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บทคัดยอ 
งานวิจัยการศึกษาผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบการเกิดกาซชวีภาพจากเศษอาหารแบบมีถังหมักกับถัง

เก็บกาซชีวภาพและเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ จากเศษอาหาร จากการศึกษาผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารพบวาชวงท่ี 1 ใสเศษอาหาร
วันละ 1 กิโลกรัม เปนเวลา 5 วันผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารเกิดข้ึนเฉลี่ย 0.041 ลูกบาศกเมตร  ชวงท่ี 2 ใสเศษอาหารวันละ 2 กิโลกรัม 
เปนเวลา 5 วันผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารเกิดข้ึนเฉลี่ย 0.058 ลูกบาศกเมตร ชวงท่ี 3 ใสเศษอาหารวันละ 3 กโิลกรัม เปนเวลา 5 วันผลการ
เกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารเกิดข้ึนเฉลี่ย 0.106 ลูกบาศกเมตร จากการอบรมการถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพจากเศษอาหารใหกับนักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไปประเมินความพึงพอใจ  พบวา ผูเขาอบรมจํานวน 20 คน ใหความสนใจโดยรวมอยูในระดับดีรอยละ 86.80  พบวา  ดานท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ  ดานคุณภาพการใหบริการ รอยละ 88.60 รองลงมาคือดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 87.40 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ คิดเปนรอยละ 
86.40 และดานท่ีไดคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดไดแกดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ  คิดเปนรอยละ 85.00หลังจากท่ีนักศึกษาไดเขารับการ
อบรมการถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ พบวา ผูเขาอบรมสามารถนําไปประยุกตใชงานเองไดเพราะ วัสดุในการผลิตหางาย ลดปญหาสิ่งแวดลอมได และ
ยังเปนการสงเสริมใหรูจักประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการสรางถังหมักและการทดลองตมน้ําจะชวยลดคากาซ  LPG ไดประมาณม้ือละ 5 บาท 

คําสําคัญ: กาซชีวภาพ, เศษอาหาร 

1. บทนํา 

เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา จึงมีความตองการท่ีจะใชพลังงานในการพัฒนาประเทศในดานอุตสาหกรรมตางๆ ทํา
ใหการใชพลังงานตางๆ มีการใชงานเปนจํานวนมาก ชนิดของพลังงานท่ีใชกันเปนจํานวนมาก ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง กาซหุงตม พลังงานไฟฟา เปนตน 
ซึ่งนับวันปริมาณก็จะย่ิงเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ อีกท้ังราคาของเชื้อเพลิงก็ยังมีราคาสูงข้ึนตามราคาในตลาดโลก สงผลใหผูบริโภคในประเทศตองมีภาระ
คาใชจายในการครองชีพเพ่ิมสูงข้ึนอีกท้ังเมื่อมีการบริโภคในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนสภาวะการขาดแคลนหรือการลดปริมาณของเชื้อเพลิงก็จะเกิดข้ึน
ตามมาดวย 

จากแนวคิดของผูวิจัยท่ีเล็งเห็นความสําคัญของเศษอาหารท่ีเหลือท้ิงจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรท่ี 1 วัน จะมีเศษอาหาร
เหลือท้ิงประมาณ 40-50 กิโลกรัม  จึงจําเปนจะสรางแหลงพลังงานท่ีผลิตกาซชีวภาพมาใชในครัวเรือน  ดังนั้นจึงมีแนวความคิดท่ีจะนําเศษอาหารมา
ผลิตกาซชีวภาพ เพ่ือลดการใชกาซหุงตมและประหยัดคาใชจายในครัวเรือน ลดปริมาณขยะซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกรอนไดอีกดวย 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะศึกษาการเกิดกาซชีวภาพจากถังผลิตกาซชีวภาพขนาด 200ลิตรและถังเก็บกาซขนาด 150 ลิตร โดยใชเศษอาหาร
เหลือท้ิงจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มาผลิตกาซชีวภาพเพ่ือใชเปนพลังงานทางเลือกใหมและเปนการศึกษาการผลิตกาซชีวภาพ
จากเศษอาหารใชเปนแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใหเหมาะสมกับครัวเรือน ชุมชนหรือผูท่ีสนใจในเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
รูปท่ี 1 แสดงกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ (Anaerobic Digestion) 
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จากรูปท่ี 1 แสดงกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ (Anaerobic Digestion) มี 3 ข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 Hydrolysis ข้ันตอนนี้สารอินทรียยังอยูในรูปโมเลกุลใหญ ไมสามารถจะ ยอยสลายไดทันที จําเปนท่ีจะตองมีการทําใหเกิดการ

