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การศึกษาประเมินศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากการหมักรวมของตะกอนจากบอเลี้ยงกุง รวมกับ
ของเสียกลีเซอรอลจากการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลดวยวิธีบีเอ็มพี ที่อัตราสวนผสมแตกตางกัน 6คาตั้งแต1:0 ถึง
1:6 (w/w สารอินทรียระเหยได) พบวาที่อัตราสวน 1:2 ใหผลผลิตกาซชีวภาพสะสมสูงที่สุด เทากับ 329.9
ลิตร/กิโลกรัมของของแข็งระเหยงายเริ่มตน เมื่อนําอัตราสวนผสมที่ดีที่สุด (1:2)จากการทดลองดวยวิธีบีเอ็มพี
มาทดลองต อโดยการหมัก ระบบหมั ก แบบไรอ ากาศดว ยถั ง ปฏิกิ ริย ากวนสมบูร ณ แบบ 2 ขั้ นตอน ที่
ประกอบดวยถังหมักและถังสรางกาซชีวภาพที่เปนระบบถังกวนสมบูร ณที่มีก ารเดินระบบแบบตอเนื่อง ที่
ระยะเวลาเก็บกัก 6 และ 5 ตามลําดับ โดยปรับเปลี่ยนอัตราภาระบรรทุกของน้ําเสียจากถังหมักกรดเขาถัง
สรางกาซชีวภาพ 1.5, 2.0, 2.4 และ 3.0 กรัม/ลิตร พบวาที่อัตราภาระบรรทุก 2.4 กรัม/ลิตร ระบบมี
ประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพเหมาะสมเทากับ 19.44 ลิตรตอกรัมซีโอดีที่ถูกกําจัด โดยระบบสามารถ
กําจัดซีโอดีไดสูงที่สุดเทากับรอยละ 86.96
คําสําคัญ: กาซชีวภาพ ตะกอนจากบอเลี้ยงกุง กลีเซอรอลระบบหมักแบบสองขั้นตอน
Abstract
The study of the biogas production potential co-digestion of shrimp ponds sediment
and glycerol waste by BMP method. The ratio of shrimp ponds sediment and glycerol waste
was vary 6 set from 1:0 to 1:6 (w/w volatile solids).The result showed that co digestion at
the ratio 1:2 can be achieved the highest accumulated biogas volume of 328.8 L/Kg
VSadded. The optimum ratio of shrimp ponds sediment and glycerol waste from BMP test
was used to further study for a 2 stage anaerobic digestion with 2 continuous stirred tank
reactor at organic loading rates of 1.5, 2.0, 2.4 and 3.0 g/l. The acid tank and biogas tank
have a retention time of 6 and 5 day, respectively. The result showed that the optimum
condition was occurred at OLR 2.4 g/l. The highest biogas yield could be achieved at 19.44
L/gCOD removed and COD remove efficiency was highest at 86.96%
Keyword: Biogas, Sediment of Shimp ponds, Glycerol, two stage anaerobic reactor
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันสถานการณการใชพลังงานของโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยสํานักงานบริหารสารสนเทศ
พลังงานของสหรัฐอเมริกา (US Energy Information Admistration : EIA) ไดรายงานใน Internation
Energy Outlook 2017 คาดการณวาโลกมีแนวโนมการใชพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 28 ในป 2558-2583
โดยเฉพาะกลุ ม ประเทศนอกกลุ ม OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development) ในโซนเอเชีย จะมีความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเชื้อเพลิงที่ถูกนํามาใชมาก
