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สมบัตขิ องวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์และความเป็ นไปได้ในการใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดินและปุ๋ย
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บทคัดย่อ
ลีโอนาร์ไดต์จากเหมืองแม่เมาะ (Le) มีความเป็ นกรดจัดมาก (pH 1.2) ดังนัน้ จึงไม่ควรนํามาใช้กบั ดินทั่วไป
โดยตรง ทําการศึกษาวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์ (Le-mix) 4 สูตร [วัสดุผสมประกอบด้วย Le 40% ยิ ปซัมเที ยม 20%
ร่วมกับขีเ้ ถ้าแกลบ (RHA) 40% แล้วเติมนํา้ ปราศจากไอออน (สูตร 1) หรือแอมโมเนียเหลว (สูตร 2) สําหรับสูตรที่ 3
และ 4 วิ ธี การเหมื อนกับสูตรที่ 1 และ 2 ตามลําดับ แต่ใช้แกลบไบโอชาร์แบบชาวบ้าน (RHB) แทน RHA] ผล
การศึกษาพบว่า Le-mix ทัง้ 4 สูตร มีศกั ยภาพใช้เป็ นแหล่งของอินทรียวัตถุ (OM) และธาตุอาหารพืชได้ โดย Le-mix
ทัง้ 4 สูตร มี OM>10% EC<9 dS/m Ca และ S ทัง้ หมดและส่วนที่สกัดได้ดว้ ย Mehlich-III สูงกว่า 3.5 % และ 1 %
ตามลําดับ ปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทัง้ หมดสูงกว่า 0.2 และ 0.1% ตามลําดับ Le-mix 1 และ 3 มี pH<
5 ไนโตรเจน (N) ตํ่า และ C/N ratio>20:1 Le-mix 2 และ 4 มี pH>6.5 C/N ratio<20:1 และ N ทัง้ หมด>1% การใช้
RHA ผสมให้ผลคล้ายกับการใช้ RHB เนื่องจาก RHA ผลิตง่ายกว่า RHB จึงสามารถใช้เป็ นวัสดุตวั เติมทางเลือกใน
การผลิต Le-mix ได้

ABSTRACT

Mae Moh leonardite (Le) is strongly acidic (pH 1.2). Thus it should not be directly applied to
soil. Four formulas of leonardite-mixed materials (Le-mix) were studied [A mixture consisting of 40%
Le, 20% synthetic gypsum, and 40% rice hush ash (RHA) was prepared, then plunged into a solution
of deionized water (Formula1) or liquid ammonia (Formula2(. The protocol of Formulas 3 and 4 were
identical to those of Formulas 1 and 2, respectively, except RHA was replaced by farmer rice hush
biochar (RHB)]. Results revealed that the four Le-mix samples had the potential to be used as sources
of organic matter (OM) and plant nutrients. All four Le-mix had OM content>10%, EC<9 dS/m, as well
as total and Mehlich-III [Ca] and [S] higher than 3.5 and 1%, respectively. The total amounts of K and
Mg were above 0.2 and 0.1%, respectively. The Le-mix No. 1 and 3 had pH<5, low N, and C/N ratio>
20:1. The Le-mix No. 2 and 4 had pH>6.5, total N>1% and C/N ratio<20:1. Using RHA instead of RHB
provided similar results. Since RHA is more convenient to produce than RHB, it could be alternative
additive employed to prepare Le-mix.
Key words: leonardite, rice husk biochar, organic farming, fertilizer, soil amendment, rice hush ash
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คํานํา

ลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite) เป็ นชัน้ ดินปนถ่านหินที่เกิดจากการออกซิเดชันของถ่านหินลิกไนต์ (Kalaitzidi
et al., 2003; Olivella et al., 2011) มีลกั ษณะเป็ นสีนาํ้ ตาลอ่อนถึงดํา ซึ่งส่วนใหญ่พบในบริเวณที่มีแหล่งถ่านหิน
ลิ กไนต์ เช่ น ในรัฐดาโกตาเหนื อ ประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนนาดา เม็กซิ โก และกรี ซ (Hoffman et al., 1993;
Simandl et al., 2001; Kalaitzidis et al., 2003) สําหรับในประเทศไทยแหล่งลี โอนาร์ไดต์แหล่งใหญ่ ท่ี สุดพบที่
เหมืองลิกไนต์ แม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1 ล้านตัน สําหรับแหล่งอื่น ๆ เช่น ลําพูน
พะเยา และ กระบี่ (วิวฒ
ั น์ และคณะ, 2552) ลีโอนาไดต์เป็ นวัสดุธรรมชาติท่ีมีธาตุอาหารพืชเป็ นองค์ประกอบ
หลายธาตุ ทัง้ ธาตุอาหารหลัก รอง และเสริม สมบัติเด่นที่สาํ คัญของลีโอนาร์ไดต์ คือ มีปริมาณอินทรียวัตถุในรู ป
ของสารฮิวมิกสูง (Hoffman et al., 1993; Simandl et al., 2001) ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูง (Kalaitzidis
et al., 2003) เนื่องจากสมบัติท่ีดีหลายประการดังกล่าว ลีโอนาร์ไดต์ถูกนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทัง้ เป็ น
วัสดุปรับปรุ งดินโดยตรง หรือนํามาผสมกับวัสดุตา่ ง ๆ แล้วใช้เป็ นปุ๋ ย หรือการสกัดสารฮิวมิคจากลีโอนาร์ไดต์
สําหรับลีโอนาร์ไดต์ในประเทศไทยเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบเหมืองในจังหวัดลําปางสนใจ
นํามาใช้ประโยชน์อย่างมาก แต่ปัจจุบันทางเหมืองแม่เมาะยังไม่ประสงค์จะแจกจ่ายให้เกษตรกรหรือวิสาหกิ จ
ชุมชน เนื่องจากต้องการให้มีการศึกษาถึงสมบัติและแนวทางการนําลีโอนาร์ไดต์ก่อน ซึง่ แสงดาว และคณะ (2562)
รายงานว่าการนําลีโอนาร์ไดต์จากเหมื องแม่ เมาะมาใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดินหรือปุ๋ ยโดยตรงโดยนั้นไม่ เหมาะสม
เนื่องจากสมบัติบางประการ เช่น เป็ นกรดจัด และมีไนโตรเจน (N) ตํ่า ทําให้ค่าสัดส่วน C/N สูงกว่า 30:1 โดยจาก
รายงานของภาสินี และคณะ (2560) ซึ่งทําการศึกษาผลของการใช้ลีโอนาร์ไดต์กบั ดาวเรืองพบว่าการใช้ลีโอนาร์
ไดต์มีผลทําให้ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) แมกนีเซียม (Mg) ที่แลกเปลี่ยนได้ และซัลเฟอร์ (S) ส่วนที่สกัดได้ในดิน
สูงขึน้ แต่มีผลทําให้ pH ของดินลดลง แสงดาว และจริยา (2562) ทําการทดลองในเบือ้ งต้นเพื่อหาแนวทางเพิ่มพี
เอช (pH) และไนโตรเจน ในลีโอนาร์ไดต์ โดยการนํามาผสมกับวัสดุต่าง ๆ และเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ผล
การศึกษาพบว่าวัสดุบางชนิดเหมาะสมและบางชนิดไม่เหมาะสมกับการนํามาผสมกับลีโอนาร์ไดต์ พบว่าการเติม
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ในวัสดุผสมที่ได้จากการผสมลีโอนาร์ไดต์กบั ยิปซัมเทียม ไดอะตอไมต์ และแกลบไบโอชาร์
ในอัตราส่วน 10:5:1:1 โดยนํา้ หนัก และลีโอนาร์ไดต์กบั แกลบไบโอชาร์ ในอัตราส่วน 1:1 โดยนํา้ หนัก สามารถเพิ่ม
ความร่วนซุย pH และไนโตรเจนที่สกัดได้ดว้ ยนํา้ ของวัสดุผสมได้ และแนะนําว่าแกลบไบโอชาร์ท่ีทาํ การผลิตแบบ
ชาวบ้านโดยใช้ถงั แนวตัง้ 200 ลิตร (อัจจิมา, 2559) เป็ นวัสดุหนึ่งที่เหมาะสมในการนํามาผสมกับลีโอนาร์ไดต์จาก
เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
อย่างไรก็ตามแม้ในปั จจุบนั มีการแนะนําให้ใช้แกลบไบโอชาร์กนั อย่างแพร่หลาย เนื่องจากแกลบไบโอชาร์
นัน้ มีสมบัติท่ีดีหลายประการ เช่น เพิ่มค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ลดความเป็ นพิษของโลหะหนัก เพิ่มพีเอช
(Chen and Ma 2015) และเพิ่มความสามารถในการอุม้ นํา้ (Liang et al., 2006) แต่แกลบโอชาร์นนั้ มีขอ้ จํากัดใน
เรื่องของขั้นตอนการผลิต ซึ่งเกษตรกรบางท่านอาจไม่ตอ้ งการเสียเวลาเตรียมแกลบไบโอชาร์ โดยหากมีวัสดุ
ทางเลือกอื่น ที่ราคาถูก และหาได้ง่ายในทุกพืน้ ที่ อาจช่วยให้การใช้ประโยชน์ลีโอนาร์ไดต์ในการเกษตรมีความ
หลากหลายขึน้ ดังนัน้ การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์ (Le-mix) ที่ได้จากการ
ใช้ลีโอนาร์ไดต์จากเหมื องแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ผสมกับวัสดุตัวเติ มต่าง ๆ เพื่ อนําสมบัติท่ี ได้ไปใช้ประเมิ น
เบือ้ งต้นว่าวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดินหรือปุ๋ ยได้หรือไม่

