื่องมาจากการลดการปลอยแกสมีเทนสูบรรยากาศ ซึ่งแกสมีเมนนี้จะ
เปนสาเหตุหลักทําใหเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งมีผลทําใหโลกของเรารอน
ขึ้นเนื่องมาจากระบบผลิตแกสชีวภาพเปนระบบปดจึงทําใหสามารถที่
จะควบคุมกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นในฟารมทําใหไมเกิดกลิ่นรบกวน
นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการขยายตัวของแมลงวันและพยาธิได
ดวย ซึ่งเกิดจากการที่การหมักมูลสัตวในบอแกสชีวภาพทีปราศจาก
ออกซิเจนเปนเวลานานๆ ทําใหไขพยาธิและเชื้อโรคสวนใหญในมูลสัตว
ตายดวย ซึ่งเปนการทําลายแหลงเพาะเชื้อโรค บางชนิด เชน โรคบิด
อหิวาต และพยาธิที่อาจแพรกระจายจากมูลสัตวดวยกัน และยังปองกัน
ไมใหมูลสัตวถูกชะลางลงในแหลงน้ําตามธรรมชาติ [7]

4 ผลการดําเนินงาน
จากการที่ภักดีฟารมไดนําระบบการผลิตแกสชีวภาพมาใชกับ
ฟารม ซึ่งเปนฟารมเลี้ยงสุกรซึ่งมีแมพันธขนาด 480 ตัว และได
ดําเนินงานของระบบผลิตแกสชีวภาพแบบฟกซโดมซึ่งมีขนาดบอหมัก
100 ลบ.ม. พบวาสามารถนําแกสชีวภาพที่ผลิตไดไปใชหุงตมอาหารใน
ครัวเรือนรอบๆฟารมประมาณ 250 ครัวเรือน ไดตลอดทั้งป ซึ่งสามารถ
ทดแทนการใชแกสหุงตมขนาดมาตรฐานไดเฉลี่ยปละ 3 ถัง/ครัวเรือน
สามารถทดแทนแกสหุงตมไดประมาณ 11.25 ตัน/ป คิดเปนเงินที่
ประหยัดไดประมาณ 187,500 บาท/ป นอกจากนี้ยังพบวาระบบ
ดังกลาวสามารถลดปญหาของกลิ่นและการรบกวนคุณภาพน้ําในแหลง
น้ําตามธรรมชาติไดอีกดวย
5 สรุป
การสงเสริมใหเกษตรกรกลุมเลี้ยงสุกรรายยอยซึ่งกระจายตั้งอยู
ทั่วไปในชนบทไดสรางระบบผลิตแกสชีวภาพ เพื่อนําน้ํามูลสัตวซึ่งถือ
วาเปนน้ําเสียจากจากฟารมมาเปลี่ยนเปนแกสชีวภาพ เพื่อนํามาใช
แทนแกสหุงตมในครัวเรือนเปนสิ่งที่ตองไดรับการสงเสริม
เพราะ
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นอกจากครัวเรือนบริเวณฟารมจะไดประโยชนแลว
ยังเปนการปรับ
สภาพแวดลอมใหดียิ่งขึ้น ลดกลิ่นเหม็นอันเกิดจากการชะลางมูลสัตว
ออกจากคอก
ซึ่งสงผลดีตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณ
ใกลเคียง ภักดีฟารมถือวาเปนฟารมตัวอยางที่ดีฟารมหนึ่ง เพราะ
สามารถอยูรวมกับประชาชนใกลเคียงได ไมมีปญหาเรื่องกลิ่นเหม็น
รบกวน ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมทําใหแหลงน้ําสาธารณะ
ไดรับความเสียหาย ขณะเดียวกันครัวเรือนใกลเคียงก็จะไดประโยชน
จากการใชแกสชีวภาพแทนการใชแกสหุงตม
ซึ่งหากทุกฟารมเลี้ยง
สัตวไดตระหนักและนําระบบแกสชีวภาพไปใชก็จะสงผลดีตอประเทศ
สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจ
สามารถลดแก็สที่กอใหเกิดสภาวะเรือน
กระจกซึ่งเปนปญหาทําใหโลกรอนขึ้น จากกรณีศึกษาของภักดีฟารม
สามารถถือไดวาแกสชีวภาพมีศักยภาพสูงในการที่จะนํามาเปน
พลังงานทดแทนและหลายๆหนวยงานควรจะมีการสงเสริม สนับสนุน
การใชแกสชีวภาพในฟารมเลี้ยงสัตวและน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมตางใหมากขึ้นกวาในปจจุบัน
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