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บทคัดยอ 
          กากตะกอนดี แคน เตอ ร เ ป น วั สดุ เ ศษ เหลื อ จ าก
กระบวนการสกัดนํ้ามันปาลม ซ่ึงสามารถนํามาใช ให เกิด
ประโยชนโดยการผลิตแกสชีวภาพได งานวิจัยน้ีจึงเปนการศึกษา
การหมักรวมกันระหวางกากตะกอนดีแคนเตอรกับมูลสุกร ที่
อัตราสวนผสมตางๆ เพื่อหาอัตราสวนผสมที่ดีที่สุดในการผลิต
แกสชีวภาพ โดยใชอัตราสวน นํ้าหนักกากตะกอนดีแคนเตอร 0.5 
กิโลกรัมตอมูลสุกร 50 มล. (10%) 100 มล. (20%) 150 มล. 
(30%) 200 มล. (40%) และ 250 มล. (50%) โดยปริมาตร ระบบ
หมักแบบไรอากาศ (Anaerobic Digester) ทําการหมักเปน
ระยะเวลา 12 วัน ภายใตอุณหภูมิหอง (27 ± 3 องศาเซลเซียส)  
เก็บตัวอยางน้ําหมักวัดคา pH และปริมาตรแกสทุก 3 วัน วัด
ป ริ ม าณแก ส ชี วภ าพที่ เ กิ ด ข้ึ น โ ดยกา รแทนที่ นํ้ า  ( fluid 
displacement method) พบวา การหมักกากตะกอนดีแคนเตอร
รวมกับมูลสุกร แบบไรอากาศ อัตราสวนมูลสุกรที่ทําใหเกิดแกส
สูงสุด คือ อัตราสวนผสมมูลสุกร 10% ซ่ึงมีปริมาณแกสชีวภาพ
เทากับ  มิลลิลิตรตอวัน รองลงมา คือ 40% และ30%   
 
คําสําคัญ: แกสชีวภาพ  การหมักรวมกันแบบไรอากาศ  
               กากตะกอนดีแคนเตอร  มูลสุกร 
 
1. บทนํา 
          พลังงานเปนปจจัยในการดํารงชีพ เพื่ออํานวยความ
สะดวกสบาย ดานตางๆ เชน ผลิตเปนพลังงานไฟฟา หรือสําหรับ
ยานพาหนะเพื่อคมนาคม ปจจุบันนํ้ามันดิบและพลังงานจาก
วัตถุดิบธรรมชาติกําลังขาดแคลนและหมดไป การหาพลังงาน
ทดแทนจึงเปน ส่ิงจําเปนตอประเทศไทย  โดยเฉพาะภาค
เกษตรกรรมที่จําเปนตองลดตนทุนในการผลิต ตัวอยางพลังงาน
ทดแทนที่สําคัญเชน พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานแสงอาทิตย 
ไบโอฟล พลังงานนํ้าข้ึนนํ้าลง พลังงานคลื่น และความรอนจากใต
ผิวโลก พลังงานจากกระบวนการชีวภาพเชน บอแกสชีวภาพ 
เปนตน โดยเฉพาะแกสชีวภาพที่ภาคเกษตรกรรมสามารถผลิตได
เองโดยใชตนทุนการผลิตที่ต่ํา โรงเรียนบานคลองโตน ตั้งอยูบน
พื้นที่อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ประชากรสวนใหญมีอาชีพปลูก
ยางพาราและปาลมนํ้ามัน ซ่ึงปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญอยางหนึ่งของจังหวัดตรัง มีโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม 
จํานวนหลายแหง และในกระบวนการสกัดนํ้ามันปาลมกอใหเกิด
วัสดุเศษเหลือจํานวนมาก เชน ทะลายปาลมเปลา กากตะกอนดี
แคนเตอร เสนใยปาลม ซ่ึงใชเปนวัสดุในการผลิตแกส 
 

ชีวภาพ หรือทําปุยชีวภาพได นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นที่ยัง
ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะการเลี้ยงสุกร ซ่ึงการเลี้ยงสุกร
ทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมจากมูลสุกร   

