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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปี ยร์ ด้วยกระบวนการย่อยสลาย
แบบไม่ ใ ช้อ อกซิ เ จนแบบกะ ในขวดทดลองขนาด 120 มิ ล ลิ ลิ ต ร เป็ นระยะเวลา 36 วัน ภายใต้ก ารทดลองที่
อุณหภูมิห้อง (34 ± 5°C) โดยศึกษาผลของการปรับสภาพหญ้าด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น
1 %w/v ที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 1 วัน และอัตราส่ วนของวัตถุดิบต่อหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ (F/I) ที่แตกต่างกัน เท่ากับ 0.5:1,
1:1 และ 2:1 gVS/gVS ตามลาดับ จากการทดลองพบว่า ที่อตั ราส่ วน F/I เท่ากับ 0.5:1 gVS/gVS ให้ผลผลิตก๊าซชีวภาพ
สะสมสู งสุ ด เท่ากับ 398.67 ± 15.94 mL/gVSadded โดยหญ้าเนเปี ยร์ ที่ผา่ นการปรับสภาพให้ผลผลิตก๊าซชีวภาพสะสม
สู ง กว่า หญ้าเนเปี ยร์ ส ดที่ ไ ม่ ผ่า นการปรั บ สภาพถึ ง ร้ อ ยละ 52.94 ผลการทดลองยัง บ่ ง ชี้ ให้เ ห็ นว่า การปรั บสภาพ
หญ้าเนเปี ยร์ เบื้องต้น และอัตราส่ วนของวัตถุดิบต่อหัวเชื้อจุลินทรี ยใ์ นการผลิตก๊าซชีวภาพ นับเป็ นปั จจัยสาคัญที่ควร
คานึงถึงเนื่องจากส่ งผลกระทบต่อศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยตรง
คาสาคัญ: หญ้าเนเปี ยร์ , ก๊าซชีวภาพ, การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิ เจน

