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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม ซ่ึงพบวา
มีธาตุอาหารสําหรับพืชอยูดวย  สามารถที่จะนํามาใชในภาคการเกษตรไดผูวิจยัสนใจที่จะนํามาใช
เพื่อเพิ่มผลผลิตของขาว ไดศึกษาคนควาเอกสารงานวิจยัที่เกีย่วของดงันี้ 

 

2.1 ทฤษฎีระบบ 
 

งานวิจยันี้เกิดจากแนวคิดและทฤษฎีของทฤษฎีระบบ คือ  ผลยอมเกิดจากเหตุ เมื่อมี     
ปจจัยเขา ( input)  เขามาในกระบวนการ ( process) จึงจะไดผลผลิตออกมา ( output)  ผูวิจัยตอง
ศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตของขาว  จึงตองมีการศึกษาหาสาเหตุและปจจัยที่ทําใหการเพิ่มผลผลิต
ประสบความสําเร็จ จึงไดนาํทฤษฎีตางๆ มาผสมผสานใหเกิดความรู  และวิธีการทําใหผลผลิตของ
ขาวเพิ่มขึ้น รวมท้ังจะเปนแนวทางในการพฒันาตอไป 
 
  2.1.1  ความหมายของทฤษฎีระบบ  
 
  ทฤษฎีระบบ เปนทฤษฎีที่เกดิจากการศกึษาแนวความคิดเชิงระบบ(system 
concepts)    การคิดเชิงระบบ (system thinking) รวมกับทฤษฎีในทางพุทธธรรม 3 ทฤษฎี คือ อิ
ทัปปจจยตา  ปฏิจจสมุปบาท  และไตรลักษณ  สรุปไดวา  “ผลยอมเกิดจากเหตุ”  ( เฉลียว  บุรีภักด,ี 
2545 : 32-33) ประกอบดวย  
  ปจจัยนําเขา ( input ) เปนสิ่งที่นําเขามา หรือมีอยูแลวในระบบ     
  กระบวนการ (process)  เปนวิธีการการทํางานที่มีแบบแผน 
  ผลผลิต (output / product) เปนสิ่งที่เกิดขึน้จากปจจัยทีน่ําเขามาแลวผานวิธีการ
ทํางานที่มีแบบแผน 
 ขอบเขต (boundary) เปนเนือ้หาที่อยูภายในมีอิทธิพลตอระบบ 
 ขอมูลยอนกลับ (feedback ) เปนการนําขอมูลที่ไดจากผลผลิตมาเปน                   
ปจจัยนําเขาตอไป 
 บริบท (context ) เปน เนื้อหาที่อยูนอกมีอิทธิพลตอระบบ 
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 2.1.2  ทฤษฎีระบบกับการพัฒนา 
 
  การนําแนวความคิดของทฤษฎีระบบ มาใชในการพัฒนา โดยอาศัยการคิดอยางมี
ระบบ เปนตามหลักวิชาการ และขอมูลของสภาพความเปนจริงแตละทองถ่ิน   ซ่ึงทฤษฎีระบบยัง
สามารถใชงานรวมกับทฤษฎีอ่ืนๆ  เพื่ออธิบายเหตกุารณ หรือใชแกปญหา และทําใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เนื่องจากมีปจจยันําเขา (Input) และกระบวนการ(Process) ที่จะกอใหเกิดผลผลิต ( Output )  
โดยปจจยันําเขาและกระบวนการนี้เปนตัวแปรตนของความยั่งยืนของยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงวธีิ
นี้จะทําใหสามารถหาประเดน็ตาง ๆ ชัดเจน ทําใหพบปญหาทุกขรอนที่เกิดขึ้นในทองถ่ิน  และเลอืก
ปญหาที่จะสามารถแกไขปญหาทุกขรอนใหหมดไป ที่เรียกวา ปญหาเปา  เมื่อไดปญหาเปาแลวตอง
มีการกําหนดเปาหมายยุทธศาสตร  ใหตรงกับปญหาเปาและกําหนดวธีิการทํางาน ประกอบดวย 
ปจจัยนําเขา  กระบวนการและผลผลิต นอกจากนี้การทํางานตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มอียูดวย การ
แกปญหาใดๆ ก็ตามจะตองคาํนึงถึงบริบทไดแก หลักวิชาการ  แนวคิด  ทฤษฎี  ทรัพยากร                     
( เฉลียว  บุรีภกัด,ี 2545 :     38-39 )  ซ่ึงแสดงในความคิดเชิงระบบจะปรากฏดังในภาพ 2 ตอไปนี ้
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  2   ระบบของยุทธศาสตรการพัฒนา 
ท่ีมา   เฉลียว  บุรีภักด ี ,(2545: 40) 
 
 
 

ปญหาของทองถิ่น 

ระบบทํางานที่ n 

Input Process Output 

ระบบทํางานที่ 1 

Input Process Output 

ทร
ัพย

าก
ร 

เป
าห

มา
ย ย

ุทธ
ศา
สต

ร  

ปญหาสืบเนื่อง 

ปญหาปจจัยอื่นๆ 

ปญหา
ทุกขรอน ปญ

หา
เป
า 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

บริบท  ไดแก หลักวิชาการ  ทฤษฎี  ทรัพยากร 
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2.2  การวิจัยยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
 การวิจยัยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการศกึษายุทธศาสตรที่ไดมีการคนหาผาน    การ
ตรวจสอบมาแลวครั้งหนึ่ง  นาํมาตรวจสอบใหมเพื่อใหเกดิความมั่นใจวายุทธศาสตรนั้นสามารถ
ใชไดจริง โดยยุทธศาสตรการพัฒนาแบงออกเปน  2 ประเภท ไดแก  
 ประเภทแรก คือ Hypothetical Strategy  เปนยุทธศาสตรการพัฒนาทีย่ังไมไดผาน
กระบวนการวจิัย 
 ประเภทสอง Proven Strategy  เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ผานการทดสอบจาก
กระบวนการวจิัยแลวมีความนาเชื่อถือวาใชไดจริง 
 สําหรับการวิจยัยุทธศาสตรการพัฒนา การปรับใชยุทธศาสตรการพัฒนา เปน   การ
ปรับปรุงยุทธศาสตรการพัฒนาในหนวยทองถ่ินเดิมใหเหมาะสมตอหนวยทองถ่ินใหม ที่ความ
แตกตาง-กันโดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การระบุยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงในการระบุยุทธศาสตรการพัฒนาจะแบง
ออกเปน อีก 5 สวน คือ สวนแรกการวิเคราะหปญหาเชิงพัฒนา  สวนทีส่องการระบุ  ปญหาเปา 
สวนที่สามการกําหนดเปาหมายยุทธศาสตร  สวนที่ส่ีการสรางหนวยระบบทํางาน และสวนที่หา
การจัดทรัพยากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบยทุธศาสตรการพัฒนา เกดิจากการสังเกตและติดตามทุกขั้นตอน
ในการทํางานของยุทธศาสตร โดยเริ่มจาก ปจจัยเขา (input) กระบวนการ (process ) และผลที่ไดรับ 
(output ) 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองยุทธศาสตรการพัฒนา ตามรูปแบบแรก หรือ รูปแบบสอง จนเกิด
ความมั่นใจวายุทธศาสตรนั้นสามารถใชไดจริง 
 ขั้นตอนที่ 4 การปรบัเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาสําหรับหนวยทองถ่ินใหมในบาง
ประเด็นเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตามหลักวิชาการ หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 ขั้นตอนที่ 5 การทดลองยุทธศาสตรการพัฒนาที่ผานการปรับเปลี่ยนตามหลักวิชาการหรือ
ทฤษฎี 
 
