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บทที่ 1 
ความเข้าใจโครงการ 

 
ความเป็นมา และความส าคญั 

ระบบจดัการของเสียและน ้ าเสียจากฟาร์มสุกรท่ีนิยมใชม้ากในปัจจุบนัวิธีหน่ึง คือ ระบบบ าบดั
แบบไร้อากาศ เน่ืองจากช่วยลดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งในดา้นแหล่งน ้ าธรรมชาติเส่ือมโทรม  ปัญหา
เร่ืองของกล่ินเหมน็รบกวน และมีแมลงวนัซ่ึงเป็นพาหะน าโรค อีกทั้งการใชร้ะบบบ าบดัแบบไร้อากาศ
ดงักล่าวยงัสามารถช่วยลดผลกระทบในเร่ืองของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือลดการปล่อยก๊าซมีเทน
สู่บรรยากาศไดอี้กดว้ย  ทั้งน้ีผลพลอยไดจ้ากการใชร้ะบบบ าบดัดงักล่าว คือ ไดก้๊าซชีวภาพ (Biogas) ซ่ึง
สามารถน าไปใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในฟาร์มสุกรไดอี้กทางหน่ึง แต่จากการส ารวจของกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) พบว่า ฟาร์มสุกรจ านวนมากไม่ไดม้ีการน าก๊าซชีวภาพท่ี
ผลิตไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด หรือไม่สามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงฟาร์มสุกร
ส่วนใหญ่น าก๊าซชีวภาพไปใช้เพื่อการหุงตม้ โดยน าไปใชป้ระมาณ 1-2 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัเท่านั้น     
ท าใหม้ีก๊าซส่วนท่ีเหลือถกูปล่อยท้ิงหรือไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์  นอกจากน้ียงัมีกากตะกอนท่ีเหลือหลงัจาก
ผา่นระบบบ าบดัฯ ซ่ึงไม่สามารถขายไดห้รือขายไดใ้นราคาท่ีต ่ามาก ส่งผลท าให้กากตะกอนเหล่าน้ีถูก
กองท้ิงไวเ้ป็นจ านวนมาก อีกทั้งน ้ าหลงัผ่านการบ าบดัฯ แลว้ ยงัคงมีค่าความสกปรกอยู่มากก็มกัถูก
ปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ เน่ืองจากฟาร์มสุกรขนาดเลก็ส่วนใหญ่ไม่มีระบบบ าบดัขั้นหลงั และยงั
มีพ้ืนท่ีจ  ากดั 

ในการน าแนวคิดการส่งเสริมให้มีการน าก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดไ้ปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยการพัฒนาแบบองค์รวมท่ียึดคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันามี
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์ และให้ความส าคญักบัการน าทุนของ
ประเทศท่ีมีศกัยภาพ ทั้ง “ทุนสงัคม” “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม”  และ “ทุนเศรษฐกิจ” มา
ใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน ให้เกิดความสมดุล ทั้ งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งส่งเสริมในดา้นการเพ่ิม
มลูค่าของกากตะกอน ตลอดจนน ้ าหลงัจากผา่นการบ าบดัจากระบบควบคู่กนัไปดว้ย 

ในปี พ.ศ. 2551 พพ. ไดด้  าเนินโครงการศึกษาการน าก๊าซชีวภาพไปใชเ้ป็นพลงังานทดแทนใน
เคร่ืองผลิตปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็จากกากตะกอนท่ีไดจ้ากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์และเพ่ิมมูลค่า
ใหก้บักากตะกอนแลว้นั้น ดงันั้นในปี พ.ศ. 2552 น้ี จึงเห็นควรใหมี้การศึกษาการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท่ีผา่นการ
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บ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อจะไดใ้ชป้ระโยชน์อย่าง
ครบถว้นและเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงตนเองต่อไป 

 
1.1 วตัถุประสงค์โครงการ 

(1) ศึกษาถึงแนวทางการน าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรมาเพ่ิม
มลูค่าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใชร้ะบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกร 
 
1.2 ขอบเขตการด าเนินโครงการ 

เพื่อให้การด าเนินงานโครงการบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ท่ีปรึกษาจะด าเนินการดงั
ขอบเขตงานต่อไปน้ี 

 

1.2.1 การศึกษาแนวทางการเพ่ิมมลูค่าน ้ าฯ 

1) ท่ีปรึกษาจะด าเนินการจัดหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญระบบเทคโนโลย ี        
ก๊าซชีวภาพและผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพวิศวกรส่ิงแวดลอ้มในการ
รวบรวมขอ้มูล  ศึกษาสถานภาพการจัดการน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิต   
ก๊าซชีวภาพ จากฟาร์มสุกรขนาดเล็ก เพื่อประเมินถึงศกัยภาพและทางเลือกท่ี
เหมาะสม ศึกษาราคาและตลาดการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยน ้ าอินทรียใ์นปัจจุบนั 

2) ท่ีปรึกษาจะด าเนินการวิเคราะห์คุณสมบติัของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรจากฟาร์มไม่น้อยกว่า 3 แห่ง  จ  านวนไม่น้อยกว่า 10 
ตวัอยา่ง  

3) ท่ีปรึกษาจะด าเนินการศึกษาแนวทางการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรไม่นอ้ยกว่า 5 แนวทาง 

4) ท่ีปรึกษาจะท าการคัดเลือกร่วมกบัคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในการพิจารณา
แนวทางการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จ  านวนไม่นอ้ยกว่า 2 แนวทาง 

5) ศึกษา เสนอรูปแบบการทดลอง วิธีการทดลอง การวิเคราะห์คุณภาพ การเพ่ิมมลูค่า
น ้ าท่ีผา่นการบ าบดัตามแนวทางท่ีไดค้ดัเลือกตามขอ้4) การวิเคราะห์คุณภาพเพื่อ
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ในห้องปฏิบติัการ เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสม
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ของแต่ละแนวทาง ทั้งน้ีผลการศึกษาทดลองท่ีไดจ้กัตอ้งมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได้
และสามารถพฒันาสู่การใชง้านจริงต่อไปได ้

6) ท่ีปรึกษาจะสรุปผลการทดลองและวิเคราะห์คุณภาพ การเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการ
บ าบดัตามแนวทางท่ีไดด้  าเนินการใน ขอ้ 5) และน าเสนอผลการทดลองดงักล่าว
ต่อคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

 
1.2.2 การศึกษาความเหมาะสมทางดา้นเทคนิคและวิธีการจดัการ 

1) ท่ีปรึกษาจะท าการประเมินความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม 
โดยการเปรียบเทียบ กบัการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ โดยใชเ้คร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีปรึกษาจะน าเสนอรูปแบบการบริหารจดัการใน
ระดบัชุมชน เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์และการมส่ีวนร่วมของชุมชน 

2) ท่ีปรึกษาจะน าเสนอแนวทางและจัดท ากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมในการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพใน
เชิงพาณิชย ์ 

1.2.3 การจดัสมัมนาและส่ือประชาสมัพนัธ ์

1) จดัท าคู่มือวิธีการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 2 แบบ แบบละ 10 เล่ม พร้อม CD แบบละ 100 
แผน่ โดยเน้ือหาในคู่มือจะประกอบดว้ย 

 ลกัษณะน ้ าเสีย ท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร  

 ปริมาณน ้ าเสีย ซ่ึงอธิบายถึงแหล่งท่ีมาของน ้ าเสียฟาร์มสุกร จนถึงน ้ าเสีย
ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ การวดัปริมาณน ้ าเสีย และ
ปริมาณน ้ าเสียท่ีเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัเวลา และขนาดของฟาร์มสุกร 

 วิธีการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกร 

 การประมาณค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการออกแบบก่อสร้าง และการด าเนินงาน
วิธีการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดั 

 ประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบการฟาร์มสุกรจะไดรั้บในดา้นต่างๆ 
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 การประเมินความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม โดย
การเปรียบเทียบ กบัการใชป้ระโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 

 การวิเคราะห์ผลการลงทุนเบ้ืองตน้ 

 

2) ท่ีปรึกษาจดัท าส่ือวีดิทศัน์ แสดงวิธีการด าเนินงาน และส่ือท่ีพร้อมจะเผยแพร่ใน 
Website ของกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และแผ่นพับ
เผยแพร่ผลงาน จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1,000 แผน่ 

3) ท่ีปรึกษาจัดสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงาน บุคลากรในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งจ านวนไม่นอ้ยกว่า 100 คน  เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการทั้งหมด 
และขยายผลการด าเนินงานเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไปสู่กลุ่มเป้าหมาย  โดยจะด าเนินการดงัน้ี 

 ท่ีปรึกษาจะจดัรูปแบบการสัมมนาจ านวน 1 วนั โดยมีเน้ือหาในการสัมมนา
ดงัน้ี 

- สรุปผลการศึกษาโครงการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจาก
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกร   

-  วิธีการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพฟาร์มสุกร 

- สมัมนากลุ่มยอ่ย เร่ือง ความคิดเห็นต่อวิธีการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ี
ผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกร 

 ท่ีปรึกษาจะติดต่อและจดัหาผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา โดยการส่งหนังสือเชิญ
ชวนท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน รวมถึงการจดัหาสถานท่ีจดัสัมมนาจะเป็นท่ีท่ีเหมาะสม การ
คมนาคมสะดวก พร้อมจดัหาอาหารกลางวนั อาหารว่างเคร่ืองด่ืมท่ีมี
คุณภาพ โดยจะน าเสนอกรมพฒันาพลงังานทดทแทนและอนุรักษ์
พลงังานเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
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1.3 ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

ท่ีปรึกษาจะท าการศึกษาการน าก๊าซชีวภาพจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร น ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกบัวิธีการน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ตามแนวทางท่ีท่ีปรึกษาได้
ก  าหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 1 แนวทาง 

 
1.4 ระยะเวลาด าเนินงาน 

12 เดือน  หลงัจากวนัลงนามในสญัญา 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2  

ข้อมูลทั่วไปของฟาร์มสุกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

บทที่ 3 

การคัดเลอืกฟาร์มสุกรเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
 

 

บทที่ 4 

วธีิการเกบ็ตวัอย่าง และเทคนิคที่ใช้ในการวเิคราะห์
คุณภาพน า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  3-1 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT003  

บทที่ 3 

การคัดเลือกฟาร์มสุกรเข้าร่วมโครงการ 
 

ค าน า 

การคดัเลือกฟาร์มสุกรเขา้ร่วมโครงการ “การศึกษาการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกร”  เร่ิมจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการฟาร์มสุกรท่ีมีสถานท่ีตั้งของฟาร์มอยู่
ในจงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมีฟาร์มสุกรทั้ง
ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเลก็ อยูร่่วมกนัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงโดยส่วนมากนั้นฟาร์มสุกรท่ีมีขนาด
ใหญ่และขนาดกลางลว้นมีระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีดี และสามารถบ าบดัน ้ าเสียใหมี้คุณภาพน ้ าท่ีอยูใ่นเกณฑ์
ไม่เกินค่ามาตรฐานการปล่อยน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกรท่ีทางกรมควบคุมมลพิษก าหนด อีกทั้งเทคโนโลยท่ีีใช้
ในการบ าบดัน ้ าเสียส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยชีนิดผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Technology) ซ่ึงก๊าซชีวภาพ
ท่ีผลิตไดน้ี้ทางฟาร์มสุกรส่วนใหญ่น าไปใชเ้ป็นพลงังานทดแทนพลงังานไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆ ของ
ฟาร์ม เช่น ใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหุงตม้ ใชส้ าหรับเผาท าลายซากสุกรและกิจกรรมอ่ืนๆ 
เป็นตน้  

ทั้งน้ีการส ารวจของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) พบว่า เทคโนโลยท่ีี
ใชใ้นการบ าบดัน ้ าเสียของฟาร์มสุกรขนาดกลางและขนาดเล็ก จะใชเ้ทคโนโลยีบ าบดัน ้ าเสียชนิดผลิต
ก๊าซชีวภาพ (Biogas Technology) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้มกัพบปัญหาในส่วนของน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัจาก
ระบบบ าบดัน ้ าฯ กล่าวคือ น ้ าหลงัผา่นการบ าบดัมกัมีค่าความสกปรกอยู่  เน่ืองจากฟาร์มสุกรขนาดเล็ก
ไมไ่ดติ้ดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียขั้นหลงั เพราะมีพ้ืนท่ีจ  ากดั ท าให้เกิดแนวคิดในการศึกษาการเพ่ิมมูลค่า
น ้ าท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของการน าน ้ าส่วนท่ีเหลือท้ิง
ในฟาร์มสุกรกลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อย่างสูงสุด และถือเป็นแนวทางปฏิบติัตามเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมอีกดว้ย 

คณะท่ีปรึกษาฯ ไดจ้ดัท าแบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ในรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ของ
ระบบฟาร์มสุกร ไดแ้ก่ ช่ือฟาร์ม สถานท่ีตั้ง ขนาดของฟาร์ม จ  านวนสุกร แหล่งน ้ าดิบท่ีใช ้ประเภทของ
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ปริมาณน ้ าเสียและของเสียท่ีเกิดข้ึน ประเภทของระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีใชเ้ทคโนโลยี
ผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Technology) การน าก๊าซชีวภาพไปใชป้ระโยชน์ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นตน้ ซ่ึงหลงัจากไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัฟาร์มมาแลว้ จะน าข้อมูลดงักล่าวมาใชใ้นการพิจารณา
คดัเลือกฟาร์มสุกรท่ีมีความเหมาะสมเขา้ร่วมโครงการฯ  จากนั้นท่ีปรึกษาฯ จะน าขอ้มูลดงักล่าวเสนอต่อ 
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กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.)  เพื่อพิจารณาคัดเลือกฟาร์มสุกรท่ีมีความ
เหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ จ  านวนไม่น้อยกว่า 3 แห่ง และด าเนินการเก็บตัวอย่างน ้ าจากฟาร์มท่ี       
เข้าร่วมโครงการฯ  จากนั้นน าตัวอย่างน ้ ามาวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าในห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษา
คุณภาพของน ้ าท่ีใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มสุกรต่อไป 
 

3.1   การคดัเลอืกฟาร์มสุกร 
 

ขั้นตอนการด าเนินการคดัเลือกฟาร์มสุกรเขา้ร่วมโครงการฯ เร่ิมจากการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์
หรือหาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัผูป้ระกอบการฟาร์มสุกรท่ีมีสถานท่ีตั้งของฟาร์มอยู่ในจงัหวดั
นครปฐม จงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีดงักล่าวมีฟาร์มสุกรทั้งขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเลก็ อยูร่่วมกนัเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการฟาร์ม
สุกรทางโทรศพัทน์ั้น อาศยัแบบสอบถามขอ้มลูเบ้ืองตน้ของกิจกรรมต่างๆ ของระบบฟาร์มสุกร เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการได้มาซ่ึงข้อมูลและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มสุกร ท่ีตรงตามความ
ตอ้งการ ซ่ึงแบ่งตามหวัขอ้ท่ีส าคญัๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลการผลิต ขอ้มูลการใชท้รัพยากร ขอ้มูล
ดา้นระบบการบ าบดัน ้ าเสีย และของเสียอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้มูลการน าผลพลอยไดไ้ปใชป้ระโยชน์ เป็นตน้ 
ซ่ึงรายละเอียดในส่วนต่างๆ ของแบบสอบถามขอ้มลูเบ้ืองตน้ของฟาร์มสุกร มีดงัน้ี 

(1) ขอ้มลูทัว่ไป:  
-  ช่ือฟาร์ม สถานท่ีตั้งฟาร์ม ช่ือของผูป้ระกอบการ และวนั-เวลาท่ีไดรั้บขอ้มลู 

(2)  ขอ้มลูการผลิต: 
-  ระยะเวลาในการท าฟาร์มสุกรของผูป้ระกอบการ ขนาดของฟาร์ม จ  านวนสุกรท่ีมี

อยูใ่นฟาร์ม  

(3) ขอ้มลูการใชท้รัพยากร: 
-  แหล่งน ้ าท่ีน ามาใช ้เช่น น ้ าบ่อ น ้ าชลประทาน และน ้ าบาดาล เป็นตน้ 

(4) ขอ้มลูดา้นระบบการบ าบดัน ้ าเสียและของเสียอ่ืนๆ  
-  รูปแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียดว้ยเทคโนโลยผีลิตก๊าซชีวภาพ เช่น CD+UASB, Fixed 

dome, Cover lagoon , แบบ พพ.1 และแบบไฟเบอร์กลาส เป็นตน้  
 

(5) การน าไปใชป้ระโยชน์ :  
-  การน าก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดไ้ปใชป้ระโยชน์  การน าน ้ าหลงัผ่านการบ าบดัไปใช้

ประโยชน์ และ การน ามลูสตัวไ์ปใชป้ระโยชน์ เป็นตน้ 
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นอกจากน้ีรายละเอียดของแบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของฟาร์มสุกร ยงัรวมถึงขอ้มูลความ
สมคัรใจในการเขา้ร่วมโครงการการเพ่ิมมลูค่าน ้ าฯ ความเหมาะสมในเร่ืองพ้ืนท่ีจดัสร้างแปลงสาธิตของ
โครงการศึกษาฯ และความสะดวกในการเข้าเยี่ยมชมพ้ืนท่ีสาธิต เป็นต้น   (รายละเอียดของ
แบบสอบถามขอ้มลูแสดงภาคผนวก ก)  

ทั้งน้ีหลงัจากไดข้อ้มูลเบ้ืองต้นของฟาร์มสุกรแลว้ ทางท่ีปรึกษาฯ จะด าเนินการออกส ารวจ
ภาคสนาม ณ ฟาร์มสุกรแต่ละแห่ง เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนท่ีของฟาร์ม กิจกรรมการใชน้ ้ าของฟาร์ม ขนาด
และปริมาณของระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Technology) ต  าแหน่งของจุดท่ีเก็บน ้ า
เพ่ือน ้ ามาวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ รวมทั้งประเมินศกัยภาพและความเหมาะสมในการจดัสร้างแปลง
สาธิต ซ่ึงเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองหลงัจากการศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมมลูค่าน ้ าฯ ต่อไป  

ผลจากการรวบรวมขอ้มลูเบ้ืองตน้ในกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มสุกร จ  านวน 4 แห่งน้ี แสดงดงั
ตารางท่ี 3-1 ดงัน้ี  
 

ตารางที่ 3-1  แสดงผลการรวบรวมขอ้มลูเบ้ืองตน้ของฟาร์มสุกรท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์
 

 ล าดับ ช่ือฟาร์มสุกร ช่ือผู้ประกอบการ แหล่งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1. ศรีกิจฟาร์ม นาย ณรงค ์ ศรีกจิเกษมวฒัน ์ 105  หมู่ 7  ต  าบลบ่อพลบั 
อ  าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม 

034-243311 

2. นายพนม จิตรใจเยน็ นายพนม  จิตรใจเยน็ 75/1 หมู่ 11 ต าบลหนองงู
เหลือม อ  าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม 

081-372-4468 

3. ประชาฟาร์ม นายชยัวฒัน์  ธีรานุวฒัน์ 29/1 หมู่ 2 ต าบลบา้นใหม่ 
อ  าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม 

086-985-8788 

4 ภาวนาฟาร์ม นายเอื้ยง  หว้ยหงษท์อง 73 หมู่ 7 ต าบลหว้ยขวาง 
อ  าเภอก าแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม 

089-915-3743 
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3.2  ข้อมูลเบือ้งต้นของศรีกจิฟาร์ม 

ข้อมูลเบือ้งต้นของฟาร์มสุกร รายละเอียด 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล สัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์และส ารวจขอ้มูลภาคสนาม 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล 17-18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

1. ข้อมูลทั่วไป  

 ช่ือผูป้ระกอบการ นาย ณรงค ์ ศรีกิจเกษมวฒัน ์

 สถานท่ีตั้งของฟาร์ม 105  หมู่ 7  ต  าบลบ่อพลบั อ  าเภอเมือง  
จงัหวดันครปฐม 

 โทรศพัท ์ 034-243311 

 โทรสาร - 

2. ข้อมูลการผลติ  

 ขนาดของฟาร์มสุกร ฟาร์มขนาดกลาง 

 จ านวนสุกรทั้งหมด (คิดเทียบสุกรขนุ) 1,762 ตวั (ประมาณ) 

  -สุกรพ่อพนัธุ ์ 10 ตวั 

  -สุกรแม่พนัธุ ์ 240 ตวั 

  -สุกรขนุ  800 ตวั 

  -ลกูสุกร 800 ตวั 

3. ข้อมูลการใช้น า้  

 ประเภทของน ้ าท่ีใชใ้นระบบฟาร์ม น ้าบาดาล 

  -ปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน(ค านวณ) 46.5 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

4. ข้อมูลด้านการผลติก๊าซชีวภาพ 

  -ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได ้(ค านวณ) 169.1 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

5. ข้อมูลด้านระบบบ าบดัน า้เสีย สถานการณ์การใช้งานในปัจจุบันและของเสียอืน่ๆ 
 รูปแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  แบบบ่อโดมคงท่ี (Fixed dome) 

 ขนาดของระบบบ าบดัน ้ าเสีย 100 ลกูบาศกเ์มตร 

 สถานการณ์ใชง้านปัจจุบนั ใชง้านไดป้กติ แต่ใชง้านไม่สม ่าเสมอ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของฟาร์มสุกร รายละเอียด 

 ปริมาณของเสียประเภทอ่ืนๆ  มลูสตัว ์

6. การน าไปใช้ประโยชน์  

 การน าก๊าซชีวภาพไปใช ้ จ่ายเคร่ืองยนตเ์พื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และ
เคร่ืองผสมอาหารสตัว ์

 การน าน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัไปใช ้ น าไปรถน ้ าตน้ไมใ้นฟาร์ม และพรมบนหลงัคา
โรงเล้ียงสุกร เพ่ือความระบายความร้อน 

 การน ามลูสตัวไ์ปใช ้ น าไปขาย  

7. ความสมคัรใจในการเข้าร่วมโครงการฯ   

  ยนิดีเขา้ร่วมโครงการฯ 

8. ความเหมาะสมในเร่ืองพืน้ที่จดัสร้างแปลงสาธิต ของโครงการการเพิม่มูลค่าน า้ฯ 
  มีความเหมาะสม 

9. ความสะดวกในการเข้าเยีย่มชมพืน้ที่แปลงสาธิต ของโครงการการเพิม่มูลค่าน า้ฯ 
 มีความเหมาะสม 

ข้อมูลของศรีกจิฟาร์ม  

ศรีกิจฟาร์ม เป็นฟาร์มสุกรขนาดกลาง มีจ  านวนสุกร ประมาณ 1,762 ตวั (จากการค านวณเป็น
ปริมาณสุกรขุน) ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบบ่อโดมคงท่ี (Fixed Dome) ติดตั้งมานานแลว้กว่า 5 ปี 
(ระบบท่ีฟาร์มใชเ้ป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียจากฟาร์มสุกรแบบผลิตก๊าซชีวภาพท่ีไดรั้บการสนับสนุนมา
จากกรมส่งเสริม)  น ้ าท่ีใชใ้นกิจกรรมการเล้ียงสุกร (น ้ากินและน ้ าลา้งคอก) มาจากน ้ าบาดาล  กิจกรรม
การใชน้ ้ าของฟาร์มมีการลา้งคอกวนัละ 2 คร้ัง เชา้-เยน็ ปริมาณน ้ าเสียจากการค านวณ 46.5 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนั ส่วนของระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีรางรวบรวมน ้ าเสีย และถงัแยกตะกอนหนัก (มูลสุกร)        
ออกจากน ้ าเสียก่อนจะเขา้ระบบบ าบดั และน ามูลท่ีแยกจะน าไปตากไวย้งัลานตากตะกอนและส่งขาย  
น ้ าเสียผ่านการแยกของแข็งจะส่งเข้าระบบบ าบดัฯ ฝังอยู่ใตดิ้น (แผนผงัระบบบ าบัดน ้ าเสียผลิตก๊าซ
ชีวภาพแบบบ่อโดมคงท่ีแสดงในรูปท่ี 1-1) มีการน าก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดน้ าไปใชง้าน ส่วนน ้ าท้ิงท่ีผา่นการ
บ าบัดแล้ว จะส่งไปยงับ่อพกัน ้ าท่ีเป็นบ่อซีเมนต์และมีการเติมอากาศ เพ่ือลดปริมาณสารอินทรีย ์       
และกล่ิน หลงัจากนั้นจะมีการสูบน าไปใชใ้นการรดน ้ าตน้ไมภ้ายในฟาร์ม   
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 การน าน ้ าท้ิงไปใชป้ระโยชน์ เน่ืองจากฟาร์มตั้งอยู่บริเวณ อ  าเภอเมืองนครปฐม และไม่มีพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร ทางฟาร์มจึงกกัเก็บน ้ าไวใ้นบ่อพกัน ้ าไม่มีการปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะและใชน้ ้ าท้ิง
ในบ่อพกัน ้ าการรดน ้ าตน้ไมภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีฟาร์ม และพรมบนหลงัคาโรงเล้ียงสุกรเพ่ือระบายความร้อน 

 การน าก๊าซชีวภาพไปใชป้ระโยชน์ เน่ืองจากเป็นฟาร์มขนาดกลาง จึงมีการน าก๊าซธรรมชาติท่ี
ผลิตไดจ้ากระบบบ าบดัน ้ าเสียไปใชง้านอย่างเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ การน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับ
เคร่ืองยนต์เพื่อน าไปใช้ขับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และเคร่ืองผสมอาหารสัตว์ ซ่ึง ณ ปัจจุบันมีการใช ้       
ก๊าซชีวภาพจนหมด และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

 
 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก http://www.fao.org 

รูปที่ 3-1  แผนผงัแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียผลิตก๊าซชีวภาพแบบบ่อโดมคงท่ี (Fixed dome)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตะกอนสลดัจ ์

บ่อลน้ 
บ่อเติมมูลสุกร 

ท่อกา๊ซ 

ไบโอกา๊ซ 
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 ทั้งน้ีคณะท่ีปรึกษาฯ ไดล้งพ้ืนท่ีเพ่ือส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ณ ศรีกิจฟาร์ม เมื่อวนัท่ี 18 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552  ดงัแสดงในรูปท่ี 3-2 ถึง 3-8  ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-2  การใชน้ ้ าภายในโรงเล้ียงสุกรของศรีกิจฟาร์ม 
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รูปที่ 3-3  น ้ าเสียท่ีเกิดจากการลา้งคอกสุกร ของศรีกิจฟาร์ม 

 

 

 
 

รูปที่ 3-4  ของแข็ง (มลูสุกร) ท่ีแยกออกจากน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัฯของศรีกิจฟาร์ม 
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รูปที่ 3-5  บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ Fixed dome ของศรีกิจฟาร์ม 
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รูปที่ 3-6   น ้ าท้ิงท่ีผา่นระบบบ าบดัฯ ของศรีกิจฟาร์ม 

 

 

 

 

รูปที่ 3-7  บ่อพกัน ้ าของน ้ าท้ิงท่ีผา่นระบบบ าบดัฯ ของศรีกิจฟาร์ม  
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รูปที่ 3-8  การน าก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดไ้ปใชก้บัเคร่ืองยนตเ์พื่อใชข้บัเคร่ืองผสมอาหารสตัว ์
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3.3   ข้อมูลเบือ้งต้นของ ฟาร์มนายพนม จติรใจเยน็ 

ข้อมูลเบือ้งต้นของฟาร์มสุกร รายละเอียด 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล สัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์และส ารวจขอ้มูลภาคสนาม 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 และ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 

1. ข้อมูลทั่วไป  

 ช่ือผูป้ระกอบการ นายพนม  จิตรใจเยน็ 

 สถานท่ีตั้งของฟาร์ม 75/1 หมู่ 11 ต าบลหนองงูเหลือม อ  าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม 

 โทรศพัท ์ 081-372-4468 

 โทรสาร - 

2. ข้อมูลการผลติ  

 ขนาดของฟาร์มสุกร ฟาร์มขนาดเลก็ 

 จ านวนสุกรทั้งหมด (คิดเทียบสุกรขนุ) ประมาณ 274 ตวั 

  -สุกรพ่อพนัธุ ์ 1 ตวั 

  -สุกรแม่พนัธุ ์ 40 ตวั 

  -สุกรขนุ  100 ตวั 

  -ลกูสุกร 200 ตวั 

3. ข้อมูลการใช้ทรัพยากร  

 ประเภทของน ้ าท่ีใชใ้นระบบฟาร์ม น ้าบาดาล 
  -ปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน (ค านวณ) 7.2 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

4. ข้อมูลด้านการผลติก๊าซชีวภาพ 

  -ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได ้(ค านวณ) 26.3 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

5. ข้อมูลด้านระบบบ าบดัน า้เสีย สถานการณ์การใช้งานในปัจจุบันและของเสียอืน่ๆ 
 รูปแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  แบบ พพ. 1  

 ปริมาณน ้ าเสียท่ีรองรับ (ค่าออกแบบ) 10 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของฟาร์มสุกร รายละเอียด 

 สถานการณ์ใชง้านปัจจุบนั ใชง้านไดป้กติ วนัท่ีไปส ารวจภาคสนาม ณ พ้ืนท่ี 
ฟาร์ม พบว่ามีรอยร่ัวของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ท่ีบางจุด รอการซ่อมแซม 

 ปริมาณของเสียประเภทอ่ืนๆ  มลูสตัว ์และ กากตะกอนสลดัจ ์

6. การน าไปใช้ประโยชน์  

 การน าก๊าซชีวภาพไปใช ้ ใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ และมีก๊าซชีวภาพเหลือ ซ่ึง
ผูป้ระกอบการปล่อยกา๊ซส่วนเกินท้ิงสู่บรรยากาศ 

 การน าน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัไปใช ้ น าไปรดพืชไร่ภายในฟาร์ม เช่น รดตน้ขา้วโพด 
รดแปลงผกัสวนครัว 

 การน ามลูสตัวไ์ปใช ้ น าไปขาย  

7. ความสมคัรใจในการเข้าร่วมโครงการฯ   

  ยนิดีเขา้ร่วมโครงการฯ 

8. ความเหมาะสมในเร่ืองพืน้ที่จดัสร้างแปลงสาธิต ของโครงการการเพิม่มูลค่าน า้ฯ 
  มีความเหมาะสม 

9. ความสะดวกในการเข้าเยีย่มชมพืน้ที่แปลงสาธิต ของโครงการการเพิม่มูลค่าน า้ฯ 
 มีความเหมาะสม 
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ข้อมูลของฟาร์มนายพนม จติใจเยน็ 

 ฟาร์มนายพนม  จิตรใจเยน็  เป็นฟาร์มสุกรขนาดเลก็ มีจ  านวนสุกร ประมาณ 274 ตวั (จากการ
ค านวณเป็นปริมาณสุกรขุน) ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ พพ.1 (ระบบท่ีฟาร์มใชเ้ป็นระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
จากฟาร์มสุกรแบบผลิตก๊าซชีวภาพท่ีไดรั้บการสนับสนุนจาก พพ.)  น ้ าท่ีใชใ้นกิจกรรมการเล้ียงสุกร 
(น ้ ากินและน ้ าลา้งคอก) มาจากน ้ าบาดาล  กิจกรรมการใชน้ ้ าของฟาร์มมีการลา้งคอกวนัละ 2 คร้ัง      
เชา้-เยน็ ปริมาณน ้ าเสียจากการค านวณ 7.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั  ส่วนของระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีราง
รวบรวมน ้ าเสีย  และถงัแยกตะกอนหนัก (มูลสุกร) ออกจากน ้ าเสียก่อนจะเขา้ระบบบ าบดั และน ามูล
สุกรท่ีแยกจะน าไปตากไวย้งัลานตากตะกอนและส่งขาย  น ้ าเสียผ่านการแยกของแข็งจะส่งเขา้ระบบ
บ าบดัฯ มีการน าก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดน้ าไปใชง้าน ส่วนน ้ าท้ิงท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ จะส่งไปยงับ่อพกัน ้ า
ท่ีเป็นบ่อดิน ซ่ึงมีจ  านวน 2 บ่อ  หลงัจากนั้นจะน าในบ่อพกัน ้ าจะน าไปใชร้ดพืชไร่ภายในฟาร์ม   

 การน าน ้ าท้ิงไปใช้ประโยชน์ เน่ืองจากฟาร์มมีพ้ืนท่ีทางการเกษตร น ้ าท้ิงในบ่อพักน ้ าจึง
น าไปใชใ้นการรดน ้ าพืชไร่ภายในบริเวณพ้ืนท่ีฟาร์ม  ตะกอนสลดัจ์จากระบบบ าบดัน ้ าเสียทางฟาร์มมี
การสูบตะกอนอยา่งสม ่าเสมอ และน าไปตากไวย้งับ่อตากตะกอนเพื่อน าตะกอนแหง้ท่ีไดไ้ปขายเป็นปุ๋ย
ทางการเกษตร 

 การน าก๊าซชีวภาพไปใชป้ระโยชน์ เน่ืองจากเป็นฟาร์มขนาดเลก็ การน าก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตได้
จากระบบบ าบดัน ้ าเสียไปใชง้านจึงมีใชเ้พียงแต่การหุงตม้ภายในครัวเรือนเท่านั้น ก๊าซท่ีเหลือไดม้ีการ
ปล่อยท้ิงสู่บรรยากาศ อย่างไรก็ดีทางฟาร์มมีความพยายามท่ีจะน าก๊าซไปใชใ้นรูปพลงังานไฟฟ้าเพื่อ
กิจการเล้ียงสุกรและการท าการเกษตร 

ทั้งน้ีคณะท่ีปรึกษาฯ ไดล้งพ้ืนท่ีเพ่ือส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ณ ฟาร์มนายพนม จิตรใจเยน็ เมื่อ
วนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2552  ดงัแสดงในรูปท่ี 3-9 ถึง 3-14  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-9   โรงเล้ียงสุกรของฟาร์มนายพนม จิตรใจเยน็ 
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รูปที่ 3-10  นายพนม  จิตรใจเยน็  ก าลงัอธิบายถึงน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนภายในคอกสุกร 

 

 

 
รูปที่ 3-11  ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของ ฟาร์มนายพนม จิตรใจเยน็ 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  3-16 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT003  

 
รูป 3-12   บ่อพกัน ้ าหลงัผา่นระบบบ าบดั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3-13   บ่อตากตะกอน 
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รูป 3-14   พ้ืนท่ีเพาะปลกูภายในฟาร์ม (น าน ้ าท้ิงท่ีผา่นระบบไปรดน ้ าพืชทางการเกษตร) 
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3.4  ข้อมูลเบือ้งต้นของประชาฟาร์ม 

ข้อมูลเบือ้งต้นของฟาร์มสุกร รายละเอียด 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล สัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์และส ารวจขอ้มูลภาคสนาม 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 

1. ข้อมูลทั่วไป  

 ช่ือผูป้ระกอบการ นายชยัวฒัน์  ธีรานุวฒัน ์

 สถานท่ีตั้งของฟาร์ม 29/1 หมู่ 2 ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 

 โทรศพัท ์ 086-985-8788 

 โทรสาร  

2. ข้อมูลการผลติ  

 ขนาดของฟาร์มสุกร ฟาร์มขนาดกลาง 

 จ านวนสุกรทั้งหมด (คิดเทียบสุกรขนุ) ประมาณ 3,817 ตวั 

  -สุกรพ่อพนัธุ ์ 28 ตวั 

  -สุกรแม่พนัธุ ์ 700 ตวั 

  -สุกรขนุ  1,200 ตวั 

  -ลกูสุกร 1,600 ตวั 

3. ข้อมูลการใช้ทรัพยากร  

 ประเภทของน ้ าท่ีใชใ้นระบบฟาร์ม น ้าบาดาล 

  -ปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน (ค  านวณ) 100.8 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

4. ข้อมูลด้านการผลติก๊าซชีวภาพ 

  -ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได ้(ค  านวณ) 366.4 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

5. ข้อมูลด้านระบบบ าบดัน า้เสีย สถานการณ์การใช้งานในปัจจุบันและของเสียอืน่ๆ 
 รูปแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  แบบ CD+UASB 

 ปริมาตรของระบบบ าบดัน ้ าเสีย 1,000 ลกูบาศกเ์มตร 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของฟาร์มสุกร รายละเอียด 

 สถานการณ์ใชง้านปัจจุบนั ใชง้านไดป้กติ  

 ปริมาณของเสียประเภทอ่ืนๆ  มลูสตัว ์และกากตะกอนสลดัจ ์

6. การน าไปใช้ประโยชน์  

 การน าก๊าซชีวภาพไปใช ้ น าไปใชป่ั้นไฟฟ้าเท่านั้น  

 การน าน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัไปใช ้ ปล่อยท้ิง และน าไปรดตน้ขา้วโพด 

 การน ามลูสตัวไ์ปใช ้ น าไปขาย  

 การน ากากตะกอนไปใช ้ น าไปขาย และใส่ปุ๋ยปลกูขา้วโพด 

7. ความสมคัรใจในการเข้าร่วมโครงการฯ   

  ยนิดีเขา้ร่วมโครงการฯ 

8. ความเหมาะสมในเร่ืองพืน้ที่จดัสร้างแปลงสาธิต ของโครงการการเพิม่มูลค่าน า้ฯ 
  มีความเหมาะสม 

9. ความสะดวกในการเข้าเยีย่มชมพืน้ที่แปลงสาธิต ของโครงการการเพิม่มูลค่าน า้ฯ 
 สะดวกใหเ้ขา้ชมพ้ืนท่ี 

 

ข้อมูลของประชาฟาร์ม  

 ฟาร์มประชา เป็นฟาร์มสุกรขนาดกลาง มีจ  านวนสุกร ประมาณ 3,817 ตวั (จากการค านวณเป็น
ปริมาณสุกรขุน) ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ  CD+UASB (Channel Digester and Up flow Anaerobic 
Sludge Blanket) ติดตั้งมาประมาณ 3 ปี (ระบบท่ีฟาร์มใชเ้ป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียจากฟาร์มสุกรแบบผลิต
ก๊าซชีวภาพท่ีไดรั้บการออกแบบและพฒันาจาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) เป็นระบบท่ีรองรับน ้ าเสีย
ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร  น ้ าท่ีใชใ้นกิจกรรมการเล้ียงสุกร (น ้ ากินและน ้ าลา้งคอก) มาจากน ้ าบ่อ
ภายในฟาร์ม  กิจกรรมการใชน้ ้ าของฟาร์มมีการลา้งคอกวนัละ 2 คร้ัง เชา้-เยน็ ปริมาณน ้ าเสียจากการ
ค านวณ 100.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ส่วนของระบบบ าบัดน ้ าเสีย มีรางรวบรวมน ้ าเสีย และบ่อแยก
ตะกอนหนกั (มลูสุกร) ออกจากน ้ าเสียก่อนจะเขา้ระบบบ าบดั และน ามูลท่ีแยกจะน าไปตากไวย้งัลาน
ตากตะกอนและส่งขาย  น ้ าเสียผ่านการแยกของแข็งจะส่งเข้าระบบบ าบดัฯบ่อคอนกรีตบนผิวดิน 
ดา้นบนคลุมดว้ยพลาสติกพีวีซี (PVC) ภายในบ่อจะมีทั้งบ่อหมกัชา้แบบราง (Channel Digester) และบ่อ
หมกัเร็ว UASB น ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ ทางดา้นบนของบ่อหมกั (แผนผงัระบบบ าบดัน ้ าเสียผลิตก๊าซ
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ชีวภาพแบบ CD+UASB แสดงในรูปท่ี 3-15) มีการน าก๊าซชีวภาพ ท่ีผลิตไดน้ าไปใชง้าน ส่วนน ้ าท้ิงท่ี
ผา่นการบ าบดัแลว้ จะส่งไปยงับ่อพกัเก็บน ้ าท่ีเป็นบ่อคอนกรีต ซ่ึงเป็นระบบบ าบดัขั้นหลงั ท่ีอาศยัการ
บ าบดัแบบธรรมชาติ ซ่ึงระบบบ าบดัขั้นหลงัน้ีจะบ าบดัน ้ าท่ีผา่นการยอ่ยจากบ่อหมกัแลว้ ใหม้ีคุณสมบติั
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และปล่อยท้ิงลงสู่บ่อน ้ าธรรมชาติ ส่วนตะกอนสลดัจจ์ะสูบมายงัลานตากตะกอน 
ตะกอนสลดัจท่ี์แหง้แลว้จะน าไปขาย และใส่เป็นปุ๋ยเพื่อปลกูพืชภายในฟาร์ม 

 การน าน ้ าท้ิงไปใชป้ระโยชน์ เน่ืองจาก น ้ าท้ิงมีปริมาณมากและฟาร์มไม่มีพ้ืนท่ีทางการเกษตร
มากนัก น ้ าท้ิงจากระบบบ าบัดฯ จึงปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ ดงันั้นฟาร์มจึงตอ้งมีระบบบ าบัด       
ขั้นหลงัเพ่ือท าการบ าบดัน ้ าต่อจากบ่อหมกั ใหมี้ลกัษณะน ้ าท้ิงตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 การน าก๊าซชีวภาพไปใชป้ระโยชน์ เน่ืองจากเป็นฟาร์มขนาดกลาง จึงมีการน าก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้
จากระบบบ าบดัน ้ าเสียไปใชง้านอยา่งเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ การน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
เพื่อน าไปใชง้านกบัเคร่ืองจกัรกลในการป่ันไฟฟ้าไปใชง้าน กบักิจกรรมภายในฟาร์ม  ซ่ึง ณ ปัจจุบนัมี
การใชก้๊าซชีวภาพจนหมด และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

 

 
     ท่ีมา:  วรสารเทคโนโลยีกา๊ซชีวภาพ 4.  2548 

รูปที่ 3-15   แผนผงัระบบ CD+UASB (Channel Digester and Up flow  
Anaerobic Sludge Blanket) 
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ทั้งน้ีคณะท่ีปรึกษาฯ ได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือส ารวจข้อมูลภาคสนาม ณ ประชาฟาร์ม เม่ือวนัท่ี 27 
มีนาคม พ.ศ. 2552  ดงัแสดงในรูปท่ี 3-16 ถึง 3-21 ดงัน้ี 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-16   พ้ืนท่ีการเล้ียงสุกรของประชาฟาร์ม 
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รูปที่ 3-17   การรวบรวมน ้ าเสียลงสู่บ่อรวมน ้ าเสียของประชาฟาร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-18   ของแข็งท่ีแยกออกมาจากน ้ าเสียน ามาตากไวท่ี้ลานตากตะกอน 
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รูปที่ 3-19   ระบบบ าบดัน ้ าเสียผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CD+UASB ของประชาฟาร์มและลานตากตะกอน 
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รูปที่  3-20   น ้ าท้ิงท่ีผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CD+UASB ของประชาฟาร์ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-21   บ่อพกัน ้ าท้ิงก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้ า 
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  รายงานฉบับสุดท้าย 
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3.5   ข้อมูลเบือ้งต้นของภาวนาฟาร์ม 

ข้อมูลเบือ้งต้นของฟาร์มสุกร รายละเอียด 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล สัมภาษณ์ทางโทรศพัทแ์ละส ารวจภาคสนาม  

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 

1. ข้อมูลทั่วไป  

 ช่ือผูป้ระกอบการ นายเอ้ืยง  หว้ยหงษท์อง 

 สถานท่ีตั้งของฟาร์ม 73 หมู่ 7 ต าบลหว้ยขวาง อ  าเภอก าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม 

 โทรศพัท ์ 089-915-3743 

 โทรสาร  

2. ข้อมูลการผลติ  

 ขนาดของฟาร์มสุกร ฟาร์มขนาดเลก็ 

 จ านวนสุกรทั้งหมด  ประมาณ 17 ตวั 

  -สุกรพ่อพนัธุ ์ - ตวั 

  -สุกรแม่พนัธุ ์ 1 ตวั 

  -สุกรขนุ  13 ตวั 

  -ลกูสุกร 5 ตวั 

3. ข้อมูลการใช้ทรัพยากร  

 ประเภทของน ้ าท่ีใชใ้นระบบฟาร์ม น ้าบ่อและน ้ าบาดาล 

  -ปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน (ค  านวณ) 0.5 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

4. ข้อมูลด้านการผลติก๊าซชีวภาพ 

  -ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได ้(ค  านวณ) 1.7 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

5. ข้อมูลด้านระบบบ าบดัน า้เสีย สถานการณ์การใช้งานในปัจจุบันและของเสียอืน่ๆ 
 รูปแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  แบบไฟเบอร์กลาส 

 ปริมาณน ้ าเสียท่ีรองรับ (ค่าออกแบบ) 5 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

 สถานการณ์ใชง้านปัจจุบนั ใชง้านไดป้กติ  
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ข้อมูลเบือ้งต้นของฟาร์มสุกร รายละเอียด 

 ปริมาณของเสียประเภทอ่ืนๆ  มลูสตัว ์และ ตะกอนสลดัจ ์

6. การน าไปใช้ประโยชน์  

 การน าก๊าซชีวภาพไปใช ้ ใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้  

 การน าน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัไปใช ้ กกัเก็บในบ่อน ้ าฟาร์ม และใชร้ดน ้ าในนาขา้ว 

 การน ามลูสตัวไ์ปใช ้ น าไปขาย  และใส่เป็นปุ๋ยในนาขา้ว 

 การน าตะกอนสลดัจไ์ปใช ้ น าไปขาย และใส่เป็นปุ๋ยในนาขา้ว 

7. ความสมคัรใจในการเข้าร่วมโครงการฯ   

  ยนิดีเขา้ร่วมโครงการฯ 

8. ความเหมาะสมในเร่ืองพืน้ที่จดัสร้างแปลงสาธิต ของโครงการการเพิม่มูลค่าน า้ฯ 
  มีความเหมาะสม 

9. ความสะดวกในการเข้าเยีย่มชมพืน้ที่แปลงสาธิต ของโครงการการเพิม่มูลค่าน า้ฯ 
 สะดวกในการเขา้เยีย่มชม 

ข้อมูลเบือ้งต้นของภาวนาฟาร์ม 

 ภาวนาฟาร์ม เป็นฟาร์มสุกรขนาดเล็ก มีจ  านวนสุกรประมาณ 17 ตัว (จากการค านวณเป็น
ปริมาณสุกรขุน) ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบไฟเบอร์กลาส (ระบบท่ีฟาร์มใชเ้ป็นระบบบ าบดัน ้ าเสีย
จากฟาร์มสุกรแบบผลิตก๊าซชีวภาพท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก พพ.)  ซ่ึงเป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิต
ก๊าซชีวภาพส าหรับฟาร์มสุกรขนาดเลก็ รองรับปริมาณน ้ าเสียไม่เกิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั  น ้ าท่ีใชใ้น
กิจกรรมการเล้ียงสุกร (น ้ากินและน ้ าลา้งคอก) มาจากน ้ าบาดาล  กิจกรรมการใชน้ ้ าของฟาร์มมีการลา้ง
คอกวนัละ 2 คร้ัง เชา้-เยน็ ปริมาณน ้ าเสียจากการค านวณประมาณ 0.5 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั ส่วนของระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย มีรางรวบรวมน ้ าเสีย  และถงัแยกตะกอนหนัก (มูลสุกร) ออกจากน ้ าเสียก่อนจะเขา้ระบบ
บ าบดัฯ และน ามลูสุกรท่ีแยกจะน าไปตากไวย้งัลานตากตะกอนและส่งขาย  น ้ าเสียผา่นการแยกของแข็ง
จะส่งเขา้ระบบบ าบดัฯ ซ่ึงเป็นบ่อหมกัแบบถงักรองไร้อากาศ (Anaerobic filter tank) ซ่ึงเป็นถงัวงขอบ
ซีเมนตท์รงกลม มีการน าก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดน้ าไปใชง้าน ส่วนน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ จะส่งไปยงั
บ่อน ้ าธรรมชาติในพ้ืนท่ีของฟาร์ม ซ่ึงมีจ  านวน 1 บ่อ  หลงัจากนั้นจะน ้ าในบ่อพกัน ้ าไปใช ้รดพืชไร่และ
นาขา้ว   
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 การน าน ้ าท้ิงไปใช้ประโยชน์ เน่ืองจากฟาร์มมีพ้ืนท่ีทางการเกษตร น ้ าท้ิงในบ่อพักน ้ าจึง
น าไปใชใ้นการรดน ้ าพืชไร่และนาขา้วในบริเวณพ้ืนท่ีฟาร์ม  ทางฟาร์มมีการสูบตะกอนอย่างสม ่าเสมอ 
ตะกอนสลัดจ์ท่ีได้ จะน าไปตากไว้ยงับ่อตากตะกอนเพื่อน าตะกอนแห้งท่ีได้ไปขายเป็นปุ๋ยทาง
การเกษตรและใชส้ าหรับการปลกูขา้ว 

 การน าก๊าซชีวภาพไปใชป้ระโยชน์ เน่ืองจากเป็นฟาร์มขนาดเลก็ การน าก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตได้
จากระบบบ าบดัน ้ าเสียไปใชง้านจึงใชเ้พียงแต่การหุงตม้ภายในครัวเรือนเท่านั้น โดยปล่อยก๊าซท่ีเหลือ
ท้ิงสู่บรรยากาศ 

ทั้งน้ีคณะท่ีปรึกษาฯ ได้ลงพ้ืนท่ีเพื่อส ารวจข้อมูลภาคสนาม ณ ภาวนาฟาร์ม เมื่อวนัท่ี 24 
มีนาคม พ.ศ. 2552  ดงัแสดงในรูปท่ี 3-22 ถึง 3-28  ดงัน้ี 

 

 

 
 

รูปที่ 3-22   การเล้ียงสุกรของภาวนาฟาร์ม 
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รูปที่ 3-23   ระบบบ าบดัน ้ าเสียผลิตก๊าซชีวภาพแบบไฟเบอร์กลาส ของ ภาวนาฟาร์ม 

 

 

 
 

รูปที่ 3-24   บ่อรวบรวมน ้ าเสียจากฟาร์มสุกร 
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  รายงานฉบับสุดท้าย 
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รูปที่ 3-25   บ่อตากตะกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-26  น ้ าท้ิงท่ีออกจากระบบบ าบดัซ่ึงปล่อยลงสู่บ่อพกัน ้ าท้ิงในพ้ืนท่ีของฟาร์ม 
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รูปที่ 3-27   บ่อพกัน ้ าหลงัระบบบ าบดัของภาวนาฟาร์ม 

 

 
 

รูปที่ 3-28   ของแข็ง (มลูสุกร) ท่ีแยกออกจากน ้ าจะน ามาตากท่ีลานตากตะกอน 
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  ทั้งน้ีสามารถสรุปรายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองตน้ของฟาร์มสุกรทั้ง 4 แห่ง ไดด้งัแสดงในตารางท่ี   
3-2 ซ่ึงจากการพิจารณาขอ้มลูเบ้ืองตน้ของฟาร์มสุกรทั้ง 4 แห่ง พบว่า เป็นฟาร์มสุกรท่ีไดม้ีการใชร้ะบบ
บ าบดัน ้ าเสียแบบไม่ใชอ้อกซิเจนและผลิตก๊าซชีวภาพ โดยฟาร์มแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกนั เช่น 
แบบของระบบบ าบดั (ไดแ้ก่ บ่อแบบโดมคงท่ี  แบบ CD+UASB  แบบพพ.1 และแบบไฟเบอร์กลาส)  
ท่ีจะแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบกบัคุณภาพของน ้ าท้ิงท่ีจะเป็นตวัแทนน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรท่ีน ามาศึกษา   ขนาดของฟาร์มท่ีจะมีผลต่อปริมาณของน ้ าท้ิงท่ีเกิดข้ึน
จากฟาร์มในแต่ละวนั  นอกจากน้ี ลกัษณะการน าก๊าซชีวภาพไปใชง้าน (เช่น หุงต้ม และป่ันไฟฟ้า)  
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในฟาร์ม ศกัยภาพความพร้อมและพ้ืนท่ีของฟาร์ม โดยทั้งหมดน้ีลว้นแลว้แต่เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีจะน าไปสู่การพิจารณาแนวทางการเพ่ิมมลูค่าใหก้บัน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ดว้ยลกัษณะความแตกต่างจากฟาร์มดงักล่าว น ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกรทั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่ ฟาร์มศรีกิจ  
ฟาร์มพนม  ฟาร์มประชา และฟาร์มภาวนา  จึงเหมาะสมต่อการน ามาศึกษาเพ่ือเป็นตวัแทนน ้ าท้ิงจาก
ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรขนาดเลก็และขนาดกลาง 

ตารางที่ 3-2    สรุปรายละเอียดขอ้มลูเบ้ืองตน้ของฟาร์มสุกรทั้ง 4 แห่ง 

รายละเอียด ฟาร์ม 1 ฟาร์ม 2 ฟาร์ม 3 ฟาร์ม 4 

 ศรีกิจฟาร์ม พนมฟาร์ม ประชาฟาร์ม ภาวนาฟาร์ม 

1.      ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือผู้ประกอบการ นายณรงค ์ ศรีกจิเกษมวฒัน ์ นายพนม  จิตรใจเยน็ นายชยัวฒัน ์ ธีรานุวฒัน์ นายเอ้ืยง  หว้ยหงษท์อง 

 สถานทีต่ั้งของฟาร์ม 105  หมู่ 7  ต าบลบ่อพลบั 
อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครปฐม 

75/1 หมู่ 11 ต าบลหนองงู
เหลือม อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม 

29/1 หมู่ 2 ต าบลบา้นใหม่ 
อ าเภอสามพราน 

 จงัหวดันครปฐม 

73 หมู่ 7 ต าบลหว้ยขวาง 
อ าเภอก  าแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม 

 โทรศัพท์ 034-243311 081-372-4468 086-985-8788 089-915-3743 

2.      ข้อมูลการผลิต 

ขนาดของฟาร์มสุกร ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดเล็ก 

จ านวนสุกรทั้งหมด 
(เทยีบสุกรขุน)* 

ประมาณ  1,762 ตวั ประมาณ  274 ตวั ประมาณ  3,817 ตวั ประมาณ  17 ตวั 

  -สุกรพ่อพันธุ์  10 ตวั 1 ตวั 28 ตวั - ตวั 

  -สุกรแม่พันธุ์  240 ตวั 40 ตวั 700 ตวั 1 ตวั 

  -สุกรขุน  800 ตวั 100 ตวั 1,200 ตวั 13 ตวั 

  -ลูกสุกร 800 ตวั 200 ตวั 1,600 ตวั 5 ตวั 
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ตารางที่ 3-2    สรุปรายละเอียดขอ้มลูเบ้ืองตน้ของฟาร์มสุกรทั้ง 4 แห่ง (ต่อ) 

รายละเอียด ฟาร์ม 1 ฟาร์ม 2 ฟาร์ม 3 ฟาร์ม 4 

 ศรีกิจฟาร์ม พนมฟาร์ม ประชาฟาร์ม ภาวนาฟาร์ม 

3.      ข้อมูลการใช้ทรัพยากร 

ประเภทของน า้ทีใ่ช้ใน
ระบบฟาร์ม 

น ้าบาดาล น ้าบาดาล น ้าบาดาล น ้าบ่อและน ้าบาดาล 

ปริมาณน า้เสียทีเ่กดิขึน้ 
(ลบ.ม./วัน)** 

46.5 7.2 100.8 0.5  

4.      ข้อมูลด้านการผลิตก๊าซชีวภาพ 

ปริมาณก๊าซชีวภาพที่
ผลติได้ (ลบ.ม./วัน) 

169.1 26.3 366.4 1.7 

5.      ข้อมูลด้านระบบบ าบัดน ้าเสีย สถานการณ์การใช้งานในปัจจุบันและของเสียอ่ืนๆ 

รูปแบบระบบผลติก๊าซ
ชีวภาพ  

แบบบ่อโดมคงท่ี 

(Fixed dome) 

แบบ พพ. 1 แบบ CD+UASB 

UASB 

แบบไฟเบอร์กลาส 

ปริมาตรน า้เสียทีร่องรับ / 
ขนาดรองรับน า้เสีย  

(ค่าออกแบบ)  

  

 

100 ลบ.ม. 10 ลบ.ม./วนั 1,000 ลบ.ม. 5 ลบ.ม./วนั 

สถานการณ์ใช้งาน
ปัจจุบัน 

ใชง้านไดป้กติ แต่ใชง้านไม่
สม ่าเสมอ ขาดการชกัตะกอน 

ใชง้านไดป้กติ วนัท่ีไป
ส ารวจภาคสนาม ณ พ้ืนท่ี
ฟาร์ม พบว่ามีรอยร่ัวของ
ระบบผลิตกา๊ซชีวภาพท่ีบาง
จุด รอการซ่อมแซม 

ใชง้านไดป้กติ มีการดูแล
สม ่าเสมอ มีการชกัตะกอน
ทุกวนั 

ใชง้านไดป้กติ  มีการ
ชกัตะกอนทุกวนั 

ปริมาณของเสียประเภท
อืน่ๆ  

มูลสัตว ์ มูลสัตว,์ ตะกอนสลดัจ ์ มูลสัตว,์ ตะกอนสลดัจ ์ มูลสัตว,์ ตะกอน
สลดัจ ์

6.      การน าไปใช้ประโยชน์ 

การน าก๊าซชีวภาพไปใช้ จ่ายเคร่ืองยนตเ์พ่ือขบัเคร่ือง 
ก  าเนิดไฟฟ้า และเคร่ืองผสม
อาหารสัตว ์

ใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้ และมีกา๊ซ
ชีวภาพเหลือ ซ่ึง
ผูป้ระกอบการปล่อยกา๊ซ 
ส่วนเกนิท้ิงสู่บรรยากาศ 

น าไปใชป่ั้นไฟฟ้าส าหรับ
กจิกรรมในฟาร์ม 

ใชเ้ป็นกา๊ซหุงตม้  ละ
มีกา๊ซชีวภาพเหลือ 
ซ่ึงผูป้ระกอบการ
ปล่อยกา๊ซส่วนเกนิท้ิง
สู่บรรยากาศ 

การน าน า้หลังผ่านการ
บ าบัดไปใช้ 

น าไปรถน ้าตน้ไมใ้นฟาร์ม 
และพรมบนหลงัคาโรงเล้ียง
สุกรเพ่ือระบายความร้อน 

น าไปรดพืชไร่ภายในฟาร์ม 
เช่น รดตน้ขา้วโพด รด
แปลงผกัสวนครัว 

ปล่อยท้ิง และน าไปรดตน้
ขา้วโพด 

กกัเกบ็ในบ่อน ้าฟาร์ม 
และ ใชร้ดน ้านาขา้ว 
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ตารางที่ 3-2    สรุปรายละเอียดขอ้มลูเบ้ืองตน้ของฟาร์มสุกรทั้ง 4 แห่ง (ต่อ) 

รายละเอียด ฟาร์ม 1 ฟาร์ม 2 ฟาร์ม 3 ฟาร์ม 4 

 ศรีกิจฟาร์ม พนมฟาร์ม ประชาฟาร์ม ภาวนาฟาร์ม 

การน ามูลสัตว์ไปใช้ น าไปขาย  น าไปขาย  น าไปขาย  น าไปขายและใส่ปุ๋ยใน
นาขา้ว 

การน าตะกอนสลดัจ์ น าไปขาย (ชกัตะกอนไม่
สม ่าเสมอ) 

น าไปขาย  น าไปขายและใส่ปุ๋ยใน
แปลงพืช 

น าไปขายและใส่ปุ๋ยใน
นาขา้ว 

7.      ความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการฯ  

    ยินดีเขา้ร่วมโครงการฯ ยินดีเขา้ร่วมโครงการฯ ยินดีเขา้ร่วมโครงการฯ ยินดีเขา้ร่วมโครงการฯ 

8.      ความเหมาะสมในเร่ืองพื้นที่จัดสร้างแปลงสาธิต ของโครงการการเพิ่มมูลค่าน ้าฯ 

    มีความเหมาะสม มีความเหมาะสม มีความเหมาะสม มีความเหมาะสม 

9.      ความสะดวกในการเข้าเยีย่มชมพื้นที่แปลงสาธิต ของโครงการการเพิ่มมูลค่าน ้าฯ 

  มีความเหมาะสม มีความเหมาะสม สะดวกใหเ้ขา้เยี่ยมชม สะดวกใหเ้ขา้เยี่ยมชม 

 

หมายเหตุ : 
 

 การคิดเทียบเป็นจ านวนสุกรขุน โดย สุกรพ่อพนัธุ ์สุกรแม่พนัธุ ์และลกูสุกร  ตามตาราง 3-3 
 

ตารางที่ 3-3 วิธีการค านวณน ้ าหนกัหน่วยปศุสตัว ์
ชนิดสุกร น ้าหนักเฉล่ีย (กิโลกรัม) หน่วย 

สุกรพ่อพนัธ์ุ 250 
500

250  ตวั)จ านวนสุกร(   นปส. 

สุกรแม่พนัธ์ุ 180 
500

180  ตวั)จ านวนสุกร(   นปส. 

สุกรขนุ 60 
500

60  ตวั)จ านวนสุกร(   นปส. 

ลูกสุกร 15 
500

15  ตวั)จ านวนสุกร(   นปส. 
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   การค านวณหน่วยปศุสตัวน์ ้ าเสียและปริมาณก๊าซท่ีเกิดข้ึน (ขอ้มลูจากมลูนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
http://www.efe.or.th)  
 

        ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึน  =   จ  านวนหน่วยปศุสัตวข์องสุกร (นปส.) x อตัราการเกิดน ้าเสีย (ลบ.ม./วนั) 

        ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึน  =   จ  านวนหน่วยปศุสัตวข์องสุกร (นปส.) x อตัราการเกิดก๊าซชีวภาพ (ลบ.ม./วนั) 

 

 
โดยมีเกณฑก์ารค านวณดงัน้ี  

 จ านวนสุกร 1 หน่วยปศุสตัว ์(นปส.) หรือเทียบเท่าน ้ าหนักสุกรขุน (60 กิโลกรัม) = 8.3 ตวั มี
อตัราการเกิดน ้ าเสียและก๊าซชีวภาพ ดงัน้ี 

 ปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน เท่ากบั 0.22 ลบ.ม./วนั  หรือ  220 ลิตร/วนั 
 ปริมาณก๊าซท่ีเกิดข้ึน เท่ากบั 0.8 ลบ.ม./วนั         หรือ  800 ลิตร/วนั  

  

http://www.efe.or.th/


  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 5 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ 
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บทที่ 5 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

 
 
5.1  ผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ของศรีกจิฟาร์ม 
 

5.1.1    ข้อมูลเบือ้งต้น 
 

ผูป้ระกอบกิจการฟาร์มสุกร “ศรีกิจฟาร์ม” คือ นายณรงค์  ศรีกิจเกษมวฒัน์ โดยฟาร์มตั้งอยู่ท่ี 
บา้นเลขท่ี 105 หมู่ 7 ต าบลบ่อพลบั อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ฟาร์มสุกรเป็นฟาร์มขนาดกลาง มีสุกร
ทั้งหมดประมาณ 800 ตวั มีแม่พนัธ ์240 ตวั  

ระบบบ าบดัน ้ าเสียของฟาร์ม คือ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบ่อโดมคงท่ี (Fixed Dome) ซ่ึงมี
อายกุารใชง้านมา 5 ปีแลว้ และใชง้านไดต้ามปกติ แต่ใชง้านไม่สม ่าเสมอ จากการค านวนปริมาณน ้ าเสีย
ท่ีเกิดข้ึนในฟาร์ม พบว่า มีน ้ าเสีย 46.5 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั  
 

5.1.2    ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ตวัอย่าง   มีดงัน้ี 
 

(1) น ้าดิบ  
 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า น ้ าดิบของศรีกิจฟาร์มมีลกัษณะใส ไม่มีสี มีค่า pH 7.47 ซ่ึงถือ
ว่าน ้ ามีค่า pH เป็นกลาง มีค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand, COD) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) และมีปริมาณสาร
แขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS)  น้อยมาก ส่วนปริมาณโลหะโดยส่วนใหญ่มีค่า      
ไม่เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง) ยกเวน้ปริมาณ
ของเหลก็และสงักะสี มีค่ามากกว่าเกณฑม์าตรฐานนิดหน่อย และไม่พบการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย
ชนิด E. Coli.  ซ่ึงภาพรวมของคุณภาพน ้ าดิบของศรีกิจฟาร์ม ถือว่าไม่เป็นอนัตรายต่อการน าไปใชใ้น
กิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์ม โดยมีผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบดงัแสดงในตารางท่ี 5-1 
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ตารางที่ 5-1  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบของศรีกิจฟาร์ม 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าดิบ 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า ใส ไม่มีสี - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.47 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 5.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 255 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 197.513 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) 0.777 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 0.294 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 5.213 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 57.828 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (P) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 152.538 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 8.546 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli ไม่พบ MPN/100 มิลลิลิตร 
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(2) น ้าเสียก่อนการบ าบดั 
 

ผลการวิเคราะห์น ้ าเสียก่อนการบ าบัด พบว่า น ้ าเสียก่อนการบ าบัดมีสีน ้ าตาลเข้ม 
ลกัษณะขน้ เน่ืองจากมีปริมาณแข็งก่ึงเหลวอยูม่าก ซ่ึงเกิดจากการมีมูลสุกรปนอยู่ในน ้ าเสียเป็นจ านวน
มาก มีค่า pH 7.00 ซ่ึงถือว่าน ้ ามีค่า pH เป็นกลาง มีค่า BOD เท่ากบั 1,695 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า COD 
เท่ากบั 3,330 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า เท่ากบั 295 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณสาร
แขวนลอย เท่ากบั 1,093 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นด่าง 900 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต ซ่ึงถือว่าน ้ าเสียก่อนการบ าบดั มีปริมาณอินทรียส์ารอยูเ่ป็นจ านวนมาก และมีความสกปรกสูง  

ส่วนปริมาณโลหะท่ีพบในน ้ าเสียก่อนการบ าบดั พบว่า มีแคลเซียม ทองแดง เหล็ก 
โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและสังกะสี ปนอยู่ในน ้ าในปริมาณมาก ซ่ึงปริมาณโลหะท่ีพบ
เหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจากอาหารท่ีให้สุกรกิน และยาปฏิชีวนะท่ีใชใ้นการป้องกนัโรคให้แก่สุกร เช่น 
วตัถุดิบท่ีใชผ้สมในการท าอาหารสตัวม์ีส่วนประกอบของเปลือกหอยป่น กระดูกป่น และแร่ธาตุ ดงันั้น
ในการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจึงมีโลหะพวกแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม ปนอยู่ในน ้ าในปริมาณมาก 
นอกจากน้ียงัมีการใชส้ารเคมีบางชนิด เช่น สารประกอบออกไซด์ของ Zinc oxide (ZnO) และ Copper 
sulfate (CuSO4) ผสมในอาหารสุกร เพื่อช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตของสุกร และเพ่ิมระดบัภูมิคุม้กนั
ต่อเช้ือแบคทีเรีย ชนิด E. coli ในลูกสุกร ดงันั้นดว้ยเหตุผลต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาท าให้สามารถตรวจ
วิเคราะห์พบปริมาณโลหะต่างๆ ในน ้ าเสีย เน่ืองจากโลหะเหล่าน้ีจะถกูขบัออกมาทางเป็นน ้ าเสียและมูล
ของสุกร ซ่ึงรายละเอียดของผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียก่อนการบ าบดั แสดงในตารางท่ี 5-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-4 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตารางที่ 5-2  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียก่อนการบ าบดัของศรีกิจฟาร์ม 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์

คุณภาพน ้าเสีย ก่อน
การบ าบัด 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า น ้าสีน ้าตาลเขม้  - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.00 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 1695 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 3330 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า  (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 295 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 1,093 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 900 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 259.992 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) 0.391 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 13.269 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 128.939 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 506.928 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (P) 46.000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 361.286 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 114.895 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 4.6 x 107 MPN/100 มิลลิลิตร 

 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-5 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

(3) น ้าหลงัผา่นการบ าบดั 
 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผ่านการบ าบัด พบว่า น ้ าหลงัผ่านการบ าบัดมีสีด  า       
มีตะกอนปนอยูค่่อนขา้งมาก มีค่า pH 7.01 ซ่ึงถือว่าน ้ ามีค่า pH เป็นกลาง มีค่า BOD ลดลง เท่ากบั 795 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า COD ลดลง เท่ากบั 2,255 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ าลดลง 
เท่ากบั 435 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณสารแขวนลอย ลดลงเท่ากบั 835 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่มีค่า
ความเป็นด่างเพ่ิมข้ึน ในส่วนของปริมาณโลหะ พบว่า โลหะบางชนิด อาทิ แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส 
แมกนีเซียมและสงักะสีมีปริมาณลดลง นอกจากน้ียงัพบว่าปริมาณการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด 
E. Coli ก็ลดลง เน่ืองจากภายในของระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีความร้อนเกิดข้ึนท าให้เช้ือแบคทีเรียตายลง
บางส่วน ดงัแสดงผลคุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัในตารางท่ี 5-3 
 

ตารางที่ 5-3  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัของศรีกิจฟาร์ม 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์

คุณภาพน ้าหลังผ่าน
การบ าบัด 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า น ้าสีด  า มีตะกอนมาก - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.01 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 795 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 2255 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 435 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 835 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 1600 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 245.809 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) 0.008 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 19.468 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 102.576 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 1470.454 มิลลิกรัมต่อลิตร 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-6 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตารางที่ 5-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัของศรีกิจฟาร์ม (ต่อ) 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์

คุณภาพน ้าหลังผ่าน
การบ าบัด 

หน่วย 

 ฟอสฟอรัส (P) 45.000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 356.570 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 70.157 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 9.6 x 106 MPN/100 มิลลิลิตร 

 

เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดผลิตก๊าซชีวภาพแบบบ่อโดม
คงท่ี (Fixed Dome) ของศรีกิจฟาร์ม พบว่า มีอายกุารใชง้านมานาน 5 ปีแลว้ เป็นระบบใชง้านไดดี้ แต่ใชง้าน
ไม่สม ่าเสมอ ดงันั้นในช่วงเวลาท่ีท าการเก็บตวัอย่างมาวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบติัการจึงพบว่า ระบบ
บ าบดัน ้ าเสียของศรีกิจฟาร์ม สามารถลดปริมาณสารอินทรียท่ี์มีอยู่ในน ้ าเสียไดใ้นระดบัปานกลาง โดย
ผลของการค านวณเพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ระหว่างน ้ าเสียก่อนการ
บ าบดั และน ้ าหลงัผา่นการบ าบดั ดงัสมการ 

 
 

100x
บดัยก่อนการบ า์์ของน ้าเสีพารามิเตอร

บดังผ่านการบ า์์ของน ้าหลัพารามิเตอร-บดัยก่อนการบ า์์ของน ้าเสีพารามิเตอร
บดัน ้าเสียพของระบบบ าประสิทธิภา   

 
ซ่ึงจากการค านวณประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสียของศรีกิจฟาร์ม พบว่า สามารถ

ท าให ้BOD COD และ TSS ลดลงร้อยละ 53  32 และ 23 ตามล าดบั แต่ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า
และความเป็นด่างเพ่ิมข้ึน ส่วนการเปล่ียนแปลงของปริมาณโลหะ พบว่า โลหะบางชนิด อาทิ แคลเซียม 
โครเมียม เหลก็ ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และสงักะสี ลดลง อีกทั้งปริมาณการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย
ก็พบว่าลดลงเช่นเดียวกนั รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5-4 ดงัน้ี 

 
 
 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-7 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตารางที่ 5-4  ผลการค านวนประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียของศรีกิจฟาร์ม 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า  
“ศรีกิจฟาร์ม” 

ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บ าบัดน ้าเสีย  

น ้าเสียก่อนการ
บ าบัด 

น ้าหลังผ่านการ
บ าบัด 

(ร้อยละ) 

1 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 1695 795 53.1 

2 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 3330 2255 32.3 

3 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า  (Total Kjeldahl 
Nitrogen, TKN) 

295 435 -47.5 

4 
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid 
Suspension , TSS) 

1,093 835 23.6 

5 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 900 1600 -77.8 

6 ปริมาณโลหะ    

      แคลเซียม (Ca) 259.992 245.809 5.5 

 แคดเมียม (Cd) - 0.008 -  

 โครเมียม (Cr) 0.391 - 100.0 

 ทองแดง (Cu) 13.269 19.468 -46.7 

 เหลก็ (Fe) 128.939 102.576 20.4 

 โพแทสเซียม (K) 506.928 1470.454 -190.1 

 ฟอสฟอรัส (P) 46.000 45.000 2.2 

 แมกนีเซียม (Mg) 361.286 356.570 1.3 

 ตะกัว่ (Pb) - - -  

 สังกะสี (Zn) 114.895 70.157 38.9 

7 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 4.6 x 107 9.6 x 106 79.1 

 
 
 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-8 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

(4) น ้าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย 
 

ผลการวิเคราะห์น ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย พบว่า ลกัษณะโดยทัว่ไปของน ้ า มีสีเหลือง 
มีความขุ่นเพียงเล็กน้อย และเมื่อน าผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพักน ้ าสุดท้าย มาพิจารณา
เปรียบเทียบระหว่าง “มาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ส าหรับฟาร์มประเภท ข และ ค”  (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ง) ซ่ึงพิจารณาพารามิเตอร์ 5 ชนิด คือ (1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  (2) ค่าบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand, BOD) (3) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  (4) ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) และ (5) ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด 
(Total Solid Suspension, TSS) พบว่า น ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของศรีกิจฟาร์ม มีค่า pH 8.05 ซ่ึงถือว่า
น ้ ามีค่า pH เป็นด่างเลก็นอ้ย มีค่า BOD เท่ากบั 25 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า COD เท่ากบั 175 มิลลิกรัมต่อลิตร  
มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า เท่ากบั 185 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด 
เท่ากบั 13 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของศรีกิจฟาร์มมี
ค่าอยูใ่นเกณฑไ์ม่เกินค่ามาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนด  

และเม่ือพิจารณาถึงผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดท้าย พบว่า มีปริมาณ
โลหะท่ีปนเป้ือนอยูใ่นน ้ าท้ิงดงักล่าว ซ่ึง “มาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ส าหรับฟาร์มประเภท ข และ 
ค” ไม่ไดก้  าหนดหรือควบคุมพารามิเตอร์ดงักล่าว แต่ในดา้นของการน าน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยไปใช้
ในกิจการอ่ืนๆ อาจตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม ซ่ึงในการน้ีท่ีปรึกษาไดน้ า  “มาตรฐานการระบายน ้ าลง
ทางน ้ าชลประทาน และทางน ้ าท่ีต่อเช่ือมกบัทางน ้ าชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน” 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง) มาพิจารณาเปรียบเทียบกบัผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ า
สุดท้าย พบว่า ไม่พบโลหะท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ ไม่พบปริมาณโลหะโครเมียม 
แคดเมียม และตะกัว่ในน ้ าท้ิงฯ แต่พบปริมาณสงักะสี จ  านวน 9.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงถือว่ามีค่าเกินกว่า
ค่าท่ีมาตรฐานฯ ก  าหนด รายละเอียดคุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยแสดงดงัตารางท่ี 5-5 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-9 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตารางที่ 5-5  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของศรีกิจฟาร์ม 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพ

น ้าทิ้งในบ่อพักน ้า
สุดท้าย 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า น ้าสีเหลือง  ขุ่นเลก็นอ้ย - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 8.05 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 175 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 185 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 13 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 885 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 149.744 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 0.947 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 10.447 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 495.954 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (P) 10.500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 368.888 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 9.892 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 2.1 x 105 MPN/100 มิลลิลิตร 

 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-10 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

 ทั้งน้ีสามารถสรุปผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทั้ ง 4 ประเภท ของศรีกิจฟาร์ม คือ ผลวิเคราะห์
คุณภาพน ้ าดิบ น ้ าเสียก่อนการบ าบดั น ้ าหลงัผ่านการบ าบดั และน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย ไดด้งัแสดง
ในตารางท่ี 5-6   

และเมื่อน าผลวิเคราะห์น ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย ซ่ึงถือเป็นน ้ าท่ีจะมีการน ามาใชป้ระโยชน์ต่อ
ในการเพ่ิมมูลค่าน ้ าฯ นั้น โดยน าผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ ามาท าการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับ 
“มาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร” และ “มาตรฐานการระบายน าท้ิงลงทางชลประทานและทางน ้ า
ท่ีเช่ือมต่อกบัทางน ้ าชลประทานในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน” พบว่า คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของ
ศรีกิจฟาร์ม มีค่า pH  BOD COD ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า และปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด 
อยู่ในเกณฑ์ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ประเภท ข และ ค ก  าหนด ส่วนผลการ
วิเคราะห์การปนเป้ือนของโลหะ พบว่า มีปริมาณสงักะสี เท่ากบั 9.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเป็นค่าท่ีเกินค่า
มาตรฐานการระบายน ้ าท้ิงลงทางชลประทานและทางน ้ าท่ีเช่ือมต่อกบัทางน ้ าชลประทานในเขตพ้ืนท่ี
ชลประทาน โดยมีปริมาณสังกะสีเกินค่ามาตรฐานก าหนด 1.97 เท่า (ค่ามาตรฐานควบคุมปริมาณ
สังกะสี ตอ้งไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) นอกจากน้ียงัพบว่าปริมาณการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย 
ชนิด E. Coli ก็ลดลง เน่ืองจากภายในของระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีความร้อนเกิดข้ึนท าให้เช้ือแบคทีเรีย  
ตายลงบางส่วน ดงัแสดงในตารางท่ี 5-6 และรูปท่ี 5-1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-11 
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ตารางที่ 5-6  สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของศรีกิจฟาร์ม 

ล าดับ พารามิเตอร์ทีว่ิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน า้ หน่วย 

*มาตรฐานน ้าทิ้ง
จากฟาร์มสุกร 
ส าหรับฟาร์ม

ประเภท ข และ ค 

/ 

** มาตรฐานการ
ระบายน ้าลงทาง
ชลประทาน 

เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน า้กับ
ค่ามาตรฐานน า้ทิง้จาก

ฟาร์มสุกร 

  ประเภทของน า้    

  น า้ดิบ 
น า้เสียก่อน
การบ าบดั 

น า้หลังผ่าน
การบ าบดั 

น า้ทิง้ในบ่อ
พักน า้
สุดท้าย 

   

1 ลกัษณะของตวัอย่างน ้ า ใส ไม่มีสี 

น ้ าสีน ้ าตาล
เขม้ มี

ลกัษณะขน้ 
เน่ืองจากมูล
สัตวป์นอยู่

มาก  

น ้ าสีด า                 
มีตะกอน 

น ้ าสีเหลือง              
ขุ่นเลก็นอ้ย 

 ไม่ระบุค่า - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.47 7.00 7.01 8.05  5.5-9* 

-  น ้ าท้ิงฯ  มีค่าความ
เป็นกรดและด่าง (pH) 
ไม่เกนิเกณฑ์
มาตรฐานน ้ าท้ิงจาก
ฟาร์มสุกร 

3 
บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand , BOD) 0.2 1695 795 25 มิลลิกรัมต่อลิตร 100* 

- น ้ าท้ิงฯ มีค่า BOD ไม่
เกนิมาตรฐานน ้ าท้ิง
จากฟาร์มสุกร 

4 
ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand , COD) 5.5 3330 2255 175 มิลลิกรัมต่อลิตร 400* 

- น ้ าท้ิงฯ มีค่า COD ไม่
เกนิมาตรฐานน ้ าท้ิง
จากฟาร์มสุกร 

5 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดใน
น ้ า  (Total Kjeldahl Nitrogen  
, TKN) 

2.5 295 435 185 มิลลิกรัมต่อลิตร 200* 
- น ้ าท้ิงฯ มีค่า TKN ไม่
เกนิมาตรฐานน ้ าท้ิง
จากฟาร์มสุกร 

6 
ปริมาณสารแขวนลอย
ทั้งหมด (Total Solid 
Suspension , TSS) 

4 1,093 835 13 มิลลิกรัมต่อลิตร 200* 
- น ้ าท้ิงฯ มีค่า TSS ไม่
เกนิมาตรฐานน ้ าท้ิง
จากฟาร์มสุกร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 255 900 1600 885 255 ไม่ระบุค่า - 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)        

 แคลเซียม (Ca) 197.513 259.992 245.809 149.744 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า - 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-12 
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ตารางที่ 5-6  สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของศรีกิจฟาร์ม (ต่อ) 

ล าดับ พารามิเตอร์ทีว่ิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน า้ หน่วย 

*มาตรฐานน ้าทิ้ง
จากฟาร์มสุกร 
ส าหรับฟาร์ม

ประเภท ข และ ค 

/ 

** มาตรฐานการ
ระบายน ้าลงทาง
ชลประทาน 

เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน า้กับ
ค่ามาตรฐานน า้ทิง้จาก

ฟาร์มสุกร 

  ประเภทของน า้    

  น า้ดิบ 
น า้เสียก่อน
การบ าบดั 

น า้หลังผ่าน
การบ าบดั 

น า้ทิง้ในบ่อ
พักน า้
สุดท้าย 

   

 แคดเมียม (Cd) - - 0.008 - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.03** 
-  น ้ าท้ิงฯ  ไม่พบ 

แคดเมียม  

 โครเมียม (Cr) 0.777 0.391 - - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.3* 
- น ้ าท้ิงฯ  ไม่พบ 

โครเมียม  

 ทองแดง (Cu) 0.294 13.269 19.468 0.947 มิลลิกรัมต่อลิตร 1.0** 
- น ้ าท้ิงฯ  มีค่า 

ทองแดง ไม่เกนิ
เกณฑม์าตรฐาน 

 เหลก็ (Fe) 5.213 128.939 102.576 10.447 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า - 

 โพแทสเซียม (K) 57.828 506.928 1470.454 495.954 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า - 

 ฟอสฟอรัส (P) - 46.000 45.000 10.500 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า - 

 แมกนีเซียม (Mg) 152.538 361.286 356.570 368.888 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า - 

 ตะก ัว่ (Pb) - - - - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.1** 
- น ้ าท้ิงฯ ไม่พบ  

ตะก ัว่ 

 สังกะสี (Zn) 8.546 114.895 70.157 9.892 มิลลิกรัมต่อลิตร 5.0** 
- น ้ าท้ิงฯ มีค่า สังกะสี 

มากเกนิเกณฑ์
มาตรฐาน 1.97 เท่า 

9 
การปนเป้ือนของเช้ือ
แบคทีเรีย 

ไม่พบ 4.6 x 107 9.6 x 106 2.1 x 105 
MPN/100 
มิลลิลิตร 

ไม่ระบุค่า - 

 

หมายเหตุ   :  *    มาตรฐานน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร ส าหรับฟาร์มประเภท ข และ ค 
  **  มาตรฐานการระบายน ้าลงทางชลประทาน และทางน ้าท่ีต่อเช่ือมกบัทางน ้าชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการ   
                                          ชลประทาน 
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         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-13 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

 
 

รูปที่ 5-1  ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทั้ง 4 ประเภทของศรีกิจฟาร์ม 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 
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เมื่อท าการวิเคราะห์ผลเฉพาะค่าของ BOD COD ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (N) 
ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ในน ้ าหลงัผ่านการบ าบดั และน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย พบว่า   
ค่าของ BOD COD ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ลดลงใน
อตัราส่วนร้อยละ 96  92  57  76 และ 66 ตามล าดบั ซ่ึงหมายความว่า การท่ีน ้ าในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยมี
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ลดลง เน่ืองจากตะกอนส่วนใหญ่ถูกแยกส่วนไปในขั้นตอนการบ าบดัน ้ าเสียแลว้ 
เพ่ือน ากากตะกอนไปใชท้ าเป็นปุ๋ย ดงันั้นน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัจึงมีปริมาณสารอินทรีย ์และสารอนินทรีย ์
ลดลง อีกทั้งดว้ยระยะเวลาการปล่อยน ้ าไวใ้นบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย ท าใหต้ะกอนส่วนมากเกิดการตกตะกอน
ลงสู่ส่วนล่างของบ่อพกัน ้ า ท าใหน้ ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยมีลกัษณะค่อนขา้งใส อีกทั้งมีปริมาณ BOD 
COD ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ลดลงร้อยละ 57-96  
ดงัแสดงในตารางท่ี 5-7 และ ในรูปท่ี 5-2 
 

ตารางที่ 5-7 ผลการเปล่ียนแปลงของน ้ าหลงัผ่านการบ าบดั และน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย เฉพาะ
พารามิเตอร์ BOD COD ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (N) ฟอสฟอรัส (P) และ
โพแทสเซียม (K) ของ “ศรีกิจฟาร์ม” 

 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า  
“ศรีกิจฟาร์ม” 

ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

น ้าหลังผ่านการ
บ าบัด 

น ้าทิ้งในบ่อพัก
น ้าสุดท้าย 

 

1 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) 795 25 96.86 

2 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) 2255 175 92.24 

3 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า  (Total Kjeldahl 
Nitrogen, TKN) 

435.000 185.000 57.47 

4 ฟอสฟอรัส (P) 45.000 10.500 76.67 

5 โพแทสเซียม (K) 1470.454 495.954 66.27 
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รูปที่ 5-2  การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ า เฉพาะพารามิเตอร์ BOD COD TKN P และ K 

ของ “ศรีกิจฟาร์ม” 
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5.1.3   สรุปผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ของศรีกจิฟาร์ม 

ตัวอย่างน ้า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า ความเหมาะสม 

ในการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. น ้าดิบ - น ้าดิบ มีค่า เหลก็และสังกะสี มากเกิน
เกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใช้
บริโภค 10.42 และ 1.70 เท่า ตามล าดบั 

- สามารถน าไปใชใ้นกิจกรรมต่างๆ
ของฟาร์มได ้และไม่เป็นอนัตรายต่อ
การบริโภค 

-  ปริมาณ สังกะสี ในน ้าดิบ ถือว่าอยู่
ในเกณฑอ์นุโลมสูงสุด 

2. น ้าเสียก่อนบ าบัด - น ้ามีความสกปรกสูงมาก ตอ้งน าไปผ่าน
ระบบบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะ 

- ไม่สามารถปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได ้

 

3. น ้าหลังผ่านการบ าบัด - น ้ายงัคงมีความสกปรกอยูบ่า้ง 

- ระบบบ าบดัน ้าเสีย สามารถลดค่า BOD 
และ COD ไดเ้พียงร้อยละ 53 และ 32 
ตามล าดบั 

- ไม่สามารถปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได ้

 

4. น ้าทิ้งในบ่อพักน ้าสุดท้าย - ผลการวิเคราะห ์พบว่า มีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร 

- มีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ มีค่า 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 
เป็นสัดส่วน 

     N:P:K = 18:1:48  

- ไม่พบปริมาณโลหะที่เป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- สามารถปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได ้

- มีปริมาณสังกะสีมากเกินเกณฑ์
มาตรฐานน ้าท้ิงลงทางชลประทาน 
1.97 เท่า 
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5.2  ผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ของฟาร์ม นายพนม จติรใจเยน็ 
 

5.2.1   ข้อมูลเบือ้งต้น 
 

ผูป้ระกอบกิจการฟาร์มสุกร คือ นายพนม  จิตรใจเย็น ซ่ึงท่ีตั้ งของฟาร์มอยู่ท่ี 75/1 หมู่ 11   
ต  าบลหนองงูเหลือม อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เป็นฟาร์มขนาดเล็ก มีสุกรทั้งหมดประมาณ 350 ตวั  
มีแม่พนัธุ ์40 ตวั  

ระบบบ าบดัน ้ าเสียของฟาร์ม คือ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบพพ. 1 มีอายุการใชง้าน 4 ปี มีการ 
ใชง้านไดต้ามปกติ และใชง้านสม ่าเสมอ มีการชกัตะกอนออกจากระบบบ าบดัน ้ าสม  ่าเสมอ 2 วนัต่อคร้ัง 
จากการค านวณปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนในฟาร์มของนายพนม จิตรใจเยน็ พบว่า มีปริมาณน ้ าเสีย 7.2 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั  
 

5.2.2    ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ตวัอย่าง   มีดงัน้ี 
 

(1) น ้าดิบ  
 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า น ้ าดิบของฟาร์ม นายพนม จิตรใจเยน็ พบว่า น ้ ามีลกัษณะใส 
ไม่มีสี มีค่า pH 7.31 ซ่ึงถือว่าน ้ ามีค่า pH เป็นกลาง มีค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD)   
ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (Total Kjeldahl Nitrogen, 
TKN) และมีปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) นอ้ยมาก ส่วนปริมาณโลหะ
โดยส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค ยกเวน้มีปริมาณเหล็ก (Fe) 
เท่ากบั 0.605 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค (รายละเอียดแสดง
ในภาคผนวก ง)  ท่ีก  าหนดให้มี เหล็กในน ้ าบาดาลท่ีใช้บริโภค ไม่ เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร                 
โดยรายละเอียดของผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบของฟาร์ม นายพนม จิตรใจเยน็ แสดงในตารางท่ี 5-8 

ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบ แสดงให้เห็นว่า สามารถน าน ้ าดิบไปใชเ้พ่ือการบริโภค 
หรือใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มได ้
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ตารางที่  5-8  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบของฟาร์ม นายพนม จิตรใจเยน็ 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าดิบ 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า ใส ไม่มีสี - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.31 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 0.35 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 5.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า  (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 175 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 163.715 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 0.379 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 0.605 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 39.238 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (P) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 133.021 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 1.515 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli ไม่พบ MPN/100 มิลลิลิตร 
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(2) น ้าเสียก่อนการบ าบดั 
 

ผลการวิเคราะห์น ้ าเสียก่อนการบ าบดั พบว่า น ้ าเสียก่อนการบ าบดัมีลกัษณะเป็นน ้ าสี
น ้ าตาลเทา ลกัษณะขน้ไปดว้ยของแข็งก่ึงเหลว ซ่ึงเกิดจากมีมลูสุกรปนอยูใ่นน ้ าเสียเป็นจ านวนมาก มีค่า 
pH 8.15 ซ่ึงถือว่าน ้ ามีค่า pH ค่อนขา้งเป็นด่าง มีค่า BOD เท่ากบั 200 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีค่า COD เท่ากบั 
1,680 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า  เท่ากับ 505 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณสาร
แขวนลอย เท่ากบั 335 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นด่าง 2,695 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต ซ่ึงถือว่าน ้ าเสียก่อนการบ าบดั มีอินทรียส์ารอยูเ่ป็นจ านวนมาก และมีความสกปรกสูง  

 

ส่วนปริมาณโลหะท่ีพบในน ้ าเสียก่อนการบ าบดั พบว่า มีโลหะแคลเซียม โครเมียม 
ทองแดง เหลก็ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและสงักะสี ปนอยู่ในน ้ าในปริมาณมาก แต่ไม่พบ
โลหะแคดเมยีมและตะกัว่ ซ่ึงปริมาณโลหะท่ีพบเหล่าน้ีส่วนใหญ่เกิดข้ึนเน่ืองจากอาหารท่ีให้สุกรกิน 
และยาปฏิชีวนะท่ีใชใ้นการป้องกนัโรคให้แก่สุกร เช่น วตัถุดิบท่ีใช้ผสมในการท าอาหารสัตว ์ซ่ึงมี
ส่วนประกอบของเปลือกหอยป่น กระดูกป่น และแร่ธาตุ ดงันั้นในการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจึงมีโลหะ
พวก แคลเซียม แมกนีเซียม ปนอยู่ในน ้ าในปริมาณมาก นอกจากน้ียงัมีการใช้สารเคมีบางชนิด เช่น 
สารประกอบออกไซดข์อง Zinc oxide (ZnO) และ Copper sulfate (CuSO4) ผสมในอาหารสุกร เพื่อช่วย
กระตุ้นการเจริญเติบโตของสุกร และเพ่ิมระดบัภูมิคุม้กนัต่อเช้ือแบคทีเรีย ชนิด E. coli ในลูกสุกร 
ดงันั้นดว้ยเหตุผลต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาท าให้สามารถตรวจวิเคราะห์พบปริมาณโลหะต่างๆ ในน ้ าเสีย 
เน่ืองจากโลหะเหล่าน้ีจะถูกขับออกมาทางเป็นน ้ าเสียและมูลของสุกร ซ่ึงรายละเอียดของผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียก่อนการบ าบดัแสดงดงัตารางท่ี 5-9 
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  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-20 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตารางที่  5-9  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียก่อนการบ าบดัฯ ของฟาร์ม นายพนม  จิตรใจเยน็ 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์

คุณภาพน ้าเสียก่อน
การบ าบัด 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า 
น ้าสีน ้าตาลเทา มี

ลกัษณะขน้ 
- 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 8.15 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 200 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 1680 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า  (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 505 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 335 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 2695 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 108.983 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) 1.029 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 7.972 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 49.033 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 497.761 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (P) 24.000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 295.814 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 65.508 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 1.5 x 107 MPN/100 มิลลิลิตร 

 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-21 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

(3) น ้าหลงัผา่นการบ าบดั 
 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดั พบว่า น ้ าหลงัผ่านการบ าบดัมีลกัษณะ
เป็นน ้ าสีน ้ าตาลเขม้ มีตะกอนปนอยู่ค่อนขา้งมาก มีค่า pH 8.07 ซ่ึงถือว่าน ้ ามีค่า pH ค่อนขา้งเป็นด่าง     
มีค่า BOD เท่ากบั 235 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีค่า COD ลดลง เท่ากบั 1,445 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไนโตรเจน
ทั้งหมดในน ้ าลดลง เท่ากับ 405 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณสารแขวนลอยลดลง เท่ากับ 168 
มิลลิกรัมต่อลิตร แต่มีค่าความเป็นด่างเพ่ิมข้ึน ในส่วนของปริมาณโลหะ พบว่า โลหะบางชนิด อาทิ 
แคลเซียม ทองแดง เหล็ก ฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและสังกะสีมีปริมาณลดลง ดงัแสดงผลคุณภาพน ้ า 
หลงัผา่นการบ าบดัในตารางท่ี 5-10 
 

ตารางที่ 5-10   ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัของฟาร์ม นายพนม  จิตรใจเยน็ 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าหลัง
ผ่านการบ าบัด 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า 
น ้าสีน ้าตาลเขม้  มี

ตะกอน 
- 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 8.07 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 235 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 1445 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 405 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 168 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 2,270 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 90.550 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 2.510 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 13.359 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 483.410 มิลลิกรัมต่อลิตร 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-22 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตารางที่ 5-10  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัของฟาร์ม นายพนม  จิตรใจเยน็ (ต่อ) 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าหลัง
ผ่านการบ าบัด 

หน่วย 

 ฟอสฟอรัส (P) 16.500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 270.666 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 16.352 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 2.1 x 105 MPN/100 มิลลิลิตร 

 

เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้ าเสียชนิดผลิตก๊าซชีวภาพแบบ พพ.1 
พบว่า ระบบบ าบัดน ้ าเสียมีอายุการใช้งานมานาน 4 ปี เป็นระบบใช้งานได้ตามปกติและมีการใช้งาน
สม ่าเสมอ ซ่ึงในวนัท่ีไปเก็บตวัอยา่งเกิดการร่ัวซึมของระบบบ าบดัน ้ าเสียเลก็นอ้ย อีกทั้งมีการชกัตะกอน
ออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสียสม ่าเสมอ ประมาณ 2 วนัต่อคร้ัง  

ซ่ึงผลของการค านวนประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียของฟาร์ม นายพนม จิตรใจเยน็ 
ท าไดโ้ดยการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ของค่าการเปล่ียนแปลงของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ระหว่างน ้ าเสีย 
ก่อนการบ าบดั และน ้ าหลงัผา่นการบ าบดั ดงัสมการ 

 

 
100x

บดัยก่อนการบ า์์ของน ้าเสีพารามิเตอร
บดังผ่านการบ า์์ของน ้าหลัพารามิเตอร-บดัยก่อนการบ า์์ของน ้าเสีพารามิเตอร

บดัน ้าเสียพของระบบบ าประสิทธิภา   

 

พบว่า ระบบบ าบดัน ้ าเสียของฟาร์มนายพนม  จิตรใจเยน็ มีประสิทธิภาพในการบ าบดั
น ้ าเสียไม่ค่อยสมบูรณ์ โดยพิจารณาจาก ค่า BOD และ COD  ของน ้ าเสียก่อนการบ าบดัและน ้ าเสียหลงั
การบ าบดั มีค่าความแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการชกัตะกอนภายในระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
ออกมาบ่อยเกินไป ท าให้จุลินทรียย์งัย่อยสลายสารอินทรียไ์ม่หมด อีกทั้งท าให้ปริมาณจุลินทรียใ์น
ระบบลดลงดว้ย ซ่ึงเหตุดงักล่าวท าให้มีปริมาณ BOD และ COD ของน ้ าเสียก่อนการบ าบดัและน ้ าเสีย
หลงัการบ าบัด แทบไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า และปริมาณสาร
แขวนลอยทั้งหมด ลดลงร้อยละ 19 และ 50  ตามล าดบั ส่วนปริมาณโลหะ พบว่า ปริมาณโลหะในน ้ า
หลงัการบ าบดัมีค่าลดลงทุกชนิด รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5-11 ดงัน้ี 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-23 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตารางที่ 5-11  ผลการค านวนประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียของฟาร์มนายพนม  จิตรใจเยน็ 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
 “ฟาร์มนายพนม  จิตรใจเยน็” 

ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บ าบัดน ้าเสีย  

น ้าเสียก่อนการ
บ าบัด 

น ้าหลังผ่านการ
บ าบัด 

(ร้อยละ) 

1 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 200 235 -17.5 

2 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 1680 1445 14.0 

3 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า  (Total Kjeldahl 
Nitrogen, TKN) 505 405 19.8 

4 
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid 
Suspension , TSS) 335 168 49.9 

