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การใช้ ตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดนํา้ เสียโรงงานผลิตโอเลฟิ นส์ เป็ นวัสดุผลิตปุ๋ยหมักร่ วม
Utilization of Bio-Sludge from Olefin Wastewater Treatment Plant
as Co-Composting Material.
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาการนําของเสียจากโรงงานกลับมาใช้ ประโยชน์ โดยนําเศษหญ้ าที่ตดั จากสนาม
หญ้ าภายในโรงงานมาเป็ นวัตถุดิบผลิตปุ๋ ยหมักโดยใช้ ตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดนํา้ เสียแบบแอกติเวทเต็ด
สลัดจ์ของโรงงานผลิตโอเลฟิ นส์เป็ นวัสดุผลิตปุ๋ ยหมักร่ วม การทดลองนี ้ เป็ นการศึกษาในระดับห้ องปฏิบตั ิการเพื่อ
ศึก ษาผลของอัต ราส่ วนของตะกอนชี วภาพจากระบบบํ า บัด นํ า้ เสี ย แบบแอกติ เ วทเต็ ด สลัด จ์ ต่อเศษหญ้ า ที่
อัตราส่วนแตกต่างกัน 4 ค่า คือ 0 : 100; 10 : 90; 20 : 80 และ 30 : 70 โดยนํ ้าหนัก ผลการทดลองแสดงให้ เห็น
ว่าที่ทกุ อัตราส่วนผสมของกระบวนการหมักปุ๋ ยแบบใช้ ออกซิเจนจะเสร็ จสมบูรณ์โดยใช้ ระยะเวลาประมาณ 60 วัน
โดยที่อตั ราส่วนตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้ า เท่ากับ 30 : 70 โดยนํ ้าหนัก จะได้ ปุ๋ยหมักที่มีปริ มาณธาตุอาหารสูง
ที่ สุดโดยมีป ริ มาณไนโตรเจนทัง้ หมด ร้ อยละ 1.27 ปริ มาณฟอสฟอรั สทัง้ หมด ร้ อยละ 0.49 และปริ มาณ
โพแทสเซียมทังหมด
้
ร้ อยละ 0.53 ซึง่ ได้ ตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย์ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร และเมื่อทําการ
ทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ด (Germination Index) โดยใช้ เมล็ดผักกวางตุ้ง (Brassica Chinensis L.) พบว่าปุ๋ ย
หมักที่ได้ ไม่เป็ นพิษกับเมล็ดที่นํามาทดสอบ

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.

