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ช่ือโครงงานระบบการบรรจุก๊าซชีวภาพแบบอัตโนมัติ (Automatic Biogas Filling System) 
ผู้จัดท า นายปุณยวจัน์   วฒันนิธิกุล  

นายวทิยากร  อ่อนศิริ 
นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
ต าแหน่ง  ผูช่้วยนกัวจิยัและพฒันาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
หน่วยงาน ศูนยพ์ฒันาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลงังานทหาร 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  17 มิถุนายน – 4 ตุลาคม 2556 รวมทั้งส้ิน 16 สปัดาห์ 
ผู้นิเทศงาน  น.ต.ดร.ทรงวฒิุ    หิรัญศิลป์    ต  าแหน่ง นกัวจิยั/พฒันาพลงังานทดแทน 
อาจารย์นิเทศงาน  อาจารยส์ารัลย ์ กระจง  อาจารยห์ลกัสูตรวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัพลงังานเช้ือเพลิงที่เราใชอ้ยูทุ่กวนัน้ีเป็นพลงังานที่หามาไดจ้ากธรรมชาติ ซ่ึงผลกระทบจากการ
น ามาใชส่้งผลใหพ้ลงังานเช้ือเพลิงในธรรมชาติเหลือนอ้ยลงเพราะความตอ้งการใชง้านของจ านวนประชากรโลก   
ที่มีมากขึ้นเร่ือยๆ ศูนยพ์ฒันาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลงังานทหาร จึงมีโครงงานการผลิตก๊าซชีวภาพ จาก
ขยะอินทรียข์นาดเล็กเพือ่เป็นพลงังานทางเลือกที่ใชท้ดแทนและส่งผลกระทบต่อโลกนอ้ยที่สุด  จากปัญหาระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพของระบบเดิมที่กรมการพลงังานทหารใชอ้ยู่ ท  างานโดยใชผู้ดู้แลระบบตลอดเวลาท าให้ มีปัญหา
ดา้นการบรรจุก๊าซชีวภาพที่ไม่ต่อเน่ืองและไดป้ริมาณก๊าซไม่แน่นอน  สาเหตุ เกิดจากก๊าซชีวภาพ สามารถเกิดขึ้น
ไดต้ลอดเวลามีจ านวนคร้ังที่มากนอ้ยไม่แน่นอนขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ ท าให้ระบบเดิมไดป้ริมาณก๊าซ ที่บรรจุลง
ในถงันอ้ยกวา่ปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจริงและถา้ผูดู้แลระบบเผอเรออาจท าใหก้ารบรรจุก๊าซมากเกินขนาดถงัที่รับได้
ท  าใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์นได ้

จากปัญหาดงักล่าวคณะผูจ้ดัท  าโครงงานสหกิจศึกษาจึงไดมี้แนวคิดในการออกแบบ ระบบการบรรจุก๊าซ
ชีวภาพแบบอตัโนมตัิมาใชแ้กไ้ขปัญหา ท าใหส้ามารถบรรจุก๊าซชีวภาพได้ตลอดเวลา เม่ือมีก๊าซชีวภาพเกิดขึ้น ใน
ระบบแบบอตัโนมตัิ  ซ่ึงมีประโยชน์ มากในการบรรจุ ก๊าซชีวภาพเน่ืองจาก สามารถ ลดปัญหา คนดูแล ระบบ
ตลอดเวลา  สามารถบรรจุก๊าซไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ช่วยยดื อายกุารใชง้าน อุปกรณ์ระบบก๊าซชีวภาพ และสามารถ
ป้องกนัอนัตรายความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบบรรจุก๊าซชีวภาพได้ จากผลการด าเนินงาน ระบบการบรรจุก๊าซ
ชีวภาพแบบอตัโนมตัิ สามารถใชง้านไดจ้ริงโดยสามารถเพิม่ประสิทธิภาพมากกวา่ระบบเดิมได ้ 100% และ
สามารถลดค่าใชจ่้ายในการใชแ้ก๊สจากระบบเดิมไดถึ้ง 156,600 บาท /60 ครัวเรือน /ปี สามารถเป็นตน้แบบ         
แนวทางการพฒันานวตักรรมระบบการบรรจุก๊าซชีวภาพแบบอตัโนมติัในการใชง้านจริงสู่ชุมชนต่อไป 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 1. เพือ่ศึกษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรียข์นาดเล็ก 
 2. เพือ่พฒันาระบบบรรจุก๊าซชีวภาพแบบอตัโนมติั 

