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การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากกากแป้งมันสาปะหลัง
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บทคัดย่ อ
การหาสภาวะที่ เหมาะสมในการผลิตก๊ าซชี วภาพจากกากมันสาปะหลังที่ ผ่านการไฮโดรไลซิ สด้ วยสารกรดและด่ าง เพื่อสลายพันธะ
และสลายโครงสร้ างของเฮมิเซลลูโลสและลิกนิ น ในรู ปของนา้ ตาลรี ดิวซ์ และกรดไขมันระเหย ที่ ค วามเข้ มข้ นกากมันสาปะหลัง
1.67%TS และ 5%TS ผลการศึกษาพบว่ าสภาวะการไฮโดรไลซิ สที่ pH 2, อุณหภูมิ 100 ◦C, และทาปฏิ กิริยา 30 นาที ก่ อนการหมัก
ที่ ความเข้ มข้ นกากมันสาปะหลัง 5%TS ให้ การผลิตก๊ าซชี วภาพสูงถึง 0.1757 ลูกบาศก์ เมตรต่ อกิโลกรั มกากแห้ งระเหย เมื่อเที ยบกับ
สภาวะที่ ให้ การเกิดก๊ าซชี วภาพสูงสุดที่ ความเข้ มข้ นกากมันสาปะหลัง 1.67%TS ที่ ให้ การผลิตก๊ าซชี วภาพ 0.0027 ลูกบาศก์ เมตรต่ อ
กิโลกรั มกากแห้ งระเหย จะพบว่ าอัตราการเกิดก๊ าซชี วภาพที่ ความเข้ มข้ นของกากมันสาปะหลัง 5%TS สามารถทดแทนค่ าใช้ จ่ายใน
รู ปของก๊ าซหุงต้ มและพลังงานไฟฟ้ าได้ มากกว่ าที่ ความเข้ มข้ น 1.67%TS ถึง 65 เท่ า
คาสาคัญ: ก๊าซชีวภาพ; กากมันสาปะหลัง; ไฮโดรไลซิส; ก๊าซมีเทน; น้ าตาลรี ดิวซ์
ABSTRACT
The optimization of biogas production from cassava pulp through hydrolysis with acid and base to breakdown the bond
cellulose, hemicellulose and lignin in the form of volatile fatty acids and reducing sugars. The maximum rate of biogas yield was
found at the cassava pulp concentration of 1.67%TS and 5%TS. In the study, conditions of hydrolysis were at pH 2, Temp 100
◦C, and 30 mints reaction time before fermentation. Cassava pulp of 5%TS produced biogas yield as high as 0.1757 m 3/kg TVS.
The conditions for the biogas digesters with 1.67%TS produced biogas yield as 0.0027 m 3/kg TVS. It was found that biogas
production rate of cassava pulp the concentration of 5%TS, can be alternative for decrease cost of LPG and electric energy
more than the concentration of 1.67%TS by 65 times.
KEYWORDS: Biogas; Cassava decanter cake; Hydrolysis; Methanogens; Reducing sugar
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1.

