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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชจุลินทรียอีเอ็ม (EM) เปนหัวเชื้อจุลินทรียในการผลิตปุยน้ํา
ชีวภาพจากน้ําทิ้งโรงงานแปงมันสําปะหลังเสริมโมลาส และรําขาวละเอียด โดยใชแผนการทดลอง แบบ CRD
จํานวน 3 ซ้ํา เพื่อ เปรียบเทียบกับตํารับควบคุมไมใชหัวเชื้อจุลินทรีย และตํารับที่ใชสารเรง พด.2 หลังจาก
หมักเปนเวลา 35 วัน พบวา ทุกตํารับทดลองมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) อยูในชวง 3.72-3.85 คาการนํา
ไฟฟา (EC) อยูในชวง 17.05-17.75 ไมโครซีเ มน/เซนติเมตร, จํานวนจุลินทรียทั้ง หมด อยูในชวง 19.7823.44x104 CFU/มิลลิลิตร, ปริม าณของแข็งที่ล ะลายน้ําได (TSS) อยูในชวง 13.50-15.17 องศาบริก ซ,
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด อยูในชวง 0.16-0.22 กรัมตอลิตร, อินทรียวัตถุ (OM) เอยูในชวง 29.19-32.09 %,
และปริมาณธาตุอาหารพืช N, P, และ K อยูในชวง 0.141-0.533%, 0.077-0.124% และ0.873-3.679%
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Abstract
The aim of this research was expected to use effective microorganisms as a starter for
liquid biofertilizer production using wastewater from cassava starch factory, molasses and
rice bran. The experiment was designed by completely randomized design (CRD) with 3
replications. The liquid biofertilizer production was conducted with 3 treatments as follows:
starter from EM (effective microorganism), Poor-Dor 2 starter from the Land Development
Department, and without starter. After 35 days of fermentation, the products were analyzed
for its physio-chemical properties and numbers of microorganisms. The results showed that
the properties of all treatment of liquid biofertilizers were in the range as follows: pH 3.723.85; electrical conductivity (EC) 17.05-17.75 mS/cm; total microorganisms 19.78-23.44x104
CFU/ml; total soluble solids (TSS) 13.50-15.17 oBrix; total sugar 0.16-0.22 g/l; organic matter
(OM) 29.19-32.09%, and plant nutritional values of total nitrogen, phosphorus and potassium
were in the range of 0.141-0.533%, 0.077-0.124% and0.873-3.679%, respectively.
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บทนํา
ประเทศไทยจัดเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญมีอาชีพทางการทํากสิกรรม รายไดสวน
ใหญของประเทศมาจากการสงออกสินคาเกษตร มันสําปะหลังและอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลังเขามามี
บทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยมาเปนเวลานาน ในปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสวนใหญอยู
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในจัง หวัดนครราชสีม า ชัยภูมิ อุดรธานี กาฬสินธุ ขอนแกน และ
หนองคาย โดยมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันถึงประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทั้งหมดในประเทศ
ไทย ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดซึ่งมีประมาณ รอยละ 70 จะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมการผลิตมันเสนและมัน
อัดเม็ด อีกประมาณ รอยละ 30 จะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลัง สําหรับอุตสาหกรรมแปร
รูป มัน สํ าปะหลั ง ในประเทศไทย แบง ไดเ ปน อุ ตสาหกรรมผลิ ต แป ง มั น สํา ปะหลั ง ชนิด native starch