3. เพือ่ประยกุตใ์ชร้ะบบบรรจุก๊าซที่พฒันาไปสู่การใชง้านจริง 
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วธีิการด าเนินโครงงาน 
ระบบการท างานของการผลิตก๊าซชีวภาพมีทั้งหมด 3 แบบ  ไดแ้ก่ 

1. ระบบการใช้คนเปิด-ปิดการบรรจุก๊าซ 

 

 

 

 

ภาพ 1 แบบใช้คนเปิด-ปิดการบรรจุก๊าซ 

การท างานของระบบการใช้คนเปิด- ปิดการบรรจุก๊าซ คือ เม่ือเกิดก๊าซขึ้นที่ถงัหมกัก๊าซชีวภาพโดยสงัเกตุจาก

บารอมิเตอร์ที่ถงัหมกัก๊าซชีวภาพเม่ือถึงระดบั 20 มิลิเมตรน ้ าหรือ 20 มิลิบาร์แลว้บุคลากรที่ดูแลตอ้งไปยกเบรก

เกอร์ไฟฟ้าขึ้นเพือ่ใหป๊ั้มอดัก๊าซท างาน เพือ่น าก๊าซไปเก็บในถงัจ่ายก๊าซชีวภาพเพือ่น าไปใชง้าน โดยในแต่ละวนั  

24 ชัว่โมงจะเกิดก๊าซประมาณ 6-8 คร้ังแลว้แต่สภาพอุณหภูมิภ ายนอก และเม่ือก๊าซหมดบุ คลากรที่ดูแลตอ้งยก

เบรกเกอร์ลง ระบบน้ีตอ้งมีคนดูแลตลอดเวลาวา่เกิดก๊าซขึ้นหรือไม่ที่ถงัหมกัก๊าซชีวภาพ 

2. แบบระบบบรรจุก๊าซกึ่งอัตโนมัติ 

 

 

 

 

ภาพ 2 แบบระบบบรรจุก๊าซกึ่งอตัโนมติั 

การท างานแบบระบบบรรจุก๊าซกึ่งอัตโนมัติ คือเม่ือเกิดก๊าซขึ้นที่ถั งหมกัก๊าซชีวภาพ  ที่ความดนั ±20 เพรสเซอร์

ความดนัจะสัง่ใหป๊ั้มอดัก๊าซชีวภาพท างาน เพือ่น าก๊าซไปเก็บในถงัจ่ายก๊าซชีวภาพเพือ่น าไปใชง้า น โดยในแต่ละ

วนั 24 ชัว่โมงจะเกิดก๊าซประมาณ 6-8 คร้ังแลว้แต่สภาพอุณหภูมิภายนอก และเม่ือ ถึงเวลาที่ทามเมอร์รีเลย์          

จะท างานที่ ตั้งไว ้1.5-2 นาที ป๊ัมจะหยดุท างานตามเวลาที่ตั้งไว ้โดยที่อาจมีก๊าซหลงเหลืออยูใ่นระบบ โดยที่ไม่

สามารถเก็บก๊าซจนหมดไปจากระบบ เน่ืองจาก การตั้งเวลานั้นอาศยัจากการคาดคะเนเวลา  ท าใหก้ารใชง้าน

บ่อยคร้ังที่ตั้งเวลาใหป๊ั้มหยดุแลว้ยงัไม่สามารถเก็บก๊าซจากระบบทั้งหมดอยา่งแทจ้ริงได ้

เม่ือเกิดก๊าซ 

เบรกเกอร์ไฟฟ้าใช้เพ่ือเปิด-ปิดบรรจกุ๊าซ 

เม่ือเกิดก๊าซ 
เพรสเซอร์ความดนั 

หน่วงเวลาปิด        

1.5-2นาที 
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3. แบบระบบบรรจุก๊าซอัตโนมัติ 

 นกัศึกษาสหกิจกิจศึกษาไดศึ้กษาวธีิการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นกบัระบบเดิมของการบรรจุก๊าซชีวภาพ   

โดยมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดจ้าก ความ ตอ้งการของหน่วยงาน โดยใชก้ารออกแบบวงจรไฟฟ้า และ

อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการท างานของระบบมีเงือ่นไขที่ก  าหนดไวค้ือ เป็นระบบที่สามารถซ่อมบ ารุงดูแลรักษา

ไดง่้ายและสามารถหาวสัดุอุปกรณ์จดัท าไดท้ัว่ไปในทอ้งถ่ิน และสามารถน ามาใชง้านไดโ้ดยไม่ยุง่ยากในการตั้ง

ค่าอุปกรณ์หรือในการควบคุมการท างาน จากแนวความคิดดงักล่าวผูจ้ดัท  าจึงไดอ้อกแบบวงจรควบคุมร่วมกบั      

