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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาการใชกากตะกอนน้ําเสียจากโรงงานแปรรูปถั่วลิสงเพื่อปรับปรุงดินสําหรับปลูกขาวพันธุ
ปทุมธานี 80 ทําการทดลองโดยใชกากตะกอนน้ําเสียผสมกับดิน ตามอัตราสวนกากตะกอนน้ําเสีย 0, 12, 24, 36
และ 48 kg m-2 ดินที่ใชมาจากแปลงนา 2 แหง คือ แปลงนาในจังหวัดสมุทรปราการ และแปลงนาในจังหวัด
สุพรรณบุรี พันธุขาวที่ใชในการปลูก คือ ปทุมธานี 80 ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวประมาณ 113 วัน นับจากวันเพาะ
กลา ปจจัยที่ทําการศึกษา คือ สมบัติทางเคมีของกากตะกอนน้ําเสีย และชนิดของดิน (ดินสมุทรปราการ และดิน
สุพรรณบุรี) ทั้งกอนและหลังการปลูกขาว หลังการเก็บเกี่ยวทําการศึกษาปริมาณโลหะหนักในเมล็ดและลําตน
ความสูงของลําตน น้ําหนักเมล็ด และผลผลิต พบวาเมื่อใสกากตะกอนน้ําเสียทําใหดินสมุทรปราการและดิน
สุพรรณบุรีกอนการปลูกขาว ในทุกชุดการทดลองสมบัติทางเคมี ดานอินทรียวัตถุไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ แตคาพีเอช คาการนําไฟฟา ความชื้น ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เปนประโยชน
ตอพืช รวมทั้งปริมาณโลหะหนัก (Fe, Zn, Cu และ Mn) เพิ่มขึ้น แตหลังจากปลูกขาว คาการนําไฟฟา ความชื้น
ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืช ลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
กอนปลูกขาว ความเขมขนของ Cu และ Mn ในดินมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับดินกอนปลูกขาว
ปริมาณโลหะหนักทั้งหมดในเมล็ดและลําตนของขาวพันธุปทุมธานี 80 ที่ปลูกในดินทั้ง 2 แหง มีคาความเขมขน
อยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ยกเวน Fe พบวาในสวนของตนขาวมีความเขมขนเกินมาตรฐานโลหะ
หนักที่ยอมใหมีไดในพืช ขาวพันธุปทุมธานี 80 ที่ปลูกในดินสมุทรปราการมีการเจริญเติบโตสูงที่สุดเมื่อใสกาก
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ตะกอนน้ําเสีย 24 kg m-2 และในดินสุพรรณบุรีมีการเจริญเติบโตสูงที่สุดเมื่อใสกากตะกอนน้ําเสีย 36 kg m-2 เมื่อ
เปรียบเทียบน้ําหนักขาว 1,000 เมล็ด ที่ปลูกในดินทั้ง 2 ชนิด นั้น ไมมีความแตกตางกัน แตขาวที่ปลูกในดิน
สมุทรปราการใหผลผลิตสูงที่สุดเมื่อใสกากตะกอนน้ําเสีย 12 kg m-2 สวนขาวที่ปลูกในดินสุพรรณบุรีใหผลผลิต
สูงที่สุดเมื่อใสกากตะกอนน้ําเสีย 36 kg m-2
คําสําคัญ : กากตะกอนน้ําเสีย, โลหะหนัก, ขาว (ปทุมธานี 80), โรงงานแปรรูปถั่วลิสง, การปรับปรุงดิน
Abstract
The aim of this research was studied the utilization of wastewater sludge from peanut food factory for
improving soil for planting rice (Pathumthani 80). Paddy soils from Samutprakarn and Suphanburi were use in
this experiment, supplemented with vary concentration of wastewater sludge (0, 12, 24, 36 and 48 kg m-2).
Pathumthani 80 planted for 113 days before harvesting. Chemical characteristics components in soil and
wastewater sludge were analyzed before and after planting. After harvesting, the concentration of heavy metals
in grain and stem, plant height, yield and grain yield were analyzed. It was found that the value of pH, EC,
moisture, total N, available P and K, total content of Fe, Zn, Cu and Mn in each treatments increased before
planting, except for organic matter (OM) was not significantly different. After planting rice, the value of EC,
moisture, total N, available P and K, total content of Cu and Mn were decreased significantly, where compared
to those before planting. Total concentration of heavy metals in grain and stem were not higher then limit of
human consumption except for Fe in the stem. The results indicated that the plant height and grain yield were
higher in treatments on contained with wastewater sludge. Samutprakarn paddy soil contained with 24 kg m-2
wastewater sludge and Suphanburi paddy soil contained with 36 kg m-2 wastewater sludge gave the highest
plant height. However, wastewater sludge 36 kg m-2 in Suphanburi paddy soil and 12 kg m-2 wastewater sludge
in Samutprakarn paddy soil gave the highest yield.
Key words: wastewater sludge, heavy metals, rice (Pathumthani 80), peanut food factory, soil improvement
ประโยชน ทางด านการเกษตรเพื่อ ปรับ ปรุงดิ น และ
ชวยเพิ่มมวลชีวภาพใหกับพืชเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
มีผูสนใจศึกษาเพิ่มขึ้น เนื่องจากในกากตะกอนน้ําเสีย
มีสารประกอบที่เปนแหลงธาตุอาหารพืช เชน N, P, K
และสารประกอบอินทรียอื่น ๆ [3] แตการนํากาก
ตะกอนน้ํ า เสี ย มาใช ใ นการเกษตรมี ป จ จั ย ที่ ต อ ง
คํ า นึ ง ถึ ง ได แ ก กลิ่ น ลั ก ษณะตะกอนน้ํ า เสี ย ความ

