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คําปรารภ

เอกสารเผยแพรเลมนี้เกิดจากความรวมมือในการจัดพิมพของบุคคลหลายฝายทั้งใน
สวนของนักวิชาการเจาของผลงานวิจัย และคณะผูวิจัยโครงการ KIP 9.35 เรือ่ ง การเปรียบ
เทียบผลการถายทอดเทคโนโลยีลักษณะตางๆที่ถายทอดดวยสื่อกับกลุมเปาหมายตางๆ
ตามโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ชวยเหลือในการรวบรวมผลงานและ
ดําเนินการทางดานเทคนิคในการจัดพิมพ
สถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรพิจารณาเห็นวาตรงกับแนวนโยบายของสถาบันฯที่ตองการกระตุนใหมีการ
ผลิตและพัฒนาสื่อประเภทตางๆ เพือ่ การถายทอดเทคโนโลยีทม่ี คี ณ
ุ คาทางวิชาการ เพื่อเรง
เราใหมกี ารนําผลการวิจยั ไปใชประโยชนอยางแทจริง จึงไดใหการสนับสนุนในการจัดพิมพ
ครัง้ นี้
อนึง่ การจัดพิมพเอกสารเลมนี้ จะเปนตัวอยางหนึง่ ของรูปแบบในการผลิตและ
พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ เพือ่ การถายทอดผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอ ไป กรุณา
แจงใหสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ หรือสงความคิดเห็นไปยังผูเ ขียนหรือคณะผูจ ดั ทําตอไป
ดวย
สุดทายนีส้ ถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใครขอขอบคุณผูท ม่ี ี
สวนเกีย่ วของในการจัดพิมพครัง้ นีใ้ หสาเร็
ํ จลุลวงทุกทานไว ณ โอกาสนีด้ ว ย

(รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ)
ผูอานวยการสถาบั
ํ
นวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คํานํา
ปจจุบนั การเลีย้ งสัตวภายในประเทศเจริญเติบโตและพัฒนาขึน้ อยางรวดเร็ว ผลจาก
การเลี้ยงสัตวไดกอใหเกิดปญหาของเสียและนํ้าเนาจากฟารมเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากฟารมสุกร กําลังเปนปญหาทีท่ ําใหสภาพแวดลอมเสือ่ มโทรม และปญหานี้นับวันจะทวี
ความรุนแรงมากขึน้
แกสชีวภาพ เปนเทคโนโลยีรปู แบบหนึง่ ซึง่ เกษตรกรผูเ ลีย้ งสัตวไดประยุกตนําไปใช
ประโยชนในฟารมเลีย้ งสัตวเปนเวลานานมาแลว โดยไดรบั การสงเสริมจากหนวยงานราช
การหลายแหง แตการใชประโยชนดงั กลาวยังมีปญ
 หาและขอจํากัดอยู ทัง้ นีเ้ พราะขาดการ
ศึกษา วิจัยและสงเสริมกันอยางจริงจังและตอเนื่อง อีกทั้งระบบแกสชีวภาพที่มีการกอสราง
ในอดีตเปนชนิดที่ออกแบบเพื่อใชประโยชนของแกสโดยใชมูลสัตวเพียงสวนหนึ่งของฟารม
เทานัน้ รวมทั้งการทํางานของระบบยังมีปญ
 หาทางเทคนิคหลายดาน ปจจุบันจึงไดมีการ
ประยุกตเทคโนโลยีแกสชีวภาพไปใชในฟารมเลีย้ งสัตว โดยเนนการบําบัดของเสียจากฟารม
เลีย้ งสัตวและการรักษาสภาพแวดลอม นอกเหนือไปจากการใชประโยชนของของเสียและ
แกสเพียงอยางเดียว

สารบัญ

!! ประวัตกิ ารพัฒนาการวิจยั และสงเสริมเทคโนโลยี
แกสชีวภาพในประเทศไทย
!! การเกิดแกสชีวภาพ
!! การใชประโยชนจากแกสชีวภาพ
!! การสรางบอแกสชีวภาพ
แบบยอดโดมหรือฟกซโดม (Fixed Dome)
แบบรางขนานหรือแบบปลัก๊ โฟลว (Plug flow)
แบบไฮฟ (HIPHI)
!! การบํารุงดูแลรักษาบอแกสชีวภาพ
!! เอกสารอางอิง

ประวัติการพัฒนาการวิจัยและสงเสริม
เทคโนโลยีแกสชีวภาพในประเทศไทย
ในชวงระยะเวลาของการพัฒนาการสงเสริมและการวิจัยจากอดีตจนถึงปจจุบัน ถา
พิจารณาตามวัตถุประสงคหลักของหนวยงานทีท่ าการส
ํ
งเสริม และรูปแบบของระบบแกส
ชีวภาพ สามารถแบงระยะการพัฒนาออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบบอแกสชีวภาพในอดีต (หรือแบบเกา) เปนการพัฒนาตั้ง
แตเริม่ ตนในป พ.ศ.2503 จนถึงป พ.ศ. 2532 การพัฒนาในระยะนี้สวนใหญเปนการ
พัฒนาบอแกสชีวภาพขนาดเล็ก หรือบอแกสชีวภาพแบบครัวเรือน สามารถแบงออกไดเปน
3 ชวงเวลา โดยชวงเวลาทัง้ สามมีสว นทีซ่ อ นกันอยู ดังตอไปนี้
1.1 ชวงระหวางป พ.ศ. 2503-2528 เปนชวงที่สงเสริมและสนับสนุนโดย
กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาสาธารณสุขชุมชนระดับหมูบาน โดยการ
กําจัดมูลสัตวซึ่งเปนแหลงแพรพันธุเชื้อโรค
1.2 ชวงระหวางป พ.ศ. 2522-2528 เปนชวงทีส่ นับสนุนโดยสํานักงาน
พลังงานแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชแกสชีวภาพเปนพลังงานทดแทนการใชฟน ถาน
ไม และเชือ้ เพลิงอืน่ ๆ
1.3 ชวงระหวางป พ.ศ. 2523-2532 เปนชวงที่สงเสริมและสนับสนุนการ
สรางโดยกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเนนการนําเอาวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรทั้งจากพืชและสัตวมาหมักใชประโยชนในแงเปนปุยบํารุงดิน และเกษตรกร
สามารถนําเอาแกสชีวภาพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันในการหุงตมและใหแสงสวางได
ดวย
รูปแบบของบอแกสชีวภาพที่กอสรางในระยะนี้เปนแบบที่ไดรับการถายทอดมาจาก
ประเทศอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน บอแกสชีวภาพรูปแบบของอินเดีย เปนชนิดที่
มีทเี่ ก็บแกสทําดวยโลหะครอบบอหมักชัน้ เดียวหรือสองชัน้ มีอายุการใชงานสัน้ เพราะแกส
มักรั่วตามตะเข็บของไฟเบอรกลาส ดังนั้นระบบแกสชีวภาพรูปแบบของจีนที่มีฝาครอบเปน
โดมทําดวยอิฐฉาบ ปูนชีเมนตจงึ ถูกนํามาสงเสริมใหใชในชนบท รูปแบบของบอแกสชีวภาพ
ทีท่ าการก
ํ
อสรางในระยะนี้ เปนการออกแบบใหบอเติมมูลสัตวมีระดับสูงกวาพื้นผิวดิน การ
เติมมูลตองมีการตักเติม

