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การผลิตกาซชีวภาพจากของเสียในบอเกรอะ 

Biogas production from septic tank waste  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียในบอเกรอะ โดยใชการหมักของเสียจากบอเกรอะรวมกับวัชพืช 2 ชนิด ไดแก ผักตบชวา 
และธูปฤาษี และเชื้อ Bacillus sp. โดยใชสวนผสมในการหมักในอัตราสวนท่ีแตกตางกันในถังหมักขนาด 9 ลิตร ในสภาพไมใชออกซิเจน และทําการ
หมักแบบกะ (Batch fermentation) ท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 30  วัน วัดปริมาณกาซดวยการแทนท่ีน้ํา และตรวจวัดปริมาณมีเทนท่ีเกิดข้ึนโดยการ
จุดติดไฟ ผลการวิจัยพบวา การเกิดกาซชีวภาพท่ีดีท่ีสุด คือ ชุดทดลองท่ีมีอัตราสวนผสมคิดเปนรอยละของของเสียจากบอเกรอะ: ธูปฤาษี: เชื้อ 
Bacillus sp.  เปน 85: 15: 0 เนื่องจากใชเวลาในการเกิดกาซชีวภาพเร็วกวาในชุดการทดลองอื่น คือ เร่ิมผลิตกาซชีวภาพในวันท่ี 3 ของการหมัก โดย
การสังเกตจากความสามารถในการจุดติดไฟไดดี มีเปลวสีน้ําเงิน  ในขณะท่ีชุดการทดลองอื่นการเกิดกาซชีวภาพจะใชเวลาในการผลิตนานกวา โดย
พบวาชุดทดลองท่ีมีปริมาณกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนสูงท่ีสุดในวันท่ี 30 ของการหมัก คือ การหมักโดยใชของเสียจากบอเกรอะรวมกับธูปฤาษี (85: 15: 0) 
ท่ีรองลงมา ไดแก การหมักโดยใชของเสียจากบอเกรอะรวมกับธูปฤาษี และเชื้อ Bacillus sp. (80: 15: 5) และการหมักโดยใชของเสียจากบอเกรอะ
รวมกับผักตบชวา และเชื้อ Bacillus sp. (85: 10: 5) ตามลําดับ โดยท่ีชุดควบคุม คือ ของเสียจากบอเกรอะ (100%) ไมพบการจุดติดไฟของกาซ
ชีวภาพ 

คําสําคัญ:  กาซชีวภาพ ของเสีย บอเกรอะ วัชพืช การหมัก 

1. บทนํา 

 ปจจุบันสถานการณการใชพลังงานเร่ิมเปลี่ยนจากการใชพลังงานสิ้นเปลืองไปเปนการใชพลังงานหมุนเวียน เชน การใชพลังงานทดแทนจาก
แสงอาทิตย ลม หรือพลังงานจากชีวมวล ท้ังนี้เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนพลังงานท่ีนับวันจะเพ่ิมมากข้ึน กาชชีวภาพ (Biogas) เปนกาซท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติท่ีไดจากการยอยสลายสารอินทรียภายใตสภาวะท่ีปราศจากออกซิเจน (anaerobic digestion) โดยแบคทีเรียหลายชนิดเมื่อสภาวะแวดลอม
เหมาะสม กาซชีวภาพจัดเปนพลังงานสะอาด ซึ่งองตประกอบสวนใหญ คือ กาซมีเทน (CH4) ประมาณรอยละ 50-70 และกาซคารบอนไดออกไซด 
(CO2) ประมาณรอยละ 30-50 สวนท่ีเหลือเปนกาซชนิดอื่นๆ เชน ไฮโดรเจน (H2) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้ํา   การผลิตกาซ
ชีวภาพสามารถผลิตไดโดยวัตถุดิบหลายประเภท ไดแก น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานสุรา/เบียร  โรงงานผลิตภัณฑอาหาร โรงงานแปง
มันสําปะหลัง [1] ผลิตจากของเหลือใชทางการเกษตร เชน จากเปลือกและเศษผักผลไม กาก   สับปะรด กากมันสําปะหลัง ตนขาวโพด [2]  ผลิตจาก
ของเสียจากฟารมปศุสัตว เชน มูลสัตว น้ําเสียจากฟารมสุกร และจากของเหลือ/ของเสียจากชุมชน เชน เศษอาหาร [3] นมหมดอายุ [4]  อยางไรก็
ตาม ของเสียจากชุมชนอยางหนึ่งท่ีนาสนใจนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกาซชีวภาพ ไดแก ของเสียจากบอเกรอะ โดยของเสียในสวนท่ีเปนชั้น
ตะกอน (sludge layer) ท่ีอยูกนถังเกรอะนั้น จะเปนกากตะกอนของเสียโมเลกุลใหญ มีน้ําหนักและจมอยูกนบอ ซึ่งจะมีการสะสมทุกวันท่ีมีการถาย
ของเสียลงไป และจะเพ่ิมปริมาณหนาข้ึน สวนใหญแลวจะเปนของเสียท่ีมีโปรตีนเปนองคประกอบ เมื่อนํามาใชรวมกับวัตถุดิบอื่น เชน ผักตบชวา 
ธูปฤาษี ท่ีเปนวัชพืชท่ีพบไดท่ัวไป จึงนาจะมีความเปนไปไดมากข้ึนในการนําของเสียจากบอเกรอะมาใชในการผลิตกาซชีวภาพ  งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียในบอเกรอะ เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการสรางพลังงานทดแทนโดยนําของเสียใน
ครัวเรือนมาใชประโยชนและเพ่ิมมูลคา 

