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บทที่ 3   
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
  การศกึษาเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพ่ือศกึษาชนิดของดินท่ีเหมาะสมในการเพาะเลีย้ง
ไส้เดือนดิน   การก าจัดขยะอินทรีย์ท่ีย่อยสลายยากโดยใช้ไส้เดือนดินและทดสอบประสิทธิภาพ
ของปุ๋ ยหมกัท่ีได้ตอ่การเจริญเตบิโตของกล้าพืชตวัอย่าง แบง่การวิจยัออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
 ระยะที่ 1  ศกึษาชนิดของดนิท่ีเหมาะสมในการเพาะเลีย้งไส้เดือนดนิ 
 1. การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD  จ านวน 3 ซ า้   ใช้วัสดุเลีย้ง 
ดงันี ้

1.1 ดนิจากสวนล าไย 
1.2 ดนิตะกอนแม่น า้ 
1.3  ดนินา  

2 วิธีการทดลอง 
 2.1 ใสว่สัดเุลีย้ง ลงในบอ่ซิเมนต์ท่ีเตรียมไว้  ดงันี ้
  2.1.1    ดนิจากสวนล าไย  30  กิโลกรัม 
  2.1.2    ดนิตะกอนแมน่ า้  30 กิโลกรัม 
  2.1.3    ดนินา    30 กิโลกรัม 
  2.1.4    ดนิจากสวนล าไย   15  กิโลกรัมร่วมกบั ดนิตะกอนแมน่ า้  15   

กิโลกรัม 
  2.1.5    ดนิจากสวนล าไย  15  กิโลกรัมร่วมดนินา   15  กิโลกรัม 

2.1.6    ดนิตะกอนแมน่ า้ 15 กิโลกรัมร่วมกบัดนินา  15 กิโลกรัม 
2.1.7    ดนิตะกอนแมน่ า้ 10  กิโลกรัมร่วมกบัดนินา  10  กิโลกรัมร่วมกบั 

ดนินา  10  กิโลกรัม 
  2.2 ควบคมุความชืน้ โดยรดน า้ซาวข้าว 5 ลิตร / ซ า้ ทกุ 7 วนั 
  2.5 ใสม่ลูววัสด 1 กิโลกรัมตอ่ซ า้  ทกุ 3 วนัเพ่ือเป็นอาหารไส้เดือนดนิ 
  2.6 น าไส้เดือนดนิ Pheretima posthuma 1000 กรัม ปลอ่ยลงในบอ่ซิเมนต์          

ขนาดเส้นผา่ศนูย์   80 เซนตเิมตร 
  2.7 วางบอ่ซีเมนต์ไว้ใต้โรงเรือนท่ีเทพืน้ด้วยปนูซีเมนต์ 
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    2.8  ท าการบนัทึกข้อมลูการเจริญเตบิโตหลงัจากปล่อยไส้เดือนดนิ เป็นเวลา   
60   วนั 

ระยะท่ี 2 การศกึษาการก าจดัขยะอินทรีย์ท่ียอ่ยสลายยากโดยใช้ไส้เดือนดนิ 
    1. การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD  จ านวน 3 ซ า้   ใช้ขยะ
อินทรีย์ท่ียอ่ยสลายยาก ดงันี ้

 1.1   ฟางข้าว 
 1.2   เศษต้นกล้วย 
 1.3   เศษหญ้า 
2 วิธีการทดลอง 
 2.1 ใสข่ยะอินทรีย์ท่ียอ่ยสลายยากลงบนวสัดเุลีย้งในบอ่ซิเมนต์ท่ีเตรียมไว้  ดงันี ้
  2.1.1    ฟางข้าว  6  กิโลกรัม 
  2.1.2    เศษต้นกล้วย  6  กิโลกรัม 
  2.1.3    เศษหญ้า  6  กิโลกรัม 
  2.1.4    ฟางข้าว  3 กิโลกรัมร่วมกบัเศษต้นกล้วย  3  กิโลกรัม 

