
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 9

บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 

 การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาหาแนวทางในการนําขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมมาทาํ
ประโยชนทางการเกษตรเพื่อไมใหเกิดการสะสมเปนมลพิษในธรรมชาติโดยการนํามาใชเปนปุย
ธาตุอาหารรองโดยนําองคความรูจากสาขาวิชาตางๆเชน สาขา วิศวกรรม  เกษตรกรรม  เพื่อศึกษา
ความเปนไปไดของงานวิจยั ซ่ึงประกอบดวย  เนื้อหาของการทบทวนวรรณกรรม  ทฤษฎีที่
เกี่ยวของ ผลงานวิจยัที่เกีย่วของ 

 เนื้อหาของวรรณกรรมประกอบดวยเนื้อหาดานเกษตรกรรมที่แสดงถึงความตองการธาตุ
อาหารตางๆ ของพืช  เนื้อหาทางวิศวกรรมที่แสดงถึงการเกดิขึ้นของขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม 
และธาตุที่เปนประโยชนตอพืชที่มีอยูในของขยะจากงานหลอมอะลูมเินียม 
 

2.1 ธาตุอาหารพืช 
 

 พืชจะเจริญเตบิโตไดผลดีหรือไมขึ้นอยูกบัปริมาณธาตุอาหารของพืช พันธุกรรม ความ
หนาแนนของพืช รูปทรงของพืช และสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่ควบคุมความเจริญเติบโตของพืช
ไดแก แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ชนิดและปริมาณของกาซที่ผสมอยูกับอากาศในดนิคุณสมบัติ
ทางเคมีของดิน ความเปนกรดเปนดางของดิน โรคและแมลงศัตรูพืช (สัมฤทธิ์ เฟองจันทร. 2538 : 
7-30) 
 
 
ตาราง  2  ธาตุที่พิสูจนแลววาจําเปนตอพืช 16 ธาตุ 
 

ธาตุ สัญลักษณ 
คารบอน 
ไฮโดรเจน 
ออกซิเจน 
ไนโตรเจน 

C 
H 
O 
N 
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ตาราง  2  (ตอ)ธาตุที่พิสูจนแลววาจําเปนตอพืช 16 ธาตุ 
 

ธาตุ สัญลักษณ 

ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม 
กํามะถัน 
แมกนีเซยีม 
แคลเซียม 
เหล็ก 

แมงกานีส 
ทองแดง 
สังกะสี 

โมลิบดีนัม 
โบรอน 
คลอรีน 

P 
K  
S 

Mg 
Ca 
Fe 
Mn 
Cu 
Zn 
Mo 
B 
Cl 

ที่มา: ยงยุทธ  โอสถสภา. 2546 : 1 –28  
  
 ธาตุอาหารพชืชั้นสงูท่ียอมรับมีอยู 16 ธาตุแบงได 2กลุมคือ 
          2.1.1  ธาตุอาหารมหัพภาคหรือมหธาตุ ( macronutrients หรือ major elements) หมายถึง
ธาตุที่พืชตองการปริมาณมากและสะสมในเนื้อเยื่อพืชในความเขมขนสูงกวา 500 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม (พืชแหง) มี 9 ธาตุ ไดแก ไฮโดรเจน คารบอน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน สําหรับไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมเรยีก
รวมกันวา ธาตุอาหารหลัก (primary nutrient elements) หรือธาตุปุย (fertilizer elements) เนื่องจาก
พืชตองการในปริมาณมากหากไดรับจากดนิไมเพยีงพอ จะตองมีการใชปุยที่ประกอบดวยธาตุทั้ง
สาม สวนแคลเซียม แมกนีเซยีม และกํามะถัน เรียกวาธาตุอาหารรอง (secondary nutrient elements) 
เพราะไมมีปญหาขาดแคลนในดินทัว่ไปเหมือนสามธาตุแรก การไดรับธาตุอาหารนั้น ธาตุคารบอน 
และธาตุออกซิเจนไดรับจากอากาศโดยตรง คารบอนเขาสูพืชในรูปของกาซคารบอนไดออกไซด
ทางปากใบ (stomata) สวนออกซิเจนเขาสูพืชในรูปของกาซออกซิเจนทั้งทางปากใบและทางผิวของ
ราก แมวาแรในดินมีออกซิเจนเปนองคประกอบสําคัญ แตพืชก็ไมไดใชในสวนนี้เลย ไฮโดรเจนนัน้
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พืชไดจากอะตอมที่เปนสวนประกอบของน้ํา เมื่อเขารวมในการสังเคราะหแสง นอกจากนี้ธาตุทั้ง
สองในโมเลกุลของน้ํายังเขารวมเปนองคประกอบของอินทรียสารในกระบวนการแยกสลายดวยน้ํา 
(hydrolysis) อีกดวย สวนธาตุอาหารมหัพภาคที่เหลืออีก 6 ธาตุไดมาจากดินทั้งสิ้น ยกเวนธาตุ
ไนโตรเจนบางสวนที่พืชตระกูลถ่ัวอาจไดมาจากการตรึงกาซไนโตรเจนจากอากาศของไรโซเบียมที่
อาศัยในราก (คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2544 : 260) 
         2.1.2   ธาตุอาหารจุลภาคหรือจุลธาตุอาหารหรือธาตุอาหารเสริม (micronutrients หรือ 
trace elements หรือ minor elements) หมายถึงธาตุที่ตองการในปริมาณนอยและสะสมในเนื้อเยื่อ
พืชความเขมขนต่ํากวา 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (พืชแหง) ไดแก เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี
โบรอนโมลิบดินัม และคลอรีน (ปจจุบนัเพิ่มนิกเกิล จึงรวมเปน 17 ธาตุ)  พืชไดรับธาตุอาหาร
จุลภาคจากดิน แมพืชตองการในปริมาณนอยเมื่อเทียบกบัธาตุอาหารมหัพภาค แตทั้งนี้ไมได
หมายความวากลุมธาตุทั้งสองประเภทจะมีความสําคัญตอการเจริญเตบิโตของพืชมากนอยกวากัน 
ความจริงแลวธาตุที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชมีความสําคัญตอการดํารงชีพเทาๆ กัน จะ
ตางกันก็ตรงปริมาณที่พืชตองการเทานั้น (คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
2544 : 261-262) 
         นอกจากธาตอุาหารทั้ง 16 ธาตุที่กลาวแลว พืชยังตองการธาตุอ่ืนเปนการเฉพาะออกไป
อีกคือ ธาตุเสริมประโยชน  (beneficial mineral elements)  หมายถึง ธาตุที่ชวยกระตุน  (stimulate)  
การเจริญเติบโตของพืชแต   มิใชธาตุอาหารที่จําเปนตอพชื  เปนเพยีงธาตุอาหารที่จําเปนตอพืชบาง
ชนิด ธาตุที่จัดเปนธาตุเสริมประโยชน ไดแก ซิลิคอน โซเดียม โคบอลต ซิลิเนียม และอะลูมิเนียม 
สําหรับพืชบางชนิดที่ตองการธาตุดังกลาวธาตุใดธาตุหนึง่อยางแทจริงก็ถือวาธาตุนั้นเปนธาตุอาหาร
จุลภาคเฉพาะพืช  (ยงยุทธ  โอสถสภา. 2546 : 1 –28 , คณาจารยภาควชิาปฐพีวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2544 : 262) 
 
