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โครงการศึกษาการเพิม่มูลค่าน ้าที่ผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

โครงการศึกษาการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการศึกษาท่ีน าน ้ าท้ิงท่ีผา่นระบบบ าบดัแบบผลิตก๊าซชีวภาพ น ามาเพ่ิมมูลค่า 
จากแนวความคิดของการจดัการน ้ าเสียจากฟาร์มสุกรอยา่งครบวงจร เร่ิมจากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิต
ก๊าซชีวภาพท่ีท าการบ าบดัน ้ าเสียให้มีคุณภาพน ้ าดีข้ึนและไดก้๊าซชีวภาพน าไปใช้เป็นพลงังาน  กาก
ตะกอนสลดัจ์สามารถน าไปท าปุ๋ยอินทรีย ์นอกจากน้ียงัพบว่าน ้ าท้ิงท่ีผ่านระบบบ าบัดแบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพท่ีสามารถน าไปเพ่ิมมูลค่าควบคู่กันไป ทั้ ง น้ี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุน
ผูป้ระกอบการไดมี้การใช้พลงังานทดแทนท่ีไดจ้ากก๊าซชีวภาพท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการบ าบดัน ้ าเสีย 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนืต่อไปในอนาคต ดงันั้น จึงไดมี้แนวคิด
การส่งเสริมให้มีการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เกิดแนวทางในการศึกษาและพฒันาองค์ความรู้ใหม่ต่อการพฒันา
ประเทศ ในดา้นของการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน และยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจใหฟ้าร์มสุกรและ
เกษตรกรในรูปของมลูค่าทางการเงิน และการเลง็เห็นถึงประโยชน์จากการติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งครบวงจร ทั้งในดา้นของการใชพ้ลงังานทดแทน และความรับผดิชอบต่อสงัคม และ
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนืต่อไปในอนาคต  

การด าเนินงานของโครงการแบ่งออกเป็นขั้นตอนดงัน้ี การศึกษาจากการศึกษารวบรวมขอ้มูล
ขอ้มลูเบ้ืองตน้ การคดัเลือกฟาร์มสุกรเขา้ร่วมโครงการ การศึกษาลกัษณะน ้ าท้ิงท่ีผ่านระบบระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพโดยการการเก็บตวัอยา่งจากฟาร์มสุกรเขา้ร่วมโครงการ การจดัท าแนวทางในการเพ่ิมมลูค่าน ้ า
ท้ิงฯ จ  านวนอยา่งนอ้ย 5 แนวทาง  การคดัเลือกและน าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท้ิง 
อยา่งนอ้ย 2 แนวทาง คือ การศึกษาและการออกแบบการทดลองในห้องปฏิบติัส าหรับแนวทางการเพ่ิม
มลูค่าน ้ าท่ีสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง  การศึกษาความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
การออกแบบ  การจดัท าแบบจ าลองตน้แบบส าหรับแนวทางในการเพ่ิมมลูค่าน ้ า การน าเสนอรูปแบบการ
บริหารจดัการในระดบัชุมชน การจดังานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา และงานในส่วนของการจดัท า     
วีดิทศัน์ เอกสารแผน่พบั และ คู่มือแนวทางการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท้ิงฯ เพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาและองค์ความรู้
ใหก้บัผูส้นใจต่อไป 
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1. การบ าบดัน า้เสียจากฟาร์มสุกร 

การใชน้ ้ าในกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มสุกร เร่ิมจากใชน้ ้ าส าหรับการเล้ียงสุกร และน ้ าใชเ้พื่อการ
ฉีดลา้งท าความสะอาดคอกสุกร และการใชน้ ้ าในกิจกรรมต่างๆของฟาร์ม  โดยปริมาณน ้ าเสียของฟาร์ม
สุกรในประเทศไทย คือ 27 ลิตร/ตวั องคป์ระกอบของน ้ าเสีย พบว่า ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็น
ของแข็ง ไดแ้ก่ มลูสุกร และของแข็งอ่ืนๆ เช่น ซากสุกร เศษอาหาร ถุงใส่อาหาร วสัดุรองพ้ืน และเศษขยะ 
เป็นตน้ และส่วนท่ีเป็นของเหลว ไดแ้ก่ น ้ าเสีย จาก การลา้งคอกสุกร และปัสสาวะของสุกร ทั้งน้ี ลกัษณะ
น ้ าเสียโดยส่วนใหญ่พบ ปริมาณสารประกอบอินทรีย ์ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส เจือปนในปริมาณมาก 
เม่ือเทียบกบัน ้ าเสียจากชุมชน อยา่งไรก็ลกัษณะน ้ าเสียอาจมีมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัการจดัการของแต่
ละฟาร์ม 

ระบบบ าบัดน ้ าเสียงจากฟาร์มสุกรท่ีได้รับความนิยม คือ ระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบไร้อากาศ 
(Anaerobic wastewater treatment) ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถบ าบดัน ้ าท่ีมีค่าความสกปรกสูง หรือมีความ
เขม้ขน้ของสารอินทรียอ์ยู่เป็นจ านวนมากได ้ อีกทั้งระบบบ าบดัดงักล่าว ยงัช่วยลดปัญหาในเร่ืองกล่ิน
เหม็นและแมลงวนัรบกวนไดเ้ป็นอย่างดี  และท่ีส าคญัไดก้๊าซชีวภาพ (Biogas) ผลพลอยไดท่ี้สามารถ
น ามาใชเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า และ ก๊าซหุงตม้ ส าหรับกิจกรรมภายในฟาร์ม ระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดผลิตก๊าซ
ชีวภาพหลายระบบ เช่น ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ พพ.1  แบบไฟเบอร์กลาส แบบบ่อ
โดมคงท่ี (Fixed Dome) แบบบ่อหมกัไร้ออกซิเจนแบบปิด (Modified Covered Lagoon) และระบบบ่อหมกั
แบบรางตามดว้ยบ่อหมกัเร็วน ้ าใส (Channel Digester and Upflow Anaerobic Sludge Blanket :CD-UASB) 
เป็นตน้  นอกจากน้ี การจดัการน ้ าท้ิงท่ีผา่นออกจากระบบการบ าบดัน ้า หรือ อาจเรียกว่า ขั้นตอนการบ าบดั
น ้ าขั้นหลงั (Post treatment) เป็นการน าน ้ าท้ิงท่ีผา่นออกจากระบบการบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ไปบ าบดัต่อ เพ่ือใหน้ ้ าท้ิงมีคุณภาพท่ีดีข้ึน โดยระบบบ าบดัน ้ าขั้นหลงัน้ีมุ่งเน้นให้มีการท างานเลียนแบบ
ธรรมชาติบ าบดั กล่าวคือ น าน ้ าท่ีท้ิงผา่นการบ าบดัฯ ไปพกัไวใ้นบ่อพกัน ้ า หรือสระน ้ าแบบเปิด เพื่อเปิดรับ
ออกซิเจนจากธรรมชาติให้ละลายลงสู่ผิวหน้าน ้ า และอาจใชก้ารปลูกพืชน ้ าหรือสาหร่ายเพ่ือช่วยเพ่ิม
ออกซิเจนใหแ้ก่น ้ าอีกทางหน่ึง ซ่ึงเหล่าน้ีจะท าใหน้ ้ าท้ิงก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพน ้ าดีข้ึนอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ส าหรับฟาร์มสุกรขนาดกลางบางส่วนและฟาร์มสุกรขนาดเล็ก พบว่า  
ส่วนใหญ่มกัไม่มีระบบการบ าบดัน ้ าขั้นหลงั เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีจ  ากดั และยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการดงักล่าว ดงันั้นฟาร์มสุกรขนาดกลางบางส่วนและฟาร์มสุกรขนาดเลก็มกัท าการกกัเก็บน ้ าเสีย หลงั
ผา่นระบบผลิตก๊าซชีวภาพไวใ้นบ่อพกั เน่ืองจากน ้ าเสียดงักล่าวยงัคงมีค่าความสกปรกอยู่มากไม่สามารถ
ปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้ าตามธรรมชาติได ้ 
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2. ลกัษณะน า้ทิง้ทีผ่่านระบบการบ าบดัด้วยการผลติก๊าซชีวภาพ 
ลกัษณะน ้ าเสียจากการท าฟาร์มสุกรโดยส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ย มลูสตัว ์น ้ าปัสสาวะ หรือยู

เรีย (Urea)  เศษอาหารสตัว ์ซ่ึงท าใหน้ ้ าเสียมีสารประกอบอินทรียแ์ละไนโตรเจนเขม้ขน้สูง โดยกิจกรรม
ท่ีท าใหเ้กิดน ้ าเสียส่วนใหญ่ มาจากน ้ าลา้งจากการท าความสะอาดคอกสุกร น ้ าเสียจากน ้ าท่ีใชฉี้ดลา้งตวั
สุกร น ้ าเสียจากรางระบายน ้ าของคอกสุกร และปัสสาวะของสุกร เป็นตน้ ดงันั้นระบบบ าบดัน ้ าเสียจาก
ฟาร์มสุกรจะเป็นระบบท่ีสามารถย่อยสลายสารอินทรียไ์ดสู้ง ซ่ึงระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนใหญ่ไดรั้บการ
ออกแบบมาใหป้ระกอบไปดว้ย ระบบบ าบดัน ้ าเสียขั้นตน้ ระบบบ าบดัน ้ าเสียทางชีวภาพ (ระบบบ าบดัน ้ า
เสียแบบใชอ้อกซิเจน และไม่ใชอ้อกซิเจน) และระบบบ าบดัน ้ าเสียขั้นท่ีสาม เพ่ือก  าจดัสารปนเป้ือนบาง
ชนิดท่ีไม่สามารถท าการบ าบัดได้ด้วยระบบบ าบัดน ้ าเสียทางชีวภาพ เช่น  ระบบก าจัด ฟอสฟอรัส 
ไนโตรเจน และโลหะหนัก เป็นตน้  น ้ าท้ิงท่ีผ่านกระบวนการบ าบดัแบบผลิตก๊าซชีวภาพ จะมีลกัษณะ
ทางเคมี ดังน้ี มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เป็นกลาง และจะมีองค์ประกอบของ ธาตุอาหารท่ีเป็น
ประโยชนต่์อพืช เช่น ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสรวม โพแทสเซียมรวม รวมทั้งธาตุอ่ืนๆ (ซ่ึงส่วนใหญ่ มาจาก 
การให้ ธาตุอาหารท่ีจะเป็นต่อการเจริญเติบโตและวิตามิน และยารักษาโรคต่างๆท่ีใช้กับสุกร) เช่น 
แมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียม สังกะสี และทองแดง และ โลหะหนักบางชนิด เป็นตน้ ซ่ึงจากลกัษณะ
ดงักล่าวท าใหน้ ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกรมีศกัยภาพในการเพ่ิมมลูค่าใหก้บัของเสีย 

 
3. การคดัเลอืกฟาร์มสุกรเข้าร่วมโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินการคดัเลือกฟาร์มสุกรเขา้ร่วมโครงการฯ เร่ิมจากการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์
หรือหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูป้ระกอบการฟาร์มสุกรท่ีมีสถานท่ีตั้งของฟาร์มอยู่ในจงัหวดั
นครปฐม จงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีดงักล่าวมีฟาร์มสุกรทั้งขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเลก็ อยูร่่วมกนัเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการฟาร์มสุกร
ทางโทรศพัทน์ั้น อาศยัแบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกิจกรรมต่างๆ ของระบบฟาร์มสุกร เพ่ือใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการไดม้าซ่ึงขอ้มลูและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มสุกรท่ีตรงตามความตอ้งการ  

ทั้งน้ี หลงัจากไดข้อ้มลูเบ้ืองตน้ของฟาร์มสุกรไดด้  าเนินการออกส ารวจภาคสนาม ณ ฟาร์มสุกร
แต่ละแห่ง เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนท่ีของฟาร์ม กิจกรรมการใชน้ ้ าของฟาร์ม ขนาดและปริมาณของระบบ
บ าบดัน ้ าเสียชนิดผลิตก๊าซชีวภาพ ต าแหน่งของจุดท่ีเก็บน ้ าเพ่ือน ้ ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ รวมทั้ง
ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมในการจัดสร้างแปลงสาธิต ซ่ึงเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองหลังจาก
การศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมมลูค่าน ้ าฯ  ฟาร์มท่ีไดท้ าการคดัเลือกฟาร์มสุกรทั้ง 4 แห่ง คือ จ านวน 4 แห่ง 
คือ (1) ศรีกิจฟาร์ม  (2) ฟาร์มของนายพนม จิตรใจเยน็ (3) ประชาฟาร์ม และ (4) ภาวนาฟาร์ม รายละเอียด
ขอ้มลูของฟาร์มสุกร  



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  1-4 
SPK/EGY/RT5206/10P1508/RT001  rev.2 

4. การเกบ็ตวัอย่างน า้จากฟาร์มสุกรทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการฯ 

การเก็บตวัอยา่งน ้ าจากฟาร์มสุกรท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จ  านวน 4 แห่ง คือ (1) ศรีกิจฟาร์ม  (2) 
ฟาร์มของนายพนม จิตรใจเยน็ (3) ประชาฟาร์ม และ (4) ภาวนาฟาร์ม ซ่ึงฟาร์มสุกรทั้ง 4 แห่งน้ี เป็นฟาร์ม
สุกรท่ีมีขนาดกลางและขนาดเลก็ ซ่ึงฟาร์มสุกรดงักล่าวมีระบบบ าบดั น ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ และน ้ า
ท้ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนใหญ่เก็บไวใ้นบ่อพกัภายในฟาร์ม หลงัจากการเก็บตวัอยา่งน ้ า
จากฟาร์มสุกรทั้ง 4 แห่งแล้ว จะน าตัวอย่างน ้ ามาวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าในห้องปฏิบัติการ เพ่ือ
ท าการศึกษาถึงคุณภาพของน ้ าท่ีใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มสุกร ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบ 
น ้ าบ่อ หรือน ้ าชลประทาน  (2) การวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสีย ก่อนผา่นเขา้สู่ระบบบ าบดัฯ (3) การวิเคราะห์
คุณภาพน ้ าหลงัจากผา่นการบ าบดัฯ และ (4) การวิเคราะห์คุณภาพน ้ าในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย  

 
5. การวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ที่ผ่านระบบบ าบดัน า้เสียแบบผลติก๊าซชีวภาพ 

การวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจากกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มสุกร ท าโดยศึกษาสมบติัทางกายภาพและ
สมบติัทางเคมีของน ้ า ซ่ึงพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ  โดยน าน ้ าตวัอยา่งทั้ง 4 ประเภท มาท าการ
วิเคราะห์คุณภาพท่ีหอ้งปฏิบติัการ ไดแ้ก่ (1) น ้ าดิบ น ้ าบ่อ หรือน ้ าชลประทาน  (2) น ้ าเสียก่อนผา่นเขา้สู่
ระบบบ าบดัฯ (3) น ้ าหลงัจากผา่นระบบการบ าบดัฯ และ (4) น ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย เพ่ือท าการศึกษา
ค่าพารามิเตอร์ ทั้ง 8 ชนิด ความส าคญัของแต่ละพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาคุณภาพน ้ า  