ที่สุด คือ กาซธรรมชาติ ปโ ตรเลียม และถานหิน ซึ่งคาดการณวาการใชพลัง งานที่เ พิ่ม ขึ้นนี้ จะปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2)ออกสูบรรยากาศเพิ่มขึ้น 5.5 พันลานตัน (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย,
2018)
สําหรับสถานการณการใชพลังงานในประเทศไทย ก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยพบวาในป 2560 มี
การใชพ ลัง งานในเชิ ง พาณิช ยเ พิ่ ม ขึ้ นร อยละ 2.9 ซึ่ ง สอดคลอ งกั บ การขยายตั ว ของผลิต ภั ณฑ ม วลรวม
ภายในประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเชื้อเพลิงที่ผลิตไดในประเทศไทยไมเพียงพอตอการใชงาน ตองมีการ
นําเขาพลังงานจากตางประเทศ ตัวอยางเชน ในป 2560 ประเทศไทยมีความตองการใชกาซธรรมชาติ 4,975
ลานลูกบาศกฟุต/วัน แตผลิตภายในประเทศไดเ พียงแค3,631.75 ลานลูกบาศกฟุต/วัน เทานั้น ตองมีการ
นําเขากาซธรรมชาติอีก 1,343.25 ลูกบาศกฟุต/วัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2560)
เมื่อสถานการณการใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แตเชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) มีจํานวนจํากัด
การนําพลังงานทดแทน (Renewable energy)มาใชแทนพลังงานที่ไดจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงเปนทางเลือกที่
ไดรับความนิยมในปจจุบัน
ตะกอนจากบอเลี้ยงกุงหรือขี้กุง เปนของเสียที่เกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยงกุง ประกอบไปดวย ซาก
แพลงก-ตอนพืช แพลงกตอนสัตว สิ่งปฏิกูล และตะกอนดิน มีลักษณะเปนโคลนสีดํา มีกลิ่นเหม็นเล็กนอย ซึ่ง
การเลี้ยงกุง 1 รอบ (ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน/รอบ) จะเกิดตะกอนเหลานี้ประมาณ 3,000-6,000 ลิตร/
ไร (ประสิทธิ์ ศรีนคร และคณะ, 2554) Office of Natural resources and Environmental Policy and
Planning (1997) รายงานวาเกษตรกรสวนใหญ มักทิ้งตะกอนเหลานี้ออกนอกฟารม ซึ่งสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก การศึกษาในครั้งนี้จึงไดมีความสนใจนําตะกอนจากบอเลี้ยงกุง มาบําบัดดวยวิธีการ
หมักแบบไรออกซิเจน รวมกับของเสียกลีเซอรอล ซึ่งวิธีการดังกลาว จะใหผลพลอยไดเปนกาซมีเทน ซึ่งถือเปน
พลังงานทดแทน ที่ไดรับความสนใจคอนขางมาก เพราะสามารถนํามาใชแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพ โดยการหมักรวมของตะกอนจากบอเลี้ยงกุงและของเสียกลีเซ
อรอลดวยวิธีบีเอ็มพี
2. ศึกษาประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพ และการกําจัดซีโอดีรวมจากการหมักรวมตะกอนจากบอ
เลี้ยงกุงและของเสียกลีเซอรอล โดยระบบหมักแบบไรอากาศดวยถังปฏิกิริยากวนสมบูรณ แบบ 2 ขั้นตอน
วิธีดําเนินการวิจัย
ตะกอนจากบอเลี้ยงกุง ที่นํามาใช เปนตะกอนที่ไดมาจากเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงกุลาขาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตะกอนจากบอเลี้ยงกุงเปนสารตั้งตนที่มีคารบอนต่ํา จึงตองนํามาหมักรวมกับของเสียกลีเซอรอล
