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 Effluent from Agrochemical Industry was to analyze the important 
parameters. It was found that all parameters were within the minimum measurement 
limits. For organochlorine and pesticides were undetected. The effluent was reused 
by mixing groundwater as irrigated water in the waxy corn seed production at a ratio 
of 100:0 15:85 10:90 5:95 and 0:100. The results revealed that waxy corn germination 
and growth were normal. At a ratio 100:0, it can be seen that waxy corn can grow. 
But it affects the stunted, silking and ear pods little slow, short and misshapen. The 
waxy corn seed look rounded and misshapen. Seed setting was less than watering 
effluent mixed with groundwater. The seeds quality was tested after harvesting crop. 
The results shown that all ratio of treatments were normal. The seedling from seed 
waxy corn watering with effluent mixed groundwater at a ratio of 15:85, showed the 
shoot length and individuality highly significant. The average germination rate was 
higher than 95 percent. The postharvesting of waxy corn seed with groundwater at 
the ratio of 100:0 was different from the waxy corn seed in the other ratios. The 
seeds characteristic were out of shape compared to the regular waxy corn seeds. The 
seeds were flat and smooth surface. The seedling was able to grow normally and 
strong stems. The height of seedling obtained from waxy corn seeds mixed with 
effluent and groundwater at a ratio of 15:85 were 31.92 cm. In addition, root length 
was 16.90 cm., fresh weight was 0.04 g.,  dry weight was 0.003 g. and dry root weight 
was 0.002 g. They were the highest value and significantly different. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของงำนวิจัย 
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันพบว่าปัญหามลพิษน ้า เป็นปัญหาส้าคัญที่มีผลกระทบ

ต่อสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก และมีความจ้าเป็นต้องแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน เพราะเมื่อเกิดปัญหา
มลพิษน ้าย่อมส่งผลให้ไม่สามารถน้าน ้านั นมาใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้ ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศของสัตว์น ้า และส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเนื่องมาจาก
สารตกค้างและกลิ่นเหม็นรบกวน แหล่งก้าเนิดของน ้าเสีย โดยส่วนใหญ่มาจากการใช้น ้าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและกิจกรรมต่างๆ ทั งในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน ้าเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม  ได้แก่ น ้าทิ งจากระบบการผลิต น ้าทิ งจากการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ภายในอาคารที่อยู่อาศัยและที่ท้าการ ร้านค้าและโรงอาหาร ภายในสถาน
ประกอบการ ซึ่งในน ้าทิ งเหล่านั นอาจมีสารที่ปนเปื้อนจ้าพวกสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ กรดด่าง 
โลหะหนัก สารเคมีต่างๆ สารกัมมันตรังสี สารพิษ ดินทรายและสิ่งปฏิกูลอ่ืนๆ ซึ่ งเมื่อทิ งลงในแม่น ้า 
ล้าคลอง ท้าให้เพิ่มปริมาณสารเหล่านั น หรือเกิดการเป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตในน ้า เกิดการเน่าเหม็น เกิดสี 
กลิ่น และความไม่น่าดู (Nectec, 2556)  

การประกอบกิจกรรมภายในโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้น ้าในลักษณะต่างๆ ได้แก่ กระบวน 
การซักล้าง การท้าความสะอาดเครื่องจักร ใช้ในระบบปรับอากาศ ใช้ในการรดน ้าต้นไม้และ  สนาม
หญ้า ล้างพื น ล้างถนน ล้างรถ รวมทั งใช้ในการก่อสร้าง และน ้าเสียที่เกิดขึ นจากกระบวนการผลิต
ภายในโรงงาน มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามการเจือปนของวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบหลักในการ
ผลิต (กรุงเทพมหานคร, 2556) ซึ่งการแก้ไขปัญหามลพิษน ้าที่เกิดจากน ้าเสียอุตสาหกรรม มีการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั งนี กรมโรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม ดูแล 
ก้ากับ ให้โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีการบ้าบัดน ้าเสีย
ด้วยระบบบ้าบัดที่มีศักยภาพ เพ่ือให้น ้าทิ งมีคุณภาพดีขึ น มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย
ก้าหนดก่อนปล่อยน ้าทิ งออกจากโรงงานสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ส่งผลให้ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน
ทั งทางภาครัฐและภาคเอกชน หันมาสนใจและเอาจริงเอาจังในเรื่องการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ น 
และมีการศึกษาเ พ่ือแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของน ้ า 
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ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ต้องใช้ทั งเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ้าวันของมนุษย์ และเพ่ือ
กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย  

ดังนั นการช่วยลดการใช้น ้าและการใช้น ้าอย่างรู้ค่า จึงเป็นสิ่งส้าคัญที่ท้าให้หลายๆ หน่วยงาน 
ท้าการศึกษาเรื่องการบ้าบัดน ้าเสียและการใช้ประโยชน์จากน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว ให้เกิด
ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เกษตรกรรมการเพาะปลูก เลี ยงสัตว์ ปรับภูมิทัศน์ และ
อุตสาหกรรม  

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน ้าทิ งอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน
กลั่นสุรา โรงงานผลิตกระดาษสา โรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลัง สามารถน้าน ้าทิ งกลับมาใช้ประโยชน์
เพ่ือการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด ยูคาลิปตัส พืชผักชนิดต่างๆ เช่น คะน้า เห็ด ได้โดยไม่มีผลกระทบ
หรือได้ผลผลิตต่้า ซึ่งท้าให้ผู้ศึกษาสนใจท้าศึกษาการใช้ประโยชน์จากน ้าทิ งในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
การเพาะปลูกพืช โดยใช้น ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตรที่ผ่านการบ้าบัดแล้วซึ่งได้จากการ
รวบรวมน ้าเสียจากการใช้น ้าล้างมือ น ้าซักล้างเสื อผ้าของพนักงาน น ้าซักล้างผ้าเช็ดพื นและผ้าขี ริ ว ส่ง
เข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ท้าให้คุณภาพน ้าทิ งสุดท้ายมีค่าต่างๆ อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนดสามารถปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งน ้าทิ งเหล่านี ได้ถูกน้ามาใช้ใหม่ 
โดยการใช้รดน ้าสนามหญ้าบริเวณโดยรอบโรงงาน ซึ่งพบว่าหญ้าเหล่านั นสามารถเจริญเติบโตได้อย่าง
ปกติและสามารถเพ่ิมพื นที่สีเขียวภายในโรงงานได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเหตุผลนี จึงคิดว่าการน้าน ้าทิ งเหล่านี 
มาใช้ประโยชน์ในเพ่ือการปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชใบเลี ยงเดี่ยวเช่นเดียวกับหญ้า สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ในการปลูกข้าวโพดเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ ซึ่งในปัจจุบันการปลูกข้าวโพดเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์
ใช้น ้าบาดาลในการเพาะปลูกและใช้เพื่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดจนถึงระยะพัฒนาเมล็ดพันธุ์ และ
เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ แต่เนื่องจากพื นที่ในเขตจังหวัดนครปฐมเป็นพื นที่ที่ถูกประกาศเป็นพื นที่
วิกฤตการณ์น ้าบาดาล ดังนั นการใช้น ้าบาดาลในการปลูกข้าวโพดเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการน ้าของข้าวโพดเพ่ือการเจริญเติบโตและพัฒนาถึงระยะเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดได้  

ดังนั นแนวคิด น้าน ้าทิ งอุตสาหกรรมที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ โดยวิธีการน้าน ้า
กลับมาใช้ใหม่ เพ่ือเป็นการบริหารจัดการมลพิษน ้าภายในโรงงาน และเพ่ือประโยชน์ในการลดการใช้
ทรัพยากรน ้าบาดาลในเขตพื นที่วิกฤตน ้าบาดาลได้ และอาจส่งผลทางอ้อมในการลดต้นทุนในการใช้
น ้าเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้อีกทางหนึ่งนั น ผู้ศึกษาท้าการศึกษาอัตราส่วนการใช้น ้าทิ งจาก
อุตสาหกรรมเคมีเกษตรที่ผ่านการบ้าบัดแล้วร่วมกับการใช้น ้าบาดาล ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้ ซึ่งในการศึกษาครั งนี  ศึกษาจากการใช้น ้าทิ งจากโรงงานบริษัท ลัด
ดา จ้ากัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสารเคมีในเขตจังหวัดนครปฐม และเป็นโรงงานที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับการใช้น ้าบาดาลจากบ่อบาดาลในเขต
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ต้าบลสามควายเผือก อ้าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์
มุกสยาม จากบริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ลัดดา จ้ากัด ประกอบ
กิจการด้านการผลิตและจ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์ มาใช้ในการวิจัยนี  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

ศึกษาการใช้ประโยชน์จากน ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตรกับน ้าบาดาล เพ่ือการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ด 
 
1.3 สมมุติฐำนของกำรวิจัย 

1.3.1 น ้าทิ งจากอุตสาหกรรมเคมีเกษตรที่ผ่านการบ้าบัดแล้วสามารถท้าให้เมล็ดข้าวโพดงอก
และเจริญเติบโตได้ 

1.3.2 น ้าทิ งจากอุตสาหกรรมเคมีเกษตรที่ผ่านการบ้าบัดแล้วสามารถน้ามาใช้ร่วมกับน ้า
บาดาล หรือทดแทนการใช้น ้าบาดาลเพ่ือการงอกและเจริญเติบโตของข้าวโพดได้ 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 

การศึกษาการใช้น ้าทิ งจากอุตสาหกรรมเคมี เพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวขาว
และผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ด โดยศึกษาในขอบเขต ดังต่อไปนี  

1.4.1 น ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตรที่ผ่านระบบบ้าบัดเป็นน ้าทิ งสุดท้ายแล้ว
เท่านั น โดยท้าการศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าการน้าไฟฟ้า ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี 
น ้ามันและไขมัน ปริมาณสารแขวนลอย ค่าทีดีเอส ค่าทีเคเอ็น ปริมาณโลหะหนัก ซัลไซด์ คิดเทียบ
เป็นไฮโดรเจนซัลไซด์ ปริมาณสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนคลอรีน ซึ่งท้าการ
ทดลองในระดับห้องปฏิบัติการเคมี  

1.4.2 น ้าบาดาลที่ใช้ในการทดลอง น ้าจากบ่อบาดาลในเขตต้าบลสามควายเผือก อ้าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม เท่านั น  

1.4.3 พืชที่ใช้ในการทดลอง คือ ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวพันธุ์มุกสยาม 
 1. เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวขาว มีลักษณะเมล็ดสีขาวนวล เมล็ดสมบูรณ์ไม่ลีบ 
 2. ต้นข้าวโพดข้าวเหนียวขาว ที่ได้จากการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวขาว 

ตั งแตร่ะยะต้นกล้าจนถึงระยะเก็บเกี่ยวอายุ 90 วัน โดยท้าการติดตามผลการเจริญเติบโตของข้าวโพด 
ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ความงอก ความสูงต้นที่ระยะออกดอกตัวผู้และระยะเก็บเกี่ยว วันออกดอกตัวผู้ วัน
ออกไหม อายุเก็บเกี่ยว องค์ประกอบผลผลิตข้าวโพด ได้แก่ จ้านวนฝักต่อต้น น ้าหนักฝักสด น ้าหนัก
เมล็ดหลังกะเทาะ และน ้าหนักเมล็ดต่อไร่ 
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1.4.4 สถานที่และพื นที่ศึกษาการใช้น ้าทิ งจากอุตสาหกรรมเคมี เพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด เป็นการศึกษาระดับทดลองปฏิบัติการ โดยด้าเนินการศึกษาและเก็บผลการศึกษาของแต่ละ
ชุดการทดลอง นาน 120 วัน 

1.4.5 ดินปลูกท่ีใช้ในแปลงปลูกเป็นดินลักษณะร่วนปนเหนียว มีการปรับสภาพดินโดยการไถ 
พรวนให้ลึก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือให้เหมาะสมกับการปลูกพืชศึกษา 

1.4.6 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ โปรแกรม R Stat ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1.5.1 สามารถลดการใช้ทรัพยากรน ้า โดยการใช้น ้าเสียที่ผ่านระบบบ้าบัดเป็นน ้าทิ งที่ใช้
ประโยชน์ได ้
 1.5.2 สามารถใช้ประโยชน์จากน ้าทิ งได้อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการผลิต
เมล็ดพันธุ์ 
 1.5.3 ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้น ้าของบริษัทในเครือที่ด้าเนินกิจการด้านเมล็ดพันธุ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 อุตสาหกรรมเคมีเกษตร 

 อุตสาหกรรมเคมีเกษตร ในป 2555 พบวา มีบริษัทผูนําเขาวัตถุอันตรายเพื่อการเกษตรใน

ประเทศไทยจํานวน 190 บริษัท ซึ่งมีจํานวนการนําเขาสารเคมีอันตรายมากถึง 221 ชนิด โดย

แบงเปนสารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง สารปองกันและกําจัดโรคพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต

ของพืชและสารอื่น ๆ รวมปริมาณทั้งสิ้น 1.34 แสนตันมีมูลคา 1.39 หมื่นลานบาท (สํานักควบคุมพืช

และวัสดุการเกษตร, 2555) สงผลทําใหอุตสาหกรรมเคมีเกษตรเติบโตอยางมาก ธุรกิจเคมีเกษตรใน

ประเทศไทยขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกป (Thaipan, 2555) ทั้งน้ีอาจมีผลสืบเน่ืองมาจากการมุงเนนเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทยไปสูสังคมอุตสาหกรรมและการเติบโตทางดานเศรษฐกิจสงผลตอภาคเกษตรกรรม

ที่ตองการเรงผลผลิตใหทันตออุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรกรจึงเปลี่ยนวิถีการผลิตแบบด้ังเดิมไปสู

การผลิตแบบพึ่งพาสารเคมีทั้งปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช สารกําจัดวัชพืชเพื่อรักษาและใหไดผล

ผลิตที่เพิ่มมากข้ึน 

2.1.1 สารเคมีท่ีใชในการเกษตรกรรม  

สารเคมีที่ใชในการเกษตรกรรม หมายถึง สารเคมีกลุมหน่ึงที่ไดจากการสังเคราะหข้ึน 

หรือไดจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพในการปองกัน ควบคุม และทําลายศัตรูพืช ไดแก โรคพืช แมลง 

วัชพืช และศัตรูสัตว ไดแก เช้ือโรค แมลง ปรสิต ศัตรูมนุษย ไดแก เช้ือโรค แมลง และสัตวที่เปน

พาหะ นําโรค เชน หนู แมลงสาบ เปนตน สารเคมีดังกลาวน้ีไดถูกนํามาใชโดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

(Thaieditorial, 2557) 

1. เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรโดยการปองกันการกําจัดแมลงศัตรูพืช ทําลายวัชพืชที่

แยงอาหารพืชหลัก ทําลายเช้ือราและไวรัส ซึ่งเปนเช้ือโรคระบาดทําลายพืช ทําใหพืชแข็งแรง

เจริญเติบโตไดดี และใหผลผลิตสูงข้ึนซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงแกการเกษตร สาเหตุสําคัญที่มีการ

นําเอาสารเคมีดังกลาวมาใชเน่ืองจากพบวา ผลผลิตการเกษตรทั่วโลกไมนอยกวารอยละ 30 ลดลง

เพราะศัตรูพืชแพรระบาดและทําลาย ในบางประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศกําลังพัฒนาหลาย

ประเทศผลิตผลการเกษตรบางประเภทไดถูกทําลายโดยแมลงศัตรูพืชถึงรอยละ 60 นอกจากน้ี
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ผลิตผลที่รอดจากการทําลายมีมาตรฐานตํ่า ทําใหมีความจําเปนตองนําเอาสารเคมีดังกลาวมาชวยใน

การผลิต 

2. เพื่อควบคุมเช้ือโรคที่เปนอันตรายตอชีวิตมนุษยและสัตว เชน เช้ือโรคมาลาเรีย ไข

เหลือง โรคเทาชาง ไทฟส เปนตน โดยการทําลายพาหะนําโรคตาง ๆ เชน การใชสารดีดีทีฉีดพน

ทําลายยุงตามแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศแถบรอนช้ืนแทบทุกประเทศ 

3. เพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืชและศัตรูสัตวในโครงการขนาดใหญ เชน โครงการควบคุม

กําจัดยุงของรัฐบาล โครงการปองกันกําจัดหนู โครงการควบคุมและกําจัดวัชพืชบนทางหลวง เปนตน 

ซึ่งเปนการใชสารเคมีในเน้ือที่ขนาดใหญที่เปนประโยชนตอชุมชนและสวนรวม 

สารเคมีที่ใชในการเกษตรในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด สามารถจําแนกหรือแบงแยก

ออกเปนชนิดหรือกลุมไดตาง ๆ กัน เชน จําแนกตามสมบัติในดานการปองกันจํากัด จําแนกตาม

สมบัติทางเคมี นอกจากน้ีสารเคมีเกษตรยังสามารถแบงแยกไดตามลักษณะของผลที่เกิดแกศัตรูพืช 

(effect on pests) เชน การทําใหแมลงศัตรูพืชไมกินอาหารและอดตายในที่สุด (anti-feedant) การ

เปนกับดักลอใหแมลงศัตรูพืชเขามาหาเพื่อจะถูกทําลาย (attractant) การทําใหแมลงศัตรูพืชเปน

หมันสืบพันธุตอไปไมได (chemosterilant) การทําให วัชพืชเกิดใบรวงและคอย ๆ ตายไป 

(defoliant) การทําใหพืชแหงตาย (desiccant) และการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตว 

(growth regulator) เปนตน 

2.1.2 การผลิตสารเคมีเกษตร 

การผลิตสารเคมีเกษตร เปนการผลิตเคมีภัณฑข้ันปลายโดยใชวัตถุดิบจากเคมีข้ันตน 

และข้ันกลางตามการจําแนกกลุมการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑของไทยซึ่งจําแนกเปน 3 กลุม

ดังน้ี 

1. เคมีภัณฑพื้นฐานใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเน่ืองโดยแบงเปน 2 ประเภท 

1.1 เคมีภัณฑอนินทรีย ไดจากสารประกอบของธาตุตางๆ เชน สารประกอบ

ออกไซด เกลือ และดาง 

1.2 เคมีภัณฑอินทรีย คือ สารประกอบที่มีธาตุคารบอนเปนองคประกอบ 

ไดมาจากสิ่งมีชีวิตเชนนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติหลังจากผานอุตสาหกรรมเคมีพื้นฐานแลวนําไปใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตตอในอุตสาหกรรมเคมีข้ันกลางและข้ันปลายตอไป 

2. เคมีภัณฑข้ันกลาง สวนใหญเปนเคมีภัณฑอินทรียที่ไดจากผลิตภัณฑปโตรเลียม 

3. เคมีภัณฑข้ันปลาย เปนอุตสาหกรรมที่ผลิตเคมีภัณฑสําเร็จรูป โดยใชวัตถุดิบจาก

เคมีข้ันตนและข้ันกลาง ไดแก อุตสาหกรรมปุยและยาฆาแมลง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมยา เปน

ตน 
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การผลิตสารเคมีเกษตรมีการใชตนทุนวัตถุดิบคอนขางสูงซึ่งมีสัดสวนการใชตนทุนวัตถุดิบ

รอยละ 80-90 ทั้งน้ีวัตถุดิบสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ จากสถิติการนําเขาสารเคมีใน

ประเทศไทยในป 2555 วัตถุอันตรายที่มีการนําเขาสูงสุด 10 อันดับโดยปริมาณสารสําคัญ (สํานัก

ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2555) ตามรายละเอียดในตารางที ่2.1 

 

ตารางที่ 2.1 วัตถุอันตรายที่มีการนําเขาสูงสุด 10 อันดับ ในป 2555 

ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อสามัญ 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานบาท) 

สารสาํคัญ 

(ตัน) 

1 glyphosate isopropylammonium 40,315.41 2,516.75 19,721.00 

2 paraquat dichloride 26,729.93 2,086.60 10,674.91 

3 ametryn 8,340.39 1,332.22 6,632.05 

4 2,4-D dimethyl ammonium 6,651.93 512.57 5,587.62 

5 atrazine 5,874.55 720.89 4,951.05 

6 2,4-D sodium salt 4,481.68 521.11 4,257.60 

7 diuron 2,415.72 450.84 1,932.58 

8 butachlor 2,281.19 255.35 1,676.68 

9 acetochlor 2,360.12 198.90 1,234.62 

ที่มา: สํานักควบคุมพืชและวัสดุเพื่อการเกษตร, รายงานการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร   

       2555. เขาถึงเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.doa.go.th/ard/ index.  

       php?option=com_Content&view =frontpage&Itemid=53. 

 

การผลิตสารเคมีเกษตร ในรูปแบบผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ เชน ผลิตภัณฑชนิดนํ้า ชนิดผง ชนิด

เม็ด และชนิดเกล็ด รวมถึงการนําผลิตภัณฑสําเร็จรูปมาทําการแบงบรรจุในกระบวนการผลิตสารเคมี

เพื่อใหไดสูตรของสารปองกันกําจดัโรคพืช สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง ฮอรโมน อาหารเสริม สาร

เพิ่มประสิทธิภาพตรงตามสูตรที่กําหนด ตองทําการปรับแตงสารเคมีทีม่ีความเขมขนสูงใหไดสารเคมีที่

มีความเขมขนตํ่าเพื่อความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑและมีกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดหรือไมมี

ผลกระทบเลย จากข้ันตอนของกระบวนการผลิตสารเคมี กอใหเกิดมลพิษประเภทตาง ๆ เชน มลพิษ

อากาศ กลิ่นจากละอองสารเคมี ฝุนละออง มลพิษนํ้า นํ้าปนเปอนสารเคมี จากการลางมือและซักผา

ของพนักงาน กากของเสียอันตรายและภาชนะปนเปอน ดังแสดงตามรูปที่ 2.1 
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ผสมผลิตภัณฑ 

ชนิดนํ้า 

 

ผสม 

ผลิตภัณฑชนิดผง 
ผสมผลิตภัณฑ 

ชนิดเม็ด 

แบงบรรจุ

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

สารเคมชีนิดเขมขน 

 

สารเคมีชนิดเขมขน 

 

สารเคมีชนิดเขมขน 

 

ผลิตภัณฑสําเรจ็รูป 

สารตัวทําละลาย 

 

วัตถุดิบชนิดผง 

 

วัตถุดิบชนิดเม็ด 

 

ตรวจสอบคุณภาพ 

 

กวนผสมใหเขากัน 

 

บดละเอียด 

 

คลุกผสม 

 

แบงบรรจ ุ

 

ตรวจสอบคุณภาพ 

 

คลุกผสม 

 

ผานตะแกรงรอน 

 

หอเกบ็บรรจุภัณฑ 

 

แบงบรรจ ุ

 

ตรวจสอบคุณภาพ 

 

ตรวจสอบคุณภาพ 

 

 

หอเกบ็บรรจุภัณฑ 

 

แบงบรรจ ุ

 

แบงบรรจ ุ

 

 

 หอเกบ็บรรจุภัณฑ 

 

หอเกบ็บรรจุภัณฑ 

 

 

    

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1 ข้ันตอนการผลิตและมลพิษที่เกิดจากการผสมผลิตภัณฑ 

ชนิดนํ้า ชนิดผง ชนิดเม็ด และการแบงบรรจุผลิตภัณฑสําเรจ็รปู 

ที่มา:  ขวัญพัฒน ธนโชติวัฒนสิร,ิ “มลพิษจากอุตสาหกรรมเคมีเกษตร: กรณีศึกษาโรงงานบริษัท 

ลัดดาจํากัด” (รายงานสัมมนารายวิชา 516 690 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร), 45. 

