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การผลิตนํา้ หมักชีวภาพที่ใช้ ตะกอนสลัดจ์ เป็ นวัสดุหมักร่ วม
Production of bioextract using bio-sludge as co-digestion material
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการนําตะกอนสลัดจ์จากระบบบําบัดนํ ้าเสียทางชีวภาพ แอกติเวท
เต็ดสลัดจ์มาใช้ เป็ นวัสดุหมักร่ วมกับเศษอาหาร ตะกอนสลัดจ์ ที่นํามาใช้ ในการทดลองได้ จากถังตกตะกอนขันที
้ ่
สองของระบบบําบัดนํา้ เสียทางชีวภาพระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ จากโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ส่วนเศษ
อาหารเก็บรวบรวมจากโรงอาหารภายในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทําการทดลอง โดยปรั บเปลี่ยนอัตราส่วน
ตะกอนสลัดจ์ตอ่ เศษอาหาร 4 ค่า คือ 10:90 20:80 100:0 และ 0:100 ทําการหมักในระบบปิ ดไร้ ออกซิเจน เป็ น
ระยะเวลา 28 วัน ศึกษากระบวนการย่อยสลายแบบไร้ ออกซิเจนของนํา้ หมักชีวภาพ ปริ มาณธาตุอาหารและ
ทดสอบความเป็ นพิษของนํ ้าหมักชีวภาพ ต่อพืช พบว่า ตะกอนสลัดจ์สามารถนํามาใช้ เป็ นวัสดุหมักร่ วมกับเศษ
อาหารในการผลิตนํ ้าหมักชีวภาพ ซึง่ การย่อยสลายสารอินทรี ย์ในนํ ้าหมักชีวภาพ จะส่งผลให้ ค่าซีโอดีลดลงอย่าง
รวดเร็ วภายในเวลา 7 วัน ซึง่ ค่าพีเอชของนํ ้าหมักชีวภาพที่ได้ มีค่าพีเอชตํ่ากว่า 6 จากผลการวิเคราะห์ปริ มาณ
ธาตุอาหารหลักในนํา้ หมักชี วภาพ ได้ แก่ ปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซียม เมื่อใช้ อตั ราส่วน
ตะกอนสลัดจ์ตอ่ เศษอาหาร เท่ากับ 10:90 จะทําให้ นํ ้าหมักชีวภาพที่ได้ มีปริ มาณธาตุอาหารเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ
การใช้ เศษอาหารอย่างเดียว เมื่อพิจารณาดัชนีการงอกของเมล็ด ทุกอัตราส่วนผสมมีดชั นีการงอกของเมล็ดเกิน
80

ABSTRACT
This research investigated the feasibility of using bio-sludge from activated sludge process
and food waste as a feed stock for producing bioextract. Bio-sludge was obtained from the 2nd
sedimentation tank of activated sludge process of a petrochemical industry and food waste was
collected from a canteen at Chulalongkorn University. The study was performed at 4 different ratio of
bio-sludge and food waste as 10:90; 20:80; 100:0 and 0:100, respectively. Five anaerobic digestion
reactors were fed by various ratio of bio-sludge and food waste at reaction time
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of 28 days. The bioextract produced from the reactiors were collected and analyzed for the major
nutrient for plantation namely nitrogen, phosphorus and potassium and Germination index. The
results showed that chemical oxygen demand (COD) of the bioextract were gradually decreased in
14 days. While the pH of the fermentation reactor was drop within the first week and then gradually
increased during the 28-day period. It was observed that the concentration of nitrogen, phosphorus
and potassium in bioextract were increased with increase the ratio of bio-sludge to food waste.
Finally, the results of seed germination test with bioextract showed that all bioextract from various
mixtures could meet the organic fertilizer standard requirements of Thailand. Bio-Sludge can be used
in co-digestion material produced of bioextract

