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บทคัดย่อ
กระบวนการหมักแบบไร้อากาศเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ในการบ�ำบัดเศษอาหารเหลือทิ้ง
ควบคู่กับการผลิตแก๊สมีเทน แต่ทั้งนี้เศษอาหารสามารถย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนเป็นกรดไขมัน
ระเหยง่ายสะสมอยูใ่ นกระบวนการหมัก น�ำไปสูก่ ารเสียเสถียรภาพของกระบวนการ การเติมถ่านชีวภาพเป็นหนึง่ ในวิธที ชี่ ว่ ย
เพิ่มเสถียรภาพของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศได้ งานวิจัยนี้จึงศึกษาการใช้ถ่านชีวภาพจากเปลือกกล้วย เพื่อรักษา
เสถียรภาพของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศจากเศษอาหาร เดินระบบด้วยค่าอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (Organic
Loading Rates; OLR) แตกต่างกัน ท�ำการทดลองในถังหมักปริมาตรท�ำงาน 5 ลิตร โดยการป้อนเศษอาหารผสมกับถ่านชีวภาพ
ที่ความเข้มข้น 20 กรัมต่อลิตร เข้าสู่ถังหมักมีการแปรผันค่า OLR ตั้งแต่ 1–6 กรัมของแข็งระเหยง่ายต่อลิตรถังหมักต่อวัน
(g-VS/L-reactor.d) เปรียบเทียบกับถังหมักควบคุมทีเ่ ดินระบบในสภาวะเดียวกัน แต่ไม่มกี ารเติมถ่านชีวภาพ ผลการวิจยั พบว่า
การเติมถ่านชีวภาพจากเปลือกกล้วยช่วยเพิ่มเสถียรภาพของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศได้ โดยถังหมักที่ใช้ถ่านชีวภาพ
สามารถรับค่า OLR ได้ถึง 5 g-VS/L-reactor.d มีอตั ราการผลิตแก๊สมีเทนสูงทีส่ ดุ เท่ากับ 888 mL/L-reactor.d และสามารถ
ก�ำจัดค่าซีโอดีได้ถึง 80.77% นอกจากนี้ ถ่านชีวภาพยังช่วยดูดซับสีของน�ำ้ ทิง้ จากกระบวนการไดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่
ถังหมักควบคุมเกิดการเสียเสถียรภาพ เมื่อใช้ค่า OLR สูงกว่า 2 g-VS/L-reactor.d และกระบวนการหมักได้ล้มเหลวลง
เนอื่ งจากค่า pH ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ สามารถสรุปไดว้ า่ การเติมถ่านชีวภาพจากเปลอื กกลว้ ยช่วยเพิม่ เสถียรภาพของ
กระบวนการหมักแบบไร้อากาศจากเศษอาหารเพิ่มอัตราการผลิตแก๊สมีเทน และเพิ่มคุณภาพของน�้ำทิ้งจากกระบวนการได้
ค�ำส�ำคัญ: เศษอาหาร มีเทน ถ่านชีวภาพ เปลือกกล้วย บัฟเฟอร์
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Abstract
Anaerobic digestion is widely regarded as a suitable technology for food wastes treatment along
with methane production. However, high biodegradability of food wastes usually leads to the rapid
accumulation of volatile fatty acids (VFAs), which causes the instability of the anaerobic digestion process.
The addition of biochar is one of the methods to improve the stability of anaerobic digestion. In this
study, biochar from banana peel was used as an additive to stabilize anaerobic digestion of food waste at
different organic loading rates (OLR) in reactors with a working volume of 5 L. The food waste mixed with 20 g/L
of banana peel biochar was fed into the reactor with different OLRs of 1 to 6 g-VS/L-reactor.d. Another
reactor at the same operating conditions without the biochar was set as a control. Results showed that
the addition of banana peel biochar improved the stability of anaerobic digestion. The reactor with biochar
could operate at the maximum OLR of 5 g-VS/L-reactor.d with the highest methane production rate of
888 mL/L-reactor.d and 80.77% removal of chemical oxygen demand. Moreover, biochar revealed effective
color adsorption from the effluent of anaerobic digestion. However, instability of the control reactor was
observed at the OLR higher than 2 g-VS/L-reactor.d. Thus, the control reactor had failed to operate due to
the rapid drop of pH. Therefore, the addition of biochar from banana peel into the anaerobic digestion
of food waste enhanced the process stability, the methane production, and the quality of effluent.
Keywords: Food Waste, Methane, Biochar, Banana Peel, Buffer
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1. บทน�ำ
จากข้อมูลสรุปสถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศมีมากกว่า 27.8 ล้านตัน โดยกว่า
ร้อยละ 60 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็น
ขยะอินทรีย์ท่ีเน่าเสียง่าย เช่น เศษอาหาร จึงจะเห็นได้ว่า
เศษอาหารเหลือทิ้งจากครัวเรือนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทีส่ ำ� คัญและเร่งด่วนปัญหาหนึง่ ของประเทศไทย กระบวนการ
หมักแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) เป็นวิธีการ
จัดการเศษอาหารที่เหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่ง เนื่องจากเศษ
อาหารเป็นของเสียที่มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์โบไฮเดรต
และโปรตีน จึงเป็นแหล่งอาหารที่ส�ำคัญของจุลินทรีย์ใน
กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ นอกจากนี้ เศษอาหารยังมี
ความชื้นสูงท�ำให้ถูกย่อยสลายได้ง่าย และเปลี่ยนเป็นแก๊ส
ชีวภาพที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน สามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานทดแทนได้ แต่ปริมาณเศษ
อาหารที่เติมลงไปในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศจะต้อง
ถูกควบคุมให้อยูใ่ นปริมาณทีเ่ หมาะสม เพอื่ ไม่ใหก้ ระบวนการ
หมักแบบไร้อากาศเสียเสถียรภาพ เนื่องจากในขั้นตอนแรก
ของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ ของเสียต่างๆ จะถูก
ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรด และเปลี่ยนให้เป็น
กรดไขมันระเหยง่าย (Volatile Fatty Acids; VFAs) ก่อนที่
VFAs จะถูกเปลีย่ นไปเป็นแก๊สมีเทนโดยจุลนิ ทรียอ์ กี กลุม่ หนึง่
ดังนั้น หากมีการเติมเศษอาหารในปริมาณที่สูงเกินไป อาจ
ส่งผลใหเ้ กิดการสะสมของ VFAs ในระบบ ท�ำใหค้ า่ พีเอชของ
กระบวนการหมักลดต�่ำลงกว่าค่าที่เหมาะสมหรือประมาณ
6.8–7.4 [1] หากผูค้ วบคุมระบบไม่มคี วามรูค้ วามเขา้ ใจในเรอื่ ง
การควบคุมปริมาณเศษอาหารที่เติมเข้าไปในกระบวนการ
หมั ก ให้ เ หมาะสมกั บ ปริ ม าตรของถั ง หมั ก จะท� ำ ให ้
กระบวนการหมักแบบไร้อากาศเสียเสถียรภาพ และหยุด
ชะงักลง ส่งผลใหก้ ารผลิตแก๊สมีเทนลม้ เหลว ซึง่ เป็นขอ้ จ�ำกัด
ที่ส�ำคัญของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ
การใช้พีเอชบัฟเฟอร์ (pH Buffer) เป็นวิธีการหนึ่งที่
สามารถควบคุมค่าพีเอชของกระบวนการหมักแบบไรอ้ ากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พีเอชบัฟเฟอร์ คือ สารที่มีคุณสมบัติ

