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บทคัดยอ 
 การวิ จัยในครั้ง น้ีเปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณกาซชีวภาพจากการหมักมูลสุกรรวมกับใบยางพาราและ
มูลสุกรรวมกับทางปาลม  ในอัตราสวน 15 : 1 กิโลกรัม เติมวัสดุ
หลังจากหมักไปแลว 3 วัน ในถังหมักขนาด 150 L ภายใต
อุณหภูมิหอง  จากการศึกษาพบวาปริมาณกาซชีวภาพสะสม  
เทากับ 73.12 L และ91.68 L ตามลําดับ ตลอดระยะเวลาการ
หมัก 15 วัน และเม่ือนํากาซชีวภาพไปเผาตมนํ้า พบวา ให
พลังงานความรอน 17.4 kcal และ 129.6 kcal  ตามลําดับ  จาก
ผลการศึกษาบงชี้ใหเห็นวาปริมาณกาซชีวภาพจากการหมักมูล
สุกรรวมกับทางปาลมมากกวาการหมักมูลสุกรรวมกับใบ
ยางพาราและจากผลการตรวจสอบกาซที่ไดพบวามีกาซมีเทนสุ
งกวา 60% ของกาซมาตรฐาน 
 
คําสําคัญ :  กาซชีวภาพ  การหมักรวมแบบไรอากาศ  มูลสุกร  
ใบยางพารา  ทางปาลม  
 
Abstract 

This research attempted to compare the amount 
of biogas produced by anaerobic co-digestion between pig 
manure with rubber leaves and pig manure with palm frond. 
The pig manure was blended with the rubber leaves or palm 
frond in the ratio of 15 : 1 by weight. The blends were fed 
into the two reactors of 150 L in two times, first time in the 
first day and second time in the third day. The experiment 
was set under room temperature. It was found that the 
cumulative amount of the gas for the fifteen days digestion 
was 73.12 L and 91.68 L for rubber leaves mixed and palm 
frond mixed, respectively. In addition, the produced biogas 
was burnt to find out the total thermal energy by heating 
water. It was found that the thermal energy were about 17.4 
kcal and 129.6 kcal for rubber leaves mixed and palm frond 
mixed, respectively. The study indicated that the amount of 
gas from the co-digestion of pig manure with the palm frond 
is much than the pig manure with rubber leaves. And also 
the methane in biogas is over 60%. 

 

Keywords: biogas Production ,Anaerobic co-digestion, Pig 
manure, Rubber leaves  and  Palm frond 
1.  บทนํา 

ปจจุบัน  ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มข้ึน
อยางรวดเร็ว ปญหาการขาดแคลนพลังงาน โดยเฉพาะปญหา
ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงข้ึน  จึงตองหาพลังงานทดแทน กาซ
ชีวภาพเปนพลังงานทางเลือกหน่ึงที่กําลังไดรับความสนใจ   
ประกอบกับประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  ของเสียทาง
การเกษตรที่สามารถนํามาผลิตกาซชีวภาพไดแก  มูลสุกร  มูลไก  
เศษอาหาร ชีวมวลอื่นๆ เชน  ใบยางและทางปาลม   สามารถ
นํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตกาซได   รวมทั้ ง เปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

2.  ทฤษฎีและหลักการ 

          กาซชีวภาพ (Biogas) เกิดจากกระบวนการยอยสลาย
สารอินทรียที่มีโครงสรางสลับซับซอน ไดแก คารโบไฮเดรต 
โปรตีน และไขมัน เพื่อใชเปนสารอาหารในการดํารงชีพของ
แบคทีเรียในกลุมที่ไมใชอากาศ โดยสามารถแบงชนิดกลุม
แบคทีเรียตามปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนไดเปน 3 ชนิด คือ  
          1. แบคทีเรียสรางกรด (Acid Former Bacteria) 
แบคทีเรียกลุมน้ีจะยอยสลายสารอินทรียในนํ้าทิ้งไปเปนกรด
อินทรียตางๆ 
          2. แบคทีเรียสรางมีเทน (Methane Former Bacteria) ทํา
หนาที่ยอยสลายกรดอินทรียไปเปนกาซมีเทนและ
คารบอนไดออกไซด 
          3. แบคทีเรียรีดิวซซัลเฟต (Sulfate Reducing Bacteria, 
SBR) ปริมาณของแบคทีเรียชนิดน้ีจะข้ึนอยูกับความเขมขนของ

