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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพจากนํ้าชะขยะในระบบบ่อปรับเสถียร พื้นที่ บ่อขยะ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยเก็บตัวอย่างนํ้าจากบ่อปรับเสถียรในพื้นที่ ทั้งหมด 4 จุด คือ บ่อปรับเสถียรที่ 1 บ่อปรับ
เสถียรที่ 2 บ่อปรับเสถี ยรที่ 3 และบ่อปรับเสถี ยรที่ 4 จากผลการศึ กษาพบว่า บ่ อปรับเสถียรสามารถบําบัดปริ มาณ
สารอินทรี ยใ์ นนํ้าเสี ยในรู ปซี โอดีในนํ้าชะขยะได้ โดยปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นนํ้าเสี ยในรู ปซี โอดี ที่สามารถลดได้จาก
ระบบ เริ่ มต้น 3,700 มิลลิกรัมซี โอดีต่อลิตร หลังบําบัด 825 มิลลิกรัมซี โอดีต่อลิตร หรื อมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด
ปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นนํ้าเสี ยในรู ปซีโอดี 77 เปอร์เซนต์ เนื่ องจากนํ้าชะขยะนั้นมีโครงสร้างที่ซบั ซ้อน และไม่ได้ผา่ น
การปรับสภาพเบื้องต้น ทําให้จุลินทรี ยใ์ นระบบย่อยสลายสารอินทรี ยไ์ ด้ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพ
การบําบัดไม่สูงนัก ในด้านศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากบ่อปรับเสถียรบ่อที่ 1 ถึง บ่อที่ 4 สามารถวิเคราะห์ศกั ยภาพ
การผลิตก๊าซมีเทนได้ 0.30, 0.25, 0.19 และ0.14 ลิตรของมี เทนต่อมิ ลลิกรัมซี โอดี กาํ จัด ตามลําดับ ดังนั้นสรุ ปได้ว่า
บ่อปรับเสถียรสามารถกําจัดปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นนํ้าเสี ยในรู ปซี โอดี ไนโตรเจน แอมโมเนี ย และมีศกั ยภาพในการ
ผลิตก๊าซมีเทนได้ นอกจากนี้ระบบบ่อปรับเสถียรยังมีตน้ ทุนการก่อสร้างและเดินระบบที่ต่าํ
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Biochemical Methane Potential from Leachate, Case study Sainoi,
Nonthaburi Province
Nararatchporn Nuansawan 1 and Vanatpornratt Sawasdee 2*

Abstract

This research studied the biochemical methane potential from leachate in stabilization pond, open
dumping area, Sainoi Nonthaburi Province. Leachate samples were collected from 4 stabilization ponds. The
finding found that organic substance (COD) from leachate can be treated with stabilization ponds. The milligrams
of COD removal were decrease from 3,700 mg COD L-1 to 825 mg COD L-1, that COD removal efficiency 77%.
Leachate is complex structure and non pre-treatment, so it was not easily to degradable with microorganisms.
Therefore, organic substance (COD) treatment quite low efficiency. In term of biochemical methane potential from
stabilization ponds were obtained 0.30, 0.25, 0.19 and 0.14 L CH4 g-1 COD removed, respectively. Thus,
stabilization ponds can be simultaneous removal organic substance (COD), nitrogen compound in leachate and
methane production with low cost of construction and operation.
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1. บทนํา

