
 1. การใชแกสในครัวเรือน สามารถลดรายจายแทนแกส 
LPG ไดเฉลี่ย 300-500 บาท/เดือน/ครัวเรือน และจุดตะเกียงให
แสงสวางแทนการใชหลอดไฟฟา 20-40 วัตต ได 2-4 หลอด หรือใช
ทำระบบน้ำอุน-รอนในบาน หากมีมากก็ใชปนไฟฟาได 
 2. กากที่ผานการยอยสลายในบอแกสแลวเปนยอดปุย
อินทรียใชแทนปุยเคมีในการเพาะปลูกพืชผักหลังบานได 

แกสชีวภาพกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  3. ผลิตผลมีความปลอดภัย ไรสารพิษ บริโภคในครัวเรือน 
 4. ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก เกิดการเกื้อกูลกันในระบบ
การผลิต 
 5. มลภาวะตางๆ ลดลง 
 6. สัตวเล้ียง กลายเปนกระปุกออมสินและหลักประกันความ
เส่ียงในการประกอบอาชีพ ชวยเพิ่มรายไดใหแกเกษตร 
 7. ครอบครัวพอมี พอกิน และพอใช ชีวิตผาสุก สังคมรมเย็น 

การปศุสัตวในระบบการผลิตของเกษตรกร 

แกสชีวภาพ-พลังงานจากมูลสัตว 
พลังขับเคลื่อนชุมชนสูเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงฉบับชาวบาน 

 1. เพิ่มรายไดจากปจจัยและทรัพยากรที่มีอยู 
 2. จับจายที่จำเปน 
 3. เนนการพ่ึงพาปจจัยภายในหรือยืนบนขาตนเองเปนหลัก 
 

 1. สัตวเลี้ยงสวนใหญไดแก โค กระบือ สุกร แพะ และเปดไก 
มากนอยตามกำลังของแตละคน 
 2. เลี้ยงหลังบานกันเปนสวนมาก การจัดการเลี้ยงดูก็เปนไป
ตามฐานะและสภาพทางเศรษฐกิจ 
 3. นิยมใชมูลสัตวทำปุยคอก บางแหงก็มีปญหาดาน 
สิ่งแวดลอม เชน กลิ่น และแมลงวัน 
 4. ปจจุบันมีการนำมูลสัตวมาใชผลิตแกสชีวภาพเพื่อใชใน
ครัวเรือน แตยังไมเปนที่นิยมแพรหลายมากนัก 

แกสชีวภาพคืออะไร  เปนแกสที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยอยสลาย (มูลสัตว) โดยจุลินทรียในสภาพไรออกซิเจน ทำใหไดแกสตางๆ เกิดขึ้นดังน้ี 
1. แกสมีแทน 50-70% 2. แกสคารบอนไดออกไซด 30-50% 3. แกสอื่นๆ เชน ไฮโดรเจนซัลไฟด และแอมโนเนีย    2% 

บอเติมมูลสัตว 
ทอ PVC 4 นิ้ว 
ถุงแกสชีวภาพ (พลาสติก PVC) 
ทอลน 
บอลน 
จุดเชื่อมตอทอแกส 
สาย/ทอสงแกส 

ชุดดักไอน้ำวาลวนิรภัย 
ขุดทอวนแกส 
ทอแกสพีอี 
วาลวปด/เปดแกส 
ทอแกสเหล็กสีดำ 
หัวแกส 
 

1. การเตรียมถุงผลิตแกส 
 1.1 นำพลาสติกพีวีซี หนา 0.5 มิลลิเมตร 
กวาง 1.8 ม. ยาว 6 ม. จำนวน 3 แผน ทากาว 
อีแวปดานยาวตอกันเปนผืนแลวทาตอกันเปนถุงทรงกระบอก 
 1.2 นำทอพีวีซี 4 นิ้วยาว 120 ซ.ม. 1 อัน มาใสขางใดขางหน่ึง
กอใหลึกเขาไปในถุงแกส 80 ซ.ม. แลวมัดดวยยางในรถจักรยานยนต
ยาวประมาณ 30 ซ.ม. ทับกัน 3 ชั้น 
 1.3 เจาะถุงแกสระหวางรอยทากาว เพื่อใสชุดทอสงแกส 

 1.4 นำชดุทอสงแกสมาประกอบเขากบัรทูีเ่จาะไว 
โดยใชทอ PVC ขนาด 4 หุนและ 6 หุน ยาวประมาณ 
25 ซ.ม. อยางละ 1 อัน ขอลด 6 หุน ลด 4 หุน 1 ตัว 
และเกลียวนอก-ใน พีวีซี 6 หุน จำนวน 
1 ชุดทากาวประกอบกัน 
 1.5 นำทอพีวีซี 4 นิ้ว ยาว 120 

ซ.ม. อีก 1 อันมาใสปลายถุงแกสทำเชนเดียวกับขอ 1.2 

วิธีการทำและข้ันตอนการติดต้ัง สวนประกอบของบอแกสชีวภาพ 
(ปรับจากแบบของ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