 
 
 
 



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

 11 

 สําหรับการวิจยัในครั้งผูวจิัยไดศึกษารูปแบบการวิจยัปรับใชยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงเปน
การปรับปรุงยุทธศาสตรการพัฒนาจากเดิมหรือในหนวยทองถ่ินเดิม  ซ่ึงในที่นี้คือการนําขยะจาก-
งานหลอมอะลูมิเนียมมาใชกับคะนา เมื่อใสขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมในอัตรา 30 กิโลกรัม     
ตอไร ในคะนาสามารถทําใหตนคะนามีผลผลิตที่ดีขึ้น ( ไพรัตน   ฟางทสวัสดิ์, 2548:บทคัดยอ)    
จากงานวิจยัดงักลาวทําใหผูวิจัยสนใจทีจ่ะศึกษาประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมใน
การเพิ่มผลผลิตของขาวจําเปนตองหาอัตราที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิต  
 
2.3 ประสิทธิภาพ  
 
 ประสิทธิภาพ ( efficiency ) เปนความสามารถในการบรรลุจุดมุงหมายโดยใชทรัพยากร   
ต่ําสุด และมีวธีิการ(mean) เพื่อใหเปาหมาย (goal ) ที่กําหนดไว โดยประสิทธิภาพจะแสดงถึงปจจยั
( input) ที่นําเขาเทาเดิม แตมีผลผลิต (output) ที่เพิ่มขึ้น ( ศิริวรรณ   เสรีรัตนและคนอื่นๆ, 2542 :   
25-26) ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอม
อะลูมิเนียม ทีจ่ะทําใหผลผลิตของขาวเพิ่มขึ้น  
 ไซมอน (simon, 1960 : 180, อางถึงใน พันศักดิ์ ขํานุรักษ, 2546 : 25)  กลาวถึง ความหมาย 
หรือทัศนะของประสิทธิภาพ  สวนของภาคราชการ คือการบริหารงานราชการ หรือองคกรของรัฐ
ซ่ึงจะเปนในแงความพึงพอใจของผูรับบริการที่ไดจากภาครัฐในเรื่องตาง ๆ ในแตละองคกรของรัฐ 
สามารถเขียนเปนสูตรไดดังนี้ 
 
  
    E =  ( O – I ) + S 
 
 
 E ( efficiency )  หมายถึง  ประสิทธิภาพของงาน หรือ บริการ 
 O (output )  หมายถึง  ผลิตผลของงานหรือความพงึพอใจของผูรับการ 
      ที่ไดรับออกมา 
 I  ( input  )  หมายถึง  ปจจัยทีน่ําเขา หรือ ทรัพยากรเพื่อใชในการ   
                                บริหารที่ใชไป 
 S ( satisfaction ) หมายถึง  ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 
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 สวนภาคเอกชน การมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจําเปนตองดูจากความสัมพันธระหวาง   
ปจจัยนําเขา (Input) กับผลผลิต (Output) ที่ไดรับออกมา โดยมีสูตรดงันี้ 
 
   Efficiency  =   Output - Input 
 
 สําหรับงานอุตสาหกรรม ( วิศวกรรม )  การมีประสิทธิภาพ เปนเรื่องที่มีความสําคัญที่สุด
ของการออกแบบชิ้นงาน เพือ่ใหเกดิชิ้นงานเพิ่มขึ้น  ตองคํานึงถึงการใชวัตถุดิบใหเกดิประโยชน
สูงสุด ใหเกดิการสูญเสียนอยที่สุดทั้งเวลาและชิ้นงาน  โดยมีสูตรดังนี้  
 
            Efficiency  =   Output / Input 
 
 
  Output  หมายถึง      เปนสิ่งที่ไดรับจาการนําปจจยัเขามาในระบบแลวผาน 
     กระบวนการทาํงานจนไดสําเร็จออกมา  เชน  ไดรับชิ้น 
     งานหรือพลังงาน 
       Input  หมายถึง     เปนสิ่งที่นําเขาสูกระบวนการ ซ่ึงอาจเปนงาน หรือ  
     พลังงานใหมที่ปอนเขาไปในระบบหรืออาจจะเปน  
     งานหรือพลังงานที่ผานจากกระบวนการของระบบอื่น 
     ที่ถูกนําเขาสูระบบ 
 
2.4  ธาตุอาหารพืช  
 
 ธาตุอาหารพืช (mineral nutrients) ที่จําเปนของพืช โดยทัว่ไปที่พบอยูในพืชจะมีธาตุ
มากกวา 60 ธาตุ (คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 : 260) 
แตมีความจําเปนตอพืช โดยพืชตองการมปีระมาณ 16 ธาตุ ไดแก  คารบอน ออกซิเจน  ไฮโดรเจน 
ไนโตรเจน โพแทสเซียม  ฟอสฟอรัส  แมกนีเซียม  แคลเซียม  เหล็ก  กํามะถัน  โบรอน  ทองแดง  
แมงกานีส  โมลิบดีนัม สังกะสี และ คลอรีน (ชาญ  มงคล, 2536 : 45)  ซ่ึงพืชจะสามารถใช          
ประโยชนไดในรูปแบบตางๆ ไดแก  การดึงดูดไปใชไดในรูปของกาซ  รูปของสารประกอบ และ  
รูปของไอออนในสารละลายดิน (มุกดา สุขสวัสดิ์, 2544: 91- 92 )   
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2.4.1  การจําแนกธาตุอาหารพืช 
 