2. การพัฒนารูปแบบบอแกสชีวภาพในปจจุบนั เปนการพัฒนาโดยเริม่ ตัง้ แตป
พ.ศ. 2532 เปนตนมา การพัฒนารูปแบบและระบบแกสชีวภาพในระยะนี้ออกแบบโดยวาง
ระดับบอเติมมูลสัตวใหสามารถรองรับมูล และนําที
้ เ่ กิดขึน้ จากสัตวเลีย้ งทัง้ หมดโดยไมตอ ง
ตักเติม

รูปที่ 1 การวางตําแหนงบอแกสชีวภาพเพือ่ รองรับของเสียจากฟารม

2.1 การพัฒนาและสงเสริมระบบแกสชีวภาพขนาดเล็ก การพัฒนาเริ่ม
ตนโดยโครงการแกสชีวภาพไทย-เยอรมัน ซึ่งเปนโครงการรวมมือระหวาง 3 หนวยงาน คือ
กรมสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ องคกร GTZ ประเทศเยอรมัน การ
สนับสนุนและสงเสริมการกอสรางเริ่มตนในป พ.ศ.2532 โดยใชรูปแบบของบอแกสชีวภาพ
แบบยอดโดม ซึ่งไดรับการพัฒนาและใชประโยชนในประเทศแทนซาเนีย และเรียกชือ่ ตาม
ศูนยวจิ ยั วา CAMARTEC ตอมารูปแบบของบอไดรับการปรับปรุงใหสามารถทํางานและใช
ประโยชนไดในประเทศไทย
2.2 การพัฒนาและสงเสริมระบบแกสชีวภาพขนาดใหญ การพัฒนา
ระบบแกสชีวภาพสําหรับฟารมเลีย้ งสัตวขนาดกลางถึงใหญ เริม่ ตนโดยโครงการแกสชีวภาพ
เอไอที-เคยู (AIT-KU Biogas Project) โครงการรวมระหวางสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการสนับสนุนเงินทุนจากองคกร GTZ จัดสรางระบบ
แกสชีวภาพแบบปลัก๊ โฟลว ขนาด 170 ลูกบาศกเมตร ขึน้ ในป 2530 เพื่อการวิจัยสาธิต
และ ใชประโยชนในการบําบัดมูลสุกรของฟารมเลี้ยงสุกรของสถานีวิจัยทับกวาง อ.แกงคอย

จ.สระบุรี โดยมีการนําแกสชีวภาพไปขับเคลือ่ นเครือ่ งกําเนิดไฟฟาแบบเหนี่ยวนํา แลวปอน
กระแสไฟฟาเขาสูสายของการไฟฟาผานตูปอนกระแสไฟ หลังจากนั้นโครงการไดปรับปรุงให
มีประสิทธิภาพสูงขึน้
โดยนําบอหมักเร็วแบบเอเอฟและยูเอเอสบีมาใชรวมกับบอหมักชา
แบบปลัก๊ โฟลว โดยมีบอ ตกตะกอนเปนตัวแยกของแข็งและนํา้ เรียกระบบลูกผสมนี้วา ระบบ
แกสชีวภาพแบบไฮฟ ระบบไฮฟ ไดกอสรางเพื่อการวิจัย และสาธิตทีฟ่ ารมเลีย้ งสุกรของ
ศูนยวจิ ยั และฝกอบรมการเลีย้ งสุกรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพง
แสน จ.นครปฐม การกอสรางเริ่มป พ.ศ. 2533 สรางเสร็จ และทําพิธีเปดเปนทางการเมื่อ
28 สิงหาคม 2535 ในชวงระยะเวลาใกลเคียงกันโครงการแกสชีวภาพไทย-เยอรมัน ได
กอสรางระบบแกสชีวภาพขนาดใหญเพื่อการวิจัยและสาธิตขึ้นที่ฟารมสุกร ภาควิชาสัตวบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ขึน้ ในป พ.ศ. 2532 สวนประกอบของระบบมีบอ
ตกตะกอน บอหมักเร็วแบบยูเอเอสบี และบอหมักชาแบบปลั๊กโฟลว ซึ่งเรียกบอหมักแบบนี้
วา ระบบแกสชีวภาพแบบรางคูข นาน (Modular Double Biogas System) ระบบตนแบบ
นีไ้ ดรบั ความสนใจจากผูเ ลีย้ งสุกรขนาดกลางและขนาดใหญเปนอยางดี และในปจจุบนั ได
เริม่ เผยแพรโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมีการจัดตัง้ หนวยบริการใหคําปรึกษาเรื่องระบบ
แกสชีวภาพในลักษณะครบวงจร (Biogas Advisory Unit หรือ BAU) ขึน้ ในเดือนธันวาคม
พ.ศ.2535
ตารางที่ 1 การกระจายของบอแกสชีวภาพแบบตาง ๆ ในประเทศไทย
ภาค

จํานวนบอ
ทั้งหมด
กลาง
1,001
ใต
689
ตะวันออกเฉียงเหนือ
645
เหนือ
201
ตะวันออก
245
รวม
2,781
ทีม่ า : นารา และคณะ 2530

