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4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)
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5. คำสำคัญ (Keyword) ของการวิจัย
น้ำกากส่า, กากยีสต์, พลาสติกชีวภาพ, กระบวนการหมักแบบสองขั้นตอน, ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
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6. ความสำคัญและที่มาของปัญหา
น้ ำ กากส่ า (Vinasse) คื อ ของเสี ย เหลื อ ทิ้ งจากกระบวนการผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง เอทานอล ซึ่ ง เป็ น
อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โรงงานผลิตเอทานอลในประเทศไทยที่เริ่ม
ดำเนินการผลิตแล้วรวมทั้งสิ้น 26 โรงงาน มีกำลังการผลิตรวมถึงกว่า 6 ล้านลิตรต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่ม
กำลังการผลิตขึ้นไปอีกถึง 9 ล้านลิ ตรต่อวัน ภายในปีพ.ศ. 2565 (สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย,
2558) น้ ำกากส่ าจั ดเป็ น ของเสี ย อิน ทรีย์ที่ มีค่า COD (chemical oxygen demand) สู งถึง 75 - 110
กรัมซีโอดี (Moraes และคณะ, 2015) ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต ทำให้จำเป็นต้องมีการบำบัดอย่างถูกวิธี
ก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการบำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพที่อาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ในการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำกากส่าภายใต้สภาวะไร้อากาศ (anaerobic digestion) เป็นวิธีที่ได้รับความ
นิ ย มมากที่สุ ด เนื่ องจากสามารถกำจัดสารอิน ทรีย์ในน้ำเสี ยได้อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ และไม่ก่อให้ เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีผ ลพลอยได้จากกระบวนการผลิต คือ แก๊สมีเทน ซึ่งสามารถ
นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะและสำหรับการหุงต้มได้
กระบวนการย่อยแบบไร้อากาศ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ กระบวนการย่อยสลายและสร้าง
ก ร ด (hydrolysis and acidogenesis) แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง มี เท น (acetogenesis and
methanogenesis) ซึ่งทั้งสองกระบวนการนี้ เกิดจากการทำงานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ต้องการสภาวะใน
การเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม acidogenic หรือ hydrogen producing bacteria ซึ่ง
เป็นกลุ่มสร้างกรดและแก๊สไฮโดรเจน เจริญได้ดีในช่วง pH ประมาณ 5.5 - 6.5 ส่วนจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่ง
คือ acetogenic bacteria และ methanogenic achaea ซึ่งเป็นกลุ่มสร้างแก๊สมีเทน เจริญได้ดีในช่วง
pH 6.8 - 7.2 ดังนั้น กระบวนการย่อยแบบไร้อากาศจึงมักประสบปัญหาเรื่องการควบคุมเสถียรภาพของ
ระบบ ทำให้ในปัจจุบันนี้ มีการพัฒนากระบวนการหมักแบบสองขั้นตอน (Two-stage fermentation)
โดยการแยกถังปฏิกรณ์ชีวภาพของกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศออกเป็นสองถังหลัก ถังแรกทำหน้าที่
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ในการผลิ ต กรดและแก๊ ส ไฮโดรเจน ส่ ว นถั งที่ ส องทำหน้ า ที่ ผ ลิ ต แก๊ ส มี เทนจากกรดที่ ได้ จ ากถั งแรก
กระบวนการหมั กแบบสองขั้นตอนจึงสามารถควบคุมเสถียรภาพของระบบแยกออกจากกันได้ และยัง
สามารถผลิ ต แก๊ ส เชื้ อ เพลิ งได้ ถึ งสองชนิ ด คื อ ไฮโดรเจนและมี เทน โดยสามารถนำไปผสมกั น และ
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบของแก๊สไฮเทน (Hythane) ซึ่งเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
ให้ กับ เครื่องยนต์ ลดการปลดปล่อยมลภาวะ และกำลังถูกใช้เชิงพาณิ ช ย์ในแถบประเทศอเมริกาและ
อินเดีย
ในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอน จุลินทรีย์จะใช้แหล่งคาร์บอนจากน้ำกาก
ส่ าเป็ น แหล่ งพลั งงานหลั กในกระบวนการย่อ ยแบบไร้อ ากาศ ซึ่งนอกจากแหล่ งคาร์บ อนแล้ ว แหล่ ง
ไนโตรเจนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนและกรดนิวคลีอิก สำหรับใช้ในการเจริญและ
แบ่งเซลล์ของจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศ คณะผู้วิจัยจึงได้มีการทดลองนำกากยีสต์มาใช้
เป็นแหล่งไนโตรเจนในโครงการวิจัยก่อนหน้านี้ เนื่องจากกากยีสต์เป็นของเสียเหลือทิ้งอีก ชนิดหนึ่งจาก
กระบวนการผลิตเอทานอลและมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นโปรตีน ซึ่งเป็นแหล่งไนโตรเจนที่สำคัญของ
จุลินทรีย์ โดยการนำกากยีสต์และน้ำกากส่ามาใช้เป็นสับสเตรทของกระบวนการผลิตไฮโดรเจนและมีเทน
แบบสองขั้นตอนในลักษณะการย่อยร่วม (Co-digestion) ผลการวิจัยพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอนได้ เมื่อเทียบกับการใช้สับสเตรทชนิดใดชนิดหนึ่ง
ซึ่งโครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการวิจัยก่อนหน้า โดยปรับปริมาตรทำงานของถังหมัก
ไฮโดรเจนและมีเทนให้สมดุลกัน แล้วเชื่อมต่อระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบสองขั้นตอนเข้าด้วยกัน เพื่อ
ศึกษาการเดินระบบในระยะยาว (Long term operation) สำหรับใช้ เป็นข้อมูลสำคัญในการออกแบบ
และควบคุมกระบวนการผลิตในระดับโรงงาน และพัฒนาสู่การประยุกต์ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเอทานอลต่อไป
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตไฮโดรเจนและมีเทน จะมีส่วนของน้ำเสียเหลือทิ้ง (effluent) ที่มีค่าซี
โอดี (COD) และปริมาณกรดไขมันระเหยง่าย (VFAs) ค่อนข้างสูง ซึ่งกรดไขมันระเหยง่ายดังกล่าวสามารถ
นำไปใช้สั บ สเตรทในการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ที่มีมูลค่าสู งอื่นๆ ได้ เช่น นำไปเพาะเลี้ ยงเซลล์ส าหร่าย ผลิ ต
พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อลดค่าซีโอดีของน้ำเสียเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮเทนและเพิ่ม
มูลค่าให้กับน้ำเสียเหลือทิ้งดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงมีการนำน้ำเสียเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจน
และน้ำเสียเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮเทน มาใช้เป็นสับสเตรทเริ่มต้นในการผลิตพลาสติ กชีวภาพ
โดยเมื่ อสิ้ น สุ ด กระบวนการวิจั ย จะได้ระบบต้ นแบบในการผลิ ตไฮโดรเจนและมี เทนแบบต่อเนื่ อ งใน
ถังปฎิกรณ์ชีวภาพขนาด 2 และ 10 ลิตร ซึ่งคาดว่าเมื่อนำไปสู่การใช้งานจริงแล้ว จะสามารถลดปริมาณ
ของเสี ย เหลื อทิ้งจากกระบวนการผลิ ต เอทานอลและนำกลั บ มาใช้ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้นร้ อยละ 10 ต่อปี
นอกจากนั้นยังได้แนวทางในการใช้น้ำเสียเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮเทนเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสู่การประยุกต์ใช้ระดับอุตสาหกรรมและยังช่วยลดปริมาณของ
เสียเหลือทิ้งดังกล่าว
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7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อพัฒนาต้นแบบการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากน้ำกากส่าร่วมกับกากยีสต์โดยเชื่อมต่อระบบ
การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนเข้าด้วยกันเพื่อทำการผลิตไฮเทนแบบต่อเนื่อง
2) เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำเสียเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนและไฮเทน
8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
8.1 ไฮโดรเจนและการใช้ประโยชน์
ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นติดไฟง่ายไม่เป็นพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนเป็นธาตุที่
องค์ ป ระกอบของน้ ำ และเป็ น องค์ ป ระกอบของสารประกอบอื่ น ๆเช่ น สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนในชั้ น
บรรยากาศโลกมีแก๊สไฮโดรเจนประมาณ 0.1 ppm คุณสมบัติของโฮโดรเจนแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของไฮโดรเจน
คุณสมบัติ
น้ำหนักอะตอม
มวลอะตอม
ความหนาแน่น
จุดเดือด
จุดเยือกแข็ง
จุดวิกฤติ
ค่าพลังงานความร้อน
ที่มา : Kruse และคณะ, 2002

ค่า
1.008
0.002 กิโลกรัมต่อโมล
0.0899 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
20.28 เคลวิน
14.01 เคลวิน
33.30 เคลวิน
120.2 เมกะจูลต่อกิโลกรัม

ไฮโดรเจนจัดเป็นเชื้อเพลิงสะอาดและเป็นเชื้อเพลิงอนาคตเนื่องจากเมื่อไฮโดรเจนเกิดการเผาไหม้กับ
แก๊สออกซิเจนจะมีเพียงน้ำเป็นผลพลอยได้ซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผล
พลอยได้ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำให้โลกร้อนขึ้น (Fang และคณะ, 2006) การใช้
ประโยชน์จากไฮโดรเจนเพื่อ ผลิตกระแสไฟฟ้านั้นต้องนำก๊าซไฮโดรเจนป้อนเข้าเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อเปลี่ยนเป็น
พลังงานไฟฟ้าซึ่งขณะนี้นักวิจัยทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงมาประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่างๆเนื่องจากเซลล์เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงาน
ความร้อนสูงถึง 70% หรือประมาณ2เท่าของประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในดังนั้นพลังงาน
ไฮโดรเจนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ได้คุณประโยชน์
ในด้านต่างๆของไฮโดรเจนได้แก่พลังงานไฮโดรเจนสามารถนำไประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิลได้เช่นใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับครัวเรือนผลิตไฟฟ้าในอาคารสำนักงานผลิตไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม
เครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องกังหัน และเครื่องไอพ่นค่าพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากไฮโดรเจนมีค่ามากกว่า
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พลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนและเชื้อเพลิงจากแอลกอฮอล์เช่นเมทานอลและเอทานอลถึง 2.5 และ 5 เท่า
ตามลำดับ ไฮโดรเจนสามารถนำไปใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะ
นำมาใช้อย่างกว้างขวางในอนาคต (Anon, 2009)
8.2 การผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสง (Dark fermentation)
การผลิตไฮโดรเจนในกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงจะอาศัยการทำงานของแบคทีเรียที่ไม่ใช้
อากาศ (Anaerobic bacteria) และใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นสับสเตรตโดยการผลิตผลิตไฮโดรเจนในกระบวนการ
หมักแบบไม่ใช้แสงจากกน้ำตาลกลูโคสแสดงดังรูปที่ 1 ในกระบวนการหมักจะมีผลพลอยได้เป็นสารอินทรีย์
ต่างๆเช่น กรดอะซิติก กรดบิวทาริก และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกลูโคส 1 โมลสามารถผลิตไฮโดรเจนได้
สูงสุด 4 โมล (สมการที่ 1) เมื่อได้กรดอะซิติกเป็นผลพลอยได้แต่ถ้าหากใช้กรดบิวไทริกเป็นผลพลอยได้จะได้
ไฮโดรเจนสูงสุด 2 โมล (สมการที่ 2) นอกจากนี้ยังมีสับสเตรตอีกหลายประเภทที่ใช้ได้เช่นชีวมวลผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรของเสียอินทรีย์ต่างๆ เป็นต้น
C6H12O6 + 2H2O
C6H12O6

→
→

2CH3COOH + 2CO2 + 4H2
CH3(CH2)2COOH + 2CO2+ 2H2

(1)
(2)