1. บทนํา
การบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพในขั้นตอนตาง ๆ
จะมี ก ากตะกอนน้ํ า เสี ย เกิ ด ขึ้ น เป น จํ า นวนมาก
กระบวนการกําจัดกากตะกอนน้ําเสียขั้นสุดทายที่นิยม
ใช ไดแก การฝงกลบ การเผา แตทั้ง 2 วิธี นี้มีขอจํากัด
คื อ มี ค า ใช จ า ยสู ง และอาจส ง ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมได [1,2] การนํากากตะกอนน้ําเสียไปใช
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แลวนํามาคลุกเคลาผสมกัน เปนการเก็บตัวอยางดิน
แบบผสมรวม
ข า วที่ ใ ช ใ นการทดลอง คื อ ข า วพั น ธุ
ปทุมธานี 80 เปนขาวเจาไมไวแสง อายุการเก็บเกี่ยว
113 วัน (5 ก.ย. - 25 ธ.ค. 54) นับจากวันเพาะกลาขาว
ซึ่งไดมาจากแปลงนาเพาะพันธุขาว จังหวัด สมุท รปราการ การเตรียมกลาขาว นําเมล็ดขาวไปเพาะใน
ถาดเพาะเมล็ดจนมีความสูงประมาณ 20 ซม. จึงยาย
ลงปลู ก ในถั ง พลาสติ ก ใส ก ากตะกอนน้ํ า เสี ย
อัตราสวน 0, 12, 24, 36 และ 48 kg m-2 ลงในดินผสม
ใหเขากัน แลวใสลงในถังพลาสติกขนาด 25 x 25 x
20 ซม. ทิ้งไว 10 วัน เพื่อใหดินเกิดความเสถียร
จากนั้นจึงนํากลาขาวลงปลูก แผนการทดลองแบบสุม
โดยสมบูรณ (completely randomized design, CRD)
ประกอบด ว ยดิ น นาสมุ ท รปราการและดิ น นา
สุ พ รรณบุ รี ที่ ไ ม ไ ด ใ ส ก ากตะกอนน้ํ า เสี ย เป น ชุ ด
ควบคุม (T1) เติมกากตะกอนน้ําเสีย 12 kg m-2 (T2)
เติมกากตะกอนน้ําเสีย 24 kg m-2 (T3) เติมกากตะกอน
น้ําเสีย 36 kg m-2 (T4) และเติมกากตะกอนน้ําเสีย
48 kg m-2 (T5 )
2.2 พารามิเตอรและวิธีที่ใชในการวิเคราะห
เก็ บ ตั ว อย า งดิ น ในทุ ก ชุ ด การทดลองทั้ ง
กอนและหลังการปลูกขาว และกากตะกอนน้ําเสีย ผึ่ง
ใหแหงในที่รม แลวอบที่อุณหภูมิ 105 ๐C จนแหง
สนิท บดใหละเอียดรอนผานตะแกรงขนาด 12 เมช
(mesh) แบ ง การวิ เ คราะห อ อกเป น (1) วิ เ คราะห
ลักษณะสมบัติทางเคมี ไดแก คาพีเอช (pH) คาการนํา
ไฟฟา (EC) ความชื้น (moisture) อินทรียวัตถุ (OM)
ไนโตรเจนทั้ ง หมด ฟอสฟอรัส และโพแทสเซีย มที่
เป น ประโยชน ต อ พื ช โดยใช วิ ธี วิ เ คราะห ต ามการ
วิ เ คราะห ตั ว อย า งพื ช ปุ ย และวั ส ดุ ป รั บ ปรุ ง ดิ น [6]
(2) การวิเคราะหโลหะหนัก (Fe, Zn, Cu และ Mn) ใช

เหมาะสมของพื้ น ที่ แ ละดิ น ความเป น พิ ษ ของ
สารอิน ทรี ยใ นกากตะกอนน้ํา เสี ย เกลื อ และโลหะ
หนัก [4] ปจจุบันไดมีงานวิจัยตาง ๆ ที่ศึกษาการนํา
กากตะกอนน้ําเสียผสมลงในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ
[5] แตยังไมมีการศึกษาการนํากากตะกอนน้ําเสียจาก
โรงงานแปรรูปถั่วลิสงมาใชปรับปรุงดินสําหรับปลูก
ขาวซึ่งเปนอาหารหลักและเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของประเทศไทย งานวิ จัย นี้ จึ ง ได ศึ ก ษาการนํ า กาก
ตะกอนน้ําเสียจากโรงงานแปรรูปถั่วลิสงมาใชในการ
ปลู ก ข า ว โดยผสมกากตะกอนน้ํ า เสี ย ลงในดิ น ที่
อั ต ราส ว นแตกต า งกั น เพื่ อ ศึ ก ษาอั ต ราส ว นที่
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวและใหผลผลิต
สู ง สุ ด นอกจากนี้ ยั ง ศึ ก ษาการปนเป อ นของโลหะ
หนักที่ตกคางในกากตะกอนน้ําเสียและปริมาณโลหะ
หนักที่สะสมในเมล็ดขาว เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ในระยะยาวในการนํากากตะกอนน้ําเสียจากโรงงาน
แปรรูปถั่วลิสงมาใชประโยชนในการปรับปรุงดินที่
ใชปลูกขาว