คํานํา
ปั จจุบนั ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีในประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ วและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มี ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการผลิ ต เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการในชี วิ ต ประจํ า วั น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีทําให้ มีของเสียเพิ่มขึ ้นรวมไปถึงตะกอนชีวภาพที่เกิดจากระบบบําบัดนํา้ เสีย โดยผลจาก
การบําบัดนํ ้าเสียด้ วยระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ จะได้ กากตะกอนข้ นซึง่ เป็ นผลจากการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์ที่
กินสารอินทรี ย์ในนํ ้าเสีย ดังนันจึ
้ งจําเป็ นต้ องบําบัดกากตะกอนเหล่านัน้ ให้ ถูกต้ องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การกําจัดตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดนํ ้าเสียในปั จจุบนั มักจะนําไปฝั งกลบ (Landfill) เนื่องจากเป็ น
วิธีที่มีคา่ ใช้ จ่ายตํ่าเมื่อเทียบกับการจัดการด้ วยวิธีอื่นแต่การฝั งกลบจําเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ขนาดใหญ่ และอาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้ อม หากมีระบบการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและถูกต้ องตามหลักวิชาการ อีกทังยั
้ งมีข้อจํากัด
ในด้ านของที่ดินที่มีราคาสูงขึ ้นในอนาคตทําให้ ยากต่อการหาพื ้นที่ในการฝั งกลบ นอกจากนี ้ยังมีการต่อต้ านจาก
ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ เคียง โดยการกําจัดตะกอนชีวภาพอีกวิธีหนึ่งคือการนํามาใช้ ประโยชน์ ในการผลิตปุ๋ ยหมัก
(สันทัด, 2552) โดยการนําตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดนํ ้าเสียที่สามารถย่อยสลายได้ มาใช้ ประโยชน์ในการ
ผลิตปุ๋ ยหมัก เป็ นกระบวนการทางชีวภาพที่อาศัยจุลินทรี ย์ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ อาจเป็ นกระบวนการใช้
ออกซิเจนหรื อไม่ใช้ ออกซิเจน ภายใต้ สภาวะที่ เหมาะสมประกอบด้ วยความชื น้ อุณหภูมิ รวมทัง้ สัด ส่วนของ
คาร์ บอนต่อไนโตรเจน ผลผลิตที่ ได้ จากการหมักจะเป็ นวัสดุสีนํา้ ตาลดําที่มีเนือ้ ร่ วนซุยซึ่งมีสารประกอบที่ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ พืช เช่น พวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สามารถนําไปปรับปรุ งสภาพดินและเป็ นอาหาร
พืชได้ (อุษณี ย์, 2545) เป็ นการลดปั ญหามลพิ ษทางสิ่งแวดล้ อมที่ เกิ ดขึน้ จากสารอินทรี ย์ อีกทัง้ เป็ นการลด
ปริ มาตรของเสีย ซึง่ ทําให้ งบประมาณในการขนย้ ายลดลง นอกจากนี ้ยังเป็ นการนําชีวมวลซึง่ เป็ นวัสดุเหลือทิ ้งจาก
ธรรมชาติ กลับมาใช้ ประโยชน์โดยการแปรรู ปเป็ นปุ๋ ยซึง่ มีคณ
ุ สมบัติในการปรับปรุ งคุณภาพของดิน
การศึกษานี ้เป็ นการนําตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดนํ ้าเสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ ของโรงงานผลิต
โอเลฟิ นส์เป็ นวัสดุในการผลิตปุ๋ ยหมักร่ วมกับเศษหญ้ า เพื่อศึกษาคุณภาพของปุ๋ ยหมักที่ใช้ ตะกอนชีวภาพเป็ นวัสดุ
หมักร่ วมกับเศษหญ้ า ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและเคมีของกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมัก ทําการ
ทดสอบความเป็ นพิษของปุ๋ ยหมักที่ได้ โดยวัดเปอร์ เซ็นต์การย่อยสลายที่สมบูรณ์ ด้ วยการทดสอบดัชนีการงอกของ
เมล็ด (Germination Index) จากนัน้ ประเมินคุณภาพของปุ๋ ยหมักเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนํามาใช้
ปรับปรุ งคุณภาพดิน
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อุปกรณ์ และวิธีการ
งานวิจัยนีเ้ ป็ นการทดลองในระดับห้ องปฏิบัติการ (Lab scale) ณ ห้ องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทดลองเป็ นการศึกษาในระดับห้ องปฏิบตั ิการเพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างตะกอนชีวภาพจาก
ระบบบําบัดนํ ้าเสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ ของของโรงงานผลิตโอเลฟิ นส์ต่อเศษหญ้ า ที่มีต่อคุณสมบัติของปุ๋ ย
หมัก เมื่อใช้ ตะกอนชีวภาพเป็ นวัสดุหมักร่ วม ในอัตราส่วนตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้ าเท่ากับ 0 : 100; 10 : 90;
20 : 80 และ 30 : 70 โดยนํ ้าหนัก ทําการทดลองผลิตปุ๋ ยหมักโดยใช้ การหมักแบบใช้ ออกซิเจน และศึกษา
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและเคมีของกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมัก จากนันนํ
้ าปุ๋ ยหมักที่ได้ มา
ทําการทดสอบความเป็ นพิษของปุ๋ ยหมักและประเมินคุณภาพของปุ๋ ยหมัก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ
นํามาใช้ ปรับปรุ งคุณภาพดินต่อไป
วิธีการวิจัย
การศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดนํ ้าเสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ของ
โรงงานผลิตโอเลฟิ นส์ตอ่ เศษหญ้ า มีอตั ราส่วนระหว่างตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้ า เป็ น 4 รู ปแบบ ดังนี ้
แบบที่ 1 ปุ๋ ยหมักชีวมวลที่ประกอบด้ วยเศษหญ้ าอย่างเดียว 0 : 100 (ชุดควบคุม)
แบบที่ 2 ปุ๋ ยหมักที่มีตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้ า 10:90 โดยนํ ้าหนัก
