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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีทํ้าการศึกษาผลของการปรับสภาพเบือ้งต้นด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การแช่ด้วยสารละลายด่าง 

(NaOH)  การใช้ความร้อน ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าการใช้ของเสียกลีเซอรอลท่ีได้จากกระบวนการผลิตไบโอ

ดีเซลเป็นสารหมกัร่วมกับต้นข้าวโพดท่ีผ่านการปรับสภาพเบือ้งต้นด้วยสารละลายด่าง (NaOH) สามารถผลิตก๊าซ

ชีวภาพทัง้หมด 0.2 m3/kg VS removed เม่ือเทียบกบัต้นข้าวโพดท่ีไม่มีการปรับสภาพ สามารถผลิตก๊าซได้เพียง 

0.1 m3/kg VS removed เม่ือนํากลีเซอรอลท่ีได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมาหมกัร่วมกบัข้าวโพดท่ีผ่านการ

ปรับสภาพเบือ้งต้นด้วยสารละลายด่าง (NaOH) จะช่วยเพ่ิมสารอินทรีย์ในระบบ ทําให้เกิดการผลิตก๊าซชีวภาพ

สงูขึน้ ในงานวิจยันีศ้กึษาสดัสว่นท่ีเหมาะสมของการเติมกลีเซอรอล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

ผลการทดลองพบว่า เม่ือเติมกลีเซอรอลจํานวน 1% (V/V) สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ดีท่ีสดุ โดยสามารถผลิต

ก๊าซชีวภาพได้ถงึ 0.24 m3/kg VS removed 

ABSTRACT 

This paper aims to study the result of the pretreat  the basic stage as immersing  with alkaline 

salt, blasting with stream pressure; as the result of experiment the alkaline salt can produce biogas  

total 0.2 m3/kg VS removed when compared with that of  0.1 m3/kg VS removed from corn stalk that had 

not been pretreated. Glycerol from the biodiesel production regarded as the hardly eliminated waste; it 

played a major role in increasing the organic substance when put together with corn stalk as the co-

digestion and provided a high rate of biogas as a result. This paper aimed to study the appropriated 

proportion of the Glycerol to produce the effective biogas.The experiment  found  that Glycerol 

amounts of 1% (V/V) produced the best rate of biogas at 0.24 m3/kg VS removed 
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คาํนํา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จงึมีการนําเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมลูค่าของ

ผลิตภัณฑ์ และจากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี ้ถ้ามีการนําสิ่งเหลือใช้มาทําให้มีคุณค่า 

นําไปใช้ประโยชน์ได้ ก็จะลดของเสียท่ีจะต้องไปกําจัดได้  การผลิตก๊าซชีวภาพจึงเป็นเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี

บทบาทสําคญัและเป็นประโยชน์มาก สําหรับพลงังานทดแทน เช่นนําก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นเชือ้เพลิงในการหุงต้ม 

การผลิตกระแสไฟฟ้าให้แสงสวา่ง และสบูนํา้เพ่ือใช้ในการเกษตรในระดบัชมุชน (สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังาน

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 2551: เว็บไซต์) การผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมกัชีวมวลจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะ

เป็นแนวทางการเลือกใช้พลงังานทดแทน 

 จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงาน  จํานวนพืน้ท่ี

เพาะปลูกข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ทัง้หมด 6,081,656 ไร่ เกษตรกรจะปลกูข้าวโพดเพ่ือนําเมล็ดขายเพียงอย่างเดียว 

เม่ือเก็บเก่ียวฝักข้าวโพดแล้ว เกษตรกรปล่อยให้ลําต้นข้าวโพดแห้งตายอยู่ในบริเวณแปลงเพาะปลูก รอจนถึง

ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่เกษตรกรจึงจะไถกลบหรือเผาทิง้ก่อนจะเร่ิมปลูกใหม่ ซึ่งจากการสํารวจในปี 2552 มี

ปริมาณชีวมวลท่ีเหลือใช้ถึง 3,343,316 ตันต่อปี โดยเป็นส่วนของซงัและลําต้นข้าวโพดซึ่งมีค่าความร้อนถึง 

18.04 MJ/kg (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน. 2552) ดงันัน้ ข้าวโพดนบัเป็นชีวมวลชนิดหนึ่ง

ของประเทศไทยท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาผลิตก๊าซชีวภาพ  เพ่ือนํามาใช้เป็นพลงังานทดแทนในอนาคตและ

