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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58311305 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 ระดับปรญิญามหาบัณฑิต 
ค าส าคญั : ฟางข้าว, วัสดุลิกโนเซลลูโลส, การปรบัสภาพเบื้องต้น, แคลเซียมไฮดรอกไซด์, ศักยภาพการผลิตก๊าซ
มีเทน 

นางสาว วิทยาภรณ์ คงอยู่: อิทธิพลของการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่อการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากฟางข้าว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ : ดร. ดาวรุ่ง สังข์ทอง 

  
งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการปรับสภาพฟางข้าวภายใต้สภาวะการปรับสภาพที่แตกต่างกัน ได้แก่ การปรับ

สภาพด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 5  10 และ 15 เป็นระยะเวลา 3  6 และ 12 วัน ที่
อุณหภูมิห้อง และการปรับสภาพด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 5  10 และ 15 ที่อุณหภูมิ 
70  80 และ 90 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 18 สภาวะ จากนั้นได้น าฟางข้าวที่ไม่ผ่านการ
ปรับสภาพ และฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพทั้ง 18 สภาวะ มาศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนด้วยวิธี 
Biochemical Methane Potential หรือวิธีบีเอ็มพี นอกจากนี้ได้ท าการศึกษาจลนพลศาสตร์ของการผลิตก๊าซ
มีเทนจากฟางข้าวท่ีไม่ผ่านการปรับสภาพและฟางข้าวท่ีผ่านการปรับสภาพในแต่ละสภาวะโดยใช้สมการ Modified 
Gompertz เมื่อพิจารณาผลการศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนด้วยวิธีบีเอ็มพี พบว่า ฟางข้าวที่ไม่ผ่านการปรับ
สภาพและฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพมีศกัยภาพในการผลติก๊าซมเีทน อย่างไรก็ตาม พบว่า ฟางข้าวที่ผ่านการปรับ
สภาพด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ทั้ง 18 สภาวะ ให้ผลผลิตก๊าซมีเทนสะสม ตลอดระยะเวลา 30 วัน อยู่ระหว่าง 265 
– 310 มิลลิลิตรมาตรฐานต่อกรัมของแข็งระเหย ซึ่งสูงกว่าฟางข้าวที่ไม่ผ่านการปรับสภาพอย่างเห็นได้ชัดเจน (171 
มิลลิลิตรมาตรฐานต่อกรัมของแข็งระเหย) คิดเป็นร้อยละ 55.0 – 81.3 ทั้งนี้ฟางข้าวที่ให้ผลผลิตก๊าซมีเทนสะสม
สูงสุดคือ ฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ  5 เป็นระยะเวลา 12 
วัน ที่อุณหภูมิห้อง และเมื่อพิจารณาผลการศึกษาเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์การผลิตก๊าซมีเทนจากฟางข้าว  พบว่า 
สมการ Modified Gompertz มีความเหมาะสมในการท านายผลผลิตก๊าซมีเทนท่ีเกิดขึ้นจากการย่อยสลายฟางข้าว
แบบไม่ใช้อากาศ กล่าวคือ สามารถอธิบายผลผลิตก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากการทดลองด้วยวิธีบีเอ็มพีได้อย่างแม่นย า 
(R2 = 0.961 – 0.990) เมื่อพิจารณาพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจลนพลศาสตร์ พบว่า ระยะพัก และอัตรา
การผลิตก๊าซมีเทนสูงสุด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.3 – 1.3 วัน และ 11.7 – 72.4 มิลลิลิตรมาตรฐานต่อกรัมของแข็ง
ระเหย-วัน ตามล าดับ ทั้งนี้ฟางข้าวท่ีมีอัตราการผลิตก๊าซมีเทนสูงสุดมากที่สุดคือ ฟางข้าวท่ีผ่านการปรับสภาพด้วย
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิห้อง (72.4 มิลลิลิตร
มาตรฐานต่อกรัมของแข็งระเหย-วัน) รองลงมาคือ ฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ระดับ
ความเข้มข้นร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 12 วัน ที่อุณหภูมิห้อง (70.2 มิลลิลิตรมาตรฐานต่อกรัมของแข็งระเหย-วัน) 
ส่วนฟางข้าวที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ มีอัตราการผลิตก๊าซมีเทนสูงสุดต่ าที่สุด (11.7 มิลลิลิตรมาตรฐานต่อกรัม
ของแข็งระเหย-วัน) 
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