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การใช้ตะกอนชีวภาพจากระบบบาํบัดนํา้เสียโรงงานผลิตโอเลฟินส์เป็นวัสดุผลิตปุ๋ยหมักร่วม 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาการนําของเสียจากโรงงานกลบัมาใช้ประโยชน์โดยนําเศษหญ้าท่ีตดัจากสนาม

หญ้าภายในโรงงานมาเป็นวตัถุดิบผลิตปุ๋ ยหมกัโดยใช้ตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดนํา้เสียแบบแอกติเวทเต็ด

สลดัจ์ของโรงงานผลิตโอเลฟินส์เป็นวสัดผุลิตปุ๋ ยหมกัร่วม การทดลองนี ้เป็นการศกึษาในระดบัห้องปฏิบติัการเพ่ือ

ศึกษาผลของอัตราส่วนของตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดนํา้เสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ต่อเศษหญ้าท่ี

อตัราสว่นแตกตา่งกนั 4  คา่ คือ  0 : 100; 10 : 90; 20 : 80 และ 30 : 70  โดยนํา้หนกั ผลการทดลองแสดงให้เห็น

วา่ท่ีทกุอตัราสว่นผสมของกระบวนการหมกัปุ๋ ยแบบใช้ออกซิเจนจะเสร็จสมบรูณ์โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วนั 

โดยท่ีอตัราส่วนตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้า เท่ากบั 30 : 70  โดยนํา้หนกั จะได้ปุ๋ ยหมกัท่ีมีปริมาณธาตอุาหารสงู

ท่ีสุดโดยมีปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด ร้อยละ 1.27 ปริมาณฟอสฟอรัสทัง้หมด ร้อยละ 0.49 และปริมาณ

โพแทสเซียมทัง้หมด ร้อยละ 0.53 ซึง่ได้ตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร และเม่ือทําการ

ทดสอบดชันีการงอกของเมล็ด (Germination Index) โดยใช้เมล็ดผกักวางตุ้ง (Brassica Chinensis L.) พบว่าปุ๋ ย

หมกัท่ีได้ไมเ่ป็นพิษกบัเมลด็ท่ีนํามาทดสอบ 

 

ABSTRACT 

 The research investigated the utilization of bio-sludge generated from activated sludge 

process from olefin wastewater treatment plant as co-composting material with grass for producing 

organic fertilizer. This experiment was study in lab-scale to investigated the effect of the 4 different 

ratio of bio-sludge and glass at 0 : 100; 10 : 90; 20: 80 and 30 : 70  by weight. The result showed that 

anaerobic composting process achieved maturity at approximately 60 days. The result showed that 

the optimum ratio was achieved at bio-sludge: glass at 30:70 by weight.  Composting produced from 

this condition contained the highest nutrients composition 1.27% of total nitrogen, 0.49% of total  

phosphorus and 0.53% of total potassium. The compost was found to be within the acceptable limit  
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set by fertilizer standard of Department of Agriculture and germination index test with Pak-choi seeds 

(Brassica Chinensis L.) showed that compost is not phytotoxic to tested seeds. 

 

คาํนํา 

 ปัจจบุนัธุรกิจในภาคอตุสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยขยายตวัอย่างรวดเร็วและพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

มีการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตประจําวัน การพัฒนา

อตุสาหกรรมปิโตรเคมีทําให้มีของเสียเพ่ิมขึน้รวมไปถึงตะกอนชีวภาพท่ีเกิดจากระบบบําบัดนํา้เสีย โดยผลจาก

การบําบดันํา้เสียด้วยระบบแอกติเวทเตด็สลดัจ์ จะได้กากตะกอนข้นซึง่เป็นผลจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ท่ี

กินสารอินทรีย์ในนํา้เสีย ดงันัน้จึงจําเป็นต้องบําบดักากตะกอนเหล่านัน้ ให้ถูกต้องตามหลกัวิชาการ เพ่ือป้องกนั

