ชื่อหัวข้องานวิจยั :

การศึกษาผลการใช้น้ าหมักจากผักตบชวา เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของดิน
ด้านความเป็ นกรดเป็ นด่างในเขตเมืองให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช
: กรณี ศกึ ษาชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร
คณะผู้วจิ ยั :
1) เด็กหญิง ธนิฏฐา
กลิ่นประทุม
2) เด็กชาย กิจจา
เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา
3) เด็กหญิง ปาริ ชาติ จวนสว่าง
ระดับชั้น:
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา:
อาจารย์ เลิศบุษยา ไทยเจริ ญ ตาแหน่ง ครู ผชู้ ่วยสาขาชีววิทยา
โรงเรียน:
โรงเรี ยนศีลาจารพิพฒั น์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เขต บางซื่อ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
นักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษา: ดร. ศุภชัย อาคา ภาควิชาปฐพีวทิ ยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทคัดย่อ
โครงงานวิจยั นี้ เป็ นวิจ ัยเชิงทดลองมีว ตั ถุประสงค์เพื่อ เปรี ย บเทียบประสิ ทธิ ภาพการผลิตน้ า
หมักจากผักตบชวาในรู ปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อปรับปรุ งคุณภาพด้านความเป็ นกรดเป็ นด่างของดินให้
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช และเปรี ยบเทียบผลการใช้น้ าหมักจากผักตบชวาในอัตราส่ วนผสมดิน
เขตเมืองที่แตกต่างกันเนื่องจากในเขตชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานครมีปัญหาในด้าน
คุณภาพของดิน พบว่าดินส่วนใหญ่มีค่า pH=7.5 ซึ่งเป็ นด่างไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของกวางตุง้
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึกษาวิธีการปรับปรุ งคุณภาพของดินโดยใช้น้ าหมักชีวภาพ จากการศึกษาพบว่า
น้ าหมักสามารถแก้ปัญหาด้านความเป็ นกรดเป็ นด่างในดิน คณะผูว้ ิจยั ได้เลือกผักตบชวามาทาน้ าหมัก
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั นี้ ตัวแปรต้น คือ อัตราส่วนของน้ าหมักจากผักตบชวา ตัวแปรตามคือ คุณภาพ
ของดิน(ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิน) ระยะเวลาในการทดลอง 5 เดือน เริ่ มทดลองปลูกตั้งแต่วนั ที่
15 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2559
ผลการทดลองพบว่ า รู ป แบบของถัง น้ า หมัก แบบปิ ดออกซิ เจน และน้ า หมัก ผัก ตบชวา
อัตราส่วน 1 ต่อ 1/16 มีประสิทธิภาพในการปรับปรุ งคุณภาพดินด้านความเป็ นกรดเป็ นด่างดีที่สุด โดย
สังเกตจากการเจริ ญเติบโตของต้นกวางตุง้ พบว่าน้ าหมักผักตบชวาอัตราส่ วน 1 ต่อ 1/16 ทาให้ตน้
กวางตุง้ มีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด และดินมีค่า pH ลดลง มีค่า 6.5 ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต
ของต้นกวางตุง้
คาสาคัญ: น้ าหมักจากผักตบชวา /คุณภาพดิน/ ดินในเขตเมือง

บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ทรัพยากรดิน ทั้งในความหมายของดิน (Soil) และที่ดิน (Land) ถือเป็ นหนึ่ งในปั จจัยการผลิต
ที่สาคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจของไทย ที่มีพ้ืนฐาน
อยู่บนการผลิต ในภาคเกษตรกรรมเป็ นหลัก เพราะประชากรมากกว่า ร้ อยละ 60ประกอบอาชี พ ที่
เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร ซึ่งมีความต้องการในการใช้ประโยชน์จากดินทั้งในเชิงปริ มาณ (Quantity)
และเชิงคุณภาพ (Quality) แต่ ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่ วงหลายสิ บปี ที่ผ่านมา ส่ ว น
หนึ่งนามาซึ่งความเจริ ญและความสะดวกสบายในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ แต่ส่วนหนึ่งก็นามา
ซึ่งปั ญหา
ต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาเรื่ องที่ดินทากิน ปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่
เท่าเทียมกัน ปั ญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรม ฯลฯ ด้วยเหตุน้ ี ทรัพยากร
ดินจึงมีแนวโน้มเกิดความเสื่ อมโทรมและมลภาวะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาความเป็ นด่างของดินในเขตเมืองซึ่งเป็ นข้อสรุ ปที่ได้จากการที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการสารวจตรวจสอบค่า
pH จากตัวอย่างดินในเขตบางซื่อ 5 บริ เวณ ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้ าบางซ่อน สถานีรถไฟฟ้ าบางซื่อ ชุมชน
ตึกแดง ริ มคลองประปาประชาชื่น และชุมชนหลังโรงเรี ยนศีลาจารพิพฒั น์ ดินด่าง(alkaline soil) คือ
ดินที่มีค่าพีเอชสูงกว่า 7 แต่ในทางปฏิบตั ิการกาหนดปฏิกิริยาดินเป็ นกลาง หมายถึงดินที่มีพีเอช 6.6-7.3
พีเอชของดินด่างจึงควรสูงกว่า 7.3 (พจนานกรมปฐพีวิทยา, 2551)ซึ่งระดับ pH ของดินนอกจากจะ
เกี่ ยวกับระดับของธาตุ อาหารพืช แล้ว ยังเกี่ ยวข้อ งกับกิ จ กรรมของจุ ลิน ทรี ยด์ ิ น เป็ นอย่างมาก พวก
แบคทีเรี ยทางานได้ดีในสภาวะป็ นกลาง (ค่า pH 5-8) ถ้าดินเป็ นกรดจะทางานได้ชา้ ลง ส่ วนพวกเชื้อรา
ทางานได้ดีกว่าแบคทีเรี ยเมื่อดินมีค่าpH เป็ นกรด จุลินทรี ยม์ ีบทบาทในการย่อยสลายอินทรี ยว์ ตั ถุซ่ึงจะ
ช่ว ยควบคุมระดับไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และกามะถัน ที่ พืชจะนาไปใช้ประโยชน์ได้เป็ นอย่างมาก
(ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค์, 2549) จากการศึกษาพบว่าแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็คือ การ
ใช้น้ าหมักชี วภาพในการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพดินให้เกิ ดความเหมาะสมต่อการนามาใช้ประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเกษตร ลัก ษณะเฉพาะของน้ าหมัก ชี ว ภาพหรื อ จุ ลิ น ทรี ย์ป ระสิ ทธิ ภ าพ
(Effective Microorganism: EM) คือเป็ นจุลินทรี ยก์ ลุ่มสร้างสรรค์ ดังนั้น เวลาจะใช้น้ าหมักชีวภาพต้อง
คิดอยู่เสมอว่า น้ าหมักชีวภาพเป็ นสิ่ งมีชีวิต ต้องการที่อยู่ที่เหมาะสมในอุณหภูมิปกติ ไม่ร้อนเกินไป
หรื อเย็นเกินไป สามารถนาไปเพาะขยายพันธุไ์ ด้ง่าย การขยายให้จุลินทรี ยเ์ พิ่มจานวนสามารถทาได้โดย
การเติมอาหารตามธรรมชาติ เช่น น้ าตาล ร าข้าว โปรตี น สารประกอบอื่น ๆ ที่ ไม่เป็ นอัน ตรายต่ อ
สิ่งมีชีวิต เราจึงสามารถขยายหรื อผลิตน้ าหมักชีวภาพ ได้เองจากพืชผักผลไม้และผลผลิตจากธรรมชาติ
โดยนาไปหมักตามกรรมวิธีที่ถกู ต้องลักษณะทัว่ ไปของน้ าหมักชีวภาพเป็ นของเหลวหมักสีน้ าตาล กลิ่น
หอมเปรี้ ยวอมหวานเกิดจากการทางานของจุลินทรี ยก์ ลุ่มต่างๆ สามารถช่วยปรับสภาพความสมดุลของ
สิ่ งมีชีวิต ในสิ่ งแวดล้อม (จรี รัต น์ และคณะ, 2553) ซึ่ งเป็ นการปรั บปรุ งดิ น โดยใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ี่ ผ่าน

