KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
Vol. 19 NO. 2: April-June 2019

131

สมบัติของปุ๋ ยทางเลือกทีไ่ ด้ จากการดูดซับธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ในนา้ เสี ยด้ วยสเม็คไทต์ และเถ้ าลอยลิกไนต์
Properties of Alternative Fertilizer from Adsorption of N and P Nutrients
in Wastewater by Smectite and Lignite Fly Ash
นิพนธิ์ ใจสุ ทธิ์ (Niphon Jaisut)1* คณิ ตา ตังคณานุรักษ์ (Kanita Tungkananuruk)**
ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์ (Dr.Watcharapong Wararam)*** ดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์ (Dr.Daojarus Ketrot)****
(Received: July 5, 2018; Revised: September 14, 2018; Accepted: September 19, 2018)

บทคัดย่ อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเตรี ยมปุ๋ ยทางเลือกจากกระบวนการดูดซับธาตุอาหารของสเม็คไทต์ และเถ้าลอยลิกไนต์ ใน
น้ าเสี ยชุมชนและน้ าเสี ยฟาร์ มสุ กร สเม็คไทต์และเถ้าลอยลิกไนต์เป็ นตัวดูดซับแอมโมเนี ยมและฟอสเฟตที่ดีในสารละลาย ตามลาดับ
ความจุของการดูดซับของสเม็คไทต์และเถ้าลอยลิกไนต์ เท่ากับ 5.12 มก.ก-1 และ 199.87 มก.ก-1 ตามลาดับ เตรี ยมปุ๋ ย 2 ชนิด คือ สเม็ค
ไทต์ที่อิ่มตัวด้วยแอมโมเนียม (FI) และ เถ้าลอยลิกไนต์ที่อิ่มตัวด้วยฟอสเฟต (FII) ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีของปุ๋ ยชนิด FI และ FII
พบว่า มีปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด 1.28 และ 0.12 % โดยน้ าหนัก ตามลาดับฟอสฟอรัสทั้งหมด เท่ากับ 5.29 และ 0.43 % โดยน้ าหนัก
ตามลาดับ และปริ มาณอินทรี ยวัตถุ เท่ากับ 0.35 และ 0.86 % โดยน้ าหนัก ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยพ์ บว่า ปุ๋ ย
FI และ FII มีปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด และฟอสฟอรัสทั้งหมด มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษาอัตราการปลดปล่อยแอมโมเนียม
จากปุ๋ ย FI เท่ากับ 32.26 มก.ล-1นาที-1 และ อัตราการปลดปล่อยฟอสเฟตจากปุ๋ ย FII โดยเติมสารละลาย 0.5 M NaHCO3 เท่ากับ 7.73
มก.ล-1นาที-1 ดังนั้นปุ๋ ยทั้ง 2 ชนิดนี้เป็ นปุ๋ ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสละลายช้า และเหมาะสมใช้เป็ นปุ๋ ยทางเลือกสาหรับการเกษตร