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

การกําจดัตะกอนชีวภาพจากระบบบําบดันํา้เสียในปัจจุบนัมกัจะนําไปฝังกลบ (Landfill) เน่ืองจากเป็น

วิธีท่ีมีคา่ใช้จ่ายต่ําเม่ือเทียบกบัการจดัการด้วยวิธีอ่ืนแต่การฝังกลบจําเป็นต้องใช้พืน้ท่ีขนาดใหญ่ และอาจส่งผล

กระทบตอ่สิ่งแวดล้อม หากมีระบบการจดัการท่ีไมมี่ประสิทธิภาพและถกูต้องตามหลกัวิชาการ อีกทัง้ยงัมีข้อจํากดั

ในด้านของท่ีดินท่ีมีราคาสงูขึน้ในอนาคตทําให้ยากต่อการหาพืน้ท่ีในการฝังกลบ นอกจากนีย้งัมีการต่อต้านจาก

ชุมชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้เคียง โดยการกําจัดตะกอนชีวภาพอีกวิธีหนึ่งคือการนํามาใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ ยหมกั

(สนัทัด, 2552) โดยการนําตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดนํา้เสียท่ีสามารถย่อยสลายได้มาใช้ประโยชน์ในการ

ผลิตปุ๋ ยหมกั เป็นกระบวนการทางชีวภาพท่ีอาศยัจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ อาจเป็นกระบวนการใช้

ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน ภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสมประกอบด้วยความชืน้ อุณหภูมิ รวมทัง้สัดส่วนของ

คาร์บอนต่อไนโตรเจน ผลผลิตท่ีได้จากการหมกัจะเป็นวัสดุสีนํา้ตาลดําท่ีมีเนือ้ร่วนซุยซึ่งมีสารประกอบท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่พืช เช่น พวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สามารถนําไปปรับปรุงสภาพดินและเป็นอาหาร

พืชได้ (อุษณีย์, 2545) เป็นการลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จากสารอินทรีย์ อีกทัง้เป็นการลด

ปริมาตรของเสีย ซึง่ทําให้งบประมาณในการขนย้ายลดลง นอกจากนีย้งัเป็นการนําชีวมวลซึง่เป็นวสัดเุหลือทิง้จาก

ธรรมชาติ กลบัมาใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นปุ๋ ยซึง่มีคณุสมบติัในการปรับปรุงคณุภาพของดิน 

การศกึษานีเ้ป็นการนําตะกอนชีวภาพจากระบบบําบดันํา้เสียแบบแอกติเวทเต็ดสลดัจ์ ของโรงงานผลิต

โอเลฟินส์เป็นวสัดใุนการผลิตปุ๋ ยหมกัร่วมกบัเศษหญ้า เพ่ือศกึษาคณุภาพของปุ๋ ยหมกัท่ีใช้ตะกอนชีวภาพเป็นวสัดุ

หมกัร่วมกบัเศษหญ้า ศกึษาการเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพและเคมีของกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมกั ทําการ

ทดสอบความเป็นพิษของปุ๋ ยหมกัท่ีได้โดยวดัเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายท่ีสมบูรณ์ ด้วยการทดสอบดชันีการงอกของ

เมล็ด (Germination Index) จากนัน้ประเมินคุณภาพของปุ๋ ยหมกัเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการนํามาใช้

ปรับปรุงคณุภาพดิน 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

งานวิจัยนีเ้ป็นการทดลองในระดบัห้องปฏิบัติการ (Lab scale) ณ ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การทดลองเป็นการศกึษาในระดบัห้องปฏิบติัการเพ่ือศกึษาผลของอตัราส่วนระหว่างตะกอนชีวภาพจาก

ระบบบําบดันํา้เสียแบบแอกติเวทเต็ดสลดัจ์ของของโรงงานผลิตโอเลฟินส์ต่อเศษหญ้า ท่ีมีต่อคณุสมบัติของปุ๋ ย