คํานํา
นํ ้าหมักชีวภาพ (Bioextract) เป็ นนํา้ ที่ได้ จากการย่อยสลายสารอินทรี ย์เหลือใช้ จากส่วนต่างๆ ของพืช
และสัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาพไร้ ออกซิเจน โดยมีจุลินทรี ย์ในธรรมชาติและที่ติดมากับวัสดุที่นํามา
หมัก ทํ าหน้ าที่ ย่ อยสลายโดยใช้ กากนํ า้ ตาลและสารประกอบอินทรี ย์จากวัสดุเหล่านัน้ เป็ นแหล่งอาหารและ
พลังงาน โดยจุลินทรี ย์แต่ละชนิดจะทําการย่อยสลายวัสดุอินทรี ย์ให้ มีโมเลกุลเล็กลงตามลําดับ ของเหลวหรื อนํ ้า
หมักที่ได้ นี ้จะมีทงจุ
ั ้ ลินทรี ย์ธรรมชาติที่เกิดขึ ้นหลากหลาย ชนิด รวมทังมี
้ สารประกอบที่สกัดได้ จากเซลพืชและเซล
สัตว์ชนิดต่างๆ ได้ แก่ สารพวกคาร์ โบไฮเดรท โปรตีน กรดอะมิโน ฮอร์ โมน เอนไซม์ และอื่น ๆ เนื่องจากขบวนการ
ทําในระยะแรกเกี่ยวข้ องกับขบวนการสกัดนํ ้าเลี ้ยงจากเซลล์ทางชีวภาพและในช่วงหลัง เกี่ยวข้ องกับขบวนการ
หมัก ดังนันนั
้ กวิชาการบางกลุ่มจึงเรี ยกนํ ้าสกัดชีวภาพว่า นํ ้าหมักชีวภาพ (กรมวิชาการเกษตร, 2547) นํา้ หมัก
ชีวภาพเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ ในการเร่ งอัตราการเจริ ญเติบโตของพืช เพิ่มคุณภาพของผลผลิตของพืชให้ ดีขึน้
โดยการใช้ วัสดุเหลือใช้ ในท้ องถิ่ นให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดเช่น ขยะสดจากตลาด จากครั วเรื อน เศษวัสดุจาก
โรงงานแปรรู ปอาหาร โรงงานปลากระป๋ อง เศษปลาจากตลาด หอยเชอรี่ นํ า้ หมักชี วภาพจะมีธ าตุอาหาร
หลัก อาหารรอง กรดอะมิโนและอื่น ๆ ขึ ้นอยู่กบั วัตถุดิบที่ใช้ ในการหมักซึง่ มีสตู รมาตรฐานชัดเจนขึ ้นอยู่กบั ความ
สะดวกในการหาแหล่งที่เหมาะสม ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน
ตะกอนสลัดจ์ (Bio-sludge) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 เรื่ องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรื อ
วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว คือ 19 08 12 หมายความถึง ตะกอน
สลัดจ์ที่มีสารอันตรายจากการบําบัดนํ ้าเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีชีวภาพ ซึง่ ถูกจัดว่าไม่เป็ นของเสียอันตราย และ
เลือกถูกกําจัดด้ วยวิธีการที่ 083 คือ หมักทําปุ๋ ยหรื อสารปรับปรุ งคุณภาพดินจะอนุญาตเฉพาะสิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุที่
ไม่ใช้ แล้ วที่ไม่เป็ นของเสียอันตรายเท่านัน้ โดยจะพิจารณาอนุญาตให้ นําวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วไปหมักทําปุ๋ ยหรื อสาร
ปรับปรุ งคุณภาพดินใน 2 ลักษณะ ดังนี ้ 1) การนํากลับมาใช้ หมักทําปุ๋ ยหรื อสารปรับปรุ งคุณภาพดิน 2) การนํา
กลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ ได้ แก่ การผลิตเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย์ชีวภาพผู้รับดําเนินการจะต้ องเป็ นโรงงานประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับการทําปุ๋ ยอินทรี ย์ชีวภาพ โดยจะต้ องแนบผลวิเคราะห์ที่แสดงว่าวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วดังกล่าวเป็ นของ
เสียที่ไม่เป็ นของเสียอันตราย (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว, 2548)
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ปั จจุบันตะกอนสลัดจ์ จากระบบบํ าบัดนํ า้ เสียทางชีวภาพมีปริ มาณสูงขึน้ ตามการเติบโตของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึง่ ตะกอนสลัดจ์ประกอบด้ วยธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงและมีจุลินทรี ย์ที่มีศกั ยภาพใน