แบบที่ 3 ปุ๋ ยหมักที่มีตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้ า 20:80 โดยนํ ้าหนัก
แบบที่ 4 ปุ๋ ยหมักที่มีตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้ า 30:70 โดยนํ ้าหนัก
ทําการหมักในถังปฏิกิริยาขนาดความจุ 10 ลิตร เป็ นถังพลาสติกแบบมีฝาปิ ด กว้ าง 27.5 เซนติเมตร สูง
30 เซนติเมตร ทําการเจาะรู โดยรอบตัวถัง และฝาถัง เพื่อระบายอากาศ ภายในบุด้วยตาข่ายไนลอนทังตั
้ วถังและ
ฝาถังเพื่อป้องกันแมลง ควบคุมความชื ้นเริ่ มต้ นให้ อยู่ในช่วงร้ อยละ 50–60 (กรมวิชาการเกษตร, 2545) ตรวจวัด
อุณหภูมิจากถังหมักทุกวัน มีการพลิกกลับกองทุก 3 วัน เพื่อเป็ นการระบายอากาศ ทําการศึกษาปฏิกิริยาการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและเคมีของกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมัก เมื่อใช้ ตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัด
นํ ้าเสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ของโรงงานผลิตโอเลฟิ นส์เป็ นวัสดุหมักร่ วมกับเศษหญ้ า โดยทําการเก็บตัวอย่าง
เพื่อวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการ และทําการทดสอบความเป็ นพิษของปุ๋ ยหมักที่ได้ โดยวัดเปอร์ เซ็นต์การย่อยสลาย
ที่สมบูรณ์ ด้ วยการทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ด (Germination Index) เพื่อประเมินคุณภาพของปุ๋ ยหมักที่ได้ โดย
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย์ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร
พารามิเตอร์ ท่ ีทําการวิเคราะห์ อุณหภูมิ ความชืน้ ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ไนโตรเจนทัง้ หมด
(Total Nitrogen) ปริ มาณฟอสเฟตทังหมด
้
(Total P 2 O 5 ) ปริ มาณโพแทสเซียมทังหมด
้
(Total K 2 O) ปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุ (Organic matter) อัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ปริ มาณโลหะหนัก ได้ แก่ สารหนู
(As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกัว่ (Pb) และปรอท (Hg) และดัชนีการงอกของเมล็ด
(Germination Index) ตามเทคนิคและวิธีวิเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร, 2551)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การวิเคราะห์ คุณลักษณะเบือ้ งต้ นของวัสดุท่ ใี ช้ ในการหมัก
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตะกอนชีวภาพและเศษหญ้ า (Table 1) พบว่าเศษหญ้ ามีความชื ้น
ตํ่ามาก ร้ อยละ 5.83 เนื่องจากเป็ นหญ้ าแห้ งซึง่ โรงงานจะมีการตัดหญ้ าในสนามทุกๆ 1 เดือน และเก็บรวบรวมไว้
ปริ มาณมาก จากผลการวิเคราะห์พบว่าเศษหญ้ ามีองค์ประกอบของคาร์ บอนสูงมาก เนื่องจากมีองค์ประกอบหลัก
เป็ นเซลลูโลส ส่วนปริ มาณธาตุอาหาร ได้ แก่ ปริ มาณไนโตเจนและฟอสฟอรั สมีตํ่ามากเพียงร้ อยละ 0.98 และ
ร้ อยละ 0.07 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาค่า C/N Ratio = 99.35:1 ซึง่ การใช้ เศษหญ้ าเป็ นวัสดุหมักปุ๋ ยเพียง
อย่างเดียวอาจทําให้ ได้ คุณภาพของปุ๋ ยหมักที่ได้ ตํ่ากว่ามาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย์ ดังนัน้ การศึกษาทดลองนีจ้ ึงนํ า
ตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดนํ ้าเสียแบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ของโรงงานผลิตโอเลฟิ นส์มาเป็ นวัสดุหมักร่ วม ซึง่
ผลการวิเคราะห์ พบว่ามีปริ มาณของธาตุอาหาร ได้ แก่ ปริ มาณไนโตเจนและฟอสฟอรั สสูง คือ ร้ อยละ 5.3 และ
1.8 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาค่า C/N Ratio = 8:1 บ่งชี ้ว่าตะกอนชีวภาพมีศกั ยภาพในการใช้ เป็ นวัสดุหมัก
ร่ วมโดยช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้ กบั ปุ๋ ยหมักได้ จากผลการวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณโลหะหนักที่เป็ นองค์ประกอบ
ของตะกอนชีวภาพที่ใช้ ในการทดลอง (Table 2) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรื อ
วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว พ.ศ. 2548 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2548) พบว่ามีปริ มาณตํ่ากว่ามาตรฐาน Total Threshold
Limit Concentration (TTLC) บ่งชี ว้ ่าตะกอนชีวภาพไม่จัดเป็ นของเสียอันตราย และยืนยันผลโดยการนํามา
ทดสอบการชะละลายพบว่า ปริ มาณโลหะหนักในนํ ้าชะละลายมีค่าไม่เกินมาตรฐาน Soluble Threshold Limit
Concentration (STLC) เช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาปริ มาณโลหะหนักของตะกอนชีวภาพเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
ปุ๋ ยอินทรี ย์ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2548 พบว่าผ่านมาตรฐานยกเว้ น ค่าของปรอท (Hg) ซึง่ การหมัก
ตะกอนโดยทั่วไปนิยมนํามาหมักโดยผสมกับวัสดุอินทรี ย์ชนิดอื่นๆ บางส่วนเพื่อจะทําให้ ส่วนผสมที่หมักมีความ
เข้ มข้ นของธาตุโลหะหนักน้ อยลงหรื อเจือจางลง ในขณะเดียวกันวัสดุอินทรี ย์บางชนิดที่ใช้ ผสมยังมีส่วนช่วยเพิ่ม
ปริ มาณธาตุอาหารให้ กบั ตะกอนชีวภาพได้ ด้วย (ปิ ยะ, 2553) ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงได้ ทําการทดลองนําตะกอน
ชี วภาพมาใช้ เป็ นวัส ดุห มัก ร่ วมในการทํ า ปุ๋ ยหมัก กับ เศษหญ้ า เพื่ อปรั บปุ รงคุณสมบัติ ของตะกอนชี วภาพให้
เหมาะสมกับการนําไปปรับปรุ งคุณภาพดิน
Table 1 Characteristics of composting components in experiment.
Components