ทั้งน้ีจ  านวนการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าในห้องปฏิบติัการ จะท าการวิเคราะห์ตัวอย่างอย่างน้อย          
2  คร้ัง และหาค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อเป็นตวัแทนของผลวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ มีจ  านวนตวัอย่าง
ทั้งส้ิน 120 ตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี  

1) ฟาร์มตวัอยา่ง 4 แห่ง ประกอบดว้ย 
 (1) ศรีกิจฟาร์ม 
 (2)  ฟาร์มของนายพนม จิตรใจเยน็  
 (3)  ประชาฟาร์ม  
 (4)  ภาวนาฟาร์ม 

 2) ประเภทของน ้ าตวัอยา่ง  4 ชนิด ประกอบดว้ย 
  (1) น ้าดิบ 
  (2) น ้าเสียก่อนผา่นเขา้สู่ระบบบ าบดัฯ 
  (3) น ้าหลงัจากผา่นระบบบ าบดัฯ 
  (4) น ้าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย 
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 3) จ านวนพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นวิเคราะห์น ้ าตวัอยา่ง ประกอบดว้ย พารามิเตอร์ 8 ชนิด คือ  
  (1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  
  (2) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) 
  (3) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  
  (4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN)  
  (5) ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension , TSS)  
  (6) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
  (7) ปริมาณโลหะ (Metals)  
  (8) การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย 

 4) จ านวนการวิเคราะห์ซ ้า  2  คร้ัง และหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
 
6. ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ที่จะน ามาใช้ในโครงการการเพิม่มูลค่าฯ  

 

เม่ือน าผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท่ีจะน ามาใชใ้นโครงการเพ่ิมมูลค่าฯ จากฟาร์มทั้ง 4 ฟาร์ม มาท าการ 
วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ โดยใช ้“มาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร” และ “มาตรฐานการระบาย  น ้ า
ท้ิงลงทางชลประทานและทางน ้ าท่ีเช่ือมต่อกบัทางน ้ าชลประทานในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน”  มีรายละเอียด
แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 สรุปผลภาพรวมของ คุณภาพน ้ าท้ิงท่ีจะน ามาใชใ้นโครงการการเพ่ิมมลูค่าฯ  

ตัวอย่างน ้าที่จะ
น าไปใช้ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
ความเหมาะสม 

ในการน าไปใช้ประโยชน์ 
(1) ศรีกิจฟาร์ม 
น ้าท้ิงในบ่อพกัน ้า
สุดทา้ย 

- ผลการวิเคราะห ์พบว่า มีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร 

- มีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ มีค่า 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 
เป็นสัดส่วน      N:P:K = 18:1:48  

- ไม่พบปริมาณโลหะที่เป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- สามารถปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ
ได ้

- มีปริมาณสังกะสีมากเกินเกณฑ์
มาตรฐานน ้าท้ิงลงทางชลประทาน 1.97 
เท่า 
 

(2) ฟาร์มนายพนม 
จิตรใจเยน็ 

น ้าท้ิงในบ่อพกัน ้า
สุดทา้ย 

- ผลการวิเคราะห ์พบว่า มีค่า BOD COD และ 
TKN มากกว่า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิง
จากฟาร์มสุกร 2.15 3.48 และ 1.97 เท่า 
ตามล าดบั 

- มีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ มีค่า 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 

- ไม่สามารถปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได้ เน่ืองจากมีค่า BOD COD 
และ TKN มากกว่า เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน ้าทิ้งจากฟาร์มสุกร 

- มีปริมาณ ทองแดง และ สังกะสี มากกว่า 
เกณฑม์าตรฐานน ้าท้ิงลงทางชลประทาน 
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ตารางที่ 1 สรุปผลภาพรวมของ คุณภาพน ้ าท้ิงท่ีจะน ามาใชใ้นโครงการการเพ่ิมมลูค่าฯ  

ตัวอย่างน ้าที่จะ
น าไปใช้ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
ความเหมาะสม 

ในการน าไปใช้ประโยชน์ 
เป็นสัดส่วน     N:P:K = 30:1:26  

- มีปริมาณ ทองแดง และสังกะสี มากกว่าค่า
มาตรฐานน ้าท้ิงลงทางชลประทาน 

2.00 และ2.18 เท่า    ตามล าดบั 
 

(3) ประชาฟาร์ม 
น ้าท้ิงในบ่อพกัน ้า
สุดทา้ย 

- มีค่า pH  BOD และ COD อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกรระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

- TKN และ TSS มีค่า มากกว่า เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร 
(มากกว่าร้อยละ 1.12 และ 1.47 เท่า 
ตามล าดบั) 

- มีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ มีค่า 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 
เป็นสัดส่วน     N:P:K = 7:1:16  

- มีปริมาณ ทองแดง และสังกะสี เกินค่า
มาตรฐานน ้าท้ิงลงทางชลประทาน 

- ไม่สามารถปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได้ TKN และ TSS มีค่า 
มากกว่า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง
จากฟาร์มสุกร 

- มีปริมาณ ทองแดง และ สังกะสี มากกว่า 
เกณฑม์าตรฐานน ้าท้ิงลงทางชลประทาน 
14.35  และ 6.99 เท่า ตามล าดบั 

- ไม่สามารถน าไปใชใ้นการปลูกพืชได ้
เน่ืองจากอาจมีการสะสมทองแดงและ
สังกะสีในดน และในพืช ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อมนุษยไ์ดใ้นภายหลงั 

(4) ภาวนาฟาร์ม  
น ้าหลงัผ่านการบ าบดั 

- มีค่า pH  BOD TKN และ TSS  อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร 
ยกเวน้ มีค่า COD มากกว่าเกณฑม์าตรฐานฯ 
1.02 เท่า  

- มีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ มีค่า 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 
เป็นสัดส่วน      N:P:K = 7:1:37  

- ไม่มีปริมาณโลหะ เกินค่ามาตรฐานน ้าท้ิงลง
ทางชลประทาน 

- สามารถปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ
ได ้ 
 

 

จากการผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่า มีปริมาณ
ธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เจือปนอยู่เป็นจ านวนมาก และยงัมี
โลหะบางชนิด เช่น แคลเซียม และ แมกนีเซียม จากผลการศึกท่ีไดจ้ะน ามาก าหนดแนวทางในการเพ่ิม
มลูค่าน ้ าต่อไป  
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7. แนวทางการเพิม่มูลค่าน า้ทิง้จากระบบบ าบัดแบบผลติก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร 

จากการศึกษารวบรวมขอ้มูล และการเก็บตวัอย่างน ้ าท้ิงท่ีผ่านระบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพของ
ฟาร์มสุกร 3 แห่ง พบว่ามีสารประกอบอินทรีย ์ธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส นอกจากน้ียงัมีโลหะบางชนิด เช่น แคลเซียม และ แมกนีเซียม เจือปนอยูใ่นปริมาณมาก จึงท า
ใหแ้นวทางการเพ่ิมมลูค่าน ้ า แบ่งออกได ้เป็น 7 วิธี คือ (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2) 

1) การน าน ้ าท้ิงฯไปใชเ้ป็นปุ๋ยอินทรียน์ ้ า   

2) การน าน ้ าท้ิงฯ ไปผลิตปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต (Calcium phosphate) หรืออะพาไทต์ (Calcium 
Hydroxyl Apatite, HAP)  

3) การน าน ้ าท้ิงฯไปผลิตเป็น ปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต (Magnesium Ammonium 
Phosphate, MAP) หรือ สตรูไวท ์(Struvite)   

4) การน าน ้ าท้ิงฯไปผา่นระบบเซลลชี์วภาพ (Microbial Fuel Cell, MFC)   

5) การน าน ้ าท้ิงฯไปเพาะเล้ียงสาหร่าย   

6) การน าน ้ าท้ิงฯไปเล้ียงแหน   

7) การน าน ้ าท้ิงฯไปเล้ียงไรแดง   

ตารางที่ 2  แนวทางการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร 

ทางเลือก ข้อดี ข้อจ ากัด 
แนวทางการใช้

พลังงาน 

แนวทางที่ 1 
ปุ๋ยอินทรียน์ ้า 
 ‟ เพื่อเป็นปุ๋ ยบ  ารุงดิน
ส าหรับการปลูกพืช
พลงังาน (อาทิเช่น ออ้ย 
ขา้วโพด และมนัส าปะ 
หลงั) และพืชเศรษฐกิจ 
(ขา้ว) 

- การน าไปใชง้านท าได้
สะดวก  

- พืชสามารถน าแร่ธาตุ
อาหารไปใชไ้ดโ้ดยตรง 
เหมือนการใชปุ๋้ยน ้า 

- ลดภาระรายจ่ายเร่ืองปุ๋ย
ใหเ้กษตรกร 

 

- การขนส่งปุ๋ยน ้าใน
ระยะไกลท าไดไ้ม่สะดวก 
เน่ืองจากมีน ้าเป็น
องคป์ระกอบอยูม่าก 

- ส่ิงเจือปนในน ้าเสียท่ีเป็น
อนัตรายต่อมนุษย ์เช่น 
โลหะหนกั เช้ือโรค และ
พยาธิ  

- การปนเป้ือนของธาตุ
อาหาร ลงสู่แหล่งน ้าใต้
ดิน และแหล่งน ้า
ธรรมชาติ เน่ืองจากธาตุ
อาหารอยูใ่นรูปละลายน ้า 

น าก๊าซชีวภาพเป็น
เช้ือเพลิงส าหรับ
เคร่ืองสูบน ้า 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  1-8 
SPK/EGY/RT5206/10P1508/RT001  rev.2 

ตารางที่ 2  แนวทางการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร 

ทางเลือก ข้อดี ข้อจ ากัด 
แนวทางการใช้

พลังงาน 

แนวทางที่ 2 
ปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต 
(Calcium phosphate) 
‟ เพื่อก  าจดัฟอสฟอรัสและ
แคลเซียมในน ้าเสีย และ
ไดผ้ลพลอยไดเ้ป็นปุ๋ ยทาง
การเกษตร หรือวตัถุดิบใน
การผลิตปุ๋ย 
 

- ก าจดัฟอสเฟตในน ้าเสีย 
- ผลิตภณัฑท์ี่ไดแ้คลเซียม

ฟอสเฟตหรืออะพาไทท์
สามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ ย 
และเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตปุ๋ย 

- ไม่ตอ้งค านึงถึงส่ิงเจือปน 
และโลหะหนกัในน ้าเสีย 

- การขนส่งท าไดส้ะดวก 
เน่ืองจากอยูใ่นรูปตะกอน
ผลึก 

- ลดการปนเป้ือนของธาตุ
อาหารลงสู่แหล่งน ้าใตดิ้น 
และแหล่งน ้าธรรมชาติ 

- เหมาะส าหรับน ้าเสียท่ีมี
แคลเซียม และฟอส เฟต 

- ค่าใชจ่้ายจากการเติม
สารเคมี 

- ค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง
ระบบ และถงัปฏิกรณ์ 

- ตอ้งการการควบคุมการ
เกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสม
ต่อการตกผลึก 
 

น าก๊าซชีวภาพเป็น
เช้ือเพลิงส าหรับ
อุปกรณ์ในถงั
ปฏิกิริยา ไดแ้ก่ 
เคร่ืองสูบน ้า และ
เคร่ืองกวนตะกอน 
 

แนวทางที่ 3 
ปุ๋ ยแมกนีเซียม-
แอมโมเนียม- ฟอสเฟต 
หรือสตรูไวท ์(Magnesium 
ammonium phosphate, 
MAP or Struvite) 
‟ เพื่อก  าจดัฟอสฟอรัสและ
ไนโตรเจน และไดผ้ล
พลอยไดเ้ป็นสตรูไวทท์ี่
น าไปใชเ้ป็นปุ๋ ยทาง
การเกษตร หรือวตัถุดิบใน
การผลิตปุ๋ย 

 

- ก าจดัฟอสเฟตและ
แอมโมเนียในน ้าเสีย
ภายในคร้ังเดียว 

- สตรูไวทส์ามารถน าไปใช้
เป็นปุ๋ ยละลายชา้ และเป็น
วตัถุดิบในการผลิตปุ๋ย 

- ไม่ตอ้งค านึงถึงส่ิงเจือปน
และโลหะหนกัในน ้าเสีย 

- การขนส่งท าไดส้ะดวก 
เน่ืองจากสตรูไวทอ์ยูใ่น
รูปเมด็ 

- ลดการปนเป้ือนของธาตุ
อาหารลงสู่แหล่งน ้าใตดิ้น 
และแหล่งน ้าธรรมชาติ 

- มีโรงงานตน้แบบขนาด
ใหญ่  

- เหมาะส าหรับน ้าเสียท่ีมี
แมกนีเซียม แอมโมเนียม 
และฟอส เฟต 

- ค่าใชจ่้ายจากการเติม
สารเคมี 

- ค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง
ระบบ และถงัปฏิกรณ์ 

- การควบคุมการ
เกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสม 
ต่อการตกผลึกซับซ้อน 
 

น าก๊าซชีวภาพเป็น
เช้ือเพลิงส าหรับ
อุปกรณ์ในถงั
ปฏิกิริยา ไดแ้ก่ 
เคร่ืองสูบน ้า และ
เคร่ืองกวนตะกอน 
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ตารางที่ 2  แนวทางการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร 

ทางเลือก ข้อดี ข้อจ ากัด 
แนวทางการใช้

พลังงาน 

แนวทางที่ 4 
เซลลชี์วภาพ (Microbial 
Fuel Cell, MFC)  
‟ เพื่อผลิตพลงังาน 

 

- ไดพ้ลงังานเป็นผลิตภณัฑ์
จากกระบวนการยอ่ย
สลายอินทรีย ์

- ผลิตภณัฑท์ี่ได ้
(อิเลก็ตรอน) สามารถไป
ผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า 

- น ้าเสียท่ีผ่านกระบวนการ
บ าบดัมีความสกปรก
นอ้ยลง 
 

- เทคโนโลยน้ีีส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาวิจยัใน
หอ้งปฏิบติัการ หน่วย
ตน้แบบขนาดใหญ่ (Pilot 
plant) ยงัไม่ไดรั้บความ
นิยมเน่ืองจากค่าใชจ่้ายใน
การลงทุนสูง  

- ปริมาณไฟฟ้าที่ไดจ้ากการ
บวนการมีจ านวนนอ้ย ซ่ึง
ยงัอยูใ่นขั้นการพฒันา  

- มีความซับซ้อนและยุง่ยาก
ในการดู และระบบ เพื่อ
เลี้ยงแบคทีเรีย  

- ค่าใชจ่้ายในการลงทุน
และ ติดตั้งระบบสูง 

ไดพ้ลงังานเป็น
ผลิตภณัฑจ์ากการ
กระบวนการยอ่ย
สลายสารอนิทรีย์
ของแบคทีเรีย 

แนวทางที่ 5 
เลี้ยงสาหร่าย (Algae & 
Spirulina) 
‟ เพื่อบ าบดัน ้าเสียและได้
สาหร่ายเป็นแหล่งโปรตีน
ในอาหารสัตว ์
 

- ผลผลิตมีมูลค่าสูง  
- มีตลาดรองรับ 
- น ้าท้ิงฯท่ีผ่านการเลี้ยง

สาหร่ายมีความสกปรก
นอ้ยลง 
 

- มีความยุง่ยากในเตรียมน ้า
ที่จะน ามาใชใ้นการ
เพาะเลี้ยงสาหร่าย 
เน่ืองจากสาหร่ายตอ้งการ
น ้าสะอาด และกึ่งน ้าเคม็  

