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การใชตะกอนจากบอปลาที่เลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนเพื่อเปนปุยในการปลูกพืชแบบไรดิน
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บทคัดยอ
ตะกอนจากบอเลี้ยงสัตวน้ําประกอบไปดวยสารอินทรีย และธาตุอาหารตาง ๆ ไดแก ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งเปนสารอาหาร
ที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการนําตะกอนเหลานี้มาใชเปนปุยในการปลูกพืชไรดิน โดยนําตะกอนจากการ
เลี้ยงปลานิลในระบบน้ําหมุนเวียนมาผสมกับน้ําที่สัดสวนตาง ๆ เพื่อปรับสภาพใหเหมาะสมสําหรับการปลูกผักกาดหอมในระบบการปลูก
พืชไรดินแบบน้ําลึก (Deep Flow Technique, DFT) ผลการทดลองชี้ใหเห็นวา ตะกอนบอปลาสามารถนํามาใชเปนปุยสําหรับการปลูก
พืชไรดินได และสัดสวนของตะกอนตอน้ําที่ใชมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช โดยสัดสวนตะกอนตอน้ําที่ 1:5 (โดยปริมาตร) จะใหผลผลิต
ผักกาดหอมสูงที่สุด เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารมากที่สุด รองลงมาคือที่สัดสวน 1:10 และ 1:20 ตามลําดับ และจากผลการทดลอง
ยังพบวา การปลูกพืชไรดินระบบ DFT ที่ใชตะกอนบอปลาเปนปุย โดยไมมีการเติมอากาศ สามารถเพิ่มผลผลิต ของผักกาดหอมได
ประมาณ 2.8 เทาของการปลูกแบบเติมอากาศ เนื่องจากการฟุงกระจายของตะกอนทําใหการดูดซึมธาตุอาหารของผักกาดหอมลดลง
ทําใหพืชไดรับสารอาหารไมเต็มที่ และใหผลผลิตต่ํา ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร พบวา การปลูกผักกาด หอมโดยใชสัดสวน
ตะกอนบอปลาตอน้ํา 1:5 โดยไมมีการเติมอากาศ สามารถสรางรายไดสุทธิเปนเงิน 109 บาทตอตารางเมตรตอการปลูก 1 ครั้ง
จึงสามารถใชเปนทางเลือกในการสรางมูลคาใหกับของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงปลาในระบบน้ําหมุนเวียน ซี่งนอกจากจะชวยลดคาใชจาย
ในการดําเนินงานไดแลว ยังชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากตะกอนที่เกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอีกดวย
คําสําคัญ: การปลูกพืชไรดิน, ตะกอนบอปลา, ปลานิล, ระบบการเลี้ยงสัตวน้ําแบบน้ําหมุนเวียน
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Abstract
Sediment from aquaculture ponds composed of organic matter and inorganic nutrients such as nitrogen and
phosphorus, which were the essential nutrients for plant growth. In this study, these sediments were used as
hydroponic fertilizers. The sediments collected from tilapia ponds in water recirculation systems were mixed with
water at various proportions in order to adjust their properties and used for growing lettuce in the deep flow
technique (DFT) hydroponic system. The results showed that fishpond sediments were able to use as hydroponic
fertilizers. The sediment to water ratio has an effect on the plant growth. The ratio of 1:5 (by volume) gave the
highest plant yield, because of its highest nutrient contents, followed by the ratio of 1:10 and 1:20, respectively.
The experimental results also indicated that omitting the aeration in DFT system enhanced the plant yield about
2.8 times of that with the aeration. Since aeration promoted bacteria growth which reduce plant nutrient uptaked.
The feasibility study showed that using fishpond sediments at the ratio of 1:5 as hydroponic fertilizers without the
aeration gave the most net income. It could be used as an option value added from aquaculture wastes. That was
not only able to reduce the operating cost in recirculating aquaculture systems, but it also reduced the environmental
