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การดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยชีวมวลที่ปรับสภาพโดยกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน
VOCs adsorption by biomass treated via hydrothermal carbonization
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บทคัดย่อ

ตัวดูดซับที่ผลิตจากเหง้ามันส�ำปะหลังและซังข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล
คาร์บอไนเซชันที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วเผากระตุ้นที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
1.5 ชัว่ โมง ในก๊าซ air zero ถูกน�ำมาทดสอบการดูดซับสารอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOCs) พบว่าตัวดูดซับจากเหง้ามันส�ำปะหลัง
และซังข้าวโพดน�้ำหนัก 0.5 กรัม สามารถดูดซับโทลูอีนที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 1,600 ppm จนเหลือ 0 ppm ได้นาน 25 และ
55 นาที ตามล�ำดับ ส่วนการดูดซับไซลีนที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 2,400 ppm จนเหลือ 0 ppm พบว่าตัวดูดซับทั้งจาก
เหง้ามันส�ำปะหลังและซังข้าวโพดสามารถดูดซับได้นาน 60 นาที เท่ากัน ซึ่งความแตกต่างของความสามารถในการดูดซับ
โทลูอีนเกิดจากขนาดพื้นที่ผิวและหมู่ฟังก์ชันของตัวดูดซับ ตัวดูดซับที่สังเคราะห์ได้จากเหง้ามันส�ำปะหลังและซังข้าวโพดมี
ปริมาณผลผลิตทีใ่ กล้เคียงกันคือ 4.08 และ 3.70 เปอร์เซ็นต์ ของน�ำ้ หนักแห้งของชีวมวล นอกจากนีจ้ ากการวิเคราะห์ปริมาณ
ผลผลิตของสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน�้ำไฮโดรเทอร์มอล พบว่าซังข้าวโพดสามารถให้ผลผลิตของสารที่มีมูลค่าสูงได้ดี เช่น
เฟอร์ฟูรัล 6.93 เปอร์เซ็นต์ ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล 4.00 เปอร์เซ็นต์ เฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์ 6.25 เปอร์เซ็นต์ กรดอะซิติก
7.43 เปอร์เซ็นต์ และกรดแลคติก 2.80 เปอร์เซ็นต์ ของน�้ำหนักแห้งชีวมวล ซึ่งสารเคมีเหล่านี้สามารถน�ำมาใช้เป็นสารเคมี
ตัวกลางในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้
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Abstract

Adsorbents were obtained from hydrothermal carbonization of cassava rhizome and corncob
at 200˚C for 4 h with a post activation in air zero at 450˚C for 1.5 h. Toluene adsorption was conducted
with an initial concentration of 1600 ppm (0.5 g adsorbent) of cassava rhizome and corncob and this
could decrease toluene concentration to 0 ppm where the breakthrough occurred at 25 and 55 min,
respectively. Xylene adsorption was carried out at the initial concentration of 2400 ppm (0.5 g adsorbent)
of cassava rhizome and corncob where a total removal of xylene occurred during the first 60 min for
both adsorbents before the breakthrough was observed. The differences in adsorption efficiency were
due to the different surface area and functional groups of adsorbent. The yields of adsorbent from
cassava rhizome and corncob were 4.08 and 3.70 wt% dry biomass. In addition, analysis revealed that
the dissolve organics in hydrothermal liquid obtained from corncob contained several high value chemicals
including furfural 6.93%, hydroxymethylfurfural 6.25% acetic 7.43% and lactic acid 2.80%. These dissolved
organics could be further used as intermediate chemicals in various industries.
Keywords: Toluene, Xylene, Adsorbent, Intermediate chemicals
บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีของเสีย
ชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเกิดขึ้นจ�ำนวนมาก
ในปี พ.ศ. 2556 ปริมาณชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการ
เกษตรมีทั้งหมดประมาณ 134,134,102.21 ตัน และยังไม่มี
การน�ำไปใช้ประโยชน์สูงถึง 62,844,420.53 ตัน หรือ
ประมาณ 47 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณทัง้ หมด [1] การน�ำวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ท�ำให้เกิด
ผลดีต่าง ๆ เช่น ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่
บรรยากาศลดลง การน� ำ ชี ว มวลที่ เ ป็ น วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ าก
การเกษตรมาใช้ประโยชน์ จะไม่เกิดการแข่งขันในเชิงพื้นที่
เพาะปลูกกับพืชอาหาร ไม่ส่งผลให้ปริมาณของพืชอาหาร
ลดลง อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณของเสียที่ต้องก�ำจัด และช่วย
เพิ่มมูลค่าของพืชผลทางการเกษตร การใช้ประโยชน์จาก
ชีวมวลมีหลากหลายแนวทางด้วยกัน เช่น ผลิตพลังงาน
ทดแทน เป็นอาหารสัตว์ และอื่น ๆ ซึ่งอย่างไรก็ตามการใช้
งานชีวมวลเหล่านี้ จะต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม
โดยควรเริม่ ตัง้ แต่การจัดระเบียบพืน้ ทีข่ องการเพาะปลูก การ
เก็ บ รวบรวม และการขนส่ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถก่ อ ให้ เ กิ ด
มูลค่าเพิ่มของการน�ำชีวมวลมาใช้ประโยชน์ได้