- สาหร่ายอาจมีการกลาย
พนัธ์ุ ท  าใหผ้ลิตผลลดลง 

ใชก้๊าซชีวภาพเป็น
เช้ือเพลิงส าหรับ
เคร่ืองเติมอากาศ 
และเคร่ืองสูบน ้า 
ในบ่อเลี้ยงแหน ใน
บ่อเลี้ยงสาหร่าย 
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ตารางที่ 2  แนวทางการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร 

ทางเลือก ข้อดี ข้อจ ากัด 
แนวทางการใช้

พลังงาน 

แนวทางที่ 6 
เลี้ยงแหน (Duckweed) 
 ‟ เพื่อบ าบดัน ้าท้ิงขั้นหลงั
และไดแ้หนเป็นแหล่ง
โปรตีนส าหรับอาหารสัตว ์
และแหนเป็นพืชที่มี
ศกัยภาพในการผลิตเอทา
นอล 

- วิธีการน าน ้าท้ิงไปใช ้ง่าย 
และสะดวก ไดแ้หนเป็น
ผลิตภณัฑ์ การเลี้ยงแหน
สามารถท าไดง่้ายและ 
เกบ็เกี่ยวไดไ้ม่ยุง่ยาก 

- แหนสามารถใหเ้ป็นแหล่ง
โปรตีนในในอาหารสัตว ์
และแหล่งวตัถุดิบ (แป้ง) 
ส าหรับผลิตเอทานอล  

- น ้าท้ิงท่ีผ่านระบบชนิดน้ี 
ท าใหมี้ค่าความสกปรก 
ลดลง 

- การผลิตเอทานอลจาก
แหนยงัอยูใ่นระดบั
หอ้งปฏิบติัการ 

- การน าแหนไปผลิตอาหาร
สัตว ์ตอ้งค านึงถึงส่ิง
ปนเป้ือน เช่น สารพษิใน
พืช และโลหะหนกั 

- เกษตรกรตอ้งมีพื้นท่ี
ส าหรับจดัสร้างบ่อพกัน ้า
เสียส าหรับการเลี้ยงแหน 
 

ใชก้๊าซชีวภาพเป็น
เช้ือเพลิงส าหรับ
เคร่ืองเติมอากาศ 
และเคร่ืองสูบน ้า 
ในบ่อเลี้ยงแหน 
แหนเป็นพืชที่มี
ศกัยภาพในการ
ผลิตเอทานอล 

แนวทางที่ 7 
เล้ียงไรแดง 
‟ เพื่อน ้าน ้าเสียไปเป็น
แหล่งอาหารของไรแดง 
โดยไรแดงท่ีไดน้ั้นแหล่ง
โปรตีนในอาหารสัตว ์
 

- ผลผลิตไรแดง สามารถ
ขายได ้

- เป็นแหล่งโปรตีนส าหรับ
อาหารเลี้ยงปลา 

- วิธีการเลี้ยงไรแดงง่ายไม่
ยุง่ยาก 

- เงินลงทุนไม่สูง 
 

- ตอ้งการพื้นท่ีในการสร้าง
บ่อเพื่อเลี้ยงไรแดง 

- ความตอ้งการของตลาดมี
นอ้ย และจ ากดัเฉพาะกลุ่ม 
 

ใชก้๊าซชีวภาพเป็น
เช้ือเพลิงส าหรับ
เคร่ืองเติมอากาศ 

 

จากแนวทางในการน าท้ิงจากท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพไปเพ่ิมมูลค่า ทั้ง 7 
แนวทาง มีขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการน าท้ิงฯไปใชอ้ยา่งเหมาะสมแตกต่างกนัไป  ดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1) การน าน ้ าท้ิงไปใชเ้ป็นปุ๋ยน ้ า  แนวทางท่ี 5) น ้าท้ิงไปเล้ียงแหน  แนวทางท่ี 6) น าไป
เล้ียงสาหร่าย และ แนวทางท่ี 7) น าน ้ าท้ิงไปเล้ียงไรแดง แนวทางเหล่าน้ีเป็นแนวทางท่ีน าน ้ าท้ิงไปใช้
โดยตรง  เป็นแนวทางท่ีไดมี้การใชน้ ามาใชก้นัโดยทัว่ไป และเป็นแนวทางท่ีมีแรงจูงใจในการศึกษาและ
พฒันาในเชิงวิจยันอ้ย 

แนวทางท่ี 4) การน าน ้ าท้ิงไปใชใ้นเซลลชี์วภาพเพ่ือการผลิตพลงังาน  เป็นแนวทางท่ีมีศกัยภาพ
ในการพฒันาทั้งในดา้นงานวิจยัและเชิงพาณิชยต่์อไปในอนาคต แต่ทว่าแนวทางน้ียงัไม่มีความเหมาะสม
ท่ีจะน ามาใชง้านในปัจจุบนั โดยเฉพาะส าหรับฟาร์มขนาดกลางและขนาดเลก็ เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ี
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ก าลงัอยูใ่นช่วงของการพฒันาศึกษาวิจยัในหอ้งปฏิบติัการ มีตวัตน้แบบขนาดเล็กท่ีสามารถผลิตพลงังาน
ไดเ้พียงจ านวนนอ้ย และยงัมีค่าค่อนขา้งสูง  

ดงันั้นทางคณะท่ีปรึกษาไดค้ัดเลือก 2 แนวทางเพ่ือการน าน ้ าท้ิงไปเพ่ิมมูลค่าจาก 7 แนวทาง 
ไดแ้ก่   

- แนวทางที่ 2)  การน าน ้ าท้ิงฯไปผลิตเป็น ปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต (Calcium phosphate) 
หรือ อะพาไทต ์(Calcium hydroxyl apatite, HAP) เป็นปุ๋ยท่ีใชใ้นการเพาะปลูกพืช หรือ
เป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย (รายละเอียดแสดงในบทท่ี 3) 

- แนวทางที่  3)  การน าน ้ าท้ิงฯไปผลิตเป็น ปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 
(Magnesium ammonium phosphate, MAP) หรือสตรูไวท์ (Struvite) เป็นปุ๋ยละลายชา้ 
(Slow release fertilizer) ใชใ้นเพาะปลกูพืช หรือเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการอุตสาหกรรมการ
ผลิตปุ๋ย  

จากแนวทางการเพ่ิมมูลค่าน ้ าทั้งหมดไดน้ ามากลัน่กรองและคดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมต่อการ
เพ่ิมมูลค่าน ้ า ไดแ้ก่  แนวทางการผลิตปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต  และ ผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-
ฟอสเฟต ซ่ึง ทั้ง 2 แนวทางนั้น เป็นการน าเอาสารอาหารท่ีละลายปะปนอยู่ในน ้ าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์
โดยการเติมสารเคมีช่วยในการตกตะกอนเพ่ือจบัสารอาหารในน ้ าท้ิงให้ตกตะกอนลงมา  ดงันั้นแนวทาง
การเพ่ิมมลูค่าน ้ าทั้ง 2 วิธีน้ี ท่ีจะท าใหคุ้ณน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพมีคุณภาพท่ีดี
ข้ึน เน่ืองจากเป็นการบ าบดัน ้ าเสียขั้นท่ี 3 ยงัไดต้ะกอนสลดัจท่ี์มีมลูค่าเทียบเท่าไดก้บัปุ๋ยท่ีใชใ้นการเกษตร  
แนวทางน้ียงัเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยขีองการบ าบดัน ้ าเสียในปัจจุบนั (Nutrient recovery) 
ท่ีมีศกัยภาพในดา้นงานศึกษาวิจยัและเร่ิมมีการน ามาสร้างเป็นแบบจ าลองตน้แบบในต่างประเทศ 

การใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพนั้น ทั้ง 2 แนวทางสามารถน าพลงังานท่ีไดจ้ากก๊าซชีวภาพเขา้มา
ใชป้ระโยชน์เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงส าหรับอุปกรณ์ในถงัปฏิกิริยา ไดแ้ก่ เคร่ืองสูบน ้ าและเคร่ืองกวนตะกอนใน
ถงัปฏิกิริยา ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนรายจ่ายค่าพลงังานในกระบวนการผลิต นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในแง่ของการน าสารอาหารของพืช (เช่น ฟอสเฟต และไนโตรเจน) เปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปท่ีน ามาใช้
ประโยชน์และลดการปนเป้ือนจากสารอาหารเหล่าน้ีลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
น ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกรต่อไปในอนาคต 

 

8. การศึกษาแนวทางการเพิม่มูลค่าน า้ในห้องปฏิบัตกิาร 

ในการศึกษาของโครงการไดท้ าการออกแบบการทดลองในหอ้งปฏิบติัการส าหรับทั้ง 2 แนวทาง
ท่ีไดท้ าการคดัเลือก คือ แนวทางท่ี 1 การผลิตปุ๋ยอะพาไทต์ และ แนวทางท่ี 2 การผลิตปุ๋ยสตรูไวท์  อาศยั
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กระบวนการตกตะกอนผลึกทางเคมี โดยการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้ าให้เหมาะสมกับการ
ตกตะกอนของธาตุอาหารของพืช  หรือ/ร่วมกบั เติมสารเคมีท่ีสามารถจบัตวักบัธาตุอาหารของ พืชในน ้ า
เสีย ใหร้วมตวัเกิดเป็นผลึกของแข็ง และตกตะกอนแยกออกมา โดยท าความควบคุมอตัราส่วนโมลของ
สารเคมีต่างๆ ค่าพีเอช หรือค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้ า และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวจ้องให้มีสภาพ  ท่ี
เหมาะสมต่อการตกผลึก โดยตะกอนผลึกท่ีแยกตกตะกอนลงมาหรืออาจเรียกไดว้่าเป็นผลพลอยไดจ้ากน ้ า
ท้ิง ท่ีมีศกัยภาพในการสามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยทางการเกษตร หรือน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม
การผลิตปุ๋ยแทนแร่หินฟอสเฟต  

ในการศึกษาจะท าการทดลองการผลิตปุ๋ยทั้ง 2 ชนิด จากน ้ าเสียสังเคราะห์และน ้ าท้ิงจากฟาร์ม
สุกรท่ีผา่นระบบก๊าซชีวภาพ เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการตกตะกอน โดยท าการคดัเลือกสภาวะ ท่ี
เหมาะสมจากการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ และส่ิงแวดลอ้ม  และการเปรียบเทียบ
พารามิเตอร์ต่างๆดงัน้ี ปริมาณการเติมสารเคมี ปริมาณและคุณภาพตะกอนท่ีได ้คุณภาพน ้ าท้ิง และ
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายหรือเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิง  เน่ืองจากค่าใชจ่้ายหลกัของทั้ง 2 วิธี คือ ปริมาณการเติม
สารเคมี หากท าการศึกษาถึงความเหมาะสม ของแหล่งวตัถุดิบ และปริมาณของสารเคมีท่ีใช ้ก็จะท าใหเ้กิด
ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์มากยิง่ข้ึน 

 
9. แนวทางการเพิม่มูลค่าน า้ : แนวทางที่ 1 การผลติปุ๋ย แคลเซียม-ฟอสเฟต 

น ้าเสียท่ีออกจากระบบบ าบดัทางชีวภาพจากฟาร์มสุกร ท่ีมีฟอสเฟตปนเป้ือนอยู่ในน ้ า สามารถ
น ามาแยกฟอสเฟตท่ีละลายอยู่ในน ้ าท้ิงให้กลบัมาอยู่ในรูปท่ีใชป้ระโยชน์ได ้(Nutrient recovery) ไดแ้ก่ 
การแยกเอาฟอสฟอรัสท่ีละลายอยู่ในน ้ าเสียออกมา โดยการตกตะกอนดว้ยสารประกอบ แคลเซียม เช่น 
ปูนขาว ร่วมกบัการปรับสภาพพีเอชของน ้ าใหเ้หมาะสม คือ ช่วง 8-10 (pH = 8~10) ตะกอนท่ีไดอ้ยู่ในรูป
ของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate)  ซ่ึงเป็นตะกอนท่ีประกอบไปดว้ยธาตุอาหารท่ี
ประโยชน์ต่อพืช (ฟอสเฟต) ท่ีมีศกัยภาพในการน าไปพฒันาเป็นปุ๋ยอินทรียเ์คมีต่อไป 

- ผลการศึกษา ลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของปุ๋ยอะพาไทด์ จากน า้ที่ผ่านระบบบ าบัด
ฯ จากฟาร์มสุกร 

ผลจากการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอออนต่างๆ ท่ีอยูใ่นของน ้ าท่ีผ่านระบบบ าบดัฯ จาก
ฟาร์มสุกร พบว่า มีตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่และตะกอนขนาดเล็กเกิดข้ึนร่วมกนั ซ่ึงจากผลการ
วิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของตะกอน โดยการใช้เคร่ืองถ่ายภาพขนาด
ไมโครเมตรโดยใช้กลอ้งจุลทรรศน์ก  าลงัขยายสูง พบว่า ตะกอนท่ีได้มีลกัษณะเป็นตะกอน         
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ผงละเอียดและตะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นผลึก ซ่ึงตะกอนผลึกเป็นสารประกอบของ “แคลเซียม-
ฟอสเฟต” หรือก็คือ ผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”  

 
ส่วนผลการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของตะกอนผลึก “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ  “ปุ๋ยอะพาไทต”์ 

ในน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯจากฟาร์มสุกร พบว่า ตะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นผลึก คือ ผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทต”์ ซ่ึงประกอบดว้ย ปริมาณธาตุออกซิเจนร้อยละ 65-66 ธาตุแคลเซียม  ร้อย
ละ 16-22  ธาตุฟอสฟอรัส ร้อยละ 9 ธาตุคลอไรด ์ร้อยละ 0.1 และธาตุโซเดียม ร้อยละ 1  นอกจากน้ียงัได้
วิเคราะห์หาองคป์ระกอบของตะกอนอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ย ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปริมาณธาตุออกซิเจน ธาตุ
แมกนีเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุแคลเซียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุคลอไรด ์และธาตุโซเดียม   

ส าหรับแนวทางท่ี 1 แนวทางการผลิตปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต ท าไดโ้ดยการใชส้ารละลายปูนขาว
ในการเพ่ิมค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ ค่าพีเอช ใหก้บัน ้ าในการตกตะกอนธาตุอาหารของพืช (ฟอสเฟต) 
ใหอ้ยูใ่นรูปของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต หรือ อะพาไทต ์โดยสภาวะท่ีเหมาะสมจากการศึกษา คือ 
น ้ าท้ิงฯปริมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร ปรับพีเอชของน ้ าดว้ยสารละลายปูนขาว อยู่ในช่วง พีเอช 8 ถึง 9  (pH 
8~9)  โดยการเติมปูนขาวประมาณ (0.4 - 0.9 กิโลกรัม) จะท าให้ไดต้ะกอนสลดัจ์ท่ีประกอบไปดว้ยธาตุ
อาหารของพืช ประมาณ 0.8- 1.0 กิโลกรัม และยงัสามารถก าจดัฟอสฟอรัสในน ้ าท้ิงไดสู้งถึงร้อยละ 70-90  

 

10. แนวทางการเพิม่มูลค่าน า้ : แนวทางที่ 2 การผลติปุ๋ย แมกนเีซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 

