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การบาบัดน้ าเสียจากฟาร์มสุกร
ลักษณะน้ าทิ้งที่ผา่ นระบบการบาบัดด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพ
การคัดเลือกฟาร์มสุกรเข้าร่ วมโครงการ
การเก็บตัวอย่างน้ าจากฟาร์ มสุกรที่ได้เข้าร่ วมโครงการฯ
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งที่ผา่ นระบบบาบัดน้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่จะนามาใช้ในโครงการการเพิม่ มูลค่าฯ
แนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ าทิ้งจากระบบบาบัดแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร
การศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ าในห้องปฏิบตั ิการ
แนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ า : แนวทางที่ 1 การผลิตปุ๋ ย แคลเซียม-ฟอสเฟต
แนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ า :
แนวทางที่ 2 การผลิตปุ๋ ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต
การผลิตปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟตและปุ๋ ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต
จากอุปกรณ์สาธิต
ถังปฏิกรณ์ตน้ แบบสาหรับแนวทางในการเพิ่มมูลค่าน้ าโดยการผลิตปุ๋ ยอะพาไทด์
และปุ๋ ยสตรู ไวท์
ธาตุอาหารสาหรับพืชที่ได้จากปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยอะพาไทต์
และวิธีการนามีไปใช้ทางการเกษตร
ธาตุอาหารสาหรับพืชที่ได้จากปุ๋ ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต
หรื อปุ๋ ยสตรู ไวท์ และวิธีการนามีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตร
ประโยชน์ของสตรู ไวท์ในรู ปของปุ๋ ยทางการเกษตรในต่างประเทศ
การนาเสนอรู ปแบบการบริ หารจัดการในระดับชุมชน
กลยุทธ์เพื่อส่งเสริ มในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้ในเชิงพาณิ ชย์
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ องค์ความรู้ของโครงการ
การสัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน
ปัญหา-อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
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โครงการศึกษาการเพิม่ มูลค่าน้าที่ผ่านการบาบัดจากระบบผลิตก๊ าซชีวภาพฟาร์ มสุ กรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการศึกษาการเพิม่ มูลค่าน้ าที่ผา่ นการบาบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นโครงการศึกษาที่นาน้ าทิ้งที่ผา่ นระบบบาบัดแบบผลิตก๊าซชี วภาพ นามาเพิ่มมูลค่า
จากแนวความคิดของการจัดการน้ าเสียจากฟาร์มสุกรอย่างครบวงจร เริ่ มจากระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบผลิต
ก๊าซชี วภาพที่ทาการบาบัด น้ าเสี ย ให้มีคุ ณ ภาพน้ าดี ข้ ึ น และได้ก๊าซชีว ภาพน าไปใช้เป็ นพลังงาน กาก
ตะกอนสลัดจ์สามารถน าไปทาปุ๋ ยอิน ทรี ย ์ นอกจากนี้ ยังพบว่า น้ าทิ้งที่ ผ่านระบบบาบัด แบบผลิต ก๊าซ
ชี ว ภาพที่ ส ามารถน าไปเพิ่ ม มูล ค่ า ควบคู่ ก ัน ไป ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ นการสร้ า งแรงจู ง ใจและสนั บ สนุ น
ผูป้ ระกอบการได้มีการใช้พลังงานทดแทนที่ได้จากก๊าซชีวภาพที่ เป็ นผลพลอยได้จากการบาบัดน้ าเสี ย
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนต่อไปในอนาคต ดังนั้น จึงได้มีแนวคิด
การส่ งเสริ มให้มีก ารศึกษาการเพิ่มมูลค่าน้ าที่ผ่านการบาบัดจากระบบผลิต ก๊าซชีว ภาพฟาร์ มสุ กรตาม
แนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อให้เกิ ดแนวทางในการศึก ษาและพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ต่ อการพัฒนา
ประเทศ ในด้านของการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และยังเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ฟาร์มสุกรและ
เกษตรกรในรู ปของมูลค่าทางการเงิน และการเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการติดตั้งระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพอย่างครบวงจร ทั้งในด้านของการใช้พลังงานทดแทน และความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนต่อไปในอนาคต
การดาเนิ นงานของโครงการแบ่งออกเป็ นขั้นตอนดังนี้ การศึกษาจากการศึกษารวบรวมข้อมูล
ข้อมูลเบื้องต้น การคัดเลือกฟาร์ มสุ กรเข้าร่ วมโครงการ การศึกษาลักษณะน้ าทิ้งที่ผ่านระบบระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพโดยการการเก็บตัวอย่างจากฟาร์มสุกรเข้าร่ วมโครงการ การจัดทาแนวทางในการเพิม่ มูลค่าน้ า
ทิ้งฯ จานวนอย่างน้อย 5 แนวทาง การคัดเลือกและนาเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มมูลค่าน้ าทิ้ง
อย่างน้อย 2 แนวทาง คือ การศึกษาและการออกแบบการทดลองในห้องปฏิบตั ิสาหรับแนวทางการเพิ่ม
มูลค่าน้ าที่สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
การออกแบบ การจัดทาแบบจาลองต้นแบบสาหรับแนวทางในการเพิ่มมูลค่าน้ า การนาเสนอรู ปแบบการ
บริ หารจัด การในระดับชุมชน การจัดงานสัมมนาเผยแพร่ ผลการศึก ษา และงานในส่ วนของการจัดทา
วีดิทศั น์ เอกสารแผ่นพับ และ คู่มือแนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ าทิ้งฯ เพื่อเผยแพร่ ผลการศึกษาและองค์ความรู้
ให้กบั ผูส้ นใจต่อไป
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1. การบาบัดนา้ เสียจากฟาร์ มสุ กร
การใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มสุกร เริ่ มจากใช้น้ าสาหรับการเลี้ยงสุ กร และน้ าใช้เพื่อการ
ฉีดล้างทาความสะอาดคอกสุกร และการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆของฟาร์ ม โดยปริ มาณน้ าเสี ยของฟาร์ ม
สุกรในประเทศไทย คือ 27 ลิตร/ตัว องค์ประกอบของน้ าเสี ย พบว่า ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ น
ของแข็ง ได้แก่ มูลสุกร และของแข็งอื่นๆ เช่น ซากสุกร เศษอาหาร ถุงใส่อาหาร วัสดุรองพื้น และเศษขยะ
เป็ นต้น และส่วนที่เป็ นของเหลว ได้แก่ น้ าเสีย จาก การล้างคอกสุกร และปัสสาวะของสุกร ทั้งนี้ ลักษณะ
น้ าเสียโดยส่วนใหญ่พบ ปริ มาณสารประกอบอินทรี ย ์ ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส เจือปนในปริ มาณมาก
เมื่อเทียบกับน้ าเสียจากชุมชน อย่างไรก็ลกั ษณะน้ าเสียอาจมีมีความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั การจัดการของแต่
ละฟาร์ม
ระบบบาบัด น้ าเสี ย งจากฟาร์ มสุ กรที่ ได้รับความนิ ยม คื อ ระบบบาบัด น้ าเสี ย แบบไร้ อากาศ
(Anaerobic wastewater treatment) ซึ่งเป็ นระบบที่สามารถบาบัดน้ าที่มีค่าความสกปรกสูง หรื อมีความ
เข้มข้นของสารอินทรี ยอ์ ยู่เป็ นจานวนมากได้ อีกทั้งระบบบาบัดดังกล่าว ยังช่วยลดปั ญหาในเรื่ องกลิ่น
เหม็นและแมลงวันรบกวนได้เป็ นอย่างดี และที่สาคัญได้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ผลพลอยได้ที่สามารถ
นามาใช้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า และ ก๊าซหุงต้ม สาหรับกิจกรรมภายในฟาร์ม ระบบบาบัดน้ าเสียชนิดผลิตก๊าซ
ชีวภาพหลายระบบ เช่น ระบบบาบัดน้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ พพ.1 แบบไฟเบอร์ กลาส แบบบ่อ
โดมคงที่ (Fixed Dome) แบบบ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบปิ ด (Modified Covered Lagoon) และระบบบ่อหมัก
แบบรางตามด้วยบ่อหมักเร็ วน้ าใส (Channel Digester and Upflow Anaerobic Sludge Blanket :CD-UASB)
เป็ นต้น นอกจากนี้ การจัดการน้ าทิ้งที่ผา่ นออกจากระบบการบาบัดน้ า หรื อ อาจเรี ยกว่า ขั้นตอนการบาบัด
น้ าขั้นหลัง (Post treatment) เป็ นการนาน้ าทิ้งที่ผา่ นออกจากระบบการบาบัดน้ าเสี ยแบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ไปบาบัดต่อ เพื่อให้น้ าทิ้งมีคุณภาพที่ดีข้ ึน โดยระบบบาบัดน้ าขั้นหลังนี้ มุ่งเน้นให้มีการทางานเลียนแบบ
ธรรมชาติบาบัด กล่าวคือ นาน้ าที่ทิ้งผ่านการบาบัดฯ ไปพักไว้ในบ่อพักน้ า หรื อสระน้ าแบบเปิ ด เพื่อเปิ ดรับ
ออกซิเจนจากธรรมชาติ ให้ละลายลงสู่ผิวหน้าน้ า และอาจใช้การปลูก พืชน้ าหรื อสาหร่ ายเพื่อช่ วยเพิ่ม
ออกซิเจนให้แก่น้ าอีกทางหนึ่ง ซึ่งเหล่านี้ จะทาให้น้ าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพน้ าดีข้ ึนอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม สาหรับฟาร์ มสุ กรขนาดกลางบางส่ วนและฟาร์ มสุ กรขนาดเล็ก พบว่า
ส่วนใหญ่มกั ไม่มีระบบการบาบัดน้ าขั้นหลัง เนื่องจากมีพ้ืนที่จากัด และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการดังกล่าว ดังนั้นฟาร์มสุกรขนาดกลางบางส่วนและฟาร์มสุกรขนาดเล็กมักทาการกักเก็บน้ าเสี ย หลัง
ผ่านระบบผลิตก๊าซชีวภาพไว้ในบ่อพัก เนื่ องจากน้ าเสี ยดังกล่าวยังคงมีค่าความสกปรกอยู่มากไม่สามารถ
ปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติได้
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2. ลักษณะนา้ ทิง้ ทีผ่ ่านระบบการบาบัดด้ วยการผลิตก๊าซชีวภาพ
ลักษณะน้ าเสียจากการทาฟาร์มสุกรโดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย มูลสัตว์ น้ าปัสสาวะ หรื อยู
เรี ย (Urea) เศษอาหารสัตว์ ซึ่งทาให้น้ าเสียมีสารประกอบอินทรี ยแ์ ละไนโตรเจนเข้มข้นสูง โดยกิจกรรม
ที่ทาให้เกิดน้ าเสียส่วนใหญ่ มาจากน้ าล้างจากการทาความสะอาดคอกสุ กร น้ าเสี ยจากน้ าที่ใช้ฉีดล้างตัว
สุกร น้ าเสียจากรางระบายน้ าของคอกสุ กร และปั สสาวะของสุ กร เป็ นต้น ดังนั้นระบบบาบัดน้ าเสี ยจาก
ฟาร์มสุกรจะเป็ นระบบที่สามารถย่อยสลายสารอินทรี ยไ์ ด้สูง ซึ่งระบบบาบัดน้ าเสี ยส่ วนใหญ่ได้รับการ
ออกแบบมาให้ประกอบไปด้วย ระบบบาบัดน้ าเสียขั้นต้น ระบบบาบัดน้ าเสียทางชีวภาพ (ระบบบาบัดน้ า
เสียแบบใช้ออกซิเจน และไม่ใช้ออกซิเจน) และระบบบาบัดน้ าเสี ยขั้นที่สาม เพื่อกาจัดสารปนเปื้ อนบาง
ชนิ ดที่ ไม่ สามารถท าการบาบัด ได้ด ้วยระบบบาบัด น้ าเสี ย ทางชี วภาพ เช่ น ระบบก าจัด ฟอสฟอรั ส
ไนโตรเจน และโลหะหนัก เป็ นต้น น้ าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบาบัดแบบผลิตก๊าซชีวภาพ จะมีลกั ษณะ
ทางเคมี ดังนี้ มี ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) เป็ นกลาง และจะมีองค์ประกอบของ ธาตุ อาหารที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อพืช เช่น ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสรวม โพแทสเซียมรวม รวมทั้งธาตุอื่นๆ (ซึ่งส่วนใหญ่ มาจาก
การให้ ธาตุ อาหารที่ จะเป็ นต่ อการเจริ ญเติ บโตและวิต ามิน และยารั ก ษาโรคต่างๆที่ใช้ก ับสุ ก ร) เช่ น
แมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียม สังกะสี และทองแดง และ โลหะหนักบางชนิ ด เป็ นต้น ซึ่งจากลักษณะ
ดังกล่าวทาให้น้ าทิ้งจากฟาร์มสุกรมีศกั ยภาพในการเพิ่มมูลค่าให้กบั ของเสีย
3. การคัดเลือกฟาร์ มสุ กรเข้ าร่ วมโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินการคัดเลือกฟาร์มสุกรเข้าร่ วมโครงการฯ เริ่ มจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
หรื อหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผูป้ ระกอบการฟาร์ มสุ กรที่มีสถานที่ต้ งั ของฟาร์ มอยู่ในจังหวัด
นครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ดงั กล่าวมีฟาร์ มสุ กรทั้งขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก อยูร่ ่ วมกันเป็ นจานวนมาก ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการฟาร์มสุกร
ทางโทรศัพท์น้ นั อาศัยแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมต่างๆ ของระบบฟาร์ มสุ กร เพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการได้มาซึ่งข้อมูลและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มสุกรที่ตรงตามความต้องการ
ทั้งนี้ หลังจากได้ขอ้ มูลเบื้องต้นของฟาร์มสุกรได้ดาเนิ นการออกสารวจภาคสนาม ณ ฟาร์ มสุ กร
แต่ละแห่ ง เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ ของฟาร์ ม กิจ กรรมการใช้น้ าของฟาร์ ม ขนาดและปริ มาณของระบบ
บาบัดน้ าเสียชนิดผลิตก๊าซชีวภาพ ตาแหน่งของจุดที่เก็บน้ าเพื่อน้ ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ รวมทั้ง
ประเมิน ศัก ยภาพและความเหมาะสมในการจัด สร้ างแปลงสาธิ ต ซึ่ ง เป็ นกิ จ กรรมต่ อเนื่ อ งหลังจาก
การศึกษาหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ าฯ ฟาร์มที่ได้ทาการคัดเลือกฟาร์มสุกรทั้ง 4 แห่ง คือ จานวน 4 แห่ ง
คือ (1) ศรี กิจฟาร์ม (2) ฟาร์มของนายพนม จิตรใจเย็น (3) ประชาฟาร์ม และ (4) ภาวนาฟาร์ม รายละเอียด
ข้อมูลของฟาร์มสุกร
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4. การเก็บตัวอย่างนา้ จากฟาร์ มสุ กรทีไ่ ด้เข้ าร่ วมโครงการฯ
การเก็บตัวอย่างน้ าจากฟาร์มสุกรที่ได้เข้าร่ วมโครงการฯ จานวน 4 แห่ ง คือ (1) ศรี กิจฟาร์ ม (2)
ฟาร์มของนายพนม จิตรใจเย็น (3) ประชาฟาร์ม และ (4) ภาวนาฟาร์ม ซึ่งฟาร์มสุกรทั้ง 4 แห่งนี้ เป็ นฟาร์ม
สุกรที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งฟาร์มสุกรดังกล่าวมีระบบบาบัด น้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ และน้ า
ทิ้งที่เกิดขึ้นหลังผ่านระบบบาบัดน้ าเสียส่วนใหญ่เก็บไว้ในบ่อพักภายในฟาร์ม หลังจากการเก็บตัวอย่างน้ า
จากฟาร์ มสุ ก รทั้ง 4 แห่ งแล้ว จะน าตัว อย่า งน้ า มาวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพของน้ าในห้อ งปฏิ บัติ ก าร เพื่ อ
ทาการศึกษาถึงคุณภาพของน้ าที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มสุกร ได้แก่ (1) การวิเคราะห์คุณภาพน้ าดิบ
น้ าบ่อ หรื อน้ าชลประทาน (2) การวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย ก่อนผ่านเข้าสู่ระบบบาบัดฯ (3) การวิเคราะห์
คุณภาพน้ าหลังจากผ่านการบาบัดฯ และ (4) การวิเคราะห์คุณภาพน้ าในบ่อพักน้ าสุดท้าย
5. การวิเคราะห์ คุณภาพนา้ ทิง้ ที่ผ่านระบบบาบัดนา้ เสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มสุกร ทาโดยศึกษาสมบัติทางกายภาพและ
สมบัติทางเคมีของน้ า ซึ่งพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ โดยนาน้ าตัวอย่างทั้ง 4 ประเภท มาทาการ
วิเคราะห์คุณภาพที่หอ้ งปฏิบตั ิการ ได้แก่ (1) น้ าดิบ น้ าบ่อ หรื อน้ าชลประทาน (2) น้ าเสียก่อนผ่านเข้าสู่
ระบบบาบัดฯ (3) น้ าหลังจากผ่านระบบการบาบัดฯ และ (4) น้ าทิ้งในบ่อพักน้ าสุดท้าย เพื่อทาการศึกษา
ค่าพารามิเตอร์ ทั้ง 8 ชนิด ความสาคัญของแต่ละพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพน้ า
ทั้งนี้ จ านวนการวิเคราะห์คุ ณภาพน้ าในห้องปฏิบตั ิ การ จะทาการวิเคราะห์ต ัว อย่างอย่างน้อย
2 ครั้ง และหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อเป็ นตัวแทนของผลวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ มีจานวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 120 ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดสรุ ปดังนี้
1) ฟาร์มตัวอย่าง 4 แห่ง ประกอบด้วย
(1) ศรี กิจฟาร์ม
(2) ฟาร์มของนายพนม จิตรใจเย็น
(3) ประชาฟาร์ม
(4) ภาวนาฟาร์ม
2) ประเภทของน้ าตัวอย่าง 4 ชนิด ประกอบด้วย
(1) น้ าดิบ
(2) น้ าเสียก่อนผ่านเข้าสู่ระบบบาบัดฯ
(3) น้ าหลังจากผ่านระบบบาบัดฯ
(4) น้ าทิ้งในบ่อพักน้ าสุดท้าย
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3) จานวนพารามิเตอร์ที่ใช้ในวิเคราะห์น้ าตัวอย่าง ประกอบด้วย พารามิเตอร์ 8 ชนิด คือ
(1) ค่าความเป็ นกรดและด่าง (pH)
(2) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD)
(3) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)
(4) ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดในน้ า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN)
(5) ปริ มาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension , TSS)
(6) ค่าความเป็ นด่าง (Alkalinity)
(7) ปริ มาณโลหะ (Metals)
(8) การปนเปื้ อนของเชื้อแบคทีเรี ย
4) จานวนการวิเคราะห์ซ้ า 2 ครั้ง และหาค่าเฉลี่ย (Mean)
6. ผลการวิเคราะห์ คุณภาพนา้ ที่จะนามาใช้ ในโครงการการเพิม่ มูลค่าฯ
เมื่อนาผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่จะนามาใช้ในโครงการเพิ่มมูลค่าฯ จากฟาร์ มทั้ง 4 ฟาร์ ม มาทาการ
วิเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบ โดยใช้ “มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากฟาร์มสุกร” และ “มาตรฐานการระบาย น้ า
ทิ้งลงทางชลประทานและทางน้ าที่เชื่อมต่อกับทางน้ าชลประทานในเขตพื้นที่ชลประทาน” มีรายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปผลภาพรวมของ คุณภาพน้ าทิ้งที่จะนามาใช้ในโครงการการเพิ่มมูลค่าฯ
ตัวอย่ างน้าที่จะ
นาไปใช้
(1) ศรี กิจฟาร์ ม
น้ าทิ้งในบ่อพักน้ า
สุ ดท้าย