กระบวนการหมักให้ย่อยสลายดีแล้วซึ่งก็คือปุ๋ ยหมักนั้นเอง ปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะมีส่วนผสมที่พอเหมาะและ
ค่อยๆสลายเป็ นธาตุอาหารให้แก่ พืช อินทรี ยว์ ตั ถุในปุ๋ ยอินทรี ยย์ งั ช่วยปรับปรุ งโครงสร้างของดินให้
เหมาะกับการเจริ ญเติบโตของพืชอีกด้วย (ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค์, 2549) ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการศึกษาว่ามีปุ๋ย
ชีวภาพจากพืชชนิดใดบ้างที่สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพดินเนื่ องจากในชุมชน
วัดเซิงหวายมีปริ มาณของผักตบชวาจานวนมาก ซึ่งส่ งผลทาให้น้ าเน่ าเสี ยคณะผูว้ ิจยั จึงได้คิดที่จะน า
ผักตบชวามาทาน้ าหมักชีวภาพเพื่อลดปริ มาณของผักตบชวา และเพื่อศึกษาว่าปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพจาก
ผักตบชวานั้นสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพดินได้หรื อไม่ ด้วยเหตุน้ ี คณะผูว้ ิจยั
จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาผลการใช้น้ าหมักจากผักตบชวาเพื่อปรับปรุ งคุณภาพดินด้านความเป็ น
กรดเป็ นด่างในชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช
วัตถุประสงค์ของการวิจ ัยนี้ เพื่อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิภ าพการผลิต น้ าหมักจากผักตบชวาใน
รู ปแบบที่แตกต่ างกัน เพื่อปรั บปรุ งคุ ณภาพด้านความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิ น ให้เหมาะสมต่ อการ
เพาะปลูก พืช และเพื่อ เปรี ย บเทีย บผลการใช้น้ าหมัก จากผัก ตบชวาในอัตราส่ ว นผสมดิ นเขตเมืองที่
แตกต่างกันเพื่อปรับปรุ งคุณภาพด้านความเป็ นกรดเป็ นด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช
คาถามวิจยั
1. รู ปแบบของถังน้ าหมักชีวภาพ รู ปแบบใดที่เหมาะสมแก่การนาไปผลิตน้ าหมักชีวภาพ
2. น้ าหมักชีวภาพจากผักตบชวาสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งคุณภาพดินด้านความ
เป็ นกรดเป็ นด่าง ในชุมชนเขตพื้นที่บางซื่อ ให้เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของต้นกวางตุง้ ได้หรื อไม่
สมมติฐานการวิจยั
1. รู ปแบบของถังน้ าหมักแบบปิ ดออกซิเจนมีประสิทธิภาพดีกว่ารู ปแบบเปิ ดออกซิเจน
เหมาะแก่การนาไปผลิตน้ าหมักชีวภาพ
2. น้ าหมักชีวภาพจากผักตบชวาสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งคุณภาพดินด้านความ
เป็ นกรดเป็ นด่าง ในชุมชนเขตพื้นที่บางซื่อ ให้เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของต้นกวางตุง้ ได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธกี ารดาเนินการวิจยั
วัสดุ–อุปกรณ์
(1) กระบอกพลาสติกเก็บตัวอย่างดินสารวจเบื้องต้น
(2) ชุดช้อนส้อมพรวนดินในการเก็บตัวอย่างดิน
(3) เทอร์โมมิเตอร์
(4) กล้องบันทึกภาพ
(5) จานพลาสติก

(8) กระจกนาฬิกา
(9) น้ ากลัน่
(10) บีกเกอร์ขนาดต่างๆ
(11) ชุดมีดและเขียงสาหรับหัน่ ผักตบชวา
(12) แท่งแก้วคนสาร

