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บทนํา 
 

 ถงัหมกัมหศัจรรย ์  เป็นถงัหมกัก๊าซ
ชีวภาพภายใตร้ะบบการหมกัแบบไร้อากาศ   โดย
ใชมู้ลสตัวเ์ป็นตวัเร่ิมปฏิกิริยาการหมกั  และใช้
ของเหลือจากการบริโภค เช่น เศษอาหาร พืชผกั 
ไมผ้ล มายอ่ยใหล้ะเอียด ใส่ลงในถงัหมกั  เพื่อให้
จุลินทรียย์อ่ยสลาย จะไดก๊้าซชีวภาพ  (CH4 55%)  
ประมาณ 60 ลิตร/วนั พอเพียงต่อการใชป้รุง
อาหารประจาํวนั และภายหลงัจากการยอ่ยสลาย 
จะไดปุ๋้ยนํ้าชีวภาพ นาํกลบัไปใชเ้พาะปลูกไดต่้อ 
ไป สามารถเติมเศษอาหารไดต่้อเน่ือง  อุปกรณ์ท่ี
ผลิตพฒันามาจากวสัดุในทอ้งตลาด  ตน้ทุน
ประมาณ  7,500 บาทต่อชุด  และสามารถใชง้าน
ไดต่้อเน่ือง ประมาณ 3 ปี เป็นถงัหมกัท่ีเหมาะสม 
จะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นครัว เรือน เพื่อลดปริมาณ
ค่าใชจ่้ายจาก  LPG  และเป็นการรักษาคุณภาพ
แวดลอ้มท่ีดีพร้อมกนั   
 

             

 
 

1.ก๊าซชีวภาพคอือะไร 

ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซท่ีเกิดจากการหมกัมูลสตัว ์
หรือสารอินทรียต่์าง ๆ ถูกยอ่ยสลาย โดย
เช้ือจุลินทรียใ์นสภาพไร้ออกซิเจน ก๊าซท่ีเกิดข้ึน
เป็นก๊าซท่ีผสมกนั ระหวา่งก๊าซมีเทนกบัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซ
ไฮโดรเจน และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์ แต่ส่วน
ใหญ่แลว้ประกอบ ดว้ยก๊าซมีเทนเป็นหลกั ซ่ึงมี
คุณสมบติัติดไฟได ้ จึงใชเ้ป็นพลงังานใหค้วาม
ร้อน แสงสวา่ง และเดินเคร่ืองยนตไ์ด ้ 

 

โดยทัว่ไปก๊าซชีวภาพจะประกอบดว้ย 

ชนิดของก๊าซ ปริมาณ 

มีเทน 50-68% 
คาร์บอนไดออกไซด ์ 25-35% 

ไนโตรเจน 2-7% 
ไฮโดรเจน 1-5% 

คาร์บอนมอนนอกไซด ์ เลก็นอ้ย 
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์ เลก็นอ้ย 

ก๊าซอ่ืน ๆ เลก็นอ้ย 
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2. ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ 
 ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศกเ์มตร เทียบเท่า  :  
ทดแทน 

เช้ือเพลงิ ปริมาณ หน่วย 
ก๊าซหุงตม้ (LPG) 0.46 กิโลกรัม 
นํ้ามนัดีเซล 0.60 ลิตร 
นํ้ามนัเตา 0.55 ลิตร 
ไฟฟ้า 1.20 กิโลวตัต ์ชัว่โมง 

(ยนิูต) 

 
ถงัหมกัขนาด 200 ลิตร เม่ือแรกสร้างมี

จุดประสงคห์ลกั เพื่อกาํจดัเศษอาหารท่ีเหลือใน
ครัวเรือน เน่ืองจากเศษอาหารต่าง ๆ หากนาํไปท้ิง
จะเกิดการเน่าเหมน็ แต่หากนาํมาใส่ถงัหมกัแลว้
ปล่อยใหเ้น่าอยูใ่นถงัก่อนจนไม่เหลืออะไรใหเ้น่า
แลว้ เม่ือนาํออกไปท้ิงกจ็ะไม่เหมน็ ซ่ึงในระหวา่ง
การปล่อยใหเ้น่านั้น ไดก๊้าซชีวภาพออกมาดว้ย
เป็นของแถม จึงหาทางเกบ็ก๊าซใส่ถงัไวใ้ช ้ดงันั้น
การมีถงัหมกัขนาด 200 ลิตร ติดครัวเรือนไวจึ้ง
เป็นการลดปัญหากล่ินเน่าเหมน็ จากการท้ิงขยะ
สดและไดก๊้าซชีวภาพไวใ้ชด้ว้ย 
3. หลกัเกณฑ์และวธีิการออกแบบถังหมักชีวภาพ  

