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บทคัดย่ อ

การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งหัตถกรรมกระดาษสาบําบัดดินที่ปนเปื้ อนทาง
ชีวภาพ โดยแปรผันอัตราส่วนผสม (โดยมวล) ระหว่าง ดิน:นํ้าต้มเยือ่ :ปุ๋ ยหมักนํ้าทิง้ ฯ จํานวน 5 เงื่อนไข คือ
100:10:0, 100:10:15, 100:10:30, 100:10:45 และ 100:10:60 และทําการบ่มดินในห้องปฏิบตั ิการ (ความชื้น 20±5%
และ อุณหภูมิ 20±1 oC) ตลอดระยะเวลาทดสอบได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน
(12 สัปดาห์) การทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ด (4 สัปดาห์) และการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (216 ชัว่ โมง) ผล
การศึกษาพบว่าทุกชุดการทดลองมีค่าความหนาแน่น (แห้ง) ของดินเฉลี่ย 0.072-1.274 g/cm3 ค่าพี pH เฉลี่ยมีค่า
5.39-6.80 ค่าการนําไฟฟ้าเฉลี่ยมีค่า 6.64-109.20 µs/cm ค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุเฉลี่ยมีค่า 4.7315.77 meq/100g ค่าอินทรี ยว์ ตั ถุเฉลี่ยมีค่า 0.48%-12.42% ค่าไนโตรเจนทั้งหมดเฉลี่ยมีค่า 0.02-0.62 % ค่าฟอสฟอรัส
เฉลี่ยมีค่า 168.18-834.35 mg/kg ค่าโพแทสเซียมเฉลี่ยมีค่า 134.50-1,660.00 mg/kg ตามลําดับ ค่าดัชนีการงอก
(สัปดาห์ที่ 4) ของเมล็ดผักกาดมีค่าเฉลี่ย 83.96%-118.85% และค่าดัชนีการงอกของเมล็ดผักโขมมีค่าเฉลี่ย 82.11%114.55% ตามลําดับ การเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมของทุกชุดการ
ทดลอง พบว่าอยูใ่ นช่วง 0%-0.76% และ 6.34%-11.70% จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าอัตราส่วนผสมปุ๋ ยหมัก
นํ้าทิ้งฯ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ ค่าสภาพการนําไฟฟ้า ค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ ปริ มาณอินทรี ยว์ ตั ถุ
ค่าไนโตรเจนทั้งหมด ค่าฟอสฟอรัส ค่าโพแทสเซียม และค่าดัชนีการงอก แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (Pvalue<0.05)
คําสําคัญ : ปุ๋ ยหมัก นํ้าทิ้ง ดิน บําบัดทางชีวภาพ หัถกรรมกระดาษสา

Abstract

This study is aimed to investigate the effects of compost produced from the wastewater of mulberry pulp and
paper handicrafts on the remediation of contaminated soil by varying the 5 ratios (by mass) of soil: black liquor:
compost as 100:10:0, 100:10:15, 100:10:30, 100:10:45, and 100:10:60. All experiments were carried out in the
laboratory and incubated under the moisture and temperature condition of 20±5% and 20±1 oC. Changes in the
physical and chemical properties (12 weeks), the phytotoxicity analysis (4 weeks), and the CO2 evolution (216 hrs)
were examined. The results revealed that soil density (dry basis), pH, OM, EC, CEC, TN, P, and K of all
experiments were 0.072-1.274 g/cm3, 5.39-6.80, 6.64-109.20 µs/cm, 4.73-15.77 meq/100g, 0.48%-12.42%,
0.02%-0.62 %, 168.18-834.35 mg/kg, 134.50-1,660.00 mg/kg, respectively. The germination index (GI, week 4)
of Canton lettuce and Chinese spinach seeds were 83.96%-118.85% and 82.11%-114.55%, respectively. The CO2
evolution and accumulation of all experiments were 0%-0.76% และ 6.34%-11.70%. It was found that the
differences (P>0.05) for the EC, CEC, OM, TN, P, K, and GI among treatments were also pronounced
statistically.
Keywords : compost, wastewater, soil, bioremediation, mulberry paper handicraft

1. บทนํา

หัตถกรรมกระดาษสา ถือเป็ นวิสาหกิจที่มีความสําคัญทั้งทางด้านภูมิปัญญา ตลอดจนการสร้างงาน อาชีพ
และรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ (เชียงใหม่ แพร่ น่าน) อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั
โดยเฉพาะหมูบ่ า้ นหัตถกรรมกระดาษสา เทศบาลตําบลต้นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดเป็ นหนึ่งใน
เครื อข่าย (Cluster) ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาระดับจังหวัด (สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) อย่างไรก็ตาม หัตถกรรมกระดาษสาระดับท้องถิ่น จัดเป็ นวิสาหกิจที่
ปล่อยของเสี ยเข้าสู่สิ่งแวดล้อม (ดิน นํ้า อากาศ) และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
โดยรอบอย่างสําคัญประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั ญหานํ้าเสี ยที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตเยือ่ และกระดาษ
สู่สิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่มกั ปนเปื้ อนด้วยสารเคมีที่เป็ นพิษในปริ มาณสูง เช่น โซดาไฟ (NaOH) จากกระบวนการ
เตรี ยมและต้มเยือ่ (Pulp cooking) สารฟอกขาว เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
(H2O2) และโซเดียมเปอร์ออกไซด์ (Na2O2) และสารเติมแต่งอื่นๆ จากกระบวนการฟอกเยือ่ (Pulp bleaching) และ
การปรับปรุ งเยือ่ (Pulp modifying) เป็ นต้น (เสกสรร พาป้ อง, 2544; Ren, 1998) ดังนั้น การส่งเสริ มหัตถกรรม
กระดาษสาระดับท้องถิ่น จําเป็ นต้องตระหนักและหาแนวทางการแก้ไขปั ญหานํ้าเสี ยที่เกิดขึ้นอย่างเร่ งด่วนควบคู่กนั
แม้วา่ ในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีระบบบําบัดนํ้าเสี ยที่สามารถบําบัดนํ้าทิ้งจากหัตถกรรมกระดาษสาให้ผา่ น
เกณฑ์ตามมาตรฐานนํ้าทิ้งได้ อย่างไรก็ตาม จากการลงสํารวจและข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่เทศบาลตําบลต้นเปา
พบว่าทางผูป้ ระกอบการหัตถกรรมกระดาษสาระดับท้องถิ่น ยังคงประสบปั ญหาค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการลงทุน
และการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสร้างเทคโนโลยีการบําบัดเสี ย รวมถึงปั ญหาการขาดแคลนพื้นที่ในการก่อสร้าง

