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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง ของนํ้ าสกดั

ชีวภาพจากปลา 2) เพื่อศึกษาผลของความเขม้ขน้ เวลาท่ีเหมาะสมในการให้ปุ๋ยทางใบ ของนํ้ าสกดั
ชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้ฮ่องเตท่ี้ปลูกแบบไร้ดิน  3) นาํผลการวิจยัไปจดั
อบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้กบันกัเรียนและผูส้นใจในชุมชน   

ผูว้ิจยัไดท้าํการหมกันํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา เพื่อหาปริมาณธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง 
ของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา แลว้นาํมาฉีดพ่นกบัผกักวางตุง้ฮ่องเตท่ี้ปลูกแบบไร้ดินดว้ยระดบั 5 ความ
เขม้ขน้ คือ ไม่มีการฉีดพ่น และฉีดพ่นดว้ยความเขม้ขน้ 1% , 2% , 3% , 5% และมีระยะเวลาฉีดพ่นทุกๆ 
7 , 9 , 12  วนั และวดัการเจริญเติบโตดา้นความยาวของใบ ความกวา้งของใบ ความสูงของตน้ นํ้าหนกั
สด มีการเผยแพร่ความรู้ โดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บันกัเรียนและผูส้นใจในชุมชน   

ผลการวิจยั พบวา่ปริมาณธาตุอาหารโดยเฉล่ีย จากการวิเคราะห์นํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา มีธาตุ
อาหารหลกั ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เท่ากบั 47.536 , 28.366 , 25.033  กรัมต่อลิตร ธาตุ
อาหารรอง แคลเซียม แมกนีเซียม กาํมะถนั เท่ากบั 8.876 , 1.876 , 0.957  กรัมต่อลิตร ระดบัความเขม้ขน้
ของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา  3%  และระยะเวลาการฉีดพ่นทุกๆ 7 วนั ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผกักวางตุง้ฮ่องเตท่ี้ปลูกแบบไร้ดินสูงสุด ในดา้นความยาวของใบเฉล่ีย เท่ากบั 16.80  เซนติเมตร ในดา้น
ความกวา้งของใบเฉล่ีย เท่ากบั 10.10  เซนติเมตร ในดา้นความสูงของตน้ เฉล่ีย เท่ากบั 21.85  เซนติเมตร 
และมีนํ้าหนกัผกัสด  เท่ากบั 15.70  กิโลกรัม   
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 ผลการวิจยั พบวา่ปริมาณธาตุอาหารโดยเฉล่ีย จากการวิเคราะห์นํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา มี
ธาตุอาหารหลกั ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เท่ากบั 47.536 , 28.366 , 25.033  กรัมต่อลิตร 
ธาตุอาหารรอง แคลเซียม แมกนีเซียม กาํมะถนั เท่ากบั 8.876 , 1.876 , 0.957  กรัมต่อลิตร ระดบั
ความเขม้ขน้ของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา  3%  และระยะเวลาการฉีดพ่นทุกๆ 7 วนั ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของผกักวางตุง้ฮ่องเตท่ี้ปลูกแบบไร้ดินสูงสุด ในดา้นความยาวของใบเฉล่ีย เท่ากบั 
16.80  เซนติเมตร ในดา้นความกวา้งของใบเฉล่ีย เท่ากบั 10.10  เซนติเมตร ในดา้นความสูงของตน้ 
เฉล่ีย เท่ากบั 21.85  เซนติเมตร และมีนํ้าหนกัผกัสด  เท่ากบั 15.70  กิโลกรัม   

ในส่วนของการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ   พบวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน และมี
ความพึงพอใจในการเขา้รับการอบรมอยูใ่นเกณฑดี์    

 

ABSTRACT 
The  purposes  of this  study  were  to 1) calculate primary  nutrient  elements   and 

secondary nutrient element  quantity  of  fish  bio – extract  2) study the effect of concentration 
and leaf feeding times of fish bio-extract on Brassica (chinensis var.Chinensis.Manst’s) growth 
cultivated by Hydroponics methods, 3) using the   obtained results,  to  workshop  for students 
and interested persons   

The  fish’s Bio-Extract was produced  its primary and  secondary nutrient elements    
were analyzed ,   then sprinkled on Brassica chinensis var.Chinensis plants. The extract’s 
sprinkled concentration were levels varied as ot  1% , 2%,3% and 5% v/v and  the sprinkled time 
also varied at  7 , 9 and 12 days/times.  Moreover, the results were applied in  a on workshop 
Conducted  for students and interested persons. 

