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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการทดลองหาปริมาณไบโอกาซที่เกิดจากการหมักพืช 6 ชนดิ คือ ขาวโพด ผักตบชวา กลวย 

มะละกอ ออยและผักกาดขาว ภายใตกระบานการหมักแบบไรอากาศ ซึ่งใชมูลสุกรเปนสารตั้งตนในกระบวนการ

หมัก วัดปริมาณและคุณภาพของกาซที่เกิดขึ้นจากพืชทั้ง 6 ชนิด ตลอดระยะเวลาการหมัก 30 วัน ในถังหมักขนาด 

20 ลิตร และควบคุมอุณหภูมิไวที่ 38°C ผลการทดลองพบวามะละกอใหปริมาณไบโอกาซมากทีสุ่ด 537.02 

LN/kg.ODM/30day รองลงมาคือ กลวย ขาวโพด ออยและผกักาดขาว ใหปริมาณไบโอกาซ 385.10, 368.31 352.07 

และ 190.54 LN/kg.ODM/30day ตามลําดับ สวนผักตบชวาใหปริมาณไบโอกาซนอยที่สุด 56.62 LN/kg.ODM/30day  
 
คําสําคัญ : กาซชีวภาพ  พืชพลังงาน  การหมักแบบไรอากาศ  ขาวโพด  ผักตบชวา  กลวย  มะละกอ  ออย  ผักกาดขาว 

 

ABSTRACT 
This research is to determine biogas yields of six crops: corn, water hyacinth, banana, papaya 

sugar cane and cabbage. Pig manure was used as substrate in digestion. Both of quantity and quality 

of biogas production from energy crops were measured every day through the digestion time of 30 

days in 20 liter digestion tank at 38 °C. The highest biogas yield was achieved from papaya as 537.02 

LN/kg.ODM/30day, water hyacinth produced the lowest biogas yield as 56.62 LN/kg.ODM/30day. Banana, 

corn, sugar cane and cabbage produced the biogas yield of 385.10, 368.31 352.07 and 190.54 

LN/kg.ODM/30day respectively.  
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คํานํา 
 พลังงานเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ในทุกกระบวนการการผลิต ตนทุนในการผลิตสวนใหญ
หมดไปกับคาของพลังงาน การบริโภคพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2549 
มูลคาการนําเขาพลังงานสูงถึง 900,000 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคามากกวารอยละ 60 ของงบประมาณแผนดิน ใน
ประเทศที่พัฒนาแลว นโยบายดานพลังงานมีความสําคัญอยางมาก แหลงพลังงานตาง ๆ เชน ถานหิน แกส
ธรรมชาติ และน้ํามัน ซึ่งเปนแหลงพลังงานรูปแบบเดิม แตในปจจุบัน มีแหลงพลังงานรูปแบบอื่นอีกซึ่งรูจักกันในชื่อ 
“พลังงานรูปแบบใหม” หรือ “พลังงานทางเลือก” คือ พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานแสงอาทิตย พลังงานความ
รอนใตพิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานจากแอลกอฮอล ไบโอดีเซล พลังงานไฮโดรเจน พลังงานนิวเคลียร และ
พลังงานจากไบโอกาซ (กนกศักดิ์, 2551) ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 กระทรวงพลังงานมีนโยบายทางดาน
พลังงานทางเลือก คือ จะผลิตและพัฒนาพลังงานรูปแบบใหมจาก 3 แหลงดวยกัน คือ พลังงานแสงอาทิตย (200 
kW) พลังงานลม (100 kW) และพลังงานชีวมวล (100 kW)  การสงเสริมพลังงานรูปแบบใหม กระทรวงพลังงานได
เปดตัวโครงการที่สนับสนุนผูผลิตพลังงานรายยอยที่เรียกวา Very Small Power Producer (VSPP)    VSPP เปน
ผูผลิตพลังงานที่มีกําลังการผลิตนอยกวา 10 MW 