 การจําแนกธาตุอาหารพืช โดยนกัวิชาการดานธาตุอาหารพืช ไดแบงธาตุอาหาร
ออกเปน 3 กลุม (คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 : 260 ; 
ชาญ  มงคล, 2536: 45 ; มุกดา  สุขสวัสดิ์,  2544: 93-96 ; อัมมาร สยามวาลา,  2533: 102) คือ 
 1) กลุมธาตุอาหารหลัก เปนธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณที่มาก ไดแก 
ไฮโดรเจน  คารบอน  ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  โดยเฉพาะไนโตรเจน  
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เปนธาตุที่พืชตองการในปริมาณมาก จึงจําเปนตองมีการใสปุยเพิ่มเติมลง
ไปในดนิเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของพืช 
 2) กลุมธาตุอาหารรอง เปนธาตุอาหารที่พืชตองการเชนกนั แตไมมีปญหาเรื่องการ
ขาดแคลน ซ่ึงธาตุอาหารรองนี้ไดแก กํามะถัน แคลเซียม  และแมกนีเซียม  สวนใหญพืชจะไดรับ
จากปูนทีใ่สแปลงพืชอยูแลว 
 3) กลุมธาตุอาหารเสริม เปนธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณที่นอยกวาธาตุอาหาร
หลักและธาตุอาหารรอง แตวาจะขาดธาตุในกลุมนี้ไมได ซ่ึงธาตุอาหารเสริมในกลุมนีไ้ดแกธาตุ
เหล็ก ทองแดง  แมงกานีส  สังกะสี  โมลิบดีนัม  คลอรีน โบรอน  และ นิกเกิล ธาตุอาหาร-เสริมนี้
จะชวยทําใหพชืมีการเจริญเตบิโต   

 
2.4.2  หนาท่ีของธาตุอาหารพืชโดยทั่วไป 

 
  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช คือธาตุอาหารและสภาพแวดลอม ซ่ึงไดแก   
แสงแดด  อุณหภูมิ  ความชืน้  กระแสลม  ถาสภาพดินอดุมสมบูรณจะมีธาตุอาหารที่เพียงพอตอ
ความตองการของพืช  ธาตุอาหารที่พืชตองการมี 16 ธาตุ ซ่ึงมีหนาที่ในการสรางความเจริญเติบโต
ใหแกพืช  ทําใหผลิดอกออกผลไดดีและมหีนาที่อ่ืนดังปรากฏใน ตาราง 1 สรุปหนาที่ของ                            
ธาตุอาหารพืช 
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ตาราง 1 สรุปหนาที่ของธาตุอาหารพืช 
 
ธาตุอาหาร หนาที่ของธาตุอาหารตอพืช การขาดธาตุอาหาร 

ไนโตรเจน 
 
 
 
 

เปนองคประกอบของกรดอะมิโน 
โปรตีน คลอโรฟลล  กรดนิวคลีอิก และ
เอนไซมในพชื  สงเสริมการเจริญเติบโต
ของยอดออน  ใบ และกิ่งกาน มีผลทําให
น้ําหนกัของเมล็ดเพิ่มขึ้น  

การเจริญเติบโตนอยลง ใบแกจะรวง
หลุดเร็วจะมีผลตอผลผลิตใบของพืชจะ
บางลง ปริมาณของโปรตีนในเมล็ดลดลง  

ฟอสฟอรัส ชวยในการสังเคราะหโปรตีนและ
สารอินทรียที่สําคัญในพืช  เปน
องคประกอบของสารที่ทําหนาที่
ถายทอดพลังงานในกระบวนการตาง ๆ 
เชน การสังเคราะหแสงและการหายใจ  
ชวยสรางความเจริญเติบโตของราก และ
ลําตน  ชวยทําใหพืชออกดอกตามปกติ  
มีผลทําใหจํานวนดอก  ผล และเมล็ดมาก
ตามที่ควรจะเปน 

ใบจะขยายขนาดชา และเล็ก  มีจํานวน
ใบนอย ปริมาณของโปรตีนและ
คลอโรฟลลตอหนวยพืน้ที่ใบลดลง 
การกระจายของคารโบไฮเดรตลงมา     
อยูที่ราก  ลําตนแกร็น  ไมผลิดอกออกผล 

โพแทสเซียม ชวยในการสังเคราะหน้ําตาล  แปง และ
โปรตีน สงเสริมการเคลื่อนยายของ      
น้ําตาลจากใบไปยังผล  ชวยใหผล
เจริญเติบโตเร็ว  พืชแข็งแรง  มีความ
ตานทานโรคบางชนิด และแมลง  
ควบคุมการปดเปดของปากใบ 

มักจะเปนโรค  มีการเปลี่ยนแปลงดาน  
กิจกรรมของเอนไซม  การเจริญเติบโต
ของพืชผิดปกติ  พืชลมงายเนื่องจากการ
สะสมลิกนินในทอลําเลียงนอยกวาปกติ
รากเจริญชา  ลําตนออนแอ  ผลไมเติบโต 

แคลเซียม เปนธาตุที่พืชตองการเพื่อชวยในการ  
แบงเซลล  การงอกของเมล็ด การผสม
เกสรและยังชวยทําใหเอนไซมบางชนิด
ทํางานไดเปนอยางด ี

ใบที่เจริญใหมๆ  หงิก ตายอดไมเจริญ 
อาจมีจุดดําทีเ่สนใบ รากสั้น ผลแตก และ
มีคุณภาพไมด ี
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ตาราง 1 ( ตอ ) สรุปหนาที่ของธาตุอาหารพืช 
 
ธาตุอาหาร หนาที่ของธาตุอาหารตอพืช อาการขาดธาตุอาหาร 

แมกนีเซยีม เปนองคประกอบของคลอโรฟลล ชวย
สังเคราะหกรดอะมิโน วิตามิน น้ําตาล 
และไขมัน และทําใหสภาพความเปน
กรดดางในเซลลเหมาะสมตอการงอก 

อัตราการสังเคราะหแสงลดลง  อัตรา   
การหายใจต่ํากวาพืชชนิดอืน่  สงผลให
คารโบไฮเดรตไปเลี้ยงรากไดนอยลง    
ใบรวงหลนเร็ว  

กํามะถัน เปนองคประกอบของของกรดอะมิโน 
โปรตีน และวติามิน 

พืชสังเคราะหโปรตีนไดนอย  ใบออน
ของพืชจะเหลือง 

เหล็ก ชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลล  การ
การหายใจของพืช  และชวยทําใหระบบ
รากมีรากที่ยาว   

การสังเคราะหคลอโรฟลดไดนอย  พืช
จะหยุดสรางไทลาคอยด   การรับ
พลังงานแสงและการเคลื่อนยาย
อิเล็กตรอนมีนอยลงในใบพืช  การ
สังเคราะหโปรตีนนอย 

คลอรีน เปนธาตุที่มีบทบาทบางประการเกี่ยวของ
กับฮอรโมนของพืช  โดยพชืจะเหี่ยวยาก 
เมื่อความเขมของแสงสูง มีระบบการ
ควบคุมเปดปดปากใบเปนไปตามปกติ 
ระบบรากพืชจะยาว สามารถยึดเหนี่ยว
กับดินไดด ี

รากของพืชจะสั้น มีแตเพยีงการแตแขนง
ส้ันๆ มากเทานั้น  กระบวนการของ   
คลอโรพลาสตผิดปกติทําใหการ
สังเคราะหการแยกออกซิเจนกับน้ํา        
ไมสมบูรณ 

