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บทคัดยอ 

 

โครงงานถุงเพาะชําตนกลาพอเพียง (Mo-Bag) มีวัตถุประสงค (1) เพื่อประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา 

Mo-Bag จากกาบมะพราวและกาบกลวย (2) เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในถุงเพาะชํา

ตนกลา Mo-Bag กับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําจากพลาสติก และ (3) เพื่อศึกษาการยอยสลายของถุงเพาะชํา 

ตนกลา Mo-Bag  โดยการดําเนินการศึกษาแบงเปน 3 ตอน ไดแก  (1) การประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา  

Mo-Bag โดยใชกาบมะพราวและกาบกลวย  (2) การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองใน 

ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag  กับถุงเพาะชําที่ผลิตจากพลาสติก และ (3) การศึกษาการยอยสลายถุงเพาะชํา 

ตนกลา Mo-Bag ผลการดําเนินการศึกษาพบวา  

1. กระบวนการผลิตกระดาษจากกาบมะพราวที่ไดสืบคนแลวนํามาขึ้นรูปตามแบบที่กําหนดทําใหได

ถุงเพาะชําตนกลา   

2. ตนดาวเรืองที่ปลูกในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag มีความสูงมากกวาตนดาวเรืองที่ปลูกในถุงเพาะ

ชําตนกลาจากพลาสติกโดยเฉลี่ย 0.7 เซนติเมตรแตจํานวนใบของตนดาวเรืองที่เพาะในถุงเพาะชําทั้งสองชนิด

มีจํานวนเทากัน  

3. การนําตนดาวเรืองลงปลูกในดินโดยไมนําถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ออก พบวา ถุงเพาะชําตน

กลา Mo-Bag เริ่มมีการเปอยยุยของถุงในวันที่ 6 และเมื่อครบ 20 วันถุงเพาะชําตนกลาเปอยยุยเกือบเปน 

เนื้อเดียวกันกับดิน 

 

จํานวนคํา :  258 คํา 
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และขอคิดเห็นตางๆ มาโดยตลอด และครูโกญจนาท  คูณพูล ที่ใหความชวยเหลือการทําถุงเพาะชํา  

Mo-Bag ในขั้นตอนที่เกี่ยวของกับสารเคมีที่อันตรายและชวยจัดรูปแบบของรายงาน คณะผูจัดทําขอกราบ

ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 

 ขอขอบคุณนางอภิชา  กฤษณะเศรณี นางเยาวลักษณ  ยุวบูรณ และนายธัชพล  ชั้นพรภักด ี 
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ในการทํางานครั้งนี้ 

 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาของคณะผูจัดทํา ที่คอยใหกําลังใจ และถามไถความ

เปนไปของโครงการอยูเสมอ ทําใหผูพัฒนามีกําลังใจที่จะพัฒนาโครงการจนสําเร็จได 

 

 

        เด็กหญิงศรุตา กฤษณะเศรณี   

เด็กหญิงจุฑาพิชญ  ยุวบูรณ  

เด็กชายกฤษฏ  ชั้นพรภักดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค 

สารบัญ 
หนา 

บทคัดยอ           ก  

กิตติกรรมประกาศ          ข 

สารบัญ            ค 

สารบัญตาราง           ง 

สารบัญภาพ           จ 

บทที่ 1  บทนํา           1 

 ที่มาและความสําคัญ         1 

 วัตถุประสงคของโครงงาน         1 

 สมมติฐานของโครงงาน         2 

ตัวแปรในการทดลอง         2 

นิยามเชิงปฏิบัติการ         2 

 ขอบเขตการศึกษา         3 

 ประโยชนที่ไดรับ           3 

บทที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวของ         4 

มะพราว            4 

กลวย           5 

การทํากระดาษจากกาบมะพราว        6 

ดาวเรือง           8 

บทที 3  วิธีการดําเนินการ         10 

  ตอนท่ี 1 การประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag     10 

  ตอนท่ี 2 การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรือง   11 

   ในถุงเพาะชําตนกลาMo-Bag กับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก  

