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ที่มาและความสำคัญ 

 คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างถังหมักแก๊สชีวภาพ 
แบบฟิกซ์ – โดม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ถังย่อยสลายเนื่องจากใช้สำหรับการย่อย
สลายสารชีวมวล เพื่อแปลงสารชีวมวลไปเป็นก๊าซมีเทน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้
ที่สำคัญคือปุ๋ย 
ภาพต่อไปนี้แสดง แนวคิดพ้ืนฐานในการเปลี่ยนวัสดุอินทรีย์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ประโยชน์ 

 

ก ๊าซม ี เทนมีค ุณค ่าส ู ง  สามารถ
นำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานในการ
ประกอบอาหารและให้แสงสว่าง ใน
ขณะเดียวกันปุ๋ยที่สามารถใช้สำหรับ
เกษตรกรหรือขายเพ่ือการเกษตร 
 

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองสามารถลดการ
พ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ช่วยลด

ปัญหาสภาพแวดล้อมลดมลพิษ และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพสำหรับครัวเรือน 
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รูป 2: ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ 

 

รูป 1: ถังผลิตแก๊สชีวภาพกับผลิตภัณฑ์ 
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1. การก่อสร้างถังหมักแก๊สชีวภาพ  
ถังหมักแก๊สชีวภาพสำหรับการย่อยสลายกากของเสียอินทรีย์สามารถทำได้หลาย
รูปแบบขึ้นอยู่กับวัสดุที่มี  เพ่ือให้ง่ายต่อการสร้างถังหมักแก๊สชีวภาพสำหรับผู้ที่สนใจ
จะสร้างด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและจัดทำแบบแปลนเพื่อนำไปใช้ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้ดังนี้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติพื้นฐานของถังหมักแก๊สชีวภาพ: 
- ฐานรากทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- กำแพงด้านล่างจะต้องเก็บกักน้ำและอากาศได้ดี 
- ผนังมุม 2 หรือ 4 มุมต้องมีช่องระดับต่ำที่ปล่อยให้น้ำไหลจากด้านบนไปยังถัง  
  ด้านล่างและให้แรงดันน้ำนี้เป็นแรงดันสำหรับดันก๊าซมีเทนที่อยู่ในถังล่าง 
- พ้ืนเพดานที่คลุมผนังด้านล่างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้ถังด้านล่างเสมือน 
   เครื่องปฏิกรณ์ท่ีซึ่งเปลี่ยนสารชีวมวลไปเป็นแก๊สชีวภาพ 

- ผนังด้านบนทำหน้าที่เก็บกักปุ๋ยน้ำ EM  
- คานคอนกรีตถูกนำมาใช้เพ่ือให้โครงสร้างแข็งแรงและยึดพ้ืนเพดานหรือฝาครอบ 
  สำหรับถังด้านบนและด้านล่าง 
- ใช้ท่อพีวีซีสำหรับเป็นท่อนำแก๊สและท่อนำกากของเสีย 

 

รูป 3: แบบแปลนของถังหมักแก๊สชีวภาพ 
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1.1 วัสดุ อุปกรณ์   
ระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องใช้วัสดุดังต่อไปนี้: 
 

วัสดุ จำนวน วัสดุ จำนวน 

ปูนซีเมนต์:  

 

15 ถุง   เหล็กเส้นพร้อมปลอก 

 

เส้น Ø9: 12 ช้ิน 
เส้น  Ø6: 5 ช้ิน 
 
ปลอก 10x10: 
120 ช้ิน 

น้ำยากันซึม: 
 

 

2 แกลอน กาวซีเมนต์ Sika:  

 

10 Kg 

ทรายละเอียดและหิน: 

 

ทราย: 5  
หิน: 3 

ตาข่ายพลาสติก: 

 

9 m 

ปูนกาวซ่อมแซม Crocodile: 

 

3 ถัง   ลวดตาข่าย 30cm x 30cm:  

 

16 m 
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วัสดุ จำนวน วัสดุ จำนวน 

ซีเมนต์บอร์ด:  

 

หนา 1cm: 2 
แผ่น 
 
หนา 1.6cm: 2 
ช้ิน 

เหล็กไวเมท 1cmx 1cm: 

