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ก๊าซชีวภาพ 

ก๊าซชีวภาพหรือไบโอก๊าซ คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการ
หมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน 
โดยทั่วไปองค์ประกอบส่วนใหญ่ของก๊าซชีวภาพจะเป็นก๊าซมีเทน (CH4) 
ประมาณ 50-70% โดยกระบวนการสามารถเกิดได้ในหลุมขยะ กองมูลสัตว์ 
และก้นบ่อแหล่งน้้านิ่ง กล่าวคือเมื่อมีสารอินทรีย์หมักกันเป็นเวลานานก็อาจ
เกิดก๊าซชีวภาพได้ และของเสียจากชุมชนนี้เอง นับเป็นแหล่งก้าเนิดและ
ปล่อยก๊าซมีเทนที่เป็นสาเหตุ ท้าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นขยะอินทรีย์ของเสียที่เกิดขึ้นจาก
แหล่งชุมชน เราควรจะน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพ่ือลดปริมาณ
มลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร      
เศษผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น ในการจะน้าเศษอาหารลงหมักควรที่จะเลือก
เอาเฉพาะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายไม่ควรที่จะเอาเศษอาหารที่แข็งย่อย
สลายได้ยากเติมลงไป เช่น กระดูก เปลือกไข่ ก้างปลา เป็นต้น 
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การหมักก๊าซชีวภาพ  

เป็นกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะปราศจาก
ออกซิเจนโดยมีจุลินทรีย์ กลุ่มสร้างมีเทน และจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรด มา
ช่วยย่อยในสภาวะไร้อากาศ และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดก๊าซ โดยจุลินทรีย์
หลักๆ มีอยู่ 2 ชนิด คือ ค่าความเป็นกรดด่าง และอุณหภูมิโดยค่าความเป็น
กรดด่าง ที่เหมาะสมส้าหรับจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรด จะอยู่ในช่วง 6.2-6.8 
ส่วนจุลินทรีย์กลุ่มสร้างก๊าซมีเทนค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมจะอยู่
ในช่วง 6.7-7.1 และช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการท้างานของจุลินทรีย์ทั้ง 2 
นั้นอยู่ในช่วง 30-40 องศาเซลเซียส 

กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ 

กระบวนการการย่อยสลายสารอินทรีย์สภาวะปราศจากออกซิเจน 
มี 2 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ เช่น ไขมัน 
แป้ง และโปรตีน โดยจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรด  

2) ขั้นตอนการเปลี่ยนกรดอินทรีย์ ให้ เป็นก๊าซมี เทน ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยจุลินทรีย์กลุ่มสร้างมีเทน  
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กระบวนการทางจุลชีววิทยาของการผลิตก๊าซชีวภาพ 

1) การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนให้กลายเป็น
สารอินทรีย์เชิงเดี่ยว เช่น ในรูปของน้้าตาล กรดไขมัน และกรดอะมิโน  

2) การย่อยสลายสารอินทรีย์เชิงเดี่ยวให้กลายเป็นกรดระเหยง่าย
คาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน  

3) กรดระเหยจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นกรดหรือเกลือซึ่งเป็นสาร
ตั้งต้นหลักในการผลิตมีเทน  

4) กรดหรือเกลือ จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นมี เทน รวมทั้ง
คาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนบางส่วนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นมีเทนด้วย  
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ และการผลิตก๊าซชีวภาพ 
ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) อุณหภูมิ การย่อยสลายอินทรีย์และการผลิตก๊าซในสภาพ
ปราศจากออกซิเจน สามารถเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมากตั้งแต่ 4 - 60 
องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับชนิดของกลุ่มจุลินทรีย์ ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม
ส้าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ เช่น ช่วงอุณหภูมิระดับกลาง ประมาณ 25 - 40 
องศาเซลเซียส ช่วงอุณหภูมิระดับสูง ประมาณ 50 - 60 องศาเซลเซียส โดย
อัตราการผลิตก๊าซจะเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แต่การเดินระบบที่ อุณหภูมิ
ระดับกลางจะได้พลังงานสุทธิมากกว่าการเดินระบบที่อุณหภูมิสูง เนื่องจาก
ไม่จ้าเป็นต้องใช้พลังงานจากภายนอก 

2) ความเป็นกรด-ด่าง เป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญต่อการหมักมาก 
ช่วง pH ที่เหมาะสมอยู่ในระดับ 6.6-7.5 ถ้า pH ต่้าเกินไป เป็นอันตรายต่อ
แบคทีเรียที่สร้างก๊าซมีเทน สภาวะที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ในช่วงค่า pH 
ประมาณ 7 – 7.2 หากระบบมีค่า pH ต่้ากว่า 6.6 จะส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตมีเทน หากระบบมีค่า pH ต้่ากว่า 5.5 ก็จะถือว่าถังปฏิกิริยานั้นล้มเหลว 
นอกจากนี้หากสารอินทรีย์ที่ป้อนเข้าสู่ระบบมากเกินไปจะท้าให้เกิดการ
สะสมของกรดระเหยง่ายซึ่งจะท้าให้ pH ในถังปฏิกิริยาลดลงได้ 