ดังน้ัน การนําวัสดุเศษเหลือที่เกิดจากกระบวนการ
สกัดนํ้ามันปาลม เชน กากตะกอนดีแคนเตอรมาหมักรวมกับมูล
สุกร จึงเปนวิธีหน่ึงที่สามารถนํากากตะกอนดีแคนเตอรมาใชให
เกิดประโยชน รวมทั้งสามารถแกไขปญหาที่ส่ิงแวดลอมที่เกิดจาก
มูลสุกร จึงจําเปนที่ตองมีการ ศึกษาหาวิธีการและเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตกาชชีวภาพจากการหมักมูลสุกรรวมกับ
กากตะกอนดีแคนเตอร  

 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง 
2.1 การศึกษาลักษณะของวัสดุที่หมัก 
 1) วัสดุที่ใชสําหรับหมัก คือ กากตะกอนดีแคนเตอร
โรงงานสกัดนํ้ามันปาลม จากบริษัททักษิณนํ้ามันปาลม จ.สุ
ราษฎร-ธานี สวนหัวเชื้อไรอากาศ (Pig Manure) จากบอพักมูล
สุกร ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เก็บตัวอยางวัสดุที่หมัก มูล
สุกร วัดคาอุณหภูมิ คาพีเอช คาปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS: 
Total solid) คาปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS: Total 
suspended solids) 
2.2 ระบบการหมักแบบไรอากาศจําลองในหองปฏิบัติการ 
          การหมักกากตะกอนดีแคนเตอรจากโรงงานสกัดนํ้ามัน
ปาลมรวมกับมูลสุกร โดยใชอัตราสวน นํ้าหนักกากตะกอนดีแคน
เตอร 0.5 กิโลกรัมตอมูลสุกร 50 มล. (10%)  100 มล. (20%)  
150 มล. (30%)  200 มล. (40%) และ 250 มล. (50%) โดย
ปริมาตร ทําการทดลอง 3 ซํ้า 
ชุดที่  1     ผสมกากตะกอนดีแคนเตอรตอมูลสุกร ดวยอัตราสวน  

นํ้าหนัก 0.5 ก.ก. ตอ 50 มล. (10%)   
ชุดที่  2    ผสมกากตะกอนดีแคนเตอรตอมูลสุกร ดวยอัตราสวน  

นํ้าหนัก 0.5 ก.ก. ตอ100 มล. (20%) 
ชุดที่  3     ผสมกากตะกอนดีแคนเตอรตอมูลสุกร ดวยอัตราสวน  

นํ้าหนัก 0.5 ก.ก. ตอ 150 มล. (30%) 
ชุดที่  4     ผสมกากตะกอนดีแคนเตอรตอมูลสุกร ดวยอัตราสวน  

นํ้าหนัก 0.5 ก.ก. ตอ 200 มล. (40%) 
ชุดที่  5     ผสมกากตะกอนดีแคนเตอรตอมูลสุกร ดวยอัตราสวน  

นํ้าหนัก 0.5 ก.ก. ตอ 250 มล. (50%) 
            แบบจําลองระบบหมักแบบไรอากาศ  (Anaerobic 
Digester) มีลักษณะเปนขวดแกว ขนาด 1 ลิตร ปริมาตรการใช
งาน 0.8 ลิตร ปดปากขวดดวยจุกยางพันทับดวยพาราฟลม  



การศึกษาครั้งน้ีทําการปอนวัสดุหมักแบบกะ (batch) 
หรือเติมวัสดุหมักครั้งเดียว การหมักสภาวะไรอากาศ โดยการเติม
แกสไนโตรเจนลงถังหมักเปนระยะเวลา 3 นาที ทําการหมักเปน
ระยะเวลา 12 วัน ภายใตอุณหภูมิหอง (27±3 องศาเซลเซียส) 
เก็บตัวอยางน้ําหมักวัดคา pH และปริมาตรแกสทุก 3 วัน 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
เป นป ริม าณแก สชี วภาพที่ เ กิ ด ข้ึ น  (ภาพประกอบที่  1 
ภาพประกอบที่ 2 และภาพประกอบที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 แบบจําลองถังปฏิกรณหมักไรอากาศแบบ

กะ (batch) ในหองปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ก. ขวดหมกั          ข.  ลูกโปงเก็บแกส 
 
 
ภาพประกอบที่ 2 ลักษณะชุดอุปกรณถังปฏิกรณหมักไร
อากาศแบบกะ (batch) ในหองปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ภาพประกอบที่ 3 วัดปริมาณแกสชีวภาพที่เกิดขึ้นโดยการ
แทนท่ีน้ํา (fluid displacement method) 
          ที่มา: วิจิตรพร  มากมูลและคณะ (2552) 
 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

