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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีเนนการใชประโยชนจากทะลายปาลมเปลาเพื่อ

ใชในการผลิตแกสชีวภาพ เร่ิมตนการทดลองโดยทําการปรับสภาพ
ทะลายปาลมเปลาดวยสารละลายดาง โซเดียมไฮดรอกไซด 10 
เปอรเซ็นต ในอัตราสวนของทะลายปาลมเปลากับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด 10 เปอรเซ็นต คือ 1 ตอ 10 นํ้าหนักตอ
ปริมาตรที่ 100 องศาเซลเซียส 30 นาที แลวปรับ pH  ใหเปนกลาง 
(pH = 7) จากนั้นศึกษาการผลิตแกสชีวภาพจากการหมักทะลาย
ปาลมเปลาโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและ แบบกึ่ง
กะ โดยการผลิตแกสชีวภาพแบบกะ (batch)  คือการหมักทะลาย
ปาลมเปลาโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนในอัตราสวนนํ้าหนัก
แหง  100 กรัม ตอนํ้ามูลสุกร 400 มิลลิลิตร เปนเวลา 12  วัน 
พบวา ปริมาณแกสชีวภาพสะสม 937 ลูกบาศกเซนติเมตร ปริมาณ
แกสชีวภาพเฉลี่ย 78.08 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน สําหรับการ
ผลิตแกสชีวภาพแบบกึ่งกะ (fed - batch) แบงออกเปน 4 ชุดการ
ทดลอง ไดแก ชุดที่ 1 คือการหมักทะลายปาลมเปลาเริ่มตน 25 
กรัมนํ้าหนักแหง แลวเติมทะลายปาลมเปลาครั้งละ 25 กรัมทุกๆ 3 
วัน ชุดที่ 2 คือการหมักทะลายปาลมเปลาเริ่มตน 40 กรัมนํ้าหนัก
แหง  แลวเติมทะลายปาลมเปลาครั้งละ 20 กรัมทุกๆ 3 วัน ชุดที่ 3 
คือการหมักทะลายปาลมเปลาเริ่มตน 45 กรัมนํ้าหนักแหง แลวเติม
ทะลายปาลมเปลาครั้งละ 55 กรัมทุกๆ 3 วัน และชุดที่ 4 คือการ
หมักทะลายปาลมเปลาเริ่มตน 70 กรัมนํ้าหนักแหง แลวเติมทะลาย
ปาลมเปลาครั้งละ 10 กรัมทุกๆ 3 วัน ทุกชุดการทดลองใชนํ้ามูล
สุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตน 400 มิลลิลิตร เติมปริมาณทะลายปาลมเปลา
ในปริมาณตางๆครบ 100 กรัม ทําการหมักเปนเวลา 12  วัน พบวา
การผลิตแกสชีวภาพจากทะลายปาลมเปลาโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัว
เชื้อเร่ิมตนแบบกึ่งกะ สามารถผลิตแกสไดดีกวาแบบกะ โดยการ
หมักแบบกึ่งกะชุดที่ 4 ใหปริมาณแกสชีวภาพเฉลี่ยและปริมาณแกส
ชีวภาพสะสมสูงกวาชุดการทดลองอื่น โดยมีคาแกสชีวภาพเฉลี่ย
เทากับ  105.67 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน และ ปริมาณแกส
ชีวภาพสะสม เทากับ 1268 ลูกบาศกเซนติเมตร  

 
1. บทนํา 

ปาลมนํ้ามัน มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Elaeis  guineensis      
จัดอยูในวงศ  Areacaceae  เปนพืชสําหรับหีบเอาน้ํามันปาลม 
(ภาพที่ 1) ผลผลิตจากโรงงานหีบนํ้ามันปาลม ซ่ึงประกอบดวย
ผลผลิตโดยตรง และกากปาลมนํ้ามัน ผลผลิตโดยตรงไดแก นํ้ามัน
ปาลม (Palm oil)   นํ้ามันจากเนื้อในเมล็ดปาลม (Palm kernel oil) 