การก าจดัฟอสฟอรัสดว้ยการตกตะกอนผลึก แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต (Magnesium 
ammonium phosphate, MAP) หรือสตรูไวท์ (Struvite) เป็นวิธีการท่ีนักวิจยัในต่างประเทศได้ให้ความ
สนใจท าการศึกษากนัอยา่งกวา้งขวางเน่ืองจากเป็นเทคโนโลยใีนการบ าบดัน ้ าเสียท่ีสามารถน าธาตุอาหาร
ของพืชกลบัมาใชป้ระโยชน์ (Nutrient recovery) และไดม้ีการจดัสร้างโรงงานและแบบจ าลองตน้แบบ
ส าหรับการบ าบดัน ้ าเสียดว้ยวิธีการน้ี ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ องักฤษ เป็นตน้ 

การตกตะกอนผลึก แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต หรือ MAP เป็นการควบคุม แมกนีเซียม 
(Magnesium, Mg2+) แอมโมเนีย (Ammonium, NH4

+) และฟอสเฟต (Phosphate, PO4
3-) ท่ีละลายอยู่ในน ้ าเสีย 

ใหร้วมตวัเกิดเป็นผลึกของแข็ง และตกตะกอนแยกออกมา โดยท าความควบคุมอตัราส่วนโมลของสาร
ต่างๆ ค่าพีเอช หรือค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้ า และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวจอ้งให้มีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการ
ตกผลึก โดยผลึก MAP ท่ีแยกตกตะกอนลงมาหรืออาจเรียกไดว้่าเป็นผลพลอยไดท่ี้สร้างมูลค่าจากน ้ าเสีย 
สามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยละลายชา้ (Slow release fertilizer) ในการท าการเกษตร หรือน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยแทนแร่หินฟอสเฟต นอกจากน้ีวิธีการน้ียงัสามารถก าจดัฟอสฟอรัส และ
แอมโมเนียออกจากน ้ าเสียไดใ้นขั้นตอนเดียวอีกดว้ย  
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น ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร มีสารประกอบฟอสเฟต (Phosphate, PO4
3-) และแอมโมเนียม (Ammonium, 

NH4
+) ปนเป้ือนอยูใ่นน ้ าท้ิง และนอกน้ียงัพบว่ามี แมกนีเซียม (Magnesium, Mg2+) และแคลเซียม (Ca2+) 

ละลายปนอยูด่ว้ย  ดงันั้นในน ้ าเสียจากฟาร์มสุกร เม่ือค่าพีเอชมีค่าลดลง (pH  5.7 ถึง 7.4) สารประกอบ
เหล่าน้ีจะละลายน ้ าไดดี้ และแตกตวัเป็นไอออนอิสระ และเม่ือค่าพีเอชของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน (pH > 7.5) 
แมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต ท่ีละลายอยู่ในน ้ ามีแนวโน้มท่ีจะจบัตวักนั และเกิดเป็นตะกอนผลึก 
แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต หรือ สตรูไวท ์และตกตะกอนลงมา  

- ผลการศึกษา ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” หรือ       
“ปุ๋ยสตรูไวท์”  จากน า้ที่ผ่านระบบบ าบัดด้วยการผลติก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร   

ผลจากการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอออนต่างๆ ท่ีอยูใ่นของน ้ าท่ีผา่นระบบบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร
ท่ีสภาวะต่างๆ นั้น ผลการวิเคราะห์ท่ีได ้พบว่า มีตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่และตะกอนขนาดเล็กเกิดข้ึน
ร่วมกนั ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างและองคป์ระกอบของตะกอน โดยการใชเ้คร่ืองถ่ายภาพ
ขนาดไมโครเมตรโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ก  าลงัขยายสูง (SEM) พบว่า ตะกอนท่ีไดม้ีลกัษณะเป็นตะกอน
ผงละเอียดและตะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นผลึก โดยจากการวิเคราะห์พบว่า ตะกอนผงละเอียดท่ีเกิดข้ึน มี
ลกัษณะเป็นตะกอนเบา ส่วนตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่ มีลกัษณะตะกอนผลึกรูปยาว ซ่ึงจากการวิเคราะห์ผล
ดว้ยเคร่ืองถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ก  าลงัขยายสูง และใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์หา
ปริมาณธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบของผลึก   พบว่า เป็นผลึกของสารประกอบระหว่าง “แมกนีเซียม-
แอมโมเนียม-ฟอสเฟต” หรือก็คือ ผลึกของปุ๋ยสตรูไวท ์โดยรูปทรงของผลึก “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ท่ี
ได ้มีลกัษณะรูปทรงเป็นผลึกทรง 6 เหล่ียมรูปยาว มีความยาวประมาณ ตั้งแต่ 10-20 ไมโครเมตร  

 

ส่วนผลการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของตะกอนผลึก “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”  ในน ้ าท่ีผ่านการ
บ าบดัฯจากฟาร์มสุกร พบว่า ตะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นผลึก คือ ผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”  ซ่ึง
ประกอบดว้ย ปริมาณธาตุออกซิเจนร้อยละ 59-67  ธาตุแมกนีเซียม ร้อยละ 11-14  ธาตุฟอสฟอรัส ร้อยละ 
15-18 ธาตุคลอไรด ์ร้อยละ 1-5 และ ธาตุโซเดียม ร้อยละ 1 

ส าหรับแนวทางท่ี 2  การผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยสตรูไวท ์ไดโ้ดยการ
ใชส้ารละลายโซดาไฟ หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ในการเพ่ิมค่าพีเอชให้กับน ้ าในการตกตะกอนธาตุ
อาหารของพืช (ฟอสเฟต และ แอมโมเนีย) ให้อยู่ในรูปของสารประกอบ แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-
ฟอสเฟต โดยสภาวะท่ีเหมาะสมจากการศึกษา คือ น ้ าท้ิงฯ 1 ลกูบาศกเ์มตร ท าการปรับพีเอชของน ้ าให้ได้
พีเอชอยูใ่นช่วง 8 ถึง 9  โดยการเติมโซดาไฟ ประมาณ (0.1 - 0.3 กิโลกรัม) จะท าให้ไดต้ะกอนสลดัจ์ท่ี
ประกอบไปดว้ยธาตุอาหารของพืช ประมาณ  0.4- 0.7 กิโลกรัม  และยงัสามารถก าจดัฟอสฟอรัส และ 
แอมโมเนียในน ้ าท้ิงไดสู้งถึงร้อยละ 80 และ 20 ตามล าดบั   
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จากสภาวะท่ีเหมาะสมจากการทดลองให้ห้องปฏิบติัการจะน าไปใชส้ าหรับการออกแบบถงั
ปฏิกรณ์ตน้แบบเพ่ือการน าไปใชง้านไดจ้ริงต่อไป ทั้งน้ีเมื่อมีการด าเนินระบบ จะสามารถท าการพฒันา
และปรับปรุงสภาวะต่างๆให้มีความเหมาะสม เพ่ือท าให้ไดต้ะกอนท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึนหรือมีศกัยภาพใน
การน าไปผลิตเป็นปุ๋ยทางการเกษตรไดต่้อไป   
 

11.    การผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตและปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนยีม ฟอสเฟต จากอุปกรณ์สาธิต 
- ผลวเิคราะห์ปุ๋ยอะพาไทด์ และปุ๋ยสตรูไวท์ที่ผลติได้ ณ ประชาฟาร์ม 

 

             ตารางที่ 3  ผลการทดสอบปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ ยอะพาไทด ์(เอกสารอา้งอิง) 

 
 

ผลการทดสอบปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ยอะพาไทด์ จากตาราง ท่ี 3 พบว่า แนวทางการ
ตกตะกอนปุ๋ยอะพาไทด ์เป็นการตกตะกอนไอออนของแคลเซียม และฟอสเฟตในน ้ า ดว้ยการเติม ปูนขาว 
(แคลเซียมไฮดรอกไซด)์  ใหอ้ยูใ่นรูปของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต ดงันั้น ปริมาณธาตุอาหารท่ีพบ
ในปุ๋ยส่วนใหญ่ คือ ฟอสฟอรัส ซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกั และแคลเซียม ซ่ึงเป็นธาตุอาหารรองของพืช  

 

               ตารางที่ 4 ผลการทดสอบปุ๋ ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ ยสตรูไวท ์(เอกสารอา้งอิง) 

 

       
จากตาราง 4 ผลการทดสอบปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ พบว่า  แนว

ทางการตกตะกอนปุ๋ยสตรูไวท ์เป็นการตกตะกอนไอออนของแมกนีเซียม แอมโมเนีย และ ฟอสเฟต ท่ีมี
อยู่ในน ้ าท้ิง ด้วยการเติมสารละลายโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) ให้อยู่ในรูปผลึก สตรูไวท ์
(แมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต) ดังนั้น ปริมาณธาตุอาหารท่ีพบในปุ๋ยส่วนใหญ่ คือ ฟอสฟอรัส 
ไนโตรเจน (ในรูปของแอมโมเนีย) ซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกั และแมกนีเซียม ซ่ึงเป็นธาตุอาหารรอง ของพืช ส่วน
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โพแทสเซียม แมจ้ะมีการตรวจพบในน ้ าท้ิง แต่ทว่าวิธีการตกตะกอนทางเคมีไม่สามารถตกตะกอน
โพแทสเซียม เน่ืองจากธาตุโพแทสเซียมสามารถละลายน ้ าไดดี้ 
  
 - ปัจจยัที่มผีลต่อการผลติปุ๋ยจากอุปกรณ์สาธิต 

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตกตะกอนปุ๋ยและคุณภาพปุ๋ยท่ีได้  ข้ึนอยู่ก ับ การควบคุมระบบท่ี
เหมาะสม และคุณภาพน ้ าท้ิง (ปริมาณธาตุอาหาร หรือ ฟอสฟอรัส) ก่อนเขา้ระบบ   ปัจจยัดา้นคุณภาพน ้ า
เป็นพารามิเตอร์ท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปริมาณตะกอนและคุณภาพของตะกอนท่ีได ้ เช่น ในกรณีของฤดู
ฝนท่ีมีปริมาณน ้ าเขา้สู่ระบบเป็นจ านวนมาก ท าใหน้ ้ าท้ิงมีปริมาณสารอาหารหลงเหลืออยู่น้อย เมื่อเทียบ
กบัในฤดูร้อน  ดงันั้น ในการเดินระบบของถงัปฏิกรณ์แบบทีละเท (Batch) จึงท าให้ปริมาณธาตุอาหารท่ี
อยูใ่นตะกอนมีนอ้ย 
 ในส่วนของการควบคุมระบบของถงัปฏิกรณ์ตน้แบบยงัด าเนินการไดไ้ม่นาน การควบคุมและ
การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเพ่ือให้ได ้คุณภาพตะกอนและคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีดีข้ึน ยงัสามารถท าการ
พฒันาไดอี้ก เช่น  การเติมสารประกอบฟอสเฟตลงไปจ านวนเพียงเลก็นอ้ย แต่จะท าใหไ้ดป้ริมาณตะกอน
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากฟอสเฟตสามารถตกตะกอนไดเ้พ่ิมข้ึนร่วมกบั แมกนีเซียม แคลเซียมและไอออน
อ่ืนๆในน ้ า ท าใหคุ้ณภาพน ้ าท้ิงดีข้ึนดว้ยถา้มีการควบคุมการเติมฟอสเฟตลงไปอยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ี  
การเติมสารหล่อผลึก  การเวียนน ้ ากลบัเขา้ระบบอีกคร้ังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตกตะกอน แต่ก็จะท าให้
การเดินระบบมีความยุ่งยากเพ่ิมมากข้ึนอีกและตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญในการด าเนินงาน ในเบ้ืองตน้ทางท่ี
ปรึกษาจึงไดน้ าเสนอแนวทางในการด าเนินการแบบไม่ยุง่ยาก ซ่ึงผลไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจในระดบัหน่ึง 
 
 

 
 

 

12.   ถังปฏิกรณ์ต้นแบบส าหรับแนวทางในการเพิม่มูลค่าน า้โดยการผลติปุ๋ยอะพาไทด์ และปุ๋ยสตรูไวท์ 

ในการศึกษาทางคณะท่ีปรึกษาไดจ้ดัสร้างถงัปฏิกรณ์ตน้แบบ ส าหรับการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท้ิงท่ีผ่าน
ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยวิธีการผลิตปุ๋ยอะพาไทต์และปุ๋ยสตรูไวท์ ขนาด 2,000 ลิตร 
ซ่ึงท าใหไ้ด ้ปุ๋ยอะพาไทตแ์ละสตรูไวท ์ในปริมาณ 4 และ 2 กิโลกรัม ตามล าดบัท่ีเหมาะส าหรับฟาร์มสุกร
ขนาดกลาง   และ อุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีขนาด 100 ลิตร ท่ีศกัยภาพท่ีจะผลิตปุ๋ยอะพาไทต์และสตรู
ไวท ์ได ้0.2  และ 0.4 กิโลกรัม กิโลกรัม ตามล าดบั   

วธิีการผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคมทีั้งสองชนิดจากระบบต้นแบบ 
1) สูบน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ ปริมาณ 2,000 ลิตร เขา้ถงัผลิตปุ๋ย 
   หมายเหตุ : สูบน ้ าท่ีผ่านระบบฯ เข้าถงัผลิตปุ๋ย ปริมาณ 2,000 ลิตร ซ่ึงน ้ า

ดงักล่าวจะมีค่าพีเอช (pH)  4-7 
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2) การเติมสารเคม ี
 ส าหรับการผลิตปุ๋ยอะพาไทด์ เตมิปูนขาว 2 – 4 กก. ต่อน ้ า 40 - 60 ลิตร ในถงัสารตกตะกอน 

และสูบเขา้ถงัผลิตปุ๋ย 
 ส าหรับการผลิตปุ๋ยสตรูไวท์ เตมิโซดาไฟ 1 – 2 กก. ต่อน ้ า 30 – 50 ลิตร  ในถงัสาร

ตกตะกอน และสูบเขา้ถงัผลิตปุ๋ย 
 การสูบสารเคมีเขา้ถงัผลิตปุ๋ย : ควรตรวจวดัค่า pH ของน ้ าในถงัผลิตปุ๋ยควบคู่ไปดว้ย เพ่ือใหพี้

เอช (pH) อยูป่ระมาณ 8 - 9 
3) กวนสารละลายใหเ้ขา้กนั เป็นเน้ือเดียวกนักบัน ้ า 

ในระบบสาธิตใชป๊ั้มแทนการกวน โดยอาศยัหลกัารไหลเวียน (Circulate) ของน ้ า 
4) วดัค่าพีเอช (pH) ของน ้ าในถงัผลิตปุ๋ย ใหมี้ค่าอยูใ่นช่วง 8 – 9 (หากค่า pH ยงัไม่ได ้ ใหเ้ติม

สารละลายเพ่ิม) 
หมายเหตุ : เมื่อท าการกวนสารละลาย จะท าให้ ค่าพีเอช (PH) เปล่ียน    จึงควรวดัค่าพีเอช 

(PH) อีกคร้ัง  
5) พกัน ้ าท้ิงไวเ้ป็นเวลา 2 วนั  

เพ่ือท าให้ธาตุอาหารท่ีอยู่ในน ้ าเกิดการท าปฏิกิริยาเคมีต่อกันและท าให้เกิดการสร้าง
สารประกอบเคมีอินทรีย ์ตกตะกอนลงสู่ส่วนล่างของถงัผลิตปุ๋ย 

