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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตก๊าซจากน้ําสกัดผักตบชวาโดยระบบการหมักแบบไร้อากาศ ใช้สารตั้งต้น
ในการหมั กเป็น น้ํา ที่คั้นจากผั กตบชวา ใช้ เชื้ อจุ ลิน ทรี ย์จากมู ลโคและเดิ นระบบการหมัก ขั้นตอนเดี ยวแบบกึ่ งต่ อเนื่อง
การหมั ก นี้ ใ ช้ ถั ง หมั ก ขนาด 5 ลิ ต ร ทํ า การทดลองที่ อัต ราภาระบรรทุ ก สารอิ น ทรี ย์ เ ข้ า สู่ ร ะบบ 1.63, 2.29 และ 2.94
กิโลกรัมซีโอดีต่อลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งคิดเป็นระยะเวลากักเก็บ 10, 8 และ 6 วัน ตามลําดับ ทําการทดลองที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส มวลจุลินทรีย์เริ่มต้นในระบบมีค่าประมาณ 41,980 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการทดลองพบว่า ระบบการ
หมักแบบไร้อากาศให้ผลผลิตก๊าซมีเทนสูงสุด (104.50 ลิตรต่อกิโลกรัมซีโอดีที่ถูกกําจัด โดยคิดเป็น 295.42 ลิตรต่อกิโลกรัม
ของแข็งระเหยที่ถูกกําจัด) ที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 1.63 กิโลกรัมซีโอดีต่อลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประสิทธิภาพในการ
กําจัดสารอินทรีย์ในรูปซีโอดีและของแข็งระเหยเท่ากับ 89.53 เปอร์เซ็นต์ และ 72.49 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ในระหว่างการ
หมักน้ําสกัดผักตบชวามีความจําเป็นต้องควบคุม pH ในระบบให้เป็นกลาง
คําสําคัญ : ก๊าซชีวภาพ; การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน; การหมักขั้นตอนเดียวแบบกึ่งต่อเนื่อง; น้ําสกัดผักตบชวา; มูลโค

Abstract
This study investigated gas production from Water Hyacinth Extracted by the anaerobic process.
The substrate used in this study was water hyacinth extract and microorganisms came from cow dung
in a semi-continuous single-stage operation. The 5 liter bioreactors were operated. Organic Loading
Rates (OLRs) were 1.63, 2.29 and 2.94 kg COD/m3-day respectively, which corresponded to hydraulic
retention time (HRT) of 10, 8 and 6 days. The experiments were performed at the temperature of 30oC.
The initial biomass in all reactors was approximately 41,980 mg Mixed Liquor Suspended Solids per
Liter. The maximum methane yield at STP (104.50 L/kg of COD degraded or 295.42 L/kg of TVS
degraded) was observed at an OLR of 1.63 kg COD/m3-day. At this OLR and HRT, the efficiency removal
of COD and TVS was 89.53% and 72.49%, respectively.
Keywords : Biogas; Anaerobic digestion; Semi-continuous single-stage operation; Water hyacinth extract;
Cow dung
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บทนํา

เหมาะสมในการเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ
ควรอยู่ในช่วง 20-30 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนําน้ํา
สกัดผักตบชวามาผลิตก๊าชชีวภาพและหาค่าอัตราภาระ
บรรทุกสารอินทรีย์ (Organic loading rate: OLR) ที่
เหมาะสมในการผลิตก๊าซมีเทน (CH4 yield) สูงสุด