สวนกากปาลมนํ้ามันไดแกทะลายปาลมเปลา (Palm empty fruit  
bunches)  เสนใยปาลม (Palm press fiber, PPF) เน้ือในเมล็ด
ปาลม  (Palm kernel)  (จินดา   สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2548) 

 
 

 
 
 
 
   

     

ภาพที่ 1 ตนปาลมนํ้ามัน 
 

อนาคตของปาลมนํ้ามัน คาดวาผลผลิตที่ไดจะไมเพียงพอ
กับความตองการและอาจจําเปนตองนําเขาน้ํามันปาลมจํานวนหนึ่ง
จากตางประเทศและหากรัฐบาลเปดเสรีทางการคา ตามขอตกลงวา
ดวยเขตการคาเสรีอาเซียน ความตองการการใชนํ้ามันปาลมจะสูง
กวาผลผลิตในประเทศในปริมาณที่สูงข้ึนตามลําดับ โดยคาดวาจะมี
การนําเขา 150,000 – 200,000  ตันตอป และปริมาณนําเขาจะ
สูงข้ึน เปนลําดับ หากราคาน้ํามันปาลมในประเทศไมสามารถ
แขงขันกับนํ้ามันปาลมจากตางประเทศไดซ่ึงจะทําใหเกิดผลผลิต
สวนเกินในปริมาณที่เทากับปริมาณที่นําเขา (สุปราณี นาคสุข, 
2548)  

การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิต
นํ้ามันปาลม เชนทะลายปาลมเปลาใชในการคลุมโคนตนปาลม       
จะมีประโยชนในการรักษาความชื้นในดิน ลดการซะลางของหนาดิน 
และเม่ือยอยสลายจะใหธาตุอาหารใชเปนเชื้อเพลิง และใชในการ 
เพาะเห็ดฟาง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการทําซีเมนตบอรดจาก
ทะลายปาลมนํ้ามันซ่ึงยังไมประสบผลสําเร็จ  

แกสชีวภาพ (Biogas)  หมายถึง แกสที่ไดจากการยอย
สลายสารอินทรียตางๆ ในสภาพไรอากาศ (anaerobic digestion) 
สารอินทรียจะประกอบดวยคารบอนและไฮโดรเจนเปนสวนใหญ   
เม่ือผานการยอยสลายในสภาพไรอากาศสารอินทรียจะถูกยอย
สลายเปนโมเลกุลที่เล็กลงและเกิดการสรางเปนแกสมีเทน แกส
คารบอนไดออกไซดรวมทั้งแกสอื่นๆ บางชนิดประกอบดวย แกส
มีเทน (CH4)  รอยละ 55-65  แกสคารบอนไดออกไซด (CO2)  รอย
ละ 30-45 และแกสไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)  แกสไฮโดรเจน (H2)  
แกสไนโตรเจน (N2) และไอนํ้าในปริมาณเล็กนอย  (Kapdi et al., 
2005)  

โครงการวิจัยเร่ืองการศึกษาการผลิตแกสชีวภาพจาก
ทะลายปาลมเปลาโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและ



แบบกึ่งกะ ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งในการใชประโยชนจากทะลายปาลม
เปลาและ   ยังไดแกสชีวภาพเปนพลังงานทดแทนในการวิจัยครั้งน้ี
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการผลิตแกสชีวภาพจาก
ทะลายปาลมเปลาโดยใชมูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบ
กึ่งกะ  
 
2. วัสดุ อุปกรณและวิธีการ 

การผลิตแกสชีวภาพจากทะลายปาลมเปลา โดยใชนํ้ามูล
สุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบกึ่งกะโดยมีการทําการ
ทดลอง 3  ข้ันตอน ดังน้ี 

 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาลักษณะของทะลายปาลมเปลา
และน้ํามูลสุกร  

1. การปรับสภาพทะลายปาลมเปลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. การศึกษาลักษณะน้ํามูลสุกร 
- หาคาความเปนกรด – ดาง และอุณหภูมิ   