การนํามาผลิตนํา้ หมักชีวภาพ แต่ยังขาดการศึกษากระบวนการผลิตและปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ จากการนําตะกอน
สลัดจ์จากระบบบําบัดนํ ้าเสียมาผลิตนํ ้าหมัก การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําตะกอนสลัดจ์มาเป็ นวัสดุหมักร่ วม
ในการผลิตนํ ้าหมักชีวภาพ และศึกษาปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นเพื่อใช้ ในการพัฒนานํ ้าหมักชีวภาพจากตะกอนสลัดจ์ให้ มี
คุณภาพได้ ตามมาตรฐานที่กําหนดต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ครั ง้ นี ้ทําการศึกษาเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้ ตะกอนสลัดจ์รวมกับเศษอาหารและ
เติมสารเร่ งซุปเปอร์ พด.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํานํ ้าหมักชีวภาพ และทําการศึกษาผลของอัตราส่วนของ
นํ ้าหมักชีวภาพที่ผลิตได้ ตอ่ ดัชนีการงอกของเมล็ดพืช
1. อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิจัย
ถังที่มีฝาปิ ดสนิท เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมวัสดุหมักที่เหมาะสม และปฏิกิริยาการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิเจนของนํ ้าหมักชีวภาพ ด้ านล่างของถังมีการติดตังก๊
้ อกนํ ้า เพื่อใช้ เก็บตัวอย่าง และภายในถังทําการติดตัง้
ตะแกรงกรองนํ ้าช่วยในการกรองให้ ง่ายแก่การเก็บตัวอย่าง
2. วิธีการวิจัย
2.1 วัสดุหมักร่ วมที่ใช้ ในการทดลอง
ตะกอนสลัดจ์ ที่นํามาใช้ ในการทดลองนํ ามาจากระบบบํ าบัดนํ า้ เสียทางชี วภาพระบบแอกติเวทเต็ด
สลัดจ์ของโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ส่วนเศษอาหารเก็บจาก
โรงอาหารภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทําการสุม่ เก็บตัวอย่างทัง้ 2 ชนิดใส่ถงั พลาสติกที่สะอาด
2.2 การเตรี ยมตัวอย่าง
คัดเลือกตะกอนสลัดจ์ และเศษอาหารที่เหลือใช้ โดยเศษอาหารจะคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช่อินทรี ย์วตั ถุออก
เลือกเอาส่วนที่สามารถย่อยสลายได้ เร็ ว หลีกเลี่ยงพวกเศษกระดูก
3. วิธีการศึกษา
3.1 การวิเคราะห์ลกั ษณะสมบัติทางเคมีของวัสดุหมักที่ใช้ ในชุดการทดลองผลิตนํ ้าหมักชีวภาพ
ศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของตะกอนสลัดจ์ ตามพารามิเตอร์ ต่างๆ ดังนี ้ ค่าความเป็ นกรด
เป็ นด่าง (pH) ค่าการนํ าไฟฟ้า (EC) อัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอน
(Organic Carbon) ปริ มาณไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ปริ มาณฟอสฟอรั ส (Available
Phosphorus, P 2 O 5 ) ปริ มาณโพแทสเซียม (Water Soluble Potassium, K 2 O) และปริ มาณโลหะหนัก
3.2 การออกแบบการทดลอง
ทําการหมักแบบไร้ ออกซิเจนในถังที่มีฝาปิ ดสนิท ที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 28-32 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 28
วัน แบ่งการทดลองออกเป็ น 4 ชุดการทดลองเพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างตะกอนสลัดจ์ และ เศษอาหาร ใน
อัตราส่วน 10:90; 20: 80; 100:0 และ 0:100 ตามลําดับ กําหนดให้ แต่ละชุดการทดลองมีอตั ราส่วนของเศษ
อาหารกับตะกอนสลัดจ์ : กากนํา้ ตาล: นํา้ คือ 3:1:1 ซึง่ ดัดแปลงอัตราส่วนมาจากสูตรของกรมวิชาการเกษตร
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) ดังแสดงใน Table 1
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Table 1 Experimental conditions used for the optimization of Bio-sludge (BS), food waste (FW),
molasses, EM and water ratio
Treatment