3) ปริมาณสารอินทรีย์ที่ป้อนเข้าสู่ระบบ หากป้อนสารอินทรีย์เข้า
สู่ระบบน้อยเกินไปก็จะท้าให้ไม่เพียงพอต่อการสร้างมีเทน และท้าให้ถัง
ปฏิกิริยามีขนาดใหญ่โดยไม่จ้าเป็น หากป้อนสารอินทรีย์เข้าสู่ระบบมาก
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เกินไปก็จะท้าให้เกิดการสะสมของกรดระเหยง่าย ซึ่งจะมีผลยับยั้งการ
ท้างานของแบคทีเรียที่สร้างมีเทนได้ 

4) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน อัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 8 – 23 

5) ระยะเวลาเก็บกัก ในถังหมักระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสมจะ
ขึ้นกับอุณหภูมิ ชนิด ลักษณะสมบัติ และปริมาณของสารอินทรีย์ที่ป้อนเข้าสู่
ระบบ ต้นทุนประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซมีเทน หากระยะเวลาเก็บกักสั้น
เกินไป ก็จะไม่เพียงพอส้าหรับการท้างานของแบคทีเรียในการสร้างมีเทน
หากระยะเวลาเก็บกักมากเกินไป จะท้าให้เกิดการสะสมกากตะกอนที่
บริเวณก้นถังและท้าให้ถังหมักมีขนาดใหญ่โดยไม่จ้าเป็น 

6) สารอาหาร สารอาหารที่จ้าเป็นส้าหรับการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส 
โปรตัสเซียม แมกนีเซียม ธาตุอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็นในปริมาณน้อย เช่น เหล็ก แมก
กานีส โมลิบดินัม สังกะสี โคบอลท์ ซิลิเนียม ทังสเตน และนิเกิล เป็นต้น 

7) สารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โลหะหนัก สารพิษ 
และ สารปฏิชีวนะต่าง ๆ สามารถยับยั้งกระบวนการผลิตมีเทนของ
แบคทีเรียได ้

8) การคลุกเคล้าท้าให้สารอินทรีย์ที่ป้อนเข้าสู่ถังได้สัมผัสกับ
แบคทีเรียอย่างทั่วถึงกระตุ้นการเกิดก๊าซชีวภาพลดการแยกชั้นของ
สารอินทรีย์ภายในถัง เพ่ือลดการตกตะกอนของของแข็งบริเวณก้นถัง 
ป้องกันการเกิดตะกอนลอย บริเวณส่วนบนของถัง 
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ถังหมักก๊าซชีวภาพ เป็นถังหมักภายใต้ระบบการหมักแบบไร้อากาศ 

โดยใช้มูลสัตว์เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยาการหมัก และใช้ของเหลือจากการบริโภค 
เช่น เศษอาหาร พืชผัก ผลไม้ มาย่อยให้ละเอียด ใส่ลงในถังหมัก เพ่ือให้
จุลินทรีย์ย่อยสลาย จะได้ก๊าซชีวภาพหรือก๊าซมีเทน (CH4 55%) ประมาณ 
60 ลิตร/วัน เพียงพอต่อการใช้ปรุงอาหารประจ้าวัน และภายหลังจากการ
ย่อยสลายจะได้ปุ๋ยน้้าชีวภาพ น้ากลับไปเพาะปลูกต่อไปได้ สามารถเติมเศษ
อาหารได้ต่อเนื่อง อุปกรณ์ที่ผลิตพัฒนามาจากวัสดุในท้องตลาดและสามารถ
ใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 3 ปี เป็นถังหมักที่เหมาะสมสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน เพ่ือลดปริมาณค่าใช้จ่ายจาก LPG และเป็นการ
รักษาคุณภาพแวดล้อมที่ดีพร้อมกันไปด้วย 
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ก๊าซชีวภาพคืออะไร  

ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซที่เกิดจากการหมักมูลสัตว์หรือสารอินทรีย์ต่าง 
ๆ ถูกย่อยสลาย โดยเชื้อจุลินทรีย์ในสภาพไร้ออกซิเจน ก๊าซที่เกิดขึ้นเป็นก๊าซ
ที่ผสมกันระหว่างก๊าซมีเทนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซ
ไฮโดรเจน และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ แต่ส่วนใหญ่แล้วประกอบด้วย ก๊าซ
มีเทนเป็นหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้ จึงใช้เป็นพลังงานให้ความร้อน แสง
สว่าง และเดินเครื่องยนต์ได้ โดยทั่วไปก๊าซชีวภาพจะประกอบด้วย 

1) มีเทน (CH4) 50 - 70% 
2) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 30 - 50% 
3) ไนโตรเจน (N2) 2 - 7% 
4) ไฮโดรเจน (H2) 1 - 5% 
5) คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เล็กน้อย 
6) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เล็กน้อย 
7) ไอน้้า 
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ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ 