โบรอน เปนธาตุที่พืชตองการเพื่อชวยในการออก
ดอกและการผสมเกสร ชวยการติดผล  
การแบงเซลล และการเคลื่อนยายน้ําตาล
มาสูผล  การเคลื่อนยายของฮอรโมน  
การใชประโยชนจากไนโตรเจนและการ
แบงเซลล 

การเจริญของดอกไมสมบูรณ  รากของ
พืชจะสั้น  คลอโรฟลลในใบจะลดลง 
การปลดปลอยออกซิเจนในปฏิกิริยาฮิลล
ลดลง การเคลื่อนยายพลังงานระหวาง
ระบบแสง 2 ไปยังแสง 1 ลดลง  และ    
ทําใหลําตนไมคอยยืดตวั  กิ่งและใบจึง
ชิดกัน ใบเล็ก หนา โคง และเปราะ 

 



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

 16 

 
 
ตาราง 1 ( ตอ ) สรุปหนาที่ของธาตุอาหารพืช 
 
ธาตุอาหาร หนาที่ของธาตุอาหารตอพืช อาการขาดธาตุอาหาร 

ทองแดง ชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลล       
การหายใจ การใชโปรตีนและแปง 
กระตุนการทํางานของเอนไซมบางชนิด 
 

ตายอดชะงกัการเจริญเติบโตและ
กลายเปนสีดํา ใบออนเหลือง พืชทั้งตน
ชะงักการเจรญิเติบโต 

แมงกานีส เปนธาตุที่พืชตองการเพื่อชวยในการ
สังเคราะหแสงและการทํางานของ
เอนไซมบางชนิด 

พืชจะออกดอกชา  จํานวนเมล็ดและ     
ผลผลิตลดลง  และจะทําใหพชืไดรับธาตุ
เหล็ก แมกนีเซียม แคลเซียมลดนอยลง
ดวย  อีกทั้งรากของพืชจะไมมีการแตก
รากแขนง  คลอโรฟลลในใบลดลง 

สังกะสี ชวยในการสังเคราะหออกซนิ (ฮอรโมน
พืชชนิดหนึ่ง) คลอโรฟลล และแปง 

ใบออนมีสีเหลืองซีดและปรากฏสีขาวๆ
ประปรายตามแผนใบ โดยเสนใบยังเขยีว 
รากสั้นไมเจรญิตามปกติ 

โมลิบดินัม เปนธาตุที่ชวยใหพืชสังเคระหโปรตีน  
จะชวยเสริมกบัโพแทสเซียม ทําใหพืชมี
การเจริญเติบโตไดด ี

ใบจะมีขนาดเล็ก  ใบเรียว  ขอบหยัก       
สีของใบจะเปนสีเหลืองทอง ความ       
เขมขนของคลอโรฟลลในใบลดลง  
วิตามินซีจะลดลง   
 

 
ท่ีมา: คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, (2544: 201-365)                                        
          
 2.4.3  ปุย 
    

  ปุย หมายถึง วตัถุหรือสารที่ ใสลงไปในดนิ โดยมีความประสงคที่จะใหธาตุอาหาร
เชน ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพิ่มเติมแกพืช  เพื่อใหพืชไดรับธาตุอาหารดังกลาว
ในปริมาณที่เพียงพอและสมดุลกับความตองการของพืช  และใหไดผลผลิตสูงขึ้น ปุยตามความใน         
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พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ไดใหคําจํากดัความไวคือ เปนสารอินทรีย หรือ อนินทรีย ไมวาจะ
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือทําขึ้นก็ตาม สําหรับใชเปนธาตุอาหารแกพืชได  ไมวาโดยวิธีใด  หรือ    
ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดนิเพื่อบํารุงความเติบโตของพืช ( คณาจารยภาควิชาปฐพ-ี
วิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 : 356) ปุยแบงไดเปน 3  ประเภทคือ 
  1)  ปุยประเภทอินทรีย  เปนปุยที่มาจากอนิทรียสาร โดยกรรมวิธีตางๆ และ      
กอนที่จะนําไปใชประโยชนกับพืชตอไป  ( คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 : 356 ) โดยมีการเปลีย่นแปลงทางดานชีวภาพ เกดิจากการหมกัจน
เกิดการ    เนาเปอยผุพัง สามารถแบงออกเปน 3 ชนิดคือ ปุยคอก  ปุยพชืสด  และปุยหมัก แตปุย
อินทรียจะมีธาตุอาหารไมเพยีงพอตอความตองการของตนขาว  จําเปนตองมีการเพิ่มธาตุอาหารใน
รูปของ        ปุยอนินทรยี หรือ ปุยเคมีดวย (ชาญ  มงคล, 2536 : 44-45 : คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยา 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 : 356) 
   2)  ปุยประเภทอนินทรีย  เปนปุยที่ไดองคประกอบของสารเคมี ซ่ึงเกิดจาก
กระบวนการทางเคมีที่มีการสังเคราะหและตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 (คณาจารยภาควิชา-
ปฐพีวิทยา   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 : 356)  แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 
 (1)  ปุยเดี่ยว (straight  fertilizer)เปนปุยที่ใหธาตุอาหารเพียงอยางใด   
อยางหนึ่ง เชน ปุยไนโตรเจน  ปุยฟอสเฟต เปนตน ( คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 : 357) 
 (2)  ปุยรวม หรือ ปุยเชิงประกอบ (compound fertilizer )  เปนปุยที่มี     
ธาตุอาหารหลักอยางนอยสองอยางนํามารวมกัน  ตามกระบวนการทางเคมี เชน สูตร16-20-0  เปน
ตน (ชาญ  มงคล, 2536 : 45  ; คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยา คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 
2544 : 357) 
   ( 3 )  ปุยผสม ( mixed fertilizer) เปนปุยทีม่ีการผสมกันระหวางปุยเคมี 
หรือ อยางอื่น เพื่อใหไดธาตอุาหารหลักตามตองการ  ( คณาจารยภาควชิาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2544 : 357) 
  3)  ปุยประเภทชีวภาพ เปนปุยที่มีองคประกอบของวัสดุที่มีจุลินทรีย  ซ่ึงจะทําให
พืชไดรับปริมาณธาตุอาหารที่มากกวาเดิม (อํานาจ สุวรรณฤทธิ์,  2546 : 11 ) 
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2.5   ขาว  
 
 ขาวเปนพืชทีป่ลูกมากเปนลําดับสองรองจากขาวสาลี แตขาวสามารถเลี้ยงชีวิตของพลเมือง
โลกไดมากทีสุ่ด  เมื่อปลูกขาวในพื้นที่ 10 ไรจะสามารถเลี้ยงคนได 9.12 คนตอป สวนขาวสาลีจะ
เล้ียงคนได 6.6 คนตอปเทานัน้  หลายประเทศจึงผลิตขาวเพื่อสงไปจําหนายตางประเทศจนเกดิเปน
รายไดหลักของประเทศ  เชน อินโดนีเซีย   ซ่ึงจากการผลิตขาวเปนสินคาสงออก จึงมีการปรับปรุง
วิธีการและวิวฒันาการการปลูกขาวอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวใหมากขึ้น 
 