บทนา
กากมันสาปะหลังเป็ นของเสี ยที่เกิดจากกระบวนผลิตแป้ งมัน เนื่ องจากกากมันสาปะหลังมีปริ มาณแป้ งสู ง [1] คาดว่ากากมัน
สาปะหลังน่ าจะมีศกั ยภาพในการผลิตก๊าซชี วภาพได้ดี เพื่อให้การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากมันสาปะหลังมีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด
Kaparaju et al. [2] จึงมีการหาสภาวะที่เหมาะสม จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของการผลิตก๊าซชีวภาพจากกากแป้ งสาลี
โดยใช้ถงั หมักแบบ Upflow anaerobic sludge blanket, UASB ทาการลองในช่วง Thermophilic โดยทดลองที่ อุณหภูมิ 55 ◦C
ระยะเวลาในการกักเก็บ 2 วัน มีค่า volatile solids, VS 324 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยแปรผันความเข้มข้นของกากแป้ งสาลีที่ 12.8 - 25.6
กรัมของแข็งระเหยต่อลิตร ผลที่เหมาะสมที่สุดมีค่า Organic loading rate, OLR 17.1 กรัมซี โอดีต่อลิตร-วัน ที่ความเข้มข้นของ
Substrate 25% เมื่อลองเพิ่ม OLR เป็ น 41.2 กรัมซี โอดีต่อลิตร-วัน ความเข้มข้นของ Substrate 23 - 50% พบว่าการเกิดก๊าซมีเทน
ต่าลงแสดงว่าการที่เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ผลิตมีเทนได้รับสารอาหารที่มากเกินไปหรื อน้อยเกินไปก็จะทาให้ระบบผลิตก๊าซมีเทนไม่ดี ใน
เวลาต่อมา พิชยา สวยสม [3] ทาการศึกษาหาร้อยละของกากมันสาปะหลังที่เหมาะสมสาหรับการเดินระบบโดยทาการแปรผันร้อย
ละของกากมัน คือ 2,3,5 และ 10% น้ าหนักต่อน้ าหนัก นอกจากนี้ ยงั ได้ทาการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วย
การให้ความร้อนกับกากมันหรื อการใช้เอนไซม์เซลลูเลสและเอนไซม์เพคติเนสก่อนการหมักด้วย ผลการศึกษาพบว่าร้อยละของ
กากมันสาปะหลังที่เหมาะสมสาหรับการเดินระบบ คือ 2 - 3% ซึ่งให้อตั ราการผลิตก๊าซคือ 0.034 – 0.047 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัม
กากเปี ยก การให้ความร้อนกับส่ วนผสมกากมันสาปะหลัง 2% ที่อุณหภูมิ 80, 90 และ 120 ◦C นาน 30 นาที ผลการศึกษาพบว่าการ
ให้ความร้อนด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้น มีผลทาให้เกิดก๊าซชีวภาพน้อย เนื่องจากโครงสร้างที่จากัดของกากมันสาปะหลัง
เนื่ องจากโครงสร้างหลักของกากมันสาปะหลังประกอบด้วยลิกโนเซลลูโลส และขาดธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต
ของจุลินทรี ย ์ ทาให้เกิ ดปฏิ กิริยาการย่อยสลายเกิ ดได้ไม่สมบูรณ์ในเวลาที่ จากัด อัตราการสร้างก๊าซจึ งต่ า [3] ในงานวิจยั ของ
Antonopoulou et al. [4] ได้ศึกษาการบาบัดเบื้องต้นด้วยกรดเพื่อเร่ งการเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายให้ส้ นั ลง โดยใช้หัวมันฝรั่งมา
เป็ นวัตถุดิบเริ่ มต้น ใช้อุณหภูมิ 120 ◦C อัตราส่ วน 5% น้ าหนักต่อปริ มาตร พบว่ามีปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตสู งขึ้นเมื่อใช้กรดความ
เข้มข้นสู ง โดยให้ค่าสู งสุ ด 175 กรัมต่อกิโลกรัมหัวมันฝรั่ง แต่เมื่อเข้าสู่ ศกั ยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพพบว่าการบาบัดเบื้องต้น
ด้วยกรดที่อุณหภูมิสูงทาให้การผลิตก๊าชีวภาพลดลง เนื่ องจากมีส่วนของ เฟอร์ ฟิวรัล และไฮดรอกซี่ เมททิลเฟอร์ ฟิวรัลเกิดขึ้น ซึ่ ง
ยับยั้งการเกิดก๊าซชีวภาพ [4] ต่อมา กิตติกานท์ สุขวาณิ ชย์ [5] ได้ทาการการเปรี ยบเทียบการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากกากมันสาปะหลังระหว่างกระบวนการไฮโดรไลซิ สด้วยกรดและด่ าง ใช้อตั ราส่ วนสารละลายกรดหรื อด่ างต่อกากมัน
สาปะหลัง เท่ากับ 8:1 หรื อสารละลายกรด ด่าง 350 มิลลิลิตร ต่อกากมันสาปะหลัง 43.75 กรัม โดยใช้หัวเชื้ อจุลินทรี ยจ์ ากถัง
UASB ของระบบบาบัดแบบไม่ใช้อากาศของฟาร์ มสุ กร ผลจากการศึ กษาพบว่า pH ของสารละลายเป็ นปั จจัยหลักที่ มีผลต่อ