Characteristics
Moisture Content (%)
pH
C/N Ratio
Total Nitrogen (%)
Total Phosphorus (%)
Total Potassium (%)
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Grass

Bio-Sludge

5.83
7.1
99.35:1
0.98
0.07
0.66

90.10
8.2
8:1
5.3
1.8
0.3
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Table 2 The heavy metal from Bio-Sludge.
Heavy Metal
Bio-sludge (mg/kg)
TTLC1/ (mg/kg)
Standard of Organic fertilizer3/ (mg/kg)

As
6.9
500
50

Cd
1.8
100
5

Leachate from Bio-sludge (mg/l)

0.0021 <0.003
STLC2/ (mg/l)
5
1
1/
TTLC : Total Threshold Limit Concentration
2/
STLC : Soluble Threshold limit Concentration
3/
fertilizer standard of Department of Agriculture

Cr
107
500
300

Cu
38
2500
500

Pb
10
1000
500

Hg
7.1
20
2

0.216

<0.003
25

0.030

<0.0005
0.2

5

5

2. ผลการศึกษา
2.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการผลิตปุ๋ยหมัก
จากผลการตรวจวัดอุณหภูมิในระบบหมักปุ๋ ยทุกวัน พบว่าอุณหภูมิในกองปุ๋ ยหมักมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นสูง
มากกว่าอุณ หภูมิ บ รรยากาศ (Ambient) ในช่ วง 7-14 วัน แรกของการหมัก ซึ่ง เกิ ด ขึน้ จากการย่ อยสลาย
สารอินทรี ย์ โดยจุลินทรี ย์ในถังหมัก และพบว่าอุณหภูมิเพิ่มสูงสุดในวันที่ 9 โดยอุณหภูมิสงู ถึง 57 องศาเซลเซียส
ในอัตราส่วนตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้ า 30:70 และปุ๋ ยหมักชีวมวลที่ประกอบด้ วยเศษหญ้ าอย่างเดียวมีอณ
ุ หภูมิ
สูงสุด คือ 50 องศาเซลเซียส เนื่องจากเศษหญ้ ามีองค์ประกอบของคาร์ บอนสูงมาก การเติมตะกอนชีวภาพที่มี
สัดส่วนของไนโตรเจนสูงจะช่วยให้ มีสดั ส่วนของ C/N Ratio เหมาะสมต่อการย่อยสลายสารอินทรี ย์ โดยจุลินทรี ย์
ในถังหมักมากขึ ้น โดยสัดส่วนตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้ า 10:90; 20:80 และ 30:70 มี C/N Ratio จากการ
คํานวณเริ่ มต้ นเท่ากับ 65.08 46.85 และ 35.54 ตามลําดับ โดยทั่วไปค่าอัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนที่
เหมาะสมสําหรับกระบวนการหมักปุ๋ ยควรอยู่ระหว่าง 25-30 : 1 (Bertoldi และคณะ 1983; Haug, 1980;
Pichtel, 2005) ต่อจากนันอุ
้ ณหภูมิในถังหมักจะลดตํ่าลงจนใกล้ เคียงและเท่ากับอุณหภูมิบรรยากาศจนคงที่ช่วง
50-60 วัน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ากระบวนการหมักปุ๋ ยเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว
60