โดยใชเครื่องมือ  pH  meter (ภาพที่ 2) 
            - หาปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total  Solid ; TS) วิธีการ 
นําถวยกระเบ้ืองอบที่อุณหภูมิ  105 °C นาน  2  ชั่วโมง  ทิ้งไวให
เย็นในเดสิกเคเตอร ชั่งถวยกระเบ้ืองดวยนํ้าหนักคงที่  (B) ตวงนํ้า
มูลสุกร  30  ml. ใสในถวยกระเบ้ือง ระเหยแหงดวยอางควบคุม
อุณหภูมิ นําไปอบที่อุณหภูมิ  105 °C เวลา 1 ชั่วโมง (ภาพที่ 3ก) 
ทิ้งไวใหเย็นในเดสิกเคเตอร แลวชั่งนํ้าหนัก (A)  คํานวณหาปริมาณ
ของแข็งทั้งหมด จากสูตร 

 TS (mg/L)  =        ( A-B)  × 106       
   ปริมาณตัวอยาง (ml) 
          - ห า ป ริ ม าณ ข อ ง แ ข็ ง แ ข ว น ล อ ย ทั้ ง ห ม ด  ( Total  
Suspended  Solid ; TSS)  วิธีการ อบกระดาษกรองที่อุณหภูมิ  
105 °C เวลา 1 ชั่วโมง  ทิ้งไวใหเย็นในเดสิกเคเตอร ชั่งกระดาษ
กรองดวยนํ้าหนักคงที่  (B) จากนั้นกรองนํ้ามูลสุกรตัวอยาง 30 – 
50 ml. ดวยเครื่องกรองบุชเนอร ลางดวยนํ้ากลั่น นํากระดาษกรอง
ไปอบที่อุณหภูมิ 105 °C เวลา 1 ชั่วโมง (ภาพที่ 3ข) ทิ้งไวใหเย็น

ในเดสิกเคเตอร จากนั้นชั่งนํ้าหนัก  (A) คํานวณหาปริมาณของแข็ง
แขวนลอยทั้งหมด จากสูตร 

 TS (mg/L)  =        ( A-B)  × 1000       
   ปริมาณตัวอยาง (ml) 

  

 
  ภาพที่ 2 การศึกษาคา อุณหภูมิ (2ก) และpH (2ข) ของนํ้ามูลสุกร  
 

     
 

ภาพที่ 3 การวิเคราะหปริมาณของแข็งทั้งหมด (3ก) และปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมดของนํ้ามูลสุกร (3ข) 
 

 ตอนท่ี 2 การหมักทะลายปาลมเปลาโดยใชน้ํามูลสุกร
เปนหัวเชื้อเร่ิมตนระบบไรอากาศแบบกะและแบบกึ่งกะ 

ในการผลิตแกสชีวภาพจากทะลายปาลมเปลาโดยใชนํ้า
มูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบไรอากาศที่ระดับความเขมขนของ
ของแข็งตางๆ ดวยระบบแบบกะ (batch) และแบบกึ่งกะ (fed-
batch)  
    1. แบบกะ (batch) วิธีการ หมักทะลายปาลมเปลาโดยใช
นํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตน    ในอัตราสวนนํ้าหนักแหง  100 กรัม  
ตอ นํ้ามูลสุกร 400 มิลลิลิตร (ชุดควบคุม) และทําการปอนวัสดุหมัก
แบบกะหรือการเติมวัสดุหมักครั้งเดียว (batch) ในระบบหมักไร
อากาศ  ที่ทํามาจากขวดแกวขนาด 1  L  ปริมาตรการหมัก 0.8  L  
(ภาพที่ 4) ปดปากขวดดวยจุกยาง (septum) พันทับดวยพาราฟลม 

