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บทที่ 1 

บทนํา 
 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ปจจุบันอุตสาหกรรมตางๆ ภายในประเทศไดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ ซ่ึงสงผล
ใหวัสดเุหลือใชที่ไดจากกระบวนการผลิตตางๆ เพิ่มขึ้นเชนกัน หากไมมีการกําจัดหรือนําไปใช
ประโยชนกจ็ะเกิดการสะสมมากขึ้นซึ่งจะกอใหเกดิปญหาในการกําจัด และส่ิงแวดลอมตามมา  
วัสดุเหลือใชหลายชนิดมีคุณสมบัติที่สามารถนํามาใชประโยชนทางการเกษตรไดโดยเฉพาะขยะทีม่ี
ปริมาณธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชอยูบางเชน ขยะที่เหลือจากการหลอมอะลูมิเนียมซ่ึงมีธาตุ
หลายชนิดผสมอยูซ่ึงเปนประโยชนตอพืชเชน แมกนีเซียม แคลเซียม และกํามะถัน เปนตน 

 ปกติเกษตรกรใสปุย ธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม โดย
ไมคํานึงถึงธาตุอาหารรองและธาตุอ่ืนๆที่เปนประโยชนตอพืชเมื่อเพาะปลูกพืชไปนานๆ ในสภาพ
ดินเปนกรดหรือดินที่ถูกชะลางซึ่งทําใหขาดธาตุอาหารพืชอ่ืนๆ โดยงาย ดังนัน้จึงไดมีการศกึษาถงึ
ความเปนไปไดในการนําขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมซ่ึงมี ธาตุ แมกนเีซียม แคลเซียม และ
กํามะถัน เปนตน มาใชเปนแหลงของธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมสําหรับพืช โดยใชคะนา
เปนพืชทดสอบ เพื่อเปนแนวทางในการนาํขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดเพื่อการเกษตรกรรม 

การปลูกพืชใหไดคณุภาพและปริมาณตองมีการปรับปรุงดินและใสปุยเพื่อใหดนิมีความ
อุดมสมบูรณ จากตัวเลขของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ป2545 มีการนําเขาปุยจาํนวน 514.4 
ลานเหรียญสหรัฐ และมแีนวโนมเพื่อข้ึนทุกป ซ่ึงประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมแตเรายังมี
การพึ่งพาปุยจากตางประเทศ ดังนั้นเพื่อเปนการลดตนทนุการผลิต การสงเสริมใหใชเทคโนโลยี
แรงงาน และวตัถุดิบภายในประเทศ เราควรจะศกึษาและผลิตปุยขึ้นภายในประเทศเพื่อลด การ
พึ่งพาปุยจากตางประเทศ และ ตนทุนทางการเกษตร ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรมีรายไดที่เพิ่มขึ้นและใช
ตนทุนการผลิตลดลง 

จากแนวคดิดังกลาวผูวิจยัจึงทดสอบเบื้องตนโดยปลูกพชืสองแปลงขนาด กวาง1 เมตร
ยาว 1 เมตรโดยใหเกษตรกรเจาของพื้นที่เปนผูปลูกและใชวิธีการของเกษตรกรโดยใชขยะจากงาน
หลอมอะลูมิเนียมในขั้นตอนการเตรียมดนิซึ่งไดผลวาแปลงที่ใสขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมมี
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ความเจริญงอกงามกวาแปลงที่ไมไดใส จงึเกิดแนวคดิทีจ่ะศึกษาปริมาณการใชขยะจากงานหลอม 
อะลูมิเนียมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปลูกคะนา 

 

                        
 
ภาพ 1 แสดงแปลงทดลองที่ใสขยะจากงานหลอมอะลูมเินียม 

 

                        
 
ภาพ 2 แสดงแปลงทดลองที่ไมใสขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
         เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมที่นํามาใชเปนปุยธาตุอาหาร
รองของพืช โดยศึกษาเฉพาะกรณกีารปลูกคะนา 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
         
   เปนแนวทางในการนําขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมมาใชเปนปุยธาตุอาหารรองสําหรับ
การปลูกคะนา ซ่ึงอาจกอใหเกิดประโยชนตอการเพิ่มผลผลิตในพืชอ่ืนๆ ไดอีกดวย 
  