ผูนิ้เทศงานและอาจารยนิ์เทศงานโดยมีรายละเอียดการท างานดงั Flowchart ดงัน้ี 

 
ภาพ 3 Flowchart การท างานของวงจรการท างานของระบบบรรจุก๊าซอตัโนมตัิ 

                                                              ก                                                                                   ข 

ภาพ 4 ภาพ ก เป็นรูปวงจรควบคุมมอเตอร์ป๊ัมแก๊ส ภาพ ข แสดงวงจรก าลงัควบคุมมอเตอร์ป๊ัมแก๊ส 

จากภาพ ก ในวงจรควบคุม ที่สวติซ์ SL และ SH เป็นสวติซ์ที่มาจากรีเลย ์ 12V ในภาพ 5 เพือ่เป็นสวติซ์ควบคุม

การท างานของป๊ัมโดยที่สวติซ์ SL จะเป็นสวติซ์ปกติเปิด เม่ือมีความดนัก๊าซเกิดขึ้นจึงท าให ้ SL ปิดวงจร เม่ือก๊าซ

มีความดนัสูงมากถึงระดบัที่ตั้งไว ้ SH จะปิดวงจรท าให้ ป๊ัมท างานและ SH จะเปิดวงจรโดยที่ป๊ัมจะท างานไป

เร่ือยๆจนกระทัง่ SL ไดเ้ปิดวงจรท าใหป๊ั้มหยดุท างาน 
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ภาพ 5 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใชร่้วมกบัวงจรก าลงั โดยที่ RL1,RL2 เป็น SL และ SH 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          ก                        ข 
 

ภาพ 6 ภาพ ก เป็นระบบก่ึงอตัโนมตัิที่ประกอบเสร็จ ภาพ ข เป็นภาพระบบอตัโนมตัิที่ประกอบเสร็จ 
 

 จากภาพ  ก เป็นระบบที่ท  างานโดย การใช้เพรสเซอร์ส วติซ์เป็นตวัเร่ิมสตาร์ ทการท างานของป๊ัมอดัก๊าซ
ชีวภาพและท างานร่วมกบัทามเมอร์รีเลยโ์ดยที่ทามเมอร์รีเลยจ์ะเป็นอุปกรณ์ตดัการท างานของป๊ัมอดัก๊าซชีวภาพ
ในตวัอุปกร ณ์ที่ต่อเสร็จจะมี หลอดไฟแสดงสถาน ะการท างานขอ งป๊ัมอดัก๊าซ การหยดุการท างานและ โอเวอร์
โหลดอุปกรณ์วดักระแสและ แรงดนั ทามเมอร์สวติซ์ ทามเมอร์รีเลย ์รีเลย ์ 220 VAC สวติซ์ช่ิงเพาเวอร์ซพัพลาย  
24 VDC 
 ภาพ ข เป็นระบบอตัโนมตัิที่ประกอบเสร็จแลว้ โด ยใช้แมคเนติกคอนแทคเตอร์ ควบคุมการ ท างาน
ร่วมกบัเซ็นเซอร์โดยเซ็นเซอร์จะเป็นอุปกรณ์สัง่การท างานของแมคเนติกคอนแทคเตอร์ ตามสถานะการท าง าน
ของ SLและ SH ดงัที่กล่าวใน ภาพ 4 ขา้งตน้ ในตวัอุปกรณ์ที่ต่อเสร็จจะมี หลอดไฟแสดง สถานะการท างานของ
ป๊ัมอดัก๊าซและโอเวอร์โหลดของอุปกรณ์สวติซ์ช่ิงเพาเวอร์ซพัพลาย 16 VDC 
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ตาราง 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและการใช้งาน 
รายละเอยีดการใช้งาน ระบบการบรรจุก๊าซชีวภาพ 

ระบบเดิม ระบบใหม่ 
แบบกึง่อตัโนมตั ิ

ระบบใหม่ 
แบบอตัโนมตั ิ

การควบคุมการบรรจุก๊าซ คนดูแลตลอดเวลา เพรสเซอร์ความดนั 
ร่วมกบั Timer 

magnetic contactor control 
ร่วมกบั Sensor 

ประสิทธิภาพการบรรจุก๊าซ 25 % 50 % 100 % 
ลดค่าใชแ้ก๊ส / 1 ครัวเรือน / 1 เดือน (290x25)/100 