ABSTRACT
This research aimed to study the potential of biogas production from Napier grass under batch anaerobic
digestion. Experiments were conducted in 120 mL serum bottles for 36 days under room temperature (34 ± 5°C).
The study was defined to investigate the influence of Napier grass pretreatment with 1.0 %w/v Sodium hydroxide
solution at room temperature for 1 day and a different feedstock to inoculum (F/I) ratio of 0.5:1, 1:1, and 2:1
gVS/gVS, respectively. The results demonstrated that cumulative biogas yield of F/I ratio at 0.5:1 gVS/gVS
displayed the maximum cumulative biogas yield of 398.67± 15.94 mL/gVSadded and pretreated Napier grass was
52.94% higher than untreated Napier grass. Results of the study was also indicated that Napier grass pretreatment
and feedstock to inoculum (F/I) ratio for biogas production are essential factors to consider as it directly affects the
potential of biogas production.
Keywords: Napier grass, Biogas, Anaerobic digestion
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1. บทนา
จากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็ นแรงขับเคลื่อนการขยายตัวของความต้องการพลังงาน
เพิ่ ม มากขึ้ น พลังงานที่ ใช้ส่ วนใหญ่ ลว้ นเป็ นพลังงานที่ ได้จ ากเชื้ อ เพลิ งฟอสซิ ล นอกจากจะมี อ ยู่อ ย่างจ ากัดแล้ว
การเปลี่ยนรู ปเชื้ อเพลิงให้เป็ นพลังงานเพื่อนาไปใช้ยงั ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ดังนั้นการหาแหล่ง
พลัง งานใหม่ เ พื่ อ ทดแทนโดยไม่ ก่อ ให้เกิ ดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจึ งเป็ นสิ่ งจ าเป็ นอย่า งยิ่ง ซึ่ งพลังงานจาก
ก๊าซชี วภาพนับเป็ นแหล่งพลังงานสะอาดที่ สามารถผลิตได้จากแหล่งวัตถุดิบที่ หลากหลายและสามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งนาไปสู่ การแก้ปัญหาได้อย่างยัง่ ยืน (Kongjan et al., 2019) ประเทศไทย
ถือเป็ นประเทศเกษตรกรรมที่มีชีวมวลอยูห่ ลายชนิ ดที่สามารถนามาผลิตเป็ นพลังงานทดแทนได้ (Sawasdee et al.,
2014) และพืชตระกูลหญ้าถือว่ามีศกั ยภาพในการนามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ จากการศึกษาพันธุ์หญ้ากว่า 20
ชนิ ด พบว่า หญ้าเนเปี ยร์ ป ากช่ อ ง 1 มี อ ัต ราการผลิ ต ก๊ า ซมี เ ทนสู ง กว่า หญ้า ชนิ ด อื่ น ๆ เนื่ อ งจากมี โ ครงสร้ า งของ
สารอาหาร ที่เหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ (ณิ ชชา บูรณสิ งห์, 2558) ผลผลิตต่อไร่ สูงกว่าหญ้าชนิ ดอื่นเกือบ
7 เท่า หญ้าเนเปี ยร์ สดอายุเก็บเกี่ ยว 60 วัน ปริ มาณ 1 ตัน สามารถผลิตเป็ นก๊าซชี วภาพได้ถึง 90 ลูกบาศก์เมตร และ
เปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้ถึง 170 กิโลวัตต์ต่อวัน (Department of Alternative Energy Development and Efficiency, 2015)
อีกทั้งหญ้าเนเปี ยร์ ปากช่อง 1 ยังเจริ ญเติบโตเร็ ว เพาะปลูกง่าย ขึ้นได้ในดินหลายชนิ ด ทนต่อโรคและทนแล้ง
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 6-7 ปี (ไกรลาศ เขียวทอง, 2556)
กระทรวงพลังงานเล็งเห็นถึงความสาคัญนี้จึงประกาศเพิ่มสัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนให้เป็ นร้อยละ 20 ของการใช้
พลังงานขั้นสุ ดท้ายของประเทศภายในปี พ.ศ. 2565 และมี การปรั บ เปลี่ ย นค่ าเป้ าหมายตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และพลังงานทางเลือกตามการบูรณาการยุทธศาสตร์ ประเทศ โดยมีเป้ าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการ
ผลิตไฟฟ้ าจากหญ้าเนเปี ยร์ 3,000 MW (Department of Alternative Energy Development and Efficiency, 2015)
อย่างไรก็ตามศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพนั้นขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็ นด่าง ค่า pH