ซัลเฟต (SO4
2-
) ในนํ้าเสีย โดยจะทําหนาที่ดึงออกซิเจนจาก

สารประกอบซัลเฟต ทําใหเปลี่ยนซัลไฟตที่อยูในรูปของซัลเฟต

เปนกาซไขเนา (H2S)  ดังรูปที่  1 



 
รูปที่  1  ปฏิกิริยาการเกิดกาซชีวภาพ 

 

ขั้นตอนและปฏิกริิยาการเกิดกาซชีวภาพ 
กระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ (Anaerobic 
Digestion)  
ประกอบไปดวย 3 ข้ันตอน  
                
ขั้นตอนที่ 1 การยอย ( Hydrolysis )  
          ในข้ันตอนนี้ สารอินทรียโมเลกุลใหญ ไดแก 
คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน จะถูกแบคทีเรียยอยสลายให
กลายเปนสารอินทรียโมเลกุลเล็ก ความเร็วของกระบวนการยอย
สลายขึ้นอยูกับเอนไซมที่ถูกปลอยออกมาจากแบคทีเรีย รวมถึง
ความเขมขนของสารอินทรีย ความเขมขนของเอนไซม อุณหภูมิ 
และการสัมผัสระหวางเอนไซมกับสารอินทรีย เปนตน  
 
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 การสรางกรด ( Acidogenesis and 
Acetogenesis)  
          ในข้ันตอนน้ี สารอินทรียโมเลกุลเล็กซ่ึงเปนสารผลิตภัณฑ
ของการยอยในข้ันแรก จะถูกเปลี่ยนเปนกรดอินทรียชนิดโมเลกุล
เล็ก เชน กรดอะซิติก (Acitic Acid) กรดโพรไพโอนิก (Propionic 
Acid) กรดวาเลอริก (Valeric Acid) และกรดแลคติก (Lactic 
Acid) โดยแบคทีเรียสรางกรด  
          โดยกรดที่เกิดข้ึนจะมีกรดอะซิติกสูงสุดในปริมาณที่มาก
ที่สุด และมีกาซคารบอนไดออกไซด และไฮโดรเจนเกิดข้ึนใน
ข้ันตอนน้ีดวย อัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสรางกรดจะสูง
และทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดดีกวา
แบคทีเรียสรางมีเทน เน่ืองจากกระบวนการสรางมีเทนสวนใหญ
ตองการใชกรดอะซิติกเปนสารตั้งตน แตกรดไขมันระเหยงายที่ได
จากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียมีหลายชนิด ซ่ึงบางชนิด
แบคทีเรียสรางมีเทนไมสามารถนําไปใชในกระบวนการสราง
มีเทนได โดยเปนกรดไขมันระเหยงายขนาดใหญ เชน กรดโพร
ไพโอนิก กรดบิวทิริก เปนตน ทําใหเกิดการสะสมของกรดอินทรีย
ประเภทนี้ในระบบ ธรรมชาติจึงไดสรางกระบวนการในการเปลี่ยน
กรดไขมันระเหยงายที่มีขนาดใหญใหกลายเปนกรดอะซิติก 
(Acetogenesis) ซ่ึงชวยทําใหไมเกิดการสะสมของกรดอินทรียใน
ระบบ  

ขั้นตอนที่ 4 การสรางมีเทน (Methanogenesis)  
         ก า ซ มี เ ท น จ ะ ส ร า ง จ า ก  ก ร ด อ ะ ซิ ติ ก  ก า ซ

คารบอนไดออกไซด (CO2) และกาซไฮโดรเจน (H2) ที่ไดจาก
กระบวนการสรางกรด โดยแบคทีเรียสรางมีเทน (Methane 
Former Bacteria) การสรางกาซมีเทน มี 2 แบบ แบบแรกเกิด
จากการเปลี่ยนกรดอะซิติกเปนกาซมีเทน คิดเปน 70% ของกาซ
มีเทนที่เกิดข้ึนไดในระบบ อีกแบบหน่ึงเกิดจากการรวมตัวกันของ
คารบอนไดออกไซดและไฮโดรเจน 
          แบคทีเรียที่เปนตัวสรางมีเทนเจริญเติบโตไดชาและ
สภาพแวดลอมมีผลตอการเจริญเติบโตคอนขางมาก ชวงคาพีเอช
ที่เหมาะสมตอการทํางานของแบคทีเรียแคบ โดยสามารถ

