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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษข้าวโดยระบบถังปฏิกรณ์
ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นประยุกต์จากถังบรรจุก๊าซรถยนต์ส้าหรับผลิตก๊าซชีวภาพและบ้าบัดน้้ าเสี ย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้มากกว่า 20 ลิตรต่อสัปดาห์
(0.08 ลิตรต่อลิตรน้้าเสีย) ผลการค้านวณการผลิตก๊าซชีวภาพจากค่าซีโอดีที่ถูกก้าจัดมีค่าอยู่ระหว่าง
0.03-0.24 ลิตรต่อกรัมซีโอดี ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาของการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ยาวนานขึ้น ระบบนี้สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาพไร้อากาศท้าให้มีประสิทธิภาพสูง ในการ
ก้าจัดซีโอดี (ร้อยละ 88.9) นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพสูงในการก้าจัดของแข็งตกตะกอน (ร้อยละ
99.7) ซึ่ งเป็ นผลจากกระบวนการตกตะกอนในระบบถังปฏิกรณ์ ไร้อากาศแบบแผ่ นกั้นประยุกต์
อย่างไรก็ตามจ้าเป็นต้องหมุนเวียนน้้าเสียที่ไหลออกจากระบบ ส้าหรับผสมกับวัตถุดิบก่อนป้อนเข้ าสู่
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์
คาสาคัญ: เศษอาหาร เศษข้าว ถังปฏิกรณ์ไร้อากาศ ก๊าซชีวภาพ
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Abstract

This research was demonstrated the potential of biogas production from rice
scraps by the modified anaerobic baffle reactor system applied from automotive gas
cylinders for biogas production and wastewater treatment. The results demonstrated
the potential of the system to produced more than 20 liters of biogas per week (0.08
liters per liter of wastewater) . The calculation of biogas production from the COD
removal was found between 0.03 - 0.24 liters per gram of COD, tends to increase as the
duration of the biogas production system is longer. This system can degrade organic
matter in anaerobic condition, that high COD removal efficiency (88.9%). It was also
highly efficient in removal of settable solids ( 99. 7% ) , as a consequence of the
sedimentation process in the modified anaerobic baffle reactor system. However, it is
necessary to circulate the wastewater effluent from the system to be mixed with raw
materials before being fed into the biogas production system, in order to maintain the
food to microorganisms (F/M) ratio.
Keywords: Food waste, Rice scraps, Anaerobic reactors, Biogas
บทนา
จากการน้าเสนอนโยบายเศรษฐกิจในรูปแบบ bio-circular-green economy (BCG) และ
มีการกล่าวถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความต้องการลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน การน้าขยะ
หรือของเสียกลับมาใช้ใหม่ในห่วงโซ่อุปทานและครอบคลุมความต้องการทางด้านพลังงานทดแทน
ของชุมชนและสถานประกอบการในท้องถิ่น เพื่อช่วยในการจัดการขยะและส่งเสริมประสิทธิภาพของ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากร เป็นการน้ารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้อย่างเหมาะสม เนื่องจากวิธี นี้
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางชีวภาพ จึงมีทั้งการผลิตพลังงานทดแทนด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (เช่น ก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยหมัก) ที่มีความคุ้มค่า (Diamantis et al., 2021;
Vlachokostas et al., 2020) ทั้งนี้การแสวงหาข้อได้เปรียบของแหล่งวัตถุดิบที่ มีความแตกต่างกัน
ส้ าหรับการจั ดการพลั งงานทดแทน ก่อให้ เกิดความสนใจอย่ างแพร่หลายในระดับโลก ในการใช้
สารอินทรีย์ต่าง ๆ ของเสีย รวมถึงเศษอาหารเพื่อน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบส้าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ
(Barati et al., 2017; Mirmohamadsadeghi et al., 2019) ซึ่งเป็นการอาศัยกระบวนการย่อยสลาย
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แบบไม่ ใช้ อากาศของวัสดุสารอิ นทรีย์ผ่ านกระบวนการที่มี ความซับซ้อนของปฏิกิริยาทางชีวเคมี
โดยอาศั ย จุ ลิ น ทรี ย์ (Mirmohamadsadeghi et al., 2019; Rajaeifar et al., 2017) โดยของเสี ย
ส่วนหนึ่งที่มีการทิ้งจากครัวเรือน คือ เศษอาหาร ที่มีความชื้นสูง ซึ่งประกอบด้วยของแข็งระเหยง่าย
และมีความเค็ม หากปล่อยให้เกิดกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศก็อาจถือเป็นแหล่งของเสียที่
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปลดปล่อยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงการดึงดูดสัตว์ร้าย (หรือสัตว์ที่
เป็นพาหะน้าโรค) ให้เข้ามากินเศษอาหาร หรือแม้กระทั่งมีโอกาสของการเกิดการปนเปื้อนของน้้าใต้ดิน
(Yasin et al., 2013) ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน โดยแนวทางการน้าเศษอาหารไปใช้ประโยชน์
มี ง านศึ กษาวิ จั ย ที่ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ศั กยภาพของการใช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ส้ า หรั บ การผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ
(Florkowski et al., 2018; Qi et al., 2021; Ahamed et al., 2015)
งานวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์ของเสียที่เป็นเศษอาหาร โดยจ้ากัด
เฉพาะเศษข้าวที่ เหลื อจากการบริโ ภคทั้ งที่ มาจากครัว เรือน โรงอาหาร (โรงเรียน มหาวิ ทยาลั ย
ร้านอาหาร หรือสถานที่อื่น ๆ) เนื่องจากเศษข้าวมีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตที่สามารถอาศัย
กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพให้เป็นก๊าซชีวภาพได้ โดยใช้ระบบถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้น
ประยุกต์มีศักยภาพรองรับการบ้าบัดของเสียหรือน้้าเสียที่มีปริมาณความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูง
(Ahamed et al., 2015) เนื่องจากการเดินระบบมีการผสมผสานส้าหรับรองรั บกระบวนการบ้าบัด
แบบไร้อากาศที่ประกอบด้วยไฮโดรไลซิส (hydrolysis) การหมัก (fermentation) และเมทาโนจินิซิส
(methanogenesis) (Malakahmad et al., 2011, Barber and Stuckey, 1999) ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเดิ นระบบผลิ ตก๊าซชีวภาพจากเศษข้าวส้าหรับการน้าไปใช้ ประโยชน์เป็ นพลั งงานทดแทน
ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในรูปแบบ BCG ที่มีการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านกระบวนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่ง
หมายรวมถึงการใช้ของเสียที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมและในครัวเรือนหรือชุมชนให้เกิดประโยชน์
และมีความคุ้มค่ามากที่สุด ประกอบกับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสีเขียว (green
energy) เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศที่มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมีการค้านึงถึงและผสาน
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัสดุอุปกรณ์
งานวิจัยนี้ท้าการประกอบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษข้าว แสดงดังภาพที่ 1 โดยการ
ดัดแปลงรูปแบบการใช้งานจากระบบถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นประยุ กต์จากถังบรรจุ ก๊าซ
รถยนต์ส้าหรับผลิตก๊าซชีวภาพและบ้าบัดน้้าเสีย (อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 15998) (เอนก, 2563 ก)
ขนาดถังปฏิกรณ์ไร้อากาศปริมาตร 50 ลิตร จ้านวน 5 ถัง (ปริมาตรส่วนของถังปฏิกรณ์ไร้อากาศ
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รวม 250 ลิตร) ซึ่งภายในถังปฏิกรณ์ไร้อากาศบรรจุยางในรถจักรยานยนต์ส้าหรับเสริมประสิทธิภาพ
