
บทที่3 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 

3.1 วัสดุและอุปกรณ์การทดลอง 

      อุปกรณ์          
 1. ถังด ำขนำด 10 ลิตร 1 ถัง                2. กำละลังขนำด 10 ลิตร 2 ใบ  
 3. ตำข่ำยลวด 1 ม้วน 20 เมตร             4. ถำดเพำะต้นกล้ำ 3 ถำด   
 5 ฟิวเจอร์บอร์ด                               6. ตลับเมตร    
 7. ไม้บรรทัด                                   8. ปำกกำเมจิก    
 9. ตำชั่งเล็ก (กรัม)                            10. จอบ     
 11. เสียม                                       11. ถุงกระสอบปุ๋ย    
 12. ปุง๋กี ๋                                       13. กระบะผสมดิน 

3.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง        
 1. เมล็ดพันธุ์พริกเพชรหยก                  2. ดินร่วนปนทรำย   
 3. ฟำงข้ำว                                       4. ใบไผ่     
 5. แกลบด ำ                                      6. ปุ๋ยมูลกระบือ    
 7. ปุ๋ยหมัก 

3.3 การวางแผนการทดลอง 
กำรเปรียบเทียบสูตรดินผสมจำกฟำงข้ำว ใบไผ่ แกลบด ำ ปุ๋ยมูลกระบือ และปุ๋ยหมักที่เหมำะสม

ในกำรปลูกพริกเพชรหยกระหว่ำงกำรปลูกในสภำพไร่ และปลูกในกระสอบ โดยใช้ในกำรเปรียบเทียบใน
กำรปลูกลงดินและปลูกลงในกระสอบปุ๋ย โดยมีส่วนผสมที่เหมือนกันมีผลกำรแตกต่ำงกันอย่ำงไร เป็น
กำรทดลองแบบ (Completely Randomized Design, CRD)  4 ทรีตเมนต์ๆ ละ 12 ถุง (ปลูกถุงละ 1 
ต้น) รวมหน่วยกำรทดลองทั้งสิ้นเป็น 96 ถุงปลูกลงดิน 48 ต้นและปลูกลงในกระสอบ 48 ต้น ดังกรรมวิธี
กำรทดลอง ดังนี้ 

 
T1 อัตรำส่วน ดินร่วนปนทรำย  
T2  อัตรำส่วน 60:15:25 (ดิน : ฟำงข้ำว : ปุ๋ยมูลกระบือ) 
T3 อัตรำส่วน 60:15:25 (ดิน : ใบไผ่ : ปุ๋ยมูลกระบือ) 
T4  อัตรำส่วน 60:15:25 (ดิน : แกลบด ำ : ปุ๋ยหมัก) 
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3.4 แผนผังการทดลอง 
 

สภาพไร ่

 

 

 

 
 

 
 

     กระสอบ 

 

 

 

 
 
3.5 ขั้นตอนการท าปุ๋ยหมัก 

3.5.1 เตรียมเศษพืชพักวัสดุที่หำได้ในท้องถิ่น 
3.5.2 น ำเศษพืชผักมำสับให้ชิ้นเล็กลงเพ่ือช่วยในกำรสลำยได้เร็วขึ้น 
3.5.3 น ำปุ๋ยคอกและเศษพืชผักที่สับเทลงผสมกัน 
3.5.4 น้ ำหัวเชื้อ EM 1ผ่ำ ต่อน้ ำ 20 เทผสมคนให้เข้ำกัน 
3.5.5 แล้วน ำมำเทคลุกเคล้ำกับส่วนผสมใช้จอบผสมให้เข้ำกัน 
3.5.6 น ำพลำสติกมำคลุมกับส่วนผสมไว้ทุก 3วันเปิดผ้ำคลุกออกแล้วพลิกกลับไถกลับมำ ท ำ