ผิวดิ นและนํ้าใต้ดิน ซึ่ งอาจส่ งผลต่อสิ่ งมี ชีวิตในแหล่ง
นํ้าตามมา เมื่ อ แหล่ งนํ้าผิ ว ดิ น หรื อ แหล่ งนํ้าใต้ดิ น ถู ก
ปนเปื้ อนด้วยนํ้าชะขยะ จะทําให้ออกซิ เจนในแหล่งนํ้า
ลดลง สิ่ งมีชีวิตไม่สามารถอยูอ่ าศัยได้ และแหล่งนํ้าเกิด
การเน่ าเสี ย ดังนั้น นํ้าชะขยะจึงเป็ นปั ญหาสําคัญที่ ตอ้ ง
ได้ รั บ การแก้ ไ ขอย่ า งเร่ งด่ วน ก่ อ น ป ล่ อ ยออกสู่
สิ่ งแวดล้อ ม วิธี ก ารบําบัด นํ้าชะขยะมี ห ลายวิธี ได้แ ก่
การบําบัดทางกายภาพ การบําบัดทางเคมี การบําบัดทาง
ชี วภาพ และการบําบัดทางธรรมชาติ เป็ นต้น [5] ไม่ว่า
จะเป็ นการบําบัดทางกายภาพ ทางเคมี หรื อทางชีวภาพ
ล้วนแต่ตอ้ งใช้ตน้ ทุ นในการบําบัด ตั้งแต่การก่ อสร้าง
ระบบ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ ดังนั้น การที่
จะลดต้นทุนในการเดิ นระบบ จึ งต้องใช้การบําบัดทาง
ธรรมชาติ โดยระบบบําบัดทางธรรมชาติที่น่าสนใจ คือ
ระบบบ่อปรับเสถียร [6]
บ่อปรับเสถียร มีลกั ษณะเป็ นบ่อดิ น คอนกรี ต หรื อ
พลาสติก ซึ่ งมี ขอ้ ดี คือ ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องจักรในการเดิ น
ระบบ และค่าดําเนิ นการตํ่า ระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบบ่อ
ปรับเสถียร อาศัยธรรมชาติในการบําบัดสารอินทรี ยใ์ น
นํ้าเสี ย ทําให้การดูแลรักษาง่าย อีกทั้งยังทนทานต่อการ
เพิ่ ม กระทั น หั น (Shock load) ของอัต ราสารอิ น ทรี ย์
สามารถกําจัดจุลินทรี ยท์ ี่ ก่อให้เกิ ดโรค (Pathogens) ได้
มากกว่าการบําบัดด้วยวิธีอื่น โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีระบบ
ฆ่ า เชื้ อ โรค บ่ อ ปรั บ เสถี ย ร สามารถแบ่ งลัก ษณะการ
ทํางานได้ 3 รู ปแบบ ดังนี้ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic
pond) บ่ อ แ ฟ ค คั ล เท ที ฟ (Facultative pond) แ ล ะ
บ่อแอโรบิค (Aerobic pond) [5]
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจ การใช้ระบบบําบัดทาง
ธรรมชาติ คื อ บ่ อปรั บเสถี ยร ที่ มีตน้ ทุ นการก่ อสร้ างและ
เดิ น ระบบตํ่ า เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ล ดความสกปรกใน

เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น ประชากรภายในประเทศมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการขยายตัวของสังคมเมืองสู่
สังคมชนบทอย่างต่ อ เนื่ อง ทําให้ข ยะมู ล ฝอย รวมถึ ง
ปั ญหาการเทกองขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ นจํานวน
มาก ส่ งผลให้เกิ ด ปั ญ หาด้านขยะมูล ฝอยอย่างรุ น แรง
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ได้ ร ายงานถึ ง สถานการณ์ ข ยะ
มู ล ฝ อ ย ปี 2559 พ บ ว่ า มี ป ริ ม าณ มู ล ฝ อ ยเกิ ด ขึ้ น
27.06 ล้ า น ตั น ต่ อ ปี และอั ต ราการเกิ ดขยะต่ อ คน
1.14 กิ โ ลกรั ม ต่ อ คนต่ อ วัน ซึ่ ง เป็ นอัต ราที่ มี แ นวโน้ม
สู งขึ้นทุกปี [1] ทําให้การแก้ปัญหาเรื่ องขยะ กลายเป็ น
วาระแห่ งชาติ [2] จึงถือได้วา่ เป็ นปั ญหาที่ตอ้ งได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่ งด่วน การเทกองขยะมูลฝอย ไม่เพียงแต่ส่ง
กลิ่นเหม็นแก่ชุมชนโดยรอบ แต่ยงั ส่ งผลกระทบให้เกิด
มลพิษจาก นํ้าชะขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ น
อย่างมากเช่นกัน [3] จังหวัดนนทบุรี ถือเป็ นจังหวัดที่ มี
พื้นที่ เชื่ อมต่อกับกรุ งเทพมหานคร ส่ งผลให้สังคมเมือง
ขยายตัวเป็ นอย่างมาก รวมถึงความเจริ ญและประชากรที่
เพิม่ จํานวนมากขึ้น ได้เคลื่อนย้ายเข้ามาอยูอ่ าศัยในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ส่งผลให้ปริ มาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น
และมี ปั ญ หาของนํ้าชะขยะเพิ่ ม มากขึ้ น สถานที่ ก ําจัด
ขยะของจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูอ่ าํ เภอไทรน้อย ซึ่งมีพ้ืนที่
108,800 ตารางเมตร [4] มูลฝอยภายในจังหวัดนนทบุ รี
จากชุ ม ชนที่ พั ก อาศั ย แหล่ ง พาณิ ชย์ ศู น ย์ ก ารค้ า
ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และขยะติดเชื้อ
ถูก รวบรวมและขนถ่ ายมายังสถานที่ ก ําจัดขยะแห่ งนี้
การเท กอ งข ยะแบ บ เปิ ด โล่ ง (Open dumping) [4]
จึงส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
และแพร่ กระจายของเชื้ อโรค นอกจากนี้ ยังพบปั ญ หา
การรั่วไหลของนํ้าชะขยะ ที่ สามารถปนเปื้ อนได้ท้ ังนํ้า
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นํ้าชะขยะบริ เวณสถานที่กาํ จัดขยะ และการประเมินหาค่า
ศักยภาพการย่อยสลายสารอิ นทรี ยใ์ นนํ้าชะขยะภายใต้
สภาวะไร้อากาศ เพื่อการผลิตก๊าซมีเทน นําไปสู่ โอกาสใน
การผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ้าชะขยะจากพื้นที่ เทกอง (Open
dumping) โดยใช้ระบบบ่อปรับเสถียร ก่อนที่ น้ าํ ชะขยะ
จะถูกปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม ถือเป็ นแนวทางการลด
ปั ญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากขยะมูลฝอยได้เป็ น
อย่างดี