การบ้าบัดน้้าเสีย (อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 16651) (เอนก, 2563 ข) เพื่อท้าการทดลองการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากเศษข้าว และท้าการทดสอบการจุดติดไฟของก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ด้วยชุดเตาก๊าซชีวภาพ
(อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 16985) (เอนก, 2563 ค) เพื่อทดสอบศักยภาพและระยะเวลาการจุดติดไฟ
โดยการด้าเนินงานวิจัยท้าการทดลองเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพจ้านวน 3 ชุด และน้าข้อมูลผลการ
ทดลองที่ ได้ จากการเดิ น ระบบผลิ ต ก๊า ซชี ว ภาพส้ า หรับ การค้านวณค่าทางสถิติ เพื่ อพิ จารณาถึ ง
ศักยภาพการก้าจัดของเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางการด้าเนินงานหรื อการ
น้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพที่ 1 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษข้าว
ที่มา: ดังแปลงจาก เอนก (2563 ก)
2. วัตถุดิบ
งานวิจัยนี้ใช้วัตถุดิบเศษข้าวจากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง และจากหอพักนักศึกษา โดยท้าการแยกเศษข้าวจากเศษอาหารประเภทอื่น ๆ เนื่องจาก
เศษข้าวที่ เหลื อจากการบริโ ภคสามารถละลายน้้ าได้ ดี ซึ่ งส่ งผลดี ต่ อกระบวนการย่ อยสลายของ
จุลินทรีย์ ทั้งนี้การเตรียมวัตถุดิบส้าหรับการป้ อนเข้าสู่ระบบผลิ ตก๊าซชีวภาพด้ วยการน้าเศษข้าว
ผสมกับน้้าสะอาดและท้าการกวนผสม เพื่อให้ได้วัตถุดิบเป็นเศษข้าวละลายน้้าที่มีความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์ในรูปค่าซีโอดีอยู่ระหว่าง 2,000-3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร เติมลงในถังพักเพื่อรอท้าการ
ป้อนเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในส่วนของน้้าเสียจากถังปฏิกรณ์ไร้อากาศในระบบบ้าบัดน้้าเสียของ
โรงงานน้้ามันปาล์ม การด้าเนินงานวิจัยนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างน้้าเสียจากสถานประกอบการ
โรงงานน้้ามันปาล์มแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง
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3. การเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
การเริ่ ม ต้ น เดิ น ระบบผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ (start-up biogas production systems)
ด้าเนินการโดยการน้าวัตถุดิบซึ่งเป็นเศษข้าวละลายน้้า ผสมกับน้้าเสียจากถังปฏิกรณ์ไร้อากาศในระบบ
บ้าบัดน้้าเสียของโรงงานน้้ามันปาล์ม ที่มีจุลินทรีย์กลุ่มผลิตก๊าซชีวภาพอยู่แล้ว โดยใช้น้าเสียจากถัง
ปฏิกรณ์ไร้อากาศในระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานน้้ามันปาล์มปริมาณร้อยละ 40 โดยปริมาตร ท้าการ
ผสมกับเศษข้าวละลายน้้าปริมาณร้อยละ 60 โดยปริมาตร ซึ่งเป็นการดัดแปลงวิธีการเริ่มต้นเดินระบบ
โดยใช้น้าเสียจากถังปฏิกรณ์ไร้อากาศในระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานน้้ามันปาล์มผลิตก๊าซชีวภาพ
(เอนก และคณะ, 2558; Zwain et al., 2013) เพื่อลดระยะเวลาการผลิตก๊าซชีวภาพให้เร็วขึ้น
การเดินระบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพหลังจากท้าการการเริ่มต้นเดินระบบในครั้งแรก
โดยใช้น้าเสียจากถังปฏิกรณ์ไร้อากาศในระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานน้้ามันปาล์มเป็นส่วนผสม
ในครั้งถัดมาทุก ๆ 1 สัปดาห์ เป็นการเติมวัตถุดิบเข้าสู่ระบบโดยการใช้น้าเสียที่ออกจากระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพปริมาณร้อยละ 40 โดยปริมาตร (ทดแทนน้้าเสียจากถังปฏิกรณ์ไร้อากาศในระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ของโรงงานน้้ามันปาล์ม) ผสมกับเศษข้าวละลายน้้าปริมาณร้อยละ 60 ซึ่ งเป็นการหมุนเวียนน้้าเสีย
หรือการรีไซเคิลน้้าเสีย ที่ออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการรักษาระดับปริมาณ
ของจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบถังปฏิกรณ์ไร้อากาศ โดยในการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีลักษณะการเดิน
ระบบในรูปแบบแบทช์ (batch) ท้าให้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีระยะเวลาส้าหรับกระบวนการย่อยสลาย
ของจุลินทรีย์เท่ากับ 7 วัน (168 ชั่วโมง) สอดคล้องกับลักษณะการก่อเกิดของเสีย คือ เศษข้าว ที่ไม่ได้
มีการเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ส่งผลให้การควบคุมดูแลระบบในลักษณะแบทช์ ท้างานได้ง่ายกว่าใน
สถานการณ์จริง โดยงานวิจัยนี้ด้าเนินการทดลองเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพโดยการใช้วัตถุดิบเศษข้าว
ละลายน้้าและน้้าเสียจากการหมุนเวียนกลับมาผสมและเติมเข้าสู่ระบบใหม่ในปริมาณ 100 ลิตร ในแต่ละ
สัปดาห์ เพื่อท้าการประเมินศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพตลอดระยะเวลาด้าเนินการทดลองต่อเนื่อง 6
สัปดาห์ โดยท้าการค้านวณปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากการวัดความสูงของน้้าในถังพักน้้าเสีย (storage
tank) และท้าการทดสอบเบื้ องต้นส้าหรับการจุ ดติดไฟของก๊าซชี วภาพที่ผลิตได้ เพื่อพิจารณาถึง
ระยะเวลาส้าหรับการน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4. การประเมินศักยภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
งานวิจัยนี้ท้าการประเมินศักยภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพโดยการเก็บข้อมูลปริมาณการ
เกิดก๊าซชีวภาพ ศักยภาพการจุดติดไฟในทุก ๆ 1 สัปดาห์ เพื่อแสดงถึงศั กยภาพของการน้าไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจากขยะประเภทเศษอาหารถูกมองว่าเป็นปัญหาจากการเพิ่มภาระการก้าจัดในหลาย
พื้นที่ และส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Florkowski et al., 2018)
การประเมินศักยภาพการก้าจัดสารอินทรีย์จากการวิเคราะห์วัตถุดิบในรูปของคุณภาพน้้าเสียที่ปล่อย
เข้าสู่ระบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และน้้าเสียที่ไหลออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยมีพารามิเตอร์
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ส้าหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้้าเสีย คือ สี (color) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (temperature)
ออกซิเจนละลายน้้า (dissolved oxygen: DO) ซีโอดี (chemical oxygen demand: COD) ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (total suspended solids: TSS) และปริมาณของแข็งตกตะกอน (settable
solid) ตามมาตรฐานวิ ธี การวิ เคราะห์ (APHA et al., 2012) และใช้ ค่ าซี โอดี ส้ าหรั บ การค้านวณ
ประสิทธิภาพการก้าจัดสารอินทรีย์ และศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพต่อปริมาณสารอินทรีย์ในรูปค่า
ซีโอดีที่ถูกก้าจัด
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะสมบัติของวัตถุดิบ
เมื่อผสมเศษข้าวกับน้้าสะอาดและท้าการกวนผสม ท้าให้ได้วัตถุดิบส้าหรับป้อนเข้าสู่
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพในรูปของเหลวที่มีลักษณะทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิบแสดงดังตารางที่ 1
โดยลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบมีลักษณะสีขาวขุ่น และมีตะกอน ลักษณะทางเคมีของวัตถุดิบ
ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเป็นด่างเล็กน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.57±0.23) อุณหภูมิใกล้เคียงกับสภาพ
อากาศทั่วไป (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.13±0.53 องศาเซลเซียส) เนื่องจากด้าเนินการทดลองในสภาพ
อากาศปกติ ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าของวัตถุดิบก่อนป้อนเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีปริมาณ
ต่้ากว่า 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96±0.31 มิลลิกรัมต่อลิตร ในส่วนของปริมาณ
สารอินทรีย์ในรูปค่าซีโอดี ที่เป็นส่วนส้าคัญของการผลิ ตก๊าซชีวภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,511±232
