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ประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพจากการหมักเศษอาหารอินทรีย
บดและไมบด ที่ปริมาณความเขมขนของของแข็งที่ระดับ 5% โดยใช
การหมักแบบกะหรือการเติมวัสดุหมักครั้งเดียวในขวดหมักแบบไร
อากาศขนาด 2 L ปริมาตรใชงานจริง 1.4 L ภายใตอุณหภูมิหอง 
 ( 28 + 4 0C ) จากการศึกษาพบวากาซชีวภาพสะสมเทากับ 
5,032.50 และ 3,001.50 mL ตามลําดับ ตลอดระยะเวลาการหมัก
เปนเวลา 12 วัน  
  ผลการศึกษาบงชี้ ใหเห็นวาศักยภาพการผลิตกาซ
ชีวภาพจากการหมักเศษอาหารบดและไมบดเทากับ 71.89 mL/g  dry 
weight และ 42.87 mL/g dry weight ตามลําดับ น่ันแสดงใหเห็นวา
เศษอาหารอินทรียบดมีความสามารถในการผลิตกาซชีวภาพได
มากกวาเศษอาหารอินทรียไมบด 

 
คําสําคัญ : กาซชีวภาพ, เศษอาหารอินทรีย, การหมักแบบไร
อากาศ 
 
1. บทนํา 

อาหารเปนส่ิงที่มนุษยทุกคนตองรับประทานเพื่อให
สามารถดํารงชีวิต ในการรับประทานอาหารแตละครั้งจะทําใหเกิด
เศษอาหาร  หากการกํ า จัดเศษอาหารไมดีพอจะทํา ให เกิด
สภาพแวดลอมที่สกปรกและมีกลิ่นเหม็น แตถามีการนําเศษอาหาร
มาจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยนํามาผลิตกาซชีวภาพ 
นับวาเปนทางเลือกของพลังงานทดแทนที่จะเปนประโยชนอยาง
คุมคาและประหยัดพลังงานเช้ือเพลิงที่กําลังจะขาดแคลนไปไดอีก
ทางหนึ่งดวย เปนการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่ดีและไดประโยชนใน
ดานพลังงานทดแทน รวมทั้งกากตะกอนที่ปลอยทิ้งจากการหมัก
สามารถนําไปใชเปนปุยอินทรียไดอีกดวย 

ในสภาพปจจุบันโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการมี
การปลอยของเสียโดยเฉพาะเศษอาหารอินทรียที่เหลือจากการ
บริโภคในแตละวันเปนจํานวนมาก เศษอาหารอินทรียมีทั้งขนาด
ใหญและเล็ก ผูวิจัยสนใจศึกษาผลของขนาดอนุภาคเศษอาหาร
อินทรียตอการผลิตเกิดกาซชีวภาพ  

 
2. อุปกรณและวิธีการ 

วัสดุที่ใชสําหรับหมัก คือ เศษอาหารอินทรีย นํามาจาก
โรงอาหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
นํามาอบที่อุณหภูมิ  60 °C จนนํ้าหนักคงที่ เพื่อหาคาความชื้นของ
เศษอาหารอินทรีย ซ่ึงมีคาความชื้นเทากับ 69.06% จากนั้นนํามา

คํานวณคาน้ําหนักของเศษอาหารอินทรีย โดยมีปริมาณความเขมขน
ของของแข็งที่ 5% สําหรับคุณลักษณะของวัสดุหมักดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

ระบบหมักแบบกะ (Batch) ใชขวดรูปชมพูปริมาตร 2 L มี
ปริมาตรใชงานจริง 1.4 L ปดปากขวดดวยจุกยางพันทับดวย
พาราฟน จากนั้นเชื่อมตอกับถุงเก็บชีวภาพ สําหรับชองดานลางขวด
ใชเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหคาพารามิเตอรตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 
สําหรับอุปกรณวัดกาซชีวภาพ ทําจากทอพีวี ซีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 7.62 cm สูง 100 cm ทํางานโดยใชหลักการแทนที่นํ้า 
และใชสายยางเชื่อมตอระหวางถุงเก็บกาซชีวภาพกับวาลว C ทาง
ดานบนของทอพีวีซี จากนั้นเปดวาลว C และ D เพื่อใหกาซชีวภาพ
ไหลผานสายยางและดันนํ้าในทอออกมาทางวาลว D ดังแสดงในรูปที่ 
2 จากนั้นวัดปริมาตรน้ําที่ไหลออกมาและบันทึกปริมาณกาซชีวภาพ
ที่เกิดข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  1  ระบบหมักแบบไรอากาศ 
 