ไบโอกาซจากวัสดุอินทรีย (เศษอาหารและผลไม) ไบโอกาซจากมูลสุกร  ซึ่งเปนพลังงานจากชีวมวล
รูปแบบหนึ่งเกิดจากเทคโนโลยีการหมักในสภาวะไรอากาศ ในถังหมัก อินทรียวัตถุที่ใชในการหมัก เชน มูลสัตว เศษ
อาหาร เศษผัก  และผลไม      เศษอาหาร ผัก และผลไมมักพบไดจากขยะอินทรีย (Organic waste) ซึ่งถูกทิ้งจาก
บานเรือน และสถานประกอบการดานอาหาร และตลาดสด ดังนั้น การผลิตไบโอกาซจากวิธีนี้จึงขึ้นอยูกับการคัด
แยกขยะ ซึ่งปจจุบันในประเทศไทยมีการคัดแยกขยะที่ไมดี สงผลใหการผลิตไบโอกาซจากขยะอินทรียไมไดรับการ
พัฒนาหรือไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร แตในยุโรปมีการคัดแยกขยะที่ดี จึงมีการสรางโรงงานผลิตไบโอกาซ 
(Digestion plant) ขึ้นมากมาย ในเยอรมนี มีโรงงานมากกวา 600 โรง และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 2000 โรงในอีก
สองถึงสามปขางหนา 

ไบโอกาซนั้นนับเปนพลังงานทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะแกชุมชน ในปจจุบันการใชพลังงานจากไบโอ
กาซในชุมชนแบงเปน 2 ประเภท คือ นําไบโอกาซไปใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงตม และนําไปใชเพื่อการผลิต
กระแสไฟฟา การใชเพื่อการหุงตมสามารถนําไปใชไดโดยตรงแมเปอรเซ็นตมีเทนจะต่ํากวา 50% แตการใชเพื่อการ
ผลิตกระแสไฟฟาเปอรเซ็นตมีเทนเปนไปตามขอกําหนดของเครื่องยนต ซึ่งเครื่องยนตสวนใหญตองการไบโอกาซที่มี
เปอรเซ็นตมีเทนไมต่ํากวา 50% 

งานวิจัยในประเทศแถบยุโรป เชนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ออสเตรีย ไดมีการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลของ
ศักยภาพกาซที่ไดจากเศษพืชชนิดตาง ๆ และใชประยุกตในการออกแบบระบบผลิตกาซจากขยะอินทรียแลว   แต
พืชที่ทําการคนควาวิจัยเปนพืชชนิดตาง ๆ ของยุโรป  ซึ่งประเทศไทยยังไมมีการวิจัยในสวนนี้  การทราบศักยภาพ
การผลิตไบโอกาซจากพืช ผัก ชนิดตาง ๆ  เศษอาหาร และอินทรียวัตถุประเภทอื่น ๆ จะเปนขอมูลที่มีประโยชน และ
ใชในการออกแบบระบบการผลิตไบโอกาซในทางปฏิบัติได ซึ่งไบโอกาซที่ไดสามารถนําไปประยุกตใชเปล่ียนเปน
กระแสไฟฟาเพื่อใชในชุมชนตอไป ดวยเหตุนี้จึงนํามาซึ่งงานวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตไบโอกาซจากพืช 6 
ชนิด ซึ่งเปนพืชที่มีปลูกทั่วไปในชุมชน โดยเลือกครอบคลุมทั้งพืชเศรษฐกิจ ผัก ผลไม 

 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
เพื่อหาปริมาณไบโอกาซที่เกิดจากพชื 6 ชนิด ไดแก ขาวโพด ผักตบชวา กลวย มะละกอ ออยและ

ผักกาดขาว  ภายใตการหมักแบบไรอากาศ และความเหมาะสมในการนํามาเปนพลังงานทางเลือกสําหรับชุมชน  
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อุปกรณและวิธีการ 
การทดลองการหาปริมาณไบโอกาซ ใชวธิีการหมักแบบไรอากาศ (Anaerobic digestion) โดยมอีุปกรณที่