ซึ่ง เปนของเสียที่ ไดจ ากกระบวนการผลิตไบโอดีเ ซล เพื่อช วยเพิ่ม ปริม าณคารบ อนในระบบ สํ าหรับ หั ว
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เชื้อจุลินทรียที่นํามาใชในการทดลองไดรับอนุเคราะหจากบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ดังนั้นการทดลองจึง
แบงออกเปน 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 คือการประเมินศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพของตะกอนจากการหมักรวมตะกอนบอ
เลี้ยงกุงและของเสียกลีเซอรอล ดวยวิธี BMPโดยกําหนดอัตราสวนระหวางตะกอนจากบอเลี้ยงกุง : ของเสียกลี
เซอรอล ที่อัตราสวนแตกตางกัน 6 อัตราสวน คือ 1:0, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 และ 1:6 (w/w สารอินทรียระเหย
ได) และมีชุดควบคุม 1 ชุด (ชุดควบคุมจะใสเฉพาะหัวเชือ้ จุลินทรียเพียงอยางเดียว) ทําการทดลองในขวดแกว
สีชาขนาด 100 มิลลิลิตร และควบคุมปริมาณของแข็งระเหยไดทรี่ อยละ2เทากันทุกชุดการทดลอง ดังภาพที่ 1
วัดปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นทุกวันเปนระยะเวลา 30 วัน บันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้น และคํานวณปริมาณ
กาซชีวภาพสะสมที่เกิดขึ้นในอัตราสวนตางๆ เพื่อหาอัตราสวนที่มีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพไดดีที่สุด
ฝาจีบอลูมิเนียม
จุกยางบิวไทล์

อัตราส่วนตะกอน : กลีเซอรอล 2% VS

หัวเชือจุลนิ ทรี ย์ 2.5% VS

ภาพ 1 ขวดแกวสีชาที่ใชในการทดลองดวยวิธี BMP
ขั้นตอนที่ 2 นําอัตราสวนตะกอนบอเลี้ยงกุงและของเสียกลีเซอรอลที่อัตราสวน 1:2 (กาซชีวภาพสูง
ที่สุดจากขั้นตอนที่ 1) มาทําการทดลองตอโดยหมักในระบบที่ถังปฏิกิริยาแบบกวนสมบูรณ (Continuous
stirred tank reactor; CSTR) แบบ 2 ขั้นตอน ที่มีขนาดความจุ 5 ลิตรแยกถังปฏิกิริยาออกเปน 2 ถัง คือ ถัง
หมัก กรด และถังสรางกาซ ในถังหมัก กรดจะหมัก ตะกอนจากบอเลี้ยงกุง รวมกับของเสียกลีเ ซอรอล ตาม
อัตราสวนที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 เปนระยะเวลา 6 วัน ซึ่งเปนระยะเวลากักพักชลศาสตรที่เหมาะสม เมื่อครบ
กําหนดจะนําน้ําเสียสวนใสจากถังหมักกรด ไปพักในถังพักน้ําเพื่อปรับสภาพใหเหมาะสม กอนปอนเขาสูถัง
สรางกาซที่มีการเลี้ยงหัวเชื้อจุลินทรียอยู ดังภาพที่ 2 ในถังสรางกาซจะกําหนดระยะเวลากักพักชลศาสตร
(Hydraulic retention time; HRT) เทากับ 5 วันมีความถี่ในการปอนน้ําเสียเขาระบบ 1 ครั้งตอวัน ดวยอัตรา
ภาระบรรทุก (Organic Loading Rate; OLR) เทากับ 1.5 กรัม/ลิตร เปนระยะเวลา 30 วัน เมื่อระบบดําเนิน
ถึงสภาวะสมดุล (Steady state) จะเพิ่มOLR ที่เขาสูระบบเปน 2.0, 2.4 และ 3 กรัม/ลิตร ตามลําดับโดย
ภายในระบบของถังหมักกาซจะมีการควบคุมพารามิเตอรตางๆ เพื่อใหสภาวะแวดลอมภายในระบบเหมาะสม
ตอการเกิดกาซชีวภาพมากที่สุด
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ถังหมักกรด

ถังพักน้ํา

ถังสรางกาซ

Gas meter

ภาพที่ 2 แผนผังการเดินระบบ
ที่มา: ดัดแปลงจาก ปทมวรรณ ไชยพงศ (2557)
บันทึกปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดขึ้น โดยดูจากกาซมิเตอรที่วัดโดยหลักการแทนที่ของน้ํา และประเมิน
ประสิท ธิ ภาพของระบบ โดยวิเ คราะหจ ากปริม าณกาซชีวภาพที่เ กิด ขึ้น องค ป ระกอบกาซชีวภาพ และ
ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี
ผลการวิจัย
การประเมินศักยภาพการเกิดกาซชีวภาพโดยวิธีบีเอ็มพี
การหมักตะกอนจากบอเลี้ยงกุงเพียงอยางเดียวสามารถผลิตกาซชีวภาพคอนขางต่ํา เพียง 13.2 L/kg
VSadded เนื่องจากคุณสมบัติของตะกอนจากบอเลี้ยงกุง มีคาคารบอนคอนขางต่ําและมีปริมาณไนโตรเจน
คอนขางสูง มีคา C/N Ratio เทากับ 7.8 ซึ่งไมเหมาะสมตอการเติบโตของแบคมีเรียกลุมที่สรางกาซมีเทน
ดังนั้นการนําตะกอนจากบอเลี้ยงกุงมาหมักรวมกับของเสียกลีเซอรอลซึ่งเปนของเสียที่มีองคประกอบของ
คารบอนสูงมาก จึงอาจทําใหคุณสมบัติของสารตั้งตน เหมาะสมตอการเกิดกาซชีวภาพมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาศักยภาพการเกิดกาซชีวภาพของตะกอนจากบอเลี้ยงกุงรวมกับของเสียกลีเซอรอลที่
อัตราสวนตางๆ โดยวิธี BMP ในขั้นตอนที่ 1 พบวาเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 30 ของการหมัก อัตราสวนของ
ตะกอนจากบอเลี้ยงกุงรวมกับของเสียกลีเซอรอลที่ 1:2 เกิดกาซชีวภาพสูงที่สุด คือ 329.9L/kg VSadded
รองลงมาคืออัตราสวน 1:1, 1:3, 1:4, 1:6 และ 1:0 โดยมีผลผลิตกาซชีวภาพเกิดขึ้น เทากับ 218.4, 199.3,
176.7, 130.6 และ 13.2 L/kg VSadded ตามลําดับ ในขณะที่ชุดควบคุมไมเกิดกาซชีวภาพแตอยางใด ดัง
ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ปริมาณกาซชีวภาพสะสมในแตวัน
การหมักรวมนี้พบวาเริ่มเกิดกาซชีวภาพที่ประมาณวันที่ 3 และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยชุด
ทดลองที่อัตราสวนผสมของกลีเซอรอลสูงขึ้นคือที่ 1:3, 1:4 และ 1:6 พบวาอัตราการผลิตกาซชีวภาพเริ่มชาลง
หลังวันที่ 15 ของการทดลอง เนื่องจากปริมาณของเสียกลีเซอรอลที่มากเกินไปสงผลตอการผลิตกรดไขมัน
ระเหยงายในระบบมาก ทําใหเกิดการสะสมของกรดไขมันระเหยงายในระบบ ซึ่งเปนสาเหตุหลักทําใหคา pH
ในระบบลดต่ําลง และเมื่อคา pH ในระบบต่ํากวา 6.2 จะสงผลใหแบคทีเรียกลุม methanogen หยุดการ
เจริญเติบโต ทําใหระบบหยุดผลิตกาซชีวภาพในขณะที่อัตราสวน 1:1 และ 1:2 มีอัตราสวนของของเสียกลีเซ
อรอลที่เหมาะสม ไมมากเกินไป ทําใหอัตราการเกิดกาซชีวภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จากผลการทดลองในขั้นตอนที่ 1 พบวาอัตราสวนตะกอนจากบอเลี้ยงกุงรวมกับของเสียกลีเซอรอลที่
ที่ใหกาซชีวภาพสูง ที่สุด คือ 1:2 จึงนําอัตราสวนนี้ไปทําการทดลองตอในขั้นตอนที่ 2 ในถัง ปฏิกิริยากวน
สมบูรณ แบบ 2 ขั้นตอน
การประเมินศัก ยภาพการผลิตก า ซชีวภาพโดยระบบที่ถังปฏิกิริ ย าแบบกวนสมบู รณ (CSTR) แบบ 2
ขั้นตอน
ประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพ
เมื่อทดลองเดินระบบดวยอัตราภาระบรรทุก 1.5, 2.0, 2.4 และ 3.0 กรัมซีโอดี/ลิตร-วัน จนเขาสู
