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บทคัดยอ  
 งานวิ จัย น้ี เปนการศึกษาการหมักรวมระหวางใบ
ยางพารากับมูลโค และใบยางพารากับมูลสุกรที่สวนผสมตางๆ 
เพื่อหาสวนผสมที่ดีที่สุดในการผลิตแกสชีวภาพ โดยหมักในขวด
นํ้าเกลือแบบไรอากาศขนาด 1 ลิตร ปริมาตรใชงานจริง 0.8 ลิตร 
ภายใตอุณหภูมิหอง (29±3 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 12 วัน ทํา
การปอนวัสดุหมักแบบกะ (batch) หรือเติมคร้ังเดียว โดยชุดการ
ทดลองที่ 1 เปนการหมักระหวางใบยางพารากับมูลโค ใน
อัตราสวนผสมใบยางพารา 40 กรัม รวมกับมูลโค 40 กรัมตอมูล
โค 10%  30% และ 50% โดยนํ้าหนัก และชุดการทดลองที่ 2 
เปนการหมักระหวางใบยางพารากับมูลสุกร ในอัตราสวนผสมใบ
ยางพารา 40 กรัม รวมกับมูลสุกร 10%  30% และ 50% โดย
ปริมาตร ทําการเก็บแกสโดยใชลูกโปงและวัดปริมาตรแกสทุก 2 
วันโดยการแทนที่นํ้า (fluid displacement method) พบวา อัตรา
สวนผสมระหวางใบยางพารากับมูลโค และระหวางใบยางพารา
กับสุกรที่ 10% ผลิตแกสไดสูงสุด รองลงมา คือ 30% และ 50% 
ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตแกสชีวภาพ
ของการหมักระหวางใบยางพารากับมูลโค และใบยางพารา
รวมกับมูลสุกรที่อัตราสวนเกิดแกสสูงสุด (10%) พบวา การหมัก
ระหวางใบยางพารากับมูลโค ผลิตแกสไดสูงกวาใบยางพารา
รวมกับมูลสุกร เทากับ 1664.333 mL และ 1322.33 mL 
ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: แกสชีวภาพ; ใบยางพารา; มูลโค; มูลสุกร 
 
1. บทนํา  

เชื้อเพลิงที่เราใชในครัวเรือน เพื่อประกอบอาหารสวน
ใหญก็คือ แกสหุงตม หรือแกสแอลพีจี เปนแกสที่ไดจากธรรมชาติ 
เปนผลผลิตจากปโตรเคมี ซ่ึงปจจุบันเร่ิมขาดแคลนและมีราคา
สูงข้ึน ถึงแมประเทศไทยจะมีแหลงผลิตแกสธรรมชาติ แตก็มีอยู
ไมมาก ทุกวันน้ีตองส่ังซ้ือแกสธรรมชาติจากตางประเทศเขามาใช
กัน สภาวการณเชนน้ี แกสชีวภาพนาจะเปนทางเลือกที่นาสนใจ
ทางหนึ่ง ที่เรานาจะเริ่มนํามาใชกันอยางจริงจัง เพราะสามารถ
นํามาเปนเชื้อเพลิงที่ใชในการหุงตมแทนแกสแอลพีจีได อีกทั้ง
จากขอมูลของกรมปศุสัตวพบวา ปจจุบัน ประเทศไทยมีปริมาณ
โค กระบือ สุกร เปด ไก และชางรวมกันไมนอยกวา 214 ลานตัว 
(วงกต  วงศอภัย, 2548) มูลของสัตวทั้ง 6 ชนิดน้ีเปนประเภทที่มี
ศักยภาพเพียงพอที่สามารถนําไปผลิตแกสชีวภาพได ซ่ึง
ศักยภาพที่ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ไดประเมินพบวา ในป 2543 ประเทศไทยมีศักยภาพของพลังงาน
จากมูลสัตวถึง 11,750 ลานลานจูล ตัวเลขในเชิงพลังงานนี้
เทียบเทากับพลังงานความรอนที่ไดจากน้ํามันดิบถึง 278 ลานตัน 

หรือ เทียบเทาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วปริมาณ 322 ลานลิตร คิดเปน
เกือบคร่ึงหน่ึงของนํ้ามันดีเซลที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมทั่ว
ประเทศในปเดียวกัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2553) 