เจริญเติบโตไดดีในชวงพีเอชประมาณ  6.8 - 7.2   (Yadvika et 
al., 2004) นอกจากนี้อุณหภูมิก็มีผลตออัตราการเจริญเติบโต
เชนกัน อีกทั้งแบคทีเรียในกลุมน้ีตองการสารอาหารที่โครงสราง
ไมซับซอนในการดํารงชีพ ดังน้ันการเติบโตของแบคทีเรียที่เปน
ตัวสรางมีเทนจึงข้ึนอยูกับการทํางานของแบคทีเรียในข้ันตอน
ไฮโดรไลซีสและการสรางกรด โดยแบคทีเรียทุกกลุมตองทํางาน
อยางสัมพันธกัน 
 

3.  วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง 

     3.1  วัสดุ  ไดแก  มูลสุกร   ใบยางพารา  และทางปาลม 

3.2  อุปกรณ 
       -   ถังหมัก 
( 1 ) ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 150 ลิตร 1 ใบ พรอมฝา
ปด  
( 2 ) ทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 น้ิว  
        - ใชทําทอเติมมูลสุกรรวมกับใบยางพาราและมูล
สุกรรวมกับทางปาลม 
        - ใชทําตัวประคองทอในถังหมักกาซ  
( 3 ) ทอนํ้าประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 น้ิว ทํา
เปนทอสงกาซ 
( 4 ) วาลวปด - เปด 1 ตัว  
( 5 ) เกลียวตอสายยางนํากาซออกจากถังหมักกาซ 
ไปยังถังรับกาซ 1 ตัว 
( 6 ) กาว , ซิลิโคน และอุปกรณตาง ๆ 

                     -  ถัง 
( 1 )  ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลติร 2 ใบ เปนตัว
เปลือก  
( 2 )  ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 60 ลิตร 2 ใบ เปนถังรับ
กาซ  
( 3 )  เกลียวตอสายยาง 2 ตัว 
        - ตัวที่ 1 ตอสายยางจากถังหมักกาซ 
        - ตัวที่ 2 ตอจากถังรับกาซไปยังเตาหุงตม   
ดังรูปที่  2 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ถังหมักกาซ 7. ทอปลอยส่ิงปฏิกูล 
2. ถังเก็บกาซ 8. ถังเปลือก 
3. ทอเติมวัสดุหมัก 9. กาซ 
4. นิปเปลพีอี 2 น้ิว 10. นํ้า 
5. ทอนํากาซ  11. เตากาซ 
6. Gas counter   

รูปที่  2  ชุดโมเดลถังหมักกาซชีวภาพ 

3.3  วิธีการทดลอง  

วิธีการศึกษาครั้งน้ี   แบงออกเปน 2 ชุด   
1)  การหมักมูลสุกรรวมกับใบยางพารา 
ใชหมักมูลสุกร  ใบยางพาราและน้ําในอัตราสวน  5 : 1 

:10 กิโลกรัม  นํ้าประปาที่ใชตองรองทิ้งไวเกิน 8 ชั่วโมง เพื่อให
กลิ่นและฤทธิ์คลอรีนลดลง หรือนํ้าที่ไมมีคลอรีน  นํามูลสุกรมา
คลุกเคลากับนํ้าใหไดความเขมขนเต็มที่ไมเหลว หรือหนืด
จนเกินไป เทใสถังหมัก ตอจากน้ันใสใบยางพาราซึ่งแชนํ้าไวนาน 
1 วัน ใสลงไปผสมใหเขากัน   ดังรูปที่ 3 – 4 

 

        
            รูปที่ 3 มูลสุกร                                 รูปที่  4  ใบยางพารา 

2)  การหมักมูลสุกรรวมกับทางปาลม 
ใชหมักมูลสุกร  ทางปาลมและนํ้าในอัตราสวน  5 : 1 :10 

กิโลกรัม นํ้าประปาที่ใชตองรองทิ้งไวเกิน 8 ชั่วโมง เพื่อใหกลิ่น
และฤทธิ์คลอรีนลดลง หรือนํ้าที่ไมมีคลอรีน  นํามูลสุกรมา
คลุกเคลากับนํ้าใหไดความเขมขนเต็มที่ไมเหลว หรือหนืด
จนเกินไป เทใสถังหมัก ตอจากนั้นใสทางปาลมซ่ึงแชนํ้าไวนาน 1 
วัน ใสลงไปผสมใหเขากัน  ดังรูปที่ 5 - 6  