กรดอิ นทรี ย ร์ ะเหยง่ าย อัตราบรรทุ กสารอิ นทรี ย ์ และอัตราส่ วนของวัตถุ ดิบ ต่อหัวเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ (F/I) เป็ นต้น
(Kothari et al., 2014) จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาในการศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปี ยร์ (Saitawee et al., 2014)
ศึกษาอิทธิ พลของอุณหภูมิต่อศักยภาพในการผลิตก๊าซชี วภาพ พบว่าการผลิตก๊าซชี วภาพที่ช่วงเทอร์ โมฟิ ลิค (45°C)
มีผลผลิตก๊าซชีวภาพเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับช่วงมีโซฟิ ลิค (25°C) ในการหมักร่ วมระหว่างหญ้าเนเปี ยร์
และมูลโค (Chanpla et al., 2014; มยุรี ชัญพลา และอรทัย ชวาลภาฤทธิ์ , 2559) ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปี ยร์ ที่มี
ผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่าหญ้าเนเปี ยร์ อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน ให้ผลผลิตก๊าซชีวภาพสู งสุ ด ในขณะที่ (Janejadkarn
et al., 2014) ศึกษาผลของอัตราบรรทุกสารอินทรี ยเ์ ข้าระบบที่แตกต่างกัน พบว่าที่อตั ราบรรทุกสารอินทรี ยเ์ ท่ากับ
0.57 kgVS/m3.d.ให้ผลผลิตก๊าซมีเทนสู งสุ ด เท่ากับ 0.242 m3/kgVSadded นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาการนามูลสุ กรมา
ใช้เป็ นวัตถุดิบในการหมักร่ วมกับหญ้าเนเปี ยร์ (รุ่ งทิวา สี มาปาน และคณะ, 2558; Kongjan et al., 2019) โดยศึกษาผล
ของอัต ราส่ ว นของหญ้า เนเปี ยร์ แ ละมู ล สุ ก รที่ เ หมาะสมต่ อ การผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ ทั้ง นี้ การผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพจาก
กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิ เจน มี อตั ราส่ วนของวัตถุดิบต่อหัวเชื้ อจุ ลินทรี ยท์ ี่ เหมาะสมแตกต่างกันไป
ขึ้นอยูก่ บั วัตถุดิบที่ใช้ระบบในกระบวนการย่อยสลายอาจเกิดสารพิษเมื่ออัตราส่ วน F/I สู งเกินไป หรื ออาจยับยั้งการ
ผลิตเอนไซม์ที่จาเป็ นเมื่ออัตราส่ วน F/I ต่าเกินไป (Prashanth et al., 2006) ดังนั้น อัตราส่ วน F/I จึงจาเป็ นต้องพิจารณา
ก่อนที่จะเริ่ มกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิ เจน งานวิจยั นี้ จึงศึกษาผลของอัตราส่ วนของหญ้าเนเปี ยร์ ต่อหัว
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เชื้อจุลินทรี ย ์ จากหญ้าเนเปี ยร์ สดที่ไม่ผา่ นการปรับสภาพและผ่านการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่ส่งผลต่อศักยภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึ กษาผลของอัตราส่ วนหญ้าเนเปี ยร์ ต่อหัวเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ (F/I) และการปรั บสภาพหญ้าเนเปี ยร์ ดว้ ย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ส่งผลต่อปริ มาณของก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการวิจยั
หญ้าเนเปี ยร์ ที่ใช้เป็ นหญ้าเนเปี ยร์ ปากช่อง 1 อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน ทาการเตรี ยมหญ้าสดและหญ้าที่ผ่านการ
ปรับสภาพ โดยนาหญ้าเนเปี ยร์ มาตัดให้มีขนาด 5 มิลลิเมตร ปรั บสภาพหญ้า ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่ความเข้มข้น 1 %w/v ที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 1 วัน จากนั้นทาการล้างด้วยน้ าสะอาด และหัวเชื้อจุลินทรี ยน์ ามาจาก
ตะกอนบ่อบาบัดน้ าเสี ยโรงงานผลไม้อบแห้ง นามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีตามวิธีมาตรฐาน (APHA, 2017)
แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 1 วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลองทั้งหมดหากไม่สามารถวิเคราะห์หรื อทาการทดลองได้ทนั ที
จะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ
พารามิเตอร์
ของแข็งทั้งหมด (%)
ของแข็งระเหยได้ (%)
คาร์บอน (%)
ไนโตรเจน (%)
อัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน

หญ้ าเนเปี ยร์ สด
21.14 ± 0.03
88.78 ± 0.48
43.64
1.18
36.98

หญ้ าเนเปี ยร์ ที่ผ่านการปรับสภาพ
28.49 ± 0.23
96.82 ± 0.10
45.51
0.64
71.11

หัวเชื้อจุลนิ ทรีย์
3.74 ± 0.02
50.29 ± 0.01
24.49
3.03
8.08

3.2 การผลิตก๊าซชีวภาพ
การวิจยั นี้ศึกษาผลของอัตราส่ วนหญ้าเนเปี ยร์ ต่อหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ (F/I) ได้แก่ 0.5: 1, 1: 1 และ 2: 1 gVS/gVS
และการปรับสภาพหญ้าเนเปี ยร์ ต่อศักยภาพการผลิตก๊าซชี วภาพ ด้วยวิธีบีเอ็มพี (Biochemical Methane Potential
Assay; BMP) (Hansen et al., 2004) โดยใช้ขวดเซรั่มขนาด 120 มิลลิลิตร กาหนดปริ มาตรทางานเท่ากับ 60 มิลลิลิตร
ค่า pH เริ่ มต้นแต่ละชุดการทดลองอยูใ่ นช่วง 6.94-7.36 จากนั้นไล่ก๊าซออกซิ เจนที่อยูภ่ ายในขวดด้วยก๊าซไนโตรเจน
เป็ นเวลา 5 นาที ปิ ดฝาให้สนิท ดาเนินการทดลองที่อุณหภูมิหอ้ ง (34 ± 5°C) ในขณะที่ชุดควบคุม คือชุดการทดลอง
ที่ เติ มหัวเชื้ อจุ ลินทรี ยโ์ ดยปราศจากหญ้าเนเปี ยร์ เก็บตัวอย่างก๊าซชี วภาพโดยใช้หลอดเก็บก๊าซ (Gas syringe)
วัดปริ มาณก๊าซชี วภาพที่ เกิ ดขึ้ นทุ กวัน วิเคราะห์ อ งค์ประกอบของก๊าซชี วภาพด้วยเครื่ อง Gas Chromatograph
(PerkinElmer, USA) โดยในแต่ละชุดการทดลองจะทาการทดลอง 3 ซ้ า เป็ นระยะเวลา 36 วัน และคานวณผลผลิต
ก๊าซชีวภาพจากก๊าซชีวภาพสะสมทั้งหมด (mL) ต่อปริ มาณของแข็งระเหยได้ที่ป้อนเข้าระบบ (gVSadded) ดังสมการที่
1
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ผลผลิตก๊าซชีวภาพ (