สมรรถนะการไฮโดรไลซิสกากมันด้วยสารกรดและสารด่างอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% สภาวะที่เหมาะสมสาหรับ
การผลิตน้ าตาลรี ดิวซ์และกรดไขมันระเหย คือ การไฮโดรไลซิ สด้วยกรดที่ ค่า pH 0.38 อุณหภูมิ 100 ◦C และเวลาในการทา
ปฏิกิริยา 90 นาที ซึ่งให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์และกรดไขมันระเหยเท่ากับ 855.00 และ 60.30 มิลลิกรัมต่อกรัมกากแห้ง ตามลาดับ
โดยสามารถเพิ่มปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์และกรดไขมันระเหยถึง 214 และ 20 เท่า จากระดับเริ่ มต้น ในส่ วนของการไฮโดรไลซิ สด้วย
ด่างพบว่าปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงสุดมีค่าต่ากว่าของการไฮโดรไลซิสด้วยกรดอย่างมาก สาหรับการผลิตก๊าซชีวภาพพบว่าที่ pH 13
อุณหภูมิ 100 ◦C เป็ นเวลา 90 นาที ก่อนนาไปหมักก๊าซ สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างเด่นชัด โดยปริ มาณ
ก๊าซสะสมภายหลังการหมัก 30 วัน มีค่าเท่ากับ 1.20 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมกากแห้ง หรื อ 0.19 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมกาก
เปี ยก ซึ่งมากกว่ากรณี การใช้กากที่ไม่ผา่ นการไฮโดรไลซิ สถึง 3 เท่า ซึ่ งในส่ วนของการไฮโดรไลซิ สกากมันด้วยกรดที่ให้ปริ มาณ
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น้ าตาลรี ดิว ซ์และกรดไขมัน ระเหยสู ง สุ ดนั้น กลับให้ก๊ าซในปริ ม าณต่ าโดยมี ค่าต่ ากว่าของกรณี การใช้กากมันที่ ไม่ผ่า นการ
ไฮโดรไลซิส
นอกจากการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว การเลือกใช้จุลินทรี ยใ์ นการหมักก็มีความสาคัญต่อการผลิต
ก๊าซชีวภาพเช่นเดียวกัน [6] จากงานวิจยั ของ พงษ์พนั ธุ์ พรมพิพกั ต์ และ ธนากร วงวัฒนาเสถียร [7] ได้ทาการศึกษาการหาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากกากมันสาปะหลัง โดยศึกษาและทดสอบหาหัวเชื้อจุลินทรี ยจ์ ากฟาร์ มสุ กร, ฟาร์ มวัว และ
โรงงานแป้ งมันสาปะหลังและปรับค่า pH 7 (เป็ นกลาง) ที่อุณหภูมิ 35 ◦C และสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ จาก
กากมันสาปะหลังหลังกระบวนการผลิตแป้ งมัน และศึกษาผลของอุณหภูมิและสภาพความเป็ นกรด - ด่าง ที่มีผลต่ออัตราการเกิด
ก๊าซชี วภาพ จากการศึ กษานี้ พบว่า การใช้กากมันสาปะหลังมาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชี วภาพ ควรใช้หัวเชื้ อจุลินทรี ยจ์ าก
โรงงานแป้ งมันสาปะหลัง และควบคุมอุณหภูมิที่ 35 ◦C ค่า pH 8 เพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพสูงสุด
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากกากมันสาปะหลังโดยศึกษาผลของ
pH อุณหภูมิ และระยะเวลาในการทาปฏิกิริยา ในการบาบัดขั้นต้นเพื่อเพิ่มน้ าตาลรี ดิวซ์และกรดไขมันระเหย ที่อตั ราส่วนน้ าเสี ยต่อ
กากมันสาปะหลังในรู ปของของแข็งทั้งหมด 1.67%TS และ 5%TS เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของกากมันสาปะหลังต่อการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ
2. วิธีการดาเนินการวิจยั
2.1 ลักษณะกากมันสาปะหลัง
ลักษณะกากมันสาปะหลังที่ใช้ในการศึกษา แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะของกากมันสาปะหลังที่ใช้ในการศึกษา
พารามิเตอร์
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD)
ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)
กรดไขมันระเหย ( Volatile Fatty Acids, VFA )
อัลคาไลนิต้ ี
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus,TP )
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN)
ของแข็งทั้งหมด (Total Solids, TS)
ของแข็งระเหย (Total Volatile Solids, TVS)
*
หมายเหตุทาการวิเคราะห์จานวน 3 ซ้ า