ดัง น้ัน ผูวิ จัยจึงมีความสนใจศึกษาการผลิตแกส
ชีวภาพจากมูลโค มูลสุกร รวมกับใบยางพารา ซ่ึงยางพาราเปน
พืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดในประเทศไทยที่สําคัญ โดยเฉพาะ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการปลูกกันอยางแพรหลาย 
และเพิ่มจํานวนข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยสถิติพื้นที่ในการปลูก
ยางพาราจากอดีตจนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2550 เปนจํานวน 
2,143,206 ไร และสถิติการปลูกยางพาราเพิ่มข้ึนจากป 2549 ถึง
รอยละ 71.83 (สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร, 2552) 
ซ่ึงมีปริมาณใบยางพาราเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก  โดยมาก
เกษตรกรสวนยางจะปลอยทิ้ง และใหยอยสลายเองตามธรรมชาติ 
การศึกษาการผลิตแกสชีวภาพจากมูลโค มูลสุกร รวมกับใบ
ยางพาราเพื่อหาอัตราสวนที่ เหมาะสม ผลจากการวิจัยที่ได
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชุมชนทองถ่ิน และสามารถเปน
ส่ือตอการเรียนรูของโรงเรียนรวมกับชุมชนที่ดีดวย 
 
2. วิธีการวิจัย    
         2.1 การศึกษาลักษณะของวสัดุท่ีหมัก 
 1) เก็บตัวอยางวัสดุที่หมัก  ไดแก มูลโคและมูลสุกรสด 
โดยลอกออกจากพื้นเอาเฉพาะมูลกอนการลางคอกจากโรงเรือน
เลี้ยงสุกร  ภาควิชาสัตวศาสตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และใบ
ย า ง พ า ร า  ซ่ึ ง เ ก็ บ จ า ก บ ริ เ ว ณ ส ว น ย า ง พ า ร า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยเลือกเอา
เฉพาะใบที่แหง นํามาบดดวยมือ วัดคาอุณหภูมิ คาพีเอช คา
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS: Total solid) คาปริมาณของแข็ง
แขวนลอยทั้งหมด (TSS: Total suspended solids) 
      2.2 ระบบการหมักแบบไรอากาศจําลองใน
หองปฏิบัติการ       
            1) การหมักมูลโค (C) รวมกับใบยางพารา (R) ที่
อัตราสวนตางๆ ทดลองโดยการหมักใบยางพารา  โดยใช
อัตราสวน นํ้าหนักใบยางพารา 40 กรัมตอมูลโค 4 กรัม (10%)  
12 กรัม (30%) และ 20 กรัม (50%) โดยทําการทดลอง 3 ซํ้า     
         ชุดที่ 1 ผสมใบยางพาราตอมูลโค ดวยอัตราสวน นํ้าหนัก 
40 กรัม ตอ 4 กรัม (10%)   
        ชุดที่ 2 ผสมใบยางพาราตอมูลโค ดวยอัตราสวน นํ้าหนัก 
40 กรัม ตอ 12 กรัม (30%)   



    

        ชุดที่ 3 ผสมใบยางพาราตอมูลโค  ดวยอัตราสวน นํ้าหนัก 
40 กรัม ตอ 20 กรัม (50%)   
         2) การหมักมูลสุกร (P) รวมกับใบยางพารา (R) ที่
อัตราสวนตางๆ ทดลองโดยการหมักใบยางพารา  โดยใช
อัตราสวน  นํ้าหนักใบยางพารา 40 กรัม ตอมูลสุกร 10%  30% 
และ 50% โดยปริมาตร ทําการทดลอง 3 ซํ้า 
            ชุดที่ 1 ผสมใบยางพาราตอมูลสุกร ดวยอัตราสวน 
นํ้าหนัก 40 กรัม ตอ 80 mL (10%)   
            ชุดที่ 2 ผสมใบยางพาราตอมูลสุกร ดวยอัตราสวน 
นํ้าหนัก 40 กรัม ตอ 240 mL (30%)   
            ชุดที่ 3 ผสมใบยางพาราตอมูลสุกร ดวยอัตราสวน 
นํ้าหนัก 40 กรัม ตอ 400 mL (50%)   

ทําการปอนวัสดุหมักแบบกะ (batch) หรือเติมวัสดุ
หมักครั้งเดียว การหมักสภาวะไรอากาศ โดยการเติมแกส
ไนโตรเจนลงถังหมักเปนระยะเวลา 3 นาที ทําการหมักเปน
ระยะเวลา 12 วัน ภายใตอุณหภูมหอง (29±3 องศาเซลเซียส) วัด
ป ริ ม าณแก ส ชี วภ าพที่ เ กิ ด ข้ึ น โ ดยกา รแทนที่ นํ้ า  ( fluid 
displacement method) (สมฤดี  ฤทธิ์ยากุล, 2551) นํ้าที่ถูก
แทนที่จะไหลลงสูขวดรองรับนํ้า ปริมาตรน้ําที่ถูกแทนที่ดังกลาว
เปนปริมาณแกสชีวภาพที่เกิดข้ึนทุก 2 วัน ในระบบดวย และวัด
คา pH ทุก 2 วัน (ภาพประกอบที่ 1 และภาพประกอบที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 แบบจําลองถังปฏิกรณหมักไรอากาศแบบกะ 

(batch) ในหองปฏบัิติการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ก. ขวดหมัก          ข.  ลูกโปงเก็บแกส 
ภาพประกอบที่ 2 ลักษณะชุดอุปกรณถังปฏิกรณหมักไรอากาศ

แบบกะ (batch) ในหองปฏิบัติการ 

3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล   
         3.1 ลักษณะของวัสดุหมัก  
 การทดลองนี้ใชมูลโค (cattle manure) กับมูลสุกร (pig 
manure) ที่ถายไมเกิน 24 ชั่วโมง โดยลอกออกจากพื้นที่คอก
กอนการลางคอกจากโรงเรือน ภาควิชาสัตวศาสตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ และใบยางพารา ซ่ึงเก็บจากบริเวณสวนยางพารา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยเลือกเอา
เฉพาะใบที่แหงที่บดดวยมือ ซ่ึงจากการวิเคราะหสมบัติของมูลโค
และมูลสุกรสดที่นํามาใชในการทดลอง พบวา มูลโค มีคา pH ที่ 
5.23 มูลสุกรมีคา pH ที่ 5.56 คา TS เทากับ 36.58 mg/L คา 
TSS เทากับ 22.12 mg/L       
 3.2 ผลการทดลองของระบบการหมักแบบไร
อากาศในหองปฏิบัติการ 
  ในการทดลองนี้ เปนการศึกษาประสิทธิภาพการผลิต
แกสชีวภาพจากการหมักใบยางพารารวมกับมูลโค และมูลสุกรที่
อัตราสวมผสมระดับตางๆ โดยผสมกันในอัตราสวนผสมใน
อัตราสวนใบยางพาราที่บดดวยมือ 40 g ของนํ้าหนักแหง รวมกับ
หัวเชื้อคือมูลโค และมูลสุกรที่ 10%  30% และ 50% ทําการ
ทดลอง  3 ซํ้ า  โดยทํ าการหมั กแบบกะ  ( batch)  ภายใต
อุณหภูมิหอง (27.7-29.5 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 12 วัน โดย
วัดแกสที่เกิดข้ึน 2 วัน โดยอาศัยหลักการแทนที่นํ้า ในระหวาง
การทดลองไดทําการวิเคราะหคาอุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง 
(pH) และองคประกอบของแกสชีวภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดในการ
วิเคราะหผลดังตอไปน้ี  
  1) อุณหภูมิ (Temperature) 
     อุณหภูมิมีผลตอจุลินทรียเปนอยางมาก โดยอัตรา
การยอยสลายสารอินทรียหรือปฏิกิริยาทางชีวเคมีของจุลินทรีย
ข้ึนกับอุณหภูมิ อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มข้ึนเม่ือมีการเพิ่ม
อุณหภูมิ ในการทดลองครั้งน้ีทดลองภายใตอุณหภูมิหอง (27.7-
29.5 องศาเซลเซียส) เม่ือเร่ิมเดินระบบ พบวา อุณหภูมิเร่ิมตน
ของวัสดุหมักที่ปอนเขาระบบมีคาอยูระหวางชวง 29.0-30.5 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิวันส้ินสุดการทดลองมีคาอยูในชวง 
27.0-28.7 องศาเซลเซียส Grady et al. (1999) ไดรายงานวาชวง
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส จุลินทรียยังสามารถทํางานได แต
ประสิทธิภาพต่ํา และคาแนะนําต่ําสุดที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ คือ 
20-25 องศาเซลเซียส จะเห็นไดวา คาอุณหภูมิตลอดการทดลอง
มีคาสูงกวาคะแนะนําต่ําสุด ดังน้ันอุณภูมิจึงไมมีผลกระทบตอการ
ทํางานและเติบโตของจุลินทรียสรางมีเทนและไมจําเปนตองปอน
พลังงานใดๆ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิแกระบบ  
 2)  ความเปนกรด-ดาง (pH) 