The result showed  that nutrients  from fish Bio-extract consists  primarily  ot nutrient 
element : Nitrogen, Phosphorous and Potassium, in amount of 47.536 , 28.366 and 25.033 g/L 
respectively ,   and secondary nutrient element  Calcium, Magnesium and Sulfur, in amount of 
8.876 , 1.876 and 0.957 g/L respectively. The best conditions  for growth of  plant cultivated by 
Hydroponics methods is 7  times  pee   day  sprinkled  with a concentration of 3%v/v. This 
condition provides leaf sized 16.80 x 10.10 cm. plant high 21.85 cm. and fresh weight 15.75 kg. 

Investigation  of Theoretical and practical  Know  age and  preference  know  a dge  and 
preference the  particle  parts  earne  a from  the  workshop  ware  investigated   the  results  
showed inerrant  of  knowledge  and  definable  level  of  preference. 
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ความสําคญัของปัญหา 
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของประเทศ ทาํรายไดก้บัประเทศจาํนวนมาก ปัจจุบนั

สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนไป แต่ยงัมีเกษตรกรจาํนวนมากยึดอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงเป็น
กระดูกสนัหลงัของชาติ กระบวนการผลิตในอดีตนั้นอาศยัความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสืบต่อกนัมา 
และปัจจุบนัก็มีการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญัมีหลายอยา่ง เช่นพนัธ์ุ สภาพดิน 
สภาพอากาศ และการจดัการดูแลรักษา และท่ีขาดเสียมิไดใ้นยุคปัจจุบนัคือ การใชปุ๋้ยและสารเร่ง
การเจริญเติบโต รวมทั้งสารท่ีใชป้้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชดว้ย สารเคมีจึงมีส่วนสาํคญัเพราะมีส่วน
พฒันา สินคา้ทางการเกษตรให้มีคุณภาพดี ดึงดูดผูบ้ริโภค และตรงตามเกณฑม์าตรฐานของสินคา้  
และช่วยเพิ่มปริมาณอีกดว้ย ผลผลิตทางเกษตรกรรมดี  และมีคุณภาพนั้นตอ้งพึ่งพาสารเคมีเป็นหลกั 
ยิง่ความเจริญดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรเจริญข้ึนเท่าไร การพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพสูงก็ยิง่มีการใช้
สารเคมีมากยิ่งข้ึนเท่านั้น  สารเคมีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ ประเทศไทยตอ้งเสียดุลการคา้ปีละ
มหาศาล ไม่ใช่เฉพาะเงินตราเท่านั้ นท่ีสูญเสีย หากส่งผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อ
สภาพแวดลอ้ม เกิดการเส่ือมสภาพของระบบนิเวศเน่ืองจากเกิดสารเคมีตกคา้งในธรรมชาติ เช่นดิน 
แม่นํ้าลาํคลอง และท่ีสาํคญัสารเคมีบางชนิดยงัส่งผลร้ายต่อเกษตรกรผูเ้พาะปลูก ผูบ้ริโภคผลผลิตท่ี
รับพิษจากสารตกคา้ง เกิดการสะสมของสารเคมีในร่างกายทาํให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก 
อนัเป็นผลมาจากการพฒันาสารเคมี 

