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บทที่ 3  
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจัย 

 
แนวทางการใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยบด ร่วมกับเปลือกไข่ไก่บด เพื่อใช้เป็นวัสดุบ ารุง

มะเขือเทศพันธุ์สีดา  
3.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง 

อุปกรณ์ 
1.คัดเตอร์    9.ฟิวเจอร์บอร์ด  
2.จอบ       10.ไม้ค  ายัน 
3.มีด     11.เชือก 
4.ตาชั่งดิจิตอล2 ต าแหน่ง                     12.ชุดตรวจวัดค่า pH Test KIT  
5.บัวรดน  า                                13.สายวัด 
6.กรรไกร                                        14.กระสอบวัสดุ 
7.พลั่วมือ                       15.เครื่องปั่น 

          8.ถาดเพาะต้นกล้า              
         วัสดุ 

1.เปลือกกล้วยไข่ เปลือกกล้วยน  าหว้า เปลือกกล้วยหอม    
2.เปลือกไข่ไก่ 
3.เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ    
3.2 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
แนวทางการใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยบด ร่วมกับเปลือกไข่ไก่บด เพื่อใช้เป็นวัสดุบ ารุง

มะเขือเทศพันธุ์สีดา วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely Randomized design , 
CRD) 4 ทรีทเมนต์ละๆ 3 ซ  าละ 4 หน่วยการทดลองรวมเป็น 48 ต้น  
(ถุงกระสอบละ 1 ต้น) ดังนี  
 T1  (Control) ไม่ใส่วัสดุเสริม  
 T2  (เปลือกกล้วยน  าว้าบด 20 กรัมเปลือกไข่ไก่ 10 กรัม)  
 T3  (เปลือกกล้วยไข่บด 20 กรัมเปลือกไข่ไก่ 10 กรัม)  
 T4  (เปลือกกล้วยหอมบด 20 กรัมเปลือกไข่ไก่ 10 กรัม)  

3.2.1 วิธีการทดลอง 
การเตรียมวัสดุบ ารุงต้นมะเขือเทศพันธุ์สีดาจากเปลือกไข่บดและเปลือกกล้วยบดต่างสาย

พันธุ์ 
1. น าเปลือกไข่ไก่มาตากให้แห้ง น าไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 
2. น าเปลือกกล้วยน  าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม แต่ละกรรมวิธีการทดลองน าไปตากแห้ง น าไป

บดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 
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การเพาะกล้ามะเขือเทศสีดาและการย้ายปลูกลงถุงกระสอบ 
 1.ท าการเก็บดินน ามาตากให้แห้งแล้วน ามาวัดหาค่า pH ตรวจวัดปริมาณความเป็น 
กรด-ด่างในดิน 

2.เตรียมดินเพาะปลูก น าดินเพาะปลูกมาใส่ในถาดเพาะที่มีหลุม 
3.จากนั นท าหลุมลึกประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วน าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศมาหยอดลงในหลุม

เสร็จแล้วเอาดินปลูกกลบเมล็ด และน าถาดเพาะปลูกวางไว้ในที่ร่มที่มีแสงแดดส่องถึงและมีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก  

4.รดน  าเป็นประจ าทุกๆเย็น จนกระทั่งต้นกล้าเจริญเติบโตจนครบอายุ 30 วันและรอท าการ
ย้ายลงปลูกในถุงเพาะช าต่อไป 

ขั้นตอนการใส่เปลือกกล้วยบด ร่วมกับเปลือกไข่ไก่บด เพื่อใช้เป็นวัสดุบ ารุงมะเขือเทศ
พันธุ์ 

1) หลังจากที่ต้นมะเขือเทศมีอายุครบ 80 วันแล้ว ใส่ตามกรรมวิธีการทดลองแต่ละกรรมวิธี
ดังนี   

T1 COTROL ไม่ใส่เปลือกไข่ไก่และเปลือกกล้วยบด 
T2 ใส่เปลือกกล้วยน  าว้าบดในอัตราส่วน 20 กรัม: เปลือกไข่ไก่บด 10 กรัมอัตราส่วน

ดิน10 กิโลกรัม  
T3 ใส่เปลือกกล้วยไข่บดในอัตราส่วน 20 กรัม: เปลือกไข่ไก่บด 10 กรัม อัตราส่วน

ดิน 10 กิโลกรัม 
T4 ใส่เปลือกกล้วยหอมบดในอัตราส่วน 20 กรัม: เปลือกไข่ไก่บด 10 กรัม อัตราส่วน

ดิน 10 กิโลกรัม  
2) เสร็จแล้วใช้พลั่วมือท าการพรวนดินรอบโคนต้น ใส่คลุกเคล้าผสมเปลือกกล้วยเปลือกไข่ไก่

และดินให้เข้ากันจากนั นรดน  าให้ชุ่มพอดี 
   

3.3 การบันทึกเก็บข้อมูลการทดลอง 
การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตในการทดลอง 

1) หลังจากมะเขือเทศเจริญเติบโตครบ 100 และ 120 วัน ท าการเก็บข้อมูลในประเด็น
ดังต่อไปนี  

วัดความสูงต้น ความกว้างใบ ความยาวใบ และความกว้างกลางทรงพุ่มวัดจากใบซ้ายของต้นไปใบขวา
ของต้น ครั งที่ 1 และครั งที่ 2  

2) หลังจากมะเขือเทศเจริญเติบโตอายุครบ 120 วัน ท าการเก็บข้อมูลด้านการให้ผลผลิต ดัง
ประเด็นต่อไปนี   
ผลมะเขือเทศชั่งน  าหนักผลสดเฉลี่ยต่อต้นหลังการเก็บเกี่ยว 
 T1 COTROL ไม่ใส่เปลือกไข่ไก่และเปลือกกล้วยบด 
 T2 ใส่เปลือกกล้วยน  าว้าบดในอัตราส่วน 20 กรัม: เปลือกไข่ไก่บด 10 กรัม 
อัตราส่วนดิน 10 กิโลกรัม 
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 T3 ใส่เปลือกกล้วยไข่บดในอัตราส่วน 20 กรัม: เปลือกไข่ไก่บด 10 กรัม 
 อัตราส่วนดิน 10 กิโลกรัม 
 T4 ใส่เปลือกกล้วยหอมบดในอัตราส่วน 20 กรัม: เปลือกไข่ไก่บด 10 กรัม  
อัตราส่วนดิน 10 กิโลกรัม  
 

3.4 สถานที่ท าการทดลอง 
 ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ท าการวิจัยจาก สวนผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ 

กัลยพฤกษ์ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  
 
3.5 ระยะเวลาในการทดลอง 
เริ่มต้นทดลองระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 2562 รวม 120 วัน 
  
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิ เคราะห์ข้อมูลตามวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์  สมบูรณ์  (completely 
Randomized design , CRD)  วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน แบบ One-Way ANOVA Analysis  
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ส าเร็จรูปทางสถิติ 

 
 