อุตสาหกรรมผลิตแปงมันดัดแปร และอุตสาหกรรมผลิตแปงแปรรูป เนื่องจากกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลังกอใหเกิดวัสดุเหลือใชหลายชนิด1 เชน วัสดุเหลือใชที่เปนของแข็ง ไดแก กากมันสําปะหลัง
เปลือกมัน เศษหิน ดิน ทราย จากกระบวนการรอนและปอกเปลือกมัน วัสดุเหลือใชที่เปนของเหลว ไดแกน้ําทิ้ง
จากขั้นตอนตางๆ และน้ําทิ้ง จากขั้นตอนเหลานี้ มีความสกปรกทั้ง ในรูปของคาบีโ อดี ซีโ อดี และของแข็ง
แขวนลอยมีคาสูง จากลักษณะสมบัติของน้ําทิ้งดังกลาวพบวาจะมีไนโตรเจนคารบอน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม
และแมกนีเซียม ซึ่งธาตุอาหารเหลานี้ที่เปนธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของพืชปะปนอยูในน้ําทิ้ง
ของกระบวนการผลิต เนื่องจากประเทศไทยอยูในเขตรอนจึงสามารถปลูกพืชไดตลอดทั้งป2 โดยเฉพาะแหลงที่
มีการชลประทาน ทําใหสถิติการนําเขาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จะ
เห็นไดวามูลคาการนําเขาปุยเคมีสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเปนผลมาจากปริมาณการใชและราคาของปุยเคมีที่สูงขึ้น3 จาก
การที่เกษตรกรมีการใชปุยเคมีในปริมาณที่มากขึ้นเปนลําดับ มีผลตอการทําลายทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง4
และเนื่องจากความอุดมสมบูรณของดินลดลง ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งอินทรียวัตถุซึ่งมี
ปริมาณลดลงอยางมาก5,6 น้ําสกัดชีวภาพ หรือ ปุยน้ําชีวภาพ อาจเปนทางเลือกหนึ่ง ที่เ กษตรกรสามารถ
นํามาใชทดแทนปุยเคมีได7 กระบวนการหมักเพื่อผลิตปุยน้ําชีวภาพโดยทั่วไปจะมีการเติมจุลินทรียลงไปใน
ลักษณะของหัวเชื้อจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ โดยหัวเชื้อจุลินทรียดังกลาวมีวางจําหนายตามทองตลาดในราคา
ที่แตกตางกันไป งานวิจัยนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาการใชประโยชนน้ําทิ้ง ที่เกิดจากกระบวนการผลิต มาเปลี่ยนให
เปนทรัพยากรที่มีประโยชนตอการปรับปรุงดินในรูปของปุยน้ําชีวภาพ ถือเปนการเพิ่มมูลคาใหแกวัสดุเหลือใช
จากกระบวนการผลิต และสามารถแยกน้ําทิ้งจากขั้นตอนเริ่มตนโดยไมตองนําเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เปน
แนวทางในการลดปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นได รวมถึงสามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ําทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตลงได เปนการลดภาระในการบําบัดน้ําเสียของระบบน้ําเสียไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังทําใหชวยลดภาระ
คาใชจายในการกําจัดวัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง และเปนการควบคุมและปองกัน
ปญหาสภาพแวดลอมสวนรวมที่จะเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมประเภทนี้อีกดวย
วิธีการศึกษา
การผลิตปุยน้ําชีวภาพ
ทําการเตรียมหัวเชื้อจุลินทรียสําหรับผลิตปุยน้ําชีวภาพแบบสําเร็จรูปจาก กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีชื่อ
“สารเรง พด.2” ซึ่งอยูในรูปลักษณะผงแหง และใชหัวเชื้อจุลินทรียอีเอ็ม ที่มีจําหนายตามทองตลาดทั่วไป ซึ่ง
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อยูในลักษณะของเหลว หัวเชื้อทั้ง 2 แบบที่กลาวมา ใชเปนหัวเชื้อจุลินทรียในการทดลองผลิตปุยน้ําชีวภาพ
นํามาทําการหมักเพื่อผลิตปุยน้ําชีวภาพโดยใชน้ําทิ้งจากโรงงานแปงมันสําปะหลังที่มีการปรับสูตรใหเหมาะสม
ตอการผลิตปุยน้ําชีวภาพผสมโมลาส และรําละเอียด ทําชุดควบคุมไมใชหัวเชื้อจุลินทรีย และชุดที่ใชหัวเชื้อใน
