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การผลิตก๊ าซชีวภาพจากการหมักร่ วมของต้ นข้ าวโพด
ที่ปรั บสภาพเบือ้ งต้ นร่ วมกับของเสียกลีเซอรอล
BIOGAS PRODUCTION FROM CO-DIGESTION OF PRETREATED
CORN STALK AND GLYCEROL WASTE
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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี ท้ ําการศึกษาผลของการปรั บสภาพเบือ้ งต้ นด้ วยวิธีต่างๆ ได้ แก่ การแช่ด้วยสารละลายด่าง
(NaOH) การใช้ ความร้ อน ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าการใช้ ของเสียกลีเซอรอลที่ได้ จากกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลเป็ นสารหมักร่ วมกับต้ นข้ าวโพดที่ผ่านการปรั บสภาพเบื ้องต้ นด้ วยสารละลายด่าง (NaOH) สามารถผลิตก๊ าซ
ชีวภาพทังหมด
้
0.2 m3/kg VS removed เมื่อเทียบกับต้ นข้ าวโพดที่ไม่มีการปรับสภาพ สามารถผลิตก๊ าซได้ เพียง
0.1 m3/kg VS removed เมื่อนํากลีเซอรอลที่ได้ จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมาหมักร่ วมกับข้ าวโพดที่ผ่านการ
ปรับสภาพเบื ้องต้ นด้ วยสารละลายด่าง (NaOH) จะช่วยเพิ่มสารอินทรี ย์ในระบบ ทําให้ เกิดการผลิตก๊ าซชีวภาพ
สูงขึ ้น ในงานวิจยั นี ้ศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของการเติมกลีเซอรอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊ าซชีวภาพ
ผลการทดลองพบว่า เมื่อเติมกลีเซอรอลจํานวน 1% (V/V) สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพได้ ดีที่สดุ โดยสามารถผลิต
ก๊ าซชีวภาพได้ ถงึ 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 codigestion 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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คํานํา