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้พลังงาน
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การผลิตพลังงานภายในประเทศมี
ปริมาณลดลง ส่งผลให้พลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นพลังงาน
ที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ [1] และได้มาจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิ ล ซึ่ ง เป็ น พลั ง งานที่ มี จํ า กั ด ซึ่ ง เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล
(Fossil fuel) เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ที่
มีอยู่อย่างจํากัดใต้ผิวโลกเป็นระยะเวลานาน เมื่อนํามาใช้
ในปริมาณมากก็ย่อมจะหมดไป ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้
ตามตามความต้องการของมนุษย์ มนุษย์จึงพยายามค้นหา
และค้นคว้าพลังงานทดแทนจากแหล่งอื่นๆ เพื่อลดการใช้
พลัง งานฟอสซิลให้ล ดน้อยลง นอกจากนี้ประเทศไทยมี
นโยบายส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานทดแทน พลั ง งาน
ทางเลือกในประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ก๊าซชีวภาพจึงเป็น
พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเพื่อมาทดแทนพลังงานที่
ใช้แล้วหมดไป
ผัก ตบชวา (Water Hyacinth) เป็น วั ช พืช ที่ มี ถิ่ น
กํา เนิด ในแถบลุ่มน้ํา อะเมซอน ประเทศบราซิล ในทวี ป
อเมริกาใต้ สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ํา ทนทานต่อสภาพ
แวดล้ อ ม เนื่ อ งจากมี ก ารขยายพั น ธุ์ ที่ ร วดเร็ ว ส่ ง ผลให้
แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถขยายพันธุ์ได้
ทั้งเมล็ดและการแตกหน่อจึงเป็นปัญหาระบบนิเวศทางน้ํา
มาอย่างยาวนาน ส่วนมากผักตบชวาจะเกิดขึ้นติดกันเป็น
พรมหนา ส่งผลต่อการส่องผ่านของแสงลงใต้น้ําสําหรับพืช
และสั ต ว์ น้ํ า ทํ า ให้ ป ริ ม าณออกซิ เ จนละลายน้ํ า ลดลง
ก่ อ ให้ เ กิ ด น้ํ า เน่ า เสี ย กี ด ขวางการไหลของน้ํ า บดบั ง
ทัศนียภาพ รวมถึงการทําให้แหล่งน้ําตื้นเขิน ในแต่ละปี
รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการกําจัดผักตบชวาประมาณ
50 ล้านบาท [2]
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผักตบชวาจะส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่ผักตบชวาสามารถนํามาใช้
ผลิตเป็นพลังงานได้ โดยการใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ เนื่องจาก
มีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 21 ซึ่งค่าที่