 

ตาราง 3  หนาที่สําคัญของธาตุอาหารพืช และอาการที่เกิดขึ้นเมื่อพืชขาดแคลน 
 

ธาตุ หนาที่สําคัญ อาการขาดธาตุ 
ไนโตรเจน เปนองคประกอบของกรดอะมิโน 

โปรตีนคลอโรฟลล กรดนิวคลีอิก 
และเอนไซมในพืช สงเสริมการ
เจริญเติบโตของยอดออนใบและกิ่ง 

โตชา ใบลางมีสีเหลืองซีดทั้งแผนใบ
ตอมากลายเปนสีน้ําตาลแลวรวงหลน
หลังจากนัน้ใบบนๆก็มีสีเหลือง 
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ตาราง 3 (ตอ) หนาที่สําคัญของธาตุอาหารพืช และอาการที่เกิดขึ้นเมื่อพืชขาดแคลน 
 

ธาตุ หนาที่สําคัญ อาการขาดธาตุ 
 
ฟอสฟอรัส 

 
ชวยในการสังเคราะหโปรตีนและ
สารอินทรียที่สําคัญในพืช เปน
องคประกอบของสารที่ทําหนาที่
ถายทอดพลังงานในกระบวนการ
ตางๆ เชนการสังเคราะหแสงและการ
หายใจ 

 
ใบลางเริ่มมีสีมวงตามแผนใบ  ตอมาใบ
เร่ิมมีสีน้ําตาลและรวงหลน ลําตนแกร็น 
ไมผลิดอกออกผล 
 
 

 
โพแทสเซียม ชวยสังเคราะหน้ําตาล แปง และ

โปรตีน สงเสริมการเคลื่อนยายน้ําตาล
จากใบไปยังผล ชวยใหผลเจริญเติบโต
เร็ว พืชแข็งแรง มีความตานทานโรค
บางชนิด 

ใบลางมีอาการเหลือง แลวกลายเปนสี
น้ําตาลตามขอบใบแลวลุกลามเขามาเปน
หยอมๆ ตามแผนใบอาจพบวาแผนใบ
โคงเล็กนอย รากเจริญชา ลําตนออนแอ 
ผลไมเติบโต 
 

แคลเซียม เปนองคประกอบในสารที่เชื่อมผนัง
เซลลใหติดกัน ชวยในการแบงเซลล 
การผสมเกสร การงอกของเมล็ด และ
ชวยใหเอนไซมบางชนิดทํางานไดด ี
 

ใบที่เจริญใหมๆ  หงิก ตายอดไมเจริญ 
อาจมีจุดดําทีเ่สนใบ รากสั้น ผลแตก และ
มีคุณภาพไมด ี

แมกนีเซยีม เปนองคประกอบของคลอโรฟลลชวย
สังเคราะหกรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน 
และน้ําตาล ทาํใหสภาพกรด ดางใน
เซลลพอเหมาะ ชวยในการงอกของ
เมล็ด 
 

ใบแกจะเหลือง ยกเวนเสนใบและใบรวง
หลนเร็ว 

กํามะถัน เปนองคประกอบของของกรดอะมิโน 
โปรตีน และวติามิน 
 

ใบทั้งบนและลางมีสีเหลืองซีดและตน
ออนแอ 
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ตาราง 3 (ตอ) หนาที่สําคัญของธาตุอาหารพืช และอาการที่เกิดขึ้นเมื่อพืชขาดแคลน 
   

ธาตุ หนาที่สําคัญ อาการขาดธาตุ 
 
โบรอน 

 
ชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลล การ
หายใจ การใชโปรตีนและแปง 
กระตุนการทํางานของเอนไซมบาง
ชนิด 
 

 
ตายอดตายแลวเร่ิมมีตาขาง แตตาขางจะ
ตายอีก ลําตนไมคอยยดืตัว กิ่งและใบจึง
ชิดกัน ใบเล็ก หนา โคงและเปราะ 

ทองแดง ชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลล การ
หายใจ การใชโปรตีนและแปง 
กระตุนการทํางานของเอนไซมบาง
ชนิด 
 

ตายอดชะงกัการเจริญเติบโตและ
กลายเปนสีดํา ใบออนเหลือง พืชทั้งตน
ชะงักการเจรญิเติบโต 
 

คลอรีน มีบทบาทบางประการเกีย่วกบั
ฮอรโมนในพชื 
 

พืชเหี่ยวงาย ใบสีซีดและบางสวนแหง
ตาย 

เหล็ก ชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลล มี
บทบาทสําคัญในการสังเคราะหแสง
และหายใจ 
 

ใบออนมีสีขาวซดีในขณะทีใ่บแกยังเขียว
สด 

แมงกานีส ชวยในการสังเคราะหแสงและการ
ทํางานของเอนไซมบางชนดิ 

ใบออนมีสีเหลืองในขณะทีเ่สนใบยัง
เขียวตอมาใบที่มีอาการดังกลาวจะเหี่ยว
และรวงหลน 
 

โมลิบดินัม ชวยใหพืชใชไนเตรดใหเปน
ประโยชนในการสังเคราะหโปรตีน 

พืชมีอาการคลายขาดไนโตรเจน ใบมี
ลักษณะโคงคลายถวย ปรากฏจุดเหลืองๆ
ตามแผนใบ 
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ตาราง 3 (ตอ) หนาที่สําคัญของธาตุอาหารพืช และอาการที่เกิดขึ้นเมื่อพืชขาดแคลน 
   

ธาตุ หนาที่สําคัญ อาการขาดธาตุ 
 
สังกะสี 

 
ชวยในการสังเคราะหออกซนิ 
(ฮอรโมนพืชชนิดหนึ่ง) คลอโรฟลล 
และแปง 

 
ใบออนมีสีเหลืองซีดและปรากฏสีขาวๆ
ประปรายตามแผนใบ โดยเสนใบยังเขยีว 
รากสั้นไมเจรญิตามปกติ 

 
ที่มา: คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ภาควิชาปฐพีวิทยา.2544: 263-264 
 
 

2.2 ธาตุอาหารรอง (secondary elememts) 
 

 ธาตุอาหารรอง (secondary elememts) เปนธาตุอาหารที่พืชตองการมากแตโดยทัว่ไปจะ
ไมขาดแคลนเหมือนธาตุอาหารหลัก และพืชมีความตองการนอยกวาธาตุอาหารหลัก  ธาตุอาหาร
รองประกอบดวย 3 ธาตุ คือ กํามะถัน แมกนีเซียม และแคลเซียม ซ่ึงแตละธาตุมีหนาที่แตกตางกนั 

