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บทคัดยอ 

           การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือดูเวลาในการเกิด จํานวนผล และขนาดของผลมะเขือเทศที่ได โดยนํา

กากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานกระดาษเคลือบแปงมาปลูกมะเขือเทศพันธราชินี   โดยการวิจัยคร้ังน้ีได

แบงการทดลองออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ใชดินปลูก 50% ผสมกับกากตะกอน 50% โดยนํ้าหนักและใสปุย 

กลุมที่ 2 ใชดินปลูก 50% ผสมกับกากตะกอน 50% โดยไมใสปุย และกลุมที่ 3 จะใชกากตะกอนลวน100% โดยไม

ใสปุย ผลการทดลองปรากฏวา หากเกษตรกรตองการปลูกใหไดผลอยางรวดเร็วประมาณ 2 สัปดาห หลังจากนํา

ตนกลามะเขือเทศลงปลูกจําเปนตองใสปุย  ในชวงเวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากนํากลามะเขือเทศลงปลูก 

เกษตรกรจะไดจํานวนผลมะเขือเทศใกลเคียงกันระหวางกลุมที่ 1 ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่นํา 50% ดินปลูกมาผสมกับ 

50% กากตะกอนและมีการใสปุย กับกลุมที่2 ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่นํา 50%ดินปลูกมาผสมกับ 50%กากตะกอน

โดยไมใสปุย สําหรับกลุมที่3 คือ กลุมที่นํากากตะกอนลวน100%มาใชในการเพาะปลูกน้ัน ไมเหมาะสมที่จะนํามาใช

ปลูกกับมะเขือเทศพันธราชินีดังกลาว เน่ืองจากใหจํานวนผลผลิตนอยมากเพราะมีแรธาตุที่พืชตองการต่ํา อยางไรก็

ดีขนาดของผลมะเขือเทศที่นํามาปลูกในดินทั้ง 3 ตัวอยาง ผลการวิจัยปรากฏวา ขนาดผลทั้ง 3 ตัวอยาง มีขนาด

ผลไมตางกันมากนัก 

คําสําคัญ : ผลกระทบตอจํานวนและขนาดผลมะเขือเทศ   กากตะกอน  

___________________________________________________________________

_____________ 

1*อาจารยประจํา  คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
*Corresponding author e-mail.com : Vichuda1105@gmail.com 
 

 

 

 

 



 

Effect to number of births and size of tomato by bringing sludge cake from 
wastewater treatment of duplex board paper mill for agriculture 

 
 Wichuda Chantasin1   Udomsak Kongmuang1 

Chaovayut Pornpimonthape1 Suthep Silapanuntakul1 

 
Abstract 

 
         The objectives of this research were to determine the rate of birth time; numbers of tomato 

fruits and their sizes among 3 samples; 1st sample was 50%sludge cake mixed with 50% plant soil 

with fertilizer;2nd sample was 50%sludge cake mixed with 50%plant soil without fertilizer and 3rd 

sample was 100%sludge cake. The result showed that if agricultural man required tomato fruit 

product or number of tomato fruits in a short time, not more than 2 weeks he needed to put 

fertilizer in the soil that mixed with sludge cake. However the 2nd result showed that for the long 

time after 6 months the product of fruits (number of tomato fruits) between 1st and 2nd appeared to 

be close value. For the3rd group that was 100%sludge cake showed very low product due to lack 

of nutrients(N,P and K).However sizes of tomato fruits among these 3 groups appeared to be 

closed to each other’s. 
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บทนํา 
สถิติโรงงานที่ไดรับใบอนุญาตใหเปดดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จําแนกรายหมวด

อุตสาหกรรม ส้ินสุดป พ.ศ.2559 มีจํานวน 5563 โรงงาน ในจํานวนน้ีมีโรงงานผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 
( Paper and Paper Product) 164 โรงงาน(พระราชบัญญัติ โรงงาน, 2535) โรงงานประเภทน้ีมีการนํา
นํ้าประปาและนํ้าบาดาลมาใชในกระบวนการผลิตในปริมาณสูง อันจะกอใหเกิดปญหานํ้าเสียตามมา จาก
พระราชบัญญัติควบคุมโรงงาน จําเปนตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือลดความสกปรกจากนํ้าเสียกอนที่จะปลอยนํ้า
เสียที่บําบัดแลว ออกนอกโรงงานลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติโดยไมสงผลกระทบกับแมนํ้าลําคลองที่นํ้าเสียที่บําบัดแลว
ระบายลงไป  โรงงานผลิตกระดาษซ่ึงผลิตกระดาษออกมาหลายชนิด อาทิเชน กระดาษเพ่ือจดบันทึก ถายเอกสาร 
กระดาษชําระกระดาษสีนํ้าตาลที่ใชในการหอของ กระดาษเคลือบแปง( Duplex Board ) ฯลฯ ก็มีการใชนํ้าใน
ขบวนการผลิตเปนจํานวนมากเชนกัน ซ่ึงมีระบบบําบัดนํ้าเสียตามเงื่อนไขของกรมโรงงาน 