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
          1.4.1  ดานเวลา การทดลอง กุมภาพนัธ 2547- พฤษภาคม  2547 
  1.4.2  ดานพื้นที่ ทดลองในพืน้ที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชสวนอยางตอเนื่องในพื้นที่ ตําบล
บางแกว อําเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทราที่เปนดินเสื่อมโทรม 
  1.4.3  ดานเนื้อหาสาระ เปนการศึกษาหาปรมิาณการใชขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม ที่
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของคะนา โดยใชคะนาเปนพืชทดสอบโดยตรวจสอบ จาํนวนใบ ความ
สูง น้ําหนักสด ความกวางใบ น้ําหนกัแหง และปริมาณโลหะหนักในพชื 
  1.4.4  ดานประชากร   

  1)  ใชเมล็ด คะนา ( Chinese kale ) สายพันธุ Brassica oleracea var.alboglabra ของ
บริษัท เจียไต เปนพืชทดลอง  
 2)  ขยะจากงานหลอมอะลูมเินียมที่ใชตองนําเนื้ออะลูมิเนียมออกตามกรรมวิธีของ
บริษัท กิจสมบูรณ  จํากดั 

 3)  เกษตรกรเจาของพื้นที่เปนผูปลูกและดแูลแปลงทดลองตลอดการทดลอง 
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1.5 กรอบแนวคดิในการวิจัย        
                                                                                                                                           
 ในการทํากระบวนการวิจยัและพัฒนาผูวจิยัไดกําหนดหนวยระบบทํางานของยุทธศาสตร
การพัฒนาตามตาราง 1โดยกําหนด ปจจยันําเขา กระบวนการ และผลผลิต เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดสมมุติฐาน วิธีการเพือ่พิสูจนสมมุติฐาน และทดสอบยุทธศาสตร ตามทฤษฎีระบบเพื่อการ
พัฒนา( เฉลียว บุรีภักด.ี 2545 : 32)นํามาเขียนเปนหนวยระบบในการปลูกคะนาของเกษตรกร 
 
ตาราง 1  แสดงหนวยระบบทํางานของยุทธศาสตรการพัฒนาในการปลูกคะนา 

 

I (ปจจัยนําเขา) P  (กระบวนการ) O  (ผลผลิต) 
1. ขยะจากงานหลอม

อะลูมิเนียม 
2. เกษตรกร 
3. พื้นที่ของเกษตรกร 
4. เมล็ดพันธคะนา 
5. มูลเปด 
6. ปุยเคมี ธาตุหลัก 
7. ประสบการณของ

เกษตรกร 

ใหเกษตรกรปลูกคะนาโดย
ควบคุมปริมาณการใชขยะจาก
งานหลอมอะลูมิเนียมเพื่อเปน
ปุยแกตนพืชในระดับที่
แตกตางกนั 

ใหผลผลิตตนคะนาที่ดกีวาไม
ใสขยะจากงานหลอม
อะลูมิเนียม 

          

ตาราง 1 แสดงถึงแบบทางความคิดของระบบการทํางานของยุทธศาสตรการพัฒนาที่จะ
นําขยะจากงานหลอมอะลูมเินียมมาเปนปุยธาตุอาหารรองในการปลูกคะนาโดยศกึษาจากระบบการ
ปลูกคะนาของเกษตรกร 

จากตัวแบบทางความคิดนํามาเขียนลําดับขัน้ตอนการวิจัย ลําดับขั้นตอนของกระบวนการ
ศึกษาหาปริมาณขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมเพื่อนํามาใชเปนปุยธาตุอาหารรองในการปลูกคะนา 
การวิจยันี้ ผูวจิยัไดใชแนวการวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R&D)   เปน
กระบวนการแกปญหาหรือ บรรลุเปาหมายการพัฒนา โดยใชขอมูลตาราง1เปนแนวทางวิจยัและ
พัฒนาควบคูกนัไป เปนลําดบัขั้นตอน ดัง ภาพ  3 โดย RA = Research Activity ; RO = Research 
Outcome ; DA = Development Activity ; DO = Development Outcome ; ตัวเลข =ลําดับที่ ; ลูกศร 
= นําไปสู ( เฉลียว บุรีภกัด.ี 2545 : 297-298) 
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ปญหา หรือ ความตองการที่ตองการ มี R&D 
ขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมมีปริมาณมากและไมนํามาใชประโยชน 
   

R1A กิจกรรมวิจัยสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหา 
ตรวจสอบขอมูลเพือ่วิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการ
นําไปใชประโยชนของขยะจากงานหลอมอะลูมิเนยีม 