แบบ
ยอดโดม
434
508
464
106
1,584

ปากบอ
ชัน้ เดียว
480
59
83
57
128
807

ปากบอ
สองชัน้
40
122
97
37
33
329

แบบอืน่ ๆ
61

61

การเกิดแกสชีวภาพ
!!ความหมายของแกสชีวภาพ
แกสชีวภาพ หรือไบโอแกส คือ แกสทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ จากการยอยสลายสาร
อินทรียโ ดยจุลนิ ทรียภ ายใตสภาวะทีป่ ราศจากออกซิเจน แกสชีวภาพ ประกอบดวย แกส
หลายชนิด สวนใหญเปนแกสมีเทน(CH4)ประมาณ 50-70% และแกสคารบอนไดออกไซด
(CO2) ประมาณ 30-50% สวนทีเ่ หลือเปนแกสชนิดอืน่ ๆ เชน ไฮโดรเจน(H2) ออกซิเจน
(O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอนํา้

!!ขบวนการยอยสลายสารอินทรียสภาวะปราศจากออกซิเจน
ขบวนการยอยสลายประกอบดวย 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนการยอยสลายสารอินทรีย
โมเลกุลใหญ เชน ไขมัน แปง และโปรตีน ซึง่ อยูใ นรูปสารละลายจนกลายเปนกรดอินทรีย
ระเหยงาย (volatile acids) โดยจุลนิ ทรียก ลุม สรางกรด (acid-producing bacteria) และ
ขัน้ ตอนการเปลีย่ นกรดอินทรียใ หเปนแกสมีเทน แกสคารบอนไดออกไซด โดยจุลนิ ทรียก ลุม
สรางมีเทน (Methane-producing bacteria)

!!ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตแกสชีวภาพ
การยอยสลายสารอินทรียแ ละการผลิตแกสมีปจ จัยตาง ๆ เกีย่ วของดังตอไปนี้
1. อุณหภูมิ (Temperature) การยอยสลายสารอินทรียแ ละการผลิตแกสในสภาพ
ปราศจากออกซิเจน สามารถเกิดขึน้ ในชวงอุณหภูมทิ ก่ี วางมากตัง้ แต 4-60 องศาเซลเซียส
ขึน้ อยูก บั ชนิดของกลุม จุลนิ ทรีย
2. ความเปนกรด-ดาง (pH) ความเปนกรด-ดาง มีความสําคัญตอการหมักมาก
ชวง pH ทีเ่ หมาะสมอยูใ นระดับ 6.6-7.5 ถา pH ตํ่าเกินไปจะเปนอันตรายตอแบคทีเรียที่
สรางแกสมีเทน

3. อัลคาลินิตี้ (Alkalinity) คาอัลคาลินติ ้ี หมายถึง ความสามารถในการรักษาระดับ
ความเปนกรด-ดาง คาอัลคาลินติ ท้ี เ่ี หมาะสมตอการหมักมีคา ประมาณ 1,000-5,000
มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคารบอรเนต (CaCO3)
4. สารอาหาร (Nutrients) สารอินทรียซึ่งมีความเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต
ของจุลนิ ทรีย มีรายงานการศึกษาพบวา มีสารอาหารในสัดสวน C:N และ C:P ในอัตรา
25:1 และ 20:1 ตามลําดับ
5. สารยับยัง้ และสารพิษ (Inhibiting and Toxic Materials) เชน กรดไขมันระเหย
ได ไฮโดรเจนหรือแอมโมเนีย สามารถทําใหขบวนการยอยสลายในสภาพไรออกซิเจนหยุด
ชะงักได
6. สารอินทรียแ ละลักษณะของสารอินทรียส ําหรับขบวนการยอยสลาย
ความแตกตางกันไป ขึน้ อยูก บั ปจจัยตาง ๆ ทีเ่ ขาเกีย่ วของ

ซึ่งมี

7. ชนิดและแบบของบอแกสชีวภาพ (Biogas Plant) บอแกสชีวภาพ แบงตาม
ลักษณะการทํางาน ลักษณะของของเสียทีเ่ ปนวัตถุดบิ และประสิทธิภาพการทํางานไดเปน 2
ชนิดใหญ ดังนี้
7.1 บอหมักชาหรือบอหมักของแข็ง บอหมักชาที่มีการสรางใชประโยชนกัน
และเปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป มี 3 แบบหลักคือ (1) แบบยอดโดม (fixed dome digester)
(2) แบบฝาครอบลอย (floating drum digester) หรือแบบอินเดีย (Indian digester) และ
(3) แบบพลาสติกคลุมราง (plastic covered ditch) หรือ แบบปลั๊กโฟลว (plug flow
digester)
7.2 บอหมักเร็วหรือบอบําบัดนําเสี
้ ย แบงไดเปน 2 แบบหลัก คือ
7.2.1 แบบบรรจุตัวกลางในสภาพไรออกซิเจน (Anaerobic Filter) หรือ
อาจเรียกตามชือ่ ยอวา แบบเอเอฟ (AF) ตัวกลางทีใ่ ชทําไดจากวัสดุหลายชนิด เชน กอนหิน
กรวด พลาสติก เสนใยสังเคราะห ไมไผตัดเปนทอน เปนตน ในลักษณะของบอหมักเร็วแบบ
นี้ จุลนิ ทรียจ ะเจริญเติบโตและเพิม่ จํานวนบนตัวกลางทีถ่ กู ตรึงอยูก บั ที่

รูปที่ 2 (A) แบบยอดโดม ทีเ่ ก็บแกสอยูบ นสวนของบอหมัก (1) แรงดันแกสที่สะสมจะ
ขับของเหลวเขาบอนําล
้ น (2)
รูปที่ 3 (B) แบบฝาครอบลอย ทีเ่ ก็บแกสเปนฝาครอบทําดวยเหล็ก (3) ลอยขึน้ ลงตาม
ปริมาณแกสที่สะสม
รูปที่ 4 (C) แบบพลาสติกคลุมราง แกสถูกเก็บอยูภ ายในพลาสติกทีค่ ลุมอยูเ หนือรางมัก
ใชไมแผนทับเพื่อปองกันแสงแดดและเพิ่มความดันแกส