ปัจจุบนัมีการศึกษาวิจยัยอ้นหลงักลบัสู่ยคุก่อนท่ีจะมีสารเคมีว่าพืชพรรณต่างๆเจริญเติบโต
ไดอ้ย่างไร  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาผลผลิตทางการเกษตร และแกปั้ญหาสารเคมีตกคา้ง ซ่ึง
ผลสรุปโดยรวมพบว่าการใชธ้รรมชาติพึ่งพาธรรมชาติย่อมเกิดผลดีท่ีสุด จนเกิดกระบวนการวิจยั
ศึกษาอินทรียว์ตัถุ และจุลินทรียต่์างๆมาใชใ้นการเกษตรจนประสบผลสาํเร็จและเป็นท่ีรู้จกักนัว่า 
“เกษตรชีวภาพ” อนัเป็นทางเลือกใหม่ของการนาํส่ิงท่ีมีในธรรมชาติมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และ
ส่งผลดีต่อการผลิตสินคา้การเกษตรในรุ่นต่อไป ซ่ึงยงัปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค ลดความเส่ียงต่อ
สารเคมีตกคา้งในร่างกาย จนกลายเป็นกระแสนิยมบริโภคพืช ผกั ผลไมป้ลอดภยัจากสารพิษ และ
นาํไปสู่การการผลิตสินคา้เกษตรออกสู่ตลาดโลก ตามนโยบายรัฐบาลเรียก “ครัวไทย สู่ครัวโลก” 
(ดิเรก ทองอร่าม,2546 :6)  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมากคือธาตุอาหารพืช เพราะมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการพฒันาของพืช ซ่ึงพิจารณาจากหลกัเกณฑพ์ื้นฐาน(Criterion of  essentiality) 
ของธาตุอาหารท่ีจาํเป็นต่อพืช กล่าว คือ 1)ธาตุนั้นตอ้งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ถา้พืชนั้น
ไดรั้บธาตุอาหารอยา่งเพียงพอและจะแสดงอาการผดิปกติเม่ือขาด  2)ถา้ธาตุนั้นจาํเป็นต่อการ 
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เจริญเติบโตของพืชโดยตรงและ  3)พืชจะตอ้งนาํธาตุอาหารนั้นไปใชก้บักระบวนการต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโต  ถา้เราควบคุมปริมาณธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการไดเ้ราก็สามารถทาํให้
พืชเจริญเติบโตได”้(ดิเรก ทองอร่าม, 2546 :6) 
            สําหรับ การปลูกพืชใน “สารละลายธาตุอาหาร”ซ่ึงเป็นนวตักรรมทางการเกษตรไดมี้การ
ปฏิบติักนั 140 ปีมาแลว้ เพื่อเป็นการศึกษาว่าธาตุใดบา้งจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของพืชซ่ึงวิธีการ
ดังกล่าวในปัจจุบันมีกรนํามาใช้ในการวิจัยอย่างกวา้งขวาง   ความสําเร็จในการปลูกพืชใน
สารละลายธาตุอาหารเป็นขอ้พิสูจน์ว่าหากพืชไดรั้บแสง นํ้ า คาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน และ
ธาตุอาหารอนินทรียส์ารครบถว้นพืชสามารถเจริญเติบโตไดต้ามวฎัจกัรของพืช เน่ืองจากพืชเป็น
ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถสร้างอาหารไดเ้อง ( autotrophic organism) และท่ีสาํคญัพืชสามารถเจริญเติบโต
ไดโ้ดยไม่ใชดิ้น หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่ามนุษยส์ามารถจดัทาํส่ิงแวดลอ้มใหพ้ืชเพื่อทดแทนทุกดา้น
ไดอ้ย่างสมบูรณ์จนพฒันามาเป็นระบบการปลูกพืชไร้ดินซ่ึงถือว่าเป็นศาสตร์ดา้นการผลิตพืชท่ี
น่าสนใจ (ยงยทุธ  โอสถสภา,2544:3) 
       กระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัและความต่ืนตวัเร่ืองของสุขภาพกบัส่ิงแวดลอ้มทาํใหค้นมีความ
สนใจ เก่ียวกบัการผลิตและการบริโภคท่ีไม่สร้างความเสียหายต่อสุขภาพ การปลูกพืชไร้ดินเป็น
วิธีการผลิตท่ีสามารถควบคุมการผลิตได ้ไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและผูบ้ริโภคปลอดภยั 
มีการปลูกผกัปลอดสารพิษกนัมากข้ึน  มีการผลิตเชิงพาณิชยท์ั้งในและต่างประเทศ และมีการปลูก
ในระบบขนาดเลก็เป็นสวนครัวประจาํบา้นอีกดว้ย ปุ๋ยท่ีใชป้ลูกคือปุ๋ยเคมี ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การนาํ
เกษตรอินทรียเ์ขา้มามีส่วนร่วมเพื่อปฏิเสธการใชปุ๋้ยเคมี 
            นํ้ าสกดัชีวภาพ (Bio-extract) เป็นสารละลายท่ีเกิดจากการย่อยสลายเศษวสัดุเหลือใชจ้าก
ส่วนต่างๆของพืชและสัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจน( anaerobic 
condition) มีจุลินทรียท์าํหน้าท่ีย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์เหล่านั้นให้กลายเป็นสารละลาย 
รวมถึงเอนไซมท่ี์เกิดข้ึนตามธรรมชาติเพื่อเร่งกระบวนการย่อยสลายอย่างรวดเร็ว นํ้ าสกดัชีวภาพ
จากปลามีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่านํ้ าสกดัชีวภาพชนิดอ่ืน(สุริยา  สาสนรักกิจ,2544) ซ่ึงมีธาตุ
อาหารท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของพืช สามารถทดแทนสารละลายธาตุอาหารสังเคราะห์ได ้จาก
สาเหตุและปัญหาดงักล่าว  ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะผกัปลอด
สารพิษ จึงได้ทาํวิจัยเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ าสกัดชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบไร้ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตและผูบ้ริโภคมีความปลอดภยัในการ
บริโภคอย่างแทจ้ริง  ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าว จะนาํไปถ่ายทอดผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการณ์
ใหก้บันกัเรียนและผูส้นใจเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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คาํสําคญั   