2. วิธีการวิจัย 

 2.1 วัสดุและอุปกรณ 
 การทดลองนี้ใชของเสียจากบอเกรอะในชุมชนบานพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลักษณะของเสียเปนตะกอนท่ีมีลักษณะหยาบ
และละเอียด  วัชพืชท่ีใชรวมในการหมัก ไดแก ผักตบชวาและธูปฤาษี  โดยนําผักตบชวาและธูปฤาษีมาห่ันใหเปนชิ้นขนาดประมาณ ½ นิ้ว นําไปผี่งลม
ใหนิ่มกอนนํามาใช  เชื้อแบคทีเรียท่ีใชผสมลงในวัสดุหมัก ไดแก Bacillus sp. (107 cfu/mL) ท่ีเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Nutrient broth (NB) นาน 
18  ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิหอง  อุปกรณท่ีใชในการหมัก ไดแก ขวดแกวปริมาตร 1 ลิตร พรอมจุกยางท่ีเจาะรู  สายยางใสขนาดเสนผาศูนยกลาง ½ 
เซนติเมตร ถังพลาสติกขนาด 9 ลิตร ถังพลาสติกขนาด 5 ลิตร สายยางใสขนาดเสนผาศูนยกลาง ½ นิ้ว วาลวเปด-ปด สําหรับเก็บ-ปลอยกาซท่ีเกิดข้ึน 
 2.2 เงื่อนไขการทดลอง 
 นําของเสียจากบอเกรอะหมักรวมกับผักตบชวาและเชื้อ Bacillus sp. โดยจัดเปน 2 การทดลอง การทดลองละ 3 ชุดทดลอง รวมเปน 6 
ชุดทดลอง  การทดลองแรกมีอัตราสวนผสมของของเสียจากบอเกรอะ : ผักตบชวา  ดังนี้  95: 5,  90: 10  และ 85: 15, และไมมีการใสเชื้อ Bacillus 
sp. ลงในถังหมัก  การทดลองท่ี 2 มีอัตราสวนผสมของของเสียจากบอเกรอะ : ผักตบชวา ในแตละชุดการทดลองเชนเดียวกับในการทดลองแรก แตใส
เชื้อ Bacillus sp. ลงไปรวมในกระบวนการหมักดวย รอยละ 5 หรือเทากับ 40 มิลลิลิตร  สําหรับการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียจากบอเกรอะ
รวมกับธูปฤาษี จัดชุดทดลองเชนเดียวกับการทดลองกับผักตบชวา แตเปลี่ยนวัชพืชเปนธูปฤาษีแทน  สวนชุดควบคุม ไดแก ของเสียจากบอเกรอะรอย
ละ 100 และข้ีหมูรอยละ 100 เพ่ือใชเปรียบเทียบการเกิดกาซชีวภาพและการติดไฟ 
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 2.3 การทดลองผลิตกาซชีวภาพ 
 การศึกษาเบ้ืองตนในการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียในบอเกรอะนั้น ทําการทดลองในขวดแกวขนาด 1 ลิตร โดยจัดชุดทดลองตามท่ี
กําหนดในเงื่อนไขการทดลอง ทําการทดลองท่ีอุณหภูมิหอง (ประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส) ดวยวิธีการหมักแบบกะ (Batch) ท่ีไมใชออกซิเจน โดย
การปดปากขวดแกวใหแนนดวยจุกยางท่ีเจาะรูและใสทอแกวขนาดเสนผาศูนยกลาง ½ เซนติเมตร จํานวน 2 ทอ สําหรับเปนทอทางเดินกาซชีวภาพท่ี
เกิดข้ึน วัดปริมาณกาซดวยการแทนท่ีน้ํา ตรวจวัดปริมาณมีเทนท่ีเกิดข้ึนดวยการจุดติดไฟ ทําการทดลองเปนเวลา 30  วัน  เมื่อไดผลการทดลอง
เบ้ืองตนแลวทําการเพ่ิมปริมาณการหมักใหมีขนาดใหญข้ึน โดยทําการศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียในบอเกรอะโดยใชถังหมักพลาสติกขนาด
ความจุ 9 ลิตร เจาะรูท่ีฝาเพ่ือใสวาลวปดเปด เพ่ือปลอยกาซจากถังหมักเขาสูถังเก็บกาซขนาดความจุ 5 ลิตร ท่ีควํ่าอยูในถังพลาสติกใสน้ํา โดยท่ีกนถน
ถังเก็บกาซจะเจาะรูไว 2 รู ใสวาลวสําหรับเปดรับกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนจากถังหมักขนาด 9 ลิตร สวนอีกวาลวหนึ่งปดไว   (รูปท่ี 1) โดยจะเปดเมื่อ
ตองการเก็บกาซเพ่ือนําไปทดสอบความสามารถในการติดไฟของกาซท่ีเกิดข้ึน  ทําการหมักเปนเวลา 30 วัน โดยจัดชุดทดลองตามท่ีกําหนดในเงื่อนไข
การทดลอง วัดคาความเปนกรดดางในวันแรกของการหมัก และวันสุดทายเมื่อสิ้นสุดการหมัก 
 