อุปกรณ์และวิธีการ
สร้ า งถั ง หมั ก แบบไม่ ใ ช้ อ อกซิ เ จน (Anaerobic
reactor) ด้ ว ยถั ง พลาสติ ก จํ า นวน 9 ชุ ด แต่ ล ะชุ ด
ประกอบด้วยถัง หมักความจุใช้งาน 5 ลิตร เก็บ ก๊าซโดย
การแทนที่น้ํา (Water displacement) ซึ่งใช้สารละลาย
ซัลฟุริก (Sulfuric) เข้มข้น 0.05 โมลาร์ บรรจุแทนน้ําใน
ถั ง เก็ บ ก๊ า ซ และมี จุ ด สํ า หรั บ เก็ บ ตั ว อย่ า งก๊ า ซ (Gas
sampling point) เพื่ อ เก็ บ ตั ว อย่ า งก๊ า ซไปวิ เ คราะห์ ห า
ปริมาณก๊าซมีเทน (CH4)
เตรี ย มผัก ตบชวา (Water Hyacinth) สํา หรั บ ใช้
เป็นสารตั้งต้น การเก็บตัวอย่างผักตบชวาทําโดยการเก็บ
จากกอผักตบชวาที่อยู่ในน้ําขึ้นมาแล้วตัดเอาส่วนรากและ
ไหลผักออก เอามาเฉพาะส่วนที่เป็นก้านและใบ นํามาหั่น
ขนาด 2-5 มิลลิเมตร จากนั้นคั้นแยกระหว่างกากและน้ํา
นํ า ส่ ว นน้ํ า มาใช้ ใ นการทดลอง หาค่ า เริ่ ม ต้ น ของซี โ อดี
(Chemical Oxygen Demand, COD) ของแข็งทั้งหมด
(Total Solids, TS) ของแข็งระเหยทั้งหมด (Total Volatile
Solids, TVS) ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen,
TKN) ค่าพีเอช (pH) และความต่างศักย์ออกซิเดชันรีดักชัน
(Oxidation Reduction Potential, ORP)
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง คื อ มู ล โคสด
(Cow Dung) ซึ่งรวบรวมจากฟาร์มโค แล้วนํามาละลายน้ํา
ในอัตราส่วน 1:2 เพื่อไม่ให้มูลโคมีลักษณะข้นหรือเหลว
เกินไป จากนั้นเติมลงในถัง หมัก ถังละ 1 ลิตร วิเคราะห์
มวลจุ ลิ น ทรี ย์ เ ริ่ ม ต้ น ในระบบในรู ป ของ Mixed Liquor
Suspended Solids (MLSS)
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รูปที่ 1 ระบบหมักไร้อากาศและระบบเก็บก๊าซ
การเดิ น ระบบเป็ น แบบกึ่ ง ต่ อ เนื่ อ ง (Semicontinuous operation) โดยทําการเติมสารละลายผสม
น้ําสกัดผักตบชวาด้วยอัตราการเติมดังตารางที่ 1 เป็นผล
ให้ ร ะยะเวลากั ก เก็ บ ในแต่ ล ะถั ง หมั ก แต่ ล ะชุ ด มี ค่ า ตั ง
ตารางที่ 1 และคํานวณค่าอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่
เติมเข้าถังหมักแต่ละชุด
ในการเดิ น ระบบ ได้ มี ก ารปรั บ ค่ า พี เ อช ด้ ว ย
โซเดียมไบคาร์ บอเนต (NaHCO3) ให้ มีค่าพี เอช ประมาณ
7.5 ตลอดเวลาในการเดินระบบ โดยการกวนผสมด้วยใบพัด
ในถังหมัก จากนั้นบันทึกข้อมูลปริมาตรก๊าซที่เกิดขึ้นในถัง
หมักแต่ละชุดแต่ละวัน จนปริมาตรก๊าซคงที่จึงเข้าสู่สภาวะ
คงที่ (Steady state) ที่สภาวะคงที่ ได้ทําการบันทึกปริมาตร
ก๊าซรวม ที่เกิดขึ้นทุกวัน โดยใช้วิธีแทนที่น้ํา พร้อมทั้งเก็บ
ตัวอย่างก๊าซที่เกิดขึ้นทุกๆ สามวัน เพื่อนําไปวิเคราะห์หา
ปริ ม าณก๊ า ซมี เ ทน ด้ ว ยเครื่ อ ง Gas Chromatography
โดยรายงานปริ ม าตรก๊ า ซที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสภาวะมาตรฐาน
(อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ) จากนั้น

เก็บสารละลายผสมของน้ําสกัดผักตบชวาที่ ผ่านการหมั ก
(Digested Slurry) ที่ออกจากถังหมักของทุกถัง เพื่อนํามา
วิเคราะห์หาค่าซีโอดี ของแข็งทั้งหมด ของแข็งระเหย TKN
สภาพด่าง กรดอินทรีย์ระเหยง่าย และวัดค่าพีเอช แล้วนํา
ค่าที่ได้ไปหาประสิทธิภาพของระบบในการกําจัดสารอินทรีย์
ในรูปของซีโอดี (% COD Degraded) และประสิทธิภาพใน
การกํ าจั ดของแข็ งระเหย (%TVS Degraded) คํ านวณหา
ผลผลิตมีเทน (CH4 yield) ในรูปของผลผลิตก๊าซมีเทนที่เกิด
ต่อการกําจัดสารอินทรีย์ในรูปของซีโอดี (L at STP/kg COD
Degraded) ผลผลิตก๊าซมีเทนที่เกิดต่อการกําจัดสารอินทรีย์
ในรูปของของแข็งระเหย (L at STP/kg TVS Degraded)
และผลผลิตก๊าซมีเทนที่เกิดต่อการกําจัดสารอินทรีย์ในรูป
ของของแข็งทั้งหมดเข้าระบบ (L at STP/kg TS Degraded)
การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณก๊ า ซมี เ ทนใช้ เ ครื่ อ ง Gas
chromatography รุ่น GC 6890 agilent technologies
model: G 1530A ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ซี โ อดี ของแข็ ง
ทั้งหมด ของแข็งระเหยเป็นไปตามวิธีมาตรฐาน [3]

