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ก๊าซชีวภาพ 
 

ก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอก๊าซ คือ ก๊าซท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการหมกัย่อยสลายของ
สารอินทรียภ์ายใตส้ภาวะท่ีปราศจากออกซิเจน โดยทัว่ไปองคป์ระกอบส่วนใหญ่ของก๊าซชีวภาพ
จะเป็นแก๊สมีเทน(CH4) ประมาณ 50-70% โดยกระบวนการน้ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นหลุมขยะ กอง
มูลสัตว ์และกน้บ่อแหล่งน ้ าน่ิง กล่าวคือเม่ือไหร่ก็ตามท่ีมีสารอินทรียห์มกัหมมกนัเป็นเวลานานก็
อาจเกิดก๊าซ ชีวภาพ ได ้และของเสียจากชุมชนน้ีเอง นบัเป็นแหล่งก าเนิดและปล่อยก๊าซมีเทนท่ีเป็น
สาเหตุ ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือรู้จกักนั
ดีคือ  ‘‘ภาวะโลกร้อน’’   ดงันั้นขยะอินทรียข์องเสียท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งชุมชน เราควรจะน าไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เพื่อลดปริมาณมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

ขยะอนิทรีย์  คือ ขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้เช่น เศษอาหาร เศษผกั เปลือกผลไม ้ เป็นตน้ 
การหมักก๊าซชีวภาพ  เป็นกระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นสภาวะปราศจากออกซิเจน

โดยมีจุลินทรีย ์กลุ่มสร้างมีเทน และจุลินทรียก์ลุ่มสร้างกรด  มาช่วยย่อยในสภาวะไร้อากาศ และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดก๊าซ หลกัๆ มีอยู ่2 อยา่ง คือ ค่าความเป็นกรดด่าง และอุณหภูมิโดยค่าความ
เป็นกรดด่างท่ีเหมาะสมส าหรับจุลินทรียก์ลุ่มสร้างกรด จะอยู่ในช่วง 6.2-6.8 ส่วนจุลินทรียก์ลุ่ม
สร้างก๊าซมีเทนค่าความเป็นกรดด่างท่ีเหมาะสมจะอยู่ในช่วง 6.7-7.1 และช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
ในการท างานของจุลินทรียท์ั้ง 2 นั้นอยูใ่นช่วง 30-40 องศาเซลเซียส  
 
ประเภทของขยะอนิทรีย์ทีน่ ามาใช้หมัก  

- เศษอาหาร 
- เศษผกั 
ในการจะน าเศษอาหารลงหมกัควรท่ีจะเลือกเอาเฉพาะท่ีสามารถยอ่ยสลายไดง่้ายไม่ควรท่ี

จะเอาเศษอาหารท่ีแขง็ยอ่ยสลายไดย้ากเติมลงไป เช่น กระดูก เปลือกไข่ กา้งปลา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81
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ขั้นตอนในการหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอนิทรีย์ 

 

 
 

รูปที ่1 แสดงระบบถงัหมกัก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย ์

