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บทคัดยอ 
 

 

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพจากกากมันสําปะหลังท่ีผานการ
ไฮโดรไลซิสดวยสารกรดและดางในคร้ังนี้ ไดแบงการศึกษาเปน 2  สวน  สวนท่ี 1 เปนการหาปจจัย
ท่ีมีผลตอการไฮโดรไลซิส ซ่ึงทําโดยใชแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลสองระดับ ปจจัยท่ีเลือก
ศึกษามี  3 ปจจัย ไดแก   พีเอช  อุณหภูมิ และเวลาท่ีใชในการทําปฏิกิริยา สวนดัชนีท่ีใชในการ
ประเมินไดแก ปริมาณน้ําตาลรีดิวซและกรดไขมันระเหย สวนท่ี 2 เปนการหาผลของปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซและกรดไขมันระเหยท่ีมีตอประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพ โดยเลือกสภาวะการ
ไฮโดรไลซิสท่ีทําใหเกิดปริมาณนํ้าตาลรีดิวซและกรดไขมันระเหยมากนอยตางกัน 6 สภาวะจากผล
การทดลองสวนแรก เพื่อนํามาใชในการเดินระบบหมักกากมันโดยใชแบบจําลองระดับ
หองปฏิบัติการแบบทีละเท  

ผลการศึกษาพบวา พีเอชของสารละลายเปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอสมรรถนะการไฮโดรไลซิส 
กากมันดวยสารกรดและสารดางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % สภาวะท่ีเหมาะสม
สําหรับการผลิตน้ําตาลรีดิวซและกรดไขมันระเหย คือ การไฮโดรไลซิสดวยกรดท่ีคาพีเอช 0 
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และ เวลาในการทําปฏิกิริยา 90 นาที ซ่ึงใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซและ
กรดไขมันระเหยเทากับ 855 และ 60.3 มิลลิกรัมตอกรัมกากแหง ตามลําดับ โดยสามารถเพิ่ม
ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ และกรดไขมันระเหยถึง  214 และ  20 เทาจากระดับเร่ิมตน  ในสวนของการ
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ไฮโดรไลซิสดวยดางพบวาปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุดมีคาตํ่ากวาของการไฮโดรไลซิสดวยกรด
อยางมาก  

สําหรับการผลิตกาซชีวภาพพบวา การไฮโดรไลซิสกากมันดวยสารดางท่ีพีเอช 13, 100 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที กอนนําไปหมักกาซ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาซ
ชีวภาพไดอยางเดนชัด โดยปริมาณกาซสะสมภายหลังการหมัก 30 วันมีคาเทากับ 1.2 ลูกบาศกเมตร
ตอกิโลกรัมกากแหง หรือ 0.19 ลูกบาศกเมตรตอกิโลกรัมกากเปยก ซ่ึงมากกวาของกรณีการใชกาก
มันท่ีไมผานการไฮโดรไลซิสถึง 3 เทา  ในสวนของการไฮโดรไลซิสกากมันดวยกรดท่ีใหปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซและกรดไขมันระเหยสูงสุดนั้น กลับใหกาซในปริมาณตํ่าโดยมีคาตํ่ากวาของกรณีการ
ใชกากมันท่ีไมผานการไฮโดรไลซิส  
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ABSTRACT 
 

 Biogas production efficiencies from treated cassava pulp by acid and alkaline hydrolysis 
processes were compared. The experiment was divided into two parts.  First, optimum conditions 
for acid and alkaline hydrolysis were evaluated by comparing yields  reducing sugars and volatile 
fatty acids  .This experiment was run by using two level factorial design with 3 factors,  i.e., pH ,
temperature and  reaction time. Finally, effects of  reducing sugar  and volatile fatty acid 
concentrations on biogas production efficiency were investigated. Six different conditions for acid 
and alkaline hydrolysis were selected from the first part. Biogas production systems were 
operated by using laboratory batch test units. 

 The results illustrated that at 95 % confidential level, pH and temperature were 
considered as the main factor significantly affected on acid and alkaline hydrolysis performances. 
For acid hydrolysis, the highest amount of 855 milligram reducing sugars and 60.3 milligram 
volatile fatty acids per gram dry pulp were observed  at the condition of pH 0 , 100 oC  and 90 
minute reaction time. Yields of these reducing sugars and volatile fatty acids were about 214 and 
20 times of the initial concentrations, respectively.  However, the highest reducing sugar 
concentration obtained from alkaline hydrolysis was much lower than that of acid hydrolysis. 
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As for biogas production, the results showed that treating cassava pulp by alkaline 
hydrolysis prior to anaerobic digestion could obviously increase biogas production efficiency.  
The highest amount of 1.2 cubic meters biogas per gram dry pulp or 0.19 cubic meters per gram 
wet pulp was obtained at 30 day hydraulic retention time when the hydrolysis condition of  pH  
13 , 100 oC  and 90 minute reaction time was applied. This yield was about 3 times compared to 
that of the untreated pulp. However, when the system was operated with the optimum condition 
of acid hydrolysis, yield of biogas production was low and lower than that of the untreated 
cassava  pulp.  
 
 