 

10 m 

ซีเมนต์บล๊อก:  

 

240 ช้ิน ข้อต่อของพีวีซี 

 

ขึ้นอยู่กับระยะ
และทิศทาง 

ที่พีวีซี 

 

Ø 110:  
Ø  6:  
ขึ้นอยู่กับระยะ
และทิศทาง 

เตาแก๊ส 

 

1 เตา 
1 วาล์ว 

เหล็กกล่อง 2.5 x 2.5 cm

 
 

1 ช้ิน เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ก่อสร้าง 

 

ตารางท่ี 1: วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
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1.2 ฐานราก   
เนื่องจากถังหมักแก๊สชีวภาพจะถูกฝังในดินจึงจำเป็นต้องมีการขุดบ่อให้มีความ
กว้างยาวและลึกพอที่จะวางโครงเหล็กที่มีขนาด กว้าง x ยาว เท่ากับ  2.4 x 2.4 
เมตร ฐานรากทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก คานล่างรอบวงที่จะทำผนังทำจากคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพ่ือให้ง่ายต่อการทำงานก่อสร้างผนังควรจะขุดบ่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 

ขนาดข้ันต่ำในการขุดคือ 3 x 
3 เมตร และ ลึก 2.2 เมตร 

 

 

 

ภาพมองจากด้านบนและ
ด้านข้างของบ่อแก๊สที่จะทำ
การขุด 

 

 

การเตรียมส่วนผสมคอนกรีตทำได้ดังนี้: 

ส่วนผสม ซีเมนต์ ทรายละเอียด หิน 

จ ำนวน 
 

 

 

 

 

 

                  ตาราง 2: ส่วนผสมของคอนกกรีตสำหรับเทคานและฐานราก 

 

 

5.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย  

ข้อมูลต่อไปนี้สามารถนำไปใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุน (RTI): 
ประมาณการต้นทุน: 
  ค่าวัสดุในการก่อสร้างทั้งสิ้น: ………………………….………....บาท 
  ค่าแรง:                         ………………..บาท 
  ค่าอ่ืนๆ:                        ………………..บาท 
  ค่าอ่ืนๆ:                        ………………..บาท 
 รวมต้นทุนทั้งสิ้น:                                        ………………..บาท 
 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือน: 
  ค่าแก๊สหุงต้ม:               ………………..บาท 
  ค่าปุ๋ยที่ใช้ในสวน ไร่ นา                        ………………..บาท 
  ค่ากำจัดของเสีย(สูบส้วม):                      ………………..บาท 
  รายการอื่นๆ.......................  ………………..บาท 
           รายการอื่นๆ.......................  ………………..บาท  
 รวมค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือน:          ………………..บาท 
 

การคำนวณหาจุดคุ้มทุน (RTI): 
 . ต้นทุนรวมทั้งสิ้น       .  =  _________=   ………………เดือน 
           ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
รูป 4: ภาพการมองจากด้านบนและด้านข้างของฐานราก 
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5. จุดคุ้มทุน หรือช่วงเวลาของจุดคุม้ทุน (RTI) 

5.1 ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน 
จะคุ้มไหมที่จะสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ? 
การหาคำตอบของคำถามนี้จำเป็นจะต้องมีข้อมูลบางอย่างประกอบ เพราะแต่ละ
ครัวเรือนจะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน และนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาจุดคุ้มทุนหรือ
ช่วงเวลาของการคุ้มทุน ถ้าถังหมักแก๊สชีวภาพมีขนาดที่เหมาะสมกับการผลิตแก๊สได้
เพียงพอสำหรับการปรุงอาหาร กล่าวคือ 1 ชั่วโมงต่อวัน 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆ ในการคำนวณหาจุดคุ้มทุนของการลงทุนสร้างบ่อหมักแก๊ส
ชีวภาพ 
ประมาณการต้นทุน: 
  ค่าวัสดุในการก่อสร้างทั้งสิ้น:                    20,000    บาท 
  ค่าแรง:                          15,000    บาท 
  ค่าอ่ืนๆ:                        ……- ………..บาท 
 รวมต้นทุนทั้งสิ้น:                                        35,000     บาท 
   

