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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดินที่ใสปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสม

ของพลาสติกชีวภาพ  โดยใชชุดดินธาตุพนมบรรจุในชุดทดสอบการชะละลาย  วางแผนการทดลองแบบ 

Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 3 ซ้ํา 5 กรรมวิธีการทดลอง ไดแก ดินที่ไมใสปุยหมัก (S) 

ดินใสปุยหมักอัตรา 3 ตัน/ไร (S+C3) ดินใสปุยหมักอัตรา 6 ตัน/ไร (S+C6) ดินใสปุยหมักที่มีสวนผสมของพลาสติก

ชีวภาพอัตรา 3 ตัน/ไร (S+CB3) และดินใสปุยหมักที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 6 ตัน/ไร (S+CB6) ให

ความชื้นที่ระดับความจุความชื้นสนาม และบมดินเปนเวลา 28 วัน ทําการชะละลายดินทุกๆ 7 วันและวิเคราะห

ความเขมขนของแอมโมเนียม ไนเตรท ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได และอินทรียวัตถุใน

ดินและในน้ําที่ไดจากการชะละลาย ตลอดการทดลอง พบวาความเขมขนของโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินใน

แตละกรรมวิธีมีความแตกตางกันทางสถิติ(p ≤ 0.05) และมีธาตุอาหารสูงที่สุดทั้งในดินและในน้ําเมื่อใสปุยหมักที่มี

สวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 6 ตัน/ไร เมื่อบมดินได 7 วัน ความเขมขนของโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได และ

ความเขมขนของไนเตรทในดิน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในน้ําในทุกกรรมวิธีแตกตางกันทางสถิติ โดยพบไน

เตรท และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินมีความเขมขนสูงที่สุดเมื่อใชปุยหมักที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพ

อัตรา 6 ตัน/ไร คือ 73.33 mg/kg และ 622.73 mg/kg และในน้ําเทากับ 34.58 mg/kg และ 511.98 mg/kg 

ตามลําดับ เมื่อบมดินนาน 14 วัน พบวา ความเขมขนของแอมโมเนียม โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได และ

อินทรียวัตถุในดิน รวมถึงโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในน้ํา ยกเวนความเขมขนของฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไมมี

ความแตกตางกัน สวนที่อายุการบม 21 วัน ความเขมขนของโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน  และไนเตรท และ

โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดในน้ํา และแตกตางกันทางสถิติ(p ≤ 0.05)  และเมื่อบมดินครบ 28 วัน ในทุกกรรมวิธี

ทําใหความเขมขนของโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินแตกตางกันทางสถิติ(p ≤ 0.05)  และพบวาแอมโมเนียม
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ในดินและในน้ําลดลง แตทําใหไนเตรทเพิ่มสูงขึ้น จากผลการวิจัยสรุปไดวาปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของ

พลาสติกชีวภาพสามารถปลดปลอยธาตุอาหารในดินไดเชนเดียวกับปุยหมักฟางขาวธรรมดา 
 
คําสําคัญ : พลาสติกชีวภาพ  ปุยหมัก  การชะละลาย 

 

ABSTRACT 
 This research objective was to study nutrient availability from leaching of Thet Phanom soil 

series applied with bioplastic mixed straw compost in a soil column.  The experimental design used 

was RCBD including 3 replications of 5 treatments: control soil (S), soil with straw compost at 3 tons/rai 

