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The system of electricity generation from biogas sewage for community 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากสิ่งปฏิกูล เพ่ือน ามาผลิตไฟฟ้าส าหรับ
ครัวเรือนขนาด 5 กิโลวัตต์ ซึ่งได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือน ามาออใช้ในระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ 
ที่ท าการวิจัยครั้งน้ี โดยที่พลังงานมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันได้แก่ พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า 
ซึ่งพลลังงานทั้งสองน้ีสามารถใช้การหุงต้ม การผลิตอาหารและการใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน ผลการศึกษาวิจัยระบบการ
ผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากสิ่งปฏิกูลที่ต้องใช้คือมูลวัว เศษอาหาร และตัวเร่งปฏิกิริยา ในสัดส่วน มูลวัว 25% เศษอาหาร 20% 
กากน้ าตาล10% น้ า 35% โดยปริมาตรถังหมัก   ในการผลิตน้ันจะต้องใช้ระยะเวลาในการหมัก 35 วัน จึงจะท าให้เกิดก๊าซใน
ปริมาณ 13.87 ลูกบาศก์เมตร/วัน ถังที่ใช้ในการหมักใช้ถังขนาด 1,000 ลิตร ส าหรับถังวัดแก๊สและถังพักแก๊สใช้ถังขนาด 200 
ลิตร เปรียบเทียบระหว่างค่าพลังงานของการผลิตไฟฟ้าจากระบบที่วิจัย พบว่าได้ค่ากระแสเท่ากับ 8.25 A แรงดัน 200 V และ
ก าลัง 1,650 W มีค่าพลังงานความร้อนของก๊าซชีวภาพ 21.5 MJ/m3 เปรียบเทียบค่าพลังงานความร้อน ได้พลังงานไฟฟ้า 
19.418 kw/hr และเทียบเท่าค่า LPG 6.3802 kg/day ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ค่าพลังงานความร้อน, ก๊าซชีวภาพ, พลังงานไฟฟ้า 
 
Abstract 
 The objective of this research is to study the electricity generating system from biogas from sewage. 
To produce electricity for a 5-kilowatt household, which has been studied and collected data from various 
research to be used in the biogas production system Doing this research In which energy is needed in today's 
human life, including Heat energy, electric power, both of which can use cooking Food production and use in 
electrical equipment in modern times The results of the research on the biogas electricity production system 
from waste water which must be used is cow manure, food waste and catalyst in proportion of cow manure 
25%, food waste 20%, molasses 10%, water 35% by volume of the fermentation tank. In the production 
process, the fermentation time is 35 days. Will cause gas in the amount of 13.87 cubic meters / day for 
fermentation tanks, use 1,000 liters. For gas measuring tanks and gas holding tanks, use 200 liters. Comparison 
between the energy value of electricity production from the research system Found that the current is 8.25 A, 
voltage 200 V and power 1,650 WHave the thermal energy value of biogas 21.5 MJ / m3, compare the heat 
energy value The electric power is 19.418 kw / hr and the LPG equivalent is 6.3802 kg / day respectively. 
 
Keywords  :   Calorific Value, Biogas, Electric Power 
 

บทน า 
 แม้ปัจจุบันการใช้พลังงานหุงต้มในครัวเรือนน้ัน
นับว่ามีความจ าเป็นของทุกครัวเรือนโดยพลังงานที่ใช้น้ัน
เป็นก๊าซหุงต้ม LPG ซึ่งนับวันจะหมดไป ดังน้ันจึงจ าเป็นต้อง
หาพลังงานทดแทนใช้เพ่ือก่อเกิดประโยชน์ และระบบสุขา
น้ันมีสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์เป็นของเสียที่ไม่พึงปรารถนา