  2.5.1  ความหมายของขาว ( rice ) 
 

 ขาว ( rice ) เปนชื่อไมลมลุกหลายชนิด หลายสกุล ในวงศ Gramineae โดยเฉพาะ
ชนิด Oryza sativa  Lime ซ่ึงใชเมล็ดเปนอาหารหลัก มีหลายพันธุ  เชน ขาวเจา  ขาวเหนียว  สําหรบั       
การปลูกขาวในประเทศไทย  ศาสตราจารยชิน  อยูดี  ไดรายงานวา ในระหวางป 2510-2512         
นักวิทยาศาสตรญี่ปุน  3 ทาน คือ  Yamato  Watabe, Tomaya  Akihama และ Osamu  Kinoshita     
ไดศึกษาแกลบขาวจากแผนอิฐโบราณในประเทศไทย ซ่ึงสามารถจําแนกชนิดของขาวและความ
เปนมาของการปลูกขาวในประเทศไทยไวดังนี้ ( ชาญ  มงคล, 2536 : 45  )  คือ 
  1)  การปลูกขาวกอนพุทธศตวรรษที่ 16  ปลูกขาวเหนียวแบบนาน้ําขังมากที่สุด   
รองลงมาปลูกขาวเหนียวแบบขาวไร ปลูกขาวเจานอยมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และที่ลุม  
แมน้ําเจาพระยาไมพบวามี การปลูกขาวเจา   
  2) พุทธศตวรรษที่ 16- 20 ปลูกขาวเหนียวแบบน้ําขังเชนเดิม ปลูกขาวเหนียวแบบ   
ขาวไรลดลง ปลูกขาวเจามากขึ้น  แลวปลูกกระจดักระจายทั่วประเทศไทย 
  3)  พุทธศตวรรษที่  20-23 ปลูกขาวเหนียวแบบน้ําขังเชนเดิม  ปลูกขาวเจาเพิ่มขึ้น
มากอยางฉับพลัน  ซ่ึงการที่คนไทยมกีารปลูกขาวเจามากขึ้นอยางฉับพลัน สาเหตุนาจะมาจากใน
สมัยพระนารายณมหาราช มีการติดตอคาขายขาวกับตางประเทศมากขึน้ จนทําใหฮอลันดาขอทํา
สัญญาผูกขาดการคากับไทย  และปลูกขาวแบบขาวไรลดลงอยางมาก 
  4) พุทธศตวรรษที่  23 ปลูกขาวเจาเพิ่มขึ้นมากที่สุด  โดยเฉพาะภาคกลาง สําหรับ
ขาวเหนียวปลูกเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทานัน้ 
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 2.5.2   การทํานาขาว ในประเทศไทย 

 
 การทํานาขาวในประเทศไทย มีวิธีการทํานามากมายหลายวิธี มีววิัฒนาการจน 
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยลักษณะของพื้นทีแ่ละปริมาณ
น้ําฝน        เปนหลัก  ทําใหประเทศไทยมกีารทํานา  3 ประเภท ( ชาญ  มงคล, 2536: 55-67 ) คือ  
  1) ขาวนาไร คอื นาที่น้ําไมทวมขัง  การทํานาขาวแบบขาวนาไร เหมาะสมกับการ
ทํานาในทางภาคใต  ภาคเหนือ เพราะเปนพื้นที่ที่มีความลาดเชิงเขา  ขาวไรเปนขาวทีม่ี คุณสมบัติ
เปนขาวไวแสงชนิดเบา  หรือขาวไมไวแสงก็ตองมีอายุส้ัน มีการทํานา ดังนี ้
  (1)  การเตรยีมดิน เปนการทําความสะอาดพื้นที่ โดยการกําจัดวัชพืช     
ตางๆ  เผาเศษไมทิ้งกอนฤดฝูน แลวไถยอยดินใหมีขนาดเล็ก 
   (2)  การปลูก  วิธีการปลูกขาวไร มีดวยกัน 3 วิธีคือ  
  ก  การหยอดเปนหลุม โดยใชไมเสี้ยมปลายใหแหลมกระทุงดิน
ใหเปนหลุมตืน้ๆ แลวหยดเมล็ด กลบหลุม  เมื่อฝนตกขาวจะงอกออกมา 
    ข  การหยอดเปนแถว  โดยการใชจอบสับดินใหเปนแถวรอง     
ใชเมล็ดโรยลงในรองที่ทําขึ้น แลวกลบดนิ 
    ค  การหวาน โดยการหวานเมล็ดลงในดินที่เตรียมไวแลวคราด
กลบดินแตเพยีงตื้นๆ หลังจากหวานเมล็ดแลว 
   
  2)  ขาวนาสวน  คือ นาที่มีน้าํขงั แตไมเกนิ 80  เชนติเมตร  โดยการทํานาสวนเปน
การอาศัยน้ําจากการชลประทานหรือจากน้ําฝน ที่นิยมกนัอยู 2 วิธีคือ 
   (1)  การทํานาดํา เมื่อมีน้ําขังพอสมควร ไมมากจนเกินไป ขั้นตอนแรก
ของการทํานาดํา คือการเตรียมดิน  ซ่ึงมีขัน้ตอนดังนี ้
    ก  การไถดะ เปนการไถครั้งแรก  เปนการกลับเอาดินชั้นลาง     
มาอยูขางบนและพลิกเอาหนาดินไปขางลางแลวตากแดดไว 
    ข  การไถแปร เปนการไถตัดแนวตั้งฉากกบัการไถดะ ทาํให      
วัชพืชหลุดออกมาจากดิน และเปนการปรบัระดับดินในชั้นแรกดวย 
    ค  การคราด  เปนการยอยดนิใหละเอียดเหมาะสมกับการปลูก
ขาว และเปนการกําจัดวัชพืชออกจากนาดวย 
    ง  การตีลูกทุบ  เปนการทําใหวัชพืชถูกฝงลงไปในดิน  
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    จ  การเตรียมตนกลา  เปนขั้นตอนของการเพาะกลา โดยการ     
นําขาวไปแชในน้ํา 24 ช่ัวโมง  แลวนํามาหุมขาวอีก 48 ชั่วโมง  เมื่อครบ 48 ช่ัวโมง นําขาวไปหวาน
ในแปลงนาที่เตรียมไว หรือ เรียกวา แปลงกลา  ซ่ึงแปลงกลามีขั้นตอนเหมือนกับการเตรียมดินทกุ
ประการ  สวนการตกกลา เปนการถอนตนกลาจากแปลงกลา เพื่อนําไปปลูกในแปลงนาเมื่อขาวอายุ
ได  30  วัน 
    ฉ  การปกดํา  เปนการนําตนกลาไปปกดําในนาขาว  โดยปกดํา  
กําละ  3  ตน ระยะหาง  25 x 25  เซนติเมตร 
   (2)  การทํานาหวานน้ําตม  มีขั้นตอนเหมอืนกับการทํานาดํา โดยเริ่มตั้งแต
การ      ไถดะ  การไถแปร  การคราด  การตีลูกทุบ แตตองทําแบบพิถีพิถันมากกวาการทํานาดํา  แต          
ลดขั้นตอนการตกกลา  การถอนกลา  และการปกดําออกไป  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
    ก  การเตรียมดนิ มีขั้นตอนเหมือนกับการทาํนาดําทุกประการ   
เมื่อการเตรียมดินเรียบรอยแลว ไขน้ําออกทิ้งใหแปลงแหง  เมื่อเหน็วาพื้นที่ไมเรียบเสมอใหปรับ
เทือก  
    ข  การเตรียมเมล็ดพันธุ  เปนการนําขาวไปแชในน้ํา 24 ชั่วโมง  
แลวนํามาหุมขาวอีก 48 ช่ัวโมง  เมื่อครบ 48 ชั่วโมง นําขาวไปหวานในแปลงนาโดยไมตองหวาน
ในแปลงกลา 
 