2.1.5    ฟางข้าว  3  กิโลกรัมร่วมกบัเศษหญ้า  3  กิโลกรัม 
2.1.6    เศษต้นกล้วย  3   กิโลกรัมร่วมกบัเศษหญ้า  3  กิโลกรัม 
2.1.7    ฟางข้าว 2  กิโลกรัมร่วมกบัเศษต้นกล้วย  2  กิโลกรัมร่วมกบัเศษ

หญ้า  2  กิโลกรัม  
2.1.8     ควบคมุ 

  2.2 ควบคมุความชืน้โดยรดน า้ซาวข้าว 5 ลิตร / ซ า้ ทกุ 7 วนั 
  2.3  ยอ่ยขนาดของขยะอินทรีย์ให้ได้ขนาดประมาณ  1 นิว้     หมกัร่วมกบัมลูววั 

แห้งและน า้อตัราสว่น 1: 5 :3  ทิง้ไว้   7   วนั 
  2.4 ใสข่ยะอินทรีย์ตามอตัราเร่ิมต้นตอ่ซ า้  ทกุ 5 วนั 
  2.5 น าไส้เดือนดนิ Pheretima peguana 1000 กรัม ปลอ่ยลงในบอ่ซิ 

เมนต์ขนาดเส้นผา่ศนูย์   80  เซนตเิมตร 
    2.6  ท าการบนัทึกข้อมลู ดงันี ้   
   2.6.1   คณุสมบตัทิางเคมี ดงันี ้ คา่ความเป็นกรดดา่ง (pH)  คา่การน า 
ไฟฟ้า (EC)   หลงัจากปล่อยไส้เดือนดนิ  60 วนั  

2.6.2 ปริมาณธาตอุาหารพืช ดงันี ้ ไนโตรเจนทัง้หมด  (Total N )    
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ฟอสฟอรัสทัง้หมด Total P    Total K   Total Ca   Total  Mg  หลงัจากปลอ่ยไส้เดือนดนิ  30 วนั
และ 60  วนั   

ระยะท่ี 3 การทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ ยหมกัท่ีได้ตอ่การเจริญเตบิโต   ของต้น 
กล้าพืชตวัอยา่ง 
                 1. การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design (RCBD)  ต าหรับ ๆ ละ 3 ซ า้ ดงันี ้   
       1.1  พริก 
       1.2  มะเขือมว่ง 
      1.3  มะเขือเทศ 
  2. วิธีการทดลอง 
   2.1 เตรียมปุ๋ ยหมกัท่ีได้จากการทดลองระยะท่ี 2 โดยเลือกชนิดของปุ๋ ยหมกัท่ีมี
ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดสงูสดุท่ี 60 วนั  ใสล่งในถาดเพาะเกล่ียให้เรียบ 
   2.2 น าเมล็ด พริก  มะเขือมว่งและมะเขือเทศ ใส่ถาดเพาะหลมุละ 1 เมล็ด   
                      3.การดแูลรักษา 
 3.1การให้น า้หลงัจากน าเมล็ดใสล่งในถาดเพาะกล้าแล้ว รดน า้ให้ชุม่ ระยะแรก
รดน า้ทกุเช้าและเย็น และเม่ือต้นกล้าเร่ิมงอกแล้วก็จะให้น า้ในตอนเช้าหรือตอนเย็นเพียงวนัละครัง้ 

   3.2  การปอ้งกนัศตัรูพืชพน่สารเคมีก าจดัศตัรูพืชเมื่อมีการระบาด 
  4.การบนัทึกข้อมลู บนัทกึข้อมลูตามรายละเอียด ดงันี ้ 

4.1 ความสงูของต้น (เซนตเิมตร)  บนัทกึผลหลงัจากเพาะกล้า  14  และ  21  
วนั  

4.2 จ านวนใบตอ่ต้น (ใบ) บนัทกึผลหลงัจากเพาะกล้า  14  และ  21  
วนั  

 4.3  ความยาวของราก (เซนตเิมตร)  บนัทกึผลหลงัจากเพาะกล้า  21 วนั 
 