BS : FW
Ratio

1
2
3
4

10:90
20:80
100:0
0:100

Weight (kg dry weight)
BS
FW
Total
0.3
2.7
3
0.6
2.4
3
3
3
3
3

Molasses
(Kg.)

EM
(ml.)

Water
(L.)

1
1
1
1

200
200
200
200

1
1
1
1

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์คณ
ุ สมบัติของนํ ้าหมักชีวภาพที่ได้ จากปฏิกิริยาการย่อยสลายของนํ ้าหมักชีวภาพ ได้ แก่ ความ
เป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ค่าการนําไฟฟ้า (EC) ซีโอดี กรอง (COD) กรดระเหยง่าย (VFA) และศึกษาปริ มาณธาตุ
อาหารหลักของนํ ้าหมักชีวภาพ ได้ แก่ ไนโตรเจน (APHA, 1995) ฟอสฟอรัส (APHA, 1995) โพแทสเซียม (กรม
วิชาการเกษตร, 2551) และทดสอบความเป็ นพิษของนํ ้าหมักชีวภาพกับเมล็ดพืช โดยวิธีทดสอบดัชนีการงอกของ
เมล็ดพืช (กรมวิชาการเกษตร, 2551) คํานวณจาก :
ดัชนีการงอกของเมล็ด (%) =

% ความงอกในนํ ้าหมักชีวภาพ × ความยาวรากในนํ ้าหมักชีวภาพ × 100
% ความงอกในนํ ้ากลัน่ × ความยาวรากในนํ ้ากลัน่

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

1. ลักษณะทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมัก
จากผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพและเคมีของตะกอนสลัดจ์จากระบบบําบัดนํ ้าเสียทางชีวภาพ
ระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ของโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี พบว่า มีค่าอินทรี ยคาร์ บอน อัตราส่วนคาร์ บอนต่อ
ไนโตรเจน ปริ มาณไนโตรเจน และฟอสฟอรั ส ได้ ตามมาตรฐานคุณสมบัติของปุ๋ ยหมักโดยกรมพัฒนาที่ดิน ดัง
Table 2 โดยเฉพาะปริ มาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในตะกอนสลัดจ์ พบว่ามีค่าสูงมากถึงร้ อยละ 5.3 และ 1.8
ตามลําดับ แต่เมื่อพิจารณาค่าการย่อยสลายที่สมบูรณ์ และปริ มาณโพแทสเซียมพบว่ามีค่าตํ่ากว่า มาตรฐาน
คุณสมบัติของปุ๋ ยหมัก ดังนันตะกอนสลั
้
ดจ์จากระบบบําบัดนํ ้าเสียทางชีวภาพระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ขจึงไม่
เหมาะสมที่จะนําไปใช้ เป็ นปุ๋ ยหมักโดยตรง แต่เนื่องจากมีปริ มาณธาตุอาหารสูงมากจึงมีศกั ยภาพที่จะใช้ เป็ นวัสดุ
หมักร่ วมในการผลิตนํ ้าหมักชีวภาพ ซึง่ เมื่อทดสอบการชะละลายด้ วยวิธี Waste Extraction Test (WET) ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว พ.ศ. 2548 นํานํ ้าชะละลายมา
วิเคราะห์ ปริ มาณโลหะหนัก โดยใช้ เครื่ องอะตอมมิกแอบซอร์ พชั่นสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Atomic Absorption
Spectrophotometer) พบว่า ปรอท ไม่เกินมาตรฐานปุ๋ ยหมัก และค่า Germination Index พบว่ามีค่า 62.11 แต่
ไม่ตํ่ากว่า 50 แสดงว่า ตะกอนสลัดจ์ที่ใช้ ไม่เป็ นพิษกับพืช ส่วนผลการวิเคราะห์เศษอาหาร พบว่า ปริ มาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมมีค่าสูงถึงร้ อยละ 2.2 0.8 และ 1.1 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาค่าการ
ย่อยสลายที่สมบูรณ์มีคา่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติของปุ๋ ยหมัก ซึง่ จากคุณสมบัติเบื ้องต้ น สรุ ปได้ ว่า เศษ
อาหารเหมาะแก่การนํามาใช้ เป็ นวัสดุหมักร่ วมในการผลิตนํ ้าหมักชีวภาพ
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Table 2 Characteristics of Bio-Sludge and food waste
Characteristic

