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บทที ่5 
สรปุผล อภปิรายผลการทดลองและขอ้เสนอแนะ 

 
เปรียบเทียบอัตราส่วนของการใช้น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ร่วมกับธาตุอาหารพืชไร้ดิน A+B เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตโหระพาที่ปลูกในระบบไฮโดรบล็อก
แบบระบบน้้าหมุนเวียน ได้สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการทดลอง 
 5.1.1 ด้านความสูงของต้นโหระพาที่ปลูกโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของการใช้น้้าทิ้งจาก
โรงงานแปรรูปนมร่วมกับธาตุอาหารพืชไร้ดิน A+B เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตโหระพาที่ปลูกใน
ระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบน้้าหมุนเวียน ในช่วงอายุ 14,18 และ 42 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (>0.05) พบว่า Treatment 3  น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้งจาก
โรงงานแปรรูปนม15 ลิตร มีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นโหระพาสูงที่สุด เท่ากับ 26.46 เซนติเมตร 
รองลงมาคือ Treatment 1  น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml  มีค่าเฉลี่ยความสูงของ
ต้นโหระพา เท่ากับ  25.70 เซนติเมตร  Treatment 2  น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 30 ลิตร ไม่ผสม
ปุ๋ยA+B มีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นโหระพา เท่ากับ 18.00 เซนติเมตร และ Treatment 4  น้้าประปา 
10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นโหระพาต่้า
ที่สุด เท่ากับ 11.43 เซนติเมตร ตามล้าดับ 
 5.1.2  ด้านความกว้างใบของต้นโหระพาที่ปลูกโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของการใช้น้้าทิ้ง
จากโรงงานแปรรูปนมร่วมกับธาตุอาหารพืชไร้ดิน A+B เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตโหระพาที่ปลูกใน
ระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบน้้าหมุนเวียนในช่วงอายุ 14, และ 42 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(>0.05)  แต่พบว่า ที่ช่วงอายุการปลูก 28 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
โดยTreatment 3  น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม15 
ลิตร มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นโหระพาสูงที่สุด  เท่ากับ 2.91เซนติเมตร รองลงมาคือ 
Treatment 1  น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml  มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้น
โหระพา เท่ากับ 2.63 เซนติเมตร Treatment 2  น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ย
A+B มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นโหระพา เท่ากับ 1.95 เซนติเมตร และ Treatment 4  น้้าประปา 
10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นโหระพา
ต่้าที่สุด เท่ากับ 1.16 เซนติเมตร ตามล้าดับ  
 5.1.3  ด้านจ้านวนใบของต้นโหระพาปลูกโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของการใช้น้้าทิ้งจาก
โรงงานแปรรูปนมร่วมกับธาตุอาหารพืชไร้ดิน A+B เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตโหระพาที่ปลูกใน
ระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบน้้าหมุนเวียน ในช่วงอายุ 14,18 และ 42 วัน มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.01) โดย Treatment 3  น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : 
น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม15 ลิตร มีค่าเฉลี่ยจ้านวนใบของต้นโหระพาสูงที่สุด เท่ากับ 54.38 ใบ
รองลงมาคือ Treatment 1  น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml  มีค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ
ของต้นโหระพา เท่ากับ  40.75 ใบ  Treatment 2  น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ย
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A+B มีค่าเฉลี่ยจ้านวนใบของต้นโหระพา เท่ากับ 31.31 ใบ และ Treatment 4  น้้าประปา 10 ลิตร 
ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยจ้านวนใบของต้นโหระพาต่้าที่สุด 
เท่ากับ 23.88 ใบ ตามล้าดับ 
 5.1.4 ด้านน้้าหนักสดไม่รวมรากของต้นโหระพาที่ปลูกโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของการใช้
น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมร่วมกับธาตุอาหารพืชไร้ดิน A+B เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตโหระพาที่
ปลูกในระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบน้้าหมุนเวียน  พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) โดย 
Treatment 3  น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม15 
ลิตร มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดไม่รวมรากของต้นโหระพาสูงที่สุด เท่ากับ 65 กรัม  รองลงมาคือ 
Treatment 1  น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml  มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดไม่รวมรากของ
ต้นโหระพา เท่ากับ 45 กรัม  Treatment 2  น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B มี
ค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดไม่รวมรากของต้นโหระพา เท่ากับ 25 กรัม และ Treatment 4  น้้าประปา 10 
ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดไม่รวมรากของต้น
โหระพาต่้าที่สุด เท่ากับ 7.50 กรัม ตามล้าดับ 
 5.1.5 ด้านน้้าหนักแห้งไม่รวมรากของต้นโหระพาทีป่ลูกโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของการใช้
น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมร่วมกับธาตุอาหารพืชไร้ดิน A+B เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตโหระพาที่
ปลูกในระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบน้้าหมุนเวียน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05)  โดย 
Treatment 3  น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม15 
ลิตร มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักแห้งไม่รวมรากของต้นโหระพาสูงที่สุด เท่ากับ 9.55 กรัม รองลงมาคือ 
Treatment 1  น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml  มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดไม่รวมรากของ
ต้นโหระพา เท่ากับ 5.30 กรัม Treatment 2  น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B 
มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักแห้งไม่รวมรากของต้นโหระพา เท่ากับ 2.31 กรัม และ Treatment 4  น้้าประปา 
10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักแห้งไม่รวมรากของต้น
โหระพาต่้าที่สุด เท่ากับ 1.01 กรัม ตามล้าดับ 
 