แบบนี้ไปจนครบ3อำทิตย์ 
3.5.7 หลังจำกนี้ก็น ำมำใช้ในส่วนผสมที่เรำต้องกำรหรือเป็นปุ๋ยหมักใส่พืชผักต่ำงก็ได้ 
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3.6 การเตรียมดินปลูก 
3.6.1 น ำดินปลูกมำใส่ในถำดที่มำหลุมจำกนั้นท ำหลุมลึกประมำณ 1เซนติเมตร 
3.6.2 น ำเมล็ดพริกพันธุ์เพชรหยกที่แช่น้ ำอุ่นมำหยอดลงหลุมแล้วกลบด้วยดินเปล่ำ 
3.6.3 น ำถำดที่เพำะต้นกล้ำพริกวำงไว้ในที่ร่มที่มีแสงแดดส่องถึงที่มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก 
3.6.4 จำกน้ ำให้รดน้ ำเป็นประจ ำทุก ๆ เช้ำจนกระทั่งต้นกล้ำพริกท่ีอำยุ25-30 วันหรือมีใบจริง

ประมำณ 5 ใบมีควำมสมบูรณ์และมีต้นแข็งแรงไม่มีโรครบกวน 
3.6.5 หลังจำกนั้นสำมำรถท ำกำรย้ำยต้นกล้ำพริกลงแปลงดินที่เตรียมไว้และในถุงกระสอบที่ไว้

ในกำรทดลอง 
3.6.6 ควรหมั่นดูแลเอำใจใส่รดน้ ำกำรใส่ปุ๋ยให้กับต้นพริกถอนต้นหญ้ำวัชพืชและพรวนดิน 

3.7 การดูแลการให้ปุ๋ย 
3.7.1 หลังจำกท่ีน ำต้นพริกลงในแปลงดินและในกระสอบ 
3.7.2 นับจำกวันที่น ำต้นกล้ำพริกลงดิน 15 วัน ในรอบที่ 1 
3.7.3 รอบที ่2 และรอบต่อๆ ไปก็ท ำเช่นเดียวกันถอนหญ้ำวัชพืชออกและก็พรวนดินเก็บ

ผลผลิตได้ตำมอำยุไปจนหมดอำยุไปของต้นพริก 
3.8 การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการบันทึกข้อมูล 

3.8.1 พริกจะออกดอกหลังจำกย้ำยปลูกลงดินแล้วประมำณ 70-75 วัน 
3.8.2 หลังจำกนั้นจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลสุกได้เมื่อพริกมีอำยุประมำณ 90-100 วัน 
3.8.3 ซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตของพริกได้ทุก ๆ 5-10 วันหรือเดือนละ 3 รุ่นถ้ำมีกำรบ ำรุงรักษำดี

และมีกำรให้น้ ำอย่ำงเพียงพอพริอำจจะมีอำยุถึง 1 ปี 
3.8.4 หลังจำกท่ีมีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตของพริกก็จะมีกำรของข้อมูลดังนี้ 
3.8.5 กำรชั่งน้ ำหนัก (กรัม) 
3.8.6 จ ำนวนผลต่อต้น (ผล) 
3.8.7 เริ่มนับจ ำนวนรุ่นที่เก่ียวผลผลิตได้ (รุ่น) 
3.8.8 อณุภำพเกรดและควำมยำวของผลผลิต (cm) 
A = 14-16 (cm) 
B = 10-14 (cm) 
C = 6-10 (cm) 

3.9 การเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูล กำรชั่งน้ ำหนักผลของพริก (cm) นับจ ำนวนของผลพริก (ผล-ต้น) นับจ ำนวนรุ่นของ

พริก (ต่อรุ่น) อณุภำพเกรด-ควำมยำวของพริก (เชนติเมตร) เก็บข้อมูลทุก7-10 วันท ำกำรเก็บผลผลิตทุก 
7-10 วันท ำกำรวัดคุณภำพด้ำนคุณภำพขอพริกได้แก่ กำรชั่งน้ ำหนักผลของพริก (กรัม) นับจ ำนวนผล
เกรด-ควำมยำวของพริก เซนติเมตร) 
3.10 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วำงแผนกำรทดลองแบบ (Completely Randomized Design ; (CRD) วิเครำะห์ควำม
แปรปรวน โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistic v.23 
 

 