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม จึงมีการนําเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ และจากกระบวนการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี ้ ถ้ ามีการนําสิ่งเหลือใช้ มาทําให้ มีคุณค่า
นํ าไปใช้ ประโยชน์ ได้ ก็จะลดของเสี ยที่ จะต้ องไปกํ าจัดได้ การผลิตก๊ าซชี วภาพจึงเป็ นเทคโนโลยี ชีวภาพที่ มี
บทบาทสําคัญและเป็ นประโยชน์มาก สําหรับพลังงานทดแทน เช่นนําก๊ าซชีวภาพมาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการหุงต้ ม
การผลิตกระแสไฟฟ้าให้ แสงสว่าง และสูบนํ ้าเพื่อใช้ ในการเกษตรในระดับชุมชน (สถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2551: เว็บไซต์) การผลิตก๊ าซชีวภาพจากกระบวนการหมักชีวมวลจึงเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะ
เป็ นแนวทางการเลือกใช้ พลังงานทดแทน
จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงาน จํ านวนพื น้ ที่
เพาะปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ทังหมด
้
6,081,656 ไร่ เกษตรกรจะปลูกข้ าวโพดเพื่อนําเมล็ดขายเพียงอย่างเดียว
เมื่อเก็บเกี่ยวฝั กข้ าวโพดแล้ ว เกษตรกรปล่อยให้ ลําต้ นข้ าวโพดแห้ งตายอยู่ในบริ เวณแปลงเพาะปลูก รอจนถึง
ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่เกษตรกรจึงจะไถกลบหรื อเผาทิ ง้ ก่อนจะเริ่ มปลูกใหม่ ซึ่งจากการสํารวจในปี 2552 มี
ปริ มาณชีวมวลที่เหลือใช้ ถึง 3,343,316 ตันต่อปี โดยเป็ นส่วนของซังและลําต้ นข้ าวโพดซึ่งมีค่าความร้ อนถึง
18.04 MJ/kg (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน. 2552) ดังนัน้ ข้ าวโพดนับเป็ นชีวมวลชนิดหนึ่ง
ของประเทศไทยที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาผลิตก๊ าซชีวภาพ เพื่อนํามาใช้ เป็ นพลังงานทดแทนในอนาคตและ
ยังเป็ นการลดภาระในการกําจัดได้ อีกด้ วย
วัต ถุดิบที่นํามาผลิต ควรผ่านการปรั บ สภาพเบื อ้ งต้ น ก่อน เพราะปั ญ หาการลอยตัวของวัตถุดิบและ
กาก ทําให้ เกิดเป็ นชันของแข็
้
งของก๊ าซชีวภาพจับกันหนาที่สว่ นบนของของเหลว ทําให้ ก๊าซที่เกิดขึ ้นในถังหมักดัน
ออกมาไม่ได้ ดังนั ้นจึงจําเป็ นต้ องทําการปรับสภาพเบื ้องต้ น ซึง่ จะทําให้ การควบคุมระบบทําได้ ง่ายขึ ้น และมี
เสถียรภาพดีขึ ้นด้ วย นอกจากนันส่
้ วนของเส้ นใยของชีวมวลยังมีส่วนปกป้องจากการย่อยสลายด้ วยเอนไซม์ โดย
วิธีการปรั บสภาพเบื อ้ งต้ น ทํ าให้ เส้ นใยเหล่านัน้ ย่อยสลายได้ ง่ายขึน้ สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพสูงขึน้ การปรั บ
สภาพเบือ้ งต้ นมีหลายวิธี เช่น การลดขนาด การใช้ ความร้ อน การใช้ เอนไซม์ การใช้ ด่าง การใช้ กรด หรื อการใช้
การปรับสภาพเบื ้องต้ นหลายวิธีร่วมกัน (สุรพงศ์, 2553) โดยความเหมาะสมนันขึ
้ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น
ความชื ้น องค์ประกอบด้ านเคมี เป็ นต้ น
จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการผลิตก๊ าซชีวภาพ พบว่ามีงานวิจยั เรื่ องการผลิตก๊ าซชีวภาพจากของ
เสียที่เป็ นเปลือกและเศษผัก ผลไม้ กากสับปะรด กากมันสําปะหลังที่สามารถย่อยสลายและเป็ นแหล่งอาหารที่ดี
แต่แทบไม่พบการผลิตก๊ าซชีวภาพจากต้ นข้ าวโพดเลย (สมจินตนา, 2554) ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความ
เป็ นไปได้ และความเหมาะสมของการผลิตก๊ าซชีวภาพจากต้ นข้ าวโพดที่ ผ่านการปรั บสภาพทางกายภาพและ
สารเคมีที่แตกต่างกัน ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้ ต้นข้ าวโพด และเป็ นแนวทางส่งเสริ มให้ เกษตรกรสามารถลด
รายจ่ายด้ านพลังงานจากการนําต้ นข้ าวโพดมาผลิตก๊ าซชีวภาพได้ ในอนาคต
งานวิจยั นี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการปรับสภาพเบื ้องต้ นด้ วยความร้ อน สารละลายด่าง
(NaOH) การหมักร่ วมกับมูลสุกรที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพจากต้ นข้ าวโพดและทําการศึกษาการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพของการหมักต้ นข้ าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพแล้ วเบื ้องต้ นร่ วมกับของเสีย
กลีเซอรอล
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อุปกรณ์ และวิธีการ

การทดลองนี ้เป็ นการทดลองในระดับห้ องปฏิบตั ิการ (Lab-scale) ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ( 25-35 องศาเซลเซียส)
โดยใช้ ระบบหมักไร้ ออกซิเจนแบบกวนสมบูรณ์ (ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลาง 20 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ตัวถัง
หมักทําจากอะคลีลิคใส (Acrylic) ซึง่ ติดตังมอเตอร์
้
และใบพัดกวนอัตราเร็ ว 50 รอบต่อนาที ดัง Figure 1) ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 3 การทดลอง โดยศึกษาเปรี ยบเทียบปริ มาณของการผลิตก๊ าซชีวภาพจากต้ น ข้ าวโพดที่ผ่านการปรั บ
สภาพเบือ้ งต้ นด้ วยความร้ อน 180 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที การแช่สารละลายด่าง (NaOH) เข้ มข้ น
2% เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง และการผลิตก๊ าซชีวภาพจากต้ นข้ าวโพดที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ รวมทังศึ
้ กษาต้ น
ข้ าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพเบื ้องต้ นแล้ วนํามาหมักร่ วมกับมูลสุกรและของเสียกลีเซอรอล โดยกําหนดปริ มาณ
ของแข็ง ระเหยง่าย (VSS) ด้ วยสารละลายด่าง (NaOH) เริ่ ม ต้ น ในแต่ล ะชุด การทดลองเท่ากับร้ อยละ 1.5
จากนันเมื
้ ่อเริ่ มเดินระบบจะทําการเก็บตัวอย่างนํ ้าภายในระบบ โดยนํามาวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ได้ แก่ พีเอช
อุณหภูมิ ของแข็งแขวนลอย (SS) ของแข็งระเหยง่าย (TVS) ของแข็งทังหมด
้
(TS) ปริ มาณก๊ าซชีวภาพสะสมทังหมด
้
ปริ มาณก๊ าซชีวภาพที่ผลิตได้ ต่อวัน ร้ อยละการผลิตก๊ าซมีเทน ซีโอดีทงหมด
ั้
ซีโอดีละลาย กรดไขมันระเหยง่าย และ
สภาพความเป็ นด่าง โดยทําการเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างจํานวน 3 ครัง้ /สัปดาห์

