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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อทดสอบศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียจากมูลสุกรโดยใชกระบวนการ
หมักยอยแบบไรอากาศในถังหมักยอยแบบกวนตอเนื่อง (Completely Stirred Tank Reactor) ในชวงอุณหภูมิสูง 
(Thermophilic ที่ 55±2 OC) โดยทําการออกแบบและจัดสรางระบบตนแบบ ขนาด 1 m3 ใชกรรมวิธีการเติมน้ําเสียแบบครั้ง
คราว (Batch Feeding) เพื่อนํามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับระบบผลิตกาซชีวภาพแบบอุณหภูมิปกติและไมมีการกวน   
ซึ่งใชกันอยูทั่วไป โดยควบคุมน้ําเสียต้ังตนใหมีสัดสวนปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS) ที่ 2% โดยน้ําหนัก ซึ่งเปนคาประมาณ
ของน้ําเสียในฟารมสุกรในประเทศไทย โดยในการทดลองเปลี่ยนระยะเวลาเก็บกักน้ําเสีย (HRT) ระหวาง 4 ถึง 6 วัน 
ในขณะที่คาสําหรับการออกแบบระบบกาซชีวภาพแบบอื่น ๆ ที่มีการกวนผสม และทํางานในชวงอุณหภูมิตํ่า (Mesophilic 
25-35 OC) จําเปนตองมีคาไมตํ่ากวา 6 วันสําหรับประเทศไทย จากนั้นทําการตรวจวัดปริมาณกาซชีวภาพ คา COD pH VFA 
และสัดสวนกาซมีเทนในกาซชีวภาพ ผลการทดลองพบวา ระบบใชระยะเวลาเก็บกักน้ําเสียเพียง 4 วัน มีประสิทธิภาพใน
การบําบัดของเสียถึง 84% ที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย 4.8 กก.สารอินทรีย/ม3-วัน สามารถผลิตกาซชีวภาพไดเฉลี่ย  
1006 ลิตร/วัน โดยมีสัดสวนกาซมีเทนในกาซชีวภาพเฉลี่ย 65.6% ผลการทดลองสรุปไดวา ระบบผลิตกาซชีวภาพแบบ    
กวนตอเนื่องในชวงอุณหภูมิสูงมีประสิทธิภาพในการหมักยอยสูงกวาระบบกาซชีวภาพแบบอื่น แตหากนํามาใชในการ
บําบัดน้ําเสียจากฟารมสุกรซึ่งมีอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียตํ่าจะไมคุมคาทางเศรษฐศาสตร สมควรนําไปใชกับของเสีย   
ที่มีความเขมขนของชีวมวลสูง 

 
ABSTRACT 

The primary objective of this study is to identify the potential of applying a completely stirred 
tank reactor (CSTR) anaerobic digestion technology operating at thermophilic (55±2 OC) to swine 
farms in Thailand. The experiment concerns the design and construction of a prototype single-stage    
1 m3 temperature-controlled batch-feeding CSTR digester. The waste water is controlled to contain 
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2% total solid (TS) which equal to an average of swing waste in Thailand. The experiment is set to 
vary the system hydraulic retention time between 4 to 6 days where 6 days is the minimum design 
criteria for non-mixing biogas systems operating at ambient temperature of Thailand. The resulting 
parameters collected for comparison includes gas production, COD, pH, VFA and biogas methane 
content. The result shows that Hydraulic retention time (HRT) of 4 days is supplemental for the 
digester to maintain 84% COD removal efficiency , OLR 4.8 kg.COD/m3-day can be the experiment 
digester yields maximum biogas production rate of 1006 L/day at average 65.6% Methane content. 
The results confirm that thermophilic CSTR reactor operate at higher efficiency compared to other 
available systems. Economic analysis shows that swine waste to increase biogas yield to be feasible. 
 
1. บทนํา 

ในระยะเวลาหลายปที่ผานมาจํานวนสุกรในประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งฟารมในปจจุบันโดยสวนใหญจะ
ใช ร ะบบบํ าบั ดแบบบอหรื อบ อหมั กร า ง  (Channel 
Digester) ซึ่งจะตองใชพ้ืนที่มาก การควบคุมจึงทําไดยาก 
การบําบัดขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ ทําใหระบบบําบัดขาด
ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพต่ํา อีกทั้งน้ําเสียที่มีปริมาณ
ความเขมขนสูงจะมีการยอยสลายไดชาทําใหตองใช
เวลานานในการหมักยอย  [1] ซึ่งบอหมักรางสามารถ
รับภาระบรรทุกสารอินทรีย (Organic Loading Rate, OLR) 
ไดเพียง 4 กก.สารอินทรีย/ม3-วัน ที่ระยะเวลาเก็บกัก 6 วัน 
[2] ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน การประยุกตใชเทคโนโลยี
กาซชีวภาพแบบถังกวนตอเนื่อง (Completely Stirred Tank 
Reactor, CSTR) จะกอประโยชนอยางมาก ทั้งดาน
สิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน และในอนาคตยัง
สามารถรองรับของเสียที่มีความเขมสูง ๆ (เชน ฟาง หญา 
และของเสียอุตสาหกรรม เปนตน) ในปริมาณที่มากขึ้น 
เพื่อความคุมคากับการลงทุนตอผลประโยชนที่ไดรับ 
เนื่องจากถังชนิดนี้สามารถรับปริมาณของเสียที่มีความ
เขมขนสูงไดมาก  เพราะมีกระบวนการกวนที่ชวยให
เช้ือจุลินทรียกับตะกอนสัมผัสกันอยางทั่วถึง จึงเปนการ
บําบัดของเสียที่มีความเขมขนสูงใหยอยสะลายไดงายและ
เร็วขึ้น ซึ่งในการบําบัดนั้นทําใหเกิดกาซชีวภาพอีกดวย [3] 
แตปญหาของระบบกาซชีวภาพที่สํ าคัญอีกอยางคือ 
อุณหภูมิภายในของบอหมักไมเหมาะสมตอการทํางานของ
จุลินทรีย เนื่องจากอุณหภูมิภายในบอหมักจะใกลเคียงกับ
อุณหภูมิของสภาพแวดลอมและมีความแปรปรวนตาม

