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บทคัดยอ 
 งานวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพ
การผลิตกาซชีวภาพจากการหมักเศษผักผลไมและเปลือกกลวย
เล็บมือนาง  ปริมาณความเขมขนของของแข็งที่ระดับ 5% โดยใช
การหมักแบบเปยกหรือการเติมวัสดุหมักครั้งเดียวในขวดหมัก
แบบไรอากาศขนาด 1 L ปริมาตรใชงานจริง 0.5 L  ระยะเวลา
หมัก  10 วัน  การหมักแบบแหงระยะเวลาหมัก 9 วัน และการ
หมักแบบตอเน่ืองระยะเวลาหมัก 7 วัน จากการศึกษาพบวา   การ
ทดลองหมักแบบเปยกมีประสิทธิภาพการกําจัด VS ที่ความ
เขมขนของของแข็งทั้งหมด TS 5% จากการหมักเศษผักผลไม 
และเปลือกกลวยเล็บมือนาง มีคาเทากับ 60.27 %.และ 68.28 %
ตามลําดับ กาซชีวภาพสะสมเทากับ 1,439 mL และ 1,170 mL 
ตามลําดับ  ศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพเทากับ 57.56 mL/g 
และ 46.8  mL/g ตามลําดับ สรุปวา เศษผักผลไมมีความสามารถ
ในการผลิตกาซชีวภาพไดมากกวาเปลือกกลวยเล็บมือนาง  การ
ทดลองแบบแหงมีประสิทธิภาพการกําจัด VS ที่ความเขมขนของ
ของแข็งทั้งหมด TS 5% จากการหมักเปลือกกลวยเล็บมือนาง 
เทากับ 41.14%  กาซชีวภาพสะสมเทากับ 2,099 mL และการ
หมักแบบตอเน่ืองมีกาซชีวภาพสะสมเทากับ 158,200 mL   
  
คําสําคัญ  กาซชีวภาพ, เปลือกกลวย, เศษผักผลไม 
 
1. บทนํา 
 ประเทศไทยมีความตื่นตัวในการหาแหลงพลังงาน
ทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน เพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา
หรือประโยชนอยางอื่นแทนการใชพลังงานจากฟอสซิลซ่ึงเปน
พลังงานที่สรางปญหาใหกับส่ิงแวดลอมอยางมาก จากแผนอนุรักษ
พลังงานป พ.ศ. 2551-2554 กระทรวงพลังงานไดเรงผลักดันใหมี
การใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพในประเทศไทยเพิ่มข้ึน เพื่อสนับสนุน
การใชพลังงานสะอาด ซ่ึงในปจจุบันระบบการผลิตกาซชีวภาพ
สําหรับครัวเรือนในประเทศไทยเริ่มแพรหลายมากขึ้นและสามารถ
ทําไดโดยงาย ทั้งน้ีเพราะกาซชีวภาพเปนกาซที่เกิดจากการยอย
สลายสารอินทรียโดยจุลินทรียชนิดไมใชอากาศภายใตสภาวะที่
ปราศจากออกซิเจน ผลิตภัณฑหลักเปนกาซมีเทน (CH4) เปน
องคประกอบที่สามารถนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา ใหความ
รอน หรือใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ตลอดจนใช
เปนกาซหุงตมตามครัวเรือนได 
    เศษผักผลไมที่ เหลือทิ้งจากตลาดจําหนายสินคา
ทางการเกษตรและเปลือกกลวยเล็บมือนางที่เหลือจากการแปรรูป
ผลิตภัณฑ เปนสารอินทรียชนิดหน่ึงที่สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบ
ในการหมักกาซชีวภาพได หากเราปลอยใหวัสดุเหลือใชเหลานี้
ยอยสลายเองตามธรรมชาติแลว นอกจากทําใหเสียงบประมาณใน

การกําจัด ขยะเหลือใชดังกลาวยังสงกลิ่นเหม็นรบกวน สรางความ
รําคาญแกชุมชนและสงผลเสียตอสภาพแวดลอมเปนอยางมาก หากมี
การนําเศษผักผลไม และเปลือกกลวยเล็บมือนางมาผลิตกาซชีวภาพจะ
เปนการลดปญหาดังกลาวได  
    ด วย เหตุ ผลข า งต น  การวิ จั ยครั้ ง น้ี จึ งสน ใจศึ กษา
เปรียบเทียบศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากเศษผักผลไมและเปลือก
กลวยเล็บมือนาง โดยมีปริมาณความเขมขนของของแข็งที่ระดับ (TS) 
5% เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตน สําหรับการประยุกตใชจริงตอไป 
 
