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บทคัดย่อ  

การศึกษาเรื่อง “การกักเก็บความชื้นของฟางข้าวในแปลง
ผักกาด” มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาการกักเก็บความชื้นของฟางข้าว 
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นผักกาด การเจริญเติบโตของผักกาด
ขึ้นอยู่กับความชื้น และหากอยู่ในสภาพอากาศร้อนจัดมักท าให้พืช
ได้รับการกระทบกระเทือนมีอาการตายนึ่ง  สลัดใบทิ้ง  ท าให้พืช
ชะงักการเจริญเติบโตหรืออาจถึงแห้งตาย มักเกิดขึ้นกับพืชทุกชนิด 
โครงงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เกิดขึ้นในแปลง
ผักกาดเมื่อคลุมแปลงผักกาดด้วยฟางข้าวที่มีความหนาของชั้นฟาง
ข้าวต่างกัน ผลการทดลองพบว่า แปลงผักที่คลุมด้วยฟางข้าวหนา 6 
เซนติเมตรส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดไม่แตกต่างจาก แปลง
ผักที่คลุมด้วยฟางข้าวหนา 9 เซนติเมตร 
 

ค าส าคัญ  ความชื้น  ฟางข้าว ผักกาด 
 
1. บทน า 

ฟางข้าวเป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวข้าว 
แต่ถูกจัดเป็นวัสดุเกษตรเหลือทิ้งฟางข้าวและข้าวเปลือกมีอัตราส่วน    
0.45 - 0.75 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2556) 
ถ้าอัตราส่วนเป็น 0.6 คิดเป็นฟางข้าวได้ไม่ต่ ากว่า 19.02 ล้านตัน (นิตยา 
และคณะ, 2551) หรือมีฟางข้าวรวมทั้งตอซังข้าวเหลือทิ้งอยู่ในนา
ประมาณ 900-1,300 กิโลกรัม/ไร ่  

จากสถิติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2553  พบว่า
ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะ ปลูกข้าว 80.68 ล้านไร่ และมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 
75.75 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 35.58 ล้านตัน จะท าให้ได้ฟางข้าวทั้งหมด
ประมาณ  40.18  ล้านตัน ซ่ึงหากพิจารณาถึงธาตุอาหารที่สะสมอยู่ใน
ฟางข้าวโดยเฉลี่ยประกอบด้วยไนโตรเจน 0.6% ฟอสฟอรัส 0.1% และ
โพแทสเซียม 1.5% สามารถประเมินเป็นปริมาณของธาตุอาหารพืช N, 
P และ K จากฟางข้าวทั้งประเทศ ได้ดังนี้ ไนโตรเจน 241,080 ตัน 
ฟอสฟอรัส 40,180 ตัน และโพแทสเซียม 602,700 ตัน ดังนั้น ฟางข้าว  
จึงสามารถจัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ถ้าประเมินเป็นมูลค่าจะไม่ต่ ากว่า 
28 ล้านบาททีเดียว 

นอกจากองค์ประกอบหลักเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและ
ลิกนินแล้ว ฟางข้าวยังประกอบ ด้วยธาตุต่างๆ ดังนี้  ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และก ามะถัน ใน
ประเทศไทยมีรายงานว่า  ในฟางข้าว มีธาตุไนโตรเจนสะสมอยู่ 0.45-
0.69% ฟอสฟอรัส 0.08-0.28% และโพแทสเซียม 0.38 -1.56%  (พงษ์
พันธุ์, 2548) 

มีรายงานว่าการใช้ฟางข้าวควบคุมความชื้นในดิน และการ
ระบาดของวัชพืชเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรบนพื้นที่สูง สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง เพราะฟางข้าวเป็นวัสดุที่หาง่ายและมีอยู่เป็นจ านวนมาก
ในท้องถิ่น ในปี 2552 มีการด าเนินการที่แปลงทดลองและผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาวดงหลักหมื่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยใช้ฟางข้าวอัตรา  200  400 และ 600 กิโลกรัมต่อไร่ คลุมดินหลัง 