ทําการหมักภายใตอุณหภูมิหอง  (28 ± 3 °C)  เปนเวลา  12  วัน 
กวนผสมโดยการเขยาขวดวันละ 1 คร้ัง แกสชีวภาพที่เกิดข้ึน
ภายในขวดหมักจะถูกสงผานสายยางไปยังลูกบอลเก็บแกส เพื่อ
นําไปแทนที่นํ้า (fluid  displacement  method)  นํ้าที่ถูกแทนที่จะ
ไหลลงสูขวดรองรับนํ้า ปริมาตรน้ําที่ถูกแทนที่ดังกลาว เปนปริมาณ
แกสที่เกิดข้ึนในแตละวัน 
 2. แบบกึ่งกะ (fed-batch) วิธีการหมักทะลายปาลมเปลา
โดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนในอัตราสวนนํ้าหนักแหง  25  
40  55 และ 70  กรัม  ตอนํ้ามูลสุกร 400 มิลลิลิตร (ชุดทดลอง 4  
ชุด)  ตามลําดับและทําการปอนวัสดุหมักแบบกึ่งกะหรือการเติม
วัสดุหมักหลายครั้ง (fed - batch)  ในระบบหมักไรอากาศที่ทํามา
จากขวดแกวขนาด 1  L  ปริมาตรการหมัก 0.8  L  (ภาพที่ 4) ปด

สวนที่รอนผานตะแกรง 
นําไปวิเคราะหเซลลูโลส 

สวนที่เหลือนํามาหมัก 
กับนํ้ามูลสุกร 

กรองทะลายปาลมเปลาออก ลางดวยนํ้าประปา  
ปรับ pH ใหเปนกลางอบที่อุณหภูมิ 60 °C  24  ชั่วโมง 

นําไปบดดวยเครื่อง  Hammer  mill 
โดยใชตะแกรงขนาด  1.0 mm. 

เสนใยทะลายปาลมเปลาที่ฉีกแลว 

แชในสารละลาย NaOH  10%  ตมใหเดือด  30 นาท ี

ภาพที่ 2ก ภาพที่ 2ข 

ภาพที่ 3ก ภาพที่ 3ข 



ปากขวดดวยจุกยาง (septum) พันทับดวยพาราฟน ทําการหมัก

ภายใตอุณหภูมิหอง    (28 ± 3 °C)  โดยแบงการเติมออกเปน  4  
ชุด ทุกๆ  3  วัน   เปนเวลา  12  วัน ดังน้ี 
 - ชุดที่ 1  เร่ิมตนทะลายปาลมเปลาที่ 25 กรัมตอนํ้ามูลสุกร  
400  มิลลิลิตร เติมทะลายปาลมเปลา 25 กรัม ทุก ๆ 3 วัน จน
ทะลายปาลมเปลามีปริมาณ 100 กรัมตอนํ้ามูลสุกร 400 มิลลิลิตร 
แลวทิ้งไวอีก 3 วัน เปนเวลา 12 วัน 
 - ชุดที่ 2  เร่ิมตนทะลายปาลมเปลาที่ 40 กรัมตอนํ้ามูลสุกร  
400  มิลลิลิตร เติมทะลายปาลมเปลา 20 กรัม ทุก ๆ 3 วัน จน
ทะลายปาลมเปลามีปริมาณ 100 กรัมตอนํ้ามูลสุกร 400 มิลลิลิตร 
แลวทิ้งไวอีก 3 วัน เปนเวลา 12 วัน 
 - ชุดที่ 3  เร่ิมตนทะลายปาลมเปลาที่ 55 กรัมตอนํ้ามูลสุกร  
400  มิลลิลิตร เติมทะลายปาลมเปลา 15 กรัม ทุก ๆ 3 วัน จน
ทะลายปาลมเปลามีปริมาณ 100 กรัมตอนํ้ามูลสุกร 400 มิลลิลิตร 
แลวทิ้งไวอีก 3 วัน เปนเวลา 12 วัน 
 - ชุดที่ 4  เร่ิมตนทะลายปาลมเปลาที่ 70 กรัมตอนํ้ามูลสุกร  
400  มิลลิลิตร เติมทะลายปาลมเปลา 10 กรัม ทุก ๆ 3 วัน จน
ทะลายปาลมเปลามีปริมาณ 100 กรัมตอนํ้ามูลสุกร 400 มิลลิลิตร 
แลวทิ้งไวอีก 3 วัน เปนเวลา 12 วัน 
 กวนผสมโดยการเขยาขวดวันละ 1 คร้ัง วัดคา pH  ทุกวัน
วัดปริมาตรแกสทุกๆ 3 วัน กอนเติมวัสดุหมักแกสชีวภาพที่เกิดข้ึน
ภายในขวดหมักจะถูกสงผานสายยางไปยังลูกบอลเก็บแกส เพื่อ
นําไปแทนที่นํ้า (fluid displacement  method)  นํ้าที่ถูกแทนที่จะ
ไหลลงสูขวดรองรับนํ้า ปริมาตรน้ําที่ถูกแทนที่ดังกลาว เปนปริมาณ
แกสที่เกิดข้ึนในแตละวัน 
 