               
 

รูปท่ี 2   เคร่ืองวัดปริมาณกาซโดยใชหลักการแทนท่ีน้ํา 
 
 
 

ถุงเก็บกาซ 

ชองเก็บตัวอยาง 
เศษอาหาร+ เชื้อตั้งตน 

หลอดแกวรูปตัว L 

วาลว C 

วาลว D 

      Gas bag 



การทดลองครั้งน้ีเปนการหมักหรือเติมวัสดุหมักครั้งเดียว 
(Batch) แบงออกเปน 3 ชุดการทดลองไดแก เศษอาหารอินทรียบด 
เศษอาหารอินทรียไมบด และเชื้อตั้งตน (ชุดควบคุม) เร่ิมหมักโดย
เติมเศษอาหารอินทรียบด 24.40 g และเศษอาหารอินทรียไมบด 
24.62 g และเชื้อตั้งตนลงในขวดหมัก 20% ของปริมาตรใชงานจริง 
สําหรับขวดควบคุมเติมเชื้อตั้งตนเพียงอยางเดียว ทําการหมัก
ภายใตอุณหภูมิหอง (28+4°C) เปนเวลา 12 วัน โดยเขยาขวดวันละ 
1 คร้ัง จากนั้นวิเคราะหคา pH จากชุดควบคุม เพื่อจะไดปรับคา pH 
ในขวดหมักใหมีคา pH ประมาณ 7 ดวย NaHCO3 ความเขมขน 2 N  

พารามิเตอรที่วิเคราะหในการทดลองครั้งน้ี ไดแก คา
ความเปนกรด-ดาง (pH) ความเปนดางรวม (Alkalinity) กรดไขมัน
ระเหยงาย (Volatile Fatty Acids; VFA) ของแข็งระเหยงาย  
(Volatile Solid; VS) ของแข็งทั้งหมด (Total Solid; TS) และวัด
ปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดข้ึนทุกวัน 
 
ตารางท่ี  1  คุณลักษณะของเศษอาหารอินทรีย 

พารามิเตอร 
เศษอาหาร
อินทรีย 

(mg/g wet) 

หัวเชื้อจุลินทรีย 
(g/L) 

TS  375.38 9.15 
VS   355.00 6.8 

 
ระบบการผลิตกาซชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ ระบบการผลิตกาซชีวภาพทํางานโดยการเติม
เศษอาหารและวัสดุอินทรียลงในถังหมัก CSTR  1 เปนระยะเวลา 15 
วัน  จากนั้นหยุดเติมในถังหมัก CSTR  1 แลวเร่ิมเติมเศษอาหารและ
วัสดุอินทรียลงในถังหมัก CSTR  2 เปนระยะเวลา 15 วัน  จากนั้น
ถายกากตะกอนจากถังหมัก CSTR  1 และถังหมัก CSTR  2 ตาม
ปริมาตรที่กําหนดไวเม่ือครบระยะการกักเก็บ 30 วัน เพื่อลําเลียงไป
ยังลานตากตะกอน  ในขณะที่มีการถายกากตะกอนจะมีการกวนผสม
ดวยใบกวนเปนระยะตลอดเวลา เพื่อใหกากตะกอนเหลวมีลักษณะเปน
เน้ือเดียวกัน ทําเชนน้ีสลับกันไป จากนั้นนํากากตะกอนที่ตากแหง
แลวไปทําเปนวัสดุบํารุงดิน  (รูปที่ 3) สําหรับกาซชีวภาพที่เกิดข้ึนจะ
ผานกาซมิเตอรเพื่อตรวจวัดกาซชีวภาพ และถูกสงไปเก็บในถุงเก็บ
กาซชีวภาพ เพื่อนําไปใชประโยชนในการหุงตมตอไป 