(6) ผักตบชวา
(13) เมล็ดกวางตุง้
(7) ขวดน้ าพลาสติกขนาด 6 ลิตร
(14) กระถาง
(15) กระบอกพลาสติกสาหรับปรับคุณภาพดิน
(22) จานรองกระถาง
(16) สายออกซิเจนตูป้ ลา
(23) เครื่ องชัง่ น้ าหนักดิน
(17) หัวทรายออกซิเจนตูป้ ลา
(24) กระบอกตวง
(18) ปั้มออกซิเจน 2 หัว
(25) กระดาษยูนิเวอร์ซลั อินดิเคเตอร์
(19) กากน้ าตาล
(26) ตะแกรงสาหรับกรอง
(20) หัวเชื้อน้ าหมักชีวภาพ (EM)
(27) น้ าปราศจากคลอรี น
(21) กะละมังพลาสติกใส่ดินทดลองปลูกพืช เมล็ดกวางตุง้
วิธีการดาเนินงานวิจยั
ในงานวิจยั นี้ได้แบ่งวิธีการดาเนินงานวิจยั เป็ น 3 ตอน ดังนี้ 1. การตรวจสอบคุณภาพดิน
2. รู ปแบบและอัตราส่วนในการทาน้ าหมัก
3. วิธีการปรับปรุ งคุณภาพดิน
ตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพดิน
1) เก็บดินตัวอย่างในเขตชุมชนพื้นที่บางซื่อ ที่จะใช้ในการทดลอง 5 บริ เวณซึ่งอยูโ่ ดยรอบ
โรงเรี ยนศี ลาจารพิพ ัฒ น์ ได้แ ก่ สถานี ร ถไฟฟ้ าบางซ่ อน สถานี รถไฟฟ้ าบางซื่ อ ชุ มชนตึ ก แดง
ริ มคลองประปาประชาชื่น และชุมชนหลังโรงเรี ยนศีลาจารพิพฒั น์ โดยจะเก็บดินบริ เวณผิวดิน และ
ที่ความลึก 20 เซนติเมตร เก็บข้อมูลทั้งการบันทึกภาพสภาพแวดล้อมของบริ เวณที่เก็บตัวอย่างดินและ
จดบันทึกลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2) นาดินทั้ง 5 บริ เวณ มาตรวจสอบคุณภาพของดินทั้งบริ เวณผิวดินและใต้ผวิ ดิน และลักษณะ
ทางเคมี (การละลายน้ า ความเป็ นกรดเป็ นด่าง) โดยจะตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ (สี เนื้อ สิ่งเจือปน
ผิวสัมผัส น้ าหนัก) และข้อมูลทางชีวภาพ เพื่อสังเกตความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3) จากการตรวจสอบดิน 5 บริ เวณ คณะวิจยั ได้เลือกดินบริ เวณชุมชนหลังโรงเรี ยน
ศีลาจารพิพฒั น์ เนื่ องจากอยู่ใกล้โรงเรี ยน และดินมีปัญหาคือมีสมบัติเป็ นด่างซึ่งไม่เหมาะสมกับการ
ปลูกพืช
ตอนที่ 2 รูปแบบและอัตราส่ วนในการทานา้ หมัก
1) เก็ บผัก ตบชวาจากบริ เวณชุ มชนวัด เซิ ง หวาย บริ เ วณชุ มชนตึ ก แดง และบริ เวณแม่น้ า
เจ้าพระยาตรงสะพานพระราม 7 นามาผลิตเป็ นน้ าหมักชีวภาพสูตรต่างๆโดยหัน่ ผักตบชวาเป็ นชิ้นเล็กๆ
และหมักตามอัตราส่วน 2 สูตร คือ 1 ต่อ 4 และ 1 ต่อ 2 ระยะเวลาการหมัก 15 วัน ดังนี้
สูตร 1 ต่อ 2 คือ ผักตบชวา 500 กรัม : น้ าปราศจากคลอรี น 1 ลิตร : หัวเชื้อ EM 10 ml: กากน้ าตาล 10 ml
สูตร 1 ต่อ 4 คือ ผักตบชวา 1 กิโลกรัม :น้ าปราศจากคลอรี น 4 ลิตร:หัวเชื้อ EM 40 ml: กากน้ าตาล 40 ml
2) ทาการปล่อยแก๊ส กับ เขย่าทุกวันให้เข้าที่และทิ้งไว้ จานวน 15 วัน ทั้ง 2 สูตรโดยไม่ให้
โดนแสงแดด คณะผูว้ ิจยั ได้สงั เกตและบันทึกผลในทุกๆ วัน

