
ผลของนํ้ายาลางจานตอศกัยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารอินทรีย 
Effect of Dish washing on biogas Productivity by Anaerobic fermentation organic foods scrups 

   
ขจรศักดิ์  นกรอน     

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม อ.ศรีบรรพต  สพท.พัทลุง เขต 1 
Email : kajhonsa@hotmail.com 

  

 
บทคัดยอ 
 การผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารอินทรียเปนแปร
สภาพของเหลือใชใหเปนพลังงานที่เหมาะสมในระดับครัวเรือน  
นอกจากวัสดุเหลือใชแลวสารที่ไดจากการลางอุปกรณในครัวเรือน
ซ่ึงมีการปนเปอนของสารทําความสะอาดก็มีความสําคัญตอระบบ
การผลิตกาซชีวภาพหากมีการนําสารดังกลาวเขาสูระบบการผลิต
กาซชีวภาพ จึงเกิดแนวคิดในการศึกษาถึงผลของน้ํายาลางจาน
ตอศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารอินทรีย โดยนํา
เศษอาหารมาหมักรวมกับนํ้ายาลางจานในระดับความเขมขน
ตางๆ โดยใชการหมักแบบกะในขวดหมักขนาด 1 L ปริมาตรที่ใช
จริง 0.5 L ภายใตอุณหภูมิหอง (28+40C) การทดลองมีชุด
ควบคุม (หัวเชื้อไรอากาศ+นํ้า) เศษอาหาร เศษอาหาร 5%+นํ้ายา
ลางจาน 1%  w/w และเศษอาหาร+นํ้ายาลางจาน  2% w/w ชุด
ทดลองทั้งหมดเติมหัวเชื้อไรอากาศ 100 ml แลวเติมนํ้าจนได
ปริมาตร 500 ml ใชเวลาหมัก 10 วัน ผลการศึกษาพบวา 
ประสิทธิภาพการกําจัดของแข็งระเหยงาย (VS) คาสูงสุดอยูที่รอย
ละ 73.59 ของการหมักเศษอาหาร+นํ้ายาลางจาน 2% w/w 
ขณะที่การหมักเศษอาหาร และเศษอาหาร+นํ้ายาลางจาน 1% 
w/w มีประสิทธิภาพการกําจัดของแข็งระเหยงาย (VS) มีคารอย
ละ 70.28 และ  70.03 ตามลําดับ นอกจากนี้ปริมาณกาซชีวภาพ
สะสมของเศษอาหาร เศษอาหาร+นํ้ายาลางจาน 1% w/w และ
เศษอาหาร+นํ้ายาลางจาน 2% w/w เทากับ 2,229.50 ml, 
711.50 ml และ 3,355 ml ตามลําดับ ผลจากการศึกษาบง
ชี้ใหเห็นวาไดวาการหมักเศษอาหารอินทรียแบบไรออกซิเจน
รวมกับนํ้ายาลางจาน 1% w/w และ 2% w/w ไมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพ 
 
คําสําคัญ : กาซชีวภาพ, การหมักแบบไรออกซิเจน, เศษอาหาร
อินทรีย, นํ้ายาลางจาน 
 

1. บทนํา 
หากกลาวถึงพลังงานทางเลือกแลว กาซชีวภาพนับวา

เปนพลังงานที่สามารถตอบโจทยปญหาส่ิงแวดลอมโลก ไดอยาง
ชัดเจนเพราะนอกจากจะชวยลดการใชพลังงานฟอสซิลแลวยัง
สามารถลดปริมาณกาซมีเทนซึ่งมีสมบัติเปนกาซเรือนกระจก และ
ชวยลดมลภาวะทางกลิ่น จากขอบงชี้เหลานี้จึงทําใหมีการใช
วัตถุดิบอื่นๆ มาหมักเปนกาซชีวภาพนอกเหนือจากมูลสัตวอยาง
หลากหลายไมวาจะเปนเศษพืช ของเหลือจากอุตสาหกรรมการ
แปรรูปพืชและสัตว ในระดับครัวเรือนเศษอาหารนับวาเปน
วัตถุดิบที่ไดรับความสนใจเพราะทุกครัวเรือนจะตองมีเศษอาหาร

ไมวาจะเปนเศษของวัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารและเศษอาหาร
ที่เหลือจากการบริโภค  
          ในกระบวนการหมักกาซชีวภาพปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการ
ยอยสลายแบบไรอากาศคือสภาพความเปนดางกลาวคือสภาพ
ความเปนดาง จะทําหนาที่ตานทานการเปลี่ยนแปลงของคาพีเอช
ในกระบวนหมักแบบไรออกซิเจน(สุเมธ  ไชยประพัทธ, 2553) 
นํ้ายาลางจานมีสมบัติเปนเกลือโซเดียมหรือเกลือโปตัสเซียมที่มี
การเติมสารลดแรงตึงผิวมีสภาพเปนดาง ดังน้ันหากมีการเติมนํ้า
ที่ไดจากการลางจานซึ่งมีนํ้ายาลางจานปนอยูดวยลงในระบบหมัก
กาซชีวภาพ จะมีผลตอประสิทธิภาพการหมักกาซชีวภาพ อีกทั้ง
ยังเปนวิธีการบําบัดนํ้าเสียจากการลางจานไดอีกทางหนึ่ง 
นอกจากนี้ M.T. Garcia ed al. (2005) พบวา linear alkyl 
benzene sulfonate   (LAS) ในระดับ 5–10 g/kg ของกาก
ตะกอนของเสียสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพ  
D. J. Araujo  ed al. (2008) ทําการหมักนํ้าเสียจากบานเรือนที่มี
สวนประกอบของ anionic surfactants ในระดับ 100 –  600 
mg/L พบวาสามารถผลิตกาซชีวภาพได 0.32 L/g COD แตใน
ขณะเดียวกันจุลินทรียที่เจริญไดดีในสภาวะไรออกซิเจนก็มีความ
ออนไหวตอโลหะหนักที่อยูในสวนผสมของ linear alkyl benzene 
sulfonate (LAS) ที่ เปนสวนผสมของน้ํายาลางจาน 
(Fountoulakis, M.S., Stamatelatou, K., and Lyberatos, 2008) 
ดวยเหตุผลดังกลาว  จึงทําการศึกษาผลของน้ํายาลางจานใน
ระดับความเขมขนตางๆ กันที่มีตอประสิทธิภาพการผลิตกาซ
ชีวภาพจากการหมักแบบไรออกซิเจน เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนใน
การจัดการน้ําเสียในครัวเรือนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กาซชีวภาพจากสารเหลือใชในครัวเรือน 

 
2. อุปกรณและวิธีการ 

วัสดุหมักที่ใชสําหรับหมักคือ หัวเชื้อไรอากาศ (Pig 
manure) จากบอพักมูลสุกร นํามาจากโรงเลี้ยงสุกร ภาควิชาสัตว
ศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ สวนวัสดุที่ นํามาหมักไดแก เศษอาหาร
อินทรีย จากโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตหาดใหญ (โรงชาง) ที่มีคาความชื้นรอยละ 63.80 ชั่งเศษ
อาหารอินทรียที่ TS 5% โดยคํานวณจากน้ําหนักเปยก นํ้ายาลาง
จานที่ใชมีสวนผสมของ linear alkyl benzene sulfonate 
Potassium salt 10 % w/w และ sodium lauryl ether sulfate 
7.2% w/w นํ้าหนักของน้ํายาลางจานใชในระดับ 1% w/w และ 
2% w/w เทียบจากน้ําหนักแหงของเศษอาหาร  



 การศึกษาครั้งน้ีใชระบบหมักแบบกะหรือเติมวัสดุคร้ัง
เดียว (Batch) ใชขวดแกวขนาด 1 L ปริมาตรการใชงาน 0.5 L 
ทําการหมักหัวเชื้อไรอากาศ จํานวน 100 ml และเศษอาหาร เศษ
อาหาร+นํ้ายาลางจาน 1% w/w และเศษอาหาร นํ้ายาลางจาน 
2%w/w จากนั้นเติมนํ้าจนไดปริมาตร 500 ml ปดปากขวดดวยจุก
ยางพันทับดวยพาราฟลม  ( รูปที่  1)  ทํ าการหมักภายใต
อุณหภูมิหอง (28+40C) เปนเวลา 10 วัน ทําการเขยาขวดวันละ 
1 คร้ัง วัดปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดข้ึนทุกวันโดยอาศัยหลักการ
แทนที่นํ้า และทุกวันจะทําการวัด pH โดยควบคุม pH ใหอยู
ในชวง 6.5-7.5 ดวย NaHCO3  2 N   

                           

 
 

รูปที่  1  ระบบหมักแบบไรอากาศ 

 
การวิเคราะห 
วิเคราะหคาความเปนดาง (Alkalinity) กรดไขมัน

ระเหยงาย (Volatile Fatty Acids; VFA) ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
(Total Solid : TS ) และของแข็งระเหยงาย (Volatile Solid : VS) 
และวัดปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดข้ึนทุกวัน  
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการหมักเศษอาหาร+นํ้ายาลางจาน 1%w/w เศษ