หมกั เม่ือใช้ตะกอนชีวภาพเป็นวสัดหุมกัร่วม ในอตัราส่วนตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้าเท่ากบั 0 : 100; 10 : 90;  

20 : 80 และ 30 : 70  โดยนํา้หนัก ทําการทดลองผลิตปุ๋ ยหมกัโดยใช้การหมกัแบบใช้ออกซิเจน และศึกษา

ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพและเคมีของกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมกั จากนัน้นําปุ๋ ยหมกัท่ีได้มา

ทําการทดสอบความเป็นพิษของปุ๋ ยหมกัและประเมินคุณภาพของปุ๋ ยหมกั เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการ

นํามาใช้ปรับปรุงคณุภาพดินตอ่ไป 

 

วิธีการวิจัย 

 การศกึษาผลของอตัราส่วนระหว่างตะกอนชีวภาพจากระบบบําบดันํา้เสียแบบแอกติเวทเต็ดสลดัจ์ของ

โรงงานผลิตโอเลฟินส์ตอ่เศษหญ้า มีอตัราสว่นระหวา่งตะกอนชีวภาพตอ่เศษหญ้า เป็น 4 รูปแบบ ดงันี ้

 แบบท่ี 1 ปุ๋ ยหมกัชีวมวลท่ีประกอบด้วยเศษหญ้าอย่างเดียว 0 : 100 (ชดุควบคมุ)  

แบบท่ี 2 ปุ๋ ยหมกัท่ีมีตะกอนชีวภาพตอ่เศษหญ้า 10:90 โดยนํา้หนกั 

แบบท่ี 3 ปุ๋ ยหมกัท่ีมีตะกอนชีวภาพตอ่เศษหญ้า 20:80 โดยนํา้หนกั 

แบบท่ี 4 ปุ๋ ยหมกัท่ีมีตะกอนชีวภาพตอ่เศษหญ้า 30:70 โดยนํา้หนกั 

ทําการหมกัในถงัปฏิกิริยาขนาดความจุ 10 ลิตร เป็นถงัพลาสติกแบบมีฝาปิด กว้าง 27.5 เซนติเมตร สงู 

30 เซนติเมตร ทําการเจาะรูโดยรอบตวัถงั และฝาถงั เพ่ือระบายอากาศ ภายในบุด้วยตาข่ายไนลอนทัง้ตวัถงัและ

ฝาถงัเพ่ือป้องกนัแมลง ควบคมุความชืน้เร่ิมต้นให้อยู่ในช่วงร้อยละ 50–60 (กรมวิชาการเกษตร, 2545) ตรวจวดั

อณุหภูมิจากถงัหมกัทุกวนั มีการพลิกกลบักองทุก 3 วนั เพ่ือเป็นการระบายอากาศ ทําการศึกษาปฏิกิริยาการ

เปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพและเคมีของกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมกั เม่ือใช้ตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัด

นํา้เสียแบบแอกติเวทเต็ดสลดัจ์ของโรงงานผลิตโอเลฟินส์เป็นวสัดหุมกัร่วมกบัเศษหญ้า โดยทําการเก็บตวัอย่าง

เพ่ือวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ และทําการทดสอบความเป็นพิษของปุ๋ ยหมกัท่ีได้ โดยวดัเปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย

ท่ีสมบูรณ์ ด้วยการทดสอบดชันีการงอกของเมล็ด (Germination Index) เพ่ือประเมินคณุภาพของปุ๋ ยหมกัท่ีได้ โดย

เปรียบเทียบกบัมาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  

พารามิเตอร์ที่ทําการวิเคราะห์ อุณหภูมิ ความชืน้ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไนโตรเจนทัง้หมด 

(Total Nitrogen) ปริมาณฟอสเฟตทัง้หมด (Total P2O5) ปริมาณโพแทสเซียมทัง้หมด (Total K2O) ปริมาณ

อินทรียวตัถุ (Organic matter) อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ปริมาณโลหะหนกั ได้แก่ สารหน ู

(As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกัว่ (Pb) และปรอท (Hg) และดชันีการงอกของเมล็ด 