 
การท างานของอปุกรณ์แต่ละอย่างในการผลติก๊าซชีวภาพ 

หมายเลข 1   ถงัผลิตกรด : เปล่ียนสารอินทรียใ์หก้ลายเป็นกรดอินทรียต่์างๆโดยจุลินทรียผ์ลิตกรด 
หมายเลข 2   ถงัผลิตก๊าซ : เปล่ียนสารพวกกรดอินทรียใ์หเ้ป็นก๊าซมีเทนโดย methanogens 
หมายเลข 3   ชุดถงัเก็บก๊าซ   : เก็บก๊าซท่ีผลิตไดจ้ากถงัผลิตก๊าซเพื่อรอจ่ายใหก้บัหวัจุดก๊าซ 
หมายเลข 4   หวัจุดแก๊ส        : เพื่อจุดไฟใช ้
หมายเลข 5   ป๊ัม                   : ท  าหนา้ท่ีสูบน ้าหมกัภายในถงัเพื่อท าใหเ้กิดการผสมกนัของน ้าหมกั 
หมายเลข 6   สายวดัระดบัน ้า    : เพื่อวดัระดบัน ้าหมกัภายในถงั 
หมายเลข 7   ระบบท่อล าเลียง    : เพื่อวนน ้าจากถงัหมกัก๊าซ 
หมายเลข 8    สายล าเลียงก๊าซ    :  สายยางล าเลียงก๊าซเขา้ถงัเก็บ 
 V                  สัญลกัษณ์วาวล ์   :  เปิด-ปิด น ้าหมกัหรือก๊าซ 
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ขั้นตอนในการหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอนิทรีย์ในการหมักจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที ่1 การเร่ิมเดินระบบ 
 ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ เช่น ถงัหมกั ถงัเก็บ
ก๊าซ ป๊ัม ระบบท่อ ขอ้ต่อต่าง ๆ วาวล์น ้ า และสายส่งก๊าซ วา่มีรอยแตกร้าว ร่ัวซึม หรือช ารุดหรือไม่ 
ซ่ึงอุปกรณ์ทุกอยา่งควรอยูใ่นสภาพเรียบร้อย และพร้อมใชง้าน 
 ขั้นตอนที่ 2 เติมข้ีววั 27-28 กิโลกรัม (รูปท่ี 2) และขยะอินทรีย ์8-10 กิโลกรัมลงในถงั
ผลิตก๊าซ  (หมายเลข 2) จากนั้นเติมน ้ าจนไดป้ริมาตร 200 ลิตร แลว้ปิดฝาถงัทิ้งไวใ้ห้เกิดการหมกั
เป็นเวลาประมาณ 3 วนั  
 

 
 

รูปที ่2 แสดงการชัง่มูลววัเพื่อเติมลงในถงัผลิตก๊าซ 
 

 ขั้นตอนที ่3  หลงัจากด าเนินการครบ 3 วนั แลว้จึงเร่ิมเติมมูลววั 12-14 กิโลกรัมลงในถงั
ผลิตกรด (หมายเลข 1) ดงัแสดงในรูปท่ี 3  และขยะอินทรีย ์14-20 กิโลกรัม จากนั้นเติมน ้ าจนได้
ปริมาตร 100 ลิตร ปิดฝาถงัแลว้ทิ้งไวจ้นเกิดการผลิตกรด ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 1 วนั  

 

 
         

            รูปที ่3 แสดงการชัง่มูลววัเพื่อเติมลงในถงัผลิตกรด 
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 หลังจากด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 3  และทิ้งไวจ้นเกิดการผลิตกรด ซ่ึงใช้เวลา
ประมาณ 1 วนั จากนั้นจะเร่ิมเดินระบบในช่วงท่ี 2 คือการเติมขยะอินทรียใ์นแต่ละวนั 

 

ช่วงที ่2  การเติมเศษอาหารในแต่ละวนั 

ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมขยะอินทรียโดยการคดัแยกส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่สามารถย่อย
สลายได ้หรือยอ่ยสลายไดย้าก เช่นไมเ้สียบลูกช้ิน เศษพลาสติก กระดูกช้ินใหญ่ เปลือกหอย เชือก
ฟาง เป็นตน้  
 

 
         

 รูปที ่4 แสดงการคดัแยกส่ิงแปลกปลอมออกจากเศษอาหาร 
 
ส่วนเศษผกัเม่ือแยกส่ิงปลอมปนออกไปแลว้จะท าการสับให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้ง่ายต่อ

การยอ่ยสลาย ก่อนน าไปเติมลงในถงัผลิตกรด ดงัรูปท่ี 5  
 

     
          

                   รูปที ่5 แสดงการเตรียมเศษผกัโดยการสับเพื่อใหมี้ขนาดเล็กลง 
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      จากนั้นท าการชัง่ขยะท่ีเตรียมแลว้มา 1.5 กิโลกรัม ผสมกบัน ้า (1.5 กิโลกรัม) ใน
อตัราส่วน 1:1 เพื่อปรับอตัราส่วนปริมาณของแข็งให้ไดป้ระมาณ 10 % หรือให้เน้ือขยะกบัน ้ ามี
สัดส่วนเท่า ๆ กนัดงัรูปท่ี 6 และ 7 

 

 
          

           รูปที ่6 แสดงการชัง่เศษอาหารท่ีผสมกบัน ้าก่อนเติมลงในถงัผลิตกรด 
 

 
          