อัตราสวนที่แนะนําขางบรรจุภัณฑ หมักเปนเวลา 35 วัน เก็บรักษาตัวอยางปุยน้ําชีวภาพที่ผลิตไดที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส เพื่อวิเคราะหตอไป
การศึกษาสมบัติทางเคมีฟสิกสและจุลินทรียในปุยน้ําชีวภาพที่ผลิตได
ทําการวิเคราะหสมบัติทางเคมีฟสิกสของปุยน้ําชีวภาพที่ผลิตได ดังนี้
-คาความเปนกรด-ดาง (วิเคราะหดวยเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง)
-คาการนําไฟฟา (วิเคราะหดวยเครื่องวัดการนําไฟฟา)
-ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได วัดคาดวยเครื่อง Hand refractometer
-ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด วิเคราะหดวยวิธี phenol sulfuric acid8
-จํานวนจุลินทรียทั้งหมด วิเคราะหดวยวิธีมาตรฐาน Plate count technique9
-ปริมาณปริมาณอินทรียวัตถุ (วิเคราะหดวย Dichromate oxidation method) 10
-ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (วิเคราะหดวย Kjeldahl method) 11
-ปริมาณฟอสฟอรัส (วิเคราะหดวย Ascorbic acid method) 11
-ปริมาณโปแตสเซียม (วิเคราะหดวยเครื่อง spectrophotometer) 11
ในการหมักเพื่อผลิตปุยน้ําชีวภาพ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design
(CRD) จํานวน 3 ซ้ํา ประกอบดวย 3 ตํารับทดลอง คือ ปุยน้ําชีวภาพที่ไมใชหัวเชื้อจุลินทรีย, ปุยน้ําชีวภาพที่ใช
หัวเชื้อจุลินทรียจากสารเรง พด.2 และ ปุยน้ําชีวภาพที่ใชหัวเชื้อจุลินทรียจากอีเอ็ม นําขอมูลที่วัดและวิเคราะห
ไดจากตัวอยางปุยน้ําชีวภาพที่ผลิตได มาทําการวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชโปรแกรม SPSS ตามแผนการ
ทดลอง และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT) ที่
ระดับความเชื่อมั่นตั้งแต 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาสังเกตดังกลาวขางตนของปุยน้ําชีวภาพ
ตํารับตางๆ
ผลการศึกษา
การศึกษาสมบัติของปุยน้ําชีวภาพ ที่ผลิตได
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (total microorgamisms)
จํานวนจุลินทรียทั้งหมดในปุยน้ําชีวภาพระหวางกระบวนการหมัก พบวา ในวันที่ 0 ของการหมัก ทุก
ตํารับมีคาเฉลี่ยในชวง 19.44-88.22 x 104 CFU/ml โดยปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerCon มีคาเฉลี่ยจํานวน
จุลินทรียทั้งหมดนอยที่สุดเทากับ 19.44 x 104 CFU/ml และปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerEM มีคาเฉลี่ยจํานวน
จุลินทรียทั้งหมดมากที่สุดเทากับ 88.22 x 104 CFU/ml และพบวาจุลินทรียในปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerPD
เพิ่มจํานวนไดมากที่สุดในวันที่ 14 ของการหมักมีจํานวนเทากับ 144.11 x 104 CFU/ml สวนปุยน้ําชีวภาพ
ตํารับ BioFerEM และ BioFerCon เพิ่มจํานวนไดมากที่สุดในวันที่ 14 และ 21 ของการหมักมีจํานวนเทากับ
122.44 และ 80.67 x 104 CFU/ml ตามลําดับ หลังจากทําการหมักนาน 35 วัน พบวาปุยน้ําชีวภาพทุกตํารับ
มีคาเฉลี่ยจํานวนจุลินทรียทั้ง หมดลดลงอยูในชวง 19.78-23.44 x 104 CFU/ml โดยปุยน้ําชีวภาพตํารับ
BioFerCon มีคาเฉลี่ยจํานวนจุลินทรียทั้งหมดนอยที่สุดเทากับ 19.78 x 104 CFU/ml และปุยน้ําชีวภาพตํารับ
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BioFerEM และ BioFerPD มีคาเฉลี่ยจํานวนจุลินทรียทั้งหมดมากที่สุดเทากับ 23.44 x 104 CFU/ml (ตารางที่
1)
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (total soluble solids: TSS)
คาความเขมขนปริมาณของแข็งที่ละลายได ในปุยน้ําชีวภาพระหวางกระบวนการหมัก พบวาในวันที่ 0
ของการหมักทุกตํารับมีคาเฉลี่ยในชวง 17.33-21.50 องศาบริกซ และมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วในชวงวันที่