 
3. ผลการทดลอง 

ผลการศึกษาคุณลักษณะของวัสดุหมักที่ TS 5% ณ วัน
เร่ิมตนจนถึงวันส้ินสุดการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 และผลจากการ
หมักเศษอาหารอินทรียบดและไมบดที่ TS 5% พบวา คา pH เร่ิมตน
หมักเทากับ 3.77 และ 3.94 ตามลําดับ เน่ืองจากเกิดกรดอินทรีย
สะสมในระบบปริมาณมากจึงเติม NaHCO3 2 N ลงในขวดหมัก
เพื่อให pH มีคาอยูในชวง 6.5-7.5 ซ่ึงเปนชวงที่เหมาะสมตอการ
ทํางานของระบบไรอากาศ (Metcalf and Eddy, 2004) จากรูปที่ 2 
จะเห็นไดวาคา pH ตั้งแตวันที่ 5 จนถึงวันสุดทายของการหมักเศษ
อาหารอินทรียบดและไมบดมีคา pH คอนขางคงที่ เฉลี่ยเทากับ 6.48 
และ 6.39 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาคา VFA/Alkalinity หลังเดินระบบ
ของการหมักเศษอาหารอินทรียบดและไมบดพบวามีคาเทากับ 0.32 
และ 0.26 ตามลําดับ จะเห็นไดวามีคาต่ํากวา 0.4 (สันทัด ศิริอนันต

ไพบูลย, 2549)โดยคาอัตราสวนดังกลาวเปนคาที่บงชี้ถึงกําลัง
บัฟเฟอรของระบบ  

 

 
                              รูปท่ี 3  ระบบการผลิตกาซชีวภาพ 

 
ตารางท่ี 2 คุณลักษณะของวัสดุกอนเดินระบบ ท่ี TS 5% 

วัสดุหมัก 

พารามิเตอร 
เชื้อต้ังตน 

เชื้อต้ังตน + 
เศษอาหาร 

(บด) 

เชื้อต้ังตน + 
เศษอาหาร 

(ไมบด) 

pH 6.75 3.77 3.94 
TS (g/L) 9.15 24.4 24.62 
VS (g/L) 6.8 21.58 24.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  4  คา pH จากการหมักเศษอาหารอินทรียบดและไมบด 

 
 
 
 
 

ถังหมัก 
CSTR 2 

ลานตากตะกอน 
Sludge Drying Bed 

ระบบบําบัดน้ําเสียบอผึ่ง 
)มีอยูเดิมของมหาวิทยาลัย(  

น้ําปรับ
ความชื้น 

น้ําทิ้งออก
จากระบบ 

ปุยนําไปใช
ประโยชนที่
เรือนเพาะชํา 

น้ํา 

กาก

กาซชีวภาพ
ถังหมัก 

CSTR 1 

เศษอาหาร 

วัสดุอินทรีย 

เครื่องตัดยอย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  5  ปริมาณกาซชีวภาพสะสมตลอดการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี  6  คา VS กอนและหลังเดินระบบหมัก 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  7 คา Alkalinity และ Volatile Fatty Acid 
ระหวางเดินระบบหมัก 

ผลของกาซชีวภาพสะสมจากรูปที่ 4 จะเห็นไดวาการหมัก
เศษอาหารอินทรียบดและไมบดมีปริมาณกาซชีวภาพสะสมตลอด
ระยะการหมัก 12 วัน เทากับ 5,032.50 และ 3,001.50 mL และมี 
Biogas yield เทากับ 2.188 และ 0.423 mL Biogas/mg VSremoved 
ตามลําดับ จะพบวาเศษอาหารอินทรียบดสงผลใหเกิดกาซชีวภาพสูง
กวาเศษอาหารอินทรียไมบดเน่ืองจากขนาดอนุภาคของเศษอาหาร
อินทรียบดมีขนาดอนุภาคที่เล็กกวา จึงมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหวาง
พื้นที่หนาตัดของเศษอาหารกับจุลินทรียในระบบทําปฏิกิริยากันไดดี
สงผลใหเกิดปริมาณกาซชีวภาพสะสมมากกวาการหมักเศษอาหาร
อินทรียไมบด และประสิทธิภาพการกําจัด VS จากการหมักเศษ
อาหารอินทรียบดและไมบดเทากับ 10.66% และ 28.90% ตามลําดับ 
ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการผลิตกาซชีวภาพ เน่ืองมาจากการเก็บ
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาคา VS น้ัน ขวดหมักที่ใชทดลองมีขนาดเล็ก
และปากขวดแคบทําใหขณะที่ดูดตัวอยางข้ึนมาดวยปเปตจะไดสวน

ที่เปนของเหลวมากกวาวัสดุที่เปนของแข็ง จึงไมไดตัวอยางที่ดีที่เปน
ตัวแทนของตัวอยางทั้งหมดในขวดหมัก 

 
 