 
การปลูกข้าวไร่และการไม่ใช้ฟางข้าว ผลการทดลอง พบว่า การควบคุม
ความชื้นในดินและน้ าหนักแห้งของวัชพืชทั้ง 4 วิธี ให้ผลใกล้เคียงกัน 
คือ ความชื้นในดิน อยู่ระหว่างร้อยละ 12.3-13.6 น้ าหนักแห้งของวัชพืช
ระหว่ า ง  6.33 - 9.42 กรัมต่อตารางเมตร โครงงานวิจั ยนี้ จึ งมี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาการกักเก็บความชื้นของฟางข้าว โดยทดลองใน
แปลงผักกาด ภายใต้สมมุติฐานว่า ฟางข้าวสามารถกักเก็บความชื้น 
ส่งผลต่อความชื้นสัมพัทธ์บริเวณแปลงผักกาด ซ่ึงน่าจะมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของผักกาด 
 
2. วิธีการ 

1. เตรียมแปลงปลูกผัก จ านวน 4 แปลง โดยมีขนาด
เท่ากัน โดยที่แปลงที่ 1 เป็นแปลงเปรียบเทียบ แปลงที่ 2 คลุม
ด้วยฟางหนา 3 cm แปลงที่ 3 คลุมฟางหนา 6 cm แปลงที่ 4 
คลุมฟางหนา 9 cm  

2. รดน้ าทุกแปลงโดยให้น้ าให้มีปริมาตรเดียวกัน จากนั้น
น าเครื่องวัดความชื้น ตรวจวัดความชื้นทุกๆ วัน พร้อมทั้ง
สังเกตและบันทึกผล 

 

รูปท่ี 1 วิธีการทดลอง 
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รูปท่ี 2 การเรียนรูจ้ากการทดลอง 
 
3. ผลการทดลอง 

จากการทดลองพบว่า ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ที่แปลงปลูก
ผักกาดจะแปรผันตามความหนาของชั้นฟางข้าวที่ใช้ปกคลุมแปลง
ผักกาด (ตารางที่ 1) จากการสังเกตการเจริญเติบโตของของผักกาด
พบว่า ผักกาดที่ปลูกในแปลงผักที่คลุมด้วยฟางข้าวหนา 3 เซนติเมตร
และแปลงผักชุดควบคุมมีการเจริญเติบโตช้ากว่าแปลงอื่น การเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม2556 - กุมภาพันธ์ 2557 โดยวัด
ความชื้นสัมพัทธ์ที่แปลงผักทุกวัน พบว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์ ณ 
บริเวณแปลงผักกาดมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ50 - 85 ปี โดยพบค่า
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซ่ึงแปลงผักกาดที่
คลุมด้วยฟางข้าวหนา 9 เซนติเมตร มีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่าร้อย
ละ 90 ขณะที่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แปลงผักกาดที่ไม่ได้คลุม
ด้วยฟางข้าว(ชุดควบคุม) จะมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ลดต่ าลงเหลือร้อย
ละ 40 ตลอดระยะเวลาการทดลองพบว่า ค่าความชื้นสัมพัทธ์ใน
แปลงผักที่คลุมด้วยฟางข้าวหนา 3 เซนติเมตรและแปลงผักชุด
ควบคุมมีค่าใกล้เคียงกัน และ แปลงผักที่คลุมด้วยฟางข้าวหนา 6 
เซนติเมตรส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดไม่แตกต่างจาก แปลง
ผักที่คลุมด้วยฟางข้าวหนา 9 เซนติเมตร 
 
ตารางที่ 1 ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ ณ แปลงผัดกาด 

แปลงทดลอง
ท่ี 

ความหนาของฟางข้าวท่ี
คลุมแปลง(เซนติเมตร) 

ความชื้นสัมพัทธ์ท่ี
วัดได้(ร้อยละ) 