 R1Oกิจกรรมวิจัยสํารวจ และวิเคราะหสภาพปญหา 
สรุปสภาพปญหาและขอมูลในการใชประโยชนในดาน
การเกษตรของขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม 

   

D1A กิจกรรมพัฒนาความชัดเจนของปญหา 
จากขอมูลตรวจสอบความเปนไปไดในการใชประโยชนของขยะ
จากงานหลอมอะลูมิเนียมดานการเกษตร 

 D1O  ปญหาเปาที่ชัดเจน 
ขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมมคีวามเปนไปไดที่จะนํามาใชเปน
ปุยธาตุอาหารรอง 

   

R2A กิจกรรมวิจัยคนควาและลองผิดลองถูก 
ทดลองปลูกคะนา 2 แปลง โดยใสและไมใสขยะจากงานหลอม
อะลูมิเนียม 

 R2Oขอความรูวิธีแกปญหาเปาหลากหลายวิธี 
จากการทดลองในขั้น R2A แปลงที่ใสขยะจากงานหลอม
อะลูมิเนียมคะนาเจริญเติบโตกวาแปลงที่ไมใส 

   

D2A กิจกรรมพัฒนาสังเคราะหขอความรูใหได
ยุทธศาสตร 
หาขอมูลเหตุที่แปลงคะนาที่ใสขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม
ดีกวาไมใสขยะจากงานหลอมอะลูมิเนยีม 

 D2O แผนการหรือยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสรางขึ้น
เปนสมมติฐาน 
สรุปขอมูลที่ไดมาสรางสมมุติฐานและกําหนดวิธีการวิจัย
ทดลองเพื่อหาวิธีและปริมาณในการใชประโยชนขยะจากงาน
หลอมอะลูมิเนียมทีด่ีที่สุด 

   

R3A กิจกรรมวิจัยทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
ทดลองตามที่กําหนดในD2O 

 R3Oขอสรุปวายุทธศาสตรใชการไดหรือตองปรับปรุง 
สรุปผลที่ไดจากการทดลองตาม R3A 

   

D3A กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร 
นําผลที่ไดจากการทดลอง R3A มาตรวจสอบปญหาและผลที่ได 

 D3O ยุทธศาสตรหรือ แผนการแกปญหาที่ใชการไดจริง 
สรุปวิธีการที่ดีที่สุดที่ไดจากการทดลองพรอมปรับปรุงเพื่อ
นําไปทดสอบยุทธศาสตรที่ไดในพื้นที่อื่น 

   

D4A กิจกรรมพัฒนา คือ การจัดสาธิตการแกปญหาเปา 
นําวิธีการที่ไดตาม D3O ทดลองปลูกในพื้นที่อื่นเพื่อทดสอบ

ยุทธศาสตร 

 D4O1 ปญหาเปาที่จุดสาธิตไดรับการแกไขหมดไป 
ตรวจสอบและสรุปผลที่ไดจากการตรวจสอบยุทธศาสตรแลว
นํามาเปรียบเทียบกบัผลทดลอง R3A 

   

  D4O2 ความรูวิธีแกปญหาเปาเผยแพรไปยังผูชมการ
สาธิต 
ทําแปลงสาธิตและแนะนําเกษตรกรในการนําไปใช 

 
ภาพ 3 ลําดับขั้นตอนของกระบวนการวจิัยและพัฒนา ( Research and  Development ) 
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1.6 สมมติฐานการวิจัย 
 
         คะนาที่ใสขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมเจรญิเติบโตแตกตางกันเมื่อใชปริมาณที่แตกตาง
กัน 
 

1.7  ขอตกลงเบื้องตน 
 

การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดเลือกคะนาเพื่อใชในการทดลองเพราะ 
1.7.1 เปนพืชอายุส้ันสามารถทดลองไดในระยะเวลาสั้น 
1.7.2 เปนพืชผักที่นยิมบริโภคกันมากตลอดป 

                  1.7.3     เปนพืชทีใ่ชสารเคมีในการปราบศัตรูพืชปริมาณมาก 
 

1.8  นิยามศัพทเฉพาะ 
  
           ขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม (aluminium dross) หมายถึง ยาฟลักซทําความสะอาดขี้
โลหะออกจากน้ําอะลูมิเนยีมกอนเทลงแบบหลอและผานกระบวนการแยกเนื้อ อะลูมิเนียมออกแลว 
(Strauss. 1970 : 241-284) 
 