  ตอนท่ี 3 การศึกษาโดยการสังเกตการยอยสลายของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag  13 

  เมื่อนําตนดาวเรืองปลูกลงดินโดยไมตองนําถุงเพาะชําตนกลาออก 

บทที่ 4  ผลการดําเนินการ        14 

บทที่ 5 บทสรุป          17 

 สรุปและอภิปรายผล        17 

ขอเสนอแนะ         17 

บรรณานุกรม          18 

ภาคผนวก          19 



ง 

สารบัญตาราง 

           หนา 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag   15 

              กับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก     

ตารางที่ 2 การสังเกตการเปอยยุยของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag     16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ 

สารบัญภาพ 
หนา 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงโครงสรางของผลมะพราว         4 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงโครงสรางของกลวย         5 

ภาพที่ 3 การตมกาบมะพราวกับโซดาไฟ          7 

ภาพที่ 4 ดอกดาวเรือง            8 

ภาพที่ 5 วัสดุในการทําถุงเพาะชําตนกลา         10 

ภาพที่ 6 การตมสารและการกรองสารเพื่อนําไปลาง        11 

ภาพที่ 7 การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรือง      12 

ภาพที ่8 การทดลองเพื่อศึกษาการยอยสลายของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag     13 

ภาพที่ 9 ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag          14 

ภาพที่ 10 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความสูงของตนดาวเรืองในถุงเพาะชําทั้งสองชนิด   15 



1 

บทที่ 1 

บทนํา 
 

ที่มาและความสําคัญ 

ในปจจุบัน หากเราสังเกตจะพบวาอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมากหรือที่เรียกวา “ภาวะโลกรอน” 

(Global Warming) และมีแนวโนมที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากปรากฏการณ 

เรือนกระจก (Greenhouse Effect) (อัล กอร, 2550) และถาปญหานี้ยังไมไดรับการแกไขก็จะสงผลกระทบ

ตอเนื่อง ตัวอยางเชน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็จะมีปริมาณการใชเครื่องปรับอากาศมากขึ้น ทําใหเราตองใช

พลังงานไฟฟามากขึ้น และเมื่อการใชพลังงานไฟฟามากขึ้น เราก็จําเปนตองผลิตพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น  

ซึ่งการใชพลังงานไฟฟาและการผลิตพลังงานไฟฟาที่เพ่ิมมากขึ้นนี้  ลวนแลวแตสรางมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม

ทั้งสิ้น อาทิ แกสมีเทน แกสคารบอนไดออกไซด แกสคารบอนมอนอกไซด เปนตน อันเปนตนเหตุใหเกิด

ปรากฏการณเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ แนวทางการแกปญหาปรากฏการณเรือนกระจกแนวทางหนึ่ง  

คือ การปลูกตนไม แตทวาการปลูกตนไมนั้นอาจกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมอยางไมรูตัว เนื่องจาก 

ทางคณะผูจัดทําไดสํารวจรานขายไมดอกไมประดับในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี พบวารานขาย

ตนไมสวนใหญมักใชถุงเพาะชําตนกลาที่ทําจากพลาสติก  เมื่อผูซื้อนําตนไมไปปลูกลงในกระถาง ถุงเพาะชํา 

ตนกลานี้ก็จะถูกทิ้งกลายเปนขยะ ซึ่งขยะประเภทพลาสติกนี้ ตองใชเวลาในการยอยสลายนานถึง 450 ป  

(กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2543) และถาถุงพลาสติกดังกลาวถูกนําไปกําจัดโดยการเผาก็จะเกิดควัน 

อันกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม และเปนตนเหตุทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจกทางหนึ่ง  

จากขอสังเกตดังกลาวขางตน คณะผูจัดทําจึงคิดประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ที่สามารถยอย

สลายได ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมและชวยใหตนไมเจริญเติบโตไดดีขึ้น โดยเลือกกาบมะพราวเปนวัสดุ

ในการทําถุงเพาะชําตนกลาดวยคุณสมบัติของกาบมะพราวที่ใชเปนวัสดุเพาะชําที่สามารถอุมน้ําไดดีและเปน