ในการควบคุมค่าพีเอช โดยการท�ำกรดให้เป็นกลาง (Acid
Neutralization) หรอื ช่วยดูดซับไฮโดรเจนไอออน (H+) ส่งผล
ใหค้ า่ พีเอชไม่เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ วัสดุและ
สารเคมีที่ถูกน�ำมาใช้เป็นพีเอชบัฟเฟอร์ในกระบวนการหมัก
แบบไร้อากาศมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น สารเคมีจ�ำพวก
ไบคาร์บอเนต (HCO3–) [2] เถ้า (Ash) [3] ผงเหล็กวาเลนซ์ศนู ย์
(Zero Valent Iron) [4] เป็นต้น นอกจากนี้ ถ่านชีวภาพ
(Biochar) เป็นวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่ก�ำลังได้รับการศึกษาวิจัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำมาใช้เป็นบัฟเฟอร์ในกระบวนการหมัก
แบบไร้อากาศ เนื่องจากถ่านชีวภาพมีคุณสมบัติท่เี หมาะสม
หลายประการ ได้แก่ มีความคงตัวสูง ไม่เป็นพิษต่อเซลล์
จุลนิ ทรีย์ มีรพู รุนสูง ท�ำใหส้ ามารถดูดซับสารยับยัง้ การเจริญ
เติบโตของจุลนิ ทรีย์ รวมถึงช่วยลด VFAs ทีส่ ะสมในระบบได้
ซึ่ ง รู พ รุ น ดั ง กล่ า วยั ง เป็ น ที่ ยึ ด เกาะของเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย ์ ใ น
กระบวนการหมักแบบไร้อากาศได้ และมีรายงานการวิจัย
ที่ ร ะบุ ว ่ า ถ่ า นชี ว ภาพมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการเป็ น สื่ อ น� ำ
อิเล็กตรอนโดยตรงระหว่างจุลินทรีย์ต่างสายพันธุ์ (Direct
Interspecies Electron Transfer; DIET) ท�ำให้การท�ำงาน
ร่วมกันของกลุ่มจุลินทรีย์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น [5] ยกตัวอย่างงานวิจัยของ Kaur
และคณะ [6] ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊ส
มีเทนจากเศษอาหารร่วมกับกากตะกอนน�้ำเสีย โดยใช้ถ่าน
ชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุชนิดต่างๆ ได้แก่ ฟางข้าวสาลี ล�ำต้น
เรพซีด และเศษไม้เนื้ออ่อน ผลการวิจัยพบว่า การผลิตแก๊ส
มีเทนจากเศษอาหารร่วมกับกากตะกอนน�ำ้ เสีย โดยมีการเติม
ถ่านชีวภาพจากฟางข้าวสาลี มีค่าผลได้ของมีเทนสูงที่สุดถึง
381.9 มิลลิลติ รต่อกรัมของแข็งระเหยได้ ซึง่ สูงกว่าชุดทดลอง
ควบคุมที่ไม่ใช้ถ่านชีวภาพถึง 24%
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้
ถ่านชีวภาพในการควบคุมเสถียรภาพของการผลิตแก๊สมีเทน
จากเศษอาหารด้วยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ ที่อัตรา
ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (Organic Loading Rate) หรือค่า
OLR แตกต่างกัน ซึ่งค่า OLR เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณสาร
อินทรีย์ (ในงานวิจัยนี้คือเศษอาหาร) ที่ถูกป้อนเข้าสู่ระบบ
ต่อปริมาตรถังหมักต่อวัน มีหน่วยเป็นกรัมของแข็งระเหย
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ง่ายต่อลิตรถังหมักต่อวัน (g-VS/L-reactor.d) และใช้ถ่าน
ชีวภาพที่ผลิตจากเปลือกกล้วยเป็นบัฟเฟอร์ในการควบคุม
เสถียรภาพ เนื่องจากเปลือกกล้วยเป็นวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรที่สามารถหาได้ง่ายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ท่ี มี ก ารแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกล ้ ว ย
เช่น จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง
นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจัยหลายบทความที่ได้รายงานถึง
การประยุกต์ใช้เปลือกกล้วยในงานด้านการบ�ำบัดน�้ำเสีย
ทั้งในรูปแบบเปลือกกล้วยอบแห้งบดเป็นผง [7], [8] และ
ถ่านชีวภาพจากเปลือกกล้วย [9], [10] ซึ่งพบว่า โครงสร้าง
ทางกายภาพของเปลือกกล้วยมีรูพรุนสูง จึงมีคุณสมบัติเด่น
ในด้านการดูดซับสารปนเปือ้ นในน�ำ้ และมีความปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม [11] แต่จากข้อมูล ณ ปัจจุบัน พบว่า บทความ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ถ่านชีวภาพจากเปลือกกล้วยใน
กระบวนการหมักแบบไร้อากาศยังมีอยู่อย่างจ�ำกัด ดังนั้น
ผลที่ได้จากการวิจัยนี้ ท�ำให้ทราบผลของถ่านชีวภาพจาก
เปลื อ กกล ้ ว ยที่ มี ต ่ อ เสถี ย รภาพของการผลิ ต แก๊ ส มี เ ทน
จากเศษอาหาร ซึง่ สามารถน�ำมาใชเ้ ป็นแนวทางการประยุกต์
ใช ้ เ ปลื อ กกล ้ ว ยเหลื อ ทิ้ ง ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการหมักแบบไร้อากาศจากเศษอาหาร และผลิต
แก๊สมีเทนใช้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงานได้อย่างยั่งยืน

อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อน�ำมาใช้เป็นหัวเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ โดยเม็ดตะกอนจุลินทรีย์
ที่เก็บรวบรวมมาได้ จะถูกน�ำมาเก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส เพื่อไม่ให้เสียสภาพก่อนน�ำมาใช้ในการ
ทดลอง
เศษอาหารและเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ส่วนหนึ่งจะถูก
น�ำมาวิเคราะห์คา่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ ง ไดแ้ ก่ ค่าของแข็งทัง้ หมด
(Total Solid; TS) และค่าของแข็งระเหยได้ (Volatile Solid;
VS) ตามวิธีมาตรฐาน [12] และวัดค่า pH โดยใช้ pH Meter

2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 การเตรียมเศษอาหาร และหัวเชื้อจุลินทรีย์
เก็บรวบรวมเศษอาหารจากโรงอาหารในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส�ำหรับ
ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการหมัก โดยน�ำเศษอาหารมา
แยกส่วนทีไ่ ม่สามารถย่อยสลายได้ออก เช่น ยาง ถุงพลาสติก
ไม้เสียบลูกชิน้ กระดูก จากนัน้ น�ำเศษอาหารมาปัน่ ใหล้ ะเอียด
โดยใช้เครื่องปั่นอาหาร แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ –20 องศา
เซลเซียส เพื่อรักษาสภาพก่อนน�ำมาใช้
เม็ดตะกอนจุลินทรีย์ถูกเก็บรวบรวมจากระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียแบบไหลย้อนขึ้น (Upflow Anaerobic Sludge
Blanket; UASB) ของบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ำกัด

2.3 การผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร
กระบวนการผลิ ต แก๊ ส มี เ ทนใช้ถั ง หมั ก ระดั บ ห ้ อ ง
ปฏิบัติการ ปริมาตรท�ำงาน 5 ลิตร เริ่มต้นเดินระบบโดย
การน�ำเศษอาหารมาเจือจางด้วยน�้ำกลั่นให้ได้ความเข้มข้น
เท่ากับ 5 กรัมของแข็งระเหยง่ายต่อลิตร (g-VS/L) ปรับค่า
pH เท่ากับ 7.0 โดยใช้สารละลาย 3M NaOH และเติมผงถ่าน
ชีวภาพจากเปลือกกล้วยในอัตรา 20 กรัมต่อลิตร (g/L) ซึง่ เป็น
อัตราที่ได้มาจากการทดลองเบื้องต้นในกระบวนการหมัก
แบบกะ (Batch) และเป็นอัตราที่อยู่ในช่วงเหมาะสมจาก
การตรวจเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วขอ้ ง [13]–[16] จากนัน้
จึงเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ในอัตรา 50 g-VS/L ปิดฝาถังหมัก
ให้สนิท แทนที่อากาศภายในโดยการพ่นด้วยแก๊สไนโตรเจน

2.2 การเตรียมถ่านชีวภาพจากเปลือกกล้วย
เก็ บ รวบรวมเปลื อ กกล ้ ว ยน�้ ำ ว ้ า ที่ เ หลื อ ทิ้ ง จาก
กระบวนการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล้ ว ยตาก ในเขตอ� ำ เภอ
บางกระทุ ่ ม จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก น� ำ มาเข ้ า ตู ้ อ บลมร ้ อ น
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24–48 ชั่วโมง
หรือจนกว่าจะแห้งสนิท จากนั้นน�ำไปเผาในเตาเผาถ่าน
แบบแนวตั้ ง ขนาด 200 ลิ ต ร ที่ อุ ณ หภู มิประมาณ 500
องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อได้ถ่านชีวภาพ
ออกมาแลว้ จึงน�ำถา่ นทีไ่ ดไ้ ปบดใหล้ ะเอียด ร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด 1 มิลลิเมตร เพื่อคัดเอาแต่เฉพาะถ่านที่มีอนุภาค
เล็กกว่า 1 มิลลิเมตร เก็บรักษาในถุงซิปล็อกเพื่อป้องกัน
ความชื้นก่อนน�ำมาใช้งาน

ชัชวินทร์ นวลศรี และคณะ, “ผลของถ่านชีวภาพจากเปลือกกล้วยที่มีต่อเสถียรภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารที่อัตราภาระบรรทุก
สารอินทรีย์แตกต่างกัน.”
__20-0609(770-780).indd 773

3/6/2564 BE 09:56

774

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 31, ฉบัับที่่� 4 ต.ค.–ธ.ค. 2564
The Journal of KMUTNB., Vol. 31, No. 4, Oct.–Dec. 2021