   ฟล๊ักซ (flux) หมายถึง ตัวยาทําความสะอาดน้ําอะลูมิเนยีม  และปองกนัการเกดิออกไซด
โดยการทําใหออกไซดและสิ่งเจือปนลอยขึ้นมา ยาฟลักซนี้ประกอบดวย เกลือคลอไรดของโซเดียม  
เกลือคลอไรดของโพแทสเซียม และ ฟลูออไรด(Strauss. 1970 : 253) 
 
         ธาตุอาหารรอง (secondary elements) เปนธาตุอาหารที่พืชตองการแตโดยทั่วไปจะไมขาด
แคลนเหมือนธาตุอาหารหลัก และพืชมีความตองการนอยกวาธาตุอาหารหลัก  ธาตุอาหารรอง
ประกอบดวย 3 ธาตุ คือ กํามะถัน แมกนีเซยีม และแคลเซียม ซ่ึงแตละธาตุมีหนาที่แตกตางกัน 
(มุกดา สุขสวสัดิ์. 2544 : 189) 
 
  การพึ่งพา (dependency) หมายถึงสภาพของการที่ไมสามารถพึ่งตนเองได ซ่ึงมี
ความหมายเดยีวกับ “การพึ่งพิง” นั้นชี้ใหเห็นวา เราไมสามารถยืนอยูไดดวยตวัเอง  ตองอาศัยพิงคน
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อ่ืนซึ่งคนที่จะใหเราพึ่งพิงจะคํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการทีเ่ราตองพึ่งพิง (วินิต  ทรง
ประทุม. 2528 : 3-4) 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา หมายถึงแผนการอันชาญฉลาดสําหรับการกระทาํอันหนึ่งอันใดให
บรรลุเปาหมาย ( เฉลียว บุรีภักด.ี 2545 : 291) 
 
  การวิจยัและพฒันา (Research and Development หรือ R&D) เปนวิธีการทํางานแบบหนึ่ง
ซ่ึงเพื่อใหทํางานบรรลุเปาหมาย โดยผูทํางานตองคนควาวิจัยวิจยัเพื่อหา “วิธี” สําหรับใชงาน และ
เมื่อพบวิธีที่คาดวานาจะใช กท็ําการทดลองใชวิธีนั้นจนแนใจวาใชได ( เฉลียว บุรีภกัดี. 2545 : 297) 
 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) งานวิศวกรรมเราใชเกณฑประสิทธิภาพเปนหัวใจในการ
ออกแบบโดยใหความสูญเสยีนอยที่สุดซึ่งอธิบายดวยสูตรดังนี้ (วันชัย ริจิรวนิช . 2539 : 19) 

Efficiency  = Output / Input 
Output   = งานหรือพลังงานที่ได 
Input               = พลังงานหรืองานที่ปอนเขา 

ไซมอน(Simon ,1960 : 180, อางถึงใน พันศักดิ์ ขํานุรักษ. 2546 : 25) ไดใหทัศนะเกีย่วกับ
ประสิทธิภาพไวคือ ถาพิจารณาวาสิ่งใดมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นใหดูจากความสัมพนัธระหวาง
ปจจัยนําเขา (Input) กับผลผลิต (Output)ที่ไดรับออกมาเพราะฉะนัน้ ประสิทธิภาพจึงเทากับผลผลิต
ลบดวยปจจัยนําเขา และถาเปนการบริหารราชการหรือองคกรของรัฐ ก็ควรบวกกับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเขาไปดวย สามารถเขียนสูตรไดดังนี ้
 E = ( O – I ) + S 
 E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 
 O = Output คือ ผลิตผลหรืองานที่ไดรับออกมา 
 I = Input  คือ ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใชไป 
 S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 
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 คะนา (Chinese Kale) คะนาเปนผักที่รูจักดี นิยมใชบริโภคกันอยางกวางขวางหาซื้องาย 
คะนาจัดเปนพชืผักตระกูลกะหล่ํา (Cruciferac)มีชื่อทางวทิยาศาสตรวา Brassica Oleracea Var 
alboglabra สําหรับผักคะนาที่นิยมปลูกในบานเราคือพันธุคะนาจีน (Chinese Kale) (กอง
บรรณาธิการ “ฐานเกษตรกรรม”. 2545 : 55) 
 
 ประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอมอะลมูิเนียม หมายถึง ปริมาณขยะจากงานหลอม
อะลูมิเนียมทีใ่ชเปนปุยที่มีผลกับผลผลิตในการปลูกคะนาที่ดีที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