อุปกรณ์และวิธีการ

แหล่งทีม่ าของตัวอย่างลีโอนาร์ไดต์ วัสดุตัวเติม และการวิเคราะห์สมบัติ
วัสดุหลักที่ใช้ผสมคือ ตัวอย่างลีโอนาร์ไดต์ และวัสดุตวั เติมอื่น ๆ ที่มีสมบัติเป็ นด่าง ได้แก่ ยิปซัมเทียม
แกลบดิบ แกลบดํา (ขีเ้ ถ้าแกลบ) และแกลบไบโอชาร์ (Figure 1) วัสดุทงั้ 4 ชนิดนีม้ ีการนํามาใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ ง
ดิ น (Huang et al. 2013; Islabao et al., 2014; จั ก รชั ย วั ฒ น์, 2561) โดยลี โ อนาร์ไ ดต์แ ละยิ ป ซั ม เที ย มได้รั บ
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อนุเคราะห์ตวั อย่างจากเหมืองแม่เมาะ แกลบดิบและขีเ้ ถ้าแกลบซือ้ ตัวอย่างมาจากโรงสีขา้ วในภาคกลาง ส่วน
แกลบไบโอชาร์นนั้ ได้จากการนําแกลบดิบที่ซือ้ มาเผาด้วยถังแนวตัง้ 200 ลิตร ที่ใช้ผลิตไบโอชาร์แบบชาวบ้าน
(อัจจิมา, 2559) นําตัวอย่างมาวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ ได้แก่ pH และ EC โดยใช้อตั ราส่วนของวัสดุต่อนํา้ ปราศจาก
ไอออน (Deionized Water: DI) เท่ากับ 1 : 2 และ 1 : 10 แล้ววัดด้วย pH meter และ EC meter สําหรับค่า pH และ
EC ตามลําดับ วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุโดยวิธีของ Walkley and Black ไนโตรเจนทัง้ หมด (Total-N) โดยวิธี
Kjeldahl method วิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสในรู ป P2O5 (Total-P2O5) และโพแทสเซียมในรู ป K2O (Total-K2O)
ทัง้ หมด โดยการสกัดด้วยกรดผสม HClO4 : HNO3 (อัตรา 1 : 1) ตามรายละเอียดวิธีการวิเคราะห์ปยอิ
ุ๋ นทรียเ์ พื่อขึน้
ทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร, 2548 และ 2551; นรีลกั ษณ์, 2548) วิเคราะห์ปริมาณ Ca
Mg และ S ทัง้ หมดโดยการย่อยด้วยกรด (aqua regia) ผสม HCl : HNO3 (อัตรา 3 : 1) (Chen and Ma, 2001)
การคัดเลือกสูตรผสม การผสม และการวิเคราะห์สมบัตขิ องวัสดุผสม
การทดลองนีแ้ บ่งออกเป็ นสองส่วนคือ 1) การทดลองเบือ้ งต้นเพื่อคัดเลือกชนิดของวัสดุผสม โดยลองผสม
วัสดุต่าง ๆ กับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์และนํา้ ปราศจากไอออน (Deionized Water; DI-water) โดยอาศัยข้อมูล
เบือ้ งต้นจากรายงานของ แสงดาว และคณะ (2562) และ แสงดาว และ จริยา (2562) และ 2) การผสมวัสดุลีโอนาร์
ไดต์จากวัสดุท่ีคดั เลือกในส่วนแรกและศึกษาสมบัติของวัสดุผสมที่ได้ รายละเอียดดังนี ้ การทดลองส่วนทีห่ นึ่ง นําลี
โอนาร์ไดต์ ยิปซัมเทียม แกลบดิบ ขีเ้ ถ้าแกลบ หรือแกลบไบโอชาร์ จํานวน 100 กรัม มาผสมกับแอมโมเนียมไฮด
รอกไซด์ (30% แอมโมเนียในนํา้ หรือแอมโมเนียเหลว (30% NH3) หรือ DI-water ในสัดส่วนวัสดุผสมต่อของเหลว
2:1 โดยนํา้ หนักต่อปริมาตร รวมทัง้ หมด 10 สูตร (Figure 1) ทําการผสมสูตรละ 3 ซํา้ หลังจากทําการผสมตัวอย่าง
ด้วยนํา้ DI-water และแอมโมเนียเหลวแล้ว บันทึกลักษณะทางกายภาพที่สงั เกตได้ดว้ ยตาเปล่า ได้แก่ สี ปริมาตร
และความร่วนซุย ก่อนและหลังการผสมกับแอมโมเนียเหลวโดยไม่มีการนําตัวอย่างหลังผสมไปทําการบด และ
วิเคราะห์ค่า pH และ EC ของตัวอย่างทัง้ 10 สูตร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เช่นเดียวกับที่กล่าวในข้างต้น การทดลอง
ส่วนทีส่ อง หลังจากพิจารณาค่า pH EC และลักษณะทางกายภาพ จากการทดลองแรก วัสดุท่ีทาํ การคัดเลือกมา
ได้แก่ ลีโอนาร์ไดต์ ยิปซัมเทียม ขีเ้ ถ้าแกลบ และแกลบไบโอชาร์ นําวัสดุทงั้ หมดมาผสม 2 สูตร หลัก โดยใช้ลีโอนาร์
ไดต์และยิปซัมเทียมซึ่งเป็ นวัสดุพลอยได้จากเหมืองแม่เมาะ ในทุกสูตร สัดส่วนการผสมปรับจากคําแนะนําจาก
รายงานใน แสงดาว และคณะ (2562) และแสงดาว และ จริยา (2562) คือ ใช้ลโี อนาร์ไดต์ 40 เปอร์เซ็นต์ และยิปซัม
เทียม 20 เปอร์เซ็นต์ ของการผสม 100 ส่วน ส่วนที่เหลืออีก 40 เปอร์เซ็นต์ ใช้ตวั เติมเป็ นขีเ้ ถ้าแกลบหรือแกลบไบ
โอชาร์ แล้วนําสูตรผสมนัน้ ไปเติมแอมโมเนียเหลวหรือนํา้ DI-water จํานวน 50 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อ 100
เปอร์เซ็นต์โดยนํา้ หนักของวัสดุผสม ได้วสั ดุผสมลีโอนาร์ไดต์ทั้งหมด 4 สูตร (Table 1) ผสมวัสดุท่ีอุณหภูมิหอ้ ง
ขนาดการผสมตํ่ากว่า 0.5 กิโลกรัม สูตรละ 3 ซํา้
Table 1 Type and amount of material used for each leonardite-based mixture.
Sample Name
1. Le1- NH3
2. Le1+ NH3
3. Le2- NH3
4. Le1+ NH3