(2) ฟาร์ มนายพนม
จิตรใจเย็น
น้ าทิ้งในบ่อพักน้ า
สุ ดท้าย

ผลการวิเคราะห์ คุณภาพน้า

ความเหมาะสม
ในการนาไปใช้ ประโยชน์
- สามารถปล่อยทิ้งลงสู่ แหล่งน้ าสาธารณะ
ได้
- มีปริ มาณสังกะสี มากเกินเกณฑ์
มาตรฐานน้ าทิง้ ลงทางชลประทาน 1.97
เท่า

- ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากฟาร์ มสุ กร
- มีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ มีค่า
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซี ยม
เป็ นสัดส่ วน N:P:K = 18:1:48
- ไม่พบปริ มาณโลหะที่เป็ นอันตรายต่อ
สิ่ งแวดล้อม
- ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่า BOD COD และ - ไม่ สามารถปล่ อยทิ้งลงสู่ แหล่ งน้า
TKN มากกว่ า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง
สาธารณะได้ เนื่องจากมีค่า BOD COD
จากฟาร์ มสุ กร 2.15 3.48 และ 1.97 เท่า
และ TKN มากกว่ า เกณฑ์ มาตรฐาน
ตามลาดับ
คุณภาพน้าทิง้ จากฟาร์ มสุ กร
- มีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ มีค่า
- มีปริ มาณ ทองแดง และ สังกะสี มากกว่ า
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซี ยม
เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งลงทางชลประทาน
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลภาพรวมของ คุณภาพน้ าทิ้งที่จะนามาใช้ในโครงการการเพิ่มมูลค่าฯ
ตัวอย่ างน้าที่จะ
นาไปใช้

ผลการวิเคราะห์ คุณภาพน้า
-

(3) ประชาฟาร์ ม
น้ าทิ้งในบ่อพักน้ า
สุ ดท้าย

-

-

-

(4) ภาวนาฟาร์ ม
น้ าหลังผ่านการบาบัด

-

-

ความเหมาะสม
ในการนาไปใช้ ประโยชน์
2.00 และ2.18 เท่า ตามลาดับ

เป็ นสัดส่ วน N:P:K = 30:1:26
มีปริ มาณ ทองแดง และสังกะสี มากกว่ าค่า
มาตรฐานน้ าทิ้งลงทางชลประทาน
มีค่า pH BOD และ COD อยูใ่ นเกณฑ์
- ไม่ สามารถปล่ อยทิ้งลงสู่ แหล่ งน้า
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากฟาร์ มสุ กรระบบ
สาธารณะได้ TKN และ TSS มีค่า
บาบัดน้ าเสี ย
มากกว่ า เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง
TKN และ TSS มีค่า มากกว่ า เกณฑ์
จากฟาร์ มสุ กร
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิง้ จากฟาร์ มสุ กร
- มีปริ มาณ ทองแดง และ สังกะสี มากกว่ า
(มากกว่าร้อยละ 1.12 และ 1.47 เท่า
เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งลงทางชลประทาน
ตามลาดับ)
14.35 และ 6.99 เท่า ตามลาดับ
มีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ มีค่า
- ไม่สามารถนาไปใช้ในการปลูกพืชได้
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซี ยม
เนื่องจากอาจมีการสะสมทองแดงและ
เป็ นสัดส่ วน N:P:K = 7:1:16
สังกะสี ในดน และในพืช ซึ่ งอาจส่ งผล
มีปริ มาณ ทองแดง และสังกะสี เกินค่า
กระทบต่อมนุษย์ได้ในภายหลัง
มาตรฐานน้ าทิง้ ลงทางชลประทาน
มีค่า pH BOD TKN และ TSS อยูใ่ นเกณฑ์ - สามารถปล่อยทิง้ ลงสู่ แหล่งน้ าสาธารณะ
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากฟาร์ มสุ กร
ได้
ยกเว้น มีค่า COD มากกว่ าเกณฑ์มาตรฐานฯ
1.02 เท่า
มีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ มีค่า
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซี ยม
เป็ นสัดส่ วน N:P:K = 7:1:37
ไม่มีปริ มาณโลหะ เกินค่ามาตรฐานน้ าทิ้งลง
ทางชลประทาน

จากการผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่า มีปริ มาณ
ธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เจือปนอยู่เป็ นจานวนมาก และยังมี
โลหะบางชนิ ด เช่น แคลเซียม และ แมกนี เซียม จากผลการศึกที่ได้จะนามากาหนดแนวทางในการเพิ่ม
มูลค่าน้ าต่อไป

บริ ษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จากัด
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โครงการศึ กษาการเพิ่มมูลค่ านา้ ที่ ผ่านการบาบัดจากระบบผลิตก๊ าซชี วภาพฟาร์ มสุ กรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานสรุ ปสาหรั บผู้บริ หาร

7. แนวทางการเพิม่ มูลค่านา้ ทิง้ จากระบบบาบัดแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์ มสุ กร
จากการศึกษารวบรวมข้อมูล และการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งที่ผ่านระบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพของ
ฟาร์มสุกร 3 แห่ ง พบว่ามีสารประกอบอินทรี ย ์ ธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส นอกจากนี้ยงั มีโลหะบางชนิด เช่น แคลเซียม และ แมกนีเซียม เจือปนอยูใ่ นปริ มาณมาก จึงทา
ให้แนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ า แบ่งออกได้ เป็ น 7 วิธี คือ (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2)
1) การนาน้ าทิ้งฯไปใช้เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ า
2) การนาน้ าทิ้งฯ ไปผลิตปุ๋ ยแคลเซียม-ฟอสเฟต (Calcium phosphate) หรื ออะพาไทต์ (Calcium
Hydroxyl Apatite, HAP)
3) การนาน้ าทิ้งฯไปผลิตเป็ น ปุ๋ ยแมกนี เซียม-แอมโมเนี ยม-ฟอสเฟต (Magnesium Ammonium
Phosphate, MAP) หรื อ สตรู ไวท์ (Struvite)
4) การนาน้ าทิ้งฯไปผ่านระบบเซลล์ชีวภาพ (Microbial Fuel Cell, MFC)
5) การนาน้ าทิ้งฯไปเพาะเลี้ยงสาหร่ าย
6) การนาน้ าทิ้งฯไปเลี้ยงแหน
7) การนาน้ าทิ้งฯไปเลี้ยงไรแดง
ตารางที่ 2 แนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ าทิ้งจากระบบบาบัดแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร
ทางเลือก
แนวทางที่ 1
ปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ า
‟ เพื่อเป็ นปุ๋ ยบารุ งดิน
สาหรับการปลูกพืช
พลังงาน (อาทิเช่น อ้อย
ข้าวโพด และมันสาปะ
หลัง) และพืชเศรษฐกิจ
(ข้าว)

ข้ อดี
-

-

การนาไปใช้งานทาได้
สะดวก
พืชสามารถนาแร่ ธาตุ
อาหารไปใช้ได้โดยตรง
เหมือนการใช้ปุ๋ยน้ า
ลดภาระรายจ่ายเรื่ องปุ๋ ย
ให้เกษตรกร

ข้ อจากัด
-

-

-

บริ ษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จากัด
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การขนส่ งปุ๋ ยน้ าใน
ระยะไกลทาได้ไม่สะดวก
เนื่องจากมีน้ าเป็ น
องค์ประกอบอยูม่ าก
สิ่ งเจือปนในน้ าเสี ยที่เป็ น
อันตรายต่อมนุษย์ เช่น
โลหะหนัก เชื้อโรค และ
พยาธิ
การปนเปื้ อนของธาตุ
อาหาร ลงสู่ แหล่งน้ าใต้
ดิน และแหล่งน้ า
ธรรมชาติ เนื่องจากธาตุ
อาหารอยูใ่ นรู ปละลายน้ า

แนวทางการใช้
พลังงาน
นาก๊าซชีวภาพเป็ น
เชื้อเพลิงสาหรับ
เครื่ องสู บน้ า
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ตารางที่ 2 แนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ าทิ้งจากระบบบาบัดแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร
ทางเลือก

ข้ อดี

แนวทางที่ 2
ปุ๋ ยแคลเซี ยมฟอสเฟต
(Calcium phosphate)
‟ เพื่อกาจัดฟอสฟอรัสและ
แคลเซี ยมในน้ าเสี ย และ
ได้ผลพลอยได้เป็ นปุ๋ ยทาง
การเกษตร หรื อวัตถุดิบใน การผลิตปุ๋ ย
-

-

แนวทางที่ 3
ปุ๋ ยแมกนีเซี ยมแอมโมเนียม- ฟอสเฟต
หรื อสตรู ไวท์ (Magnesium
ammonium phosphate,
MAP or Struvite)
‟ เพื่อกาจัดฟอสฟอรัสและ
ไนโตรเจน และได้ผล
พลอยได้เป็ นสตรู ไวท์ที่
นาไปใช้เป็ นปุ๋ ยทาง
การเกษตร หรื อวัตถุดิบใน
การผลิตปุ๋ ย

-

-

-

-

-

กาจัดฟอสเฟตในน้ าเสี ย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้แคลเซี ยม
ฟอสเฟตหรื ออะพาไทท์
สามารถนาไปใช้เป็ นปุ๋ ย
และเป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิตปุ๋ ย
ไม่ตอ้ งคานึงถึงสิ่ งเจือปน
และโลหะหนักในน้ าเสี ย
การขนส่ งทาได้สะดวก
เนื่องจากอยูใ่ นรู ปตะกอน
ผลึก
ลดการปนเปื้ อนของธาตุ
อาหารลงสู่ แหล่งน้ าใต้ดิน
และแหล่งน้ าธรรมชาติ
กาจัดฟอสเฟตและ
แอมโมเนียในน้ าเสี ย
ภายในครั้งเดียว
สตรู ไวท์สามารถนาไปใช้
เป็ นปุ๋ ยละลายช้า และเป็ น
วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ ย
ไม่ตอ้ งคานึงถึงสิ่ งเจือปน
และโลหะหนักในน้ าเสี ย
การขนส่ งทาได้สะดวก
เนื่องจากสตรู ไวท์อยูใ่ น
รู ปเม็ด
ลดการปนเปื้ อนของธาตุ
อาหารลงสู่ แหล่งน้ าใต้ดิน
และแหล่งน้ าธรรมชาติ
มีโรงงานต้นแบบขนาด
ใหญ่
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ข้ อจากัด
-

-

-

เหมาะสาหรับน้ าเสี ยที่มี
แคลเซี ยม และฟอส เฟต
ค่าใช้จ่ายจากการเติม
สารเคมี
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ระบบ และถังปฏิกรณ์
ต้องการการควบคุมการ
เกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสม
ต่อการตกผลึก

เหมาะสาหรับน้ าเสี ยที่มี
แมกนีเซี ยม แอมโมเนียม
และฟอส เฟต
ค่าใช้จ่ายจากการเติม
สารเคมี
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ระบบ และถังปฏิกรณ์
การควบคุมการ
เกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสม
ต่อการตกผลึกซับซ้อน

แนวทางการใช้
พลังงาน
นาก๊าซชีวภาพเป็ น
เชื้อเพลิงสาหรับ
อุปกรณ์ในถัง
ปฏิกิริยา ได้แก่
เครื่ องสู บน้ า และ
เครื่ องกวนตะกอน

นาก๊าซชีวภาพเป็ น
เชื้อเพลิงสาหรับ
อุปกรณ์ในถัง
ปฏิกิริยา ได้แก่
เครื่ องสู บน้ า และ
เครื่ องกวนตะกอน
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ตารางที่ 2 แนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ าทิ้งจากระบบบาบัดแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร
ทางเลือก
แนวทางที่ 4
เซลล์ชีวภาพ (Microbial
Fuel Cell, MFC)
‟ เพื่อผลิตพลังงาน