รู ป ที่ 1 วิถี ชี ว เคมี ข องกระบวนการผลิ ต ไฮโดรเจนโดยกระบวนการหมั ก แบบไม่ ใช้ แ สงในจุ ลิ น ทรี ย์ ส าย
พันธุ์Clostridium sp. (Mathews และ Wang, 2009)
จุลินทรีย์หลายชนิดสามารถผลิตไฮโดรเจนได้จากของเสี ยอินทรีย์ต่างๆโดยกระบวนหมักแบบไม่ใช้
แสง เช่ น Clostridium butyricum (Yokoi และคณ ะ, 2001), C. thermolacticum (Collet และคณ ะ,
2004), C. pasteurianum (Liu แ ล ะ Shen, 2004; Lin แ ล ะ Lay, 2004), C. paraputrificum M-21
(Evvyernie แ ล ะ ค ณ ะ , 2001), C. bifermentants C. cellulolyticum (Ren แ ล ะ ค ณ ะ , 2007), C.
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populeti (Ren และคณะ, 2007) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยในสภาพไร้ออกซิเจน (Obligate anaerobes) และ
มีการสร้างสปอร์สำหรับการหมักแบบกะจุลินทรีย์ในกลุ่ม Clostridium จะผลิตไฮโดรเจนในช่วงที่เซลล์มีการ
เจริญ อย่ างรวดเร็ว (Exponential growth phase) หลั งจากนั้นในช่วงที่จำนวนเซลล์ ไม่มีการเปลี่ ยนแปลง
(Stationary phase) จุลินทรีย์ในกลุ่มClostridium จะเปลี่ยนจากการผลิตไฮโดรเจนเป็นการผลิตตัวทำละลาย
อิน ทรี ย์ แทนซึ่ งเรี ย กช่ ว งนี้ ว่า solventogenesis (Kargi และKapdan, 2006) นอกจากนั้ น ยั งมี จุลิ น ทรีย์ไร้
อากาศที่ ท นอุ ณ หภู มิ ไ ด้ สู ง (Anaerobic thermophilic organisms) ซึ่ ง สามารถผลิ ต ไฮโดรเจนได้ เช่ น
Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum (Zhang และคณะ, 2003; O-Thong และคณ ะ
2008b; Ren แ ล ะ ค ณ ะ , 2010), Desulfotomaculum geothermicum (Shin แ ล ะ ค ณ ะ , 2004),
Thermococus kodakaraensis KOD1 (Kanai และคณะ, 2005) มี อุณ หภูมิ ที่ เหมาะสมในการเจริญ ที่ 85
องศาเซลเซียสซึ่งคัดแยกได้จากน้ำพุร้อนในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นและกลุ่มตะกอนจุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศเช่น
ตะกอนดินจากบ่อบำบัดแบบไม่ใช้อากาศanaerobic sludge เม็ดตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบำบัดไม่ใช้อากาศ
(UASB granule) ซึ่งการใช้กลุ่มจุลินทรีย์จะต้องมีการปรับสภาพหรือpretreatment ก่อนเพื่อกำจัดจุลินทรีย์ที่
ผลิตมีเทนให้เหลือเฉพาะกลุ่มที่ผลิตไฮโดรเจนตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้กลุ่มตะกอนจุลินทรีย์ในการผลิตไฮโดรเจน
ตัวอย่าง เช่น Sreela-or และคณะ (2011) ทำการผลิตไฮโดรเจนจากเศษอาหารโดยใช้เม็ดตะกอนจุลินทรีย์
UASB granules sittijunda และ Reungsang (2012) ทำการผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลโดยใช้หัวเชื้อคือ
UASB granule เป็นต้นซึ่งผลได้หรือประสิทธิภาพการผลิตไฮโดรเจนโดยใช้กลุ่มตะกอนจุลินทรีย์จะต่ำกว่าเมื่ อ
ใช้เชื้อเดี่ย วแต่อย่างไรก็ตามการใช้กลุ่มตะกอนจุลินทรีย ก็มีข้อดีเมื่อเทียบกับการใช้เชื่อเดี่ยวคือง่ายต่อการ
ดำเนิ น ระบบและลดต้น ทุ น ในการควบคุมกระบวนการปลอดเชื้อนอกจากนั้น ยังสามารถใช้ส ารตั้งต้นหรือ
สับสเตรทได้หลากหลาย เป็นต้น
8.3 มีเทนและการใช้ประโยชน์
มีเทน (Methane) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนพวกแอลเคน สูตรเคมีคือ CH4 เป็นก๊าซไม่มีสี
ติดไฟได้ เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของก๊าซธรรมชาติ มีเทนสามารถผลิตเกิดขึ้นได้จากกระบวนการย่อยสลาย
แบบไม่ใช้อากาศที่เกิดขึ้น ในธรรมชาติ มีเทนมี ค่าพลังงานความร้อนสูงถึง 21,000 กิโลจูล ต่อลูกบาศก์เมตร
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานโดยการเผาไหม้เพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรงหรือใช้เป็น
เชื้อเพลิ งสำหรั บ ขับ เคลื่ อนเครื่ องยนต์สั น ดาปภายในหรือเป็น เชื้อเพลิ งในการผลิ ต ไอน้ ำและกระแสไฟฟ้ า
นอกจากนี้ คุ ณ สมบั ติ ส ำคั ญ ของมี เทนคื อ เป็ น แก๊ ส ที่ เมื่ อ เผาไหม้ แ ล้ ว ได้ ส ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมน้อย (Wikipedia, 2014) กระบวนการผลิตมีเทนเกิดขึ้นจากขั้นตอนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ
(รูปที่ 2) ซึ่งการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่
8.3.1 ขั้นตอนที่ 1 การย่อยสลายสารอินทรีย์ (Hydrolysis) สารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญ
คือคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนจะถูกเปลี่ยนหรือย่อยให้มีขนาดเล็กลงโดยแบคทีเรียจะปล่อยเอ็นไซม์ออกมา
ภายนอก (extra cellular enzyme) เพื่อช่วยย่อยโครงสร้างโมเลกุลที่ซับซ้อนให้เล็กลงเช่นการย่อยสลายแป้ง
ให้เป็นน้ำตาลกลูโคสการย่อยสลายไขมันเป็นกรดไขมันและการย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโน เป็นต้น
8.3.2 ขั้ น ตอนที่ 2 การสร้ า งกรด (Acidification/Acidogenesis) เป็ น การย่ อ ยสลาย
สารอินทรีย์เชิงเดี่ยว (monomer) ให้เป็นกรดไขมันระเหยง่าย (volatile fatty acid) เช่น กรดฟอร์มิก กรดอะ
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ซิ ติ ก กรดบิ ว ทาริ ก กรดโพรพิ โ อนิ ก และแอลกอฮอล์ น อกจากนั้ น ยั ง ได้ ผ ลพลอยได้ อื่ น ๆ เช่ น ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย และไฮโดรเจน
8.3.3 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างกรดอะซิติก (Acetogenesis) เปลี่ยนกรดไขมันระเหยง่ายสายยาว
ให้เป็นกรดอะซิติกหรือเกลืออะซิเทตซึ่งเป็นสารตั้งต้นหลักในกระบวนการผลิตมีเทนโดยแบคทีเรียที่ทำหน้าที่
ได้แก่แบคทีเรียทีเรียกว่าacetogenic bacteria
8.3.4 ขั้ น ตอนที่ 4 การสร้ า งก๊ า ซมี เทน (Methanization/Methanogenesis) ขั้ น ตอนนี้
กรดอะซิติก รวมถึงคาร์ บ อนไดออกไซด์และไฮโดรเจนบางส่ ว นจะเข้าสู่ กระบวนการเปลี่ ยนเป็น มีเทนโดย
แบคทีเรียกลุ่มเมทาโนเจน (methanogen)

รูปที่ 2 กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ
ที่มา: Madsen และคณะ (2011)
การผลิ ต มี เทนนั้ น เกิ ด ขึ้ น ในขั้ น ตอนที่ 4 ที่ เรี ย กว่ากระบวนการ Methanogenesis เป็ น การ
เปลี่ ย นกรดอิ น ทรี ย์ โ มเลกุ ล เล็ ก ที่ เกิ ด จากขั้ น ตอนการสร้ างกรดไปเป็ น ก๊ าซมี เทนถึ ง 70% โดยMethane
forming bacteria (Polprasert, 1996) และอี ก ส่ ว นหนึ่ งเกิ ด จากการรี ดิ ว ซ์ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละ
ไฮโดรเจนให้กลายเป็นก๊าซมีเทนโดย Hydrogen-utilizing methane bacteria ดังสมการที่ 3 และ 4
CH3COOH
CO2+4H2