      
  ภาพที่ 4 การเตรียมทะลายปาลมเปลาและขวดหมักแกส 
  ชีวภาพจากทะลายปาลมเปลาโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตน 
 
การวัดและการวิเคราะห 
 - การศึกษาลักษณะของนํ้ามูลสุกรโดยวัดคาความเปนกรด 
– ดาง ใชเครื่องมือ  pH  meter วัดปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total  
Solid ; TS) และปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total  
Suspended  Solid ; TSS) โดยอบที่ 105 °C  
 - การวัดปริมาณแกสชีวภาพที่เกิดข้ึน วัดทุกๆ  3  วัน  
โดยการแทนที่นํ้า (ภาพที่ 5) 

- การวิเคราะหขอมูล ในรูปของปริมาณรอยละ  คาเฉลีย่  
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

             
ภาพที่ 5 การวัดแกสชีวภาพโดยการแทนที่นํ้า                 

 
3.ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาลักษณะน้ํามูลสุกร โดยการวัดคา  pH  
อุณหภูมิ  ปริมาณของแข็งทั้งหมด และปริมาณของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด ไดผลดังตารางที่ 1 โดยพบวาน้ํามูลสุกรมีลักษณะเปนกรด
เล็กนอย (pH เทากับ 6.03) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดและ
ปริมาณของแข็งทั้งหมด เทากับ 22.13 และ 36.58 มิลลิกรัม/ลิตร 
 

 ตารางที่ 1 ลักษณะน้ํามูลสุกร 
รายการศึกษา ผลการศึกษา 

1. คา pH 6.03 
2. อุณหภูมิ 28.5 °C 
3. ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total  Solid ; TS) 36.58  mg/L 
4. ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total  
Suspended  Solid ; TSS) 

22.13  mg/L 

 
 2. ผลการศึกษาปริมาณแกสชีวภาพจากทะลายปาลม
เปลาโดยใชน้ํามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบกึง่กะ  
 จากการทดลองการผลิตแกสชีวภาพจากการหมักทะลาย
ปาลมเปลาโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบกึ่งกะ
แลววัดปริมาณแกสที่เกิดข้ึนทุกๆ  3 วัน ไดผลการทดลอง ดังภาพ
ที่ 6 และไดปริมาณแกสชีวภาพสะสมดังภาพที่ 7 
 
 

กราฟแสดงปริมาณแกสจากทะลายปาลมเปลาโดยใชน้ํามูลสุกรเปนหัวเชื้อเริ่มตน

แบบกะและแบบก่ึงกะ
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   ภาพที่ 6 ปริมาณแกสชีวภาพเฉลีย่จากทะลายปาลมเปลาโดยใช 
       นํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบกึ่งกะ 
 
 



กราฟแสดงปริมาณแกสชีวภาพสะสมจากทะลายปาลมเปลาโดยใชน้ํามูลสุกรเปนหัวเชื้อเริ่มตน

แบบกะและแบบก่ึงกะ
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ชุดการทดลอง

ปริมาณแกส

 
       ภาพที่ 7 ปริมาณแกสชีวภาพสะสมจากทะลายปาลมเปลาโดย
ใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบกึ่งกะ 
 