หน่ วย
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมอะซิติกต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
%
%

Usa Yingchon1 Nittaya Boontian2 Chatlada Piasai3 and Htay Aung Pyae4

ผลการศึกษา
22,000
35,400
161.67
336.67
10.86
93.52
84.05
82.16
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2.2 ลักษณะเชื้อจุลนิ ทรีย์
เชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในการหมักย่อยกากมันสาปะหลังเตรี ยมโดยใช้ตะกอนจากถังหมักกรดของระบบ Covered Lagoon มี
ลักษณะตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ลักษณะเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในการศึกษา
พารามิเตอร์
pH
ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)
กรดไขมันระเหย ( Volatile Fatty Acids, VFA )
อัลคาไลนิต้ ี (Alkalinity)
ของแข็งทั้งหมด (Total Solids, TS)
ของแข็งระเหย (Total Volatile Solids, TVS)

หน่ วย
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมอะซิติกต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร

ผลการศึกษา
4.13
18,666
140
716
40,465
38,336

2.3 การหาปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการไฮโดรไลซีสกากมันสาปะหลัง
การศึ กษาผลของ pH อุ ณหภูมิ และระยะเวลาในการท าปฏิ กิ ริย า ต่ อการเกิ ด ไฮโดรไลซี ส เริ่ ม จากหาความเข้ม ข้นของ
สารละลายกรดหรื อด่างตามต้องการ โดยการเติมสารละลายกรดหรื อด่างที่ความเข้มข้นหนึ่ งเรื่ อยๆ จนได้ค่า pH ที่ตอ้ งการ ลงใน
กากมันสาปะหลัง 43.75 กรัม จดปริ มาตรสารละลายที่ เติมจากนั้นคานวณหาความเข้มข้นที่ตอ้ งการเพื่อให้ได้อตั ราส่ วนการเติม
สารละลายกรดหรื อด่างต่อกากมันสาปะหลังเท่ากับ 8 : 1 โดยปริ มาตรสารละลายต่อน้ าหนักกากมันสาปะหลัง มีความเข้มข้นเป็ น
1.67%TS และจากนั้นเริ่ มการทดลองโดยใช้กากมันสาปะหลัง 100 กรัม มาผสมกับน้ าหมักกรดจากระบบ UASB 250 มิลลิลิตร ได้
สารละลายกากมัน 500 มิลลิลิตร ซึ่ งมีความเข้มข้นเป็ น 5%TS หลังจากนั้นนาสารละลายดังกล่าวให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่สนใจ
ศึกษา เพื่อให้เกิ ดปฏิ กิริยาไฮโดรไลซี ส เมื่อสิ้ นสุ ดการทาปฏิกิริยา ปรับ pH เป็ นกลางทั้งนี้ ปริ มาตรสุ ดท้ายของสารละลายผสม
เปลี่ ยนแปลง ± 10% และนาไปเหวี่ยงที่ ความเร็ ว 6,000 รอบต่อนาที ใช้เวลา 10 นาที เพื่อให้เกิ ดการแยกระหว่างตะกอนและ
สารละลายใส เพื่อนาไปตรวจวัดปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ดว้ ยวิธีเอนเอส (Dinitrosalicylic Colorimetric Method) และกรดไขมันระเหย [8]
2.4 ศึกษาผลของการเกิดก๊ าซชีวภาพเนื่องจากนา้ ตาลรีดวิ ซ์ และกรดไขมันระเหย
เริ่ มจากการนาสารละลายกากมันที่ ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิ สด้วยช่ วง pH ที่ กาหนด ซึ่ งในขั้นตอนนี้ จะเลื อกสภาวะ
หลังจากทาขึ้นตอนการหาปั จจัยที่ มีผลต่อการไฮโดรไลซี สกากมันสาปะหลังเสร็ จสิ้ น เตรี ยมสารอาหารที่ เหมาะสมสาหรับการ
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยม์ ีอตั ราส่ วน COD : N : P เท่ากับ 100 : 1.1 : 0.2 แล้วปรับ pH ให้เป็ นกลาง ผสมกับเชื้อจุลินทรี ยใ์ น
อัตราส่วนของแข็งระเหย 0.5 : 1 ทาการบรรจุสารละลายในขวดหมักไล่อากาศด้วยก๊าซไนโตรเจนนาน 3 นาทีก่อนปิ ดขวดให้สนิ ท
ทาการหมักเป็ นเวลา 30 วัน เมื่อทาการหมักครบตามเวลาที่กาหนดให้ทาการเก็บตัวอย่างสารละลาย และนาไปตรวจวัดพารามิเตอร์
ต่างๆ โดยการทดลองดาเนินการในอาคารศูนย์เครื่ องมือ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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3. การทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
3.1 ศึกษาผลของ pH อุณหภูมิ และระยะเวลาในการทาปฏิกริ ิยา
ศึกษาผลของ pH, อุณหภูมิ และระยะเวลาในการทาปฏิกิริยา ในการบาบัดขั้นต้นเพื่อเพิ่มปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์และกรดไขมัน
ระเหย
3.1.1 สภาวะทีเ่ ป็ นด่ าง
ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์และกรดไขมันระเหยที่ได้จากการศึกษา pH อุณหภูมิ และระยะเวลาในการทาปฏิกิริยา ในช่วง pH 8 – pH
13 แสดงได้ดงั รู ปที่ 1 - 2 ผลการศึกษาพบว่าปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ที่เกิดขึ้นภายหลังกระบวนการไฮโดรไลซิ สกากมันสาปะหลังด้วย
สารด่างที่สภาวะต่างๆ อยูใ่ นช่วง 5.10 – 109.25 มิลลิกรัมต่อกรัมกากแห้ง ซึ่ งสภาวะด่างที่ ให้ค่าน้ าตาลรี ดิวซ์สูงสุ ดคือ pH 8,
อุณหภูมิ 100 ◦C, และทาปฏิกิริยา 30 นาที มีค่าสูงที่สุด 109.25 มิลลิกรัมต่อกรัมกากแห้ง เมื่อเทียบกับชุดควบคุม สภาวะดังกล่าวให้
น้ าตาลรี ดิซ์ได้มากกว่าถึง 2.5 เท่า สาหรับกรดไขมันระเหยพบว่าปริ มาณกรดไขมันระเหยที่ ผลิตได้อยู่ในช่วง 68.17 – 444.67
มิลลิกรัมอะซิติกต่อกรัมกากแห้ง ซึ่ งช่วงที่ให้ปริ มาณกรดไขมันระเหยสู งสุ ดคือ pH 8, อุณหภูมิ 60 ◦C, และทาปฏิกิริยา 90 นาที มี
ค่าสู งที่สุดจากระดับเริ่ มต้นประมาณ 5 เท่า เมื่อทาการวิเคราะห์หาผลของปั จจัยที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% (P < 0.05) ค่า pH และ
อุณหภูมิของสารละลายเป็ นปั จจัยหลักที่มีผลต่อการย่อยสลายกากมันเป็ นน้ าตาลรี ดิวซ์มากที่สุด ส่ วนปั จจัยที่มีผลร่ วมกันอย่างมี
นัยสาคัญของการเพิ่มขึ้นของปริ มาณกรดไขมันระเหยคือ pH กับอุณหภูมิ, อุณหภูมิกบั เวลา และปั จจัยทั้งสามยังมีผลร่ วมกันอีกด้วย