→
→

CH4+CO2 (Methane forming bacteria)
(3)
CH4+2H2O (Hydrogen-utilizing methanogenic bacteria) (4)
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โดยทั่วไปจุลินทรีย์ที่สร้างมีเทนจะมีการเจริญเติบโตช้าและค่อนข้างแปรผันตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้ อมโดยปัจ จัยที่มีผลต่อการผลิตมีเทนประกอบด้วย 1) ปัจจัยทางสภาวะแวดล้อม ได้แก่ พีเอช
(Masse และ Droste, 2000) อุณหภูมิความเป็นด่างสารพิษสารยับยั้งปฏิกิริยาและลักษณะของของเสีย 2)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินระบบได้แก่การกวนผสมอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (organic loading rate,
OLR) และระยะเวลากักเก็บ(hydraulic retention time, HRT) (Lettinga, 1995) เป็นต้น
8.4 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิตไฮโดรเจนและมีเทน
การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนโดยกระบวนการทางชีวภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิด
สับสเตรต ความเป็นกรด-ด่าง อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ธาตุอาหารเสริม อุณหภูมิ เป็นต้น ซึ่งสภาวะ
เหล่านี้มีผลกระทบต่อความสมดุลของระบบเมตาบอลิซึม ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จากกระบวนการหมัก
ขึ้นอยู่กับสภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จุลินทรีย์เจริญอยู่ การควบคุมรักษาสภาวะต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
ต่อการทำงานของจุลินทรีย์จึงจะทำให้จุลินทรีย์สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.4.1 สับสเตรต (Substrate) การผลิตพลั งงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนและมีเทนนั้น
ในช่วงแรกเริ่มจะผลิตโดยใช้สับสเตรทจำพวกน้ำตาล ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกลูโคส น้ำตาลซูโครส น้ำอ้อย น้ำแป้ง
เป็นต้น แต่ในปัจจุบันการใช้สับสเตรทเหล่านั้นค่อนข้างมีต้นทุนและราคาที่สูง ไม่คุ้มต่อการผลิต ดังนั้น จึงมีการ
หาแหล่งสับสเตรทอื่นๆ ที่ไม่มีต้นทุน เช่น วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม และเซลล์
สาหร่าย ซึ่งจัดเป็นสารตั้งต้นที่ไม่มีต้นทุนหรือต้นทุนค่าวัตถุดิบต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการใช้น้ำตาล การใช้วัสดุ
เหลือทิ้งจากการเกษตรจำเป็นจะต้องมีการปรับสภาพก่อนเพื่อกำจัดสารจำพวกลิกนิน ซึ่งขัดขวางกลไกการ
ย่ อ ยสลายน้ ำ ตาลในวั ส ดุ เหลื อ ทิ้ งทางการเกษตรของจุ ลิ น ทรี ย์ ในการเปลี่ ย นไปเป็ น ไฮโดรเจนหรือ มี เทน
โดยทั่ ว ไปเมื่ อใช้ ก ลู โคสเป็ น สั บ สเตรทตั้งต้ น จะให้ ผ ลได้ ไฮโดรเจนอยู่ระหว่าง 1.6-3.1 โมลต่อ โมลกลู โคส
(Minnan และคณะ, 2005; Wang และ Wan, 2008) ในขณะที่ ก ารใช้ซู โครสเป็ น สั บ สเตรตทำให้ ได้ ผ ลได้
ไฮโดรเจนที่มีค่าระหว่าง 2.07-6.00 โมลต่อโมลเฮกโซส (Lo และคณะ, 2008; Kumar และ Das, 2000) ส่วน
การใช้ไซโลสเป็นสับสเตรตจะได้ผลได้ไฮโดรเจนระหว่าง0.73-2.25 โมลต่อโมลไซโลส (Lin และ Lay, 2005)
และการใช้แลกโตสเป็นสับสเตรตในการผลิตไฮโดรเจน จะได้ผลได้ของไฮโดรเจนที่มีค่าระหว่าง 3.1-3.6 โมลต่อ
โมลแลกโตส (Valdez-Vazquez และคณะ, 2005) เป็นต้น จากงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็น ว่าความเข้มข้น
ของสับสเตรทและชนิดของสับสเตรทตั้งต้นมีผลต่อผลได้พลังงานทดแทนค่อนข้างมาก และจากการศึกษาของ
Reungsang และคณะ (2016) พบว่าอัตราส่วนระหว่างสับสเตรทต่อ เชื้อเริ่มต้นที่เหมาะสมต่อค่าผลได้มีเทน
โดยเมื่อเพิ่มอัตราส่วนระหว่างสับสเตรทต่อเชื้อเริ่มต้นจาก 0.60 เป็น 1.06 กรัมของแข็งระเหยต่อกรัมของแข็ง
ระเหยจะทำให้ผลได้มีเทนมีค่าเพิ่มขึ้น และผลได้มีเทนมีค่าลดลงเมื่ออัตราส่วนระหว่างสับสเตรทต่อเชื้อเริ่มต้น
สูงกว่า 1.06 กรัมของแข็งระเหยต่อกรัมของแข็งระเหย
8.4.2 ไนโตรเจนและฟอสเฟต (Nitrogen and phosphate) ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบที่
สำคั ญ ของโปรตี น กรดนิ ว คลี อิก และเอนไซม์ ที่ มีผ ลต่อ การเจริญ ของแบคที เรียที่ ผ ลิ ต ไฮโดรเจน และมี เทน
(Hydrogenand methane producing bacteria) โดยปริมาณของไนโตรเจนที่ เหมาะสมในการเจริญ ของ
จุลิ น ทรีย์ ที่ผ ลิ ตไฮโดรเจนและมีเทนจะขึ้น อยู่กับชนิ ดของแบคทีเรียที่ ผ ลิ ตไฮโดรเจน และช่ว งของปริมาณ
ไนโตรเจนที่ศึกษา ฟอสเฟตเป็น สารที่มีความสำคัญในการผลิตไฮโดรเจนและมีเทน เนื่องจากฟอสเฟตเป็น
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บัพเฟอร์ ในระบบการเพิ่มปริมาณของฟอสเฟตทำให้จุลินทรีย์ผลิตไฮโดรเจนและมีเทนสามารถผลิตไฮโดรเจน
และมีเทนได้เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มปริมาณของฟอสเฟตที่มากเกินไปจะทำให้จุลินทรีย์ผลิตไฮโดรเจนสามารถผลิต
ไฮโดรเจนได้น้ อยลง ซึ่งขึ้น อยู่กับ ชนิ ดสั บ สเตรตที่ ใช้ผ ลิ ต ไฮโดรเจน และช่วงของปริมาณฟอสเฟสที่ ศึกษา
(Wang และWan, 2009) ดังนั้ น เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมจึงมีการศึกษาสัดส่ วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน
(C/N) และคาร์บอนต่อฟอสเฟส (C/P) ในการผลิตไฮโดรเจน Argun และคณะ (2008) รายงานว่าสัดส่วนของ
คาร์บอนต่อไนโตรเจนและคาร์บอนต่อฟอสเฟสที่เหมาะสมเมื่อใช้แป้งสาลีเป็นสับสเตรตคือ 200 และ 1,000
ตามลำดับในขณะที่ O-Thong และคณะ (2008) รายงานว่าสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนและคาร์บอนต่อ
ฟอสเฟสที่เหมาะสมในน้ ำเสียโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม (Palm Oil Mill Effluent, POME) คือ 74 และ 559
ตามลำดับ
8.4.3 อัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน คาร์บอนและไนโตรเจนมีความสำคัญต่อการ
ดำรงชีวิตของจุลินทรีย์ เนื่องจากจุลินทรีย์ต้องการคาร์บอนและไนโตรเจนในการเจริญเติ บโต ดังนั้นอัตราส่วน
ระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมสามารถส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์และเกิดผลผลิตได้สูง การผลิต
ไฮโดรเจนจากกลุ่ มจุลินทรีย์ไร้อากาศแบบผสมโดยใช้น้ำตาลซูโครสความเข้มข้น 20 กรัมซีโอดีต่อลิตรเป็น
สับสเตรต และแปรผันอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนระหว่าง40-130 พบว่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนคือ 47 สามารถให้ผลได้ไฮโดรเจนเท่ากับ 4.80 โมลไฮโดรเจนต่อ
โมลซูโครส ถ้าเพิ่มอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเป็น 98 ทำให้อัตราการผลิตไฮโดรเจนลดลง โดยมีผลได้
ไฮโดรเจนเท่ากับ 3.53 โมลไฮโดรเจนต่อโมลซูโครส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนที่มีผลต่อผลิ ตไฮโดรเจน เนื่ องจากอัตราส่ วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่สูงจะทำให้อัตราเม
แทบอไลท์ของจุลินทรีย์เกิดขึ้นช้า (Lin และ Lay, 2004b) และอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ต่ำจะ
ทำให้มีปริมาณของแอมโมเนียไนโตรเจนที่สูงซึ่งจะทำให้เกิดการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่มีความจำเพาะ
ต่อการผลิตไฮโดรเจน (Argun และคณะ,2008) ขณะที่ในการผลิตมีเทนนั้นหากอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนที่ต่ำจะทำให้มีปริมาณของแอมโมเนียไนโตรเจนที่สูงซึ่งปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนที่สูงจะทำให้เกิด
การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่มีความจำเพาะต่อการผลิตมีเทนทำให้ประสิทธิภาพการผลิตมีเทนลดลง
8.4.4 อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ ที่ผลิต
ไฮโดรเจนและมีเทน โดยมีรายงานว่าเมื่อเพิ่ มอุณหภูมิในการหมักทำให้อัตราการผลิตไฮโดรเจนอัตราการผลิต
มีเทนและผลได้เพิ่มขึ้น ถ้าเพิ่มอุณหภูมิในการหมักที่มากเกินไปจะได้ไฮโดรเจนและมีเทนลดลง (Wang และ
Wan, 2008) ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ด้วย โดยจุลินทรีย์แบ่งตามอุณหภูมิที่เจริญเป็น 3 ประเภท คือ
อุณหภูมิต่ำ (Ambient) อุณหภูมิปานกลาง (Mesophilic) และอุณหภูมิสูง (Thermophilic) อุณหภูมิมีผลต่อ
วิถีเมแทบอลิ ก (Metabolic pathway) โดยทำให้ ผ ลพลอยได้ เช่น กรดอะซิติ ก (Acetic acid) กรดบิ วทิ ริก
(Butyric acid) กรดโพรพิโอนิก (Propionic acid) เอทานอล (Ethanol) ทีเ่ กิดขึ้นมีปริมาณที่เปลี่ยนไป (Wang
และWan, 2008) จากการศึ ก ษาของ Valdez-Vazquez และคณะ (2005) พบว่ าการหมั ก ที่ อุ ณ หภู มิ 37
องศาเซลเซียส ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นบิวทิเรท ส่วนการหมักที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ผลพลอย
ได้ที่เกิดขึ้น ส่ วนใหญ่ เป็ น อะซิเตท ในขณะที่ Zhang และ Shen (2006) รายงานว่า การหมักที่อุณ หภูมิ 20
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องศาเซลเซีย ส ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น ส่ว นใหญ่ เป็ นกรดอะซิติก ส่ วนการหมักที่อุณ หภูมิ 55 องศาเซลเซียส
กรดอะซิติกลดลง และมีกรดบิวทิริกเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่
8.4.5 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความเป็นกรด-ด่างเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อกิจกรรม
ของจุลินทรีย์เมแทบอลิซึมและการผลิต โดยในการผลิตไฮโดรเจนถ้าค่าความเป็นกรด-ด่างที่สูงหรือต่ำเกินไป มี
ผลโดยตรงต่อการทำงานของเอนไซม์ไฮโดรจีเนส (Dabrock และคณะ, 1992) ดังนั้นจึงมีการศึกษาค่าความ
เป็นกรด-ด่างเริ่มต้น (Initial pH) ที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนกันอย่างแพร่หลาย จากการศึกษาพบว่า อะ
ซิเตทและบิวทิเรทซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกระบวนการAcidogenesis เป็นสาเหตุให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ลดลงระหว่างการผลิ ตไฮโดรเจน ทำให้ กระบวนการผลิ ตไฮโดรเจนถูกยับยั้ง (Vijayaraghavan และคณะ,
2006) นอกจากนั้นสภาวะความเป็นกรด-ด่างมีความสำคัญต่อการผลิตไฮโดรเจน เนื่องจากความเป็นกรด-ด่าง
มีผลต่อการเจริญของแบคทีเรีย (Zhang และคณะ, 2005) Kumar และ Das (2000) พบว่าการผลิตไฮโดรเจน
ของ E. cloacae IIT-BT 08 ที่ความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้น 4 และ 5 มีปริมาณไฮโดรเจนสะสมเท่ากับ 70.9 และ
117.5 มิลลิโมลตามลำดับ และในระหว่างการหมักแบบไม่ใช้อากาศ ผลผลิตที่เกิดขึ้นคือ กรดไขมันระเหยง่าย
ไฮโดรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ (Kapdan และ Kargi, 2006) ถ้ามีกรดไขมันระเหยง่ายในน้ำหมักปริมาณที่
มากเกินไปก็มีผลต่อการผลิตไฮโดรเจน เพราะปริมาณของกรดไขมันระเหยง่ายมีความสัมพันธ์กับค่าความเป็น
กรด-ด่างในกระบวนการหมักและในเซลล์ของจุลินทรีย์ คือเมื่อกรดไขมันระเหยง่ายมีปริมาณมากก็สามารถซึม
ผ่านผนังเซลล์ ทำให้สภาวะกรด-ด่างในเซลล์ลดลงทำให้จุลินทรีย์ต้องใช้พลังงานในการปรับสภาวะกรด-ด่าง
ของเซลล์ให้สมดุลโดยการปั๊ มอิออนเข้า-ออกจากเซลล์ เช่น โปรแตสเซียมปั๊ม ทำให้พลังงานของเซลล์ไม่พอใน
การสร้างเซลล์จุลินทรีย์ใหม่หรือบางเซลล์จุลินทรีย์ไม่สามารถปรับสภาวะกรด-ด่างก็ทำให้เซลล์แตกและทำให้
การผลิตไฮโดรเจนลดลง (Zhang และคณะ, 2005) ส่วนกรดอินทรีย์ระเหยง่ายได้แก่โพรพิโอเนทสามารถยับยั้ง
การผลิตไฮโดรเจนได้ เนื่องจากไฮโดรเจนจะถูกใช้ไปในการสร้างกรดโพรพิโอนิกและแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ส่วน
ใหญ่จะถูกเปลี่ยนเป็นมีเทน (Valdez-Vazquez และ Poggi-Varaldo, 2009) ขณะที่จุลินทรีย์ที่ผลิตมีเทนนั้น
จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงความเป็นกรดด่างที่ประมาณ 6.5-7.5 ถ้าต่ำกว่า 5 จะมีอันตรายต่อแบคทีเรีย
ที่สร้างมีเทนแต่แบคทีเรียที่สร้างกรดอินทรีย์สามารถทนต่อสภาพเป็นกรดได้ต่ำถึง 4.5 โดยไม่เป็นอันตราย และ
นอกจากนั้นในระบบการผลิตมีเทนยังจำเป็นต้องรักษาระดับความเป็นกรด-ด่างหรือค่าอัลคาลินิตี้ให้มีค่าคงที่
ถ้าหากค่าอัลคาลินิตี้ต่ำจะมีแนวโน้มเป็นกรดได้ง่าย ค่าอัลคาลินิตี้ที่เหมาะสมต่อระบบการผลิตมีเทนหมักมี
ค่าประมาณ 1,000-5,000 มิลลิกรัมต่อลิตรในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)
8.4.6 ปริมาตรกล้าเชื้อ ปริ มาตรของกล้ าเชื้อมีความสำคัญ ต่อการผลิ ต พลั งงานทดแทนจาก
กระบวนการหมัก เนื่องจากปริมาตรของกล้าเชื้อที่เติมเข้าไปในกระบวนการหมักส่งผลต่อการย่อยสับสเตรท
ผลได้ของไฮโดรเจนและมีเทน ดังนั้นเมื่อเพิ่มปริมาตรกล้าเชื้อให้เหมาะสม จะสามารถกระตุ้นกิจกรรมการย่อย
ของจุ ลิ น ทรีย์ท ำให้ ได้ผ ลผลิ ตที่สู งขึ้น ตัวอย่างเช่น Ming และคณะ (2008) ผลิ ตไฮโดรเจนจากเศษอาหาร
ร่ว มกั บ ตะกอนเร่ งโดยกลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ไร้ อ ากาศแบบผสม ทำการแปรผั น ปริม าตรกล้ าเชื้ อ ระหว่าง 5 – 50
เปอร์ เซ็ น ต์ พบว่ าปริ ม าตรกล้ า เชื้ อ ที่ เหมาะสมต่ อ การผลิ ต ไฮโดรเจนคื อ 50 เปอร์เซ็ น ต์ ส ามารถให้ ผ ลได้
ไฮโดรเจนเท่ากับ 193.85 มิลลิลิตรไฮโดรเจนต่อกรัม VS ถ้าลดปริมาตรกล้าเชื้อเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ ทำให้อัตรา
การผลิตไฮโดรเจนลดลง โดยมีผลได้ไฮโดรเจนเท่ากับ 23.42 มิลลิลิตรไฮโดรเจนต่อกรัม VS
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8.4.7 ไอออนโลหะ (Metal ion) ไอออนโลหะมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ผลิตไฮโดรเจน
และใช้ผลิตมีเทน โดยในการผลิตไฮโดรเจน เอนไซม์ที่สำคัญคือ โฮโดรจีเนส (Wang และWan, 2008b) การ
แปรผันไอออนโลหะที่มีความเข้มข้นสูง เกิน ระดับความต้องการสามารถยับยั้งการทำงานของจุลินทรีย์ผลิ ต
ไฮโดรเจนได้ ไอออนโลหะที่ต้องการในการผลิตไฮโดรเจน ได้แก่ เหล็กไอออน (Fe2+) คอปเปอร์ไอออน (Cu2+)
แมกนีเซียมไอออน (Mg2+) แคลเซียมไอออน (Ca2+) นิกเกิลไอออน (Ni2+) ซิงไอออน (Zn2+) เนื่องจากเหล็ก
ไอออนเป็นส่วนประกอบของเฟอริดอกซิน ซึ่งเฟอริดอกซินทำหน้าที่ในการส่งถ่ายอิเล็กตรอนให้แก่เอนไซม์
ไฮโดรจีเนสเพื่อผลิตไฮโดรเจน และเหล็กยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของเอนไซม์ไฮโดรจีเนสซึ่งทำหน้าที่ในการ
เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าการผลิ ต ไฮโดรเจน โดยสามารถจำแนกได้ เ ป็ น 3 ประเภทคื อ Fe hydrogenase, NiFe
hydrogenase และ NiSeFe hydrogenase (Valdez-Vazquez และคณะ, 2005) โดยความเข้มข้นของเหล็ก
ที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนคือ 10 มิล ลิ กรัมต่อลิ ตร (Liu และShen, 2004) บางรายงานพบว่าความ
เข้มข้นของเหล็กที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนคือ 589.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (Zhang และคณะ,2005) ซึ่ง
สาเหตุ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ที่ เหมาะสมของเหล็ ก ไอออนมี ค่ าต่ างกั น อาจเกิ ด จากความแตกต่ างของเชื้ อ ตั้ งต้ น
สับสเตรตที่ใช้ และช่วงของความเข้มข้นของเหล็กไออนที่ศึกษา นอกจากนั้นยังมีการศึกษาความเป็นพิษของ
โลหะหนักแต่ละชนิดที่มีผลต่อการผลิตไฮโดรเจนผลที่ได้ พบว่าความเป็นพิษของ Cu > Ni > Zn > Cr > Cd >
Pb (Li และFang, 2007)
ในการผลิตมีเทนจะมีไอออนโลหะ เช่น นิเกิล โคบอล ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์
ในการผลิ ตมีเทน โดยนิ เกิล เป็ น องค์ป ระกอบที่ส ำคัญ ของโคเอนไซม์ F-430 ซึ่งเป็นโคเอนไซม์ที่ส ำคัญ ของ
เอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตมีเทน (methyl-S-CoM enzyme) (Friedman, 1991; Thauer, 1998) นอกจากนั้นนิ
เกิลยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงและช่วยรักษาความคงรูปของผนังเซลล์จุลินทรีย์ (Jarrel และ Sprott, 1982)
ถึงแม้ว่านิเกิลจะมีประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตมีเทนแต่หากเพิ่มความเข้มข้นของนิเกิลในระดับที่สูงเกินความ
ต้องการของจุ ลินทรีย์ จะส่งผลให้ ป ระสิทธิภาพในการผลิตมีเทนลดลง โดยมีงานวิจัยของ Takashima และ
Speece (1990) พบว่าความเข้มข้นของนิเกิลที่สูงกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จะส่งผลยับยั้งการเจริญเติบโตและ
กิจกรรมของจุลินทรีย์ เนื่องจากนิเกิลเป็นสารจำพวกโลหะหนักซึ่งมีความเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ และโคบอลเป็น
องค์ประกอบหลักของแคโรทีนอย ซึ่งแคโรทีนอยเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างมีเทนจากสารประกอบ
จำพวกเมทิล ได้แก่ เมทานอลและเอทานอล โดยกระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นจากสารประกอบเมทิลจะให้กลุ่ม
เมทิ ล กั บ Corrinoid เพื่ อสร้ าง CH3-Corrinoid ซึ่ ง Corrinoid นี้ มีโครงสร้างเป็ น วงแหวน Porphyrin-Like
Corrin ที่มีโคบอลต์อยู่ตรงกลางและเป็นโครงสร้างต้นแบบของสารประกอบบางอย่างเช่นวิตามินบี 12 จากนั้น
CH3-Corrinoid จะให้ กลุ่มเมทิลต่อกับ โคเอนไซม์เอ็มเกิดเป็น CH3-CoM และCH3-CoM จะรับอิเล็กตรอน
กลายเป็ น มี เทนซึ่ งอิ เล็ ก ตรอนที่ ให้ กั บ CH3-CoM จะได้ ม าจากการเปลี่ ย นโมเลกุ ล เมทานอลที่ เหลื อ เป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์
8.5 น้ำกากส่าและการใช้ประโยชน์
น้ำกากส่าเป็นน้ ำเสียเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตสุราโดยในประเทศไทยโรงงานผลิตสุราหรือเอธิล
แอลกอฮอล์จะใช้กากน้ำตาลหรือ Molasses เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตโดยใช้เชื้อยีสต์และมีการเติมธาตุ
อาหารเสริมน้ำกากส่าจะเกิดจากกระบวนการกลั่นแอลกอฮอล์ในครั้งแรก (รูปที่ 3)
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รูปที่ 3 กระบวนการผลิตสุรากลั่นจากกากน้ำตาล
(ที่มา: สกุณณี และจรูญ, 2526)
น้ ำกากส่ า (Molasses Alcohol Slop) ที่ได้จากกระบวนการผลิ ตสุ ราจัดเป็ นน้ ำเสี ยที่ มีค วาม
สกปรกสูงโดยมีค่าบีโอดีประมาณ 20,000 – 35,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณของแข็งประมาณ 7-10 % มีสี
น้ำตาลเข้มเกือบดำ มีอุณหภูมิสูง และมีค วามเป็นกรด ซึ่งต้องมีการบำบัดก่อนระบายทิ้งลงแหล่งน้ำ มิเช่นนั้น
จะทำให้คุณภาพน้ำในแหล่งรับน้ำเสื่อมโทรมลง โดยเฉลี่ยในแต่ละโรงงานผลิตสุราในประเทศไทยจะมีน้ำกากส่า
ทิ้งประมาณ 138.46 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (สกุณณีและจรูญ, 2526) คุณลักษณะของน้ำกากส่าในประเทศไทย
นั้นแสดงดังตารางที่ 3 จะเห็นว่าน้ำกากส่าจากโรงงานสุราภายในประเทศมีค่า BOD 27,475 มิลลิกรัมต่อลิตร,
ซีโอดี 118,098 มิ ลลิกรัมต่อลิตร, Suspended Solid 11,319 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าTotal Solid สูงถึง
75,829 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตารางที่ 2 ลักษณะโดยเฉลี่ยของน้ำกากส่าจากโรงงานผลิตสุราในประเทศไทย
ลักษณะ/หน่วย
ค่าเฉลี่ย
pH
3.66
อุณหภูมิ
องศาเซลเซียส
88.6
COD
มิลลิกรัม/ลิตร
118,098.0
BOD
มิลลิกรัม/ลิตร
27,475.0
Suspended Solids
มิลลิกรัม/ลิตร
11,319.0
12

ลักษณะ/หน่วย
Total Solids
มิลลิกรัม/ลิตร
Total Volatile Solids
มิลลิกรัม/ลิตร
Settleable Solids
มิลลิกรัม/ลิตร
Total-N
มิลลิกรัม/ลิตร
PO3-3-P
มิลลิกรัม/ลิตร
K
มิลลิกรัม/ลิตร
SO4-2
มิลลิกรัม/ลิตร
BOD load
กิโลกรัม/วัน
BOD load
กิโลกรัม/เท*
ปริมาณน้ำเสีย
ลูกบาศก์เมตร/20 ลิตร
ที่มา : ไชยยุทธกลิ่นสุคนธ์, 2524