7.2.2 แบบยูเอเอสบี (UASB หรือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket) บอ
หมักเร็วแบบนี้ ใชตะกอนของสารอินทรีย (sludge) ทีเ่ คลือ่ นไหวภายในบอหมักเปนตัวกลาง
ใหจลุ นิ ทรียเ กาะ ลักษณะการทํางานของบอหมักเกิดขึน้ โดยการควบคุมความเร็วของนํ้าเสีย
ใหไหลเขาบอหมักจากดานลางขึ้นสูดานบนตะกอนสวนที่เบาจะลอยตัวไปพรอมกับนําเสี
้ ยที่
ไหลลนออกนอกบอ ตะกอนสวนที่หนักจะจมลงกนบอ

รูปที่ 5 บอหมักแบบ AF และแบบ UASB

การใชประโยชนจากแกสชีวภาพ

1. ดานพลังงาน
เมื่อพิจารณาถึงดานเศรษฐกิจแลว การลงทุนผลิตแกสชีวภาพจะลงทุนตํ่ากวาการ
ผลิตเชือ้ เพลิงชนิดอืน่ ๆ สามารถนํามาใชทดแทนพลังงานเชือ้ เพลิงจากแหลงอืน่ ๆ เชน ฟน
ถาน นํ้ามัน แกสหุงตม และไฟฟา แกสชีวภาพจํานวน 1 ลูกบาศกเมตรสามารถนําไปใชได
ดังนี้
1. ใหคา ความรอน 3,000 - 5,000 กิโลแคลอรี่ ความรอนนีจ้ ะทําใหนา้ํ 130
กิโลกรัม ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส เดือดได

2. ใชกบั ตะเกียงแกสขนาด 60-100 วัตต ลุกไหมได 5-6 ชั่วโมง
3. ผลิตกระแสไฟฟาได 1.25 กิโลวัตต
4. ใชกบั เครือ่ งยนต 2 แรงมา ไดนาน 1 ชั่วโมง
5. ถาใชกบั ครอบครัวขนาด 4 คน สามารถหุงตมได 3 มื้อ

2. ดานปรับปรุงสภาพแวดลอม
โดยการนํามูลสัตว และนําล
้ างคอกมาหมักในบอแกสชีวภาพ จะเปนการชวยกําจัด
มูลในบริเวณที่เลี้ยงทําใหกลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณนั้นลดลงและผลจากการหมักมูล
สัตวในบอแกสชีวภาพที่ปราศจากออกซิเจนเปนเวลานาน ๆ ทําใหไขพยาธิและเชือ้ โรคสวน
ใหญในมูลสัตวตายดวย ซึ่งเปนการทําลายแหลงเพาะเชือ้ โรค บางชนิด เชน โรคบิด อหิวาต
และพยาธิที่อาจแพรกระจายจากมูลสัตวดวยกันนอกจากนี้แลวยังเปนการปองกันไมใหมูล
สัตวถกู ชะลางลงไปในแหลงนําตามธรรมชาติ
้

3. ดานการเกษตร
3.1 การทําเปนปุย กากที่ไดจากการหมักแกสชีวภาพเราสามารถนําไปใชเปน
ปุย ไดดกี วามูลสัตวสด ๆ และปุย คอก ทั้งนี้เนื่องจากในขณะที่มีการหมัก จะมีการเปลี่ยน
แปลงสารประกอบไนโตรเจนในมูลสัตวทาให
ํ พชื สามารถนําไปใชประโยชนได
3.2 การทําเปนอาหารสัตว โดยนําสวนทีเ่ หลือจากการหมัก นําไปตากแหง
แลวนําไปผสมเปนอาหารสัตวใหโคและสุกรกินได แตทง้ั นีม้ ขี อ จํากัด คือ ควรใสอยูระหวาง
5-10 กิโลกรัม ตอสวนผสมทั้งหมด 100 กิโลกรัมจะทําใหสตั วเจริญเติบโตตามปกติและ
เปนการลดตนทุนการผลิตอีกดวย

!!การใชแกสชีวภาพผลิตกระแสไฟฟา
กอนทีเ่ ราจะทําการผลิตกระแสไฟฟา เราจําเปนตองรูก อ นวาขนาดบอหมักบรรจุแกส
ไดกล่ี กู บาศกเมตร และจํานวนที่ใชกระแสไฟฟาในฟารม จากนัน้ จึงคํานวณหาอุปกรณที่จะ
ใช ดังกรณีตัวอยางบอแกสชีวภาพแบบปลั๊กโฟลว ขนาดบอหมักซึง่ มีปริมาตร 170 ลูกบาศก
เมตร ซึง่ ชุดของเครือ่ งยนตทใ่ี ชผลิตกระแสไฟฟา ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1) เครือ่ งยนต ใชเครือ่ งยนตเบนซิน 4 สูบ (เครือ่ งยนตใชแลว) ความจุ กระบอก
สูบ เทากับ 198 ลูกบาศกเซนติเมตร สัดสวนการอัดอากาศตอแกสชีวภาพ 8:2:1 มีกาลั
ํ ง
91 แรงมา ที่ 4,800 รอบ/วินาที แรงบิดสูงสุด เทากับ 160 นิวตันเมตร ที่ 3,200 รอบ/

นาที การปรับแตงเครือ่ งยนตนน้ั จะตองเอาคารบเู รเตอร (Caburatar) ทีส่ ําหรับใชกับเครื่อง
ยนตเบนซินออก แลวนําคารบเู รเตอรสาหรั
ํ บเครือ่ งยนตทจ่ี ะใชกบั แกสมาติดแทน เครือ่ ง
ยนตทใ่ี ชกบั แกส LPG จะตางกับเครือ่ งยนตแกสชีวภาพทีไ่ มตอ งมีหมอตมเหมือนกับเครือ่ ง
ยนตทใ่ี ชแกส LPG สวนอื่น ๆ ของเครือ่ งยนตจะเหมือนกัน
2) เครือ่ งกําเนิดไฟฟา ใหกําลังไฟฟาสูงสุด เทากับ 13 กิโลวัตต ใชไฟ 3 สาย
แรงขับเคลื่อนไฟฟา 380 โวลท ปริมาณไฟฟา 30 แอมแปร
3) เครื่องควบคุมวงจรไฟฟา วัตถุประสงคที่ติดตั้งเพื่อควบคุมกระแสไฟฟาตกหรือ
สูงเกินไปหรือในกรณีแรงเคลือ่ นไฟฟาตํ่าหรือสูงไมเปนไปตามปกติ
ชุดเครือ่ งกําเนิดไฟฟาชุดนี้ไดออกแบบมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ
3050% ของปริมาณกระแสไฟฟาทีต่ อ งการใชโดยผลิตได 1.4 กิโลวัตตตอ ชัว่ โมงตอแกส 1 ลูก
บาศกเมตร กระแสไฟฟาที่ผลิตไดสามารถนําไปใชกับเครื่องสูบนําขนาด
้
15 แรงมา เครือ่ ง
ผสมอาหาร 5 แรงมา เครือ่ งบดอาหารขนาด 20 แรงมา ซึ่งโดยปกติจะทํางานไมพรอมกัน