ตารางที่ 1 อัตราการเติมสารละลายผสม และระยะเวลาเก็บกักในถังหมักแต่ละชุด
อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์
1.63
2.29
2.94

อัตราการเติมสารละลายผสม
(มิลลิลิตรต่อวัน)
500
700
900

ระยะเวลากักเก็บ
(วัน)
10
8
6
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ผลการทดลองและวิจารณ์

ของแข็ ง ระเหย และ TKN มีค่า เท่ า กับ 16,368, 15,965
7,160 และ 610 มิล ลิ ก รัม ต่อลิ ต ร ตามลํ า ดั บ ซึ่ง ในการ
หาค่ า อั ต ราภาระบรรทุ ก สารอิ น ทรี ย์ คํ า นวณได้ จ าก
สมการ (1)

จากเตรียมน้ําสกัดผักตบชวาผสมกับมูลโค พบว่า
มี ค่ า pH เริ่ ม ต้ น เป็ น 6.67 เมื่ อ นํ า มาวิ เ คราะห์ ค่ า ซี โ อดี
ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณ

อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ = อัตราการเติมสารตั้งต้นเข้าสู่ระบบ (ลบ.ม./วัน) x ซีโอดีเริ่มต้น (กก./ล)
(กิโลกรัมซีโอดีต่อลูกบาศก์เมตร)
ปริมาตรใช้งานของถังหมัก (ลิตร)
(สําหรับการหาอัตราภาระบรรทุกของแข็งระเหยง่าย คิดในทํานองเดียวกัน)
ในการทดลอง เมื่อเติมน้ําสกัดผักตบชวาผสมกับ
มู ล โคเข้า ระบบหมัก ด้ ว ยอั ต ราการไหล 500, 700 และ
900 มิลลิลิตรต่อวัน เข้าสู่ถังหมักที่มีความจุใช้งาน 5 ลิตร
ค่าอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์มีค่าเป็น 1.63, 2.29 และ
2.94 กิ โ ลกรั ม ซี โ อดี ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น ตามลํ า ดั บ
ปริม าณมวลจุลิ นทรีย์เริ่มต้น (วิเ คราะห์ในรูป MLSS) มี
ค่าประมาณ 41,980 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการดําเนินการ
ทดลอง พบว่า ระบบต้องใช้เวลาประมาณ 20 วัน จึงเข้าสู่
สภาวะคงที่ แสดงดังรูปที่ 2 ซึ่งเร็วกว่าระบบบําบัดแบบ
ไร้อากาศทั่วไป ซึ่งพบว่าการเข้าสู่สภาวะคงที่ ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 50 วัน [4] ทั้งนี้ เนื่องจากน้ําสกัดผักตบชวาผสม
กับมูลโค มีจุลินทรีย์ประเภทไม่ใช้อากาศที่สามารถย่อย
สลายเซลลูโลสได้อย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอยู่ [5] จาก
การทดลองที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 1.63, 2.29
และ 2.94 กิโ ลกรัมซีโอดีต่อลูก บาศก์เมตรต่อวัน พบว่า
ปริ ม าตรก๊ า ซมี เ ทนเฉลี่ ย ที่ ผ ลิ ต ได้ เ ป็ น 765±59.91,
676±81.06 และ 575±86.56 มิลลิลิตรต่อวัน ตามลําดับ
(ตารางที่ 2) ประสิ ท ธิ ภ าพในการกํ า จั ด ซี โ อดี คิ ด เป็ น
ร้ อ ย ล ะ 89.53±6.08, 82.33±6.42 แ ล ะ 75.93±6.92
ที่ อั ต ราภาระบรรทุ ก สารอิ น ทรี ย์ 1.63, 2.29 และ 2.94
กิ โ ลกรั ม ซี โ อดี ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น ตามลํ า ดั บ และ
มีประสิทธิภาพในการกําจัดของแข็งระเหยคิดเป็นร้อยละ
ผลผลิตก๊าซมีเทน
(ลิตรต่อกิโลกรัมซีโอดีที่ถูกกําจัด)