3.1 ลักษณะของวสัดุหมัก  
  วัสดุที่ใช สําหรับหมัก คือ กากตะกอนดีแคนเตอร
โรงงานสกัดนํ้ามันปาลม จากจากบริษัททักษิณนํ้ามันปาลม จ.
สุราษฎธานี สวนหัวเชื้อไรอากาศ (Pig Manure) จากบอพักมูล
สุ ก ร  ภาควิ ช า สั ต ว ศ า สต ร  คณะท รั พ ย าก ร ธ ร รมช า ติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ซ่ึงจากการ
วิเคราะหสมบัติของมูลสุกรสดที่นํามาใชในการทดลอง พบวา มูล
สุกรมีคา pH ที่ 5.56 คา TS เทากับ 36.58 mg/L คา TSS 
เทากับ 22.12 mg/L  
 3.2 ผลการทดลองของระบบการหมักแบบไรอากาศใน
หองปฏิบัติการ 
          ในการทดลองนี้ เปนการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตแกส
ชีวภาพจากการหมักกากตะกอนดีแคนเตอรกับมูลสุกรที่อัตรา
สวนผสมระดับตางๆ โดยผสมกันในอัตราสวนผสมน้ําหนักกาก
ตะกอนดีแคนเตอร 0.5 กิโลกรัมตอมูลสุกร 50 มล. (10%)  100 
มล. (20%)  150 มล. (30%)  200 มล. (40%) และ 250 มล. 
(50%) โดยปริมาตร ทําการทดลอง 3 ซํ้า โดยทําการหมักแบบกะ
(batch) ภายใตอุณหภูมิหอง (27.7-29.5 องศาเซลเซียส) เปน
เวลา 12 วัน โดยวัดแกสที่เกิดข้ึน 3 วัน โดยอาศัยหลักการแทนที่
นํ้า ในระหวางการทดลองไดทําการวิเคราะหคาอุณหภูมิ ความ
เปนกรด-ดาง (pH) และองคประกอบของแกสชีวภาพ ซ่ึงมี
รายละเอียดในการวิเคราะหผลดังตอไปน้ี  
  1) อุณหภูมิ (Temperature) 
 อุณหภูมิมีผลตอจุลินทรียเปนอยางมาก โดยอัตราการ
ยอยสลายสารอินทรียหรือปฏิกิริยาทางชีวเคมีของจุลินทรียข้ึนกับ
อุณหภูมิ อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มข้ึนเม่ือมีการเพิ่มอุณหภูมิ 
ในการทดลองครั้งน้ีทดลองภายใตอุณหภูมิหอง (27.7-29.5 องศา
เซลเซียส) เม่ือเร่ิมเดินระบบ พบวา อุณหภูมิเร่ิมตนของวัสดุหมัก
ที่ปอนเขาระบบมีคาอยูระหวางชวง 29.0-30.5 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิวันส้ินสุดการทดลองมีคาอยูในชวง 29.9-30.2 องศา
เซลเซียส (Grady et al., 1999) ไดรายงานวาชวงอุณหภูมิ 10 
องศาเซลเซียส จุลินทรียยังสามารถทํางานได แตประสิทธิภาพต่ํา 
และคาแนะนําต่ําสุดที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ คือ 20-25 องศา
เซลเซียส จะเห็นไดวา คาอุณหภูมิตลอดการทดลองมีคาสูงกวา
คาแนะนําต่ําสุด ดังน้ัน อุณหภูมิจึงไมมีผลกระทบตอการทํางาน
และเติบโตของจุลินทรียสรางมีเทนและไม จําเปนตองปอน
พลังงานใดๆ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิแกระบบ  
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          2) ความเปนกรด-ดาง (pH) 
          จากการศึกษาคาพีเอชของวสัดุหมัก กอนปอนเขาสูถัง
ปฏิกรณหมัก พบวา ในทุกอัตราสวนผสม มีคาอยูระหวาง 4.10-
4.17 (ภาพประกอบที่ 4) เม่ือเดินระบบ จะเห็นวาคาพีเอชของ
ระบบเพิ่มข้ึนเล็กนอย อาจเปนเพราะจุลินทรียสรางมีเทนมีการ
เจริญเติบโตไดเร็วกวาจุลินทรียสรางกรด และมีจํานวนเพ่ิมข้ึน  
 