สภาวะคงตัวแลว พบวาการผลิตกาซชีวภาพเฉลี่ยตอวันมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพตอซีโอดีที่กําจัดได พบวามีคาสูงสุดเทากั บ 20.86
ลิตร/กรัม-ซีโอดีกําจัดดังตารางที1่ เนื่องจากปริมาณของน้ําเสียที่เติมเขาสูระบบ ถือเปนแหลงอาหารหลักของ
จุลินทรียภายในระบบเมื่อเพิ่มอัตราภาระบรรทุกสูงขึ้น ปริมาณอาหารของจุลินทรียในระบบจึงเพิ่มขึ้นตามไป
ดวย เมื่อจุลินทรียนําอาหารเหลานี้มาใชในกระบวนการเมตาบอลิซึ่ม จะมีสวนหนึ่งที่ถูกนําไปใชเพื่อสรางเซลล
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จุลินทรีย และอีกสวนหนึ่งจะถูกยอยสลายและเกิดเปนกาซชีวภาพขึ้นในระบบ ดังนั้นอัตราการเกิดกาซชีวภาพ
จึงสูงขึ้น เมื่ออัตราภาระบรรทุกสูงขึ้น
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพโดยระบบที่ถังปฏิกิริยาแบบกวนสมบูรณแบบ 2 ขั้นตอน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ รอยละของกาซ
คาซีโอดีเขา
อัตราภาระ
อัตราการเกิด การผลิตกาซ
การผลิตกาซ
มีเทน
ระบบ
บรรทุก
กาซชีวภาพ
ชีวภาพ
มีเทน
(มก./ล)
(กรัม/ลิตร)
(ลิตร/วัน)
(ลิตร/กรัมซีโอดี (ลิตร/กรัมซีโอดี
กําจัด-วัน)
กําจัด-วัน)
7,500
1.5
22.78
4.03
2.6
64.63
10,000
2.0
73.33
8.57
6.52
76.17
12,000
2.4
193.16
19.44
15.62
80.41
15,000
3.0
194.67
20.86
12.06
57.82
องค ป ระกอบของก า ซชี ว ภาพที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด คื อ ก า ซมี เ ทน ซึ่ ง ในการทดลองนี้ ไ ด วิ เ คราะห ห า
องคประกอบของกาซมีเทนโดยใชกาซโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography; GC) ปริมาณของกาซมีเทนที่
ไดจะอยูในรูปของเปอรเซ็นตมีเทน จากการทดลองพบวา ที่อัตราภาระบรรทุก 2.4 กรัม/ลิตร กาซชีวภาพที่ได
มีเปอรเซ็นตมีเทนสูงที่สุด 80.41% รองลงมาคือ อัตราภาระบรรทุก 2.0, 1.5 และ 3.0 กรัม/ลิตร มีเปอรเซ็นต
มีเทน 76.17, 64.63 และ 57.82 ตามลําดับ Rittiron T. และ Wannakomol A. ไดศึกษาการผลิตกาซ
ชีวภาพของตะกอนจากบอเลี้ยงกุงรวมกับฟางขาว ไดเปอรเซ็นตมีเทนเพียงรอยละ 48.52 ดังนั้นการหมักรวม
ระหวางตะกอนจากบอเลี้ยงกุงและของเสียกลีเซอรอล จึงใหเปอรเซ็นตมีเทนที่คอนขางสูง
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการผลิตกาซมีเทนพบวาเมื่ออัตราภาระบรรทุกเขาระบบเพิ่มมากขึ้น อัตรา
การผลิตกาซมีเทนจะสูงขึ้นดวยเนื่องจากคารอยละของกาซมีเทนที่เปนองคประกอบในกาซชีวภาพมีคาสูงขึ้น
แตเมื่อเพิ่มอัตราภาระบรรทุกเปน 3.0 กรัมซีโอดี/ลิตร-วันพบวาคารอยละของกาซมีเทนกลับมีคาต่ําลงอยาง
เห็นไดชัด สงผลทําใหประสิทธิภาพการผลิตกาซมีเทนที่ภาระบรรทุก 3.0 กรัมซีโอดี/ลิตร-วันมีคาต่ํากวาภาระ
บรรทุก 2.4 กรัม ซีโ อดี /ลิตร-วัน ดังนั้นประสิท ธิภาพการผลิตกาซมีเทนโดยระบบที่ถังปฏิกิริยาแบบกวน
สมบูรณ (CSTR) แบบ 2 ขั้นตอนที่ภาระบรรทุก 2.4 กรัมซีโอดี/ลิตร-วันจึงมีคาสูงสุดทากับ 15.62 ลิตร/กรัมซี
โอดีกําจัดดังตารางที่ 2
การประเมินประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี
การศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาความสามารถในการกําจัดปริมาณสารอินทรียที่ระบบสามารถรองรับได