0-7 ของการหมัก โดยในชวงวันที่ 7 ของการหมัก ปุยน้ําชีวภาพทุกตํารับมีคาเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายได
ในชวง 16.33-18.00 องศาบริกซ ซึ่งปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerEM มีคาเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายไดต่ํา
ที่สุดเทากับ 16.33 องศาบริกซ และปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerCon มีคาเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายไดที่สุด
เทากับ 18.00 องศาบริกซ และในวันที่ 14 ของการหมัก ปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerCon มีคาเฉลี่ยปริมาณ
ของแข็งที่ล ะลายน้ําไดสูงเทากับ 17.33 องศาบริกซ ซึ่งสูง ที่สุดเมื่อเทียบกับ ปุยน้ําชีวภาพตํารับอื่นๆตลอด
ระยะเวลาการหมัก 35 วัน โดยหลังจากวันที่ 14 คาเฉลี่ยคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของปุยน้ําชีวภาพทุก
ตํารับมีแนวโนมคอนขางลดลงไมมากนัก และในวันที่ 35 ของการหมัก ปุยน้ําชีวภาพทุกตํารับมีคาเฉลี่ยคา
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดในชวง 13.50-15.17 องศาบริกซ โดยปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerEM มีคาเฉลี่ยคา
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดต่ําที่สุดเทากับ 13.50 องศาบริก ซ โดยปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerCon มี
คาเฉลี่ยคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดสูงที่สุดเทากับ 15.17 องศาบริกซ (ตารางที่ 1)
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (total sugar)
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในปุยน้ําชีวภาพระหวางกระบวนการหมัก พบวาในวันที่ 0 ของการหมักทุก
ตํารับมีคาเฉลี่ยในชวง 0.78-1.65 กรัมตอลิตร และมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วในชวงวันที่ 7-14 ของการหมัก
ซึ่งพบในตํารับ BioFerEM, และ BioFerPD โดยมีคาเฉลี่ยการใชน้ําตาลหมดไปคงเหลือ 0.42 และ 0.47 กรัม
ตอลิตรตามลําดับ สวน BioFerCon มีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วในชวงวันที่ 21-28 ของการหมัก มีคาเฉลี่ย
ของน้ําตาลทั้งหมดที่เหลืออยูเทากับ 0.17 กรัมตอลิตร และในวันที่ 35 ของการหมัก พบวาคาเฉลี่ยปริมาณ
น้ํา ตาลทั้ ง หมดของปุ ย น้ํ า ชี ว ภาพทุ ก ตํ า รั บ อยู ใ นช ว ง 0.16-0.22 กรั ม ต อ ลิ ต ร โดยปุ ย น้ํ า ชี ว ภาพตํ า รั บ
BioFerCon มีคาเฉลี่ยปริมาณน้ําตาลทั้งหมดนอยที่สุดเทากับ 0.16 กรัมตอลิตร และปุยน้ําชีวภาพตํารับ
BioFerEM และ BioFerPD มีคาเฉลี่ยปริมาณน้ําตาลทั้งหมดมากที่สุดเทากับ 0.22 กรัมตอลิตร (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คาปริมาณจํานวนจุลินทรียทั้งหมด ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได และปริมาณน้ําตาลทั้งหมด ของ
ปุยน้ําชีวภาพ
Sample

Total Micro
TSS
Total sugar
4
(x 10 CFU/ml)
(Brix)
(g/l)
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
b
a
b
BioFerCon
19.78
5.01
15.17
0.76
0.16
0.01
a
b
a
BioFerEM
23.44
2.91
13.50
1.32
0.22
0.01
a
ab
a
BioFerPD
23.44
1.17
14.83
0.29
0.22
0.06
หมายเหตุ: คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแตละสดมภไมมีความแตกตางทางสถิติ เปรียบเทียบโดย
วิธี DMRT

สมบัติทางเคมีฟสิกสและปริมาณธาตุอาหารพืช
หลังจากกรองอนุภาควัสดุหมักและนําไปวิเคราะห พบวาปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerEM มีคาเฉลี่ยคา