บริสุทธิ์ เพื่อสร้างสภาวะไร้ออกซิเจนในถังหมัก จากนั้น
จึงเริ่มต้นเดินระบบด้วยกระบวนการหมักแบบกะ ประมาณ
2 สัปดาห์ วัดค่า pH ของน�้ำหมักทุกวัน เพื่อตรวจติดตามค่า
pH ในถังหมักให้คงที่อยู่ในช่วง 6.8–7.4 และบันทึกข้อมูล
อัตราการเกิดแก๊สชีวภาพต่อวัน ด้วยเครื่องวัดแก๊ส (Gas
Counter) จากนั้นเก็บตัวอย่างแก๊สที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์
องค์ประกอบโดยใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC)
ตามวิธีการของ Pattra และคณะ [17]
เมื่ออัตราการผลิตแก๊สชีวภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีสัดส่วนของแก๊สมีเทนที่พบในแก๊สชีวภาพมากกว่า
50% และค่า pH ไม่ลดลงต�่ำกว่า 6.8 แล้ว จึงเริ่มต้น
กระบวนการหมักแบบต่อเนื่อง โดยทุกๆ 24 ชั่วโมง ให้ถ่าย
น�้ ำ หมั ก ในถั ง หมั ก ออก 1 ลิ ต ร จากนั้ น เติ ม สารละลาย
เศษอาหารที่ความเข้มข้น 5 g-VS/L ผสมผงถ่านชีวภาพจาก
เปลือกกล้วยในอัตรา 20 กรัมต่อลิตร ปริมาตรรวมทั้งหมด
1 ลิตร เข้าไปในถังหมัก ซึ่งคิดเป็นค่าอัตราภาระบรรทุกสาร
อินทรีย์ (Organic Loading Rate) หรือค่า OLR เท่ากับ 1 กรัม
ของแข็งระเหยง่ายต่อลิตรถังหมักต่อวัน (g-VS/L-reactor.d)
เก็บข้อมูลอัตราการผลิตแก๊สมีเทน และค่า pH ของน�ำ้ หมักใน
ถังหมัก จนกว่าระบบจะเข้าสู่สภาวะคงที่ (Steady State)
คือ มีอัตราการผลิตแก๊สมีเทน และค่า pH คงที่อยู่ในระดับ
±<10% เป็นระยะเวลาต่อเนอื่ งไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน จึงเริม่ ปรับ
ค่า OLR เพิ่มขึ้นเป็น 2, 3, 4, 5 และ 6 g-VS/L-reactor.d
โดยการเพิ่มความเข้มข้นของเศษอาหารเป็น 10, 15, 20, 25
และ 30 g-VS/L ตามล�ำดับ และผสมผงถ่านชีวภาพในอัตรา
คงทีเ่ ท่ากับ 20 กรัมต่อลิตร เพอื่ รักษาระดับความเขม้ ขน้ ของ
ถ่านชีวภาพในถังหมักใหค้ งทีต่ ลอดการทดลอง โดยทรีตเมนต์
ควบคุมในการวิจัยนี้ คือ การผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร
ที่ใช้สภาวะเดียวกันกับกระบวนการที่อธิบายข้างต้น แต่ไม่มี
การเติมถ่านชีวภาพลงไปในกระบวนการหมัก นอกจากนี้
ก่อนการแปรผันค่า OLR แต่ละครั้ง จะมีการเก็บตัวอย่าง
น�้ำหมักที่ออกจากถังหมักไปวิเคราะห์ค่าซีโอดี (Chemical
Oxygen Demand; COD) ตามวิธีมาตรฐาน [18] เพื่อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการก�ำจัดค่าซีโอดีของการเดินระบบ
ที่ค่า OLR ต่างๆ

วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความแปรปรวน (Analysis of
variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
อัตราการผลิตแก๊สมีเทน ค่าผลได้ของมีเทน และค่า pH
ของการเดินระบบที่ค่า OLR ต่างๆ (จ�ำนวน 3 ซ�้ำ) โดยวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
3. ผลการทดลอง
จากการวิ เ คราะห์ คุ ณ สมบั ติ ข องเศษอาหาร และ
เม็ดตะกอนจุลินทรีย์พบว่า เศษอาหารมีค่า TS และ VS
เท่ากับ 205.77 และ 196.25 กรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ และ
เม็ดตะกอนจุลินทรีย์มีค่า TS และ VS เท่ากับ 133.28 และ
122.52 กรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า วัตถุดิบ
ทัง้ สองชนิดมีคา่ VS ในสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่า TS
แสดงใหเ้ ห็นว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ และเมอื่
พิจารณาจากค่า pH แลว้ พบว่า เม็ดตะกอนจุลนิ ทรียม์ คี า่ pH
เท่ากับ 7.82 ในขณะทีเ่ ศษอาหารมีคา่ pH เท่ากับ 5.78 แสดงถึง
ค่าความเป็นกรดของเศษอาหาร เนื่องจากองค์ประกอบทีพ่ บ
ในเศษอาหารส่วนใหญ่เป็นข้าว ซึ่งเป็นสารอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรต สามารถย่อยสลายเปลี่ยนเป็นกรดได้ง่าย
โดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
	ผลการทดลองผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารโดยใช้
ถ่านชีวภาพเป็นบัฟเฟอร์ มีการแปรผันค่า OLR ตั้งแต่ 1–6
g-VS/L-reactor.d และเดินระบบเป็นระยะเวลาทั้งหมด
120 วัน พบว่า ค่า OLR ส่งผลต่ออัตราการผลิตแก๊สมีเทน
อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเมื่อเพิ่มค่า OLR จาก 1 ไปจนถึง
5 g-VS/L-reactor.d อัตราการผลิตแก๊สมีเทนเพิ่มสูงขึ้น
ตามล�ำดับ [รูปที่ 1 (ก)] และมีอัตราการผลิตแก๊สมีเทนก่อน
การเปลี่ยนค่า OLR ค่อนข้างคงที่ (± ไม่เกิน 10%) แต่เมื่อ
เพิ่มค่า OLR จาก 5 เป็น 6 g-VS/L-reactor.d พบว่า อัตรา
การผลิตแก๊สมีเทนลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าการ
เดินระบบที่ค่า OLR เท่ากับ 6 g-VS/L-reactor.d เป็นการ
ป้อนสารอินทรีย์เข้าสู่ระบบในอัตราที่สูงเกินไป และอาจ
ส่งผลให้กระบวนการหมักล้มเหลวลงได้ นอกจากนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับถังหมักควบคุม (Control) ที่ไม่มีการใช้ถ่าน
ชีวภาพเป็นบัฟเฟอร์พบว่า เมื่อเพิ่มค่า OLR จาก 1 เป็น 2
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รูปที่ 1 (ก) อั ต ราการผลิ ต แก๊ ส มี เ ทนจากเศษอาหารใน
	ถังหมักทีใ่ ช้ถ่านชีวภาพเปรียบเทียบกับถังหมัควบคุม
(ข) ค่า pH ในถังหมักแก๊สมีเทนจากเศษอาหารทีใ่ ช้
	ถ่านชีวภาพเปรียบเทียบกับถังหมักควบคุม
* เส้นประในแนวตัง้ คือ การแบ่งช่วงของการเดินระบบทีค่ า่ OLR ต่างๆ