5.2 วจิารณผ์ลการทดลอง 

 จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าการปลูกโหระพาโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนที่แตกต่างกันของ
การใช้น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมร่วมกับธาตุอาหารพืชไร้ดิน A+B เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิต
โหระพาที่ปลูกในระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบน้้าหมุนเวียน พบว่า การใช้อัตราส่วนที่ (น้้าเปล่าผสม
ธาตุอาหาร A+B 50% : น้้าทิ้งโรงงานแปรรูปนมฯ 50 %)  Treatment 3 น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 
30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร ส่งผลดีที่สุดต่อด้านการเจริญเติบโต 
ด้านความสูงต้น ความกว้างใบ จ้านวนใบ และด้านผลผลิต คือ น้้าหนักสดไม่รวมรากและน้้าหนักแห้ง
ไม่รวมราก  รองลงมาคือ (100% ใช้ปุ๋ยA+B ตามปริมาณมาตราฐาน ) Treatment 1 น้้าประปา 30 
ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml   Treatment 2  (น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 100% ) น้้าทิ้งจาก
โรงงานแปรรูปนม 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B  และ Treatment 4 (น้้าเปล่า 10% : น้้าทิ้งจากโรงงาน
แปรรูปนมฯ 90%) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 20 ลิตร ส่งผลต่อ
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ด้านการเจริญเติบโตและได้ผลผลิตต่้าที่สุดในทุกด้าน ตามล้าดับ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากน้้าหมุนเวียน
จากสารอาหารที่ได้จากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยต่างกัน นั้นล้วนแตกต่างกันไปเพราะอัตราส่วนการผสม
ปุ๋ยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไป ดังนั้นอัตราส่วนการผสมปุ๋ยแต่ละชนิดล้วนมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของโหระพา ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา จาบประโคน (2557) ที่ได้ศึกษา
การใช้ประโยชน์ของน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมต่อการปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งในระบบพืชไร้ดิน 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 5 ชุดการทดลอง ได้แก่ 
0:40  10:30  20:20 30:10 1และ 40:0 ท้าการทดลองจ้านวน 3 ซ้้า ๆ ละ 12 ต้น พืชที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ผักกาดเขียวกวางตุ้ง โดยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชทุก 7 วัน เป็นเวลา 6 
สัปดาห์ และวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในสารละลาย ผลการทดลอง พบว่า น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูป
นมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการน้ามาปลูกพืชในระบบไร้ดิน
ได้ เมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งจะเห็นได้ว่าผักกาดเขียวกวางตุ้งมีการ
เจริญเติบโต และเมื่อน้าน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ร่วมกับ
สารละลายธาตุอาหาร A และ B ในอัตราส่วน 40:0 มีความเหมาะสมที่สุดในการปลูกผักโหระพาใน
ระบบไร้ดิน เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอที่พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์  ดังนั้น การใช้น้้า
ทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ ร่วมกับปุ๋ย A+B ในอัตราส่วน (น้้าเปล่าผสมธาตุอาหาร A+B 50% : น้้าทิ้ง
โรงงานแปรรูปนมฯ 50 %)  ส่งผลดีที่สุดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตทั้งด้านความสูงต้น ความ
กว้างใบ จ้านวนใบ น้้าหนักสดไม่รวมราก และน้้าหนักแห้งไม่รวมรากของโหระพาที่ปลูกในระบบ
ไฮโดรบล็อกแบบระบบน้้าหมุนเวียน เนื่องจากมีสัดส่วนปริมาณธาตุอาหารที่จ้าเป็นส้าหรับพืชอย่าง
เพียงพอและปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการปลูกโหระพามากกว่าอัตราส่วนการผสมแบบอ่ืน 
อีกท้ังยังสามารถช่วยลดปริมาณการใช้ธาตุอาหารส้าเร็จรูป A และ B ที่มีราคาแพง จึงเป็นแนวทางให้
เกษตรกรหรือบุคคลที่สนใจน้าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการปลูกโหระพาในระบบไฮโดรโปนิกส์ได้ดี
อีกด้วย  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1. ศึกษาการใช้น้้าหมุนเวียนจากปุ๋ยชนิดอ่ืนๆ เช่น ปุ๋ยมูลไก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

เพ่ือเป็นทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิตและการใส่ปุ๋ยของผักโหระพา 
5.3.2. ควรเลือกสถานที่ และฤดูกาลในการปลูกผักให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการปลูกในฤดูฝน

เพราะเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น เกิดโรคและแมลงที่เกิดกับผักโหระพา 
5.3.2 ควรทดลองปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบอ่ืน ๆ เช่น NFT, DRFT เป็นต้น 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวจิยัในครัง้ต่อไป 
5.4.1 ควรท้าการทดลองกับพืชหลาย ๆ กลุ่มเพ่ือเปรียบเทียบกัน  
5.4.2 ควรน้าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทดลองเพ่ิมเติม 
5.4.2 ควรมีการวเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีอ่ืน ๆ ของน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 