ค่าเฉลี่ย
75,829.0
58,523.0
26.67
935.0
115.2
4,763.0
3,718.0
3,806.0
2.77
0.106

จากองค์ประกอบข้างต้นของน้ำกากส่าแสดงให้เห็นว่าในน้ำกากส่ายังมีแหล่งธาตุอาหารหลักและ
รองอีกมากมาย (ตารางที่ 2) แต่เนื่องจากความซับซ้อนขององค์ประกอบทำให้การใช้ประโยชน์ยังไม่แพร่หลาย
มากนัก แต่อย่างไรก็ตามยังมีการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น นำมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ย โดยการ
เคี่ยวน้ำกากส่าให้เกือบแห้งให้เหลือของแข็งประมาณ 50 % และนำของแข็งดังกล่าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้
ในหม้อน้ำ และเมื่อเผาไหม้แล้วจะได้ส่วนที่เป็นเถ้าที่มีปริมาณโปแตสเซียมสูง และยัง นำมาใช้ในรูปของปุ๋ยหมัก
โดยใช้จุลิ นทรีย์ เป็ นตัวย่ อยสลายองค์ป ระกอบในน้ำกากส่ า ทำการผสมด้วยกากอ้อยหรือวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรอื่นๆ จากนั้นกลับกองปุ๋ยตามขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก จะได้ปุ๋ยหมักตามต้องการ (เกษตรอุตสาหกรรม
, 2530) นำมาใช้ราดถนนลูกรังเพื่อลดฝุ่ นในช่วงฤดูแล้ง (road spray) นำมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลา (fish
farming) ซึ่งในการนำมาเลี้ยงปลานั้นจะต้องจำกัดปริมาณเนื่องจากหากใช้มากไปจะเป็นอันตรายต่อปลาและ
ทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดลงด้วย นำมาใช้เลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อผลิตโปรตีนเซลล์เดียว เนื่องจากในน้ำกากส่ามี
น้ำตาลเหลืออยู่ ซึ่งจุลินทรีย์จำพวกยีสต์หลายๆชนิดสามารถใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในการเจริญเติบโต ซึ่งการใช้
น้ำกากส่านอกจากจะใช้เป็นแหล่งคาร์บอนให้ยีสต์แล้วยังใช้เป็นแหล่งไนโตรเจนได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้
น้ ำกากส่ าเพราะเลี้ ย ง Saccharomyces cerevisiae และ Candida valida นั้น จะช่ วยลดประมาณ BOD
และCOD ของน้ ำกากส่ าลง และได้ ผ ลได้ โปรตี น ประมาณ 45 % การนำน้ ำกากส่ ามาผลิ ต มี เทนโดยกลุ่ ม
จุลินทรีย์แบบไร้อากาศและนำมาใช้เลี้ยงกุ้ง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการจะนำน้ำกากส่ามาใช้ประโยชน์โดยใช้
หลักการทางจุลชีววิทยานั้นก็จะต้องศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบในน้ำกากส่าร่วมด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตดีขึ้น
8.6 กากยีสต์
กากยีสต์เปียก (Waste yeast) เป็นเชื้อยีสต์ที่ผ่านกระบวนการผลิตเบียร์โดยในกระบวนการผลิต
เบียร์จะมีการถ่ายออกจากระบบหลังจากแยกกากข้าวมอลท์น้ำและกากยีสต์เปียก (รูปที่ 4)
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รูปที่ 4 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์หรือเบียร์จากข้าวบาร์เลย์
(ที่มา: http://natres.psu.ac.th/Department/AnimalScience/.../brewers_dstiller.pps)
โดยองค์ประกอบของยีสต์ที่เหลือทิ้งนี้เมื่อนำไปวิเคราะห์แล้วพบว่ามีค่าอาหารเหมาะสมในการ
นำไปใช้ เลี้ ย งสั ต ว์ เช่ น บริ ษั ท ขอนแก่ น บริเวอร์รี่ จั งหวั ด ขอนแก่ น มี ก ารนำยี ส ต์ เปี ย กส่ งไปวิ เคราะห์ ใน
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น แล้วพบว่ามีค่าอาหารที่เหมาะสมสำหรับใช้เลี้ยง
สัตว์ ดังนั้น ทางบริษัทฯจึงนำไปสนับสนุนใช้เป็นอาหารกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคนมบ้านเกษตรก้าวหน้า ตำบล
ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จนประสบผลสำเร็จ โดยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนด้านอาหารได้และได้
ปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2553 เป็นแบบอย่าง
ให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ นอกจากนั้นสัตว์ชนิดอื่นๆที่เลี้ยงด้วยกากยีสต์ นั้น พบว่า สามารถทำให้สัตว์ต้านทาน
โรคได้ดีกว่าเดิม เพราะกระตุ้น การทำงานของ phagocytosis ซึ่งช่วยในการดักจับหรือทำลายเชื้อโรค ลด
ความเครียดในสัตว์ กระตุ้นการย่อยอาหารในสุกร ไก่ และสัตว์เคี้ยวเอื้อง เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วในกากยีสต์จะ
ประกอบไปด้วยโปรตีนประมาณ 42-44 % เยื่อใย 3% และนอกจากนั้นยังมีแร่ธาตุอาหารประกอบสูง สามารถ
นำไปใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ โดยสามารถใช้ได้ถึง 80% จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันมีการนำ
กากยี ส ต์เปี ย กไปขายเป็ น อาหารสั ตว์ ทำให้ ช่ ว ยเพิ่ ม รายได้ ให้ กั บ โรงงานเป็ น อย่ างมาก แต่ อ ย่างไรก็ ต าม
เนื่องจากในกระบวนการผลิตนั้นมีกำลังการผลิตค่อนข้างสูง และในแต่ละปีก็มีกากยีสต์เปียกเหลือทิ้งเพิ่มขึ้น
การใช้ประโยชน์เพียงเพื่อขายเป็นอาหารสัตว์อย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการกำจัด ดังนั้นหากสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ต่อยอดในด้านอื่นๆจะช่วยเพิ่มมูลค่าและช่วยกำจัดร่วมไปด้วย
8.7 การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนโดยกระบวนการหมักร่วม
การหมักร่วม (Co-Digestion) เป็นกระบวนการหมักที่ใช้วัตถุดิบเริ่มต้นสองชนิดสองหรือมากกว่า
เนื่ องจากการใช้สั บ สเตรทเพีย งชนิ ดเดีย วนั้ น จะทำให้ ผ ลได้ของผลิ ตภั ณ ฑ์ ต่ำ เนื่ องจากองค์ประกอบของ
สับสเตรทหรือสารตั้งต้นเพียงชนิดเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของจุลินทรีย์ (Parawira และคณะ, 2004)
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ปัจจุบันกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โดยชีววิธีนั้น ได้มีการนำวัตถุดิบหลายชนิดมาหมักร่วมกัน เพื่อเพิ่มผลผลิต
ของผลิตภัณฑ์ โดยหลักเกณฑ์พื้น ฐานสำหรับการเลือกวัตถุดิบนั้น จะต้องประกอบไปด้วยวัต ถุดิบหลักและ
วัตถุดิบรอง โดยวัตถุดิบหลักนั้นเน้นให้มีแหล่งคาร์บอนในปริมาณสูง ขณะที่วัตถุดิบรองจะต้องมีแหล่งธาตุ
อาหารหลักอื่นๆ เช่น ไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัส เป็นองค์ประกอบหลัก ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Hong และ
David (2007) ทำการผลิตมีเทนโดยใช้วัตถุดิบที่มีเส้นใยสูงและใช้แหล่งไนโตรเจนมาปรับสมดุลอัตราส่วนของ
คาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) จากผลการทดลองพบว่าสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ ทำให้
ได้ผลได้ของมีเทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้สับสเตรทเพียงชนิดเดียว โดยการปรับค่า C/N Ratio มีส่วนช่วย
ยับยั้งการเปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นแอมโมเนียอันเป็นตัวยับยั้งการเกิดก๊าซชีวภาพ โดยทั่วไปค่า C/N Ratio ที่
เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศอยู่ช่วง 8-23 นอกจากนี้ ยังมีการนำ
วัส ดุลิ กโนเซลลู โลสมาใช้ในการหมักร่ว ม ตั วอย่างวัส ดุลิ กโนเซลลู โลสนั้ น ประกอบด้วยเซลลู โลส และเฮมิ
เซลลูโลส เมื่อผ่านการปรับสภาพจะได้ไฮโดรไลเสทที่ประกอบด้วยน้ำตาลชนิดต่างๆ เช่น กลูโคส ไซโลส อะราบิ
โนส ซึ่งโดยโครงสร้างของน้ำตาลจะประกอบด้วยโมเลกุลของคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ดังนั้น เมื่อนำ
ไฮโดรไลเสทของวัส ดุลิ กโนเซลลูโลสมาใช้เพื่อเป็นสั บสเตรทในการผลิตพลั งงานชีวภาพ เช่น แก๊สชีวภาพ
ไฮโดรเจน เอทานอล โดยกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ จึงจำเป็นต้องเติมแหล่งไนโตรเจนเพื่อปรับสมดุลของ
สารอาหารให้ มี ความเหมาะสมต่ อการเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรีย์ Chen และคณะ (2008) รายงานการใช้ล ำต้ น
ข้าวโพดเป็นแหล่งคาร์บอนร่วมกับปุ๋ยหมักจากไส้เดือนฝอยเพื่อเป็นแหล่งไนโตรเจนในการผลิตแก๊สชีวภาพ โดย
ดำเนิ น การในกระบวนการหมักแบบกะที่ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งพบว่าการใช้ปุ๋ยหมักจากไส้เดือนฝอยเป็ น
สับสเตรทร่วม (แหล่งไนโตรเจน) ทำให้ผลได้ของแก๊สชีวภาพเพิ่มขึ้นจาก 217.60±13.87 มิลลิลิตรต่อกรัม TS
เป็น 410.30 ±11.01 มิลลิลิตรต่อกรัม TS นอกจากนี้ Komatsu และคณะ รายงานการผลิตมีเทนจากฟาง
ข้าวเป็นแหล่งคาร์บอนร่วมกับตะกอนน้ำเสียเป็นแหล่งไนโตรเจนโดยดำเนินหมักแบบต่อเนื่องซึ่งจาการทดลอง
พบว่าการใช้ตะกอนน้ำเสียร่วมกับฟางข้าว 1:0.5 ของของแข็งทั้งหมด (TS) ทำให้ผลได้ของมีเทนสูงขึ้น 66-82
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลได้มีเทนที่ผลิตได้คือ 0.311 ลิตรต่อกรัม VS ที่เติม
8.8 ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor)
ชนิดของถังปฏิกรณ์ชีวภาพหรือถังหมัก สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับแนวทาง
ในการจำแนก เช่น การจำแนกชนิดของถังหมักโดยอาศัยสภาพของจุ ลินทรีย์ที่อยู่ในถังหมัก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น
ถังหมัก ที่มี จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ อยู่ ในสภาพแขวนลอย (Suspended cells) และถังหมั กที่ มี จุลิ น ทรีย์ยึ ดเกาะอยู่ บ น
ตัวกลาง (Attached or immobilized cells) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553)
8.8.1 ถั งหมั ก ที่ มี จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ อ ยู่ ใ นสภาพแขวนลอย (Suspended cells) ถั งปฏิ ก รณ์ ข อง
ระบบนี้ เชื้อจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ภายในถังจะเจริญเติบโตในสภาพแขวนลอย โดยจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่นั้นจะ
มีการกระจายตัวทั่วกันทั้งถัง ด้วยการกวนผสมหรืออาจจะลอยตัวด้วยการไหลของน้ำในถังหมัก และเนื่องจาก
ระบบนี้ ไม่ มี ตั ว กลางให้ จุ ลิ น ทรี ย์ ยึ ด เกาะ เซลล์ จุลิ น ทรี ย์ ที่ อ ยู่ ภ ายในถั งหมั ก จึ งมี ก ารชะออก (wash out)
ตลอดเวลา หากเป็นระบบการผลิตไฮโดรเจนอาจจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจากจุลินทรีย์ผลิตไฮโดรเจน
สามารถเจริญเติบโตได้ไว จึงสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นมาทดแทนจุลินทรีย์ที่ถูกชะออกไปได้ทัน แต่ถ้า เป็นระบบ
การผลิตมีเทน การใช้ระยะเวลากักเก็บสั้นเกินไปจะเป็นสาเหตุให้ระบบล้มเหลวได้ เนื่องจากจุลินทรีย์ผลิต
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มีเทนมีการเจริญเติบโตช้ามาก ทำให้เพิ่มจำนวนขึ้นมาทดแทนจุลินทรีย์ที่ถูกชะออกไปได้ไม่ทัน แนวทางการ
แก้ปัญหาของถังหมักที่ใช้จุลินทรีย์ในสภาพแขวนลอยเพื่อให้ สามารถรักษาเซลล์จุลินทรีย์ให้อยู่ในระบบได้นาน
ขึ้นอาจทำได้โดย
- ลดอัตราการไหลของสับสเตรทที่เข้าถังหมัก หรือเพิ่มปริมาตรทำงานของถังหมัก เพื่อให้
ระยะเวลากักเก็บสูงขึ้น และเหมาะสมกับอัตราการเจริญของจุลินทรีย์ในถังหมัก
- การใช้ระบบแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำแล้ ววนตะกอนจุลินทรีย์กลับเข้าไปในถังหมัก
เช่น ระบบ activated sludge
- การเริ่มต้นระบบโดยการใช้เม็ดตะกอนจุลินทรีย์ (granule) เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้น ซึ่ง
จะทำให้เม็ดตะกอนจุลินทรีย์หลุดออกไปจากถังหมักได้ยากขึ้นเนื่องจากเม็ดตะกอนจะมีน้ำหนักมากกว่าเซลล์
แขวนลอย ซึ่งอาจทำได้โดยการนำตะกอนเซลล์ แขวนลอยมาสร้างเพาะเลี้ ยงก่อนเริ่มต้นเดินระบบเพื่อให้
ตะกอนจุลินทรีย์เกาะตัวกันเป็นเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ แล้วจึงนำเม็ดตะกอนที่ได้มาใช้ในการเริ่มต้นระบบ
ตัวอย่างถังหมักแบบไร้อากาศแบบที่ใช้จุลินทรีย์ในสภาพแขวนลอย ที่นิยมใช้ในระบบการ
บำบัดน้ำเสียและผลิตแก๊สชีวภาพ ได้แก่
1) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกวนสมบูรณ์ (Continuous stirred tank reactor; CSTR)
2) ถั งปฏิ ก รณ์ ชี ว ภาพไร้ อ ากาศแบบไหลย้ อ นขึ้ น (Upflow anaerobic sludge blanket;
UASB)
3) ระบบบ่อปิดแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic covered lagoon)
4) ระบบแผ่นกั้นแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic baffle reactor)
5) ระบบบ่อแบบราง (Plug flow anaerobic digester)
ถังหมักตามตัวอย่างที่กล่าวมานั้น ส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตแก๊ส
ชีวภาพในระดับโรงงานใหญ่ๆ แต่ในการศึกษาระดับห้องปฏิบัติการโดยส่วนมากแล้วจะใช้ ถังหมักแบบ CSTR
และแบบ UASB เนื่องจากสามารถออกแบบถังหมักให้มีขนาดเล็กได้โดยที่ยังคงประสิทธิภาพของถังหมักไว้
เหมือนเดิม จึงมีความเหมาะสมในการออกแบบให้รองรับกับอุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆที่จำเป็นในการศึกษา
ระดับห้องปฏิบัติการ และยังสามารถควบคุมระบบได้ง่ายกว่าถังหมักในระบบใหญ่ๆ ซึ่งรายละเอียดของถังหมัก
แบบ CSTR และ UASB มีดังนี้
8.8.1.1 ถังหมักแบบ CSTR
CSTR เป็นถังหมักที่สับสเตรทและเซลล์จุลินทรีย์ภายในถังหมักเกิดการกวนผสมกัน
เป็ น อย่ างดี เนื่ องจากมีการติดตั้งใบกวนให้ กวนผสมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นตามทฤษฎีแล้ ว ความเข้มข้น ของ
สารละลายและเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์ ในถังหมั ก จะเท่ ากัน ทุ กจุ ด (Completely mixed) ถังหมั กแบบนี้เหมาะกั บ
สับสเตรทที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีสารแขวนลอยเจือปนอยู่มาก เนื่องจากจะช่วยทำให้จุลินทรีย์และสับสเตรท
เข้ากันได้ดีขึ้น จุลินทรีย์มีพื้นที่ในการสัมผัสกับสับสเตรทมากขึ้ นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการย่อยสลาย
ถังหมักแบบ CSTR เป็นถังหมักที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในกระบวนการผลิตไฮโดรเจน (Hawkes
และคณะ, 2007; Guo และคณะ, 2010) เนื่ องจากอัตราการเจริญ ของแบคที เรียผลิ ต ไฮโดรเจนจะสู งกว่า
แบคทีเรียผลิตมีเทน ระยะเวลากักเก็บ ของกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจึงสั้นกว่าการผลิตมีเทนมาก ถังหมัก
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CSTR สำหรั บ ผลิ ตไฮโดรเจนจึ งสามารถป้ อนสั บสเตรทเข้าและออกจากระบบได้เร็วกว่า หรือสามารถลด
ปริมาตรของถังหมักให้มีขนาดเล็กลงได้ (Jung และคณะ, 2011) แต่อย่างไรก็ตาม ถังหมัก CSTR ก็มีข้อจำกัด
ในเรื่องของการกักเซลล์ไว้ในถังหมัก เนื่องจากเป็นระบบที่มีความเข้มข้นของสับสเตรทและเซลล์ที่แขวนลอย
เท่ากันทุกจุดของถังหมัก ดังนั้นเซลล์ในถังหมักจึงถูกชะออกอยู่ตลอดเวลา ถ้าใช้ ระยะเวลากักเก็บ ที่ต่ำเกินไป
เซลล์จุลินทรีย์ภายในถังหมักจะเจริญขึ้นมาทดแทนไม่ทันกับที่ถูกชะออกไป จะทำให้เซลล์ในถังหมักค่อยๆลดลง
จนทำให้ประสิทธิภาพการใช้สับสเตรทลดลงหรืออาจทำให้ระบบล้มเหลวได้ (Gioannis และคณะ, 2013)
ข้อดีของถังหมักแบบ CSTR ได้แก่
- สามารถป้อนสับสเตรทที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีตะกอนปะปนอยู่มากได้โดยไม่ต้อง
มีชั้นแยกตะกอนก่อนป้อนเข้าสู่ถังหมัก
- การกวนตลอดเวลาจะช่วยลดการเกิด dead zone ทำให้ ช่วยลดการยับยั้งการ
เจริญโดยสับสเตรท (Substrate inhibition)
- การออกแบบระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุมระบบได้ง่ายและสามารถตรวจวัดค่า
ต่างๆภายในถังหมักได้ง่าย เนื่องจากน้ำหมักผสมเข้ากันดีตลอดเวลา
ข้อจำกัดของถังหมักแบบ CSTR ได้แก่
- เกิดปัญหาการชะออกของเซลล์จุลินทรีย์ในถังหมักได้ง่าย ถ้าสภาวะภายในถังหมัก
เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้จุลินทรีย์เจริญขึ้นมาทดแทนไม่ทันกับที่ถูกชะออก ถังหมักแบบ CSTR จึงไม่เหมะสม
กับจุลินทรีย์ผลิตมีเทน แต่อาจจะแก้ปัญหาโดยใช้ถังตกตะกอน (activated sludge) เพื่อวนตะกอนที่ถูกชะ
ออกให้กลับเข้าสู่ถังหมักได้
- น้ำเสียที่ออกจากถังหมักจะมีความขุ่นและความสกปรกสูงกว่าระบบอื่น เนื่องจากมี
การกวนตลอดเวลา ตะกอนต่างๆจึงถูกขับออกมาจากถังหมักด้วย ทำให้ไม่สามารถปล่อยน้ำเสียออกสู่ธรรมชาติ
ได้โดยตรง ต้องมีการบำบัดก่อน ถังหมั กแบบ CSTR จึงเหมาะกับการเป็นถังหมักใบแรกในระบบบำบัดน้ำเสีย
หรือระบบผลิตแก๊สชีวภาพ
- ต้องมีการใช้พลังงานที่ป้อนให้กับใบกวน และใบกวนมักจะมีปัญหาตรงจุดเชื่อมต่อ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
8.8.1.2 ถังหมักแบบ UASB
ถังหมักแบบ UASB เป็นถังหมักที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1970 สำหรับการผลิต
มีเทนในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ระบบ UASB มีโครงสร้างในลักษณะแนวตั้ง มีการแยกเป็นชั้นจากด้านล่างสู่
ด้านบน คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊สตามลำดับ อาศัยการกวนผสมที่เกิดจากการไหลของน้ำเสียที่ป้อนเข้า
ถังปฏิกรณ์จากด้านล่างไหลขึ้นสู่ด้านบน และการกวนผสมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของฟองก๊าซที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการย่อยสลายเป็นสำคัญ จุลินทรีย์ในระบบจะมีทั้งที่อยู่ในลักษณะแขวนลอยและลักษณะที่เป็นเม็ด
ตะกอนจุลินทรีย์ ซึ่งอาศัยการยึดเกาะกันเองของจุลินทรีย์ (Self-Immobilization) หรือเรียกได้ว่าเม็ดตะกอน
จุลินทรีย์ (Granule) ซึ่งจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างสุดของถังหมัก ซึ่งถังหมักแบบ UASB จัดว่าเป็นถังหมักที่มี
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่สูงมาก (Jung และคณะ, 2011) โครงสร้างของถังหมักแบบ UASB จะแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ ส่วนของตะกอนชั้นล่าง, ส่วนชั้นตะกอนลอย, ส่วนของอุปกรณ์แยกเม็ดตะกอนและ
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แก๊สชีวภาพออกจากของเหลว และส่วนอุปกรณ์ในการตกตะกอน (สองส่วนหลังจะเรียกรวมกันว่า 3 phase
separator หรือ Gas-Liquid-Solid separator) ภาพจำลองระบบการทำงานของถังหมักแบบ UASB แสดงใน
รูปที่ 5 เนื่องจากลักษณะการป้อนสับสเตรทเข้าสู่ถังหมักจะเป็นการไหลย้อนขึ้น (Up flow) ทำให้ส่วน sludge
bed ได้รับสารอาหารสูงกว่าส่วนอื่น จุลินทรีย์ในส่วนนี้จึงมีความหนาแน่นสูงและตกตะกอนอยู่ชั้นล่างสุดของ
ถังหมัก และเกิดการจับตัวกันเป็นเม็ด granule ทำให้เกิดการชะออกของจุลินทรีย์ในถังหมักได้ยากขึ้น สำหรับ
ด้านบนของถังจะทำหน้าที่ในการแยกแก๊สชีวภาพออกจากน้ำเสียและเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ โดยจะมีแผ่นกั้น
(baffle) ซึ่งทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เม็ดตะกอนหลุดออกจากระบบ เม็ดตะกอนจะลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำพร้อม
กับฟองแก๊สที่เกิดขึ้น จากนั้นแก๊สจะแยกตัวลอยออกไปทางด้านบน ส่วนเม็ดตะกอนที่ปล่อยแก๊สออกไปแล้วก็
จะจมกลับลงสู่ก้นถังหมักเหมือนเดิม ส่วนน้ำเสียจะไหลผ่านแผ่นกั้นออกไปทางช่องระบายน้ำเสียด้านบนของถัง
หมัก ระบบนี้เหมาะกับสับสเตรทที่มีสารแขวนลอยต่ำ และเป็นสารอินทรีย์ที่สามารย่อยสลายได้ง่าย เช่น น้ำ
เสียจากโรงงานผลิตเบียร์, น้ำเสียจากโรงงานแป้งมัน เป็นต้น
ข้อดีของถังหมักแบบ UASB ได้แก่
- สามารถรับ ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (Organic Loading Rate; OLR) ได้สู ง โดย
สามารถรับ OLR ได้ตั้งแต่ 4 - 20 กรัมซีโอดีต่อลิตรต่อวัน ทำให้สามารถเดินระบบโดยที่มีระยะเวลากักเก็บสั้น
กว่าถังหมักชนิดอื่นได้
- สามารถกั กเซลล์ จุ ลิ น ทรีย์ไว้ในระบบได้ เป็ น อย่ างดี และไม่ ต้องใช้วัส ดุ ตัว กลาง
สำหรับให้จุลินทรีย์จับตัว เนื่องจากจุลินทรีย์จะสามารถจับตัวกันเป็นเม็ดตะกอนขึ้นได้เอง
ข้อจำกัดของถังหมักแบบ UASB ได้แก่
- ใช้เวลาในการเริ่มต้นระบบนาน เพื่อให้จุลินทรีย์จับตัว กันเป็นเม็ดตะกอนคงอยู่ใน
ระบบได้ โดยจะต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นให้มีความเข้มข้นสูงประมาณ 40 - 100 กรัมของแข็งแขวนลอย
ระเหยได้ต่อลิตร และต้องรักษาสภาวะเริ่มต้นเป็นอย่างดี เพื่อให้ เอื้อต่อการจับตัวของจุลินทรีย์ในระบบให้
กลายเป็นเม็ดตะกอน
- ต้องควบคุมระบบให้ มีปฏิกิริยาการเกิดแก๊สชีวภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
กวนอย่างเหมาะสมในระบบ และต้องคอยตรวจสอบเม็ดตะกอนบางส่วนที่ถูกชะออกจากระบบมากเกินไปจน
อาจส่งผลให้ระบบล้มเหลวได้ การดูแลรักษาระบบจึงยุ่งยากซับซ้อนกว่า