ยงัเป็นการลดภาระในการกําจดัได้อีกด้วย 

 วตัถุดิบที่นํามาผลิตควรผ่านการปรับสภาพเบือ้งต้นก่อน เพราะปัญหาการลอยตวัของวตัถุดิบและ

กาก ทําให้เกิดเป็นชัน้ของแข็งของก๊าซชีวภาพจบักนัหนาท่ีสว่นบนของของเหลว ทําให้ก๊าซท่ีเกิดขึน้ในถงัหมกัดนั

ออกมาไม่ได้ ดงันัน้จึงจําเป็นต้องทําการปรับสภาพเบือ้งต้น ซึง่จะทําให้การควบคมุระบบทําได้ง่ายขึน้ และมี

เสถียรภาพดีขึน้ด้วย นอกจากนัน้สว่นของเส้นใยของชีวมวลยงัมีส่วนปกป้องจากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ โดย

วิธีการปรับสภาพเบือ้งต้น ทําให้เส้นใยเหล่านัน้ย่อยสลายได้ง่ายขึน้ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพสูงขึน้ การปรับ

สภาพเบือ้งต้นมีหลายวิธี เช่น การลดขนาด การใช้ความร้อน การใช้เอนไซม์ การใช้ด่าง การใช้กรด หรือการใช้

การปรับสภาพเบือ้งต้นหลายวิธีร่วมกนั (สรุพงศ์, 2553)   โดยความเหมาะสมนัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น 

ความชืน้ องค์ประกอบด้านเคมี เป็นต้น 

 จากการศกึษางานวิจยัเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่ามีงานวิจยัเร่ืองการผลิตก๊าซชีวภาพจากของ

เสียท่ีเป็นเปลือกและเศษผกั ผลไม้ กากสบัปะรด กากมนัสําปะหลงัท่ีสามารถย่อยสลายและเป็นแหล่งอาหารท่ีดี 

แตแ่ทบไมพ่บการผลิตก๊าซชีวภาพจากต้นข้าวโพดเลย (สมจินตนา, 2554)  ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาความ

เป็นไปได้และความเหมาะสมของการผลิตก๊าซชีวภาพจากต้นข้าวโพดท่ีผ่านการปรับสภาพทางกายภาพและ

สารเคมีท่ีแตกต่างกัน ท่ีจะสามารถเพ่ิมมูลค่าให้ต้นข้าวโพด และเป็นแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถลด

รายจ่ายด้านพลงังานจากการนําต้นข้าวโพดมาผลิตก๊าซชีวภาพได้ในอนาคต 

  งานวิจยันีมี้จดุประสงค์เพ่ือศกึษาผลกระทบของการปรับสภาพเบือ้งต้นด้วยความร้อน  สารละลายด่าง 

(NaOH) การหมกัร่วมกับมูลสกุรท่ีมีต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากต้นข้าวโพดและทําการศกึษาการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของการหมกัต้นข้าวโพดท่ีผ่านการปรับสภาพแล้วเบือ้งต้นร่วมกบัของเสีย

กลีเซอรอล 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

 การทดลองนีเ้ป็นการทดลองในระดบัห้องปฏิบติัการ (Lab-scale) ท่ีอณุหภูมิห้อง ( 25-35 องศาเซลเซียส) 

โดยใช้ระบบหมกัไร้ออกซิเจนแบบกวนสมบูรณ์  (ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ตวัถัง

หมกัทําจากอะคลีลิคใส (Acrylic) ซึง่ติดตัง้มอเตอร์และใบพดักวนอตัราเร็ว 50 รอบต่อนาที ดงั Figure 1) ซึง่แบ่ง

ออกเป็น 3 การทดลอง โดยศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของการผลิตก๊าซชีวภาพจากต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับ

สภาพเบือ้งต้นด้วยความร้อน 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที การแช่สารละลายด่าง (NaOH) เข้มข้น 

2% เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และการผลิตก๊าซชีวภาพจากต้นข้าวโพดท่ีไม่ผ่านการปรับสภาพ รวมทัง้ศกึษาต้น

ข้าวโพดท่ีผ่านการปรับสภาพเบือ้งต้นแล้วนํามาหมกัร่วมกบัมูลสุกรและของเสียกลีเซอรอล โดยกําหนดปริมาณ