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 วัสดุที่ใชในการวิจัย
กากตะกอนน้ํ า เสี ย ที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย เก็ บ
รวบรวมจากบอผึ่งกากตะกอนน้ําเสียของระบบการ
จัดการกากตะกอนชีวภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบ
บําบัดน้ําเสีย โรงงานแมรวย จํากัด (โกแก) โดยสุม
ตัวอยางกากตะกอนน้ําเสียจากหลาย ๆ จุด แลวนํามา
คลุกเคลาผสมกัน
ดินที่ใชในการทดลองไดมาจากแปลงนา 2
แหล ง คื อ แปลงนาที่ 1 เป น ดิ น เหนี ย ว อยู ใ นพื้ น ที่
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ และแปลงนาที่ 2
เป น ดิ น ร ว นปนทราย อยู ใ นพื้ น ที่ อํ า เภอสองพี่ น อ ง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสุมตัวอยางดินจากหลาย ๆ จุด
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ที่เปนประโยชนตอพืช 1,751.08 mg kg-1 สวนโลหะ
หนักที่พบมากที่สุดในกากตะกอนน้ําเสีย คือ Fe มี
ความเขมขน 669.52 mg kg-1 รองลงมาคือ Zn, Mn
และ Cu มีความเขมขน 462.42, 210.22 และ 1.4
mg kg-1 ตามลําดับ ซึ่งไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว
ในการนํามาใชประโยชนทางการเกษตร คือ Zn และ
Cu มีความเขมขน 3,000 และ 900 mg kg-1 [8]
คาพีเอชของดินสมุทรปราการ (T1) และ
ดินสุพรรณบุรี (T1) (ตารางที่ 1) จัดวาเปนกรดจัด แต
เมื่อเติมกากตะกอนน้ําเสียในอัตราสวนตาง ๆ มีผลทํา
ใหดินสมุทรปราการมีคาพีเอชเพิ่มขึ้น เนื่องจากใน
กากตะกอนน้ําเสียมีความเปนเบสจัด สารพวกเบสจึง
ทํ า ปฏิ กิ ริ ย าสะเทิ น กั บ H+ ในสารละลายดิ น ทํ า ให
ปริมาณ H+ ลดลง pH จึงเพิ่มขึ้น [9] แตคาพีเอชในดิน
สุพรรณบุรีไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ใน
แตละชุดการทดลอง (ตารางที่ 1)
คาการนําไฟฟาของดินสมุทรปราการ (T1)
และดินสุพรรณบุรี (T1) (ตารางที่ 1) มีความเค็มนอย
มาก แตเมื่อเติมกากตะกอนน้ําเสียในอัตราสวนตาง ๆ
พบวาคาการนําไฟฟาในดินเพิ่มขึ้นในดินทั้ง 2 แหลง
ทั้งนี้เนื่องจากในกากตะกอนน้ําเสียมีคาการนําไฟฟา
สู ง มี ส ารละลายเกลื อ เข ม ข น สู ง จึ ง เป น เหตุ ใ ห มี
สารละลายเกลือเขมขนมากกวาในดิน ทําใหเมื่อใส
กากตะกอนน้ํ า เสี ย เพิ่ ม มากขึ้ น ค า การนํ า ไฟฟ า จึ ง
สูงขึ้นตามไปดวย [6]
อิ น ทรี ย วั ต ถุ ที่ พ บในดิ น สมุ ท รปราการ
และดินสุพรรณบุรี หลังจากเติมกากตะกอนน้ําเสียลง
ไปแล ว ค า เปอร เ ซ็ น ต ข องอิ น ทรี ย วั ต ถุ ไ ม มี ค วาม
แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ในทุ ก ชุ ด การทดลอง
(ตารางที่ 1) ส ว นความชื้น ไนโตรเจนทั้ ง หมด
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืช
ของดิน สมุทรปราการ และดินสุ พรรณบุรี มีคาเพิ่ม

วิธีการของ Allen et al. [7]
การเก็บตัวอยางพืช นําเมล็ดขาวและตน
ขาว (ลางดินออกจนหมด) มาอบที่อุณหภูมิ 65 ๐C จน
แหง บดใหละเอียด และนําไปรอนผานตะแกรงขนาด
12 เมช (mesh) แบงการวิเคราะหออกเปน (1) การ
วิเคราะหปริมาณโลหะหนัก (Fe, Zn, Cu และ Mn) ใน
เมล็ ด และต น ข า วหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว ใช วิ ธี ก ารของ
Allen et al. [7] (2) การศึกษาการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของขาว โดยการวัดความสูงของตนขาวทุก
สัปดาหโดยใชตลับเมตร ชั่งน้ําหนักแหงของเมล็ดขาว
1,000 เมล็ด และชั่งน้ําหนักเมล็ดขาวที่เปนผลผลิต
ทั้งหมดของแตละชุดการทดลอง
2.3 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลแบบ
one-way (ANOVA) โดยใชโปรแกรม MINITAB
version 15 ทดสอบความแตกตาง ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 %

3. ผลการการวิจัยและวิจารณ
3.1 ผลการวิ เ คราะห ลั ก ษณะสมบั ติ ท างเคมี
ของกากตะกอนน้ําเสียและดิน (ดินสมุทรปราการ
และดินสุพรรณบุรี)
3.1.1 กอนการปลูกขาว ในการนํากาก
ตะกอนน้ําเสียผสมลงในดินนาเพื่อใชในการปลูกขาว
นั้น มีการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของกากตะกอนน้ํา
เสี ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบที่ อ าจส ง ผลต อ การเจริ ญ
เติบโตของขาว จากการวิเคราะหพบวากากตะกอนน้ํา
เสียมีคาพีเอช 9.26 ซึ่งมีสภาพเปนดางจัด คาการนํา
ไฟฟา 11.35 mS cm-1 กากตะกอนน้ําเสียมีความเค็ม
ปานกลาง ความชื้น 9.78 % อินทรียวัตถุสูงถึง
13.25 % ไนโตรเจนทั้งหมด 0.49 % ฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนตอพืช 9,375.79 mg kg-1 และโพแทสเซียม
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ปริมาณความเขมขนของโลหะหนักสูงที่สุด เมื่อเติม
กากตะกอนน้ําเสีย 48 kg m-2 สามารถเรียงลําดับ
ปริมาณธาตุโลหะหนักไดดังนี้ Fe > Zn > Cu > Mn
(ตารางที่ 1) ซึ่ง Fe, Mn, Zn และ Cu เปนกลุมจุลธาตุ
(micronutrient elements) หรือธาตุอาหารเสริม พืช
ตองการในปริมาณเพียงเล็กนอย แตมีความสําคัญตอ
การดํารงชีพของพืชเทากับธาตุอาหารอื่น ๆ [6] ดังนั้น
การเติมกากตะกอนน้ําเสียในการเพาะปลูกจึงเปนการ
เพิ่ มธาตุ อ าหารจํ าพวกจุ ลธาตุ ให กั บ ดิ น ซึ่ งปริม าณ
โลหะหนักที่ศึกษาวิจัยยังอยูในเกณฑมาตรฐานของ
โลหะหนักในดิน [8]