  3)  ขาวนาเมือง  คือ นาที่มีน้าํขัง เกิน  80  เซนติเมตร มักจะทําโดยวิธีนาหวาน            
มีการเตรียมดนิและหวานอยู 2  วิธี  คือ 
   (1)  การหวานสํารวย  เปนการไถดะ ไถแปร ในแปลงทีไ่มมีน้ําขัง         
เมื่อไถเสร็จเรียบรอยแลว  จงึหวานเมล็ดขาวลงในแปลง เมื่อฝนตกลงมาเมล็ดขาวที่หวานกจ็ะงอก 
และเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ  
   (2)  การหวานไถกลบ หรือ การคราดกลบ  เหมือนกับการหวานสํารวย  
ตางกันที่วาเมือ่หวานเมล็ดลงแปลง  ก็ไถกลบ หรือ การคราดกลบ 
   

 2.5.3   ปจจัยท่ีมีผลตอผลผลิตของขาว 
 
  ปจจัยที่มใีนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและสามารถทําใหขาวที่ปลูกใหผลผลิต
สูงสุดในระดบัที่ควรจะเปน นอกจากจะตองมีความรูความเขาใจในการใชปจจัยภายนอกเขามาชวย
ในการผลิตเชน การไถ  คราด  การใชปุย    การใชสารปองกันกําจัดศัตรขูองขาวแลว  ยังมีปจจยัที่
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ตองทําความเขาใจในเรื่องของสภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของขาวดวย            
( ชาญ    มงคล, 2536 :12-16 ) คือ 
  1)  ดิน  เปนปจจัยที่สําคัญ เพราะดินเปนทีย่ึดเหนี่ยวของลําตน และเปนแหลงของ   
ธาตุอาหารที่เปนประโยชน  การปลูกขาวเปนเวลานานธาตุอาหารที่อยูในดินจะเริ่มมีปริมาณนอย 
กรณีที่ดนิมีธาตุอาหารปริมาณนอยจะมีผลตอการเจริญเตบิโต  การแตกกอ  จํานวนเมล็ดของขาว  
  2)  พันธุขาว  เปนปจจยัในการกําหนดผลผลิตของขาว  การคัดเลือกพันธุดีมาปลูก    
สงผลใหไดผลผลิตที่ดีมีเมล็ดที่สมบูรณ  มีลําตนที่แข็งแรง  ไมลมหักงาย   สามารถตานทานตอ     
โรคเปนอยางดี  มีการเจริญเติบโตดี   แตกกอมาก  
  3)  น้ํา  เปนปจจัยในการงอกของขาว และน้ําจะเปนตัวละลายธาตุอาหารตางๆ     
เขาสูทางรากของขาว  ชวยระบายความรอนภายในลําตนของขาว  

4)  แสงแดด  เปนปจจยัที่มีความจําเปนตอขาวในขบวนการสังเคราะหแสง  
5)  อุณหภูมิ  เปนปจจยัที่มีอิทธิพลตอขาวทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโต  ตั้งแต

การงอกของเมล็ด  การแตกกอ  การเจริญของราก  การสรางชอดอก 
  6) ความชื้น เปนปจจยัที่อิทธิพลนอยตอการเจริญเติบโตของตนขาว  แตจะ            
มีอิทธิพลที่จะทําใหเกดิโรคขาวหลายโรคระบายขึ้นไดแก โรคไหม 
  7) ลม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอขาวในการชวยใหผลผลิตของขาวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
ลมจะชวยระบายความรอนและความชื้นทีม่ากเกินออกจากแปลง 
 

 2.5.4   การเพิ่มผลผลิตขาว  
        
  การเพิ่มผลผลิตขาวจําเปนตองทําใหตนขาวมีคุณลักษณะที่ดี  ซ่ึงนักวิทยาศาสตร
ดานขาว ไดกําหนดลักษณะของตนขาวทีต่องการเพื่อทีจ่ะใหผลผลิตที่สูงนั้นจําเปนตองมีลักษณะ  
ดังนี ้
  1)  การทรงตนของขาว  ขาวที่ดีตองมีลักษณะใบสีเขียวเขม  ไมโคงงอ  ตั้งตรง           
ใบทุกใบสามารถรับแสงไดอยางเต็มที่ตลอดเวลา  ไมยาวจนเกนิไป  มีความสูงของตนขาว              
ที่พอเหมาะสม คือประมาณ ตั้งแต 100 –200 เซนติเมตร 
  2)  การแตกกอ  ขาวที่ดีตองมีการแตกกอที่เร็วในชวงเวลาที่ส้ัน  การแตกกอที่มี
ความสม่ําเสมอและมีการแตกกอเปนจํานวนมาก ( ประมาณ 20 ตนตอกอ )    
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3)  การตอบสนองตอปุย  ขาวที่ดีตองมีการตอบสนองตอปุยที่สูง เมื่อใสปุยใน
ปริมาณเพิ่มขึน้ ปริมาณของผลผลิตขาวก็ตองสูงตามไปดวย 
  4)  การตานทานตอโรคและแมลง  ขาวที่ดตีองมีความตานทานตอโรคและแมลง
อยางนอยหนึ่งชนิด 
 