5 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 2695 2270 15.8 

6 ปริมาณโลหะ    

      แคลเซียม (Ca) 108.983 90.55 16.9 

 แคดเมียม (Cd) - - - 

 โครเมียม (Cr) 1.029 - 100.0 

 ทองแดง (Cu) 7.972 2.51 68.5 

 เหลก็ (Fe) 49.033 13.359 72.8 

 โพแทสเซียม (K) 497.761 483.41 2.9 

 ฟอสฟอรัส (P) 24 16.5 31.3 

 แมกนีเซียม (Mg) 295.814 270.666 8.5 

 ตะกัว่ (Pb) - - - 

 สังกะสี (Zn) 65.508 16.352 75.0 

7 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 1.5 x 107 2.1 x 105 98.6 

 
 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-24 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

(4) น ้าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย 
 

ผลการวิเคราะห์น ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย พบว่า ลกัษณะโดยทัว่ไปของน ้ า มีสีเหลืองเหลือง 
มีความขุ่นเพียงเล็กน้อย มีค่า pH 8.53 ซ่ึงถือว่าน ้ ามีค่า pH เป็นด่างเล็กน้อย มีค่า BOD เท่ากบั 215 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า COD เท่ากบั 1,395 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า เท่ากบั 
395 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด เท่ากบั 75 มิลลิกรัมต่อลิตร รายละเอียดแสดง
ดงัตารางท่ี 5-12 

ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของฟาร์มนายพนม จิตรใจเยน็ 
มีค่า pH และปริมาณสารแขวนลอย ไม่เกินเกณฑค่์ามาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ท่ีกรมควบคุมมลพิษ
ก าหนด  แต่มีค่า BOD COD และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า มีค่า เกินเกณฑค่์ามาตรฐานน ้ าท้ิงจาก
ฟาร์มสุกร ท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากระบบบ าบดัน ้ าเสียของฟาร์มนายพนม จิตรใจเยน็ 
ดอ้ยประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงส่งผลท าใหน้ ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
น ้ าท้ิงของฟาร์มสุกร   

ตารางที่ 5-12  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของฟาร์ม นายพนม  จิตรใจเยน็ 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าหลัง
ผ่านการบ าบัด 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า 
น ้าสีน ้าตาลเหลือง              

ขุ่นเลก็นอ้ย 
- 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 8.53 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 215 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 1395 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 395 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 1785 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 112.685 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-25 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตารางที่ 5-12  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของฟาร์ม นายพนม  จิตรใจเยน็ (ต่อ) 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าหลัง
ผ่านการบ าบัด 

หน่วย 

 โครเมียม (Cr) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 2.059 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 270.666 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 489.057 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (P) 13.500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 307.338 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 10.918 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 1.5 x 105 MPN/100 มิลลิลิตร 

 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทั้ง 4 ประเภท คือ ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบน ้ าเสีย 
ก่อนการบ าบดั น ้ าหลงัผ่านการบ าบดั และน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย ของฟาร์มนายพนม จิตรใจเย็น    
ดงัแสดงในตารางท่ี 5-13 และรูปท่ี 5-2  

รวมทั้งเม่ือน าผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย มาพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง 
“มาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ส าหรับฟาร์มประเภท ข และ ค” (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง) ซ่ึง
พิจารณาพารามิเตอร์ 5 ชนิด คือ (1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  (2) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand, BOD) (3) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  (4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า 
(Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) และ (5) ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 
พบว่า น ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของฟาร์มนายพนม จิตรใจเยน็ มีค่า pH และปริมาณสารแขวนลอย     
ไม่เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนด  แต่มีค่า BOD COD และ
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า มีค่าเกินเกณฑค่์ามาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ท่ีกรมควบคุมมลพิษ
ก าหนด  2.15  3.48 และ 1.97 เท่า ตามล าดบั ซ่ึงโดยภาพรวมแลว้ไม่สามารถน าน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าของ
ฟาร์มนายพนม  จิตรใจเยน็ ปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะได ้
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และเม่ือพิจารณาถึงผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดท้าย พบว่า มีปริมาณโลหะท่ี
ปนเป้ือนอยูใ่นน ้ าท้ิงดงักล่าว ซ่ึง “มาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ส าหรับฟาร์มประเภท ข และ ค” ไม่ได้
ก  าหนดหรือควบคุมพารามิเตอร์ดงักล่าว แต่ในดา้นของการน าน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยไปใชใ้นกิจการ
อ่ืนๆ อาจต้องค านึงถึงความเหมาะสม ซ่ึงในการน้ีท่ีปรึกษาไดน้ า  “มาตรฐานการระบายน ้ าลงทาง       
น ้ าชลประทาน และทางน ้ าท่ีต่อเช่ือมกับทางน ้ าชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน” 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง)  มาพิจารณาเปรียบเทียบกบัผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกั      
น ้ าสุดทา้ย พบว่า น ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของฟาร์มนายพนม  จิตรใจเยน็ ไม่พบโลหะท่ีเป็นอนัตราย
ต่อส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ ไม่พบปริมาณโลหะโครเมียม แคดเมียม และตะกัว่ในน ้ าท้ิงฯ แต่พบปริมาณ
ทองแดง จ  านวน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และพบปริมาณ สงักะสี จ  านวน 10.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงถือว่ามี
ค่าเกินกว่าค่าท่ีมาตรฐานฯ ก าหนด 2.00 และ 2.18 เท่า ตามล าดบั (ค่ามาตรฐานควบคุมปริมาณทองแดง 
ตอ้งไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณสังกะสี ต้องไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) นอกจากน้ียงั
พบว่าปริมาณการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด E. Coli ก็ลดลง เน่ืองจากภายในของระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
มีความร้อนเกิดข้ึนท าใหเ้ช้ือแบคทีเรียตายลงบางส่วน ดงัแสดงในตารางท่ี 5-13  
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ตารางที่ 5-13  สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของฟาร์มนายพนม จิตรใจเยน็ 

ล าดับ พารามิเตอร์ทีว่ิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน า้ หน่วย 

*มาตรฐานน ้าทิ้ง
จากฟาร์มสุกร 
ส าหรับฟาร์ม

ประเภท ข และ ค 

/ 

** มาตรฐานการ
ระบายน ้าลงทาง
ชลประทาน 

เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน า้กับ
ค่ามาตรฐานน า้ทิง้จาก

ฟาร์มสุกร 

  ประเภทของน า้    

  น า้ดิบ 
น า้เสียก่อน
การบ าบดั 

น า้หลังการ
บ าบดั 

น า้ทิง้ในบ่อ
พักน า้
สุดท้าย 

   

1 ลกัษณะของตวัอย่างน ้ า ใส ไม่มีสี 

น ้ าสีน ้ าตาล
เทา มี

ลกัษณะขน้
จากมูลสัตว์ 

น ้ าสีน ้ าตาล
เขม้                 

มีตะกอน 

น ้ าสีน ้ าตาล
เหลือง              

ขุ่นเลก็นอ้ย 
 ไม่ระบุค่า - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.31 8.15 8.07 8.53  5.5-9* 
-  น ้ าท้ิงฯ มีค่า pH อยู่ใน
เกณฑม์าตรฐาน 

3 
บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand , BOD) 0.35 200 235 215 มิลลิกรัมต่อลิตร 100* 

- น ้ าท้ิงฯ มีค่า BOD เกนิ
มาตรฐานน ้ าท้ิงจาก
ฟาร์มสุกร 2.15 เท่า 

4 
ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand , COD) 5.5 1680 1445 1395 มิลลิกรัมต่อลิตร 400* 

- น ้ าท้ิงฯ มีค่า COD เกนิ
มาตรฐานน ้ าท้ิงจาก
ฟาร์มสุกร 3.48 เท่า 

5 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดใน
น ้ า  (Total Kjeldahl Nitrogen  
, TKN) 

1 505 405 395 มิลลิกรัมต่อลิตร 200* 
- น ้ าท้ิงฯ มีค่า TKN เกนิ
มาตรฐานน ้ าท้ิงจาก
ฟาร์มสุกร 1.97 เท่า 

6 
ปริมาณสารแขวนลอย
ทั้งหมด (Total Solid 
Suspension , TSS) 

1 335 168 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 200* 
- น ้ าท้ิงฯ มีค่า TSS ไม่
เกนิมาตรฐานน ้ าท้ิง
จากฟาร์มสุกร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 175 2695 2270 1785 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า - 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)        

 แคลเซียม (Ca) 163.715 108.983 90.550 112.685 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า - 

 แคดเมียม (Cd) - - - - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.03** - 

 โครเมียม (Cr) - 1.029 - - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.3*  

 ทองแดง (Cu) 0.379 7.972 2.510 2.059 มิลลิกรัมต่อลิตร 1.0** 
- น ้ าท้ิงฯ มีค่า ทองแดง 

เกนิมาตรฐาน 2.00 เท่า 
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ตารางที่ 5-13  สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของฟาร์มนายพนม จิตรใจเยน็ 

ล าดับ พารามิเตอร์ทีว่ิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน า้ หน่วย 

*มาตรฐานน ้าทิ้ง
จากฟาร์มสุกร 
ส าหรับฟาร์ม

ประเภท ข และ ค 

/ 

** มาตรฐานการ
ระบายน ้าลงทาง
ชลประทาน 

เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน า้กับ
ค่ามาตรฐานน า้ทิง้จาก

ฟาร์มสุกร 

  ประเภทของน า้    

  น า้ดิบ 
น า้เสียก่อน
การบ าบดั 

น า้หลังการ
บ าบดั 

น า้ทิง้ในบ่อ
พักน า้
สุดท้าย 

   

 เหลก็ (Fe) 0.605 49.033 13.359 270.666 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า - 

 โพแทสเซียม (K) 39.238 497.761 483.410 489.057 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า - 

 ฟอสฟอรัส (P) - 24.000 16.500 13.500 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า - 

 แมกนีเซียม (Mg) 133.021 295.814 270.666 307.338 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า - 

 ตะก ัว่ (Pb) - - - - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.1** - 

 สังกะสี (Zn) 1.515 65.508 16.352 10.918 มิลลิกรัมต่อลิตร 5.0** 
- น ้ าท้ิงฯ มีค่า สังกะสี 

เกนิเกณฑม์าตรฐาน 
2.18 เท่า 

9 
การปนเป้ือนของเช้ือ
แบคทีเรีย 

ไม่พบ 1.5x107 2.1x105 1.5x105 
MPN/100 
มิลลิลิตร 

  

 

หมายเหตุ   :  *    มาตรฐานน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร ส าหรับฟาร์มประเภท ข และ ค 
  **  มาตรฐานการระบายน ้าลงทางชลประทาน และทางน ้าท่ีต่อเช่ือมกบัทางน ้าชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการ   
                                          ชลประทาน 
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รูปที่ 5-3  ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทั้ง 4 ประเภทของฟาร์มนายพนม  จิตรใจเยน็ 

 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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เมื่อท าการวิเคราะห์ผลเฉพาะค่าของ BOD COD ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (N) 
ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ในน ้ าหลงัผ่านการบ าบดั และน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย พบว่า    
ค่าของ BOD COD ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (N) และฟอสฟอรัส (P) ลดลงในอตัราส่วนร้อยละ 
8.51  3.46  2.47 และ 18.18 ตามล าดบั ส่วนโพแทสเซียม (K) พบว่ามีปริมาณเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหมายความว่า 
การท่ีน ้ าในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ลดลงไม่มาก หรือกล่าวไดว้่า น ้ าหลงัผ่านการบ าบดั
และน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยมีสมบติัทางเคมีใกลเ้คียงกนั และเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัมาตรฐานน ้ าท้ิง
จากฟาร์มสุกร พบว่า น ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของฟาร์ม นายพนม  จิตรใจเยน็ ไม่สามารถปล่อยท้ิง    
ลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 5-14 และ ในรูปท่ี 5-4 
 

ตารางที่ 5-14 ผลการเปล่ียนแปลงของน ้ าหลงัผ่านการบ าบดั และน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย เฉพาะ
พารามิเตอร์ BOD COD ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (N) ฟอสฟอรัส (P) และ
โพแทสเซียม (K) ของ ฟาร์มนายพนม จิตรใจเยน็ 

 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า  
“ฟาร์มนายพนม  จิตรใจเยน็” 

ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

น ้าหลังผ่านการ
บ าบัด 

น ้าทิ้งในบ่อพัก
น ้าสุดท้าย 

 

1 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 235 215 8.51 

2 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 1445 1395 3.46 

3 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า  (Total Kjeldahl 
Nitrogen, TKN) 

405 395 2.47 

4 ฟอสฟอรัส (P) 16.5 13.5 18.18 

5 โพแทสเซียม (K) 483.41 489.057 -1.17 
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          รูปที่ 5-4     การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ า เฉพาะพารามิเตอร์ BOD  COD  TKN  P 

และ K ของฟาร์มนายพนม จิตรใจเยน็ 
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5.2.3 สรุปผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ของฟาร์ม นายพนม จติรใจเยน็ 
  

ตัวอย่างน ้า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า ความเหมาะสม 

ในการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. น ้าดิบ - มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้า
บาดาลที่ใชบ้ริโภค 

-  แตมี่ปริมาณ เหลก็ มากกว่า เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค 
1.21   

- สามารถน าไปใชใ้นกิจกรรมต่างๆ
ของฟาร์มได ้และไม่เป็นอนัตรายต่อ
การบริโภค 

-  ถือว่า ปริมาณเหลก็ในน ้าดิบ อยูใ่น
เกณฑอ์นุโลมสูงสุดที่ยอมใหมี้ได  ้

2. น ้าเสียก่อนบ าบัด - น ้ามีความสกปรกสูงมาก ตอ้งน าไปผ่าน
ระบบบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะ 

- ไม่สามารถปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได ้

 

3. น ้าหลังผ่านการบ าบัด - น ้ายงัคงมีความสกปรกมาก 

- ระบบบ าบดัน ้าเสีย สามารถลดค่า BOD 
และ COD นอ้ยมาก คือ ลงลงไดเ้พียงร้อยละ 
0-14 

- ไม่สามารถปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได ้

 

 

4. น ้าทิ้งในบ่อพักน ้าสุดท้าย - ผลการวิเคราะห ์พบว่า มีค่า BOD COD 
และ TKN มากกว่า เกณฑม์าตรฐาน
คุณภาพน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร 2.15 3.48 
และ 1.97 เท่า ตามล าดบั 

- มีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ มีค่า 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 
เป็นสัดส่วน 

     N:P:K = 30:1:26  

- มีปริมาณ ทองแดง และสังกะสี มากกว่าค่า
มาตรฐานน ้าท้ิงลงทางชลประทาน 

- ไม่สามารถปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได้ 

- มีปริมาณ ทองแดง และ สังกะสี 
มากกว่า เกณฑ์มาตรฐานน ้าท้ิงลง
ทางชลประทาน 2.00 และ 2.18 เท่า    
ตามล าดบั 
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5.3   ผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ของประชาฟาร์ม  
 

5.3.1   ข้อมูลเบือ้งต้น 
 

ผูป้ระกอบกิจการประชาฟาร์ม คือ นายชยัวฒัน์  ธีรานุวฒัน์ ท่ีตั้ งของฟาร์มอยู่ท่ี 29/1 หมู่ 2  
ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทั้งน้ีประชาฟาร์มเป็นฟาร์มขนาดกลาง มีสุกรทั้งหมด
ประมาณ 3,000 ตวั มีแม่พนัธุ ์700 ตวั  

ระบบบ าบดัน ้ าเสียของฟาร์ม คือ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ  CD+UASB (Channel Digester 
and Up flow Anaerobic Sludge Blanket) ติดตั้งมาประมาณ 3 ปี น ้ าท่ีใชใ้นกิจกรรมการเล้ียงสุกร (น ้ ากิน
และน ้ าลา้งคอก) มาจากน ้ าบ่อภายในฟาร์ม  กิจกรรมการใชน้ ้ าของฟาร์มมีการลา้งคอกวนัละ 2 คร้ัง เชา้-เยน็ 
ปริมาณน ้ าเสียจากการค านวณ 101 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั   
 

5.3.2    ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ตวัอย่าง   มีดงัน้ี 
 

(1) น ้าดิบ  
 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า น ้ าดิบของประชาฟาร์มมีลกัษณะใส มีตะกอน มีค่า pH 7.24 ซ่ึง
ถือว่าน ้ ามีค่า pH เป็นกลาง มีค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) 6 มิลลิกรัมต่อลิตร ซีโอดี 
(Chemical Oxygen Demand, COD) 19 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (Total 
Kjeldahl Nitrogen, TKN) 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid 
Suspension, TSS)  7 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงถือว่าพารามิเตอร์ดงักล่าวมีค่าต ่ามาก นอกจากน้ีในส่วนของ
ปริมาณโลหะ พบว่า ไม่มีโลหะท่ีเป็นอนัตรายต่อการบริโภค เช่น ไม่มีโลหะ แคดเมียม โครเมียม และ
ตะกั่ว เป็นต้น แต่พบว่ามีปริมาณเหล็กและสังกะสีมากเกินเกณฑ์คุณภาพน ้ าบาดาลท่ีใช้บริโภค 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง) รายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบ แสดงในตารางท่ี 5-15 
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ตารางที่ 5-15  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบของประชาฟาร์ม 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าดิบ 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า 
น ้าใส   

มีตะกอน 
- 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.24 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 6 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 19 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 102 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 105.858 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 0.215 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 3.575 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 61.943 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (P) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 130.708 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 6.057 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 4.3 x 102 MPN/100 มิลลิลิตร 
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 (2)  น ้าเสียก่อนการบ าบดั 
 

ผลการวิเคราะห์น ้ าเสียก่อนการบ าบดั พบว่า น ้ าเสียก่อนการบ าบดัมีสีด า มีลกัษณะขน้ 
เน่ืองจากมีปริมาณแข็งก่ึงเหลวอยูม่าก ซ่ึงเกิดจากการมีมลูสุกรปนอยูใ่นน ้ าเสียเป็นจ านวนมาก มีค่า pH 
7.10 ซ่ึงถือว่าน ้ ามีค่า pH เป็นกลาง มีค่า BOD เท่ากบั 715 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีค่า COD เท่ากบั 1,630 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า เท่ากับ 155 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณสารแขวนลอย 
เท่ากบั 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นด่าง 710 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ซ่ึงถือว่า 
น ้ าเสียก่อนการบ าบดั มีปริมาณอินทรียส์ารอยูเ่ป็นจ านวนมาก และมีความสกปรกสูง  

 

ส่วนปริมาณโลหะท่ีพบในน ้ าเสียก่อนการบ าบดั พบว่า มีแคลเซียม ทองแดง เหล็ก 
โพแทสเซียม แมกนีเซียมและสังกะสี ปนอยู่ในน ้ าในปริมาณมาก ซ่ึงปริมาณโลหะท่ีพบเหล่าน้ี        
ส่วนใหญ่มาจากอาหารท่ีใหสุ้กรกิน และยาปฏิชีวนะท่ีใชใ้นการป้องกนัโรคใหแ้ก่สุกร เช่น วตัถุดิบท่ีใชผ้สม 
ในการท าอาหารสตัวม์ีส่วนประกอบของเปลือกหอยป่น กระดูกป่น และแร่ธาตุ ดงันั้นในการวิเคราะห์
คุณภาพน ้ าจึงมีโลหะพวกแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม ปนอยูใ่นน ้ าในปริมาณมาก นอกจากน้ียงั
มีการใช้สารเคมีบางชนิด เช่น สารประกอบออกไซด์ของ Zinc oxide (ZnO) และ Copper sulfate 
(CuSO4) ผสมในอาหารสุกร เพ่ือช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตของสุกร และเพ่ิมระดบัภูมิคุม้กนัต่อเช้ือ
แบคทีเรีย ชนิด E. coli ในลกูสุกร ดงันั้นดว้ยเหตุผลต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาท าให้สามารถตรวจวิเคราะห์
พบปริมาณโลหะต่างๆ ในน ้ าเสีย เน่ืองจากโลหะเหล่าน้ีจะถกูขบัออกมาทางเป็นน ้ าเสียและมูลของสุกร 
ซ่ึงรายละเอียดของผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียก่อนการบ าบดั แสดงในตารางท่ี 5-16 
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ตารางที่ 5-16  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียก่อนการบ าบดัของประชาฟาร์ม 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าเสีย     
ก่อนการบ าบัด 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า สีด  า ลกัษณะขน้  - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.10 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 715 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 1630 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า  (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 155 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 710 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 175.440 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 18.681 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 50.350 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 483.777 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (P) 54.500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 294.495 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 71.221 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 9.3 x 106 MPN/100 มิลลิลิตร 
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(3)  น ้าหลงัผา่นการบ าบดั 
 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดั พบว่า น ้ าหลงัผา่นการบ าบดัมีสีน ้ าตาลเหลือง 
มีตะกอนปนอยู่ค่อนขา้งมาก มีค่า pH 7.35 ซ่ึงถือว่าน ้ ามีค่า pH เป็นกลาง มีค่า BOD ลดลง เท่ากบั 46 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า COD ลดลง เท่ากบั 240 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ าลดลง 
เท่ากบั 195 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณสารแขวนลอย ลดลง เท่ากบั 76 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่มีค่า
ความเป็นด่างเพ่ิมข้ึน ในส่วนของปริมาณโลหะ พบว่า ไม่มีโลหะชนิด แคดเมียม โครเมียม และตะกัว่
ปนเป้ือนอยู่ในน ้ าหลงัผ่านการบ าบดั ส่วนโลหะบางชนิด อาทิ แคลเซียม ทองแดง เหล็ก ฟอสฟอรัส 
และสงักะสีมีปริมาณลดลง ดงัแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัในตารางท่ี 5-17 
 

ตารางที่ 5-17  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัของประชาฟาร์ม  
 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์

คุณภาพน ้าหลังผ่าน
การบ าบัด 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า สีน ้าตาลเหลือง  - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.35 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 46 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 240 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 195 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 76 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 1100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 194.913 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 5.102 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 17.766 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 253.981 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (P) 31.000 มิลลิกรัมต่อลิตร 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 
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ตารางที่ 5-17  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัของประชาฟาร์ม (ต่อ) 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์

คุณภาพน ้าหลังผ่าน
การบ าบัด 

หน่วย 

 แมกนีเซียม (Mg) 320.746 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 18.656 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 9.3 x 105 MPN/100 มิลลิลิตร 

 

เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ MC-
UASB (Medium Farm Channel Digester-Up flow Anaerobic Sludge Blanket) ซ่ึงติดตั้งมาประมาณ 3 
ปี ของประชาฟาร์ม โดยการค านวณผลวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ระหว่างน ้ าเสียก่อนการบ าบดั และน ้ าหลงัผา่นการบ าบดั ดงัสมการ 

 

 
100x

บดัยก่อนการบ า์์ของน ้าเสีพารามิเตอร
บดังผ่านการบ า์์ของน ้าหลัพารามิเตอร-บดัยก่อนการบ า์์ของน ้าเสีพารามิเตอร

บดัน ้าเสียพของระบบบ าประสิทธิภา   

 

ซ่ึงจากการค านวณประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้ าเสียของประชาฟาร์ม พบว่า 
สามารถท าให้ BOD COD และ TSS ลดลงร้อยละ 93  85 และ 84 ตามล าดบั แต่ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดในน ้ าและความเป็นด่างเพ่ิมข้ึน ส่วนการเปล่ียนแปลงของปริมาณโลหะ พบว่า โลหะบางชนิด 
อาทิ ทองแดง เหลก็ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และสังกะสี ลดลง รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5-18   
ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 
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ตารางที่ 5-18  ผลการค านวนประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียของประชาฟาร์ม 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า  
“ประชาฟาร์ม” 

ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บ าบัดน ้าเสีย  

น ้าเสียก่อนการ
บ าบัด 

น ้าหลังผ่านการ
บ าบัด 

(ร้อยละ) 

1 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 715 46 93.6 

2 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 1630 240 85.3 

3 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า  (Total Kjeldahl 
Nitrogen, TKN) 

155 195 -25.8 

4 
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid 
Suspension , TSS) 

500 76 84.8 

5 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 710 1100 -54.9 

6 ปริมาณโลหะ    

      แคลเซียม (Ca) 175.440 194.913 -11.1 

 แคดเมียม (Cd) - - -  

 โครเมียม (Cr) - - - 

 ทองแดง (Cu) 18.681 5.102 72.7 

 เหลก็ (Fe) 50.350 17.766 64.7 

 โพแทสเซียม (K) 483.777 253.981 47.5 

 ฟอสฟอรัส (P) 54.500 31.000 43.1 

 แมกนีเซียม (Mg) 294.495 320.746 -8.9 

 ตะกัว่ (Pb) - -  - 

 สังกะสี (Zn) 71.221 18.656 73.8 

7 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 9.3 x 106 9.3 x 105 90 

 
 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-40 
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(4)  น ้าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย 
 

ผลการวิเคราะห์น ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย พบว่า ลกัษณะโดยทัว่ไปของน ้ าใสมีสีเหลือง 
มีความขุ่นเพียงเลก็นอ้ย มีค่า pH 7.47 ซ่ึงถือว่าน ้ ามีค่า pH เป็นกลาง มีค่า BOD เท่ากบั 36.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
มีค่า COD เท่ากบั 320 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า เท่ากบั 225 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และมีปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด เท่ากบั 295 มิลลิกรัมต่อลิตร รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 5-19  
 

ตารางที่ 5-19  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของประชาฟาร์ม 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าหลัง
ผ่านการบ าบัด 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า 
น ้าใส สีเหลือง มี

ตะกอน 
- 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.47 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 36.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 320 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 225 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 295 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 1115 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)  163.216 

 แคลเซียม (Ca) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 14.350 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 60.146 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 490.769 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (P) 29.000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 311.218 มิลลิกรัมต่อลิตร 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 
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ตารางที่ 5-19  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของประชาฟาร์ม (ต่อ) 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าหลัง
ผ่านการบ าบัด 

หน่วย 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 34.997 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 1.5 x 106 MPN/100 มิลลิลิตร 

 

ซ่ึงเม่ือน าผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดท้าย มาพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง 
“มาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ส าหรับฟาร์มประเภท ข และ ค” (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง) ซ่ึง
พิจารณาพารามิเตอร์ 5 ชนิด คือ (1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  (2) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand, BOD) (3) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  (4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า 
(Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) และ (5) ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 
พบว่า น ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของประชาฟาร์ม พบว่า มีค่า pH BOD และCOD ไม่เกินเกณฑ์ค่า
มาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนด  แต่มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ าและ
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด เกินเกณฑค่์ามาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนด  

และเมื่อพิจารณาถึงผลวิเคราะห์ปริมาณโลหะในน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดท้าย พบว่า มีปริมาณ
โลหะท่ีปนเป้ือนอยูใ่นน ้ าท้ิงดงักล่าว ซ่ึง “มาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ส าหรับฟาร์มประเภท ข และ ค” 
ไม่ไดก้  าหนดหรือควบคุมพารามิเตอร์ดงักล่าว แต่ในดา้นของการน าน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยไปใชใ้น
กิจการอ่ืนๆ อาจตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม ซ่ึงในการน้ีท่ีปรึกษาไดน้ า  “มาตรฐานการระบายน ้ าลงทาง
น ้ าชลประทาน และทางน ้ าท่ีต่อเช่ือมกับทางน ้ าชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน” 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง)  มาพิจารณาเปรียบเทียบกบัผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อพกั      
น ้ าสุดทา้ย พบว่า น ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของประชาฟาร์ม ไม่พบโลหะท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
กล่าวคือ ไม่พบปริมาณโลหะโครเมียม แคดเมียม และตะกัว่ในน ้ าท้ิงฯ แต่พบปริมาณทองแดง จ  านวน 
14.35 มิลลิกรัมต่อลิตร และพบปริมาณ สังกะสี จ  านวน 34.99 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงถือว่ามีค่าเกินกว่า
ค่าท่ีมาตรฐานฯ ก าหนด 14 และ 7 เท่า ตามล าดบั (ค่ามาตรฐานควบคุมปริมาณทองแดง ตอ้งไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณสงักะสี ตอ้งไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร)  

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 
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ทั้งน้ีสามารถสรุปผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทั้ ง 4 ประเภท คือ ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบ            
น ้ าเสียก่อนการบ าบดั น ้ าหลงัผา่นการบ าบดั และน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย ของประชาฟาร์ม ดงัแสดง
ในตารางท่ี 5-20  และรูปท่ี 5-5 
 

ตารางที ่5-20  สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของประชาฟาร์ม 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ทีว่ิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน า้ หน่วย 

*มาตรฐานน ้าทิ้ง
จากฟาร์มสุกร 
ส าหรับฟาร์ม

ประเภท ข และ ค 

/ 

** มาตรฐานการ
ระบายน ้าลงทาง
ชลประทาน 

เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน า้กับค่า
มาตรฐานน า้ทิง้จากฟาร์ม

สุกร 

  ประเภทของน า้    

  น า้ดิบ 
น า้เสียก่อน
การบ าบดั 

น า้หลังผ่าน
การบ าบดั 

น า้ทิง้ในบ่อ
พักน า้
สุดท้าย 

   

1 ลกัษณะของตวัอย่างน ้ า 
น ้ าใส   

มีตะกอน 

สีด า 
ลกัษณะขน้  

สีน ้ าตาล
เหลือง  

น ้ าใส สี
เหลือง มี
ตะกอน 

 ไม่ระบุค่า - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.24 7.10 7.35 7.47  5.5-9* 
-  น ้ าท้ิงฯ มีค่าความเป็น
กรดและด่าง (pH) อยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน 

3 
บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand , BOD) 6 715 46 36.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 100* 

- น ้ าท้ิงฯ มีค่า BOD  ไม่
เกนิมาตรฐานน ้ าท้ิงจาก
ฟาร์มสุกร 

4 
ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand , COD) 19 1630 240 320 มิลลิกรัมต่อลิตร 400* 

- น ้ าท้ิงฯ มีค่า COD  ไม่
เกนิมาตรฐานน ้ าท้ิงจาก
ฟาร์มสุกร 

5 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดใน
น ้ า  (Total Kjeldahl Nitrogen  
, TKN) 

2.5 155 195 225 มิลลิกรัมต่อลิตร 200* 
- น ้ าท้ิงฯ มีค่า TKN เกนิ
มาตรฐานน ้ าท้ิงจาก
ฟาร์มสุกร 1.12 เท่า 

6 
ปริมาณสารแขวนลอย
ทั้งหมด (Total Solid 
Suspension , TSS) 

7 500 76 295 มิลลิกรัมต่อลิตร 200* 
- น ้ าท้ิงฯ มีค่า TSS เกนิ
มาตรฐานน ้ าท้ิงจาก
ฟาร์มสุกร 1.47 เท่า 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 102 710 1100 1115 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

8 ปริมาณโลหะ (Metals)        

 แคลเซียม (Ca) 105.858 175.440 194.913 163.216 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  
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ตารางที ่5-20  สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของประชาฟาร์ม (ต่อ) 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ทีว่ิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน า้ หน่วย 

*มาตรฐานน ้าทิ้ง
จากฟาร์มสุกร 
ส าหรับฟาร์ม

ประเภท ข และ ค 

/ 

** มาตรฐานการ
ระบายน ้าลงทาง
ชลประทาน 

เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน า้กับค่า
มาตรฐานน า้ทิง้จากฟาร์ม

สุกร 

  ประเภทของน า้    

  น า้ดิบ 
น า้เสียก่อน
การบ าบดั 

น า้หลังผ่าน
การบ าบดั 

น า้ทิง้ในบ่อ
พักน า้
สุดท้าย 

   

 แคดเมียม (Cd) - - - - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.03** 
-  น ้ าท้ิงฯ  ไม่พบ 

แคดเมียม  

 โครเมียม (Cr) - - - - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.3* 
- น ้ าท้ิงฯ  ไม่พบ 

โครเมียม  

 ทองแดง (Cu) 0.215 18.681 5.102 14.350 มิลลิกรัมต่อลิตร 1.0** 
- น ้ าท้ิงฯ มีค่า ทองแดง 

เกนิเกณฑม์าตรฐาน 
14.35 เท่า 

 เหลก็ (Fe) 3.575 50.350 17.766 60.146 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 โพแทสเซียม (K) 61.943 483.777 253.981 490.769 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 ฟอสฟอรัส (P) - 54.500 31.000 29.000 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 แมกนีเซียม (Mg) 130.708 294.495 320.746 311.218 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 ตะก ัว่ (Pb) - - - - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.1** - น ้ าท้ิงฯ  ไม่พบ ตะก ัว่ 

 สังกะสี (Zn) 6.057 71.221 18.656 34.997 มิลลิกรัมต่อลิตร 5.0** 
- น ้ าท้ิงฯ มีค่า สังกะสี 

เกนิเกณฑม์าตรฐาน 
6.99 เท่า 

9 
การปนเป้ือนของเช้ือ
แบคทีเรีย 

4.3 x 102 9.3 x 106 9.3 x 105 1.5 x 106 
MPN/100 
มิลลิลิตร 

ไม่ระบุค่า  
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รูปที่ 5-5  ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทั้ง 4 ประเภทของประชาฟาร์ม 
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เมื่อท าการวิเคราะห์ผลเฉพาะค่าของ BOD และ ฟอสฟอรัส (P) เท่านั้นท่ีลดลง ในอตัราส่วน
ร้อยละ 20 และ 6 ตามล าดบั  ส่วนค่าของ COD ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (N) และโพแทสเซียม 
(K) เพ่ิมข้ึน ซ่ึงหมายความว่า การท่ีน ้ าในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยมีค่าพารามิเตรอต่์างๆ ลดลงไม่มากนัก หรือ 
แทบไม่มีความแตกต่างระหว่างน ้ าหลงัผ่านการบ าบดัและน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย เน่ืองจากระบบ
บ าบดัน ้ าเสียของประชาฟาร์ม เป็นระบบบ าบดั ฯ ท่ีมีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสียสูง ซ่ึงคุณภาพน ้ า
หลงัผา่นการบ าบดัมีค่าพารามิเตอร์ โดยเฉพาะค่า BOD และ COD และมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานน ้ าท้ิง
จากฟาร์มสุกรไดเ้ลย ดงัแสดงในตารางท่ี 5-21 และ.ในรูปท่ี 5-6  
 

ตารางที่ 5-21 ผลการเปล่ียนแปลงของน ้ าหลงัผ่านการบ าบดั และน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย เฉพาะ
พารามิเตอร์ BOD COD ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (N) ฟอสฟอรัส (P) และ
โพแทสเซียม (K) ของ “ประชาฟาร์ม” 

 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า  
“ประชาฟาร์ม” 

ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

น ้าหลังผ่านการ
บ าบัด 

น ้าทิ้งในบ่อพัก
น ้าสุดท้าย 

 

1 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 46 36.5 20.65 

2 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 240 320 -33.33 

3 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า  (Total Kjeldahl 
Nitrogen, TKN) 

195 225 -15.38 

4 ฟอสฟอรัส (P) 31 29 6.45 

5 โพแทสเซียม (K) 253.981 490.769 -93.23 
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รูปที่ 5-6  การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ า เฉพาะพารามิเตอร์ BOD  COD  TKN  P และ K  

ของประชาฟาร์ม 
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5.3.4 สรุปผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ของประชาฟาร์ม  
  

ตัวอย่างน ้า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า ความเหมาะสม 

ในการน าไปใช้ประโยชน์ 

1 น ้าดิบ - น ้าดิบ มีปริมาณ เหลก็ และสังกะสี 
มากกว่า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาล
ที่ใชบ้ริโภค 7.14 และ 1.21 เท่า 

- สามารถน าไปใชใ้นกิจกรรมต่างๆ
ของฟาร์มได ้ 

2 น ้าเสียก่อนบ าบัด - น ้ามีความสกปรกมาก ตอ้งน าไปผ่าน
ระบบบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะ 

- ไม่สามารถปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได ้

 

3 น ้าหลังผ่านการบ าบัด - มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้าท้ิง
จากฟาร์มสุกรระบบบ าบดัน ้าเสีย  

- สามารถปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได ้

 

 

4 น ้าทิ้งในบ่อพักน ้าสุดท้าย - มีค่า pH  BOD และ COD อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร
ระบบบ 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 

- มีปริมาณ ทองแดง และ สังกะสี 
มากกว่า เกณฑ์มาตรฐานน ้าท้ิงลง
ทางชลประทาน 14.35  และ 6.99 
เท่า ตามล าดบั 
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5.4   ผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ของภาวนาฟาร์ม  
 

5.4.1   ข้อมูลเบือ้งต้น 
 

ผูป้ระกอบกิจการภาวนาฟาร์ม คือ นายเอ้ืยง  ห้วยหงษ์ทอง ท่ีตั้ งของฟาร์มอยู่ท่ี 73 หมู่ 7    
ต  าบลหว้ยขวาง อ  าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ทั้งน้ีภาวนาฟาร์มเป็นฟาร์มขนาดเลก็ มีสุกรทั้งหมด
ประมาณ 20 ตวั มีแม่พนัธุ ์13 ตวั  

ระบบบ าบัดน ้ าเสียของฟาร์ม คือ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบไฟเบอร์กลาส มีการใช้งาน               
ไดต้ามปกติ ใชง้านสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียส าหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็ก น ้ าท่ีใชใ้นกิจกรรม
การเล้ียงสุกร (น ้ากินและน ้ าลา้งคอก) มาจากน ้ าบาดาล  กิจกรรมการใชน้ ้ าของฟาร์มมีการลา้งคอกวนัละ 
2 คร้ัง เชา้-เยน็ ปริมาณน ้ าเสียจากการค านวณประมาณ 0.5 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
 

5.4.2    ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ตวัอย่าง   มีดงัน้ี 
 

(1) น ้าดิบ  
 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า น ้ าดิบของภาวนาฟาร์ม มีลกัษณะใส ไม่มีสี มีค่า pH 7.73 ซ่ึงถือ
ว่าน ้ ามีค่า pH เป็นกลาง  มีค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand, COD) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) และมีปริมาณสาร
แขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS)  น้อยมาก ส่วนปริมาณโลหะโดยส่วนใหญ่มีค่า      
ไม่เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง) ยกเวน้มีค่าของ
เหลก็มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานนิดหน่อย ซ่ึงภาพรวมของคุณภาพน ้ าดิบของภาวนาฟาร์ม ถือว่าไม่เป็น
อนัตรายต่อการน าไปใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์ม โดยมีผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบดงัแสดงใน
ตารางท่ี 5-22 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-49 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตารางที่ 5-22  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบของภาวนาฟาร์ม 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าดิบ 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า ใส ไม่มีสี - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.73 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 200 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 132.838 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 0.279 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 2.206 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 113.071 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (P) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 150.548 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 1.208 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 43 MPN/100 มิลลิลิตร 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-50 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

(2) น ้าเสียก่อนการบ าบดั 
 

ผลการวิเคราะห์น ้ าเสียก่อนการบ าบดั พบว่า น ้ าเสียก่อนการบ าบดัมีสีเทาด า  ลกัษณะขน้ 
มีตะกอนมาก เน่ืองจากมีปริมาณแขง็ก่ึงเหลวอยูม่าก ซ่ึงเกิดจากการมีมลูสุกรปนอยูใ่นน ้ าเสียเป็นจ านวนมาก 
มีค่า pH 6.29 ซ่ึงถือว่าน ้ ามีค่า pH เป็นกลาง มีค่า BOD เท่ากบั 1,070 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีค่า COD เท่ากบั 
2,395 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนโตรเจนทั้ งหมดในน ้ า  เท่ากับ 120 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณสาร
แขวนลอย เท่ากับ 780 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นด่าง 590 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต ซ่ึงถือว่าน ้ าเสียก่อนการบ าบดั มีปริมาณอินทรียส์ารอยูเ่ป็นจ านวนมาก และมีความสกปรกสูง  

 

ส่วนปริมาณโลหะท่ีพบในน ้ าเสียก่อนการบ าบดั พบว่า ไม่พบโลหะท่ีเป็นพิษ เช่น    
ไม่พบแคดเมียม โครเมียม และตะกัว่ เป็นตน้ ส่วนปริมาณโลหะชนิดอ่ืนๆ พบว่า มีแคลเซียม ทองแดง 
เหลก็ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและสงักะสี ปนอยู่ในน ้ าในปริมาณมาก ซ่ึงปริมาณโลหะท่ี
พบเหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจากอาหารท่ีให้สุกรกิน และยาปฏิชีวนะท่ีใชใ้นการป้องกนัโรคให้แก่สุกร เช่น 
วตัถุดิบท่ีใชผ้สมในการท าอาหารสตัวม์ีส่วนประกอบของเปลือกหอยป่น กระดูกป่น และแร่ธาตุ ดงันั้น
ในการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจึงมีโลหะพวกแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม ปนอยู่ในน ้ าในปริมาณมาก 
นอกจากน้ียงัมีการใชส้ารเคมีบางชนิด เช่น สารประกอบออกไซด์ของ Zinc oxide (ZnO) และ Copper 
sulfate (CuSO4) ผสมในอาหารสุกร เพ่ือช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตของสุกร และเพ่ิมระดบัภูมิคุม้กนั
ต่อเช้ือแบคทีเรีย ชนิด E. coli ในลูกสุกร ดงันั้นดว้ยเหตุผลต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาท าให้สามารถตรวจ
วิเคราะห์พบปริมาณโลหะต่างๆ ในน ้ าเสีย เน่ืองจากโลหะเหล่าน้ีจะถกูขบัออกมาทางเป็นน ้ าเสียและมูล
ของสุกร ซ่ึงรายละเอียดของผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียก่อนการบ าบดั แสดงในตารางท่ี 5-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-51 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตารางที่ 5-23  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียก่อนการบ าบดัของภาวนาฟาร์ม 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าเสีย     
ก่อนการบ าบัด 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า 
สีเทาด า  มีตะกอน

มาก 
- 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 6.29 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 1070 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 2395 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า  (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 120 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 780 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 590 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 166.309 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 2.887 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 7.926 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 344.082 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (P) 31.000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 307.433 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 5.186 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 2.4 x 107 MPN/100 มิลลิลิตร 

 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-52 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

(3) น ้าหลงัผา่นการบ าบดั 
 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดั พบว่า น ้ าหลงัผา่นการบ าบดัมีสีเหลือง
น ้ าตาล มีตะกอนปนอยูค่่อนขา้งมาก มค่ีา pH 7.59 ซ่ึงถือว่าน ้ ามีค่า pH เป็นกลาง มีค่า BOD ลดลง 
เท่ากบั 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า COD ลดลง เท่ากบั 410 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไนโตรเจนทั้งหมด     
ในน ้ าลดลง เท่ากบั 99 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณสารแขวนลอย ลดลง เท่ากบั 185 มิลลิกรัมต่อลิตร 
แต่มีค่าความเป็นด่างเพ่ิมข้ึน ในส่วนของปริมาณโลหะ พบว่า โลหะบางชนิด อาทิ แคลเซียม แคดเมียม 
เหลก็ ฟอสฟอรัส และสงักะสีมีปริมาณลดลง ยกเวน้โพแทสเซียมและแมกนีเซียม มีปริมาณเพ่ิมข้ึน   
เม่ือเปรียบเทียบกบัน ้ าเสียก่อนการบ าบดั ดงัแสดงผลคุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัในตารางท่ี 5-24 
 

ตารางที่ 4-24  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัของภาวนาฟาร์ม 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์

คุณภาพน ้าหลังผ่าน
การบ าบัด 

หน่วย 

1 ลกัษณะของตวัอยา่งน ้า 
มีสีเหลืองน ้าตาล มี

ตะกอน 
- 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.59 - 

3 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 410 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 99 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid Suspension, TSS) 185 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 960 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8 ปริมาณโลหะ (Metals)   

 แคลเซียม (Ca) 145.338 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม (Cd) 0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (Cr) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง (Cu) 0.737 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 เหลก็ (Fe) 1.853 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โพแทสเซียม (K) 499.052 มิลลิกรัมต่อลิตร 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-53 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตารางที่ 5-24  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัของภาวนาฟาร์ม (ต่อ) 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์

คุณภาพน ้าหลังผ่าน
การบ าบัด 

หน่วย 

 ฟอสฟอรัส (P) 13.500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แมกนีเซียม (Mg) 374.603 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ตะกัว่ (Pb) - มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สังกะสี (Zn) 1.816 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 9.3 x 104 MPN/100 มิลลิลิตร 
 

เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดผลิตก๊าซชีวภาพแบบไฟเบอร์กลาส 
ของภาวนาฟาร์ม พบว่า มีอายุการใช้งานมานาน 4 ปี เป็นระบบใชง้านไดดี้ แต่ใช้งานไม่สม  ่าเสมอ 
ดงันั้นในช่วงเวลาท่ีท าการเก็บตวัอยา่งมาวิเคราะห์ผลในหอ้งปฏิบติัการจึงพบว่า ระบบบ าบดัน ้ าเสียของ
ภาวนาฟาร์ม สามารถลดปริมาณสารอินทรียท่ี์มีอยู่ในน ้ าเสียได้เป็นจ านวนมาก โดยการค านวณผล
วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ระหว่างน ้ าเสียก่อนการบ าบดั และ
น ้ าหลงัผา่นการบ าบดั ดงัสมการ 

 
 

100x
บดัยก่อนการบ า์์ของน ้าเสีพารามิเตอร

บดังผ่านการบ า์์ของน ้าหลัพารามิเตอร-บดัยก่อนการบ า์์ของน ้าเสีพารามิเตอร
บดัน ้าเสียพของระบบบ าประสิทธิภา   

 
ซ่ึงจากการค านวณประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียของภาวนาฟาร์ม พบว่า สามารถท าให ้

BOD COD TKN และ TSS ลดลงร้อยละ 90  82  17 และ 76 ตามล าดบั ยกเวน้ค่าความเป็นด่างเพ่ิมข้ึน 
ส่วนการเปล่ียนแปลงของปริมาณโลหะ พบว่า โลหะบางชนิด อาทิ แคลเซียม ทองแดง เหล็ก 
ฟอสฟอรัส และสงักะสี ลดลง รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5-25 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-54 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตารางที่ 5-25  ผลการค านวนประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียของภาวนาฟาร์ม 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า  
“ภาวนาฟาร์ม” 

ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บ าบัดน ้าเสีย  

น ้าเสียก่อนการ
บ าบัด 

น ้าหลังผ่านการ
บ าบัด 

(ร้อยละ) 

1 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) 1070 100 90.7 

2 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand , COD) 2395 410 82.9 

3 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้า  (Total Kjeldahl 
Nitrogen, TKN) 

120 99 17.5 

4 
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Solid 
Suspension , TSS) 

780 185 76.3 

5 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 590 960 -62.7 

6 ปริมาณโลหะ     

      แคลเซียม (Ca) 166.309 145.338 12.6 

 แคดเมียม (Cd) - 0.002 - 

 โครเมียม (Cr) - - - 

 ทองแดง (Cu) 2.887 0.737 74.5 

 เหลก็ (Fe) 7.926 1.853 76.6 

 โพแทสเซียม (K) 344.082 499.052 -45.0 

 ฟอสฟอรัส (P) 31 13.5 56.5 

 แมกนีเซียม (Mg) 307.433 374.603 -21.8 

 ตะกัว่ (Pb) - - - 

 สังกะสี (Zn) 5.186 1.816 65.0 

7 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด  E. Coli 2.4 x 107 9.3 x 104 99.6 
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ทั้งน้ีสามารถสรุปผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทั้ ง 3 ประเภท ของภาวนาฟาร์ม คือ ผลวิเคราะห์
คุณภาพน ้ าดิบ น ้ าเสียก่อนการบ าบดั และน ้ าหลงัผา่นการบ าบดั ไดด้งัแสดงในตารางท่ี 5-26   

และเม่ือน าผลวิเคราะห์น ้ าหลงัผา่นการบ าบดั ซ่ึงถือเป็นน ้ าท่ีจะมีการน ามาใชป้ระโยชน์ต่อใน
การเพ่ิมมลูค่าน ้ าฯ นั้น โดยน าผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ ามาท าการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกบั “มาตรฐาน
คุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร” และ “มาตรฐานการระบายน าท้ิงลงทางชลประทานและทางน ้ าท่ีเช่ือมต่อ
กบัทางน ้ าชลประทานในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน”  (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง) พบว่า คุณภาพน ้ า
หลงัผา่นการบ าบดัของภาวนาฟาร์ม มีค่า pH  BOD ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน ้ า และปริมาณสาร
แขวนลอยทั้งหมด อยูใ่นเกณฑไ์ม่เกินมาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ประเภท ข และ ค ก  าหนด 
ยกเวน้มีค่า  COD เกินมาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกรอยู่นิดหน่อยส่วนผลการวิเคราะห์การ
ปนเป้ือนของโลหะ พบว่า ไม่มีปริมาณโลหะเกินค่ามาตรฐานการระบายน ้ าท้ิงลงทางชลประทานและ
ทางน ้ าท่ีเช่ือมต่อกบัทางน ้ าชลประทานในเขตพ้ืนท่ีชลประทานก าหนด นอกจากน้ียงัพบว่าปริมาณการ
ปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ชนิด E. Coli ก็ลดลง เน่ืองจากภายในของระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีความร้อน
เกิดข้ึนท าใหเ้ช้ือแบคทีเรียตายลงบางส่วน ดงัแสดงในตารางท่ี 5-26 และรูปท่ี 5-7 
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ตารางที่ 5-26  สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของภาวนาฟาร์ม 

ล าดับ พารามิเตอร์ทีว่ิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน า้ หน่วย 

*มาตรฐานน ้าทิ้ง
จากฟาร์มสุกร 
ส าหรับฟาร์ม

ประเภท ข และ ค 

/ 

** มาตรฐานการ
ระบายน ้าลงทาง
ชลประทาน 

เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน า้กับ
ค่ามาตรฐานน า้ทิง้จาก

ฟาร์มสุกร 

  ประเภทของน า้    

  น า้ดิบ 
น า้เสียก่อน
การบ าบดั 

น า้หลังผ่าน
การบ าบดั 

น า้ทิง้ในบ่อ
พักน า้
สุดท้าย 

   

1 ลกัษณะของตวัอย่างน ้ า ใส ไม่มีสี 
สีเทาด า  มี
ตะกอนมาก 

มีสีเหลือง
น ้ าตาล มี
ตะกอน 

-  ไม่ระบุค่า - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.73 6.29 7.59 -  5.5-9* 

-  น ้ าทั้ง 4 ประเภท มีค่า
ความเป็นกรดและด่าง 
(pH) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

3 
บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand , BOD) 1 1070 100 - มิลลิกรัมต่อลิตร 100* 

- น ้ าท้ิงมีค่า BOD อยู่ใน
เกณฑม์าตรฐาน 

4 
ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand , COD) 20 2395 410 - มิลลิกรัมต่อลิตร 400* 

- น ้ าท้ิงมีค่า COD มากเกนิ
เกณฑม์าตรฐาน 1.02 
เท่า 

5 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดใน
น ้ า  (Total Kjeldahl Nitrogen  
, TKN) 

3.5 120 99 - มิลลิกรัมต่อลิตร 200* 
น ้ าท้ิงมี ค่า TKN อยู่ใน

เกณฑม์าตรฐาน 

6 
ปริมาณสารแขวนลอย
ทั้งหมด (Total Solid 
Suspension , TSS) 

- 780 185 - มิลลิกรัมต่อลิตร 200* 
- ค่า TSS มีค่าอยู่ใน

เกณฑม์าตรฐาน 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 200 590 960 -  ไม่ระบุค่า  

8 ปริมาณโลหะ (Metals)        

 แคลเซียม (Ca) 132.838 166.309 145.338 - มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 แคดเมียม (Cd) - - 0.002 - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.03** 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 โครเมียม (Cr) - - - - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.3** 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
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ตารางที่ 5-26  สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของภาวนาฟาร์ม (ต่อ) 

ล าดับ พารามิเตอร์ทีว่ิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน า้ หน่วย 

*มาตรฐานน ้าทิ้ง
จากฟาร์มสุกร 
ส าหรับฟาร์ม

ประเภท ข และ ค 

/ 

** มาตรฐานการ
ระบายน ้าลงทาง
ชลประทาน 

เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน า้กับ
ค่ามาตรฐานน า้ทิง้จาก

ฟาร์มสุกร 

  ประเภทของน า้    

  น า้ดิบ 
น า้เสียก่อน
การบ าบดั 

น า้หลังผ่าน
การบ าบดั 

น า้ทิง้ในบ่อ
พักน า้
สุดท้าย 

   

 ทองแดง (Cu) 0.279 2.887 0.737 - มิลลิกรัมต่อลิตร 1.0** 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 เหลก็ (Fe) 2.206 7.926 1.853 - มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 โพแทสเซียม (K) 113.071 344.082 499.052 - มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 ฟอสฟอรัส (P) - 31.000 13.500  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 แมกนีเซียม (Mg) 150.548 307.433 374.603 - มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 ตะก ัว่ (Pb) - - - - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.1** 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 สังกะสี (Zn) 1.208 5.186 1.816 - มิลลิกรัมต่อลิตร 5.0** 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

9 
การปนเป้ือนของเช้ือ
แบคทีเรีย 

43 2.4 x 107 9.3 x 104  
MPN/100 
มิลลิลิตร 

ไม่ระบุค่า  

 

 

 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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รูปที่ 5-7 ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทั้ง 3 ประเภทของภาวนาฟาร์ม 
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  รายงานฉบับสุดท้าย 
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5.4.3  สรุปผลวเิคราะห์คุณภาพน า้ของภาวนาฟาร์ม  
  

ตัวอย่างน ้า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า ความเหมาะสม 

ในการน าไปใช้ประโยชน์ 

1 น ้าดิบ - น ้าดิบ มีปริมาณ เหลก็ มากกว่า เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค 
4.41 เท่า 

- สามารถน าไปใชใ้นกิจกรรมต่างๆ
ของฟาร์มได ้เน่ืองจากปกติ ฟาร์ม
สุกรมีการใหแ้ร่เหลก็แก่สุกร เพื่อ
ป้องกนัโรคโลหิตจางอยูแ่ลว้ 

2 น ้าเสียก่อนบ าบัด - น ้ามีความสกปรกมาก ตอ้งน าไปผ่าน
ระบบบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะ 

- ไม่สามารถปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได ้

 

3 น ้าหลังผ่านการบ าบัด - มีค่า pH  BOD TKN และ TSS  อยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้าท้ิงจากฟาร์ม
สุกร ยกเวน้ มีค่า COD มากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานฯ 1.02 เท่า  

- มีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ มีค่า 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 
เป็นสัดส่วน 

     N:P:K = 7:1:37  

- ไม่มีปริมาณโลหะ เกินค่ามาตรฐานน ้าท้ิง
ลงทางชลประทาน 

- สามารถปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได ้
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5.5   ภาพรวมของคุณภาพน า้ที่จะน ามาใช้ในโครงการการเพิม่มูลค่าฯ  
 

การน าน ้ าจากฟาร์มสุกรมาใชใ้นโครงการการเพ่ิมมลูค่าน ้ าฯ คือ น าน ้ าท้ิงในบ่อพกัสุดทา้ย ของ 
“ศรีกิจฟาร์ม” “ฟาร์มของนายพนม จิตรใจเยน็” และ “ประชาฟาร์ม” มาใช ้ยกเวน้ในกรณีของ “ภาวนา
ฟาร์ม” ซ่ึงจะน าน ้ าหลงัผา่นระบบบบดัมาใชใ้นโครงการเพ่ิมมลูค่าฯ เท่านั้น เน่ืองจากภาวนาฟาร์มไม่มี
บ่อพกัน ้ าท้ิงสุดทา้ย  

 

ซ่ึงเม่ือน าผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท่ีจะน ามาใช้ในโครงการเพ่ิมมูลค่าฯ จากฟาร์มทั้ง 4 ฟาร์ม    
มาท าการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกบั “มาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร” และ “มาตรฐานการ
ระบายน าท้ิงลงทางชลประทานและทางน ้ าท่ีเช่ือมต่อกบัทางน ้ าชลประทานในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน” 
พบว่า มีรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 5-27 และรูปท่ี 5-8 
 

ตารางที่  5-27  ภาพรวมของคุณภาพน ้ าท่ีจะน ามาใชใ้นโครงการการเพ่ิมมลูค่าฯ  
 

ล าดับ พารามิเตอร์ทีว่ิเคราะห์ คุณภาพน า้ที่จะน ามาใช้ในโครงการฯ หน่วย 

*มาตรฐานน ้าทิ้ง
จากฟาร์มสุกร 
ส าหรับฟาร์ม

ประเภท ข และ ค 

/ 

** มาตรฐานการ
ระบายน ้าลงทาง
ชลประทาน 

  เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน า้กับค่า
มาตรฐานน า้ทิง้จากฟาร์ม

สุกร 

  
ศรีกิจ
ฟาร์ม 

ฟาร์ม 

นายพนม 

ประชา
ฟาร์ม 

ภาวนา
ฟาร์ม 

   

1 ลกัษณะของตวัอย่างน ้ า 
สีเหลือง 

ขุ่นเลก็นอ้ย 

สีน ้ าตาล
เหลือง ขุ่น
เลก็นอ้ย 

ใส มีสี
เหลือง       
มีตะกอน 

สีเหลือง
น ้ าตาล       
มีตะกอน 

 ไม่ระบุค่า - 

2 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 8.05 8.53 7.47 7.59  5.5-9* 
ทุกฟาร์มมีค่า pH อยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานฯ 

3 
บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand , BOD) 25 215 36.5 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 100* 

- ฟาร์มนายพนม มีค่า 
BOD เกนิเกณฑ์
มาตรฐาน 2.15 เท่า  

4 
ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand , COD) 175 1395 320 410 มิลลิกรัมต่อลิตร 400* 

- ฟาร์มนายพนม มีค่า 
COD เกนิเกณฑ์
มาตรฐาน 3.48 เท่า 

- ภาวนาฟาร์ม มีค่า COD 
เกนิเกณฑม์าตรฐาน 1.02 
เท่า 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-61 
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ตารางที่  5-27  ภาพรวมของคุณภาพน ้ าท่ีจะน ามาใชใ้นโครงการการเพ่ิมมลูค่าฯ (ต่อ) 
 

ล าดับ พารามิเตอร์ทีว่ิเคราะห์ คุณภาพน า้ที่จะน ามาใช้ในโครงการฯ หน่วย 

*มาตรฐานน ้าทิ้ง
จากฟาร์มสุกร 
ส าหรับฟาร์ม

ประเภท ข และ ค 

/ 

** มาตรฐานการ
ระบายน ้าลงทาง
ชลประทาน 

  เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน า้กับค่า
มาตรฐานน า้ทิง้จากฟาร์ม

สุกร 

  
ศรีกิจ
ฟาร์ม 

ฟาร์ม 

นายพนม 

ประชา
ฟาร์ม 

ภาวนา
ฟาร์ม 

   

5 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดใน
น ้ า  (Total Kjeldahl Nitrogen  
, TKN) 

185 395 225 99 มิลลิกรัมต่อลิตร 200* 

- ฟาร์มนายพนม มีค่า 
TKN เกนิเกณฑ์
มาตรฐาน 1.97 เท่า 

- ประชาฟาร์ม มีค่า TKN 
เกนิเกณฑม์าตรฐาน 
1.12 เท่า 

6 
ปริมาณสารแขวนลอย
ทั้งหมด (Total Solid 
Suspension , TSS) 

13 75 295 - มิลลิกรัมต่อลิตร 200* 
- ประชาฟาร์ม มีค่า TSS 

เกนิเกณฑม์าตรฐาน 
1.47 เท่า 

7 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 885 1785 1115 960  ไม่ระบุค่า  

8 ปริมาณโลหะ (Metals)        

 แคลเซียม (Ca) 149.744 112.685 163.216 145.338 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 แคดเมียม (Cd) - - - 0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.03**  

 โครเมียม (Cr) - - - - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.3**  

 ทองแดง (Cu) 0.947 2.059 14.350 0.737 มิลลิกรัมต่อลิตร 1.0** 

-  ฟาร์มนายพนม มีค่า 
ทองแดง เกนิเกณฑ์
มาตรฐาน 2.05 เท่า 

- ประชาฟาร์ม มีค่า 
ทองแดง เกนิเกณฑ์
มาตรฐาน 14.35 เท่า 

 เหลก็ (Fe) 10.447 270.666 60.146 1.853 มิลลิกรัมต่อลิตร 
0.5** ทุกฟาร์มมีเหลก็เกนิเกณฑ์

มาตรฐาน 

 โพแทสเซียม (K) 495.954 489.057 490.769 499.052 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 ฟอสฟอรัส (P) 10.500 13.500 29.000 13.500 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 แมกนีเซียม (Mg) 368.888 307.338 311.218 374.603 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ระบุค่า  

 ตะก ัว่ (Pb) - - - - มิลลิกรัมต่อลิตร 0.1**  



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-62 
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ตารางที่  5-27  ภาพรวมของคุณภาพน ้ าท่ีจะน ามาใชใ้นโครงการการเพ่ิมมลูค่าฯ (ต่อ) 

ล าดับ พารามิเตอร์ทีว่ิเคราะห์ คุณภาพน า้ที่จะน ามาใช้ในโครงการฯ หน่วย 

*มาตรฐานน ้าทิ้ง
จากฟาร์มสุกร 
ส าหรับฟาร์ม

ประเภท ข และ ค 

/ 

** มาตรฐานการ
ระบายน ้าลงทาง
ชลประทาน 

  เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน า้กับค่า
มาตรฐานน า้ทิง้จากฟาร์ม

สุกร 

  
ศรีกิจ
ฟาร์ม 

ฟาร์ม 

นายพนม 

ประชา
ฟาร์ม 

ภาวนา
ฟาร์ม 

   

 สังกะสี (Zn) 9.892 10.918 34.997 1.816 มิลลิกรัมต่อลิตร 5.0** 

- ศรีกจิฟาร์ม มีค่าสังกะสี
เกนิมาตรฐานก  าหนด 
1.97 เท่า 

- ฟาร์มนายพนม  มีค่า
สังกะสีเกนิมาตรฐาน
ก  าหนด 2.18 เท่า 

- ประชาฟาร์มมีค่าสังกะสี
เกนิมาตรฐานก  าหนด 
6.99 เท่า 

9 
การปนเป้ือนของเช้ือ
แบคทีเรีย 

2.1 x 105 1.5 x 105 1.5 x 106 9.3 x 104 
MPN/100 
มิลลิลิตร 

ไม่ระบุค่า  
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  รายงานฉบับสุดท้าย 
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รูปที่  5-8 เปรียบเทียบคุณภาพน ้ าตวัอยา่งในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย ของฟาร์มทั้ง 4 แห่ง 

 

 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  5-64 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

สรุปผลภาพรวมของคุณภาพน า้ที่จะน ามาใช้ในโครงการการเพิม่มูลค่าฯ  ดงัน้ี 

ตัวอย่างน ้าที่จะน าไปใช้ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า ความเหมาะสม 

ในการน าไปใช้ประโยชน์ 

1.  ศรีกิจฟาร์ม 

 น ้าทิ้งในบ่อพักน ้าสุดท้าย 

- ผลการวิเคราะห ์พบว่า มีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร 

- มีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ มีค่า 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 
เป็นสัดส่วน 

     N:P:K = 18:1:48  

- ไม่พบปริมาณโลหะที่เป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- สามารถปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได ้

- มีปริมาณสังกะสีมากเกินเกณฑ์
มาตรฐานน ้าท้ิงลงทางชลประทาน 
1.97 เท่า 

- น ้าไปใช้ในการปลูกพืชได้ 

2. ฟาร์มนายพนม จิตรใจเยน็ 

 น ้าทิ้งในบ่อพักน ้าสุดท้าย 

- 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 
เป็นสัดส่วน 

     N:P:K = 30:1:26  

- มีปริมาณ ทองแดง และสังกะสี มากกว่าค่า
มาตรฐานน ้าท้ิงลงทางชลประทาน 

- ไม่สามารถปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได้ เน่ืองจากมีค่า BOD 
COD และ TKN มากกว่า เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งจากฟาร์มสุกร 

- มีปริมาณ ทองแดง และ สังกะสี 
มากกว่า เกณฑ์มาตรฐานน ้าท้ิงลงทาง
ชลประทาน 2.00 และ2.18 เท่า    
ตามล าดบั 

- น าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับ
ส่ิงมีชีวิตเซลเดียว เช่น แบคทีเรีย ใน
การผลิตพลังงานได้ 

3 ประชาฟาร์ม 

 น ้าทิ้งในบ่อพักน ้าสุดท้าย 

- มีคา่ 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 

- ไม่สามารถปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะได้ TKN และ TSS มีค่า 
มากกว่า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้า
ทิ้งจากฟาร์มสุกร 

- มีปริมาณ ทองแดง และ สังกะสี 
มากกว่า เกณฑ์มาตรฐานน ้าท้ิงลงทาง
ชลประทาน 14.35  และ 6.99 เท่า 
ตามล าดบั 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 
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SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT005  

ตัวอย่างน ้าที่จะน าไปใช้ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า ความเหมาะสม 

ในการน าไปใช้ประโยชน์ 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 
เป็นสัดส่วน 

     N:P:K = 7:1:16  

- มีปริมาณ ทองแดง และสังกะสี เกินค่า
มาตรฐานน ้าท้ิงลงทางชลประทาน 

- ไม่สามารถน าไปใชใ้นการปลูกพืชได ้
เน่ืองจากอาจมีการสะสมทองแดงและ
สังกะสีในดน และในพืช ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อมนุษยไ์ดใ้นภายหลงั 

- น าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับ
ส่ิงมีชีวิตเซลเดียว เช่น แบคทีเรีย ใน
การผลิตพลังงานได้ 

4 ภาวนาฟาร์ม  

 น ้าหลังผ่านการบ าบัด 

- 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 ้า
สาธารณะได ้ 

- น าไปใช้ในการปลูกพืชได้ 

 

 



  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

บทที่ 6 

แนวทางการเพิม่มูลค่าน ้าทิง้จากระบบบ าบัดแบบ 

ผลติก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร 
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บทที่ 6 
แนวทางการเพิม่มูลค่าน ้าทิง้จากระบบบ าบัดแบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

จากฟาร์มสุกร 
 
บทน า 

แนวทางการจดัการของเสียจากฟาร์มสุกร แบ่งออกไดห้ลายแนวทางแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์ 
และความตอ้งการของผูจ้ดัการฟาร์ม แนวทางการจดัการของเสียจากฟาร์มปศุสตัว ์ แสดงในรูปท่ี 6-1  
ทางเลือกหน่ึงท่ีใหค้วามสนใจอยา่งกวา้งขวางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ คือการการน าน ้ าเสียจาก
ฟาร์มสุกรไปผา่นการบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพได ้(Biogas) วิธีการดงักล่าวจะท าใหไ้ดน้ ้ าท้ิงท่ีมี
ค่าความสกปรกลดลง และพลงังานเป็นผลพลอยไดจ้ากการบ าบดัน ้ าเสียหมุนเวยีนกลบัไปใชใ้นกิจกรรม 
ต่างๆ ภายในฟาร์ม จะช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานกบัเจา้ของฟาร์มสุกรอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6-1  แนวทางการจดัการของเสียจากฟาร์มปศุสตัว ์

 

 

 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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จากการศึกษาส่วนใหญ่พบว่าน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)  
พบว่ายงัมีค่าความสกปรก เช่น บีโอดี (BOD) ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) 
เป็นตน้  ซ่ึงน ้ าท้ิงดงักล่าวจะตอ้งท าการบ าบดัต่อไปเพ่ือใหมี้ค่าไดต้ามมาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร 
(กรมควบคุมมลพิษ) ก่อนท าการปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ จากรายงานการศกึษา Panichsakpatana 
(2005) พบว่าลกัษณะน ้ าท้ิงท่ีผา่นระบบบ าบดัแบบผลิตกา๊ซชีวภาพ มีลกัษณะทางทางเคมีโดยทัว่ไป 
ดงัน้ี (ค่าเฉล่ีย) พีเอช (pH) ประมาณ 7.5  ค่าน าไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากบั 1.6 mS/cm  บีโอดี  (BOD) 
เท่ากบั 23 มิลลิกรัม/ลิตร และสารอาหารของพืช ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่ากบั 
68 - 69, 21 และ 50 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั จากค่าความสกปรกในน ้ าท้ิงฯ จะเห็นไดว้่า มีปริมาณ
สารอินทรีย ์และสารอาหารของพืช ละลายเจือปนอยูใ่นน ้ า ถา้ปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติจะท าให้เกิดการ
เน่าเสียในแม่น ้ าล  าคลอง และปรากฏการณ์พืชน ้ าเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว เรียกว่า ยูโทรฟิเคชัน 
(Eutrophication)  ท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตของพืชน ้ าจากสารอาหารของพืชท่ีปนเป้ือนอยูใ่นแหล่งน ้ า
จนท าใหเ้กิดการเน่าเสียของแม่น ้ าล  าคลอง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศทางน ้ า      
แผข่ยายในวงกวา้ง และยงัส่งผลต่ออาชีพประมง และชุมชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบพ้ืนท่ี 

แนวทางการจดัการน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย ส่วน
ใหญ่จะเป็นการกกัเก็บน ้ าไวใ้นบ่อพกัน ้ าภายในบริเวณพ้ืนท่ีของฟาร์ม ฟาร์มสุกรบางแห่งไดมี้ความ
พยายามท่ีจะใชจ้ะน าจากน ้ าท้ิงฯกลบัมาใชป้ระโยชน์ เช่น การน าน ้ าท้ิงฯกลบัมาใชล้า้งท าความสะอาดคอก
สตัว ์ การน าไปรดน ้ าตน้ไม ้ เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ดีจากลกัษณะน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ มีองคป์ระกอบของสารอาหารท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม ดว้ยลกัษณะน ้ าท้ิงดงักล่าวสามารถน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยวิธีการต่างๆ เพ่ือเป็น สร้าง
รายไดแ้ละลดรายจ่ายใหก้บัเจา้ของฟาร์มสุกรหรือเกษตรกร และยงัเป็นการช่วยลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
จากการน าน ้ าท้ิงฯกลบัมาใชป้ระโยชน์แทนการปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ  
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จากลกัษณะของน ้ าท้ิงและเทคโนโลยกีารบ าบดัน ้ าเสียในปัจจุบนั แนวทางในการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท้ิง 
แบ่งออกไดเ้ป็น 7 แนวทาง ดงัน้ี  

แนวทางการเพิม่มูลค่าน า้ทีผ่่านการบ าบัดแบบผลติก๊าซชีวภาพ  มดีังนี ้

(1) การน าน ้ าท้ิงฯไปใชเ้ป็นปุ๋ยอินทรียน์ ้ า – เพื่อเป็นปุ๋ยบ ารุงดินส าหรับการปลกูพืช
พลงังาน (อาทิเช่น ออ้ย ขา้วโพด และ มนัส าปะหลงั) และ พืชเศรษฐกิจ (ขา้ว) 

(2) การน าน ้ าท้ิงฯ ไปผลิตเป็น ปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต (Calcium phosphate) หรืออะพาไทท์ 
(Calcium hydroxyl apatite, HAP) –  เป็นปุ๋ยท่ีใชใ้นการเพาะปลกูพืช หรือเป็นวตัถุดิบ
ตั้งตน้ในการอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย 

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

(4) การน าน ้ าท้ิงฯไปผา่นระบบเซลลชี์วภาพ (Microbial Fuel Cell, MFC) – เพ่ือบ าบดัน ้ า
เพื่อผลิตพลงังาน 

(5) การน าน ้ าท้ิงฯไปเพาะเล้ียงสาหร่าย – เพ่ือบ าบดัน ้ าท้ิงขั้นหลงัและไดส้าหร่ายเป็น
ผลิตภณัฑ ์

(6) การน าน ้ าท้ิงฯไปเล้ียงแหน – เพ่ือบ าบดัน ้ าท้ิงขั้นหลงัและไดแ้หนเป็นผลิตภณัฑท่ี์
สามารถเป็นแหล่งโปรตีนส าหรับอาหารสตัว ์ และแหนเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการผลิต
เอทานอล 

(7) การน าน ้ าท้ิงฯไปเล้ียงไรแดง – ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นไรแดง เป็นแหล่งโปรตีนในการเล้ียง
ปลา และสามารถจดัจ  าหน่ายทางการคา้ 
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6.1  แนวทางที่ 1 :  การน าน า้ทิง้ฯไปใช้เป็นปุ๋ยอนิทรีย์น า้ (Wastewater as fertilizer and irrigation 
water) 

 
6.1.1  หลกัการ และวธิีการ 

น ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ สามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยอินทรียแ์บบน ้ า เพ่ือ
การเพาะปลกูพืชพลงังาน เช่น ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ออ้ย และ ปาลม์น ้ ามนั และพืชเศรษฐกิจเช่น ขา้ว 
เน่ืองจากน ้ าท้ิงฯ นั้นมีค่าสารอินทรียแ์ละสารอาหารและแร่ธาตุพืชตอ้งการในละลายอยูใ่นรูปท่ีพืชสามารถ 
น าไปใชไ้ดโ้ดยตรง เช่น ฟอสเฟต (PO4

3-) ไนเตรด (NO3
2-) แอมโมเนีย (NH4

+) โพแทสเซียม (K+) 
แคลเซียม (Ca2+) และแมกนีเซียม (Mg+) เป็นตน้  ซ่ึงทดแทนปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีท่ีใชใ้นการเพาะปลกู 
เป็นการช่วยลดตน้ทุนจากรายจ่ายค่าปุ๋ยใหก้บัเกษตรกร   

สารอาหาร และแร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อพืชท่ีพบในน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ธาตุ
อาหารหลกั (N-P-K) ไดแ้ก่ ไนโตรเจน (N) ในรูปของ ไนเตรด (NO3

2-) และแอมโมเนีย (NH4), 
ฟอสฟอรัส (P) ท่ีอยูใ่นรูปของ ฟอสเฟต (PO4

3-)  และโพแทสเซียม (K+) และธาตุอาหารรอง ไดแ้ก่      
แร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม (Ca2+)  แมกนีเซียม (Mg2+) และซลัเฟอร์ เป็นตน้  ธาตุอาหารเหล่าน้ี เป็นธาตุ
อาหารท่ีเหมาะต่อการเพาะปลกูพืช  ตารางท่ี 5-1 ถึง 5-3 แสดงแหล่งปุ๋ยเคมีท่ีใชใ้นการเกษตร ซ่ึงจะมี
ธาตุอาหารหลกั ไดแ้ก่ ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และ โพแทสเซียม และธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม 
เป็นตน้ ซ่ึงสารอาหารและแร่ธาตุเหล่าน้ีลว้นเจือปนอยูใ่นน ้ าท้ิงท่ีผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบก๊าซชีวภาพ 
จากฟาร์มสุกรทั้งส้ิน   

กลุ่มพืชทางการเกษตรท่ีน่าสนใจในการน าปุ๋ยน ้ าจากน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากฟาร์มสุกร คือ พืชพลงังาน ในท่ีน้ีแบ่งเป็นเป็นกลุ่มพืชท่ีใหน้ ้ ามนัเพ่ือใชผ้ลิตไบโอดีเซล 
(Biodiesel) ไดแ้ก่ ปาลม์น ้ ามนั และกลุ่มพืชท่ีน าไปผลิตเอทานอล ซ่ึงไดแ้ก่ ออ้ย ขา้วโพด และ           
มนัส าปะหลงั พืชในกลุ่มน้ีจะมีแป้ง และน ้ าตาลเป็นองคป์ระกอบอยูสู่ง เมื่อน าไปผา่นกระบวนการหมกั 
(Fermentation) จะสามารถเปล่ียนแป้ง และน ้ าตาลใหก้ลายเป็นแอลกอฮอลไ์ด ้ และเมื่อน าแอลกอฮอล ์  
ท่ีไดจ้ากการหมกัน้ีไปผา่นกระบวนการกลัน่ จะไดแ้อลกอฮอลท่ี์มีความบริสุทธ์ิสูง ท่ีไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ไดต่้อไป พืชเหล่าน้ีนอกจากจะน าไปใชว้ตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารแลว้ ยงัน าไปใชใ้นการผลิตเป็น
พลงังานทดแทนไดอี้กดว้ย  

จากการส่งเสริม และสนบัสนุนปลกูพืชพลงังานจากทางภาครัฐฯ ไมว่่าจะเป็นการส่งเสริมการ
ปลกูปาลม์น ้ ามนั ออ้ย ขา้วโพด และมนัส าปะหลงั การเพ่ิมพ้ืนท่ีทางการเกษตรจะส่งผลกระทบต่อการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และยงัรวมไปถึงตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย การหาแหล่งปุ๋ยใหเ้กษตรเพื่อ
ส่งเสริมการเพาะปลกูพืชพลงังานจึงเป็นเร่ืองท่ีควรค านึงถึง น ้ าท้ิงท่ีผา่นกระบวนการบ าบดัน าเสียแบบ
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ผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสามารถเป็นแหล่งปุ๋ยน ้ าอินทรียเ์พ่ือทดแทนปุ๋ยเคมี และลดภาระรายจ่าย
ค่าปุ๋ยเพื่อการเพาะปลกูของเกษตรกร 
 
6.1.2   ข้อจ ากดัของการน าน า้ทิง้ฯ ไปใช้เป็นปุ๋ยน า้ 

การน าน ้ าท้ิงฯ ไปใชเ้ป็นปุ๋ยน ้ าโดยตรง มีขอ้จ  ากดับางประการท่ีควรค านึงถึง ไดแ้ก่ ส่ิงปนเป้ือน 
ในน ้ าเสีย โลหะหนกั (Heavy metals) เช้ือโรคและพยาธิ (Human pathogens) และสารพิษ เน่ืองจาก
กิจกรรมซ่ึงเป็นท่ีมาของน ้ าเสียมาจากการลา้งท าความสะอาดคอกสตัวแ์ละขบัถ่ายของเสีย อาจมีโลหะหนกั 
เช้ือโรคหรือพยาธิท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษยป์ะปนมากบัน ้ าท้ิงฯ และสามารถเขา้สู่ร่างกายของมนุษยผ์า่น
ทางการสมัผสั หรือการรับประทาน และเกิดการสะสมอยูใ่นร่างกายของมนุษย ์ แต่อยา่งไรกดี็การ
เพาะปลกูพืชพลงังาน จะไดรั้บผลกระทบจากสารปนเป้ือนเหล่าน้ีสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษยน์อ้ยกว่า
เมื่อเทียบกบัพืชหรือผกัท่ีใชบ้ริโภคโดยตรง  

การน าน ้ าท้ิงฯ ไปใชเ้ป็นปุ๋ยน ้ าอินทรียโ์ดยตรง เม่ือมีการใหปุ๋้ยท่ีเกินความจ าเป็นต่อความ
ตอ้งการของพืช ท าใหธ้าตุอาหารละลายไปกบัน ้ า และซึมผา่นชั้นดินไปยงัแหล่งน ้ าธรรมชาติหรือแหล่ง
น ้ าใตดิ้น ส่งผลใหพื้ชน ้ าในแหล่งน ้ าล  าคลองเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วผดิปกติ ท่ีเรียกว่า ยโูทรฟิเคชนั 
(Eutrophication) และเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของระบบนิเวศจากการเน่าเสียของแหล่งน ้ า  

นอกจากน้ียงัมีรายงานการศึกษาจากต่างประเทศถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อการน าน ้ าท้ิง
จากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบไร้อากาศไปใชใ้นการเกษตร เน่ืองจากในน ้ าท้ิงจะมีจุลินทรียช์นิดท่ีไม่ใช้
อากาศ (Anaerobic bacteria) ปะปนอยู ่ เมื่อน าไปสะสมอยูใ่นบริเวณเป็นระยะเวลานาน จะท าใหเ้กิด
สภาพไร้อากาศ ซ่ึงอาจมีผลต่อส่ิงมีชีวิตเดิมท่ีอาศยัอยู ่ 

การขนส่งในระยะไกลท าไดไ้ม่สะดวก เน่ืองจากปุ๋ยประเภทน้ีมีน ้ าเป็นส่วนประกอบอยูเ่ป็น
จ านวนมากเมื่อเทียบกบัปุ๋ยเมด็หรือปุ๋ยอดัแหง้  วิธีการน าน ้ าท้ิงท่ีผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบก๊าซชีวภาพ 
ไปใชเ้ป็นปุ๋ยน ้ าอินทรีย ์ อาจเหมาะสมกบัฟาร์มสุกรท่ีมีพ้ืนท่ีท าการเกษตรอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงท่ีเกษตรกร
สามารถใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งท าการขนส่งในระยะไกล และเกษตรกรสามารถน าก๊าซชีวภาพท่ีเป็นผลพลอยได ้
จากระบบบ าบดัน ้ าเสียไปใชใ้นรูปพลงังานใหก้บัเคร่ืองสูบน ้ า เพ่ือสูบน ้ าเสียเหล่าน้ีไปยงัแปลงเกษตร 
 
6.1.3   ข้อดแีละข้อจ ากดัของการน าน า้ทิง้ฯไปใช้เป็นปุ๋ยอนิทรีย์น า้  สรุปได้ดังนี ้ 

ข้อด ี

1) การน าไปใชง้านท าไดส้ะดวก  
2) พืชสามารถน าแร่ธาตุอาหารไปใชไ้ดโ้ดยตรง เหมือนการใชปุ๋้ยน ้ า 
3) ลดภาระรายจ่ายเร่ืองปุ๋ยใหเ้กษตรกร 
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ข้อจ ากดั 
1) การขนส่งปุ๋ยน ้ าในระยะไกลท าไดไ้ม่สะดวก เน่ืองจากเป็นการขนส่งน ้ าปริมาณมาก 
2) ส่ิงเจือปนในน ้ าเสียท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์เช่น โลหะหนกั เช้ือโรค และพยาธิ  
3) การปนเป้ือนของธาตุอาหารลงสู่แหล่งน ้ าใตดิ้น และแหล่งน ้ าธรรมชาติ เน่ืองจากธาตุ

อาหารอยูใ่นรูปละลายน ้ า 
 
6.1.4   แนวทางการประยุกต์ใช้พลงังาน 

น าก๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองสูบน ้ า เพ่ือสูบน ้ าท้ิงท่ีใชไ้ปส าหรับรดน ้ าพืชไร และ
แปลงเกษตร เพื่อทดแทนพลงังานไฟฟ้า 
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6.2  แนวทางที่ 2 :  การน าน า้ทิง้ฯไปท าปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate) หรืออะพาไทท์ 
(Calcium hydroxyl apatite, HAP) 

 
6.2.1  หลกัการและวธิกีาร 
 น ้าท้ิงจากระบบบ าบดัทางชีวภาพของฟาร์มสุกร ทั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบใชอ้อกซิเจน และ 
แบบไม่ใชอ้อกซิเจน ยงัมีส่ิงเจือปนในน ้ าท้ิงท่ีไม่สามารถท าการบ าบดัไดด้ว้ยวิธีการดงักล่าว เช่น 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ท่ีมีปริมาณสูงหรือเกินค่ามาตรฐานน ้ าท้ิง จึงตอ้งท าการบ าบดัน ้ าเสียต่อในขั้นท่ี
สาม (Tertiary treatment) หรือ ขั้นหลงั (Post treatment) หรือ การบ าบดัเฉพาะดา้น (Advance 
treatment) เพื่อก  าจดัสารเจือปนท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น การก าจดัไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เป็นตน้ จาก
เทคโนโลยกีารบ าบดัน ้ าเสียในปัจจุบนั พบว่าน ้ าท้ิงเหล่าน้ีสามารถน าไปเพ่ิมมลูค่าได ้ โดยการแยกธาตุ
อาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชออกมาใชป้ระโยชน์ (Nutrient recovery) ไดแ้ก่ การแยกเอาฟอสฟอรัสท่ี
ละลายอยูใ่นน ้ าเสียออกมา (Phosphorus removal) 
 น ้าเสียท่ีออกจากระบบบ าบดัทางชีวภาพจากฟาร์มสุกร ท่ีมีฟอสเฟตปนเป้ือนอยูใ่นน ้ า สามารถ
น ามาแยกฟอสเฟตท่ีละลายอยูใ่นน ้ าท้ิงใหก้ลบัมาอยูใ่นรูปท่ีใชป้ระโยชน์ได ้ โดยการตกตะกอนดว้ย
แคลเซียม เช่น ปูนขาว ใหอ้ยูใ่นรูปแคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate)  (House et al., 1999; 
Piekema, 2004;  Bauer et al., 2007; van der Houwen and Valsami-Jones, 2007; Cao and Harris, 2008) 
และกระบวนการน้ีสามารถฆ่าเช้ือโรคในน ้ าเสียได ้ เน่ืองจากการเกิดปฏิกิริยาตอ้งการค่าพีเอชสูง หรือมี
สภาพความเป็นด่างสูงจึงเป็นการฆ่าเช้ือโรค (Disinfection) ในน ้ าเสียไปพร้อมกนั  
 การตกตะกอนของ แคลเซียม (Ca2+) และ ฟอสเฟต (PO4

3-) สามารถตกตะกอนไดห้ลายรูปแบบ 
โดยปัจจยัการเกิดผลึกฟอสเฟตในรูปแบบต่างๆจะข้ึนอยูก่บั ค่าพีเอชของน ้ า และ สภาวะการอ่ิมตวั 
(Supersaturation) ส่ิงเจือปนในน ้ าเสีย เป็นตน้  โดยผลึกไฮดรอกซีอะพาไทท ์ (hydroxyapatite, 
Ca5(PO4)3(OH)) เป็นผลึกฟอสเฟตท่ีมีความเสถียร และเป็นรูปแบบผลึกท่ีนิยมใชใ้นการก าจดั
ฟอสฟอรัสจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย  การตกผลึกแคลเซียมฟอสเฟต สามารถท าโดยการเติมปูนขาว หรือ 
แคลเซียมไฮดรอกไซด ์ (Calclium hydroxide, [Ca(OH)2]) ซ่ึงเป็นวิธีนิยมใชก้นัในระบบบ าบดัน ้ าเสีย
เพื่อการก าจดัฟอสฟอรัส  
 ดงันั้นการบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีฟอสฟอรัสดว้ยแคลเซียม จะท าใหไ้ดต้ะกอนผลึกแคลเซียมฟอสเฟต
หรืออะพาไทท ์ซ่ึงเป็นผลพลอยไดท่ี้มีมลูค่าส าหรับใชเ้ป็นปุ๋ยในการท าเกษตรกรรม หรือเป็นวตัถุดิบใน
การผลิตเป็นปุ๋ย รูปท่ี 6-2 แสดงตะกอนแคลเซียมฟอสเฟตท่ีไดจ้ากระบบบ าบดัน ้ าเสียจากโรงบ าบดัน ้ า
เสียจากฟาร์มปศุสตัว ์ มลรัฐ นอร์ทคาโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา (Full-scale liquid manure 
treatment facility, 4360-head finisher swine production unit in Duplin County, North Carolina, USA) 
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 การตกผลึกแคลเซียมฟอสเฟต จึงเป็นเทคโนโลยใีนการแยกฟอสเฟตท่ีอยูใ่นน ้ าเสียกลบัมาใช้
ประโยชน์ เน่ืองฟอสเฟตท่ีแยกออกมาจากการตกผลึกนั้นมีลกัษณะพ้ืนฐานเหมือนกบัหินฟอสฟอรัส  
ดงันั้นการน าไปใชจึ้งเหมือนการใชหิ้นฟอสฟอรัสส าหรับภาคการเกษตรและการเพาะปลกู (Hosni et al., 
2007) หรือน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตการใชโ้ดยน าไปผสมกบักรดเพื่อแยกฟอสเฟต
ออกมาใหอ้ยูใ่นรูปปุ๋ยละลายน ้ า นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
การปนเป้ือนของธาตุอาหารของพืชในแหล่งน ้ าผวิดินและแหล่งน ้ าใตดิ้น จนก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์     
ยโูทรฟิเคชนั (Eutrophication)  
 
 

 
ที่มา: Blue lagoon on pig farm (2005), www.nps.ars.usda.gov. 

