
กาซชวีภาพ
Biogas





สรุปขอมูลพืน้ฐาน

สวนประกอบของกาซชีวภาพ

กาซมีเทน (CH4) เปนองคประกอบหลักอยูประมาณ 50 – 80 
%
คารบอนไดออกไซด (CO2) และมกีาซ H2S, N2, H2 อีก
เล็กนอย

 กาซชีวภาพเกิดขึน้จากกระบวนการยอยสลาย
สารอินทรยีแบบไรออกซเิจน (anaerobic process) 



บอหมักกาซชีวภาพ...มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ

....มีทัง้ราคาถูกและราคาแพง

ขนาดเล็ก

ในครัวเรือน

ขนาดเล็ก

ในฟารม





บอหมักกาซชีวภาพ........แบบบอสี่เหลี่ยม



วัดปายาง นครศรีธรรมราช



แบบไสกรอก

แบบสําเร็จรูป

http://www.vivamgroup.com/optionblue_files/biogas1.jpg




บอหมักกาซชีวภาพ... ขนาดใหญ .... ราคาแพง 



บอหมักกาซชีวภาพ... ขนาดใหญ .... ราคาถกู
แบบ cover lagoon ฟารมคุณสมชาย นครปฐม



แบบ cover lagoon ฟารมคุณสมชาย นครปฐม



เครื่องผลิตกระแสไฟฟา



การใชประโยชนจากกาซชีวภาพ

1. ใชกับเครื่องยนตทดแทนเบนซินได 100 %
2. ใชกับเครื่องยนตเชื้อเพลิงคูทดแทนดีเซลได 60-70 %
3. ผลิตกระแสไฟฟา

4. ใชหุงตมในครัว

5. ใชใหความรอน(กกลกูหมู ลูกไก)
6. ใชใหแสงสวาง (ตะเกียง)





คิดกอนตดัสินใจ.....ใชแกสไปทําอะไร ?

1. ใชกับเครื่องยนตดีเซล ที่ใชกับเครื่องผสมอาหาร
2. ใชหุงตมในครัว

3. ใชใหความรอน (เชื้อไฟเผาถาน)

ควรทําบอหมักแบบไหน คุมหรือไม ? ระวงัเปนสุสาน !!!!
แบบ cover lagoon เพราะ

1. มีบออยูแลว

2. ลงทุนต่ํา

3. ไดแกสมาก

4. สะดวกเพราะลางมูลลงบอโดยตรง



ทําไมไมใชผลิตไฟฟา?

1. แกสไมมากพอ

2. ตองลงทุนสูง

3. ในฟารมใชไฟนอย

1. ใหแสงนอย

2. ไฟฟาสะดวก ประหยัด และปลอดภัยกวา

ทําไมไมใชใหแสงสวาง ?



คอกวัว 50 ตัว กก.ได
มูลวันละ 500 กก.

รองน้ําหลังคอกวัว

ลานตากมูลโค

ทอน้ําลนมีอยู
เดิมแลว ขนาด
 5นิ้ว

บอดินที่จะคลุมผา
พลาสติกเพื่อทําไบ
โอแกสขนาด 12*
20*3 เมตร

บอน้ําลนมีอยู
เดิมแลว ขนาด
6*20*3เมตร

ทอ 6 นิ้วเพื่อ
ทําเปนทอชัก
กาก

บอชักกาก

ทอน้ํา
ชลประทาน
เขาบอน้ําลน

ทอสงน้ําไป
เปนปุยแก
แปลงหญา

บอดักทราย

ทอสงแกส 
พีวีซีขนาด 4นิ้ว

ทอน้ําลางคอกลงบอ
ใชทอกระเบื้อง 8 นิ้ว

วางผังกอนลงมือสราง



บอมูลโคอยูหลังคอกวัว  ขนาด 12*20 เมตร(มีอยูเดิมแลว)





คอกวัว 50 ตัว กก.ได
มูลวันละ 500 กก.

รองน้ําหลังคอกวัว

ลานตากมูลโค

ทอน้ําลนมีอยู
เดิมแลว ขนาด
 5นิ้ว

บอดินที่จะคลุมผา
พลาสติกเพื่อทําไบ
โอแกสขนาด 12*
20*3 เมตร

บอน้ําลนมีอยู
เดิมแลว ขนาด
6*20*3เมตร

ทอ 6 นิ้วเพื่อ
ทําเปนทอชัก
กาก

บอชักกาก

ทอน้ํา
ชลประทาน
เขาบอน้ําลน

ทอสงน้ําไป
เปนปุยแก
แปลงหญา

บอดักทราย

ทอสงแกส 
พีวีซีขนาด 4นิ้ว

ทอน้ําลางคอกลงบอ
ใชทอกระเบื้อง 8 นิ้ว

ทอมลูโคลงมาจากคอก

แอสลอน 6 นิ้ว 1 เสน
ปลายทอต่ํากวาปากบอ 1.5 เมตร

ทอชักกาก

แอสลอน 6 นิ้ว 2 เสน
ปลายทออยูเหนือพื้นดิน 0.8 เมตร

ทอกาซออกจากบอ

แอสลอน 4 นิ้ว สูงเสมอปากบอ



คอกววั 50 ตัว กก.ได
มูลวนัละ 500 กก.

รองน้ําหลังคอกววั

ลานตากมูลโค

ทอน้ําลนมีอยู
เดิมแลว ขนาด
 5นิ้ว

บอดินที่จะคลุมผา
พลาสติกเพือ่ทําไบ
โอแกสขนาด 12*
20*3 เมตร

บอน้ําลนมีอยู
เดิมแลว ขนาด
6*20*3เมตร

ทอ 6 นิ้วเพือ่
ทําเปนทอชัก
กาก

บอชักกาก

ทอน้ํา
ชลประทาน
เขาบอน้ําลน

ทอสงน้ําไป
เปนปุยแก
แปลงหญา

บอดักทราย

ทอสงแกส 
พีวซีขีนาด 4นิ้ว

ทอน้ําลางคอกลงบอ
ใชทอกระเบื้อง 8 นิ้ว

กลบทอตางๆแลว

ปรับสันบอใหเรยีบ

สันบอกวาง 2 เมตร

ขุดรองกวาง 60 ซม. ลึก 60 ซม
โดยรอบของบอ

2.00

0.7 0.6 0.7

บอชักกาก



ผา PE หนา 1 มม. กวาง 7 เมตร

















บอไบโอแกสแบบ cover lagoonขนาด 12*20 ตารางเมตร





3/4 นิ้ว

3 นิ้ว

4 นิ้ว

1 นิ้ว



ระดับน้ําในอาง

เจาะรูใตระดับน้ํา 2 ซม

ระดับน้ําในทอ

กลองบรรจุฝอยเหล็กเพื่อดักจับ กาซไขเนา(H2S)







เครื่องยนต ดีเซล อิซซูู 6BF1
ทอแกส 2 นิ้ว

บอลวาลว ปด-เปดเต็มที่

บอลวาลว ปรับแกสออก

หมอกรองอากาศ

ทออากาศ 3 นิ้ว

ทอไอเสีย

3ทาง 2.5 นิ้ว

แกส

อากาศเขา











ดร.สุชน (เชียงใหม) ...................แบบไสกรอก

http://www.obec.go.th/new/news_pic/p59104231946.jpg






เรื่องของเตาทีใ่ชกับไบโอแกส













ไบโอแกส..... ดีแน 

แตตองคิดกอนตัดสินใจ วาจะใชจริงหรือไม จะทําแบบไหน คุมหรือไม 
อยาใหเปนสุสาน ประจานตนเอง
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