ถังหมักขนาด 200 ลิตร เมื่อแรกสร้างมีจุดประสงค์หลัก เพ่ือก้าจัด
เศษอาหารที่เหลือในครัวเรือน เนื่องจากเศษอาหารต่าง ๆ หากน้าไปทิ้งจะ
เกิดการเน่าเหม็น แต่หากน้ามาใส่ถังหมักแล้วปล่อยให้เน่าอยู่ในถังก่อนจนไม่
เหลืออะไรให้เน่าแล้ว เมื่อน้าออกไปทิ้งก็จะไม่เหม็น ซึ่งในระหว่างการปล่อย
น้้าเน่านั้น ได้ก๊าซชีวภาพออกมาด้วยเป็นของแถม จึงหาทางเก็บก๊าซใส่ถังไว้
ใช้ ดังนั้นการมีถังหมักขนาด 200 ลิตร ติดครัวเรือนไว้ จึงเป็นการลดปัญหา
กลิ่นเน่าเหม็นจากการทิ้งขยะสด และได้ก๊าซชีวภาพไว้ใช้ด้วย 

ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรเทียบเท่าสามารถทดแทน 

1) ก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46 กิโลกรัม 
2) น้้ามันดีเซล 0.60 ลิตร 
3) น้้ามันเตา 0.55 ลิตร 
4) ไฟฟ้า 1.20 กิโลวัตต์ชั่วโมง (ยูนิต) 

 

 

 

 

http://www.arundo-donax.com/biogas/
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หลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบถังหมักชีวภาพ 

ก๊าซชีวภาพที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือ ก๊าซจากการย่อยสลายในตัว
มนุษย์ ได้แก่ ผายลม เส้นทางการเกิดก๊าซชีวภาพจะเป็น ดังนี้ 

1) กินอาหาร 
2) เคี้ยวให้เป็นชิ้นเล็ก 
3) น้้าย่อยย่อยให้เป็นกรด และกระเพาะมีการบีบรัดตัว เพ่ือผสม

อาหารในกระเพาะให้ทั่วถึง 
4) กากอาหารไหลไปยังล้าไส้ มีจุลินทรีย์แบบไร้อากาศที่อาศัยอยู่

ในล้าไส้ กินกากอาหารแล้วเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพ 
5) ร่างกายระบายก๊าซออกมาในรูปการผายลม 
ถังหมักขนาด 200 ลิตร สร้างเลียนแบบการท้างานในตัวมนุษย์ 

ประกอบด้วย 
1) ช่องเติมอาหาร ท้าหน้าที่แทนปากซึ่งปากถังหมักรับเศษ

อาหารที่เราป้อน  
2) ใบพัดกวน ท้าหน้าที่แทนการบีบรัดตัวของกระเพาะ หรือการ

เขย่าตัวไปมาในถังมีสภาพการหมักแบบไร้อากาศ เหมือนอยู่ในล้าไส้ใหญ่ มี
จุลินทรีย์ประเภทเดียวกันท้างานอยู่ข้างใน 

3) ก้น ส้าหรับปล่อยกากอาหารที่ย่อยไม่ได้แล้วออกมาข้างนอก 
และมีสายยางเสียบคาไว้ส้าหรับรวบรวมก๊าซมาเก็บใส่ถังไว้ใช้ อาจมีผู้สงสัย
ว่าเหตุใดต้องใช้ถังขนาด 200 ลิตร ใช้ถังใหญ่กว่านี้ได้หรือไม่ จะได้เกิดก๊าซ
มากๆ ค้าตอบ คือได้ แต่ที่นิยมใช้ถังขนาดนี้เพราะหาซื้อได้ง่ายและมีราคา
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ถูก หากไม่ติดเรื่องค่าใช้จ่าย และต้องการขยายขนาดถังให้ใหญ่ก็สามารถท้า
ได ้

4) กินง่าย หมายถึง ช่องทางเติมอาหารต้องออกแบบให้ใส่เศษ
อาหารได้ง่าย เวลาเปิดเติมเศษอาหารก๊าซในถังต้องไม่รั่วสวนออกมา 

5) ร่างกายแข็งแรง หมายถึง โครงสร้างถังต้องแข็งแรงทนทาน 
อาจเป็นถังพลาสติก ถังเหล็ก หรือถังคอนกรีตก็ได้ ข้อส้าคัญต้องไม่รั่ว ไม่ซึม 
เพราะถ้าถังซึม เจ้าของจะต้องเศร้า เนื่องจากต้องถ่ายของเหลวเน่า ๆ ในถัง
ออกแล้วลงไปซ่อมรอยรั่วซึม 

6) กากอาหารสะสมในถัง แต่ต้องไม่ใช่ท้องเสีย ปล่อยกากอาหาร
ออกเรื่อย ๆ เมื่อออกแบบถังหมักให้มีขนาดใหญ่ตามต้องการแล้ว ปัญหาที่
ตามมาคือ ไม่ทราบว่าจะต้องป้อนอาหารสูงสุดวันละเท่าใด ถ้าอยากทราบให้
ใช้ตัวเลขปริมาณความจุถังหารด้วย 20 เท่ากับปริมาณของที่ป้อนได้แต่ละ
วัน เช่น ถังจุ 200 ลิตร หารด้วย 20 เท่ากับป้อนอาหารได้มากสุดไม่เกิน 10 
ลิตรต่อวัน 

การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตร 

การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตร โดยการน้าเศษอาหารเหลือ
ใช้ในครัวเรือนมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ เริ่มต้นด้วยการผลิต
จากมูลสัตว์ จากนั้นก็ใช้เศษอาหารมาหมัก หากเศษอาหารมีน้อยก็ใช้มูลสัตว์
ต่อไป การใส่เศษอาหารต้องใส่ปริมาณไม่เกิน 4 กิโลกรัม/วัน ก๊าซที่ได้จาก
เศษอาหารจะมีปริมาณน้อยกว่าก๊าซที่ได้จากมูลสัตว์ 
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วัสดุที่ใช้ในการประกอบถังหมักก๊าซชีวภาพ 
1) ถังพลาสติกปิดฝาขนาด 200 ลิตร 2 ใบ 
2) ถังพลาสติกเปิดฝาขนาด 120 ลิตร 1 ใบ 
3) ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร 1 ท่อน 
4) ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร 1 ท่อน 
5) ท่อ PVC ขนาด 4 หุน ยาว 2 เมตร 1 ท่อน 
6) สายยางส่งก๊าซ ยาว 3 เมตร 1 เส้น 
7) วาล์วเปิด-ปิดก๊าซขนาด 4 หุน 2 อัน 
8) ข้อต่อสามทาง 1 นิ้ว 2 อัน 
9) ข้อต่อสามทาง 4 หุน เกลียวใน 1 อัน 
10) ข้อต่อตรง 4 หุน เกลียวนอก 5 อัน 
11) ข้อต่อตรง 4 หุน เกลียวใน 2 อัน 
12) ข้องอ 4 หุน เกลียวใน 1 อัน 
13) ข้อต่อตรง 1 นิ้ว เกลียวใน 1 อัน 
14) ข้อต่อตรง 1 นิ้ว เกลียวนอก 1 อัน 
15) หัวกันลื่น (หางปลา) 4 หุน 3 อัน  
16) ที่รัดสายยาง 3 อัน  
17) ฝาครอบ 1 นิ้ว 2 อัน  
18) กาวซีเมนต์ (หลอดคู่) 1 ชุด  
19) กาวต่อท่อ, เทปพันเกลียว  
20) เชือกส้าหรับติดตั้งอุปกรณ์ 3 เมตร  
21) มูลสัตว์ (ขี้วัวหรือขี้หมู) 50 กิโลกรัม  
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วิธีประกอบถังหมักก๊าซ  

1) น้าถังใบที่ปิดฝาเจาะรูขนาดเท่ากับเกลียวนอก 4 หุน บริเวณที่
เรียบบนฝาถัง  

2) เจาะรูบริเวณที่เรียบบนฝาถัง ขนาดเท่ากับท่อ พีวีซี ขนาด 4 
นิ้ว  

3) น้าท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว มาเจาะความกว้างเท่ากับครึ่งของท่อ 
ความยาว 15 เซนติเมตร วัดจากด้านล่างของท่อขึ้นมา 32 เซนติเมตร (ท่อ
ใส่วัตถุดิบหรือท่อเติม)  

4) เจาะรูข้างถังขนาดเท่าเกลียวนอกของข้อต่อตรงขนาด 1 นิ้ว 
บริเวณข้างถังสูงจากก้นถังประมาณ 3 นิ้ว  รูนี้ ใช้ทิ้งปฏิกูลที่หมดอายุ 
(ก้าหนดอายุปฏิกูล 10 - 12 เดือน) 

5) เนื่องจากฝาถังปิดต้องใช้แท่งพีวีซีติดข้อเกลียวนอกขนาด 1 
นิ้วไว้ที่ปลายแล้วแยงจากช่องเติมอาหารผ่านไปติดที่ข้างถังด้านในโดยให้
ปลายเกลียวพ้นรูถังออกมา ทากาวบริเวณเกลียวที่พ้นรูออกมา ทากาวที่
ปากข้องอเกลียวในจึงน้ามาประกอบกัน  

6) ประกอบส่วนท่อน้้าล้น หรือส้าหรับทิ้งปฏิกูลรายวันโดยท่อน้้า
ล้นตัวบนต้องสูง ¾ ของตัวถัง  

7) น้าท่อพีวีซี 4 นิ้วมาใส่ลงในถัง หันด้านที่เจาะเข้าด้านในถัง   
ทากาวด้านบนรอบท่อให้ทั่วเพื่อกันอากาศเข้า 

8) ติดข้องอ วาล์วปิด-เปิด และหัวต่อเกลียวนอกเข้าด้วยกัน  
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วิธีประกอบถังเก็บก๊าซ  