การใช้ชีวมวลในเชิงพลังงานถือเป็นการใช้งาน
พื้นฐานที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มไม่มากนัก ดังนั้นจึงควรหาทาง
เลือกอื่นส�ำหรับการใช้ประโยชน์จากชีวมวลเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ให้กับวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ เช่น การเปลี่ยน
สภาพเพือ่ ผลิตสารส�ำคัญอืน่ ๆ การใช้ประโยชน์ในเชิงตัวเก็บ
ประจุพลังงาน หรือการใช้เป็นตัวดูดซับซึ่งเป็นวัตถุประสงค์
ของการศึกษาครั้งนี้ การน�ำชีวมวลมาปรับสภาพให้เป็น
ตัวดูดซับเกิดขึน้ นานแล้ว โดยสามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น การ
เปลี่ยนสภาพเป็นถ่านกัมมันต์ และการอบแห้งแล้วใช้เป็น
ตัวดูดซับทางชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีการมีข้อดีข้อเสีย
แตกต่างกันไป เช่น การท�ำถ่านกัมมันต์อาจใช้พลังงานใน
การด�ำเนินงานสูง ส่วนตัวดูดซับทางชีวภาพมีปัญหาเรื่อง
เสถียรภาพในการใช้งาน เป็นต้น วิธีการที่จะได้น�ำเสนอใน
การศึกษานี้ คือ การปรับสภาพด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์
มอลคาร์บอนไนเซชัน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการปรับสภาพ
ชีวมวลประเภทหนึ่ง ที่ใช้สภาวะการด�ำเนินงานไม่รุนแรง
(อุณหภูมิต�่ำ) เมื่อเทียบกับกระบวนการอื่น เช่น ไพโรไลซิส
และแก๊สสิฟเิ คชัน ท�ำให้ไม่สนิ้ เปลืองพลังงานมากนัก และยัง
ท�ำให้ชีวมวลมีเสถียรภาพสูงขึ้น สามารถเก็บรักษาได้นาน
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และมีความคงตัวในการใช้งานระดับหนึ่ง ส่วนการคืนสภาพ
ภายหลังการดูดซับยังคงเป็นประเด็นที่ต้องศึกษากันต่อไป
แต่หากพิจารณาความคุม้ ค่าในการดูดซับสารอินทรีย์ เช่น สาร
อินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) กระบวนการนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่
เหมาะสม เพราะทัง้ ตัวดูดซับและสารทีถ่ กู ดูดซับต่างสามารถ
ให้พลังงานได้ทงั้ คู่ ดังนัน้ เมือ่ ผ่านการดูดซับแล้วก็สามารถน�ำ
ไปใช้ตอ่ เป็นเชือ้ เพลิงได้ อันเป็นการเปลีย่ นสภาพมลภาวะทาง
อากาศให้กลายเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนชีวมวลให้เป็นตัวดูดซับ วัสดุ
คาร์บอน (carbonaceous material) หรือถ่านหินชีวภาพ
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รวมไปถึ ง สารเคมี ท างอุ ต สาหกรรม และเชื้ อ เพลิ ง เหลวมี
หลั ก การที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น แต่ มี เ ส้ น ทางการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่
แตกต่างกันขึ้นกับอุณหภูมิ ความดัน เวลา องค์ประกอบของ
สารทีอ่ ยูภ่ ายในระบบ และชนิด/ปริมาณของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าใน
ระบบนั้น ๆ โดยกระบวนการหลักจะแบ่งออกเป็น 4 ปฏิกิริยา
คือ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส (hydrolysis) ปฏิกิริยาดีไฮเดชัน
(dehydration) ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization)
และปฏิกิริยาคาร์บอไนเซชัน (carbonization) (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 กลไกการเกิดวัสดุคาร์บอน [2, 3]
สารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นสารที่มีการใช้งานกัน
อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม
ผลิ ต ทิ น เนอร์ พลาสติ ก อุ ต สาหกรรมใยสั ง เคราะห์
อุตสาหกรรมการท�ำเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น การใช้สาร
อินทรีย์ระเหยง่ายดังกล่าวจะท�ำให้บรรยากาศทั้งในสถานที่
ปฏิ บั ติ ง านและบริ เ วณใกล้ โ รงงานอุ ต สาหกรรมมี ก าร
ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่าย จากการตรวจวัดของ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ที่ ต รวจวั ด ในพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรม
มาบตาพุดตัง้ แต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2558 พบว่ามีสารอินทรียร์ ะเหยง่ายทีม่ คี า่ ความเข้มข้น
เกินค่ามาตรฐานเฉลีย่ รายปี [4] ซีง่ สารอินทรียร์ ะเหยง่ายเป็น
สารที่มีอันตรายต่อสุขภาพ สามารถก่อให้เกิดโรคได้ทั้งใน