=

ปริ มาณก๊าซชีวภาพชุดทดลอง ( - ปริ มาณก๊าซชีวภาพชุดควบคุม (
ปริ มาณของแข็งระเหยได้ที่ป้อนเข้าระบบ (

(

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
4.1 องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากการทดลองพบว่าหญ้าเนเปี ยร์ ที่ผ่านการปรับสภาพมี ปริ มาณไนโตรเจนลดลง ส่ งผลให้ค่าอัตราส่ วน
คาร์ บอนต่อไนโตรเจน (C/N) เพิ่มขึ้น โดยที่หญ้าเนเปี ยร์ สดที่ไม่ผา่ นการปรับสภาพมีอตั ราส่ วน C/N เท่ากับ 36.98
และหญ้าเนเปี ยร์ ที่ผา่ นการปรับสภาพมีอตั ราส่ วน C/N เท่ากับ 71.11 แสดงดังตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลของอัตราส่ วน
ของหญ้าเนเปี ยร์ ต่อหัวเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ พบว่าอัตราส่ วน C/N มี ค่าเพิ่มขึ้ นเมื่ อเพิ่มอัตราส่ วนของหญ้าเนเปี ยร์ ต่อ
หัวเชื้อจุลินทรี ย ์ โดยที่อตั ราส่ วนของหญ้าเนเปี ยร์ สดที่ไม่ผา่ นการปรับสภาพต่อหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ เท่ากับ 0.5:1, 1:1 และ
2:1 gVS/gVS มีค่าอัตราส่ วน C/N เท่ากับ 12.79, 16.18 และ 20.74 ตามลาดับ และอัตราส่ วนของหญ้าเนเปี ยร์ ที่ผา่ น
การปรับสภาพต่อหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ เท่ากับ 0.5:1, 1:1 และ 2:1 gVS/gVS มีค่าอัตราส่ วน C/N เท่ากับ 14.10, 19.07 และ
26.80 ตามลาดับ แสดงดังตารางที่ 2 อัตราส่ วน C/N เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการย่อยสลายแบบ
ไม่ใช้ออกซิ เจน หากอัตราส่ วน C/N สู งเกินไป ไนโตรเจนจะถูกใช้หมดอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ผลิตก๊าซชีวภาพได้นอ้ ย
แต่หากอัตราส่ วน C/N ต่าเกินไป จะส่ งผลให้เกิดการสะสมของแอมโมเนี ย และยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์
เมทาโนเจน (Weerayutsil et al., 2016) จากการทดลองพบว่าอัตราส่ วน C/N ที่เหมาะสม มีค่าเท่ากับ 14.10 และให้
ผลผลิตก๊าซชีวภาพสู งสุ ด เท่ากับ 398.67 mL/gVSadded ทั้งนี้ (มยุรี ชัญพลา และ อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ , 2559) รายงาน
ว่าอัตราส่ วน C/N ที่ เหมาะสมสาหรั บการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิ เจน มี ค่าอยู่ในช่ วง 20-30:1 อย่างไรก็ตาม
อัตราส่ วน C/N ที่เหมาะสมอาจขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบวัตถุดิบและหัวเชื้อจุลินทรี ยแ์ ต่ละชนิ ดที่ใช้ในการย่อยสลาย เช่น
(วัฒนณรงค์ มากพันธ์ และ สมพงศ์ โอทอง, 2562) ทาการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่ วมระหว่างหญ้าเน
เปี ยร์ กบั มูลไก่ที่อตั ราส่ วน 1:1 พบว่ามี ค่าอัตราส่ วน C/N ที่เหมาะสม เท่ากับ 10.07 และให้ผลผลิตมีเทนสู งถึง 33
L/KgVSadded ขณะที่ (Sittijunda., 2015) พบว่าอัตราส่ วน C/N ที่เหมาะสมสาหรั บการย่อยสลายร่ วมระหว่าง
ไฮโดรไลเสตหญ้าเนเปี ยร์ กบั น้ าเสี ยจากโรงงานฆ่าสัตว์ มีค่าเท่ากับ 3.42 ให้ผลผลิตมีเทน เท่ากับ 39.76 ml CH4/gCOD นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปั จจัยอื่น ๆ ที่ ส่งผลโดยตรง ต่อการผลิ ตก๊าซชี วภาพนั้น ลิกนิ นก็เป็ นอีกหนึ่ ง ตัวแปร
สาคัญ เนื่องจากลิกนิ นเป็ นองค์ประกอบหลักของผนังในเซลล์ของพืช ที่ทาหน้าที่ห่อหุ ม้ เส้นใยของเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลู โ ลส ซึ่ งมี ค วามคงทนต่ อ การย่อ ยสลายมาก ท าให้ เ ป็ นตัว ขัด ขวางการย่อ ยสลายของจุ ลิ น ทรี ย ์ ส่ ง ผลให้
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพลดลง ดัง นั้น การปรั บ สภาพหญ้า เนเปี ยร์ ก่ อ นการย่อ ยสลายจึ งเป็ นสิ่ งจ าเป็ น
เนื่ องจากเป็ นการทาลายโครงสร้างผลึกของลิกนิ นและเฮมิเซลลูโลสให้อ่อนแอลง ทาให้มีปริ มาณเซลลูโลสเพิ่มขึ้น
(Abraham et al., 2020) ส่ งผลให้การย่อยสลายสารอินทรี ยข์ องจุลินทรี ยเ์ มทาโนเจนเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพได้ดีข้ ึน จาก
การศึ ก ษาผลของการปรั บ สภาพหญ้า เนเปี ยร์ ด้ว ยสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ที่ ค วามเข้ม ข้น 1 %w/v ที่
อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 1 วัน พบว่าหญ้าเนเปี ยร์ สดที่ ไม่ผ่านการปรับสภาพและหญ้าเนเปี ยร์ ที่ผ่านการปรับสภาพ มี
องค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 1 หญ้าเนเปี ยร์ สดที่ไม่ผา่ นการปรับสภาพมีค่าของแข็งทั้งหมดเท่ากับ
ร้อยละ 21.14 ± 0.03 คิดเป็ นของแข็งระเหยได้เท่ากับร้อยละ 88.78 ± 0.48 และหญ้าเนเปี ยร์ ที่ผา่ นการปรับสภาพมีค่าของแข็ง
ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 28.49 ± 0.23 คิดเป็ นของแข็งระเหยได้เท่ากับ ร้อยละ 96.82 ± 0.10 ซึ่ งพบว่าหญ้าเนเปี ยร์ ที่ผา่ น
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การปรับสภาพมีค่าของแข็งทั้งหมดและค่าของแข็งระเหยได้เพิ่มขึ้น ซึ่ งสามารถบ่งชี้ถึงปริ มาณสารอินทรี ยท์ ี่สามารถ
ย่อยสลายเปลี่ยนเป็ นก๊าซชีวภาพได้มากขึ้น
ตารางที่ 2 ปริ มาณความเข้มข้นของก๊าซมีเทน และผลผลิตก๊าซชีวภาพ
การปรับสภาพหญ้าเนเปี ยร์
ด้วย 1.0 %w/v NaOH
ไม่ผา่ นการปรับสภาพ