สารอินทรี ยน์ อ้ ยที่สุด เนื่องจาก เป็ นบ่อสุ ดท้าย ที่รองรับ
นํ้าที่ผ่านการบําบัดจากบ่อปรับเสถียร ทั้ง 3 บ่อ นํ้าที่เข้า
มาในบ่ อที่ สี่จะเป็ นนํ้าที่ พกั เพื่อเตรี ยมการปล่อยออกสู่
สิ่ งแวดล้อมต่อไป
2.2 การเก็บตัวอย่ าง
การเก็บตัวอย่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ดังนี้
1) ขวดเก็บตัวอย่างนํ้า
2) กระบอกเก็บตัวอย่างนํ้า
3) ถุงมือ ยาง ฟลอยด์
โดยการเก็บตัวอย่าง กําหนดจุดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 4 จุด
โดยเก็บตัวอย่างส่ วนบนของบ่อ วิธีเก็บตัวอย่างใช้แบบ
จ้วง
2.3 ก าร วิ เค ร าะ ห์ Biochemical Methane Potential
(BMP)
วิธีการในการวิเคราะห์ BMP ใช้วิธี การของ Kelly
(2002) และVaidya (2002) [7-8] โดยเตรี ย มตัว อย่า ง
สลัดจ์ที่นํามาจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบไร้อากาศ ใส่
สลัดจ์ 3.0 กรัม ในขวดเซรั่มใส ที่มีขนาด 118 มิลลิลิตร
จากนั้น เติ มนํ้าเสี ยที่ ม าจากการจ้วงจากบ่ อ ปรับ เสถี ยร
ทั้ง 4 บ่อ ใส่ ในขวดเซรั่ม ขวดละ 70 มิลลิลิตร ทั้งหมด
3 ซํ้า ต่ อ 1 บ่ อ ดัง นั้ นขวดตัว อย่างที่ ท ํา การวิเคราะห์
ทั้งหมด คื อ 12 ขวด ดังรู ปที่ 2 โดยเรี ยงลําดับขวดจาก
ซ้ายไปขวา ดังนี้ ขวดตัวอย่างควบคุม ขวดตัวอย่างจาก
บ่อ 1 ขวดตัวอย่างจากบ่อ 2 ขวดตัวอย่างจากบ่อ 3 และ
ขวดตัว อย่า งจากบ่ อ 4 ตามลํา ดับ หลัง จากการผสม
ตัวอย่างเรี ยบร้อยแล้ว ทําการปิ ดฝาด้วย Aluminum cap
ให้สนิท และทําการดูดอากาศที่มีในขวดออกเพื่อให้เป็ น
สภาวะสุ ญ ญากาศ แล้ว นํ า ไปใส่ ใ นตู ้อ บที่ อุ ณ หภู มิ
37 องศาเซลเซี ยส จนกระทัง่ การผลิตเข้าสู่ สภาวะคงที่

2. อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย
2.1 พื้นทีเ่ ก็บตัวอย่ างนํา้ ชะขยะ
สถานที่ กาํ จัดขยะของจังหวัดนนทบุ รี ตั้งอยู่อาํ เภอ
ไทรน้อย ซึ่ งมีพ้ืนที่สาํ หรับทิ้งขยะ 108,800 ตารางเมตร
และมีบ่อปรับเสถียร เพื่อการรองรับนํ้าชะขยะที่เกิดจาก
ขยะที่เทกองในพื้นที่ ดังรู ปที่ 1