  2.5.5   ธาตุอาหารที่ขาวตองการ  
 
 ขาว ก็เหมือนกับพืชทั่วๆ ไป การที่จะทําใหไดผลผลิตที่สูงจําเปนตองทําใหขาว
เจริญเติบโต โดยมีลักษณะใบสีเขียวเขม  ไมโคงงอ  ตั้งตรง  ใบทุกใบสามารถรับแสงไดอยางเต็มที่  
ตลอดเวลา มีการแตกกอไดด ี มีการตอบสนองตอปุย การตานทานตอโรคและการทําลายของแมลง  
ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้จะขึ้นอยูกับพนัธุขาว และการใสปุย (ธาตุอาหาร )  ในนาขาวเปนสวนใหญ  
โดยเฉพาะเรื่องของธาตุอาหารหรือธาตุปุย ที่เปนประโยชนตอตนขาวในรูปของปุย โดยสวนใหญ
เกษตรกรของประเทศไทยมกีารใสปุยในนาขาวอยูระดับที่ต่ํากวาประเทศที่ผลิตขาวไดผลผลิตตาม
เปาหมาย  ถาตองการเพิ่มผลผลิตใหสูงจําเปนตองเพิ่มปุยในนาขาว (ชาญ มงคล,  2536: 44)  ในการ
ใสปุยในนาขาวเพื่อใหขาวไดผลผลิตที่สูงควรจะใสสองครั้ง  ปุยที่ใสคร้ังแรก เรียกวา “ปุยรองพื้น” 
เปน     ปุยทีใ่ชเปนปุยผสม หรือ ปุยรวม สวนครั้งที่สองใสเพื่อใหผลผลิตของขาวไดปริมาณที่สูง
เรียกวา “ปุยแตงหนา” เปนปุยที่ใชเปนปุยที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนที่สูง  การใสปุยในขาวพันธุไม
ไวแสง เปนขาวที่มีความตองการปุยในปริมาณที่มาก  โดยเฉพาะปุยประเภทไนโตรเจน เปนธาตุ
อาหารหลักทีต่นขาวตองการมาก  เพื่อใหผลผลิตที่สูงก็ตองใสปุยไนโตรเจนมากขึ้น  แตการใส
ไนโตรเจนเปนปริมาณมากจะทําใหตนขาวออนแอ  ลมไดงาย  จึงจําเปนที่ตนขาวตองไดรับธาตุ
อาหารอื่นๆ ดวย  โดยเฉพาะธาตุอาหารรอง (secondary elements) ธาตุอาหารจุลธาต และธาตุเสริม
ประโยชน (beneficial mineral elements) 
 นกัวิทยาศาสตรทางดานปุย กลาววาแรธาตุที่ขาวตองการเพื่อการเจริญเติบโต  การ
ใหผลผลิต (ชาญ มงคล,  2536 : 44)  ประกอบดวย 
  1) ธาตุอาหารที่ขาวสามารถรับไดจากกระบวนการสังเคราะหแสง ไดแก คารบอน 
ออกซิเจน  ไฮโครเจน    
  2) ธาตุอาหารที่ขาวตองการในปริมาณที่สูง ไดแก ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และ
โพแทสเซียม 
  3) ธาตุอาหารที่ขาวตองการในปริมาณทีน่อยแตจะขาดไมได  ไดแก แคลเซียม  
แมกนีเซยีม โบรอน  ทองแดง กํามะถัน  สังกะสี  แมงกานีส  โมลิบดีนัม คลอรีน และเหล็ก  
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  นอกจากนี้ยังถือวาธาตุซิลิคอน ( Silicon ) แมวาจะไมใชธาตุอาหารที่จําเปนตอการ
เจริญเติบโตของตนขาวก็ตาม  แตธาตุซิลิคอนมีผลทําใหตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย  สามารถ
ตานทาน   ตอแมลง  หนอนกอ และโรคไหมไดดี   สถาบันวิจยัขาวระหวางประเทศจึงถือวา  ธาตุ
ซิลิคอนเปนธาตุอาหารดวย ซ่ึงซิลิคอนจะชวยเสริมการเจริญเติบโตของขาว (ชาญ  มงคล, 2536 :   
46  ; ยงยุทธ  โอสสภา, 2546 : 361-362 ) ดงันี ้
  1) เนื่องจากธาตุซิลิคอน  เปนธาตุอาหารที่จําเปนตอไดอะตอม  จะชวยเสริม
ประโยชนการเจริญเติบโตในชวงวัฒนภาค  และตองการปริมาณมากในชวงเจริญพนัธุ  กอนที่ขาว 
จะตั้งทอง โดยชวงที่ขาวสรางชอดอกซิลิคอนจะยายไปสะสมในใบธงมากขึ้น  ทําใหชอคอกมีความ
สมบูรณ   
  2)  กรณีที่มกีารใสปุยไนโตรเจนในอัตราที่สูงจะทําใหใบขาวโคงสงผลใหบังแสง
กันเอง  ลําตนออนแอ  แตเมือ่ไดรับซิลิคอนเพียงพอใบขาวจะตั้งชัน ไมบังแสงกันเอง สงผลทําให
ใบขาวสามารถสังเคราะหแสงดีขึ้น  ลําตนจะจะแข็งแรงไมลมงาย 
  3)  การปองกนัเชื้อโรคเขาสูขาว โดยซิลิคอนจะชวยปองกันไมไหเชื้อโรคเขาทาง
รากและใบดวย   
  4)  ซิลิคอนชวยยับยั้งปองกันความเปนพษิของแมงกานิสหรือเหล็กหรือสามารถ
ปองกันไดพรอมกันทั้งสองธาตุ  โดยไมใหรากของพืชดูดธาตุดังกลาวขึ้นไปในปรมิาณมากเกินไป
จนทําใหเกดิอันตรายตอขาว 
  5) ซิลิคอนชวยปลดปลอยฟอสเฟตที่ถูกตรึงไวในดิน ใหสามารถอยูในรูปที่พืช
สามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น 
   
2.6  ขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมกับการเพิ่มผลผลิตขาว 
  

ขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม เปนขยะที่เกดิจากขั้นตอนของการใชยาฟลักซทําความ
สะอาดน้ําอะลูมิเนียมเพื่อกําจัดออกไซดหรือข้ีโลหะออกจากเนื้ออะลูมิเนียมในการหลอม
อะลูมิเนียม สวนผสมของฟลักซชนิดนี้ คอื เกลือคลอไรดของโซเดียม และเกลือคลอไรดของ
โพแทสเซียมรวมกับไครโอไลท หรือโซเดียมฟลูออไรด ซ่ึงจะมีปริมาณการใชประมาณ รอยละ 0.5 
ของน้ําหนักเนือ้อะลูมิเนียมทีห่ลอม (มนัส สถิรจินดา. 2541 : 176-181 ; Strauss. 1970 : 241-284    
อางถึงใน ไพรตัน   ฟางทสวสัดิ์,  2549 : 19) 
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การทําความสะอาดเนื้ออะลูมิเนียมใหมีคณุภาพตองมีการนําออกไซดหรือข้ีโลหะออกจาก
น้ําอะลูมิเนยีมโดยการใชยาฟลักซตามที่กลาวมาโดยอาศัยหลักการความหนาแนนทีแ่ตกตางกนัของ
ธาตุแตละชนดิ โดยปกติขี้โลหะที่กําจดัออกมามีดังนี้   Al2O3, 3H2O , MgO , SiO2 , CuO , Cu2O    
ถาไมมีการกําจัดออกจะทําใหคุณภาพของเนื้ออะลูมิเนยีมอาจไมดีเพราะอาจเกิดตามดหรือโพรงใน
เนื้ออะลูมิเนยีมขึ้นได (มนัส สถิรจินดา. 2541 : 176-181 ; Strauss. 1970 : 287-289 อางถึงใน         
ไพรัตน   ฟางทสวัสดิ์,  2549 : 19) 