impacts of aquaculture sediments.
Keywords: Fishpond sediment, Hydroponic, Recirculating Aquaculture Systems, Tilapia
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ของ APHA (1980) เพื่อคํานวณหาปริมาณไนโตรเจนรวม (TN)
ในตะกอน ทั้งนี้ การเลี้ยงปลานิลในระบบน้ําหมุนเวียนจะดําเนินการ
เลี้ยงปลานิลทั้งสิ้นจํานวน 3 ครั้ง
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2.2 การปลูกพืชแบบไรดิน
ในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชการปลูกพืชแบบไรดินในระบบ Deep
Flow Technique (DFT) หมายถึง การปลูกโดยใหรากพืชแชอยูใน
ภาชนะบรรจุสารละลายธาตุอาหาร ความลึก 15 - 20 cm ซึ่งเปน
ระบบที่ ง า ย ไม ซั บ ซ อ น ในการปลู ก จะใช ก ระบะปลู ก ขนาด
54 x 34 x 28 cm เติมน้ําผสมปุยเคมีหรือตะกอนบอปลาที่สัดสวน
ตาง ๆ ใหไดความลึก 15 cm คิดเปนปริมาตรน้ําในกระบะปลูก
27.5 l ปดดานบนดวยแผนโฟมที่เจาะชองสําหรับปลูกพืชเปนวงกลม
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 cm ระยะหางระหวางชองปลูก 20 cm
โดยนําตนกลาผักกาดหอมพันธุกรีนคอสที่มีอายุ 14 วัน ลงปลูกใน
ระบบจนถึงเก็บเกี่ยวเปนระยะเวลา 35 วัน ในแตละกระบะปลูก
จะมีผักกาดหอมจํานวน 5 ตน (Figure 2) มีการเติมอากาศแก
รากพืชในกระบะปลูกผานหัวทราย วางกระบะปลูกในโรงเรือน
คลุมดวยแผนพลาสติกใสและติดตั้งหัวพนละอองน้ําในโรงเรือน
เพื่อลดความรอนและการคายน้ําของพืช (Figure 3)
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1 บทนํา
ในปจจุบันระบบการเลี้ยงสัตวน้ําไดพัฒนาจากแบบดั้งเดิมที่
เลี้ยงในบอดินหรือกระชัง ไปสูระบบปดที่มีการหมุนเวียนน้ําทิ้ง
จากบอเลี้ยงที่ผานการบําบัด แลวกลับมาใชใหม หรือที่เรียกวา
การเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน (Recirculating Aquaculture
System, RAS) โดยไมมีการทิ้งของเสียออกจากระบบการเลี้ยง
ซึ่งมีขอดี คือ ประหยัดทรัพยากรน้ํา ปองกันการระบาดของโรค
ลดมลพิษสูสิ่งแวดลอม และสามารถควบคุมคุณภาพน้ําระหวาง
การเลี้ยง ทําใหสามารถทําการเลี้ยงไดที่ความหนาแนนสูง
อยางไรก็ตาม การเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนก็มีคาใชจายใน
การดําเนินงานสูงกวาการเลี้ยงแบบดั้งเดิม ทั้งในดานพลังงานที่ตอง
ใชในการหมุนเวียนน้ําและการเติมอากาศ ดวยเหตุนี้การนําของเสีย
ที่ เ กิ ด จากการเลี้ ย งสั ต ว น้ํา ในระบบน้ํา หมุ น เวี ย นมาใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนหรือสรางมูลคา จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดคาใชจาย
ของการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนได
เนื่องจากของเสียจากระบบการเลี้ยงสัตวน้ํา ทั้งในรูปของน้ําเสีย
และตะกอน จะประกอบไปดวยสารอินทรีย และธาตุอาหารตาง ๆ
ไดแก ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) ซึ่งเปนธาตุอาหารที่จําเปน
ในการเจริญเติบโตของพืช จึงมีแนวคิดในการนําของเสียเหลานี้
มาใชเปนปุยในการปลูกพืชแบบไรดิน (Hydroponic) โดยงานวิจัย
สวนใหญจะเนนศึกษาการนําน้ําเสียจากระบบการเลี้ยงสัตวน้ําไปใช
ในการปลู ก พื ช แบบไร ดิ น หรื อ ที่ เ รี ย กว า ระบบอควาโปนิ ก ส
(Aquaponic) สวนการนําตะกอนจากระบบการเลี้ยงสัตวน้ํามาใช
ในการปลู ก พื ช แบบไร ดิ น นั้ น ยั ง มี ผู ทํา การศึ ก ษาน อ ย ดั ง นั้ น
งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุงหมายในการศึกษาความสามารถในการใช
ตะกอนจากบอปลาที่เลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน เพื่อเปนปุยในการ
ปลูกพืชแบบไรดิน ซึ่งนอกจากจะสามารถบําบัดสารประกอบ
ไนโตรเจนในตะกอนไดแลว ยังชวยควบคุมคุณภาพน้ําระหวาง
การเลี้ยงปลาและเปนการสรางรายไดใหเกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย

Figure 1 Diagram of tilapia pond in water recirculation
systems

TS

AE

2.1 การเลี้ยงปลานิลในระบบน้ําหมุนเวียน
ทําการเลี้ยงปลานิลขนาดน้ําหนักตัวเฉลี่ย 170 g ในถังพลาสติก
ทรงกลมขนาด 500 l ปริมาตรน้ําสําหรับการเลี้ยง 400 l ที่ความ
หนาแนนการเลี้ยง 2 kg m-3 ใหอาหารเม็ดชนิดโปรตีนรอยละ 30
ในอัตรารอยละ 2 ของน้ําหนักตัวตอวัน ใหอากาศภายในบอเลี้ยง
ผานหัวทราย ปริมาณออกซิเจนละลายในบอไมต่ํากวา 4 mg l-1
ระยะเวลาการเลี้ยง 30 วัน โดยน้ําทิ้งจากบอปลาจะไหลผ า น
ระบบดักตะกอน ลงสูระบบถังกรองชีวภาพ กอนถูกสูบกลับเขาสู
ถังเลี้ยงปลา (Figure 1) โดยทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําในระหวาง
การเลี้ยง ไดแก แอมโมเนียรวม (TAN), ไนไตรท (NO2-) และ
ไนเตรท (NO3-) ตามวิธีมาตรฐานของ Parsons et al. (1984)
และทําการเก็บตะกอนที่ไดในระบบดักตะกอนเมื่อครบระยะเวลา
การเลี้ยง วัดปริมาตร และนําไปวิเคราะหหาปริมาณ NO2-, NO3- Figure 2 Lettuce in the DFT hydroponic system
และปริมาณ Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) ตามวิ ธี มาตรฐาน
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ผลผลิตและลดคาใชจายของการใชตะกอนบอปลาเพื่อเปนปุยใน
การปลูกพืชแบบไรดิน โดยมีแนวคิดในการเติมธาตุอาหารหลัก
ไดแก ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ลงในตะกอนบอปลาเพื่อใหมี
ธาตุอาหารพืชที่สมบูรณขึ้น และการงดเติมอากาศในระบบการปลูก
พืชไรดินแบบ DFT เพื่อเปนการลดคาใชจายในการปลูกพืชแบบไรดิน
ในการศึกษาจะเลือกใชปริมาณสัดสวนตะกอนบอปลาตอน้าํ ที่
ใหผลผลิตพืชสูงสุดจากการทดลองในขั้นที่ 1 มาดําเนินการทดลอง
ตอ โดยมีทั้งสิ้น 4 ชุดการทดลอง ดังแสดงใน Table 1