จากการศึกษาคาพีเอชของวัสดุหมักกอนปอนเขาสูถัง
ปฏิกรณหมัก พบวา ในทุกอัตราสวนผสม มีคาอยูระหวาง 5.05-
5.35 (ภาพประกอบที่ 3 และภาพประกอบที่ 4) เม่ือเดินระบบ จะ
เห็นวาคาพีเอชของระบบลดลงอยางตอเน่ือง อาจเปนเพราะจุลิ
นทรียสรางกรดมีการเจริญเติบโตไดเร็วกวาจุลินทรียสรางมีเทน 
และมีจํานวนสูงกวา  
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ภาพประกอบที่ 3 ระดับพีเอสจากการหมักระหวางใบยางพารา
รวมกับมูลโค 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 4  ระดับพีเอสจากการหมักระหวางใบยางพารา
รวมกับมูลสุกร 

                
              3)  อัตราการผลิตแกสชีวภาพ (Biogas production) 

จากการทดลองไดทําการวัดปริมาณแกสชีวภาพที่
เกิดข้ึนโดยการแทนที่นํ้า โดยปริมาณแกสชีวภาพที่เกิดข้ึนเปนตัว
บงชี้ถึงประสิทธภาพการเกิดแกส เม่ือเดินระบบ พบวา แกสชี
ภาพในชวง 2 วันแรกเกิดข้ึนสูงสุด (ภาพประกอบที่ 5และ
ภาพประกอบที่ 6) และจะลดลงต่ําสุดในชวงวันที่ 4 และ 5 
จากนั้นแกสชีวภาพที่เกิดข้ึนจะเพิ่มข้ึนเล็กนอย ในทุกอัตรา
สวนผสมตางๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากจุลินทรียจะใชสารอาหารที่ยอยงาย
กอนในวันแรกๆ จึงทําใหไดแกสชีวภาพอยางรวดเร็ว หลังจากนั้น
จะเหลือสารอินทรียที่ยอยยาก อีกทั้งคาพีเอชที่ต่ําลงกวา 5.0 เปน
ชวงที่ไมเหมาะสมตอการผลิตแกสชีวภาพของจุลินทรีย เม่ือ
พิจารณาปริมาณแกสชีวภาพสะสม (ภาพประกอบที่ 7 และ
ภาพประกอบที่ 8) โดยที่อัตราสวนผสมที่ใหแกสชีวภาพสูงสุด คือ 
อัตราสวนผสมระหวางใบยางพารากับมูลโค 10% (10% Cattle 
manure) ใหแกสชีวภาพสะสม เทากับ 1391 mL และอัตราสวน
ผสมระหวางใบยางพารากับมูลสุกร 10% (10% Pig manure) ให
แกสชีวภาพสะสม เทากับ 1172.33 mL อัตราสวนผสมูลโค และ
มูลสุกร 30% ใหแกสรองลงมาและที่อัตราสวนผสมมูลโค และมูล
สุกรที่ระดับ 50% แกสชีวภาพเกิดนอยที่สุด  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 5  ปริมาณแกสชีวภาพจากการหมักระหวางใบ
ยางพารารวมกับมูลโค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 6  ปริมาณแกสชีวภาพจากการหมักระหวางใบ
ยางพารารวมกับมูลสุกร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 7  ปริมาณแกสชีวภาพสะสมจากการหมัก
ระหวางใบยางพารารวมกับมูลโค 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 8  ปริมาณแกสชีวภาพสะสมจากการหมัก 

ระหวางใบยางพารารวมกับมูลสุกร 



    

4. สรุปผลการวิจยั    
        อัตราสวนผสมของการหมักระหวางใบยางพารากับมูลโค 
และใบยางพารารวมกับมูลสุกรที่ทําใหเกิดแกสสูงสุด คือ อัตรา
สวนผสม 10% รองลงมา คือ 30% และ 50% ตามลําดับ เม่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิการผลิตแกสชีวภาพของการหมักระหวางใบ
ยางพารากับมูลโค และใบยางพารารวมกับมูลสุกรที่อัตราสวนเกิด
แกสสูงสุด (10%) พบวา การหมักระหวางใบยางพารากับมูลโค 
ผลิตแกสไดสูงกวาใบยางพารารวมกับมูลสุกร เทากับ 1664.333 
mL และ 1322.33 mL ตามลําดับ 
 
5. ขอเสนอแนะ  

1. ควรมีการปรับคาพีเอชของระบบใหเปนกลางกอน
การหมักและรักษาระดับพีเอชใหเปนกลางเสมอ เพื่อใหจุลินทรีย
ที่สรางมีเทนทํางานไดดีที่สุด   

2. ควรมีการศึกษาการหมักไรอากาศที่มีการปอน
แบบตอเน่ือง เชน 1 วัน หรือ 2 วัน เปนตน 
 3. ควรมีการหมักเปรียบเทียบกับวัสถุดิบชนิดอื่น เชน 
ฟางขาว ใบไมชนิดอื่น เปนตน 
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