รูปที่ 7 การใชแกสชีวภาพผลิตกระแสไฟฟาใชกบั เครือ่ งผสมอาหาร

การสรางบอหมักแกสชีวภาพ
1. การเลือกสถานที่
การเลือกสถานทีน่ น้ั ควรอยูในที่ที่มีแสงสวางสองถึง เพราะจะทําใหระบบการหมัก
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรเลือกสรางทีด่ อน นํ้าทวมไมถึง มีระดับนําใต
้ ดนิ ลึก ควร
ใหอยูห า งจากบอนํ้าใชไมนอยกวา 1.5 เมตร เพื่อปองกันสารที่อาจจะซึมมาจากบอหมักแกส
ชีวภาพ ฉะนัน้ กอนทีจ่ ะลงมือกอสรางบอแกสชีวภาพ จึงจําเปนตองทําการสํารวจพืน้ ทีแ่ ละ
ชนิดของดินบริเวณทีจ่ ะกอสราง

2. การเลือกแบบบอหมักแกสชีวภาพ
ปจจุบันไดมีการพัฒนาแบบการสรางบอแกสชีวภาพ ใหเหมาะสมกับสภาพของแตละ
พื้นที่ โดยยึดหลัก สิน้ เปลืองคาใชจา ยนอย งายแกการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับ
การใชพลังงานประจําวัน และเพื่อใหไดปริมาณแกสตามที่ตองการ ดังนั้นในการสรางบอ
แกสชีวภาพไวเปนพลังงานทดแทน หรือผลิตกระแสไฟฟาไวใชในครัวเรือน หรือใชในงาน
ฟารมนั้น จึงตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ คือ
2.1 สถานที่ที่จะสรางบอแกสชีวภาพ
2.2 ขนาดของบอหมัก
2.3 ลักษณะของแบบ หรือรูปทรงของบอที่เหมาะสม
2.4 จํานวนสัตวที่เลี้ยงอยูในฟารมซึ่งจะสัมพันธกับมูลที่ถายออกมาแตละวัน
2.5 เงินทุนทีใ่ ชในการกอสราง
2.6 การใชกระแสไฟฟาภายในฟารม
2.7 วัสดุอุปกรณที่ใชกอสรางบอแกสชีวภาพ และ
2.8 หนวยงานทางราชการทีใ่ หคําปรึกษาดานที่เกี่ยวกับเรื่องแกสชีวภาพ

3. ขั้นตอนการสรางบอแกสชีวภาพ
ขัน้ ตอนการสรางบอแกสชีวภาพมีขน้ั ตอนพอสรุปไดงา ย ๆ ดังนี้ คือ เริม่ ตนจากการ
สํารวจพื้นที่และชนิดของดินบริเวณที่จะกอสรางบอกอน ตอมาใหวางผังโดยใชปนู ขาวโรย
บริเวณที่เราจะขุดบอ บอทีจ่ ะขุดมีทง้ั หมด 3 บอ คือ บอเติม บอหมัก บอลน แลวจึงขุดบอ
ตามแบบทีเ่ ราตองการ โดยเริ่มตนกอสรางบริเวณกนบอกอนทุกบอแตงรูปทรงบอใหราบ

เรียบ จากนั้นจึงเริ่มกอผนังของแตละบอ และสรางที่เก็บกักแกสที่ไดจากการหมักและโรง
ผลิตกระแสไฟฟา

ประเภทของบอแกสชีวภาพ

1. แบบยอดโดมหรือแบบฟกซโดม (Fixed Dome)
ลักษณะโดยทั่วไปจะมีลักษณะเปนทรงกลมฝงอยูใตดิน สวนที่กักเก็บแกสมีลักษณะ
เปนโดม แบบนี้เหมาะสําหรับฟารมเลีย้ งสัตวขนาดเล็ก มีขอ ดีคอื ประหยัดพื้นที่บริเวณ
ฟารม งายตอการตอรางระบายมูลสุกรจากโรงเรือนไปสูบอหมัก เนื่องจากตัวบอหมักจะฝง
อยูใ ตดนิ และดินทีอ่ ยูร อบ ๆ บอหมัก จะชวยปองกันการแตกราวของบออันเนื่องจากแรงดัน
ของแกสทีเ่ กิดขึน้ และนําหนั
้ กนํา้ และมูลสัตว ทีเ่ ติมลงไปในบอไดดี และอุณหภูมใิ นบอหมัก
คอนขางคงทีช่ ว ยใหการหมักของมูลตอเนือ่ ง สําหรับขอเสียของแบบนี้ คือ ในบริเวณที่ระดับ
นําใต
้ ดนิ สูง การทํางานและการสรางบอจะคอนขางลําบาก

รูปที่ 7 แบบฟกซโดม

1.1 ขัน้ ตอนการกอสราง
1.1.1 ทําการสํารวจพื้นที่และชนิดของดินบริเวณที่จะกอสรางบอ
1.1.2 การวางผังในการขุดบอหมัก
1) ทําเครือ่ งหมายบริเวณทีจ่ ะขุดบอหมัก โดยการใชปนู ขาวโรยเปนรู
ปวงกลมใหมีเสนผาศูนยกลางเทากับเสนผาศูนยกลางของบอหมัก บวกสองเทาของความ

หนาของชองวางรอบ ๆ บอหมัก (ยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร) ซึ่งมีไวเพื่อสะดวกใน
การกออิฐและโบกฉาบปูน
2) การหาจุดศูนยกลางของกนบอ โดยการใชหลักไมตอกหางจากขอบ
บอประมาณ 1 เมตร ทํา 4 ดาน ขึงดวยเชือก หรือเอ็นจุดทีเ่ อ็นตัดกัน คือ จุดศูนยกลาง
ของขอบบอ