ABSTRACT
This research was aimed to prepare alternative fertilizer by nutrients adsorption process of smectite (SMT) and lignite fly ash
(LFA) adsorbent in municipal and swine farm wastewater. SMT and LFA were a good adsorbent for ammonium and phosphate in
aqueous solution respectively. Adsorption capacity of SMT and LFA at 5.12 mg.g-1 and 199.87 mg.g-1 were achieved respectively. Two
types of fertilizer were produced, i.e. saturated ammonium SMT (FI) and saturated phosphate LFA (FII). The result of chemical
properties of FI and FII reveals that total N were 1.28 and 0.12 % respectively, total P2O5 were 5.29 and 0.43 % respectively and organic
matter content were 0.35 and 0.86 % respectively. When comparing with organic fertilizer standard, FI and FII gave the total N and total
P2O5 over the standard. The releasing rate of ammonium from FI was 32.26 mg.L-1.min-1 and phosphate from FII with adding 0.5 M
NaHCO3 solution was 7.73 mg.L-1.min-1. Therefore, these two fertilizers were slow releasing Nitrogen-based and Phosphorus-based
fertilizers and appropriate used as alternative fertilizer for agriculture.
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บทนา
น้ าเสี ยชุมชนและน้ าเสี ยจากฟาร์ มเลี้ยงสัตว์เป็ นน้ าเสี ยที่มีการปนเปื้ อนสารพิษน้อยแต่อุดมไปด้วยสารอินทรี ย ์
และธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เป็ นต้น ดังนั้นการนาธาตุอาหารเหล่านี้ มาใช้ประโยชน์โดยการใช้ตวั ดูด
ซับเพื่อนามาผลิตเป็ นปุ๋ ยทางเลือกให้กบั เกษตรกรที่ทาการเพาะปลูกพืชเป็ นการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต อีกทาง
หนึ่ งจากการเสี ยค่าใช้จ่ายปุ๋ ยเคมีที่มีราคาแพงประกอบกับประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ปี 2560 มีการนาเข้า
ปุ๋ ยเคมีทางการเกษตร 4,465,339 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 43.9 ล้านบาท [1] การเกษตรจาเป็ นต้องมีการใช้ปุ๋ยเพื่อทดแทนธาตุ
อาหารในดินให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช และยังเป็ นการช่วยลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากน้ าเสี ยจากแหล่งที่
กล่าวมาโดยเฉพาะน้ าเสี ยชุมชนและน้ าเสี ยจากฟาร์ มเลี้ยงสุ กรที่มีโอกาสก่อให้เกิดปั ญหายูโทรฟิ เคชัน่ ได้ เนื่ องจากมี
ปริ มาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปริ มาณสูง
การบาบัดน้ าเสี ยเป็ นการนาสิ่ งปนเปื้ อนในองค์ประกอบของน้ าออกไป เพื่อให้เกิดความไม่เป็ นพิษต่อมนุ ษย์
หรื อสิ่ งมีชีวติ โดยส่ วนใหญ่แล้วสิ่ งที่ปนเปื้ อนที่อยูก่ บั น้ าเสี ยบางชนิดนามาใช้ประโยชน์ได้ ผ่านกระบวนการแปรสภาพ
หรื อการดูดซับ ซึ่ งน้ าเสี ยจากฟาร์ มเลี้ยงสุ กรและน้ าเสี ยชุมชนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีปริ มาณการปนเปื้ อนของ
ออร์ โธฟอสเฟตและแอมโมเนี ยมไอออนในปริ มาณสู ง [2] ซึ่ งเป็ นธาตุอาหารหลักของการเจริ ญเติบ โตและผลผลิต
ทางการเกษตร อีกทั้งปุ๋ ยเคมีที่ใช้ทางการเกษตรละลายน้ าได้ดีถูกชะล้างไปปนเปื้ อนในแหล่งน้ าอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
และการดึงธาตุอาหารจากน้ าเสี ยมาใช้ยงั เป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการบาบัดน้ าเสี ยได้อีกด้วย
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้มีการศึกษาการเตรี ยมปุ๋ ยสเม็คไทต์และเถ้าลอยลิกไนต์ ที่มีความสามารถในการดูดซับ
แอมโมเนี ยมและออร์ โธฟอสเฟตได้ ตามลาดับ โดยการศึกษามุ่งเน้นศึกษาความสามารถการดูดซับของสเม็คไทต์และ
เถ้าลอยลิกไนต์ในสารละลายแอมโมเนี ยมและสารละลายฟอสเฟต ตามลาดับ เพื่อเป็ นแนวทางในการเตรี ยมปุ๋ ยจากน้ า
เสี ยจริ ง และทดสอบการปลดปล่อยธาตุอาหาร