Figure 1 Continuous Stirred Tank Reactor : CSTR
การเตรี ยมชีวมวล
แต่ละชุดการทดลองจะต้ องทําการเตรี ยมข้ าวโพด เพื่อป้อนเข้ าระบบแตกต่างกันดังต่อไปนี ้
• การเตรี ยมข้ าวโพดในชุดทดลองที่ไม่ทําการปรับสภาพ โดยนําต้ นข้ าวโพดมาสับและบดละเอียดให้ มี
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางตํ่ากว่าประมาณ 2 มิลลิเมตร
• การเตรี ยมข้ าวโพดในชุดทดลองการเตรี ยมข้ าวโพดในชุดทดลองปรับสภาพเบื ้องต้ นทางเคมี โดยการ
นําต้ นข้ าวโพดที่ทําการลดขนาดให้ มีเส้ นผ่านศูนย์กลางตํ่ากว่าประมาณ 2 มิลลิเมตรแล้ วมาแช่ในสารละลายด่าง
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 2 เป็ น เวลา 48 ชัว่ โมง หลังจากนันนํ
้ ามาล้ างให้ สะอาดด้ วยนํ ้า
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• การเตรี ยมข้ าวโพดในชุดทดลองการปรั บสภาพเบือ้ งต้ นด้ วยความร้ อน โดยการนําต้ นข้ าวโพดที่ทํา
การลดขนาดแล้ วมาให้ ความร้ อนโดยการนึ่งด้ วยหม้ อนึ่งความดันสูง (Autoclave) ที่อณ
ุ หภูมิ 180 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 30 นาที
จากนัน้ นําต้ นข้ าวโพดที่ ได้ มาวิเคราะห์ ลกั ษณะสมบัติเบื อ้ งต้ นได้ แก่ ปริ มาณของแข็งทัง้ หมด ของแข็ง
ระเหยง่าย เซลลูโลส ลิกนิน คาร์ บอน ไนโตรเจน
การเตรี ยมจุลชีพ
หัวเชื ้อตะกอนจุลชีพที่ใช้ ในงานวิจยั ได้ มาจากระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket :
UASB) จากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตนํ ้าผลไม้ โดยนําหัวเชื ้อจุลชีพมาเลี ้ยงให้ ปรับตัวและเกิดความคุ้นเคย
กับต้ นข้ าวโพดเป็ นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ นําตะกอนจุลชีพที่ผ่านการเลี ้ยงมาวิเคราะห์ ของแข็งแขวนลอย
ระเหยง่าย (VS) เจือจางความเข้ มข้ นของ ตะกอนจุลชีพก่อนเข้ าระบบ โดยกําหนดให้ ปริ มาณของของแข็งแขวนลอย
ระเหยเริ่ มต้ นเท่ากับ 25,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนเติมลงในระบบปริ มาณร้ อยละ 40 ของระบบทดลอง
วัสดุหมักร่ วม (Co-digestion)
• การใช้ มูลสุกรเป็ นตัวหมักร่ วม จะเติมในอัตราส่วนระหว่างต้ นข้ าวโพดที่ผ่านการปรั บสภาพเบือ้ งต้ น
ร่ วมกับ มูลสุกร 95 : 5 ระบบ เพื่อเป็ นการปรับค่าอัตราส่วน C/N ให้ อยู่ในช่วง 20-30
• กลีเซอรอลที่นํามาใช้ ในระบบหมักแบบไร้ ออกซิเจนโดย จะใช้ อตั ราส่วนที่แตกต่างกัน ได้ แก่
ต้ นข้ าวโพด : กลีเซอรอล ในอัตราส่วน 99 : 1, 98 : 2, 97 : 3
การเดินระบบ
การเดินระบบหมักชีวมวลทัง้ แบบ Biomass Digestion และการเดินระบบ Biomass Co-digestion
เริ่ มต้ นจากเติมหัวเชื ้อตะกอนจุลชีพที่มีความเข้ มข้ นของของแข็งแขวนลอยระเหยเท่ากับ 25,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
ลงในถังปฏิ กิริยาปริ มาณร้ อยละ 40 ของปริ มาตรถัง จากนัน้ ต้ นข้ าวโพดที่บดละเอียดและผ่านการปรั บสภาพ
เบือ้ งต้ นตามที่กําหนดไว้ ในขัน้ ตอนการเตรี ยมวัตถุดิบของแต่ละชุดการทดลองลงในถังปฏิกิริยา จากนัน้ เติมนํา้
สะอาดให้ เต็มปริ มาตรการใช้ งานของระบบ ส่วนการเดินระบบ Biomass Co-digestion ให้ ทําการเติมมูลสุกรลง
ในระบบ เพื่อปรับค่าอัตราส่วน C/N ให้ อยู่ในช่วง 20-30 เนื่องจากอัตราส่วน C/N เป็ นหนึ่ง ในปั จจัยของการผลิต
ก๊ าซชีวภาพในระบบ ส่วนชุดการทดลองในระบบ Biomass Co-digestion โดยการเติมของเสียจากกลีเซอรอลนัน้
จะทําการผสมของเสียกลีเซอรอลตามสัดส่วนที่แตกต่างกันตามที่กําหนดไว้ หลังจากนันทั
้ ง้ 2 ชุดการทดลองจะทํา
เหมือนกัน คือจะทําการเพิ่มสภาพความเป็ นด่างและปรับค่าพีเอชโดยเติมโซเดียมไบคาร์ บอเนต (NaHCO 3) ให้ มีพี
เอชเริ่ มต้ นเท่ากับ 8 แล้ วทําการปิ ดระบบให้ สนิทพร้ อมติดตังมอเตอร์
้
และชุดอุปกรณ์ วดั ปริ มาณก๊ าซ ทําการกวน
ด้ วยอัตราเร็ ว 50 รอบต่อนาที จากนันเก็
้ บนํ ้าตัวอย่างและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ ตามที่ได้ กําหนดไว้ เพื่อนําไป
วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ได้ แก่ พีเอช อุณหภูมิ ของแข็งแขวนลอย (SS) ของแข็งทังหมด
้
(TS) ของแข็ง
ระเหยง่าย (TVS) ปริ มาณก๊ าซชีวภาพสะสมทังหมด
้
ปริ มาณก๊ าซชีวภาพที่ผลิตได้ ต่อวัน ร้ อยละการผลิตก๊ าซ

