การใช้ประโยชน์น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังส้าหรับปลูกหญ้าเนเปียร์
ในพืนที่ดินเค็ม
Utilization of Wastewater from The Tapioca Starch Factory for
Growing Napier Grass in Saline Soil
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการใช้ประโยชน์น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังส้าหรับปลูกหญ้าเนเปียร์
ในพืนที่ดินเค็มและผลต่อคุณสมบัติ ทางเคมีของดิน ในการทดลองได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 ได้วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ้านวน 7 วิธีการทดลอง วิธีการละ 3 ซ้า
ได้แก่ ใช้น้าเสียก่อนผ่านการบ้าบัดจากบ่อ ปรับเสถียร ใช้น้าเสียก่อนผ่านการบ้าบัดจากบ่อ
ปรับเสถียรร่วมกับน้าชลประทานในอัตราส่วน 1 : 1 และ 1 : 2 ใช้น้าเสียหลังผ่านการบ้าบัด
จากบ่อปรับเสถียร ใช้น้าเสียหลังผ่านการบ้าบัดจากบ่อปรับเสถียรร่วมกับน้าชลประทาน
ในอัตราส่วน 1 : 1 และ 1 : 2 และไม่ใช้น้าเสีย โดยใช้น้าชลประทาน (ตัวควบคุม) พบว่า
ทุกๆ วิธีการส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ทังในด้านจ้านวนกอ
จ้านวนต้นต่อกอ จ้านวนใบต่อต้น และความสูงของต้น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p > 0.05) ในระยะที่ 2 ได้วางแผนการทดลองแบบ Paired T-test จ้านวน 2 วิธีการทดลอง
วิธีการละ 3 ซ้า ได้แก่ ใช้น้าเสียก่อนผ่านการบ้าบัดจากบ่อปรับเสถียร และไม่ใช้น้าเสีย โดยใช้
น้าชลประทาน (แปลงควบคุม) พบว่า ทังสองวิธีการส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
หญ้าในระยะเวลา 12 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05) โดยผลผลิต
ของหญ้าเมื่ออายุ 3 เดือน จากแปลงที่ใช้น้าเสียมีค่าเฉลี่ยน้าหนักสดและน้าหนักแห้ง ซึ่งเป็น
น้ า หนั ก ใบเท่ า กั บ 183.33 และ 54.04 กรั ม ต่ อ ต้ น และน้ า หนั ก ล้ า ต้ น เท่ า กั บ 423.33
และ 81.54 กรัมต่อต้น ตามล้าดับ ส่วนแปลงควบคุมมีค่าเฉลี่ยน้าหนักสดและน้าหนักแห้ง
ซึ่งเป็นน้าหนักใบเท่ากับ 150.00 และ 46.33 กรัมต่อต้นและน้าหนักล้าต้นเท่ากับ 336.67
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และ 64.57 กรัมต่อต้น ตามล้าดับ ในส่วนคุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนและหลังการทดลอง
ทังค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าการน้าไฟฟ้า (EC) ค่าอินทรียวัตถุ (OM) ค่าไนโตรเจนทังหมด
(TKN) และค่าฟอสฟอรัส (P) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ยกเว้น
ค่าโพแทสเซียม (K) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซึ่งหลังการ
ปลูกพบว่า ธาตุอาหารในดิน คือ TKN, P มีค่าลดลง และค่า EC ลดลง ส่งผลให้ระดับความ
เค็มของดินลดลง ยกเว้น ค่า pH มีค่าเพิ่มขึน
แม้ว่าการใช้น้าเสียจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ทังในด้านจ้านวนกอ
จ้ า นวนต้ น ต่ อ กอ จ้ า นวนใบต่ อ ต้ น และความสู ง ของต้ น รวมถึ ง ผลผลิ ต ของหญ้ า ทั งใน
ด้านน้าหนักสดและน้าหนักแห้ง ไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05)
เมื่อเทียบกับการใช้น้าชลประทาน แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถให้การเจริญเติบโตและผลผลิต
ของหญ้าได้ ซึ่งเป็นการน้าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงและยังเป็นการลดต้นทุน
ในการบ้าบัดน้าเสีย รวมถึงเป็นการลดการใช้น้าชลประทาน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
อีกวิธีหนึ่ง
ค้าส้าคัญ การใช้ประโยชน์น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลัง หญ้าเนเปียร์ พืนที่ดินเค็ม
Abstract
The study of the utilization of wastewater from the tapioca starch factory for
growing Napier grass in saline soil and The effects on chemical properties of
soil. The experiment was divided into 2 phases as following: The first phase,
the researcher planned 7 solutions of RCBD experiments for 3 times each, for
example, using the wastewater before treating in stabilization pond, using the
wastewater before treating in stabilization pond together with irrigation water
for 1:1 and 1:2, using the wastewater after treating in stabilization pond, using
the wastewater after treating in stabilization pond together with irrigation water
for 1:1 and 1:2, and non-using the wastewater as control. As the results of
every experiment, they effected on the grass growth at 4 weeks including the
numbers of clumps, grass per clumps, leaves per grass, and grass height. They
were non-significant (p > 0.05). The second phase, the researcher planned 2
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม

2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

solutions of Paired t-test experiments for 3 times each, for example, using the
wastewater before treating in stabilization pond, and non-using the wastewater
as control plot. The results of both experiments revealed that they were
effected on the grass growth and productivity at 12 weeks with non-significant
(p > 0.05). The productivity of 3-month grass from the wastewater plot in term
of wet and dried basis had average weighted 183.33 and 54.04 grams per
leaves, 423.33 and 81.54 grams per trunks. The data from the control plot had
average weighted 150.00 and 46.33 grams per leaves, 336.67 and 64.57 grams
per trunks. In terms of soil properties before and after the experiments, both
had significant Potential of Hydrogen ion (pH), Electric Conductivity (EC), Total
Kjeldahl Nitrogen (TKN), and Phosphorus (P) at (p < 0.05) except Potassium (K).
It had non- significant at (p > 0.05) which found that the nutrients in soil- TKN,
P-were reduced. Moreover, the amount of EC was also decreased which
effected on saline soil except pH. It was higher.
However, watering plants with wastewater helps Napier grass growth in
terms of the amount of clumps, grass per clumps, leaves per grass, and grass
height, together with the wet and dried weight of Napier grass with nonsignificant (p > 0.05) comparing with irrigation water. As the result, wastewater
could grow Napier grass and boost the productivity which reuses the waste
product directly. Moreover, it could reduce the budget for treating in
stabilization pond including reducing using the irrigation water which was one
way to reserve water resources.
Keywords Utilization of wastewater from the tapioca starch factory, Napier
Grass, Saline soil
บทน้า
ปั ญ หาดิ น เค็ ม เป็ น อุ ป สรรคส้ า คั ญ ในการพั ฒ นาการเกษตรในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
โดยมีผลกระทบกับการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่
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ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ไม่สามารถใช้พืนที่ท้าการเพาะปลูกได้ ท้าให้เกิดปัญหาตามมา
ทังในด้านเศรษฐกิจและสังคม การแก้ไขปัญหาดินเค็มจึงจ้าเป็นต้องด้าเนินการโดยเร่งด่วน
หลายหน่วยงานได้พยายามศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาดินเค็ม เช่น การปรับปรุงบ้ารุงดิน
การปรับปรุงพันธุ์ข้าว การเลือกปลูกพืชทนเค็ม ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาดินเค็มได้บางส่วนเท่านัน
แต่พืนที่ส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาดินเค็ม และการแพร่กระจายของพืนที่ดินเค็มมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึน (ลักขณา ศรีเจริญ , 2552) ปัญหาโดยทั่วไปของเกษตรกรในเขตพืนที่ดินเค็ม
คือ ปลูกพืชไม่ขึน เจริญเติบโตได้น้อย ท้าให้ได้ผลผลิตต่้าพืชบางชนิดที่ขึนได้ก็จะมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ใบหนาขึน มีสารพวกไขเคลือบหนาขึนพืชบางชนิดใบไหม้ พืชส่วนมาก
ที่ปลูกในพืนที่ดินเค็มให้ผลผลิตต่้าและคุณภาพต่้ามาก (อรุณี ยูวะนิยม, ม.ป.ป)
ในขณะนี มีพืชพลั งงานที่ได้ รับความสนใจชนิ ดหนึ่ ง คื อ หญ้าเนเปี ยร์ป ากช่ อง 1
ซึ่งหญ้าชนิดนีสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เจริญเติบโตได้ดีในดินหลายประเภท
ไม่ว่าจะเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว หรือดินลูกรัง (ไกรลาศ เขียวทอง, ม.ป.ป.) การจะให้
ผลผลิตของหญ้าเนเปียร์สู งจ้าเป็นต้องมีน้าและปุ๋ยเพียงพอ ดังนันจึงมีแนวโน้มและความ
เป็นได้ในการน้าน้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากน้าเสียที่ผ่านการบ้าบัด
แล้วด้วยระบบไบโอแก๊สแล้วส่วนใหญ่จะมีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีและซีโอดีลดลง
แต่ ป ริ ม าณไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส สู ง ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น เหมื อ นปุ๋ ย น้ า ที่ พ ร้ อ มใช้ งาน
(กรมควบคุมมลพิษ ส้านักจัดการคุณภาพน้า, 2554)
มีหลากหลายงานวิจัยที่มีการน้าน้าเสียมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร อาทิ สุนทร
บุญบ้าเรอ (2552) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์น้าทิงที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตแป้งมันส้าปะหลังต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 พบว่าการน้าน้า
ทิงที่ผ่านการบ้าบัดเพื่อการปลูกข้าวแม้ว่าจะท้าให้ความสูง จ้านวนต้น และผลผลิตต่้ากว่าการ
ใช้น้าชลประทานร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ก็ตาม แต่ก็เจริญเติบโตและสามารถให้
ผลผลิตได้ รวมถึง Ghulam & Adnan (1999) ได้ศึกษาคุณภาพน้าเสียและการน้ากลับมาใช้
ในการเกษตรในประเทศซาอุดีอาระเบีย พบว่าการใช้น้าเสียในประเทศซาอุดี อาระเบียเป็น
ชลประทานเสริมนัน ไม่ได้เพียงแต่เพิ่มผลผลิตของพืช การใช้น้า และประสิทธิภาพการใช้
ไนโตรเจน แต่ ยั ง ท้ า หน้ า ที่ เ ป็ น แหล่ ง ที่ ม าของธาตุ อ าหารพื ช ในส่ ว นของการสะสม
ทางชีวภาพของโลหะหนักในพืชและดินจากน้าเสียเพื่อการชลประทานนัน ไม่แสดงการเพิ่มขึน
อย่างมีนัยส้าคัญแต่อย่างใด
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ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน้าน้าเสียจากโรงงานแป้งมัน ส้าปะหลังมาใช้ในการปลูก
หญ้าเนเปียร์ในพืนที่ดินเค็ม ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารในน้าเสียให้แก่พืช อีกทัง
เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ดิน ซึ่งเป็น
หลักการพืนฐานของการผลิตทางการเกษตรที่ส้าคัญในการจัด การทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังต่อการเจริญเติบโต
ของหญ้าเนเปียร์ในพืนที่ดินเค็ม
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางเคมีของดินที่ใช้ในการปลูกหญ้าเนเปียร์
สมมุติฐาน
1. น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของหญ้าเน
เปียร์ได้
2. น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังที่ใช้ในการปลูกหญ้าเนเปียร์ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน
กรอบแนวความคิด

