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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีเทนโดยใชการยอยรวมแบบไรอากาศ
ระหวางน้ํากากสากับกากน้ําตาลโดยกระบวนการหมักแบบกะ และศึกษาปฏิกิริยาทางจลนพลศาสตร
ของกระบวนการผลิ ตมี เทนที่ สภาวะเหมาะสม เพื่ อใช ในการประเมิ นระยะเวลากัก เก็ บ (Hydraulic
retention time) และอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย (Organic loading rate) สําหรับใชในกระบวนการ
หมักแบบตอเนื่อง ผลการทดลองแสดงใหเห็นวากระบวนการยอยรวมระหวางน้ํากากสากับกากน้ําตาล
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีเทนและประสิทธิภาพการกําจัดคาซีโอดี (Chemical oxygen demand:
COD) ใหสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใชน้ํากากสาเปนสับสเตรทเพียงชนิดเดียว โดยอัตราสวนของน้ํากากสา
ตอกากน้ําตาล และความเขมขนของสับสเตรทที่เหมาะสมที่สุด คือ 3:2 และ 10 g-volatile solid
(VS)/L ตามลําดับ ไดปริมาตรแกสมีเทนสะสมและคาผลไดของมีเทนสูงที่สุดเทากับ 3,847 mL/L และ
385 mL/g-VS ตามลําดับ มีประสิทธิภาพในการกําจัดคาซีโอดีสูงที่สุดเทากับ 91.59% จากการศึกษา
ปฏิกิริยาทางจลนพลศาสตรของกระบวนการผลิตมีเทนที่สภาวะเหมาะสม พบวา คาคงที่ของอัตราการ
เกิดปฏิกิริยา (k) ที่ไดจากสมการปฏิกิริยาอันดับหนึ่งมีคาเทากับ 0.135 d-1 โดยสามารถประเมิน
ระยะเวลากักเก็บ และอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียไดเทากับ 30 d และ 0.34 g-VS/L.d ตามลําดับ
คําสําคัญ: แกสชีวภาพ น้ํากากสา ของเสียกระบวนการผลิตน้ําตาล พลังงานทดแทน
Abstract
The objective of this study was to enhance methane production by anaerobic
co-digestion of vinasse and molasses in batch fermentation. Kinetic reaction of
methane production at optimum conditions was further studied in order to estimate
hydraulic retention time (HRT) and organic loading rate (OLR) for continuous
fermentation. Results revealed that the co-digestion of vinasse and molasses enhanced
methane production efficiency and chemical oxygen demand (COD) removal efficiency
in comparison to the mono-digestion of vinasse. The optimum ratio of vinasse to
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molasses and substrate concentration were 3:2 and 10 g-volatile solid (VS)/L,
respectively. The maximum cumulative methane production and methane yield of
3,847 mL/L and 385 mL/g-VS, respectively, were obtained. COD removal efficiency of
91.59% was achieved. The study on kinetic reaction of methane production at the
optimum conditions revealed that reaction rate constant (k) obtained from the first
order reaction was 0.135 d-1 at the estimated HRT and OLR of 30 d and 0.34 g-VS/L.d,
respectively, were obtained.
Keywords: biogas, ethanol stillage, sugar production waste, renewable energy
บทนํา
การผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนในภาคการขนสงเปนอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโต
ขึ้นอย างตอเนื่ องในประเทศไทย โรงงานผลิตเอทานอลในประเทศไทยที่เริ่มดําเนินการผลิตแลวใน
ปจจุบันมี 26 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวมกวา 6 ลานลิตรตอวัน (Department of Alternative Energy
Development and Efficiency, 2017) การผลิตเอทานอลจากกระบวนการหมัก ไดกอใหเกิดน้ําเสีย
จากกระบวนการผลิตที่เรียกวา น้ํากากสา (vinasse) เปนจํานวนมาก โดยการผลิตเอทานอล 1 ลิตร
จะมีน้ํากากสาที่ออกมาจากกระบวนการผลิตประมาณ 14 ลิตร (Albanez et al., 2016) ดังนั้น ใน 1
วันจะมีน้ํากากสาประมาณ 84 ลานลิตร ทําใหหลายฝายไดตระหนักถึงปญหาดานสิ่งแวดลอมที่อาจ
เกิ ดขึ้ น จากโรงงานผลิ ตเอทานอลเหลา นี้ น้ํา กากสาจากกระบวนการผลิตเอทานอลมี ลัก ษณะเปน
ของเหลวขน มีสารอินทรียเปนองคประกอบหลัก มีองคประกอบของสารเมลานอยดินทําใหมีสีน้ําตาล
เขมจนถึงดํา และสวนใหญมักมีคาซีโอดี (chemical oxygen demand) สูงกวา 100 กรัมซีโอดีตอลิตร
(Wilkie et al., 2000) ขึ้นอยูกับกระบวนการผลิต ทําใหโรงงานผลิตเอทานอลทุกโรงงานตองมีระบบ
บําบัดน้ํากากสา ใหมีคาซีโอดีลดลงเหลือไมเกิน 120 มิลลิกรัมตอลิตร ตามคามาตรฐานของน้ําทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ระบบบําบัดน้ํากากสาที่มีใชกันอยูทั่วไป คือระบบ
บําบัดน้ําเสียดวยกระบวนการยอยแบบไรอากาศ (anaerobic digestion) ซึ่งอาศัยการทํางานของ
จุลินทรียในการยอยสลายสารอินทรียในน้ํากากสาภายใตสภาวะไรอากาศ ระบบบําบัดแบบนี้ นอกจาก
จะชวยลดคาซีโอดีในน้ําเสียไดแลว ยังมีแกสมีเทนซึ่งเปนแกสเชื้อเพลิงเปนผลพลอยไดจากระบบบําบัดอีก
ดวย แตอยางไรก็ตาม การลดคาซีโอดีในน้ํากากสาดวยกระบวนการยอยแบบไรอากาศโดยทั่วไปยังมี
ประสิ ทธิ ภาพต่ํา เนื่ องจากน้ํากากสามักมีสารประกอบในกลุมซัลเฟต และฟนอลเปนองคประกอบ
(Moraes et al., 2015) ซึ่งเปนสารกลุมที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียในกระบวนการยอยแบบไร
อากาศ (Xu et al., 2018) น้ํากากสาที่ผานกระบวนการยอยแบบไรอากาศมาแลวจึงจําเปนตองผาน
ระบบบําบัดดวยวิธีอื่นเพิ่มเติมอีก เพื่อใหไดคุณภาพน้ําตรงตามมาตรฐานกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
ซึ่งเป นการเพิ่ม ค าใช จายให กับโรงงาน นอกจากนี้ น้ํากากสาสวนใหญยังมีคาอัตราสวนคารบอนตอ
ไนโตรเจน (C/N ratio) อยูในชวงประมาณ 10-15 (Naspolini et al., 2017; Mariano et al., 2009;
Parnaudeau et al., 2008) ซึ่งต่ํากวาคาที่เหมาะสมตอกระบวนการยอยแบบไรอากาศ เนื่องจาก
คาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนที่เหมาะสมควรอยูในชวง 20-30 (Esposito et al., 2012) แนวทาง
หนึ่ง ที่ จ ะช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการย อ ยแบบไร อ ากาศได คือ การใช วิ ธีก ารย อ ยรว ม
(co-digestion) โดยใชสับสเตรทชนิดอื่นที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยอยแบบไรอากาศ
2