รูปที่ 5 ถังหมักแบบ Upflow anaerobic sludge blanket; UASB
(anaerobic granular sludge bed reactor technology, ค้นเมื่อ 22 กันยายน 2556)
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8.8.2 ถั ง หมั ก ที่ มี จุ ลิ น ทรี ย์ ยึ ด เกาะอยู่ บ นตั ว กลาง (Attached or immobilized cells)
ระบบถังหมักแบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บเชื้อจุลินทรีย์ภายในถังหมักให้ดียิ่งขึ้น
จึงใช้วิธีการใส่ตัวกลางลงไปในถังหมักเพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะหรือตรึงอยู่บนผิวของวัสดุตัวกลาง หรืออาจจะใช้
วิธีการเตรียมเชื้อจุลินทรีย์ให้ตรึงอยู่บนวัสดุตัวกลางก่อนแล้วค่อยนำตัวกลางที่มีเชื้อจุลินทรีย์เกาะอยู่แล้วใส่ลง
ไปในถังหมักเพื่อเริ่มเดินระบบ ตัวกลางที่ใช้ในถังหมักอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักคือ แบบตัวกลางที่ถูกยึด
ติดอยู่ กับ ที่ (Fixed bed) เช่น ถังหมักแบบตรึงฟิล์มจุลิ นทรีย์ (Anaerobic fixed film) และแบบตัวกลางที่
เคลื่อนที่ (Mobile bed) เช่น ถังหมักแบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized bed) โครงสร้างการออกแบบแสดงในรูปที่
6 การมี วั ส ดุ ตั ว กลางให้ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ยึ ด เกาะ จะช่ ว ยให้ เก็ บ รัก ษาเชื้ อ อยู่ ในระบบได้ ม าก ซึ่ งเป็ น ผลดี ต่ อ
ประสิทธิภ าพของระบบ โดยความแตกต่างของถัง หมักที่มีจุลินทรีย์ยึดเกาะอยู่บนตัวกลาง คื อ การจัดเรียง
ตัวกลางในถังปฏิกรณ์ โดยถังหมักแบบตัวกลางเคลื่อนที่ เช่น ถั งหมักแบบฟลูอิไดซ์เบด จะบรรจุตัวกลางใน
ลักษณะแขวนลอย และในช่วงเดินระบบจะต้องให้ตัวกลางแขวนลอยอยู่ในน้ำหมักได้ตลอดเวลา ถังหมักแบบ
ฟลูอิไดซ์เบดจึงต้องใช้พลังงานสูงในการทำให้วัสดุตัวกลางแขวนลอยได้ และควรใช้วัสดุตัวกลางที่มีน้ำหนักเบา
ส่วนถังหมักแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ ได้ออกแบบให้วัสดุตัวกลางจัดเรียงกันอย่างเป็ นระเบียบ
ช่องว่างระหว่างตัวกลางภายในถังสม่ำเสมอ จุลินทรีย์ในระบบตรึงฟิล์มส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตแบบยึดเกาะบน
ผิววัสดุตัวกลาง (Surface Attachment) ทำให้ช่วยลดปัญหาการอุดตันได้เป็นอย่างดี และยังคงความสามารถ
ในการกักเก็บเชื้อจุลินทรีย์ไว้ด้วย แต่โครงสร้างการออกแบบและการเริ่มต้นเดินระบบจะยุ่งยากซับซ้อนและ
ราคาสูงกว่าถังหมักแบบฟลูอิไดซ์เบด

(ก)
รูปที่ 6 ถังหมักแบบ Anaerobic fixed film (ก) และแบบ Fluidized bed ข)
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553)

(ข)
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8.9 พอลิไฮดรอกซีบิวทีเรท
พอลิไฮดรอกซีบิวทีเรท (poly 3-hydroxybutyrate หรือ PHB) จัดเป็นพอลิเมอร์ชนิดพอลิเอส
เทอร์ (polyester) ในกลุ่มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (polyhydroxyalkanotates หรือ PHA) ซึ่งมีคุณสมบัติ
ใกล้ เคีย งกับ เทอร์โมพลาสติ ก (thermoplastic) และสามารถผลิ ตได้จากวัตถุดิบที่ทดแทนได้ (renewable
resources) โดยแบคทีเรีย มากกว่า 75 สกุล (genus) ทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ โดยแบคทีเรียจะใช้
วัตถุดิบที่ทดแทนได้เป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงานสำรองในสภาวะที่ขาดแคลนแหล่งไนโตรเจน ออกซิเจน
และกำมะถัน ณ สภาวะดังกล่าวแบคทีเรียจะมี การผลิตและสะสม PHB ในรูปของเม็ด (granules) อยู่ภายใน
เซลล์ดังรูปที่ 7 แบคทีเรียบางสายพันธุ์สามารถสะสม PHB ภายในเซลล์ได้สูงถึงร้อยละ 80-90 โดยน้ำหนัก เช่น
Cupriavidus sp. KKU38 (Saraphirom et al., 2011)