อุณหภูมิของสภาพอากาศภายนอก ทําใหอัตราการยอย
สลายของสารอินทรียภายในบอหมักตํ่า ระยะเวลาในการ
หมักยาวนานขึ้น การสรางระบบกาซชีวภาพจึงจําเปนตอง
ออกแบบใหมีขนาดใหญ เพื่อใหสามารถรองรับน้ําเสียที่
เกิดขึ้นและมีเวลาอยูในบอหมักนานพอสําหรับจะเกิดการ
ยอยสลายของสารอินทรีย ทําใหระบบกาซชีวภาพใน
ปจจุบันมีคาลงทุนที่สูงมากซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญอยาง
หนึ่งที่ทําใหเทคโนโลยีกาซชีวภาพไมแพรหลาย 

จ าก ง านวิ จั ย ข อ ง  Moonil et al. [5] ศึ กษ าก า ร
เปรียบเทียบกระบวนการและประสิทธิภาพของการหมัก
เศษอาหารดวยถังปฏิกรณไรอากาศชนิด CSTR ที่อุณหภูมิ 
mesophilic (35OC) กับ thermophilic (55OC) ซึ่งหาคาความ
แตกตางของปริมาณกาซที่ผลิตไดเมื่อแตละถังปฏิกรณมี
การเติมน้ําเสียแตกตางกัน 4 แบบ ดังนี้ 1) เติมน้ําเสียวันละ 
1 ครั้ง 2) เติมน้ําเสียตอเนื่อง 3) เติมน้ําเสียวันละ 1 ครั้ง 2 
สถานะ 4) เติมวันละ 1 ครั้งแตไมมีการกวน โดยทดสอบที่
อุณหภูมิ 35 และ 55OC มีสัดสวนของแข็ง 4%TS ซึ่งจาก
การทดสอบพบวา ไมวาจะเติมน้ําเสียดวยวิธีใดกับถังชนิด
ไหนก็ตาม การทดลองที่อุณหภูมิ 55OC จะเกิดกาซชีวภาพ
มากกวาการทดลองที่อุณหภูมิ 35OC ในทุกๆ การทดลอง 
นอกจากนี้ Khursheed et al. [6] ศึกษาผลของการกวนที่มี
ตอกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ ในการทดลองจะใชถัง
ชนิด CSTR ดวยถังขนาด 3.7 ลิตร และใชมูลวัวที่เปน
ของเหลวผสมกับมูล วัวที่ เปนของแข็ง เปน วัตถุดิบ 
อัตราสวนการผสมระหวางมูลวัวที่เปนของแข็งตอมูลวัวท่ี
เปนของเหลว จะแบงออกเปน 3 อัตราสวนคือ 5%, 10% 
และ 15% ของวัตถุดิบทั้งหมด 
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การควบคุมอุณหภูมิที่ใชในการทดลองไวที่ 35 OC และคา 
HRT 16.2 วัน เปรียบเทียบกันระหวาง การหมักโดยไมมี
การกวน พบวาในกรณีของการใชมูลวัวที่มีสัดสวนมากขึ้น 
5% 10% และ  15%TS จะทํ าใหผลิตก าซไดมากขึ้น
ตามลําดับ และการทดลองที่มีการกวน สามารถผลิตกาซ
ชีวภาพไดมากกวาการหมักที่ไมมีการกวนประมาณ         
1 0 –3 0 %  และผลของการกวนจะมีความสํ าคัญใน
กระบวนการหมักอยางมากเมื่อวัตถุดิบที่ใช มีสวนผสม
ของของแข็งในปริมาณที่มากขึ้น  

จะเห็นไดวาทั้งการกวนและอุณหภูมิ ตางก็เปนปจจัย
สําคัญในการชวยเสริมกันใหการหมักยอยสารอินทรีย
เปนไปอยางสมบรูณ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทําการออกแบบ
และจัดสรางตนแบบระบบหมักไรอากาศแบบถังกวน
ตอเนื่อง ซึ่งมีระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการ
บํ าบั ดของ เสี ยในฟารมสุกร  เพื่ อ เปนการช วย เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพ และรับภาระของเสีย
ไดมากขึ้น รวมไปถึงกากตะกอนที่ผานการบําบัดแลว
สามารถนํามาผลิตเปนปุยที่มีคุณภาพดีเพื่อการเกษตรอีก
ดวย [4] และศึกษาความคุมคาในการลงทุนเมื่อเทียบกับ
ผลผลิตที่ได ซึ่งจะใชเปนประโยชนตอฟารมเลี้ยงสัตวหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมไดในอนาคต อีกทั้งสามารถใชเปน
ฐานขอมูลในการประยุกตใชระบบตอไป 
 
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
2.1 วัตถุดิบ 

ในการเริ่มทําการทดลองวัตถุดิบตั้งตน จะใชเช้ือต้ัง
ตน (Seed) และน้ําเสียมูลสุกรที่ทําการผสมมูลสุกรกับน้ําที่
ความเขมขน 2% แลว (มูลสุกรที่เปนของแข็งประมาณ    
20 กก.ตอน้ํา 1000 ลิตร) ผสมกันอยางละครึ่ง จากนั้นใน
ทุกครั้งกอนการเติมน้ําเสีย ทําการผสม โดยใชตารางชั่งใน
การวัดปริมาณ  และทําการเก็บรักษามูลสุกรสดไวที่
หองควบคุมอุณหภูมิ (0 – 4OC) กอนนําไปใชงาน โดยการ
วิเคราะหน้ําเสียต้ังตนมีคา COD 19149 มก./ล. pH 6.66 
 
 