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือน: 
  ค่าแก๊สหุงต้ม:               400         บาท 
  ค่าปุ๋ยที่ใช้ในสวน ไร่ นา                        100         บาท 
  ค่ากำจัดของเสีย(สูบส้วม):                      100         บาท 
  รายการอื่นๆ.......................    -           บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือน:           600         บาท 

การคำนวณหาจุดคุ้มทุน (RTI): 
 . ต้นทุนรวมทั้งสิ้น       .  =  35,000 =   ……58……เดือน 
           ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือน          600 

   

จุดคุ้มทุนประมาณเกือบ 5 ปี  

 

1.3 ผนังด้านล่าง (ถังปฏิกรณ์)   

ผนังด้านล่างสามารถทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่วิธีที่ง่ายกว่าและถูกกว่าคือการใช้
บล็อกซีเมนต์ เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับผนังขณะที่ทำการก่อ ทุกชั้นของบล็อก
ซีเมนต์ ควรวางเหล็กเส้นขนาด 6 ม.ม.ในแนวนอน และขนาด 9 มม . ในแนวตั้ง ตรง
มุมที่เป็นรอยต่อให้ดัดเหล็กเส้นแล้ววางในแนวนอน 

การวางโครงสร้างแบบเหล็กลงไปในบ่อ; ควรวางให้ห่างจากขอบบ่อดิน 30 ซ.ม. 

บล็อก
ซีเมนต์
พร้อม
เหล็กเส้น
ใน
แนวตั้ง 
แนวนอน
และที่มุม 
วางตา
ข่ายเหล็ก
ก่อนที่จะ
ฉาบ 

การเตรียมส่วนผสมของซีเมนต์เพ่ือทำการฉาบใช้สัดส่วนซีเมนต์ต่อทราย 1:2 

รูป 5: โครงเหล็กเส้นและตาข่ายลวดภายในโครงสร้างผนัง 

19 
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 ซีเมนต ์ ทรายละเอียด 
ปูนฉาบ  

 

 

 
ตารางที ่3: การเตรียมปูนฉาบผนังด้านในของถังหมักแก๊สด้านล่าง   

 

1.4 ผนังด้านในบริเวณหัวมุม 
จุดประสงค์สองอย่างของการสร้างผนังด้านในบริเวณหัวมุม: เพื่อเสริมความแข็งแรง
ให้กับถังหมักแก๊สและเพื่อรองรับแผ่นซีเมนต์บอร์ดที่ใช้รองรับการเทพื้นคอนกรีตบน
เพดานของถังหมักด้านล่าง นอกจากนั้นช่องของผนังด้านในมีหน้าที่ปล่อยให้น้ำ
เคลื่อนจากด้านถังล่างไปยังถังด้านบน อาศัยแรงดันน้ำนี้ในการผลักดันแก๊สไปยัง
ครัวเรือน  
ผนังด้านในบริเวณหัวมุมทำจากซีเมนต์บล็อก และทำการเปิดที่จุดล่างสูง 20 ซ.ม.  
ผนังมุมมีความสูงเท่ากับผนังด้านล่าง ดังภาพต่อไปนี้  
 

ผนังมุมทำ
จากบล็อก
ซีเมนต์และ
ปูน; 
ปูนซีเมนต์
และทราย
อยู่ใน
อัตราส่วน 
1: 2 

 

ส่วนผสม ซีเมนต์ ทรายละเอียด 
ปูน  

 

 

 
ตารางท่ี 4:  การเตรียมปูนฉาบผนังมุมด้านในถังหมักแก๊ส 

4.5 ข้อเสนอแนะ 
1. สภาพแวดล้อมภายในเครื่องปฏิกรณ์ยังมีชีวิตอยู่และแบคทีเรียนั้นมีความอ่อนไหว

ต่ออุณหภูมิ ค่า pH และมอส 
2. อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการย่อยสลายของกากของของเสียในถังหมักอยู่ในช่วง 

30 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
3. สภาพแวดล้อมที่เป็นกรดหรือเบสสูงสามารถชะลอหรือหยุดการย่อยสลายทาง