รูปที่ 8 แสดงการวางผังในการขุดบอหมัก

1.1.3 การขุดบอหมักหลังจากวางผังแลว จึงทําการขุดบอ อาจใชแรงดัน
หรือเครือ่ งจักร แลวใชแรงงานคนแตงผนังบอใหเรียบและตรง
1.1.4 การกอสรางกนบอหมัก โดยการอัดดินใหแนนและเรียบ ปูพื้นกนดวย
หินขนาด 3/4 นิว้ หนาประมาณ 15-20 เซ็นติเมตร ปรับใหเรียบและบดใหแนนอีกครัง้
จากนัน้ ใชเหล็กขนาด 3 หุนผูกเปนโครง โดยใหเรียงหางกัน 30x30 เซ็นติเมตร กอนเท
คอนกรีตทีก่ น บอ ใชทอ แปบนํ้าขนาด 4 หุน ยาว 6 เมตร ปกไวตรงจุดศูนยกลางบอ เพื่อ
ใหเปนหลักในการกอผนังบอ จากนัน้ จึงเทคอนกรีตกนบอในอัตราสวนปูน : ปูนขาว : ทราย
เทากับ 1:2:3 หนาประมาณ 10 เซนติเมตร แตงหนาปูนใหเรียบและโคงเปนรูปกนกะทะ
และขัดมันผิวหนาใหเรียบอีกครัง้

รูปที่ 9 แสดงการผูกเหล็กและการวางทอแปบนําเพื
้ อ่ เทคอนกรีตทีก่ น บอหมัก

1.1.5 การกอผนังบอ หลังจากพืน้ คอนกรีตแข็งดีแลว จึงทําการกอผนัง
ดวยอิฐมอญเล็กโดยใหโครงเหล็กอยูด า นนอกทําการผูกรัดเหล็กขนาด 3 หุน ทุกระยะความ
สูงของผนังบอ 30 เซ็นติเมตร ในการกออิฐเปนรูปวงกลมจําเปนตองใชไมยาว 2.5 เมตร
หรือเทากับรัศมีบอ ผูกติดกับทอประปาทีป่ ก เปนจุดศูนยกลาง โดยไมนส้ี ามารถหมุนไดรอบ
ขณะทําการกอสรางผนังบอจะทําใหผนังหางจากจุดศูนยกลางเทากัน เมื่อกอผนังสูงจากกน
บอ 60 เซ็นติเมตร ใหวางทอประปา คอนกรีตทัง้ 2 ดาน โดยทํามุมกับผนังบอ 45 องศา
แลวจึงกออิฐผนังตอเมือ่ กออิฐสูงขึน้ มาทุก ๆ 150 เซ็นติเมตร จะตองฉาบปูนผนังดานนอก
ของตัวบอ โดยฉาบทับโครงเหล็กทีผ่ กู ไวดา นนอกทีผ่ นังบอกอสูง 3 เมตร จึงทําการฉาบ
ผนังบอดานในและขัดมัน

รูปที่ 10 แสดงการวางทอประปาคอนกรีตสําหรับเติมมูลและระบายมูลทีห่ มักแลวออกจากถัง

1.1.6 การกอโดม หลังจากกอผนังบอเรียบรอยแลว จึงทําการกอโดม โดย
ใชอฐิ มอญกอนใหญกอ ปูน ควรใชอตั ราสวนผสม ปูน : ปูนขาว :ทราย เทากับ 1:1:4 โดยกอ
อิฐมอญในแนวตัง้ ใชเหล็กรูปตัวเอส (S) ยึดอิฐใหอยูแ นวโคงรัศมี เมือ่ กอถึงยอดโดม ใหเวน
ชองทีป่ ากบอมีเสนผาศูนยกลาง 0.4 เมตร เมือ่ กอโดมเสร็จ ทําการผูกเหล็กโคงตามรูปโดม
ภายนอกจนถึงปากบอ จากนัน้ ผสมคอนกรีตฉาบดานนอกและในรูปโดม ฝงนอตขนาด 6
หุน ยาว 6 นิว้ ติดกับโครงเหล็กปากบอ แตงปากบอโดยใชปนู ฉาบใหเรียบ แลวจึงทําฝาปด
ปากบอ โดยใชคอนกรีต ตามลักษณะปากบอหนาประมาณ 20 เซ็นติเมตร โดยจุดศูนย
กลางของฝา มีแปบนําขนาด
้
4 หุน ยาว 60 เซ็นติเมตร ฝงทะลุฝาทั้งสองดาน

รูปที่ 11 แสดงการกอโดม

รูปที่ 12 แสดงการยึดติดขอนอกกับโครงเหล็กปากทอ

1.1.7 หลังจากนัน้ ทําการสรางบอเติม และบอลนตามในแบบ โดยการเทพืน้
คอนกรีตและผนังกอดวยอิฐมอญเชนกัน
1.1.8 กอสรางโรงผลิตกระแสไฟฟาเปนลักษณะโรงเรือนหนาจั่ว กวาง 4
เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 เมตร ดานขางดานหลังทัง้ 3 ดาน กอดวยอิฐโปรงเพื่อใหระบาย
ความรอนจากเครือ่ งยนต

2. แบบรางขนานหรือแบบปลั๊กโฟลว (Plug flow)
มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูฝงในดิน สวนที่ใชเก็บแกสจะใชผาพลาสติกที่เรียก
วา red-mud-plastic คลุมสวนบนของบอหมักไว ขอดีของบอแบบนี้ คือ เนื่องจากลักษณะ
ของบอเปนแนว จึงทําใหระยะเวลาในการหมักมูลสุกรมากขึ้น ซึ่งถามูลสุกรมีเวลาในการ
หมักนาน ก็จะทําใหปริมาณแกสทีเ่ กิดขึน้ มีมากขึน้ ดวย และเนื่องจากสวนที่เก็บกักแกสเปน
ผาพลาสติก จึงทําใหทราบไดวา ปริมาณของแกสทีเ่ กิดขึน้ มีมากนอยเทาไร