2.วัสดุอุปกรณและวิธีการ           
                   1. เตรียมวัสดุหมัก 
               วัสดุที่ใชสําหรับหมัก คือ เปลือกกลวยเล็บมือนาง 35.92 g 
เศษผักผลไม 275.63 g  (เปลือกแตงโม, เปลือกสับปะรด, เปลือก
มะละกอ, เศษผักคะนา, เศษผักกวางตุง) และเชื้อตั้งตน 100 mL  
( มู ล สุ ก ร )  สํ า ห รั บ เ ศ ษ ผั ก ผ ล ไ ม นํ า ม า จ า ก โ ร ง อ า ห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และเปลือกกลวย
เล็บมือนางที่เหลือจากการแปรรูปผลิตภัณฑ จากน้ันนําวัสดุหมักมาสับ
เปนชิ้นเล็กๆ แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 60 °C จนนํ้าหนักคงที่ เพื่อนําไป
หาคาความชื้น และคํานวณหาคาน้ําหนักวัสดุหมัก โดยมีปริมาณความ
เขมขนของของแข็งที่ 5% และวิเคราะหคุณลักษณะของวัสดุหมักเปน
ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี  1  คุณลักษณะของเศษผกัผลไมและเปลือกกลวย
เล็บมือนาง 
 

พารามิเตอร เศษผักผลไม 
เปลือกกลวย
เล็บมือนาง 

Moisture 
Content (%) 

90.93 30.40 

pH 5.38 6.25 

TS (mg/g wet) 93.77 165.10 

VS (mg/g wet) 85.25 136.03 

 
2. ระบบหมักแบบไรอากาศ (Anaerobic Digester) 
แบงออกเปน 3 ชุดการทดลอง คือ  

 2.1  ระบบหมักแบบเปยก  
 2.2  ระบบถังหมักแบบตอเน่ือง 
               2.3  ระบบหมักแบบแหง 

 
 
 



                  2.1ระบบหมักแบบเปยก  
                ระบบหมักแบบเปยก ใชขวดแกวปริมาตร 1 L  มี
ปริมาตรใชงาน 0.5 L ปดปากขวดดวยจุกยาง พันทับดวย
พาราฟน  (รูปที่ 1) วัดปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดข้ึนดวยหลักการ
แทนที่นํ้า  โดยกาซชีวภาพที่เกิดข้ึนจากขวดหมักจะผานสายสง
กาซไปยังขวดแทนที่นํ้า ทําใหนํ้าไหลออกจากขวดลงสูขวดรองรับ
นํ้า แลวจึงนํานํ้าจากขวดรองรับนํ้าไปหาปริมาตร 

 
                   รูปท่ี  1  ระบบหมักแบบเปยก 

 
                ชั่งวัสดุหมักโดยใชนํ้าหนักเปยกของเศษผักผลไม 
275.63 g เปลือกกลวยเล็บมือนางใช  นํ้าหนักเปยก 35.92 g และ
เติมเชื้อตั้งตนในขวดหมัก 10% ของปริมาตรการใชงาน จากนั้น
เติมนํ้าจนมีปริมาตร 0.5 L และมีชุดควบคุม คือ มูลสุกร 100 mL 
ผสมกับนํ้าจนไดปริมาตร 0.5 L ทําการหมักภายใตอุณหภูมิหอง( 
28+4°C) เปนเวลา 10 วัน โดยเขยาขวดวันละ 1 คร้ัง วัดปริมาณ
กาซชีวภาพที่เกิดข้ึนทุกวัน และวิเคราะหคา pH จากชุดควบคุม 
เพื่อปรับคา pH ในระบบการทดลองใหมีคาประมาณ 6.8-7.2 ดวย 
NaHCO3 ความเขมขน 2 N 