           ที่มาของงานวิจัยน้ี มาจากความตองการในการลดปริมาณกากตะกอน(sludge cake)  อันเกิดมาจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสียในโรงงานกระดาษเคลือบแปง  จากขบวนการผลิต ปริมาณนํ้าเสียโดยเฉลี่ย 4500 ลบ.เมตรตอ
วัน โดยมีคาความสกปรกคิดเปนBOD(Biochemical Oxygen Demand ) 500-600 มิลลิกรัมตอลิตร (สํานักงาน
บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม (OPHETS), 2558) นํ้าเสียดังกลาวมาจากนํ้าลางแผนตะแกรงขึ้นรูป
กระดาษเปนตัวหลัก ประมาณ 4000 ลบ.เมตรตอวัน นอกน้ันจะเปนนํ้าจากสํานักงาน นํ้าจากโรงอาหาร นํ้าจาก
แผนกซอมบํารุง หองพยาบาล นํ้าลางพ้ืน นํ้าลางถนนในโรงงาน รวมทั้งนํ้าฝนที่ทิ้งรวมลงในระบบบําบัดนํ้าเสีย 
เน่ืองจากความสกปรกในนํ้าเสียมีคอนขางสูง ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานประเภทน้ีจึงประกอบดวย 2 สวน คือ 
ระบบเคมี โดยใชสารละลายสารสม(Alum: Al2SO4.16H2O) จับสารคอลลอยด(colloidal materials) จับตัวกันเปน
มวลขนาดใหญขึ้น(Chemical floc ). Chemical floc จากระบบเคมีจะตกตะกอนและถูกเก็บกักไวในถังตกตะกอน
ใบที1่( Sedimentation no 1) นํ้าเสียจากระบบบําบัดดวยเคมีจะถูกบําบัดตอไปดวยระบบชีววิทยาแบบตะกอนเรง
(Activated sludge) จะมีการเติมสารเคมี Ferric Chloride(FeCl3),Urea ซ่ึงมีองคประกอบของ NH3และ
Phosphoric Acid(H3PO4๗ลงในถังเติมอากาศ(Aeration Tank) เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพใหแบคทีเรียแบบใช 
Oxygen(Aerobic Bacteria) ทําการยอยสลายสารอินทรียที่หลุดมากับนํ้าเสียที่ผานระบบเคมีมาแลวในถังเติม
อากาศ   
( Aeration Tank)  ตะกอนที่เกิดขึ้นจากการที่ Aerobic Bacteriaยอยสลายผลการบําบัดนํ้าเสียดวยระบบชีววิทยา
ดังกลาวเรียกวา Biofloc ซ่ึงจะตกตะกอนในถังตกตะกอนใบที่2( Sedimentation no2) คุณภาพนํ้าเสียจะอยูใน
มาตรฐานนํ้าทิ้งกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถระบายลงสูแมนํ้าเจาพระยาได อยางไรก็ดีจากการใชระบบบําบัดนํ้า
เสียดวยเคมีและชีววิทยา Sludgeสวนเกิน( Excess Sludge)จะเกิดขึ้น จําเปนตองบําบัดเน่ืองจากเปอรเซ็นตนํ้าใน 
Sludgeสวนเกินสูงมาก( % นํ้าประมาณ 97-99%) ขนสงลําบาก 
       Sludge สวนเกินซ่ึงเกิดจากการเติมสารละลายสารสม (Alum) จากถังตกตะกอนหมายเลข1และSludge 
สวนเกินที่เกิดจากการยอยสลายสารอินทรียที่ละลายนํ้าดวย aerobic bacteria จะถูกสงโดยระบบทอมายังถังทําให
Sludge สวนเกินมีความเขมขนมากขึ้นโดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก (Sludge thickener) โดย%ของแข็งจะ
เพ่ิมขึ้นอีกราว 1-2% อยางไรก็ดี Sludge สวนเกิน ยังมี% นํ้าใน sludge สูง หยิบดวยมือไมได ขนสงลําบากตอง
ทําการลดปริมาณนํ้าในsludge สวนเกิน (dewater)      Sludge สวนเกินจาก Sludge thickener จะมีการเติม
สารโพลีมเมอร(Polymer) โดยมีชื่อภาษาอังกฤษ Poly Acrylamine จากน้ัน Sludge สวนเกินจะถูกสงเขารีด 
Sludge ดังกลาวดวย screw press  % นํ้าใน sludge สวนเกินจะลดลงอยางมาก จากเดิม ราว 96-97% จะเหลือ
ราว 75-80% เรียก sludge สวนเกินหลังผานการบําบัดวา กากตะกอน ( sludge cake)  ซ่ึงสามารถหยิบดวยมือ 
ขนสงไดสะดวกขึ้น     
       การกําจัด กากตะกอน(sludge cake) สามารถกระทําได 2 วิธี (Metcalf & Eddy, 2003) 
       1) เผาในเตาเผา (incinerator) ในปจจุบันน้ี ไดระงับการใชวิธีดังกลาว เน่ืองจากตองส้ินเปลืองเชื้อเพลิงใน
การเผา  กากตะกอนดังกลาวไมสามารถลุกไหมดวยตัวเองได ตองใชนํ้ามันชวยใหลุกไหม และคาความรอนที่ได ไม
สูงพอที่จะนําไปใชประโยชนอยางอื่น อาทิ เชน ผลิตไฟฟา เปนเชื้อเพลิงตมนํ้าหรือเพ่ือใชในการใหความรอนแก
อาหาร 
       2) ฝงกลบในที่ดินฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ ( Sanitary Landfill) ทางโรงงานจะใชวิธีการฝงกลบเปนวิธี
หลัก 
   ปริมาณกากตะกอนที่เกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 5 ลบ.เมตร เพ่ือชะลอในการส้ินเปลืองเน้ือที่ฝงกลบ ทางโรงงานจึงมี
แนวทางนํากากตะกอนดังกลาวมาผลิตวัสดุในเชิงวิจัย เชน นํามาทําถังขยะแบบฝงกลบได(disposable bin)โดย
การลางกากตะกอนดังกลาวใหสะอาด (Cleaned Sludge cake)ผสมกับกาวลาเทกซสังเคราะห(synthetic latex) 
สามารถขึ้นรูปถังขยะไดสูงราว 13 น้ิว และมีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยราว 10 น้ิว ( Kongmuang U, 2015) ตอมา
ไดลองลดขนาดและเปลี่ยนมาผลิตกระถางแบบฝงกลบได( degradable flower pot) โดยใชกากตะกอนสด(Raw 
Sludge cake)ผสมกับผงดินเหนียว(Clay Powder)และขึ้นรูปดวยระบบกลึง ทําการตากลมจนไดวัสดุดินเหนียว
ผสมกากตะกอนแบบตากลม(adobe) สามารนําไปใชในการเพาะตนกลาได(Kongmuang U, 2016) เพ่ือเพ่ิม