มลพิษ 
กลิ่นจากละออง

สารเคม ี
ภาชนะและนํ้า

ปนเปอนสารเคม ี
 

มลพิษ 
กลิ่น ฝุนละออง 
ภาชนะและนํ้า

ปนเปอนสารเคม ี

มลพิษ 
กลิ่น ฝุนละออง 

กากของเสียอันตราย 
ภาชนะและนํ้าปนเปอนสารเคม ี

 

มลพิษ 
กลิ่นจากละออง

สารเคมี ฝุนละออง 
ภาชนะและนํ้า

ปนเปอนสารเคม ี
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 จากข้ันตอนของกระบวนการผลิตสารเคมีเกษตร มีการใชนํ้าในกระบวนการตาง ๆ ซึ่งเมื่อนํ้า

เหลาน้ีเมื่อที่ถูกใชไปแลว ก็กลายเปนนํ้าเสียที่ปนเปอนสารเคมี ซึ่งนํ้าปนเปอนเหลาน้ีถูกรวบรวมและ

สงตอไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง 

2.1.3 นํ้าเสียจากอุตสาหกรรมเคมีเกษตร 

นํ้าเสียจากอุตสาหกรรมเคมีเกษตรไดแก นํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ภายใน

โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตรโดยนํ้าเสียสวนใหญเปนนํ้าเสียจากกระบวนการซักลาง การทําความ

สะอาดเครื่องจักร และนํ้าเสียที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ซึ่งกอใหเกิดนํ้าเสียที่มี

ลักษณะแตกตางกันออกไปตามการเจือปนของวัตถุดิบที่เปนองคประกอบหลักอยูดวยเสมอดังน้ันนํ้า

เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตรจึงมีความสกปรกมากกวานํ้าเสียจากแหลงชุมชน และนํ้าเสีย

เหลาน้ันบําบัดไดคอนขางยากกวา เน่ืองจากอาจมีโลหะหนักหรือสารประกอบบางชนิดปนเปอนอยูใน

นํ้าเสียน้ันดวย 

ลักษณะนํ้าเสีย นํ้าเสีย ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535  หมายถึง ของเสียที่อยูในสภาพของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนและปนเปอนอยู

ในของเหลวน้ัน โดยมีมลพิษที่กอใหเกดิผลกระทบตอคุณภาพนํ้า 2 ประเภท ไดแก แหลงที่มีจุดกําเนิด

แนนอน เชน ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมและแหลงที่มีจุดกําเนิดไมแนนอน เชน การเกษตรตามพื้นที่

ตาง ๆ โดยเฉพาะนํ้าเสียจากชุมชนที่อาศัยกันอยูหนาแนน ซึ่งมีสารอินทรียสูง สวนนํ้าเสียจาก

อุตสาหกรรมซึ่งมีผลตอคุณภาพนํ้ามากที่สุดในการขาดความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยเริ่มต้ังแต

การลางวัตถุดิบ กระบวนการผลิตจนถึงการทําความสะอาด ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมตองบําบัดนํ้า

เสียกอนปลอยนํ้าจากโรงงานสูทอสาธารณะหรือปลอยลงแมนํ้าคลอง แตบางโรงงานก็ยังดําเนินการ

บําบัดยังไมไดมาตรฐาน จึงกอใหเกิดนํ้าเนาเสีย ในสถานการณปจจุบันซึ่งเปนปญหาและกอใหเกิด

ผลกระทบตอสังคม เชน สีและกลิ่น เกิดเปนมลพิษตอระบบนิเวศ เปนแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค 

รายละเอียดของลักษณะนํ้าเสียเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญสําหรับวิศวกรในการออกแบบเพื่อใหไดระบบ

บําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพสูง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551)  

ลักษณะนํ้าเสียจากแหลงตาง ๆ มีลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามการเจือปนของ

วัตถุดิบและองคประกอบหลักดังตอไปน้ี (คงศักด์ิ, 2538) 

1. สารอินทรีย ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เชน เศษขาว กวยเต๋ียว นํ้าแกง 

เศษใบตอง พืชผัก ช้ินเน้ือ ฯลฯ ซึ่งสามารถถูกยอยสลายไดโดยจุลินทรียที่ใชออกซิเจน ทําใหระดับ

ออกซิเจนละลายในนํ้าหรือดีโอ (DO, dissolved oxygen) ลดลงเกิดสภาพเนาเหม็นได ปริมาณ

สารอินทรียในนํ้า นิยมวัดดวยคาบีโอดี (BOD, Biochemical oxygen demand) เมื่อคาบีโอดีในนํ้า

สูงแสดงวาสารอินทรียปะปนอยูมากและสภาพเนาเหม็นเกิดข้ึนไดงาย 
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 2. สารอนินทรีย ไดแก แรธาตุตาง ๆ ที่อาจไมทําใหเกิดนํ้าเนาเหม็นแตอาจเปน

อันตรายตอสิ่งมีชีวิต ทําใหเกิดสภาพนํ้าปนเปอนหรือเปนอุปสรรคในกระบวนการผลิตนํ้าประปา 

ไดแก คลอไรด ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร ฯลฯ 

3. โลหะหนักและสารพิษอื่น ๆ อาจอยูในรูปของสารอินทรียหรืออนินทรียและ

สามารถสะสมอยูในวงจรอาหารเกิดเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต เชน ปรอทโครเมียมทองแดงปกติอยูใน

นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใชในการกําจัดศัตรูพืชที่ปนมากับนํ้าทิ้งจากการเกษตร 

สําหรับในเขตชุมชนอาจมีสารพิษน้ีมาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เชน รานชุบโลหะ อู

ซอมรถ ฯลฯ 

4. นํ้ามันและสารลอยนํ้าตาง ๆ เปนอุปสรรคตอการสังเคราะหแสง และกีดขวางการ

กระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสูนํ้า นอกจากน้ันยังทําใหเกิดสภาพไมนาดู และอาจเกิดอันตราย

จากอัคคีภัยไดดวย 

 5. ความรอนทําใหเกิดการแบงช้ัน (Stratification) ของลํานํ้าเรงปฏิกิริยาการใช

ออกซิเจนของจุลินทรียและลดระดับของการละลายของออกซิเจนในนํ้าอาจทําใหเกิดสภาพเนาเหม็น

ข้ึนได อุณหภูมิของนํ้าที่เหมาะสมควรอยูประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส 

 6. ของแข็ง (Solids) ประกอบดวยสารแขวนลอย (Suspended solids), ตะกอนหนัก 

(settleable solids) และของแข็งละลาย (Dissolved solids) ซึ่งเมื่อจมตัวสูกนลํานํ้าทาํใหเกดิสภาพ

ไรออกซิเจนที่ทองนํ้า ทําใหแหลงนํ้าต้ืนเขิน มีความขุนสูง มีผลกระทบตอการดํารงชีพของสัตวนํ้าและ

การนํานํ้าไปใชประโยชน 

 7. สี และความขุน มักเกิดจากอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอกระดาษฟอกหนัง และโรง

ฆาสัตว โดยสีและความขุน ขัดขวางกระบวนการสังเคราะหแสงในลํานํ้า 

 8. กรดและดางวัดโดยคา pH (พีเอช) คาพีเอชมากกวา 7 หมายถึงความเปนดาง คาพี

เอชนอยกวา 7 หมายถึง ความเปนกรด นํ้าสะอาดมีคาพีเอชเทากับ 7 คาพีเอช มีผลตอการดํารงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิตในนํ้าและการนํานํ้าไปใชประโยชน คาพีเอชของนํ้าทิ้งที่เหมาะสม ควรอยูในชวง 5 ถึง 9 

 9. สารกอใหเกิดฟอง/สารซกัฟอก ไดแก ผงซักฟอก สบู ฟองจะกีดกันการกระจายของ

ออกซิเจนอากาศสูนํ้าและเปนอันตรายตอปลา  

 10. จุลินทรีย (microorganism) นํ้าเสียจากโรงฟอกหนังโรงฆาสัตวหรือโรงงาน

อาหารกระปองมีจุลินทรียเปนจํานวนมาก จุลินทรียเหลาน้ีใชออกซิเจนในการดํารงชีพ ทําใหสามารถ

ลดระดับของดีโอในนํ้าในระยะเวลาสั้นได ทําใหเกิดสภาพเนาเหม็น จุลินทรียบางชนิดอาจเปนเช้ือโรค

ที่เปนอันตรายตอประชาชน เชน จุลินทรียในนํ้าเสียจากโรงพยาบาล 

11. สารกัมมันตรังสี อาจมาจากโรงพยาบาล หรือองคการของรัฐบางประเภทเปนสาร

อันตรายเมื่อสะสมอยูในสิ่งมีชีวิตกอใหเกิดมะเร็งได 
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12. ธาตุอาหาร ไดแก ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูงจะทําใหเกิดการ

เจริญเติบโตของสาหราย (alage bloom) จนเกินขีดความสามารถของแหลงนํ้าน้ันซึ่งจะลดระดับ

ออกซิเจนในนํ้าในชวงกลางคืน ทําใหเกิดวัชพืชซึ่งเปนปญหาแกการสัญจรทางนํ้าและการนํานํ้าไปใช 

13. กลิ่น เกิดจากการกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ซึ่งเกิดจากการยอยสลายของ

สารอินทรียแบบใชอากาศหรือกลิ่นอื่น ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน โรงทําปลาปน โรงฆา

สัตว เปนตน 

2.1.4 นํ้าบาดาล 

นํ้าบาดาลเปนอีกหน่ึงทางเลือก เพื่อนํามาใชทางดานการเกษตร นํ้าบาดาล เปนนํ้าใต

ผิวดินที่อยูในเขตอิ่มนํ้ารวมถึงธารนํ้าใตดิน (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2556) นํ้าบาดาลเกิดจากนํ้าฝน

ไหลซึมลงไปตามชองวางระหวางเม็ดดิน เม็ดหิน ผานสวนสัมผัสอากาศไปยังที่ตํ่ากวาแลวสะสม

รวมกันกลายเปนสวนที่อิ่มตัวดวย นํ้าบาดาลในประเทศไทยมีมากกวานํ้าจืดประเภทอื่นถึง 24 เทา 

พบทุกหนทุกแหงลกึลงไปใตผวิดิน มีความลึกต้ังแต 15 เมตรถึง 1,000 เมตร นํ้าบาดาลตองใชเวลาใน

การเก็บสะสมเปนเวลานานกวาจะไหลซึมผานช้ันดินช้ันหินลงมาถึงแหลงกักเก็บได ลักษณะการไหล

ซึมเชนน้ีเปรียบเสมือนการกรองโดยธรรมชาติ จึงทําใหเปนนํ้าที่สะอาด ปราศจากสารแขวนลอย 

สารอินทรียเคมีและเช้ือโรคตาง ๆ แตอาจมีการละลายแรธาตุเขามาปะปน รวมทั้งถูกปนเปอนดวยนํ้า

ที่มีคุณภาพตํ่ากวาหรอืสารเคมีที่รั่วซึมจากผิวดินทําใหคุณภาพนํ้าบาดาลเปลี่ยนไป (กรมทรัพยากรนํ้า

บาดาล, 2556) 

 สําหรับนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตร จากการที่ประเทศไทยกําลังประสบปญหาการขาด

แคลนนํ้าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จึงเรงดําเนินงานโครงการ “นํ้า

บาดาลเพี่อการเกษตร” เพื่อใหนํ้าบาดาลเปนแหลงนํ้าทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืนโดยเฉพาะ

พื้นที่ประสบภัยแลง โดยต้ังเปาใหเกษตรกรกวา 2,000 ครัวเรือน บนพื้นที่ 15,500 ไร สามารถ

เพาะปลูกไดตลอดทั้งป สามารถเพิ่มรายไดแกครอบครัวและชุมชน นํ้าบาดาลจึงเหมาะกับการเกษตร

โดยเฉพาะนํ้าบาดาลมีทั่วไปไมมีวันหมดจากอุทกวัฎจักร มีคุณภาพและอุณหภูมิคอนขางคงที โดยไม

ตองเสียคาปรับปรุงคุณภาพนํ้าเกิดจากปนเปอนจากมลภาวะนอย กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไดสํารวจ

ความตองการของประชาชนดานแหลงนํ้า พบวาประชาชนตองการระบบประปาบาดาลเพิ่มข้ึน

ประมาณ 32,000 แหง (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2556) 

ในการศึกษาคุณภาพนํ้าบาดาลของนํ้าบาดาลของประเทศไทย โดยหนวยงานราชการ

และเอกชน พบวา ขอมูลคุณภาพนํ้า 14 พารามิเตอรหลัก ไดแก ความเปนกรดดาง ความขุน สี เหล็ก 

แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ซัลเฟต คลอไรด ไนเทรต ความกระดางทั้งหมด ความกระดางถาวร และ

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได จํานวน 8,776 บอ คุณภาพนํ้าบาดาลของประเทศไทยอยูในเกณฑที่ดี 

คาเฉลี่ยของความเปนกรดดาง อยูที่ 7.2 คาเฉลี่ยของคลอไรด 114.3 มิลลิกรัม/ลิตร คาเฉลี่ยของ
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ปริมาณเหล็ก 0.8 มิลลิกรัม/ลิตร คาเฉลี่ยความกระดาง 235.6 มิลลิกรัม/ลิตร และคาเฉลี่ยของ

ปริมาณสารละลาย 546.4 มิลลิกรัม/ลิตร  

ในงานศึกษาวิจัยน้ี พบวา คุณภาพนํ้าบาดาลในเขตตําบลสามควายเผือก อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม ซึ่งสงตรวจวิเคราะห ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งไดผล

การตรวจวัดคุณภาพของนํ้าบาดาล ตามตารางที ่2.2 

 

ตารางที่ 2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาลในเขตตําบลสามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 

พารามิเตอร (Parameter; Unit) ผลการวิเคราะห 

มาตรฐาน 

เกณฑกําหนดที่

เหมาะสม 

เกณฑอนุโลม 

ความเปนกรดและดาง (pH) 7.4 7.0-8.0 6.5-9.2 

การนําไฟฟา  

(Conductivity; ms/cm) 

0.6 - - 

ความกระดางทั้งหมด  

(Total Hardness; mg/L) 

263 ไมเกิน 300 500 

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได 

(Total Dissolved Solids; mg/L) 

458 ไมเกิน 600 1,200 

คลอไรด (Cl ; mg/L) 60 ไมเกิน 250 600 

ไนเตรท (NO3 ; mg/L) 0.2 ไมเกิน 4.5 45 

เหล็ก (Fe ; mg/L) 0.1 ไมเกิน 0.5 1.0 

แมงกานีส (Mn ; mg/L) 0.1 ไมเกิน 0.3 0.5 

ความขุน (Turbidity ; Units) 3 5 หนวยความขุน 20 หนวยความขุน 

มาตรฐาน คือ มาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาลที่ใชบริโภคไดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม พ.ศ 2551 

ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลสามควายเผือก, “รายงานผลการวิเคราะหตัวอยางนํ้าบาดาล เลขที่  

       ES2556-10-0563,” 30 ตุลาคม 2556.   
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2.2 การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด 

การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด ขาวโพดเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียวจัดจําแนกทางอนุกรมวิธาน 

(Taxonomic classification) 

   Class : Angiospermae 

   Subclass : Monocotyledoneae 

       Family : Gramineae 

   Sub-family : Panicoideae 

       Tribe : Maydeae 

          Genus : Zea 

               Species : mays 

Scientific name : Zea mays 

Common name : Maize, Corn 

 

ขาวโพดเปนพืชในเผา (tribe) Maydeae ซึ่งลักษณะสําคัญของพืชในเผาน้ีคือ มีดอกตัวผู

และดอกตัวเมียอยูแยกกัน แตอยูในตนเดียวกัน (monoecious)  ขาวโพดซึ่งเปนพืชปลูกเพียงชนิด

เดียวในเผาน้ี มีชอดอกตัวผูทางปลายยอด และมีชอดอกตัวเมียอยูบนแกน ซึ่งแตกจากดานขางของ

ลําตน การที่ดอกอยูแยกกันเชนน้ีอีกทั้งการที่ดอกตัวผูโปรยละอองเกสรกอนที่ stigma ของดอกตัว

เมียแกพรอมผสมทําใหดอกตัวเมียสวนใหญถูกผสมขามตน 

ขาวโพดขาวเหนียว (waxy corn) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays ceratina เมล็ดมี

ลักษณะเหมือนข้ีผึ้ง แปงของขาวโพดชนิดน้ีเปนแปงชนิด amylopectin ทั้งหมด ในขณะที่แปง

ขาวโพดชนิดอื่นมี amylopectin ประมาณ 72-78% และมี amylose 22-28% 

2.2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวโพด  

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวโพด (กรมวิชาการเกษตร, 2554) 

1.  ราก (Roots) ขาวโพดมีรากระบบรากฝอย (fibrous root system) เมื่อขาวโพด

เริ่มงอกรากที่งอกออกจากเมล็ดโดยตรงจะมี 4 ราก หรืออาจจะมากกวา 4 ราก รากพวกน้ีจัดเปน

รากช่ัวคราว (seminal roots) เมื่อขาวโพดงอกได 7-10 วัน รากพิเศษ (adventitious roots) จะ

งอกออกจากขอของลําตนสวนที่อยูใตระดับดินเรียก crown roots  รากพวกน้ีจัดเปนรากถาวร 

(permanent root) ซึ่งสามารถแผออกไปโดยรอบไดกวางถึง 1 เมตร และลึกลงในแนวด่ิงยาวมาก 

อาจถึง 3 เมตร รากพิเศษที่มีเสนใหญและแตกจากขอลาง ๆ ของลําตนที่อยูเหนือดิน ทําหนาที่ชวย

คํ้าจุนลําตน รากพวกน้ีเรียกวา proproot, aerial root หรือ brace root 
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 2. ลําตน (stem, stalk) ตนขาวโพดมีลักษณะแข็งและตัน ไมมีกิ่งกานดานขาง สวน

ใหญมักจะไมมีการแตกกอ ยกเวนขาวโพดบางพันธุที่อาจแตกกอได 3-4 ตน ลําตนจะประกอบดวย

ขอ (node) และปลอง (internode) สลับกัน ปลองที่อยูดานลาง ๆ จะใหญและสั้นกวา ปลองที่อยู

เหนือข้ึนมาบนปลองจะมีรองลึก (groove)  ซึ่งเกิดจากรอยกดของตาที่มุมใบ ในขณะที่ปลองกําลัง

อยูในระยะยืดตัว ปลายยอดสุดของลําตนจะเปนที่เกิดของชอดอกตัวผู ความสูงของลําตนขาวโพดจะ

แปรไปตามพันธุและสภาพแวดลอมในการเพาะปลูก 

 3. ใบ (Leaf) ขาวโพดจะมีใบระหวาง 8-21 ใบ ซึ่งใบจะเกิดที่ขอของลําตนอยางสลับ 

ขอละหน่ึงใบ พันธุที่มีตนเต้ียและอายุสั้นจะมีจํานวนใบนอยกวาพันธุที่มีตนสูงและอายุยาว ใบ

ประกอบดวยกาบใบ (leaf sheath) และแผนใบ (leaf blade) ฐานของกาบใบจะเรียบและหุมรอบ

ขอของลําตน เหนือข้ึนมากาบใบจะแยกออกและหอหุมปลองของลําตน และอยูแนบชิดกับปลอง 

 แผนใบจะมีลักษณะแบนและยาวเรียว มีเสนใบแบบขนาน ที่ผิวดานบนของแผนใบจะ

มีขนข้ึนปกคลุม ซึ่งเมื่อลูบจะรูสกึสากมือ ที่รอยตอระหวางแผนใบและกาบใบ (leaf collar) จะมีเย่ือ

กันฝน (ligule) ซึ่งเปนเย่ือบาง ๆ  ใส  และมีหูใบ (auricle) ซึ่งมีลักษณะเปนพื้นที่สามเหลี่ยมที่ฐาน 2 

ขางของแผนใบ 

 4. ชอดอกตัวผู (male inflorescence, staminate inflorescence)ขาวโพดมีชอ

ดอกตัวผูที่สวนยอดของลําตน เปนชอแบบ panicle ซึ่งเรียกวา tassel ดอก (spikelet) จะเกิดเปนคู

โดยดอกหน่ึงจะไมมีกานดอก (sessile spikelet) และอีกดอกมีกานดอก (pedicelled spikelet)  

ดอกหน่ึง ๆ จะประกอบดวยดอกยอย (florets) 2 ดอกยอยอยูภายใน glumes ดอกยอยแตละดอก

จะมีกลีบ lemma ลักษณะเวารูปไข และกลีบ palea หุมอยู หน่ึงดอกยอยจะมี stamens 3 อัน 

และ lodicules 2 อัน กานชูเกสรตัวผู (filament) จะยืดตัวอยางรวดเร็วในระยะดอกบานชูอับเรณู 

(anther) ออกมาพนดอก อับเรณูอาจมีสีมวง สีชมพู สีเหลือง หรือสีเขียว อับเรณูหน่ึง ๆ มีละออง

เกสร (pollen grain) ไดถึง 2,500 ละอองเกสร ชอดอกตัวผูของขาวโพดหน่ึงตนอาจผลิตละออง

เกสรไดถึง 25,000,000 ละอองเกสร การโปรยละอองเกสรจะเกิดข้ึนกอนการออกไหมของชอดอก

ตัวเมีย ตนเดียวกัน 1-3 วัน ดังน้ันขาวโพดจึงเปนพืชที่ผสมขามตน (cross – pollinated crop) การ

บานของดอกและการโปรยละอองเกสรจะเกิดข้ึนจากปลายชอกอน แลวสวนลางลงมาก็จะทยอยบาน 

การโปรยละอองเกสรอาจจะเกิดติดตอกันไปนานถึง 2 สัปดาห 

 5. ชอดอกตัวเมีย (female inflorescence, pistillate inflorescence) ชอดอกตัว

เมียของขาวโพดก็คือ ฝก (ear) ซึ่งเปนชอดอกแบบ spike มีแกนชอดอกใหญ เรียกวา rachis หรือ 

cob แกนชอดอกจะอยูสวนปลายของกิง่ที่แตกจากตาขางของลาํตน กิ่งน้ีจะประกอบดวยปลองสั้น ๆ 

หลายปลองอยูติด ๆ กัน ซึ่งเรียกวา กานชอดอกหรือกานฝก (shank) และที่บนกานชอดอกน้ีตามขอ

จะมีใบซึ่งเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยมีกาบใบใหญแตไมมีแผนใบ หากแตมี ligules อยูที่ปลาย ใบซึ่ง
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อยูตามขอของกานชอดอกเหลาน้ีจะอยูซอนเหลื่อมกันหุมชอดอกไว ทําหนาที่เปนเปลือกหุมฝก 

(husk) ที่ฐานของกานชอดอกจะมีใบทีม่ีกาบใบใหญ และหอหุมฝกไว ใบน้ีเรียกวา subtending leaf 

ขณะเดียวกันฐานของกานชอดอกจะมีใบที่แปลงลักษณะอีกแบบหน่ึงคือ มีกาบใบใหญเชนกัน ไมมี

แผนใบและมีสันสองสันอยูบนกาบใบ ใบที่แปลงลักษณะน้ีจะอยูช้ันนอกสุดของกาบหุมฝกและจะกั้น

ระหวางฝกกับลําตนไวเรียกวา prophyllum บนแกนชอดอกจะมีดอก (spikelet) เกิดเปนคูอยูรอบ

แกนชอดอก เปนดอกชนิดที่ไมมีกานดอก (sessile spikelet) ดอกหน่ึง ๆ จะประกอบดวยดอกยอย 

(florets) 2 ดอก ดอกยอยทีอ่ยูดานลางจะไมเจริญและเปนหมัน (sterile) มีเพียงสวนของ lemma 

กับ paleaสวนดอกยอยอีกดอกที่อยูดานบนจะสมบูรณพันธุ (fertile) และประกอบดวยรังไขกับกาน

รับละอองเกสรตัวผู (style) ซึ่งเรียกวาไหม (silk) ดอกยอยที่สมบูรณจะมี lemma และ palea หุม

เชนเดียวกับดอกที่เปนหมนั และทั้งดอกจะมีกลบีช้ันนอก (glume) หุมอยูอีกช้ันหน่ึง ไหมที่ทําหนาที่

รับละอองเกสรตัวผู จะมีความยาวระหวาง 15-30 เซนติเมตร และจะโผลพนกาบหุมฝกออกมาทาง

ปลายฝก ทุกจุดบนเสนไหมสามารถที่จะรับละอองเกสรตัวผูเขาผสมได ในตนเดียวกันดอกตัวผูจะ

โปรยละอองเกสรกอนที่ดอกตัวเมียพรอมจะรับการผสมเล็กนอย ดังน้ันขาวโพดจึงเปนพืชผสมขาม

โดยธรรมชาติ และดอกตัวเมียมักจะไดรับการผสมเกสรจากตนที่อยูขางเคียง ขาวโพดมีฝกที่ไมมี

เมล็ด (barrenness) เน่ืองจากไหมของขาวโพดโผลไมทันระยะที่มีการโปรยละอองเกสร 

  การผสมระหวางละอองเกสรกับไขจะเกิดข้ึนภายใน 12-28 ช่ัวโมงนับต้ังแตละออง

เกสรสัมผัสเสนไหม เมื่อเมล็ดพัฒนาข้ึนมาจํานวนแถวของเมล็ดในฝกจะเปนจํานวนคูเสมอ เน่ืองจาก 

spikelet เกิดเปนคูและในแตละ spikelet จะมี floret เดียวที่สมบูรณพันธุ หลังจากผสมแลว 20-

40 วัน รังไขจะเจริญเปนเมล็ดที่แกเต็มที ่ขาวโพดที่ไดรับการผสมโดยไมมีการควบคุมการถายละออง

เกสรเรียกวา ขาวโพดพันธุผสมเปด (open pollinated variety) 

 6. เมล็ด (fruit, caryopsis, kernel, grain) เมล็ดขาวโพดคือ ผลชนิด caryopsis ซึ่ง

อาจเรียกวา kernel หรือ grain หลังจากดอกตัวเมียไดรับการผสม รังไขก็จะเจริญเปนผล ผนังรังไขที่

สุกจะเจริญเปน pericarp โดยที่ pericarp น้ีจะอยูเช่ือมติดกับ testa แตช้ันของ testa มักจะไม

ปรากฏในเมล็ดขาวโพด เน้ือเย่ือที่อยูช้ันในถัดจาก pericarp และ testa เขามาคือ aleurone layer 

ซึ่งจะหอหุม endosperm และคัพภะ (embryo หรือ germ) endosperm จะประกอบ ดวยแปง

เปนสวนใหญ ซึ่งแปงใน endosperm จะมี 2 ชนิด คือแปงแข็ง ซึ่งมักจะโปรงแสงเลื่อมเปนมัน และ

มีสัดสวนของโปรตีนผสมอยูมากกวาแปงออน แปงออนมักจะมีสีขาวและขุน สัดสวนของแปงทั้งสอง

ชนิดในขาวโพด และบริเวณที่แปงแตละชนิดกระจายอยูจะแตกตางกันไปตามพันธุ 

 คัพภะ หรือ embryo จะอยูตรงสวนฐานของเมล็ด คัพภะ ประกอบดวย ยอดออน 

(plumule) และรากออน (radicle) ยอดออนจะมี coleoptile หุม สวนรากออนจะมี coleorhiza 

หุม scutellum (หรือ cotyledon) เปนสวนที่อยูติดกับ endosperm และทําหนาที่ดูดอาหารจาก 
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endosperm มาเลี้ยงคัพภะ ที่ฐานของเมล็ดทางดานนอกจะเปนสวนของกานดอกสั้น ๆ ที่เรียกวา 

pedicel หรือ tipcap 

2.2.2 ความตองการนํ้าและธาตุอาหารในการเจริญเติบโตของขาวโพด 

 ความตองการนํ้าและธาตุอาหารในการเจริญเติบโตของขาวโพด ความตองการนํ้า

ตลอดอายุการเจริญเติบโตของขาวโพดมีความ ประมาณ 350-600 มิลลิเมตร (ไสว, 2557) หรือ

ประมาณ 800 – 900 ลูกบาศกเมตรตอไร แตไมชอบนํ้าขัง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับชนิดและพันธุของขาวโพด  

 1.   การใชนํ้าครั้งแรกเมื่อปลูกหลังจากไถพรวนเตรียมแปลงเสร็จ ใหนํ้าประมาณ 

30-40 มิลลิเมตรเพื่อใหดินมีความช้ืนเพียงพอตอการงอกของเมล็ดขาวโพด 

 2. การใหนํ้าในชวงระยะการเจรญิเติบโตของขาวโพด ควรใหสัปดาหละประมาณ 40-

50 มิลลิเมตร ไมควรใหนํ้าทวมขังเปนเวลานาน เพราะจะทําใหขาวโพดเหลอืงแคระแกรน็ ผลผลิตลด

และอาจตายได ถาใหนํ้ามากเกินไปควรรีบระบายนํ้าออกจากแปลงทันที 

 ขาวโพดเปนพืชที่ตองการนํ้าตลอดอายุการเจริญเติบโตแตความตองการนํ้าจะสูงสุด

ในชวงออกดอกและชวงระยะตนของการสรางเมลด็ หากขาวโพดขาดนํ้าในชวงระยะการเจริญทางลํา

ตนและใบผลผลิตจะลดลง 25% ในชวงระยะออกดอกตัวผู-ออกไหม-เริ่มสรางเมล็ดผลผลิตจะลดลง 

50%ในชวงระยะหลังการสรางเมล็ดเสร็จผลผลิตจะลดลง 21% ดังน้ันจึงตองมีการใหนํ้าขาวโพด

อยางสม่ําเสมอ  

 ปริมาณธาตุอาหารที่ขาวโพดตองการและเพยีงพอตอการเจรญิเติบโต ดินแตละชนิดมี

ความอุดมสมบูรณแตกตางกัน การใหปุยขาวโพดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ นอกจากใหผลผลิตสูงแลวยัง

ตองคํานึงถึงความสมบูรณของเมล็ดพันธุอีกดวย การใหปุยกับขาวโพดตามคาวิเคราะหดินแตละชนิด 

เพื่อใหไดธาตุอาหารที่เพียงพอตอขาวโพดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ ตามการแนะนําจากกรมวิชาการเกษตร 

(2554) ดังน้ี 

 1. ดินเหนียวสีดําถามีฟอสฟอรัสทีเ่ปนประโยชนสูงกวา 10 สวนในลานสวนใหปุยเคมี

สูตร 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร โดยโรยขางแถวหลัง

ปลูก 20-25 วัน ถาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่ากวา 10 สวนในลานสวน ใหปุยเคมีสูตร 20-20-0 

อัตรา 40 กิโลกรัมตอไร หรือสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร รองกนรองพรอมปลูกและใหปุย

สูตร 46-0-0 อัตรา10 กิโลกรัมตอไร หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร 

 2. ดินเหนียวสีแดง ดินเหนียวสีนํ้าตาล หรือดินรวนเหนียวสีนํ้าตาล ใหปุยเคมีสูตร16-

20-0 หรือ16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร รองกนรองพรอมปลูก และใหปุยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 

30 กิโลกรัมตอไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา10 กิโลกรัมตอไร  

 3. ดินรวนหรือดินรวนทราย ใหปุยเคมีสูตร 16-16-8 หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 50 

กิโลกรัมตอไร รองกนรองพรอมปลูก และปุยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 
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  ผลจากการวิเคราะห พบวา ผลผลิตขาวโพดทุก ๆ 100 กิโลกรัมจะสูญเสียธาตุอาหาร

หลักไปกับเมล็ด คือ ไนโตรเจน 1.59 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 0.38 กิโลกรัม โพแทสเซียม 0.51 กิโลกรัม 

สวนตอซังจะสูญเสยี ไนโตรเจน 0.77 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 0.11 กิโลกรัม โพแทสเซียม 1.62 กิโลกรัม 

ดังน้ันจึงไมควรเผาตนหรือนําตอซังไปทิ้ง ควรไถกลบลงดินเปนปุยพืชสด  

2.2.3 คุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพด  

 คุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดขาวโพดมีอายุเก็บเกี่ยวระหวาง 100 - 120 วัน ซึ่งการเก็บ

เกี่ยวควรเก็บเมื่อขาวโพดแกเต็มที่กาบหุมฝกแหงใบแหงในชวงที่สภาพอากาศแหง (เมล็ดควรมี

ความช้ืนไมเกิน 30% เมื่อเก็บเกี่ยว ) ทําไดทั้งใชแรงงานคนหรือใชเครื่องเก็บเกี่ยว ถามีฝนตกควรงด

การเก็บเกี่ยวเพราะฝกจะเนาไดงาย และไมควรเก็บเกี่ยวขาวโพดกอนกําหนด แตถาตองการพื้นที่เพื่อ

ปลูกพืชรุน 2 ก็สามารถตัดยอดขาวโพดออก ปลอยใหฝกขาวโพดแหงบนตนได การตัดยอดและใบ

ขาวโพดออกเปนการเปดหนาดินใหพืชรุน 2 ไดรับแสงแดดโดยไมตองรีบเก็บเกี่ยวกอนกาํหนด การตัด

ยอดขาวโพดหลังจากขาวโพดออกไหมแลว 1 เดือน เปนตนไป ไมทําใหผลผลิตลดลงถาขาวโพดไมแก

เต็มที่ความช้ืนจะยังสูง ทําใหกะเทาะเมล็ดยากเกิดบาดแผลไดงายจึงควรปลอยใหขาวโพดแหงคาตน

กอนจึงเก็บเกี่ยวโดยหกัฝกขาวโพดใหหวัหอยลง วิธีจะปองกันการเขาทําลายของแมลงทางปลายฝกได 

และสามารถปองกันความช้ืนหรือนํ้าที่ปลายฝกไดขาวโพดที่หักมาแลว ควรคัดฝกเสียออกไป เชนฝกที่

มีหนอนแมลงเจาะทําลายหรือฝกที่มีเช้ือราข้ึน จะทําใหเช้ือราไมแพรระบาดไปยังฝกที่ดี แลวจึงนําฝก

ที่ดีไปตากใหแหงโดยเร็ว 

 การกะเทาะเมล็ดพันธุตองมีการทําความสะอาดเครื่องกะเทาะเพื่อลดการปะปนเมล็ด

พันธุอื่น มีการทําความสะอาดเมล็ดและคัดเมล็ดที่มีความสมบูรณ เก็บรักษาเมล็ดพันธุในที่แหง มีการ

ระบายถายเทอากาศดี มีการปองกันการทําลายจากแมลงและหนู คุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดที่

จําหนายในทองตลาด กําหนดมาตรฐานความงอกไมตํ่ากวา 75 ความช้ืนไมเกินรอยละ 12 และความ

บริสุทธ์ิไมตํ่ากวารอยละ 98 

 

2.3 การบําบัดนํ้าเสีย 

การบําบัดนํ้าเสียหลักการจัดการนํ้าเสียที่สําคัญ ไดแก การนํานํ้าเสียที่ เกิดข้ึนเขาสู

กระบวนการบําบัดใหไดตามมาตรฐานนํ้าทิ้งปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัย โดยทั่วไป

การจัดการนํ้าเสีย ประกอบดวย การรวบรวมนํ้าเสีย (Collection) การบําบัดนํ้าเสีย (Treatment) 

การนํากลับมาใชประโยชน (Reuse and reclamation) และข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสีย  

 

2.3.1 ขั้นตอนการบําบัดนํ้าเสีย 

 ข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสีย โดยทั่วไปการบําบัดนํ้าทิ้งแบงออกไดเปน 4 ข้ัน ดังน้ี 
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 1. การบําบัดข้ันเตรียมการ (Preliminary treatment) การบําบัดข้ันเตรียมการเปน

ข้ันตอนการแยกสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญไมละลายนํ้าออกจากนํ้า โดยการใชตะแกรง (Screens) 

 2. การบําบัดข้ันตน (Primary treatment) การบําบัดข้ันตนนํ้าเสียที่ผานข้ันตอนจาก

ขอที่ 1 แลว จะถูกนํามาตกตะกอนในถังตกตะกอน ซึ่งเรียกวา Primary sludge การบําบัดในข้ันน้ีจะ

ลดคา BOD ไดประมาณ 25-40% แลวแตคุณลักษณะของนํ้าทิ้งและประสิทธิภาพของถังตกตะกอน 

 3. การบําบัดข้ันที่สอง (Secondary treatment) การบําบัดข้ันที่สองนํ้าเสียจากขอ 2 

จะถูกนํ้าเขาไปสู ถังเติมอากาศซึ่งจะมีการเติมอากาศใหแกแบคทีเรียโดยใชเครื่องเติมอากาศ 

แบคทีเรีย ชวยยอยสลายและกําจัดสารอินทรียหรือ BOD ซึ่งอยูในรูปของสารละลายหรืออนุภาค

คอลลอยด ออกไปจากนํ้า กลายเปนตะกอนตกลงไปที่กนถังกากตะกอนในสวนน้ีจะถูกนําไปกําจัด

ตอไป นํ้าในสวนบนของถังตกตะกอนจะใสข้ึน ในข้ันตอนนํ้าจะชวยลดคา BOD ลงไดประมาณ 75-

95% ซึ่งคา BOD  ของนํ้าสวนน้ีจะตํ่ากวา 20 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถปลอยทิ้งลงสูแมนํ้าได หรือทํา

ใหหมุนเวียนใชใหมในกิจกรรมตางๆ แตถาตองการความสะอาดเหมาะแกการนํากลับมาใชใหมเขาสู

การบําบัดข้ันที่สาม ตอไป 

 4. การบําบัดข้ันที่สาม (Tertiary treatment) การบําบัดข้ันที่สามตองการความ

บริสุทธ์ิสะอาดสามารถนํากลับมาใชอุปโภคและบริโภคได กระบวนการบําบัดน้ีจึงเปนกระบวนการ

เคมีรวมกับฟลิกส–เคมี นํ้าทิ้งจากการบําบัด ข้ันตอนที่สอง จะถูกนํามาตกตะกอนดวยวิธีแยก

สารประกอบฟอสเฟตออกดวยปูนขาว จากน้ันจึงนํามากําจัดสารอินทรียที่เหลืออยูดวยกระบวนการ

ทางฟสิกส-เคมีดวยวิธีการ ion exchange ซึ่งจะไดนํ้าที่สะอาดเมื่อผานการฆาเช้ือโรคแลว 

 การใชนํ้าทิ้งในอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานอยูในระดับหน่ึง แตเปนการหมุนเวียนนํ้า 

(recycling) ในงานอุตสาหกรรมเทาน้ัน โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมบางแหงที่หมุนเวียนนํ้าทิ้งจาก

ระบบบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรมหรือจากกระบวนการผลิตเพื่อใชในโรงงาน สําหรับการใชนํ้าทิ้งจาก

ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในโรงงานอุตสาหกรรมน้ันยังไมมีขอมูลการใชงาน แตในตางประเทศมีการ

ดําเนินการหลายแหง สวนใหญนํ้าทิ้งจะถูกใชในกระบวนการหลอเย็น (cooling water) นํ้าดับเพลิง

นํ้าควบคุมฝุน ฯลฯ ซึ่งไมตองการคุณภาพนํ้าที่สูงมาก นํ้าทิ้งเหลาน้ีจะตองบําบัดเพิ่มเติมโดยการกรอง

ดวยทรายกอน ในประเทศไทยมีระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนบางแหงที่อยูใกลเขตอุตสาหกรรมรวมทั้ง

ระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีศักยภาพที่จะนําไปใชได แตควรมีการ

ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมกอนดําเนินงาน 

 

2.3.2 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 ระบบบําบัดนํ้าเสีย จากอดีตการบําบัดนํ้าเสียโดยธรรมชาติสามารถทําความสะอาดได

ทัน แตในปจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนแหลง
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กอกําเนิดนํ้าเสียมีเพิ่มมากข้ึน  ทําใหการบําบัดนํ้าเสียโดยธรรมชาติ ไมสามารถรองรับปริมาณนํ้าเสีย

ดังกลาวได ทําใหจําเปนตองมีระบบบําบดันํ้าเสยี ทําหนาที่ในการบําบัดจากแหลงกําเนิดกอนจะปลอย

ออกสูสิ่งแวดลอม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551) ระบบการบําบัดนํ้าเสียในประเทศไทยมีดวยกัน

อยางหลากหลายวิธี โดยหลักแลวเพื่อนํานํ้าที่ผานการบําบัดเปนนํ้าทิ้งกลับมาใชประโยชนใหม โดยมี

วัตถุประสงคในการแกไขปญหานํ้าที่ปจจุบันความตองการมากข้ึน อีกทั้งสถานการณความเสื่อมโทรม

ของแหลงนํ้าธรรมชาติที่ทวีรุนแรงข้ึน การบําบัดนํ้าเสียเปนนํ้าทิ้ง จึงเปนทางเลือกของนักวิชาการดาน

ทรัพยากรนํ้าใหความสําคัญจึงทําใหมีการคิดคนวิธีการบําบัดนํ้าเสียใหเปนนํ้าทิ้งที่มีคุณภาพในการใช

ประโยชนตามความเหมาะสมของคุณภาพนํ้าทิ้ง กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงไดจัดต้ังศูนยวิจัย

และสงเสริมการนํานํ้ากลับมาใชใหม พรอมทั้งเปนองคกรหลักในการวิจัยพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีใหกับประชาชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมไดนําไปใชประโยชนในกิจกรรมของตนเองได โดย

ระบบบําบัดนํ้าเสียทั่วไปมี 3 วิธีคือ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551) 

 1. กระบวนการทางกายภาพ (physical process) เปนการบําบัดนํ้าเสียอยางงายซึ่ง

จะแยกของแข็งที่ไมละลายนํ้าออก วิธีน้ีจะแยกตะกอนไดประมาณ 50-65% สวนเรื่องการแยกความ

สกปรกในรูปของสารอินทรีย (BOD5) ประมาณ 20-30% เทาน้ัน วิธีการตาง ๆ ในกระบวนการน้ีมี

หลายวิธี เชน การดักดวยตะแกรง (screening) เปนการแยกเศษขยะตาง ๆ ที่มีกบันํ้าเสีย เชน เศษไม 

ถุงพลาสติก กระดาษ ตะแกรงมีหลายขนาด การดักดวยตะแกรงจึงเปนการแยกข้ันตอนแรกในการ

บําบัดนํ้าเสีย การตัดยอย (combination) คือ การใชเครื่องตัดทําลายเศษขยะขนาดใหญใหมีขนาด

เล็กลง การกวาด (skimming) เปนการกําจัดนํ้ามันและไขมันโดยทําการดักหรือกวาดออกจากนํ้าเสีย 

การทําใหลอย (floating) จะใชกับตะกอนที่มีความถวงจําเพาะมากกวานํ้า  

 2. กระบวนการทางเคมี (chemical process) เปนวิธีการบําบัดนํ้าเสียโดยการแยก

สารตาง ๆ สิ่งปนเปอนในนํ้าเสียที่บําบัด เชน โลหะหนัก สารพิษ สภาพความเปนกรด ดางสูง ๆ ที่

ปนเปอนอยูดวยการเติมสารเคมตีาง ๆ  ลงไปเพื่อใหเขาไปทําปฏิกิริยาซึ่งจะมีประโยชนในการแยกสาร 

แตวิธีน้ีมีขอเสีย คือ เมื่อเติมสารเคมีลงในนํ้าเสียแลว ทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและวิธีน้ีจะมี

คาใชจายสําหรับสารเคมีคอนขางสูง ดังน้ันกระบวนการทางเคมีจะเลือกใชก็ตอเมื่อนํ้าเสียไมสามารถ

บําบัดไดดวยกระบวนการทางกายภาพหรือชีวภาพ การทําใหเกิดตะกอน (precipitation) อาศัย

หลักการเติมสารเคมลีงไปทําปฏิกิริยาทําใหเกิดกลุมตะกอนตกลงมา โดยทั่วไปสารแขวนจะมีประจุลบ 

ดังน้ันสารเคมีที่เติมลงไปจึงเปนประจุบวกเพื่อทําใหเปนกลาง การแยกดวยวิธีน้ีมีคาใชจายสูงแตก็มี

ประสิทธิภาพสูงเชนกัน ดังน้ันวิธีน้ีจะเลือกใชตอเมื่อไมสามารถ แยกไดโดยกระบวนการทางชีวภาพ

หรือกายภาพ 

 โดยสวนมากสารเคมีที่ทําใหเกิดตะกอนจะละลายนํ้า เชน เกลือของสารประกอบตาง 

ๆ เชน เกลืออะลูมิเนียมซัลเฟต หรือสารสม (AI2(SO4)) เกลือเหล็ก (FeCL3, FeSO4) และเกลือของ
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แคลเซียม (Ca(OH)2) สวนเกลือที่นํามาชวยในการเกิดตะกอนไดดีย่ิงข้ึนน้ีเปนสารประกอบของ กลุม 

Activated ของ Silica และ Polyelectrolytes โดยกระบวนการทางเคมีมีหลายวิธี 

 การเกิดออกซิเดชันทางเคมี (Chemical oxidation) อาศัยหลักการเสียอิเล็กตรอน

ของอะตอมใหแกสารเคมีที่ เติมลงไปในนํ้าเสีย โดยสารเคมีนํ้าจะทําหนาที่ เปนตัวออกซิไดซ 

(Oxidizing agent) สวนมากวิธีน้ีจะนิยมใชเปลี่ยนโมเลกลุของโลหะที่เปนพิษ เชน การเปลี่ยน Fe2 ซึ่ง

มีพิษมากไปเปนสาร Fe3 ซึ่งมีพิษนอย ดวยคลอรีนดังแสดงในสมการ (1) ตอไปน้ี 

 

2Fe2+ + CI2 ---> 2 Fe3+ + 2CI…………………………………………………………………………………………….(1) 

 

 การเกิดรีดักชันทางเคมี (chemical reduction) เปนปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน 

วิธีการน้ี เปนการเปลี่ยนสภาพของสารพิษไปเปนสารที่มีอันตรายนอยลง อะตอมหรืออิออน ของ

สารพิษจะรับอิเล็กตรอนจากสารเคมีที่เติมลงไปซึ่งมีสมบัติเปนตัวรีดิวซ (reducing agent) เชน การ

เปลี่ยน Cr6+ ดวย เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) ในสภาพที่เปนกรด ดังสภาพในสมการ (2) ตอไปน้ี 

 

6 FeSO4 + 2 CrO3 + 6 H2SO4 ----> 3 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + 6 H2O.…………………………….(2) 

 

 การสะเทิน (neutralization) เปนการเปลี่ยนคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของนํ้าเสีย

ใหมีฤทธ์ิเปนกลาง (pH = 7) ถาตองการปรับคานํ้าเสียที่มีฤทธ์ิเปนกรด (pH < 7 ในนํ้าเสียใหสูงข้ึน

ตองเติมสารที่มีฤทธ์ิเปนดาง เชน แคลเซียมคารบอเนตหรือโซเดียมไฮดรอกไซด สวนกรณีถาตองการ

ปรับนํ้าเสียมีฤทธ์ิเปนดาง (pH > 7) ใหมีคา pH ตํ่าลงจะตองเติมกรด เชน กรดซัลฟวริก กรดไนตริก 

กรดเกลือและกาซคารบอนไดออกไซด เปนตน 

 3. กระบวนการทางชีววิทยา (biological process) เปนการอาศัยหลักการใช

จุลินทรียตาง ๆ  มาทําการยอยสลายเปลี่ยนอินทรียสารไปเปนกาซคารบอนไดออกไซดและแอมโมเนีย 

เปนการบําบัดนํ้าเสียที่ดีที่สุดในแงของการลดปริมาณสารอินทรียในแหลงนํ้า แตหลักการน้ีเลือก

สภาวะแวดลอมใหเหมาะกับการทํางานของจลุินทรีย โดยสัมพันธกับปริมาณของจุลินทรีย และเวลาที่

ใชในการยอยสลาย แบคทีเรียที่เลอืกใชในการยอยสลายสารอินทรียแยกออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

แบคทีเรียที่ตองใชออกซิเจน (aerobic bacterie) สวนกลุมที่ 2 เปนพวกไมใชออกซิเจน (anaerobic 

bacteria) 

 4. กระบวนการทางกายภาพ-เคมี  (physical-chemical process) ซึ่ ง เปน

กระบวนการที่ตองมีอุปกรณชวยมากกวากระบวนการที่กลาวมา ซึ่งกระบวนการน้ีจะใชในข้ันตอน

สุดทายในการบําบัดนํ้าเสีย ที่ผานกระบวนในข้ันตอนอื่นแลว เชน กระบวนการดังตอไปน้ี 
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  4.1 การดูดซับดวยถาน (carbon adsorption) วิธีการน้ีใชผงถานหรือคารบอนเปน

ตัวดูดซับสารเจือปนที่ละลายอยูในนํ้าทิ้ง 

  4.2 การแลกเปลี่ยนประจุ (ion exchange) วิธีการน้ีอาศัยหลักการแลกเปลี่ยน

ประจุระหวางสารปนเปอนในนํ้าเสียกับตัวกลางที่บรรจุซึ่งมีทั้งประจุบวกและประจุลบ โดยจะมีการ

ลําเลียงนํ้าภายใน 

2.3.3 ระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมเคมี บริษัท ลัดดา จํากัด 

 ระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมเคมีนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตร 

มีแหลงกําเนิด 3 สวน สวนที่ 1 เปนนํ้าเสียปนเปอนที่เกิดจากกระบวนการผลิตในข้ันตอนการลาง

เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ สวนที่ 2 นํ้าเสียจากการลางอุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการเคมี และสวนที่ 3 

นํ้าเสียที่เกิดจากการใชนํ้าลางมือ อาบนํ้า ซักเสื้อผาของพนักงานภายในโรงงาน มีปริมาณ 6-7 

ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งนํ้าเสียทั้ง 3 สวน มีการแยกบําบัด นํ้าเสียสวนที่ 1 และ 2 จะทําการรวบรวม

บรรจุใสถังพลาสติก 200 ลิตร แยกทิ้งเปนสารเคมีเสื่อมสภาพทุก ๆ 90 วัน ทําการตากตะกอน แลว

นําตะกอนสงไปทําการบําบัดที่บริษัทอัคคีปราการ ซึ่งเปนบริษัทรับกําจัดสารเคมีเสื่อมสภาพโดย

วิธีการเผา นํ้าเสียสวนที่ 3 จะนําเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงาน โดยนํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรม

ตางๆ ภายในโรงงาน ไดถูกรวบรวมเขาสูระบบบาํบัดซึ่งผานตะแกรงดักกรวดทราย เขาสูบอรวมนํ้าทิ้ง 

ซึ่งข้ันตอนน้ี จะมีการแยกตะกอนสลัดจออก แลวสงตอนํ้าเสียไปยังบอรวมนํ้าทิ้งที่ 2 และถัง

ตกตะกอน มีการเติมสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรดและสารไคโตซานในการตกตะกอน และแยกตะกอน

สลัดจออกอีกครั้งหน่ึง จะไดนํ้าใสที่ไมมีตะกอน จะถูกสงไปยังบอพักนํ้าใส สงไปยังถังกรองทราย 1 

และ 2 ซึ่งจะถูกสงตอไปยังถังกรองคารบอน จะไดนํ้าทิ้งสุดทายที่ตองมีการตรวจวัดคาดัชนีนํ้าทิ้งกอน

ปลอยออกไปใชในกิจกรรมอื่นๆ ของโรงงาน หากพบวาหลังการตรวจวัดคาดัชนีนํ้าทิ้งไมเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานกําหนด นํ้าทิ้งจะถูกสงวนกลับไปยังข้ันตอนแรกเพื่อผานระบบบําบัดนํ้าอีกครั้ง ซึ่ง

แหลงที่มาของนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย ของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตรอธิบายโดยแผนผัง 

ในรูปที่ 2.2 และ 2.3 (บริษัทลัดดา จํากัด, 2555) 
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รูปที่ 2.2 ที่มาของนํ้าทิง้และระบบบําบัดนํ้า โรงงานอุตสาหกรรมเคมเีกษตร 

ที่มา : บริษัท ลัดดา จํากัด, “รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม บริษัทลัดดา จํากัด ประจําป  

        2555,” 49.  

 

รูปที่ 2.3 ข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตร 

ที่มา : บริษัท ลัดดา จํากัด, “รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม บริษัทลัดดา จํากัด ประจําป  

        2555,” 49.  