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งในรูปของค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมดและของแข็งตกตะกอนซึ่งเป็น
เศษข้าวที่ละลายน้้าได้ไม่หมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 374±41 และ 184±22 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิบ
พารามิเตอร์
สี
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ออกซิเจนละลายน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ของแข็งตกตะกอน (มิลลิลิตรต่อลิตร)

ผลการวิเคราะห์
ขาวขุ่น
8.20-9.00
29.0-31.5
2.30-3.45
2,000-3,000
300-460
150-240

หมายเหตุ : - การเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ โดยการผสมเศษข้ า วกั บ น้้ า สะอาด ควบคุ ม ความเข้ มข้ น ของเศษข้ าว
ละลายน้้าให้มีค่าซีโอดีอยู่ระหว่าง 2,000-3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
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2. การเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ผลจากการเริ่มต้นเดินระบบในครั้งแรกเป็นการผสมน้้าเสียจากถังปฏิกรณ์ไร้อากาศ
ในระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานน้้ามันปาล์มกับวัตถุดิบเศษข้าวละลายน้้า และท้าการป้อนเข้าสู่ระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพในรูปแบบของระบบถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นประยุกต์จากถังบรรจุ ก๊าซ
รถยนต์ พบว่ามีการเกิดก๊าซชีวภาพได้ตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์แรก (หลังเริ่มต้นเดินระบบ 2 วัน) ผลจาก
การเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด้าเนินการทดลอง พบว่าก๊าซชีวภาพ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์แรก แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมในช่วงระยะเวลาเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
โดยมีปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมในแต่ละสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 20 ลิตรต่อสัปดาห์
เมื่ อระยะเวลาหลั งท้ าการเดิ นระบบผลิ ตก๊าซชี วภาพผ่ านไป 4 สั ปดาห์ ซึ่ งแสดงให้ เห็ นถึงระบบ
มีศักยภาพและความเสถียรมากขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปรับ
สภาพของจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบให้เข้ากับสภาพใหม่ จนสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ปริมาณมากขึ้น
และมีความสม่้าเสมอ ผลการทดสอบเบื้องต้นการใช้ก๊าซชีวภาพส้าหรับจุดติดไฟด้วยชุดเตาก๊าซชีวภาพ
แสดงดังภาพที่ 3 พบว่าก๊าซชีวภาพสามารถจุดติดไฟได้ดี โดยระยะเวลาในการจุดติดไฟขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการกักเก็บก๊าซชีวภาพและการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซชีวภาพ ซึ่งจากการทดสอบ
ระยะเวลาการจุดติดไฟด้วยชุดเตาก๊าซชีวภาพ เมื่อควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซชีวภาพที่ท้าให้เกิด
เปลวไฟที่มีความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร เมื่อมีปริมาณก๊าซชีวภาพที่กักเก็บไว้ในระบบถังปฏิกรณ์
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ไร้อากาศ 100 ลิตร จะสามารถจุดติดได้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ในสภาวะอากาศปกติ ซึ่งสามารถ
พิจารณาแนวทางการน้าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ภาพที่ 3 การทดสอบการจุดติดไฟของก๊าซชีวภาพจากเศษข้าวด้วยชุดเตาก๊าซชีวภาพ
3. การประเมินศักยภาพระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้้าเสียที่ไหลออกจากระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพแสดงดังตารางที่ 2 พบว่าน้้าเสียที่ไหลออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีสีด้าแต่มีปริมาณตะกอน