Bio-sludge

Food waste

pH
Moisture Content (%)
Germination Index (GI;%)
C/N Ratio
Total Nitrogen (%)
Total Phosphorus (%)
Total Potassium (%)
Heavy metal
- As (mg/kg)
- Cd (mg/kg)
- Cr (mg/kg)
- Cu (mg/kg)
- Pb (mg/kg)
- Hg (mg/kg)

8.2
90.45
62.11
8/1
5.3
1.8
0.3

5.5
58.29
82.3
16/1
2.2
0.8
1.1

6.9
1.8
107
38
10
6.9
(The Leaching test <0.000)

Standard of Organic fertilizer
(by Land Development Department)
5.5-8.5
≤ 35
≤ 80
≤ 20 : 1
≥ 0.5
≥ 0.5
≥ 1.0
≤ 50
≤5

≤ 300
≤ 500
≤ 500
≤2

(The Leaching test ≤ 0.2)

2. ผลการวิเคราะห์ ปฏิกริ ิยาการย่ อยสลายแบบไร้ ออกซิเจนของนํา้ หมักชีวภาพ
กระบวนการย่อยสลายแบบไร้ ออกซิเจนของนํ ้าหมักชีวภาพ พิจารณาจากค่าซีโอดีและค่าพีเอช โดยทําการ
เก็บตัวอย่างนํา้ หมักชีวภาพจากถังปฏิกิริยาทุก 7 วัน และนํามาวิเคราะห์ พบว่า สารอินทรี ย์ที่เป็ นองค์ประกอบ
ของตะกอนสลัดจ์ เศษอาหาร และกากนํ ้าตาลอยู่ในนํ ้าหมักชีวภาพ มีการย่อยสลายโดยจุลชีพในระบบ ส่งผลให้
ค่าซีโอดีลดลงอย่างรวดเร็ วใน 14 วันช่วงแรกของการหมัก และจะค่อยๆลดลงอย่างช้ าๆ เนื่องจากสารอินทรี ย์ที่
สามารถย่อยสลายได้ ง่าย เช่น กากนํา้ ตาล ได้ ย่อยสลายไปมากในช่วงแรก ส่วนตะกอนสลัดจ์ และเศษอาหารที่
ย่อยสลายได้ ยากจะเกิดการย่อยสลายทีละน้ อย เนื่องจากเศษอาหารมีองค์ประกอบของไขมันทําให้ เกิดการย่อย
สลายด้ วยจุลินทรี ย์ได้ ช้าทําให้ คา่ ซีโอดีลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับค่าซีโอดีเริ่ มต้ น (Figure1)
จาก Figure 1 แสดงปฏิกิริยาการย่อยสลายซีโอดีของนํ ้าหมักชีวภาพที่เวลาต่างๆ สามารถสรุ ปได้ ว่า การใช้
ตะกอนสลัดจ์และเศษอาหารเป็ นวัสดุหมักเพียงอย่างเดียวค่าซีโอดีเริ่ มต้ นประมาณ 60000 มล./ลิตร และค่าซีโอ
ดีจะเปลี่ยนแปลงลดลงไปเรื่ อยๆ เนื่ องจากจุลชีพในตะกอนสลัดจ์ สามารถใช้ อาหารจากกากนํา้ ตาลและเพิ่ ม
จํานวนเซลล์มากขึ ้นทําให้ สามารถย่อยสลายเศษอาหารได้ ดีทําให้ คา่ ซีโอดีลดลง
ในการวิ เ คราะห์ ค่าพี เ อช พบว่า ค่าพี เ อชมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดช่ วงระยะเวลาในการทดลอง พบว่ า
ค่าพีเอชลดลงอย่างรวดเร็ วในช่วง 7 วันแรกของการทดลองดัง Figure 2 เนื่องจากจุลินทรี ย์ย่อยสลายสารอินทรี ย์
ในระบบทําให้ เกิดกรดอินทรี ย์หลายชนิด เช่น กรดอะซิติก (Mahmood et al., 2010) เมื่อปริ มาณกรดเพิ่มขึ ้นจึง
ทําให้ ค่าพีเอชของระบบลดลงเรื่ อยๆ จากพีเอชประมาณ 5.24 เป็ น 3.95 ในวันที่ 7 ของการทดลอง จากนัน้ มี
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แนวโน้ มค่อยๆเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย จนวันสุดท้ ายของการทดลอง เนื่องจากกรดอินทรี ย์ที่เกิดจากการย่อยสลายได้ ถูก
เปลี่ยนเป็ นก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน ดังนันค่
้ าพีเอชของนํ ้าหมักชีวภาพของทุกชุดการทดลอง จึงมี
ค่าเป็ นกรดอ่อนโดยพีเอชวันที่ 28 จะตํ่ากว่า 5 ในทุกชุดการทดลอง