 

คุณภาพนํ้าทิ้งหลงัจากผานระบบบําบัดที่ระบายออกจากโรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

เกษตรของบริษัทลัดดา จํากัด เมื่อเปรียบเทียบคาดัชนีตัวช้ีวัดคุณภาพนํ้าทิ้งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน

กําหนดกอนที่จะปลอยออกนอกโรงงาน ในตารางที่ 2.3 

น้ําซักลางเส้ือผาน้ําซักลางเส้ือผา

บอรวมนํ้าท้ิง
(บอท่ี 1)

บอรวมนํ้าท้ิง
(บอท่ี 1)

น้ําซักลางผาขีร้ิ้วน้ําซักลางผาขีร้ิ้ว

น้าํอาบน้ําพนักงานน้าํอาบน้ําพนักงาน

น้าํลางมือน้าํลางมือ

บอพกัน้ําหลัง

กรองทราย (บอที ่4)

บอพกัน้ําหลัง

กรองทราย (บอที ่4)
บอพกัน้ํากอนปลอยออก

(บอที ่5)

บอพกัน้ํากอนปลอยออก

(บอที ่5)

ถัง
กรอง
ทราย

2

ถัง
กรอง
ทราย

2

ถังกรอง
คาร
บอน

ถังกรอง
คาร
บอน

แหลงของน้าํเสีย
ของโรงงาน

ตะแกรงดกั
กรวดทราย

ตะกอนสลัดจ

        นําใส

ตะกอนสลัดจแหง

ลานตากตะกอนลานตากตะกอน

น้ําผานเกณฑ

น้าํไมผานเกณฑ

บอรวมนํ้าท้ิง
 (บอท่ี 2)

ถังตก

ตะกอน

ถัง
กรอง
ทราย

1

ถัง
กรอง
ทราย

1

ตะกอนสลัดจ

บ่อพักนําใส

ก่อนกรอง (บ่อท ี3)

ปลอยออกปมรดน้ําตนไม

  สารโพลีอะลูมิเนยีมคลอไรด  และสารไคโตซาน ในการตกตะกอน  สารโพลีอะลูมิเนยีมคลอไรด  และสารไคโตซาน ในการตกตะกอน

น้ําที่นําไปใชทดลอง 
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ตารางที่ 2.3 คุณภาพนํ้าทิ้งหลังจากผานระบบบําบัดที่ระบายออกจากโรงงานบริษัทลัดดา จํากัด 

ดัชนี หนวย 

คุณภาพนํ้าทิ้งหลังจากผานระบบบําบัด 

มาตร 

ฐาน 
Influent Effluent 

07/07/ 

2553 

20/12/ 

2553 

09/08/ 

2554 

29/06/ 

2555 

24/12/ 

2555 

07/07/ 

2553 

20/12/ 

2553 

09/08/ 

2554 

29/06/ 

2555 

24/12/ 

2555 

1.ความเปน

กรดและดาง 
- 7.9 7.6 7.8 7.6 7.7 7.9 7.5 7.3 7.3 7.4 

5.5-

9.0 

2.อุณหภูม ิ องศา

เซลเซียส 
29 25 31 31 28 29 26 31 31 28 ≤40 

3.บีโอดี มก./ล. 5.0 18.6 11.2 48.3 10.5 3.6 15.7 6.9 9.1 8,8 ≤20 

4.ซีโอดี 
มก./ล. 53.4 93.0 70.0 515 128 

ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

43.3 44.2 34.9 70.2 ≤120 

5.สาร

แขวนลอย 
มก./ล. 10.9 21.4 7.5 929 14.2 

ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

8.7 5.3 ≤50 

6.ทีดีเอส 
มก./ล. 488 448 564 610 588 448 460 544 524 642 

≤3,00

0 

7.ทีเคเอ็น  18.6 17.1 6.94 64 28 0.46 2.46 6.38 26 24 ≤100 

8.ซัลไซด คิด

เทียบเปน

ไฮโดรเจน 

ซัลไซด 

มก./ล. 

H2S 

ND 0.12 0.06 0.80 0.24 
ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

0.21 ≤1.0 

9.น้ํามันและ

ไขมัน 
มก./ล. 1.5 2.9 2.2 12 13 

ตรวจ 

ไมพบ
2/
 

ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

1.0 
ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

≤5.0 

10.อลูมิเนยีม 
มก./ล. AI 

<LOQ
6

/
 

0.478 
<LOQ

6

/
 

28.6 
ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

<LOQ
6

/
 

0.121 
ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

0.125 
ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

2/ 

11.แมงกานีส มก./ล. 

Mn 
0.193 

<LOQ
6

/
 

0.172 0.242 
ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

0.192 0,068 
ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

0.050 
ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

≤5.0 

12.ทองแดง มก./ล. 

Cu 

<LOQ
6

/ 

ตรวจ 

ไมพบ
3/ 

ตรวจ 

ไมพบ
3/ 0,038 0.404 

<LOQ
6

/
 

<LOQ
6

/
 

ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

ตรวจ 

ไมพบ
3/
 

0.061 ≤2.0 

13.สาร

ปองกันกําจัด

ศัตรูพืชและ

สัตวกลุมออร

กาโนคลอ- 

รีน 

µg/L 
ตรวจ 

ไมพบ
5/
 

ตรวจ 

ไมพบ
5/
 

ตรวจ 

ไมพบ
5/
 

ตรวจ 

ไมพบ
5/
 

ตรวจ 

ไมพบ
5/
 

ตรวจ 

ไมพบ
5/
 

ตรวจ 

ไมพบ
5/
 

ตรวจ 

ไมพบ
5/
 

ตรวจ 

ไมพบ
5/
 

ตรวจ 

ไมพบ
5/
 

ไมพบ 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ . 2539) ออกตามพระราชบัญญัติ โรงาน พ.ศ.2535  

                  เรื่องกําหนดคุณลักษณะของนํ้าทิ้งระบายออกนอกโรงงาน 
2/ มาตรฐานฯ ไมไดกําหนดคาเอาไว 
3/ ขีดจํากัดต่ําสุดของการตรวจวัด (ซีโอดี<25.0 มก./ล., สารแขวนลอย<5.0 มก./ล., ซัลไซดคิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด< 0.02มก./ 

ล.,H2S, 

นํ้ามันและไขมัน <1.0 มก./ล., อลูมิเนียม <0.010 มก./ล., AI, แมงกานีส <0.005 มก./ล. ,MN และทองแดง <0.006 มก./ล.,CU) 
4 / ไมมีแผนการติดตามตรวจสอบ 

5 / เก็บตัวอยางวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 
6 / <LOQ(อลูมีนัมอลูมิเนียม <0.010 มก./ล., AI, แมงกานีส <0.005 มก./ล.,MN และทองแดง <0.006 มก./ล.,CU) *มีคาไมเปนไป

ตามมาตรฐาน 

ที่มา : บริษัท ลัดดา จํากัด, “รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม บริษัทลัดดา จํากัด ประจําป  

        2555,” 49.  
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2.4 การนํานํ้าท้ิงกลับมาใชใหมในการเพาะปลูกและการปรับสภาพ 

การนํานํ้าทิ้งกลับมาใชใหมในเพาะปลูก นํ้าเสียที่บําบัดแลวในระดับหน่ึง เชน นํ้าเสียจาก

ระบบบําบัดนํ้าเสียจากชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท สามารถนําไปใชประโยชนได

โดยเฉพาะอยางย่ิงในการเกษตร ยกตัวอยางเชน นํ้าเสียที่เทศบาลนครเชียงใหมไดนําไปใชในการ

เพาะปลูกในชวงประสบปญหาการขาดแคลนนํ้า โดยเฉพาะพืชผักและไมดอกมาเจริญเติบโตไดดีและ

มีการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของวาผลผลิตปลอดภัย หลายประเทศไดมีการนําไปใชอยาง

แพรหลาย เชน จีน ญี่ปุน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เปนตน ในประเทศไทยไดมีการศึกษาการนํานํ้า

เสียไปใชในการเกษตรในการปลูกขาว ผักคะนา และดอกแอสเตอรใหผลในการเจริญเติบโตของพืชไม

แตกตางจากการใชนํ้าธรรมชาติ และมีการวิเคราะหวาปลอดภัยสามารถนําไปบริโภคได นอกจากน้ัน

ยังมีการศึกษาการนํานํ้าเสียไปใชในเลี้ยงสัตวอีกดวย 

นํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนไดถูกนํามาใชใหม (reuse) ในหลายๆ ประเทศที่ประสบ

ปญหาการขาดแคลนนํ้า อาทิเชน ออสเตรเลีย เม็กซิโก อิสราเอล ซาอุดิอาราเบีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 

สิงคโปร สเปน ฯลฯ การนํานํ้าทิ้งมาใชใหม นํ้าทิ้งเหลาน้ันจะตองมีคุณภาพดีและมีความเหมาะสมตอ

กิจกรรมหลักตางๆ ดังน้ี (ชนัญู และคณะ, 2556) 

1. การนํามาใชใหมในเมือง (urban reuse) เชน ใชนํ้ารดหญาในสนามกอลฟ (Golf 

Course and Recreational Field Irrigation) 

2. การนํามาใชใหมในงานเกษตรกรรม (agricultural reuse) เชน ใหนํ้าพืชที่เปน

อาหาร (food Crops) พืชที่ไมใชอาหาร (non-food Crops) และการปศุสัตว (livestock) 

3. การนํานํ้ามากักเก็บไว (impoundments) เพื่อการพักผอนหยอนใจงานปรับภูมิ

ทัศน (recreational and landscape impoundments) 

4. การนํามาใชใหมในดานสิ่งแวดลอม (environmental reuse) เชน Wetland 

(สัตวปาและการประมง) การเพิ่มนํ้าในแมนํ้าลําคลอง บรรเทาอุทกภัย ผลกระทบทางนิเวศวิทยา 

5. การนํามาใชใหมในอุตสาหกรรม (industrial reuse) เชน cooling towers, 

boiler water makeup นํ้าจากกระบวนการผลิตนํ้ามัน และ แกสธรรมชาติ 

6. การเติมนํ้าลงใตดินเพื่อเพิ่มนํ้าบาดาล (ground water recharge) เปนนํ้าใช (non 

potable reuse) 

7. การนํามาใชใหมในการบริโภค (potable reuse) ทั้งโดยตรง (direct potable 

reuse) และโดยออม (indirect potable reuse) 

2.4.1 คุณภาพนํ้าท้ิงหลังจากปรับสภาพเพ่ือนํากลับมาใชใหม 

 คุณภาพนํ้าทิ้งหลังจากปรับสภาพเพื่อนํากลับมาใชใหม ในป 2555 สํานักจัดการ

คุณภาพนํ้าของประเทศไทย ไดเริ่มรางแผนและวางแนวทางการนํานํ้าทิ้งกลับมาใชใหม แตยังไมแลว
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เสร็จ ดังน้ันการใชมาตรฐานของอเมริกา โดยสํานักงานปกปองสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา หรือ US 

EPA ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง เพื่อนํากลับมาใชในกิจกรรมหลักตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางใน

การนําทิ้งไปใชประโยชนตามสภาพนํ้าทิ้งที่เหมาะสม เพื่อเปนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

ความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งแสดงไวในตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4 คุณภาพนํ้าทิ้งเพื่อนํากลับมาใชใหมในกิจกรรมหลักตาง ๆ  

ประเภทการนําไปใชประโยชน คุณภาพ การติดตามตรวจวัด 
การชลประทานเพ่ือการเกษตร 
พืชท่ีปลูกเพ่ือการบริโภค 
 
 

 
- pH = 6.0-9.0 
- BOD < 10 mg/l 
- Turbidity < 2 NTU 
- ไมมี Fecal Coliform 
- Chorine Residual 0.5-1.0 mg/l 

 
- pH : ทุกสัปดาห 
- BOD : ทุกสัปดาห 
- Turbidity : ตอเนื่อง  
- Fecal Coliform : ทุกวัน 
- Chorine Residual : ตอเนื่อง 

พืชท่ีไมไดปลูกเพ่ือการบริโภค - pH = 6.0-9.0 
- BOD < 30 mg/l 
- TSS < 30 mg/l 
- Fecal Coliform < 200 MPN/100 ml 
- Chorine Residual 0.5-1.0 mg/l 

- pH : ทุกสัปดาห 
- BOD : ทุกสัปดาห 
- TSS : ตอเนื่อง  
- Fecal Coliform : ทุกวัน 
- Chorine Residual : ตอเนื่อง 

การชลประทานเพ่ืองานภูมิทัศน 
 

- pH = 6.0-9.0 
- BOD < 10 mg/l 
- Turbidity < 2 NTU 
- ไมมี Fecal Coliform 
- Chorine Residual 0.5-1.0 mg/l 

- pH : ทุกสัปดาห 
- BOD : ทุกสัปดาห 
- Turbidity : ตอเนื่อง  
- Fecal Coliform : ทุกวัน 
- Chorine Residual : ตอเนื่อง 

การใชในกิจกรรมอุตสาหกรรม 
 

- pH = 6.0-9.0 
- BOD < 30 mg/l 
- TSS < 30 mg/l 
- Fecal Coliform < 200 MPN/100 ml 
- Chorine Residual 0.5-1.0 mg/l 

- pH : ทุกสัปดาห 
- BOD : ทุกสัปดาห 
- Turbidity : ตอเนื่อง  
- Fecal Coliform : ทุกวัน 
- Chorine Residual : ตอเนื่อง 

การใชในการเติมน้ําใตดิน แลวแตความจําเพาะเจาะจงของแตละพ้ืนท่ี 
การใชในกิจดานสิ่งแวดลอม 
 

- pH = 6.0-9.0 
- BOD < 30 mg/l 
- TSS < 30 mg/l 
- Fecal Coliform < 200 MPN/100 ml 
- Chorine Residual 0.5-1.0 mg/l 

- pH : ทุกสัปดาห 
- BOD : ทุกสัปดาห 
- Turbidity : ตอเนื่อง  
- Fecal Coliform : ทุกวัน 
- Chorine Residual : ตอเนื่อง 

การใชในชุมชนที่ไมใชเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 
 

- pH = 6.0-9.0 
- BOD < 30 mg/l 
- TSS < 30 mg/l 
- Fecal Coliform < 200 MPN/100 ml 
- Chorine Residual 0.5-1.0 mg/l 

- pH : ทุกสัปดาห 
- BOD : ทุกสัปดาห 
- Turbidity : ตอเนื่อง  
- Fecal Coliform : ทุกวัน 
- Chorine Residual : ตอเนื่อง 

การใชในการเติมน้ําใตดิน แลวแตความจําเพาะเจาะจงของแตละพ้ืนท่ี 

ที่มา : ชนัญู และคณะ, “การศึกษาแนวทางการปรับสภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของมหาวิทยาลัย 
        ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เพื่อนํากลับมาหมุนเวียนใชใหมในงานภูมิทัศนภายในมหาวิยาลัย”  
        (รายงานโครงงานวิจัยรายวิชา 516492 ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556). 71. 
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 สําหรับประเทศไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนด
มาตรฐานแหลงนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลงนํ้าที่ไดรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถใชประโยชนเพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติและตองผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทั่วไปกอน และ (2) การเกษตร ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.5 
 
ตารางที่ 2.5 คามาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าประเภทที่ 3 เพื่อการใชประโยชนทางดานการเกษตร  

ดัชนีคณุภาพน้ํา คุณภาพ วิธีการตรวจสอบ 
1. สี กลิ่น และรส ไมสูงกวาอุณหภูมิตาม

ธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
- 

2. อุณหภูมิ (Temperature) ไมสูงกวาอุณหภูมิตาม
ธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) วัดขณะทําการเก็บตัวอยาง 

3. ความเปนกรดและดาง (pH) 5-9 เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) วัดขณะทําการเก็บตัวอยาง 
4.ออกซิเจนละลาย (DO)2/ 4.0 มก./ล. Azide Modification 
5.บีโอดี (BOD) 2.0 มก./ล. Azide Modificationที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเปนเวลา 5 

วันติดตอกัน 
6.แบคทีเรียกลุมโคลฟิอรมทัง้หมด 
(Total Coliform Bacteria) 

20,000 เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. Multiple Tube Fermentation Technique 

7.แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bateria) 

4,000 เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. Multiple Tube Fermentation Technique 

8.ไนเตรต (NO3)ในหนวยไนโตรเจน 5.0 มก./ล. Cadmium Reduction 
9.แอมโมเนีย (NH3)ในหนวยไนโตรเจน 0.5 มก./ล. Distillation Nesslerization 
10.ฟนอล (Phenols) 0.005 มก./ล. Distillation,4-Amino antipyrene 
11.ทองแดง (Cu) 0.1 มก./ล. Atomic Absorption -Direct Aspiration 
12.นิคเกิล (Ni ) 0.1 มก./ล. Atomic Absorption -Direct Aspiration 
13.แมงกานีส (Mn) 1.0 มก./ล. Atomic Absorption -Direct Aspiration 
14.สังกะสี (Zn) 1.0 มก./ล. Atomic Absorption -Direct Aspiration 
15.แคดเมียม (Cd) 0.005 มก./ล. , 0.05 มก./ล. Atomic Absorption -Direct Aspiration 
16.โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท 
(Cr Hexavalent) 

0.05 มก./ล. Atomic Absorption -Direct Aspiration 

17.ตะกั่ว (Pb) 0.05 มก./ล. Atomic Absorption -Direct Aspiration 

18.ปรอททั้งหมด (Total Hg) 0.002 มก./ล. Atomic Absorption-Cold Vapour Technique 

19.สารหนู (As) 0.01 มก./ล. Atomic Absorption -Direct Aspiration 

20.ไซยาไนด (Cyanide) 0.005 มก./ล. Pyridine-Barbituric Acid 
21.กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) 
-คารังสีแอลฟา(Alpha) 
-คารังสีเบตา(Beta) 

 
0.1 เบคเคอเรล./ล. 
1.0 เบคเคอเรล./ล. 

 
Gas-Chromatography 

22.สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิด 
ที่มีคลอรีนทัง้หมด (Total 
Organochlorine Pesticides) 

 
0.05 มก./ล. 

 
Gas-Chromatography 

23.ดีดีที (DDT) 1.0 ไมโครกรัม./ล. Gas-Chromatography 
24.บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC) 0.02 ไมโครกรัม./ล. Gas-Chromatography 
25.ดิลดริน (Dieldrin) 0.1 ไมโครกรัม./ล. Gas-Chromatography 
26.อัลดริน (Aldrin) 0.1 ไมโครกรัม./ล. Gas-Chromatography 
27.เฮปตาคลอรและเฮปตาคลออีปอกไซด 
(Heptachor & Heptachlorepoxide) 

0.2 ไมโครกรัม./ล. Gas-Chromatography 

ที่มา : กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, มาตรฐานและตัวชี้วัดในการจัดการ 

        มลพิษทางนํ้า, เขาถึงเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.dla.go.th/ 
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2.4.2 การใชนํ้าท้ิงในการเกษตร 

 การใชนํ้าทิ้งในการเกษตร เปนการใชนํ้าทิ้งที่เหมาะสมกับภูมิภาคที่ขาดแคลนแหลงนํ้า

ชลประทาน อาทิเชน บางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ถาระบบบําบัดนํ้าเสียอยู

ในหรือใกลพื้นที่เกษตรกรรมจะมีความเหมาะสมที่สุด การใชนํ้าทิ้งในการเกษตรมีการดําเนินงานใน

ตางประเทศมาเปนเวลานานแลว อาทิเชน  

 ประเทศออสเตรเลีย โครงการ Werribee Farm อยูหางจากเมืองเมลเบิรน 35 

กิโลเมตร รวมนํ้าทิ้งและนํ้าเสียจากเทศบาลตางๆ 50 แหง ปริมาณ 440,000 ลบ.ม./วัน ทําการบําบัด

แบบบอผึ่ง และ Overland Flow นํ้าเหลาน้ีจะใชในการปลูกหญาเพื่อเลี้ยงวัวและแกะ 

 ประเทศซาอุดิอาราเบีย นํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนของเมืองริยาด ปริมาณ 

340,000 ลบ.ม./วัน ไดตอทอสงนํ้าความยาว 32 - 55 กิโลเมตร ไปยังพื้นที่การเกษตร 3 แหง โดยมี

อางเก็บนํ้ากอนสงใชงาน 

 ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรต นํ้าทิ้งรอยละ 85 ของระบบบําบัดนํ้าเสีย เมืองดาบูดาบี 

(อัตราบําบัด 115,000 ลบ.ม./วัน) ใชไปในการรดสนามหญา และพื้นที่สีเขียวในเมือง อีกรอยละ 15 

ใชรดเสนทางสัญจรของอูฐ 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดาใชนํ้าทิ้งหลายโครงการ อาทิเชน CONSERV II สง

นํ้าทิ้งของระบบบําบดันํ้าเสยีของ Orange County และเมือง Orlando ปริมาณ 167,000 ลบ.ม./วัน 

ไปตามทอยาว 32 กิโลเมตร เขาสูพื้นที่สวนสม โครงการ St. Petersburg Dual Distribution 

System วางระบบทอแยกสงนํ้าทิ้งปริมาณ 76,000 ลบ.ม./วัน โดยเฉพาะทอดังกลาวใชสําหรับรด

สนามหญาตามอาคารบานเรือนตางๆ รัฐจอรเจียร ใชนํ้าทิ้งประมาณ 330,000 ลบ.ม./วัน รดสนาม

กอลฟ สนามหญาสุสาน ฯลฯ ประมาณ 151 แหง ฯลฯ 

 ประเทศเม็กซิโก ใชนํ้าทิ้งจากเมืองเม็กซิโกซิต้ีปริมาณ 3,800,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งผาน

การบําบัดข้ันตน (เติมสารเคมีตกตะกอนนํ้าเสีย) ในการเกษตร พื้นที่ประมาณ 560,000 ไร ที่หุบเขา 

Mezquital ปลูกขาวโพด ขาวโอต ถ่ัว ฯลฯ 

 ประเทศไทย สํานักระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร ไดทําการศึกษาความเหมาะสมของ

การนํานํ้าที่ผานการบําบัดกลบัมาใชประโยชนของกรงุเทพมหานคร พบวา การใชนํ้าทิ้งจากภาคชุมชน

ที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชน ในการรดนํ้าตนไม รอยละ 44 และมีการใชนํ้าทิ้งจากภาค

เกษตรกรรมที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชน สวนใหญจะนํานํ้าไปใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

รอยละ 40 และใชในการเพาะปลูก รอยละ 30  
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 ขอพิจารณาการวางแผนการใชนํ้าทิ้งเพื่อการเกษตรในการวางแผนการใชนํ้าทิ้งมี

ประเด็นที่ควรพิจารณา ดังน้ี 

 1. การบําบัดนํ้าเสียเพิ่มเติม ในการใชนํ้าทิ้งเพื่อการเกษตร ระบบบําบัดนํ้าเสียข้ันที่

สองที่มีอยูตามโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าปจจุบันถือวาพอเพียง ไมมีความจําเปนตองบําบัดนํ้าเพิ่มเติม

กอนใชในการเกษตร 

 2. ระบบระบายนํ้าทิ้งสํารองในทางปฏิบัติการเกษตรจะมีบางชวงที่ตองการนํ้าทิ้ง

ปริมาณนอยลง เชน ในชวงฝนตกหนัก ดังน้ันระบบบําบัดนํ้าเสียจะตองมีทอ/รางเปดระบายนํ้าทิ้ง

สํารองลงสูแหลงนํ้าดวยในชวงที่ความตองการใชนํ้าทิ้งมีนอย 

 3. ระบบชลประทานเดิมในพื้นที่มีระบบชลประทานอยูกอนหรือไม ถาม ีการลงทุนจะ

ตํ่ามาก เพียงวางทอเมนหรือรางเปดไปยังคลองชลประทานเทาน้ัน ทั้งน้ีอาจตองบําบัดนํ้าใหได

มาตรฐานของกรมชลประทานและดําเนินการขออนุญาตกอน แตถาไมมีระบบชลประทานเดิมอยูใน

พื้นที่ จะตองวางแผนการสงนํ้าไปจนถึงแปลงเกษตรกรรมดวย ในกรณีสงนํ้าดวยการสูบนํ้าจะตอง

วางแผนวาจําเปนตองมีอางเก็บนํ้าในพื้นที่ดวยหรือไม รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการโครงการซึ่งอาจให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับผลประโยชน เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนผูบริหาร

จัดการ 

 4. สารอาหารในนํ้า จากผลการวิจัยโครงการ “การนํานํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย

ชุมชนมาใชเพื่อการเกษตรกรรม” โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม (คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ

เกษตรศาสตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพสถาบันวิจัยสังคม) ในชวงเดือนตุลาคม 2542 – 

มีนาคม 2545 ไดใชนํ้ารดหลายชนิดคือ นํ้าเสีย (RW) นํ้าทิ้งจากการบําบัดข้ันตนดวยการตกตะกอน 

(PE) นํ้าทิ้งจากการบําบัดข้ันที่สองโดยระบบเอเอส (AS) นํ้าทิ้งจากการบําบัด โดยระบบบอเติมอากาศ 

(AL) นํ้าบาดาล (GW) และนํ้าคลองชลประทาน (IW) เพื่อเพาะปลูกพืชหลายชนิด พบวา สามารถ

แบงกลุมนํ้าตามปริมาณสารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีในนํ้าไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมนํ้า

ธรรมชาติ (IW, GW) ซึ่งถือวามีสารอาหารระดับตํ่ามาก และกลุมนํ้าทิ้ง (RW, PE, AS, AL) ซึ่งมีความ

แตกตางของสารอาหารข้ึนกับชนิดนํ้า ถาพิจารณาขอมูลการปลูกขาวโดยเฉลี่ยใชนํ้าประมาณ 2,500 

ลบ.ม./ไร-ฤดูปลูก เปนนํ้าฝนรอยละ 25 นํ้ารดรอยละ 75 หรือ 1,875 ลบ.ม./ไร-ฤดูปลูก จากวีธีการ

เพาะปลูกจะใสปุย 2 ครั้ง ตามคําแนะนํากรมสงเสริมการเกษตร ครั้งแรกสูตร 16-20-0 (N:P:K) 25 

กก./ไร (เทากับเติมไนโตรเจน = 25 x 0.16 = 4 กก./ไรเติมฟอสฟอรัส = 25 x 0.2 = 5 กก./ไร) ครั้ง

ที่สอง สูตร 46-0-0 (N:P:K) 15 กก./ไร (เทากับเติมไนโตรเจน = 15 x 0.46 = 6.9 กก./ไร) รวมใสปุย 

2 ครั้ง เติมในโตรเจน 10.9 กก./ไร เติมฟอสฟอรัส 5 กก. /ไร สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี ลักษณะนํ้าทิ้ง

จะข้ึนกับระบบทอรวบรวมนํ้าเสีย ถาเปนทอรวมเกิดการเจือจางมากก็จะไดในโตรเจนกับฟอสฟอรัส

ตํ่า ในกรณีใชนํ้า RW หรือ PE ในการเพาะปลูกขาวพบวาไมจําเปนตองเติมในโตรเจนอีก ขณะที่การ
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ใชนํ้า AS และ AL จะลดการเติมไนโตรเจนไดรอยละ 75 และ 24 ตามลําดับ สําหรับการเติม

ฟอสฟอรัส ถาใชนํ้า PE และ RW จะลดการเติมลงไดประมาณรอยละ 16 ระบบรวบรวมนํ้าเสีย

เทศบาลตาง ๆ ปจจุบันเปนระบบทอรวมทั้งสิ้น จากการสํารวจของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหง

ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2541 (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) ในโรงบําบัดนํ้าเสียชุมชน 19 แหง ชวงฤดู