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยครังนีเป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังส้าหรับปลูก
หญ้าเนเปียร์ในพืนที่ดินเค็ม โดยมีขันตอนการด้าเนินการวิจัยดังนี
1. เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ขันตอนด้าเนินการวิจัย
การวิจั ย ครั งนีเป็ น การน้า น้ าเสี ยจากโรงงานแป้ งมัน ส้ าปะหลังมาใช้ ในการปลู ก
หญ้าเนเปียร์ในพืนที่ดินเค็ม โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ระยะ ได้แก่
1. การทดลองระยะที่ 1 ศึกษาความเหมาะสมในการใช้น้าเสียจากโรงงานแป้งมัน
ส้าปะหลังต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในดินเค็ม
1.1 ท้าการเก็บตัวอย่างน้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลัง ที่ใช้ในการทดลอง
จากนันน้าตัวอย่างน้าไปวิเคราะห์หาค่า pH, EC, SS, TDS, BOD, COD, TKN, P และ K
1.2 ท้าการส้ารวจพืนที่ศึกษา เก็บตัวอย่างดินก่อนทดลอง โดยท้าการเก็บเฉพาะ
ดินชันบนซึ่งอยู่ในระดับไถพรวนลึกประมาณ 15 เซนติเมตร (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิเคราะห์
ดิน, ม.ป.ป) จากนันน้าตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หาค่า pH, EC, OM, TKN, P และ K
1.3 น้าดินจากพืนที่ศึกษามาใส่ในถุงเพาะช้า แล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
50 กิโลกรัมต่อไร่ (ไกรลาศ เขียวทอง, ม.ป.ป.) จากนันท้าการเตรียมท่อนพันธุ์ หญ้าและปลูก
ลงในถุงเพาะช้าที่เตรียมไว้
1.4 การศึกษาระยะนี ได้ วางแผนการทดลองแบบ RCBD ซึ่งท้าการให้น้ า
แก่หญ้าเนเปียร์สัปดาห์ละครัง ทุกๆ สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยมีวิธีการทดลอง 7
วิ ธี ก าร จ้ า นวนวิ ธี ก ารละ 3 ซ้ า คื อ ใช้ น้ า เสี ย ก่ อ นผ่ า นการบ้ า บั ด จากบ่ อ ปรั บ เสถี ย ร
โดยก้าหนดให้เป็น SB1 ใช้น้าเสียก่อนผ่านการบ้าบัดจากบ่อปรับเสถียรร่วมกับน้าชลประทาน
ในอัตราส่วน 1:1 และ 1:2 โดยก้าหนดให้เป็น SB2 และ SB3 ตามล้าดับ ใช้น้าเสียหลังผ่าน
การบ้าบัดจากบ่อปรับเสถียร โดยก้าหนดให้เป็น SA1 ใช้น้าเสียหลังผ่านการบ้าบัดจากบ่อ
ปรับเสถียรร่วมกับน้าชลประทานในอัตราส่วน 1:1 และ 1:2 โดยก้าหนดให้เป็น SA2 และ SA3
ตามล้าดับ และไม่ใช้น้าเสีย โดยใช้น้าชลประทาน ซึ่งเป็นตัวควบคุม โดยก้าหนดให้เป็น CT
1.5 ท้าการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ ได้แก่ จ้านวนกอ
จ้านวนต้นต่อกอ จ้านวนใบต่อต้น และความสูงของต้น โดยท้าการบันทึกข้อมูลสัปดาห์ละครัง
ทุกๆ สัปดาห์ (ไกรลาศ เขียวทอง, ม.ป.ป.)
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม
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2. การทดลองระยะที่ 2 ศึกษาผลของการใช้น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังต่อ
การเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในพืนที่ดินเค็ม
2.1 คัดเลือกวิธีการทดลองที่ให้ผลการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ที่ดีที่ สุด
ทังในด้านจ้านวนกอ จ้านวนต้นต่อกอ จ้านวนใบต่อต้น และความสูงของต้น จากการทดลอง
ในระยะที่ 1 มาหนึ่งวิธีเพื่อท้าการทดลองปลูกหญ้าเนเปียร์ในพืนที่ศึกษา
2.2 เตรียมแปลงทดลองจากพืนที่ศึกษา โดยท้าการเตรียมแปลงย่อยขนาด 2x2
เมตร (ปิยวรรณ คลังช้านาญ, 2552) ท้าการไถพรวนดิน 1 ครัง ยกร่อง และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปลูกหญ้าเนเปียร์
2.3 ท้าการเตรียมท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ส้าหรับปลูก หลังจากนันท้าการปลูก
หญ้าเนเปียร์ลงในแปลงที่เตรียมไว้ ท้าการปลูกแบบยกร่องปลูกหรือปลูกแบบอ้อย โดยน้าต้น
พันธุ์ทังล้าวางลงในร่อง แล้วใช้มีดสับให้ล้าต้นขาดออกจากกัน จากนันท้าการกลบดินให้มี
ความหนาพอประมาณ (ไกรลาศ เขียวทอง, ม.ป.ป.)
2.4 การศึกษาระยะนีได้วางแผนการทดลองแบบ Paired T-test ซึ่งท้าการให้น้า
แก่หญ้าเนเปียร์สัปดาห์ ละครัง ทุกๆ สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยมีวิธีการทดลอง
2 วิธีการ จ้านวนวิธีการละ 3 ซ้า คือ ที่ใช้น้าตามวิธีการที่คัดเลือกของการทดลองที่ให้ผล
การเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ดีที่สุดจากการทดลองในระยะที่ 1และไม่ใช้น้าเสีย โดยใช้น้า
ชลประทาน ซึ่งเป็นแปลงควบคุม
2.5 ท้า การบั น ทึก ข้ อมู ล การเจริ ญ เติบ โตของหญ้ า เนเปี ยร์ ได้ แ ก่ จ้ า นวนกอ
จ้านวนต้นต่อกอ จ้านวนใบต่อต้น และความสูงของต้น โดยท้าการบันทึกข้อมูลสัปดาห์ละครัง
ทุกๆ สัปดาห์ (ไกรลาศ เขียวทอง, ม.ป.ป.)
2.6 ท้าการเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์ที่มีอายุ 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน โดยสุ่มเก็บ
จากพืนทีข่ นาด 1x1 เมตรในแต่ละแปลง เพื่อดูน้าหนักของหญ้า โดยท้าการชั่งน้าหนักสดและ
น้าหนักแห้ง จากนันท้าการเก็บตัวอย่างดินหลังการเก็บเกี่ยว โดยน้าตัวอย่างดินไปวิเคราะห์
หาค่า pH, EC, OM, N, P และ K แล้วท้าการบันทึกข้อมูลหลังการทดลอง
การรวบรวมข้อมูล
1. ท้าการเก็บตัวอย่างน้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังที่ใช้ในการทดลอง จากนัน
น้าตัวอย่างน้าไปวิเคราะห์หาค่า pH, EC, SS, TDS, BOD, COD, TKN, P และ K
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2. เก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังท้าการทดลอง แล้วน้าดินไปวิเคราะห์หาค่า pH, EC,
OM, TKN, P, และ K แล้วท้าการบันทึกข้อมูลทังก่อนและหลังการทดลอง
3. การทดลองในระยะที่ 1 จะท้าการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์
สัปดาห์ละครังทุกๆ สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนการทดลองในระยะที่ 2 จะท้าการ
บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของหญ้า
เนเปียร์ สัปดาห์ละครัง ทุกๆ สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ หลังจากนันท้าการเก็บเกี่ยว
หญ้าเนเปียร์ที่มีอายุ 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน เพื่อดูน้าหนักของหญ้าทังน้าหนักสดและ
น้าหนักแห้งโดยสุ่มเก็บจากพืนที่ขนาด 1x1 เมตรในแต่ละแปลง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดิน
2. อุปกรณ์ในการเก็บและวิเคราะห์น้า
3. อุปกรณ์ในการปลูกและวัดการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์
4. น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลัง
5. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
6. ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เคราะห์ คุ ณสมบัติของน้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลัง ที่ใช้ ในการปลู ก
หญ้าเนเปียร์ ได้แก่ pH, EC, SS, TDS, BOD, COD, TKN, P และ K (สุนทร บุญบ้าเรอ, 2552)
2. วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงทดลองต่างๆ โดยวิเคราะห์ค่า pH, EC,
OM, TKN, P, และ K (กรมพัฒนาที่ดิน ส้านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป.)
3. ข้ อ มู ล จากแปลงทดลอง น้ า มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความแปรปรวน (ANOVA)
ของค่าเฉลี่ยเพื่อหาค่าความแตกต่างของวิธีการทดลอง ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95ของการทดลองในระยะที่ 1 และการทดลองในระยะ
ที่ 2 ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ค่าทางสถิติ spss.
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ผลการวิจัย
การใช้น้ าเสี ย จากโรงงานแป้ งมัน ส้าปะหลั งมีผ ลต่อ การเจริ ญเติ บโตของหญ้า เนเปียร์ และ
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดิน ดังนี
1. จากการทดลองระยะที่ 1 พบว่าการใช้น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลัง
ทุกอัตราส่วนส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ทังในด้านจ้านวนกอ จ้านวนต้นต่อกอ จ้านวนใบต่อต้น
และความสูงของต้น ดังตาราง 1-4 ตามล้าดับ
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยจ้านวนกอของหญ้าเนเปียร์ (กอ)
วิธีการทดลอง
สัปดาห์
ที่
SB1
SB2
SB3
SA1
1
2
1.00
1.00
0.67
1.00
3
2.00
1.67
1.00
2.33
4
2.00
2.00
1.00
2.33
** ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SA2
0.67
1.33
2.00