Figure 1 The COD values of bioextract prepared at
different time durations and by using different ratios
of bio-sludge and food waste

Figure 2 The pH values of bioextract prepared at
different time durations and by using different
ratios of bio-sludge and food waste

3. ปริมาณธาตุอาหารในนํา้ หมักชีวภาพ
ไนโตรเจน
จากการทดลอง พบว่า ปริ มาณไนโตรเจนของนํ ้าหมักชีวภาพในทุกชุดการทดลอง มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นหลังจาก
หมักเป็ นเวลา 28 วัน จากผลการวิเคราะห์ค่าทีเคเอ็นในนํ ้าหมักชีวภาพในวันที่ 28 เปรี ยบเทียบกับวันแรก พบว่า
นํ ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากตะกอนสลัดจ์ร่วมกับเศษอาหารที่อตั ราส่วน 10:90 มีปริ มาณทีเคเอ็นเพิ่มมากที่สดุ จาก
ร้ อยละ 0.44 เป็ น ร้ อยละ 0.87 (Figure 3)

Figure 4 The %Total P values of bioextract
prepared at different time durations and by
using different ratios of bio-sludge and food
waste

Figure 3 The %TKN values of Bioextract
prepared using different ratios of Bio-Sludge and
Food waste at day 28

ฟอสฟอรั ส
จากการทดลอง พบว่า ปริ มาณฟอสฟอรั สของนํา้ หมักชีวภาพที่พบในทุกชุดการทดลอง มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้
ตามระยะเวลาในการหมัก 28 วัน จากผลการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในนํ ้าหมักชีวภาพในวันที่ 28 นํ ้าหมักชีวภาพที่
ใช้ เศษอาหารเพี ยงอย่างเดียวมีปริ มาณฟอสฟอรั สในนํา้ หมักตํ่าที่สุด เพี ยงร้ อยละ 0.8 แต่นํา้ หมักชีวภาพที่ใช้
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ตะกอนสลัดจ์เพียงอย่างเดียวและนํ ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากตะกอนสลัดจ์ร่วมกับเศษอาหารที่อตั ราส่วน 10:90 มี
ปริ มาณฟอสฟอรัสในนํ ้าหมักสูงที่สดุ ร้ อยละ 1.46 (Figure 4)
โพแทสเซียม
ปริ มาณโพแทสเซียมที่ใช้ ระยะเวลาในการหมัก 28 วัน พบว่า ปริ มาณโพแทสเซียมในนํ ้าหมักชีวภาพที่ใช้
เศษอาหารเพียงอย่างเดียวมีปริ มาณโพแทสเซียมในนํ ้าหมักสูงที่สดุ ร้ อยละ 0.15 รองลงมาตะกอนสลัดจ์ร่วมกับ
เศษอาหารที่อตั ราส่วน 10:90 มีปริ มาณโพแทสเซียมร้ อยละ 0.12 ดังนัน้ จะเห็นว่า ในการผลิตนํา้ หมักชีวภาพ
โดยใช้ ตะกอนสลัดจ์เป็ นวัสดุหมักร่ วมกับเศษอาหารจะให้ ปริ มาณโพแทสเซียมที่สงู ขึ ้นได้