2.2 การออกแบบระบบบอหมัก CSTR 
เครื่องตนแบบบอหมักกาซชีวภาพแบบกวนสมบรูณ 

ขนาด 1 m3 โดยโครงสรางของตัวบอเปนรูปทรงกระบอก
สูง  1.7 เมตร  เสนผานศูนยกลาง  1 .15 เมตร  ทําจาก 
Stainless steel304 ประกอบดวย หอตรวจวัดปริมาณกาซ 
วาลวระบายตะกอนออก เสนทางปอนวัตถุดิบเขาสูบอหมัก 
วาลวระบายน้ําเสีย ชองทางเก็บตัวอยางตะกอน ชองมอง
ตะกอน ชุดกวนประกอบดวยใบพัด (ลักษณะ Pitched-blade 
45o turbine มีใบพัดทั้งหมด 4 ใบ) และเพลาทําจาก 
Stainless steel304 สงกําลังดวยมอเตอรไฟฟาขนาด           
1 แรงมา ผานชุดเฟองทด ซึ่งมีความเร็วรอบ 96 rpm เปน
ความเร็วรอบที่ดีที่สุดเมื่อวิเคราะหจากความเขมขนของ
ปริมาณตะกอนและเวลา อุณหภูมิของน้ําเสียภายในบอ
หมักมีคาสม่ําเสมอตลอดทั้งบอ และหมอไอน้ําทําจาก 
Stainless steel304 ผลิตไอน้ําโดยใช Heater ไฟฟาขนาด 
2500 W ใหความรอนแกน้ําเสียโดยใชไอน้ําแลกเปลี่ยน
ความรอนผานทอทองแดงขนาด 3/4 นิ้ว ที่พันรอบบอหมัก
สูน้ําเสีย โดยทั้งตัวบอหมักและหมอไอน้ํามีการหุมฉนวน
ชนิด Aeroflex ตราชาง ขนาด 0.6 x 4 เมตร หนา 50 มิลลิเมตร 
รอบตัวบอ ซึ่งสามารถทนความรอนไดไมเกิน 100OC  เพื่อ
เปนการรักษาอุณหภูมิในบอ โดยที่ระบบสามารถทําความ
รอนใหน้ําเสียไดถึงอุณหภูมิ 60 OC โดยใชเวลาเฉลี่ย        
31 ช่ัวโมง  ระบบสามารถคงอุณหภูมิและเดินระบบ
ตอเนื่องไดติดตอกัน [7] ซึ่งลักษณะของบอหมักของแข็ง
แบบไรออกซิเจนชนิดถังกวนตอเนื่อง แสดงดังรูปที่ 1 และ
ลักษณะของหมอไอน้ําแสดงดังรูปที่ 2 
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รูปท่ี 1 ลักษณะของบอหมักของแข็งแบบไรออกซิเจนชนิด

ถังกวนตอเนื่อง 

 
รูปท่ี 2 ลักษณะของหมอไอน้ํา 

 
2.3 อุปกรณ 

เครื่องตนแบบบอหมักกาซชีวภาพแบบกวนตอเนื่อง
ขนาด 1 m3 บอเติมน้ําเสีย บอสํารองกาซ บอรวมน้ําเสีย 
เครื่องวัดปริมาณกาซ ระบบทอสงกาซ ระบบทําความรอน 
และระบบความคุมไฟฟา ซึ่งลักษณะของระบบแสดงดังรูป
ที่ 3 

 

 
รูปท่ี 3 ระบบบอหมักของแข็งแบบไรออกซิเจนชนิดถัง

กวนตอเนื่อง 
 

2.4 การทํางานของระบบ 
น้ํา เสียที่ ใชในการบําบัดจะถูกสูบเขาสูบอหมัก

ทางดานลางของบอ ใบพัดที่ติดตั้งอยูภายในบอจะทําการ
กวนน้ําเสียที่ความเร็วรอบ 96 rpm ระบบใหความรอนจะ
ทํางานโดยการนําไอน้ํ าจากหมอไอน้ํ าผานไปยังทอ
ทองแดงซึ่งเปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนที่ติดอยูกับ
ตัวบอ  น้ํ า เสียจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามที่ไดกําหนดไว 
(อุณหภูมิปกติ ถึง 55 OC) เมื่ออุณหภูมิสูงตามที่ตองการ 
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิที่อยูในบอหมัก (สาย Thermocouple 
Type K) จะทํางาน โดยการสั่งใหโซลินอยวาลว ซึ่งเปน
วาลวปลอยไอน้ําจากหมอไอน้ําใหไหลเขาสูทอทองแดง
นั้น ปดไมใหไอน้ําเขาสูทอทองแดง เพื่อเปนการรักษา
อุณหภูมิใหคงที่ และเมื่ออุณหภูมิภายในบอหมักตกลงต่ํา
กวาอุณหภูมิที่ตองการ ก็จะสั่งใหเปดโซลินอยดวาลว เพื่อ
นําไอน้ําเขาสูทอทองแดง เพื่อแลกเปลี่ยนความรอนแกน้ํา
เสีย ในขณะนั้นจะเกิดกาซชีวภาพข้ึนในบอหมัก กาซที่ได
จะไหลมาตามทอสงกาซ ในตอนแรกสวนหนึ่งจะเขาสูบอ
สํารองกาซจนเต็ม เพื่อกาซที่สํารองไวจะไหลเขามาแทนที่
น้ําเสียที่ถูกปลอยออกทางดานบนในบอหมัก ปองกันการ
เกิดสภาวะสุญญากาศ เนื่องจากเปนระบบปด จากนั้นกาซ
จะไหลผานเขาสูเครื่องวัดปริมาณกาซ  เพื่อวัดปริมาณกาซ
ชีวภาพที่เกิดขึ้นในแตละวันของระบบ จากนั้นจะปลอยทิ้ง
สูบรรยากาศ  ทําเชนนี้ เปนวัฏจักร จนครบกําหนดการ
ทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 4 
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รูปท่ี 4 แสดงภาพจําลองของระบบบอหมักของแข็งแบบไร