เน่ืองจากมีมลภาวะทางกลิ่น รวมถึงเศษอาหารประเภท
เปียก หากจัดการระบบสุขาภิบาลน้ีให้เป็นระบบการผลิต
ก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือนได้จะเกิดประโยชน์ ลดการใช้
เชื้อเพลิงหุงต้มได้ รวมถึงมลภาวะทางกลิ่นเน่ืองจากระบบ
สุขาภิบาลของครัวเรือนทุกแห่งจะมีท่อปล่อยก๊าซไข่เน่า 
ออกมาทุกบ่อโดยยังไม่การน าก๊าซน้ีไปใช้งานอย่างจิงจัง 

____________________________________________________________________________________________ 
1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี , 2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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ซึ่งก๊าซน้ีเมื่อถูกปล่อยสู่บรรยากาศจะก่อเกิดมลภาวะ หาก
น าก๊าซน้ีไปใช้เป็นก๊าซหุงต้มจะดีมากข้ึน รวมถึงการน าเอา
น้ าน้ันเป็นปุ๋ยชีวภาพ ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงเล็งเห็นปัญหา
ดังกล่าวจึงจ าเป็นในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวจาก
ปัญหาการการปล่อยก๊าซไข่เน่าท่ีประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซน้ันและก๊าซมีเทน รวมถึงมลภาวะทางกลิ่นน้ัน จึง
ควรจ าเป็นมีการจัดระบบสุขาภิบาลเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว
รวมถึงได้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนอีกด้วย
ซึ่ง นับว่าเป็นผลดีจากการจัดระบบสุขาภิบาลน้ีรวมถึง
สิ่งแวดล้อมดีข้ึน (ออนไลท์) ก๊าซชีวภาพ (อังกฤษ: Biogas 
หรือ digester gas) หรือ ไบโอก๊าซ คือ ก๊าซที่เกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้
สภ าวะที่ ป ร าศจ าก ออกซิ เ จน ( anaerobicdigestion) 
โดยทั่วไปจะหมายถึง ก๊าซ มี เทน ที่ เกิดจาก การหมัก 
(fermentation) ของ สารอินทรี ย์  โดยกระบวนการ น้ี
สามารถเกิดข้ึนได้ในหลุมขยะ กองมูลสัตว์ และก้นบ่อแหล่ง
น้ าน่ิง กล่าวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสารอินทรีย์หมักหมมกัน
เป็นเวลานานก็อาจเกิดก๊าซชีวภาพ แต่น่ีเป็นเพียงแค่
หลักการทางทฤษฏีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน
(CH4) ประมาณ 50-70% และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2)ประมาณ 30-40% ส่วนที่เหลือเป็นแก๊สชนิดอื่น ๆ 
เช่น ไฮโดเจน(H2) ออกซิเจน(O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S) 
ไนโตรเจน(N) และไอน้ าก๊าซชีวภาพมีชื่ออื่นอีกคือ ก๊าซ
หนองน้ า และ มาร์ชก๊าซ (marshgas) ข้ึนกับแหล่งที่มันเกิด 
กระบวนการน้ีเป็นที่นิยมในการเปลี่ยน ของเสีย ประเภท
อินทรีย์ทั้งหลายไปเป็นกระแสไฟฟ้า นอกจากก าจัดขยะได้
แล้วยังท าลาย เชื้อโรค ได้ด้วย การใช้ก๊าซชีวภาพเป็น การ
บริหารจัดการของเสีย ที่ควรได้รับการสนับสนุนเพราะไม่
เป็นการเพ่ิมก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศที่
เ ป็ น ต้ น เ ห ตุ ข อ ง  ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ เ รื อ น ก ร ะ จ ก
(greenhouseeffect) ส่วนการเผาไหม้ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งมี
ก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลักที่สะอาด 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือการทดสอบหาอัตราการไหลของก๊าซเข้าสู่
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
 แนวคิดทฤษฏี 
Table.1 Identity of Biogas 