 2.2.1  กํามะถนั  (sulphur) 
               กํามะถัน เปนองคประกอบในอินทรียสารของพืชช้ันสูงมาจากดินและอากาศ ดินเปน
แหลงสําคัญของธาตุและรูปที่เปนประโยชนตอพืช คอื ซัลเฟตไอออน  (SO4

2-) พืชปกติมีกํามะถัน 
0.1-0.5 เปอรเซนตโดยน้ําหนัก ซ่ึงพืชแตละวงศมีความตองการที่แตกตางกัน การขาดกํามะถันทํา
ใหพืชสังเคราะหโปรตีนไดนอยลง ใบจึงมีภาวะพรองคลอโรฟลล  (chlorosis)  แตอาการที่ปรากฏ
แตกตางจากการขาดไนโตรเจน กลาวคือเมือ่ขาดกํามะถัน ทั้งใบแกและใบออนจะเหลอืงเหมือนกนั 
การขาดกํามะถันของพืชมีผลสืบเนื่องไปถึงคุณภาพดานโภชนาการของผูบริโภคโดยเฉพาะสําหรับ
พวกรับประทานอาหารมังสวิรัติซ่ึงบริโภคโปรตีนจากพชื   (ยงยุทธ  โอสถสภา. 2546  :  247) 
               กํามะถันในดนิจะมีรูปแบบอินทรีย และ อนินทรีย เขมขนของกํามะถนัที่สามารถ
ใชไดจะขึ้นกบัความชื้นและความลึกของดิน (Mengel, and Kirkby. n.d. :435) กํามะถันมี
ความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชดังนี้ 

1) จําเปนตอการสรางโปรตีนและกรดอะมิโนบางชนิดที่มกีํามะถันเปนองคประกอบ 
เชน cystine , cysteine และ methionine 

2) เปนองคประกอบของไวตามนิ B1 (thiamine) coenzyme A และ glutathione 
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3) กํามะถันมีผลทางออมในการสังเคราะหคลอโรฟลลทั้งนี้เพราะวาสวนที่สราง  
คลอโรฟลล (grana) ซ่ึงอยูในคลอโรพลาสต (chloroplast) ซ่ึงตองมี  chloroplastid protein โปรตีน
ชนิดนี้ตองมีกาํมะถันเปนองคประกอบ 

4) กํามะถันมีผลทางออมตอการแบงเซลลแบบ mitosis  ซ่ึงมีผลตอการเจริญเติบโต
ของสวนยอดพืชทั้งนี้เพราะวา กํามะถันเกีย่วของโดยตรงกับการสังเคราะหโปรตีน 

5) กํามะถันเปนองคประกอบของ coenzyme หลายชนิด เชน thiamine 
pyrophosphate เปนตน ซ่ึง coenzyme เหลานี้มีสวนในกระบวนการ metabolic reaction หลายชนิด 
รวมทั้งเมแทบอลิซึมของคารบอไฮเตรต ไขมัน และโปรตนี 

6) กํามะถันเปนองคประกอบของสารที่ระเหยได (volatile oil)ในพืช เชน S-
glycoside ซ่ึงเมื่อ hydrolyze แลวจะไดพวก mustard oil ซ่ึงพบในพืชตระกูล mustard พวกสารที่
ระเหยไดนี้มีกล่ินและเปนกล่ินที่เปนคุณสมบัติประจําตัวพิเศษ เชนกล่ินของหัวหอม กระเทียม และ
กะหล่ําปลี 

7) เพิ่มปริมาณน้ํามันในพืชเชนถ่ัวเหลือง 
( คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.ภาควิชาปฐพีวิทยา.2544: 324-325) 

    กํามะถันยังสามารถลดพิษของโลหะหนกัในเซลลพืชเชน แคดเมยีม หรือสังกะสี    
(ยงยุทธ  โอสถสภา. 2546 : 251) 

2.2.2  แมกนีเซียม (magnesium) 
แมกนีเซยีมจะพบในดนิทรายประมาณ 0.5 กรัมตอกิโลกรัมและพบในดินเหนียว 5

กรัมตอกิโลกรัม (Mengel, and Kirkby. n.d. : 541)  พืชสามารถนําแมกนีเซียมไปใชไดในรูป
แมกนีเซยีมไอออนในสารละลายดิน (Mg2+) มักพบการขาดแมกนีเซียมไดงายกับพืชทีป่ลูกในดนิ
กรด (มุกดา สุขสวัสดิ์, 2544 : 196) แมกนีเซียมมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชดังนี ้

1) แมกนีเซยีมเปนองคประกอบที่สําคัญของคลอโรฟลล ประมาณกนัวา คลอโรฟลล
มีแมกนีเซยีมอยูถึง 2.7% 

2) แมกนีเซยีมทําหนาที่เปน phosphate carrier คือ เปนตัวทาํใหเกดิปฏิกิริยา 
phosphorylation 

3) ทําหนาที่เกีย่วกับการพองตวัของ plasma ใน cell fluid ทําให plasma อยูในสภาพ
แขวนลอย เพราะถา plasma ไมพองตัวจะเกิดจุดสีขาวในใบพืชที่ขาดแมกนีเซียม 

4) มีสวนในการสรางน้ํามัน เมื่ออยูรวมกับกํามะถัน ทําใหมนี้ํามันมากขึ้นในพืช 
5) เปนตัวปลุกฤทธิ์ (activator) ใหเอนไซมที่เกี่ยวกับเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

และ acitric acid cycle ซ่ึงสําคัญในการหายใจของเซลล 
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6) มีบทบาทในปฏิกิริยาที่ตองมีเอนไซมกระตุน เชน การสรางเอสเตอร (ester) ของ
กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid esters of organic compounds) 

7) แมกนีเซยีมมสีวนในการสราง phosphorylated compound, lecithin และ 
nucleoprotein( คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. 2544 : 321-322) 

  แมกนีเซยีมจะมีประโยชนตอพืชแลวยังมีประโยชนในการลดความเปนกรดของดนิ
อีกดวยโดยที่ธาตุแมกนเีซียมมีความสามารถลดกรดในดนิได 1.65 เทาของแคลเซียมหรือเทากับ 
4.12 เทาของแคลเซียมคารบอเนต  (Miller, and Donahue. 1995 : 248) 

 2.2.3  แคลเซียม (calcuim) 
    แคลเซียมในดินมาจากการสลายตัวของหินและแร สําหรับแรที่มีแคลเซียมเปน