SA3
0.67
0.67
1.00

CT
1.67
2.00
2.00

SA3
1.00
1.00
1.83

CT
1.83
2.00
2.83

SA3
1.83
4.17
4.50

CT
3.11
5.83
6.89

p-value
0.715**
0.140**
0.077**

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยจ้านวนต้นต่อกอของหญ้าเนเปียร์ (ต้นต่อกอ)
วิธีการทดลอง
สัปดาห์
ที่
SB1
SB2
SB3
SA1
1
2
1.33
1.00
1.67
0.44
3
1.33
1.00
2.00
1.39
4
1.83
1.83
2.33
1.61
** ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SA2
0.67
0.67
1.67

p-value
0.638**
0.717**
0.924**

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยจ้านวนใบต่อต้นของหญ้าเนเปียร์ (ใบต่อต้น)
สัปดาห์
ที่
1
2
3
4

วิธีการทดลอง
SB1
SB2
2.50
3.00
4.44
5.17
5.53
5.77

SB3
1.75
3.50
4.61
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** ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นของหญ้าเนเปียร์ (เซนติเมตร)
วิธีการทดลอง
สัปดาห์
ที่
SB1
SB2
SB3
SA1
1
2
9.33
12.17
7.29
4.13
3
21.64
26.08
18.53
19.33
4
26.17
31.94
24.06
32.59
** ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SA2
8.83
15.67
37.64

SA3
8.83
25.75
27.67

CT
11.22
31.15
50.33

p-value
0.896**
0.856**
0.373**

2. เนื่ อ งจากการทดลองระยะที่ 1 พบว่ า การใช้ น้ า เสี ย ทุ ก อัต ราส่ ว นส่ งผลต่ อ
การเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05)
ดังนันในการศึกษาระยะที่ 2 ผู้วิจัยจึงได้เลือกวิธีการที่ใช้น้าเสียก่อนผ่านการบ้าบัดจากบ่อปรับ
เสถียรในการปลู กหญ้าเนเปียร์ในพืนที่ดินเค็ม เนื่องจากเป็นน้าเสียที่ไม่ต้องผ่านการบ้าบัด
ให้สินเปลืองค่าใช้จ่าย อีกทังเป็นการใช้ประโยชน์จากน้าเสียโดยตรงเพื่อทดแทนการใช้น้า
ชลประทาน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์น้าอย่างหนึ่ง จากการทดลองพบว่า การใช้น้าเสียจากโรงงาน
แป้ ง มั น ส้ า ปะหลั ง กั บ การใช้ น้ า ชลประทานส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของหญ้ า เนเปี ย ร์
ในระยะเวลา 12 สั ป ดาห์ ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ (p < 0.05) ทั งใน
ด้า นจ้ า นวนกอ จ้ านวนต้ น ต่อ กอ จ้า นวนใบต่ อต้ น และความสูงของต้ น ดังตารางที่ 5-8
ตามล้าดับ
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยจ้านวนกอของแปลงหญ้าเนเปียร์ (กอ)
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วิธีการทดลอง
แปลงที่ใช้น้าเสีย
2.67
3.33
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
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2.33
2.67
3.33
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3.67
3.67
3.67
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยจ้านวนกอของแปลงหญ้าเนเปียร์ (กอ) (ต่อ)
วิธีการทดลอง
แปลงที่ใช้น้าเสีย
แปลงควบคุม
9
3.67
3.67
10
3.67
3.67
11
3.67
3.67
12
3.67
3.67
** ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สัปดาห์ที่