ก๊าซชีวภาพท่ีใกลต้วัเรามากท่ีสุดคือ ก๊าซ
จากการยอ่ยสลายในตวัมนุษยคื์อผายลม เสน้ทาง
การเกิดก๊าซชีวภาพจะเป็นดงัน้ี 

1. กินอาหาร 
2. เค้ียวใหเ้ป็นช้ินเลก็ 
3. นํ้ายอ่ย ยอ่ยใหเ้ป็นกรด และ

กระเพาะมีการบีบรัดตวั เพื่อผสมอาหารใน
กระเพาะใหท้ัว่ถึง 

4. กากอาหารไหลไปยงัลาํไส ้    มีจุลิน 

ทรียแ์บบไร้อากาศ ท่ีอาศยัอยูใ่นลาํไสกิ้นกาก
อาหารแลว้เปล่ียนเป็นก๊าซชีวภาพ 

5. ร่างกายระบายก๊าซออกมาในรูปการ
ผายลม 

ถงัหมกัขนาด 200 ลิตร สร้างเลียนแบบ
การทาํงานในตวัมนุษย ์ประกอบดว้ย 
ช่องเติมอาหาร ทาํหนา้ท่ีแทนปาก ซ่ึงปากถงั
หมกัรับเศษอาหารท่ีเราป้อน โดยไม่เก่ียงงอนวา่
ไม่อร่อย 
ใบพดักวน ทาํหนา้ท่ีแทนการบีบรัดตวัของ
กระเพาะ หรือการเขยา่ตวัไปมา 
ในถงัมีสภาพการหมกัแบบไร้อากาศ เหมือนอยู่
ในลาํไสใ้หญ่ มีจุลินทรียป์ระเภทเดียวกนัทาํงาน
อยูข่า้งใน 
กน้ สาํหรับปล่อยกากอาหารท่ียอ่ยไม่ไดแ้ลว้
ออกมาขา้งนอก และมีสายยางเสียบคาไวส้าํหรับ
รวบรวมก๊าซมาเกบ็ใส่ถงัไวใ้ช ้
 อาจมีผูส้งสยัวา่ เหตุใดตอ้งใชถ้งัขนาด 
200 ลิตร ใชถ้งัใหญ่กวา่น้ีไดห้รือไม่ จะไดเ้กิด
ก๊าซมาก ๆ คาํตอบคือ ได ้ แต่ท่ีนิยมใชถ้งัขนาด 
200 ลิตรมาดดัแปลงใช ้เน่ืองจากหาซ้ือไดง่้ายและ
มีราคาถูก หากไม่ติดเร่ืองค่าใชจ่้ายและตอ้งการ
ขยายขนาดถงัใหใ้หญ่ข้ึนกส็ามารถทาํไดโ้ดยตอ้ง
คาํนึงถึง 
 1. กินง่าย หมายถึง ช่องทางเติมอาหาร 
ตอ้งออกแบบใหใ้ส่เศษอาหารไดง่้าย เวลาเปิดเติม
เศษอาหารก๊าซในถงัตอ้งไม่ร่ัวสวนออกมา 
 2. ร่างกายแขง็แรง หมายถึง โครงสร้าง
ถงัตอ้งแขง็แรงทนทาน อาจเป็นเหลก็หรือถงั
คอนกรีตกไ็ด ้ขอ้สาํคญัตอ้งไม่ร่ัว ไม่ซึม เพราะถา้
ถงัซึม เจา้ของถงัจะตอ้งเศร้า      เน่ืองจากตอ้งถ่าย 
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เหลวเน่า ๆ ในถงัออกแลว้ลงไปซ่อมรอยร่ัวซึม 
 3. ถ่ายสะดวก หมายถึง ตอ้งมีช่องทาง
ถ่ายกากอาหารออกไดง่้าย ถา้ถ่ายไม่ออกกเ็หมือน
ทอ้งผกู กากอาหารสะสมในถงั แต่ตอ้งไม่ใช่
ทอ้งเสียปล่อยกากอาหารออกเร่ือย ๆ  
 เม่ือออกแบบถงัหมกัใหมี้ขนาดใหญ่ตาม
ตอ้งการแลว้ ปัญหาท่ีตามมาคือ ไม่ทราบวา่
จะตอ้งป้อนอาหารสูงสุดวนัละเท่าใด ถา้อยาก
ทราบใหใ้ชต้วัเลขปริมาณความจุถงัหารดว้ย 20 
เท่ากบัปริมาณของท่ีป้อนไดแ้ต่ละวนั เช่น ถงัจุ 
200 ลิตร หารดว้ย 20 เท่ากบัป้อนอาหารไดม้าก
ท่ีสุดไม่เกิน 10 ลิตรต่อวนั 
4. ขั้นตอนการเดินระบบถังหมักชีวภาพ 