รู ป ที่ 7 พอลิ ไฮดรอกซี บิ ว ที เรทในเซลล์ ข องแบคที เรี ย Cupriavidus necator DSM4058 (A) และ
โครงสร้างของบิวทีเรทซึ่งเป็นมอนอเมอร์ของ PHB (n คือจำนวนมอนอเมอร์ตั้งแต่ 100 ถึงหลายพันหน่วย) (B)
(Salakkam, 2012)
วิถีการสังเคราะห์ PHB ในแบคทีเรีย ประกอบไปด้วยเอนไซม์ 3 ชนิดคือ beta-ketothiolase,
acetoacetyl-CoA reductase และ PHA synthase ซึ่ ง ถู ก แปลรหั ส จากยี น phbA, phbB และ phbC
ตามลำดั บ เอนไซม์ beta-ketothiolase มี ห น้ าที่ ในการรวมโมเลกุ ล ของ acetyl coenzyme A (acetylCoA) สองโมเลกุ ล ให้ ก ลายเป็ น acetoacetyl-CoA จากนั้ น acetoacetyl-CoA จะถู ก รี ดิ ว ซ์ เป็ น (R)-3hydroxybutyryl-CoA ด้วยเอนไซม์ acetoacetyl-CoA reductase โดยมี NADPH เป็นโคแฟคเตอร์ จากนั้น
(R)-3-hydroxybutyryl-CoA จะถู ก พอลิ เมอร์ ไรซ์ เป็ น PHB ด้ ว ยเอนไซม์ PHA synthase (Reddy et al.,
2003) การสังเคราะห์ PHB ในจุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะไม่เกิดขึ้นในสภาวะที่มีอาหารสมบูรณ์ เนื่องจากไพรูเวท
(pyruvate) ที่ได้จากวิถี Entner-Doudoroff ของคาร์โบไฮเดรต จะถูกเปลี่ยนเป็น acetyl-CoA และเข้าสู่วัฏ
จักรเครบส์เพื่อผลิตพลังงาน (ATP) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะมีการปลดปล่อย coenzyme A (CoA) ที่เป็นตัว
ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ beta-ketothiolase ที่เป็นเอนไซม์สำคัญในการผลิต PHB แต่อย่างไรก็ตามใน
สภาวะที่มีสารอาหารบางอย่างที่จำเป็นต่อการเจริญ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ออกซิเจน และซัลเฟต มีอย่าง
จำกัดและมีปริมาณแหล่งคาร์บอนมากเกินพอ acetyl-CoA จะถูกส่งเข้าสู่วิถีการสังเคราะห์ PHB แทนการเข้า
สู่วัฎ จั กรเครบส์ เพื่ อสั งเคราะห์ PHB สำหรับ ใช้เป็ นแหล่ งคาร์บอนและพลั งงานสำรองภายในเซลล์ แต่ก็มี
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แบคทีเรียบางสายพันธุ์เช่น Alcaligenes latus ที่สามารถสังเคราะห์และสะสม PHB ภายในเซลล์ได้ในสภาวะ
ทีม่ ีสารอาหารสมบูรณ์ (Braunegg et al., 1998)
9. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เป็ น การพั ฒ นาระบบต้ น แบบการผลิ ต ไฮโดรเจนและมี เทนแบบสองขั้ น ตอนในระดั บ
ห้องปฏิบัติการ โดยการเชื่อมต่อถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 2 ลิตร สำหรับผลิต ไฮโดรเจน เข้ากับ ถังปฏิกรณ์
ชีวภาพขนาด 10 ลิตร สำหรับผลิตมีเทน ใช้น้ำกากส่าร่วมกับกากยีสต์เป็นสับสเตรท ใช้สภาวะการเดินระบบที่
เหมาะสมจากผลการวิจัยที่ได้จากโครงการวิจัยก่อนหน้า และศึกษาการเดินระบบในระยะยาวของถังปฏิกรณ์
ชี ว ภาพต้ น แบบ โดยเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า น อั ต ราการเกิ ด แก๊ ส เปอร์ เซ็ น ต์ แ ก๊ ส ไฮโดรเจนและมี เทนที่ ผ ลิ ต ได้
องค์ประกอบของกรดไขมันระเหยง่ายจากน้ำทิ้งกระบวนการผลิตไฮโดรเจน ค่าพีเอช กลุ่มประชากรจุลินทรีย์
ในถังหมัก และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ออกจากกระบวนการผลิต ไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอน
หรือไฮเทน ตามมาตรฐานคุณ ภาพน้ ำก่อนทิ้ง ได้แก่ ค่า BOD, COD, สี , pH, อุณหภูมิ , TDS, TSS, Sulfite,
cyanide, TKN และ โลหะหนัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของกระบวนการ
หมัก ซึ่งในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจะมีส่วนของน้ำหมักเหลือทิ้งที่มีกรดไขมัน ระเหยง่ายที่จะถูกนำไปใช้เป็น
สับสเตรทตั้งต้นในการผลิตมีเทน น้ำหมักเหลือทิ้งอีกส่วนหนึ่งจะถูกนำมาใช้เป็นสับสเตรทตั้งต้นในการผลิต
พลาสติกชีวภาพ โดยทำการทดลองเพื่อผลิตพลาสติ กชีวภาพในกระบวนการหมักแบบกะ นอกจากนั้น เมื่อ
สิ้นสุดกระบวนการผลิตไฮเทนแล้ว น้ำหมักที่เหลือจากกระบวนการผลิตจะนำมาใช้เป็นสับสเตรทตั้งต้นในการ
ผลิตพลาสติกชีวภาพร่วมด้วย เพื่อช่วยลดค่าซีโอดีของน้ำหมักที่เหลือจากกระบวนการผลิตไฮเทน และเพิ่ม
มูลค่าให้กับของเสียเหลือทิ้งดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบต้นแบบดังกล่าว โดยใช้ข้อมูล
พื้นฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียเดิมของโรงงาน เปรียบเทียบกับระบบใหม่ที่จะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไป เพื่อดูความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการในภาพรวม ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจให้กับโรงงาน
ดั งนั้ น ผลลั พ ธ์ข องงานวิจั ย นี้ จึ ง เป็ น ข้ อ มู ล สำคั ญ ที่ ส ามารถนำไปใช้ ในการออกแบบและควบคุ ม
กระบวนการผลิ ตไฮเทนจากน้ ำกากส่ าร่ว มกับกากยีส ต์ สู่ การประยุกต์ใช้งานจริงในระดับโรงงาน ช่ว ยลด
ปริมาณของเสียเหลือทิ้งจากการผลิตเอทานอลและนำของเสียดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ ในการผลิตไฮเทน
และพลาสติกชีวภาพ
10. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย
งานวิจั ยนี้ เป็ น การต่อยอดองค์ความรู้ที่ ได้จากโครงการวิจัยก่อนหน้า โดยการเชื่อมต่อถังปฏิกรณ์
ชีวภาพสำหรับผลิตไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอนจากน้ำกากส่าหมักร่วมกับกากยีสต์ เพื่อสร้างต้นแบบสู่
การใช้งานจริง เนื่องจากผลการวิจั ยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การหมักร่วมระหว่างน้ำกากส่ากับกากยีสต์ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตไฮโดรเจนและมีเทน โดยได้ค่าระยะเวลากักเก็บ (HRT) ที่เหมาะสม
ของกระบวนการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนแบบต่อเนื่องแล้ว ดังนั้น การวิจัยนี้จึงดำเนินการภายใต้สมมติฐาน
ที่ว่า เมื่อเชื่อมต่อถังปฏิกรณ์ชีวภาพเป็นระบบเดียวกัน และทดสอบการเดินระบบในระยะยาวแล้ว จะสามารถ
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ผลิตแก๊สไฮโดรเจนและมีเทนได้ อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลจากการเดินระบบใน
ระยะยาว จะทำให้ได้ข้อมูลสำคัญในด้านเสถียรภาพของระบบที่ใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริง สำหรับใช้ใน
การปรั บ ปรุงระบบและประยุ กต์ใช้ในระดับ ต่อไป เมื่อ สิ้ นสุ ด กระบวนการหมั กจะมี น้ำหมั กที่เหลื อทิ้ งจาก
กระบวนการผลิตไฮโดรเจน และน้ำหมักเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮเทน ซึ่งยังคงมีค่าซีโอดีที่สูง ดังนั้นจึง
ต้องมีการกำจัดเพื่อลดค่าซีโอดีก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยน้ำหมักดังกล่าวมีองค์ประกอบหลักคือกรด
ไขมันระเหยที่สามารถนำมาใช้เป็นสับ สเตรทตั้งต้นในการผลิตพลังงานและสารมูลค่าเพิ่มต่างๆ มากมาย เช่น
การผลิตมีเทน การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อผลิตรงควัตถุ และพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น โดยงานวิจัยนี้จะนำน้ำ
หมักเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนและมีเทน มาใช้เป็นสับสเตรทในการผลิตพลาสติกชีวภาพ สรุป
รายละเอียดกรอบแนวคิดของโครงการวิจัยดังแสดงในแผนภาพ
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้ต้นแบบระบบการผลิตแก๊สไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอนจากน้ำกากส่าและกากยีสต์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
2) โรงงานผลิตเอทานอลสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บำบัดน้ำกากส่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ได้พลังงานทดแทนหมุนเวียนกลับมาใช้ในโรงงาน
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3) ลดปริมาณขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตเอทานอลได้แก่ น้ำกากส่า กากยีสต์ โดยนำมาใช้ให้
เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
1) นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสิ้นสุด
โครงการวิจัย
2) ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลัง
สิ้นสุดโครงการวิจัย
14. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล
1) การเตรียมสับสเตรทและหัวเชื้อเริ่มต้น
นำน้ำกากส่าจากโรงงานผลิตเอทานอลมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น ประกอบไปด้วย ค่า
COD ด้วยวิธี Closed reflux ค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นด้วย pH meter และปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
ด้วยวิธีมาตรฐาน
นำกากยีสต์มาอบให้แห้ งในตู้อบลมร้อน นำมาบดให้ละเอียด และไปวิเคราะห์องค์ประกอบเริ่มต้น
ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัส และปริมาณคาร์บอนทั้งหมด
เถ้า (bottom ash) สำหรับใช้เป็นบัฟเฟอร์ในกระบวนการหมัก ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้า
ฝ่ า ยผลิ ต โรงไฟฟ้ า แม่ เมาะ อำเภอแม่ เมาะ จั ง หวั ด ลำปาง นำมาวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเริ่ ม ต้ น ได้ แ ก่
คาร์บอเนต และปริมาณโลหะหนักต่างๆ
Alcaligenes eutrophus TISTR 1335 สั่งชื้อจาก วว.
เม็ ด ตะกอนจุ ลิ น ทรี ย์ จ ากระบบบำบั ด น้ ำเสี ย แบบไร้อ ากาศใน internal circulation reactor (IC
granule) บริษัท ขอนแก่นบริเวอร์รี่ จำกัด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหัวเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ นำมาทำการยับยั้งจุลินทรีย์กลุ่มที่ผลิตก๊าซมีเทน เพื่อเก็บเกี่ยวเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีการสร้างสปอร์และมี
ความสามารถในการผลิตไฮโดรเจน โดยอบด้วยความร้อนที่ 102 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 90 นาที (Sittijunda
และ Reungsang, 2012) ในสภาวะไร้อากาศ จากนั้นนำตะกอนจุลินทรีย์ที่ผ่านการให้ความร้อนแล้วมาเพิ่ม
จำนวนและปรับสภาพเพื่อให้ใช้น้ำกากส่าเป็นแหล่งอาหารได้ในอาหารสูตรสังเคราะห์ BA medium และใช้น้ำ
กากส่าเป็นแหล่งคาร์บอน ความเข้มข้นเริ่มต้น 5 กรัมต่อลิตร และเพิ่มความเข้มข้นเป็น 10 จนถึง 25 กรัมต่อ
ลิตร ทำการเพาะเลี้ยงในขวดทดลองขนาด 500 มิลลิลิตร โดยมีปริมาณทำงาน 350 มิลลิลิตร วัดปริมาณหัว
เชื้อเริ่มต้นก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในการผลิตไฮโดรเจนต่อไป ขณะที่ในกระบวนการผลิตมีเทนนั้นก็ใช้ IC
granule เช่นเดียวกัน แต่ไม่ต้องผ่านกระบวนการปรับสภาพด้วยความร้อน ซึ่งจะใช้ วิธีการนำมาล้างและแช่
ด้วยน้ำกลั่น ทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อกำจัดน้ำตาลหรือสารปนเปื้อนอื่นๆที่ติดมากับ IC granule จากนั้นวัดปริมาณ
ของแข็งระเหยง่ายทั้งหมดเพื่อหาปริมาณหัวเชื้อเริ่มต้น และท้ายสุดนำน้ำกากส่า กากยีสต์ และ IC granule
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสก่อนนำไปใช้ในการทดลอง
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2) ระบบต้นแบบการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนด้วยการหมักร่วมของน้ำกากส่าร่วมกับกากยีสต์โดยใช้
กระบวนการหมักแบบสองขั้นตอนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
2.1) การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบสองขั้นตอน
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนจะใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพปริ มาตรทำงาน 2 ลิตร เริ่มต้นเดินระบบ
โดยการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ปริมาณ 10% VS และเติมน้ำกากส่าร่วมกับกากยีสต์ในอัตราส่วนและความเข้มข้น
ที่เหมาะสมซึ่งได้จากการทดลองก่อนหน้า ปรับ pH ของน้ำหมักเท่ากับ 6.5 ด้วยสารละลาย NaOH จากนั้นเดิน
ระบบด้วยกระบวนการหมักแบบกะทิ้ งไว้ประมาณ 24-48 ชั่วโมง หรือจนกว่าค่า pH ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพจะ
ลดลงเหลือประมาณ 5.5 และเริ่มมีการผลิตแก๊สไฮโดรเจน จึงเริ่มป้อนสั บสเตรทเข้าระบบ โดยเริ่มต้นเดิน
ระบบที่ค่า HRT เท่ากับ 1 วัน (ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลองก่อนหน้า ) เก็บข้อมูลการเกิดแก๊ส
องค์ประกอบของแก๊ส ค่า pH และองค์ประกอบของน้ำหมัก จนกว่าระบบจะเข้าสู่สภาวะคงที่ (Steady state)
คืออัตราการเกิดแก๊ส และค่า pH คงที่อยู่ในระดับ ±10% ซึ่งน้ำหมักที่ได้จากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่ค่า
HRT ดังกล่าว จะถูกป้อนเข้าสู่ถังพัก ก่อนนำไปใช้เป็นสับสเตรทสำหรับกระบวนการผลิตมีเทนในถังหมักที่สอง
กระบวนการผลิตมีเทนจะใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพปริมาตรทำงาน 10 ลิตร เริ่มต้นเดินระบบโดยการเติม
หัวเชื้อจุลิ นทรีย์ปริมาณ 50 % VS และเติมน้ำหมักที่ได้จากกระบวนผลิ ตไฮโดรเจนซึ่งผ่ านการปรับค่า pH
เท่ากับ 7.0 โดยใช้สารละลาย NaOH จากนั้นจึงเริ่มต้นเดินระบบด้วยกระบวนการหมักแบบกะทิ้งไว้ประมาณ
2-3 สัปดาห์ โดยตรวจติดตามค่า pH ในถังหมักให้คงที่อยู่ในช่วง 6.8-7.2 สังเกตอัตราการผลิตแก๊ส และเก็บ
ตัวอย่างแก๊สที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์องค์ประกอบ จนกระทั่งระบบผลิตแก๊สมีเทนมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง แล้ ว
ค่อยทำการเชื่อมต่อระบบการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนเข้าด้วยกัน
2.2) การเชื่อมต่อระบบการผลิตไฮโดรเจนเข้ากับระบบการผลิตมีเทน
ศึกษาการเชื่อมต่อระบบการผลิตไฮโดรเจนเข้ากับระบบการผลิตมีเทนเพื่อดำเนินระบบการ
ผลิตไฮเทนแบบต่อเนื่อง เริ่มต้นป้อนสับสเตรท คือน้ำหมักเหลือทิ้งจากการผลิตไฮโดรเจน 1 ลิตร จากถังพักเข้า
สู่ถังปฏิกรณ์ชีวภาพผลิตมีเทน (ดังรูปที่ 8) ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพผลิตแก๊สมีเทนเริ่มต้นเดินระบบที่ค่า HRT
เท่ากับ 10 วัน จากนั้นดำเนินระบบการผลิตไฮเทนโดยใช้ HRT คงที่ และรันระบบแบบต่อเนื่องระยะยาว เก็บ
ตัวอย่ างแก๊ส เพื่ อวิเคราะห์ ป ริ มาณไฮโดรเจนและมีเทน เก็บตัว อย่างน้ ำหมักจากถังปฏิ กรณ์ ชีว ภาพที่ผ ลิ ต
ไฮโดรเจนและมีเทนมาวิเคราะห์คุณ ภาพน้ำ ตามมาตรฐานคุณ ภาพน้ำก่อนทิ้ง ได้แก่ ค่า BOD, COD, สี,
pH, อุณ หภูมิ , TDS, TSS, Sulfite, cyanide, TKN, โลหะหนัก ชนิดและจำนวนประชากรจุลิน ทรีย์ที่ มี
บทบาทในการผลิตโดยใช้เทคนิค Next generation sequencing (NGS)
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รูปที่ 8 การเชื่อมต่อระบบการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนเพื่อผลิตไฮเทนและพลาสติกชีวภาพ
3) การผลิ ต PHB จากน้ ำหมั ก เหลื อ ทิ้ งจากกระบวนการผลิ ต ไฮโดรเจนและน้ ำหมั ก เหลื อ ทิ้ งจาก
กระบวนการผลิตไฮเทนในกระบวนการหมักแบบกะ
น้ำหมักเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจน 1 ลิตร และน้ำหมักเหลือทิ้งจากกระบวนการเชื่อมต่อ
การผลิตไฮโดรเจนและมีเทน มาใช้เป็นสับสเตรทเริ่มต้นในการผลิต PHB โดยใช้เชื้อ Alcaligenes eutrophus
TISTR 1335 ทำการผลิ ต ในกระบวนการหมั ก แบบกะ ทดลองโดยใช้ ข วดรู ป ชมพู่ ข นาด 1000 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ปริมาตรทำการ 800 มิลลิลิตร เลี้ยงในอาหารที่มีน้ำหมักเหลือทิ้งจากการผลิตไฮโดรเจนและน้ำหมักเหลือทิ้ง
จากการผลิตไฮเทนในแต่ละช่วงเวลาเป็นแหล่งคาร์บอน เติมปริมาณหัวเชื้อเริ่มต้น 15-30 % (v/v) และปรับ
ค่าความเป็น กรดด่างของอาหารเริ่มต้นเท่ ากับ 7 บ่มที่อุณหภูมิห้อง เขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที
ระหว่างการทดลองทำการเก็บตัวอย่างน้ำหมักทุกๆ 24 ชั่วโมง มาวิเคราะห์มวลเซลล์ ปริมาณ PHB ที่สะสม
ภายในเซลล์ ชนิดของ PHB และความเข้มข้นของสับสเตรทในน้ำหมักโดยใช้วิธี close reflux จากนั้นคำนวณ
เปอร์เซ็น ต์ PHB ที่เป็ นองค์ป ระกอบในเซลล์ และผลได้ PHB น้ำหมักเหลือทิ้งจากการผลิ ตนำมาวิเคราะห์
คุ ณ ภาพน้ ำ ตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ ำ ก่ อ นทิ้ ง ได้ แ ก่ ค่ า BOD, COD, สี , pH, อุ ณ หภู มิ , TDS, TSS,
Sulfite, cyanide, TKN, โลหะหนัก
4) การคำนวณปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่ลดลงและที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ และประเมินความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
คำนวณปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่ลดลง และที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลของ
เสียที่ผลิตขึ้นจากโรงงานเอทานอลในปีที่ทำการทดลอง เทียบกับปริมาณของเสียที่นำมาใช้ในการผลิตไฮเทนใน
ระดับต้นแบบ ผลจากการคำนวณจะได้ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่ลดลงและปริ มาณของเสียที่ถูกนำมาใช้
ประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ประกอบการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบใหม่ เปรียบเทียบกับระบบ
เดิม ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับโรงงานต่อไป
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5) การวิเคราะห์ผลการทดลอง
5.1) การวิเคราะห์กรดไขมันระเหยง่าย
การวิเคราะห์ กรดไขมัน ระเหยง่ายและแอลกอฮอล์ โดยเก็บ ตัวอย่างน้ ำหมักปริมาตร 1.5
มิลลิลิตรใส่ในหลอดไมโครเซนติฟิวก์ นำไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ที่ 10,000 รอบต่อ
นาที นาน 5 นาที ดูดส่วนใส 1.0 มิลลิลิตรใส่ในหลอดไมโครเซนติฟิวใหม่ เติม 0.2 N oxalic acid ปริมาตร
200 ไมโครลิ ตรต่อมิล ลิลิ ตร เก็บ ไว้ที่อุณ หภูมิ -20 องศาเซลเซียสก่อนทำการวิเคราะห์ ตัวอย่าง จากนั้นนำ
ตั ว อย่ างที่ เก็ บ ที่ -20 องศาเซลเซี ย สมาตั้ งทิ้ งไว้ ให้ ล ะลาย และกรองด้ ว ย 0.45 µm Nylon membrane
วิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้ HPLC สภาวะที่ใช้ในการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สภาวะที่ใช้ในการวิเคราะห์กรดไขมันระเหยง่ายและแอลกอฮอล์
Equipment
HPLC-LD-10AD (Shimadzu)
Column type
Vertisep OA
Oven temp
45 องศาเซลเซียส
Mobile phase
5 mM H2SO4
Flow rate
0.6 มิลลิลิตรต่อนาที
Detector type
UV and RID
Injection volume 20 ไมโครลิตร
5.2) การวิเคราะห์แก๊ส
ปริ มาตรของแก๊ส ชีว ภาพทำการวัดโดยใช้ Gas counter จากนั้ นทำการเก็บ ตัว อย่างแก๊ ส
ชีวภาพปริมาตร 3 มิลลิลิตรโดยใช้ gas tight syringe ใส่ในขวดซีรั่มขนาด 10 มิลลิลิตรที่ปิดด้วยจุกซิ ลิโคน
และฝาอะลูมิเนียม ก่อนนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพโดยใช้ gas chromatography สภาวะที่
ใช้แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สภาวะที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพโดยgas chromatography
Equipment
GC-2014 (Shimadzu)
Column type
Shin carbon
Injection temp
130 องศาเซลเซียส
Column temp
120 องศาเซลเซียส
Detector temp
140 องศาเซลเซียส
Detector type
TCD
Current
100 มิลิแอมแปร์
Total flow of carrier gas (He)
25 มิลลิลิตรต่อนาที
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Sampling rate
Injection volume
Stop time

