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บทคัดย่อ 
 

 ล าไยและล้ินจ่ีเป็นไม้ผลท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจอันดับหน่ึงของทางภาคเหนือ 
ประชาชนในพื้นท่ีนิยมปลูกกนัเป็นจ านวนมาก ผลผลิตล าไยและลิ้นจ่ีเม่ือน ามาแปรรูปจะเหลือส่วนท่ี
เป็นเปลือกจ านวนมากท่ีกลายมาเป็นขยะหลงัจากผา่นกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงใน
เปลือกล าไยและเปลือกล้ินจ่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสารอินทรียอ์ยูสู่ง น่าจะน ามาใชป้ระโยชน์ในการผลิต
ก๊าซชีวภาพได ้งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกล าไย
และเปลือกล้ินจ่ีโดยการหมกัร่วม โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกท าการหาค่าอตัราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยศึกษาท่ีค่า C/N เท่ากบั 15, 
20, 25 และ 30 โดยรูปแบบการทดลองประยุกตจ์ากการท า BMP test  พบวา่ท่ีอตัราส่วน C/N 25 เป็น
ค่าท่ีเหมาะสม โดยสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได ้0.50 ล.CH4/ก. VS added ซ่ึงเป็นค่าสูงสุดเม่ือเทียบกบั
อัตราส่วนอ่ืนๆ การทดลองในส่วนท่ีสองเป็นการทดลองเพื่อศึกษาผลของอัตราภาระบรรทุก
สารอินทรียข์องส่วนผสมท่ีให้ก๊าซมีเทนจ าเพาะสูงสุดต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยถัง
ปฏิกรณ์แบบ ASBR ซ่ึงใชถ้งัปฏิกรณ์ ASBR 2 ชุด โดยชุดแรกใชมู้ลไก่เป็นวสัดุหมกัร่วม ชุดท่ีสองใช้
ยเูรียเป็นวสัดุหมกัร่วม  เดินระบบท่ีค่า OLR 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 และ 4 กก.ของแข็งระเหย/
(ลบ.ม.-วนั) พบว่าปริมาณการเกิดก๊าซมีเทนจ าเพาะของการหมกัร่วมกับมูลไก่ท่ีค่า OLR 0.5 กก.
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ของแข็งระเหย/(ลบ.ม.-วนั)  ให้ก๊าซมีเทนจ าเพาะสูงสุด (0.142+0.015 ล.CH4/ก. VS added) และปริมาณ
การเกิดก๊าซมีเทนจ าเพาะของการหมกัร่วมกบัยเูรีย ท่ีค่า OLR 2.5 กก.ของแข็งระเหย/(ลบ.ม.-วนั) ให้
ปริมาณการเกิดก๊าซมีเทนจ าเพาะสูงสุด (0.071+0.028 ล.CH4/ก. VS added) ในส่วนท่ีสามใช้ค่า OLR 
สูงสุดท่ีใชใ้นการทดลองท่ี 2 (OLR 4 กก.ของแขง็ระเหย/(ลบ.ม.-วนั) โดยไม่มีการผสมเปลือกล้ินจ่ีและ
เปลือกล าไยเขา้ดว้ยกนั แต่ใส่เฉพาะเปลือกล้ินจ่ีอย่างเดียวก่อน จากนั้นเปล่ียนเป็นการใส่เปลือกล าไย
อยา่งเดียว ผลการทดลองพบวา่ถงัท่ีหมกัร่วมกบัมูลไก่โดยใชเ้ปลือกล้ินจ่ีอยา่งเดียวและใชเ้ปลือกล าไย
อย่างเดียวปริมาณการเกิดก๊าซมีเทนจ าเพาะเท่ากบั 0.04+0.01 และ 0.10+0.05 ล.CH4/ก. VS added 
ตามล าดบั และถงัท่ีหมกัร่วมกบัยเูรียโดยใชเ้ปลือกล้ินจ่ีอยา่งเดียวและใชเ้ปลือกล าไยอยา่งเดียวปริมาณ
การเกิดก๊าซมีเทนจ าเพาะเท่ากบั  0.02 และ 0.05+0.02 ล.CH4/ก. VS added ตามล าดบั แสดงให้เป็นว่า
เปลือกล าไยมีประสิทธิภาพท่ีจะไดป้ริมาณก๊าซมีเทนมากกวา่เปลือกล้ินจ่ีทั้ง 2 ถงัปฏิกิริยา (หมกัร่วมกบั
มูลไก่และหมกัร่วมกบัยเูรีย) ทั้งน้ีแนะน าใหห้มกัเปลือกล้ินจ่ีและเปลือกล าไยกบัมูลไก่ส าหรับออกแบบ
และเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เน่ืองจากระบบมีเสถียรภาพและสามารถผลิตก๊าซชีวภาพไดม้ากกวา่การ
หมกัร่วมกบัยูเรีย โดยค่าออกแบบท่ีเหมาะสมคือ  OLR เท่ากบั 3.5 กก.ของแข็งระเหย/(ลบ.ม.-วนั) 
เพื่อให้ไดร้ะบบท่ีมีขนาดเล็กและปริมาณการเกิดก๊าซมีเทนจ าเพาะเฉล่ียท่ีไดไ้ม่ต่างกบัค่า OLR ท่ี 0.5 
กก.ของแขง็ระเหย/(ลบ.ม.-วนั) มากนกั อีกทั้งเปลือกล าไยและเปลือกล้ินจ่ีมีขอ้ดีในเร่ืองการรักษาพีเอช
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงพีเอชค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัผลไมช้นิดอ่ืนๆ และเม่ือน ามาหมกั
ร่วมกบัมูลไก่ท่ีมีความเป็นด่างอยู่แลว้ท าให้ระบบมีปัญหาเร่ืองขาดสภาพด่างและการลดลงของพีเอช
ค่อนข้างน้อย ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับการหมกัร่วมกับยูเรียแล้วพบว่าการหมกัร่วมกับมูลไก่มีความ
เหมาะสมมากกวา่เพราะมีการเติมด่างเพื่อรักษาพีเอชในระบบในปริมาณท่ีนอ้ยกวา่ 
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Abstract 
 