ประสิทธิภาพนํ้าสกดัชีวภาพจากปลา  การปลูกพืชแบบไร้ดิน 
     

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

ประสิทธิภาพของนํ้าสกดัชีวภาพจากปลามีความเก่ียวขอ้งกบั ปริมาณธาตุอาหาร ระดบั
ความเขม้ขน้ ช่วงระยะเวลาฉีดพน่ มีผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้ฮ่องเตท่ี้ปลูกแบบไร้ดิน 
ในดา้นความกวา้งของใบ ความยาวของใบ ความสูงของตน้ และนํ้าหนกัสดหรือไม่และ มากนอ้ย
เพียงใด 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลกั ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ธาตุ
อาหารรอง ไดแ้ก่ แคลเซียม แมกนีเซียม กาํมะถนั ของนํ้าสกดัชีวภาพจากปลา 
         2.  เพื่อศึกษาผลของความเขม้ขน้ของนํ้าสกดัชีวภาพจากปลา และเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ใหปุ๋้ยทางใบ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้  
          3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนํ้าสกดัชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตดา้น 
ความสูงของตน้ ความยาวของใบ ความกวา้งของใบ และนํ้าหนกัสดของผกักวางตุง้ 

               4.  เพื่อจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง นํ้าสกดัชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบไร้ดินใหก้บันกัเรียนและผูส้นใจ   

วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน โดยศึกษาขอ้มูล เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดแ้ก่       

 1.1  ศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการปลูกพืชพื้นไร้ดิน   
 1.2  ศึกษาเอกสาร และขอ้มูลงานวิจยั 
 1.3  ศึกษาประเภทของนํ้าสกดัชีวภาพจากพืช จากสตัว ์และกระบวนการผลิต  
 1.4  ศึกษาปริมาณธาตุอาหารจากนํ้าสกดัชีวภาพ  
 1.5  ศึกษาขอ้มูลผกักวางตุง้ เช่น การปลูก  การใส่ปุ๋ย     

  2.  ขั้นตอนการวางแผนการทดลอง โดยนาํขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีรวบรวมได ้มาคดัเลือก
พืชท่ีนาํมาใชใ้นการวจิยั และใชว้างแผนการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของนํ้าสกดัชีวภาพจาก
ปลาท่ีมีผลต่อการเจริญของผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบไร้ดิน  การทาํนํ้าสกดัชีวภาพจากปลา 

 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2552 

90 

ชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการเจริญของผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบไร้ดิน  การทาํนํ้ าสกัด
ชีวภาพจากปลาและการฉีดพน่นํ้าสกดัชีวภาพจากปลา ตามขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