ปรับสภาพ

F/I Ratio
(gVS/gVS)
0.5:1
1:1
2:1
0.5:1
1:1
2:1

C/N ratio

Average %CH4

12.79
16.18
20.74
14.10
19.07
26.80

53.95
31.76
25.30
55.57
35.43
22.55

Biogas yield
( mL/gVSadded)
260.67 ± 0.58
122.83 ± 2.75
39.44 ± 4.40
398.67 ± 15.94
202.83 ± 4.16
51.44 ± 5.97

4.2 ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ
4.2.1 ผลของอัตราส่ วนหญ้าเนเปี ยร์ ต่อหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ (F/I) ต่อศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากการวิจัยผลของอัตราส่ วนหญ้าเนเปี ยร์ สดที่ ไม่ ผ่านการปรั บสภาพและหญ้าเนเปี ยร์ ที่ผ่านการ
ปรับสภาพต่อหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ พบว่าผลผลิตก๊าซชีวภาพสะสมที่เกิดขึ้นของทั้งหญ้าเนเปี ยร์ สดที่ไม่ผา่ นการปรับสภาพ
และหญ้าเนเปี ยร์ ที่ผา่ นการปรับสภาพต่อหัวเชื้อจุลินทรี ยท์ ุกอัตราส่ วน มีค่าเพิ่มขึ้นไม่มากนักในช่วง 7 วันแรกของ
การย่อยสลาย เนื่องจากจุลินทรี ยใ์ ช้เวลาในการปรับสภาพ (lag phase) ทาให้ผลิตก๊าซชีวภาพได้นอ้ ย เมื่อพิจารณาผล
ของอัตราส่ วนหญ้าเนเปี ยร์ สดที่ไม่ผา่ นการปรับสภาพ หลังจากช่วงการปรับสภาพ (lag phase) ผลผลิตก๊าซชีวภาพ
สะสม ที่อตั ราส่ วน F/I เท่ากับ 0.5: 1 และ 1: 1 gVS/gVS มีค่าเพิ่มขึ้นสู งกว่าผลผลิตก๊าซชีวภาพสะสมที่เกิดจากการ
ย่อยสลาย ที่อตั ราส่ วน F/I เท่ากับ 2: 1 gVS/gVS เป็ นผลมาจากที่อตั ราส่ วน F/I เท่ากับ 2: 1 gVS/gVS มีปริ มาณ
สารอิ นทรี ย ใ์ นระบบสู งเกิ นไป เมื่ อเกิ ดการย่อ ยสลายทาให้เกิ ดการสะสมของกรดในปริ ม าณที่ สูงและยับยั้งการ
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยเ์ มทาโนเจนทาให้ผลิตก๊าซชี วภาพได้นอ้ ยลง เมื่อสิ้ นสุ ด 36 วันของกระบวนการย่อยสลาย
พบว่ามีผลผลิต ก๊าซชีวภาพสะสม เท่ากับ 260.67, 122.83 และ 39.44 mL/gVSadded ดังแสดงในรู ปที่ 1 (A) คิดเป็ น
ผลผลิตมีเทนสะสม เท่ากับ 140.62, 39.01 และ 9.98 mL/gVSadded สาหรับอัตราส่ วน F/I เท่ากับ 0.5: 1, 1: 1 และ 2: 1
gVS/gVS ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาผลของอัตราส่ วนหญ้าเนเปี ยร์ ที่ผา่ นการปรับสภาพ ผลผลิตก๊าซชีวภาพสะสมที่
อัตราส่ วน F/I เท่ากับ 0.5: 1 และ 1: 1 gVS/gVS มีค่าเพิ่มขึ้นสู งกว่าปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมที่อตั ราส่ วน F/I เท่ากับ 2:
1 gVS/gVS เช่นเดียวกันกับหญ้าเนเปี ยร์ สดที่ไม่ผา่ นการปรับสภาพ ชุดการทดลองที่อตั ราส่ วน F/I เท่ากับ 0.5: 1
gVS/gVS มีปริ มาณก๊าซชี วภาพสะสมเริ่ มคงที่ในวันที่ 20-24 ในขณะเดียวกันหลังจากวันที่ 24 ผลผลิตก๊าซชีวภาพ
สะสมเริ่ มมี ปริ มาณเพิ่มขึ้นอีกครั้ ง และเมื่อกระบวนการย่อยสลายสิ้ นสุ ด พบว่ามี ผลผลิ ตก๊าซชี วภาพสะสมเท่ากับ
398.67, 202.83 และ 51.44 mL/gVSadded ดังแสดงในรู ปที่ 1 (B) คิดเป็ นผลผลิตมีเทนสะสม เท่ากับ 221.53, 71.86
และ 11.60 mL/gVSadded สาหรับอัตราส่ วน F/I เท่ากับ 0.5: 1, 1: 1 และ 2: 1 gVS/gVS ตามลาดับ จากการทดลอง
แสดงให้เห็ นว่าที่ อตั ราส่ วนหญ้าเนเปี ยร์ ต่อหัวเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ เท่ากับ 0.5: 1 gVS/gVS มี ผลผลิ ตก๊าซชี วภาพและ
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ก๊ า ซมี เ ทนสะสมสู ง สุ ด ทั้ง ในหญ้า เนเปี ยร์ ส ดที่ ไ ม่ ผ่ า นการปรั บ สภาพและหญ้า เนเปี ยร์ ที่ ผ่ า นการปรั บ สภาพ
เมื่อวิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ที่อตั ราส่ วน F/I เท่ากับ 0.5:1 gVS/gVS พบว่ามีร้อย
ละของก๊าซมีเทนเท่ากับร้อยละ 53.95 และ 55.57 สาหรับหญ้าเนเปี ยร์ สดที่ไม่ผา่ นการปรับสภาพ และหญ้าเนเปี ยร์ ที่ผา่ น
การปรับสภาพ ตามลาดับ แสดงดังตารางที่ 2 ทั้งนี้เป็ นผลมาจากที่อตั ราส่ วนหญ้าเนเปี ยร์ ต่อหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ เท่ากับ 0.5: 1
gVS/gVS มีสัดส่ วนของหัวเชื้อจุลินทรี ยม์ ากกว่าหญ้าเนเปี ยร์ ซึ่ งการเพิ่มปริ มาณหัวเชื้อจุลินทรี ยจ์ ะทาให้มีความพร้อม
ในการย่อยสลายหญ้าเพิ่มขึ้น และหัวเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่มีปริ มาณมากไม่ถูกยับยั้งจากสารอินทรี ยท์ ี่เติมเข้าสู่ ระบบ ส่ งผล
ให้ปริ มาณของก๊าซชี วภาพเพิ่มขึ้นด้วย ผลการทดลองที่ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ฟาริ ดา พรหมมา, ดุษณี
ธนะบริ พฒั น์ และปราโมทย์ ศิริโรจน์, 2557) ที่ศึกษาเปรี ยบเทียบการผลิตก๊าซชี วภาพจากหญ้าเนเปี ยร์ 3 สายพันธุ์
พบว่าการทดลองที่มีอตั ราส่ วนของหัวเชื้อจุลินทรี ยม์ าก (1:1, 1:2 และ 1:3) ให้ผลผลิตก๊าซชีวภาพสู งกว่าการทดลองที่
มีอตั ราส่ วนของหญ้ามาก (2:1 และ 3:1) โดยที่อตั ราส่ วนหญ้าต่อหัวเชื้อจุลินทรี ยเ์ ท่ากับ 1:3, 1:2 และ 1:2 มีค่าผลผลิต
ก๊าซชีวภาพสูงสุ ดเท่ากับ 0.37, 0.53 และ 0.47 L/gVSadded สาหรับหญ้าเนเปี ยร์ ยกั ษ์ หญ้าเนเปี ยร์ ปากช่อง 1 และหญ้า
อาลาฟัล ตามลาดับ

