
 

 

บทที่ 3 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินวิจัย 

 

3.1 วัสดุอุปกรณ์ในการวิจัย 

1. ถังหมักขนาด 100 ลิตร 

2. เครื่องปั่น 

3. ถาดเพาะกล้า 

4. บัวรดน้้า 

5. ไม้บรรทัด 

6. ผ้ากรองน้้าหมกั 

7. ตาช่ังดิจิตอล 2 ต้าแหน่ง 

8. ผ้าสแลน 

9. เครื่องpH meter,EC Meter 

วัสด ุ

1. เมล็ดพันธ์ผักคะน้า 

2. ผักบุง้นา 

3. หัวไชเท้า 

4. ถ่ัวงอก 

5. โมลาส 

6. พด.7 

7. ยาคูลท ์

8. โยเกิรต ์

9. น้้ามะพร้าว 

10. น้้าเปล่า 

11. ดิน 

12. กลูโคสผง 
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3.2 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 

 การวิจัย เปรียบเทียบผลการใช้น้้าหมักฮอรโ์มนจากผักบุ้งนา ถ่ัวงอกและหัวไชเท้าทีม่ีผลต่อ

การเจรญิเตบิโตและผลผลิตของคะน้าวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Compete 

Randomized Design, CRD ) แบ่งการทดลองเป็น 4 ทรีตเมนต์  จ้านวน 4 ซ้้าละ 8 ต้น รวมทั้งสิ้น 

32 หน่วยการทดลอง โดยแต่ละกรรมวิธีการทดลองใช้อัตราผสมของฮอร์โมน คือ  น้้าหมักฮอรโ์มน 1 

มิลลิลิตร/น้้า 100 มิลลลิิตร 

โดยได้ก้าหนดแผนการทดลองดงันี ้

T1  ไม่ใส่น้้าหมกัฮอร์โมน (control)   

T2  ใส่น้้าหมักฮอร์โมนผักบุ้งนา   

T3  ใส่น้้าหมกัฮอรโ์มนหัวไชเท้า  

T4  ใส่น้้าหมักฮอรโ์มนถ่ัวงอก  

 

3.3 วิธีขั้นตอนการท าน้ าหมักฮอร์โมน 

  3.3.1. ส่วนผสมและขั้นตอนการท าน้ าหมักฮอร์โมนผักบุ้งนา [T2] 

ส่วนผสม 

1. ผักบุ้งนา 9 กิโลกรมั                 2. กากน้้าตาล 3 ลิตร 

3. พ.ด.7  1 ซอง                        4. น้้าเปล่า 5 ลิตร 

 

 วิธีการท า 

1. หั่นผักบุ้งนาประมาณ 2 นิ้ว 9 กิโลกรัม   

                     2. ละลายสารเร่ง  พด.7  ในน้้าสะอาด 10 ลิตร แล้วเทลงถัง 
                    3. หมักตามด้วยกากน้้าตาล 3 กิโลกรมัแลว้คนในเข้ากันหมักทิง้ไว้ 

                     4.หมักทิง้ไว้ประมาณ 1 เดือน ก็สามารถแล้วน้ามาใช้ได้ 

3.3.2. ส่วนผสมและขั้นตอนการท าน้ าหมักฮอร์โมนถั่วงอก [T3] 

ส่วนผสม 

1. ถ่ัวงอก 3 กิโลกรมั 

2. กากน้้าตาล 3 ลิตร 
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3.น้้าเปล่า 5 ลิตร 

3. น้้ามะพร้าว 2 ลูก 

4. โยเกิร์ต 1 ถ้วย 

5. ยาคูลท์ 1 ถ้วย 

6. กลูโคสผง 100 กรัม 

7. พ.ด.7  1 ซอง 

 

