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 บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเปน็มาและความส าคัญของปญัหา 

 ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมก็จัดว่าเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียที่ส าคัญประการหนึ่ง ไม่ว่าจะ
เป็นน้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต การหล่อเย็น การล้างท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์
ถึงแม้ว่าน้ าเสียนั้นจะผ่านกระบวนการบ าบัดขั้นต้นมาแล้วก็ตาม แต่น้ าที่ปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาตินั้นก็อาจไม่ได้มาตรฐานน้ าทิ้งเสมอไป ซึ่งอาจจะมีความเข้มข้นของสารประกอบต่างๆ 
ปะปนมากับน้ านั้นด้วย โดยเฉพาะน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
เนื่องจากน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นั้นจะมีปริมาณของ
สารประกอบอินทรีย์อยู่มาก จึงท าให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ าลดลงจนก่อให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย
ในที่สุด เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการน าน้ าทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น โดยน ามารดต้นพืชที่ปลูกซึ่งพบว่าสามารถ
ใช้ได้ดี แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมของน้ าทิ้งจะมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชในระดับหนึ่งเท่านั้น 
ดังนั้น การศึกษาการน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดขั้นต้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตร จึงควร
มีการปลูกพืชในระบบควบคุมสภาพแวดล้อมหรือระบบปิด ซึ่งในระบบควบคุมสภาพแวดล้อมจ าเป็น
ที่จะต้องพิจารณาแนวทาง อันได้แก่ การปลูกพืชไร้ดินที่เป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชที่
ไม่ใช้ดินจริง ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมา ส าหรับประเทศอุตสาหกรรมการเกษตร
อย่างประเทศไทยนับว่ามีความเหมาะสมมาก รัตนา เอิบกิ่ง (2552) ศึกษาการใช้น้ าเสียจากฟาร์มสุกร
ที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแบบไม่ใช้อากาศทดแทนสารละลายธาตุอาหารในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
แบบ Nutrient Film Technique (NFT) พบว่า น้ าทิ้งจากฟาร์มสุกรไม่สามารถน ามาทดแทน
สารละลายการค้าได้แต่การใช้น้ าทิ้งจากฟาร์มสุกรผสมกับสารละลายการค้า ในอัตรา 50:50 มี
แนวโน้มให้ผลผลิตโหระพามากว่ากลุ่มทดลองอ่ืนที่ใช้น้ าทิ้งจากฟาร์มสุกรเป็นสารละลายธาตุอาหาร 
แต่ทั้งนี้งานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดินขิงประเทศไทยในด้านลักษณะ ทางกายภาพของพืช (Plant 
Physiology) ยังจัดว่าอยู่น้อยมาก           
 โหระพาเป็นพืชในวงศ์(Apiaceae) ส่วนใหญ่ใช้ใบในการประกอบอาหารไทย อาหารอิตา
เลียน ประเทศตะวันตกนิยมใช้ใบแห้งเป็นเครื่องเทศ ใช้เป็นส่วนผสมของน้ าสลัด (Pesto) ใช้แต่งกลิ่น
ซอสมะเขือเทศ ไส้กรอก และเครื่องดื่ม ส่วนสรรพคุณทางยาคือ ช่วยย่อยอาหาร ขับลมในล าไส้ แก้
คลื่นไส้อาเจียน รักษาโรคหวัด รักษาอาการปวดศีรษะ ช่วยกระตุ้นระบบการสร้างภูมคุ้มกันของ
ร่างกาย ลดระดับคลอเรสเตอรอล นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์จุลชีพ ต้านสารก่อมะเร็ง ต้านการอักเสบ รักษา
แผลในกระเพาะอาหาร จากผลการเฝ้าระวังการตรวจสอบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในผัก 
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ประจ าปี 2558 จากตัวอย่างผักที่คนไทยนิยมบริโภคมากที่สุด 11 ชนิด โดยผลจาการได้ลงพ้ืนที่เก็บ
ตัวอย่างผักทั้ง 10 ชนิด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากห้างโมเดิร์นเทรด ที่ประกอบด้วย
ห้างเทสโก้โลตัส บิ๊กซี แม็คโครที่มีมาตรฐาน Q รับรอง และจากตลาดค้าส่งจ านวน 4 แห่ง 
ประกอบด้วยตลาดไท ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดบางใหญ่ พบว่าโดยภาพรวมมีผักที่
มีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน MRL ของกระทรวงสาธารณสุข ถึง 25% ผลการตรวจสอบจาก
ห้องทดลองภายในประเทศพบว่า ผักที่มีการปนเปื้อนมากที่สุด คือ “กะเพรา”และ“โหระพา” มี
สารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานถึง 62.5% “ถั่วฝักยาว-คะน้า” เกินมาตรฐาน 37.5% “ผักบุ้งจีน-
กวางตุ้ง-มะเขือเปราะ” เกินมาตรฐาน 25% ส่วนผักที่มีสารเคมีตกค้างน้อย คือ “แตงกวา-พริกแดง” 
ขณะที่ “ผักกาดขาว-กะหล่ าปลี” ไม่พบสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานเลย (อมรินทร์ นันทวิทยา
ภรณ์, 2012) เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิต ลดปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลง โดยการปลูกผักไว้กินเองในระบบ
ไฮโดรบล็อก (Hydro box) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการบริโภคผักที่ปลอดภัย จัดท าง่าย
ต้นทุนไม่สูงมาก  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นในการศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมของการใช้น้ าทิ้งของ
โรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ผ่านการบ าบัดแล้วร่วมกับธาตุอาหารพืชไร้ดิน 
A+B ที่เหมาะสมต่อการปลูกโหระพาพันธุ์ไทยในระบบการปลูกแบบไฮโดรบล็อก เป็นการเสนอ
ทางเลือกในการปลูกพืชไร้ดิน และยังเป็นการช่วยลดปริมาณและการปนเปื้อนของน้ าทิ้งในดินและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดมลภาวะได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาเพ่ือหาสัดส่วนและความเข้มข้นของธาตุอาหารระหว่างแม่ปุ๋ย A+B ปุ๋ย
ร่วมกับน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมที่สุดต่อผักโหระพา ที่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตในระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบไฮโดรบล็อก 
 1.2.2 เพ่ือเป็นตัวเลือกในการเลือกใช้น้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมทดแทนแม่ปุ๋ย A+B และ
เป็นการลดต้นทุนในการผลิต 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 1.3.1 ทราบถึงสัดส่วนและความเข้มข้นของธาตุอาหารระหว่างแม่ปุ๋ย A+B ร่วมกับน้ าทิ้งจาก
โรงงานแปรรูปนม ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตในระบบไฮโดรบล็อก 

1.3.2 เป็นแนวทางส าหรับเกษตรกร ผู้สนใจในการพัฒนาสูตรปุ๋ยส าหรับการปลูกผักในระบบ
ไร้ดินให้เหมาะสมต่อการปลูกโหระพา 
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1.4 ขอบเขตของโครงการวจิยั 
 ศึกษาการใช้สูตรสารละลายธาตุอาหารแม่ปุ๋ย A+B และน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี เพ่ือศึกษาเพ่ือหาสัดส่วน และความเข้มข้นของธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อผัก
โหระพา โดยมีเก็บข้อมูล การตรวจวัดระดับน้ า ,อุณหภูมิของน้ า ค่า EC. และ ค่า pH ของน้ าทุกวัน 
และวัดส่วนสูง จ านานใบ ความยาวใบ ชั่งน้ าหนักสด-แห้ง ของต้นผักโหระพาหลังจากเก็บผลผลิต
ระยะเวลา 42 วัน 
 
1.5 นยิามศัพท ์
          น้ าทิ้ง หมายถึง น้ าเสียที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วจากกระบวนการผลิตและแปรรูปต่าง ๆจาก
โรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์       

โรงงานแปรรูปนม หมายถึง โรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตั้งอยู่
เลขที่ 67 หมู่ 1 ถนนบุรีรัมย์ – ประโคนชัย ต าบลอิสาณ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ซึ่งมี
ทั้งหมด 2 บ่อ เป็นบ่อปูนทั้ง 2 บ่อ มีเครื่องเติมอากาศบ่อละ 1 ตัว เพ่ือเติมออกซิเจนไห้กลับจุลินทรีย์
ในการย่อสลายสารอินทรีย์ในน้ า  

ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) คือ การใช้เทคโนโลยีในการผลิตพืชที่ปลอดภัยโดยการปลูก
พืชแบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินโดยการปลูกในน้ าที่มีธาตุอาหาร
พืชละลายอยู่ต่างได้นิยมหันมาปลูกพืชด้วยวิธีนี้กันมากขึ้นโดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่มีพ้ืนที่ดินจ ากัด 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิต ลดปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลง 

ไฮโดรบล็อก (Hydro Box) หมายถึง การน ากล่องโฟมผักแบบไฮโดรโปนิกส์  หรือวัสดุอ่ืน
ส าเร็จรูป มาดัดแปลงเป็นภาชนะในการปลูกทดแทนระบบการปลูกผักไร้ดินในโรงเรือน สามารถใช้ได้
ทั้งระบบน้ านิ่ง ระบบการหมุนเวียนอากาศและระบบการเติมออกซิเจน 

โหระพา หมายถึง พืชในวงค์ (Apiaceae) ส่วนใหญ่ใช้ใบในการประกอบอาหารไทย อาหารอิ
ตาเลียน ประเทศตะวันตกนิยมใช้ใบแห้งเป็นเครื่องเทศ ใช้เป็นส่วนผสมของน้ าสลัด (Pesto) ใช้แต่ง
กลิ่นซอสมะเขือเทศ ไส้กรอก และเครื่องดื่ม ส่วนสรรพคุณทางยาคือ ช่วยย่อยอาหาร ขับลมในล าไส้ 
แก้คลื่นไส้อาเจียน รักษาโรคหวัด รักษาอาการปวดศีรษะ ช่วยกระตุ้นระบบการสร้างภูมคุ้มกันของ
ร่างกาย    

การเจริญเติบโตของพืช (Growth) คือ กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเกิดการแบ่งเซลล์แล้วเพ่ิม
จ านวนเซลล์ ขยายขนาดของเซลล์ เปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ท าหน้าที่เฉพาะ และเกิดรูปร่างที่แน่นอน 

 
 

 