1) เจาะรูที่ก้นถังขนาด 120 ลิตร 2 รู โดยรูที่ 1 ส้าหรับต่อสาย
ยางน้าก๊าซจากถังหมักก๊าซมาเก็บ และรูที่ 2 ส้าหรับต่อสายยางน้าก๊าซ
ออกไปใช้โดยติดตั้งกับเตา 

2) ต่อสายยางที่ปลายหัวต่อ วัตถุดิบที่ใช้ท้าก๊าซชีวภาพ ได้แก่ มูล
สัตว์ น้้า เศษอาหาร 

3) น้าถังเก็บก๊าซคว่้าลงในถัง 
4) น้าน้้าเทใส่ระหว่างถังนอกกับถังเก็บก๊าซ เพ่ือเป็นตัวกั้นกัน

ก๊าซออกจากถัง 

ขั้นตอนการหมัก 

1) น้ามูลสัตว์แห้งหรือเปียกผสมกับน้้าแล้วใส่ลงไปในถังหมัก
ปริมาตร 25% ของตัวถัง ใช้ท่อพีวีซีกระทุ้งให้มูลสัตว์กระจายตัวให้ทั่วถัง 
โดยใช้มูลสัตว์ 1 ส่วน (ถ้าเป็นมูลสดจะดีกว่ามูลแห้ง) น้าน้้าเปล่า 1 ส่วน 
(ควรเป็นน้้าคลองหรือประปาที่รองทิ้งไว้เกิน 8 ชั่วโมง เพ่ือให้กลิ่นและฤทธิ์
คลอรีนลดลง หรือน้้าที่ไม่มีคลอรีนจะได้ผลดีกว่า) น้าน้้าผสมมูลสัตว์เทใส่ถัง
หมัก 

2) ท้าการหมักมูลสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในถังประมาณ 10-15 
วัน หลังจากนั้นเติมน้้าลงไปในถึงระดับ 75% ของถังซึ่งจะอยู่ที่ระดับน้้าล้น
ของถังแล้วจึงสามารถเติมเศษอาหารหรือมูลสัตว์เพ่ือท้าการผลิตก๊าซต่อไป
ได้ ในระยะแรกเติมวัตถุดิบแต่น้อยทุกวันที่มีการใช้ก๊าซประมาณ 1 - 2 
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กิโลกรัม แต่ไม่ควรเกิน 4 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อใช้ไปนาน ๆ สามารถเติมได้
มากขึ้นแต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม เมื่อเติมลงช่องให้ใช้ท่อพีวีซีกระทุ้งขึ้นลงให้
เศษอาหารกระจายตัว กระบวนการย่อยเพ่ือผลิตก๊าซจะใช้เวลาประมาณ 24 
ชั่วโมง 

3) เมื่อเกิดก๊าซขึ้นชุดถังเก็บก๊าซท่ีคว่้าอยู่จะเริ่มลอย ก๊าซที่เกิดมา
ชุดแรกจะจุดไฟติดยากเพราะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มากให้ท้าการ
ปล่อยทิ้งก่อน เมื่อหมักจนเกิดก๊าซถังที่ 2 จึงสามารถจุดไฟใช้งานได้ 

ขั้นตอนการเดินระบบถังหมักชีวภาพ 

1) ถังหมัก เป็นถังส้าหรับหมักเพ่ือเปลี่ยนสารอินทรีย์ หรือสิ่งที่
สามารถบูดเน่าได้ ให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพที่สามารถจุดไฟติดได้ ตัวระบบ
ประกอบด้วย 2 ถัง ได้แก่ ถังส้าหรับท้าปฏิกิริยา และถังเก็บก๊าซ ทั้งสองถังนี้
เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยของขั้นตอนการหมักเท่านั้น สิ่งส้าคัญที่มีผลท้า
ให้เกิดก๊าซหรือไม่ ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ในถัง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าถัง
หมักเป็นถังที่มีชีวิต จึงจ้าเป็นต้องเข้าใจวิธีการเลี้ยง วิธีให้อาหาร และการ
แก้ไขเม่ือเกิดอาการเจ็บป่วย 

2) กระบวนการเกิดก๊าซของถังหมัก เลียนแบบการท้างาน
กระเพาะอาหารของมนุษย์ กล่าวคือ มีการกินอาหารลงไปแล้วกระเพาะจะมี
การบีบตัว ท้าให้เกิดการผสมของอาหารที่กินลงไป เกิดการย่อยสลาย ได้
ก๊าซแล้วปล่อยก๊าซมาด้วยการผายลม อาหารส่วนที่ไม่หมดก็จะกลายเป็น
กากถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ แต่กรณีของถังหมักอาหารในถังผสมกันด้วยใบ
กวน ผายลมมาใส่ถังเก็บไว้ใช้ และกากท่ีถ่ายออกมาใช้เป็นปุ๋ยน้้า 
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3) การจะท้าให้ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ท้าหน้าที่ เป็น
กระเพาะอาหารได้ จ้าเป็นต้องมีการเพาะเชื้อจุลินทรีย์ก่อน เชื้อที่ว่านี้เป็น
เชื้อที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ใช่เชื้อโรคอันตรายใด ๆ และมีอยู่มากในมูลสัตว์
ต่าง ๆ ส่วนมากมักเริ่มเพาะเชื้อด้วยมูลวัว การเลี้ยงจุลินทรีย์ เริ่มต้นใส่มูลวัว
เปียกหรือแห้งก็ได้ลงในถังให้สูงขึ้นมาประมาณ 15 เซนติเมตร 