คุณภาพการอยูบนดินนานขึ้นกอนจะฝงตนกลาลงใตดิน กระถางดังกลาวสามารถอยูบนดินไดนานขึ้นราว 6-8 
สัปดาหโดยการเคลือบผิวกระถางดวยพาราฟน( Paraffin coating) (Kongmuang U, 2018) 
        นอกจากน้ีเพ่ือนบานในบริเวณรอบๆโรงงานไดขอนํากากตะกอนดังกลาวไปใชในการเกษตร ผูวิจัยไดเร่ิมตะ
หนักถึงการนํากากตะกอนมาใชในการเพาะปลูก มะเขือเทศเปนพืชที่คนไทยนิยมบริโภคอยูเปนประจํา งานวิจัยเปน
แนวทางเบื้องตนในการศึกษาดูวา หากนํากากตะกอนดังกลาวมาใชในการปลูกมะเขือเทศจะมีผลตอจํานวนผล
มะเขือเทศ และขนาดชองผลมะเขือเทศหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

          เพ่ือศึกษาระยะเวลาในการเกิด จํานวนผล และขนาดของผลมะเขือเทศที่ได โดยนํากากตะกอนจากระบบ

บําบัดนํ้าเสียโรงงานกระดาษเคลือบแปงมาปลูกมะเขือเทศพันธราชินี    

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
     การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาระยะเวลาในการเกิด จํานวนผล และขนาดของผลมะเขอืเทศที่ได โดยนํากาก
ตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานกระดาษเคลือบแปงมาปลูกมะเขือเทศพันธราชินี    
 
นักวิจัยเลือกกลุมตัวอยาง 3 ตัวอยาง  

    แบบที่ 1  50%ดินปลูก+50%กากตะกอน(โดยนํ้าหนัก)+ปุย 
    แบบที่ 2  50%ดินปลูก+50%กากตะกอน(โดยนํ้าหนัก) 
    แบบที่ 3  100%กากตะกอน 

1) ขั้นตอนการปลูกตนกลามะเขือเทศในกระถาง                                                                                                
     วัสดุท่ีใชประกอบดวย                                                                                                                                        
1.1 กระถางพลาสติกขนาด เสนผานศูนยกลางขอบบน 30 ซม. เสนผานศูนยกลางขอบลาง 24ซม. สูง 25 ซม. 
บรรจุเศษกาบมะพราวขนาดเลก็ตอนลางของกระถางหนาราว4ซม. เพ่ือปองกันการอดุตันของดินปลูกหรือกาก
ตะกอนตอนบน หากนํ้าที่ใชรดนํ้าตนไมระบายออกไมสะดวกเตรียมเชนน้ีอีก 8กระถาง รวม 9กระถาง                                                                                                      
1.2 ดินปลูกจากสนามหลวง 2                                                                                                
1.3 ปุยจากสนามหลวง 2                                                                                                      
1.4 นํ้าที่ใชรดตนกลาจะใชนํ้าในคลองหนาตึก 10 นําตัวอยางของวัสดุปลูก 3แบบ (3 treatments) แตละแบบ
บรรจุลงในกระถาง 3 กระถางซํ้ากัน(3 replication นําตนกลาจํานวน 6 ตนใสในแตละกระถาง ทําการรดนํ้าตนกลา
จากนํ้าในคลองหนาตึก10 โดยรดนํ้าในปริมาณเทากัน 
2) ขั้นตอนการจดบันทึกและการวิเคราะหขอมูล 
      นักวิจัยจะเร่ิมบันทึกขอมูล เม่ือตนกลาเร่ิมออกผลมะเขือเทศ จนกระทั้งผลโตเต็มที่และหลุดออกจากตน โดย
นับจํานวนผลที่รวงหลนดวย เพ่ือความแมนยําจะดําเนินการราว 4 เดือน 
     ในการวัดขนาดและอัตราการเติบโตของขนาดมะเขือเทศ นักวิจัยจะใชปากกาแบบ Permanent color ขีดใน
แนวระดับตั้งแตผลมะเขือเทศเร่ิมเกิด โดยทําการวัดความยาวทุกๆ 5 วัน เปนเวลาอยางนอย 1 เดือน เน่ืองจาก
นักวิจัยสังเกตพบวา ผลมะเขือเทศดังกลาวจะโตเต็มที่และมีโอกาสรวงลงดิน มีเวลาอยูกับตนมะเขือเทศราว 30 วัน 
     จากผลขอมูลที่ไดนักวิจัยจะนํามาวิเคราะหโดยการ Plot graph หรือใชความรูทางสถิติวิเคราะหขอมูลดังกลาว 
 