วัสดุธรรมชาติเหลือใช และเลือกใชกาบกลวยซึ่งมียางที่สามารถทําใหกาบมะพราวเกาะกันเปนแผนกระดาษ

ทั้งนี้ ทางคณะผูจัดทําไดเลือกใชตนดาวเรืองเปนพืชที่ใชในการทดลองเพาะตนกลา เนื่องจากตนดาวเรือง 

มีวงจรชีวิตสั้น อีกทั้งเปนไมดอกเศรษฐกิจและไมดอกไมประดับที่นิยมปลูกกันอยางแพรหลาย  

 
 

วัตถุประสงคของโครงงาน 

1. เพื่อประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag จากกาบมะพราวและกาบกลวย 

2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag กับถุงเพาะชํา 

ตนกลาที่ทําดวยพลาสติก 

3. เพื่อศึกษาการยอยสลายของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag เมื่อนําตนดาวเรืองปลูกลงดินโดยไมตอง

นําถุงเพาะชําตนกลาออก 
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สมมติฐานของโครงงาน 

1. ตนกลาดาวเรืองที่เพาะในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag จะเจริญเติบโตไดดีกวาตนกลาดาวเรือง 

ที่เพาะในถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก 

2. เมื่อนําตนดาวเรืองท่ีเพาะในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ลงปลูกในดิน ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

จะสามารถเปอยยุยไดภายใน 20 วัน 

 

ตัวแปรในการทดลอง 

โครงงานครั้งนี้ มีการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในถุงเพาะชําตนกลา 

Mo-Bag กับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก โดยมีตัวแปรในการศึกษาคนควา ดังนี ้

1. ตัวแปรตน  

ชนิดของถุงเพาะชําตนกลา ไดแก 

- ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag  

- ถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก 

2. ตัวแปรตาม  

การเจริญเติบโตของตนกลาดาวเรือง ไดแก 

 - ความสูงของตนกลาดาวเรือง 

 - จํานวนใบของตนกลาดาวเรือง 

3. ตัวแปรควบคุม  

    1. ขนาดของถุงเพาะชําตนกลา 

        2. ชนิดของตนดาวเรือง 

     3. ชนิดและปริมาณของดิน 

       4. ปริมาณในการรดน้ําแตละครั้ง 

     5. สถานที่ปลูก 

     6. วันและเวลาที่บันทึกผล 

     7. อุปกรณที่ใชวัดความสูง 

 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 1. ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag (Moderate Bag) หมายถึง ถุงเพาะชําตนกลาที่คณะผูจัดทํา

ประดิษฐขึ้นจากกาบมะพราวและกาบกลวยนํามาผานกระบวนการผลิตวัสดุแลวนํามาขึ้นรูป โดยใช

กระบวนการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. ตนดาวเรือง หมายถึง ตนดาวเรืองพันธุลูกผสม (Afro American Marigolds) 
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 3. ก า ร เ จ ริญ เ ติ บ โ ตของต น ด าว เ รื อ ง  หม ายถึ ง  ก า ร เ จ ริ ญ เติ บ โ ตขอ งต น ดา ว เ รื อ ง 

ในถุ ง เพาะชํ าต นกล าที่ เ ริ่ มต นจากการ เพาะ เมล็ ด  บั นทึ กวั นที่ ต นอ อนดาว เ รื อ ง งอก  แล ว วั ด 

การเจริญเติบโตของตนออนดาวเรืองโดยการวัดความสูงของตนและการนับจํานวนใบ 

 4. การยอยสลายของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag หมายถึง การเปอยยุยของถุงเพาะชํา 

ตนกลา Mo-Bag และการกลืนเปนเนื้อเดียวกับดิน 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 1. การผลิตกระดาษสําหรับทําถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ในครั้งนี้ใชอัตราสวนของกาบมะพราว 

ตอกาบกลวย เทากับ 7 : 3  

 2. การศึกษาคุณสมบัติของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ในครั้งนี้ ไดเลือกใชตนดาวเรืองในการทดลอง 

