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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล เกิดขึ้นมาจากผู้ปกครองเป็นแม่ค้าขายปลานิล ผู้ศึกษา
สังเกตเห็นว่าเครื่องในปลานิล ผู้ปกครองได้นําไปทิ้งในที่รกร้างทําให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จึงได้คิดแก้ปัญหาโดย
นําเครื่องในปลานิลมาทําเป็นน้ําหมักชีวภาพ และได้นําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล             
2.เพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน
ปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ 3.เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่
ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ 4.เพื่อ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลกับน้ําหมักชีวภาพจาก
สับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ 5.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อ
การขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  
จังหวัดลําพูน 6.เพื่อศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน ณ บ้าน
หนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) แบบบันทึกผลการศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจาก
เครื่องในปลานิล  2) แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม ที่มี
อยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  3) แบบ
บันทึกผลการเปรียบเทียบปริมาณ กรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจาก
สับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ 4) แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้
น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลกับ น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด  น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ํา
หมักชีวภาพ  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน
ปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน  และ 6)  แบบบันทึกผลการ
สัมภาษณ์การนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบล            
ท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
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     การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมลูเชิงปริมาณได้แก่ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่  

1) ผลการศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล   
2) ผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้ํา 

หมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
3) ผลการศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน ณ  

บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่   

1) ผลการเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล          
น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ แสดงค่า pH ต้ังแต่ 1 -14 

2) ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน 
ปลานิล กับน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ ใช้ค่าเฉลี่ย        
เลขคณิต ( X ) 

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจาก 
เครื่องในปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ใช้ค่าความถี่             
ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ในการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กากน้ําตาล  น้ําสะอาด  EM  
ตาข่ายไนล่อน เครื่องในปลานิล ถังหมัก  อัตราส่วนในการหมักน้ําหมัก 1 ถัง จะใช้กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม : 
เครื่องในปลานิล 48 กิโลกรัม : EM 0.5 กิโลกรัม : น้ําสะอาด 160 กิโลกรัม วิธีการทํา คือ นําเครื่องในปลานิล
และ กากน้ําตาลผสมลงในถังหมัก เติมน้ําสะอาดลงไปประมาณ 80% ของถัง จากนั้นนําไนล่อนชนิดถี่มาปิดไว้
เพื่อป้องกันแมลงวันวางไข่ หมักไว้ประมาณ 3-5เดือน ในระหว่างนี้ต้องหมั่นคนทุกวัน ใช้ระยะเวลาในการหมัก 
3-5 เดือน ประโยชน์ที่ได้รับจากน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลคือ ทําให้พืชออกดอกเร็ว เก็บผลผลิต             
ได้เร็ว  ได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากและมีคุณภาพ ลงทุนน้อย ลดต้นทุนในการผลิต สามารถผลิตไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน ไม้ผลจะมีรากแข็งแรง ใบสวย ปรับให้สภาพพื้นที่ดินดี ไม่เสีย ไม่เปรี้ยว ไม่ทําให้ดินมีสภาพไม่เป็น
กรด 

2. น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  มีธาตุฟอสฟอรัส (P) สูง  
รองลงมาคือธาตุ โพแทสเซียม (K) มีปานกลาง และน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด มีธาตุโพแทสเซียม (K) สูง 
รองลงมาคือธาตุไนโตรเจน (N) และธาตุฟอสฟอรัส (P) ปานกลาง 

3. น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล มีสภาพเป็นกลาง มีค่า pH เท่ากับ 7.00  น้ําหมักชีวภาพ 
จากสับปะรด มีสภาพเป็นกรดมากกว่าน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ มีค่า pH เท่ากับ 3.90 และน้ําหมักชีวภาพ
จุลินทรีย์ มีสภาพเป็นกรดน้อยที่สุด มีค่า pH เท่ากับ  4.10 

4. ผักบุ้งที่ปลูกโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 
ความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ 10.9 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ต้นผักบุ้งที่ปลูกโดยใส่น้ําหมักชีวภาพ
จุลินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นผักบุ้ง  ( X ) เท่ากับ 10.3  เซนติเมตร และรองลงมาอีกได้แก่  ต้นผักบุ้งที่
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ปลูกโดย ใส่น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรดโดยมีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ  8.7 เซนติเมตร และ
ต้นผักบุ้งที่ปลูกโดยไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉล่ียความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) 
เท่ากับ  7.1  เซนติเมตร  

5. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลา 
นิล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ .27 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 1. ท่านทราบวัตถุประสงค์ในการนําเสนอผลงานวิจัยสู่ชุมชนของนักเรียนเรื่อง 
น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) สูงที่สุด เท่ากับ 4.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ .74 รองลงมาได้แก่ข้อที่ 9. น้ําหมักชีวภาพช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการนําของเหลือใช้มาทํา
เป็นปุ๋ยชีวภาพ  มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.54  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .61 และข้อที่ 13. 
บรรยากาศโดยภาพรวมของการนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .54 น้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ 10. สถานที่จัดการนําเสนองานวิจัยมีความเหมาะสม          
มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.00  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .85 

6. ชาวบ้านที่นําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ทดลองกับพืช 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 พืชที่ 
ให้ผลเช่น พริก มะนาว บวบ และลําไย กลุ่มที่ 2 พืชไม้ดอกไม้ประดับ เช่น คุณนายตื่นสาย ผลการใช้พบว่า 
กลุ่มที่ 1 พืชที่ให้ผล ลําต้นโตเร็ว ออกดอกจํานวนมากขึ้น ติดผลเร็ว จํานวนผลมากขึ้น ใบมีสีเขียวกว่าเดิม 
สําหรับกลุ่มที่ 2 พืชไม้ดอกไม้ประดับ ต้นสูงขึ้นกว่าเดิม ลําต้นตรง จํานวนดอกมากขึ้น สําหรับความคิดเห็น
เพิ่มเติมคือควรมีการเผยแพร่ หรือสาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลอีก และควรมีการปรับปรุง
เรื่องกลิ่นของน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
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คณะผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ  ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณ นางจุฬารัตน์   ป้อมเสมา ครูชํานาญการพิเศษ ที่กรุณาตรวจแก้ไขจนงานการศึกษา
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ครอบครัวของคณะผู้ศึกษา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุน เกื้อกูล และให้กําลังใจตลอดเวลาจน
งานการศึกษาฉบับนี้สําเร็จสมดังประสงค์ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
 น้ําหมักชีวภาพ เป็นสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมักเศษพืช หรือสัตว์ กับสารที่ให้ความหวาน จน

ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการแล้วจะได้สารละลายเข้มข้นสีน้ําตาล ประกอบไปด้วย
จุลินทรีย์ และสารอินทรีย์หลายชนิด 

ปลานิลเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจนับต้ังแต่ปี 2508 เป็นต้นมา สามารถเลี้ยงได้
ในทุกสภาพ การเพาะเลี้ยงระยะเวลา 1ปี มีอัตราการเติบโตถึงขนาด 500 กรัม รสชาติดีมีผู้นิยมบริโภคกัน
อย่างกว้างขวาง ส่วนขนาดปลานิลที่ตลาดต้องการจะมีน้ําหนัก ตัวละ 200-300 กรัม คุณสมบัติของปลานิลคือ
เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว ส่วนเครื่องในปลานิลเป็นปัญหาแก่แม่ค้าหรือพ่อค้าที่ขายปลา เนื่องจากเครื่องในของ
ปลาส่งกลิ่นเหม็นและไม่ค่อยมีคนนําไปบริโภคและส่วนมากจะนําไปทิ้ง  

การศึกษาน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล เกิดขึ้นมาจากผู้ปกครองเป็นแม่ค้าขายปลานิล ผู้ศึกษา
สังเกตเห็นว่าเครื่องในปลานิล ผู้ปกครองได้นําไปทิ้งในที่รกร้างทําให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จึงได้คิดแก้ปัญหาโดย
นําเครื่องในปลานิลมาทําเป็นน้ําหมักชีวภาพ และได้นําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ศึกษาการ
เจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมี และเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจาก 

เครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
3. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพ 

จากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
4. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลกับ          

น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ  
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  

ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
6. เพื่อศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน ณ บ้าน            

หนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
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สมมติฐานการศึกษา 
1. กระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลเหมือนกับการทําน้ําหมักชีวภาพทั่วไป 
2. น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซยีม  

มากกว่าน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้าํหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
3. น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีปริมาณกรด- เบส อยู่ในระหว่าง 4.5 – 7.0  ซึ่งมากกว่า 

น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์   
4. น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลทําให้ต้นผักบุ้งเจริญเติบโตได้ดีกว่า น้ําหมักชีวภาพจาก 

สับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ  
5. คนในชุมชนบ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน มีความพึงพอใจต่อการ 

ขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล อยู่ในระดับมาก     
6. คนในชุมชนบ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน มีผลการใช้น้ําหมักชีวภาพ 

จากเครื่องในปลานิลในการนําไปใช้ปลูกพืช แล้วทําให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น 
 
ขอบเขตการศกึษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่   

1) ผลการศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
2) ผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้ํา 

หมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
3) ผลการเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล            

น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
4) ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน  

ปลานิลกับ น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ  
5) ผลการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจาก   

เครื่องในปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
6) ผลการศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน ณ  

บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 
    1.  การศกึษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเป็นผู้ดําเนินการทดลองเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการศกึษาที่กําหนด 
              2.  การปลูกผักบุ้ง แบ่งแปลงปลูกเป็น 4  แปลง  แปลงชุด A  ปลูกผักบุ้งโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจาก 
เครื่องในปลานิล   แปลงชุด B  ปลูกผักบุ้งโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด  แปลงชุด C ปลูกผักบุ้งโดยใส่น้ํา
หมักชีวภาพจุลินทรีย์ และแปลงชุด D ปลูกผักบุ้งโดยไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ  

   3.  ในการใส่น้ําหมักชีวภาพแต่ละชนิดลงในแปลงปลูกทัง้ 3 แปลง คือแปลงชุด A  ปลูกผักบุ้งโดย
ใส่น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล   แปลงชุด B  ปลูกผักบุ้งโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด  แปลงชุด 
C ปลูกผักบุ้งโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ จะใสใ่นอัตราส่วนของ น้ําหมักชีวภาพแต่ละชนิด : น้ํา  (1 : 5) 
ส่วนแปลงชุด D ปลูกผักบุ้งโดยไม่ใส่น้ําหมกัชีวภาพ  
  
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล หมายถึง น้ําหมักชีวภาพที่ทํามาจากเครื่องในปลานิลตาม 
กระบวนการหมัก 

2. กระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล หมายถึง วิธีการนําเครื่องในปลานิลมา 
หมักกับ EM และกากน้ําตาลในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

3. การเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพ
จากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ หมายถึงการนําค่าการ
ตรวจสอบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม จากนํ้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล            
น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งในการทดสอบได้ประยุกต์ใช้ 
ชุดทดสอบสําเร็จรูป NPK ในดิน (Quick Soil test) โดยนําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพ
จากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ อย่างใดอย่างหนึ่งมาทดสอบกับผงการทดสอบ แล้วนําไปเทียบกับ
แผ่นสีของชุดทดสอบ ซึ่งมีการกําหนดค่าปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ไว้อยู่ด้วยกัน           
3 ค่าได้แก่ มีปริมาณตํ่า  มีปริมาณปานกลาง  และมีปริมาณสูง 

4. การเปรียบเทียบกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจาก 
สับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ หมายถึง การนําค่าการทดสอบกรด-เบส โดยใช้เครื่องทดสอบ pH
มิเตอร์ในการตรวจสอบ ค่า pH ที่ได้มีความละเอียดมากข้ึน ช่วง pH ของการทดสอบตั้งแต่ 1 – 14  ถ้าค่า pH 
น้อยกว่า 7  แสดงว่าสารที่นํามาทดสอบมีสภาพเป็นกรด  ถ้า pH เท่ากับ 7 แสดงว่าสารที่นํามาทดสอบมี
สภาพเป็นกลาง และ pH มากกว่า 7 แสดงว่าสารที่นํามาทดสอบมีสภาพเป็นเบส  

5. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง หมายถึง การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ 
ต้นผักบุ้งจีน โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลกับ น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพ            
จุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ โดยวัดความสูงของต้นผักบุ้งจากปลายรากจนถึงปลายยอด โดยถอดต้น
ผักบุ้งมาทั้งราก จากการสุ่มตําแหน่งเดียวกันของทุกๆ แปลงที่ปลูก  
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6. การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน          
ปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
ของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ 5 ระดับ 
ได้แก่ ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด  ระดับ 2 หมายถึง น้อย  ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง  ระดับ 4 หมายถึง 
มาก  และระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด  

7. การศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน ณ บ้าน 
หนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน  หมายถึง ผลของการสัมภาษณ์ชาวบ้านหนองบัว ตําบล
ท่าตุ้ม อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน หลังจากนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้กับพืชที่ปลูกในชุมชน  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
             1.  เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาการทําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลและสามารถนําไปเผยแพร่สู่
ชุมชนได้ 
             2. เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
             3. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการนําของเหลือใช้มาทําเป็นน้ําหมักชีวภาพ 
             4. คนในชุมชนได้ทําน้ําหมักอย่างถูกวิธี 
             5.  คนในชุมชนช่วยลดปริมาณการทิ้งเครื่องในปลาเพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อน 
ต่อระบบนิเวศ และสุขภาพ       
             6.  คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี เพราะได้รับประทานผักที่ปลอดสารเคมี        
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักสตูร ค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการดําเนินงานการศึกษา โดยนําเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับน้ําหมักชีวภาพ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องในปลานิล 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของผักบุ้ง 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับชุดทดสอบสําเร็จรูป ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโพแทสเซียม และกรด-เบส
ในดิน (Quick Soil test) 
          6. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
          7. แนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ําหมักชีวภาพ 
 
1.  แนวคิดเก่ียวกับน้ําหมักชีวภาพ 
  น้ําหมักชีวภาพ เป็นสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมักเศษพืช หรือสตัว์ กับสารที่ให้ความหวาน จน
ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ซึง่เมื่อผ่านกระบวนการแล้วจะได้สารละลายเข้มข้นสีน้ําตาล ประกอบไปด้วย
จุลินทรีย์ และสารอินทรีย์หลายชนิด   
               
แหล่งที่มา; Administrator.น้ําหมักชีวภาพ.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก   
                      http://hilight.kapook.com/view/50873.  (วันที่ค้นข้อมูล: 1 มิถุนายน 2558). 
 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับน้ําหมักชีวภาพ สรุปได้ว่า น้ําหมักชีวภาพ เป็นสารละลายเข้มข้นที่ได้
จากการหมักเศษพืช หรือสัตว์ กับสารที่ใหค้วามหวานจนถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ เมื่อผ่านกระบวนการแล้ว
จะได้สารละลายเข้มข้นสีน้ําตาล                   

2. แนวคิดเก่ียวกับเครื่องในปลานิล 
           เครื่องในปลานลิ เป็นของเสียที่อยู่ในตัวปลาโดยได้จากการชําแหละปลา จะมีกลิ่นเหม็นและไม่ค่อยมี
คนนําไปบริโภคและส่วนมากจะนําไปทิ้ง ก่อให้เกิดความสกปรกและเปน็สาเหตุที่ทําให้มีแมลงวัน 

แหล่งที่มา; Administrator.เครื่องในปลานิล. [ออนไลน]์.เข้าถึงได้จาก       
               http://www.oknation.net/blog/seeone/2013/03/10/entry-1 (วันที่ค้นข้อมูล: 1  
               มถิุนายน 2558). 
 
            จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องในปลานิลสรุปได้ว่าเป็นของเสียที่อยู่ในตัวปลาโดยได้จากการ
ชําแหละปลาก่อให้เกิดปัญหาต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
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3. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการทําน้ําหมกัชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ 
 กระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล คือ กระบวนการนําเครื่องในปลานิลมาบรรจุลง 

ในภาชนะเติมกากน้ําตาล และ EM ลงไป ตามอัตราส่วน คนหรือคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาภาชนะ หมักไว้ 3 
เดือนขึ้นไป หรือจนกว่าน้ําหมักจะมีสีน้ําตาลใสจึงนําไปใช้ได้ และระหว่างหมักให้หมั่นคนส่วนผสมทุกวัน หากมี
กลิ่นเหม็นหรือบูดเน่าให้เติมกากน้ําตาลทราย แล้วคนให้เขา้กันทิ้งไว้ 1สัปดาห์ กลิ่นเหมน็หรือกลิ่นบูดเน่าจะ
หายไป 
                 
แหล่งที่มา ; Administrator. กระบวนการทําน้าํหมักชีวภาพ. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก: 

     http://www.oknation.net/blog/sonorwut/2013/11/02/entry-2. (วันที่ค้นข้อมูล:1 
                มิถุนายน 2558). 

 
     จากการศกึษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล สรุปได้ว่า เป็น

กระบวนการนําเครื่องในปลานิลมาบรรจุลงในภาชนะเติมกากน้ําตาล และ EM ลงไป ตามอัตราส่วน คนหรือ
คลุกเคล้าให้เขา้กัน ปิดฝาภาชนะ หมักไว้ 3 เดือนขึ้นไป หรือจนกว่าน้ําหมักจะมีสีเหลืองใสจึงนําไปใช้ได้ 
 
4. แนวคิดเก่ียวกับการเจรญิเติบโตของผักบุ้งจีน 
 

 
การเพาะปลูก การปลูกผักบุง้จีน 

             ผักบุ้งจีนใช้เวลาในการงอกเพียง 48 ช่ัวโมง ระยะแรกของการเจริญเติบโตจะให้ลําต้นต้ังตรง 
หลังจากงอกได้ 5-7 วัน จะมีใบเลี้ยงโผล่ออกมา 2 ใบ มลีักษณะปลายใบเป็นแฉก ไมเ่หมือนกับใบจริงเมื่อต้นโต
ในระยะสองสัปดาห์แรก จะมีการเจริญเตบิโตทางลําต้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งอายุประมาณ 30-45 วัน การ
เจริญเติบโตจะเปลี่ยนไปในทางทอดยอดและแตกกอ 
             สําหรับผักบุ้งจีนที่หว่านด้วยเมล็ด การแตกกอจะมีน้อยมาก การแตกกอเป็นการแตกหน่อออกมา
จากตาที่อยู่บริเวณโคนต้นที่ติดกับราก มีตาอยู่รอบต้น 3-5 ตา เมื่อแตกแถวออกมาแลว้จะเจริญทอดยอดยาว
ออกไปเป็นลําต้น มีปล้องข้อ และทกุข้อจะให้ดอกและใบ 
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          1. การเลือกที่ปลูก การปลูกผักบุ้งจีนเพื่อการบริโภคสดเป็นการปลูกผักบุ้งจีนแบบหว่าน หรือโรยเมล็ด
ลงบนแปลงปลกูโดยตรง เมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยว 20-25 วัน จะถอนต้นผักบุ้งจีนทั้งต้นและรากออกจากแปลงปลูก
ไปบริโภคหรือไปจําหน่ายต่อไป ในการปลูกนั้นควรเลือกปลูกในทีม่ีการคมนาคมขนส่งสะดวก สภาพที่ดอน น้ํา
ไม่ท่วม หรือเปน็แบบสวนผักแบบยกร่อง เช่น เขตภาษีเจริญ บางแค กรุงเทพฯ บางบัวทอง นนทบุรี นครปฐม 
และราชบุรี เป็นต้น ลักษณะดินปลูกควรเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย เพื่อถอนต้นผักบุ้งจีนได้ง่าย และควร
อยู่ใกล้แหล่งน้ํา เพื่อสะดวกในการรดน้ําในช่วงการปลูก และทําความสะอาดต้นและรากผักบุ้งจีนในช่วงการ
เก็บเกี่ยว 
          2. การเตรียมดิน ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่มีระบบรากตื้น ในการเตรียมดินควรไถตะตากดินไว้ประมาณ 
15-30 วัน แลว้ดําเนินการไถพรวนและขึ้นแปลงปลูก ขนาดแปลงกว้าง 1.5-2 เมตร ยาว 10-15 เมตร เว้น
ทางเดินระหว่างแปลง 40-50 เซนติเมตร เพือ่สะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยคอก (มลูสุกร เป็ด ไก่ วัว 
ควาย) หรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว คลุกเคลา้ลงไปในดิน พรวนย่อยผิวหน้าดินให้ละเอียดพอสมควรปรับหลัง
แปลงให้เรียบเสมอกัน อย่าให้เป็นหลุมเป็นบ่อ เมล็ดพันธ์ุผักบุ้งจีนจะขึ้นไม่สม่ําเสมอทั้งแปลง ถ้าดินปลูกเป็น
กรด ควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับระดับพีเอชของดินให้สูงขึ้น 
          3. วิธีการปลูก ก่อนปลูกนําเมล็ดพันธ์ุผักบุ้งจีนไปแช่น้ํานาน 6-12 ช่ัวโมง เพื่อให้เมล็ดพันธ์ุผักบุ้งจีนดูด
ซับน้ําเข้าไปในเมล็ด มผีลให้เมล็ดผักบุ้งจีนงอกเร็วขึ้น และสม่ําเสมอกันดี เมล็ดผักบุ้งจนีที่ลอยน้ําจะเป็นเมล็ด
พันธ์ุผักบุ้งจีนที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ควรนํามาเพาะปลูก ถึงแมจ้ะขึ้นได้บ้าง แต่จะไม่สมบูรณแ์ข็งแรงอาจจะเป็นแหล่ง
ทําให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย นําเมล็ดพันธ์ุผักบุ้งจีนที่ดีไม่ลอยน้ํามาหว่านให้กระจายทั่วทั้งแปลงให้เมล็ดห่างกัน
เล็กน้อย ต่อจากนั้นนําดินร่วนหรือขี้เถ้าแกลบดําหว่านกลบเมล็ดพันธ์ุผักบุ้งจีนหนาประมาณ 2-3 เท่าของความ
หนาของเมล็ดหรือประมาณ 0.5 เซนติเมตร แต่ถ้าแหล่งทีป่ลูกนั้นมีเศษฟางข้าว จะใช้ฟางข้าวคลุมแปลงปลูก
บาง ๆ เพื่อช่วยเก็บรักษาความช้ืนในดิน หรือทําให้หน้าดินปลูกผักบุ้งจีนไม่แน่นเกินไป รดน้ําด้วยบัวรดน้ําหรือ
ใช้สายยางติดฝักบัวรดน้ําให้ความช้ืน แปลงปลูกผักบุ้งจีนทุกวัน ๆ ละ 1-2 ครั้ง ประมาณ 2-3 วัน เมล็ดพันธ์ุ
ผักบุ้งจีน จะงอกเป็นต้นผักบุ้งจีนต่อไป 
          4. การปฏิบัติดูแลรักษาผักบุ้งจีนเพื่อการบริโภคสด 
              4.1 การให้น้ํา ผกับุ้งจีนเป็นพืชที่ชอบดินปลูกที่ชุ่มช้ืน แต่ไมแ่ฉะจนมีน้ําขัง ฉะนั้นควรรดน้ํา
ผักบุ้งจีนอยู่เสมอทุกวัน ๆ ละ 1-2 ครั้ง ยกเว้นช่วงที่ฝนตกไม่ต้องรดน้ํา อย่าให้แปลงปลูกผักบุ้งจีนขาดน้ําได้ 
จะทําให้ผักบุ้งจีนชะงักการเจริญเติบโต คุณภาพไม่ดี ต้นแข็งกระด้าง เหนียว ไม่น่ารับประทาน และเก็บเกี่ยว
ได้ช้ากว่าปกติ 
             4.2 การใส่ปุ๋ย ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่บริโภคใบและต้นมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ถ้าดินปลูกมีความอุดม
สมบูรณ์ หรือมกีารใส่ปุ๋ยคอก เช่น มูลสุกร มลูเป็ด ไก่ เป็นต้น ซึ่งปุ๋ยคอกดังกล่าวเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงอยู่
แล้ว ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้ แต่ถ้าดินปลูกไม่ค่อยอุดมสมบูรณ ์นอกจากต้องให้ปุ๋ยคอกแล้ว ควรมีการใส่
ปุ๋ยทางใบที่มีไนโตรเจนสูง โดยหว่านปุ๋ยกระจายทั่วทั้งแปลงก่อนปลูกและหลังปลูกผักบุ้งจีนได้ประมาณ 7-10 
วัน ซึ่งการให้ปุ๋ยครั้งที่ 2 นั้น หลังจากหว่านผักบุ้งจีนลงแปลงแล้ว จะต้องมีการรดน้ําแปลงปลูกผักบุ้งจีนทันที 
อย่าให้ปุ๋ยเกาะอยู่ที่ชอกใบ จะทําให้ผักบุ้งจนีใบไหม้ ในการใส่ปุ๋ยเคมคีรั้งที่ 2 นั้น จะใช้วิธีการละลายน้ํารด 3-5 
วันครั้งก็ได้ โดยใช้อัตราส่วน ปุ๋ยยูเรีย 10 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร จะเป็นการช่วยให้ผักบุ้งจีนเจริญเติบโต และเก็บ
เกี่ยวได้รวดเร็วขึ้น เมล็ดเริ่มงอกหลังจากหว่านประมาณ 2-3 วัน 
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           4.3 การพรวนดินและกําจัดวัชพืช ถ้ามีการเตรียมดินดีมีการใสปุ๋่ยคอกก่อนปลูกและมกีารหว่านผักบุ้ง
ขึ้นสม่ําเสมอกนัดี ไม่จําเป็นต้องพรวนดิน เว้นแต่ในแหล่งปลูกผักบุ้งจีนดังกล่าวมีวัชพืชขึ้นมาก ควรมีการถอน
วัชพืชออกจากแปลงปลูกอยู่เสมอ 7-10 วันต่อครั้ง ในแหล่งที่ปลูกผักบุ้งจีนเพื่อการบริโภคสดเป็นการค้า
ปริมาณมาก ควรมีการพ่นสารคลุมวัชพืชก่อนปลูก 2-3 วัน ต่อจากนั้นจึงค่อยหว่านผักบุ้งจีนปลูก จะประหยัด
แรงงานในการกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกผักบุ้งจีนได้ดีมากวิธีการหนึ่ง 
           4.4 การเก็บเกี่ยว หลังจากหว่านเมล็ดพันธ์ุผักบุ้งจีนลงแปลงปลูกได้ 20-25 วัน ผักบุ้งจีนจะ
เจริญเติบโต มคีวามสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ให้ถอนต้นผักบุ้งจีนออกจากแปลงปลูกทั้งต้นและราก ควร
รดน้ําก่อนถอนต้นผักบุ้งจีนขึ้นมาจะถอนผักบุ้งจีนได้สะดวก รากไม่ขาดมาก หลังจากนั้นล้างรากให้สะอาด เด็ด
ใบและแขนงทีโ่คนต้นออก นํามาผึ่งไว้ ไม่ควรไว้กลางแดดผักบุ้งจีนจะเหี่ยวเฉาได้ง่าย จัดเรียงต้นผักบุ้งจีนเป็น
มัด เตรียมบรรจุภาชนะเพื่อจัดส่งตลาดต่อไป 
           ผักบุ้งไทยจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าผักบุ้งอื่น แต่สําหรับผักบุ้งจีนจะมีแคลเซี่ยม และเบต้า-แคโร
ทีน มากกว่าผกับุ้งอื่น 
           คนที่เป็นโรคความดันโลหิตตํ่านั้นไม่ควรรับประทานผักบุ้งเลย เพราะว่าผักบุ้งนั้นมีคุณสมบัติลดความ
ดันโลหิต และถ้าคนที่มีความดันโลหิตตํ่ายังรับประทานผักบุ้งเข้าไปอีกก็จะยิ่งตํ่าลงไป อีก ก่อให้เกิดอาการเป็น
ตะคริว ร่างกายอ่อนแอลงได้ ฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตตํ่าไม่ควรรับประทานผักบุ้งเลยจะดีที่สุด 
           ผักบุ้งไทยโดยเฉพาะชนิดต้นขาวจะมีวิตามินซีสูงกว่าชนิดอ่ืน ๆ ช่วยบํารุงรักษาเหงือก ฟัน ให้แข็งแรง 
ช่วยทําให้ผิวสวย เลือดดี และเพิ่มความต้านทานโรค ไม่เกิดอาการ แพ้ ต่าง ๆ ง่าย เคล็ดลับอยู่ที่ต้องกินสด ๆ 
คุณค่าทางวิตามินจะได้ไม่สูญเสียไป 
           ในผักบุ้งขาว 100 กรัม ให้พลังงานต่อร่างกาย 22 กิโลแคลอรี่ และยังประกอบด้วยเส้นใย 101 กรัม 
แคลเซียม 3 มลิลิกรัม ฟอสฟอรัส 22 มิลลิกรัม เหล็ก 3 มิลลิกรัม วิตามินเอ 11,447 IU วิตามินบีหนึ่ง 0.06 
มิลลิกรมั วิตามินบีสอง 0.17 มิลลิกรัม ไนอาซิน 1.3 มิลลกิรัม วิตามินซี 14 มิลลกิรัม คะ่และมีสารต้านฮีสตา
มีน 
          นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็ก ช่วยบํารุงเลือด มีแคลเซียม และฟอสฟอรัส บํารุงกระดูกและฟันใหแ้ข็งแรง 
รวมทั้งมีเส้นใย อาหารที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายคล่องขึ้น ย่ิงไปกว่านั้นผักบุ้งยังมีสารชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างคล้าย
อินซูลิน ที่ทําหน้าที่ช่วยลดน้ําตาลในเลือดสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน 
           สรรพคุณของผักบุ้งไทยต้นขาว 
           สรรพคุณ ของผักบุ้งไทยต้นขาวและวิธีการใช้ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ของผักบุ้งไทยต้นขาวคือ ดอก ใบ ทั้ง
ต้น และราก ซึง่แต่ละส่วนจะให้สรรพคณุแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
           ดอก ใช้เป็นยาแก้กลากเกลื้อน ต้นสดใช้ดับพิษ รักษาแผลไฟไหม้ น้ําร้อนลวก ลดอาการแพ้ อักเสบ 
ปวด บวม บํารุงสายตา บํารุงเลือด บํารุงกระดูกและฟัน ช่วยรักษาโรคเบาหวาน เป็นยาดับร้อน แก้ปัสสาวะ
เหลืองทั้งต้น ใช้แก้โรคประสาท ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย แก้กลาก เกลื้อน แก้เบาหวาน แก้ตาอักเสบ บํารุง
สายตา แก้เหงือกบวม แก้ฟกช้ํา ถอนพิษ   
            ใบ ใช้ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย นําใบสดมาตํา แล้วคั้นเอาน้ํามาด่ืม จะทําให้อาเจียน ถอนพิษยาเบื่อ
เมา แก้พิษของฝิ่นและสารหนู มีวิตามินเอสูง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
           ราก ใช้แก้ไอเรื้อรังและแก้โรคหืด ถอนพิษผิดสําแดง ใช้แก้สตรมีีตกขาวมาก เบาขัด เหงื่อออกมาก 
ลดอาการ 
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แหล่งที่มา; การปลูกผักเพาะปลูกพืช. การปลูกผักบุง้จีน. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก       
               myveget.com/การปลูกผักบุ้งจีน.html. (วันที่ค้นข้อมลู: 1 มิถุนายน 2558). 
 
            จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งจีน สรุปได้ว่า ผักบุ้งจีนใช้เวลาในการงอกเพียง 48 
ช่ัวโมง อายุเก็บเกี่ยว 20-25 วัน ผักบุ้งจีนจะมีแคลเซี่ยม และเบต้า-แคโรทีน มากกว่าผักบุ้งอื่น และผักบุ้งมี
คุณสมบัติลดความดันโลหิต 
 
5. แนวคิดเก่ียวกับชุดทดสอบสําเร็จรปู ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรสั และธาตุโพแทสเซียม ในดนิ  
   (Quick Soil test) 
              ชุดตรวจสอบค่า เอ็น พี เค กรด-เบส ของดิน   
              NPK pH Test Kit for Soil 

  
 
วัตถุประสงค ์
           เพื่อใช้ชุดตรวจสอบในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณข์องดิน ตามสภาพความเป็นจริงใน
ขณะนั้น ใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยเคมี บํารุงดินหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังบอกสภาวะว่ามีปุ๋ยเคมี
หรือธาตุอาหารพืชตัวใดบ้างที่ตกค้างอยู่ในดิน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติจากฤดูกาลท่ีผา่นมา 
 
ประโยชน ์
       1.  ใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 
       2.  บอกสภาวะความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพจริง 
       3.  ใช้วิเคราะห์ดินเพื่อประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อให้คําแนะนําปุ๋ยที่ใช้กับพืชทั่วๆ ไป 
       4.  สามารถพกพาไปในสภาพไร่นา ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มรีาคาถูก 
 
คุณลักษณะ 
         ชุดตรวจสอบ N P K และ pH  สามารถวิเคราะห์ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดินในรูปของ 
แอมโมเนียม ไนเตรต ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ และค่าปฏิกิริยาดิน (pH)  
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อายุ และการเก็บรักษา 
          เมื่อเปดิใช้งานแล้วให้ปิดฝาขวดให้แน่น แล้วเก็บเขา้ชุด ล้างและทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ช้งาน
แล้วผึ่งใหแ้ห้งในร่ม แล้วเก็บเข้ากล่อง ส่วนน้ํายาเบอร์ 9 มีข้อบ่งชี้ให้อ่านใน คู่มือ ส่วนน้ํายาตัวอ่ืนมีอายุไม่น้อย
กว่า 1 ปี ของเหลือจากการทดลองเททิ้ง ต้องเปิดน้ําล้าง เจือจางให้มาก ระวังอย่าให้เข้าตา จมูกหรือถกูผิวหนัง
(เก็บให้พ้นมือเด็ก) 
 
แหล่งที่มา ; ภาควิชาปฐพีวิทยา  คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. ชุดตรวจคา่ เอ็น พี เค และกรด- 
               ด่างของดนิ. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:  http://www.soiltestku.agr.ku.ac.th/index.php? 
                option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=4. (วันที่คน้ข้อมูล: 1  
                มิถุนายน 2558). 
 

    จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชุดทดสอบสําเร็จรูป ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุ
ฟอสฟอรัส ในดิน (Quick Soil test)  สรปุได้ว่า ชุดทดสอบสําเร็จรูป ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุ
ฟอสฟอรัส ในดิน (Quick Soil test) ใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน บอกสภาวะความอุดมสมบูรณ์
ของดินในสภาพจริง ใช้วิเคราะห์ดินเพื่อประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆเพื่อให้คําแนะนําปุ๋ยที่ใช้กับพืชทั่วๆ ไป สามารถ
พกพาไปในสภาพไร่นา ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีราคาถูก ผู้ศึกษาจงึมีแนวความคิดว่า ชุดการทดสอบ
ดังกล่าวสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบน้ําหมักชีวภาพได้ 

 
ปริมาณธาตุอาหารในน้ําหมกัน้ําชีวภาพ ที่วัสดุหมัก : กากนํ้าตาล (3 : 1) 
1. ปลาหมัก : pH 3.2-3.9, ไนโตรเจน 0.4-1.10%, ฟอสฟอรัส 0.0-3.94%, โพแทสเซยีม 0.09- 

0.86%, แคลเซียม 0.014-0.51% 
          2. หอยเชอรี่ : pH 4.5-6.3, ไนโตรเจน 0.6-1.58%, ฟอสฟอรัส 0.0-0.06%, โพแทสเซียม 0.16-
4.90%, แคลเซียม 0.08-0.15%, แมกนีเซยีม 0.27% 
          3. เศษพืชผัก : pH 3.8-3.9, ไนโตรเจน 0.27-0.40%, ฟอสฟอรัส 0.14-0.15%, โพแทสเซียม 0.35-
1.44%, แคลเซียม 0.41-0.43%, แมกนีเซยีม 0.15% 
          4. เศษผักผลไม้ : pH 3.4-3.8, ไนโตรเจน 0.20-0.33%, ฟอสฟอรัส 0.0-0.26%, โพแทสเซยีม0.6-
0.88%, แคลเซียม 0.19-0.67%, แมกนีเซยีม 0.11% 
 
แหล่งที่มา ; เว็บเพื่อพืชเกษตรไทย. ปริมาณธาตุอาหารในน้ําหมักน้ําชวีภาพ. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:   
                puechkaset.com/น้ําหมักชีวภาพ. (วันที่ค้นข้อมูล: 1  มิถุนายน  2558). 
 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปริมาณธาตุอาหารในน้ําหมักน้ําชีวภาพ ที่วัสดุหมัก : กากน้ําตาล         
(3 : 1)  สรุปได้ว่า ปริมาณกรด-เบส ของน้ําหมักชีวภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นํามาใช้ทํา ถ้านําวัตถุดิบ
จากพืชมาทําค่าความเป็นกรด-เบส ของน้ําหมักชีวภาพมีค่า pH เท่ากับ 3 – 4  ถ้าวัตถุดิบจากสัตว์มาทําค่า
ความเป็นกรด-เบส ของน้ําหมักชีวภาพมีค่า pH เท่ากับ 4.5 – 6.3  
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 แนวคิดเกี่ยวกับธาตุอาหารพืชในดิน 
 ธาตุอาหารพืชในดิน 13 ธาตุ นั้นมีดังนี้คือ  
          กลุ่มที่ 1 
          ไนโตเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สามธาตุนี้ พืชมักต้องการเป็นปริมาณมาก แต่มักจะมีอยู่ในดิน      
ไม่ค่อยพอกับความต้องการของพืชที่ปลูก ต้องช่วยเหลือโดยใส่ปุ๋ยอยู่เสมอ เฉพาะธาตุอาหารในกลุ่มนี้เท่านั้น ที่
จะขอกล่าวไว้พอสมควรในทีน่ี้  
          กลุ่มที่ 2 
           แคลเซียม แมกนีเซยีม และกํามะถัน สามธาตุนี้ พืชต้องการมากเหมือนกัน บางธาตุก็ไม่แพ้กลุ่มที่หนึ่ง 
แต่ธาตุทั้งสามนี้โดยปกติมักอยู่ในดินค่อนข้างมากเพียงพอกับความต้องการของพืชทั่วๆ ไป เมื่อเราใสปุ๋่ย
สําหรับธาตุในกลุ่มที ่1 ธาตุในกลุ่มที ่2 นี้ก็มักจะติดมาด้วยไม่มากก็น้อย ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีปัญหาเกิดการขาด
หรือมีไม่พอเพียงกับความต้องการของพืช 
          กลุ่มที่ 3 
           เหล็ก แมงกานีส โบรอน โมลิบดินมั ทองแดง สังกะสี และคลอรีน ธาตุทั้งเจ็ดนี้ พืชโดยทั่วไปมีความ
ต้องการเป็นปริมาณน้อยมาก เราจึงเรียกธาตุในกลุ่มที ่3 นี้ว่า จุลธาตุอาหาร ธาตุพวกนี้บางธาตุ ถ้ามีอยู่ในดิน
เป็นปริมาณมาก เช่น เหล็กและแมงกานีส ก็จะกลับกลายเป็นพิษแก่พืชได้ อย่างไรก็ตามธาตุพวกนี้รวมทั้งใน
กลุ่มที ่2 ต่างก็มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเท่าเทยีมกันหมด และมคีวามสาํคัญเท่าเทียมกับกลุ่มที ่
1 ด้วยเช่นกัน ถ้ามีธาตุใดขาดไป หรือไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช พืชก็จะหยุดชะงักการเจริญเติบโต 
และจะตายไปในที่สุด ธาตุอาหารในกลุ่มที่ 3 นี้ก็เช่นเดียวกัน จะไม่ขอกล่าว เพราะเป็นเรื่องที่ยืดยาวมาก ถ้า
จะกล่าวกันใหค้รบถ้วน 

 
แหล่งที่มาของธาตุไนโตรเจนในดินจะมาจากการผุพังสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน 

          หน้าทีค่วามสําคัญ และธรรมชาติของธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในดนิที่มีต่อ
พืชจะขอกล่าวแต่โดยสังเขปดังต่อไปนี้  
         ธาตุไนโตรเจน  
          ธาตุไนโตรเจนปกติจะมีอยู่ในอากาศในรูปของก๊าซไนโตรเจนเป็นจํานวนมาก แต่ไนโตรเจนในอากาศใน
รูปของก๊าซนั้น พืชนําเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ (ยกเว้นพืชตระกูลถั่วเท่านั้น ที่มีระบบรากพิเศษ สามารถ
แปรรูปก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ เอามาใช้ประโยชน์ได้) ธาตุไนโตรเจนที่พืชทั่วๆ ไปดึงดูดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้
นั้น จะต้องอยู่ในรูปของอนุมูลของสารประกอบ เช่น แอมโมเนียมไอออน (NH4

+) และไนเทรตไอออน (No3
-) 

ธาตุไนโตรเจนในดินที่อยู่ในรปูเหล่านี้จะมาจากการสลายตัวของสารอินทรียวัตถุในดิน โดยจุลินทรีย์ในดินจะ
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เป็นผู้ปลดปล่อยให้ นอกจากนั้นก็ได้มาจากการที่เราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในดินด้วย  
           พืชโดยทั่วไปมีความต้องการธาตุไนโตรเจนเป็นจํานวนมาก เป็นธาตุอาหารที่สําคัญมาก ในการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืช พืชที่ได้รับไนโตรเจนอย่างเพียงพอ ใบจะมีสีเขียวสด มคีวาม
แข็งแรง โตเร็ว และทําให้พืชออกดอกและผลที่สมบูรณ์ เมือ่พืชได้รับไนโตรเจนมากๆ บางครั้งก็ทําให้เกิดผล
เสียได้เหมือนกัน เช่น จะทําให้พืชอวบน้ํามาก ต้นอ่อน ล้มง่าย โรคและแมลงเข้ารบกวนทําลายได้ง่าย คุณภาพ 
ผลิตผลของพืชบางชนิดก็จะเสียไปได้ เช่น ทําให้ ต้นมันไม่ลงหัว มีแป้งน้อย อ้อยจืด ส้มเปรี้ยว และมีกากมาก 
แต่บางพืชก็อาจทําให้คุณภาพดี ขึ้น โดยเฉพาะพวกผักรับประทานใบ ถา้ได้รับไนโตรเจนมากจะอ่อน อวบน้ํา 
และกรอบ ทําให้มีเส้นใยน้อย และมีน้ําหนกัดี แต่ผักมักจะเน่าง่าย และแมลงชอบรบกวน 
            พืชเมื่อขาดไนโตรเจนจะแคระแกร็น โตช้า ใบเหลือง โดยเฉพาะใบล่างๆ จะแห้ง ร่วงหล่นเร็ว ทําให้
แลดูต้นโกร๋น การออกดอกออกผลจะช้า และไม่ค่อยสมบรูณ์นัก ดินโดยทั่วๆ ไปมักจะมีไนโตรเจนไม่เพียงพอ
กับความต้องการของพืช ดังนั้นเวลาปลูกพืชจึงควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมี เพิ่มเติมใหกั้บพืชด้วย  

 
รูปแสดงการสญูเสียฟอสฟอรัสโดยการตรึงฟอสฟอรัสในดิน  

 ธาตุฟอสฟอรสั  
          ธาตุฟอสฟอรัสในดินมีกําเนิดมาจากการสลายตัวผุพังของแร่บางชนิดในดิน การสลายตัวของสาร
อินทรียวัตถุในดิน ก็จะสามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกได้ เช่นเดียวกับ
ไนโตรเจน ดังนั้น การใช้ปุ๋ยคอก นอกจากจะได้ธาตุไนโตรเจนแล้ว ก็ยังได้ฟอสฟอรัสอีกด้วย ธาตุฟอสฟอรัสใน
ดินที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ จะต้องอยู่ในรูปของอนุมูลของสารประกอบที่เรียกว่า ฟอสเฟตไอออน (H2PO4

-

 และ HPO4
-) ซึ่งจะต้องละลายอยู่ในน้ํา ในดิน สารประกอบของฟอสฟอรัสในดินมีอยูเ่ป็นจํานวนมาก แต่ส่วน