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 20(1): 1-11, 2019
เขามารวมในกระบวนการหมัก (Xia et al., 2012) ซึ่งโดยทั่วไปแลวการใชกระบวนการยอยรวมระหวาง
สับสเตรทชนิดตาง ๆ มีวัตถุประสงคหลายประการ เชน ชวยปรับคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนให
อยูในชวงที่เหมาะสม ชวยเจือจางสารประกอบที่มีความเปนพิษตอจุลินทรียในสับสเตรทเดิม ชวยเสริม
ธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับจุลินทรีย และชวยเพิ่มอัตราการยอยสลายสารอินทรียใหสูงขึ้น (Angelidaki
& Ellegaard, 2003)
กากน้ํา ตาลเป นสับสเตรทชนิดหนึ่งที่มีความเหมาะสมตอการนํามาใชในกระบวนการยอย
รวมกั บ น้ํ ากากสาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิภ าพของกระบวนการยอยสลายสารอินทรียและผลิตแกสมีเทน
เนื่องจากกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบที่มีองคประกอบหลักเปนน้ําตาลซูโครส ซึ่งเปนแหลงพลังงานสําคัญของ
จุลินทรียในกระบวนการยอยแบบไรอากาศ นอกจากนี้ กากน้ําตาลสวนใหญยังมีคาอัตราสวนคารบอน
ตอไนโตรเจนอยูในชวงสูงประมาณ 40-60 (Parnaudeau et al., 2008; Lutz et al., 1998) ทําใหการ
นํากากน้ําตาลมาใชในกระบวนการยอยรวมกับน้ํากากสา เปนการชวยปรับคาอัตราสวนคารบอนตอ
ไนโตรเจนให อยูในช วงที่เหมาะสมได กากน้ําตาลจึงเปนสับ สเตรทที่ชวยใหก ระบวนการยอยสลาย
สารอินทรียเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคหลักของงานวิจัยนี้จึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีเทนจากน้ํากากสาดวย
การย อยร ว มกั บกากน้ํ า ตาล โดยศึ กษาอั ตราส วนและความเขมขนของน้ํากากสา และกากน้ํา ตาลที่
เหมาะสมตอการผลิตมีเทน และประสิทธิภาพในการลดคาซีโอดีของกระบวนการยอยแบบไรอากาศ
นอกจากนี้ ยังศึกษาปฏิกิริยาทางจลนพลศาสตรของการผลิตมีเทนที่สภาวะเหมาะสมจากการทดลอง
โดยใชสมการปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (first-order kinetic reaction) ในการหาคาคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยา
(k) สําหรับใชในการประเมินระยะเวลากักเก็บ (hydraulic retention time; HRT) และอัตราภาระบรรทุก
สารอินทรีย (organic loading rate; OLR) (Linke, 2006) ในการออกแบบกระบวนการหมักแบบตอเนื่อง
ซึ่งขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและออกแบบระบบบําบัดน้ํากากสา
จากโรงงานผลิตเอทานอลได
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมสับสเตรทและหัวเชื้อจุลินทรีย
น้ํ า กากส า ที่ ใ ช เ ป น สั บ สเตรท เก็ บ รวบรวมมาจากโรงงานผลิ ต เอทานอลของบริ ษั ท
เอกรั ฐพั ฒนา จํ า กั ด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค โดยนํ า น้ํ า กากส า มาเก็ บ รั ก ษาในตู เ ย็ น อุ ณ หภู มิ 4°C
กอนการนํามาใช กากน้ําตาลที่นํามาใชในกระบวนการยอยรวม ซื้อจากรานขายอุปกรณการเกษตรใน
จังหวัดพิษณุโลก น้ํากากสาและกากน้ําตาลสวนหนึ่งถูกนํามาวิเคราะหคาซีโอดีดวยวิธี Closed reflux
วิเคราะหคาของแข็งทั้งหมด (Total solid; TS) และคาของแข็งระเหยงาย (Volatile solid; VS) ตามวิธี
มาตรฐานของ American Public Health Association (1995) เพื่อใชในการกําหนดความเขมขนของ
สับสเตรทเริ่มตนในกระบวนการหมัก ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา กากน้ําตาลมีคาซีโอดี คา TS และคา
VS เทากับ 770.12, 719.65 และ 646.61 กรัมตอลิตร ตามลําดับ ในขณะที่น้ํากากสามีคาซีโอดี คา TS
และคา VS เทากับ 135.69, 126.87 และ 99.17 กรัมตอลิตร ตามลําดับ
เม็ดตะกอนจุลินทรียจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบไหลยอนขึ้น (upflow anaerobic sludge
blanket; UASB) ของบริษัทขอนแกนบริวเวอรี่ จํากัด อ.เมือง จ.ขอนแกน ใชเปนหัวเชื้อสําหรับกระบวนการ
ผลิ ต มี เทน โดยเม็ ดตะกอนจุ ลิ น ทรีย ที่เก็ บ รวบรวมมาได ถู ก นํา มาเก็ บรั กษาในตูเ ย็นอุ ณ หภู มิ 4°C
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กอนการนํามาใช และสวนหนึ่งไดนํามาวิเคราะหคา TS และ VS ตามวิธีมาตรฐานของ American
Public Health Association (1995) เพื่อใชในการกําหนดปริมาณหัวเชื้อจุลินทรียเริ่มตนในกระบวนการ
หมัก ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา คา TS และ VS ของเม็ดตะกอนจุลินทรียที่เก็บรวบรวมมา มีคาเทากับ
139.92 และ 124.89 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักเปยก ตามลําดับ
2. กระบวนการผลิตมีเทนจากน้ํากากสารวมกับกากน้ําตาล
การวิจัยนี้แบงออกเปน 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 คือ การศึกษาผลของอัตราสวน
ของน้ํ ากากสา ตอกากน้ํ าตาลที่มีต อการผลิ ตมีเ ทน โดยการแปรผั นอัต ราสว นระหวา งน้ํา กากสาต อ
กากน้ําตาลตั้งแต 0:5, 1:4, 2:3, 3:2, 4:1 และ 5:0 โดยปริมาตร (v/v) และใชความเขมขนเริ่มตนเทากับ
5 g-VS/L และการทดลองที่ 2 คือ การศึกษาผลของความเขมขนของสับสเตรทที่มีตอ การผลิตมีเทน โดย
การแปรผันความเขมขนของสับสเตรทตั้งแต 5, 10, 15 และ 20 g-VS/L และใชอัตราสวนที่เหมาะสมของ
น้ํากากสาตอกากน้ําตาลจากการทดลองที่ 1 ทําการทดลองในกระบวนการหมักแบบกะ (batch) ในขวด
ซีรั่มขนาด 120 mL ปริมาตรทํางานเทากับ 70 mL
ขั้นตอนแรก คือการเตรียมสับสเตรทสําหรับกระบวนการหมักโดยเจือจางน้ํากากสาและ
กากน้ําตาลดวยน้ํากลั่น แลวนํามาผสมกันตามอัตราสวนและความเขมขนที่กําหนดไวในแผนการทดลอง
ปรับคา pH ใหเทากับ 7.0 ดวยสารละลาย NaOH จากนั้น ชั่งหัวเชื้อจุลินทรียใสลงในขวดซีรั่มขนาด
120 mL ในอัตรา 1% VS (มีคาเทากับ 0.7 g-VS ตอ 1 ขวด) แลวจึงตวงสับสเตรทที่เตรียมไวใสลงไปใน
ขวดหมัก ปริมาตรขวดละ 70 mL ปดฝาดวยจุกยางและฝาอลูมิเนียม ทําการไลอากาศที่เหลืออยูในขวด
ดวยแกสไนโตรเจนบริสุทธิ์ เพื่อสรางบรรยากาศแบบไรอากาศ เก็บตัวอยางน้ําหมักในชั่วโมงเริ่มตน เพื่อ
นําไปวิเคราะห คาซีโอดี แลวจึงหมักทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง โดยวัดปริมาตรแกสชีวภาพที่เกิดขึ้นทุก 24
ชั่วโมงดวยวิธี plunger displacement (Owen et al., 1979) ดวย syringe แบบแกว และเก็บ
ตัวอยางแกสชีวภาพบรรจุลงในขวดซีรั่มขนาด 10 mL โดยใชเข็มเก็บแกส พันทับฝาขวดดวยแผนพารา
ฟลมเพื่อปองกันแกสรั่วไหล ตัวอยางแกสชีวภาพที่เก็บไวจะถูกนําไปวิเคราะหเปอรเซ็นตของแกสมีเทน
ดวยเครื่อง Gas chromatography (GC) ตามวิธีการของ Pattra et al. (2008) สําหรับใชในการคํานวณ
ปริมาตรแกสมีเทนสะสม (Cumulative methane production) โดยเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมัก
คือไมมีแกสชีวภาพเกิดขึ้นแลว จะทําการเปดฝาขวดหมัก และเก็บตัวอยางน้ําหมักไปวิเคราะหคา pH
ดวย pH meter และวิเคราะหคาซีโอดีในน้ําหมักดวยวิธี Closed reflux
3. การศึกษาปฏิกิริยาทางจลนพลศาสตร
การศึกษาปฏิกิริยาทางจลนพลศาสตรเพื่อหาคาคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) ของ
การผลิตมีเทนที่สภาวะเหมาะสมจากการทดลองในกระบวนการหมักแบบกะ ใชสมการปฏิกิริยาอันดับ
หนึ่ง (First order reaction) ดังแสดงในสมการที่ 1
 (Mmax  M)  = -kt
.................................(1)
ln 