รูปที่ 13 แบบปลัก๊ โฟลว

2.1 ขัน้ ตอนในการกอสราง
ขัน้ ตอนในการกอสรางก็เชนเดียวกับชนิดฟกซโดม คือ จะตองสํารวจพื้นที่ที่จะ
สรางกอน สวนประกอบของบอแกสชีวภาพแบบปลั๊กโฟลวก็เชนเดียวกันกับแบบฟกซโดม คือ
ประกอบดวย บอเติม บอหมัก และบอลน
บอหมัก
ลักษณะ
รูปสีเ่ หลีย่ มคางหมู
ขนาดบอหมัก ความยาวปากบอ 17 เมตร กนบอ 16 เมตร
ความกวางปากบอ 3 เมตร กนบอ 18 เมตร

ความลึก 4 เมตร ผนังบอลาดเอียง 80 องศา
ปริมาตร 170 ลูกบาศกเมตร
บอเติมหรือบอเก็บกักมูล
ขนาดบอเติม ปริมาตร 3 ลูกบาศกเมตร
บอลน
ขนาดบอลน ปริมาตร 100 ลูกบาศกเมตร
ความลึก 4 เมตร ความลาดเอียง 60 องศา
ขนาดของบอแกสชีวภาพทีก่ ลาวถึงนี้ เปนบอที่ออกแบบไวสาหรั
ํ บ การเลี้ยงสุกร
ประมาณ 800 ตัว ซึ่งจะไดปริมาณมูลสุกรที่พอเหมาะสําหรับการผลิตแกส แตถา เลีย้ งสุกร
นอยกวานีห้ รือตองการปริมาณแกสทีน่ อ ยกวา ก็สามารถจะยอสวนลงไดตามแบบแปลนที่
กลาวถึงขางตน และมีขน้ั ตอนการสรางดังนี้
2.1.1 วางผังตามแบบแปลนที่ออกแบบแลวขุดบอตามที่วางผังไว หลัง
จากขุดดินออกเรียบรอยแลวใชเหล็กขนาด 3 หุน ผูกเปนโครงตามรูปของบอหมัก จากนั้น
ทับดวยลวดตาขายแลวจึงเทคอนกรีตทับใหหนา 3.5 เซ็นติเมตร ขัดมันผิวหนาใหเรียบ
สําหรับทอทางเขาและทางออกของมูลสุกร ใชทอ คอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 เซ็นติ
เมตร วางดานหัวและดานทายของบอทํามุมเอียง 45 องศา ปลายของทอทางเขา และทาง
ออกของมูลสุกรดานลางอยูส งู จากพืน้ 150 เซ็นติเมตร บริเวณปากบอใชอิฐกอเปนรอง
สําหรับใสนาความกว
ํ้
างของรอง 1.2 เมตร ลึก 50 เซ็นติเมตร เพื่อใชตรวจการรั่วซึมของ
แกส ตลอดแนวรองนําใช
้ เหล็กเสนงอเปนรูปตัว C ฝงติดกับพื้นของรองนํา้ หางแตละจุด
ประมาณ 1 เมตร ตลอดรองนําของบ
้
อหมักเพือ่ ใชเปนตัวยึดพลาสติกโดยพลาสติกทีใ่ ชคลุม
เปนรูปครึ่งทรงกระบอก มีความยาว 20 เมตร กวาง 5 เมตร หนา 18 มิลลิเมตร ซึ่ง
พลาสติกนีท้ นตอแสงแดด และความดันไดเปนอยางดี อายุการใชงานประมาณ 10 ป
2.1.2 บอเติม มูลสุกรและนําล
้ างคอกจากโรงเรือนตาง ๆ จะไหลมาตาม
รางระบายนํา้ และไหลมารวมกันที่บอกักเก็บมูลสุกร ตามปกติแลวอัตราสวนทีเ่ หมาะสม
ของมูลสุกร และนําล
้ างคอกประมาณ 1:2 จะทําใหประสิทธิภาพในการผลิตแกสดีทส่ี ดุ
โดยทั่วไปแลวประสิทธิภาพในการผลิตแกสชีวภาพจากมูลสุกรเทากับ 0.3-0.48 ลูกบาศก
เมตรตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม
2.1.3 บอลน บอนีจ้ ะเปนทีพ่ กั ของมูลสุกรทีห่ มักเรียบรอยแลว จะมีทั้งสวน
ทีเ่ ปนกากและเปนนําที
้ ถ่ กู ดันออกมาจากบอหมักมูลสุกรทีห่ มักแลว เมือ่ ตกตะกอนในบอลน

นี้ เราสามารถตักขึน้ มาตากใหแหงแลวนําไปเปนปุยตอไป ผนังของบอลนนีจ้ ะเทปูนเหมือน
กับบอหมักก็ได แตตน ทุนอาจจะสูง หรือจะใชแผนพลาสติกทีม่ คี วามหนา 0.25 มิลลิเมตร
ปูเปนพื้นก็ได
เมือ่ สรางบอเสร็จเรียบรอยแลว ก็ปลอยใหมลู สุกรและนํ้าลางคอกจากโรงเรือนตางๆ
ไหลลงทีบ่ อ เติม ปริมาณของนําและมู
้
ลสุกรที่เติมลงไปก็จะคอย ๆ เพิ่มขึ้น มูลสุกรจะเริ่ม
ถูกหมักไปเรื่อย ๆ ระยะเวลาในการหมัก โดยปกติแลวจะใชเวลาประมาณ 15-60 วัน โดย
ถาหากสวนผสมของมูลสุกรและนํ้ ามีความเจือจางมากจะทํ าใหระยะเวลาในการหมักสั้น
ปริมาณแกสทีเ่ กิดขึน้ จะมีนอ ย เมื่อเราเติมมูลสุกรลงไปในบอหมักใหมทุกวัน มูลสุกรใหมจะ
ไปดันสวนทีห่ มักแลวไหลออกไปยังบอลนเมือ่ มีแกสเกิดขึน้ จะสังเกตเห็นไดจากผาพลาสติก
พองโปงขึน้ เราก็สามารถที่จะนําแกสไปใชได