แลง พบวาไนโตรเจนในนํ้าทิ้งในชวง 1 – 13 มก./ล. (สวนใหญจะอยูในชวง 2 – 5 มก./ล.) และพบวา 

ฟอสฟอรัสในชวง 0.1 – 10 มก./ล. (สวนใหญจะอยูในชวง 0.5 – 1.0 มก./ล. ถาใชนํ้าเหลาน้ีปลูกขาว

หรือพืชผักอื่นๆ จะลดการใชปุยเคมีลงไดอยางแนนอน แตจะลดมาก-นอยเพียงใดข้ึนกับคาไนโตรเจน

และฟอสฟอรัสในนํ้าทิ้ง แตละเทศบาลซึ่งจะแตกตางกัน 

  5. ปริมาณและความสม่ําเสมอของปริมาณ นํ้าทิ้งมีความสม่ําเสมอในเชิงปริมาณ 

เน่ืองจากประชาชนใชนํ้าประปาและระบายนํ้าเสียออกมาทุกวัน แนวโนมปริมาณนํ้าทิ้งจะเพิ่มข้ึนตาม

จํานวนประชากรในเขตเทศบาล การใชนํ้าทิ้งเพาะปลูกพืชที่มีคาทางเศรษฐกิจสูง เชน ผักคะนํ้า ฯลฯ 

จึงลดความเสี่ยงของการขาดนํ้ารดไปไดอยางไรก็ดี ในระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็กบางแหง นํ้าทิ้งมี

ปริมาณนอย จึงครอบคลุมพื้นที่การเกษตรไดคอนขางจํากดั ตัวอยางเชน การปลูกผักคะนํ้าตองการนํ้า

ประมาณ 350 ลบ.ม./ไร-ฤดูปลูก ในเวลาประมาณ 35 วัน คิดเปนความตองการนํ้าเฉลี่ยประมาณ 10 

ลบ.ม./ไร-วัน ถาระบบบําบัดนํ้าเสียมีนํ้าทิ้งวันละ 3,000 ลบ.ม./วัน จะมีพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลงเพียง 

300 ไร เทาน้ัน จากผลการวิจัยโครงการ “การนํานํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน มาใชเพื่อการ

เกษตรกรรม” พบวาปริมาณนํ้าที่ใชในการเกษตร มีดังน้ี 

ปลูกขาว ชวงฤดูปลูกขาวนาปรังประมาณเดือนมีนาคม-มิถุนายน (4 เดือน) ใชนํ้า 

2,000 – 2,700 ลบ.ม./ไร ตอฤดูปลูกเฉลี่ย 2,500 ลบ.ม./ไร ตอฤดูปลูก จะเปนนํ้าฝนที่ตกระหวาง

เพาะปลูกประมาณรอยละ 25 และเปนนํ้ารด (นํ้าทิ้ง) ประมาณรอยละ 75 ในกรณีสภาพเลวรายที่สุด 

คือ ปลูกขาวนาปรังโดยไมมีฝนตกเลย ในการวางแผนเสนอใหใชอัตรา 21 ลบ.ม./ไร-วัน สําหรับฤดูนา

ป (สิงหาคม-พฤศจิกายน) การใชนํ้าจะข้ึนกับสภาวะฝน โดยนํ้าทิ้งจะใชเสริมเมื่อฝนทิ้งชวง อน่ึง จาก

งานวิจัยเปนเวลา 2 ป ในสนามพบวา ปริมาณนํ้ารดในฤดูปลูกนาปไมไดแตกตางจากฤดูปลูกนาปรัง

มากนัก ขอสังเกตในการใชนํ้าปลูกขาวอีกประการหน่ึง คือ จะมีความตองการนํ้าสูงมาก (รอยละ 20-

40) ในชวงเตรียมแปลงกอนปลูกเพื่อใหมีนํ้าขังในนา ซึ่งจะตองมีการบริหารจัดการที่ดีในหมูเกษตรกร

ใหไดรับนํ้าโดยทั่วถึง เน่ืองจากนํ้าทิ้งมีปริมาณสม่ําเสมอ ไมอาจระบายปริมาณสูงในชางเวลาสั้นๆ 

เหมือนนํ้าชลประทานได 

ขอดีของการปลูกขาว คือ ไมข้ึนกับฤดูกาล สามารถปลูกไดตลอดทั้งป และมีพันธุขาว

ใหเลือกอยางเหมาะสมตามฤดูปลูก 

ปลูกผักสวนครัว ผักสวนครัว เหลาน้ีไมนิยมปลูกชวงฝนตกหนักเพราะรากจะเนา ผัก

บางอยางจะปลูกไดเฉพาะฤดูหนาวเชน ผักกาดขาวปลี เปนตน โดยทั่วไปถือวาผักสวนครัวปลูกได
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เกือบตลอดทั้งป ผักแตละอยางมีระยะเวลาการปลูกแตกตางกัน เชน กะหล่ําปลี 2 เดือน ผักคะนํ้า 1 

เดือน ผักกาดหัว 2 เดือน ดอกแอสเตอร (ไมประดับ) 3 เดือน การปลูกผักสวนครัวมีความตองการนํ้า

เฉลี่ยประมาณ 10 – 13 ลบ.ม./ไร-วัน ข้ึนกับชนิดพืช ในการวางแผนเสนอใหใชอัตรา 13 ลบ.ม./ไร-

วัน ซึ่งเปนคาในฤดูแลง แตในชวงฤดูฝนจะมีสัดสวนนํ้าฝนเขาแปลงเกษตรกรรมดวย แตตัวเลขไม

แนนอนข้ึนกับสภาวะฝนตก ในการวิจัยพบวามีคาสูงสุด (ในการปลูกผักคะนํ้าที่มีชวงเวลาสั้น) ถึงรอย

ละ 80 และใชนํ้ารด (นํ้าทิ้ง) เพียงรอยละ 20 เทาน้ัน อน่ึง ระยะเวลาปลูกที่ระบุน้ีไมไดรวมเวลา

เตรียมแปลง เพาะกลา ซึ่งแตกตางไปในพืชแตละชนิด 

6. ความปลอดภัยของผลผลิตและการเจริญเติบโตจากผลการวิจัยในโครงการ “การนํา

นํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนมาใชเพื่อการเกษตรกรรม” พบวา ผลผลิตที่ไดจากการใชนํ้า AL 

และ AS เพาะปลูกมีความปลอดภัยสูง ผลผลิตมีการปนเปอนของโลหะหนัก (พิจารณาโลหะหนัก 4 

ชนิด ที่มีโอกาสปนเปอนในหวงโซอาหาร คือ แคดเมียม ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง) พยาธิ และแบคทีเรีย 

ตํ่ากวาคาปลอดภัยสูงสุดอยางมาก จากการเพาะปลูกเปนเวลา 2 ปตอเน่ือง พบวา ระดับการปนเปอน

ไมไดสะสมเพิ่มข้ึนและไมไดแตกตางจากการปนเปอนในผลผลิตที่ปลูกโดยใชนํ้าธรรมชาติ คือ นํ้า

คลองชลประทาน (IW) และนํ้าบาดาล (GW) แตอยางใด สําหรับอัตราการเจริญเติบโตของพืช (ขาว

และผัก) ไมไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญในแปลงทีร่ดโดยนํ้า AL หรือนํ้าธรรมชาติ โดยสรุปอาจกลาวได

วาการใชนํ้าทิ้งในการเกษตร ผลผลิตมีการเจริญเติมโตตามปกติเหมือนการใชนํ้าตามธรรมชาติอื่นๆ 

7. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในการเกษตรที่สําคัญ คือ การ

แพรกระจายของสารเคมีการเกษตร (ยาฆาแมลง ปุย) ทั้งตอดิน นํ้าผิวดิน และนํ้าใตดิน ดังน้ันเมื่อ

เทียบกับการระบายนํ้าทิ้งลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติกับการสงนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียเขาพื้นที่การ

เกษตรกรรม และมีการทําการเกษตรกรรมอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป กรณีหลังยอมสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมมากกวาอยางแนนอน โดยเฉพาะถาเกษตรกรใชสารเคมีทางการเกษตรมากเกินควร 

อยางไรก็ดี จากผลการวิจัย พบวา ในกรณีการปลูกขาวซึ่งไมมีการระบายนํ้าผิวดินออกและมีนํ้าซึมใน

นาตํ่ามาก เน่ืองจากเปนดินเหนียว คุณภาพนํ้าขังในแปลงนาเมื่อรดโดยนํ้าทิ้งหรือนํ้าธรรมชาติไมได

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ การสะสมโลหะหนักและธาตุอาหาร (N P K) ในดินก็ไมไดแตกตางกัน

เมื่อใชนํ้าทิ้งหรือนํ้าธรรมชาติ ทั้งน้ีการปลูกขาวใหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่าสุด สําหรับการปลูกผัก

ตามวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติในปจจุบันมีการใชปุยมากเกินความจําเปน และนํ้าซึมใตแปลงเพาะปลูก

ที่ระดับ 0.3 เมตร จากผิวดิน มีการชะลางไนเตรต-ไนโตรเจนออกมาอยางมากและปนเปอนสูนํ้าบอ

ต้ืนในที่สุด จากผลการวิจัยพบวาแปลงที่รดโดยนํ้าทิ้งและนํ้าธรรมชาติมีระดับการปนเปอนไมแตกตาง

กัน ไมวาจะในนํ้าซึมหรือการปนเปอนในดิน (โลหะหนักและพยาธิ) อยางไรก็ตาม แมจะพบวาการใช

นํ้าทิ้งไมไดแตกตางจากการใชนํ้าธรรมชาติในแงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แตในภาพรวมถารัฐมีการ

สงเสริมใหมกีารเพาะปลูกโดยสงนํ้าชลประทานเขามาในพื้นที่ และเกษตรกรใชสารเคมีการเกษตรมาก
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เกินความจําเปน ก็จะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากกวา ดังน้ันรัฐจึงควรมีมาตรการอื่นเสริม เชน 

การใหความรูในการใชยาฆาแมลง ปุย ฯลฯ ควบคูไปกับการสงนํ้าเขาพื้นทีเกษตรกรรมดวย 

8) การยอมรับของเกษตรกรและเจาหนาที่ของรัฐ ที่เกี่ยวของประเด็นน้ี แมผลการ 

วิจัย จะยืนยันวาไมเกิดการปนเปอนตอผลผลติและสิง่แวดลม (ดินและนํ้าใตดิน) และไมเกิดผลกระทบ

ตอการเจริญเติบโตของพืช แตเกษตรกรและเจาหนาที่ของรัฐบางแหงก็อาจจะยังลังเลใจที่จะใช และ

สงเสริมการใชนํ้าทิ้ง 

2.4.3 การใชนํ้าท้ิงในอุตสาหกรรม 

การใชนํ้าทิ้งในอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานอยูในระดับหน่ึง แตเปนการหมุนเวียนนํ้า 

(recycling) ในงานอุตสาหกรรมเทาน้ัน โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมบางแหงที่หมุนเวียนนํ้าทิ้งจาก

ระบบบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรมหรือจากกระบวนการผลิตเพื่อใชในโรงงาน สําหรับการใชนํ้าทิ้งจาก

ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในโรงงานอุตสาหกรรมน้ันยังไมมีขอมูลการใชงาน แตในตางประเทศมีการ

ดําเนินการหลายแหง สวนใหญนํ้าทิ้งจะถูกใชในกระบวนการหลอเย็น (cooling water) นํ้าดับเพลิง 

นํ้าควบคุมฝุน ฯลฯ ซึ่งไมตองการคุณภาพนํ้าที่สูงมาก นํ้าทิ้งเหลาน้ีจะตองบําบัดเพิ่มเติมโดยการกรอง

ดวยทรายกอน ในประเทศไทยมีระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนบางแหงที่อยูใกลเขตอุตสาหกรรม รวมทั้ง

ระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีศักยภาพที่จะนําไปใชได แตควรมีการ

ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมกอนดําเนินงาน 

2.4.4 การใชนํ้าท้ิงเติมลงใตดินเพ่ือเพ่ิมนํ้าบาดาล 

วิธีการน้ีจะใชเมื่อมีการสูบนํ้าบาดาลไปใชอุปโภค ปริโภค จนปริมาณนํ้าบาดาลลดลง

และการเติมนํ้าใตดินตามธรรมชาติมีไมพอเพียง การใชนํ้าทิ้งเติมลงใตดินไมวาในระดับช้ันนํ้าผิวดิน

หรือช้ันนํ้าบาดาลจึงเปนทางเลือกหน่ึงในการเพิ่มปริมาณนํ้าบาดาล วิธีการน้ีในประเทศไทยยังไมมี

การดําเนินงาน แตมีใชในตางประเทศบางแหง อาทิเชน (Rowe and Abdel – Magid, 1995) 

ประเทศอิสราเอล โครงการเติมนํ้าบาดาลที่ใหญที่สุด คือ โครงการ Dan Region 

Wastewater Reclamation Project เติมนํ้าบาดาลจากนํ้าทิ้ง 189,000 ลบ.ม./วัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดามีการเติมนํ้าบาดาล 114,000 ลบ.ม./วัน และรัฐ

แคลิฟอรเนียมีการเติมนํ้าบาดาล 170,000 ลบ.ม./วัน โดยทําการบําบัดเพิ่มเติมในระดับ Advanced 

Treatment กอนวิธีการเติมนํ้าบาดาลทําไดหลายแบบ เชน สูบอัดเขาใตดินโดยตรง (direct 

injection) ระบายลงในพื้นที่ซึมนํ้า (surface infiltration) หรือระบายลงพื้นที่ซึมนํ้าขางแมนํ้า 

(stream infiltration) การดําเนินงานมีขอพิจารณาดังน้ี 

การสูบอัดเขาใตดินโดยตรง จะตองบําบัดเพิ่มเติมจนคุณภาพนํ้าอยูในระดับดีมาก 

เพราะนิยมเติมในช้ันบาดาลระดับลึก 
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ในประเทศไทยมีขอมูลการเติมนํ้าบาดาลจากนํ้าผิวดินที่คนทําข้ึนนอยมากและไมมี

งานวิจัย การเติมนํ้าบาดาลจากนํ้าทิ้งจึงควรทําการศึกษาวิจัยกอนใชงานจริง 

  

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการใชนํ้าเสียที่ผานการบําบัดแลว ไมวาจะผานการบําบัดจาก

กระบวนการบําบัดใดก็ตาม สามารถนํากลับมาใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ ได โดยการนํานํ้า

ดังกลาวกลับมาใชประโยชน จําเปนตองมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าวาอยูระดับใด เพื่อนํานํ้าไปใชใน

กิจกรรมที่เหมาะสมกับคุณภาพนํ้าซึ่งมีตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

โกวิทย อุตตบุญ (2547) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของน้ํากากสาที่ผานระบบยูเอเอสบี

จากโรงงานสุราตอการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออน การวจิวัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบ 

เทียบประสิทธิภาพระหวางการใชนํ้ากากสาที่ผานการบําบัด ดวยระบบยูเอเอสบีจากโรงงานสุรากับ

การใชปุยเคมีตอการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออน (2) หาอัตราสวนที่เหมาะสมของการใชน้ํากาก

สาที่ผานระบบยูเอเอสบีจากโรงงานสุราตอการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออน การวิจัยเปนการวิจัย

แบบกึ่งทดลองประกอบดวย 5 แปลงทดลอง แปลงที่ไมใสปุยเคมี แปลงที่ใสนํ้ากากสาอัตราสวน 20, 

40 และ 80 ลกูบาศกเมตรตอไร และแปลงที่ใสปุยเคมี เมล็ดขาวโพดที่ใชเปนพันธุซุปเปอรสวีท ปุย 

เคมีใชสูตร 15-15-15 และสตูร 46-0-0 สังเกตการเจริญเติบโตและบันทึกความสูงของขาวโพดเมื่อ

อายุ 15, 25 และ 60 วัน เมื่อเก็บเกี่ยวไดบันทึกความสูง จํานวนฝกที่เก็บเกี่ยวไดทั้งหมดในแปลงยอย 

จํานวนและนํ้าหนักฝกออนกอนปอกเปลือก จํานวนและนํ้าหนักฝกหลังปอกเปลือก และจํานวนฝกที่

ผานเกณฑมาตรฐานของโรงงาน วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบย่ีงเบน

มาตรฐานและการวิเคราะหความแปรปรวน ผลการวิจัยปรากฏวา (1) ขาวโพดฝกออนในแปลงที่ไมใส

ทั้งปุยเคมีและนํ้ากากสา เจริญเติบโตต่ํากวาแปลงที่ใสน้ํากากสาที่ผานระบบยูเอเอสบีและแปลงที่ใส

ปุยเคมี และเมื่อเปรียบเทียบกันระหวางแปลงที่ใสน้ํากากสากับแปลงที่ใสปุยเคมี พบวา การ

เจริญเติบโตของขาวโพดฝกออนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (2) อัตราสวนการใสนํ้ากาก

สาที่ตางกัน ไมมีผลทําใหการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เสนีย กาญจนวงศ และคณะ (2549) ทําศึกษาการนํานํ้าทิ้งจากระบบนํ้าเสียชุมชนมาใชเพื่อ

การเกษตร พบวาปลูกพืชโดยใชนํ้า 3 ชนิด คือ นํ้าขังในบอสูบนํ้าเสียและคลองแมขา เรียกวา นํ้า

สกปรก (CW) นํ้าสกปรกที่ตกตะกอน (Sed.CW) และนํ้าบาดาล (GWps) เปนแปลงควบคุม การ

ทดลองระยะที่สองใชนํ้าเสีย (RW) นํ้าทิ้งจากระบบบําบัดข้ันตน (PE) และนํ้า GWps เปนแปลง

ควบคุม ทดลองปลูกพืชประกอบดวย ผักคะนา (7 ครั้ง) กะหล่ําดอก (6 ครั้ง) ผักกาดขาวปลี (4 ครั้ง) 

ผักกาดหัว (6 ครั้ง) ดอกแอสเดอร (2 ครั้ง) ในการปลูกไดปรับลดปุยลงตามไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

ที่มีในนํ้ารดผลการทดลองไมพบอาการเปนพิษของพืช ผลผลิตในภาพรวมไมแตกตางกันจากการใชนํ้า
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ทั้ง 5 ชนิด แตการปลูกพืชชนิดเดียวกันในตางฤดูใหผลผลิตที่แตกตางกัน โดยเฉลี่ยระดับการปนเปอน

ในผลผลิต (พยาธิ แบคทเีรีย โลหะหนัก) และการปนเปอนในดิน (พยาธิ โลหะหนัก) ไมแตกตางกัน

มากนัก ผลผลิตที่ไดอยูในมาตรฐาน ปลอดภัยในการบริโภค ในการทดลองแปลงผัก 2 ใชนํ้า RW , PE 

, GWps ปลูกเฉพาะผักคะนา แปลงผัก 2/1 ศึกษาการใชอัตรานํ้ารดที่นอยลง (ปลูก 4 ครั้ง) แปลงผัก 

2/2 ศึกษาการใชอัตราเดิมปุยนอยลง (ปลูก 5 ครั้ง) ผลการทดลองแปลง 2/1 พบวาผักคะนายังมี

ผลผลิตที่ดี ที่อัตราการใชนํ้า 200 ม3/(ไร.เดือน) ซึ่งเปน 50% ของอัตรานํ้ารดปกติ นํ้าซึมมีคาบีโอดี

และฟอสฟอรัสลดลง (กรณีนํ้ารด RW , PE) และมีไนโตรเจนสูงข้ึนจากการชะลางปุยที่เติมระหวาง

ปลูก ในแปลงผัก 2/2 ใชนํ้าอัตราปกติ แตลดการใชปุยลง พบวาที่อัตราการเติมปุย 60% ยังมีการ

เจริญเติบโตตามปกติ นํ้าซึมมีการลดของฟอสฟอรัส แตมีไนโตรเจนและบโีอดีที่เพิ่มข้ึนในการปลูกครั้ง

หลังๆ (การปลูกปรับอัตราเติมปุยจากคานอยไมมาก) และในป 2556 พบพร เศรษฐพฤกษา และ

ปราณี รักษาบุญ ทําการการวิจัยปลูกขาวมี 2 กลุมคือ นาขาว 1 (6 ครั้ง) ใชนํ้าทิ้งจากระบบบอเติม

อากาศ (AL) และนํ้าบดาาล (GWSW) เปนแปลงควบคุม การทดลองนาขาว 1 น้ีทําตอเน่ืองจาก

โครงการระยะแรก ชวงการปลูก 4 ครั้งแรกไมมีนํ้าเสียเขาระบบบอเติมอากาศโดยสม่ําเสมอ จึงใชนํ้า

ขังในบอ (Polishing pond)เปนสวนใหญไมใชนํ้า AL การปลูกขาวในนาขาว 2 (2 ครั้ง) ใชนํ้า RW 

และ PE มี  2 พื้นที่ คือนาขาว 2/1 และนาขาว 2/2 การเพาะปลูกขาวทั้งหมด ใชอัตรานํ้ารด เติมปุย

และสารเคมีการเกษตรเหมือนกัน แตกตางเพียงชนิดนํ้ารด ผลการทดลองไมพบอาการเปนพิษตอตน

ขาวจากการใชนํ้ารด 4 ชนิด ในนาขาว 1 มีการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโดยเฉลี่ย ไมแตกตาง

กัน ในทางสถิติเปนสวนใหญ จากการใชนํ้า AL และ GWSWเพาะปลูก ในนาขาว 2 การเจริญเติบโต

และผลผลิตของขาวไมไดแตกตางกันจากการใชนํ้า RW, PE เพาะปลูก ระดับการปนเปอนในผลผลิต

ในขาวขาวและขาวกลอง จากแปลงขาว 1 และนาขาว 2 รวมทั้งในดิน ก็ไมแตกตางกัน ขาวที่ไดจาก

การใชนํ้า 4 ชนิดเพาะปลูกอยูในมาตรฐานปลอดภัยในการบริโภคผลการสํารวจทัศนคติเกษตรกร

ทั่วไปรอบนาขาวและแปลงปลกูผกั ยอมรับการใชนํ้าทิ้งในการเกษตรเปนสวนใหญ (รอยละ 78.9 และ 

95 ตามลําดับ) พืชจํานวนสี่ชนิด ไดแก ขาว ผักคะนา กะหล่ําปลี และหัวผักกาด ปลูกโดยใชนํ้าทิ้ง

จากระบบบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนแบบบอเติมอากาศ และนํ้าบาดาล ในระหวางป พ.ศ. 2543-2545 

สําหรับขาวมีการเก็บเกี่ยวอยู 4 ครั้ง (จํานวน 16 ตัวอยาง) ผักคะนามีการเก็บเกี่ยว 5 ครั้ง (จํานวน 

20 ตัวอยาง) กะหล่ําปลีมีการเก็บเกี่ยว 3 ครั้ง (จํานวน 12 ตัวอยาง) และหัวผักกาดมีการเก็บเกี่ยว 2 

ครั้ง (จํานวน 8 ตัวอยาง) ทําการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการในตัวอยางทั้งหมดปริมาณของโปรตีน 

ไขมัน ใยอาหาร ความช้ืน และเถา วิเคราะหโดยวิธี Kjeldahl, Solvent extraction, AOAC, 

Freeze drying และ Muffle furnace ตามลําดับ ปริมาณคารโบไฮเดรต และพลังงานในพืชผักได

จากการคํานวณ ทําการวิเคราะหปริมาณของแรธาตุตาง ๆ ไดแก โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม 

แมกนีเซียม เหล็ก และซิลิเนียม โดยใชเครื่อง Atomic absorption spectrophotometry ปริมาณ
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ฟอสฟอรัส และ ไอโอดีน วิเคราะหโดยใช Colorimetry method และ วิธีซึ่งปรับปรุงมาจากวิธีของ 

Moxon และคณะ ตามลําดับ ทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณคาทางโภชนาการของพืชผัก ที่ปลูกโดย

ใชนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของชุมชน และนํ้าบาดาลโดยใชคาสถิติ t-test ผลการศึกษา ไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตของคาเฉลี่ยของคุณคาทางโภชนาการซึ่งไดแก ปริมาณโปรตีน 

คารโบไฮเดรต ไขมัน พลังงาน ใยอาหาร ความช้ืน เถา และแรธาตุทุกตัว คือ โซเดียม โพแทสเซียม 

แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ไอโอดี และซิลิเนียม ในพืชผักที่ปลูกโดยใชนํ้าจากระบบ

บําบัดนํ้าเสียชุมชน แบบบอเติมอากาศ และนํ้าบาดาล 

เจษฎา จิตรหลัง และคณะ (2550) พบวา การใชนํ้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปไมยางที่ผานการ

บําบัดดวยปฏิกิริยาเฟนตันเปนแหลงธาตุอาหารพืชโดยการนํานํ้าเสียมาใชประโยชนทางการเกษตร

เพื่อเปนแหลงธาตุอาหารพืช เปนแนวทางหน่ึงที่ชวยลดปญหาความเปนพิษกับพชืที่ปลกูในบรเิวณใกล

โรงงาน อยางไรก็ตามการนํานํ้าเสียมาใชเปนธาตุอาหารสําหรับพืช ตองพิจารณาความเขมขนของธาตุ

อาหาร เพราะหากมีความเขมขนสูงเกินไปจะเกิดความเปนพิษกบัพืชไดงาย โดยเฉพาะธาตุโบรอนและ

โซเดียม รวมทั้งสมบัติดานอื่น ๆ เชน สภาพการนําไฟฟาของดินที่แสดงถึงความเค็มอาจเปนขอจํากัด

ตอการเจริญเติบโตของพืช แตหากใชนํ้าเสียที่ลดความเขมขนลง อาจทําใหพืชมีการตอบสนองในทาง

ที่ดีข้ึน ดังน้ัน จึงไดศึกษาหาแนวทางการนํานํ้าเสียที่ผานการบําบัดดวยปฏิกิริยาเฟนตัน ซึ่งมีปริมาณ