80 วินาที
1 มิลลิลิตร
6 นาที

5.3) การวิเคราะห์ซีโอดี
การวิเคราะห์ซีโอดีของตัวอย่างทำได้โดยนำตัวอย่างที่จะวิเคราะห์มาเจือจางกับน้ำกลั่นให้มี
สารอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นดูดตัวอย่างที่เจือจาง 2.5 มิลลิลิตรใส่ในหลอดทดลองขนาด 16 x
100 มิลลิเมตร ที่ทำการล้างทำความสะอาดด้ วยกรดซัล ฟูริก 20 % แล้วเติม digestion reagent ลงไป1.5
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นค่อยๆ เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้นที่ผสม AgSO4 ลงไป 3.5 มิลลิลิตรให้ไหลลงก้น
หลอดแก้ว เพื่อให้ชั้นของกรดอยู่ใต้ชั้นของน้ำตัวอย่างและ digestion reagent จากนั้นปิดจุกหลอดแก้วให้
แน่นแล้วคว่ำหลอดแก้วไปมาหลายๆ ครั้งอย่างทั่วถึง ก่อนจะนำตัวอย่างไปรีฟลักซ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
ร้อนสะสมอยู่ที่ก้นหลอดซึ่งอาจทำให้หลอดแตกได้ ในขณะทำการรีฟลักซ์ให้ทำ blank โดยใช้น้ำกลั่นแทนน้ำ
ตัวอย่างด้วยวิธีการทดลองเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์น้ำตัวอย่างประมาณ 1-2 หลอด นำหลอดแก้วทั้งหมดที่
ใส่น้ำตัวอย่างและ Blank วางบนที่ตั้งหลอดทดลองแล้วเข้าเตาอบที่ทำให้อุณหภูมิสูงถึง 150 ± 2 oC เป็นเวลา
2 ชั่วโมง จากนั้นให้นำตัวอย่างออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งเย็น จึงค่อยเทตัวอย่างจากหลอดใส่ลงใน
ขวดรูปชมพู่แล้วไทเทรตกับสารละลาย FAS โดยใช้ ferroin จำนวน 2-3 หยดเป็นอินดิเคเตอร์จนถึงจุดยุติจะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าอมเขียวและเป็นสีน้ำตาลแดงที่จุดยุติ อ่านปริมาตรที่ไทเทรตตอนเริ่ม
เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแดงทันที
(a − b) x N x 8000
การคำนวณ
COD (mg/L) =
ml sample
a
b
N

=
=
=

มิลลิลตรของ Fe (NH4)2(SO4)2 ที่ใช้ไทเทรตBlank
มิลลิลตรของ Fe (NH4)2(SO4)2 ที่ใช้ไทเทรตน้ำตัวอย่าง
Normality ของ Fe (NH4)2(SO4)2 ที่ใช้

5.4) การวิเคราะห์ PHB
การวิเคราะห์ปริมาณ PHAs ที่ผลิตได้จะวิเคราะห์โดยใช้วิธีการที่ดัดแปลงจาก Usman M et
al. โดยวิเคราะห์ในรูป PHB ซึ่งเป็นโพลิเมอร์หลักในกลุ่ม PHAs การวิเคราะห์ทำได้โดยการนำน้ำหมัก 1 mL
มาปั่นเหวี่ยงแยกเซลล์ที่ 10,000 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 10 นาที เทส่วนใสทิ้งเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นตะกอน
จากนั้ นนำมาเติมด้วย 0.4% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ปริมาตร 1 mL แล้วนำไปบ่มที่ 37 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำมาปั่นเหวี่ยงที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เทส่วนใสทิ้งและนำส่วนที่เป็น
ตะกอนมาเติมด้วยอะซิโตนปริมาตร 1 mL จากนั้นนำมาปั่นเหวี่ยงที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เท
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ส่วนใสทิ้งและนำส่วนที่เป็นตะกอนมาเติมด้วยน้ำกลั่น ปริมาตร 1 mL จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกตะกอน
ที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เทส่วนใสทิ้งและนำส่วนที่เป็นตะกอนไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซี ย ส เพื่ อ ระเหยน้ ำ 1-2 ชั่ ว โมง จากนั้ น เติ ม hot chloroform ปริ ม าตร 1 mL แล้ ว นำมาปั่ น เหวี่ ย ง
ที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที ดูดส่วนใสจาก micro centrifuge เดิมมาใส่ micro centrifuge ใหม่
ที่ทราบน้ำหนักแห้งแล้ว และนำไประเหยคลอโรฟอร์มที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมงจากนั้น
นำไปใส่ตู้ดูดความชื้นเป็นเวลา 15-20 นาที หลังจากนั้นนำไปชั่งน้ำหนักหาน้ำหนักแห้งและทำการคำนวณ

6) สถานที่ทำการวิจัย
6.1) ห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.
เมือง จ.พิษณุโลก
6.2) ห้องปฏิบัติการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม
15. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี
แผนการดำเนินงานวิจัย
ปี
(งบประมาณ)

2563
2563
2563
2563
2563
2563

ร้อยละของ
กิจกรรมใน

เดือน

กิจกรรม

ปีงบประมาณ

1

ป ระ ชุ ม เต รี ย ม ก ารแ ล ะ วาง x
แผนการวิจัย
รวบ รวมวั ต ถุ ดิ บ และเตรี ย ม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
ผลิตผลิตไฮโดรเจนและมีเทนใน
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบ
ติดตามเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ผลการทดลอง
ผลิต PHB จากน้ำหมักเหลือทิ้ง
กระบวนการผลิตไฮโดรเจน
วิเคราะห์กลุ่มประชากรจุลินทรีย์
NGS วิเคราะห์กลุ่มประชากร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5
x

x
x

5
x

x

x

x

x

x

20

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20

x

x

x

15

x

15
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ปี
(งบประมาณ)

2563
2563

ร้อยละของ
กิจกรรมใน

เดือน

กิจกรรม

ปีงบประมาณ

1

2

3

4

5

6

7

จุลินทรีย์ NGS วิเคราะห์
คุณภาพน้ำ คำนวณปริมาณของ
เสียอุตสากรรมที่ลดลงและที่ถูก
นำมาใช้ประโยชน์
ประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
สรุ ป ผ ล ก ารวิ จั ย แ ล ะ จั ด ท ำ
รายงานสรุป
รวม

8

9

10

11

x

x

x
x

12

10
x

10
100

16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด
ผลผลิต

เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
เวลา

ต้นทุน

ต้นแบบระบบผลิตแก๊สไฮโดรเจนและ
มีเทนแบบสองขั้นตอนจากน้ำกากส่า
และกากยีสต์
ต้นแบบกระบวนการผลิต PHB จากน้ำ
เสียเหลือทิ้งกระบวนการผลิตไฮเทน

1 ต้นแบบ

-

1 ปี

ตามกรอบ
งบประมาณที่
กำหนด

1 ต้นแบบ

-

1 ปี

ฐานข้อมูลจุลินทรีย์ในการผลิตไฮเทน
แบบต่อเนื่องในระดับถังปฏิกรณ์ชวี ภาพ
ต้นแบบ
บทความวิจัย

1 ฐานข้อมูล

-

1 ปี

ตามกรอบ
งบประมาณที่
กำหนด
ตามกรอบ
งบประมาณที่
กำหนด

1 เรื่อง

ฐาน Scopus ภายหลังสิ้นสุด
โครงการ

ตามกรอบ
งบประมาณที่
กำหนด

17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
ปริมาณของเสียเหลือทิ้งจาก
อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลมีจำนวน
ลดลง
มีการนำของเสียเหลือทิ้งจาก
อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลมาใช้
ประโยชน์มากขึ้น

เชิงปริมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ต่อปี

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
เวลา
น้ำเสียเหลือ
ทิ้งมีคุณภาพดี
ขึ้น
ได้ผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิม่ ที่ใช้
ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม

ต้นทุน

หลังจากสิ้นสุด
โครงการ

-

หลังจากสิ้นสุด
โครงการ

-
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18. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่
1) ห้ องปฏิบั ติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็น ต่อการทำวิจัย ได้แก่ เครื่องชั่ง pH
meter ตู้อบลมร้อน เครื่องกวนสารแบบแม่เหล็ก ตู้แช่ ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น
2) วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ น้ำกากส่า กากยีสต์ เถ้า หัวเชื้อจุลินทรีย์
19. งบประมาณของโครงการวิจัย
รายการ
1
2

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน)
2) ค่าตอบแทนคณะวิจัย (อาจารย์ จำนวน 1 คน)
1.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าจ้างเหมาสกัด DNA จำนวน 9 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1,500 บาท
2) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์กลุ่มประชากรจุลินทรีย์โดยเทคนิค NGS จำนวน 9 ตัวอย่าง
ตัวอย่างละ 6300 บาท และภาษี 7%

งบประมาณ (บาท)
ที่เสนอขอ
0
289,367
34,000
18,000
16,000
127,569
13,500
60,669

3) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ชนิดของพลาสติกชีวภาพโดย FTIR จำนวน 20 ตัวอย่าง
ตัวอย่างละ 700 บาท

14,000

4) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม 9 รายงาน จำนวน 6
ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 3,900 บาท

23,400

5) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำทิ้ง จำนวน 6 ตัวอย่าง x 5 ชนิดของโลหะ
หนัก x ตัวอย่างละ 500 บาท