Temperature (ºC)

50
40

0:100
10:90
20:80
30:70
Ambient

30
20
10
0
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

Time of composting (day)

Figure 1 Temperature change during composting.
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2.2 คุณสมบัตขิ องปุ๋ยหมักที่ ได้
ผลการวิ เคราะห์ คุณลักษณะทางเคมีของปุ๋ ยหมักเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานปุ๋ ยอิ นทรี ย์ตามประกาศ
กรมวิชาการเกษตร สรุ ปได้ ดงั นี ้
ปุ๋ ยหมักที่ใช้ เศษหญ้ าเป็ นวัสดุหมักเพียงอย่างเดียวมีค่า C/N Ratio = 32.05:1 ซึง่ มีค่าเกินมาตรฐาน
ปุ๋ ยอินทรี ย์ อีกทังยั
้ งมีค่าปริ มาณธาตุอาหารตํ่ากว่ามาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย์ (Table 4, Figure 3) ส่วนปุ๋ ยหมักที่ใช้
ตะกอนชีวภาพเป็ นวัสดุหมักร่ วมพบว่ามีปริ มาณธาตุอาหาร ได้ แก่ ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรั สเพิ่ มขึน้ ทุกการ
ทดลอง เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดการทดลองที่ไม่มีตะกอนชีวภาพเป็ นวัสดุหมักร่ วม (Table 4, Figure 2) และมีผล
ทําให้ คา่ C/N Ratio ลดตํ่าลงจนได้ มาตรฐาน ซึง่ ปุ๋ ยหมักที่หมักจนสมบูรณ์ แล้ วควรมีค่า C/N Ratio น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 20:1 โดยเมื่อใส่ลงในดินแล้ วจะไม่ทําให้ เกิดอันตรายต่อพืช (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551; กรมวิชาการเกษตร,
2545) และจากทําการทดสอบปริ มาณโลหะหนัก ซึง่ ในที่นี ้ทําการทดสอบเฉพาะปริ มาณปรอทซึง่ เกินมาตรฐานปุ๋ ย
อินทรี ย์จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของตะกอนชีวภาพ (Table 2) ก่อนนํามาทําการหมักปุ๋ ยที่อตั ราส่วนผสม
ตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้ าทุกอัตราส่วนผสม พบว่าปุ๋ ยหมักที่ได้ มีปริ มาณของปรอทอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานปุ๋ ย
อินทรี ย์ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2548 และจากการทดสอบความเป็ นพิษของปุ๋ ยหมักที่ได้ โดยวัด
เปอร์ เซ็นต์ การย่อยสลายที่ สมบูรณ์ ด้ วยการทดสอบดัชนี การงอกของเมล็ด (Germination Index) โดยใช้ เมล็ด
ผักกวางตุ้ง (Brassica Chinensis L.) พบว่ามีคา่ มากกว่าร้ อยละ 80 แสดงว่าปุ๋ ยหมักที่ได้ นนปราศจากสารที
ั้
่เป็ น
พิษและเป็ นปุ๋ ยหมักที่มีการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ (Wei et al., 2000)
โดยอัตราส่วนตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้ าเท่ากับ 30 : 70 พบว่ามีปริ มาณธาตุอาหารมากที่สดุ คือ มี
ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด
้
ร้ อยละ 1.27 ปริ มาณฟอสฟอรัส ร้ อยละ 0.49 และปริ มาณโพแทสเซียม ร้ อยละ 0.53
(Table 4, Figure 2) และจากการทดสอบความเป็ นพิษของปุ๋ ยหมักที่ได้ โดยวัดเปอร์ เซ็นต์การย่อยสลายที่
สมบูรณ์ ด้ วยการทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ด พบว่ามีค่าเฉลี่ยความยาวรากสูงสุดคือ 0.6830 เซนติเมตร และมี
ค่าดัชนีการงอกของเมล็ด สูงที่สดุ คือ ร้ อยละ 89.87 (Table 3)
Total Nitrogen