สรุปผลการวิจัย 

       ในการนํากากตะกอน(sludge cake)จากระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานผลิตกระดาษเคลือบแปง(duplex board)

และดินปลูกมาทําการทดลองปลูกเพ่ือวิเคราะหจํานวนผลมะเขือเทศ โดยการจัดทํา 3กลุมตัวอยาง คือ  

       แบบที่ 1      50%กากตะกอน + 50% ดินปลูก+ปุย 

       แบบที่ 2     50%กากตะกอน + 50% ดินปลูก 

       แบบที่ 3    100%กากตะกอน  

       กระถางชนิดที่ 1 จะใหผลไดเปนอันดับ 1 ทั้ง 3 ใบ วันที่นําตนกลามาปลูกในกระถางและนํามาวางเรียงที่ริม

คลองหนาตึก10(คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) คือวันที่ 27สิงหาคม 2560  กระถางใบที่ 3

ซ่ึงบรรจุกากตะกอนและดินปลูกในสัดสวนโดยนํ้าหนักเทากันและใสปุย จะใหผลเปนกระถางแรกในวันที่11กันยายน

2560 โดยมีระยะเวลา 15 วันหลังจากนําตนกลาลงปลูกในกระถาง หลังจากน้ันอีก 21 วัน กระถางใบที่1และ2 ก็จะ

ใหผลออกมาเชนกัน 

      กระถางชนิดที2่ กากตะกอนผสมดินปลูกในอัตราผสมโดยนํ้าหนักเทากัน แตไมไดใสปุย จะเร่ิมใหผลบาง โดยที่

กระถางใบที4่ จะเร่ิมใหผลในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  และ27 วัน หลังจากกระถางลูกที่1-3 ออกผลแลว หรือ63วัน 

หลังจากนํากลามะเขือเทศลงเพาะหนาตึก10 กระถางชนิดที่2 แบบใชกากตะกอนผสมกับดินปลูกโดยไมใสปุยน้ีจะ

ออกลูกครบทุกกระถางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 หรือ 82 วันหลังจากนํากลามะเขือเทศลงดิน(ประมาณ 12

สัปดาหหรือ3เดือน) 

      หากมาพิจารณาผลของกระถางชนิดที่3 ใชกากตะกอน 100% ไมมีดินปลูกมาผสมและไมใสปุย จะปรากฏผล

วา กระถางใบที8่ จะใหผลเปนอันดับแรกของกลุมตัวอยางชุดน้ี คือวันที่17พฤศจิกายน 2560  82วันหรือประมาณ 

3เดือนหลังจากนํากลามะเขือเทศลงดิน  กลุมตัวอยางชุดที่ 3 ที่ใชกากตะกอน100% โดยไมใสปุยน้ีจะใหผลครบทั้ง3

กระถางในวันที ่4 ธันวาคม 2560 หรือ 116 วัน นับจากวันที่กลามะเขือเทศลงดิน 

     หากพิจารณาจํานวนผล กระถางใบที1่-3 (แบบเติมปุย) ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึง ใหผลออกมาทั้ง 3 ใบ 

จํานวนรวม 8 ผล หลังจากผลแรกเร่ิมออก เม่ือนํากลาลงกระถาง 15 วัน หลังจากน้ันประมาณ 10 วัน ตันกลาใน

กระถางชนิดที2่ แบบไมใสปุยจะใหผลออกมา อยางไรก็ดีหลังจากน้ันอีก 4 สัปดาห ตนมะเขือเทศชนิดที่ 1 ยังคงมี

อัตราการใหผลที่สูงกวาแบบชนิดที่ 2 คือ ใหผลรวม 15 ผล ขณะที่ชนิดที่2 แบบไมใสปุยมีจํานวนผลที่เกิดรวม 7 

