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บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

 การวจิยั “ผลติพรกิหวานปลอดสารพษิโดยใชน้ ้าสกดัทางชวีภาพในระบบไฮโดรโปรนิก
เพื่อทดแทนการใชส้ารละลายปุ๋ ยเคมขีองเกษตรกรต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่”  
เป็นกระบวนวจิยัแบบมสี่วนร่วมระหว่างเกษตรกรปลูกพรกิหวาน ผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วน
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ ซึ่งรูปแบบวธิกีารในการวจิยัได้มกีารศึกษาวเิคราะห์ชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal; PRA) โดยอาศยักระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัในการหา
แนวทางการประยุกต์ใช้น ้าสกดัทางชวีภาพมาช่วยในการปลูกพรกิหวานเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกบัปุ๋ ยเคม ีฮอรโ์มน รวมถงึเป็นแนวทางในการผลติพรกิหวานแบบเกษตรอนิทรยี ์ซึง่มทีศิ
ทางการวจิยัที่น าเอาทรพัยากรของทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชน์ สรา้งความสมดุลทางสิง่แวดลอ้มและ
ระบบนิเวศ โดยมวีธิขีอบเขตและการด าเนินการวจิยัดงันี้ 
 
3.1 ขอบเขตของกำรวิจยั 
 ขอบเขตในการวจิยัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คอื 
 - ขอบเขตการวจิยัทางด้านบรบิทชมชุน ซึ่งประกอบด้วยทุนทางด้านทรพัยากร ภูมิ
ปญัญา สภาพเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม  

- ขอบเขตการวจิยัทางด้านสภาพการณ์การปลูกและต้นทุนการผลติพรกิหวานของ
เกษตรในชุมชนโปง่แยง  

- ขอบเขตการศกึษาดา้นการทดลองประยกุตใ์ชน้ ้าสกดัทางชวีภาพในการปลูกพรกิหวาน
ในระดบัแปลงเพาะปลกู  
   
3.2 ขัน้ตอนด ำเนินกำรวิจยั 

3.2.1 กำรศึกษำบริบทชุมและสภำพกำรณ์กำรปลูกพริกหวำนของชุมชนโป่งแยง  
มีการศึกษาบริบทชุมชนเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนด้าน

สภาพแวดลอ้ม ทรพัยากร สงัคม เศรษฐกจิ และศกึษาสภาการณ์ปลูกพรกิหวาน ต้นทุนการผลติ
รวมถงึแนวทางด าเนินการแกไ้ขปญัหาของเกษตรกรปลกูพรกิหวานในชุมชน   
    1) เครือ่งมอืทีใ่ชร้วบรวมขอ้มลู 

- คณะผูว้จิยัเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะการวจิยันี้เป็นการวจิยัทีต่้องมกีาร
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคณะผูว้จิยัและชาวบา้นผูใ้หข้อ้มลู คณะผูว้จิยัไดเ้ตรยีมตวัดว้ยการศกึษาจาก
เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ขอค าแนะน าจากผู้รูใ้นประเดน็ที่จะศกึษา และได้มกีาร
เตรยีมอุปกรณ์ถ่ายภาพ แบบสมัภาษณ์ และวสัดุเครือ่งเขยีนส าหรบับนัทกึขอ้มลู 



24 
 

- แบบบนัทกึขอ้มลูภาคสนาม เป็นแบบบนัทกึการสงัเกตปรากฏการณ์ในชุมชน 
แบบบนัทกึการสมัภาษณ์และแบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม 

- แหล่งข้อมูลที่ใช้ คณะผู้วจิยัศกึษาแหล่งขอ้มูลทางวชิาการจากเอกสารและ
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ผู้น าชุมชนของต าบลโป่งแยง ได้แก่ คณะทมีผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วน
ต าบลโป่งแยง กลุ่มเกษตรกรพรกิหวานของชุมชน เพื่อศกึษาความเป็นมาของชุมชนและขอ้มูล
พืน้ฐานดา้นสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ เพื่อเป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการวางแผนในการด าเนินการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 