เมื่อ Mmax
M
k
t

คือ
คือ
คือ
คือ

Mmax



คาผลไดของมีเทนสูงสุด มีหนวยเปน mL/g-VS
คาผลไดของมีเทน ณ ชวงเวลาตางๆ มีหนวยเปน mL/g-VS
คาคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยา มีหนวยเปน d-1 (ตอวัน)
เวลา มีหนวยเปน d (วัน)
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เมื่อนําคา Mmax และ M ในแตละชวงเวลามาแทนคาลงในสมการ แลวพล็อตกราฟสมการ
เสนตรงระหวางคาที่คํานวณได (แกน Y) เทียบกับเวลา (แกน X) จะทําใหไดคา k ซึ่งเปนความชันของ
กราฟสมการเสนตรง
คา k ที่ได สามารถนํามาใชคํานวณหาคา Hydraulic retention time (HRT) (มีหนวยเปน
d หรือ วัน) สําหรับใชในการออกแบบกระบวนการหมักแบบตอเนื่อง โดยคํานวณไดจากสมการที่ 2
(Linke, 2006)
p
HRT =
.................................(2)
k . (1  p)

เมื่อ

p

คือ absolute proportion ของคา Mmax หรือหมายถึง คาผลไดของ
มีเทนที่คาดวาจะไดจากกระบวนการหมักแบบตอเนื่องเมื่อเทียบกับคา
ผลไดของมีเทนสูงสุดที่ไ ดจากกระบวนการหมักแบบกะ (ในการวิจัย นี้
กําหนดคา p ไว 80% หรือเทากับ 0.8)

เมื่อหาคา HRT ไดแลว สามารถนําคา HRT มาใชคํานวณหาคา Organic loading rate
(OLR) ของกระบวนการหมักแบบตอเนื่อง (มีหนวยเปน g-VS/L.d) โดยใชสมการที่ 3
OLR = Copt
................................(3)
HRT

เมื่อ

Copt

คือ คา ความเข มข นของสับ สเตรทที่ เหมาะสม (ไดจ ากการทดลองใน
กระบวนการหมักแบบกะ มีหนวยเปน g-VS/L)