ใหญล่ะลายน้ํายาก ดังนั้นจึงมักจะมีปัญหาเสมอว่าดินถึงแม้จะมีฟอสฟอรัสมากก็จริง แต่พืชก็ยังขาดฟอสฟอรัส 
เพราะส่วนใหญ่อยู่ในรูปที ่ละลายน้ํายากนั่นเอง นอกจากนั้นแร่ธาตุต่างๆ ในดินชอบทีจ่ะทําปฏิกิริยากับอนุมูล
ฟอสเฟตที่ ละลายน้ําได้ ดังนั้นปุ๋ยฟอสเฟตที่ละลายน้ําได้เมื่อ ใสล่งไปในดินประมาณ 80-90% จะทําปฏิกิริยา 
กับแร่ธาตุในดินกลายเป็นสารประกอบที่ละลาย น้ํายากไม่อาจเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยฟอสเฟต
จึงไม่ควรคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน เพราะยิ่งจะทําให้ปุ๋ยทําปฏิกิริยากับแร่ธาตุต่างๆ ในดินได้เร็วย่ิงขึ้น แต่ควรจะ
ใส่แบบเป็นจุดหรือ โรยเป็นแถบให้ลึกลงไปในดินในบริเวณรากของพืช ปุ๋ยฟอสเฟตนี้ถึงแม้จะอยู่ใกล้ชิดกับราก
ก็จะไม่ เป็นอันตรายแก่รากแต่อย่างใด ปุ๋ยคอกจะช่วย ป้องกันไม่ให้ปุ๋ยฟอสเฟตทําปฏิกิริยากับแร่ธาตุใน ดิน
และสญูเสียความเป็นประโยชน์ต่อพืชเร็วจน เกินไป 
            พืชเมื่อขาดฟอสฟอรัสจะมีต้นแคระแกร็น ใบมสีีเขียวคล้ํา ใบล่างๆ จะมีสมีว่งตามบริเวณขอบใบ ราก
ของพืชชะงักการเจริญเติบโตพืชไม่ออกดอกและผลพืชที่ได้รับฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอจะมีระบบรากที่แข็งแรง
แพร่กระจายอยู่ในดินอย่างกว้างขวาง สามารถดึงดูดน้ําและธาตุอาหารได้ดี การออกดอกออกผลจะเร็วขึ้น  
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            ธาตโุพแทสเซียม  
             ธาตุโพแทสเซียมในดินที่พืชนําเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ มีกําเนิดมาจากการสลายตัวของหินและแร่
มากมายหลายชนิดในดิน โพแทสเซียมที่อยูใ่นรูปอนุมูลบวก หรือโพแทสเซียมไอออน (K+) เท่านั้น ที่พืชจะ
ดึงดูดไปใช้เป็นประโยชน์ได้ ถ้าธาตุโพแทสเซยีมยังคงอยู่ในรูปของสารประกอบ ยังไม่แตกตัวออกมาเป็นอนุมูล
บวก (K+) พืชก็ยัง ดึงดูดไปใช้เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้ อนุมูลโพแทสเซียมในดินอาจจะอยู่ในน้ํา ในดนิ หรือดูด
ยึดอยู่ที่พ้ืนผิวของอนุภาคดินเหนียวก็ได้ ส่วนใหญ่จะดูดยึดที่พ้ืนผิวของอนุภาคดินเหนียว ดังนั้นดินที่มีเนื้อดิน
ละเอียด เช่น ดินเหนียว จึงมีปริมาณของธาตุนี้สูงกว่าดินพวกเนื้อหยาบ เช่น ดินทราย และดินร่วนปนทราย 
ถึงแม้โพแทสเซียมไอออน จะดูดยึดอยู่ที่อนุภาคดินเหนียว รากพืชก็สามารถดึงดูดธาตุนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆ 
พอกันกับ เมื่อมันละลายอยู่ในน้ํา ในดิน ดังนั้นการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอาจจะใส่แบบคลกุเคล้าให้เข้ากับดินก่อน
ปลูกพืชได้ หรือจะใส่โดยโรยบนผิวดิน แล้วพรวนกลบก็ได้ถ้าปลูกพืชไว้ก่อนแล้ว ธาตุ โพแทสเซียมมี
ความสําคัญในการสร้างและการ เคลื่อนย้ายอาหารพวกแป้งและน้ําตาลไปเลี้ยง ส่วนทีกํ่าลังเติบโต และส่งไป
เก็บไว้เป็นเสบียงที่ หัวหรือทีล่ําต้น ดังนั้นพืชพวกอ้อย มะพร้าว และ มัน จึงต้องการโพแทสเซียมสูงมาก ถ้า
ขาดโพแทสเซยีมหัวจะลีบ มะพร้าวไม่มัน และอ้อยก็ไม่ค่อยมีน้ําตาล พืชที่ขาดโพแทสเซียมมักเหี่ยวง่าย แคระ
แกร็น ใบล่างเหลือง และเกิดเป็นรอยไหม้ตามขอบใบ พืชที่ปลูกในดินทรายที่เป็นกรดรุนแรงมักจะมปัีญหาขาด
โพแทสเซียม แต่ถ้าปลูกในดินเหนียวมักจะมีโพแทสเซียมพอเพียง และไม่ค่อยมีปัญหาทีจ่ะต้องใส่ปุ๋ยนี้เท่าใด
นัก 

 
แหล่งที่มา ; สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. ธาตุอาหารพืชในดิน. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:   
                http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=18&chap=8&page=t18- 
                8-infodetail05.html. (วันที่คน้ข้อมูล: 1 มิถนุายน 2558). 
 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธาตุอาหารพืชในดิน สรุปได้ว่า ไนโตเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สาม
ธาตุนี้ พืชมักต้องการเป็นปริมาณมาก แต่มักจะมีอยู่ในดินไม่ค่อยพอกับความต้องการของพืชที่ปลูก ต้อง
ช่วยเหลือโดยใส่ปุ๋ยอยู่เสมอ ซึ่งธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่สําคัญมาก ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วของพืช พืชที่ได้รับไนโตรเจนอย่างเพียงพอ ใบจะมีสีเขียวสด มีความแข็งแรง โตเร็ว และทําให้พืชออก
ดอกและผลที่สมบูรณ์ สําหรับฟอสฟอรัส พืชที่ได้รับฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอ จะมีระบบรากที่แข็งแรง
แพร่กระจายอยู่ในดินอย่างกว้างขวาง สามารถดึงดูดน้ําและธาตุอาหารได้ดี การออกดอกออกผลจะเร็วขึ้น  
และธาตุโพแทสเซียม  มีความสําคัญในการสร้างและการ เคลื่อนย้ายอาหารพวกแป้งและน้ําตาลไปเลี้ยง ส่วนที่
กําลังเติบโต และส่งไปเก็บไว้เป็นเสบียงที่ หัวหรือที่ลําต้น ดังนั้นพืชพวกอ้อย มะพร้าว และ มัน จึงต้องการ
โพแทสเซียมสูงมาก 
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6. แนวคิดเก่ียวกับการวัดความพึงพอใจ 
           ภณิดา   ชัยปัญญา ( 2541 : 11 ) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําได้หลายวิธี
ดังต่อไปนี้ 
            1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถกระทําได้ใน
ลักษณะกําหนดคําตอบให้เลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกล่าว อาจถามความพอใจในด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณทีี่ต้องการข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่
นิยมใช้กันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใช้มาตรวัดทัศนคติ ซึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันวิธี
หนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคริ์ท ประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มต่ีอสิ่งเร้าอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่มีคําตอบที่แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 คําตอบ เช่น มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 
            2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการเตรียมแผนงาน
ล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เปน็จริงมากที่สุด 
            3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะแสงด
ออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทําอย่างจริงจัง และสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน วิธี
นี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 
 
แหล่งที่มา ; Maitree  Pongsapan. การวัดความพึงพอใจ. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:   
                http://maitree3.blogspot.com/p/blog-page_18.html. (วันที่ค้นข้อมูล: 1 มิถุนายน  
                2558). 
 
                จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจ สรุปได้ว่าการวัดความพึงพอใจเป็นการบอกถึงความชอบของ
บุคคลที่มีต่อสิง่หนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถวัดได้หลายวิธี การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น การใช้
แบบสํารวจความรู้สึก 
 
7. แนวคิดเก่ียวกับการสัมภาษณ ์
           การสมัภาษณ์ คือการคุยอย่างมีจุดมุ่งหมาย  ซึ่งนิยมใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะด้านความรู้สึกเป็นส่วนใหญ ่ เช่น  เกี่ยวกับบุคลิกภาพ  การปรับตัว  เจตคติ  ความสนใจ  รวมทั้ง
คุณลักษณะเกีย่วกับการปฏิบัติในด้านวิธีการปฏิบัติ  การใช้การสัมภาษณ์เพื่อวัดความสามารถในด้านความรู้
ความคิดทางสติปัญญาก็สามารถใช้ได้  แต่ต้องระมัดระวังในกรณีที่ผู้ถกูสัมภาษณ์มีหลายคน  และใชค้ําถามคน
ละชนิดคนละเรื่อง  ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการเปรียบเทียบคะแนน   
          ประเภทของการสมัภาษณ์  
           การสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
          1. การสัมภาษณ์แบบเปน็ทางการ  เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สมัภาษณ์ต้องเตรียมคําถามหรือแบบ
สัมภาษณ์ล่วงหน้าให้ครอบคลุมเนื้อหาหรือเรื่องราวที่ต้องการทราบจากผู้ถูกสัมภาษณ ์  
          2. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สมัภาษณ์เตรียมแต่จุดมุ่งหมายไว้แล้วใช้
วิธีการสนทนาซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยผู้สัมภาษณ์ต้องพยายามให้ผู้ถูกสมัภาษณ์รู้สึกว่ามี
บรรยากาศที่เป็นกันเอง  และอาจมีการป้อนคําถามนําบ้าง  
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          หลักเกณฑ์ในการสมัภาษณ์  
          1. ผู้สมัภาษณ์ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าต้องการรู้สิ่งใดจากผู้ถกูสัมภาษณ ์ 
          2. ผู้สมัภาษณ์ต้องเตรียมคําถามหรอืคําสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า  
          3. ผู้สมัภาษณ์ต้องสร้างความเป็นกันเองโดยการยิ้มแย้มแจ่มใสแก่ผู้ถูกสมัภาษณ์  
          4. ผู้สมัภาษณ์ควรรู้เรื่องที่ตนเองจะสัมภาษณ์เป็นอย่างดีเพื่อช่วยในการสรุปผล และช่วยในการตั้ง
คําถามเสริมระหว่างที่สัมภาษณ์  
          5. ต้องมีการจดบันทึกผลการสมัภาษณ์อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ผู้ถกูสัมภาษณ์หวาดระแวง 
          
          ขั้นตอนของการสัมภาษณ ์ 
                 การสัมภาษณ์มีขั้นตอนในการดําเนินการ 3 ขั้น ดังนี้  
         1.  ขัน้เริ่มสัมภาษณ์  ผู้สัมภาษณ์ควรคํานึงถึงเทคนิคที่สําคญั  ดังต่อไปนี้  
              1.1 ผู้สัมภาษณจ์ะต้องแนะนําตนเอง  บอกจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ ์ พร้อมทั้งพยายาม
ช้ีแนะให้ผู้ถูกสมัภาษณ์เห็นว่าเขามีส่วนสําคญัมากในการทีจ่ะทําให้งานเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้สําเร็จลลุ่วงไป
ได้อย่างสมบูรณ์  และจะต้องชี้แจงแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยว่า  ข้อมูลครั้งนี้ถือเป็นความลับ  และถ้าจะบันทึกเทป
ต้องแจ้งแก่ผู้ถกูสัมภาษณ์ใหท้ราบก่อนด้วย 
              1.2 พยายามสรา้งบรรยากาศ และสัมพันธภาพที่ดีในการสมัภาษณ์  โดยใช้เวลาเล็กน้อยสนทนา
เรื่องที่ผู้ถูกสัมภาษณ์สนใจทัว่ ๆ ไปก่อน  เพื่อให้ผู้ถูกสมัภาษณ์มีความคุ้นเคย  มีความรู้สึกเป็นมิตร  และ
ไว้วางใจผู้สัมภาษณ์ 
        2.  ขั้นสัมภาษณเ์นื้อหา  ผู้สัมภาษณ์ควรคํานึงถึงเทคนิค  ดังต่อไปนี้  
              2.1 คําถามควรสัน้กะทัดรัด  และปล่อยให้ผูถ้กูสัมภาษณ์พูดอย่างเสรีเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเขามี
อิสระที่จะพูดตามท่ีเขาคิด  
              2.2 อย่าวิพากษ์วิจารณ์  หรือสั่งสอนผู้ให้สมัภาษณ์  เมื่อผู้ใหส้ัมภาษณ์ให้ขอ้มูลหรือมีพฤติกรรมที่
ขัดแย้งกับที่สังคมยอมรับ  
              2.3  อย่าใช้คําถามที่เป็นการชี้แนะคําตอบ  
              2.4 ในระหว่างสัมภาษณ์  ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรจะเร่งรัด  หรือคาดคั้นคําตอบจากผู้ให้สมัภาษณ์  
              2.5 ในกรณีทีผู่้สมัภาษณ์ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนหรือเป็นที่พอใจ  ถ้ายังไม่คุ้นเคยกันนักอาจจะผ่าน
ไปก่อน เมื่อจบการสัมภาษณ์แล้วค่อยย้อนกลับมาถามใหม่ โดยกล่าวในเชิงทบทวนคําถาม  หรือทบทวน
คําตอบแบบสุภาพ  
        3. ขั้นยุติการสัมภาษณ์  ควรกล่าวคําขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทีใ่ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
สัมภาษณ ์ 
        การจดบันทึกคาํตอบในแบบสัมภาษณ์  
        การจดบันทึกคําตอบในการสัมภาษณ์  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
        1.  ต้องจดบันทึกทันทหีลังจากการสัมภาษณ์แล้ว  เพื่อกันลืมหรือสับสน 
        2. รายละเอียดที่จะบันทึก ได้แก่  ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์  ที่อยู่  วันที่สัมภาษณ ์  ผลการสัมภาษณ์  ซึ่ง
ประกอบด้วย  เรื่องที่สัมภาษณ์  คําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์  ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อ
ปัญหา  ข้อสังเกตที่ได้ในขณะสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ สรุปข้อเสนอแนะและสรุปผลการสมัภาษณ์ 
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        3. ควรบันทึกแต่เนื้อหาสาระเท่านั้น ไม่ควรใส่ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์เพราะอาจก่อให้เกิดความเอน
เอียงได้ 
        4. ถ้าไม่ได้คําตอบในการสัมภาษณ์ในคําถามใดผู้สมัภาษณ์ควรจะบันทึกเหตุผลไว้ด้วย  
        การใชก้ารสัมภาษณ ์ 
        การสัมภาษณ์มีลักษณะเหมือนการสอบปากเปล่า โดยใช้ประสาทสัมผสัเป็นสื่อ  ซึ่งจะต้องระมัดระวัง 
ดังนี้  
        1. ผลของการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับลักษณะของผูส้ัมภาษณ ์ วิธีการ  และคําถามที่จะใช ้ ผู้สัมภาษณ์
จึงควรมีลักษณะดังนี้ 
                1.1  มีการเตรียมตัวให้พร้อม คําพูด  ท่าทาง  ต้องเหมาะสมถูกกาลเทศะ 
                1.2  มีความคลอ่งแคล่วในการใช้คําถาม  และการสรุปผล 
                1.3  มีการกระตุ้นเตือนในการใช้คําถามยั่วยุให้ผู้ถูกสมัภาษณ์ตอบคําถาม แต่ไม่ใช้คําพูดแบบตี
โวหารหรือเล่นสํานวน 
                1.4  พยายามถามเรื่องที่ผู้ถูกสัมภาษณ์อยากตอบ  และไมถ่ามเชิงแนะคําตอบ 
 