ข้ อดี

ข้ อจากัด

- ได้พลังงานเป็ นผลิตภัณฑ์ - เทคโนโลยีน้ ีส่วนใหญ่
-

จากกระบวนการย่อย
สลายอินทรี ย ์
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
(อิเล็กตรอน) สามารถไป
ผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
น้ าเสี ยที่ผ่านกระบวนการ
บาบัดมีความสกปรก
น้อยลง
-

แนวทางที่ 5
เลี้ยงสาหร่ าย (Algae &
Spirulina)
‟ เพื่อบาบัดน้ าเสี ยและได้
สาหร่ ายเป็ นแหล่งโปรตีน
ในอาหารสัตว์

-

ผลผลิตมีมูลค่าสู ง
มีตลาดรองรับ
น้ าทิ้งฯที่ผ่านการเลี้ยง
สาหร่ ายมีความสกปรก
น้อยลง
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-

-

เป็ นการศึกษาวิจยั ใน
ห้องปฏิบตั ิการ หน่วย
ต้นแบบขนาดใหญ่ (Pilot
plant) ยังไม่ได้รับความ
นิยมเนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนสู ง
ปริ มาณไฟฟ้ าที่ได้จากการ
บวนการมีจานวนน้อย ซึ่ ง
ยังอยูใ่ นขั้นการพัฒนา
มีความซับซ้อนและยุง่ ยาก
ในการดู และระบบ เพื่อ
เลี้ยงแบคทีเรี ย
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
และ ติดตั้งระบบสู ง
มีความยุง่ ยากในเตรี ยมน้ า
ที่จะนามาใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ าย
เนื่องจากสาหร่ ายต้องการ
น้ าสะอาด และกึ่งน้ าเค็ม
สาหร่ ายอาจมีการกลาย
พันธุ์ ทาให้ผลิตผลลดลง

แนวทางการใช้
พลังงาน
ได้พลังงานเป็ น
ผลิตภัณฑ์จากการ
กระบวนการย่อย
สลายสารอินทรี ย ์
ของแบคทีเรี ย

ใช้ก๊าซชีวภาพเป็ น
เชื้อเพลิงสาหรับ
เครื่ องเติมอากาศ
และเครื่ องสู บน้ า
ในบ่อเลี้ยงแหน ใน
บ่อเลี้ยงสาหร่ าย
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ตารางที่ 2 แนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ าทิ้งจากระบบบาบัดแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร
ทางเลือก

ข้ อดี

แนวทางที่ 6
เลี้ยงแหน (Duckweed)
‟ เพื่อบาบัดน้ าทิ้งขั้นหลัง
และได้แหนเป็ นแหล่ง
โปรตีนสาหรับอาหารสัตว์
และแหนเป็ นพืชที่มี
ศักยภาพในการผลิตเอทา
นอล
-

แนวทางที่ 7
เลี้ยงไรแดง
‟ เพื่อน้ าน้ าเสี ยไปเป็ น
แหล่งอาหารของไรแดง
โดยไรแดงที่ได้น้ นั แหล่ง
โปรตีนในอาหารสัตว์

-

วิธีการนาน้ าทิง้ ไปใช้ ง่าย
และสะดวก ได้แหนเป็ น
ผลิตภัณฑ์ การเลี้ยงแหน
สามารถทาได้ง่ายและ
เก็บเกี่ยวได้ไม่ยงุ่ ยาก
แหนสามารถให้เป็ นแหล่ง
โปรตีนในในอาหารสัตว์
และแหล่งวัตถุดิบ (แป้ ง)
สาหรับผลิตเอทานอล
น้ าทิ้งที่ผ่านระบบชนิดนี้
ทาให้มีค่าความสกปรก
ลดลง
ผลผลิตไรแดง สามารถ
ขายได้
เป็ นแหล่งโปรตีนสาหรับ
อาหารเลี้ยงปลา
วิธีการเลี้ยงไรแดงง่ายไม่
ยุง่ ยาก
เงินลงทุนไม่สูง

แนวทางการใช้
พลังงาน
การผลิตเอทานอลจาก
ใช้ก๊าซชีวภาพเป็ น
แหนยังอยูใ่ นระดับ
เชื้อเพลิงสาหรับ
ห้องปฏิบตั ิการ
เครื่ องเติมอากาศ
การนาแหนไปผลิตอาหาร และเครื่ องสู บน้ า
สัตว์ ต้องคานึงถึงสิ่ ง
ในบ่อเลี้ยงแหน
ปนเปื้ อน เช่น สารพิษใน แหนเป็ นพืชที่มี
พืช และโลหะหนัก
ศักยภาพในการ
เกษตรกรต้องมีพ้นื ที่
ผลิตเอทานอล
สาหรับจัดสร้างบ่อพักน้ า
เสี ยสาหรับการเลี้ยงแหน
ข้ อจากัด

-

-

-

- ต้องการพื้นที่ในการสร้าง ใช้ก๊าซชีวภาพเป็ น
-

เชื้อเพลิงสาหรับ
บ่อเพื่อเลี้ยงไรแดง
ความต้องการของตลาดมี เครื่ องเติมอากาศ
น้อย และจากัดเฉพาะกลุ่ม

จากแนวทางในการนาทิ้งจากทิ้งจากระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบผลิตก๊าซชีวภาพไปเพิ่มมูลค่า ทั้ง 7
แนวทาง มีขอ้ ดีและข้อจากัดของการนาทิ้งฯไปใช้อย่างเหมาะสมแตกต่างกันไป ดังนี้
แนวทางที่ 1) การนาน้ าทิ้งไปใช้เป็ นปุ๋ ยน้ า แนวทางที่ 5) น้ าทิ้งไปเลี้ยงแหน แนวทางที่ 6) นาไป
เลี้ยงสาหร่ าย และ แนวทางที่ 7) นาน้ าทิ้งไปเลี้ย งไรแดง แนวทางเหล่านี้ เป็ นแนวทางที่นาน้ าทิ้งไปใช้
โดยตรง เป็ นแนวทางที่ได้มีการใช้นามาใช้กนั โดยทัว่ ไป และเป็ นแนวทางที่มีแรงจูงใจในการศึกษาและ
พัฒนาในเชิงวิจยั น้อย
แนวทางที่ 4) การนาน้ าทิ้งไปใช้ในเซลล์ชีวภาพเพื่อการผลิตพลังงาน เป็ นแนวทางที่มีศกั ยภาพ
ในการพัฒนาทั้งในด้านงานวิจยั และเชิงพาณิ ชย์ต่อไปในอนาคต แต่ทว่าแนวทางนี้ ยงั ไม่มีความเหมาะสม
ที่จะนามาใช้งานในปัจจุบนั โดยเฉพาะสาหรับฟาร์มขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่ องจากเป็ นเทคโนโลยีที่
บริ ษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จากัด
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กาลังอยูใ่ นช่วงของการพัฒนาศึกษาวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ มีตวั ต้นแบบขนาดเล็กที่สามารถผลิตพลังงาน
ได้เพียงจานวนน้อย และยังมีค่าค่อนข้างสูง
ดังนั้น ทางคณะที่ ปรึ กษาได้ค ัด เลือก 2 แนวทางเพื่อการน าน้ าทิ้ งไปเพิ่มมูลค่ าจาก 7 แนวทาง
ได้แก่
- แนวทางที่ 2) การนาน้ าทิ้งฯไปผลิตเป็ น ปุ๋ ยแคลเซียม-ฟอสเฟต (Calcium phosphate)
หรื อ อะพาไทต์ (Calcium hydroxyl apatite, HAP) เป็ นปุ๋ ยที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช หรื อ
เป็ นวัตถุดิบตั้งต้นในการอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ ย (รายละเอียดแสดงในบทที่ 3)
- แนวทางที่ 3) การน าน้ าทิ้ ง ฯไปผลิ ต เป็ น ปุ๋ ยแมกนี เ ซี ย ม-แอมโมเนี ย ม-ฟอสเฟต
(Magnesium ammonium phosphate, MAP) หรื อสตรู ไวท์ (Struvite) เป็ นปุ๋ ยละลายช้า
(Slow release fertilizer) ใช้ในเพาะปลูกพืช หรื อเป็ นวัตถุดิบตั้งต้นในการอุตสาหกรรมการ
ผลิตปุ๋ ย
จากแนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ าทั้งหมดได้นามากลัน่ กรองและคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมต่ อการ
เพิ่มมูลค่าน้ า ได้แก่ แนวทางการผลิตปุ๋ ยแคลเซี ยม-ฟอสเฟต และ ผลิตปุ๋ ยแมกนี เซียม-แอมโมเนี ยมฟอสเฟต ซึ่ง ทั้ง 2 แนวทางนั้น เป็ นการนาเอาสารอาหารที่ละลายปะปนอยู่ในน้ าเสี ยกลับมาใช้ประโยชน์
โดยการเติมสารเคมีช่วยในการตกตะกอนเพื่อจับสารอาหารในน้ าทิ้งให้ตกตะกอนลงมา ดังนั้นแนวทาง
การเพิ่มมูลค่าน้ าทั้ง 2 วิธีน้ ี ที่จะทาให้คุณน้ าทิ้งจากระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบผลิตก๊าซชีวภาพมีคุณภาพที่ดี
ขึ้น เนื่องจากเป็ นการบาบัดน้ าเสียขั้นที่ 3 ยังได้ตะกอนสลัดจ์ที่มีมลู ค่าเทียบเท่าได้กบั ปุ๋ ยที่ใช้ในการเกษตร
แนวทางนี้ยงั เป็ นแนวทางที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีของการบาบัดน้ าเสี ยในปั จจุบนั (Nutrient recovery)
ที่มีศกั ยภาพในด้านงานศึกษาวิจยั และเริ่ มมีการนามาสร้างเป็ นแบบจาลองต้นแบบในต่างประเทศ
การใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพนั้น ทั้ง 2 แนวทางสามารถนาพลังงานที่ได้จากก๊าซชีวภาพเข้ามา
ใช้ประโยชน์เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงสาหรับอุปกรณ์ในถังปฏิกิริยา ได้แก่ เครื่ องสูบน้ าและเครื่ องกวนตะกอนใน
ถังปฏิกิริยา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนรายจ่ายค่าพลังงานในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยงั มีประโยชน์ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในแง่ของการนาสารอาหารของพืช (เช่น ฟอสเฟต และไนโตรเจน) เปลี่ยนให้อยูใ่ นรู ปที่นามาใช้
ประโยชน์และลดการปนเปื้ อนจากสารอาหารเหล่านี้ ลงสู่สิ่งแวดล้อม ที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการ
น้ าทิ้งจากฟาร์มสุกรต่อไปในอนาคต
8. การศึกษาแนวทางการเพิม่ มูลค่านา้ ในห้ องปฏิบัตกิ าร
ในการศึกษาของโครงการได้ทาการออกแบบการทดลองในห้องปฏิบตั ิการสาหรับทั้ง 2 แนวทาง
ที่ได้ทาการคัดเลือก คือ แนวทางที่ 1 การผลิตปุ๋ ยอะพาไทต์ และ แนวทางที่ 2 การผลิตปุ๋ ยสตรู ไวท์ อาศัย
บริ ษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จากัด
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กระบวนการตกตะกอนผลึก ทางเคมี โดยการปรั บค่ าความเป็ นกรด-ด่างของน้ าให้เหมาะสมกับการ
ตกตะกอนของธาตุอาหารของพืช หรื อ/ร่ วมกับ เติมสารเคมีที่สามารถจับตัวกับธาตุอาหารของ พืชในน้ า
เสีย ให้รวมตัวเกิดเป็ นผลึกของแข็ง และตกตะกอนแยกออกมา โดยทาความควบคุมอัตราส่ วนโมลของ
สารเคมีต่ า งๆ ค่ าพีเ อช หรื อ ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ างของน้ า และปั จ จัย อื่น ๆ ที่ เกี่ ย วจ้องให้มีสภาพ ที่
เหมาะสมต่อการตกผลึก โดยตะกอนผลึกที่แยกตกตะกอนลงมาหรื ออาจเรี ยกได้ว่าเป็ นผลพลอยได้จากน้ า
ทิ้ง ที่มีศกั ยภาพในการสามารถนาไปใช้เป็ นปุ๋ ยทางการเกษตร หรื อนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
การผลิตปุ๋ ยแทนแร่ หินฟอสเฟต
ในการศึกษาจะทาการทดลองการผลิตปุ๋ ยทั้ง 2 ชนิ ด จากน้ าเสี ยสังเคราะห์และน้ าทิ้งจากฟาร์ ม
สุกรที่ผา่ นระบบก๊าซชีวภาพ เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการตกตะกอน โดยทาการคัดเลือกสภาวะ ที่
เหมาะสมจากการศึก ษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม และการเปรี ย บเทีย บ
พารามิเตอร์ ต่างๆดังนี้ ปริ มาณการเติ มสารเคมี ปริ มาณและคุ ณ ภาพตะกอนที่ ได้ คุ ณ ภาพน้ าทิ้ง และ
ข้อบังคับทางกฎหมายหรื อเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง เนื่องจากค่าใช้จ่ายหลักของทั้ง 2 วิธี คือ ปริ มาณการเติม
สารเคมี หากทาการศึกษาถึงความเหมาะสม ของแหล่งวัตถุดิบ และปริ มาณของสารเคมีที่ใช้ ก็จะทาให้เกิด
ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์มากยิง่ ขึ้น
9. แนวทางการเพิม่ มูลค่านา้ : แนวทางที่ 1 การผลิตปุ๋ ย แคลเซียม-ฟอสเฟต
น้ าเสียที่ออกจากระบบบาบัดทางชีวภาพจากฟาร์ มสุ กร ที่มีฟอสเฟตปนเปื้ อนอยู่ในน้ า สามารถ
นามาแยกฟอสเฟตที่ละลายอยู่ในน้ าทิ้งให้กลับมาอยู่ในรู ปที่ใช้ประโยชน์ได้ (Nutrient recovery) ได้แก่
การแยกเอาฟอสฟอรัสที่ละลายอยู่ในน้ าเสี ยออกมา โดยการตกตะกอนด้วยสารประกอบ แคลเซียม เช่น
ปูนขาว ร่ วมกับการปรับสภาพพีเอชของน้ าให้เหมาะสม คือ ช่วง 8-10 (pH = 8~10) ตะกอนที่ได้อยู่ในรู ป
ของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate) ซึ่งเป็ นตะกอนที่ประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่
ประโยชน์ต่อพืช (ฟอสเฟต) ที่มีศกั ยภาพในการนาไปพัฒนาเป็ นปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีต่อไป
- ผลการศึกษา ลักษณะโครงสร้ างและองค์ประกอบของปุ๋ ยอะพาไทด์ จากนา้ ที่ผ่านระบบบาบัด
ฯ จากฟาร์ มสุ กร
ผลจากการทาปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอออนต่างๆ ที่อยูใ่ นของน้ าที่ผ่านระบบบาบัดฯ จาก
ฟาร์ มสุ ก ร พบว่า มีตะกอนที่มีขนาดใหญ่และตะกอนขนาดเล็กเกิ ดขึ้น ร่ ว มกัน ซึ่งจากผลการ
วิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้ างและองค์ประกอบของตะกอน โดยการใช้เครื่ องถ่ายภาพขนาด
ไมโครเมตรโดยใช้ก ล้องจุ ลทรรศน์ ก าลังขยายสู ง พบว่า ตะกอนที่ได้มีลกั ษณะเป็ นตะกอน
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ผงละเอียดและตะกอนที่มีลกั ษณะเป็ นผลึก ซึ่งตะกอนผลึกเป็ นสารประกอบของ “แคลเซียมฟอสเฟต” หรื อก็คือ ผลึกของ “ปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต”
ส่วนผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของตะกอนผลึก “ปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรื อ “ปุ๋ ยอะพาไทต์”
ในน้ าที่ผ่านการบาบัดฯจากฟาร์ มสุ กร พบว่า ตะกอนที่มีลกั ษณะเป็ นผลึก คือ ผลึกของ “ปุ๋ ยแคลเซียม
ฟอสเฟต” หรื อ “ปุ๋ ยอะพาไทต์” ซึ่งประกอบด้วย ปริ มาณธาตุออกซิเจนร้อยละ 65-66 ธาตุแคลเซียม ร้อย
ละ 16-22 ธาตุฟอสฟอรัส ร้อยละ 9 ธาตุคลอไรด์ ร้อยละ 0.1 และธาตุโซเดียม ร้อยละ 1 นอกจากนี้ ยงั ได้
วิเคราะห์หาองค์ประกอบของตะกอนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย ปริ มาณธาตุออกซิเจน ธาตุ
แมกนีเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุแคลเซียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุคลอไรด์ และธาตุโซเดียม
สาหรับแนวทางที่ 1 แนวทางการผลิตปุ๋ ยแคลเซียม-ฟอสเฟต ทาได้โดยการใช้สารละลายปูนขาว
ในการเพิ่มค่าความเป็ นกรด-ด่าง หรื อ ค่าพีเอช ให้กบั น้ าในการตกตะกอนธาตุอาหารของพืช (ฟอสเฟต)
ให้อยูใ่ นรู ปของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต หรื อ อะพาไทต์ โดยสภาวะที่เหมาะสมจากการศึกษา คือ
น้ าทิ้งฯปริ มาณ 1 ลูกบาศก์เมตร ปรับพีเอชของน้ าด้วยสารละลายปูนขาว อยู่ในช่วง พีเอช 8 ถึง 9 (pH
8~9) โดยการเติมปูนขาวประมาณ (0.4 - 0.9 กิโลกรัม) จะทาให้ได้ตะกอนสลัดจ์ที่ประกอบไปด้วยธาตุ
อาหารของพืช ประมาณ 0.8- 1.0 กิโลกรัม และยังสามารถกาจัดฟอสฟอรัสในน้ าทิ้งได้สูงถึงร้อยละ 70-90
10. แนวทางการเพิม่ มูลค่านา้ : แนวทางที่ 2 การผลิตปุ๋ ย แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต
การกาจัด ฟอสฟอรัสด้วยการตกตะกอนผลึก แมกนี เซียม-แอมโมเนี ยม-ฟอสเฟต (Magnesium
ammonium phosphate, MAP) หรื อสตรู ไวท์ (Struvite) เป็ นวิธีการที่นักวิจยั ในต่างประเทศได้ให้ความ
สนใจทาการศึกษากันอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็ นเทคโนโลยีในการบาบัดน้ าเสียที่สามารถนาธาตุอาหาร
ของพืชกลับมาใช้ประโยชน์ (Nutrient recovery) และได้มีการจัดสร้างโรงงานและแบบจาลองต้นแบบ
สาหรับการบาบัดน้ าเสียด้วยวิธีการนี้ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา แคนาดา และ อังกฤษ เป็ นต้น
การตกตะกอนผลึก แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต หรื อ MAP เป็ นการควบคุม แมกนี เซียม
(Magnesium, Mg2+) แอมโมเนี ย (Ammonium, NH4+) และฟอสเฟต (Phosphate, PO43-) ที่ละลายอยู่ในน้ าเสี ย
ให้รวมตัวเกิดเป็ นผลึกของแข็ง และตกตะกอนแยกออกมา โดยทาความควบคุมอัตราส่ วนโมลของสาร
ต่างๆ ค่าพีเอช หรื อค่าความเป็ นกรด-ด่างของน้ า และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวจ้องให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการ
ตกผลึก โดยผลึก MAP ที่แยกตกตะกอนลงมาหรื ออาจเรี ยกได้ว่าเป็ นผลพลอยได้ที่ สร้างมูลค่ าจากน้ าเสี ย
สามารถนาไปใช้เป็ นปุ๋ ยละลายช้า (Slow release fertilizer) ในการทาการเกษตร หรื อนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมการผลิต ปุ๋ ยแทนแร่ หินฟอสเฟต นอกจากนี้ วิธีการนี้ ย งั สามารถก าจัด ฟอสฟอรัส และ
แอมโมเนียออกจากน้ าเสียได้ในขั้นตอนเดียวอีกด้วย
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น้ าทิ้งจากฟาร์มสุ กร มีสารประกอบฟอสเฟต (Phosphate, PO43-) และแอมโมเนี ยม (Ammonium,
NH4+) ปนเปื้ อนอยูใ่ นน้ าทิ้ง และนอกนี้ ยงั พบว่ามี แมกนี เซียม (Magnesium, Mg2+) และแคลเซียม (Ca2+)
ละลายปนอยูด่ ว้ ย ดังนั้นในน้ าเสียจากฟาร์มสุกร เมื่อค่าพีเอชมีค่าลดลง (pH  5.7 ถึง 7.4) สารประกอบ
เหล่านี้ จะละลายน้ าได้ดี และแตกตัวเป็ นไอออนอิสระ และเมื่อค่าพีเอชของน้ าเพิ่มสูงขึ้ น (pH > 7.5)
แมกนีเซียม แอมโมเนี ยม ฟอสเฟต ที่ละลายอยู่ในน้ ามีแนวโน้มที่จะจับตัวกัน และเกิดเป็ นตะกอนผลึก
แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต หรื อ สตรู ไวท์ และตกตะกอนลงมา
- ผลการศึ ก ษา ลัก ษณะโครงสร้ างและองค์ ป ระกอบของ “ปุ๋ ยฟอสเฟตชนิด ละลายช้ า ” หรื อ
“ปุ๋ ยสตรูไวท์ ” จากนา้ ที่ผ่านระบบบาบัดด้ วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์ มสุ กร
ผลจากการทาปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอออนต่างๆ ที่อยูใ่ นของน้ าที่ผา่ นระบบบาบัดฯ จากฟาร์มสุกร
ที่สภาวะต่ างๆ นั้น ผลการวิเคราะห์ที่ได้ พบว่า มีต ะกอนที่ มีข นาดใหญ่และตะกอนขนาดเล็กเกิด ขึ้ น
ร่ วมกัน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของตะกอน โดยการใช้เครื่ องถ่ายภาพ
ขนาดไมโครเมตรโดยใช้กล้องจุลทรรศน์กาลังขยายสูง (SEM) พบว่า ตะกอนที่ได้มีลกั ษณะเป็ นตะกอน
ผงละเอียดและตะกอนที่ มีลกั ษณะเป็ นผลึก โดยจากการวิเคราะห์พบว่า ตะกอนผงละเอียดที่เกิ ดขึ้น มี
ลักษณะเป็ นตะกอนเบา ส่วนตะกอนที่มีขนาดใหญ่ มีลกั ษณะตะกอนผลึกรู ปยาว ซึ่งจากการวิเคราะห์ผล
ด้วยเครื่ องถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใช้กล้องจุลทรรศน์กาลังขยายสูง และใช้เทคนิ คการวิเคราะห์หา
ปริ ม าณธาตุ ที่ เป็ นองค์ป ระกอบของผลึก พบว่ า เป็ นผลึ กของสารประกอบระหว่ าง “แมกนี เซี ยมแอมโมเนียม-ฟอสเฟต” หรื อก็คือ ผลึกของปุ๋ ยสตรู ไวท์ โดยรู ปทรงของผลึก “ปุ๋ ยฟอสเฟตชนิ ดละลายช้า” ที่
ได้ มีลกั ษณะรู ปทรงเป็ นผลึกทรง 6 เหลี่ยมรู ปยาว มีความยาวประมาณ ตั้งแต่ 10-20 ไมโครเมตร
ส่วนผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของตะกอนผลึก “ปุ๋ ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” ในน้ าที่ผ่านการ
บาบัดฯจากฟาร์ มสุ กร พบว่า ตะกอนที่มีลกั ษณะเป็ นผลึก คือ ผลึกของ “ปุ๋ ยฟอสเฟตชนิ ดละลายช้า” ซึ่ง
ประกอบด้วย ปริ มาณธาตุออกซิเจนร้อยละ 59-67 ธาตุแมกนีเซียม ร้อยละ 11-14 ธาตุฟอสฟอรัส ร้อยละ
15-18 ธาตุคลอไรด์ ร้อยละ 1-5 และ ธาตุโซเดียม ร้อยละ 1
สาหรับแนวทางที่ 2 การผลิตปุ๋ ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต หรื อ ปุ๋ ยสตรู ไวท์ ได้โดยการ
ใช้สารละลายโซดาไฟ หรื อ โซเดีย มไฮดรอกไซด์ ในการเพิ่มค่ าพีเอชให้ก ับน้ าในการตกตะกอนธาตุ
อาหารของพืช (ฟอสเฟต และ แอมโมเนี ย) ให้อยู่ในรู ปของสารประกอบ แมกนี เซี ยม-แอมโมเนี ยมฟอสเฟต โดยสภาวะที่เหมาะสมจากการศึกษา คือ น้ าทิ้งฯ 1 ลูกบาศก์เมตร ทาการปรับพีเอชของน้ าให้ได้
พีเอชอยูใ่ นช่วง 8 ถึง 9 โดยการเติมโซดาไฟ ประมาณ (0.1 - 0.3 กิโลกรัม) จะทาให้ได้ตะกอนสลัดจ์ที่
ประกอบไปด้วยธาตุอาหารของพืช ประมาณ 0.4- 0.7 กิโลกรัม และยังสามารถกาจัดฟอสฟอรัส และ
แอมโมเนียในน้ าทิ้งได้สูงถึงร้อยละ 80 และ 20 ตามลาดับ
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จากสภาวะที่ เหมาะสมจากการทดลองให้ห้องปฏิบตั ิ ก ารจะน าไปใช้สาหรั บการออกแบบถัง
ปฏิกรณ์ตน้ แบบเพื่อการนาไปใช้งานได้จริ งต่อไป ทั้งนี้ เมื่อมีการดาเนิ นระบบ จะสามารถทาการพัฒนา
และปรับปรุ งสภาวะต่างๆให้มีความเหมาะสม เพื่อทาให้ได้ตะกอนที่มีคุณภาพที่ดีข้ ึนหรื อมีศกั ยภาพใน
การนาไปผลิตเป็ นปุ๋ ยทางการเกษตรได้ต่อไป
11. การผลิตปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟตและปุ๋ ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต จากอุปกรณ์สาธิต
- ผลวิเคราะห์ ปุ๋ยอะพาไทด์ และปุ๋ ยสตรูไวท์ ที่ผลิตได้ ณ ประชาฟาร์ ม
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบปุ๋ ยแคลเซี ยมฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยอะพาไทด์ (เอกสารอ้างอิง)