- การเขา้ชุมชน มกีารแนะน าตวัในฐานะนกัวจิยั และอธบิายถงึวตัถุประสงคใ์นการ
ด าเนินการวจิยัใหชุ้มชนไดท้ราบว่า เป็นการทดลองศกึษาและหาแนวทางประยุกต์ใชน้ ้าสกดัทาง
ชวีภาพมาช่วยในการผลติพรกิหวานในระบบไฮโดรโปรนิกของเกษตรกรต าบลโป่งแยง อ าเภอ
แม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยอาศยัเศษพชืผลที่มอียู่ในท้องถิ่นเป็นหลกั เพื่อจะได้ขอ้มูลและหา
แนวทางการลดต้นทุนและค่าใชจ้่ายปุ๋ ยเคม ีฮอรโ์มน ซึง่การศกึษาวจิยัจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององคก์รในชุมชน แต่จะส่งผลใหอ้งคก์รของชุมชนมคีวามเขม้แขง็และมคีวามยัง่ยนื
จากการด าเนินการร่วมกัน พร้อมกันนี้ ย ังมีประโยชน์ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบนัการศกึษา องคก์รของรฐั และองคก์รระดบัชุมชน  

2) กระบวนการเกบ็ขอ้มลู 
     - การสมัภาษณ์ เน้นการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ แต่มหีวัข้อประเด็นที่
ต้องการชดัเจน ซึ่งรูปแบบการสมัภาษณ์จะเป็นรูปแบบของการจดัเวทีชวนคุย แล้วโยงเข้า
ประเดน็ทีต่อ้งการไมเ่ฉพาะเจาะจง หรอืจ ากดัค าตอบ เพื่อน าค าตอบทีไ่ดม้าสรุป ประมวลผลเป็น
ขอ้มลู 
 - การสงัเกต ใชก้ารสงัเกตผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัอาชพีเสรมิของชุมชน โดยสงัเกต
จากการปฏบิตัแิละแนวคดิทีไ่ดจ้ากการพดูคุย 
 - การจดัเวทีชาวบ้าน มีการจดัเวทีชาวบ้านพูดคุย ซึ่งท าให้ได้ประเด็นที่
หลากหลายจากความคดิ เนื่องจากมผีูเ้ขา้ร่วมจ านวนมากและเป็นเครื่องมอืส าหรบัเปิดโอกาสให้
ทุกคนทีเ่ขา้รว่มไดแ้สดงความคดิเหน็ ซึง่แต่ละครัง้จะก าหนดประเดน็ในการพูดคุยและเป้าหมาย
ของการพดูคุยไวก่้อน 
 - การประชุมกลุ่ม มกีารประชุมกลุ่มเพื่อพฒันาศกัยภาพของทมีวจิยัและชาวบา้น
ใหเ้กดิกระบวนการศกึษาเรยีนรูร้ว่มกนั  
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 3.2.2 ศึกษำข้อมูลเก่ียวน ้ำสกดัทำงชีวภำพและกำรประยุกต์ใช้ทำงกำรเกษตร 
รวบรวมขอ้มูลงานวจิยัและเอกสารทางวชิาการที่เกี่ยวกบัการน ้ าสกดัทาง

ชวีภาพและการประยุกต์ใช้ในการเกษตรเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพจิารณาและวาง
แผนการทดลอง โดยจะเลอืกพชืผกั ผลไมท้ีม่อียูใ่นทอ้งถิน่เป็นแหล่งวตัถุดบิในการหมกั   

 
3.2.3 กำรศึกษำกำรผลิตน ้ำหมกัชีวภำพจำกผกัและผลไม้ 

  
 วตัถดิุบ 
 (1) เศษผกัทีน่ ามาศกึษาผลติน ้าหมกัชวีภาพ เป็นเศษเหลอืทิง้หลงักระบวนการตดัแต่ง
ผกั ของโรงงานคดับรรจ ุ โครงการหลวงเชยีงใหม ่ ไดแ้ก่ กะหล ่าปล ี ผกัสลดั พรกิหวาน และ
ผกักาดขาว 
 (2) เศษผลไมท้ีน่ ามาศกึษา เป็นผลไมสุ้กงอม แต่ไมเ่น่าและไมส่ามารถจ าหน่ายไดต่้อไป 
โดยจดัหามาจากตลาดเมอืงใหม ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่ไดแ้ก่ มะละกอ กลว้ยน ้าหวา้ และ
สบัปะรด  
 (3) กากน ้าตาล (Molasses) จดัจ าหน่ายโดยมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 
 หวัเช้ือจลิุนทรีย ์
 หวัเชือ้จลุนิทรยีท์ีน่ ามาศกึษาผลติน ้าหมกัชวีภาพครัง้นี้มทีัง้สิน้ 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
 (1) หวัเชือ้สตูร พด.2 จากกรมพฒันาทีด่นิ 
 (2) หวัเชือ้สตูร พด.3 จากกรมพฒันาทีด่นิ 
 (3) หวัเชือ้สตูร MMO-01 จากมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
 (4) หวัเชือ้สตูร MMO-02 จากมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
 (5) หวัเชือ้สตูร MMO-03 จากมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
 