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

วันท่ี 1 วันท่ี 3 วันท่ี 6 วันท่ี 9 วันท่ี 12

เวลา (วัน)

pH

มูลสุกรรอยละ 10
มูลสุกรรอยละ 20
มูลสุกรรอยละ 30
มูลสุกรรอยละ 40
มูลสุกรรอยละ 50

 
 

ภาพประกอบที่ 4 ระดับพีเอชจากการหมักกากตะกอนดี
แคนเตอรกับมูลสุกร 
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ภาพประกอบที่ 5 ปริมาณแกสชีวภาพจากการหมกักาก
ตะกอนดีแคนเตอรกับมูลสุกร 
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ภาพประกอบที่ 6  ปริมาณแกสชีวภาพสะสมจากการหมัก
กากตะกอนดีแคนเตอรกับมูลสุกร 

 
 

          3) อัตราการผลิตแกสชีวภาพ (Biogas production) 
          จากการทดลองไดทําการวัดปริมาณแกสชีวภาพที่เกิดข้ึน
โดยการแทนที่นํ้า โดยปริมาณแกสชีวภาพที่เกิดข้ึนเปนตัวบงชี้ถึง
ประสิทธิภาพการเกิดแกส เม่ือเดินระบบ พบวา แกสชีวภาพ
ในชวง 2 วันแรกเกิดข้ึนสูงสุด (ภาพประกอบที่ 5) และจะลดลง
ต่ําสุดในชวงวันที่ 4 และ 5 จากนั้นแกสชีวภาพที่เกิดข้ึนจะเพิ่มข้ึน
เล็กนอย ในทุกอัตราสวนผสมตางๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากจุลินทรียจะใช
สารอาหารที่ยอยงายกอนในวันแรกๆ จึงทําใหไดแกสชีวภาพ
อยางรวดเร็ว หลังจากนั้นจะเหลือสารอินทรียที่ยอยยาก อีกทั้งคา
พีเอชที่ต่ําลงกวา 5.0 เปนชวงที่ไมเหมาะสมตอการผลิตแกส
ชีวภาพของ จุลินทรีย  เ ม่ือพิจารณาปริมาณแกสชี วภาพ 
(ภาพประกอบที่ 5) อัตราสวนที่ใหปริมาณแกสชีวภาพตอวัน
สูงสุด คือ อัตราสวนผสมน้ําหนักกากตะกอนดีแคนเตอร 0.5 
กิโลกรัมตอมูลสุกร 50 มล. (10%) ใหแกสชีวภาพ  เทากับ 
498.33 มล. อัตราสวนมูลสุกร.40% ใหแกสรองลงมาเทากับ 
420.00 มล. และที่อัตราสวนผสมมูลสุกรที่ระดับ 50% ใหแกส
ชีวภาพนอยที่สุดเทากับ 143.33 มล.  

ปริมาณแกสชีวภาพสะสม (ภาพประกอบที่ 6) อัตรา
สวนผสมที่ใหแกสชีวภาพสะสมสูงสุด คือ อัตราสวนผสมน้ําหนัก
กากตะกอนดีแคนเตอร 0.5 กิโลกรัมตอมูลสุกร 50 มล. (10%) ให
แกสชีวภาพ  เทากับ 1,362.33 มล. อัตราสวนมูลสุกร.40% ให
แกสรองลงมาเทากับ 1,175.33 มล. และที่อัตราสวนผสมมูลสุกรที่
ระดับ 50% ใหแกสชีวภาพนอยที่สุดเทากับ 633.66 มล.  

 
4. สรุป  
          การศึกษาการหมักกากตะกอนดีแคนเตอรรวมกับมูลสุกร 
แบบไรอากาศ พบวา อัตราสวนมูลสุกรที่ทําใหเกิดแกสสูงสุด คือ 
อัตราสวนผสม 10% รองลงมา คือ 30% และ50% 
   
5.  ขอเสนอแนะ  
          ควรมีการปรับคาพีเอชของระบบใหเปนกลางเสมอ 
เพื่อใหจุลินทรียที่สรางมีเทนทํางานไดดีที่สุด รวมถึงการปรับ pH 
ของระบบในตอนเร่ิมระบบ 
 
6. การนําผลงานวิจัยไปใชประโชน 
     สามารถนําองคความรูที่ไดจากการฝกทําวิจัยไปประยุกตใช
ในการทําวิจัยเร่ืองอื่นๆ บูรณาการสูเรียนการสอนในชั้นเรียนและ 
เชื่อมโยงสูหลักสูตรทองถ่ิน 
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