(S+C3), soil with straw compost at 6 tons/rai (S+C6), soil with bioplastic mixed straw compost  at 3 

tons/rai (S+CB3) and soil with bioplastic mixed straw compost at 6 tons/rai (S+CB6).  The soil moisture 

was maintained at field capacity (FC) in all treatments during the incubation at room temperature for 28 

days.  Every 7 days, the soil was leached with deionized water and then the leached soil and soil water 

samples were analyzed for ammonium (NH4
+-N), nitrate (NO3

--N), available P, exchangeable K and 

organic matter.  Throughout the experiment, it was found that the concentrations of exchangeable K in 

soil were significantly different (p ≤ 0.05) and the highest concentrations of nutrient elements in soil and 

soil water were observed when using bioplastic mixed compost at 6 tons/rai.  At 7-days after incubation, 

among treatments, the concentrations of exchangeable K in soil and NO3
—N, and exchangeable K in 

soil water were significantly different (p ≤ 0.05).  When bioplastic mixed compost 6 tons/rai was 

applied, the highest concentrations of NO3
—N and exchangeable K in soil were 73.33 mg / kg and 

622.73 mg / kg, respectively and in the soil water were 34.58 mg / kg and 511.98 mg / kg, respectively.  

When incubating soil for 14 days, among all treatments the results showed that concentrations of NH4
+-

N, exchangeable K, organic matter in soil and exchangeable K in soil water were significantly different  

(p ≤ 0.05), except for the available P.  At 21 days of incubation, exchangeable K in soil and NO3
—N and 

exchangeable K in the soil water were significantly different (p ≤ 0.05).  At 28-days, the concentrations 

of exchangeable K in soil were significantly different (p ≤ 0.05) and NH4
+-N in soil and soil water were 

decreased, but NO3
—N was increased.  In conclusion, bioplastic mixed straw compost could release 

nutrient elements with no differences from the common straw compost. 
 
Keywords : Bioplastics, Compost, Leaching 
 

คํานํา 
 ปจจุบันประเทศไทยประสบกับปญหาปริมาณขยะที่ยอยสลายยากที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องประมาณ 15 

ลานตันตอป (กรมควบคุมมลพิษ, 2552)  ดังนั้นจึงมีการนําพลาสติกชีวภาพเขามาใชทดแทนพลาสติกทั่วไป

เนื่องจากพลาสติกชีวภาพนั้นผลิตขึ้นจากวัสดุจากธรรมชาติ เชน แปงขาวโพด แปงมันสําปะหลัง และน้ําตาล เปน
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ตน (สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย, 2551)  ที่มีคุณสมบัติยอยสลายไดเร็วกวาพลาสติกทั่วไป และเมื่อมี

การใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพเพิ่มมากขึ้น  จึงตองหาแนวทางในการจัดการกับพลาสติกชีวภาพดังกลาวเพื่อลด

ปริมาณขยะพลาสติกชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น  แนวทางหนึ่ง  คือ  การนําพลาสติกชีวภาพมาเปนวัสดุหนึ่งในการผลิต

ปุยหมักเพื่อใชในการปรับปรุงดิน  เนื่องจากปุยหมักนั้นสามารถเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน  เพิ่มการแพรกระจายของ

อินทรียคารบอนและความเขมขนของธาตุอาหารในรูปที่เปนประโยชนตอพืช (Alan et al., 2007)  จึงควรมี

การศึกษาถึงผลของการใชปุยหมักที่ไดจากการสลายตัวของพลาสติกชีวภาพรวมกับวัสดุอินทรียอื่นๆ  ในแงของ

ความเปนประโยชนจากการปลดปลอยธาตุอาหารในดิน  เมื่อเปรียบเทียบกับปุยหมักทั่วไป และเพื่อใหไดขอมูลที่

จําเปนตอการนําปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพไปใชประโยชนในการปลูกพืชและเปนการแสดง

ใหเห็นวา หลังจากการใชงานพลาสติกชีวภาพแลว  สามารถนําไปเปนวัสดุในการทําปุยหมักที่ใชประโยชนได 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนประโยชนของธาตุอาหารจากการชะละลายดินที่ใสปุยหมักฟางขาวที่มี

สวนผสมของพลาสติกชีวภาพในชุดดินธาตุพนม 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยในครั้งนี้ใชชุดดินธาตุพนมในการศึกษา ทําการเตรียมตัวอยางดินโดยการบดและรอนผานตะแกรง