มากขึ้นเมื่อใสกากตะกอนน้ําเสียเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ดินชุดควบคุม (T1) (ตารางที่ 1) ดังนั้นการนํากาก
ตะกอนน้ํ า เสี ย มาใช ใ นทางการเกษตรจึ ง ช ว ยเพิ่ ม
สารอาหารที่เปนประโยชนตอพืชใหแกดิน [10] ความ
เขมขนของโลหะหนักในดินสมุทรปราการและดิน
สุ พ รรณบุ รี ห ลั ง จากใส ก ากตะกอนน้ํ า เสี ย ใน
อั ต ราส ว นต า ง ๆ พบว า มี ป ริ ม าณความเข ม ข น ของ
โลหะหนัก เพิ่ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกับ ชุดดิ นควบคุม (T1)
จากการศึ ก ษาพบว า ปริ ม าณโลหะหนั ก ในดิ น
สมุทรปราการมีคาสูงที่สุด เมื่อเติมกากตะกอนน้ําเสีย
48 kg m-2 สามารถเรียงลําดับปริมาณธาตุโลหะหนัก
ไดดังนี้ Fe > Zn > Mn > Cu และในดินสุพรรณบุรีมี

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสมบัติของกากตะกอนน้ําเสีย ดินสมุทรปราการ และดินสุพรรณบุรี ที่ผสมกากตะกอน
น้ําเสียในแตละชุดการทดลองกอนปลูกขาวพันธุปทุมธานี 80
พารามิเตอร

อัตราการเติมกากตะกอนน้ําเสียของดินสมุทรปราการ
-2

-2

-2

-2

อัตราการเติมกากตะกอนน้ําเสียของดินสุพรรณบุรี

-2

0 kg m 12 kg m 24 kg m 36 kg m 48 kg m 0 kg m-2 12 kg m-2 24 kg m-2 36 kg m-2 48 kg m-2
5.96
5.95
6.09
5.83
5.84
5.85
5.86
pH (1:5)
5.55
5.66
5.71
-1
3.99
4.09
5.13
3.92
5.54
6.94
8.30
3.06
EC (mS cm )
3.00
3.98
4.67
4.80
4.47
4.55
4.98
5.14
4.21
Moisture (%)
4.80
4.84
4.77
2.86
2.81
2.82
2.84
3.97
2.42
OM (%)
3.65
3.74
3.80
3.93
0.67
0.41
0.61
0.74
0.77
0.21
0.35
0.60
Total N (%)
0.20
0.37
-1
Avail. P (mg kg ) 121.15 359.34 420.71 409.98 492.61 62.25 123.38 172.00 207.11 387.55
Avail. K (mg kg-1) 591.00 565.07 606.66 630.00 940.00 224.66 286.52 421.66 434.66 463.66
Total Fe (mg kg-1) 972.72 1,038.66 1,136.23 1,151.86 1,161.71 1,030.30 1,060.43 1,101.73 1,100.73 1,101.96
Total Zn (mg kg-1) 278.25 278.73 293.02 344.63 363.45 246.00 306.48 350.82 345.32 388.65
75.78
65.74
Total Cu (mg kg-1) 44.11 45.81 52.88 66.74 67.42 52.13 54.05 63.43
-1
57.90
59.69
Total Mn (mg kg ) 70.92 99.86 104.16 105.30 112.67 50.65 52.84 57.55
-2
-2
-2
-2
-2
อัตราการเติมกากตะกอนน้ําเสีย T1 : 0 kg m (ดินชุดควบคุม), T2 : 12 kg m , T3 : 24 kg m , T4 : 36 kg m และ T5 : 48 kg m
มาตรฐานของโลหะหนักในดินกลุมประเทศสหภาพยุโรป; Zn : 100 mg kg-1 และ Cu : 300 mg kg-1 [8]

จากผลการวิเคราะหพบวาคาพีเอชของดิน
สมุ ท รปราการและดิ น สุ พ รรณบุ รี ในทุ ก ชุ ด การ
ทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (ตาราง

3.1.2 หลังการปลูกขาว การวิเคราะห
สมบั ติ ท างเคมี ข องดิ น หลั ง การปลู ก ข า ว เพื่ อ ศึ ก ษา
ปจจัยในการเจริญเติบโตของพืชที่สะสมในดิน
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ปลูกขาว (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Ravindran et al. [11] พบวาคาการนําไฟฟาของดินที่
ใชปลูกผักเบี้ยทะเล (S. portulacastrum) เมื่อสิ้นสุด
การทดลองแลวจะมีคาลดลง

ที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบกับดินกอนปลูกขาว (ตารางที่ 1)
พบวาคาการนําไฟฟาของดินสมุทรปราการและดิน
สุ พ รรณบุ รี ใ นทุ ก ชุ ด การทดลองมี ค า ลดลงอย า งมี
นัยสําคัญ (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบกับดินกอน

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสมบัติของดินสมุทรปราการ และดินสุพรรณบุรี ที่ผสมกากตะกอนน้ําเสียในแตละชุด
การทดลองหลังปลูกขาวพันธุปทุมธานี 80
พารามิเตอร