 จากภาพที่ 6 การผลิตแกสชีวภาพจากทะลายปาลมนํ้ามัน
โดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบกึ่งกะ จะเห็นได
วาในชวงวันที่ 1 ถึง วันที่ 6 ของการหมักปริมาณแกสชีวภาพ
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  จากนั้นวันที่ 9 ถึง วันที่ 12 ของการหมัก
ปริมาณแกสชีวภาพที่เกิดเริ่มลดลง  

จากภาพที่ 6 และ 7 การผลิตแกสชีวภาพแบบกะ (batch)  
คือการหมักทะลายปาลมเปลาโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนใน
อัตราสวนนํ้าหนักแหง  100 กรัม ตอนํ้ามูลสุกร 400 มิลลิลิตร เปน
เวลา 12  วัน พบวา ปริมาณแกสชีวภาพสะสม 937 ลูกบาศก
เซนติเมตร ปริมาณแกสชีวภาพเฉลี่ย 78.08 ลูกบาศกเซนติเมตร    
ตอวัน  

ขณะที่การผลิตแกสชีวภาพแบบกึ่งกะ (fed - batch) พบวา 
ชุดที่ 1 ไดปริมาณแกสชีวภาพสะสม 1045 ลูกบาศกเซนติเมตร 
ปริมาณแกสชีวภาพเฉลี่ย 87.08 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน  ชุดที่ 2 
ไดปริมาณแกสชีวภาพสะสม 1153 ลูกบาศกเซนติเมตร ปริมาณ
แกสชีวภาพเฉลี่ย 96.08 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน ชุดที่ 3 ได
ปริมาณแกสชีวภาพสะสม 1201 ลูกบาศกเซนติเมตร ปริมาณแกส
ชีวภาพเฉลี่ย 100.08 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน และชุดที่ 4 ได
ปริมาณแกสชีวภาพสะสม 1268 ลูกบาศกเซนติเมตร ปริมาณแกส
ชีวภาพเฉลี่ย 105.67 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน จากผลการทดลอง
พบวา ปริมาณแกสชีวภาพสะสมจากทะลายปาลมนํ้ามันโดยใชนํ้า
มูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบกึ่งกะในระยะเวลา 12   
วัน  จะเห็นไดวาปริมาณแกสชีวภาพสะสมที่เกิดข้ึนจากการหมัก
แบบกึ่งกะจะเกิดแกสชีวภาพไดดีกวาการหมักแบบกะ 
 จากการทดลองการผลิตแกสชีวภาพจากการหมักทะลาย
ปาลมเปลาโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบกึ่งกะ
แลววัดคา pH ดวยเครื่อง pH  meter ทุกๆ  3 วัน ไดคา  pH ดัง
ภาพที่ 8 และ 9 
 
 

กราฟแสดงคา pH  ของถังหมักแกสชีวภาพจากทะลายปาลมเปลาโดยใชน้ํามูลสุกรเปนหัวเชื้อ

เริ่มตนแบบกะและแบบก่ึงกะ

4.89

5.02

5.23

5.11

4.92

5.02
5.08

5.28

5.18

5.09
5.02

5.11
5.17

5.13 5.11

5.01 5.03

5.23

5.13
5.09

5.02

5.14 5.17

5.06 5.03

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

5.4

1 3 6 9 12 วันท่ีวัด

คา pH

แบบกะ

แบบก่ึงกะ1

แบบก่ึงกะ2

แบบก่ึงกะ3

แบบก่ึงกะ4

 
    ภาพที่ 8  คา pH  ของถังแกสชีวภาพจากทะลายปาลมเปลาโดย
ใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบกึ่งกะ 
 

จากภาพที่ 8 คา pH  ของถังหมักแกสชีวภาพจากทะลาย
ปาลมนํ้ามันโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบกึ่ง
กะในระยะเวลา 12  วัน  จะเห็นไดวา คา pH  ของถังหมักในวันที่ 6 
ของการหมักมีคามากกวา 5.1 ซ่ึงจุลินทรียกลุมสรางมีเทนยัง
สามารถเจริญไดและสงผลใหเกิดแกสชีวภาพไดดี   