6) เปิดท่อระบายปุ๋ย เพื่อแยกเอาส่วนท่ีเป็นปุ๋ยออกมาตาก 
7) ตากปุ๋ยประมาณ 2-3 วนั หรือจนกว่าจะแห้ง ซ่ึงจะไดต้ะกอนปุ๋ยประมาณ 3-6 กิโลกรัม ต่อ

การผลิตหน่ึงคร้ัง 
8) น าปุ๋ยท่ีแหง้แลว้ไปบรรจุถุง 

การประเมนิเศรษฐศาสตร์ส าหรับอุปกรณ์ผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคม ี2000 ลติร 

-ค านวณส าหรับผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตหรือปุ๋ยอะพาไทต์ 

อุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีขนาด 2,000 ลิตร มีศกัยภาพท่ีจะผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ
ปุ๋ยอะพาไทตไ์ด ้4 กิโลกรัม โดยใชร้ะยะเวลาการผลิตประมาณ 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั ดงันั้นภายใน 1 ปี 
จะสามารถผลิตปุ๋ยอะพาไทตไ์ด ้720 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 28,800 บาท (เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มี
การด าเนินการผลิตปุ๋ยอะพาไทตใ์นเชิงธุรกิจ จึงตอ้งใชร้าคาปุ๋ยอะพาไทต์อา้งอิงจากต่างประเทศในราคา 
40 บาทต่อกิโลกรัม อา้งอิงจาก Gaterell et al., 2000 “An economic and environmental evaluation of the 
opportunities for substituting phosphorus recovered from waste water treatment works in existing UK 
fertilizer markets”, Environmental Technology vol. 21 pages 1067-1084) ตน้ทุนสารเคมีท่ีใชมู้ลค่า
ประมาณ 50 บาทต่อคร้ังการผลิต หรือ ประมาณ 9,000 บาทต่อปี  
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วิธีการค านวณ 
1) ระยะเวลาคืนทุน  = 

 
เงินลงทุน  = 78,285 บาท 
รายไดใ้นแต่ละปี  = 19,800 บาท 
ระยะเวลาโครงการ = 5 ปี (ค่าเส่ือมของอุปกรณ์) 
ระยะเวลาคืนทุน  = 

 
ดงันั้น ระยะเวลาคืนทุน = 3.9538 ปี 
 

2) น าระยะเวลาคืนทุนไปเปิดตาราง Present Value of an Annuity (มลูค่าปัจจุบนัของเงิน
เท่ากนัทุกงวด) ใชต้าราง PVIFAi,n ระยะเวลาโครงการ 5 ปี จะไดอ้ตัราลดค่าโดยประมาณ 
อยูร่ะหว่าง 8% กบั 9% (หรือใช้สูตรดังต่อไปนีใ้นการหาค่า IRR) 

  
   

 
CF0 = เงินลงทุนคร้ังแรก = 78,285 บาท 
CFt = รายไดสุ้ทธิในปีท่ี t = 19,800 บาท 
t = ระยะเวลาโครงการ = 5 ปี 
IRR (i) = ผลตอบแทนในโครงการ 
 

3) น าอตัราลดค่ามาหาผลต่าง แลว้หาอตัราผลตอบแทนของโครงการ 
อตัราลดค่า ปัจจยัลดค่า (ตาราง PVIFAi,n) รายไดสุ้ทธิ รายปี มลูค่าปัจจุบนั 

8% 3.9927 19,800 บาท 79,055.46 บาท 
9% 3.8897 19,800 บาท 77,016.06 บาท 
1% ผลต่าง 2,039.40 บาท 

 
หากเปรียบเทียบมลูค่าปัจจุบนัท่ี 9% = 77,016.06 บาท กบั เงินลงทุนของโครงการ คือ 78,285 
บาท ผลต่างคือ 1,268.94 บาท น าไปหาอตัราเปรียบเทียบ  

ผลต่างของมลูค่าปัจจุบนั = 2,039.40 บาท อตัราลดค่าต่างกนั 1% 
ผลต่างของมลูค่าปัจจุบนั = 1,268.94 บาท อตัราลดค่าต่างกนั    = 0.6% 
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ดงันั้น อตัตราผลตอบแทนในโครงการ (IRR)  = 9% - 0.6%   
= 8.4% 

เกณฑใ์นการตดัสินใจส าหรับ วิธี IRR นั้นจะถือว่าน่าลงทุนทุกโครงการท่ีมีอตัตราผลตอบแทน
ในโครงการมากกว่าตน้ทุน (ท้ังนีขึ้น้อยู่กับความต้องการของผู้ลงทุนว่าต้องการ IRR ก่ีเปอร์เซ็นต์ ถ้า
มากกว่า IRR ของโครงการกถื็อว่าไม่น่าลงทุน ) 

 

-ค านวณส าหรับผลติปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์ 

อุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีขนาด 2,000 ลิตร มีศกัยภาพท่ีจะผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-
ฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยสตรูไวท ์ได ้2 กิโลกรัม โดยใชร้ะยะเวลาการผลิตประมาณ 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั ดงันั้น
ภายใน 1 ปี จะสามารถผลิตปุ๋ยสตรูไวทไ์ด ้360 กิโลกรัม คิดเป็นมลูค่า 14,400 บาท (เน่ืองจากประเทศไทย
ยงัไม่มีการด าเนินการผลิตปุ๋ยสตรูไวทใ์นเชิงธุรกิจ จึงตอ้งใชร้าคาปุ๋ยสตรูไวท์อา้งอิงจากต่างประเทศใน
ราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม อา้งอิงจาก Gaterell et al., 2000 “An economic and environmental evaluation of 
the opportunities for substituting phosphorus recovered from waste water treatment works in existing 
UK fertilizer markets”, Environmental Technology vol. 21 pages 1067-1084)  ตน้ทุนสารเคมีท่ีใชมู้ลค่า
ประมาณ 37.5 บาทต่อคร้ังการผลิต หรือ ประมาณ 6,750 บาทต่อปี  

 
วิธีการค านวณ 
1) ระยะเวลาคืนทุน  = 

 

เงินลงทุน  = 78,285 บาท 
รายไดใ้นแต่ละปี  = 7,650 บาท 
ระยะเวลาโครงการ = 5 ปี (ค่าเส่ือมของอุปกรณ์) 
ระยะเวลาคืนทุน  = 
 

ดงันั้น ระยะเวลาคืนทุน = 10.2333 ปี 
 

2) น าระยะเวลาคืนทุนไปเปิดตาราง Present Value of an Annuity (มลูค่าปัจจุบนัของเงิน
เท่ากนัทุกงวด) ใชต้าราง PVIFAi,n ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (หรือใช้สูตรดังต่อไปนีใ้น
การหาค่า IRR) 
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CF0 = เงินลงทุนคร้ังแรก = 78,285 บาท 
CFt = รายไดสุ้ทธิในปีท่ี t = 7,650 บาท 
t = ระยะเวลาโครงการ = 5 ปี 
IRR (i) = ผลตอบแทนในโครงการ 
 

78,285 =      +    +  +             + 
 

IRR = -19.9% 
เกณฑใ์นการตดัสินใจส าหรับ วิธี IRR นั้นจะถือว่าน่าลงทุนทุกโครงการท่ีมีอตัตราผลตอบแทน

ในโครงการมากกว่าตน้ทุน แต่ในท่ีน้ี IRR เท่ากบั -19.9% ดงันั้น ทางท่ีปรึกษาเห็นว่าไม่เหมาะสมท่ีจะ
ลงทุนสร้างระบบผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยสตรูไวท ์ 
 

ข้อดีของเพิม่การมูลค่าน า้ทิง้ฯโดยการตกตะกอนธาตุอาหารในน า้เสียกลบัมาใช้ใหม่เป็นปุ๋ยอนิทรีย์เคม ี
ดา้นเศรษฐศาสตร์ 

ขอ้ดี 

- เป็นการลดปริมาณการเกิดตะกรันท่ีเกิดจากการสะสมของสารประกอบ แมกนีเซียม 
แอมโมเนีย ฟอสเฟต หรือ สตรูไวท์ ในระบบบ าบัด ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในเร่ืองการซ่อม
บ ารุงรักษา  

- วิธีการตกตะกอนผลึกธาตุอาหารของพืชท่ีเจือปนอยูใ่นน ้ าเสียดว้ยการตกตะกอนทางเคมี  ยงั
เป็นการบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีฟอสฟอรัส และรวมไปถึงแอมโมเนีย ในขั้นตอนเดียวกนั (ดว้ยการ
ตกตะกอนผลึกปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต) จึงเป็นการปรับปรุงคุณภาพ   น ้ าท้ิง
ก่อนปล่อยลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

- การน าตะกอนสลดัจท่ี์ไดม้ีศกัยภาพในการน าไปใชเ้ป็นปุ๋ย (Use as Fertilizer) 

ขอ้จ ากดั 

- ค่าใช้จ่ายของการผลิตปุ๋ยจากตะกอนสลดัจ์ของระบบบ าบัดน ้ าเสียทางเคมี จะข้ึนอยู่ก ับ
ปริมาณของสารเคมีท่ีใช ้นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายในดา้นพลงังาน ท่ีใชใ้ห้การกวนผสมสารเคมี
เพื่อใหเ้กิดการตกผลึก  

 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- ลดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม (Potential Pollution Reduction) 
- ลดปริมาณตะกอนสลดัจ ์(Sludge reduction)  
- การน าตะกอนสลดัจท่ี์ไดม้ีศกัยภาพในการน าไปใชเ้ป็นปุ๋ย (Use as Fertilizer) 
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13.    ธาตุอาหารส าหรับพชืทีไ่ด้จากปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทต์ และวธิีการน ามไีปใช้ทาง 
        การเกษตร 
  - ธาตุอาหารส าหรับพชืที่ได้จากปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทต์  
 ผลการทดสอบปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ยอะพาไทดท่ี์ผลิตได ้ณ ประชาฟาร์มแสดงให้เห็นว่า 
ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟส หรือ ปุ๋ยอะพาไทต์ มีธาตุอาหารส าหรับพืชอนัประกอบดว้ยธาตุแคลเซียม และ
ฟอสฟอรัส สามารถอธิบายบทบาทและหนา้ท่ีดงัแสดงในตารางท่ี 5 
 

 ตารางที่ 5 บทบาทและหนา้ที่ของธาตุแคลเซียม (Ca) และฟอสฟอรัส (P) 

ธาตุอาหาร บทบาทและหน้าที่ 

แคลเซียม 

(Ca) 

เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างที่ส าคญัของผนังเซลล์ ซ่ึงจ าเป็นและมีบทบาทหน้าที่ส าคญัต่อการแบ่ง
เซลล ์ช่วยใหผ้นงัเซลลแ์ขง็แรง เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัและกระตุน้การท างานของเอ็นไซม์หลายชนิด 
ท าหนา้ที่ลดพิษของกรดอินทรียใ์นพืช ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก การผสมเกสร และการงอก
ของเมลด็ 

ฟอสฟอรัส 
(P) 

มีความส าคัญต่อยีนส์ การแบ่งเซลล์ และการสร้างเซลล์ในพืช นอกจากน้ียงัเป็นส่วนประกอบของ
ฟอสฟอไลปิด (Phospholipid), NADP และ ATP เป็นตวัถ่ายทอดพลงังานระหว่างสารต่อสารในระบบต่างๆ 
เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ การเคลื่อนยา้ยสาร ช่วยในการเจริญเติบโตของราก จ าเป็นส าหรับการ
ออกดอกติดเมลด็ และการพฒันาของเมลด็หรือผล 

อา้งอิงจาก: กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร 
 
 

คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ทางกายภาพ ‟  ท าใหดิ้นร่วน โปร่งพรุน อากาศในดินถ่ายเทไดส้ะดวก น ้ าไม่ขงั จุลินทรียดิ์นมีการ
เจริญเติบโตดีและมีกิจกรรมต่อเน่ือง ท าใหร้ากพืชเจริญเติบโตดี  
ทางเคมี ‟ ท าใหดิ้นเพ่ิมความสามารถในการแลกเปล่ียนธาตุประจุบวก เพ่ิมความสามารถในการสรร
หาและปลดปล่อยธาตุอาหารใหแ้ก่พืช   
ทางชีวภาพ ‟ ช่วยเพ่ิมความเป็นประโยชน์ไดข้องธาตุอาหารพืช หรือลดการถูกตรึง (fixation) ของ
ธาตุอาหารในดินกรดจดั เช่น 

 เป็นปุ๋ยท่ีเหมาะกบัไมด้อก ไมป้ระดบั ไมก้ระถาง นาขา้ว  และพืชอ่ืนๆ ท่ีขาดแคลเซียม 

 โดยปกติแนะน าให้เกษตรกรผูป้ลูกพืชไร่ ใช้ปรับปรุงดินในบริเวณพ้ืนท่ีลาดชัน ท่ีมีธาตุ
เหลก็มาก (ดินสีแดง) เพื่อลดความเป็นกรดของดิน   

 ส่วนประกอบท่ีเป็นสารฟอสเฟต ท าหน้าท่ีช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง ให้พลงังาน
แก่พืชไดดี้  
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     -  การน าปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ยอะพาไทด์ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ทางการเกษตร  
ขอ้มูลจากกลุ่มวิจยัปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน กรมวิชาการเกษตรพบว่า ปุ๋ยอะพาไทต์ หรือปุ๋ย

แคลเซียมฟอสเฟตมีธาตุอาหารรองประเภทแคลเซียมซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีปลดปล่อยตวัเองในสภาวะกรด
อ่อนๆ (pH ประมาณ 5.5 หรือต ่ากว่า)  โดยมีคุณสมบติัท่ีสามารถจะน าไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร เช่น 

  

ใช้ปรับปรุงดินโดยตรง 

มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยปรับปรุงดินเหมาะสมกับการเพาะปลูก ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของปุ๋ยท่ีมี
ส่วนประกอบของแคลเซียม โดยสามารถใชก้บัดินท่ีมีอินทรียว์ตัถุสูง (pH ต ่ากว่า 5.5) ดินกรด ดินเปร้ียว 
ดินแน่น ดินเหนียว เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน  

ผลการทดสอบตัวอย่างปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ยอะพาไทด์ (ตาราง 9 -1) ท่ีผลิตได้ ณ       
ประชาฟาร์ม โดย บริษทัห้องปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จ  ากดั พบว่า ในปริมาณปุ๋ยอะพาไทด์ 100 
กรัม พบปริมาณธาตุอาหารหลกัของพืชในปริมาณต ่า  และพบปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมซ่ึงเป็นธาตุอาหาร
รองในปริมาณสูง สามารถใชเ้ป็นปุ๋ยแคลเซียมในการปรับปรุงคุณภาพดินได ้

 

ใช้ผสมร่วมกบัปุ๋ ยเคมี   

ขอ้มลูจากกองปฐพีวิทยา  กรมวิชาการเกษตร ระบุใหใ้ชปุ๋้ยอะพาไทตผ์สมปุ๋ยชนิดต่างๆ เช่น                  
 ใชร่้วมกบัปุ๋ยคอก, ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายเร็ว ปุ๋ยไนโตรเจน (ประเภทแอมโมเนียม/ไนเตรต/       

