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บทคัดยอ  
 การหมักเศษผักรวมกับมูลสุกรในขวดน้ําเกลือปริมาตร 
1 ลิตร ในสภาพไรอากาศ อุณหภูมิ 29 ± 3 องศาเซลเซียส   เปน
เวลา  12  วัน  ทําการปอนวัสดุหมักแบบกะ (batch) หรือเติมวัสดุ
หมักครั้งเดียวใชเศษผัก  200  กรัม  รวมกับ มูลสุกรรอยละ  10 , 
20 , 30  , 40   และ 50  โดยปริมาตร ทําการเก็บแกสโดยใชลูกโปง
เก็บแกสทุก 3 วัน แลววัดปริมาณแกสชีวภาพที่เกิดข้ึนโดยการ
แทนที่นํ้า (fluid displacement method) พบวาปริมาตรแกสที่ไดจาก
การหมักเศษผักรวมกับมูลสุกรรอยละ 50   ไดปริมาตรแกสชีวภาพ
สูงสุด  ปริมาตรกาซชีวภาพสะสมที่ได สูงสุดเทากับ  1,248     
มิลลิลิตร 
 
คําสําคัญ:   แกสชีวภาพ, มูลสุกร 
 
1. บทนํา  
        ขยะทั่วไปจากครัวเรือน โดยเฉลี่ยเปนขยะสดหรือขยะ
เปยกที่มาจากเศษผักและผลไม เปนสัดสวนอยูมากกวา  60  
เปอรเซ็นต ที่เหลือเปนขยะจําพวกกระดาษ แกว โลหะ พลาสติก ฯ  
ดวยสัดสวนที่ขยะสดมีอยูมากนั่นเอง จึงไดมีความพยายามที่จะหา
วิธีการจัดการในลักษณะของการนํากลับมาใชใหม โดยนําขยะสดนี้
ไปหมักดวยระบบไรออกซิเจน เพื่อใหไดแกสชีวภาพสําหรับการหุง
ตมซ่ึงปจจุบันเร่ิมขาดแคลนและมีราคาสูงข้ึน ถึงแมประเทศไทยจะ
มีแหลงผลิตแกสธรรมชาติ แตก็มีอยูไมมาก ทุกวันน้ีตองส่ังซ้ือแกส
ธรรมชาติจากตางประเทศเขามาใชกัน สภาวการณเชนน้ี แกส
ชีวภาพนาจะเปนทางเลือกที่นาสนใจทางหนึ่ง ที่เรานาจะเริ่ม
นํามาใชกันอยางจริงจัง เพราะสามารถนํามาเปนเชื้อเพลิงที่ใชใน
การหุงตมแทนแกสแอลพีจีได 
 จากขอมูลของกรมปศุสัตวพบวาในป พ.ศ.2543  ประเทศ
ไทยมีปริมาณโค กระบือ สุกร เปด ไกและชางรวมกันกวา 214 ลาน
ตัว มูลของสัตวทั้ง 6 ชนิด (วงกต  วงศอภัย, 2548) น้ีเปนประเภทที่
มี ศั กยภาพเพี ย งพอที่ ส ามารถนํ า ไปผลิ ตแก สชี วภาพได  
 จากการประเมินของธีรพล  จินดาวงศ  (2544)  พบวา  
มูลสุกรมีคาความสกปรกในรูปของ BOD  100-136 g/head/d  
เทียบเทากับความสกปรกที่เกิดจากคน  2-3  คน (40-50 g/capital/d) 
และสารอาหารพืชพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีอยูสูงในมูลสุกร  
ยังกอใหเกิดปญหาการแพรกระจายของพืชนํ้าและสาหรายอยาง
รวดเร็ว  นอกจากนี้ของเสียจากฟารมสุกรยังสงกลิ่นเหม็นที่ไมพึง