(A)

(B)
รู ปที่ 1 ผลผลิตก๊าซชีวภาพ (A) หญ้าเนเปี ยร์ สดที่ไม่ผา่ นการปรับสภาพ (B) หญ้าเนเปี ยร์ ที่ผา่ นการปรับสภาพ
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4.2.2 ผลของการปรับสภาพหญ้าเนเปี ยร์ ดว้ ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากการวิจยั พบว่าหญ้าเนเปี ยร์ สดที่ไม่ผา่ นการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
มี ป ริ ม าณผลผลิ ต ก๊ าซชี ว ภาพสู งสุ ด เท่ า กับ 260.67 mL/gVSadded คิ ด เป็ นผลผลิ ต ก๊ าซมี เ ทนเท่ ากับ 140.62
mL/gVSadded ในขณะที่หญ้าเนเปี ยร์ ที่ผ่านการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีปริ มาณ
ผลผลิตก๊าซชีวภาพสู งสุ ด เท่ากับ 398.67 mL/gVSadded คิดเป็ นผลผลิตก๊าซมีเทนเท่ากับ 221.53 mL/gVSadded แสดง
ดังตารางที่ 2 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าหญ้าเนเปี ยร์ ที่ผ่านการปรั บสภาพเบื้ อ งต้นด้วยสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์
ที่ความเข้มข้น 1 %w/v ที่อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 1 วัน มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสู งกว่าหญ้าเนเปี ยร์ สด
ที่ไม่ผา่ นการปรับสภาพถึงร้อยละ 52.94 ทั้งนี้ เนื่ องจากการปรับสภาพหญ้าเนเปี ยร์ ดว้ ยสารละลายด่างก่อนการย่อยสลาย
เป็ นการกาจัดลิกนินพร้อมทั้งเพิ่มขนาดรู พรุ นและลดการเกิดผลึกของเซลลูโลส ส่ งผลให้จุลินทรี ยเ์ มทาโนเจนสามารถ
เข้าถึงและย่อยเซลลูโลสได้ง่ายขึ้น (Rodriguez et al., 2020) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (นิ ลวรรณ ไชยทนุ และคณะ,
2559) ในการศึกษาการปรับสภาพหญ้าเนเปี ยร์ แคระ พบว่าการปรับสภาพเบื้ องต้นก่อนทาการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิ เจน ให้ผลผลิตก๊าซมี เทนสู งขึ้น โดยการปรั บสภาพหญ้าเนเปี ยร์ แคระด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ ความ
เข้มข้น 1 %w/v เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ให้ผลผลิตก๊าซมีเทนสู งขึ้นถึงร้อยละ 30 ในขณะที่ (Dussadee et al., 2017)
ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการปรับสภาพหญ้าเนเปี ยร์ เบื้องต้น
ก่อนการย่อยสลาย ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 1, 2 และ 3%w/v ตามลาดับ พบว่าการปรับสภาพหญ้าเนเปี ยร์ ดว้ ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 1 %w/v เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง มีปริ มาณผลผลิตก๊าซชีวภาพสู งสุ ด เท่ากับ 179.38
L/KgVSadded นอกจากนี้ (คฑาพล ปิ่ นพัฒนพงศ์ และฐนียา รังษีสุริยะชัย, 2563) รายงานว่าเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการ
ปรับสภาพหญ้าเนเปี ยร์ ดว้ ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้ น 4 %w/v จะทาให้ปริ มาณของเซลลูโลส
เพิ่มขึ้นในขณะที่ปริ มาณเฮมิเซลลูโลสและลิกนิ นลดลง ส่ งผลให้ศกั ยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพเพิ่มขึ้น
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั พบว่าอัตราส่ วนหญ้าเนเปี ยร์ ต่อหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ (F/I) มีผลต่อศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ
โดยที่อตั ราส่ วนหญ้าเนเปี ยร์ ต่อหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ (F/I) ให้ผลผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุ ดที่อตั ราส่ วน เท่ากับ 0.5: 1 gVS/gVS
มีค่าเท่ากับ 260.67 mL/gVSadded คิดเป็ นผลผลิตก๊าซมีเทนเท่ากับ 140.62 mL/gVSadded และ 398.67 mL/gVSadded
คิ ดเป็ นผลผลิ ตก๊าซมี เทนเท่ ากับ 221.53 mL/gVSadded สาหรั บหญ้าเนเปี ยร์ ส ดที่ ไม่ ผ่านการปรั บสภาพ และ
หญ้า เนเปี ยร์ ที่ ผ่า นการปรั บ สภาพ ตามล าดับ ซึ่ งกระบวนการปรั บ สภาพหญ้า เนเปี ยร์ เ บื้ อ งต้น ด้ว ยสารละลาย
โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ ที่ ความเข้มข้น 1 %w/v ที่ อุณหภูมิ ห้อง เป็ นเวลา 1 วัน ให้ผลผลิ ต ก๊ าซชี วภาพคิ ดเป็ น
ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 52.94 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กระบวนการปรั บ สภาพมี ศ ัก ยภาพในการเพิ่ ม ผลผลิ ต
ก๊าซชีวภาพ อีกทั้งยังเป็ นกระบวนการที่ง่าย จึงสามารถใช้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่าหญ้าเนเปี ยร์ เป็ นพืชพลังงานที่ มีศกั ยภาพในการผลิตก๊าซชี วภาพ โดยที่หญ้าเนเปี ยร์
ที่ผา่ นการปรับสภาพในอัตราส่ วนหญ้าเนเปี ยร์ ต่อหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ (F/I) เท่ากับ 0.5: 1 gVS/gVS มีศกั ยภาพในการผลิต
ก๊าซชีวภาพสู งสุ ด ในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจทาการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็ นด่าง ค่า pH กรดอินทรี ยร์ ะเหยง่าย และอัตราบรรทุกสารอินทรี ย ์ เป็ นต้น
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