องคประกอบหลักไดแก เฟลดสปาร อะพาไทต แคลไซต และยิปซัม ดินดางมแีคลเซียมมากกวาดนิ
กรด แคลเซียมรูปที่เปนประโยชนในดนิคือ Ca2+ ดินทีข่าดแคลเซียมไดแกดินกรดและดินที่ผานการ        
ชะลางมานาน การใสปุยโพแทสเซียมอัตราสูงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหรากพืชดดูแคลเซียมได    
นอยลง และอาจขาดธาตุนี้ (ยงยุทธ  โอสถสภา. 2546 : 267) แคลเซียมมีความสําคัญตอพืชดังนี ้

1)  แคลเซียมจาํเปนในการแบงเซลลและเปนองคประกอบของโครงสรางที่สําคัญของ
ผนังเซลล calcium pectate เปนองคประกอบที่สําคัญชั้นผนังเซลล (middle lamella)  พืชจะ
เจริญเติบโตไดตองมีการแบงเซลลที่สวนยอดที่สวนปลายราก ถาพืชขาดแคลเซียมสวนยอดและราก
ของพืชจะไมเจริญ มีผูพบวาในปลายรากซึง่กําลังเจริญจะมีปริมาณแคลเซียมอยูมากนอกจากนี้
แคลเซียมยังทาํใหลําตนแข็งแรง 

2)  เปนตวัแกฤทธิ์ของสารที่เปนพิษ พวกกรดอินทรียตางๆ ในพืช เชน oxalic acid 
อาจเปนพษิตอพืชไดถามีมากเกินไป พิษนัน้จะหายไปเมื่อแคลเซียมพอเพียง เพราะแคลเซียมจะทํา
ปฏิกิริยากับกรดดังกลาวกลายเปน calcium oxalate ซ่ึงละลายน้ํายาก 

3)  เปนตวัตอตานฤทธิ์ของสารออกซิน  ออกซิน (auxin) เปนฮอรโมนที่ชวยเรงการ
ขยายตวัของเซลลใหยาวออกไป ถาไมมีส่ิงที่คอยตานทานฤทธิ์ของสารนี้แลวจะทําใหเซลลขยายตวั
ยาวออกไปจนผิดปกติ แคลเซียมสามารถตอตานฤทธิ์ของสารชนิดนี้ได 

4)  มีบทบาทตอการสรางโปรตีน  เนื่องจากแคลเซียมสงเสริมใหมีการดูดดึง (uptake) 
ไนโตรเจนมากขึ้น แคลเซียมจึงมีบทบาทตอการสรางโปรตีนทางออมดวย 

5)  ทําลายความเปนพิษของทองแดงในพชื  มีผูพบวาแคลเซียมในสภาพไอออน 
(Ca2+)  นั้นสามารถทําลายความเปนพษิของทองแดงในพชืเมื่อพืชดูดทองแดงเขาไปมากเกินไป 

6)  เพิ่มสัดสวนระหวางแคลเซียมและโพแทสเซียม และลดการดูดดึงโพแทสเซียม  มี
หลักฐานปรากฏชัดวาแคลเซียมชวยเพิ่มสดัสวนระหวาง แคลเซียมตอโพแทสเซียม และลดการดดู
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ดึงโพแทสเซียมของพืช ดังนัน้การใสแคลเซียมมากเกนิไป เชน การใสปูนมากเกนิไปอาจทําใหพืช
ดูดดึงโพแทสเซียมไดนอยลง แตในดินที่มโีพแทสเซียมมากๆ การใสปุยแคลเซียมจะใหประโยชน
ในแงทีว่าชวยลดการดูดดึงโพแทสเซียมเขาไปสะสมในปริมาณที่มากเกินพอ 

7)  มีสวนในการเคลื่อนยายตลอดจนการเกบ็รักษาคารโบไฮเดรตและโปรตีน มี
ผูรายงานวาแคลเซียมมีสวนในการเคลื่อนยาย ตลอดจนเกบ็รักษาคารโบไฮเดรตและโปรตีน 
โดยเฉพาะในระยะทีพ่ืชกําลังสรางเมล็ด แตกลไก (mechanism) ที่แนนอนของปรากฏการณเชนนัน้
ยังไมมีผูใดรายงานไว 

8)  สงเสริมการเกิดปมรากทีถ่ั่ว calcium pactate นอกจากจะเปนองคประกอบที่สําคัญ
ของชั้นภายในผนังเซลลดังกลาวแลวยังเชื่อกันวา เปนองคประกอบที่สําคัญของปมที่รากถ่ัวดวย   
ดังนั้นพืชตระกูลถ่ัวที่ขึ้นบนดินที่มีแคลเซยีมพอเพยีงจะมีปมมากกวาดนิที่มีแคลเซียมนอย 
( คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. 2544 : 316-317) 
 

2.3 โลหะอะลูมิเนียม 
 

 อะลูมิเนียมเปนธาตุที่พบมากและกระจายอยูทั่วไปบนพืน้โลกโดยสวนมากจะอยูใน
รูปของออกไซด (Al2O3) ซ่ึงจะปะปนอยูในออกไซดของซิลิคอน (SiO2) และเหลก็ (มนัส สถิร
จินดา. 2541 : 176-181, Strauss. 1970 : 287-289) 

โดยที่คุณสมบตัิของอะลูมิเนยีมคือ 
 น้ําหนกัอะตอม    26.97 
 ความหนาแนน (200C)   2.70      กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 
 อุณหภูมิหลอมเหลว   658       องศาเซลเซียส 
 จุดเดือดกลายเปนไอ   1800     องศาเซลเซียส 
 

2.3.1  ประเภทของโลหะผสมอะลูมิเนียม 
          อะลูมิเนียมสามารถผสมกับโลหะตางๆเชน แมกนีเซียม ซิลิคอน สังกะสี แมงกานีส 

ทองแดง ซ่ึงการผสมแตละอยางจะไดคณุสมบัติที่แตกตางกันซึ่งสามารถนํามาดัดแปลงใหเหมาะสม
กับการใชงาน ซ่ึงแบงออกไดสองประเภทใหญๆคือ 

1)  โลหะผสมประเภทขึ้นรูปเย็น (wrought) หรืออะลูมิเนยีมผสมเหนยีวโดยมากจะมี
สวนผสมของธาตุตางๆคือ อะลูมิเนียม ทองแดง แมกนีเซียม และแมงกานีส 
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2)  โลหะประเภทหลอ (castable) สวนผสมตางๆประกอบดวย อะลูมิเนยีม ซิลิคอน 
แมกนีเซยีม และแมงกานีส 

สวนผสมตางๆ ที่มีอยูในอะลูมิเนียมจะทําใหคุณสมบัติตางๆของอะลูมิเนียมมีความ
แตกตางกนัออกไปซึ่งพอจะสรุปไดคือ ทองแดง ชวยปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลดาน ความแข็งแรง 
และความเหนยีวของอะลูมิเนียมซิลิคอน  ชวยทําใหมีคณุสมบัติการหลอที่ดี (hight castability)  
อัตราการหดตวัต่ํา (low shrinkage) และมคีวามตานทานตอการกัดกรอน (good corrosion 
resistance) แมกนีเซียม ใชเพิม่ความแข็งแรง เปนตน  (มนัส สถิรจินดา. 2541 : 14-23)  