 
รูปที่ 6-2  ตะกอนแคลเซียมฟอสเฟตท่ีไดจ้ากระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

 

6.2.2  ข้อดแีละข้อจ ากดัของการน าน า้เสียไปผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตหรืออะพาไทท์สามารถสรุปได้
ดังนี ้ 

ข้อด ี
1) ก าจดัฟอสเฟตในน ้ าเสีย 
2) ผลิตภณัฑท่ี์ไดแ้คลเซียมฟอสเฟตหรืออะพาไททส์ามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยละลายและ

เป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ย 
3) ไม่ตอ้งค านึงถึงส่ิงเจือปนและโลหะหนกัในน ้ าเสีย 
4) การขนส่งท าไดส้ะดวก เน่ืองจากอยูใ่นรูปตะกอนผลึก 
5) ลดการปนเป้ือนของธาตุอาหารลงสู่แหล่งน ้ าใตดิ้น และ แหล่งน ้ าธรรมชาติ 

ข้อจ ากดั 
1) เหมาะส าหรับน ้ าเสียท่ีมีแคลเซียม และฟอสเฟต 
2) ค่าใชจ่้ายจากการเติมสารเคม ี
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3) ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ และถงัปฏิกรณ์ 
4) ตอ้งการการควบคุมการเกิดปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมต่อการตกผลึก 
5) ตอ้งการการเติมตวัประสารตะกอน เช่น Bentonite 

6.2.3   แนวทางการประยุกต์ใช้พลงังาน 
น าก๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิงส าหรับอุปกรณ์ในถงัปฏิกิริยา ไดแ้ก่ เคร่ืองสูบน ้ าต่างๆ และเคร่ือง

กวนตะกอน  เพ่ือทดแทนพลงังานไฟฟ้า 
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6.3  แนวทางที่ 3 :  การน าน า้ทิง้ฯ ไปท าปุ๋ยแมกนเีซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือ สตรูไวท์ 
(Magnesium ammonium phosphate, MAP or Struvite)  

 
6.3.1  หลกัการและวธิกีาร 
 จากในอดีตท่ีผา่นมาวิธีการก าจดัฟอสฟอรัสออกจากน ้ าเสียมีอยูห่ลายวิธีดว้ยกนั ทั้งวิธีทาง
ชีวภาพ (Biological treatment) – การใชจุ้ลินทรียใ์นการยอ่ยสลายฟอสฟอรัส และวิธีทางเคมี (Chemical 
treatment) – การใชส้ารเคมีเพ่ือช่วยในแยกหรือตกตะกอนฟอสฟอรัสออกจากน ้ าเสีย อาทิเช่น การ
ตกตะกอนเคมี (Chemical precipitation) จะใชส้ารเคมีท่ีช่วยในการตกตะกอน (Precipitant) จบั
ฟอสฟอรัสท่ีอยูใ่นรูปละลายน ้ าในน ้ าเสียใหต้กตะกอนแยกออกจากน ้ า เช่น การตกตะกอนดว้ยเหลก็- 
แคลเซียม- หรือ อลมูิเนียม- ฟอสเฟต (Iron-, Calcium- or Aluminium- phosphate) อยา่งไรตามวิธีการ
ดงักล่าวไม่ไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควร เน่ืองจากมค่ีาใชจ่้ายสูงจากการเติมสารเคมจี  านวนมากเพื่อการ
ก าจดัฟอสฟอรัส และตะกอนเคมีท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์  ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา
เทคโนโลยกีารแยกฟอสฟอรัสออกจากน ้ าเสียท่ีเป็นท่ีใหค้วามสนใจและท าศึกษาวิจยักนัอยา่งกวา้งขวาง 
คือ การก าจดัฟอสฟอรัสดว้ยการตกตะกอนผลึก (Phosphorus precipitation or crystallization) .ผลึกท่ีได้
เรียกว่า แมกนเีซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต (Magnesium ammonium phosphate, MAP) หรือ สตรู
ไวท์ (Struvite) (Miles and Ellis, 2001; Burns et al., 2002; Jaffer and Pearce, 2004; Battistoni et al., 
2005; Suzuki et al., 2006) รายละเอียดแสดงในบทท่ี 10 
 การตกตะกอนผลึก แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต หรือ สตรูไวท ์ เป็นการควบคุม 
แมกนีเซียม (Magnesium, Mg2+) แอมโมเนีย (Ammonium, NH4

+) และ ฟอสเฟต (Phosphate, PO4
3-) ท่ี

ละลายอยูใ่นน ้ าเสีย ใหร้วมตวัเกิดเป็นผลึกของแข็งและตกตะกอนแยกออกมา โดยท าความควบคุม
อตัราส่วนโมลของสารต่างๆ ค่าพีเอช หรือ ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้ า และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ี
สภาพท่ีเหมาะสมต่อการตกผลึก วิธีการดงักล่าวก าลงัเป็นท่ีใหค้วามสนใจทั้งในระดบัหอ้งปฏิบติัการ 
(Laboratory scale) ถงัปฏิกรณ์ตน้แบบ (Pilot scale) และโรงงานตน้แบบ (Full scale) ทั้งน้ีเน่ืองจากผลึก
สตรูไวทท่ี์แยกตกตะกอนลงมาหรืออาจเรียกไดว้่าเป็นผลพลอยไดท่ี้สร้างมลูค่าจากการน ้ าเสีย สามารถ
น าไปใชเ้ป็นปุ๋ยละลายชา้ (Slow release fertilizer) ในการท าการเกษตร หรือ น าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยแทนแร่หินฟอสเฟต (Phosphate rock)  นอกจากน้ีวิธีการน้ียงัสามารถก าจดั
ฟอสฟอรัสและแอมโมเนียออกจากน ้ าเสียไดใ้นขั้นตอนเดียวอีกดว้ย  
  
 น า้ทิง้จากฟาร์มสุกรและเทคโนโลยสีตรูไวท์ 
 เน่ืองจากน ้ าเสียจากฟาร์มปศุสตัวร์วมไปถึงฟาร์มสุกรนั้นมี สารอาหารของพืช เช่น ฟอสฟอรัส 
และไนโตรเจน เจือปนอยู่ในน ้ าเสีย จึงท าให้น ้ าเสียประเภทน้ีมีศกัยภาพในการน าสารอาหารของพืช
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กลบัมาใช ้(Nutrient recovery) โดยกระบวนการตกผลึกสตรูไวท์ (Burn et al., 2002; Hiroyuki and 
Toni, 2003; de-Bashan and Bashan, 2004; Cheng et al.,  2006; Choi,  2007)  ดังนั้ นเน่ืองจากลักษณะ
ของน ้ าเสียจากฟาร์มสุกร ท าให้ในสภาวะการเดินระบบปกติของระบบบ าบัดน ้ าเสียจากฟาร์มสุกร
โดยเฉพาะแบบไม่ใชอ้ากาศ จึงมีแนวโนม้ของการสะสมของตะกอนผลึกสตรูไวท์ไดง่้ายและกลายเป็น
ตะกรัน (Scaling) สะสมและอุดตนัอยูต่ามเคร่ืองสูบจ่ายน ้ า อุปกรณ์ และท่อต่างๆ ท่ีจะเป็นปัญหายุ่งยาก
ต่อการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงตามมา  

 ดงันั้นการตกผลึกสตรูไวทจึ์งเป็นเทคโนโลยท่ีีแยกและน าเอาสารอาหารของพืชท่ีอยู่ในน ้ าเสีย
กลบัมาใชป้ระโยชน์ เพื่อเป็นปุ๋ยท่ีใส่ในการท าการเกษตรกรรมหรือเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการท าผลิตปุ๋ย
ท่ีจะทดแทนแร่หินฟอสเฟตท่ีก  าลงัจะหาไดย้ากข้ึนในอนาคต ดงันั้นถา้การตกผลึกสตรูไวท์นั้นไดผ้ลดี 
และมีการลงทุนและค่าใชจ่้ายสารเคมีและการติดระบบไม่สูงมากนกั จะมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
เน่ืองจากเป็นการสร้างมูลค่าให้กบัของน ้ าเสีย และช่วยลดปัญหามลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
ปัญหาการปนเป้ือนจากธาตุอาหารของพืชในแหล่งน ้ าผวิดินและแหล่งน ้ าใตดิ้น  

 
6.3.2  ข้อดแีละข้อจ ากดัของการน าน า้ทิง้ฯไปผลติปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต สรุปได้ดังนี ้ 

ข้อด ี
1) ก าจดัฟอสเฟตและแอมโมเนียในน ้ าเสียภายในคร้ังเดียว 
2) สตรูไวทส์ามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยละลายชา้ทางการเกษตร (Slow release fertilizer) และ 

สตรูไวทเ์ป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ย 
3) ไม่ตอ้งค านึงถึงส่ิงเจือปนและโลหะหนกัในน ้ าเสีย 
4) การขนส่งท าไดส้ะดวก เน่ืองจากสตรูไวทอ์ยูใ่นรูปเมด็ 
5) ลดการปนเป้ือนของธาตุอาหารลงสู่แหล่งน ้ าใตดิ้น และ แหล่งน ้ าธรรมชาติ 
6) มีโรงงานตน้แบบขนาดใหญ่ (Full scale) ด  าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

ข้อจ ากดั 
1) เหมาะส าหรับน ้ าเสียท่ีมี แอมโมเนียม และฟอสเฟต 
2) ค่าใชจ่้ายจากการเติมสารเคม ี
3) ค่าใชจ่้ายสูง ในการ ติดตั้งระบบ และถงัปฏิกรณ์ 
4) การควบคุมการเกิดปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมอาจท าไดย้าก 

 
6.3.3   แนวทางการประยุกต์ใช้พลงังาน 

น าก๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิงส าหรับอุปกรณ์ในถงัปฏิกิริยา ไดแ้ก่ –เคร่ืองสูบน ้ าและเคร่ืองกวน
ตะกอนในถงัปฏิกิริยา 
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6.4  แนวทางที่ 4: การน าน า้ทิง้ฯผลติไฟฟ้าโดยใช้เซลเช้ือเพลงิจากจุลนิทรีย์  
                             (Microbial Fuel Cell, FMC)  
 
6.4.1  หลกัการและวธิกีาร 

เซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรีย หรือเซลอิเลก็โทรไลซิสแบคทีเรีย (Microbial Electrolysis Cell, 
MEC) จดัเป็นเซลลเ์ช้ือเพลิงท่ีผลิตไฟฟ้าอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงอาศยัหลกัการของยอ่ยสลายมวลชีวภาพ 
(Biomass) หรือสารอินทรียด์ว้ยแบคทีเรีย ในขั้นตอนการยอ่ยสลายมวลชีวภาพหรือสารอินทรียน์ั้น จะ
ท าใหไ้ดพ้ลงังานไฟฟ้าและน ้ าเป็นผลิตภณัฑ ์ ดงันั้นเซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียจึงนบัเป็นอีกแนวทางเลือก
หน่ึงส าหรับการผลิตพลงังานสะอาด หรือน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนพลงังานในรูปแบบอ่ืนต่อไป 
 เซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรีย (Microbial Electrolysis Cell, MEC)  แบ่งออกไดห้ลายรูปแบบ เช่น 
เซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียแบบหอ้งเดียว (Single Chamber Microbial Fuel Cell, SCMFC) หรือ เซลล์
เช้ือเพลิงแบคทีเรียแบบหอ้งคู่ (Two Compartment Microbial Fuel Cell, TCMFC)  เซลลเ์ช้ือเพลิงแบบ
เมมเบรนแลกเปล่ียนโปรตรอน (Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFE)  เซลลเ์ช้ือเพลิงแบบ
กรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFE)  และ เซลลเ์ช้ือเพลิงแบบป้อน   เมทานอลโดยตรง 
(Direct Methanol Fuel Cell)  เป็นตน้ 

เซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียแบบหอ้งเดียว จะมีลกัษณะภายในประกอบดว้ย ขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว คือ 
ขั้วแอโนด (Anode) และ ขั้วแคโทด (Cathode)  และมีเยื่อบางๆ หรือเรียกว่า เยือ่เลือกผา่นโปรตรอน 
(Proton exchange membrane: PEM) ซ่ึงกั้นอยูร่ะหว่างขั้วไฟฟ้าทั้ง 2 ขั้ว (ดงัรูปท่ี 6-3)  

ส่วนเซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียแบบหอ้งคู่ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ หอ้งแอโนด (Anodes)  และ
หอ้งแคโทด (Cathodes)  (ดงัรูปท่ี 6-4)  โดยทัว่ไปเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์
เช้ือเพลิงแบคทีเรียนั้น มีความสมัพนัธก์บัอีกหลายปัจจยั ไดแ้ก่ อุปกรณ์ท่ีท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้า อาทิ
เช่น ชนิดของโลหะท่ีใชท้ าขั้วแอโนด (Anodes) และขั้วแคโทด (Cathodes)  ซ่ึงมีความสมัพนัธก์บัขนาด
ของพ้ืนท่ีผวิส าหรับขั้วแอโนดและแคโทดร่วมดว้ย นอกจากน้ีปัจจยัอีกประการหน่ึงส าคญั คือ 
กระบวนการทางชีวภาพ โดยเฉพาะชนิดของแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์
และถ่ายเทอิเลก็ตรอนระหว่างเซลล ์ ซ่ึงกลุ่มของแบคทีเรียท่ีน ามาใชม้ีหลายชนิด ท่ีไดน้ ามาใชใ้นงาน
ศึกษากระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนของ MEC  อาทิเช่น แบคทีเรียในกลุ่มของ  -, -, - หรือ -
protepbacteria ซ่ึงเป็นกลุ่มแบคทีเรียจากตะกอนกน้แม่น ้ า หรือแหล่งน ้ าเสีย  (Bruce E. Logan and John 
M. Regan, 2006)   ซ่ึงก๊าซไฮโดรเจนท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตถือเป็นพลงังานสะอาด สามารถน ามาใช้
เป็นพลงังานทดแทนน ้ ามนัเช้ือเพลิงได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 6-5 
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ท่ีมา : Bruce E. Logan and John M. Regan, 2006 

 
รูปที่ 6-3  เซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียแบบหอ้งเดียว (Single Chamber Microbial Fuel Cell, SCMFC) 
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รูปที่ 6-4  เซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียแบบหอ้งคู่ 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6-5   แผนผงัแสดงการน าเซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียไปใชง้าน 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  6-15 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT006  

1) ขั้นตอนการท างานของเซลล์เช้ือเพลงิแบคทีเรีย  
เซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดโ้ดยการเปล่ียนเซลลโูลส (Cellulose) 

และสารอินทรียท่ี์ยอ่ยสลายไดใ้หก้ลายเป็นก๊าซไฮโดรเจน (H2) ไดโ้ดยตรง ซ่ึงขั้นตอนการท างานของ
เซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรีย เร่ิมจากการน าวสัดุท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้เช่น น าเศษพืชหรือผกั เศษวสัดุต่างๆ 
มาผา่นขั้นตอนการหมกัและเกิดเป็นกรดน ้ าสม้ หรือ กรดแอซิติก (Acetic acid) หรือ น าน ้ าตาลกลโูคส
หรือเซลลโูลสมาหมกัใหเ้ปล่ียนเป็นกรดแอซิติกก็ได ้  จากนั้นน ามาใส่ลงในเซลลอิ์เลก็โทรไลซิส ซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นไฟฟ้า 2 ขั้น คือ  ขั้วแอโนด (Anode) และ ขั้วแคโทด (Cathode)  ทั้งน้ีท่ีขั้วแอโนด 
(Anode) จะมีการยดึเกาะของแบคทีเรีย หรือ อาจผา่นขั้นตอนการเคลือบดว้ยไบโอฟิลม ์ (Biofilm) ท่ี
ภายในมีแบคทีเรียอาศยัอยูภ่ายในไบโอฟิลม ์  และเม่ือแบคทีเรียท่ีอยูท่ี่ขั้วแอโนดเกิดการยอ่ยสลายกรด
แอซิติก จะท าใหไ้ดก้๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) และแบคทีเรียจะเกิดการปลดปล่อยอิเลก็ตรอน (e

-) 
ออกมา และไดโ้ปรตอน (H+)  อยูใ่นสารละลาย  ซ่ึงอิเลก็ตรอนเหล่าน้ีจะเคล่ือนท่ีเขา้จากขั้วแอโนดและ
ผา่นไปยงัขั้วแคโทด  โดยอาศยัทางเช่ือม (Bridge) ท าใหเ้กิดการหมุนเวียนของประจุไฟฟ้า และเกิดเป็น
กระแสไฟฟ้าอ่อนๆ และโปรตอน (H+) ท่ีอยูใ่นสารละลายจะท าหนา้ท่ีรับอิเลก็ตรอน (e-) และเกิดเป็น
ก๊าซไฮโดรเจน (H2) หรือบางเทคโนโลยอีาจใชเ้ยือ่เลือกผา่น (Porous Electron Membrane : PEM) ซ่ึง
ท าหนา้ท่ีคดักรองเฉพาะโปรตอน (H+) ในสารละลายให้ไหลผา่นไปยงัขั้วแคโทด ก็จะท าใหเ้กิดก๊าซ
ไฮโดรเจน และไดก้ระแสไฟฟ้าเช่นกนั  ดงัสมการ (รูปท่ี 6-6) 

 

Anode:     C6H12O6 +   2H2O                                4H2  +  2 C2H4O2 + 2CO2    
                     C2H4O2  +   2H2O                              2CO2   + 8 e- + 8H+ 

Cathode:       O2+ 4H+ +  4 e-                                   2H2O 
  8H+ +  8 e-                                    4H2 (no oxygen) 
 

รูปที่ 6-6  สมการการเกิดกระแสไฟฟ้าของกระบวนการ Microbial Electrolysis Cell, MEC 
 
การไหลเวียนของอิเลก็ตรอนและโปรตรอนในเซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียจะท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้า 

อยา่งอ่อนข้ึน  ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าแบคทีเรียท่ีสามารถทนต่ออุณหภูมิสูง (Exothermic) สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 0.2 โวลต ์(เมื่อเปรียบเทียบกบัไฮโดรเจนอิเลก็โทรดปกติ)  ถึงแมว้่าจะค านวณ
หักลบปริมาณไฮโดรเจนท่ีผลิตไดบ้างส่วนท่ีจะต้องใชเ้ป็นแหล่งเช้ือเพลิงเพ่ือให้กระบวนการผลิต
ไฮโดรเจนเกิดข้ึนต่อไปได ้  กระบวนการอิเลก็โทรไลซิสเซลลแ์บคทีเรีย (Microbial electrolysis cell 
process) น้ีก็ยงัใหพ้ลงังานมากกว่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นกระบวนการถึงร้อยละ 144 เมื่อเปรียบเทียบกบั
กระบวนการไฮโดรไลซิสของน ้ า (Water hydrolysis) ซ่ึงเป็นกระบวนการทัว่ไปท่ีใชใ้นการผลิต
ไฮโดรเจนซ่ึงมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 50-70 
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2)  ชนิดของวตัถุดิบที่สามารถให้ค่าพลงังานไฟฟ้าในเซลล์เช้ือเพลงิแบคทเีรีย 
 ประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าข้ึนกบัชนิดของวตัถุดิบท่ีใชภ้ายในเซลลเ์ช้ือเพลิง 

แบคทีเรีย  ซ่ึงชนิดของวตัถุดิบมีใหเ้ลือกใชห้ลายประเภท อาทิ กลโูคส อะซิเตต บิวทีเกต โปรตีน และ
น ้ าเสีย โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 6-1 

 
ตารางที่ 6-1   ชนิดของวตัถุดิบท่ีใชใ้นเซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรีย 

วตัถุดบิ ค่าพลงังาน (mW/m2) 

Glucose 497 
Acetate 506 
Butigate 309 
Protein 269 
Domestic wastewater 146 

 
วตัถุดิบท่ีใชก้บัพลงังานในสารอินทรียใ์ห้เป็นไฮโดรเจนของสารอินทรียแ์ต่ละชนิดจะมีค่า 

ประมาณ ร้อยละ 63 ถึง 82  กรดแลคติคและกรดแอซิติกใหป้ระสิทธิภาพอยูท่ี่ ร้อยละ 82 ในขณะท่ี
เซลลโูลสดิบ (Unpretreated cellulose) และน ้ าตาลกลโูคส ใหป้ระสิทธิภาพอยูท่ี่ร้อยละ 63 และ 64  
ตามล าดบั 

ทั้งน้ีหากส่วนท่ีรับอิเลก็ตรอนหรือท่ีขั้วของแคโทดอยูส่ภาวะไม่มีออกซิเจน จะท าใหไ้ดก้๊าซ
ไฮโดรเจนเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมดว้ย หลกัการท างานแสดงในรูปท่ี 6-7  ทั้งน้ี
ปริมาณของกระแสไฟฟ้าจะมากหรือนอ้ยยงัข้ึนกบั น ้ าหนกัของมวลชีวภาพ ชนิดของแบคทีเรีย ชนิด
ของขั้วไฟฟ้า และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  

 
รูปที่ 6-7  ลกัษณะการท างานของขั้วแอโนด (Anode) ท าจากวสัดุแกรไฟตช์นิดเมด็  และใชแ้ท่ง

คาร์บอนและทองค าขาวซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเป็นแคโทด (Cathode) 
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3)   ทางเลอืกอืน่ส าหรับการน าเซลล์เช้ือเพลงิแบคทีเรียไปใช้ 
 เซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียยงัสามารถน าไปใชเ้พื่อผลิตปุ๋ยใชภ้ายในฟาร์มขนาดใหญ่ไดโ้ดย

ไม่จ  าเป็นตอ้งสัง่ซ้ือปุ๋ยจากโรงงาน ฟาร์มขนาดใหญ่สามารถผลิตไฮโดรเจนไดเ้องจากเศษไมโ้ดยใช้
เซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรีย และใชไ้นโตรเจนจากอากาศในการผลิตแอมโมเนียหรือกรดไนตริก แอมโมเนีย 
สามารถน ามาใชเ้ป็นปุ๋ยไดเ้ลยหรือสามารถน ามาใชใ้นกระบวนการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรด- 
ซลัเฟต หรือฟอสเฟต 

 
6.4.2  ข้อดแีละข้อจ ากดัของการน าเซลล์เช้ือเพลงิแบคทีเรียไปใช้สามารถสรุปได้ดงันี ้

ข้อด ี
1) ไดพ้ลงังานเป็นผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการยอ่ยสลายอินทรียใ์นน ้ าเสียของจุลินทรีย ์
2) ผลิตภณัฑท่ี์ได ้(อิเลก็ตรอน) สามารถไปผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า 
3) น ้าเสียท่ีผา่นกระบวนการบ าบดัมีความสกปรกนอ้ยลง 

ข้อจ ากดั 
1) เทคโนโลยน้ีีส่วนใหญ่เป็นศึกษาวิจยัในหอ้งปฏิบติัการ ตน้แบบขนาดใหญ่ยงัไม่ไดรั้บ

ความนิยมเน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการลงทุนสูง  
2) ไดป้ริมาณไฟฟ้าเพียงจ านวนนอ้ย ยงัอยูใ่นขนัการพฒันา 
3) มีความซบัซอ้นและยุง่ยากในการดูและระบบ เพ่ือเล้ียงจุลินทรีย ์ 
4) ค่าใชจ่้ายสูงในการลงทุน และ ติดตั้งระบบ 

 
6.4.3  แนวทางการประยุกต์ใช้พลงังาน 

ไดพ้ลงังานเป็นผลิตภณัฑจ์ากการกระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรียข์องแบคทีเรีย 
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6.5   แนวทางที่ 5:   การน าน า้ทิง้ฯ ไปเพาะเลีย้งสาหร่ายและพืชน า้ 
 
6.5.1  หลกัการและวธิกีาร 

การใชส้าหร่ายในการบ าบดัน ้ าเสียขั้นหลงันั้นมีการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ในปัจจุบนัมี
ความพยายามท่ีจะพฒันาสายพนัธุส์าหร่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใหส้ามารถย่อยสลายค่าความสกปรก
ในน ้ าเสียไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนทานต่อสภาวะแวดลอ้มต่างๆไดดี้ เช่น ทนต่อการเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิ ทนต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ทนต่อสภาพความเป็นพิษ เป็นตน้  ในปัจจุบนัแนวคิดการใช้
สาหร่ายบ าบดัน ้ าเสีย ยงัพิจารณาไปถึงผลพลอยไดท่ี้เป็นมวลชีวภาพ (Biomass) หรือสาหร่าย และน าไป
จ าหน่ายทางการคา้ เน่ืองจากเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสตัว ์ตวัอยา่งเช่น กรณีการศึกษาท่ีผา่นมาพบว่า 
สาหร่ายเกลยีวทอง  (Spirulina) เป็นสาหร่ายสายพนัธุท่ี์นิยมน ามาใชใ้นการบ าบดัน ้ า (Olguin, 2546) 
ลกัษณะของสาหร่ายเกลียวทองแสดงในรูปท่ี 6-8 โดยพบวา่สาหร่ายในตระกลูน้ีมีขอ้ดีดงัน้ี  

 
1) เก็บเก่ียวไดง่้าย เน่ืองจากสาหร่ายสายพนัธุน้ี์มีการเจริญเติบโตเป็นกลุ่มกอ้น 
2) มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว 
3) มีปริมาณโปรตีนเป็นองคป์ระกอบสูง (ร้อยละ 60-70 ของน ้ าหนกัแหง้) 
4) สามารถใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารสตัว ์และน าไปเป็นอาหารใหก้บัลกูปลา 
5) มีองคป์ระกอบของสารประกอบจ าพวกกรดไขมนัเป็นจ านวนมาก ท่ีน าไปผลิตเป็นยาบ ารุง 
6) เมื่อน าไปท าใหแ้หง้สามารถน าไปใชเ้ป็นสารดูดซบัทางชีวภาพ (Bioadsorbent) ในเพื่อการ

บ าบดัโลหะหนกัท่ีละลายอยูใ่นน ้ าเสีย 
7) บางสายพนัธุส์ามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ีค่าความเป็นด่างสูง ท าให้ลดการปะปนของสาหร่าย 

ชนิดอื่น 
8) บางสายพนัธุม์ีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มไดดี้ 

 

 
     ที่มา: URL Blog : http://social.eduzones.com/futurecareer  

รูปที่ 6-8  ลกัษณะของสาหร่ายเกลียวทอง 
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1)  การเพาะเลีย้งสาหร่ายเกลยีวทอง (Spirulina) 
จากการศึกษาของ ศาสตรจารย ์ ดร.วนัชยั ดีเอกนามกลู ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) พบว่า สาหร่ายสไปรูลิน่า เป็นพืชท่ีมีสารซีแซนทิน (Zeaxanthin) ท่ี
เป็นสารเร่งสี มีประโยชน์ในการน ามาเป็นส่วนประกอบของอาหารปลา เช่น น ามาใชเ้ป็นส่วนผสมใน
อาหารปลาทองเพื่อเร่งใหม้ีสีสนัสวยงาม ทั้งน้ีน่าจะน าสาหร่ายชนิดน้ีมาใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารสตัว์
ชนิดอื่นๆไดด้ว้ย เช่น กุง้  โดยการวจิยัท าบนพ้ืนฐานของการน าน ้ าจากปุ๋ยหมกัมลูสตัวห์รือซากพืชมาใช้
ในการเล้ียงเพ่ือลดตน้ทุน เพราะหากใชปุ๋้ยเคมีจะมีตน้ทุนท่ีสูงกว่า และไม่คุม้กบัการใชเ้ป็นส่วนประกอบ 
ในอาหารของสตัว ์ ซ่ึงการเล้ียงสาหร่ายแบบเดิมจะใชปุ๋้ยเคมีทั้งหมด ซ่ึงท าใหต้น้ทุนการเพาะเล้ียงมี
มลูค่าสูง ดงันั้นส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัไดเ้สนอการเล้ียงสาหร่ายแบบใหม่ โดยใชน้ ้ าหมกั
ซ่ึงประกอบดว้ยมลูสตัวแ์ละซากพืชทุกชนิด เช่น ตน้กลว้ย มะม่วง หรือมะละกอ ซ่ึงแมว้่าจะมีโปรตีน
นอ้ยกว่า แต่ก็เพียงพอท่ีจะน าไปเป็นอาหารสตัว ์ และไดรั้บการยอมรับจากผูป้ระกอบการว่ามีคุณภาพ
เพียงพอ ปัจจยัท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายสายพนัธุน้ี์ แสดงในรูปท่ี 6-9  

 

 
ที่มา http://www.rdi.ku.ac.th  

 
รูปที่ 6-9 ปัจจยัท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายเกลียวทอง 
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2) ขั้นตอนในการเลีย้งสาหร่าย  
 น าหวัเช้ือใส่ประมาณ 1 ใน 10 ส่วน ไดแ้ก่ น ้ า 10 ลิตร หวัเช้ือ 1 ลิตร มาเล้ียงในบ่ออนุบาล

ลกัษณะเป็นบ่อปูน เพ่ือใหค้วบคุมไดใ้นพ้ืนท่ีจ  ากดั ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใหปุ๋้ยและดูแลได้
ทัว่ถึง หลงัจากระยะเวลาหน่ึงเดือนจึงขยายไปในบ่อท่ีมีพ้ืนท่ีใหญ่กว่าและเล้ียงต่อไปอีก ประมาณ 20 วนั 
แต่ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัแสงแดดเป็นองคป์ระกอบหลกั เน่ืองจากหากไม่มีแสงแดดการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายก็จะชา้ลงไปดว้ย เมื่อสาหร่ายเติบโตเต็มบ่อใหญ่แลว้จึงเร่ิมเก็บเก่ียว โดยใชว้ิธีสูบเขา้มาในถุงกรอง 
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยถุงกาแฟ น ้าท่ีเหลือก็จะท าเป็นหวัเช้ือไดต่้อไป จากนั้นน าตวัสาหร่ายมาเกล่ียใหเ้ป็น
แผน่บางในถาด น าไปตากในหอ้งอบพลาสติก ท้ิงไวส้องวนัใหแ้หง้ แลว้ร่อนออกมาเป็นเกลด็ เก็บ
รวบรวมน าไปบรรจุขาย รูปท่ี 6-10 แสดงบ่อเล้ียงสาหร่ายและการเก็บเก่ียวสาหร่ายเกลียวทอง 

 

 
 

 
     ที่มา: URL Blog : http://social.eduzones.com/futurecareer  

 
รูปที่ 6-10  การเล้ียงสาหร่ายเกลียวทอง 
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3) ข้อดขีองการเลีย้งสาหร่ายเกลยีวทอง  
 สาหร่ายชนิดน้ีสามารถเจริญเติบโตในอาหารท่ีมีราคาถกู  ผูเ้ล้ียงสามารถเก็บผลผลิตไดทุ้กวนั 

โดยใชเ้คร่ืองมือนอ้ยกว่า ท่ีส าคญัในการเพาะเล้ียงจะใชพ้ื้นท่ี ปุ๋ย และน ้ านอ้ยกว่าการเพาะปลกูพืชอ่ืน 
ขณะท่ีผลผลิตท่ีไดน่้าจะมีตลาดรองรับท่ีดี เน่ืองจากเมื่อน าไปผสมเป็นอาหารกุง้แลว้พบว่า มคีวาม
แตกต่างจากอาหารกุง้ทัว่ไป มีส่วนผสมท่ีส าคญัหลายชนิด อาทิเช่น เบตา้แคโรทีน  โปรตีน และไขมนั 
รวมถึงเกลือแร่ 20 กว่าชนิด ท าใหเ้ป็นจุดเด่นท่ีเหนือกว่าอาหารกุง้สูตรอ่ืนในทอ้งตลาด 

 
6.5.2   ข้อดแีละข้อจ ากดัของวธิกีารนีไ้ด้สรุปดังนี ้ 

ข้อด ี
1) ผลผลิตมีมลูค่าสูง และตลาดรองรับ 
2) น ้าท้ิงฯท่ีผา่นกระบวนการบ าบดัมีความสกปรกนอ้ยลง 
ข้อจ ากดั 
1) มีความยุง่ยากในเตรียมน ้ าท่ีจะน ามาใชใ้นการเพาะเล้ียงสาหร่าย เน่ืองจากสาหร่ายตอ้งการ

น ้ าสะอาด และก่ึงน ้ าเค็ม (ในบางสายพนัธุ)์   
2) เม่ือท าการเพาะเล้ียงไประยะเวลาหน่ึง สาหร่ายอาจกลายพนัธุท์  าใหผ้ลิตผลลดลง 

 
6.5.3  แนวทางการประยุกต์ใช้พลงังาน 

ใชก้๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิงส าหรับ–เคร่ืองเติมอากาศ และเคร่ืองสูบน ้ า ในกิจกรรมการเล้ียง
สาหร่ายในบ่อเล้ียง 
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6.6  แนวทางที่ 6:   การน าน า้ทิง้ฯ ไปเลีย้งแหน เพือ่เป็นแหล่งโปรตนีในอาหารสัตว์และแหนเป็นพชืที่มี
ศักยภาพในการผลติเอทานอล 

 
6.6.1  หลกัการและวธิกีาร 

น ้าท้ิงท่ีไดจ้ากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบก๊าซชีวภาพ ส่งไปยงับ่อพกัน ้ าสามารถน าไปเล้ียงพืชน ้ า
จ  าพวกตระกลูแหน (Lemnaceae or duckweed) ส าหรับการบ าบดัน ้ าเสียในขั้นท่ี 3 (Tertiary treatment) 
เพ่ือบ าบดัส่ิงเจือปนในน ้ า เช่น สารอาหาร และผลิตภณัฑเ์ป็นแหน น าไปเล้ียงสตัว ์หรือ ผลิตเอทานอล 
จากอดีตกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียขั้นท่ี 3 โดยใชพื้ชน ้ า เช่น จอก และ แหน  เป็นวิธีการท่ีนิยมใชก้นัมา
เป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี แต่ว่าผลิตภณัฑท่ี์ได ้ หรือ แหน  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่สามารถสร้าง
ประโยชน์ทางการคา้เท่าท่ีควร  การน าไปใชง้านในอดีตจึงเป็นเพียง การน าแหนไปใส่เป็นปุ๋ยพืชสดใน
การท าเกษตรกรรม หรือ เป็นอาหารเล้ียงปลา เป็นตน้ 

จากภาวะดา้นพลงังานและโลกร้อน (Climate change) ในปัจจุบนัท าใหเ้กิดการพฒันาการศึกษา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานจากชีวมวล (Biomass) ท่ีเป็นแหล่งเช้ือเพลิงทดแทนแหล่งคาร์บอนท่ีมาจากสาร 
ปิโตรเคมี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มพืชท่ีน ามาผลิตพลงังาน มีขอ้ถกเถียงกนัหลายประการ อาทิ เม่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีการเพาะปลกูนั้นมีผลกระทบต่อการใชป้ระโยชนจ์ากท่ีดิน และ ความตอ้งการปุ๋ยทางการเกษตรท่ี
จะตอ้งรองรับอยา่งเพียงพอเม่ือท าการเพาะปลกูกนัมากข้ึน นกัวจิยัชาวสหรัฐอเมริกา (Cheng and 
Stomp, 2009) ไดค้น้พบว่าพืชตระกลูแหน (Lemnaceae or duckweed) มีแป้งและโปรตีนเป็นองคป์ระกอบ
อยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงสามารถน าไปแหล่งโปรตีนส าหรับอาหารสตัว ์หรือเป็นแหล่งแป้ง (Starch) ส าหรับ
การผลิตเอทานอล  นอกจากน้ีน ้ าเสียท่ีมาจากการเล้ียงสตัวส์ามารถเป็นแหล่งอาหารอยา่งดีใหพื้ชตระกลูน้ี 
เน่ืองจากในน ้ าเสียมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช  พืชจ าพวกน้ีจะใชส้ารอินทรียแ์ละแร่ธาตุต่างๆ ในน ้า 
โดยเฉพาะ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในการเจริญเติบโต จึงเป็นการลดค่าความสกปรกในน ้าไดอี้กทางหน่ึง 

 

แหนกบัพชืพลังงาน 
จากขอ้ถกเถียงด้านพืชในอุดมคติท่ีเหมาะส าหรับการน ามาเป็นแหล่งพลงังานทดแทน และ

ระบบการเพาะปลูก โดยพิจารณาปัจจยัหลกัๆ คือ  1) พืชท่ีสามารถใช้ส่ิงเจือปนในน ้ าเสียเป็นแหล่ง
อาหารของพืช ซ่ึงไดแ้ก่ พืชจะตอ้งทนต่อสภาพการเปล่ียนแปลงของคุณภาพน ้ าเสีย เช่น แอมโมเนียใน
ปริมาณสูง  และพืชจะตอ้งสามารถใชส่ิ้งเจือปนในน ้ าในหลายรูปแบบ เช่น ไนโตรเจน ไนเตรด และ 
แอมโมเนีย เป็นตน้  2) พืชท่ีสามารถให้ผลิตผลไดเ้ป็นจ านวนมากท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการส าหรับ
อุตสาหกรรม  ซ่ึงก็คือพืชท่ีสามารถให้ผลิตผลสูงสุด ท าการเก็บเก่ียวไดง่้าย และมีตน้ทุนการผลิตต ่า 
โดยต้นทุนการผลิตนั้นจะเก่ียวเน่ืองกับปริมาณพ้ืนท่ีดินท่ีใช้ในการเพาะปลูกด้วย  3) พืชจะต้อง
เจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตเร็วโดยใช้ปุ๋ยน้อย และสามารถท าเพาะปลูกไดต้ลอดปี  นอกจากน้ีปัจจัย
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เสริมอ่ืนๆ เช่น มีคุณสมบติัในการเป็นแหล่งพลงังานไดท้ั้งตลอดล าตน้ ไม่ใช่ เพียงแต่ ผล ล  าตน้ และ 
ราก  การขนส่งท าไดไ้ดส้ะดวก  ท าใหแ้หง้ไดง่้ายเพื่อลดการสูญเสียพลงังาน เป็นตน้ 

นกัวจิยัชาวสหรัฐอเมริกา (Cheng and Stomp, 2009) จากมหาวิทยาลยั North Carolina State 
University  ไดค้น้พบว่าพืช ตระกลูแหน (Lemnaceae or duckweed) รูปท่ี 6-11 สามารถน าเป็นพืช
พลงังานส าหรับการผลิตเอทานอลได ้โดยพืชตระกลูแหน มีสายพนัธุม์ากว่า 27 สายพนัธุ ์และเป็นพืชท่ี
มีการเจริญเติบโตเร็ว โดย มีระยะเวลา Doubling time ประมาณ 2 ถึง 3 วนั จากการศึกษาในการเล้ียง
แหนโดยใชน้ ้ าเสียเป็นแหล่งอาหารในหอ้งปฏิบติัการพบวา่ แหนมีอตัราการเจริญเติบโต 0.2 กิโลกรัม
ของน ้ าหนกัแหง้/ตารางเมตร/สปัดาห์ (kg/m2-wk)  การเจริญเติบโตของแหนในแหล่งน ้ าหรือบ่อน ้ า
กลางแจง้นั้นมีการเจริญเติบโตไดดี้และลอยอยูผ่วิน ้ าเพ่ือรับแสงแดด (รูปท่ี 6-12) สร้างการเจริญเติบโต
ผา่นการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช (Photosynthesis)  และเมื่อปล่อยใหม้ีการเจริญเติบโตไปเร่ือยๆโดย
ไม่มีการเก็บเก่ียว แหนจะเจริญเติบโตและลอยอยูบ่นผวิน ้ าอยา่งเต็มพ้ืนท่ีโดยมีบางส่วนจมอยูใ่ตผ้วิน ้ า 
(รูปท่ี 6-11) จึงเป็นขอ้ดีในเร่ืองการท าการเก็บเก่ียว  นอกจากน้ีแหนเป็นพืชท่ีมีขนาดเลก็จึงมีพ้ืนท่ีผวิ
มากเมื่อเทียบกบัน ้ าหนกั และยงัเป็นพืชท่ีไม่มีสารเคลือบผวิ (Waxy) เมื่อเปรียบเทียบกบัพืชท่ีปลกูบน
บกจะมีสารเคลือบผวิเพ่ือป้องกนัการสูญเสียน ้ า ดว้ยขอ้ไดเ้ปรียบท่ีกล่าวมาท าใหแ้หนสามารถท าให้
แหง้ไดอ้ยา่งรวดเร็วจึงเป็นการช่วยประหยดัพลงังานไดม้าก 

 
 

 
ที่มา:  http://www.okpond.com/ 

 
รูปที่ 6-11 ลกัษณะ การเจริญเติบโตของแหนบนผวิน ้ า 
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ที่มา : ฟาร์มสุกร-ภาวนา. 2552 

 
รูปที่ 6-12   ลกัษณะ ลกัษณะของแหนเม่ือเจริญเติบโตอยา่งเต็มพ้ืนท่ี 

 
การเจริญเติบโตของแหนสามารถปรับแต่งใหม้ีการผลิตโปรตีนหรือแป้งในระดบัสูงได ้  โดย

ความแตกต่างของระดบัโปรตีนในแต่ละสายพนัธุ ์ ประมาณ ร้อยละ 15 ถึง 45 ของน ้ าหนกัแหง้ เม่ือ
เทียบกบัโปรตีนจาก อลัฟาฟ่า (Alfafa) ร้อยละ 20  ถัว่ (Soy bean) ร้อยละ 41.7 เป็นตน้   ส่วน
องคป์ระกอบของแป้งใน แหน นั้น จะมีปริมาณ ร้อยละ 3 ถึง 75 ของน ้ าหนกัแหง้ เม่ือเทียบกบัขา้วโพด 
มีปริมาณร้อยละ 65 ถึง 75 ทั้งน้ีปริมาณของแป้งในแหน นั้นจะข้ึนอยูก่บั ปัจจยัการเจริญเติบโต ไดแ้ก่  
พีเอช ปริมาณฟอสเฟต ช่วงอายขุองการพฒันาการเจริญเติบโตท่ีควบคุมโดยฮอร์โมนพืช-ไซโตไคนิน 
(Cytokinin) และปริมาณกรดบางชนิด (Abscissic acid) ทั้งน้ีเน่ืองจากความสามารถของพืชตระกลูแหน 
ท่ีสามารถผลิตโปรตีน หรือ แป้งนั้น การน าไปใชจึ้งท าไดท้ั้ง 2 ทางเลือก คือ กรณีของแหน ท่ีมีแป้งเป็น
ปริมาณสูงนั้น สามารถน าไปใชเ้ป็นแหง้แป้งในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลท่ีเป็นพลงังานทดแทน
ส าหรับปัจจุบนัและอนาคต  ส่วนกรณีท่ีมีโปรตีนเป็นปริมาณสูงนั้น สามารถน าไปเป็นแหล่งโปรตีนใน
อาหารสตัว ์ 

การบ าบดัน ้ าเสียจากฟาร์มสุกรโดยระบบไร้อากาศแบบผลิตก๊าซชีวภาพ ต่อเน่ืองกบัการใช้
แหน ในการบ าบดัน ้ าเสียขั้นหลงั  ซ่ึงจะไดพ้ลงังานจากก๊าซชีวภาพและไดน้ ้ าเสียทีมีแหล่งอาหารของ
พืชท่ี สามารถน าไปเพาะปลกูแหน ท่ีสามารถเป็นไดท้ั้งแหล่งโปรตีนในอาหารสตัว ์หรือ เป็นแหล่งแป้ง 
ส าหรับการผลิตเอทานอล 
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3) ศักยภาพผลติภัณฑ์จากพชืตระกูลแหน 
 การเพ่ิมมลูค่าแหนท่ีเป็นผลิตภณัฑจ์ากการบ าบดัน ้ าเสียไปใช ้แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ 

ก) แหนท่ีมีโปรตีนเป็นองคป์ระกอบ ประมาณร้อยละ 15 ถึง 45 สามารถน าไปใชเ้ป็น
วตัถุดิบในการผลิตอาหารสตัวเ์ศรษฐกิจ และ อาหารปลา  

ข) แหนสามารถน าไปเป็นวตัถุดิบส าหรับการผลิตแป้ง และ พลงังานจากเอทานอล 
 

ก) แหนส าหรับการผลิตอาหารสัตว์ 
 งานวิจยัในอดีต ไดม้กีารน าแหนไปเป็นแหล่งโปรตีนส าหรับการผลิตอาหารสตัว ์ 

โดยองคป์ระกอบของพชืตระกลูแหนท่ีน่าสนใจ คือ  โปรตีน (ร้อยละ 15 ถึง 45 ของน ้ าหนกัแหง้) 
ซ่ึงปริมาณโปรตีนนั้นข้ึนอยูก่บัสายพนัธุ ์ และ ปัจจยัการเจริญเติบโต โดยเม่ือเปรียบเทียบกบั
ถัว่ (Soy bean) จะมีประมาณ โปรตีน ประมาณ ร้อยละ 33 ถึง 49 ของน ้ าหนกัแหง้  

 จากการศึกษาของ Cheng และ Stomp (2009) ไดท้ าการค านวณปริมาณโปรตีนท่ี
ไดจ้ากการเพาะเล้ียงแหนจากน ้ าเสีย พบว่าองคป์ระกอบโปรตีนในแหนมค่ีาเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 
30 ของน ้ าหนกัแหง้  และแหนใหผ้ลิตผล 0.2  กิโลกรัม/ตารางเมตร/สปัดาห์ (kg/m2-wk) หรือ 
10,000 กิโลกรัม/เฮกแตร์/ปี (kg/hectare-yr)  หรือเท่ากบั 62,500 กิโลกรัม/ไร่/ปี ซ่ึงการเล้ียง
แหนจากน ้ าเสียนั้นสามารถใหค่้าโปรตีน ประมาณ 3,000 กิโลกรัม/เฮกแตร์/ปี ตลอดฤดกูาล
เพาะปลกู 12 เดือน เมื่อไดท้ าการเปรียบเทียบกบัผูว้จิยัอ่ืน Bhanthumnavin และ Mcgarry  
(1971) ไดร้ายงานว่า พืชตระกลูแหน สายพนัธ ์  Wolffia globosa    ในประเทศไทยสามารถ
ใหโ้ปรตีน ประมาณ 2,000 กิโลกรัม/เฮกแตร์/ปี และเปรียบเทียบกบังานวจิยัอ่ืนๆ พบว่าพืช
ตระกลูถัว่ (Soy bean) ขา้ว และขา้วโพด ผลิตโปรตีน ประมาณ 300 70 และ 180 กิโลกรัม/
เฮกแตร์/ปี ตามล าดบั  จากการศึกษาวิจยัท่ีไดมี้การน าแหนไปเป็นแหล่งโปรตีนในการเล้ียง
สตัวเ์ศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ววั สุกร แกะ แพะ เป็ด ไก่ และ ปลา แต่อยา่งไรก็ตามการศึกษาเหล่าน้ี 
มไิดก้ล่าวถึงสารพิษในพืชต่อการผลิตเป็นอาหารสตัว ์
 

ข)   แหนกบัการผลิตเอทานอล 
 การผลิตเอทานอลจากพืชต่างๆหรือวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร (Agricultural 
residuals) มีวตัถุดิบแตกต่างกนัไป เพื่อท่ีจะสามารถเป็นแหล่งพลงังานทดแทนอยา่งย ัง่ยนื
ส าหรับมนุษยต่์อไปในอนาคต การสนบัสนุนการะปลกูพชืพลงังานส าหรับการผลิตเอทานอล 
ไม่ว่าจะเป็น ขา้วโพด ออ้ย และมนัส าปะหลงั พืชเหล่าน้ีลว้นเป็นแหล่งวตัถุดิบของ
อุตสาหกรรมอาหาร จึงอาจก่อใหเ้กิดการแข่งกนัระหว่างตลาดอาหารและตลาดพลงังาน 
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ดงันั้นอาจเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของแหนต่อการเป็นแหล่งผลิตเอทานอลเม่ือเทียบกบัพืชพลงังาน
ท่ีเป็นแหล่งอาหารของมนุษย ์ 
 จากงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีไดพ้ยายามน าแหนไปเป็นแหล่งแป้งในการผลิตเอทานอล  
พบว่าปริมาณแป้งในแหนนั้น จะข้ึนอยูก่บัการปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต ไดแ้ก่ ค่า
พีเอชของน ้ า  และสารอาหารต่างๆ  เม่ือมีการควบคุมท่ีดีจะท าใหแ้หนนั้นมีปริมาณแป้ง 
เทียบเท่าไดก้บั ขา้วโพด ซ่ึงจะท าใหม้ีความเป็นไปไดท่ี้จะน าแหนไปเป็นแหล่งแป้งเพื่อการ
ผลิตเอทานอล  จากการศึกษาของ Cheng และ Stomp (2009) ในระดบัหอ้งปฏิบติัการพบว่า
แหนสายพนัธุ ์ S. polyrrhiza ซ่ึงเป็นสายพนัธุพ้ื์นบา้น เป็นสายพนัธุท่ี์มีศกัยภาพในการผลิต
แป้ง โดยท าการเล้ียงแหนในน ้ าท่ีมีสารอาหาร และท าการถ่ายภาพปริมาณแป้ง (Starch) ท่ีอยู่
ในแหน เปรียบเทียบกบัมนัฝร่ัง (Potato) แสดงในรูปท่ี 6-13  พบว่าปริมาณแป้งท่ีเป็นอยูใ่น
แหน เท่ากบัร้อยละ 45.8 ของน ้ าหนกัแหง้ 
 
 

 
       ที่มา : Cheng and Stomp, 2009  

 
รูปที่ 6-13  ปริมาณแป้ง (Starch) ท่ีพบในแหน เปรียบเทียบกบัมนัฝร่ัง (Potato) 
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 จากการศกึษาการน าแหนมาผลิตเอทานอล โดยใชเ้อนไซมท่ี์น ามาใชก้บัการยอ่ยแหน 
ส าหรับกระบวนการยอ่ยแป้ง (Hydrolysis) ไดแ้ก่ -amylase (Sigma A3404)  pullulanase 
(Sigma P2986) และ  amylglucosidase (Sigma 10115)  ซ่ึงเป็นเอนไซมช์นิดเดียวกบักรณี
ของการยอ่ยแป้งจากขา้วโพด  ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑจ์ากการยอ่ยแป้ง (Hydrolysate) คือ น ้ าตาล 
509 มิลลิกรัมต่อกรัมของแหนท่ีน ้ าหนกัแหง้ และในกระบวนการหมกั (Fermentation) โดย
ใชย้สีต ์(Yeast) ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นเอทานอลเท่ากบั 258 มิลลิกรัมต่อกรัมของแหนท่ีน ้ าหนกั
แหง้ จากการคน้พบดงักล่าวท าให ้Cheng และ Stomp อา้งว่าแป้งท่ีเป็นองคป์ระกอบในแหน 
เมื่อผา่นกระบวนการผลิตเอทานอลจะไดป้ริมาณเอทานอลท่ียอมรับได ้  ดงันั้นแหนมีความ
เหมาะสมต่อการเป็นพืชพลงังานในการผลิตเอทานอล (Duckweed biomass-to-ethanol-
process) และ อาจมีตน้ทุนท่ีในการผลิตเอทานอลท่ีต ่ากว่าขา้วโพดจาก โดยจากผลการศึกษา
ในระดบัพบอีกว่า แหนจะใหแ้ป้งเป็นผลผลิตในอตัราประมาณ 28 ตนั/เฮกแตร์/ปี 
(ton/hectare/year) – เมื่อเปรียบเทียบกบัแป้งท่ีผลิตจากขา้วโพด จะมีประมาณ 5.0 ตนัต่อ   
เฮกแตร์ต่อปี ซ่ึงมีศกัยภาพในการผลิตมากกว่าขา้วโพดถึง 6 เท่า นอกจากน้ีแหนยงั             
ไม่ตอ้งการการตดัใหเ้ป็นช้ินขนาดเลก็ (Grinding)  และไม่ตอ้งการบด (Milling) ก่อน
กระบวนการหมกั ซ่ึงเป็นการช่วยลดพลงังานจากเคร่ืองจกัรท่ีใชท่ี้เป็นค่าใชจ่้ายหลกัในการ
ผลิตเอทานอลจากขา้วโพด นอกจากน้ีปริมาณโปรตีนท่ีอยูใ่นแหน (ร้อยละ 15 ถึง 45 ของ
น ้ าหนกัแหง้) มีปริมาณมากกว่าขา้วโพด (ร้อยละ 9) ซ่ึงขอ้ดีในกรณีการใชแ้หนเพื่อการผลิต
เอทานอลประการน้ีช่วยลดการเติมไนโตรเจน (N-source) ส าหรับกระบวนการหมกัดว้ยยสีต ์
(Fermentation) ใน 
 

6.6.2 ข้อดแีละข้อจ ากดัของวธิกีารการน าน า้ทิง้ฯไปเลีย้งแหนเพือ่เป็นแหล่งพลงังานเอทานอล และ
อาหารสัตว์ สรุปได้ดังนี ้ 
ข้อด ี
1) วิธีการน าน ้ าท้ิงไปใช ้ง่ายและสะดวก ไดแ้หนเป็นผลิตภณัฑ ์
2) การเล้ียงแหน สามารถท าไดง่้าย และ เก็ยเก่ียวไดไ้ม่ยุง่ยาก 
3) แหนเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถใหเ้ป็นแหล่งโปรตีนในในอาหารสตัว ์ และแหล่งวตัถุดิบ 

(แป้ง) ส าหรับผลิตเอทานอลเพื่อเป็นแหล่งพลงังานทดแทน 
4) น ้าท้ิงท่ีผา่นระบบชนิดน้ี ท าใหมี้ค่าความสกปรกลดลง 
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ข้อจ ากดั 
1) การผลิตเอทานอลจากแหนยงัอยูใ่นระดบัหอ้งปฏิบติัการ 
2) การน าแหนไปผลิตอาหารสตัวต์อ้งค านึงถึงส่ิงปนเป้ือน เช่น สารพิษและโลหะหนกั 
3) เกษตรกรตอ้งมีพ้ืนท่ีส าหรับจดัสร้างบ่อพกัน ้ าเสียส าหรับการเล้ียงแหน 

 
6.6.3  แนวทางการประยุกต์ใช้พลงังาน 

- ใชก้๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิงส าหรับ–เคร่ืองเติมอากาศ และเคร่ืองสูบน ้ าส าหรับบ่อเล้ียงแหน  
- แหนเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการผลิตเอทานอล (Cheng and Stomp, 2009) 
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6.7   แนวทางที่ 7:   การน าน า้ทิง้ฯ ไปเพาะเลีย้งไรแดง  
 
6.7.1  หลกัการและวธิกีาร 

การเพาะเล้ียงไรแดงในบ่อดิน เป็นวิธีการท่ีใชต้น้ทุนในระยะเร่ิมงานต ่า และสามารถเพาะเล้ียง
ไรแดงไดค้ร้ังละมากๆ ตามขนาดของท่ีดิน แต่มขีอ้เสียอยูเ่หมือนกนั เพราะอาจมีส่ิงปนเป้ือนหรือศตัรู
ของไรแดงเขา้มาปะปนอยูไ่ดง่้าย และอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายไดค้ร้ังละมากๆ เช่นกนั 

การด าเนินการการเพาะเลี้ยงไรแดงในบ่อดิน 
1) เตรียมบ่อดิน ขนาดประมาณ 200-800 ตารางเมตร จ านวนก่ีบ่อก็ได ้แลว้แต่เป้าหมายในการผลิต 

โดยก าจดัวชัพืชและส่ิงสกปรกภายในบ่อ ปรับพ้ืนบ่อใหเ้รียบ อดัดินใหแ้น่น แลว้ตากบ่อ
ไว ้2-3 วนั  

2) สูบน ้ าเขา้บ่อโดยกรองดว้ยอวนมุง้สีเขียวท่ีหวัดูดน ้ า และท่ีปลายท่อส่งน ้ าใหก้รองดว้ยผา้
กรองแพลงตอน ใหน้ ้ ามีระดบัสูงประมาณ 25-40 เซนติเมตร แลว้เติมน ้ าเขียวลงไปเพ่ือเป็น
หวัเช้ือประมาณ 2,000 ลิตร และสารเอนไซมชี์วภาพคุณภาพดี ประมาณ 500 ซีซี หรือ 2 
แกว้น ้ าด่ืม 

3) ใส่ปุ๋ยและอาหารของไรแดงตามสูตรดงัน้ี 
ถา้ไม่มีอามิ-อามิ ใชข้ี้ไก่ ประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อพ้ืนท่ีบ่อ 10 ตารางเมตร หลงัจากน้ี
ประมาณ 3-4 วนั น ้าจะเร่ิมมีสีเขียว 

4) เติมเช้ือไรแดงมีชีวิตประมาณ 2 กิโลกรัม ถา้มีเคร่ืองป๊ัมลมก็ควรใหอ้ากาศแก่น ้ าในบ่อเพาะ
ไรแดงดว้ย 

5) เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตไรแดงไดต้ั้งแต่วนัท่ี 4 - 7 ซ่ึงระยะน้ีไรแดงจะมีปริมาณหนาแน่นมาก 
ควรรีบเก็บเก่ียวใหม้ากท่ีสุด หลงัจากน้ี ปริมาณไรแดงจะเบาบางลง จึงควรเติมอาหาร
ประเภทท่ีถกูยอ่ยสลายไดร้วดเร็ว เช่น น ้าถัว่เหลือง น ้ าเขียว ร า เลือดสตัวส์ดๆ ปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ และปุ๋ยคอก โดยเติมเพียงคร่ึงหน่ึงของในตอนเร่ิมตน้ ไรแดงจะเพ่ิมจ านวน
ข้ึนอีกภายใน 2 - 3 วนั  เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตไรแดงได ้หลงัจากนั้น 2 - 3 วนั ปริมาณจะ
ลดลงก็เติมอาหารลงไปอีกในอตัราเดิม ไรแดงจะเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง แต่เพ่ิมในอตัราท่ีนอ้ยกว่า
คร้ังท่ีผา่นมา เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตไรแดงแลว้ ควรลา้งบ่อแลว้เร่ิมตน้เพาะในรอบใหม่ต่อไป 
เพราะจากประสบการณ์ท่ีนกัวิชาการไดรั้บการเพาะไรแดงโดยวิธีน้ี ไรแดงจะมีผลผลิตดีอยู่
ไม่เกิน 15 วนั 
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การเพาะไรแดงในบ่อดิน นอกจากวิธีน้ีแลว้ ยงัมีวิธีเพาะแบบพ้ืนบา้นตามฟาร์มเล้ียง
สตัวแ์บบผสมผสาน ตามต านานสตัวน์ ้ าตามสตัวบ์ก  ของท่านปรมาจารย ์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 
นัน่เอง เช่น การเล้ียงปลาในบ่อท่ีอยูใ่ตก้รงเล้ียงไก่ หรือบ่อทา้ยคอกหม ู หรือแมแ้ต่น ้ าในบ่อ
เล้ียงปลาดุก ปลาช่อน และกุง้กา้มกราม ก็สามารถน ามากกัไวใ้นบ่อเพาะไรแดงสกัระยะหน่ึง 
เม่ือน ้ ามีสีเขียวขน้ดีแลว้ ก็น าเช้ือไรแดงมาปล่อย หลงัจากนั้นประมาณ 3 วนั ก็สามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตได ้จนกระทัง่ผลผลิตไรแดงลดลง ก็สูบน ้ าเก่าออกประมาณคร่ึงหน่ึง แลว้รอสกั 3-4 วนั 
ก็สามารถเก็บเก่ียวไรแดงไดอี้ก ท าวนเวียนซ ้ากนัไปอยา่งน้ี ก็สามารถเพาะไรแดงเพื่อใชเ้อง 
หรือถา้มีมากก็ขายไดเ้งิน และตน้ทุนการผลิตยงัต ่าอีกดว้ย 

เทคนิคการเพาะเลีย้งไรแดง 
1) น ้าท่ีจะใชใ้นบ่อเพาะไรแดง ควรกรองดว้ยผา้กรองเสียก่อนเพื่อป้องกนัศตัรูและ

คู่แข่งของไรแดงในธรรมชาติ ซ่ึงมีอยูม่ากมาย เช่น ลกูน ้า ลกูปลาวยัอ่อนท่ีมีขนาดเลก็ 
แมลงน ้ าบางชนิด และลกูกุง้ เป็นตน้ 

2) น ้าเขียว เปรียบเสมือนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของไรแดง ซ่ึงมีอาหารของไรแดงอยู่
มากมายหลายชนิดอยา่งครบถว้น ตั้งแต่บคัเตรีชนิดต่างๆ แพลงตอนพืช ซ่ึง
ประกอบดว้ยสาหร่ายเซลลเ์ดียวหลากหลายชนิด และสตัวเ์ซลลเ์ดียวอีกนบัสิบนบั
ร้อยชนิด ซ่ึงบางชนิดก็อาจเป็นศตัรูและคู่แข่งของไรแดง เช่น โรติเฟอร์ ซ่ึงเป็น
คู่แข่งตวัฉกาจท่ีคอยแยง่อาหารไรแดง ซ่ึงบางคร้ังการเพาะไรแดงตอ้งล่ม ไรแดง
เกิดนอ้ยเพราะขาดอาหาร หรือตวัอ่อนของไฮดร้า (Hydra) ท่ีเม่ือเติบโตข้ึนจะคอย
จบัไรแดงกินเป็นอาหาร เป็นตน้ ดงันั้น ตอ้งกรองน ้ าเขียวดว้ยผา้กรองแพลงตอน
เสียก่อนท่ีจะลงบ่อ 

3) เม่ือผลผลิตของไรแดงในบ่อเร่ิมลดลง ควรเปล่ียนน ้าประมาณคร่ึงบ่อ แลว้เพ่ิมน ้ าใหม่ 
และใส่ปุ๋ยตามสูตรต่างๆ ท่ีใหไ้วเ้พ่ิมเติมลงไป จะช่วยใหไ้รแดงเพ่ิมจ านวน มี
ความหนาแน่นข้ึนมาไดใ้นระดบัหน่ึง 

4) การใหอ้อกซิเจนแก่ไรแดงจะช่วยใหไ้รแดงขยายพนัธุไ์ดร้วดเร็วข้ึน  
5) การกวนน ้ าหรือป่ันน ้ าใหไ้หลเวียน จะช่วยใหปุ๋้ยหรือแร่ธาตุอาหารของแพลงตอน

พืชฟุ้งกระจายวนเวียนอยูใ่นน ้ า ไม่ตกตะกอน แพลงตอนพืชก็จะไดปุ๋้ยอยา่ง
ต่อเน่ือง และขยายพนัธุไ์ดม้ากและรวดเร็วข้ึน 

6) แสงแดดเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นและส าคญัยิง่ต่อการสงัเคราะห์แสงของแพลงตอนพืชท่ี
เป็นอาหารหลกัของไรแดง ไม่ควรสร้างหลงัคาคลุมบ่อ หรือพรางแสงท่ีจะส่องลง
บ่อเพาะไรแดงแต่อยา่งใดทั้งส้ิน 
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7) อุณหภูม ิ เป็นปัจจยัส าคญัอีกตวัหน่ึงท่ีมกัจะมาคู่กบัแสงแดด อุณหภูมิของน ้ าท่ีสูง
พอเหมาะจะช่วยใหไ้รแดงสามารถเติบโตไดร้วดเร็วข้ึน และช่วยใหเ้กิดผลผลิตท่ี
สูงภายในระยะเวลาท่ีสั้นกว่าในน ้ าท่ีมีอุณหภูมิต  ่า 

 
6.7.2  ข้อดแีละข้อจ ากดัของวธิกีารการน าน า้ทิง้ฯ ไปเลีย้งไรแดงสรุปได้ดังนี ้ 

ข้อด ี
1) ผลผลิตไรแดง สามารถขายได ้
2) เป็นแหล่งโปรตีนส าหรับอาหารเล้ียงปลา 
3) วิธีการเล้ียงไรแดงง่ายไม่ยุง่ยาก 
4) เงินลงทุนไม่สูง 
ข้อจ ากดั 
1) ตอ้งการพ้ืนท่ีในการสร้างบ่อเพ่ือเล้ียงไรแดง 
2) ความตอ้งการของตลาดมนีอ้ย และจ ากดัเฉพาะกลุ่ม 

 
6.7.3  แนวทางการประยุกต์ใช้พลงังาน 

ใชก้๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองเติมอากาศ และเคร่ืองสูบน ้ า ส าหรับบ่อเล้ียงไรแดง 
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ตารางที่ 6-2   ขอ้ดี-ขอ้จ ากดัของการน าน ้ าท้ิงฯไปเพ่ิมมลูค่าโดยวิธีการต่างๆ 

ทางเลอืก ข้อด ี ข้อจ ากดั 
แนวทางการใช้

พลงังาน 

แนวทางที ่1 
ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า 
(Wastewater as fertilizer 
and irrigation water) 
 – เพื่อเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน
ส าหรับการปลกูพืช
พลงังาน (อาทิเช่น ออ้ย 
ขา้วโพด และมนัส าปะ 
หลงั) และพืชเศรษฐกิจ 
(ขา้ว) 

- การน าไปใชง้านท าได้
สะดวก  

- พืชสามารถน าแร่ธาตุ
อาหารไปใชไ้ด้
โดยตรง เหมือนการใช้
ปุ๋ยน ้ า 

- ลดภาระรายจ่ายเร่ือง
ปุ๋ยใหเ้กษตรกร 

 

- การขนส่งปุ๋ยน ้ าใน
ระยะไกลท าไดไ้ม่สะดวก 
เน่ืองจากมีน ้ าเป็น
องคป์ระกอบอยูม่าก 

- ส่ิงเจือปนในน ้ าเสียท่ี
เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์
เช่น โลหะหนกั เช้ือโรค 
และพยาธิ  

- การปนเป้ือนของธาตุ
อาหาร ลงสู่แหล่งน ้ า
ใตดิ้น และแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ เน่ืองจาก
ธาตุอาหารอยูใ่นรูป
ละลายน ้ า 

น าก๊ าซชีวภาพ
เ ป็ น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง
ส าหรับเคร่ืองสูบ
น ้ า 

แนวทางที ่2 
ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต 
(Calcium phosphate) 
– เพื่อก  าจดัฟอสฟอรัส
และแคลเซียมในน ้ าเสีย 
และไดผ้ลพลอยไดเ้ป็น
ปุ๋ยทางการเกษตร หรือ
วตัถุดิบในการผลิตปุ๋ย 
 

- ก าจดัฟอสเฟตในน ้ าเสีย 
- ผลิตภณัฑท่ี์ได้

แคลเซียมฟอสเฟต
หรืออะพาไทท์
สามารถน าไปใชเ้ป็น
ปุ๋ย และเป็นวตัถุดิบใน
การผลิตปุ๋ย 

- ไม่ตอ้งค านึงถึง        
ส่ิงเจือปน และโลหะ
หนกัในน ้ าเสีย 

- การขนส่งท าได้
สะดวก เน่ืองจากอยูใ่น
รูปตะกอนผลึก 

- ลดการปนเป้ือนของ

- เหมาะส าหรับน ้ าเสียท่ี
มีแคลเซียม และฟอส เฟต 

- ค่าใชจ่้ายจากการเติม
สารเคมี 

- ค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง
ระบบ และถงัปฏิกรณ์ 

- ตอ้งการการควบคุม
การเกิดปฏิกิริยาท่ี
เหมาะสมต่อการตกผลึก 
 

น าก๊าซชีวภาพ
เป็นเช้ือเพลิง
ส าหรับอุปกรณ์
ในถงัปฏิกิริยา 
ไดแ้ก่ เคร่ืองสูบน ้ า 
และเคร่ืองกวน
ตะกอน 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  6-33 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT006  

ตารางที่ 6-2   ขอ้ดี-ขอ้จ ากดัของการน าน ้ าท้ิงฯไปเพ่ิมมลูค่าโดยวิธีการต่างๆ 

ทางเลอืก ข้อด ี ข้อจ ากดั 
แนวทางการใช้

พลงังาน 
ธาตุอาหารลงสู่แหล่ง
น ้ าใตดิ้น และแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ 

แนวทางที ่3 
ปุ๋ยแมกนีเซียม-
แอมโมเนียม- ฟอสเฟต 
หรือสตรูไวท ์ (Magnesium 
ammonium phosphate, 
MAP or Struvite) 
– เพื่อก  าจดัฟอสฟอรัส
และไนโตรเจน และ
ไดผ้ลพลอยไดเ้ป็นสตรู
ไวทท่ี์น าไปใชเ้ป็นปุ๋ย
ทางการเกษตร หรือ
วตัถุดิบในการผลิตปุ๋ย 

 

- ก าจดัฟอสเฟตและ
แอมโมเนียในน ้ าเสีย
ภายในคร้ังเดียว 

- สตรูไวทส์ามารถ
น าไปใชเ้ป็นปุ๋ยละลายชา้ 
และเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตปุ๋ย 

- ไม่ตอ้งค านึงถึง
ส่ิงเจือปนและโลหะ
หนกัในน ้ าเสีย 

- การขนส่งท าไดส้ะดวก 
เน่ืองจากสตรูไวท ์    
อยูใ่นรูปเมด็ 

- ลดการปนเป้ือนของ
ธาตุอาหารลงสู่แหล่ง
น ้ าใตดิ้น และแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ 

- มีโรงงานตน้แบบ
ขนาดใหญ่  

- เหมาะส าหรับน ้ าเสียท่ี
มีแมกนีเซียม 
แอมโมเนียม และฟอส เฟต 

- ค่าใชจ่้ายจากการเติม
สารเคมี 

- ค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง
ระบบ และถงัปฏิกรณ์ 

- การควบคุมการ
เกิดปฏิกิริยาท่ีเหมาะสม 
ต่อการตกผลึกซบัซอ้น 

 

น าก๊าซชีวภาพ
เป็นเช้ือเพลิง
ส าหรับอุปกรณ์
ในถงัปฏิกิริยา 
ไดแ้ก่ เคร่ืองสูบน ้ า 
และเคร่ืองกวน
ตะกอน 

แนวทางที ่4 
เซลลชี์วภาพ 
(Microbial Fuel Cell, 
MFC)  
– เพื่อผลิตพลงังาน 

 

- ไดพ้ลงังานเป็น
ผลิตภณัฑจ์าก
กระบวนการยอ่ยสลาย
อินทรีย ์

- ผลิตภณัฑท่ี์ได ้
(อิเลก็ตรอน) สามารถ

- เทคโนโลยน้ีีส่วนใหญ่
เป็นการศกึษาวิจยัใน
หอ้งปฏิบติัการ หน่วย
ตน้แบบขนาดใหญ่ 
(Pilot plant) ยงัไม่ได้
รับความนิยมเน่ืองจาก

ไดพ้ลงังานเป็น
ผลิตภณัฑจ์าก
การกระบวนการ
ยอ่ยสลาย
สารอินทรียข์อง
แบคทีเรีย 
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ตารางที่ 6-2   ขอ้ดี-ขอ้จ ากดัของการน าน ้ าท้ิงฯไปเพ่ิมมลูค่าโดยวิธีการต่างๆ 

ทางเลอืก ข้อด ี ข้อจ ากดั 
แนวทางการใช้

พลงังาน 
ไปผลิตเป็นพลงังาน
ไฟฟ้า 

- น ้าเสียท่ีผา่น
กระบวนการบ าบดัมี
ความสกปรกนอ้ยลง 
 

ค่าใชจ่้ายในการลงทุนสูง  
- ปริมาณไฟฟ้าท่ีไดจ้าก

การบวนการมีจ  านวนนอ้ย 
ซ่ึงยงัอยูใ่นขั้นการพฒันา  

- มีความซบัซอ้นและ
ยุง่ยากในการดู และ
ระบบ เพ่ือเล้ียงแบคทีเรีย  

- ค่าใชจ่้ายในการลงทุน
และ ติดตั้งระบบสูง 

แนวทางที ่5 
เล้ียงสาหร่าย (Algae & 
Spirulina) 
– เพ่ือบ าบดัน ้ าเสียและ
ไดส้าหร่ายเป็นแหล่ง
โปรตีนในอาหารสตัว ์
 

- ผลผลิตมีมลูค่าสูง  
- มีตลาดรองรับ 
- น ้าท้ิงฯท่ีผา่นการเล้ียง

สาหร่ายมีความ
สกปรกนอ้ยลง 
 

- มีความยุง่ยากในเตรียม
น ้ าท่ีจะน ามาใชใ้นการ
เพาะเล้ียงสาหร่าย 
เน่ืองจากสาหร่าย
ตอ้งการน ้ าสะอาด 
และก่ึงน ้ าเค็ม (ในบาง
สายพนัธุ)์   

- สาหร่ายอาจมีการ
กลายพนัธุ ์ ท าให้
ผลิตผลลดลง 

ใชก้๊าซชีวภาพ
เป็นเช้ือเพลิง
ส าหรับเคร่ือง
เติมอากาศ และ
เคร่ืองสูบน ้ า ใน
บ่อเล้ียงแหน ใน
บ่อเล้ียงสาหร่าย 
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ตารางที่ 6-2   ขอ้ดี-ขอ้จ ากดัของการน าน ้ าท้ิงฯไปเพ่ิมมลูค่าโดยวิธีการต่างๆ 

ทางเลอืก ข้อด ี ข้อจ ากดั 
แนวทางการใช้

พลงังาน 

แนวทางที ่6 
เล้ียงแหน (Duckweed) 
 – เพ่ือบ าบดัน ้ าท้ิงขั้น
หลงัและไดแ้หนเป็น
แหล่งโปรตีนส าหรับ
อาหารสตัว ์ และแหน
เป็นพืชท่ีมีศกัยภาพใน
การผลิตเอทานอล 

- วิธีการน าน ้ าท้ิงไปใช ้
ง่าย และสะดวก ได้
แหนเป็นผลิตภณัฑ ์

- การเล้ียงแหนสามารถ
ท าไดง่้ายและ เก็บเก่ียว
ไดไ้ม่ยุง่ยาก 

- แหนเป็นผลิตภณัฑท่ี์
สามารถใหเ้ป็นแหล่ง
โปรตีนในในอาหาร
สตัว ์ และแหล่ง
วตัถุดิบ (แป้ง) ส าหรับ
ผลิตเอทานอลเพื่อเป็น
แหล่งพลงังานทดแทน 

- น ้าท้ิงท่ีผา่นระบบชนิดน้ี 
ท าใหม้ีค่าความสกปรก 
ลดลง 

- การผลิตเอทานอลจาก
แหนยงัอยูใ่นระดบั
หอ้งปฏิบติัการ 

- การน าแหนไปผลิต
อาหารสตัว ์ ตอ้ง
ค านึงถึงส่ิงปนเป้ือน 
เช่น สารพิษในพืช 
และโลหะหนกั 

- เกษตรกรตอ้งมีพ้ืนท่ี
ส าหรับจดัสร้างบ่อพกั
น ้ าเสียส าหรับการเล้ียง
แหน 
 

ใชก้๊าซชีวภาพ
เป็นเช้ือเพลิง
ส าหรับเคร่ือง
เติมอากาศ และ
เคร่ืองสูบน ้ า ใน
บ่อเล้ียงแหน 
แหนเป็นพืชท่ีมี
ศกัยภาพในการ
ผลิตเอทานอล 

แนวทางที ่7 
เล้ียงไรแดง 
– เพ่ือน ้ าน ้ าเสียไปเป็น
แหล่งอาหารของไรแดง 
โดยไรแดงท่ีไดน้ั้น
แหล่งโปรตีนในอาหาร
สตัว ์
 

- ผลผลิตไรแดง 
สามารถขายได ้

- เป็นแหล่งโปรตีน
ส าหรับอาหารเล้ียงปลา 

- วิธีการเล้ียงไรแดงง่าย
ไม่ยุง่ยาก 

- เงินลงทุนไม่สูง 
 

- ตอ้งการพ้ืนท่ีในการ
สร้างบ่อเพ่ือเล้ียงไรแดง 

- ความตอ้งการของ
ตลาดมีนอ้ย และจ ากดั
เฉพาะกลุ่ม 
 

ใชก้๊าซชีวภาพ
เป็นเช้ือเพลิง
ส าหรับเคร่ือง
เติมอากาศ 
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6.8  ข้อสรุปทางเลอืกการเพิม่มูลค่าน า้ทิง้จากระบบบ าบัดน า้เสียแบบผลติก๊าซชีวภาพ 
จากแนวทางในการน าท้ิงจากท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพไปเพ่ิมมูลค่า ทั้ง 7 

แนวทาง มีขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการน าท้ิงฯไปใชอ้ยา่งเหมาะสมแตกต่างกนัไป  ดงัน้ี 
แนวทางท่ี 1) การน าน ้ าท้ิงไปใชเ้ป็นปุ๋ยน ้ า  แนวทางท่ี 5) น ้าท้ิงไปเล้ียงแหน  แนวทาง

ท่ี 6) น าไปเล้ียงสาหร่าย และ แนวทางท่ี 7) น าน ้ าท้ิงไปเล้ียงไรแดง แนวทางเหล่าน้ีเป็นแนวทาง
ท่ีน าน ้ าท้ิงไปใชโ้ดยตรง ไมไ่ดเ้ป็นการสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัน ้ าท้ิงแต่อยา่งใด และยงัเป็น
แนวทางท่ีไดมี้การใชน้ ามาใชก้นัโดยทัว่ไป และเป็นแนวทางท่ีมีแรงจูงใจในการศกึษาและ
พฒันาในเชิงวิจยันอ้ย 

แนวทางท่ี 4) การน าน ้ าท้ิงไปใชใ้นเซลลชี์วภาพเพ่ือการผลิตพลงังาน  เป็นแนวทางท่ีมี
ศกัยภาพในการพฒันาทั้งในดา้นงานวิจยัและเชิงพาณิชยต่์อไปในอนาคต แต่ทว่าแนวทางน้ียงั
ไม่มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชง้านในปัจจุบนั โดยเฉพาะส าหรับฟาร์มขนาดกลางและขนาด
เลก็ เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยท่ีีก  าลงัอยูใ่นช่วงของการพฒันาศึกษาวิจยัในห้องปฏิบติัการ มีตวั
ตน้แบบขนาดเลก็ท่ีสามารถผลิตพลงังานไดเ้พียงจ านวนนอ้ย และยงัมีค่าค่อนขา้งสูง  

ดงันั้นทางคณะท่ีปรึกษาไดค้ดัเลือก 2 แนวทางเพ่ือการน าน ้ าท้ิงไปเพ่ิมมลูค่าจาก 7 
แนวทาง ไดแ้ก่   

แนวทางที่ 2)  การน าน ้ าท้ิงฯไปผลิตเป็น ปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต (Calcium phosphate) 
หรือ    อะพาไทท ์(Calcium hydroxyl apatite, HAP) เป็นปุ๋ยท่ีใชใ้นการเพาะปลกูพืช 
หรือเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย (รายละเอียดแสดงในบทท่ี 3) 
แนวทางที ่ 3) การน าน ้ าท้ิงฯไปผลิตเป็น ปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 
(Magnesium ammonium phosphate, MAP) หรือสตรูไวท ์(Struvite) เป็นปุ๋ยละลายชา้ 
(Slow release fertilizer) ใชใ้นเพาะปลกูพืช หรือเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการอุตสาหกรรม
การผลิตปุ๋ย (รายละเอียด แสดงในบทท่ี 4) 

โดย  ทั้ง 2 แนวทางนั้นเป็นการน าเอาสารอาหารท่ีละลายปะปนอยูใ่นน ้ าเสียกลบัมาใช้
ประโยชน์โดยการเติมสารเคมีช่วยในการตกตะกอนเพ่ือจบัสารอาหารในน ้ าท้ิงใหต้กตะกอนลง
มาและแยกน าไปท าเป็นปุ๋ย  แนวทางน้ียงัเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยขีองการบ าบดั
น ้ าเสียในปัจจุบนั (Nutrient recovery) ท่ีมีศกัยภาพในดา้นงานศึกษาวิจยัและเร่ิมมีการน ามา
สร้างเป็นแบบจ าลองตน้แบบในต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์หรือตะกอนท่ีไดน้ั้นจะมีมูลค่า
เทียบเท่าไดก้บัปุ๋ยท่ีใชใ้นการเกษตร ซ่ึงมีองคป์ระกอบของสารอาหารของพืช เช่น ฟอสฟอรัส 
ไนโตรเจน แมกนีเซียม และแคลเซียม เป็นตน้ ทั้งสองแนวทางน้ีจึงเป็นการสร้างมลูค่าใหก้บัน ้ า
ท้ิงและไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นปุ๋ยทางการเกษตรท่ีสามารถให้เกษตรกรสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยตรง
ในการท าการเกษตรเพ่ือทดแทนการซ้ือปุ๋ยเคมีหรือจ าหน่ายในทางการคา้ต่อไป นอกจากน้ี
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รูปแบบของผลิภณัฑท่ี์ไดส้ามารถการน าไปใชใ้นรูปของแข็งเหมือนกบัปุ๋ยเมด็ทัว่ไปจึงสามารถ
ขนถ่ายไดส้ะดวกและมีความเส่ียงในเร่ืองของเช้ือโรคและพยาธิลดลง 
 การใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพนั้น ทั้ง 2 แนวทางสามารถน าพลงังานท่ีไดจ้ากก๊าซ
ชีวภาพเขา้มาใชป้ระโยชน์เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงส าหรับอุปกรณ์ในถงัปฏิกิริยา ไดแ้ก่ เคร่ืองสูบน ้ า
และเคร่ืองกวนตะกอนในถงัปฏิกิริยา ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนรายจ่ายค่าพลงังานในกระบวนการ
ผลิต 

นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในแง่ของการน าสารอาหารของพืช (เช่น 
ฟอสเฟต และไนโตรเจน) เปล่ียนให้อยู่ในรูปท่ีน ามาใชป้ระโยชน์และลดการปนเป้ือนจาก
สารอาหารเหล่าน้ีลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการจดัการน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกรต่อไป
ในอนาคต 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 7 

การผลติปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต  

(Calcium phosphate as Fertilizer) 
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บทที่ 7 
การผลิตปุ๋ ย แคลเซียม-ฟอสเฟต 

(Calcium phosphate as Fertilizer) 

 
 
7.1   หลกัการ และทฤษฎี 

น ้าท้ิงจากระบบบ าบดัทางชีวภาพของฟาร์มสุกร ทั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบใชอ้อกซิเจน และ 
แบบไม่ใชอ้อกซิเจน ยงัมีส่ิงเจือปนในน ้ าท้ิงท่ีไม่สามารถท าการบ าบดัไดด้ว้ยวิธีการดงักล่าว เช่น 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ท่ีมีปริมาณสูงหรือเกินค่ามาตรฐานน ้าท้ิง จึงตอ้งท าการบ าบดัน ้ าเสียต่อในขั้นท่ีสาม 
(Tertiary treatment) หรือขั้นหลงั (Post treatment) หรือการบ าบดัเฉพาะดา้น (Advance treatment) เพื่อ
ก  าจดัสารเจือปนท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น การก าจดัไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เป็นตน้ จากเทคโนโลยกีาร
บ าบดัน ้ าเสียในปัจจุบนั พบว่าน ้ าท้ิงเหล่าน้ีสามารถน าไปเพ่ิมมลูค่าได ้ โดยการแยกธาตุอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อพืชออกมาใชป้ระโยชน์ (Nutrient recovery) ไดแ้ก่ การแยกเอาฟอสฟอรัสท่ีละลายอยูใ่น
น ้ าเสียออกมา (Phosphorus removal) 

 น ้าเสียท่ีออกจากระบบบ าบดัทางชีวภาพจากฟาร์มสุกร ท่ีมีฟอสเฟตปนเป้ือนอยูใ่นน ้ า สามารถ
น ามาแยกฟอสเฟตท่ีละลายอยูใ่นน ้ าท้ิงใหก้ลบัมาอยูใ่นรูปท่ีใชป้ระโยชน์ได ้ โดยการตกตะกอนดว้ย
แคลเซียม เช่น ปูนขาว ใหอ้ยูใ่นรูปแคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate)  (House et al., 1999; 
Piekema, 2004;  Bauer et al., 2007; van der Houwen and Valsami-Jones, 2007; Cao and Harris, 2008) 
และกระบวนการน้ีสามารถฆ่าเช้ือโรคในน ้ าเสียได ้ เน่ืองจากการเกิดปฏิกิริยาตอ้งการค่าพีเอชสูง หรือมี
สภาพความเป็นด่างสูงจึงเป็นการฆ่าเช้ือโรค (Disinfection) ในน ้ าเสียไปพร้อมกนั นอกจากน้ีผลึก
แคลเซียมฟอสเฟตท่ีตกตะกอนลงมาหรืออาจเรียกไดว้่าเป็นผลพลอยไดจ้ากการบ าบดัน ้ าเสียนั้น พบว่ามี
ศกัยภาพในการน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยส าหรับการเกษตรกรรม (Burns et al.,2002; Vanotti et al., 2005; Bellier 
et al., 2006; Bauer et al., 2007; Mazlu and Yigit, 2007)  

 การตกผลึกแคลเซียมฟอสเฟต จึงเป็นเทคโนโลยใีนการแยกฟอสเฟตท่ีอยูใ่นน ้ าเสียกลบัมาใช้
ประโยชน์ เน่ืองจากฟอสเฟตท่ีแยกออกมาจากการตกผลึกนั้นมีลกัษณะพ้ืนฐานเหมือนกบัปุ๋ยฟอสฟอรัส  
ดงันั้นการน าไปใชจึ้งเหมือนการใชปุ๋้ยฟอสฟอรัสส าหรับการเพาะปลกู (Hosni et al., 2007) หรือ
น าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการท าผลิตปุ๋ยฟอสเฟตการใชท้ดแทนแร่หินฟอสเฟต นอกจากน้ียงัเป็นการช่วย
ลดปัญหามลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการปนเป้ือนของธาตุอาหารของพืชในแหล่งน ้ าผวิดิน และ
แหล่งน ้ าใตดิ้นจนเกิดปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนั (Eutrophication)  
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7.1.1   การเกดิผลกึแคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate formation) 

การเกิดการตกตะกอนของผลึกระหว่าง แคลเซียม (Ca2+) และฟอสเฟต (PO4
3-) สามารถ

ตกตะกอนไดเ้ป็นสารประกอบในหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ Ca(H2PO4)2 (Di-calcium dihydrogen 
phosphate), Ca(H2PO4)22H2O (Di-calcium phosphate dehydrate), CaHPO4, (Calcium hydrogen 
phosphate), CaHPO42H2O (Calcium hydrogen phosphate dihydrate) และ Ca5(PO4)3(OH) 
(hydroxyapatite or HAP)  ตารางท่ี 7-1 แสดงรูปแบบผลึกฟอสเฟตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตกตะกอนผลึก
ดว้ยแคลเซียม และอตัราส่วนโมลระหว่างแคลเซียม และฟอสฟอรัส (Ca/P ratio) ของการเกิดผลึก โดย
ปัจจยัการเกิดผลึกฟอสเฟตในรูปแบบต่างๆ จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่  ค่าพีเอชของน ้ า และสภาวะ
การอ่ิมตวั (Supersaturation) ส่ิงเจือปนในน ้ าเสีย (impourities) เป็นตน้ โดยผลึกไฮดรอกซีอะพาไทท์ 
(Hydroxyapatite, Ca5(PO4)3(OH)) เป็นผลึกแคลเซียมฟอสเฟตท่ีมีความเสถียร และเป็นรูปแบบผลึก
เกิดข้ึนส่วนใหญ่ในระบบบ าบดัน ้ าเสียโดยการก าจดัฟอสฟอรัส นอกจากน้ีการเกิดผลึกอะพาไททน์ั้นจะ
เกิดการตกตะกอนไดต้ั้งแต่ในช่วงค่าพีเอชท่ีเป็นด่างอ่อน (pH = 8.0 ถึง 9.8) ณ อุณหภูมิหอ้ง (Yigit and 
Mazlum, 2007) รูปท่ี 7-1 แสดงช่วงของค่าพีเอชของการละลายน ้าของผลึกแคลเซียมฟอสเฟตหรืออะพาไทท ์
(Caclium phosphate solubility diagram) 
 
ตารางที่ 7-1  สารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตรูปแบบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตกตะกอนเคมี 

สารประกอบฟอสเฟต สูตรเคม ี อตัราส่วนโมล การละลายน า้ 

(Compound) (Formula) (Ca/P ratio) (Solubility) 

Brushite or dicalcium 
phosphate dihydrate (DCPD) 

CaHPO4„2H2O 1 SP = 2.49 x 10-7 

Monetite (DCPA )  CaHPO4 (Anhydrous 
DCPD) 

1 SP = 1.26x 10-7 

Octacalcium phosphate (OC P)  Ca4H(PO4)3„2.5H2O 1.33 SP = 1.25 x 10-47 
Amorphous calcium phosphate 
(ACP)  

Ca3(PO4)2 1.5 SP = 1.20 x 10-29 

Hydroxylapatite (HAP)  Ca5(PO4)3OH 1.67 SP = 4.7 x 10-59 
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ที่มา: Sedlak, 1899 

 

รูปที่ 7-1  ค่าพีเอชต่อการละลายน ้ าของแคลเซียมฟอสเฟต (Solubility diagram) 
 
7.1.2   การตะกอนแคลเซียมฟอสเฟตด้วยกระบวนการทางเคม ี

 การตกผลึกแคลเซียมฟอสเฟต สามารถท าโดยการเติมปูนขาว หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด ์
(Calclium hydroxide, [Ca(OH)2]) ซ่ึงเป็นวิธีนิยมใชก้นัในระบบบ าบดัน ้ าเสียเพ่ือการก าจดัฟอสฟอรัส 
กลไกการเกิดปฏิกิริยาแสดงในสมการดา้นล่าง (รูปท่ี 7-2)  จากสมการการเกิดปฏิกิริยาเคมีฟอสเฟตจะ
ตกผลึกออกมาในรูปของ แคลเซียม-ไฮดรอกซีอะพาไทท ์ (Calcium hydroxyapatite, Ca5(PO4)3OH))  
โดยตะกอนผลึกแคลเซียม-ไฮดรอกซีอะพาไททส์ามารถเกิดไดเ้มื่อพีเอชมีค่าอยูใ่นช่วงระหว่าง 7-9 (pH 
 7-9)  
 
   Ca(OH)2   +   HCO3

-        CaCO3   +   H2O   +   OH- 
  ปูนขาว 
 

         5Ca2+   +   4OH-   +   3HPO4         Ca5(PO4)3OH   +   3H2O 
                           (แคลเซียม-ไฮดรอกซีอะพาไทท)์ 

 
รูปที่ 7-2   สมการเคมีของการตกตะกอนแคลเซียมฟอสเฟต (มัน่สิน. 2542) 

 
 อยา่งไรก็ดีกระบวนการตกผลึกฟอสเฟตดว้ยวิธีการน้ี มไิดเ้กิดข้ึนโดยอาศยัปฏิกิริยาขา้งตน้เท่านั้น 
สารประกอบฟอสเฟตในรูปอ่ืนๆ เช่น โพลิฟอสเฟต  อาจถกูก  าจดัโดยกระบวนการดูดติดผวิของ
(Adsorption) ไฮดรอกซีอะพาไทท์ (Hydroxy zapatite) ท่ีเกิดข้ึนจากการตกผลึกฟอสเฟต และเม่ือค่าพีเอช 
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มีค่าสูงเพ่ิมมากข้ึน (pH > 10) ไฮดรอกซีอะพาไททจ์ะเกิดการตกผลึกมากข้ึน (การละลายน ้ าลดลง)     
ท าใหป้ระสิทธิภาพการแยกฟอสฟอรัสออกจากน ้ าเสียเพ่ิมสูงมากข้ึนเม่ือพีเอชมีค่าสูงมากกว่า 11.5 โดย
รูปท่ี 7-1 ค่าพีเอชต่อการละลายน ้ าของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต (Solubility diagram) ทั้งน้ี
ปริมาณสารเคมีท่ีเติมลงไปในน ้ าเสียเพ่ือการตกผลึกไปจะข้ึนอยูก่บัสภาพพีเอชของน ้ าเสีย และส่ิงเจือปน 
ในน ้ าเสีย (มัน่สิน. 2542) 

 ขนาดของผลึกแคลเซียมฟอสเฟตเป็นผลึกขนาดเลก็หรือเป็นอนุภาคคอลลอยด ์ (Colloid) เช่น 
กรณีของผลึกไฮดรอกซีอะพาไททท่ี์แขวนลอยอยใูนน ้ าตกตะกอนลงมาไดอ้ยา่งชา้ๆ  โดยอนุภาคคอลลอยด ์
ขนาดเลก็เหล่าน้ีกบัสารประกอบโพลิฟอสเฟตท่ีอยูใ่นน ้ าเสีย สามารถจบัตวัรวมกนัเป็นกลุ่มกอ้นท่ีเรียกว่า 
ฟลอ้ค (Floc) กลายเป็นกลุ่มอนุภาคขนาดใหญ่ข้ึน และสามารถตกตะกอนลงมาไดง่้ายข้ึน หรือสามารถ
เร่งการตกตะกอนได ้ โดยการใชอ้นุภาคบางชนิดเพ่ือเป็นตวัเช่ือมตะกอนใหต้กลงมาไดง่้ายข้ึน เช่น   
เบนโทไนด ์(Bentonite clay) หรือ สารโพลิเมอร์ (Yigit and Mazlum, 2007) 

 ดงันั้นการบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีฟอสฟอรัสดว้ยแคลเซียม จะท าใหไ้ดต้ะกอนผลึกแคลเซียมฟอสเฟต
หรืออะพาไทท ์ซ่ึงเป็นผลพลอยไดท่ี้มีมลูค่าส าหรับใชเ้ป็นปุ๋ยในการท าเกษตรกรรม หรือเป็นวตัถุดิบใน
การผลิตเป็นปุ๋ย รูปท่ี 7-3 แสดงตะกอนแคลเซียมฟอสเฟตท่ีไดจ้ากระบบบ าบดัน ้ าเสียจากโรงบ าบดั    
น ้ าเสียจากฟาร์มปศุสตัว ์ มลรัฐนอร์ทคาโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา (Full-scale liquid manure 
treatment facility, 4360-head finisher swine production unit in Duplin County, North Carolina, USA) 
 

 
ที่มา: Bauer et al., 2007                                                   ทีม่า: Blue lagoon on pig farm (2005), www.nps.ars.usda.gov. 
 