(Germination Index) ตามเทคนิคและวิธีวิเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร, 2551) 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 

1. การวิเคราะห์คุณลักษณะเบือ้งต้นของวัสดุที่ใช้ในการหมัก 

 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตะกอนชีวภาพและเศษหญ้า (Table 1) พบว่าเศษหญ้ามีความชืน้

ต่ํามาก ร้อยละ 5.83 เน่ืองจากเป็นหญ้าแห้งซึง่โรงงานจะมีการตดัหญ้าในสนามทุกๆ 1 เดือน และเก็บรวบรวมไว้

ปริมาณมาก จากผลการวิเคราะห์พบวา่เศษหญ้ามีองค์ประกอบของคาร์บอนสงูมาก เน่ืองจากมีองค์ประกอบหลกั

เป็นเซลลโูลส ส่วนปริมาณธาตุอาหาร ได้แก่ ปริมาณไนโตเจนและฟอสฟอรัสมีต่ํามากเพียงร้อยละ 0.98 และ 

ร้อยละ 0.07 ตามลําดบั และเม่ือพิจารณาค่า C/N Ratio =  99.35:1 ซึง่การใช้เศษหญ้าเป็นวสัดหุมกัปุ๋ ยเพียง

อย่างเดียวอาจทําให้ได้คุณภาพของปุ๋ ยหมกัท่ีได้ ต่ํากว่ามาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์  ดงันัน้การศึกษาทดลองนีจ้ึงนํา

ตะกอนชีวภาพจากระบบบําบดันํา้เสียแบบแอกติเวทเต็ดสลดัจ์ของโรงงานผลิตโอเลฟินส์มาเป็นวสัดหุมกัร่วม ซึง่

ผลการวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณของธาตอุาหาร ได้แก่ ปริมาณไนโตเจนและฟอสฟอรัสสงู คือ ร้อยละ 5.3 และ 

1.8 ตามลําดบั และเม่ือพิจารณาค่า C/N Ratio =  8:1 บ่งชีว้่าตะกอนชีวภาพมีศกัยภาพในการใช้เป็นวสัดหุมกั

ร่วมโดยช่วยเพ่ิมธาตอุาหารให้กบัปุ๋ ยหมกัได้  จากผลการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณโลหะหนกัท่ีเป็นองค์ประกอบ

ของตะกอนชีวภาพท่ีใช้ในการทดลอง (Table 2) ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือ

วสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 (กระทรวงอตุสาหกรรม, 2548) พบว่ามีปริมาณต่ํากว่ามาตรฐาน Total Threshold 

Limit Concentration (TTLC) บ่งชีว้่าตะกอนชีวภาพไม่จัดเป็นของเสียอนัตราย และยืนยันผลโดยการนํามา

ทดสอบการชะละลายพบว่า ปริมาณโลหะหนกัในนํา้ชะละลายมีค่าไม่เกินมาตรฐาน Soluble Threshold Limit 

Concentration (STLC) เช่นกนั แต่เม่ือพิจารณาปริมาณโลหะหนกัของตะกอนชีวภาพเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน

ปุ๋ ยอินทรีย์ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2548 พบวา่ผ่านมาตรฐานยกเว้น คา่ของปรอท (Hg) ซึง่การหมกั

ตะกอนโดยทั่วไปนิยมนํามาหมกัโดยผสมกับวสัดอิุนทรีย์ชนิดอ่ืนๆ บางส่วนเพ่ือจะทําให้ส่วนผสมท่ีหมกัมีความ

เข้มข้นของธาตุโลหะหนกัน้อยลงหรือเจือจางลง ในขณะเดียวกนัวสัดอิุนทรีย์บางชนิดท่ีใช้ผสมยงัมีส่วนช่วยเพ่ิม

ปริมาณธาตอุาหารให้กบัตะกอนชีวภาพได้ด้วย (ปิยะ, 2553) ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงได้ทําการทดลองนําตะกอน

ชีวภาพมาใช้เป็นวัสดุหมักร่วมในการทําปุ๋ ยหมักกับเศษหญ้า เพ่ือปรับปุรงคุณสมบัติของตะกอนชีวภาพให้

เหมาะสมกบัการนําไปปรับปรุงคณุภาพดิน 

Table 1 Characteristics of composting components in experiment. 