2.3.2  การหลอมอะลูมิเนียม  
 อะลูมิเนียมมีคณุสมบัติหลอมเหลวที่อุณหภูมิต่ํา และสามารถรวมตัวกบัโลหะ

อ่ืนๆไดงาย โดยปกตเิราใชอุณหภูมิในการหลอมอยูที่ประมาณ 6800C –770 0C ขึ้นอยูกับความหนา
ของชิ้นงานนัน้ๆซึ่ง การหลอมอะลูมิเนียมแบงออกได 4 ขั้นตอนดังนี ้

1)  เลือกชนิดของเตาหลอม  คือการเลือกเตาหลอมใหเหมาะสมกับลักษณะการทํางาน
และคุณภาพของอะลูมิเนียมที่ใช 

2)  การกําจดัและปองกันแกสไฮโดรเจน เปนการปองกนัแกสไฮโดรเจนที่เกดิจาก
ความชื้นและน้ําที่เกาะอยูทีผิ่วเนื้ออะลูมิเนียม เมื่อถูกความรอนจะเกดิการแตกตัวระหวางไฮโดรเจน
และออกซิเจน โดยที่ไฮโดรเจนถาไมกําจดัออกจะทําใหเกิดโพรงหรือตามดในเนื้ออะลูมิเนียมขึน้
ได การปองกนัและกําจัดเราใชแกสคลอรีน หรือ ไนโตรเจนปลอยลงสูกนเบาเพื่อใหพาไฮโดรเจน
ออกมาจากเนือ้อะลูมิเนียม 

3)  การปองกนัและกําจัดอะลูมิเนียมออกไซด คือการไลขี้โลหะออกจากเนื้อ
อะลูมิเนียมเพือ่ทําใหเนื้ออะลูมิเนียมสะอาดและมีคณุภาพดี โดยเราใชยาฟลักซ (flux) อยู 4 ประเภท 
คือ 

  (1)  ยาฟลักซคลุมผิวหนา  เปนการปองกนัไมใหเกิดออกไซดและ การละลายของ
ไฮโดรเจนลงสูเนื้ออะลูมิเนยีม ยาฟลักซจาํพวกนี้ไดแก เกลือคลอไรดของโซเดียม และเกลือคลอ
ไรดของโพแทสเซียม 

(2)  ยาฟลักซทําใหสะอาด  เปนตัวยาปองกันการเกิดออกไซด โดยการทําให
ออกไซดและสิ่งเจือปนลอยขึ้นมา ยาฟลักซนี้ประกอบดวย เกลือคลอไรดของโซเดียม  เกลือคลอ
ไรดของโพแทสเซียมและ ฟลูออไรด 

(3)  ยาฟลักซกาํจัดขี้โลหะอะลูมิเนียม เปนตัวยาทีใ่ชจับพวกออกไซดตางๆ เมื่อใส
ลงไปในน้ําอะลูมิเนียมจะลอยตัวขึ้นและจะมีลักษณะเหนยีวทาํใหกวาดขึ้นมาไดงายโดยขี้โลหะจะ
ติดขึ้นมากับเนือ้ของฟลักซและไมไหลไปกับเนื้ออะลูมิเนียมโดยงาย สวนผสมของฟลักซชนิดนี้คอื
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เกลือคลอไรดของโซเดียม และเกลือคลอไรดของโพแทสเซียมรวมกับไครโอไลท หรือโซเดียม
ฟลูออไรด 

(4)  ยาฟลักซลดแกส เปนการพาเอาแกสไฮโดรเจนและพวกออกไซดตางๆออกมา
โดยการใชแกสคลอรีนและไนโตรเจน 

4)  การปรับปรุงคุณสมบัติขั้นสุดทายของการหลอม เปนขั้นตอนการเพิ่มสวนผสม 
เพื่อเพิ่มคุณภาพของอะลูมิเนยีมใหเหมาะสมกับงานโดยการเติมธาตุตางๆ คือ โบรอน ไทเตเนยีม 
หรือ เธอรโครเมียม เพื่อใหเนื้ออะลูมิเนยีมมีเม็ด (grain) ที่ละเอียด 

 
2.3.3  อะลูมิเนียมออกไซดหรือข้ีโลหะ 

ในการหลอมอะลูมิเนียม การทําความสะอาดเนื้ออะลูมิเนียมใหมีคุณภาพตองมีการนาํ
ออกไซดหรือข้ีโลหะออกจากน้ําอะลูมิเนยีมโดยการใชยาฟลักซตามที่กลาวมาโดยอาศัยหลักการ
ความหนาแนนที่แตกตางกนัของธาตุแตละชนิด โดยปกติขี้โลหะที่กําจัดออกมามีดังนี้   Al2O3, 
3H2O , MgO , SiO2 , CuO , Cu2O  ถาไมมีการกําจัดออกจะทําใหคุณภาพของเนื้ออะลูมิเนียมอาจไม
ดีเพราะอาจเกดิตามดหรือโพรงในเนื้ออะลูมิเนียมขึ้นได (มนัส สถิรจินดา. 2541 : 176-181, Strauss. 
1970 : 287-289) 

 

2.4  ขยะจากงานหลอมอะลมูิเนียม  
 

ขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม เปนขยะที่เกดิในขั้นตอนการใชยาฟลักซทําความสะอาด
น้ําอะลูมิเนยีมเพื่อกําจดัออกไซดหรือข้ีโลหะออกจากเนือ้อะลูมิเนียม สวนผสมของฟลักซชนิดนี้คอื
เกลือคลอไรดของโซเดียม และเกลือคลอไรดของโพแทสเซียมรวมกับไครโอไลท หรือโซเดียม
ฟลูออไรด (มนัส สถิรจินดา. 2541 : 176-181, Strauss. 1970 : 241-284)ซ่ึงจะมีปริมาณการใช
ประมาณ รอยละ 0.5 ของน้ําหนักเนื้ออะลูมิเนียมทีห่ลอม 

 

2.5 ปริมาณธาตุอาหารรองในขยะจากงานหลอมอะลมูิเนียม 
 

จากการตรวจสอบธาตุของสํานักวิจยัพัฒนาปจจยัการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตรในเนื้อของขยะจากงานหลอมอะลมูิเนียมพบวามธีาตุอาหารรองผสมอยูดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงปริมาณธาตุอาหารรองในขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม 
 

รายการธาตุ ปริมาณรอยละ 
แมกนีเซยีม                     Mg 1.47 
แคลเซียม                        Ca 0.74 
กํามะถัน                          S 0.58 

ที่มา: สํานักวจิยัพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร,ผลการวิเคราะหปุย            
ที่ กษ 0916/003.1/45  