 
                    2.2 ระบบถังหมักแบบตอเนื่อง 
                    ถังหมักมีลักษณะเปนถังพลาสติกสีขาวขุน มีทอ
สําหรับเติมสารอินทรียดานขางถังหมักติดวาลวระบายน้ําเพื่อ
ระบายของเหลวภายในถัง สําหรับชุดเก็บกาซ ตอทอนํากาซจาก
ถังหมักเขาสูถังเก็บกาซ2 ชุด โดยเจาะรูบริเวณกนถังขนาด 150 L 
เพื่อรับกาซจากทอนํากาซ คว่ําถังลงในถังนํ้าขนาด 200 L ที่บรรจุ
นํ้าไวเต็มถัง เม่ือกาซเกิดข้ึนจะดันถังเก็บกาซใหลอยข้ึน ดังแสดง
ในรูปที่ 2 ทําการวัดปริมาณกาซชีวภาพโดยการอานคาจากเครื่อง
กาซมิเตอร (รูปที่ 3) และคํานวณปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดข้ึนดัง
สมการ  
 
 คาอานคาจากมิเตอร X ปริมาตรกระเปาะ (ml) = ปริมาณกาซชีวภาพ (ml) 

 
รูปท่ี 2   แบบจําลองระบบหมักไรอากาศแบบตอเนื่อง 

 

         

รูปท่ี 3  อุปกรณสําหรับวัดปริมาณกาซระบบหมักแบบตอเนื่อง 
 

              การเดินระบบหมักแบบตอเน่ือง จะทําการเติมเปลือกกลวย
เล็บมือนางทุกวัน วันละ 1 กิโลกรัม เปนระยะเวลา 7 วัน แลวบันทึก
ปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดข้ึน       
 
                 2.3 ระบบหมักแบบแหง 
               ระบบหมักแบบเปยก (Batch) ใชขวดรูปชมพูปริมาตร 2 L 
มีปริมาตรใชงาน 1.4 L ปดปากขวดดวยจุกยางพันทับดวยพาราฟน 
จากนั้นเชื่อมตอขวดหมักกับถุงเก็บชีวภาพ สําหรับชองดานลางขวดใช
เก็บตัวอยาง (รูปที่ 4) 

 
                               รูปท่ี  4  ระบบหมักแบบแหง 

 
 
 
 



               ชั่งวัสดุหมักโดยใชนํ้าหนักเปยกของเปลือกกลวย
เล็บมือนางใชนํ้าหนักเปยก 100.57 g และเติมเชื้อตั้งตนในขวด
หมัก 20% ของปริมาตรการใชงาน จากน้ันเติมนํ้าจนมีปริมาตร 
1.4 L และมีชุดควบคุม คือ มูลสุกร 100 mL ผสมกับนํ้าจนได
ปริมาตร 1.4 L ทําการหมักภายใตอุณหภูมิหอง ( 28+4°C) เปน
เวลา 9 วัน โดยเขยาขวดวันละ 1 คร้ัง วัดปริมาณกาซชีวภาพที่
เกิดข้ึนทุกวัน และวิเคราะหคา pH จากชุดควบคุม เพื่อปรับคา pH 
ในระบบการทดลองใหมีคาประมาณ 6.8-7.2 ดวย NaHCO3 ความ
เขมขน 2 N 
                  ในการทดลองทั้ง 3 ชุดการทดลองนั้น วิเคราะห
พารามิเตอรคาความเปนกรด-ดาง (pH) ความเปนดางรวม 
(Alkalinity) กรดอินทรียไขมันระเหยงาย (Volatile Fatty Acids; 
VFA) ของแข็งระเหยงาย (Volatile Solid; VS) และของแข็ง
ทั้งหมด (Total Solid; TS) 
 