ผลการวิจัย
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีเทนโดยใชกระบวนการหมักรวมแบบไรอากาศระหวาง
น้ํากากสากับกากน้ําตาล
1.1 ผลของอัตราสวนและความเขมขนของสับสเตรทที่มีตอปริมาตรแกสมีเทนสะสม
ในการทดลองที่ 1 ผลการทดลองพบวา ทรีทเมนตที่ใชน้ํากากสาเปนสับสเตรทชนิด
เดียว (อัตราสวน 5:0) ใชระยะเวลาการเกิดแกสมีเทนนานกวาทรีทเมนตที่ใชการยอยรวมกับกากน้ําตาล
โดยแกสมีเทนถูกผลิตขึ้นในวันที่ 5 ของการหมัก ในขณะที่ทรีทเมนตอื่นเริ่มผลิตแกสมีเทนภายในวันที่ 1
ของการหมัก ดังภาพที่ 1A (Figure 1A) แสดงใหเห็นวาทรีทเมนตที่ใชน้ํากากสาเปนสับสเตรทชนิดเดียว
จะมีระยะพัก (lag phase) ของจุลินทรียกลุมผลิตมีเทนนานกวาทรีทเมนตที่ใชการยอยรวมกับกากน้ําตาล
โดยพบวา การเพิ่มอัตราสวนของกากน้ําตาลใหสูงขึ้น จากอัตราสวน 4:1 เปน 3:2 ทําใหปริมาตรแกส
มีเทนสะสมเพิ่มขึ้นจาก 1,674 เปน 1,769 mL/L แตเมื่อเพิ่มอัตราสวนของกากน้ําตาลจากอัตราสวน
3:2 เปน 2:3 ส งผลให ปริ ม าตรแกสมีเทนสะสมสูงสุดลดต่ําลง ดังนั้น อัตราสวนของน้ํากากสาตอ
กากน้ําตาลที่เหมาะสมที่สุดจึ งเทากับ 3:2 ไดปริมาตรแกสมีเทนสะสมสูงที่สุดเทากับ 1,769 mL/L
ซึ่งสูงกวาการใชน้ํากากสาหรือกากน้ําตาลเปนสับสเตรทชนิดเดียว (อัตราสวน 5:0 และ 0:5 ตามลําดับ)
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Figure 1 Cumulative methane production (mL/L)
A) Experiment 1 – Effect of vinasse to molasses ratio by fixing substrate concentration of 5 g-VS/L
B) Experiment 2 – Effect of substrate concentration by fixing vinasse to molasses ratio of 3:2

การทดลองที่ 2 ผลของความเขมขนสับสเตรทที่มีตอปริมาตรแกสมีเทนสะสม โดยใช
อัตราสวนของน้ํากากสาตอกากน้ําตาลที่เหมาะสมจากการทดลองที่ 1 เทากับ 3:2 แสดงในภาพที่ 1B
(Figure 1B) ซึ่งจะเห็นไดวาความเขมขนของสับสเตรทที่แตกตางกัน ไมสงผลตอระยะพักของจุลินทรีย
กลุมผลิตมีเทน เนื่องจากทุกทรีทเมนตมีการผลิตมีเทนภายในวันที่ 1 ของการหมัก โดยเมื่อเพิ่มความ
เขมขนของสับสเตรทจาก 5 เปน 10 g-VS/L สงผลใหปริมาตรแกสมีเทนสะสมเพิ่มขึ้นจาก 1,769
เปน 3,847 mL/L หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2.2 เทา แตเมื่อเพิ่มความเขมขนของสับสเตรทใหสูงกวา 10
g-VS/L สงผลใหปริมาตรแกสมีเทนสะสมมีแนวโนมที่ลดต่ําลง โดยเฉพาะอยางยิ่งทรีทเมนตที่ใชความ
เขมขนของสับสเตรทเทากับ 20 g-VS/L สงผลใหปริมาตรแกสมีเทนสะสมมีคานอยที่สุดเทากับ 2,601
mL/L
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1.2 ผลของอั ต ราส ว นและความเข ม ข น ของสั บ สเตรทที่ มี ต อ ค า ผลได ข องมี เ ทน
ประสิทธิภาพในการกําจัดคาซีโอดี และคา pH ของน้ําหมัก
คาผลไดของมีเทน ประสิทธิภาพในการกําจัดคาซีโอดี และคา pH ของน้ําหมักหลังจาก
กระบวนการหมัก (effluent) เมื่อใชอัตราสวนของน้ํากากสาตอกากน้ําตาลและความเขมขนของสับสเตรท
ที่แตกตางกัน โดยพบวาทรีทเมนตที่มีปริมาตรแกสมีเทนสะสมสูง จะมีคาผลไดของมีเทนที่สูงตามไปดวย
ซึ่งทรีทเมนตที่ใชอัตราสวนของน้ํากากสาตอกากน้ําตาลเทากับ 3:2 และใชความเขมขนของสับสเตรท
เทากับ 10 g-VS/L มีคาผลไดของมีเทนสูงที่สุดเทากับ 384.7 mL/g-VS ในขณะที่ทรีทเมนตที่ใชความเขมขน
ของสับสเตรท 20 g-VS/L มีคาผลไดของมีเทนต่ําที่สุดเทากับ 130.1 mL/g-VS ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Methane yield, COD removal efficiency, and pH of fermentation effluent
Vinasse to Substrate
molasses concentration
ratio
(g-VS/L)
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
3:2
3:2
3:2
3:2