คุณสมบัติ ค่าคุณสมบัติ  
ค่าความร้อน 21 MJ/m3 (CH4 60%) 
ความเร็วเปลวไฟ 25 cm/s 
อุณหภูมิเผาไหม้ในอากาศ 650 oC 
อุณหภูมิจุดติดไฟ (CH4) 600 oC 
ค่าความจคุวามร้อน 1.6 kJ/m3-oC 
ความหนาแน่น 1.15 Kg/m3 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 สมจินตนาลิ้ มสุ ข . (2554). ในการ วิจั ย น้ี ไ ด้
ท าการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารและการ
เพ่ิมอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการเติมกลีเซอรีนดิบที่ได้
จากการผลิตไบโอดีเซลโดยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ
ในถังหมักขนาด 200 L แบบกึ่งกะในตอนเริ่มต้นเดินระบบ
ใช้เศษอาหารอย่างเดียวป้อนที่อัตราภาระสารอินทรีย์เฉลี่ย
ในช่วง 0.306-1.245 g/Lreactor-day (56.6-230.2 g/day) 
ให้ผลผลิตของมีเทนเฉลี่ย 0.465 m3CH4/kgCODที่อุณภูมิ
ห้ องและให้ค่ าผลผลิตของก๊ าซชี วภาพ เฉลี่ ย  0.789 
m3biogas/kgCODในการป้อนกลีเซอรีนดิบร่วมกับเศษ
อาหารที่อัตราป้อนเศษอาหาร  1.245 g/Lreactor-day 
ปริมาตรก๊าซชีวภาพเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก  36.8 L/day เป็น 
72.2 L/day และ 90.4 L/day หลังจากเพ่ิมกลีเซอรีน 30.8 
และ 46.3 mL/day ตามล าดับ 

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2554).  จาก
สถานการณ์และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนจึงเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท า
ให้นานาประเทศหันมาร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขพร้อมทั้ง
เสริมสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน
การจัดท ากลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) เป็นกลไกหน่ึงที่
ก าหนดข้ึนภายใต้พิธีสารเกียวโตเพ่ือช่วยให้ประเทศในกลุ่ม
ภาคผนวกที่ 1 ที่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก
สามารถบรรลุพันธกรณีได้โดยเป็นการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 และประเทศนอก
กลุ่มภาคผนวกที่ 1 เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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 ส าหรับภาคปศุสัตว์ของไทยโดยกรมปศุสัตว์และ
ธนาคารโลกได้ร่วมกันจัดท าโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดด้านการปศุสัตว์โดยพิจารณาด าเนินการในฟาร์มสุกร
ขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุ
สัตว์อยู่แล้วและมีศักยภาพสูงในการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกซึ่งปัจจุบันสามารถด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  10 
ฟาร์ม (รุ่น 1) อีก 8 ฟาร์ม (รุ่น 2) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 
2555 แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในโครงการดังกล่าวมี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการด าเนินการค่อนข้างสูงจึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาถึงความคุ้มค่าของการลงทุน
ในโครงการดังกล่าวโดยจะศึกษาจากฟาร์มสุกรที่เข้าร่วม
โครง CDM ของกรมปศุสัตว์จ านวน 10ฟาร์มโดยก าหนดให้
อายุโครงการเท่ากับ 10 ปีและมีอัตราคิดลดร้อยละ 7.00 ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ในการสร้างระบบก๊าซชีวภาพภายใต้กลไกการพัฒนาที่
สะอาดในฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่สนใจตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถน าผล
การศึกษาน้ีมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนด
มาตรการและวิธีการที่จะส่งเสริมต่อไป 

 จากวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในฟาร์มสุกรภายใต้กลไกการ