อาหาร+นํ้ายาลางจาน 2%w/w เปนเวลา 10 วัน มีประสิทธิภาพ
การกําจัดของแข็งระเหยงาย (VS) คาสูงสุดอยูที่รอยละ 73.59 
ของการหมักเศษอาหาร+นํ้ายาลางจาน 2%w/w ขณะที่การหมัก
เศษอาหาร เศษอาหาร+นํ้ายาลางจาน 1% w/w ประสิทธิภาพการ
กําจัดของแข็งระเหยงาย (VS) มีคารอยละ 70.28 และ 70.03 
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) ปริมาตรกาซชีวภาพที่วัดไดแตละวัน (รูป
ที่ 2) ปริมาตรกาซสะสมเทากับ 2,229.50 ml ,711.50 ml และ 
3,355.00 ml ในเศษอาหาร เศษอาหาร+นํ้ายาลางจาน 1% w/w 
เศษอาหาร+นํ้ายาลางจาน 2% w/w ตามลําดับ (รูปที่ 3) 
  
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพการหมักแบบไรอากาศของวัสดุ
หมักชนิดตางๆ 
 

เศษอาหาร 
เศษอาหาร+ 
1%น้ํายาลาง

จาน 

เศษอาหาร+ 
2%น้ํายาลาง

จาน 
ชุดควบคุม พารา 

มิเตอร 
 เร่ิม 

ตน 
สิ้น 
สุด 

เร่ิม 
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0 
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2 
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6 

34.0

5 

79.2

3 

36.3

5 

80.6

7 

35.30 9.1

2 

7.79 

VS (g/L) 77.9

0 

21.9

0 

78.5

2 

23.5

3 

79.8

9 

21.10 6.8 5.53 

VS Removal 

(%) 

- 70.2

8 

- 70.0

3 

- 73.59 - 27.5

8 

ศักยภาพการ
ผลิตกาซ
ชีวภาพ  
(mL/g dry 

weight) 

 89.1

8 

- 28.0

6 

- 134.2

0 

- 14.4

8 

 

 
                                           

รูปที่ 2 แสดงปริมาตรกาซชีวภาพที่วัดไดแตละวัน 

 

 
                                            

รูปที่ 3 แสดงปริมาณกาซชีวภาพสะสมตลอดการทดลอง 

 
ผลการหมักเศษอาหาร5%ของนํ้าหนักแหง เศษอาหาร 5% 

ของนํ้าหนักแหง+นํ้ายาลางจาน 1% w/w เศษอาหาร 5% ของ
นํ้าหนักแหง+นํ้ายาลางจาน 2%w/w  เปนเวลา 10 วัน   ดังตาราง
ที่ 1 รูปที่ 2และ 3 ซ่ึงปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตไดไมมี
ความสัมพันธกับระดับความเขมขนของน้ํายาลางจานและไม
สอดคลองกับประสิทธิภาพการกําจัดของแข็งระเหยงาย(VS) โดย 

 

สายยางสง 
แกสชีวภาพ 

ขวดรองรับน้ํา 

ขวดหมัก 



เม่ือพิจารณาการผลิตกาซของชุดการทดลองเศษอาหาร 
5% ของนํ้าหนักแหง+นํ้ายาลางจาน 1% w/w พบวามีปริมาณ
กาซชีวภาพที่เกิดข้ึนต่ํามาก (711.50 ml) เม่ือเปรียบเทียบกับ
ปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของชุดควบคุม (362 ml) ในขณะที่
ปริมาณกาซชีวภาพที่ไดจากการหมักเศษอาหาร 5% ของแหง+
นํ้ายาลางจาน 2%w/w มีคาสูงสุด (3,355.00 ml)    
 
4. สรุป  

เม่ือพิจารณาการผลิตกาซชีวภาพของทั้ง 3 พบวาไม
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับระดับความเขมขน ของนํ้ายาลาง
จานที่ใชกลาวคือปริมาณกาซชีวภาพจากการหมักเศษอาหาร 5% 
ของนํ้าหนักแหง สูงกวาเศษอาหาร 5% ของนํ้าหนักแหง+นํ้ายา
ลางจาน 1% w/w แตต่ํากวาเศษอาหาร 5% ของนํ้าหนักแหง+
นํ้ายาลางจาน  2 % w/w ประกอบกับ ประสิทธิภาพการกําจัด
ของแข็งระเหยงาย (VS) ทั้ง 3 ชุดการทดลองมีคาใกลเคียงกัน จึง
สรุปไดวาวาการหมักเศษอาหารอินทรียแบบไรออกซิเจนรวมกับ
นํ้ายาลางจาน 1% w/w และ 2% w/w ไมมีผลตอประสิทธิภาพ
การผลิตกาซชีวภาพ 
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