เนื่องจากมีวงจรชีวิตสั้นใชระยะเวลาเพาะตนกลา 3 – 7 วัน และจะแข็งแรงลงปลูกไดเมื่ออายุ 10 – 12 วัน 

(วรรณา กอวัฒนาวรานนท, 2538) 

 3. การศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาในการศึกษา 32 วัน โดยเปนการศึกษาในชวงตนออนดาวเรือง 12 วัน 

และการศึกษาตนกลาดาวเรือง 20 วัน จึงไมสามารถศึกษาการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองจนกระทั่ง 

ออกดอกได ซึ่งตองใชระยะเวลาประมาณ 60 วัน 

 4. การศึกษาการยอยสลายของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag คณะผูจัดทําใชการสังเกตการเปอยยุยของ

ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag เพียงอยางเดียว มิไดใชการทดลองเปรียบเทียบกับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําจาก

พลาสติก เนื่องจากภายในระยะเวลา 20 วัน ถุงพลาสติกไมสามารถยอยสลายหรือเปอยยุยได 

  

ประโยชนที่ไดรับ 

 1. ไดถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ที่ทําจากกาบมะพราวและกาบกลวย ซึ่งสามารถชวยใหตนกลา 

ของพืชเจริญเติบโตไดดีกวาการเพาะชําตนกลาในถุงเพาะชําตนกลาที่ทําจากถุงพลาสติก 

 2. ไดถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ที่สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ  

 3. ลดมลภาวะจากปริมาณของขยะมูลฝอยทั้งที่เกิดจากการทิ้งถุงเพาะชําตนกลาที่ทําจากถุงพลาสติก

ของภาคการเกษตร และการทิ้งกาบมะพราวของภาคอุตสาหกรรม อันเปนการชวยลดภาวะโลกรอนได 

ในทางออม 
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บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

 การทําโครงงานถุงเพาะชําตนกลาพอเพียง Mo-Bag ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ไดนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้ 

 

1. มะพราว  

มะพราวจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ปลูกกันมากทางภาคใต ภาคกลาง

ตอนลาง และภาคตะวันออก และเปนอาชีพหลักของเกษตรกรมานานหลายรอยป  ปจจุบันเกษตรกรที่ปลูก

มะพราวเปนอาชีพมีไมนอยกวา 2 แสนครอบครัว ทําใหมะพราวสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งผลผลิต 

จากมะพราวแตละปสามารถสรางมูลคาไมต่ํากวา 2,700 ลานบาท ดังนั้น มะพราวจึงเปนพืชที่มีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก 

มะพราวเปนพืชตระกูลปาลมที่มีความสําคัญยิ่งตระกูลหนึ่งของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นอกจากมะพราวแลว 

อินทผลัม ปาลมน้ํามัน ตาลโตนด จาก หมาก สาคู ลาน และหวาย ตางก็เปนพืชที่จัดอยูในตระกูลปาลมที่มี

ความสําคัญเชนกัน ทั้งนี้สวนของตนมะพราวที่ถูกนํามาใชประโยชนมากที่สุด คือ ผลมะพราว 

 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงโครงสรางของผลมะพราว (ปวิณ ภิรมย และคณะ, 2553) 

 

ผลมะพราวจะมีขนาดโตเด็มที่หลังจากที่มีการผสมเกสรแลว 6 เดือน และหลังจากนั้นอีก 6 เดือน  

ผลก็จะสุกแกพรอมเก็บเกี่ยว  ลักษณะของผลเปนแบบ fibrous drups ที่เรียกกันวา nut ขนาดของผล  

สีของผล จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะประจําพันธุ ผลของมะพราวหรือเปลือกมะพราวนี้ประกอบดวยชั้น

ตางๆ 3 ชั้น คือ 

 1. Exocarp คือ เปลือกนอกสุดของผล เปนแผนของเสนใยที่เหนียวและแข็ง เมื่อผลแกจะม ี

สีเขียว แดง หรือเหลือตามลักษณะประจําพันธุ สําหรับผลที่แกและแหงจัดจะมีสีน้ําตาลเขม 

