
 

 

 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากพืชผักรวมกับมูล

สัตวเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากมูลสัตวรวมทั้งการนํา

พืชผักที่ ถูกทิ้ งให เนาเปอยและสลายตามธรรมชาติโดยไม

กอใหเกิดประโยชน จากปญหาราคาพืชผักที่ตกต่ํา ที่มีการ

เพาะปลูกกันเปนจํานวนมากในแถบอําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

โดยศึกษาอัตราสวนของมูลสุกรตอมูลโคที่เหมาะสมตอการผลิต

กาซชีวภาพและกาซมีเทน(CH4) ที่เปนองคประกอบในการให

เชื้อเพลิงโดยใชวิธีการหมักแบบไรอากาศที่อัตราสวนผสมของ

พืชผักตอมูลสัตว 60:40 กรัมตอมิลลิลตร เปนเวลา 12 วัน ซ่ึงเก็บ

กาซชีวภาพทุกๆสามวันเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบโดยใช

กราฟเสน พบวาอัตราสวนของมูลสุกรตอมูลโคที่เหมาะสมในการ

ผลิตกาซชีวภาพมากที่สุด คือ 70:30 และคาความเปนกรด-ดาง 

(pH) อยูในชวง 5.5-6.5 

คําสําคัญ : กาซชีวภาพ, มูลสุกร, มูลโค, มีเทน 

1. บทนํา   

สถานการณดานพลังงานในปจจุบันถือไดวากําลังเขา

ข้ันวิกฤติ เน่ืองจากความตองการใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน

โดยเฉพาะพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลไดแก นํ้ามัน และกาซ

ธรรมชาติ ที่มีแนวโนมวาจะหมดลงภายนอีกไมกี่สิบปขางหนา 

(จารุวรรณี เรืองคง,2551) เน่ืองจากแหลงพลังงานในประเทศไทย

มีจํากัด จึงตองอาศัยการนําเขาเปนจํานวนมาก ซ่ึงคิดเปนเงินตรา

ตางประเทศที่ตองสูญเสียไปปละประมาณ 155,000 ลานบาท 

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง

พลังงาน, 2552) จึงเกิดแรงผลักดันใหมีการคิดคนพลังงาน

ทดแทน โดยสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทน

โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลและกาซชีวภาพ ใหมีการ

ผลิตและใชในระดับชุมชนและหมูบาน 

กาซชีวภาพเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  จากการยอยสลาย

สารอินทรียโดยจุลิทรียภายใตสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ซ่ึง

ผลิตภัณฑที่ไดสวนใหญเปนกาซมีเทน(CH4) ประมาณ 55-65% 

กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ประมาณ 30-45% สวนที่เหลือ

เปนกาซชนิดอื่น เชน ไฮโดรเจนซังไฟด ไนโตรเจน ไอนํ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮโดรเจน ออกซิเจน (Kapdi et al., 2005) กาซมีเทน (CH4) เปน

องคประกอบที่สามารถนําไปใชในการใหความรอน หรือใชเปน

เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ตลอดจนใชเปนกาซหุงตม

ตามครัวเรือน 

พืชผักตระกูลกะหล่ํา มีการเพาะปลูกเปนจํานวนมากในเขต

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก และราคาจะตกต่ําเสมอไมคุมคาทุนใน

การบรรจุและขนสงจําหนาย จําตองปลอยใหเนาเสียและถูกยอย

สลายไปตามธรรมชาติโดยไมกอใหเกิดประโยชน อีกทั้งจํานวน

ครัวเรือนในแตละชุมชนประมาณรอยละ 80 ยังมีการเลี้ยงสัตว

โดยเฉพาะสุกรและโค ซ่ึงแตละชุมชนไมมีมาตรการและวิธีการใน

การกําจัดของเสียที่เกิดจากมูลสัตวเหลานี้ จึงกอใหเกิดปญหา

ทางดานสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ดังน้ันการนําพืชผักมาหมัก

รวมกับมูลสัตว เพื่อผลิตกาซชีวภาพไวใชในครัวเรือน จึงเปน

วิธีการที่ดีทางหนึ่งในการนําพืชผักมาใชใหเกิดประโยชนรวมทั้ง

สามารถแกไขปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดจากมูลสัตว และยังไดกาซ

ชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนอีกดวย 

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

2.1 เครื่องมือการทดลอง ไดรับความอนุเคราะหจากภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 