ชีวภาพได้ ดังนั้นค่า pH ควรเป็นกลางหรือเป็นเบสเล็กน้อย 
4. ถ้าถังส้วมเชื่อมต่อโดยตรงกับถังหมักแก๊สชีวภาพ  อย่าใช้สารเคมี เช่น กรดต่างๆ 

หรือแอมโมเนีย หรือสารเคมีทีส่ามารถทำลายแบคทีเรียที่จำเป็นสำหรับ
กระบวนการการสังเคราะห์มีเทน 

5. มอสเป็นสารต่อต้านแบคทีเรียตามธรรมชาติ ต้องหลีกเลี่ยง ห้ามนำกากของเสียที่
มีเชื้อราใส่ลงไปในถังหมักแก๊สชีวภาพ 

6. สารหรือยาปฏิชีวนะไม่ควรใส่ลงไปในถังหมักแก๊สไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม   
  

4.6 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย   
1. หากจำเป็นต้องเปิดถังหมักชีวภาพ ห้าม สูบบุหรี่ หรือการกระทำใดๆท่ีทำให้เกิด
ประกายไฟ 
2. หากจำเป็นต้องใช้แสงเมื่ออยู่ใกล้บ่อหมักควรใช้ไฟฉาย แบตเตอรีหรือไฟไฟฟ้า
สำหรับให้แสงสว่างเท่านั้น ไม่ควรใช้โคมไฟและเทียน  
3. ห้าม สูบบุหรี่หรือใช้เปลวไฟในบริเวณใกล้เคียงบ่อหมักแก๊ส 
4. เมื่อใช้งานเตาแก๊สเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบระดับแก๊สและถ้าต่ำเกินไป
แรงดันไม่เพียงพอควรหยุดทำอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงเปลวไฟย้อนกลับ 

 

รูป 6: รายละเอียดของผนัง มุมด้านในของบ่อหมักแก๊ส 

 



4.3 การจัดการสารชีวมวลและการชะล้าง 
กากของเสียจะถูกส่งผ่านจากส้วมและ /หรือ กรวยเติมกากของเสียจากเศษ
อาหารไปยังถังหมัก หรือถังปฏิกรณ์ 

 

การเติมสารชีวมวลในปริมาณ
เล็กน้อยและไม่จำเป็นต้องใช้น้ำใน
การชะล้าง อาจใช้ลำไม้ไผ่กระแทก
ให้วัสดุเข้าสู่ถังหมักก็ได้ 

การเติมสารชีวมวลที่มีลักษณะเป็นก้อนหรือ
มีขนาดใหญ่ จะต้องทำการชะล้างด้วยน้ำ
ปริมาณมากเพ่ือทำความสะอาดถังบรรจุและ
กำจัดสิ่งตกค้างใด ๆ และอาจใช้ลำไม้ไผ่
กระแทกให้วัสดุเข้าสู่ถังหมักก็ได้. 

การล้างสามารถทำได้โดยใช้ปั๊มบาดาลแบบ
ใช้มือหรือไฟฟ้าก็ได ้ระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศเพราะถ้าออกซิเจนไปถึงถังหมักจะ
ทำปฏิกิริยาการผลิตแก๊สช้าลง 

4.4 การคนหรือการกวน  
การคนหรือกวนเป็นกระบวนการการเร่งปฏิกิริยาการผลิตแก๊สในถังด้านล่าง หรือถัง
ปฏิกรณ์ สามารถทำได้โดยใช้ปั๊มบาดาลแบบใช้มือหรือปั๊มไฟฟ้าก็ได้ อย่างไรก็ตาม
หากจำเป็นต้องใช้ให้หลีกเลี่ยงการเกิดฟองอากาศเพราะถ้ามีออกซิเจนเข้าไปในถัง
ปฏิกรณจ์ะทำให้ปฏิกิริยาเกิดช้าลง 

1.5 พื้นเพดาน 
พื้นเพดานมีหน้าที่เป็นฝาปิดถังปฏิกรณ์ ที่เป็น
ถังหมักด้านล่างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ บ่อหมัก
นอกจากจะทำหน้าที่ในการหมักแก๊สแล้วยังทำ
หน้าที่กักเก็บน้ำและแก๊สด้วย ฝาปิดจึงต้องทำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เหล็กเส้นและลวดตา
ข่ายเป็นฐานในการยึดคอนกรีตโดยทำการวาง
บนซีเมนต์บอร์ด์หนา 1 ซ.ม. ส่วนผสมคอนกรีต
และกระบวนการบ่มมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อฝา