มีเทน ซีโอดีทงหมด
ั้
ซีโอดีละลาย กรดไขมันระเหยง่ายและสภาพความเป็ นด่าง โดยทําการเก็บตัวอย่าง 3 ครัง้ /
สัปดาห์ ดังตารางต่อไปนี ้
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Table 1 : Frequency of sampling and analysis parameters.
พารามิเตอร์
หน่ วย
วิธีการวิเคราะห์
พีเอช
pH meter
อุณหภูมิห้อง
องศาเซลเซียส Thermometer
อุณหภูมิในระบบ
องศาเซลเซียส Thermometer
ปริ มาณก๊ าซสะสม
มิลลิลติ ร
Gas Counter
ร้ อยละก๊ าซมีเทน
ร้ อยละ
Gas Chromatography
ของแข็งแขวนลอย
มิลลิกรัมต่อลิตร Gravimetric method
VS
มิลลิกรัมต่อลิตร Gravimetric method
TS
มิลลิกรัมต่อลิตร Gravimetric method
ซีโอดีทงหมดซี
ั้
โอดีละลาย
มิลลิกรัมต่อลิตร Potassium Dichromate Digestion
กรดไขมันระเหยง่าย
มิลลิกรัมต่อลิตร Titration method
สภาพความเป็ นด่าง
มิลลิกรัมต่อลิตร Titration method

จํานวนครัง้ ที่วิเคราะห์
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
เก็บ 3 ช่วงในการทดลอง
3 ครัง้ /สัปดาห์
3 ครัง้ /สัปดาห์
3 ครัง้ /สัปดาห์
3 ครัง้ /สัปดาห์
3 ครัง้ /สัปดาห์
3 ครัง้ /สัปดาห์

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาแบ่ งออกเป็ นส่ วนต่ างๆ ดังต่ อไปนี ้

