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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการนําตะกอนสลดัจ์จากระบบบําบดันํา้เสียทางชีวภาพ    แอกติเวท

เต็ดสลดัจ์มาใช้เป็นวสัดุหมกัร่วมกบัเศษอาหาร ตะกอนสลดัจ์ท่ีนํามาใช้ในการทดลองได้จากถงัตกตะกอนขัน้ท่ี

สองของระบบบําบัดนํา้เสียทางชีวภาพระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์จากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ส่วนเศษ

อาหารเก็บรวบรวมจากโรงอาหารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทําการทดลอง โดยปรับเปลี่ยนอัตราส่วน

ตะกอนสลดัจ์ตอ่เศษอาหาร 4 ค่า คือ 10:90 20:80 100:0 และ 0:100  ทําการหมกัในระบบปิดไร้ออกซิเจน เป็น

ระยะเวลา 28 วนั ศึกษากระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนของนํา้หมกัชีวภาพ ปริมาณธาตอุาหารและ

ทดสอบความเป็นพิษของนํา้หมกัชีวภาพ ต่อพืช พบว่า ตะกอนสลดัจ์สามารถนํามาใช้เป็นวสัดุหมกัร่วมกบัเศษ

อาหารในการผลิตนํา้หมกัชีวภาพ ซึง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํา้หมกัชีวภาพ จะส่งผลให้ค่าซีโอดีลดลงอย่าง

รวดเร็วภายในเวลา 7 วนั ซึง่ค่าพีเอชของนํา้หมกัชีวภาพท่ีได้มีค่าพีเอชต่ํากว่า 6   จากผลการวิเคราะห์ปริมาณ

ธาตุอาหารหลกัในนํา้หมักชีวภาพ ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  เม่ือใช้อตัราส่วน

ตะกอนสลดัจ์ตอ่เศษอาหาร เท่ากบั 10:90 จะทําให้นํา้หมกัชีวภาพท่ีได้มีปริมาณธาตอุาหารเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบั

การใช้เศษอาหารอย่างเดียว เม่ือพิจารณาดชันีการงอกของเมล็ด ทุกอตัราส่วนผสมมีดชันีการงอกของเมล็ดเกิน 

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        

คาํนํา 

นํา้หมกัชีวภาพ (Bioextract) เป็นนํา้ท่ีได้จากการย่อยสลายสารอินทรีย์เหลือใช้จากส่วนต่างๆ ของพืช

และสตัว์ โดยผ่านกระบวนการหมกัในสภาพไร้ออกซิเจน โดยมีจุลินทรีย์ในธรรมชาติและท่ีติดมากบัวสัดท่ีุนํามา

หมัก ทําหน้าท่ีย่อยสลายโดยใช้กากนํา้ตาลและสารประกอบอินทรีย์จากวัสดุเหล่านัน้เป็นแหล่งอาหารและ

พลงังาน โดยจลุินทรีย์แตล่ะชนิดจะทําการย่อยสลายวสัดอิุนทรีย์ให้มีโมเลกุลเล็กลงตามลําดบั ของเหลวหรือนํา้

หมกัท่ีได้นีจ้ะมีทัง้จลุินทรีย์ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้หลากหลาย ชนิด รวมทัง้มีสารประกอบท่ีสกดัได้จากเซลพืชและเซล

สตัว์ชนิดตา่งๆ ได้แก่ สารพวกคาร์โบไฮเดรท โปรตีน กรดอะมิโน ฮอร์โมน เอนไซม์ และอ่ืน ๆ เน่ืองจากขบวนการ

ทําในระยะแรกเก่ียวข้องกบัขบวนการสกดันํา้เลีย้งจากเซลล์ทางชีวภาพและในช่วงหลงั เก่ียวข้องกับขบวนการ

หมกั ดงันัน้นกัวิชาการบางกลุ่มจึงเรียกนํา้สกัดชีวภาพว่า นํา้หมกัชีวภาพ (กรมวิชาการเกษตร, 2547) นํา้หมกั

ชีวภาพเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีใช้ในการเร่งอตัราการเจริญเติบโตของพืช เพ่ิมคุณภาพของผลผลิตของพืชให้ดีขึน้  

โดยการใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่น  ขยะสดจากตลาด  จากครัวเรือน เศษวัสดุจาก

โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานปลากระป๋อง เศษปลาจากตลาด หอยเชอร่ี นํา้หมักชีวภาพจะมีธาตุอาหาร