=72.5 บาท/เดือน 
(290x50)/100 

=145 บาท/เดือน 
(290x100)/100 

=290 บาท/เดือน 
ลดค่าใชแ้ก๊ส / 1 ครัวเรือน / 1 ปี [(290x25)/100]x12 

=870 บาท/ปี 
[(290x50)/100]x12 

=1,740 บาท/ปี 
[(290x100)/100]x12 

=3,480 บาท/ปี 
ลดค่าใชแ้ก๊ส / 60 ครัวเรือน / 1 เดือน [(290x25)/100]x60 

=4,350 บาท/เดือน 
[(290x50)/100]x60 
=8,700 บาท/เดือน 

[(290x100)/100]x60 
=17,400 บาท/เดือน 

ลดค่าใชแ้ก๊ส /60ครัวเรือน / 1 ปี [(290x25)/100]x12x60 
=52,200 บาท/ปี 

[(290x50)/100]x12x60 
=104,400 บาท/ปี 

[(290x100)/100]x12x60 
=208,800 บาท/ปี 

จากตาราง 1 ระบบเดิมก่อนไปสหกิจศึกษาไดใ้ช้ การบรรจุก๊าซชีวภาพแบบ คนดูแลตลอดเวลา จากตารางนั้นเป็น
การเปรียบเทียบรายละเอียดการใชง้านแบบระบบเดิมระบบใหม่ก่ึงอตัโนมติัและระบบใหม่อตัโนมติัโดยที่ ระบบใหม่
ก่ึงอตัโนมติัใชก้ารควบคุมดว้ยเพรสเซอร์ความดนัร่วมกบัทามเมอร์รีเลยส์ัง่หยดุการท างานของป๊ัมอดัก๊าซชีวภาพ และ
ระบบอตัโนมตัิที่ใชง้านโดย ใชแ้มคเนติกคอนแทคเตอร์ควบคุมการเปิด- ปิดการท างานโดย ใช้เซ็นเซอร์ ตรวจสอบ
แรงดนัก๊าซจากการทดสอบระบบการใชก้๊าซชีวภาพจากระบบเดิม จะพบวา่ป ริมาณการบรรจุก๊าซในถงัต่อวนั ไดเ้พยีง  
25% รวมถึงการลดปริมาณการใชแ้ก๊สและประสิ ทธิภาพการบรรจุ  โดยระบบเดิมลดค่าใช้ แก๊สไดเ้พยีงเดือนละ        
72.5 บาท /เดือนหรือ  870บาท /ปี จากระบบที่ใชง้านอยู่ มีขนาด 60 ครัวเรือนจะประหยดัไดเ้พยีง  4,350/เดือนหรือ 
52,200/ปี และเม่ือน าการบรรจุก๊าซแบบใหม่แบบอตัโนมติัมาใชง้านจะพบวา่การบรรจุก๊าซท าได ้100% ของการจดัเก็บ 
โดยสามารถลดการใชแ้ก๊สได ้290 บาท/เดือนหรือ 3,480บาท/ปี จากระบบที่ใชง้านอยูมี่ขนาด 60 ครัวเรือนจะลดการใช้
แก๊สได ้17,400 บาท/เดือนหรือ 208,800 บาท/ปี 

สรุป โครงงาน น้ีสามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไวโ้ดยสา มารถลดปริมาณการใชแ้ก๊สหุงตม้ลดลง
เพราะการเก็บบรรจุที่มีประสิทธิภาพ เพิม่ขึ้น100% สามารถจดัเก็บไดต้ลอด เวลาจึงท าใหมี้ปริมาณของก๊าซชีวภาพ
เพยีงพอต่อการใชง้านของระบบ และสามารถประหยดัการใชแ้ก๊สไดม้ากกวา่ระบบเดิมถึง156,600 บาท/60ครัวเรือน /ปี
หรือประมาณ 4 เท่า สามารถเป็นตน้แบบแนวทางการพฒันานวตักรรมระบบบรรจุก๊าซชีวภาพแบบอตัโนมติั ในการใช้
งานจริงสู่ชุมชนต่อไป 

แนวทางในการพฒันาต่อยอด  คือ การเพิม่ระบบรักษาอุณหภูมิในถงัหมกัก๊าซชีวภาพเพือ่รักษาความร้อนใหอ้ยู่
ระหวา่ง 30-37 ̊ เพือ่ใหส้ามารถผลิตก๊าซชีวภาพไดท้ั้งวนัหรือออกแบบการควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรล เลอร์เพือ่การ
ควบคุมที่ซบัซอ้น แม่นย  าและสามารถออกแบบใหส้ามารถบนัทึกการผลิตก๊าซไวเ้ป็นขอ้มูลการวเิคราะห์ระบบต่อไป  