Experiment
1
2
3
4

Source of
nutrients
Chemical
Sediment
Sediment
Sediment

Addition of
P and K
No
Yes
No
No
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2.3 สภาวะการทดลอง
ในการศึกษานี้แบงการทดลองออกเปน 2 ขั้น คือ
1) การหาสัดสวนตะกอนที่เ หมาะสมเพื่ อ ใชเปน ปุย ในการ
ปลูกพืชแบบไรดิน
การนําตะกอนจากการเลี้ยงปลานิลในระบบน้ําหมุนเวียนมาใช
เปนปุยนั้น จําเปนตองนําตะกอน (เปยก) มาผสมกับน้ํา เพื่อปรับ
สภาพใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชแบบไรดินกอน ซึ่งในการ
ทดลองนี้ เลือกใชสัดสวนระหวางตะกอนตอน้ํา (โดยปริมาตร) ที่
1:5, 1:10 และ 1:20 นําสวนผสมของน้ําและตะกอนที่สัดสวน
ตาง ๆ ใสลงในกระบะปลูกที่ปริมาตรกระบะละ 27.5 l เพื่อใชปลูก
ผักกาดหอม เปรียบเทียบผลที่ไดกับการปลูกโดยใช ปุยเคมีสูตร
Hoagland and Arnon (1938) วัดการเจริญเติบโตของผัก และ
เก็บตัวอยางน้ําจากกระบะปลูกพืชแตละชุดการทดลอง เพื่อนําไป
วิเคราะหคุณภาพน้ําสัปดาหละครั้ง
2) การเพิ่มประสิทธิภาพของการใชตะกอน
การทดลองในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางในการเพิ่ม

en

Table 1 Testing conditions for using fishpond sediment
as hydroponic fertilizer

Figure 3 Greenhouses for hydroponic system

0.5
0.3
0.2
0.0

0.3
0.2
0.1
0.0

0

5

10 15 20
Time (Days)

25

30

0

100

5

10 15 20
Time (Days)

Crop 1
Crop 2
Crop 3

80
NO3-N (mg/l)

AE

Crop 1
Crop 2
Crop 3

0.4

0.1

TS

3.1 การเลีย้ งปลานิลในระบบน้ําหมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําระหวางการทดลองในถังเลี้ยงปลา
พบวา การเลี้ยงปลาทั้ง 3 ครั้ง ไมมีการสะสมของแอมโมเนียรวม
และไนไตรท โดยสารประกอบไนโตรเจนที่พบสวนใหญอยูในรูปของ
ไนเตรท และมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดการทดลอง แสดงถึ ง
กระบวนการไนตริฟเคชัน (Nitrification) ที่สมบูรณ ทําใหสามารถ
ควบคุมความเข มข น ของแอมโมเนี ยรวมและไนไตรท ให อ ยู ใ น
ปริมาณที่ต่ําได (Figure 4)
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Figure 4 Changes of water quality in fishponds
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ประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในระบบน้ําหมุนเวียนจํานวน 3 3.2 สัดสวนตะกอนที่เหมาะสมเพื่อใชเปนปุย
ครั้ง พบวา มีคาอัตราการแลกเนื้อ (FCR) อยูในชวง 1.68 - 1.71
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา พืชที่ปลูกโดยใชปุยเคมีใหผลผลิต
และมีคาอัตราเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) อยูในชวง 0.99 - 1.08 สูงที่สุด รองลงมา คือ สัดสวนตะกอนตอน้ํา 1:5, 1:10 และ 1:20
ดังแสดงใน Table 2
% ตอวัน
Table 2 The average of shoot length, leaves number and root length on green cos (collected data from 3 crops)
Sediment to water ratio
1:5
1:10
a
b
shoot length (cm)
18.8±3.9
12.9±6.4
13.3±4.8b
leaves number
17±2.6a
11±3.7b
12±5.1b
root length (cm)
9.5±2.6a
11.1±4.0b
12.2±4.8b
Crop yield (g m-2)
755.2a
147.5b
113.6b
Remark: Mean followed by same letter do not significantly differ (p<0.05) (n=3)