ถงัหมกั เป็นถงัสาํหรับหมกัเพื่อเปล่ียน
สารอินทรีย ์ หรือส่ิงท่ีสามารถบูดเน่าได ้ ให้
กลายเป็นก๊าซชีวภาพท่ีสามารถจุดไฟติดได ้ ตวั
ระบบประกอบดว้ย 2 ถงั ไดแ้ก่ ถงัสาํหรับทาํ
ปฏิกิริยา และถงัเกบ็ก๊าซ ซ่ึงทั้งสองถงัน้ีเป็นเพียง
ส่วนประกอบยอ่ยของขั้นตอนการหมกัเท่านั้น ส่ิง
สาํคญัท่ีมีผลทาํใหเ้กิดก๊าซหรือไม่ ไดแ้ก่ 
เช้ือจุลินทรียท่ี์มีชีวิตอยูใ่นถงั ดงันั้น จึงอาจกล่าว
ไดว้า่ถงัหมกัเป็นถงัท่ีมีชีวิต จึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจ
วิธีการเล้ียง วิธีใหอ้าหาร และการแกไ้ขเม่ือเกิด
อาการเจบ็ป่วย (ไม่เกิดก๊าซ) 

กระบวนการเกิดก๊าซของถงัหมกัเลียน 
แบบการทาํงานของกระเพาะอาหารของมนุษย ์
กล่าวคือ มีการกินอาหารลงไปแลว้กระเพาะจะมี
การบีบตวั ใหเ้กิดการผสมของอาหารท่ีกินลงไป
เกิดการยอ่ยสลาย ไดก๊้าซแลว้ปล่อยก๊าซมาดว้ย
การผายลม อาหารส่วนท่ีไม่หมดกจ็ะกลายเป็น
กากถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ แต่กรณีของถงัหมกั 

อาหารในถงัผสมกนัดว้ยใบกวน ผายลมมาใส่ถงั
เกบ็ไวใ้ช ้และกากท่ีถ่ายออกมาใชเ้ป็นปุ๋ยนํ้า 

การจะทาํใหถ้งัเหลก็ขนาด 200 ลิตร  
ทาํหนา้ท่ีเป็นกระเพาะอาหารไดจ้าํเป็นตอ้งมีการ
เพาะเช้ือจุลินทรียก่์อน เช้ือท่ีวา่น้ีเป็นเช้ือท่ีมีอยู่
ตามธรรมชาติไม่ใช่เช้ือโรคอนัตรายใด ๆ และมี
อยูม่ากในมูลสตัวต่์าง ๆ ส่วนมากจึงเร่ิมเพาะเช้ือ
ดว้ยมูลสุกร การเล้ียงจุลินทรียเ์ร่ิมตน้ 

1. ใส่มูลสุกรเปียกหรือแหง้กไ็ดล้งใน
ถงัใหสู้งข้ึนมาประมาณ 15 เซนติเมตร 

2. เติมนํ้าประมาณคร่ึงถงั ท้ิงไว ้ 1 
สปัดาห์ ในขั้นตอนน้ีมูลสุกรจะละลายนํ้า
กลายเป็นเลนดาํ ๆ ทั้งหมดเป็นการละลายมูลสุกร
ใหเ้ช้ือไดรั้บความช้ืนและขยายตวัเพิ่มจาํนวนมาก
ข้ึน 