ปิดถังหมกัแก๊ส เมื่อคอนกรีตมีการเซ็ตตัวจากการบ่มดีแล้ว ซีเมนตบ์อร์ดสามารถเอา
ออกได้ แล้วฉาบเพดานด้วยปูนหลายชั้นพร้อมตาข่ายพลาสติก  การเติมน้ำยากันซึม
ป้องกันการรั่วซึมของน้ำและแก๊สในห้องปฏิกรณ์ได้ด ี

การเตรียมคอนกรีตทำได้ดังนี้: 

- ปริมาณน้ำจะต้องใช้อย่างระมัดระวังเพ่ือให้ปูน
ฉาบทนต่อแรงอัดของน้ำและอากาศได้ดี 
 - การฉาบปูนบนเพดานภายในห้องปฏิกรณ์ด้วย 
Crocodile Repair Mortar และ SikaTop® 
Seal-107 จะทำให้ป้องกันการรั่วซึม ทนต่อ
แรงอัดและสารเคมีได้ดี 

ส่วนผสม ซีเมนต์ ทรายละเอียด หิน 
คอนกรีต 

   
ตารางท่ี 5:  ส่วนผสมของคอนกรีตสำหรับพื้นเพดาน 

1

8 

 

รูป 7: การเติมของเสียจำนวนน้อย 

 

 รูป 8: การชะล้างของเสียด้วยน้ำ 

รูป 10: พื้นเพดาน 

รูป 9: สัดส่วนซีเมนต์ต่อน้ำ 



 

1.6 กำแพงชั้นบน  
ผนังด้านบนเป็นการก่อด้วยซีเมนต์บล็อกและทำการฉาบด้านในจำนวนสอง
ชั้นด้วยปูนผสมน้ำยากันซึม ใช้สำหรับเก็บกักน้ำที่อุดมไปด้วยสารอาหาร ของพืช 

ของเหลวดังกล่าวสามารถใช้เป็นปุ๋ยได ้  
 

ผนังด้านบนทำจากบล็อกซีเมนต์และปูน สัดส่วนของ
ปูนซีเมนต์และทรายอยู่ในอัตราส่วน 1: 2 
 

 

 

ส่วนผสม ซีเมนต์ ทรายละเอียด 
ปูน 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6: สัดส่วนของปูนฉาบกำแพงชั้นบน 

 

1.7 คานและเสาคอนกรีต   
คานคอนกรีตทำให้โครงสร้างแข็งแรงและยึดพ้ืนเพดานหรือฝาครอบสำหรับถัง
ด้านบน 
มีสองคาน: หนึ่งสำหรับด้านล่างและอีกหนึ่งสำหรับถังด้านบน; คานทำจากคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
คานล่างจะวางท่อก๊าซให้เอียงขึ้นเล็กน้อย 
ส่วนผสมคอนกรีตทำได้ดังนี้และต้องเติมน้ำอย่างระมัดระวัง 

ส่วนผสม ซีเมนต์ ทรายละเอียด หิน 
คอนกรีต 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7: ส่วนผสมของคอนกรีตสำหรับเทเสาและคาน 

4. การใช้และการจดัการถังหมักแก๊สชีวภาพ  

4.1 ปริมาณสารชีวมวล   
แก๊สที่ผลิตได้ประมาณ 300 ลิตรต่อวัน สามารถใช้ในการประกอบอาหารได้ 1 ชั่วโมง 
โดยใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อวัน 

4.2 คุณภาพสารชีวมวล  
วัสดุย่อยสลายเป็นแก๊สได้ประกอบด้วยสารตั้งต้นที่หลากหลาย  :เศษอาหารเหลือทิ้ง

ไม่มีกระดูก  ที่  ผักและผลไม้ท่ีไม่มีเมล็ด แหล่งอื่นอ่ืนที่เหมาะสมเช่น อุจาระ ปัสสาวะ
ของมนุษย์ มูลวัว มูลหมูก็เหมาะสมเช่นกันแต่จะให้ปริมาณแก๊สที่ต่ำกว่า มูลวัว / มูล
หมูก็เหมาะสมเช่นกันแม้จะให้ผลผลิตแก๊สที่ต่ำกว่า 