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยจ้านวนต้นต่อกอของแปลงหญ้าเนเปียร์ (ต้นต่อกอ)
วิธีการทดลอง
แปลงที่ใช้น้าเสีย
แปลงควบคุม
1
2
1.50
1.50
3
2.22
2.05
4
2.22
2.22
5
2.22
2.22
6
2.33
2.39
7
2.33
2.39
8
2.50
2.39
9
3.78
2.67
10
5.44
3.22
11
6.50
3.55
12
7.61
4.28
** ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สัปดาห์ที่

p-value = 0.267**

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยจ้านวนใบต่อต้นของแปลงหญ้าเนเปียร์ (ใบต่อต้น)
สัปดาห์ที่
1
2
3
4

วิธีการทดลอง
แปลงที่ใช้น้าเสีย
3.55
7.33
9.33
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แปลงควบคุม
3.33
6.55
9.17
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยจ้านวนใบต่อต้นของแปลงหญ้าเนเปียร์ (ใบต่อต้น) (ต่อ)
วิธีการทดลอง
แปลงที่ใช้น้าเสีย
แปลงควบคุม
5
11.00
10.33
6
11.17
10.83
7
11.83
11.50
8
14.50
13.83
9
15.83
14.67
10
17.17
15.17
11
17.33
15.50
12
17.89
17.50
** ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สัปดาห์ที่

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นของแปลงหญ้าเนเปียร์ (เซนติเมตร)
วิธีการทดลอง
แปลงที่ใช้น้าเสีย
แปลงควบคุม
1
2
19.22
15.66
3
44.78
42.44
4
72.78
68.44
5
91.11
89.66
6
106.44
102.55
7
124.22
119.77
8
152.89
157.66
9
182.55
173.55
10
198.77
185.22
11
210.44
196.89
12
225.67
212.22
** ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สัปดาห์ที่

p-value = 0.860**

3. การใช้น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังกับการใช้น้าชลประทานให้ผลผลิต
ของหญ้าเนเปียร์ในระยะเวลา 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) ทังในด้านน้าหนักสดและน้าหนักแห้ง ดังตารางที่ 9-10 ตามล้าดับ
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม

12

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยน้าหนักสดของหญ้าเนเปียร์ต่อต้น
น้าหนักใบ (กรัม)
เดือนที่
p-value
แปลงที่ใช้
แปลง
น้าเสีย
ควบคุม
1
25.13
21.38
0.694**
2
123.33
90.00
0.217**
3
183.33
150.00
0.287**
** ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

น้าหนักล้าต้น (กรัม)
แปลงที่ใช้
แปลง
น้าเสีย
ควบคุม
10.71
11.76
173.33
150.00
423.33
336.67

p-value
0.758**
0.658**
0.240**

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยน้าหนักแห้งของหญ้าเนเปียร์ต่อต้น
น้าหนักใบ (กรัม)
เดือนที่
p-value
แปลงที่ใช้
แปลง
น้าเสีย
ควบคุม
1
3.90
3.26
0.670**
2
29.75
22.49
0.296**
3
54.04
46.33
0.421**
** ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

น้าหนักล้าต้น (กรัม)
แปลงที่ใช้
แปลง
น้าเสีย
ควบคุม
1.02
1.09
18.53
16.46
81.54
64.57

p-value
0.756**
0.686**
0.217**

4. คุณสมบัติบางประการของดินก่อนและหลังการทดลองปลูกหญ้าเนเปียร์ ทังค่า
ความเป็นกรดด่าง ค่าการน้าไฟฟ้า ค่าอินทรียวัตถุ ค่าไนโตรเจนทังหมด และค่าฟอสฟอรัส
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่พบว่าค่าโพแทสเซียมของดินก่อน
และหลั ง การทดลองปลู ก หญ้ า เนเปี ย ร์ ไ ม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p > 0.05) ดังตารางที่ 11
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดลองปลูกหญ้าเนเปียร์
พารามิเตอร์
ก่อนปลูก
แปลงที่ใช้น้าเสีย
pH
7.60
8.07
EC (dS/m)
6.20
0.33
OM (%)
1.11
0.57
TKN (%)
0.06
0.03
P (mg/kg)
52.00
9.00
K (mg/kg)
55.00
70.00
* แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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แปลงควบคุม
8.33
0.13
0.44
0.02
6.67
37.00