3. เม่ือครบ 1 สปัดาห์ เติมนํ้าเพิม่ใหเ้ตม็
ถงั    ในขั้นตอนน้ี ถา้ต่อสายก๊าซไปยงัถงัเกบ็ก๊าซ 
จะพบวา่ถงัเกบ็ก๊าซลอยสูงข้ึน แต่ไม่ไดเ้กิดจาก
การเกิดก๊าซในถงัหมกั แต่เกิดจากการไล่ลมออก
จากถงัหมกัเพราะมีการเติมนํ้าเขา้ถงั ดงันั้นเม่ือ
ทดลองจุดก๊าซจากถงัเกบ็ก๊าซจะยงัจุดไฟไม่ติดให ้
ระบายก๊าซออกจากถงัใหห้มด จนถงัเกบ็ก๊าซจม
ลงสนิท 

4. หลงัจากนั้น ใหส้งัเกตดูเม่ือถงัเร่ิม
ลอยสูงข้ึนอีกคร้ัง แสดงวา่เร่ิมมีการผลิตก๊าซจาก
ถงัหมกัแลว้ ใหเ้ร่ิมป้อนอาหาร (เศษอาหาร , เศษ
ผกัต่าง ๆ ) โดยป้อนวนัละไม่เกิน 1 กิโลกรัมก่อน 

5. เม่ือป้อนอาหารวนัละไม่เกิน 1 
กิโลกรัมไปแลว้ 1-2 สปัดาห์ อตัราการเกิดก๊าซจะ
เร่ิมคงท่ี และกล่ินของเหลวในถงัเป็นกล่ินเหมือน
นํ้ากน้คลอง จึงเร่ิมเพิ่มปริมาณอาหารแต่ละวนัข้ึน
ได ้ โดยสังเกตจากปริมาณก๊าซท่ีเกิดข้ึน และกล่ิน
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ของเหลวในถงัหมกั ถา้เม่ือใดพลวา่อตัราการเกิด
ก๊าซลดลงจากท่ีเคยเกิดหรือของเหลวในถงัมีกล่ิน
เหมน็เปร้ียว แสดงวา่เติมอาหารมากเกินไปจุลิน 
ทรียใ์นถงัยอ่ยไม่ทนั ใหห้ยดุเติมอาหารจนกวา่จะ
เร่ิมเกิดก๊าซตามปกติ 

6. ในกรณีท่ียิง่ท้ิงไวน้านกล่ินเปร้ียวยิง่
รุนแรงข้ึน แสดงวา่เติมอาหารมากเกินไปอยา่ง
มาก ดงันั้นควรมีการช่วยปรับระบบ ดว้ยการ
เติมปูนขาวคร้ังละไม่เกิน 1 กระป๋องนมขน้
หวาน วนัละคร้ัง แลว้คนของเหลวในถงัใหท้ัว่ 
จนกวา่จะเร่ิมเกิดก๊าซ แต่ตอ้งใจเยน็อยา่เติมปูน
ขาวมากเกินไป เพราะถา้เติมปูนขาวมากเกินไป
กอ็าจขดัขวางใหไ้ม่เกิดก๊าซไดเ้ช่นกนั ตอ้งเติม
ใหพ้อดี (ในขั้นตอนน้ีเป็นการปรับสภาพความ
เป็นกรดด่างในถงัใหอ้ยูใ่นสภาพเป็นกลางพอดี 
เหมือนกรณีท่ีคนเรากินอาหารมากไปแลว้อา 
หารไม่ยอ่ย ตอ้งกินยาอีโนช่วย) 

