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สุรยีว์ลัย ์สทิธจินัดา.  2559.  การศึกษากลุ่มประชากรจุลินทรียที์มี่บทบาทในการผลิตกา๊ซชีวภาพจาก

กระบวนการหมกัย่อยร่วมระหว่างหญ้าเนเปียรแ์ละมูลสุกร สาขาวชิา เทคโนโลยชีวีภาพ  คณะ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี.   

 

บทคดัย่อ 

 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากลุ่มประชากรจุลนิทรยีท์ีม่บีทบาทในการผลติก๊าซ

ชวีภาพจากสภาวะทีเ่หมาะสมจากการผลติมเีทนจากการหมกัยอ่ยรว่มระหว่างหญา้เนเปียรแ์ละ     

มูลสุกรโดยกลุ่มจุลนิทรยีแ์บบไรอ้ากาศภายใต้อุณหภูมหิอ้ง เริม่ต้นวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของ

หญ้า   เนเปียร์พบว่าประกอบไปด้วย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เท่ากบั 34.25% 

17.36% และ 32.04% (w/w) จากนัน้ปรบัสภาพหญ้าเนเปียรด์ว้ยกรดร่วมกบัไมโครเวฟ พบว่า

ปรมิาณเซลลูโลส เฮมเิซลลูโลส และลกินินทีเ่หลอือยู่ในหญ้าเนเปียรม์คี่าลดลงเท่ากบั 29.90% 

13.00% และ 22.90% (w/w) ตามลําดบั ผลการทดลองแสดงให้เหน็ว่าวธิกีารปรบัสภาพด้วย

กรดร่วมกับไมโครเวฟสามารถช่วยกําจัดลิกนินและย่อยโครงสร้างเฮมิเซลลูโลสและผลึก

เซลลูโลสได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนัน้นําหญ้าเนเปียร์ที่ผ่านการปรบัสภาพมาใช้เป็น

สบัสเตรทเริม่ต้นในการผลติมเีทน แต่เน่ืองจากหญ้าเนเปียร์ที่ผ่านการปรบัสภาพเพยีงอย่าง

เดยีวนัน้มปีรมิาณไนโตรเจนตํ่า ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึนํามลูสุกรซึง่มปีรมิาณไนโตรเจนสงูถงึ 2.23 

% (w/w) มาใช้ร่วมเพื่อผลติมเีทน โดยแปรผนัปัจจยัได้แก่ ค่า pH เริม่ต้น เท่ากบั 6 7 และ 8 

อัตราส่วนระหว่างหญ้าเนเปียร์และมูลสุกร (C/N ratio) เท่ากับ 15.38 16.36 และ 17.38 

ตามลําดบั จากผลการทดลองพบว่าสภาวะทีเ่หมาะสมทีใ่หค้่าการผลติมเีทนและอตัราการผลติ

มเีทนสงูสุดคอืทีค่่า pH เท่ากบั 7 และ C/N ratio เท่ากบั 16.36 ณ สภาวะดงักล่าวจะใหค้่าการ

ผลติมเีทนและอตัราการผลติมเีทนเทา่กบั 852.22 mL-CH4/L and 0.96 mL-CH4/L h ตามลาํดบั 

เมื่อศึกษาถึงกลุ่มประชากรจุลินทรยี์ทัง้แบคทีเรยีและอาร์เคียในกระบวนการผลิตมเีทนจาก

สภาวะทีเ่หมาะสมพบวา่ กลุ่มประชากรแบคทเีรยีทีอ่ยูใ่นกระบวนการหมกัประกอบไปดว้ย กลุ่ม 

Clostridium sp.  Clostridium tyrobutyricum, Bradyrhizorum sp.  Alcaligenes faecalis, 

Pseudomonas aeruginosa,  Leptospira sp. แ ล ะป ระช าก รอ าร์ เคี ย ป ร ะก อ บ ไป ด้ ว ย 

Methanosarcina sp.  (HE793080)  Methanoculleus sp.  ( GQ135454)   Methanothrix sp. 

( LN624327)  Methanosarcina sp.  ( KF049021)  Methanospirillum sp.  ( AB997018) 

Methanospirillum sp. (KC604550) และ Methanoregula sp. (KJ957625) ตามลําดบั ท้ายสุด

ผูว้จิยัไดท้ําการจดัอบรมเผยแพร่ความรูเ้รื่องการผลติก๊าซมเีทนจากการหมกัย่อยร่วมระหว่าง

หญ้าและมูลสุกรโดยใช้อตัราส่วนในการผลิตจากการทําการทดลองแบบกะ ผลการจดัอบรม



 ข 

พบว่าผู้เขา้ร่วมอบรมทัง้ 20 ท่านให้ความสนใจเป็นอย่างดแีละสามารถผลติก๊าซมเีทนเพื่อใช้

ประโยชน์เป็นก๊าซหงุตม้  



ค 

 

Sureewan Sittijunda.  2016.  Microbial population analysis from co-digested napier 

grass and swine manure for biogas production. Research in 

Biotechnology, Faculty of Technology, Udon Thani Rajabhat University.   

 

ABSTRACT 

 

This research aim to analysis the microbial community obtained from the 

optimum condition of co-digested napier grass and swine manure. Microwave-H2SO4 

method used to pretreat napier grass and obtained solid fraction or pretreated napier 

grass. The pretreated napier grass contained 29.90% (w/w) of cellulose, 13.00% (w/w) 

of hemicellulose and 22.90% (w/w) of lignin, respectively. The pretreated napier grass 

was further used as the substrate to produce methane using upflow anaerobic sludge 

granules (UASB) as the inoculum source. Even though the pretreated napier grass 

contains high carbon content which is a good for anaerobic digestion but it lacks 

nitrogen source that is essential for growth and activities of microorganisms during 

anaerobic digestion. Therefore, swine manure was used to co-digest with pretreated 

napier grass to produce methane owing to its high carbon and nitrogen contents. 

Importance factors influencing methane production i.e., initial pH (6, 7, 8), the ratio of 

pretreated napier grass and swine manure or carbon and nitrogen ratio (C/N ratio) of 

15.38 16.36 and 17.38, respectively was conducted using batch test. Results indicated 

that initial pH and C/N ratio influences on methane production. Optimal conditions for 

the maximal methane production (MP) and methane production rate (MPR) were initial 

pH of 7 and C/N ratio of 16.36 in which MP and MPR of 852.22 mL-CH4/L and 

0.96 mL-CH4/L were obtained. The PCR-DGGE analysis results showed that the 

microbial and archea populations were Clostridium sp., Clostridium 

tyrobutyricum, Bradyrhizorum sp., Alcaligenes faecalis, Pseudomonas aeruginosa,  

Leptospira sp., Methanosarcina sp. (HE793080), Methanoculleus sp. (GQ135454), 

Methanothrix sp. (LN624327), Methanosarcina sp. (KF049021), Methanospirillum sp. 

(AB997018), Methanospirillum sp. (KC604550), and Methanoregula sp. (KJ957625), 

respectively. Finally, the we conducted a workshop on biogas production from co-

digested napier grass and swine manure. This result would pave the way to produce 



 ง 

the biogas from co-digested napier grass and swine manure and the obtained methane 

gas was further used as a cooking gas.  
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