โดยทดลองเดินระบบดวยอัตราภาระบรรทุกที่ 1.5, 2.0, 2.4 และ 3 กรัมซีโอดี/ลิตร-วัน มีความเขมขนของซีโอ
ดีที่เขาระบบเทากับ 7,500, 10,000, 12,000 และ 15,000 มก./ล ตามลําดับ ใชระยะเวลากักพักชลศาสตร
เทากับ 5 วัน จากการทดลองพบวาเมื่อทําการเพิ่มอัตราภาระบรรทุกเขาสูระบบ ในชวงแรก คาซีโอดีของน้ําที่
ออกจากระบบจะมีคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากจุลินทรียในระบบมีป ริมาณนอยกวาสารอินทรียที่เ ขามาในระบบ
หลังจากจุลินทรียปรับตัวเพิ่มจํานวนขึ้นไดแลว คาซีโอดีของน้ําที่ออกจากระบบจึงจะคอยๆลดลง จนมีคาคงที่
นั่นคือระบบไดอยูในสภาวะคงตัว (steady state) แลวดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ความเขมขนของซีโอดีที่เขาและออกจากระบบ
จากผลการทดลองที่อัตราภาระบรรทุก 1.5, 2.0, 2.4 และ 3.0 กรัมซีโอดี/ลิตร-วัน พบวาระบบเขาสู
สภาวะคงตัวในชวงวันที่ 22-30, 46-60, 72-90 และ 106-120 ตามลําดับ คาความเขมขนซีโอดีของน้ําที่ออก
จากระบบในชวงสภาวะคงตัว คือ 1,852, 1,447, 1,564 และ 5,667 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีเมื่อระบบอยูในสภาวะคงตัว
ความเขมขนของซีโอดีที่ ความเขมขนของซีโอดีที่
อัตราภาระบรรทุก
เขาระบบ
ออกจากระบบ
(กรัม/ลิตร)
(มก./ล.)
(มก./ล.)
1.5
7,500
1,852 ± 45.26
2.0
10,000
1,447 ± 63.47
2.4
12,000
1,564 ±86.97
3.0
15,000
5,667 ± 422.31

ประสิทธิภาพการกําจัด
ซีโอดี
(รอยละ)
75.31
85.53
86.96
62.22

ประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีของระบบที่อัตราภาระบรรทุก 2.4 กรัมซีโอดี/ลิตร-วัน สามารถกําจัด
ซีโอดีไดสูง ที่สุด รอยละ 86.96 รองลงมาคืออัตราภาระบรรทุก 2.0,1.5 และ 3.0 กรัมซีโอดี /ลิตร-วัน มี
ประสิทธิภาพกําจัดซีโอดีไดรอยละ 85.53, 75.31 และ 62.22 ตามลําดับ ที่อัตราภาระบรรทุก 1.5-2.4 กรัมซี
โอดี /ลิตร-วัน พบวาประสิท ธิภาพการกําจัดซีโ อดีมีคาเพิ่มสูง ขึ้น เมื่ออัตราภาระบรรทุก สูง ขึ้น เนื่องจาก
จุลินทรียในระบบมีการปรับตัวจนคุนเคยกับน้ําเสียในระบบไดมากขึ้น กอใหเกิดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
ทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ การกําจัดซีโอดีจึงมีป ระสิทธิภาพมากขึ้นตามไปดวย (ชุติมา ฉันทพลากร,
2551) อยางไรก็ตามเมื่อเพิ่มอัตราภาระบรรทุกเปน 3.0 กรัมซีโอดี/ลิตร-วัน พบวาระบบมีประสิทธิภาพการ
กําจัดซีโอดีลดลง แสดงวาอัตราภาระบรรทุกที่เขาสูระบบสูงเกินไป จนจุลินทรียไมสามารถนําสารอินทรียที่เขา
สูร ะบบมาใช ไ ดทั น ก อใหเ กิ ดการสะสมของกรดไขมั น ระเหยงา ยในระบบ สง ผลใหเ กิด การยับ ยั้ ง การ
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เจริญเติบโตของจุลินทรีย ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีในระบบจึงลดลงซึ่งสอดคลองกับประสิทธิภาพการผลิต
กาซมีเทนที่มีคาสูงสุดที่อัตราภาระบรรทุก 2.4 กรัมซีโอดี/ลิตร-วัน
อภิปรายผลการวิจัย
การหมักตะกอนจากบอเลี้ยงกุงเพียงชนิดเดียวเกิดปริมาณกาซชีวภาพนอยกวาการหมักรวมกับของ