ออกซิเจนชนิดถังกวนตอเนื่อง 
 

2.5 วิธีการทดลอง 
การทดลองแบงออกเปน 2 การทดลอง ตามคา HRT 

คือ 6 และ 4 วัน อัตราการปอนน้ําเสีย 0.17 และ 0.25 m3/day 
โดยมีน้ําหนักสดของมูลสุกรที่เติมในสวนผสม 3.4 และ 5 กก.
น้ําหนักสด/วัน ตามลําดับในครั้งแรก ทําการเติมน้ําเสียเขา
สูบอหมัก 1 m3 ทั้ง 2 บอ โดยผสมน้ําเสียกับเชื้อต้ังตนอยาง
ละครึ่ง เพื่อเปนการเรงปฏิกิริยาใหกับระบบ ทําการเปด
ระบบควบคุมไฟฟาทั้งระบบกวน และระบบความรอน 
โดยเปดทิ้งไวตลอดเวลา จนกวาความรอนในบอหมักทั้ง
สองมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึงสภาวะที่ตองการคือ 55OC โดยบอ
หมักเพิ่มอุณหภูมิไดวันละ 7OC จากนั้นเริ่มทําการเติมน้ํา

เสียวันละ 1 ครั้ง ในปริมาณของแตละคา HRT ทําการเติม
น้ําเสียปริมาณ 0.17 m3/day ในบอหมักที่ 1 และ 0.25 
m3/day ในบอหมักที่ 2 โดยกอนเติมน้ําเสียทุกครั้งจะทํา
การจดบันทึกปริมาณกาซที่เกิดขึ ้นจากเครื่องวัดกาซทั้ง    
2 บอ ซึ่งเปนปริมาณกาซที่เกิดขึ้นของวันกอนหนา และ  
ในวันถัดไปจึงเริ่มปลอยน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวของ 
วันกอนหนาออก โดยทําการปดการกวนเปนเวลา 2 ช่ัวโมง 
และลําเลียงน้ําเสียออกใชเวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นจึง
ทําการเติมน้ําเสียเขาสูบอหมักเชนเดิม โดยใชเวลาอีก
ประมาณ 30 นาที เมื่อเติมน้ําเสียเขาสูบอหมักเสร็จจึงเปด
การกวนทํางานตามปกติ และเวลาที่เหลืออีก 21 ช่ัวโมง 
เปนเวลาของการทําปฏิกิริยาระหวางน้ําเสียกับจุลินทรียใน
บอหมัก ซึ่งใน 1 วัฏจักรของการเติมน้ําเสียแบบวันละครั้ง 
ใชเวลาทั้งหมด 24 ช่ัวโมง จากนั้นปฏิบัติซ้ําเชนเดิมจน
เสร็จสิ้นการทดลอง  ในระหวางการทดลองไดทําการ
ตรวจวัด ปริมาณกาซชีวภาพดวย Gas meter คาซีโอดี 
(COD, Chemical Oxygen Demand) ดวยวิธี Closed Reflux 
คา pH ดวย pH meter และสัดสวนกาซมีเทนในกาซชีวภาพ
ดวย Gas collector [8] เพื่อดูแนวโนมของประสิทธิภาพ
ของระบบในการบําบัดของเสีย และเพื่อเปนการตรวจสอบ
สถานะภาพภายในระบบขณะบําบัด 

 

ตารางที่ 1 ผลของพารามิเตอรจากการทดลองโดยเฉลี่ย 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

HRT 
(วัน) 

OLR 
(กก./ม3-
วัน) 

CODout 
(มก./ล.) pHout 

องคประกอบกาซชีวภาพโดยเฉลี่ย (%) Gas 
(ลิตร/วัน) 

Gas 
(ลิตร/กก.มูล
สุกรสด-วัน) 

Eff. 
(%) CH4 CO2 O2 N2 H2S 

4 4.8 1805 6.9 65.6 15.2 1.1 2.3 0.15 1006 195 84 
6 3.3 1567 7 65.9 17.9 1.1 1.9 0.14 676 206 82 
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3. ผลการทดลอง และวิจารณ 
3.1 ผลการทดลอง 

จากการทําการทดลองที่คา HRT 6 และ 4 วัน พรอมกัน 
ในวันแรกผสมน้ําเสียกับเชื้อต้ังตนอยางละครึ่ง พบวา     
ใชเวลาในการปรับตัว 4 วัน (เกิดกาซที่บอสํารองกาซเต็ม 
และอุณหภูมิในบอหมักถึง 55OC) จากนั้นเริ่มทําการเติมน้ํา
เสียในครั้งตอไปในวันที่ 5 ทําซ้ําทุกวันจนสิ้นสุดการ
ทดลองในวันที่ 47 และระบบเขาสูสภาวะคงตัว (steady 
state) ใชเวลา 22 วัน ที่จะทําใหประสิทธิภาพในการกําจัด 
ซีโอดีคงที่ จากการทดลองพบวา ระบบหมักแบบกวน
สมบูรณสามารถรับภาระของสารอินทรียไดมากขึ้น ทําให
ระยะเวลาเก็บกักลดลง จากตารางที่ 1 จะเห็นวาที่ระยะเวลา
เก็บกัก  6 วัน  สามารถรับภาระบรรทุกสารอินทรียได      
3.3 กก./ม3-วัน และที่ระยะเวลาเก็บกัก 4 วัน สามารถ
รับภาระบรรทุกสารอินทรียไดมากขึ้นถึง 4.8 กก./ม3-วัน 
โดยจากรูปที่ 5 แสดงใหเห็นวา ในชวงแรกระบบสามารถ
ผลิตกาซชีวภาพได 162 และ 243 ลิตร/วัน จากนั้นคอยๆ 
เพิ่มขึ้นจนคงที่ที่ 676 และ 1006 ลิตร/วัน โดยมีอัตราการ
ผลิตกาซเฉลี่ยเทากับ 206 และ 195 ลิตร/กก.มูลสุกรสด-วัน 
มีสัดสวนของ CH4 ในกาซชีวภาพเทากับ 65.9 และ 65.6% 
สําหรับการทดลองที่คา HRT 6 และ 4 วัน ตามลําดับ และ
ระบบยังสามารถบําบัดน้ําเสียใหมีปริมาณสารอินทรีย
ลดลง จากรูปที่ 6 แสดงใหเห็นวา น้ําเสียกอนการบําบัดจะ
มีคา COD อยูประมาณ 19,000 มก./ล. ซึ่งในชวงแรกระบบ
ยังสามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคาลดลงไดไมมาก แตหลังจาก
ระบบเริ่มมีความเสถียรภาพ ระบบสามารถลดปริมาณ
สารอินทรียลงไปไดมากจนคา COD คงที่ที่เพียง 1805 และ 
1567 มก./ล. เมื่อคิดเปนประสิทธิภาพของระบบโดยเฉลี่ย
อยูที่ 82 และ 84% สําหรับการทดลองที่คา HRT 6 และ 4 วัน 
ตามลําดับ ซึ่งดูไดจากรูปที่ 7 และระบบยังมีสภาวะที่
เหมาะสมตอแบคทีเรียจําพวกไมใชออกซิเจนในการผลิต
กาซชีวภาพ โดยดูจากคา pH ของระบบโดยเฉลี่ยอยูที่ 7 
และ 6.9 สําหรับการทดลองที่คา HRT 6 และ 4 วัน 
ตามลําดับ 