รู ป ที่ 1 สถานที่ ก ําจัด ขยะและบ่ อ ปรั บ เสถี ย ร รองรั บ
นํ้าชะขยะ
จากรู ป ในบ่ อ ที่ 1 จะเป็ นบ่ อ ที่ ร องรั บ นํ้ าชะขยะ
โดยตรง มี ความเข้มข้นของสารอิ นทรี ยม์ ากที่ สุด และ
บ่อที่ 2 ถึง 4 จะเป็ นบ่อที่มีความเข้มข้นของสารอินทรี ย ์
ลดลงตามลํา ดั บ ในบ่ อ ที่ 4 จะมี ค วามเข้ ม ข้ น ของ
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Ohio, USA) ตามวิธีมาตรฐาน Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater [11]
2.4.2 ปริ มาณสารอินทรี ย์ในนํ้าเสี ยในรู ปซี โอดี (COD:
Chemical Oxygen Demand)
วิเคราะห์ จากตัวอย่างส่ วนที่ เป็ นของเหลว โดยวิธี
รี ฟ ลั ก ซ์ ปิ ดแบ บ เที ยบ สี โดยใช้ ต ั ว อย่ า ง นํ้ าเสี ย
2.5 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต (เข้มข้น 0.1 N) 1.5 มิลลิลิตร เป็ นตัวออกซิ ไดซิ ง เอเจนต์ และสารละลายกรดซั ล ฟู ริ ก (H2SO4)
3.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร แล้ ว นํ า ไปให้ ค วามร้ อ นที่ อุ ณ ห ภู มิ
150 องศาเศลเซี ยส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง หลังจากนั้นนํามา
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร
ด้ว ยเครื่ อ งสเปกโตรโฟโตมิ เตอร์ ตามวิ ธี ม าตรฐาน
Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater [11]
2.4.3 ค่ าไนโตรเจนทั้งหมด (Total kjeldahl nitrogen;
TKN) และแอมโมเนีย (NH3)
ค่าไนโตรเจนทั้งหมดและแอมโมเนี ยในนํ้าตัวอย่าง
มีหลักการวิเคราะห์โดยวิธี Kjeldahl Method คือ amino
nitrogen ของสารประกอบอินทรี ยแ์ ละแอมโมเนียอิสระ
จะถู ก เปลี่ ย นให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของแอมโมเนี ย ม โดยใช้
โปแตสเซี ย มซัล เฟต (K2SO4) และ คอปเปอร์ ซัล เฟต
(CuSO4) เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิ ริยาในสภาวะที่ เป็ นกรด เติ ม
สารละลายที่ เป็ นเบสและนําไปกลัน่ เพื่อให้แอมโมเนี ย
กลัน่ ตัว โดยมี สารละลายกรดบอริ ก หรื อ สารละลาย
กรดซัลฟูริค เป็ นตัวดู ดซับ หลังจากนั้นนําไปไตเตรท
ด้ ว ย ส าร ล ะ ล าย ก ร ด ม าต ร ฐ าน ค ว าม เข้ ม ข้ น
0.02 N H2SO4 เพื่อหาปริ มาณไนโตรเจน ค่าที่ ได้อยู่ใน
รู ปของแอมโมเนียไนโตรเจน มีหน่วยเป็ น มิลลิกรัมต่อลิตร

ในขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง จะใช้หลอดเก็บตัวอย่างก๊าซ
ขนาด 9 มิลลิลิตร

รู ปที่ 2 ขวดวิเคราะห์ตวั อย่าง
จากนั้นนําไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas
Chromatography) ซึ่ ง เป็ น เค รื่ อ ง วิ เค ร า ะ ห์ ห า
องค์ประกอบของก๊าซชี วภาพ โดยคอลัมน์ที่ใช้ในการ
วิ เคราะห์ ก๊ า ซตัว อย่า งคื อ Column Unibeads C 60/80
โดยใช้ ก๊ า ซฮี เลี ย มเป็ นตั ว พา (carrier gas) และมี ต ั ว
ต ร ว จ วั ด แ บ บ thermal conductivity detector (TCD)
ภาวะที่ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของก๊ า ซ
ประกอบด้วย อุณหภูมิของ injector และ detector เท่ากับ
120 และ 150 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ ข องคอลัม น์
เท่ ากับ 80 องศาเซลเซี ย ส โดยฉี ด เที ย บกับ ก๊ า ซผสม
มาตรฐาน (SCOTTY ANALYZED, LOT NUMBER
919401L) [9-10] ความถี่ในการวัดคือ ทุกวัน โดยทุก ๆ
ครั้งภายหลังจากเก็บก๊าซในแต่ละวันให้สภาวะในขวด
เป็ นสุ ญ ญากาศเสมอ โดยศัก ยภาพของก๊า ซมีเทนที่
ปล่อยออกมาคือลิตรของมีเทนต่อกรัมซีโอดีกาํ จัด
2.4 การวิเคราะห์ นาํ้ ชะขยะ
2.4.1 ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
วิเคราะห์จากตัวอย่างนํ้าชะขยะส่วนที่เป็ นของเหลว
โดยใช้เครื่ องวัดค่า pH (Mettler Toledo รุ่ น LE 409 pH,
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3.1.2 ปริ มาณสารอินทรี ย์ในนํ้าเสี ยในรู ปซี โอดี (COD:
Chemical Oxygen Demand)
ปริ ม าณสารอิ น ทรี ย ์ในนํ้าเสี ย ในรู ป ซี โ อดี ในบ่ อ
ปรับเสถียร แต่ละบ่อนั้นมีความแตกต่างกันไป โดยบ่อที่ 1
ซึ่ งเป็ น บ่ อที่ รั บ นํ้ าชะขยะโดยตรง จะมี ป ริ มาณ
สารอิ น ทรี ย์ใ นนํ้ าเสี ยในรู ปซี โ อดี มากที่ สุ ด เฉลี่ ย
3,719 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร บ่ อ ที่ 2 ถึ ง 4 มี ป ริ ม าณเฉลี่ ย
2,800 1,400 825 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ ดังรู ปที่ 4

ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ม า ต ร ฐ า น Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater [11]

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง

3.1 ศึ กษาอิทธิ พ ลของนํ้าชะขยะต่ อศั กยภาพการผลิต
ก๊ าซชีวภาพจากบ่ อปรับเสถียร
3.1.1 ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
จากการเก็ บ ตัวอย่างนํ้าชะขยะจากบ่ อ ปรั บ เสถี ย ร
จํ า น วน 4 บ่ อ นํ าม าวั ด ค่ าค ว าม เป็ น ก ร ด -ด่ าง
ผลการศึกษาดังกราฟใน รู ปที่ 3 พบว่า ค่าความเป็ นกรดด่างจะอยูใ่ นช่วง 7 ถึง 10 ซึ่งมีความเป็ นด่างสูง ตั้งแต่วนั
แรก เก็ บ ตัวอย่างเพื่ อ วิเคราะห์ และตรวจติ ด ตามเป็ น
ระยะ กระทัง่ วันสุ ดท้ายที่ ดาํ เนิ นการเก็บตัวอย่าง (วันที่
102) ค่าความเป็ นกรด-ด่าง มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง อาจเกิด
จากในบ่ อ ปรั บ เสถี ย ร ทุ ก บ่ อ มี ป ริ ม าณกรดอิ น ทรี ย ์
ระเหยสะสมภายในบ่อน้อย ทําให้ความเป็ นกรด-ด่างมี
ค่าสู ง [12] ส่ งผลให้เชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่อยูใ่ นบ่อปรับเสถียร
สามารถอยู่ในระบบและมีกิจกรรมที่ นาํ ไปสู่ การบําบัด
สารอินทรี ย ์ และผลิตก๊าซมีเทนต่อไป
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รู ปที่ 4 ปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นนํ้าเสี ยในรู ปซีโอดี (COD:
Chemical Oxygen Demand) ในบ่อปรับเสถียร
จากการวิเคราะห์ พ บว่า ปริ มาณสารอิ น ทรี ยใ์ นนํ้า
เสี ยในรู ปซีโอดี ที่ผ่านบ่อปรับเสถียรทั้งสี่ บ่อ และปล่อย
ออกสู่ สิ่งแวดล้อมนั้น ผ่านการบําบัดจากจุลินทรี ยท์ ี่ อยู่
ภายในระบบ ซึ่งเป็ นจุลินทรี ยท์ ี่อยูใ่ นธรรมชาติ ปริ มาณ
สารอินทรี ยใ์ นนํ้าเสี ยในรู ปซี โอดี ในนํ้าชะขยะสามารถ
ลดลงได้ เนื่ องจากจุ ลินทรี ยต์ อ้ งการใช้สารอิ น ทรี ยใ์ น
นํ้าชะขยะเพื่ อ เป็ นอาหาร และให้ พ ลัง งาน จึ ง ทํา ให้
ปริ มาณ สารอิ น ทรี ย์ ใ นนํ้ าเสี ยในรู ปซี โอดี ลดลง
เมื่อนํ้าชะขยะเข้าสู่บ่อปรับเสถียร ที่ 4 แต่เนื่องจากนํ้าชะ
ข ย ะ มี โ ค ร ง ส ร้ าง ส าร อิ น ท รี ย์ ที่ ซั บ ซ้ อ น เช่ น
สารแขวนลอย นํ้ามัน ไขมัน และสารอื่นที่ ปนเปื้ อนมา
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รู ปที่ 3 ค่าความเป็ นกรดด่างในบ่อปรับเสถียร ทั้งหมด 4 บ่อ
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พ.ศ. 2553 กํา หนดค่ า ไนโตรเจนทั้ งหมดไว้ ไม่ เกิ น
20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร จากระบบบ่อปรับเสถียร
ในงานวิจัยนี้ สามารถบําบัด สารประกอบไนโตรเจน
เหลื อ เพี ย ง 28 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ก่ อ นปล่ อ ยออกสู่
สิ่ งแวดล้อม ถือเป็ นค่าที่ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานนํ้าทิ้ง
จากระบบบําบัดนํ้าเสี ยชุมชน ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ
ปี พ.ศ. 2553 ได้กาํ หนดไว้ และเมื่อนําระบบบําบัดแบบ
บ่ อปรั บเสถี ยร เปรี ยบเที ยบกับระบบบําบัดนํ้าชะขยะ
แบบบ่ อผึ่ ง พบว่ า มี ส ามารถบํ า บั ด สารป ระกอบ
ไนโตรเจน เหลือ 43 มิลลิกรัมต่อลิตร [16]

