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บทคัดยอ
ผักตบชวา (water hyacinth) เปนวัชพืชที่มีการขยายพันธุอยางรวดเร็ว กอใหเกิดปญหาตอแหลงน้ําตางๆ เพื่อลดปญหา
ดังกลาวรวมถึงเพื่อเพิ่มพื้นที่สําหรับการเพาะปลูก งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาหาความสัมพันธระหวางความหนาของแพปลูกพืชลอยน้ํา
และมวลที่ทําใหแพจมพอดี เพื่อทํานายสมการความสัมพันธเชิงเสนตรงที่เหมาะสมสําหรับการนําไปประยุกตใชในการออกแบบ
และสรางแพปลูกพืชลอยน้ําดวยผักตบชวาตอไป ผลการศึกษาพบวา เมื่อนําลําตนผักตบชวาไปตากแหง ไดคาความหนาแนนเฉลี่ย
ของผักตบชวาแหงมีคาเทากับ 0.111 ก/ซม3 แสดงถึงความสามารถในการลอยตัวที่ดีของผักตบชวา และเมื่อนําไปคํานวณหาแรง
ลอยตัวและมวลที่ทําใหแพจมพอดีที่ความหนาของแพ 4 6 8 และ 10 ซม. พบวา แพสามารถรับน้ําหนักของมวลไดเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่ม
ความหนาของแพ โดยรับน้ําหนักไดสูงสุดเทากับ 6.72 กก. ที่ความหนาของแพ 10 ซม. และใหสมการความสัมพันธแบบเสนตรง
คือ y = 0.7398x - 1.089 คา R2 เทากับ 0.9495 และเมื่อทําการออกแบบและสรางแพใหมีขนาดความกวาง 50 ซม. ยาว 50 ซม.
จากการใชลําตนผักตบชวามาผูกติดกันและเรียงซอนทับกันเปนชั้นตาม 4 ระดับความหนาที่ออกแบบไว ผลการทดลองพบวา แพที่
มีความหนา 10 ซม. สามารถรับน้ํ าหนักไดสูงสุดเทากับ 7.19 กก. และใหสมการความสัมพั นธแบบเสนตรง คือ y = 0.8259x 1.0343 ค า R2 0.9983 และเมื่ อทํ าการเปรี ย บเที ย บค ามวลที่ ทํ าให แ พจมพอดี ที่ ได จากการคํ านวณกั บ การทดลอง ให ค าส วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท ากั บ 0.162 – 1.029 นั่นคื อ สมการความสั ม พั นธ แบบเสนตรงที่ ทํ านายไดจากทั้ง สองวิธี มีค วาม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อมีการนําดินเหนียวที่มีคาความหนาแนนรวม เทากับ 2.09 ก/ซม3 หนา 30
ซม. วางบนแพสําหรับปลูกผักลอยน้ํา ตองมีการออกแบบและสรางแพใหมีความหนา 191.04 ซม. ที่จะทําใหแพเกิดการจมพอดี ซึ่ง
สามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบและสรางแพปลูกพืชลอยน้ํา อีกทั้งการศึกษาในครั้งนี้ยังเปนแนวทางในการชวยลดปญหา
ของผักตบชวาในแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกตอไปได
คําสําคัญ : แพปลูกพืชลอยน้ํา, ผักตบชวา และ แรงลอยตัว
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Abstract
The water hyacinth which is a weed of rapid growth and is a cause of water pollutions. To solve this
problem and provide benefit in term the area under cultivation increasing, this research is focus to study the
relationship between floating raft crops thickness and the mass raft drowned fit. Another objective was to
investigate the suitable linear equation of above relationship from computational method and experimental
method. The results shown that the average density of dried water hyacinth was equal to 0.111 g/cm3 which
could not drown. Next, the buoyancy force and mass raft drowned fit were calculated in each raft thickness
level, including 4 6 8 and 10 cm. The result from computational method could explained that the raft of
water hyacinth to support the weight of the mass increased with increasing thickness of the raft. The raft
thickness 10 cm, it could support the maximum weight of the mass at 6.72 kg and predict the linear equation
to y = 0.7398x - 1.089, R2 = 0.9495. For the experimental method, the floating rafts were designed the width
and length was equal 50 cm on both sides and desired thickness were divided into four levels as same as the
computational method. The stem of water hyacinth stacked layers in each thickness level and test weights
that fit raft drowned. The results showed that the floating raft got the maximum support weight at 7.192 kg at
10 cm thickness and predict the linear equation to y = 0.8259x - 1.0343, R2 =0.9983. Moreover, the standard
deviation was less (0.162 – 1.029) by the mass raft drowned fit comparing between the computational