3) ทาการออกแบบถังน้ าหมักโดยสร้าง 2 รู ปแบบ คือ แบบระบบเปิ ดและระบบปิ ดออกซิเจน
คณะผูว้ ิจยั ได้นา สูตร 1 ต่อ 4 มาทาใหม่ โดยแบ่งเป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1) แบบปิ ดออกซิเจน 2) แบบเปิ ด
ออกซิเจน 6 ชัว่ โมง 3) แบบเปิ ดออกซิเจน 12 ชัว่ โมง
4) คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการดูแลโดยเขย่าให้เข้ากันทุกวัน สังเกต สี ลักษณะ กลิน่ ตะกอน และ ทา
การวัดค่า pH แบบวันเว้นวัน และทาการจดบันทึกข้อมูล
ตอนที่ 3 วิธีการปรับปรุงคุณภาพดิน
1) คณะผูว้ ิจยั ได้แบ่งดินใส่ กระบอกพลาสติกทดสอบการปรับปรุ งคุณภาพดินโดยใช้น้ าหมัก
รวมจานวน 24 กระบอก ซึ่งแบ่งออกเป็ น 8 ชุดดังนี้ ชุดการทดลอง จานวน 7 ชุด ชุดละ 3 กระบอก
ทาซ้ า และชุดควบคุมจานวน 1 ชุด ในชุดทดลองคณะผูว้ ิจยั จะใส่ ส่วนผสมน้ าหมักจากผักตบชวาใน
อัตราส่ วนดินต่อน้ าหมัก ดังต่อไปนี้ 1:1/2, 1:1/4, 1:1/8 , 1:1/16, 1:1/32 1:1/64 และ 1:1/128 และชุด
ควบคุม (อัตราส่วนดิน ต่อ น้ าเปล่า) ซึ่งคณะผูว้ ิจยั จะใส่น้ ากลัน่ ในปริ มาณเท่ากัน ปริ มาณน้ าหมักจาก
ผัก ตบชวาที่ ใช้ผสมลงดิ น ตัวอย่าง ในแต่ ละกระบอกใช้ดิ น ปริ มาณ 60 กรั ม ผสมกับน้ ากลัน่ หรื อ
สารละลายน้ าหมัก ปริ มาณ 30 มิลลิลิตร
2) ปิ ดฝากระบอกแล้ว ตั้งดิน ทิ้งไว้ในที่มืดอุณหภูมิห้องเป็ นระยะเวลา 3 วันจากนั้น ทาการ
ตรวจสอบค่า pH ของดินตัวอย่างทั้งหมดโดยการนามาละลายน้ าแล้วใช้กระดาษยูนิเวอร์ ซลั อินดิเคเตอร์
ทดสอบความเป็ นกรดเป็ นด่างของดินที่เปลี่ยนแปลงไปบันทึกค่า pH และวิเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบกับชุด
ควบคุมและลักษณะของดินตัวอย่างก่อนการทดสอบ
3) คณะผูว้ ิจยั เลือกอัตราส่วนผสมที่สามารถปรับปรุ งคุณภาพดินตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมคือมี
ค่า pH ที่แสดงถึงความเป็ นกรดของดินเล็กน้อยนามาทดสอบต่อเพื่อยืนยันผลประสิทธิภาพของน้ าหมัก
ชีวภาพจากผักตบชวาในการปรั บปรุ งคุ ณภาพของดิ นด้านความเป็ นกรดเป็ นด่างที่เหมาะสมต่อการ
เพาะปลูก พืช โดยได้ค ัด เลือกมา 3 สู ต รคื อ 1) อัต ราส่ ว น 1 ต่ อ 1/4 2) อัต ราส่ ว น 1 ต่ อ 1/16
3) อัตราส่วน 1 ต่อ 1/64 และสูตรควบคุม นามาทดลองปลูกกับต้นกวางตุง้ โดยการทาซ้ าเพื่อหาสูตรที่
ดีที่สุดและยืนยันผลประสิทธิภาพน้ าหมักจากผักตบชวาสามารถนามาใช้ปรับปรุ งคุณภาพดินได้
4) นาอัตราส่วนผสมระหว่างดินต่อน้ าหมักชีวภาพดังกล่าว มาทดลองปลูกกับต้นกวางตุง้ ดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรียมดิน
1.1) ตักดินมาจากบริ เวณหลัง โรงเรี ยนศีลาจารพิพฒั น์ นาดินที่ได้มาร่ อนให้ละเอียด
1.2) นาดินที่ร่อนมาผึ่งลมโดยไม่ให้โดนแดด 3 วันจากนั้นนามาผสมกับน้ าหมักตามสูตร
ดังนี้ 1) สูตร 1 ต่อ 1/4 2) สูตร 1 ต่อ 1/16 3) สูตร 1 ต่อ 1/64 และสูตรควบคุม บ่มดินทิ้งไว้ 3 วัน
1.4) พอดินแห้งก็นาดินมาแบ่งใส่กระถาง สูตรละ 3 กระถาง รวมเป็ น 12 กระถาง
2) การเตรียมเมล็ดกวางตุ้ง
2.1) นาเมล็ดกวางตุง้ ประมาณ 80 เมล็ด แช่น้ า เป็ นเวลา 1 วัน
2.2) คัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์มาปลูกโดยปลูกกระถางละ 5 เมล็ด