3. ผลการทดลอง 
               ผลการศึกษาหาศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจาก
การหมักเศษผักผลไม และเปลือกกลวยเล็บมือนาง พบวา
ประสิทธิภาพการกําจัด VS ที่ความเขมขนของของแข็งทั้งหมด 
TS 5% จากการหมักเศษผักผลไม และเปลือกกลวยเล็บมือนาง 
ดังตารางที่2   การหมักแบบเปยกมีคา Alkalinity  เทากับ7,250 
และ 5,188 mg/L as CaCO3 ตามลําดับ   คา VFA เทากับ1,010 
และ 341 mg/L as CH3COOH ตามลําดับ และ  คา 
VFA/Alkalinity  ของชุดทดลองเศษผักผลไม และเปลือกกลวย
เล็บมือนาง มีคาเทากับ 0.14 และ 0.07 ตามลําดับ สวนปริมาณ
กาซชีวภาพที่เกิดข้ึนจากกระบวนการหมักแบบเปยกและแบบแหง 
แสดงดังรูปที่ 5   คา pH ของชุดทดลองดังรูปที่ 6  ขณะที่ปริมาณ
กาซชีวภาพสะสมดังรูปที่ 7 การหมักแบบตอเน่ืองมีปริมาณกาซ
ชีวภาพตอวันและสะสม ดังรูปที่ 8  การเปรียบเทียบปริมาณกาซ
ชีวภาพ/ กรัม ในการหมักเปลือกกลวยเล็บมือนางดวยระบบหมัก
รูปแบบตางๆ ดังรูปที่ 9 และผลการหาศักยภาพการผลิตกาซ
ชีวภาพ (Biogas production potential) จากการหมักเศษผักผลไม
และเปลือกกลวยเล็บมือนางมีคาเทากับ   57.56 mL/g และ 46.8 
mL/g ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2  คุณสมบัติของวัสดุหมักในการทดลองหมักแบบ
แบบเปยกและแบบแหง 

 

 
   
          รูปท่ี  5  ปริมาณกาซชีวภาพของการหมักแบบเปยกและ 
                       แบบแหง  ณ  วันตางๆ  

 
  
รูปท่ี 6  คา pH ของระบบในวัสดุหมักแบบเปยกและแบบแหง 
 

 
 

รูปท่ี 7 ปริมาณกาซชีวภาพสะสมของระบบการหมักแบบเปยกและ 
            แบบแหง 
 

 
                   
รูปท่ี 8 ปริมาณกาซชีวภาพตอวันและสะสมของระบบการหมัก 
            แบบถังใหญ 



 
 รูปท่ี 9  เปรียบเทียบปริมาณกาซชีวภาพ/ กรัม ในการหมัก 
            เปลือกกลวยเล็บมือนางดวยระบบหมักตางๆ   
           ภายใน 7 วัน 
 
4. สรุปและอภิปรายผล 
                    ในการทดลอง  พบวาคา pH เร่ิมตนของเศษผัก
ผลไมและเปลือกกลวยมีคาเทากับ 5.38 และ 6.25 ตามลําดับ 
จากนั้นตั้งแตวันที่ 2 ไดมีการควบคุมคา pH ของทุกชุดการทดลอง
ในระบบหมักไรอากาศใหอยูในชวง 6.5 -7.5  เพื่อใหเหมาะสมตอ
การทํางานของแบคทีเรียกลุมสรางกรดและสรางมีเทน  สังเกตได
จากคา VFA/Alkalinity  จากการหมักจากเศษผักผลไมและเปลือก
กลวยมีคาเทากับ 0.14 และ 0.07  นอยกวา 0.4 ซ่ึงเปนคาที่อยูใน
คําแนะนําในการเดินระบบบําบัดแบบไรอากาศ (ม่ันสิน ตัณฑุล
เวศม, 2546) และอัตราการผลิตกาซชีวภาพในแตละวันของเศษ
ผักผลไมและเปลือกกลวยเล็บมือนาง จะมีคามากที่สุดในชวง 2-3 
วันแรกของการหมักทั้งน้ีเพราะเกิดกระบวนไฮโดรไลซิส และ
กระบวนการสรางกรดขึ้นในชวงน้ี โดยเปลือกกลวยจะมีอัตราการ
ผลิตสูงที่สุดในวันที่ 3 และลดลงอยางรวดเร็วในวันที่ 4  และยัง
พบวาปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดข้ึนในชวงวันที่ 4 เร่ิมคงที่ทั้งน้ี
เพราะเกิดกระบวนการสรางมีเทนขึ้น  
    เ ม่ือเปรียบเทียบการผลิตก าซชีวภาพสะสมใน
ชวงเวลา 10 วัน พบวา วัสดุที่มีปริมาณการผลิตกาซชีวภาพสูงสุด
คือเศษผักผลไมเทากับ 1,439 mL รองลงมาคือเปลือกกลวย
เล็บมือนางเทากับ 1,170 mL    เม่ือพิจารณาปริมาณกรดไขมัน
ระเหยงาย (VFA) ที่สะสมอยูเทียบกับคาที่เหมาะสมในชวง 50-500 
mg/L as CH3COOH (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, 2543) พบวาระบบ
ของเศษผักผลไมมีคามากถึง 1,010 mg/L as CH3COOH  ทั้งน้ี
ปจจัยสวนหน่ึงเน่ืองจากเศษผักผลไมประกอบดวยเปลือกสับปะรด
ซ่ึงมีสภาพเปนกรดมาก แตคา Alkalinity ก็มากเชนกัน โดยมีคา
เทากับ 7,250 mg/L as CaCO3 ทําใหระบบยังคงมี Buffer 
Capacity เพียงพอที่สามารถทําใหแบคทีเรียผลิตกาซชีวภาพได  
และวัสดุที่มีศักยภาพมากที่สุดในการผลิตกาซชีวภาพของการ
ทดลองนี้ไดแก เศษผักผลไม   
                เม่ือเปรียบเทียบขอมูลปริมาณกาซชีวภาพสะสม จาก
การหมักเปลือกกลวยเล็บมือนาง 3 รูปแบบ คือ การหมักแบบ
เปยก  การหมักแบบแหง  และการหมักแบบตอเน่ือง โดยใช
ระยะเวลาการหมักเทากันคือ 7 วัน(ดังรูปที่ 9) พบวากาซชีวภาพ
สะสมตอกรัมของวัสดุหมักที่เติมของการหมักแบบตอเน่ืองให
ปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดตอกรัมสูงที่สุด  ดังน้ันการหมัก
แบบตอเน่ืองนาจะมีความเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันมากที่สุด  ทั้งน้ีเพราะในการหมักแบบเปยกใชเวลา
ในการเริ่มตนระบบนานและตองควบคุมระบบ (pH) อยางใกลชิด  