น้อยมาก ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับก่อนเข้าระบบระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.77±0.27) อุณหภูมิใกล้เคียงกับสภาพอากาศโดยรอบ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 29.42±0.82 องศาเซลเซียส) ในส่วนของค่าออกซิเจนละลายน้้ามีค่าเฉลี่ยต่้ากว่า 1.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ซึ่งเป็นผลจากการผ่านกระบวนการหมักในระบบถังปฏิกรณ์ไร้อากาศ ปริมาณสารอินทรีย์ใน
รูปค่าซีโอดีมีค่าลดลงอย่างมากเนื่องจากกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในระบบ โดยซีโอดีของน้้า
เสียที่ไหลออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 278±24 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ยัง
พบว่ า ปริ ม าณของแข็ งในรูป ของแข็ ง แขวนลอยทั้ งหมด และของแข็ ง ตกตะกอนมี ปริ ม าณลดลง
เช่นเดียวกัน โดยปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด และของแข็งตกตะกอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 209±30
มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.467±0.205 มิลลิลิตรต่อลิตร ตามล้าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณของแข็ง
ตกตะกอนมีปริมาณลดลงอย่างมาก
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ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้้าเสียที่ไหลออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
พารามิเตอร์
สี
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ออกซิเจนละลายน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ของแข็งตกตะกอน (มิลลิลิตรต่อลิตร)

ผลการวิเคราะห์
ด้า
7.30-8.20
28.0-30.5
< 1.0
240-310
150-270
0.2-1.0

การค้านวณประสิทธิภาพการบ้าบัดของเสีย เมื่อท้าการทดลองใช้วัตถุดิบเป็นเศษข้าว
ละลายน้้า พบว่าระบบผลิตก๊าซชีวภาพในรูปแบบระบบถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นประยุกต์จาก
ถังบรรจุก๊าซรถยนต์มีศักยภาพในการบ้าบัดของเสียผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในระบบ
โดยมีประสิทธิภาพในการก้าจัดสารอินทรีย์ในรูปค่าซีโอดีร้อยละ 88.9±1.1 แต่มีศักยภาพการก้าจัด
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมดค่อนข้างต่้า ทั้งนี้เป็นผลมาจากการปนเปื้อนสารแขวนลอยที่เป็นของเสีย
ส่วนที่เหลือและตะกอนของจุลินทรีย์ที่ไหลออกมาพร้อมกับน้้าเสีย โดยประสิทธิภาพการก้าจัดของแข็ง
แขวนลอยทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.6±11.3 ซึ่งผลจากการปนเปื้ อนสารแขวนลอยที่เป็นตะกอน
ของจุลินทรีย์และไหลออกมาพร้อมกับน้้าเสีย ส่งผลท้าให้ปริมาณจุลินทรีย์ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ลดลงหากไม่ท้าการหมุนเวียนน้้ากลับ อย่างไรก็ตามระบบนี้มีศักยภาพในการก้าจัดของแข็งตกตะกอน
สูงมาก ซึ่งสังเกตได้จากผลการค้านวณประสิทธิภาพการก้าจัดของแข็งตกตะกอนที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
99.7±0.1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบผลิตก๊าซชีวภาพในรูปแบบระบบถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้น
ประยุกต์จากถังบรรจุก๊าซรถยนต์มีศักยภาพในการดักตะกอนผ่านกระบวนการตกตะกอนของของแข็ง
ให้ติดค้างอยู่ในระบบ ส่งผลท้าให้มีปริมาณของแข็งตกตะกอนลดลงอย่างมาก จากการค้านวณปริมาณ
ผลผลิตก๊าซชีวภาพจากค่าซีโอดีที่ถูกก้าจัด (ภาพที่ 4) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.03-0.24 ลิตรต่อกรัม
ซีโอดี โดยในช่วงเริ่มต้นเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพจะมีปริมาณน้อยแต่จะ
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีระยะเวลาผ่านไปนานขึ้น
ตารางที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพการบ้าบัด
พารามิเตอร์
ซีโอดี
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
ของแข็งตกตะกอน

ประสิทธิภาพการกาจัด (ร้อยละ)
88.9±1.1
37.6±11.3
99.7±0.1