Leonardite Gypsum
40
20
40
20
40
20
40
20

Mixed-materials (%)
Rice husk ash Rice husk biochar
40
40
40
40
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NH3 30%/Di-water
50% Di-water
50% NH3 30%
50% Di-water
50% NH3 30%
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วิเคราะห์สมบัติของวัสดุผสมทั้ง 4 สูตร ได้แก่ pH, EC, OM, Total-N, Total-P2O5, Total-K2O, Total Ca
Mg และ S ตามวิธีเดียวกับที่กล่าวในข้างต้น นอกจากนีท้ าํ การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนส่วนที่สกัดได้ดว้ ยนํา้
(Water extractable N) ซึ่งเป็ นส่วนที่ พืชสามารถใช้ได้และมีโอกาสไปกับสิ่งแวดล้อม โดยการสกัดด้วย Batch
technique ใช้ตัวอย่างขนาดเล็กกว่า 250 ไมครอน สกัดด้วยนํา้ DI-water ที่ สัดส่วนตัวอย่างต่อนํา้ เท่ากับ 1:10
ระยะเวลาการสกัด 30 นาที แล้วกรองสารละลายด้วยที่กรองขนาด 0.45 ไมครอน (Zhang et al., 2011) วัดปริมาณ
ไนโตรเจนที่สกัดได้ดว้ ยวิธีการกลั่น ทําการวิเคราะห์ปริมาณธาตุ P K Ca Mg และ S ส่วนที่สกัดได้ (Extractable)
ด้วยสารสกัด Mehlich III (Mehlich, 1984) ซึ่งเป็ นส่วนที่คาดว่าพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าส่วนของความ
เข้มข้นทัง้ หมด วิเคราะห์ปริมาณ P K Ca Mg และ S ที่สกัดได้ดว้ ยเครื่อง ICP-OES ประเมินความเป็ นไปได้ของ
วัสดุผสมทัง้ 4 สูตร ว่าใช้เป็ นปุ๋ ยหรือวัสดุปรับปรุ งดินได้หรือไม่จากค่าวิเคราะห์สมบัติตา่ ง ๆ