 ยเูรีย), ปุ๋ยมลูสตัวท่ี์มีธาตุไนโตรเจนสูง, ปุ๋ยโพแทสเซียม ในอตัราส่วนเท่าๆ กนั 

 ใชร่้วมกบัวสัดุเหลือใชท่ี้เป็นกรด ไดแ้ก่ กากน ้ าตาลและน ้ าหมกัชีวภาพ โดยใชฉี้ดทางใบแก่พืช 
หรือ ผสมร่วมกบัน ้ าส่าเหลา้เพ่ือใชส้ าหรับลองกน้หลุมก่อนปลกูพืช ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม  

โดยสูตรปุ๋ยเบ้ืองตน้ท่ีได้จากค่าท่ีได้จากระบบ สามารถใช้กับพืชประเภทต่างๆ ดงัแสดงใน  
ตาราง 9-5 ทั้งน้ีการใชปุ๋้ยอะพาไทตใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุดตอ้งน าตวัอยา่งดินของพ้ืนท่ีเพาะปลูก
มาวิเคราะห์เพื่อคน้หาสดัส่วนสูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสม 

 

14.  ธาตุอาหารส าหรับพชืที่ได้จากปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ และวธิีการน า
มไีปใช้ให้เกดิประโยชน์ทางการเกษตร 

  - ธาตุอาหารส าหรับพชืที่ได้จากปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ 
 ผลการทดสอบปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ ท่ีผลิตได ้ณ ประชาฟาร์ม 
แสดงใหเ้ห็นว่า ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟส หรือ ปุ๋ยอะพาไทต์ มีธาตุอาหารส าหรับพืชอนัประกอบดว้ยธาตุ
แคลเซียม และฟอสฟอรัส สามารถอธิบายบทบาทและหนา้ท่ีดงัแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6 บทบาทและหนา้ที่ของธาตุแมกนีเซียม (Mg) และฟอสฟอรัส (P) 
ธาตุอาหาร บทบาทและหน้าที่ 

แมกนีเซียม (Mg) เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลลซ่ึ์งส าคญัส าหรับการสังเคราะห์แสง เป็นส่วนประกอบของระบบ
เอน็ไซมท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างแป้ง สร้างกรดนิวคลีอิก เป็นตวักระตุน้การท างานของเอ็นไซม์ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการหายใจของเซลลแ์ละเมตาโบลิซึมของคาร์โบไฮเดรท ช่วยเสริมสร้างการดูดใชแ้ละ
การล าเลียงธาตุฟอสฟอรัส ช่วยเคลื่อนยา้ยน ้าตาลในพืช 

ฟอสฟอรัส (P) มีความส าคญัต่อยนีส์ การแบ่งเซลล ์และการสร้างเซลล์ในพืช นอกจากน้ียงัเป็นส่วนประกอบของ
ฟอสฟอไลปิด (Phospholipid), NADP และ ATP เป็นตวัถ่ายทอดพลงังานระหว่างสารต่อสารในระบบ
ต่างๆ เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ การเคลื่อนยา้ยสาร ช่วยในการเจริญเติบโตของราก จ าเป็น
ส าหรับการออกดอกติดเมลด็ และการพฒันาของเมลด็หรือผล 

 

ขอ้มลูจากกลุ่มวิจยัปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน กรมวิชาการเกษตรพบว่า ปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม 
ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท ์มีคุณสมบติัท่ีสามารถจะน าไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรดงัต่อไปน้ี 

 มีคุณสมบัติในช่วยการปรับปรุงดินทรายให้เป็นดินร่วน ท าให้ดินจับธาตุอาหาร และ   
อุม้น ้ าไดม้ากข้ึน  

 น ้าท่ีผา่นขบวนการผลิตปุ๋ยสตรูไวท ์ยงัสามารถน าไปใชใ้นการเพาะปลูกไดอี้กทางหน่ึง 
เน่ืองจากมีแร่ธาตุโซเดียม  จึงเหมาะส าหรับน าไปใชใ้นการปลูกขา้ว มะพร้าว ออ้ย หัว
ไชเทา้ และหวัผกักาด จะท าใหผ้ลผลิตท่ีไดมี้ความหอมหวานมากข้ึน 
 

 

 - วธิีการน าปุ๋ยแมกนเีซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ทาง
การเกษตร 

 ผลการทดสอบตัวอย่างปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ท่ีผลิตได้ ณ 
ประชาฟาร์ม โดย บริษทัหอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จ  ากดั พบว่าปุ๋ยสตรูไวท์ 100 กรัม มีปริมาณ
ธาตุไนโตรเจน 1.47 กรัม พบปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 14.24 กรัม และพบปริมาณธาตุโพแทสเซียม 0.31 
กรัม หรืออยูใ่นรูปของปุ๋ยธาตุอาหารหลกั (N ‟ P ‟ K) คือ 1.47 ‟ 14.24 ‟ 0.31 มีปริมาณฟอสเฟตค่อนขา้ง
สูงสามารถน าไปทดแทนแม่ปุ๋ยฟอสเฟตได ้ การน าปุ๋ยสตรูไวท์เพื่อทดแทนแม่ปุ๋ยฟอสเฟตส าหรับผลิต
ปุ๋ยเคมีในทอ้งตลาด  ท าไดโ้ดยผสมระหว่าง ปุ๋ยสตรูไวทแ์ละแม่ปุ๋ยทั้งสามชนิด คือ  1. แม่ปุ๋ยไนโตรเจน 
(N) (หรือ ปุ๋ยยเูรีย 46-0-0) 2. แม่ปุ๋ยฟอสเฟต (P) (หรือ ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 18-46-0) 3. แม่ปุ๋ย
โพแทสเซียม (K) (ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรค ์0-0-60) 
 

อน่ึง อตัราส่วนการผสมปุ๋ยเคมีโดยใช้ปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ 
ทดแทนแม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ถือเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ การขยายผลโครงการฯ เพ่ือพฒันาระบบ
ผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีใหเ้หมาะสมกบัปริมาณน ้ าท้ิงจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จะสามารถผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม 
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แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ ท่ีมีความเขม้ข้นท่ีคงท่ี และลดต้นทุนดา้นสารเคมีในการผลิต 
ทั้งน้ีแนวทางท่ีจะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในดา้นผลตอบแทนของการผลิตปุ๋ย แบ่งไดเ้ป็นสองกรณี คือ 

1) การจดัจ  าหน่ายใหก้บัโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีโดยตรง เมื่อปุ๋ยมีราคาสูง 

2) การผสมปุ๋ยเคมีเพื่อการจดัจ  าหน่ายเอง เมื่อสามารถผลิตปุ๋ยไดใ้นราคาตน้ทุนต ่า 

การใชปุ๋้ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ทดแทนบางส่วน สามารถท าได้
โดยผสมร่วมกบัแม่ปุ๋ยเคมีเพื่อใหปุ๋้ยในปุ๋ยเคมีในสูตรต่างๆ และสามารถทดแทนการใชแ้ม่ปุ๋ยเคมีในการ
ผสมปุ๋ย จากการวิเคราะห์เบ้ืองตน้พบว่า ปุ๋ยสตรูไวทส์ามารถน าไปทดแทนปริมาณแม่ปุ๋ยเคมีเพื่อผสมปุ๋ย
ในสูตรต่างๆ ไดโ้ดยเฉล่ีย 20 - 40 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณท่ีต้องผลิต ผลการวิเคราะห์ดงักล่าวในการ
ทดแทนปุ๋ยเคมีโดยใชปุ๋้ยสตรูไวทถื์อเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการทดแทนการใชปุ๋้ยเคมีซ่ึงยงัตอ้งท าการ
ทดลองผลิตปุ๋ยสตรูไวทท่ี์มีคุณภาพคงท่ี   
 
15.  ประโยชน์ของปุ๋ยสตรูไวท์ทางการเกษตรในต่างประเทศ 

จากรายงานการศึกษาพบว่าผลึก MAP มีศกัยภาพท่ีจะน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยทางการเกษตร แต่อยา่งไรก็
ดียงัไม่ไดม้ีการน าไปผลิตทางการเพียงจ านวนนอ้ย ซ่ึงในบางบริษทัอาจใชช่ื้อของสตรูไวท์ว่า “MagAmP” 
เพื่อป้องกนัการสับสนระหว่างปุ๋ย Mono-ammonium phosphate โดยแนวทางการน าไปใช ้(de-Bashan 
and Bashan, 2007)ไดแ้ก่ 

การน าไปใช้โดยตรง 

 สตรูไวท์สามารถน าไปท าให้บริสุทธ์ิและน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยละลายชา้ (Slow-release fertilizer)        
ท่ีสามารถใส่ไดใ้นปริมาณมากในคร้ังเดียว (Single high dose) โดยไม่เป็นอนัตรายต่อพืช  ซ่ึงพืชท่ี
แนะน า ไดแ้ก่ พืชยนืตน้อายยุาว ไมพุ้่ม พืชดอก ไมป้ระดบั ไมก้ระถาง (Munch and Barr, 2001) 

 สตรูไวท์สามารถน าไปผสมกับสารประกอบฟอสเฟตท่ีละลายน ้ าได้ดี (เช่น Phosphoric acid, 
HPO4) เพื่อน าไปผลิตเป็นปุ๋ยผสม (Mixed fertilizer)  

 สตรูไวท์สามารถน าไปทดแทนการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียฟอสเฟต (Diammonium phosphate, 
(NH4)2HPO4)) ท่ีผลิตจากการใชส้ารเคมีสองชนิดคือ กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid, HPO4) 
และแอมโมเนีย (Ammonia, NH4) 
 

การน าไปใช้โดยผสมทางเคมี  
 การผลิตปุ๋ยเคมี โดยใชส้ตรูไวท์ (MgNH4PO4„6H2O)  ผสมกบักรดฟอสฟอริก (HPO4

-) จะท าให้
ไดปุ๋้ยละลายชา้ (Slow-release fertilizer: di-magnesium phosphate, MgHPO4) และปุ๋ยละลายเร็ว 
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(Fast-release fertilizer: di-ammonium phosphate, (NH4)2HPO4) ซ่ึงวิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีคุม้ค่า 
(Cost-effective) เมื่อเทียบกบัการผลิตแบบเก่า 

 สตรูไวทท่ี์ไม่ไดผ้า่นการท าให้บริสุทธ์ิ (Untreated granular struvite) สามารถน าไปผสมกบัถ่าน 
(Peat) เพื่อใชเ้ป็นวสัดุทางการเกษตรเพื่อการปรับปรุงดิน 

 แมกนีเซียมท่ีเป็นส่วนประกอบในสตรูไวท์ (MgNH4PO4„6H2O)  เป็นธาตุอาหารรองท่ีมี
ประโยชน์ต่อพืชจ าพวกตระกลูหวัใตดิ้นบางชนิด เช่น Sugar beet (Gaterell et al.,2000)  และขา้ว 
(Ueno and Fujii, 2003)  เป็นตน้ 

 ในประเทศญ่ีปุ่น โรงงานผลิตปุ๋ยซ้ือสตรูไวท ์จะไม่น าสตรูไวท์เพียงอย่างเดียวไปผลิตปุ๋ย แต่จะ
น าไปผสมกบั สารอินทรีย ์และ อนินทรียต่์างๆ และท าการปรับอตัราส่วน (%) ธาตุอาหารต่างๆ 
เช่น ไนโตรเจน กรดฟอสฟอริก และ โพแทสเซียม  

 
การใช้ปุ๋ ยที่มีส่วนผสมของสตรูไวท์ในประเทศญี่ปุ่ น  (Ueno and Fujii, 2003)   

 

1. ช่ือผลติภัณฑ์ : AGRIYUKI MAP AJIGEN – ปุ๋ยสูตรพเิศษ ส าหรับข้าว 
ปุ๋ยชนิดน้ีมีการพฒันาเพ่ือเพ่ิมใหข้า้วมีรสชาติดี -โดยเพ่ิม กรดอะมิโน และ แมกนีเซียม

แอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP) หรือ สตรูไวท ์ท่ีมีผลในการเพ่ิมรสชาติใหก้บัขา้ว  
สมบัตขิองปุ๋ย AGRIYUKI MAP AJIGEN 
- The MAP AJIGEN  เป็นปุ๋ยเม็ด ใชส้ารอินทรียท่ี์ไดจ้ากพืชและสัตวม์าท าการผลิต

เป็นกรดอะมิโน (Amino acid) โดยกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ 
- The MAP AJIGEN  ประกอบไปดว้ย แมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP)  

20%  โดยท่ี แมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต จะประกอบดว้ย ไนโตรเจน (5%), 
กรดฟอสฟอริก (28%), และ แมกนีเซียมละลายน ้ า (16%)   

- The MAP AJIGEN  เหมาะส าหรับการใชป้ลกูขา้ว เพ่ือเพ่ิม รสชาติ สี และ กล่ิน  
- วิธีการใชง้าน    1.6 กิโลกรัม ต่อ ไร่ (1 กก/ 1000 ตร.ม.) 

 
2. ช่ือผลติภัณฑ์  HIYAKU - MAP, ปุ๋ยอนิทรีย์ 8-10-8 - Magnesia 4.0  

สมบัตขิองปุ๋ย HIYAKU - MAP, 
- The HIYAKU ประกอบดว้ย MAP 30 %.   
- The HIYAKU เป็นปุ๋ยเมด็ ใชส้ารอินทรียท่ี์ไดจ้ากพืชและสตัวม์าท าการผลิตเป็น

กรดอะมิโน (Amino acid) โดยกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ 
- The HIYAKU ประกอบ ดว้ยสารอินทรียไ์นโตรเจน (organic nitrogen) 3.0% และ

MAP- nitrogen 1.5%. 
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- The HIYAKU helps saplings take roots correctly and firmly for early delivery. 
- The HIYAKU ใชก้ับพืชไร่ ในช่วงการ หว่านเมล็ด และการติดดอก เพื่อ เร่ง สี 

รสชาติ และกล่ิน  โดยกุยแจส าคญัของ การเพ่ิมรสชาติ ไม่เพียงแต่การเพ่ิมปริมาณ
น ้ าตาล และความหวาน-เปร้ียว แต่ยงัเพ่ิมปริมาณกรดอะมิโน  
 

 

วธิีการใช้   
การปลูกพชืไร่ 
- การปลกูผกั และ ผลไม ้ใชปุ๋้ยสตรูไวทป์ริมาณ 256-384 กก./ไร่ ; หากใชร่้วมกบัปุ๋ย

คอกในสดัส่วน 50:50 จะใชป้ริมาณ 96-352 กก./ไร่  
- ผกักินใบ ใชปุ๋้ยสตรูไวทป์ริมาณ 256-320 กก./ไร่ ; หากใชร่้วมกบัปุ๋ยคอกในสดัส่วน 

50:50 จะใชป้ริมาณ 224-352 กก./ไร่ 
- ดอกไม ้ใชปุ๋้ยสตรูไวทป์ริมาณ 160-256 กก./ไร่ ; หากใชร่้วมกบัปุ๋ยคอกในสัดส่วน 

50:50 จะใชป้ริมาณ 128-224 กก./ไร่ 
- ผลไม ้ใชปุ๋้ยสตรูไวท์ปริมาณใน ฤดูใบไมผ้ลิ  96-160  กก./ไร่ ; ฤดูหนาว 160-224 