อัตราการเติมกากตะกอนน้ําเสียของดินสมุทรปราการ
-2

-2

-2

-2

อัตราการเติมกากตะกอนน้ําเสียของดินสุพรรณบุรี

-2

0 kg m 12 kg m 24 kg m 36 kg m 48 kg m 0 kg m-2 12 kg m-2 24 kg m-2 36 kg m-2 48 kg m-2
5.89
5.67
5.63
5.77
pH (1:5)
5.75
6.06
5.76
5.63
5.64
5.89
-1
3.35
2.81
2.96
EC (mS cm )
3.25
4.21
4.57
7.12
1.78
2.36
1.78
0.21
0.24
0.40
0.47
Moisture (%)
0.13
0.33
0.51
0.53
0.76
0.79
2.76
2.26
OM (%)
2.91
2.95
2.12
2.18
2.21
2.33
2.75
2.93
0.21
0.25
0.27
0.11
0.17
Total N (%)
0.16
0.17
0.24
0.24
0.38
-1
Avail. P (mg kg )
45.35 84.99 102.22 200.19 234.65 32.55 61.27 130.16 132.76 141.61
-1
Avail. K (mg kg ) 194.32 229.62 231.58 237.03 265.75 199.15 202.05 203.67 209.73 381.27
Total Fe (mg kg-1) 1,088.03 1,094.49 1,101.93 1,144.95 1,155.12 1,029.02 1,037.42 1,046.84 1,050.35 1,112.95
Total Zn (mg kg-1) 200.30 208.83 246.29 308.46 425.15 160.68 204.85 260.43 346.10 392.26
16.57
16.78
20.10
3.70
8.61
Total Cu (mg kg-1)
0.95
3.76
10.99 10.80 17.54
-1
31.36
37.19
Total Mn (mg kg ) 73.76 86.37 89.29 98.98 109.42 23.79 26.42 30.97
-2
-2
-2
-2
-2
อัตราการเติมกากตะกอนน้ําเสีย T1 : 0 kg m (ดินชุดควบคุม), T2 : 12 kg m , T3 : 24 kg m , T4 : 36 kg m และ T5 : 48 kg m
มาตรฐานของโลหะหนักในดินกลุมประเทศสหภาพยุโรป; Zn : 100 mg kg-1 และ Cu : 300 mg kg-1 [8]

ชวงนี้ตนขาวไมจําเปนตองใชน้ําในการเจริญเติบโต
และในชวงการเจริญเติบโต ขาวจะดูดซึมธาตุอาหาร
หลั ก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซีย ม
สงผลใหไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสและโพแทสเซี ย มที่ เ ป น ประโยชน ต อ พื ช ลดลง ในทุ ก ชุ ด การ
ทดลอง
ความเขมขนของ Fe และ Zn ในดิน
สมุ ท รปราการและดิ น สุ พ รรณบุ รี ในทุ ก ชุ ด การ
ทดลองไมมี ค วามแตกตา งกั น อยา งมีนั ย สํา คั ญ เมื่ อ
เทียบกับดินกอนปลูกขาว สวนความเขมขนของ Cu
และ Mn ในดินสมุทรปราการ และดินสุพรรณบุรี ใน

เปรี ย บเที ย บปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น
สมุ ท รปราการในทุกชุดการทดลอง เมื่ อ สิ้นสุด การ
ทดลองพบวามีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 2)
แตอินทรียวัตถุในดินสุพรรณบุรีในทุกชุดการทดลอง
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนความชื้น
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสและโพแทสเซี ย มที่เ ป น ประโยชนต อ พื ชของดิ นสมุ ท รปราการ
และดิน สุพ รรณบุรี ในทุก ชุ ด การทดลองมีค าลดลง
อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 2) ความชื้นที่ลดลง
เนื่ อ งจากก อ นการเก็ บ เกี่ ย วจะปล อ ยให น้ํ า ในถั ง
พลาสติกที่ใชปลูกขาวแหงไปตามธรรมชาติ เพราะ
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ในดินสุพรรณบุรีพบวาเมื่อใสกากตะกอนน้ําเสีย 48
kg m-2 สงผลใหเมล็ดขาวมีปริมาณ Fe, Mn และ Zn
มากที่สุด ตามลําดับ แตไมพบ Cu เมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณโลหะหนักในเมล็ดขาวพันธุปทุมธานี 80 กับ
มาตรฐานปริมาณของโลหะหนักที่ยอมใหมีไดในพืช
พบวาปริมาณโลหะหนักทั้งหมดไมเกินมาตรฐาน [12]
ปริมาณโลหะหนักในตนขาวที่ปลูกในดิน
สมุ ท รปราการและดิ น สุ พ รรณบุ รี พบว า มี ป ริ ม าณ
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญในทุกชุดการทดลอง เมื่อเทียบ
กับดินชุดควบคุม (T1) (ตารางที่ 3) ขาวพันธุปทุมธานี
80 ที่ปลูกในดินสมุทรปราการและดินสุพรรณบุรี มี
ปริมาณโลหะหนักในตนขาวสูงสุดเมื่อใสกากตะกอน
น้ําเสีย 48 kg m-2 โดยมีปริมาณ Mn > Fe > Zn > Cu
ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได ว า ปริ ม าณโลหะหนั ก ใน
ต น ข า วทั้ ง หมดของทุ ก ชุ ด การทดลองมี ค า ไม เ กิ น
มาตรฐานของโลหะหนักที่ยอมใหมีไดในพืช ยกเวน
Fe ที่มีปริมาณเกินมาตรฐาน [12]

ทุกชุดการทดลองมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่
2) โดยเรียงลําดับความเขมขนของโลหะหนักในดิน
ทั้ง 2 แหง เมื่อใสกากตะกอนน้ําเสีย 48 kg m-2 ไดดังนี้
Fe > Zn > Mn > Cu (ตารางที่ 2) Fe, Mn, Zn และ Cu
เปนกลุมจุลธาตุ (micronutrient elements) หรือธาตุ
อาหารเสริม ซึ่งพืชตองการในปริมาณเพียงเล็กนอย
แตมีความสําคัญต อ การดํ ารงชีพของพืชเทากับธาตุ
อาหารอื่น ๆ [6] ภายหลังการปลูกขาวจึงทําใหความ
เขมขนของโลหะหนักลดลง
3.2 ปริมาณโลหะหนักในขาวพันธุปทุมธานี 80
ปริมาณโลหะหนักในสวนตาง ๆ ของขาว
ขึ้นอยูกับอัตราการใสกากตะกอนน้ําเสียที่แตกตางกัน
จากการศึกษาปริมาณโลหะหนักในเมล็ดขาวที่ปลูก
ในดิ น สมุ ท รปราการเมื่ อ ใส ก ากตะกอนน้ํ า เสี ย 48
kg m-2 พบวาเมล็ดขาวมีปริมาณ Mn และ Fe มากที่สุด
ตามลําดับ แตไมพบ Zn และ Cu สวนเมล็ดขาวที่ปลูก