จากบ่ อ ขยะ ทํา ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบํ า บั ด ปริ มาณ
สารอินทรี ยใ์ นนํ้าเสี ยในรู ปซี โอดีต่าํ เมื่อนํ้าชะขยะเข้าสู่
บ่ อ สุ ด ท้ า ย จะมี ป ริ มาณซี โ อดี ที่ ถู ก กํา จัด ออกได้ถึ ง
3,000 มิ ล ลิ กรั มต่ อลิ ต ร หรื อ คิ ดเป็ นประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นนํ้าเสี ยในรู ปซี โอดี 77 เปอร์เซนต์
เมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบบําบัดนํ้าชะขยะแบบบ่อผึ่งใน
งานวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการบําบัด 37.4 เปอร์ เซ็นต์
[16] แสดงให้เห็นว่า ระบบบ่อปรับเสถียรที่บาํ บัดนํ้าชะ
ขยะในพื้นที่ บ่อขยะไทรน้อย เป็ นระบบที่ เหมาะสมต่อ
การบําบัด นํ้าชะขยะ เป็ นระบบที่ อ าศัย การบําบัด ทาง
ธรรมชาติ โดยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ระบบ และการ
ก่อสร้างระบบตํ่ากว่าระบบอื่น ๆ
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3.1.3 ปริมาณไนโตรเจนกําจัด
ปริ มาณไนโตรเจนกําจัดนั้น มี ตวั ชี้ วดั ที่ สําคัญ คื อ
แอมโมเนี ย (NH3) และปริ มาณไนโตรเจนทั้ งหมด
(Total kjeldahl nitrogen; TKN) ซึ่ งปริ ม าณแอมโมเนี ย
และไนโตรเจนทั้งหมด ในบ่อปรับเสถียร แต่ละบ่อนั้นมี
ความแตกต่ างกัน โดยปริ ม าณไนโตรเจนทั้ง หมดใน
บ่อที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 111 มิลลิกรัมต่อลิตร และในบ่อที่ 2 ถึง
4 มี ค่าเฉลี่ย 90, 71 และ 44 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ
และมีปริ มาณแอมโมเนี ยในบ่อที่ 1 ถึง 4 เฉลี่ย 20, 10, 8
และ 4 มิ ลลิกรัมต่อลิ ตร ตามลําดับ ดังรู ปที่ 5 ก และ ข
จากผลการวิเคราะห์พบว่า ระบบบ่อปรับเสถียรที่ อาศัย
การบํ า บั ด ทางธรรมชาติ น้ ั น สามารถลดปริ มาณ
สารประกอบไนโตรเจนได้ ซึ่ งเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ค่ า
มาตรฐานควบคุ ม การระบายนํ้ าทิ้ ง จากระบบบํา บั ด
นํ้าเสี ยชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ ม เรื่ อ ง กํา หนดมาตรฐานควบคุ ม การ
ระบายนํ้ าทิ้ ง จากระบบบํา บั ด นํ้ าเสี ย รวมของชุ ม ชน
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รู ป ที่ 5 (ก) ปริ ม าณไนโตรเจนทั้ งหมด (ข) ปริ ม าณ
แอมโมเนีย
การลดลงของปริ มาณไนโตรเจนทั้ งหมด และ
ปริ มาณแอมโมเนี ยนั้น เกิ ดจากกระบวนการย่อยสลาย
ของสารอิ น ทรี ย ์ใ นนํ้าชะขยะ ด้ว ยจุ ลิ น ทรี ย ์ที่ อ ยู่ใ น
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3.2 ศักยภาพการเกิดก๊ าซมีเทนจากนํา้ ชะขยะ
ปริ ม าณการเกิ ด ก๊ าซมี เทน และศัก ยภาพการเกิ ด ก๊ า ซ
ชีวภาพนั้น มีปริ มาณแตกต่างกันในแต่ละบ่อ ซึ่งการเกิด
ก๊ าซชี ว ภาพนั้ น ขึ้ น อยู่กับ ปริ ม าณสารอิ น ทรี ย ์ใ นบ่ อ
ที่จุลินทรี ยน์ าํ ไปใช้เป็ นพลังงาน ปริ มาณไนโตรเจนที่ถูก
ใช้ไปในการสร้างเซลล์และการเจริ ญเติบโต ระยะเวลาที่
เชื้อจุลินทรี ยส์ มั ผัสกับอากาศ และกิจกรรมของจุลินทรี ย ์
ในระบบ [18] และในระยะการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยม์ ี
4 ระยะ คื อ lag phase เป็ นระยะที่ ไม่มีการเจริ ญ แต่มี การ
สะสมเอนไซม์ ที่ จ ําเป็ นต่ อ การแบ่ งเซลล์ logarithmic
phase เป็ นระยะที่เซลล์มีการเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็ ว เป็ น
ระยะที่ ต ้องการสารอาหารในการเจริ ญเติ บโตมากที่ สุ ด
stationary phase เป็ นระยะที่ สารอาหารถู ก ใช้ ไ ปจนมี
ปริ มาณลดลง มีการสะสมของเชื้ อจุลินทรี ยม์ ากขึ้น อัตรา
การเกิดเท่ากับอัตราการตาย และสุ ดท้าย death phase ระยะ
นี้ มีอตั ราการตายมากกว่าการเกิด จํานวนเซลล์ลดลงอย่าง
รวดเร็ ว [14] จากระยะการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยแ์ สดง
ให้เห็ นถึ งปริ มาณมี เทนที่ เกิ ดขึ้ น โดยในช่ วง 10 วันแรก
ถื อเป็ นช่ วง lag phase และในช่ วง 20 วันนั้นถื อเป็ นช่ วง
logarithmic phase ซึ่ งเป็ นช่ ว งที่ มี ก ารเจริ ญเติ บ โตมาก
ที่สุด ทําให้แนวโน้มของปริ มาณมีเทนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
และสารอินทรี ยท์ ี่ถูกย่อยสลายจากบ่อที่ 1 ถึง 3 แล้ว จึงทํา
ให้จุลินทรี ยใ์ นบ่ อที่ 4 สามารถย่อยสลายสารอิ นทรี ยใ์ น
ระบบได้ง่ายขึ้น ในสภาวะที่ ความเข้มข้นของ COD และ
ไนโตรเจนน้อยที่สุด แต่ในบ่อที่ 1 ถึง 3 ยังมีความซับซ้อน
ของสารอินทรี ย ์ ทําให้จุลินทรี ยใ์ ช้เวลาในการปรับตัวนาน
กว่าบ่ อที่ 4 จึ งทําให้ในช่วงแรก มี ปริ มาณมีเทนน้อยกว่า
บ่อที่ 4 ดังรู ปที่ 6 และ 7 ปริ มาณมีเทนที่เกิดขึ้นในแต่ละบ่อ
โดยเริ่ มจากบ่ อที่ 1 ถึง 4 พบว่า ปริ มาณมี เทนสู งสุ ดคื อ
0.30, 0.25, 0.20 และ 0.14 ลิ ต ร ซึ่ งเมื่ อ นําไปเที ย บเท่ า