 สำรเคมี 
 (1) อาหารเลีย้งเชือ้ส าเรจ็รปูสตูร Nutrient agar ยีห่อ้ Himedia® 
 (2) อาหารเลีย้งเชือ้ส าเรจ็รปูสตูร MRS agar ยีห่อ้ Himedia® 
 (3) อาหารเลีย้งเชือ้ส าเรจ็รปูสตูร EMB agar ยีห่อ้ Himedia® 
 (4) อาหารเลีย้งเชือ้ส าเรจ็รปูสตูร SS agar ยีห่อ้ Himedia® 
 (5) สารละลายน ้าเกลอืความเขม้ขน้ 0.85% (w/v) 
 (6) เอธานอลเขม้ขน้ 95% 
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 อปุกรณ์ 
 (1) ถงัพลาสตกิใสขนาด 30 ลติร มฝีาปิด 
 (2) ผา้ขาวบาง 
 (3) กระบอกตวง 
 (4) กรวยพลาสตกิ 
 (5) ขวดพลาสตกิเกบ็ตวัอยา่งขนาด 50 ml. 
 (6) ไมโครปิเปตขนาด 200 และ 1,000 ไมโครลติร  
 (7) ตูเ้ขีย่เชือ้  
 (8) หมอ้นึ่งฆ่าเชือ้ความดนัไอ 
 (9) ตะเกยีงแอลกอฮอล ์
 (10) เขม็เขีย่เชือ้ 
 (11) เครือ่งแกว้ ไดแ้ก่ หลอดทดลอง จานเพาะเชือ้ แท่งแกว้รปูตวัแอล ขวดรปูชมพู่ และ
ขวดดแูรน 
 (12) เครือ่งกรองน ้า 

(13) แทง็คน์ ้าขนาด 1,000 ลติร 
 

 3.2.3.1 กำรคดัเลือกหวัเช้ือส ำหรบัผลิตน ้ำหมกัชีวภำพ 
 รวบรวมผกัและผลไมท้ีเ่ป็นวตัถุดบิส าหรบัหมกัน ้าหมกัชวีภาพ จากนัน้เตรยีมวตัถุดบิ
โดย ผกัทุกชนิดจะถูกน ามาสบัใหล้ะเอยีด ส่วนผลไมจ้ะน าบบีใหล้ะเอยีดและเป็นเน้ือเดยีวกนั 
จากนัน้น าส่วนผสมทุกอย่างมารวมกนัในอตัราส่วนทีด่ดัแปลงจากสตูรหมกัน ้าผกั-ผลไมข้องกรม
พฒันาทีด่นิ ดงัต่อไปนี้ 
 กะหล ่าปล ี  1.5  กโิลกรมั 
 ผกัสลดั   1     กโิลกรมั 
 พรกิหวาน  0.8  กโิลกรมั 
 ผกักาดขาว  1    กโิลกรมั 
 มะละกอ  1.5  กโิลกรมั 
 กลว้ยน ้าวา้  1.5 กโิลกรมั 
 สบัปะรด  1.5 กโิลกรมั 
 กากน ้าตาล  3 กโิลกรมั 
 น ้า   4  ลติร 
 หวัเชือ้   40 มลิลลิติร 
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 บรรจลุงในถงัพลาสตกิใสขนาดความจ ุ30 ลติร คลุมดว้ยผา้ขาวบาง ปิดฝา และคลุมดว้ย
ผา้ใบอกีครัง้เพื่อป้องกนัแสงแดด ท าการหมกัเป็นเวลา 2 เดอืนโดยมกีารเกบ็ตวัอย่างน ้าหมกัครัง้
ละ 50 มลิลลิติร ทุกสปัดาห ์เพื่อวเิคราะห ์

(A) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ดว้ย pH meter 
(B) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ดว้ย conductivity meter 
(C) ปรมิาณธาตุอาหาร ไดแ้ก่ ไนโตรเจนรวม ฟอสเฟตอสิระ โพแทสเซยีม และ

อนิทรยีว์ตัถุ  
(D) การเจรญิของจลุนิทรยีบ์างกลุ่ม ไดแ้ก่  

- แบคทเีรยีรวมชนิดใชอ้ากาศ (total plate count) นบับนอาหาร Nutrient 
agar ดว้ยวธิ ีspread plate 