วิธีการท้า 

1. ปั่นถ่ัวงอกจ้านวน 3 กิโลกรัม 

2. เติมน้้าเปล่า 5 ลิตร น้้ามะพร้าว 2 ลูก โยเกิร์ต 1 ถ้วย ยาคูลท์ 1 ขวด  กูล

โคสผงจ้านวน 100 กรัม และใสก่ากน้้าตาล 3 ลิตร ขนให้ส่วนผสมเข้ากัน ใส่ 

พ.ด. 7 ปริมาณ  1 ซอง 

3.  แล้วคนวัตถุดิบให้เข้ากันปิดฝาถัง หมักทิง้ไว้ 1 เดือน 

3.3.2. ส่วนผสมและขั้นตอนการท าน้ าหมักฮอร์โมนหัวไชเท้า [T4] 

ส่วนผสม 

1. หัวไชเท้า 3 กิโลกรัม 

2. กากน้้าตาล 3 ลิตร 

3. โยเกิร์ต 1 ถ้วย 

4. น้้ามะพร้าว 2 ลกู 

5. ยาคูลท์ 1 ถ้วย 

6. กลูโคสผง 100 กรัม 

7. กากน้้าตาล 3 ลิตร 

8. น้้าเปล่า 5 ลิตร 

9. พ.ด.7  1 ซอง 
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วิธีท า 

 1. ปอกแปลือกหัวไชเท้า และหั่นเป็นช้ินเล็กๆ 

 2. ปั่นหัวไชเท้าให้ละเอียด 3 กิโลกรัม น้้า 5 ลิตร น้้ามะพรา้ว 2 ลูก โยเกิร์ต 1 ถ้วย ยาคูลท์  

     1 ขวด  กูลโคสผง จ้านวน 100 กรัม กากน้้าตาล 3 ลิตร และ พ.ด. 7 ปริมาณ  1 ซอง  

 3 .คนวัตถุดิบให้เข้ากันปิดฝาถัง หมกัทิ้งไว้ 1 เดือน 

 

3.3.2. วิธีการเพาะกล้าผักคะน้า 

การวัดคุณสมบัตทิางเคมีของน้้าหมักฮอร์โมน  

รายการ                                  ค่าpH                ค่า EC. (Ms/cm.)             การแปรผล 
ดิน 5.5 -                     กรดปานกลาง 
น้้าหมักฮอร์โมนจากผักบุ้ง            3.56                          0.172                 กรดรุนแรงที่สุด 
น้้าหมักฮอร์โมนจากหัวไชเท้า        4.30                          0.168                   กรดรุนแรง 
น้้าหมักฮอร์โมนจากถ่ังงอก           4.00                          0.152                   กรดรุนแรง              

 

ขั้นตอนการทดลอง 

1. เติมดินใส่ถาดเพาะกล้า รดน้้าให้ชุ่ม 

2. ใช้เศษไม้เล็กๆกดลงในหลมุปลูก หยดเมล็ดผักคะน้าหลมุละ 1-2 เมล็ด กลบดิน 

3. ดูแลรดน้้า เช้า- เย็นรอให้ต้นกล้าผกัคะน้าเริ่มงอกท้าการถอนแยกกล้าใหเ้หลือต้นแข็งแรง

หลุมละ1 ต้น 

3. เมื่อต้นกล้ามีอาย ุ15 วัน จึงย้ายกล้าผกัคะน้าลงปลูกในถุงเพาะ เลือกต้นที่สมบรูณ์มีใบ

ยอด2-3ใบ/ล้าต้น 

4. ถุงเพาะมีขนาด 4x6 นิ้ว จ้านวนทั้งหมด 32 ถุง ทรีตเมนต ์ละ 8 ถุง (ถุงละ 1 ต้น) ปลูก

เป็น 2แถว แถวละ 4 ถุง รวม 4 ซ้้า มี 32 ต้น รดน้้า (เช้า-เย็น) 

5. หลังจากย้ายกล้าคะน้าลงปลูกในถุงเพาะแล้ว รดน้้าให้ชุ่ม แล้วใช้สแลนคลุมท้าเป็น

โรงเรือน เพื่อไม่ให้ต้นกล้าโดนแดดมากเกินไป 

6. เมื่อต้นกล้าคะน้าแข็งแรงหรอืมีอายุ 10 วัน จึงท้าการพรวนดินให้สม่้าเสมอเพื่อให้ดินร่วน

ซุย 

 