ใชคือถังหมักขนาด 200 ลิตร 1 ถัง ชุดถังเก็บกาซ 1 ชุด ถังหมักขนาด 20 ลิตร 7 ถัง เครื่องวัดปริมาตรกาซ เครื่องวัด

คุณภาพกาซ เครื่องวัด pH และเทอรโมมิเตอร 

การใชสวนประกอบของพืชในการทดลอง ขาวโพดใชเฉพาะตนและใบ ไมไดใชฝก กลวยใชลําตนและใบ 

ไมไดใชเครือหรือผล ออยใชเฉพาะลําตน ไมไดใชใบ มะละกอใชผลที่สุก  ผักกาดขาวและผักตบชวาใชทัง้ตน 

กอนที่จะทดลองหาปริมาณกาซ ตองทําการหาสวนประกอบ dry matter ของพืชทั้ง 6 ชนดิ กอน โดยการ

ยอยใหละเอียดแลวนําไปอบในตูอบที่อุณหภมูิ 105 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนํามาคํานวณหา dry matter จาก

สมการ (1) 

 

 

คํานวณ Organic dry matter จากสมการ (2) 

Organic dry matter,ODM    =    0.90 DM                (2) 

 

ขั้นตอนการทดลองประกอบดวย การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย โดยนํามูลสุกรใสในถังหมักขนาด 200 ลิตร 

ปริมาณ ¼ ของถัง แลวเติมน้ําจนระดับน้ําหางจากขอบถัง 5 เซนติเมตร เพื่อใหเหลือปริมาตรสําหรับไบโอกาซที่เกิด 

ปดฝาถังใหแนน ตอกับชุดถังเก็บกาซ แชถังหมักในน้ําซึ่งควบคุมอณุหภูมไิวที่ 38 °C ดวยชุดควบคุมอณุหภูมิ ทิ้งไว

จนเริ่มมีกาซเกดิขึ้น สังเกตไดจากการลอยขึน้ของถังเก็บกาซ แสดงวาเชื้อแบคทีเรียเริ่มทํางานแลว 

การหาปริมาณกาซที่เกิดจากการหมักของพชืทั้ง 6 ชนิด ทําโดยแบงสารละลายที่มีแบคทีเรียในถัง 200 

ลิตร ลงในถังหมักขนาด 20 ลิตร ปอนพชืชนิดที่จะทดลองลงในถังหมักดวยปริมาณ dry matter ที่เทากัน คือ 3 

kg.ODM/m3 (Deutsche Gesellschaft, 2004) สวนถังควบคุมไมมีการปอนพืช ควบคมุอุณหภูมิของการหมักให

คงที่ที่ 38 °C ดวยชุดควบคุมอุณหภูมิ ตอสายกาซจากถังหมักมายังเครื่องวัดปริมาณกาซ (Gas flow meter) จะทํา

การวัดปริมาตรกาซทุกวันเปนลิตรตลอดระยะเวลาการหมัก (Retention time) 30 วัน  และจากเครื่องวัดปริมาณ

กาซมีทอกาซตอมายังถุงเก็บกาซ (Air bag) เพื่อวัดคุณภาพกาซ เชนปริมาณกาซมีเทน (CH4) คารบอนไดออกไซด 

(CO2) และออกซิเจน (O2)  นอกจากนี้ยังทําการวัดอุณหภูมิของกาซที่เกิดขึ้นและความเปนกรด-ดาง (pH) ของ

สารละลายในถังหมักทุกวัน จนครบ 30 วัน 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. Dry matter, Organic dry matter และน้ําหนักสดที่ใชปอน  
พืชทั้ง 6 ชนิด ที่นํามาหาไบโอกาซเลือกในชวงอายุที่แกเต็มที่หรือชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะเปนชวงอายุที่

มี dry matter มากที่สุด (Amon et. al.,2006b) จากการทดลองพบวา Dry matter (DM) ของขาวโพดมคีามากที่สุด 