ระยะสัน้ และระยะยาว เช่น ท�ำให้เกิดอาการมึนงง ปวดเวียน
ศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน ไอและน�้ำมูกไหล และปวดท้อง
เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
ท�ำให้ผิวหนังไหม้ และท�ำลายไขมันใต้ผิวหนัง [5, 6] ในที่นี้
ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการศึกษาการผลิตตัวดูดซับจากชีวมวลทีเ่ ป็นวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อใช้ดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ให้มีการปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศน้อยลง สารอินทรีย์
ระเหยง่ายทีท่ ำ� การศึกษามี 2 ชนิด คือ โทลูอนี และไซลีน งาน
วิจยั นีเ้ น้นทีก่ ารใช้งานวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทีห่ าได้งา่ ย
ทัว่ ไป เพือ่ เป็นตัวอย่างของการศึกษาให้กบั วัสดุเหลือใช้อนื่ ๆ
ต่อไป โดยให้รายละเอียดเกีย่ วกับการเตรียมวัตถุดบิ การปรับ
สภาพ และการศึ ก ษาการดู ด ซั บ สารอิ น ทรี ย ์ ร ะเหยง่ า ย
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นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ 3. การศึกษาคุณลักษณะ
ชีวมวลที่น�ำมาใช้ในการศึกษานี้ จะผ่านการตรวจ
เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการนี้ด้วย เช่น ของเหลวที่ได้
จากกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมีมูลค่าสูงหลาย สอบปริ ม าณองค์ ป ระกอบของชี ว มวล ได้ แ ก่ เซลลู โ ลส
เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน ด้วยวิธี NREL/TP-510-42618 และ
ชนิด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการเพิ่มมูลค่าต่อไป
ขี้เถ้าด้วยวิธี NREL/TP-510-42622 พร้อมทั้งศึกษาหมู่
ฟังก์ชันทางเคมี (Thermo Scientific Nicolet 6700,
วิธีด�ำเนินการวิจัย
Thermo Scientific, USA) ด้วยเทคนิค attenuated total
1. แหล่งที่มาของชีวมวลและการปรับสภาพเบื้องต้น
ชีวมวลทีใ่ ช้เป็นสารตัง้ ต้นในการศึกษานีเ้ ป็นวัสดุที่ reflectance (ATR) ในช่วงความยาวคลืน่ (4000-400 cm-1)
ไม่ ไ ด้ น� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ อื่ น ใด และโดยทั่ ว ไปจะทิ้ ง ให้ และศึกษาปริมาณของธาตุด้วยเครื่องวิเคราะห์ C, H, N และ
เสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือบ้างก็ทิ้งร่วมกับขยะชุมชน S (เปอร์เซ็นต์) (LECO CHNS 628, LECO, USA)
ส่วนไฮโดรชาร์และตัวดูดซับที่ได้จะท�ำการศึกษา
ทั่วไป ซึ่งชีวมวลเหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปในประเทศ ได้แก่
เหง้ามันส�ำปะหลัง (cassava rhizome) จากแหล่งปลูกมัน ลักษณะต่อไปนี้ คือ หมูฟ่ งั ก์ชนั ทางเคมี (fourier transform
จังหวัดระยอง และซังข้าวโพด (corncob) เป็นของเหลือทิ้ง infrared spectroscopy; FTIR) ปริมาณของธาตุ C, H, N,
จากตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ชีวมวลดังกล่าวจะถูกน�ำมาบด S และ Ash (เปอร์เซ็นต์) รวมทั้งขนาดพื้นที่ผิวและความ
จนเป็นผงที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร และท�ำการอบที่ พรุนของไฮโดรชาร์โดยใช้เครื่องวิเคราะห์พื้นผิว (NOVA
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ก่อนเข้าสู่ 2000e, Quantachrome instruments, USA) ของเหลวที่
ได้จากกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันและ
กระบวนการต่อไป
น�ำ้ ล้างไฮโดรชาร์ จะถูกตรวจสอบค่าคาร์บอนอินทรียท์ งั้ หมด
(total organic carbon; TOC) ด้วยเครื่อง TOC analyzer
2. การปรับสภาพชีวมวลและการสังเคราะห์ตัวดูดซับ
ผงชีวมวลแต่ละชนิดจะถูกน�ำมาผ่านกระบวนการ (TOC-VCPH, Shimadzu, Japan) และค่าความเข้มข้นของ
ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันโดยการบรรจุผงชีวมวลใน สารอินทรีย์แต่ละชนิดด้วยเครื่อง High Performance
ขวดปิดมิดชิดซึ่งท�ำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ที่อุณหภูมิ 200 Liquid Chromatography (Shimadzu 10A, Shimadzu,
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยใช้อัตราส่วนชีวมวล Japan) โดยคอลัมน์ทใี่ ช้คอื Bio-Rad Organic Acid column
ต่อน�้ำ 1:5 (ผงชีวมวล 30 กรัม ต่อน�้ำ 150 มิลลิลิตร) Aminex HPX-87H ต่อกับ UV-Vis detectors (SPD-20A,
หลังจากนัน้ จึงกรองแยกไฮโดรชาร์ (hydrochar; HC) ซึง่ เป็น Shimadzu, Japan) และใช้สารตัวพาเป็นกรดซัลฟิวริกผสม
กากของแข็งออกจากของเหลว โดยผ่านกระดาษกรองเบอร์ 4 น�้ำความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ ในการวิเคราะห์จะใช้ตัวอย่าง
(Whatman®) ท�ำการล้างไฮโดรชาร์ด้วยน�้ำ DI type 1 ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ทีอ่ ตั ราการไหล 0.6 มิลลิลติ รต่อนาที
จนได้น�้ำล้างที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับค่าความเป็น ซึ่งในการวิเคราะห์คอลัมน์จะถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 45
กรด-ด่างของน�ำ้ DI แล้วจึงน�ำไฮโดรชาร์มาอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส และเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์แต่ละตัวอย่าง
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วชั่งน�้ำหนัก ก่อนน�ำ คือ 60 นาที และชนิดของสารในตัวอย่างจะถูกระบุโดยน�ำ
ไฮโดรชาร์ไปเผากระตุ้นใน air zero (80 มิลลิลิตรต่อนาที) พีคที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดเวลาไปเทียบกับจุดเวลาของพีคสาร
ที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง เพื่อให้ มาตรฐาน ความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดในตัวอย่างค�ำนวณ
ได้ตัวดูดซับ (activated carbon; AC) แล้วชั่งน�้ำหนักอีก ได้จากกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานทีท่ ราบความเข้มข้น
ครัง้ หนึง่ ก่อนคัดแยกขนาดให้อยูใ่ นช่วง 180-500 ไมโครเมตร แน่นอน
แล้วน�ำไปทดสอบการดูดซับ
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4. การทดสอบการดูดซับ
การทดสอบการดูดซับท�ำโดยบรรจุตวั ดูดซับแต่ละ
ชนิดด้วยน�้ำหนัก 0.5 กรัม ลงในหลอดสแตนเลส (stainless
tube) โดยแบ่งเป็นชัน้ ดังภาพที่ 2 แล้วน�ำไปต่อเข้ากับระบบ
ดูดซับที่มีก๊าซโทลูอีนที่ความเข้มข้นประมาณ 1,600 ppm
และไซลีนที่ความเข้มข้นประมาณ 2,400 ppm ไหลผ่านที่