ขวดหมัก(ขวดน้ําเกลือขนาด 1,000 มิลลิลิตร ไดรับความ

อนุเคราะหจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

มูลสุกรและมูลโคไดรับความอนุเคราะหจากคณะทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2.2 การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของมูลสุกร 

 -ศึกษาคาความเปนกรด-ดาง(PH) โดยใชพีเอชมิเตอร

พรอมทั้งวัด อุณหภูมิ 

- ปริมาณของแข็งทั้งหมด; TS (Total solid) 

อบถวยกระเบื่องที่อุณหภูมิ 103-105 0C เปนเวลา 1-2 

ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นในเดสิกเคเตอร ชั่งจนน้ําหนักคงที่ (B) ตวง

ตัวอยางน้ํามูลสุกร 30-50 มิลลิลิตร ใสถวยกระเบ้ือง ระเหยให

แหงดวยอางควบคุมอุณภูมิ นําไปอบที่อุณหภูมิ 103-105 0C เปน

เวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นในเดสิกเคเตอรแลวชั่งนํ้าหนัก (A)  

 

 

 

ผลิตกาซชีวภาพจากพืชผักรวมกับสวนผสมของมูลสุกรและมูลโค 

นายชาญ แซมา 

โรงเรียนบานตาก “ประชาวิทยาคาร” อ.บานตาก จ.ตาก 63120 

E-mail: lkibou.saema@gmail.com 



คํานวณปริมาณของแข็งทั้งหมด 

                        TS (mg/L) =    (A-B) x 106 

             ปริมาตรตัวอยาง (ml) 

ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด;TSS(Total 

suspended) 

อบกระดาษกรองที่อุณหภูมิ 103-105 oC เปนเวลา 1 

ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นในเดสิกเคเตอร ชั่งจนน้ําหนักคงที่ (B) กรอง

ตัวอยางน้ํามูลสุกร 30-50 มิลลิลิตร ดวยเครื่องบุชเนอร ลางดวย

นํ้ากลั่น นํากระดาษกรองไปอบที่อุณหภูมิ 103-105 oC เปนเวลา 

1 ชั่วโมง ทิ้งใหเยน็ในเดสิกเคเตอร แลวชั่งนํ้าหนัก (A)  

คํานวณปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 

        TSS (mg/L) =      (A-B) x 1,000 

                           ปริมาตรน้ําตัวอยาง (ml) 

2.3 การหมัก 

 หมักผักรวมกับมูลสัตวในอัตราสวน 60:40 กรัมตอมิลลิลิตร 

ในสภาพไรอากาศในขวดหมักขนาด 1,000 มิลลิลิตร โดยใชผัก

ปริมาณ 200 กรัมรวมกับมูลสัตว 133 มิลลิลิตร ที่มีของแข็งใน

สารละลายทั้งหมด (TS) 36.53 มิลลิกรัมตอลิตร และของแข็ง

แขวนลอย (TSS) 22.13 มิลลิกรัมตอลิตร ที่รอยละของอัตราสวน

มูลสุกรตอมูลโคที่ตางกันคือ 

 ขวดที่ 1 มูลสุกรตอมูลโค เปน 100:0 

ขวดที่ 2 มูลสุกรตอมูลโค เปน 70:30 

ขวดที่ 3 มูลสุกรตอมูลโค เปน 50:50 

ขวดที่ 4 มูลสุกรตอมูลโค เปน 30:70 

ขวดที่ 5 มูลสุกรตอมูลโค เปน 0:100 

 

เดินระบบการหมักและทําการเก็บกาซชีวภาพโดยใชการ

แทนที่นํ้าพรอมทั้งวัดคาความเปนกรด-ดาง(PH) ทุกๆ 3 วัน เปน

เวลาทั้งหมด 12 วัน จากนั้นวิเคราะหและหาปริมาณกาซมีเทนที่

เกิดข้ึน โดยการผานกาซชีวภาพที่เก็บทั้งหมดผานสารละลาย

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด 

 

3. ผลการทดลอง 

การวิเคราะหขอมูเบื้องตนของมูลสุกร 

ความเปนกรด-ดาง(pH) มีคาประมาณ  6.03 

อุณหภูมิ   28.5 oC 

TS มีคาเทากับ 36.58 

TSS มีคาเทากับ 22.13 

กราฟท่ี 1 แสดงปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดข้ึนตามอัตราสวนของ

มูลสุกรตอมูลโค ทุกๆสามวัน 

 