ระบบบ่อปรับเสถียร จุลินทรี ยส์ ามารถใช้ไนโตรเจนใน
การเจริ ญ เติ บโต นําไปใช้เป็ นองค์ประกอบของเซลล์
[14] และยังสามารถเพิ่มปริ มาณประชากรจุ ลินทรี ยไ์ ด้
เนื่ องจากสารประกอบไนโตรเจนนั้นมีความสําคัญต่อ
การสร้าง โปรตีน ดี เอ็นเอ อาร์ เอ็นเอ และเอนไซม์ ซึ่ ง
จุ ลิ น ทรี ย ์จ ะมี ไ นโตรเจนเป็ นองค์ป ระกอบประมาณ
14 เปอร์เซนต์โดยนํ้าหนัก จุลินทรี ยบ์ างชนิดสามารถใช้
แอมโมเนี ย ในการสร้ างเซลล์ และจุ ลิ น ทรี ยบ์ างชนิ ด
สามารถใช้ส ารอนิ น ทรี ย ์ เช่ น ไนเตรต [15] ส่ งผลให้
ปริ ม าณไนโตรเจนในระบบมี ป ริ ม าณลดลง [16] ไม่
เพี ย งแต่ จุ ลิ น ทรี ย์ใ นกลุ่ ม ทั่ ว ไปที่ นํ า สารประกอบ
ไนโตรเจนไปใช้ในการสร้ างเซลล์ ยังมี จุลิ นทรี ยก์ ลุ่ ม
Nitrifying และ Denitrifying Bacteria ที่ ส ามารถบําบัด
สารประกอบไนโตรเจนในนํ้าชะขยะได้ โดยปฏิกิริยาที่
เกิดการบําบัดสารประกอบไนโตรเจน แสดงดังสมการที่
(1) และ (2) ตามลําดับ
NH+4 + 2O2
6NO-3 + 5CH3OH