 
รูปท่ี 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณกาซชีวภาพที่

เกิดขึ้นของระบบในแตละการทดลอง 
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รูปท่ี 7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ระบบในแตละการทดลอง 

 

3.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางระบบ CSTR 
กับระบบบอหมักท่ีนิยมใชกันทั่วไป 

สําหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางระบบ
ตนแบบ CSTR กับระบบบอหมักที่นิยมใชกันทั่วไป         
ที่ระยะเวลาเก็บกักที่ดีที่สุดของระบบนั้นๆ เพื่อใชเปน
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ฐานขอมูลสําหรับการผลิตกาซชีวภาพ  และสามารถ
นําไปใชเปนขอมูลวิเคราะหเปรียบเทียบตอการตัดสิน
สําหรับผูที่จะกอสรางและลงทุนกับระบบการผลิตกาซ
ชีวภาพ 

จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา ระบบผลิตกาซชีวภาพ
ดวยบอหมักแบบ CSTR มีประสิทธิภาพในการรับวัตถุดิบ
ไดมากที่สุด เนื่องจากมีระยะเวลาเก็บกักที่ดีที่สุด 4 วัน    
ซึ่งนอยกวาระยะเวลาเก็บกักของระบบบอหมักแบบอื่นๆ 
ทําใหสามารถรับอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียไดมากขึ้น
กวาบอหมักที่ใชระยะเวลาในการบําบัดมาก ซึ่งสามารถรับ
วัตถุดิบอื่นที่มีความหนาแนนมากกวามาหมักแทนหรือ 

หมักรวมกันกับมูลสุกรเพียงอยางเดียวได จึงสามารถผลิต
กาซชีวภาพไดมากกวาระบบบอหมักอื่น ๆ อีกทั้งยังทําให
ประหยัดพื้นที่ในการสรางระบบผลิตกาซใหเล็กลงอีกดวย 
ถึงแมระบบบอหมักรางจะมีประสิทธิภาพในการกําจัดคา 
COD ไดมากกวาเพียงเล็กนอยที่ระยะเวลาที่ดีที่สุด 6 วันก็
ตาม แตก็ยังมีความสามารถในการรับวัตถุดิบนอยกวาบอ
หมักแบบ CSTR และระยะเวลาเก็บกักที่ดีที่สุดที่ทําใหรับ
วัตถุดิบและเกิดกาซชีวภาพไดมากที่สุดรองลงมาเปนบอ
หมักแบบ Fixed Dome และ Cover Lagoon โดยประเมินที่
บอหมักขนาด 1 m3 ไมไดคิดวิเคราะหความยากงายของ
ระบบนั้นๆ 
 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางระบบ CSTR กับระบบบอหมักที่นิยมใชกันทั่วไปสําหรับบอหมักขนาด 1 m3 
[2] [9], [10]  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 วิเคราะหความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร 

การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรนั้น จะคิด
จากการลงทุน (ตนทุน + คาบํารุงรักษา + คาไฟฟา) และ
ผลตอบแทน (กาซชีวภาพที่ผลิตได) จากการทดลองทั้ง 2 
การทดลองนี้ พบวา มีการใชพลังงานไฟฟาจากการตมน้ํา
ในหมอไอน้ํา จากมอเตอรไฟฟาที่ใชในการกวน จากปม
สูบน้ําเสียและจากปมน้ําที่สูบเขาหมอไอน้ํา ในระยะเวลา 
47 วัน  ใชพลังงานไฟฟาทั้งหมด  1410 kWh ตอ  1 การ
ทดลอง โดยทั้ง 2 การทดลองใชปริมาณไฟฟาเทากัน โดย
พลังงานไฟฟาที่ใชหลัก  ๆ  ในระบบคือ  พลังงานจาก
มอเตอรไฟฟาที่ใชในการกวนและพลังงานจากการตมน้ํา

ดวยหมอไอน้ํา คิดเปนสัดสวนการใชพลังงานจากการกวน 
ตอ การใหความรอน คือ 1 : 2 ของการใชพลังงานไฟฟา
ทั้งหมดใน 1 การทดลอง ซึ่งระบบมีความตองการในการ
ใชพลังงานไฟฟาจากหมอไอนํ้าจริงเพียง 50% [7] หรือ 
470 kWh ตอ 1 การทดลอง โดยอีก 50% ที่เหลือหายไปกับ
การเปดหมอไอน้ําใหทํางานอยูตลอดเวลา แสดงวาระบบ
ตองการใชพลังงานไฟฟาจริงเพียง 940 kWh ดังนั้น ที่บอ
หมักขนาด 1 m3 อายุการใชงาน 20 ป ระบบแบบ CSTR จะ
ผลิตกาซชีวภาพที่ราคาลิตรละ  0.075 และ  0.11 บาท 
สําหรับการทดลองที่คา HRT 4 และ 6 วัน ตามลําดับ โดย
คิดหาผลตอบแทนและความคุมทุนจากการขายกาซชีวภาพ