เสียกลีเซอรอล เนื่องจากตะกอนจากบอเลี้ยงกุงมีปริมาณคารบอนนอยในขณะที่ของเสียกลีเซอรอลมีปริมาณ
คารบอนสูง แตปริมาณไนโตรเจนต่ํา การนํามาหมักรวมกันจึงทําใหอัตราสวนคารบอน/ไนโตรเจน เหมาะสม
ตอการเกิดกาซชีวภาพมากขึ้น แตในการควบคุมระบบหมักจําเปนตองควบคุมปริมาณกลีเซอรลที่ใช เนื่องจาก
หากปริมาณกลีเซอรอลที่มากเกินไป จะทําใหเกิดการสะสมของของแข็งระเหยงายในระบบที่มากเกินไป อาจ
สงผลใหคาพีเอชในระบบลดต่ําลง และยับยั้งการทํางานของจุลินทรียกลุมที่ผลิตกาซมีเทน ทําใหระบบหยุด
ผลิตกาซชีวภาพได
ประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพและรอยละของกาซมีเทนที่เกิดขึ้นในระบบมีคาเพิ่มสูงขึ้น เมื่ออัตรา
ภาระบรรทุกเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมื่ออัตราภาระบรรทุกเพิ่มสูงขี้น ปริมาณสารอินทรียที่เขาสูระบบจึงเพิ่ม มากขึ้น
ตามไปดวย จุลินทรียที่อยูในระบบจะยอยสลายสารอินทรียเหลานี้ใหกลายเปนกรดไขมันระเหยงาย และกรด
ไขมันระเหยงายเหลานี้ จะถูกจุลินทรียกลุม methanogen นําไปใชเปนสารตั้งตนในการผลิตกาซมีเทน จึงทํา
ใหเมื่อเราเพิ่มอัตราภาระบรรทุก ปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นจึงมากขึ้นตามไปดวย
จากผลการศึกษานี้จึงสรุปไดวาตะกอนจากบอเลี้ยงกุงมีศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพ โดยการนํามา
หมักรวมกับของเสียกลีเซอรอลซึ่งเปนของเสียจากการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล โดยอัตราสวนผสมที่เหมาะสมของ
ตะกอนจากบอเลี้ยงกุงรวมกับของเสียกลีเซอรอลเทากับ1:2 และเมื่อนําอัตราสวนผสมดังกลาวปอนเขาระบบ
หมักแบบไรอากาศดวยถังปฏิกิริยากวนสมบูรณ แบบ 2 ขั้นตอนที่มีการเดินระบบแบบตอเนื่อง ระบบจะ
สามารถผลิตกาซชีวภาพ และกาซมีเทนสูงที่สุด คือ 19.44 และ 15.62 ลิตร/กรัมซีโอดีที่ถูกกําจัด ตามลําดับ
ซึ่งนอกจากจะสามารถนําของเสียจากการเลี้ยงกุงกลับมาใชประโยชนเพื่อผลิตพลังงานทดแทนแลว ยังสามารถ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการระบายตะกอนจากบอเลี้ยงกุงลงสูสิ่งแวดลอมดวย
ขอเสนอแนะ
1. คุณสมบัติของตะกอนจากบอเลี้ยงกุงจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณอาหาร วิธีการเพาะเลี้ ยงของ
เกษตรกร และระยะเวลาที่ใชเพาะเลี้ยงกุง ดังนั้น ตะกอนจากบอเลี้ยงกุงที่ไดมาจากการเพาะเลี้ยงที่แตกตาง
กัน อาจใหผลผลิตกาซชีวภาพที่แตกตางกัน
2. ระบบการหมักแบบไรอากาศ โดยใชถังปฏิกิริยากวนสมบูรณ (CSTR) มักมีประสบปญหาใบพัดที่ทํา
หนาที่กวนผสมพังขณะทําการทดลอง จึงไมคอยเหมาะสม หากจะนําระบบนี้ไปใชงานจริง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สบว.) สําหรับทุนอุดหนุนโปรแกรมวิจัย พรอมทั้งขอขอบคุณศูนยความเปนเลิศดาน
การจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) ที่ไดสนับสนุนในดานเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรอันเปน
ประโยชนตอความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้
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