        2. ผู้ถูกสัมภาษณ์จะให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยูกั่บความร่วมมือเป็น
สําคัญ  ดังนั้นผู้สัมภาษณ์ควรปฏิบัติต่อผู้ถูกสัมภาษณ ์ ดังนี้ 
               2.1  สร้างความเป็นกันเองเพื่อไม่ให้รู้สกึอึดอัด มีอิสระในการตอบ  
               2.2  ให้ความสนใจ และความจริงใจ  
               2.3 ไม่ควรถามในเรื่องที่ทําให้เสียศักด์ิศรีหรือเป็นจุดบกพร่องที่รุนแรงของผู้ถูกสัมภาษณ ์ 
       3. ควรมีการติดต่อนดัหมายและแจ้งวัตถุประสงค์ใหผู้้ถูกสัมภาษณ์ทราบล่วงหน้า 
       4. พยายามอย่าให้มีอคติทางอารมณ์เกิดขึน้กับผูส้ัมภาษณ์หรือผู้ถูกสัมภาษณ ์
       5. ไม่ควรใช้เวลาสัมภาษณ์ติดต่อกันนานเกินไป 
       ข้อดีของการสัมภาษณ์ 
        1.  ใช้ได้กับคนทุกเพศ  ทุกวัย  แมผู้้ที่อ่านหนังสือไม่ออก  หรือเขียนไม่ได้ก็สามารถให้ ข้อมลูโดยการ
สัมภาษณ์ได้ 
        2. การสัมภาษณ์เป็นการสร้างความเป็นกันเองกับผู้สัมภาษณ์โดยตรง 
        3. ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถซักถามคําถามให้เข้าใจกอ่นที่จะตอบได้ 
        4. ข้อมูลที่ได้มีความเชื่อถือได้มากกว่าแบบสอบถาม 
        5. ผู้ถูกสัมภาษณ์มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซกัถามเมื่อไม่เขา้ใจได้ 
        6. ผู้สัมภาษณ์สามารถอ่านความรู้สึกนึกคิดของผู้ใหส้ัมภาษณ์ในเรือ่งต่าง ๆ ได้ 
       ข้อเสียของการสัมภาษณ์ 
        1.  ข้อมูลที่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สัมภาษณ์โดยตรงได้แก่คุณสมบัติของผูส้ัมภาษณ์ เช่น  บุคลิกภาพ  มนุษย
สัมพันธ์  ไหวพริบ  การตัดสินใจ  เป็นต้น 
        2. อารมณ์ของผู้สัมภาษณ์และผู้ถกูสัมภาษณ ์ มีผลต่อความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์
        3.  การสัมภาษณ์ต้องใช้เวลามากเพราะต้องสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
        4. ข้อมูลที่ได้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  เช่น  สภาพอากาศ  แสง  เสียงรบกวน  เป็นต้น 
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แหล่งที่มา ; สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร. การสัมภาษณ์. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:   
                http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/webpili/unit5/level5-4.html. (วันที่คน้ข้อมูล: 1   
                มิถุนายน  2558). 
 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า การสัมภาษณ์มีขั้นตอนในการดําเนินการ 3 
ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 เริ่มสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะต้องแนะนําตนเอง บอกจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์  พยายาม
สร้างบรรยากาศ และสัมพันธภาพที่ดีในการสัมภาษณ์ ขั้นที่ 2  ขั้นสัมภาษณ์เนื้อหา ผู้สัมภาษณ์ควรคํานึงถึง
เทคนิค ดังต่อไปนี้ คําถามควรสั้นกะทัดรัด  อย่าวิพากษ์วิจารณ์  หรือสั่งสอนผู้ให้สัมภาษณ์  อย่าใช้คําถามที่
เป็นการชี้แนะคําตอบ ในระหว่างสัมภาษณ์  ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรจะเร่งรัด  หรือคาดคั้นคําตอบจากผู้ให้
สัมภาษณ์ ในกรณีที่ผู้สัมภาษณ์ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนหรือเป็นที่พอใจ  ถ้ายังไม่คุ้นเคยกันนักอาจจะผ่านไป
ก่อน เมื่อจบการสัมภาษณ์แล้วค่อยย้อนกลับมาถามใหม่ โดยกล่าวในเชิงทบทวนคําถาม  หรือทบทวนคําตอบ
แบบสุภาพ  ขั้นที่ 3 ขั้นยุติการสัมภาษณ์  ควรกล่าวคําขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน
การสัมภาษณ์ 
 
8.  งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ดร.สุริยา สาสนรักกิจ สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยเปน็ผลงานวิจัย
จากการวิจัยระหว่าง ปี พ.ศ. 2538-2540 โดยใช้งบประมาณของ วท. ดร.สุริยาได้กล่าวไว้ว่า ปุ๋ยปลาหมักเป็น
ปุ๋ยน้ําชีวภาพที่ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากปลา ได้แก่ หัวปลา ก้างปลา หางปลา พุงปลา และเลือด 
ผ่านขบวนการหมักโดยการย่อยสลายโดยการใช้เอนไซม์ ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หลังจากหมักจนได้ที่แล้ว 
จะได้สารละลายสีน้ําตาลเข้ม ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ได้แก่  ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
นอกจากนี้ปุ๋ยปลายังประกอบด้วยธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน และธาตุอาหาร
เสริมได้แก่ เหล็ก ทองแดง และแมงกานีส    นอกจากนี้ปุ๋ยปลายังประกอบด้วยโปรตีนและกรดอะมิโน ซึ่งเกิด
จากกระบวนการย่อยสลายของโปรตีนในตัวปลา ซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการบ่งชี้ชัดว่ากรดอะมิโนสามารถจับตัว
กับธาตุอาหาร  ปุ๋ยทําให ้ปุ๋ยสามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้เร็วขึ้น ซึ่งตรงกับคําบอกเล่าของเกษตรกรที่พบว่าปุ๋ย
ปลาหมัก ช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ดอกไม้มีสีสดขึ้น ผลไม้มีคุณภาพดี และช่วยเร่งการแตกยอด
และดอกใหม ่ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตของพืชพบว่า แม้ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม 
ตลอดจนสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช จะพบจากในน้ําสกัดชีวภาพในปริมาณน้อย แต่จากการที่เกษตรกร
สามารถผลิตได้เอง ลงทุนตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช จึงทําให้เกิดการ
ขยายผลและใช้กันอย่างแพร่หลาย 

 
แหล่งที่มา; สุรยิา สาสนรักกิจ.ปุ๋ยชีวภาพจากเศษปลา.[ออนไลน์].เข้าถึงได้ 
               จาก: http://www.siamfishing.com/content/view.php?nid=20345&cat=article 
               (วันที่ค้นข้อมูล: 1 มิถุนายน 2558). 
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ําหมักชีวภาพ พบว่า ปุ๋ยปลาหมักเป็นปุ๋ยน้ําชีวภาพที่ได้จากการ
ย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากปลา ได้แก่ หัวปลา ก้างปลา หางปลา พุงปลา และเลือด ผ่านขบวนการหมักโดยการ
ย่อยสลายโดยการใช้เอนไซม ์ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หลังจากหมักจนได้ที่แล้ว จะได้สารละลายสนี้ําตาล
เข้ม ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก หลายชนิดได้แก่  ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซยีม นอกจากนีปุ๋้ยปลายัง
ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน และธาตุอาหารเสริมได้แก่ เหล็ก 
ทองแดง และแมงกานีส    นอกจากนี้ปุ๋ยปลายังประกอบด้วยโปรตีนและกรดอะมิโน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนนิการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลผู้ศึกษาได้ดําเนินการในรูปแบบการวิจัยเชิง
ทดลอง ซึ่งรูปแบบการศึกษามีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นตอนที่  2  ขั้นสร้างเครื่องมือ 
  ขั้นตอนที่  3  ขั้นดําเนินการศึกษาและทดลอง 
  ขั้นตอนที่  4  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ขั้นตอนที่  1  ขั้นเตรียมการ 
 1.  ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
      1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 

        1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่  
1) ผลการศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
2) ผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  

ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
3) ผลการเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล            

น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
4) ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน  

ปลานิลกับ น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ  
5) ผลการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจาก   

เครื่องในปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
6) ผลการศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน  

ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
 

ขั้นตอนที่  2  ขั้นสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
           เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  1) แบบบันทึกผลการศึกษากระบวนการการ
ทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  2) แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  
และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมัก
ชีวภาพจุลินทรีย์  3) แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบปริมาณ กรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน
ปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ 4) แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลกับ น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด  น้ําหมัก
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ชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่อง
น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน  
และ 6)  แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์การนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน 
ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 

     ผูศ้ึกษาได้ดําเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
     1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับน้ําหมักชีวภาพ แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องใน

ปลานิล แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล แนวคิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโต
ของผักบุ้ง แนวคิดเกี่ยวกับชุดทดสอบสําเร็จรูป ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุฟอสฟอรัส และกรด-เบสใน
ดิน (Quick Soil test) แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ ์

     1.2 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบบันทึกผลการศึกษา
กระบวนการ การทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  2) แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจาก
สับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  3) แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบปริมาณ กรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมัก
ชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ 4) แบบบันทึกผลการ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลกับ น้ําหมักชีวภาพจาก
สับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนที่มี
ต่อการขยายผลการใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอ
ป่าซาง  จังหวัดลําพูน  และ 6)  แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์การนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้
ในการปลูกพืชในชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
                1.3 นําเครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ที่ออกแบบไปเสนอต่อครูที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการศึกษา   
                1.4 นํา ไปใหผู้้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและกิจกรรมใน
การศึกษาว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา เรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลโดย
วิธีการหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ดังนี้                        
                         + 1    หมายถึง แน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มคีวามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
                            0   หมายถึง ไม่แนใ่จว่า เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
                          - 1 หมายถึง แน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไมม่ีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
       1.5 นําเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณหา
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item objective congruenceหรือเรียกช่ือย่อว่า IOC) และได้ค่าความ
สอดคล้องโดยรวมเท่ากับ 1.00 ทุกเครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       1.6 ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําผู้เชี่ยวชาญแล้วนําไปใชใ้นการศึกษาต่อไป 
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ขั้นตอนที่  3  ขั้นดําเนนิการศึกษาและทดลอง 
       ตอนที่ 1  การศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ 

1. เตรียมแบบบันทึกผลการศึกษากระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน  
ปลานิล 

2. ศึกษากระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ โดยการสัมภาษณ์ นางมยุรี รัตนบุรี  อยู่ 
บ้านเลขที่  2  บ้านแซม  ตําบลม่วงน้อย  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 

3. บันทึกข้อมูล 
4. นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อนํามาหาแนวทางในการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน 

ปลานิล 
5. สรุปผลการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
6. ลงมือทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
7. นําน้ําหมักชีวภาพที่ได้ไปใช้ในการศึกษาต่อไป 

 
        ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรสั  และโพแทสเซยีม ที่มีอยู่ในน้าํ
หมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้าํหมักชีวภาพจากสบัปะรด และน้าํหมักชีวภาพจุลลนิทรีย์  

1. การเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้ําหมัก 
ชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลลินทรีย์ หมายถึงการนําค่า
การตรวจสอบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ได้จากนํ้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล            
น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งในการทดสอบได้ประยุกต์ใช้ 
ชุดทดสอบสําเร็จรูป NPK ในดิน (Quick Soil test) เนื่องจากสารที่ใช้ในการทดสอบมีลักษณะเป็นผงถ้า
นําไปใช้ทดสอบกับดินต้องนําดินไปผสมน้ําในอัตราส่วน (1 : 25) ทําให้อยู่ในรูปสถานะของของเหลวก่อนการ
ทดสอบ จึงมีแนวความคิดว่าสามารถนําไปใช้กับสารที่มีสถานะเป็นของเหลวได้ และธาตุที่ต้องการทราบเป็น
ธาตุไนโตรเจน  ธาตุฟอสฟอรัส  และธาตุโพแทสเซียม อย่างเดียวกัน  ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ขอคําแนะนําจากครูที่
ปรึกษางานวิจัยคุณครู จุฬารัตน์   ป้อมเสมา  ครูชํานาญการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนป่าซาง  
อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน   คุณครูนพดล  บุญภา ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา โรงเรียนป่าซาง  อําเภอป่าซาง  
จังหวัดลําพูน  และคุณครูสยาม  หอมโกศล ครูชํานาญการพิเศษ สาขาวิชาเกษตร โรงเรียนป่าซาง  อําเภอ       
ป่าซาง  จังหวัดลําพูน โดยนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมัก
ชีวภาพจุลินทรีย์ อย่างใดอย่างหนึ่งมาทดสอบกับผงการทดสอบ แล้วนําไปเทียบกับแผ่นสีของชุดทดสอบ ซึ่ง       
มีการกําหนดค่าปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ไว้อยู่ด้วยกัน 3 ค่าได้แก่ มีปริมาณตํ่า          
มีปริมาณปานกลาง  และมีปริมาณสูง ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

2. ขั้นทดสอบปรมิาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม 
ขั้นที่ 1 ทดสอบน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 

1) น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล ลงในบีกเกอร์ 10 ml 



22 
 

2) นําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลใส่หลอดทดลองตามสเกลขีดที่ 1 จํานวน 
3 หยด  

3) ตักผงทดสอบสูตร N P K ใสล่งในหลอดทดลองที่ 1, 2 และ3 ตามลําดับ 
4) ปิดฝาจุกทั้ง 3 หลอด เขย่าใหเ้ข้ากัน แล้วต้ังทิ้งไว้ 5 นาที  
5) เปรียบเทียบกับแผ่นสีของชุดทดสอบ  
6) บันทึกผล 

                      ขั้นที่ 2 ทดสอบน้ําหมกัชีวภาพจากสับปะรด 
1) น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด ลงในบีกเกอร ์10 ml 
2) นําน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด ใส่หลอดทดลองตามสเกลขีดที่ 1 จํานวน 3 

หยด  
3) ตักผงทดสอบสูตร N P K ใสล่งในหลอดทดลองที่ 1, 2 และ3 ตามลําดับ 
4) ปิดฝาจุกทั้ง 3 หลอด เขย่าใหเ้ข้ากัน แล้วต้ังทิ้งไว้ 5 นาที  
5) เปรียบเทียบกับแผ่นสีของชุดทดสอบ  
6) บันทึกผล 

                      ขั้นที่ 3 ทดสอบน้ําหมกัชีวภาพจุลนิทรีย์ 
1) น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ ลงในบีกเกอร์ 10 ml 
2) นําน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ ใส่หลอดทดลองตามสเกลขีดที่ 1 จํานวน 3 หยด  
3) ตักผงทดสอบสูตร N P K ใสล่งในหลอดทดลองที่ 1, 2 และ3 ตามลําดับ 
4) ปิดฝาจุกทั้ง 3 หลอด เขย่าใหเ้ข้ากัน แล้วต้ังทิ้งไว้ 5 นาที  
5) เปรียบเทียบกับแผ่นสีของชุดทดสอบ  
6) บันทึกผล 

3. ขั้นเปรียบเทียบ 
1) นําผลที่ ได้จากการทดสอบมาเปรียบเทียบกันระหว่างค่าไนโตรเจน (N) 

ฟอสฟอรัส (P)  และโพแทสเซียม (K) ที่ได้จากการทดสอบของ น้ําหมักชีวภาพ
จากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  

2) สรุปผลการเปรียบเทียบ  
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ขั้นทดสอบปรมิาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม 

น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ 
 
 

 
ขั้นทดสอบปรมิาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม 

น้ําหมักชีวภาพจากสบัปะรด 
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ขั้นทดสอบปรมิาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม 

น้ําหมักชีวภาพจุลนิทรีย์ 
 
        ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้าํหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ            
น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  

1. การเปรียบเทียบกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพ 
จากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ หมายถึง การนําค่าการทดสอบกรด-เบส โดยใช้เครื่องทดสอบ        
pH มิเตอร์ในการตรวจสอบ ค่า pH ที่ได้มีความละเอียดมากข้ึน ช่วง pH ของการทดสอบต้ังแต่ 1 – 14              
ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7  แสดงว่าสารที่นํามาทดสอบมีสภาพเป็นกรด  ถ้า pH เท่ากับ 7 แสดงว่าสารที่นํามา
ทดสอบมีสภาพเป็นกลาง และ pH มากกว่า 7 แสดงว่าสารที่นํามาทดสอบมีสภาพเป็นเบส  
                   2.  เครื่องทดสอบ pH มิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบค่ากรด – เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจาก
เครื่องในปลานิล  น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
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2. ขั้นทดสอบความเป็นกรด-เบส  
ขั้นที่ 1 ทดสอบน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 

1) น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล ลงในบีกเกอร์ 100 ml 
2) เปิดเครื่อง pH มิเตอร์ แล้วนําไปจุ่มลงในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 2 

ใน 3 ของเครื่องทดสอบ pH มิเตอร์  
3) สังเกตตัวเลขที่อยู่หน้าจอของเครื่องทดสอบ pH มิเตอร์ รอจนกระทั่ง ตัวเลข

หยุดนิ่ง อ่านค่าความเป็นกรด – เบส  
4) บันทึกผล 

                      ขั้นที่ 2 ทดสอบน้ําหมกัชีวภาพจากสับปะรด 
1) น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด ลงในบีกเกอร ์100 ml 
2) เปิดเครื่อง pH มิเตอร์ แล้วนําไปจุ่มลงในน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด 2 ใน 3 

ของเครื่องทดสอบ pH มิเตอร์  
3) สังเกตตัวเลขที่อยู่หน้าจอของเครื่องทดสอบ pH มิเตอร์ รอจนกระทั่ง ตัวเลข