1:20
9.8±5.7b
8±0.4b
11.4±1.8b
68.5b

ผักกาดหอม คือ 70 – 200 mg l-1, 150 - 200 mg l-1, 30 – 90
mg l-1 และ 200 – 400 mg l-1 ตามลําดับ (Hanger, 1992;
Jones, 2005) จึงทําใหพืชมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ลําตน
แข็งแรง อวบน้ํา สมบูรณ ใบมีลักษณะยาวรี ซอนกันเปนช อ มีสี
เขียวสด รากมีลักษณะยาวและแตกแขนงเปนพุม มีสีขาว ในสวน
ของการปลูกผักกาดหอมโดยใชตะกอนเปนปุยทั้ง 3 ชุดการทดลอง
พบวา คา NO3 - , TN, PO 43- และ K+ อยูใ นชว งที่ต่ํากวาชวงที่
เหมาะสมสําหรับการปลูกผักกาดหอม พืชจึงเจริญเติบโตชา ลําตน
แคระแกร็น ใบมีลักษณะเรียวเล็ก สีเขียวอมเหลือง รากมีลักษณะ
ยาว แตไมแตกแขนงเปนพุม มีสีเหลือง ซึ่งเปนอาการที่พืชไดรับ
ธาตุอาหารไมเพียงพอ ทําใหการเจริญเติบโตจึงชา ลําตนมีความ
แคระแกร็น รากจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง หรือสีน้ําตาล และสงผลตอ
คุณภาพของพืชทั้งขนาดและน้ําหนัก (Riablershirun, 2007)
ดังแสดงใน Table 3
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เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําและธาตุอาหารจากการทดลอง พบวา
คาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity; EC) ของทั้ง 4 ชุดการ
ทดลอง มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง แสดงวาพืชสามารถดูดธาตุ
อาหารไปใชในการเจริญเติบโต โดยคา EC และคา pH ในกระบะปลูก
ที่ใชปุยเคมี มีคาอยูในชวงที่เหมาะสมสําหรับการปลูกผักกาดหอม
คือ มีคา EC อยูในชวง 0.5 – 2.0 mS cm-1 (Tongaram, 2007)
และคา pH อยูในชวง 6.00 - 6.50 (Jones, 2005) ขณะที่ชุดการ
ทดลองที่ใชตะกอนบอปลาเปนปุย มีคา EC ต่ํากวาชวงที่เหมาะสม
สําหรับการปลูกผักกาดหอม แสดงใหเห็นวามีความเขมขนของ
สารอาหารต่ํา ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช และ
มีคา pH ที่สูงกวาชว งที่เหมาะสมสําหรับการปลูกผักกาดหอม
ซึ่งอาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพืชไมสามารถ ดูดธาตุอาหารตาง ๆ
ไปใชประโยชนไดเต็มที่
ในสวนของธาตุอาหาร ไดแก NO3-, TN, PO43- และ K+ สําหรับ
กระบะปลูกที่ใชปุยเคมี มีคาอยูในชวงที่เหมาะสมสําหรับการปลูก
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Chemical fertilizer

en

Parameters

Table 3 The average of water quality and nutrient concentrations in grow beds of each treatment
Parameters

Chemical fertilizer

Min.-Max.
EC (mS cm ) 0.8-2.0
pH
6.0-6.8
-1
NO3 (mg l ) 132.6-162.2
TN (mg l-1) 151.6-222.1
P (mg l-1)
35.1-53.9
-1
K (mg l )
91.0-231.6

TS

AE

-1

Avg.±S.D.
1.3±0.4
6.4±0.4
147.4±10.8
196.2±30.6
43.0±6.3
-

1:5

Min.-Max. Avg.±S.D.
0.4-0.8
0.5±0.1
7.1-7.5
7.3±0.1
2.1-14.1
9.3±4.2
65.7-91.0 76.1±9.0
14.9-32.6 23.9±6.0
13.6-18.9
-
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Sediment to water ratio
1:10
1:20
Min.-Max. Avg.±S.D. Min.-Max. Avg.±S.D.
0.3-0.5
0.4±0.1
0.3-0.4
0.3±0.0
7.1-7.7
7.4±0.2
7.3-7.7
7.5±0.2
1.4-11.0
7.3±3.5
1.0-4.2
2.3±1.1
38.5-56.1 48.6±6.5 8.1-25.0 14.2±6.0
7.0-21.2 13.1±5.1 3.0-9.1
5.7±2.2
12.2-16.6
9.0-14.9
-