5
5
5
5
5
5
5
10
15
20

Methane
yield
(mL/g-VS)
258.8±4.2
285.5±2.4
328.0±2.4
353.8±2.7
334.8±4.3
320.9±1.9
353.8±2.7
384.7±5.2
203.2±1.5
130.1±5.8

COD (g-COD/L)
Initial

Effluent

5.88±0.08
5.82±0.09
5.77±0.04
5.71±0.04
5.65±0.10
5.62±0.08
5.71±0.05
11.42±0.06
16.41±0.07
21.80±0.10

2.07±0.07
1.69±0.04
1.13±0.04
0.66±0.03
1.03±0.06
1.14±0.08
0.66±0.06
0.96±0.07
8.18±0.10
14.79±0.13

COD
Removal
efficiency
(%)
64.79±1.25
70.96±0.32
80.41±0.72
88.44±0.57
81.77±0.81
79.71±1.17
88.44±1.06
91.59±0.65
50.15±0.39
32.15±0.31

pH of
effluent
6.83±0.05
6.96±0.07
7.01±0.07
7.19±0.06
7.15±0.06
7.09±0.09
7.19±0.06
7.08±0.08
5.83±0.08
4.80±0.09

ประสิทธิภาพในการกําจัดคาซีโอดีของแตละทรีทเมนต มีคาแตกตางกันตามอัตราสวนและ
ความเขมขนของสับสเตรท ดังแสดงในตารางที่ 1 (Table 1) ซึ่งมีแนวโนมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาตรแกสมีเทนสะสม และคาผลไดของมีเทน กลาวคือ ทรีทเมนตที่มีปริมาตรแกสมีเทนสะสมและคา
ผลไดของมีเทนสูง จะมีประสิทธิภาพในการกําจัดคาซีโอดีสูงตามไปดวย โดยทรีทเมนตที่ใชอัตราสวน
ของน้ํากากสาตอกากน้ําตาลเทากับ 3:2 และใชความเขมขนของสับสเตรทเทากับ 10 g-VS/L มีประสิทธิภาพ
ในการกําจัดคาซีโอดีสูงที่สุดเทากับ 91.59% และมีคา pH ของน้ําหมักหลังจากกระบวนการหมักเทากับ
7.08 ซึ่งมีสภาวะเปนกลาง โดยที่คา pH ของน้ําหมักหลังจากกระบวนการหมักจะมีคาที่สอดคลองกัน
กับประสิทธิภาพในการกําจัดคาซีโอดี โดยจะเห็นไดวาทรีทเมนตที่ใชความเขมขนของสับสเตรทเทากับ
20 g-VS/L มีประสิทธิภาพในการกําจัดคาซีโอดีต่ําที่สุดเทากับ 32.15 % และมีคา pH เทากับ 4.80
ซึ่งมีสภาวะเปนกรด
2. การศึ ก ษาปฏิ กิ ริ ย าทางจลนพลศาสตร ข องการผลิ ต มี เ ทนที่ ส ภาวะเหมาะสมเพื่ อ
ประเมินระยะเวลากักเก็บและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย
คา k ไดจากคาความชันของกราฟสมการเสนตรงปฏิกิริยาอันดับหนึ่งของการผลิตมีเทนที่
สภาวะเหมาะสม คือ การใชอัตราสวนของน้ํากากสาตอกากน้ําตาลเทากับ 3:2 และใชความเขมขนของ
7
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สับสเตรทเทากับ 10 g-VS/L จากภาพที่ 2 (Figure 2) จะเห็นไดวา สมการปฏิกิริยาอันดับหนึ่งสามารถ
ใชทํานายอัตราการเกิดปฏิกิริยาของกระบวนการผลิตมีเทน และหาคา k จากคาความชันได โดยมีคา
R2 ของสมการเสนตรงเทากับ 0.901 และไดคา k เทากับ 0.135 d-1
เมื่อนําคา k มาแทนคาในสมการที่ 2 เพื่อหาคา HRT และนําคา HRT มาคํานวณหาคา
OLR โดยใชสมการที่ 3 พบวาคา HRT ที่คํานวณได มีคาเทากับ 30 d และคา OLR มีคาเทากับ 0.34
g-VS/L.d ตามลําดับ
ln [(Mmax-M)/Mmax)]
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Figure 2 Linear graph of first-order reaction of methane production at optimum conditions
อภิปรายผล
การใชกากน้ําตาลยอยรวมกับน้ํากากสา ชวยลดระยะพัก (lag phase) ของจุลินทรียกลุมผลิต
มีเทนใหสั้น ลง ส งผลให ปริมาตรแกสมีเทนสะสมและคาผลไดของมีเทนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใชน้ํา
กากสาเปนสับสเตรทชนิดเดียว เนื่องจากกากน้ําตาลมีองคประกอบหลักเปนน้ําตาลซูโครสที่ยอยสลาย
ไดงาย จึงเปนการกระตุนการทํางานของจุลินทรียในกระบวนการยอยแบบไรอากาศใหสูงขึ้น และเปน
การชว ยเจื อ จางสารประกอบในกลุมซัล เฟต และฟนอลที่อ ยูในน้ํา กากส า ซึ่ง เปน สารกลุม ที่ยั บ ยั้ง