รูปที่ 7-3  ตะกอนแคลเซียมฟอสเฟตท่ีไดจ้ากระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
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7.1.3  ข้อดแีละข้อจ ากดัของการน าน า้เสียไปผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตหรืออะพาไทท์สามารถสรุปได้
ดังนี ้ 

ข้อด ี
1) ก าจดัฟอสเฟตในน ้ าเสีย 
2) ผลิตภณัฑท่ี์ไดแ้คลเซียมฟอสเฟตหรืออะพาไททส์ามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ย และเป็นวตัถุดิบ

ในการผลิตปุ๋ย 
3) ไม่ตอ้งค านึงถึงส่ิงเจือปน และโลหะหนกัในน ้ าเสีย 
4) การขนส่งท าไดส้ะดวก เน่ืองจากอยูใ่นรูปตะกอนผลึก 
5) ลดการปนเป้ือนของธาตุอาหารลงสู่แหล่งน ้ าใตดิ้น และแหล่งน ้ าธรรมชาติ 

ข้อจ ากดั 
1) เหมาะส าหรับน ้ าเสียท่ีมีฟอสเฟต 
2) ค่าใชจ่้ายจากการเติมสารเคม ี(ปูนขาว) 
3) ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบและถงัปฏิกรณ์ 
4) ตอ้งการการควบคุมการเกิดปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมต่อการตกผลึก (การปรับค่าพีเอชของน ้ า) 
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7.2   การศึกษาทดลองในห้องปฏิบัตกิาร การผลติปุ๋ยละลายช้าแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทท์ หรือ  
HAP (Calcium hydroxyapatite, Ca5(PO4)3OH) ) 

 

7.2.1 วธิีการทดลองในห้องปฏบิัตกิาร 

น ้าท้ิงท่ีออกจากระบบบ าบดัทางชีวภาพจากฟาร์มสุกร โดยส่วนใหญ่มกัพบสารประกอบของ
ฟอสเฟตปนเป้ือนอยู ่ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้วิธีการ และกระบวนการต่างๆ ในการน าสารประกอบของฟอสเฟต
ท่ีละลายอยูใ่นน ้ าเสียกลบัมาอยูใ่นรูปท่ีใชป้ระโยชน์ได ้ โดยวิธีการตกตะกอนดว้ยแคลเซียม เช่น การใช้
ปูนขาว หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด ์ (Calcium hydroxide, Ca(OH)2) เติมลงในน ้ าเสีย เพ่ือช่วยให้
ฟอสเฟตท่ีละลายอยูใ่นน ้ านั้นเกิดการตกตะกอนออกมา อยูใ่นรูปของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต 
(Calcium phosphate) ทั้งน้ีตะกอนของแคลเซียมฟอสเฟตท่ีถกูแยกออกมานั้น มีสมบติัพ้ืนฐานใกลเ้คียง
กบัแร่หินฟอสฟอรัส ซ่ึงเหมาะส าหรับการน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสส าหรับการเพาะปลกู หรือ
น าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการท าผลิตปุ๋ยฟอสเฟตทดแทนการน าเขา้แร่หินฟอสเฟต 

ทั้งน้ีหินฟอสเฟต ถือเป็น สินแร่ตามธรรมชาติท่ีมีแคลเซียมฟอสเฟต เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั 
และมีธาตุอ่ืนๆ ปนอยูใ่นปริมาณแตกต่างกนั เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม เหลก็ แมงกานีส หินฟอสเฟต
ส่วนใหญ่อยูใ่นแร่อะพาไทต ์ (Apatite) โดยจะเกิดอยูใ่นลกัษณะผลึกเลก็ๆ หรือไม่เป็นผลึกก็ได ้ อีกทั้ง
หินฟอสเฟตยงัมีความส าคญัต่อภาคการเกษตร เน่ืองจากหินฟอสเฟตประกอบไปดว้ยธาตุฟอสฟอรัส 
ซ่ึงถือเป็นธาตุอาหารท่ีส าคญัต่อพืชเป็นองคป์ระกอบอยู่  ดงันั้นจึงเหมาะส าหรับน ามาเป็นวตัถุดิบใน
การผลิตปุ๋ยเคมีฟอสเฟตในทางอุตสาหกรรม และน ามาใชเ้ป็นปุ๋ยโดยตรง แต่การน าฟอสเฟตมาใชเ้ป็น
ปุ๋ยโดยตรงมีประสิทธิภาพในการใชต้  ่า และมีขอบเขตเง่ือนไขการใชท่ี้จ  ากดัมาก กล่าวคือ ในหินฟอสเฟต   
มีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงประมาณร้อยละ 8‟18 แต่มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีละลายออกมา และพืช
สามารถน าไปใชไ้ดเ้พียงร้อยละ 1‟2 เท่านั้น ซ่ึงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของพืช หากสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการละลายของหินฟอสเฟตใหม้ากข้ึน จะเป็นการช่วยเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพของพืช  

การผลิตปุ๋ยละลายชา้ หรือ ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ยอะพาไทด ์ (Calcium hydroxyl 
apatite) สามารถท าไดโ้ดยการเติมสารเคมี คือ ปนูขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด)์ หรือแคลเซียมออกไซด ์
(Calcium oxide, CaO) เพื่อท าใหเ้กิดการสร้างผลึก และตะกอนเคมีระหว่าง แคลเซียม (Ca2+) และ 
ฟอสเฟต (PO4

3-) ซ่ึงองคป์ระกอบของผลึกท่ีเกิดข้ึนนั้น มีไดห้ลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  

1) ผลึกของสารประกอบ Ca(H2PO4)2 (Di-calcium dihydrogen phosphate) 
2) ผลึกของสารประกอบ Ca(H2PO4)22H2O (Di-calcium phosphate dehydrate) 
3) ผลึกของสารประกอบ CaHPO4, (Calcium hydrogen phosphate) 
4) ผลึกของสารประกอบ CaHPO42H2O (Calcium hydrogen phosphate dihydrate) 
5) ผลึกของสารประกอบ Ca5(PO4)3(OH) (Hydroxyapatite or HAP)   
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ทั้งน้ีองคป์ระกอบของการเกิดผลึกของสารประกอบฟอสเฟต ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 
ปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการตกผลึกแคลเซียมฟอสเฟต อตัราส่วนโมลระหว่างแคลเซียม และฟอสฟอรัส 
(Ca/P ratio) ค่าความเป็นกรด และด่างของสารละลาย(pH) สภาวะการอ่ิมตวั (Supersaturation) และ
ส่ิงเจือปนในน ้ าเสีย เช่น ไอออน (ions) และสารอินทรีย ์ และอนินทรีย(์Organic and inorganic 
substances) เป็นตน้ ทั้งน้ีผลึกของสารประกอบฟอสเฟตท่ีมีความเสถียร หรือไม่เกิดการเปล่ียนรูป คือ 
ผลึกของสารประกอบ แคลเซียม ไฮดรอกซีอะพาไทด ์(Calcium Hydroxyapatite, Ca5(PO4)3(OH) หรือ 
Apatite) ซ่ึงกลไกการเกิดปฏิกิริยาการเกิดผลึกในรูปของ แคลเซียม-ไฮดรอก-ซีอะพาไทด ์ (Calcium 
hydroxyapatite, Ca5(PO4)3OH)) มีดงัน้ี 

 
   Ca(OH)2   +   HCO3

-        CaCO3   +   H2O   +   OH- 
         5Ca2+   +   4OH-   +   3HPO4         Ca5(PO4)3OH    +   3H2O 
                  Calcium hydroxyapatite 

 
โดยแนวทางการทดลองการตกตะกอน HAP แสดงในรูปท่ี 7-4  
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-CaCl24H2O
- Na2HPO4

Solid 
analysis
-XRD
-SEM &EDS

Solution 
analysis
-pH
-TKN
-PO4

3- or TP
-Alkalinity
-COD
-Metal & 
ions,   Ca2+,

Mg2+

adjust pH adding Ca(OH)2

pH=7.5,8,9,10

 
รูปที่ 7-4  แนวทางการทดลองการตกตะกอน HAP จากน ้ าท้ิงฯ ฟาร์มสุกร 
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การทดลองที่ 1   : การทดลองตกผลกึ ปุ๋ย HAP ในน า้เสียสังเคราะห์ (Synthetic HAP)  
 
วตัถุประสงค์ 

เพือ่ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะต่อการตกผลึกปุ๋ยละลายชา้ HAP (Calcium Hydroxyapatite 
,Ca5(PO4)3(OH)  ในน ้ าเสียสงัเคราะห์ (Synthesis wastewater)   

 
เคร่ืองมอืวเิคราะห์และอุปกรณ์ต่างๆ  

1) เคร่ืองวดัความเป็นกรดและด่าง (pH meter) 
2) เคร่ืองมือวิเคราะห์โครงสร้างผลึกดว้ยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอก็ซ ์ (X-ray Diffraction, 

XRD) 
3) เคร่ืองมือถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศนก์  าลงัขยายสูง (Scanning Electron 

Microscope, SEM) 
4) UV spectrophotometer 
5) เคร่ืองกวนสารผสม (Magnetic stirrer) 
6) ป๊ัมดูดสุญญากาศ 
7) ชุดกรองแยกสาร 
8) ตูอ้บความร้อน (Oven) 
9) เคร่ืองชัง่ 4 ต  าแหน่ง 
 

วสัดุและสารเคม ี
1) Calcium Chloride - CaCl2  (Industrial grade) 
2) Sodium di-hydrogen phosphate (Na2HPO4)  (ACS grade) 
3) Calcium hydroxide [Ca(OH)2] หรือ ปูนขาว 
4) Nitric acid (HNO3) 
5) กระดาษกรองใยแกว้  
6) อุปกรณ์เคร่ืองแกว้อ่ืนๆ 
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วธิีการทดลอง 
1) เตรียมสารละลายแคลเซียม-ฟอสเฟต ในอตัราส่วนโมล 1:1  (Molar ratio of Ca :PO4) เพือ่

สังเคราะห์ผลกึแคลเซียมฟอสเฟต 

ชัง่น ้ าหนกัสาร Calcium Chloride (CaCl24H2O) และ Sodium di-hydrogen phosphate 
(Na2HPO4)   ใหม้ีสดัส่วนโมลของแคลเซียม:ฟอสเฟต (Ca:P ratio) เท่ากบั 1:1 จากนั้น ละลายสารผสม
ในน ้ าบริสุทธ์ิคุณภาพสูง 18 เมกะโอมห์ (M) ปริมาตรสุทธิเท่ากบั 1 ลิตร ในขั้นตอนการผสมสารใช้
เคร่ืองกวนสารผสม (Magnetic stirrer) กวนใหส้ารผสมละลายเขา้ดว้ยกนั ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 
เพื่อใหไ้ดส้ารละลายผสมของแคลเซียมฟอสเฟต   

2) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตกตะกอนตะกอนผลกึ HAP  (Ca5(PO4)3(OH)) 

น าสารละลายผสมของแคลเซียมและฟอสเฟต (Ca:P ratio)ระหว่างอตัราส่วนโมล 1:1 ท่ีไดไ้ป
ทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดตะกอนผลึก  

น าสารละลายผสมท่ีไดไ้ปทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดตะกอนผลึก HAP โดยท าการ
ปรับค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าตวัอยา่ง ใหมี้ค่า pH ในสารละลาย เท่ากบั  7.5 (พีเอชของ  
น ้ าท้ิงฯ จากฟาร์มสุกร), 8.0, 9.0 และ 10.0  ตามล าดบั โดยใชส้ารลายแคลเซียมไฮดรอกไซด ์ หรือ      
ปูนขาว (Ca(OH)2) และน าสารละลายผสมไปทดสอบสภาวะในการเกิดตะกอนผลึก HAP ในสภาวะท่ี
ไมม่ีการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ทั้งน้ีควบคุมสภาวะอ่ืนๆ ในการทดลองใหค้งท่ี โดยท าการ
ทดลองท่ีอุณหภูมิหอ้ง (25±2 ซ)  หลงัจากปรับสารละลายผสมใหม้ีค่าความเป็นกรด และด่าง ท่ีค่า pH 
ต่างๆ แลว้ น าสารละลายผสมไปเขา้เคร่ืองกวนผสมสารละลาย เพื่อท าการผสมสารละลายใหเ้ขา้เป็น 
เน้ือเดียวกนั ใชร้ะยะเวลาในการกวนผสมสารผสม ประมาณ 15 นาที จากนั้นหยดุการกวนผสม
สารละลายผสม โดยท าการพกัสารผสมท้ิงไวป้ระมาณ 48 ชัว่โมง เพ่ือใหป้ฏิกิริยาการเกิดตะกอนผลึก
เขา้สู่สภาวะสมดุล (Equilibrium time)  

น าสารละลายผสมของแคลเซียม-ฟอสเฟต ท่ีอตัราส่วนโมลท่ีแตกต่างกนั และท่ีค่า pH ต่างๆ มา
แยกส่วนท่ีเป็นของแข็งและส่วนท่ีเป็นสารละลายออกจากกนั โดยใชชุ้ดกรองแยกสาร ซ่ึงในส่วนของ
ของแข็ง จะน ามาวิเคราะห์หาปริมาณตะกอนผลึก HAP ท่ีเกิดข้ึน และศึกษาลกัษณะของโครงสร้างผลึก 
HAP โดยเคร่ืองมือ Scanning Electron Microscope  (SEM) และศึกษาองคป์ระกอบของผลึก HAP  โดย
ใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ X-ray Diffraction เป็นตน้ ส่วนท่ีเป็นสารละลาย (Solution) จะน ามาวิเคราะห์หา
ปริมาณความเขม้ขน้ของ แคลเซียม (Ca2+) และฟอสเฟต ในรูปของ (PO4

3- as P)  ท่ีเหลืออยู่ในสารละลาย 
โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ (AAS)  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ไดล้กัษณะของโครงสร้าง และองคป์ระกอบของผลึก HAP (Ca5(PO4)3(OH))  
2) ไดป้ริมาณการเกิดตะกอนผลึก HAP  (จากการค านวณน ้ าหนกัผลึกท่ีเกิดข้ึนในน ้ าเสีย

สงัเคราะห์) 
3) ไดส้ภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดผลึก HAP เพื่อน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชใ้นการตกตะกอน

ผลึก HAP จากน ้ าท้ิงฯจากระบบก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร   
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แผนผงัการทดลอง 
1) เตรียมสารละลายแคลเซียม-ฟอสเฟต ในอตัราส่วนโมล 1:1  (Molar ratio of Ca2+: PO4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ปรับ pH ของสารละลายเป็น pH = 7.5 (น ้าเสียจริง), 8.0 , 9.0 และ 10.0 และท าการทดลองตามแผนผงัการทดลองซ ้า 

ชัง่สาร  CaCl24H2O  และ  Na2HPO4  ใหม้ีอตัราส่วนโมล Ca2+ : PO4
3- เท่ากบั 1:1  

ละลายในน ้ ากลัน่บริสุทธ์ิ และปรับปริมาตรสุทธิเป็น  1 ลิตร 

ปรับ pH ของสารละลายผสม  (Ca(OH)2) 
 

ตั้งพกัสารละลายผสมท้ิงไวใ้หเ้กิดตะกอนผลึก  
ใชเ้วลาปริมาณ 48 ชัว่โมง 

แยกส่วนของแข็งและส่วนท่ีเป็นสารสารละลาย 

ส่วนของแข็ง (ตะกอนผลึก)  สารละลาย  

- วิเคราะห์องคป์ระกอบของตะกอนผลึก  
- วิเคราะห์ปริมาณตะกอนผลึกท่ี
เกิดข้ึน 

- วิเคราะห์หาปริมาณของ Ca2+,  
PO4

3-  ท่ีเหลืออยูใ่นสารละลาย  

กวนสารละลายผสมใหเ้ขา้กนั (15 นาที) 
* 
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ผลการทดลอง  
1. โครงสร้างผลึกและองคป์ระกอบของผลึก HAP   
2. ปริมาณของผลึก HAP ท่ีผลิตได ้โดยการเปรียบเทียบน ้ าหนกัท่ีสภาวะต่างๆ ของอตัราส่วน

โมล และค่าความเป็นกรดและด่าง ท่ีแตกต่างกนั 
3. สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตปุ๋ยละลายชา้ HAP  
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การทดลองที่ 2 : การทดลองตกผลกึ HAP จากน า้ทิง้ที่ผ่านระบบบดัน า้เสียแบบผลติก๊าซ
ชีวภาพของฟาร์มสุกร  

 
วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาคุณภาพน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร  
2) เพื่อศึกษาหาสภาวะ และปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมในการเติมลงในน ้ าท้ิงสุดทา้ยของ

ฟาร์มสุกร เพื่อใหเ้กิดการตกตะกอน ผลึก HAP (Ca5(PO4)3(OH) 
3) เพื่อเปรียบเทียบองคป์ระกอบและปริมาณของตะกอนผลึก HAP ระหว่างการใชน้ ้ าเสีย

สงัเคราะห์ (Synthetic wastewater) และน ้ าท้ิงฯของฟาร์มสุกร (Effluent wastewater from 
biogas)  

 
เคร่ืองมอืวเิคราะห์และอุปกรณ์ต่างๆ  

1) เคร่ืองวดัความเป็นกรดและด่าง (pH meter) 
2) เคร่ืองมือวิเคราะห์โครงสร้างผลึกดว้ยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, 

XRD) 
3) เคร่ืองมือถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ก  าลังขยายสูง ( Scanning 

Electron Microscope, SEM) 
4) เคร่ืองมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ (Atomic absorption spectroscopy ,AAS) 
5) UV spectrophotometer 
6) เคร่ืองกวนสารผสม (Magnetic stirrer) 
7) ชุดกรองแยกสาร 
8) ตูอ้บความร้อน (Oven)  
9) อุปกรณ์เก็บตวัอยา่งน ้ า (Grab Sampling) 
10) เคร่ืองชัง่ 4 ต  าแหน่ง 
 

วสัดุและสารเคม ี
1) Ammonium di-hydrogen phosphate (Na2HPO4)  (ACS grade) – PO4

3-Source 
2) Calcium hydroxide [Ca(OH)2] หรือ ปูนขาว ‟ pH และ Ca2+ Source 
3) Nitric acid (HNO3) ‟ pH 
4) กระดาษกรองใยแกว้ 
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วธิีการทดลอง  
1) ศึกษาคุณภาพน า้ในบ่อพกัน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร 

ท าการเก็บตวัอย่างน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าท้ิงสุดทา้ยของฟาร์มสุกร มาวิเคราะห์หาคุณภาพของน ้ าท้ิงฯ 
โดยท าการศึกษาพารามิเตอร์ต่างๆ ดงัน้ี  

(1) ความเป็นกรดและด่าง (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) ปริมาณของฟอสเฟตท่ีละลายอยูใ่นน ้ า (Solubility phosphate, PO4

3-) 
(8) ปริมาณของฟอสเฟตทั้งหมด (Total phosphate as P) 
(9) ปริมาณของ Ca2+ และ Mg2+   

 
2) ศึกษาหาสภาวะและปริมาณสารเคมทีีเ่หมาะสมในการเตมิลงในน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร 

เพือ่ให้เกดิการตกตะกอนผลกึ HAP  
จากท่ีไดศึ้กษาคุณภาพน ้ าท้ิงฯ ในการทดลองขั้นตน้แลว้ จะทราบไดว้่ามีปริมาณของ Mg2+,   

PO4
3-   และไนโตรเจน (N) ละลายอยูใ่นน ้ าท้ิงฯ ในปริมาณเท่าใด ดงันั้นในการทดลองในส่วนน้ีจะท า

การเติมสารเคมีในสดัส่วนท่ีเหมาะสมลงในน ้ าท้ิงฯ เพ่ือท าใหเ้กิดการตกตะกอนผลึก HAP โดยท าการ
ปรับอตัราส่วนโมลของ “ฟอสเฟตในน ้ าท้ิงฯ” ในอตัราส่วน Ca: PO4  เท่ากบั 1:0 (ไม่มีการเติม
สารประกอบฟอสเฟต),  1:1 และ 2:1 ตามล าดบั และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลระหว่างปริมาณการเกิด
ตะกอนผลึก HAP เมื่อมีการปรับอตัราส่วนโมลของ Ca : PO4 ท่ีแตกต่างกนั 

2.1) การปรับอตัราส่วนโมลของ “ฟอสเฟต” ในน า้ทิง้บ่อสุดท้ายของฟาร์มสุกร ให้มี
อตัราส่วนโมลระหว่าง แคลเซียมต่อฟอสเฟต เท่ากบั 1:0  (Molar ratio of Ca: PO4)  

หลงัจากไดท้ราบปริมาณฟอสเฟตท่ีมีอยูใ่นน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของฟาร์มสุกรแลว้ 
(จากการศึกษาคุณภาพน ้ าของน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของฟาร์มสุกร) จะท าการเติมสารเคมี
เพื่อปรับค่าพีเอช และน าน ้ าตวัอยา่งท่ีไดไ้ปทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิด
ตะกอนผลึก HAP โดยท าการปรับค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าตวัอยา่ง ใหมี้
ค่า pH ในสารละลายเท่ากบัไม่ปรับค่าพีเอช , 8.0, 9.0 และ 10.0  ตามล าดบั โดยใช ้
สารละลายปูนขาว ((Ca(OH)2) และน าน ้ าตวัอย่างทดสอบสภาวะในการเกิดตะกอนผลึก 
HAP ในสภาวะท่ีไม่มีการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ทั้งน้ีควบคุมสภาวะอ่ืนๆ ใน
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การทดลองใหค้งท่ี โดยท าการทดลองท่ีอุณหภูมิหอ้ง (252 ซ)  หลงัจากปรับน ้ า
ตวัอยา่งใหม้ีค่าความเป็นกรดและด่าง ท่ีค่า pH ต่างๆ แลว้ น าน ้ าตวัอยา่งไปเขา้เคร่ือง
กวนผสมสารละลาย เพื่อท าการผสมสารละลายใหเ้ขา้กบัน ้ าตวัอยา่งเป็นเน้ือเดียวกนั 
ใชร้ะยะเวลาในการกวนผสมสารผสม ประมาณ 15 นาที จากนั้นหยดุการกวนผสม
สารละลายผสม โดยท าการพกัสารผสมท้ิงไวป้ระมาณ 48 ชัว่โมง เพ่ือใหป้ฏิกิริยาการ
เกิดตะกอนผลึกเขา้สู่สภาวะสมดุล (Equilibrium Time)  

2.2) การปรับอตัราส่วนโมลของ “สารละลายฟอสเฟต” ในน า้ทิง้บ่อสุดท้ายของฟาร์มสุกร 
ให้มอีตัราส่วนโมลระหว่าง แคลเซียม ต่อ ฟอสเฟต เท่ากบั 1:1  (Molar ratio of Ca : 
PO4)  

หลงัจากไดท้ราบปริมาณฟอสเฟตท่ีมีอยู่ในน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของฟาร์มสุกรแลว้ 
(จากการศึกษาคุณภาพน ้ าของน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของฟาร์มสุกร) จะท าการเติมสารเคมี 
เติมสารเคมี di-Sodium hydrogen phosphate (Na2HPO4) ในตวัอย่างน ้ าท้ิงฯ เพื่อปรับ
ปริมาณฟอสเฟต  โดยค านวณใหม้ีอตัราส่วนโมลของประมาณ แคลเซียม ต่อ ฟอสเฟต 
ในน ้ าท้ิงฯ เท่ากบั 1:1 

และน าน ้ าตวัอย่างท่ีไดไ้ปทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดตะกอนผลึก 
HAP โดยท าการปรับค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าตวัอย่าง ให้มีค่า pH ใน
สารละลายเท่ากบั ไม่ปรับค่าพีเอช, 8.0, 9.0 และ 10.0  ตามล าดบั ตามล าดบั โดยใช ้
สารละลายปูนขาว (Ca(OH)2)  และน าน ้ าตวัอย่างทดสอบสภาวะในการเกิดตะกอน
ผลึก HAP ในสภาวะท่ีไม่มีการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  หลงัจากปรับน ้ าตวัอย่าง
ใหม้ีค่าความเป็นกรด และด่าง ท่ีค่า pH ต่างๆ แลว้ น าน ้ าตวัอยา่งไปเขา้เคร่ืองกวนผสม
สารละลาย เพ่ือท าการผสมสารละลายใหเ้ขา้กบัน ้ าตวัอย่างเป็นเน้ือเดียวกนั ใชร้ะยะเวลา 
ในการกวนผสมสารผสม ประมาณ 15 นาที จากนั้นหยดุการกวนผสมสารละลายผสม 
โดยท าการพกัสารผสมท้ิงไวป้ระมาณ 48 ชัว่โมง เพ่ือให้ปฏิกิริยาการเกิดตะกอนผลึก
เขา้สู่สภาวะสมดุล (Equilibrium Time)  

2.3) การปรับอตัราส่วนโมลของ “ฟอสเฟต” ในน า้ทิง้บ่อสุดท้ายของฟาร์มสุกร ให้มี
อตัราส่วนโมลระหว่าง แคลเซียม ต่อ ฟอสเฟต เท่ากบั 2:1  (Molar ratio of Ca : PO4)  

หลงัจากไดท้ราบปริมาณฟอสเฟตท่ีมีอยูใ่นน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของฟาร์มสุกรแลว้ 
(จากการศึกษาคุณภาพน ้ าของน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของฟาร์มสุกร) จะท าการเติมสารเคมี 
เติมสารเคมี di-Sodium hydrogen phosphate (Na2HPO4) ในตวัอยา่งน ้ าท้ิงฯเพ่ือปรับ
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ปริมาณฟอสเฟต  โดยค านวณใหม้ีอตัราส่วนโมลของ แคลเซียม ต่อ ฟอสเฟต ในน ้ าท้ิงฯ 
เท่ากบั 2:1 

และน าน ้ าตวัอยา่งท่ีไดไ้ปทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดตะกอนผลึก HAP 
โดยท าการปรับค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าตวัอยา่งใหม้ีค่า pH ในสารละลาย
เท่ากบัไม่ปรับค่าพีเอช, 8.0, 9.0 และ 10.0 ตามล าดบั โดยใชส้ารละลายปูนขาว 
(Ca(OH)2)  และน าน ้ าตวัอยา่งทดสอบสภาวะในการเกิดตะกอนผลึก HAP ในสภาวะท่ี
ไม่มีการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ทั้งน้ีควบคุมสภาวะอ่ืนๆ ในการทดลองใหค้งท่ี 
โดยท าการทดลองท่ีอุณหภูมิหอ้ง (252 ซ)  หลงัจากปรับน ้ าตวัอยา่งใหมี้ค่าความ
เป็นกรดและด่าง ท่ีค่า pH ต่างๆ แลว้ น าน ้ าตวัอยา่งไปเขา้เคร่ืองกวนผสมสารละลาย 
เพ่ือท าการผสมสารละลายใหเ้ขา้กบัน ้ าตวัอยา่งเป็นเน้ือเดียวกนั ใชร้ะยะเวลาในการ
กวนผสมสารผสมประมาณ 15 นาที จากนั้นหยดุการกวนผสมสารละลายผสม โดยท า
การพกัสารผสมท้ิงไวป้ระมาณ 48 ชัว่โมง เพ่ือใหป้ฏิกิริยาการเกิดตะกอนผลึกเขา้สู่
สภาวะสมดุล (Equilibrium Time)  

 
หลงัจากท่ีน าน ้ าตวัอยา่งไปผา่นการกวนผสมกบัสารเคมีต่างๆ เพ่ือใหน้ ้ าตวัอยา่งมี

อตัราส่วนโมลของ แคลเซียม:ฟอสเฟต เท่ากบั  1:0 ,  1:1  และ 2:1  ซ่ึงมีค่าความเป็นกรด และ
ด่าง (pH) ต่างๆ กนันั้น  ซ่ึงเมื่อท าการกวนผสม และตั้งสารผสมท้ิงไว ้จะเกิดการตกผลึก HAP  
ในน ้ าตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถมาแยกส่วนท่ีเป็นของแข็ง ซ่ึงกคื็อผลึกของ HAP และตะกอนของ
สารประกอบต่างๆ ออกจากส่วนท่ีเป็นสารละลายโดยใชชุ้ดกรองแยกสาร ซ่ึงในส่วนของ
ของแข็ง จะน ามาวิเคราะห์หาปริมาณตะกอนผลึก HAP ท่ีเกิดข้ึน และศึกษาโครงสร้างผลึก 
HAP โดยเคร่ืองมือ Scanning Electron Microscope (SEM)  และศึกษาองคป์ระกอบของผลึก 
HAP  โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ X-ray Diffraction เป็นตน้ ส่วนท่ีเป็นสารละลายจะน ามา
วิเคราะห์หาปริมาณความเขม้ขน้ของ โลหะและไออนบวก (Ca2+, Mg2+ เป็นตน้)   ในสารละลาย
ท่ีไม่เกิดเป็นตะกอนผลึก HAP โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ (Atomic absorption 
spectroscopy, AAS) รวมทั้ง  วิเคราะห์หาปริมาณ ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) 
และค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
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3) เปรียบเทียบปริมาณการเกดิตะกอนผลกึ HAP (Ca5(PO4)3(OH) ระหว่างอตัราส่วนโมล ของ 
“สารละลายแคลเซียม-ฟอสเฟต” ในน า้ทิง้ฯ เท่ากบั 1:0 , 1:1 และ 2:1  (Molar ratio of Ca: 
PO4) ที่สภาวะ pH เท่ากบั ไม่ปรับ , 8.0, 9.0 และ 10.0  ตามล าดบั 

เปรียบเทียบปริมาณการเกิดตะกอนผลึก HAP และตะกอนของสารประกอบในรูปอ่ืนๆ 
ท่ีเกิดข้ึน เม่ือท าการเติมสารเคมีในน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของฟาร์มสุกร ท่ีสภาวะอตัราส่วน
โมลของ Ca: PO4 เท่ากบั 1:0, 1:1 และ 2:1 และท่ีค่าความเป็นกรดและด่างในน ้ าท้ิงฯ (pH) 
เท่ากบั ไม่ปรับ 8.0, 9.0 และ 10.0 ตามล าดบั    

4) ศึกษาองค์ประกอบและปริมาณของตะกอนผลกึ HAP ระหว่างการเกดิผลกึ HAP ในน า้เสีย
สังเคราะห์ (Synthetic wastewater) และการเกดิผลกึ HAP จากในน า้ทิง้ฯของฟาร์มสุกร  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ไดส้ภาวะ และปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมส าหรับเติมลงไปในน ้ าท้ิงฯ ฟาร์มสุกร เพ่ือท าให้

เกิดตะกอนผลึก ผลึก HAP (Ca5(PO4)3(OH) 
2. สามารถค านวณปริมาณตะกอนผลึก HAP ท่ีเกิดข้ึนจากตะกอนในน ้ าท้ิงฯ ทั้งหมด เพ่ือน า

ขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชใ้นการท าเป็นปุ๋ยเมด็ส าหรับใชเ้พื่อการเกษตรกรรมต่อไป    
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แผนผงัการทดลอง 
1) ศึกษาคุณภาพน า้ในบ่อพกัน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร และศึกษาหาสภาวะ และปริมาณ

สารเคมทีี่เหมาะสมในการเตมิลงในน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร เพือ่ให้เกดิการตกตะกอนผลกึ 
HAP  โดยปรับให้มอีตัราส่วนโมลระหว่าง แคลเซียม ต่อ ฟอสเฟต เท่ากบั 1:0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปรับ pH ของสารละลายผสม  (Ca(OH)2) 

ตั้งพกัสารละลายผสมท้ิงไวใ้หเ้กิดตะกอนผลึก HAP  
ใชเ้วลาปริมาณ 48 ชัว่โมง 

แยกส่วนของแขง็และส่วนที่เป็นสารสารละลาย 

ส่วนของแขง็ (ตะกอนผลึก MAP และสารประกอบอื่น) สารละลาย  

- วิเคราะห์องคป์ระกอบของตะกอนผลึก 
และตะกอนสารประกอบอื่น   

- วิเคราะห์ปริมาณตะกอนผลึกท่ีเกิดข้ึน 

- วิเคราะห์หาปริมาณของ TKN,  PO4
3-  , 

COD และ Alkalinity , Ca2+ ที่เหลืออยูใ่น
สารละลาย  

- วดัค่า pH ของสารละลาย 

* ปรับ pH ของสารละลายเป็น pH = ไม่ปรับ,  8.0 , 9.0 และ 10.0 และท าการทดลองตามแผนผงั 

วิเคราะห์คุณภาพน ้าท้ิงในบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของฟาร์มสุกร  
โดยวิเคราะห์หาค่า pH, BOD, COD, TKN, TSS, Alkalinity, PO4

3-, Ca2+และ Mg2+ 

ปรับอตัราส่วนโมลของ Ca: PO4 ในน ้าท้ิงฯ ใหมี้อตัราส่วน 1:0 หรือโดยไม่ท าการเติม
ฟอสเฟต 

กวนสารละลายผสมใหเ้ขา้กนั (15 min) 

 

* 
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แผนผงัการทดลอง 
2) ศึกษาคุณภาพน า้ในบ่อพกัน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร และศึกษาหาสภาวะ และปริมาณ

สารเคมทีี่เหมาะสมในการเตมิลงในน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร เพือ่ให้เกดิการตกตะกอนผลกึ 
HAP  โดยปรับให้มอีตัราส่วนโมลระหว่าง แคลเซียม ต่อ ฟอสเฟต เท่ากบั 1:1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปรับ pH ของสารละลายผสม  (Ca(OH)2) 

 

ตั้งพกัสารละลายผสมท้ิงไวใ้หเ้กิดตะกอนผลึก HAP  
ใชเ้วลาปริมาณ 48 ชัว่โมง 

แยกส่วนของแขง็และส่วนที่เป็นสารสารละลาย 

ส่วนของแขง็ (ตะกอนผลึกและสารประกอบอื่น) สารละลาย  

- วิเคราะห์องคป์ระกอบของตะกอนผลึก 
และตะกอนสารประกอบอื่น   

- วิเคราะห์ปริมาณตะกอนผลึกท่ีเกิดข้ึน 

- วิเคราะห์หาปริมาณของ TKN,  PO4
3-, 

COD, Alkalinity และ Ca2+   ที่เหลืออยู่
ในสารละลาย  

- วดัค่า pH ของสารละลาย 

* ปรับ pH ของสารละลายเป็น pH = ไม่ปรับ, 8.0 , 9.0 และ 10.0 และท าการทดลองตามแผนผงัการทดลองซ ้ า 
 
 

วิเคราะห์คุณภาพน ้าท้ิงในบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของฟาร์มสุกร  
โดยวิเคราะห์หาค่า pH, BOD, COD, TKN, TSS, Alkalinity, PO4

3-, Ca2+ และ Mg2+ 

ปรับอตัราส่วนโมลของ Ca: PO4 ในน ้าท้ิงฯ ใหมี้อตัราส่วน 1:1 โดยเติมสารเคมี  
Na2HPO4   

กวนสารละลายผสมใหเ้ขา้กนั (15 min) 

 

* 
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แผนผงัการทดลอง 
3) ศึกษาคุณภาพน า้ในบ่อพกัน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร และศึกษาหาสภาวะ และปริมาณ

สารเคมทีี่เหมาะสมในการเตมิลงในน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร เพือ่ให้เกดิการตกตะกอนผลกึ 
HAP  โดยปรับให้มอีตัราส่วนโมลระหว่าง แคลเซียม ต่อ ฟอสเฟต เท่ากบั 2:1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ pH ของสารละลายผสม  (Ca(OH)2) 
 

 

ตั้งพกัสารละลายผสมท้ิงไวใ้หเ้กิดตะกอนผลึก HAP  
ใชเ้วลาปริมาณ 48 ชัว่โมง 

แยกส่วนของแขง็และส่วนที่เป็นสารสารละลาย 

ส่วนของแขง็ (ตะกอนผลึก HAP และสารประกอบอื่น) สารละลาย  

- วิเคราะห์องคป์ระกอบของตะกอนผลึก 
และตะกอนสารประกอบอื่น   

- วิเคราะห์ปริมาณตะกอนผลึกท่ีเกิดข้ึน 

 

- วิเคราะห์หาปริมาณของ TKN,  PO4
3-, 

COD, Alkalinity และ Ca2+   ที่เหลืออยู่
ในสารละลาย 

- วดัค่า pH ของสารละลาย 

*ปรับ pH ของสารละลายเป็น pH = ไม่ปรับพีเอช, 8.0 , 9.0 และ 10.0 และท าการทดลองตามแผนผงัการทดลองซ ้ า 
 
 

วิเคราะห์คุณภาพน ้าท้ิงในบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของฟาร์มสุกร  
โดยวิเคราะห์หาค่า pH, BOD, COD, TKN, TSS, Alkalinity, PO4

3-, Ca2+ และ Mg2+ 
- 

ปรับอตัราส่วนโมลของ Ca: PO4 ในน ้าท้ิงฯ ใหมี้อตัราส่วน 2:1 โดยเติมสารเคมี  
Na2HPO4   

 

กวนสารละลายผสมใหเ้ขา้กนั (15 min) 
 

* 
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7.3 ผลการศึกษาจากห้องปฏบิัตกิาร การผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตหรือปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite) 

ดว้ยกรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ไดส้นับสนุนและ
ส่งเสริมให้ฟาร์มสุกรทั่วประเทศได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบจัดการของเสียและน ้ าเสีย ด้วย
เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชีวภาพ  (Biogas Technology) กนัอย่างแพร่หลายแลว้ ท าให้ผูป้ระกอบกิจการ
ฟาร์มสุกรสามารถน าก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดไ้ปใชเ้ป็นพลงังานทดแทนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัช่วย
ลดผลกระทบต่อแหล่งน ้ าตามธรรมชาติไดอี้กทางหน่ึงดว้ย และท่ีส าคญั คือ การช่วยลดภาระค่าใชจ่้าย
ในส่วนของตน้ทุนการผลิต และส่งผลท าใหผู้ป้ระกอบกิจการมีรายไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีน ้ าท่ีผ่านการบ าบดั
ดว้ยระบบบ าบดัแลว้มกัถูกน าไปพกัไวย้งับ่อพกัน ้ าภายในฟาร์มสุกร ซ่ึงผูป้ระกอบการฟาร์มสุกรมกั
น าไปใช้เป็นน ้ าลา้งคอกสุกรหรือน าไปรดน ้ าตน้ไมเ้ท่านั้น  ดงันั้นกรมพฒันาพลงังานทดแทน และ
อนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการใชท้รัพยากรน ้ าให้เกิดประโยชน์
อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด  จึงไดมุ่้งศึกษาหาวิธีการและแนวทางในการเพ่ิมมลูค่าน ้าท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพท่ีเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุด โดยวิธีการหน่ึงก็คือ การน าธาตุอาหารท่ีมี
ประโยชน์ส าหรับพืชซ่ึงละลายอยูใ่นน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ดว้ยวิธีการตกตะกอน
ธาตุอาหารต่างๆ ท่ีละลายอยูใ่นน ้ าโดยเลือกใชส้ารเคมีท่ีเหมาะสม และน ามาท าปฏิกิริยาเคมีในน ้ าท่ีผ่าน
การบ าบดัฯ เพื่อใหเ้กิดการสร้างสารประกอบเคมีอินทรียรู์ปแบบใหม่ๆ  และน ามาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
เคมีอินทรียช์นิดใหม่ ซ่ึงก็คือ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทด ์
(Calcium hydroxyapatite, HAP)” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite)” ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการเกษตร
กรรมต่อไปได ้
    
7.3.1 ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต  หรือ ปุ๋ยอะพาไทด์  

“ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate)” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite)” คือ ปุ๋ยท่ีมีผลึก
ของแร่ธาตุ 2 ชนิดรวมตวักนั คือ แร่ธาตุแคลเซียมและฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบ ช่ือท่ีเป็นนิยมใชใ้น
ต่างประเทศ คือ  “ปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite)” หรือ เรียกแบบย่อๆ ว่า “ปุ๋ย HAP” มีสูตรทางเคมี คือ 
Ca5(PO4)3OH  (Calcium hydroxyapatite) หรือ มีสูตรทางเคมีอีกแบบหน่ึง คือ  Ca5(PO4)3(OH, F, Cl) ซ่ึง
อาจมีแร่ธาตุอ่ืนๆ เป็นองคป์ระกอบอยูภ่ายในโมเลกุล  

โดยทัว่ไป แร่แคลเซียมฟอสเฟต หรือ แร่อะพาไทด์ เกิดจากการสะสมของมูลและซากสัตว ์
(นก หรือคา้งคาว) ซ่ึงในลกัษณะน้ีมกัเก่ียวขอ้งกบัหินปูน โดยเกิดจากการละลายของฟอสเฟต ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบของมูลและซากสัตวท่ี์ทับถม และซึมแทรกเข้าไปในหินปูน จากการส ารวจของกรม
ทรัพยากรธรณี พบแหล่งหินฟอสเฟตเกือบทุกภาคของประเทศ เช่น จงัหวดัล  าพูน สุโขทยั เพชรบูรณ์ 
กาญจนบุรี ราชบุรี กระบ่ี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เลย พงังา และร้อยเอด็ 
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อีกทั้งสามารถพบการสะสมของ ผลึกอะพาไทด ์ในรูปของตะกรันตามช้ินส่วนต่างๆ ของระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย หรืออาจกล่าวไดว้่า ผลึกอะพาไทดท่ี์พบเป็นผลพลอยไดจ้ากการติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
โดยภายในระบบบ าบัดจะมีกระบวนการน าสารฟอสเฟตท่ีละลายอยู่ในน ้ าเสียกลบัมาใช้ประโยชน์      
ท าใหไ้ดส้ารประกอบของฟอสเฟตแยกออกมาจากน ้ าเสีย และเกิดการตกผลึก ซ่ึงลกัษณะของผลึกนั้นมี
ลกัษณะพ้ืนฐานเหมือนกบัปุ๋ยแคลเซียมฟอสฟอรัส  ซ่ึงมีสีขาวจนถึงเหลืองอ่อน สีเขียว สีแดง และสีฟ้า 
ข้ึนกบัชนิดของธาตุอ่ืนๆ ท่ีเกิดการท าปฏิกิริยาร่วมกนัตอนเกิดเป็นผลึกฟอสเฟต  

 
การผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite) 

ในการศึกษาและวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ เพ่ือหาขั้นตอนและวิธีการผลิตปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต หรือปุ๋ยอะพาไทด ์(Apatite) เร่ิมจากการวางแผนงานเพ่ือศึกษาวิธีการทดลองท่ีเหมาะสม โดยมี
การทดสอบขั้นตอนท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทด์  (Apatite)            
ในรูปแบบต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตผลิตภณัฑ์ รวมทั้งศึกษาถึงปัจจยั
ต่างๆ อาจท่ีเก่ียวขอ้งต่อการผลิตผลิตภณัฑ ์ซ่ึงก็คือ ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite) 
ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ามารถผลิตผลิตภณัฑ์ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสมต่อการน าไปประยุกต ์ 
ใชง้านต่อไป  

รวมทั้งศึกษาหาขั้นตอนและวิธีการผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต ท่ีมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและไม่
ซบัซ้อน เพื่อจะได้น ามาจัดสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ (Pilot scale) ส าหรับใช้ในการผลิตปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต หรือ ส าหรับการผลิตในโรงงานต้นแบบ  (Full scale) เพื่อต่อยอดการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยในเชิงพาณิชยต่์อไปในอนาคต  

 
 การน าน ้าที่ผ่านการบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกรมาผลิต ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ      

ปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite) ในระดับห้องปฏิบัตกิาร  
เร่ิมจากการน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดฯ มาปรับให้มีค่าพีเอส (pH) 7-10 โดยการเติม

สารเคมี  2 ชนิด คือ แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2 4H2O)  และไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 
(Na2HPO46H2O) ในปริมาณท่ีเหมาะสม และท าการกวนผสมให้สารผสมละลายเข้ากันให้เป็น         
เน้ือเดียวกนั  ซ่ึงในขั้นตอนกวนผสมน้ีจะท าให้สารเคมีและธาตุอาหารต่างๆ ท่ีละลายอยู่ในน ้ าเกิดการ  
ท าปฏิกิริยาเคมีต่อกนั และท าให้เกิดสารประกอบเคมีอินทรียใ์นรูปแบบใหม่ ซ่ึงประกอบไปดว้ยธาตุ
อาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ทั้งน้ีลกัษณะของสารประกอบเคมีอินทรียท่ี์เกิดข้ึนใหม่น้ี จะอยูใ่นรูปของ
ตะกอนผลึกขนาดใหญ่และตะกอนขนาดเลก็ และเมื่อท าการแยกตะกอนของสารประกอบเคมีอินทรีย์  
ท่ีประกอบไปดว้ยธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ออกจากน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ โดยน ามาท าให้แห้ง  
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ก็จะไดผ้ลิตภณัฑ ์คือ ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือเรียกว่าปุ๋ยอะพาไทด์ นั่นเอง ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขั้นน้ี
สามารถน าไปใชใ้นการเกษตรกรรมต่อไปได ้ 
 

7.3.2  ปัจจยัที่มผีลต่อการผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite) 

จากการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์” 
ในระดับห้องปฏิบติัการ พบว่า การเลือกใช้ชนิดและปริมาณของสารเคมีในการผลิตปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นหลกั ทั้งน้ีเพ่ือท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์ของ“ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” 

ท่ีมีคุณภาพ ตอ้งท าการควบคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการผลิต อาทิ ค่าความเป็นกรดและด่างของน ้ า (pH) 
ชนิดและปริมาณของสารเคมีท่ีใชใ้นการท าปฏิกิริยา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นตน้  

ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการผลิต จึงไดอ้อกแบบวิธีการทดลองการผลิต 2 รูปแบบ 
คือ  

(1) การทดลองการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” ในน ้ าเสียสงัเคราะห์ หรือ น ้ าท่ีเตรียมข้ึนมาใน
หอ้งปฏิบติัการ  

(2) การทดลองการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” ในน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร  

ซ่ึงหลงัจากท่ีไดผ้ลการทดลองต่างๆ แลว้ จะน าผลการทดลองมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการผลิต รวมทั้งหาขั้นตอนและวิธีการผลิตปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟตท่ีมีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ไม่สลบัซบัซอ้น เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการต่อยอดการผลิต
ในระดบัอุตสาหกรรมการต่อไป  
 
7.3.3 ผลการทดลองการผลติ ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite) โดยใช้น า้เสียสัง เคราะห์ 

การออกแบบวิธีการทดลองในการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” ในน ้ าเสียสังเคราะห์มีขั้นตอน
ต่างๆ ท่ีตอ้งท าการควบคุมสภาวะและปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต เพื่อให้ผลการศึกษาทดลอง   
ท่ีไดม้ีความถกูตอ้ง และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” จากน ้ าท่ีผ่าน
การบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกรไดต่้อไป 

ทั้งน้ีในขั้นตอนการทดลองตอ้งท าการควบคุมสภาวะและปัจจยัต่างๆ ในการผลิต โดยเร่ิมจาก
การเตรียมน ้ าเสียสงัเคราะห์ ซ่ึงก็คือ การน าน ้ าท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงมาเติมสารเคมี 2 ชนิด คือ แคลเซียม
คลอไรด ์(CaCl2 4H2O) และไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na2HPO46H2O) ในปริมาณท่ีเหมาะสม 
จากนั้นใชส้ารละลายของโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ปรับให้ค่าความเป็นกรดและด่างน ้ า  และท า
การกวนผสมสารใหล้ะลายเขา้ดว้ยกนัดว้ยเคร่ืองกวนผสมสารเคมี  ซ่ึงในขั้นตอนการทดลองนั้น ไดมี้
การศึกษาถึงสภาวะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการเกิดเป็นผลิตภณัฑ ์“ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” กล่าวคือ ศึกษา
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สภาวะของปริมาณสารเคมีท่ีเติมลงไป โดยค านวณเป็นสัดส่วนโมลของแคลเซียมต่อฟอสเฟต (Ca:P) 
เท่ากบั 1:1 และท าการปรับค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ า โดยใชส้ารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด ์
ซ่ึงค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าท่ีท าการศึกษา มี 4 สภาวะ  คือ (1) สภาวะท่ีท าการปรับใหน้ ้ามี 
pH เท่ากบั pH 7 (2) สภาวะท่ีท าการปรับให้น ้ ามี pH เท่ากบั pH 8   (3)  สภาวะท่ีมีการปรับให้น ้ ามี pH 
เท่ากบั pH 9  และ (4) สภาวะท่ีมีการปรับใหน้ ้ ามี pH เท่ากบั pH 10  โดยแสดงตารางสรุปผลการศึกษา
ปัจจยัต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” ในน ้ าเสียสงัเคราะห์ ดงัในตารางท่ี 7-2 

 

ตารางที่ 7-2    ตารางสรุปผลการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาการผลิต ““ปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต” หรือ  “ปุ๋ยอะพาไทด”์  ในน ้ าเสียสงัเคราะห์ 

ปัจจยัต่างๆ ทีศึ่กษา รายละเอยีด 

1. สารเคมีท่ีใชใ้นการสร้างผลิต                         “ปุ๋ย
แคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด”์ 

CaCl2 4H2O   
Na2HPO46H2O   

2. สภาวะท่ีศึกษา  เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดผลึก  

2.1 สดัส่วนโมล Ca : P  1:1  

2.2 สารเคมีท่ีใชป้รับ pH  NaOH  

2.3  ช่วง pH ท่ีทดลอง  pH 7,  pH 8, pH 9 และ pH 10  

 
ทั้งน้ีผลการทดลองการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” ในน ้ าเสียสังเคราะห์ จะสามารถอธิบาย 

ลกัษณะโครงสร้างและองคป์ระกอบของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” ท่ีผลิตได ้รวมทั้งสภาวะและปัจจยัท่ี
เหมาะสมในการเกิดผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ มีดงัน้ี  
 
7.3.3.1 ลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”  

ผลจากการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเคมี 2 ชนิด คือ แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2 4H2O) และ
ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na2HPO46H2O) ในน ้ าเสียสังเคราะห์ ท่ีสภาวะต่างๆ นั้น จะท าให้ได้
ตะกอนขนาดใหญ่และตะกอนขนาดเลก็เกิดข้ึนร่วมกนั ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้าง และ
องคป์ระกอบของตะกอน โดยการใชเ้คร่ืองถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ก  าลงัขยายสูง 
(Scanning Electron Microscope, SEM) พบว่า ตะกอนท่ีไดม้ีลกัษณะเป็นตะกอนผลึก ซ่ึงเป็นผลึกของ
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สารประกอบระหว่าง “แคลเซียม-ฟอสเฟต” หรือก็คือ ผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” โดยลกัษณะ
ผลึกของแคลเซียมฟอสเฟต (Phosphorus crystallization) มีหลายลกัษณะ อาทิ มีลกัษณะการจดัเรียงตวั
ของผลึกเป็นแผ่นบางเรียงซ้อนกัน  (Plate-shaped hydroxyapatite crystals) ลักษณะเป็นของเม็ด          
ไม่สม  ่าเสมอ บางรูปทรงมีลกัษณะคลา้ยเม็ดโฟม หรือคลา้ยเจล ผลึกรูปยาว รูปแท่ง ผลึกแบบแผ่น ซ่ึง
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัน้ีข้ึนกบัอตัราในการเกิดการผลึกระยะเร่ิมตน้ของไฮดรอกซีอะพาไทด์ (Rate of 
formation of microcrystalline hydroxyapatite)  ดงัแสดงในรูปท่ี 7-5 

 

   
1. ผลกึระยะแรกของแคลเซียมฟอสเฟต 
(Amorphous of calciumphosphate: 
Plate-shaped hydroxyapatite crystals) 

2. ผลกึทีไ่ม่มีรูปทรงที่ชัดเจน
(Noncrystallization) 

3. ผลกึแบบแผ่น 

   
4. ผลกึแบบแท่งกลม 5. ผลกึแบบแท่งเหลีย่ม 6. ผลกึแบบเม็ดกลม 

รูปที่ 7-5  ลกัษณะผลึกของแคลเซียมฟอสเฟต (Phosphorus crystallization) 
 
ขนาดของผลึกท่ีไดจ้ากการทดลองน้ีใชร้ะยะเวลาประมาณ 24-48 ชัว่โมง ซ่ึงหากใชร้ะยะเวลา

ในการเล้ียงผลึกนานกว่าน้ี ผลึกจะมีขนาดท่ีใหญ่ข้ึน ทั้งน้ีรายละเอียดของลกัษณะโครงสร้างและ
องคป์ระกอบของตะกอนผลึกปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต แสดงดงัตารางท่ี 7-3 
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ตารางที่ 7-3   ลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของตะกอนผลึกปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตท่ีผลิตจาก   
น ้ าเสียสงัเคราะห์  

ลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบ รายละเอยีด 
ช่ือทางเคมี ไฮดรอกซีอะพาไทด ์(Hydroxyapatite (HAP)) 
ช่ือสามญัทัว่ไป ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ย HAP 
ช่ือท่ีนิยมใชใ้นต่างประเทศ ปุ๋ยอะพาไทด ์(Apatite) 
สูตรโครงสร้าง Ca5(PO4)3OH 
สีของผลึก สีขาวบริสุทธ์ิ 
โครงสร้างผลึก มีหลายรูปทรง อาทิ  

1. ผลึกระยะแรกของแคลเซียมฟอสเฟต  (Amorphous of 
calcium phosphate : Plate-shaped hydroxyapatite crystals) 

2. ผลึกท่ีไม่มีรูปทรงท่ีชดัเจน(Noncrystallization) 
3. ผลึกแบบแผน่ 
4. ผลึกแบบแท่งกลม 
5. ผลึกแบบแท่งเหล่ียม 
6. ผลึกแบบเมด็กลม 

 

ส่วนผลการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของตะกอนผลึก“ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์” 
ในน ้ าเสียสงัเคราะห์ โดยใชเ้คร่ืองถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ก  าลงัขยายสูง และ
ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบของผลึก พบว่า ตะกอนผลึก “ปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด”์  ประกอบดว้ย ปริมาณธาตุออกซิเจนร้อยละ 53-75 ธาตุแคลเซียม ร้อยละ 
2-14  ธาตุฟอสฟอรัส ร้อยละ 2-10 ธาตุคลอไรด์ ร้อยละ 7 และ ธาตุโซเดียม ร้อยละ 17-24 ดงัแสดง     
ในรูปท่ี 7-6  และในตารางท่ี 7-4 

 
รูปที่ 7-6       แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของตะกอนผลึกปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตใน      

น ้าเสียสงัเคราะห์ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ชนิด Energy Dispersion Spectroscopy (EDS) 
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ตารางที่ 7-4   สรุปผลการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของตะกอนผลึกปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตในน ้ าเสียสงัเคราะห์ 
 

องค์ประกอบของตะกอน  
ปริมาณธาตุ (%)  

 O  Ca   P   Cl   Na  

ผลการวเิคราะห์ตะกอน
ผลกึปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต               

59.29 ± 6.86 8.64 ± 6.87 6.06 ± 4.37 6.91 20.01 ± 3.93 

 

7.3.3.2 ผลวเิคราะห์ปริมาณ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์” ที่เกดิขึน้ในการท าปฏิกริิยา
เคม ี 

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์” ท่ีผลิตได ้พบว่า 
ในสภาวะท่ีสารละลายมีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) เพ่ิมมากข้ึน คือ ท่ี pH 7 , pH 8 , pH 9 และ pH 10 จะ
พบปริมาณของปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตมากข้ึนตามล าดบั คือ พบปริมาณ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” เท่ากบั 
1.63 , 1.93 , 2.31 และ 2.39 กรัม ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 7-5 

 

ตารางที่ 7-5   ปริมาณของปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตท่ีผลิตไดจ้ากน ้ าเสียสงัเคราะห์ 
รายละเอยีดของข้อมูล 

การทดลอง 
ช่วง pH  
ทีศึ่กษา 

pH เร่ิมต้น 
หลงัจาก

เติมสารเคมี 

pH หลงัจาก 
เติม

สารละลาย 
NaOH  

ปริมาณ             
NaOH 5 M 

 ทีใ่ช้ปรับ pH 
(มิลลลิติร) 

ค านวณน า้หนัก
ของ NaOH ที่
เติมลงไป                     
(กรัม) 

ปริมาณของปุ๋ ย
แคลเซียม

ฟอสเฟตทีเ่กดิขึน้ 
(กรัม) 

- อตัราส่วน Ca = 1:1                          
- ใช ้NaOH ส าหรับปรับ pH ช่วง
ต่างๆ 

pH 7 4.50 7.3 4.6 1.70 1.63 
pH 8 4.50 8.0 2.2 0.81 1.93 
pH 9 4.60 9.0 2.8 1.04 2.31 

pH 10 4.60 10.0 4.0 1.48 2.39 
 

ความสามารถในการละลายน ้ าของ ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทด์ ข้ึนอยู่กบัค่า
ความเป็นกรดและด่างของน ้ า (pH)  ซ่ึงหลงัจากท่ีไอออนของแคลเซียมท าปฏิกิริยาเคมีกบัไอออนของ
ฟอสเฟต และสร้างพนัธะทางเคมีไดเ้ป็นสารละลายของแคลเซียมฟอสเฟต เม่ือสภาวะของน ้ ามีค่า pH 
เท่ากบั 5  สารละลายของแคลเซียมฟอสเฟต จะเปล่ียนสถานะจากของเหลวมาอยู่ในสถานะของแข็ง 
และเมื่อค่า pH ของน ้ าสูงข้ึน ตั้งแต่ pH 6-pH 12 สมบติัการละลายน ้ าของแคลเซียมฟอสเฟตจะลดลง
ตามล าดบั  
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7.3.3.3 คุณภาพของของน า้เสียสังเคราะห์หลงัจากตกตะกอนผลกึ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”   

ผลการศึกษาคุณภาพของน ้ าเสียสงัเคราะห์หลกัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” 
ออกจากน ้ าเสียสงัเคราะห์ ประกอบดว้ย ผลวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของน ้ า ดงัน้ี  

(1) ค่าความเป็นด่างของน ้ าเสียสงัเคราะห์ (Alkalinity) 

(2) ปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  
(3) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 

(4) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) 
โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 7-6 ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 7-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าเสียสังเคราะห์ หลังจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ย
แคลเซียมฟอสเฟต”  จากน ้ าเสียสงัเคราะห์  

  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน า้เสียสังเคราะห์ 

pH 
อตัราส่วน

โมล  ค่าความเป็นด่าง ปริมาณซีโอด ี ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
ในน า้ 

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด
ในน า้ 

 Ca:P (Alkalinity) (COD) 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen, TKN) 

(Total Phosphorus) 

  (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
ไม่ปรับ 

pH 1:1 87 7 110 34 

pH 8 1:1 48 7 100 8 

pH 9 1:1 110 7 100 0.2 

pH 10 1:1 280 7 110 0.2 

 
ทั้งน้ีรายละเอียดของผลวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าเสียสังเคราะห์ มีรายละเอียดในแต่ละ

พารามิเตอร์ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
 

(1)   ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน า้เสียสังเคราะห์ 

ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน ้ าเสียสังเคราะห์ หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ย
แคลเซียมฟอสเฟต” ออกแลว้ พบว่า มีค่าสูงข้ึนเม่ือความความเป็นกรดและด่างของน ้ า (pH) สูงข้ึน โดย
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ในช่วง pH เท่ากบั   pH 8, pH 9 และ pH 10 พบว่า ค่าความเป็นด่าง มีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือ pH เพ่ิมข้ึน
ตามล าดบั  

  
(2) ปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) ในน ้ าเสียสังเคราะห์ 
หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”  จากน ้ าเสียสังเคราะห์ในช่วง pH ต่างๆ  พบว่า 
ปริมาณซีโอดีของน ้ าเสียสงัเคราะห์มีค่าคงท่ี  

 
(3) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้ งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ในน ้ าเสีย 
สงัเคราะห์ หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”  จากน ้ าเสียสงัเคราะห์ในช่วง pH เท่ากบั
ไม่ปรับ pH, pH 8, pH 9 และ pH 10 พบว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าเท่ากบั 110, 100, 100 และ 110 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั  ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าไนโตรเจนท่ีอยูใ่นน ้ าเสียสงัเคราะห์ในช่วง pH ต่างๆ 
มีค่าใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ ไอออนของไนโตรเจนไม่เกิดการตกตะกอน ท าให้ปริมาณของไนโตรเจนมี
ค่าคงทีในทุกช่วง pH   

 
(4) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) 

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสทั้ งหมด (Total Phosphorus) ในน ้ าเสีย
สังเคราะห์ หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”  จากน ้ าเสียสังเคราะห์ในช่วง pH 
เท่ากบัไม่ปรับ pH, pH 8, pH 9 และ pH 10 พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) มีค่า
ลดลงเท่ากบั 34, 8, 0.2 และ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั  

ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า เม่ือท าการปรับใหน้ ้ าเสียสงัเคราะห์มีค่าความเป็นกรดและด่าง 
(pH) เพ่ิมมากข้ึน จะท าให้ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดลงลงตามล าดบั  เน่ืองจากเกิดการรวมตวัเกิดเป็น
ผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”   

 

7.3.4 ผลการทดลองการผลติ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์” โดยใช้น า้ที่ผ่านระบบ 

บ าบัดการผลติก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร  

การออกแบบวิธีการทดลองในการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์” ในน ้ า   ท่ี
ผา่นระบบบ าบดัการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร มีขั้นตอนต่างๆ ท่ีตอ้งท าการควบคุมสภาวะและ
ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต เพ่ือใหผ้ลการศึกษาทดลองท่ีไดม้ีความถกูตอ้ง และท่ีส าคญัคือน าผล
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การทดลองไปใช้เพื่อการจัดสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ (Pilot scale) ส าหรับใช้ในการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด”์ หรือใชส้ าหรับการผลิตในโรงงานตน้แบบ (Full scale) เพื่อต่อยอดการผลิต
ในระดบัอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยในเชิงพาณิชยต่์อไปในอนาคต  

ทั้งน้ีในขั้นตอนการทดลองตอ้งท าการควบคุมสภาวะและปัจจยัต่างๆ ในการผลิต โดยเร่ิมจาก
การน าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ มาเติมสารเคมี คือ โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต  (NaH2PO4) จากนั้น ท าการ
กวนผสมสารให้ละลายเข้าด้วยกนัดว้ยเคร่ืองกวนผสมสารเคมี  ซ่ึงในขั้นตอนการทดลองนั้น ได้มี
การศึกษาถึงสภาวะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการเกิดเป็นผลิตภณัฑ ์“ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ  “ปุ๋ยอะพาไทด์” 

กล่าวคือ ศึกษาสภาวะของปริมาณสารเคมีท่ีเติมลงไป โดยค านวณเป็นสัดส่วนโมลของแคลเซียม       
ต่อฟอสเฟต (Ca:P) เท่ากบั 1:0 , 1:1 และ 2:1  และท าการปรับค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ า โดยใช้
ปูนขาว  (Ca(OH)2)  ซ่ึงค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าท่ีท าการศึกษา มี 4 สภาวะ  คือ (1) สภาวะท่ี
ไม่ไดท้  าการปรับค่า pH ของน ้ า (2) สภาวะท่ีท าการปรับให้น ้ ามี pH เท่ากบั pH 8 (3)  สภาวะท่ีมีการปรับ
ใหน้ ้ ามี pH เท่ากบั pH 9  และ (4) สภาวะท่ีมีการปรับให้น ้ ามี pH เท่ากบั pH 10  โดยแสดงตารางสรุปผล
การศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” ในน ้ าท่ีผ่านระบบบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร  
ดงัในตารางท่ี 7-7 

ตารางท่ี 7-7  ตารางสรุปผลการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” 
หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด”์ ในน ้ าท่ีผา่นระบบบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร 

ปัจจยัต่างๆ ทีศึ่กษา รายละเอยีด 

1. สารเคมีท่ีใชใ้นการสร้างผลิต    “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” 
หรือ   “ปุ๋ยอะพาไทด”์ 

NaH2PO4 

2. สภาวะท่ีศึกษา  เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดผลึก  

2.1 สดัส่วนโมล Ca : P  1:0 , 1:1 , 2:1  

2.2 สารเคมีท่ีใชป้รับ pH  ปูนขาว  (Ca(OH)2)    

2.3  ช่วง pH ท่ีทดลอง  ไม่ปรับ pH,  pH 8, pH 9 และ pH 10  

ทั้งน้ีผลการทดลองการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์” น ้ าท่ีผ่านระบบ
บ าบัดฯ จากฟาร์มสุกร สามารถอธิบาย ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของ “ปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต” ท่ีผลิตได ้รวมทั้งสภาวะและปัจจยัท่ีเหมาะสมในการเกิดผลิตภณัฑ์  ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ มี
ดงัน้ี  
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7.3.4.1 ลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์” จากน า้ที่ 
ผ่านระบบบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกร 

ผลจากการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอออนต่างๆ ท่ีอยู่ในของน ้ าท่ีผ่านระบบบ าบดัฯ จากฟาร์ม
สุกร พบว่า มีตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่และตะกอนขนาดเลก็เกิดข้ึนร่วมกนั ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ลกัษณะ
โครงสร้างและองค์ประกอบของตะกอน โดยการใช้เคร่ืองถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใช้กลอ้ง
จุลทรรศน์ก  าลงัขยายสูง (Scanning Electron Microscope, SEM) พบว่า ตะกอนท่ีไดม้ีลกัษณะเป็น
ตะกอนผงละเอียดและตะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นผลึก ซ่ึงตะกอนผลึกเป็นสารประกอบของ “แคลเซียม-
ฟอสเฟต” หรือก็คือ ผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” ดงัแสดงในรูปท่ี 7-7 

 
 

   
ผลกึแบบแท่งกลม ผลกึทีไ่ม่มีรูปทรงที่ชัดเจน ผลกึแบบแผ่น 

  
ตะกอนผงละเอยีด ผลกึแบบเม็ดกลม 

รูปที่7-7 ลกัษณะตะกอนผงละเอียดและตะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นผลึกในน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัดว้ยระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร 

ส่วนผลการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของตะกอนผลึก “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด”์ 
ในน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯจากฟาร์มสุกร พบว่า ตะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นผลึก คือ ผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด”์ ซ่ึงประกอบดว้ย ปริมาณธาตุออกซิเจนร้อยละ 65-66 ธาตุแคลเซียมร้อย
ละ 16-22  ธาตุฟอสฟอรัส ร้อยละ 9 ธาตุคลอไรด์ ร้อยละ 0.1 และ ธาตุโซเดียม ร้อยละ 1 ดงัแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 7-8 
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ตารางที่ 7-8   สรุปผลการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของตะกอนผลึก “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ 
“ปุ๋ยอะพาไทด”์  ในน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร 

องค์ประกอบของตะกอน  
ปริมาณธาตุ (%)  

 O   Ca  P   Cl   Na  

ตะกอนผลึก “ปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพา
ไทด”์ 

66.12 ± 1.15 19.38 ± 3.93 9.19 ± 0.04 0.13 ± 0.04 1.09 ± 0.07 

 
นอกจากน้ียงัไดว้ิเคราะห์หาองค์ประกอบของตะกอนอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ย ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ปริมาณธาตุออกซิเจน ธาตุแมกนีเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุแคลเซียม ธาตุโปรแตสเซียม ธาตุคลอไรด ์
และธาตุโซเดียม  ดงัแสดงในรูปท่ี 7-8 

 
รูปที่ 7-8     แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของตะกอนอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในน ้ าหลงัผา่นระบบ

บ าบดัฯ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ชนิด Energy Dispersion Spectroscopy (EDS)  
 

7.3.4.2 ผลวเิคราะห์ปริมาณตะกอนทีเ่กดิขึน้ในน า้ที่ผ่านระบบบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร 
(1) ปริมาณตะกอนทีเ่กดิขึน้ 

 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนท่ีเกิดข้ึน พบว่า ตะกอนท่ีเกิดข้ึนมีทั้งลกัษณะตะกอน
แบบผงละเอียด และตะกอนแบบผลึก โดยหลงัจากน าน ้ าท่ีผ่านระบบบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกรมาปรับให้
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าใหอ้ยูใ่นสภาวะท่ีท าการศึกษา คือ ปรับให้มีค่า pH 4 สภาวะ คือ 
ไม่ปรับ pH , pH 8 , pH 9 และ pH 10  จะท าใหเ้กิดการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอออนต่างๆ ท่ีละลายอยู่
ในน ้ า โดยในอตัราส่วนโมลระหว่าง Ca:P เท่ากบั 1:0 ,  1:1 และ  2:1  จะท าให้ไดป้ริมาณตะกอนเพ่ิม
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มากข้ึน เม่ือ pH ของน ้ าสูงข้ึน นัน่คือ ปริมาณตะกอนของ ไม่ปรับ pH < pH 8 < pH 9 < pH 10  ดงัแสดง
ในตารางท่ี 7-9 

 
ตารางที่ 7-9   ปริมาณของตะกอนแบบผงละเอียดและตะกอนแบบผลึก ท่ีผลิตไดจ้ากน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ 

จากฟาร์มสุกร 
รายละเอยีดของข้อมูล 

การทดลอง 
ช่วง pH  
ทีศึ่กษา 

pH เร่ิมต้น 
ก่อนเติม
สารละลาย 
Ca(OH)2 

pH หลงัจาก 
เติม

สารละลาย 
Ca(OH)2 

ปริมาณ             
Ca(OH)2 5 M 
 ทีใ่ช้ปรับ pH 

 
(มิลลลิติร) 

ค านวณน า้หนัก
ของ Ca(OH)2 ที่

เติมลงไป                     
 

(กรัม) 

ปริมาณของ
ตะกอนทีเ่กดิขึน้ 

 
 

(กรัม) 

อตัราส่วน Ca:P = 1:0                          
 

ไม่ปรับ pH 7.30 7.30 0.0 0.00 0.00 
pH 8 7.30 8.00 1.0 0.37 0.83 
pH 9 7.44 9.00 2.3 0.85 1.00 

pH 10 7.49 10.00 5.8 2.15 3.52 
อตัราส่วน Ca:P = 1:1      
 

ไม่ปรับ pH 7.30 7.30 0.0 0.00 0.53 
pH 8 7.35 8.00 1.8 0.67 1.40 
pH 9 7.41 9.00 4.0 1.48 2.61 

pH 10 7.31 10.00 9.0 3.33 4.11 
อตัราส่วน Ca:P = 2:1      
 

ไม่ปรับ pH 7.41 7.41 0.0 0.00 0.63 
pH 8 7.40 8.00 1.0 0.37 1.29 
pH 9 7.35 9.00 4.8 1.78 2.58 

pH 10 7.55 10.00 9.0 3.33 4.05 
 

นอกจากน้ีเม่ือศึกษาลกัษณะตะกอนแบบผงละเอียดและตะกอนแบบผลึกท่ีเกิดข้ึน ดว้ย
เคร่ืองถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ก  าลงัขยายสูง (Scanning Electron Microscope, SEM) 

พบว่า เม่ือปรับให้น ้ าท่ีผ่านระบบบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร มีค่าความเป็นด่างมากข้ึน จะพบตะกอนท่ีมี
ลกัษณะเป็นตะกอนผลึกในสภาวะ pH 8 - pH 9 มากกว่าในสภาวะค่าpH 10  ดงัแสดงในตาราง 7-10 
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ตารางที่ 7-10    ลกัษณะตะกอนแบบผงละเอียดและตะกอนแบบผลึก ท่ีผลิตไดจ้ากน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ จาก
ฟาร์มสุกร 

รายละเอียด pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 

1. ลักษณะของตะกอน
ที่เกิดขึ้น 
 

 
 

   

 - ปริมาณตะกอน
แบบผง 

มีจ านวนมาก มีจ านวนมาก มีจ านวนมาก มีจ านวนมาก 

 -  ปริมาณตะกอน
แบบผลึก 

ไม่พบ มีตะกอนแบบผลึก มีตะกอนแบบผลึก  มีตะกอนแบบผลึก
ลดลง  

 
7.3.4.3 คุณภาพของน ้าที่ผ่านการบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกรหลังจากตกตะกอนผลึก “ปุ๋ยแคลเซียม

ฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์” 

น าผลการศึกษาคุณภาพของน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกร (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ค-1) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการศึกษาคุณภาพน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดฯ หลังจาก
ตกตะกอนผลึก “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์”  ซ่ึงผลวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ
น ้ า มีดงัน้ี  

(1) ค่าความเป็นด่างของน ้ าเสียสงัเคราะห์ (Alkalinity)  

(2) ปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  
(3) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 

(4) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) 

โดยมีรายละเอียดสรุปแสดงในตารางท่ี 7-11 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 7-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกรหลงัจากตกตะกอนผลึก
ของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด ์

  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน า้ทีผ่่านการบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกร 
ล าดับ
การ

ทดลอง 

อตัราส่วน
โมล  pH ค่าความเป็นด่าง ปริมาณซีโอด ี ปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมด 
ปริมาณฟอสฟอรัส

ทั้งหมด 

 
Ca:P  (Alkalinity) (COD) 

(Total Kjeldahl 
Nitrogen, 

TKN) 

(Total 
Phosphorus) 

   (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
1. 

1:0 

ไม่ปรับ 

pH 990 124 160 5 

pH 8 1,180 65 160 6 

pH 9 1,150 58 170 2 

pH 10 1,160 58 160 0.1 
2. 

1:1 

ไม่ปรับ 

pH 320 180 94 83 

pH 8 760 80 130 80 

pH 9 660 131 160 52 

pH 10 300 65 120 18 
3. 

2:1 

ไม่ปรับ 

pH 840 88 130 59 

pH 8 890 73 130 34 

pH 9 840 73 140 7 

pH 10 1,020 96 160 1 

 
ทั้งน้ีรายละเอียดของผลวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร มีรายละเอียด

ในแต่ละพารามิเตอร์ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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(1)   ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน ้าที่ผ่านการบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกร หลังจาก
ตกตะกอนผลกึของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”    

ผลการวิเคราะห์หาค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)  ของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ จากฟาร์ม
สุกร หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”   พบว่า ประสิทธิภาพการก าจดัค่าความเป็น
ด่างของน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร (% Removal)  มีผลดีท่ีสุดในสภาวะของการปรับสัดส่วน
โมลระหว่าง  Ca : P เท่ากบั 1:1  กล่าวคือ เม่ือปรับใหน้ ้ ามี pH เท่ากบั 7 สามารถลดค่าความเป็นด่างของ
น ้ าไดร้้อยละ 68.9   และเม่ือปรับให้  pH เท่ากบั 8 สามารถลดค่าความเป็นด่างของน ้ าไดร้้อยละ 28.3 
และเมื่อปรับให้  pH เท่ากบั 9 สามารถลดค่าความเป็นด่างของน ้ าไดร้้อยละ 37.7  สุดทา้ยเม่ือปรับให ้ 
pH เท่ากบั 10 สามารถลดค่าความเป็นด่างของน ้ าไดร้้อยละ 71.7   ในทางตรงกนัขา้มในสภาวะของการ
ปรับสัดส่วนโมลระหว่าง  Ca : P เท่ากบั 1:0 และ 2:1 สามารถลดค่าความเป็นด่างของน ้ าไดน้้อยมาก          
ดงัแสดงในรูปท่ี 7-9 

นอกจากน้ีหากพิจารณาในส่วนของ “มาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร” 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง-1) พบว่า ไม่มีการระบุค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน ้ าท้ิงจาก
ฟาร์มสุกร แต่ในการผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตก็ควรค านึงถึงค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย  
ซ่ึงหากน ้ า  มีค่าความเป็นด่างสูงอาจมีผลท าให้น ้ ามีความต้านทานต่อการเปล่ียนแปลง pH ไดม้าก        
ไม่เหมาะน าไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆ  

 

 
 

รูปที่ 7-9   ประสิทธิภาพการก าจดัค่าความเป็นด่างของน ้ า (Alkalinity)  ท่ีผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์ม
สุกร หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”    
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(2) ปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  ของน ้าที่ผ่านการบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกร  

หลงัจากตกตะกอนผลกึของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”    

ผลการวิเคราะห์ปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  ของน ้ าท่ีผ่านการ
บ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร  พบว่า การตกตะกอนผลึก “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” มีส่วนช่วยลดปริมาณซีโอดี
ของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร กล่าวคือ ประสิทธิภาพการก าจดัสารประกอบอินทรีย ์และ 
สารประกอบอนินทรีย์ (% Removal)  มี ค่าร้อยละ  12-71  ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า  การผลิต                
“ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” จากน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร  มีส่วนช่วยท าให้น ้ ามีคุณภาพท่ีดีข้ึน 
ดงัแสดงในรูปท่ี 7-10 

และหากพิจารณาในเกณฑ์ของ “มาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ประเภท ข 
และ ค ” (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ง-1) ซ่ึงก  าหนดให้มีค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, 
COD)  ไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ผลการทดลองทั้งหมดในการน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ จาก
ฟาร์มสุกร มาใชเ้พื่อผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” มีค่าไม่เกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

 
 

รูปที่ 7-10 ประสิทธิภาพการก าจดัปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) ท่ีผ่านการ
บ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”    
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(3) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen , TKN) ของน ้าที่ผ่านการ           
บ าบัดฯ จากฟาร์มสุกร หลงัจากตกตะกอนผลกึของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”    

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ในน ้ า
ท่ีผา่นการบ าบดัฯ พบว่า การตกตะกอนผลึก “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” มีส่วนช่วยลดปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดในน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร กล่าวคือ ประสิทธิภาพการก าจัดปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมด (% Removal) มค่ีาร้อยละ 17-54  ดงัแสดงในรูปท่ี 7-11 

 

 
 

รูปที่ 7-11  ประสิทธิภาพการก าจัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN)        
ท่ีผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”    

 
(4) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ของน า้ที่ผ่านการบ าบัดฯ จากฟาร์ม

สุกร หลงัจากตกตะกอนผลกึของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”   

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ในน ้ าท่ีผ่านการ
บ าบดัฯ หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”   พบว่า ในสภาวะท่ีสัดส่วนโมลระหว่าง 
Ca:P เท่ากบั 1:0  สามารถก าจดัปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไดร้้อยละ 80-99 เมื่อค่า 
pH ของน ้ าสูงข้ึน ส่วนในสภาวะท่ีสดัส่วนโมลระหว่าง Ca:P เท่ากบั 1:1 พบว่า ไม่สามารถก าจดัปริมาณ
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ฟอสฟอรัสทั้งหมด ในช่วง pH 7-pH 9  และในสภาวะท่ีสัดส่วนโมลระหว่าง Ca:P เท่ากบั 2:1 สามารถ
ก าจดัปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด ไดร้้อยละ 72-97 ในช่วง pH 9-pH 10   ดงัแสดงในรูปท่ี 7-12 

 

 
 

รูปที่ 7-12  ประสิทธิภาพการก าจดัปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ท่ีผา่นการบ าบดัฯ 
จากฟาร์มสุกร หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”    

 

7.3.5  การทดสอบการชะละลาย (Leaching test)  

การทดสอบการชะละลาย (Leaching test) มีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบหาสารท่ีมีอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงอาจถูกชะละลายออกมาจากการน า “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” ไปใช้งานในการ
เกษตรกรรม และท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารท่ีมีอนัตรายไปสู่พ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การปนเป้ือนและการสะสมสารพิษในพืชท่ีเป็นอาหารของมนุษย ์นอกจากนั้นอาจมีการปนเป้ือนของ
สารมลพิษสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน ้ าผวิดินและแหล่งน ้ าใตดิ้นท่ีมีการน าน ้ าไปใชเ้พ่ือการอุปโภค
บริโภค ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ าได ้ดงันั้นการทดสอบ
การชะละลาย (Leaching test) ผลิตภณัฑข์อง “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”  ท่ีผลิตได ้ก่อนท่ีจะมีการน าไปใช้
งานจริงจึงมีความส าคัญ  ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการน าไปใช้งาน รวมทั้งลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ในขั้นตอนการทดลองนั้นจะเร่ิมจากการน าผลิตภณัฑข์อง “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” ท่ีผลิตไดม้า
สกดัหาสารท่ีเป็นอนัตราย โดยใชน้ ้ าท่ีมีสภาพความเป็นกรดอ่อนๆ เป็นสารสกดั และน าสารละลายท่ี
สกดัไดไ้ปวิเคราะห์หาปริมาณท่ีเป็นอนัตราย  
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ผลการวิเคราะห์หาสารท่ีมีอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกชะละลายจาก “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”  
ท่ีผลิตได้ พบว่า ไม่มีสารท่ีเป็นอนัตรายต่อแหล่งน ้ า หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย์
รวมทั้งส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ า  โดยสารท่ีถกูชะละลายออกมาจาก  “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”  ส่วนใหญ่จะ
เป็นธาตุอาหารท่ีมีประโยชน์ส าหรับพืช อาทิ โปรแตสเซียม (K+) แมกนีเซียม (Mg2+) แคลเซียม (Ca2+) 
และโซเดียม (Na+) และ เหลก็ (Fe3+) เป็นตน้ 
 
7.3.6 สรุปผลการผลติ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์”  จากน ้าที่ผ่านระบบบ าบัดด้วย

การผลติก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร   

จากการน าน ้ าท่ีผา่นระบบบ าบดัดว้ยการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร มาเพ่ิมมลูค่าน ้ า โดยน า
น ้ าท่ีผา่นระบบบ าบดัฯ ไปใชใ้นการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์”  ท่ีสภาวะต่างๆ 
กนั ซ่ึงเป็นการสรุปผลในเร่ืองของลกัษณะตะกอนท่ีเกิดข้ึน ปริมาณของตะกอนผลึก ซ่ึงเป็นตะกอน
ของ“ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด”์  ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งสรุปผลในเร่ืองของคุณภาพของน ้ า
หลงัจากแยกตะกอน ดงัแสดงในตารางท่ี 7-12 
 
ตารางที่ 7-12   สรุปผลการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด”์  จากน ้ าท่ีผา่นระบบบ าบดั

ดว้ยการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร   
รายละเอยีด pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 

1. ลกัษณะของตะกอนที่
เกดิขึน้ 
 

 
 

   

 1.1 ปริมาณตะกอนแบบผง มีจ  านวนมาก มีจ  านวนมาก มีจ  านวนมาก มีจ  านวนมาก 

 1.2 ปริมาณตะกอนแบบ

ผลกึ “ปุ๋ ยแคลเซียม
ฟอสเฟต” 

ไม่พบ มีตะกอนแบบผลึก มีตะกอนแบบผลึก  มีตะกอนแบบผลึกลดลง  

2. คุณภาพของน า้หลงัจาก
แยกตะกอน  
(แสดงผลของอตัราส่วน
โมลระหว่าง Ca:P) 

1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 2:1 

 2.1  ท าให้ค่าความเป็นด่าง 

(Alkalinity) 
ลดลง 
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ตารางที่ 7-12   สรุปผลการผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด”์  จากน ้ าท่ีผา่นระบบบ าบดั
ดว้ยการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร   

รายละเอยีด pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 

 2.2 ท าให้ปริมาณซีโอดี 
(COD) ลดลง  

            

 2.3 ท าให้ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด 
(TKN) ลดลง 

            

 2.4 ท าให้ปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 

(TP) ลดลง 

            

3. เปรียบเทียบคุณภาพน ้าฯ 
ต่อมาตรฐานน ้าทิ้งจาก
ฟาร์มสุกร ประเภท ข 
และ ค 

    

 9.1 ค่าความเป็นกรด
และด่างของน า้ 
(pH) หลงัจากแยก
ตะกอนของแข็ง  

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน1 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน1 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน1 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน1 

 9.2 ค่าซีโอดี (COD) 
ของน า้ หลงัจาก
แยกตะกอน
ของแข็ง 

 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน2 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน2 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน2 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน2 

 3.3 ปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมด (TKN) 
ของน า้ หลงัจากแยก
ตะกอนของแข็ง 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน 3 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน 3 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน 3 

ไม่เกินเกณฑ ์

มาตรฐาน 3 

4. ผลการทดสอบการชะ

ละลาย(Leaching 
test) 

ไม่พบสารท่ีเป็นอนัตรายต่อการน าไปใชเ้พ่ือการเกษตรกรรม 

หมายเหตุ  1    มาตรฐานน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร ประเภท ข และ ค ท่ีก  าหนดใหมี้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) เท่ากบั 5.5-9 
2    มาตรฐานน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร ประเภท ข และ ค ท่ีก  าหนดใหมี้ค่าซีโอดี ไม่เกนิ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 
3    มาตรฐานน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร ประเภท ข และ ค ท่ีก  าหนดใหมี้ค่าไนโตรเจนทั้งหมด ไม่เกนิ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   หมายถึง  เหมาะสม 
  หมายถึง  ไม่เหมาะสม 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 8  

การผลติปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 
(Magnesium Ammonium Phosphate as Fertilizer) 
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บทที่ 8 
การผลิตปุ๋ ย แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 

(Magnesium Ammonium Phosphate as Fertilizer) 

 
8.1 หลกัการและทฤษฏี  

จากในอดีตท่ีผา่นมาวิธีการก าจดัฟอสฟอรัสออกจากน ้ าเสียมีอยูห่ลายวิธีดว้ยกนั ทั้งวิธีทางชีวภาพ 
(Biological treatment) ‟ การใชจุ้ลินทรียใ์นการย่อยสลายฟอสฟอรัส และวิธีทางเคมี (Chemical 
treatment) ‟ การใชส้ารเคมีเพื่อช่วยในการแยกหรือตกตะกอนฟอสฟอรัสออกจากน ้ าเสีย อาทิเช่น การ
ตกตะกอนเคมี (Chemical precipitation) จะใช้สารเคมีท่ีช่วยในการตกตะกอน (Precipitant) จับ
ฟอสฟอรัสท่ีอยูใ่นรูปละลายน ้ าในน ้ าเสียให้ตกตะกอนแยกออกจากน ้ า เช่น การตกตะกอนดว้ยเหล็ก- 
แคลเซียม- หรือ อลูมิเนียม- ฟอสเฟต (Iron-, Calcium- or Aluminium- phosphate) อย่างไรตามวิธีการ
ดงักล่าวไม่ไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายสูงจากการเติมสารเคมีจ  านวนมากเพื่อการ
ก าจดัฟอสฟอรัส และตะกอนเคมีท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์  

 ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาเทคโนโลยกีารแยกฟอสฟอรัสออกจากน ้ าเสียท่ีเป็นท่ีใหค้วามสนใจ และ
ท าการศึกษาวจิยักนัอยา่งกวา้งขวาง คือ การก าจดัฟอสฟอรัสดว้ยการตกตะกอนผลึก (Phosphorus 
precipitation or crystallization) ผลึกท่ีไดเ้รียกว่า แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต (Magnesium 
ammonium phosphate, MAP) หรือสตรูไวท์ (Struvite) (Miles and Ellis, 2001; Burns et al., 2002; 
Jaffer and Pearce, 2004; Battistoni et al., 2005; Suzuki et al., 2006) 

 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 ท่ีเก่ียวจอ้งให้มีสภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การตกผลึก วิธีการดงักล่าวก าลงัเป็นท่ีให้ความสนใจทั้งในระดบัห้องปฏิบติัการ (Laboratory scale)     
ถงัปฏิกรณ์ต้นแบบ (Pilot scale) และโรงงานตน้แบบ (Full scale) ทั้งน้ีเน่ืองจากผลึก MAP ท่ีแยก
ตกตะกอนลงมาหรืออาจเรียกไดว้่าเป็นผลพลอยไดท่ี้สร้างมูลค่าจากน ้ าเสีย สามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ย
ละลายช้า (Slow release fertilizer) ในการท าการเกษตร หรือน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม     
การผลิตปุ๋ยแทนแร่หินฟอสเฟต (Phosphate rock)  นอกจากน้ีวิธีการน้ียงัสามารถก าจดัฟอสฟอรัส และ
แอมโมเนียออกจากน ้ าเสียไดใ้นขั้นตอนเดียวอีกดว้ย  



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  8-2 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT008  

 จากการศึกษาท่ีผา่นมาไดม้ีความพยายามในการก าจดัฟอสฟอรัสออกจากน ้ าเสียโดยกระบวนการ 
ตกผลึก MAP จากน ้ าเสียหลายชนิด ไดแ้ก่ น ้ าเสียชุมชน น ้าชะจากกองขยะ และน ้ าเสียจากฟาร์มปศุสตัว ์
น ้ าเสียอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร และน ้ าเสียท่ีผา่นกระบวนการบ าบดัแบบไม่ใชอ้ากาศ เป็นตน้ 
เน่ืองจากน ้ าเสียจากกิจกรรมดงักล่าวนั้น มีไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เป็นองคป์ระกอบอยู ่ และอาจ
ตอ้งการการบ าบดัขั้นหลงัเพ่ือก  าจดัสารดงักล่าวใหมี้ค่าผา่นเกณฑข์องมาตรฐานน ้ าท้ิงลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ 

 ดงันั้นการตกผลึก แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต (MAP) จึงเป็นเทคโนโลยท่ีีแยก และ
น าเอาสารอาหารของพืชท่ีอยูใ่นน ้ าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ เพ่ือเป็นปุ๋ยท่ีใส่ในการท าการเกษตรกรรม
หรือเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการท าผลิตปุ๋ยท่ีจะทดแทนแร่หินฟอสเฟตท่ีก  าลงัจะหาไดย้ากข้ึนในอนาคต 
ดงันั้นถา้การตกผลึกสตรูไวทน์ั้นไดผ้ลดี และมีการลงทุน และค่าใชจ่้ายสารเคมี และการติดระบบไม่สูง
มากนกัจะเกิดความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเป็นการสร้างมลูค่าโดยการแยกสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อพืชออกจากน ้ าเสีย และช่วยลดปัญหามลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากปัญหาการปนเป้ือนจากธาตุ
อาหารของพืชในแหล่งน ้ าผวิดิน และแหล่งน ้ าใตดิ้น  
 

8.1.1 การตกตะกอน แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต (MAP) 

 ผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต (Magnesium ammonium phosphate hexahydrate, 
MAP) หรือสตรูไวท ์ (Struvite) (รูปท่ี 8-1)  มีสูตรทางเคมี คือ (MgNH4PO4„6H2O) เป็นผลึกจากแร่
ฟอสเฟตท่ีเกิดไดต้ามธรรมชาติ หรืออาจพบการสะสมผลึกสตรูไวทใ์นรูปของตะกรันตามช้ินส่วนต่างๆ
ของระบบบ าบดัน ้าเสีย (de-Bashan and Bashin, 2003)  เมื่ออยูใ่นรูปผลึกของแขง็จะมีสีขาวจนถึงเหลืองอ่อน 
หรือสีน ้ าตาล  ขนาดผลึกท่ีเกิดข้ึนมีขนาดตั้งแต่เลก็หรือใหญ่ ผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต
เป็นแร่อ่อน ท่ีมีค่าความแข็งของแร่ (Mohs hardness) ประมาณ 1.5 ถึง 2.0 มีค่าความถ่วงจ าเพาะ 
(Specific gravity) เท่ากบั 1.7  สามารถละลายน ้ าไดดี้เม่ืออยูใ่นสภาวะท่ีเป็นกรดหรือมีค่าพีเอชต ่า (pH < 
7.5) และมีแนวโนม้การตกตะกอนผลึกเม่ือพีเอชมีค่าเพ่ิมสูงข้ึน (pH > 7.5 ‟ 9.0)  เม่ือถึงภาวะอ่ิมตวัของ 
Mg2+,  NH4

+  และ  PO4
3-  การเกิดผลึกสตรูไวทต์ามสมการปฏิกิริยาเคมีในรูปท่ี 8-2 
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ที่มา: http://www.paques.nl/ 

 
รูปที่ 8-1 ลกัษณะผลึกผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 

 
 

Mg2+  +  NH4
+   +  PO4

3-  +  6H2O    MgNH4PO4„6H2O  
               ผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 

 
Ksp    =   [Mg2+][ NH4

+][ PO4
3-] = 7.08 x 10-14 

 
รูปที่ 8-2  สมการเคมีของการเกิดผลึกผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต (Choi, 2007) 

 
 การเกิดผลึกสตรูไวทต์ามธรรมชาติจะท าใหส้ารละลายมีสภาวะเป็นกรด หรือพีเอชของน ้ ามีค่า
ลดลง จะท าใหเ้กิดสารประกอบ HPO4

2- แทนการเกิด PO4
3- ซ่ึงจะท าใหผ้ลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-

ฟอสเฟตละลายน ้ าไดดี้ (ตกผลึกชา้ลง) ตามสมการในรูปท่ี 8-3 โดยท่ีกลไกการเกิดสตรูไวทเ์มื่อไม่มีการ
ควบคุมค่าพีเอช เป็นดงัสมการการเกิดปฏิกิริยาเคมีดงัน้ี  
 
 

Mg2+  +  NH4
+   +  HPO4

2-  +  6H2O      MgNH4PO4„6H2O    +  H+ 
 
รูปที่ 8-3   สมการเคมีของการเกิดผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟตท่ีไม่มีการควบคุมค่าพีเอช 
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8.1.2 น า้ทิง้จากฟาร์มสุกร และเทคโนโลยกีารตกผลกึแมกนเีซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 

 เน่ืองจากน ้ าเสียจากฟาร์มปศุสตัวร์วมไปถึงฟาร์มสุกรนั้นมีสารอาหารของพืช เช่น ฟอสฟอรัส 
และไนโตรเจน เจือปนอยูใ่นน ้ าเสีย จึงท าใหน้ ้ าเสียประเภทน้ีมีศกัยภาพในการน าสารอาหารของพืช
กลบัมาใช ้ (Nutrient recovery) โดยกระบวนการตกผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต หรือ MAP 
(Burn et al., 2002; Hiroyuki and Toni, 2003; de-Bashan and Bashan, 2004; Cheng et al., 2006; Choi, 
2007)  

 จากรายงานการศกึษา (Suzuki et al., 2006) พบว่าน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร มีสารประกอบฟอสเฟต 
(Phosphate, PO4

3-) และแอมโมเนียม (Ammonium, NH4
+) ปนเป้ือนอยูใ่นน ้ าท้ิง และนอกน้ียงัพบว่ามี 

แมกนีเซียม (Magnesium, Mg2+) และแคลเซียม (Ca2+) ละลายปนอยูด่ว้ย  ดงันั้นในน ้ าเสียจากฟาร์มสุกร 
เมื่อค่าพีเอชมีค่าลดลง (pH  5.7 ถึง 7.4) สารประกอบเหล่าน้ีจะละลายน ้ าไดดี้ และแตกตวัเป็นไอออน
อิสระ และเม่ือค่าพีเอชของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน (pH > 7.5) แมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต ท่ีละลายอยู่ใน
น ้ ามีแนวโนม้ท่ีจะจบัตวักนั และเกิดเป็นตะกอนผลึก และตกตะกอนลงมา (Crystallization)  โดยผลึก
ดงักล่าวเรียกว่า แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต (Magnesium ammonium phosphate, MAP) ดงันั้น
เน่ืองจากลกัษณะของน ้ าเสียจากฟาร์มสุกร ท าใหใ้นสภาวะการเดินระบบปกติของระบบบ าบดัน ้ าเสีย
จากฟาร์มสุกรโดยเฉพาะแบบไม่ใชอ้ากาศ จึงมีแนวโนม้ของการสะสมของตะกอนผลึกสตรูไวทไ์ดง่้าย
และกลายเป็นตะกรัน (Scaling) สะสม และอุดตนัอยูต่ามเคร่ืองสูบจ่ายน ้ า อุปกรณ์ และท่อต่างๆ  ท่ีจะ
เป็นปัญหายุง่ยากต่อการดูแลรักษา และซ่อมบ ารุงตามมา แสดงในรูปท่ี 8-4 และ 8-5 

 จากรายงานการศึกษาพบว่า ในการบ าบดัน ้ าเสียจากฟาร์มสุกรโดยวิธีการน้ีจะใชเ้วลาในการเกิด
ผลึกสตรูไวทท่ี์ค่าพีเอช 8.5 ระยะเวลา 10 นาที  และค่าพีเอช 7.5 จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 40 นาที โดย
การพกัน ้ าเสียไวใ้นบ่อพกัน ้ าจะท าใหพ้ีเอชมีค่าลดลงเน่ืองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศ (CO2) 
ในทางตรงกนัขา้ม กระบวนการเปล้ีองอากาศ (Air striping) จะเป็นการเพ่ิมค่าพีเอชใหก้บัน ้ า ซ่ึงจะเป็น
การช่วยเร่งใหเ้กิดการตกผลึก MAP โดยไม่มีการเติมสารเคมีเพ่ือปรับค่าพีเอชของน ้ า  ระยะเวลาของการ
ตกตะกอนผลึกจะมีระยะเวลาการตั้งแต่ 1 ถึง 3 ชัว่โมง และผลึกจะเร่ิมตกตะกอนประมาณ 2-3 วนั โดย
ธรรมชาติ (Burns et al., 2003)  
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ที่มา : http://www.news.wisc.edu/15422 

รูปที่ 8-4   การสะสมของผลึกสตรูไวทใ์นอุปกรณ์ของระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
 

 
ที่มา http://www.onrti.com/introduction3.htm 

 
รูปที่ 8-5   การเกิดตะกรันจากสตรูไวทใ์นท่อน ้ าของระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

 
8.1.3 ปัจจยัของการเกดิผลกึแมกนเีซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 

 การก าจัดหรือแยกฟอสฟอรัสออกจากน ้ าเสีย โดยการตกตะกอนผลึก MAP เป็นการใช้
กระบวนการตกตะกอนหรือตกผลึกทางเคมี (Precipitation / Crystallization process) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ก  าจดัฟอสเฟต (PO4

3-) และแอมโมเนียม(NH4
+) ออกจากในน ้ าเสีย โดยใชแ้มกนีเซียม (Mg2+) เป็นตัว

ประสานใหเ้กิดเป็นผลึกของแข็ง และตกตะกอนแยกออกจากน ้ า  

ปัจจยัในการควบคุมการเกิดปฏิกิริยาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ค่าพีเอชของน ้ า อตัราส่วนโมลท่ีเหมาะสม 
ส่ิงเจือปน และอ่ืนๆ 
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1) ค่าพเีอช (pH) 

ค่าพีเอชของน ้ านั้นมีผลต่อการละลายน ้ า และการตกผลึกของ แมกนีเซียม แอมโมเนีย และ
ฟอสเฟต  ดงันั้นในน ้ าเสียท่ีมีสารเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบอยูก่ารเปล่ียนแปลงของ ค่าพีเอชอาจท าใหเ้กิด
สารประกอบไดใ้นหลายรูปแบบ นอกจากผลึก MAP (MgNH4PO4„6H2O) อาทิเช่น Mg2+, MgOH+, 
MgH2PO4

+, MgHPO4,  H3PO4, H2PO4
-, HPO4

2-, PO4
3-, MgPO4

-, NH3 (aqueous) เป็นตน้ รูปท่ี 8-6  แสดง
ช่วงค่าพีเอชมีผลต่อการเกิดสารประกอบต่างๆ จะเห็นไดว้า่เม่ือค่าพีเอชของน ้ ามีค่านอ้ยกว่า 7 (pH < 7) 
สารประกอบ แมกนีเซียม แอมโมเนีย และฟอสเฟต จะสามารถละลายน ้ าไดดี้จึงไม่จบัตวักนัเป็นผลึก 
สตรูไวท ์ และเมื่อพีเอชมีค่าสูงมากว่า 10 (pH>10) ข้ึนไป จะเกิดสารประกอบในรูปอ่ืน เช่น 
Mg3(PO4)24H2O หรือ Mg (OH)2   และเมื่อพีเอชมีค่าอยูใ่นช่วง ประมาณ 7 ถึง 9 (pH  7 - 9) จะเป็น
ช่วงท่ีเหมาะสมต่อการเกิดตะกอนผลึก MAP นอกจากน้ีท่ีสภาวะดงักล่าว และอาจเกิดการตกผลึกของ
แคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทท ์ (Calcium hydroxyapatite, HAP) ถา้มีสารประกอบแคลเซียม หรือ 
แคลเซียมไอออน (Ca2+) ละลายน ้ าอยูใ่นน ้ าเสีย ดงันั้นในการสร้างตะกอนผลึกสตรูไวทจึ์งตอ้งการการ
ควบคุมพีเอชใหเ้หมาะสมเพื่อท่ีจะท าใหเ้กิดตะกอนผลึกสตรูไวท ์เป็นสดัส่วนมากท่ีสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   ที่มา: Choi, 2007 

 
รูปที่ 8-6  การเกิดผลึกในรูปแบบต่างในสารละลายท่ีมี แมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต 

เป็นองคป์ระกอบ 
 

MgHPO4 3H2O 

Mg3(PO4)2 4H2O No Precipitation 

MgNH4PO4 6H2O 
& others 

MgNH4PO4 6H2O 
Struvite 

Mg(OH)2 

pH >> 10 pH << 7 

pH >> 10 
Excess of PO4

2- 
Excess of PO4

- 

Excess of PO4
3- 

เพิ่ม อณุหภูม ิ
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แนวทางในการเพ่ิมสภาพความเป็นด่างใหก้บัน ้ าเสียเพ่ือเร่งการตกตะกอน สามารถท าได้
หลายแนวทาง ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัค่าไอออนต่างๆ ท่ีเจือปนอยูใ่นน ้ าเสีย ค่าพีเอชของน ้ าเสีย เป็นตน้ จาก
การศึกษาของ  de-Bashan และ Bashin  (2003) การเพ่ิมความเป็นด่างเพ่ือตกตะกอนสตรูไวทท์ าไดโ้ดย  

- การเติมแมกนีเซียม เช่น แมกนีเซียมออกไซด ์ (Magnesium oxide, MgO) และ 
แมกนีเซียมไฮดรอกไซด ์(Magnesium Hydroxide, Mg(OH)2)  

- การเติมสารเคมีท่ีมีสภาพเป็นด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด ์ (Sodium hydroxide, 
NaOH)  

- กระบวนการเปล้ืองอากาศ (Air striping)  
 

2) อตัราส่วนโมลที่เหมาะสม (Molar ratio) 

กลไกการเกิดผลึก MAP ในอุดมคตินั้นตอ้งการอตัราส่วนโมลเหมาะสม (Molar ratio) 
ระหว่างแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต คือ อตัราส่วน  [Mg2+]:[NH4

+]:[PO4
3-] เท่ากบั 1:1:1 (de-

Bashan and Bashin, 2003)  จากการศึกษาในต่างประเทศน ้ าเสียจากฟาร์มสุกรโดยทัว่ไปนั้นพบว่ามี
ปริมาณของแมกนีเซียมนอ้ยหรือไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกบั แอมโมเนียม และฟอสเฟต ในการตกผลึก
MAP จึงตอ้งการการเติมสารเคมีเพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณของแมกนีเซียมใหม้ีค่าเหมาะสมต่อการเกิดผลึก  
นอกจากน้ี ซ่ึงปริมาณแมกนีเซียมต่อฟอสฟอรัส (Mg:PO4) ท่ีเหมาะสมต่อการเกิดผลึกจะมากหรือนอ้ย
นั้นกข้ึ็นอยูก่บัสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีเจือปนอยูใ่นน ้ าเสีย เช่น สารอินทรีย ์ (Organic matter) และไอออน
ต่างๆ ท่ีอยูใ่นน ้ าเสีย (เช่น Mg2+ Ca2+ Fe3+/Fe2+  และ K+ เป็นตน้) ซ่ึงสารประกอบดงักล่าวจะสามารถท า
ปฏิกิริยากบัแมกนีเซียมท่ีเติมลงไป จึงท าใหต้อ้งการปริมาณแมกนีเซียมเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือการเกิดปฏิกิริยา
ท่ีสมบูรณ์  จากการศกึษาของ Burns และคณะ (2003) พบว่า สดัส่วนโมลท่ีเหมาะสมเพื่อการเกิดผลึก
MAP ของแมกนีเซียมต่อฟอสฟอรัส (Mg:PO4) ท่ีมากเกินพอต่อการท าปฏิกิริยากบัสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย 
คือ 1.6 :1  (Mg:PO4)  ดงันั้นในการแยกฟอสฟอรัสออกจากน ้ าเสียดว้ยวิธีการน้ีจึงตอ้งท าการเติม
แมกนีเซียมใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการในการเกิดปฏิกิริยา   

ปริมาณการเติมแมกนีเซียมเป็นปัจจยัส าคญัหรือขอ้จ ากดัในการเกิดการควบคุมการเกิดผลึก  
MAP หลากหลายงานศึกษาวิจยัไดใ้หค้วามส าคญักบัชนิดของสารประกอบแมกนีเซียมท่ีน ามาใชใ้นการ
ตกตะกอน และปริมาณแมกนีเซียมท่ีเหมาะสมต่อการเกิดผลึก เน่ืองปริมาณของแมกนีเซียมท่ีเติมลงไปนั้น 
จะเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีน้ี โดยสารประกอบ 
แมกนีเซียมท่ีได้มีการน ามาใช้ในทั้ งงานวิจัยท่ีผ่านมา และน ามาใช้กับโรงงานต้นแบบ อาทิ 
แมกนีเซียมไฮดรอกไซด ์(Magnesium Hydroxide, Mg(OH)2) แมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium oxide, 
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MgO) และแมกนีเซียมคลอไรด ์(Magnesium chloride, MgCl„6H2O)  ซ่ึงสารประกอบแต่ละชนิดมีความ
เหมาะสมแตกต่างกนัไปดงัน้ี 

- แมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium oxide, MgO) มีขอ้ดีในการเพ่ิมค่าพีเอชของน ้ า
ซ่ึงช่วยเร่งการตกผลึก MAP ไดดี้ โดยไม่ตอ้งเติมสารเคมีเพ่ิมปรับสภาพความเป็น
ด่างหรือปรับสภาพให้พีเอชให้สูงข้ึน ให้กับน ้ าเสียอีก แต่ทว่าข้อจ ากัดของ 
แมกนีเซียมออกไซด ์คือ ละลายน ้ าไดย้าก และใชร้ะยะเวลาในการท าปฏิกิริยาชา้ 
และยงัมีแมกนีเซียมออกไซดห์ลงเหลือหลงัจากการท าปฏิกิริยา 

- แมกนี เซียมคลอไรด์ (Magnesium chloride, MgCl„6H2O) พบว่าเป็น
สารประกอบแมกนีเซียมท่ีเหมาะสมต่อการเติมเพื่อตกตะกอนผลึก MAP เน่ืองจาก
มีขอ้ดี คือ ละลายน ้ าไดง่้าย ท าใหใ้ชร้ะยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาสั้นกว่า เน่ืองจาก
แมกนีเซียมคลอไรดล์ะลายน ้ าไดดี้ และแตกตวัเป็นแมกนีเซียมไอออนไดง่้าย  แต่
อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดของการใช้แมกนีเซียมคลอไรด์ก็คือ เม่ือละลายน ้ าจะมี
สภาพเป็นกรดอ่อน (pH = 5) ซ่ึงเป็นช่วงพีเอชท่ีไม่เหมาะสมต่อเกิดผลึกสตรูไวท ์ 
ดงันั้นจึงตอ้งการเติมสารเคมีเพ่ือปรับสภาพน ้ าให้มีค่าความเป็นด่างเพ่ิมมากข้ึน 
(pH  9) เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด ์(Sodium hydroxide, NaOH)  

 
3) ส่ิงเจอืปนในน า้เสีย 

ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกตะกอนผลึก MAP ไดแ้ก่ ปริมาณสารแขวนลอย ปริมาณ
ไอออนต่างๆ ในน ้ า และปริมาณสารเคมีท่ีตอ้งเติมลงไป ซ่ึงปัจจยัต่างๆ นั้นลว้นมีผลต่อการตกตะกอน
ของผลึกชนิดต่างๆ ในน ้ าเสีย 

 
8.1.4  การผลติ MAP ในระดบัแบบจ าลองต้นแบบ (Pilot scale plant) 

 

การผลิตสตรูไวทจ์ากน ้ าเสียไดมี้การพฒันาแบบจ าลองตน้แบบ (Pilot plant) ส่วนใหญ่เป็นถงั
ปฏิกิริยาแบบ Fluidized bed reactor แสดงในรูปท่ี 8-7 และ 8-8 จากการศึกษาของ Holiman จาก
มหาวิทยาลยั Oregon state ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดม้ีการท าแบบจ าลองตน้แบบท่ีมีการน าน ้ าเสียจาก
ฟาร์มเล้ียงสตัวม์าใชใ้นการผลิตสตรูไวท์ ตามแบบจ าลองในรูปท่ี 8-7 โดยมีเงินลงทุนประมาณ 1,000 
ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือเท่ากบัประมาณ 36,000 บาท (1 USD = 36 บาท) เดินระบบโดยการเติม
แมกนีเซียมคลอไรด ์(MgCl) และปรับค่าพีเอชของน ้ าโดยใชโ้ซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) จากรายงาน
การศึกษาพบว่า สามารถก าจดัฟอสฟอรัสในน ้ าเสียประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 แต่มิได้กล่าวอา้งถึง
ปริมาณของสตรูไวทท่ี์เกิดข้ึน 
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ที่มา: Holiman, 2009 

 
รูปที่ 8-7   แบบจ าลองตน้แบบการผลิต MAP จากน ้ าเสียฟาร์มปศุสตัว ์
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Effluent

V notch weir

Magnesium hydroxide solution

pH

Centrate from

wet well

MAP product removed

intermittently (when air off)

Compressed air

30 mm PVC pipe

3 mm plastic tube

air bubbles in reaction zone

MAP crystals (settle to

bottom when air off)

Clear PVC reactor, ID 300 mm,

total liquid height 1365 mm,

total liquid volume 143 L

Settling zone with

ID 600 mm

 
ที่มา : Münch et al, 2003 

 
รูปที่ 8-8  กระบวนการตกผลึก MAP ในแบบจ าลองตน้แบบ 
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8.1.5   การผลติ MAP ในระดบัโรงงานต้นแบบ (Full scale plant)  

 การก าจดัฟอสฟอรัสโดยกระบวนการตกผลึก MAP หรือ สตรูไวท ์ระดบัโรงบ าบดัขนาดใหญ่นั้น 
เป็นท่ีใหค้วามสนใจในหลายประเทศ ประเทศท่ีใหค้วามสนใจในการผลิตสตรูไวทจ์ากน ้ าเสียในระดบั
โรงงานขนาดใหญ่นั้น ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น (Hiagari Sewage Treatment Plant, Osaka; West wastewater 
treatment center, Fukuoka; Lake Shinji East clean center, Shimane) ออสเตรเลีย (Oxley Creek 
Wastewater Treatment Plant, Brisbane) สหรัฐอเมริกา (Sacramento Regional Wastewater Treatment 
Plant, California; Full scale Ostara struvite recovery, Oregon) แคนาดา (Goldbar: Full scale Ostara 
struvite recovery, Edmonton, Alberta)  อิตาลี (Treviso Wastewater Treatment Plant) เป็นตน้    

 ในประเทศญ่ีปุ่นการก าจดัฟอสฟอรัสในน ้ าดว้ยวิธีการน้ีก  าลงัเป็นท่ีใหค้วามสนใจในช่วงหลายปี
ท่ีผา่นมา เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีการน าเขา้ปุ๋ยฟอสฟอรัส (P2O5) จากประเทศองักฤษเป็นจ านวนมาก 
(de-Bashan and Bashin, 2003) ในประเทศญ่ีปุ่นไดจ้ดัสร้างโรงงานตน้แบบ และด าเนินการใชง้านมา
กว่า 3 ปี คือ West wastewater treatment center  (WWTC) เมือง Fukuoka และ Lake Shinji East clean 
center (SECC) เมือง Shimane และมีการจดัท าเป็นปุ๋ยสตรูไวท ์(เรียกว่าปุ๋ย MAP) และจ าหน่ายทางการคา้ 
(Ueno and Fujii, 2001) 