โบรอนสูง มาใชเปนแหลงธาตุอาหารพืชและเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเปนปุยกับพืชตอไป 

รัตนี คํามูลคร (2552) ไดทําการศึกษาผลของการใชนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อรดนํ้า

หญาและสวนหยอมในโรงพยาบาลจิตเวช พบวา เมื่อนํานํ้าทิ้งมาเจือจางกับนํ้าประปา ทําใหคุณภาพ

นํ้าดีข้ึน และสามารถนํามาใชรดนํ้าหญาในสวนหยอมของโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 42 วัน ความสูง

ของหญา และการเจริญเติบโตของหญามีคาไมแตกตางจากใชนํ้าประปา แตหากใชนํ้าทิ้งเพียงอยาง

เดียว พบวาความสูงของตนหญามีคามากกวาการใชนํ้าประปารดอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองมาจากในนํ้า

ทิ้ง มีปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สูงกวาในนํ้าประปา ซึ่งเปนธาตุอาหารที่หญาใชใน

การเจริญเติบโต และหากมีการเติมคลอรนีลงในนํ้าทิ้ง พบวาปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียในดินไม

เพิ่มข้ึนดวย ยังมีการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพนํ้าทิ้งและนํ้าที่ผานการบําบัดตอผลผลิตและ

องคประกอบทางเคมีของขาวโพดในระยะตนกลา ศึกษาโดย ธรารัตน สุกิน ในป 2551 พบวานํ้าทิ้ง

จากทุกบอบําบัด ไดแก บอตกตะกอน บอผึ่ง 1 บอผึ่ง 2 บอผึ่ง 3 และบอปรับสภาพ สามารถนํามารด

ตนกลาของขาวโพดไดในระยะเวลาสั้น และสามารถตัดมาเปนอาหารเสริมในการเลี้ยงแพะได แตอายุ

กลาที่นํามาเลี้ยงเพาะไมควรเกิน 14 วัน ซึ่งพบวา แพะมีนํ้าหนักตัวเพิ่มมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ

แพะที่ไมไดรับการเสริมขาวโพดออน ซึ่งทําใหสามารถแกปญหาการขาดแคลนอาหารหยาบในการ

เลี้ยงสัตวในชวงฤดูแลงไดอีกทางหน่ึง แตทั้งน้ีควรระวังในเรื่องของปริมาณโลหะหนัก แคดเมียม และ

ตะกั่ว ซึ่งมีคาเกินกวาเกณฑมาตรฐานกําหนด 
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สุนทร บุญบําเรอ (2552) ไดทําการศึกษาผลของการใชประโยชนจากนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัด

จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลังตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุชัยนาท 1 

พบวา การใชนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมาปลูกขาวถึงแมจะทําใหความสูง และผลผลิตตํ่ากวาการใช

นํ้าชลประทานรวมกับปุยเคมี แตขาวก็สามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตได โดยใหผลผลิตเทากับ 

457.78 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่การปลูกโดยใชนํ้าชลประทานรวมกับปุยเคมี ใหผลผลิตสูงถึง 

1,206.67 กิโลกรัมตอไร ดังน้ันกอนที่จะนํานํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดจากโรงงานอุตสาหกรรมผลติแปงมนั

สําปะหลัง ควรทําใหเจือจางในอัตราสวนที่เหมาะสม เพื่อลดความเปนกรดเปนดางของนํ้าที่อาจสงผล

ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวลดลงหรือเพิ่มข้ึนได 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
3.1 อุปกรณ์และพื้นที่ท่ีใช้ในการวิจัย 

อุปกรณ์และพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 
3.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แหล่งน้้าที่ใช้ในการทดลองน้้าทิ้งสุดท้ายของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตรที่ผ่าน
ระบบบ้าบัดน้้าเสียโดยวิธีการกรองด้วยทรายและคาร์บอน ซึ่งน้้าทิ้งสุดท้ายเมื่อน้ามาวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าการน้าไฟฟ้า ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี น้้ามันและไขมัน 
ปริมาณสารแขวนลอย ค่าทีดีเอส ค่าทีเคเอ็น ปริมาณโลหะหนัก ซัลไซด์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัล
ไซด ์ปริมาณสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนคลอรีนต้องมีค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้ง 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ.2535  เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะของน้้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานและน้้าบาดาลตามธรรมชาติ
จากบ่อน้้าบาดาลในเขตต้าบลสามกระบือเผือก อ้าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 2. เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวพันธุ์มุกสยาม เป็นข้าวโพด
ข้าวเหนียวที่มีขนาดฝักขนาดกลางเมล็ดสีขาวนวล เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวที่น้ามาทดลองต้องเป็น
เมล็ดที่มีความสมบูรณ์ เมล็ดไม่ลีบ สีขาวนวล เมื่อน้ามาแช่น้้าเมล็ดจมไม่ลอยน้้า 
 3. อุปกรณ์เก่ียวกับการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวขาวพันธุ์มุกสยาม 

3.1 ปุ๋ยเคมีรองพ้ืน สูตร 15-15-15  
3.2 สารไฮโดรไลต์ สารเสริมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ด ใช้คลุกเมล็ด

ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวก่อนปลูก ใช้สารไฮโดรไลต์ปริมาณ 10 ซีซี คลุกข้าวโพดจ้านวน 1 กิโลกรัม 
3.3 เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวขาว 
3.4 สารควบคุมวัชพืช สารอะเซโทคลอร์ อัตรา 150 ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร 
3.5 เครื่องพ่นสารเคมี ขนาดบรรจุ 20 ลิตร ชนิดแบตเตอรี่ 

4. อุปกรณ์เก่ียวกับการเจริญเติบโตของข้าวโพดข้าวเหนียวขาวพันธุ์มุกสยาม 
4.1 ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 และ สูตร 46-0-0 
4.2 ถังพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร จ้านวน 2 ถัง 
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4.3 ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร จ้านวน 20 ถัง 
4.4 ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร จ้านวน 5 ถัง 
4.5 ถ้วยตวงขนาดปริมาตร 1 ลิตร 
4.6 สายยาง PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ใช้ปล่อยน้้าจากถัง พลาสติก

ขนาด 200 ลิตร ลงแปลงปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวขาว 
5. อุปกรณ์การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต 

 5.1 ถุงตาข่ายฟ้า เก็บผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวขาว 
 5.2 ตลับเมตร ความยาว 5 เมตร 
 5.3 เวียร์เนียร์ ชนิดดิจิตัล  

3.1.2 พื้นที่ท าการทดลอง 
พ้ืนที่ท้าการทดลอง โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตร ต้าบลสามควายเผือก อ้าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ห่างจากอ้าเภอเมืองระยะทางประมาณ 4 กม.พ้ืนที่โดยรอบของพ้ืนที่ที่ท้าวิจัย
ของต้าบลสามควายเผือกและต้าบลใกล้เคียงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งประชากรมีอาชีพหลักด้าน
การเกษตร โดยท้านา ท้าสวน ปศุสัตว์ และรับจ้างทั่วไป 
 

 
รูปที่ 3.1 ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตร ต.สามควายเผือก อ.เมือง จังหวัดนครปฐม 

เข้าถึงเมื่อ 16 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps/@13.84953, 
100.1133755,878m/data=!3m1!1e3?hl=th 

 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต้าบลทุ่งน้อย อ้าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต้าบลธรรมศาลา อ้าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต้าบลแหลมบัว ต้าบลศีรษะทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต้าบลทุ่งน้อย ต้าบลบ่อพลับ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
พ้ืนที่โดยรอบของพ้ืนที่ที่ท้าวิจัยของต้าบลสามควายเผือกและต้าบลใกล้เคียงเป็นพ้ืนที่

เกษตรกรรม ซึ่งประชากรมีอาชีพหลักด้านการเกษตร โดยท้านา ท้าสวน ปศุสัตว์ และรับจ้างทั่วไป 
 

N 
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3.2 การด าเนินการวิจัย 
การด้าเนินการวิจัย ดังรูปที่ 3.2 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 แผนผังการด้าเนินการวิจัย 

น้ าทิ้งสุดท้ายท่ีผ่านระบบบ าบัด น้ าบาดาล 

ท าการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ ์แข็งแรง 
เมล็ดไม่ลบี น ามาปลูกทดลอง 

อัตราส่วนน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดร่วมกับน้ าบาดาล 
จ านวน 5 ชุดการทดลอง (Treatment) 
T1 : น้ าทิ้ง 100  
T2 : น้ าทิ้ง 15 : น้ าบาดาล 85  
T3 : น้ าทิ้ง 10 : น้ าบาดาล 90 
T4 : น้ าทิ้ง 5 : น้ าบาดาล 95 
T5 : น้ าบาดาล 100 (control) 

เก็บข้อมลูการเจริญเติบโตของข้าวโพด 

วัดความสูงต้นและเส้นรอบวงต้นทุก 15 วัน วันออกดอกตัวผู้ 
50% วันออกไหม 50% น้ าหนัก100 เมล็ด เปอร์เซ็นต์การ
กะเทาะ น้ าหนักเมล็ดต่อพื้นท่ี 12 ตารางเมตร คุณภาพเมล็ด

พันธุ์หลังการเก็บเก่ียว (สุภาพร และคณะ, 2552) 
 

ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการท าการทดลอง 

ปลูกทดลองในแปลง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ ์

(Randomize Complete Block) 
จ านวน 4 ซ้ า (Replication) 
ขนาดแปลงย่อย 3 X 4 เมตร 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวขาว 

สรุปผล อภิปรายผล เสนอแนะ 

เก็บข้อมลูและน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยโปรแกรม R Stat 

ท าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี 
ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าการน าไฟฟ้า ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี  

น้ ามันและไขมัน ปริมาณสารแขวนลอย ค่าทีดีเอส ค่าทีเคเอ็น ปริมาณ
โลหะหนัก ซัลไฟล์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟล์ ปริมาณสารป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนคลอรีน 
(วิธีวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  เรื่อง
ก้าหนดคุณลักษณะของน้้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน โดยวิธีมาตรฐาน 

Standard Methods for the Examination of water and 
Wastewater) 

เสนอผลงาน จัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ ์

เผยแพร่ข้อมูลวิจัยและสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์

เก็บข้อมลูดินในแปลงทดลอง 

วิเคราะห์ดินท้ังก่อนและหลังการทดลอง 
ค่า pH ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแท

สเซี่ยม (สุภาพร และคณะ, 2552) ปริมาณโลหะหนัก 
สารหนู ตะก่ัว ปรอท อลูมินัม แมงกานีส และทองแดง 
ปริมาณ Fecal coliform และ Chorine Residual  

  



39 

 

3.3 วิธีการวิจัย 
3.3.1 การวางแผนการวิจัย 
 การวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD: Randomized Complete 

Block Design) เป็นแผนการทดลองที่ใช้เมื่อพบว่านอกจากชุดการทดลอง (Treatment) แล้ว ยังมี
สาเหตุที่ท้าให้เกิดความแตกต่างระหว่างหน่วยทดลอง 1 สาเหตุ  ซึ่งใช้สาเหตุนั่นเป็นเกณฑ์ในการจัด
กลุ่มหรือบล็อก (Block) โดยหน่วยทดลองท่ีอยู่ในบล็อกเดียวกันให้เหมือนกันมากที่สุด และต่างบล็อค
ให้มีความแตกต่าง  จ้านวนหน่วยทดลองในแต่ละบล็อกให้มีจ้านวนเท่ากับจ้านวนชุดการทดลอง 
จากนั้นสุ่ม (Randomized) ชุดการทดลองให้แก่หน่วยทดลองทีละบล็อก กล่าวคือแต่ละบล็อคต้องมี
การทดลองครบชุดการทดลอง แต่ละหน่วยทดลองในแต่ละบล็อคจะได้รับชุดการทดลองใดชุดการ
ทดลองหนึ่งโดยสุ่ม และการท้าซ้้า (Replication) ก็เพ่ือเพ่ิมความเที่ยงตรงและแน่นอนของการ
ทดลอง ท้าให้สามารถประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของการทดลองได้และท้าให้สรุปผลการทดลอง
ได้กว้างขึ้น (ไพศาล, 2540) ในการศึกษาครั้งนี้ได้จัดชุดการทดลอง จ้านวน 5 ชุดการทดลอง จ้านวน 
4 ซ้้า ซึ่งได้จากการใช้น้้าทิ้งจากอุตสาหกรรมเคมีเกษตรที่ผ่านการบ้าบัดแล้วร่วมกับน้้าบาดาลตาม
อัตราส่วนต่าง ๆ จ้านวน 5 ชุดการทดลอง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.1 ดังนี้ 

 ชุดการทดลองที่ 1 (T1)  น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 100 ส่วน 
 ชุดการทดลองที่ 2 (T2)  น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 15 ส่วน และน้้าบาดาล 85 ส่วน 
 ชุดการทดลองที่ 3 (T3)  น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 10 ส่วน และน้้าบาดาล 90 ส่วน 
 ชุดการทดลองที่ 4 (T4)  น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด   5 ส่วน และน้้าบาดาล 95 ส่วน 
 ชุดการทดลองที่ 5 (T5)   น้้าบาดาล 100 ส่วน (ชุดควบคุม) 

 
ตารางที ่3.1 อัตราส่วนการใช้น้้าจากน้้าท้ิงจากอุตสาหกรรมเคมีเกษตรที่ผ่านการบ้าบัดแล้วร่วมกับ 

น้้าบาดาล  
แหล่งน้ า ชุดการทดลองตามอัตราส่วนน้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดร่วมกับน้ าบาดาล 

T1 T2 T3 T4 T5 
น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 100 15 10 5 0 
น้้าบาดาล 0 85 90 95 100 

 

การให้น้้าข้าวโพดข้าวเหนียวขาว เริ่มให้น้้าครั้งแรกปริมาณ 150 ลิตร ต่อ 1 ชุดการทดลอง 
หลังจากนั้นให้น้้าปริมาณ 200 ลิตร จ้านวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ รวม 12 สัปดาห์ โดยวธิีการให้แบบ
ปล่อยในร่องน้้า (Graded Furrow method) หลังหยอดเมล็ด โดยแปลงปลูกทดลองย่อยมีขนาด 
3X4 เมตร รวมทั้งสิ้น 20 แปลงย่อย ซึ่งแสดงการวางผังการทดลองในรูปที่ 3.3 โดยแต่ละแปลงย่อย 
จ้านวน 4 แถว ระยะปลูกระหว่างต้น 25 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 75 เซนติเมตร  
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T1R1 
T2R1 

T3R1 

T4R1 

T5R1 
 
 

T4R2 
T5R2 
T2R2 
T1R2 
T3R2 

 
 

T3R3 
T1R3 
T4R3 
T5R3 
T2R3 

 
 

T2R4 
T5R4 
T4R4 
T3R4 
T1R4 

 
หมายเหตุ : T = ชุดการทดลอง (Treatment)  R = จ้านวนซ้้าที ่(Replication) 

      ปลูกพืชแนวกันชน (guard row) ล้อมรอบทุกซ้้าการทดลอง 
 

รูปที่ 3.3 แผนผังการวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ 
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3.3.2 การด าเนินการวิจัย 
 1. การเตรียมแหล่งน้้าที่ใช้ในการทดลองน้าน้้าทิ้งสุดท้ายจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
เกษตรที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว ร่วมกับน้้าบาดาล จ้านวน 5 ชุดการทดลอง โดยผสมตามอัตราส่วนที่
ก้าหนดไว้ในตารางที่ 3.1 แยกบรรจุน้้าแต่ละชุดการทดลองลงในถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร  
 2. การเตรียมเมล็ดข้าวโพดน้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวขาว จ้านวน 1 กิโลกรัม 
มาท้าการคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ แข็งแรง เมล็ดไม่ลีบ โดยวิธีการแช่น้้า คัดเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียว
ขาวที่ลีบและลอยน้้าทิ้ง คัดไว้เฉพาะเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวขาวที่จมน้้าน้าเมล็ดมาซับน้้าให้แห้ง เพ่ือ
ใช้ในการทดลอง 
 3. การเตรียมแปลงทดลองและการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวขาวท้าการไถพรวนดิน 
และท้าการแบ่งแปลงย่อยขนาด 3X4 เมตร จ้านวนทั้งสิ้น 20 แปลงย่อย ตามรูปที่ 3.3 
 3.1 น้าเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวขาวที่ได้จากการคัดเมล็ดตามข้อ 2) มาคลุก
เมล็ดด้วยสารเมตาแลกซิลอัตรา 10% และสารไฮโดรไลต์ อัตรา 10% เพ่ือเป็นการป้องกันเชื้อราและ
เป็นปุ๋ยให้แก่ข้าวโพดข้าวเหนียวในระยะต้นกล้า ท้าการหยอดเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวขาว 2 เมล็ด 
ต่อหลุม ลงในแปลงที่เตรียมไว้ ใช้ระยะปลูก 75 X 25 เซนติเมตร จ้านวน 4 แถวต่อ 1 ซ้้า เมื่อ
ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวอายุได้ 14 วัน ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม  

3.2 ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน โดยใช้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นหลุม
ก่อนปลูก เมื่อข้าวโพดข้าวเหนียวขาวอายุได้ 20-35 วัน ใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ 
โดยโรยปุ๋ยข้างๆแถวห่างจากโคนต้นประมาณ 1 คืบ ใช้ดินกลบ ทั้งนี้การดูแลใส่ปุ๋ยและพ่นสารป้อง
ก้าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ใช้วิธีการดูแลเช่นเดียวกับทางบริษัทในเครือใช้เพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดข้าวเหนียวขาว 

3.3 ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวขาว เป็นแนวกันชน (guard row) ล้อมรอบ
แปลงปลูกในแต่ละซ้้าการทดลอง เพ่ือเป็นการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช  

3.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของน้้าทิ้ง ท้าการเก็บตัวอย่าง

น้้าทั้ง 5 ชุดการทดลอง ไปท้าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี โดยด้าเนินการวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการเคมีของบริษัท ลัดดา จ้ากัด ได้แก่ สีของน้้าทิ้ง อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 
และค่าการน้าไฟฟ้า (EC) ส่วนการวิเคราะห์อ่ืนๆ เช่น ค่าความขุ่น (SS) ค่า BOD ค่า COD ปริมาณ
โลหะหนัก ค่าทีดีเอส ค่าทีเคเอ็น ซัลไซด์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไซด์ น้้ามันและไขมัน และสาร
ป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนคลอรีน หาปริมาณ Fecal coliform และ Chorine 
Residual โดยท้าการเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งสุดท้ายส่งต่อไปวิเคราะห์ที่บริษัท UAE และต้องปรับสภาพน้้า
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ทิ้งให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้าตามการใช้ประโยชน์
ประเภทที่ 3 (กระทรวงมหาดไทย, 2556) ตามรายละเอียด ในตารางที่ 3.2 ดังนี้  
 
ตารางที ่3.2 ค่าคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้้าทิ้งและสถานที่ที่ท้าการวิเคราะห์ 

ค่าคุณสมบัติของน้ าทิ้งจากระบบบ าบดั สถานที่ที่ท าการวิเคราะห ์

สีน้้า 
ห้องปฏิบัติการเคมีของ 

โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตร 
อุณหภูม ิ
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 
ค่าการน้าไฟฟ้า (EC) 
ค่าความขุ่น (SS) 

 
บริษัท UAE จ้ากัด 

บริษัทที่รับบริการด้านการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ค่า BOD 
ค่า COD 
ปริมาณโลหะหนัก 

- สารหนู (As) 
- แคดเมียม (Cd) 
- โครเมียม (Cr) 
- ทองแดง (Cu) 
- ปรอท (Hg) 
- นิกเกิล (Ni) 
- ตะกั่ว (Pb) 
- สังกะสี (Zn)  

ค่าทีดีเอส 
ค่าทีเคเอ็น 
ซัลไฟด์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
น้้ามันและไขมัน 
สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสตัว์ 
กลุ่มออร์กาโนคลอรีน 
ปริมาณ Fecal coliform  
ปริมาณ Chorine Residual 

ที่มา : บริษัท ลัดดา จ้ากัด, “รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทลัดดา จ้ากัด ประจ้าปี  
        2555,” 49.  
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2. การศึกษาผลของการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวโพดข้าว
เหนียวขาว (สุภาพร และคณะ, 2552) เริ่มท้าการศึกษาต้นข้าวโพดข้าวเหนียวขาว ตั้งแต่ระยะงอก
จนถึงระยะเก็บเก่ียวที่อายุ 90 วัน โดยท้าการเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1 วัดความสูงต้น และเส้นรอบวงต้นทุก 15 วัน โดยวัดความสูงต้นจากผิว
ดินจนถึงยอดสูงสุด สุ่มวัดข้าวโพดข้าวเหนียวขาวจ้านวน 20 ต้น ต่อแปลงย่อย แล้วค้านวณหา
ค่าเฉลี่ย  

2.2 อายุออกดอกตัวผู้ (50%) บันทึกอายุออกดอกเป็นวัน นับจากวันปลูกถึง
วันดอกบาน 50% ของต้นข้าวโพดข้าวเหนียวขาวทั้งหมดในแต่ละแปลงย่อย  

2.3 อายุออกไหม (50%) บันทึกอายุออกไหมเป็นวัน นับจากวันปลูกถึงวัน
ออกไหม 50% ของต้นข้าวโพดข้าวเหนียวขาวทั้งหมดในแต่ละแปลงย่อย  

2.4 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ด (%) สุ่มชั่งน้้าหนักข้าวโพดข้าวเหนียวขาว
ทั้งฝักในแต่ละแปลงย่อย 20 ฝัก จากนั้นกะเทาะเมล็ดแล้วชั่งน้้าหนักเมล็ด ค้านวณเปอร์เซ็นต์การ
กะเทาะ (ฐิติพร, 2550) ดังนี้  

 
เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ด =            ผลผลิต (กก./ไร่)  X 100 

   น้้าหนักตัวอย่างทั้งหมด (กก./ไร่) 
     

โดยที่ ผลผลิต = น้้าหนักเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวขาวหลังกะเทาะเมล็ด 
  น้้าหนักตัวอย่างทั้งหมด = น้้าหนักข้าวโพดข้าวเหนียวขาวทั้งฝักหลังปอกเปลือก 
 

2.5 น้้าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) หลังจากกะเทาะเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวขาว
ทั้งแปลงย่อยแล้ว สุ่มเมล็ดจากแต่ละแปลงย่อยมาชั่งน้้าหนัก 100 เมล็ด ด้วยตาชั่งละเอียด ทศนิยม 2 
ต้าแหน่ง จ้านวน 4 ซ้้า แล้วน้ามาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละแปลงย่อย 

2.6 น้้าหนักเมล็ดต่อพ้ืนที่ปลูก 12 ตารางเมตร (กิโลกรัม) 
3. ศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์

ข้าวโพดข้าวเหนียวขาว หลังการเก็บเก่ียว เพ่ือศึกษาลักษณะความผิดปกติของต้นกล้า  
4. ข้อมูลดินในแปลงวิจัย เก็บตัวอย่างดินจากแปลงวิจัยก่อนและหลังการท้าการวิจัย 

โดยการก่อนที่ท้าการปลูก ต้องเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองเพ่ือมาวิเคราะห์ หาค่าต่างๆ ได้แก่ 
ลักษณะเนื้อดิน ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัส 
ปริมาณโพแทสเซี่ยม และปริมาณโลหะหนักที่สะสมอยู่ในดิน ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมี่ยม และ สังกะสี 
(สุภาพร และคณะ, 2552) ปริมาณโลหะหนักในดินที่ยอมรับได้ (กรมวิชาการเกษตร, 2556) ก้าหนด
ระดับเกณฑ์พ้ืนฐานของโลหะหนักในดินและค่าสูงสุดของโลหะหนัก ในตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3 ปริมาณระดับเกณฑ์พ้ืนฐานของโลหะหนักในดินและค่าสูงสุดของโลหะหนัก 

โลหะหนัก 
ระดับเกณฑ์
พื้นฐานของ

โลหะหนักในดิน 
(มก./กก.)1/ 

ระดับเกณฑ์
พื้นฐานของโลหะ

หนักในดิน 
(มก./กก.) 2/ 

ค่าสูงสุดที่ยอม
ให้มีได้ในปุ๋ย

อินทรีย์ 
(มก./กก.) 3/ 

ค่าก าหนดที่ยอมให้มีได้
ในกากตะกอนที่จะ

น าไปใช้ในการเกษตร 
(มก./กก.) 4/ 

1. สารหน ู - 30 50 - 

2. แคดเมียม 3 0.15 5 20 
3. โคบอลต์ 100 20 - - 

4. โครเมียม 100 80 300 1,000 

5. ทองแดง 100 45 500 900 

6. ปรอท 1 0.1 2 10 

7. นิกเกิล 50 45 - 400 

8. ตะกั่ว 100 55 500 1,000 

9. สังกะสี 300 70 - 3,000 

หมายเหต:ุ  1/     มาตรฐานของโลหะหนักในดิน กลุม่ประเทศสหภาพยุโรป 
   2/     เอกสารวิชาการ “ระดับเกณฑ์พื้นฐาน” ของการปนเปือ้นของโลหะหนักในดินประเทศไทย 

   3/     มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์  พ.ศ.2548  กรมวิชาการเกษตร  
   4/     วารสารดินและปุ๋ย ปีที่ 20  เล่ม 4  ต.ค.-ธ.ค. 2541 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, ระดับเกณฑ์พ้ืนฐานของโลหะหนักในดินและค่าสูงสุดของโลหะหนัก.  
        เข้าถึงเมื่อ 16 ตุลาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.doa.go.th/hortold/images/ 
        stories/gaphort/longgan/longandoc04.pdf 
 

การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือไปวิเคราะห์ ตัวอย่างดิน ต้องเป็นตัวแทนของดินในพ้ืนที่ที่ต้องการ
ประเมินความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง ผลการวิเคราะห์สามารถน้าไปใช้บริหารจัดการดินอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (สมศักดิ์, ม.ป.ป) การเก็บตัวอย่างดินต้องเก็บหลายตัวอย่างแล้วน้ามาสร้างเป็น
ตัวอย่างใหม่ (composite sample) พ้ืนที่ปลูกในการศึกษาทดลองครั้งนี้ลักษณะเป็นดินร่วนปน
เหนียว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดิน ใช้สว่านเจาะดิน (soil auger) เลือกใช้หัวเจาะส้าหรับเก็บ
ดินร่วนปนเหนียว ส้าหรับท้าการเก็บตัวอย่างดินโดยใช้วิธี Simple random sampling ก้าหนดจุด
เก็บตัวอย่างแบบสุ่มกระจายเต็มทั้งพ้ืนที่ซึ่งเหมาะกับพ้ืนที่ขนาดเล็กหรือพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ดินดังนั้น ท้า
การสุ่มเก็บตัวอย่างดินจ้านวน 10 จุด ในแต่ละซ้้าการทดลอง น้ามาคลุกเคล้ากันเพ่ือสร้างตัวอย่างดิน

http://www.doa.go.th/hortold/images/stories/gaphort/
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ใหม่ แล้วน้าตัวอย่างดินใหม่ที่ได้ ส่งไปวิเคราะห์ทั้ง 4 ซ้้าการทดลอง การวางแผนการเก็บตัวอย่างดิน 
ตามรูปที่ 3.4  

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.4 วิธีการเก็บตัวอย่างดินจากจุดที่ก้าหนด 

ที่มา : สมศักดิ์ มณีพงศ์, “การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพ่ือประเมินความอุดมสมบูรณ์” (ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์).” 14. 
 

5. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ น้าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติ (Analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งนิยมใช้ส้าหรับตรวจสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์ทุกคู่ท่ีเป็นไปได้  และเหมาะกับกรณีที่ทรีทเมนต์มีจ้านวนซ้้าเท่ากัน 
โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ R Stat เพ่ือหาความสัมพันธ์ในแต่ละชุดการทดลอง ว่ามีแนวโน้มที่
สามารถน้ามาใช้เพ่ือการเพาะปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวขาวได้หรือไม่ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวตลอดจนถึงระยะเก็บเกี่ยวหรือไม่อย่างไร ปริมาณและคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวที่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจหรือไม่ 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 
4.1 สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของน้้าทิ้ง  

ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
เกษตรที่ตรวจสอบค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าทิ้ง เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 พบว่า น้้า
เสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสีย (Influent) มีลักษณะสีเหลืองขุ่นตกตะกอน คุณภาพน้้ามีความสกปรก
ค่อนข้างสูง เนื่องจากค่าซีโอดี สารแขวนลอย และน้้ามันและไขมัน มีค่าค่อนข้างสูง และผลการตรวจ
วิเคราะห์น้้าทิ้งหลังผ่านจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย (Effluent) พบว่า สีของน้้าทิ้งมีสีเหลืองใส มีตะกอนสี
เขียว อุณหภูมิน้้าทิ้งเท่ากับ 31 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มีความเป็นด่างเล็กน้อยที่
ระดับ 7.9  ค่าบีโอดีและซีโอดี เฉลี่ย 11.9 และ 48.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ พบสารแขวนลอยมี
ปริมาณเฉลี่ยน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าทีดีเอส และค่าทีเคเอ็น เฉลี่ย 498 และ 14.6 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามล้าดับ ปริมาณซัลไฟด์คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไซด์ พบเฉลี่ย 0.14  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตรวจพบปริมาณน้้ามันและไขมันเพียงเล็กน้อยพบคือน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารป้องกัน
ก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนคลอรีน พบว่า ตรวจไม่พบในน้้าทิ้ง ทั้งก่อนและหลังผ่านระบบ
บ้าบัด ปริมาณโลหะหนักในน้้าทิ้ง ได้แก่ ปริมาณสารหนู พบปริมาณน้อยกว่า 0.0003 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณอลูมิเนียม พบปริมาณน้อยกว่า 0.0010 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแมงกานีส พบปริมาณ
น้อยกว่า 0.0005 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณทองแดง พบปริมาณน้อยกว่า 0.0006 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามล้าดับ ปริมาณ Fecal coliform ตรวจพบ 79 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ส่วนปริมาณคลอรีน
ตกค้าง ตรวจไม่พบในน้้าทิ้งทั้งก่อนและหลังผ่านระบบบ้าบัด  

จากผลวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าทิ้งมีค่าค่อนข้างต่้า และส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในช่วงขีดจ้ากัด
ต่้าสุดของการวัด และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะน้้าทิ้งที่
ระบายออกจากโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 113 ตอนที่ 52 ง วันที ่
27 มิถุนายน 2539 พบว่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ ที่ก้าหนดทุกตัวแปรคุณภาพ ตามรายละเอียด ใน
ตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1  คุณภาพน้้าทิ้งหลังจากผ่านระบบบ้าบัดก่อนระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 
  เคมีเกษตร 

ดัชน ี หน่วย 
คุณภาพน้้าท้ิง 

หลังจากผ่านระบบบ้าบัด มาตรฐาน1/ 
Influent Effluent 

1. ความเป็นกรดและด่าง - 7.7 7.9 5.5-9.0 
2. อุณหภูม ิ องศาเซลเซยีส 30 31 ≤40 
3. บีโอดี มก./ล. 15.4 11.9 ≤20 
4. ซีโอดี มก./ล. 170 48.7 ≤120 
5. สารแขวนลอย มก./ล. 31 <5.02/ ≤50 
6. ทีดีเอส มก./ล. 470 498 ≤3,000 
7. ทีเคเอ็น  28.6 14.6 ≤100 
8. ซัลไฟด์ คิดเทียบเป็น
ไฮโดรเจนซลัไซด ์

มก./ล. H2S 0.142/ 0.142/ ≤1.0 

9. น้้ามันและไขมัน มก./ล. 9 <12/ ≤5.0 
10. สารหน ู มก./ล. As <0.00032/ <0.00032/ ≤25.0 
10. อลูมิเนียม มก./ล. AI ตรวจไม่พบ3/ <LOQ6/ 2/ 
11. แมงกานีส มก./ล. Mn ตรวจไม่พบ3/ 0.192 ≤5.0 
12. ทองแดง มก./ล. Cu 0.404 <LOQ6/ ≤2.0 
13. สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช
และสตัว์กลุ่ออร์กาโนคลอรีน 

µg/L ตรวจไม่พบ5/ ตรวจไม่พบ5/ ไม่พบ 

14. Fecal Coliform เอ็มพีเอ็น/100 มล. 140 79 <1 
15. Chorine Residual มก./มล. ตรวจไม่พบ5/ ตรวจไม่พบ5/ 0.5-1.0  
สภาพตัวอย่าง 

 
สีเหลืองขุ่น

ตะกอนสีเหลือง 
สีเหลืองใส 

ตะกอนสีเขยีว  

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ . 2539) ออกตามพระราชบัญญัติ โรงาน พ.ศ.2535  
                  เรื่องก้าหนดคุณลักษณะของน้้าทิ้งระบายออกนอกโรงงาน 

2/ มาตรฐานฯ ไม่ได้ก้าหนดค่าเอาไว้ 
3/ ขีดจ้ากัดต้่าสุดของการตรวจวัด (ซีโอดี<25.0 มก./ล., สารแขวนลอย<5.0 มก./ล., ซัลไซด์คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์<0.02มก./ล.,H2S, 
น้้ามันและไขมัน <1.0 มก./ล., อลูมิเนียม <0.010 มก./ล., AI, แมงกานีส <0.005 มก./ล. ,MN และทองแดง <0.006 มก./ล.,CU) 
4 / ไม่มีแผนการติดตามตรวจสอบ 

5 / เก็บตัวอย่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 
6 / <LOQ (อลูมีนัมอลูมิเนียม <0.010 มก./ล., AI, แมงกานีส <0.005 มก./ล.,MN และทองแดง <0.006 มก./ล.,CU) *มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
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จากตารางที่ 4.1 น้้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสีย (Influent) มีค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพเกือบ
ทุกตัวแปรมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานก้าหนด ยกเว้น ซีโอดีมีค่า 170 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณน้้ามันและ
ไขมันมีค่า 9.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า Fecal Coliform ตรวจพบ 79 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ซึ่ง
พบว่า ดัชนีชี้วัดทั้งสาม มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด แต่อย่างไรก็ตามการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง 
ก่อนน้าน้้าเสียทั้งหมดนี้ปล่อยออกนอกโรงงาน ต้องน้าน้้าเสียเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสีย เพ่ือปรับ
คุณภาพน้้าทิ้ง ค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าทิ้งทุกตัวแปรลดลง หลังจากการบ้าบัด ค่าซีโอดี และปริมาณ
น้้ามันและไขมัน นั้นมีค่าลดลงและมีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งก่อนปล่อยออกจากโรงงาน 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่ใช้กระบวนการบ้าบัด มี
ประสิทธิภาพการท้างานสูง (บริษัทลัดดา จ้ากัด, 2556) แต่อย่างไรก็ตามการตรวจวัดค่า Fecal 
Coliform ยังคงมีค่าสูงกว่ามาตรฐานก้าหนด แต่เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
เพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือใช้ปลูกพืชที่ไม่ได้ปลูกเพ่ือการบริโภคตามมาตรฐาน
คุณภาพน้้าตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3 (กระทรวงมหาดไทย, 2556) ดังตารางที่ 4.2 ซึ่ง
ก้าหนดค่าค่อนข้างต่้า  

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง มีค่าเป็นกลางที่ 7.0 ค่าบีโอดี มีค่าเท่ากับ 11.9 
มิลลิกรัมต่อลิตร ผลตรวจค่าทีเอสเอส พบว่ามีค่าน้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ Fecal 
coliform มีค่า 79 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และตรวจไม่พบปริมาณ คลอรีนตกค้างในน้้าทิ้ง พบว่า
ตัวแปรคุณภาพน้้าทิ้งมีค่าค่อนข้างต่้าและผ่านตามมาตรฐานก้าหนด สามารถน้าน้้าทิ้งชุดนี้มาใช้ตลอด
ระยะที่ด้าเนินการทดลอง เพ่ือการเพาะปลูกพืชที่ไม่ได้ปลูกเพ่ือการบริโภคได้ ดังตารางที่ 4.2 

 
ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจคุณภาพน้้าทิ้งเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือปลูกพืชที่ไม่ได้ปลูกเพ่ือการบริโภค  
ประเภทการน้าไปใช้ประโยชน์ คุณภาพ ผลการตรวจวัดจากงานวิจัย 

พืชที่ไม่ได้ปลูกเพ่ือการบริโภค - pH = 6.0-9.0 
- BOD < 30 mg/l 
- TSS < 30 mg/l 
- Fecal Coliform  
  < 200 MPN/100 ml 
- Chorine Residual  
  = 0.5-1.0 mg/l  

- pH = 7.0 
- BOD = 11.9 mg/l 
- TSS < 5 mg/l 
- Fecal Coliform  
  = 79 MPN/100 ml 
- Chorine Residual  
  = 0.0 mg/l 

ที่มา : ชนัญญู และคณะ, “การศึกษาแนวทางการปรับสภาพน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของ 
        มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือน้ากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในงาน 
        ภูมิทัศน์ภายในมหาวิยาลัย” (รายงานโครงงานวิจัยรายวิชา 516 492 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
        สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 71. 
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4.2 ข้อมูลดินในแปลงวิจัย ก่อนและหลังการท้าการวิจัย 
ผลศึกษาข้อมูลดินปลูกในแปลงวิจัยก่อนและหลังปลูกข้าวโพด (ตารางที่ 4.3 และ 4.4) ซึ่ง

ท้าการศึกษาข้อมูลดินก่อนและหลังการปลูกข้าวโพด เกี่ยวกับลักษณะเนื้อดิน ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัส ปริมาณโพแทสเซี่ยม และปริมาณ
โลหะหนักที่สะสมอยู่ในดิน (สุภาพร และคณะ, 2552) ปริมาณโลหะหนักในดินที่ยอมรับได้ (กรม
วิชาการเกษตร, ม.ป.ป.) ก้าหนดระดับเกณฑ์พ้ืนฐานของโลหะหนักในดินและค่าสูงสุดของโลหะหนัก 
พบว่า ลักษณะเนื้อดินก่อนปลูกพืช (Soil Texture) มีสภาพเป็นดินเหนียวและยังคงสภาพเป็นดิน
เหนียวหลังปลูกข้าวโพด สภาพความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินก่อนปลูกพบค่า pH ระหว่าง 
6.10-6.56 หลังปลูก พบดินมีสภาพความเป็นกรดเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยคือ pH เฉลี่ย 5.30 เนื่องมาจากการ
ใส่ปุ๋ยมีส่วนท้าให้ pH ในดินลดลง โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีพวกที่ให้ธาตุไนโตรเจนเป็นหลักที่ท้าให้ดินเป็น
กรด และในกลุ่มของปุ๋ยไนโตรเจนก็มีเพียงปุ๋ยพวกแอมโมเนียม เช่น แอมโมเนียมซัลเฟตและยูเรีย
เทา่นั้นที่ท้าให้ดินเป็นกรด ซึ่งในการทดลองเรามีการใส่ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งส่งผลให้สภาพดินปลูกมี pH ลดลง 
ค่าความชื้นในดิน (Moisture Content) ก่อนและหลังปลูกมีค่าแตกต่างกันไม่มากนัก คือก่อนปลูกมี
ค่าความชื้นในดินระหว่างร้อยละ 1.8-3.08 และหลังปลูกมีค่าความชื้นในดินเฉลี่ยร้อยละ 2.03 
ตามล้าดับ ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (Organic Carbon)  พบว่าก่อนและหลังปลูกข้าวโพด มีปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอนระหว่างร้อยละ 1.01-1.13 และเฉลี่ยร้อยละ 0.8 ตามล้าดับ ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดิน (Organic Matter) พบปริมาณอินทรียวัตถุในดินก่อนปลูกข้าวโพดระหว่างร้อยละ 1.74-1.94 
และมีปริมาณลดลงภายหลังปลูกข้าวโพดเหลือเพียงเฉลี่ยร้อยละ 1.37 ทั้งนี้เกิดจากพืชดูดธาตุอาหาร
ที่สะสมในดินไปใช้ในการเจริญเติบโตส่งผลให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลง เช่นเดียวกับ ปริมาณ
ไนโตรเจนในดินทั้งหมด (Total Nitrogen) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available 
Phosphorus) และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Potassium) ก่อนปลูก
และหลังปลูก พบปริมาณเฉลี่ยที่สะสมอยู่ในดินก่อนปลูกมีค่าเท่ากับ 0.009 4.80 และ 268.02 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล้าดับ หลังปลูกพบปริมาณเฉลี่ย 0.009 4.25 และ 256.37 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล้าดับ ปริมาณโลหะหนัก พบปริมาณทองแดง และแมงกานีส มีปริมาณสะสมอยู่ในดิน
ก่อนปลูก เฉลี่ย 20.72 และ 174.92 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังปลูกมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยหลังการ
ทดลองเฉลี่ย 28.93 และ 256.38 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล้าดับ และเมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน พบว่า ค่าพารามิเตอร์คุณภาพดินทุกตัวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ก้าหนด  

จากผลศึกษาข้อมูลดินปลูกในแปลงวิจัยก่อนและหลังปลูกข้าวโพด ในตารางที่ 4.3 และ
ตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะและปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนและหลังท้าการทดลอง พบว่า
เมื่อปลูกข้าวโพดจนครบอายุการเก็บเกี่ยว ลักษณะดินยังคงมีสภาพเป็นดินเหนียวไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพดินได้ เนื่องจากการแปรสภาพของลักษณะดินต้องใช้เวลานานนับหลายปีในการ
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แปรสภาพดินได้ แต่การปลูกข้าวโพดใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพียง 3 เดือนเท่านั้น ส่วนปริมาณธาตุอาหาร
ในดินหลังปลูกพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากข้าวโพดมีการดึงอินทรียวัตถุ ไปใช้เ พ่ือการ
เจริญเติบโต จึงส่งผลให้ปริมาณไนโตรเจนในดินทั้งหมด (Total Nitrogen) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ (Available Phosphorus) และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable 
Potassium) มีปริมาณลดลงหลังปลูกข้าวโพด ส่วนปริมาณโลหะหนักเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยมีผลสืบ
เนื่องมาจากการใส่ปุ๋ยเพ่ือให้พืชใช้ในการเจริญเติบโต แต่ทั้งนี้ปริมาณทองแดงและแมงกานีสที่เป็น
ส่วนผสมของปุ๋ยมีการตกค้างและสะสมอยู่ในดิน (สุจิตรา ชูเกิด และคณะ, 2557) พบว่า ปริมาณ
ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ก่อนท้านาตัวอย่างดินจะมีปริมาณโลหะหนัก ตกค้างอยู่แต่มี
อยู่ในปริมาณนอ้ย แต่หลังจากท้านา ปริมาณของโลหะหนักเพ่ิมข้ึน 

  
ตารางที่ 4.3 ลักษณะและปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนท้าการทดลอง 

พารามิเตอร ์
คุณลักษณะและปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนการทดลอง 

ซ้้าที1่ ซ้้าที่ 2 ซ้้าที่ 3 ซ้้าที่ 4 เฉลี่ย 

Moisture Content 
(%) 

3.08±0.01 2.70±0.02 2.55±0.02 1.80±0.25 2.53±0.08 

pH 6.10±0.02 6.56±0.01 6.13±0.04 6.22±0.01 6.25±0.02 
Sand (%) 3.36±0.02 3.41±0.08 5.92±1.27 4.52±0.83 4.30±0.55 
Silt (%) 23.58±1.19 24.47±1.30 23.44±1.59 24.40±0.77 23.97±1.21 
Clay (%) 73.07±1.20 72.12±1.22 70.63±1.02 71.08±0.08 71.73±0.88 
Soil Texture clay clay clay clay clay 
Organic Carbon (%) 1.03±0.01 1.13±0.03 1.01±0.01 1.04±0.02 1.05±0.02 
Organic Matter (%) 1.78±0.02 1.94±0.04 1.74±0.03 1.79±0.04 1.81±0.03 
Total Nitrogen 
(mg/kg) 

0.09±0.00 0.09±0.00 0.09±0.00 0.09±0.00 0.09±0.00 

Available 
Phosphorus 
(mg/kg) 

5.62±0.10 7.77±0.21 2.65±0.05 3.14±0.17 4.79±0.86 

Exchangeable 
Potassium (mg/kg) 

283.41±0.01 265.25±7.40 243.51±0.01 279.91±0.01 268.02±1.86 

Total Cu (mg/kg) 24.42±8.31 21.44±5.08 19.58±0.43 17.44±0.46 20.72±3.57 
Total Mn (mg/kg) 147.06±4.52 178.59±3.69 197.83±9.53 176.19±2.53 174.91±5.07 



51 
 

 
 

ตารางที่ 4.4 ลักษณะและปริมาณธาตุอาหารในดินหลังท้าการทดลอง 

พารามิเตอร์ 
ตัวอย่างดิน 

ซ้้าที่ 1 ซ้้าที่ 2 ซ้้าที่ 3 เฉลี่ย 

Moisture Content (%) 1.99 2.00 2.10 2.03±0.06 

pH 5.33 5.30 5.28 5.30±0.03 

Sand (%) 0.00 0.00 0.00 0.00±0.00 

Silt (%) 21.87 22.86 21.86 22.20±0.58 

Clay (%) 78.13 77.14 78.14 77.80±0.58 

Soil Texture Clay Clay Clay Clay 

Organic Carbon (%) 0.71 0.85 0.84 0.80±0.08 

Organic Matter (%) 1.22 1.46 1.44 1.37±0.13 

Total Nitrogen (mg/kg) 0.09 0.09 0.10 0.09±0.002 

Available Phosphorus (mg/kg) 4.42 4.13 4.20 4.25±0.15 
Exchangeable Potassium 
(mg/kg) 

243.16 243.44 243.32 243.31±0.14 

Total Cu (mg/kg) 27.70 29.07 30.01 28.93±1.16 

Total Mn (mg/kg) 253.23 249.81 266.08 256.37±8.58 

 
4.3 การเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวขาว  และคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว 

ผลการศึกษาการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวขาว  
และคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเก่ียว ดังนี้ 

4.3.1 การเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียว ดังนี้ 
1) ความสูงต้นข้าวโพดข้าวเหนียว ข้อมูลผลดังตารางที่ 4.5 พบว่า หลังจากรดน้้า

ข้าวโพดด้วยน้้าทิ้งและน้้าบาดาลในแต่ละชุดการทดลอง ทุกๆ 15 วัน พบว่า เมื่อข้าวโพดมีอายุ 14 
วัน ความสูงของข้าวโพดในแต่ละชุดการทดลองมีความสูงเฉลี่ย 19.50–20.50 เซนติเมตร และไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ เมื่อข้าวโพดอายุ 28 วัน พบว่า ความสูงต้นข้าวโพดมีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส้าคัญ โดยความสูงต้นข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 5:95 มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด 84.15 เซนติเมตร และความสูงต้นข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 15:85 มี
ค่าเฉลี่ยต้่าสุด 72.66 เซนติเมตร เมื่อข้าวโพดอายุได้ 42 วัน และ 70 วัน พบว่าความสูงต้นข้าวโพดมี
ความแตกต่างกันโดยความสูงต้นข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 0:100 มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 138.45 และ 188.33 เซนติเมตร ตามล้าดับ และพบว่าเมื่อรดน้้าข้าวโพดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้า
บาดาลในอัตรา 100:0 ข้าวโพดมีความสูงเฉลี่ยต่้าสุด 118.20 และ 146.64 เซนติเมตร ตามล้าดับ 
เมื่อข้าวโพดอายุได้ 56 วัน พบว่าความสูงต้นข้าวโพดมีความแตกต่างกัน โดยมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 
188.60 เซนติเมตร เมื่อรดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 0:100 และความสูงเฉลี่ยต่้าสุด 
136.00 เซนติเมตร เมื่อรดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 100:0 ดังตารางที่ 4.5 และยังพบว่า
ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าบาดาลเพียงอย่างเดียว 0:100 ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมา คือชุด
การทดลองที่ใช้น้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 5:95 10:90 15:85 และน้้าทิ้ง 100:0 ส่วน ตามล้าดับ 
และพบว่าทุกๆ 15 วันข้าวโพดมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและพบความแตกต่างของการ
เจริญเติบโตอย่างมีนัยส้าคัญ เมื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าความสูงของต้นข้าวโพดที่รด
ด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาล มีความแตกต่างกันมากที่สุดเมื่อข้าวโพดมีอายุ 56 วัน ดังรูปที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.5 การเจริญเติบโตด้านความสูงของข้าวโพดในแต่ละช่วงอายุ  

ชุดการทดลอง 
ความสูงตน้ (เชนติเมตร) 

อายุ  
14 วัน 

อายุ  
28 วัน 

อายุ  
42 วัน 

อายุ  
56 วัน 

อายุ  
70 วัน 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 100 ส่วน  
(T1 = 100:0)   

20.23 a  78.11 ab 118.20 b 136.00 c 146.67 b 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 15 ส่วน  
และน้้าบาดาล 85 ส่วน  
(T2 = 15:85)   

19.50 a   72.66 b  125.43 ab 168.20 b 169.89 ab 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 10 ส่วน  
และน้้าบาดาล 90 ส่วน  
(T3 = 10:90) 

20.50 a 82.89 a 136.79 a 175.20 ab 176.24 a 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 5 ส่วน  
และน้้าบาดาล 95 ส่วน  
(T4 = 5:95 ) 

20.24 a  84.15 a 137.84 a 185.30 ab 186.14 a 

น้้าบาดาล 100 ส่วน  
(ชุดควบคุม) 
(T5 = 0:100) 

20.12 a  80.79 ab 138.45 a 188.60 a 
 
188.33 a 

 
C.V. (%) 6.48 6.59 7.38 6.83 9.83 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธ ีLSD 
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รูปที ่4.1 เปรียบเทียบความสูงต้นข้าวโพดข้าวเหนียวแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโต 

 
2) ผลศึกษาความกว้างล้าต้นข้าวโพดข้าวเหนียว หลังจากรดน้้าข้าวโพดด้วยน้้าทิ้งและน้้า

บาดาลในแต่ละชุดการทดลอง ทุกๆ 15 วัน (ตารางที่ 4.6) พบว่า ข้าวโพดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต
ที่ 14 28 42 56 และ 70 วัน นั่นพบว่า ความกว้างล้าต้นข้าวโพดในแต่ละชุดการทดลองไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.6) เมื่อข้าวโพดมีอายุ 14 วัน ความกว้างล้าต้นมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
0.51-0.53 เซนติเมตร เมื่อข้าวโพดมีอายุ 28 วัน ความกว้างล้าต้นเฉลี่ยระหว่าง 0.78-1.10 
เซนติเมตร เมื่อข้าวโพดมีอายุ 42 วัน ความกว้างล้าต้นเฉลี่ยระหว่าง 1.22 -1.40 เซนติเมตร และเมื่อ
ข้าวโพดมีอายุ 56 วัน ความกว้างล้าต้นเฉลี่ยระหว่าง 1.26-1.45 เซนติเมตร และเมื่อข้าวโพดมีอายุ 
70 วัน ความกว้างล้าต้นเฉลี่ยระหว่าง 1.21-1.35 เซนติเมตร ตามล้าดับ เมื่อรดน้้าข้าวโพดด้วยน้้าทิ้ง
รว่มกับน้้าบาดาลในอัตรา 15:85 พบว่าเมื่อข้าวโพดมีอายุได้ 14 28 42 และ 56 วัน ความกว้างล้าต้น
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 0.53 1.10 1.40 และ 1.43 เซนติเมตร ตามล้าดับ ยกเว้นเมื่อข้าวโพดมีอายุได้ 70 วัน 
พบว่าข้าวโพดมีความกว้างล้าต้นเฉลี่ยสูงสุด 1.35 เซนติเมตร เมื่อรดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลใน
อัตรา 0:100 ในขณะที่รดน้้าข้าวโพดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 100:0 ส่งผลให้ข้าวโพดมี
ความกว้างล้าต้นเฉลี่ยน้อยที่สุด 0.51 0.78 1.22 1.26 และ 1.21 เซนติเมตร เมื่อข้าวโพดมีอายุได้ 14 
28 42 56 และ 60 วัน ตามล้าดับ อีกทั้งยังพบว่าข้าวโพดมีความกว้างล้าต้นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อ
ข้าวโพดมีอายุได้ 56 วัน และพบว่าข้าวโพดมีความกว้างล้าต้นมีค่าเฉลี่ยลดลงเมื่อข้าวโพดมีอายุได้ 70 
วัน เนื่องจากข้าวโพดถึงจุดโตเต็มที่แล้วจึงไม่มีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น (สังคม, 2559) สามารถเขียน
กราฟของการเจริญเติบโตเป็นรูปตัว S (S–shaped curve หรือ sigmoid curve) เมื่อเปรียบเทียบใน
แต่ละช่วงการเจริญเติบโต (รูปที่ 4.2) 
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ตารางที่ 4.6 การเจริญเติบโตด้านความกว้างล้าต้นข้าวโพดในแต่ละช่วงอายุ  