หลกั อาหารรอง กรดอะมิโนและอ่ืน ๆ ขึน้อยู่กบัวตัถุดิบท่ีใช้ในการหมกัซึง่มีสตูรมาตรฐานชดัเจนขึน้อยู่กบัความ

สะดวกในการหาแหลง่ท่ีเหมาะสม  ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพฒันาท่ีดิน 

ตะกอนสลดัจ์ (Bio-sludge) ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมฉบบัท่ี 6 เร่ืองการกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือ

วสัดท่ีุไมใ่ช้แล้ว รหสัของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไมใ่ช้แล้ว คือ 19 08 12 หมายความถึง ตะกอน

สลดัจ์ท่ีมีสารอนัตรายจากการบําบดันํา้เสียอตุสาหกรรมโดยวิธีชีวภาพ ซึง่ถูกจดัว่าไม่เป็นของเสียอนัตราย และ

เลือกถกูกําจดัด้วยวิธีการท่ี 083 คือ หมกัทําปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงคณุภาพดินจะอนญุาตเฉพาะสิ่งปฏิกลูหรือวสัดท่ีุ

ไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นของเสียอนัตรายเท่านัน้ โดยจะพิจารณาอนุญาตให้นําวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วไปหมกัทําปุ๋ ยหรือสาร

ปรับปรุงคณุภาพดินใน 2 ลกัษณะ ดงันี ้1) การนํากลบัมาใช้หมกัทําปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงคณุภาพดิน 2) การนํา

กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่ได้แก่ การผลิตเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพผู้ รับดําเนินการจะต้องเป็นโรงงานประกอบกิจการ

โรงงานเก่ียวกบัการทําปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยจะต้องแนบผลวิเคราะห์ท่ีแสดงว่าวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วดงักล่าวเป็นของ

เสียท่ีไมเ่ป็นของเสียอนัตราย (ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ืองกําจดัสิ่งปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไมใ่ช้แล้ว, 2548) 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

462 

 ปัจจุบันตะกอนสลดัจ์จากระบบบําบัดนํา้เสียทางชีวภาพมีปริมาณสูงขึน้ตามการเติบโตของโรงงาน

อตุสาหกรรม ซึง่ตะกอนสลดัจ์ประกอบด้วยธาตอุาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสงูและมีจุลินทรีย์ท่ีมีศกัยภาพใน

การนํามาผลิตนํา้หมกัชีวภาพ แต่ยังขาดการศึกษากระบวนการผลิตและปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้จากการนําตะกอน

สลดัจ์จากระบบบําบดันํา้เสียมาผลิตนํา้หมกั การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือนําตะกอนสลดัจ์มาเป็นวสัดหุมกัร่วม

ในการผลิตนํา้หมกัชีวภาพ และศกึษาปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้เพ่ือใช้ในการพฒันานํา้หมกัชีวภาพจากตะกอนสลดัจ์ให้มี

คณุภาพได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนดตอ่ไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 การวิจยัครัง้นีทํ้าการศกึษาเพ่ือหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการใช้ตะกอนสลดัจ์รวมกบัเศษอาหารและ

เติมสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํานํา้หมกัชีวภาพ และทําการศกึษาผลของอตัราส่วนของ

นํา้หมกัชีวภาพท่ีผลิตได้ตอ่ดชันีการงอกของเมลด็พืช 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

ถงัท่ีมีฝาปิดสนิท เพ่ือศกึษาอตัราส่วนผสมวสัดหุมกัท่ีเหมาะสม และปฏิกิริยาการย่อยสลายแบบไม่ใช้

ออกซิเจนของนํา้หมกัชีวภาพ ด้านล่างของถงัมีการติดตัง้ก๊อกนํา้ เพ่ือใช้เก็บตวัอย่าง และภายในถงัทําการติดตัง้

ตะแกรงกรองนํา้ช่วยในการกรองให้ง่ายแก่การเก็บตวัอย่าง                     
2. วิธีการวิจัย 

2.1 วสัดหุมกัร่วมท่ีใช้ในการทดลอง 

 ตะกอนสลัดจ์ท่ีนํามาใช้ในการทดลองนํามาจากระบบบําบัดนํา้เสียทางชีวภาพระบบแอกติเวทเต็ด

สลดัจ์ของโรงงานอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ส่วนเศษอาหารเก็บจาก