1. ศึกษาลักษณะเบือ้ งต้ นทางกายภาพและเคมีของวัสดุต่างๆ ที่นํามาใช้ ในการวิจัย ดังนี ้
1.1 ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของต้ นข้ าวโพด
วิเคราะห์ ลักษณะสมบัติเบื อ้ งต้ นทางด้ านกายภาพและเคมีของต้ นข้ าวโพดที่ นํามาใช้ ในการทดลอง
ได้ แก่ ปริ มาณของแข็งทังหมด
้
ของแข็งระเหยง่าย ค่าความชื ้น เซลลูโลส ลิกนิน ไนโตรเจน ดัง Table 2
Table 2 The physical and chemical composition of corn before-after pretreatment.
พารามิเตอร์
ก่อนการปรับสภาพ
หลังการปรับสภาพด้ วยด่าง
ค่าของแข็งทังหมด
้
(mg/kg)
920,000
522,598
ค่าของแข็งระเหยได้ ทงหมด(mg/kg)
ั้
832,000
519,376
ค่าความชื ้น (%)
7.13
50.21
ค่าไนโตรเจน (%)
0.75
0.19
ค่าเซลลูโลส (%)
85.2
97.4
ค่าเฮมิเซลลูโลส (%)
14.8
2.64
ค่าลิกนิน (%)
12.9
5.6
1.2 ศึกษานํ ้าเสียที่นํามาใช้ ในงานวิจยั
วิเคราะห์ ลกั ษณะสมบัติเบือ้ งต้ นของจุลินทรี ย์ในนํา้ เสียที่นํามาใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ บีโอดี ซีโอดี
ละลาย ของแข็งระเหยง่าย และไนโตรเจน ได้ ผลดัง Table 3
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Table 3 analysis of the characteristics of microorganisms in wastewater
BOD5
CODf
TKN
ตัวอย่าง
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
ตะกอน
234
93
2,198

VS
(mg/l)
30,050

1.3 ศึกษาเชื ้อจุลินทรี ย์และของเสียกลีเซอรอลที่นํามาใช้ ในงานวิจยั
วิเคราะห์ลกั ษณะสมบัติเบื ้องต้ นของกลีเซอรอลที่นํามาใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ ซีโอดีละลาย ไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส ได้ ผลดังตารางที่ 4
Table 4 analysis of the characteristics of glycerol of biodiesel. production
SCOD
TKN
TP
ตัวอย่าง
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
Glycerolจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
1,541,509
1,204
122
2. ผลของการปรั บสภาพเบือ้ งต้ นด้ วยวิธีการใช้ ความร้ อน การใช้ สารละลายด่ าง (NaOH) และการหมัก
ร่ วมกับมูลสุกร ที่มีต่อการผลิตก๊ าซชีวภาพจากต้ นข้ าวโพด
จากผลการทดลองการปรับสภาพเบื ้องต้ นด้ วยวิธีต่างๆ ได้ แก่ การใช้ สารละลายด่าง (แช่ NaOH เข้ มข้ น 2%
เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง) การใช้ ความร้ อน (autoclave 180ºC เป็ นเวลา 30 นาที) และการหมักร่วมกับมูลสุกร (Codigestion) ในการหมักร่ วมกับสุกร พบว่าภายใต้ สภาวะเดียวกัน การปรับสภาพเบื ้องต้ นด้ วยสารละลายด่าง
(NaOH) สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพได้ สงู สุด โดยสามารถผลิตได้ 0.2 m3 /kg VS removed และสามารถผลิตก๊ าซ
มีเทนได้ 0.2 m3 /kg VS removed เมื่อเทียบข้ าวโพดที่ไม่มีการปรับสภาพ สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพได้ 0.1
m3 /kg VS removedและสามารถผลิตก๊ าซมีเทนได้ 0.03 m3 /kg VS removed ดัง Figure 2
ปริ มาณก๊ าซชีวภาพ (m3/kg VS removed)
ปริ มาณก๊ าซมีเทน (m3/kg VS removed)

0.25

(m3/kg VS removed)