 
 

จากตาราง 4 แสดงใหเห็นปรมิาณธาตุอาหารรองที่มีอยูในขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม
คือ แมกนีเซียม แคลเซียม และกํามะถันซึ่งเปนธาตุอาหารรองปะปนอยูดวยในขยะจากงานหลอม
อะลูมิเนียม จากที่กลาวมาเบือ้งตนในขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมยังมี ธาตุเสริมประโยชนปนอยู
ดวยคือ ซิลิคอน (Si) ซ่ึงอยูในรูป SiO2 ซ่ึงมีผลทางดานเสริมประโยชนหลายประการเชน ชวยใหใบ
ตั้งชัน ลําตนแข็งไมลมงาย ปองกันการลวงลํ้าของเชื้อโรคเขาไปในรากและใบ  และแมลงกัดกินใบ
ทําใหความเสียหายของพืชนอยลง (ยงยุทธ  โอสถสภา. 2546 : 365 ) 

 

2.6 ธาตุโลหะหนัก  
 

ธาตุโลหะหนกั (heavy metal) หมายถึงธาตุที่มีความถวงจําเพาะตั้งแต 5.0 ขึ้นไปแตใน
งานวิจยันี้ผูวิจยัจะกลาวถึงธาตุโลหะหนกัที่สําคัญตอพืช 4 ธาตุคือ  สารหนู (As)  ปรอท (Hg)  
ตะกัว่ (Pb)  และแคดเมยีม (Cd)  

2.6.1   สารหนู  ตัวธาตุสารหนูไมเปนพิษตอมนษุย และซัลไฟตของสารหนูก็ไมเปนพิษ
แตเมื่ออยูในรปูสารประกอบหลายชนิดจะเปนสารที่กอมะเร็งได ( คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.2544: 513)ในชวง พีเอช 7 ถึง 9 สารหนูในรูปแอนไอออนจะถูกตรึงไว
ในดินและถูกปลดปลอยไดยากซึ่งปริมาณออกไซดของเหล็กและอะลูมิเนียม  และพเีอชของดินจะ
เปนตัวควบคมุการตรึงสารหนู (ศุภมาศ พนิชศักดิพ์ัฒนา. 2540 : 278) 

2.6.2 ปรอท  ความเปนพิษของปรอทในดินตอพชื มนุษย และสัตวนั้นพบนอยมากจนถือ
วาไมมีความสาํคัญ แตถาอยูในรูปอินทรียจะเปนสารมลพิษมากทีสุดตอสภาพแวดลอมได ความ
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เปนกรดและดางจะมีผลตอปริมาณของปรอท ถาพีเอชสูงปรอทจะถูกตรึงไวในดินและจะ
เคลื่อนยายไดยาก( ศุภมาศ พนิชศักดิพ์ัฒนา. 2540 : 274, สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ.์ 2541 : 345) 

2.6.3   ตะกัว่ พิษของตะกัว่ในดินมาสูมนุษยนัน้นอยมาก สวนมากผูทํางานในโรงงานที่มี
การหลอมตะกั่วจะไดรับตะกั่วจนเปนพิษได ( คณาจารยภาควิชาปฐพีวทิยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2544 : 514 , ศุภมาศ พนิชศกัดิ์พัฒนา. 2540 : 245) 

2.6.4 แคดเมียม  เปนธาตุที่เปนพษิมากธาตุหนึง่ เคลื่อนที่ไดดีในดนิที่มีคาพีเอช 4.5 ถึง 
5.5 ขณะที่ในสภาพดินดางแคดเมียมจะเคลื่อนที่ไดยาก( คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2544 : 513 , ศุภมาศ พนิชศกัดิ์พัฒนา. 2540 : 258 , สิทธิชัย ตันธ
นะสฤษดิ.์ 2541 : 365) 
 

2.7 โลหะหนักในขยะจากงานหลอมอะลมูิเนียม  
 
 จากการตรวจโลหะหนกัโดยนําขยะจากงานหลอมอะลูมเินียมละลายในน้ําในอัตราสวน
1 ตอ 50 เปนเวลา 72 ช่ัวโมงแลวตรวจสอบพบธาตุ มีรายละเอียดตามตาราง 5 

 
ตาราง 5  แสดงปริมาณโลหะหนกัในขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมที่ละลายในน้ําอัตราสวน 

 1ตอ50 
 

รายการธาตุโลหะหนัก ปริมาณที่ตรวจพบ 
(ppm) 

ปริมาณสูงสุดที่ยอมรับไดใน
อาหาร(ppm) 

แคดเมียม Cd 0.0152 ไมมีกําหนดไว 
ตะกัว่ Pb 0 0.1(มาตรฐานWHO) 
ปรอท Hg 0.0013 0.3(มาตรฐาน EPA) 
สารหนู As 0.0016 2.6(มาตรฐาน FDAและEPA) 

 
ที่มา : ผลการตรวจสอบธาตุในขยะจากงานหลอมอะลูมเินียมโดยคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 2547, คณาจารยภาควชิาปฐพี. 2524 : 515,ศุภมาศ พนิชศักดิพ์ัฒนา. 2545 
: 237  
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จากตาราง 5 พบวาปริมาณโลหะหนักในสารละลายขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมอยู
ในเกณฑทีย่อมรับไดยกเวน แคดเมียมทีไ่มมีกําหนดมาตรฐานปริมาณในอาหาร 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ผูวิจยัจึงสรุปขบวนการเกดิขยะจากงานหลอม 
อะลูมิเนียมที่มสีวนผสมของธาตุอาหารรองมาแสดงขบวนการเกดิขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมใน
ภาพ 5 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุนเบาหลอมใหรอนแดง 

ใสอะลูมิเนียมแทงและเศษอะลูมิเนียมลงเบาหลอม 

เมื่ออะลูมิเนียมละลายใสฟลักซคลุมผิวหนา 

เติมแทงอะลูมเินียมจนไดปริมาณที่ตองการและควบคุมอณุหภูม ิ

ใสฟลักซกําจดัออกไซดหรือยาไลขี้โลหะ 

ควบคุมอุณหภมูิและปรับคุณภาพอะลูมิเนียม 

ใสฟลักซคลุมผิว 

กวาดยาฟลักซที่ลอยบนผิวหนาน้ําอะลูมิเนยีมออกใหสะอาด 

น้ําอะลูมิเนยีมเทลงแมพิมพ ฟลักซจากงานหลอมอะลูมิเนียมรอนเอา
เนื้ออะลูมิเนยีมที่เหลือออก 

เนื้ออะลูมิเนยีม ขยะจากงานหลอม
อะลูมิเนียม 
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ภาพ 4  แผนภมูิแสดงกระบวนการหลอมอะลูมิเนียม 
( ที่มา : บริษัทกิจสมบูรณ จํากัด, Strauss.1970 : 241-284) 
 