2.1  ศึกษาวิเคราะห์นํ้าสกดัชีวภาพ ดว้ยเคร่ืองมือ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหา
ปริมาณธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง ท่ีมีในนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา ท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช 

2.2  ศึกษารูปแบบและวิธีการวิจยัในหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์และโรงเรือนปลูก 
3.   การทดลองในหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และโรงเรือนปลูก 

3.1  เตรียมนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา โดยนาํเศษปลาสับละเอียดประกอบดว้ยส่วนหวั 
20%ส่วนหาง 20% ลาํไส้ปลา 20% ครีบปลา 20% และเกลด็ปลา 20% นํ้าหนกั 10 กิโลกรัม มาหมกั
กบันํ้ าตาล 1 กิโลกรัม และกรดฟอร์มิก 250 มิลลิลิตร ลงในถงัหมกั คลุกเคลา้ให้ทัว่ ปิดปากถงั
พลาสติกใหส้นิท เปิดฝาถงัปลาทุกวนัและทาํการกวนใหท้ัว่ วนัละ 1คร้ัง ท้ิงไว ้30 วนั ทาํ 3 ซํ้า 

 3.2   วิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา ปริมาณธาตุอาหาร
หลกั ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และปริมาณธาตุอาหารรอง แคลเซียม แมกนีเซียม 
กาํมะถนั  

4.   ทดสอบภาคสนาม 
4.1  ตรียมนํ้าสกดัชีวภาพจากปลาท่ีผา่นกระบวนการหมกันานอยา่งนอ้ย 30 วนั  
4.2  เตรียมพื้นท่ีปลูก โรงเรือนปลูกท่ีเหมาะสมกบัการปลูกพืชไร้ดิน 
4.3  เพาะตน้กลา้ โดยนาํเมล็ดใส่ในวสัดุปลูก ท่ีประกอบดว้ยเพอร์ไลตแ์ละเวอร์มิคิว

ไรต ์ทาํใหชุ่้มนํ้ าโดยใชก้ระบอกฉีดนํ้ าพ่นแบบฝอย และวางในแสงแดดรําไรประมาณ 3-5 วนั เมลด็จะ
งอก เม่ือใบท่ี 3 เร่ิมงอกใหปุ๋้ยแบบอ่อนๆ  

4.4  เม่ือตน้อ่อนมีอายคุรบ 2 อาทิตย ์ยกตน้อ่อนลงรางบนโตะ๊ชุดปลูก 
4.5  เติมนํ้าลงเกือบเตม็ถงั ประมาณ 175 มิลลิลิตร เติมสารอาหารพืช A และ B ชนิด

ละ  30 มิลลิลิตร วดัค่าการเหน่ียวนาํไฟฟ้า และวดัค่าความเป็นกรด-เบส ใหไ้ดค่้าตามเกณฑ ์เสียบ
ลัก๊ไฟเพื่อเดินเคร่ืองป๊ัมนํ้ า ยกตน้อ่อนผกักวางตุง้ลงรางปลูก เปล่ียนนํ้ าปุ๋ยอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง และทาํ
ความสะอาดถงัใหส้ะอาด  

    4.6   ฉีดพน่นํ้าสกดัชีวภาพจากปลาลงในแปลงปลูก โดยแบ่งออกเป็น  3 แปลงปลูก 
 ให้ครบ แต่ละแปลงปลูกมี 5 กลุ่มวิจยั กลุ่มวิจยัละ30 ตน้ กลุ่มวิจยัแต่ละกลุ่มวิจยั ฉีดพ่นดว้ยนํ้ า
สกดัชีวภาพท่ีแตกต่างกนั คือ กลุ่มวิจยั 1 ชุดควบคุม ไม่มีการฉีดพ่น  กลุ่มวิจยั 2 ใหค้วาม เขม้ขน้ 
1%  กลุ่มวิจยั 3  ใชค้วามเขม้ขน้2%  กลุ่มวิจยั 4  ใชค้วามเขม้ขน้ 3%  และกลุ่มวิจยั 5 ใชค้วาม
เขม้ขน้ 5%  ตามลาํดบั 
                ในแปลงปลูกแต่ละแปลงมีช่วงเวลาในการฉีดพน่แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา  คือ ทุกๆ 
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    ในแปลงปลูกแต่ละแปลงมีช่วงเวลาในการฉีดพน่แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา  คือ ทุกๆ 
7 , 9  และ 12  วนั 