method and the experimental method, or the both method was not significantly differences in p ≤ 0.05.
When a clay which its bulk density is 2.09 g/cm3 and 30 cm of thickness, was placed on the floating raft
crops. The raft’s thickness is 191.04 cm that can make it drown, must be designed and built. Therefore, they
were further applied the linear equation of both method to construct and design floating raft crops.
Moreover, this study is a way to solve the problem of water hyacinth and increase a planting area.
Keywords : floating raft crops, water hyacinth and buoyancy force
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การปลูกพื ช ลอยน้ํา เป นการเพาะปลู กพื ชบนแพที่
ลอยอยูบนผิวน้ํา เนื่องจากประเทศไทยมักประสบปญหาดาน
อุ ท กภั ย บ อ ยครั้ ง ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบด านที่ อยู อ าศั ย
เกษตรกรไดรับ ความเสี ยหายจากแปลงเพาะปลูก หรือขาด
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แคลนอาหาร อีกทั้งมีแหลงน้ําธรรมชาติมากมายทั่วทุกภาค
การปลูกพืชลอยน้ําจึงสามารถแกปญหาทางดานการใชชีวิต
ในชวงการเกิดอุทกภัย และเปนการจัดการแหลงน้ําที่มีอยูให
เกิดประโยชนได โดยเริ่มจากการเตรียมดินหรือเตรียมวัชพืช
ตากแหงที่มีอยูในแหลงธรรมชาติมาทําแปลงหรือแพลอยน้ํา
และปลูกพืชหรือผักสวนครัว เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวมา
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ประกอบอาหาร และส ง ไปขายเพื่ อ เป น การเพิ่ ม รายได
นอกจากนั้นการปลูกพืชลอยน้ํายังสามารถบําบัดน้ําเสีย และ
สร า งวิ ว ทิ ว ทั ศ น ใ ห กั บ แหล ง น้ํ าได อี ก ด ว ย (Zhao et al.,
2012)
ผั ก ตบชวา เป น วั ช พื ช หรื อ พื ช น้ํ าล ม ลุ ก ชนิ ด หนึ่ ง
สามารถอยูไดทุกสภาพน้ํา ในป จจุบันผักตบชวาในแหลงน้ํ า
ธรรมชาติมีจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหสิ่งแวดลอม
ไม ส วยงาม ระบบนิ เวศเสี ย หาย ที่ อยู อาศั ย ใกล แ หล ง น้ํ า
ประสบปญหากับการใชประโยชนและการดําเนินชีวิต อีกทั้ง
สงผลใหกีดขวางทางจราจรทางน้ํา แตผักตบชวาชวยทํ าให
น้ําสะอาดขึ้ น สะสมพลั งงานจากแสงอาทิ ต ยได และยังลด
ป ญ หาที่ เกิ ด จากวั ช พื ชในน้ํ า (Malik, 2007) ซึ่ ง ป จจั ย
กําหนดการเจริญเติบโตของผักตบชวา คือ ระดับสารอาหาร
อุณหภูมิ และน้ํา และมีป ญหาสิ่งแวดล อม โดย Wilson et
al. (2005) ไดเสนอเปนสมการทางคณิตศาสตร สําหรับ พิไล
วรรณ (2550) ไดทํ าการสรางแปลงผักลอยน้ําขึ้นมา โดยใช
ผักตบชวาที่อัดแนนจนเปนแปลงสําหรับปลูกผัก ไดนําไมไผ
มากั้นเปนบล็อค แลวรวบรวมผักตบชวาสด ทําการอัดแน น
เข าด วยกั น ซึ่ง เป นการใช ป ระโยชน จากผั กตบชวาอีกด าน
หนึ่ง
งานวิ จัย นี้ จึง มี ก ารศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ ร ะหว าง
ความหนาของแพปลูกพืชลอยน้ํา และมวลที่ทําใหแพจมพอดี
เพื่ อทํานายสมการความสัม พั นธ ที่เหมาะสมสํ าหรับ การนํ า
ผักตบชวาแหงไปประยุกตใชในการออกแบบ และสรางแพ
ปลูกพืชลอยน้ํา โดยการทํานายความหนาของแพ หากนําดิน
มาใชสําหรับการปลูกผักที่มีระบบรากตื้น ประมาณ 30 ซม.
(กิ ต ติ , 2555) โดยทํ านายจากความหนาแน นรวมของดิ น
บริเวณมหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่ อ
เป นการช วยลดป ญ หาของผั กตบชวาในแหลง น้ํ า และเพิ่ ม
พื้นที่เพาะปลูกตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมผักตบชวา
ทําการเลือกผักตบชวาที่มีความสมบูรณ ตัดแยกสวน
ที่เปนใบ และรากออก ใหเหลือเฉพาะสวนของลําตน ความ
สู ง 50 ซม. โดยพิ จ ารณาเลื อ กขนาดลํ า ต น ให เ ท าๆ กั น
จากนั้นทําการเตรียมผักตบชวา จํานวน 5 ตัวอยาง โดยแต
ละตัวอยางนําไปชั่งน้ําหนักใหไดเทากับ 1 กก.
2. การทําแหงผักตบชวา
นํ าผั ก ตบชวาทั้ ง 5 ตั วอย าง มาทํ า ให แ ห ง ด ว ยวิ ธี
ธรรมชาติ คื อ การผึ่ ง แดด ในช วงเวลา 9.00 – 16.00 น.
ของทุ ก วั น โดยทํ าการชั่ ง น้ํ าหนั ก ของตั ว อย า งก อ นที่ จ ะ
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นําออกไปผึ่งแดด (ภาพที่ 1) พรอมทั้งจดบันทึกน้ําหนัก และ
สภาพอากาศของแต ล ะวั น ทํ าการผึ่ ง แดดให แ ห ง จนกว า
น้ําหนักของตัวอยางคงที่ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 การทําแหงดวยการผึ่งแดด