วิธีการวิจยั
1. การเตรียมวัสดุดูดซับ
บดสเม็คไทต์ (Smectite) หิ นแร่ ภูเขาไฟนาเข้าจากประเทศอินโดนีเซี ย และเถ้าลอยลิกไนต์ (Lignite Fly ash)
จากโรงไฟฟ้ าที่ใช้ถ่านหิ นลิกไนต์เป็ นเชื้อเพลิง ร่ อนผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 30 mesh อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เก็บในตูด้ ูดความชื้น
2. ศึกษาสภาวะการดูดซับ
ปั จจัยที่ทาการศึกษา ได้แก่ ความเข้มข้นของสารละลายแอมโมเนี ยมและออร์ โธฟอสเฟต ในช่วงความเข้มข้น
1, 5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร และระยะเวลาในการเขย่าที่ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที
ที่ศึกษาคือ 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที โดยทดลองแบบแบตซ์ ทาการทดลอง 3 ซ้ า และวิเคราะห์ปริ มาณ
แอมโมเนียมไนโตรเจน (NH4 – N) และออร์ โธฟอสเฟต (o – PO43-) ด้วยวิธีตรวจวัดสี (Colorimetric method) และ
คานวณร้อยละการดูดซับ และวิเคราะห์ผลทางสถิติตามวิธี ANOVA
3. ศึกษาความจุของการดูดซับ
ทดลองกับสารละลายแอมโมเนี ยมเข้มข้น 1, 10, 20, 50, 100, 200, 400 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
สารละลายออร์ โธฟอสเฟตเข้มข้น 10, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 และ 12800 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้สเม็ค
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ไทต์และเถ้าลอยลิกไนต์ 1 กรัม ตามลาดับ เขย่าที่ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที ตามระยะเวลาที่ศึกษาได้จากข้อ 2 ทา
การทดลอง 3 ซ้ า และคานวณความจุของการดูดซับตามสมการที่ 1
ความจุของการดูดซับ (มิลลิกรัมต่อกรัม) =
(1)
โดยที่ C ความเข้มข้นก่อนดูดซับ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
C ความเข้มข้นหลังดูดซับ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
V ปริ มาตรสารละลาย (ลิตร)
m น้ าหนักตัวดูดซับ (กรัม)
4. วิเคราะห์ คุณภาพของนา้ เสี ยตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างน้ าเสี ยชุมชนและน้ าเสี ยฟาร์ มสุ กรในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2561 พารามิเตอร์ ที่ศึกษา
ได้แก่ pH, COD, ปริ มาณ NH4 – N และ o – PO43- ด้วยวิธีตรวจวัดสี (Colorimetric method) ตามวิธี APHA, AWWA
and WEF [3] ทาการทดลอง 3 ซ้ า
5. การเตรียมสเม็คไทต์ ที่อมิ่ ตัวด้ วยแอมโมเนียม (FI) และเถ้ าลอยลิกไนต์ ที่อมิ่ ตัวด้ วยออร์ โธฟอสเฟต (FII) เพื่อ
ใช้ เป็ นปุ๋ ยทางเลือก
เตรี ยมปุ๋ ยทางเลือกทั้ง 2 ชนิด (FI และ FII) โดยใช้ค่าความจุของการดูดซับที่ได้จากข้อ 3 และผลการวิเคราะห์
คุ ณ ภาพน้ า ของน้ าเสี ย ตัวอย่างข้อ 4 และใช้ร ะยะเวลาสั ม ผัส ตามที่ ศึ ก ษาได้ใ นข้อ ที่ 2 มาคานวณปริ ม าณ
สเม็คไทต์หรื อเถ้าลอยลิกไนต์ที่เหมาะสม ทาการทดลอง 3 ซ้ า โดยคานวณจานวนครั้งของการดูดซับตามสมการที่ 2
จานวนครั้งการใช้งานซ้ าการดูดซับ (ครั้ง) =

(2)