3. แบบไฮฟ (HIPHI)
ระบบการกําจัดของเสียแบบไฮฟ (HYPHI) ระบบนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อกําจัดของเสีย
จากฟารมสุกรระดับกลางถึงระดับใหญหรือฟารมขนาดประมาณ 1,500 ตัว โดยเฉพาะ
โดยมุงกําจัดทิง้ ของเสียทีเ่ ปนของแข็งไดแกมลู สุกรและสวนทีเ่ ปนของเหลวไดแก ปสสาวะและ
นําล
้ างคอก ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อกําจัดของเสียทีม่ คี วามเขมขนตํ่า คําวา ไฮฟ (HYPHI)
ยอมาจากคําวา Hybrid Plug-flow High-rate System ระบบนี้ประกอบดวยถังหมักตะกอน
แบบหมักชา (Plug-flow) และถังหมักของเสียเปนนํ้าแบบหมักเร็ว (High-rate) เขาดวย
เพือ่ ทําใหระบบการกําจัดของเสียดังกลาวสามารถกําจัดของเสียทีเ่ ปนนําได
้ ปริมาณมาก

รูปที่ 14 แบบไฮฟ

สวนประกอบ
1) ถังตกตะกอน ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร
2) ถังหมักชา ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร
3) ถังหมักเร็ว แบบ ยู เอ เอส บี ขนาด 8 ลูกบาศกเมตร
4) ถังหมักเร็วแบบ เอ เอฟ
5) เครื่องสูบตะกอน
6) บอนําล
้ นขนาด 300 ลูกบาศกเมตรกับขนาด 100 ลูกบาศกเมตร
7) ชุดกําเนิดซึง่ ประกอบดวยเครือ่ งยนตแบบเบนซินโตโยตารุน zy ขนาด 90 แรงมา
เครือ่ งกําเนิดไฟฟาแบบเหนี่ยวนํา ขนาด 25 แรงมา และตูควบคุมการจายกระแสไฟฟา
8) เครือ่ งทําความเย็น โดยใชความรอนจากทอไอเสีย เครือ่ งยนต

รูปที่ 15 สวนประกอบของระบบไฮฟ

หลักการทํางานของระบบไฮฟ
ของเสียจากฟารมสุกร ไดแก มูลสุกร (ของแข็ง) และนําล
้ างคอกรวมทั้งปสสาวะ
(ของเหลว) จะไหลมารวมกันที่บอตกตะกอนเพื่อใหมูลสุกร และสวนทีเ่ ปนของแข็งตก
ตะกอนดานลาง และของเสียสวนทีเ่ ปนของเหลวจะอยูด า นบน สวนของของเหลวจะลนเขา
สูถังหมักเร็วแบบ ยู เอ เอส บี และถังหมักเร็วแบบ เอ เอฟ เพือ่ บําบัดนําเสี
้ ยสวนทีเ่ ปนนํา้
สวนที่เปนตะกอนจะถูกสงเขาถังหมักชาแบบปลั๊กโฟลว เพื่อบําบัดของเสียสวนทีเ่ ปนของแข็ง
และสวนทีเ่ ปนของแข็งแขวนลอย นํ้าที่ออกจากถังหมักชาแบบ เอ เอฟ และถังหมักชาแบบ
ปลั๊กโฟลวจะมีคุณภาพดีขึ้นและพรอมที่จะนําไปใชประโยชนดานการปลูกพืชและดานอื่นๆ
ตอไป

การบํารุงดูแลรักษาบอแกสชีวภาพ
!!การบํารุงดูแลรักษา
หมัน่ ตรวจสอบเครือ่ งยนต โดยการตรวจเช็คนํามั
้ นเครือ่ ง หัวเทียน ทอนําแกส และ
พยายามทําความสะอาดที่เก็บแกสอยูเสมอ ถาหากพบวาปริมาณแกสนอยลงในขณะที่เติม
มูลสุกรทุกวัน แสดงวา มีกากทีเ่ หลือจากการหมักอยูก น บอ ใหทําการรื้อบอเอากากสวนนี้
ออก

!!ปญหาและวิธีแกไข
1) ปญหาเรือ่ งทางออกของบอหมักปดตัน แกไขโดยการเปดบอ และขุดลอกกาก
ตะกอนทีต่ กคางอยางนอย 3 ป ตอ 1 ครัง้ สวนการปองกันเศษหินและดินตกลงบอโดยตรง
ทําไดโดยการทําหลุมดัก พักกอนการสูบเขาไปในบอหมัก
2) ปญหาเรื่องเครื่องยนตรอนเกินไป แกไขโดย การเลือกใชเครือ่ งยนตทม่ี ชี อ ง
ระบายนําขนาดใหญ
้
หรือตอพัดลมบริเวณดานหนาของหมอนํา้ รังผึ้งอีก 1 ตัวและดูแลเรือ่ ง
ตะกอนในหมอนํา้ ควรใชนาอ
้ํ อนและมีนายากั
้ํ นสนิม รวมทั้งนํ้ายาหลอเย็นในหมอนําด
้ วย
ดูแลเรือ่ งนํ้ามันเครื่องใหมีจานวนที
ํ
พ่ อดี ไมมาก หรือนอยเกินไปควรมีเครือ่ งยนต 2 เครือ่ ง
ไวทดแทนเมือ่ เครือ่ งหนึง่ ชํารุดหรือใชงานมาแลวประมาณ 4 เดือน ควรถอดออกลางทํา
ความสะอาดบริเวณสวนหัวลูกสูบ หองจุดระเบิดวาวล เปนตน เครือ่ งยนตสํารองติดตัง้ เพือ่
ทํางานตอไปโดยไมหยุดพักในกรณีที่เครื่องยนตตองเรงมากเกินไปจะทําใหชํารุดไดเร็วขึน้ จึง
ควรใชลอถวงแรงชวยจะทําใหเครื่องยนตทํางานหนักนอยลงซึ่งยืดอายุการทํางานของเครือ่ ง
ยนตยาวนานออกไป
3) ปญหาเรื่องทอแกส ทอแกสตันเกิดจากไอนําที
้ เ่ ปนสวนหนึง่ ของแกสชีวภาพ
รวมตัวกันเปนหยดนํ้า และเกิดมากขึน้
จนปดกัน้ ทางเดินของแกส แกไขโดยการทําที่
ระบายนําออกเป
้
นระยะ หรือแหลงใชแกสอยูห า งจากบอผลิตมากทําใหแกสไมมแี รงดันหรือ
แรงดันลดลง แกไขโดยการใชปม ลงชวยเปนตัวดึงแกสจากบอใหไหลมาตามเสนทอทีว่ างไว
และเพิ่มแรงดันไปสูหัวเตาเผาในขณะเดียวกัน

รูปที่ 16 หมัน่ ตรวจสอบเครือ่ งยนต
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