ภาพที่ 2 ตัวอยางลําตนผักตบชวาแหง
3. การหาความหนาแนนของผักตบชวา
นํ า ตั ว อย า งผั ก ตบชวาแห ง ที่ ท ราบน้ํ าหนั ก มาหา
ปริมาตร ดวยวิธีการแทนที่ดวยน้ํา จดบันทึกและคํานวณหา
ความหนาแนนรวมของผักตบชวาแหง
4. การออกแบบสรางแพลอยน้ํา
การสรางแพปลูกพืชลอยน้ําจากผักตบชวา ทําไดโดย
การสรางแพยอย โดยนําลําตนของตัวอยางผักตบชวาแหงมัด
ดวยเชื อกเข าด วยกั น จนกระทั่ ง แพย อยมี ข นาด กว าง 50
ซม . ยาว 50 ซม. ความสูง 2 ซม. จากนั้น นําแพยอยมาวาง
ซอนกันใหมีความหนา 4 6 8 และ 10 ซม. ทําการชั่งน้ําหนัก
และจดบั นทึ ก โดยแพดั ง กล าวใช สํ าหรับ การคํ านวณและ
ทดลอง ในลําดับตอไป (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 แพปลูกพืชลอยน้ําจากผักตบชวา
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5. การคํานวณหาแรงลอยตัวและมวลที่ทําใหจมพอดี
การคํานวณหาแรงลอยตัว (เสรี, 2542) จากปริมาตร
ของแต ละแพ และน้ําหนั กจํ าเพาะของน้ํ า () ที่ อุณหภู มิ ที่
25 °ซ. เทากับ 9,779 นิวตัน/ม3 ดวยสมการ
FB = 
เมื่อ