โดยที่ Ca ความเข้มข้นแอมโมเนียมหรื อออร์ โธฟอสเฟตในน้ าเสี ย (มิลลิกรัมต่อลิตร)
Va ปริ มาตรน้ าเสี ยที่ใช้ (ลิตร)
Qe ความจุของการดูดซับ (มิลลิกรัมต่อกรัม)
W น้ าหนักของตัวดูดซับ (กรัม)
6. การวิเคราะห์ สมบัตทิ างเคมีของปุ๋ ย
นาปุ๋ ยชนิด FI และ FII มาวิเคราะห์ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดด้วยวิธี Total Kjeldahl Nitrogen [4] วิเคราะห์
ปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมดใช้วิธีการสกัดด้วยน้ ายา Bray-II แล้ววัดปริ มาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้ดว้ ย Ascorbic acid [5]
และวิเคราะห์อินทรี ยวัตถุดว้ ยวิธีการวิเคราะห์ไทเทรตของ Walkley-Black [6] ทาการทดลอง 3 ซ้ า
7. ศึกษาการปลดปล่อยแอมโมเนียมและออร์ โธฟอสเฟต
7.1 ศึกษาการปลดปล่อยแอมโมเนียม
นาปุ๋ ยชนิด FI ที่เตรี ยมได้จากข้อ 5 จานวน 10 กรัม เติมน้ ากลัน่ 50 มิลลิลิตร เขย่าที่เวลาเท่ากับ 5, 30, 60
และ 120 นาที กรองและวิเคราะห์หาปริ มาณ NH4 – N ในน้ าที่ถูกปลดปล่อยออกมา ทาการทดลอง 3 ซ้ า คานวณอัตรา
การปลดปล่อยแอมโมเนียมตามสมการที่ 3
7.2 ศึกษาการปลดปล่อยออร์ โธฟอสเฟต
ทาการทดลอง 2 ชุด คือ ชุดการทดลองที่ 1 นาปุ๋ ยชนิด FII 10 กรัม เติมน้ ากลัน่ 50 มิลลิลิตร เขย่าที่เวลา
เท่ากับ 5, 30, 60 และ 120 นาที กรองและวิเคราะห์ปริ มาณ o – PO43- ที่ปลดปล่อยออกมา ทาการทดลอง 3 ซ้ า ชุดการ
ทดลองที่ 2 ทาการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองชุดที่ 1 แต่ใช้สารละลายโซเดียมไบคาร์ บอเนตเข้มข้น 0.5 M แทนน้ า
กลัน่ คานวณอัตราการปลดปล่อยออร์โธฟอสเฟตตามสมการที่ 3
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อัตราการปลดปล่อย =
โดยที่ Ci ความเข้มข้นแอมโมเนียมหรื อออร์ โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)
T ระยะเวลาที่ใช้เขย่า (นาที)

(3)