- แบคทเีรยีแลกตกิ (lactic acid bacteria) นบับนอาหาร MRS agar ดว้ยวธิ ี
pour plate 

- Escherichia coli นบับนอาหาร EMB agar ดว้ยวธิ ีspread plate 
- Salmonella spp. และ Shigella spp. นบับนอาหาร SS agar ดว้ยวธิ ี

spread plate 
 
 แบ่งการทดลองออกเป็น 6 การทดลอง ดงัต่อไปนี้ 
 การทดลองที ่1: ไมเ่ตมิหวัเชือ้ (กลุ่มควบคุม) 
 การทดลองที ่2: หวัเชือ้สตูร พด.2  
 การทดลองที ่3: หวัเชือ้สตูร พด.3 
 การทดลองที ่4: หวัเชือ้สตูร MMO-01  
 การทดลองที ่5: หวัเชือ้สตูร MMO-02  
 การทดลองที ่6: หวัเชือ้สตูร MMO-03  
 
 แต่ละการทดลองท า 3 ซ ้า และผลทีไ่ดน้ ามาวเิคราะหค์วามแตกต่างทางสถติดิว้ย
โปรแกรมส าเรจ็รปู Statistix© แลว้คดัเลอืกหวัเชือ้ทีผ่ลติน ้าหมกัชวีภาพไดม้คีุณภาพทีสุ่ดส าหรบั
การศกึษาขัน้ต่อไป 
 
 3.2.3.2 กำรขยำยกำรผลิตน ้ำหมกัขนำด 1,000 ลิตร 
 เตรยีมวตัถุดบิผกั ผลไม ้ และกากน ้าตาลดว้ยอตัราส่วนเท่าเดมิ แต่ส าหรบัการผลติใน
ปรมิาณ 1,000 ลติร บรรจสุ่วนผสมลงในแทง็คพ์ลาสตกิ และเตมิหวัเชือ้ชนิดทีค่ดัเลอืกไดจ้าก
การทดลองก่อนหน้านี้ ปิดฝาและหมกัทิง้ไวเ้ป็นเวลา 5 สปัดาห ์ กระบวนการเตรยีมน ้าหมกั
ชวีภาพแสดงในภาคผนวก (ภาพที ่31) 
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3.2.4 กำรทดสอบใช้น ้ำหมกัชีวภำพในกำรปลูกพริกหวำนด้วยระบบไฮโดรโปนิก 
3.2.4.1 กำรปรบัสภำพน ้ำหมกัชีวภำพ 
น ้าหมกัชวีภาพทีไ่ดจ้ากการหมกัในถงัขนาด 1000 ลติรมากรองดว้ยผา้ขาวบาง แลว้ท า

การเจอืจางดว้ยน ้ากรองตามอตัราส่วนทีท่ าการศกึษา โดยน ้ากรองนี้เตรยีมขึน้มาจากน ้าประปา
ภเูขาของชุมชน  
 

3.2.4.2 กำรเตรียมวสัดเุพำะ 
น าพทีมอสและขุยมะพรา้วสบัมาเตมิน ้าใหห้มาดใสในถุงพลาสตกิ แลว้น าไปนึ่งฆ่าเชือ้

ดว้ยไอน ้าในถงัเหลก็ขนาดจุประมาณ 100 ลติร สองครัง้ ทีอุ่ณหภมู ิ95 องศาเซลเซยีส นาน 45 
นาท ี โดยห่างกนัครัง้ละ 24 ชัว่โมง ดงัแสดงในภาคผนวก (ภาพที ่ 33) เพื่อใชร้องเป็นวสัดุพยงุ
ปลกูพรกิหวานในระบบไฮโดรโปนิค  
 

3.2.4.3 กำรเตรียมต้นกล้ำพริกหวำน 
เพาะเมลด็พรกิหวาน(Capsicum annuum var annuum L. Grossum Group) ลงบนพี

ทมอสทีน่ึ่งฆา่เชือ้แลว้ในถาดหลุมส าหรบัเพาะกลา้ไมข้นาด 2 นิ้ว รดน ้าและใหส้ารละลายปุ๋ ยเคมี
พืน้ฐานจนตน้กลา้งอกและเริม่ตัง้ตวัไดใ้นถาดเพาะ 15 วนั เลอืกตน้กลา้พรกิหวานทีม่ขีนาด
สม ่าเสมอมคีวามสงูประมาณ 10 เซนตเิมตร (ภาพที ่35) ยา้ยปลกูลงใน 0.5 กรมั พทีมอสทีน่ึ่ง
ฆา่เชือ้แลว้ในถุงพลาสตกิสขีาว แลว้น าไปวางตรงกลางบนขุยมะพรา้วสบัทีน่ึ่งฆา่เชือ้แลว้ขนาด 
2 กโิลกรมั ในถุงพลาสตกิสดี า กระบวนการเตรยีมแสดงในภาคผนวก (ภาพที ่33)  
 