แหล่งที่มาของวัสดุที่ย่อยสลายได้ (สารชีวมวล) 

กากของเสีย ผักและผลไม้ต่างๆ มูลหมู มูลวัวควาย 

หลีกเลี่ยง: 
กระดูก, กระดาษเช็ดปาก 
และพลาสติก 
 
กากของเสียที่มีมอส 
 

กำจัด: 
เมล็ด 
 
 
กากของเสียที่มีมอส 
 

หลีกเลี่ยง: 
มูลแห้ง 

ตารางท่ี 8: แหล่งท่ีมาของวัสดุชีวมวล 

1

0 

รูป 11: กำแพงชั้นบน 
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3. การดัดแปลงเตาแก๊ส   
        ต้องดัดแปลงเตาแก็สให้ใช้กับแก๊สมีเทนที่เกิดจากการหมักด้วยถังหมักแก๊ส
ชีวภาพ ขนาดของหัวฉีดจะต้องเพ่ิมข้ึนและปรับอัตราส่วนอากาศและแก๊สมีเทนให้
พอเหมาะ ขนาดของหัวฉีดมีความสัมพันธ์กับขนาดของเตาแก๊ส อย่างไรก็ตามรูขนาด 
2.5 ม.ม. เหมาะที่จะใช้สำหรับเตาหลายประเภท แต่ถ้าเป็นแก๊สมีเทนรูควรมีขนาด 
3.0 ม.ม.   
          จากการสังเกตพบว่า ตัวปรับความดันของเตาแก๊สหุงต้มโดยทั่วไปเมื่อใช้กับ
แก๊สมีเทนมีโอกาสรั ่วซึมได้ ดังนั ้น เราจึงเปลี ่ยนมาเป็นแบบวาล์วหมุนซึ ่งให้
ประสิทธิภาพที่ดีกว่า 
          ปริมาณการใช้แก๊สของเตาแต่ละชนิดมีค่าแตกต่างกัน ที่กล่าวไว้ด้านบนนั้น
ใช้สำหรับหัวฉีดแบบเจาะ ตัวอย่างของวาล์วที่ผ่านการดัดแปลงแล้วแสดงอยู่ด้านล่าง 
โดยรูของหัวฉีดใหญ่กว่าของเดิมมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 ท่อนำแก๊สและสารชีวมวล   
ท่อแก๊สจะถูกฝังให้เอียงขึ้นไว้ในคานด้านล่างและจากนั้นท่อนำแก๊สจะผ่านผนัง
ด้านบน ทำมาจากท่อพีวีซีขนาด 20 ม.ม. โดยมีข้อต่อตัว T ที่ส่วนท้ายของถังล่าง 

 
ในภาพทั้งสองด้านล่างต่อไปนี้จะสามารถมองเห็นด้านใดด้านหนึ่งของรอยต่อรูปตัว T 
วัสดุชีวมวลจะถูกป้อนเข้าไปในถังด้านล่างหรือถังปฏิกรณ์โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 100 ม.ม. ที่นี้สามารถเชื่อมต่อกับถังบำบัดน้ำเสียเก่าได้ด้วยข้อต่อตัว
ที T ได้อีกด้วย 

ด้านบนของท่อนำของเสียจะทำการติดตั้งกรวยไว้สำหรับเทของเสียลงสู่ถังปฏิกรณ์ 

 

 

 

1.9 
มาตรวัดระดับแก๊ส   
มาตรวัดระดับใช้สำหรับวัดระดับแก๊สในถังหมักแก๊สหรือถังปฏิกรณ ์  

 

รูป 14: การวางท่อนำแก๊สภายในคานล่างและการนำออกจากถัง
ด้านบน 

1

6 

 
รูป 12: กรวยและท่อนำของเสียเข้าสู่ถังปฏิกรณ์  

 