ของแข็งระเหยง่าย (VSS) ด้วยสารละลายด่าง (NaOH) เร่ิมต้นในแต่ละชุดการทดลองเท่ากับร้อยละ 1.5  

จากนัน้เม่ือเร่ิมเดินระบบจะทําการเก็บตวัอย่างนํา้ภายในระบบ โดยนํามาวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ พีเอช 

อณุหภมิู ของแข็งแขวนลอย (SS)  ของแข็งระเหยง่าย (TVS) ของแข็งทัง้หมด (TS) ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมทัง้หมด 

ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ต่อวนั ร้อยละการผลิตก๊าซมีเทน ซีโอดีทัง้หมด ซีโอดีละลาย กรดไขมนัระเหยง่าย และ

สภาพความเป็นดา่ง โดยทําการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างจํานวน 3 ครัง้/สปัดาห์ 

 

 

 

Figure 1 Continuous Stirred Tank Reactor : CSTR 

 

การเตรียมชีวมวล 

แตล่ะชดุการทดลองจะต้องทําการเตรียมข้าวโพด  เพ่ือป้อนเข้าระบบแตกตา่งกนัดงัต่อไปนี ้

• การเตรียมข้าวโพดในชดุทดลองท่ีไมทํ่าการปรับสภาพ โดยนําต้นข้าวโพดมาสบัและบดละเอียดให้มี

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางต่ํากวา่ประมาณ 2 มิลลิเมตร 

• การเตรียมข้าวโพดในชดุทดลองการเตรียมข้าวโพดในชดุทดลองปรับสภาพเบือ้งต้นทางเคมี  โดยการ

นําต้นข้าวโพดท่ีทําการลดขนาดให้มีเส้นผ่านศนูย์กลางต่ํากว่าประมาณ 2 มิลลิเมตรแล้วมาแช่ในสารละลายดา่ง

โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 2 เป็น เวลา 48 ชัว่โมง หลงัจากนัน้นํามาล้างให้สะอาดด้วยนํา้ 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1840 

•  การเตรียมข้าวโพดในชุดทดลองการปรับสภาพเบือ้งต้นด้วยความร้อน  โดยการนําต้นข้าวโพดท่ีทํา

การลดขนาดแล้วมาให้ความร้อนโดยการนึ่งด้วยหม้อนึ่งความดนัสงู (Autoclave) ท่ีอณุหภูมิ 180 องศาเซลเซียส

เป็นเวลา 30 นาที  

จากนัน้นําต้นข้าวโพดท่ีได้มาวิเคราะห์ลกัษณะสมบัติเบือ้งต้นได้แก่ ปริมาณของแข็งทัง้หมด ของแข็ง

ระเหยง่าย เซลลโูลส ลิกนิน คาร์บอน ไนโตรเจน  

การเตรียมจุลชีพ 

หวัเชือ้ตะกอนจุลชีพท่ีใช้ในงานวิจยัได้มาจากระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket : 

UASB)  จากโรงงานอตุสาหกรรมประเภทผลิตนํา้ผลไม้ โดยนําหวัเชือ้จลุชีพมาเลีย้งให้ปรับตวัและเกิดความคุ้นเคย

กบัต้นข้าวโพดเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สปัดาห์  นําตะกอนจุลชีพท่ีผ่านการเลีย้งมาวิเคราะห์ ของแข็งแขวนลอย

ระเหยง่าย  (VS)  เจือจางความเข้มข้นของ ตะกอนจุลชีพก่อนเข้าระบบ โดยกําหนดให้ปริมาณของของแข็งแขวนลอย

ระเหยเร่ิมต้นเท่ากบั  25,000  มิลลิกรัมตอ่ลิตร   ก่อนเติมลงในระบบปริมาณร้อยละ 40 ของระบบทดลอง 

วัสดุหมักร่วม (Co-digestion) 

• การใช้มูลสุกรเป็นตวัหมกัร่วม  จะเติมในอตัราส่วนระหว่างต้นข้าวโพดท่ีผ่านการปรับสภาพเบือ้งต้น

ร่วมกบั  มลูสกุร  95 : 5 ระบบ เพ่ือเป็นการปรับคา่อตัราสว่น C/N ให้อยู่ในช่วง 20-30 

• กลีเซอรอลท่ีนํามาใช้ในระบบหมกัแบบไร้ออกซิเจนโดย  จะใช้อตัราสว่นท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่   