รู ปที่ 1 การเกิดน้ าตาลรี ดิวซ์และกรดไขมันระเหยที่สภาวะด่าง อุณหภูมิ(◦C), ระยะเวลาการทาปฏิกิริยา(นาที) ที่ความเข้มข้น
1.67%TS
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รู ปที่ 2 การเกิดน้ าตาลรี ดิวซ์และกรดไขมันระเหยที่สภาวะด่างอุณหภูมิ(◦C),ระยะเวลาการทาปฏิกิริยา(นาที)ที่ความเขม้ ข้น5%TS
3.1.2 สภาวะทีเ่ ป็ นกรด
ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์และกรดไขมันระเหยที่ได้จากการศึกษา pH อุณหภูมิ และระยะเวลาในการทาปฏิกิริยา ในช่วง pH 0.38 –
pH 7 แสดงได้ดงั รู ปที่ 3 - 4 จากการศึกษาพบว่าปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ที่เกิดขึ้นภายหลังกระบวนการไฮโดรไลซิ สกากมันสาปะหลัง
ด้วยกรดที่สภาวะต่างๆ อยูใ่ นช่วง 42.46 – 754.66 มิลลิกรัมต่อกรัมกากแห้ง ซึ่งช่วงที่ให้ปริ มาณกรดไขมันระเหยสู งสุ ดคือ pH 0.38,
100 ◦C, 30 นาที มีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดจากระดับเริ่ มต้นถึง 8 เท่า เมื่อนาข้อมูลปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ที่สภาวะกรดมาวิเคราะห์หาผลของ
ปั จจัยที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (P < 0.05) จะพบว่าค่าpH และอุณหภูมิของสารละลายเป็ นปั จจัยหลักที่มีผลต่อการย่อยสลายกาก
มันเป็ นน้ าตาลรี ดิวซ์มากที่สุด อนึ่งผลการทดลองที่ได้น้ ีสอดคล้องกับการทดลองของ Agu R.C [9] ซึ่ งทาการศึกษาการไฮโดรไลซิ
สมันสาปะหลังเส้นด้วยกรดซัลฟูริคที่อุณหภูมิ 120 ◦C และอัตราส่วนกรัมของมันสาปะหลังต่อมิลลิลิตรของสารละลายกรด เท่ากับ
1 : 10 โดยทาการแปรผันความเข้มข้นของสารละลายกรดและระยะเวลาทาปฏิกิริยา ที่พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการไฮโดรไลซิ ส คือ
pH โดยเมื่อทาการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายกรด ซึ่ งก็คือ การลดค่า pH ลง จะทาให้น้ าตาลรี ดิวซ์ที่ได้มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น
เช่นเดียวกัน