จากรายงานการศึกษาของ Ueno และ Fuji (2001) และ Ueno (2004) ประเทศญ่ีปุ่น ไดท้ าการ
เดินระบบโรงงานบ าบดัน ้ าเสียชุมชน โดยมีระบบก าจดัฟอสฟอรัสโดยการตกผลึกสตรูไวท์ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี  หน่วยผลิตสตรูไวท์ (Struvite plant)  หน่วยแรก เร่ิมเดินการผลิตตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1998 
รองรับน ้ าเสียขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั (m3/day) และ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ตั้งอยู่ท่ี Lake 
Shinji East Clean Center (SECC) เมือง Shimane และหน่วยท่ีสอง ปี ค.ศ. 2000 มีขนาดรองรับน ้ าเสีย 
500 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และหน่วยถดัมาท่ีเพ่ิงเปิดด าเนินการในปี ค.ศ. 2004 รองรับน ้ าเสียขนาด 1,150 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั แสดงในตารางท่ี 8-1  
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ตารางที่ 8-1 ขนาดการผลิตของโรงงานผลิตสตรูไวท ์

ขนาดโรงงาน จ านวน ขนาดการผลติ 
Struvite plant 
 (500 m3/d) 

2 Type: Vertical type double cylindrical reaction tower 
Charged raw water: Dewatered filtrate 
Dimension: Diameter of reaction tower 1,430 mm 
 Diameter of precipitating portion 3,600 mm 
 Total height 9,000 mm 

Struvite plant  
(150 m3/d) 

1 Type: Vertical type double cylindrical reaction tower 
Charged raw water: Dewatered filtrate 
Dimension: Diameter of reaction tower 960 mm 
 Diameter of precipitating portion 2,600 mm 
 Total height 5,500 mm 

Struvite 
separator 

1 Type: Cylindrical rotation type separator 
Charged raw water: Mix solution of struvite 
Treatment amount: Max. 6 m3･hr-1 

Hopper 1 Type: Electrically opening and shutting square cut gate 
hopper 

Effective volume: 10 m3 
ที่มา:  Ueno and Fujii (2001) 

 
กระบวนการก าจดัฟอสฟอรัสดว้ยการตกผลึกสตรูไวทข์องโรงบ าบดัน ้ าเสีย แสดงในรูปท่ี 8-9 

การท างานของระบบเร่ิมตน้จากน ้ าเสียชุมชน (น ้าเสียท่ีไดม้าจากระบวนการรีดตะกอน) ซ่ึงจะส่งเขา้
ระบบโดยผา่นทางดา้นล่างของถงั  หลงัจากนั้นจะท าการเติมแมกนีเซียมไฮดรอกไซด ์(Mg(OH)2) ซ่ึงท า
ใหอ้ตัราส่วนของ Mg:P กลายเป็น 1 หลงัจากนั้นจะท าการปรับสภาพความเป็นด่างน ้ าเสีย โดยใช ้
โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) ใหมี้ค่าพีเอชของน ้ าประมาณเป็นด่างอ่อน (pH = 8.2 ถึง 8.8) และท าการ
ผสม และปล่อยใหต้กตะกอนผลึก ซ่ึงผลึกจะก่อตวั และเร่ิมตกตะกอนลงมาภายใน 10 วนั โดยผลึกจะ
อยูใ่นรูปเมด็ (Granular) ท่ีมีขนาด 0.5 ถึง 1.0 มิลลิเมตร (รูปท่ี 8-10) หลงัจากนั้นผลึกถกูจะแยกออกใน
ส่วนดา้นล่างของถงั โดยกระบวนการกรอง (Screening) ผลึกสตรูไวทท่ี์ปนอยูใ่นน ้ าส่วนท่ีเหลือจะสูบ
กลบัเขา้ไปในถงัปฏิกิริยาอีกคร้ัง เพ่ือเป็นสารก่อผลึก (Seed crystal) รูปท่ี 8-9 แสดงโรงงานตน้แบบของ
การผลิตสตรูไวทจ์ากน ้ าเสีย 

 จากการเดินระบบท่ีค่าเร่ิมตน้ของฟอสฟอรัสในรูปกรดฟอสฟอริก ในน ้ าเสียมีค่าประมาณ 100 
ถึง 110 มิลลิกรัมต่อลิตร (มี NH4-N เท่ากบั 200 ถึง 250 มิลลิกรัมต่อลิตร) และน ้ าออกจากระบบมีค่า
ฟอสฟอรัสในรูปกรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid ion) เหลือเพียงประมาณ 10 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ
นอ้ยกว่า ซ่ึงคิดเป็นประสิทธิภาพการผลิตสูงการก าจดัฟอสฟอรัสถึงร้อยละ 90 
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        ที่มา: Ueno and Fujii (2005) 

 
รูปที่ 8-9  กระบวนการผลิตสตรูไวทจ์ากโรงงานตน้แบบ 

 
 เมื่อน าผลึกท่ีไดไ้ปวิเคราะห์องคป์ระกอบของแร่ธาตุ และโลหะหนกัท่ีอยูใ่นผลึกสตรูไวทท่ี์ได้
จากน ้ าเสีย พบว่าส่วนประกอบของไนโตรเจนรูปแอมโมเนีย (NH4-N) ฟอสฟอรัส (P2O5) และ 
แมกนีเซียม (MgO) มีค่าใกลเ้คียงกบัค่าทางทฤษฏี   
 
 

 
ที่มา : Kumashiro et al, 2004 

รูปที่ 8-10  ผลึกสตรูไวทท่ี์ไดจ้ากกระบวนการตกผลึกจากน ้ าเสีย 
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   ที่มา:  Ueno and Fujii (2001) 

 
รูปที่ 8-11  โรงงานตน้แบบของการผลิตสตรูไวทจ์ากน ้ าเสีย 
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 ประสิทธิภาพของการผลิตจากโรงงานตน้แบบท่ีมกี  าลงัการผลิต 1,150 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั   
จะไดส้ตรูไวท ์ 500 ถึง 550 กิโลกรัมต่อวนั หลงัจากนั้นสตรูไวทท่ี์ไดจ้ะส่งไปขายท่ีโรงงานผลิตปุ๋ย 
(ราคา 250 ยโูร/ตนั (EUR/ton) เท่ากบั 11,250 บาท/ตนั ‟ 1 EUR เท่ากบั 45 บาท) ในกระบวนการผลิต
ปุ๋ยจากสตรูไวทจ์ะน าไปเป็นส่วนผสมกบัธาตุอาหารอ่ืนๆ ใหม้ีคุณภาพทดัเทียมกบัปุ๋ยชนิดอื่นๆ ท่ีขาย 
อยูใ่นทอ้งตลาด ซ่ึงปุ๋ยจากสตรูไวทท่ี์ไดนิ้ยมน าไปปลกูขา้ว พืชผกั ไมด้อก ไมป้ระดบั และไมย้นืตน้ 
เป็นตน้ ซ่ึงจากการศกึษาในประเทศญ่ีปุ่นปุ๋ย MAP จะไดผ้ลผลิตดีกบัการปลกูขา้ว รูปท่ี 8-12 แสดง
ตวัอยา่งของปุ๋ยท่ีจ  าหน่ายทางการคา้ท่ีมีส่วนผสมของสตรูไวท์ 
  
 

ที่มา:  Ueno and Fujii, 2001) 

 
รูปที่ 8-12   ปุ๋ยท่ีจ  าหน่ายทางการคา้ท่ีมีส่วนผสมของสตรูไวทใ์นประเทศญ่ีปุ่น 

 
8.1.6   ประโยชน์ขอตะกอนผลกึแมกนเีซียม แอมโนเนยีม ฟอสเฟต (MAP) ต่อภาคการเกษตร และ

ส่ิงแวดล้อม 

เน่ืองจากการก าจดัฟอสฟอรัสในน ้ าเสียดว้ยวิธีการตกตะกอนผลึก MAP เป็นการลดปริมาณ
ของฟอสฟอรัสในน ้ าท้ิงท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อภาคการเกษตร และ
ส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี 

- เป็นการก าจดัฟอสฟอรัส และไนโตรเจนในน ้ าเสียในขั้นตอนเดียว 
- ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการปล่อยน ้ าท้ิงท่ีมีปริมาณสารอาหารท่ีเหมาะต่อการเจริญเติบโต 

ของพืชท าใหเ้กิดการปนเป้ือนสู่แหล่งน ้ าผวิดิน และแหล่งน ้ าใตดิ้น และยงัเป็นการช่วยการ
ลดการเกิดปรากฏการณ์ “ยโูทรฟิเคชนั” (Eutrophication) ท่ีส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางน ้ า  
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- คุณภาพน ้ าท้ิงท่ีไดมี้ค่าผา่นหรือใกลเ้คียงกบัเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิง เน่ืองจากมีการบ าบดั
ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน ก่อนท้ิงลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ สามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยตรงกบั
การเพาะปลกู และการเกษตร เน่ืองจากมีปริมาณของธาตุฟอสฟอรัสท่ีไม่มากเกินไปต่อ
ความตอ้งการของพืช  
 
ประโยชน์ของMAPในรูปของปุ๋ยทางการเกษตร 

จากรายงานการศกึษาพบว่าผลึก MAP มีศกัยภาพท่ีจะน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยทางการเกษตร    แต่
อยา่งไรก็ดียงัไม่ไดม้ีการน าไปผลิตทางการเพียงจ านวนนอ้ย ซ่ึงในบางบริษทัอาจใชช่ื้อของสตรูไวทว์่า 
“MAP” เพื่อป้องกนัการสบัสนระหว่างปุ๋ย Mono-ammonium phosphate โดยแนวทางการน าไปใช ้
ไดแ้ก่ 

- การน าสตรูไวทไ์ปใชเ้ป็นปุ๋ย (Slow-release fertilizer) (Munch and Barr, 2001) ท่ี
สามารถใส่ไดใ้นปริมาณมากในคร้ังเดียว (Single high dose) โดยไม่เป็นอนัตรายต่อพืช  
ซ่ึงพืชท่ีไดเ้หมาะสมไดแ้ก่ พืชยนืตน้อายยุาว  พืชดอก ไมป้ระดบั นาขา้ว 

- สตรูไวท์สามารถน าไปผสมกบัสารประกอบฟอสเฟตท่ีละลายน ้ าไดดี้ (เช่น Phosphoric 
acid, HPO4) เพื่อน าไปใชใ้นการปลกูพืชหรือไมก้ระถาง  

- สตรูไวทส์ามารถน าไปทดแทนปุ๋ยแอมโมเนียฟอสเฟต (Diammonium phosphate, 
(NH4)2HPO4)) ท่ีผลิตจากการใชส้ารเคมีสองชนิดคือ กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid, 
HPO4) และแอมโมเนีย (Ammonia, NH4)  

- การผลิตปุ๋ย โดยใชส้ตรูไวท ์(MgNH4PO4„6H2O)  ผสมกบักรดฟอสฟอริก (HPO4
-) จะ

ท าใหไ้ดปุ๋้ยละลายชา้ (Slow-release fertilizer: di-magnesium phosphate, MgHPO4) 
และปุ๋ยละลายเร็ว (Fast-release fertilizer: di-ammonium phosphate, (NH4)2HPO4) ซ่ึง
วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีคุม้ค่า (Cost-effective) เมื่อเทียบกบัการผลิตแบบเก่า 

- สตรูไวท์ท่ีไม่ไดผ้่านการท าให้บริสุทธ์ิ (Untreated granular struvite) สามารถน าไป
ผสมกบัถ่าน (Peat) เพื่อใชเ้ป็นวสัดุทางการเกษตร 

- แมกนีเซียมในสตรูไวท์ (MgCl26H2O) เป็นธาตุอาหารรองท่ีมีประโยชน์ต่อพืช
จ าพวกตระกลูหวัใตดิ้น เช่น Sugar beet และขา้ว เป็นตน้ 
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8.2   การศึกษาทดลองในห้องปฏบิัตกิาร การผลติปุ๋ยละลายช้า MAP (Magnesium ammonium 
phosphate หรือ Struvite) 

 
8.2.1  วธิีการทดลองในห้องปฏบิัตกิาร 

น ้าท้ิงท่ีผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร มกัมีแร่ธาตุละลายปนอยูท่ั้ง
ในรูปสารประกอบอินทรีย ์(Organic compounds) สารประกอบอนินทรีย ์(Inorganic compounds) หรือ
ละลายอยูใ่นรูปของไอออนบวก (Cation) และไอออนลบ (Anion) โดยแร่ธาตุท่ีอยูใ่นสารประกอบ มี
ดงัน้ี สารประกอบแอมโมเนียม (Ammonium, NH4

+) สารประกอบฟอสเฟต (Phosphate, PO4
3-) 

สารประกอบคาร์บอเนต (Carbonate, CO3
2- ) และสารประกอบซลัเฟต (Sulfate, SO4

3-) เป็นตน้ ส่วนแร่
ธาตุท่ีละลายอยูใ่นรูปของไอออนอิสระในน ้ า มีดงัน้ี สารละลายโปแตสเซียม (Potassium, K+) 
แมกนีเซียม (Magnesium, Mg2+) แคลเซียม (Calcium, Ca2+) โซเดียม (Sodium, Na+) และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

ดงันั้นหากมีการปรับค่าความเป็นกรด และด่าง (pH) ของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน (pH > 7.5) ไอออนของ
แมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต ท่ีละลายอยูใ่นน ้ ามีแนวโนม้ท่ีจะจบัตวักนั เกิดเป็นตะกอนผลึก และ
ตกตะกอนลงมา (Crystallization) เช่น ไดผ้ลึกของ แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต (Magnesium 
ammonium phosphate, MAP) หรือสตรูไวท ์ (Struvite) ซ่ึงมีสูตรทางเคมี คือ (MgNH4PO4„6H2O) ดงั
สมการ  

 
Mg2+  +  NH4

+   +  PO4
3-  +  6H2O    MgNH4PO4„6H2O 

 
ทั้งน้ีผลึกของแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต (Magnesium ammonium phosphate, MAP) 

ถือเป็นปุ๋ยละลายชา้ (Slow-release fertilizer) ประเภทหน่ึง นิยมน าไปปลกู ขา้ว พืชผกั ไมด้อก             
ไมป้ระดบั และไมย้นืตน้ เป็นตน้ 
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-MgCl26H2O
- NH4H2PO4

Solid 
analysis
-XRD
-SEM &EDS

Solution 
analysis
-pH
-TKN
-PO4

3- or TP
-Alkalinity
-COD
-Metal & ions,   
Mg2+, Ca2+

adjust pH by adding NaOH

pH = 7.5,8,9,10

 
รูปที่ 8-13  แนวทางการทดลองการตกตะกอนผลึก MAP จากน ้ าท้ิงฯ ฟาร์มสุกร 
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การทดลองที่ 1  : การทดลองการตกผลกึ MAP จากในน า้เสียสังเคราะห์  
 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะต่อการตกผลึกปุ๋ยละลายช้า MAP (Magnesium Ammonium 
Phosphate : MAP  (MgNH4PO46H2O)) ในน ้ าเสียสงัเคราะห์ (Synthesis wastewater)   

 
เคร่ืองมอืวเิคราะห์และอุปกรณ์ต่างๆ  

1) เคร่ืองวดัความเป็นกรดและด่าง (pH meter) 
2) เคร่ืองมือวิเคราะห์โครงสร้างผลึกดว้ยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอก็ซ์ (X-ray Diffraction, 

XRD) 
3) เคร่ืองมือถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศนก์  าลงัขยายสูง (Scanning Electron 

Microscope, SEM) 
4) UV spectrophotometer 
5) เคร่ืองกวนสารผสม (Magnetic stirrer) 
6) ป๊ัมดูดสุญญากาศ (Vacuum pump) 
7) ชุดกรองแยกสาร 
8) ตูอ้บความร้อน (Oven) 
9) เคร่ืองชัง่ 4 ต าแหน่ง 
 

วสัดุและสารเคม ี

1) Magnesium chloride (MgCl26H2O) (ACS grade) 
2) Ammonium di-hydrogen phosphate (NH4H2PO4)  (ACS grade) 
3) Sodium hydroxide (NaOH) 
4) Nitric acid (HNO3) 
5) กระดาษกรองใยแกว้  
6) อุปกรณ์เคร่ืองแกว้อ่ืนๆ 
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วธิีการทดลอง 

1) เตรียมสารละลายแมกนเีซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต ในอตัราส่วนโมล 1:1:1  (Molar ratio of 
Mg: NH4 :PO4) ‟ เพือ่สังเคราะห์ผลกึสตูรไวท์บริสุทธิ์ 

ชัง่น ้ าหนกัสาร Magnesium chloride (MgCl26H2O) และสาร Ammonium di-
hydrogen phosphate (NH4H2PO4) ใหม้ีสดัส่วนโมลของแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 
เท่ากบั 1:1:1  จากนั้น ละลายสารผสมในน ้ าบริสุทธ์ิคุณภาพสูง 18 เมกะโอมห์ (M) ปริมาตร
สุทธิเท่ากบั 1 ลิตร ในขั้นตอนการผสมสารใชเ้คร่ืองกวนสารผสม (Magnetic stirrer) กวนให้
สารผสมละลายเขา้ดว้ยกนั ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที เพื่อใหไ้ดส้ารละลายผสมของแมกนีเซียม-
แอมโมเนียม-ฟอสเฟต   

2) เตรียมสารละลายแมกนเีซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต ในอตัราส่วนโมล 2:1:1  (Molar ratio of 
Mg: NH4 :PO4)  

ชัง่น ้ าหนกัสาร Magnesium chloride (MgCl26H2O) และสาร Ammonium di-
hydrogen phosphate (NH4H2PO4) ใหม้ีสดัส่วนโมลของแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 
เท่ากบั 2:1:1  จากนั้น ละลายสารผสมในน ้ าบริสุทธ์ิคุณภาพสูง 18 เมกะโอมห์ ปริมาตรสุทธิ
เท่ากบั 1 ลิตร ในขั้นตอนการผสมสารใชเ้คร่ืองกวนสารผสม (Magnetic stirrer) กวนใหส้าร
ผสมละลายเขา้ดว้ยกนั ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที เพื่อใหไ้ดส้ารละลายผสมของแมกนีเซียม-
แอมโมเนียม-ฟอสเฟต   

3) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตกตะกอนตะกอนผลกึ MAP  (MgNH4PO46H2O) 

น าสารละลายผสมของแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต ระหว่างอตัราส่วนโมล 1:1:1 
และ 2:1:1 ของแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต ท่ีไดไ้ปทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
เกิดตะกอนผลึก MAP 

น าสารละลายผสมท่ีไดไ้ปทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดตะกอนผลึก MAP 
โดยท าการปรับค่าความเป็นกรด และด่าง (pH) ของน ้ าตวัอยา่ง ใหมี้ค่า pH ในสารละลาย 
เท่ากบั 7.5 (พีเอชของน ้ าเสียจริง), 8.0, 9.0 และ 10.0  ตามล าดบั โดยใชก้รดไนตริก (HNO3) 
และสารลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) และน าสารละลายผสมไปทดสอบสภาวะในการเกิด
ตะกอนผลึก MAP ในสภาวะท่ีไม่มีการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ทั้งน้ีควบคุมสภาวะอ่ืนๆ 
ในการทดลองใหค้งท่ี โดยท าการทดลองท่ีอุณหภูมิหอ้ง (252 ซ) หลงัจากปรับสารละลาย
ผสมใหม้ีค่าความเป็นกรด และด่าง ท่ีค่า pH ต่างๆ แลว้ น าสารลายผสมไปเขา้เคร่ืองกวนผสม
สารละลาย เพ่ือท าการผสมสารละลายใหเ้ขา้เป็นเน้ือเดียวกนั ใชร้ะยะเวลาในการกวนผสมสารผสม 
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ประมาณ 15 นาที จากนั้นหยดุการกวนผสมสารละลายผสม โดยท าการพกัสารผสมท้ิงไว้
ประมาณ 48 ชัว่โมง เพ่ือใหป้ฏิกิริยาการเกิดตะกอนผลึกเขา้สู่สภาวะสมดุล (Equilibrium time)  

น าสารละลายผสมของแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต ท่ีอตัราส่วนโมลท่ีแตกต่างกนั 
และท่ีค่า pH ต่างๆ มาแยกส่วนท่ีเป็นของแข็ง และส่วนท่ีเป็นสารละลายออกจากกนั โดยใชชุ้ด
กรองแยกสาร ซ่ึงในส่วนของของแข็ง จะน ามาวิเคราะห์หาปริมาณตะกอนผลึก MAP ท่ีเกิดข้ึน 
และศึกษาโครงสร้างผลึก MAP โดยเคร่ืองมือ Scanning Electron Microscope (SEM) และ
ศึกษาองคป์ระกอบของผลึก MAP  โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ X-ray Diffraction เป็นตน้ ส่วนท่ี
เป็นสารละลาย จะน ามาวิเคราะห์หาปริมาณความเขม้ขน้ของ แมกนีเซียม (Mg2+),  ไนโตรเจน 
ในรูปของ TKN  ฟอสเฟต ในรูปของ (PO4

3- as P)  ท่ีไม่เกิดเป็นตะกอนผลึก MAP โดยใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ (AAS) และวดัค่าความเป็นด่างของน ้ า (Alkalinity) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ไดล้กัษณะของโครงสร้างและองคป์ระกอบของผลึก MAP (MgNH4PO46H2O)  
2) ไดป้ริมาณการเกิดตะกอนผลึก MAP  (จากการค านวณน ้ าหนกัผลึกท่ีเกิดข้ึนในน ้ าเสีย 

สงัเคราะห์) 
3) ไดส้ภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดผลึก MAP เพื่อน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชใ้นการ

ตกตะกอนผลึก MAP ของน ้ าในบ่อพกัจากระบบก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร   
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แผนผงัการทดลอง 
1) เตรียมสารละลายแมกนเีซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต ในอตัราส่วนโมล 1:1:1  (Molar 

ratio of Mg: NH4 :PO4)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ปรับ pH ของสารละลายเป็น pH = 7.5 (น ้าเสียจริง), 8.0 , 9.0 และ 10.0 และท าการทดลองตามแผนผงัการทดลองซ ้า 

ชัง่สาร  MgCl26H2O  และ  NH4H2PO4  ใหม้ีอตัราส่วน Mg : NH4+ : PO4
3- เท่ากบั 1:1:1  

ละลายในน ้ ากลัน่บริสุทธ์ิ และปรับปริมาตรสุทธิเป็น  1 ลิตร 

ปรับ pH ของสารละลายผสม  (NaOH) 
 

ตั้งพกัสารละลายผสมท้ิงไวใ้หเ้กิดตะกอนผลึก MAP  
ใชเ้วลาปริมาณ 48 ชัว่โมง 

แยกส่วนของแข็งและส่วนท่ีเป็นสารสารละลาย 

ส่วนของแข็ง (ตะกอนผลึก MAP)  สารละลาย  

- วิเคราะห์องคป์ระกอบของตะกอน
ผลึก MAP  (SEM, XRD) 

- วิเคราะห์ปริมาณตะกอนผลึก 
MAP ท่ีเกิดข้ึน 

- วิเคราะห์หาปริมาณของ TKN,  
PO4

3-  , COD และ Alkalinity  ท่ี
เหลืออยูใ่นสารละลาย  

กวนสารละลายผสมใหเ้ขา้กนั (15 นาที) 
* 
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2.  เตรียมสารละลายแมกนเีซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต ในอตัราส่วนโมล 2:1:1 (Molar ratio 
of Mg: NH4 :PO4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ปรับ pH ของสารละลายเป็น pH = 7.5 (น ้าเสียจริง), 8.0 , 9.0 และ 10.0 และท าการทดลองตามแผนผงัการทดลอง 
 

ชัง่สาร  MgCl26H2O  และ  NH4H2PO4  ใหม้ีอตัราส่วน Mg : NH4+ : PO4
3- เท่ากบั 2:1:1  

ละลายในน ้ ากลัน่บริสุทธ์ิ และปรับปริมาตรสุทธิเป็น  1 ลิตร 

ปรับ pH ของสารละลายผสม  (NaOH) 
 

ตั้งพกัสารละลายผสมท้ิงไวใ้หเ้กิดตะกอนผลึก MAP  
ใชเ้วลาปริมาณ 48 ชัว่โมง 

แยกส่วนของแข็งและส่วนท่ีเป็นสารสารละลาย 

ส่วนของแข็ง (ตะกอนผลึก MAP)  สารละลาย  

- วิเคราะห์องคป์ระกอบของตะกอน
ผลึก MAP  (SEM, XRD) 

- วิเคราะห์ปริมาณตะกอนผลึก 
MAP ท่ีเกิดข้ึน 

- วิเคราะห์หาปริมาณของ Mg2+,  
TKN,  PO4

3-  , COD และ 
Alkalinity  ท่ีเหลืออยูใ่น
สารละลาย  

กวนสารละลายผสมใหเ้ขา้กนั (15 นาที) 
* 
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ผลการทดลอง  
1. โครงสร้างผลึกและองคป์ระกอบของผลึก MAP   
2. ปริมาณของผลึก MAP ท่ีผลิตได ้โดยการเปรียบเทียบน ้ าหนกัท่ีสภาวะต่างๆ ของอตัราส่วนโมล 

และค่าความเป็นกรดและด่าง ท่ีแตกต่างกนั 
3. สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตปุ๋ยละลายชา้ MAP  
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การทดลองที่ 2 : การทดลองตกผลกึ MAP จากน า้ทิง้ที่ผ่านระบบบดัน า้เสียแบบผลติก๊าซ
ชีวภาพของฟาร์มสุกร  

 
วตัถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือศึกษาคุณภาพน ้ าท้ิงสุดทา้ยของฟาร์มสุกร  
2) เพื่อศึกษาหาสภาวะ และปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมในการเติมลงในน ้ าท้ิงสุดทา้ยของ

ฟาร์มสุกร เพื่อใหเ้กิดการตกตะกอนผลึก MAP (Magnesium Ammonium Phosphate : 
MAP  (MgNH4PO46H2O)) 

3) เพื่อเปรียบเทียบองคป์ระกอบ และปริมาณของตะกอนผลึก MAP ระหว่างการใชน้ ้ าเสีย
สงัเคราะห์ (Synthetic wastewater) และน ้ าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ของฟาร์มสุกร (Finally wastewater pond of pig farm)  

 
เคร่ืองมอืวเิคราะห์และอุปกรณ์ต่างๆ  

1) เคร่ืองวดัความเป็นกรด และด่าง (pH meter) 
2) เคร่ืองมอืวิเคราะห์โครงสร้างผลึกดว้ยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอก็ซ ์(X-ray Diffraction) 
3) เคร่ืองมือถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ก  าลังขยายสูง ( Scanning 

Electron Microscope) 
4) เคร่ืองมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ (Atomic absorption spectroscopy, AAS) 
5) UV spectrophotometer 
6) เคร่ืองกวนสารผสม (Magnetic stirrer) 
7) ชุดกรองแยกสาร 
8) ตูอ้บความร้อน (Oven)  
9) อุปกรณ์เก็บตวัอยา่งน ้ า (Grab Sampling) 
10) เคร่ืองชัง่ 4 ต  าแหน่ง 
 

วสัดุและสารเคม ี

1) Magnesium chloride (MgCl26H2O) (ACS grade) – Mg2+ Source 
2) Ammonium di-hydrogen phosphate (Na2HPO4)  (ACS grade) ‟ PO4

3-Source 
3) Sodium hydroxide (NaOH) ‟ pH 
4) Nitric acid (HNO3) ‟ pH 
5) กระดาษกรองใยแกว้ 
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วธิีการทดลอง  

1) ศึกษาคุณภาพน า้ในบ่อพกัน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร 
ท าการเก็บตวัอยา่งน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าท้ิงสุดทา้ยของฟาร์มสุกร มาวิเคราะห์หาคุณภาพของ

น ้ าท้ิงฯ โดยท าการศึกษาพารามิเตอร์ต่างๆ ดงัน้ี  

(1) ความเป็นกรดและด่าง (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) ปริมาณของฟอสเฟตท่ีละลายอยูใ่นน ้ า (Solubility phosphate, PO4

3-) 
(8) ปริมาณของฟอสเฟตทั้งหมด (Total phosphate as P) 
(9) ปริมาณของแมกนีเซียม (Mg2+) 
 

2) ศึกษาหาสภาวะและปริมาณสารเคมทีีเ่หมาะสมในการเตมิลงในน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์ม
สุกร เพือ่ให้เกดิการตกตะกอนผลกึ MAP  

 

จากการท่ีไดศึ้กษาคุณภาพน ้ าท้ิงฯ ในการทดลองขั้นตน้แลว้ จะทราบไดว้่ามีปริมาณของ 
Mg2+ และ PO4

3-   และไนโตรเจนรวมละลายอยูใ่นน ้ าท้ิงฯ ในปริมาณเท่าใด ดงันั้นในการทดลองในส่วนน้ี 
จะท าการเติมสารเคมีในสดัส่วนท่ีเหมาะสมลงในน ้ าท้ิงฯ เพ่ือท าใหเ้กิดการตกตะกอนผลึก MAP โดยท า
การปรับอตัราส่วนโมลของ “สารละลายแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต ในน ้ าท้ิงฯ” ในอตัราส่วน 
Mg : PO4  เท่ากบั 1:0 (ไม่มีการเติมฟอสเฟต) , 1:1 และ 2:1 ตามล าดบั และวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
ระหว่างปริมาณการเกิดตะกอนผลึก MAP เมื่อมีการปรับอตัราส่วนโมลของ Mg : PO4 ท่ีแตกต่างกนั 

 
2.1) การปรับอตัราส่วนโมลของ “สารละลายแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต” ในน า้ทิง้

บ่อสุดท้ายของฟาร์มสุกร ให้มอีตัราส่วนโมลระหว่าง แมกนีเซียม ต่อ ฟอสเฟต เท่ากบั 
1:0  (Molar ratio of Mg : PO4)  

หลงัจากไดท้ราบปริมาณฟอสเฟตท่ีมีอยูใ่นน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของฟาร์มสุกรแลว้ 
(จากการศึกษาคุณภาพน ้ าของน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของฟาร์มสุกร) จะท าการเติมสารเคมี 
Magnesium chloride (MgCl26H2O)  ในตวัอยา่งน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยฯ โดยค านวณใหม้ี
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อตัราส่วนโมลของ แมกนีเซียม ต่อ ฟอสเฟต ในน ้ าท้ิงฯ เท่ากบั 1:0 (โดยไม่ท าการเติม
สารประกอบฟอสเฟต) 

และน าน ้ าตวัอยา่งท่ีไดไ้ปทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดตะกอนผลึก MAP 
โดยท าการปรับค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้าตวัอยา่งใหม้ีค่า pH ใน
สารละลายเท่ากบั ไม่ปรับค่าพีเอช, 8.0, 9.0 และ 10.0  ตามล าดบั โดยใชก้รดไนตริก 
(HNO3) และสารลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ (NaOH)  และน าน ้ าตวัอยา่งทดสอบสภาวะ
ในการเกิดตะกอนผลึก MAP ในสภาวะท่ีไม่มีการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ทั้งน้ี
ควบคุมสภาวะอ่ืนๆ ในการทดลองใหค้งท่ี โดยท าการทดลองท่ีอุณหภูมิหอ้ง (252 ซ)  
หลงัจากปรับน ้ าตวัอยา่งใหมี้ค่าความเป็นกรดและด่าง ท่ีค่า pH ต่างๆ แลว้น าน ้ าตวัอยา่ง
ไปเขา้เคร่ืองกวนผสมสารละลาย เพ่ือท าการผสมสารละลายใหเ้ขา้กบัน ้ าตวัอย่าง       
เป็นเน้ือเดียวกนั ใชร้ะยะเวลาในการกวนผสมสารผสม ประมาณ 15 นาที จากนั้นหยดุ
การกวนผสมสารละลายผสม โดยท าการพกัสารผสมท้ิงไวป้ระมาณ 48 ชัว่โมง เพ่ือให้
ปฏิกิริยาการเกิดตะกอนผลึกเขา้สู่สภาวะสมดุล (Equilibrium Time)  

 
2.2) การปรับอตัราส่วนโมลของ “สารละลายแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต” ในน า้ทิง้

บ่อสุดท้ายของฟาร์มสุกร ให้มอีตัราส่วนโมลระหว่าง แมกนีเซียม ต่อ ฟอสเฟต เท่ากบั 
1:1  (Molar ratio of Mg : PO4)  

หลงัจากไดท้ราบปริมาณฟอสเฟตท่ีมีอยูใ่นน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของฟาร์มสุกรแลว้ 
(จากการศึกษาคุณภาพน ้ าของน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของฟาร์มสุกร) จะท าการเติมสารเคมี 
Magnesium chloride (MgCl26H2O)  และ di-Sodium hydrogen phosphate (Na2H2PO4) 
ในตวัอยา่งน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยฯ โดยค านวณใหม้ีอตัราส่วนโมลของแมกนีเซียมต่อฟอสเฟต 
ในน ้ าท้ิงฯ เท่ากบั 1:1 

และน าน ้ าตวัอย่างท่ีไดไ้ปทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดตะกอนผลึก 
MAP โดยท าการปรับค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าตวัอย่าง ให้มีค่า pH ใน
สารละลาย เท่ากบั  ไม่ปรับค่าพีเอช, 8.0, 9.0 และ 10.0  ตามล าดบั โดยใชก้รดไนตริก 
(HNO3) และสารลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH)  และน าน ้ าตวัอยา่งทดสอบสภาวะ
ในการเกิดตะกอนผลึก MAP ในสภาวะท่ีไม่มีการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  
หลงัจากปรับน ้ าตวัอย่างให้มีค่าความเป็นกรด และด่างท่ีค่า pH ต่างๆ แลว้ น าน ้ า
ตวัอย่างไปเข้าเคร่ืองกวนผสมสารละลาย เพื่อท าการผสมสารละลายให้เข้ากับน ้ า
ตวัอย่างเป็นเน้ือเดียวกัน ใช้ระยะเวลาในการกวนผสมสารผสม ประมาณ 15 นาที 
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จากนั้นหยุดการกวนผสมสารละลายผสม โดยท าการพกัสารผสมท้ิงไวป้ระมาณ 48 
ชัว่โมง เพ่ือใหป้ฏิกิริยาการเกิดตะกอนผลึกเขา้สู่สภาวะสมดุล (Equilibrium Time)  

 
2.3) การปรับอตัราส่วนโมลของ “สารละลายแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต” ในน า้ทิง้

บ่อสุดท้ายของฟาร์มสุกร ให้มอีตัราส่วนโมลระหว่าง แมกนีเซียม ต่อ ฟอสเฟต เท่ากบั 
2:1  (Molar ratio of Mg : PO4)  

หลงัจากไดท้ราบปริมาณฟอสเฟตท่ีมีอยู่ในน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของฟาร์มสุกรแลว้ 
(จากการศึกษาคุณภาพน ้ าของน ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของฟาร์มสุกร) จะท าการเติมสารเคมี 
เติมสารเคมี Magnesium chloride (MgCl26H2O) และ di-Sodium hydrogen phosphate 
(Na2H2PO4) ในตัวอย่างน ้ า ท้ิงบ่อสุดท้ายฯ โดยค านวณให้มีอัตราส่วนโมลของ 
แมกนีเซียมต่อฟอสเฟต ในน ้ าท้ิงฯ  เท่ากบั 2:1 

และน าน ้ าตวัอยา่งท่ีไดไ้ปทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดตะกอนผลึก MAP 
โดยท าการปรับค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าตัวอย่างให้มีค่า pH ใน
สารละลาย เท่ากบั ไม่ปรับค่าพีเอช,  8.0, 9.0 และ 10.0  ตามล าดบั โดยใชก้รดไนตริก 
(HNO3) และสารลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH)  และน าน ้ าตวัอย่างทดสอบสภาวะ
ในการเกิดตะกอนผลึก MAP ในสภาวะท่ีไม่มีการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ทั้งน้ี
ควบคุมสภาวะอ่ืนๆ ในการทดลองใหค้งท่ี โดยท าการทดลองท่ีอุณหภูมิห้อง (252 ซ)  
หลงัจากปรับน ้ าตัวอย่างให้มีค่าความเป็นกรดและด่าง ท่ีค่า pH ต่างๆ แลว้ น าน ้ า
ตวัอย่างไปเข้าเคร่ืองกวนผสมสารละลาย เพ่ือท าการผสมสารละลายให้เข้ากับน ้ า
ตวัอย่างเป็นเน้ือเดียวกนั ใช้ระยะเวลาในการกวนผสมสารผสม ประมาณ 15 นาที 
จากนั้นหยุดการกวนผสมสารละลายผสม โดยท าการพกัสารผสมท้ิงไวป้ระมาณ 48 
ชัว่โมง เพ่ือใหป้ฏิกิริยาการเกิดตะกอนผลึกเขา้สู่สภาวะสมดุล (Equilibrium Time)  

 
หลงัจากท่ีน าน ้ าตวัอยา่งไปผา่นการกวนผสมกบัสารเคมีต่างๆ เพ่ือใหน้ ้ าตวัอยา่งมี

อตัราส่วนโมลของ แมกนีเซียม:ฟอสเฟต เท่ากบั  1:0 ,  1:1  และ 2:1  ซ่ึงมีค่าความเป็นกรด 
และด่าง (pH) ต่างๆ กนันั้น ซ่ึงเมื่อท าการกวนผสม และตั้งสารผสมท้ิงไว ้ จะเกิดการตกผลึก 
MAP  ในน ้ าตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถมาแยกส่วนท่ีเป็นของแข็ง ซ่ึงก็คือ ผลึกของ MAP และตะกอน
ของสารประกอบต่างๆ ออกจากส่วนท่ีเป็นสารละลายโดยใชชุ้ดกรองแยกสาร ซ่ึงในส่วนของ
ของแข็ง จะน ามาวิเคราะห์หาปริมาณตะกอนผลึก MAP ท่ีเกิดข้ึน และศึกษาโครงสร้างผลึก 
MAP โดยเคร่ืองมือ Scanning Electron Microscope (SEM)  และศึกษาองคป์ระกอบของผลึก 
MAP โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ X-ray Diffraction เป็นตน้ ส่วนท่ีเป็นสารละลาย จะน ามา
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วิเคราะห์หาปริมาณความเขม้ขน้ของ Mg2+,  TKN และ PO4
3-   ท่ีไม่เกิดเป็นตะกอนผลึก MAP 

โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ (AAS) รวมทั้ง วิเคราะห์หาปริมาณ ซีโอดี 
(Chemical Oxygen Demand, COD) และ Alkalinity ท่ีเหลืออยูใ่นสาระละลาย 

 
3) เปรียบเทียบปริมาณการเกดิตะกอนผลกึ MAP (Magnesium Ammonium Phosphate : 

MAP  (MgNH4PO46H2O)) ระหว่างอตัราส่วนโมลของ “สารละลายแมกนเีซียม- ฟอสเฟต”  
ในน า้ทิง้ฯ เท่ากบั 1:0 , 1:1 และ 2:1  (Molar ratio of Mg: PO4) ที่สภาวะ pH เท่ากบั      
ไม่ปรับ, 8.0, 9.0 และ 10.0  ตามล าดบั 

เปรียบเทียบปริมาณการเกิดตะกอนผลึก MAP และตะกอนของสารประกอบในรูป
อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน เม่ือท าการเติมสารเคมีในน ้ าท้ิงในบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของฟาร์มสุกร ท่ีสภาวะ
อตัราส่วนโมลของ Mg: PO4 เท่ากบั 1:0 , 1:1 และ 2:1 และท่ีค่าความเป็นกรดและด่างในน ้ าท้ิงฯ 
(pH) เท่ากบั ไม่ปรับ 8.0, 9.0 และ 10.0 ตามล าดบั    

 
4) ศึกษาองค์ประกอบและปริมาณของตะกอนผลกึ MAP ระหว่างการเกดิผลกึ MAP ในน า้เสีย

สังเคราะห์ (Synthetic wastewater) และการเกดิผลกึ MAP ในน า้ทิง้ฯของฟาร์มสุกร 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดส้ภาวะ และปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมส าหรับเติมลงไปในน ้ าท้ิงฯ ฟาร์มสุกร เพ่ือท าให้
เกิดตะกอนผลึก MAP  (MgNH4PO46H2O)  

2. สามารถค านวณปริมาณตะกอนผลึก MAP ท่ีเกิดข้ึนจากตะกอนในน ้ าท้ิงฯ ทั้งหมด เพื่อน า
ขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชใ้นการท าเป็นปุ๋ยเมด็ส าหรับใชเ้พื่อการเกษตรกรรมต่อไป    
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แผนผงัการทดลอง 
1) ศึกษาคุณภาพน า้ในบ่อพกัน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร และศึกษาหาสภาวะและปริมาณสารเคมี

ที่เหมาะสมในการเตมิลงในน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร เพือ่ให้เกดิการตกตะกอนผลกึ MAP  
โดยปรับให้มอีตัราส่วนโมลระหว่าง แมกนเีซียม ต่อ ฟอสเฟต เท่ากบั 1:0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปรับ pH ของสารละลายผสม  (NaOH) 

ตั้งพกัสารละลายผสมท้ิงไวใ้หเ้กิดตะกอนผลึก MAP  
ใชเ้วลาปริมาณ 48 ชัว่โมง 

แยกส่วนของแขง็และส่วนที่เป็นสารสารละลาย 

ส่วนของแขง็ (ตะกอนผลึก MAP และสารประกอบอื่น) สารละลาย  

- วิเคราะห์องคป์ระกอบของตะกอนผลึก 
MAP และตะกอนสารประกอบอื่น   

- วิเคราะห์ปริมาณตะกอนผลึกMAP ที่
เกิดข้ึน 

- วิเคราะห์หาปริมาณของ TKN,  PO4
3-  , 

COD และ Alkalinity  ที่เหลืออยูใ่น
สารละลาย  

- วดัค่า pH ของสารละลาย 

* ปรับ pH ของสารละลายเป็น pH = ไม่ปรับ,  8.0 , 9.0 และ 10.0 และท าการทดลองตามแผนผงั 

วิเคราะห์คุณภาพน ้าท้ิงในบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของฟาร์มสุกร  
โดยวิเคราะห์หาค่า pH, BOD, COD, TKN, TSS, Alkalinity, PO4

3-, Ca2+และ Mg2+ 

 

ปรับอตัราส่วนโมลของ Mg: PO4 ในน ้าท้ิงฯ ใหมี้อตัราส่วน 1:0  หรือไม่เติม
สารประกอบฟอสเฟต 

กวนสารละลายผสมใหเ้ขา้กนั (15 min) 

 

* 
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แผนผงัการทดลอง 
2) ศึกษาคุณภาพน า้ในบ่อพกัน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร และศึกษาหาสภาวะและปริมาณสารเคมี

ที่เหมาะสมในการเตมิลงในน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร เพือ่ให้เกดิการตกตะกอนผลกึ MAP  
โดยปรับให้มอีตัราส่วนโมลระหว่าง แมกนเีซียม ต่อ ฟอสเฟต เท่ากบั 1:1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปรับ pH ของสารละลายผสม  (NaOH) 

 

ตั้งพกัสารละลายผสมท้ิงไวใ้หเ้กิดตะกอนผลึก MAP  
ใชเ้วลาปริมาณ 48 ชัว่โมง 

แยกส่วนของแขง็และส่วนที่เป็นสารสารละลาย 

ส่วนของแขง็ (ตะกอนผลึก MAP และสารประกอบอื่น) สารละลาย  

- วิเคราะห์องคป์ระกอบของตะกอนผลึก 
MAP และตะกอนสารประกอบอื่น   

- วิเคราะห์ปริมาณตะกอนผลึกMAP ที่
เกิดข้ึน 

- วิเคราะห์หาปริมาณของ TKN,  PO4
3-, 

COD และ Alkalinity    ที่เหลืออยูใ่น
สารละลาย  

- วดัค่า pH ของสารละลาย 

*  ปรับ pH ของสารละลายเป็น pH = ไม่ปรับ, 8 , 9 และ 10 และท าการทดลองตามแผนผงัการทดลองซ ้ า 

 
 

วิเคราะห์คุณภาพน ้าท้ิงในบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของฟาร์มสุกร  
โดยวิเคราะห์หาค่า pH, BOD, COD, TKN, TSS, Alkalinity, PO4

3-, Ca2+และ Mg2+ 

 

ปรับอตัราส่วนโมลของ Mg: PO4 ในน ้าท้ิงฯ ใหมี้อตัราส่วน 1:1 โดยเติมสารเคมี  
MgCl26H2O และ  Na2HPO4   

กวนสารละลายผสมใหเ้ขา้กนั (15 min) 

 

* 
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แผนผงัการทดลอง 
3) ศึกษาคุณภาพน า้ในบ่อพกัน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร และศึกษาหาสภาวะ และปริมาณ

สารเคมทีี่เหมาะสมในการเตมิลงในน า้ทิง้สุดท้ายของฟาร์มสุกร เพือ่ให้เกดิการตกตะกอนผลกึ 
MAP  โดยปรับให้มอีตัราส่วนโมลระหว่าง แมกนเีซียม ต่อ ฟอสเฟต เท่ากบั 2:1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปรับ pH ของสารละลายผสม  (NaOH) 

 

ตั้งพกัสารละลายผสมท้ิงไวใ้หเ้กิดตะกอนผลึก MAP  
ใชเ้วลาปริมาณ 48 ชัว่โมง 

แยกส่วนของแขง็และส่วนที่เป็นสารสารละลาย 

ส่วนของแขง็ (ตะกอนผลึก MAP และสารประกอบอื่น) สารละลาย  

- วิเคราะห์องคป์ระกอบของตะกอนผลึก 
MAP และตะกอนสารประกอบอื่น   

- วิเคราะห์ปริมาณตะกอนผลึกMAP ที่
เกิดข้ึน 

- วิเคราะห์หาปริมาณของ TKN,  PO4
3-, 

COD, Alkalinity และ Ca2+   ที่เหลืออยู่
ในสารละลาย 

- วดัค่า pH ของสารละลาย 

*ปรับ pH ของสารละลายเป็น pH = ไม่ปรับพีเอช, 8.0 , 9.0 และ 10.0 และท าการทดลองตามแผนผงัการทดลองซ ้ า 
 
 

วิเคราะห์คุณภาพน ้าท้ิงในบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของฟาร์มสุกร  
โดยวิเคราะห์หาค่า pH, BOD, COD, TKN, TSS, Alkalinity, PO4

3-, Ca2+และ Mg2+ 

 

ปรับอตัราส่วนโมลของ Mg: PO4 ในน ้าท้ิงฯ ใหมี้อตัราส่วน 2:1 โดยเติมสารเคมี  
MgCl26H2O และ  NaH2PO4   

กวนสารละลายผสมใหเ้ขา้กนั (15 min) 
 

* 
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8.3  ผลการศึกษาจากห้องปฏบิัตกิารแนวทางการผลติปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้าหรือปุ๋ยสตรูไวท์ 
(Struvite) 

การศึกษาหาวิธีการและแนวทางในการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ท่ีเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดวิธีการหน่ึงก็คือ การน าธาตุอาหารท่ีมีประโยชน์ส าหรับพืชซ่ึง
ละลายอยูใ่นน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าท่ีผ่าน
ระบบบ าบดัฯ พบว่า มีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชละลายปนอยูใ่นน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ ในรูปของ
ไอออนและสารประกอบต่างๆ เป็นจ านวนมาก อาทิ ไอออนของแอมโมเนียม (Ammonium, NH4

+) 
ฟอสเฟต (Phosphate, PO4

3-) โปแตสเซียม (Potassium, K+) แมกนีเซียม (Magnesium, Mg2+) แคลเซียม 
(Calcium, Ca2+) โซเดียม (Sodium, Na+) และธาตุอาหารอ่ืนๆ เป็นตน้  ทั้งน้ีหากมีการเลือกใชส้ารเคมีท่ี
เหมาะสมเติมลงไปในน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดฯ และท าให้เกิดการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอออนต่างๆ         
ท่ีละลายอยูใ่นน ้ ากบัสารเคมีท่ีเติมลงไป จะไดส้ารประกอบเคมีอินทรียรู์ปแบบใหม่ท่ีประกอบไปดว้ย
ธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช  ดงันั้นหากมีการแยกสารประกอบเคมีอินทรียท่ี์ประกอบไปดว้ยธาตุ
อาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชออกจากน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ และน ามาท าให้แห้งก็จะไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์
ประเภทปุ๋ยฟอสเฟต ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการเกษตรกรรมต่อไปได้ ทั้ งน้ีปุ๋ยฟอสเฟตท่ีได้จะเป็น    
“ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” หรือ “ปุ๋ยแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต (Magnesium Ammonium 
Phosphate, MAP)” หรือ เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “ปุ๋ยสตรูไวท ์ (Struvite)” 
 
8.3.1 ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite) 

ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite) คือ ปุ๋ยท่ีมีผลึกของแร่ธาตุ 3 ชนิด
รวมตวักัน คือ ธาตุแมกนีเซียม แอมโมเนียม และฟอสเฟต เป็นองค์ประกอบหลกั มีช่ือท่ีนิยมใชใ้น
ต่างประเทศ คือ  “ปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite)” หรือ เรียกแบบย่อๆ ว่า “ปุ๋ย MAP”  มีสูตรทางเคมี คือ 
MgNH4PO4„6H2O (Magnesium Ammonium Phosphate hexahydrate) ปฏิกิริยาทางเคมีของการเกิดปุ๋ย
ฟอสเฟตชนิดละลายชา้ แสดงในสมการท่ี (1) ดงัน้ี  

 
Mg2+  +  NH4

+   +  HPO4
2- +  6H2O         MgNH4PO4„6H2O  + H+                  (1) 

                                   Ksp     =    [Mg2+][ NH4
+][ PO4

3-]   =   7.08 x 10-14  
 
การผลติปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite)  

ในการศึกษาและวิจยัในระดบัหอ้งปฏิบติัการ เพ่ือหาขั้นตอนและวิธีการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิด
ละลายชา้” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท”์ เร่ิมจากการวางแผนงานเพ่ือศึกษาวิธีการทดลองท่ีเหมาะสม โดยมีการ
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ทดสอบขั้นตอนท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท์” ในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตผลิตภณัฑ์ รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งต่อการผลิตผลิตภณัฑ ์ซ่ึงก็คือ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท์”  ทั้งน้ีเพ่ือให้
สามารถผลิตผลิตภณัฑปุ๋์ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสม    ต่อการน าไปประยกุต์ใชง้าน
ต่อไป  

การศึกษาหาขั้นตอนและวิธีการผลิต  “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”  ท่ีมีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก   และ
ไม่ซบัซอ้น เพื่อจะไดน้ ามาจดัสร้างอุปกรณ์ตน้แบบ (Pilot scale) ส าหรับใชใ้นการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟต
ชนิดละลายชา้” หรือส าหรับการผลิตในโรงงานตน้แบบ (Full scale) เพื่อต่อยอดการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยในเชิงพาณิชยต่์อไปในอนาคต  

 
การน าน ้าที่ผ่านการบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกรมาผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” ในระดับ
ห้องปฏิบัตกิาร  

เร่ิมจากการน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ มาปรับให้มีค่าพีเอส (pH) ประมาณ 7-10 โดยการเติม
สารเคมี คือ โซดาไฟ หรือ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) จากนั้นท าการเติมสารเคมี  2 ชนิด 
คือ สารแมกนีเซียมคลอไรด ์ (MgCl26H2O) และสารแอมโมเนียมได-ไฮโดรเจนฟอสเฟต  (NH4H2PO4)  
ในปริมาณท่ีเหมาะสม และท าการกวนผสมใหส้ารผสมละลายเขา้กนัใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั  ซ่ึงในขั้นตอน
กวนผสมน้ีจะท าให้สารเคมีและธาตุอาหารต่างๆ ท่ีละลายอยู่ในน ้ าเกิดการท าปฏิกิริยาเคมีต่อกนั และ  
ท าใหเ้กิดสารประกอบเคมีอินทรียใ์นรูปแบบใหม่ ซ่ึงประกอบไปดว้ยธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 
ทั้งน้ีลกัษณะของสารประกอบเคมีอินทรียท่ี์เกิดข้ึนใหม่น้ี จะอยู่ในรูปของตะกอนผลึกขนาดใหญ่ และ
ตะกอนขนาดเลก็ และเมื่อท าการแยกตะกอนของสารประกอบเคมีอินทรียท่ี์ประกอบ ไปดว้ยธาตุอาหาร
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช จากน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ โดยน ามาท าให้แห้งก็จะไดผ้ลิตภณัฑ์ คือ ปุ๋ยฟอสเฟต
ชนิดละลายชา้ หรือเรียกว่า ปุ๋ยสตรูไวท ์นัน่เอง ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีสามารถน าไปใชใ้นการเกษตร
กรรมต่อไปได ้ 
 
8.3.2 ปัจจยัที่มผีลต่อการผลติปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite) 

จากการศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องต่อการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” หรือ                
“ปุ๋ยสตรูไวท”์ ในระดบัหอ้งปฏิบติัการ พบว่า การเลือกใชช้นิดและปริมาณของสารเคมีในการผลิตปุ๋ย
ฟอสเฟตชนิดละลายช้า มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นหลัก ทั้งน้ีเพ่ือท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ของ            
“ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท”์ ตอ้งท าการควบคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการผลิต อาทิ             
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ค่าความเป็นกรดและด่างของน ้ า (pH) ชนิดและปริมาณของสารเคมีท่ีใชใ้นการท าปฏิกิริยา ระยะเวลา    
ท่ีใชใ้นการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นตน้  

ทั้งน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการผลิต จึงไดอ้อกแบบวิธีการทดลองการผลิต 2 รูปแบบ 
คือ  

(1) การทดลองการผลิต“ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ในน ้ าเสียสังเคราะห์ หรือ น ้ าท่ีเตรียม
ข้ึนมาในหอ้งปฏิบติัการ  

(2) การทดลองการผลิต“ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ในน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร  

ซ่ึงหลงัจากท่ีไดผ้ลการทดลองต่างๆ แลว้ จะน าผลการทดลองมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการผลิต รวมทั้งหาขั้นตอนและวิธีการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตชนิด
ละลายชา้ท่ีมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่สลบัซบัซอ้น เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการต่อยอดการ
ผลิตในระดบัอุตสาหกรรมต่อไป  

 
8.3.3 ผลการทดลองการผลติ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนดิละลายช้า” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite)”                      

โดยใช้น า้เสียสังเคราะห์ 

การออกแบบวิธีการทดลองในการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” ในน ้ าเสียสังเคราะห์มี
ขั้นตอนต่างๆ ท่ีตอ้งท าการควบคุมสภาวะและปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต เพื่อให้ผลการศึกษา
ทดลองท่ีไดม้ีความถูกตอ้ง และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” 

จากน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกรไดต่้อไป 

ทั้งน้ีในขั้นตอนการทดลองตอ้งท าการควบคุมสภาวะและปัจจยัต่างๆ ในการผลิต โดยเร่ิมจาก
การเตรียมน ้ าเสียสังเคราะห์ ซ่ึงก็คือ การน าน ้ าท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงมาเติมสารเคมี 2 ชนิด คือ สาร
แมกนีเซียมคลอไรด ์ (MgCl26H2O) และสารแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต  (NH4H2PO4)  จากนั้นท าการ
กวนผสมสารใหล้ะลายเขา้ดว้ยกนัดว้ยเคร่ืองกวนผสมสารเคมี  ซ่ึงในขั้นตอนการทดลองนั้น ไดม้ีการศึกษา
ถึงสภาวะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการเกิดเป็นผลิตภณัฑ ์“ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” กล่าวคือ ศึกษาสภาวะ
ของปริมาณสารเคมีท่ีเติมลงไป โดยค านวณเป็นสดัส่วนโมลของแมกนีเซียมต่อฟอสเฟต (Mg:P) เท่ากบั 
1:1 และท าการปรับค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ า โดยใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซ่ึง
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าท่ีท าการศึกษา มี 4 สภาวะ  คือ (1) สภาวะท่ีไม่มีการเติม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ หรือ สภาวะท่ีไม่ไดท้  าการปรับค่า pH ของน ้ า  (2) สภาวะท่ีท าการปรับ
ใหน้ ้ ามีค่า pH เท่ากบั pH 8  (3)  สภาวะท่ีมีการปรับใหน้ ้ ามี pH เท่ากบั pH 9  และ (4) สภาวะท่ีมีการปรับ
ให้น ้ ามีค่า pH เท่ากบั pH 10  โดยแสดงตารางสรุปผลการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิต  “ปุ๋ย
ฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ในน ้ าเสียสงัเคราะห์ ดงัแสดงในตารางท่ี 8-2 
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ตารางที่ 8-2    ตารางสรุปผลการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลาย
ชา้” หรือ  “ปุ๋ยสตรูไวท”์  ในน ้ าเสียสงัเคราะห์ 

ปัจจยัต่างๆ ทีศึ่กษา รายละเอยีด 

1. สารเคมีท่ีใชใ้นการสร้างผลิต                         
“ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” หรือ                       
“ปุ๋ยสตรูไวท”์ 

MgCl2 6H2O   
NH4H2PO46H2O   

2. สภาวะท่ีศึกษา  เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดผลึก  

2.1 สดัส่วนโมล Mg : P  1:1  

2.2 สารเคมีท่ีใชป้รับ pH  NaOH  

2.3  ช่วง pH ท่ีทดลอง  ไม่ปรับ pH,  pH 8, pH 9 และ pH 10  

 
ทั้งน้ีผลการทดลองการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” ในน ้ าเสียสังเคราะห์ จะสามารถ

อธิบาย ลกัษณะโครงสร้างและองคป์ระกอบของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ท่ีผลิตได ้รวมทั้งสภาวะ
และปัจจยัท่ีเหมาะสมในการเกิดผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ มีดงัน้ี  
 

8.3.4 ลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า”  

ผลจากการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเคมี 2 ชนิด คือ สารละลายแมกนีเซียมคลอไรด ์ 
(MgCl26H2O) และสารละลายแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต  (NH4H2PO4) ในน ้ าเสียสังเคราะห์  
ท่ีสภาวะต่างๆ นั้น จะท าให้ไดต้ะกอนขนาดใหญ่และตะกอนขนาดเล็กเกิดข้ึนร่วมกนั ซ่ึงจากผลการ
วิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างและองคป์ระกอบของตะกอน โดยการใช้เคร่ืองถ่ายภาพขนาดไมโครเมตร
โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ก  าลงัขยายสูง (Scanning Electron Microscope, SEM) พบว่า ตะกอนท่ีได้มี
ลกัษณะเป็นตะกอนผลึก ซ่ึงเป็นผลึกของสารประกอบระหว่าง “แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต” 
หรือก็คือ ผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” หรือ “ผลึกของปุ๋ยสตรูไวท์”  นั่นเอง โดยรูปทรงของ
ผลึก “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ท่ีได ้มีลกัษณะรูปทรงเป็นผลึกทรง 6 เหล่ียมรูปยาว ซ่ึงผลึกท่ีไดม้ีสี
ขาวบริสุทธ์ิ  มีความยาวตั้งแต่ 10-80 ไมโครเมตร ขนาดของผลึกท่ีไดจ้ากการทดลองน้ีใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 24-48 ชัว่โมง ซ่ึงหากใชร้ะยะเวลาในการเล้ียงผลึกนานกว่าน้ี ผลึกท่ีไดจ้ะมีขนาดท่ีใหญ่ข้ึน  
ดงัแสดงรายละเอียดสรุป ดงัตารางท่ี 8-3  และในรูปท่ี 8-14 
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ตารางที่ 8-3   ลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของตะกอนผลึกปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ท่ีผลิต
จากน ้ าเสียสงัเคราะห์  

ลกัษณะโครงสร้างและ
องค์ประกอบ 

รายละเอยีด 

ช่ือทางเคมี สารประกอบแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต  
(Magnesium ammonium phosphate hexahydrate (MAP)) 

ช่ือสามญัทัว่ไป ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ หรือ ปุ๋ย MAP 
ช่ือท่ีนิยมใชใ้นต่างประเทศ ปุ๋ยสตรูไวท ์(Struvite) 
สูตรโครงสร้าง MgNH4PO4 6H2O 
สีของผลึก สีขาวบริสุทธ์ิ 
โครงสร้างผลึก ผลึกทรง 6 เหล่ียมรูปยาว  
ความยาวของผลึก 10-80 ไมโครเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8-14 โครงสร้างของตะกอนผลึกปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ท่ีผลิตจากน ้ าเสียสงัเคราะห์ 

 

ส่วนผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของตะกอนผลึกปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้   ในน ้ าเสีย
สงัเคราะห์ โดยใชเ้คร่ืองถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ก  าลงัขยายสูง (Scanning Electron 

Microscope, SEM) และใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบของผลึก(เทคนิค Energy 

Dispersion Spectroscopy (EDS))  พบว่า ตะกอนผลึกปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้   ประกอบดว้ย ปริมาณธาตุ
ออกซิเจนร้อยละ 65  ธาตุแมกนีเซียม ร้อยละ 13-15  ธาตุฟอสฟอรัส ร้อยละ 12-17 ธาตุคลอไรด์ ร้อยละ 
1-3 และ ธาตุโซเดียม ร้อยละ 2-5  ดงัแสดงในรูปท่ี 8-15  และในตารางท่ี 8-4 
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รูปที่ 8-15   แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของตะกอนผลึกปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ในน ้ าเสีย

สงัเคราะห์ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ชนิด Energy Dispersion Spectroscopy (EDS)   
 
ตารางที่ 8-4   สรุปผลการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของตะกอนผลึกปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ในน ้ าเสีย

สงัเคราะห์ 

องค์ประกอบของตะกอน  
ปริมาณธาตุ (%)  

 O   Mg   P   Cl   Na  
ผลการวเิคราะห์ตะกอน
ผลกึปุ๋ยฟอสเฟตชนิด
ละลายช้า               

65.28 ± 0.54 14.76 ± 1.14 14.97 ± 2.48 2.58 ± 1.77 3.07 ± 1.93 

 

ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของตะกอนผลึก “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ในน ้ าเสีย
สังเคราะห์ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของปริมาณระหว่าง ธาตุแมกนีเซียมและธาตุฟอสฟอรัส คิดเป็น
อตัราส่วนโมล เท่ากบั 1:1 ซ่ึงสอดคลอ้งปฏิกิริยาทางเคมีของการเกิดปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ ซ่ึงมี
สูตรทางเคมี คือ MgNH4PO4„6H2O (Magnesium Ammonium Phosphate hexahydrate) หรือดงัสมการ (2) 

Mg2+  +  NH4
+   +  HPO4

2- +  6H2O         MgNH4PO4„6H2O                     (2) 
8.3.5 ผลวเิคราะห์ปริมาณ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท์” ที่เกดิขึน้ในการท า

ปฏิกริิยาเคม ี 

 ปริมาณของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท์” ที่เกดิขึน้ 

 จากผลการวิเคราะห์ปริมาณของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท์”  ท่ีผลิตได ้
พบว่า เมื่อเติมสารเคมี  2 ชนิดในน ้ าเสียสังเคราะห์ คือ เติมสารละลายแมกนีเซียมคลอไรด ์ 
(MgCl26H2O) และสารละลายแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต  (NH4H2PO4) จะมีผลท าให้ค่า    
ความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าเสียสงัเคราะห์ลดลง กล่าวคือ น ้ าเสียสงัเคราะห์มีความเป็นกรดอ่อน 
โดยมีค่า pH อยู่ในช่วง 4.4-4.7  และเมื่อใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเขม้ขน้ 5    
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โมลาห์ เติมลงไปในน ้ าเพ่ือปรับให้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าเสียสังเคราะห์อยู่ในสภาวะ     
ท่ีท าการศึกษา คือ ปรับให้มีค่า pH ต่างๆ 4 สภาวะ คือ pH 7, pH 8 , pH 9 และ pH 10 พบว่า การเติม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือปรับให้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าเสีย
สงัเคราะห์มากข้ึน จะท าให้ไดป้ริมาณของปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้เพ่ิมข้ึนตามค่า pH ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
คือ 0.65 , 1.30 , 1.45 และ 1.61 กรัม ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 8-5 

  
ตารางที่ 8-5  ปริมาณของปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ท่ีผลิตไดจ้ากน ้ าเสียสงัเคราะห์ 

รายละเอยีดของข้อมูล 
การทดลอง 

ช่วง pH  
ทีศึ่กษา 

pH เร่ิมต้น 
หลงัจาก

เติมสารเคมี 

pH หลงัจาก 
เติม

สารละลาย 
NaOH  

ปริมาณ             
NaOH 5 M 

 ทีใ่ช้ปรับ pH 
 

(มิลลลิติร) 

ค านวณน า้หนัก
ของ NaOH ที่
เติมลงไป                     

 
(กรัม) 

ปริมาณของปุ๋ ย
ฟอสเฟตชนิด

ละลายช้าทีเ่กดิขึน้ 
 

(กรัม) 
- เติมสารเคมี MgCl26H2O และ      
NH4H2PO4  ในน ้าเสียสังเคราะห ์      
- อตัราส่วน Mg:P = 1:1                          
- ใช ้NaOH ส าหรับปรับ pH ช่วง
ต่างๆ 

pH 7 4.5 7.20 1.8 0.36 0.65 

pH 8 4.5 8.03 3.2 0.64 1.30 

pH 9 4.7 9.03 3.4 0.68 1.45 

pH 10 4.4 10.12 3.8 0.75 1.61 

 

 สมบัตกิารละลายน า้ของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท์”  

สมบัติการละลายน ้ าของปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์ พบว่า เม่ือ              
ค่า pH ของน ้ าสูงข้ึน หรือ มีค่าความเป็นด่างมากข้ึนในช่วง pH 7-8.5  จะท าให้ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ 
หรือปุ๋ยสตรูไวท ์ละลายน ้ าไดล้ดลง และเม่ือน ้ ามีค่าความเป็นด่างเพ่ิมข้ึนในช่วง pH 8.6 – 10.5  จะท าให ้
ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ ละลายน ้ าไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งตามผลการวิเคราะห์นั่น คือ ปริมาณของ
ตะกอน ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ท่ีไดจ้ะมีปริมาณมากข้ึน เม่ือ pH ของน ้ าอยู่ในช่วง pH 7-9 แต่จะพบ
ปริมาณของตะกอนปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ นอ้ยลงเมื่อ pH มากกว่า 9  

 
8.3.6 คุณภาพของน า้เสียสังเคราะห์หลงัจากตกตะกอนผลกึ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า”   

ผลการศึกษาคุณภาพของน ้ าเสียสังเคราะห์หลกัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิด
ละลายชา้” ออกจากน ้ าเสียสงัเคราะห์ ประกอบดว้ยผลวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของน ้ า ดงัน้ี  

(1) ค่าความเป็นด่างของน ้ าเสียสงัเคราะห์ (Alkalinity) 

(2) ปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  
(3) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 

(4) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) 
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โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8-6 ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 8-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าเสียสงัเคราะห์ หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิด
ละลายชา้”  จากน ้ าเสียสงัเคราะห์  

  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน า้เสียสังเคราะห์ 

pH 
อตัราส่วน

โมล  ค่าความเป็นด่าง ปริมาณซีโอด ี ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 

 Mg:P (Alkalinity) (COD) 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen, TKN) 

(Total Phosphorus) 

  (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
ไม่ปรับ 

pH 1:1 130 14 89 72 

pH 8 1:1 120 14 49 35 

pH 9 1:1 94 7 23 33 

pH 10 1:1 100 7 15 13 
 

ทั้งน้ีรายละเอียดของผลวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าเสียสังเคราะห์ มีรายละเอียดในแต่ละ
พารามิเตอร์ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

 

(1)  ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน า้เสียสังเคราะห์  
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน ้ าเสียสังเคราะห์ หลงัจากตกตะกอน

ผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”  จากน ้ าเสียสังเคราะห์ในช่วง pH เท่ากบัไม่ปรับ pH, pH 8, pH 9 และ 
pH 10 พบว่า ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน ้ าเสียสงัเคราะห์ มีค่าเท่ากบั 130, 120, 90 และ 100 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามล าดบั ซ่ึงจากผลการศึกษา สามารถอธิบายไดว้่า ค่าความเป็นด่าง  (Alkalinity) ของน ้ าเสีย
สงัเคราะห์ มีแนวโนม้ลดลง เมื่อค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ของน ้ าเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากไอออนท่ี
ละลายอยูใ่นน ้ า อาทิ ไอออนบวกและไอออนลบ จะเกิดรวมตวักนัและตกเป็นตะกอน เช่น ตะกอนผลึก
ของปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ 

 
(2) ปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) ในน า้เสียสังเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) ในน ้ าเสียสังเคราะห์ 
หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”  จากน ้ าเสียสังเคราะห์ในช่วง pH เท่ากับ       
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ไม่ปรับ pH, pH 8, pH 9 และ pH 10 พบว่า ปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) ของน ้ าเสีย 
สงัเคราะห์ มีค่าเท่ากบั 14, 14, 7 และ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า การใชด่้าง 
ซ่ึงก็คือ โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) ในการตกตะกอน “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”  จะช่วยท าให้น ้ า
มีคุณภาพท่ีดีข้ึน สงัเกตไดจ้ากการท่ีปริมาณซีโอดี (COD) ในน ้ าเสียสงัเคราะห์มีค่าลดลงตามล าดบั เม่ือ 
pH ของน ้ าเพ่ิมมากข้ึน  

 

(3) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ในน า้เสียสังเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ในน ้ าเสีย
สงัเคราะห์ หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”  จากน ้ าเสียสังเคราะห์ในช่วง pH 
เท่ากบั ไม่ปรับ pH, pH 8, pH 9 และ pH 10 พบว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, 
TKN) ในน ้ าเสียสังเคราะห์ มีค่าเท่ากบั 89, 49, 23 และ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั  ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดว้่า  เม่ือท าการปรับใหน้ ้ าเสียสงัเคราะห์มีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) เพ่ิมมากข้ึน จะท าให้
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดลงลง ตามล าดับ จากในกรณีท่ีท าการศึกษาปริมาณไนโตรเจนท่ีลดลง 
เน่ืองจากเกิดการรวมตวัเกิดเป็นผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”   

 
 (4)  ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ในน า้เสียสังเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ในน ้ าเสียสังเคราะห์ 
หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”  จากน ้ าเสียสังเคราะห์ในช่วง pH เท่ากับ      
ไม่ปรับ pH, pH 8, pH 9 และ pH 10 พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด มีค่าเท่ากบั 72, 35, 33 และ 13 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า เม่ือท าการปรับให้น ้ าเสียสังเคราะห์มีค่าความเป็น
กรดและด่าง (pH) เพ่ิมมากข้ึน จะท าให้ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดลงลงตามล าดบั  เน่ืองจากเกิดการ
รวมตวัเกิดเป็นผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”   
 

8.3.7 ผลการทดลองการผลติ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” โดยใช้น า้ที่ผ่านระบบบ าบัดการผลติก๊าซ 

ชีวภาพจากฟาร์มสุกร  

การออกแบบวิธีการทดลองในการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ในน ้ าท่ีผ่านระบบบ าบดั
การผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร มีขั้นตอนต่างๆ ท่ีต้องท าการควบคุมสภาวะและปัจจัยต่างๆ              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต เพ่ือใหผ้ลการศึกษาทดลองท่ีไดม้ีความถกูตอ้ง และท่ีส าคญัคือน าผลการทดลอง
ไปใชเ้พื่อการจดัสร้างอุปกรณ์ตน้แบบ (Pilot scale) ส าหรับใชใ้นการผลิต“ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” 
หรือใชส้ าหรับการผลิตในโรงงานตน้แบบ (Full scale) เพื่อต่อยอดการผลิตในระดบัอุตสาหกรรมการ
ผลิตปุ๋ยในเชิงพาณิชยต่์อไปในอนาคต  
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ทั้งน้ีในขั้นตอนการทดลองตอ้งท าการควบคุมสภาวะและปัจจยัต่างๆ ในการผลิต โดยเร่ิมจาก
การน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ มาเติมสารเคมี คือ โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต  (NaH2PO4) จากนั้น      
ท าการกวนผสมสารให้ละลายเขา้ดว้ยกนัดว้ยเคร่ืองกวนผสมสารเคมี  ซ่ึงในขั้นตอนการทดลองนั้น    
ได้มีการศึกษาถึงสภาวะต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” 
กล่าวคือ ศึกษาสภาวะของปริมาณสารเคมีท่ีเติมลงไป โดยค านวณเป็นสัดส่วนโมลของแมกนีเซียมต่อ
ฟอสเฟต (Mg:P) เท่ากบั 1:0 , 1:1 และ 2:1  และท าการปรับค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ า โดย
ใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ซ่ึงค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าท่ีท าการศึกษา มี 4 สภาวะ  
คือ (1) สภาวะท่ีไม่มีการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือ สภาวะท่ีไม่ไดท้  าการปรับค่า pH 
ของน ้ า (2) สภาวะท่ีท าการปรับใหน้ ้ ามี pH เท่ากบั pH 8   (3)  สภาวะท่ีมีการปรับให้น ้ ามี pH เท่ากบั pH 9  
และ (4) สภาวะท่ีมีการปรับใหน้ ้ ามี pH เท่ากบั pH 10  โดยแสดงตารางสรุปผลการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีใช้
ในการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ในน ้ าท่ีผา่นระบบบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร  ดงัในตารางท่ี 8-7 

 

ตารางที่ 8-7    ตารางสรุปผลการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” 
หรือ  “ปุ๋ยสตรูไวท”์  ในน ้ าท่ีผา่นระบบบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร 

ปัจจยัต่างๆ ทีศึ่กษา รายละเอยีด 

1. สารเคมีท่ีใชใ้นการสร้างผลิต   “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” 
หรือ   “ปุ๋ยสตรูไวท”์ 

NaH2PO4 

2. สภาวะท่ีศึกษา  เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิด
ผลึก  

2.1 สดัส่วนโมล Mg : P  1:0 , 1:1 , 2:1  

2.2 สารเคมีท่ีใชป้รับ pH  NaOH  

2.3  ช่วง pH ท่ีทดลอง  ไม่ปรับ pH,  pH 8, pH 9 และ pH 10  

 
ทั้งน้ีผลการทดลองการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” น ้าท่ีผา่นระบบบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร

สามารถอธิบาย ลกัษณะโครงสร้างและองคป์ระกอบของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ท่ีผลิตได ้รวมทั้ง
สภาวะและปัจจยัท่ีเหมาะสมในการเกิดผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ มีดงัน้ี  
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8.3.7.1  ลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” ในน า้ที่ผ่านระบบบ าบัดฯ     
               จากฟาร์มสุกร 

ผลจากการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอออนต่างๆ ท่ีอยู่ในของน ้ าท่ีผ่านระบบบ าบดัฯ จากฟาร์ม
สุกร และสารเคมีท่ีเติมลงไป คือ โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต  (NaH2PO4) ท่ีสภาวะต่างๆ นั้น ผลการ
วิเคราะห์ท่ีได้ พบว่า มีตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่และตะกอนขนาดเล็กเกิดข้ึนร่วมกัน ซ่ึงจากผลการ
วิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างและองคป์ระกอบของตะกอน โดยการใช้เคร่ืองถ่ายภาพขนาดไมโครเมตร
โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ก  าลงัขยายสูง (Scanning Electron Microscope, SEM) พบว่า ตะกอนท่ีได้มี
ลกัษณะเป็นตะกอนผงละเอียดและตะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นผลึก โดยจากการวิเคราะห์พบว่า ตะกอนผง
ละเอียดท่ีเกิดข้ึน มีลกัษณะเป็นตะกอนเบา ส่วนตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่ มีลกัษณะตะกอนผลึกรูปยาว ซ่ึง
จากการวิเคราะห์ผลดว้ยเคร่ืองถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ก  าลงัขยายสูง และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบของผลึก   พบว่า เป็นผลึกของสารประกอบ
ระหว่าง “แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต” หรือก็คือ ผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” หรือ 
“ผลึกของปุ๋ยสตรูไวท์”  นั่นเอง โดยรูปทรงของผลึก “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” ท่ีได้ มีลกัษณะ
รูปทรงเป็นผลึกทรง 6 เหล่ียมรูปยาว มีความยาวประมาณ ตั้งแต่ 10-20 ไมโครเมตร ดงัแสดงลกัษณะ
ตะกอนผงละเอียดและตะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นผลึก ในรูปท่ี 8-16 
 

 
 

รูปที่ 8-16    ลกัษณะตะกอนผงละเอียดและตะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นผลึก ในน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัดว้ย
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร  
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ส่วนผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของตะกอนผลึก “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”  ในน ้ าท่ี
ผา่นการบ าบดัฯจากฟาร์มสุกร พบว่า ตะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นผลึก คือ ผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”  
ซ่ึงประกอบดว้ย ปริมาณธาตุออกซิเจนร้อยละ 59-67  ธาตุแมกนีเซียม ร้อยละ 11-14  ธาตุฟอสฟอรัส 
ร้อยละ 15-18 ธาตุคลอไรด ์ร้อยละ 1-5 และ ธาตุโซเดียม ร้อยละ 1  ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 8-8 
 
ตารางที่ 8-8   สรุปผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของตะกอนผลึก “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า”              

ในน ้ าหลงัผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร 

องค์ประกอบของตะกอน  
ปริมาณธาตุ (%)  

 O   Mg   P   Cl   Na  
ตะกอนผลึก “ปุ๋ยฟอสเฟต
ชนิดละลายชา้” 

63.10 ± 
4.18 

12.94 ± 
1.72 

16.63 ± 1.85 3.70 ± 2.39 1.40 ± 0.11 

 
ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของตะกอนผลึก “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ในน ้ าท่ี

ผ่านการบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกร พบว่า มีสัดส่วนของปริมาณธาตุระหว่างธาตุแมกนีเซียมและธาตุ
ฟอสฟอรัส คิดเป็นอตัราส่วนโมล เท่ากบั 1:1 ซ่ึงสอดคลอ้งปฏิกิริยาทางเคมีของการเกิดปุ๋ยฟอสเฟต
ชนิดละลายชา้ในน ้ าเสียสงัเคราะห์  

 
8.3.7.2 ผลวเิคราะห์ปริมาณตะกอนทีเ่กดิขึน้ในน า้ที่ผ่านระบบบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร 

(1) ปริมาณตะกอนทีเ่กดิขึน้ 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนท่ีเกิดข้ึน พบว่า ตะกอนท่ีเกิดข้ึนมีทั้งลกัษณะตะกอน
แบบผงละเอียด และตะกอนแบบผลึก โดยหลงัจากน าน ้ าท่ีผ่านระบบบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกรมาเติม
สารเคมี คือ เติม โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต  (NaH2PO4) จะมีผลท าใหค่้าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
ของน ้ าหลงัผ่านการบ าบดัฯ อยู่ในช่วง 7.0-7.5 และเมื่อใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
ความเขม้ขน้ 5 โมลาห์ ปรับใหค่้าความเป็นกรดและด่าง (pH) ของน ้ าใหอ้ยูใ่นสภาวะท่ีท าการศึกษา คือ 
ปรับใหม้ีค่า pH 4 สภาวะ คือ ไม่ปรับ pH , pH 8 , pH 9 และ pH 10  

ซ่ึงการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอออนต่างๆ ท่ีละลายอยู่ในน ้ า โดยในอตัราส่วนโมล
ระหว่าง Mg:P เท่ากบั 1:0 จะท าใหไ้ดป้ริมาณตะกอนเพ่ิมมากข้ึน เม่ือ pH ของน ้ าสูงข้ึน นั่นคือ ปริมาณ
ตะกอนของ ไม่ปรับ pH < pH 8 < pH 9 < pH 10  แต่ส าหรับการปรับอตัราส่วนโมลระหว่าง Mg:P 
เท่ากบั 1:1 และ 2:1 จะท าให้เกิดตะกอนเพ่ิมมากข้ึนในสภาวะน ้ ามีค่า pH 7-9  และมีปริมาณตะกอน
ลดลง ในสภาวะน ้ ามีค่า pH 10  ดงัแสดงในตารางท่ี 8-9 
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ตารางที่ 8-9  ปริมาณของตะกอนแบบผงละเอียดและตะกอนแบบผลึก ท่ีผลิตไดจ้ากน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ 
จากฟาร์มสุกร 

รายละเอยีดของข้อมูล 
การทดลอง 

ช่วง pH  
ทีศึ่กษา 

pH เร่ิมต้น 
ก่อนเติม
สารละลาย 

NaOH 

pH หลงัจาก 
เติม

สารละลาย 
NaOH  

ปริมาณ             
NaOH 5 M 

 ทีใ่ช้ปรับ pH 
 

(มิลลลิติร) 

ค านวณน า้หนัก
ของ NaOH ที่
เติมลงไป                     

 
(กรัม) 

ปริมาณของตะกอน
ทีเ่กดิขึน้ 

 
 

(กรัม) 

อตัราส่วน Mg:P = 1:0                          
 

ไม่ปรับ 
pH 7.30 7.30 - - 0.30 

pH 8 7.40 8.00 0.5 0.1 0.42 

pH 9 7.45 9.00 1.7 0.34 0.54 

pH 10 7.47 10.00 4.3 0.86 5.71 

อตัราส่วน Mg:P = 1:1      
 

ไม่ปรับ 
pH 7.00 7.00 - - 0.60 

pH 8 7.00 8.00 0.2 0.04 0.78 
pH 9 7.56 9.00 1.3 0.26 0.75 

pH 10 7.57 10.00 3.8 0.76 0.68 
อตัราส่วน Mg:P = 2:1      
 

ไม่ปรับ 
pH 

7.56 7.56 - - 0.45 

pH 8 7.46 8.00 0.4 0.08 0.56 
pH 9 7.27 9.00 1.8 0.36 0.75 

pH 10 7.54 10.00 4.0 0.8 0.66 
 

นอกจากน้ีเม่ือศึกษาลักษณะตะกอนแบบผงละเอียดและตะกอนแบบผลึกท่ีเกิดข้ึน         
ดว้ยเคร่ืองถ่ายภาพขนาดไมโครเมตรโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ก  าลงัขยายสูง  พบว่า เม่ือปรับให้น ้ าท่ีผ่าน
ระบบบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกร มีค่าความเป็นด่างมากข้ึน จะพบตะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นตะกอนผลึก       
ในสภาวะ pH 8 - pH 9 มากกว่าในสภาวะค่าpH 10  ดงัแสดงในตาราง 8-10 
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ตารางที่ 8-10    ลกัษณะตะกอนแบบผงละเอียดและตะกอนแบบผลึก ท่ีผลิตไดจ้ากน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ จาก
ฟาร์มสุกร 

รายละเอียด pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 
1. รูปแสดงลกัษณะของ

ตะกอนท่ีเกิดข้ึน 

 
 

   

 - ปริมาณตะกอน
แบบผง 

มีจ านวนมาก มีจ านวนมาก มีจ านวนมาก มีจ านวนมาก 

 -  ปริมาณตะกอน
แบบผลึก 

ไม่พบ มีตะกอนแบบผลึก มีตะกอนแบบผลึก  มีตะกอนแบบผลึก
ลดลง  

 

8.3.7.3 คุณภาพของน ้าที่ผ่านการบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกรหลังจากตกตะกอนผลึก “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิด
ละลายช้า”   

น าขอ้มลูของผลการศึกษาคุณภาพของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร (รายละเอียดแสดง
ในภาคผนวก ค-1) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการศึกษาคุณภาพน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดฯ หลงัจาก
ตกตะกอนผลึก “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”  ซ่ึงผลวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของน ้ า มีดงัน้ี  

(1) ค่าความเป็นด่างของน ้ าเสียสงัเคราะห์ (Alkalinity)  
(2) ปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  
(3) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 
(4) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) 

โดยมีรายละเอียดสรุปแสดงในตารางท่ี 8-11 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 8-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกรหลงัจากตกตะกอนผลึก
ของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”    

  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน า้ทีผ่่านการบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกร 
ล าดับ
การ

ทดลอง 

อตัราส่วน
โมล  pH ค่าความเป็นด่าง ปริมาณซีโอด ี ปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมด 
ปริมาณฟอสฟอรัส

ทั้งหมด 

 
Mg:P  (Alkalinity) (COD) 

(Total Kjeldahl 
Nitrogen, 

TKN) 

(Total 
Phosphorus) 

   (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
1. 

1:0 

ไม่ปรับ 

pH 350 190 60 9 

pH 8 780 100 150 12 

pH 9 1,180 36 150 4 

pH 10 1,620 36 140 3 
2. 

1:1 

ไม่ปรับ 

pH 800 14 80 140 

pH 8 1,160 14 65 140 

pH 9 1,340 7 65 130 

pH 10 1,880 7 65 130 
3. 