ระบบบําบัดฯ เป็ นต้น จึงไม่คุม้ ค่าต่อการดําเนินการ ด้วยข้อจํากัดดังกล่าว จึงทําให้ผปู ้ ระกอบการหัตถกรรมกระดาษ
สาระดับท้องถิ่นขาดมาตรการในการจัดการนํ้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม จึงส่งผลกระทบเกิดความเสื่ อมโทรม
ต่อสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นแหล่งรับของเสี ยค่อนข้างรุ นแรงโดยตรง
เมื่อเร็ วนี้ Jolanun et al. (2014) และ Jolanun et al. (2016) ได้ศึกษาการบําบัดนํ้าทิ้งหัตถกรรมกระดาษสา
ทางชีวภาพโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการหมักปุ๋ ยทั้งแบบพลิกกลับกองและแบบเติมอากาศ (Turned windrow and
forced aeration composting) ภายใต้แนวคิดการบําบัดของเสี ยให้เหมาะสมตามระดับความพิษหรื อความสกปรกตาม
หลักการเทคโนโลยีสะอาดและมาตรการหมุนเวียนนํากลับมาใช้ใหม่ นํ้าทิ้งรวม (ยกเว้นนํ้าเสี ยจากกระบวนการต้ม
เยือ่ ) จากหัตถกรรมกระดาษสาจะถูกบําบัดและนํากลับมาใช้ประโยชน์โดยการแปรรู ปเป็ นปุ๋ ยหมัก ซึ่งถือเป็ นการ
เพิ่มมูลค่าให้กบั ของเสี ยอีกแนวทางหนึ่ง
การศึกษาพบว่าระบบการหมักให้ประสิ ทธิผลที่ดีสามารถย่อยสลาย
สารอินทรี ยแ์ ละบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพ (Bioremediation) โดยการแปรรู ปนํ้าทิ้งหัตถกรรมกระดาษสาเป็ นปุ๋ ย
หมักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การวิจยั นี้จึงเป็ นการศึกษาต่อยอดถึงประโยชน์ของปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งหัตถกรรม
กระดาษสาที่ผลิตขึ้นในการบําบัดหรื อฟื้ นฟูดินที่ปนเปื้ อนทางชีวภาพในระดับห้องปฏิบตั ิการ ผลลัพธ์ของการวิจยั
นอกจากได้ทางเลือกหรื อแนวทางการใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งหัตถกรรมกระดาษสาด้านการอนุรักษ์ดิน ยังถือ
เป็ นการขยายผลเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ในการจัดการหรื อบําบัดนํ้าทิ้งหัตถกรรมกระดาษสาให้แก่ทอ้ งถิ่นสื บไป

2. วิธีดําเนินการวิจัย
วัสดุทดลอง

ดินที่ใช้ในการศึกษาได้จากการเก็บตัวอย่างดิน ณ สถานประกอบการฟาร์มกระดาษสา เทศบาลเมืองต้นเปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มชุดดินที่ 5; กรมพัฒนาที่ดิน, 2559) ที่ระดับความลึก 0-10 เซนติเมตร ดินที่
ถูกเก็บจะนํามาทุบพอให้เนื้อดินที่เกาะกันแยกออกจากกันและร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 10 และทําการวิเคราะห์สมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของดินก่อนนําไปทดลอง (ตารางที่ 1)
นํ้าต้มเยื่อ (Black liquor) ที่ ใช้ในการทดลองได้จากกระบวนการต้มเยื่อ (Cooking process) ของสถาน
ประกอบการฟาร์ ม กระดาษสา ซึ่ งใช้โซดาไฟในกระบวนการต้มปอสา (NaOH process) ส่ ว นปุ๋ ยหมัก นํ้า ทิ้ ง
หัตถกรรมกระดาษสาที่ผลิตขึ้น (Jolanun et al., 2016) จะถูกนํามาร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 10 ก่อนนําไปใช้ในการ
ทดลอง (ตารางที่ 1) สําหรับการทดสอบความเป็ นพิษต่อพืช (Phytotoxicity test) การศึกษานี้ใช้เมล็ดผักกาด (Canton
lettuce) และเมล็ดผักโขมจีน (Chinese spinach) ทดสอบภายใต้เงื่อนไขการศึกษาที่เสนอโดย Tam and Tiquia (1994)

ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุทดลอง
พารามิเตอร์
(Parameters)
pH
Conductivity (EC, ds/m)
Moisture content (%)
Cation Exchange Capacity (CEC, meq/100g)
Organic Matter (OM, %)
Total Nitrogen (N, %)
Extractable Phosphorus (P, %)
Exchangeable Potassium (K, %)
Exchangeable Sodium (NaCl, %)
Carbon to Nitrogen ratio (C/N)
Dry density (kg/m3)
Wet density (kg/m3)
Suspended solid (SS, mg/l)
Chemical Oxygen Demand (COD, mg/l)
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์สองซํ้า (Two replicates)

ดิน
(Soil)
6.95
0.020
2.40
4.62
0.50
0.02
0.0002
0.0227
0.0192
1,273.52
1,404.94
-

นํ้าต้มเยือ่
(Black liquor)
12.46
0.004
66.67
19,493

แผนการทดลองและการวิเคราะห์

ปุ๋ ยหมัก
(Compost)
6.48
0.27
32.60
34.30
22.46
1.12
0.9300
0.7700
0.7900
12
-

การศึกษานี้ได้แบ่งแผนการทดลองออกเป็ นสองส่วน ส่วนที่ 1 เป็ นการศึกษาทดลองบ่มดินในระดับ
ห้องปฏิบตั ิการ (ตารางที่ 2) วัสดุทดลองจะถูกผสมคลุกเคล้าให้เป็ นเนื้อเดียวกันและบรรจุในถุง polyethylene ขนาด
7×11 นิ้ว แล้วจึงนําไปบ่มในตูค้ วบคุมอุณหภูมิ (20±1ºC) เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ตลอดช่วงการศึกษาจะทําการ
ควบคุมความชื้นอยูใ่ นช่วงประมาณ 20± 5% โดยการตรวจสอบนํ้าหนักตัวอย่างทุก 7 วัน

ตารางที่ 2 แผนการทดลองบ่ มดินในห้ องปฏิบัติการ
Experiment
S:BW:C (w/w)
Control conditions
Exp.1
100 : 10: 0 g
Aerobic incubation
Exp.2
100 : 10: 15 g
Moisture content 20± 5%
Exp.3
100 : 10: 30 g
Temperature 20± 1oC
Exp.4
100 : 10: 45 g
Incubation 12 weeks
Exp.5
100 : 10: 60 g
หมายเหตุ: ทําการทดลองสามซํ้า (Three replicates)
S:BW:C = ดิน:นํ้าต้มเยือ่ :ปุ๋ ยหมัก/ Soil : Black liquor Wastewater : Compost

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมี จะทําการเก็บตัวอย่างของทุกชุดการทดลองใน
สัปดาห์ที่ 0, 6, และ 12 (45 ตัวอย่าง) ส่วนการวิเคราะห์การงอกของเมล็ด (Tam and Tiquia, 1994) จะเก็บตัวอย่าง
ของทุกชุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 3 และ4 (75 ตัวอย่าง) ตามที่กาํ หนดไว้ รวมจํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 120
ตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 เป็ นการประเมินทางชีวเคมีโดยการวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น (CO2 evolution) ใน
ระดับห้องปฏิบตั ิการ วัสดุผสม (ตารางที่ 2) ของทุกชุดการทดลองถูกนํามาปรับขยายมวลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ทําการ
ผสมคลุกเคล้าให้เป็ นเนื้อเดียวกันและบรรจุในขวดรู ปชมพูข่ นาด 500 มิลลิลิตร (ประยุกต์ใช้กระดาษฟอยด์ปิดฝา
ขวดรู ปชมพู)่ และทําการวัดปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นโดยใช้เครื่ องมือวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(GM70 Vaisala Oyj, Finland) เก็บข้อมูลที่ช่วงความถี่ทุก 30 นาที ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิหอ้ งและการควบคุม
ความชื้นประมาณ 20± 5% ตลอดระยะเวลาสังเกตการณ์ 216 ชัว่ โมง
สําหรับการวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางด้านกายภาพและเคมีในห้องปฏิบตั ิการ อ้างอิง Handbook of
Reference Methods for Soil Analysis Rev.Ed (2000) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทดสอบสมมติฐานปั จจัยทางสถิติ
ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ One-way ANOVA ที่นยั สําคัญทางสถิติ 0.05