7. เม่ือระบบคงท่ี มีเช้ือในถงัมากตาม
ตอ้งการ เติมอาหารแลว้ยอ่ยไดห้มดตามท่ีควร
จะเป็น ถงัขนาด 200 ลิตรจะรับอาหารไดไ้ม่
เกินวนัละ 10 กิโลกรัม แต่ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บ
อาหารทุกวนั เช้ือในถงัมีความอดทนสูงมาก ไม่
ตอ้งกินอาหารไดน้านหลายเดือนยงัไม่ตายเพียง 
แต่เม่ือหลงัจากหยดุป้อนอาหารไปนาน ๆ แลว้
เร่ิมป้อนอาหารใหม่ ตอ้งเร่ิมป้อนทีละนอ้ย ๆ  
ใหเ้ช้ือเร่ิมชินกบัการกินอาหารใหม่ก่อน 
 ความยุง่ยากของการใชถ้งัน้ี มีเพียง
การเร่ิมตน้เล้ียงใหเ้ช้ือมีจาํนวนมาก จนเติม 
อาหารไดม้าก และผลิตก๊าซไดม้ากตามท่ีตอ้ง 
การ ท่ีแลดูยุง่ยากเพราะผูใ้ชส่้วนมากใจร้อน 
ตอ้งการเห็นการเกิดก๊าซอยา่งทนัใจในชัว่ขา้ม 
คืน เพราะลืมนึกไปวา่ในถงัท่ีทาํงานไดดี้ตอ้ง

ประกอบดว้ยจุลินทรียห์ลายลา้นตวัช่วยกนัผลิต
ก๊าซ การเร่งเติมอาหารโดยท่ีเช้ือยงัไม่มากพอ
ไม่ต่างไปจากการเทเศษอาหารลงคลองท่ีไม่เกิด
การเปล่ียนแปลงเป็นก๊าซ หรือถา้เร่งเติมมาก ๆ 
กจ็ะเป็นการดองเศษอาหาร จนในถงัหมกั
เปร้ียวและไม่เกิดก๊าซ ดชันีตรวจวดัท่ีง่ายและ
รวดเร็วคืออตัราการเกิดก๊าซ พึงระลึกไวเ้สมอ
วา่ หากถงัทาํงานไดดี้ตอ้งเกิดก๊าซตามปกติ 
หากวนัใดพบวา่ มีการเกิดก๊าซนอ้ยลงแสดงวา่ 
ระบบเร่ิมผดิปกติ และสาเหตุหลกัท่ีพบบ่อย
ท่ีสุดคือเติมอาหารมากเกินไป  
 เม่ือถงัหมกัทาํงานไดดี้แลว้หากตอ้ง 
การเกบ็ก๊าซไวส้าํหรับใชน้าน ๆ สามารถเพ่ิม
ถงัเกบ็ก๊าซได ้ โดยต่อสายยางก๊าซถึงกนัหมด 
จะใชก๊้าซไดน้านข้ึน และถา้ตอ้งการเพิ่มแรงดนั
ก๊าซทาํไดโ้ดยหานํ้าหนกัมากดถงัเกบ็ก๊าซใหมี้
นํ้าหนกัมากข้ึนจะไดมี้แรงดนัก๊าซออกไปแรง
มากข้ึน 
5. การปฏิบัติการดูแลบํารุงรักษาถังหมักชีวภาพ 
 

1. ทุกตอนเยน็หลงัจากใชก๊้าซหมดแลว้ใหน้าํ
ผกัเติมทุกวนั ๆ ละ 1 กก. แลว้กวนจนเศษผกั
เขา้กนั 

2. ประมาณ 3-4 เดือน จะมีเศษตะกอนสูงข้ึน 
ใหต้รวจสอบวา่มีตะกอนมากเกินไปหรือไม่  
ใหท้ดสอบกากตะกอนโดยยา้ยไปใส่ถงัใหม่ 
แลว้ทดสอบวา่เม่ือใส่ผกัเกิดก๊าซหรือไม่ ถา้เกิด
แสดงวา่จุลินทรียย์งัมีชีวิตอยู ่ สามารถใชง้าน
ต่อไปได ้หากไม่เกิดใหน้าํไปรดตน้ไม ้ในกรณี
ท่ีเป็นปุ๋ยนํ้า ถา้เป็นกากตะกอนใหใ้ส่โคนตน้ไม ้

3. ประมาณ 1 ปี ใหล้า้งถงัและทาสีป้องกนั
สนิมเพื่อใหก้ารใชง้านคงทน 
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