2:1 

ไม่ปรับ 

pH 840 96 140 53 

pH 8 240 210 65 54 

pH 9 930 100 65 46 

pH 10 1,820 56 110 52 

 
ทั้งน้ีรายละเอียดของผลวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร มีรายละเอียด

ในแต่ละพารามิเตอร์ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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 (1)   ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน ้าที่ผ่านการบ าบัดฯ จากฟาร์มสุกร หลังจาก
ตกตะกอนผลกึของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า”    

ผลการวิเคราะห์หาค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)  ของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ จากฟาร์ม
สุกร หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”   พบว่า ค่าความเป็นด่างของน ้ าท่ีผ่าน
การบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกรเพ่ิมข้ึน เม่ือค่า pH ของน ้ าสูงข้ึน และเม่ือท าการเปรียบเทียบค่าความเป็นด่าง 
(Alkalinity) ระหว่างน ้ าท่ีผา่นการบ าบดั ฯ ก่อนการตะกอนปุ๋ยฟอสเฟต และน ้ าหลงัผ่านการตกตะกอน
ปุ๋ยฟอสเฟต พบว่า ในสภาวะของน ้ าท่ีมีค่า pH 7-pH 8 จะมีค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ลดลง ร้อยละ 
0.3-77 ซ่ึงถือเป็นสภาวะท่ีเหมาะจะน าไปใชผ้ลิตปุ๋ยฟอสเฟตละลายชา้ แต่ในสภาวะของน ้ าท่ีมีค่า pH 9-
pH10 ไม่เหมาะท่ีจะน ามาใชผ้ลิตปุ๋ยฟอสเฟตละลายชา้ เน่ืองจากค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน ้ า
หลงัผ่านการแยกตะกอนปุ๋ยฟอสเฟต มีค่าสูงกว่าค่าความเป็นด่างของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ ก่อนการ
ตะกอน ร้อยละ 26-77 ดงัแสดงในรูปท่ี 8-17 

จากการพิจารณาในส่วนของ “มาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร” (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ง-1) พบว่า มาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกรไม่ได้ระบุค่าความเป็นด่าง 
(Alkalinity) แต่ในขั้นตอนการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ก็ควรค านึงถึงค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
ท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย  ซ่ึงหากน ้ ามีค่าความเป็นด่างสูงอาจมีผลท าให้น ้ ามีความตา้นทานต่อการเปล่ียนแปลงค่า 
pH ไดม้าก และไม่เหมาะน าไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 

 
 

รูปที่ 8-17 ประสิทธิภาพการก าจดัค่าความเป็นด่างของน ้ า (Alkalinity)  ท่ีผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์ม
สุกร หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตละลายชา้”    
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(2) ปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  ของน ้าที่ผ่านการบ าบัดฯ จาก
ฟาร์มสุกร  หลงัจากตกตะกอนผลกึของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า”    

ผลการวิเคราะห์ปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  ของน ้ าท่ีผ่านการ
บ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร  หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”  พบว่า ปริมาณซีโอดี
ของน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร มีค่าลดลง เม่ือ pH ของน ้ าสูงข้ึน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า การ
เติมด่าง ซ่ึงก็คือ การเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) ส าหรับปรับค่า pH ของน ้ าท่ีผ่านการ
บ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร เพื่อผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ส่งผลท าให้น ้ ามีคุณภาพท่ีดีข้ึน เน่ืองจาก
สารอินทรียแ์ละสารอนินทรียท่ี์ละลายอยูใ่นน ้ าเกิดการตกตะกอน  อีกทั้งเม่ือท าการเปรียบเทียบปริมาณ
ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) ระหว่างน ้ าท่ีผ่านระบบบ าบัด ฯ ก่อนการตกตะกอนปุ๋ย
ฟอสเฟตชนิดละลายชา้ และน ้ าหลงัผ่านการตกตะกอนปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ พบว่า ขั้นตอนการ
ผลิตปุ๋ยฟอสเฟตละลายชา้ จะช่วยท าใหป้ริมาณซีโอดีลงลงร้อยละ 7-82 ดงัแสดงในรูปท่ี  8-18 

และหากพิจารณาในเกณฑ์ของ “มาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ประเภท ข 
และ ค ” (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ง-1) ซ่ึงก  าหนดให้มีค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, 
COD) ไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า การน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร มาใชเ้พ่ือผลิต            
“ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” มีค่าซีโอดีไม่เกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

 
 

รูปที่ 8-18 ประสิทธิภาพการก าจดัปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) ท่ีผ่านการ
บ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”    
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(3) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen , TKN) ของน ้าที่ผ่านการ           
บ าบัดฯ จากฟาร์มสุกร หลงัจากตกตะกอนผลกึของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า”    

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ในน ้ า
ท่ีผา่นการบ าบดัฯ พบว่า ในอตัราส่วนโมลของ Mg:P เท่ากบั 1:0 และ 1:1 ท่ีสภาวะ pH 8, pH 9 และ pH 10  
มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดมีค่าลดลงในอตัราส่วนใกลเ้คียงกัน ส่วนในอตัราส่วนโมลของ Mg:P 
เท่ากบั 2:1 ท่ีสภาวะ ไม่ปรับ pH , pH 8 และ pH 9 มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดมีค่าลดลงร้อยละ 50 แต่
ท่ีสภาวะ pH 10 พบว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดมีค่าสูงข้ึน  

และหากพิจารณาในเกณฑ์ของ “มาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ประเภท ข 
และ ค ” (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ง-1) ซ่ึงก  าหนดให้มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total 
Kjeldahl Nitrogen, TKN) ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ผลการทดลองทั้งหมดในการน าน ้ าท่ีผ่าน
การบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร มาใชเ้พื่อผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

และเม่ือท าการเปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, 
TKN) ระหว่างน ้ าท่ีผา่นระบบบ าบดั ฯ ก่อนการตกตะกอน และน ้ าหลงัผ่านการตกตะกอนปุ๋ยฟอสเฟต 
พบว่า การผลิตปุ๋ยฟอสเฟตละลายชา้ จะช่วยท าใหป้ริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, 
TKN) ลดลงร้อยละ 26-70  ดงัแสดงในรูปท่ี 8-19 

 

 
รูปที่ 18-19 ประสิทธิภาพการก าจดัปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ท่ี

ผา่นการบ าบดัฯ จากฟาร์มสุกร หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตละลายชา้”    
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(4) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ของน า้ที่ผ่านการบ าบัดฯ จากฟาร์ม
สุกร หลงัจากตกตะกอนผลกึของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า”   

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในน ้ า (Total Phosphorus) ในน ้ าท่ีผ่าน
การบ าบดัฯ หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”   พบว่า ในสภาวะท่ีสัดส่วนโมล
ระหว่าง Mg:P เท่ากบั 1:0 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในน ้ า (Total Phosphorus) มีแนวโนม้ลดลง เมื่อค่า 
pH ของน ้ าสูงข้ึน ส่วนในสภาวะท่ีสัดส่วนโมลระหว่าง Mg:P เท่ากบั 1:1 และ 2:1 พบว่า ปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดในน ้ า (Total Phosphorus) มีแนวโน้มคงท่ี เมื่อค่า pH ของน ้ าสูงข้ึน ส่วนในเกณฑ์
ของ “มาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร ประเภท ข และ ค ” (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ง-1) 
พบว่า ไม่มีการก าหนดปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในน ้ า (Total Phosphorus)  

และเม่ือท าการเปรียบเทียบปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ระหว่างน ้ า
ท่ีผา่นระบบบ าบดั ฯ ก่อนการตกตะกอน และน ้ าหลงัผา่นการตกตะกอนปุ๋ยฟอสเฟต พบว่า การผลิตปุ๋ย
ฟอสเฟตละลายชา้ ในสภาวะท่ีอตัราส่วนโมลของ Mg:P เท่ากบั 1:0 หรือการไม่เติมฟอสฟอรัสเพ่ิมลง
ในน ้ าหลงัผ่านการบ าบดั ท าให้ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดท่ีละลายอยู่ในน ้ าลดลง เม่ือค่า pH ของน ้ า
สูงข้ึน เน่ืองจากเกิดการตกตะกอนอยู่ในรูปของเกลือฟอสเฟต ส่วนการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตละลายชา้ ใน
สภาวะท่ีอตัราส่วนโมลของ Mg:P เท่ากบั 1:1 และ 2:1 นั้นจะท าให้มีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด เพ่ิม
สูงข้ึนร้อยละ 84-340  ดงัแสดงในรูปท่ี 8-20   

 
รูปที่ 8-20 ประสิทธิภาพการก าจดัปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ท่ีผา่นการบ าบดัฯ 

จากฟาร์มสุกร หลงัจากตกตะกอนผลึกของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้”    
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8.3.8 การทดสอบการชะละลาย (Leaching test)  

การทดสอบการชะละลาย (Leaching test) มีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบหาสารท่ีมีอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจถูกชะละลายออกมาจากการน า “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” ไปใชง้านในการ
เกษตรกรรม และท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารท่ีมีอนัตรายไปสู่พ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การปนเป้ือนและการสะสมสารพิษในพืชท่ีเป็นอาหารของมนุษย ์นอกจากนั้นอาจมีการปนเป้ือนของ
สารมลพิษสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน ้ าผวิดินและแหล่งน ้ าใตดิ้นท่ีมีการน าน ้ าไปใชเ้พ่ือการอุปโภค
บริโภค ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ าได ้ดงันั้นการทดสอบ
การชะละลาย (Leaching test) ผลิตภณัฑ์ของ ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า ท่ีผลิตได้ ก่อนท่ีจะมีการ
น าไปใชง้านจริงจึงมีความส าคญั  ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการน าไปใชง้าน รวมทั้ง
ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ในขั้นตอนการทดลองนั้นจะเร่ิมจากการน าผลิตภณัฑ์ของ ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ ท่ีผลิต
ได้มาสกัดหาสารท่ีเป็นอันตราย โดยใช้น ้ าท่ีมีสภาพความเป็นกรดอ่อนๆ เป็นสารสกัด และน า
สารละลายท่ีสกดัไดไ้ปวิเคราะห์หาปริมาณท่ีเป็นอนัตราย  

ผลการวิเคราะห์หาสารท่ีมีอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีถกูชะละลายจาก “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลาย
ชา้” ท่ีผลิตได ้พบว่า ไม่มีสารท่ีเป็นอนัตรายต่อแหล่งน ้ า หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย์
รวมทั้งส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ า  โดยสารท่ีถกูชะละลายออกมาจาก  “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ส่วนใหญ่
จะเป็นธาตุอาหารท่ีมีประโยชน์ส าหรับพืช อาทิ โปรแตสเซียม (K+) แมกนีเซียม (Mg2+) แคลเซียม 
(Ca2+) และ โซเดียม (Na+) เป็นตน้  
 
8.3.9 สรุปผลการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท์”  จากน ้าที่ผ่านระบบบ าบัด

ด้วยการผลติก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร   

จากการน าน ้ าท่ีผา่นระบบบ าบดัดว้ยการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร มาเพ่ิมมลูค่าน ้ า โดยน า
น ้ าท่ีผ่านระบบบ าบดัฯ ไปใชใ้นการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท์”  ท่ีสภาวะ
ต่างๆ กัน ซ่ึงเป็นการสรุปผลในเร่ืองของลกัษณะตะกอนท่ีเกิดข้ึน ปริมาณของตะกอนผลึก ซ่ึงเป็น
ตะกอนของ “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งสรุปผลในเร่ืองของคุณภาพของน ้ าหลงัจาก
แยกตะกอน ดงัแสดงในตารางท่ี 8-12  
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ตารางที่ 8-12  สรุปผลการผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท”์  จากน ้ าท่ีผ่านระบบบ าบดัดว้ย
การผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร   

รายละเอยีด สรุปผลการผลติ “ปุ๋ ยฟอสเฟตชนดิละลายช้า” 
pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 

1. ลกัษณะของตะกอนทีเ่กดิขึน้ 
 
 
 
     

 1.1 ปริมาณตะกอนแบบผง พบมาก พบมาก พบมาก พบมาก 
 1.2 ปริมาณตะกอนแบบผลกึ      

“ปุ๋ ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า” 
ไม่พบ พบในปริมาณ             

ปานกลาง 
พบในปริมาณ            
ปานกลาง 

พบในปริมาณ                
นอ้ย 

2. คุณภาพของน า้หลงัจากตกตะกอน 
(แสดงผลของอตัราส่วนโมล
ระหว่าง Mg:P) 

1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 2:1 

 2.1 ท าให้ค่าความเป็นด่าง 

(Alkalinity) ลดลง 

            

 2.2 ท าให้ปริมาณซีโอดี (COD) 
ลดลง  

            

 2.3 ท าให้ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมด (TKN) ลดลง 

            

 2.4 ท าให้ปริมาณฟอสฟอรัส

ทั้งหมด (TP) ลดลง 

            

3. เปรียบเทยีบคุณภาพน า้ฯ ต่อ
มาตรฐานน า้ทิง้จากฟาร์มสุกร 
ประเภท ข และ  

    

 3.1 ค่าความเป็นกรดและด่างของน ้า 
(pH) หลงัจากตกตะกอนของ แข็ง  

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน1 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน1 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน1 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน1 

 3.2 ค่าซีโอดี (COD) ของน า้ 
หลงัจากตกตะกอนของแข็ง 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน2 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน2 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน2 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน2 

 3.3 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 

(TKN) ของน ้า  หลังจาก

ตกตะกอนของแข็ง 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน 3 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน 3 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน 3 

ไม่เกนิเกณฑ ์
มาตรฐาน 3 

4. ผลการทดสอบการชะละลาย

(Leaching test) 
ไม่พบสารท่ีเป็นอนัตรายต่อการน าไปใชเ้พ่ือการเกษตรกรรม 

หมายเหตุ  1    มาตรฐานน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร ประเภท ข และ ค ท่ีก  าหนดใหมี้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) เท่ากบั 5.5-9 
2    มาตรฐานน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร ประเภท ข และ ค ท่ีก  าหนดใหมี้ค่าซีโอดี ไม่เกนิ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 
3    มาตรฐานน ้าท้ิงจากฟาร์มสุกร ประเภท ข และ ค ท่ีก  าหนดใหมี้ค่าไนโตรเจนทั้งหมด ไม่เกนิ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   หมายถึง  เหมาะสม 
  หมายถึง  ไม่เหมาะสม 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 9 

ผลการศึกษาจากห้องปฏิบัตกิาร : 
การผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตหรือปุ๋ยอะพาไทด์ 

(Apatite) 
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ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำวัสดุ รำคำค่ำแรงรวมค่ำวัสดุ รวมค่ำแรง รวม (บำท)

1 ปรับพ้ืนท่ี 1 lot 0 1,000 0 1,000 1,000

2 เสาเขม็ หกเหล่ียมกลวง ขนาด 0.15*3.00 เมตร 15 Ea 400 240 6,000 3,600 9,600

3 ทรายหยาบอดัแน่น 1 m3 300 300 300 300 600

4 คา่ไมแ้บบ 1 lot 500 200 500 200 700

5 คอนกรีต โครงสร้าง 1 M3 2,500 500 2,500 500 3,000

6 เหลก็เสริม ขนาด 6 มม. 16 kg 28 5 448 80 528

7 ตะปู,ลวดผกูเหลก็ 1 lot 100 0 100 0 100

รวม 15,528

8 ท่อ PVC ขนาด 1/2' 12 m 15 15 180 180 360

9 ท่อ PVC ขนาด 1' 8 m 25 25 200 200 400

10 ท่อ PVC ขนาด 2' 8 m 65 25 520 200 720

11 Ball vale pvc dia ขนาด 1/2" 4 Ea 150 60 600 240 840

12 Ball vale pvc dia ขนาด 1" 2 Ea 250 100 500 200 700

14 Ball vale pvc dia ขนาด 2" 1 Ea 350 140 350 140 490

15 Fitting 1 Lot 1,197 511 1,197 511 1,708

16 Support+Acc 1 Lot 1,222 517 1,222 517 1,739

รวม 6,957

17 Chemicle feed pump  (3 LPM) 2 Ea 450 0 900 0 900

18 Chemicle feed pump  (3 LPM) 2 Ea 450 0 900 0 900

19 Reactor Tank 2000 litre 1 Ea 30,000 0 30,000 0 30,000

20 Tank 100 litre 1 Ea 1,800 0 1,800 0 1,800

21 Tank 100 litre 2 Ea 1,100 0 2,200 0 2,200

22 PH meter 1 Ea 2,000 0 2,000 0 2,000

22  Centrifugal  pump(Pastic blade&case) 5 m3/h 1 Ea 3,000 0 3,000 0 3,000

รวม 40,800

23 ตู ้control และระบบไฟฟ้า และอ่ืน ๆ 1 Lot 15,000 0 15,000 0 15,000

รวม 15,000

78,285Totol cost

บทที่ 9 
การผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตและปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต จากอุปกรณ์สาธิต 
9.1  ระบบต้นแบบการผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคมทีั้งสองชนิด 
 รายการอุปกรณ์ระบบตน้แบบการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีในโครงการดงัแสดงในตาราง 9-1  

ตาราง 9-1 แสดงรายการส าหรับอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีขนาด 2,000 ลิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ระบบผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีตน้แบบดงักล่าวติดตน้และท าการทดลองผลิต ณ ประชาฟาร์ม จงัหวดั
นครปฐม ดงัแสดงในรูป 9-1 
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รูป 9-1 ระบบสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี ณ ประชาฟาร์ม จงัหวดันครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 วธิีการผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคมทีั้งสองชนิดจากระบบต้นแบบ 
 

1) สูบน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ ปริมาณ 2,000 ลิตร เขา้ถงัผลิตปุ๋ย 
   หมายเหตุ : สูบน ้ าท่ีผา่นระบบฯ เขา้ถงัผลิตปุ๋ย ปริมาณ 2000 ลิตร ซ่ึงน ้ าดงักล่าว

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

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

ตกตะกอน และสูบเขา้ถงัผลิตปุ๋ย 

ตู้ควบคมุการท างาน 

ถงัผลิตปุ๋ ย 2000 ลิตร 

ถงัสารตกตะกอน 

ถงัสารละลายกรด-ด่าง 
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 การสูบสารเคมีเขา้ถงัผลิตปุ๋ย : ควรตรวจวดัค่า pH ของน ้ าในถงัผลิตปุ๋ยควบคู่ไปดว้ย เพื่อใหพ้ี
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 าปฏิกิริยาเคมีต่อกนัและท าให้เกิดการสร้าง
สารประกอบเคมีอินทรีย ์ตกตะกอนลงสู่ส่วนล่างของถงัผลิตปุ๋ย 

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

การผลิตหน่ึงคร้ัง 
8) น าปุ๋ยท่ีแหง้แลว้ไปบรรจุถุง 

 
9.3  ผลวเิคราะห์ปุ๋ยอะพาไทด์ และปุ๋ยสตรูไวท์ที่ผลติได้ ณ ประชาฟาร์ม 
 

             ตาราง 9-2 ผลการทดสอบปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ ยอะพาไทด ์(เอกสารอา้งอิง) 

 
 

ผลการทดสอบปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ยอะพาไทด์ จากตาราง 9-2 พบว่า แนวทางการ
ตกตะกอนปุ๋ยอะพาไทด ์เป็นการตกตะกอนไอออนของแคลเซียม และฟอสเฟตในน ้ า ดว้ยการเติม ปูนขาว 
(แคลเซียมไฮดรอกไซด)์  ใหอ้ยูใ่นรูปของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต ดงันั้น ปริมาณธาตุอาหารท่ีพบ
ในปุ๋ยส่วนใหญ่ คือ ฟอสฟอรัส ซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกั (พบในปริมาณ 3.38 กรัม) และแคลเซียม ซ่ึงเป็น
ธาตุอาหารรองของพืช (พบในปริมาณ 24.2 กรัม) 
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               ตาราง 9-3 ผลการทดสอบปุ๋ ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ ยสตรูไวท ์(เอกสารอา้งอิง) 

 

       
จากตาราง 9-3 ผลการทดสอบปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท ์พบว่า แนว

ทางการตกตะกอนปุ๋ยสตรูไวท ์เป็นการตกตะกอนไอออนของแมกนีเซียม แอมโมเนีย และ ฟอสเฟต ท่ีมี
อยู่ในน ้ าท้ิง ด้วยการเติมสารละลายโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) ให้อยู่ในรูปผลึกสตรูไวท ์
(แมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต) ดงันั้น ปริมาณธาตุอาหารท่ีพบในปุ๋ยส่วนใหญ่ คือ ฟอสฟอรัส (พบ
ในปริมาณ 14.24 กรัม) ไนโตรเจน ( พบในปริมาณ 1.47 กรัม ในรูปของแอมโมเนีย) ซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกั 
และแมกนีเซียม (พบในปริมาณ 5.06 กรัม) ซ่ึงเป็นธาตุอาหารรอง ของพืช ส่วนโพแทสเซียม แมจ้ะมีการ
ตรวจพบในน ้ าท้ิง แต่ทว่าวิธีการตกตะกอนทางเคมีไม่สามารถตกตะกอนโพแทสเซียม เน่ืองจากธาตุ
โพแทสเซียมสามารถละลายน ้ าไดดี้ 

  
9.4 ปัจจยัที่มผีลต่อการผลติปุ๋ยจากอุปกรณ์สาธิต 

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตกตะกอนปุ๋ยและคุณภาพปุ๋ยท่ีได้ ข้ึนอยู่ก ับ การควบคุมระบบท่ี
เหมาะสม และคุณภาพน ้ าท้ิง (ปริมาณธาตุอาหาร หรือ ฟอสฟอรัส) ก่อนเขา้ระบบ   ปัจจยัดา้นคุณภาพน ้ า
เป็นพารามิเตอร์ท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงปริมาณตะกอนและคุณภาพของตะกอนท่ีได้  เช่น ในกรณีของ   
ฤดูฝนท่ีมีปริมาณน ้ าเข้าสู่ระบบเป็นจ านวนมาก ท าให้น ้ าท้ิงมีปริมาณสารอาหารหลงเหลืออยู่น้อย        
เม่ือเทียบกบัในฤดูร้อน  ดงันั้น ในการเดินระบบของถงัปฏิกรณ์แบบทีละเท (Batch) จึงท าให้ปริมาณธาตุ
อาหารท่ีอยูใ่นตะกอนมีนอ้ย 
 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 
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9.5  ประโยชน์ของปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทต์ และวธิีการน ามไีปใช้ทางการเกษตร 
9.5.1  ประโยชน์จากปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทต์  
 ผลการทดสอบปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ยอะพาไทด์ (ตาราง 9-2) ท่ีผลิตได ้ณ ประชาฟาร์ม
แสดงใหเ้ห็นว่า ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟส หรือ ปุ๋ยอะพาไทต์ มีธาตุอาหารส าหรับพืชอนัประกอบดว้ยธาตุ
แคลเซียม และฟอสฟอรัส สามารถอธิบายบทบาทและหนา้ท่ีดงัแสดงในตาราง 9-4 
 

 ตาราง 9-4 บทบาทและหนา้ที่ของธาตุแคลเซียม (Ca) และฟอสฟอรัส (P) (อา้งอิงจาก: กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร) 

ธาตุอาหาร บทบาทและหน้าที่ 
แคลเซียม (Ca) เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างที่ส าคญัของผนังเซลล์ ซ่ึงจ าเป็นและมีบทบาทหน้าที่ส าคญัต่อ

การแบ่งเซลล์ ช่วยให้ผนังเซลล์แข็งแรง เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและกระตุ้นการท างานของ
เอน็ไซมห์ลายชนิด ท าหน้าที่ลดพิษของกรดอินทรียใ์นพืช ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก 
การผสมเกสร และการงอกของเมลด็ 

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

 

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 ใช้ปรับปรุงดินในบริเวณพ้ืนท่ีลาดชนั ท่ีมีธาตุ
เหลก็มาก (ดินสีแดง) เพื่อลดความเป็นกรดของดิน   

 ส่วนประกอบท่ีเป็นสารฟอสเฟต ท าหน้าท่ีช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง ให้พลงังาน
แก่พืชไดดี้  
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9.5.2    การน าปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ยอะพาไทด์ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ทางการเกษตร  
ขอ้มูลจากกลุ่มวิจัยปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน 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  

โดยสูตรปุ๋ยเบ้ืองต้นท่ีได้จากค่าท่ีได้จากระบบ สามารถใชก้ับพืชประเภทต่างๆ ดังแสดงใน  
ตาราง 9-5 ทั้งน้ีการใชปุ๋้ยอะพาไทตใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุดตอ้งน าตวัอยา่งดินของพ้ืนท่ีเพาะปลูก
มาวิเคราะห์เพื่อคน้หาสดัส่วนสูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสม 
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อตัราปุ๋ ย  (กก ./ ไร่)

ข้าวโพด ,

ข้าวฟ่าง

มนัส าปะหลงั ดนิปลูกมนัส าปะหลงัท ั่วไป 50-80

ดนิทีม่ฟีอสฟอรสัต ่า 50-80

ดนิทีม่โีพแทสเ ซียมสงู 50-100

ดนิเหนียว 30-50

ถ ั่วชนิดต่าง  ๆ: ถ ั่วเหลือง

 , ถ ั่วลิสง , ถ ั่วเ ขียว

ดนิทราย 30-50

ฝ้าย ดนิปลูกฝ้ายท ั่วไป 40-80

ออ้ย ดนิปลูกออ้ยท ั่วไป 50-100

ดนิเหนียวปนทราย 50-80

ดนิเหนียว 40-80

30-50

ดนิเหนียวปนทราย 30-50

ชนิ ดพืช ล ักษณะดิน

ข้าว ดนิเหนียว

ตาราง 9-5  ปริมาณปุ๋ ยผสมระหว่างปุ๋ ยอะพาไทตแ์ละปุ๋ ยคอกที่ใชก้บัพืชต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(อา้งอิงจากส านกัวิทยาบริการ มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับุรี) 
 

 ทั้งน้ีธาตุฟอสเฟตจากปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตจะยงัคงคา้งอยู่ในดินซ่ึงค่อยๆ ปลดปล่อยตวัเองแก่
พืช โดยเฉล่ียใชเ้วลาถึง 5 ‟ 15 ปี  เน่ืองจากมีความสามารถในการละลายน ้ าไดน้้อย ดงันั้นในช่วงปีถดัมา
ในฤดุเพาะปลกูจึงสามารถงดการให้ปุ๋ยฟอสเฟต แต่ยงัคงตอ้งให้ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซียมคง
เดิม โดยเฉล่ียปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตสามารถทดแทนการใชปุ๋้ยเคมีไดป้ระมาณ 10 ‟ 20 เปอร์เซ็นต ์ 
 

9.6 ประโยชน์ของปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ และวธิกีารน ามไีปใช้ให้
เกดิประโยชน์ทางการเกษตร 

9.6.1  ประโยชน์ของปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ 
 ผลการทดสอบปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท ์(ตาราง 9-3 ) ท่ีผลิตได ้ณ 
ประชาฟาร์ม แสดงให้เห็นว่า ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟส หรือ ปุ๋ยอะพาไทต์ มีธาตุอาหารส าหรับพืชอนั
ประกอบดว้ยธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัส สามารถอธิบายบทบาทและหนา้ท่ีดงัแสดงในตาราง 9-6 
 

ตาราง 9-6 บทบาทและหนา้ที่ของธาตุแมกนีเซียม (Mg) และฟอสฟอรัส (P) 
ธาตุอาหาร บทบาทและหน้าที่ 

ฟอสฟอรัส (P) มีความส าคญัต่อยนีส์ การแบ่งเซลล ์และการสร้างเซลล์ในพืช นอกจากน้ียงัเป็นส่วนประกอบของ
ฟอสฟอไลปิด (Phospholipid), NADP และ ATP เป็นตวัถ่ายทอดพลงังานระหว่างสารต่อสารในระบบ
ต่างๆ เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ การเคลื่อนยา้ยสาร ช่วยในการเจริญเติบโตของราก จ าเป็น
ส าหรับการออกดอกติดเมลด็ และการพฒันาของเมลด็หรือผล 
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ธาตุอาหาร บทบาทและหน้าที่ 
แมกนีเซียม (Mg) แมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารรอง ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเน่ืองจาก แมกนีเซียม

เป็นส่วนประกอบส าคญัในโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ซ่ึงส าคัญส าหรับการสังเคราะห์แสง เป็น
ส่วนประกอบของระบบเอน็ไซมท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างแป้ง สร้างกรดนิวคลีอิก เป็นตวักระตุน้การ
ท างานของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกบัการหายใจของเซลล์และเมตาโบลิซึมของคาร์โบไฮเดรท ช่วย
เสริมสร้างการดูดใชแ้ละการล าเลียงธาตุฟอสฟอรัส ช่วยเคลื่อนยา้ยน ้าตาลในพืช 

 

ขอ้มลูจากกลุ่มวิจยัปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน กรมวิชาการเกษตรพบวา่ ปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม 
ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท ์มีคุณสมบติัท่ีสามารถจะน าไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรดงัต่อไปน้ี 

 มีคุณสมบติัในช่วยการปรับปรุงดินทรายให้เป็นดินร่วน ท าให้ดินจับธาตุอาหาร และ   
อุม้น ้ าไดม้ากข้ึน  

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

 

9.6.2  วธิีการน าปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนยีม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ทาง
การเกษตร 

 ผลการทดสอบตวัอยา่งปุ๋ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท(์ตาราง 9-2) ท่ีผลิต
ได ้ณ ประชาฟาร์ม โดย บริษทัหอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จ  ากดั พบว่าปุ๋ยสตรูไวท์ 100 กรัม มี
ปริมาณธาตุไนโตรเจน 1.47 กรัม พบปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 14.24 กรัม และพบปริมาณธาตุโพแทสเซียม 
0.31 กรัม หรืออยู่ในรูปของปุ๋ยธาตุอาหารหลกั (N ‟ P ‟ K) คือ 1.47 ‟ 14.24 ‟ 0.31 มีปริมาณฟอสเฟต
ค่อนขา้งสูงสามารถน าไปทดแทนแม่ปุ๋ยฟอสเฟตได้  การน าปุ๋ยสตรูไวท์เพื่อทดแทนแม่ปุ๋ยฟอสเฟต
ส าหรับผลิตปุ๋ยเคมีในทอ้งตลาด  ท าไดโ้ดยผสมระหว่าง ปุ๋ยสตรูไวทแ์ละแม่ปุ๋ยทั้งสามชนิด คือ   

1. แม่ปุ๋ยไนโตรเจน (N) (หรือ ปุ๋ยยเูรีย 46-0-0)  
2. แม่ปุ๋ยฟอสเฟต (P) (หรือ ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 18-46-0)  
3. แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม (K) (ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรค ์0-0-60) 

 

อน่ึง อตัราส่วนการผสมปุ๋ยเคมีโดยใชปุ๋้ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ 
ทดแทนแม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ถือเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ การขยายผลโครงการฯ เพ่ือพฒันาระบบ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้เหมาะสมกับปริมาณน ้ าท้ิงจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จะสามารถผลิตปุ๋ย
แมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท ์ท่ีมีความเขม้ขน้ท่ีคงท่ี และลดตน้ทุนดา้นสารเคมีใน
การผลิต ทั้งน้ีแนวทางท่ีจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในดา้นผลตอบแทนของการผลิตปุ๋ย แบ่งไดเ้ป็นสอง
กรณี คือ 
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1) การจดัจ  าหน่ายใหก้บัโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีโดยตรง เมื่อปุ๋ยมีราคาสูง 

2) การผสมปุ๋ยเคมีเพื่อการจดัจ  าหน่ายเอง เมื่อสามารถผลิตปุ๋ยไดใ้นราคาตน้ทุนต ่า 

 
ตวัอย่างการค านวณสูตรปุ๋ย 

ตอ้งการผลิตปุ๋ยเคมี 16-16-8 (มีขายในทอ้งตลาด) ใหไ้ดน้ ้ าหนกัรวม 100 กิโลกรัม โดยใชปุ๋้ยสตรู
ไวทซ่ึ์งในตวัอยา่งน้ีจะใชป้ริมาณ 40 กิโลกรัม (น ้ าหนักสตรูไวท์ ท่ีเติมในแม่ปุ๋ย) ดงันั้นจะตอ้งใชแ้ม่ปุ๋ย
ชนิดต่างๆ อยา่งละก่ีกิโลกรัม 

 
ปุ๋ยสตรูไวท์ที่ได้จากแบบสาธิต มปีริมาณสารอาหาร ในสัดส่วน N=1.47 P=14.24 K=0.31   ในปุ๋ย

สตรูไวท์ 100 กโิลกรัม (1.47-14.24-0.31) 
 

ชนิดแม่ปุ๋ยท่ีมีในทอ้งตลาดท่ีเหมาะสมในการน ามาผสมเพือ่ผลิต คือ 
 แม่ปุ๋ยยเูรีย [46-0-0 (U)] 

 แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต[18-46-0 (DAP)] 

 แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรค ์[0-0-60 (MOP) ] 

วธิีการค านวณ 

1. ตรวจสอบปริมาณสารอาหาร N-P-K จากปุ๋ยสตรูไวท ์40 กิโลกรัม 
2. ค านวณหาฟอสฟอรัสท่ีตอ้งใชจ้ากแม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต[18-46-0] (DAP) 
3. ค านวณหาปริมาณไนโตรเจนท่ีตอ้งใชจ้ากแม่ปุ๋ยยเูรีย (46-0-0) 
4.  ค  านวณหาปริมาณโพแทสเซียมท่ีตอ้งใชจ้ากแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรค ์[0-0-60] (MOP) 
5. ค านวณหาน ้ าหนกัรวม ท่ีผสมสูตร 16-16-8 มีน ้ าหนกัจ านวน 100 กิโลกรัม 

รายละเอียดการค านวณมีดงันี ้

1. ตรวจสอบปริมาณสารอาหาร N-P-K ในปุ๋ ยสตรูไวท์ 40 กโิลกรัม 

1.1 หาปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ ยสตูรไวท์ 40 กโิลกรัม 

ปริมาณไนโตเจนในปุ๋ยสตรูไวท ์100 กก.   = 1.47  กิโลกรัม 

น ้าหนกัปุ๋ยสตรูไวทท่ี์เติมในแม่ปุ๋ย    = 40  กิโลกรัม 
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 น ้าหนกัปุ๋ยท่ีตอ้งการเติม     = 100  กิโลกรัม 

ปริมาณในโตรเจน     =         กโิลกรัม 

       =  0.59  กโิลกรัม 

1.2 หาปริมาณฟอสฟอรัสในปุ๋ ยสตรูไวท์ 40 กโิลกรัม    

ปริมาณฟอสฟอรัสในปุ๋ยสตรูไวท ์100 กก.   = 14.24  กิโลกรัม 

น ้าหนกัปุ๋ยสตรูไวทท่ี์เติมในแม่ปุ๋ย    = 40  กิโลกรัม 

 น ้าหนกัปุ๋ยท่ีตอ้งการเติม     = 100  กิโลกรัม 

ปริมาณฟอสฟอรัส     =         กโิลกรัม 

       =  5.7  กโิลกรัม 

1.3 หาปริมาณโพแทสเซียมในปุ๋ ยสตรูไวท์ 40 กโิลกรัม    

ปริมาณโพแทสเซียมในปุ๋ยสตรูไวท ์100 กก.  = 0.31  กิโลกรัม 

น ้าหนกัปุ๋ยสตรูไวทท่ี์เติมในแม่ปุ๋ย    = 40  กิโลกรัม 

 น ้าหนกัปุ๋ยท่ีตอ้งการเติม     = 100  กิโลกรัม 

ปริมาณฟอสฟอรัส     =    กโิลกรัม 

       =  0.12  กโิลกรัม 
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1.4 หาปริมาณ N-P-K ที่ยงัขาดอยู่ หากต้องการได้ปุ๋ ยเคมีสูตร (16-16-8) ปริมาณ 100 กโิลกรัม 
โดยน าปริมาณ N-P-K ที่มีในปุ๋ ยสตรูไวท์ 40 กโิลกรัม ผสมกบัแม่ปุ๋ ยต่างๆ  

ปริมาณไนโตเจนท่ีตอ้งการ    = 16  กิโลกรัม 

ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีตอ้งการ    = 16  กิโลกรัม 

ปริมาณโพแทสเซียมท่ีตอ้งการ    = 8  กิโลกรัม 

ปริมาณไนโตเจนท่ีมีอยูใ่นปุ๋ยสตรูไวท ์40 กก.  = 0.59  กิโลกรัม 

ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีมีอยูใ่นปุ๋ยสตรูไวท ์40 กก.  = 5.7  กิโลกรัม 

ปริมาณโพแทสเซียมท่ีมีอยูใ่นปุ๋ยสตรูไวท ์40 กก.  = 0.12  กิโลกรัม 

ปริมาณไนโตรเจนที่ยงัขาดอยู่                      16 - 0.59 =   15.4   กโิลกรัม  

ปริมาณฟอสฟอรัสนที่ยงัขาดอยู่                       16 – 5.7        =   10.3   กโิลกรัม  

ปริมาณโพแทสเซียมทีย่งัขาดอยู่                      8 – 0.12         =   7.88   กโิลกรัม 

2. ค านวณหาปริมาณฟอสฟอรัสทีผ่สมกบัแม่ปุ๋ ยไดแอมโมเนยีมฟอสเฟต [18-46-0] (DAP)  

2.1 ปริมาณแม่ปุ๋ ย (DAP) ที่ต้องการใช้เพือ่ให้ได้ฟอสฟอรัสตามที่ต้องการ 

ปริมาณแม่ปุ๋ย (DAP)     = 100  กิโลกรัม 

ปริมาณฟอสฟอรัส ท่ียงัขาดอยู่    =   10.30  กิโลกรัม 

ปริมาณฟอสฟอรัส ในแม่ปุ๋ย (DAP) 100 กก.  =   46  กิโลกรัม 

ปริมาณแม่ปุ๋ ย (DAP) ที่ต้องการ    =        กโิลกรัม 

        = 22.39  กโิลกรัม 
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2.2 ค านวณหาปริมาณไนโตรเจนที่ติดมากบัแม่ปุ๋ ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) (18-46-0) ที่
น ้าหนัก22.39 กโิลกรัม 

ปริมาณไนโตรเจนในแม่ปุ๋ย (DAP) 100 กก.   = 18  กิโลกรัม 
ปริมาณแม่ปุ๋ย (DAP) ท่ีตอ้งการ (จากขอ้ 2.1)  = 22.39  กิโลกรัม 
ปริมาณแม่ปุ๋ย (DAP)     = 100  กิโลกรัม 

ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ ย (DAP) 22.39 กก.   =         กโิลกรัม 

        = 4.03  กโิลกรัม 

2.3 ค านวณหาปริมาณไนโตรเจนที่ต้องการ 

ปริมาณไนโตเจนท่ียงัขาดอยู ่(จากขอ้ 1.4)   = 15.41  กิโลกรัม 

ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ย (DAP) 22.39 กก. (จากขอ้ 2.2) = 4.03  กิโลกรัม 

ปริมาณไนโตเจนท่ียงัขาด อยู ่    = 15.41 ‟ 4.03 กิโลกรัม 

        = 11.38  กิโลกรัม 

3. ค านวณหาปริมาณฟอสฟอรัสทีผ่สมกบัแม่ปุ๋ ยยเูรีย [46-0-0] ที่ต้องการ 

ปริมาณแม่ปุ๋ยยเูรีย     = 100  กิโลกรัม 

ปริมาณไนโตรเจนท่ียงัขาดอยู่ (จากข้อ 2.3)  =   11.38  กิโลกรัม 

ปริมาณไนโตเจนในแม่ปุ๋ยยเูรีย 100 กก.   = 46  กิโลกรัม 

ปริมาณแม่ปุ๋ ยยเูรียที่ต้องใช้    =        กโิลกรัม 

        = 24.74  กโิลกรัม 

4. ค านวณหาปริมาณโพแทสเซียมที่ต้องใช้จากแม่ปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรค์ (MOP)      (0-0-60) 

ปริมาณแม่ปุ๋ย (MOP)     = 100  กิโลกรัม 

ปริมาณโพแทสเซียมท่ียงัขาดอยู่ (จากข้อ 1.4)  =   7.88  กิโลกรัม 
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ปริมาณไนโตเจนในแม่ปุ๋ยยเูรีย 100 กก.   = 60  กิโลกรัม 

ปริมาณแม่ปุ๋ ย (MOP) ที่ต้องการ    =         กโิลกรัม 

        = 13.13  กโิลกรัม 

5. ค านวณหาน ้าหนักรวม ในการผสมปุ๋ ยสูตร (16-16-8) มีน ้าหนัก 100 กโิลกรัม 

 ปุ๋ยสตรูไวท ์1.47-14.24-0.31 = 40 กิโลกรัม  
 แม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 = 22.39 กิโลกรัม  
 แม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 = 24.74  กิโลกรัม  
 แม่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 = 13.13   กิโลกรัม  

รวมน ้าหนักทัง้หมด 100.26  กโิลกรัม (  100 กโิลกรัม ) 
  

การใชปุ๋้ยสตรูไวท ์40 กิโลกรัม สามารถลดการใชแ้ม่ปุ๋ยและสารตวัเติม (Filler) จ านวน 40 
กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 40 

 
การใชปุ๋้ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือปุ๋ยสตรูไวท์ทดแทนบางส่วน สามารถท าได้

โดยผสมร่วมกบัแม่ปุ๋ยเคมเีพื่อใหปุ๋้ยในปุ๋ยเคมีในสูตรต่างๆ และสามารถทดแทนการใช้แม่ปุ๋ยเคมีในการ
ผสมปุ๋ยดงัน้ี 

ส าหรับปุ๋ยสูตรท่ี 1 (16-20-0) ปริมาณ 100 กิโลกรัม สามารถใชปุ๋้ยสตรูไวท์ผสมกบัแม่ปุ๋ยเพื่อ
ผลิตปุ๋ยสูตรน้ีไดป้ระมาณ 30 - 50 เปอร์เซ็นต ์

ส าหรับปุ๋ยสูตรท่ี 2 (16-16-8) ปริมาณ 100 กิโลกรัม สามารถใชปุ๋้ยสตรูไวท์ผสมกบัแม่ปุ๋ยเพื่อ
ผลิตปุ๋ยสูตรน้ีไดป้ระมาณ 20 - 40 เปอร์เซ็นต ์

ส าหรับปุ๋ยสูตรท่ี 3 (15-15-15) ปริมาณ 100 กิโลกรัม สามารถใชปุ๋้ยสตรูไวท์ผสมกบัแม่ปุ๋ยเพื่อ
ผลิตปุ๋ยสูตรน้ีไดป้ระมาณ 10 - 30 เปอร์เซ็นต ์

ส าหรับปุ๋ยสูตรท่ี 4 (15-7-18) ปริมาณ 100 กิโลกรัม สามารถใชปุ๋้ยสตรูไวท์ผสมกบัแม่ปุ๋ยเพื่อ
ผลิตปุ๋ยสูตรน้ีไดป้ระมาณ 15 - 35 เปอร์เซ็นต ์

ส าหรับปุ๋ยสูตรท่ี 5 (13-13-21) ปริมาณ 100 กิโลกรัม สามารถใชปุ๋้ยสตรูไวท์ผสมกบัแม่ปุ๋ยเพื่อ
ผลิตปุ๋ยสูตรน้ีไดป้ระมาณ 5 - 25 เปอร์เซ็นต ์

ส าหรับปุ๋ยสูตรท่ี 6 (5-7-18) ปริมาณ 100 กิโลกรัม สามารถใชปุ๋้ยสตรูไวทผ์สมกบัแม่ปุ๋ยเพื่อผลิต
ปุ๋ยสูตรน้ีไดป้ระมาณ 30 - 50 เปอร์เซ็นต ์
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  รายงานฉบับสุดท้าย 
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ส าหรับปุ๋ยสูตรท่ี 7 (15-7-17) ปริมาณ 100 กิโลกรัม สามารถใชปุ๋้ยสตรูไวท์ผสมกบัแม่ปุ๋ยเพื่อ
ผลิตปุ๋ยสูตรน้ีไดป้ระมาณ 20 - 40 เปอร์เซ็นต ์

ส าหรับปุ๋ยสูตรท่ี 8 (16-8-8) ปริมาณ 100 กิโลกรัม สามารถใชปุ๋้ยสตรูไวทผ์สมกบัแม่ปุ๋ยเพื่อผลิต
ปุ๋ยสูตรน้ีไดป้ระมาณ 30 - 50 เปอร์เซ็นต ์

จากการวิเคราะห์เบ้ืองตน้พบว่า สามารถใชปุ๋้ยสตรูไวทผ์สมกบัแม่ปุ๋ยเพื่อผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ โดย
เฉล่ียไดป้ระมาณ 20 - 40 เปอร์เซ็นต ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความบริสุทธ์ิของปุ๋ยสตรูไวทท่ี์ผลิตได ้ 

หมายเหตุ  อตัราส่วนการทดแทนแม่ปุ๋ยเคมีโดยใชปุ๋้ยสตรูไวท์ ส าหรับผลวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น 
 
ผลการวิเคราะห์ดงักล่าวในการทดแทนปุ๋ยเคมีโดยใชปุ๋้ยสตรูไวทถื์อเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการ

ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีซ่ึงยงัตอ้งท าการทดลองผลิตปุ๋ยสตรูไวท์ท่ีมีคุณภาพคงท่ี  โดยสูตรปุ๋ยในแต่ละ
ประเภทมีคุณสมบติัใชใ้นการเพาะปลกูกบัพืชชนิดต่างๆ ดงัแสดงในตาราง  9-7 

ตาราง 9-7  ประเภทของพืชและการน าปุ๋ ยสูตรต่างๆ ไปใชใ้นการเพาะปลูก 

พืช ระยะ/ช่วงของพืช สูตรปุ๋ยทีใ่ช้ อตัราการใช้ (กโิลกรัม)  วธีิการใส่ 

นาขา้ว ตั้งทอ้ง ปุ๋ ยสูตรท่ี 1 หรือ ปุ๋ ยสูตรท่ี 4  50 กก. /ไร่ หว่านใหท้ัว่แปลง หลงัปลูก 30-45 วนั  

ล าไย 
และล้ินจ่ี 

ตน้ฝน ปุ๋ ยสูตรท่ี 3 0.5 กก./ตน้ ควรแบ่งใส่ 2 คร้ัง  

ปลายฝน ปุ๋ ยสูตรท่ี 4 0.5 กก./ตน้ ควรแบ่งใส่ 2 คร้ัง  

หากล าใยมีอายปุลูกข้ึนปีท่ี 4 ใชปุ้๋ ยดงัน้ี 

1. หลงัเก็บเก่ียว ปุ๋ ยสูตรท่ี 4 1 กก./ตน้ 
ควรแต่งก่ิง โดยเฉพาะก่ิงกระโดงออกใหห้มด
ก่อน 

2. แตกใบอ่อน ปุ๋ ยสูตรท่ี 4  1-3 กก./ตน้ อตัราการใชห้ากทรงพุม่ใหญ่ อาจเพ่ิมอีก 0.5 กก.  

4. ระยะผลอ่อน  ปุ๋ ยสูตรท่ี 4 1-3 กก./ตน้ หว่านใหท้ัว่ทรงพุม่ 

5. ระยะขยายผล ปุ๋ ยสูตรท่ี 5 1-3 กก./ตน้ หว่านใหท้ัว่ทรงพุม่ 

ถัว่ต่างๆ  
หลงัปลูก 30 วนั  ปุ๋ ยสูตรท่ี 4 50 กก./ไร่ หว่านใหท้ัว่แปลง 

หลงัปลูก 45 วนั  ปุ๋ ยสูตรท่ี 5  50-75 กก./ไร่ หว่านใหท้ัว่แปลง 

 
 

 

 

มะม่วง 
 
 
 
 
 
มะม่วง 

ต้นฝน  ปุ ยสูตรที่ 3  0.5 กก./ต้น ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง  

ปลายฝน ปุ ยสูตรที่ 3 0.5 กก./ต้น ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง  

หากเป นการท ามะม่วงนอกฤด ูให้ใช้ปุ ยดังนี้ 

1. หลังเก็บเกี่ยว ปุ ยสูตรที่ 4  1 กก./ต้น 
ควรแต่งกิ่ง โดยเฉพาะกิ่งกระโดงออกให้หมด
ก่อน 

2. แตกใบอ่อน  ปุ ยสูตรที่ 6 1-3 กก./ต้น 
หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม 
อัตราการใช้หากทรงพุ่มใหญ่ อาจเพ่ิมอีก 0.5 กก.  

3. ระยะผลอ่อน ปุ ยสูตรที่ 4 1-3 กก./ต้น หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม 

4. ระยะเปลี่ยนสีผล ปุ ยสูตรที่ 5 1-3 กก./ต้น หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม 

กุหลาบและ 
ไม้ตัดดอก 

ต้นฝน  ปุ ยสูตรที่ 4  0.25 กก./ต้น  

ปลายฝน ปุ ยสูตรที่ 4  0.25 กก./ต้น ควรใส่ทุก 15 วัน พร้อมให้ปุ ยทางใบ  

มันฝรั่ง 

หลังปลูก 15 วัน  
 
ปุ ยสูตรที่ 4  
ปุ ยสูตรที่ 5  

35-50 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลง 

หลังปลูก 30 วัน  50 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลง 

หลังปลูก 45 วัน 50-75 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลง 

แตงโม หลังปลูก 60 วัน ปุ ยสูตรที่ 7 50 กก./ไร่  
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  รายงานฉบับสุดท้าย 
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ตาราง 9-7  ประเภทของพืชและการน าปุ๋ ยสูตรต่างๆ ไปใชใ้นการเพาะปลูก 

พืช ระยะ/ช่วงของพืช สูตรปุ๋ยทีใ่ช้ อตัราการใช้ (กโิลกรัม)  วธีิการใส่ 

นาขา้ว ตั้งทอ้ง ปุ๋ ยสูตรท่ี 1 หรือ ปุ๋ ยสูตรท่ี 4  50 กก. /ไร่ หว่านใหท้ัว่แปลง หลงัปลูก 30-45 วนั  

ล าไย 
และล้ินจ่ี 

ตน้ฝน ปุ๋ ยสูตรท่ี 3 0.5 กก./ตน้ ควรแบ่งใส่ 2 คร้ัง  

ปลายฝน ปุ๋ ยสูตรท่ี 4 0.5 กก./ตน้ ควรแบ่งใส่ 2 คร้ัง  

หากล าใยมีอายปุลูกข้ึนปีท่ี 4 ใชปุ้๋ ยดงัน้ี 

1. หลงัเก็บเก่ียว ปุ๋ ยสูตรท่ี 4 1 กก./ตน้ 
ควรแต่งก่ิง โดยเฉพาะก่ิงกระโดงออกใหห้มด
ก่อน 

2. แตกใบอ่อน ปุ๋ ยสูตรท่ี 4  1-3 กก./ตน้ อตัราการใชห้ากทรงพุม่ใหญ่ อาจเพ่ิมอีก 0.5 กก.  

4. ระยะผลอ่อน  ปุ๋ ยสูตรท่ี 4 1-3 กก./ตน้ หว่านใหท้ัว่ทรงพุม่ 

5. ระยะขยายผล ปุ๋ ยสูตรท่ี 5 1-3 กก./ตน้ หว่านใหท้ัว่ทรงพุม่ 

ถัว่ต่างๆ  
หลงัปลูก 30 วนั  ปุ๋ ยสูตรท่ี 4 50 กก./ไร่ หว่านใหท้ัว่แปลง 

หลงัปลูก 45 วนั  ปุ๋ ยสูตรท่ี 5  50-75 กก./ไร่ หว่านใหท้ัว่แปลง 

 

 

มะม่วง 
 
 
 
 
 
มะม่วง 

ต้นฝน  ปุ ยสูตรที่ 3  0.5 กก./ต้น ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง  

ปลายฝน ปุ ยสูตรที่ 3 0.5 กก./ต้น ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง  

หากเป นการท ามะม่วงนอกฤด ูให้ใช้ปุ ยดังนี้ 

1. หลังเก็บเกี่ยว ปุ ยสูตรที่ 4  1 กก./ต้น 
ควรแต่งกิ่ง โดยเฉพาะกิ่งกระโดงออกให้หมด
ก่อน 

2. แตกใบอ่อน  ปุ ยสูตรที่ 6 1-3 กก./ต้น 
หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม 
อัตราการใช้หากทรงพุ่มใหญ่ อาจเพ่ิมอีก 0.5 กก.  

3. ระยะผลอ่อน ปุ ยสูตรที่ 4 1-3 กก./ต้น หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม 

4. ระยะเปลี่ยนสีผล ปุ ยสูตรที่ 5 1-3 กก./ต้น หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม 

กุหลาบและ 
ไม้ตัดดอก 

ต้นฝน  ปุ ยสูตรที่ 4  0.25 กก./ต้น  

ปลายฝน ปุ ยสูตรที่ 4  0.25 กก./ต้น ควรใส่ทุก 15 วัน พร้อมให้ปุ ยทางใบ  

มันฝรั่ง 

หลังปลูก 15 วัน  
 
ปุ ยสูตรที่ 4  
ปุ ยสูตรที่ 5  

35-50 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลง 

หลังปลูก 30 วัน  50 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลง 

หลังปลูก 45 วัน 50-75 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลง 

แตงโม หลังปลูก 60 วัน ปุ ยสูตรที่ 7 50 กก./ไร่  

 
 

(อา้งอิงจากเวปไซดบ์ริษทัผลิตปุ๋ยเคมี - บริษทั แกรนนูลาร์ โกรท ์จ ากดั) 
 

9.6.3 ประโยชน์ของปุ๋ยสตรูไวท์ทางการเกษตรในต่างประเทศ 

จากรายงานการศึกษาพบว่าผลึก MAP มีศกัยภาพท่ีจะน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยทางการเกษตร แต่อยา่งไรก็
ดียงัไม่ได้มีการน าไปผลิตทางการเพียงจ านวนน้อย ซ่ึ งในบางบริษัทอาจใช้ช่ือของสตรูไวท์ว่า 
“MagAmP” เพื่อป้องกนัการสับสนระหว่างปุ๋ย Mono-ammonium phosphate โดยแนวทางการน าไปใช ้
(de-Bashan and Bashan, 2007)ไดแ้ก่ 

การน าไปใช้โดยตรง 

 สตรูไวท์สามารถน าไปท าให้บริสุทธ์ิและน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยละลายช้า (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) 
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  รายงานฉบับสุดท้าย 
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การน าไปใช้โดยผสมทางเคมี  
 การผลิตปุ๋ยเคมี โดยใชส้ตรูไวท์ (MgNH4PO4„6H2O)  ผสมกบักรดฟอสฟอริก (HPO4

-) จะท าให้
ไดปุ๋้ยละลายชา้ (Slow-release fertilizer: di-magnesium phosphate, MgHPO4) และปุ๋ยละลายเร็ว 
(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 รูปท่ี 9-1 แสดง ตวัอย่างปุ๋ยท่ีมีส่วนผสมของ
สตรูไวท ์(MAP) ท่ีวางจ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รูป 9-1 ตวัอยา่งปุ๋ ยที่มีส่วนผสมของสตรูไวท ์(MAP) ที่วางจ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่ น 

 
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  
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 
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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%. 
- The HIYAKU helps saplings take roots correctly and firmly for early delivery. 
- The HIYAKU ใชก้บัพืชไร่ ในช่วงการ หว่านเมล็ด และการติดดอก เพื่อ เร่ง สี 

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

 

วิธีการใช ้  
การปลกูพืชไร่ 
- การปลกูผกั และ ผลไม ้ใชปุ๋้ยสตรูไวทป์ริมาณ 256-384 กก./ไร่ ; หากใชร่้วมกบัปุ๋ย

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

ละลายเร็ว ในสดัส่วน 1:10 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 
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การปลกูไม้สวนหย่อม 
- 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  

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 10 
ผลการศึกษาจากห้องปฏิบัตกิาร : 

แนวทางการผลติปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้าหรือ 
ปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite) 
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บทที่ 10 
การประเมินความเหมาะสมทางด้าน เทคนิค เศรษฐศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม  

 
 

การเพ่ิมมูลค่าให้กบัน ้ าท้ิงท่ีผ่านระบบบ าบัดแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรด้วย แนว
ทางการตกตะกอนปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต และ ทางการตกตะกอนแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต  
ทั้ง 2 แนวทางน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแยกสารอาหารของพืชท่ีเจือปนอยู่ในน ้ าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ โดย
กระบวนการบ าบดัน ้ าเสียขั้นท่ีสามดว้ยการตกตะกอนผลึกทางเคมี ท่ีช่วยลดค่าความสกปรกของน ้ าเสีย
ใหมี้คุณภาพน ้ าท้ิงท่ีดีข้ึน มลูค่าท่ีจากวิธีการน้ีท่ีเห็นไดช้ดั คือ ตะกอนสลดัจจ์ากตกตะกอนท่ีแยกออกมา
ไดจ้ะประกอบไปดว้ยธาตุอาหารของพืช (อาทิเช่น ฟอสเฟต แอมโมเนีย แมกนีเซียม แคลเซียม เป็นตน้) 
ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีน าไปใชท้างการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี หรือเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ใน
การผลิตปุ๋ยเคมีท่ีจะทดแทนแร่หินฟอสเฟตท่ีก  าลงัจะหาได้ยากข้ึนหากมีการจ ากัดการน ามาใช้ใน
อนาคต ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้่าวิธีการดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าให้กบัของเสียกลบัมาเป็นประโยชน์ 
(Turn waste to gold)   

ลักษณะของน ้ า ท้ิงจากฟาร์มสุกรมีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์เจือปนอยู่  แม้ว่าจะผ่าน
กระบวนการบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ (หรือ กระบวนการบ าบดัแบบไร้อากาศ) ก็ยงัไม่สามารถ
ก าจดัธาตุอาหารเหล่าน้ีใหล้ดลงไดม้ากนกั จากลกัษณะดงักล่าวจึงเป็นจุดเด่นของน ้ าท้ิงฯจากฟาร์มสุกร
ท่ีเหมาะสมต่อการน ามาเพ่ิมมลูค่าโดยการตกตะกอนทางเคมี ถา้กระบวนการตกตะกอนมีประสิทธิภาพ 
มีการลงทุนในเร่ืองของสารเคมีและการติดตั้งระบบไม่สูงมากนัก จะเกิดความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
เน่ืองจากเป็นการสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัของเสียโดยการแยกสารอาหารของพืชท่ีเจือปนอยู่ในน ้ าเสียกลบัมา
ใชเ้ป็นปุ๋ยทางการเกษตร และช่วยลดปัญหามลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากปัญหาการปนเป้ือนจาก
ธาตุอาหารของพืชสู่ส่ิงแวดลอ้ม หรือแมก้ระทั้งประโยชน์ต่อฟาร์มสุกรในการรองรับมาตรการจาก
ภาครัฐหากมีการควบคุมค่ามาตรฐานน ้ าท้ิงต่อไปในอนาคต 

 จากแนวทางในการแยกสารอาหารในน ้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการตกตะกอน 
แคลเซียม-ฟอสเฟต และ แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต ทั้ง 2 แนวทาง เป็นการใชส้ารเคมีเพื่อช่วย
จบัธาตุอาหารของพืชท่ีละลายเจือปนอยูใ่นน ้ า เช่น ฟอสเฟต แอมโมเนีย แมกนีเซียม ร่วมกบัการปรับค่า
พีเอชของน ้ าให้เหมาะสมต่อการตกตะกอนลงมาเป็นผลึกของแข็งแยกตัวออกจากน ้ า ทั้ งน้ีการใช้
สารเคมีต่างชนิดกนัจะท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑห์รือตะกอนท่ีมีองค์ประกอบแตกต่างกนั ดงันั้นแนวทางการ
เพ่ิมมลูค่าน ้ าทั้งสองแนวทางน้ีจึงแบ่งแยกออกจากกนั  
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10.1 การผลติปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต 

 
10.1.1   ทฤษฏีการผลติปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต 

การผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตจากน ้ าท้ิงฯฟาร์มสุกร ท าไดโ้ดยตกตะกอนแคลเซียม (Calcium, 
Ca2+) และฟอสเฟต (Phosphate, PO4

3-) ท่ีละลายอยูใ่นน ้ าเสีย ใหร้วมตวัเกิดเป็นผลึกของแข็งและตกตะกอน
แยกออกมา จากงานวิจยัและจากการศึกษาการตกตะกอนฟอสเฟตดว้ยแคลเซียมจะเกิดสารประกอบใน
รูปของแคลเซียมกบัฟอสเฟตไดห้ลายรูปแบบ รวมไปถึงตะกอนของไอออนอ่ืนๆในน ้ ากบัแคลเซียม 
หรือ ฟอสเฟต ทั้งน้ีก็จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อการตกตะกอนในสภาวะท่ีตอ้งการ การตกตะกอน
แคลเซียมฟอสเฟตสามารถท าไดโ้ดยควบคุมปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อการตกผลึก ดงัน้ี  

- อตัราส่วนของปริมาณ แคลเซียมและฟอสเฟต 
- ค่าพีเอชหรือค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้ า (pH ช่วง 7.5 -10)  
- อตัราการกวนผสมสารเคมี  
- ระยะเวลาการตกตะกอน  
- และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความขุ่น   

 
สมการทางเคมีของการเกิดการตกตะกอนผลึกแคลเซียม-ฟอสเฟต แสดงดงัน้ี 
 
                    pH   8-12  (ปูนขาว  [Ca(OH)2]) 

Ca(OH)2   +   HCO3
-        CaCO3   +   H2O   +   OH- 

5Ca2+   +   4OH-   +   3HPO4        Ca5(PO4)3OH   +   3H2O 
                           (แคลเซียม-ไฮดรอกซีอะพาไทท)์ 

             
รูปที่ 10-1  สมการทางเคมีของการเกิดการตกตะกอนผลึกแคลเซียม-ฟอสเฟต 
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 ในการคิดค่าใชจ่้ายของการผลิตปุ๋ยจากผลการศึกษาในห้องปฏิบติัการจะน ามาประเมินเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ ทั้งน้ีการคิดค่าใชจ่้ายจากผลการทดลองในห้องปฏิบติัการจะ  
ไม่น า ค่าใชจ่้าย ดา้นพลงังาน ค่าการติดตงัอุปกรณ์ และอ่ืนๆ เช่น ค่าน ้ า เขา้มารวมอยู่ดว้ย จะมีเพียงแต่
ค่าใช้จ่ายในเร่ืองของปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการศึกษาทดลองเท่านั้น  รูปท่ี 10-2 แสดง ระบบการ
ตกตะกอนผลึกปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟตจากน ้ าเสีย และตารางท่ี 10-1 แสดงสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ย
แคลเซียมฟอสเฟตและวตัถุประสงคข์องการใชส้ารเคมี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10-2  ระบบการตกตะกอนผลึกปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟตจากน ้ าเสีย 
 

ตารางที่ 10-1   สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต 

แหล่งธาตุ สารเคมี วัตถุประสงค์ 

ฟอสเฟต(PO4
3-) Na2HPO4 เพื่อปรับปริมาณฟอสเฟตในน ้าเสีย 

แคลเซียม (Ca2+) 
ปูนขาว หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์
(Ca(OH)2) 

เพื่อปรับปริมาณแคลเซียมในน ้าเสีย 

ด่าง 
ปูนขาว หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์
(Ca(OH)2) 

เพื่อปรับค่าพีเอชหรือกรด-ด่างของน ้าเสีย 

 
 
 

ระบบผลิต 
ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต  

พีเอช  7-12 

น ้าท้ิง 

ปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต 

ฟอสเฟต (Na2HPO4 ) 

น ้าท้ิงฯ 

ปนูขาวหรอื แคลเซยีมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2)  
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10.1.2 แนวทางการพิจารณาตัวเลือกที่เหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตจากน ้าเสียฟาร์ม
สุกรจากผลการศึกษาในห้องปฏิบัตกิาร 

 

จากลกัษณะและปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตจากการน าธาตุอาหาร
ของพืชท่ีอยู่ในน ้ าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์โดยการตกตะกอนผลึกทางเคมี จะสามารถน ามาจดัล  าดับ
ความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาและคดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมจากการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ ท่ีจะสามารถน าไปปฏิบัติใช้จริงในการก าหนดค่าพารามิเตอร์เบ้ืองต้นส าหรับ
แบบจ าลองตน้แบบ  

ในการคิดค่าใช้จ่ายของการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า : ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต จากผล
การศึกษาในหอ้งปฏิบติัการจะน ามาประเมินเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ ทั้งน้ี การคิด
ค่าใชจ่้ายจะไม่น า ค่าใชจ่้าย ดา้นพลงังาน ค่าการติดตั้งอุปกรณ์ และอ่ืนๆ เช่น ค่าน ้ า เขา้มารวมอยู่ดว้ย 
จะมีเพียงแต่ค่าใชจ่้ายในเร่ืองของปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการศึกษาทดลองเท่านั้น 

ตั้งแต่เร่ิม สารเคมท่ีีน ามาใชใ้นการตกตะกอนผลึกทางเคมีนั้นมีหลายชนิดแตกต่างกนัออกไป
ตามแต่จุดประสงค์และผลของปฏิกิริยาท่ีได ้เช่น สารเคมีท่ีเติมลงไปเพื่อการปรับค่า ฟอสเฟต และ
แคลเซียมในน ้ า สารเคมีท่ีเติมลงไปเพ่ือปรับสภาพพีเอชของน ้ า  ทั้งน้ีปริมาณสารเคมีท่ีใชเ้พ่ือให้เกิดการ
ตกตะกอนอยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นตวัก  าหนดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการน้ี  และปริมาณการ
เติมสารเคมีจะมีผลต่อปริมาณและคุณภาพของตะกอนท่ีไดร้วมถึงคุณภาพน ้ าท้ิงดว้ยเช่นกนั  

 

 ดงันั้นเกณฑก์ารพิจารณาจะประกอบดว้ย ประเด็นดงัน้ี  (1) สารเคมีที่ใช้   (2) คุณภาพตะกอน 
(3) คุณภาพน า้ทิง้ และ  (4) กฎหมาย  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) สารเคมทีี่ใช้  (คะแนนเต็ม 120) 
- ราคาของสารเคมีท่ีใชเ้พื่อการตกตะกอน  
- ความยากง่ายในการเก็บรักษาสารเคมี 

 
2) คุณภาพตะกอน (คะแนนเต็ม 160) 
- ปริมาณตะกอน  
- ปริมาณสารอาหารในตะกอน (N, P, Mg)  
- ปริมาณโลหะหนกั 
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:. เพ่ือใหไ้ดค่้าเหมาะสมในการผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตจากน ้ าเสียฟาร์มสุกร หลงัจากท่ี
ตกตะกอนผลึกได ้น ้ าใสส่วนบนจะน าไปวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิง โดยมีพารามิเตอร์ท่ีน าไป
ศึกษาไดแ้ก่ 

 
3) คุณภาพน า้ทิง้ (คะแนนเต็ม 120) 
- ค่าพีเอชของน ้ าท้ิง 
- ค่าซีโอดี (COD) 
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ค่าไนโตรเจน (TKN) 
- ค่าฟอสฟอรัส (TP) 
- ค่าโลหะหนกัต่างๆ (ไดแ้ก่ Cu, Zn, Fe, Mg, Na, K) 

 
4) กฎหมาย  (คะแนนเต็ม 100) 
 

ในการเปรียบเทียบปัจจยัในการตกตะกอนผลึกท่ีเหมาะสมจากผลการศึกษาในห้องปฏิบติัการ
จะน ามาเปรียบเทียบ ประเด็นทั้ง 4 ประเด็น ซ่ึงจะมีรายละเอียดการพิจารณาในหัวข้อย่อย วิธีการ
ประเมินเร่ิมการท าการใหน้ ้ าหนกัคะแนนในแต่ละหวัขอ้ยอ่ยและท าการเฉล่ียรวมสรุปคะแนนในแต่ละ
ประเด็นเพื่อใหไ้ดค้ะแนนในประเด็นหลกั หลงัจากนั้นคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละประเด็นหลกัมาท าการถ่วง
น ้ าหนกัตามความส าคญั เพื่อคดัเลือกค่าท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใชง้านต่อไป โดยคะแนนรวมทั้งหมด 
เท่ากบั 500 คะแนน  (รายละเอียดของแต่ละชุดการศึกษาแสดงในตาราง ท่ี 10-3)  ตารางท่ี 10-4 แสดง
การใหป้ระเมินตวัเลือกท่ีเหมาะสมต่อการตกตะกอนผลึกแคลเซียม-ฟอสเฟต  

โดยรายละเอียดในแต่ละประเด็นเพื่อจดัท าเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกวิธีการท่ี
เหมาะสม มีดงัน้ี  

1) สารเคมทีี่ใช้ (ตวัถ่วงน ้ าหนกั 30 คะแนน)  

ปริมาณสารเคมีท่ีใช้เพื่อให้เกิดการตกตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นตัวก  าหนด
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงการควบคุมค่าพารามิเตอร์อ่ืนๆ เช่น ค่าพีเอชท่ีเหมาะสม และ 
อตัราการกวน เพ่ือใหเ้กิดการสร้างตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการน าสารเคมี
ไปใชแ้ละการเก็บรักษาก็เป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อการน าไปใช ้ซ่ึงจากประเด็นต่างๆ
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีเพื่อน ามาคดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม จะแบ่งออกเป็นประเด็นย่อย
ดงัน้ี  (1.1) ราคาหรือค่าใชจ่้ายของสารเคมีท่ีใช ้ และ (2) ความยากง่ายในการเก็บรักษา  

 
1.1)  ราคาหรือค่าใช้จ่ายของสารเคมทีี่ใช้ 
การค านวนค่าใชจ่้ายดา้นสารเคมี จากผลการศึกษาดา้นปริมาณของสารเคมีท่ีใชใ้นแต่ละชุด
การทดลองการตกตะกอนธาตุอาหารเพื่อผลิตปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต จะน ามาค านวณเป็น
ราคาของสารเคมีต่อหน่วยท่ีใชท้ั้งหมดต่อปริมาณน ้ า 1 ลกูบาศกเ์มตร ราคาของสารเคมีท่ีใชต่้อ
หน่วยแสดงในตารางท่ี 10-2   
 

ตารางที่ 10-2  ชนิดของสารเคมีท่ีใชส้ าหรับการผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตและราคาขายทัว่ไป 

ปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต 

 สารเคม ี เกรด ราคา (บาท/กก.) 

ฟอสเฟต(P) NaH2PO4 อุตสาหกรรม(Commercial) 25 

ด่าง Ca(OH)2 (ปูนขาว) อุตสาหกรรม(Commercial 30 

 
การค านวณดา้นราคาค่าใชใ้ชข้องสารเคมีแต่ละชนิด 
 

ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ x ราคาของสารเคมีต่อหน่วย = ราคาของสารเคมีที่ใช้ส าหรับน ้า 1 ลูกบาศก์เมตร 
 

ในแต่ละชุดการทดลองมีการปรับค่าพีเอชใหเ้ท่ากบั (pH) เท่ากบั 8, 9 และ 10 ทั้งน้ี จาก
ผลการศึกษา (แสดในรูปท่ี 10-3) เม่ือปรับค่าพีเอชของน ้ าให้สูงเพ่ิมมากข้ึนจึงตอ้งการ
การเติมปริมาณปูนขาวท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท าใหร้าคาของสารเคมีท่ีใชเ้พื่อการปรับค่าพีเอช
ของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ีจ  านวนชนิดของสารเคมีท่ีเติมลงไปเพ่ือให้เกิดการสร้าง
ตะกอนท่ีมากข้ึนจะเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายของสารเคมีอีกดว้ย ผลการค านวณราคา
ของสารเคมีทั้งหมดท่ีใชเ้พ่ือการตกตะกอนผลึกต่อปริมาตรน ้า 1 ลกูบาศกเ์มตร ของแต่
ละชุดการศึกษา แสดงในรูปภาพ 10-3 และตารางท่ี 10-3 แสดงรายละเอียดชุด
การศึกษา   จากช่วงราคาของสารเคมีท่ีใชจ้ากการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการน ามาก าหนด
เป็นเกณฑไ์ดด้งัน้ี 
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 เกณฑด์า้นราคาค่าใชจ่้ายของสารเคมี  
พิจารณาจากราคารวมของสารเคมีท่ีเติมลงไปทั้งหมด (แสดงในรูปท่ี 10-3) เพื่อ
จุดประสงคใ์นการปรับพีเอชและการช่วยสร้างตะกอน เกณฑ์ดา้นราคาค่าใชจ่้ายของ
สารเคมี มีดงัน้ี 

  
ระดบัคะแนน 1   ราคาสารเคมีสูงมาก 
ระดบัคะแนน 2   ราคาสารเคมีสูง 
ระดบัคะแนน 3   ราคาสารเคมีนอ้ย 
ระดบัคะแนน 4   ราคาสารเคมีนอ้ยมาก 
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รูปที่ 10-3  ราคาของสารเคมีท่ีใชใ้นแต่ละชุดการทดลอง (ปริมาณน ้ า 1 ลกูบาศกเ์มตร) 
 
  
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  10-9 
SPK/EGY/RT5204/10P1508/RT010 rev.1 

1.2)   ความยากง่ายในการเกบ็รักษาสารเคม ี 

การเลือกใชส้ารเคมีเพื่อการปรับค่าพีเอชและช่วยการตกตะกอน มีผลต่อความยุ่งยาก
ในการใชง้าน รวมไปถึงความยากง่ายในการเก็บรักษา รายละเอียดของการเลือกใช้
สารเคมี มีดงัน้ี  
 
 สารเคมีที่ใช้ : 
จากหลกัการของวิธีการน้ี คือ การเติม สารประกอบจ าพวก แคลเซียม (Ca2+) ให้ไปจบั
กบัฟอสเฟต (PO4

3-) รวมไปถึงไอออน อ่ืนๆท่ีละลายอยู่ในน ้ า (Foreign ions) เช่น 
แมกนีเซียม แคลเซียม เป็นต้น รวมไปถึงโลหะหนักให้ เช่น เหล็ก ทองแดง และ 
สงักะสี ร่วมกบัการปรับค่าพีเอชของน ้ าดว้ยสารละลายด่าง (ปูนขาว พีเอช ในช่วง 8-
10) จะท าให้ไอออนในน ้ ารวมตวักนัและตกตะกอนลงมา ดงันั้นสารเคมีท่ีใชใ้นการ
ตกตะกอนผลึกปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตท่ีใชห้ลกัๆจะไดแ้ก่ ปูนขาว และ สารประกอบ
ฟอสเฟตละลายน ้ า (ตารางท่ี 10-2 แสดงชนิดของสารเคมีท่ีใชส้ าหรับการผลิตปุ๋ย
แคลเซียมฟอสเฟตและราคาขายในทอ้งตลาด)  

 
การเตมิปูนขาว หรือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium hydroxide)  มีสูตรทางเคมีคือ 
Ca(OH)2)  การเติมปูนขาวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการปรับสภาพพีเอชของน ้ าใหสู้งเพ่ิมมาก
ข้ึนตามตอ้งการ (หรือเพ่ิมเพ่ิมค่าพีเอชของน ้ าให้เป็นด่าง) และการใชปู้นขาวในการ
ตกตะกอนจะท าใหไ้ดไ้อออนของแคลเซียมและการปรับพีเอชไดพ้ร้อมกนัในคร้ังเดียว 
จึงถือเป็นการใชส้ารเคมีเดียวเพื่อสองวตัถุประสงค ์แต่ว่าการใชปู้นขาวอาจมีขอ้จ  ากดั
บางประการ คือ ปูนขาวสามารถละลายน ้ าได้น้อยหรือเม่ือละลายน ้ าจะอยู่ในสภาพ
ของเหลวขน้ๆ (Surry) ท่ีสภาวะเป็นกลาง  ดงันั้นเม่ือเติมลงไปในถงัปฏิกิริยาในสภาพ
ของแข็งจึงต้องใช้ระยะเวลาการกวนผสมท่ีนานเพ่ือให้สารหรือไอออนในน ้ าท า
ปฏิกิริยากนั ทั้งน้ีก่อนการน าไปใชง้านจึงตอ้งเตรียมให้อยู่ในรูปของเหลวขน้ก่อนจะ
ช่วยประหยดัระยะเวลาในการผสมสารเคมีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยา (หรือ เป็นการช่วยลด
ใชจ่้ายของพลงังานท่ีใชใ้นการผสมสารเคมี) 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  10-10 
SPK/EGY/RT5204/10P1508/RT010 rev.1 

ขอ้ดีของการใชปู้นขาว 
- เป็นการเติมสารเคมีท่ีช่วยการตกตะกอน (แคลเซียม) และปรับค่าพีเอชของน ้ าใน

คร้ังเดียว 
- การใช้งานและการเก็บรักษาท าไดง่้าย (เมื่อเทียบกบัโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือ

โซดาไฟท่ีตอ้งการการเก็บรักษาอย่างระมดัระวงัเน่ืองจากเป็นสารท่ีเกิดปฏิกิริยา
รุนแรง) 

ขอ้จ ากดัของการใชปู้นขาว 
- ปูนขาวสามารถละลายน ้ าไดบ้างส่วน จึงตอ้งการระยะเวลากวนผสมสารเคมีนาน 

และใชป้ริมาณมากมากกว่าเพื่อเกิดการปฏิกิริยาหรือการตกตะกอนปุ๋ย 
 

การเติมสารประกอบฟอสเฟต (โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต- NaH2PO4) การเติม
ฟอสเฟต มีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยการตกตะกอนกบัแคลเซียม และไอออนอ่ืนๆในน ้ า 
ทั้งน้ีในน ้ าเสียฟาร์มสุกรบางแห่งอาจมีค่าปริมาณของฟอสเฟตน้อยกว่าเม่ือเทียบกับ
ปริมาณของไอออนอ่ืนๆ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นต้น  ดังนั้ นการเติม
สารประกอบฟอสเฟตลงไปในจ านวนเพียงเลก็น้อยจะช่วยท าให้เกิดการสร้างตะกอน
ผลึกไดดี้ข้ึน ท าใหป้ระสิทธิภาพในการก าจดัธาตุอาหารในน ้ าเสียหรือคุณภาพน ้ าท้ิงดี
ข้ึน และยงัท าให้ไดผ้ลิตผล (ปุ๋ย) ท่ีมีปริมาณและคุณภาพของธาตุอาหารในตะกอน    
น ้ าเสียนั้นสูงข้ึนอีกดว้ย  
 
เกณฑด์า้นการใชง้านและการเก็บรักษาสารเคมี  
พิจารณาความยุง่ยากในการใชง้านจากจ านวนของสารเคมีท่ีใชเ้พื่อการตกตะกอนเช่น 
หน่ึงชนิดจะมีความยุง่ยากในการใชง้านและการเก็บรักษานอ้ยกว่า และนอกจากน้ีชนิด
ของสารเคมี เช่น ปูนขาว จะมีความสะดวกในการใชง้านมากกว่าเน่ืองจากมีขอ้ควร
ระวงัในการใชง้านนอ้ยกว่า (เทียบกบั โซดาไฟ) 

 
ระดบัคะแนน 1   การใชง้านและการเก็บรักษามีความยุง่ยากมาก 
ระดบัคะแนน 2   การใชง้านและการเก็บรักษามีความยุง่ยากปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3   การใชง้านและการเก็บรักษามีความสะดวกปานกลาง 
ระดบัคะแนน 4   การใชง้านและการเก็บรักษามีความสะดวก 
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2) คุณภาพตะกอน หรือ ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตจากการตกตะกอนทางเคมี (ตวัถ่วงน ้ าหนัก 40 

คะแนน) 
 

2.1) ปริมาณตะกอน  
ปริมาณตะกอนท่ีไดห้รือปริมาณปุ๋ยท่ีได ้มาจากการชัง่น ้ าหนกัตะกอนท่ีผา่นการอบให้
แหง้ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  

 

เกณฑด์า้นปริมาณตะกอน  มีดงัน้ี  
 
ระดบัคะแนน 1   น ้าหนกัตะกอนนอ้ยมาก 
ระดบัคะแนน 2   น ้าหนกัตะกอนปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3   น ้าหนกัตะกอนมาก 
ระดบัคะแนน 4   น ้าหนกัตะกอนมากท่ีสุด 
 

 

2.2) ปริมาณผลึกแคลเซียมฟอสเฟต ตะกอนสลดัจท่ี์ตกผลึกไดจ้ะน ามาศึกษา ลกัษณะของ
ตะกอนและองคป์ระกอบต่างๆท่ีอยูใ่นตะกอน จากภาพถ่ายก าลงัขยายสูงดว้ยอุปกรณ์
ถ่ายภาพท่ีใช้กลอ้งก าลงัขยายสูง (SEM) และ การวดัองค์ประกอบของธาตุต่างใน
ตะกอน (EDS)  

 
เกณฑด์า้นปริมาณผลึก  มีดงัน้ี  
 
ระดบัคะแนน 1   พบผลึกแคลเซียมฟอสเฟตนอ้ยมาก 
ระดบัคะแนน 2   พบผลึกแคลเซียมฟอสเฟตปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3   พบผลึกแคลเซียมฟอสเฟตมาก 
ระดบัคะแนน 4   พบผลึกแคลเซียมฟอสเฟตมากท่ีสุด 
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3) คุณภาพน า้ (ตวัถ่วงน ้ าหนกั 30 คะแนน) 
น ้าท้ิงหลงัจากผา่นการตกตะกอนแลว้จะน ามาวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่างดงัน้ี เพ่ือการ
ท้ิงลงสู่แหล่งน ้ าหรือการน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
- ค่าพีเอชของน ้ า 
- ค่าซีโอดี (COD) 
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ค่าไนโตรเจน (TKN) 
- ค่าฟอสฟอรัส (TP) 
- ค่าโลหะหนกัต่างๆ (ไดแ้ก่ Cu, Zn, Fe, Mg, Na, K) 
คุณภาพน ้ าท้ิงจะน ามาประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ โดยใชค้วามสามารถในการบ าบดัน ้ าเสีย 
แต่ละพารามิเตอร์ก่อนเขา้กระบวนการและออกจากกระบวนการน ามาเปรียบเทียบ (ร้อยละ
ของค่าความสกปรกท่ีบ าบดัได)้  และใชค่้ามาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกรและอุตสาหกรรม 
มาประกอบการใหค้ะแนน  

 
เกณฑด์า้นคุณภาพน ้ า  มีดงัน้ี  
 

ระดบัคะแนน 1   มีค่าสูงเกินเกินเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิง 
ระดบัคะแนน 2   มีค่าปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3   มีค่าต ่า 
ระดบัคะแนน 4   มีค่าต ่ามาก 

 
4) กฎหมาย  (น ้าหนกั 100 คะแนน)   

เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพน ้ าท้ิงถา้คุณภาพน ้ าท้ิงใดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน ้ าท้ิงจากกรม
ควบคุมมลพิษจะถือว่าชุดตัวอย่างนั้นไม่ผ่านการคดัเลือกไป เช่น กรณีของการตกตะกอน
แคลเซียมฟอสเฟตท่ี pH = 10  

 
เกณฑด์า้นกฎหมาย  มีดงัน้ี  
 

ระดบัคะแนน 0 ไม่ผา่นเกินเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิง  
ระดบัคะแนน 100   ผา่นเกินเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิง 
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ตารางที่ 10-3  รายละเอียดชุดตวัอยา่งการศึกษาการผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตจากน ้ าเสีย 
 
 ช่ือตัวอย่าง รายละเอียด (การเติมปูนขาวเพื่อการปรับพีเอช) 
   

1 Ca-7-1:0-ww ไม่มีการปรับ pH = 7.4 , ไม่มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) 
2 Ca-8-1:0-ww pH = 8 , ไม่มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) 
3 Ca-9-1:0-ww pH = 9 , ไม่มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) 
4 Ca-10-1:0-ww pH = 10 , ไม่มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) 
   

5 Ca-7-1:1-ww ไม่มีการปรับ pH = 7.4 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 1:1 (Mg:P) 
6 Ca-8-1:1-ww pH = 8 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 1:1 (Mg:P) 
7 Ca-9-1:1-ww pH = 9 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 1:1 (Mg:P) 
8 Ca-10-1:1-ww pH = 10 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 1:1 (Mg:P) 
   

9 Ca-7-2:1-ww ไม่มีการปรับ pH = 7.4 , ไม่มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) 
10 Ca-8-2:1-ww pH = 8 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 2:1 (Mg:P) 
11 Ca-9-2:1-ww pH = 9 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 2:1 (Mg:P) 
12 Ca-10-2:1-ww pH = 10 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 2:1 (Mg:P) 

 
--- ชุดการทดลองท่ี 4, 8 และ 12 มีค่าพีเอชเท่ากบั 10 ซ่ึงเกินมาตรฐานน ้าท้ิง 
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ตารางที่ 10-4  การใหค้ะแนนและน ้ าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยัการศึกษาเพ่ือพิจารณาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในการผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต 

  
ข้อพิจารณา 

  Ca
-7-

1:0
 

Ca
-8-

1:0
 

Ca
-9-

1:0
 

Ca
-10

-1:
0 

 

Ca
-7-

1:1
 

Ca
-8-

1:1
 

Ca
-9-

1:1
 

Ca
-10

-1:
1 

 

Ca
-7-

2:1
 

Ca
-8-

2:1
 

Ca
-9-

2:1
 

Ca
-10

-2:
1 

1 สารเคมีทีใ่ช้ 120 120 120 90 60   90 90 60 30   120 90 60 30 
2 ตะกอนหรือปุ๋ ย 160 40 60 40 100   60 80 100 140   60 100 120 160 
3 คุณภาพน า้ทิง้ 120 68 79 71 71   83 83 60 79   68 75 83 79 
4 อืน่ๆ กฎหมาย 100 100 100 100 0   100 100 100 0   100 100 100 0 

  รวมคะแนน 500 328 359 301 231   333 353 320 249   348 365 363 269 

 ล าดับคะแนน   3    6 4    5 1 2  
                  

1 ปริมาณสารเคมี 30 4 4 3 2   3 3 2 1   4 3 2 1 
1.1 ราคา (จ านวน*ปริมาณ)   4 4 3 2   3 3 2 1   4 3 2 1 
1.2 ความยากง่ายในการเกบ็รักษา   4 4 3 2   3 3 2 1   4 3 2 1 

                   

2 ปริมาณตะกอน 40 1 1.5 1 2.5   1.5 2 2.5 3.5   1.5 2.5 3 4 
2.1 น ้าหนกัตะกอน   1 2 1 3   2 2 3 4   2 2 3 4 
2.2 ปริมาณผลึก   1 1 1 2   1 2 2 3   1 3 3 4 

                   

3 คุณภาพน า้ทิง้ 30 2.3 2.6 2.4 2.4   2.8 2.8 2.0 2.6   2.3 2.5 2.8 2.6 
3.1 pH   3 3 2 2   2 3 1 2   1 2 2 1 
3.2 ซีโอดี (COD)   2 3 3 3   1 3 2 3   3 3 3 3 
3.3 ฟอสเฟต (TP)   3 3 4 4   1 1 1 2   1 1 3 4 
3.4 ไนโตรเจน (TKN)   1 1 1 1   3 2 1 3   1 1 3 1 
3.5 ค่าความเป็นด่าง (ALK)   2 1 1 1   4 2 2 1   2 2 2 2 
3.6 โลหะหนกั (Cu, Zn)   3 4 4 4   4 4 4 4   4 4 4 4 
3.7 แมกนีเซียม (Mg)   2 2 2 3   4 4 4 4   4 4 4 4 
3.8 โพแทสเซียม (K)   2 4 2 1   3 3 1 2   2 3 1 2 
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10.1.3  ผลการคดัเลอืกปัจจยัที่เหมาะสมต่อการผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต 

 จากผลการศึกษาชุดตวัอย่างในการทดลองน ามาให้คะแนนและท าการถ่วงน ้ าหนัก โดยผล
การศึกษาสามารถสรุป ไดเ้ป็นประเด็นดงัน้ี  

- ชุดการทดลองท่ีมีการปรับค่าพีเอช เท่ากบั 10 จะตดัออกจากตวัเลือกในการน าไปใชง้าน 
เน่ืองจากว่ามีคุณภาพน ้ าท้ิงเกินค่าเกณฑม์าตรฐาน (pH = 5.5-9)  

- จากผลการคดัเลือกชุดทดลองท่ีเหมาะสมในการตกตะกอนปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต จากน ้ าท้ิง
ฟาร์มสุกรท่ีผ่านระบบบ าบัดแบบก๊าซชีวภาพ จ านวน 1 ลูกบาศก์เมตร แบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ตวัเลือก ดงัน้ี 

ตวัเลอืกที่ 1)  การผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตโดยการเติมสารประกอบฟอสเฟต 
ตวัเลอืกที่ 2)  การผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตโดยไม่มีการเติมสารประกอบฟอสเฟต 

    
รายละเอียดของปริมาณสารเคมีท่ีใชแ้ละปุ๋ยท่ีผลิตไดแ้สดงดงัน้ี 
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ตวัเลอืก 1 : น ้าท้ิงฯปริมาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร ปรับพีเอชของน ้ าดว้ยสารละลายปูนขาว อยู่ในช่วง พีเอช 8 
ถึง 9  (pH 8~9)  โดยการเติมปูนขาวประมาณ (0.4-1.5 กิโลกรัม) ร่วมกบั การเติมฟอสฟอรัสจ านวน
เลก็นอ้ย (0.5-0.7 กิโลกรัม) หรืออตัราส่วนแมกนีเซียมต่อตะกอนในปริมาณ 1.3 – 2.5 กิโลกรัม ปริมาณ
ของสารเคมีท่ีเหมาะสมเทียบกบัราคาแสดงในตารางท่ี 10-5 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 10-5  ปริมาณของสารเคมีท่ีเหมาะสมเทียบกบัราคาของตวัเลือกท่ี 1 

ชนิดสารเคมทีี่ใช้ ปริมาณ 
กิโลกรัม/ลบ.ม 

ราคา 
 (บาท/ ลบ.ม) 

ฟอสเฟต (as Na2HPO4) 0.7 18 
ปูนขาวส าหรับปรับพีเอชใหไ้ด ้8-9  0.4 - 1.5 11 - 53 
ปริมาตะกอนท่ีได ้ 1.3 - 2.5  

ปริมาณฟอสเฟตท่ีก  าจดัได(้%)* - - 
ปริมาณไนโตรเจนท่ีก  าจดัได ้(%) 31 - 36  
ราคาสารเคมรีวม (บาท)  29 - 71 

 

ระบบผลิต ปุ๋ ยแคลเซียม  
 (1 ลบ.ม.) พีเอช  8.0 - 9.0,  

[มีปริมาณฟอสเฟตในน ้าท้ิง =  
60~80 มก.ล]. 

น ้าท้ิง 

ตะกอน 
(ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต) 
1.3 - 2.5 กโิลกรัม 

ฟอสเฟต (NaH2PO4 ) 
0.5-0.7 กก.   

น ้าท้ิงฯ 
1 ลบ.ม. 

ปูนขาว หรือ แคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2) 
               0.4-1.5 กก.  
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ตวัเลอืก 2 : น ้าท้ิงฯปริมาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร ปรับพีเอชของน ้ าดว้ยสารละลายปูนขาว อยู่ในช่วง พีเอช 8 
ถึง 9  (pH 8~9)  โดยการเติมปูนขาวประมาณ (0.34 - 0.8 กิโลกรัม) ปริมาณของสารเคมีท่ีเหมาะสมเทียบ
กบัราคาแสดงในตารางท่ี 10-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 10-6  ปริมาณของสารเคมีท่ีเหมาะสมเทียบกบัราคาของตวัเลือกท่ี 2 

ชนิดสารเคมทีี่ใช้ ปริมาณ 
กิโลกรัม/ลบ.ม 

ราคา 
 (บาท/ ลบ.ม) 

ฟอสเฟต (Na2HPO4) ไม่เติม - 
ปูนขาวส าหรับปรับพีเอชใหไ้ด ้8-9 0.4 - 0.9 11 - 26 
ปริมาณตะกอนท่ีได ้ 0.8- 1.0  

ปริมาณฟอสเฟตท่ีก  าจดัได(้%) 76 - 92 - 
ปริมาณไนโตรเจนท่ีก  าจดัได(้%) 17 - 22  
ราคาสารเคมรีวม (บาท)  11 - 26 

 

ระบบผลิต ปุ๋ ยแคลเซียม  
 (1 ลบ.ม.) พีเอช  8.0 - 9.0   
[ปริมาณฟอสเฟตในน ้ าท้ิง = 

60~80 มก.ล.] 

 

น ้าท้ิง 

ตะกอน 
(ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต) 
0.8-1  กโิลกรัม 
 

น ้าท้ิงฯ 
1 ลบ.ม. 

ปูนขาวหรือ แคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2) 
             0.4-0.9 กก. 
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การด าเนินระบบของ ตัวเลือกที่ 1) มีการเติมสารประกอบฟอสเฟตลงไปจ านวนเพียงเล็กน้อย
แต่จะท าให้ไดป้ริมาณตะกอนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากฟอสเฟตสามารถตกตะกอนไดเ้พ่ิมข้ึนร่วมกับ
แคลเซียมและไอออนอ่ืนๆในน ้ า ท าให้คุณภาพน ้ าท้ิงดีข้ึนดว้ยถา้มีการควบคุมการเติมฟอสเฟตลงไป
อยา่งเหมาะสม ดงันั้นการด าเนินระบบจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการควบคุมท่ีดี เช่นในกรณี คุณภาพ
น ้ าท้ิงท่ีเขา้ระบบไม่สม ่าเสมอ เช่น มีปริมาณฟอสเฟต มีค่าแคลเซียมรวมทั้งไอออนอ่ืนๆในน ้ าไม่ค่อย
คงท่ี อาจท าใหส้ารฟอสเฟตท่ีเติมลงไปไม่สามารถตกตะกอนลงมาไดห้มดตกคา้งอยู่ในน ้ าและหลุดไป
กบัแหล่งน ้ าธรรมชาติ ดงันั้นในการด าเนินระบบดว้ยการใช ้ตวัเลือกท่ี 1 จึงตอ้งพึงระมดัระวงัในการ
ดูแลและควบคุมระบบ  โดยการควบคุมคุณภาพน ้ าก่อนเขา้ระบบ และวดัปริมาณค่าฟอสเฟตก่อนปล่อย
ออกในการปรับระบบแต่ละคร้ัง หรือการเวียนน ้ ากลบัเข้าระบบอีกคร้ังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตกตะกอนท่ีจะเป็นการช่วยควบคุมปริมาณฟอสเฟตในน ้ าน ้ าท้ิงใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ แมว้่าในปัจจุบนัค่า
ฟอสเฟตในน ้ าท้ิงนั้นยงัไม่ไดมี้การก าหนดไวม้าตรฐานน ้ าท้ิง 

 
 ตัวเลือกที่ 2) การผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตโดยไม่มีการเติมสารประกอบฟอสเฟต ตวัเลือกน้ี
แมว้่าจะท าใหไ้ดปุ๋้ยแคลเซียมฟอสเฟตในปริมาณท่ีนอ้ยกว่า แต่ทว่าอาจเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับ
ฟาร์มสุกรท่ีมีค่าความสกปรกในน ้ าเสียไม่คงท่ี ฟาร์มท่ีไม่มีบ่อพกัน ้ า และท าการท้ิงน ้ าเสียท่ีผ่านการ
บ าบดัแลว้ลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ โดยท่ีตวัเลือกน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบในค่าใชจ่้ายของสารเคมีท่ีถูกกว่า และ
การเก็บรักษาสารเคมีสะดวกว่า คือ ตอ้งการแต่การเติมปูนขาวเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ไดปุ๋้ยแคลเซียม
ฟอสเฟต จึงท าใหต้วัเลือกน้ีมีการควบคุมระบบในการท างานสามารถท าไดง่้ายและสะดวกกว่า   
 

10.1.4 การประเมนิทางเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้นส าหรับอุปกรณ์สาธิตส าหรับผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต  
 หรือปุ๋ยอะพาไทต์ 

อุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีขนาด 2,000 ลิตร มีศกัยภาพท่ีจะผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ
ปุ๋ยอะพาไทตไ์ด ้4 กิโลกรัม โดยใชร้ะยะเวลาการผลิตประมาณ 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั ดงันั้นภายใน 1 ปี 
จะสามารถผลิตปุ๋ยอะพาไทตไ์ด ้720 กิโลกรัม คิดเป็นมลูค่า 28,800 บาท (เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มี
การด าเนินการผลิตปุ๋ยอะพาไทตใ์นเชิงธุรกิจ จึงตอ้งใชร้าคาปุ๋ยอะพาไทตอ์า้งอิงจากต่างประเทศในราคา 
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 จะไดอ้ตัราลดค่า
โดยประมาณ 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  
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ผลต่างของมลูค่าปัจจุบนั = 2,039.40 บาท อตัราลดค่าต่างกนั 1% 
ผลต่างของมลูค่าปัจจุบนั = 1,268.94 บาท อตัราลดค่าต่างกนั       = 0.6% 
 
ดงันั้น อตัตราผลตอบแทนในโครงการ (IRR)  = 9% - 0.6%   

= 8.4% 
 

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

 
 

10.1.5  ศักยภาพในการผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตหรือปุ๋ยอะพาไทต์ในฟาร์มสุกรขนาดต่างๆ 

 เน่ืองจากอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีสาธิตในโครงการฯ เป็นอุปกรณ์ตน้แบบซ่ึงยงัตอ้งการ
การพฒันาต่อไปเพ่ือรองรับปริมาณน ้ าท้ิงท่ีผ่านระบบก๊าซชีวภาพทั้งระบบ ในเบ้ืองต้นพบว่า หาก
สามารถน าน ้ าท่ีผา่นระบบผลิตก๊าซชีวภาพเขา้สู่ระบบผลิตปุ๋ยอะพาไทต์ ศกัยภาพในการผลิตปุ๋ยอะพา
ไทตใ์นฟาร์มสุกรขนาดต่างๆ ดงัแสดงในตาราง 10-7 (ใชร้ะยะเวลาการผลิต 2 วนัต่อคร้ัง) 
 ตาราง 10-7 แสดงศกัยภาพในการผลิตปุ๋ยอะพาไทตใ์นฟาร์มสุกรขนาดต่างๆ 
 

จ านวนสุกร (ตวั) ปริมาณปุ๋ยอะพาไทตต่์อคร้ังการผลิต
โดยประมาณ (ก.ก.) 

มูลค่าโดยประมาณ 
(บาท) 

500 25 1,000 
1,000 50 2,000 
5,000 250 10,000 
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10.2 การผลติปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า หรือปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite) 
 
10.2.1 ทฤษฏีการการผลติปุ๋ยฟอสเฟตชนดิละลายช้า หรือปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite) 

การผลิตปุ๋ยละลายชา้ ซ่ึงมีช่ือเรียกทางเคมีว่าปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต จากน ้ าท้ิงฯ
ฟาร์มสุกร ท าไดโ้ดยตกตะกอน  แมกนีเซียม (Magnesium, Mg2+) แอมโมเนีย (Ammonium, NH4

+) และ
ฟอสเฟต (Phosphate, PO4

3-) ท่ีละลายอยู่ในน ้ าเสียให้รวมตัวเกิดเป็นผลึกของแข็งและตกตะกอนแยก
ออกมาจากน ้ า ดงันั้นการตกตะกอนผลึกปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต สามารถท าไดโ้ดยควบคุม
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการตกผลึก ดงัน้ี  

- อตัราส่วนของปริมาณ แมกนีเซียม (Mg2+) แอมโมเนีย (NH4
+) และฟอสเฟต (PO4

3-) 
- ค่าพีเอชท่ีเหมาะสมต่อการตกตะกอนผลึก (pH ช่วง 7.5-10)  
- อตัราการกวนผสมสารเคมี  
- ระยะเวลาการตกตะกอน  
- และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความขุ่น   

สมการทางเคมีของการเกิดการตกตะกอนผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต แสดงดงัน้ี 
 

      pH   8-10 (NaOH) 

Mg2+  +  NH4
+   +  HPO4

2-  +  6H2O    MgNH4PO4„6H2O  

              ผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 
 
รูปที่ 10-4  สมการทางเคมีของการเกิดการตกตะกอนผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต 
 
ปริมาณของสารเคมีท่ีใชใ้นการตกตะกอนธาตุอาหารในน ้ าเสียเป็นปัจจยัหลกัในการก าหนด

ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากปริมาณของสารเคมีท่ีใชจ้ะเป็นส่วนหลกัในการก าหนดราคา
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินระบบของการผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟตจากน ้ าท้ิงฯ แสดงในรูปท่ี 
10-5 และตารางท่ี 10-7แสดงรายละเอียดของสารเคมีท่ีใชแ้ละวตัถุประสงค ์
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รูปที่ 10-5  ระบบของการผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟตจากน ้ าท้ิงฯ 
 
ตารางที่ 10-7 สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต 

แหล่งธาตุ สารเคม ี วตัถุประสงค์ 

ฟอสเฟต(PO4
3-) Na2HPO4 เพ่ือปรับปริมาณฟอสเฟตในน ้ าเสีย 

แมกนีเซียม (Mg) 
แมกนีเซียมคลอไรด ์
(MgCl2.6H2O) 

เพ่ือปรับปริมาณแมกนีเซียมในน ้ าเสีย 

ด่าง 
โซดาไฟ หรือ โซเดียมไฮดรอก
ไซด ์(NaOH ) 

เพื่อปรับค่าพีเอชหรือกรด-ด่างของน ้ าเสีย 

 

ระบบผลติปุ๋ยแมกนเีซียม-
แอมโมเนีย-ฟอสเฟต 

           พีเอช  8-10 
 

น ้าท้ิง 

ตะกอนปุ๋ย แมกนีเซียม 
แอมโมเนียม ฟอสเฟต 

- ฟอสเฟต (Na2HPO4 )  
- แมกนีเซียม (MgCl2.6H2O) 

น ้าท้ิงฯ 

- โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH)  



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  10-23 
SPK/EGY/RT5204/10P1508/RT010 rev.1 

10.2.2 แนวทางการพจิารณาตวัเลอืกที่เหมาะสมต่อการผลติปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟตจาก
น า้เสียฟาร์มสุกรจากผลการศึกษาในห้องปฏิบัตกิาร 

 

จากลักษณะและปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการตกตะกอน ปุ๋ย แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-
ฟอสเฟต จากการน าธาตุอาหารของพืชท่ีอยู่ในน ้ าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์โดยการตกตะกอนผลึกทาง
เคมี จะสามารถน ามาจดัล  าดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาและคดัเลือกวิธีการท่ี
เหมาะสมจากการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ ท่ีจะสามารถน าไปปฏิบติัใชจ้ริงในการก าหนดค่าพารามิเตอร์
เบ้ืองตน้ส าหรับแบบจ าลองตน้แบบ  

ในการคิดค่าใช้จ่ายของการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ : ปุ๋ย แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-
ฟอสเฟต  จากผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการจะน ามาประเมินเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ ทั้งน้ี การคิดค่าใชจ่้ายจะไม่น า ค่าใชจ่้าย ดา้นพลงังาน ค่าการติดตั้งอุปกรณ์ และอ่ืนๆ เช่น 
ค่าน ้ า เข้ามารวมอยู่ดว้ย จะมีเพียงแต่ค่าใช้จ่ายในเร่ืองของปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการศึกษาทดลอง
เท่านั้น 

ตั้งแต่เร่ิม สารเคมท่ีีน ามาใชใ้นการตกตะกอนผลึกทางเคมีนั้นมีหลายชนิดแตกต่างกนัออกไป
ตามแต่จุดประสงค์และผลของปฏิกิริยาท่ีได ้เช่น สารเคมีท่ีเติมลงไปเพื่อการปรับค่า ฟอสเฟต และ
แมกนีเซียมในน ้ า และสารเคมีท่ีเติมลงไปเพ่ือปรับสภาพพีเอชของน ้ า  ทั้งน้ีปริมาณสารเคมีท่ีใชเ้พื่อให้
เกิดการตกตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นตัวก  าหนดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ  และ
ปริมาณการเติมสารเคมีจะมีผลต่อปริมาณและคุณภาพของตะกอนท่ีไดร้วมถึงคุณภาพน ้ าท้ิงดว้ยเช่นกนั  

 ดงันั้นเกณฑก์ารพิจารณาจะประกอบดว้ย ประเด็นดงัน้ี  (1) สารเคมีที่ใช้   (2) คุณภาพตะกอน 
(3) คุณภาพน า้ทิง้ และ  (4) กฎหมาย  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) สารเคมทีี่ใช้  (คะแนนเต็ม 120) 
- ราคาของสารเคมีท่ีใชเ้พื่อการตกตะกอน  
- ความยากง่ายในการเก็บรักษาสารเคมี 

 
2) คุณภาพตะกอน (คะแนนเต็ม 160) 
- ปริมาณตะกอน  
- ปริมาณสารอาหารในตะกอน (N, P, Mg)  
- ปริมาณโลหะหนกั 
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:. เพื่อให้ไดค่้าเหมาะสมในการผลิต ปุ๋ย แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต จากน ้ าเสีย
ฟาร์มสุกร หลงัจากท่ีตกตะกอนผลึกได ้น ้ าใสส่วนบนจะน าไปวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิง โดย
มีพารามิเตอร์ท่ีน าไปศึกษาไดแ้ก่ 

 
3) คุณภาพน า้ทิง้ (คะแนนเต็ม 120) 
- ค่าพีเอชของน ้ าท้ิง 
- ค่าซีโอดี (COD) 
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ค่าไนโตรเจน (TKN) 
- ค่าฟอสฟอรัส (TP) 
- ค่าโลหะหนกัต่างๆ (ไดแ้ก่ Cu, Zn, Fe, Mg, Na, K) 

 
4) กฎหมาย  (คะแนนเต็ม 100) 
 

ในการเปรียบเทียบปัจจยัในการตกตะกอนผลึกท่ีเหมาะสมจากผลการศึกษาในห้องปฏิบติัการ
จะน ามาเปรียบเทียบ ประเด็นทั้ง 4 ประเด็น ซ่ึงจะมีรายละเอียดการพิจารณาในหัวข้อย่อย วิธีการ
ประเมินเร่ิมการท าการใหน้ ้ าหนกัคะแนนในแต่ละหวัขอ้ยอ่ยและท าการเฉล่ียรวมสรุปคะแนนในแต่ละ
ประเด็นเพ่ือใหไ้ดค้ะแนนในประเด็นหลกั หลงัจากนั้นคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละประเด็นหลกัมาท าการถ่วง
น ้ าหนกัตามความส าคญั เพื่อคดัเลือกค่าท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใชง้านต่อไป โดยคะแนนรวมทั้งหมด 
เท่ากบั 500 คะแนน  (รายละเอียดของแต่ละชุดการศึกษาแสดงในตาราง ท่ี 10-9)  ตารางท่ี 10-10 แสดง
การประเมินตวัเลือกท่ีเหมาะสมต่อการตกตะกอน ปุ๋ย แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 

โดยรายละเอียดในแต่ละประเด็นเพื่อจดัท าเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกวิธีการท่ี
เหมาะสม มีดงัน้ี  

1) สารเคมทีี่ใช้ (ตวัถ่วงน ้ าหนกั 30 คะแนน)  

ปริมาณสารเคมีท่ีใช้เพื่อให้เกิดการตกตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นตัวก  าหนด
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงการควบคุมค่าพารามิเตอร์อ่ืนๆ เช่น ค่าพีเอชท่ีเหมาะสม และ 
อตัราการกวน เพ่ือใหเ้กิดการสร้างตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการน าสารเคมี
ไปใชแ้ละการเก็บรักษาก็เป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อการน าไปใช ้ซ่ึงจากประเด็นต่างๆ
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีเพื่อน ามาคดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม จะแบ่งออกเป็นประเด็นย่อย
ดงัน้ี  (1.1) ราคาหรือค่าใชจ่้ายของสารเคมีท่ีใช ้ และ (2) ความยากง่ายในการเก็บรักษา  

 
1.1)  ราคาหรือค่าใช้จ่ายของสารเคมทีี่ใช้ 

การค านวนค่าใชจ่้ายดา้นสารเคมี จากผลการศึกษาดา้นปริมาณของสารเคมีท่ีใชใ้นแต่ละชุด
การทดลองการตกตะกอนธาตุอาหารเพื่อผลิต ปุ๋ย แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟตจะ
น ามาค านวณเป็นราคาของสารเคมีต่อหน่วยท่ีใชท้ั้งหมดต่อปริมาณน ้ า 1 ลูกบาศก์เมตร ราคา
ของสารเคมีท่ีใชต่้อหน่วยแสดงในตารางท่ี 10-8   

 
ตารางที่ 10-8  ชนิดของสารเคมีท่ีใชส้ าหรับการผลิตปุ๋ย และราคา 

 ช่ือสารเคม ี เกรด ราคา (บาท/กก.) 