หยุดนิ่ง อ่านค่าความเป็นกรด – เบส  
4) บันทึกผล 

                      ขั้นที่ 3 ทดสอบน้ําหมกัชีวภาพจุลนิทรีย์ 
1) น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ ลงในบีกเกอร์ 100 ml 
2) เปิดเครื่อง pH มิเตอร์ แล้วนําไปจุ่มลงในน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ 2 ใน 3 ของ

เครื่องทดสอบ pH มิเตอร์  
3) สังเกตตัวเลขที่อยู่หน้าจอของเครื่องทดสอบ pH มิเตอร์ รอจนกระทั่ง ตัวเลข

หยุดนิ่ง อ่านค่าความเป็นกรด – เบส  
4) บันทึกผล 

3. ขั้นเปรียบเทียบ 
1) นําผลที่ได้จากการทดสอบมาเปรียบเทียบกันระหว่างค่ากรด-เบส  ที่ได้จากการ

ทดสอบของ น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด 
และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  

2) สรุปผลการเปรียบเทียบ  
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        ตอนที่ 4  การเปรียบเทียบการเจรญิเติบโตของตน้ผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน
ปลานิลกับ น้าํหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้าํหมักชวีภาพจุลนิทรย์ี และไม่ใส่น้าํหมักชีวภาพ  

1. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง หมายถึง การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต 
ของต้นผักบุ้งจีน โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเคร่ืองในปลานิลกับ น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมัก
ชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ โดยวัดความสูงของต้นผักบุ้งจากปลายรากจนถึงปลายยอด โดยถอด
ต้นผักบุ้งมาทั้งราก จากการสุ่มตําแหน่งเดียวกันของทุกๆ แปลงที่ปลูก  

2. ขั้นทดลองการเปรียบเทียบการเจรญิเติบโตของต้นผักบุ้ง 
1) เตรียมแปลงปลูกผักบุ้งขนาดแปลงละ 1 x 1 เมตร จํานวน 4  แปลง แปลงชุด  

A  ปลูกผักบุ้งโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล   แปลงชุด B  ปลูกผักบุ้งโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจาก
สับปะรด  แปลงชุด C ปลูกผักบุ้งโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และแปลงชุด D ปลูกผักบุ้งโดยไม่ใส่น้ําหมัก
ชีวภาพ 

2) นําเมล็ดผักบุ้งไปแช่น้ํา 1 คืนก่อนปลูก 
3) นําเมล็ดที่แช่ไว้ไปปลูกแปลงละ 4 แถว แถวละ 15 เมล็ด ทั้ง 4 แปลง 
4) รดน้ําผักบุ้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ถอดต้นผักบุ้งมาทั้งราก จากการสุ่มตําแหน่ง 

เดียวกันของทุกๆ แปลงที่ปลกู วัดความสูงของต้นผักบุ้งจากปลายรากจนถึงปลายยอด บันทึกผลการทดลอง 
5) สัปดาห์ที่ 2 นาํน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล ใส่ในอตัราส่วน น้ําหมัก 

ชีวภาพจากเครื่องในปลานิล : น้ํา (1:25)  ในแปลงชุด A  นําน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรดใส่ในอัตราส่วน        
น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด : น้ํา (1:25)  ในแปลงชุด B  นําน้ําหมักชีวภาพจุลลินทรีย์ ใส่ในอัตราส่วนน้ําหมัก
ชีวภาพจากสับปะรด : น้ํา (1:25)  ในแปลงชุด C  สําหรับแปลงชุด D ปลูกผักบุ้งโดยไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ 

6) เมื่อถึงท้ายสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ตามลําดับ ถอดต้นผักบุ้งมาทั้งราก จากการสุ่ม 
ตําแหน่งเดียวกันของทุกๆ แปลงที่ปลูก วัดความสูงของต้นผักบุ้งจากปลายรากจนถึงปลายยอด  

7) บันทึกผลการทดลอง 
3. ขั้นเปรียบเทียบ 

1) นําผลที่ได้จากการทดลองมาเปรียบเทียบกันระหว่างการเจริญเติบโตของต้น 
ผักบุ้ง ที่ได้จากการทดลอง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด  น้ําหมัก
ชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ 

2) สรุปผลการเปรียบเทียบ  
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        ตอนที่ 5  การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจาก
เครื่องในปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 

1. เตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมัก 
ชีวภาพจากเครื่องในปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ  บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน  

2. นําหนังสือราชการแจ้งไปยัง นายสุรพล  หมื่นสม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองบัว    
หมู่ที่ 2  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 

3. ปฏิบัติกิจกรรมนําความรู้และทักษะการปฏิบัติโครงงานวิจัยเรื่อง น้ําหมักชีวภาพ 
จากเครื่องในปลานิลลงสู่ชุมชน 

3.1 ลงทะเบียนพร้อมแจกของที่ระลึก 
3.2 อธิบาย/สาธิต/และให้ชาวบ้านได้ฝึกทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน 

ปลานิล 
3.3 มอบน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลให้แก่ชาวบ้านเพ่ือนําไปใช้ใน 

การปลูกพืช 
3.4 ให้ชาวบา้นซักถามข้อสงสัย และให้เสนอขอ้เสนอแนะ 
3.5 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการขยายผลการใช้น้ําหมักชีวภาพ 

จากเครื่องในปลานิล เพื่อให้ชาวบ้านประเมินผล  
4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการขยายผลการใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่อง 

ในปลานิล มาวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลการใช้น้ําหมัก 

ชีวภาพจากเครื่องในปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
 
            ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ 
   4.50 - 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด 
   3.50 - 4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
   2.50 - 3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
   1.50 - 2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
   0.50 - 1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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                ตอนที่ 6  การศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิไปใชใ้นการปลูกพชืในชุมชน 
ณ บ้านหนองบัว  ตําบลทา่ตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพนู 

1. เตรียมแบบบันทึกผลการสัมภาษณ์การนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
ไปใช้ในการปลกูพืชในชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน  

2. ติดตามผลการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ทดลองปลูกพืชของ 
ชาวบา้น บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 

3. นําแบบบันทึกผลการสมัภาษณ์การนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมา 
วิเคราะห์ข้อมูล 

4. สรุปผลการศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล ไปใช้ในการปลูก 
พืชในชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
 
ขั้นตอนที่  4  ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมลูเชิงปริมาณได้แก่ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่  
1) ผลการศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล   
2) ผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้ํา 

หมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
3) ผลการศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน ณ  

บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่   

1) ผลการเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล          
น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ แสดงค่า pH ต้ังแต่ 1 -14 

2) ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน 
ปลานิล กับน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ ใช้ค่าเฉลี่ย        
เลขคณิต ( X ) 

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจาก 
เครื่องในปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ใช้ค่าความถี่             
ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้ศึกษาขอเสนอผลการศึกษา น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
1. เพื่อศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจาก 

เครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
3. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพ 

จากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
4. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลกับ          

น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ  
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  

ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
6. เพื่อศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน ณ บ้าน            

หนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
 
  ผู้ศึกษาได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1   ผลการศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  
             (แสดงในตารางที่ 1) 
ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ทีม่ีอยู่ในน้ํา 
            หมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพ           
            จุลินทรีย์ (แสดงในตารางที่ 2) 
ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยูใ่นน้าํหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  
            น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  (แสดงในตารางที่ 3) 
ตอนที่ 4  ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน 
            ปลานิลกับน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไมใ่ส่น้ําหมัก 
            ชีวภาพ  (แสดงในตารางที่ 4) 
ตอนที่ 5  ผลการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจาก 
            เครือ่งในปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
            (แสดงในตารางที่ 5-7) 
ตอนที่ 6  ผลการศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน  

                       ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน  (แสดงในตารางที่ 8) 
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ตอนที่ 1   ผลการศึกษากระบวนการการทาํน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล (แสดงในตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษากระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ 
 

วัสดุอุปกรณ ์ วิธีทํา ประโยชน์ที่ได้รับ 
        ในการทําน้ําหมัก
ชีวภาพจากเครื่องในปลา
นิลมีวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่  

1. กากน้ําตาล   
2. น้ําสะอาด   
3. EM  
4. ตาข่ายไนล่อน  
5. เครื่องใน 

ปลานิล  
6. ถังหมัก  
 
อัตราส่วนในการ 

หมักน้ําหมัก 1 ถัง จะใช้
กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม :  
เครื่องในปลานิล 48 
กิโลกรัม :EM 0.5 กิโลกรัม 
: น้ําสะอาด 160 กิโลกรัม 
 

       วิธีการทํา คือ  
1.   นําเครื่องในปลานิลและ กากนํ้าตาลผสมลงใน

ถังหมัก  
2.   เติมน้ําสะอาดลงไปประมาณ 80% ของถัง 
3.   จากนั้นนําไนล่อนชนิดถี่มาปิดไว้เพื่อป้องกัน

แมลงวันวางไข่  
4.  หมักไว้ประมาณ 3-5เดือน ในระหว่างนี้ต้อง

หมั่นคนทุกวัน ใช้ระยะเวลาในการหมัก  
3-5 เดือน 

 

       ประโยชน์ที่ได้รับ
จากน้ําหมักชีวภาพจาก
เครื่องในปลานิลคือ           
       1.  ทําให้พืชออก
ดอกเร็ว เก็บผลผลิตได้เร็ว  
       2.  ได้ผลผลิตทีม่ี
ปริมาณมากและมีคุณภาพ  
       3.  ลงทุนน้อย ลด
ต้นทุนในการผลิต  
       4.  สามารถผลิตไว้
ใช้เองในครัวเรือน   

5. ไม้ผลจะมรีาก 
แข็งแรง ใบสวย  

6. ปรับให้สภาพ 
พ้ืนที่ดินดี ไม่เสีย  
ไม่เปรี้ยว ไม่ทาํให้ดินมี
สภาพไม่เป็นกรด 
 

 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษากระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล พบว่าในการทํา

น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กากน้ําตาล  น้ําสะอาด  EM ตาข่ายไนล่อน เครื่องใน 
ปลานิล ถังหมัก  อัตราส่วนในการหมักน้ําหมัก 1 ถัง จะใช้กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม : เครื่องในปลานิล 48 
กิโลกรัม : EM 0.5 กิโลกรัม : น้ําสะอาด 160 กิโลกรัม วิธีการทํา คือ นําเครื่องในปลานิลและ กากน้ําตาลผสม
ลงในถังหมัก เติมน้ําสะอาดลงไปประมาณ 80% ของถัง จากนั้นนําไนล่อนชนิดถี่มาปิดไว้เพื่อป้องกันแมลงวัน
วางไข่ หมักไว้ประมาณ 3-5เดือน ในระหว่างนี้ต้องหมั่นคนทุกวัน ใช้ระยะเวลาในการหมัก 3-5 เดือน       
ประโยชน์ที่ได้รับจากน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลคือ ทําให้พืชออกดอกเร็ว เก็บผลผลิตได้เร็วได้ผลผลิต
ที่มีปริมาณมากและมีคุณภาพ ลงทุนน้อย ลดต้นทุนในการผลิต สามารถผลิตไว้ใช้เองในครัวเรือน ไม้ผลจะมี
รากแข็งแรง ใบสวย ปรับให้สภาพพื้นที่ดินดี ไม่เสีย ไม่เปรี้ยว ไม่ทําให้ดินมีสภาพไม่เป็นกรด 
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ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทยีบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้าํ 
  หมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลนิทรีย์     
  (แสดงในตารางที ่2) 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซยีม ที่มีอยูใ่นน้าํ 
              หมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์     
 

ชนิดของน้ําหมัก 
ปริมาณธาต ุ

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) 
1. น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
 

ตํ่า สูง ปานกลาง 

2. น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด 
 

ปานกลาง ปานกลาง สูง 

3. น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ 
 

- สูง ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ใน 

น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ พบว่า น้ําหมัก
ชีวภาพจากเครื่องในปลานิล และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ มีธาตุฟอสฟอรัส (P) สูง รองลงมาคือธาตุ
โพแทสเซียม (K) มีปานกลาง และน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด มีธาตุโพแทสเซียม (K) สูง รองลงมาคือธาตุ
ไนโตรเจน (N) และธาตุฟอสฟอรัส (P) ปานกลาง 
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หมายเหตุ ;  กําหนดคา่ปรมิาณธาตุอาหารดังนี ้
    0  หมายถึง  ไม่มีปริมาณธาตุอาหาร 
   10 หมายถึง มีปริมาณธาตอุาหารต่าํ 
   50 หมายถึง มีปริมาณธาตอุาหารปานกลาง 
           100 หมายถึง มีปริมาณธาตอุาหารสูง 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณธาตุอาหาร 

แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีอยูใ่นน้ํา 
หมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ 
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ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทยีบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมัก 
            ชีวภาพจากสบัปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลนิทรีย์    (แสดงในตารางที ่3) 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมัก 
             ชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์     
 

ชนิดของน้ําหมัก ค่า pH ความเป็นกรด-เบส 

1. น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
 

7.00 เป็นกลาง 

2. น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด 
 

3.90 เป็นกรด 

3. น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ 
 

4.10 เป็นกรด 

 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน        

ปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลลินทรีย์ พบว่าน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
มีสภาพเป็นกลาง มีค่า pH เท่ากับ 7.00 น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด มีสภาพเป็นกรดมากกว่า น้ําหมักชีวภาพ
จุลินทรีย์  มีค่า pH เท่ากับ  3.90  และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ มีสภาพเป็นกรดน้อยที่สุด  มีค่า pH เท่ากับ
4.10 
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ตอนที่ 4  ผลการเปรียบเทยีบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใชน้้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ กับ 
            น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด น้าํหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชวีภาพ   
            (แสดงในตารางที ่4) 
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  
             กับน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด  น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ   

 
จากตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจาก

เครื่องในปลานิล กับน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด  น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ พบว่า  
ผักบุ้งที่ปลูกโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยความสูงของต้น
ผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ 10.9  เซนติเมตร   รองลงมาได้แก่ต้นผักบุ้งที่ปลูกโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์              
มีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นผักบุ้ง  ( X ) เท่ากับ 10.3  เซนติเมตร และรองลงมาอีกได้แก่  ต้นผักบุ้งที่ปลูกโดย 
ใส่น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรดโดยมีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ 8.7 เซนติเมตร และ           
ต้นผักบุ้งที่ปลูกโดยไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉล่ียความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) 
เท่ากับ  7.1  เซนติเมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การปลูกผักบุง้  

ความสูง / สัปดาห ์(ซม.) ค่าเฉลี่ย 
(ซม.) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

1.  ผกับุ้งที่ปลกูโดยใส่น้ําหมกัชีวภาพจากเครื่องในปลานิล    9.5 11.5 11.6 10.9 
2.  ผกับุ้งที่ปลกูโดยใส่น้ําหมกัชีวภาพจากสับปะรด  7.3 8.5 10.2 8.7 

3.  ผกับุ้งที่ปลกูโดยใส่น้ําหมกัชีวภาพจุลินทรีย์ 9.0 10.5 11.3 10.3 

4.  ผกับุ้งที่ปลกูโดยไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ 6.0 7.5 7.8 7.1 
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ผกับุ้งท่ีปลูกโดยใส่นํ้า
หมักชีวภาพจากเครื่องใน
ปลานิล

ผกับุ้งท่ีปลูกโดยใส่นํ้า
หมักชีวภาพจากสับปะรด

ผกับุ้งท่ีปลูกโดยใส่นํ้า
หมักชีวภาพจากจุลินทรีย์

ผกับุ้งท่ีปลูกโดยไม่ใส่
นํ้าหมักชีวภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสูงของต้นผักบุ้ง (ซ.ม.) 

แสดงผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใส่น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล กับ
น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด  น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ 



36 
 

ตอนที่ 5  ผลการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครือ่งใน            
            ปลานลิ ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพนู 

  (แสดงในตารางที ่5-7) 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและร้อยละเพศของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมัก 
              ชีวภาพจากเครื่องในปลานิลลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 15 30.00 
หญิง 35 70.00 
รวม 50 100.00 

 
จากตารางที่ 5 แสดงจํานวนและร้อยละเพศของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการขยายผล

เรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง จังหวัด
ลําพูน พบว่า เป็นเพศหญิงมากที่สุด จํานวน  35 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.00  รองลงมาได้แก่เพศชาย จํานวน          
15  คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  
 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและร้อยละอายุของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมัก 
              ชีวภาพจากเครื่องในปลานิลลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน 
 

อายุ  จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 30 ปี          2 4.00 
31 – 40 ปี   4 8.00 
41 – 50 ปี      22 44.00 

ต้ังแต่ 51 ปีขึ้นไป   22 44.00 
รวม 50 100.00 

 
จากตารางที่ 6 แสดงจํานวนและร้อยละอายุของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการขยายผล

เรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง จังหวัด
ลําพูน พบว่ามีอายุต้ังแต่ 51 ปี ขึ้นไป และมีอายุ 41-50  ปี มากที่สุด  จํานวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ 44.00  
รองลงมาคือมีอายุ 31- 40  ปี จํานวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.00 และน้อยที่สุดมีอายุตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 
2 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.00  
 
 
 



37 
 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของผู้ตอบ 
              แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
 

รายการ ระดับความพงึพอใจ แปลความระดับ
ความพึงพอใจ X  S.D. 

1. ท่านทราบวตัถุประสงค์ในการนําเสนอผลงานวิจัย 
    สู่ชุมชนของนักเรียนเรื่อง น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  
    ในครั้งนี ้

4.60 .74 มากที่สุด 

2. ลําดับขั้นตอน/เนื้อหา/และรูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัยใน 
    ครั้งนี้มีความเหมาะสม 

4.18 .63 มาก 

3. ความสามารถของนักเรียนในการนําเสนอผลงานวิจัย 4.30 .54 มาก 
4. ท่านได้รับความรู้จากการนําเสนอผลงานวิจัยสู่ชุมชนของ 
    นักเรียนเรือ่งน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 

4.34 .63 มาก 

5. ความรู้ที่ท่านได้รับสามารถนําไปใช้ในการทําน้ําหมักชีวภาพได้ 
    อย่างถูกวิธี 

4.46 .54 มาก 

6. การทิ้งเครื่องในปลานิลเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดสภาวะโลก 
    ร้อน ต่อระบบนิเวศ และสุขภาพ 

4.46 .58 มาก 

7. คนในชุมชนได้น้ําหมักชีวภาพไปใช้ในการปลูกพืชผัก เพื่อ 
    สุขภาพที่ดี 

4.42 .49 มาก 

8. น้ําหมักชีวภาพสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคุณภาพ 
    ของสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนได้ 

4.42 .57 มาก 

9. น้ําหมักชีวภาพช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการนําของเหลือใช้มา 
    ทําเป็นปุ๋ยชีวภาพ 

4.54 .61 มากที่สุด 

10. สถานที่จัดการนําเสนองานวิจัย มีความเหมาะสม 4.00 .85 มาก 
11. ของที่ระลึกมีความเหมาะสม 4.24 .77 มาก 
12. ความคุ้มคา่ของการนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ 4.38 .53 มาก 
13. บรรยากาศโดยภาพรวมของการนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ 4.54 .54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.33 .27 มาก 
 

จากตารางที่ 7 แสดงจํานวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
การขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีต่อการ
ขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.33  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .27  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 1. ท่านทราบวัตถุประสงค์ใน
การนําเสนอผลงานวิจัยสู่ชุมชนของนักเรียนเรื่อง น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) 
สูงที่สุด เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .74 รองลงมาได้แก่ข้อที่ 9. น้ําหมักชีวภาพช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการนําของเหลือใช้มาทําเป็นปุ๋ยชีวภาพ  มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.54  ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .61  และข้อที่ 13. บรรยากาศโดยภาพรวมของการนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ มี
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.54  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .54 น้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ 10.สถานที่จัดการ
นําเสนองานวิจัย มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .85 
 
ตอนที่ 6  ผลการศึกษาการนําน้าํหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน  
            ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน  (แสดงในตารางที ่8) 
ตารางที่ 8 แสดงผลการศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน  
              ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน   
 

ผู้ใหส้ัมภาษณ์
คนที ่

ผลการสัมภาษณ์ 
การนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิไปใชใ้นการปลูกพชืในชุมชน 

ระยะเวลา 
ที่ใช ้

นําน้าํหมักชีวภาพ
จากเครื่องในปลานิล
ไปใช้กับพชืชนิดใด 

ผลการใชน้้ําหมักชีวภาพ
จากเครื่องในปลานิลไป
ใช้ปลูกพืชในชุมชน 

ข้อเสนอแนะ/ 
ความคิดเหน็เพิ่มเติม 

 
คนที่ 1 3 สัปดาห์ พริก -ต้นพริกโตเร็วขึ้น 

-ต้นพริกออกดอกมากขึ้น 
-พริกออกเร็วขึ้น 
 

-ควรปรับปรุงเรื่องกลิ่น 
-อยากให้มาเผยแพร่
ความรู้อีก 

คนที่ 2 2-3 สัปดาห์ ต้นลําไย -ทําใหล้ําไยออกดอกเร็ว 
-ทําใหล้ําไยได้ผลเร็ว 
 

-อยากให้มีการจัดการ
สาธิตการทําน้ําหมักอีก 

คนที่ 3 2 สัปดาห์ มะนาว -ผลออกเร็ว 
-ต้นโตเร็ว 
 

-อยากให้มาเผยแพร่อีก 

คนที่ 4 1 สัปดาห์ พริก 
 
 

-พริกมีดอกเยอะขึ้น 
-พริกมีผลดก 

-อยากให้มีการทํา 
 น้ําหมักอีก 

คนที่ 5 2 สัปดาห์ มะนาว -มะนาวออกดอกเร็ว 
-ใบมะนาวมีสีเขียวขึ้น 
 

-อยากให้ปรับปรุงเรื่อง 
 กลิ่นของน้ําหมัก 

คนที่ 6 2 สัปดาห์ บวบ -โตเร็ว 
-ออกดอกเร็ว 
-ออกผลเร็ว 
 

-เรื่องกลิ่นของน้ําหมัก 
-อยากให้มีการสาธิตอีก 

คนที่ 7 3 สัปดาห์ ไม้ดอก ไม้ประดับ -ออกดอกดี 
-ต้นสูง ตรง 

-ปรับปรุงเรื่องกลิ่น 



39 
 

จากตารางที่ 8 แสดงผลการศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชใน
ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน  พบว่า ชาวบ้านที่นําน้ําหมักชีวภาพจาก
เครื่องในปลานิลไปใช้ทดลองกับพืช 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 พืชที่ให้ผลเช่น พริก มะนาว บวบ และลําไย กลุ่มที่ 2 
พืชไม้ดอกไม้ประดับ เช่น คุณนายตื่นสาย ผลการใช้พบว่า กลุ่มที่ 1 พืชที่ให้ผล ลําต้นโตเร็ว ออกดอกจํานวน
มากขึ้น ติดผลเร็ว จํานวนผลมากขึ้น ใบมีสีเขียวกว่าเดิม สําหรับกลุ่มที่ 2 พืชไม้ดอกไม้ประดับต้นสูงขึ้นกว่าเดิม 
ลําต้นตรง จํานวนดอกมากขึ้น 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมคือควรมีการเผยแพร่ หรือสาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลอีก 
และควรมีการปรับปรุงเรื่องกลิ่นของน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดงันี ้

1. เพื่อศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้ําหมัก 

ชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
3. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมัก 

ชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
4. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 

กับน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ  
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน 

ปลานิลลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
6. เพื่อศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน ณ  

บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
           เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย   

1.  แบบบันทึกผลการศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล   
2.  แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม ที่มี 

อยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์   
3.  แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบปริมาณ กรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน 

ปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
4. แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจาก 

เครื่องในปลานิลกับ น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด  น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ   
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่อง 

ในปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน   
6. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์การนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูก 

พืชในชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมลูเชิงปริมาณได้แก่ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่  
1) ผลการศึกษากระบวนการการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล   
2) ผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้ํา 

หมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  
3) ผลการศึกษาการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน ณ  

บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่   

1) ผลการเปรียบเทียบปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล          
น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ แสดงค่า pH ต้ังแต่ 1 -14 

2) ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องใน 
ปลานิล กับน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ ใช้ค่าเฉลี่ย        
เลขคณิต ( X ) 

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจาก 
เครื่องในปลานิล ลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว  ตําบลท่าตุ้ม อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ใช้ค่าความถี่             
ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ในการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กากน้ําตาล  น้ําสะอาด  EM  
ตาข่ายไนล่อน เครื่องในปลานิล ถังหมัก  อัตราส่วนในการหมักน้ําหมัก 1 ถัง จะใช้กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม : 
เครื่องในปลานิล 48 กิโลกรัม : EM 0.5 กิโลกรัม : น้ําสะอาด 160 กิโลกรัม วิธีการทํา คือ นําเครื่องในปลานิล
และ กากน้ําตาลผสมลงในถังหมัก เติมน้ําสะอาดลงไปประมาณ 80% ของถัง จากนั้นนําไนล่อนชนิดถี่มาปิดไว้
เพื่อป้องกันแมลงวันวางไข่ หมักไว้ประมาณ 3-5เดือน ในระหว่างนี้ต้องหมั่นคนทุกวัน ใช้ระยะเวลาในการหมัก 
3-5 เดือน ประโยชน์ที่ได้รับจากน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลคือ ทําให้พืชออกดอกเร็ว เก็บผลผลิต             
ได้เร็ว  ได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากและมีคุณภาพ ลงทุนน้อย ลดต้นทุนในการผลิต สามารถผลิตไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน ไม้ผลจะมีรากแข็งแรง ใบสวย ปรับให้สภาพพื้นที่ดินดี ไม่เสีย ไม่เปรี้ยว ไม่ทําให้ดินมีสภาพไม่เป็น
กรด 

2. น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  มีธาตุฟอสฟอรัส (P) สูง  
รองลงมาคือธาตุ โพแทสเซียม (K) มีปานกลาง และน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด มีธาตุโพแทสเซียม (K) สูง 
รองลงมาคือธาตุไนโตรเจน (N) และธาตุฟอสฟอรัส (P) ปานกลาง 

3. น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล มีสภาพเป็นกลาง มีค่า pH เท่ากับ 7.00  น้ําหมักชีวภาพจาก 
สับปะรด มีสภาพเป็นกรดมากกว่าน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ มีค่า pH เท่ากับ 3.90 และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ 
มีสภาพเป็นกรดน้อยที่สุด มีค่า pH เท่ากับ  4.10 

4. ผักบุ้งที่ปลูกโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยความ 
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สูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ 10.9 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ต้นผักบุ้งที่ปลูกโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์              
มีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นผักบุ้ง  ( X ) เท่ากับ 10.3  เซนติเมตร และรองลงมาอีกได้แก่  ต้นผักบุ้งที่ปลูกโดย 
ใส่น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรดโดยมีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ  8.7 เซนติเมตร และต้นผักบุ้ง
ที่ปลูกโดยไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ  
7.1  เซนติเมตร  

5. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ .27 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 1. ท่านทราบวัตถุประสงค์ในการนําเสนอผลงานวิจัยสู่ชุมชนของนักเรียนเรื่อง 
น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) สูงที่สุด เท่ากับ 4.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ .74 รองลงมาได้แก่ข้อที่ 9. น้ําหมักชีวภาพช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการนําของเหลือใช้มาทํา
เป็นปุ๋ยชีวภาพ  มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.54  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .61 และข้อที่ 13. 
บรรยากาศโดยภาพรวมของการนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .54 น้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ 10. สถานที่จัดการนําเสนองานวิจัยมีความเหมาะสม          
มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.00  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .85 

6. ชาวบ้านที่นําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ทดลองกับพืช 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 พืชที่ 
ให้ผลเช่น พริก มะนาว บวบ และลําไย กลุ่มที่ 2 พืชไม้ดอกไม้ประดับ เช่น คุณนายตื่นสาย ผลการใช้พบว่า 
กลุ่มที่ 1 พืชที่ให้ผล ลําต้นโตเร็ว ออกดอกจํานวนมากขึ้น ติดผลเร็ว จํานวนผลมากขึ้น ใบมีสีเขียวกว่าเดิม 
สําหรับกลุ่มที่ 2 พืชไม้ดอกไม้ประดับ ต้นสูงขึ้นกว่าเดิม ลําต้นตรง จํานวนดอกมากขึ้น สําหรับความคิดเห็น
เพิ่มเติมคือควรมีการเผยแพร่ หรือสาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลอีก และควรมีการปรับปรุง
เรื่องกลิ่นของน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 

 
อภิปรายผล 
             จากการศึกษาเรื่อง น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล สามารถนําไปสู่การอภิปรายผลได้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ในการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กากน้ําตาล  น้ําสะอาด  EM  
ตาข่ายไนล่อน เครื่องในปลานิล ถังหมัก  อัตราส่วนในการหมักน้ําหมัก 1 ถัง จะใช้กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม : 
เครื่องในปลานิล 48 กิโลกรัม : EM 0.5 กิโลกรัม : น้ําสะอาด 160 กิโลกรัม วิธีการทํา คือ นําเครื่องในปลานิล
และ กากน้ําตาลผสมลงในถังหมัก เติมน้ําสะอาดลงไปประมาณ 80% ของถัง จากนั้นนําไนล่อนชนิดถี่มาปิดไว้
เพื่อป้องกันแมลงวันวางไข่ หมักไว้ประมาณ 3-5เดือน ในระหว่างนี้ต้องหมั่นคนทุกวัน ใช้ระยะเวลาในการหมัก 
3-5 เดือน ประโยชน์ที่ได้รับจากน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลคือ ทําให้พืชออกดอกเร็ว เก็บผลผลิต             
ได้เร็ว  ได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากและมีคุณภาพ ลงทุนน้อย ลดต้นทุนในการผลิต สามารถผลิตไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน ไม้ผลจะมีรากแข็งแรง ใบสวย ปรับให้สภาพพื้นที่ดินดี ไม่เสีย ไม่เปรี้ยว ไม่ทําให้ดินมีสภาพเป็นกรด 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เพราะกระบวนการผลิตน้ําหมักจะมีปัจจัยที่สําคัญคือ กากน้ําตาลเป็นอาหาร
ของจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อย EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก (Zynogumic or Fermented microorganisms) ทําหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้ดิน
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ต้านทานโรค (Diseases resistant) ฯลฯ เข้าสู่วงจรการย่อยสลายได้ดี ช่วยลดการ พังทลายของดิน ป้องกัน
โรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิด ของพืชและสัตว์ สามารถบําบัดมลพิษในน้ําเสียที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ต่างๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Administrator. กระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ. [ออนไลน์].เข้าถึง
ได้จาก: http://www.oknation.net/blog/sonorwut/2013/11/02/entry-2. (วันที่ค้นข้อมูล: 1 มิถุนายน 
2558). ได้กล่าวไว้ดังนี้ กระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล คือ กระบวนการนําเครื่องในปลา
นิลมาบรรจุลงในภาชนะเติมกากน้ําตาล และ EM ลงไป ตามอัตราส่วน คนหรือคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝา
ภาชนะ หมักไว้ 3 เดือนขึ้นไป หรือจนกว่าน้ําหมักจะมีสีน้ําตาลใสจึงนําไปใช้ได้ และระหว่างหมักให้หมั่นคน
ส่วนผสมทุกวัน หากมีกลิ่นเหม็นหรือบูดเน่าให้เติมกากน้ําตาลทราย แล้วคนให้เข้ากันทิ้งไว้ 1สัปดาห์ กลิ่น
เหม็นหรือกลิ่นบูดเน่าจะหายไป  