1 (ชุดควบคุม) 0 (ไม่คลุม)  
2 3 50 
3 6 70 
4 9 100 

 

     
รูปท่ี 3 ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ ณ แปลงผัดกาด ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 

2557 
 

5. สรุปผลการทดลอง  
การคลุมแปลงผักกาดด้วยฟางข้าวหนา 6 เซนติเมตร ส่งผล

ให้แปลงผักกาดมีความชื้นประมาณร้อยละ 75 ผักในแปลงมีการ
เจริญเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจัยอื่นๆ เช่นปริมาณน้ า 
สภาพดิน สภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดด้วย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

       โครงงานเรื่องการกักเก็บความชื้นของฟางข้าวในแปลง
ผักกาดส าเร็จไปได้ด้วยดีจากความกรุณาของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบมจ.ธนาคารกสิกรไทย คณะผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
       ขอขอบคุณศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธ์ปัญญาที่ดูแลพวกเรามา
เป็นอย่างดี มาเยี่ยมพวกเรา มาดูผลงานพวกเรา ช่วยเราแก้ไขในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง ช่วยบอกในส่ิงที่ถูกเสมอมา  
        ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูวิษณุศักดิ์  ศรีสุข ที่ช่วยอธิบาย
เกี่ยวกับการท าโครงงานให้พวกเราเข้าใจ และคอยบอกสิ่งที่ผิดให้ไป
แก้ไขท าให้ถูก พูดเกี่ยวกับเนื้อหาโครงงานให้เข้าใจมากขึ้น  ให้
อุปกรณ์ในการท าโครงงาน การทดลองงาน และขอขอบพระคุณ 
ผู้อ านวยการอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ที่ให้ก าลังใจในการท างาน สนับสนุน
การทดลองความรู้ใหม่ของพวกเรา และขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุธีระ 
ประเสริฐสรรพ์ และ รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าและ
ค าถามเพื่อระดมสมองของนักเรียนในการท าโครงงานนี้ ท าให้ทราบ
ถึงค าว่าโครงงานและการท าโครงงานที่ถูกต้อง 
       ท้ายที่สุดนี้ หากโครงงานนี้มีข้อบกพร่องประการใดก็ขอ
อภัยมา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ศึกษาโครงงานและสามารถน าความรู้ใหม่ที่พวกเราได้
คิดและได้ทดลองท ากันน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้และสามารถ
น าไปเป็นสื่อการเรียนการสอนให้ความรู้ไม่มากก็น้อยในการศึกษา 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] พงษ์พันธุ์ กาวิละ. (2548). ผลของการจัดการตอซังและฟางข้าว 

ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดินและผลผลิตพืช . 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

[2] ก ร ม พั ฒ น า พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น 
http://www.dede.go.th/dede/ 20พฤศจิกายน  2556 

[3] ความชื้นคืออะไร.(ออนไลน์). แหล่งที่มา:  
http://www.silicablue.com/index.php?lay=show&
ac=article&Ntype=1&Id=538972959.  20พฤศจิกายน  
2556 

[4] ความชื้นที่พอเหมาะกบัพืช.(ออนไลน์).  แหล่งที่มา: 
http://www.ku.ac.th/e-magazine/april44/ 
agri/water.html.  20 พฤศจกิายน 2556 

[5] ความหมายของอุณหภูมิ.(ออนไลน์).แหล่งที่มา: 
http://fieldtrip.ipst.ac.th/intro_sub_content.php?c
ontent_id=9&content_folder_id=111.  20 
พฤศจิกายน 2556. 

[6] ผักกวางตุ้ ง .  ( ออนไลน์ ) .  แหล่ งที่ ม า :  http://www.the-
than.com/samonpai/P/4.html.  21 พฤศจิกายน 2556. 
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[7] ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช.
(ออนไลน์).แหล่งที่มา: http://agri.wu.ac.th/ 
msomsak/Fertech/Introduction.htm. 22 พฤศจิกายน 
2556. 