2.8  ทฤษฎทีี่เก่ียวของ 
 

งานวิจยันี้เกิดจาก  2 แนวคดิและทฤษฎีคอื  กฎของปจจยัที่มีอยูจํากัด  และ ทฤษฎีการ
พึ่งพา โดยทีก่ฎของปจจัยทีม่ีอยูจํากดัจะกลาวถึงความตองการธาตุอาหาร  เพื่อใชเปนแนวทางใน
การทดสอบประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอมอะลูมเินียม  สวนทฤษฎีการพึ่งพา จะเปนการ
นํามาใชเพื่อเปนแนวทางการนําไปใชเพื่อการพัฒนา 

2.8.1  กฎของปจจัยที่มีอยูจํากัด 
          Justus  Von  Liebig  (พ.ศ. 2346-2416)นักเคมีชาวเยอรมัน ไดวิเคราะหสวนประกอบ
ของธาตุที่มีอยูในพืชและเพิ่มเติมที่พืชตองการในรูปปุยวิทยาศาสตรและไดเสนอแนวคดิ กฎของ
ปจจัยที่มีอยูจํากัด (Limit  of  minimum ) โดยมีใจความดงันี้  “ แมวาพชืไดรับธาตุอาหารที่จําเปน
อยางเพียงพอแตยงัขาดแคลน อยูธาตุหนึง่ การเจริญเติบโตของพืช จะถูกจํากัดดวยธาตุนั้น”  โดย
เปรียบเสมือนถังไม ที่ประกอบขึ้นดวยซ่ีไมส้ันยาวไมเทากัน ดังนัน้ระดับน้ําในถังจะถูกควบคุมโดย
ซ่ีที่ส้ันที่สุด เมื่อซอมแซมซี่นั้นใหยาวขึน้  ซ่ีถัดไปที่ส้ันรองลงมาจะเปนตัวควบคุมระดับน้ําในถัง 
เมื่อซอมจนปดหมดก็จะเก็บน้ําไดเต็มถังเปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของพืช เมื่อไดรับปจจัยการ
ผลิตที่ครบถวน พืชก็จะใหผลผลิตสูงสุด (ยงยุทธ โอสถสภา. 2546 : 9 , คณาจารยภาควิชา
ปฐพีวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2544 : 254) 

2.8.2  ทฤษฎีการพึ่งพา  
          “ การพึ่งพา ” (Dependency  Theory ) แสดงถึงสภาพของการที่ไมสามารถพึ่งตนเอง
ได ซ่ึงมีความหมายเดียวกับ “การพึ่งพิง” นั้นชี้ใหเห็นวา เราไมสามารถยืนอยูไดดวยตวัเอง  ตอง
อาศัยพิงคนอืน่ซึ่งคนที่จะใหเราพึ่งพิงจะคํานึงถึงผลประโยชนทีจ่ะไดรับจากการที่เราตองพึ่งพิง  ถา
เราใหผลประโยชนและทําตวัดีเขากใ็หเราพึ่งพิงตอถาไมถูกใจ หรือไมพอใจเขากจ็ะผลักเราออกไป
ไมยอมใหอาศยัพึ่งพิงตอไปเราก็อาจจะตองลมทั้งยืนเพราะความที่เคยชินกับการที่พึง่พิงมาตลอด 
สําหรับ “การพึ่งพา” ก็มีความหมายวา เราไมสามารถจะไปยังจดุหมายปลายทางที่เราตองการไดดวย
ตัวเอง  ตองอาศัยคนอื่นพาไปหรือเดินตามหลังเขาไปถาเขาไดประโยชนหรือพอใจเขาก็พาไปแตถา
ไมพอใจ อาจดวยเหตุที่เราไมยอมเดินตามที่เขาตองการ และเมื่อเราไมตองการตามบอย ๆเขา เขาก็
จะสะบัดเราออก แลวเดินหนีไป  ทําใหเราไมรูจะกาวไปทิศทางไหน หรือถารูทิศทางที่จะไป  แตก็
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ไมรูวาจะไปดวยตนเองไดอยางไร เพราะความที่เคยเดินตามมาตลอด (วินิต  ทรงประทุม. 2528 : 3-
4) 
 ในงานวิจยันี้ผูวิจัยนําทฤษฏทีั้งสองนี้มาใชเปนแนวทางในการคิดหาแนวทางการ
แกปญหาในการวิจัยและพัฒนา ขยะจากงานหลอมอะลูมเินียม มาใชเปนปุยธาตุอาหารรอง โดย
ปกติเกษตรกรจะทําการเพาะปลูกโดยใสปุยที่เปนธาตุอาหารหลักแตไมสนใจปุยธาตุอาหารอื่นมาก
นักดังนัน้เมื่อทําการเพาะปลูกไปนานๆ หรือในสภาพดินที่เปนกรดก็จะทําใหธาตอุาหารอื่นๆ ลด
นอยลงไปดวย จากกฎของปจจัยที่มีอยูจํากัดเมื่อพืชไดรับธาตุอาหารที่จําเปนอยางเพยีงพอแตยัง
ขาดแคลน อยูธาตุหนึ่ง การเจริญเติบโตของพืช จะถูกจํากัดดวยธาตุนัน้ ทําใหผลผลิตถูกควบคุม
ดวยธาตุที่ขาดแคลน จึงทําใหตนทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเพราะตนทุนการผลิตเทาเดิมแต
ผลผลิตลดลงถาจะทําการแกไขก็ตองจดัหาปุยธาตุที่ขาดแคลนเติมลงในดินเพื่อเพิ่มธาตุที่ขาดแคลน 
ซ่ึงปุยตางๆ ยงัตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศอาจทาํใหปุยมีราคาแพงกวาผลิตภายในประเทศ       
จึงทําใหตนทนุการผลิตของเกษตรกรสูง ดงันั้นถามีการผลิตปุยภายในประเทศเกษตรกรก็อาจลด
ตนทุนการผลิตลงไดเพราะราคาปุยถูกลงและผลผลิตเพิ่มขึ้น 

2.8.3  แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
  การลดปริมาณขยะสามารถทําไดโดยสรางจิตสํานึกคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีประโยชน
เพื่อการลดปริมาณของขยะมูลฝอยโดยการใช หลักการของ 5R คือ Reduce , Reuse , Repair , 
Recycle และ Rejection 

1) การลดการใช (Reduce) คือการลดการเกิดขยะจากแหลงกาํเนิด โดยลดการใช
หรือลดการเกดิขยะหรือลดมลพิษที่จะเกดิขึ้น เชน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติกในการไปซื้อของ 
ใชผาเช็ดหนาแทนกระดาษทิชชู 

2) การนําผลิตภณัฑมาใชซํ้า (Reuse) คือการนําสิ่งของที่ใชประโยชนแลวนํา
กลับมาใชในรปูแบบตาง ๆเชนการนําขวดพลาสติกมาใชบรรจุน้ํา การนํายางรถยนตมาทํากระถาง
ตนไม 