พัฒนาที่สะอาดที่เข้าร่วมโครงของกรมปศุสัตว์ทั้งกรณีที่มี
เงินอุดหนุนและไม่มีเงินอุดหนุนพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV) มี ค่ า  188.16 และ  131.00 ล้ านบาทอั ต ร าส่ วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 1.56 และ1.36 
และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 
44.85 และ 24.69 ตามล าดับจากตัววัดทางการเงินของการ
ลงทุนดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการลงทุนในการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากของเสียในฟาร์มสุกรภายใต้กลไกการพัฒนา
ที่สะอาดในภาพรวม(10 ฟาร์ม) มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
และเมื่อวิเคราะห์ถึงความอ่อนไหวของโครงการทั้ง 2 กรณี
ข้างต้นพบว่าการลงทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสีย
ในฟาร์มสุกรภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาดจะไม่สามารถ
ลงทุนต่อไปได้หากผลตอบแทนของของโครงการลดลง
มากกว่าร้อยละ 62.87 และ 54.10 และหากต้นทุนในการ
ลงทุนของโครงการดังกล่าวเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 55.57
และ 38.69 ตามล าดับ 

 
วิธีด าเนินการ 
 การด าเนินงานน้ันได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
ทดลองเพ่ือศึกษาการวิจัย 

 

 
 

ภาพที ่1. การเติมเศษอาหารผสมกับมูลวัวในระบบเพ่ือทดสอบ 
 

 การด าเนินงานเก็บผลการทดลอง 45 วัน 
  - การเติมมูลวัวลงในถัง ปริมาณ  20 % ของ
ถังหมัก ด้วยการผสมน้ าและกวนให้ละลาย 
  - หลังจากเติมหัวเชื้อคือ มูลวัวแล้ว  ทิ้ง
ระยะเวลาไว้ 3-5 วัน เพ่ือให้เกิดจุลินทรีย์ 

  - เติมกากน้ าตาลลงไป ปริมาณเริ่มเงื่อนไข 
จาก 3 ลิตร วันที่ 3 และ เติมที่ 5 ลิตร ในวันที่ 5 
  - ทุกวันจะกวนระบบที่ ถัง เป็นเวลา 09.00 
น. 12.30 น และ 16.30 น. โดยกวนครั้งละ 30 นาที 
  - วัดค่า pH และค่า อุณหภูมิของระรบ 
  - วัดค่า ความดันของระบบ
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ภาพที ่2 ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 
ผลการศึกษา 
 ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพที่ความเร็วรอบต่างๆ 

rpm อัตราการไหลของก๊าซชีวภาพ (m3/hr) 
1500 10 
2000 14 
2500 18 
3000 20 
3500 22 
4000 26 

 
 ผลจากตารางที่ 1 พบว่า ที่ความเร็วรอบ 1500 

rpm มีค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 10 m3/hr ที่
ความเร็วรอบ 2000 rpm มีค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพ
เท่ากับ 14 m3/hr ที่ความเร็วรอบ 2500 rpm มีค่าอัตรา
การไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 14 m3/hr ที่ความเร็วรอบ 
2000 rpm มีค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 18 
m3/hr ที่ความเร็วรอบ 3000 rpm มีค่าอัตราการไหลของ
ก๊าซชีวภาพเท่ากับ 20 m3/hr ที่ความเร็วรอบ 3500 rpm มี
ค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 24 m3/hr ที่
ความเร็วรอบ 4000 rpm มีค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพ
เท่ากับ 26 m3/hr 
 
การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย พบว่า ใน
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเศษอาหารและมูลสัตว์น้ันมีความ
เหมาะสมกับหน่วยงานที่มีแหล่งวัตถุดิบในการผลิตเช่น 
โรง เรียน โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ หรือสถาน
ประกอบการที่มีเศษอาหารของโรงอาหารเพ่ือน ามาก่อเกิด
ประโยชน์ และพ้ืนที่มีการสะสมของตะกอนดินที่ เป็น
ส่วนประกอบของซากชีวมวลที่เกิดจากการท าสวนผลไม้ของ
ชุมชน หรือเศษชีวมวลเหลือทิ้งของชาวเกษตรกร แต่การน า

กลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องใช้กระบวนการ 
และเทคโนโลยีทางชีวภาพมาช่วยในการศึกษา ทั้ง น้ี  
เน่ืองจากแก๊สชีวภาพน้ันกระบวนการหมักเพ่ือเป็นก๊าซต้อง
อาศัยการย่อยสลายของอินทรีย์ หากเป็นเศษอาหารเช่นเศษ
ผัก เหลือเปลือกผลไม้น้ันจะใช้เวลานานกว่า เศษอาหารที่
เป็นชิ้นเล็กๆเช่น เมล็ดข้าว หรือ เน้ือสัตว์ ส่วนเศษอาหาร
ประเภทกระดูก ก้างปลาน้ัน จะไม่ย่อยสลายในระยะเวลาที่
จ ากัดในการหมักเพ่ือผลิตก๊าซ เพราะการผลิตกระแสไฟฟ้า
น้ันจ าเป็นต้องใช้แก๊สชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงต้นก าลัง ดังน้ัน
การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแก๊สชีวภาพน้ีจึงมีความสัมพันธ์กัน 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้งเศษ
อาหารและมุลสัตว์น้ันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการผลิต
เป็นพลังงานได้ใหม่ด้วยการผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเพ่ือใช้
ทดแทนแก๊สหุงต้มในครัวเรือนและใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ด้วยการน ามาใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กหรือใหญ่ได้น้ัน
เป็นไปตามปริมาณก๊าซที่ผลิตและแหล่งวัตถุดิบที่สามารถ
ทดแทนได้จากผลการศึกษาที่ได้สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังน้ี  
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  1. เมื่อเศษอาหารท าการหมักร่วมกับมูลวัว
ในสัดส่วนต่างๆ กันพบว่า สัดส่วนที่เหมาะที่สุดที่สามารถ
ผลิตแก๊สชีวภาพได้สูงสุด คือ สัดส่วน 1:2 โดยให้ปริมาณ
แก๊สชีวภาพสะสมสูงสุด 62.1 ลิตร และมีค่าต่ าสุดคือที่  
สัดส่วน 1:4 โดยให้ปริมาณแก๊สชีวภาพสะสมสูงสุด  35.4 
ลิตร ปริมาณ CH4 เท่ากับ 65.5 % 

  2. ที่ความเร็วรอบ 1500 rpm มีค่าอัตรา
การไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 10 m3/hr ที่ความเร็วรอบ 
2000 rpm มีค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 14 
m3/hr ที่ความเร็วรอบ 2500 rpm มีค่าอัตราการไหลของ
ก๊าซชีวภาพเท่ากับ 14 m3/hr ที่ความเร็วรอบ 2000 rpm มี
ค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 18 m3/hr ที่
ความเร็วรอบ 3000 rpm มีค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพ
เท่ากับ 20 m3/hr ที่ความเร็วรอบ 3500 rpm มีค่าอัตรา
การไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 24 m3/hr และที่ความเร็ว
รอบ 4000 rpm มีค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 
26 m3/hr เป็นค่าสูงสุดการด าเนินการวิจัยที่ต้องอาศัยความ
วัตถุดิบที่มีจากชุมชนเพ่ือผลิตงานที่ต้องการ 

  3. ควรเพ่ิมวิธีการควบคุมปัจจัยในการหมัก
แก๊สชีวภาพในส่วนของการผลิตหากใช้ เปลือกผลไม้ หรือ
เศษชีวมวล ควรมีเครื่องย่อยเศษวัตถุดิบเหล่าน้ีหากต้องการ
ผลิตเพ่ิมเติมจากปริมาณเศษอาหาร 

  4. การผลิตแก๊ สชี วภาพที่ ใ ช้ กั บชุ มชน
จ าเป็นต้องเลือกพ้ืนที่ที่มีวัตถุดิบในการผลิตให้เพียงพอ อาทิ 
ควรมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นวัตถุดิบในพ้ืนที่ที่เพียงพอ ซึ่งจะ
ท าให้การผลิตแก๊สชีวภาพมีความต่อเน่ืองมากข้ึน เช่น 
ประชากรทางภาคเหนือ และอีสานน้ัน จะดีมากเพราะมีหัว
เชื้อจากมูลวัวไม่ต้องซื้อ 
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