 

ประเภทบอหมัก HRT 
(วัน) 

%COD 
removal 

OLR 
(กก.สารอินทรีย/m3-วัน) 

Gas Production
(ลิตร/วัน) 

ปริมาณไฟฟาที่
ใช 

(kWh/ป) 
CSTR 4 84 4.8 1006 7300 

Channel Digester 6 85 4 460 67.5 
Fixed Dome 8 - 2.6 260 - 

Cover Lagoon 10 - 0.6 38 - 
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เทากับราคากาซหุงตม กับ การนําเอากาซชีวภาพที่ผลิต
ไดมาเปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาใชในระบบ มีผลดังนี้ 

- ถาขายกาซชีวภาพที่สามารถผลิตไดเทากับราคา
กาซหุงตมในทองตลาดที่ราคาปจจุบัน โดยถังขนาด 15 
กิโลกรัม ราคา 280 บาท หรือ 18.7 บาท/กก. [11] คิดเปน
ราคาขายกาซชีวภาพได 0.0086 บาท/ลิตร และเมื่อ
คํานวณหาผลตอบแทนสุทธิรายปแลว จะทําใหกาซที่ผลิต
ดวยระบบ CSTR โดยควบคุมอุณหภูมิที่ชวง Thermophilic 
จะไมคืนทุนซึ่งขาดทุนเปนจํานวนเงิน 13,571 และ 14,449 
บาท/ป สําหรับการทดลองที่คา HRT 4 และ 6 วัน 
ตามลําดับ 

- เมื่อคิดในกรณีที่นําเอากาซชีวภาพที่ผลิตไดมา
เปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาใชในระบบอยางเพียงพอที่ปริมาณ
ไฟฟา 940 kWh ตองใชกาซชีวภาพถึง 157 m3 ซึ่งจากการ
ทดลองทั้งหมด 47 วัน ระบบสามารถผลิตกาซไดเพียง 42 
และ 29 m3 สําหรับการทดลองที่คา HRT 4 และ 6 วัน 
ตามลําดับ หมายความวา ระบบมีความสามารถในการผลิต
กาซชีวภาพไดนอยกวา ปริมาณความตองการที่จะใชกาซ
ชีวภาพผลิตไฟฟาใชในระบบ 

และจากขอมูลในตารางที่ 2 นํามาแสดงเปนกราฟ
แทงเปรียบเทียบขอมูลของแตละบอหมัก ไดดังรูปที่ 8 จะ
เห็นไดวา ถึงแมวาระบบบอหมักแบบ CSTR จะมี
ประสิทธิภาพในการกําจัด COD และปริมาณกาซที่ผลิตได
มากกวาระบบบอหมักรางแบบทั่วไป แตระบบหมักแบบ 
CSTR จําเปนที่ตองใชพลังงานไฟฟาจํานวนมากเขามาใช
ในระบบเพื่อชวยในการหมักยอย ซึ่งใชปริมาณไฟฟาถึงป
ละ 1858.1 kWh คิดเปนจํานวนเงิน 14,381 บาท/ป แต
ระบบบอหมักรางใชปริมาณไฟฟาเพียงปละ 67.5 kWh คิด
เปนจํานวนเงิน 133 บาท/ป ดังนั้น เมื่อเทียบจํานวนเงินที่
ตองเสียไปกับพลังงานไฟฟาเพื่อแรกกับผลผลิตหรือกาซ
ชีวภาพที่ผลิตได ระบบแบบ CSTR จะมีความคุมคานอย
กวาระบบบอหมักราง ที่สัดสวนกาซที่ผลิตไดตอคาไฟฟา
ที่ตองจาย เทากับ 1 : 0.04 คือ เสียคาไฟฟา 0.04 บาท ตอ 
การผลิตกาซชีวภาพ 1 ลิตร แตระบบแบบบอหมักรางเสีย

เงินแคเพียง 1 : 0.0008 คือ เสียคาไฟฟา 0.0008 บาท ตอ 
การผลิตกาซชีวภาพ 1 ลิตร 

 
รูปท่ี 8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการทดลอง

ที่คา HRT 4 วัน ระหวางระบบบอ CSTR กับบอ CD  
 
3.4 แนวทางปรับปรุงเพื่อความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร 