3.2.4.4 กำรวำงแผนกำรทดลอง 
ในการทดลองจะใชปุ้๋ ยเคมทีีเ่กษตรกรใชก้นัทัว่ไปในการปลกูพรกิหวานเป็นตวัควบคุม

เชงิบวก และใชน้ ้าประปาภเูขาเป็นตวัควบคุมเชงิลบ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ 
(complete randomized design; CRD) น าน ้าสกดัชวีภาพทีผ่่านการหมกัเป็นเวลา 5 สปัดาห ์มา
กรองและผสมตามกรรมวธิใีนอตัราส่วนต่าง ๆ เพื่อเปรยีบเทยีบกบัน ้าเปล่าและปุ๋ ยเคมทีี่
เกษตรกรใชใ้นการผลติทัว่ไป ทดสอบระหว่างวนัที ่ 21 พฤษภาคม- 20 มถุินายน 2553 ใน
โรงเรอืนขนาด 10x20 เมตร ของเกษตรกรในเขตพืน้ที ่ ต.โปง่แยง อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่ การ
ทดลองแบ่งเป็น 6 กรรมวธิทีดสอบในโรงเรอืน โดยทดสอบกรรมวธิลีะ 25 ซ ้า โดย 1 ซ ้า คอื 1 
ตน้กลา้พรกิหวาน การทดสอบน ้าหมกัใส่แต่ละกรรมวธิลีงในขวดพลาสตกิใสดทีอกซ ์ (แสดงใน
ภาคผนวก ภาพที ่34)  เพื่อใหน้ ้าหมกัค่อยๆ ไหลลงสู่วสัดุเพาะ โดยการใหป้รมิาณน ้าหมกัขึน้อยู่
กบัจดุอิม่ตวัของน ้าในวสัดุเพาะ (field capacity) ซึง่ตน้เลก็จะดดูใชน้ ้าในวสัดุเพาะไดน้้อยกว่าตน้
ใหญ่ ในสปัดาหท์ี ่1 ใหทุ้กกรรมวธิเีริม่ตน้ที ่500 มลิลลิติร เท่ากนัทุกตน้ แลว้ปรบัตามขนาดการ
ใชน้ ้าแต่ละกรรมวธิขีองพรกิหวานแต่ละตน้ทุกวนั ปลูกทดสอบนาน 4 สปัดาห ์ (แสดงใน
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ภาคผนวก ภาพที ่36)  บนัทกึผลดงันี้ 1.ความสงูทุกสปัดาห ์2.การออกดอก 3.จ านวนผล 4.การ
ใชส้ารเคม ี 5.วเิคราะหธ์าตุอาหารหลกั (ไนโตรเจน (Bremner, 1996), ฟอสฟอรสั (Kacar, 
1981), โพแทสเซยีม (Walinga และคณะ, 1989) และธาตุอาหารรอง (แคลเซยีม และ 
แมกนีเซยีม (Helmer และ Sparkers, 1996)) ทีส่ะสมในตน้พรกิหวาน 
 

3.2.4.5 กำรวิเครำะห์ผลกำรทดลอง 
วเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของขอ้มลูการเจรญิเตบิโตของตน้พรกิหวาน (ความ

สงู, จ านวนผล, ปรมิาณธาตุอาหาร และอื่นๆ) โดยแสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉลีย่±ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDancan’s new multiple range test 
(DMRT) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95 เปอรเ์ซนต ์ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS 14   
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น ำ้หมกัเจอืจำง 8 เท่ำ น ำ้หมกัเจอืจำง 16เท่ำ ปุ๋ ยเคม ี น ำ้หมกัเจอืจำง 32 เท่ำ น ำ้เปล่ำ ปุ๋ ยเคมผีสมน ำ้หมกั
เจอืจำง 8 เท่ำ (1:1) 

ประตู 

 
แปลงท่ี 1   2   3    4   5   6 
ตน้ที ่1 

                 2 
                 3 
                 . 
                 . 
                 . 
                 . 
                 . 
                 . 
                 . 
                 . 

       25 
 

 
   
 
 
ภำพท่ี 2 แผนผงัการวางกรรมวธิต่ีาง ๆ ของโรงเรอืนในส่วนทีท่ าการทดลอง 