 

รูปท่ี 1 ลักษณะการตอชุดถังหมัก 

 2.4 การตรวจสอบการสรางกาซมีเทน 
 ตรวจสอบการสรางกาซมีเทนโดยการเก็บกาซท่ีเกิดข้ึนในหลอดฉีดยาพลาสติก  นําไปฉีดผานเปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอลท่ีมีเปลวไฟ
ปกติ  สังเกตการณติดไฟโดยจะเกิดเปลวไฟสีน้ําเงินพุงตามแรงฉีดกาซ 

3. ผลและอภิปรายผลการทดลอง 
 3.1 การทดสอบเบ้ืองตนในการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียจากบอเกรอะในถังหมักแกวขนาด 1 ลิตร 
 จากการหมักกาซชีวภาพโดยใชของเสียจากบอเกรอะรวมกับวัชพืช 2 ชนิด คือ ผักตบชวา และธูปฤาษีในถังหมักแกวขนาด 1 ลิตร  ท่ีใช
อัตราสวนตางๆ กัน ดวยการหมักแบบกะ ในสภาพไมใชออกซิเจน พบวาอัตราการเกิดกาซเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในชวงวันท่ี 1-3 ในทุกชุดการทดลอง 
โดยชุดการทดลองท่ีใชอัตราสวน 85: 15 และใส Bacillus sp. ลงไป 40 มิลลิลิตร จะใหปริมาณกาซในวันท่ี 3 ของการหมักสูงกวาชุดการทดลองอื่นๆ 
คือ ประมาณ 4.5 ลูกบาศกเซนติเมตร แตหลังจากวันท่ี 3 ไปจนถึงวันท่ี 12  ของการหมักปริมาณกาซท่ีเกิดข้ึนคอนขางคงท่ี และเร่ิมมีการสะสม
เพ่ิมข้ึนของกาซหลังจากวันท่ี 12 จนเพ่ิมสูงสุดกวาชุดการทดลองอื่นๆ ในวันท่ี 30 ของการหมัก (รูปท่ี 2) 
 

 

รูปท่ี 2 ปริมาณกาซท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละชุดการทดลองเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะ 