ฟอสเฟต(P) NaH2PO4 อุตสาหกรรม(Commercial) 25 

แมกนีเซียม (Mg) MgCl2.6H2O อุตสาหกรรม(Commercial) 24 

ด่าง NaOH (Pellet) อุตสาหกรรม(Commercial) 38 

 
การค านวณดา้นราคาค่าใชใ้ชข้องสารเคมีแต่ละชนิด 
 

  ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ x ราคาของสารเคมีต่อหน่วย  =  ราคาของสารเคมีที่ใช้ส าหรับน ้า 1 ลูกบาศก์เมตร       
 

ในแต่ละชุดการทดลองมีการปรับค่าพีเอชใหเ้ท่ากบั (pH) เท่ากบั 8, 9 และ 10 ทั้งน้ี จะ
ใหไ้ดว้่าเม่ือปรับค่าพีเอชของน ้ าใหสู้งเพ่ิมมากข้ึนจึงตอ้งการการเติมปริมาณโซดาไฟท่ี
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ราคาของสารเคมีท่ีใช้เพื่อการปรับค่าพีเอชของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน 
นอกจากน้ีจ  านวนชนิดของสารเคมีท่ีเติมลงไปเพ่ือใหเ้กิดการสร้างตะกอนท่ีมากข้ึนจะ
เป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายของสารเคมีอีกด้วย ผลการค านวณราคาของสารเคมี
ทั้งหมดท่ีใช้เพ่ือการตกตะกอนผลึกต่อปริมาตรน ้ า 1 ลูกบาศก์เมตร ของแต่ละชุด
การศึกษา แสดงในรูปภาพ 10-6 และตารางท่ี 10-9 แสดงรายละเอียดชุดการศึกษา  จาก
ช่วงราคาของสารเคมีท่ีใชจ้ากการศึกษาในห้องปฏิบติัการน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ได้
ดงัน้ี 
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 เกณฑด์า้นราคาค่าใชจ่้ายของสารเคมี  
พิจารณาจากราคารวมของสารเคมีท่ี เติมลงไปทั้งหมด (แสดงในรูปท่ี 10-3) เพื่อ
จุดประสงคใ์นการปรับพีเอชและการช่วยสร้างตะกอน เกณฑ์ดา้นราคาค่าใชจ่้ายของ
สารเคมี มีดงัน้ี 

  
ระดบัคะแนน 1   ราคาสารเคมีสูงมาก 
ระดบัคะแนน 2   ราคาสารเคมีสูง 
ระดบัคะแนน 3   ราคาสารเคมีนอ้ย 
ระดบัคะแนน 4   ราคาสารเคมีนอ้ยมาก 
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รูปที่ 10-6  ปริมาณของสารเคมีท่ีใชใ้นแต่ละชุดตวัอยา่งของการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้: 

แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต จากน ้ าเสีย 1 ลกูบาศกเ์มตร 
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1.2) ความยากง่ายในการเกบ็รักษาสารเคม ี 

การเลือกใชส้ารเคมีเพื่อการปรับค่าพีเอชและช่วยการตกตะกอน มีผลต่อความยุ่งยาก
ในการน ามาใช้งาน รวมไปถึงความยากง่ายในการเก็บรักษา รายละเอียดของการ
เลือกใชส้ารเคมี มีดงัน้ี  

 
 สารเคมีที่ใช้ :  

สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้: แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต 
จากหลักการของวิธีการน้ี คือ การเติมสารประกอบจ าพวก แมกนีเซียม (Mg2+)  
ฟอสเฟต (PO4

3-) หรือแอมโมเนียม (NH4
+) ใหจ้บักบัไอออนท่ีตอ้งการ ร่วมกบัการปรับ

ค่าพีเอชของน ้ าดว้ยสารละลายด่างดว้ยโซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อให้เกิด
ผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต (MgNH3PO46H2O) ดงันั้นสารเคมีท่ีใชห้ลกัๆ
จะไดแ้ก่  (ตารางท่ี 10-8 แสดงชนิดของสารเคมีท่ีใชส้ าหรับการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตชนิด
ละลายชา้: แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟตและราคาสารเคมีท่ีใช)้ รูปท่ี 10-5 แสดง
ระบบการผลิตการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้: แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต  

 
การเติมโซดาไฟ หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide, NaOH)  การใช้
โซดาไฟในการตกตะกอนนั้นจะเพ่ิมค่าพีเอชของน ้ าใหเ้หมาะสมต่อการตกผลึก (หรือ
ท าใหน้ ้ ามีสภาพเป็นด่างมากข้ึน) ท่ีจะช่วยใหไ้อออนของแมกนีเซียม (Mg2+)  ฟอสเฟต 
(PO4

3-) และ แอมโมเนียม (NH4
+) ในน ้ ารวมตวักนัและตกตะกอนลงมา  แต่ทว่าการ

โซดาไฟอาจมีขอ้ควรระวงัในการเก็บรักษาสารเคมี เน่ืองจากเป็นสารเคมีท่ีสามารถ   
ท าปฏิกิริยารุนแรงและเกิดความร้อนเม่ือน าไปละลายน ้ า  
 
ขอ้ดีของการใชโ้ซดาไฟ 
- ละลายน ้ าไดดี้สามารถท าปฏิกิริยาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
ขอ้จ ากดัของการใชโ้ซดาไฟ 
- ขอ้ควรระวงัในการใชง้านและการเก็บรักษาสารเคมี เน่ืองจากเป็นสารเคมีท่ี

สามารถท าปฏิกิริยารุนแรงและเกิดความร้อนเม่ือน าไปละลายน ้ า 
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การเตมิสารประกอบฟอสเฟต (โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต- NaH2PO4) ในน ้ าเสีย
ฟาร์มสุกรบางแห่งอาจมีค่าปริมาณของฟอสเฟตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณของ
ไอออนอ่ืนๆ ในน ้ า ดงันั้นการเติมสารประกอบฟอสเฟตลงไปในจ านวนเพียงเล็กน้อย
จะสามารถท าใหเ้กิดการสร้างตะกอนผลึกไดดี้ข้ึน ทั้งท าให้ประสิทธิภาพในการก าจดั
ธาตุอาหารในน ้ าเสีย เช่น แมกนีเซียม หรือ แอมโมเนีย ท าใหน้ ้ าท้ิงมีคุณภาพดีข้ึน และ
ยงัท าใหไ้ดผ้ลิตผลท่ีมีปริมาณและคุณภาพของสารอาหารในตะกอนน ้ าเสียนั้นดีข้ึนอีกดว้ย  

 
1.1) ค่าพเีอชที่เหมาะสมในการตกตะกอน (pH) 

ค่าพีเอชมีผลต่อการตกตะกอนผลึกต่างๆจากน ้ าเสีย โดยค่าพีเอชของน ้ ามีค่าสูงเพ่ิมมาก
ข้ึนจะท าให้เกิดการตะกอนลงมามากข้ึน แต่ทว่าค่าตกตะกอนท่ีมากท่ีสุดของผลึก
แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต จะอยูใ่นช่วง 8.5-9.5  ค่าพีเอชท่ีใชใ้นการศึกษา มี 4 
สภาวะดงัน้ี  1) ไม่มีการปรับพีเอช (พีเอชของน ้ าเสียฟาร์มสุกรในการศึกษา เร่ิมตน้ มี
ค่าอยู่ในช่วง pH =7.4 - 7.6)  2) pH = 8.0, 3) pH = 9.0 และ 4) pH = 10.0 แต่ทว่า
ขอ้จ  ากดัของการเลือกใชค่้าพีเอชจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑข์องของคุณภาพน ้ าท้ิงจากฟาร์ม
สุกร ท่ี จ  ากดัไวใ้นช่วง pH = 5.0-9.0 (www.pcd.go.th) ดงันั้นชุดทดลองท่ีคุณภาพ    
น ้ าท้ิงท่ีผา่นการตกตะกอนมีค่าพีเอชมากกว่า 9.0 นั้นอาจจะไม่เหมาะสมนกั 
     

1.2)  อัตราเร็วในการกวนผสม  
อตัราเร็วในการกวนผสมและระยะเวลาการตกตะกอน มีผลต่อการท าปฏิกิริยาระหว่าง
สารเคมีท่ีเติมลงไปกับไอออนในน ้ าเสียท่ีตอ้งการให้ตกตะกอนลงมา และการสร้าง
ขนาดผลึกหรือตะกอน  ในการศึกษาในห้องปฏิบติัการ ในแต่ละชุดการทดลองจะใช้
น ้ าเสีย 1 ลิตร ใช้อตัราการกวนเร็วเพ่ือให้สารเคมีท าปฏิกิริยากันเป็น ระยะเวลา          
20 นาที หลงัจากนั้นปล่อยใหส้ารตกตะกอนลงมา จากผลการศึกษาพบว่าตะกอนท่ีได้
จากการใชส้าระละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์มีระยะเวลาในการตกตะกอนชา้กว่าเทียบ
กบั ตะกอนท่ีไดจ้ากการใชปู้นขาว-แนวทางของการผลิตปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต) 
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เกณฑด์า้นการใชง้านและการเก็บรักษาสารเคมี  
พิจารณาความยุง่ยากในการใชง้านจากจ านวนของสารเคมีท่ีใชเ้พื่อการตกตะกอนเช่น 
หน่ึงชนิดจะมีความยุง่ยากในการใชง้านและการเก็บรักษานอ้ยกว่า และนอกจากน้ีชนิด
ของสารเคมี เช่น โซดาไฟ ใชป้ริมาณนอ้ยกว่าเน่ืองจากละลายน ้ าไดดี้ แต่ทว่าจะมีความ
สะดวกในการใชง้านนอ้ยกว่า เน่ืองจากมีขอ้ควรระวงัท่ีตอ้งค านึงถึง (เทียบกบั การใช้
ปูนขาว) 

 
ระดบัคะแนน 1   การใชง้านและการเก็บรักษามีความยุง่ยากมาก 
ระดบัคะแนน 2   การใชง้านและการเก็บรักษามีความยุง่ยากปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3   การใชง้านและการเก็บรักษามีความสะดวกปานกลาง 
ระดบัคะแนน 4   การใชง้านและการเก็บรักษามีความสะดวก 

 
2) คุณภาพตะกอน หรือ ผลกึแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต จากการตกตะกอนทางเคม ี

(ตวัถ่วงน ้ าหนกั 40 คะแนน) 
 

2.1) ปริมาณตะกอน  
ปริมาณตะกอนท่ีไดห้รือปริมาณปุ๋ยท่ีได ้มาจากการชัง่น ้ าหนกัตะกอนท่ีผา่นการอบให้
แหง้ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  

 

เกณฑด์า้นปริมาณตะกอน  มีดงัน้ี  
 
ระดบัคะแนน 1   น ้าหนกัตะกอนนอ้ยมาก 
ระดบัคะแนน 2   น ้าหนกัตะกอนปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3   น ้าหนกัตะกอนมาก 
ระดบัคะแนน 4   น ้าหนกัตะกอนมากท่ีสุด 
 

2.2) ปริมาณผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต ตะกอนสลดัจ์ท่ีตกผลึกได้จะน ามา
ศึกษา ลักษณะของตะกอนและองค์ประกอบต่างๆท่ีอยู่ในตะกอน จากภาพถ่าย
ก าลังขยายสูงด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีใช้กล้องก าลงัขยายสูง (SEM) และ การวัด
องคป์ระกอบของธาตุต่างในตะกอน (EDS)  
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เกณฑด์า้นปริมาณผลึก  มีดงัน้ี  
 
ระดบัคะแนน 1   พบผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟตนอ้ยมาก 
ระดบัคะแนน 2   พบผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3   พบผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต มาก 
ระดบัคะแนน 4   พบผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต มากท่ีสุด 

 
3) คุณภาพน า้ทิง้  (ตวัถ่วงน ้ าหนกั 30 คะแนน) 

น ้าท้ิงหลงัจากผา่นการตกตะกอนแลว้จะน ามาวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่างดงัน้ี เพ่ือการ
ท้ิงลงสู่แหล่งน ้ าหรือการน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
- ค่าพีเอชของน ้ า 
- ค่าซีโอดี (COD) 
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ค่าไนโตรเจน (TKN) 
- ค่าฟอสฟอรัส (TP) 
- ค่าโลหะหนกัต่างๆ (ไดแ้ก่ Cu, Zn, Fe, Mg, Na, K) 
คุณภาพน ้ าท้ิงจะน ามาประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ โดยใชค้วามสามารถในการบ าบดัน ้ าเสีย 
แต่ละพารามิเตอร์ก่อนเขา้กระบวนการและออกจากกระบวนการน ามาเปรียบเทียบ (ร้อยละ
ของค่าความสกปรกท่ีบ าบดัได)้  และใชค่้ามาตรฐานน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกรและอุตสาหกรรม 
มาประกอบการใหค้ะแนน  

 
เกณฑด์า้นคุณภาพน ้ า  มีดงัน้ี  
 

ระดบัคะแนน 1   มีค่าสูงเกินเกินเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิง 
ระดบัคะแนน 2   มีค่าปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3   มีค่าต ่า 
ระดบัคะแนน 4   มีค่าต ่ามาก 

 
4) กฎหมาย  (น ้าหนกั 100 คะแนน)   

เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพน ้ าท้ิงถา้คุณภาพน ้ าท้ิงใดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน ้ าท้ิงจากกรม
ควบคุมมลพิษจะถือว่าชุดตัวอย่างนั้นไม่ผ่านการคดัเลือกไป เช่น กรณีของการตกตะกอน
แคลเซียมฟอสเฟตท่ี pH = 10  
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เกณฑด์า้นกฎหมาย  มีดงัน้ี  
 

ระดบัคะแนน 0 ไม่ผา่นเกินเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิง  
ระดบัคะแนน 100   ผา่นเกินเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิง 
  

ตารางที่ 10-9  รายละเอียดตวัอยา่งในการศกึษาการตกตะกอนปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต 

 ช่ือตัวอย่าง รายละเอียด 
   

1 Na-7-1:0-ww ไม่มีการปรับ pH = 7.4 , ไม่มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) 
2 Na-8-1:0-ww pH = 8 , ไม่มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) 
3 Na-9-1:0-ww pH = 9 , ไม่มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) 
4 Na-10-1:0-ww pH = 10 , ไม่มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) 
   

5 Na-7-1:1-ww ไม่มีการปรับ pH = 7.4 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 1:1 (Mg:P) 
6 Na-8-1:1-ww pH = 8 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 1:1 (Mg:P) 
7 Na-9-1:1-ww pH = 9 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 1:1 (Mg:P) 
8 Na-10-1:1-ww pH = 10 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 1:1 (Mg:P) 
   

9 Na-7-2:1-ww ไม่มีการปรับ pH = 7.4 , ไม่มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) 
10 Na-8-2:1-ww pH = 8 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 2:1 (Mg:P) 
11 Na-9-2:1-ww pH = 9 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 2:1 (Mg:P) 
12 Na-10-2:1-ww pH = 10 , มีการเติมฟอสเฟต (NaH2PO4) อตัราส่วน 2:1(Mg:P) 

 
--- ชุดการทดลองท่ี 4, 8 และ 12 มีค่าพีเอชเท่ากบั 10 ซ่ึงเกินมาตรฐานน ้าท้ิง 
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ตารางที่ 10-10  การใหค้ะแนนและน ้ าหนกัความส าคญัของแต่ละชุดการทดลองเพ่ือพิจารณาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต 

 
ข้อพิจารณา คะแนน 

Na
-7-

1:0
 

Na
-8-

1:0
 

Na
-9-

1:0
 

Na
-10

-1:
0 

  Na
-7-

1:1
 

Na
-8-

1:1
 

Na
-9-

1:1
 

Na
-10

-1:
1 

  Na
-7-

2:1
 

Na
-8-

2:1
 

Na
-9-

2:1
 

Na
-10

-2:
1- 

1 สารเคมีทีใ่ช้ 120 120 120 120 90   90 90 60 30   120 120 90 60 
2 ตะกอนหรือปุ๋ ย 160 40 100 100 120   40 120 100 120   40 120 100 80 
3 คุณภาพน า้ทิง้ 120 90 83 86 83   90 83 79 75   94 86 90 83 
4 อืน่ๆ กฎหมาย (ค่า pH) 100 100 100 100 0   100 100 100 0   100 100 100 0 

  รวมคะแนน 500 350 403 406 293   320 393 339 225   354 426 380 223 
 ล าดับตัวเลอืก  5 3 2    4 6    1   
  ถ่วงน ้าหนกั                 

1 ปริมาณสารเคมี 30 4 4 4 3   3 3 2 1   4 4 3 2 
1.1 ราคา (จ านวน*ปริมาณ)   4 4 4 3   3 3 2 1   4 4 3 2 
1.2 ความยากง่ายในการเกบ็รักษา   4 4 4 3   3 3 2 1   4 4 3 2 

                   

2 ปริมาณตะกอน 40 1 2.5 2.5 3   1 3 2.5 3   1 3 2.5 2 
2.1 น ้าหนกัตะกอน   1 1 2 4   1 2 2 4   1 2 2 2 
2.2 ปริมาณผลึก   1 4 3 2   1 4 3 2   1 4 3 2 

                   

3 คุณภาพน า้ทิง้ 30 3.0 2.8 2.9 2.8   3.0 2.8 2.6 2.5   3.1 2.9 3.0 2.8 
3.1 ค่าพีเอช (pH)   4 3 2 1   4 3 2 1   4 3 2 1 
3.2 ซีโอดี (COD)   1 2 4 4   3 3 3 3   2 1 2 3 
3.3 ฟอสเฟต (TP)   4 4 4 4   1 1 1 1   2 2 2 2 
3.4 ไนโตรเจน (TKN)   4 2 2 2   2 2 2 2   2 4 4 3 
3.5 ค่าความเป็นด่าง (ALK)   4 3 1 1   4 1 1 1   3 1 2 1 
3.6 โลหะหนกั (Cu, Zn)   3 4 4 4   4 4 4 4   4 4 4 4 
3.7 แมกนีเซียม (Mg)   2 2 3 3   3 4 4 4   4 4 4 4 
3.8 โพแทสเซียม (K)   2 2 3 3   3 4 4 4   4 4 4 4 
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10.2.3 ผลการคดัเลอืกปัจจยัที่เหมาะสมต่อการผลติปุ๋ยผลติปุ๋ยฟอสเฟตชนดิละลายช้า: แมกนเีซียม-
แอมโมเนีย-ฟอสเฟต 

 จากผลการศึกษาชุดตวัอย่างในการทดลองน ามาให้คะแนนและท าการถ่วงน ้ าหนัก โดยผล
การศึกษาสามารถสรุป ไดเ้ป็นประเด็นดงัน้ี  

- ชุดการทดลองท่ีมีการปรับค่าพีเอช เท่ากบั 10 จะตดัออกจากตวัเลือกในการน าไปใชง้าน 
เน่ืองจากว่ามีคุณภาพน ้ าท้ิงเกินเกณฑม์าตรฐาน (pH 5.5-9.0)  

- จากผลการคัดเลือกชุดทดลองท่ีเหมาะสมในการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า : 
แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟตจากน ้ าท้ิงฟาร์มสุกรท่ีผ่านระบบบ าบดัแบบก๊าซชีวภาพ 
จ  านวน 1 ลกูบาศกเ์มตร แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ตวัเลือก ดงัน้ี 

 

ตวัเลอืกที่ 1)  การผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต โดยการเติมสารประกอบ
ฟอสเฟต 

ตวัเลอืกที่ 2)  การผลิตปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้: แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต
ฟอสเฟตโดยไม่มีการเติมสารประกอบฟอสเฟต 

    
รายละเอียดของปริมาณสารเคมีท่ีใชแ้ละปุ๋ยท่ีผลิตไดใ้นแต่ละตวัเลือกแสดงดงัน้ี 
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ตวัเลอืก 1 : น ้าท้ิงฯ 1 ลกูบาศกเ์มตร ท าการปรับพีเอชของน ้ าดว้ย  โซดาไฟใหไ้ดพี้เอชอยูใ่นช่วง 8 ถึง 9  อยู ่
โดยการโซดาไฟประมาณ (0.1 - 0.5 กิโลกรัม) ร่วมกับ  การเติมฟอสฟอรัสจ านวนเล็กน้อย (0.7 
กิโลกรัม) จะท าใหไ้ด ้ตะกอนในปริมาณ 0.8-1.0 กิโลกรัม หรือปรับปริมาณการเติมสารเคมีต่อปริมาณ
ธาตุอาหารในน ้ าเสีย แมกนีเซียมต่อฟอสฟอรัส 2:1 (Mg:P) ปริมาณของสารเคมีท่ีเหมาะสมเทียบกับ
ราคาแสดงในตารางท่ี 10-11 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 10-11  ปริมาณของสารเคมีท่ีเหมาะสมเทียบกบัราคาของตวัเลือกท่ี 1 

ชนิดสารเคมทีี่ใช้ ปริมาณ 
กิโลกรัม/ลบ.ม 

ราคา 
 (บาท/ ลบ.ม) 

ฟอสเฟต (as Na2HPO4) 0.7 18 
ปูนขาวส าหรับปรับพีเอชใหไ้ด ้8-9 0.1- 0.5 3 - 14 
ปริมาณตะกอนท่ีได ้ 0.5 – 1.0  

ปริมาณฟอสเฟตท่ีก  าจดัได(้%)* - - 
ปริมาณไนโตรเจนท่ีก  าจดัได ้(%) 68  
ราคาสารเคมรีวม (บาท)  21 - 32 

 
 

ระบบผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-
แอมโมเนีย-ฟอสเฟต 
พีเอช  8.0 - 9.0   

[ปริมาณฟอสเฟตในน ้าเสีย = 
60~80 มก./ล.] 

น ้าท้ิง 

ตะกอน 
(ปุ๋ยแมกนเีซียม-
แอมโมเนียม-ฟอสเฟต) 
0.5-1.0 กโิลกรัม 
 

ฟอสเฟต (NaH2PO4 ) 0.7 กก. 

น ้าท้ิงฯ 
1 ลบ.ม. 

โซดาไฟ หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) 
               0.1 – 0.5 กก. 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  10-36 
SPK/EGY/RT5204/10P1508/RT010 rev.3 

ตวัเลอืก 2 :  น ้าท้ิงฯ 1 ลกูบาศกเ์มตร ท าการปรับพีเอชของน ้ าดว้ยโซดาไฟ ใหไ้ดพี้เอชอยูใ่นช่วง 8 ถึง 9  
โดยการเติมโซดาไฟ ประมาณ (0.1 - 0.4 กิโลกรัม) ร่วมกบั  การเติมฟอสฟอรัสจ านวนเล็กน้อย         
(0.7 กิโลกรัม) จะท าใหไ้ด ้ตะกอนในปริมาณ 0.4- 0.7 กิโลกรัม ปริมาณของสารเคมีท่ีเหมาะสมเทียบ
กบัราคาแสดงในตารางท่ี 10-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 10-12  ปริมาณของสารเคมีท่ีเหมาะสมเทียบกบัราคาของตวัเลือกท่ี 2 

ชนิดสารเคมทีี่ใช้ ปริมาณ 
กิโลกรัม/ลบ.ม 

ราคา 
 (บาท/ ลบ.ม) 

ฟอสเฟต (as Na2HPO4)   
ปูนขาวส าหรับปรับพีเอชใหไ้ด ้8-9 0.1 - 0.3 4-13 
ปริมาณตะกอนท่ีได ้ 0.4 -0.7  

ปริมาณฟอสเฟตท่ีก  าจดัได(้%)* 84  
ปริมาณไนโตรเจนท่ีก  าจดัได ้(%) 26  
ราคาสารเคมรีวม (บาท)  4 - 13 

 
การด าเนินระบบของ ตัวเลือกที่ 1) มีการเติมสารประกอบฟอสเฟตลงไปจ านวนเพียงเล็กน้อย

แต่จะท าให้ไดป้ริมาณตะกอนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากฟอสเฟตสามารถตกตะกอนไดเ้พ่ิมข้ึนร่วมกับ 
แมกนีเซียม แคลเซียมและไอออนอ่ืนๆในน ้ า ท าให้คุณภาพน ้ าท้ิงดีข้ึนด้วยถา้มีการควบคุมการเติม
ฟอสเฟตลงไปอยา่งเหมาะสม ดงันั้นการด าเนินระบบจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการควบคุมท่ีดี เช่นใน
กรณี คุณภาพน ้ าท้ิงท่ีเขา้ระบบไม่สม ่าเสมอ เช่น มีปริมาณฟอสเฟต แมกนีเซียม รวมทั้งไอออนอ่ืนๆใน
น ้ าไม่ค่อยคงท่ี อาจท าใหส้ารฟอสเฟตท่ีเติมลงไปไม่สามารถตกตะกอนลงมาไดห้มด หลงเหลือตกคา้ง

ระบบผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-
แอมโมเนีย-ฟอสเฟต 
พีเอช  8.0 - 9.0   

 [ปริมาณฟอสเฟตในน ้าเสีย 
= 60~80 มก./ล.] 

 

น ้าท้ิง 

ตะกอน 
(ปุ๋ยแมกนีเซียม-
แอมโมเนียม-ฟอสเฟต) 
0.4 - 0.7 กิโลกรัม 
 

น ้าท้ิงฯ 
1 ลบ.ม. 

โซดาไฟ หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) 
              0.1 – 0.3 กก. 
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อยูใ่นน ้ า และหลุดไปกบัแหล่งน ้ าธรรมชาติ ดงันั้นในการด าเนินระบบดว้ยการใช ้ตวัเลือกท่ี 1 จึงตอ้งพึง
ระมดัระวงัในการดูแลและควบคุมระบบ  โดยการควบคุมคุณภาพน ้ าก่อนเขา้ระบบ และวดัปริมาณค่า
ฟอสเฟตก่อนปล่อยออกในการปรับระบบแต่ละคร้ัง หรือการเวียนน ้ ากลบัเขา้ระบบอีกคร้ังเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตกตะกอนท่ีจะเป็นการช่วยควบคุมปริมาณฟอสเฟตในน ้ าน ้ าท้ิงให้ไดป้ระสิทธิภาพ 
แมว้่าในปัจจุบนัค่าฟอสเฟตในน ้ าท้ิงนั้นยงัไม่ไดมี้การก าหนดไวม้าตรฐานน ้ าท้ิง 

ทั้งน้ีน ้ าท้ิงฟาร์มสุกรท่ีผ่านการบ าบดัแบบผลิตก๊าซชีวภาพท่ีมีปริมาณแมกนีเซียมต ่า อาจใช้
วิธีการเติมแมกนีเซียม ในรูปของแมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2)ให้มีค่าอตัราส่วนโมลเท่ากบัโมลของ
ฟอสเฟตในน ้ าเพ่ือตกตะกอนปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้: แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต ไดเ้ช่นกนั 
ทั้งน้ีการเติมปริมาณสารเคมีนั้นจะตอ้งการการค านวณอยา่งเหมาะสมและเหมาะกบัปริมาณธาตุอาหาร
ในน ้ าเสียเพ่ือท าใหเ้กิดตะกอนปุ๋ยท่ีมีคุณภาพ และไดน้ ้ าท้ิงท่ีมีคุณภาพอีกดว้ย 

 ตัวเลือกที่ 2) การผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต โดยไม่มีการเติมสารประกอบ
ฟอสเฟต ตวัเลือกน้ีแมว้่าจะท าใหไ้ดน้ ้ าหนกัปุ๋ยในปริมาณท่ีนอ้ยกว่า แต่ทว่าอาจเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสม
ส าหรับฟาร์มสุกรท่ีมีค่าความสกปรกในน ้ าเสียท่ีไม่สม  ่าสมอ ฟาร์มท่ีไม่มีบ่อพกัน ้ า และท าการท้ิงน ้ าเสีย
ท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ โดยท่ีตวัเลือกน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบในค่าใชจ่้ายของสารเคมีท่ีถูก
กว่า และการเก็บรักษาสารเคมีสะดวกว่า คือ ตอ้งการแต่การเติมโซดาไฟเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ไดปุ๋้ย
ฟอสเฟตชนิดละลายชา้: แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต จึงท าใหต้วัเลือกน้ีมีการควบคุมระบบในการ
ท างานสะดวกกว่า   
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11.2.4 การประเมนิทางเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้นส าหรับอปุกรณ์สาธติส าหรับผลติปุ๋ยแมกนีเซียม-
แอมโมเนีย-ฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์ 

อุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีขนาด 2,000 ลิตร มีศกัยภาพท่ีจะผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-
ฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์ ได ้2 กิโลกรัม โดยใชร้ะยะเวลาการผลิตประมาณ 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั 
ดงันั้นภายใน 1 ปี จะสามารถผลิตปุ๋ยสตรูไวท์ได ้360 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 14,400 บาท (เน่ืองจาก
ประเทศไทยยงัไม่มีการด าเนินการผลิตปุ๋ยสตรูไวท์ในเชิงธุรกิจ จึงตอ้งใชร้าคาปุ๋ยสตรูไวท์อา้งอิงจาก
ต่างประเทศในราคา 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)  ตน้ทุนสารเคมีท่ีใชม้ลูค่าประมาณ 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) 

 
  
 

CF0 = เงินลงทุนคร้ังแรก = 78,285 บาท 
CFt = รายไดสุ้ทธิในปีท่ี t = 7,650 บาท 
t = ระยะเวลาโครงการ = 5 ปี 
IRR (i) = ผลตอบแทนในโครงการ 
 

78,285 =      +    +  +             + 
 

IRR = -19.9% 
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เกณฑใ์นการตดัสินใจส าหรับ วิธี IRR นั้นจะถือว่าน่าลงทุนทุกโครงการท่ีมีอตัตราผลตอบแทน
ในโครงการมากกว่าตน้ทุน แต่ในท่ีน้ี IRR เท่ากบั -19.9% ดงันั้น ทางท่ีปรึกษาเห็นว่าไม่เหมาะสมท่ีจะ
ลงทุนสร้างระบบผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยสตรูไวท ์ 
 
 

10.2.5  ศักยภาพในการผลติปุ๋ยแมกนเีซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟตหรือปุ๋ยสตรูไวท์ในฟาร์มสุกรขนาด 

 ต่างๆ 

 เน่ืองจากอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีสาธิตในโครงการฯ เป็นอุปกรณ์ตน้แบบซ่ึงยงัตอ้งการ
การพฒันาต่อไปเพ่ือรองรับปริมาณน ้ าท้ิงท่ีผ่านระบบก๊าซชีวภาพทั้งระบบ ในเบ้ืองต้นพบว่า หาก
สามารถน าน ้ าท่ีผา่นระบบผลิตก๊าซชีวภาพเขา้สู่ระบบผลิตปุ๋ยสตรูไวท ์ศกัยภาพในการผลิตปุ๋ยสตรูไวท์
ในฟาร์มสุกรขนาดต่างๆ ดงัแสดงในตาราง 10-7 (ใชร้ะยะเวลาการผลิต 2 วนัต่อคร้ัง) 
 ตาราง 10-7 แสดงศกัยภาพในการผลิตปุ๋ยสตรูไวทใ์นฟาร์มสุกรขนาดต่าง  ๆ

จ านวนสุกร (ตวั) ปริมาณปุ๋ยสตรูไวทต่์อคร้ังการผลิต
โดยประมาณ (ก.ก.) 

มูลค่าโดยประมาณ 
(บาท) 

500 12 500 
1,000 25 1,000 
5,000 125 5,000 

   
11.2.6 การน าตะกอนแมกนีเซียม-แอมโมเนยี-ฟอสเฟตไปใช้เป็นปุ๋ยทางการเกษตร 

 จากอดีตจนถึงปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตจะให้ความสนใจกบัแหล่งวตัถุดิบท่ี 
จะน ามาผลิตปุ๋ยฟอสเฟตท่ีก  าลังจะหมดไป  จากหน่วยงาน European Fertilizer Manufacturer 
Association ในปี ค.ศ. 2000  ไดค้าดการณ์ปริมาณแหล่งวตัถุดิบของการผลิตนั้นสามารถน ามาใชอี้กได้
เพียง 100 – 250 ปี (EVANS, 2005) ดงันั้นอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตเหล่าน้ีจึงพยายามท่ีจะหา
แหล่งฟอสเฟตท่ีสามารถทดแทนได ้ วตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตโดยทัว่ไปมาจากแร่หินฟอสเฟต 
(Phosphate rock) ท่ีประกอบไปดว้ยสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate) ดงันั้นไม่ว่า
อยา่งไรก็ตามตะกอนฟอสฟอรัสท่ีไดจ้ากกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียก็ไม่สามารถเป็นแหล่งวตัถุดิบให้กบั
โรงงานผลิตปุ๋ยฟอสเฟตท่ีตอ้งใช้แร่หินฟอสฟอรัสจ านวนมหาศาลอย่างถาวรได้  แต่ทั้งน้ีตะกอน
ฟอสเฟตท่ีไดก้ารน าธาตุอาหารของพืชในน ้ าท่ีผ่านจากระบบบ าบดัจะเป็นฟอสเฟตท่ีอยู่ในรูปท่ีพืช
สามารถน าไปใช้งานได้เลย ในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ ญ่ีปุ่น ได้มีการน าตะกอน
แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต หรือ สตรูไวท ์มาใชเ้ป็นปุ๋ยทางการเกษตรมาเป็นระยะเวลานานแลว้ 
การจ าหน่ายปุ๋ยชนิดน้ีจะจ าหน่ายในรูปปุ๋ยเมด็ “Granulate Struvite” เพื่อความสะดวกในการใชง้านและ
ลดการฟุ้งกระจาย ทั้งน้ีขนาดของเมด็ปุ๋ยจะมีผลต่อการแพร่กระจ่ายของธาตุอาหาร  
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 โรงงานผลิตปุ๋ยสตรูไวท ์(ICI) ไดผ้ลิตจะจ าหน่ายปุ๋ยสตรูไวท์ภายใต ้ยี่ห้อ “N-Mag” เน่ืองจาก
ปุ๋ยชนิดน้ีเป็นปุ๋ยท่ีใหธ้าตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ แมกนีเซียม แบบละลายชา้ จ  าหน่ายให้กบับริษทั
ท่ีมีความตอ้งการซ้ือเพ่ือน าไปผสมกบัธาตุอาหารชนิดอ่ืน เช่น โพแทสเซียม และจดัจ  าหน่ายภายใตย้ีห่อ้   
 

 
 

รูปที่ 10-7  ปุ๋ย MagAmp®K  จ าหน่ายในออสเตเรีย (http://www.jpr.net.au/magamp.htm) 
 
 
 

อย่างไรก็ตามหลายท่ีพยายามท่ีจะให้ช่ือท่ีนิยาม ปุ๋ยแมกนีเซียม -แอมโมเนียม-ฟอสเฟตว่า 
“MAP” ซ่ึงมาจาก Magnesium Ammonium Phosphate แต่ทว่าช่ือดงักล่าวท าใหเ้กิดความสบัสนระหว่าง
ผูซ้ื้อ เน่ืองจากเกิดความเขา้ใจผิดกบัปุ๋ย โมโน-แอมโมเนียม ฟอสเฟต (Mono-ammonium phosphate) 
ดงันั้นการใชช่ื้อปุ๋ยชนิดน้ีว่าสตรูไวทอ์าจสร้างความเขา้ใจไดง่้ายกว่า 
 
10.2.5  ราคาปุ๋ยฟอสเฟตชนดิละลายช้า: แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟตในตลาด 

 ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้: แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟตนั้นสามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยทาง
การเกษตร หรือ ผสมกบัผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนเพ่ือให้มีสมบติัให้ไดเ้ป็นปุ๋ยตามต้องการ นอกจากน้ี ปุ๋ย
ฟอสเฟตชนิดละลายชา้: แมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต เป็นการผลิตโดยการน าฟอสเฟตในน ้ าเสีย
กลบัมาใช้ประโยชน์ (Nutrient recovery) จึงถือได้ว่า ปุ๋นชนิดน้ีเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว หรือ Green 
recycle product ท่ีจ  าหน่ายกนัในประเทศ ญ่ีปุ่น องักฤษ และแคนาดา 

  
 ราคาปุ๋ย MAP จากการบ าบดัน ้ าเสีย ยงัไม่ไดม้ีการก าหนดราคาในตลาดโลก (Turker and 

Celen, 2007)  มีเพียงบางประเทศท่ีท าการก าหนดราคาปุ๋ย MAP เพื่อจ  าหน่ายทางการคา้ ไดแ้ก่  

http://www.jpr.net.au/magamp.htm
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- 464 €/tonne Australia. 2006 (according to Shu et al., 2006 “An economic evaluation of 
phosphorus recovery as struvite from digester supernatant”, Bioresource Technology 97, 
pages 2211-2216)  

- 250 EUR/ton (11,250 บาท/ตนั -  45 บาท = 1 EUR) รวมค่าใชจ่้ายดา้นการขนส่งแลว้ 
2001.   ถา้น า MAP ไปผสมกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนและโพแทสเซียมเพื่อให้ไดเ้ป็นปุ๋ยท่ีมีสมบติั
เฉพาะทางจะสามารถขายได ้1,000 – 2,000 yen (27-55 บาท) ต่อ 20กิโลกรัม-ถุง 
(according to Ueno &Fuji, 2002  “Three years experience of operating and selling 
recovered struvite from full-scale plant”, Environmental Technology, Vol. 22. pp 1373-
1381) 

- UK£ 217 – 865 = 320 – 1290 € UK (according to 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) 
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ตารางที่ 10-12   ราคาปุ๋ยแมกนีเซียมฟอสเฟตจากการบ าบดัน ้ าเสียมาจ าหน่ายทางการคา้ 

ประเทศ ราคาต่อตัน บาทต่อกิโลกรัม ที่มา 

ออสเตเรีย  464 EUR (1EUR = 45) 20 Shu et al., 2006 

ญ่ีปุ่ น 250 (1EUR = 45) 11 Ueno &Fuji., 2002 

1,000 – 2,000 (Yen) 27-25 ต่อถุง (20 กิโลกรัม)** 

องักฤษ 320 – 1290 EUR (1EUR = 45) 14  - 58 Gaterell et al. 

** ราคาเม่ือเอาสตรูไวทท่ี์ไดก้ารบ าบดัน ้าเสียไปผสมกบัดินและธาตุอาหารอื่น เช่น โพแทสเซียม ใหไ้ดต้ามสูตรปุ๋ยท่ี
ขายในทอ้งตลาด 
 
 
 
 

10.3   ข้อดีของเพิม่การมูลค่าน า้ทิง้ฯโดยการตกตะกอนธาตุอาหารในน า้เสียกลบัมาใช้ใหม่เป็นปุ๋ยอนิทรีย์
เคม ี

10.3.1  ข้อดีทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

 ขอ้ดีท่ีไดจ้ากการบ าบดัน ้ าเสียโดยการก าจดัฟอสเฟตออกจากน ้ าดว้ยการตกผลึกสารอาหารใน
น ้ าเสียซ่ึงจะท าใหไ้ดต้ะกอนท่ีสามารถน าไปเป็นปุ๋ยอินทรียเ์คมีทางการเกษตร มีหลายประการดว้ยกนั 
เช่น เป็นการลดปริมาณการเกิดตะกรันท่ีเกิดจากการสะสมของสารประกอบ แมกนีเซียม แอมโมเนีย 
ฟอสเฟต หรือ สตรูไวท์ ในระบบบ าบดั ซ่ึงตะกอนเหล่าน้ีเกิดไดเ้องตามธรรมชาติ และก่อให้เกิดการ   
อุดตนัภายในระบบท่อของระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือ ในบ่อพกัน ้ า ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายในเร่ืองการซ่อม
บ ารุงรักษา  วิธีการตกตะกอนผลึกธาตุอาหารของพืชท่ีเจือปนอยู่ในน ้ าเสียดว้ยการตกตะกอนทางเคมี  
ยงัเป็นการบ าบัดน ้ า เสียท่ีมีฟอสฟอรัส และรวมไปถึงแอมโมเนีย (ด้วยการตกตะกอนผลึกปุ๋ย
แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต) ในขั้นตอนเดียวกนั จึงเป็นการปรับปรุงคุณภาพน ้ าท้ิงก่อนปล่อยลง
สู่ส่ิงแวดลอ้ม แต่อย่างไรก็ดีความส าเร็จในการน าไปใชข้องวิธีการน้ีจะข้ึนอยู่กบัความเป็นไปไดท้าง
เศรษฐศาสตร์ เน่ืองมาจากการก าจัดฟอสฟอรัสในน ้ าเสียด้วยการตกผลึกทางเคมีนั้นจะข้ึนอยู่ก ับ
ค่าใชจ่้ายท่ีมาจากในส่วนของการผลิต ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย ของการเติมสารเคมี การซ่อมบ ารุงระบบ และ 
พลงังาน และราคาของปุ๋ยท่ีน าไปจ าหน่ายในรูปของปุ๋ยทางการเกษตร 
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 ค่าใชจ่้ายของการผลิตปุ๋ยจากตะกอนสลดัจข์องระบบบ าบดัน ้ าเสียทางเคมี จะข้ึนอยู่กบัปริมาณ
ของสารเคมีท่ีใช้ นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายในด้านพลงังาน ท่ีใชใ้ห้การกวนผสมสารเคมีเพ่ือให้เกิดการ       
ตกผลึก การศึกษาของต่างประเทศในส่วนใหญ่นั้นจะพบว่าในการก าจดัฟอสฟอรัสในน ้ าเสียดว้ยการ
ตกตะกอนธาตุอาหารในน ้ าเสีย จะตอ้งการเติมสารเคมีท่ีช่วยในการตกตะกอน เช่น กรณีการผลิตปุ๋ย
แมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต ท่ีใชก้ารเติม แมกนีเซียมคลอไรด์ (Magnesium chloride, MgCl2) 
สารประกอบฟอสเฟต (NaH2PO4) ในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการเกิดผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-
ฟอสเฟต (Mg:N:P) ร่วมกบัการเติม โซเดียมไฮดรอกไซด ์(Sodium hydroxide, NaOH) เพื่อปรับค่าพีเอช
ของน ้ าใหมี้ความเหมาะสมต่อการตกตะกอน 
 

10.3.2  ข้อดีด้านส่ิงแวดล้อม 

1) ลดมลพษิทางส่ิงแวดล้อม (Potential Pollution Reduction) 

เป็นการช่วยลดปรากฏการยโูทฟิเคชนั (Eutrophication) เน่ืองจากเป็นการช่วยลดปริมาณ
สารอาหารท่ีอยู่ในน ้ าเสีย (ฟอสฟอรัส และ ไนโตรเจน) ออกจากน ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกรท่ี
ปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ เน่ืองจากสารอาหารส าหรับพืชเหล่าน้ีจะไปช่วยเร่งการ
เจริญเติบโตของพืชน ้ า เช่น สาหร่าย (Algae) ท่ีเม่ือพืชน ้ าเหล่าน้ีเจริญเติบโตรวดเร็วอย่าง
ผิดปกติ จนท าให้แหล่งน ้ านั้นเน่าเสียและส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่และระบบ
นิเวศในแหล่งน ้ าเป็นวงกวา้ง 

2) ลดปริมาณตะกอนสลดัจ์ (Sludge reduction)  

วิธีการก าจัดตะกอนสลัดจ์ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นปัญหาหลกัของวิธีการบ าบัดน ้ าเสีย 
กระบวนการบ าบดัน ้ าเสียดว้ยการตกตะกอนผลึกแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต จะ
เกิดปริมาณตะกอนสลดัจน์อ้ยกว่า ร้อยละ 8 – 31 (Le Corre et al., 2009) ระบบตกตะกอน
เคมีทัว่ไป 

3) การน าตะกอนสลดัจ์ที่ได้มศัีกยภาพในการน าไปใช้เป็นปุ๋ย (Use as Fertilizer) 

ตะกอนสลดัจท่ี์ไดม้ีส่วนประกอบของแมกนีเซียม-แอมโมเนีย-ฟอสเฟต หรือสตรูไวท์ ซ่ึง
สามารถน าไปใชเ้ป็นปุยทางการเกษตร ซ่ึงมีองค์ประกอบของสารอาหารของพืช ไดแ้ก่ 
ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และ แมกนีเซียม ซ่ึงพบว่ามีประสิทธิภาพใช้ได้เทียบเท่ากับปุ๋ย
ประเภท โมโนแคลเซียมฟอสเฟส (Monocalcium phosphate, MCP) (Le Corre et al., 
2009) ซ่ึงละลายน ้ าไดน้้อย (0.018 กรัม ในน ้ า 100 มิลลิลิตร) ซ่ึงเป็นขอ้ดีการใชใ้นระยะ
ยาว หรือ เปรียบเสมือนปุ๋ยละลายชา้ ซ่ึงใชใ้ส่เพียงคร้ังเดียวตลอดฤดูการเพาะปลูก โดยไม่
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มีอนัตรายต่อพืชผลทางการเกษตร ยงัพบว่าในปัจจุบันได้มีการน าปุ๋ย  มาจ าหน่ายใน
รูปแบบทางการคา้ เช่น ในประเทศญ่ีปุ่น (Ueno and Fuji, 2001)  
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11.4  การประเมนิความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม โดยการเปรียบเทียบกบัการ
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบอืน่ๆ  

ทั้งน้ีนอกจากแนวทางการเพ่ิมมลูค่าของน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยการ
น าไปผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี ซ่ึงก็คือ ผลิตปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ (ปุ๋ยสตรูไวท์) และผลิตปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต (ปุ๋ยอะพาไทด)์ แลว้ ยงัสามารถน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ไดอี้ก อาทิ ใชเ้ป็นปุ๋ยโดยตรง  ใชใ้นการผลิตพลงังาน ใช้เพื่อผลิตพืชอาหาร 
และใชผ้ลิตพืชท่ีสามารถน ามาท าเป็นพลงังานทดแทน ดงัน้ี 

(1) การน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยอินทรียน์ ้ า (Wastewater as fertilizer and irrigation water) 

(2) การน าไปใชใ้นการผลิตพลงังานจากระบบเซลลเ์ช้ือเพลิงชีวภาพ (Microbial Fuel Cell, 
MFC)  

(3) การน าไปใชใ้นการเพาะเล้ียงพืชส าหรับผลิตเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตวแ์ละผลิต
เป็นพลงังานทดแทน อาทิ การเพาะเล้ียงสาหร่าย และการเพาะเล้ียงแหน 

(4) การน าไปใชใ้นเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าส าหรับผลิตเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสตัว ์
 

ซ่ึงในแนวทางเลือกในการน าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ ไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ นั้น มีทั้งขอ้ดี
และขอ้จ ากดัแตกต่างกนั ดงันั้นจึงน าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม (Cost and benefit 
Analysis, CBA) มาท าการประเมินความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม  ในการ
วิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์รวมของโครงการฯ ซ่ึงจะอธิบายไดถึ้งขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแต่ละ
แนวทางในการน าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพมาเพ่ิมมลูค่า รวมทั้งประโยชน์ท่ีไดจ้าก
การใชพ้ลงังานจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมดว้ย โดยรายละเอียดในแต่ละแนวทางเลือกอ่ืนๆ มีดงัน้ี 

 

แนวทางที่ 1 : การน าไปใช้เป็นปุ๋ยอนิทรีย์น า้ (Wastewater as fertilizer and irrigation water) 

น ้าท่ีผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพ สามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยอินทรียแ์บบน ้ า เพ่ือ
การเพาะปลกูพืชพลงังาน เช่น ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ออ้ย และ ปาลม์น ้ ามนั รวมทั้งใชใ้นการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ เช่น ขา้ว เน่ืองจากน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ นั้น มีปริมาณสารอินทรีย ์สารอาหารและแร่ธาตุ
ละลายอยู่ในรูปท่ีพืชสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยตรง เช่น ฟอสเฟต (PO4

3-) ไนเตรด (NO3
2-) แอมโมเนีย 

(NH4
+) โพแทสเซียม (K+) แคลเซียม (Ca2+) และ แมกนีเซียม (Mg+) เป็นตน้  ทั้งน้ีน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ 

สามารถน าไปใชเ้พื่อทดแทนหรือลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีในการเพาะปลกู ซ่ึงถือเป็นการช่วยลดตน้ทุน
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ค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ซ่ึงสารอาหารและแร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อพืชท่ีพบในน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ จาก
ฟาร์มสุกร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

(1) ธาตุอาหารหลกั (N-P-K) ไดแ้ก่ ไนโตรเจน (N) ในรูปของ ไนเตรด (NO3
2-) และแอมโมเนีย 

(NH4) ฟอสฟอรัส (P) ในรูปของ ฟอสเฟต (PO4
3-)  และโพแทสเซียม (K+)    

(2) ธาตุอาหารรอง ไดแ้ก่ แร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม (Ca2+) แมกนีเซียม (Mg2+) และซลัเฟอร์  

กลุ่มพืชท่ีสามารถใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าจากน ้ าท่ีผ่านระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ฟาร์มสุกร แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ พืชท่ีให้น ้ ามนัส าหรับใช้ผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel) ได้โดยตรง 
ไดแ้ก่ ปาลม์น ้ ามนั  และพืชท่ีสามารถน าไปผลิตเอทานอล ไดแ้ก่ ออ้ย ขา้วโพด และ มนัส าปะหลงั ซ่ึง
พืชในกลุ่มน้ีจะมีส่วนของแป้งและน ้ าตาลเป็นองค์ประกอบอยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงเม่ือน าไปผ่าน
กระบวนการหมกั (Fermentation) จะสามารถเปล่ียนแป้งและน ้ าตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล ์และเมื่อ
น าแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกัน้ีไปผ่านกระบวนการกลัน่จะไดแ้อลกอฮอลท่ี์มีความบริสุทธ์ิสูง ซ่ึง
สามารถน าไปใชเ้ป็นพลงังานทดแทนไดต่้อไป  

จากการส่งเสริมและสนบัสนุนปลกูพืชพลงังานจากทางภาครัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการ
ปลกูปาลม์น ้ ามนั ออ้ย ขา้วโพด และ มนัส าปะหลงั ท าให้มีความตอ้งการการเพ่ิมพ้ืนท่ีทางการเกษตร
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัการเพ่ิมปริมาณการใชปุ๋้ย 
โดยการหาแหล่งปุ๋ยให้เกษตรเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกพืชพลงังานจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรได้รับการ
สนบัสนุนจากภาครัฐ ดงันั้นการน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัน ้ าเสียดว้ยระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์ม
สุกร จะสามารถเป็นแหล่งปุ๋ยน ้ าอินทรียเ์พ่ือทดแทนปุ๋ยเคมี และลดภาระรายจ่ายค่าปุ๋ยเพ่ือการเพาะปลูก
ของเกษตรกรไดโ้ดยตรง 

ข้อดแีละข้อจ ากดัของการน าน ้าที่ผ่านการบ าบดัฯ ไปใช้เป็นปุ๋ ยอินทรีย์น า้  สรุปได้ดังนี้  

ข้อด ี

1) การน าไปใชง้านท าไดส้ะดวก โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการแปรรูปใดๆ 

2) พืชสามารถน าแร่ธาตุอาหารไปใชไ้ดโ้ดยตรง เหมือนการใชปุ๋้ยน ้ า 

3) ลดภาระค่าใชจ่้ายในการซ้ือปุ๋ยใหเ้กษตรกร 

ข้อจ ากดั 

1) การขนส่งปุ๋ยน ้ าในระยะไกลท าไดไ้ม่สะดวก เน่ืองจากเป็นการขนส่งน ้ าปริมาณมาก 

2) ส่ิงเจือปนในน ้ าเสียท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์เช่น โลหะหนกั เช้ือโรคและพยาธิ  
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3) การปนเป้ือนของธาตุอาหาร ลงสู่แหล่งน ้ าใตดิ้น และ แหล่งน ้ าธรรมชาติ เน่ืองจากธาตุ
อาหารอยูใ่นรูปละลายน ้ า 

แนวทางที่ 2: การน าไปใช้ในการผลติพลงังานจากระบบเซลล์เช้ือเพลงิชีวภาพ (Microbial Fuel Cell)  

เซลล์เช้ือเพลิงแบคทีเรีย หรือ เซลอิเล็กโทรไลซิสแบคทีเรีย (Microbial Electrolysis Cell, 
MEC) จดัเป็นเซลลเ์ช้ือเพลิงท่ีผลิตไฟฟ้าอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงอาศยัหลกัการของย่อยสลายมวลชีวภาพ 
(Biomass) หรือสารอินทรียด์ว้ยแบคทีเรีย ในขั้นตอนการยอ่ยสลายมวลชีวภาพหรือสารอินทรียน์ั้น จะ
ท าใหไ้ดพ้ลงังานไฟฟ้าและน ้ าเป็นผลิตภณัฑ ์ดงันั้นเซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียจึงนบัเป็นอีกแนวทางเลือก
หน่ึงส าหรับการผลิตพลงังานสะอาด หรือน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนพลงังานในรูปแบบอ่ืนต่อไป 

โดยทั่วไปเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เช้ือเพลิงแบคทีเรียนั้ น                
มีความสมัพนัธก์บัอีกหลายปัจจยั ไดแ้ก่ อุปกรณ์ท่ีท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้า อาทิเช่น ชนิดของโลหะท่ีใช้
ท าขั้วแอโนด (Anodes) และขั้วแคโทด (Cathodes)  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัขนาดของพ้ืนท่ีผิวส าหรับ
ขั้วแอโนดและแคโทดร่วมดว้ย นอกจากน้ีปัจจยัอีกประการหน่ึงส าคญั คือ กระบวนการทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะชนิดของแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรียแ์ละถ่ายเทอิเล็กตรอน
ระหว่างเซลล ์ซ่ึงกลุ่มของแบคทีเรียท่ีน ามาใชม้ีหลายชนิด ท่ีไดน้ ามาใชใ้นงานศึกษากระบวนการผลิต
ก๊าซไฮโดรเจนของ MEC  อาทิเช่น แบคทีเรียในกลุ่มของ  -, -, - หรือ -protepbacteria ซ่ึงเป็นกลุ่ม
แบคทีเรียจากตะกอนกน้แม่น ้ า หรือแหล่งน ้ าเสีย  (Bruce E. Logan and John M. Regan, 2006)   ซ่ึงก๊าซ
ไฮโดรเจนท่ีได้จากกระบวนการผลิตถือเป็นพลงังานสะอาด สามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทน
น ้ ามนัเช้ือเพลิงได ้ดงัแสดงในรูป 

 
แผนผงัแสดงการน าเซลล์เช้ือเพลงิแบคทเีรียไปใช้งาน 
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ขั้นตอนการท างานของเซลล์เช้ือเพลงิแบคทีเรีย  

เซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดโ้ดยการเปล่ียนเซลลโูลส (Cellulose) และ
สารอินทรียท่ี์ยอ่ยสลายไดใ้หก้ลายเป็นก๊าซไฮโดรเจน (H2) ไดโ้ดยตรง ซ่ึงขั้นตอนการท างานของเซลล์
เช้ือเพลิงแบคทีเรีย เร่ิมจากการน าวสัดุท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้เช่น น าเศษพืชหรือผกั เศษวสัดุต่างๆ มา
ผ่านขั้นตอนการหมกัและเกิดเป็นกรดน ้ าส้ม หรือ กรดแอซิติก (Acetic acid) หรือ น าน ้ าตาลกลูโคส
หรือเซลลโูลสมาหมกัให้เปล่ียนเป็นกรดแอซิติกก็ได้  จากนั้นน ามาใส่ลงในเซลลอิ์เล็กโทรไลซิส ซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นไฟฟ้า 2 ขั้น คือ  ขั้วแอโนด (Anode) และ ขั้วแคโทด (Cathode)  ทั้งน้ีท่ีขั้วแอโนด 
(Anode) จะมีการยึดเกาะของแบคทีเรีย หรือ อาจผ่านขั้นตอนการเคลือบดว้ยไบโอฟิลม ์(Biofilm) ท่ี
ภายในมีแบคทีเรียอาศยัอยูภ่ายในไบโอฟิลม ์ และเม่ือแบคทีเรียท่ีอยู่ท่ีขั้วแอโนดเกิดการย่อยสลายกรด
แอซิติก จะท าใหไ้ดก้๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) และแบคทีเรียจะเกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอน (e

-) 
ออกมา และไดโ้ปรตอน (H+)  อยูใ่นสารละลาย  ซ่ึงอิเลก็ตรอนเหล่าน้ีจะเคล่ือนท่ีเขา้จากขั้วแอโนดและ
ผา่นไปยงัขั้วแคโทด  โดยอาศยัทางเช่ือม (Bridge) ท าใหเ้กิดการหมุนเวียนของประจุไฟฟ้า และเกิดเป็น
กระแสไฟฟ้าอ่อนๆ และโปรตอน (H+) ท่ีอยู่ในสารละลายจะท าหน้าท่ีรับอิเล็กตรอน (e-) และเกิดเป็น
ก๊าซไฮโดรเจน (H2) หรือบางเทคโนโลยีอาจใชเ้ยื่อเลือกผ่าน (Porous Electron Membrane : PEM) ซ่ึง
ท าหนา้ท่ีคดักรองเฉพาะโปรตอน (H+) ในสารละลายให้ไหลผ่านไปยงัขั้วแคโทด ก็จะท าให้เกิดก๊าซ
ไฮโดรเจน และไดก้ระแสไฟฟ้าเช่นกนั   

การไหลเวียนของอิเล็กตรอนและโปรตรอนในเซลล์เ ช้ือเพลิงแบคทีเรียจะท าให้เกิด
กระแสไฟฟ้าอยา่งอ่อนข้ึน  ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า แบคทีเรียท่ีสามารถทนต่ออุณหภูมิสูง (Exothermic) 
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 0.2 โวลต์ (เมื่อเปรียบเทียบกบัไฮโดรเจนอิเล็กโทรดปกติ)  
ถึงแมว้่าจะค านวณหักลบปริมาณไฮโดรเจนท่ีผลิตได้บางส่วนท่ีจะตอ้งใชเ้ป็นแหล่งเช้ือเพลิงเพ่ือให้
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเกิดข้ึนต่อไปได ้ กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสเซลลแ์บคทีเรีย (Microbial 
electrolysis cell process) น้ีก็ยงัให้พลงังานมากกว่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นกระบวนการถึงร้อยละ 144 
เมื่อเปรียบเทียบกบักระบวนการไฮโดรไลซิสของน ้ า (Water hydrolysis) ซ่ึงเป็นกระบวนการทัว่ไปท่ีใช้
ในการผลิตไฮโดรเจนซ่ึงมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 50-70 

 

ทางเลอืกอืน่ส าหรับการน าเซลล์เช้ือเพลงิแบคทีเรียไปใช้  

เซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียยงัสามารถน าไปใชเ้พ่ือผลิตปุ๋ยใชภ้ายในฟาร์มขนาดใหญ่ไดโ้ดยไม่
จ  าเป็นตอ้งสัง่ซ้ือปุ๋ยจากโรงงาน ฟาร์มขนาดใหญ่สามารถผลิตไฮโดรเจนไดเ้องจากเศษไมโ้ดยใชเ้ซลล์
เช้ือเพลิงแบคทีเรีย และใชไ้นโตรเจนจากอากาศในการผลิตแอมโมเนียหรือกรดไนตริก  แอมโมเนีย
สามารถน ามาใชเ้ป็นปุ๋ยไดเ้ลยหรือสามารถน ามาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรด -
ซลัเฟต หรือฟอสเฟต 
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ข้อดแีละข้อจ ากดัของการน าเซลล์เช้ือเพลงิแบคทีเรียไปใช้สามารถสรุปได้ดงันี ้

ข้อด ี

1) ไดพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการยอ่ยสลายอินทรียใ์นน ้ าเสียของจุลินทรีย ์

2) ไดน้ ้ าสะอาดเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต 
3) น ้าเสียท่ีผา่นกระบวนการบ าบดัมีความสกปรกนอ้ยลง 

ข้อจ ากดั 

1) เทคโนโลยน้ีีส่วนใหญ่เป็นศึกษาวิจยัในหอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์ตน้แบบขนาดใหญ่ยงั
ไม่ไดรั้บความนิยมเน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการลงทุนสูง  

2) เน่ืองจากเซลลเ์ช้ือเพลิงแบคทีเรียน้ียงัอยู่ระหว่างการวิจยัในระดบัห้องปฏิบติัการวิจยั 
จึงสามารถผลิตปริมาณไฟฟ้าไดไ้ม่มากนกั 

3) มีความซบัซอ้นและยุง่ยากในการควบคุมระบบเพ่ือเล้ียงจุลินทรีย ์และควบคุมชนิดและ
สายพนัธุข์องจุลินทรียท่ี์จะน ามาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า  

4) ค่าใชจ่้ายสูงในการลงทุน และ ติดตั้งระบบ 
 

แนวทางที่ 3:   การน าไปใช้ในการเพาะเลีย้งพชืส าหรับผลติเป็นแหล่งโปรตนีในอาหารสัตว์และผลติเป็น
พลงังานทดแทน อาทิ การเพาะเลีย้งสาหร่าย และการเพาะเลีย้งแหน 

 (1)  การเพาะเลีย้งสาหร่าย 
 
การใชส้าหร่ายในการบ าบดัน ้ าเสียขั้นหลงันั้นมีการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ในปัจจุบนัมี

ความพยายามท่ีจะพฒันาสายพนัธุส์าหร่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใหส้ามารถยอ่ยสลายค่าความสกปรก
ในน ้ าเสียไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนทานต่อสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ไดดี้ เช่น ทนต่อการเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิ ทนต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ทนต่อสภาพความเป็นพิษ เป็นตน้  ในปัจจุบนัแนวคิดการใช้
สาหร่ายบ าบดัน ้ าเสีย ยงัพิจารณาไปถึงผลพลอยไดท่ี้เป็นมวลชีวภาพ (Biomass) ของสาหร่าย และน าไป
จ าหน่ายทางการค้า เน่ืองจากเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ ตัวอย่างเช่น สาหร่ายเกลียวทอง  
(Spirulina) เป็นสาหร่ายสายพนัธุท่ี์นิยมน ามาใชใ้นการบ าบดัน ้ า โดยพบว่าสาหร่ายในตระกูลน้ีมีขอ้ดี
ดงัน้ี  
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1) เก็บเก่ียวไดง่้าย เน่ืองจากสาหร่ายสายพนัธุน้ี์มีการเจริญเติบโตเป็นกลุ่มกอ้น 

2) มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว 

3) มีปริมาณโปรตีนเป็นองคป์ระกอบสูง (ร้อยละ 60-70 ของน ้ าหนกัแหง้) 

4) สามารถใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารสตัว ์และน าไปเป็นอาหารใหก้บัลกูปลา 

5) มีองคป์ระกอบของสารประกอบจ าพวกกรดไขมนัเป็นจ านวนมาก ท่ีน าไปผลิตเป็นยาบ ารุง 

6) เมือ่น าไปท าใหแ้หง้สามารถน าไปใชเ้ป็นสารดูดซบัทางชีวภาพ (Bioadsorbent) ในเพื่อการ
บ าบดัโลหะหนกัท่ีละลายอยูใ่นน ้ าเสีย 

7) บางสายพนัธุส์ามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ีค่าความเป็นด่างสูง ท าใหล้ดการปะปนของ
สาหร่ายชนิดอื่น 

8) บางสายพนัธุม์ีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มไดดี้ 

 

  การเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลน่ิา   

จากการศึกษาของ ศาสตรจารย ์ดร.วนัชยั ดีเอกนามกูล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี  โครงการ
สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( ITAP) ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) พบว่า สาหร่ายสไปรูลิน่า เป็นพืชท่ีมีสารซีแซนทิน (Zeaxanthin) ท่ีเป็น
สารเร่งสี มีประโยชน์ในการน ามาเป็นส่วนประกอบของอาหารปลา เช่น  น ามาใช้เป็นส่วนผสมใน
อาหารปลาทองเพื่อเร่งใหม้ีสีสนัสวยงาม ทั้งน้ีน่าจะน าสาหร่ายชนิดน้ีมาใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
ชนิดอื่นๆไดด้ว้ย เช่น กุง้  โดยการวิจยัท าบนพ้ืนฐานของการน าน ้ าจากปุ๋ยหมกัมลูสตัวห์รือซากพืชมาใช้
ในการเล้ียงเพ่ือลดต้นทุน เพราะหากใช้ปุ๋ยเคมีจะมีต้นทุนท่ีสูงกว่า  และไม่คุ ้มกับการใช้เป็น
ส่วนประกอบในอาหารของสตัว ์ซ่ึงการเล้ียงสาหร่ายแบบเดิมจะใชปุ๋้ยเคมีทั้งหมด ซ่ึงท าให้ตน้ทุนการ
เพาะเล้ียงมีมลูค่าสูง ดงันั้นส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัไดเ้สนอการเล้ียงสาหร่ายแบบใหม่ โดย
ใชน้ ้ าหมกัซ่ึงประกอบดว้ยมลูสตัวแ์ละซากพืชทุกชนิด เช่น ตน้กลว้ย มะม่วง หรือมะละกอ ซ่ึงแมว้่าจะ
มีโปรตีนนอ้ยกว่า แต่ก็เพียงพอท่ีจะน าไปเป็นอาหารสตัว ์และไดรั้บการยอมรับจากผูป้ระกอบการว่ามี
คุณภาพเพียงพอ  

 

ขั้นตอนในการเลีย้งสาหร่าย  

น าหัวเช้ือใส่ประมาณ 1 ใน 10 ส่วน ไดแ้ก่ น ้ า 10 ลิตร หัวเช้ือ 1 ลิตร มาเล้ียงในบ่ออนุบาล
ลกัษณะเป็นบ่อปูน เพ่ือให้ควบคุมไดใ้นพ้ืนท่ีจ  ากดั ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ยและดูแลได้
ทัว่ถึง หลงัจากระยะเวลาหน่ึงเดือนจึงขยายไปในบ่อท่ีมีพ้ืนท่ีใหญ่กว่าและเล้ียงต่อไปอีก ประมาณ      
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20 วนั แต่ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัแสงแดดเป็นองคป์ระกอบหลกั เน่ืองจากหากไม่มีแสงแดดการเจริญเติบโต
ของสาหร่ายก็จะชา้ลงไปดว้ย เม่ือสาหร่ายเติบโตเต็มบ่อใหญ่แลว้จึงเร่ิมเก็บเก่ียว โดยใชว้ิธีสูบเขา้มาใน
ถุงกรองท่ีมีลกัษณะคลา้ยถุงกาแฟ น ้าท่ีเหลือก็จะท าเป็นหัวเช้ือไดต่้อไป จากนั้นน าตวัสาหร่ายมาเกล่ีย
ใหเ้ป็นแผน่บางในถาด น าไปตากในห้องอบพลาสติก ท้ิงไวส้องวนัให้แห้ง แลว้ร่อนออกมาเป็นเกล็ด 
เก็บรวบรวมน าไปบรรจุขาย   

ขอ้ดีของการเล้ียงสาหร่ายชนิดน้ี คือ สามารถเจริญเติบโตในอาหารท่ีมีราคา  ผูเ้ล้ียงสามารถเก็บ
ผลผลิตไดทุ้กวนั โดยใชเ้คร่ืองมือนอ้ยกว่า ท่ีส าคญัในการเพาะเล้ียงจะใชพ้ื้นท่ี ปุ๋ย และน ้ าน้อยกว่าการ
เพาะปลกูพืชอ่ืน ขณะท่ีผลผลิตท่ีไดน่้าจะมีตลาดรองรับท่ีดี เน่ืองจากเมื่อน าไปผสมเป็นอาหารกุง้แลว้
พบว่า มีความแตกต่างจากอาหารกุ ้งทัว่ไป มีส่วนผสมท่ีส าคัญหลายชนิด อาทิเช่น เบต้าแคโรทีน  
โปรตีน และไขมนั รวมถึงเกลือแร่ 20 กว่าชนิด ท าให้เป็นจุดเด่นท่ีเหนือกว่าอาหารกุ ้งสูตรอ่ืนใน
ทอ้งตลาด 

ข้อดแีละข้อจ ากดัของวธีิการนี้ได้สรุปดังนี้  

ข้อด ี

1) ผลผลิตมีมลูค่าสูง และตลาดรองรับท่ีดี 
2) น ้าท้ิงฯท่ีผา่นกระบวนการบ าบดัมีความสกปรกนอ้ยลง 

ข้อจ ากดั 

1) มีความยุ่งยากในเตรียมน ้ าท่ีจะน ามาใชใ้นการเพาะเล้ียงสาหร่าย เน่ืองจาก
สาหร่ายตอ้งการน ้ าสะอาด และก่ึงน ้ าเค็ม (ในบางสายพนัธุ)์   

2) เม่ือท าการเพาะเล้ียงไประยะเวลาหน่ึง สาหร่ายอาจมีการกลายพนัธุ์ท าให้
ผลิตผลลดลง 

 
(2)  การเพาะเลีย้งแหน เพือ่เป็นแหล่งโปรตนีในอาหารสัตว์และใช้ในการผลติเอทานอล 

 
น ้าท้ิงท่ีไดจ้ากระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบก๊าซชีวภาพ ส่งไปยงับ่อพกัน ้ าสามารถน าไปเล้ียงพืชน ้ า

จ  าพวกตระกลูแหน (Lemnaceae or duckweed) ส าหรับการบ าบดัน ้ าเสียในขั้นท่ี 3 (Tertiary treatment) 
เพ่ือบ าบดัส่ิงเจือปนในน ้ า เช่น สารอาหาร และผลิตภณัฑเ์ป็นแหน น าไปเล้ียงสัตว ์หรือ ผลิตเอทานอล 
จากอดีตกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียขั้นท่ี 3 โดยใชพื้ชน ้ า เช่น จอก และแหน เป็นวิธีการท่ีนิยมใชก้นัมา
เป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี แต่ว่าผลิตภณัฑท่ี์ได ้หรือ แหน เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่สามารถสร้างประโยชน์
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ทางการคา้เท่าท่ีควร  การน าไปใชง้านในอดีตจึงเป็นเพียง การน าแหนไปใส่เป็นปุ๋ยพืชสดในการท า
เกษตรกรรม หรือ เป็นอาหารเล้ียงปลา เป็นตน้ 

ในภาวะปัญหาดา้นการใชพ้ลงังานและภาวะโลกร้อน (Climate change) ท าให้เกิดความทา้ทาย
ในการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานจากชีวมวล (Biomass) ท่ีเป็นแหล่งเช้ือเพลิงทดแทนแหล่งคาร์บอน
ท่ีมาจากสารปิโตรเคมี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพืชท่ีน ามาผลิตพลงังานท่ีมีการถกเถียงกันอย่าง
กวา้งขวาง เม่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเพาะปลกูนั้นมีผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน และ ความตอ้งการ
ปุ๋ยทางการเกษตรท่ีจะตอ้งรองรับอยา่งเพียงพอเม่ือท าการเพาะปลกูกนัมากข้ึน นกัวิจยัชาวสหรัฐอเมริกา 
(Cheng and Stomp, 2009) ไดค้น้พบว่าพืชตระกลูแหน (Lemnaceae or duckweed) มีแป้งและโปรตีนเป็น
องค์ประกอบอยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงสามารถน าไปแหล่งโปรตีนส าหรับอาหารสัตว์ หรือเป็นแหล่งแป้ง 
(Starch) ส าหรับการผลิตเอทานอล  นอกจากน้ีน ้ าเสียท่ีมาจากการเล้ียงสตัวส์ามารถเป็นแหล่งอาหารอย่างดี
ใหพื้ชตระกลูน้ี เน่ืองจากในน ้ าเสียมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช  พืชจ าพวกน้ีจะใชส้ารอินทรียแ์ละ
แร่ธาตุต่างๆ ในน ้ า โดยเฉพาะ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในการเจริญเติบโต จึงเป็นการลดค่าความสกปรก
ในน ้ าไดอี้กทางหน่ึง 

การน าไปใช้ประโยชน์จากการเพาะเลีย้งแหน 

1) แหนท่ีมีโปรตีนเป็นองคป์ระกอบ ประมาณร้อยละ 15 ถึง 45 สามารถน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในการผลิตอาหารสตัวเ์ศรษฐกิจ และ อาหารปลา  

2) แหนสามารถน าไปเป็นวตัถุดิบส าหรับการผลิตแป้ง และน าไปผลิตเอทานอล ซ่ึงจาก
การศึกษาการน าแหนมาผลิตเอทานอล โดยใชเ้อนไซมท่ี์น ามาใชก้บัการย่อยแหน  ท าให้
ไดผ้ลิตภณัฑ์คือแป้ง จากนั้นท าการย่อยแป้ง (Hydrolysate) โดยผ่านกระบวนการหมกั 
(Fermentation) โดยใชย้ีสต์ (Yeast) ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเอทานอล ดงันั้นแหนมีความ
เหมาะสมต่อการเป็นพชืพลงังานในการผลิตเอทานอล และอาจมีตน้ทุนท่ีในการผลิตเอทานอล 
ท่ีต ่ากว่าขา้วโพดจาก โดยจากผลการศึกษาในระดบัพบอีกว่า แหนจะให้แป้งเป็นผลผลิต
ในอตัราประมาณ 28 ตนั/เฮกแตร์/ปี (ton/hectare/year)  เมื่อเปรียบเทียบกบัแป้งท่ีผลิตจาก
ขา้วโพด จะมีประมาณ 5.0 ตนัต่อเฮกแตร์ต่อปี พบว่า แหนมีศกัยภาพในการผลิตมากกว่า
ขา้วโพดถึง 6 เท่า นอกจากน้ีแหนยงัไม่ตอ้งการการตดัให้เป็นช้ินขนาดเล็ก (Grinding)  
และไม่ต้องการบด (Milling) ก่อนกระบวนการหมกั ซ่ึงเป็นการช่วยลดพลงังานจาก
เคร่ืองจกัรท่ีใชท่ี้เป็นค่าใชจ่้ายหลกัในการผลิตเอทานอลจากขา้วโพด นอกจากน้ีปริมาณ
โปรตีนท่ีอยู่ในแหน (ร้อยละ 15 ถึง 45 ของน ้ าหนักแห้ง) มีปริมาณมากกว่าข้าวโพด   
(ร้อยละ 9) ซ่ึงขอ้ดีในกรณีการใชแ้หนเพื่อการผลิตเอทานอล  
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ข้อดแีละข้อจ ากดัของวธีิการการน าน ้าที่ผ่านการบ าบดัฯ ไปเลีย้งแหนเพือ่เป็นแหล่งพลังงานเอทานอล

และอาหารสัตว์ สรุปได้ดังนี้  

ข้อด ี

1) วิธีการน าน ้ าท้ิงไปใช ้ง่ายและสะดวก ไดแ้หนเป็นผลิตภณัฑ ์

2) การเล้ียงแหน สามารถท าไดง่้าย และ เก็ยเก่ียวไดไ้ม่ยุง่ยาก 

3) แหนเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถใหเ้ป็นแหล่งโปรตีนในในอาหารสตัว ์และ 
แหล่งวตัถุดิบ (แป้ง) ส าหรับผลิตเอทานอลเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทน 

4) น ้าท้ิงท่ีผา่นระบบชนิดน้ี ท าใหมี้ค่าความสกปรกลดลง 

ข้อจ ากดั 

1) การน าแหนไปผลิตเอทานอลนั้นยงัอยูใ่นระดบัหอ้งปฏิบติัการ 

2) การน าแหนไปผลิตอาหารสัตว ์ตอ้งค านึงถึงส่ิงปนเป้ือน เช่น สารพิษในพืช 
และโลหะหนกั 

3) เกษตรกรตอ้งมีพ้ืนท่ีส าหรับจดัสร้างบ่อพกัน ้ าเสียส าหรับการเล้ียงแหน 
 

แนวทางที่ 4:   การน าไปใช้ในเพาะเลีย้งสัตว์น า้ส าหรับผลติเป็นแหล่งโปรตนีในอาหารสัตว์ 

 
(1)  การเพาะเลีย้งไรแดง 

การเพาะเล้ียงไรแดงในบ่อดิน เป็นวิธีการท่ีใช้ต้นทุนในระยะเร่ิมงานน้อย และสามารถ
เพาะเล้ียงไรแดงไดค้ร้ังละมากๆ ตามขนาดของท่ีดิน แต่มีขอ้เสียอยู่เหมือนกนั เพราะอาจมีส่ิงปนเป้ือน
หรือศตัรูของไรแดงเขา้มาปะปนอยูไ่ดง่้าย และอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายไดค้ร้ังละมากๆ เช่นกนั 

การด าเนินการการเพาะเลี้ยงไรแดงในบ่อดิน 

1) เตรียมบ่อดิน ขนาดประมาณ 200-800 ตารางเมตร จ  านวนก่ีบ่อก็ได ้แลว้แต่เป้าหมายในการ
ผลิต โดยก าจดัวชัพืชและส่ิงสกปรกภายในบ่อ ปรับพ้ืนบ่อใหเ้รียบ อดัดินใหแ้น่น แลว้ตาก
บ่อไว ้2-3 วนั  

2) สูบน ้ าเขา้บ่อโดยกรองดว้ยอวนมุง้สีเขียวท่ีหัวดูดน ้ า และท่ีปลายท่อส่งน ้ าให้กรองดว้ยผา้
กรองแพลงตอน ใหน้ ้ ามีระดบัสูงประมาณ 25-40 เซนติเมตร แลว้เติมน ้ าเขียวลงไปเพ่ือเป็น
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หัวเช้ือประมาณ 2,000 ลิตร และสารเอนไซมชี์วภาพคุณภาพดี ประมาณ 500 ซีซี หรือ 2 
แกว้น ้ าด่ืม 

3) ใส่ปุ๋ยและอาหารของไรแดง ตามสูตร ดงัน้ี 
ถา้ไม่มีอามิ-อามิ ใชข้ี้ไก่ ประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อพ้ืนท่ีบ่อ 10 ตารางเมตร หลงัจากน้ี
ประมาณ 3-4 วนั น ้าจะเร่ิมมีสีเขียว 

4) เติมเช้ือไรแดงมีชีวิตประมาณ 2 กิโลกรัม ถา้มีเคร่ืองป๊ัมลมก็ควรใหอ้ากาศแก่น ้ าในบ่อเพาะ
ไรแดงดว้ย 

5) เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตไรแดงไดต้ั้งแต่วนัท่ี 4 - 7 ซ่ึงระยะน้ีไรแดงจะมีปริมาณหนาแน่นมาก 
ควรรีบเก็บเก่ียวให้มากท่ีสุด หลงัจากน้ี ปริมาณไรแดงจะเบาบางลง จึงควรเติมอาหาร
ประเภทท่ีถูกย่อยสลายได้รวดเร็ว เช่น น ้ าถัว่เหลือง น ้ าเขียว ร า เลือดสัตว์สดๆ ปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ และปุ๋ยคอก โดยเติมเพียงคร่ึงหน่ึงของในตอนเร่ิมตน้ ไรแดงจะเพ่ิมจ านวน
ข้ึนอีกภายใน 2 - 3 วนั  เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตไรแดงได ้หลงัจากนั้น 2 - 3 วนั ปริมาณจะ
ลดลงก็เติมอาหารลงไปอีกในอตัราเดิม ไรแดงจะเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง แต่เพ่ิมในอตัราท่ีน้อยกว่า
คร้ังท่ีผา่นมา เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตไรแดงแลว้ ควรลา้งบ่อแลว้เร่ิมตน้เพาะในรอบใหม่ต่อไป 
เพราะจากประสบการณ์ท่ีนกัวชิาการไดรั้บการเพาะไรแดงโดยวิธีน้ี ไรแดงจะมีผลผลิตดีอยู่
ไม่เกิน 15 วนั 

ข้อดแีละข้อจ ากดัของวธีิการการน าน ้าที่ผ่านการบ าบดัฯ ไปเลีย้งไรแดง สรุปได้ดังนี้  

ข้อด ี

1) ผลผลิตไรแดง สามารถขายได ้

2) เป็นแหล่งโปรตีนส าหรับอาหารเล้ียงปลา 

3) วิธีการเล้ียงไรแดงง่ายไม่ยุง่ยาก 

4) เงินลงทุนไม่สูง 

ข้อจ ากดั 

1) ตอ้งการพ้ืนท่ีในการสร้างบ่อเพ่ือเล้ียงไรแดง 
2) อาจมีส่ิงปนเป้ือน หรือ ศตัรูของไรแดงเข้ามาปะปนอยู่ได้ง่าย  และอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายไดค้ร้ังละมากๆ เช่นกนั 
3) ความตอ้งการของตลาดมีนอ้ย และจ ากดัเฉพาะกลุ่ม 
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ในส่วนของการประเมินความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม โดยใชเ้คร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม (Cost and benefit Analysis, CBA)  เพื่อการวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลประโยชน์รวมของโครงการฯ รวมทั้งประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชพ้ลงังานจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
ซ่ึงจะน าขอ้มลูของแนวทางการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพในการผลิตปุ๋ย
อินทรียเ์คมี ซ่ึงก็คือ ผลิตปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า (ปุ๋ยสตรูไวท์) และผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต 
(ปุ๋ยอะพาไทด์)  มาวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งขอ้ดีและข้อจ ากดัของแต่ละแนวทางเลือกอ่ืนๆ อาทิ การ
น าไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรียน์ ้ า  การน าไปใช้ในการผลิตพลงังานจากระบบเซลล์เช้ือเพลิงชีวภาพ การ
น าไปใชใ้นการเพาะเล้ียงพืชส าหรับผลิตเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตวแ์ละผลิตเป็นพลงังานทดแทน 
และการน าไปใชใ้นเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าส าหรับผลิตเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว  ์ดงัแสดงในตาราง
สรุปน้ี 
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ตารางสรุป     การประเมินความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์  ส่ิงแวดลอ้ม  โดยใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม (Cost and benefit 
Analysis, CBA) ในการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์รวมของโครงการฯ 

แนวทาง 

 

การน าน า้ทีผ่่านการบ าบัดฯ 
ไปใช้ประโยชน์ 

 

การวิเคราะห์ต้นทนุ 

ข้อดีและข้อจ ากดั 

ของการด าเนินการในแต่ละแนวทาง แนวทางการใช้พลงังาน 

ข้อด ี ข้อจ ากดั 

แนวทางหลกั 

การผลติปุ๋ ย
ฟอสเฟตชนิด
ละลายช้า หรือ  
ปุ๋ ยแมกนีเซียม -
แอมโมเนยีม -
ฟอสเฟต หรือ  
ปุ๋ ยสตรูไวท์  

 

 

-  เพ่ือลดปริมาณสาร
ฟอสฟอรัสและ
แอมโมเนียมท่ีละลายอยู่
ในน ้าท่ีผ่านการบ าบดัฯ  

-  ไดผ้ลพลอยได ้คือ 
ปุ๋ยเคมีอินทรียท์าง
การเกษตร หรือวตัถุดิบ
ในการผลิตปุ๋ย 

 

 

- การใชอุ้ปกรณ์ส าหรับการผลิตปุ๋ยเคมีอินทรีย์
อย่างง่าย เช่น ใชถ้งัน ้าขนาดเล็กท่ีมีอยู่แลว้ 
และ แรงงานคนในการกวนผสมน ้าท่ีผ่านการ
บ าบดัฯ กบัสารเคมี จะมีท าใหมี้ค่าใชจ่้ายใน
การผลิตปุ๋ยเคมีอินทรียน์อ้ยมาก คือ มีค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือสารเคมีเท่านั้น  

- หากตอ้งการผลิตปุ๋ยเคมีอินทรียใ์หไ้ดป้ริมาณ
มากข้ึน หรือ การผลิตปุ๋ยเชิงอุตสาหกรรรม จะ
มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนเบ้ืองตน้ในส่วนของ
การติดตั้งอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยและมีค่าใชจ่้าย
ต่อเน่ืองในส่วนของการซ้ือสารเคมีในการผลิต
ปุ๋ยเคมีอินทรีย ์แต่ทั้งน้ีการผลิตในลกัษณะน้ี
สามารถซ้ือสารเคมีไดใ้นราคาท่ีถูกลง 
เน่ืองจากสามารถค านวนปริมาณสารเคมีท่ี
ตอ้งการใชใ้นระยะยาวได ้จะช่วยท าใหซ้ื้อ
สารเคมีไดใ้นราคาท่ีถูกลง ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุน

 

- สามารถท าไดง่้าย โดยอ่าน
คู่มือการผลิตปุ๋ยเคมีอินทรีย์
จากน ้าท่ีผ่านการบ าบดัฯ หรือ 
รับค าแนะน าเพ่ิมเติมจาก
ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองของ
พลงังานทดแทนจากกระทรวง
พลงัาน 

- สามารถลดปริมาณฟอสเฟต
และแอมโมเนียท่ีละลายอยู่ใน
น ้าเสียไดม้ากภายในคร้ังเดียว 

- ไดปุ๋้ยเคมีอินทรีย ์คือ                
ปุ๋ยสตรูไวท ์ซ่ึงสามารถน าไป
ขาย เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่
ผูป้ระกอบการ  

- น าปุ๋ยเคมีอินทรียท่ี์ผลิตไดไ้ป
ใชใ้นการเพ่ิมผลผลิตทาง

 

- แนวทางน้ีเหมาะส าหรับ             
น ้าเสียท่ีมีปริมาณของสาร
แมกนีเซียม หรือ แอมโมเนียม 
หรือ ฟอสเฟต ละลายปนอยู่  

- มีค่าใชจ่้ายคร้ังแรกในการ
ติดตั้งระบบ และถงัปฏิกรณ ์
ในการเพ่ิมก  าลงัการผลิต 

- มีค่าใชจ่้ายต่อเน่ืองจากการเติม
สารเคมีในการผลิตปุ๋ย 

- มีค่าใชจ่้ายต่อเน่ืองในการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ 

 

 

- สามารถน ากา๊ซ
ชีวภาพท่ีเหลือจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสีย
แบบผลิตกา๊ซชีวภาพ
มาใชใ้ห้เกดิ
ประโยชนสู์งสุด โดย
ใชเ้ป็นพลงังาน
ส าหรับขบัเคล่ือน
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เช่น ป๊ัมสูบน ้า เคร่ือง
กวนผสม  
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ตารางสรุป     การประเมินความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์  ส่ิงแวดลอ้ม  โดยใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม (Cost and benefit 
Analysis, CBA) ในการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์รวมของโครงการฯ 

แนวทาง 

 

การน าน า้ทีผ่่านการบ าบัดฯ 
ไปใช้ประโยชน์ 

 

การวิเคราะห์ต้นทนุ 

ข้อดีและข้อจ ากดั 

ของการด าเนินการในแต่ละแนวทาง แนวทางการใช้พลงังาน 

ข้อด ี ข้อจ ากดั 

ในการผลิตปุ๋ยได ้ 

- การน ากา๊ซชีวภาพท่ีเหลือจากระบบบ าบดั น ้า
เสียแบบผลิตกา๊ซชีวภาพมาใชใ้ห้เกดิ
ประโยชนสู์งสุด โดยใชเ้ป็นพลงังานส าหรับ
ขบัเคล่ือนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ป๊ัมสูบน ้า 
เคร่ืองกวนผสม ซ่ึงถือเป็นการช่วยประหยดั
ค่าใชจ่้ายอีกทางหน่ึง                                 

การเกษตรได ้ซ่ึงถือเป็นการ
ลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือปุ๋ยเคมี
อีกทางหน่ึง  

- การขนส่งท าไดส้ะดวก 
เน่ืองจากปุ๋ยสตรูไวทอ์ยู่ในรูป
ของแข็ง 

- ช่วยลดการปนเป้ือนของธาตุ
อาหารลงสู่แหล่งน ้าใตดิ้น 
และ แหล่งน ้าธรรมชาติ 

- มีโรงงานตน้แบบขนาดใหญ่ 
(Full scale) ท่ีผลิตปุ๋ยในเชิง
อุตสาหกรรม 

- เพ่ิมรายได้ใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการในการขาย
ปุ๋ยเคมีอินทรีย ์

- เพ่ิมแรงจูงในการใชร้ะบบผลิต
กา๊ซชีวภาพในฟาร์มสุกร 
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ตารางสรุป     การประเมินความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์  ส่ิงแวดลอ้ม  โดยใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม (Cost and benefit 
Analysis, CBA) ในการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์รวมของโครงการฯ 

แนวทาง 

 

การน าน า้ทีผ่่านการบ าบัดฯ 
ไปใช้ประโยชน์ 

 

การวิเคราะห์ต้นทนุ 

ข้อดีและข้อจ ากดั 

ของการด าเนินการในแต่ละแนวทาง แนวทางการใช้พลงังาน 

ข้อด ี ข้อจ ากดั 

แนวทางหลกั  

การผลติปุ๋ ย
แคลเซียมฟอสเฟต 
หรือ                   
ปุ๋ ยอะพาไทด์ 

 

 

- เพ่ือลดปริมาณ
ฟอสฟอรัสและแคลเซียม
ท่ีละลายอยู่ในน ้าเสีย  

- ไดผ้ลพลอยได ้คือ 
ปุ๋ยเคมีอินทรียท์าง
การเกษตร หรือวตัถุดิบ
ในการผลิตปุ๋ย  

 

- การใชอุ้ปกรณ์ส าหรับการผลิตปุ๋ยเคมีอินทรีย์
อย่างง่าย เช่น ใชถ้งัน ้าขนาดเล็กท่ีมีอยู่แลว้ 
และ แรงงานคนในการกวนผสมน ้าท่ีผ่านการ
บ าบดัฯ กบัสารเคมี จะมีท าใหมี้ค่าใชจ่้ายใน
การผลิตปุ๋ยเคมีอินทรียน์อ้ยมาก คือ มีค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือสารเคมีเท่านั้น  

- หากตอ้งการผลิตปุ๋ยเคมีอินทรียใ์หไ้ดป้ริมาณ
มากข้ึน หรือ การผลิตปุ๋ยเชิงอุตสาหกรรรม จะ
มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนเบ้ืองตน้ในส่วนของ
การติดตั้งอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยและมีค่าใชจ่้าย
ต่อเน่ืองในส่วนของการซ้ือสารเคมีในการผลิต
ปุ๋ยเคมีอินทรีย ์แต่ทั้งน้ีการผลิตในลกัษณะน้ี
สามารถซ้ือสารเคมีไดใ้นราคาท่ีถูกลง 
เน่ืองจากสามารถค านวนปริมาณสารเคมีท่ี
ตอ้งการใชใ้นระยะยาวได ้จะช่วยท าใหซ้ื้อ
สารเคมีไดใ้นราคาท่ีถูกลง ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุน

 

- สามารถท าไดง่้าย โดยอ่าน
คู่มือการผลิตปุ๋ยเคมีอินทรีย์
จากน ้าท่ีผ่านการบ าบดัฯ หรือ 
รับค าแนะน าเพ่ิมเติมจาก
ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองของ
พลงังานทดแทนจากกระทรวง
พลงัาน 

- สามารถลดปริมาณฟอสเฟตท่ี
ละลายอยู่ในน ้าเสียไดม้าก
ภายในคร้ังเดียว 

- ไดปุ๋้ยเคมีอินทรีย ์คือ           
ปุ๋ยอะพาไทด ์ ซ่ึงสามารถ
น าไปขาย เพ่ือเพ่ิมรายได้
ใหแ้กผู่ป้ระกอบการ  

- น าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตปุ๋ย 

 

- แนวทางน้ีเหมาะส าหรับ           
น ้าเสียท่ีมีปริมาณของสาร
แคลเซียม หรือ ฟอสเฟต 
ละลายปนอยู ่ 

- มีค่าใชจ่้ายคร้ังแรกในการ
ติดตั้งระบบ และถงัปฏิกรณ ์
ในการเพ่ิมก  าลงัการผลิต 

- มีค่าใชจ่้ายต่อเน่ืองจากการเติม
สารเคมีในการผลิตปุ๋ย 

- มีค่าใชจ่้ายต่อเน่ืองในการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ 

 

 

- สามารถน ากา๊ซ
ชีวภาพท่ีเหลือจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสีย
แบบผลิตกา๊ซ
ชีวภาพมาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนสู์งสุด 
โดยใชเ้ป็นพลงังาน
ส าหรับขบัเคล่ือน
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เช่น ป๊ัมสูบน ้า 
เคร่ืองกวนผสม 
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แนวทาง 

 

การน าน า้ทีผ่่านการบ าบัดฯ 
ไปใช้ประโยชน์ 

 

การวิเคราะห์ต้นทนุ 

ข้อดีและข้อจ ากดั 

ของการด าเนินการในแต่ละแนวทาง แนวทางการใช้พลงังาน 

ข้อด ี ข้อจ ากดั 

ในการผลิตปุ๋ยได ้ 

- การน ากา๊ซชีวภาพท่ีเหลือจากระบบบ าบดั น ้า
เสียแบบผลิตกา๊ซชีวภาพมาใชใ้ห้เกดิ
ประโยชนสู์งสุด โดยใชเ้ป็นพลงังานส าหรับ
ขบัเคล่ือนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ป๊ัมสูบน ้า 
เคร่ืองกวนผสม ซ่ึงถือเป็นการช่วยประหยดั
ค่าใชจ่้ายอีกทางหน่ึง   

- การขนส่งท าไดส้ะดวก 
เน่ืองจากผลิตภณัฑอ์ยู่ในรูป
ของแข็ง 

- ช่วยลดการปนเป้ือนของธาตุ
อาหารลงสู่แหล่งน ้าใตดิ้น 
และ แหล่งน ้าธรรมชาติ 

- มีโรงงานตน้แบบขนาดใหญ่ 
(Full scale) ท่ีผลิตปุ๋ยในเชิง
อุตสาหกรรม 

- เพ่ิมรายได้ใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการในการขาย
ปุ๋ยเคมีอินทรีย ์

- เพ่ิมแรงจูงในการใชร้ะบบ
ผลิตกา๊ซชีวภาพในฟาร์มสุกร 
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แนวทาง 

 

การน าน า้ทีผ่่านการบ าบัดฯ 
ไปใช้ประโยชน์ 

 

การวิเคราะห์ต้นทนุ 

ข้อดีและข้อจ ากดั 

ของการด าเนินการในแต่ละแนวทาง แนวทางการใช้พลงังาน 

ข้อด ี ข้อจ ากดั 

แนวทางเลอืกอืน่        

แนวทางที่ 1                           
การน าไปใช้เป็น                 
ปุ๋ ยอนิทรีย์น า้  

 

- เป็นการน าน ้าท่ีผ่านการ
บ าบดัฯ ไปใชโ้ดยตรง 
ในการเป็นปุ๋ยอินทรียน์ ้า
ส าหรับส าหรับการปลูก

พืชพลงังาน (อาทิ เช่น 
ออ้ย ขา้วโพด และ มนั

ส าปะหลงั) และ พืช
เศรษฐกจิ (ขา้ว) 

- ไม่มีค่าใชจ่้ายในการลงทุน หรือ มีค่าใชจ่้าย
ในการลงทุนต ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกบั
แนวทางอ่ืนๆ  
เน่ืองจาก สามารถน าน ้าท่ีผ่านการบ าบดัฯ ไป
ใชไ้ดโ้ดยตรง หรือ อาจใชเ้คร่ืองสูบน ้าสูบเขา้
สู่แปลงเพาะปลูกพืช 

- สามารถน าน ้าท่ีผ่านการบ าบดั
ฯ ไปใชง้านไดโ้ดยตรง โดย
ไม่ตอ้งผ่านกระบวนการแปร
รูปใดๆ 

- ใชเ้ป็นปุ๋ยอินทรียน์ ้า ในการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึง
จะส่งผลท าใหเ้พ่ิมรายได้
ใหแ้กผู่ป้ระกอบการอีกทาง  
หน่ีง 

- พืชพลงังานและพืชเศรษฐกจิ 
สามารถน าธาตุอาหารท่ีละลาย
อยู่ในน ้าไปใชไ้ดโ้ดยตรง  

- ลดภาระรายจ่ายเร่ืองการซ้ือ
ปุ๋ยส าหรับการเพาะปลูกพืช  

- การขนส่งปุ๋ยอินทรียน์ ้าใน
ระยะไกลท าไดไ้ม่สะดวก  

- อาจมีส่ิงเจือปนในน ้าเสียท่ีเป็น
อนัตรายต่อมนุษย ์เช่น โลหะ
หนกั เช้ือโรคและพยาธิ  

- อาจท าใหเ้กดิการปนเป้ือนของ
ธาตุอาหารลงสู่แหล่งน ้าใตดิ้น 
และ แหล่งน ้าธรรมชาติ 
เน่ืองจากธาตุอาหารอยู่ในรูป
ละลายน ้า 

 

- สามารถน ากา๊ซ
ชีวภาพท่ีไดจ้าก
ระบบบ าบดัน ้าเสีย
แบบผลิตกา๊ซ
ชีวภาพท่ีเหลือมาใช้
เป็นเช้ือเพลิงส าหรับ
เคร่ืองสูบน ้าเขา้สู่
แปลงเพาะปลูก 
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แนวทาง 

 

การน าน า้ทีผ่่านการบ าบัดฯ 
ไปใช้ประโยชน์ 

 

การวิเคราะห์ต้นทนุ 

ข้อดีและข้อจ ากดั 

ของการด าเนินการในแต่ละแนวทาง แนวทางการใช้พลงังาน 

ข้อด ี ข้อจ ากดั 

แนวทางที่ 2 

การน าไปใช้ในการ
ผลติพลงังานจาก
ระบบเซลล์
เช้ือเพลงิชีวภาพ 

(Microbial 
Fuel Cell, 
MFC) 

 

-  สามารถผลิตเป็นพลงังาน
ไฟฟ้า และน ามาใชเ้ป็น
พลงังานทดแทนพลงังาน
ในรูปแบบอ่ืนต่อไป 

- ถือเป็นการผลิตพลงังาน
สะอาด และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ไดน้ ้าบริสุทธ์ิเป็นผล
พลอยได ้ 

 

 

- มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนสูง  
-  ตอ้งน าเขา้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้ง

มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการค่อนขา้งมาก 
แนวทางน้ีจึงยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนก้ 

- 

 

- ไดพ้ลงังานไฟฟ้า ซ่ึงถือเป็น
การผลิตพลงังานสะอาด จาก
กระบวนการย่อยสลายอินทรีย์
ในน ้าเสียของจุลินทรีย ์

- ไดน้ ้าบริสุทธ์ิเป็นผลพลอยได ้

- น ้าเสียท่ีผ่านกระบวนการ
บ าบดัมีความสกปรกนอ้ยลง 

 

 

- เทคโนโลยีน้ีส่วนใหญ่เป็น
ศึกษาวิจยัในหอ้งปฏิบติัการ  

- ระบบการผลิตตน้แบบขนาด
ใหญ่ยงัไม่ไดรั้บความนิยม
เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการลงทุน
สูง  

- มีความซับซ้อนและยุ่งยากใน
การดูและระบบ เพ่ือเล้ียง
จุลินทรีย ์และควบคุมชนิดและ
สายพนัธ์ุของจุลินทรียท่ี์จะ
น ามาใช้ 

- ค่าใชจ่้ายในการลงทุนและ 
ติดตั้งระบบสูง 

 

 

- ไดพ้ลงังานไฟฟ้า
และน ้าบริสุทธ์ิเป็น
ผลิตภณัฑจ์าก          
กระบวนการย่อย
สลายสารอินทรีย ์
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แนวทาง 

 

การน าน า้ทีผ่่านการบ าบัดฯ 
ไปใช้ประโยชน์ 

 

การวิเคราะห์ต้นทนุ 

ข้อดีและข้อจ ากดั 

ของการด าเนินการในแต่ละแนวทาง แนวทางการใช้พลงังาน 

ข้อด ี ข้อจ ากดั 

แนวทางที่ 3 

การน าไปใช้ในการ
เพาะเลีย้งพืช
ส าหรับผลติเป็น
แหล่งโปรตีนใน
อาหารสัตว์และ
ผลติเป็นพลงังาน
ทดแทน  

     

3.1 การเลีย้ง
สาหร่าย     
(Algae & 
Spirulina) 

 

 

 

- เพ่ือบ าบดัน ้าเสียและได้
สาหร่ายเป็นแหล่ง
โปรตีนในอาหารสัตว ์

 

 

 

- มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนไม่มากนกั                 
เม่ือเปรียบเทียบกบัแนวทางอ่ืนๆ  
เน่ืองจาก สามารถน าน ้าท่ีผ่านการบ าบดัฯ ไป
ใชไ้ดโ้ดยตรง หรือ อาจใชเ้คร่ืองสูบน ้าสูบ
เขา้สู่แปลงเพาะเล้ียงสาหร่าย 

 

 