ผลการวิจยั และอภิปราย
1. ผลการศึกษาสภาวะการดูดซับ
สเม็คไทต์ 1 กรัม สามารถดูดซับแอมโมเนี ยมในสารละลายแอมโมเนียมเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรได้ดี
ที่สุด ดังภาพที่ 2 พบว่าร้อยละการดูดซับ เท่ากับ 90.68 ± 2.08 เนื่องจากสเม็คไทต์ คือ ซี โอไลต์หรื อแร่ หินภูเขาไฟที่มี
องค์ประกอบเป็ นอลูมิโนซิ ลิเกตที่ รูพรุ นและมีพ้ืนที่ผิวมาก [7] มีความสามารถในการจับหรื อแลกเปลี่ยนประจุบวก
(CEC) ได้ จึงสามารถดูดซับแอมโมเนียมที่มีประจุบวกได้ ส่ วนเถ้าลอยลิกไนต์ 1 กรัม สามารถดูดซับออร์ โธฟอสเฟตใน
สารละลายออร์ โธฟอสเฟตเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ร้อยละการดูดซับเท่ากับ 91.31 ± 0.56 เนื่องจากเถ้าลอยลิกไนต์
มี CaO เป็ นองค์ประกอบในปริ มาณสู ง [8] เมื่อแคลเซี ยมออกไซด์ทาปฏิ กิริยากับน้ า แตกตัวเป็ นแคลเซี ยมไอออน
ทาปฏิกิริยากับออร์ โธฟอสเฟตเป็ นสารประกอบแคลเซี ยมไฮโดรเจนฟอสเฟต (CaHPO4) [9]
ระยะเวลาสัมผัสมีผลต่อการดูดซับแบบแปรผันตรงจนถึงจุดสมดุล เนื่ องจากการเพิ่มระยะเวลาสัมผัสทาให้
ตัวดูดซับสัมผัสกับตัวถูกดูดซับนานขึ้นจึงมีโอกาสเกิดการดูดซับเพิ่มขึ้น พบว่า การดูดซับแอมโมเนี ยมด้วยสเม็คไทต์ ที่
ระยะเวลาสัมผัส 30-180 นาที ร้อยละการดูดซับมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ( P < 0.05) โดยที่ 150 นาทีให้
ร้อยละการดูดซับสู งที่สุด 91.37 ± 0.44 สอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้ ที่พบว่า แร่ ดินเหนี ยวสามารถใช้กาจัดแอมโมเนียม
ในน้ าเสี ยชุมชนได้ [10] ส่ วนการดูดซับออร์โธฟอสเฟตด้วยเถ้าลอยลิกไนต์พบว่า ที่ระยะเวลาสัมผัสเท่ากับ 30 - 90 นาที ร้อย
ละการดูดซับมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ( P < 0.05) โดยที่ 60 นาทีให้ร้อยละการดูดซับสู งที่สุด 92.58 ±
0.61 ดังภาพที่ 3 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lu [11]
2. ผลการศึกษาความจุการดูดซับ
สเม็คไทต์มีความจุดูดซับแอมโมเนียมสู งสุ ด เท่ากับ 5.12 ± 0.12 มิลลิกรัมต่อกรัม ส่ วนเถ้าลอยลิกไนต์มี
ความจุดูดซับออร์ โธฟอสเฟตสู งสุ ด เท่ากับ 199.87 ± 7.02 มิลลิกรัมต่อกรัม ดังภาพที่ 4 และตารางที่ 1 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ก่อนหน้านี้ ที่พบว่า เถ้าลอยลิกไนต์มีความจุการดูดซับฟอสเฟตสู งสุ ดที่ 286 มิลลิกรัมต่อกรัม [12] ดังภาพที่ 5
และตารางที่ 1
3. ผลวิเคราะห์ คุณภาพนา้ ของนา้ เสี ยชุ มชนและนา้ เสี ยจากฟาร์ มสุ กร
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า พบว่า น้ าเสี ยชุมชุนและน้ าเสี ยฟาร์ มสุ กรมี pH เท่ากับ 7.4 และ 7.6 ตามลาดับ
ซึ่ งไม่เกินค่ามาตรฐานน้ าทิ้ง (5.5 – 9) ปริ มาณออร์ โธฟอสเฟตมีค่าเท่ากับ 13.04 ± 1.22 และ 617 ± 9.75 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิ น (น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรั มต่อลิตร) และแอมโมเนี ยม
เท่ากับ 415 ± 4.22 และ 24 ± 3.51 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (น้อย
กว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร) ดังตารางที่ 2 ดังนั้นน้ าเสี ยชุมชนและน้ าเสี ยจากฟาร์ มสุ กรเหมาะสมเป็ นวัตถุดิบผลิตเป็ นปุ๋ ย