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562
รากพืช รากพืชจึงไมสามารถดูดซึมธาตุอาหารและอากาศไปใชได
อยางเต็มที่ ลักษณะดังกลาวใกลเคียงกับปญหาการเกิดจุลสาหราย
หรือตะไครน้ําเกาะติดรากพืช ซึ่งเปนปญหาที่พบบอยในการปลูกพืช
แบบไรดิน พืชจะถูกจุลินทรียเหลานี้แยงใชสารอาหารและอากาศ
ทําใหเจริญเติบโตชา ออนแอ และเปนโรคงาย (Morgan, 2014)
สําหรับการเติมธาตุอาหารหลัก PO43- และ K+ ลงในตะกอน
พบวา ไมสามารถเพิ่มผลผลิตได เนื่องมาจาก คา pH ที่สูง โดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 7.2 ซึ่งสูงกวาชวงที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช
แบบไรดิน อาจทําใหธาตุอาหารที่เติมลงไปเกิดการตกตะกอน
พืชจึงไมสามารถนําธาตุอาหารไปใชได

ce

3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของการใชตะกอน
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา พืชที่ปลูกโดยใชปุยเคมีใหผลผลิต
สูงที่สุด รองลงมา คือ สัดสวนตะกอนตอน้ํา 1:5 ไมเติมอากาศ,
เติมอากาศ และเติม PO43- และ K+ ดังแสดงใน Table 4
และเมื่อเปรียบเทียบการปลูกพืชโดยการใชตะกอนเปนปุยนั้น
พืชที่ป ลูก โดยสัด สว นตะกอนตอ น้ํา 1:5 ไมเ ติม อากาศ มีก าร
เจริญเติบโตไดสูงที่สุด อาจเนื่องมาจากเมื่อไมมีการเติมอากาศทําให
ไมเกิดการฟุงกระจายของตะกอนในกระบะปลูกพืช ตะกอนจึงจมตัว
อยูที่กนบอ ทําใหไมไปเกาะติดที่รากพืช ซึ่งในตะกอนเหลานี้จะมี
จุลินทรียเจริญเติบโตอยู ซึ่งจะไปแยงธาตุอาหารและอากาศจาก
Chemical fertilizer

Sediment to water ratio (1:5)
Addition of P and K
Aeration
Non Aeration
a
b
b
shoot length (cm)
40.1±1.6
11.4±4.0
12.5±0.9
15.4±0.6c
leaves number
25.7±0.5a
8.5±3.1b
11.6±1.6c
13.7±1.2c
root length (cm)
16.8±1.1a
7.7±3.4b
7.0±1.2b
7.2±1.2b
Crop yield (g m-2)
1,668.6a
10.7b
23.5b
65.1c
Remark: Mean followed by same letter do not significantly differ (p<0.05) (n=3)
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Table 4 The average of shoot length, leaves number and root length on green cos (collected data from 3 crops)