อัตราการไหล 100 มิลลิลติ รต่อนาที โดยมีกา๊ ซไนโตรเจนเป็น
ตัวพาและควบคุมอุณหภูมิในท่อที่ก๊าซไหลผ่านให้อยู่ที่ 40
องศาเซลเซียส ความเข้มข้นของก๊าซโทลูอีนและไซลีนถูก
วิ เ คราะห์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยเครื่ อ งแก๊ ส โครมาโทรกราฟี
(Shimadzu GC-2010 Plus) ซึง่ จะท�ำการวิเคราะห์ทกุ 5 นาที
ใยแก้ว (glass wool)
ตัวดูดซับ

เม็ดทรายแก้ว (glass bead)
ภาพที่ 2 การบรรจุตัวดูดซับ
5. การค�ำนวณ
การค�ำนวณผลผลิตไฮโดรชาร์ (HC yield) และตัวดูดซับ (AC yield) สามารถค�ำนวณได้จากสมการต่อไปนี้
HC yield (%) =

น�้ำหนักไฮโดรชาร์ (g)
น�้ำหนักชีวมวล (g)

AC yield (%dry HC) =
AC yield (%dry biomass) =

x 100%

น�้ำหนักตัวดูดซับ (g)
น�้ำหนักไฮโดรชาร์ (g)

x 100%

น�้ำหนักตัวดูดซับ (g) x 100%
น�้ำหนักชีวมวล (g)

(1)
(2)
(3)
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การค�ำนวณผลผลิตคาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด (TOC yield) และสารอินทรีย์ ตามสมการต่อไปนี้
TOC yieldY(%)
(TOC ของน�้ำไฮโดรเทอร์มอลY ( Lg ) X ปริมาตรน�้ำไฮโดเทอร์มอลY (L)) + (TOC ของน�้ำล้างไฮโดรชาร์Y ( Lg ) X ปริมาตรน�้ำล้างไฮโดรชาร์Y (L))
=
น�้ำหนักชีวมวลY (g)
x 100%

(4)

YieldX(%)
(ความเข้มข้นในน�้ำไฮโดรเทอร์มอลX ( Lg ) X ปริมาตรน�้ำไฮโดเทอร์มอลY (L)) + (ความเข้มข้นในน�้ำล้างไฮโดรชาร์X ( Lg ) X ปริมาตรน�้ำล้างไฮโดรชาร์Y (L)) (5)
=
น�้ำหนักชีวมวลY (g)
x 100%
เมื่ อ X แทนด้ ว ยความเข้ ม ข้ น ของเฟอร์ ฟู รั ล
(furfural) ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล (HMF) กรดซัคซินิก
(succinic acid) กรดแลคติก (lactic acid) กรดฟอร์มิก
(formic acid) กรดอะซิติก (acetic acid) กรดเลวูลินิก
(levulinic acid) กรดโพรพิโอนิก (propionic acid) และ
เฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์ (furfuryl alcohol) ส่วน Y แทนชนิด
ของชีวมวล คือ เหง้ามันส�ำปะหลังและซังข้าวโพด

ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสิกในชีวมวลก่อนปรับสภาพ
ภาพที่ 3 แสดงองค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสิกของ
ชีวมวล พบว่าชีวมวลแต่ละชนิดมีองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกัน
โดยซั ง ข้ า วโพดจะมี ป ริ ม าณเฮมิ เ ซลลู โ ลสสู ง กว่ า เหง้ า
มันส�ำปะหลังถึง 10.63 เปอร์เซ็นต์ ขณะทีเ่ หง้ามันส�ำปะหลัง
จะมีปริมาณเซลลูโลสสูงกว่าซังข้าวโพด 9.15 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ปริมาณองค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสิกของชีวมวล
ในภาพที่ 3 ยังสอดคล้องกับข้อมูลทีม่ กี ารรายงานก่อนหน้านี้
[7]
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เฮมิเซลลูโลส (%)

เซลลูโลส ( % )

ลิกนิน ( %)

องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสิก
เหง้ามันส�ำปะหลัง

ซังข้าวโพด

ภาพที่ 3 องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสิกของชีวมวล

ขีเ้ ถ้า (%)
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ปริมาณ (%)

2. ปริมาณไฮโดรชาร์
ภาพที่ 4 แสดงปริมาณไฮโดรชาร์และตัวดูดซับที่
ได้จากการสังเคราะห์โดยใช้เหง้ามันส�ำปะหลังและซังข้าวโพด
พบว่าปริมาณไฮโดรชาร์จากซังข้าวโพดมีปริมาณ 54.20
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต�่ำกว่าเหง้ามันส�ำปะหลังเล็กน้อย ซึ่งความ
แตกต่างของปริมาณไฮโดรชาร์ที่ผลิตได้จากชีวมวลแต่ละ
ชนิดคาดว่าเกิดจากความแตกต่างของลักษณะของชีวมวล
ตั้งต้น โดยเฉพาะองค์ประกอบของชีวมวล จากภาพที่ 3 ซึ่ง
พบว่าซังข้าวโพดเป็นชีวมวลที่มีปริมาณส่วนประกอบของ
เฮมิ เ ซลลู โ ลสสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เหง้ า มั น ส� ำ ปะหลั ง
เฮมิ เ ซลลู โ ลสมี อ งค์ ป ระกอบเป็ น น�้ ำ ตาลที่ มี ค าร์ บ อน 5
อะตอม เช่น ไซโลสซึ่งถูกย่อยได้ง่ายโดยใช้กระบวนการ
70
60
50
40
30
20
10
0

ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน ส่วนเหง้ามันส�ำปะหลังมี
เซลลูโลสเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งประกอบด้วยน�้ำตาลที่มี
คาร์บอน 6 อะตอม เช่น กลูโคส ต่อกันด้วยพันธะ b-(1-4)glycosidic ซึ่งมีความแข็งแรง โดยเซลลูโลสจะมีโครงสร้าง
ทั้งแบบผลึก (crystallinity) และอสัณฐาน (amorphous)
[8, 9] ซึ่ ง ย่ อ ยได้ ย ากกว่ า เฮมิ เ ซลลู โ ลส ท� ำ ให้ ป ริ ม าณ
ไฮโดรชาร์จากเหง้ามันส�ำปะหลังมีปริมาณสูงกว่าซังข้าวโพด
ส่วนตัวดูดซับพบว่า ตัวดูดซับจากเหง้ามันส�ำปะหลังและ
ซังข้าวโพดมีปริมาณอยูใ่ นช่วง 24.43 และ 22.02 เปอร์เซ็นต์
ของไฮโดรชาร์แห้ง (% wt. dry HC) หรือ 4.08 และ 3.70
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของวั ต ถุ ดิ บ แห้ ง (% wt. dry biomass)
ตามล�ำดับ

57.45 54.2
24.43 22.02

4.08 3.7
ไฮโดรชาร์
ตัวดูดซับ
ตัวดูดซับ
(% wt. dry biomass) (% wt. dry hydrochar) (% wt. dry biomass)
เหง้ามันส�ำปะหลัง

ซังข้าวโพด

ภาพที่ 4 ปริมาณผลิตภัณฑ์ไฮโดรชาร์ที่ได้หลังจากการท�ำไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันของชีวมวลแต่ละชนิด
3. พื้นที่ผิวและความหนาแน่น
จากซังข้าวโพดจะมีพื้นที่ผิวสูงถึง 528.80 m²/g ส่วนตัว
จากการวิ เ คราะห์ พื้ น ที่ ผิ ว ของตั ว ดู ด ซั บ ที่ ดูดซับจากเหง้ามันส�ำปะหลังมีพนื้ ทีผ่ วิ 401 m2/g (ตารางที่ 1)
สังเคราะห์ได้จากชีวมวลทั้ง 2 ชนิด พบว่า ตัวดูดซับที่ผลิต
ตารางที่ 1 Surface area, Pore volume, Pore size และ Bulk density ของตัวดูดซับที่ผลิตได้จากชีวมวลแต่ละชนิด
Bulk density
(g/mL)

Surface area
(m²/g)

Pore volume
(cc/g)

Pore size
(nm)