[8] ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ งผั ก ก า ด เ ขี ย ว ก ว า งตุ้ ง . ( อ อ น ไ ลน์ ) .
แหล่งที่มา:http://natee29932.wordpress.com/2013/
01/31.  22 พฤศจิกายน 2556. 

 
ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
  กระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับโดยตัวโครงการช่วยให้
เด็กเกิดการเรียนรู้จากการสืบค้นทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดย
เร่ิมมาจากวางแผนการกระบวนการคิด จากเหตุ และผล โดยนักเรียน
ได้เรียนรู้จากการคิด และลองผิดลองถูกจากการท ากิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ และการสืบข้อมูลที่ตนเองสนใจ แล้วลงมือปฏิบัติเกิด
ความรู้ ที่มาจากปฏิบัติที่สอดคล้องจากกระบวนการคิด 
 การท าโครงงานฐานวิจัย เป็นกระบวนการท าเพื่อเน้นไป
ที่ตัวเด็กเพื่อให้เกิดการเรียนด้วยตัวเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้
เล่าเรียนมาใช้ในกระการท าโครงงาน ซ่ึงท าให้รู้จักกระบวนการกลุ่ม 
การตัดสินใจ และการลงความเห็น การไขปัญหาเฉพาะหน้า ท าให้
เกิดความรู้ใหม่โดยการทดลอง และการสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้  
การคิดด้วยเหตุ และผล ท าให้เกิดการเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆในทุกสิ่งทุก
อย่างนั้นมีผลมาจากเหตุและผลทั้งสิ้น เมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุ และ
อะไรเป็นผลนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้น ามาใช้เป็นกระบวนการ
ออกแบบความคิด 
 ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัตินี้ท าให้นักเรียนท างาน
ไม่หยุดยั้ง นักเรียนน างานที่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมาทางเมล์ มีการ
ตรวจสอบ ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องส่งกลับให้นักเรียนได้แก้ไขข้อผิดพลาด 
เพื่อที่จะให้งานโครงงานเสร็จเรียบร้อย โดยที่โครงการนี้ท าให้เกิด
ความคิดใหม่ที่ทรงคุณค่า ที่น าสิ่งนี้ไปสู่เด็กท าให้เขาเหล่านั้นเกิด
กระบวนการคิดที่เปลี่ยนไปโดยมีเหตุและมีผลต่องานที่ท าซ่ึงเด็กจะ
ซึมซับเข้าไปในการท ากระบวนการโครงงานฐานวิจัย ซ่ึงกระบวนจะ
เกิดขึ้นนั้นตามหลักของจิตตปัญญาโดยจะเกิดขึ้นต่อบุคคลที่ท า
โครงงานที่ปฏิบัติ 

กระบวนการโครงงานฐานวิจัยนั้นเป็นโครงการที่ดีมากถ้า
สามารถขยายสู่การเรียนรู้ทั้ง ระบบ แต่ต้องน าความรู้ที่ได้ไปในการ
ปฏิบัติจริงโดยต้องน ากระบวนการไปสอนนักศึกษาครู รุ่นใหม่ ให้
เรียนรู้กระบวนการนี้ทั้งทุกวิชาเอก และครูในระบบปัจจุบันให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวการท าวิจัย เป็นสิ่งที่ครูไม่เข้าใจและมีความเข้าใจใน
การท าการวิจัยที่ผิด ต้องสร้างความเข้าใจให้ครูเกิดความเข้าใจและ
ตระหนักมากขึ้น เมื่อเกิดความเข้าใจครูก็สามารถน าความรู้ที่ได้น ามา
สื่อความหมายให้กับนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่จะเป็นท าให้
การศึกษานั้นก้าวไกลมากขึ้น 
 โครงงานฐานวิจัยเป็นกระบวนการที่ท าให้ ครูและเด็กเกิด
การเรียนรู้จากหลักเหตุและมีการพัฒนาความคิดเชื่อมโยง ทั้งที่เป็น
จุดด้อย และจุดเด่น น ามาใช้ในการปรับปรุงงาน และความคิด  ให้
กระบวนการที่ถูกต้องโดยเกิดการพัฒนาในตัวเด็กนักเรียน 
  