ตารางที่ 3 ปริมาณโลหะหนักในเมล็ดและตนขาวพันธุปทุมธานี 80
พารามิเตอร

อัตราการเติมกากตะกอนน้ําเสียของดินสมุทรปราการ
-2

-2

-2

-2

อัตราการเติมกากตะกอนน้ําเสียของดินสุพรรณบุรี

0 kg m 12 kg m 24 kg m 36 kg m 48 kg m 0 kg m-2 12 kg m-2 24 kg m-2 36 kg m-2 48 kg m-2
เมล็ด
0.00
0.00
0.00
2.62
29.69 24.21 25.79 40.30 41.09 50.67
Fe
-1
(mg kg ) ตน 170.19 274.56 316.76 328.74 437.02 229.42 336.35 338.53 339.75 445.23
เมล็ด
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.26
8.59
Zn
-1
(mg kg ) ตน
12.67 13.14 22.76 42.31 47.37 19.68 20.09 21.38 22.66 23.46
เมล็ด
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cu
-1
(mg kg ) ตน
5.42
8.16
9.42
10.20 10.85
6.51
7.75
8.53
10.20 10.49
เมล็ด 34.39 39.64 40.96 47.97 55.96 16.98 21.14 22.99 26.29 32.12
Mn
-1
(mg kg ) ตน 107.05 208.13 213.33 243.96 269.23 38.05 45.38 66.74 73.52 131.57
อัตราการเติมกากตะกอนน้ําเสีย T1 : 0 kg m-2 (ดินชุดควบคุม), T2 : 12 kg m-2, T3 : 24 kg m-2, T4 : 36 kg m-2 และ T5 : 48 kg m-2
ปริมาณโลหะหนักที่ยอมใหมีไดในพืช Fe : 50-200 mg kg-1, Zn : 80-200 mg kg-1 และ Cu : 100 mg kg-1 [12]

193

-2

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปที่ 21 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2556

ความสู งของต น อยูในเกณฑข องกรมการขา ว สว น
ข า วที่ ป ลู ก ด ว ยดิ น สุ พ รรณบุ รี มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตสู ง
ที่สุดในชุดการทดลอง T4 รองลงมา คือ T2, T5, T3
และ T1 ตามลําดับ (รูปที่ 2) โดยมีความสูงดังนี้ 122,
118, 114, 111 และ 108 ซม. ตามลําดับ เมื่อ
เปรี ย บเที ย บความสู ง ของต น ข า วในแต ล ะชุ ด การ
ทดลองกับขอมูลของกรมการขาว (117 ซม.) [13]
พบวาชุดการทดลอง T2 และ T5 มีความสูงอยูใน
เกณฑ ข องกรมการข า ว ส ว นข า วที่ ป ลู ก ด ว ยดิ น
สมุทรปราการ และดินสุพรรณบุรี ในดินชุดควบคุม
(T1) มีความสูงต่ํากวาเกณฑของกรมการขาวเนื่องจาก
ดินชุดควบคุมไมมีการเติมปุยและกากตะกอนน้ําเสีย
ทําใหธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชมี
ไมเพียงพอ

3.3 การเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุ
ปทุมธานี 80
ข า วพั น ธุ ป ทุ ม ธานี 80 ที่ ป ลู ก ด ว ยดิ น
สมุทรปราการ (รูปที่ 1) และดินสุพรรณบุรี (รูปที่ 2)
พบวาสัปดาหแรกตนขาวมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
26 ซม. ตั้งแตสัปดาหที่ 2-11 ขาวเริ่มมีการเจริญ
เติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แตในสัปดาหที่ 11-15 ตนขาวมี
การเจริญเติบโตคงที่ ขาวที่ปลูกในดินสมุทรปราการมี
การเจริ ญ เติ บ โตสู ง ที่ สุ ด ในชุ ด การทดลอง T3 รอง
ลงมา คือ T2, T4, T5 และ T1ตามลําดับ (รูปที่1) มีความ
สูงของตนดังนี้ 123, 121, 120, 120 และ 100 ซม.
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบความสูงของตนขาวในแต
ละชุ ด การทดลองกั บ ข อ มู ล ของกรมการข า ว (117
ซม.) [13] พบวาชุดการทดลอง T2, T3, T4 และ T5 มี

ควาสูงตนขาว (cm)

200

T1

100

T2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

T3

ระยะเวลาการเจริญเติบโต (week)

T4

ควาสูงตนขาว (cm)

รูปที่ 1 การเจริญเติบโตของขาวพันธุปทุมธานี 80 ที่ปลูกในดินสมุทรปราการ (อัตราการเติมกากตะกอนน้ําเสีย
T1 : 0 kg m-2 (ดินชุดควบคุม), T2 : 12 kg m-2, T3 : 24 kg m-2, T4 : 36 kg m-2 และ T5 : 48 kg m-2)
200

T1

100

T2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ระยะเวลาการเจริญเติบโต (week)