21.64% และผักกาดขาวมีคานอยที่สุด 4.17% ของพืชทั้ง 6 ชนิด ดังแสดงใน Table 1 สาเหตุที่ขาวโพดม ี dry 

matter มากที่สุดเพราะมีน้ําอยูนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพชืที่เหลือ สวนผักกาดขาวประกอบดวยน้ําเปนสวน

Dry matter, DM(%)   = น้ําหนักหลังอบ (g) 
น้ําหนักกอนอบ (g) 

X 100%                           (1) 
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ใหญจึงม ีdry matter นอยที่สุด โดยที่ dry matter ของผักกาดขาวจะใกลเคียงกับผักตบชวาซึ่งเปนพืชน้ํา ในทํานอง

เดียวกันคา Organic dry matter (ODM) ของขาวโพดจะมากที่สุดคือ 19.48% เมื่อคํานวณน้ําหนักสดที่ใชในการ

ทดลอง คาน้ําหนักแสดงใน Table 1 โดยพืชที่มี ODM นอยสุดตองปอนดวยน้ําหนักสดที่มากสุด  

 

Table 1   Dry matter (DM), organic dry matter (ODM) and fresh biomass of crops 

DM ODM น้ําหนักสดที่ใชปอน 
Crops 

(%) (%) (kg) 

ขาวโพด 21.64 19.48 0.30 

ออย 17.30 15.57 0.38 

มะละกอ 14.67 13.20 0.45 

กลวย 12.75 11.48 0.50 

ผักตบชวา 7.43 6.69 1.20 

ผักกาดขาว 4.17 3.97 1.50 

 
2. ปริมาณไบโอกาซที่ผลิตไดของพืช 6 ชนดิ 

ไบโอกาซที่ผลิตไดจากพืชทั้ง 6 ชนิด ในระยะเวลาการหมัก 30 วัน แสดงไวใน Table 2 ซึ่งมีหนวยเปนลิตร

ตอกิโลกรัมสารอินทรียที่ปอน (L/kg.ODM) หรือลูกบาศกเมตรตอตันของสารอินทรียที่ปอน (m3/Ton.ODM) กาซที่เกิด

จากการทดลองมีอุณหภูม ิ38 °C ความดันเทากับหนึ่งความดันบรรยากาศหรือ 1 atm เพื่อปรับเปนขอมูลมาตรฐาน 

จึงแปลงคาสูสภาวะมาตรฐานของกาซ (Standard conditions for Temperature and Pressure, STP; 273.15 K, 

1 atm) หนวยทีใ่ชจึงเปน LN/kg.ODM และ mN
3/Ton.ODM ตัวอยางการคํานวณ โดยใชสมการ (3)  

Ideal gas law,     P1V1/T1   =   P2V2/T2     (3) 

ในระยะเวลา 30 วัน ที่สภาวะ 1 มะละกอผลิตไบโอกาซได 36.70 L (V1) อุณหภูมิของไบโอกาซ 38 °C (T1 = 

38+273.15 K) มีความดัน 1 atm (P1) 

ที่สภาวะ 2 หรอืสภาวะมาตรฐาน (T2 = 273.15 K, P2 = 1 atm) 

มะละกอจะผลติไบโอกาซได,  V2 =  P1V1T2/(P2T1) = (1 atm)(36.70 L)(273.15 K)/{(1 atm)(38+273.15 K)} 

           =  32.22 LN 

และปริมาณสารอินทรียที่ปอนในถังหมักมีปริมาณ 0.06 kg.ODM 

ดังนั้น มะละกอผลิตไบโอกาซได =  32.22 LN / 0.06 kg.ODM  =  537.02 LN/kg.ODM 
 

Table 2 แสดงคาปริมาณของไบโอกาซทั้งคากาซสะสม คาเฉลี่ยรายวันในชวง 30 วัน และคาสูงสุด จาก

คาปริมาณกาซสะสมตลอดระยะเวลาการหมัก 30 วัน เรียงลําดับพืชที่ใหปริมาณกาซมากไปหานอยไดดังนี้คือ 

มะละกอ กลวย ออย ขาวโพด ผักกาดขาวและผักตบชวา ตามลําดับ ซึ่งสงผลใหคาเฉล่ียรายวันของปรมิาณกาซที่