=

72.49, 64.58 และ 53.95 ที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์
1.63, 2.29 และ 2.94 กิโลกรัมซีโอดีต่อลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 2
ผลจากการทดลองนี้ พบว่ า เมื่ อ ค่ า อั ต ราภาระ
บรรทุกสารอินทรีย์เพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อการผลิตก๊าซมีเทน
ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีและของแข็งระเหย โดยพบว่า
ที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์สูง จะให้ผลผลิตก๊าซมีเทน
ที่ น้ อ ยกว่ า ที่ อั ต ราภาระบรรทุ ก สารอิ น ทรี ย์ ต่ํ า รวมทั้ ง
ประสิทธิภ าพในการกํา จัดซี โอดีแ ละของแข็ง แขวนลอย
ลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาเก็บกักน้อย ทําให้
การย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ แ บบไร้ อ ากาศ
ไม่สมบูรณ์
ผลการทดลองในรูป ปริม าตรก๊ าซมีเทนที่เกิดขึ้ น
ประสิทธิภาพของระบบในการกําจัดสารอินทรีย์ในรูปซีโอดี
และของแข็ ง ระเหย และผลผลิ ต ก๊ า ซมี เ ทนในรู ป ต่ า งๆ
แสดงดังตารางที่ 2
ผลผลิ ต ก๊ า ซมี เ ทน (CH4 yield) ประเมิ น ได้ จ าก
ปริม าตรก๊าซมี เทนที่ผ ลิต ได้ ต่อซีโอดีที่ถูก กํา จัด หรือต่ อ
ของแข็งระเหยที่ถูกกําจัด หรือปริมาตรก๊าซมีเทนที่ผลิตได้
ต่ อ ของแข็ ง ทั้ ง หมดที่ เ ติ ม เข้ า ระบบ โดยคํ า นวณได้ ดั ง
สมการ (2)

ปริมาตรก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น (ลิตร/วัน)
อัตราการเติมสารตั้งต้น (ลบ.ม./วัน) x (ซีโอดีเข้า-ซีโอดีออก, มก./ล.)

(ผลผลิตก๊าซมีเทนที่แสดงในหน่วยอื่นๆ สามารถคํานวณได้ในทํานองเดียวกัน)
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาวิธีการผลิตก๊าซมีเทนจากน้ําสกัดผักตบชวา
พารามิเตอร์
ความจุถังหมัก (L)
อัตราการเติมสารละลาย (ml/day)
ระยะเวลาเก็บกักของถังหมัก (day)
มวลจุลินทรีย์เริ่มต้น (mgMLSS/L)
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เริ่มต้น
ความเป็นกรด-ด่างในถังหมัก
ปริมาตรก๊าซมีเทนที่ผลิตได้ (ml at STP/day)
ค่า CH4 เฉลี่ย (%)
ค่าซีโอดีที่เติมเข้าระบบ (mgCOD/L)
ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี (%)
ค่าของแข็งระเหยที่เติมเข้าระบบ (mgTVS/L)
ประสิทธิภาพการกําจัดของแข็งระเหย (%)
ค่าของแข็งทั้งหมดที่เติมเข้าระบบ (mgTS/L)
ประสิทธิภาพการกําจัดของแข็งทั้งหมด (%)
ผลผลิตก๊าซมีเทน (L at STP/kgCOD degraded)
ผลผลิตก๊าซมีเทน (L at STP/kgTVS degraded)

อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์
(กิโลกรัมซีโอดีต่อลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
1.63
2.29
2.94
5
5
5
500
700
900
10
8
6
41,980
41,980
41,980
6.67
6.67
6.67
7.33
7.14
6.94
765±59.91
676±81.06
575±86.56
70.93±0.99
52.83±3.63
45.16±3.11
16,368
16,368
16,368
89.53±6.08
82.33±6.42
75.93±6.92
7,160
7,160
7,160
72.49±3.61
64.58±5.10
53.95±5.54
15,965
15,965
15,965
81.27±13.24 73.30±14.70 74.53±15.21
104.50±0.71
71.66±0.06
51.26±0.14
295.42±18.22 209.04±8.03 165.93±12.62

Methane gas production

1200.00

Metnahe production (ml STP/d)

1000.00
800.00
600.00
400.00

OLR 1.64 kg COD/m3-d
OLR 2.29 kg COD/m3-d
OLR 2.95 kg COD/m3-d
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0
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รูปที่ 2 ปริมาตรก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นต่อวัน ที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่างๆ
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รูปที่ 3 ผลผลิตก๊าซมีเทนในหน่วยลิตรที่สภาวะมาตรฐานต่อกิโลกรัมซีโอดีที่ถูกกําจัด
จากตารางที่ 2 และรูปที่ 3 จากการทดลองพบว่าที่
อั ต ราภาระบรรทุ ก สารอิ น ทรี ย์ 1.63 กิ โ ลกรั ม ซี โ อดี ต่ อ
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้ผลผลิตก๊าซมีเทนสูงสุดมีค่าเฉลี่ย

104.50±0.71 ลิ ต รต่ อ กิ โ ลกรั ม ซี โ อดี ที่ ถู ก กํ า จั ด หรื อ
295.42±18.22 ลิตรต่อกิโลกรัมของแข็งระเหยที่ถูกกําจัด
(ตารางที่ 2 และรูปที่ 4)

รูปที่ 4 ผลผลิตก๊าซมีเทนในหน่วยลิตรที่สภาวะมาตรฐานต่อกิโลกรัมของแข็งระเหยที่ถูกกําจัด

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (2561)
ในทดลองพบว่าค่า pH เริ่มต้นในระบบมีค่าประมาณ
6.67 จึงมีการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) เพื่อให้
ค่า pH ในระบบมีค่าประมาณ 7.50 และเมื่อเดินระบบพบว่า
ค่า pH มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณก๊าซมีเทนลดลง
จึงมีการควบคุมค่า pH โดยการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนต
(NaHCO3) เพื่อปรับค่า pH ให้มีค่าประมาณ 7.5 ตลอดการ
ทดลอง
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[2]

[3]
[4]

สรุปผลการทดลอง
น้ําสกัดผักตบชวาสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการ
ผลิตก๊าซมีเทนได้ และให้ผลผลิตก๊าซมีเทนสูง จากการหมัก
โดยระบบหมักแบบไร้อากาศขั้นตอนเดียว แบบกึ่งต่อเนื่อง
ที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 1.63 กิโลกรัมซีโอดีต่อ
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้ผลผลิตก๊า ซมีเทนสูงที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความเป็นกรด-ด่างในถังหมัก 7.33 ระบบสามารถ
กําจัดสารอินทรีย์ในรูปซีโอดีได้ร้อยละ 89.53±6.08 และ
กําจัดสารอินทรีย์ในรูปของแข็งระเหยได้ร้อยละ 72.49±3.61
ผลผลิ ต มี เ ทนที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค่ า เฉลี่ ย 104.50±0.71 ลิ ต รต่ อ
กิโลกรัมซีโอดีที่ถูกกําจัด หรือคิดเป็น 295.42±18.22 ลิตร
ต่อกิโลกรัมของแข็งระเหยที่ถูกกําจัด
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