สําหรับการหมักแบบแหงตองเสียคาใชจายในการหมุนเวียนนํ้าในระบบ
เพื่ อ เ พิ่ ม ค ว ามชื้ น แ ล ะป ร ะ สิ ทธิ ภ าพกา รสล าย ส า ร อิ นท รี ย 
(Chynoweth,1992)  ตลอดจนระบบหมักแบบตอเน่ืองยังสามารถเติม
วัสดุหมักไดเร่ือยๆ  และเม่ือพิจารณาปริมาณกาซชีวภาพสะสมของการ
หมักแบบตอเน่ือง พบวาเกิดปริมาณกาซชีวภาพสะสมมากถึง 0.1582 
m3  ซ่ึงหากนําไปเปรียบเทียบกับการผลิตกระแสไฟฟาเทากับ 0.237 
kW-hr(ศูนยประสานงานโครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ, 
2551) 
 
5. การประยุกตใชในโรงเรียน 
 จากองคความรูที่ไดรับในการฝกทําวิจัยเกี่ยวกับกาซชีวภาพ
คร้ังน้ี ครูสามารถนําเอาความรูที่ไดไปใชในการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน โดยจะใหนักเรียนแตละกลุมหาเศษวัสดุเหลือใชที่มีในชุมชนที่
สามารถนํามาผลิตกาซชีวภาพได มาทดลองหาศักยภาพในการผลิต
กาซชีวภาพจากเศษวัสดุเหลานั้น โดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
ที่มีอยูในโรงเรียนและอุปกรณที่สามารถหาไดในชุมชนมาชวยในการ
ทดลอง เชน ใชการตากแหงในการระเหยน้ําเพื่อหาความชื้นของวัสดุ
เปยก ใชภาชนะปดที่ มิดชิดแทนถังหมัก ใชกระดาษลิสมัตเพื่อ
ตรวจสอบสภาพความเปนกรด – เบส ของระบบ ใชปูนขาวหรือข้ีแกลบ
ในการปรับ pH ของระบบ กรณีที่ระบบมีความเปนกรดสูง เปนตน โดย
คาดหมายวานักเรียนจะไดรับความรูจากการลงมือปฏิบัติจริงครั้งน้ี และ
นําความรูที่ไดรับน้ีไปถายทอดใหกับชุมชนอีกทางหนึ่ง 
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