ที่มีชองผานขนาด 2 มิลลิเมตร นํามาวิเคราะหสมบัติบางประการของดินกอนการทดลอง ไดแก ความชื้น โดยวิธี 

Gravimetric method (Black, 1965) เนื้อดิน โดยวิธี Hydrometer method (Bouyoucos, 1962) ความหนาแนน

รวมของดิน โดยวิธี Core method (Blake, 1965) ไนโตรเจนในดิน โดยวิธี Kjeldahl method (Bremner, 1965) 

ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โดยวิธี Bray II (Barton, 1948) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได โดยวิธี Flame 

Spectrophotometer (Peech et al., 1947) อินทรียวัตถุในดิน โดยวิธี wet oxidation (Walkley and Black, 1934) 

และความเปนกรด-ดาง (pH) โดยใช pH meter (Peech, 1965) แสดงผลดัง Table 1 จากนั้นวางแผนการทดลอง

แบบ Randomized Complete Block Design, (RCBD) ประกอบดวย 5 กรรมวิธีการทดลอง 3 ซ้ํา ดังนี้ คือ ดินไม

ใสปุยหมัก (S) ดินใสปุยหมักฟางขาวอัตรา 3 ตัน/ไร (S+C3) ดินใสปุยหมักฟางขาวอัตรา 6 ตัน/ไร (S+C6) ดินใส

ปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 3 ตัน/ไร (S+CB3) และดินใสปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสม

ของพลาสติกชีวภาพอัตรา 6 ตัน/ไร (S+CB6)  จากนั้นทําการบมดินในชุดทดสอบการชะละลายโดยใชตัวอยางดิน 

600 กรัม/กระบอก (คํานวณจากภาชนะบรรจุที่สามารถจุได)  ผสมกับปุยหมักตามกรรมวิธีที่กําหนด ใสลงใน

กระบอกที่ปลายดานหนึ่งมีลักษณะเปนกรวย ใหความชื้นเริ่มตนในระบบเทากับความจุความชื้นสนาม (FC) 

ประมาณ 375 มิลลิลิตร/กระบอก ปดปลายกระบอกดานกวางดวยพลาสติกเจาะรู ในทุกๆ 7 วัน (เปนเวลา 28 วัน) 

ทําการชะละลายดิน (Leaching) ดวยน้ําปราศจากไอออน ในปริมาณเทากับความจุความชื้นสนาม (FC) ประมาณ 

375 มิลลิลิตร/กระบอก มีภาชนะรองรับน้ําที่ไดจากการชะละลาย จากนั้นนําตัวอยางดินที่บมและน้ําที่ผานการชะ

ละลายไปวิเคราะหความเขมขนธาตุอาหารและสมบัติตางๆของดิน ไดแก ไนเตรท (Cataldo et al., 1975)  

แอมโมเนียมโดยวิธี colorimeter method (Novozamsky et al., 1974) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนโดยวิธี Bray II 

(Barton, 1948) โพแทสเซียมที่ละลายไดโดยวิธี Flame Spectrophotometer (Peech, et al., 1965) และ

อินทรียวัตถุในดินโดยวิธี wet oxidation (Walkley and Black, 1934) 
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Table 1  Chemical and physical properties of soil and compost. 

Composts 
Properties Soil 

Straw compost Bioplastic mixed straw compost 

pH 6.84 8.74 8.97 

Moisture (%) 28.37 20.02 21.87 

Total nitrogen (mg/kg) 8700 29800 20300 

Available phosphorus (mg/kg) 67  19400 19700 

Exchangeable potassium (mg/kg) 138.09  21500 24100 

Organic matter (%) 1.63 58.97 64.32 

EC (dS/m) - 8.59 9.63 

C:N ratio - 11.48 14.33 

Bulk density (g/cm3) 2.65 - - 

Texture Silty clay 

loam 

- - 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารไดแก แอมโมเนียม ไนเตรท ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได และอินทรียวัตถุในดินจากการชะละลายดิน ผลการทดลองดังนี้ 
 