 Longan and lychee are the most important economic fruits of Northern Thailand and very 
popular among the local farmers. However, large quantities of inedible peels are generated during 
longan and lychee processing. These peels become wastes and pose disposal problem. The longan and 
lychee peels contain high organic compounds which can be used for biogas production. This research 
aimed to study the efficiency of biogas production from longan and lychee peels by co-digestion 
process. The research project was divided into 3 parts. First, the biochemical methane potential 
(BMP) test was conducted by varying the carbon to nitrogen (C/N) ratio, i.e. 15, 20, 25 and 30 in 
order to determine the suitable C/N ratio for biogas generation. Result showed that C/N ratio of 25 
was the suitable one for biogas generation. At this C/N ratio the specific methane production of 0.50 
lCH4/gVSadded was obtained. The second part was carried out in order to study the effect of organic 
loading rates (OLR) on specific methane yield using two Anaerobic Sequencing Batch Reactors 
(ASBRs). Chicken manure was utilised as the co-substrate in the first reactor, while urea was used in 
the second reactor. These two reactors were operated at different OLRs, i.e. 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 
3.5 and 4 kgVS/(m3-day), respectively. The highest specific methane productions of the first reactor 



ช 

 

(0.142+0.015 lCH4/gVSadded) and the second reactor (0.071+0.028 lCH4/gVSadded) were achieved at the 
OLRs of 0.5 and 2.5 kgVS/(m3-day), respectively. In the third part, both ASBRs were operated at the 
OLR of 4 kgVS/(m3-day) using either longan or lychee peels as the feed. The value of the specific 
methane production achieved from codigesting lychee peel with chicken manure and longan peel with 
chicken manure were 0.04+0.01 lCH4/gVSadded and 0.10+0.05 lCH4/gVSadded, respectively, while 
codigesting lychee peel with urea and longan peel with urea resulted in the specific methane yields of 
0.02 lCH4/gVSadded and 0.05+0.02 lCH4/gVSadded being gained. The biogas production from longan 
peel was higher than lychee peel using both types of co-substrate. Chicken manure was suggested to 
be utilised as the co-substrate for biogas production from both longan and lychee peels because by 
doing so the system was more stable and higher biogas yield was obtained. The OLR of 3.5 
kgVS/(m3-day) was found to be the most suitable value for reactor design as the specific methane 
yield achieved at this OLR was not significantly different form that obtained at 0.5 kgVS/(m3-day). 
An important advantage of using longan and lychee peels formed in this work was that  the pH level 
of reactor content was compared to that when other fruit materials were reported to be utilised. 
Anaerobic digestion of these peels and the nitrogen-rich chicken manure, depletion of alkalinity and 
pH drop were relatively less significant. As the result, co-digestion of longan and lychee peels with 
chicken manure was more suitable as less amounts of alkaline was required compared to thet needed 
when urea was co-digested. 

 
 
 
 
 
 
 