ผลการทดสอบปุ๋ ยแคลเซี ยมฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยอะพาไทด์ จากตารางที่ 3 พบว่า แนวทางการ
ตกตะกอนปุ๋ ยอะพาไทด์ เป็ นการตกตะกอนไอออนของแคลเซียม และฟอสเฟตในน้ า ด้วยการเติม ปูนขาว
(แคลเซียมไฮดรอกไซด์) ให้อยูใ่ นรู ปของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต ดังนั้น ปริ มาณธาตุอาหารที่พบ
ในปุ๋ ยส่วนใหญ่ คือ ฟอสฟอรัส ซึ่งเป็ นธาตุอาหารหลัก และแคลเซียม ซึ่งเป็ นธาตุอาหารรองของพืช
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบปุ๋ ยแมกนีเซี ยม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยสตรู ไวท์ (เอกสารอ้างอิง)

จากตาราง 4 ผลการทดสอบปุ๋ ยแมกนีเซียม แอมโมเนี ยม ฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยสตรู ไวท์ พบว่า แนว
ทางการตกตะกอนปุ๋ ยสตรู ไวท์ เป็ นการตกตะกอนไอออนของแมกนีเซียม แอมโมเนี ย และ ฟอสเฟต ที่มี
อยู่ใ นน้ าทิ้ ง ด้ว ยการเติ ม สารละลายโซดาไฟ (โซเดี ย มไฮดรอกไซด์) ให้อ ยู่ใ นรู ป ผลึ ก สตรู ไ วท์
(แมกนี เซี ย ม แอมโมเนี ยม ฟอสเฟต) ดังนั้น ปริ มาณธาตุ อาหารที่ พบในปุ๋ ยส่ ว นใหญ่ คือ ฟอสฟอรั ส
ไนโตรเจน (ในรู ปของแอมโมเนีย) ซึ่งเป็ นธาตุอาหารหลัก และแมกนีเซียม ซึ่งเป็ นธาตุอาหารรอง ของพืช ส่วน
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โพแทสเซี ย ม แม้จ ะมีก ารตรวจพบในน้ าทิ้ ง แต่ ทว่าวิธีก ารตกตะกอนทางเคมีไม่สามารถตกตะกอน
โพแทสเซียม เนื่องจากธาตุโพแทสเซียมสามารถละลายน้ าได้ดี
- ปัจจัยที่มผี ลต่อการผลิตปุ๋ ยจากอุปกรณ์สาธิต
ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้องกับการตกตะกอนปุ๋ ยและคุ ณ ภาพปุ๋ ยที่ ได้ ขึ้ น อยู่ก ับ การควบคุ ม ระบบที่
เหมาะสม และคุณภาพน้ าทิ้ง (ปริ มาณธาตุอาหาร หรื อ ฟอสฟอรัส) ก่อนเข้าระบบ ปั จจัยด้านคุณภาพน้ า
เป็ นพารามิเตอร์ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปริ มาณตะกอนและคุณภาพของตะกอนที่ได้ เช่น ในกรณี ของฤดู
ฝนที่มีปริ มาณน้ าเข้าสู่ระบบเป็ นจานวนมาก ทาให้น้ าทิ้งมีปริ มาณสารอาหารหลงเหลืออยู่น้อย เมื่อเทียบ
กับในฤดูร้อน ดังนั้น ในการเดินระบบของถังปฏิกรณ์แบบทีละเท (Batch) จึงทาให้ปริ มาณธาตุอาหารที่
อยูใ่ นตะกอนมีนอ้ ย
ในส่วนของการควบคุมระบบของถังปฏิกรณ์ตน้ แบบยังดาเนิ นการได้ไม่นาน การควบคุมและ
การเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบเพื่อให้ได้ คุณภาพตะกอนและคุณภาพน้ าทิ้งที่ดีข้ ึน ยังสามารถทาการ
พัฒนาได้อีก เช่น การเติมสารประกอบฟอสเฟตลงไปจานวนเพียงเล็กน้อย แต่จะทาให้ได้ปริ มาณตะกอน
ที่เพิม่ มากขึ้น เนื่องจากฟอสเฟตสามารถตกตะกอนได้เพิ่มขึ้นร่ วมกับ แมกนี เซียม แคลเซียมและไอออน
อื่นๆในน้ า ทาให้คุณภาพน้ าทิ้งดีข้ ึนด้วยถ้ามีการควบคุมการเติมฟอสเฟตลงไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
การเติมสารหล่อผลึก การเวียนน้ ากลับเข้าระบบอีกครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอน แต่ก็จะทาให้
การเดินระบบมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นอีกและต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญในการดาเนิ นงาน ในเบื้องต้นทางที่
ปรึ กษาจึงได้นาเสนอแนวทางในการดาเนินการแบบไม่ยงุ่ ยาก ซึ่งผลได้เป็ นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง
12. ถังปฏิกรณ์ต้นแบบสาหรับแนวทางในการเพิม่ มูลค่านา้ โดยการผลิตปุ๋ ยอะพาไทด์ และปุ๋ ยสตรูไวท์
ในการศึกษาทางคณะที่ปรึ กษาได้จดั สร้างถังปฏิกรณ์ตน้ แบบ สาหรับการเพิ่มมูลค่าน้ าทิ้งที่ผ่าน
ระบบบาบัดน้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยวิธีการผลิตปุ๋ ยอะพาไทต์และปุ๋ ยสตรู ไวท์ ขนาด 2,000 ลิตร
ซึ่งทาให้ได้ ปุ๋ ยอะพาไทต์และสตรู ไวท์ ในปริ มาณ 4 และ 2 กิโลกรัม ตามลาดับที่เหมาะสาหรับฟาร์ มสุ กร
ขนาดกลาง และ อุปกรณ์ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีขนาด 100 ลิตร ที่ศกั ยภาพที่จะผลิตปุ๋ ยอะพาไทต์และสตรู
ไวท์ ได้ 0.2 และ 0.4 กิโลกรัม กิโลกรัม ตามลาดับ
วิธีการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เคมีท้งั สองชนิดจากระบบต้นแบบ
1) สูบน้ าที่ผา่ นการบาบัดฯ ปริ มาณ 2,000 ลิตร เข้าถังผลิตปุ๋ ย
หมายเหตุ : สู บน้ าที่ ผ่านระบบฯ เข้าถังผลิต ปุ๋ ย ปริ มาณ 2,000 ลิต ร ซึ่ งน้ า
ดังกล่าวจะมีค่าพีเอช (pH) 4-7