ประสงค  เปนแหลงเพาะพันธุของแมลงวันและแพรกระจายของเชื้อ
โรค  ปจจุบันรัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนโครงการที่ใชเทคโนโลยี
การหมักไรอากาศ (anaerobic digestion) ในฟารมสุกร (สํานักขาว
ไทย, 2551 ; ประทิน  กุลละวนิชยและคณะ, 2550)  เน่ืองมาจาก
สามารถบําบัดสารอินทรียกําจัดมลพิษและสามารถควบคุมการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนในฟารมสุกร  กาซชีวภาพที่
เกิดข้ึนสามารถนํามาเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงาน
นํ้ามันและกาซธรรมชาติ  สวนกากตะกอนที่เหลือจากการหมัก 
สามารถนําไปใชเปนวัสดุบํารุงดินได (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน, 2551)   
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ   
2.1 การเตรียมนํ้ามูลสุกร  
 เก็บตัวอยางน้ํามูลสุกรสดจากฟารม ภาควิชาสัตว
ศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ โดยลอกออกจากพื้นเอาเฉพาะมูลกอนการลาง
คอกจากโรงเรือนเลี้ยงสุกร วัดคาอุณหภูมิ คาพีเอส คาปริมาณ
ของแข็งทั้งหมด; TS (Total solid) คาปริมาณของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด; TSS (Total suspended solids)  ผลการวิเคราะหสมบัติ
ขอมูลสุกรสด พบวา มูลสุกรมีคา pH ที่ 5.56 คา TS (Total solid) 
เทากับ 36.58 mg/L คา TSS (Total suspended solids)  มีคา
เทากับ 22.12 mg/L       
2.2 การเตรียมเศษผัก  
 ซ้ือเศษผักกาดจากตลาดสด นํามาสับเปนชิ้นเล็กขนาด
ประมาณ 1 × 1 เซ็นติเมตร บรรจุใสขวดน้ําเกลือขวดละ200 กรัม 
2.3 การเตรียมขวดน้ําเกลือ  
 นําขวดน้ําเกลือขนาด 1 ลิตร ซ่ึงเปนขวดแกวใส มาลาง
ทําความสะอาด  แลวผ่ึงใหแหง  
2.4 การหมัก 
            การหมักเศษผักรวมกับมูลสุกรในขวดน้ําเกลือปริมาตร     
1 ลิตร ในสภาพไรอากาศ อุณหภูมิ 29 ± 3 องศาเซลเซียส   เปน
เวลา  12  วัน  ทําการปอนวัสดุหมักแบบกะ (batch) หรือเติมวัสดุ
หมักครั้งเดียวใชเศษผัก  200  กรัม  ตอมูลสุกร  (10 % , 20 % , 30 
%  , 40 %  และ 50 %  โดยปริมาตร (800  มิลลิลิตร)  โดยทําการ
ทดลอง  3  ซํ้า 
ขวดที่ 1 เศษผัก200 กรัม  รวมกับ มูลสุกร 10 % (80   มิลลิลิตร) 
ขวดที่ 2 เศษผัก 200 กรัม  รวมกับ มูลสุกร 20 % (160  มิลลิลิตร) 



   
  