…(1)

FB = แรงลอยตัว (นิวตัน)
 = น้ําหนักจําเพาะของน้ํา (นิวตัน/ม3)
3
 = ปริมาณของไหลที่ถูกแทนที่ (ม )

การทดสอบหามวลที่ ทําใหแ พจม ด วยวิธีเติ มน้ํ าใน
อ างพลาสติ ก ที่ มี ค วามกว าง 65 ซม . ยาว 70 ซม . ให เต็ ม
เตรี ย มอุ ป กรณ ใช เป นตุ ม น้ํ าหนั ก ที่ มี น้ําหนั กตั้ งแต 305 1,835 ก. เพื่ อ ทดสอบน้ํ า หนั ก ของแพปลู ก พื ช จมพอดี
จากนั้ นชั่งน้ํ าหนั กของถาดสําหรับ ใส ตุมน้ํ าหนั กบนแพปลู ก
พืชจํานวน 2 ถาด และเริ่มทดลอง โดยนําแพไปวางลงบนผิว
น้ํ า ในอ า งน้ํ า ที่ เ ตรี ย มไว และวางถาดสํ า หรั บ รองรั บ ตุ ม
น้ํ า ห นั ก ลงบนแพที่ มี ค วามหนา 4 6 8 และ 10 ซม .
ตามลํ าดั บ วางตุ ม น้ํ าหนั กลงในถาดด วยการจั ด วางแบบ
กระจายตัวเท าๆ กัน ทําการวางตุ มน้ํ าหนั กเพิ่ม จนกระทั่ ง
แพปลู ก พื ช นั้ น เสมอกั บ ผิ ว น้ํ า หรื อ จมพอดี (ภาพที่ 4)
จากนั้นทําการบั นทึกมวลของตุมน้ําหนั กที่วางลงไปทั้งหมด
ของแตละแพ โดยทําการทดลองทั้งสิ้น 12 ตัวอยาง จากนั้น
นํามวลที่ทําใหแพจมพอดีมาเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการ
คํานวณตอไป

ภาพที่ 4 การทดลองหาแรงลอยตัว
6. การประเมินเนื้อดิน และความหนาแนนรวมของดิน
ทําการเก็ บ ตั วอย างดิน บริ เวณมหาวิท ยาลั ย ราช
ภั ฏ พิ บู ล สงคราม อ.เมื อ ง จ.พิ ษ ณุ โ ลก แบบไม ร บกวน
โครงสราง และแบบรบกวนโครงสราง ที่ระดับความลึก 20
ซม. จากผิ วดิน สําหรับวิเคราะห ความหนาแน นรวม (bulk
density) ต า ม Grossman and Reinsch (2002) แ ล ะ
สํ า ห รั บ ประเมิ น เนื้ อ ดิ น ด ว ยวิ ธี วิ เ คราะห เ ชิ ง กลโด ย
ไฮโดรมิ เ ตอร (คณาจารย ภ าควิ ช าปฐพี วิ ท ยา, 2536)
ตามลําดับ
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ทํ านายความหนาของแพปลู ก พื ช ลอยน้ํ า จาก
ความหนาแนนรวมของดิน โดยกําหนดให ดินที่ จะถูกวางอยู
แพปลูกพืชลอยน้ํา มีความหนา 30 ซม. สําหรับผักที่มีระบบ
รากตื้น
ผลการวิจัย
ผลการคํานวณแรงลอยตั ว และมวลที่ทําใหแพปลู ก
พืชลอยน้ํา ที่มีความหนา 4 6 8 และ 10 ซม. จมพอดี ที่มีคา
ความหนาแน นรวมเฉลี่ย เท ากั บ 0.111 ก/ซม 3 พบวา แพ