องค์ ประกอบรวมของธาตุอาหารหลัก
จากองค์ประกอบรวมของธาตุอาหารหลักพบในนํา้ หมักชีวภาพของอัตราส่วนผสม 4 ชุดการทดลอง
พบว่า นํ ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากตะกอนสลัดจ์ร่วมกับเศษอาหารที่อตั ราส่วน 10:90 มีปริ มาณธาตุอาหารรวมร้ อย
ละ 2.45 ของนํ ้าหนัก ซึง่ เป็ นอัตราส่วนเดียวที่เกินเกณฑ์มาตรฐานนํ ้าหมักชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินที่กําหนดให้
องค์ประกอบรวมกันของธาตุอาหารหลักไม่น้อยกว่าร้ อยละ 2 ของนํ ้าหนัก (Table 3)
Table 3 Total major nutrient of the bioextracts
prepared at different time durations and by using
different ratios of bio-sludge and food waste
Treatment

BS : FW
Ratio

1
2
3
4

10:90
20:80
100:0
0:100

The major nutrient (%)
N
0.87
0.4
0.49
0.49

P
1.46
0.97
1.46
0.8

K
0.12
0.12
0.15

Total
2.45
1.49
1.95
1.44

Figure 5: The GI values of bioextract prepared at
28 days by using different ratios of bio-sludge
and food waste

4. ดัชนีการงอกของเมล็ด
จากการทดสอบการงอกของเมล็ดถัว่ เขียวของนํ ้าหมักชีวภาพที่ได้ จากทุกชุดการทดลอง พบว่า เมล็ดถัว่
เขี ยวมีดัชนี การงอกมากที่ สุดในช่วงวันที่ 21 และ 28 ของการหมัก มีค่าดัชนี การงอกของเมล็ดเกินเกณฑ์
มาตรฐานปุ๋ ยหมัก ที่ 80 (Figure 5) ทุกชุดการทดลอง บ่งชี ้ว่านํ ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากตะกอนสลัดจ์ร่วมกับเศษ
อาหารสามารถที่จะนําไปใช้ ประโยชน์ได้ โดยปราศจากสารที่เป็ นพิษต่อพืช

สรุ ป
จากการทดลอง สรุ ปได้ วา่ ตะกอนสลัดจ์จากระบบบําบัดนํ ้าเสียทางชีวภาพระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์
ของโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี สามารถนํามาใช้ เป็ นวัสดุหมักร่ วมกับเศษอาหารในการผลิตนํา้ หมักชีวภาพ
โดยผลการศึกษาคุณสมบัติของนํา้ หมักชีวภาพที่ใช้ ตะกอนสลัดจ์ เป็ นวัสดุหมักร่ วม พบว่า ปริ มาณธาตุอาหาร
หลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีปริ มาณเกินเกณฑ์มาตรฐานนํ ้าหมักชีวภาพของกรมพัฒนา
ที่ดินที่ กําหนดให้ องค์ ประกอบรวมกันของธาตุอาหารหลักไม่น้อยกว่าร้ อยละ 2 ของนํ า้ หนัก รวมทัง้ ผลการ
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