แตกตัวเปนโมเลกุลเล็กเสียกอน โดยมีแบคทีเรียกลุมแรกปลอยเอนไซมมาชวยเรงการแตกตัวของโมเลกุล แบคทีเรียกลุมนี้จะไดรับสารอาหารบางชนิด
จากสารอินทรียผานการดูดซึมเขาสูเซลลไดโดยตรง  

ข้ันตอนท่ี 2 Acidogenesis แบคทีเรียอีกกลุมจะทําการยอยสลายโมเลกุลท่ีแตกตัวแลวจากข้ันตอนแรกใหเปนกรดอินทรีย (Organic Acid) 
ซึ่งไดแก Acetic Acid, น้ํา (H2O) และคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนตน แบคทีเรียทีกลุมนี้เรียกวา Acid Forming Bacteria เปนแบคทีเรียท่ีอยูได
ท้ังในสภาพท่ีมีออกซิเจนหรือไมมีออกซิเจน  

ข้ันตอนท่ี 3 Methanogenesis ในข้ันตอนนี้แบคทีเรียอีกกลุมหนึ่งซึ่งเรียกวา Methanogens หรือ Methane Forming Bacteria จะทําการ
เปลี่ยน Acetic Acid และไฮโดรเจน (H) เปนกาซมีเทน (CH4) และกาซคารบอนไดออกไซด แบคทีเรียพวกนี้เปนชนิดท่ีตองอยูในภาพท่ีไรออกซิเจน
จริงๆ (Obligate Anaerobic Bacteria) ปริมาณกาซมีเทนท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนนี้จะข้ึนอยูกับปริมาณของ Acetic Acid จากปฏิกิริยากอนหนานี้  

จะเห็นไดวากระบวนการผลิตกาซชีวภาพจะตองอาศัยการทํางานรวมกันของแบคทีเรียหลายๆ กลุมดังท่ีกลาวมาแลว โดยความสามารถในการ
ยอยสลายของแตละกลุมก็จะมีผลซึ่งกันและกัน และมีผลตอความสามารถในการผลิตกาซชีวภาพ[1] 

2. วิธีทดลอง 

งานวิจัยคร้ังนี้มุงเนนการศึกษาการหมักกาซชีวภาพ จากถังหมัก 200 ลิตร และถังเก็บกาซขนาด 150 ลิตร  วัตถุดิบเร่ิมตนในการผลิตกาซ
ชีวภาพใชมูลสัตวเปนตัวเร่ิมตน จากนั้นจึงใสเศษอาหารและเก็บผลทดลอง การทดสอบหาคาเฉลี่ยปริมาณกาซชีวภาพท่ีจะเกิดข้ึนในระยะเวลา 15 วัน  
โดยทําการทดลงใสเศษอาหารวันละ1 กิโลกรัม  เปนเวลา 5 วัน และเพ่ิมเปน 2 กิโลกรัมและ 3 กิโลกรัม เพ่ือศึกษาระบบการเกิดกาซชีวภาพจากเศษ
อาหาร ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ทดลองผลิต 

2.1.1  เตรียมมูลสัตว (มูลวัว, หมู) 30 กิโลกรัม  
2.1.2  ใสมูลสัตวท่ีเตรียมลงถัง  ใสน้ํา 30 ลิตร (รอไว 7-15 วัน)   
2.1.3  ใสเศษอาหารบดละเอียดเร่ิมจากวันแรก 1 กิโลกรัม พรอมเติมน้ํา จนถึงระดับน้ําลน  รอจนเกิดกาซ  จึงเติมมูลสัตวในแตละวันอยาง