2. น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  มีธาตุฟอสฟอรัส (P) สูง  
รองลงมาคือธาตุ โพแทสเซียม (K) มีปานกลาง และน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด มีธาตุโพแทสเซียม (K) สูง 
รองลงมาคือธาตุไนโตรเจน (N) และธาตุฟอสฟอรัส (P) ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ตรง
ประเด็นที่กล่าวว่า น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีธาตุฟอสฟอรัส (P) สูงกว่าน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด 
และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์ ทั้งนี้เนื่องจากปลานิลเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ํา และการหมุนเวียนของฟอสฟอรัสมี
การหมุนเวียนที่ไม่ผ่านบรรยากาศ ฟอสฟอรัสที่เกิดจากการชะล้างหิน ดิน โดยฝน จะถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ํา 
และดิน ปลานิลจึงได้รับฟอสฟอรัสเข้าไปสะสมไว้ในร่างกายปริมาณที่มาก โดยสอดคล้องกับ เว็บเพื่อพืชเกษตร
ไทย. ปริมาณธาตุอาหารในน้ําหมักน้ําชีวภาพ. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:  puechkaset.com/น้ําหมักชีวภาพ. 
(วันที่ค้นข้อมูล: 1 มิถุนายน 2558). ที่กล่าวไว้ว่า ไนโตรเจน 0.4-1.10%, ฟอสฟอรัส 0.0-3.94%, โพแทสเซียม 
0.09-0.86%, แคลเซียม 0.014-0.51%   

3. น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล มีสภาพเป็นกลาง มีค่า pH เท่ากับ 7.00  น้ําหมักชีวภาพจาก 
สับปะรด มีสภาพเป็นกรดมากกว่าน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์  มีค่า pH เท่ากับ  3.90  และน้ําหมักชีวภาพ
จุลินทรีย์ มีสภาพเป็นกรดน้อยที่สุด มีค่า pH เท่ากับ  4.10 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เนื่องจากน้ําหมัก
ชีวภาพจากเครื่องในปลานิล มีสภาพความเป็นกลาง เนื่องจากในร่างกายของปลานิลมีกลไกในการปรับสมดุล
กรด-เบส อยู่ตลอดเวลา   

4. ผักบุ้งที่ปลูกโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยความ 
สูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ 10.9  เซนติเมตร   รองลงมาได้แก่ต้นผักบุ้งที่ปลูกโดยใส่น้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์              
มีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นผักบุ้ง  ( X ) เท่ากับ 10.3  เซนติเมตร และรองลงมาอีกได้แก่  ต้นผักบุ้งที่ปลูกโดย 
ใส่น้ําหมักชีวภาพจากสับปะรดโดยมีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ  8.7  เซนติเมตร และ           
ต้นผักบุ้งที่ปลูกโดยไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉล่ียความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) 
เท่ากับ  7.1  เซนติเมตร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เนื่องจากน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมี
ฟอสฟอรัสมาก จึงทําให้รากแข็งแรง สามารถดูดน้ําและแร่ธาตุอาหารได้ดี ส่งผลให้ต้นผักบุ้งเจริญเติบโตได้ดี 
โดยสอดคล้องกับ สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. ธาตุอาหารพืชในดิน. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:  http:// 
kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=18&chap=8&page=t18-8-fodetail05.html. 
(วันที่ค้นข้อมูล: 1 มิถุนายน 2558). กล่าวไว้ว่า พืชที่ได้รับฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอ จะมีระบบรากที่แข็งแรง
แพร่กระจายอยู่ในดินอย่างกว้างขวาง สามารถดึงดูดน้ําและธาตุอาหารได้ดี การออกดอกออกผลจะเร็วขึ้น และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุริยา สาสนรักกิจ .ปุ๋ยชีวภาพจากเศษปลา . [ออนไลน์ ].เข้าถึงได้จาก : 
http://www.siamfishing.com/content/view.php?nid=20345&cat=article.(วันที่ค้นข้อมูล: 1 มิถุนายน 
2558). ที่กล่าวไว้ว่าปุ๋ยปลาหมักเป็นปุ๋ยน้ําชีวภาพที่ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากปลา ได้แก่ หัวปลา 
ก้างปลา หางปลา พุงปลา และเลือด ผ่านขบวนการหมักโดยการย่อยสลายโดยการใช้เอนไซม์ ซึ่งเกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติ หลังจากหมักจนได้ที่แล้ว จะได้สารละลายสีน้ําตาลเข้ม ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ได้แก่  
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม นอกจากนี้ปุ๋ยปลายังประกอบด้วยธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม 
แมกนีเซียม และกํามะถัน และธาตุอาหารเสริมได้แก่ เหล็ก ทองแดง และแมงกานีส นอกจากนี้ปุ๋ยปลายัง
ประกอบด้วยโปรตีนและกรดอะมิโน ซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของโปรตีนในตัวปลา 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีต่อการขยายผลเรื่องน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .27 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 1. ท่านทราบวัตถุประสงค์ในการนําเสนอผลงานวิจัยสู่ชุมชนของนักเรียนเรื่อง 
น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) สูงที่สุด เท่ากับ 4.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ .74 รองลงมาได้แก่ข้อที่ 9. น้ําหมักชีวภาพช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการนําของเหลือใช้มาทํา
เป็นปุ๋ยชีวภาพ  มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.54  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .61 และข้อที่ 13.
บรรยากาศโดยภาพรวมของการนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.54  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .54  น้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ 10. สถานที่จัดการนําเสนองานวิจัย มีความเหมาะสม          
มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.00  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .85 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ทั้งนี้เนื่องจากน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลเป็นสิ่งที่น่าสนใจ มีประโยชน์ สามารถทําได้ง่าย เป็นการนํา
สิ่งเหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ลดภาวะโลกร้อน และเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

6. ชาวบ้านที่นําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ทดลองกับพืช 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 พืชที่ 
ให้ผลเช่น พริก มะนาว บวบ และลําไย กลุ่มที่ 2 พืชไม้ดอกไม้ประดับ เช่น คุณนายตื่นสาย ผลการใช้พบว่า 
กลุ่มที่ 1 พืชที่ให้ผล ลําต้นโตเร็ว ออกดอกจํานวนมากขึ้น ติดผลเร็ว จํานวนผลมากขึ้น ใบมีสีเขียวกว่าเดิม 
สําหรับกลุ่มที่ 2 พืชไม้ดอกไม้ประดับ ต้นสูงขึ้นกว่าเดิม ลําต้นตรง จํานวนดอกมากขึ้น สําหรับความคิดเห็น
เพิ่มเติมคือควรมีการเผยแพร่ หรือสาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลอีก และควรมีการปรับปรุง
เรื่องกลิ่นของน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เนื่องจากน้ําหมักชีวภาพจาก
เครื่องในปลานิลมีธาตุฟอสฟอรัสสูง  จึงทําให้รากแข็งแรง สามารถดูดน้ําและแร่ธาตุอาหารได้ดี ส่งผลให้พืชมี
การเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีธาตุโพแทสเซียมปานกลาง ทําให้พืชมีการ
สร้างและการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ําตาลได้ดี ส่งผลให้พืชมีผลโต โดยสอดคล้องกับ สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน. ธาตุอาหารพืชในดิน. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:  http://kanchanapisek. or.th/kp6/sub/book/ 
book.php?book=18&chap=8&page=t18-8-fodetail05.html. (วันที่ค้นข้อมูล: 1 มิถุนายน 2558). กล่าว
ไว้ว่า พืชที่ได้รับฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอ จะมีระบบรากที่แข็งแรงแพร่กระจายอยู่ในดินอย่างกว้างขวาง 
สามารถดึงดูดน้ําและธาตุอาหารได้ดี การออกดอกออกผลจะเร็วขึ้น และธาตุโพแทสเซียม  มีความสําคัญใน
การสร้างและการ เคลื่อนย้ายอาหารพวกแป้งและน้ําตาลไปเลี้ยง ส่วนที่กําลังเติบโต และส่งไปเก็บไว้เป็นเสบียง
ที่ หัวหรือที่ลําต้น 
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ข้อเสนอแนะ  
             การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการศึกษาน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลในการนํา
ผลการศึกษาไปใช้ และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 
             ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ 

1. ควรจะปลูกผักบุ้งในที่ที่มีแสงเพียงพอ  
2. ควรใช้น้ําหมักที่มีระยะเวลาในการหมัก 3-5 เดือน เพราะน้ําหมักจะสมบูรณ์ สามารถนําไปใช้

แล้วได้ผลดีทีส่ดุ 
3. ไม่ควรนําเครื่องในปลานิลทิ้งไว้นาน ควรนําไปทําน้ําหมักชีวภาพทันที 
4. ในการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้รดต้นไม้ให้ใช้ตามอัตราส่วนที่เหมาะสมกับ

ขนาดของต้นไม้ 
5. ควรนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้กับพืชที่ดอก พืชผล 
6. การตรวจสอบค่า N P K ควรใช้เครื่องมือในการตรวจสอบเฉพาะกับน้ําหมักชีวภาพ  

             ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 

1.   ควรมีการนําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปทดลองใช้กับพืชชนิดอ่ืนๆ 
2.   ควรมีการทดลองการใช้น้ําหมักชีวภาพแต่ละชนิด ในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตของพืช 
3.   ควรมีการปรับปรุงกลิ่นของน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
4.   ควรนําพืช และสัตว์ชนิดอ่ืน มาใช้ศึกษาในการทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อลดปริมาณขยะ ลดภาวะ

โลกร้อน และเพื่อสุขภาพที่ดี 
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หนังสือราชการโครงงานวิจยัลงสูชุ่มชน 

เรื่องน้าํหมักชวีภาพจากเครือ่งในปลานิล  ณ  บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 2   
ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพนู 
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ภาคผนวก ค 
แบบบันทึกการลงทะเบียน ค่าสถิติ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของผูเ้ข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงานวิจัยสู่ชุมชนของนกัเรียน 
เรื่อง น้าํหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ  

 วันที่  4  กันยายน  2558   ณ  วัดกอค่า  ตําบลท่าตุ้ม  อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพนู 
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ภาคผนวก ง 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์การใช้น้าํหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ  

“การนําเสนอผลงานวิจัยสูชุ่มชนของนักเรียน” 
   ณ  หมู่บ้านหนองบัว  ตําบลทา่ตุ้ม  อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน 
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ภาคผนวก จ   
ภาพกิจกรรม 

   

                                    

 

น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 

 

                                   

          ใส กากน้ําตาล และ EM                             หมั่นคนทุกวนั                         ปดฝาไว 3-5 เดือน 

 

การผลิตน้าํหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 

 

การทําน้ําหมกัชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ 
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ขั้นทดสอบปรมิาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม 

น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ 

 
ขั้นทดสอบปรมิาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม 

น้ําหมักชีวภาพจากสบัปะรด 

ภาพถ่ายการตรวจวัดค่า NPK 
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ขั้นทดสอบปรมิาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม 

น้ําหมักชีวภาพจุลนิทรีย์ 
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ใช้ pH มิเตอรวั์ดค่ากรด-เบส ของน้าํหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ 

ใช้ pH มิเตอรวั์ดค่ากรด-เบส ของน้าํหมักชีวภาพจากสบัปะรด 
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ใช้ pH มิเตอรวั์ดค่ากรด-เบส ของน้าํหมักชีวภาพจากจลุินทรีย์ 
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ภาพถ่ายการปลูกผักบุง้ และการตรวจวัดการเจรญิเติบโตของต้นผักบุ้ง 

เตรียมแปลงปลูก 4 แปลง ขนาด 1x1 เมตร เพื่อใช้ในการทดลอง 

ผักบุ้งที่ปลูกโดยใส่น้าํหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ 
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ผักบุ้งที่ปลูกโดยใส่น้าํหมักชีวภาพจากสบัปะรด 

ผักบุ้งที่ปลูกโดยใส่น้าํหมักชีวภาพจุลนิทรีย์ 
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ผักบุ้งที่ปลูกโดยไม่ใส่น้าํหมกัชีวภาพ 
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ภาพถ่ายการนําโครงงานวจิัย เรื่อง น้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานลิ ลงสู่ชุมชน  
ณ บ้านหนองบัว  ตําบลทา่ตุ้ม  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพนู 
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นางบัวเผย  เกษมศรี “นาํน้าํหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้กับต้นมะนาว” 
บ้านเลขที ่50  บ้านหนองบวั  หมู่ที่ 2  ต.ท่าตุ้ม  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน   
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นางสุนีย์  กันทะมูล “นําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้กับต้นบวบ” 

บ้านเลขที ่35/1  บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 2  ต.ท่าตุ้ม  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน   
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นางสุนีย์  กันทะมูล “นําน้ําหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้กับต้นบวบ” 
บ้านเลขที ่35/1  บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 2  ต.ท่าตุ้ม  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน   



92 
 

 

 
นางสาวชญานิศา  แสนสองแคว  

“นาํน้ําหมักชวีภาพจากเครือ่งในปลานิลไปใช้กับตน้ไม้ดอกไม้ประดับ” 
บ้านเลขที่ 48  บ้านหนองบวั  หมู่ที่ 2  ต.ท่าตุ้ม  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน   
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นางสาวชญานิศา  แสนสองแคว  

“นาํน้ําหมักชวีภาพจากเครือ่งในปลานิลไปใช้กับตน้ไม้ดอกไม้ประดับ” 
บ้านเลขที่ 48  บ้านหนองบวั  หมู่ที่ 2  ต.ท่าตุ้ม  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน   
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ประวัติผูศ้ึกษา 
 
ช่ือ – สกุล  นางสาวกมลวรรณ ปันอนุ 
วัน เดือน ปีเกิด  1 กุมภาพันธ์ 2542 
ที่อยู่ปัจจุบัน  248/1  หมู่ 7  ต.ม่วงน้อย  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน 
ประวัติการศึกษา 
   2551 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าตาล  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน 
   2554 มัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนป่าซาง  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน 
   2558 มัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนป่าซาง  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน 
 
ช่ือ – สกุล  นางสาวจรรยา วงไฟสว่าง 
วัน เดือน ปีเกิด  3  พฤศจิกายน  2541 
ที่อยู่ปัจจุบัน  43/1  หมู่ 2 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน 
ประวัติการศึกษา 
   2551 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองบัว อ.ป่าซาง  จ.ลาํพูน 
   2554 มัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนป่าซาง  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน 
   2558 มัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนป่าซาง  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน 
 
ช่ือ – สกุล  นางสาวณัฐธิกา   วงค์ดวงใส 
วัน เดือน ปีเกิด  29 มิถุนายน 2541 
ที่อยู่ปัจจุบัน  28  หมู่ 5 ต.ป่าซาง  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน 
ประวัติการศึกษา 
   2551 ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย อ.ป่าซาง จ..ลําพูน 
   2554 มัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน 
   2558 มัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนป่าซาง  อ.ป่าซาง  จ.ลําพูน 

 

 

 

 

 