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

สมบัตขิ องวัสดุ และสมบัตขิ องวัสดุหลังผสมแอมโมเนียมไฮดรอกไชด์และ DI-water
ผลการวิเคราะห์พบว่าลี โอนาร์ไดต์เป็ นกรดจัดมาก มี pH ตํ่ากว่า 2 มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่า 30
เปอร์เซ็นต์ มีธาตุแคลเซียมและกํามะถันสูง ส่วนวัสดุอ่ืนๆ มีค่า pH สูงกว่า 6.5 มีปริมาณอินทรียวัตถุต่าํ กว่า 10
เปอร์เ ซ็ น ต์ (Table 2) สอดคล้อ งกับ ที่ ร ายงานโดย Pochadom et al. (2013) แต่ พี เ อชมี ค่ าตํ่ากว่ า เนื่ องจาก
การศึกษานีใ้ ช้สดั ส่วนการสกัดต่างกัน ซึ่งจากค่าพีเอชของลีโอนาร์ไดต์ท่ีเป็ นกรดจัดจึงไม่ควรนํามาใช้กบั ดินทั่วไป
โดยตรงยกเว้นดินด่างจัด เนื่องจากจะส่งผลให้ดินมีพีเอชลดลงได้ (ภาสินี และคณะ, 2560) การเติมแอมโมเนี ยม
เหลวลงในวัสดุทุกชนิดทําให้วสั ดุมีค่าพีเอชสูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างก่อนเติมและที่เติมนํา้ DI-water และ
มีค่าการนําไฟฟ้าไม่เกิน 10 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร ตามค่ากําหนดปุ๋ ยอินทรียม์ าตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (กรม
วิชาการเกษตร, 2548 และ 2551) ในทุกสูตรยกเว้นสูตรที่ 1 (Table 3) ลีโอนาร์ไดต์ แกลบไบโอชาร์ และขีเ้ ถ้าแกลบ
ที่เติมแอมโมเนียเหลว มีลกั ษณะทางกายภาพที่พงึ ประสงค์ คือมีสีดาํ คลํา้ ร่วนซุย และปริมาตรหลังผสมเพิ่มขึน้ จึง
เลือกไปผสมกับลีโอนาร์ไดต์และยิปซัมเทียมในการศึกษาส่วนที่สอง
สมบัตขิ องวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์และความเป็ นไปได้ในการใช้เป็ นปุ๋ยหรือวัสดุปรับปรุ งดิน
วัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์ทุกสูตรมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็ นค่าที่สูงกว่าค่าขัน้ ตํ่าที่
กําหนดให้มีในปุ๋ ยอินทรียเ์ คมีของกรมวิชาการเกษตร ทัง้ ยังมีคา่ การนําไฟฟ้าตํ่ากว่า อีก 10 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร ตํ่า
กว่าค่าสูงสุดที่ ก าํ หนดให้มีได้ในปุ๋ ยอิ นทรีย ์และอิ นทรีย ์เคมี (กรมวิ ชาการเกษตร, 2551) ซึ่งถื อเป็ นสมบัติ ท่ี ดี
เนื่ องจากมีศักยภาพที่ จะใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดินที่ช่วยเพิ่ มอินทรียวัตถุให้กับดินที่มีอินทรียวัตถุต่ าํ ได้ และไม่มี
ผลกระทบกับค่าการนําไฟฟ้าของดินสําหรับค่าสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนนัน้ พบว่าวัสดุผสมเกือบทุกสูตรยกเว้น
สูตรที่ 1 มีค่าตํ่ากว่า 30:1 ซึ่งสัดส่วนคาร์บอนและไนโตรเจนช่วง 20-30:1 ถือเป็ นสัดส่วนที่เหมาะสมสําหรับการ
ย่อยสลายที่ ดี (Priya et al., 2017) การเติมแอมโมเนี ยเหลวลงไปในวัสดุผสมทําให้ค่าพี เอช ปริมาณไนโตรเจน
ทัง้ หมดและส่วนที่สกัดได้ดว้ ยนํา้ เพิ่มขึน้ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส แคลเซียม กํามะถัน และโพแทสเซียม ที่สกัดได้
ด้วยสารสกัด Mehlich-III มีคา่ ใกล้เคียงกันในวัสดุผสมทุกสูตร วัสดุผสมทุกสูตรมีปริมาณแคลเซียม และกํามะถันที่
สกัดได้สงู จึงอาจใช้เป็ นปุ๋ ยเพิ่มธาตุดงั กล่าวได้ ซึ่งกํามะถันนัน้ ถือเป็ นธาตุท่ีสาํ คัญต่อกระบวนการเจริญเติบโตของ
พืชและพืชต้องการปริมาณมากเช่นเดียวกับไนโตรเจน (Abdallah et al., 2010) และเป็ นธาตุท่ีสาํ คัญในการออกตา
ดอกของพืช (Hinnawy, 1956) การที่วสั ดุผสมเช่นสูตรที่ 1 2 และ 3 มีปริมาณอินทรียวัตถุ แคลเซียม และกํามะถัน
สูง มีพีเอชตํ่ากว่า 7 และค่าการนําไฟฟ้าตํ่า ถื อเป็ นจุดเด่นที่ ดีเพราะอาจนําไปใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดินหรือปุ๋ ย
สําหรับดินที่มีปัญหาเรื่องโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้สงู ขาดแคลเซียม และอินทรียวัตถุต่าํ เช่น ดินโซดิก และดินเค็ม