การเจริญของจุลินทรีย (Xu et al., 2018) โดยมีอัตราสวนของน้ํากากสาตอกากน้ําตาลที่เหมาะสม
เทากับ 3:2 ซึ่งเมื่อปรับอัตราสวนของน้ํากากสาตอกากน้ําตาลเปน 2:3 และ 1:4 พบวาปริมาตรแกส
มีเทนสะสมและคาผลไดของมีเทนมีคาลดลง แสดงใหเห็นวาการใชกากน้ําตาลในอัตราสวนที่สูงขึ้น
สงผลกระทบตอจุลินทรียในกระบวนการยอยแบบไรอากาศ เนื่องจากในกากน้ําตาลสวนมากมีประจุ
โซเดียม (Na+) และโพแทสเซียม (K+) ความเขมขนสูงอยูในชวง 10-50 กรัมตอลิตร ทําใหการใช
กากน้ําตาลในอัตราสวนที่สูง จะเปนการเพิ่มประจุโซเดียมและโพแทสเซียมในกระบวนการหมักจนเกิด
การยับยั้งกระบวนการผลิตแกสชีวภาพได (Fang et al., 2011) ดังนั้น จึงควรใชกากน้ําตาลใน
อัตราสวนที่เหมาะสม เพื่อไมเปนการยับยั้งการทํางานของจุลินทรียในกระบวนการยอยแบบไรอากาศ
ซึ่งงานวิจัยของ Vrieze et al. (2015) ไดรายงานผลการใชกากน้ําตาลเปนสับสเตรทในกระบวนการยอย
รวมกับกากตะกอนเรงจากระบบบําบัดน้ําเสีย โดยทําการหมักแบบตอเนื่องเปรียบเทียบระหวางถังหมัก
ที่ใชกากตะกอนเร งจากระบบบําบัดน้ําเสียเพียงชนิดเดียว กับถังหมักที่ใชการยอยรวมระหวางกาก
ตะกอนเรงจากระบบบําบัดน้ําเสียกับกากน้ําตาล ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนของกากน้ําตาลตอกาก
ตะกอนเรงจากระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมเทากับ 1:9 สงผลใหอัตราการผลิตแกสมีเทนเพิ่มขึ้นถึง
67% โดยมีอัตราการผลิตแกสมีเทนสูงที่สุดเทากับ 1.01 ลิตรตอลิตรถังหมักตอวัน เชนเดียวกับงานวิจัย
ของ Albanez et al. (2016) ซึ่งไดศึกษากระบวนการยอยแบบไรอากาศเพื่อผลิตแกสไฮโดรเจน โดยใช
การยอยรวมระหวางน้ํากากสาและกากน้ําตาล มีการแปรผันอัตราสวนและความเขมขนที่เหมาะสม
8
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ผลการทดลองพบวากากน้ําตาลชวยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยอยแบบไรอากาศ สงผลใหอัตรา
การผลิตไฮโดรเจนและประสิทธิภาพในการยอยสลายสับสเตรทสูงขึ้น ซึ่งอัตราสวนของน้ํากากสาตอ
กากน้ําตาลที่เหมาะสมเทากับ 66% ตอ 33% ตามลําดับ และความเขมขนของสับสเตรทที่เหมาะสมมี
คาเทากับ 6 g-COD/L
ในดานความเขมขนของสับสเตรท พบวาเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอปริมาตรแกสมีเทนสะสม
คาผลไดของมีเทน และประสิทธิภาพในการกําจัดคาซีโอดี โดยเมื่อเพิ่มความเขมขนของสับสเตรทจาก 5
เปน 10 g-VS/L พบวาปริมาตรแกสมีเทนสะสมและคาผลไดของมีเทนเพิ่มขึ้นถึง 2.2 และ 1.1 เทา
ตามลําดับ เนื่องจากการเพิ่มความเขมขนของสับสเตรทเปนการเพิ่มแหลงคารบอนใหกับกลุม จุลนิ ทรียใน
กระบวนการยอยแบบไรอากาศ กิจกรรมการยอยสลายและผลิตแกสมีเทนของจุลินทรียจึงมีประสิทธิภาพ
ที่สูงขึ้นตามไปดวย ดังจะเห็นไดจากประสิทธิภาพในการกําจัดคาซีโอดีของทรีทเมนตที่ใชความเขมขน
10 g-VS/L มีคาสูงที่สุด ดังตารางที่ 1 (Table 1) แตเมื่อความเขมขนของสับสเตรทเพิ่มขึ้นจาก 10 gVS/L เปน 15 และ 20 g-VS/L ปริมาตรแกสมีเทนสะสมและคาผลไดของมีเทนมีคาลดลงตามลําดับ
ซึ่งสามารถอธิบายไดจากทฤษฏีของกระบวนการยอยแบบไรอากาศ ที่ประกอบไปดวยการทํางานของ
จุลินทรีย 2 กลุมหลักทีม่ ีสภาวะในการเจริญเติบโตแตกตางกัน กลาวคือ จุลินทรียที่ทําหนาที่ยอยสลาย
สารอิ น ทรี ย และผลิต กรดในช วงแรกของกระบวนการหมัก เปน จุลินทรีย ก ลุมที่ส ามารถย อยสลาย
สารอินทรียและเจริญเติบโตไดไว ชอบคา pH ต่ํา อยูในชวง 4.5 - 5.5 (Fang & Liu, 2002) ในขณะที่