    4.7  วดัการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้ในดา้นความยาวของใบ ความกวา้งของใบ 
ความสูงของตน้ และหานํ้ าหนกัผกัสดตามช่วงเวลาฉีดพ่น และความเขม้ขน้ของนํ้ าสกดัท่ีแตกต่าง
กนั เม่ืออาย ุ ครบ 45 วนั 
 5.   การอบรมเชิงปฏิบติัการ 

  5.1  จดัทาํโครงการอบรมเผยแพร่ ความรู้สู่นกัเรียนและชุมชนทอ้งถ่ิน 
  5.2  รับสมคัรผูส้นใจในการเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ และจดัอบรมวนัท่ี 21 

มกราคม 2552 เวลา 8.30 – 15.30 น. ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้อบรม 30 คนซ่ึงเป็นนกัเรียนจากโรงเรียนจุฬา
ภรณ์ราชวิทยาลยัและผูท่ี้สนใจ 

 5.3  การประเมินผลผูเ้ขา้อบรม ก่อนและหลงัการอบรมโดย ใชแ้บบทดสอบท่ีผา่น
การตรวจสอบจากท่ีปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุ  

 
ผลการวจัิย   

1.   การหาปริมาณธาตุอาหารของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลาเรียงจากมากไปนอ้ย พบว่ามี
ปริมาณธาตุ  เฉล่ียเรียงลาํดับจากน้อยไปหามาก  ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม แมกนีเซียม และกาํมะถนั โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั47.536 , 28.366 , 25.033 , 8.876 , 1.876  
และ 0.957  กรัมต่อลิตร ตามลาํดบั 

2.   การศึกษาความเขม้ขน้และระยะเวลาฉีดพน่นํ้าสกดัชีวภาพ พบวา่ระดบัความเขม้ขน้
ท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตดา้นความกวา้งของใบ ความยาวของใบ และความสูงของตน้ เรียงจาก
มากไปนอ้ย  ของผกักวางตุง้มากท่ีสุด คือ 3% , 5% , 2% , 1%  และกลุ่มควบคุม  ตามลาํดบั        
และระยะเวลาฉีดท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้มากสุด เรียงจากมากไปนอ้ย คือ ฉีดพ่น
ทุกๆ 7 , 9  และ 12 วนั ตามลาํดบั 

3.  ระดบัความเขม้ขน้ท่ีส่งผลต่อนํ้ าหนกัผกักวางตุง้เม่ือายคุรบ 45 วนัมากสุด คือ -3% , 
2% , 5% , 1% และกลุ่มควบคุม ตามลาํดบั  และระยะเวลาการฉีดท่ีดีท่ีสุด คือ  ทุกๆ 7 , 9  และ 12  
วนัตามลาํดบั 

4.  ผลการประเมินหลงัการอบรม ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เพิ่มมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั ..01 (ค่าเฉล่ีย 3.67 จาก 5.0) และมีความพึงพอใจในการเขา้รับ การอบรม ในระดบัคะแนน
เฉล่ีย 3.67 อยูใ่นเกณฑ ์ดี 
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อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารของพืช จากนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลาดว้ยขั้นตอน