ความเขมขนแอมโมเนียมในดินและน้ําจากการชะละลาย 
 การศึกษาการชะละลายดิน พบวาความเขมขนแอมโมเนียมในดินไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ในทุก

ชวงเวลาของการบมดิน แตพบวาในดินที่ใสปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 6 ตัน/ไร มี

แนวโนมทําใหความเขมขนแอมโมเนียมสูงที่สุดเทากับ 73.33 mg/kg รองลงมาคือ ปุยหมักฟางขาวอัตรา 6 ตัน/ไร 

ปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 3 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวอัตรา 3 ตัน/ไร และในดินที่ไมใส

ปุยหมักมีการปลดปลอยแอมโมเนียมไดนอยที่สุด มีคาเทากับ 60.04, 46.81, 41.34 และ 38.23 mg/kg ตามลําดับ 

(Figure 1-A) และเมื่อพิจารณาระยะเวลาในการบมดินพบวาความเขมขนของแอมโมเนียมในดินสูงที่สุดเมื่อบมดิน

นาน 7 วัน และเมื่อบมดินเปนเวลานานขึ้นความเขมขนแอมโมเนียมจะนอยลงอาจเนื่องมาจากเกิดการเปลี่ยนรูปไป

เปนแกสแอมโมเนียจากกระบวนการ Denitrification การออกซิไดซไปเปนไนเตรท (Tisdale and Nelson, 1975) 

หรือเกิดจากการชะลายตามการทดลอง 

 ความเขมขนของแอมโมเนียมในน้ําที่ไดจากการชะละลายดินนั้น มีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อบมดินที่ 

14 และ 28 วัน แตระยะแรกของการบมดินเปนเวลา 7 วัน พบวามีความเขมขนของแอมโมเนียมสูงที่สุดเมื่อเทียบกบั

เวลาการบมอื่นๆ ซึ่งพบวาดินที่ใสปุยหมักฟางขาวอัตรา 6 ตัน/ไร มีความเขมขนของแอมโมเนียมสูงที่สุด 

(34.58 mg/kg) รองลงมาคือในดินที่ไมใสปุยหมัก ปุยหมักฟางขาวอัตรา 3 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของ

พลาสติกชีวภาพอัตรา 3 ตัน/ไร และปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 6 ตัน/ไร มีความเขมขน
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ของแอมโมเนียมต่ําสุด และความเขมขนของแอมโมเนียมในน้ําที่ไดจากการชะละลายสอดคลองกับระยะเวลาการ

บมดินดวยเชนเดียวกับดิน คือ ที่ระยะเวลาการบม 7 วัน มีความเขมขนของแอมโมเนียมสูงที่สุด ดังนี้ 32.74, 32.10, 

28.06 และ 27.99 mg/kg ตามลําดับ(Figure 1-B) และเมื่อบมดินเปนเวลานานขึ้นความเขมขนของแอมโมเนียมก็

จะลดลงเชนเดียวกันกับในดินอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนไปเปนไนเตรทโดยกิจกรรมของจุลินทรีย 

 
Figure 1 Partitioning of ammonium in soil applied with composts after leaching with water : A = 

 Ammonium in soil, B = Leached ammonium in water. Different letters indicate significant 

 differences at the 95% level of confidence by DMRT. 
 

ความเขมขนของไนเตรทในดินและน้ําจากการชะละลาย 
 จากผลการทดลองพบวาในการบมดินที่ 7 วัน ความเขมขนของไนเตรทที่ปลดปลอยออกมาในแตละ

กรรมวิธีนั้นมีความแตกตางกันทางสถิติ และที่ระยะเวลาการบมดิน 28 วัน พบวามีความเขมขนของไนเตรทสูงที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาการบมดินอื่นๆ แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ในดินที่ใสปุยหมักฟางขาวที่มี

สวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 6 ตัน/ไร มีแนวโนมทําใหความเขมขนของไนเตรทสูงที่สุด (23.60 mg/kg) 