จากผลการทดลองทั้งหมด จะเห็นไดวาผลผลิตที่ได
จากระบบผลิตกาซชีวภาพดวยบอหมักแบบ CSTR ที่
ควบคุมอุณหภูมิในชวง Thermophillic (55OC) ขนาด 1 m3 
จะไมคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร ซึ่งคาใชจายสวนใหญจะ
เสียไปกับคาไฟฟา อาจเปนเพราะระบบนี้เปนขนาดทดลอง
มีขนาดเล็ก ซึ่งทําใหมีความสามารถในการเก็บความรอน
ไดนอยกวาจึงคายความรอนเร็วกวาระบบใหญ ซึ่งถาหาก
นําระบบนี้ไปใชงานจริงโดยมีการขยายขนาดระบบ ระบบ
ขนาดใหญอาจมีความสามารถในการเก็บความรอนได
ดีกวา เพราะฉะนั้นจึงทําใหประหยัดพลังงานไฟฟาในการ
ตมน้ําที่หมอไอน้ําไดมากกวาก็เปนได  และอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใชในการหมักยอยของเสียในการเกิด
กาซชีวภาพนั้น  จากมูลสุกรที่มีความหนาแนนนอย 
เปลี่ยนเปนวัตถุดิบอื่นที่มีความหนาแนนสูงกวา หรือมีคา 
COD ที่สูงกวา เพื่อทําใหเกิดกาซชีวภาพที่มากกวาเดิม เชน 
ขยะอินทรีย เศษอาหาร หรือขยะของเสียที่เกิดจากโรงงาน
เกษตรหรืออุตสาหกรรม และเศษวัชพืชที่เหลือใชทาง
การเกษตรในบริเวณใกลเคียงฟารมสุกร เพื่อเปน
สารอินทรียในการหมักยอย [12] อาจจะทําใหระบบนี้มี
ความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร  เนื่องจากระบบแบบ 
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CSTR สามารถรับปริมาณ TS ไดถึง 20%TS และปริมาณ 
OLR ไดถึง 20 กก.COD/ม.3-วัน [7] โดยตัวอยางงานวิจัยที่
ผานมามีผลการศึกษาดังนี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
[12] ไดทําการทดลองหาศักยภาพในการผลิตกาซมีเทน
จากของเสียรวมกับน้ําเสียฟารมสุกร พบวาของเสียทั้ง 5 
ชนิด มีศักยภาพในการเพิ่มการผลิตกาซมีเทนสําหรับน้ํา
เสียฟารมสุกร ไดแก เศษอาหารที่อัตราสวน 60 : 40%VS 
กลีเซอรีนที่อัตราสวน 5 : 95%VS หญาเนเปยรที่อัตราสวน 
30 : 40 %VS ฟางขาวที่อัตราสวน 60 : 40 %VS และตน
ขาวโพดที่อัตราสวน 60 : 50 %VS ซึ่งมีคาอัตราการผลิต
กาซมีเทนสูงกวาการหมักยอยเฉพาะน้ําเสียฟารมสุกรเพียง
อยางเดียว คือ 0.605 0.530 0.589 0.527 และ 0.477 m3 CH4 
kg-1 VSadded ตามลําดับ คิดเปนรอยละการเพิ่มขึ้นอยูในชวง 
5 - 25% เทียบกับคาอัตราการผลิตกาซมีเทนของน้ําเสีย
ฟารมสุกรที่อัตราสวน 100 %VS เทากับ 0.452 m3 CH4 kg-

1 VSadded 
Lindorfer et al. [13] ไดทําการศึกษาในโรงงานที่ทํา

การหมักยอยระหวางมูลสัตว (Manure) กับพืชการเกษตร 
(Energy Crop) พบวาการหมักยอยรวมดังกลาวสามารถ
เพิ่มภาระบรรทุกสารอินทรียไดมากขึ้นถึงหนึ่งเทาตัว 
สงผลใหสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาจากเดิม 500 kW 
เปน 1,000 kW โดยใชถังหมักยอยเดิม 

Forster et al. [14] ไดทําการศึกษาผลของการหมัก
ยอยรวมแบบตอเนื่อง โดยทําการศึกษาการหมักยอยรวม
ระหวางตะกอนปศุสัตว (cattle slurry) กับเศษพืชผักและ
ผลไม และผสมกับมูลไก ซึ่งผลของงานวิจัยพบวาการหมัก
ยอยรวมในอัตราสวนผสมของเศษผักผลไม 50% มีการเกิด
การยอยสลายรวมในรูปแบบมีเทนยิลดไดดีและการหมัก
รวมระหวางตะกอนปศุสัตวกับมูลไก พบวาไมประสบ
ผลสําเร็จซึ่งเมื่อเพิ่มอัตราภาระบรรทุกทําใหคามีเทนยิลด
ลดลง 

Prasad et al. [15] ไดศึกษาการกวนตะกอนในการ
หมักมูลสัตวเพื่อผลิตกาซชีวภาพของการกวนตะกอน

แบบตอเนื่อง แบบ intermittent (กวน 2 ช่ัวโมง หยุด 2 
ช่ัวโมง) และ minimal (กวน 10 นาที หยุด 10 นาที) พบวา 
การกวนตะกอนทั้ง  3 วิธี  สามารถผลิตกาซมี เทนได
มากกวาการหมักที่ไมมีการกวนตะกอน  โดยการกวน
ตะกอนแบบ intermittent ใหกาซมีเทนมากกวาการกวน
แบบตอเนื่อง 1.3% และการกวนตะกอนแบบ minimal ให
กาซมีเทนมากกวาการกวนแบบตอเนื่อง 12.5% 

จากงานวิจัยขางตน แสดงใหเห็นวาผลของการกวน
ในระบบ และการเพิ่มอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย สงผล
ตอความสามารถในการผลิตกาซชีวภาพมาก โดยการกวน
ตะกอนแบบ  minimal ทําให เกิดกาซชีวภาพมากที่สุด 
ดังนั้นแนวทางปรับปรุงเพื่อใหคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร
มากที่สุด จะทําการคิดที่ระบบมีการกวนตะกอนแบบ 
minimal (กวน 10 นาที หยุด 10 นาที) จากนั้นจึงจะคิดหา
ปริมาณของอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียที่นอยที่สุด ที่จะ
ทําใหมีความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร 

 
3.5 วิเคราะหความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรจากแนวทาง
ปรับปรุง 

เมื่อนํามาวิเคราะหหาราคาผลิตกาซชีวภาพอีกครั้ง
โดยคิดจากวิธีที่ดีที่สุดจากการทดลองของ Prasad et al. 
(2007) คือทําการกวนแบบ minimal (กวน 10 นาที หยุด 10 นาที) 
พบวา ปริมาณการใชไฟฟาในสวนของระบบกวนตะกอน
โดยคํานวณจากกําลังมอเตอรและเวลาเปดใชงานคือ 257 
kWh ซึ่งจากเดิมทําการกวนตอเนื่องวันละ 22 hr. ใช
พลังงานไฟฟาทั้งหมด 470 kWh ทําใหปริมาณไฟฟาที่ใช
ในระบบทั้งหมดลดลงเหลือเพียง 683 kWh ดังนั้น ที่ระบบ
บอหมักขนาด 1 m3 อายุการใชงาน 20 ป จะใชตนทุนใน
การผลิตกาซชีวภาพที่ราคาลิตรละ 0.06 และ 0.09 บาท เมื่อ
หาผลตอบแทนสุทธิ โดยการขายกาซชีวภาพเทากับราคา
กาซหุงตมเชนเดิม ทําใหทราบวายังขาดทุนเปนจํานวนเงิน 
9,639 และ 10,518 บาท/ป สําหรับการทดลองที่คา HRT 4 
และ 6 วัน ตามลําดับ จะเห็นไดวาผลของการลดปริมาณ
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การใชไฟฟาจากการกวนมีผลตอการลดตนทุนผลิตกาซ
ชีวภาพและเพิ่มผลตอบแทนสุทธินอยมาก  