ต้นข้าวโพด : กลีเซอรอล ในอตัราสว่น 99 : 1, 98 : 2, 97 : 3 

การเดนิระบบ 

การเดินระบบหมักชีวมวลทัง้แบบ Biomass Digestion และการเดินระบบ Biomass Co-digestion 

เร่ิมต้นจากเติมหวัเชือ้ตะกอนจุลชีพท่ีมีความเข้มข้นของของแข็งแขวนลอยระเหยเท่ากบั 25,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ลงในถังปฏิกิริยาปริมาณร้อยละ 40 ของปริมาตรถัง จากนัน้ต้นข้าวโพดท่ีบดละเอียดและผ่านการปรับสภาพ

เบือ้งต้นตามท่ีกําหนดไว้ในขัน้ตอนการเตรียมวตัถุดิบของแต่ละชุดการทดลองลงในถังปฏิกิริยา  จากนัน้เติมนํา้

สะอาดให้เต็มปริมาตรการใช้งานของระบบ  ส่วนการเดินระบบ Biomass  Co-digestion ให้ทําการเติมมลูสกุรลง

ในระบบ เพ่ือปรับคา่อตัราสว่น C/N ให้อยู่ในช่วง 20-30  เน่ืองจากอตัราส่วน C/N เป็นหนึ่ง  ในปัจจยัของการผลิต

ก๊าซชีวภาพในระบบ ส่วนชุดการทดลองในระบบ Biomass Co-digestion โดยการเติมของเสียจากกลีเซอรอลนัน้ 

จะทําการผสมของเสียกลีเซอรอลตามสดัสว่นท่ีแตกตา่งกนัตามท่ีกําหนดไว้  หลงัจากนัน้ทัง้ 2 ชุดการทดลองจะทํา

เหมือนกนั คือจะทําการเพ่ิมสภาพความเป็นดา่งและปรับค่าพีเอชโดยเติมโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) ให้มีพี

เอชเร่ิมต้นเท่ากับ 8 แล้วทําการปิดระบบให้สนิทพร้อมติดตัง้มอเตอร์และชุดอุปกรณ์วดัปริมาณก๊าซ ทําการกวน

ด้วยอตัราเร็ว 50 รอบต่อนาที จากนัน้เก็บนํา้ตวัอย่างและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ตามท่ีได้กําหนดไว้  เพ่ือนําไป

วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ พีเอช   อณุหภูมิ    ของแข็งแขวนลอย (SS)  ของแข็งทัง้หมด (TS) ของแข็ง

ระเหยง่าย (TVS)  ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมทัง้หมด  ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ต่อวนั  ร้อยละการผลิตก๊าซ

มีเทน  ซีโอดีทัง้หมด  ซีโอดีละลาย  กรดไขมนัระเหยง่ายและสภาพความเป็นด่าง  โดยทําการเก็บตวัอย่าง    3 ครัง้/

สปัดาห์  ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

 

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1841 

Table 1 : Frequency of sampling and analysis parameters. 

พารามิเตอร์ หน่วย วิธีการวิเคราะห์ จาํนวนครัง้ที่วิเคราะห์ 

พีเอช - pH meter ทกุวนั 

อณุหภมูิห้อง องศาเซลเซียส Thermometer ทกุวนั 

อณุหภมูิในระบบ องศาเซลเซียส Thermometer ทกุวนั 

ปริมาณก๊าซสะสม มิลลลิติร Gas Counter ทกุวนั 

ร้อยละก๊าซมีเทน ร้อยละ Gas Chromatography เก็บ 3 ช่วงในการทดลอง 

ของแข็งแขวนลอย มิลลกิรัมตอ่ลิตร Gravimetric method 3 ครัง้/สปัดาห์ 

VS มิลลกิรัมตอ่ลิตร Gravimetric method 3 ครัง้/สปัดาห์ 

TS มิลลกิรัมตอ่ลิตร Gravimetric method 3 ครัง้/สปัดาห์ 

ซีโอดีทัง้หมดซีโอดีละลาย มิลลกิรัมตอ่ลิตร Potassium Dichromate Digestion 3 ครัง้/สปัดาห์ 