NO-3 + 2H+ +H2O

(1)

3N2+5CO2+7H2O+6OH- (2)

สม การที่ (1) แ ละ (2) แส ด งถึ งกระบ วน การ
nitrification และ denitrification ซึ่ งเป็ นปฏิ กิ ริ ยาการ
บําบัดสารประกอบไนโตรเจน โดยปฏิ กิริยาจะเกิ ดขึ้ น
ภายใน บ่ อ โดยด้ า น ล่ า งของบ่ อจะเกิ ดป ฏิ กิ ริ ยา
denitrification เนื่ อ งจากด้า นล่ า งของบ่ อ มี ส ภาวะขาด
ออกซิ เจน และด้ า น บ น ของบ่ อจะเกิ ดป ฏิ กิ ริ ยา
nitrification เนื่ องจากมี ส ภาวะที่ มี อ อกซิ เ จน ทํ า ให้
ภายในบ่ อ สามารถบํ า บั ด ไนโตรเจนได้ ถื อ ได้ ว่ า
จุ ลิน ทรี ยก์ ลุ่ ม นี้ เป็ นอี ก กลุ่ ม ที่ สามารถนําสารประกอบ
ไนโตรเจนไปใช้ได้โดยตรง [17]
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4. สรุ ปผล

ก๊าซหุ งต้ม โดยก๊ าซชี ว ภาพ 1 ลูก บาศก์เมตร สามารถ
ทดแทนก๊ า ซหุ ง ต้ม ได้ 0.46 กิ โ ลกรั ม ทดแทนนํ้ามัน
ดี เซลได้ 0.60 ลิ ต ร ทดแทนไฟฟ้ า ได้ 1.20 กิ โ ลวัต ต์
ต่ อ ชั่ว โมง [19] ดัง นั้ น ก๊ า ซมี เทนจากระบบบ่ อ ปรั บ
เสถียร ในบ่อที่ 1 สามารถทดแทนก๊าซหุ งต้มได้ 1.38 ×
10-4 กิ โ ลกรั ม ทดแทนนํ้ ามัน ดี เซลได้ 1.8 × 10-4 ลิ ต ร
และ ทดแทนไฟฟ้าได้ 3.6 × 10-4 กิโลวัตต์ต่อชัว่ โมง ซึ่ ง
เป็ นระบบที่ ใช้ค่าดําเนิ นการและค่าก่ อสร้ างตํ่า ดังนั้น
ระบบบ่อปรับเสถียร สามารถพัฒนาไปสู่ การผลิตมีเทน
อย่างครบวงจร และมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด

การศึ ก ษาศัก ยภาพการเกิ ด ก๊ าซชี ว ภาพจากระบบ
บ่อปรับเสถียร ในการบําบัดนํ้าชะขยะ จากพื้นที่บ่อขยะ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ระบบบ่อปรับเสถียร มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบําบัด ไม่ สู ง นั ก เนื่ อ งจากความ
ซับ ซ้อนของสารอิ น ทรี ยใ์ นนํ้าชะขยะ แต่ในด้านการ
ผลิ ต มี เทน ถื อ ได้ว่าเป็ นระบบที่ มี ศัก ยภาพ เนื่ อ งจาก
มีเทนในแต่ละบ่ อมี ปริ มาณมาก ดังนั้นถือได้ว่า ระบบ
บ่ อป รั บ เสถี ย ร สามารถกํ า จั ด ซี โอดี ไนโตรเจน
แอมโมเนี ย และยังมีศักยภาพในการผลิตก๊าซมีเทนได้
ในการใช้ตน้ ทุนการก่อสร้างและเดินระบบที่ต่าํ
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