ความเปนกรด-ดาง (พีเอช) ต่ําที่สุดเทากับ 3.72 ต่ํากวาปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerCon อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ขณะที่ปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerCon มีคาเฉลี่ยคาความเปนกรด-ดางสูงที่สุดเทากับ 3.85 สําหรับคา
การนําไฟฟา (EC) พบวาปุยน้ําชีวภาพทุก ตํารับใหคาเฉลี่ยการนําไฟฟาในชวง 17.05-17.75 ไมโครซีเ มน/
เซนติเมตร นอกจากนี้ ปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerCon และ BioFerPD มีคาการนําไฟฟามากที่สุด โดยมีคา
เทากับ 17.75 และ 17.73 ไมโครซีเมน/เซนติเมตร ขณะที่ปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerEM ใหคาเฉลี่ยการนํา
ไฟฟาต่ําที่สุด มีคา 17.05 ไมโครซีเมน/เซนติเมตร ต่ํากวาปุยน้ําชีวภาพตํารับอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน
ปริมาณของอินทรียวัตถุในปุยน้ําชีวภาพพบวาทุกตํารับมีคาเฉลี่ยในชวง 29.19-32.09% พบวาปุยน้ําชีวภาพ
ตํารับ BioFerEM มีคาเฉลี่ยของปริม าณอินทรียวัตถุสูง ที่สุดคือ 32.09% รองลงมาคือ ปุยน้ําชีวภาพตํารับ
BioFerPD มีคาเทากับ 32.07% และ ปุยน้ําชีวภาพที่ใหคาเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุนอยที่สุดคือ BioFerCon
มีคาเทากับ 29.19% ซึ่งต่ํากวาปุยน้ําชีวภาพตํารับอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คาพีเอช (pH) การนําไฟฟา (EC) และอินทรียวัตถุ (OM) ของปุยน้ําชีวภาพ
Sample

pH
EC
OM
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
a
a
b
BioFerCon
3.85
0.012
17.75
0.261
29.19
0.897
b
b
a
BioFerEM
3.72
0.012
17.05
0.076
32.09
0.054
b
a
a
BioFerPD
3.75
0.026
17.73
0.162
32.07
0.246
หมายเหตุ: คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแตละสดมภไมมีความแตกตางทางสถิติ เปรียบเทียบโดย
วิธี DMRT

สําหรับปริมาณธาตุอาหารพืช พบวาปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerCon มีคาเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดต่ําที่สุดเทากับ 0.141% ในขณะที่ปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerPD มีคาเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดสูง
ที่สุดเทากับ 0.533% รองลงมาคือปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerEM มีคา 0.522% ซึ่งสูงกวาปุยน้ําชีวภาพตํารับ
BioFerCon อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปริมาณฟอสฟอรัสเพนทอกไซด (P2O5) พบวาปุยน้ําชีวภาพทุก
ตํารับใหคาเฉลี่ยระหวาง 0.077-0.124 โดยปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerCon มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 0.124%
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สูงกวาปุยน้ําชีวภาพตํารับอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerPD มีคาเฉลี่ยปริมาณ
ฟอสฟอรัส เพนทอกไซดต่ําที่สุดเทากับ 0.077% สําหรับปริมาณโปแตสเซียมออกไซด (K2O) พบวาปุยน้ํา
ชีวภาพตํารับ BioFerEM มีคาเฉลี่ยปริมาณโปแตสเซียมออกไซดสูงที่สุดเทากับ 3.679% ขณะที่ปุยน้ําชีวภาพ
ตํารับ BioFerCon มีคาเฉลี่ยปริมาณโปแตสเซียมออกไซดต่ําที่สุดเทากับ 0.873% ปุยน้ําชีวภาพทั้งสามสูตรมี
คาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ปริมาณธาตุอาหารพืชของปุยน้ําชีวภาพที่ผลิตได
Sample
BioFerCon
BioFerEM
BioFerPD

Total N (%)
Mean
0.141 b
0.522 a
0.533 a

SD
0.025
0.003
0.004

P2O5 (%)
Mean
0.124 a
0.080 b
0.077 b

SD
0.063
0.022
0.020

K2O (%)
Mean
0.873 c
3.679 a
2.203 b

SD
0.198