 2. Mesocarp เปนชั้นที่อยูถัดจากเปลือกนอกเขามา เมื่อผลยังออนมีลักษณะออนนุม บาง

พันธุอาจมีรสหวานรับประทานได แตเมื่อผลแกจะกลายเปนชั้นของเสนใยที่เรียกวา กาบมะพราว (coir) ซึ่งชั้น

นี้หนาประมาณ 4 – 8 เซนติเมตร 
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 3. Endocarp เปนชั้นในสุดที่มีกาบมะพราวหุมลอมรอบ เมื่อผลแกจะมีลักษณะแข็ง  

สีน้ําตาลดํา ที่เรียกวา กะลา (husk or shell) ซึ่งผิวดานนอกของกะลาจะมีสันนูน 3 สัน ที่กะลาดานที่อยูทาง

ขั้วของผลจะมีอยู 3 ตา carpel ละ 1 ตา โดยมีตาแข็ง 2 ตา และตานิ่มอันใหญ 1 ตา ตานิ่มนี้จะอยูสวนบน

ของกะลา เพาะเมื่อมะพราวงอกหนอออกมา ตนออนจะแทงทะลุผานตานิ่มอันนี้ 

ทั้งนี้ในโครงงานไดเลือกใชสวนของกาบมะพราวมาเปนวัตถุดิบในการผลิตถุงเพาะชําตนกลา เนื่องจาก

สวนของกาบมะพราวมีเสนใยที่ไมแข็งมากซึ่งสามารถนําไปทําวัสดุจําพวกกระดาษแลวนําไปขึ้นรูปเปน 

ถุงเพาะชําได 

 

2. กลวย 

กลวยเปนไมผลที่คนไทยรูจักกันมานาน เนื่องจากกลวยมีถิ่นกําเนิดในเอเชียใตและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต   ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคดังกลาว จากการศึกษาพบวา กลวยมีวิวัฒนาการถึง ๕๐ 

ลานปมาแลว ดังนั้นจึงเปนไมผลที่มนุษยรูจักบริโภคเปนอาหารกันอยางแพรหลาย เชื่อกันวา กลวยเปนไมผล

ชนิดแรก ที่มีการปลูกเลี้ยงไวตามบาน และไดแพรพันธุจากเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใตไปยังดินแดน

อื่นๆ ในระยะเวลาตอมา 

กลวยมีลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญดังนี้  
 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงโครงสรางของกลวย (พลอยโพยม (นามปากกา), 2555) 
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1. ลําตน กลวยมีลําตนอยูใตดินเรียกวา หัว หรือ เหงา (rhizome) ที่หัวมีตา (bud) ซึ่งจะเจริญ 

เปนตนเกิด หนอ (sucker) หลายหนอ เรียกวา การแตกกอ  หนอที่เกิด หรือตนที่เห็นอยูเหนือดิน ความจริง

แลวมิใชลําตน เราเรียกวา ลําตนเทียม (pseudostem) หรือที่เรียกวา กาบกลวย สวนนี้เกิดจากการอัดกัน

แนนของกาบใบ ที่เกิดจากจุดเจริญของลําตนใตดิน กาบใบจะชูกานใบ และใบ และที่จุดเจริญนี้ จะมีการเจริญ

เปนดอกตามข้ึนมาหลังจากสิ้นสุดการเจริญของใบ  ใบสุดทายกอนการเกิดดอก เรียกวา ใบธง 

2. ดอก ดอกของกลวยออกเปนชอ (inflorescence) ในชอดอกยังมีกลุมของชอดอกยอยเปนกลุมๆ  

ระหวางกลุมของชอดอกยอยแตละชอจะมีกลีบประดับ หรือที่เราเรียกกันวา กาบปลี (bract) มีสีมวงแดงกั้นไว 

กลุมดอกเพศเมียอยูที่โคน และกลุมดอกเพศผูอยูที่ปลาย เปนสวนที่เราเรียกวา หัวปลี (male bud) ระหวาง