Characteristics 
Components 

Grass Bio-Sludge 

Moisture Content (%) 5.83 90.10 

pH 7.1 8.2 

C/N Ratio 99.35:1 8:1 

Total Nitrogen (%) 0.98 5.3 

Total Phosphorus (%) 0.07 1.8 

Total Potassium (%) 0.66 0.3 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

20 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 

Te
m

pe
ra

tu
re

 (
ºC

) 

Time of composting (day) 

0:100 

10:90 

20:80 

30:70 

Ambient 

Table 2 The heavy metal from Bio-Sludge. 

Heavy Metal As Cd Cr Cu Pb Hg 

Bio-sludge (mg/kg) 6.9 1.8 107 38 10 7.1 

TTLC1/ (mg/kg) 500 100 500 2500 1000 20 

Standard of Organic fertilizer3/ (mg/kg) 50 5 300 500 500 2 

Leachate from Bio-sludge (mg/l) 0.0021 <0.003 0.216 <0.003 0.030 <0.0005 

STLC2/ (mg/l) 5 1 5 25 5 0.2 
 1/ TTLC : Total Threshold Limit Concentration 
 2/STLC : Soluble Threshold limit Concentration 
 3/ fertilizer standard of Department of Agriculture 
 
 
2. ผลการศึกษา 

 2.1 การเปล่ียนแปลงอุณหภมูิในการผลิตปุ๋ยหมัก 

จากผลการตรวจวดัอณุหภูมิในระบบหมกัปุ๋ ยทุกวนั พบว่าอุณหภูมิในกองปุ๋ ยหมกัมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้สูง

มากกว่าอุณหภูมิบรรยากาศ (Ambient) ในช่วง 7-14 วันแรกของการหมัก ซึ่งเกิดขึน้จากการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ โดยจลุินทรีย์ในถงัหมกั และพบว่าอณุหภูมิเพ่ิมสงูสดุในวนัท่ี 9 โดยอณุหภูมิสงูถึง 57 องศาเซลเซียส

ในอตัราสว่นตะกอนชีวภาพตอ่เศษหญ้า 30:70 และปุ๋ ยหมกัชีวมวลท่ีประกอบด้วยเศษหญ้าอย่างเดียวมีอณุหภูมิ

สงูสุด คือ 50 องศาเซลเซียส เน่ืองจากเศษหญ้ามีองค์ประกอบของคาร์บอนสูงมาก การเติมตะกอนชีวภาพท่ีมี

สดัสว่นของไนโตรเจนสงูจะช่วยให้มีสดัส่วนของ C/N Ratio เหมาะสมต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์

ในถงัหมกัมากขึน้ โดยสดัส่วนตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้า 10:90; 20:80 และ 30:70 มี C/N Ratio จากการ

คํานวณเร่ิมต้นเท่ากับ 65.08 46.85 และ 35.54 ตามลําดบั โดยทั่วไปค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนท่ี

เหมาะสมสําหรับกระบวนการหมกัปุ๋ ยควรอยู่ระหว่าง 25-30 : 1 (Bertoldi และคณะ 1983; Haug, 1980; 

Pichtel, 2005) ตอ่จากนัน้อณุหภูมิในถงัหมกัจะลดต่ําลงจนใกล้เคียงและเท่ากบัอณุหภูมิบรรยากาศจนคงท่ีช่วง 

50-60 วนั ซึง่แสดงให้เห็นวา่กระบวนการหมกัปุ๋ ยเสร็จสมบรูณ์แล้ว  

 

  

 

 

 

 

 

Figure 1 Temperature change during composting. 
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 2.2 คุณสมบัตขิองปุ๋ยหมักที่ ได้ 