เกิดจากการหมักมะละกอมีคามากที่สุดเฉลี่ยวันละ 17.90 LN/kg.ODM และผักตบชวามีคานอยที่สุดเฉลี่ยวันละ 

1.89 LN/kg.ODM  
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Table 2  Biogas  yield of crops 

Biogas yield at STP 
Accumulate Average Peak Crops 

(LN/kg.ODM /30day) a (LN/kg.ODM /day) (LN/kg.ODM /day) 

มะละกอ 537.02 17.90 165.00 (at day 1) 

กลวย 385.10 12.84 55.83 (at day 2) 

ออย 368.31 12.28 75.37 (at day 1) 

ขาวโพด 352.07 11.76 45.51 (at day 2) 

ผักกาดขาว 190.54 6.35 69.05 (at day 1) 

ผักตบชวา 56.62 1.89 12.90 (at day 1) 

    a  LN = Norm Litre (273.15 K, 1 atm) 

       kg.ODM = kilogram of organic dry matter of crops 
 

จากคาสูงสุดของกาซที่เกิดขึ้นพบวาลักษณะการเกิดกาซของพืชทั้ง 6 ชนิดมีลักษณะคลาย ๆ กัน คือ จะ

เกิดกาซมากทีสุ่ดในวันแรกหรือวันที่สองของการหมัก แลวปริมาณกาซจะคอย ๆ ลดลงอยางรวดเร็วในชวงวันที่สาม

ถึงวันที่หา และหลังจากวันที่หาปริมาณกาซจะคอย ๆ ลดลงจนมีกาซนอยมากในวันที่ 30 ดังแสดงโดยกราฟ Figure 

1  และ Figure 2 ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคลองกับผลที่ทดลองโดย Amon et. al. (2006), Gunaseelan (2006) 

และ Lehtomaki (2006) แสดงวาแบคทีเรียเริ่มการยอยสลายทันทีหลังจากปอนพชืลงในถังหมัก   โดยมะละกอ

ยังคงใหปริมาณกาซมากที่สุดคือ 165 LN/kg.ODM/day ในวันแรกของการหมัก ซึ่งเปนตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับ

พืชที่เหลือ เมื่อพจิารณาจากตัวเลขของปริมาณกาซที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดจะเรียงลําดับพืชจากมากไปนอยไดแตกตาง

จากที่เรียงดวยคาเฉลี่ย ดังนี้คือ มะละกอ ออย ผักกาดขาว กลวย ขาวโพดและผักตบชวา ซึ่งมีปริมาณกาซ 165.00, 

75.37, 69.05, 55.83, 45.51 และ 12.90  LN/kg.ODM/day ตามลําดับ 
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Figure 1  Biogas yield per kg.ODM per day of  energy crops at STP 
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Figure 2  Accumulated biogas yield per kg.ODM of energy crops at STP 

 
Table 3  %Methane (CH4) of biogas of energy crops 

% Methane of biogas 
Maximum Average Energy Crops 

(%) (%) 

ขาวโพด 49.7 49.3 

ผักตบชวา 46.7 46.1 

กลวย 54.5 51.8 

มะละกอ 58.8 55.7 

ออย 52.5 41.7 

ผักกาดขาว 48.5 40.1 
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Figure 3  %Methane (CH4) of biogas 

 

พืชที่มีศักยภาพตองใหปริมาณไบโอกาซที่มากและมีองคประกอบของกาซมีเทน (CH4) ที่สูงดวย เมื่อ

พิจารณา Table 3 มะละกอใหกาซที่มีเปอรเซ็นตมีเทนสูงถึง 58.8% สวนผักกาดขาวใหคาเปอรเซ็นตมีเทนต่ําสุด 

48.5% เมื่อพจิารณาคาเปอรเซ็นตมีเทนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการหมักพบวา มะละกอใหคาสูงสุดคือ 55.7%

รองลงมาคือ กลวย ขาวโพด ผักตบชวา ออยและผักกาดขาว ตามลําดับ และมีเพียงกลวยและมะละกอเทานั้นที่ให