บริ ษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จากัด
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2) การเติมสารเคมี
 สาหรับการผลิตปุ๋ ยอะพาไทด์ เติมปูนขาว 2 – 4 กก. ต่อน้ า 40 - 60 ลิตร ในถังสารตกตะกอน
และสูบเข้าถังผลิตปุ๋ ย
 สาหรับการผลิตปุ๋ ยสตรูไวท์ เติมโซดาไฟ 1 – 2 กก. ต่อน้ า 30 – 50 ลิตร ในถังสาร
ตกตะกอน และสูบเข้าถังผลิตปุ๋ ย
การสูบสารเคมีเข้าถังผลิตปุ๋ ย : ควรตรวจวัดค่า pH ของน้ าในถังผลิตปุ๋ ยควบคู่ไปด้วย เพื่อให้พี
เอช (pH) อยูป่ ระมาณ 8 - 9
3) กวนสารละลายให้เข้ากัน เป็ นเนื้อเดียวกันกับน้ า
ในระบบสาธิตใช้ปั๊มแทนการกวน โดยอาศัยหลัการไหลเวียน (Circulate) ของน้ า
4) วัดค่าพีเอช (pH) ของน้ าในถังผลิตปุ๋ ย ให้มีค่าอยูใ่ นช่วง 8 – 9 (หากค่า pH ยังไม่ได้ ให้เติม
สารละลายเพิ่ม)
หมายเหตุ : เมื่อทาการกวนสารละลาย จะทาให้ ค่าพีเอช (PH) เปลี่ยน จึงควรวัดค่าพีเอช
(PH) อีกครั้ง
5) พักน้ าทิ้งไว้เป็ นเวลา 2 วัน
เพื่อทาให้ธาตุอาหารที่อยู่ในน้ าเกิ ดการทาปฏิกิ ริ ยาเคมีต่ อกัน และทาให้เกิ ดการสร้ าง
สารประกอบเคมีอินทรี ย ์ ตกตะกอนลงสู่ส่วนล่างของถังผลิตปุ๋ ย
6) เปิ ดท่อระบายปุ๋ ย เพื่อแยกเอาส่วนที่เป็ นปุ๋ ยออกมาตาก
7) ตากปุ๋ ยประมาณ 2-3 วัน หรื อจนกว่าจะแห้ง ซึ่งจะได้ตะกอนปุ๋ ยประมาณ 3-6 กิโลกรัม ต่อ
การผลิตหนึ่งครั้ง
8) นาปุ๋ ยที่แห้งแล้วไปบรรจุถุง
การประเมินเศรษฐศาสตร์ สาหรับอุปกรณ์ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เคมี 2000 ลิตร
-คานวณสาหรับผลิตปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟตหรือปุ๋ ยอะพาไทต์
อุปกรณ์ผลิต ปุ๋ ยอิน ทรี ยเ์ คมีข นาด 2,000 ลิต ร มีศกั ยภาพที่จ ะผลิต ปุ๋ ยแคลเซี ยมฟอสเฟต หรื อ
ปุ๋ ยอะพาไทต์ได้ 4 กิโลกรัม โดยใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 48 ชัว่ โมง หรื อ 2 วัน ดังนั้นภายใน 1 ปี
จะสามารถผลิตปุ๋ ยอะพาไทต์ได้ 720 กิโลกรัม คิดเป็ นมูลค่า 28,800 บาท (เนื่ องจากประเทศไทยยังไม่มี
การดาเนินการผลิตปุ๋ ยอะพาไทต์ในเชิงธุรกิจ จึงต้องใช้ราคาปุ๋ ยอะพาไทต์อา้ งอิงจากต่างประเทศในราคา
40 บาทต่อกิโลกรัม อ้างอิงจาก 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) ต้นทุนสารเคมีที่ใช้มูลค่ า
ประมาณ 50 บาทต่อครั้งการผลิต หรื อ ประมาณ 9,000 บาทต่อปี
บริ ษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จากัด
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วิธีการคานวณ
1)
ระยะเวลาคืนทุน

=

เงินลงทุน
รายได้ในแต่ละปี
ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน =
2)

3.9538 ปี

นาระยะเวลาคืนทุนไปเปิ ดตาราง Present Value of an Annuity (มูลค่าปัจจุบนั ของเงิน
เท่ากันทุกงวด) ใช้ตาราง PVIFAi,n ระยะเวลาโครงการ 5 ปี จะได้อตั ราลดค่าโดยประมาณ
อยูร่ ะหว่าง 8% กับ 9% (หรื อใช้ สูตรดังต่ อไปนี ใ้ นการหาค่ า IRR)

CF0
CFt
t
IRR (i)
3)

78,285 บาท
19,800 บาท
5 ปี (ค่าเสื่อมของอุปกรณ์)

=
=
=
=

เงินลงทุนครั้งแรก
=
รายได้สุทธิในปี ที่ t
=
ระยะเวลาโครงการ
=
ผลตอบแทนในโครงการ

78,285 บาท
19,800 บาท
5 ปี

นาอัตราลดค่ามาหาผลต่าง แล้วหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ
อัตราลดค่า ปัจจัยลดค่า (ตาราง PVIFAi,n) รายได้สุทธิ รายปี มูลค่าปัจจุบนั
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

หากเปรี ยบเทียบมูลค่าปัจจุบนั ที่ 9% = 77,016.06 บาท กับ เงินลงทุนของโครงการ คือ 78,285
บาท ผลต่างคือ 1,268.94 บาท นาไปหาอัตราเปรี ยบเทียบ
ผลต่างของมูลค่าปัจจุบนั = 2,039.40 บาท อัตราลดค่าต่างกัน 1%
ผลต่างของมูลค่าปัจจุบนั = 1,268.94 บาท อัตราลดค่าต่างกัน
= 0.6%
บริ ษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จากัด
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ดังนั้น อัตตราผลตอบแทนในโครงการ (IRR)

= 9% - 0.6%
= 8.4%
เกณฑ์ในการตัดสินใจสาหรับ วิธี IRR นั้นจะถือว่าน่าลงทุนทุกโครงการที่มีอตั ตราผลตอบแทน
ในโครงการมากกว่าต้นทุน (ทั้งนีข้ นึ ้ อยู่กับความต้ องการของผู้ลงทุนว่ าต้ องการ IRR กี่เปอร์ เซ็นต์ ถ้า
มากกว่ า IRR ของโครงการก็ถือว่ าไม่น่าลงทุน )
-คานวณสาหรับผลิตปุ๋ ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต หรือ ปุ๋ ยสตรูไวท์
อุปกรณ์ผลิตปุ๋ ยอิน ทรี ยเ์ คมีขนาด 2,000 ลิตร มีศกั ยภาพที่ จะผลิ ตปุ๋ ยแมกนี เซียม-แอมโมเนี ย ฟอสเฟต หรื อ ปุ๋ ยสตรู ไวท์ ได้ 2 กิโลกรัม โดยใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 48 ชัว่ โมง หรื อ 2 วัน ดังนั้น
ภายใน 1 ปี จะสามารถผลิตปุ๋ ยสตรู ไวท์ได้ 360 กิโลกรัม คิดเป็ นมูลค่า 14,400 บาท (เนื่องจากประเทศไทย
ยังไม่มีการดาเนินการผลิตปุ๋ ยสตรู ไวท์ในเชิงธุรกิจ จึงต้องใช้ราคาปุ๋ ยสตรู ไวท์อา้ งอิงจากต่างประเทศใน
ราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม อ้างอิงจาก 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) ต้นทุนสารเคมีที่ใช้มูลค่า
ประมาณ 37.5 บาทต่อครั้งการผลิต หรื อ ประมาณ 6,750 บาทต่อปี
วิธีการคานวณ
1)
ระยะเวลาคืนทุน
เงินลงทุน
รายได้ในแต่ละปี
ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=
=

ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน =
2)

78,285 บาท
7,650 บาท
5 ปี (ค่าเสื่อมของอุปกรณ์)
10.2333 ปี

นาระยะเวลาคืนทุนไปเปิ ดตาราง Present Value of an Annuity (มูลค่าปัจจุบนั ของเงิน
เท่ากันทุกงวด) ใช้ตาราง PVIFAi,n ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (หรื อใช้ สูตรดังต่ อไปนี ใ้ น
การหาค่ า IRR)
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CF0
CFt
t
IRR (i)

=
=
=
=

เงินลงทุนครั้งแรก
=
รายได้สุทธิในปี ที่ t
=
ระยะเวลาโครงการ
=
ผลตอบแทนในโครงการ

78,285 =

+

+

78,285 บาท
7,650 บาท
5 ปี
+

+

IRR =
-19.9%
เกณฑ์ในการตัดสินใจสาหรับ วิธี IRR นั้นจะถือว่าน่าลงทุนทุกโครงการที่มีอตั ตราผลตอบแทน
ในโครงการมากกว่าต้นทุน แต่ในที่น้ ี IRR เท่ากับ -19.9% ดังนั้น ทางที่ปรึ กษาเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะ
ลงทุนสร้างระบบผลิตปุ๋ ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต หรื อ ปุ๋ ยสตรู ไวท์
ข้ อดีของเพิม่ การมูลค่านา้ ทิง้ ฯโดยการตกตะกอนธาตุอาหารในนา้ เสียกลับมาใช้ ใหม่เป็ นปุ๋ ยอินทรีย์เคมี
ด้านเศรษฐศาสตร์
ข้อดี
- เป็ นการลดปริ มาณการเกิ ด ตะกรั น ที่ เ กิ ด จากการสะสมของสารประกอบ แมกนี เ ซี ย ม
แอมโมเนี ย ฟอสเฟต หรื อ สตรู ไวท์ ในระบบบาบัด ก่อให้เกิ ด ค่าใช้จ่ายในเรื่ องการซ่ อม
บารุ งรักษา
- วิธีการตกตะกอนผลึกธาตุอาหารของพืชที่เจือปนอยูใ่ นน้ าเสียด้วยการตกตะกอนทางเคมี ยัง
เป็ นการบาบัดน้ าเสียที่มีฟอสฟอรัส และรวมไปถึงแอมโมเนี ย ในขั้นตอนเดียวกัน (ด้วยการ
ตกตะกอนผลึกปุ๋ ยแมกนีเซียม-แอมโมเนี ยม-ฟอสเฟต) จึงเป็ นการปรับปรุ งคุณภาพ น้ าทิ้ง
ก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม
- การนาตะกอนสลัดจ์ที่ได้มีศกั ยภาพในการนาไปใช้เป็ นปุ๋ ย (Use as Fertilizer)
ข้อจากัด
- ค่าใช้จ่ ายของการผลิต ปุ๋ ยจากตะกอนสลัด จ์ข องระบบบาบัดน้ าเสี ย ทางเคมี จะขึ้ น อยู่ก ับ
ปริ มาณของสารเคมีที่ใช้ นอกจากนี้ ค่ าใช้จ่ ายในด้านพลังงาน ที่ใช้ให้การกวนผสมสารเคมี
เพื่อให้เกิดการตกผลึก
ด้านสิ่งแวดล้อม
- ลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม (Potential Pollution Reduction)
- ลดปริ มาณตะกอนสลัดจ์ (Sludge reduction)
- การนาตะกอนสลัดจ์ที่ได้มีศกั ยภาพในการนาไปใช้เป็ นปุ๋ ย (Use as Fertilizer)
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13. ธาตุอาหารสาหรับพืชทีไ่ ด้ จากปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ ยอะพาไทต์ และวิธีการนามีไปใช้ ทาง
การเกษตร
- ธาตุอาหารสาหรับพืชที่ได้ จากปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ ยอะพาไทต์
ผลการทดสอบปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยอะพาไทด์ที่ผลิตได้ ณ ประชาฟาร์ มแสดงให้เห็นว่า
ปุ๋ ยแคลเซี ยมฟอสเฟส หรื อ ปุ๋ ยอะพาไทต์ มีธาตุ อาหารสาหรับพืชอันประกอบด้วยธาตุ แคลเซียม และ
ฟอสฟอรัส สามารถอธิบายบทบาทและหน้าที่ดงั แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 บทบาทและหน้าที่ของธาตุแคลเซี ยม (Ca) และฟอสฟอรัส (P)
ธาตุอาหาร
บทบาทและหน้ าที่
แคลเซี ยม เป็ นส่ วนประกอบของโครงสร้างที่สาคัญของผนังเซลล์ ซึ่ งจาเป็ นและมีบทบาทหน้าที่ สาคัญต่อการแบ่ง
(Ca)
เซลล์ ช่วยให้ผนังเซลล์แข็งแรง เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญและกระตุน้ การทางานของเอ็นไซม์หลายชนิ ด
ทาหน้าที่ลดพิษของกรดอินทรี ยใ์ นพืช ช่วยส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของราก การผสมเกสร และการงอก
ของเมล็ด
ฟอสฟอรัส มีค วามสาคัญต่ อยีน ส์ การแบ่ งเซลล์ และการสร้ า งเซลล์ใ นพื ช นอกจากนี้ ยังเป็ นส่ ว นประกอบของ
(P)
ฟอสฟอไลปิ ด (Phospholipid), NADP และ ATP เป็ นตัวถ่ายทอดพลังงานระหว่างสารต่อสารในระบบต่างๆ
เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ การเคลื่อนย้ายสาร ช่วยในการเจริ ญเติบโตของราก จาเป็ นสาหรั บการ
ออกดอกติดเมล็ด และการพัฒนาของเมล็ดหรื อผล
อ้างอิงจาก: กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร

คุณสมบัติเบื้องต้นของปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟตสามารถอธิบายได้ดงั นี้
ทางกายภาพ ‟ ทาให้ดินร่ วน โปร่ งพรุ น อากาศในดินถ่ายเทได้สะดวก น้ าไม่ขงั จุลินทรี ยด์ ินมีการ
เจริ ญเติบโตดีและมีกิจกรรมต่อเนื่อง ทาให้รากพืชเจริ ญเติ บโตดี
ทางเคมี ‟ ทาให้ดินเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวก เพิ่มความสามารถในการสรร
หาและปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช
ทางชีวภาพ ‟ ช่วยเพิ่มความเป็ นประโยชน์ได้ของธาตุอาหารพืช หรื อลดการถูกตรึ ง (fixation) ของ
ธาตุอาหารในดินกรดจัด เช่น
 เป็ นปุ๋ ยที่เหมาะกับไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้กระถาง นาข้าว และพืชอื่นๆ ที่ขาดแคลเซียม
 โดยปกติ แ นะนาให้เ กษตรกรผูป
้ ลูกพืชไร่ ใช้ปรั บปรุ งดิ นในบริ เวณพื้นที่ ลาดชัน ที่มีธาตุ
เหล็กมาก (ดินสีแดง) เพื่อลดความเป็ นกรดของดิน
 ส่ วนประกอบที่เป็ นสารฟอสเฟต ทาหน้าที่ ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง ให้พลังงาน
แก่พืชได้ดี

บริ ษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จากัด
SPK/EGY/RT5206/10P1508/RT001 rev.2