และวิธีการทางวิทยาศาสตร์  จาํนวน 3 ซํ้ า นํ้าสกดัชีวภาพจากปลาพบว่า มีปริมาณธาตุอาหารเฉล่ีย 
ธาตุอาหารหลกัมีปริมาณมากกว่าธาตุอาหารรอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการปริมาณธาตุอาหาร
ของพืช คือ พืชมีความตอ้งการปริมาณธาตุอาหารหลกัมากกว่าธาตุอาหารรอง จากการวิเคราะห์พบ
ธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เท่ากบั 47.536  28.366  25.033 กรัมต่อลิตร  ตามลาํดบั  
ธาตุแคลเซียม  แมกนีเซียม  กาํมะถนั เท่ากบั 8.876  1.876  0.957 กรัมต่อลิตร  ตามลาํดบั  ปริมาณ
ธาตุไนโตรเจนมีมากสุด ธาตุไนโตรเจนส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นการเพิ่มขนาดของใบ 
ขนาดของตน้ และความสูงของตน้พืช (สุพจน์  ชยัวิมล .2544 :6) ดงันั้นเม่ือนาํนํ้ าสกดัชีวภาพจาก
ปลามาฉีดพน่ทางใบใหผ้กักวางตุง้ทาํใหผ้กัเจริญเติบโตเพิ่มมากข้ึน 
จากการศึกษาระดบัความเขม้ขน้และระยะเวลาการฉีดพ่นของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโต ในดา้นความยาวของใบ ความกวา้งของใบ ความสูงของตน้ ของผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบ
ไร้ดิน พบวา่ ระดบัความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ  3%  และระยะเวลาฉีดพ่นท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 
ทุกๆ 7 วนั ซ่ึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้เฉล่ีย ในดา้นความยาวของใบ เท่ากบั 18.80 
เซนติเมตร ในดา้นความกวา้งของใบเฉล่ีย เท่ากบั 10.10  เซนติเมตร ในดา้นความสูงของตน้เฉล่ีย 
เท่ากบั  21.85 เซนติเมตร  เหมาะสมรองมา คือ ฉีดพ่นทุก ๆ 9 วนั  ซ่ึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผกักวางตุง้ในดา้นความยาวของใบเฉล่ีย เท่ากบั 17.20 เซนติเมตร ในดา้นความกวา้งของใบเฉล่ีย 
เท่ากบั 9.00  เซนติเมตร ในดา้นความสูงของตน้เฉล่ีย เท่ากบั  17.50 เซนติเมตร  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  
คือ ฉีดพ่นทุก ๆ 12 วนั ซ่ึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้ในดา้นความยาวของใบเฉล่ีย 
เท่ากบั 14.01 เซนติเมตร ในดา้นความกวา้งของใบเฉล่ีย เท่ากบั 7.10  เซนติเมตร ในดา้นความสูง
ของตน้เฉล่ีย เท่ากบั  16.50 เซนติเมตร  ตามลาํดบั จากการเปรียบเทียบการชัง่นํ้ าหนกัผกัสด เม่ืออายุ
ผกัครบ 45 วนั พบว่า ระดบัความเขม้ขน้ท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้มากสุด คือ 3 % 
5%  2%  1%และกลุ่มควบคุม โดยมีนํ้ าหนกัผกัสด เท่ากบั 15.7 , 14.1 , 13.5 , 12.8 , 5.5 กิโลกรัม 
ตามลาํดบั และช่วงระยะเวลาฉีดพ่นท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้มากท่ีสุด คือ ฉีดพ่น
ทุก ๆ 7 , 9 และ 12 วนั ตามลาํดบั  จะเห็นว่าระดบัความเขม้ขน้  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
(สบณัฑิต  น่ิมรัตน์,2549 :109)  ระดบัความเขม้ขน้ 3% มีปริมาณธาตุอาหารมากสุดในการฉีดพ่น
แต่ละคร้ัง พืชจึงไดรั้บปริมาณธาตุอาหารมากท่ีสุด  พืชจึงเจริญเติบโตมากท่ีสุด  ระยะเวลาการฉีด
พ่นทุกๆ 7 วนั มีจาํนวนคร้ังของการฉีด ถึง 5 คร้ัง ฉีดบ่อยคร้ังท่ีสุด และช่วงระยะเวลาการฉีดพ่นท่ี
สั้นลง ปริมาณธาตุอาหารท่ีพืชไดรั้บมากท่ีสุด พืชจึง 
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เจริญเติบโตมากท่ีสุด เช่นกนั แต่ผูว้ิจยัพบว่า ปริมาณธาตุอาหารท่ีมากเกินพอส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช คือ พืชมีอาการใบหงิก และมีการเจริญเติบโตท่ีชา้ลง  