โซดิกในภาคอีสานของประเทศไทยได้ การเติมแอมโมเนียเหลวมีผลทําให้วสั ดุผสมในสูตรที่ 2 ที่เป็ นการผสมกับ
ขีเ้ ถ้าแกลบมีปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้สงู ขึน้ จากสูตรที่ 1 อย่างเห็นได้ชดั ในขณะที่ปริมาณแมกนีเซียมที่สกัด
ได้ในทัง้ สูตรที่ผสมกับขีเ้ ถ้าแกลบหรือแกลบไบโอชาร์ลดลงหลังเติมแอมโมเนียเหลว นอกจากนีเ้ มื่อพิจารณาความ
เข้มข้นทั้งหมดที่ ย่อยด้วยกรด aqua regia (pseudo total concentration) ของธาตุไอออนบวกได้แก่ แคลเซียม
22
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โพแทสเซียม และแมกนีเซียม พบว่ามีค่าลดลงในวัสดุผสมที่เติมแอมโมเนี ยเหลว (Figure 2) การที่ปริมาณธาตุ
ดังกล่าวลดลงอาจเป็ นผลจากการแลกเปลี่ยนกับแอมโมเนียม (NH4+) จากการเติมแอมโมเนียเหลว เนื่องจากขนาด
และประจุของแอมโมเนี ยมไอออนสามารถแลกเปลี่ยนกับธาตุต่างๆ ดังกล่าวได้ (Wells, 1984) ทําให้ไอออนบวก
ดังกล่าวเข้าไปในโครงสร้างวัสดุผสมที่มีซิลิกอนเป็ นองค์ประกอบ ซึ่งซิลิกอนเป็ นธาตุท่ีพบมากในแกลบดิบ ขีเ้ ถ้า
แกลบ และแกลบไบโอชาร์ (Sistani et al., 1998; Islabão et al., 2014 ) เมื่อแคตไอออนเหล่านีเ้ ข้าไปสัมพันธ์กบั
ซิลิกอนทําให้การสกัดด้วยกรด aqua regia ไม่สามารถย่อยธาตุพวกนีอ้ อกมาได้สมบูรณ์ เพราะการย่อยส่วนของ
ซิลิกอนต้องใช้กรด HF (แต่ไม่สามารถทําได้ในห้องปฏิบตั ิการของภาควิชา) จึงส่งผลให้คา่ วิเคราะห์ปริมาณทัง้ หมด
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุผสมสูตรที่เติมนํา้ DI-water
Table 2 Chemical properties of leonardite, synthetic gypsum, rice husk ash, and rice husk biochar.
Property
Leonardite Gypsum Rice husk ash Rice husk biochar
pH (1:2)H2O
1.91+0.02 6.79+0.03
8.74+0.02
7.20+0.02
EC (1:10) H2O dS.m-1
6.25+0.01 2.30+0.00
1.20+0.00
0.94+0.00
OM (%)
31.85+0.31
3.79+0.31
6.90+0.31
C:N ratio
1:37
1:17
Total N (%)
0.50+0.04
ND
ND
0.23+0.04
Total P2O5 (%)
ND
ND
0.18+0.01
0.19+0.01
Total K2O (%)
0.18+0.02 0.01+0.00
0.52+0.03
0.60+0.04
Total Ca (%)
1.57+0.04 18.09+0.38 0.18+0.01
0.17+0.01
Total Mg (%)
0.16+0.01 0.11+0.00
0.04+0.00
0.09+0.00
Total S (%)
5.55+0.03 12.06+0.12 0.04+0.00
0.05+0.00
Extractable S (%)
2.92+0.06
0.04+0.01
0.02+0.01
Table 3 Chemical properties and physical appearance of materials after ammonia or Di-water addition.
Sample
Property
pH
EC (1:10)
Volume
Feasibility
(1:2)
dS/m
Expansion
1. Leonardite+NH3(aq)
7.48+0.01 13.77+0.03
Yes
Yes
2. Gypsum+NH3(aq)
7.58+0.01 2.27+0.00
No
No
3. Rice husk+NH3(aq)
8.67+0.01 0.92+0.00
Yes
Yes
4. Rice husk ash+NH3(aq)
9.15+0.01 1.03+0.00
Yes
Yes
5. Rice husk biochar+NH3(aq) 8.66+0.00 1.36+0.00
Yes
Yes
6. Leonardite+DI-water
2.01+0.01 6.09+0.01
No
Very small
7. Gypsum+ DI-water
7.54+0.02 2.14+0.00
No
No
8. Rice husk+ DI-water
6.65+0.00 0.85+0.00
Yes
No
9. Rice husk ash+ DI-water
8.57+0.01 1.06+0.01
Yes
Very small
10. Rice husk biochar+ DI-water 7.06+0.01 0.64+0.00
Yes
No
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Figure 1 (a) Raw materials and their physical appearance after ammonia or Di-water addition (b)
Physical appearance of four leonardite-mixed materials
Table 4 Chemical properties of four leonardite-mixed materials after ammonia or Di-water addition.
Property
Leonardite-mixed materials (Le-mix)
1:Le1-NH3
2:Le1+NH3
3:Le2-NH3
4:Le2+NH3
pH (1:2)
4.14+0.01
6.79+0.03
3.75+0.01
8.19+0.01
-1
EC (1:10) dS.m
3.21+0.01
2.30+0.00
3.09+0.01
8.81+0.01
OM (%)
12.32+0.68
11.28+0.26
15.44+0.68
16.78+0.68
C:N ratio
45:1
6:1
26:1
7:1