0.2
0.15
0.1
0.05
0

วิธีปรั บสภาพเบือ้ งต้ น

Figure 2 Biogas production of corn stalk different pretreatment.
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3. ผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพของการหมักต้ นข้ าวโพดที่ผ่านการปรั บสภาพ
เบือ้ งต้ นแล้ วร่ วมกับของเสียกลีเซอรอล
จากผลการทดลอง เมื่อเติมกลีเซอรอลลงไปในอัตราส่วนต่างๆ แล้ ว พบว่า ที่อตั ราส่วนร้ อยละ 1% โดย
ปริ มาตร สามารถเกิดก๊ าซชีวภาพได้ สงู สุด เท่ากับ 0.24 m3/kg VS removed เมื่อเทียบกับผลจากการปรับสภาพ
ด้ วยสารละลายด่าง (NaOH) ที่ไม่มีการเติมกลีเซอรอล สามารถเกิดก๊ าซชีวภาพได้ 0.2 m3 /kg VS removed แสดง
ว่า กลีเซอรอลเป็ นสารอินทรี ย์ชนิดหนึง่ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเกิดก๊ าซชีวภาพจากต้ นข้ าวโพดที่ผ่าน
การปรับสภาพเบื ้องต้ นได้ ดีที่สดุ ที่อตั ราส่วน 1% โดยปริ มาตร ดัง Figure 3
Gas per day1%Glycerol
Gas per day 2%NaOH

Gas accumulate1%Glycerol
Gas accumulate NaOH
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Figure 3 Biogas production from co-digestion of preated of stalk and glycerol waste.

สรุปผลการทดลอง
ข้ าวโพดจัดว่าเป็ นพื ชที่มีลิกโนเซลลูโลสที่สูง ซึ่งยากต่อการย่อยสลายของแบคที เรี ยที่ไม่ใช้ ออกซิเจน
ดังนันจึ
้ งทําให้ มีอตั ราการย่อยสลายและการผลิตก๊ าซชีวภาพในปริ มาณที่ตํ่า การปรับสภาพเบื ้องต้ นเป็ นขันตอน
้
หนึ่งที่ ช่วยทํ าให้ เกิ ดการย่อยสลายเร็ วยิ่ งขึน้ ซึ่งจากผลการทดลอง พบว่า การใช้ สารละลายด่าง (แช่ NaOH
เข้ มข้ น 2% เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง) สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพได้ สูงสุด โดยสามารถผลิตได้ 0.2 m3 /kg VS
removed และสามารถผลิตก๊ าซมีเทนได้ 0.1 m3 /kg VS removed และเมื่อนํามาหมักร่ วมกับตัว
หมักร่ วม (Co-digestion) พบว่ากลีเซอรอลเป็ นตัวหมักร่ วมที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตก๊ าซชีวภาพสูงขึ ้น พบว่าการเติมกลีเซอรอลร้ อยละ 1 โดยปริ มาตรให้ ผลดีที่สดุ เนื่องจากการที่
จะทํ าให้ กระบวนการย่อยมี ค วามเสถี ย ร ก็จ ะต้ องจํ ากัด ความเข้ มข้ นของกลี เซอรอลที่ เติ มลงไป
จะต้ องมีวิธีควบคุมจํานวนกลีเซอรอลที่เติมลงไปเพื่อไม่ให้ มีภาระบรรทุกสารอินทรี ย์มากเกินไป จาก
ผลการทดลองสรุ ปได้ ว่า การเติมกลีเซอรอลที่ 1% (ปริ มาตร/ปริ มาตร) สามารถเพิ่มการผลิต CH 4
โดยมีการย่อยกลีเซอรอลไปหมด ทํานองเดียวกับงานวิจยั ของFountoulakis และคณะ(2010) และ
นอกจากนี ้ ก็ยงั ทําให้ ชีวมวลที่แอคทีฟในระบบมีการเจริ ญเติบโตมากขึ ้น ในทางตรงกันข้ าม หากมี
การเติมกลีเซอรอลในสารตั ้งต้ นมากกว่า 1% จะทําให้ การย่อยสลายกลีเซอรอลทางชีวภาพเกิดขึ ้น
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เร็ วกว่าการย่อยสลายโพรไพโอเนททางชีวภาพ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนั ้นจึงเป็ นการแสดงว่า
หากในถังปฏิกิริยามีภาระบรรทุกกลีเซอรอลมากเกินไปความเข้ มข้ นของไพโอเนทก็จะสูงขึ ้น จาก
ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ผลที่ได้ สอดคล้ องกันว่าการเติมกลีเซอรอลร้ อยละ 1 โดยปริ มาตรสามารถผลิต
ก๊ าซชีวภาพได้ สงู สุด (0.24 m3 /kg VS removed) จึงควรที่จะต้ องควบคุมปริ มาณกลีเซอรอลที่
ป้อนเข้ าไปในกระบวนการอย่างระมัดระวัง เพราะถ้ าระบบมีภาระบรรทุกมากเกินไปจะเกิดผลเสีย
ต่อระบบได้
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