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

การเปลีย่ นแปลงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน

ผลการศึกษาการบ่มดินในห้องปฏิบตั ิการตลอด 12 สัปดาห์ โดยแปรผันอัตราส่วนผสม ดิน : นํ้าต้มเยือ่ สา :
ปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ จํานวน 5 ชุดการทดลอง คือ 100 : 10 : 0 (Exp.1), 100 : 10 : 15 (Exp.2), 100 : 10 : 30 (Exp.3), 100 :
10 : 45 (Exp.4) และ 100 : 10 : 60 (Exp.5) พบว่า การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมี มีดงั นี้
ความหนาแน่ นของดิน
จากการทดลองบ่มดินในห้องปฏิบตั ิการ
พบว่าการใช้ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งหัตถกรรมกระดาษสาฟื้ นฟูดินที่
ปนเปื้ อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความหนาแน่นของดิน โดยสิ้นสุดการทดลอง (สัปดาห์ที่ 12) ค่าความหนาแน่น
แบบแห้งและแบบเปี ยกของดินในทุกชุดการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.280±0.79 และ 1.414±3.47 g/cm3 (Exp.1),
0.080±0.75 และ 0.072±0.95 g/cm3 (Exp.2), 0.073±0.31 และ 0.063±015 g/cm3 (Exp.3), 0.074±0.27 และ
0.061±0.48 g/cm3 (Exp.4), 0.072±0.12 และ 0.061±0.10 g/cm3 (Exp.5) ตามลําดับ ในตารางที่ 3
ผลการศึกษาบ่งชี้วา่ ปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ สามารถประยุกต์ใช้เป็ นสารปรับปรุ งสมบัติทางกายภาพของดินได้
เป็ นอย่างดี การใส่ปุ๋ยหมักนํ้าทิง้ ฯ ทําให้ลกั ษณะเนื้อดินเดิมที่เป็ นฝุ่ นผงมีสภาพร่ วนซุยมากขึ้น ไม่อดั ตัวกันแน่นทึบ
ดังนั้นปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งหัตถกรรมกระดาษสาจึงมีส่วนช่วยเพิ่มความพรุ นของดิน ดังค่าความหนาแน่นของดินแบบแห้ง
และแบบเปี ยกในชุดการทดลองที่ใส่ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งฯ (Exp.2-Exp.5) มีค่าลดลงจากชุดการทดลองเดิมกรณี ที่ไม่ใส่ปุ๋ย
หมักนํ้าทิ้ง (Exp.1) โดยเฉลี่ย 17 และ 22 เท่า ตามลําดับ เนื่องด้วยปุ๋ ยหมักเป็ นวัสดุที่มีสมบัติในการปรับปรุ งสภาพ
หรื อลักษณะของดิน (Soil conditioner)ให้เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ถ้าดินนั้นเป็ นดินเนื้อละเอียดอัดตัว
กันแน่นปุ๋ ยหมักจะช่วยให้ดินนั้นมีสภาพร่ วนซุยมากขึ้น ไม่อดั ตัวกันแน่นทึบ ทําให้ดินมีสภาพการระบายนํ้า ระบาย

อากาศดีข้ ึน ทั้งยังช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุม้ นํ้าหรื อดูดซับนํ้าที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ พืชไว้ได้มากขึ้น (รัชนี
พร สุทธิภาศิลป์ , 2553; Harpstead et al., 2001) เมื่อเปรี ยบเทียบชุดการทดลองที่ใส่ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งฯ ในอัตราส่วนที่
แตกต่างกัน (15%-60%) เห็นได้วา่ ชุดการทดลองที่ 3, 4 และ 5 มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของดินใกล้เคียงกันโดยมีค่า
ความหนาแน่นเฉลี่ยแบบแห้ง เท่ากับ 0.073, 0.074 และ 0.072 g/cm3 ตามลําดับ และแบบเปี ยกเฉลี่ย เท่ากับ 0.063,
0.061 และ 0.061 g/cm3 ตามลําดับ ดังนั้น การศึกษานี้แนะนําว่าเงื่อนไขปริ มาณปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ที่อตั ราส่วนผสม
30% (Exp.3) เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้ เนื่องจากเป็ นเงื่อนไขที่ใช้ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งฯ ผสมดินในปริ มาณที่นอ้ ยกว่าแต่
ให้ค่าความหนาแน่นของดินใกล้เคียงกับเงื่อนไขอัตราส่วนผสมปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ 45%-60%

ตารางที่ 3 ค่ าความหนาแน่ นของดินที่ทดลอง

ดิน:นํ้าต้มเยือ่ :ปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ
ค่าเฉลี่ยความหนาแน่น (g/cm3) สัปดาห์ที่ 12
(มวลแห้ง)
แบบแห้ง
แบบเปี ยก
Exp.1
100 : 10 : 0
1.280±0.79
1.414±3.47
Exp.2
100 : 10 : 15
0.080±0.75
0.072±0.95
Exp.3
100 : 10 : 30
0.073±0.31
0.063±0.15
Exp.4
100 : 10 : 45
0.074±0.27
0.061±0.48
Exp.5
100 : 10 : 60
0.072±0.12
0.061±0.10
3
3
หมายเหตุ: ค่าความหนาแน่นเริ่ มต้นของดินเดิม เท่ากับ 1.274 g/cm (แห้ง) และ 1.405 g/cm (เปี ยก)
ชุดการทดลอง

ปฏิกริ ิยาดิน
ผลการวิเคราะห์ปฏิกริ ยาดิน หรื อ ค่าพีเอช (pH) ของทุกชุดการทดลอง โดยวิเคราะห์ค่า pHในสัปดาห์ที่ 0,
6 และ 12 พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีค่า pH เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 5.39-8.15 ชุดการทดลองที่ 2 มีค่า pH เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง
6.56-7.18 ชุดการทดลองที่ 3 มีค่า pH เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 6.45-7.10 ชุดการทดลองที่ 4 มีค่า pH เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 6.32-7.05
และชุดการทดลองที่ 5 มีค่า pH เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 6.32-7.08 ตามลําดับ (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 การเปลีย่ นแปลงค่ า pH ของชุ ดการทดลอง