ตอเนื่องแลวบันทึกขอมูล 
2.1.4  ทดลองเติมเศษอาหารเพ่ิมข้ึนเปน 2 กิโลกรัม  และ 3 กิโลกรัม ตามลําดับแลวบันทึกผล 
2.1.5  ทุกคร้ังท่ีเติมเศษอาหารจะตองกวนเศษอาหารใหเขากัน 
2.1.6 เก็บขอมูลการเกิดกาซในแตละคร้ัง โดยเทียบสัดสวนจากปริมาณเศษอาหารท่ีเติม [2] 

3. ผลการทดลอง 

ผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหาร 
ชวงท่ี 1  ใสเศษอาหารวันละ 1 กิโลกรัม เปนเวลา 5 วันผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารเกิดข้ึนเฉลี่ย 0.041 ลูกบาศกเมตร 

อุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี 35°C ในชวงนี้ ความสูงจากถังสูงข้ึนเฉลี่ย 28.6 ซ.ม.  
ชวงท่ี 2 ใสเศษอาหารวันละ 2 กิโลกรัม เปนเวลา 5 วันผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารเกิดข้ึนเฉลี่ย 0.058 ลูกบาศกเมตร อุณหภูมิ

เฉลี่ยอยูท่ี 37°C ในชวงนี้ ความสูงจากถังสูงข้ึนเฉลี่ย 40.2 ซ.ม. 
ชวงท่ี 3 ใสเศษอาหารวันละ 3 กิโลกรัม เปนเวลา5 วันผลการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหารเกิดข้ึนเฉลี่ย 0.106 ลูกบาศกเมตร อุณหภูมิ

เฉลี่ยอยูท่ี 37°C ในชวงนี้  ความสูงจากถังสูงข้ึนเฉลี่ย 73.2 ซ.ม 
ผลการทดลองโดยใชกาซชีวภาพจากเศษอาหารมาตมน้ํา 

ทดลองคร้ังท่ี 1 ตมน้ํา 1 kg. ใหเดือด (อุณหภูมิน้ําจาก 27 °C ถึง อุณหภูมิน้ําเดือด 100°C ) ใชกาซชีวภาพปริมาตร 0.0798 m3 ความสูง
ถังเก็บ 55 เซนติเมตร ตมจนกาซหมดวาได กี่คร้ัง ทดลอง กาซชีวภาพจากเศษอาหารใชตมน้ําเพ่ือถายเทความรอนใหน้ํา 1 kg. ไดเทาไรหาไดจากสูตร  
Q =  MC�t 

เมื่อ  Q  =  ความรอนของกาซท่ีถายเทใหน้ํา 
  m  =มวลของน้ํา 
  c   =  ความรอนจําเพาะของน้ํา = 4.2 kJ / kg 
  t  =อุณหภูมิน้ําเดือด 100 °C  – อุณหภูมิน้ํากอนตม 27 °C  

แทนคาสูตร  Q  =   (1 kg *4.2kj * 73) / 1kg 
  Q  =306  kJ 

ตัวอยางท่ี 2 ตมน้ํา 1 กิโลกรัม ใหเดือด อุณหภูมิน้ําจาก27 °C ถึงอุณหภูมิน้ําเดือด 100°C โดยยังใชกาซชีวภาพชุดเดิม (ปริมาณกาซเร่ิม
ลดลง)  

สรุปผลการทดลอง น้ําตัวอยางท่ี 2 เดือด กาซชีวภาพจากเศษอาหารถายเทความรอนใหน้ํา 1 กิโลกรัม ในตัวอยางท่ี 2 ไดเทาไร หาไดจาก
สูตร  Q = MC�t 

แทนคาสูตร  Q= (1 kg * 4.2kj * 73 ) / 1kg  
     Q= 306 kJ 

ตัวอยางท่ี 3 ตมน้ํา 1 กิโลกรัม ใหเดือดอุณหภูมิน้ําจาก27 °C ถึงอุณหภูมิน้ําเดือด 100°C โดยยังใชกาซชีวภาพชุดเดิม (ปริมาณกาซเร่ิมลดลง)  
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สรุปผลการทดลอง น้ําตัวอยางท่ี 3 เดือดกาซชีวภาพจากเศษอาหารถายเทความรอนใหน้ํา 1 กิโลกรัม ในตัวอยางท่ี 2 ไดเทาไร หาไดจากสูตร 
 Q = MC�t 