รู ปที่ 3 การเกิดน้ าตาลรี วดิวซ์และกรดไขมันระเหยที่สภาวะกรด อุณหภูมิ (◦C),ระยะเวลาการทาปฏิกิริยา(นาที)ที่ความเขม้ ข้น1.67%TS
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ผลจากการศึกษาสรุ ปได้วา่ สภาวะที่ให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์และปริ มาณกรดไขมันระเหยสู งสุ ด คือ pH 0.38, 100 ◦C, 30 นาที
แต่เนื่ องจากสภาพของกากมันสาปะหลังเมื่ อทาการไฮโดรไลซิ สที่ อุณหภูมิสูงและมี สภาพความเป็ นกรดสู ง จะทาให้กากมัน
สาปะหลังเริ่ มเปลี่ยนเป็ นสี แดงจนกลายเป็ นสี ดาไหม้ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Agu R.C [9] ที่ศึกษาการไฮโดรไลซิ สเปลือก
และกากมันสาปะหลังด้วยกรดซัลฟูริคที่ความเข้มข้น 0.20 – 5.00 โมลาร์ ปรากฏว่า เมื่อทาการไฮโดรไลซิ สด้วยกรดแต่ละความ
เข้มข้นแล้ว กรดที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 1.00 โมลาร์ข้ ึนไปทาให้สารละลายกากมันสาปะหลังเริ่ มเปลี่ยนเป็ นสี ดา และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อุดมเกียรติ พรรธนประเทศ [10] ที่ศึกษาการไฮโดรไลซิ สแป้ งเป็ น 4 ชนิ ด ได้แก่ แป้ งข้าวจ้าว แป้ งข้าวเหนี ยว แป้ ง
ข้าวโพด และแป้ งด้วยกรดไฮโดรคลอริ ก ที่ ความเข้มข้นร้อยละ 0.70 - 1.00 สาหรับแป้ งข้าวจ้าวและแป้ งข้าวเหนี ยว และความ
เข้มข้นกรดไฮโดรคลอริ กร้อยละ 0.20 - 0.50 สาหรับแป้ งข้าวโพดและแป้ งมันสาปะหลัง พบว่า ที่ความเข้มข้นกรดร้อยละ 0.20
ลักษณะของแป้ งมันสาปะหลังเปลี่ ยนเป็ นสี แดงจาง และเมื่ อเพิ่มความเข้มข้นกรดขึ้ นเรื่ อยๆ ความเข้มข้นสี จะเพิ่มขึ้ นเช่ นกัน
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกรดไขมันระเหยที่ ได้มีค่าต่ ากว่าน้ าตาลรี ดิวซ์มาก แสดงว่า ผลผลิตหลักที่ ได้จากการไฮโดรไลซิ สกากมัน
สาปะหลังด้วยสารกรด คือ น้ าตาลรี ดิวซ์

รู ปที่ 4 การเกิดน้ าตาลรี วดิวซ์และกรดไขมันระเหยที่สภาวะกรด อุณหภูมิ (◦C), ระยะเวลาการทาปฏิกิริยา (นาที) ที่ความเข้มข้น
5%TS
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีก 2 สภาวะที่มีความสาคัญไม่ต่างจากสภาวะแรก เนื่ องจาก ใช้ปริ มาณกรดน้อยกว่า แต่ให้ปริ มาณน้ าตาล
รี ดิวซ์และกรดไขมันระเหยง่าย ที่อาจจะสามารถนาไปผลิตเป็ นก๊าซชีวภาพได้ดี คือ ที่ pH 2 อุณหภูมิ 100 ◦C ระยะเวลาในการทา
ปฏิกิริยา 30 นาที ก็ให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงเหมือนกันคือ 339.15 มิลลิกรัมกลูโคสต่อกรัมกากแห้ง อีกทั้งให้กรดไขมันระเหย
113.89 มิลลิกรัมอะซิ ติกต่อกรัมกากแห้ง และที่ pH 4 อุณหภูมิ 100 ◦C ระยะเวลาในการทาปฏิกิริยา 30 นาที ก็ให้ปริ มาณน้ าตาล
รี ดิวซ์สูงเหมือนกันคือ 174.04 มิลลิกรัมกลูโคสต่อกรัมกากแห้ง อีกทั้งให้กรดไขมันระเหย 133.70 มิลลิกรัมอะซิติกต่อกรัมกากแห้ง
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3.2 ผลของการเกิดก๊ าซชีวภาพเนื่องจากนา้ ตาลรีดวิ ซ์ และกรดไขมันระเหย
3.2.2 ประสิทธิภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพและองค์ ประกอบก๊ าซชีวภาพ
อัตราเร็ วและประสิ ทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ แสดงไว้ในรู ปที่ 5 และรู ปที่ 6 ซึ่งพบว่าอัตราเร็ วและประสิ ทธิ ภาพของการ
ผลิตก๊าซชีวภาพสาหรับสภาวะที่มีการย่อยสลายกากมันด้วยสารกรดที่ pH 0.38 สู งกว่าสภาวะควบคุม 1 เท่า และ pH 2 สู งกว่า
สภาวะควบคุม 2 เท่า เนื่ องจากย่อยสลายกากมันสาปะหลังก่อนการหมัก มีผลต่อการเกิดก๊าซชี วภาพ ที่ความเข้มข้นของกากมัน
สาปะหลัง 1.67%TS จะพบว่า pH 2 ซึ่ งเป็ นสภาวะที่ให้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ทั้งในแง่ของอัตราเร็ วและความสามารถในการสร้าง
ก๊าซอย่างโดดเด่น ในขณะที่สภาวะที่ pH 0.38 ให้อตั ราเร็ วและประสิ ทธิ ภาพในการผลิตก๊าซใกล้เคียงกัน และสู งกว่าของสภาวะ
ควบคุมไม่มากนัก โดยให้ปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมภายหลังการหมัก 30 วันเท่ากับ 0.0027 ลูกบาศก์เมตรต่อกิ โลกรัมกากระเหย
เช่นเดียวกันกับที่ความเข้มข้นของกากมันสาปะหลัง 5%TS จะพบว่า pH 2 เป็ นสภาวะที่ให้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ให้ปริ มาณก๊าซ
ชีวภาพสะสมภายหลังการหมัก 30 วันเท่ากับ 0.1757 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมกากระเหย ซึ่งสูงกว่าที่สภาวะควบคุม 2 เท่า