25 พฤษภาคม 2558

22 พฤษภาคม 2558

20 พฤษภาคม 2558

3) การดูแลรักษา
3.1) คณะผูว้ ิจยั คอยดูแลรดน้ าทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เวลา 16.00 น. รดครั้งละ 100 ml โดย
กระถางสูตร 1 (สีเขียว) รดด้วยน้ าหมักชีวภาพผักตบชวาอัตราส่วน 1 ต่อ 1/ 4
กระถางสูตร 2 (สีชมพู) รดด้วยน้ าหมักชีวภาพผักตบชวาอัตราส่วน 1 ต่อ 1/16
กระถางสูตร 3 (สีฟ้า) รดด้วยน้ าหมักชีวภาพผักตบชวาอัตราส่วน 1 ต่อ 1/64
กระถางสูตรควบคุม รดด้วยน้ าปราศจากคลอรี น 100 มิลลิลิตร
3.2) สังเกตการเจริ ญเติบโต โดยวัดส่วนสูงของต้นกวางตุง้ แล้วบันทึกผล ตรวจสอบค่า pH
ของดิน วิธีวิเคราะห์ผลการทดลอง คือ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการวัดการเจริ ญเติบโตของกวางตุง้ ทุกวัน แล้ว
วัดค่า pH ของดินแต่ละสูตร แล้วแสดงผลในรู ปของกราฟ
ผลการวิจยั
คณะผูว้ จิ ยั ได้แบ่งผลการวิจยั เป็ น 3 ตอน ดังนี้ตอนที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของน้ าหมักจาก
ผักตบชวาตอนที่ 2 การศึกษาค่า pH ของดินอัตราส่วนต่างๆ ตอนที่ 3 การศึกษาการเจริ ญเติบโตของต้น
กวางตุง้ ที่ใช้น้ าหมักสูตรต่างๆ
ตอนที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของน้ าหมักจากผักตบชวา
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะน้ าหมักผักตบชวา (วันที่ 20, 22 , 25พฤษภาคม 2558)
วันที่ รูปแบบถังหมัก
ลักษณะ
สี
ตะกอน
กลิน่
เปิ ดออกซิเจน
ผักตบกับน้ าอยูใ่ นระดับ น้ าตาลเข้ม
มีจานวนมาก เหมื อ นเฉาก๊ ว ยไม่ ค่ อย
12 ชัว่ โมง
เดียวกัน
เหม็น
เปิ ดออกซิเจน
ผั ก ต บ เ ริ่ ม มี ก า ร ย่ อ ย น้ าตาลเข้ม
มีตะกอนมาก เหมือนเฉาก๊วย
6 ชัว่ โมง
สลายอยูใ่ นก้นถัง
ไม่ให้ออกซิเจน
ผักตบลอยน้ า
น้ าตาลแดง มีแบบผง
กลิ่นเหม็นเขียว
เปิ ดออกซิเจน
มีฟองจานวนมาก
สีฟองคล้า
จานวนมาก กลิ่นเหม็นเขียว เฉาก๊วย
12 ชัว่ โมง
สีน้ าตาลเข้ม
เปิ ดออกซิเจน
มีผกั ตกตะกอนมากกว่า สีน้ าตาล
มีตะกอนมาก กลิ่นเหมือนเฉาก๊วย
6 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
ไม่ให้ออกซิเจน
พบตะกอนน้อย เศษผัก สีน้ าตาลแดง มีตะกอนน้อย กลิ่นฉุนเปรี้ ยวออกหอม
ลอยตัว
เปิ ดออกซิเจน
เศษผัก ยัง กระจายตัว มี น้ า ต า ล เ ข้ ม มีจานวนมาก เหม็นเขียวรุ นแรง เหมือน
12 ชัว่ โมง
ฟองเกาะอยูด่ า้ นบน
ออกดา
เฉาก๊วยบูด แสบจมูก
เปิ ดออกซิเจน
ผักไปรวมอยูด่ า้ นบน มี น้ าตาลแดง มีจานวนมาก เหมือนมูลสัตว์ปีก แสบ
6 ชัว่ โมง
ฟองน้อยกว่า 12 ชัว่ โมง
จมูกน้อยกว่า
ไม่ให้ออกซิเจน
ผักส่วนใหญ่เริ่ มจมลง น้ าตาลอ่อน จมลงน้อย
ไม่เหม็นเขียว มีกลิ่นเปรี้ ยว

จากตาราง การสังเกตลักษณะทางกายภาพของน้ าหมักผักตบชวา สรุ ปได้ว่าน้ าหมักแบบที่ไม่
เปิ ดออกซิเจนมีความเหมาะสมต่อการนาไปทดลองมากที่สุด เนื่ องจากมีกลิ่นเปรี้ ยว และมีกลิ่นที่พ่ึง
ประสงค์ ไม่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นรุ นแรงจนเกินไป ได้ปริ มาณน้ าหมักที่เพียงพอต่อการนาไปใช้ประโยชน์
เหมาะแก่การนาไปใช้ปรับปรุ งคุณภาพของดิน
ตารางที่ 2แสดงค่า pH ของการใช้ถงั น้ าหมักรู ปแบบต่าง ๆ
รูปแบบ
ลักษณะ
ค่า pH
แปลผล
เปิ ดออกซิเจน 12 ชัว่ โมง
เน่า
9
ด่าง
เปิ ดออกซิเจน 6 ชัว่ โมง
เน่า
7.5
ด่าง
ไม่ให้ออกซิเจน
ปกติ
5
กรด
จากตาราง การสังเกตลักษณะทางกายภาพของน้ าหมักผักตบชวาทั้ง 3 รู ปแบบ สรุ ปได้ว่า
น้ าหมักแบบที่ไม่เปิ ดออกซิเจนมีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้มากที่สุด เมื่อทาการวัดค่า pH พบว่า มี
ความเหมาะสมคือมี ค่า pH = 5 เป็ นกรดอ่อนๆ เนื่ องจากจุลินทรี ยใ์ นน้ าหมักเป็ นจุลินทรี ยป์ ระเภทไม่
ต้องการอากาศ (Anaerobic Bacteria) เหมาะแก่การนาไปใช้ปรับคุณภาพของดิน
ตอนที่ 2 การศึกษาค่า pH ของดินอัตราส่วนต่างๆ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่า pH ของดินหลังจากบ่มด้วยน้ าหมักผักตบชวา เป็ นเวลา 3 วัน
ค่า pH ค่า pH ค่า pH
ค่า pH
กรด-ด่าง
(1)
(2)
(3)
เฉลี่ย
ควบคุม 1:1/2
ดิน : น้ า
6.5
7
7
6.83
กรด
กลุ่มที่ 1 1:1/2
ดิน : น้ าหมัก
7
7.5
7.5
7.33
ด่าง
กลุ่มที่ 2 1:1/4
ดิน : น้ าหมัก
7.5
7
6
6.83
กรด
กลุ่มที่ 3 1:1/8
ดิน : น้ าหมัก
6.5
6.5
7
6.67
กรด
กลุ่มที่ 4 1:1/16 ดิน : น้ าหมัก
6.5
6.5
6
6.33
กรด
กลุ่มที่ 5 1:1/32 ดิน : น้ าหมัก
7
6.5
6.5
6.67
กรด
กลุ่มที่ 6 1:1/64 ดิน : น้ าหมัก
6.5
6.5
6
6.33
กรด
กลุ่มที่ 7 1:1/128 ดิน : น้ าหมัก
6.5
6
7
6.5
กรด
จากตาราง สรุ ปได้ว่า น้ าหมักกลุ่มที่ 2 คือ อัตราส่ วน ดิน : น้ าหมัก เท่ากับ 1 : 1/4 กลุ่มที่ 4
คือ อัตราส่ วน 1 : 1/16 และกลุ่มที่ 6 คือ อัตราส่ วน 1: 1/64 จากการวัด 3 วัน พบว่าอัตราส่ วนทั้ง
สามกลุ่มมีค่า pH ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ซึ่งมีค่าเป็ นกรดอ่อนๆ เหมาะสาหรับการปลูกพืช
ลาดับ