รองลงมาคือ ปุยหมักฟางขาวอัตรา 6 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 3 ตัน/ไร ปุย

หมักฟางขาวอัตรา 3 ตัน/ไร และในดินที่ไมใสปุยหมักมีการปลดปลอยไนเตรทไดต่ําสุด ดังนี้ 22.87, 21.74, 19.37 

และ 18.12 mg/kg ตามลําดับ (Figure 2-A) เมื่อบมดินเปนเวลานานขึ้นมีสวนชวยใหความเขมขนของไนเตรทใน

ดินนั้นเพิ่มสูงขึ้น แตขึ้นอยูกับอิทธิพลของปุยหมักที่ใสลงไปในดินดวยเชนกัน ซึ่งความเขมขนของไนเตรทที่เพิ่มขึ้น

เมื่อบมดินเปนเวลานานนั้นมาจากการเปลี่ยนรูปของแอมโมเนียมผานกระบวนการไนตริฟเคชัน โดยกิจกรรมของจุลิ

นทรีย (Alexander, 1967) ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองที่พบวาเมื่อบมดินนานขึ้นความเขมขนของแอมโมเนียม

จะลดต่ําลง แตความเขมขนของไนเตรทสูงขึ้น 

 ในสวนของความเขมขนของไนเตรทในน้ําที่ไดจากการชะละลายนั้นแปรผันตามความเขมขนของไนเตรท

ในดิน และระยะเวลาในการบมดิน กลาวคือเมื่อบมดินนานขึ้น ที่ระยะเวลาการบม 28 วัน ความเขมขนของไนเตรท

ในแตละกรรมวิธีนั้นมีความแตกตางกันทางสถิติ พบวา ในดินที่ใสปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพ

อัตรา 6 ตัน/ไร มีความเขมขนของไนเตรทไดสูงที่สุด รองลงมาคือ ปุยหมักฟางขาวอัตรา 6 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวที่
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มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 3 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวอัตรา 3 ตัน/ไร และในดินที่ไมใสปุยหมักมีการ

ปลดปลอยไนเตรทไดต่ําสุด  โดยมีคาเทากับ 493.16, 369.38, 284.14, 232.31 และ 168.29 mg/kg ตามลําดับ 

(Figure 2-B) 

 
Figure 2 Partitioning of nitrate in soil applied with composts after leaching with water : A = Nitrate in 

 soil, B = Leached nitrate in water. Different letters indicate significant differences at the 95% 

 level of confidence by DMRT. 
 

ความเขมขนของฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินและน้ําจากการชะละลาย 
 การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของฟอสฟอรัสในดินในแตละกรรมวิธีนั้นไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แต

พบวาเมื่อบมดินนาน 14 วัน ดินที่ใสปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 6 ตัน/ไร มีแนวโนมทํา

ใหเขมขนของฟอสฟอรัสสูงที่สุด (64.30 mg/kg) รองลงมาคือ ปุยหมักฟางขาวอัตรา 6 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวที่มี

สวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 3 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวอัตรา 3 ตัน/ไร และในดินที่ไมใสปุยหมักมีการ

ปลดปลอยฟอสฟอรัสไดต่ําสุด (Figure 3-A) โดยมีคาเทากับ 62.64, 55.07, 50.55 และ 35.32 mg/kg ตามลําดับ 

ซึ่งเปนชวงเวลาที่ฟอสฟอรัสถูกปลดปลอยออกมามาก เนื่องจากอินทรียวัตถุถูกยอยสลายและปลดปลอยอนินทรีย

ฟอสเฟตออกมาในรูปที่เปนประโยชนไดมาก (Marten et al., 1992 )  และเมื่อบมดินไวเปนเวลานานขึ้น คือ 

มากกวา 14 วัน การปลดปลอยฟอสฟอรัสจะลดลง อาจเนื่องมาจากฟอสฟอรัสนั้นถูกตรึงใหอยูในรูปสารประกอบที่