ชุดการทดลอง 
ความกว้างล้าต้น (เชนติเมตร) 

อายุ  
14 วัน 

อายุ  
28 วัน 

อายุ  
42 วัน 

อายุ  
56 วัน 

อายุ  
70 วัน 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 100 ส่วน  
(T1 = 100:0)   

0.51 a  0.78 b 1.22 b 1.26 a 1.21 a 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 15 ส่วน  
และน้้าบาดาล 85 ส่วน  
(T2 = 15:85)   

0.53 a  1.10 a  1.40 a  1.43 a 1.30 a 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 10 ส่วน  
และน้้าบาดาล 90 ส่วน  
(T3 = 10:90) 

0.51 a 0.88 ab 1.22 b 1.45 a 1.28 a 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 5 ส่วน  
และน้้าบาดาล 95 ส่วน  
(T4 = 5:95 ) 

0.53 a  1.00 a 1.35 ab  1.44 a 1.30 a 

น้้าบาดาล 100 ส่วน  
(ชุดควบคุม) (T5 = 0:100) 

0.52 a  1.00 a 1.36 ab 1.41 a 1.35 a  

C.V. (%) 7.36 17.68 6.80 15.20 23.41 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธ ีLSD 

 

 
รูปที ่4.2 ความกว้างต้นข้าวโพดข้าวเหนียวแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโต 
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100:0 
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15:85 
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น้้าทิ้ง:น้้าบาดาล 
5:95 

น้้าทิ้ง:น้้าบาดาล 
0:100 
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3) ผลศึกษาอายุออกดอกตัวผู้ 50% พบว่า ข้าวโพดมีอายุออกดอกตัวผู้ 50% เฉลี่ยอยู่
ในช่วง 51-54  วัน หลังหยอดเมล็ด โดยที่ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 0:100  มี
อายุออกดอกตัวผู้ 50% เร็วที่สุดเฉลี่ย 51 วัน หลังหยอดเมล็ด ในขณะที่ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้ง
ร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 5:95 10:90 และ 15:85 มีอายุออกดอกตัวผู้ 50% เฉลี่ย 52 52 และ 53 
วัน หลังหยอดเมล็ด ตามล้าดับ ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 100:0  พบว่า
ข้าวโพดมีอายุออกดอกตัวผู้ 50% เฉลี่ย 54 วัน หลังหยอดเมล็ด ซึ่งมีอายุออกดอกล่าช้ากว่าทุกชุด
การทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งอยู่ในช่วง 51 -53 วัน หลังหยอดเมล็ด (ตารางที่ 4.7) จาก
การศึกษายังพบอีกว่าข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 100:0 ช่อดอกตัวผู้ สั้น บิด
เบี้ยว ผิดรูป อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา  5:95 
10:90 และ 15:85 มีช่อดอกยาว ตรง และไม่มีความแตกต่างจากข้าวโพดที่รดด้วยน้้าบาดาลเพียง
อย่างเดียว ดังรูปที่ 4.3  

 
ตารางที่ 4.7 อายุออกดอกและออกไหม 50% และองค์ประกอบผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว  

ชุดการทดลอง 
ข้อมูลบันทึก 

อาย ุ 
ออกดอก 50% 

(วัน) 

อาย ุ 
ออกไหม 50% 

(วัน) 

เปอร์เซ็นต์
การกะเทาะ
เมล็ด (%) 

น้้าหนัก  
100 เมล็ด 

 (กรัม) 

น้้าหนักเมล็ด
ต่อพื้นที่ปลูก 
(กิโลกรัม) 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 100 ส่วน  
(T1 = 100:0)   

54 a 56 a 68.4 b 18.33 d 2.41 c 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 15 ส่วน  
และน้้าบาดาล 85 ส่วน  
(T2 = 15:85)   

53 b 54 b 79.8 a 
 

22.68 a 3.68 b 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 10 ส่วน  
และน้้าบาดาล 90 ส่วน  
(T3 = 10:90) 

52 bc 54 b 79.6 a 
 

21.92 b 3.44 b 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด 5 ส่วน  
และน้้าบาดาล 95 ส่วน  
(T4 = 5:95 ) 

52 bc 54 b 79.7 a 22.64 a 3.74 b 

น้้าบาดาล 100 ส่วน  
(ชุดควบคุม) 
(T5 = 0:100) 

51 c 54 b 80.6 a 
 

23.58 c 4.21 a 

C.V. (%) 1.21 1.76 1.41 5.54 8.21 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธ ีLSD 
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4) ผลศึกษาอายุออกไหม 50% พบว่า ข้าวโพดแต่ละชุดการทดลองมีอายุไหม 50% 
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 54-56 วันหลังหยอดเมล็ด ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยที่
ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 0:100 5:95 และ 10:90  มีอายุออกไหม 50% เร็ว
ที่สุดเฉลี่ย 54 วัน หลังหยอดเมล็ด ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 15:85 และ 
100:0 มีอายุออกไหม 50% ล่าช้าเฉลี่ยที่ 55 และ 56 วัน หลังหยอดเมล็ด ตามล้าดับ (ตารางที่ 4.7) 
จากการศึกษายังพบว่าฝักข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 100:0 มีความผิดปกติของ
ฝักข้าวโพด มีขนาดฝักเล็ก สั้น ผิดรูป อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้า
บาดาลในอัตรา 5:95 10:90 15:85  และข้าวโพดที่รดด้วยน้้าบาดาลเพียงอย่างเดียวที่มีลักษณะฝัก
ตรง ยาว ทรงกระบอก และมีการติดเมล็ดค่อยข้างสมบูรณ์ ดังรูปที่ 4.3  
 

 
T1 (100:0)                T2 (15:85)                 T3 (10:90)                T4 (5:95)                     T5 (0:100)                  

 

       
         ฝักและช่อดอกสั้น ผิดรูป 

 
รูปที่ 4.3 ลักษณะต้นข้าวโพดในแต่ละชุดการทดลองและความผิดปกติของฝักและช่อดอกข้าวโพด 

 
5) ผลศึกษาเปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ด ข้าวโพดแต่ละชุดการทดลองมีเปอร์เซ็นต์

การกะเทาะเมล็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยพบว่า เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ด เฉลี่ย
สูงสุดร้อยละ 80.6 เมื่อรดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 0:100 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ด
เฉลี่ยร้อยละ 79.7 79.6 และ 79.8 เมื่อรดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 5:95 10:90 และ 
15:85  ตามล้าดับ และเปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ดเฉลี่ยต่้าสุดร้อยละ 68.4 ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้ง
ร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 100:0  ดังตารางที่ 4.7 และรูปที ่4.4 
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รปูที่ 4.4 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ด 

 
6) ผลศึกษาน้้าหนัก 100 เมล็ด พบว่า ข้าวโพดที่ให้น้้าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยสูงสุด 

23.58 กรัม เมื่อรดด้วยน้้าบาดาลเพียงอย่างเดียว ข้าวโพดที่ให้น้้าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยรองลงมาเฉลี่ย
ร้อยละ 22.68 22.64 และ 21.92 กรัม เมื่อรดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 15:85 5:95 และ 
10:90 ตามล้าดับ พบข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งเพียงอย่างเดียวมีน้้าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยต่้าสุด 18.33 
กรัม ดังตารางที่ 4.7 และรูปที่ 4.5  

 

 
รูปที่ 4.5 น้้าหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ยของข้าวโพด (กรัม) 
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7) ผลศึกษาน้้าหนักเมล็ดต่อพ้ืนที่ปลูก 12 ตารางเมตร พบว่า น้้าหนักเมล็ดต่อพ้ืนที่
ปลูก ข้าวโพดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.21 กิโลกรัม ต่อ 12 ตารางเมตร เมื่อรดด้วยน้้าบาดาลเพียงอย่างเดียว 
และน้้าหนักเมล็ดต่อพ้ืนที่ปลูกมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด 2.41 กิโลกรัม ต่อ 12 ตารางเมตร เมื่อรดด้วยน้้าทิ้ง
เพียงอย่างเดียว และพบว่าในแต่ละชุดการทดลองมีน้้าหนักเมล็ดต่อพ้ืนที่ปลูกแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อรดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตราส่วนที่ต่างกัน โดยพบว่าน้้าหนักเมล็ดต่อ
พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 3.74 3.68 และ 3.44 กิโลกรัม เมื่อรดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตรา 5:95 
15:85 และ 10:90 ตามล้าดับ ตารางที่ 4.7 และรูปที่ 4.6 

 

 
รูปที่ 4.6 น้้าหนักเมล็ดข้าวโพดต่อพ้ืนที่ปลูก (กรัมต่อตารางเมตร) 

 
4.3.2 คุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเก่ียว 

ผลศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเก่ียว พบลักษณะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ได้จาก
ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้ง 100:0 มีลักษณะแตกต่างจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในชุดการทดลองอ่ืนๆ เมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดมีลักษณะกลม ผิดรูป (รูปที่ 4.7 และ 4.8) เมื่อเทียบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดปกติ คือเมล็ด
จะมีลักษณะแป้นแบน ผิวเรียบ 

 

     
          T1 (100:0)                  T2 (15:85)                  T3 (10:90)                  T4 (5:95)                      T5 (0:100)                  

 

รูปที่ 4.7 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลังกะเทาะเมล็ด 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

น้้า
หน

ักเ
มล

็ดข
้าว

โพ
ด 

(ก
รัม

ต่อ
ตา

รา
งเม

ตร
) 

อัตรส่วนน้้าทิ้ง : น้้าบาดาล 

น้้าทิ้ง:น้้าบาดาล 
100:0 
น้้าทิ้ง:น้้าบาดาล 
15:85 
น้้าทิ้ง:น้้าบาดาล 
10:90 
น้้าทิ้ง:น้้าบาดาล 
5:95 
น้้าทิ้ง:น้้าบาดาล 
0:100 



59 
 

 
 

 

            
 

รูปที่ 4.8 ลักษณะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดผิดปกติ กลมและสั้น (ซ้าย) และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดปกติ(ขวา) 
 
เมื่อน้าเมล็ดที่ได้จากแปลงปลูกที่ใช้น้้ารดอัตราส่วนต่างๆ มาทดสอบความงอก 

พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลทุกอัตราส่วน มีอัตราการงอกเฉลี่ยสูงกว่า
ร้อยละ 95 ในทุกชุดการทดลอง โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลอัตราส่วน 
15:85 มีอัตราความงอกเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 97.5 รองลงมาได้แก่อัตรา 0:100 10:90 และ 5:95 มี
อัตราความงอกใกล้เคียงกัน คือเฉลี่ยร้อยละ 96.5 96.0 และ 95.5 ตามล้าดับ เมื่อน้ามาวิเคราะห์ทาง
สถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในขณะที่อัตราความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ได้จาก
การรดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลในอัตราส่วน 100:0 มีอัตราการงอกเฉลี่ยต่้าสุดคือร้อยละ 95.0 ดัง
ตารางที่ 4.8 และรูปที่ 4.9 ต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาล 15:85 
มีค่าเฉลี่ยความสูงต้น น้้าหนักสด และน้้าหนักต้นแห้ง รวมถึงน้้าหนักรากแห้ง สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบ
ในแต่ละอัตราส่วนและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ พบค่าเฉลี่ยความสูงต้น 31.92 
เซนติเมตร ความยาวราก 16.90 เซนติเมตร น้้าหนักสด 0.040 กรัม น้้าหนักต้นแห้ง 0.003 กรัม และ
น้้าหนักรากแห้ง 0.002 กรัม ตามล้าดับ ในขณะที่ต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้ง
ร่วมกับน้้าบาดาล 100:0 มีค่าเฉลี่ยความสูงต้น น้้าหนักสด น้้าหนักต้นแห้ง น้้าหนักรากแห้ง ต่้าสุดเมื่อ
เปรียบเทียบในแต่ละอัตราส่วน พบมีค่าเฉลี่ยความสูงต้น 29.10 เซนติเมตร ความยาวราก 14.65 
เซนติเมตร น้้าหนักสด 0.030 กรัม น้้าหนักต้นแห้ง 0.0020 กรัม และน้้าหนักรากแห้ง 0.0010 กรัม 
ตามล้าดับ ส่วนต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาล 0:100 5:95 และ 
10:90 พบว่าค่าเฉลี่ยความสูงต้น 29.10 28.33 และ 28.21 เซนติเมตร ตามล้าดับ ความยาวรากเฉลี่ย 
15.94 14.93 และ 14.69 เซนติเมตร น้้าหนักสดเฉลี่ย 0.030 0.034 และ 0.036 กรัม ตามล้าดับ 
น้้าหนักต้นแห้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 0.002 กรัม และน้้าหนักรากแห้งเฉลี่ย 0.0018, 0.0015 และ 
0.0020 กรัม ตามล้าดับ (ตารางที่ 4.8 และ รูปที่ 4.10) และรูปที่ 4.11 แสดงน้้าหนักสด น้้าหนักแห้ง 
และน้้าหนักรากแห้ง ของต้นกล้าข้าวโพดข้าวเหนียว 
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ตารางที่ 4.8 อัตราการงอก ความสูงต้น ความยาวราก น้้าหนักสด น้้าหนักแห้ง ต้นกล้าอายุ 14 วัน 
 

ชุดการทดลอง 
ต้นกล้าอายุ 14 วัน 

อัตรา
การงอก 

ความสูง
ต้น 

ความยาว
ราก 

น้้าหนัก 
สด 

น้้าหนัก 
ต้นแห้ง 

น้้าหนัก 
รากแห้ง 

น้้าท้ิงที่ผ่านการบ้าบัด 100 ส่วน  
(T1 = 100:0)   

95.0 a 29.10 b 14.65 b 0.030 c 0.002 b 0.0010 b 

น้้าท้ิงที่ผ่านการบ้าบัด 15 ส่วน  
และน้้าบาดาล 85 ส่วน  
(T2 = 15:85)   

97.5 a 31.92 a 16.90 a 0.040 a 0.003 a 0.0020 a 

น้้าท้ิงที่ผ่านการบ้าบัด 10 ส่วน  
และน้้าบาดาล 90 ส่วน  
(T3 = 10:90) 

96.0 a 28.21 b 14.69 b 0.036 b 0.002 b 0.0020 a 

น้้าท้ิงที่ผ่านการบ้าบัด 5 ส่วน  
และน้้าบาดาล 95 ส่วน  
(T4 = 5:95 ) 

95.5 a 28.33 b 14.93 b 0.034 bc 0.002 b 0.0015 ab 

น้้าบาดาล 100 ส่วน (ชุดควบคุม) 
(T5 = 0:100) 

96.5 a 29.10 b 15.94 ab 0.035 bc 0.002 b 0.0018 a 

C.V. (%) 2.32 5.64 7.59 5.59 0.00 26.14 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธ ีLSD 
 

 
รูปที่ 4.9 อัตราการงอกของข้าวโพดข้าวเหนียว 
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รูปที่ 4.10 ความสูงต้นและความยาวรากของต้นกล้าข้าวโพดข้าวเหนียว 

 
 

 

 
รูปที่ 4.11 น้้าหนักสด น้้าหนักต้นแห้ง และน้้าหนักรากแห้ง ของต้นกล้าข้าวโพดข้าวเหนียว 
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การใช้ประโยชน์จากน้้าทิ้งเป็นน้้ารดข้าวโพดร่วมกับน้้าบาดาล พบว่าข้าวโพดสามารถ
เจริญเติบโตเป็นต้นจนถึงระยะเก็บเกี่ยวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ เช่นเดียวกับ (สุนทร, 2552) รายงานว่า 
การใช้น้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันส้าปะหลังที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาปลูกข้าว พบว่า
ข้าวสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตและ
ผลผลิตของข้าวโพด เมื่อรดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาล 5:95 10:90 15:85 และ 100:0 พบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละชุดการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับ 
(รัตนี, 2552)  พบว่าเมื่อน้าน้้าทิ้งมาเจือจางกับน้้าประปา ท้าให้คุณภาพน้้าดีขึ้น สามารถน้ามาใช้รด
น้้าหญ้าในสวนหย่อมได้ เมื่อรดด้วยน้้าทิ้งอย่างเดียวท้าให้หญ้ามีน้้าหนักแห้งเพ่ิมมากขึ้นอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ แต่เมื่อรดข้าวโพดด้วยน้้าทิ้ง 100:0 ส่งผลให้องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต
ข้าวโพด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่ง (เจษฎา และคณะ, 2550) รายงานว่า น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปไม้ยาง
ที่ผ่านการบ้าบัดด้วยปฏิกิริยาเฟนตันสามารถใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารพืช แต่ต้องพิจารณาความเข้มข้น
ของธาตุอาหาร เพราะหากมีความเข้มข้นสูงเกินไปจะเกิดความเป็นพิษกับพืชได้ง่าย ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช ผลการวิเคราะห์ดินหลังการปลูกข้าวโพด พบมีการสะสมของปริมาณโลหะ
หนัก ทองแดง และแมงกานีส เพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกันกับ (ธรารัตน์, 2551) พบว่า ปริมาณโลหะ
หนัก แคดเมียม และตะกั่ว มีผลต่อต้นกล้าข้าวโพด เมื่อน้้าทิ้งน้ามารดต้นกล้าข้าวโพดในระยะเวลาสั้น
เพ่ือใช้เป็นอาหารแพะในหน้าแล้ง แต่อย่างไรก็ดี ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของทองแดงและแมงกานีส พบว่า
ยังคงมีปริมาณสะสมในดินต่้ากว่าระดับที่เป็นพิษต่อพืชซึ่งพืชสามารถเจริญเติบโตได้  หากมีการศึกษา
ต่อยอดเรื่องอัตราส่วนของการใช้น้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลเพ่ิมเติม น่าจะส่งผลดีต่อการลดการใช้น้้า
บาดาลเพิ่มข้ึนด้วย และศึกษาผลกระทบต่อดินปลูก หากมีการใช้น้้าทิ้งอุตสาหกรรมเคมีเกษตรในการ
ใช้ร่วมกับน้้าบาดาล เพื่อการปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ซ้้าๆ เป็นเวลานานต่อเนื่องการหลายฤดูปลูก รวมถึง
การต่อยอดการศึกษาถึงคุณภาพเมล็ดพันธุ์เมื่อน้าไปปลูกเพ่ือจ้าหน่ายฝักสด คุณภาพฝักสดในระยะ
เก็บเก่ียว คุณภาพการรับประทานฝักสด หลังการเก็บเก่ียว ต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจติดตามวัดคุณภาพน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่า

อยู่ในช่วงขีดจ้ากัดต ้าสุดของการวัด ส้าหรับสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนคลอรีน
ตรวจไม่พบ และเมื อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที  2 (พ.ศ. 
2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื อง ก้าหนดคุณลักษณะน้้าทิ้งที ระบาย
ออกจากโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั วไป เล่ม 113 ตอนที  52 ง วันที  27 
มิถุนายน 2539 พบว่ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ ก้าหนด  ผลการศึกษาข้อมูลดินในแปลงวิจัย ก่อน
และหลังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวขาวพันธุ์มุกสยาม พบว่า ลักษณะเนื้อดินยังคงสภาพเป็นดินเหนียว 
สภาพความเป็นกรดเพิ มขึ้นเล็กน้อยคือ pH 5.30 จากเดิมอยู่ในช่วง 6.10-6.56 ค่าความชื้นก่อนและ
หลังปลูกมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก คือร้อยละ 1.8-3.08 และ 2.03 ตามล้าดับ ปริมาณอินทรียวัตถุ 
พบว่า มีค่าลดลงจาก 1.74-1.94 เฉลี ยอยู่ที  1.37 ส่วนปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ก่อนปลูกพบมีค่าเฉลี ยอยู่ที  0.009 4.80 และ 268.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังปลูกพบ
มีค่าลดลงเล็กน้อยคือมีค่าเฉลี ย 0.009 4.25 และ 256.37 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล้าดับ ปริมาณ
โลหะหนัก ทองแดง และแมงกานีส มีปริมาณสะสมอยู่ในดินก่อนปลูก เฉลี ย 20.72 และ 174.92 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังปลูกมีปริมาณเพิ มขึ้นเล็กน้อยหลังการทดลองเฉลี ย 28.93 และ 256.38 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล้าดับ และเมื อน้าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ตัวแปรชี้วัดทุกตัว 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ก้าหนด  

ผลการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวขาวพันธุ์มุก
สยาม พบว่า ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวที รดน้้าด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาล อัตราส่วน 0:100 5:95 
10:90 15:85 และ 100:0 มีความกว้างล้าต้นไม่แตกต่างกัน แต่ลักษณะความสูงต้นข้าวโพดข้าว
เหนียวขาวในแต่ละช่วงอายุ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับอายุออกดอกตัว
ผู้ 50% อายุออกไหม 50% น้้าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ (%) และผลผลิตต่อไร่ 
(กิโลกรัม) เมื อรดด้วยน้้าทิ้ง 100:0 ส่งผลให้ องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียว
ขาว มีค่าเฉลี ยน้อยที สุดเมื อเปรียบเทียบกับการรดน้้าในทุกอัตราส่วน ผลการศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์
หลังการเก็บเกี ยว พบลักษณะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวที ได้จากข้าวโพดข้าวเหนียวขาวที รด
ด้วยน้้าทิ้ง 100:0 มีลักษณะแตกต่างจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวในชุดการทดลองอื นๆ คือมี
ลักษณะกลม ผิดรูป เมื อน้ามาทดสอบความงอก พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวที รดด้วยน้้า
ทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลทุกอัตราส่วน มีอัตราการงอกเฉลี ยสูงกว่าร้อยละ 95 ต้นกล้าที ได้จากเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวที รดด้วยน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาล 15:85 มีความยาวต้น 31.92 เซ็นติเมตร 
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ความยาวราก 16.90 เซ็นติเมตร น้้าหนักสด 0.04 กรัม น้้าหนักต้นแห้ง 0.003 กรัม และน้้าหนักราก
แห้ง 0.002 กรัม มีค่าสูงสุดและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

การน้าน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกษตร มาใช้ประโยชน์เพื อการปลูกข้าวโพดข้าว
เหนียวขาว เพื อผลิตเมล็ดพันธุ์นั้น สามารถน้ามาใช้ร่วมกับน้้าบาดาลในอัตราส่วน 5:95  10:90 และ 
15:85 ได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะเก็บเกี ยวเมล็ดพันธุ์ โดยที ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวไม่แสดง
อาการผิดปกติทางล้าต้น การออกดอก ออกไหม การติดฝัก และเมล็ดพันธุ์ที ได้มีความปกติ และไม่
แนะน้าใช้น้าทิ้งที อัตรา 100:0  ซึ งพบข้าวโพดข้าวเหนียวขาวแสดงอาการผิดปกติทางล้าต้นต้น เตี้ย 
แคระแกรน ช่อดอกเกสรตัวผู้สั้น ฝักสั้นและผิดรูป เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวมีลักษณะกลม 
ผิดรูป จากผลการวิจัยครั้งนี้ การน้าน้้าทิ้งมาใช้ประโยชน์เป็นน้้ารดข้าวโพดข้าวเหนียวขาวใน
อัตราส่วน 0:100 ยังคงให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวต่อไร่สูงที สุดเมื อเปรียบเทียบกับ
ทุกอัตราส่วน ในขณะที อัตราส่วน 15:85 เป็นอัตราส่วนที ดีที สุดต่อคุณภาพต้นกล้าเมื อน้าเมล็ดพันธุ์ที 
ได้ไปเพาะปลูก และการใช้ประโยชน์จากน้้าทิ้งร่วมกับน้้าบาดาลเพื อทดแทนการใช้น้้าบาดาลในการ
เพาะปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวขาว สามารถช่วยลดการใช้น้้าบาดาลลงได้ สูงสุดถึงร้อยละ 15 โดยที 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวที ได้ยังคงสามารถเจริญเติบโตได้อย่างปกติ  

ข้อเสนอแนะ แนวทางการศึกษาต่อไป 
1. ศึกษาอัตราส่วนของการใช้น้้าทิ้งเพิ มเติม เพื อประโยชน์ในการลดการใช้น้้าบาดาล

เพิ มข้ึนด้วย 
2. ศึกษาผลกระทบต่อดินปลูก หากมีการใช้น้้าทิ้งอุตสาหกรรมเคมีเกษตรในการใช้ร่วมกับ

น้้าบาดาล เพื อการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวขาวพันธุ์มุกสยามในพ้ืนที ซ้้าๆ เป็นเวลานาน
ต่อเนื องกันหลายฤดูปลูก 

3. ศึกษาเรื องคุณภาพเมล็ด เมื อน้าไปปลูกเพื อจ้าหน่ายฝักสด คุณภาพฝักสดในระยะเก็บ
เกี ยว คุณภาพการรับประทานฝักสด หลังการเก็บเกี ยว 
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