กราฟท่ี 2 แสดงคาความเปนกรด-ดาง (pH) ตามอัตราสวนของ

มูลสุกรตอมูลโค ที่วัดทุกๆสามวัน 
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จากกราฟที่2 คาความเปนกรด-ดาง(พีเอช)ของระบบหมัก

อยูระหวาง 5.5-6.5 ซ่ึงเปนคาพีเอชที่เหมาะสมตอการ

เจริญเติบโตของจุลินทรียที่ใชในการผลิตกาซชีวภาพ ซ่ึงเม่ือเร่ิม

เดินระบบหมักในชวงสามวันแรก ดังกราฟที่ 1 ปริมาณกาซ

ชีวภาพที่เกิดข้ึนจะมีปริมาณมาก และจะลดนอยลงอยางรวดเร็ว

ในชวงหลัง ซ่ึงแนวโนมอัตราการเกิดกาซชีวภาพของทุกเสนมี

แนวโนมที่ลดลงไปในทางเดียวกัน โดยเสนกราฟที่มีความชันมาก

ที่สุดและมีปริมาณกาซชีวภาพในชวงสามวันแรกมากที่สุดน้ัน คือ 

เสนกราฟของอัตราสวนของมูลสุกรตอมูลโค 70:30 ซ่ึงแสดงถึง

อัตราการเกิดกาซชีวภาพที่ลดลงมากที่สุด เม่ือเดินระบบหมักจน

ครบ 12 วันแลวปริมาณกาซชีวภาพที่เก็บสะสมไดทั้งหมดจะมี

ปริมาณเพิ่มข้ึนดังกราฟที่ 3 ซ่ึง 70:30 เปนอัตราสวนของมูลสุกร

ตอมูลโคที่ผลิตกาซชีวภาพไดมากที่สุด คือ 1,100 ลูกบาศก

เซ็นติเมตร ในขณะที่อัตราสวน 100:0 เปนอัตราสวนที่ผลิตกาซ

ชีวภาพไดนอยที่สุด 

 

 

 



กราฟท่ี 3 แสดงปริมาตรกาซชีวภาพที่เกิดทั้งหมด ตาม

อัตราสวนของมูลสุกรตอมูลโค  

 
 

4 สรุปและอภิปรายผล 

การผลิตกาซชีวภาพจากการหมักพืชผักรวมกับมูล

สัตว(มูลสุกรและมูลโค) ในอัตราสวน 60:40 กรัมตอมิลลิลิตร เพื่อ

ศึกษาอัตราสวนของมูลสุกรตอมูลโคที่เหมาะสมตอการผลิตกาซ

ชีวภาพ สรุปไดวาปริมาณการเกิดกาซชีวภาพในทุกอัตราสวนจะ

สูงในชวงสามวันแรกและจะลดลงในชวงหลัง ซ่ึงอัตราการเกิดกาซ

ชีวภาพที่ลดลง จะแปรผันตรงกับปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดใน

ชวงแรก ปริมาณกาซชีวภาพสะสมที่เกิดข้ึนทั้งหมดจากการใช

อัตราสวนของมูลสุกรและมูลโคที่อัตราสวนตางๆที่ไดจากการ

ทดลองนี้มีปริมาณใกลเคียงกัน และอัตราสวนของมูลสุกรตอมูลโค

ที่ผลิตกาซชีวภาพไดมากที่สุดคือ 70:30  

5 ขอเสนอแนะ 

1. การผลิตกาซชีวภาพโดยใชอัตราสวนของพืชผักตอมูล

สัตวในอัตราสวนอื่น 

2. การผลิตกาซชีวภาพเพื่อใชงานจริง อาจใชมูลสัตวที่มี

ความเขมขนตามความเหมาะสมโดยไมตองวัดคา TS 

และ TSS 

3. การศึกษาเวลาในการเดินระบบหมักที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพ 

4. การศึกษาการผลิตกาซชีวภาพโดยใชพืชผักรวมกับมูล

สัตวในเชิงเศรษฐศาสตร  

 

กิตติกรรมประกาศ 

  โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัย จาก
โครงการครุวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
ไดรับการเอื้อเฟออุปกรณ สถานที่ จากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  ขอบพระคุณ  ดร.ปยรัตน บุญแสวง และผูชวยวิจัย ที่
ใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางและใหความชวยเหลือในการทําการ
วิจัยคร้ังน้ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ผลพลอยไดจากหมักมูลสุกรวมกับสาหรายหนามจาก

ทะเลสาบสงขลา. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ ส่ิ งแวดลอม , 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