ค่า pH ของดินส่งผลต่อปริ มาณธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชอย่างมาก เนื่องจากสภาพละลายได้ของ
ธาตุอาหารและกิจกรรมของจุลินทรี ยข์ ้ ึนอยูก่ บั ค่า pH ของดิน การเจริ ญเติบโตของพืชและกิจกรรมจุลินทรี ยใ์ นดิน
โดยส่วนมากเจริ ญเติบโตได้ดีในดินที่มีระดับค่า pH ค่อนข้างเป็ นกลางประมาณ 6.0–7.0 นอกจากนี้กิจกรรมของ
จุลินทรี ยใ์ นดินจะควบคุมระดับไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ที่พืชใช้เป็ นประโยชน์ได้อย่างมาก เมื่อกิจกรรม
ของจุลินทรี ยด์ าํ เนินไปได้ดีปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ในดินที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชก็สูงตามไปด้วย
(ศุภมาศ พนิชศักดิ์พฒั นา, 2540; Polprasert, 1996; Harpstead et al., 2001) ค่า pH ของดินในชุดการทดลองที่ 1 มีการ
เพิม่ ขึ้นในสัปดาห์ที่ 6 (pH 8.15) และลดลงอย่างรวดเร็ วในสัปดาห์ที่ 12 (pH 5.39) ในขณะที่ชุดการทดลองที่ 3, 4
และ 5 ค่า pH ของดินมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยอยูใ่ นช่วงระหว่าง 6.32–7.10 คือ มีค่า pH ค่อนข้างเป็ นกลาง
ดังนั้น ผลการศึกษานี้บ่งชี้วา่ ชุดการทดลองที่ใช้ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งฯ ผสมในดินที่ปนเปื้ อนส่งผลต่อค่าปฏิกิริยาดิน (pH)
ในทางบวกและช่วยปรับปรุ งให้สภาพดินเป็ นกลาง สําหรับการศึกษานี้ เงื่อนไขปริ มาณปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ที่เหมาะสม
ต่อการประยุกต์ใช้ คือ อัตราส่วนผสมร้อยละ 30 (Exp.3) เนื่องจากเป็ นเงื่อนไขที่ใช้ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งฯ ผสมดินใน
ปริ มาณที่นอ้ ยกว่าแต่สามารถปรับสภาพปฏิกริ ยาดินให้ค่า pH ของดินค่อนข้างเป็ นกลาง
ความจุในการแลกเปลีย่ นประจุบวกและสภาพการนําไฟฟ้ า
ผลการวิเคราะห์ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) ซึ่งทําการทดลองหาค่า CEC ในสัปดาห์ที่ 0
(เริ่ มต้นการบ่มดิน) และสัปดาห์ที่ 12 (สิ้นสุดการบ่มดิน) พบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีค่า CEC เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และ
4.73 meq/100g ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 2 มีค่า CEC เฉลี่ยเท่ากับ 8.41 และ 8.41 meq/100g ตามลําดับ ชุดการ
ทดลองที่ 3 มีค่า CEC เฉลี่ยเท่ากับ 12.61 และ 11.04 meq/100g ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 4 มีค่า CEC เฉลี่ยเท่ากับ
16.61 และ 13.14 meq/100g ตามลําดับ และชุดการทดลองที่ 5 มีค่า CEC เฉลี่ยเท่ากับ 14.71 และ 15.77 meq/100g
ตามลําดับ (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 การเปลีย่ นแปลงค่ า CEC ของชุ ดการทดลอง

สําหรับผลการวิเคราะห์ค่าสภาพการนําไฟฟ้า (EC) ของดินในทุกชุดการทดลอง ซึ่งทําการวิเคราะห์คา่
สภาพการนําไฟฟ้าในสัปดาห์ที่ 0, 6 และ 12 พบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีค่าสภาพการนําไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 15.84,
9.23 และ 6.64 µS/cm ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 2 มีค่าสภาพการนําไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 41.60, 39.00 และ 32.30
µS/cm ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 3 มีค่าสภาพการนําไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 77.70, 80.10 และ 63.60 µS/cm ตามลําดับ
ชุดการทดลองที่ 4 มีค่าสภาพการนําไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 102.60, 100.10 และ 84.40 µS/cm ตามลําดับ และชุดการ
ทดลองที่ 5 มีค่าสภาพการนําไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 125.00, 120.10 และ 109.20 µS/cm ตามลําดับ
ค่าสภาพการนําไฟฟ้าของดินเป็ นค่าที่ใช้ประเมินเกลือที่ละลายได้ในดิน ผลการวิเคราะห์พบว่าทุกชุดการ
ทดลองสภาพการนําไฟฟ้าของดินในสัปดาห์ที่ 12 (สิ้นสุดการทดลอง) มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 6.64-125.00 µS/cm หรื อ
0.01-0.13 dS/cm ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 dS/cm อยูใ่ นระดับที่ไม่มีความเค็ม บ่งชี้วา่ ดินกรณี ที่ผสมปุ๋ ยและไม่ผสมปุ๋ ยหมัก
ในการปรับปรุ งดินไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของพืช สําหรับค่า CEC หรื อความจุในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน หมายถึง ปริ มาณประจุบวกแลกเปลี่ยนได้ท้ งั หมดที่ดินสามารถดูดซับไว้ หากระดับ
CEC ของดินตํ่าย่อมหมายความว่าดินชนิดนั้นมีปริ มาณอนุภาคดินเหนียวหรื ออินทรี ยวัตถุอยูน่ อ้ ย จากผลการทดลอง
ในสัปดาห์ที่ 12 (สิ้นสุดการทดลอง) บ่งชี้วา่ ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 มีค่า CEC ค่อนข้างตํ่าอยูใ่ นช่วง 3-10
meq/100g ขณะที่การผสมปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ในดินที่ปนเปื้ อนอัตราส่วนผสมประมาณ 30-60% ส่งผลให้ค่า CEC ของ
ดินเพิ่มสูงขึ้น โดยชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่า CEC อยูใ่ นช่วงปานกลาง (10-15 meq/100g) และชุดการทดลองที่ 5
มีค่า CEC อยูใ่ นช่วงค่อนข้างสูง (15-20 meq/100g) ดังนั้นการประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งฯ ในการฟื้ นฟูดินที่ปนเปื้ อน
นอกจากไม่ส่งผลต่อค่าความเค็มของดินแล้วยังช่วยเพิ่มความจุในการดูดซับธาตุอาหารให้คงไว้ในดิน (ชูจิตต์ สงวน
ทรัพยากร, 2552; Raton, 2000; Harpstead et al., 2001)
ปริมาณอินทรีย์วตั ถุและธาตุอาหาร
จากการวิเคราะห์ค่าอินทรี ยว์ ตั ถุ (OM) ในสัปดาห์ที่ 0 (เริ่ มต้นการบ่มดิน) และสัปดาห์ที่ 12 (สิ้นสุดการบ่ม
ดิน) พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีค่าอินทรี ยว์ ตั ถุเฉลี่ยเท่ากับ 0.75% และ 0.48% ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 2 มีค่า
อินทรี ยว์ ตั ถุเฉลี่ยเท่ากับ 4.04% และ 4.17% ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 3 มีค่าอินทรี ยว์ ตั ถุเฉลี่ยเท่ากับ 6.22% และ
6.22% ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 4 มีค่าอินทรี ยว์ ตั ถุเฉลี่ยเท่ากับ 6.14% และ 5.33% ตามลําดับ และชุดการทดลองที่
5 มีค่าอินทรี ยว์ ตั ถุเฉลี่ยเท่ากับ 6.08% และ 12.42% ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
ผลการวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนทั้งหมดในสัปดาห์ที่ 0 (เริ่ มต้นการบ่มดิน) และสัปดาห์ที่ 12 (สิ้นสุ ดการบ่ม
พบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีค่าไนโตรเจนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 0.04 และ 0.02% ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 2 มีค่า
ไนโตรเจนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 0.20 และ 0.21% ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 3 มีค่าไนโตรเจนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ
0.31 และ 0.21% ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 4 มีค่าไนโตรเจนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 0.31 และ 0.27% ตามลําดับ และ
ชุดการทดลองที่ 5 มีค่าไนโตรเจนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 0.30 และ 0.53% ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
ผลการวิเคราะห์ค่าฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ในสัปดาห์ที่ 0 (เริ่ มต้นการบ่มดิน) และสัปดาห์ที่ 12 (สิ้นสุด
การบ่มดิน) พบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีค่าฟอสฟอรัสเฉลี่ยเท่ากับ 168.88 และ 168.18 mg/kg ตามลําดับ ชุดการ
ทดลองที่ 2 มีค่าฟอสฟอรัสเฉลี่ยเท่ากับ 291.17 และ 291.13 mg/kg ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 3 มีค่าฟอสฟอรัส