กก./ไร่ 
การปลูกไม้สวนหย่อม 
- ไมป้ระดบั ใส่ปริมาณ 160-240 กก./ไร่ โดยปริมาณข้ึนอยู่กบัขนาดของตน้ไม ้ ท า

การใส่รอบๆโคนตน้ 3 คร้ังต่อปี   ปริมาณสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามขนาดของ
ตน้ไม ้

- แปลงดอกไม ้ 3 กรัมต่อ 15 ตารางเซนติเมตร (ปริมาณท่ีใชต่้อหน่ึงตน้) หรือ 3,200 
กก./ไร่  

 

16. การน าเสนอรูปแบบการบริหารจดัการในระดบัชุมชน 

ทางคณะท่ีปรึกษาไดน้ าเสนอรูปแบบการบริหารจดัการในระดบัชุมชน ในรูปแบบของการจดัตั้ง 
สหกรณ์ผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี เน้นการมีส่วนร่วมของผูน้  าชุมชน ไดแ้ก่ ก  านัน ผูใ้หญ่บา้น และประธาน 
อ.บ.ต. วางโครงสร้างองคก์ร และวิธีการด าเนินงาน   เพื่อรองรับการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี เน้นมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการตั้งองค์กรรวมถึงมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ทั้งน้ีก็เพ่ือมุ่งหวงัให้ ผูป้ระกอบการ
ฟาร์มสุกร เกษตรกร โดยเฉพาะผูป้ระกอบการฟาร์มสุกรขนาดเลก็ ใหค้วามสนใจในการติดตั้งระบ าบดัน ้ า
เสียจากก๊าซชีวภาพท่ีมีการจดัการอยา่งครบวงจร โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของพลงังานทดแทนท่ีไดจ้าก
ก๊าซชีวภาพ และมลูค่าเพ่ิมท่ีไดจ้ากน ้ าท้ิงท่ีผ่านระบบบ าบดั เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของชุมชนในการ



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  1-27 
SPK/EGY/RT5206/10P1508/RT001  rev.2 

ฝ่ายบริหารจดัการ 
 

ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คม ี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ ์

วางแผนและการพฒันาตนเอง ในดา้นการพฒันาการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้  ปรับปรุงคุณภาพสินคา้ 
วางแผนในการบริหารจดัการเพ่ือใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

 

การจดัตั้งสหกรณ์ผู้ผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคม ี

ในการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เป้าหมายเพ่ือให้ชุมชนเห็นความส าคญั และมีความตอ้งการใน
การจดัตั้งองคก์รผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีจากน ้ าท้ิงท่ีผ่านระบบผลิตก๊าซชีวภาพ วิธีการคือสร้างความเขา้ใจ
อยา่งถกูตอ้งใหก้บัเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผูน้  าชุมชน เกษตรกรผูเ้ ล้ียงสุกร และประชาชนทัว่ไปท่ี
สนใจโครงการ เพ่ือให้ไดรั้บทราบขอ้ดีของการจดัตั้งกลุ่ม รูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชน และการ
บริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จท่ีผ่านมาทั้งน้ีลกัษณะการจดัตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุน
การผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีสามารถแบ่งไดอ้อกเป็นสองรูปแบบ คือ 1) จัดตั้งสหกรณ์ผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี 
(แสดงในรูปท่ี 1)  2) ปรับโครงสร้างสหกรณ์ฟาร์มสุกรท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยเพ่ิมหน่วยงานยอ่ยเขา้ไปสนบัสนุน
การผลิตปุ๋ยฯ  (แสดงในรูปท่ี 2)   

 

การจดัตั้งสหกรณ์ผู้ผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคม ี
เนน้การมีส่วนร่วมของผูน้  าชุมชน ไดแ้ก่ ก  านนั ผูใ้หญ่บา้น และประธาน อ.บ.ต. วางโครงสร้าง

องค์กร และวิธีการด าเนินงาน   เพ่ือรองรับการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี เน้นมีส่วนร่วมของชุมชนในการตั้ง
องคก์รรวมถึงมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  

 
 

โครงสร้างสหกรณ์ผู้ผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคม ี
 

 
 
 

  
 
 
 
 

รูปที่ 1  การจดัตั้งสหกรณ์ผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี 

 
การปรับโครงสร้างสหกรณ์ฟาร์มสุกรที่มอียู่แล้ว ให้สนับสนุนการผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคมฯี  
จงัหวดันครปฐมเป็นท่ีตั้งของโครงการฯ และอุปกรณ์สาธิต มีจ  านวนฟาร์มสุกรอยู่เป็นจ านวนมาก 

ผูผ้ลิตปุ๋ยฯ คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร มีการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนในลกัษณะสหกรณ์ ผูเ้ล้ียงสุกรอยู่แลว้ คือ 
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ประธานกลุ่ม 

ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ ์ ฝ่ายการตลาด 

ปุ๋ยอินทรียเ์คม ี พลงังาน สุกร ปุ๋ยอินทรียเ์คม ี

สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกร เพ่ือลดขั้นตอนในการจดัตั้งวิสาหกิจแห่งใหม่ จึงควรท่ีจะใชล้กัษณะสหกรณ์ผูเ้ล้ียง
สุกรเป็นแกนหลกัในการด าเนินการ  
 

สหกรณ์ผู้เลีย้งสุกร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2  การปรับโครงสร้างสหกรณ์ฟาร์มสุกรท่ีมีอยูแ่ลว้ ใหส้นบัสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีฯ 

 

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นหน่วยงานใหม่ ท าหนา้ท่ี พฒันากระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี  และ
สนบัสนุนความรู้ดา้นระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร 

ฝ่ายการตลาด ของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกร เป็นฝ่ายท่ีมีอยู่แลว้ในองค์กร จะท าหน้าท่ีหลกัคือ (1) 
จดัซ้ือปุ๋ยอินทรียเ์คมีจากสมาชิกในราคาท่ีเหมาะสม  (2). จดัท าการตลาดส าหรับปุ๋ยอินทรียเ์คมีซ่ึงสามารถ
ใช้ฝ่ายการตลาดเดิมเป็นแกนหลกั ซ่ึงมีความพร้อมในดา้นการประสานงานกบัชุมชนและหน่วยงาน
ราชการ  
 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้กบัชุมชน 
(1) ผูป้ระกอบการฟาร์มสุกร เกษตรกร และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชนมีส่วนร่วม เห็นประโยชน์

ของการเพ่ิมมูลน ้ าท้ิงท่ีผ่านระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ท่ีสามารถน ากลบัมาเพ่ิมมูลค่าจากการ
ผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี เป็นการเพ่ิมรายไดใ้ชแ้ก่ชุมชนอีกทางหน่ึง 

(2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการองคค์วามรู้และผลิตภณัฑปุ๋์ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตไดจ้าก
น ้ าท่ีผา่นระบบผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนในลกัษณะบูรณาการ โดยส านักวิจยั ค้นควา้พลงังาน พพ. ให้การสนับสนุนด้าน
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางวิชาการดา้นการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีในฟาร์มสุกรและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ี
ส าคญั  
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(3) เป็นการเพ่ิมศกัยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพฒันาตนเอง ในดา้นการพฒันาการ
เกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้  ปรับปรุงคุณภาพสินค้า วางแผนในการบริหารจดัการเพื่อใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

(4) เป็นการจดัความพร้อมในการกระจายผลิตภณัฑปุ๋์ยอินทรียเ์คมีไปยงักลุ่มลกูคา้ท่ีสนใจ 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคมจีากฟาร์มสุกร 
 ภาครัฐ 

- เป็นการส่งเสริมใหม้ีการผลิตปุ๋ยใชเ้องภายในประเทศ 
- ลดการน าเขา้ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ 
ภาคประชาชน 
- ผูป้ระกอบการฟาร์มสุกร และสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่มฯ มีรายเพ่ิมจากการขายปุ๋ยฯ 

นอกเหนือจากอาชีพหลกัของตน สร้างโอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
เขม้แข็ง 

- น ้าท้ิงหลงัการผลิตปุ๋ยมีคุณภาพดีข้ึน ส่งผลใหคุ้ณภาพแหล่งน ้ าในชุมชนดีข้ึนดว้ย 
- ประชาชนสามารถใช้ปุ๋ยท่ีผลิตข้ึนเองในท้องถ่ิน หาซ้ือได้ง่ายเป็นการลดตน้ทุน

การเกษตร โดยไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง 
- ชุมชนมีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้ในการแกไ้ขปัญหา ส่งผลให้ชุมชนมีความ

เขม้แข็งข้ึน 

นอกจากน้ี ทางคณะท่ีปรึกษาไดจ้ดังานสมัมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการใหก้บั ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึง เจา้ของฟาร์มสุกร ฟาร์มปศุสัตว ์เกษตรกร ผูน้  าชุมชน 
และตวัแทนจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ และไดจ้ดัท าแผ่นพบั และส่ือวิดีทศัน์  รวมถึง คู่มือวิธีการเพ่ิม
มลูค่าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตกา๊ซชีวภาพ จากทั้ง 2 แนวทาง การผลิตปุ๋ยอะพาไทต ์และการผลิต
ปุ๋ยสตรูไวท ์โดยประกอบไปดว้ย ท่ีมาของโครงการ  หลกัการการตกตะกอนผลึกปุ๋ย ขั้นตอนการผลิตปุ๋ย 
ประโยชน์ท่ีได้รับ และ รายละเอียดของถงัปฏิกรณ์ต้นแบบ และ อุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ย  เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผูส้นใจต่อไป 
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17.  กลยุทธ์เพือ่ส่งเสริมในการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ทีไ่ด้ในเชิงพาณชิย์ 
SWOT Analysis 
จุดแข็ง 
1. สามารถทดแทนการใชปุ๋้ยอินทรียจ์ากมลูสตัว ์โดยน าปุ๋ยอินทรียเ์คมีผสมในอตัราส่วนท่ี

เหมาะสม (50:50) 
2. มีศกัยภาพท่ีจะผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีไดใ้นปริมาณพอเพียงกบัความตอ้งการของเกษตรในพ้ืนท่ี 

เน่ืองจากแหล่งวตัถุดิบหลกัอยูใ่นทอ้งถ่ิน  
3. ปุ๋ยอินทรียเ์คมีมีคุณสมบติัท่ีดีกว่าเม่ือเทียบกบัปุ๋ยเคมี ดงัน้ี 
 3.1  ปุ๋ยอินทรียเ์คมีประเภทอะพาไทด ์มีส่วนประกอบหลกัของแคลเซียมช่วยปรับปรุงดิน

ใหดี้ข้ึน โดยเฉพาะคุณสมบติัทางฟิสิกส์และเคมีของดิน เช่น ความโปร่ง ความร่วนซุย ความสามารถใน
การอุม้น ้ าและธาตุอาหารพืชของดินดีข้ึน โดยปกติปุ๋ยเคมีจะเน้นเฉพาะธาตุอาหารหลกั คือ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  
 3.2 ปุ๋ยอินทรียเ์คมีประเภทสตรูไวท์สามารถผสมใช้กับแม่ปุ๋ย เพื่อทดแทนแร่ธาตุ
ฟอสเฟตตามตอ้งการ ซ่ึงปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผสมไดส้ามารถใชก้บัพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ  
 

จุดอ่อน 
 1. ปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตไดใ้ชร้ะยะผลิตประมาณ 5 ‟ 7 วนั (การผลิตปุ๋ย และการตากแดด) ซ่ึง
ปริมาณและคุณภาพท่ีผลิตไดผ้นัผวนตามฤดูกาล ดงันั้นควรจะมีการพฒันาระบบการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ี
ใช้ระยะเวลาผลิตน้อยลง  ซ่ึงขั้นตอนท่ีใช้ในปัจจุบันจะใช้ระยะเวลานานในกระบวนการตากแห้ง 
(ประมาณ 4-5 วนั) จึงแนะน าใหม้ีการพฒันาระบบการตากแหง้ต่อไป  
 2. ปุ๋ยอินทรียเ์คมีเป็นปุ๋ยชนิดใหม่ ควรมีการประชาสมัพนัธค์วามรู้ดา้นการผลิต ‟ วิธีการน าใช้
จึงมีบทบาทส าคญัมาก เน่ืองจากเกษตรกรนิยมใชปุ๋้ยอินทรียจ์ากมลูสตัวโ์ดยตรง      
 3. เกษตรกรยงัมีความเช่ือว่าปุ๋ยเคมีใชไ้ดดี้กว่าปุ๋ยประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการเร่ง
การเจริญเติบโตและไม่เช่ือมัน่ว่าจะสามารถใชปุ๋้ยประเภทอ่ืนทดแทนได้ทั้งหมด ดงันั้นจึงควรท าให้
เกษตรกรมีความเช่ือมัน่ในปุ๋ยอินทรียเ์คมีโดยการจดัท าแปลงสาธิต 
 4. ปุ๋ยอินทรียเ์คมีไม่สามารถน าไปใชใ้นการเพาะปลกูไดโ้ดยตรง ตอ้งน าไปผสมกบัปุ๋ยชนิดอ่ืน 
จึงมีคุณสมบัติด้อยกว่าเมื่อเทียบกบัปุ๋ยอินทรีย ์ดังนั้นควรจะผสมตามสัดส่วนปุ๋ยท่ีแสดงไวใ้นตาราง
สดัส่วนปุ๋ยเคมี ในบทท่ี 11 เช่น 
 4.1  ปุ๋ยอินทรียเ์คมีประเภทอะพาไทด ์มีส่วนประกอบหลกัเป็นแคลเซียม แต่ไม่มีธาตุอาหารหลกั
ของพืช ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จึงท าใหต้อ้งใชร่้วมกบัปุ๋ยอินทรียซ่ึ์งมีธาตุอาหาร
หลกัในการเตรียมดินก่อนการเพาะปลกู 
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 4.2  ปุ๋ยอินทรีย์เคมีประเภทสตรูไวท์ (0 -15-0) มีส่วนประกอบของธาตุอาหารหลัก คือ 
ฟอสฟอรัส เพียงชนิดเดียว ซ่ึงยงัไม่สามารถน าไปใชใ้นการเพาะปลกูไดโ้ดยตรง เพราะยงัขาดธาตุอาหาร
หลกัอีกสองชนิด คือ ไนโตรเจน และโพแทสเซียม ดงันั้นหากตอ้งการใชใ้นการเพาะปลูกจึงตอ้งไปน า
ผสมกบัแม่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนและแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมตามสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัพืชแต่ละประเภท 

 

โอกาส 
1. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยจีาก พพ.  
2. ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง และไม่สามารถผลิตใชใ้นประเทศเองได ้
3. ปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตได ้เป็นท่ียอมรับในต่างประเทศช่วยท าใหผ้ลผลิตการเกษตรดีข้ึน  
4. หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหนัมารณรงคใ์หเ้กษตรกรหนัมาใชปุ๋้ยอินทรียม์ากข้ึน 
5. ราคาปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึนทุกปี จึงเป็นแรงกดดนัใหเ้กษตรกรตอ้งลดตน้ทุนการเพาะปลกู 
 