ส่วนผสม

ตอนที่ 3การศึกษาการเจริ ญเติบโตของต้นกวางตุง้ ที่ใช้น้ าหมักสูตรต่างๆ
ตารางที่ 4 แสดงความสูงเฉลี่ยของผักกวางตุง้ (วันที่ 15 ม.ค. – 18 ก.พ. 2559)
ความสูงลาต้น (เซนติเมตร)
สูตร 1 ควบคุม
สูตรที่ 2 1 : 4
สูตรที่ 3 1:16
สูตรที่ 3 1:64
วันที่
(กระถางสีขาวใส) (กระถางสีเขียว) (กระถางสีชมพู) (กระถางสีฟ้า)
15 ม.ค. 59
0
0
0
0
18 ม.ค. 59
2.17
1.93
1.7
2.2
22 ม.ค. 59
2.27
2.3
2.5
2.53
25 ม.ค. 59
2.7
3.43
3.8
3.1
28 ม.ค. 59
3.5
4.13
4.3
3.73
1 ก.พ. 59
4.93
5.67
5.9
4.7
4 ก.พ. 59
5.83
6.47
6.77
5.63
8 ก.พ. 59
7.83
8.7
8.37
6.83
11 ก.พ. 59
9.1
9.37
9.43
7.43
15 ก.พ. 59
11.53
11.47
12.13
10.63
18 ก.พ. 59
12.83
13.23
13.7
12.9
จากตารางพบว่า ต้นกวางตุง้ ที่รดด้วยน้ าหมักอัตราส่ วน 1 ต่อ 1/16 สามารถเจริ ญเติบโตได้ดี
ที่สุด สังเกตได้จ ากความยาวของลาต้น ที่ วดั จากระดับพื้นดิ นจนถึงปลายยอด มีค วามยาวเฉลี่ย 13.7
เซนติ เ มตร และรองลงมาคื อ ต้น กวางตุ ้ง ที่ รดด้ว ยอัต ราส่ ว น 1 ต่ อ 1/4 มีค วามยาวเฉลี่ย 13.23
เซนติเมตร อัตราส่วน 1 ต่อ 1/64 มีความยาวเฉลี่ย 12.90 เซนติเมตร และสุ ดท้ายสูตรควบคุมพบว่า
มีความยาวเฉลี่ย 12.83 เซนติเมตร
กราฟแสดงการเจริญเติบโตของต้นกวางตุ้งทีใ่ ช้ นา้ หมักสู ตรต่างๆ วันที่ 15 ม.ค. – 18 ก.พ. 59
15
10

ควบคุม
สู ตร 1(1ต่อ4)

5

สู ตร 2(1ต่อ16)
18 ก.พ. 59

15 ก.พ. 59

11 ก.พ. 59

8 ก.พ. 59

4 ก.พ. 59

1 ก.พ. 59

28 ม.ค. 59

25 ม.ค. 59

22 ม.ค. 59

18 ม.ค. 59

15 ม.ค. 59

0

สู ตร 3(1ต่อ64)

การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการผลิตน้ าหมักจากผักตบชวาในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้
ออกแบบเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่รูปแบบที่ 1เปิ ดออกซิเจน 12 ชัว่ โมงรู ปแบบที่ 2 แบบเปิ ดออกซิเจน 6
ชัว่ โมง และรู ปแบบที่ 3 แบบไม่ให้ออกซิเจนพบว่า รู ปแบบที่ 3 แบบไม่ให้ออกซิเจนมีความ
เหมาะสมมากที่สุด จากการทดสอบค่า pH พบว่ามีค่าเป็ นกรด เนื่องจากจุลินทรี ยใ์ นน้ าหมักเป็ น
จุลินทรี ยป์ ระเภทไม่ตอ้ งการอากาศ (Anaerobic Bacteria) จึงไม่ทาให้เกิดการเน่าเหม็นเหมาะสมสาหรับ
ปรับปรุ งคุณภาพของดิน และมีกลิ่นที่ดี เมื่อเปรี ยบกับรู ปแบบที่ 1 และรู ปแบบที่ 2
2. การเปรี ยบเทียบอัตราส่วนของน้ าหมัก ที่หมักในดิน ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการทดลองเป็ น 7 กลุ่ม ซึ่ง
มีอตั ราส่วนต่าง ๆ พบว่า อัตราส่วน ดิน : น้ าหมัก 1 : 1/4 , 1 : 1/16 และ 1 : 1/64 พบว่า อัตราส่วน
ทั้งสามนี้มีความเหมาะสมมากที่สุดสาหรับนาไปปรับปรุ งคุณภาพดิน เนื่องจากพบว่าทาให้ดินมีค่า pH
ลดลง ซึ่งมีค่าเป็ นกรดอ่อนๆ เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ คณะผูว้ ิจยั จึงได้เลือกอัตราส่วนดังกล่าวไปทดลอง
3. การเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของต้นกวางตุง้ โดยใช้น้ าหมักสูตรต่างๆ พบว่า น้ าหมักสูตร
ที่ดีที่สุด คือ สูตร 2 ซึ่ง มีอตั ราส่วน 1 ต่อ 1/16 สังเกตได้จากการเจริ ญเติบโตของต้นกวางตุง้ และจาก
การวัด ค่ า pH ในดิ น พบว่า ดิ น มีค่ า pH=6.5 ซึ่ งเหมาะแก่ ก ารเจริ ญ เติ บโตของต้น กวางตุ ้ง โดย
เปรี ยบเทียบ สูตรที่ 1 อัตราส่ วน 1 ต่อ 1/4 สูตรที่ 3 อัตราส่ วน 1 ต่อ 1/64 และสูตรควบคุม มีการ
เจริ ญเติบโตที่นอ้ ยกว่าและค่า pH ที่สูงกว่า คือ 7 , 7.5 และ 7.5 ตามลาดับ
ปัญหาในการทาโครงงาน
1. การหมักโดยระบบเปิ ดออกซิเจนเกิดการผิดพลาดทาให้น้ าหมักมีกลิ่นเหม็นเน่ าอย่างรุ นแรง
จึงทาการทิ้งไปและทาน้ าหมักเป็ นระบบปิ ดออกซิเจน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
2. ช่วงการสังเกตการเจริ ญเติบโตของต้นกวางตุง้ เมื่อทดลองปลูก ในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ขาด
การดูแลจึงทาให้ตน้ พืชบางส่วนเหี่ยวตาย
3. ในการทดลองปลูกหยอดเมล็ดมากเกินไป จึงทาให้พืชขึ้นหนาแน่นจนเกินไป
4. ในการทดลองปลูก ปลูกบริ เวณขอบหน้าต่าง ซึ่งต้นกวางตุง้ เป็ นพืชที่ตอ้ งการแสงจึงพยายาม
เลื้อยเข้าหาแสง จึงทดลองปลูกใหม่
ข้ อเสนอแนะ
1) จากการทดลองพบว่าน้ าหมักจากผักตบชวาอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการปลูกต้นกวางตุง้ คือ
1:1/4 ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวสามารถช่วยแก้ปัญหาความเป็ นด่างในดิน ในการทดลองครั้งต่อไป อาจ
เปลี่ยนชนิดของพืช เป็ นกระเพรา ต้นหอม เพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของน้ าหมักผักตบชวาในการ
ปรับปรุ งคุณภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
2) จากการทดลองพบว่า น้ าหมักชีวภาพจากผักตบชวา สามารถปรับปรุ งคุณภาพของดินด้าน
ความเป็ นกรดเป็ นด่างได้ ในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจประยุกต์ใช้ เศษอาหาร เศษผักผลไม้ เพื่อเป็ นการ
ลดปัญหามลพิษขยะ
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แบบสรุปที่เชื่อมโยงรายงานวิจยั กับการบูรณาการระบบ STEM ศึกษา
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T (เทคโนโลยี)
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ดิน เช่น การวัดค่า pH การวัดอุณหภูมิ
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