เฉลี่ยเท่ากับ 562.01 และ 565.35 mg/kg ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 4 มีคา่ ฟอสฟอรัสเฉลี่ยเท่ากับ 554.97 และ
662.22 mg/kg ตามลําดับ และชุดการทดลองที่ 5 มีค่าฟอสฟอรัสเฉลี่ยเท่ากับ 709.81 และ 834.35 mg/kg ตามลําดับ
(ตารางที่ 4)
ผลการวิเคราะห์ค่าโพแทสเซียมที่เป็ นประโยชน์ในสัปดาห์ที่ 0 (เริ่ มต้นการบ่มดิน) และสัปดาห์ที่ 12
(สิ้นสุดการบ่มดิน) พบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีค่าโพแทสเซียมเฉลี่ยเท่ากับ 127.40 และ 134.50 mg/kg ตามลําดับ ชุด
การทดลองที่ 2 มีค่าโพแทสเซียมเฉลี่ยเท่ากับ 597.65 และ 645.38 mg/kg ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 3 มีค่า
โพแทสเซียมเฉลี่ยเท่ากับ 1,031.25 และ 1,129.25 mg/kg ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 4 มีค่าโพแทสเซียมเฉลี่ยเท่ากับ
1,617.50 และ 1,362.50 mg/kg ตามลําดับ และชุดการทดลองที่ 5 มีค่าโพแทสเซียมเฉลี่ยเท่ากับ 1,622.50 และ
1,660.00 mg/kg ตามลําดับ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ปริมาณอินทรี ย์วตั ถุและธาตุอาหารของชุ ดการทดลอง
ชุดการ
ดิน:นํ้าทิ้ง:ปุ๋ ยหมัก
ทดลอง
(โดยมวล)
Exp.1
100 : 10 : 0
Exp.2
100 : 10 : 15
Exp.3
100 : 10 : 30
Exp.4
100 : 10 : 45
Exp.5
100 : 10 : 60
1
หมายเหตุ: หน่วย (%)
2
หน่วย (mg/kg)