กรดไขมนัระเหยง่าย มิลลกิรัมตอ่ลิตร Titration method 3 ครัง้/สปัดาห์ 

สภาพความเป็นดา่ง มิลลกิรัมตอ่ลิตร Titration method 3 ครัง้/สปัดาห์ 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1. ศึกษาลักษณะเบือ้งต้นทางกายภาพและเคมีของวัสดุต่างๆ ที่นํามาใช้ในการวิจัย ดังนี ้

1.1 ศกึษาองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของต้นข้าวโพด 

 วิเคราะห์ลักษณะสมบัติเบือ้งต้นทางด้านกายภาพและเคมีของต้นข้าวโพดท่ีนํามาใช้ในการทดลอง 

ได้แก่  ปริมาณของแข็งทัง้หมด ของแข็งระเหยง่าย คา่ความชืน้ เซลลโูลส ลิกนิน ไนโตรเจน ดงั Table 2 

Table 2 The physical and chemical composition of corn before-after pretreatment. 

พารามิเตอร์ ก่อนการปรับสภาพ หลงัการปรับสภาพด้วยดา่ง 

คา่ของแข็งทัง้หมด (mg/kg) 920,000 522,598 

คา่ของแข็งระเหยได้ทัง้หมด(mg/kg) 832,000 519,376 

คา่ความชืน้ (%) 7.13 50.21 

คา่ไนโตรเจน (%) 0.75 0.19 

คา่เซลลโูลส (%) 85.2 97.4 

คา่เฮมิเซลลโูลส (%) 14.8 2.64 

คา่ลิกนิน (%) 12.9 5.6 

 

1.2 ศกึษานํา้เสียท่ีนํามาใช้ในงานวิจยั 

 วิเคราะห์ลกัษณะสมบัติเบือ้งต้นของจุลินทรีย์ในนํา้เสียท่ีนํามาใช้ในการทดลอง ได้แก่ บีโอดี  ซีโอดี

ละลาย  ของแข็งระเหยง่าย และไนโตรเจน ได้ผลดงั Table 3 
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Table 3 analysis of the characteristics of microorganisms in wastewater 

ตวัอย่าง 
BOD5 CODf TKN VS 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

ตะกอน 234 93 2,198 30,050 

1.3 ศกึษาเชือ้จลุินทรีย์และของเสียกลีเซอรอลท่ีนํามาใช้ในงานวิจยั 

 วิเคราะห์ลกัษณะสมบติัเบือ้งต้นของกลีเซอรอลท่ีนํามาใช้ในการทดลอง ได้แก่ ซีโอดีละลาย ไนโตรเจน

และฟอสฟอรัส ได้ผลดงัตารางท่ี 4 

Table 4 analysis of the characteristics of glycerol of  biodiesel. production 

ตวัอย่าง 
SCOD TKN TP 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Glycerolจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 1,541,509 1,204 122 

 

2. ผลของการปรับสภาพเบือ้งต้นด้วยวิธีการใช้ความร้อน  การใช้สารละลายด่าง (NaOH) และการหมัก

ร่วมกับมูลสุกร ที่มีต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากต้นข้าวโพด 

 จากผลการทดลองการปรับสภาพเบือ้งต้นด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การใช้สารละลายดา่ง (แช่ NaOH เข้มข้น 2% 

เป็นเวลา 48 ชัว่โมง) การใช้ความร้อน (autoclave 180ºC เป็นเวลา 30 นาที) และการหมกัร่วมกบัมลูสกุร (Co-

digestion) ในการหมกัร่วมกบัสกุร  พบวา่ภายใต้สภาวะเดียวกนั การปรับสภาพเบือ้งต้นด้วยสารละลายดา่ง 

(NaOH) สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้สงูสดุ โดยสามารถผลิตได้  0.2 m3 /kg VS removed และสามารถผลิตก๊าซ

มีเทนได้  0.2 m3 /kg VS removed เม่ือเทียบข้าวโพดท่ีไมมี่การปรับสภาพ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 0.1 

m3 /kg VS removedและสามารถผลิตก๊าซมีเทนได้  0.03 m3 /kg VS removed  ดงั Figure 2 

Figure 2 Biogas production of corn stalk different pretreatment. 
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3. ผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของการหมักต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพ

เบือ้งต้นแล้วร่วมกับของเสียกลีเซอรอล 

 จากผลการทดลอง  เม่ือเติมกลเีซอรอลลงไปในอตัราสว่นตา่งๆ แล้ว พบวา่ ท่ีอตัราสว่นร้อยละ 1% โดย