p-value
0.000*
0.000*
0.001*
0.001*
0.000*
0.857**
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์คุณภาพของน้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังและน้าชลประทานพบว่า
พารามิเตอร์ ส่วนใหญ่ของน้าเสียก่อนผ่านการบ้าบัดจากบ่อ ปรับเสถียรมีค่าสูงกว่าที่เกณฑ์
มาตรฐานน้าทิงก้าหนด ทังค่า ปริมาณของแข็งแขวนลอย ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้า
ทังหมด ค่าบีโอดี และค่าซีโอดี ทังนีเนื่องจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลั งได้ใช้วัตถุดิบซึ่งได้แ ก่
หัวมันส้าปะหลังสดเป็นจ้านวนมาก จึงมีแป้งที่สูญเสียออกมาจากกระบวนการผลิตและปน
ออกมาในน้าเสียโดยรวมจ้านวนมาก รวมทังในกระบวนการผลิตได้มีการใช้สารเคมีต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมคลอไรด์ กรดเกลือไฮโดรเจนคลอไรด์
ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ แป้ง จึงมีเกลืออินทรีย์ละลายอยู่มากส่งผลให้น้าทิงมีค่า ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยและค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้าทังหมดมีอยู่ในปริมาณที่สูงและทังนีใน
กระบวนการผลิตแป้งมันส้าปะหลังมีการใช้น้าจ้านวนมาก เช่น การล้างและปอกเปลือกหัวมัน
ส้าปะหลังการโม่หัวมันส้าปะหลัง การแยกแป้ง การสกัดแป้งโดยเฉพาะการสกัดแป้งและการ
อบแป้งจะมีการสูญเสียแป้งออกมาในน้าเสียจ้านวนมาก ท้าให้มีปริมาณสารอินทรีย์สูงจึงส่งผล
ให้มีค่าบีโอดีและค่าซีโอดีสูง (สุนทร บุญบ้าเรอ, 2552) ส่วนน้าเสียหลังผ่านการบ้าบัดจากบ่อ
ปรับเสถียรและน้าชลประทานพบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก้าหนด
ส้าหรับค่าการน้าไฟฟ้า (EC) ค่าฟอสฟอรัส (P) และค่าโพแทสเซียม (K) ไม่ได้ก้าหนดไว้ใน
มาตรฐานน้าทิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2539)
ส้าหรับผลการศึกษาความเหมาะสมในการใช้น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลัง
ต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในดินเค็ม ในระยะที่ 1 พบว่าการใช้น้าเสียทุกอัตราส่วน
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ดังนันในการศึกษาระยะที่ 2 ผู้วิจัยจึงได้เลือกวิธีการที่ใช้น้า
เสียก่อนผ่านการบ้าบัดจากบ่อปรับเสถียรในการปลูกหญ้าเนเปียร์ในพืนที่ดินเค็ม เนื่องจากเป็น
น้าเสียที่ไม่ต้องผ่านการบ้าบัดให้สินเปลืองค่าใช้จ่าย อีกทังเป็นการใช้ประโยชน์จากน้าเสีย
โดยตรงเพื่อทดแทนการใช้น้าชลประทาน ซึง่ เป็นการอนุรักษ์น้าอย่างหนึ่ง ผู้วิจัยจึงเห็นสมควร
ว่าวิธีการนีเป็นวิธีที่ดีสุดที่จะน้าไปทดลองในการศึกษาระยะที่ 2 ส่วนผลของการใช้น้าเสียต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ในพืนที่ดินเค็ม ในระยะที่ 2 พบว่าแปลงที่ใช้น้า
เสี ย และแปลงควบคุ ม มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของหญ้ า เนเปี ย ร์ ในระยะเวลา
12 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซึ่งในส่วนการ
เจริญเติบโตด้านความสูงของหญ้าในการศึกษาครังนีมีความสูงประมาณ 2 เมตร ซึ่งแตกต่างไป
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม
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จากการศึกษาของไกรลาศ เขียวทอง (ม.ป.ป.) ที่กล่าวไว้ว่า หญ้าเนเปียร์ สายพันธุ์นีมีอายุ
หลายปีโตเต็มที่สูงประมาณ 4 เมตร ทังนีเนื่องจากพืนที่ในการปลูกหญ้าเป็นพืนที่ดินเค็ม
ซึ่งดินเค็มเป็นดินที่มีเกลือมากจนเป็นอันตรายต่อพืช เกลือส่วนใหญ่ได้แก่เกลือโซเดียมคลอไรด์
หรือเกลือแกงที่ถูกดูดซับและอยู่ในดิน ท้าให้ดินแน่นทึบ อัตราการไหลซึมของน้าลดลง น้าซึม
ผ่านยากและเมื่อแห้งจะฟุ้งกระจาย การสูญเสียอินทรียวัตถุเป็นไปโดยง่าย สภาวะธาตุอาหาร
ไม่สมดุล พืชจึงไม่สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ตามปกติ (รังสรรค์ อิ่มเอิบ, 2547)
ส่ว นผลของดิน ก่ อ นและหลั งการทดลองปลูก หญ้ าเนเปีย ร์ พ บว่ า คุณ สมบัติ บ าง
ประการของดินก่อนและหลัง การทดลองปลูกหญ้าเนเปียร์ ทังค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
ค่าการน้าไฟฟ้า (EC) ค่าอินทรียวัตถุ (OM) ค่าไนโตรเจนทังหมด (TKN) และค่าฟอสฟอรัส (P)
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งการปลูกหญ้าเนเปียร์โดยใช้น้าเสีย
จะท้าให้คุณสมบัติบางประการของดินเปลี่ยนไป โดยค่าความเป็นกรดด่างเปลี่ยนไปจากระดับ