เหง้ามันส�ำปะหลัง

0.11

401

0.15

1.23

ซังข้าวโพด

0.16

529

0.14

1.30

ชีวมวล
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4. องค์ประกอบทางเคมีของชีวมวล ไฮโดรชาร์ และ
ตัวดูดซับ
ตารางที่ 2 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวล
ไฮโดรชาร์ และตั ว ดู ด ซั บ จากเหง้ า มั น ส� ำ ปะหลั ง และ
ซังข้าวโพด โดยจากองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลพบว่า
เหง้ า มั น ส� ำ ปะหลั ง และซั ง ข้ า วโพดมี อ งค์ ป ระกอบของ
คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และออกซิเจน
ใกล้เคียงกัน แต่ปริมาณขี้เถ้าของซังข้าวโพดจะมีน้อยกว่า
เหง้ามันส�ำปะหลัง ซึ่งหลังจากท�ำไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไน
เซชันทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชัว่ โมง พบว่า
ไฮโดรชาร์ที่ได้จะมีองค์ประกอบของคาร์บอนเพิ่มขึ้น และมี
องค์ประกอบของออกซิเจน ซัลเฟอร์ และเถ้าลดลง โดยการ
ที่ไฮโดรชาร์มีคาร์บอนเพิ่มขึ้นและออกซิเจนลดลงเกิดจาก
ในกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลมีการเกิดปฏิกริ ยิ าดีไฮเดรชัน
และดีคาร์บอกซิเลชันทีจ่ ะก�ำจัดน�ำ้ และคาร์บอนไดออกไซด์
ออกจากชี ว มวล ตามล� ำ ดั บ ซึ่ ง แนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ้ น
ของคาร์บอนและการลดลงของออกซิเจนสอดคล้องกับ
ไฮโดรชาร์ที่ได้จากการท�ำไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน

ของแกลบ [10] ซังข้าวโพด [9, 11] ทะลายปาล์ม [12] เปลือก
ยูคาลิปตัส [13] และมูลสัตว์ปกี [14] ส่วนการลดลงของขีเ้ ถ้า
เกิดจากในกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันท�ำให้
องค์ประกอบของชีวมวล เช่น เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลสถูก
ย่อยสลายไป ซึง่ ในเฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลสมีสารอนินทรีย์
แทรกปะปนอยู่ด้วย ดังนั้นการย่อยสลายของเฮมิเซลลูโลส
ท�ำให้สารอนินทรีย์เหล่านั้นหลุดออกจากชีวมวลมาอยู่ใน
ของเหลว [13, 15] ในส่วนขององค์ประกอบทางเคมีของ
ตัวดูดซับพบว่า สัดส่วนคาร์บอนของตัวดูดซับจะมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับของไฮโดรชาร์และ
วัตถุดิบ ในส่วนของสัดส่วนขี้เถ้าพบว่า ตัวดูดซับจะมีสัดส่วน
ขี้เถ้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไฮโดรชาร์และวัตถุดิบ ซึ่งเกิดจาก
ในการเผากระตุน้ จะท�ำให้องค์ประกอบทีเ่ ป็นสารอินทรียเ์ กิด
การเผาไหม้ไปด้วย ท�ำให้ขเี้ ถ้าซึง่ เป็นสารอนินทรียย์ งั คงเหลือ
อยู ่ แ ละมี สั ด ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นสั ด ส่ ว นออกซิ เ จนพบว่ า
ตัวดูดซับทีผ่ ลิตได้จากชีวมวลทัง้ 2 ชนิดจะมีแนวโน้มสัดส่วน
ออกซิเจนลดลงเมื่อเทียบกับไฮโดรชาร์และวัตถุดิบ

ตารางที่ 2 องค์ประกอบของชีวมวล ไฮโดรชาร์ (HC) และตัวดูดซับ (AC) ที่ผลิตได้จากชีวมวลแต่ละชนิด
ชีวมวล
เหง้ามันส�ำปะหลัง
HC-CR
AC-CR
ซังข้าวโพด
HC-CC
AC-CC

ความชื้น
(CR)

51.25

(CC)

67.29

องค์ประกอบของชีวมวล ไฮโดรชาร์ และตัวดูดซับ (เปอร์เซ็นต์)
ขี้เถ้า
คาร์บอน ไฮโดรเจน
ไนโตรเจน
ซัลเฟอร์
4.23
3.17
12.12
0.94
0.14
1.55

44.94
55.51
59.89
45.96
55.24
65.11

5. หมู่ฟังก์ชันทางเคมี
ภาพที่ 5 แสดง FTIR spectrum ของวัตถุดิบ
ชีวมวล ไฮโดรชาร์ และตัวดูดซับทัง้ 2 ชนิด ซึง่ พบว่าลักษณะ
เส้นกราฟของวัตถุดิบและไฮโดรชาร์จะมีลักษณะที่แตกต่าง
กันเพียงเล็กน้อย ในขณะทีเ่ ส้นกราฟของตัวดูดซับจะแตกต่าง