ไมสามารถละลาย หรืออยูในชวงความเปนกรด ดางที่ไมเหมาะสม (ชัยฤกษ, 2536) หรือสูญเสียไปเนื่องมาจากการ

ชะละลายตามกรรมวิธีการทดลอง 

 ความเขมขนของฟอสฟอรัสในน้ําที่ไดจากการชะละลายนั้นไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตพบวาใน

ดินที่ใสปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 6 ตัน/ไร มีแนวโนมที่สามารถเพิ่มความเขมขนของ

ฟอสฟอรัสไดสูงที่สุด รองลงมาคือ ปุยหมักฟางขาวอัตรา 6 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติก

ชีวภาพอัตรา 3 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวอัตรา 3 ตัน/ไร และในดินที่ไมใสปุยหมักมีการปลดปลอยฟอสฟอรัสไดต่ํา

ที่สุด (Figure 3-B) แสดงคาดังนี้ 11.45, 8.76, 7.89, 7.44 และ 6.07 mg/kg ตามลําดับ เมื่อบมดินเปนเวลานานขึ้น 

คือในชวง 7-21 วัน ความเขมขนของฟอสฟอรัสจากการชะละลายจะเพิ่มสูงขึ้น แตเมื่อบมดินเปนเวลานาน คือ

มากกวา 28 วัน พบวาฟอสฟอรัสกลับลดลง อาจเนื่องมาจากฟอสฟอรัสในดินนั้นอยูในรูปท่ีถูกตรึงใหเปน
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สารประกอบในรูปที่ไมละลายจึงปลดปลอยฟอสฟอรัสออกมาไดนอยลง ซึ่งสัมพันธกับความเขมขนของฟอสฟอรัส

ในดิน  

 
Figure 3 Available P in soil applied with composts after leaching with water : A = Available P in soil,  

 B = Leached available P in water. 

 

ความเขมขนของโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินและน้ําจากการชะละลาย 
 ความเขมขนของโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดที่ปลดปลอยออกมาจากการชะละลายดินนั้นพบวามี

ความแตกตางกันทางสถิติในแตละกรรมวิธี โดยที่พบวา ที่ระยะเวลาการบมดิน 7 วัน ในดินที่ใสปุยหมักฟางขาวที่มี

สวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 6 ตัน/ไร มีความเขมขนของโพแทสเซียมไดสูงที่สุดคือ 622.73 mg/kg รองลงมา

คือ ปุยหมักฟางขาวอัตรา 6 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 3 ตัน/ไร ปุยหมักฟาง

ขาวอัตรา 3 ตัน/ไร และในดินที่ไมใสปุยหมักมีการปลดปลอยโพแทสเซียมไดต่ําสุด (Figure 4-A) โดยมีคาเทากับ 

566.62, 407.44, 313.99 และ 85.70 mg/kg ตามลําดับ ซึ่งความเขมขนของโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดนั้นมี

ความเขมขนสูงในชวงแรกของการบมดินคือที่ 7 วัน เนื่องจากเกิดการสลายตัวของอินทรียวัตถุและปลดปลอยธาตุ

อาหารออกมา (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548) และลดลงตามระยะเวลาของการ
บมดิน และการปลดปลอยโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดนั้นยังขึ้นอยูกับชนิดและอัตราการใชปุยหมักเชนกัน 
 ในสวนของความเขมขนของโพแทสเซียมในน้ําที่ไดจากการชะละลายดินในแตละกรรมวิธีนั้นมีความแตก

กันทางสถิติ พบวา ที่ระยะเวลาการบมดิน 7 วัน ในดินที่ใสปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 

6 ตัน/ไร มีเขมขนของโพแทสเซียมสูงที่สุด รองลงมาคือ ปุยหมักฟางขาวอัตรา 6 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวที่มี

สวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 3 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวอัตรา 3 ตัน/ไร และในดินที่ไมใสปุยหมักมีการ