โรงอาหารภายใน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยทําการสุม่เก็บตวัอย่างทัง้ 2 ชนิดใสถ่งัพลาสติกท่ีสะอาด 

2.2 การเตรียมตวัอย่าง 

คดัเลือกตะกอนสลดัจ์และเศษอาหารท่ีเหลือใช้ โดยเศษอาหารจะคดัแยกวสัดท่ีุไม่ใช่อินทรีย์วตัถอุอก 

เลือกเอาสว่นท่ีสามารถย่อยสลายได้เร็ว หลีกเลี่ยงพวกเศษกระดกู 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 การวิเคราะห์ลกัษณะสมบติัทางเคมีของวสัดหุมกัท่ีใช้ในชดุการทดลองผลิตนํา้หมกัชีวภาพ 

 ศกึษาลกัษณะทางกายภาพและเคมีของตะกอนสลดัจ์ ตามพารามิเตอร์ต่างๆ ดงันี ้ค่าความเป็นกรด

เป็นด่าง (pH) ค่าการนําไฟฟ้า (EC) อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน 

(Organic Carbon) ปริมาณไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ปริมาณฟอสฟอรัส (Available 

Phosphorus, P2O5) ปริมาณโพแทสเซียม (Water Soluble Potassium, K2O) และปริมาณโลหะหนกั  

3.2 การออกแบบการทดลอง 

ทําการหมกัแบบไร้ออกซิเจนในถงัท่ีมีฝาปิดสนิท ท่ีอณุหภมิูประมาณ 28-32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 

วนั แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลองเพ่ือศึกษาอตัราส่วนระหว่างตะกอนสลดัจ์และ เศษอาหาร ใน

อตัราส่วน 10:90; 20: 80; 100:0 และ 0:100 ตามลําดบั กําหนดให้แต่ละชุดการทดลองมีอตัราส่วนของเศษ

อาหารกับตะกอนสลดัจ์: กากนํา้ตาล: นํา้ คือ 3:1:1 ซึง่ดดัแปลงอตัราส่วนมาจากสูตรของกรมวิชาการเกษตร 

(กรมพฒันาท่ีดิน, 2547) ดงัแสดงใน 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 

     Weight (kg dry weight) Molasses 

(Kg.) 

EM 

 (ml.) 

Water 

(L.) BS FW Total 

1 10:90 0.3 2.7 3 1 200 1 

2 20:80 0.6 2.4 3 1 200 1 

3 100:0 3 - 3 1 200 1 

4 0:100 - 3 3 1 200 1 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 วิเคราะห์คณุสมบติัของนํา้หมกัชีวภาพท่ีได้จากปฏิกิริยาการย่อยสลายของนํา้หมกัชีวภาพ ได้แก่ ความ

เป็นกรดเป็นด่าง (pH) ค่าการนําไฟฟ้า (EC) ซีโอดี กรอง (COD) กรดระเหยง่าย (VFA) และศกึษาปริมาณธาตุ

อาหารหลกัของนํา้หมกัชีวภาพ ได้แก่ ไนโตรเจน (APHA, 1995) ฟอสฟอรัส (APHA, 1995) โพแทสเซียม (กรม

วิชาการเกษตร, 2551) และทดสอบความเป็นพิษของนํา้หมกัชีวภาพกบัเมลด็พืช โดยวิธีทดสอบดชันีการงอกของ

เมลด็พืช (กรมวิชาการเกษตร, 2551) คํานวณจาก : 

 ดชันีการงอกของเมลด็ (%) = 
% ความงอกในนํา้หมกัชีวภาพ × ความยาวรากในนํา้หมกัชีวภาพ × 100

% ความงอกในนํา้กลัน่ × ความยาวรากในนํา้กลัน่
 

  ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. ลักษณะทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมัก 

 จากผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและเคมีของตะกอนสลดัจ์จากระบบบําบดันํา้เสียทางชีวภาพ

ระบบแอกติเวทเต็ดสลดัจ์ของโรงงานอตุสาหกรรมปิโตรเคมี พบว่า มีค่าอินทรียคาร์บอน อตัราส่วนคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจน ปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ได้ตามมาตรฐานคุณสมบัติของปุ๋ ยหมกัโดยกรมพัฒนาท่ีดิน ดงั 