ทางเลือก โดยใช้สเม็คไทต์ดูดซับแอมโมเนียมในน้ าเสี ยชุมชน ส่ วนเถ้าลอยลิกไนต์ใช้ดูดซับออร์ โธฟอสเฟตในน้ าเสี ย
จากฟาร์มสุ กร
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4. ผลศึกษาการเตรียมปุ๋ ยทางเลือก
การเตรี ยมปุ๋ ยทางเลือกชนิ ดที่ 1 คือ สเม็คไทต์ที่อิ่มตัวด้วยแอมโมเนี ยม (FI) ใช้น้ าเสี ยชุมชนที่มีความ
เข้มข้นของ NH4 – N เท่ากับ 415 ± 4.22 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาณ 1 ลิตร และสเม็คไทต์ 100 กรัม พบว่าร้อยละการดูด
ซับดีที่สุดเท่ากับ 75.28 ± 1.06 คิดเป็ นความจุของการดูดซับเท่ากับ 2.53 ± 0.08 มิลลิกรัมต่อกรัม จากการคานวณ
จานวนครั้งการดูดซ้ า การเตรี ยม FI ทาการดูดซ้ า 2 ครั้ง เพื่อให้วสั ดุอิ่มตัวด้วยแอมโมเนี ยม โดยดูดซับได้ดีที่สุดในครั้งที่
1 และลดลงในครั้งถัดไปตามลาดับ เนื่ องจากความสามารถในการดูดซับลดน้อยลง เนื่ องจากมีแอมโมเนี ยมถูกดูดซับ
สะสมในสเม็คไทต์ ความจุในการดูดซับครั้งต่อไปจึงลดลง
การเตรี ยมปุ๋ ยทางเลือกชนิดที่ 2 คือ เถ้าลอยลิกไนต์ที่อิ่มตัวด้วยออร์ โธฟอสเฟต (FII) ใช้น้ าเสี ยฟาร์ มสุ กร
ที่มีความเข้มข้นของ o – PO43- เท่ากับ 617 ± 9.75 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาณ 5 ลิตร และเถ้าลอยลิกไนต์ 100 กรัม พบว่า
ร้อยละการดูดซับดีที่สุดเท่ากับ 98.35 ± 0.30 คิดเป็ นความจุของการดูดซับเท่ากับ 12.85 ± 0.09 มิลลิกรัมต่อกรัม จาก
การคานวณจานวนครั้งการดูดซ้ า การเตรี ยม FII ทาการดูดซ้ า 7 ครั้ง เพื่อให้วสั ดุดูดซับมีความอิ่มตัวด้วยออร์ โธฟอสเฟต
โดยดูดซับได้ดีในครั้งที่ 1 และลดลงในครั้งถัดไป ตามลาดับ ดังภาพที่ 6
5. ผลการทดสอบการปลดปล่อยแอมโมเนียมและฟอสเฟตของสเม็คไทต์ และเถ้ าลอยลิกไนต์
การทดลองนี้ ทาเพื่อศึกษาความสามารถการเป็ นปุ๋ ยที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนในรู ปแอมโมเนี ยม และ
ธาตุอาหารฟอสฟอรัสในรู ปออร์ โธฟอสเฟต ผลการศึกษาการปลดปล่อยแอมโมเนี ยมจาก FI พบว่า ใน 5 นาทีแรก
สามารถปลดปล่อยแอมโมเนี ยมออกมาได้เข้มข้นเท่ากับ เท่ากับ 161.30 ± 3.50 มิ ลลิกรั มต่อลิ ตร คิดเป็ นอัตราการ
ปลดปล่อยเท่ากับ 32.26 มิ ลลิกรัมต่อลิตรต่อนาที จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที ปลดปล่อยแอมโมเนี ยมเข้มข้น
38.45 ± 1.05 มิ ลลิ กรั มต่อลิ ตร คิ ดเป็ นอัตราการปลดปล่อย 1.07 มิ ลลิ กรั มต่อลิ ตรต่อนาที และคงที่ ในช่ วงเวลา
60-120 นาที ตามภาพที่ 6 ส่ วน FII มีการปลดปล่อยฟอสเฟตได้ไม่ดีในน้ ากลัน่ คือ 8.72 ± 1.44 มิลลิกรัมต่อลิตร การ
เติม NaHCO3 จะช่วยลดกิจกรรมของ Ca2+ โดยเปลี่ยนไปอยูใ่ นรู ป CaCO3 ทาให้ฟอสเฟตที่เป็ นประโยชน์ถูกปลดปล่อย
ออกมาได้เพิ่ม ขึ้ น [13] ดังนั้นงานวิจัย นี้ จึ งเติ ม สารละลาย NaHCO3 0.5 M ในปุ๋ ย FII ทาให้มีการปลดปล่อ ยออกมา
เข้มข้น 38.64 ± 1.06 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็ นอัตราการปลดปล่อย 7.73 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อนาที มากกว่าแบบไม่เติม