รวมกับผักตบชวาเปนเวลา 30 วัน 

 การท่ีใน 3 วันแรกของการหมักพบวาทุกชุดการทดลองมีอัตราการสรางกาซอยางรวดเร็วทุกชุดการทดลองนั้น อาจเปนเพราะในของเสียจาก
บอเกรอะนอกจากจะมีกากตะกอนท่ีเปนสารอินทรียแลว ยังพบวามีหนอนขนาดเล็กปะปนอยูดวยจํานวนมาก และผักตบชวาท่ีใสผสมลงไปหมักรวมยัง
คอนขางสด (รูปท่ี 3) เนื่องจากยังมีอากาศลงเหลืออยูในถังหมักในสวนพ้ืนท่ีเหนือสับสเตรท จึงนาจะยังคงเกิดการหายใจของหนอนท่ีปนอยูในกาก
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ตะกอนไดทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดออกมา  จึงเปนผลใหปริมาณกาซเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วใน 3 วันแรก  หลังจากนั้นอัตราการสรางกาซ
คอนขางคงท่ีจนถึงวันท่ี 12  ท้ังนี้อาจเปนเพราะหลังจาก 3 วันหนอนตาย และเซลลพืชไมสามารถดําเนินกิจกรรมของเซลลตอได เนื่องจากออกซิเจน
หมด ดังนั้นภายในถังหมักจึงมีสภาพเปนไรออกซิเจน เหมาะกับการเจริญของแบคทีเรียท่ีสรางมีเทน ดังนั้นจึงปรากฏกาซสรางเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ หลังจาก
วันท่ี 12   และเมื่อนําไปทดสอบการติดไฟของกาซท่ีเก็บไดพบวาสามารถจุดไฟติดทุกชุดการทดลองยกเวนการทดลองท่ีใชของเสียจากบอเกรอะเพียง
อยางเดียว 
  สวนการหมักกาซชีวภาพโดยใชของเสียจากบอเกรอะรวมกับธูปฤาษีในถังหมักแกวขนาด 1 ลิตร  ท่ีใชอัตราสวนตางๆ กัน ดวยการหมักแบบ
กะ ในสภาพไมใชออกซิเจน พบวาอัตราการเกิดกาซเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในชวงวันท่ี 1-3 ในทุกชุดการทดลอง โดยชุดการทดลองท่ีใชอัตราสวน 90: 10 
และใส Bacillus sp. ลงไป 40 มิลลิลิตร จะใหปริมาณกาซในวันท่ี 3 ของการหมักสูงกวาชุดการทดลองอื่นๆ คือ ประมาณ 4.7 ลูกบาศกเซนติเมตร 
แตหลังจากวันท่ี 3 ไปจนถึงวันท่ี 12  ของการหมักปริมาณกาซท่ีเกิดข้ึนคอนขางคงท่ี ในขณะท่ีชุด 90: 10 ไมใสเชื้อจะเร่ิมมีการสะสมเพ่ิมข้ึนของกาซ
หลังจากวันท่ี 12 จนเพ่ิมสูงสุดกวาชุดการทดลองอื่นๆ คือ มีปริมาณกาซ 9 ลูกบาศกเซนติเมตร ในวันท่ี 30 ของการหมัก และไดปริมาณกาซสูงกวา
การหมักท่ีใชผักตบชวารวม  (รูปท่ี 4) และเกือบทุกชุดการทดลองสามารถจุดติดไฟ ยกเวนชุดท่ีใชแตของเสียจากบอเกรอะในการหมักกาซชีวภาพ 
 

 
 

รูปท่ี 3   ซากหนอนเกาะตายขางขวดหมัก 

 
 

รูปท่ี 4 ปริมาณกาซท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละชุดการทดลองเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะ 
รวมกับผักธูปฤาษีเปนเวลา 30 วัน 

 3.2 การผลิตกาซชีวภาพจากของเสียจากบอเกรอะในถังหมักพลาสติกขนาด 9 ลิตร 
 การผลิตกาซชีวภาพจากของเสียจากบอเกรอะท่ีหมักรวมกับผักตบชวา และธูปฤาษีในถังหมักพลาสติกขนาด 9 ลิตร ทุกชุดการทดลอง
เปนการหมักขยายใหมีขนาดใหญข้ึน (รูปท่ี 6) เพ่ือศึกษาการจุดติดไฟ เนื่องจากตองการปริมาณกาซมีเทนมากข้ึน ผลการจุดติดไฟของทุกชุดการ
ทดลองหลังจากหมัก 30 วัน ดังรูปท่ี 7-11 
 