3) การนํากลับมาผลิตใหม (Recycle) เปนการแยกวัสดุที่ไมสามารถนํามาใชซํ้าได
อีก นํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาขึ้นใหม เชนการนําเศษโลหะมาหลอมใชใหม  

4) การหลีกเลี่ยงวัสดุกําจดัยาก (Rejection) เชนการใชสมุนไพรแทนยาฆาแมลง ไม
ใชกลองโฟม 

5) การซอมแซมนํากลับมาใชใหม (Repair) เปนการซอมแซมวัสดุที่ชํารุดไปแลว
เพื่อนํากลับมาใช เชน เสื้อผาเครื่องใชไฟฟา เปนตน 
(กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม , กองสงเสริมและเผยแพร. 2547 : 18)   
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 2.8.4  ทฤษฎีระบบ (System Theory)  
  ทฤษฎีระบบ มีตนกําเนดิมาจากนักทฤษฎอีงคการและนกัชีววิทยาคือโบลดดิ้ง และ
เบอรทาแลนดไฟ (Boulding and Bertalunffy) มององคการในฐานะสิ่งมีชีวิต โดยมองในรูประบบ
เปดเหมือนระบบกายวิภาคของสิ่งมีชีวิต 
  ทฤษฎีระบบในงานวจิัยนี้มลัีกษณะเนื้อหาสาระเปน “ทฤษฎีทั่วไป” หรือความคิด
พื้นฐานที่รองรับทฤษฎีเฉพาะดานหรือทฤษฎีเฉพาะเรื่อง กลาวคือ ทฤษฎีเฉพาะดานทัง้หลายตางมี
ขอตกลงเบื้องตนวา “ผลยอมเกิดจากเหต”ุ ซ่ึงเปนความคิดหลักของทฤษฎีระบบจากนั้นแตละ
ทฤษฎีก็จึงเจาะจงระบแุตละคูของความสัมพันธระหวางเหตุกับผล 
  เมื่อนําทฤษฎีระบบไปใชอธิบายเหตกุารณหรือใชแกปญหาเราสามารถนําเอาทฤษฎี
อ่ืนๆ เฉพาะดานมาใชรวมกนัไดอยางไมมคีวามขัดแยง 
  แนวคดิของทฤษฎีระบบเปนอีกตัวแบบทีใ่ชในการประเมินผลเพราะเปนการศึกษา
และมองภาพอยางองครวมและเปนระบบซึ่งประกอบดวยหนวยขององคการหนวยปจจัยนําเขา
หนวยนําออกผลผลิต และหนวยผูใชผลผลิต 
  คุณสมบัติสําคัญเทาที่ไดคนพบแลวของหนวยระบบ 

1) เปนหนวยทํางาน 
2) มีขอบเขต 
3) มีผลผลิต 
4) มีกระบวนการ 
5) มีปจจัยนําเขา 
6) มีบริบท 
7) มีผลยอนกลับ 
8) ประกอบขึ้นจากหนวยระบบอนุระบบจํานวนหนึ่ง 
9) เปนหนวยอนรุะบบหนึ่งของหนวยอภิระบบ 
10) มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดบนมิติเวลา 
11) มีที่มาที่อยูและที่ไป  

( เฉลียว บุรีภกัด.ี 2545 : 31-37) 
   

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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   ศิวพร ศิลเตโช ( 2545 :บทคัดยอ) ไดกลาวถึงผลการศึกษาโรงเรือนทดลองพบวาขาวโพด
ที่ไดรับการใสปุยโพแทสเซียมจากน้ําทิ้งจากกระดาษสา และน้ํากากสา หรือปุยโพแทสเซียมคลอ
ไรด มีผลผลิตและการเจริญเติบโตดีกวาขาวโพดที่ไมไดรับการใสปุยโพแทสเซียม โดยน้ําตมเยื่อ
กระดาษสา  และ น้ํากากสา สามารถเพิ่มการเจริญเติบโต ผลผลิต และการใชโพแทสเซียมไดมี
ประสิทธิภาพใกลเคียงกับการใชปุยโพแทสเซียมคลอไรด 

 โครงการวิจัยการนําน้ําทิ้งจากระบบบําบดัน้ําเสียชุมชนมาใชเพื่อการเกษตรกรรม  ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม (2545 : 74) ไดกลาววาผักคะนา
ที่ปลูกโดยใชน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงใหมใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาการใชน้ํา
บาดาลแตไมมคีวามแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) 
 ประมุข  ถ่ินใหญ (2546:บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใสซิลิกอนรวมกับปุยเคมีไนโตรเจน 
(N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ตอผลผลิตและการดูดใชธาตุอาหารของขาวสองพันธุ ที่
ปลูกในดนิเปรีย้วจดั  ชุดดินรงัสิตกรดจัด พบวาการใชซิลิกอนในรูปแคลเซียมซิลิเกต  และในรูป
ของแกลบรวมกับปุยเคมี NPK ใหกับขาวหอมปทุมธานี 1 และขาวสุพรรณ 1 ที่ปลูกในดินเปรี้ยวจดั 
ชุดดินรังสิตกรดจัด  มีผลทําใหขาวทั้งสองพันธุมีการเจรญิเติบโต  การใหผลผลิตและการดูดดึงธาตุ
ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส   และโพแทสเซียม  สูงกวาขาวทีไ่ดรับการใสปุยเคมี  NPK  เพียงอยางเดียว    
 วิจิตรา มหาอตุม (2547:บทคัดยอ) จากการศึกษาความสมัพันธระหวางชนิดและปรมิาณ 
ธาตุอาหารหลักและรองที่พบในใบและในดิน ที่มีผลตอผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงของหัวมัน
สําปะหลังสด พันธุระยอง 5 และพันธุหวยบก 60  พบวาธาตุอาหารรองในใบมีอิทธพิลตอผลผลิต
และเปอรเซ็นตแปงในหัวมนัสําปะหลัง 
 ปโยรส  เมธาลักษณ(2547:บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของปุยอินทรียและปุยเคมีที่ผลตอ
ผักคะนาโดยการวางแผนการทดลองแบบ 5 X 4 แฟคทอเรียลแบบสุมในบล็อกสมบูรณจํานวน 4 
ซํ้า โดยมีตํารับการทดลองดงันี้ 1)ปุยอินทรียอัตรา 0 , 250 ,  500 ,  750 และ 1,000  กรัมตอตาราง
เมตร  2) ปุยเคมี ( 20-10-10 ) อัตรา 0 , 12.5 , 25 และ 50 กรัม ตอตารางเมตร พบวา การใชปุย
อินทรียมีแนวโนมทําใหคณุสมบัติทางกายภาพของดิน เชน  ความหนาแนน  ความพรุนรวมของดนิ 
และปริมาณเมล็ดดินดีขึ้น  
 
 
 
 