(ก)

(ข)

รู ปที่ 5 ปริ มาณก๊าซมีเทนที่สะสมในระบบ (ก) 1.67%TS (ข) 5%TS

(ก)
(ข)
รู ปที่ 6 ปริ มาณก๊าซมีเทนที่สะสมในระบบต่อปริ มาณกากมันสาปะหลังที่ระเหยได้ (ก) 1.67%TS (ข) 5%TS
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ผลจากการศึ กษาอัต ราส่ วนน้ าเสี ยต่อกากมันสาปะหลังในรู ปของของแข็งทั้งหมด ทั้งที่ ความเข้ม ข้นกากมัน สาปะหลัง
1.67%TS และ 5%TS พบว่า สภาวะที่เหมาะสมและให้ปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมภายหลังการหมัก 30 วัน สู งที่สุดคือ สภาวะ pH 2,
อุณหภูมิ 100 ◦C, และทาปฏิกิริยา 30 นาที โดยที่ความเข้มข้นกากมันสาปะหลัง 5%TS ให้ปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมมากกว่าที่ความ
เข้มข้นกากมันสาปะหลัง 1.67%TS สู งถึง 65 เท่า ซึ่ งผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติกานท์ สุ ขวาณิ ชย์ [5] อีกทั้งที่
ความเข้มข้นของกากมันสาปะหลัง 5%TS ยังมีความเหมาะสมต่อการเดินระบบจริ งมากกว่าที่ความเข้มข้นของกากมันสาปะหลัง
1.67%TS ดังผลการศึกษาของ พิชยา สวยสม [3]
3.3 การประเมินค่ าใช้ จ่ายในการทาไฮโดรไลซิสกากมันสาปะหลัง
การประเมินค่าใช้จ่ายในการทาไฮโดรไลซิสกากมันสาปะหลัง ต่อความสามารถในการทดแทนค่าใช้จ่ายในรู ปของก๊าซหุ งต้ม
และพลังงานไฟฟ้ า ที่ความเข้มข้นของกากมันสาปะหลัง 1.67%TS และ 5%TS แสดงได้ดงั ตารางที่ 3
ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถทดแทนก๊าซหุ งต้ม (LPG) ได้ 0.46 กิโลกรัม [11] ราคาก๊าซหุ งต้ม (LPG) กิโลกรัมละ
18.30 บาท [12] สาหรับการใช้ก๊าซชี วภาพเพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้ า ก๊าซชี วภาพ 1.00 ลูกบาศก์เมตร สามารถทดแทนพลังงาน
ไฟฟ้ า ได้ 1.20 กิโลวัตต์ต่อชัว่ โมง [11] ราคาค่าไฟฟ้ าคิดจากค่าเฉลี่ยหน่วยของพลังงานไฟฟ้ า 2.2695 บาทต่อหน่วย (หน่วยไฟฟ้ า
คือ กิโลวัตต์ต่อชัว่ โมง) [14] ผลจากการศึกษาพบว่า ที่ความเข้มข้นของกากมันสาปะหลัง 1.67%TS และ 5%TS สภาวะที่ pH 2
อุณหภูมิ 100 ◦C, และทาปฏิกิริยา 30 นาที เป็ นสภาวะที่ให้การผลิตก๊าซชีวภาพในรู ปของก๊าซมีเทนสู งที่สุด โดยที่ความเข้มข้นกาก
มันสาปะหลัง 5%TS สามารถทดแทนค่าใช้จ่ายสาหรับก๊าซหุ งต้มและพลังงานไฟฟ้ าได้มากกว่าที่ความเข้มข้นกากมันสาปะหลัง
1.67%TS ถึง 65 เท่า เนื่องจากความเข้มข้นของกากมันสาปะหลังที่มากขึ้นมีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งการศึกษานี้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กิตติกานท์ สุขวาณิ ชย์ [5] และ กิตติยาพร สมบูรณ์ [13] กล่าวคือ มีค่าใช้จ่ายในการไฮโดรไลซิสที่สภาวะควบคุมและ
สภาวะกรดสูงกว่าความสามารถในการทดแทนค่าใช้จ่ายในก๊าซหุงต้ม และพลังงานไฟฟ้ า
ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการทาไฮโดรไลซิสกากมันสาปะหลังและความสามารถในการทดแทนค่าใช้จ่ายในรู ปของก๊าซหุงต้มและ
พลังงานไฟฟ้ า
ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG)
ทดแทนพลังงานไฟฟ้ า
ความเข้มข้น
ค่าสารเคมี ก๊าซ CH4
Temp Time
(กก.LPG/
ทดแทน
ทดแทน
กากมัน
pH
(บาท/กก. (m3/กก.
(◦C) (min)
กก.กาก ค่าใช้จ่าย (บาท/ (kW/h)
ค่าใช้จ่าย
สาปะหลัง
กากแห้ง) กากแห้ง)
แห้ง)
กก.กากแห้ง)
(บาท/วัน)
0.38 100 30
374.14
0.0024
0.0011
0.0202
0.0029
0.0066
1.67%TS
2
100 30
39
0.0027
0.0012
0.0227
0.0033
0.0074
Cont. 19.8
12.44
0.0017
0.0008
0.0143
0.002
0.0046
0.38 100 30
374.14
0.0646
0.0297
0.5438
0.0778
0.1766
5%TS
2
100 30
39
0.1757
0.0808
1.479
0.2117
0.4804
Cont. 19.8
12.44
0.09
0.0414
0.7576
0.1084
0.2461
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4.