1-21

โครงการศึ กษาการเพิ่มมูลค่ านา้ ที่ ผ่านการบาบัดจากระบบผลิตก๊ าซชี วภาพฟาร์ มสุ กรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานสรุ ปสาหรั บผู้บริ หาร

- การนาปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ ยอะพาไทด์ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ทางการเกษตร
ข้อมูลจากกลุ่มวิจยั ปุ๋ ยและสารปรับปรุ งดิ น กรมวิชาการเกษตรพบว่า ปุ๋ ยอะพาไทต์ หรื อปุ๋ ย
แคลเซียมฟอสเฟตมีธาตุอาหารรองประเภทแคลเซียมซึ่งมีคุณลักษณะที่ปลดปล่อ ยตัวเองในสภาวะกรด
อ่อนๆ (pH ประมาณ 5.5 หรื อต่ากว่า) โดยมีคุณสมบัติที่สามารถจะนาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น
ใช้ ปรับปรุงดินโดยตรง
มีคุ ณ สมบัติ เ ป็ นปุ๋ ยปรั บ ปรุ งดิ น เหมาะสมกับ การเพาะปลูก ซึ่ ง เป็ นลัก ษณะเด่ น ของปุ๋ ยที่ มี
ส่วนประกอบของแคลเซียม โดยสามารถใช้กบั ดินที่ มีอินทรี ยว์ ตั ถุสูง (pH ต่ากว่า 5.5) ดินกรด ดินเปรี้ ยว
ดินแน่น ดินเหนียว เพื่อปรับปรุ งคุณภาพดิน
ผลการทดสอบตัว อย่างปุ๋ ยแคลเซี ยมฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยอะพาไทด์ (ตาราง 9 -1) ที่ ผ ลิต ได้ ณ
ประชาฟาร์ม โดย บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด พบว่า ในปริ มาณปุ๋ ยอะพาไทด์ 100
กรัม พบปริ มาณธาตุอาหารหลักของพืชในปริ มาณต่า และพบปริ มาณแร่ ธาตุแคลเซียมซึ่งเป็ นธาตุอาหาร
รองในปริ มาณสูง สามารถใช้เป็ นปุ๋ ยแคลเซียมในการปรับปรุ งคุณภาพดินได้




ใช้ ผสมร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
ข้อมูลจากกองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร ระบุให้ใช้ปุ๋ยอะพาไทต์ผสมปุ๋ ยชนิดต่างๆ เช่น
ใช้ร่วมกับปุ๋ ยคอก, ปุ๋ ยฟอสเฟตชนิดละลายเร็ ว ปุ๋ ยไนโตรเจน (ประเภทแอมโมเนียม/ไนเตรต/
ยูเรี ย), ปุ๋ ยมูลสัตว์ที่มีธาตุไนโตรเจนสูง, ปุ๋ ยโพแทสเซียม ในอัตราส่วนเท่าๆ กัน
ใช้ร่วมกับวัสดุเหลือใช้ที่เป็ นกรด ได้แก่ กากน้ าตาลและน้ าหมักชีวภาพ โดยใช้ฉีดทางใบแก่พืช
หรื อ ผสมร่ วมกับน้ าส่าเหล้าเพื่อใช้สาหรับลองก้นหลุมก่อนปลูกพืช ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
โดยสู ต รปุ๋ ยเบื้ องต้น ที่ ได้จ ากค่ าที่ ได้จากระบบ สามารถใช้ก ับพืชประเภทต่ างๆ ดังแสดงใน
ตาราง 9-5 ทั้งนี้การใช้ปุ๋ยอะพาไทต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องนาตัวอย่างดินของพื้นที่เพาะปลูก
มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาสัดส่วนสูตรปุ๋ ยที่เหมาะสม

14. ธาตุอาหารสาหรับพืชที่ได้ จากปุ๋ ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ ยสตรูไวท์ และวิธีการนา
มีไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ ทางการเกษตร
- ธาตุอาหารสาหรับพืชที่ได้ จากปุ๋ ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ ยสตรูไวท์
ผลการทดสอบปุ๋ ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยสตรู ไวท์ ที่ผลิตได้ ณ ประชาฟาร์ ม
แสดงให้เห็นว่า ปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟส หรื อ ปุ๋ ยอะพาไทต์ มีธาตุอาหารสาหรับพืชอันประกอบด้วยธาตุ
แคลเซียม และฟอสฟอรัส สามารถอธิบายบทบาทและหน้าที่ดงั แสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 บทบาทและหน้าที่ของธาตุแมกนีเซี ยม (Mg) และฟอสฟอรัส (P)
ธาตุอาหาร
บทบาทและหน้ าที่
แมกนีเซี ยม (Mg) เป็ นส่ วนประกอบของคลอโรฟิ ลล์ซ่ ึ งสาคัญสาหรับการสังเคราะห์แสง เป็ นส่ วนประกอบของระบบ
เอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้ างแป้ ง สร้ างกรดนิ วคลีอิก เป็ นตัวกระตุน้ การทางานของเอ็นไซม์ที่
เกี่ยวข้องกับการหายใจของเซลล์และเมตาโบลิซึมของคาร์ โบไฮเดรท ช่วยเสริ มสร้ างการดูดใช้และ
การลาเลียงธาตุฟอสฟอรัส ช่วยเคลื่อนย้ายน้ าตาลในพืช
ฟอสฟอรัส (P) มีความสาคัญต่อยีนส์ การแบ่งเซลล์ และการสร้างเซลล์ในพื ช นอกจากนี้ ยงั เป็ นส่ วนประกอบของ
ฟอสฟอไลปิ ด (Phospholipid), NADP และ ATP เป็ นตัวถ่ายทอดพลังงานระหว่างสารต่อสารในระบบ
ต่างๆ เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ การเคลื่อนย้ายสาร ช่วยในการเจริ ญเติบโตของราก จาเป็ น
สาหรับการออกดอกติดเมล็ด และการพัฒนาของเมล็ดหรื อผล

ข้อมูลจากกลุ่มวิจยั ปุ๋ ยและสารปรับปรุ งดิน กรมวิชาการเกษตรพบว่า ปุ๋ ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม
ฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยสตรู ไวท์ มีคุณสมบัติที่สามารถจะนาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรดังต่อไปนี้
 มีคุณ สมบัติในช่ ว ยการปรั บปรุ ง ดิ นทรายให้เป็ นดิ น ร่ วน ท าให้ดินจับธาตุ อ าหาร และ
อุม้ น้ าได้มากขึ้น
 น้ าที่ผา่ นขบวนการผลิตปุ๋ ยสตรู ไวท์ ยังสามารถนาไปใช้ในการเพาะปลูกได้อีกทางหนึ่ ง
เนื่องจากมีแร่ ธาตุโซเดียม จึงเหมาะสาหรับนาไปใช้ในการปลูกข้าว มะพร้าว อ้อย หัว
ไชเท้า และหัวผักกาด จะทาให้ผลผลิตที่ได้มีความหอมหวานมากขึ้น
- วิธีการนาปุ๋ ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ ยสตรูไวท์ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ทาง
การเกษตร
ผลการทดสอบตัว อย่างปุ๋ ยแมกนี เซี ยม แอมโมเนี ยม ฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยสตรู ไวท์ ที่ผลิต ได้ ณ
ประชาฟาร์ม โดย บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด พบว่าปุ๋ ยสตรู ไวท์ 100 กรัม มีปริ มาณ
ธาตุไนโตรเจน 1.47 กรัม พบปริ มาณธาตุฟอสฟอรัส 14.24 กรัม และพบปริ มาณธาตุโพแทสเซียม 0.31
กรัม หรื ออยูใ่ นรู ปของปุ๋ ยธาตุอาหารหลัก (N ‟ P ‟ K) คือ 1.47 ‟ 14.24 ‟ 0.31 มีปริ มาณฟอสเฟตค่อนข้าง
สูงสามารถนาไปทดแทนแม่ปุ๋ยฟอสเฟตได้ การนาปุ๋ ยสตรู ไวท์เพื่อทดแทนแม่ปุ๋ยฟอสเฟตสาหรับผลิต
ปุ๋ ยเคมีในท้องตลาด ทาได้โดยผสมระหว่าง ปุ๋ ยสตรู ไวท์และแม่ปุ๋ยทั้งสามชนิ ด คือ 1. แม่ปุ๋ยไนโตรเจน
(N) (หรื อ ปุ๋ ยยูเรี ย 46-0-0) 2. แม่ปุ๋ยฟอสเฟต (P) (หรื อ ปุ๋ ยไดแอมโมเนี ยมฟอสเฟต 18-46-0) 3. แม่ปุ๋ย
โพแทสเซียม (K) (ปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรค์ 0-0-60)
อนึ่ ง อัต ราส่ วนการผสมปุ๋ ยเคมีโดยใช้ปุ๋ยแมกนี เซียม แอมโมเนี ยม ฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยสตรู ไวท์
ทดแทนแม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ถือเป็ นแนวทางเบื้องต้น การขยายผลโครงการฯ เพื่อพัฒนาระบบ
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีให้เหมาะสมกับปริ มาณน้ าทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จะสามารถผลิตปุ๋ ยแมกนีเซียม
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แอมโมเนี ยม ฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยสตรู ไวท์ ที่มีค วามเข้มข้นที่คงที่ และลดต้นทุนด้านสารเคมีในการผลิต
ทั้งนี้แนวทางที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านผลตอบแทนของการผลิตปุ๋ ย แบ่งได้เป็ นสองกรณี คือ
1) การจัดจาหน่ายให้กบั โรงงานผลิตปุ๋ ยเคมีโดยตรง เมื่อปุ๋ ยมีราคาสูง
2) การผสมปุ๋ ยเคมีเพื่อการจัดจาหน่ายเอง เมื่อสามารถผลิตปุ๋ ยได้ในราคาต้นทุนต่า
การใช้ปุ๋ยแมกนี เซียม แอมโมเนี ยม ฟอสเฟต หรื อปุ๋ ยสตรู ไวท์ ทดแทนบางส่ วน สามารถทาได้
โดยผสมร่ วมกับแม่ปุ๋ยเคมีเพื่อให้ปุ๋ยในปุ๋ ยเคมีในสูตรต่างๆ และสามารถทดแทนการใช้แม่ปุ๋ยเคมีในการ
ผสมปุ๋ ย จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า ปุ๋ ยสตรู ไวท์สามารถนาไปทดแทนปริ มาณแม่ปุ๋ยเคมีเพื่อผสมปุ๋ ย
ในสู ตรต่างๆ ได้โ ดยเฉลี่ย 20 - 40 เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณที่ต ้องผลิต ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวในการ
ทดแทนปุ๋ ยเคมีโดยใช้ปุ๋ยสตรู ไวท์ถือเป็ นแนวทางเบื้องต้นในการทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีซ่ึงยังต้องทาการ
ทดลองผลิตปุ๋ ยสตรู ไวท์ที่มีคุณภาพคงที่
15. ประโยชน์ ของปุ๋ ยสตรูไวท์ ทางการเกษตรในต่างประเทศ
จากรายงานการศึกษาพบว่าผลึก MAP มีศกั ยภาพที่จะนาไปใช้เป็ นปุ๋ ยทางการเกษตร แต่อย่างไรก็
ดียงั ไม่ได้มีการนาไปผลิตทางการเพียงจานวนน้อย ซึ่งในบางบริ ษทั อาจใช้ชื่อของสตรู ไวท์ว่า “MagAmP”
เพื่อป้ องกันการสับสนระหว่างปุ๋ ย Mono-ammonium phosphate โดยแนวทางการนาไปใช้ (de-Bashan
and Bashan, 2007)ได้แก่
การนาไปใช้ โดยตรง
 สตรู ไวท์สามารถน าไปทาให้บริ สุทธิ์ และน าไปใช้เป็ นปุ๋ ยละลายช้า (Slow-release fertilizer)
ที่สามารถใส่ได้ในปริ มาณมากในครั้งเดียว (Single high dose) โดยไม่เป็ นอันตรายต่อพืช ซึ่งพืชที่
แนะนา ได้แก่ พืชยืนต้นอายุยาว ไม้พุ่ม พืชดอก ไม้ประดับ ไม้กระถาง (Munch and Barr, 2001)
 สตรู ไวท์สามารถน าไปผสมกับสารประกอบฟอสเฟตที่ ละลายน้ าได้ดี (เช่ น Phosphoric acid,
HPO4) เพื่อนาไปผลิตเป็ นปุ๋ ยผสม (Mixed fertilizer)
 สตรู ไวท์สามารถน าไปทดแทนการผลิต ปุ๋ ยแอมโมเนี ย ฟอสเฟต (Diammonium phosphate,
(NH4)2HPO4)) ที่ผลิตจากการใช้สารเคมีสองชนิ ดคือ กรดฟอสฟอริ ก (Phosphoric acid, HPO4)
และแอมโมเนีย (Ammonia, NH4)
การนาไปใช้ โดยผสมทางเคมี
 การผลิตปุ๋ ยเคมี โดยใช้สตรู ไวท์ (MgNH4PO4„6H2O) ผสมกับกรดฟอสฟอริ ก (HPO4-) จะทาให้
ได้ปุ๋ยละลายช้า (Slow-release fertilizer: di-magnesium phosphate, MgHPO4) และปุ๋ ยละลายเร็ ว
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(Fast-release fertilizer: di-ammonium phosphate, (NH4)2HPO4) ซึ่งวิธีการนี้ เป็ นวิธีการที่คุม้ ค่า
(Cost-effective) เมื่อเทียบกับการผลิตแบบเก่า
 สตรู ไวท์ที่ไม่ได้ผา่ นการทาให้บริ สุทธิ์ (Untreated granular struvite) สามารถนาไปผสมกับถ่าน
(Peat) เพื่อใช้เป็ นวัสดุทางการเกษตรเพื่อการปรับปรุ งดิน
 แมกนี เ ซี ยมที่ เ ป็ นส่ ว นประกอบในสตรู ไวท์ (MgNH4PO4„6H2O) เป็ นธาตุ อาหารรองที่ มี
ประโยชน์ต่อพืชจาพวกตระกูลหัวใต้ดินบางชนิด เช่น Sugar beet (Gaterell et al.,2000) และข้าว
(Ueno and Fujii, 2003) เป็ นต้น
 ในประเทศญี่ปุ่น โรงงานผลิตปุ๋ ยซื้อสตรู ไวท์ จะไม่นาสตรู ไวท์เพียงอย่างเดียวไปผลิตปุ๋ ย แต่จะ
นาไปผสมกับ สารอินทรี ย ์ และ อนินทรี ยต์ ่างๆ และทาการปรับอัตราส่ วน (%) ธาตุอาหารต่างๆ
เช่น ไนโตรเจน กรดฟอสฟอริ ก และ โพแทสเซียม
การใช้ ปยที
ุ๋ ่มีส่วนผสมของสตรูไวท์ ในประเทศญี่ปุ่น (Ueno and Fujii, 2003)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : AGRIYUKI MAP AJIGEN – ปุ๋ ยสู ตรพิเศษ สาหรับข้ าว
ปุ๋ ยชนิดนี้มกี ารพัฒนาเพื่อเพิม่ ให้ขา้ วมีรสชาติดี -โดยเพิม่ กรดอะมิโน และ แมกนีเซียม
แอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP) หรื อ สตรู ไวท์ ที่มีผลในการเพิ่มรสชาติให้กบั ข้าว
สมบัตขิ องปุ๋ ย AGRIYUKI MAP AJIGEN
- The MAP AJIGEN เป็ นปุ๋ ยเม็ด ใช้สารอินทรี ยท์ ี่ได้จากพืชและสัตว์มาทาการผลิต
เป็ นกรดอะมิโน (Amino acid) โดยกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ
- The MAP AJIGEN ประกอบไปด้ว ย แมกนี เซียมแอมโมเนี ยมฟอสเฟต (MAP)
20% โดยที่ แมกนี เซียมแอมโมเนี ยมฟอสเฟต จะประกอบด้วย ไนโตรเจน (5%),
กรดฟอสฟอริ ก (28%), และ แมกนีเซียมละลายน้ า (16%)
- The MAP AJIGEN เหมาะสาหรับการใช้ปลูกข้าว เพื่อเพิ่ม รสชาติ สี และ กลิ่น
- วิธีการใช้งาน 1.6 กิโลกรัม ต่อ ไร่ (1 กก/ 1000 ตร.ม.)
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ HIYAKU - MAP, ปุ๋ ยอินทรีย์ 8-10-8 - Magnesia 4.0
สมบัตขิ องปุ๋ ย HIYAKU - MAP,
- The HIYAKU ประกอบด้วย MAP 30 %.
- The HIYAKU เป็ นปุ๋ ยเม็ด ใช้สารอินทรี ยท์ ี่ได้จากพืชและสัตว์มาทาการผลิตเป็ น
กรดอะมิโน (Amino acid) โดยกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ
- The HIYAKU ประกอบ ด้วยสารอินทรี ยไ์ นโตรเจน (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 ใช้ก ับพืชไร่ ในช่ วงการ หว่านเมล็ด และการติ ดดอก เพื่อ เร่ ง สี
รสชาติ และกลิ่น โดยกุยแจสาคัญของ การเพิ่มรสชาติ ไม่เพียงแต่การเพิ่มปริ มาณ
น้ าตาล และความหวาน-เปรี้ ยว แต่ยงั เพิ่มปริ มาณกรดอะมิโน
วิธีการใช้
การปลูกพืชไร่
- การปลูกผัก และ ผลไม้ ใช้ปุ๋ยสตรู ไวท์ปริ มาณ 256-384 กก./ไร่ ; หากใช้ร่วมกับปุ๋ ย
คอกในสัดส่วน 50:50 จะใช้ปริ มาณ 96-352 กก./ไร่
- ผักกินใบ ใช้ปุ๋ยสตรู ไวท์ปริ มาณ 256-320 กก./ไร่ ; หากใช้ร่วมกับปุ๋ ยคอกในสัดส่วน
50:50 จะใช้ปริ มาณ 224-352 กก./ไร่
- ดอกไม้ ใช้ปุ๋ยสตรู ไวท์ปริ มาณ 160-256 กก./ไร่ ; หากใช้ร่วมกับปุ๋ ยคอกในสัดส่ วน
50:50 จะใช้ปริ มาณ 128-224 กก./ไร่
- ผลไม้ ใช้ปุ๋ยสตรู ไวท์ปริ มาณใน ฤดูใบไม้ผลิ 96-160 กก./ไร่ ; ฤดูหนาว 160-224
กก./ไร่
การปลูกไม้ สวนหย่อม
- ไม้ประดับ ใส่ ปริ มาณ 160-240 กก./ไร่ โดยปริ มาณขึ้นอยู่กบั ขนาดของต้นไม้ ทา
การใส่ รอบๆโคนต้น 3 ครั้งต่อปี ปริ มาณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของ
ต้นไม้
- แปลงดอกไม้ 3 กรัมต่อ 15 ตารางเซนติเมตร (ปริ มาณที่ใช้ต่อหนึ่ งต้น) หรื อ 3,200
กก./ไร่
16. การนาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการในระดับชุมชน
ทางคณะที่ปรึ กษาได้นาเสนอรู ปแบบการบริ หารจัดการในระดับชุมชน ในรู ปแบบของการจัดตั้ง
สหกรณ์ผผู้ ลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี เน้นการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชน ได้แก่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และประธาน
อ.บ.ต. วางโครงสร้างองค์กร และวิธีการดาเนิ นงาน เพื่อรองรับการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี เน้นมีส่วนร่ วม
ของชุมชนในการตั้งองค์กรรวมถึงมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ทั้งนี้ ก็เพื่อมุ่งหวังให้ ผูป้ ระกอบการ
ฟาร์มสุกร เกษตรกร โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการฟาร์มสุกรขนาดเล็ก ให้ความสนใจในการติดตั้งระบาบัดน้ า
เสียจากก๊าซชีวภาพที่มีการจัดการอย่างครบวงจร โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของพลังงานทดแทนที่ได้จาก
ก๊าซชีวภาพ และมูลค่าเพิ่มที่ได้จากน้ าทิ้งที่ผ่านระบบบาบัด เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการ
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วางแผนและการพัฒนาตนเอง ในด้านการพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้า ปรับปรุ งคุณภาพสิ นค้า
วางแผนในการบริ หารจัดการเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
การจัดตั้งสหกรณ์ผ้ผู ลิตปุ๋ ยอินทรีย์เคมี
ในการมีส่วนร่ วมของชุมชนนั้น เป้ าหมายเพื่อให้ชุมชนเห็นความสาคัญ และมีความต้องการใน
การจัดตั้งองค์กรผูผ้ ลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีจากน้ าทิ้งที่ผ่านระบบผลิตก๊าซชีวภาพ วิธีการคือสร้างความเข้าใจ
อย่างถูกต้องให้กบั เกษตรกรกลุ่มเป้ าหมาย เช่น ผูน้ าชุมชน เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กร และประชาชนทัว่ ไปที่
สนใจโครงการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อดีของการจัดตั้งกลุ่ม รู ปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการ
บริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสาเร็ จที่ผ่านมาทั้งนี้ ลกั ษณะการจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุ น
การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีสามารถแบ่งได้ออกเป็ นสองรู ปแบบ คือ 1) จัดตั้งสหกรณ์ผผู้ ลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี
(แสดงในรู ปที่ 1) 2) ปรับโครงสร้างสหกรณ์ฟาร์มสุกรที่มีอยูแ่ ล้ว โดยเพิ่มหน่วยงานย่อยเข้าไปสนับสนุน
การผลิตปุ๋ ยฯ (แสดงในรู ปที่ 2)
การจัดตั้งสหกรณ์ผ้ผู ลิตปุ๋ ยอินทรีย์เคมี
เน้นการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชน ได้แก่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และประธาน อ.บ.ต. วางโครงสร้าง
องค์กร และวิธีการดาเนิ นงาน เพื่อรองรับการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี เน้นมีส่วนร่ วมของชุมชนในการตั้ง
องค์กรรวมถึงมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
โครงสร้ างสหกรณ์ผ้ผู ลิตปุ๋ ยอินทรีย์เคมี
ฝ่ ายบริหารจัดการ