Table 2 โดยเฉพาะปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในตะกอนสลดัจ์ พบว่ามีค่าสงูมากถึงร้อยละ 5.3 และ 1.8 

ตามลําดบั แต่เม่ือพิจารณาค่าการย่อยสลายท่ีสมบูรณ์และปริมาณโพแทสเซียมพบว่ามีค่าต่ํากว่า มาตรฐาน

คณุสมบติัของปุ๋ ยหมกั ดงันัน้ตะกอนสลดัจ์จากระบบบําบดันํา้เสียทางชีวภาพระบบแอกติเวทเต็ดสลดัจ์ขจึงไม่

เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้เป็นปุ๋ ยหมกัโดยตรง แตเ่น่ืองจากมีปริมาณธาตอุาหารสงูมากจงึมีศกัยภาพท่ีจะใช้เป็นวสัดุ

หมกัร่วมในการผลิตนํา้หมกัชีวภาพ ซึง่เม่ือทดสอบการชะละลายด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) ตาม

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การกําจดัสิ่งปฏิกูล หรือวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 นํานํา้ชะละลายมา

วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนกั โดยใช้เคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Atomic Absorption 

Spectrophotometer) พบวา่ ปรอท ไม่เกินมาตรฐานปุ๋ ยหมกั และค่า Germination Index พบว่ามีค่า 62.11 แต่

ไม่ต่ํากว่า 50 แสดงว่า ตะกอนสลดัจ์ท่ีใช้ไม่เป็นพิษกับพืช  ส่วนผลการวิเคราะห์เศษอาหาร พบว่า ปริมาณ

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมมีค่าสงูถึงร้อยละ 2.2 0.8 และ 1.1 ตามลําดบั และเม่ือพิจารณาค่าการ

ย่อยสลายท่ีสมบรูณ์มีคา่สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานคณุสมบติัของปุ๋ ยหมกั ซึง่จากคณุสมบติัเบือ้งต้น สรุปได้ว่า เศษ

อาหารเหมาะแก่การนํามาใช้เป็นวสัดหุมกัร่วมในการผลิตนํา้หมกัชีวภาพ 
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Table 2 Characteristics of Bio-Sludge and food waste  

Characteristic Bio-sludge Food waste Standard of Organic fertilizer  

(by Land Development Department) 

pH 8.2 5.5 5.5-8.5 

Moisture Content (%) 90.45 58.29 ≤ 35  

Germination Index (GI;%) 62.11 82.3 ≤ 80  

C/N Ratio 8/1 16/1 ≤ 20 : 1 

Total Nitrogen (%) 5.3 2.2 ≥ 0.5 

Total Phosphorus (%) 1.8 0.8 ≥ 0.5 

Total Potassium (%) 0.3 1.1 ≥ 1.0 

Heavy metal  

- As (mg/kg) 

- Cd (mg/kg) 

- Cr (mg/kg) 

- Cu (mg/kg) 

- Pb (mg/kg) 

- Hg (mg/kg) 

 

6.9 

1.8 

107 

38 

10 

6.9  

(The Leaching test <0.000) 

 

 

 

≤ 50  

≤ 5  

≤ 300  

≤ 500  

≤ 500  

≤ 2  

(The Leaching test ≤  0.2) 

 

2. ผลการวิเคราะห์ปฏกิริิยาการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนของนํา้หมักชีวภาพ 

กระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนของนํา้หมกัชีวภาพ พิจารณาจากค่าซีโอดีและค่าพีเอช โดยทําการ

เก็บตวัอย่างนํา้หมกัชีวภาพจากถงัปฏิกิริยาทุก 7 วนั และนํามาวิเคราะห์ พบว่า สารอินทรีย์ท่ีเป็นองค์ประกอบ

ของตะกอนสลดัจ์  เศษอาหาร และกากนํา้ตาลอยู่ในนํา้หมกัชีวภาพ มีการย่อยสลายโดยจุลชีพในระบบ ส่งผลให้

ค่าซีโอดีลดลงอย่างรวดเร็วใน 14 วนัช่วงแรกของการหมกั และจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆ เน่ืองจากสารอินทรีย์ท่ี

สามารถย่อยสลายได้ง่าย เช่น กากนํา้ตาล ได้ย่อยสลายไปมากในช่วงแรก ส่วนตะกอนสลดัจ์ และเศษอาหารท่ี

ย่อยสลายได้ยากจะเกิดการย่อยสลายทีละน้อย เน่ืองจากเศษอาหารมีองค์ประกอบของไขมนัทําให้เกิดการย่อย