T3
T4

รูปที่ 2 การเจริญเติบโตของขาวพันธุปทุมธานี 80 ที่ปลูกในดินสุพรรณบุรี (อัตราการเติมกากตะกอนน้ําเสีย T1 : 0
kg m-2 (ดินชุดควบคุม), T2 : 12 kg m-2, T3 : 24 kg m-2, T4 : 36 kg m-2 และ T5 : 48 kg m-2)
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1,000 เมล็ด ของขาวที่ปลูกในดินสุพรรณบุรีในทุกชุด
การทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนใน
ดินชุดควบคุมที่มีน้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด นอยที่สุด
เมื่อเติมกากตะกอนน้ําเสีย 36 kg m-2 พบวามีน้ําหนัก
เมล็ด 1,000 เมล็ด มากที่สุด คือ 29.54 กรัม (ตารางที่
4) น้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด บงชี้ถึงคุณภาพของเมล็ด
ข า ว ดั ง นั้ น เมื่ อ เที ย บกั น ระหว า งชุ ด การทดลองที่ มี
น้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด สูงสุด ขาวที่ปลูกในดิน
สมุทรปราการและดินสุพรรณบุรีมีคุณภาพไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ

ขาวพันธุปทุมธานี 80 ที่ปลูกดวยดินสมุทรปราการ เมื่อเติมกากตะกอนน้ําเสีย 12 kg m-2 พบวามี
น้ําหนักเฉลี่ยของเมล็ดขาว 1,000 เมล็ด มีคาสูงสุด คือ
29.84 กรัม (ตารางที่ 4) ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญกับน้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด ของดินชุด
ควบคุม เนื่องจากในดินชุดควบคุมไมมีการเติมปุยเพื่อ
เพิ่มธาตุอาหารใหแกพืช ผลผลิตของขาวที่ไดจึงเกิด
ความไม ส มบู ร ณ บ างส ว น (เมล็ ด ลี บ ) ส ง ผลให
น้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด ของดินชุดควบคุมมีความ
แตกต า งกั บ ชุ ด การทดลองอื่ น ส ว นน้ํ า หนั ก เมล็ ด

ตารางที่ 4 ผลผลิตขาวพันธุปทุมธานี 80 ที่ปลูกในดินสมุทรปราการและดินสุพรรณบุรี และเติมกากตะกอนน้ํา
เสียที่ระดับตาง ๆ
อัตราการเติมกาก
ตะกอนน้ําเสีย

ดินสมุทรปราการ

ดินสุพรรณบุรี

น้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด (g) ผลผลิต (kg rai-1) น้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด (g) ผลผลิต (kg rai-1)
0 kg m-2
20.49
523.09
19.20
492.62
-2
12 kg m
29.84
1,922.64
29.46
963.41
-2
24 kg m
26.61
1,883.05
27.51
1,411.32
-2
36 kg m
22.86
1,194.49
29.54
1,511.16
-2
48 kg m
23.15
1,366.69
27.33
1,036.71
-2
-2
-2
-2
อัตราการเติมกากตะกอนน้ําเสีย T1 : 0 kg m (ดินชุดควบคุม), T2 : 12 kg m , T3 : 24 kg m , T4 : 36 kg m และ T5 : 48 kg m-2

คือ ลดลงรอยละ 20-50 [13] สวนขาวที่ปลูกในดิน
สุพรรณบุรี เมื่อเติมกากตะกอนน้ําเสีย 36 kg m-2
พบวาขาวมีผลผลิตสูงที่สุดคือ 1,511.16 kg rai-1 และ
ขาวที่ป ลูกในดิ นชุด ควบคุม มีผลผลิ ตของข าวนอ ย
ที่สุดคือ 492.62 kg rai-1 (ตารางที่ 4) เมื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตของขาวพันธุปทุม ธานี 80 ที่ ป ลูกในดิน
สมุทรปราการ (1,922.64 kg rai-1) กับดินสุพรรณบุรี
(1,511.16 kg rai-1) พบวาขาวพันธุปทุมธานี 80 ที่ปลูก
ในดินสมุทรปราการมีผลผลิตมากกวาขาวที่ปลูกใน
ดินสุพรรณบุรี ซึ่งผลผลิตของขาวพันธุปทุมธานี 80 ที่
ปลูกในดินทั้ง 2 แหง ในทุกชุดการทดลองมีน้ําหนัก

ข า วพั น ธุ ป ทุ ม ธานี 80 ที่ ป ลู ก ในดิ น สมุ ท รปราการ เมื่อเติมกากตะกอนน้ําเสีย 12 kg m-2 พบวามี
ผลผลิตสูงที่สุด คือ 1,922.64 kg rai-1 (ตารางที่ 4) และ
ข า วที่ ป ลู ก ในดิ น ชุ ด ควบคุ ม มี ผ ลผลิ ต ของข า วน อ ย
ที่สุด คือ 523.09 kg rai-1 สวนในชุดการทดลอง T4
และ T5 มีผลผลิตลดลง เนื่องจากใสกากตะกอนน้ําเสีย
มากที่สุดทําใหดินมีคาการนําไฟฟาสูงถึง 6.94 และ
8.30 mS cm-1 (ตารางที่ 1) เมื่อดินมีความเค็มสูงขึ้น
สงผลใหผลผลิตของเมล็ดขาวลดลง จากขอมูลของ
กรมการข า ว ระบุ ว า ดิ น ที่ มี ค วามเค็ ม มากกว า
6 mS cm-1 สงผลใหผลผลิตของขาวลดลงปานกลาง
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สูงกวาเกณฑผลผลิตของกรมการขาว (736 kg rai-1)
[13]

ตะกอนน้ําเสีย 36 kg m-2 สําหรับการนํากากตะกอนน้ํา
เสียจากโรงงานแปรรูปถั่วลิสงไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงดินในอนาคตควรใสกากตะกอนน้ําเสีย 12
kg m-2 หรือนอยกวาในพื้นที่ที่เปนดินเหนียว และควร
ใสกากตะกอนน้ําเสีย 36 kg m-2 ในพื้นที่ที่เปนดินรวน
ปนทรายจะทําใหพืชมีผลผลิตสูงที่สุด นอกจากนี้ควร
เติมเศษใบไม หรืออินทรียวัตถุอื่น ๆ เพื่อปรับสภาพ
ให ก ากตะกอนน้ํ า เสี ย ที่ ใ ช มี ค วามเค็ ม ลดลง ก อ น
นําไปใชในการเกษตร เปนการปรับสภาพของดินให
เหมาะสมตอการปลูกพืชระยะยาว