หากทําการเพิ่มปริมาณอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย
ใหมากขึ้นแตไมใหเกินคาที่ระบบแบบ CSTR ปกติ (ไมมี
การใหความรอน) ยอมรับไดคือ 20 กก.COD/ม.3-วัน 
เพื่อใหสามารถผลิตกาซชีวภาพไดเพิ่มขึ้น โดยจากเดิมที่ได
ทําการทดลองไว คือ ที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย 4.8 
กก.COD/ม.3-วัน สามารถผลิตกาซได 1006 ลิตร/วัน และที่
อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย 3.4 กก.COD/ม.3-วัน 
สามารถผลิตกาซได 676 ลิตร/วัน สําหรับการทดลองที่คา 
HRT 4 และ 6 วัน ตามลําดับ จากการคํานวณดวยวิธี trial 
and error ทําใหทราบวาเพื่อที่จะใหเกิดความคุมคาในเชิง
เศรษฐศาสตรแลว ตองใชปริมาณอัตราภาระบรรทุก
สารอินทรียอยางนอยที่สุดคือ 31 และ 33 กก.COD/ม.3-วัน 
สําหรับการทดลองที่คา HRT 4 และ 6 วัน ที่จะทําใหเกิด
ก าซชีวภาพไดมากพอคือรายรับมากพอที่จะหักกับ
คาใชจายไดพอดีหรือเทาทุนพอดี ซึ่งคิดจากการขายกาซ
ชีวภาพเทากับราคากาซหุงตมเชนเดิมที่ราคา 0.0086 บาท/
ลิตร แตคาอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียจากการคํานวณ
ดังกลาวมีคาเกินมาตรฐานที่ระบบแบบ CSTR ยอมรับได 
ดังนั้นจึงสรุปไดวาผลิตกาซชีวภาพดวยระบบ CSTR โดยมี
การควบคุมอุณหภูมิชวง Thermophilic นี้ จะไมมีความ
คุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร ซึ่งไมเหมาะสมในบอหมัก
ขนาด 1 m3 แตอาจจะเหมาะสมในขนาดบอหมักที่ใหญขึ้น 
เนื่องจากผลิตกาซไดมากขึ้นก็เปนได 
 

4. สรุป 
4.1 เปรียบเทียบระหวางการทดลองที่คา HRT 4 และ 6 วัน 

4.1.1 ดานศักยภาพพลังงาน 
ถาคํานึงถึงปริมาณพลังงานที่ไดตอโหลดที่ เขาสู

ระบบในปริมาณที่เทากัน การทดลองที่คา HRT 6 วัน มี
ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย 85% ซึ่งมากกวาการ
ทดลองที่คา HRT 4 วัน ทําไดนอยกวาเล็กนอยที่ 84% และ
สามารถผลิตกาซชีวภาพตอมูลสุกร 1 กก. ไดถึง 206 และ
195 ลิตร/กก.มูลสุกรสด สําหรับการทดลองที่คา HRT 4 

และ 6 วัน ตามลําดับ เนื่องจากมูลสุกรที่เติมลงไปมีปริมาณ
นอยกวา และในกระบวนการหมักมีระยะเวลานานมาก
พอที่ทําใหเช้ือแบคทีเรียสัมผัสกับมูลสุกรไดทั่วถึงมากกวา
การทดลองที่คาระยะเวลาเก็บกักนอย ๆ 

4.1.2 ดานความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร 
ถาคํานึงถึงความสะดวก  เวลา และพื้นที่ที่จํากัด 

สําหรับการนําไปใชในฟารมจริง การทดลองที่คา HRT 4 วัน 
จะมีความเหมาะสมมากกวาการทดลองที่คา HRT 6 วัน 
เนื่องจากสามารถรับโหลดไดมากกวา ดังนั้น จึงสามารถ
ลดขนาดระบบบอหมัก และลดระยะเวลาในการบําบัดได
เร็วขึ้น รับน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดไดเร็วและมากขึ้น 
ในขณะที่การทดลองที่คา HRT 6 วัน จะตองมีระบบบําบัด
ที่ใหญกวา  เพื่อที่จะรองรับน้ําเสียที่ เกิดขึ้น  เนื่องจาก
สามารถรับน้ําเสียในแตละวันไดนอยกวา  จึงตองเสีย
คาใชจายในการสรางระบบมากกวา 
 

4.2 เปรียบเทียบระบบ CSTR กับ ระบบบอหมักราง 
จ า ก ก า รทดลอ งพบว า  ร ะบบแบบ  CSTR มี

ประสิทธิภาพและศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนใน
ฟารมสูงกวา  แตก็ เนื่องจากมีมูลคาการลงทุนและคา
พลังงานไฟฟาสูงกวา จึงคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรนอยกวา 
แตสําหรับการนําไปใชในฟารมจริงระบบบอบําบัด
จําเปนตองรับอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียใหไดใน
ปริมาณมากถึงจะทําใหมีความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร 
และเพื่อเปนการลดมลพิษตอชุมชนในระยะเวลาที่รวดเร็ว 
ระบบ CSTR สามารถรับอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียได
ถึง 20 กก.COD/ม.3-วัน แตระบบบอหมักรางรับอัตราภาระ
บรรทุกสารอินทรียไดเพียง 4 กก.COD/ม.3-วัน ดังนั้น
ระบบ CSTR จึงมีความเหมาะสมมากกวาระบบบอหมัก
รางถาสามารถลดคาพลังงานไฟฟาและคาลงทุนไดถูกลง 
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