NaHCO3 ที่ 8.72 ± 1.44 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็ นร้อยละ 77.43 ดังภาพที่ 7
6. ผลการวิเคราะห์ สมบัตทิ างเคมีของปุ๋ ยทีเ่ ตรียมจากสเม็คไทต์ และเถ้ าลอยลิกไนต์ ที่อมิ่ ตัวด้ วยแอมโมเนียม
และออร์ โธฟอสเฟต
สมบัติทางเคมีของ FI ที่เตรี ยมจากสเม็คไทต์ที่ผา่ นการดูดซับแอมโมเนี ยมจากน้ าเสี ยชุมชนจนอิ่มตัว และ
FII เตรี ยมจากเถ้าลอยลิกไนต์ที่ผา่ นการดูดซับด้วยออร์ โธฟอสเฟตจากน้ าเสี ยฟาร์ มสุ กรจนอิ่มตัว พบว่า FI มีธาตุอาหาร
พืชในรู ปไนโตรเจนทั้งหมดร้อยละโดยน้ าหนัก 1.28 ± 0.49, ฟอสฟอรัสทั้งหมดร้อยละโดยน้ าหนัก 0.43 ± 0.08 และ
อินทรี ยวัตถุร้อยละโดยน้ าหนัก 0.35 ± 0.02 ส่ วน FII มีไนโตรเจนทั้งหมดร้อยละโดยน้ าหนัก 0.12 ± 0.02, ฟอสฟอรัส
ทั้งหมดร้อยละโดยน้ าหนัก 5.29 ± 0.50 และมีอินทรี ยวัตถุร้อยละโดยน้ าหนัก 0.86 ± 0.00 เมื่อเทียบกับปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่
เกษตรกรใช้ในการปลูกพืช มาตรฐานปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ที่กาหนดต้อ งมี ไนโตรเจนทั้งหมดมากกว่าร้ อ ยละ 1 ธาตุอาหาร
ฟอสฟอรัสทั้งหมด ต้องมีมากกว่าอยูร่ ้อยละ 0.5 โดยน้ าหนัก [14] ปุ๋ ยทางเลือกในแต่ละชนิ ดมีเปอร์ เซ็นต์ธาตุอาหาร
หลักผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ มี ไนโตรเจนทั้งหมดมากกว่าคิดเป็ นร้ อยละ 0.28 โดยน้ าหนัก และฟอสฟอรั ส
ทั้งหมด มากกว่าคิดเป็ นร้อยละ 4.79 โดยน้ าหนัก แต่อินทรี ยวัตถุมีค่าน้อยกว่ามาตรฐาน ดังตารางที่ 3 ดังนั้น FI และ FII
เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่สามารถใช้เป็ นปุ๋ ยเชิงเดี่ยวไนโตรเจนและฟอสฟอรัส หรื อนามาประยุกต์ใช้กบั ปุ๋ ยชนิ ดอื่น ๆ ที่ มี
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในปริ มาณสูง
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สรุ ปผลการวิจยั
การเตรี ยมปุ๋ ยทางเลือก 2 ชนิ ด ชนิดที่ 1 การเตรี ยมสเม็คไทต์ที่อิ่มตัวด้วยแอมโมเนี ยม (FI) และปุ๋ ยชนิดที่ 2
เตรี ยมเถ้าลอยลิกไนต์ที่อิ่มตัวด้วยออร์ โธฟอสเฟต (FII) พบว่า ปุ๋ ยชนิ ดที่ 1 FI มีปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด และปุ๋ ยชนิ ด
ที่ 2 FII มีฟอสฟอรัสทั้งหมด เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย ์ ดังนั้น ปุ๋ ยทั้ง 2 ชนิด เป็ นปุ๋ ยเชิงเดี่ยวไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสที่ละลายช้าที่สามารถนาไปใช้ทดแทนปุ๋ ยเคมีที่ละลายเร็ ว
ดังนั้นการเตรี ยมปุ๋ ยทั้ง 2 ชนิ ดนี้ ช่วยลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมทางน้ าจากการปนเปื้ อนสารเคมี จากปุ๋ ยเคมี ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวิตในน้ า และเป็ นการลดการปนเปื้ อนไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ปล่อยสู่ แหล่งน้ าที่จะก่อให้เกิด
ปั ญหายูโทรฟิ เคชัน่ และช่วยการบาบัดน้ าเสี ยที่มีปริ มาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงได้อีกด้วย
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ตารางที่ 1 ความจุของการดูดซับแอมโมเนียมและออร์โธฟอสเฟต
วัสดุดูดซับ
Smectite – NH4
Lignite Fly Ash - o-PO43-