ผล ตอจากน้ันอีกประมาณ 10 วัน อัตราการใหผลที่เกิดของชนิดที่ 1 เร่ิมลดลงโดยมีผลเกิดรวม16 ผล ขณะที่ชนิด

ที่2 มีจํานวน 13 ผล ซ่ึงใกลเคียงกัน หลังจากน้ีอัตราการเกิดรวมของชนิดที่1 และ 2 มีผลตางกันเพียงเล็กนอย โดย

ที่ชนิดที่1 แบบใสปุยจะมีผลรวมมากกวาชนิดที่ 2 แบบไมใสปุยเพียง 2-3 ผลเทาน้ันเปนเชนน้ีจนจบการจดบันทึก 

10 กุมภาพันธ 2561 รวมระยะเวลาจดบันทึก ประมาณ 6 เดือน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนผลกับระยะเวลาของ3กลุมตัวอยาง 

ว/ด/ป 50%กากตะกอน+50%ดิน
ปลูก+ปุย 

50%กาก+50%ดินปลูก 100%กากตะกอน 

กระถาง
1 

กระถาง
2 

กระถาง
3 

กระถาง
4 

กระถาง
5 

กระถาง
6 

กระถาง
7 

กระถาง
8 

กระถาง
9 

27ส.ค.2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11ก.ย.2560 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
2ต.ค.2560 1 1 1 0 0 0 0 0 0 



18ต.ค.2560 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
29ต.ค.2560 2 2 4 1 0 0 0 0 0 
6 พ.ย. 
2560 

2 2 5 1 0 1 0 0 0 

17พ.ย.2560 4 4 5 1 1 2 0 2 0 
27พ.ย.2560 4 6 5 2 1 4 0 2 0 
4ธ.ค.2560 5 6 5 4 2 7 1 2 1 
12ธ.ค.2560 5 6 5 4 2 8 2 2 1 
21ธ.ค.2560 7 6 5 4 2 9 3 2 1 
8ม.ค.2561 7 7 6 5 4 9 3 2 1 
16ม.ค.2561 9 8 8 6 7 9 3 4 1 
26ม.ค.2561 9 10 8 6 7 10 5 4 1 
31ม.ค.2561 9 10 8 6 7 11 5 4 1 
5ก.พ.2561 11 11 8 6 7 13 5 4 1 
10ก.พ.2561 11 11 8 6 7 15 5 4 1 

 

         หากพิจารณา การใหจาํนวนผลผลิตของมะเขือเทศทีป่ลูกในกากตะกอน100% โดยไมใสปุย (treatment 

no3 3 replications) จะใหผลออกมาชามาก หลังจากนําตนกลาลงปลูก ประมาณ 4 สัปดาห จะใหผลผลติรวม

เพียง 2 ผล อีกประมาณ 4 สัปดาหตอมา จะใหผลรวมเปน 4 ผล เพ่ิมขึ้นอีกเพียง 2 ผลเทาน้ัน อยางไรก็ดีอีก 1 

เดือนตอมา ใหผลเพ่ิมอีก 3ผล และเม่ือส้ินสุดการทดลองประมาณ 6เดือน จะใหผลรวมเพียง 10 ผลเทาน้ัน ดัง

แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางผลรวมของจํานวนผลในแตละกลุมตวัอยางกับเวลา 

ว/ด/ป 50%กากตะกอน+50%ดินปลูก+
ปุย 

50%กาก+50%ดินปลูก 100%กากตะกอน 

27 ส.ค. 2560 0 0 0 

11 ก.ย. 2560 1 0 0 

2 ต.ค. 2560 3 0 0 

18 ต.ค. 2560 4 0 0 

29 ต.ค. 2560 8 0 0 

6 พ.ย. 2560 9 2 0 

17 พ.ย. 2560 13 4 2 

27 พ.ย. 2560 15 7 2 

4 ธ.ค. 2560 16 13 4 



12 ธ.ค. 2560 16 14 5 

21 ธ.ค. 2560 18 15 6 

8 ม.ค.2561 20 18 6 

16 ม.ค. 2561 25 22 8 

26 ม.ค.2561 27 23 10 

31 ม.ค. 2561 27 24 10 

5 ก.พ. 2561 30 26 10 

10 ก.พ. 2561 30 28 10 

 

   วิเคราะหขนาดผลมะเขือเทศ โดยการจัดทํา 3กลุมตัวอยางเชนกัน คือ  

       แบบที่ 1    50%กากตะกอน + 50% ดินปลูก+ปุย 

       แบบที่ 2    50%กากตะกอน + 50% ดินปลูก 

        แบบที่ 3    100%กากตะกอน      

       นักวิจัยจะพิจารณาอัตราการเจริญเตบิโตของตนมะเขือเทศ โดยพิจารณาจากเสนในแนวระดบัที่ขดีไวทีผ่ล

มะเขือเทศเม่ือเร่ิมสังเกตเห็นผลออนที่เพ่ิงเร่ิมเกิดขึ้น โดยพิจารณา ขนาดผลที่เร่ิมเกิด วัดขนาดแนวระดับ โดยเร่ิม