 
 
 

ความคิดเห็นของพี่เลี้ยงต่อบทบาทของครู  
ครูมีความพยายามในการสร้างกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และท าโครงงานได้เร็วมาก 
เนื่องจากในช่วงแรก นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงงาน
ประเด็นหลัก แต่ในเวลาไม่นานนัก นักเรียนสามารถด าเนินงาน
โครงงานได้และมีความสุขในการทดลองและครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

บทบาทของครูในการท าโครงงานฐานวิจัยเรื่อง การกัก
เก็บความชื้นของฟางข้าวในแปลงผักกาดนี้ ช่วยสร้างการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชาวบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้านในการน าฟาง
ข้าวมาปกคลุมแปลงผักซ่ึงช่วยท าให้ผักเจริญเติบโตได้เร็ว นักเรียนมี
ความสนใจเกิดความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล มีการตั้งเหตุผลว่าเพราะ
ปัจจัยอะไรท าไมฟางข้าวจึงเจริญเติบโตได้ดีหากน าฟางข้าวมาปก
คลุม ท าให้นักเรียนช่วยกันศึกษาหาความรู้และเลือกศึกษาปัจจัย
ความชื้นที่มีผลต่อฟางข้าว ในการร่วมเรียนรู้กับครูและนักเรียนที่ท า
โครงงานเรื่องนี้ นักเรียนสะท้อนว่าได้รับความรู้คือ “ความรู้ใหม่” 
ความรู้ใหม่ในที่นี้คือ ความรู้ใหม่ที่นักเรียนกล่าวว่า ไม่เคยได้รู้มาก่อน
ว่าความชื้นของฟางข้าวมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก และ
ประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับนั้นคือ “การเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วย
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุและผลพร้อมทั้งมิตรภาพดีๆ 
ระหว่างเพื่อนๆ ในกลุ่มและในห้องเรียน”  

ครูที่ปรึกษาของโครงงานเรื่อง การกักเก็บความชื้นของ
ฟางข้าวในแปลงผักกาด มีบทบาทในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกับ
นักเรียน  ท าให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ได้พบได้เห็น
ความรู้ใหม่ๆ และสามารถน าความรู้นั้นมาคิดและใช้ให้เป็นประโยชน์
พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และการท าโครงงาน
นี้ยังได้น าเอาความรู้วิขาสาขาอื่นๆ มาประยุกต์ใช้อีกด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นคณิตศาสตร์ น ามาใช้ในการค านวณหาค่าความชื้น วิทยาศาสตร์ 
น ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการท าโครงงาน ภาษาไทย 
น าความรู้ในการเขียนและจัดท าโครงงานพร้อมทั้งการพูดน าเสนอ
งานมาใช้ นักเรียนได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท า
โครงงานด้วยทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุและผล แก้ไขปัญหา
ได้ถูกต้องตรงตามจุด คิดแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ดี ในการท าโครงงานยัง
มีส่วนในการมิตรภาพที่ดีระหว่างนักเรียนในกลุ่มและเพื่อนใน
ห้องเรียน นักเรียนช่วยเหลือกันและกัน ยอมรับฟังเสียงข้างมาก 
ช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยกันอย่างมีเหตุและผล นักเรียน
รู้สึกได้ถึงความรัก ความสามัคคีของทุกคนที่ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรค
ต่างๆ ด้วยกัน มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ พัฒนาความกล้าใน
การแสดงออกจากการน าโครงงานไปเสนอต่อคณะกรรมการและ
เพื่อนๆ ทุกคนได้ศึกษา และนักเรียนได้ฝึกความอดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากระหว่างการท าโครงงาน 
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