 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีของปุ๋ ยหมักเปรียบเทียบกับมาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์ตามประกาศ 

กรมวิชาการเกษตร สรุปได้ดงันี ้ 

ปุ๋ ยหมกัท่ีใช้เศษหญ้าเป็นวสัดหุมกัเพียงอย่างเดียวมีค่า C/N Ratio = 32.05:1 ซึง่มีค่าเกินมาตรฐาน

ปุ๋ ยอินทรีย์ อีกทัง้ยงัมีค่าปริมาณธาตอุาหารต่ํากว่ามาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์ (Table 4, Figure 3) ส่วนปุ๋ ยหมกัท่ีใช้

ตะกอนชีวภาพเป็นวัสดุหมกัร่วมพบว่ามีปริมาณธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัสเพ่ิมขึน้ทุกการ

ทดลอง เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดการทดลองท่ีไม่มีตะกอนชีวภาพเป็นวสัดหุมกัร่วม (Table 4, Figure 2) และมีผล

ทําให้คา่ C/N Ratio ลดต่ําลงจนได้มาตรฐาน ซึง่ปุ๋ ยหมกัท่ีหมกัจนสมบูรณ์แล้วควรมีค่า C/N Ratio น้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 20:1 โดยเม่ือใสล่งในดินแล้วจะไมทํ่าให้เกิดอนัตรายต่อพืช (กรมพฒันาท่ีดิน, 2551; กรมวิชาการเกษตร, 

2545) และจากทําการทดสอบปริมาณโลหะหนกั ซึง่ในท่ีนีทํ้าการทดสอบเฉพาะปริมาณปรอทซึง่เกินมาตรฐานปุ๋ ย

อินทรีย์จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของตะกอนชีวภาพ (Table 2) ก่อนนํามาทําการหมกัปุ๋ ยท่ีอตัราส่วนผสม

ตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้าทุกอตัราส่วนผสม พบว่าปุ๋ ยหมกัท่ีได้มีปริมาณของปรอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ย

อินทรีย์ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2548 และจากการทดสอบความเป็นพิษของปุ๋ ยหมกัท่ีได้ โดยวดั

เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายท่ีสมบูรณ์ ด้วยการทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ด (Germination Index) โดยใช้เมล็ด

ผกักวางตุ้ง (Brassica Chinensis L.) พบวา่มีคา่มากกว่าร้อยละ 80 แสดงว่าปุ๋ ยหมกัท่ีได้นัน้ปราศจากสารท่ีเป็น

พิษและเป็นปุ๋ ยหมกัท่ีมีการย่อยสลายอย่างสมบรูณ์ (Wei et al., 2000) 

โดยอตัราส่วนตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้าเท่ากบั 30 : 70 พบว่ามีปริมาณธาตอุาหารมากท่ีสดุ คือ มี

ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด ร้อยละ 1.27 ปริมาณฟอสฟอรัส ร้อยละ 0.49 และปริมาณโพแทสเซียม ร้อยละ 0.53  

(Table 4, Figure 2) และจากการทดสอบความเป็นพิษของปุ๋ ยหมกัท่ีได้ โดยวดัเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายท่ี

สมบรูณ์ ด้วยการทดสอบดชันีการงอกของเมล็ด พบว่ามีค่าเฉลี่ยความยาวรากสงูสดุคือ 0.6830 เซนติเมตร และมี

คา่ดชันีการงอกของเมลด็ สงูท่ีสดุคือ ร้อยละ 89.87 (Table 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figure 2 Major nutrient (N,P,K) of final compost.       Figure 3 Carbon/Nitrogen Ratio of final compost. 
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Table 3 Germination Index test with Pak-choi seeds. 