1

OM
0.75
4.04
6.22
6.14
6.08

1

N
0.04
0.20
0.31
0.31
0.30

สัปดาห์ที่ 0
P2
168.88
291.17
562.01
554.97
709.81

2

K
127.40
597.65
1031.25
1617.50
1622.50

1

OM
0.48
4.17
6.22
5.33
12.42

สัปดาห์ที่ 12
N
P2
0.02 168.18
0.21 291.13
0.21 563.35
0.27 662.22
0.53 834.35
1

K2
134.50
645.38
1129.25
1362.50
1660.00

จากการทดสอบปัจจัยอัตราส่วนผสมการใช้ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งหัตถกรรมกระดาษสาที่แตกต่างกันต่อสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของดินที่บ่มในห้องปฏิบตั ิการทางสถิติ พบว่าอัตราส่วนผสมการใช้ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งฯ ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยสภาพการนําไฟฟ้า (EC) ค่าความจุการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) ค่าอินทรี ยวัตถุ (OM) ค่า
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) ค่าฟอสฟอรัส (P) และค่าโพแทสเซียม (K) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(P-value <
0.05) ขณะที่กลับไม่ส่งผลต่อค่าความหนาแน่นและค่าพีเอช (pH) เฉลี่ยของดินแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(P-value > 0.05)
จากผลการทดลองบ่งชี้วา่ การใช้ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งฯ ผสมหรื อปรับปรุ งดินที่ปนเปื้ อน ส่งผลให้ค่าอินทรี ยว์ ตั ถุ
ในดินเพิ่มสูงขึ้น โดยการผสมปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ในดินที่อตั ราส่วนผสมช่วง 15%-60% (Exp.2-Exp.5) ช่วยเพิ่มปริ มาณ
อินทรี ยว์ ตั ถุในดินเพิ่มขึ้นอยูใ่ นช่วงสูง-สูงมาก (3.5%-> 4.5%) ขณะที่ชุดการทดลองที่ 1 ซึ่งไม่มีการผสมปุ๋ ยหมักนํ้า
ทิ้งฯ พบว่ามีปริ มาณอินทรี ยวัตถุต่าํ มีค่าอยูใ่ นช่วง 0.5–1.0% เนื่องจากอินทรย์วตั ถุในดินมีอิทธิพลต่อสมบัติหรื อ
กระบวนการทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพในดิน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืชทั้งทางตรงทางอ้อม(รัชนีกร สุทธิภาศิลป์ , 2553; Polprasert, 1996; Raton, 2000; Harpstead et al.,

2001; Jolanun et al., 2014; Jolanun et al., 2016 ) ดังนั้น การศึกษานี้แนะนําว่าการผสมปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งหัตถกรรม
กระดาษสาในดิน (บ้านต้นเปา) ที่ร้อยละ 15 ขึ้นไปก็เพียงพอต่อการเพิ่มปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน
ด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเป็ นธาตุอาหารสําคัญของพืช ผลการศึกษาบ่งชี้วา่ การผสมปุ๋ ย
หมักนํ้าทิ้งฯ ในดินที่อตั ราส่วนผสม 30%-60 % (Exp.3-Exp.5) ส่งผลให้ไนโตรเจนทั้งหมดในดินเพิ่มขึ้นจากเดิม
ประมาณ 5-8 เท่า อยูใ่ นช่วงระดับปานกลาง (0.30%-0.60%) ขณะที่เงื่อนไขการผสมปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ที่อตั ราส่วน
ผสม 0%-15% (Exp.1 และ Exp.2) มีค่าไนโตรเจนในดินอยูใ่ นระดับตํ่ามาก-ตํ่า (<0.10-0.21%) เนื่องจากไม่มีการ
ผสมปุ๋ ยหมักซึ่งเป็ นแหล่งธาตุอาหารให้แก่ดิน สําหรับการลดลงของปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน อาจเป็ นผล
เนื่องจากการย่อยสลายสารประกอบไนโตรเจน (N-Mineralization) และการสูญเสี ยไนโตรเจนในรู ปของแอมโมเนีย
ที่ระเหย (NH3+-Volatilization) ระหว่างการบ่มดินภายใต้กิจกรรมย่อยสลายทางชีววิทยาที่เงื่อนไขความชื้น (20±5%)
ค่อนข้างตํ่า (Polprasert, 1996; Epstein, 1997; Jolanun et al., 2014) นอกจากนี้ ผลการทดลองบ่งชี้วา่ การผสมปุ๋ ยหมัก
นํ้าทิ้งฯ ในดิน ได้ส่งผลให้ค่าฟอสฟอรัส (>50 mg/kg) และโพแทสเซียม (>120 mg/kg) ที่เป็ นประโยชน์ในดิน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งมีปริ มาณเพียงพอต่อความต้องการของพืชและเหลือใช้สาํ รองไว้ในดินต่อไปได้อีก (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2559)

การประเมินความเป็ นพิษต่ อพืช

ผลการทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ด (Germination index) โดยทดสอบกับพืช 2 ชนิด (เมล็ดผักกาดและ
เมล็ดผักโขมจีน) พบว่าค่าดัชนีการงอกของเมล็ดผักกาดทุกชุดการทดลองที่เริ่ มต้นการทดสอบ (สัปดาห์ที่ 0) มีค่า
ใกล้เคียงกันเฉลี่ยประมาณ 89.52%-107.69% หลังจากนั้น พบว่าค่าดัชนีการงอกมีความแปรปรวนอยูใ่ นช่วงเฉลี่ย
ประมาณ 105.49%-136.14% (Exp.1), 95.00%–107.58% (Exp.2), 76.53%-106.61% (Exp.3), 106.40%-125.71%
(Exp.4) และ 70.89%-89.52% (Exp.5) จนสิ้นสุดการทดสอบ (4 สัปดาห์) ตามลําดับ ส่วนการทดสอบการงอกของ
เมล็ดผักโขมจีน พบว่าค่าดัชนีการงอกในทุกชุดการทดลองตลอดระยะ 4 สัปดาห์ มีความแปรปรวนค่อนข้างสูงอยู่
ในช่วงเฉลี่ยประมาณ 84.31%-127.16% (Exp.1), 40.34%-82.11% (Exp.2), 55.60%-110.47% (Exp.3), 58.10%105.30% (Exp.4), และ 53.03%-114. 80% (Exp.5) ตามลําดับ (ภาพที่ 3-4)
แม้วา่ ค่าเฉลี่ยดัชนีการงอก (เมล็ดผักกาดและเมล็ดผักโขม) ในทุกชุดการทดลองตลอดช่วง 4 สัปดาห์ ของ
การทดสอบความเป็ นพิษต่อพืชจะแปรปรวนอยูใ่ นช่วง 40.34%-136.14% อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดการสังเกตการณ์
(สัปดาห์ที่ 4) ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดผักกาดกวางตุง้ และเมล็ดผักโขมของทุกชุดการทดลอง พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
80% บ่งชี้วา่ ปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งหัตถกรรมกระดาษสาไม่ส่งผลเป็ นพิษต่อพืช และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุ งและฟื้ นฟูดินได้ (Tam and Tiquia, 1994; Jolanun et al., 2011) นอกจากนี้ การทดสอบปัจจัยอัตราส่วนผสม
การใช้ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งฯ ที่แตกต่างกัน ต่อค่าดัชนีการงอกของเมล็ดของดินที่บ่มในห้องปฏิบตั ิการทางสถิติ พบว่า
อัตราส่วนผสมของปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อค่าดัชนีการงอกของเมล็ดผักกาดและดัชนีการงอกของ
เมล็ดผักโขมจีนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P-value < 0.05)
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ภาพที่ 4 ดัชนีการงอกของเมล็ดผักโขม
การเกิดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์

ผลการวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการย่อยสลายทางชีววิทยา ตลอดระยะเวลา
สังเกตการณ์ 216 ชัว่ โมง (9 วัน) พบว่าทุกชุดการทดลองเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดในช่วง 48 ชัว่ โมงแรก
โดยค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยูใ่ นช่วงประมาณ 0%-0.28% (Exp.1), 0%-0.59% (Exp.2), 0%0.61% (Exp.3), 0%-0.75% (Exp.4) และ 0%-0.76% (Exp.5) ตามลําดับ หลังจากนั้นจนสิ้นสุดการสังเกตการณ์ (216
ชัว่ โมง) พบว่าการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีค่าอยูใ่ นช่วง
ประมาณ 0-0.76% นอกจากนี้ปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมที่สิ้นสุดการทดลอง มีค่าประมาณ 6.34%
(Exp.1), 9.01% (Exp.2), 10.65% (Exp.3), 11.26% (Exp.4) และ 11.70% (Exp.5) ตามลําดับ สําหรับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมพบว่ามีค่าอยูใ่ นช่วงประมาณ 0%-0.07% (ภาพที่ 5)
ผลการศึกษาบ่งชี้วา่ การผสมปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ในดินที่ปนเปื้ อนส่งผลบวกต่อกิจกรรมการย่อยสลายของ
จุลินทรี ยแ์ ละการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้การเพิม่ ปริ มาณอัตราส่วนผสมปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ที่สูงขึ้นจะแปร
ผันตรงกับการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสม (Epstein, 1997; Jolanun et
al., 2010) อย่างไรก็ตาม การใช้ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งฯ ผสมในปริ มาณที่คอ่ นข้างสูงช่วง 45%-60% (Exp.4 และ Exp.5) กลับ

ไม่ส่งผลต่อกิจกรรมการย่อยสลายที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ดังปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมที่มีค่า
ใกล้เคียงกันหรื อเกือบเท่ากัน (11.26%-11.70%) ดังนั้น การศึกษานี้แนะนําการใช้ปริ มาณของปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ควร
ผสมในช่วง 30%–45% ซึ่งหากใช้ปริ มาณปุ๋ ยหมักนํ้าทิง้ ฯ ในปริ มาณที่มากกว่านี้อาจเป็ นการสิ้นเปลืองมากกว่าการ
เพิ่มประสิ ทธิภาพกิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรี ย ์
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ภาพที่ 5 การเกิดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และปริมาณสะสม

4. สรุป

จากการศึกษาประสิ ทธิผลการประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งหัตถกรรมกระดาษสาบําบัดดินที่ปนเปื้ อน (นํ้าต้ม
เยือ่ ) ทางชีวภาพ โดยแปรผันเงื่อนไขอัตราส่วนผสมของปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ตั้งแต่ 0%–60% ในระดับห้องปฏิบตั ิการ
สรุ ปได้วา่ การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ส่งผลบวกต่อการปรับปรุ งสมบัติท้ งั ทางกายภาพและทางเคมีของดิน
เช่น การทําให้ค่าความหนาแน่นของดินลงลด ดินมีความร่ วนซุย มีรูพรุ นเพิม่ ขึ้นและไม่อดั ตัวแน่น การทําให้ดินมีค่า
pH ค่อนข้างเป็ นกลาง ปราศจากความเค็ม เพิ่มปริ มาณอินทรี ยว์ ตั ถุ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมใน

ดิน ตลอดจนส่งเสริ มกิจกรรมการย่อยสลายโดยจุลินทรี ยใ์ นดิน เป็ นต้น นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักนํ้าทิ้งฯ
ในการฟื้ นฟูดินพบว่ามีความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อความเป็ นพิษต่อพืชหรื อค่าดัชนีการงอกของเมล็ด
สําหรับ
การศึกษานี้ อัตราส่วนผสมของปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ที่ร้อยละ 30 ถือเป็ นเงื่อนไขที่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นเงื่อนไขการใช้
ปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ ในอัตราส่วนผสมปริ มาณตํ่าสุด แต่กลับให้ประสิ ทธิผลในการปรับปรุ งสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของดิน
รวมทั้งการส่งเสริ มกิจกรรมการย่อยสลายในดินได้ใกล้เคียงกับอัตราส่วนผสมของปุ๋ ยหมักนํ้าทิ้งฯ
ในช่วงที่สูงกว่าร้อยละ 45%-60%

5. กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจยั นี้ สําเร็ จลงได้ภายใต้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภททุน UR โครงการส่งเสริ ม
การผลิตผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี งบประมาณ 2558 ทางคณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ ฟาร์มกระดาษสา เทศบาลเมืองต้นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความ
ร่ วมมือในการทําการวิจยั อย่างดียง่ิ
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