4) เติมน้้าประมาณครึ่งถังทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ในขั้นตอนนี้มูลวัวจะ
ละลายน้้ากลายเป็นของเหลวสีด้าข้น ทั้งหมดเป็นการละลายมูลวัวให้เชื้อ
ได้รับความชื้น และขยายตัวเพ่ิมจ้านวน 

5)  เมื่อครบ 1 สัปดาห์ เติมน้้าเพ่ิมให้เต็มถัง ในขั้นตอนนี้ถ้า  ต่อ
สายก๊าซไปยังถังเก็บก๊าซจะพบว่าถังเก็บก๊าซลอยสูงขึ้น แต่ไม่ได้เกิดจากการ
เกิดก๊าซในถังหมัก แต่เกิดจากการไล่ลมออกจากถังหมัก เพราะมีการเติมน้้า
เข้าถัง ดังนั้นเมื่อทดลองจุดก๊าซจากถังเก็บก๊าซจะยังจุดไฟไม่ติด ให้ระบาย
ก๊าซออกจากถังให้หมด จนถังเก็บก๊าซจมลงสนิท 

6) เมื่อป้อนอาหารวันละไม่เกิน 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 1-2 
สัปดาห์ อัตราการเกิดก๊าซจะเริ่มคงที่ และกลิ่นของเหลวในถังเป็นกลิ่น
เหมือนน้้าก้นคลอง ให้เริ่มเพ่ิมปริมาณอาหารแต่ละวันขึ้น โดยสังเกตจาก
ปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้น และกลิ่นของเหลวในถังหมัก ถ้าเมื่อใดพบว่าอัตราการ
เกิดก๊าซลดลงจากที่เคยเกิด หรือของเหลวในถังมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว แสดงว่า
เติมอาหารมากเกินไป จุลินทรีย์  ในถังย่อยไม่ทัน ให้หยุดเติมอาหารจนกว่า
จะเริ่มเกิดก๊าซตามปกติ 
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7) ในกรณีที่ยิ่งทิ้งไว้นานกลิ่นเปรี้ยวยิ่งรุนแรงขึ้น แสดงว่าเติม
อาหารมากเกินไปอย่างมาก ดังนั้นควรมีการช่วยปรับระบบด้วยการเติมปูน
ขาวครั้งละไม่เกิน 1 กระป๋องนมข้นหวาน วันละครั้ง แล้วคนของเหลวในถัง
ให้ทั่วจนกว่าจะเริ่มก๊าซ แต่ต้องใจเย็นอย่าเติมปูนขาวมากเกินไป เพราะถ้า
เติมปูนขาวมากเกินไปก็อาจขัดขวางให้ไม่เกิดก๊าซได้เช่นกัน ต้องเติมให้พอดี
(ในขั้นตอนนี้เป็นการปรับสภาพความเป็นกรดด่างในถังให้อยู่ในสภาพเป็น
กลางพอดี เหมือนกรณีที่คนเรากินอาหารมากไปแล้วอาหารไม่ย่อย ต้องกิน
ยาลดกรดช่วย)  

8) เมื่อระบบคงที่ มีเชื้อในถังมากตามต้องการ เติมอาหารแล้ว
ย่อยได้หมดตามที่ควรจะเป็น ถังขนาด 200 ลิตร จะสามารถรับอาหารได้ไม่
เกิน    วันละ 10 กิโลกรัม แต่ไม่จ้าเป็นต้องได้รับอาหารทุกวัน เชื้อในถังมี
ความอดทนสูงมาก ไม่ต้องกินอาหารได้นานหลายเดือนยังไม่ตาย เพียงแต่
เมื่อหลังจากหยุดป้อนอาหารไปนานๆ แล้ว เริ่มป้อนอาหารใหม่ ต้องเริ่ม
ป้อนทีละน้อยๆ ให้เชื้อเริ่มชินกับการกินอาหารใหม่ก่อน  

9) ความยุ่งยากของการใช้ถังนี้ มีเพียงการเริ่มต้นเลี้ยงให้เชื้อมี
จ้านวนมาก จนเติมอาหารได้มาก และผลิตก๊าซได้มากตามที่ต้องการ ที่แลดู
ยุ่งยากเพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่ใจร้อนต้องการเห็นการเกิดก๊าซอย่างทันใจในชั่ว
ข้ามคืน เพราะลืมนึกไปว่าถังที่ท้างานได้ดีต้องประกอบด้วย จุลินทรีย์หลาย
ล้านตัวช่วยกันผลิตก๊าซ การเร่งเติมอาหารโดยที่เชื้อยังไม่มากพอไม่ต่างไป
จากการเทเศษอาหารลงคลองที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นก๊าซ หรือถ้าเริ่ม
เติมมากๆ ก็จะเป็นการดองเศษอาหาร จนในถังหมักเปรี้ยวและไม่เกิดก๊าซ      
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ดัชนีตรวจวัดที่ง่ายและรวดเร็วคืออัตราการเกิดก๊าซ พึงระลึกไว้เสมอว่า หาก
ถังท้างานได้ดีต้องเกิดก๊าซตามปกติ เมื่อพบว่ามีการเกิดก๊าซน้อยลงแสดงว่า
ระบบเริ่มผิดปกติ และสาเหตุหลักที่พบบ่อยที่สุดคือเติมอาหารมากเกินไป  