เป็นด่างเล็กน้อยเปลี่ยนไปเป็นระดับเป็นด่างปานกลาง ค่าการน้าไฟฟ้าจากระดับเค็มปานกลาง
เปลี่ยนไปเป็นระดับไม่เค็ม (กรมพัฒนาที่ดิน. ส้านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป)
โดยดินที่มีอินทรียวัตถุในปริมาณที่เหมาะสม ค่าการน้าไฟฟ้าของดินจะลดลง เนื่องจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการสลายตัวของอินทรียสารละลายน้าได้ จึงก่อให้เกิดกรดคาร์
บอนิคและกรดอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยละลายแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน เป็นการเพิ่มแคลเซียม
ไอออนในดินที่จะเป็ นตัวลดโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินโดยการเข้าแทนที่โซเดี ยมท้าให้
ความเข้มข้นของเกลือลดลง ค่าการน้าไฟฟ้าก็ลดลงและถ้าหากในพืนที่ดินเค็มนันมีน้าหรือ
ความชืนมากพอเกลือใต้ผิวดินจะไม่สามารถแทรกซึมสู่ผิวดินได้ ท้าให้ดินไม่ปรากฏความเค็ม
(ปิยวรรณ คลังช้านาญ, 2552) ค่าอินทรียวัตถุจากระดับค่อนข้างต่้าเปลี่ยนไปเป็นระดับต่้ามาก
เนื่ องจากสมบัติ กายภาพและทางเคมี ข องดิน เค็ มไม่ เหมาะสมต่ อ การเจริ ญเติ บโตของพื ช
อนุภาคดินฟุ้งกระจายง่าย ดินเนือหยาบ จึงท้าให้ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดินถูกชะล้าง
ออกไปได้ง่าย (อรุณี ยูวะนิยม, ม.ป.ป.) แต่ค่าไนโตรเจนทังหมดเมื่อจัดระดับแล้วอยู่ในระดับ
ต่้ามากเหมือนดินก่อนปลูก (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . ส้านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร.
ออนไลน์, ม.ป.ป.) และค่าฟอสฟอรัสจากระดับสูงมากเปลี่ยนไปเป็นระดับต่้า แต่พบว่าค่า
โพแทสเซียม (K) ของดินก่อนและหลังการทดลองปลูกหญ้าเนเปียร์ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่เมื่อจัดระดับของค่าโพแทสเซียมแล้วพบว่าค่าโพแทสเซียม
ของดินก่อนปลูกอยู่ในระดับต่้า ส่วนดินหลังปลูกจัดอยู่ใ นระดับปานกลาง (กรมพัฒนาที่ดิน
ส้านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าไปประยุกต์ใช้
1. การน้า น้าเสีย จากโรงงานแป้งมั น ส้าปะหลังมาใช้ ในด้านการเกษตรเป็นอี ก
ทางเลื อ กหนึ่ งในการปลู ก หญ้ า เนเปี ย ร์ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ อ ยู่ ห่ า งไกลจากแหล่ งน้ า
ชลประทาน แม้การเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าจากการใช้น้าเสียจะไม่แตกต่างจาก
การใช้น้าชลประทาน แต่ก็เป็นการน้าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
และยังเป็นการการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าอีกวิธีหนึ่ง
2. การน้าน้าเสียจากโรงงานแป้งมัน ส้าปะหลังมาใช้ในการปลูกหญ้าเนเปียร์นัน
ควรพิจารณาในด้านค่าใช้จ่าย โดยการน้าน้าเสียมาใช้นันจ้าเป็นต้องมีการขนส่งน้าเสียจาก
โรงงานไปยังพืนที่ปลูก ซึ่งจ้าเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่การน้าน้าเสีย
มาใช้นันอาจมีความเหมาะสมต่อเกษตรกรที่มีพืนที่ปลูกใกล้กับโรงงาน
ข้อเสนอแนะส้าหรับการท้าวิจัยต่อไป
1. ควรศึกษาระยะเวลาของการปลูกหญ้าให้มากกว่านี เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ในการเจริญเติบโตของหญ้า ทังในด้านจ้านวนกอ จ้านวนต้นต่อกอ จ้านวนใบต่อต้น และความ
สูงของต้น
2. ควรศึกษาการใช้น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังประเภทอื่นๆ ส้าหรับการ
ปลูกหญ้าเนเปียร์ในครังต่อไปเพื่อศึกษาผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าและการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางเคมีของดิน
3. ควรศึกษาการใช้น้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังต่อการปลูกหญ้าเนเปียร์ใน
พืนที่ดินเค็มระดับ
อื่นๆ เพื่อศึกษาผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดิน
4. ควรศึกษาคุณค่ าทางโภชนาการของหญ้าเนเปีย ร์ เช่ น โปรตีน ไขมัน และ
คาร์โบไฮเดรต เพื่อศึกษาการน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเลียงสัตว์
เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมมลพิษ. ส้านักจัดการคุณภาพน้า. (2554). หญ้าเนเปียร์ทางเลือกส้าหรับน้าเสีย
และพลังงาน.กรุงเทพฯ: ส้านักจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ.
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