ขวดที่ 3 เศษผัก 200 กรัม  รวมกับ มูลสุกร 30 % (240  มิลลิลิตร) 
ขวดที่ 4 เศษผัก 200 กรัม  รวมกับ มูลสุกร 40 % (320  มิลลิลิตร) 
ขวดที่ 5 เศษผัก 200 กรัม  รวมกับ มูลสุกร 50 % (400  มิลลิลิตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 การวัดปริมาณแกส 
 ทําการเก็บแกสชีวภาพที่ไดจากการหมักโดยใชลูกโปง
เก็บแกสทุก 3 วัน แลววัดปริมาณแกสชีวภาพที่เกิดข้ึนโดยการ
แทนที่นํ้า (fluid displacement method) นํ้าที่ถูกแทนที่จะไหลลงสู
ขวดรองรับนํ้า ปริมาตรน้ําที่ถูกแทนที่ดังกลาวเปนปริมาณแกส
ชีวภาพที่เกิดข้ึน และวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH)   จากนั้นเลือก
เอาตัวอยางแกสชีวภาพ ที่เกิดจากอัตราสวนที่สามารถผลิตแกส
ชีวภาพไดสูงสุด   
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล    
3.1 ปริมาตรแกสชีวภาพ 
 ปริมาตรแกสชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผัก 200  
กรัม รวมกับ มูลสุกรรอยละ  10 , 20  , 30  , 40   และ 50  ใน 
ปริมาตร 800  มิลลิลิตร  พบวาปริมาตรแกสมีระดับมากข้ึนจนถึง
วันที่ 6  ของการหมักจากนั้นปริมาตรแกสก็คอย ๆ  ลดลงเนื่องจาก
มีปริมาณสารอินทรียเหลือนอยลง (สมฤดี  ฤทธิ์ยากุล)โดยเฉพาะ
การหมักเศษผักรวมกับมูลสุกรรอยละ  50  ในวันที่  6 มีการผลิต
กาซชีวภาพสูงสุด ประมาณ  159.33  มิลลิลิตร  
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3.2 ปริมาตรแกสชีวภาพสะสม 

 การหมักเศษผักรวมกับมูลสุกรรอยละ 50   ไดปริมาตร
แกสชีวภาพสูงสุดเทากับ 1,600 มิลลิลิตร  รองลงมาคือ รอยละ  
30, 40 ,  20  และ 10  ตามลําดับ โดยชุดทดลองที่ใชเศษผักรวมกับ
มูลสุกรรอยละ  30  และรอยละ  40  มีคาใกลเคียงกัน  ขณะที่รอย
ละ  10  และ  รอยละ 20  มีคาใกลเคียงกัน  จะเห็นวาการเพิ่ม
สัดสวนมูลสุกรมากขึ้น ทําใหเกิดการสรางแกสชีวภาพ เน่ืองจากมี
สารอินทรียและจุลินทรในปริมาณมาก 
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3.3 คาความเปนกรด-ดาง  
 จากการศึกษาคาความเปนกรดดางที่เกิดจากการหมัก
แกส  มี คา pH  เฉลี่ย 5.3 โดยระยะแรกของการหมักจะอยูใน
สภาวะเปนกรด จากนั้น คา pH  จะคอย ๆ สูงข้ึน โดยคา pH  ของ
การหมักวันที่ 3 ถึงวันที่ 12 มีคาอยูในชวง 4.82-5.47 ซ่ึงแตละชุด
การทดลองมีคา pH  ไมแตกตางกัน  แสดงวาสัดสวนของมูลสุกรไม
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคา pH   
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4. สรุปผล    
   ปริมาตรแกสที่ไดจากการหมักเศษผักรวมกับมูลสุกร
รอยละ 50 ไดปริมาตรแกสชีวภาพสูงสุดเทากับ 1,248        
มิลลิลิตร 
          
5. ขอเสนอแนะ  
 ควรวัดคา pH เร่ิมตนและเพิ่มชุดควบคุม  (Control)   
เน่ืองจากการไมไดวัดคา pH เร่ิมตน  ทําใหไมเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของคา pH  ในชวงแรก  และไมไดทําการหมักมูลสุกรอยางเดียว
หรือหมักเศษผักเพียงอยางเดียว ทําใหไมมีชุดควบคุมที่จะนําไป
เปรียบเทียบผลกับชุดทดลอง     
 
 
 



   
  
กิตติกรรมประกาศ  
 โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัย จาก
โครงการครุวิ จัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   
ขอขอบพระคุณ ดร.ปยะรัตน บุญแสวง อาจารยที่ปรึกษาที่กรุณาให
คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ  จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้    ตลอดจนไดรับการ
เอื้อเฟออุปกรณ และสถานที่ จากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชา
อุตสาหกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ 
ขอขอบคุณนองอธิราชย  เริงณรงคและนอง ๆ ทุกคนในภาควิชา
อุตสาหกรรมการเกษตร ที่ดูแลเอาใสใหคําปรึกษาดวยดีเสมอมา 
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