10) เมื่อถังหมักท้างานได้ดีแล้ว หากต้องการเก็บก๊าซไว้ส้าหรับใช้
นาน ๆ สามารถเพ่ิมถังเก็บก๊าซได้ โดยต่อสายยางก๊าซถึงกันหมดจะใช้ก๊าซได้
นานขึ้น  

11) หากต้องการเพ่ิมแรงดันก๊าซให้มากขึ้น ท้าได้โดยหาน้้าหนักมา
กดถังเก็บก๊าซให้มีน้้าหนักมากขึ้นจะได้มีแรงดันก๊าซออกไปแรงมากขึ้น โดย
ไม่จ้าเป็นต้องปรับปรุงเตาที่จะใช้แต่ถ้ามีความดันต่้าต้องเจาะรูส่งก๊าซที่เตา
ให้ใหญข่ึ้น 
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อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio)  

 อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของขยะอินทรีย์ที่สามารถใช้
ผลิตก๊าซชีวภาพคือตั้งแต่ 8 - 30 แต่อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับการ
ผลิตก๊าซชีวภาพคือประมาณ 23 ถ้าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงมาก 
ไนโตรเจนจะถูกจุลินทรีย์น้าไปใช้เพ่ือเสริมโปรตีนให้ตัวเองและจะหมดอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ได้ก๊าซน้อย แต่ถ้าหาก C/N ratio ต่้ามาก ๆ ก็จะท้าให้
ไนโตรเจนมีมากและไปเกาะกันเป็นแอมโมเนีย แอมโมเนียจะไปเพ่ิมค่าความ
เป็นกรดด่างซึ่งถ้าหากค่าความเป็นกรดด่างสูงถึง 8.5 ก็จะเริ่มเป็นพิษกับ
แบคทีเรียท้าให้จ้านวนจุลินทรีย์ลดลง นอกจากนี้หาก C/N ratio อยู่
นอกเหนือจากช่วง 8 - 30 จะท้าให้มีสัดส่วนปริมาณก๊าซที่ได้เป็นก๊าซอ่ืนๆ 
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น มูลสัตว์โดยเฉพาะโคและกระบือมีอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมที่สุด รองลงมาก็ได้แก่พวกดอกจอก 
ผักตบชวา และเศษอาหาร ขณะที่ฟางมีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่
ค่อนข้างจะสูง  
 ทั้งนี้สามารถน้าวัตถุดิบที่มีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงมา
ผสมกับวัตถุดิบที่มีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่้าได้ เพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่
มีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ต้องการ อัตราส่วน C/N ของวัสดุ
อินทรีย์แสดงดังตาราง  
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ตารางแสดงอัตราส่วน C/N ของวัสดุอินทรีย์ 

วัตถุอินทรีย์ อัตราส่วน C/N 
เศษผัก 12-20 : 1 
เศษอาหาร 18 : 1 
ผักตบชวา 34 : 1 
ฟางข้าว 48 : 1 
มูลโค 20 : 1 
มูลสุกร 13 : 1 
มูลม้า 25 : 1 
มูลเป็ด 21 : 1 
มูลไก่ไข่ 26 : 1 
มูลไก่เนื้อ 20 : 1 

ที่มา : คมสัน หุตะแพทย์, 2550 
  

 การค้านวณค่า C/N ratio ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากข้อมูลดังตารางข้างต้น ค่า C/N ratio ของวัตถุดิบในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไป ดังนั้นเมื่อควรควบคุมค่า C/N ratio 
ในการผลิตก๊าซชีวภาพให้อยู่ในช่วง 20 - 30 เพ่ือให้ได้ก๊าซชีวภาพที่มี
คุณภาพ การค้านวณสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ดัง
สมการ 



 

คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสู่ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการก าจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน 

20 

)M(100(NQ)M(100(NQ)M(100(NQ

)M(100(CQ)M(100(CQ)M(100(CQ
R

333222111

333222111




  

 เมื่อ   R  คือ  อัตราส่วน C/N ratio ผสม 
   Q  คือ  มวลของวัตถุดิบ 

 C  คือ  คาร์บอนของวัตถุดิบ 
 N  คือ  ไนโตรเจนของวัตถุดิบ 

  M  คือ  เปอร์เซ็นต์ความชื้นของวัตถุดิบ  
 

ดังนั้นระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ สามารถปรับส่วนผสมตามวัตถุดิบ
ที่มีในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซชีวภาพ และเป็นการ
สร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสู่ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการก าจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน 