ปลดปลอยโพแทสเซียมไดนอยที่สุดเชนเดียวกับในดิน (Figure 4-B) แสดงคาดังนี้ 511.98, 437.56, 399.00, 

282.66 และ 56.08 mg/kg ตามลําดับ ความเขมขนของโพแทสเซียมในน้ําที่ไดจากการชะละลายนั้นแปรผันตาม

ความเขมขนของโพแทสเซียมในดิน และระยะเวลาการบม กลาวคือ ถาโพแทสเซียมในดินสูง เมื่อทําการชะละลายก็

จะทําใหความเขมขนของโพแทสเซียมในน้ําสูงเชนกันและยังเกี่ยวเนื่องกับชนิดของปุยหมักและอัตราการใช

เชนเดียวกับในดิน 
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Figure 4 Partitioning of Exchangeable K in soil applied with composts after leaching with water : A = 

 Exchangeable K in soil, B = Leached Exchangeable K in water. Different letters indicate 

 significant differences at the 95% level of confidence by DMRT. 
 

อินทรียวัตถุในดิน 
 อินทรียวัตถุในดินแตละกรรมวิธีนั้นมีความแตกตางกันทางสถิติ พบวาในดินที่ใสปุยหมักฟางขาวที่มี

สวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 6 ตัน/ไร มีอินทรียวัตถุสูงที่สุด เทากับ 8.04 % รองลงมาคือ ปุยหมักฟางขาว

อัตรา 6 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพอัตรา 3 ตัน/ไร ปุยหมักฟางขาวอัตรา 3 ตัน/ไร และ

ในดินที่ไมใสปุยหมักมีอินทรียวัตถุนอยที่สุด (Figure 5) แสดงคาดังนี้ 7.51, 7.28, 5.98 และ 5.67 % ตามลําดับ 

และอินทรียวัตถุในดินนั้นขึ้นอยูกับชนิดและอัตราการใชปุยหมัก และนอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับระยะเวลาการบมดิน 

ซึ่งพบวาการบมดินที่ 14 วัน ปริมารอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด และจะลดลงเมื่อบมดินนานขึ้นเนื่องจากเกิดการแปร

สภาพไปเปนสารฮิวมิก หรือเกิดการออกซิไดซโดยจุลินทรียในกลุมที่ใชพลังงานจากอินทรียคารบอน (Alan et al., 

2007) 

 
Figure 5 Change in organic matter during incubation of soil. Different letters indicate significant 

 differences at the 95% level of confidence by DMRT. 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความเปนประโยชนของปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพ จากการ

เปล่ียนแปลงของธาตุอาหารโดยการชะละลายดิน พบวาปุยหมักฟางขาวที่มีสวนผสมของพลาสติกชีวภาพ เมื่อใช

ในอัตรา 6 ตัน/ไร นั้นสามารถปลดปลอยธาตุอาหารไดสูงที่สุดแตกตางจากกรรมวิธีอื่นๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยที่ความเขมขนของแอมโมเนียมในดินเทากับ 73.33 mg/kg และในน้ําเทากับ 34.58 mg/kg ไนเตรทในดินมี

ความเขมขนเทากับ 23.60 mg/kg ในน้ําเทากับ 493.16 mg/kg ฟอสฟอรัสในดินมีความเขมขนเทากับ 64.30 

mg/kg และในน้ํามีความเขมขนเทากับ 64.30 mg/kg โพแทสเซียมในดินเทากับ 622.73 mg/kgและความเขมขน

โพแทสเซียมในน้ําเทากับ 511.98 mg/kg และอินทรียวัตถุในดิน 8.04 % เมื่อเปรียบเทียบกับปุยหมักฟางขาวใน

อัตราเดียวกัน แตยังจําเปนตองมีการศึกษาถึงผลตกคางที่อาจเปนอันตรายในดินและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการ

ยืนยันวาพลาสติกชีวภาพนั้นจะไมกอใหเกิดมลพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอมในอนาคต 
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