15,000

6) ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ส่งไปรษณีย์ ค่าส่งเอกสาร (Kerry, flash, Jet)
1.3 ค่าวัสดุ
1) ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบสองขั้นตอน
ค่าวัสดุประกอบถังปฏิกรณ์ชีวภาพผลิตไฮโดรเจนขนาด 2 ลิตร ทำจากวัสดุอะคริลิค
จำนวน 2 ชุด ชุดละ 3,500 บาท
ค่าวัสดุประกอบถังปฏิกรณ์ชีวภาพผลิตมีเทนขนาด 10 ลิตร ทำจากวัสดุอะคริลิค
จำนวน 2 ชุด ชุดละ 4,500 บาท
ค่าวัสดุประกอบอุปกรณ์วัดปริมาตรแก๊ส ทำจากวัสดุอะคริลิค จำนวน 4 ชุด ชุดละ
4,500 บาท
2) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่
Mercuric sulphate 100 g จำนวน 2 ขวด ขวดละ 1,950 บาท
Silver sulfate 100 g จำนวน 1 ขวด ขวดละ 7,000 บาท

1,000
127,798
34,000

51,040
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รายการ

งบประมาณ (บาท)
ที่เสนอขอ
Potassium dichromate 500 g จำนวน 2 ขวด ขวดละ 1,100 บาท
Sulfuric Acid 2.5 L จำนวน 6 ขวด ขวดละ 520 บาท
Phenanthroline indicator 5 g จำนวน 2 ขวด ขวดละ 770 บาท
Ammonium Ferrous Sulphate 500 g จำนวน 2 ขวด ขวดละ 420 บาท
Glycerol AR. Grade จำนวน 6 ขวด ขวดละ 420 บาท
Oxalic acid จำนวน 4 ขวด ขวดละ 450 บาท
แก๊สไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99.99% (ถังพร้อมแก๊ส) จำนวน 3 ถัง ถังละ 6,800 บาท
Gas regulator จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นละ 2,250 บาท
Dichloromethane จำนวน 2 ขวด ขวดละ 900 บาท
Acetone จำนวน 2 ขวด ขวดละ 760 บาท
4) วัสดุสำนักงานทั่วไป เช่น กระดาษ เทปกาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ปากกา
permanent กล่องชั้นพลาสติกสำหรับใส่เอกสาร เป็นต้น

5) วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ปริ้นเตอร์ หมึกเติมปริ้นเตอร์ ฟองน้ำซับหมึก
3
งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง
4
ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน
4.1 ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ร้อยละ 10)
รวมงบประมาณโครงการ

21,680
21,078
0
0
24,633
24,633
314000

หมายเหตุ งบประมาณทั้งหมดเป็นงบประมาณการ จึงขอถัวจ่ายทุกหมวดรายการ
20. ระดับความสำเร็จของงาน
ประเภทผลสำเร็จ
 ผลสำเร็จเบื้องต้น (P)
 ผลสำเร็จกึ่งกลาง (I)
 ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ (G)
งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตพลังงานทดแทนและพลาสติกชีวภาพจากของ
เสี ย เหลื อทิ้งโรงงานผลิ ตเอทานอล ได้แก่ น้ำกากส่ า และกากยีส ต์ ผลที่ได้จากการทดลอง คือ เทคโนโลยี
ต้นแบบสำหรับการประยุกต์ใช้งานจริงในระดับโรงงาน จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเอทา
นอล โดยคาดว่าจะสามารถลดปริมาณของเสียเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเอทานอลได้ร้อยละ 10 ต่อปี และ
สามารถนำของเสียจากโรงงานผลิตเอทานอลกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี โดยจะได้เชื้อเพลิง
ชีวภาพหมุน เวีย นกลั บ มาใช้ป ระโยชน์ ในโรงงาน และได้แนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ ำเสี ยเหลื อทิ้งจาก
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กระบวนการผลิตไฮเทนเพื่อเปลี่ยนไปเป็นสารมูลค่าเพิ่มคือ พลาสติกชีวภาพ และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่
การบำบัดของเสียเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามหลักแนวคิด Zero waste ได้
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น.............................................................................................................
ชื่อโครงการที่เสนอ................................................................................................................
คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................
22. คำชี้แจงอื่น ๆ
ไม่มี
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23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้คำรับรองในการจัดทำข้อเสนอการ
วิจัยและดำเนินการวิจัยตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม
ในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

(ลงชื่อ)..................................................................
(ผศ. ดร. สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. …………
(ลงชื่อ) ..............................................................
(ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี)
ผู้ร่วมวิจัย
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. …………

24. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) หรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้
ดำเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย

(ลงชื่อ)..................................................................
(................................................)
ตำแหน่ง...............................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .…………
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ส่วน ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา
(ภาษาอังกฤษ) Miss Sureewan Sittijunda
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน
5410100029822
3. ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธ
มณฑล จ. นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 1325 โทรสาร 02-4419509 มือถือ 062-1459145
อีเมลล์ sureewan.sit@mahidol.ac.th
5. ประวัติการศึกษา
B.Sc. (2005) Biotechnology (Second class honors)
Khon Kaen University
M.Sc. (2007) Environmental and hazardous waste management Chulalongkorn University
Ph. D. (2012) Biotechnology
Khon Kaen University
6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
- Hydrogen and Biogas production
- Waste utilization
- biochemical products
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
Project Title
ระยะเวลา
การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักย่อยร่วม 2562
ระหว่างน้ำกากส่าและกากยีสต์

แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน,
มหาวิทยาลัยมหิดล

การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักย่อยร่วม 2561
ระหว่างน้ำกากส่าและกากยีสต์
Multi-biofuel and value added products
2561
production from co-digestion of glycerol
waste discharged after biodiesel
production process and algal biomass
โครงการ การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ 2561
ชุดโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

งบประมาณแผ่นดิน,
มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สถานะ
หัวหน้าแผนงานและ
หัวหน้าโครงการ/อยู่
ระหว่างดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ/อยู่
ระหว่างดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ/อยู่
ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้ร่วมวิจยั /อยูร่ ะหว่าง
ดำเนินการ
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Bio-hydrogen and methane production
from effluent of dark fermentation by
microbial electrolysis cell

2560-2561

Research University
network: RUN

หัวหน้าโครงการ/ส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์

Hydrogen and methane production from
co-digestion of spent algal biomass and
glycerol waste discharged after biodiesel
production process
Optimization 1,3 propanediol production
from glycerol waste discharged after
biodiesel production process using
anaerobic mixed cultures
Optimization 1,3 propanediol and
ethanol production from glycerol waste
discharged after biodiesel production
process using anaerobic mixed cultures

November 3,
2016November 2,
2017
2016-2017

มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าโครงการ/ปิด
โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

ผู้ร่วมวิจยั /ปิดโครงการ

August 16,
2016-August
16, 2017

คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าโครงการ/ปิด
โครงการ

1,3-propanediol production from
glycerol waste discharged after
biodiesel production process
Co-digestion of hydrolysate napier grass
and slaughterhouse wastewater for biogas
production
Methane production from hydrolysate
napier grass using anaerobic mixed
cultures
Microbial community analysis from
methane production process of codigested of pretreated napier grass and
swine manure
Prevalence of anemia in the elderly

2016-2017

ผู้ร่วมวิจยั /ปิดโครงการ

May, 2014April, 2015

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) (BEDO)
งบประมาณแผ่นดิน,
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

May, 2015April, 2016

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

หัวหน้าโครงการ/ปิด
โครงการ

May, 2014April, 2015

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

ผู้ร่วมวิจยั /ปิดโครงการ

Study the chemical diversity of
Nymphaea Lotus L. flowers crude extract
as different solvent solutions

May, 2014April, 2015

HERP: Office of Higher
Education
Commission

ผู้ร่วมวิจยั /ปิดโครงการ

May, 2014April, 2015

หัวหน้าโครงการ/ปิด
โครงการ
หัวหน้าโครงการ/ปิด
โครงการ
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8. ผลงานตีพิมพ์
Kongjan, P., Reungsang, A., Phasukaratchai, N., Sittijunda, S. 2019. Biogas production from
single digestion of napier grass hydrolysate and co-digestion of solid fraction of
microwave acid pretreated napier grass with swine manure. Chiang Mai Journal of
Science. 46(4); 639-652.
Assawamongkholsiri, T., Reungsang, A., Sittijunda, S. 2019. Photo-hydrogen and lipid
production from lactate, acetate, butyrate, and sugar manufacturing wastewater with an
alternative nitrogen source by Rhodobacter sp. KKU-PS1. Peer J.
Sittijunda S., Reungsang, A. 2019. Methane production from the co-digestion of algal biomass
with crude glycerol by anaerobic mixed cultures. Waste and Biomass Valorization. doi:
org/10.1007/s12649-018-0542-0
Sittijunda, S., Reungsang, A. 2019. Bioconversion of crude glycerol into 1,3- propanediol by
an anaerobic mixed microbial consortium. Chaing Mai Journal of Science. 46:1-14.
Boonpiyo, S., Sittijunda, S., Reungsang, A. 2018. Co-Digestion of napier grass with food waste
and napier silage with food waste for methane production. Energies. 11: 3200
Thungklin, P., Sittijunda, S., Reungsang, A. (2018). Sequential fermentation of hydrogen and
methane from steam-exploded sugarcane bagasse hydrolysate. International Journal of
Hydrogen Energy. 43. 9924-9934.
Assawamongkholsiri, T., Reungsang, A., Plangklang, P., Sittijunda, S. (2018). Repeated batch
fermentation for photo-hydrogen and lipid production from wastewater of a sugar
manufacturing plant. International Journal of Hydrogen Energy. 43(7): 3605-3617.
Sittijunda, S., Reungsang, A. (2018). Biohydrogen production from crude glycerol using
anaerobic mixed cultures: media optimization. Chaing Mai Journal of Science. 45. 653667.
Prapinagsorn, W., Sittijunda, S., Reungsang, A. (2018). Co-digestion of napier grass and its
silage with cow dung for biohydrogen and methane production by two-stage anaerobic
digestion process. Energies. 11(1): 47; Doi:10.3390/en11010047.
Prapinagsorn, W., Sittijunda, S., Reungsang, A. (2017). Co-Digestion of Napier Grass and Its
Silage with Cow Dung for Methane Production. Energies. 10, 1654;
doi:10.3390/en10101654.
Sittijunda, S., Reungsang, A. (2017). Fermentation of hydrogen, 1,3-propanediol and ethanol
from glycerol as affected by organic loading rate using up-flow anaerobic sludge
blanket (UASB) reactor. International Journal of Hydrogen Energy. 42. 27558-27569.
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Pattra, S., Sitijunda, S. (2017). Biohydrogen production from hydrolysate of water hyacinth
stem (Eichhornia crassipes) using anaerobic mixed cultures. Sains Malaysiana. 46(1):
51–58.
Sittijunda, S., Pattra, S. 2016. Evaluation of different pretreatment methods to prepare an
inoculum for bio-hydrogen production from cassava starch wastewater. KKU Research
Journal. 22(1); 81-92.
Reungsang, A., Sittijunda, S., Sreela-or, C. 2016. Methane production from acidic effluent
discharged after the hydrogen fermentation of sugarcane juice using batch
fermentation. Renewable Energy. 86; 1224-1231.
Sittijunda, S. 2015. Biogas production from hydrolysate napier grass by co-digestion with
slaughterhouse wastewater using anaerobic mixed cultures. KKU Research Journal. 20
(1); 1-15.
Pattra, S., Sitijunda, S. 2015. Optimization of factors affecting acid hydrolysis of water
hyacinth stem (Eichhornia crassipes) for biohydrogen production. Energy Procedia. 79;
833-837.
Sreela-or, C., Reungsang, A., Sittijunda, S. 2014. Methane production from acidic effluent
obtained from hydrogen fermentation process of food waste using continuous stirred
tank reactor. Chaing Mai Journal of Science. 43(2); 578-587.
Sittijunda, S., Tomas, A.F., Reungsang, A., O-thong, S., Angelidaki, I. 2013. Ethanol production
from glucose and xylose by immobilized Thermoanaerobacter pentosaceus at 70 ºC in
an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor. Bioresource Technology. 143; 598–
607.
Reungsang, A., Pattra, S., Sittijunda, S. 2012. Optimization of key factors affecting methane
production from acidified effluent coming from hydrogen fermentation process of
sugarcane juice. Energies. doi:10.3390/en50x000x.
Sittijunda, S., Reungsang, A., O-Thong, S. 2010. Biohydrogen production from dual
digestion pretreatment of poultry slaughterhouse sludge by anaerobic selffermentation. International Journal of Hydrogen Energy. 35(24); 13427-13434.
Plangklang, P., Sittijunda, S., TeerakuL, M., Reungsang, A. 2010. Hydroponic removal of
carbofuran from contaminated waste by local Thai aquatic plants. Journal of
Biotechnology. 150S; S1-S576.
Thungklin, P., Reungsang, A., Sittijunda S. 2011. Hydrogen production from sludge of poultry
slaughterhouse wastewater treatment plant pretreated with microwave. International
Journal of Hydrogen Energy. 36(14); 8751-8757.
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9. Review article
Sittijunda, S., หญ๎าเนเปียร์กับการผลิตพลังงานทดแทน. วารสารสิ่งแวดล้อม. 2017; 21(1): 19-21.
10. หนังสือ/ตำรา
Reungsang A, Zhong N, Yang Y, Sittijunda S, Xia A, Liao Q. Hydrogen from photo
fermentation. In: Qiang Liao Q, Chang JS, Herrmann C, Xia A. Bioreactors for
microbial biomass and energy conversion. 1st ed. Singapore: Springers; 2018. p.
221-318.
Salakkum, A., Plangklang, P., Sittijunda, S., Kongkeitkajorn, M.B., Lunprom, S.,
Reungsang, A., Biomass for Bioenergy - Recent Trends and Future Challenges.
Bio-hydrogen and methane production from lignocellulosic materials. 1st ed.
Intech Open; 2019. In press
ผู้ร่วมวิจัย
1. ชื่อ-นามสกุล นายชัชวินทร์ นวลศรี
ชื่อ-นามสกุล Mr. Chatchawin Nualsri
2. หมายเลขบัตรประชาชน 1-1899-00057-42-0
3. ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(เวลาที่ใช้ในการทำวิจัย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 055-267000 ต่อ 5306 โทรศัพท์มือถือ 086-9256168 E-mail : chatchawin.n@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
5. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จากสถาบัน
สาขาวิชา
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีชีวภาพ
พ.ศ. 2559
ปริญญาโท (วท.ม.)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พลังงานทดแทน
พ.ศ. 2554
ปริญญาตรี (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2551
6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
Bio-hydrogen, Anaerobic digestion, Biomass energy, Agricultural waste utilization
7. ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย
ปี (ระยะเวลา) สถานะ
เรื่อง (แหล่งทุน)
2560-2561
หัวหน้า
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมีเทนจากน้ำกากส่าด้วยการหมักร่วมกับ
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2560

2561-2562

โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

กากน้ำตาล (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะเปลือกกล้วยเพื่อใช้เป็นต้นแบบ
การจัดการขยะอย่างยั่งยืนของชุมชนหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ;สสส.)
หัวหน้าชุด ชุดโครงการวิจัย นวัตกรรมการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากเศษอาหารแบบ
โครงการ ครบวงจร (สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

7.2 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
Nualsri C., Reungsang A., Plangklang P. Biochemical hydrogen and methane potential of
sugarcane syrup using a two-stage anaerobic fermentation process. Industrial Crops and
Products 2016: 82; 88-99.
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