Total Phosphorus

35

1.4

1.27

1.2
Percent (%)

1

0.86

0.35

0.4
0

20

0.68

0.62

0.6
0.2

25

0.86

0.8

0.39

19.98

19.36

16.28

10:90

20:80

30:70

15

0.49 0.53

10
5

0

0:100

32.05

30

1.07

1.04

C/N Ratio

Total Potassium

10:90

20:80

0

30:70

Ratio of Bio-sludge:Grass

0:100

Ratio of Bio-sludge:Grass

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)
0:100
10:90
20:80
30:70

100
100
100
100
100

0.7600
0.6585
0.6650
0.6740
0.6830

100
100
100
100
100

100
86.64
87.50
88.68
89.87

100
86.64
87.50
88.68
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.

pH1/
EC2/ (dS/m)

Ratio of Bio-sludge : Grass
0:100
10:90
20:80
30:70
7.94
6.97
6.7
6.9
1.01
2.19
2.47
1.99

Moisture Content (%MC)

25.35

29.28

29.35

29.36

≤ 30

C/N Ratio
Total nitrogen3/ (%)

32.05:1

19.98:1

19.36:1

16.28:1

≤ 20 : 1

0.86

1.04

1.07

1.27

Total Phosphorus3/ (%)

≥1

<0.29
0.62

0.35

0.39

0.49

≥ 0.5

0.86

0.68

0.53

≥ 0.5

47.52
86.64
-

35.83
87.50
0.98

35.72
88.68
1.0

35.65
89.87
1.2

≥ 20

Characteristics

Total Potassium3/ (%)
Organic matter (%)
Germination Index (%)
Hg (mg/kg)

Standard of
Organicfertilizer4/
5.5-8.5
≤ 10

≥ 80
2

1/

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

สรุ ป
การศึกษาการใช้ ตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดนํ ้าเสียโรงงานผลิตโอเลฟิ นส์เป็ นวัสดุผลิตปุ๋ ยหมักร่ วม
พบว่าปุ๋ ยหมักที่มีใช้ ตะกอนชีวภาพเป็ นวัสดุหมักร่ วม จะมีปริ มาณธาตุอาหาร ได้ แก่ ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรั ส
เพิ่มขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดการทดลองที่ไม่มีตะกอนชีวภาพเป็ นวัสดุหมักร่ วม โดยอัตราส่วนอัตราส่วนผสม
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ตะกอนชีวภาพต่อเศษหญ้ าเท่ากับ 30: 70 จะได้ ผลผลิตปุ๋ ยหมักมีปริ มาณธาตุอาหารมากที่สุดคือ มีปริ มาณ
ไนโตรเจนทังหมด
้
ร้ อยละ 1.27 ปริ มาณฟอสฟอรัส ร้ อยละ 0.49 และปริ มาณโพแทสเซียม ร้ อยละ 0.53 และจาก
การทดสอบความเป็ นพิษของปุ๋ ยหมักที่ได้ โดยวัดค่าร้ อยละการย่อยสลายที่สมบูรณ์ ด้ วยการทดสอบดัชนีการงอก
ของเมล็ด พบว่ามีคา่ สูงสุดคือ ร้ อยละ 89.87 กระบวนการหมักปุ๋ ยจะเสร็ จสมบูรณ์ โดยใช้ ระยะเวลาประมาณ 60
วัน และปุ๋ ยหมักที่ได้ มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย์ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ดังนัน้ การ
กําจัดตะกอนชีวภาพมาโดยนํามาใช้ เป็ นวัสดุในการผลิตปุ๋ ยหมักร่ วม เป็ นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปริ มาณของเสีย อีก
ทังยั
้ งสามารถนํามาใช้ เป็ นวัสดุปรับสภาพดินได้ โดยต้ องคํานึงถึง ปริ มาณการใช้ ต่อพื ้นที่ ชนิดของดินและพืชที่จะ
ใช้ และไม่ควรใช้ กบั ดินที่จะปลูกพืชอาหาร
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