สลายด้วยจลุินทรีย์ได้ช้าทําให้คา่ซีโอดีลดลงเลก็น้อยเม่ือเทียบกบัคา่ซีโอดีเร่ิมต้น (Figure1) 

จาก Figure 1 แสดงปฏิกิริยาการย่อยสลายซีโอดีของนํา้หมกัชีวภาพท่ีเวลาต่างๆ สามารถสรุปได้ว่า การใช้

ตะกอนสลดัจ์และเศษอาหารเป็นวสัดหุมกัเพียงอย่างเดียวค่าซีโอดีเร่ิมต้นประมาณ 60000 มล./ลิตร และค่าซีโอ

ดีจะเปลี่ยนแปลงลดลงไปเร่ือยๆ เน่ืองจากจุลชีพในตะกอนสลดัจ์สามารถใช้อาหารจากกากนํา้ตาลและเพ่ิม

จํานวนเซลล์มากขึน้ทําให้สามารถย่อยสลายเศษอาหารได้ดีทําให้คา่ซีโอดีลดลง  

ในการวิเคราะห์ค่าพีเอช พบว่า ค่าพีเอชมีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงระยะเวลาในการทดลอง พบว่า          

คา่พีเอชลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 7 วนัแรกของการทดลองดงั Figure 2  เน่ืองจากจลุินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์

ในระบบทําให้เกิดกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดอะซิติก (Mahmood et al., 2010) เม่ือปริมาณกรดเพ่ิมขึน้จึง

ทําให้ค่าพีเอชของระบบลดลงเร่ือยๆ จากพีเอชประมาณ 5.24 เป็น 3.95 ในวนัท่ี 7 ของการทดลอง จากนัน้มี



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

465 

แนวโน้มคอ่ยๆเพ่ิมขึน้เลก็น้อย จนวนัสดุท้ายของการทดลอง เน่ืองจากกรดอินทรีย์ท่ีเกิดจากการย่อยสลายได้ถูก

เปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน ดงันัน้ค่าพีเอชของนํา้หมกัชีวภาพของทุกชุดการทดลอง จึงมี

คา่เป็นกรดออ่นโดยพีเอชวนัท่ี 28 จะต่ํากวา่ 5 ในทกุชดุการทดลอง 

 

 

 

3. ปริมาณธาตุอาหารในนํา้หมักชีวภาพ  

ไนโตรเจน  

จากการทดลอง พบวา่ ปริมาณไนโตรเจนของนํา้หมกัชีวภาพในทกุชุดการทดลอง มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้หลงัจาก

หมกัเป็นเวลา 28 วนั จากผลการวิเคราะห์ค่าทีเคเอ็นในนํา้หมกัชีวภาพในวนัท่ี 28 เปรียบเทียบกบัวนัแรก พบว่า 

นํา้หมกัชีวภาพท่ีผลิตจากตะกอนสลดัจ์ร่วมกบัเศษอาหารท่ีอตัราสว่น 10:90 มีปริมาณทีเคเอ็นเพ่ิมมากท่ีสดุจาก 

ร้อยละ 0.44 เป็น ร้อยละ 0.87 (Figure 3) 

 

 

 

 

ฟอสฟอรัส 

จากการทดลอง พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสของนํา้หมกัชีวภาพท่ีพบในทุกชุดการทดลอง มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้

ตามระยะเวลาในการหมกั 28 วนั จากผลการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในนํา้หมกัชีวภาพในวนัท่ี 28 นํา้หมกัชีวภาพท่ี

ใช้เศษอาหารเพียงอย่างเดียวมีปริมาณฟอสฟอรัสในนํา้หมกัต่ําท่ีสุด เพียงร้อยละ 0.8 แต่นํา้หมกัชีวภาพท่ีใช้

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 

 

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 
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ตะกอนสลดัจ์เพียงอย่างเดียวและนํา้หมกัชีวภาพท่ีผลิตจากตะกอนสลดัจ์ร่วมกบัเศษอาหารท่ีอตัราส่วน 10:90 มี

ปริมาณฟอสฟอรัสในนํา้หมกัสงูท่ีสดุร้อยละ 1.46 (Figure 4) 

โพแทสเซียม 

ปริมาณโพแทสเซียมท่ีใช้ระยะเวลาในการหมกั 28 วนั พบวา่ ปริมาณโพแทสเซียมในนํา้หมกัชีวภาพท่ีใช้