Figure 2 Plant nutrient concentrations of four le-mix materials measured using various extractants.
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สําหรับลักษณะทางกายภาพที่สงั เกตได้ง่าย พบว่าวัสดุผสมทุกสูตรมีความร่วนซุยดี สีของวัสดุผสมที่เติม
แอมโมเนียเหลวดําคลํา้ มากกว่าสูตรที่เติมนํา้ DI-water (Figure 1) ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากแอมโมเนียเหลวสกัดกรด
ฮิวมิคจากลีโอนาร์ไดต์ท่ีเป็ นส่วนผสมของวัสดุผสม ณธรรม และอรวรรณ (2557) รายงานว่าลีโอนาร์ไดต์จากเหมือง
แม่เมาะ มีสารฮิวมิคเป็ นองค์ประกอบสูงถึง 57 เปอร์เซ็นต์ โดยกรดฮิวมิคนัน้ มีสีดาํ คลํา้

สรุ ป

จากสมบัติของวัสดุผสมทัง้ 4 สูตร พบว่าวัสดุผสมทุกสูตรมีความเป็ นไปได้ท่ีจะนําไปใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ ง
ดินที่ ช่วยเพิ่ มอินทรียวัตถุ หรือปุ๋ ยที่ ช่วยเพิ่ มธาตุอาหารบางตัว เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนี เซียม และ
กํามะถัน ให้กบั ดิน แต่จาํ เป็ นต้องเลือกใช้กบั ดินที่มีพีเอชแตกต่างกัน โดยสูตรที่ 1 และ 3 วัสดุผสมมีพีเอชตํ่ากว่า 5
ควรใช้ในดินที่มีพีเอชสูง และจําเป็ นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ ยไนโตรเจน โดยเฉพาะสูตรที่ 1 เนื่องจากวัสดุผสมมีค่า C/N
ratio สูงกว่า 30:1 ซึง่ สูตรที่ 1 และ 3 นี ้ น่าจะเหมาะเป็ นทางเลือกกับเกษตรอินทรีย ์ เนื่องจากวัสดุทกุ ชนิดที่ใช้ผสม
คือ ลีโอนาร์ไดต์ ยิปซัมเทียม ขีเ้ ถ้าแกลบ และแกลบไบโอชาร์ เป็ นวัสดุท่ีอนุญาตให้ใช้ได้ในระบบเกษตรอินทรียข์ อง
หลายประเทศ ส่วนสูตรที่ 2 และ 4 ที่มีการเติมแอมโมเนียเหลวนัน้ น่าจะเหมาะกับการใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดิน หรือ
แหล่งปุ๋ ยที่ให้ธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม และกํามะถัน ในระบบเกษตรปลอดสารพิษ และควรใช้กบั ดิน
ที่มีพีเอชตํ่ากว่า 7 ซึ่งเป็ นดินที่พบส่วนใหญ่ในประเทศไทย ขีเ้ ถ้าแกลบเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใช้ผสมกับลีโอ
นาร์ไดต์นอกเหนือจากแกลบไบโอชาร์ แต่หากเกษตรกรสนใจใช้วสั ดุอ่ืนที่หาได้ง่ายกว่ามาผสมแทนควรเลือกวัสดุ
อินทรียท์ ่ี เป็ นด่าง มีธาตุไนโตรเจนสูง และมีธาตุอันตรายทุกตัวไม่เกิ นมาตรฐานกําหนดในปุ๋ ยอินทรียข์ องกรม
วิชาการเกษตร

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจยั จากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการเกษตร. 2548. ประกาศกรมวิชาการเกษตร: เรื่องมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์ พ.ศ. 2548. กรม
วิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กรมวิชาการเกษตร. 2551. การขอขึน้ ทะเบียนการออกใบสําคัญการขึน้ ทะเบียน การขอแก้ไขรายการ
ทะเบียน และแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยอินทรียต์ ามพระราชบัญญัตปิ ๋ ุย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตปิ ๋ ุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. ประกาศกรมวิชาการเกษตร.เล่ม 125 ตอนพิเศษ 67 ง:
13-49.
จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์. 2561. การใช้ยิปซัมที่ได้จากการกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็ น
เชือ้ เพลิงในการเกษตร. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36 (1): 161-172.
ณธรรศ สมจันทร์ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุง้ . 2557. การปรับปรุ งคุณภาพลีโอนาร์ไดต์สาํ หรับเป็ นวัสดุปรับปรุ งดิน.
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 37 (1): 33-43.
นรีลกั ษณ์ ชูวรเวช. 2548. เอกสารวิชาการเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย.์ สํานักวิจยั และพัฒนาปั จจัยการ
ผลิตทางการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 53 น.
ภาสินี สืบสวน, ศรัณย์ สืบกระแสร์, ศตวรรษ บุญมี และ สุกญ
ั ญา แย้มประชา. 2560. ผลของการใช้ลีโอนาร์ไดต์
และปุ๋ ยมูลโคต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของดอกดาวเรือง และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลังปลูก
52-61 น. ใน รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5. สิงหาคม 2560 กรุ งเทพฯ.
วิวฒ
ั น์ โตธิรกลุ, พลยุทธ ศุขสมิติ และ จินดารัตน์ โตกมลธรรม. 2552. การเตรียมสารประกอบเกลือฮิวเม
ตจากดินปนถ่านหินจากเหมืองลิกไนต์แม่เมาะจังหวัดลําปาง. สํานักงาน อุตสาหกรรมพืน้ ฐานและ
25