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ภาพที่ 4 ปริมาณผลผลิตก๊าซชีวภาพจากสารอินทรีย์ในรูปค่าซีโอดีที่ถูกก้าจัด
การอภิปรายผลการวิจัย
การด้าเนินงานทดลองเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษข้าว ในส่วนของผลของการเตรียม
วัตถุดิบ พบว่าปริมาณของแข็งที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบส่งผลต่อการเกิดปัญหาการอุดตันของระบบท่อ
การเดินระบบจึงควรควบคุมให้มีปริมาณตะกอยไม่มากจนเกินไป เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการอุดตัน
ของระบบท่อ หากมีปริมาณตะกอนของแข็งปริมาณมากอาจใช้วิธีการแยกของแข็งตกตะกอนออกจาก
วัตถุดิบก่อนป้อนเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้ มี
ความเสถียรมากขึ้น โดยในส่วนของการเดินระบบโดยใช้น้าเสียจากถังปฏิกรณ์ไร้อากาศในระบบบ้าบัด
น้้าเสียของโรงงานน้้ามันปาล์ม แสดงให้เห็นถึงวิธีการและศักยภาพของการใช้น้าเสียจากถังปฏิกรณ์
ไร้อากาศในระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานน้้ามันปาล์มมีส่วนช่วยในการเริ่มต้นเดินระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ และท้าให้เกิดก๊าซชีวภาพได้ เร็วขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเอนก และคณะ (2558) และ
Zwain et al. (2013) ที่มีการน้าของเสียจากระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานน้้ามันปาล์มมาใช้ในการ
เริ่มต้นเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพท้าให้เกิดก๊าซชีวภาพได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการปรับ
สภาพของจุลินทรีย์กลุ่มผลิตก๊าซชีวภาพต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับสภาพให้เข้ากับสภาวะใหม่
โดยเฉาะกลุ่ มจุ ลินทรีย์ ที่ผลิตก๊าซมี เทน (CH4) รวมถึงชนิ ดของสารอิ นทรีย์ที่ ต่างไปจากเดิ ม ซึ่ ง มี
ความส้าคัญต่อกระบวนการย่ อยสลายสารอินทรีย์ ให้ กลายเป็นก๊าซชีวภาพที่สามารถจุ ดติ ดไฟได้
โดยผลการด้าเนินงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของปริมาณผลผลิตก๊าซชีวภาพมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อระยะเวลาการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพผ่านไปนานมากขึ้น
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ผลการด้าเนินงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษข้าวโดย
ระบบถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นประยุกต์จากถังบรรจุก๊าซรถยนต์ส้าหรั บผลิตก๊าซชีวภาพและ
บ้าบัดน้้าเสียที่มีศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพได้มากกว่า 20 ลิตรต่อสัปดาห์ (0.08 ลิตรต่อลิตร
น้้าเสีย) โดยอาศัยการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่มีการน้าไปใช้ทั่วโลก เพื่อเปลี่ยนของเสียให้เป็น
พลังงาน (Westerholm et al., 2020) อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการก้าจัดสารอินทรีย์ในรูปซีโอดีสูง
(เฉลี่ยร้อยละ 88.9±1.1) ซึ่งอยู่ในช่วงประสิทธิ ภาพของการก้าจัดสารอินทรีย์ กลุ่มคาร์โบไฮเดรต
(Barber and Stuckey, 1999) อี ก ทั้ ง ยั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการก้ า จั ด ของแข็ ง ตกตะกอนสู ง
เช่นเดียวกัน (เฉลี่ยร้อยละ 99.7±0.1) ซึ่งเป็นผลจากการที่ระบบมีศักยภาพในการกักเก็บตะกอนให้อยู่
ในระบบผ่านกระบวนการตกตะกอนในถังปฏิกรณ์ไร้อากาศ แต่ผลจากการมีตะกอนจุลินทรีย์ปนเปื้อน
ออกมาพร้อมกับน้้าเสียที่ไหลออกมาจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพท้าให้ มีประสิทธิภาพในการก้าจั ด
ของแข็งแขวนลอยค่อนข้างต่้า (เฉลี่ยร้อยละ 37.6±11.3) และส่งผลให้ต้องมีการหมุนเวียนน้้ากลับไป
ผสมกับวัตถุดิบที่ป้อนเข้ าระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อรักษาระดับปริมาณจุลินทรีย์ ผลการค้านวณ
ปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพจากค่าซีโอดีที่ถูกก้าจัดพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.03-0.24 ลิตรต่อกรัมซีโอดี