สรุปผลการศึกษา
ปั จจัยหลักที่มีผลต่อสมรรถนะการไฮโดรไลซิ สกากมันสาปะหลังด้วยสารกรดและสารด่างเป็ นน้ าตาลรี ดิวซ์และกรดไขมัน
ระเหย ได้แก่ pH และอุณหภูมิ โดย pH ของสารละลายเป็ นปั จจัยหลักที่มีผลมากที่สุด ที่ความเข้มข้นกากมันสาปะหลัง 1.67%TS
pH 0.38, อุณหภูมิ 100 ◦C และทาปฏิกิริยา 90 นาที สามารถให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงถึง 545.63 มิลลิกรัมกลูโคสต่อกรัมกากแห้ง
อีกทั้งให้ปริ มาณกรดไขมันระเหยมากถึง 143.60 มิลลิกรัมอะซิติกต่อกรัมกากแห้ง มีค่าใกล้เคียงกับที่ความเข้มข้นกากมันสาปะหลัง
5%TS สภาวะ pH 2 ,100 ◦C, 30 นาที ที่ให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ 542.88 มิลลิกรัมกลูโคสต่อกรัมกากแห้ง และปริ มาณกรดไขมัน
ระเหย 135.74 มิลลิกรัมอะซิ ติกต่อกรัมกากแห้ง โดยสภาวะที่ให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์มากที่สุดที่ความเข้มข้นกากมันสาปะหลัง
5%TS คือ การไฮโดรไลซิ สกากมันสาปะหลังที่ pH 0.38, อุณหภูมิ 100 ◦C และทาปฏิกิริยา 30 นาที ให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงถึง
754.66 มิลลิกรัมกลูโคสต่อกรัมกากแห้ง เมื่อเปรี ยบเทียบที่ความเข้มข้นเดียวกัน ในสภาวะ pH 2, อุณหภูมิ 100 ◦C และทาปฏิกิริยา
30 นาที จะพบว่าปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ที่เกิดขึ้นมีปริ มาณไม่แตกต่างกันมากนัก
อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพสะสมภายหลังการหมัก 30 วัน ที่ความเข้มข้นของกากมันสาปะหลัง 1.67%TS pH 2, อุณหภูมิ 100
◦C, และทาปฏิกิริยา 30 นาที ก่อนนาไปหมักก๊าซ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงที่สุด 0.0027 ลูกบาศก์เมตร
ต่อกิโลกรัมกากแห้งระเหย หรื อ 0.0014 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมกากเปี ยก และที่ความเข้มข้นของกากมันสาปะหลัง 5%TS pH 2,
อุณหภูมิ 100 ◦C, และทาปฏิกิริยา 30 นาที ก่อนนาไปหมักก๊าซ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงที่สุดเท่ากับ
0.1757 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมกากแห้งระเหย หรื อ 0.1233 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมกากเปี ยก ซึ่ งสามารถทดแทนค่าใช้จ่ายได้
มากกว่าความเข้มข้นของกากมันสาปะหลัง 1.67%TS ถึง 65 เท่า ในส่ วนของการผลิตก๊าซชีวภาพภายหลังการไฮโดรไลซิ สกากมัน
สาปะหลังด้วยสภาวะ pH 0.38 , อุณหภูมิ 100 ◦C และทาปฏิกิริยา 30 นาที ให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์มากกว่าที่สภาวะ pH 2, อุณหภูมิ
100 ◦C และทาปฏิกิริยา 30 นาที แต่กลับให้ความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพต่ากว่า เนื่องจากความเป็ นกรดสูงทาให้จุลินทรี ยใ์ น
ระบบทางานได้ไม่ดีพอ จึงทาให้การเกิดก๊าซชีวภาพในระบบต่า
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