อุปสรรค 
1. เป็นอุตสาหกรรมท่ี Barrier to Entry ต ่า คู่แข่งรายใหม่เขา้มาไดง่้าย 
2. มีสินคา้ทดแทนปุ๋ยอินทรียเ์คมีหลายชนิด 
3. การแข่งขนัท่ีรุนแรงของผูค้า้ปุ๋ยเคมี ท าใหม้ีแนวโนม้การแข่งขนัดา้นราคามากข้ึน 

 
แนวทางและกลยุทธ์เพือ่ส่งเสริมในการจ าหน่าย 
1. สหกรณ์ผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมตีอ้งมีการประสานงานกบัหน่วยงานรัฐ   

รายละเอียด  
สหกรณ์ฯ ท่ีได้มีการจัดตั้ งตามแนวทางการบริหารจัดการในระดับชุมชนในบทท่ี12

ประสานงานกบัส านกังานเกษตรจงัหวดั  
 เพื่อท่ีจะประชาสมัพนัธปุ๋์ยอินทรียเ์คมีทั้งสองประเภท โดยผา่นโครงการส่งเสริม

ความรู้ดา้นเกษตรต่างๆ   
 เพื่อท่ีจะแนะน าวิธีการใชปุ๋้ยอินทรียเ์คมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรียจ์ากมลูสตัวอ่ื์นๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพส าหรับพืชเศรษฐกิจต่างๆ ในจงัหวดั   
 

2. จดัท าแปลงทดลองสาธิตเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการใชปุ๋้ย 
 รายละเอียด 
 1) เน่ืองจากเกษตรกรในจงัหวดันครปฐมมีความนิยมซ้ือปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้อง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจในการใชปุ๋้ยชนิดใหม่คือ การท่ีตนเองไดท้ดลองใชปุ๋้ยและผลผลิตท่ีไดดี้มากกว่าการใช้
ปุ๋ยอ่ืนๆ ปัจจยัล  าดบัรองลงมา คือ การบอกกล่าวจากเพ่ือนบา้นหรือกลุ่มเกษตรกร ดงันั้นวิธีการส่งเสริม
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ใหเ้กษตรกรให้ไดใ้ชต้วัอย่างปุ๋ยอินทรียเ์คมีอาจจะทดลองในแปลงเกษตรในหมู่บา้น หรือแปลงเกษตร
ของหวัหนา้กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี  
 2) ใหก้ารสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรท่ีนิยมใชปุ๋้ยอินทรียใ์นจงัหวดันครปฐม อนัไดแ้ก่ ขา้ว
และหน่อไมฝ้ร่ัง ในการจดัท าแปลงเกษตรสาธิตการใชปุ๋้ยอินทรียเ์คมี โดยมีช่วงระยะเวลาให้เกษตรกรใช้
ปุ๋ยฟรี รวมทั้งจดัโครงการเยีย่มชมแปลงเกษตรสาธิตฯ  
 

3. ประชาสมัพนัธค์วามรู้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตได ้
 รายละเอียด 
 กลุ่มเป้าหมายหลกัในการส่งเสริมการขาย คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีมีการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นจงัหวดั
มีความรู้ในการใชปุ๋้ยท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพดินในทอ้งถ่ินอยู่แลว้เป็นอนัดบัหน่ึง ดงันั้นการส่งเสริมการ
จ าหน่ายในกลุ่มเกษตรอินทรียห์รือเกษตรกรแนวหนา้ของปุ๋ยอินทรียน่์าท่ีจะส่งผลส าเร็จในระยะเวลาสั้น
ท่ีสุด 
 

4. การใหสิ้ทธิประโยชน์ในการน าปุ๋ยอินทรียเ์คมีแก่เกษตรกรเพื่อน าไปใชก่้อน และช าระค่า
ปุ๋ยฯหลงัจากขายผลผลิตได ้
 รายละเอียด 
 โดยปกติเกษตรกรจะตอ้งมีการจดัซ้ือปุ๋ยมาใชส้ าหรับการเพาะปลกูของตนเองอยู่แลว้ดงันั้น
จึงควรมีการให้น าปุ๋ยอินทรียเ์คมีไปใชก่้อน หลงัจากขายผลผลิตไดจึ้งน า เงินมาช าระค่าปุ๋ยฯ โดยไม่คิด
ดอกเบ้ีย 
 
18.   การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการ 
 ท่ีปรึกษาไดจ้ดัท าส่ือประชาสมัพนัธ ์มีรายละอียดดงัต่อไปน้ี 

1) แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์โครงการ สรุปรายละเอียดการด าเนินการพร้อมทั้งขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับ
แนวทางการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท้ิงท่ีผ่านระบบก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรทั้งสองแนวทาง  จ  านวน 1,000 
แผน่ 

2) คู่มอืวธิีการเพิม่มูลค่าน ้าที่ผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ประกอบดว้ยลกัษณะของ
คู่มือใน 2 รูปแบบ คือ คู่มือแบบวิชาการ และคู่มือแบบเขา้ใจง่าย  แบบละ 10 เล่ม พร้อมแบบละ 
100 แผน่ 

3) วดีิทัศน์แสดงขั้นตอนและผลการด าเนินโครงการ และส่ือที่พร้อมจะเผยแพร่ในเวปไซด์ของ พพ.  
ท่ีปรึกษาด าเนินการคดัเลือกฟาร์มสุกรท่ีมีศกัยภาพในการจดัท าส่ือวีดีทศัน์จ  านวน 1 แห่ง จาก
ฟาร์มท่ีเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 แห่ง การคดัเลือกฟาร์มสุกรส าหรับการถ่ายท าวีดีทัศน์นั้น 
คดัเลือกตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการด าเนินโครงการภาคสนาม และการติดตั้ง
อุปกรณ์สาธิตการผลิตปุ๋ย โดยฟาร์มสุกรท่ีไดรั้บการคดัเลือก คือ ประชาฟาร์ม จงัหวดันครปฐม   
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19.  การสัมมนาแถลงผลการด าเนินงาน 
ท่ีปรึกษาไดด้  าเนินรับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา มีผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจ านวน 387 คน ก  าหนดการงาน

สมัมนาเป็น ระยะเวลา 1 วนั โดยจะเป็นการบรรยายทางวิชาการในช่วงเชา้ และการเยี่ยมชม ถงัปฏิกรณ์
ตน้แบบ ในภาคบ่าย  

ทั้งน้ีปรึกษา ไดรั้บความร่วมมือจาก เกษตรจงัหวดันครปฐมและปศุสตัวจ์งัหวดันครปฐม ในส่วน
ของฐานขอ้มูลผูป้ระกอบการฟาร์มสุกรและเกษตรกร โดยท่ีปรึกษาไดส่้งหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา 
ก  าหนดการสมัมนาพร้อมแบบตอบรับเขา้ร่วมสมัมนา การจดัเตรียมเอกสารประกอบการสมัมนา 

ท่ีปรึกษาไดจ้ดัเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการสมัมนา ดงัน้ี 
- แผน่พบัเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ 
- ขั้นตอนและวิธีการผลิตปุ๋ย สตรูไวท ์และปุ๋ยอะพาไทด ์ โดย ดร.อมัพิรา  เจริญแสง 
- แนวทางการพฒันาโครงการเพื่อประโยชนข์องชุมชน โดย รศ.ดร.สุธา  ขาวเธียร 
- เอกสารเผยแพร่ความรู้อ่ืน ๆ จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
- แบบประเมินผลการจดัสมัมนา 
ท่ีปรึกษาไดส้รุปผลการจัดสัมมนา สรุปไดว้่า ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในสถานท่ีจัด

สมัมนาอยูใ่นระดบั มากที่สุด  โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.29  รองลงมาไดแ้ก่ การใหบ้ริการของเจา้หน้าท่ีจดัสัมมา 
อยูใ่นระดบั มาก  โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.19  และมีความพึงพอใจในส่ิงอ  านวยความสะดวกต่าง ๆ ในระดบั 
มาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.19 

 
20.  ปัญหา-อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

การติดต่อเพือ่ให้เกษตรกรเข้าร่วมงานสัมมนา 
 ปัญหา-อุปสรรค 

การติดต่อส่ือสารเพื่อเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา โดยปกติจะโทรศพัท์และส่งโทรสารรายละเอียด
วตัถุประสงค์และก าหนดการงานสัมมนา แต่เน่ืองจากเกษตรส่วนมากไม่มีเคร่ืองโทรสารและช่วงเวลา
ท างานของเกษตรกรมกัอยูใ่นไร่นาหรือฟาร์ม จึงท าใหเ้กิดอุปสรรคในการติดต่อ 

แนวทางการแกไ้ข 
 ท่ีปรึกษาแก้ปัญหาโดยการขอความร่วมมือจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ในการ
ประสานงานกบัผูน้  าชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งใหก้ระจายขอ้มลูงานสมัมนาอยา่งทัว่ถึง 
 ผลท่ีได ้
 สามารถกระจายข้อมูลงานสัมมนาได้อย่างทัว่ถึง จนมีผูเ้ข้าร่วมงานสัมมนาเกินกว่าเป้าหมายท่ี
ก  าหนด 
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การรับรองแนวทางการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เคมีทั้งสองชนิด เพือ่ให้สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 ปัญหา-อุปสรรค 
 แนวทางการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีทั้งสองชนิด ผลทดลองท่ีไดจ้ากหอ้งทดลองเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ไม่
สามารถรับรองไดว้่า จะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีและน าไปใชไ้ดจ้ริง 
 แนวทางการแกไ้ข 
 ท่ีปรึกษาไดแ้กปั้ญหาโดยการท าระบบสาธิตในการผลิตปุ๋ยทั้งสองแนวทาง ณ ประชาฟาร์ม เพ่ือ
ยนืยนัว่า น ้ าท่ีผ่านระบบผลิตก๊าซชีวภาพสามารถน าไปผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีทั้งสองแนวทาง สอดคลอ้งกบั
กระบวนการปฏิบติัในหอ้งทดลอง 
 ผลท่ีได ้
 สามารถผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีทั้งสองชนิดไดจ้ริง และกองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร ยอมรับผล
วิเคราะห์ธาตุอาหารส าหรับพืชว่า ปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตไดท้ั้งสองแนวทาง สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ทาง
การเกษตรไดจ้ริง  
  
ข้อเสนอแนะ 

 ด้านผลการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 เน่ืองจากปุ๋ยทั้งสองชนิดเป็นปุ๋ยอินทรียเ์คมีรูปแบบใหม่  ซ่ึงอยู่ในขั้นตอนการทดลอง และยงัไม่มี
จ  าหน่ายในประเทศไทย  จึงท าใหต้อ้งใชข้อ้มลูอา้งอิงจากต่างประเทศเป็นหลกั ดงันั้นผลการประเมินความ
คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์จึงประกอบดว้ยขอ้มลูจากสองส่วน คือ ราคาตน้ทุนระบบสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เคมี (มีมูลค่าสูงเน่ืองจากเป็นระบบต้นแบบ) และราคาปุ๋ยอินทรีย์เคมีท่ีคุณสมบัติใกล้เคียงกันจาก
ต่างประเทศ  

แนวทางการพฒันา 
 ควรตอ้งมีการศึกษาเพ่ือขยายผลโครงการต่อในอนาคต เน่ืองจากโครงการน้ี เป็นการวิเคราะห์และ
วิจยั (ส าหรับโครงการขยายผลต่อจากโครงการน้ี) เพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งและครบถว้นส าหรับการพฒันา
ระบบผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีเชิงธุรกิจต่อไปในอนาคต 
 

ด้านความม่ันใจของเกษตรกรในการน าปุ๋ ยอินทรีย์เคมีไปใช้ให้เกดิประโยชน์ทางการเกษตร 
 เน่ืองจากปุ๋ยทั้งสองชนิดท่ีผลิตไดอ้ยูใ่นขั้นตอนการทดลอง การรับรองคุณภาพปุ๋ยท่ีเหมาะสมทาง
การเกษตร ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานดา้นเกษตรกรรมจากภาครัฐในการทดลองและการรับรอง
การน าไปใชท้างดา้นการเกษตร เช่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงหน่วยงานดงักล่าว 
จะตอ้งทดลองเพาะปลกู (พืชแต่ละชนิดตอ้งใชร้ะยะเวลาในการทดสอบไม่ต ่ากว่าหน่ึงฤดูเพาะปลกู)   

แนวทางการพฒันา 
 ดงันั้นการสร้างความมัน่ใจให้แก่เกษตรกร จึงควรมีขยายผลการทดลองใชปุ๋้ยอินทรียเ์คมีทั้งสอง
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ชนิดในอนาคต โดยประสานงานกบักรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการน าปุ๋ยอินทรีย์
เคมีทั้งสองชนิดทดลองใชก้บัพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ   
 

แรงจงูใจในการขยายผลในการท าระบบผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เคมีในแต่ละฟาร์มสุกร 

 เน่ืองจากน ้ าท่ีผา่นระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีความหลากหลายในปริมาณธาตุอาหารส าหรับการผลิต
ปุ๋ยอินทรียเ์คมี และความคุม้ทุนทางธุรกิจ (Economy of scale) ยงัไม่เกิดข้ึนเน่ืองจากขนาดของระบบสาธิต
ในการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีมีศกัยภาพท่ีจะผลิตไดใ้นปริมาณท่ีจ ากดั เช่น 

(1) ความคงท่ีของความเขม้ขน้ของธาตุอาหารของพืชในปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตได  ้
(2) ผลิตภณัฑปุ๋์ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตไดม้ีปริมาณค่อนขา้งนอ้ย และระบบใชเ้วลานานกว่า 48 ชัว่โมง

ในการผลิต  
(3) ตน้ทุนสูงทางด้านการก่อสร้างระบบและต้นทุนสารเคมีค่อนข้างสูง จึงท าให้การคืนทุนใช้

เวลานาน   
(4) ระยะเวลาท าใหปุ๋้ยฯ แหง้ ค่อนขา้งนาน 

 แนวทางการพฒันา 
 ควรจะมีการบริหารจดัการในระดบัชุมชนเพื่อใหเ้กิดโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีส าหรับชุมชนท่ีมีน ้า
ท้ิงจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพในปริมาณท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้เกิดความคุม้ทุนทางธุรกิจมากกว่า ดัง
ตวัอยา่งในต่างประเทศ (จากรายงานการศึกษาของ Ueno และ Fuji (2001) และ Ueno (2004) ประเทศญ่ีปุ่น 
ได้ท าการเดินระบบโรงงานบ าบัดน ้าเสียชุมชน) ดงันั้นควรมีการขยายผลของโครงการฯ โดยเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหแ้ก่ระบบผลิตฯ เพ่ือพฒันาระบบใหมี้ศกัยภาพชดัเจนข้ึนในรองรับปริมาณน ้ าท้ิงของฟาร์ม
ขนาดต่างๆ รวมถึงการทดลองขยายผลเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและลดขั้นตอนการผลิต ทั้งน้ีจากขอ้มลูการวจิยั
ในต่างประเทศพบว่า โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีจากน ้ าเสียชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียไ์ดใ้นปริมาณสูง มี
ความคุม้ทุนในการจัดการตน้ทุน ระบบผลิตปุ๋ย และการท าการตลาดผลิตภณัฑ์เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีอย่าง
ชดัเจน จึงควรท่ีจะประสานงานในการติดต่อดูงานโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีส าหรับชุมชนในต่างประเทศ
เพื่อขยายผลการศึกษาต่อไป 