ปริมาตร สามารถเกิดก๊าซชีวภาพได้สงูสดุ เท่ากบั 0.24 m3/kg VS removed เม่ือเทียบกบัผลจากการปรับสภาพ

ด้วยสารละลายดา่ง (NaOH) ท่ีไมมี่การเติมกลีเซอรอล สามารถเกิดก๊าซชีวภาพได้ 0.2 m3 /kg VS removed แสดง

วา่ กลีเซอรอลเป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึง่ท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการเกิดก๊าซชีวภาพจากต้นข้าวโพดท่ีผ่าน

การปรับสภาพเบือ้งต้นได้ดีท่ีสดุท่ีอตัราสว่น 1% โดยปริมาตร ดงั Figure 3 

Figure 3 Biogas production from co-digestion of preated of stalk and glycerol waste. 

 

สรุปผลการทดลอง 

 ข้าวโพดจัดว่าเป็นพืชท่ีมีลิกโนเซลลูโลสท่ีสูง ซึ่งยากต่อการย่อยสลายของแบคทีเรียท่ีไม่ใช้ออกซิเจน  

ดงันัน้จงึทําให้มีอตัราการย่อยสลายและการผลิตก๊าซชีวภาพในปริมาณท่ีต่ํา  การปรับสภาพเบือ้งต้นเป็นขัน้ตอน

หนึ่งท่ีช่วยทําให้เกิดการย่อยสลายเร็วย่ิงขึน้ซึ่งจากผลการทดลอง  พบว่า การใช้สารละลายด่าง (แช่ NaOH 

เข้มข้น 2% เป็นเวลา 48 ชั่วโมง) สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงสุด โดยสามารถผลิตได้ 0.2 m3 /kg VS 

removed และสามารถผลิตก๊าซมีเทนได้ 0.1 m3 /kg VS removed และเม่ือนํามาหมกัร่วมกบัตวั

หมกัร่วม (Co-digestion) พบว่ากลีเซอรอลเป็นตวัหมกัร่วมท่ีสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ผลิตก๊าซชีวภาพสงูขึน้  พบว่าการเติมกลีเซอรอลร้อยละ 1 โดยปริมาตรให้ผลดีท่ีสดุ  เน่ืองจากการท่ี

จะทําให้กระบวนการย่อยมีความเสถียร ก็จะต้องจํากัดความเข้มข้นของกลีเซอรอลท่ีเติมลงไป  

จะต้องมีวิธีควบคมุจํานวนกลีเซอรอลท่ีเติมลงไปเพ่ือไม่ให้มีภาระบรรทกุสารอินทรีย์มากเกินไป จาก

ผลการทดลองสรุปได้ว่า  การเติมกลีเซอรอลท่ี 1% (ปริมาตร/ปริมาตร) สามารถเพ่ิมการผลิต CH4  

โดยมีการย่อยกลีเซอรอลไปหมด  ทํานองเดียวกบังานวิจยัของFountoulakis และคณะ(2010) และ

นอกจากนี ้ก็ยงัทําให้ชีวมวลท่ีแอคทีฟในระบบมีการเจริญเติบโตมากขึน้ ในทางตรงกนัข้าม หากมี

การเติมกลีเซอรอลในสารตัง้ต้นมากกว่า 1% จะทําให้การย่อยสลายกลีเซอรอลทางชีวภาพเกิดขึน้
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เร็วกว่าการย่อยสลายโพรไพโอเนททางชีวภาพ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  ดงันัน้จึงเป็นการแสดงว่า 

หากในถงัปฏิกิริยามีภาระบรรทกุกลีเซอรอลมากเกินไปความเข้มข้นของไพโอเนทก็จะสงูขึน้  จาก

ผลการวิจยัในครัง้นีผ้ลท่ีได้สอดคล้องกนัว่าการเติมกลีเซอรอลร้อยละ 1 โดยปริมาตรสามารถผลิต

ก๊าซชีวภาพได้สงูสดุ (0.24 m3 /kg VS removed) จึงควรท่ีจะต้องควบคุมปริมาณกลีเซอรอลท่ี

ป้อนเข้าไปในกระบวนการอย่างระมดัระวงั เพราะถ้าระบบมีภาระบรรทกุมากเกินไปจะเกิดผลเสีย

ต่อระบบได้ 
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