ฝ่ ายผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี

ฝ่ ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

ฝ่ ายการเงิน

รูปที่ 1 การจัดตั้งสหกรณ์ผผู้ ลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี
การปรับโครงสร้ างสหกรณ์ฟาร์ มสุ กรที่มอี ยู่แล้ว ให้ สนับสนุนการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เคมีฯ
จังหวัดนครปฐมเป็ นที่ต้งั ของโครงการฯ และอุปกรณ์สาธิต มีจานวนฟาร์ มสุ กรอยู่เป็ นจานวนมาก
ผูผ้ ลิตปุ๋ ยฯ คือ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุกร มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในลักษณะสหกรณ์ ผูเ้ ลี้ยงสุ กรอยู่แล้ว คือ
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สหกรณ์ผเู้ ลี้ยงสุกร เพื่อลดขั้นตอนในการจัดตั้งวิสาหกิจแห่ งใหม่ จึงควรที่จะใช้ลกั ษณะสหกรณ์ผเู้ ลี้ยง
สุกรเป็ นแกนหลักในการดาเนินการ
สหกรณ์ผ้เู ลีย้ งสุกร
ประธานกลุ่ม

ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี

พลังงาน

สุกร

ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี

รูปที่ 2 การปรับโครงสร้างสหกรณ์ฟาร์มสุกรที่มีอยูแ่ ล้ว ให้สนับสนุนการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีฯ
ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็ นหน่วยงานใหม่ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี และ
สนับสนุนความรู้ดา้ นระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร
ฝ่ ายการตลาด ของสหกรณ์ ผเู้ ลี้ยงสุ ก ร เป็ นฝ่ ายที่ มีอยู่แล้ว ในองค์ก ร จะทาหน้าที่ หลัก คื อ (1)
จัดซื้อปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีจากสมาชิกในราคาที่เหมาะสม (2). จัดทาการตลาดสาหรับปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีซ่ึงสามารถ
ใช้ฝ่ายการตลาดเดิ มเป็ นแกนหลัก ซึ่ งมีค วามพร้ อมในด้านการประสานงานกับชุมชนและหน่ ว ยงาน
ราชการ
ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ กับชุมชน
(1) ผูป้ ระกอบการฟาร์มสุกร เกษตรกร และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนมีส่วนร่ วม เห็นประโยชน์
ของการเพิ่มมูลน้ าทิ้งที่ ผ่านระบบผลิตก๊าซชีว ภาพ ที่สามารถนากลับมาเพิ่มมูลค่าจากการ
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี เป็ นการเพิ่มรายได้ใช้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง
(2) ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรี ยเ์ คมีที่ผลิตได้จาก
น้ าที่ผา่ นระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างยัง่ ยืน ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนในลัก ษณะบูร ณาการ โดยสานัก วิจยั ค้นคว้าพลังงาน พพ. ให้การสนับสนุ น ด้าน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีในฟาร์ มสุ กรและข้อมูลอื่นๆ ที่
สาคัญ
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(3) เป็ นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพัฒนาตนเอง ในด้านการพัฒนาการ
เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ าสิ น ค้า ปรั บปรุ งคุ ณภาพสิ นค้า วางแผนในการบริ หารจัดการเพื่อใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
(4) เป็ นการจัดความพร้อมในการกระจายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรี ยเ์ คมีไปยังกลุ่มลูกค้าที่สนใจ
ประโยชน์ ที่จะได้ รับจากการดาเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เคมีจากฟาร์ มสุ กร
ภาครัฐ
- เป็ นการส่ งเสริ มให้มีการผลิตปุ๋ ยใช้เองภายในประเทศ
- ลดการนาเข้าปุ๋ ยเคมีจากต่างประเทศ
ภาคประชาชน
- ผูป้ ระกอบการฟาร์ มสุ ก ร และสมาชิ กอื่น ๆ ในกลุ่มฯ มีรายเพิ่มจากการขายปุ๋ ยฯ
นอกเหนื อจากอาชีพหลักของตน สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนอย่าง
เข้มแข็ง
- น้ าทิ้งหลังการผลิตปุ๋ ยมีคุณภาพดีข้ ึน ส่งผลให้คุณภาพแหล่งน้ าในชุมชนดีข้ ึนด้วย
- ประชาชนสามารถใช้ปุ๋ยที่ ผลิต ขึ้น เองในท้องถิ่น หาซื้ อได้ง่ายเป็ นการลดต้น ทุ น
การเกษตร โดยไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง
- ชุมชนมีโอกาสได้เรี ยนรู้ ร่วมกัน เรี ยนรู้ ในการแก้ไขปั ญหา ส่ งผลให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งขึ้น
นอกจากนี้ ทางคณะที่ปรึ กษาได้จดั งานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการให้กบั ผูท้ ี่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึง เจ้าของฟาร์ มสุ กร ฟาร์ มปศุสัตว์ เกษตรกร ผูน้ าชุมชน
และตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และได้จดั ทาแผ่น พับ และสื่ อวิดีทศั น์ รวมถึง คู่มือวิธีการเพิ่ม
มูลค่าน้ าที่ผา่ นการบาบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากทั้ง 2 แนวทาง การผลิตปุ๋ ยอะพาไทต์ และการผลิต
ปุ๋ ยสตรู ไวท์ โดยประกอบไปด้วย ที่มาของโครงการ หลักการการตกตะกอนผลึกปุ๋ ย ขั้นตอนการผลิตปุ๋ ย
ประโยชน์ ที่ ได้รับ และ รายละเอี ยดของถังปฏิก รณ์ ต ้น แบบ และ อุ ปกรณ์ ในการผลิต ปุ๋ ย เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อผูส้ นใจต่อไป
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17. กลยุทธ์ เพือ่ ส่ งเสริมในการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ ในเชิงพาณิชย์
SWOT Analysis
จุดแข็ง
1. สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยอินทรี ยจ์ ากมูลสัตว์ โดยนาปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีผสมในอัตราส่วนที่
เหมาะสม (50:50)
2. มีศกั ยภาพที่จะผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีได้ในปริ มาณพอเพียงกับความต้องการของเกษตรในพื้นที่
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบหลักอยูใ่ นท้องถิ่น
3. ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับปุ๋ ยเคมี ดังนี้
3.1 ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีประเภทอะพาไทด์ มีส่วนประกอบหลักของแคลเซียมช่วยปรับปรุ งดิน
ให้ดีข้ ึน โดยเฉพาะคุณสมบัติทางฟิ สิกส์และเคมีของดิน เช่น ความโปร่ ง ความร่ วนซุย ความสามารถใน
การอุม้ น้ าและธาตุอาหารพืชของดินดีข้ ึน โดยปกติปุ๋ยเคมีจะเน้นเฉพาะธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
3.2 ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์เ คมี ประเภทสตรู ไ วท์ส ามารถผสมใช้ก ับแม่ ปุ๋ ย เพื่อ ทดแทนแร่ ธาตุ
ฟอสเฟตตามต้องการ ซึ่งปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีที่ผสมได้สามารถใช้กบั พืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ
จุดอ่อน
1. ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีที่ผลิตได้ใช้ระยะผลิตประมาณ 5 ‟ 7 วัน (การผลิตปุ๋ ย และการตากแดด) ซึ่ง
ปริ มาณและคุณภาพที่ผลิตได้ผนั ผวนตามฤดูกาล ดังนั้นควรจะมีการพัฒนาระบบการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีที่
ใช้ร ะยะเวลาผลิ ต น้อยลง ซึ่ งขั้น ตอนที่ ใช้ในปั จ จุ บัน จะใช้ร ะยะเวลานานในกระบวนการตากแห้ง
(ประมาณ 4-5 วัน) จึงแนะนาให้มีการพัฒนาระบบการตากแห้งต่อไป
2. ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีเป็ นปุ๋ ยชนิดใหม่ ควรมีการประชาสัมพันธ์ความรู้ดา้ นการผลิต ‟ วิธีการนาใช้
จึงมีบทบาทสาคัญมาก เนื่องจากเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยอินทรี ยจ์ ากมูลสัตว์โดยตรง
3. เกษตรกรยังมีความเชื่อว่าปุ๋ ยเคมีใช้ได้ดีกว่าปุ๋ ยประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะในกรณี ที่ตอ้ งการเร่ ง
การเจริ ญ เติ บโตและไม่เชื่ อมัน่ ว่าจะสามารถใช้ปุ๋ยประเภทอื่นทดแทนได้ท้ งั หมด ดังนั้น จึงควรทาให้
เกษตรกรมีความเชื่อมัน่ ในปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีโดยการจัดทาแปลงสาธิต
4. ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีไม่สามารถนาไปใช้ในการเพาะปลูกได้โดยตรง ต้องนาไปผสมกับปุ๋ ยชนิ ดอื่น
จึงมีคุ ณ สมบัติด ้อยกว่าเมื่อเทียบกับปุ๋ ยอินทรี ย ์ ดังนั้น ควรจะผสมตามสัด ส่ วนปุ๋ ยที่ แสดงไว้ในตาราง
สัดส่วนปุ๋ ยเคมี ในบทที่ 11 เช่น
4.1 ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีประเภทอะพาไทด์ มีส่วนประกอบหลักเป็ นแคลเซียม แต่ไม่มีธาตุอาหารหลัก
ของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จึงทาให้ตอ้ งใช้ร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ยซ์ ่ึงมีธาตุอาหาร
หลักในการเตรี ยมดินก่อนการเพาะปลูก
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4.2 ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์เ คมี ป ระเภทสตรู ไ วท์ (0-15-0) มี ส่ ว นประกอบของธาตุ อ าหารหลัก คื อ
ฟอสฟอรัส เพียงชนิดเดียว ซึ่งยังไม่สามารถนาไปใช้ในการเพาะปลูกได้โดยตรง เพราะยังขาดธาตุอาหาร
หลักอีกสองชนิด คือ ไนโตรเจน และโพแทสเซียม ดังนั้นหากต้องการใช้ในการเพาะปลูกจึงต้องไปนา
ผสมกับแม่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนและแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับพืชแต่ละประเภท
โอกาส
1. ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจาก พพ.
2. ปุ๋ ยเคมีมีราคาสูง และไม่สามารถผลิตใช้ในประเทศเองได้
3. ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีที่ผลิตได้ เป็ นที่ยอมรับในต่างประเทศช่วยทาให้ผลผลิตการเกษตรดีข้ ึน
4. หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหันมารณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรี ยม์ ากขึ้น
5. ราคาปุ๋ ยเคมีเพิ่มขึ้นทุกปี จึงเป็ นแรงกดดันให้เกษตรกรต้องลดต้นทุนการเพาะปลูก
อุปสรรค
1. เป็ นอุตสาหกรรมที่ Barrier to Entry ต่า คู่แข่งรายใหม่เข้ามาได้ง่าย
2. มีสินค้าทดแทนปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีหลายชนิด
3. การแข่งขันที่รุนแรงของผูค้ า้ ปุ๋ ยเคมี ทาให้มีแนวโน้มการแข่งขันด้านราคามากขึ้น
แนวทางและกลยุทธ์ เพือ่ ส่ งเสริมในการจาหน่ าย
1. สหกรณ์ผผู้ ลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีตอ้ งมีการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ
รายละเอียด
สหกรณ์ ฯ ที่ ได้มี ก ารจัด ตั้งตามแนวทางการบริ หารจัด การในระดับ ชุ มชนในบทที่ 1 2
ประสานงานกับสานักงานเกษตรจังหวัด
 เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ปุ๋ยอินทรี ยเ์ คมีท้งั สองประเภท โดยผ่านโครงการส่งเสริ ม
ความรู้ดา้ นเกษตรต่างๆ
 เพื่อที่จะแนะนาวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ คมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ากมูลสัตว์อื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสาหรับพืชเศรษฐกิจต่างๆ ในจังหวัด
2. จัดทาแปลงทดลองสาธิตเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในการใช้ปุ๋ย
รายละเอียด
1) เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมมีความนิยมซื้อปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้เอง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยชนิดใหม่คือ การที่ตนเองได้ทดลองใช้ปุ๋ยและผลผลิตที่ได้ดีมากกว่าการใช้
ปุ๋ ยอื่นๆ ปัจจัยลาดับรองลงมา คือ การบอกกล่ าวจากเพื่อนบ้านหรื อกลุ่มเกษตรกร ดังนั้นวิธีการส่ งเสริ ม
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ให้เกษตรกรให้ได้ใช้ตวั อย่างปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีอาจจะทดลองในแปลงเกษตรในหมู่บา้ น หรื อแปลงเกษตร
ของหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
2) ให้การสนับสนุ นกลุ่มเกษตรกรที่นิยมใช้ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นจังหวัดนครปฐม อันได้แก่ ข้า ว
และหน่อไม้ฝรั่ง ในการจัดทาแปลงเกษตรสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ คมี โดยมีช่วงระยะเวลาให้เกษตรกรใช้
ปุ๋ ยฟรี รวมทั้งจัดโครงการเยีย่ มชมแปลงเกษตรสาธิตฯ
3. ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีที่ผลิตได้
รายละเอียด
กลุ่มเป้ าหมายหลักในการส่งเสริ มการขาย คือ กลุ่มเกษตรกรที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นจังหวัด
มีความรู้ในการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับคุณภาพดินในท้องถิ่นอยู่แล้วเป็ นอันดับหนึ่ ง ดังนั้นการส่ งเสริ มการ
จาหน่ายในกลุ่มเกษตรอินทรี ยห์ รื อเกษตรกรแนวหน้าของปุ๋ ยอินทรี ยน์ ่าที่จะส่งผลสาเร็ จในระยะเวลาสั้น
ที่สุด
4. การให้สิทธิประโยชน์ในการนาปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีแก่เกษตรกรเพื่อนาไปใช้ก่อน และชาระค่า
ปุ๋ ยฯหลังจากขายผลผลิตได้
รายละเอียด
โดยปกติเกษตรกรจะต้องมีการจัดซื้อปุ๋ ยมาใช้สาหรับการเพาะปลูกของตนเองอยู่แล้วดังนั้น
จึงควรมีการให้นาปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีไปใช้ก่อน หลังจากขายผลผลิตได้จึงนาเงินมาชาระค่าปุ๋ ยฯ โดยไม่คิด
ดอกเบี้ย
18. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ องค์ความรู้ของโครงการ
ที่ปรึ กษาได้จดั ทาสื่อประชาสัมพันธ์ มีรายละอียดดังต่อไปนี้
1) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการ สรุ ปรายละเอียดการดาเนินการพร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ
แนวทางการเพิ่มมูลค่าน้ าทิ้งที่ผ่านระบบก๊าซชีวภาพฟาร์ มสุ กรทั้งสองแนวทาง จานวน 1,000
แผ่น
2) คู่มอื วิธีการเพิม่ มูลค่ าน้าที่ผ่านการบาบัดจากระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ ประกอบด้วยลักษณะของ
คู่มือใน 2 รู ปแบบ คือ คู่มือแบบวิชาการ และคู่มือแบบเข้าใจง่าย แบบละ 10 เล่ม พร้อมแบบละ
100 แผ่น
3) วีดิทัศน์ แสดงขั้นตอนและผลการดาเนินโครงการ และสื่อที่พร้ อมจะเผยแพร่ ในเวปไซด์ ของ พพ.
ที่ปรึ กษาดาเนิ นการคัดเลือกฟาร์ มสุ กรที่มีศกั ยภาพในการจัดทาสื่ อวีดีทศั น์จานวน 1 แห่ ง จาก
ฟาร์ มที่เข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 4 แห่ ง การคัด เลือกฟาร์ มสุ ก รสาหรับการถ่ายทาวีดีทัศน์น้ ัน
คัดเลือกตามความเหมาะสมสอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนิ นโครงการภาคสนาม และการติดตั้ง
อุปกรณ์สาธิตการผลิตปุ๋ ย โดยฟาร์มสุกรที่ได้รับการคัดเลือก คือ ประชาฟาร์ม จังหวัดนครปฐม
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19. การสัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน
ที่ปรึ กษาได้ดาเนินรับสมัครผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา มีผเู้ ข้าร่ วมสัมมนาจานวน 387 คน กาหนดการงาน
สัมมนาเป็ น ระยะเวลา 1 วัน โดยจะเป็ นการบรรยายทางวิชาการในช่วงเช้า และการเยี่ยมชม ถังปฏิกรณ์
ต้นแบบ ในภาคบ่าย
ทั้งนี้ปรึ กษา ได้รับความร่ วมมือจาก เกษตรจังหวัดนครปฐมและปศุสตั ว์จงั หวัดนครปฐม ในส่วน
ของฐานข้อมูลผูป้ ระกอบการฟาร์ มสุ ก รและเกษตรกร โดยที่ปรึ กษาได้ส่งหนังสื อเชิญเข้าร่ วมสัมมนา
กาหนดการสัมมนาพร้อมแบบตอบรับเข้าร่ วมสัมมนา การจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการสัมมนา
ที่ปรึ กษาได้จดั เตรี ยมเอกสารเพื่อประกอบการสัมมนา ดังนี้
- แผ่นพับเผยแพร่ ผลการดาเนินงานโครงการ
- ขั้นตอนและวิธีการผลิตปุ๋ ย สตรู ไวท์ และปุ๋ ยอะพาไทด์ โดย ดร.อัมพิรา เจริ ญแสง
- แนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อประโยชน์ของชุมชน โดย รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร
- เอกสารเผยแพร่ ความรู้อื่น ๆ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- แบบประเมินผลการจัดสัมมนา
ที่ปรึ กษาได้สรุ ปผลการจัดสัมมนา สรุ ปได้ว่า ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนามี ความพึงพอใจในสถานที่จ ัด
สัมมนาอยูใ่ นระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.29 รองลงมาได้แก่ การให้บริ การของเจ้าหน้าที่จดั สัมมา
อยูใ่ นระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.19 และมีความพึงพอใจในสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.19
20. ปัญหา-อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
การติดต่ อเพือ่ ให้ เกษตรกรเข้ าร่ วมงานสัมมนา
ปัญหา-อุปสรรค
การติ ดต่ อสื่ อสารเพื่อเชิญเข้าร่ วมงานสัมมนา โดยปกติจ ะโทรศัพท์และส่ งโทรสารรายละเอียด
วัต ถุประสงค์และกาหนดการงานสัมมนา แต่เนื่ องจากเกษตรส่ วนมากไม่มีเครื่ องโทรสารและช่ว งเวลา
ทางานของเกษตรกรมักอยูใ่ นไร่ นาหรื อฟาร์ม จึงทาให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อ
แนวทางการแก้ไข
ที่ ป รึ กษาแก้ปั ญ หาโดยการขอความร่ วมมื อ จากส านัก งานเกษตรจัง หวัด นครปฐม ในการ
ประสานงานกับผูน้ าชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้องให้กระจายข้อมูลงานสัมมนาอย่างทัว่ ถึง
ผลที่ได้
สามารถกระจายข้อมู ลงานสัมมนาได้อย่างทัว่ ถึง จนมีผเู้ ข้าร่ ว มงานสัมมนาเกิ นกว่าเป้ าหมายที่
กาหนด
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การรับรองแนวทางการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เคมีทั้งสองชนิด เพือ่ ให้ สามารถนาไปใช้ ได้ จริง
ปัญหา-อุปสรรค
แนวทางการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีท้งั สองชนิด ผลทดลองที่ได้จากห้องทดลองเป็ นแนวทางเบื้องต้นไม่
สามารถรับรองได้ว่า จะสามารถผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีและนาไปใช้ได้จริ ง
แนวทางการแก้ไข
ที่ปรึ กษาได้แก้ปัญหาโดยการทาระบบสาธิตในการผลิตปุ๋ ยทั้งสองแนวทาง ณ ประชาฟาร์ ม เพื่อ
ยืนยันว่า น้ าที่ผ่านระบบผลิตก๊าซชีวภาพสามารถนาไปผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีท้ งั สองแนวทาง สอดคล้องกับ
กระบวนการปฏิบตั ิในห้องทดลอง
ผลที่ได้
สามารถผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีท้งั สองชนิ ดได้จริ ง และกองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร ยอมรับผล
วิเคราะห์ธาตุอาหารสาหรับพืชว่า ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีที่ผลิตได้ท้ งั สองแนวทาง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้จริ ง
ข้ อเสนอแนะ
ด้ านผลการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
เนื่องจากปุ๋ ยทั้งสองชนิดเป็ นปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีรูปแบบใหม่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทดลอง และยังไม่มี
จาหน่ายในประเทศไทย จึงทาให้ตอ้ งใช้ขอ้ มูลอ้างอิงจากต่างประเทศเป็ นหลัก ดังนั้นผลการประเมินความ
คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์จึงประกอบด้วยข้อมูลจากสองส่วน คือ ราคาต้นทุนระบบสาธิตการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
เคมี (มี มูล ค่ า สู ง เนื่ อ งจากเป็ นระบบต้น แบบ) และราคาปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์เ คมี ที่ คุ ณ สมบัติ ใ กล้เ คี ย งกัน จาก
ต่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
ควรต้องมีการศึกษาเพื่อขยายผลโครงการต่อในอนาคต เนื่องจากโครงการนี้ เป็ นการวิเคราะห์และ
วิจยั (สาหรับโครงการขยายผลต่อจากโครงการนี้ ) เพื่อให้เกิดความถูกต้องและครบถ้วนสาหรับการพัฒนา
ระบบผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีเชิงธุรกิจต่อไปในอนาคต
ด้ านความมั่นใจของเกษตรกรในการนาปุ๋ ยอินทรีย์เคมีไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ทางการเกษตร
เนื่องจากปุ๋ ยทั้งสองชนิ ดที่ผลิตได้อยูใ่ นขั้นตอนการทดลอง การรับรองคุณภาพปุ๋ ยที่เหมาะสมทาง
การเกษตร ต้องได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานด้านเกษตรกรรมจากภาครัฐในการทดลองและการรับรอง
การนาไปใช้ทางด้านการเกษตร เช่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว
จะต้องทดลองเพาะปลูก (พืชแต่ละชนิดต้องใช้ระยะเวลาในการทดสอบไม่ต่ากว่าหนึ่งฤดูเพาะปลูก)
แนวทางการพัฒนา
ดังนั้นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่เกษตรกร จึงควรมีขยายผลการทดลองใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ คมีท้ งั สอง
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โครงการศึ กษาการเพิ่มมูลค่ านา้ ที่ ผ่านการบาบัดจากระบบผลิตก๊ าซชี วภาพฟาร์ มสุ กรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานสรุ ปสาหรั บผู้บริ หาร

ชนิดในอนาคต โดยประสานงานกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนาปุ๋ ยอินทรี ย์
เคมีท้งั สองชนิดทดลองใช้กบั พืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ
แรงจูงใจในการขยายผลในการทาระบบผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เคมีในแต่ละฟาร์ มสุกร
เนื่องจากน้ าที่ผา่ นระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีความหลากหลายในปริ มาณธาตุอาหารสาหรับการผลิต
ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี และความคุม้ ทุนทางธุรกิจ (Economy of scale) ยังไม่เกิดขึ้นเนื่ องจากขนาดของระบบสาธิต
ในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีมีศกั ยภาพที่จะผลิตได้ในปริ มาณที่จากัด เช่น
(1) ความคงที่ของความเข้มข้นของธาตุอาหารของพืชในปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีที่ผลิตได้
(2) ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรี ยเ์ คมีที่ผลิตได้มีปริ มาณค่อนข้างน้อย และระบบใช้เวลานานกว่า 48 ชัว่ โมง
ในการผลิต
(3) ต้น ทุน สู งทางด้านการก่อสร้ างระบบและต้น ทุน สารเคมีค่อนข้างสู ง จึ งทาให้การคื น ทุน ใช้
เวลานาน
(4) ระยะเวลาทาให้ปุ๋ยฯ แห้ง ค่อนข้างนาน
แนวทางการพัฒนา
ควรจะมีการบริ หารจัดการในระดับชุมชนเพื่อให้เกิดโรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีสาหรับชุมชนที่มีน้ า
ทิ้งจากระบบผลิต ก๊าซชี ว ภาพในปริ มาณที่ เหมาะสม ซึ่ งจะทาให้เกิ ดความคุม้ ทุ น ทางธุ ร กิจ มากกว่า ดัง
ตัวอย่างในต่างประเทศ (จากรายงานการศึกษาของ Ueno และ Fuji (2001) และ Ueno (2004) ประเทศญี่ปุ่น
ได้ ทาการเดินระบบโรงงานบาบัดน้าเสี ยชุมชน) ดังนั้นควรมีการขยายผลของโครงการฯ โดยเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่ระบบผลิตฯ เพื่อพัฒนาระบบให้มีศกั ยภาพชัดเจนขึ้นในรองรับปริ มาณน้ าทิ้งของฟาร์ ม
ขนาดต่างๆ รวมถึงการทดลองขยายผลเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดขั้นตอนการผลิต ทั้งนี้จากข้อมูลการวิจยั
ในต่างประเทศพบว่า โรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีจากน้ าเสียชุมชนสามารถผลิตปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ด้ในปริ มาณสูง มี
ความคุม้ ทุ นในการจัดการต้น ทุน ระบบผลิต ปุ๋ ย และการทาการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนปุ๋ ยเคมีอย่าง
ชัดเจน จึงควรที่จะประสานงานในการติดต่อดูงานโรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีสาหรับชุมชนในต่างประเทศ
เพื่อขยายผลการศึกษาต่อไป
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