ปลูกพืช ลอยน้ํามี แรงลอยตั ว 20.353 32.857 41.380 และ
65.897 นิ วตั น ตามลํ าดั บ มี ค าเฉลี่ ย มวลที่ ทํ าให จมพอดี
เท ากั บ 2.075 3.350 4.218 และ 6.717 กก. ตามลํ าดั บ
จากนั้ นทํ าการทดลองหามวลที่ ทําใหแพปลูกพื ชจมพอดี ที่
ระดับความหนาตางๆ ของแพ พบวา มีคาเฉลี่ยมวลที่ทําให
จมพอดีเทากับ 2.304 3.819 5.673 และ 7.192 กก. และ
ได ทํ าการสร างกราฟความสั ม พั น ธร ะหว างความหนาและ
มวลที่ทําใหแพจมพอดี (ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6) จากกราฟที่
ได ผ ลจากการคํ า นวณ จะได ส มการความสั ม พั น ธ แ บบ
เส นต รง y = 0.7398x - 1.089 มี ค าสั มป ระ สิ ท ธิ์ ก าร
ตั ด สิ นใจ (Coefficient of Determination: R2) เท ากั บ
0.9495 และจากการทดลองได y = 0.8259x - 1.0343 มี
คา R2 เทากับ 0.9983 จะเห็นได วาคา R2 เปนพารามิเตอร
ทางสถิติช วยบ งบอกความแมนยําของการคํานวณและการ
ทดลอง โดยค าที่ เข าใกล 1.0 แสดงว าผลดั งกล าวมี ค วาม
แมนยํา ดังนั้นสามารถนําผลการคํานวณ และการทดลองจริง
มาใชในการพิ จารณาทําจริงหรือประยุกตใชกับ งานอื่นๆ ได
และจากการศึกษายังพบอีกวา เมื่อความหนาของแพเพิ่มขึ้น
มวลที่ทํ าใหแพปลูกพื ชลอยน้ําจมพอดีก็จะมีคาเพิ่ม ขึ้นดวย
เนื่ องจากความหนาของแพที่ เพิ่ มขึ้นสงผลให คาแรงลอยตั ว
เพิ่มขึ้นดวย จึงสามารถรับน้ําหนักไดดี และเมื่อพิจารณาจาก
ภาพที่ 7 พบว า ค า มวลที่ ทํ าให แ พจมพอดี ที่ ไ ด จากการ
คํ านวณ มี ค าต่ํ ากว า การทดลองเพี ย งเล็ ก น อย เนื่ อ งการ
พิจารณาการจมพอดีในการทดลองเปนการสังเกต จึงสงผล
ต อ ค า มวลที่ ทํ า ให แ พจมพอดี แต เ มื่ อ พิ จ ารณาค า ส ว น
เบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาที่คอนขางต่ํา เทากั บ
0.162, 0.332, 1.029 และ 0.335 ที่ความหนา 4, 6, 8 และ
10 ซม . ตามลําดั บ นั่ นแสดงวา สมการความสั ม พั นธ แบบ
เสนตรงที่ ได จากทั้ งสองวิธีการมีค วามแตกตางกันอยางไม มี
นัยสําคัญ (p ≤ 0.05)
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มีความเปนไปได เพียงแตตองใชผักตบชวาจํานวนมาก และ
แพจะมีความหนามาก