- มีรายไดจ้ากการขายสาหร่าย
แหง้และสด ในการน าไปผลิต
เป็นแหล่งโปรตีนในอาหาร
สัตว ์

- ผลผลิตมีมลูค่าสูง  

- มีตลาดรองรับท่ีดี 

- น ้าท้ิงฯท่ีผ่านการเล้ียงสาหร่าย

- มีความยุ่งยากในเตรียมน ้าท่ีจะ
น ามาใชใ้นการเพาะเล้ียง
สาหร่าย เน่ืองจากสาหร่าย
ตอ้งการน ้าสะอาด และ            

ก ึ่งน ้าเค็ม (ในบางสายพนัธ์ุ)   

- สาหร่ายอาจมีการกลายพนัธ์ุ 
จากการสาหร่ายชนิดอ่ืนๆ ท่ีมี
อยู่เดิม ซ่ึงจะท าใหก้ารควบคุม

- สามารถน ากา๊ซ
ชีวภาพท่ีไดจ้าก
ระบบบ าบดัน ้าเสีย
แบบผลิตกา๊ซ
ชีวภาพท่ีเหลือมาใช้
เป็นเช้ือเพลิงส าหรับ
เคร่ืองเติมอากาศ 
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แนวทาง 

 

การน าน า้ทีผ่่านการบ าบัดฯ 
ไปใช้ประโยชน์ 

 

การวิเคราะห์ต้นทนุ 

ข้อดีและข้อจ ากดั 

ของการด าเนินการในแต่ละแนวทาง แนวทางการใช้พลงังาน 

ข้อด ี ข้อจ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความสกปรกนอ้ยลง 
 

 

 

การผลิตท าไดย้าก รวมทั้ง
คุณภาพการผลิตอาจลดลง 

- ตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการเพาะเล้ียง 
สาหร่าย ซ่ึงจะตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ี
มีบริเวณกวา้ง มีแสงแดงส่อง
ถึงในการเป็นแหล่งพลงังานใน
การสังเคราะหแ์สงของพืช 

 

 

 

 

3.2  เลีย้งแหน 
(Duckwee
d) 

 

- เพ่ือบ าบดัน ้าท้ิงขั้นหลงั
และไดแ้หนเป็นแหล่ง
โปรตีนส าหรับอาหาร
สัตว ์

- แหนเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพ
ในการผลิตเอทานอล 

 

- มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนไม่มากนกั                
เม่ือเปรียบเทียบกบัแนวทางอ่ืนๆ  

 

- ถือเป็นการน าน ้าท่ีผ่านการ
บ าบดัฯ ไปใชไ้ดโ้ดยตรง  

- การเพาะเล้ียงแหนสามารถท า
ไดง่้ายและ เกบ็เกีย่วได ้ไม่
ยุ่งยาก 

- เป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถให้
เป็นแหล่งโปรตีนในอาหาร
สัตว ์ 

- เป็นแหล่งวตัถุดิบ (แป้ง) 

- การน าแหนไปผลิตเอทานอล
นั้นยงัอยู่ในระดบัหอ้ง 
ปฏิบติัการ 

- การน าแหนไปผลิตอาหารสัตว ์
ตอ้งค านึงถึงส่ิงปนเป้ือน เช่น 
สารพิษในพืช และโลหะหนกั 

- ตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการเพาะเล้ียง 
แหน ซ่ึงจะตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
บริเวณกวา้ง มีแสงแดงส่องถึง

- สามารถน ากา๊ซ
ชีวภาพท่ีไดจ้าก
ระบบบ าบดัน ้าเสีย
แบบผลิตกา๊ซ
ชีวภาพท่ีเหลือมา
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ส าหรับเคร่ืองเติม
อากาศ 

- แหนเป็นพืชท่ีมี
ศกัยภาพในการ
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แนวทาง 

 

การน าน า้ทีผ่่านการบ าบัดฯ 
ไปใช้ประโยชน์ 

 

การวิเคราะห์ต้นทนุ 

ข้อดีและข้อจ ากดั 

ของการด าเนินการในแต่ละแนวทาง แนวทางการใช้พลงังาน 

ข้อด ี ข้อจ ากดั 

ส าหรับผลิตเอทานอลเพ่ือเป็น
แหล่งพลงังานทดแทน 

- น ้าท้ิงท่ีผ่านระบบชนิดน้ี ท  า
ใหมี้ค่าความสกปรกลดลง 

ในการเป็นแหล่งพลงังานใน
การสังเคราะหแ์สงของพืช 

 

ผลิตเอทานอล 

แนวทางที ่4 

การน าไปใช้ใน
เพาะเลีย้งสัตว์น า้
ส าหรับผลติเป็น
แหล่งโปรตีนใน
อาหารสัตว์ 
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แนวทาง 

 

การน าน า้ทีผ่่านการบ าบัดฯ 
ไปใช้ประโยชน์ 

 

การวิเคราะห์ต้นทนุ 

ข้อดีและข้อจ ากดั 

ของการด าเนินการในแต่ละแนวทาง แนวทางการใช้พลงังาน 

ข้อด ี ข้อจ ากดั 

การเพาะเลีย้ง           
ไรแดง 

 

–  สามารถน าน ้าท่ีผ่านการ
บ าบดัฯ ไปใชไ้ด้
โดยตรง โดยใช้เป็น
แหล่งอาหารส าหรับ
การเพาะเล้ียงไรแดง ซ่ึง
ไรแดงท่ีไดน้ั้นแหล่ง
โปรตีนในอาหารสัตว ์

 

- มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนไม่มากนกั                    
เม่ือเปรียบเทียบกบัแนวทางอ่ืนๆ  

 

- มีรายไดจ้ากการเพาะเล้ียง          
ไรแดง  โดยใชไ้รแดงเป็น
แหล่งโปรตีนส าหรับอาหาร
เล้ียงปลา 

- การเพาะเล้ียงไรแดง สามารถ
ท าไดง่้าย และมีขั้นตอนไม่
ยุ่งยาก 

- มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนนอ้ย 

- ต้องการพ้ืนท่ีในการสร้างบ่อ
เพ่ือเล้ียงไรแดง 

- ความต้องการของตลาดมีน้อย 
และจ ากดัเฉพาะกลุ่ม 

- อาจมีส่ิงปนเป้ือนหรือศตัรูของ       
ไรแดงเขา้มาปะปนอยู่ไดง่้าย 
และอาจกอ่ใหเ้กดิความ
เสียหายไดค้ร้ังละมากๆ 
เช่นกนั 

- สามารถน ากา๊ซ
ชีวภาพท่ีไดจ้าก
ระบบบ าบดัน ้าเสีย
แบบผลิตกา๊ซ
ชีวภาพท่ีเหลือมา
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ส าหรับเคร่ืองเติม
อากาศ 

 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 11 
การประเมนิความเหมาะสมทางด้าน เทคนิค 

เศรษฐศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 
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บทที่ 11 
การน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการในระดับชุมชน 

 
11.1  การบริหารจดัการในระดบัชุมชน  
 ลกัษณะการบริหารจดัการองค์กรระดบัชุมชนท่ีไดรั้บการยอมรับ คือ วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเน้น
การคน้หาศกัยภาพของตนเองและพฒันาศกัยภาพไปสู่การพ่ึงพาตนเอง ทั้งในชุมชนและระหว่างชุมชน 
พร้อมพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนใหส้ามารถจดัการตนเอง จดัการชุมชน ตลอดจนทรัพยากร
ในชุมชน เพ่ือสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม  
 ในการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีไดจ้ากน ้ าท้ิงท่ีผ่านระบบก๊าวชีวภาพ ถือเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเลก็ท่ีสามารถพฒันาใหเ้ขม้แข็งได ้ดงันั้นการบริหารจดัการโครงการจึงเน้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานและยงัเป็นองค์กรประชาชนท่ีหน่วยงานของรัฐ
สามารถเขา้สนบัสนุนหรือใหก้ารช่วยเหลือไดส้ะดวกข้ึน ดงันั้นในการด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมจึง
มีความส าคญัและจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจและเร่ิมด าเนินการตั้งแต่การร่วมวางแผนและร่วมบริหาร
จดัการโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเป็น 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคก์รใหส้ามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
11.2  วตัถุประสงค์ 
 การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใตโ้ครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการ
บ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

(1) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรับทราบ และเข้าใจถึงผลประโยชน์ ขอ้ดี-ข้อเสีย แนวทาง และ
วิธีการในการจดัการน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์  

(2) เพื่อจัดท าการศึกษาและน าเสนอรูปแบบให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และ
บริหารจดัการ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 

11.3  แนวทางการด าเนินการมส่ีวนร่วมของชุมชน 
 ในการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เป้าหมายเพ่ือใหชุ้มชนเห็นความส าคญั และมีความตอ้งการใน
การจดัตั้งองคก์รผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีจากน ้ าท้ิงท่ีผา่นระบบผลิตก๊าซชีวภาพ วิธีการคือสร้างความเขา้ใจ
อยา่งถกูตอ้งใหก้บัเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผูน้  าชุมชน เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร และประชาชนทัว่ไปท่ี
สนใจโครงการ เพื่อใหไ้ดรั้บทราบขอ้ดีของการจดัตั้งกลุ่ม รูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชน และการ
บริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จท่ีผา่นมา  
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ทั้งน้ีลกัษณะการจดัตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีสามารถแบ่งไดอ้อกเป็นสอง
รูปแบบ คือ 1) จดัตั้งสหกรณ์ผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียเ์คม ี2) ปรับโครงสร้างสหกรณ์ฟาร์มสุกรท่ีมีอยู่แลว้ โดย
เพ่ิมหน่วยงานยอ่ยเขา้ไปสนบัสนุนการผลิตปุ๋ยฯ  

 
11.3.1  การจดัตั้งสหกรณ์ผู้ผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคม ี

เนน้การมีส่วนร่วมของผูน้  าชุมชน ไดแ้ก่ ก  านนั ผูใ้หญ่บา้น และประธาน อ.บ.ต. วางโครงสร้าง
องคก์ร และวิธีการด าเนินงาน   เพื่อรองรับการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี เนน้มีส่วนร่วมของชุมชนในการตั้ง
องคก์รรวมถึงมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ อนัมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) ท าความเขา้ใจกบัชุมชนในการวางโครงสร้างสหกรณ์ผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี โดยอธิบายถึง
ความ ส าคญั และความจ าเป็นในการจดัตั้งองคก์รถึงขอ้ดี-เสียในการด าเนินงาน ผลส าเร็จ
และอุปสรรค รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะสั้น และระยะยาวหากมีการด าเนิน
โครงการ 

2) อธิบายโครงสร้างขององคก์รผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี และวิธีการบริหารองคก์รใหแ้ก่ผูน้  าของ
ชุมชน เจา้ของฟาร์ม และเกษตรกรท่ีสนใจไดเ้ขา้ใจ เพื่อขอความเห็น ขอ้เสนอแนะ ให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการจดัตั้งองคก์ร  

3) ผูน้  าชุมชน ไดแ้ก่ ก  านนั ผูใ้หญ่บา้น และประธาน อ.บ.ต. เป็นผูม้ีบทบาทในการด าเนินงาน
ในการคดัเลือกผูน้  าองคก์ร คณะกรรมการบริหาร คณะท่ีปรึกษา ตลอดจนสมาชิกท่ีจะเขา้
ร่วมโครงการ 

4) ปลกูจิตส านึกความเป็นเจา้ของมีขั้นตอนด าเนินงาน เมื่อไดก้รอบโครงสร้างขององค์กร
อยา่งคร่าวๆ แลว้ ใหส้มาชิกทั้งหมดหรือให้มากท่ีสุด ไดร่้วมแสดงความคิดเห็นและร่วม
ตดัสินใจ เพื่อวางหลกัเกณฑ์ให้กบักรรมการบริหาร ซ่ึงจะใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงาน
ต่อไป  

5) คณะกรรมการบริหารองค์กร ต้องบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของสมาชิกส่วนใหญ่ และมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐในการด าเนินงาน 

6) คณะกรรมการจะตอ้งเรียกประชุมสามญั หรือวิสามญัประจ าปี อยา่งนอ้ย 1-2 คร้ังต่อปี เพ่ือ
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานในแต่ละปี เก่ียวกบัดา้นการตลาด การจดัการดา้นการ
เตรียมวตัถุดิบ  

7) การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร จะตอ้งด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยใช้
เอกสารเผยแพร่ คือ แผน่พบั วีดีทศัน์ และคู่มือในการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี  
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ฝ่ายบริหารจดัการ 
 

ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คม ี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ ์

8) หน่วยงานราชการท่ีเ ก่ียวข้องจะต้องให้การสนับสนุน เสริมสร้างหรือพัฒนาขีด
ความสามารถขององคก์รใหม้ากยิง่ข้ึน โดยเนน้การฝึกอบรม จดัประชุมสัมมนา การดูงาน
นอกสถานท่ี  

 
วตัถุประสงค์ของสหกรณ์ผู้ผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคม ี

 เพื่อส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการฟาร์มสุกร เกษตรกร และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชน  เห็นถึง
ประโยชน์ของการเพ่ิมมลูน ้ าท้ิงท่ีผา่นระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ท่ีสามารถน ากลบัมาเพ่ิมมลูค่าจาก
การผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี เป็นรายเสริมอีกทางหน่ึงใหแ้ก่ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพ่ือส่งเสริมใหมี้การใชปุ๋้ยอินทรียเ์คมีในชุมชน เกษตรกรปลกูพืชในพ้ืนท่ีสามารถหาซ้ือปุ๋ยได้
ในราคาท่ีเหมาะสมโดยไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง   

 เป็นแหล่งประชาสมัพนัธค์วามรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมใีหแ้ก่ชุมชน และผูท่ี้สนใจ 
 
โครงสร้างสหกรณ์ผู้ผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคม ี
 

 
 
 

  
 
 
 
 

1) ฝ่ายบริหาร ท าหนา้ท่ี 
 ก าหนดนโยบายแนวทางการด าเนินงานร่วมกบัคณะกรรมการอ่ืนๆ พร้อมก ากบัดูแลการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด  
 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
 ก าหนดวาระการประชุมเพื่อใหก้ลุ่มฯ มุ่งเนน้ไปในทิศทางเดียวกนั 

2) ฝ่ายการผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคม ีท  าหนา้ท่ี  
 รวบรวมปุ๋ยอินทรียเ์คมีจากสมาชิกในรูปแบบธนาคารปุ๋ย และจดัท าบญัชีปุ๋ยอินทรียเ์คมี

ของเกษตรกรรายบุคคล  
 จดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยฯ เพื่อสนบัสนุนดา้นการผลิตใหแ้ก่สมาชิก ไดแ้ก่ สารเคม ี

โรงเก็บปุ๋ยฯ อุปกรณ์บรรจุปุ๋ยฯ และอุปกรณ์ผลิตอ่ืนๆ 
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ประธานกลุ่ม 

ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ ์ ฝ่ายการตลาด 

ปุ๋ยอินทรียเ์คม ี พลงังาน สุกร ปุ๋ยอินทรียเ์คม ี

 ตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยฯท่ีผลิตไดใ้ห้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร รวมถึง
ส่งเสริมใหค้วามรู้ในการผลิตปุ๋ยใหก้บัเกษตรกรท่ีสนใจ 

3) ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ี 
 จดัเตรียมกลยทุธก์ารตลาดท่ีเหมาะสม  
 เตรียมความพร้อมในดา้นการประชาสมัพนัธผ์า่นเอกสาร คือ แผน่พบั โปสเตอร์ วีดีทศัน ์
 จดัท าแผนการประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือทอ้งถ่ิน เช่น วิทยชุุมชน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน และ

สถานีโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน 
4) ฝ่ายการเงิน ท าหนา้ท่ี 

 จดัท าบญัชีรายได ้และค่าใชจ่้ายของสหกรณ์ใหเ้ป็นระบบ  
 จดัท าบญัชีวตัถุดิบและปริมาณปุ๋ยท่ีรวบรวมได ้ 
 ค านวณผลตอบแทนใหแ้ก่สมาชิกในทุกๆ 6 เดือน 
 รายงานผลการด าเนินงานใหแ้ก่ท่ีประชุมรับทราบในการประชุมประจ าปีและประชุม

วิสามญั 
 

11.3.2  การปรับโครงสร้างสหกรณ์ฟาร์มสุกรที่มอียู่แล้ว ให้สนับสนุนการผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคมฯี  
จงัหวดันครปฐมเป็นท่ีตั้งของโครงการฯ และอุปกรณ์สาธิต มีจ  านวนฟาร์มสุกรอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

ผูผ้ลิตปุ๋ยฯ คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร มีการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนในลกัษณะสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอยูแ่ลว้ คือ 
สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกร เพ่ือลดขั้นตอนในการจดัตั้งวิสาหกิจแห่งใหม่ จึงควรท่ีจะใชล้กัษณะสหกรณ์ผูเ้ล้ียง
สุกรเป็นแกนหลกัในการด าเนินการ  
 

สหกรณ์ผู้เลีย้งสุกร 
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ฝ่ายพฒันาผลติภัณฑ์เป็นหน่วยงานใหม่ ท าหนา้ท่ี พฒันากระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คม ี และ
สนบัสนุนความรู้ดา้นระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร 
 ฝ่ายการตลาดของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรณ์ เป็นฝ่ายท่ีมีอยูแ่ลว้ในองคก์ร จะท าหนา้ท่ีหลกัคือ 1. 
จดัซ้ือปุ๋ยอินทรียเ์คมีจากสมาชิกในราคาท่ีเหมาะสม 2. จดัท าการตลาดส าหรับปุ๋ยอินทรียเ์คมีซ่ึงสามารถ
ใชฝ่้ายการตลาดเดิมเป็นแกนหลกั ซ่ึงมีความพร้อมในดา้นการประสานงานกบัชุมชนและหน่วยงาน
ราชการ  
แนวทางการปรับโครงสร้างสหกรณ์ฟาร์มสุกรที่มอียู่แล้ว ให้สนับสนุนการผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคมฯี  

(1) กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) จะตอ้งเป็นผูน้  าเสนอโครงการฯ
ผา่นทางชุมชนของฟาร์มสุกร โดยอาจน าเสนอผ่านทางสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกร หรือสมาคมผู้
เล้ียงสุกร ฯลฯ โดยน าเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ถึงการน าน ้ าเสียจากการบ าบัดผ่าน
กระบวนการก๊าซชีวภาพฯ มาท าใหเ้กิดประโยชน์ 

(2) เม่ือเผยแพร่จนเป็นท่ีรู้จกัวิธีการท าปุ๋ยดงักล่าวแลว้นั้น ชาวบา้นผูมี้ฟาร์มสุกรขนาดกลาง 
สามารถน าไปปฏิบติัจริงและผลิตปุ๋ยไดแ้ลว้ จะรวบรวมผลิตภณัฑท่ี์จะท าใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด อาจท าไดโ้ดยผา่นทางสหกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้  
 

 เพ่ือไม่ใหเ้กิดภาระในองคก์รมากเกินไป การตั้งฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์อาจใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ท่ีเป็นสมาชิกขององคก์ร โดยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 ฝ่ายพฒันาผลติภัณฑ์ 

1. แนะน าการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างถูกต้อง โดยติดต่อ พพ. เพื่ อให้ความรู้ โดยวิทยากร
ตลอดจนเผยแพร่เอกสารต่างๆ 

2. แนะน าการผลิตปุ๋ยจากน ้ าเสียหลงัจากการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ผลิตสูงสุด โดยการสนบัสนุนจาก พพ. ในการใหค้วามรู้ และเอกสารต่างๆ 

3. ตรวจสอบคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ โดยน าตวัอยา่งปุ๋ยท่ีผลิตไดส่้งใหก้รมวิชาการเกษตรเพื่อ
วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ 

ฝ่ายการตลาดด้านปุ๋ยอนิทรีย์เคม ี

1. จดัซ้ือปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตไดจ้ากสมาชิก และจดัเก็บเพื่อรอการจ าหน่าย 

2. ติดต่อผูใ้ชปุ๋้ยโดยผา่นทางกลุ่มสหกรณ์หรือชมรมเกษตรกรประจ าทอ้งถ่ิน หรือกลุ่มชาวไร่ 
ผูป้ลกูไมป้ระดบั ผูจ้ดัสวน 

3. ติดตามราคาตลาด เพื่อการปรับเพ่ิมราคาข้ึนลงตามความเหมาะสม 

4. ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางทอ้งถ่ิน โดยอาศยัการจดังานของทอ้งถ่ิน ตลาดการเกษตร เคเบ้ิล
ทอ้งถ่ิน วิทยชุุมชน ฯลฯ 
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 พพ. มีหน้าท่ีสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดวิทยากร เอกสารเผยแพร่ และติดตาม
ประเมินผล เพื่อใหชุ้มชนดงักล่าวสามารถปฏิบติัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

11.4  ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้กบัชุมชน 
(1) ผูป้ระกอบการฟาร์มสุกร เกษตรกร และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชนมีส่วนร่วม เห็นประโยชน์

ของการเพ่ิมมลูน ้ าท้ิงท่ีผา่นระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ท่ีสามารถน ากลบัมาเพ่ิมมูลค่าจากการผลิต
ปุ๋ยอินทรียเ์คมี เป็นการเพ่ิมรายไดใ้ชแ้ก่ชุมชนอีกทางหน่ึง 

(2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการองคค์วามรู้และผลิตภณัฑปุ๋์ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตไดจ้ากน ้ า
ท่ีผา่นระบบผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน
ในลกัษณะบูรณาการ โดยส านักวิจัย ค้นควา้พลงังาน พพ. ให้การสนับสนุนด้านถ่ายทอด
เทคโนโลยทีางวิชาการดา้นการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีในฟาร์มสุกรและขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีส าคญั 

(3) เป็นการเพ่ิมศกัยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพฒันาตนเอง ในดา้นการพฒันาการ
เกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า  ปรับปรุงคุณภาพสินค้า วางแผนในการบริหารจัดการเพื่อใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

(4) เป็นการจดัความพร้อมในการกระจายผลิตภณัฑปุ๋์ยอินทรียเ์คมีไปยงักลุ่มลกูคา้ท่ีสนใจ 
 

11.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคมจีากฟาร์มสุกร 
 ภาครัฐ 

 เป็นการส่งเสริมใหม้ีการผลิตปุ๋ยใชเ้องภายในประเทศ 
 ลดการน าเขา้ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ 
ภาคประชาชน 

 ผูป้ระกอบการฟาร์มสุกร และสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่มฯ มีรายเพ่ิมจากการขายปุ๋ยฯ 
นอกเหนือจากอาชีพหลกัของตน สร้างโอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอยา่งเขม้แข็ง 

 น ้าท้ิงหลงัการผลิตปุ๋ยมีคุณภาพดีข้ึน ส่งผลใหคุ้ณภาพแหล่งน ้ าในชุมชนดีข้ึนดว้ย 
 ประชาชนสามารถใชปุ๋้ยท่ีผลิตข้ึนเองในทอ้งถ่ิน หาซ้ือไดง่้ายเป็นการลดตน้ทุนการเกษตร 

โดยไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง 
 ชุมชนมีโอกาสไดเ้รียนรู้ร่วมกนั เรียนรู้ในการแกไ้ขปัญหา ส่งผลใหชุ้มชนมีความเขม้แข็งข้ึน 
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11.6 การน าเสนอแนวทางและจดัท ากลยุทธ์เพือ่ส่งเสริมในการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ที่ได้ในเชิงพาณชิย์ 

 
11.6.1 สภาพตลาดปุ๋ย 

สถานการณ์ปุ๋ยในปัจจุบัน 
จากผลการศกึษาพบว่า ประเทศไทยยงัไม่มีแหล่งวตัถุดิบท่ีจะน ามาผลิตปุ๋ยเคมีในเชิงพาณิชยไ์ด้

จึงท าใหต้อ้งน าเขา้ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นหลกั โดยในช่วงปี 2537-2546 มีปริมาณการน าเขา้ปุ๋ยเคมี
ปีละประมาณ 3.18-3.84 ลา้นตนั มลูค่า 13,049-25,747 ลา้นบาท และปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีไดเ้พ่ิมข้ึน
จาก 3.39 ลา้นตนัในปี 2537 เป็น 3.95 ลา้นตนัในปี 2546 ส่วนปุ๋ยอินทรียน์ั้นในประเทศไทยมีวตัถุดิบ
เพียงพอท่ีจะน ามาใชใ้นการผลิต รวมทั้งเกษตรกรสามารถผลิตข้ึนใชเ้องไดโ้ดยใชว้ตัถุดิบในไร่นา ดงันั้น 
ในภาวะปัจจุบนัท่ีปุ๋ยเคมีมีราคาแพงและกระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในปัจจุบนัจึงท าใหป้ริมาณการ
ใชปุ๋้ยอินทรียม์ีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน 

ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีในการเกษตรพบว่า ส่วนใหญ่จะ
มีปัจจยัดา้นราคาปุ๋ยเคมี ราคาผลผลิต พ้ืนท่ีเพาะปลกู ปริมาณผลผลิต และผลการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยแีละส่ิงเอ้ืออ  านวยท่ีเก้ือกลูต่อการใชปุ๋้ยเคมีในการผลิตพืชเป็นตวัก  าหนด และจากการประมาณ 
การความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีพบว่าความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีในการผลิตพืชโดยรวมนบัแต่ปี 2546-2550 มี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนโดยตลอด กล่าวคือ เพ่ิมข้ึนจากประมาณ 3.88-3.89 ลา้นตนั ในปี 2546 เป็น 4.32-4.40 
ลา้นตนัในปี 2550 หรือมีอตัราเพ่ิมเฉล่ียประมาณร้อยละ 2.73-3.14 ซ่ึงเมื่อพิจารณาความตอ้งการใช้
ปุ๋ยเคมีของพืชแต่ละกลุ่มปรากฏว่า พืชท่ีมีความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีมากท่ีสุด คือ ขา้วนาปี รองลงมาคือ 
ไมผ้ลและไมย้นืตน้ พืชไร่ ขา้วนาปรัง และผกั ไมด้อกและไมป้ระดบั ตามล าดบั 

เน่ืองจากความตอ้งการใชปุ๋้ยในการผลิตพืชมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนโดยตลอด และการตอ้งพ่ึงพาการ
น าเขา้ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซ่ึงมีราคาค่อนขา้งแพงเม่ือ เทียบกบัราคา ผลผลิตท่ีเกษตรกรขายได ้ดงันั้น
จึงควรแนะน าและส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชปุ๋้ย ท่ีถกูตอ้งเหมาะสมกบัชนิดของ
ดินและพืช สนบัสนุนใหเ้กษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใชเ้อง และมีการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากวสัดุเหลือใชใ้นไร่นา
ใหม้ากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การใชปุ๋้ยแบบผสมผสานคือใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ย อินทรียห์รือปุ๋ยชีวภาพ
ในอตัราท่ีเหมาะสมในการผลิตพืชแต่ละชนิด ซ่ึงการใชปุ๋้ยแบบผสมผสานจะช่วยลดการใชปุ๋้ยเคมไีด้
ส่วนหน่ึง และยงัเป็นการช่วยเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินท าใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ตาม ธรรมชาติมาก 
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11.6.2  ปัญหาของการพฒันาอตุสาหกรรมปุ๋ยเคม ี

   ปัญหาด้านการผลติ 

 ไทยไม่สามารถผลิตแม่ปุ๋ยใชเ้องได ้เพราะตน้ทุนสูง จึงตอ้งน าเขา้ 
 ไทยตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบหลกัส าคญัจากต่างประเทศหรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชผ้ลิตวตัถุดิบ

พ้ืนฐาน เช่น แก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) ในประเทศยงัคงมีตน้ทุนต่อหน่วยสูงกว่า
ประเทศอ่ืนๆ 

 ตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยกีารผลิตจากต่างประเทศ 
 ขนาดการผลิตในประเทศยงัไม่ใหญ่พอท่ีจะมี Economy of Scales เน่ืองจากขนาดตลาดใน

ประเทศไมใ่หญ่พอท่ีจะผลิตในปริมาณมากๆ  
 ปุ๋ยเคมีเป็นสินคา้ควบคุม การปรับราคาตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรมการคา้ภายใน 
 ปุ๋ยเคมีเป็นสินคา้ตามฤดูกาลการผลิตทางการเกษตร โดยจะมีการใชปุ๋้ยมากท่ีสุดในช่วงฤดู

ฝนและในช่วงปลายปีจะใชปุ๋้ยนอ้ยท่ีสุด 

ปัญหาด้านภาครัฐบาลและเอกชน 

 ผูผ้ลิต/ ผูผ้สมปุ๋ยท่ีซ้ือวตัถุดิบต่างๆ ในประเทศจะไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมลูค่าเพ่ิม ผูผ้ลิต
จ าตอ้งสัง่ซ้ือจากต่างประเทศแทน ท าใหเ้งินทุนบางส่วนไหลออกนอกประเทศ 

 ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกบัภาครัฐดา้นข่าวสารขอ้มลูยงัมีอยูน่อ้ย ท าใหค้วาม
ช่วยเหลือของภาครัฐท่ีมีต่อภาคเอกชนอาจมคีวามล่าชา้ 

 
11.6.3 กลยุทธ์ในการพฒันาอุตสาหกรรมปุ๋ยเคม ี

1. รัฐควรเร่งท าการส ารวจและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นวตัถุดิบของอุตสาหกรรม

ปุ๋ยเคมี เพื่อประเมินศกัยภาพทางดา้นวตัถุดิบและดา้นการผลิตในประเทศ กล่าวคือกรณี    

ท่ีไม่มีทรัพยากรท่ีจ  าเป็นต่อการผลิต แนวทางการพฒันาในอนาคตควรจะเปล่ียนไปใน

ทิศทางใด กรณีท่ีมีทรัพยากรท่ีจ  าเป็นครบในประเทศ ควรท่ีจะส่งเสริมการใชท้รัพยากรใน

ประเทศเพ่ือเป็นการลดการน าเขา้ ลดตน้ทุนการผลิต และเพ่ิมมลูค่าใหก้บัปุ๋ยเคมีท่ีมีการใช้

วตัถุดิบภายในประเทศอีกดว้ย 

2. รัฐควรปรับปรุงกฎหมายภาษีมูลค่าเพ่ิมให้เกิดความเสมอภาคกันระหว่างผูผ้ลิตท่ีซ้ือ

วตัถุดิบภายในประเทศกบั ผูผ้ลิตท่ีน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ 
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3. รัฐควรส่งเสริมให้ผูผ้ลิตปุ๋ยเชิงประกอบสามารถผลิตแม่ปุ๋ยออกจ าหน่ายแก่ผูผ้ลิตปุ๋ยเชิง
ผสมในประเทศเพ่ือลดการน าเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศ อีกทั้งยงัเป็นการสนับสนุน
อุตสาหกรรมในประเทศและโครงการผสมปุ๋ยใชเ้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4. ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือเร่ิมการท าวิจยัและพฒันา (R&D) ปรับปรุงคุณภาพปุ๋ย
อินทรียใ์ห้สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีไดบ้า้ง เพื่อช่วยลดการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ 
โดยสนบัสนุนใหล้ดการใชปุ๋้ยเคมีของเกษตรกรลงเพ่ือรักษาสภาพดินและส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติ 

5. ภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในการแลกเปล่ียนขอ้มลูท่ีจ  าเป็นเพื่อจะไดรั้บ
ขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ทนัเวลา อีกทั้งยงัจะไดน้ าขอ้มูลเหล่าน้ีมาเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง 
แกไ้ขหรือ พฒันาอุตสาหกรรมปุ๋ยต่อไปในอนาคต 

 
11.6.4 กลยุทธ์เพือ่ส่งเสริมในการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ทีไ่ด้ในเชิงพาณชิย์  

แนวทางและกลยุทธ์เพือ่ส่งเสริมในการจ าหน่าย 
1. สหกรณ์ผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมตีอ้งมีการประสานงานกบัหน่วยงานรัฐ   

รายละเอียด  
สหกรณ์ฯ ประสานงานกบัส านกังานเกษตรจงัหวดั ในการประชาสมัพนัธปุ๋์ยอินทรียเ์คมี

ทั้งสองประเภท โดยผา่นโครงการส่งเสริมความรู้ดา้นเกษตรต่างๆ  รวมถึงการสนบัสนุนในการแนะน า
วิธีการใชปุ๋้ยอินทรียเ์คมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรียจ์ากมลูสตัวอ่ื์นๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับพืชเศรษฐกิจ
ต่างๆ ในจงัหวดั   
 

2. จดัท าแปลงทดลองสาธิตเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการใชปุ๋้ย 
 รายละเอียด 
 1. เน่ืองจากเกษตรกรในจังหวดันครปฐมมีความนิยมซ้ือปุ๋ยอินทรียใ์ช้เอง ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยชนิดใหม่คือ การท่ีตนเองได้ทดลองใช้ปุ๋ยและผลผลิตท่ีได้ดี
มากกว่าการใชปุ๋้ยอ่ืนๆ ปัจจยัล  าดบัรองลงมา คือ การบอกกล่าวจากเพ่ือนบา้นหรือกลุ่มเกษตรกร ดงันั้น
วิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรให้ไดใ้ช้ตวัอย่างปุ๋ยอินทรียเ์คมีอาจจะทดลองในแปลงเกษตรในหมู่บา้น 
หรือแปลงเกษตรของหวัหนา้กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี  

 
 2. ใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรท่ีนิยมใชปุ๋้ยอินทรียใ์นจงัหวดันครปฐม อนัไดแ้ก่ ขา้ว
และหน่อไมฝ้ร่ัง ในการจดัท าแปลงเกษตรสาธิตการใชปุ๋้ยอินทรียเ์คมี โดยมีช่วงระยะเวลาให้เกษตรกร
ใชปุ๋้ยฟรี รวมทั้งจดัโครงการเยีย่มชมแปลงเกษตรสาธิตฯ  
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3. ประชาสมัพนัธค์วามรู้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตได ้
 รายละเอียด 
 กลุ่มเป้าหมายหลกัในการส่งเสริมการขาย คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีมีการใช้ปุ๋ยอินทรียใ์น
จงัหวดัมีความรู้ในการใชปุ๋้ยท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพดินในท้องถ่ินอยู่แลว้เป็นอนัดบัหน่ึง ดงันั้นการ
ส่งเสริมการจ าหน่ายในกลุ่มเกษตรอินทรียห์รือเกษตรกรแนวหนา้ของปุ๋ยอินทรียน่์าท่ีจะส่งผลส าเร็จใน
ระยะเวลาสั้นท่ีสุด 
 

4. การใหสิ้ทธิประโยชน์ในการน าปุ๋ยอินทรียเ์คมีแก่เกษตรกรเพื่อน าไปใชก่้อน และช าระค่า
ปุ๋ยฯหลงัจากขายผลผลิตได ้
 รายละเอียด 
 โดยปกติเกษตรกรจะต้องมีการจัดซ้ือปุ๋ยมาใช้ส าหรับการเพาะปลูกของตนเองอยู่แลว้
ดงันั้นจึงควรมีการใหน้ าปุ๋ยอินทรียเ์คมีไปใชก่้อน หลงัจากขายผลผลิตไดจึ้งน าเงินมาช าระค่าปุ๋ยฯ โดย
ไม่คิดดอกเบ้ีย 
 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง 
1. สามารถทดแทนการใชปุ๋้ยอินทรียจ์ากมลูสตัว ์ โดยน าปุ๋ยอินทรียเ์คมีผสมในอตัราส่วนท่ี

เหมาะสม (50:50) 
2. มีศกัยภาพท่ีจะผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมไีดใ้นปริมาณพอเพียงกบัความตอ้งการของเกษตรใน

พ้ืนท่ี เน่ืองจากแหล่งวตัถุดิบหลกัอยูใ่นทอ้งถ่ิน  
3. ปุ๋ยอินทรียเ์คมีมีคุณสมบติัท่ีดีกว่าเม่ือเทียบกบัปุ๋ยเคมี ดงัน้ี 
 3.1  ปุ๋ยอินทรียเ์คมีประเภทอะพาไทด ์มีส่วนประกอบหลกัของแคลเซียมช่วยปรับปรุง

ดินใหดี้ข้ึน โดยเฉพาะคุณสมบติัทางฟิสิกส์และเคมีของดิน เช่น ความโปร่ง ความร่วนซุย ความสามารถ
ในการอุม้น ้ าและธาตุอาหารพืชของดินดีข้ึน โดยปกติปุ๋ยเคมีจะเน้นเฉพาะธาตุอาหารหลัก คือ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  
 3.2 ปุ๋ยอินทรียเ์คมีประเภทสตรูไวท์สามารถผสมใช้กับแม่ปุ๋ย เพื่อทดแทนแร่ธาตุ
ฟอสเฟตตามตอ้งการ ซ่ึงปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผสมไดส้ามารถใชก้บัพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ  
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จุดอ่อน 
 1. มีปริมาณธาตุอาหารหลกัของพืชต ่าเมื่อเทียบกบัปุ๋ยเคมี 
 2. ปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตไดใ้ชร้ะยะผลิตประมาณ 5 – 7 วนั (การผลิตปุ๋ย และการตากแดด) ซ่ึง
ปริมาณและคุณภาพท่ีผลิตไดผ้นัผวนตามฤดูกาล 
 3. ปุ๋ยอินทรียเ์คมีเป็นปุ๋ยชนิดใหม่ การประชาสมัพนัธค์วามรู้ดา้นการผลิต – วิธีการน าใชจึ้งมี
บทบาทส าคญัมาก เน่ืองจากเกษตรกรนิยมใชปุ๋้ยอินทรียจ์ากมลูสตัวโ์ดยตรง     
 4. เกษตรกรยงัมีความเช่ือว่าปุ๋ยเคมีใชไ้ดดี้กว่าปุ๋ยประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการ
เร่งการเจริญเติบโตและไม่เช่ือมัน่ว่าจะสามารถใชปุ๋้ยประเภทอ่ืนทดแทนไดท้ั้งหมด 
 5. ปุ๋ยอินทรียเ์คมีไม่สามารถน าไปใชใ้นการเพาะปลูกไดโ้ดยตรง ตอ้งน าไปผสมกบัปุ๋ยชนิด
อ่ืน จึงมีคุณสมบติัดอ้ยกว่าเมื่อเทียบกบัปุ๋ยอินทรีย ์ 
 5.1  ปุ๋ยอินทรียเ์คมีประเภทอะพาไทด์ มีส่วนประกอบหลกัเป็นแคลเซียม แต่ไม่มีธาตุอาหาร
หลกัของพืช ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จึงท าใหต้อ้งใชร่้วมกบัปุ๋ยอินทรียซ่ึ์งมีธาตุ
อาหารหลกัในการเตรียมดินก่อนการเพาะปลกู 
 5.2  ปุ๋ยอินทรีย์เคมีประเภทสตรูไวท์ (0 -15-0) มีส่วนประกอบของธาตุอาหารหลัก คือ 
ฟอสฟอรัส เพียงชนิดเดียว ซ่ึงยงัไม่สามารถน าไปใช้ในการเพาะปลูกไดโ้ดยตรง เพราะยงัขาดธาตุ
อาหารหลกัอีกสองชนิด คือ ไนโตรเจน และโพแทสเซียม ดงันั้นหากตอ้งการใชใ้นการเพาะปลูกจึงตอ้ง
ไปน าผสมกบัแม่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนและแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมตามสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัพืชแต่ละประเภท 
 

โอกาส 
1. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลย ี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 าใหมี้แนวโนม้การแข่งขนัดา้นราคามากข้ึน 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 12 
การน าเสนอรูปแบบการบริหารจดัการในระดบัชุมชน 
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บทที่ 12 
คู่มือวิธีการเพิม่มูลค่าน ้าท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

 
 
 

จากการสนบัสนุนและส่งเสริมให้ฟาร์มสุกรไดรั้บประโยชน์จากการใชร้ะบบจดัการของเสีย
และน ้ าเสีย ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Technology) ท าใหผู้ป้ระกอบกิจการฟาร์มสุกร
สามารถ ลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของตน้ทุนการผลิต และส่งผลท าให้มีไดม้ากข้ึน ทั้งยงัช่วยลด
ผลกระทบต่อแหล่งน ้ าตามธรรมชาติไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ทั้งน้ีน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัดว้ยระบบบ าบดัแลว้มกั
ถกูน าไปใชเ้ป็นน ้ าลา้งคอกสุกรหรือน าไปรดน ้ าตน้ไมเ้ท่านั้น   

ดงันั้นกรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการใชท้รัพยากรน ้ าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด  จึงไดมุ้่งศึกษาหาวิธีการและ
แนวทางในการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยการน าธาตุอาหารท่ีมี
ประโยชน์ส าหรับพืชซ่ึงละลายอยูใ่นน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ดว้ยวิธีการตกตะกอน
ธาตุอาหารต่างๆ โดยเลือกใชส้ารเคมีท่ีเหมาะสม และน ามาผลิตเป็นผลิตภณัฑเ์คมีอินทรียช์นิดใหม่ ซ่ึงก็
คือ “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต”หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด ์(Apatite)” และ“ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” เรียกอีกช่ือ
หน่ึงว่า “ปุ๋ยสตรูไวท ์ (Struvite)” 

กรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า 
คู่มือการผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทด ์ และปุ๋ยแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต  หรือ
ปุ๋ยสตรูไวท ์ จะเป็นประโยชน์และสามารถถ่ายทอดใหผู้ป้ระกอบกิจการฟาร์มสุกรในการท าปุ๋ยเคมี
อินทรียไ์ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
12.1 รายละเอยีดของปุ๋ย 
12.1.1 แคลเซียมฟอสเฟต  หรือ ปุ๋ยอะพาไทด์ 

ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite) คือ ปุ๋ยท่ีมีผลึกของแร่ธาตุ 2 ชนิดรวมตวักนั 
คือ มีแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบ มีช่ือทางในการคา้ว่า “ปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite)” 
โดยทัว่ไป แร่แคลเซียมฟอสเฟต หรือ แร่อะพาไทด์ เกิดจากการสะสมของมูลและซากสัตว ์(นก หรือ
ค้างคาว) ซ่ึงในลักษณะน้ีมักเก่ียวข้องกับหินปูน โดยเกิดจากการละลายของฟอสเฟต ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบของมูลและซากสัตว์ท่ีทับถม และซึมแทรกเข้าไปในหินปูน จากการส ารวจของ           
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กรมทรัพยากรธรณี พบแหล่งหินฟอสเฟตเกือบทุกภาคของประเทศ เช่น จังหวดัล  าพูน สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ราชบุรี กระบ่ี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เลย พงังา และร้อยเอด็ 

 
12.1.2 การผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตหรือ ปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite) จากน า้ทีผ่่านการบ าบดัจากระบบ

ผลติก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร 
ผลการศึกษาคน้ควา้เพื่อหาวิธีการและแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบ

ผลิตก๊าซชีวภาพท่ีเหมาะสมและใหป้ระโยชน์สูงสุด ก็คือ การน าธาตุอาหารท่ีมีประโยชน์ส าหรับพืชซ่ึง
ละลายอยู่ในน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยวิธีการตกตะกอนธาตุอาหารต่างๆ ท่ี
ละลายอยูใ่นน ้ าโดยเลือกใชส้ารเคมีท่ีเหมาะสม และน ามาท าปฏิกิริยาทางเคมีในน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ 
เพื่อใหเ้กิดการสร้างสารประกอบเคมีอินทรียรู์ปแบบใหม่ๆ  และน ามาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เคมีอินทรีย์
ชนิดใหม่ ซ่ึงก็คือ  “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด ์(Apatite)” 

ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าท่ีผา่นระบบบ าบดัฯ พบว่า มีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อพืชละลายปนอยูน่  ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ ในรูปของไอออนและสารประกอบต่างๆ เป็นจ านวนมาก อาทิ 
ไอออนของแอมโมเนียม (Ammonium, NH4

+) ฟอสเฟต (Phosphate, PO4
3-) โปแตสเซียม (Potassium, 

K+) แมกนีเซียม (Magnesium, Mg2+) แคลเซียม (Calcium, Ca2+) โซเดียม (Sodium, Na+) และธาตุอาหาร
อ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งน้ีเม่ือท าการเติมสารเคมีท่ีเหมาะสมลงไปในน ้ าท่ีผ่านระบบบ าบัดฯ จะท าให้
เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอออนต่างๆ ท่ีละลายอยู่ในน ้ า  และท าให้เกิดการสร้างสารประกอบเคมี
อินทรียรู์ปแบบใหม่ๆ ข้ึน ซ่ึงสารประกอบเคมีอินทรียเ์หล่าน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้ 

ทั้งน้ีขั้นตอนในการผลิตสารประกอบเคมีอินทรียช์นิดใหม่ หรือ ผลิต “ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต” 
หรือ “ปุ๋ยอะพาไทด์ (Apatite)” นั้น มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและสามารถท าไดง่้าย โดยเร่ิมจากการน าน ้ าท่ี
ผา่นการบ าบดัฯ มาประมาณ 2,000 ลกูบาศกเ์มตร และปรับใหน้ ้ ามีค่าพีเอส (pH) ประมาณ 8.5 โดยการ
เติมสารเคมี คือ ปูนขาว หรือ สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2) และท าการกวนผสมให้สาร
ผสมละลายเขา้กนัใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั  ซ่ึงหลงัจากเติมสารเคมีแลว้ธาตุอาหารต่างๆ ตะกอนจะตกลงสู่
กน้ถงัและตะกอนทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนจะมีส่วนประกอบของธาตุอาหารท่ีพืชสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ต่อไปได ้เช่น ฟอสฟอรัส (P) แคลเซียม (Ca) และธาตุอ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงเมื่อท าการแยกตะกอนท่ีได้ออก
จากน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ  และน าตะกอนมาตากยงัลานตากตะกอนเพื่อใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยท์ า
ให้ตะกอนแห้งสนิท จะไดผ้ลิตภัณฑ์ของสารประกอบเคมีอินทรีย์ชนิดใหม่ ซ่ึงก็คือ  ปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต หรือ  ปุ๋ยอะพาไทด ์(Apatite) นัน่เอง 
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12.1.3 ขั้นตอนผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทด์  
 

1 น าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ ปริมาตร 2,000 ลกูบาศกลิ์ตร (2 คิว) มาใส่ไวใ้นถงัพกัน ้ า  
2 วดัค่าพีเอส (pH) ของน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ เพ่ือจะไดท้ าการปรับค่าพีเอส (pH) ให้น ้ าท่ีผ่าน

การบ าบดัฯ มีค่า pH  8.5  และเติมปูนขาว 2-3 กิโลกรัม ในน ้ าท่ีผา่นการบ าบดั 
3 ใชเ้คร่ืองมือกวนผสมน ้ าและโซดาไฟใหเ้ขา้กนั และกวนผสมจนกระทั้งของแข็งละลายจนหมด  
4 พกัน ้ าท้ิงไวเ้ป็นเวลา 2 วนั เพ่ือท าใหธ้าตุอาหารท่ีมีประโยชน์ส าหรับพืชท่ีอยูใ่นน ้ าเกิดการ

ท าปฏิกิริยาเคมีต่อกัน และท าให้เกิดการสร้างสารประกอบเคมีอินทรียรู์ปแบบใหม่ๆ 
ตกตะกอนลงสู่ส่วนล่างของถงัพกัน ้ า 

5 เปิดท่อระบายของถงัพกัน ้ า เพ่ือแยกเอาส่วนท่ีเป็นตะกอนออกมาตากยงัลานตากตะกอน 
6 ตากตะกอนท่ีลานตาก จนกว่าจะแหง้ ซ่ึงตะกอนท่ีไดม้ีส่วนผสมของปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต

หรือ ปุ๋ยอะพาไทด ์7-8 กิโลกรัม 
7 น าปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตหรือ ปุ๋ยอะพาไทด ์ใส่ลงในถุงปิดสนิดขนาด 5-15 กิโลกรัม เพื่อ

น าไปจ าหน่ายต่อไป  
 

12.2  ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite) 

ปุ๋ยฟอสเฟตชนดิละลายช้า หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite) คือ ปุ๋ยท่ีมีผลึกของแร่ธาตุ 3 ชนิด
รวมตวักนั โดยมีแร่ธาตุ คือ แมกนีเซียม แอมโมเนียม และฟอสเฟต  เป็นองคป์ระกอบ มีช่ือทางใน
การคา้ว่า “ปุ๋ยสตรูไวท ์ (Struvite)” ทั้งน้ีปุ๋ยสตรูไวทถื์อเป็นผลึกจากแร่ฟอสเฟตท่ีเกิดไดต้ามธรรมชาติ 
หรืออาจพบการสะสมผลึกสตรูไวทใ์นรูปของตะกรันตามช้ินส่วนต่างๆ ของระบบบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงเม่ือ
อยูใ่นรูปผลึกของแข็งจะมี สีขาวจนถึงเหลืองอ่อน หรือ สีน ้ าตาล 

12.2.1  การผลติปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายช้า หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite) จากน ้าที่ผ่านการบ าบัดจาก
ระบบผลติก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร 

ผลการศึกษาคน้ควา้เพ่ือหาวิธีการและแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพท่ีเหมาะสมและใหป้ระโยชน์สูงสุด ก็คือ การน าธาตุอาหารท่ีมีประโยชน์ส าหรับพืชซ่ึง
ละลายอยู่ในน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยวิธีการตกตะกอนธาตุอาหารต่างๆ ท่ี
ละลายอยูใ่นน ้ าโดยเลือกใชส้ารเคมีท่ีเหมาะสม และน ามาท าปฏิกิริยาทางเคมีในน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัฯ 
เพื่อใหเ้กิดการสร้างสารประกอบเคมีอินทรียรู์ปแบบใหม่ๆ  และน ามาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เคมีอินทรีย์
ชนิดใหม่ ซ่ึงก็คือ  “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้” หรือ “ปุ๋ยแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต” หรือ เรียก
อีกช่ือหน่ึงว่า “ปุ๋ยสตรูไวท ์(Struvite)” 
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ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าท่ีผา่นระบบบ าบดัฯ พบว่า มีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อพืชละลายปนอยูน่  ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ ในรูปของไอออนและสารประกอบต่างๆ เป็นจ านวนมาก อาทิ 
ไอออนของแอมโมเนียม (Ammonium, NH4

+) ฟอสเฟต (Phosphate, PO4
3-) โปแตสเซียม (Potassium, 

K+) แมกนีเซียม (Magnesium, Mg2+) แคลเซียม (Calcium, Ca2+) โซเดียม (Sodium, Na+) และธาตุอาหาร
อ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งน้ีเม่ือท าการเติมสารเคมีท่ีเหมาะสมลงไปในน ้ าท่ีผ่านระบบบ าบัดฯ จะท าให้
เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอออนต่างๆ ท่ีละลายอยู่ในน ้ า  และท าให้เกิดการสร้างสารประกอบเคมี
อินทรียรู์ปแบบใหม่ๆ ซ่ึงสารประกอบเคมีอินทรียเ์หล่าน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้ 

ทั้งน้ีขั้นตอนในการผลิตสารประกอบเคมีอินทรียช์นิดใหม่ หรือ ผลิต “ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลาย
ชา้” หรือ “ปุ๋ยสตรูไวท ์(Struvite)” นั้น มีขั้นตอนไม่ยุง่ยากและสามารถท าไดง่้าย โดยเร่ิมจากการน าน ้ าท่ี
ผา่นการบ าบดัฯ มาประมาณ 2,000 ลกูบาศกเ์มตร และปรับใหน้ ้ ามีค่าพีเอส (pH) ประมาณ 8.5 โดยการ
เติมสารเคมี คือ โซดาไฟ หรือ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และท าการกวนผสมให้สาร
ผสมละลายเขา้กนัใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั  ซ่ึงหลงัจากเติมสารเคมีแลว้ธาตุอาหารต่างๆ ท่ีละลายอยู่ในน ้ าจะ
เกิดการท าปฏิกิริยาเคมีต่อกนั และตกตะกอนลงกน้ถงัซึงตะกอนท่ีเกิดข้ึนจะมีส่วนประกอบของธาตุ
อาหารท่ีพืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น มีส่วนประกอบของธาตุไนโตรเจน ( N) 
ฟอสฟอรัส (P) โปรแตสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) เป็นตน้ ซ่ึงเมื่อท าการแยก
ตะกอนท่ีไดอ้อกจากน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ  และน าตะกอนมาตากยงัลานตากตะกอนเพ่ือใชค้วามร้อนจาก
แสงอาทิตยท์ าให้ตะกอนแห้งสนิท จะได้ผลิตภัณฑ์ของสารประกอบเคมีอินทรียช์นิดใหม่ ซ่ึงก็คือ     
“ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ หรือ  ปุ๋ยสตรูไวท ์ (Struvite) นัน่เอง 
 
12.2.2 ขั้นตอนผลติปุ๋ยฟอสเฟตชนดิละลายช้า หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์  

 
1. น าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ ปริมาตร 1,000 ลกูบาศกลิ์ตร (1 คิว) มาใส่ไวใ้นถงัพกัน ้ า  
2. วดัค่าพีเอส (pH) ของน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัฯ เพ่ือจะไดท้ าการปรับค่าพีเอส (pH) ให้น ้ าท่ีผ่าน

การบ าบดัฯ มีค่า pH  8.5  และเติมโซดาไฟ 2-3 กิโลกรัม ในน ้ าท่ีผา่นการบ าบดั 
3. ใชเ้คร่ืองมือกวนผสมน ้ าและโซดาไฟใหเ้ขา้กนั และกวนผสมจนกระทั้งของแข็งละลายจนหมด  
4. พกัน ้ าท้ิงไวเ้ป็นเวลา 2 วนั เพ่ือท าใหธ้าตุอาหารท่ีมีประโยชน์ส าหรับพืชท่ีอยูใ่นน ้ าเกิดการ

ท าปฏิกิริยาเคมีต่อกัน และท าให้เกิดการสร้างสารประกอบเคมีอินทรียรู์ปแบบใหม่ๆ 
ตกตะกอนลงสู่ส่วนล่างของถงัพกัน ้ า 

5. เปิดท่อระบายของถงัพกัน ้ า เพ่ือแยกเอาส่วนท่ีเป็นตะกอนออกมาตากยงัลานตากตะกอน 
6. ตากตะกอนท่ีลานตาก จนกว่าจะแห้ง ซ่ึงตะกอนท่ีได้มีส่วนผสมของปุ๋ยฟอสเฟตชนิด

ละลายชา้ หรือ ปุ๋ยสตรูไวท ์2-3 กิโลกรัม 
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7. น าปุ๋ยฟอสเฟตชนิดละลายชา้ หรือ ปุ๋ยสตรูไวท์ ใส่ลงในถุงปิดสนิดขนาด 5-15 กิโลกรัม 
เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อไป  

 
12.3  รูปภาพแสดงขั้นตอนการผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต และ ปุ๋ยอะพาไทด์ ปุ๋ยฟอสเฟตชนิด

ละลายช้า หรือปุ๋ยสตรูไวท์ (Struvite) 
 

ขั้นตอนที่ 1 : สูบน า้ 
 

 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 : วดัค่าพเีอส (pH)  ของน า้  และเตมิปูนขาว 
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ขั้นตอนที่ 3 : กวนผสมให้สารละลายเป็นเนือ้เดียวกนั 
 

 
 
ขั้นตอนที่ 4 :  พกัน า้ทิง้ไว้..... วนั เพือ่รอการตกตะกอนของธาตุอาหารที่มปีระโยชน์ส าหรับพชื 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 :  เปิดท่อระบายของถงัพกัน า้ เพือ่แยกเอาส่วนที่เป็นตะกอนออกมาตากยงัลานตาก
ตะกอน 
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ขั้นตอนที่ 6 :  ตากตะกอนที่ลานตาก จนกว่าจะแห้ง ซ่ึงตะกอนที่ได้มีส่วนผสมของปุ๋ยแคลเซียม
ฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทด์   

 
 

 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 7 :  บรรจุปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทด์   ใส่ลงในถุง เพือ่น าไปจ าหน่ายต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  12-8 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT012 

12.4 ชุดอุปกรณ์ผลติปุ๋ยอะพาไทด์และปุ๋ยสตรูไวท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12-1 อุปกรณ์ผลิตปุ๋ย 
 

             ป๊ัมสารเคมี 

ถังสารละลายกรด-ด่าง 

ตู้คอนโทรล 

ถังสารตกตะกอน 

ถังผลติปุ๋ ย 2,000 ลติร 
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ตารางที่ 12-1 ประมาณราคาอุปกรณ์การผลติปุ๋ย 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย รวม (บาท) 
1 ปรับพื้นท่ี 1 คร้ัง 1,000 
2 เสาเขม็ หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15*3.00 เมตร 15 ตน้ 3,600 
3 ทรายหยาบอดัแน่น 1 ลบ.ม. 450 
4 ค่าไมแ้บบ  (350  ตร.ม.) 1 ชุด 500 
5 คอนกรีต โครงสร้าง 1 ลบ.ม. 2,600 
6 เหลก็เสริม ขนาด 9 มม. (7 เส้น 10 เมตร) 35 กก. 1,330 
7 ตะปู 0.5 กก. 13 
8 ลวดผูกเหลก็ 0.3 กก. 15 
  รวม     9,508 
8 ท่อ PVC ขนาด 1/2' 12 ม. 360 
9 ท่อ PVC ขนาด 1' 8 ม. 400 

10 ท่อ PVC ขนาด 2' 8 ม. 720 
11 Ball vale pvc dia ขนาด 1/2" 4 ชุด 840 
12 Ball vale pvc dia ขนาด 1" 2 ชุด 700 
14 Ball vale pvc dia ขนาด 2" 1 ชุด 490 
15 Fitting 1 ชุด 4,464 
16 Support+Acc 1 ชุด 1,739 
17 ค่าแรงติดตั้ง Tank +Pump 1 ตวั 1,000 
18 ค่าขนส่ง + ค่าด าเนินการ 1 ตวั 1,070 
  รวม     11,783 

19 Reactor Tank 2000 litre 1 ชุด 30,000 
20 Support For Tank 1 ชุด 10,620 
21 Tank 100 litre 1 ชุด 630 
22 Tank 100 litre 1 ชุด 800 
23 PH meter 1 ชุด 2,033 
24  Submersible pump 1 ชุด 3,690 
25 Circulate Pump 1 ชุด 3,210 
26 อื่น ๆ 1 ชุด 2,000 
  รวม     52,983 

27 ตู ้control และระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ 1 ชุด 5,000 
28 ค่าติดตั้งตู ้control +สายไฟ+support 1 ตวั 2,087 
  รวม     7,087 

Total cost   81,360 
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12.5 ข้อดขีองการผลติปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือปุ๋ยอะพาไทด์  
 

a. ประโยชน์ทีไ่ด้ในส่วนของภาคการเกษตรและส่ิงแวดล้อม 

(1) ถือเป็นวิธีการน าสารละลายฟอสเฟตท่ีละลายอยู่ในน ้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เกษตรกรรม  

(2) ช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัเกิดจากการปล่อยน ้ าท้ิงท่ีมีปริมาณสารอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อพืชลงสู่แหล่งน ้ า และส่งผลท าให้วชัพืชน ้ าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แย่ง
ออกซิเจนท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสตัวน์ ้ า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน ้ า
โดยตรง คือ ท าใหส้ตัวน์ ้ าตายเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากในแหล่งน ้ าขาดออกซิเจน ท าให้
เกิดน ้ าเน่าเสีย และทา้ยท่ีสุดส่งผลกระทบมาสู่ประชาชนท่ีอาศยัและใช้แหล่งน ้ าในการ
ด ารงชีวิต  

 

b. ประโยชน์จากการน าปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทด์ ไปใช้โดยตรง  
 

โดยส่วนใหญ่การผลิตปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟตในทางการคา้ มกัน าหินฟอสเฟตมาเป็น
วตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีฟอสเฟตในทางอุตสาหกรรม และน ามาใชเ้ป็นปุ๋ยโดยตรง แต่การน า
หินฟอสเฟตมาใชเ้ป็นปุ๋ยโดยตรง พบว่า ไม่สามารถปลดปล่อยให้ธาตุฟอสฟอรัส ซ่ึงเป็นธาตุ
อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อพืชได ้กล่าวคือ มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีละลายออกมาและพืชสามารถ
น าไปใชไ้ดเ้พียง 1–2% เท่านั้น ซ่ึงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของพืช  

ดงันั้นหากสามารถผลิตปุ๋ยเคมีอินทรีย ์ท่ีมีส่วนประกอบของแคลเซียมฟอสเฟตได ้จะ
เป็นการช่วยเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของพืช อีกทั้ง ปุ๋ยแคลเซียมฟอสเฟต หรือ ปุ๋ยอะพาไทด์ มี
ศกัยภาพเพียงพอท่ีจะน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตร  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทที่ 13 
คู่มอืวธีิการเพิม่มูลค่าน า้ที่ผ่านการบ าบัดจากระบบผลติ

ก๊าซชีวภาพ 
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บทที่ 13 
การจัดท าแผ่นพบั และส่ือวิดีทัศน์ 

 

 
บริษทัท่ีปรึกษา ไดว้างแผนการด าเนินงานจดัท าส่ือวีดีทศัน์ในโครงการศึกษาการเพ่ิมมลูค่าน ้าท่ี

ผา่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสนอให้กบักรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) โดยมีรายละเอียดการด าเนินการจดัท าส่ือวีดีทศัน์ 
แบ่งออกเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

 
13.1 การจดัท าวดิทีัศน์แสดงขั้นตอนและผลการด าเนินโครงการ 
 

 บริษทัท่ีปรึกษา ไดด้  าเนินการคดัเลือกฟาร์มสุกรท่ีมีศกัยภาพในการจดัท าส่ือวีดีทศัน์จ  านวน 1 
แห่ง จากฟาร์มท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 4 แห่ง โดยการคดัเลือกฟาร์มสุกรส าหรับการถ่ายท าวีดีทศัน์
นั้น บริษทัท่ีปรึกษาไดค้ดัเลือกตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการด าเนินโครงการภาคสนาม 
และการติดตั้งอุปกรณ์สาธิตการผลิตปุ๋ย โดยฟาร์มสุกรท่ีไดรั้บการคดัเลือก คือ ประชาฟาร์ม จงัหวดั
นครปฐม 
 

13.1.1 รูปแบบและแนวทางการจดัท าส่ือวดีีทศัน์ 
 

 บริษทัท่ีปรึกษา ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในการผลกัดนัการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท้ิงฯ ในฟาร์สุกรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงไดก้  าหนดรูปแบบและแนวทางการจดัท าวีดีทศัน์ โดยน าเสนอหลกัการ วิธีการ
ด าเนินโครงการ แนวทางการเพ่ิมมูลค่าน ้ าฯ รวมถึงความย ัง่ยืนท่ีจะเกิดข้ึน โดยมีรูปแบบและแนว
ทางการจดัท าดงัน้ี  

 จดัท าวีดีทศัน์ความยาวไมน่อ้ยกว่า 30  นาที (เน้ือหาความยาวข้ึนกบัความเหมาะสม) 
 แสงถึงความเป็นมาของโครงการ 
 แสดงถึงแนวทางในการเพ่ิมมลูค่าน ้ าฯ จ  านวน 2 แนวทาง คือ การผลิตปุ๋ยอะพาไทต ์และการ

ผลิตปุ๋ยสตรูไวท ์
 การน าเสนอวิธีการผลิตปุ๋ยในหอ้งทดลอง และ Animation แสดงวิธีการผลิตปุ๋ยทั้งสองประเภท

จากอุปกรณ์สาธิต 
 บทสมัภาษณ์จากเจา้ของกิจการฟาร์มสุกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ แสดงถึงผลส าเร็จของโครงการฯ 
 รายละเอียดประกอบอ่ืนๆ เช่น บทสมัภาษณ์เกษตรกรผูใ้ชปุ๋้ยอินทรียจ์ากฟาร์มสุกรในการเพ่ิม

ผลผลิต เพ่ือส่งเสริมลกัษณะการน าปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีไดจ้ากฟาร์มสุกรไปใช ้
 สถานท่ีถ่ายท าทุกจุด ท่ีไดรั้บการอนุญาตจากฟาร์มสุกร และหอ้งทดลอง ก่อนด าเนินการถ่ายท า 
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13.1.4 เนือ้หาเสียงบรรยาย และภาพทีใ่ช้ 
 

บริษทัท่ีปรึกษาไดจ้ดัท า Story Board น าเสนอการถ่ายท าวิดีทศัน์ และขออนุมติัความเห็นชอบ
จาก พพ. เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2552 ดงัมีรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

 
เสียงบรรยาย ภาพที่ใช้ 

โลโก ้กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
 

 
 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน หรือ พพ. ไดส่้งเสริม
สนบัสนุนใหฟ้าร์มปศุสัตวมี์การติดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ 
เพื่อใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในฟาร์มและครัวเรือน ทั้งยงัช่วยรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจากการจดัการน ้าท้ิงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
น ้าท้ิงท่ีออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ หากปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม พพ. จึงไดด้  าเนินการ “โครงการศึกษา
การเพ่ิมมลูค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตและใชก้๊าซชีวภาพ  
รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต เป็น
การน าทรัพยากรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
พพ. ไดส้นบัสนุนและส่งเสริมใหฟ้าร์มปศุสัตวท์ัว่ประเทศไดมี้การติดตั้ง
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และสามารถน าก๊าซชีวภาพที่ผลิตไดไ้ปใชเ้ป็นพลงังาน
ทดแทนในกิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์ม เช่น ใชท้ดแทนน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับ
พดัลมในเลา้ ใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้ในครัวเรือน อยา่งไรกต็ามน ้าท้ิงท่ีผ่านการ
บ าบดัแลว้ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งจริงจงั พพ.จึงมุ่งศึกษา
หาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าน ้าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบก๊าซชีวภาพท่ี
เหมาะสมและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากศึกษาลกัษณะของน ้าท้ิงฯ 
โดยท าการเกบ็ตวัอยา่งภาคสนามจากฟาร์มปศุสัตวท์ี่เขา้ร่วมโครงการ เพื่อท า
การวิเคราะห์องคป์ระกอบ ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่า น ้าท้ิงท่ีออกจากระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเจือปนอยู ่ไดแ้ก่ 
ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน โพแทสเซียม แมกนีเซียม หากสามารถแยกธาตุอาหาร
เหล่าน้ีกลบัมาใชป้ระโยชน์ในรูปปุ๋ยทางการเกษตรจะสร้างรายไดแ้ละเป็น
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ประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกรและผูป้ระกอบการฟาร์มปศุสัตว ์ซ่ึงสามารถสรุปได้ 
เป็น 2 แนวทาง คอื แนวทางที่ 1 การผลิตปุ๋ยแคลเซียม-ฟอสเฟต และแนวทาง
ที่ 2 การผลิตปุ๋ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต  
 
 

สัมภาษณ์อาจารย์สุธา ขาวเธียร ในการแนะน าภาพรวมของปุ๋ ยทั้งสองท่ีผลิต
ได้ 
 
 
 
 
สัมภาษณ์ตวัอย่างเกษตรกรท่ีใช้ปุ๋ ยอินทรีย์จากฟาร์มสุกรในการเพาะปลกู 
 
 
 
 
ขัน้ตอนการน าน า้ท่ีผ่านระบบบ าบดัก๊าซชีวภาพมาผลิตปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต

และปุ๋ ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟตในห้องปฏิบติัการ 
 

1. เร่ิมจากการเกบ็ตวัอย่างน า้ท้ิงท่ีออกจากระบบบ าบดัน า้เสียแบบผลิต
ก๊าซชีวภาพของฟาร์มปศุสัตว์ เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน า้จากน า้ท้ิงฯ 1 
ลิตร  

2. ท าการปรับค่าพีเอชของสารละลายผสม *ส าหรับการผลิตปุ๋ ย
แคลเซียมฟอสเฟตจะใช้สารละลายปูนขาว และสารละลายโซดาไฟ 
ส าหรับการผลิตปุ๋ ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-ฟอสเฟต 

3. กวนสารละลายผสมให้เข้ากัน ประมาณ 15 นาที 
4. ตัง้พักสารละลายผสมท้ิงไว้ให้เกิดตะกอนผลึก ใช้เวลาประมาณ 48 

ช่ัวโมง 
5. แยกส่วนตะกอนผลึกและส่วนท่ีเป็นสารละลาย 
6. หลงัจากนั้นจึงน าส่วนตะกอนผลึก และสารละลายวิเคราะห์หา

ปริมาณปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต และปุ๋ ยแมกนีเซียม-แอมโมเนียม-
ฟอสเฟต ท่ีเกิดขึน้ 

7. โดยผลการผลิตปุ๋ ยในสองลกัษณะในห้องปฏิบติัการให้คุณภาพและ
ปริมาณเป็นท่ีน่าพอใจ  

ขั้นตอนการทดลองดงักล่าวคือความรู้เบ้ืองตน้ส าหรับการออกแบบระบบ
ผลิตปุ๋ยทั้งสอบประเภทในฟาร์มปศุสัตวต่์อไป 
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1. การผลิตปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟต หรืออะพาไทต์  
หลกัการคือ เป็นการแยกฟอสเฟตท่ีละลายอยู่ในน า้ท้ิงกลบัมาอยู่ในรูปท่ีใช้
ประโยชน์ได้  โดยการตกตะกอนด้วยแคลเซียม โดยใช้ ปูนขาว ให้อยู่ในรูป
สารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต  ปุ๋ ยแคลเซียมฟอสเฟตนั้น ------- มีลกัษณะ
พื้นฐานเหมือนกบัปุ๋ยฟอสฟอรัส สามารถน าไปใชไ้ดเ้หมือนการใชปุ้๋ ย
ฟอสฟอรัส ท่ีจะสามารถน าไปเป็นปุ๋ ยละลายช้ามากท่ีใส่ให้กับพืชเพียงปีละ1-
2 คร้ัง หรือ ส าหรับการใช้เป็นปุ๋ ยเพ่ือการเตรียมดินในการจัดท าแปลงเกษตร
หรือสวนหย่อมเพ่ือปลกูไม้ยืนต้นหรือไม้กระถาง นอกจากนี้ยงัเป็นการช่วย
ลดปัญหาการปนเป้ือนของธาตอุาหารของพืชในน า้ท้ิง ลงสู่แหล่งน ้าผิวดิน  
 

2.การผลิตปุ๋ ยแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต หรือ สตรูไวท์  
ปุ๋ยสตรูไวท ์เป็นผลพลอยไดจ้ากจากการก าจดัฟอสฟอรัสท่ีเจือปนอยูใ่นน ้า
ดว้ยการตกตะกอนผลึกโดยอาศยัการตกตะกอนผลึกของ แมกนีเซียม-
แอมโมเนียม-ฟอสเฟต หรือ สตรูไวท ์ท่ีละลายอยูใ่นน ้าเสีย ใหร้วมตวัเกิดเป็น
ผลึกของแขง็และตกตะกอนแยกออกมา ปุ๋ ยสตรูไวท ์ สามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ ย
ละลายชา้ในการเกษตรหรือ หรือสามารถน าไปเป็นปุ๋ ยละลายชา้มากที่ใส่
ใหก้บัพืชเพียงปีละ1-2 คร้ัง หรือ ส าหรับการใชเ้ป็นปุ๋ยเพื่อการเตรียมดินใน
การจดัท าแปลงเกษตรหรือสวนหยอ่มเพื่อปลูกไมย้นืตน้หรือไมก้ระถาง 
นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยลดปัญหาการปนเป้ือนของธาตุอาหารของพืชในน ้า
ท้ิง ลงสู่แหล่งน ้าผิวดิน 

 

 

ข้ันตอนการผลิตปุ๋ ยอะพาไทต์ และปุ๋ ยสตรูไวท์   
ขั้นตอนท่ี 1 :  สูบน ้าหลงัผ่านระบบผลิตกา๊ซชีวภาพ จ านวน 2 ลูกบาศกเ์มตร มาไวใ้นถงั
พกัน ้า 
ขั้นตอนท่ี 2 :  เติมปูนขาวหากตอ้งการผลิตปุ๋ยอะพาไทต ์หรือเติมโซดาไฟเพ่ือผลิตปุ๋ยสตรู
ไวท ์ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม 
ขั้นตอนท่ี 3 :  ผสมให้เป็นเน้ือเดียวกนั      วดัค่ากรด-ด่างของน ้ าและปรับให้ได้ค่าท่ี 8-9 
โดยใชปู้นขาว   
ขั้นตอนท่ี 4 :   พกัน ้าท้ิงไว ้2 วนั เพ่ือรอการตกตะกอนของปุ๋ยท่ีมีประโยชนส์ าหรับพืช 
ขั้นตอนท่ี 5 :  เปิดท่อระบายของถงัพกัน ้า เพ่ือแยกเอาส่วนท่ีเป็นปุ๋ยออกมาตากยงัลานตาก
ปุ๋ย 
ขั้นตอนท่ี 6 : ตากปุ๋ยท่ีลานตาก จนกว่าจะแห้ง ซ่ึงปุ๋ยท่ีได้มีส่วนผสมของปุ๋ยอะพาไทต ์
หรือ ปุ๋ยสตรูไวท ์ตามตอ้งการ   
ขั้นตอนท่ี 7 :  บรรจุปุ๋ยอะพาไทต ์หรือ ปุ๋ยสตรูไวท ์  ใส่ลงในถุง เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อไป  
 

มูลค่าปุ๋ ยอะพาไทต์และปุ๋ ยสตรูไวท์ที่ผลิตได้ 
หากพฒันาระบบผลิตปุ๋ยอะพาไทตแ์ละปุ๋ยสตรูไวท ์จากน ้าท่ีผ่านระบบผลิตกา๊ซชีวภาพได้
ทั้งหมด ฟาร์มสุกรขนาดต่างๆ มีศกัยภาพท่ีจะผลิตปุ๋ยไดด้งัน้ี  ใชร้ะยะการผลิตประมาณ 2 
วนั 
ฟาร์มสุกรขนาด 500 ตวั จะสามารถผลิตปุ๋ยปุ๋ยอะพาไทตไ์ด ้20  กโิลกรัม คิดเป็นเงิน  800  
บาทต่อคร้ังการผลิต  
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ฟาร์มสุกรขนาด 1000 ตวั จะสามารถผลิตปุ๋ยปุ๋ยอะพาไทตไ์ด ้30  กโิลกรัม คิดเป็นเงิน  
1200  บาทต่อคร้ังการผลิต  
ฟาร์มสุกรขนาด 5000 ตวั จะสามารถผลิตปุ๋ยปุ๋ยอะพาไทตไ์ด ้150  กโิลกรัม คิดเป็นเงิน  
6000  บาทต่อคร้ังการผลิต  
ฟาร์มสุกรขนาด 500 ตวั จะสามารถผลิตปุ๋ยสตรูไวท ์ได ้10  กโิลกรัม คิดเป็นเงิน  400     
บาทต่อคร้ังการผลิต  
ฟาร์มสุกรขนาด 1000 ตวั จะสามารถผลิตปุ๋ยสตรูไวท ์ได ้15  กโิลกรัม คิดเป็นเงิน   600   
บาทต่อคร้ังการผลิต  

ฟาร์มสุกรขนาด 5000 ตวั จะสามารถผลิตปุ๋ ยสตรูไวท์ ได ้75  กิโลกรัม คิด
เป็นเงิน 3000   บาทต่อคร้ังการผลิต  
โครงการไดจ้ดัตั้งแปลงสาธิตส าหรับการผลิตปุ๋ยทั้งสองประเภท โดยไดรั้บ
ความร่วมมือจากประชาฟาร์ม โดยสามารถอธิบายการผลิตปุ๋ยทั้งสองประเภท
ไดต้ามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี โดยใชก้๊าซชีวภาพในฟาร์มผลิตไฟฟ้าป้อนให้
อุปกรณ์ผลิตปุ๋ย 

สัมภาษณ์ ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแนวทางการเพิ่มมูลค่าน ้าไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์จริง คือกลไกส าคญัในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มใหก้ลบัคืนสู่สภาพ
เดิม สะทอ้นถึงความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างย ัง่ยนื 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งแทจ้ริง  
 

 

 
 

โลโก ้กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 
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13.1.7 การบันทกึเทป 
 บริษทัท่ีปรึกษา ไดจ้ดัตั้งทีมงานถ่ายท าวีดีทศัน์จ  านวน  1 ทีม โดยใชม้าตรฐานการถ่ายท าวีดี
ทศัน์ ในรูปแบบ Digital ลงมว้นเทป Mini DV โดยใชก้ลอ้ง DV-CAM Sony รุ่น FX-1 และก าหนดแผน
ในการถ่ายท าวีดีทศัน์  
 

13.1.8 การตดัต่อ 
 หลงัจากท่ี บริษทัท่ีปรึกษา ได้ท าการถ่ายท าภาพวีดีทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเสียงบรรยาย  
และบทสมัภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ก็จะน าเทป Mini DV ท่ีไดท้  าการบนัทึกในแต่ละส่วนมาท าการ Capture ลง
โปรแกรมเพื่อท าการตดัต่อ เรียบเรียงเร่ืองราวตาม Script และน าไปเพ่ิมเติม Graphic เพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจ  
 
13.1.9 การใส่เสียงพากย์ 

บริษัทท่ีปรึกษา จะด าเนินการร่างเน้ือหาเสียงบรรยายเพ่ือให้คณะกรรมการ พพ. ตรวจสอบ 
หลงัจากนั้นจะน ามาบันทึกเสียงพากยข์องนักพากย ์ โดยรูปแบบการบันทึกเสียงจะบันทึกในห้อง
บนัทึกเสียง พร้อมเสียงเพลงดนตรีบรรเลงประกอบในรูปแบบ Digital File และน ามาประกอบใน
ร่วมกนัในวีดีทศัน์ 
 
13.1.10 การจดัส่งตวัอย่างวดีีทัศน์ ให้ พพ. ตรวจสอบ 
 หลงัจากท่ีไดท้ าการตดัต่อ ใส่ภาพ ใส่เสียง ใส่ Affect ประกอบต่างๆ เป็นท่ีเรียบร้อย บริษทัท่ี
ปรึกษา จะด าเนินการจดัส่งช้ินงานท่ีตดัต่อส าเร็จ เพื่อเสนอใหก้บัคณะกรรมการ พพ. ตรวจสอบรูปแบบ
การน าเสนอ และความถกูตอ้งอ่ืนๆ  
 
13.1.11 รูปแบบส่ือบันทกึข้อมูลในการจดัส่งงานส่ือวดีีทัศน์  
 บริษทัท่ีปรึกษา เลง็เห็นถึงความสะดวกในการใชง้านวีดีทศัน์ ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน เพ่ือให้ พพ. ไดรั้บ
ประโยชน์ และความสะดวกในการใชง้านสูงสุด จึงไดจ้ดัส่งส่ือท่ีจะบนัทึกขอ้มลูในรูปแบบ DVD  ความ
ละเอียดสูง 
 
13.2 การจดัท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์โครงการ 
 

หลงัจากการด าเนินโครงการฯ เสร็จส้ิน ท่ีปรึกษาจะท าการสรุปรายละเอียดการด าเนินการพร้อม
ทั้งขอ้มลูเบ้ืองตน้ส าหรับแนวทางการเพ่ิมมลูค่าน ้ าท้ิงท่ีผา่นระบบก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรทั้งสองแนวทาง 
เพื่อจดัท าแผน่พบัส าหรับการประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากโครงการต่อไป



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน ้าทีผ่า่นการบ าบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสกุรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  รายงานฉบับสุดท้าย 

         บริษัท ทีม เอ็นเนอร์ย่ี แมเนจเมนท์ จ ำกดั  13-7 
SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT013 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 13-1 ภาพแผนพบัส าหรับการประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
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การจดัท าแผ่นพบั และส่ือวดิทิัศน์ 
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บทที่ 14 
สรุปผลการสัมมนาแถลงผลการด าเนินงาน 

 
 
 ท่ีปรึกษาได้ด  าเนินการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน  สถาบันการศึกษาและผูส้นใจทัว่ไป ตาม TOR ข้อ 4.12 เพื่อ
น าเสนอผลการศึกษาโครงการและขยายผลการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยท่ีปรึกษาไดด้  าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
 
14.1 การรับสมคัรผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ท่ีปรึกษาได้ด  าเนินรับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา มีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน ทั้งน้ีปรึกษา 
ไดรั้บความร่วมมือจาก เกษตรจงัหวดันครปฐมและปศุสัตวจ์งัหวดันครปฐม  ในส่วนของฐานขอ้มูล
ผูป้ระกอบการฟาร์มสุกรและเกษตรกร โดยท่ีปรึกษาไดส่้งหนังสือเชิญเขา้ร่วมสัมมนา    ก  าหนดการ
สมัมนาพร้อมแบบตอบรับเขา้ร่วมสมัมนา ตามรายละเอียดในเอกสารดงัน้ี 

 

14.1.1  หนงัสือเชิญเขา้ร่วมโครงการ 
14.1.2 ก าหนดการสมัมนา 
14.1.3 ใบสมคัรเขา้ร่วมสมัมนา 
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14.1.1 หนงัสือเชิญเขา้ร่วมสมัมนา 
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14.1.2 ก าหนดการสมัมนา 
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14.1.3 ใบสมคัรเขา้ร่วมสมัมนา 
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14.2 การจดัเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนา 
ท่ีปรึกษาไดจ้ดัเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการสมัมนา ดงัน้ี 
 แผน่พบัเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ 
 ขั้นตอนและวิธีการผลิตปุ๋ย สตรูไวท ์และปุ๋ยอะพาไทด ์ โดย ดร.อมัพิรา  เจริญแสง 
 แนวทางการพฒันาโครงการเพื่อประโยชนข์องชุมชน โดย รศ.ดร.สุธา  ขาวเธียร 
 เอกสารเผยแพร่ความรู้อ่ืน ๆ จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
 แบบประเมินผลการจดัสมัมนา 
 

14.3 การด าเนินการจดัสัมมนา 
ท่ีปรึกษาไดด้  าเนินการจดัสัมมนาข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2552  ในระหว่างเวลา 08.30-

15.00 น.  ณ หอ้งศรีสง่า   โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจ านวนทั้งส้ิน 106 คน โดย
การสมัมนาประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

09.30 – 09.45  พธิเีปิดการสมัมนา 

 กล่าวรายงานความเป็นมาและวตัถุประสงค์โครงการ 

 โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สธุา  ขาวเธยีร 

  ผูจ้ดัการโครงการ 

09.45 – 10.00  กล่าวเปิดงานสมัมนาแถลงผลการด าเนินงาน 

 โดย  นางจนิตนา  เหล่าฤชพุงศ ์

  ผูแ้ทนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

10.00 – 10.30  สรปุผลการด าเนินโครงการ 

 โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สธุา  ขาวเธยีร 

10.30  - 10.45         พกัรบัประทานอาหารว่างพรอ้มรบัชมวดีทีศัน์ 

10.45 - 11.45 แนวทางการเพิม่มลูคา่น ้าทีผ่า่นการบ าบดัจากระบบผลติก๊าซชวีภาพ 

 “ การผลติปุ๋ ยละลายชา้ MAP : Magnesium Ammonium Phosphate หรอื 

 Struvite “ “ การผลติปุ๋ ยละลายชา้ HAP : Calcuim Hydroxy Apatite “ 

 โดย ดร.อมัพริา  เจรญิแสง  

11.45 - 12.00 แนวทางในการพฒันาโครงการฯ เพื่อประโยชน์ของชมุชน 

 ถาม – ตอบ      โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สธุา  ขาวเธยีร 

12.00 - 13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 –15.00 เยีย่มชมแปลงสาธติการผลติปุ๋ ยสตรไูวท์ และ ปุ๋ ยอะพาไทด ์ 

 ณ ประชาฟารม์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
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14.4 รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา 
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14.5 สรุปผลการประเมนิสัมมนา 
เพื่อใหท้ราบว่าโครงการสามารถบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการหรือไม่ ปัญหาอุปสรรค

ระหว่างการด าเนินโครงการ ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงการจดังานสัมมนา เพื่อใช้
เป็นขอ้มลูในการปรับปรุงใหก้ารด าเนินงานในอนาคตมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ในการวิเคราะห์ผลการสัมมนา เม่ือท าการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดจากผูเ้ข้าร่วม
สมัมนามาไดแ้ลว้  ท่ีปรึกษาจะใชว้ิธีทางสถิติเพื่อช่วยในการวิเคราะห์เพื่อจะไดท้ราบว่าการสัมมนาแต่
ละคร้ังบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดบกพร่องหรือไม่ เพ่ือจะไดน้ าไปแกไ้ขในการ
ด าเนินการต่อไป โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูการประเมินไดใ้ชก้ารประเมินค่าแบบมาตราส่วน โดยใชห้ลกั
วิธีทางสถิติ ดงัน้ี 

 
1. อตัราร้อยละ (Percentage) 
2. การค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean)  
3. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
4. ระดบันยัส าคญั (Significance level) 
 

 ค่าร้อยละ (Percentage) 
 อตัราส่วนท่ีมีฐานเป็น 100 ซ่ึงโดยทัว่ไปนิยมเสนอขอ้มลูเบ้ืองตน้ ดว้ยค่าร้อยละ  

   ค่าร้อยละ     =      X   x   100 
            N 
   X  คือ  ความถ่ีของรายการนั้น 
   N  คือ จ  านวนเต็มหรือจ านวนทั้งหมด 
 

ค่าเฉลี่ยเลขคณติ  (Arithmetic mean)  
ค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนท่ีเก็บรวบรวมไดท้ั้งหมดซ่ึงเป็นจุดสมดุลของคะแนนในกลุ่ม

ตวัอยา่ง ค่าเฉล่ียน้ีหาไดจ้ากการรวมคะแนนทั้งหมดหารดว้ยจ านวนตวัอยา่ง 

   X  =   fx 

             N 

    X        คือ   ค่าเฉล่ีย 

     fx    คือ  ผลรวมสะสม 
   N         คือ  จ านวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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เกณฑก์ารวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบประเมิน จะใชก้ารวิเคราะห์โดยการใหค่้าน ้ าหนกัคะแนน
ดงัน้ี 
  มากท่ีสุด  น ้าหนกัคะแนน เท่ากบั  “5” 
  มาก  น ้าหนกัคะแนน เท่ากบั  “4” 
  ปานกลาง น ้าหนกัคะแนน เท่ากบั  “3” 
  นอ้ย  น ้าหนกัคะแนน เท่ากบั  “2” 
  นอ้ยท่ีสุด  น ้าหนกัคะแนน เท่ากบั  “1” 

แลว้น าขอ้มลูมาหาค่าเฉล่ีย ( x )  
 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
การกระจายโดยค่าเฉล่ียท่ีคะแนนแต่ละจ านวนเบนห่างออกจากค่าเฉล่ีย ซ่ึงเป็นการวดัการ

กระจาย   ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดในการวิเคราะห์ขอ้มลู  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานน้ีใชเ้พ่ือประกอบการพิจารณา
ว่าลกัษณะ  ขอ้มลูเป็นอยา่งไร มีการกระจายออกจากค่าเฉล่ียมากนอ้ยเพียงใด  

  

                 =                                        หรือ 

 
S.D.  =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
x       =   ค่าคะแนน 
f        =   จ านวนผูต้อบ 
N      =   จ านวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ใชห้ลกัเกณฑ ์Summative scale = ช่วงคะแนน / จ านวนช่วง = 4/5 = 0.8  เพือ่ใชแ้ปลผลจากค่าเฉล่ียดงัน้ี  
ค่าเฉล่ีย ระหว่าง 4.21 – 5.00 ความหมายอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” 
ค่าเฉล่ีย ระหว่าง 3.41 – 4.20 ความหมายอยูใ่นระดบั “มาก” 
ค่าเฉล่ีย ระหว่าง 2.61 – 3.40 ความหมายอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” 
ค่าเฉล่ีย ระหว่าง 1.81 – 2.60 ความหมายอยูใ่นระดบั “นอ้ย” 
ค่าเฉล่ีย ระหว่าง 1.00 – 1.80 ความหมายอยูใ่นระดบั “นอ้ยท่ีสุด” 
 

 
 

 fx2       
  N 

S.D. 
 fx2       
  N 

   
X       
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             Average Sd      
                  4.29 0.66          
                          4.21 0.60    
                         4.19 0.60    
                                       3.96 0.69    
                       4.13 0.66    
                   3.81 0.80    
                               3.87 0.81    
                              4.11 0.68    
                                              4.03 0.70    
                               4.11 0.66    
                                    4.01 0.77    

   4.06 0.69    

4.29
4.21 4.19

3.96

4.13

3.81
3.87

4.11
4.03

4.11
4.01

4.06

1.00

1.80

2.60

3.40

4.20

5.00

1

สถานที่ในการจัดงาน

การใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที่

ส ิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ

วัตถุประสงคแ์ละความเขา้ใจในการ

จัดสัมมนา

ความสะดวกในการลงทะเบยีน

ระยะเวลาในการจัดงาน

เนื้อหาในการสัมมนามคีวามเหมาะสม

การตอ้นรับของเจา้หนา้ที่จัดงาน

ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการจัด

สัมมนาเพิม่เตมิ

ความพงึพอใจจในการเขา้รว่มสัมมนา

การน าความรูท้ี่ไดไ้ปพัฒนาในหน่วยงาน

รวม

สรุปผลการประเมนิการสัมมนา 
ท่ีปรึกษาไดส้รุปผลการจดัสมัมนาจากผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 387 คน สรุปไดว้่า ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนามี

ความพึงพอใจในสถานท่ีจดัสัมมนาอยู่ในระดบั มากที่สุด  โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.29  รองลงมาไดแ้ก่ การ
ให้บริการของเจา้หน้าท่ีจดัสัมมา อยู่ในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.19  และมีความพึงพอใจในส่ิง
อ  านวยความสะดวกต่าง ๆ ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.19 
 

ตารางที่  14-1    แสดงระดบัค่าเฉลีย่ของการประเมนิการจดัสัมมนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าน า้ท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  รายงานฉบับสุดท้าย 

      บริษทั ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  14-14 

SPK/EGY/RT5205/10P1508/RT014 

14.6 ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณจินตนา  เหล่าฤชุพงศ ์

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา 
 

รศ.ดร.สุธา  ขาวเธียร 
ผูจ้ดัการโครงการ 

กล่าวรายงานความเป็นมาและวตัถุประสงคโ์ครงการ 
 

 

 

 

 

กล่าวรายงานวตัถุประสงคโ์ครงการ 
 

ผู้เข้าสัมมนาลงทะเบยีนบริเวณหน้างาน 
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ดร.อมัพิรา  เจริญแสง 
บรรยายขั้นตอน/วิธีการผลิตปุ๋ยสตรูไวทแ์ละปุ๋ยอะพาไทด ์

คุณจินตนา  เหล่าฤชุพงศ ์ 
มอบของที่ระลึกใหแ้ก่ฟาร์มสุกรที่เขา้ร่วมโครงการ 

ภาพบรรยากาศการสัมมนา 
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การศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลติปุ๋ย ณ ประชาฟาร์ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 15 
สรุปผลการสัมมนาแถลงผลการด าเนินงาน 
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บทที่ 15 
ปัญหา-อุปสรรค  

ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการ 
 

15.1 ปัญหา-อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 

15.1.1 การตดิต่อเพือ่ให้เกษตรกรเข้าร่วมงานสัมมนา 
 ปัญหา-อุปสรรค 

การติดต่อส่ือสารเพื่อเชิญเขา้ร่วมงานสัมมนา โดยปกติจะโทรศพัท์และส่งโทรสารรายละเอียด
วตัถุประสงค์และก าหนดการงานสัมมนา แต่เน่ืองจากเกษตรส่วนมากไม่มีเคร่ืองโทรสารและช่วงเวลา
ท างานของเกษตรกรมกัอยูใ่นไร่นาหรือฟาร์ม จึงท าใหเ้กิดอุปสรรคในการติดต่อ 

แนวทางการแกไ้ข 
 ท่ีปรึกษาแก้ปัญหาโดยการขอความร่วมมือจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ในการ
ประสานงานกบัผูน้  าชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งใหก้ระจายขอ้มลูงานสมัมนาอยา่งทัว่ถึง 
 ผลท่ีได ้
 สามารถกระจายขอ้มูลงานสัมมนาไดอ้ย่างทัว่ถึง จนมีผูเ้ขา้ร่วมงานสัมมนาเกินกว่าเป้าหมายท่ี
ก  าหนด 
 
15.1.2 การรับรองแนวทางการผลติปุ๋ยอนิทรีย์เคมทีั้งสองชนิด เพือ่ให้สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 ปัญหา-อุปสรรค 
 แนวทางการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีทั้งสองชนิด ผลทดลองท่ีไดจ้ากหอ้งทดลองเป็นแนวทางเบ้ืองตน้
ไม่สามารถรับรองไดว้่า จะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีและน าไปใชไ้ดจ้ริง 
 แนวทางการแกไ้ข 
 ท่ีปรึกษาไดแ้กปั้ญหาโดยการท าระบบสาธิตในการผลิตปุ๋ยทั้งสองแนวทาง ณ ประชาฟาร์ม เพ่ือ
ยนืยนัว่า น ้ าท่ีผา่นระบบผลิตก๊าชชีวภาพสามารถน าไปผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีทั้งสองแนวทาง สอดคลอ้งกบั
กระบวนการปฏิบติัในหอ้งทดลอง 
 ผลท่ีได ้
 สามารถผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีทั้งสองชนิดไดจ้ริง และกองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร ยอมรับผล
วิเคราะห์ธาตุอาหารส าหรับพืชว่า ปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตไดท้ั้งสองแนวทาง สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ทาง
การเกษตรไดจ้ริง  
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15.2 ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการ 
15.2.1  ด้านผลการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 เน่ืองจากปุ๋ยทั้งสองชนิดเป็นปุ๋ยอินทรียเ์คมีรูปแบบใหม่  ช่ึงอยูใ่นขั้นตอนการทดลอง และยงัไม่มี
จ  าหน่ายในประเทศไทย  จึงท าใหต้อ้งใชข้อ้มลูอา้งอิงจากต่างประเทศเป็นหลกั ดงันั้นผลการประเมินความ
คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์จึงประกอบดว้ยขอ้มลูจากสองส่วน คือ ราคาตน้ทุนระบบสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เคมี (มีมูลค่าสูงเน่ืองจากเป็นระบบต้นแบบ) และราคาปุ๋ยอินทรีย์เคมีท่ีคุณสมบัติใกล้เคียง กันจาก
ต่างประเทศ  

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

15.2.2 ด้านความม่ันใจของเกษตรกรในการน าปุ๋ ยอินทรีย์เคมีไปใช้ให้เกดิประโยชน์ทางการเกษตร 
 เน่ืองจากปุ๋ยทั้งสองชนิดท่ีผลิตไดอ้ยูใ่นขั้นตอนการทดลอง การรับรองคุณภาพปุ๋ยท่ีเหมาะสมทาง
การเกษตร ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานดา้นเกษตรกรรมจากภาครัฐในการทดลองและการรับรอง
การน าไปใช้ทางด้านการเกษตร เช่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่ึงหน่วยงาน
ดังกล่าว จะต้องทดลองเพาะปลูก (พืชแต่ละชนิดต้องใช้ระยะเวลาในการทดสอบไม่ต  ่ากว่าหน่ึงฤดู
เพาะปลกู)   

แนวทางการพฒันา 
 ดงันั้นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่เกษตรกร จึงควรมีขยายผลการทดลองใชปุ๋้ยอินทรียเ์คมีทั้งสอง
ชนิดในอนาคต โดยประสานงานกบักรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการน าปุ๋ยอินทรีย์
เคมีทั้งสองชนิดทดลองใชก้บัพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ   
 
15.2.3 แรงจงูใจในการขยายผลในการท าระบบผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เคมีในแต่ละฟาร์มสุกร 

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

(1) ความคงท่ีของความเขม้ขน้ของธาตุอาหารของพืชในปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตได  ้
(2) ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรียเ์คมีท่ีผลิตได้มีปริมาณค่อนข้างน้อย และระบบใช้เวลานานกว่า 48 

ชัว่โมงในการผลิต  
(3) ตน้ทุนสูงทางดา้นการก่อสร้างระบบและตน้ทุนสารเคมีค่อนขา้งสูง จึงท าให้การคืนทุนใช้

เวลานาน   
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(4) ระยะเวลาท าใหปุ๋้ยฯ แหง้ ค่อนขา้งนาน 
 แนวทางการพฒันา 
 ควรจะมีการบริหารจดัการในระดบัชุมชนเพื่อใหเ้กิดโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีส าหรับชุมชนท่ีมี
น ้ าท้ิงจากระบบผลิตก๊าชชีวภาพในปริมาณท่ีเหมาะสม ช่ึงจะท าให้เกิดความคุม้ทุนทางธุรกิจมากกว่า ดงั
ตวัอย่างในต่างประเทศ (จากรายงานการศึกษาของ Ueno และ Fuji (2001) และ Ueno (2004) ประเทศ
ญ่ีปุ่น ได้ท าการเดินระบบโรงงานบ าบัดน ้าเสียชุมชน) ดงันั้นควรมีการขยายผลของโครงการฯ โดยเน้น
การเพ่ิมประสิทธิภาพใหแ้ก่ระบบผลิตฯ เพ่ือพฒันาระบบให้มีศกัยภาพชดัเจนข้ึนในรองรับปริมาณน ้ าท้ิง
ของฟาร์มขนาดต่างๆ รวมถึงการทดลองขยายผลเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและลดขั้นตอนการผลิต ทั้งน้ีจาก
ขอ้มลูการวิจยัในต่างประเทศพบว่า โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีจากน ้ าเสียชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียไ์ด้
ในปริมาณสูง มีความคุ้มทุนในการจัดการต้นทุน ระบบผลิตปุ๋ย และการท าการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อ
ทดแทนปุ๋ยเคมีอยา่งชดัเจน จึงควรท่ีจะประสานงานในการติดต่อดูงานโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีส าหรับ
ชุมชนในต่างประเทศเพื่อขยายผลการศึกษาต่อไป 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 16 
ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการ 
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