 รูปที ่7 แสดงการชัง่เศษผกัท่ีผสมกบัน ้าก่อนเติมลงในถงัผลิตกรด 
 

ขั้นตอนที่ 2 เติมขยะอินทรีย์ในถังผลิตกรด หลงัจากระบบมีการหมกัเพื่อผลิตกรดในถงั
ผลิตกรดแลว้ เร่ิมเติมขยะอินทรียท่ี์ผา่นการคดัแยกและเตรียมแลว้เขา้ไปในถงัผลิตกรด(หมายเลข 1) 
ดงัรูปท่ี 8  
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             รูปที ่8 แสดงการเติมเศษอาหารลงในถงัผลิตกรด 
 

จากนั้นท าการกวนผสมเศษอาหารภายในถงัผลิตกรดเพื่อให้เศษอาหารท่ีเติมลงไปใหม่
ผสมกนักบัเศษอาหารเดิม โดยการใชไ้มก้วนดงัรูปท่ี 9  

 

              
 
รูปที ่9 แสดงการกวนผสมเศษอาหารให้เขา้กนัภายในถงัผลิตกรด 
 

ขั้นตอนที ่3 ปล่อยน า้หมักขยะอนิทรีย์จากถังผลติกรดไปยังถังผลติก๊าซ หลงัจากกวน
ผสมเศษอาหารในถงัผลิตกรดใหเ้ขา้กนัแลว้ ก็ระบายน ้าหมกัจากถงัผลิตกรด (หมายเลข 1) ไปยงัถงั
ผลิตก๊าซ (หมายเลข 2) โดยการเปิดวาวลห์มายเลข 2 (V2) (รูปท่ี10) ซ่ึงน ้าหมกัจะไหลไปในทิศทาง
ท่ีแสดงดงัรูปท่ี 11 
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  รูปที ่10 แสดงต าแหน่งและลกัษณะการเปิดของวาวลท่ี์ 2 (V2) 
 

 
 

                รูปที ่11 แสดงต าแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ และทิศทางการไหล 

                ของน ้าหมกัจากถงัผลิตกรดไปยงัถงัผลิตก๊าซ 

 
ขั้นตอนที ่4  การหมุนเวยีนคลุกเคล้าตะกอนในถังผลติก๊าซ (โดยใช้อุปกรณ์สูบขยะอินทรีย์) 

ปล่อยใหเ้คร่ืองป๊ัม (หมายเลข 5) สูบท างานประมาณ 10 นาที เพื่อให้ขยะอินทรียมี์โอกาสสัมผสักบั
จุลินทรียม์ากข้ึน ดงัรูปท่ี 12 โดยการสูบนั้นตอ้งเปิดวาวล์หมายเลข 3 (V3) และ 4 (V4) และตอ้งปิด
วาวลห์มายเลข 8,2,10  (V8) แลว้จึงถอดปลัก๊เคร่ืองสูบเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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รูปที ่12 แสดงการสูบเวยีนน ้ าหมกัเพื่อท าการผสมน ้าหมกัภายในถงัหมกัก๊าซ 
 

ขั้นตอนที ่5 การระบายน า้หมักออกจากถังผลติก๊าซ เม่ือระบายน ้าหมกัจากถงัผลิตกรดเขา้สู่
ถงัผลิตก๊าซจากขอ้ 2.1.3 แลว้ ก็ท  าการปล่อยน ้ าหมกัออกจากถงัผลิตก๊าซเพื่อรักษาระดบัน ้ าภายใน
ถงัผลิตก๊าซให้เท่าเดิม ซ่ึงน ้ าหมกัท่ีปล่อยออกน้ีสามารถน าไปใช้เป็นปุ๋ยน ้ าชีวภาพได ้  โดยการ
ระบายน ้าหมกัออกน้ีตอ้งท าการเปิดวาวลท่ี์ 9 (V9) ดงัรูปท่ี 13 

 

 
            
      รูปที ่13 แสดงการปล่อยน ้าหมกัออกจากถงัผลิตก๊าซและลกัษณะของน ้าหมกัท่ีถูกปล่อยออกมา 
 