4. สรุป
การปลูกขาวพันธุปทุมธานี 80 เมื่อตรวจสอบ
เริ่มตนดินสมุทรปราการและดินสุพรรณบุรีที่เติมกาก
ตะกอนน้ําเสียที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ผลปรากฏ
วาดินสมุทรปราการและดินสุพรรณบุรีในทุกชุดการ
ทดลองมีคุณสมบัติทางเคมีในดานอินทรียวัตถุ พบวา
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตคาพีเอช คาการนํา
ไฟฟา ความชื้น ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซี ย มที่ เ ป น ประโยชน ต อ พื ช และปริ ม าณ
โลหะหนัก (จุลธาตุ) มีคาเพิ่มขึ้น หลังจากปลูกขาวคา
พีเอชไมมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเทียบกับกอน
ปลูกขาว แตมีคาการนําไฟฟา ความชื้น ไนโตรเจน
ทั้งหมด ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เปนประโยชน
ต อ พื ช ลดลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ความเข ม ข น ของ Cu
และ Mn ในดินมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับ
ดินกอนปลูกขาว ความเขมขนของโลหะหนักทั้งหมด
ในเมล็ดและลําตนของขาวพันธุปทุมธานี 80 ที่ปลูก
ในดินทั้ง 2 แหง มีคาความเขมขนอยูในระดับที่ไม
เปนอันตรายตอสุขภาพ ยกเวน Fe ในสวนของตนขาว
ที่มีความเขมขนเกินมาตรฐาน การเจริญเติบโตของ
ขาวพันธุปทุมธานี 80 ในดินสมุทรปราการมีการเจริญ
เติบโตสูงที่สุด เมื่อใสกากตะกอนน้ําเสีย 24 kg m-2
และในดินสุพรรณบุรีมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด เมื่อ
ใสกากตะกอนน้ําเสีย 36 kg m-2 น้ําหนักเมล็ด 1,000
เมล็ ด จากการเปรี ย บเที ย บน้ํ า หนั ก สู ง ที่ สุ ด ในดิ น
สมุท รปราการและดินสุ พ รรณบุรีมี น้ําหนัก ไมแ ตก
ตางกัน ขาวที่ปลูกในดินสมุทรปราการใหผลผลิตมาก
ที่สุดเมื่อใสกากตะกอนน้ําเสีย 12 kg m-2 สวนขาวที่
ปลูกในดินสุพรรณบุรีใหผลผลิตมากที่สุดเมื่อใสกาก

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ “การ
ใช ป ระโยชน จ ากกากตะกอนน้ํ า เสี ย จากโรงงาน
แปรรูปถั่วลิสงเพื่อใชปรับปรุงดินสําหรับปลูกขาว”
ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

6. เอกสารอางอิง
[1] Walter, I., Martinez, F. and Cala, V., 2006,
Heavy metal speciation and phytotoxic effects
of three representative sewage sludges for agricultural uses. Environ. Pollut. 139: 507-514.
[2] Dai, J., Xu, M., Chen, J., Yang, X. and Ke, Z.,
2007, PCDD/F, PAH and heavy metals in the
sewage sludge from six waste water treatment
plants in Beijing, China. Chemosphere 66:
353-361.
[3] Martinez, F., Cuevas, G., Calvo, R. and Walter,
I., 2003, Biowaste effects on soil and native
plants in a semiarid ecosystem, J. Environ.
Qual. 32: 472-479.
196

ปที่ 21 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2556

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[9] สุวรรณา สาสนรักกิจ, การวิเคราะหดินและการ
แปลความหมายในระดับหองปฏิบัติการและไร
นา, สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา,
แหลงที่มา : http://118.175.21.24/wbi1/index.
htm, 23 เมษายน 2555.
[10] Singh, R.P. and Agrawal, M., 2008, Potential
benefits and risks of land application of
sewage sludge, Waste Manag. 28: 347-358.
[11] Ravindran, K.C., Venkatesan, K.,
Balakrishnan, V., Chellappan, K.P. and
Balasubramanian, T., 2007, Restoration of
saline land by halophytes for Indian soils, Soil
Biol. Biochem. 39: 2661-2664.
[12] Fergusson, J.E., 1990, The Heavy Elements:
Chemistry Environmental Impact and Health
Effects, Pergamon Press, England.
[13] สํานักงานวิจัยและพัฒนาขาว, 2552, พันธุปทุม
ธานี 80, แหลงที่มา : http://www.brrd.in.th/rkb/
varieties/index.php-file=19.html, 28 กรกฎาคม
2554.

[4] Jacobs, L.W., 1981, Sludge and Its Ultimate
Disposal: Agricultural Application of Sewage
Sludge, Ann Arbor Science Publishers, Inc.,
Michigan.
[5] Tsadilas, C.D., Matsi, T., Barbayiannis, N. and
Dimoyiannis, D., 1995, Influence of sewage
sludge application on soil properties and on the
distribution and availability of heavy metal
fractions, Commun. Soil Sci. Plant Anal. 26:
2603-2619.
[6] กรมพัฒนาที่ดิน, 2547, คูมือการวิเคราะห
ตัวอยางดิน น้ํ า ปุย พื ช วัส ดุปรับปรุงดิน และ
การวิเคราะหเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินคา,
เลมที่ 2, สํานักพิมพวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนา
ที่ดิน, กรุงเทพฯ.
[7] Allen, S.E., Grimshaw, H.M. and Rowland,
A.P., 1986, Chemical analysis, pp. 285-344, In
Moore, P.D. and Chapman, S.B. (Eds.),
Methods in Plant Ecology, Blackwell
Scientific Publication, Oxford.
[8] กรมวิชาการเกษตร, 2551, เอกสารสนับสนุน
ระบบการจัดการคุณภาพ : GMP พืช พริก,
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ, 27 น.

197

