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บทคัดย่อ 
 

ในงานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการยอ่ยสลายร่วมของหญา้เนเปียร์ปาก
ช่อง 1 และมูลไก่ไข่โดยใช้ถงัปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์  โดยไดท้  าการศึกษาผลของการเปล่ียน
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) และอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (OLR) ต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ  การวิเคราะห์เบ้ืองตน้พบวา่ ปริมาณของหญา้ต่อมูลไก่ไข่ท่ี 50 : 
50 % โดยน ้าหนกัจะใหค้่าอตัราส่วน C/N เท่ากบั 20 และท่ีปริมาณของหญา้ต่อมูลไก่ไข่ท่ี 70 : 30 % 
โดยน ้ าหนกัจะให้ค่าอตัราส่วน C/N เท่ากบั 30  ส าหรับในขั้นตอนการทดลองได้ก าหนดความ
เขม้ขน้ของแข็งรวมเท่ากบั 4% ในทุกอตัราส่วน C/N ท่ีมีสภาวะ OLR ท่ีแตกต่างกนั 4 สภาวะ คือ 
1.1, 1.4, 1.7 และ 2.2 kg VS/ (m3.d)  โดยท าการศึกษาผลเป็นเวลา 1.5 เท่าของระยะเวลากกัเก็บน ้ า 
(HRT)   ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ประสิทธิภาพสูงสุดของการผลิตก๊าซมีเทนท่ีสภาวะคงท่ีคือท่ี
อตัราส่วน C/N เท่ากบั 20 ท่ี OLR 1.1 kg VS/ (m3.d) มีค่าเท่ากบั 0.27 ± 0.02 m3 CH4/kg VSadded  
นอกจากน้ีผลการทดลองยงัแสดงให้เห็นวา่อตัราการผลิตก๊าซมีเทนจะมีค่าลดลงเม่ือมีการเพิ่มข้ึน
ของค่า OLR  จากผลการทดลองทั้งหมดสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าประยุกตใ์ห้เหมาะสมและมีความ
คุม้ทุนท่ีสุด 
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ABSTRACT 

 
 In this research, the production of biogas from co-digestion of Pennisetum purpureum cv. 
Pakchong1 grass and layer chicken manure using completely stirred tank was investigated. The 
experimental was defined to examine the effect of the change in carbon to nitrogen (C/N) ratio and the 
organic loading rate (OLR) on biogas production and system steady-state performance. Primary 
analyses suggested that an approximate content of grass and manure was 50 : 50 % by weight to 
achieve C/N ratio of 20 and 70 : 30 % by weight for C/N ratio of 30 respectively. The experimental 
reactor was set to operate at a fixed total solid content at 4% with two cases of C/N ratio at 4 different 
OLR of 1.1, 1.4, 1.7 and 2.2 kg VS/ (m3.d)  by  1.5 time of reactor retention time. The result suggested 
that maximum steady-state methane yield of 0.27 ± 0.02 m3 CH4/kg VSadded can be achieved at C/N 
ratio of 20 with OLR of 1.1 kg VS/ (m3.d). Moreover, the results also suggested that methane yield 
decreased for an increase in OLR. Nonetheless, the work presented here in can provide an insight 
information for design and operation optimization according to economical investment analysis. 