รูปท่ี 7 ปริมาณการชีวภาพประเมินดวยแบบจําลองสามเหลี่ยม 
 

ผลการหมักเศษอาหารอินทรียของระบบการผลิตกาซ
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ผูวิจัยได
เก็บขอมูลการเติมปริมาณเศษอาหารอินทรียลงในถัง CSTR1 เปน
เวลา 15 วัน พบวา เศษอาหารอินทรียมีประสิทธิภาพในการผลิต
กาซชีวภาพไดจนถึงวันที่ 29 โดยมีการปริมาณการผลิตกาซชีวภาพ
สูงสุดในวันที่ 18 (อนุวัตติ์ พรหมเมศร, 2553) และจากรูปที่  7 จะ
เห็นไดวากาซชีวภาพที่เกิดข้ึนลดลงหลังจากวันที่ 18 ของการหมัก 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเม่ือทําการเติมเศษอาหารอีกครั้ง เม่ือพิจารณา
ปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดข้ึนตอวันพบวาเศษอาหารอินทรียมีอัตรา
การผลิตกาซชีวภาพเทากับ 100.60 mL/kg  
 
4. สรุป 

การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพจากการหมัก
เศษอาหารอินทรียบดและไมบด พบวา ปริมาณกาซชีวภาพสะสม
ของเศษอาหารอินทรียบดสูงกวาและเศษอาหารอินทรียไมบด  คือ 
5,032.50 และ 3,001.50 mL ตามลําดับ ตลอดระยะเวลาการหมัก 
12 วัน ทั้งน้ีเปนผลมาจากขนาดอนุภาคของวัสดุหมัก  

ผลการศึกษาบงชี้ใหเห็นวาศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจาก
การหมักเศษอาหารบดและไมบดเทากับ 71.89 mL/g  dry weight และ 
42.87 mL/g dry weight ตามลําดับ น่ันแสดงใหเห็นวาเศษอาหาร
อินทรียบดมีความสามารถในการผลิตกาซชีวภาพไดมากกวาเศษ
อาหารอินทรียไมบด 
 
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

1. นําความรูที่ไดไปสรางระบบการผลิตกาซชีวภาพอยาง
งาย ที่สามารถนํากาซชีวภาพมาเปนเชื้อเพลิงในการหุงตม 

2. เพื่อนําไปพัฒนาระบบการผลิตกาซชีวภาพที่ปริมาณ
ความเขมขนของของแข็ง 
           3.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและสามารถสรางองค
ความรูที่ตองการศึกษาไดโดยใชกระบวนการวิจัยโดยการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน (กาซชีวภาพ) การจัดประสบการณใน
การปฏิบัติงานใหแกนักเรียนเหมือนกับการทํางานในชีวิตจริง   
เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณตรงซ่ึงไดเรียนรูจากปญหาและรูจัก
วิธีการแกปญหารูจักการทํางานอยางมีระบบ รูจักการวางแผนในการ
ทํางาน  ฝกการคิดวิเคราะห  ฝกการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถ
สรางองคความรูดวยตนเอง  โดยใชเทคนิควิธีการหลายรูปแบบมา



ผสมผสานกันระหวางกระบวนการกลุม การสอนการคิด การสอน
แกปญหา การสอนโดยเนนทักษะกระบวนการ การสอนแบบปริศนา
ความคิด และการสอนแบบรวมกันคิด เพื่อมุงหวังใหนักเรียนได
เรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จากความสนใจจากความอยากรูอยากเรียน
ของนักเรียน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง ซ่ึงเปนการสอน
ที่มุงเนนใหผูเรียน เรียนรูจากประสบการณตรงกับแหลงเรียนรู
เบ้ืองตน จนผูเรียนสามารถสรุปความรูไดดวยตนเองโดยมี  หลักการ
สําคัญของกิจกรรมโครงงานกาซชีวภาพดังน้ี 

1. เนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
2. ผูเรียนเปนผูวางแผนในการศึกษาคนควาเอง 
3. ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
4. นําเสนอโครงงานเอง 
5. มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางวัดผลและ

ประเมินผล โดยนําความรูและทฤษฎีที่ไดจากการการฝกอบรบนําไป
จัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชา
เร่ิมตนกับโครงงานวิทยาศาสตร (เพิ่มเติม) โดยกําหนดหัวขอ และ
ประเด็นในการทําโครงงานวิทยาศาสตรโดยใชความรูเร่ืองการผลิต
กาซชีวภาพจากวัสดุที่มีในทองถ่ินเปนฐาน เชน การเลือกวัสดุหมัก
ใหมีความเหมาะ กับออกแบบถังหมัก การคํานวณหาปริมาณกาซ 
เปนตน โดยใหผูเรียนใชความรูและประสบการณ เลือกทําโครงงาน
ตามเหมาะสมและความสนใจจากสภาพปญหา ในบริบทของตนเอง 
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