ขั้นตอนที่ 6 การระบายตะกอนออกจากถังหมักกรดลงกระบะตากตะกอน เปิดวาล์ว
หมายเลข 1 (V1) ท่ีท่อระบายตะกอนดา้นล่างของถงัผลิตกรดดงัรูปท่ี 14 เพื่อระบายตะกอนออก
ประมาณ 20 ลิตร ลงกะบะตากตะกอน เม่ือตะกอนมีปริมาณเกินระดบั 70 เปอร์เซ็นตข์องปริมาตร
ท างาน (จะมีระดบัความสูงท่ีก าหนดไวอ้ยู่ดา้นขา้งถงัหมกั) ซ่ึงประมาณ 1 เดือนจะมีการระบาย
ตะกอนหน่ึงคร้ัง 
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รูปที ่14 แสดงต าแหน่งของวาวลเ์พื่อใชใ้นการระบายตะกอนของถงัผลิตกรด 
 

การน าก๊าซชีวภาพไปใช้งาน   
 ก่อนอ่ืนตอ้งสังเกต ดูวา่ถงัเก็บก๊าซ(ถงัหมายเลข 3 ) ท่ีคว  ่าอยูล่อยข้ึนมารึยงั ปกติหลงัจาก

ท าการหมกัไป 1 สัปดาห์ จึงจะเร่ิมผลิตก๊าซในช่วงแรกท่ีถงัลอยข้ึนให้ปล่อยทิ้งก่อน แลว้ปิดวาล์ว
ไวเ้หมือนเดิมเม่ือถงัลอยข้ึนมาใหม่ จึงจะสามารถน าไปใชไ้ด ้ในการต่อก๊าซชีวภาพไปใชง้านกบัหวั
จุดแก๊ส ก่อนอ่ืนตอ้งท าการปรับแต่งหวัแก๊สใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน โดยการเจาะรูหวัทองเหลือง 
หรือ นมหนู ท่ีอยูใ่นหวัปรับแก๊ส  ใหมี้ขนาดโตข้ึนประมาณ 4- 5 มม. เน่ืองจากในถงัเก็บก๊าซท่ีลอย
ข้ึนไม่มีแรงดนัมากพอ ดงันั้นเราจึงตอ้งท าให้ก๊าซไหลออกมาไดส้ะดวก  จากนั้นก็ประกอบเขา้ท่ี
เดิมและปิดรูร่ัวท่ีจะท าให้ก๊าซไหลออกไปท่ีอ่ืน เพื่อท่ีจะให้ก๊าซไหลออกท่ีหวัเตาเท่านั้น เสร็จแลว้
ลองเปิดก๊าซแต่ยงัไม่ตอ้งจุดไฟเพื่อเช็คดูวา่ ก๊าซท่ีต่อเขา้มาออกท่ีหวัแก๊สหรือไม่ เม่ือตรวจดูแลว้วา่
ออกท่ีหัวเตาแก๊สค่อยจุดไฟ   ในชุดถงัเก็บก๊าซท่ีลอยข้ึนจนสุดถงั คือมีปริมาณก๊าซเต็มถงัเก็บ จะ
สามารถจุดไฟได ้ประมาณ10 นาที  

 

 

รูปที ่15 การตรวจเช็คก๊าซ โดยการดมกล่ิน 
ก่อนท่ีจะจุดไฟ 
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ข้อควรปฏบิัติ 
1. ควรวางชุดถงัหมกัไวใ้นท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และห่างจากท่ีอุณหภูมิสูง 
2. ควรหาพื้นท่ีวางชุดถงัหมกัไวใ้นท่ีแยกต่างหาก และพน้จากเด็ก 
3. ควรตรวจดูรอยร่ัวรอบๆถงัหมกัก๊าซ เน่ืองจากในถงัหมกัมีแรงดนัเพิ่มข้ึนจากการหมกั 
4. ควรตรวจดูระดบัน ้าในชุดถงัเก็บก๊าซ และควรท่ีจะหาทรายอะเบทมาใส่เพื่อป้องกนัไม่ให้

เป็นแหล่งเพราะพนัธ์ยงุ 
5. น ้าหมกั หรือ ตะกอนท่ีปล่อยออกจากถงัไม่ควรน าไปทิ้งสามารถน าไปผสมกบัน ้ารถผกั

หรือตน้ไมไ้ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 

  