ผักกาดหอม จึงทําใหพืชมีการเจริญเติบโตดี ลักษณะของลําตน
ใบ และรากมีความสมบูรณ ในสวนของการปลูกผักกาดหอมโดยใช
ตะกอนเปนปุย พบวา คา NO3-, TN และ PO43- อยูในชวงที่ต่ํากวา
ชว งที่เหมาะสมสําหรับการปลูกผักกาดหอม จึง ทํา ใหพืชมีการ
เจริญเติบโตชา ลักษณะของลําตน ใบ และราก ไมสมบูรณ สาเหตุ
เกิดจากพืชไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอ ดังแสดงใน Table 5
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เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําและธาตุอาหารจากการทดลอง พบวา
คา EC ของทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีคาอยูในชวงที่เหมาะสมสําหรับ
การปลู ก ผั ก กาดหอม และค า pH ในกระบะปลู ก ที่ ใ ช ปุ ย เคมี
มีคาอยูในชวงที่เหมาะสม ขณะที่ในกระบะที่ใชตะกอนเปนปุย
มีคา pH สูงกวาชวงที่เหมาะสมสําหรับการปลูกผักกาดหอม
ในสวนของธาตุอาหาร ไดแก NO3-, TN และ PO43- สําหรับ
กระบะปลูกที่ใชปุยเคมี มีคาอยูในชวงที่เหมาะสมสําหรับการปลูก

Table 5 The average of water quality and nutrient concentrations in grow beds of each treatment
Chemical fertilizer

20

Parameters

Min.-Max.
EC (mS cm ) 0.6-1.9
pH
5.7-6.7
-1
NO3 (mg l ) 39.8-116.5
TN (mg l-1) 52.1-175.0
P (mg l-1)
23.5-55.1

Avg.±S.D.
1.5±0.5
6.2±0.4
98.3±29.5
138.5±46.2
46.3±11.6

TS

AE

-1

Sediment as fertilizer (1:5)
Addition of P and K
Aeration
Min.-Max. Avg.±S.D. Min.-Max. Avg.±S.D.
0.5-0.8
0.6±0.1
0.6-1.0
0.8±0.1
7.0-7.6
7.2±0.2
6.6-7.1
6.8±0.2
3.1-17.5 12.2±5.2 2.5-4.4
3.7±0.7
36.0-83.9 59.2±16.0 42.7-90.8 67.3±16.1
1.2-33.0 19.9±14.7 18.6-35.7 26.8±7.0

84

Non Aeration
Min.-Max. Avg.±S.D.
0.5-0.7
0.7±0.1
6.9-7.3
7.1±0.2
2.4-4.3
3.3±0.8
49.2-87.4 68.1±12.6
22.6-42.5 33.3±8.8

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562

Time
Started conc.
(mgN l-1)
Ended
(mgN l-1)
Removal rate
(mgN l-1 d-1)

Chemical Sediment to water ratio
fertilizer
1:5
1:10 1:20
220.5

91.0

56.1

25.0

151.6

65.7

38.5

8.1

Time
C+A S+PK+A S+A
S
Started conc.
175.0
83.9
90.8
87.4
(mgN l-1)
Ended
52.1
36.0
42.7
49.2
(mgN l-1)
Removal rate
3.5
1.4
1.4
1.1
(mgN l-1 d-1)
Remark: C=Using chemical fertilizer, S=Using sediment
as fertilizer, PK=Added PO43- and K+, A=Aeration

ce

Table 6 Total nitrogen concentrations at the start and
the end of each treatment from the experiment Part 1

Table 7 Total nitrogen concentrations at the start and
the end of each treatment from the experiment Part 2