คาเฉลี่ยมีเทนมากกวา 50 % จากการดูผลการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลาพบวาเปอรเซ็นตมีเทนมีคาต่ําในชวงแรก

และจะเพิ่มสูงขึน้เมื่อระยะเวลาผานไปชวงหนึ่งหลังจากนั้นจะมีคาต่ําลง ที่เปนเชนนี้เพราะในชวงวันทายๆนั้น

ปริมาณกาซทีผ่ลิตไดมีคาเพียงเล็กนอย การเปล่ียนแปลงของเปอรเซ็นตมีเทนตามระยะเวลานี้แตกตางกันไปดัง

แสดงใน Figure 3  

 จากผลการทดลองทั้งหมดพืชที่สามารถนํามาหมักเปนไบโอกาซและใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงของเครื่องยนตที่

ใชผลิตกระแสไฟฟาสําหรับชมุชนไดโดยตรงนาจะเปน มะละกอและกลวย เพราะมีคามีเทนสูงกวา 50% เปอรเซ็นต 

ตลอดการทดลอง ซึ่งเปนขอกาํหนดการใชเชือ้เพลิงของเครื่องยนตสวนใหญ ขาวโพดและออย ที่บางชวงเวลาที่มีคา

มีเทนต่ํากวาหรือมีคาใกลเคียง 50% ถาจะนําไปใชเปนเชื้อเพลิงของเครื่องยนตอาจตองมีการนําไปผานขบวนการ

ทําความสะอาดกาซเพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตมีเทน ซึ่งอาจตองใชคาใชจายเพิ่มขึ้น แตถานําไปใชเพื่อการหุงตมนั้น

สามารถใชเปนเชื้อเพลิงหุงตมไดโดยตรง สวนผักกาดขาว และผักตบชวานั้นนาจะเหมาะสําหรับนําไปหมักเปนกาซ

เพื่อใชในการหุงตมมากกวาเพราะมีเปอรเซ็นตมีเทนคอนขางต่ํา อีกทั้งการที่มีปริมาณ dry matter นอย นั้นอาจไม

คุมคาในการที่จะนําไปเปนวัตถุดิบเพื่อหมักเปนกาซในระบบการผลิตไฟฟาชุมชน 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
1. จากผลการทดลองมะละกอผลิตไบโอกาซมากที่สุดคือ 537.02 LN/kg.ODM/30day  สวนผักตบชวา

ผลิตไบโอกาซไดนอยที่สุดคือ 56.62 LN/kg.ODM/30day  กลวย ออย ขาวโพด ผักกาดขาว ผลิตไบโอกาซได 

537.02, 385.10, 368.31, 352.07,และ 190.54 LN/kg.ODM/30day   ตามลําดับ 
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2. ปริมาณกาซสูงสุดพบในวันที่หนึ่ง หรือ สอง โดยมะละกอใหคาสูงสุดคือ 165.00 LN/kg.ODM/day 

รองลงมาคือ ออย 75.37 LN/kg.ODM/day ผักกาดขาว 69.05 LN/kg.ODM/day กลวย 55.83 LN/kg.ODM/day 

ขาวโพด 45.51 LN/kg.ODM/day  และผักตบชวา 12.90 LN/kg.ODM/day ตามลําดับ 

3. มีเทนสูงสุด คือ 55.7% จากมะละกอ 

4. จากผลการทดลองสามารถจดัพืชเพื่อเปนพลังงานทางเลือกสําหรับชุมชนได 3 กลุมคือ มะละกอและ

กลวย ใชเปนเชื้อเพลิงเครื่องยนตเพื่อผลิตกระแสไฟฟาไดโดยตรง ขาวโพดและออย ใชเปนเชื้อเพลิงเคร่ืองยนตเพื่อ

ผลิตกระแสไฟฟาไดถาผานกระบวนการทําความสะอาดกาซ ผักกาดขาวและผักตบชวาเหมาะที่จะใชเปนเชื้อเพลิง

หุงตม 
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