เศษอาหารเพียงอย่างเดียวมีปริมาณโพแทสเซียมในนํา้หมกัสงูท่ีสดุร้อยละ 0.15 รองลงมาตะกอนสลดัจ์ร่วมกบั

เศษอาหารท่ีอตัราส่วน 10:90 มีปริมาณโพแทสเซียมร้อยละ 0.12 ดงันัน้ จะเห็นว่า ในการผลิตนํา้หมกัชีวภาพ

โดยใช้ตะกอนสลดัจ์เป็นวสัดหุมกัร่วมกบัเศษอาหารจะให้ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสงูขึน้ได้  

องค์ประกอบรวมของธาตุอาหารหลัก 

 จากองค์ประกอบรวมของธาตุอาหารหลกัพบในนํา้หมกัชีวภาพของอตัราส่วนผสม 4 ชุดการทดลอง 

พบวา่ นํา้หมกัชีวภาพท่ีผลิตจากตะกอนสลดัจ์ร่วมกบัเศษอาหารท่ีอตัราสว่น 10:90 มีปริมาณธาตอุาหารรวมร้อย

ละ 2.45 ของนํา้หนกั ซึง่เป็นอตัราสว่นเดียวท่ีเกินเกณฑ์มาตรฐานนํา้หมกัชีวภาพของกรมพฒันาท่ีดินท่ีกําหนดให้

องค์ประกอบรวมกนัของธาตอุาหารหลกัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 2 ของนํา้หนกั (Table 3)  

 

 

 

 

Treat-

ment 

BS : FW  

Ratio 

The major nutrient (%) 

N P K Total 

1 10:90 0.87 1.46 0.12 2.45 

2 20:80 0.4 0.97 0.12 1.49 

3 100:0 0.49 1.46 - 1.95 

4 0:100 0.49 0.8 0.15 1.44 

 

4. ดัชนีการงอกของเมล็ด  

จากการทดสอบการงอกของเมลด็ถัว่เขียวของนํา้หมกัชีวภาพท่ีได้จากทุกชุดการทดลอง พบว่า เมล็ดถัว่

เขียวมีดัชนีการงอกมากท่ีสุดในช่วงวันท่ี 21 และ 28 ของการหมัก มีค่าดัชนีการงอกของเมล็ดเกินเกณฑ์

มาตรฐานปุ๋ ยหมกั ท่ี 80 (Figure 5) ทกุชดุการทดลอง บ่งชีว้า่นํา้หมกัชีวภาพท่ีผลิตจากตะกอนสลดัจ์ร่วมกบัเศษ

อาหารสามารถท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยปราศจากสารท่ีเป็นพิษตอ่พืช 

สรุป 

 จากการทดลอง สรุปได้วา่ ตะกอนสลดัจ์จากระบบบําบดันํา้เสียทางชีวภาพระบบแอกติเวทเต็ดสลดัจ์

ของโรงงานอตุสาหกรรมปิโตรเคมี สามารถนํามาใช้เป็นวสัดหุมกัร่วมกับเศษอาหารในการผลิตนํา้หมกัชีวภาพ 

โดยผลการศึกษาคุณสมบัติของนํา้หมกัชีวภาพท่ีใช้ตะกอนสลดัจ์เป็นวสัดุหมกัร่วม พบว่า ปริมาณธาตุอาหาร

หลกั คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีปริมาณเกินเกณฑ์มาตรฐานนํา้หมกัชีวภาพของกรมพัฒนา

ท่ีดินท่ีกําหนดให้องค์ประกอบรวมกันของธาตุอาหารหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของนํา้หนัก รวมทัง้ผลการ 

Figure 5: The GI values of bioextract prepared at 

28 days by using different ratios of bio-sludge 

and food waste 

 

Table 3 Total major nutrient of the bioextracts  

prepared at different time durations and by using 

different ratios of bio-sludge and food waste 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

467 

ทดสอบดชันีการงอกของเมลด็ของนํา้หมกัชีวภาพทกุชดุการทดลองท่ีระยะเวลาหมกัท่ี 28 วนั พบวา่ ดชันีการงอก

ของเมลด็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ยหมกัและไมมี่ความเป็นพิษตอ่พืช  

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคณุบณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สําหรับทุนอดุหนุนวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณ
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