สรุปผลการวิจัย

ภาพที่ 5 กราฟความสัมพันธระหวางความหนาและมวลที่
ทําใหแพจมพอดี จากการคํานวณ

ภาพที่ 6 กราฟความสัมพันธระหวางความหนาและมวลที่
ทําใหแพจมพอดี จากการทดลอง

ภาพที่ 7 กราฟแสดงคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ระหวางคามวลที่ทําใหแพจมพอดีที่ไดจากการ
คํานวณ และการทดลอง
จากการเก็บ ตั วอยางดิน บริเวณมหาวิท ยาลัย ราช
ภัฏ พิ บูล สงคราม อ.เมือง จ.พิษณุ โลก พบวา มีเนื้อดินเป น
ดินเหนียว (clay) (sand 4.36 % silt 10.03 % clay 85.61
%) มีคาความหนาแนนรวม เทากับ 2.09 ก/ซม3 เมื่อทําการ
ทํานายความหนาของแพปลูกพื ชลอยน้ํา โดยกํ าหนดใหนํา
ดิ นดั งกล าว หนา 30 ซม. วางบนแพ จากการทํ านายโดย
สมการความสัมพันธระหวางความหนา และมวลที่ทําให แพ
จมพอดี จากการทดลอง พบว า ต องมี การออกแบบ และ
สรางแพใหมีความหนา 191.04 ซม. จะทําใหแพจมพอดี ซึ่ง
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ค า ความหนาแน น รวมเฉลี่ ย ของผั ก ตบชวาแห ง
0.111 ก/ซม 3 ที่ ไ ด จากการตากแห ง เมื่ อนํ าไปคํ านวณหา
คาแรงลอยตัวและมวลที่ ทํ าให แพปลู กพื ช จมพอดี ที่ ค วาม
หนา 4 6 8 และ 10 ซม . พ บว า ที่ ค วามหนา 10 ซม .
คํานวณค ามวลเฉลี่ ยในการรั บ น้ําหนั กได มากที่ สุด และให
สมการที่ มี ค า ความแม น ยํ า ทางสถิ ติ สู ง และเมื่ อ ทํ าการ
ออกแบบและทดลองสรางแพปลูกพืชลอยน้ําดวยผักตบชวา
แหง โดยนําลําตนของผักตบชวาแหงมัดดวยเชือกเขาดวยกัน
ใหมีขนาดความกวาง 50 ซม. ยาว 50 ซม. และมีความหนา
เทากับที่กําหนดไว พบวา คามวลที่ทําใหแพปลูกพืชจมพอดี
ที่ไดจากวิธีการคํานวณและการทดลอง มีความแตกตางกั น
อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ค วามเชื่ อ มั่ น 95% และ
สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางความหนาของแพและ
มวลที่ทํ าให แพจมพอดีไปในเชิงบวก นั่นคือ แพจะสามารถ
รับ น้ํ าหนั กได ม ากขึ้น เมื่ อความหนาของแพเพิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น
สามารถสรุ ป ได วา สมการที่ ได จากการทํ านายด วยวิ ธีการ
คํานวณและวิธีการทดลองสามารถนําไปประยุกต ใชในการ
แกปญหาผักตบชวาในแหลงน้ําได ดวยแนวคิดการนําลําตน
ของผักตบชวามาทําใหแหงแลวประยุกตสรางเปนแพลอยน้ํา
สําหรับการปลูกพืช เนื่องจากผักตบชวาเปนวัชพืชที่สามารถ
ลอยน้ําไดดีเพราะมีทุนลอย หากทําการสรางแพปลูกพืชลอย
น้ําให มี ค วามสามารถรั บ มวลหรื อน้ํ าหนั กได ม าก ก็ ต องทํ า
การออกแบบใหระดับชั้นความหนาเพิ่มขึ้น เมื่อมีการนําดิน
เหนียวที่มี คาความหนาแน นรวม เทากับ 2.09 ก/ซม3 หนา
30 ซม. วางบนแพสํ า หรั บ ปลู ก ผั ก ลอยน้ํ า ต อ งมี ก าร
ออกแบบ และสรางแพใหมีความหนา 191.04 ซม. จะทําให
แพจมพอดี นอกจากนี้ การนําผักตบชวามาใชประโยชน ยั ง
สงผลให แ หล งน้ํ าธรรมชาติกลับ มามี ทิวทัศ น ที่ สวยงาม ลด
ป ญ หาการกี ด ขวางการจราจรทางน้ํ า อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถ
นํามาใชในการปลูกพืชเพื่อหารายไดหรือการดํารงชีวิตในชวง
ฤดูฝนที่มักมีปญหาดานอุทกภัยไดอีกดวย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ยฉบั บ นี้ ส ามารถสํ าเร็ จลุ ล วงผ านไปได ด วยดี
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามทุ กทาน ที่ใหความกรุณาและชวยเหลือ อํ านวยความ

สะดวกในการดําเนินงานวิจัยนี้เปนอยางดี

เอกสารอางอิง
กิตติ บุญเลิศนิรันดร. 2555. เทคโนโลยีการผลิตผัก. มิตรภาพการพิมพ: กรุงเทพฯ. 238 หนา.
คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา. 2536. คูมือปฏิบัติการวิชาปฐพีวิทยาเบื้องตน โดยใชระบบโสตทัศนูปกรณ. ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: กรุงเทพฯ. 119 หนา.
พิไลวรรณ ประพฤติ. 2550. แปลงผักลอยน้ํา. (สืบคนเมื่อ 15 สิงหาคม 2556) Available from: URL:
http://share. psu.ac.th/blog/coasta-activities/433.
เสรี ศุภราทิตย. 2542. กลศาสตรของไหล. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรังสิต: ปทุมธานี.
Grossman R.B. and T.G. Reinsch. 2002. The Soil Phase. In J.H. Dane and G.C. Topp (ed.) Method of soil analysis.
Part 4: Physical methods. Soil Science Society of American: Medison, Wisconsin. 1,663 pp.
Malik, A. 2007. Environmental challenge vis a vis opportunity: The case of water hyacinth. Environment
International 33(1): 122-138.
Wilson, J.R., Holst, N., Rees, M. 2005. Determinants and patterns of population growth in water hyacinth.
Aquatic Botany 81(1): 51-67.
Zhao, F., Xi, S., Yang, X., Yang, W., Li, J., Gu, B., He, Z. 2012. Purifying eutrophic river waters with integrated
floating island systems. Ecological Engineering 40: 53-60.

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
Volume 13 Number 2 July – DECEMBER 2016

วารสารเกษตรพระวรุณ 221