0.224
0.294

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแตละสดมภไมมีความแตกตางทางสถิติ เปรียบเทียบโดย
วิธี DMRT

วิจารณและสรุปผล
จากการศึกษาสมบัติทางเคมีฟสิกส และปริมาณธาตุอาหารพืชในปุยน้ําชีวภาพ สามารถสรุปและ
วิเคราะหผลการทดลองไดดังนี้
ปุยน้ําชีวภาพที่ผลิตไดทุกตํารับมีคาเฉลี่ยจํานวนจุลินทรียในชวง 19.78-23.44 x 104 CFU/ml โดย
ปุยน้ํ าชี วภาพตํารั บ BioFerCon มี คา เฉลี่ ยจํ านวนจุลิน ทรี ยทั้ ง หมดนอยที่สุ ด และปุ ยน้ํา ชีว ภาพตํ ารั บ
BioFerEM และ BioFerPD มีคาเฉลี่ยจํานวน จุลินทรียทั้งหมดมากที่สุด และปุยน้ําชีวภาพที่ผลิตไดทุกตํารับมี
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดในชวง 13.50-15.17 องศาบริกซ โดยปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerEM มีคาเฉลี่ย
คาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดต่ําที่สุดเทากับ 13.50 องศาบริกซ โดยปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerCon มี
คาเฉลี่ยคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดสูงที่สุดเทากับ 15.17 องศาบริกซ และพบวาคาเฉลี่ยปริมาณน้ําตาล
ทั้งหมดของปุยน้ําชีวภาพทุกตํารับอยูในชวง 0.16-0.22 กรัมตอลิตร โดยปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerCon มี
คาเฉลี่ยปริมาณน้ําตาลทั้งหมดนอยที่สุด และปุยน้ําชีวภาพตํารับ BioFerEM และ BioFerPD มีคาเฉลี่ยปริมาณ
น้ําตาลทั้งหมดมากที่สุด โดยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดและปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่เหลือหลังจากผาน
กระบวนการหมัก อาจแสดงถึง ความสามารถในการใชแหลง คารบ อนจากสารละลายกากน้ําตาลของหัว
เชื้อ จุลินทรียในปุยน้ําชีวภาพแตละตํารับ หากพิจ ารณาถึงองคประกอบของกากน้ําตาลจะพบวามีปริมาณ
อินทรียคารบอนสูงถึง 33.11-35.59% ซึ่งอาจเปนปจจัยสงผลใหคาวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุสูงขึ้นดวย
ปุยน้ําชีวภาพทุกตํารับมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) ลดลงอยางรวดเร็วในชวงวันที่ 7 ของการหมัก
และเมื่อสิ้นสุดการหมักปุยน้ําชีวภาพทุกตํารับมีความเปนกรดจัด กลาวคือ มีคาความเปนกรด-ดางอยูในชวง
3.72-3.85 ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานทางวิชาการของปุยอินทรียน้ํากระทวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 254412 ซึ่ง
ตองไมเกิน 4.5 และสอดคลองกับ คุณสมบัติของปุยน้ําชีวภาพโดยกรมพัฒนาที่ดิน4 (2545) รายงานวามีคา
ความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 3-4 และใกลเคียงกับทัศนีและพนารัตน13 (2544) ซึ่งรายงานวา ปุยน้ําชีวภาพ
ทั้ง ที่ผ ลิตจากพืช และผลิตจากสั ตวมีคาความเปนกรด-ดางระหวาง 3.5-5.5 โดยคาความเปนกรด-ดางที่
เหมาะสมและไมเปนอันตรายตอพืชควรอยูระหวาง 6.5-7.5 การที่ปุยน้ําชีวภาพที่ผลิตไดมีสมบัติเปนกรด อาจมี
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สาเหตุมาจากการยอยสลายของน้ําทิ้งจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง ซึ่งมีองคประกอบที่มีความเปนกรด และ
กิจกรรมของจุลิน ทรียกลุมสรางกรด
ปุยน้ําชีวภาพที่ผลิตไดทุกตํารับมีคาการนําไฟฟา (EC) ในชวง 17.05-17.75 ไมโครซีเมน/เซนติเมตร
(0.1705-0.1775 เดซิซีเมน/เมตร) โดยคา EC นั้นจะสัมพันธกับความเขมขนของสารละลายปุยน้ําชีวภาพ ซึ่ง
จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงระหวางกระบวนการหมัก พบวาคา EC ของปุยน้ําชีวภาพทุกตํารับเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วในชวงวันที่ 7 ของการหมัก ซึ่ง คาดวาอยูในระยะที่วัส ดุห มัก เกิดการพลาสโมไลซีส14 ทําให