รูป 13: มาตรวัดระดับ
แก๊ส 

15 

16 

15 



โดยการอ่านระดับของมาตรวัดในหน่วยเซ็นติเมตรแล้วนำมาคูณกับพ้ืนที่ผิวของถัง
ปฏิกรณจ์ะได้ปริมาตรของแก๊ส 

2. การทดสอบการรั่วซึมของถังหมักแก๊สชีวภาพ  
การทดสอบจะเริ่มขึ้นเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น โดยการตรวจสอบว่ามีรอยรั่วหรือไม่
การตรวจสอบประกอบด้วยสองขั้นตอน: หนึ่งสำหรับการทดสอบการรั่วไหลของน้ำ
และสองคือการทดสอบการรั่วไหลของแก๊ส 

2.1 การทดสอบการรั่วไหลของน้ำ   
          ขั้นตอนการทดสอบการรั่วไหลของน้ำมีดังนี้ : เบื้องต้นต้องเติมน้ำสะอาดให้
สูง 20 ซ.ม. หรือประมาณ 800 ลิตร และปล่อยทิ้งไว้ 1 วัน สังเกตและตรวจสอบหา
รอยรั่วซึม หากไม่มีปัญหาใดๆให้เติมน้ำเพิ่มวันละ 800 ลิตร สังเกตและตรวจสอบ
ทุกๆวัน ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าระดับน้ำจะเต็มถังหมักแก๊สด้านล่าง 

ขั้นตอนนี้จะสามารถตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วมากน้อยแค่ไหน การทดสอบนี้ต้อง
ใช้เวลาสองสามวันตั้งแต่เริ่มเติมน้ำน้ำจะค่อยๆถูกดูดซึมเข้าสู่คอนกรีตและปูน ปล่อย
เวลาคอนกรีตและปูนได้ดูดซึมน้ำจนอิ่มตัวนั้นคือระดับน้ำจะไม่ลดลงอีก อย่างไรก็
ตาม หากระดับน้ำลดลงแสดงว่าคอนกรีตและปูนยังไม่อ่ิมตัวเราสามารถเติมน้ำให้กับ
ถังหมักจนถังระดับเดิมที่เริ ่มต้นได้ทุกๆวัน บันทึกผลทุกวัน ถ้าระดับน้ำไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือลดลงแสดงว่าคอนกรีตและปูนอิ่มตัว ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำ  แต่จะ
เชื่อถือได้เมื่อระดับน้ำคงที่อย่างน้อย 10 วัน 

 

 

 

 

 

      

2.2 การทดสอบการรั่วซึมของแก๊ส    
เมื่อการทดสอบการรั่วไหลของน้ำเสร็จสมบูรณ์สามารถทำการทดสอบการรั่วซึมของ
แก๊สได้ 
เครื่องมือที่ใช้คือคอมเพรสเซอร์  )ปั๊มลม ( ใช้ในการปั๊มลมลงไปในถังหมักแก๊ส ในการ
วัดปริมาตรแก๊ส มาตรวัดระดับที่แสดงก่อนหน้านี้ใช้อ่านค่าแล้วนำค่าที่อ่านได้ไปคูณ
ด้วยพื้นที่ผิวของถัง จะได้ปริมาตรของแก๊สในถังในหน่วยลิตร 

การวัดทางอ้อมสามารถทำได ้โดย การวัดระดับน้ำที่ใช้ทดสอบการรั่วไหลของน้ำ แต่
ในความเป็นจริงอาจจะมีทั้งการรั่วซึมของแก๊สและรั่วไหลของน้ำด้วย วิธีนี้ใช้ได้แต่ไม่
แน่นอน 

หากมีปัญหาการรั่วซึมใดๆ ต้องแก้ไขโดยการฉาบปูนจากด้านในของถังหมักแก๊ส

ชีวภาพเท่านั้น  
วิธีที่สะดวกในการติดตามการรั่วไหล
อาจใช้น้ำสบู่หรือน้ำผงซักฟอกและ
ฟองน้ำทาบริเวณที่สงสัย หากมีฟอง
แก๊สเกิดขึ้นแสดงว่าบริเวณนั้นมีการ
รั่วซึมของแก๊ส 

 

 

 

  

รูป 15: การทดสอบรอยรั่วของถังหมัก 

12 



      

 
1

4 

1

3 

1

3 
14 