ซึ่งแนวโน้มมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพนานขึ้น โดยเป็นผลจาก
ความต้องการระยะเวลาในการปรับสภาพของจุลินทรีย์ให้เข้ากับสภาวะใหม่ ซึ่งการปรับสภาพของเสีย
หรือการเตรียมวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพละลายน้้า เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีส่วนช่วยกระบวนการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบสามารถเกิดขึ้นได้ดี ในส่วนของน้้าเสียที่ออกจากระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพยังต้องท้าการบ้าบัด เนื่องจากยังมีความสกปรกสูงที่ อาจส่งผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
โดยเฉพาะปั ญ หาเรื่ อ งกลิ่ น เหม็ น รบกวน ซึ่ ง อาจจ้ า เป็ น ต้ อ งเพิ่ ม เติ ม กระบวนการเติ ม อากาศ
กระบวนการบ้าบัดด้วยพืชน้้า หรือ กระบวนการบ้าบัดรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบ้าบัด
ให้กับน้้าเสียที่ไหลออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ให้มีปริมาณความสกปรกลดน้อยลงและเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนให้กับน้้าเสียจนไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออาจพิจารณาถึงแนวทางการน้าน้้าหลัง
ผ่านการบ้าบัดไปใช้หมุนเวียนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษข้าว โดยการใช้งานระบบ
ถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นประยุกต์จากถังบรรจุก๊าซรถยนต์ เนื่องจากผลการด้าเนินงานวิจัย
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการก้าจัดสารอินทรีย์ผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในสภาวะ
ไร้อากาศ ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ส้าหรับเป็นพลังงานทดแทนแก๊ส LPG ได้
จึงสามารถใช้เป็นวิธีการประยุกต์ใช้งานส้าหรับผลิตก๊าซชีภาพจากเศษข้าว รวมถึงเป็นแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในครัวเรือนหรือชุมชน
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ประเภทอื่น ๆ ก่อให้เกิดกระบวนการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า โดยผลการด้าเนินงานวิจัย
แสดงให้เห็นถึงผลผลิตก๊าซชีวภาพสามารถน้าไปใช้งานในสถานการจริงได้ในระดับครัวเรือน อย่างไร
ก็ตามระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่น้าเสนอในงานวิจัยนี้ยังมีข้อจ้ากัดของการเดินระบบที่ต้องอาศัยทักษะ
ความเข้าใจของผู้ควบคุมดูแลระบบ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้มีความสะดวกในการ
เดินระบบและมีความเหมาะสมกับการน้าไปใช้งานจริงในครัวเรือนหรือชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
พัฒนาระบบเก็บกักก๊าซชีวภาพให้สามารถน้าไปใช้งานได้นานตามความประสงค์ของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการน้าไปประยุกต์สร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในครัวเรือนหรือชุมชน สนับสนุน
การพั ฒนาเศรษฐกิ จ ในรูปแบบ BCG หรือ การพั ฒนานวั ตกรรมพลั ง งานสี เขีย ว ในระดั บชุ ม ชน
ตอบสนองการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเป็นแนวทางการลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ยังอาจต้องมีการศึกษาหรือพัฒนาเพิ่มเติมถึงกระบวนการควบคุมดูแลระบบผลิต
ก๊ า ซชี ว ภาพ เพื่ อให้ มี ศั กยภาพในการเพิ่ ม ผลผลิ ต ก๊ าซชี ว ภาพ หรื อ การเพิ่ ม ความสะดวกในการ
ควบคุมดูแล เช่น การออกแบบติดตั้งเพิ่มเติมระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือการพัฒนาในรูปแบบอื่น ๆ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ข อขอบคุ ณ หน่ ว ยงาน สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเลและสิ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมถึงผู้ช่วยวิจัย
และนักศึกษา ในการสนับสนุนการด้าเนินงานวิจัย ท้าให้งานวิจัยนี้ประสบผลส้าเร็จในการด้าเนินงาน
เอกสารอ้างอิง
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