แทนคาสูตร  Q =  (1 kg * 4.2kj * 73 ) / 1kg  
     Q = 306 kJ 
 

ตัวอยางท่ี 4 ตมน้ํา 1 กิโลกรัม ใหเดือดอุณหภูมิน้ําจาก 27°C ถึงอุณหภูมิน้ําเดือด 100 °C โดยยังใชกาซชีวภาพชุดเดิม (ปริมาณกาซเร่ิม
ลดลง)  

สรุปผลการทดลอง น้ําตัวอยางท่ี 4 น้ํายังไมเดือดกาซชีวภาพจากเศษอาหารหมดกอนแตอุณหภูมิได 75°C หาไดจากสูตร Q = MC�t 
แทนคาสูตร  Q =  (1 kg * 4.2kj * 48) / 1 kg  

     Q = 201 kJ  
สรุปผลท้ัง 4 ตัวอยาง กาซชีวภาพจากเศษอาหารปริมาตร 0.0798 m3 ความสูงถังเก็บ 55 เซนติเมตร สามารถถายเทความรอนใหน้ําได

ท้ังหมดเทากับ Q1 = 306kJ + Q2 = 306kJ + Q3   = 306kJ + Q4 = 201kJ  = 1,119kJ  [3] 

เปรียบเทียบกับการใชกาซ LPG ตมน้ําใหเดือด 3 คร้ังสวนคร้ังท่ี 4 ตมน้าํใหได 75 °C  กอนตมถังแกสมีน้ําหนัก  14.26 กิโลกรัม  หลังตม
น้ําหนักในถังแกสเหลือ 14.06 กิโลกรัม เทากับใชแกส LPG ไป 200 กรัมหรือ 2 ขีด เปนเงินประมาณ 5 บาท  คิดไดจากราคาแกส LPG ถังละ 400 
บาท น้ําหนักแกส  15กิโลกรัม  แกสราคากิโลกรัมละ 26 .6 บาท  ถาคิดเปนขีดๆละ 2.66 บาท  

4. สรุปการวิจัย 

1. จากการศึกษาระบบการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหาร  จากถังหมักขนาด 200 ลิตรและถังเก็บ 150 ลิตร  พบวาเศษอาหารสามารถนํามา
หมักกาซชีวภาพได  จากการทดลอง  เศษอาหาร 3 กิโลกรัม สามารถนํามาทํากับขาวไดประมาณ 3 อยาง 

2 .กระบวนการเกิดกาซชีวภาพจากเศษอาหาร  ในกระบวนการหมักกาซชีวภาพนั้นตองข้ึนอยูกับอุณหภูมิในถัง และหามมีจุดร่ัวภายในถังเลย 
3. จากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน จะมีเศษอาหารเหลือท้ิงจากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประมาณวันละ 80 กิโลกรัม ท่ี

สามารถนํามาทํากาซชีวภาพไดมีประมาณ 40 กิโลกรัม ถานําเศษอาหาร 40 กิโลกรัมนี้มาทํากาซชีวภาพจะไดกาซชีวภาพประมาณ 1.64 ลูกบาศก
เมตร สามารถนํามาทําอาหารได 40 อยาง ทําใหลดคาใชจายคากาซ LPG ไปอยางมาก 

4. จากการอบรมและเผยแพรการศึกษาผลการเกิดกาซชีวภาพดวยถังหมักกาซขนาด 200 ลิตร และถังเก็บกาซขนาด 150 ลิตรใหกับนักศึกษา 
นักศึกษาใหความสนใจโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 4.34) คิดเปนรอยละ 86.80 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ดาน
คุณภาพการใหบริการ  คิดเปนรอยละ 88.60 รองลงมาคือดานสิ่งอํานวยความสะดวก ( X =4.37) คิดเปนรอยละ 87.40 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ (
X =4.32) คิดเปนรอยละ 86.40 และดานท่ีไดคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดไดแก  ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ ( X = 4.01)  คิดเปนรอยละ 
85.00 
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