6.09
5.85
2.02
6.17
5.83
2.21

1.08
1.52
3.40
0.60
0.93
2.13

0.11
0.11
0.15
0.11
0.09
0.07

ออกซิเจน
43.54
33.84
22.43
46.22
37.79
28.93

จากของวัตถุดบิ และไฮโดรชาร์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วง
3,000-3,600 ซึ่งเป็นพีคของ –OH จะเห็นว่าความเข้มพีค
ของตัวดูดซับจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับการ
ลดลงของปริมาณออกซิเจนและหมู่ฟังก์ชันที่อยู่บนผิวของ
ตัวดูดซับ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3
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ภาพที่ 5 FTIR spectrum ของวัตถุดิบ ไฮโดรชาร์ และตัวดูดซับของชีวมวลทั้ง 2 ชนิด คือ (ก) เหง้ามันส�ำปะหลัง
(ข) ซังข้าวโพด
ตารางที่ 3 หมู่ฟังก์ชันเคมีบนผิวของตัวดูดซับ
ชีวมวล
เหง้ามันส�ำปะหลัง
ซังข้าวโพด

ความยาวคลื่น (cm-1)
3332, 1592, 1416, 873
3337, 1695, 1602

6. คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมดในน�้ำไฮโดรเทอร์มอลและน�้ำ
ล้างไฮโดรชาร์ (Total organic carbon; TOC)
ค่าคาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด (TOC) ในน�้ำไฮโดร
เทอร์มอล (hydrothermal water) และน�้ำล้างไฮโดรชาร์
(wash water) ซึง่ แสดงในตารางที่ 4 พบว่า น�ำ้ ไฮโดรเทอร์มอล
และน�้ำล้างไฮโดรชาร์จากซังข้าวโพดมีค่า TOC สูงกว่าจาก

หมู่ฟังก์ชัน
-OH, C-C aromatic, C-H aromatic
-OH, C=O, C-C aromatic

เหง้ามันส�ำปะหลัง ในขณะที่เมื่อค�ำนวณค่าผลผลิต TOC
(TOC yield) พบว่าซังข้าวโพดยังคงมีค่า TOC yield สูงกว่า
เหง้ามันส�ำปะหลัง ซึง่ เกิดจากซังข้าวโพดมีสว่ นประกอบหลัก
คือ เฮมิเซลลูโลสซึ่งสามารถถูกย่อยได้ง่ายในกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอล

ตารางที่ 4 ค่าคาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด (Total organic carbon; TOC) ที่ละลายอยู่ในของเหลวที่ได้จากกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันของชีวมวลแต่ละชนิด
TOC ในน�้ำไฮโดรเทอร์มอล
TOC ในน�้ำล้าง
ผลผลิต TOC
ชีวมวล
(mg/L)
(mg/L)
(% wt. on dry biomass)
เหง้ามันส�ำปะหลัง
11,050.2
431.3
9.67
ซังข้าวโพด
14,758.8
716.3
16.01
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7. ความเข้มข้นและผลผลิตของสารอินทรีย์แต่ละชนิดที่
ละลายอยู่ในน�้ำไฮโดรเทอร์มอล
ตารางที่ 5 แสดงปริมาณผลผลิต (yield) ของสาร
อินทรียท์ ลี่ ะลายอยูใ่ นน�ำ้ ไฮโดรเทอร์มอล ซึง่ พบว่าซังข้าวโพด
สามารถให้ผลผลิตของกรดอะซิติก เฟอร์ฟูรัล เฟอร์ฟูริล
แอลกอฮอล์ ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล และกรดแลคติก
สูงกว่าเหง้ามันส�ำปะหลังอย่างชัดเจน ซึง่ เกิดจากซังข้าวโพด

มีองค์ประกอบของเฮมิเซลลูโลสสูงซึ่งสามารถถูกย่อยสลาย
ไปเป็นสารอินทรีย์ดังกล่าวได้ง่าย ซึ่งสารเคมีดังกล่าวจัดเป็น
สารเคมีตัวกลาง (intermediate chemical) ที่มีมูลค่าสูง
สามารถน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรม
พลาสติก เรซิน อาหาร ยา ปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมการ
ผลิตสารเคมีต่าง ๆ [16, 17]

ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟูรัล

กรดซัคซินิก

กรดแลคติก

กรดฟอรมิก

กรดอะซิติก

กรดเลวูลินิก

กรดโพรพิโอนิก

เฟอรฟูริลแอลกอฮอล

เหงามัน
สําปะหลัง
ซังขาวโพด

เฟอรฟูรัล

ตารางที่ 5 ปริมาณผลผลิต (yield) ของสารอินทรีย์แต่ละชนิดที่ได้จากการท�ำไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันของชีวมวล
แต่ละชนิด
ชีวมวล
ผลผลิต (% on dry biomass)

0.63

2.77

0.33

2.56

1.43

4.63

3.04

2.94

5.04

6.93

4.00

0.51

2.80

1.85

7.43

1.44

2.02

6.25

8. ผลการทดสอบการดูดซับ
การดูดซับโทลูอีน
(ก) เหง้ามันส�ำปะหลัง

(ข) ซังข้าวโพด

1800

1800
1600

1400

1400

1200

ความเข้มข้นโทลูอีน (ppm)