สังเกตเห็นการเตบิโตวันที่ 3หลังจากตนมะเขือเทศเร่ิมใหผล จนผลมะเขือเทศไมแสดงอาการเติบโตในวันที ่33 รวม

ระยะเวลาศึกษาการเจริญเตบิโต 30วัน และผลมะเขือรวงหลนไป ไดผลดังน้ี   

         1) 3 วันหลังจากมะเขือเทศใหผล ปรากฏวา คาเฉลี่ยในแนวระดบัของผลมะเขอืเทศกลุมที ่1 (กากตะกอน+

ดินปลูก+ปุย) มีความยาวในแนวระดบัเฉลี่ย 0.8 เซนติเมตร ขณะที่กลุมที2่(กากตะกอน+ดนิปลูก) และกลุมที ่3 

(กากตะกอน100%) มีคาความยาวในแนวระดบัเฉลี่ย 0.86 และ0.73 ซม.ตามลําดับ น่ันคือ กลุมที่ 2 และกลุมที ่1 

มาอันดับ 1 และอันดบั 2 สวนกากตะกอนลวนจะมาเปนอันดบั 3 

        2) 8 วันหลังจากไดผลมะเขือเทศ จะปรากฏผลเชนเดียวกับขอ 1 โดยที่อัตราการเจริญเตบิโตของผลมะเขือ

เทศในกลุมที2่ จะยาวที่สุด คือคาเฉลี่ยความยาวในแนวระดบัเพ่ิมเปน 1.91 ซม. ขณะที่กลุมที่ 1 คาเฉลี่ยในแนว

ระดบัวัดได 1.44 ซม. และกลุมที่ 3 วัดคาเฉลี่ยได 1.16 ซม. 

         หากสังเกต ดูคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยความยาวในแนวนอนของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม จะพบวา

อัตราการเจริญเตบิโตของผลมะเขือเทศ กลุมที่ 2 มะเขือเทศมีอัตราเติบโต 1.91-0.86= 1.05 ซม.  

        ขณะที่ กลุมที่1 ผลมะเขอืเทศมีอัตราเติบโต 1.44-0.8=0.64 ซม.  

        ขณะที่ กลุมที่ 3 ผลมะเขือเทศมีอัตราเตบิโต 1.16-0.73=0.43 ซม. 

 

        3) 13 วันหลังจากไดผลมะเขือเทศ จะปรากฏผลเชนเดียวกับขอ 2 โดยที่อัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือ

เทศในกลุมที่2 จะยาวที่สุด คือคาเฉลี่ยความยาวในแนวระดับเพ่ิมเปน 2.44 ซม. ขณะที่กลุมที่1 คาเฉลี่ยในแนว

ระดับวัดได 2.09 ซม. และกลุมที่3 วัดคาเฉลี่ยได 1.99 ซม. 



          หากสังเกต ดูคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยความยาวในแนวนอนของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม จะพบวา

อัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศ กลุมที่2 มะเขือเทศมีอัตราเติบโต 2.44-1.91= 0.53ซม.  

          ขณะที่ กลุมที่1 ผลมะเขือเทศมีอัตราเติบโต 2.09-1.44=0.65ซม.  

          ขณะที่ กลุมที่3 ผลมะเขือเทศมีอัตราเติบโต 1.99-1.16= 0.83ซม. 

 

       4) 18 วันหลังจากไดผลมะเขือเทศ จะปรากฏผลเชนเดียวกับขอ 3 โดยที่อัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือ

เทศในกลุมที่2 จะยาวที่สุด คือคาเฉลี่ยความยาวในแนวระดับเพ่ิมเปน 2.73 ซม. ขณะที่กลุมที่1 คาเฉลี่ยในแนว

ระดับวัดได 2.58 ซม. และกลุมที่3 วัดคาเฉลี่ยได 2.46 ซม. 

             หากสังเกต ดูคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยความยาวในแนวนอนของกลุมตัวอยางทั้ง3กลุม จะ

พบวาอัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศกลุมที่ 2 จะชะลอตัวลง(จาก 13 วัน ถึงวันที่ 18 ผลมะเขือเทศมีอัตรา

เติบโต 2.73-2.44=0.29ซม.  ขณะที่ กลุมที่1ยังมีแนวโนมคงที่ (จาก 13วันถึงวันที่ 18 ผลมะเขือเทศมีอัตราเติบโต 

2.58-2.09=0.49 ซม.  

       5) 23 วัน หลังจากไดผลมะเขือเทศ จะปรากฏผลวา ผลมะเขือเทศกลุมที่2 จะมีขนาดผลใหญที่สุด วัด

คาเฉลี่ยตามแนวระดับได 2.94ซม.  โดยที่อัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะยาวขึ้น 2.94-2.73 = 0.21

ซม. ขณะที่กลุมที่ 1 คาเฉลี่ยในแนวระดับวัดได 2.92 ซม.โดยที่อัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะยาว

ขึ้น 2.92-2.58= 0.34 ซม. และกลุมที่3 วัดคาเฉลี่ยได 2.72 ซม. โดยที่อัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี 

จะยาวขึ้น 2.72-2.46= 0.26 ซม. 