21 

การปฏิบัติการดูแลบ ารุงรักษาถังหมักชีวภาพ 

1) ทุกตอนเย็นหลังจากใช้ก๊าซหมดแล้วให้น้าเศษอาหารเติมทุก
วันๆ ละ 1 กก. แล้วกวนจนเศษอาหารเข้ากันประมาณ 3 - 4 เดือน จะมี
เศษตะกอนสูงขึ้นให้ตรวจสอบว่ามีตะกอนมากเกินไปหรือไม่ ให้ทดสอบกาก
ตะกอนโดยย้ายไปใส่ถังใหม่ แล้วทดสอบว่าเมื่อใส่ผักเกิดก๊าซหรือไม่ ถ้าเกิด
แสดงว่าจุลินทรีย์ยังมีชีวิตอยู่ สามารถใช้งานต่อไปได้ หากไม่เกิดให้น้าไปรด
ต้นไม้ ในกรณีที่เป็นปุ๋ยน้้า ถ้าเป็นกากตะกอนให้ใส่โคนต้นไม้ ประมาณ 1 ปี 
ให้ล้างถัง เพ่ือการใช้งานที่ เหมาะสม จากนั้นจึงเปลี่ยนมูลสัตว์และเศษ
อาหารเข้าไปใหม่ 

2) เมื่อใช้งานจนถึงช่วง 7 เดือน ถึง 1 ปี ให้ท้าการปล่อยกากออก
ทางช่องระบาย ซึ่งสามารถสังเกตได้จากเมื่อเติมแล้วไม่ค่อยล้นแสดงว่ามีเศษ
ไปตกตะกอนอุดตัน หรือดูได้จากอัตราการเกิดก๊าซน้อยลงแสดงว่ามีการอุด
ตันเช่นเดียวกัน  

3) ไม่ควรใส่เศษอาหารที่เป็นกรดหรือมีรสเปรี้ยว เช่น ผลไม้ที่มี
รสเปรี้ยวลงในถัง เพราะจะท้าให้แบคทีเรียไม่ท้างานเนื่องจากค่าความเป็น
กรดด่างไม่เหมาะสม เมื่อมีค่ากรดในถังเกินไปจะสังเกตได้จากเกิดก๊าซน้อย 

4) ผลไม้ประเภทมะละกอ หน่อไม้ กากถั่วเหลือง จะเกิดก๊าซได้ดี
มาก ทั้งนี้ต้องท้าให้เป็นชิ้นเล็กจะท้าให้ได้ผลมากที่สุด 

5) เราสามารถเพ่ิมถังขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ได้ตามขนาดและ
ความเหมาะสม 
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6) พยายามอย่าให้ถังกระทบกระเทือนมากเพราะกาวจะกะเทาะ
ออกได้จนเกิดการรั่วเมื่อเกิดก๊าซ ก็ตรวจสอบรอยรั่วและสามารถใช้กาวทา
ซ่อมได ้

7) เตาที่ใช้ควรเป็นเตาแบบหัวเดียว 

ข้อควรปฏิบัติ  

1) ควรวางชุดถังหมักไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และห่าง
จากที่อุณหภูมิสูง  

2) ควรหาพ้ืนที่วางชุดถังหมักไว้ในที่แยกต่างหาก และพ้นจากเด็ก  

3) ควรตรวจดูรอยรั่วรอบๆถังหมักก๊าซ เนื่องจากในถังหมักมี
แรงดันเพิ่มขึ้นจากการหมัก  

4) ควรตรวจดูระดับน้้าในชุดถังเก็บก๊าซ และควรที่จะหา
ทรายอะเบทมาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง  

5) น้้าหมัก หรือ ตะกอนที่ปล่อยออกจากถังไม่ควรน้าไปทิ้ง
สามารถน้าไปผสมกับน้้ารถผักหรือต้นไม้ได้  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1) เป็นการส่งเสริมแนวความคิดให้กับนักเรียนและชุมชนในการ
ประยุกต์ใช้พลังงาน และการใช้สิ่งปฏิกูลให้เกิดประโยชน์ นักเรียนและ
ชุมชนมีความรู้สามารถน้าไปพัฒนาจากสิ่งอุปกรณ์ต้นแบบที่เหมาะสม ให้
เป็นสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น 

2) ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการใช้ก๊าซหุงต้มใน
ครัวเรือน (ในระยะเวลา 3 ปี จะประหยัดกว่าการซื้อก๊าซหุงต้มขนาดบรรจุ 
15 กิโลกรัม คิดเป็นผลประหยัด 1,800-2,300 บาท) 

3) สภาพแวดล้อมดีขึ้น ช่วยก้าจัดมูลสัตว์ไม่ท้าให้กลิ่นเหม็น 
สามารถน้าน้้าหมักท่ีล้นออกมาไปเป็นปุ๋ยได้ดีกว่ามูลสัตว์สดทั้งนี้เนื่องจากใน
ขณะที่มีการหมักจะมีการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในมูลสัตว์ 
สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 
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