Ratio of bio-sludge : grass 
Seed 

Germination (%) 

Mean of root 

length(cm) 
%RSG1/ %RRG2/ %GI3/ 

Control (Distillation Water) 100 0.7600 100 100 100 

0:100 100 0.6585 100 86.64 86.64 

10:90 100 0.6650 100 87.50 87.50 

20:80 100 0.6740 100 88.68 88.68 

30:70 100 0.6830 100 89.87 89.87 
1/ percentage of relative seed germination : %RSG  

    %RSG = (number of seeds germinated in compost extract /number of seeds germinated in control)*100 
2 /percentage of relative root growth: %RRG 

   %RRG = (mean root length of compost extract / mean root length of control)*100 
3/ Germination Index : %GI  

   %GI = ((%RSG x %RRG)/100) 

Table 4 Final Characteristics of compost after composting in experiment. 

Characteristics 
Ratio of Bio-sludge : Grass  Standard of 

Organicfertilizer4/ 0:100 10:90 20:80 30:70 

pH1/ 7.94 6.97 6.7 6.9 5.5-8.5 

EC2/ (dS/m) 1.01 2.19 2.47 1.99 ≤ 10  

Moisture Content (%MC) 25.35 29.28 29.35 29.36 ≤ 30  

C/N Ratio 32.05:1 19.98:1 19.36:1 16.28:1 ≤ 20 : 1 

Total nitrogen3/ (%) 0.86 1.04 1.07 1.27 ≥ 1 

Total Phosphorus3/ (%) <0.29 0.35 0.39 0.49 ≥ 0.5 

Total Potassium3/ (%) 0.62 0.86 0.68 0.53 ≥ 0.5 

Organic matter (%) 47.52 35.83 35.72 35.65 ≥ 20 

Germination Index (%) 

Hg (mg/kg) 

86.64 

- 

87.50 

0.98 

88.68 

1.0 

89.87 

1.2 

≥ 80 

2 
1/  Water/Compost = 10/1  
2/  Water/Compost = 5/1  
3/  Nutrients in fertilizer have not less than 2 percent 
4/ fertilizer standard of Department of Agriculture 

 

สรุป 

การศึกษาการใช้ตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดนํา้เสียโรงงานผลิตโอเลฟินส์เป็นวสัดผุลิตปุ๋ ยหมกัร่วม 

พบว่าปุ๋ ยหมกัท่ีมีใช้ตะกอนชีวภาพเป็นวสัดหุมกัร่วม จะมีปริมาณธาตอุาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส

เพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับชุดการทดลองท่ีไม่มีตะกอนชีวภาพเป็นวสัดุหมกัร่วม โดยอตัราส่วนอตัราส่วนผสม
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ตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้าเท่ากบั 30: 70 จะได้ผลผลิตปุ๋ ยหมกัมีปริมาณธาตุอาหารมากท่ีสุดคือ มีปริมาณ

ไนโตรเจนทัง้หมด ร้อยละ 1.27 ปริมาณฟอสฟอรัส ร้อยละ 0.49 และปริมาณโพแทสเซียม ร้อยละ 0.53 และจาก

การทดสอบความเป็นพิษของปุ๋ ยหมกัท่ีได้ โดยวดัคา่ร้อยละการย่อยสลายท่ีสมบรูณ์ ด้วยการทดสอบดชันีการงอก

ของเมลด็ พบวา่มีคา่สงูสดุคือ ร้อยละ 89.87 กระบวนการหมกัปุ๋ ยจะเสร็จสมบูรณ์โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 60 

วนั และปุ๋ ยหมักท่ีได้มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ดงันัน้ การ

กําจดัตะกอนชีวภาพมาโดยนํามาใช้เป็นวสัดใุนการผลิตปุ๋ ยหมกัร่วม เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยลดปริมาณของเสีย อีก

ทัง้ยงัสามารถนํามาใช้เป็นวสัดปุรับสภาพดินได้ โดยต้องคํานงึถงึ ปริมาณการใช้ต่อพืน้ท่ี ชนิดของดินและพืชท่ีจะ

ใช้ และไมค่วรใช้กบัดินท่ีจะปลกูพืชอาหาร 
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