       6) 28 วัน หลังจากไดผลมะเขือเทศ จะปรากฏผลวา ผลมะเขือเทศกลุมที่1 จะมีขนาดผลใหญที่สุด วัด

คาเฉลี่ยตามแนวระดับได 3.22ซม.  โดยที่อัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะยาวขึ้น 3.22-2.92 = 

0.30ซม. ขณะที่กลุมที่2 คาเฉลี่ยในแนวระดับวัดได 3.11 ซม.โดยที่อัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะ

ยาวขึ้น = 3.11-2.94= 0.17ซม. และกลุมที่3 วัดคาเฉลี่ยได 3.04ซม.โดยที่อัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศ

ในน้ี จะยาวขึ้น 3.04-2.72= 0.32ซม. 

       7) 33วัน หลังจากไดผลมะเขือเทศ จะปรากฏผลวา ผลมะเขือเทศกลุมที่1 จะมีขนาดผลใหญที่สุด วัด

คาเฉลี่ยตามแนวระดับได 3.41ซม.  โดยที่อัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะยาวขึ้น 3.41-3.22 = 0.19 

ซม. ขณะที่กลุมที่ 2 คาเฉลี่ยในแนวระดับวัดได 3.20 ซม.โดยที่อัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะยาว

ขึ้น = 3.20-3.11= 0.09 ซม. และกลุมที่3 วัดคาเฉลี่ยได 3.16 ซม. โดยที่อัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศใน

น้ี จะยาวขึ้น 3.16-3.04= 0.12 ซม. 

อภิปรายผล 

  จากผลการนํากากตะกอน(sludge cake) จากระบบบําบดันํ้าเสียโรงงานผลิตกระดาษเคลอืบแปง(duplex 

board) มาผสมกับดินปลูกในอตัราสวนที่เทากัน โดยแบงออกเปน 2 ชนิดตัวอยาง แบบใสปุยและไมใสปุย และเพ่ิม

อีก 1 ตัวอยางโดยใชกากตะกอนดังกลาว 100% ไมใสปุย จะปรากฏวา ความฉับไวในการเกิดผล กลุมตัวอยางที่ 

1(50%กากตะกอน+50% ดินปลูก+ปุย) จะใหผลเกิดขึ้นเร็วทีสุ่ด โดยเร่ิมเกิด15วัน(ประมาณ2 สัปดาห )หลังจากนํา

ตนกลามะเขือเทศลงปลูกในกระถางบริเวณริมคลองหนาตึก10  โดยวางเรียงขนานกับลําคลอง และใหผลครบใน

การเกิดผลมะเขือเทศครบทัง้ 3replications ในเวลา 21 วัน ทัง้น้ีนาจะมีสาเหตุมาจากปุยทีใ่สลงไปชวยเรงอัตรา

การเกิดผลมะเขือเทศดังกลาว  ในขณะที่กลุมตัวอยางที2่(50%กากตะกอน+50%ดินปลูก)ไมใสปุย จะเร่ิมมีผล

มะเขือเทศเกิดขึ้นผลแรก ประมาณ 27 วัน (4 สัปดาห) หลังจากนําตนกลาลงปลูก และเกิดครบทั้ง 3 replications 



ประมาณ 3เดอืน เหตุผลที่อธิบายไดก็คือ ในสวนผสมของดินปลูกมีสารอาหารที่มะเขือเทศตองการ อาทิ N P และ 

K ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 แสดงคณุสมบตัิทางฟสิกสและเคมีในกากตะกอนและดินปลูก 

ลําดับ คุณสมบตัิทางฟสิกสและเคมี กากตะกอน ดินปลูก 

1 pH 7.87 8.56 

2 %ความชื้น 62.10 27.00 

3 Total organic carbon(mg/kg) 1356 7560 

4 Total phosphorus(mg/kg) 79 292 

5 Total nitrogen(mg/kg) 378 3046 

6 Potassium(mg/kg) 120 1351 

 

       สวนกลุมตัวอยางที่ใช 100%กากตะกอนนํ้าเสียจากโรงกระดาษโดยไมใสปุย นักวิจัยพบวา ความเร็วในการ

เกิดผลมะเขือเทศผลแรกใชเวลานานมาก ราว 90 วัน(3 เดือน)หลังจากนําตนกลาลงปลูกในกากตะกอนดังกลาว 

และตองใชเวลาในการเกิดผลมะเขือเทศสมบูรณทั้งหมด ประมาณ 120 วัน(4 เดือน) ทัง้น้ีมีสาเหตุมาจาก

สารอาหารในกากตะกอนดงักลาวลวนๆ(100%และไมใสปุย) มีคา N, P ,Kต่ํา 

      หากพิจารณาจํานวนผลที่เกิดขึ้น อัตราการใหจํานวนผลผลิตจากกลุมตัวอยางที่1(50%กากตะกอน+ 50%ดิน

ปลูก+ปุย)ใน3เดือนแรกจะใหผลผลิตทีด่ีที่สุด โดยใหจํานวนผลผลิตมะเขือเทศสูงสุด เน่ืองจากอิทธิพลของปุยที่ใส 