ความเข้มข้นโทลูอีน (ppm)

1600

1000
800
600
400
200
0

1200
1000
800
600
400
200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
เวลาดูดซับ (นาที)

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
เวลาดูดซับ (นาที)

ภาพที่ 6 ผลการทดสอบการดูดซับโทลูอีนโดยใช้ตัวดูดซับที่ผลิตจากเหง้ามันส�ำปะหลัง (ก) ซังข้าวโพด (ข)
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ภาพที่ 6 แสดงผลการทดสอบการดูดซับโทลูอีน
โดยใช้ ตั ว ดู ด ซั บ ที่ สั ง เคราะห์ เ หง้ า มั น ส� ำ ปะหลั ง และ
ซังข้าวโพดพบว่า ตัวดูดซับที่ผลิตจากซังข้าวโพดสามารถ
ดูดซับโทลูอีนให้เหลือความเข้มข้นเท่ากับ 0 ppm ได้เป็น
ระยะเวลา 55 นาที ซึ่ ง นานกว่ า ตั ว ดู ด ซั บ จากเหง้ า
มั น ส� ำ ปะหลั ง ซึ่ ง ในที่ นี้ ใ ช้ โ ทลู อี น ที่ ค วามเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้ น
ประมาณ 1,600 ppm ในขณะที่ ตั ว ดู ด ซั บ จากเหง้ า

มันส�ำปะหลังสามารถดูดซับโทลูอนี ได้เพียง 25 นาที ซึง่ ความ
แตกต่างของระยะเวลาดังกล่าวคาดว่าเกิดจากความแตกต่าง
ขององค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสิกซึ่งส่งผลต่อขนาดพื้นที่ผิว
และหมู่ฟังก์ชันของตัวดูดซับ ท�ำให้ความสามารถในการ
ดูดซับโทลูอนี ของตัวดูดซับทีผ่ ลิตจากเหง้ามันส�ำปะหลังและ
ซังข้าวโพดต่างกัน

การดูดซับไซลีน
(ข) ซังข้าวโพด

3000

3000

2500

2500

ความเข้มข้นโทลูอีน (ppm)

ความเข้มข้นโทลูอีน (ppm)

(ก) เหง้ามันส�ำปะหลัง
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ภาพที่ 7 ผลการทดสอบการดูดซับไซลีนโดยใช้ตัวดูดซับที่ผลิตจากเหง้ามันส�ำปะหลัง (ก) ซังข้าวโพด (ข)
ภาพที่ 7 แสดงผลการทดสอบการดูดซับไซลีนโดย
ใช้ตวั ดูดซับทีส่ งั เคราะห์จากชีวมวลทัง้ 2 ชนิด พบว่าตัวดูดซับ
ที่ผลิตจากเหง้ามันส�ำปะหลังและซังข้าวโพดสามารถดูดซับ
ไซลีนให้เหลือความเข้มข้นเป็นศูนย์ได้เป็นระยะเวลา 60 นาที
เท่ากัน ซึ่งในที่นี้ใช้ไซลีนที่ความเข้มข้นเริ่มต้นประมาณ
2,400 ppm

พื้นที่ผิว 529 m2/g และสามารถดูดซับโทลูอีนและไซลีนได้
นาน 55 และ 60 นาที ตามล�ำดับ ซึ่งนานกว่าตัวดูดซับจาก
เหง้ามันส�ำปะหลัง ในขณะที่ผลผลิตของตัวดูดซับที่ผลิตจาก
ซังข้าวโพดมี 3.70 เปอร์เซ็นต์ ของวัตถุดบิ ซังข้าวโพดแห้งซึง่
ค่อนข้างต�่ำ ส่วนตัวดูดซับที่ผลิตจากเหง้ามันส�ำปะหลังมี
พื้นที่ผิว 401 m2/g สามารถดูดซับโทลูอีนและไซลีนได้ 25
และ 60 นาที ตามล�ำดับ และผลผลิตของตัวดูดซับทีผ่ ลิตจาก
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
เหง้ามันส�ำปะหลังมี 4.08 เปอร์เซ็นต์ ของวัตถุดิบเหง้า
การผลิ ต ตั ว ดู ด ซั บ จากเหง้ า มั น ส� ำ ปะหลั ง และ มันส�ำปะหลังแห้ง ทั้งนี้ความแตกต่างของประสิทธิภาพใน
ซังข้าวโพดโดยน�ำตัวดูดซับที่ได้มาทดสอบการดูดซับโทลูอีน การดูดซับโทลูอีนคาดว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวและหมู่ฟังก์ชันที่
และไซลีนพบว่า ตัวดูดซับที่ผลิตจากซังข้าวโพดและเหง้า อยู่บนผิวของตัวดูดซับตามที่แสดงในตารางที่ 6 อีกด้วย
มันส�ำปะหลังเป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับ
โทลูอนี และไซลีน โดยตัวดูดซับทีผ่ ลิตจากซังข้าวโพดมีขนาด
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เหง้ามัน
ส�ำปะหลัง
ซังข้าวโพด

401

3.70

529

-OH, C-C aromatic,
0.50
C-H aromatic
-OH, C=O, C-C aromatic 0.50
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