          
   รูปที่ 5  มูลสุกร                              รูปที่ 6  ทางปาลม 

 
หมักทิ้ งไว   3 วัน   จากน้ันเติมมูลสุกร  และนํ้าใน

อัตราสวน 10:10 กิโลกรัม ทั้ง 2 ชุดและวัดคา pH โดยควบคุมให
คาอยูในชวง 6.8  – 7.2 โดยการเติมนํ้า   ดังรูปที่ 7 

 

 
 

รูปที่ 7  ชุดถังหมักกาซชีวภาพ 

 
4.  ผลการทดลองและวิจารณผล 
        4.1  ปริมาณกาซชีวภาพจากการหมักมูลสุกรรวมกับใบ
ยางพาราและมูลสุกรรวมกับทางปาลม 
 ผลการศึกษาปริมาณกาซชีวภาพจากการหมักมูลสุกร
รวมกับใบยางพาราและมูลสุกรรวมกับทางปาลม  พบวาปริมาณ
กาซชีวภาพที่ไดจากการหมักมูลสุกรรวมกับใบยางพารา และมูล
สุกรรวมกับทางปาลม  เทากับ 73.12 L และ 91.68 L ตามลําดับ 
จะเห็นวา กาซชีวภาพสะสมจากการหมักมูลสุกรรวมกับทาง
ปาลม  มากกวาการหมักมูลสุกรรวมกับใบยางพารา  ดังรูปที่ 8 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
  
      รูปที่ 8  ปริมาณกาซชีวภาพสะสมในแตละวันเปนเวลา 15 วัน   
 

         4.2  ปริมาณความรอนที่ไดจากการเผาไหมกาซชีวภาพที่
ไดจากการหมักมูลสุกรรวมกับใบยางพาราและมูลสุกรรวมกับทาง
ปาลม  ดวยวิธีการตมนํ้า  ดังตารางที่ 1 
 
 



  ตารางที่ 1  แสดงปริมาณความรอนท่ีเกิดขึ้นจากการตมนํ้า (kcal) 
 

มูลสุกรรวมกับใบยางพารา มูลสุกรรวมกับทางปาลม 

คร้ังที่ Q(kcal) คร้ังที่ Q(kcal) 
1 17.4 1 69.8 
- - 2 59.8 

รวม 17.4 รวม 129.6 

 
ผลการศึกษาปริมาณความรอนที่ไดจากการตมนํ้า  

ระหวางกาซชีวภาพที่ไดจากการหมักมูลสุกรรวมกับใบยางพารา
และกาซชีวภาพที่ไดจากการหมักมูลสุกรรวมกับทางปาลม  
พบวาปริมาณความรอนที่ไดจากการหมักมูลสุกรรวมกับทาง
ปาลม มากกวาการหมักมูลสุกรรวมกับใบยางพารา   

จากผลการวิจัย  ปริมาณกาซชีวภาพที่ไดจากการหมัก
มูลสุกรรวมกับใบยางพาราและการหมักมูลสุกรรวมกับทางปาลม  
มีปริมาณใกลเคียงกัน  แตปริมาณความรอนที่ไดแตกตางกัน  
เน่ืองมาจากถังเก็บกาซจากการหมักมูลสุกรรวมกับใบยางพารา  
เกิดรอยรั่วบริเวณบอลวาลวดานบน  ทําใหปริมาณความรอนที่ได
เกิดความคลาดเคลื่อน   

 
5.  สรุป 
 การศึกษาปริมาณกาซชีวภาพจากการหมักมูลสุกร
รวมกับใบยางพาราและมูลสุกรรวมกับทางปาลม  พบวาการหมัก
มูลสุกรรวมกับทางปาลม  เกิดกาซชีวภาพมากกวาการหมักมูล
สุกรรวมกับใบยางพารา และ ปริมาณความรอนที่ไดจากการหมัก
มูลสุกรรวมกับใบยางพาราและมูลสุกรรวมกับทางปาลม  ดวย
วิธีการตมนํ้าปรากฏผลปริมาณความรอนที่ไดจากการหมักมูล
สุกรรวมกับทางปาลม  ใหพลังงานความรอนมากกวา และจากผล
การตรวจสอบกาซที่ไดพบวามีกาซมีเทนสูงกวา 60 เปอรเซ็นต
ของกาซมาตรฐาน 
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