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

การเหมืองแร่เขต 3, กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและ การเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุ งเทพฯ.
แสงดาว แลนรอด-เขาแก้ว และ จริยา อามาตย์มนตรี. 2562. การผสมลีโอนาร์ไดต์กบั แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
และวัสดุตา่ งๆ เพื่อใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดินหรือปุ๋ ยอินทรียเ์ คมีอย่างปลอดภัย.173-188 น. ใน รายงาน
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยครั้งที่ 6, กรกฎาคม 2562, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
นครปฐม.
แสงดาว แลนรอด-เขาแก้ว, ชัยภัทร คงแก้ว, จริยา อามาตย์มนตรี และ คณพล จุฑามณี. 2562. การผลิตปุ๋ ย
อินทรียจ์ ากลีโอนาร์ไดต์ตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรียก์ รมวิชาการเกษตร. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.
วารสารตอบรับแล้วรอตีพิมพ์ฉบับปี ท่ี 38 (2), เม.ย.-มิ.ย. 2563.
อัจจิมา ควรสงวน. 2559. ผลของการใช้วสั ดุปนู และถ่านแกลบไบโอชาร์ตอ่ ผลผลิตข้าว การเปลี่ยนแปลง ปริมาณ
ของธาตุฟอสฟอรัส อะลูมินมั และจุลธาตุในดินนากรดจัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Abdallah, M., L. Dubousset, F. Meuriot, P. Etienne, J-C. Avice and A. Ourry. 2010. Effect of mineral
sulphur availability on nitrogen and sulphur uptake and remobilization during the vegetative
growth of Brassica napus L. Journal of Experimental Botany 61(10): 2635–2646.
Chen M. and L.Q. Ma. 2001. Comparison of three aqua regia digestion methods for twenty Florida
soils. Soil Science Social American Journal. 65: 491-499.
Hinnawy, E.I.E., 1956. Some aspect of mineral nutrition and flowering. 51pp.
http://edepot.wur.nl/290950.
Hoffman, G.L., D.J. Nikols, S. Stuhec, R.A. Wilson. 1993. Evaluation of leonardite (humalite) resources
of Alberta. Alberta Research Council Open file report, 45 pp.
Huang, M., L. Yang, H. Qin, L. Jiang and Y. Zou. 2013. Quantifying the effect of biochar amendment on
soil quality and crop productivity in Chinese Rice Paddies. Field Crops Research. 154: 172 –
177.
Islabão, G.O., L.C. Vahl, L.C. Timm, D.L. Paul, and A.H. Kath. 2014. Rice husk ash as corrective of soil
acidity. Revista Brasileira de Ciência do Solo. 38: 934-41. https://doi.org/10.1590/S010006832014000300025
Kalaitzidis, S., S. Papazisimou, A. Giannouli, A. Bouzinos and K. Christanis. 2003. Preliminary
comparative analyses of two Greek leonardites. Fuel. 82: 859–861.
Liang, B., J. Lehmann, D. Solomon, J. Kinyangi, J. Grossman, B. O’Neill, J.O. Skjemstad, J. Thies, F.J.
Luizão, J. Petersen, and E.G. Neves. 2006. Black Carbon Increases Cation Exchange
Capacity in Soils. Soil Sci. Am. J. 70: 1719-1730.
Mehlich, A. 1984. Mehlich 3 soil test extractant: A modification of Mehlich 2 extractant. Communication
in Soil Science and Plant Analysis. 15(12): 1409-1416.

26

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

Olivella, M.A., M. Sole, R. Gorchs, C. Lao and F.X.C.D. Heras. 2011. Geochemical characterization of a
spanish leonardite coal. Arch. Min. Sci. 56 (4): 789–804.
Pochadom, S., S. Khaokaew, P. Sooksamiti, K. Jutamanee, and G. Landrot. 2013. Chemical
Characterizations of Leonardite from Mae Moh Mine for Agricultural Applications, pp. 243-249.
In The 51st Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, Thailand
Priya, V., M. Lokesh, D. Kesavan, G. Komathi, S. Naveena. 2017. Evaluating the perfect carbon:
nitrogen (C:N) ratio for decomposing compost. IRJET. 4 (9): 1144-1147.
Simandl, G.J., J. Simandl and P.B. Aylen. 2001. Leonardite-type materialat red lake diatomite deposit,
Kamloops area, BC. In Geological Fieldwork 2000: A Summary of Field Activities and Research.
pp. 371-378. Ministry of Energy and Mines.
Sistani, K.R., K.C. Reddy, W. Kanyima and N.K. Savant. 1998. Intergration of rice crop residual in to
sustainable rice production system. J. Plant Nutr. 21 (9): 1855-1866.
Wells, A.F. 1984. Structural Inorganic Chemistry. 5th Edition, Oxford University Press, Oxford, pp.
1288.
Zhang, M., Z.He, A. Zhao, H. Zhang, D.M. Endale and H.H. Schomberg. 2011. Water-extractable soil
organic carbon and nitrogen affected by tillage and manure application. Soil Science. 176 (6):
307-312.

27