2. การเตรียมชุดทอกับดักไอน้ำ 
 2.1 ตัดทอพีอี ขนาด 6 หุน ยาวประมาณ 
15-20 เมตร 1 เสน และ 50-60 ซ.ม. 2 เสน 
เพื่อเปนทอสงแกสตอเขากับชุดหัวแกส 
 2.2 การประกอบชุ ด
ระบบวนแกส นำทอ PVC 
ขนาด 4 หุน ตัดยาวประมาณ 

10 ซ.ม. 4 อัน ประมาณ 5 ซ.ม. 3 อัน และ 20 
ซ.ม. 3 อัน ของอ 4 หุน 4 ตัว, สามทาง 4 หุน 3 
ตัว และวาลวน้ำ PVC 4 หุน 2 ตัว นำอุปกรณทั้ง
หมดมาทากาวประกอบกันเปนชุดระบบวนแกสดังในรูป 
 2.3 เชือ่มหัวแกสกบัทอเหล็กสดีำ ขนาด 4 หุน ตดัยาว 50 ซ.ม. 

2 ทอน โดยทำมุม 90 องศากับหัวแกส 
 2.4 ชุดระบบนิรภัย ใชขวดน้ำ
ยีห่อ Nestle หรือ Crystal ขนาด 0.6 ลติร 
เจาะรูตรงกลางขวดสำหรับเติมน้ำ 
สวมทอพีอีที่ตอกับทอสงแกสแลว 

จุมปลายทอใหอยูใตระดับผิวน้ำ 1-2 ซ.ม. ดังรูป 
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แกสชีวภาพ 
พลังงานจากมูลสัตว 

 3. การขุดหลุมและติดตั้งถุงแกส 
 3.1 ขุดหลุมกวาง 2 เมตร ยาว 
4 เมตร ลึก 80 ซ.ม. 
 3.2 เ ติ ม ล ม ห รื อ ค วั น เ สี ย
รถยนตในถุงแกสใหพองข้ึนแลวปด
ทอทางออกทุกดาน 
 3.3 ยกถุงแกสมาจัดวางในหลุมท่ีเตรียมไวใหพอดี 
 3.4 ตรวจสอบใหระดับของบอเติมสูงกวาทอลน 10-15 ซ.ม. 
 3.5 เทปูนซีเมนตยึดทอ PVC ทั้งทอเขาและทอลนใหแนนหนา 
แข็งแรงเพียงพอ 
 3.6 เติมน้ำเขาถุงแกสผานทางทอแกสใหน้ำทวมปลายทอทั้ง
สองดานเล็กนอย 
 3.7 รอใหปูนแหงแลวเร่ิมเติมมูลสัตวได 
 4. การเติมมูลสัตวและการใชแกส 
 4.1 นำมูลสัตวสดมาเทลงในวงบอทางเขาเอามูลสวนหนึ่ง
ปดปากทอกอน แลวละเลงมูลดวยน้ำในสวนท่ีเหลือ ใหมีลักษณะ
เหลวแลวใชไมเปดปากทอที่อุดไวแลวไลมูลใหลงไปในถุงแกสใหหมด 
เติมทุกวันหรือวันเวนวัน จนกวาจะมีแกสมากเพียงพอสามารถติดไฟ
ได 

 4.2 การใชแกส เม่ือเติมมูลสัตวไดประมาณ 15-20 วัน จึงเริ่ม
ทดลองจุดไฟใหหมั่นเปดวาวว เพื่อระบายแกสในถุงออก เริ่มทดลอง
จุดดวยเปลวไฟสังเกต ถาจุดติดแลวดับแสดงวามีกาซคารบอนได 
ออกไซด ปนอยูควรเปดวาลวไลออกท่ีละนอยจนกวาเปลวไฟไมดับ 

5. ขอแนะนำอื่นๆ 
 5.1 กรณีมีรูรั่วจากวัตถุแหลมคมทิ่มตำ ใหใชกาวอีแวปทาและ
ปดรูรั่วดวยพลาสติก PVC 
 5.2 ควรติดตั้งในท่ีโลงแจงไมมีกิ่งไมท่ีอาจหลนมาใสถุงแกส
ทำใหรั่วได 
 5.3 ดูแลระดับน้ำในขวดดักไอน้ำใหอยูเหนือปลายทอแกส 1-2 
ซ.ม. เสมอ 

6.  ตนทุนการทำบอแกสประมาณ 6,000 บาท 

1. ปลูกหญาสวนครัว 
2. เล้ียงวัวหลังบานพัก 

3. ทำบอหมักแกสชีวภาพ 
4. ไดแกสไวหุงตม 

5. ไดกากเปนยอดปุยอินทรีย 
6. ไดผลิตผลท่ีปลอดภัยไรสารพิษ 

7. ไดชีวิตท่ีผาสุก พอมี พอกิน พอใช และไดสังคมที่รมเย็น 

ระบบ การผลิต 
เพื่อชีวิตพอเพียง 

สนใจตองการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอไดที่ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว/สถานีพัฒนาอาหารสัตวทุกแหง 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัดและสำนักงานปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอ 
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จัดทำโดย 

พลังขับเคลื่อนชุมชนสูเศรษฐกิจพอเพียง 

งานปศุสัตว 
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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