 

กราฟแสดงคา pH ถังหมักแกสชีวภาพจากทะลายปาลมเปลาโดยใชน้ําสุกรเปนหัวเชื้อเริ่มตน

แบบกะและแบบก่ึงกะ
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ชุดการทดลอง

คา pH

 
      ภาพที่ 9  คา pH  เฉลี่ยของถังแกสชีวภาพจากทะลายปาลม
เปลาโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบกึ่งกะ 
 

จากภาพที่ 9 คา pH เฉลี่ยของถังหมักแกสชีวภาพจาก
ทะลายปาลมนํ้ามันโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและ
แบบกึ่งกะในระยะเวลา 12  วัน  จะเห็นไดวา การเติมทะลายปาลม
เปลาเริ่มตนในปริมาณที่มากสงผลใหคา pH เฉลี่ยของถังหมักต่ํา 
โดยการเติมปริมาณทะลายเปลาเริ่มตนเทากับ 100 กรัมในระบบ
แบบกะมีคา pH เฉลี่ยของถังหมักต่ําที่สุด (pH เฉลี่ย = 5.03) และ
ในการทดลองชุดที่ 1 ของระบบกึ่งกะที่มีการเติมปริมาณทะลาย
เปลาเริ่มตนเทากับ 25 กรัมแลวเติมทะลายปาลมเปลาครั้งละ 25 
กรัมทุกๆ 3 วัน จนปริมาณทะลายปาลมเปลาครบ 100 กรัมใน
ระบบแบบกะมีคา pH เฉลี่ยของถังหมักสูงที่สุด (pH เฉลี่ย = 5.13)   
 
 
 
 
 
 



4. สรุปผล 
 1. จากการวิจัย การศึกษาการผลิตแกสชีวภาพจากทะลาย
ปาลมเปลาโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและแบบกึ่งกะ
พบวา การผลิตแกสชีวภาพจากทะลายปาลมเปลาโดยใชนํ้ามูลสุกร
เปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกึ่งกะสามารถผลิตแกสชีวภาพไดดีกวาแบบ
กะ  

2. การหมักแบบกึ่งกะที่มีการหมักทะลายปาลมเปลาโดยใช
นํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนในอัตราสวนนํ้าหนักแหง 70 กรัม ตอ
นํ้ามูลสุกร 400 มิลลิลิตร (70% W/V ) แลวเติมทะลายปาลมเปลา
คร้ังละ 10 กรัมทุกๆ 3 วัน จนปริมาณทะลายปาลมเปลาครบ 100 
กรัม (ชุดที่ 4) ใหปริมาณแกสชีวภาพเฉลี่ยและปริมาณแกสชีวภาพ
สะสมสูงกวาชุดการทดลองอื่น โดยมีคาแกสชีวภาพเฉลี่ยเทากับ  
105.67 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน และ ปริมาณแกสชีวภาพสะสม 
เทากับ 1268 ลูกบาศกเซนติเมตร 

3. จากการทดลอง คา pH ของถังหมักแกสชีวภาพจาก
ทะลายปาลมนํ้ามันโดยใชนํ้ามูลสุกรเปนหัวเชื้อเร่ิมตนแบบกะและ
แบบกึ่งกะพบวา คา pH ของถังหมักที่ทําใหเกิดแกสชีวภาพไดดีอยู
ในชวง 4.5–5.5   
 
5. ประโยชนของการวิจัย 
 1. ความรู เทคนิค วิธีการในการผลิตและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตแกสชีวภาพ   
 2. ทักษะกระบวนการดานการวิจัยและนวัตกรรมในการ     
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและไดแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณกับเพื่อนครูที่รวมโครงการ 
 3. พัฒนาคุณภาพการสอนและเพิ่มศักยภาพการทํางาน   
ของตนเอง ผูเรียน เพื่อนครู และโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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