อยางไรก็ดี 50%ดินปลูกก็คงมีสารอาหารเพียงพอ(N,P,Kพอเพียง) อัตราการเกิดผลของมะเขือเทศอันเกิดจากดิน

ปลูกและกากตะกอนโดยไมใสปุย มะเขือเทศปรับสภาพไดและออกผลมาใกลเคียงกับแบบใสปุยในที่สุด 

       สําหรับขนาดของผลมะเขือเทศที่เกิดขึ้นใน 3ตัวอยาง ปรากฏผลวา อัตราการเจริญเตบิโตของกลุมตัวอยางที่

1และ2 ในระยะ 15 วันแรกจะใกลเคียงกัน โดยขนาดผลของมะเขือเทศในกลุมที2่ จะมีขนาดใหญกวากลุมตัวอยางที่1

เล็กนอย ทั้งน้ีเน่ืองจากในระยะแรกจํานวนผลมะเขือเทศในกลุมที่1 มีจํานวนมาก ทําใหอัตราของสารอาหารตอ

จํานวนตนมะเขือเทศต่ํากวากลุมที่2ถึงแมจะมีการเติมปุย ขณะที่กลุมที่3 ซ่ึงใชกากตะกอน 100% มาทําการปลูก

มะเขือเทศ ไดจํานวนผลนอย แตขนาดของผลก็ไมดอยกวากลุมที่1และ2 มากนัก เม่ือครบวงจรการเจริญเต็มทีข่อง

ผลมะเขอืเทศ จึงปรากฏวาขนาดผลของมะเขือเทศทีป่ลูกใน 3 กลุมตัวอยางมีขนาดโตเต็มที่ไมตางกันมากนัก โดยที่

กลุมที่1 วัดความยาวในแนวระดับได 3.22 เซนติเมตร ขณะทีก่ลุมที่ 2 และ 3 วดัความยาวเต็มที่ได 3.11 และ 3.04 

เซนติเมตร ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยขนาดผลใน 3 กลุมตัวอยางกับระยะเวลา 

ว/ด/ป ส+ด+ป(ซม.) ส+ด(ซม.) ส 100%(ซม.) 
12 ม.ค.2561 0.8 0.66 0.73 
16 ม.ค.2561 1.44 1.91 1.16 
21 ม.ค.2561 2.09 2.44 1.99 
26 ม.ค.2561 2.58 2.73 2.46 
31 ม.ค.2561 2.92 2.94 2.72 
5 ก.พ.2561 3.22 3.11 3.04 
10 ก.พ.2561 3.41 3.20 3.27 

 

กราฟท่ี 1 แสดงความสัมพันธระหวางความยาวเฉลี่ยในแนวราบ ใน 3 กลุมตัวอยางกับระยะเวลา จากตารางที่ 3 

 
          สรุปการนํากากตะกอนมาผสมดินปลูก 50%โดยมีกากตะกอน 50% โดยไมจําเปนตองใสปุย ยกเวนกรณีที่

เกษตรกรตองการผลการเกิดจํานวนผลมะเขอืเทศเร็วราว 2 สัปดาหหลังจากนํากลามะเขือเทศลงปลูก โดยใสปุยเรง

การเกิดเพ่ือใหไดจํานวนผลรวดเร็ว  สําหรับ treatment ที่ 3(กากตะกอน100%และไมใสปุย) ไมควรนํามาเพาะปลูก

มะเขือเทศ เน่ืองจากใหผลออกมาจํานวนนอย เน่ืองจากมีสารอาหาร( N,P,K) ต่ํา นอกจากน้ีขนาดผลมะเขือเทศที่

ไดในการนํา 50%กากตะกอนมาผสมกับดินปลูก 50% โดยไมใสปุย ก็ไมทําใหผลมะเขือเทศพันธจักรพรรดิมีขนาด

เล็กกวาแบบใสปุย 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

           ในปจจุบันกากตะกอนนํ้าเสียโรงกระดาษมีแนวโนมการเจือปนของโลหะหนัก ตะก่ัว นิกเกิล และทองแดง

นอยลง เน่ืองจากวัสดุในการผลิตกระดาษเคลือบแปงถูกควบคุมใหใชวัตถุดิบที่มีโลหะหนักนอยลง  



           1.การทําวิจัยที่ผานมากากตะกอนมีโลหะหนักเจือปนในปริมาณที่สูงและทําใหตะก่ัวในผักคะนาทีนํามา

ทดลองปลูกในงานวิจัยมีคาตะก่ัวสูงกวาคามาตรฐาน   

           2. หากเกษตรกรตองการจะนํากากตะกอนไปใชปลูกกับพืชกินได ควรทําการตรวจสอบเน้ือมะเขือเทศโดย

การสุมตัวอยางเสียกอน หากเปนไปไดควรนํากากตะกอนดังกลาวไปใชปลูกกับพืชไมทานผล เชน ไมประดับ จําปา 

จําป กุหลาบ มะลิ หรือพวกดอกกลวยไม ไมยืนตน เชน ตนยาง สัก ฯลฯ 
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