en

3.4 ประสิทธิภาพการบําบัดสารประกอบไนโตรเจน
ผลการทดลอง พบว า การใช สั ด ส ว นตะกอนต อ น้ํา ที่ 1:5
นอกจากจะใหผลผลิตสูงที่สุดเมือ่ เปรียบเทียบกับที่สัดสวนอื่นแลว
ยังมีอัตราการบําบัดไนโตรเจนสูงที่สุดดวย ดังแสดงใน Table 6
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3.5 บทวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐศาสตร
การประเมินและการคํานวณในเบื้องตนเปนการวิเคราะหตนทุน
2.0
0.7
0.5
0.5
ดานการดําเนินงาน (Operating Costs) เทานั้น โดยราคาผลผลิต
และถึงแมวา การปลูกผักกาดหอมแบบไรดินที่ไมมีการเติม เปนราคาจําหนายเฉลี่ยของผักกาดหอมที่ปลูกดวยระบบไฮโดร
อากาศจะใหผลผลิตที่สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกแบบที่มี โปนิกสในหางสรรพสินคา ราคากิโลกรัมละ 300 บาท
ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร พบวา การปลูกผักกาดหอม
การเติมอากาศ แตพบวา มีอัตราการบําบัดไนโตรเจนที่ต่ํา เนื่องจาก
ออกซิเจนเปนปจจัยสําคัญในการยอยสลายสารอินทรีย การไมเติม มีตนทุนดานพลังงานไฟฟาและคาปุยเคมี การปลูกพืชโดยใชตะกอน
อากาศจึงทําใหอัตราการบําบัดไนโตรเจนต่ํา ดังแสดงใน Table 7 จากบอปลาเปนการชวยลดตนทุนดานปุยเคมี และเพิ่มมูลคาใหกับ
นอกจากนั้น ความเขมขนของสารประกอบไนโตรเจนหลังการ ของเสีย ทั้งนี้ การปลูกพืชแบบไมเติมอากาศชวยลดตนทุนดาน
ปลูกพืชยังคงมีคาสูงกวามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก พลังงานไฟฟา ดังแสดงใน Table 8 วิธีการดังกลาวจึงเปนทางเลือก
บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (Pollution Control Department, 2011) ใหกับผูที่ตองการเพิ่มมูลคาใหกับของเสีย และลดคาใชจายที่เกิด
อยางไรก็ตาม การนําตะกอนของเสียจากการเลี้ยงปลามาใชเพื่อ จากการเลี้ยงปลา
เปนปุย นับเปนวิธีหนึ่งในการนําของเสียมาใชประโยชน จึงเปนการ
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลงได
Table 8 The comparsion of expenses, gross income and net income (Baht m-2 crop-1) of each experiment condition

20

Chemical fertilizer

TS

AE

1) Operating costs (Baht m-2 crop-1)
1.1 Plant Seed
1.2 Electricity
- Aeration
- Sprayed water
1.3 Water in hydroponic system
1.4 Chemical fertilizer
Total expense (Baht)
2) Gross income (Baht m-2 crop-1)
3) Net income (Baht m-2 crop-1)

Sediment to water ratio (1:5)
Aeration
Non Aeration

3

3

3

112
2
10
90
217
227
10

112
2
10
127
44
-83

2
10
15
124
109
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5 กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ที่ให
การสนับสนุนทุนวิจัย ปงบประมาณ 2560 ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
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Riablershirun, N. 2007. Soilless Culture. Suveeriyasarn.
4 สรุป
Bangkok. 172 p. (in Thai)
จากผลการทดลองชี้ใหเห็นวา ตะกอนจากบอปลาที่เลี้ยงใน
ระบบน้ําหมุนเวียนสามารถนํามาใชเปนปุยสําหรับการปลูกพืช Tongaram, D. 2007. Soilless Culture. 3rd ed. Pimdeekarnpim.
Bangkok. 816 p. (in Thai)
แบบไรดินได พบวา สัดสวนตะกอนตอน้ํา 1:5 (โดยปริมาตร) จะให
ผลผลิตพืชสูงที่สุด ซึ่งการงดเติมอากาศในการปลูกพืชแบบไรดิน
สามารถเพิ่มผลผลิตไดประมาณ 2.8 เทาของการปลูกแบบเติม
อากาศ ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร พบวา การใชสัดสวน
ตะกอนจากบอปลาตอน้ํา 1:5 โดยไมเติมอากาศ สําหรับการปลูก
ผักกาดหอม กอใหเกิดรายไดมากที่สุด จึงเปนทางเลือกในการสราง
มูลคาใหกับของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงปลาในระบบน้ําหมุนเวียน
เพราะนอกจากจะช ว ยลดค า ใช จ า ยในการดํา เนิ น งานได แ ล ว
ยังชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากตะกอนที่เกิดขึ้นหลังการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอีกดวย
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