g-VS/L-reactor.d อัตราการผลิตแก๊สมีเทนเพิม่ ขึน้ ในช่วงแรก
ก่อนที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่
การเดินระบบที่ค่า OLR 3 g-VS/L-reactor.d ส่งผลให้แก๊ส
มีเทนหยุดผลิตในช่วงวันที่ 70 ของการเดินระบบ แสดง
ให้เห็นว่าการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารโดยไม่ใช้ถ่าน
ชีวภาพเป็นบัฟเฟอร์สามารถรับค่า OLR สูงสุดได้ไม่เกิน
2 g-VS/L-reactor.d
ค่ า pH เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ปั จ จั ย หนึ่ ง ของ
กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ เนื่องจากใช้เป็นตัวชี้วัด
ด้านเสถียรภาพของกระบวนการหมักได้ ซึ่งในงานวิจัยนี้
เมื่อดูจากค่า pH ระหว่างกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจาก

เศษอาหารของถั ง หมั ก ที่ ใ ช้ถ่ า นชี ว ภาพเปรี ย บเที ย บกั บ
ถังหมักควบคุมพบว่า ในช่วงเริม่ ตน้ ระบบ (Start-up Phase)
ถังหมักทั้งสองถังมีค่า pH อยู่ในช่วง 6.9–7.2 ซึ่งเป็นช่วง
ที่เหมาะสมของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ [รูปที่ 1 (ข)]
หลังจากนั้น เมื่อเริ่มต้นป้อนเศษอาหารเข้าสู่ถังหมักที่ค่า
OLR เท่ากับ 1 g-VS/L-reactor.d พบว่า ค่า pH ของถังหมัก
ที่ใช้ถ่านชีวภาพมีแนวโน้มที่ลดลงมาเล็กน้อย อยู่ท่ีค่าเฉลี่ย
ประมาณ 6.89 และเมื่อเพิ่มค่า OLR เป็น 2, 3, 4 และ 5
g-VS/L-reactor.d พบว่า ถังหมักที่ใช้ถ่านชีวภาพสามารถ
คงระดับของค่า pH ได้ค่อนข้างคงที่ อยู่ในช่วง 6.77–6.91
ในขณะที่ค่า pH ของถังหมักควบคุมมีแนวโน้มที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อมีการเพิม่ ค่า OLR โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเพิม่ ค่า
OLR ถึงระดับ 3 g-VS/L-reactor.d พบว่า ค่า pH ลดต�่ำลง
เหลือ 5.5 ซึ่งถือว่ากระบวนการหมักล้มเหลว สอดคล้องกับ
อัตราการผลิตแก๊สมีเทนที่หยุดชะงักลง [รูปที่ 1 (ก)] ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าถ่านชีวภาพสามารถรักษาเสถียรภาพ
ของกระบวนการหมักได้เป็นอย่างดี
อัตราการผลิตแก๊สมีเทน (Methane Production Rate;
MPR) ค่าผลได้ของมีเทน (Methane Yield; MY) และค่า
pH ของถังหมักที่ใช้ถ่านชีวภาพ เมื่อเดินระบบที่ค่า OLR
แตกต่างกันแสดงในตารางที่ 1 พบว่า อัตราการผลิตแก๊สมีเทน
เฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อมีการเพิ่มค่า OLR จาก 1 ถึง 5 g-VS/
L-reactor.d ตามล�ำดับ โดยที่ค่า OLR เท่ากับ 5 g-VS/
L-reactor.d มีอัตราการผลิตแก๊สมีเทนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ
888 มิลลิลิตรต่อลิตรถังหมักต่อวัน (mL/L-reactor.d) มีค่า
pH เฉลี่ยเท่ากับ 6.77 แต่เมื่อเพิ่มค่า OLR เป็น 6 g-VS/
L-reactor.d พบว่า อัตราการผลิตแก๊สมีเทน และค่า pH เฉลีย่
มีคา่ ลดลงเหลือ 667 mL/L-reactor.d –และ 6.64 ตามล�ำดับ
ค่าผลได้ของมีเทนค�ำนวณจากการน�ำอัตราการผลิต
แก๊สมีเทนหารด้วยค่า OLR ซึง่ เป็นค่าทีแ่ สดงถึงประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนสับสเตรทไปเป็นแก๊สมีเทน จากผลการวิจัย
พบว่า ทีค่ า่ OLR เท่ากับ 2 g-VS/L-reactor.d มีคา่ ผลไดข้ อง
มีเทนสูงทีส่ ดุ เท่ากับ 184 mL/g-VS และเมอื่ เพิม่ ค่า OLR เป็น
3, 4, 5 และ 6 g-VS/L-reactor.d พบว่า ค่าผลได้ของมีเทน
ลดลง แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการเดินระบบที่ค่า OLR
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ตารางที่ 1 อัตราการผลิตแก๊สมีเทน ค่าผลได้ของมีเทน และค่า pH ของถังหมักที่ใช้ถ่านชีวภาพ เปรียบเทียบกับถังหมัก
		