 การที่ทําใหผลผลิตของขาวเพิ่มมากขึ้น  จาํเปนตองมีการเพิ่มธาตุอาหารๆเพื่อใหเพยีงพอ
ตอพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารจุลธาตุ และธาตุเสริมประโยชน  ควบคูกัน    
อันจะสงผลทําใหตนขาวมีการเจริญเติบโตที่ดีและสมบูรณในรูปของปุยแบบตางๆ สําหรับการวิจยั
ในครั้งนี้เปนการใชขยะจากงานหลอมอะลมูิเนียม มาเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว เนื่องจากผลการตรวจสอบ  
แยกธาตใุนขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม โดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ( 2547 )                  
( ภาคผนวก ง  เอกสารรับรองทดสอบตางๆ และรายงานขอมูลผลผลิตขาว) ทําใหพบวา ขยะจาก
งานหลอมอะลูมิเนียมมีธาตอุาหารรอง  ธาตุอาหารจุลธาตุ  และธาตุเสริมประโยชน ที่ขาวสามารถ
ใชเปนประโยชนตอไปได ( ตามตาราง 2   แสดงปริมาณธาตุธาตอุาหารรอง ธาตุอาหารจุลธาตุ  และ
ธาตุเสริมประโยชน ที่มีอยูในขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม ) 
 
ตาราง  2  ปริมาณธาตุรอง ธาตุจุลธาตุและธาตุเสริมประโยชน ที่มีอยูในขยะจากงานหลอม-  
                อะลูมิเนียม 
 

รายการธาตุ ประเภทธาต ุ ปริมาณของ ( ppb ) 
แมกนีเซยีม (Mg)          ธาตุอาหารรอง 4,785.7 
เหล็ก (Fe)    ธาตุอาหารจุลธาตุ 84.5 
แมงกานีส (Mn)                   ธาตุอาหารจุลธาตุ 3.2 
ทองแดง  (Cu ) ธาตุอาหารจุลธาตุ 13 
สังกะสี  (Zn) ธาตุอาหารจุลธาตุ 38.1 
โมลิบดีนัม (Mo) ธาตุอาหารจุลธาตุ 6.2 
โบรอน  (B) ธาตุอาหารจุลธาตุ 6.2 
คลอรีน (Cl) ธาตุอาหารจุลธาตุ 360,585.7 
ซิลิคอน (Si) ธาตุเสริมประโยชน 649.2 

 
ที่มา : ผลการตรวจสอบธาตุในขยะจากงานหลอมอะลูมเินียมโดยคณะวิทยาศาสตร  
           มหาวิทยาลัยมหดิล ( 2547 ) 
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   
 การศึกษาประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม เพื่อเพิ่มผลผลิตขาว ผูวิจัยได
ศึกษาคนควาจากวิทยานิพนธและเอกสารทางวิชาการดังนี้ 
 นิรชา  พิเนตรเสถียร (2542 :บทคัดยอ) ไดมีการศึกษาการใชน้ําทิ้งจากการผลิต กระดาษสา
เพื่อปลูกขาวในสภาพที่เปนดินเปรี้ยวจดัของดินชุดรังสิตที่มีสภาพเปนกรดจดั  ผลการทดลองพบวา 
น้ําทิ้งจากกระดาษสานั้นสามารถปรับลดคาความเปนกรดของดินเปรีย้วจดัได สงผลทําใหตนขาว
เจริญเติบโตที่ดี  มีผลผลิตที่สูง  มีปริมาณธาตุอาหารที่จําเปนของพืชทีสู่ง   อาทิ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส  อีกทั้งยังทําใหคณุสมบัติทางเคมีของดิน คาความเปนกรด ของดินลดลง  
 เจริญ  ขาวปริสุทธิ ( 2523 :25)  ไดศึกษาเรือ่งการเพิ่มผลผลิตขาวในราษฏรฤดูแลง ป 2517 
พบวาการทดลองที่ใสปุยในนาขาวอัตราสวนของไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม ( 9 : 4 : 2  
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ) มีผลทําใหผลผลิตขาวเฉลี่ย (กิโลกรัมตอไร ) ในภาคกลาง  ภาคตะวัน-
ออก  ภาคเหนอื  สูงกวาการใชปุยในอัตราสวน ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม ( 6 : 4 : 2  
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ)  จะเหน็ไดวาเมื่อใส   ธาตุอาหารประเภทไนโตรเจนยิ่งสูงกจ็ะยิ่งทําให
ผลผลิตสูงตามดวย แตในการทดลองในครั้งนี้  จําเปนตองมีการดัดสายพนัธุขาว (เพิ่มความตานทาน   
ตอโรดและแมลง) และใชสารเคมีประเภทฟูราดานดวยเพื่อปองกันโรคและแมลงของขาว   
 ไพรัตน   ฟางทสวัสดิ์ (2548 :บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการศึกษาประสทิธิภาพของ         
ขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมที่นํามาใชเพือ่การเกษตรกรรมเปนปุยธาตุรอง ในการปลูกคะนา     
พบวา  แปลงทดลองคะนาที่มีการใส ขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม อัตรา 30 และ40  กิโลกรัม      
ตอไร  เปนตํารับที่ดีที่สุด สามารถทําให น้าํหนักสวนเหนือดินของคะนาและความสูงของคะนา 
มากกวาแปลงทดลองที่ไมใสขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม 
 ประมุข  ถ่ินใหญ (2546 :บทคัดยอ) ไดศกึษาผลการใสซิลิกอนรวมกบัปุยเคมีไนโตรเจน 
(N)  ฟอสฟอรัส (P)และโพแทสเซียม (K) ตอผลผลิตและการดูดใชธาตุอาหารของขาวสองพันธุ      
ที่ปลูกในดนิเปรี้ยวจดัชุดดนิรังสิตกรดจดั  พบวาการใชซิลิกอนในรปูแคลเซียมซิลิเกต  และในรปู
ของแกลบรวมกับปุยเคมี N  P  K  ใหกับขาวหอมปทุมธานี 1 และขาวสุพรรณบุรี 1 ที่ปลูกใน ดนิ
เปรี้ยวจดัชุดดินรังสิตกรดจดั  มีผลทําใหขาวทั้งสองพันธุมีการเจริญเติบโต  มีผลผลิตและการดูดดึง
ธาตุไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูงกวาขาวที่ไดรับการใสปุยเคมี  N  P  K  เพียงอยาง
เดียว  
   
   