 
รูปท่ี 6 การหมักในถังพลาสติกขนาด 9 ลิตร 
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                                                    a                          b                           c 

รูปท่ี 7 การติดไฟของกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะ: ผักตบชวา 

a = 95: 5,  b = 90 : 10,  c = 85 : 15 

 

   
                                                  a                         b                            c 

รูปท่ี 8 การติดไฟของกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะ: ผักตบชวา + Bacillus sp. 

a = 95: 5 + เชื้อ, b = 90 : 10 + เชื้อ,  c = 85 : 15 + เชื้อ 

 

   
                                                 a                          b                            c 

รูปท่ี 9 การติดไฟของกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะ: ธูปฤาษี 

a = 95: 5, b = 90 : 10,  c = 85 : 15 

 

   
 

รูปท่ี 10 การติดไฟของกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะ: ธูปฤาษี + Bacillus sp. 

a = 95: 5 + เชื้อ,  b = 90 : 10 + เชื้อ,  c = 85 : 15 + เชื้อ 

 

  
                                                                    a                                    b 
 

รูปท่ี 11 การติดไฟของกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึน   

a = มูลสุกร 100%, b = ของเสียจากบอเกรอะ 100% 

 จากรูปท่ี 7-11 จะเห็นไดวาเมื่อหมักของเสียจากบอเกรอะรวมกับผักตบชวา ธูปฤาษี และไมใส Bacillus sp. หรือใส Bacillus sp.  ในถังหมัก
พลาสติกขนาดใหญ 9 ลิตร ดวยการหมักแบบกะ สภาวะไมมีออกซิเจน เปนเวลา 30 วัน เกือบทุกชุดการทดลองไดกาซท่ีสามารถติดไฟไดดีใกลเคียง
กับการหมักโดยใชมูลสุกรรอยละ 100 เปนวัตถุดิบในการหมัก ยกเวนในชุดทดลองท่ีใชของเสียจากบอเกรอะรอยละ 100 เปนวัตถุดิบในการหมัก และ
ของเสียจากบอเกรอะ : ธูปฤาษี + Bacillus sp. ในขณะท่ีทําการหมักในขวดแกวขนาด 1 ลิตร  กาซท่ีไดจากชุดทดลองของเสียจากบอเกรอะ : 
ธูปฤาษี + Bacillus sp  สามารถติดไฟได เหตุท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากเกิดการร่ัวไหลออกของกาซในระหวางท่ีเก็บตัวอยางจึงทําใหไมแสดงผลการ
ติดไฟ     
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         อยางไรก็ตามการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาของเสียจากบอเกรอะมีศักยภาพในการใชผลิตกาซชีวภาพเมื่อใชรวมกับวัชพืช เชน ผักตบชวา หรือ
ธูปฤาษี หรืออาจใชวัชพืชน้ําอื่นๆ ไดดวย  การท่ีจําเปนตองใชของเสียจากบอเกรอะรวมกับวผักตบชวา หรือธูปฤาษี ในการผลิตกาซชีวภาพนั้น 
เนื่องจากผักตบชวา และธูปฤาษีท่ีถูกยอยสลายโดยจุลินทรียตามธรรมชาติ หรือจุลินทรียท่ีใสเพ่ิมลงไปนั้น จะเพ่ิมคา C/N  [5] ใหแกของเสียจากบอ
เกรอะใหมีมากพอจนสามารถสรางมีเทนได นอกจากนี้เมื่อทําการทดลองหมักผักตบชวา และธูปฤาษีรอยละ 100 กับน้ํา พบวาไมสามารถสรางกาซท่ี
ติดไฟได 

4. บทสรุป 
 ของเสียจากบอเกรอะสามารถนํามาใชในการผลิตกาซชีวภาพสําหรับเปนเชื้อเพลิงได เมื่อหมักรวมกับผักตบชวา หรือธูปฤาษี  โดยอัตราสวน
ในการผสมผักตบชวา หรือธูปฤาษีแลวใหผลการติดไฟท่ีดี คือ ใชผักตบชวา หรือธูปฤาษีรอยละ 10-15 สวนการเติมแบคทีเรีย Bacillus sp. ลงไปใน
น้ําหมักไมมีความจําเปนท้ังนี้เพราะมีจุลินทรียท่ีติดมากับวัตถุดิบตามธรรมชาติอยูแลว 
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