ควบคุม เมื่อเดินระบบที่ค่า OLR แตกต่างกัน
OLR
(g-VS/
L-reactor.d)

1
2
3
4
5
6

Methane Production Rate
(mL/L-reactor.d)

With Biochar
e

Methane Yield
(mL/g-VS)

Control

With Biochar
b

82.80 ± 7.14 60.00 ± 19.03
368.40 ± 7.14d 163.20 ± 20.53a
545.07 ± 9.33c 34.29 ± 6.20c
683.73 ± 6.40b
888.69 ± 12.22a
b
667.73 ± 49.44
-

pH

Control

e

With Biochar
b

82.80 ± 7.14 60.00 ± 19.03
184.20 ± 3.57a 81.60 ± 10.26a
181.69 ± 3.11ab 11.43 ± 2.07c
170.93 ± 1.60c
177.74 ± 2.44b
d
111.29 ± 8.24
-

a

6.89 ± 0.06
6.77 ± 0.06b
6.91 ± 0.04a
6.82 ± 0.06b
6.77 ± 0.03b
6.64 ± 0.05c

Control

6.35 ± 0.02a
6.03 ± 0.07b
5.66 ± 0.18c
-

* ค่าเฉลี่ย (n=3) ที่มีอักษรก�ำกับตามแนวตั้ง แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)

2 กับ 5 g-VS/L-reactor.d พบว่า การเดินระบบที่ค่า OLR
5 g-VS/L-reactor.d แม้ว่าจะมีค่าผลได้ของมีเทนที่ต�่ำกว่า
การเดินระบบที่ค่า OLR 2 g-VS/L-reactor.d เล็กน้อย
(177 mL/g-VS) แต่มีอัตราการผลิตแก๊สมีเทนที่สูงกว่าถึง
2.4 เท่า ดังนัน้ จึงสามารถสรุปไดว้ า่ ค่า OLR เท่ากับ 5 g-VS/
L-reactor.d เป็นอัตราการป้อนสารอินทรีย์เข้าสู่ระบบที่
เหมาะสมที่สุด
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก�ำจัดค่าซีโอดี (COD
Removal Efficiency) ของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ
เป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง
สิ่งแวดล้อมของกระบวนการหมัก เนื่องจากกระบวนการ
หมักแบบไร้อากาศเป็นการบ�ำบัดของเสียควบคู่ไปกับการ
ผลิตพลังงานทดแทน (แก๊สมีเทน) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมี
การวิเคราะห์ค่าซีโอดีของเศษอาหารเริ่มต้น (COD in)
เปรียบเทียบกับค่าซีโอดีของน�้ำทิ้งจากกระบวนการหมัก
แบบไร้อากาศ (COD out) เฉพาะถังหมักที่มีการเติมถ่าน
ชีวภาพ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก�ำจัดค่าซีโอดี เมื่อ
มีการเดินระบบที่ OLR แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
ผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มค่า OLR ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การก�ำจัดค่าซีโอดีมีแนวโน้มที่ลดลงเล็กน้อย โดยการเดิน
ระบบที่ค่า OLR เหมาะสมที่สุดเท่ากับ 5 g-VS/L-reactor.d
มีประสิทธิภาพการก�ำจัดค่าซีโอดีได้ถึง 80.77%

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการก�ำจัดค่าซีโอดีของถังหมัก
		
ที่ ใ ช้ถ่ า นชี ว ภาพ เมื่ อ เดิ น ระบบที่ ค ่ า OLR
		
แตกต่างกัน
OLR
(g-VS/Lreactor.d)
1
2
3
4
5
6

COD Removal Efficiency
COD in
COD out
Removal
(g/L)
(g/L)
(%)
f
f
6.68 ± 0.08 0.57 ± 0.09 91.47 ± 1.23a
11.31 ± 0.08e 1.58 ± 0.11e 86.03 ± 0.85b
16.08 ± 0.17d 3.60 ± 0.14d 77.61 ± 0.67d
20.35 ± 0.15c 4.39 ± 0.16c 78.43 ± 0.63d
25.84 ± 0.12b 4.97 ± 0.22b 80.77 ± 0.83c
31.12 ± 0.12a 16.67 ± 0.11a 46.43 ± 0.17e

* ค่าเฉลี่ย (n=3) ที่มีอักษรก�ำกับตามแนวตั้ง แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)

นอกจากนี้ คุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ของถ่านชีวภาพ
ในงานด้านสิ่งแวดล้อม คือ การดูดซับสีและกลิ่นของน�้ำเสีย
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า น�้ำหมักจากถังหมักที่ใช้
ถ่านชีวภาพ ซึ่งเก็บตัวอย่างในช่วง OLR ที่เหมาะสม เท่ากับ
5 g-VS/L-reactor.d (ประมาณวันที่ 110 ของการเดินระบบ)
มีสใี สกว่าน�ำ้ หมักจากถังหมักควบคุมอย่างเห็นได้ชดั (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2 สีของน�ำ้ หมักจากถังหมักทีใ่ ช้ถ่านชีวภาพเปรียบเทียบ
กับถังหมักควบคุม
และมีกลิ่นเหม็นลดน้อยลงกว่าน�้ำหมักจากถังหมักควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญ (ข้อมูลจากการสังเกต)
4. อภิปรายผลและสรุป
เศษอาหารเหลือทิ้งส่วนใหญ่มีองค์ประกอบเป็นข้าว
ซึ่งจัดเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้
ง่าย จุลนิ ทรียท์ อ่ี ยูต่ ามธรรมชาติจงึ สามารถย่อยคาร์โบไฮเดรต
และเปลี่ยนเป็นกรดไขมันระเหยง่าย (VFAs) สะสมอยู่ใน
กระบวนการหมักได้อย่างรวดเร็ว [19] ส่งผลให้ค่า pH ของ
เศษอาหารมักจะลดลงภายในระยะเวลาไม่นานหลังจาก
เหลือทิง้ จากการประกอบอาหาร หรือการรับประทานอาหาร
ดังนั้น ในระหว่างการรวบรวมเศษอาหารเพื่อน�ำไปเข้าสู่
กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ ค่า pH เริม่ ต้นของเศษอาหาร
จึงมักมีค่าต�่ำอยู่ในช่วงที่เป็นกรด โดยในงานวิจัยนี้พบว่า
เศษอาหารเหลือทิ้งจากโรงอาหารที่ถูกรวบรวมในแต่ละวัน
มีคา่ pH เฉลีย่ ประมาณ 5.78 กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ
ที่ใช้เศษอาหารเป็นวัตถุดิบหลัก จึงมักประสบปัญหาเรื่อง
การควบคุมค่า pH ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตแก๊ส
มีเทน ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยนี้พบว่า ถังหมักควบคุม
ที่ไม่มีการใช้ถ่านชีวภาพเป็นบัฟเฟอร์ สามารถรับค่า OLR
สูงสุดได้เพียง 2 g-VS/L-reactor.d โดยที่ค่า pH มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มป้อนเศษอาหารเข้าสู่ถังหมัก
แสดงถึงความไม่มเี สถียรภาพในกระบวนการหมัก ซึง่ สอดคลอ้ ง
กับงานวิจัยของ Giwa และคณะ [20] ที่รายงานไว้ว่า การ

ผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารด้วยกระบวนการหมักแบบ
ไร้อากาศเกิดการเสียเสถียรภาพเมื่อใช้ค่า OLR สูงกว่า
2 g-VS/L-reactor.d เนอื่ งจากค่า pH ลดต�่ำลงอย่างต่อเนอื่ ง
ส่ ง ผลให ้ แ ก๊ ส มี เ ทนหยุ ด ผลิ ต และกระบวนการหมั ก ได ้
ล้มเหลวลง
การใช้ถ่านชีวภาพในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ
แสดงให้เห็นว่าสามารถรักษาเสถียรภาพของกระบวนการ
หมักได้เป็นอย่างดี โดยสามารถเพิ่มค่า OLR ให้กับระบบได้
สูงถึง 5 g-VS/L-reactor.d หรือคิดเป็น 2.5 เท่าของระบบ
ที่ไม่มีการใช้ถ่านชีวภาพ และสามารถผลิตแก๊สมีเทนเฉลี่ย
ได้สูงถึง 888 mL/L-reactor.d ถึงแม้ว่าค่า pH เฉลี่ยของ
กระบวนการหมักที่สภาวะนี้จะอยู่ที่ 6.77 ซึ่งเริ่มเข้าสู่ช่วงที่
ไม่เหมาะสมต่อกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ เนื่องจาก
ช่วง pH ทีเ่ หมาะสมจะอยูป่ ระมาณ 6.8-7.4 [1] แต่เมื่อดูจาก
เสถี ย รภาพของค่ า pH และอั ต ราการผลิ ต แก๊ ส มี เ ทน
ที่ค่อนข้างคงที่แล้ว การเดินระบบที่ค่า OLR 5 g-VS/Lreactor.d จึงเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุด โดยเมื่อมีการเพิ่ม
ค่า OLR เป็น 6 g-VS/L-reactor.d พบว่า ถังหมักเริ่มเสีย
เสถียรภาพ เนื่องจากมีค่า pH และอัตราการผลิตแก๊สมีเทน
ที่ไม่คงที่ และมีแนวโน้มที่ลดลงแสดงให้เห็นถึงข้อจ�ำกัด
ในการรับเศษอาหารที่สภาวะดังกล่าว
เมอื่ พิจารณาจากค่าผลไดข้ องมีเทน และประสิทธิภาพ
ในการก�ำจัดค่าซีโอดีแล้วพบว่า การเดินระบบที่ค่า OLR
2 g-VS/L-reactor.d มีค่าสูงกว่าการเดินระบบที่ค่า OLR
5 g-VS/L-reactor.d อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1
และ 2) แต่จะเห็นได้ว่า การเดินระบบที่ค่า OLR 5 g-VS/Lreactor.d มีอตั ราการผลิตแก๊สมีเทนทีส่ งู กว่าถึง 2.4 เท่า และ
สามารถรับปริมาณเศษอาหารเข้าสูร่ ะบบได้สงู กว่าถึง 2.5 เท่า
ดังนั้น หากพิจารณาถึงเหตุผลในด้านความเหมาะสมต่อการ
ขยายขนาดสู่การใช้งานจริงแล้ว การเดินระบบที่ค่า OLR 5
g-VS/L-reactor.d สามารถลดปริมาณเศษอาหารเหลือทิ้ง
ได้มากกว่า และผลิตแก๊สมีเทนใช้เป็นพลังงานได้ในอัตราที่
สูงกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ
นอกจากนี้ ถ่านชีวภาพจากเปลอื กกลว้ ยไดแ้ สดงใหเ้ ห็น
ถึงประสิทธิภาพในการดูดซับสีของน�้ำหมักจากกระบวนการ
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หมักแบบไร้อากาศได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งคุณสมบัติในการ
ดูดซับสีดงั กล่าว มีลกั ษณะสอดคลอ้ งกับงานวิจยั ของ Zhang
และคณะ [13] ทีไ่ ด้รายงานว่า รูพรุนของถ่านช่วยดูดซับสีของ
น�้ำหมักในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศจากเศษอาหาร
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งช่วยท�ำให้น�้ำทิ้งจากกระบวนการหมัก
มีคณ
ุ ภาพทีด่ ขี นึ้ และยังมีบทความวิจยั ทีร่ ายงานถึงคุณสมบัติ
ดา้ นอนื่ ๆ ของถ่านชีวภาพทีม่ บี ทบาทในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ ยกตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ
ของถ่านชีวภาพในการเป็นสอื่ น�ำอิเล็กตรอนโดยตรงระหว่าง
จุลินทรีย์ต่างสายพันธุ์ (Direct Interspecies Electron
Transfer; DIET) โดยในงานวิจัยของ Wang และคณะ [21]
ได้อธิบายไว้ว่า สาเหตุหลักที่ท�ำให้กระบวนการหมักแบบ
ไร ้ อ ากาศล ้ ม เหลวเกิ ด ขึ้ น จากการสะสมของกรดไขมั น
ระเหยง่าย อันเนื่องมาจากข้อจ�ำกัดในการย่อยสลายกรด
บิวทิริกและกรดโพรพิโอนิกจะต้องอาศัยการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างจุลินทรีย์อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Syntrophic
VFA Oxidizing Bacteria และกลุม่ Methanogenic Archaea
แต่เนื่องจากจุลินทรีย์ 2 กลุ่มนี้ ไม่มีอวัยวะในการส่งถ่าย
อิเล็กตรอนระหว่างกัน (e-pili) จึงท�ำให้การแลกเปลี่ยน
อิเล็กตรอนระหว่างกระบวนการเมทาบอลิซึมเกิดขึ้นได้ช้า
ส่งผลให้อัตราการย่อยสลายช้าลง การใช้ถ่านชีวภาพใน
กระบวนการหมักแบบไรอ้ ากาศจะช่วยเป็นสอื่ น�ำอิเล็กตรอน
ระหว่างจุลินทรีย์ต่างสายพันธุ์ได้โดยตรง เนื่องจากถ่าน
ชีวภาพเป็นวัสดุที่อุดมไปด้วยคาร์บอนมีคุณสมบัติน�ำไฟฟ้า
จึงช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของจุลนิ ทรียใ์ นการย่อย
สลายกรดไขมันระเหยง่าย และเพิ่มอัตราการผลิตแก๊สมีเทน
ให้สูงขึ้นได้ ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งต่อไป จึงควรมีการศึกษา
คุณสมบัติในการเป็นสื่อน�ำอิเล็กตรอนระหว่างจุลินทรีย์ต่าง
สายพันธุข์ องถ่านชีวภาพจากวัสดุชนิดต่างๆ เพอื่ เปรียบเทียบ
หาวัสดุที่เหมาะสมต่อการน�ำมาผลิตถ่านชีวภาพส�ำหรับใช้
ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศต่อไป
คุณสมบัติอีกด้านหนึ่งของถ่านชีวภาพ คือ การลด
ผลกระทบจากแอมโมเนียทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกระบวนการหมัก
แบบไรอ้ ากาศ ซึง่ เป็นสารยับยัง้ การท�ำงานของจุลนิ ทรีย์ โดย
ถ่านชีวภาพทีม่ รี พู รุนสูง จะช่วยดูดซับแอมโมเนียไวใ้ นพนื้ ผิว