ความจุของการดูดซับ (mg/g)
5.12 ± 0.12
199.87 ± 7.02

ตารางที่ 2 คุณภาพน้ าของน้ าเสี ยชุมชนและน้ าเสี ยฟาร์มสุ กร
ค่ าเฉลีย่
มาตราฐานคุณภาพนา้ ทิง้
ดัชนี
นา้ เสี ยชุ มชน
นา้ เสี ยฟาร์ มสุ กร
pH
7.4 ± 0.9
7.6 ± 0.6
5.5-9*
COD, mg/l
96.00 ± 5.03
569.00 ± 5.23
ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อลิตร*
Total Orthophosphate, mg/l
13.04 ± 1.22
617.00 ± 9.75
น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร**
Ammonia nitrogen, mg/l
415.00 ± 4.22
24.00 ± 3.51
น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร**
หมายเหตุ: * ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าฟาร์ มสุ กร, ** ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน

ตารางที่ 3 สมบัติทางเคมีของปุ๋ ย 2 ชนิดที่เตรี ยม
สมบัติทางเคมี
FI
ไนโตรเจนทั้งหมด (% w/w)
1.28 ± 0.49

FII
0.12 ± 0.02

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (% w/w)

0.43 ± 0.08

5.29 ± 0.50

อินทรี ยวัตถุ (% w/w)

0.35 ± 0.02

0.86 ± 0.00

หมายเหตุ: * มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยก์ รมวิชาการเกษตร
FI คือ สเม็คไทต์ที่อิ่มตัวด้วยแอมโมเนียม
FII คือ เถ้าลอยลิกไนต์ที่อิ่มตัวด้วยออร์ โธฟอสเฟต

มาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์*
ไม่นอ้ ยกว่า 1.0 เปอร์ เซ็นต์โดย
น้ าหนัก
ไม่นอ้ ยกว่า 0.5 เปอร์ เซ็นต์โดย
น้ าหนัก
ไม่นอ้ ยกว่า 30 เปอร์ เซ็นต์ โดย
น้ าหนัก
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138
วารสารวิ
จัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ปี ที่ 19 ฉบับที่ 2: เมษายน-มิถุนายน 2562

(ก) ผงสเม็คไทต์

(ข) ผงเถ้าลอยลิกไนต์
ภาพที่ 1 วัสดุดูดซับ

100.00

85.99
74.91

ร้ อยละการดูดซับ

80.00

88.50

91.34
90.68

91.25
84.76

91.26
83.52

60.00
40.00

SMT-Ammonium

47.60

LFA-Orthophosphate

20.00
0.00
0

5

10
15
ความเข้ มข้ นเริ่มต้ น (มก.ล-1)

20

25

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการดูดซับแอมโมเนี ยมด้วยสเม็คไทต์ (SMT) และออร์ โธฟอสเฟตด้วยเถ้าลอย
ลิกไนต์ (LFA) กับความเข้มข้นของสารละลายเริ่ มต้น
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92.58

95.00
90.00
ร้ อยละการดูดซับ

90.67

89.62

85.00

89.31

87.85

87.31

84.73

80.00

90.58

90.28

90.16

91.37

90.52

SMT-Ammonium
LFA-Orthophosphate
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ระยะเวลาสั มผัส (นาที)

ความจุของการดูดซับแอมโมเนียม (มก.ก-1)

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการดูดซับแอมโมเนี ยมด้วยสเม็คไทต์ (SMT) และออร์ โธฟอสเฟตด้วยเถ้าลอย
ลิกไนต์ (LFA) กับระยะเวลาสัมผัส
6.00
5.12

5.00
4.00

3.84

3.00

3.01

2.00

1.94
1.10
0.67
0.44
0.05

1.00
0.00
0
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700
-1
ความเข้ มข้ นแอมโมเนียมทีเ่ หลือ (มก.ล )

800
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความจุของการดูดซับแอมโมเนี ยมด้วยสเม็คไทต์ (SMT) กับความเข้มข้นแอมโมเนี ยม
ที่เหลือ

140

ความจุของการดูดซับออร์ โธฟอสเฟต (มก.ก-1)

140
วารสารวิ
จัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ปี ที่ 19 ฉบับที่ 2: เมษายน-มิถุนายน 2562
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ความเข้ มข้ นออร์ โธฟอสเฟตที่เหลือ (มก.ล-1)

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความจุ ของการดูดซับออร์ โธฟอสเฟตด้วยเถ้าลอยลิกไนต์ (LFA) และความเข้มข้น
ออร์โธฟอสเฟตที่เหลือ
100.00
98.35

ร้ อยละการดูดซับ

80.00

75.28

60.00

96.83

97.44

97.14
82.47

67.63

40.00

57.19
SMT-Ammonium

47.58

20.00

23.12

0.00
0
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5
จานวนครั้งของการดูดซับ

43.64

LFA-Orthophosphate

6
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการดูดซับแอมโมเนียมด้วยสเม็คไทต์ในน้ าเสี ยชุมชนและออร์ โธฟอสเฟตด้วยเถ้า
ลอยลิกไนต์ในน้ าเสี ยฟาร์ มสุ กรกับจานวนครั้งของการดูดซับ
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ความเข้ มข้ นออร์ โธฟอสเฟต (มก.ล-1)

ความเข้ มข้ นแอมโมเนียม (มก.ล-1)
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยแอมโมเนี ยมของปุ๋ ย FI และออร์ โธฟอสเฟตของปุ๋ ย FII กับระยะเวลา
สัมผัส