ผลการประเมินความรู้และการปฏิบติัการทดลองของผูเ้ขา้รับการอบรมคร้ังน้ี ผูเ้ขา้รับการ
อบรมจาํนวน  30 คน ไดท้าํแบบทดสอบก่อนการอบรม และเม่ือไดรั้บการอบรมในส่วนท่ีเป็น
ความรู้ และลงมือปฏิบติัทาํนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา และการปลูกพืชไร้ดิน  เสร็จส้ินแลว้  ผูเ้ขา้รับ
การอบรม ทาํแบบทดสอบหลงัการอบรมอีกคร้ัง พบว่าผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ของผูอ้บรมมีค่า
เพิ่มข้ึน มีความพึงพอใจในการเขา้รับการอบรม อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าการอบรมในคร้ังน้ี ผูเ้ขา้
อบรมไดรั้บความรู้ และนาํไปปฏิบติัไดผ้า่นจุดประสงคข์องการอบรม  อาจเน่ืองจากผูเ้ขา้รับการ
อบรมไดมี้การปฏิบติัการทาํนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา และทดลองใชก้บัพืชในแปลงปลูกจริง ทาํให้ผู ้
เขา้รับการอบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
1.  การปลูกพืชไร้ดิน ระบบรากพืชจะสัมผสัสารละลายธาตุอาหารพืชตลอดเวลา ทาํให้

เกิดปัญหากับระบบรากพืช คือ เกิดเช้ือรา หรือ เกิดโรครากเน่า เกษตรกรไม่ควรใช้สารเคมี
สังเคราะห์ในการกาํจดั เกษตรกรควรใชว้ิธีทางธรรมชาติ คือ ใชร้ากาํจดัรา ราท่ีนิยมใช ้คือ ไตรโค
เดอร์มา  เกษตรกรสามารถเพาะ และมีวิธีการใชท่ี้สะดวก 

2.  การเลือกใชน้ํ้ าสกดัชีวภาพจากปลามาฉีดเร่งการเจริญเติบโตของผกั ควรเลือกให้
เหมาะสมกบัผกัท่ีทาํการปลูก เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชท้าํนํ้ าสกดัชีวภาพมีความแตกต่างกนัในดา้น
ปริมาณธาตุอาหารพืช 

3.  ผกัท่ีปลูกด้วยวิธีปลูกแบบไร้ดิน คือผกัท่ีปลอดสารพิษ จึงควรส่งเสริมให้ความรู้กับ
ชุมชนมากข้ึน เพื่อใหชุ้มชนเกิดความต่ืนตวัเร่ืองการบริโภคผกัปลอดสารพิษ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
ต่อไป 

                    4.  นํ้ าสกดัชีวภาพนอกจากนาํมาใชใ้นการปลูกพืชไร้ดินแลว้ เกษตรกรสามารถนาํไปใชก้บั
การปลูกพืชบนดินได ้โดยคาํนึงถึงระดบัความเขม้ขน้ และปริมาณการใชท่ี้เหมาะสมกบัพืช 

ขอ้เสนอแนะการวิจยั 
    1.  จากการศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลาท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ

ผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบไร้ดิน  โดยวิธีการฉีดพ่นทางใบ สามารถทาํการวิจยัต่อเน่ือง โดยการเปล่ียนจาก
ฉีดพน่ทางใบเป็นการเติมเป็นส่วนผสม ของสารละลายธาตุอาหารพืช ลงในถงัสารละลายแทนการฉีด 
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พ่นทางใบ เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต และเกษตรกรสามารถผลิตได ้ซ่ึงตอ้งหา
ปริมาณท่ีเหมาะสมต่อไป  

2.  จากการศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลาท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบไร้ดิน ผูว้ิจยัไดใ้ชร้าไตรโคเดอร์มา มาใชก้าํจดัเช้ือรา ผูท่ี้สนใจ สามารถ
วิจยัหาเช้ือราชนิดอ่ืนมาทดแทนได ้ท่ีมีคุณสมบติัในการกาํจดัราดว้ยกนั 

3.  ควรมีการจดัโครงการอบรมให้กบัเกษตรกร ท่ีปลูกพืชไร้ดินในชุมชน เพื่อจะไดน้าํ
ผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัการปลูกพืชไร้ดิน 
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