สารละลายภายในเซลลวัสดุห มัก ซึ่งมีส มบัติเ ปนสารละลายอิเ ลคโตรไลท 3 ไหลออกมารวมกับ สารละลาย
กากน้ําตาล เปนผลใหคา EC ของปุยน้ําชีวภาพเพิ่มสูงขึ้น แตไมสูงกวาเกณฑมาตรฐานทางวิชาการของปุย
อินทรียน้ํากระทวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดวาตองมีคาไมเกิน 10 เดซิซีเมน/เมตร การที่ปุย
น้ําชีวภาพมีคา EC ต่ํา อาจเกิดจากในวัสดุที่ใชหมักอาจมีแรธาตุที่กอใหเกิดคาการนําไฟฟาต่ํา
ปุยนํ าชี วภาพที่ ผ ลิ ตไดทุ ก ตํา รับ มีป ริม าณอิ นทรีย วัตถุ ในช วง 29.19-32.09% ซึ่ ง สูง กว าเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการของของปุยอินทรียน้ํากระทวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดวาตองไมต่ํากวา
5% แตยังมีคาต่ํากวาคาวิเคราะหตัวอยางปุยน้ําชีวภาพจากพืชโดยกองปฐพีวิทยา15 ซึ่งมีคาในชวง 33.1135.59%16 ปุยน้ําชีวภาพที่ผ ลิตไดทุก ตํารับมีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ํากวาปุยเคมี โดยมีปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมด ฟอสฟอรัส เพนทอกไซด และโปแตสเซียมออกไซดในชวง0.141-0.533%, 0.077-0.124% และ
0.873-3.679% ตามลําดับ โดยปริมาณไนโตรเจนทั้ง หมดของปุยน้ําชีวภาพที่ผ ลิตไดทุกตํารับอยูในเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการของกระทวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดวาปุยน้ําชีวภาพจากพืชตองมี
ปริมาณไนโตรเจนไมเกิน 2% เชน ปุยน้ําชีวภาพจากผัก (0.14%) และปุยน้ําชีวภาพจากผลไม (0.27%) แตต่ํา
กวาปุยน้ําชีวภาพที่ผลิตจากสัตวซึ่งมีคาในชวง 1-2% เชน ปุยน้ําชีวภาพจากปลา (0.98%) ปุยปลาเชิงการคา
(3.85%) และปุยปลา วท. (3.28%) และต่ํากวาปุยน้ําชีวภาพของโครงการปรับปรุงผลิตภัณฑปุยน้ําชีวภาพ
ชุมชนเกษตรเทพารักษ ซึ่งมีคาในชวง 1.99-2.31 % สําหรับปริมาณฟอสฟอรัสพบวาใกลเคียงกับปุยน้ําชีวภาพ
จากพืช แตต่ํากวาปุยน้ําชีวภาพจากสัตว ซึ่งมีคาในชวง 0-0.4% และ 1-1.5% ตามลําดับ เชนปุยน้ําชีวภาพ
จากผัก (0.3%) ปุยน้ําชีวภาพจากปลา (1.12%) ปุยปลาเชิงการคา (1.25%) และปุยปลา วท. (8.48%) และต่ํา
กวาปุยน้ําชีวภาพของโครงการปรับปรุงผลิตภัณฑปุยน้ําชีวภาพชุมชนเกษตรเทพารักษ ซึ่งมีคาในชวง 1.401.84 % แตสูงกวาปุยน้ําชีวภาพจากผลไมรวม ซึ่งมีปริมาณฟอสฟอรัสเพียง 0.05% สวนปริมาณโปแตสเซียม
ใหผลที่แตกตางกันกับปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส กลาวคือ มีปริมาณใกลเคียงกับปุยน้ําชีวภาพจากพืช
และปุยน้ําชีวภาพจากสัตว ซึ่งมีคาในชวง 0.1-3.5% และ 1-3% ตามลําดับ เชน ปุยน้ําชีวภาพจากผัก (0.4%)
ปุยน้ําชีวภาพจากผลไมรวม (0.67%) ปุยน้ําชีวภาพจากปลา (1.03%)ปุยปลาเชิงการคา (0.3%) และสูงกวาปุย
น้ําชีวภาพของโครงการปรับปรุงผลิตภัณฑปุยน้ําชีวภาพชุมชนเกษตรเทพารักษ ซึ่งมีคา 3.52%
โดยทั่วไปแลวปริมาณธาตุอาหารในปุยน้ําชีวภาพจะแตกตางกันไปตามชนิดวัสดุหมัก สูตรการหมัก
และระยะเวลาการหมัก17,18,19,20 ซึ่งผลจากการวิเคราะหปุยน้ําชีวภาพสูตรตางๆ โดยกรมวิชาการเกษตร พบวา
ปริม าณธาตุอาหารหลัก และรองในปุย น้ําชีวภาพจากพืช จะมีป ริม าณนอยกว าปุยน้ําชี วภาพจากสัตว ซึ่ ง
สอดคลอ งกับ รายงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง ประเทศไทย แตมีร ายงานวา ปุยน้ํา
ชีวภาพเชิงการคาบางยี่หอมีการเติมสารเคมีในระหวางกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชใหสูงขึน้
ทําใหปริมาณธาตุอาหารพืชของปุยน้ําชีวภาพแตละสูตรนั้น มีความแตกตางกันไป
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