จุลินทรียกลุมสรางกรดอะซิติกและผลิตแกสมีเทน ซึ่งทําหนาที่ในชวงทายของกระบวนการหมักเปน
จุลินทรียกลุมที่มีการเจริญเติบโตชา และชอบคา pH เปนกลาง อยูในชวง 6.8-7.2 (Ward et al., 2008)
ดังนั้น การใชสับสเตรทที่ยอยสลายงายและมีความเขมขนสูง จะทําใหจุลินทรียกลุมผลิตกรด
มีอัตราการยอยสลายและผลิตกรดอินทรียออกมาอยางรวดเร็ว จนทําใหจุลินทรียกลุมผลิตมีเทนที่มี
อัตราการเจริญเติบโตต่ํา ไมสามารถเปลี่ยนกรดอินทรียเหลานั้นใหกลายเปนแกสมีเทนไดทันตอปริมาณ
กรดที่ถูกสรางขึ้น ทําใหกรดอินทรียสะสมอยูในระบบมาก สงผลใหคา pH ลดต่ําลงจนไมเหมาะสมตอ
การเจริ ญเติ บโตของจุ ลินทรียกลุมผลิตมีเ ทน กระบวนการผลิตมีเทนจึงเสียสมดุลและหยุดชะงักลง
ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองที่แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการกําจัดคาซีโอดีของทรีทเมนตที่ใชความ
เขมขน 15 และ 20 g-VS/L มีคาเพียง 50.15 และ 32.15% ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 (Table 1) รวมถึง
คา pH ของน้ําหมักเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักที่มีคาเปนกรด
นอกจากนี้ ผลการศึกษาปฏิกิริยาทางจลนพลศาสตรของการผลิตมีเทนที่สภาวะเหมาะสม
แสดงใหเห็นวาสมการปฏิกิริยาอันดับหนึ่งสามารถใชทํานายอัตราการเกิดปฏิกิริยาของกระบวนการผลิต
มีเทนจากการทดลองในกระบวนการหมักแบบกะได โดยคา k ที่ไดจากสมการเสนตรงสามารถนําไป
คํานวณหาคา HRT และ OLR ที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการหมักแบบตอเนื่องได แตทั้งนี้ ควรมีการ
ทดลองในระดับหองปฏิบัติการโดยแปรผันคา HRT หรือ OLR ในชวงที่ใกลเคียงกับคาที่คํานวณได
เพื่อใหไดคา HRT หรือ OLR ที่เหมาะสมที่สุด กอนที่จะนําไปใชออกแบบระบบในการใชงานจริงตอไป
สรุปผลการวิจัย
การยอยรวมระหวางน้ํากากสากับกากน้ําตาลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีเทนและ
การกํ าจัดคาซีโ อดี ในกระบวนการยอยแบบไรอากาศใหสูงขึ้นได เมื่อเทียบกับการใชน้ํา กากสาเปน
สับสเตรทชนิดเดียว โดยที่ความเขมขนของสับสเตรทเปนปจจัยสําคัญของการผลิตมีเทนที่จะตองควบคุม
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ใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อเปนการรักษาสมดุลของคา pH และเสถียรภาพโดยรวมของกระบวนการ
ย อยแบบไร อ ากาศ นอกจากนี้ สมการปฏิ กิ ริย าอัน ดั บ หนึ่ งยั ง สามารถใชใ นการทํ า นายอั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาของกระบวนการผลิตมีเทนจากการทดลองในกระบวนการหมักแบบกะได ทําใหสามารถ
ประเมินคา HRT และ OLR ที่เหมาะสมกับกระบวนการหมักแบบตอเนื่อง ซึ่งเปนขอมูลสําคัญสําหรับใช
ในการศึกษาและออกแบบระบบบําบัดน้ํากากสาในการใชงานจริงตอไปได
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ 2560 (ทุนวิจัยเพื่อสงเสริมนักวิจัยรุนใหม สัญญารับทุน
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น้ํากากสาสําหรับใชในการวิจัย ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่ใหความอนุเคราะห
สถานที่ในการทําวิจัย และขอขอบคุณหองปฏิบัติการของกลุมวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพและสารมูลคาเพิ่มจากชีวมวลทางการเกษตร ทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สัญญา
เลขที่ RTA 5980004) มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจวิเคราะหตัวอยางแกส
ชีวภาพจากการทดลอง
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