[22] ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบของแอมโมเนียแล้ว
ยังช่วยลดระยะพัก (Lag Phase) ของจุลินทรีย์ ท�ำให้อัตรา
การผลิตแก๊สมีเทนสูงขึน้ ดว้ ย [23] นอกจากนี้ Luo และคณะ
[24] ได้รายงานว่า รูพรุนบนพื้นผิวของถ่านชีวภาพเป็นที่
ยึดเกาะของเซลล์จลุ นิ ทรียใ์ นกระบวนการหมักแบบไรอ้ ากาศ
จึงช่วยเสริมสร้างกระบวนการตรึงเซลล์ของกลุ่มจุลินทรีย์
ท�ำให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนโดยตรงระหว่างจุลินทรีย์
ต่างสายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลาย
ให้สูงขึ้น
เปลือกกล้วยทีน่ ำ� มาใช้ในงานวิจยั นี้ ให้คา่ ผลได้ของถ่าน
ชีวภาพประมาณ 30–35% (โดยน�้ำหนักแห้ง) ซึ่งถือว่ามีค่า
ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ เปลือกกล้วยเหลือทิง้ ยังมีปริมาณมาก
และสามารถหาไดง้ า่ ยในทุกพนื้ ทีข่ องประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ดังนั้น การน�ำ
เปลือกกล้วยมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตถ่านชีวภาพส�ำหรับใช้
ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศจึงมีความเป็นไปได้สูง
จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ถ่านชีวภาพจาก
เปลือกกล้วยช่วยรักษาระดับ pH ของกระบวนการหมัก
แบบไร้อากาศจากเศษอาหารได้ ท�ำให้กระบวนการหมักมี
เสถียรภาพ และเพิ่มอัตราการผลิตแก๊สมีเทนให้สูงขึ้น โดย
ถังหมักทีม่ กี ารเติมถ่านชีวภาพสามารถรับค่า OLR ได้สงู สุดถึง
5 g-VS/L-reactor.d มีอัตราการผลิตแก๊สมีเทนสูงที่สุด 888
mL/L-reactor.d ในขณะที่ถงั หมักทีไ่ ม่มกี ารเติมถ่านชีวภาพ
สามารถรับค่า OLR ได้ไม่เกิน 2 g-VS/L-reactor.d นอกจากนี้
ถ่านชีวภาพยังมีบทบาทในการเพิ่มคุณภาพของน�้ำทิ้งจาก
กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ โดยการช่วยดูดซับสีและกลิน่
ของน�้ำหมักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการวิจัยต่อไป ควร
มีการพัฒนากระบวนการกระตุน้ ถ่านชีวภาพจากเปลือกกล้วย
ให้มีคุณสมบัติเป็นถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อ
เพิม่ คุณสมบัตใิ นการดูดซับให้สงู ขึน้ และศึกษาคุณสมบัตขิ อง
ถ่านกัมมันต์ในด้านความพรุนและพื้นที่ผิว รวมถึงบทบาท
เชิงลึกของถ่านกัมมันต์ทม่ี ตี อ่ กระบวนการหมักแบบไรอ้ ากาศ
เช่น การเป็นที่ยึดเกาะของเซลล์จุลินทรีย์ การเป็นสื่อน�ำ
อิเล็กตรอนระหว่างจุลินทรีย์ต่างสายพันธุ์ คุณสมบัติในการ
ดูดซับ
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