กลุมดอกเพศเมีย และดอกเพศผู มีดอกกะเทย แตบางพันธุก็ไมมี ในชอดอกยอยแตละชอมีดอกเรียงซอนกันอยู 

2 แถว ถาเปนดอกเพศเมีย ดอกเหลานี้จะเจริญตอไปเปนผล 

3. ผล  ผลกลวยเกิดจากดอกเพศเมีย ซึ่งอยูที่โคน กลุมของดอกเพศเมีย 1 กลุม เจริญเปนผล  

เรียกวา 1 หวี ชอดอกเจริญเปน 1  เครือ ดังนั้นกลวย 1 เครืออาจมี 2 - 3 หวี หรือมากกวา 10 หวี ทั้งนี้

แลวแตพันธุกลวยและการดูแล ผลของกลวยมีการเจริญไดโดยไมตองผสมพันธุ จึงทําใหกลวยสวนใหญ 

ไมมีเมล็ด 

4. เมล็ด เมล็ดกลวยมีลักษณะกลมเล็ก บางพันธุมีขนาดใหญ เปลือกหนา แข็ง มีสีดํา 

5. ราก เปนระบบรากฝอย แผไปทางดานกวางมากกวาทางแนวดิ่งลึก 

6. ใบ  ใบกลวยมีลักษณะเปนแผนใบใหญ มีความกวางประมาณ 70 – 90 เซนติเมตร ความยาว 1.7 

ถึง 2.5 เมตร ปลายใบมน รูปใบขอบขนาน โคนใบมน และแผนใบมีสีเขียว 

 

ทั้งนี้ในโครงงานไดเลือกใชกาบกลวยเปนหนึ่งในวัตถุดิบสําหรับทําวัสดุจําพวกกระดาษ เนื่องจากกาบ

มะพราวเมื่อนําไปบดละเอียดแลวจะไมสามารถเกาะกันเปนแผนได จึงจําเปนตองใชกาบกลวยเพราะกาบกลวย

มีใยซึ่งสามารถนําไปทํากระดาษได และมียางที่ชวยประสานเยื่อกระดาษได 

 

3. การทํากระดาษจากกาบมะพราว 

 ดวยทางคณะผูจัดทําไดพิจารณาแลววาการนําวัสดุมาทําถุงเพราะชําตนกลาเพื่อใหสามารถยอยสลาย

ได จําเปนที่จะตองผลิตถุงเพาะชําในรูปของกระดาษ และเมื่อสืบคนวิธีการผลิตกระดาษจากกาบมะพราว  

ไดพบงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจากใยมะพราว” ของ สุภา  จุฬคุปต และคณะ 

(2552) ซึ่งไดเสนอวิธีการทํากระดาษจากกาบมะพราวเพื่อใชสําหรับผลิตงานหัตถกรรม โดยมีวัสดุอปุปกรณ

และข้ันตอนดังนี ้

วัสด ุ

     1. เปลือกมะพราว   4. สารนอริก (กาว Sumifloc FA-40) 

2. โซเดียมไฮดรอกไซด   5. น้ําเปลา 

     3. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด    
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    อุปกรณและเครื่องมือ 

      1. เครื่องชั่งสาร    5. พายไม 

     2. ถังสําหรับตมเยื่อ   6. อางพลาสติก 

     3. เตาถาน    7. ตะแกรงชอนเยื่อ 

     4. กะละมัง  

    วิธีการประดิษฐกระดาษจากกาบมะพราว 

1. แยกเสนกาบมะพราวจากเปลือก โดยการนําเปลือกมะพราวมาแชน้ํา แลวฉีกแยกเสนใย

ออกจากเปลือก 

2. ตมกาบมะพราว ใชอัตราสวนมะพราวตอน้ํา 1:20 โดยน้ําหนัก (น้ําทวมกาบมะพราว 

ขณะตม ) ใสโซเดียมไฮดรอกไซด 15% ของน้ําหนักกาบมะพราว  ตมนาน  2 ชั่วโมง เพื่อใหกาบ

มะพราวสะอาดและเปอย 

3. นํากาบมะพราวที่ตมแลวลางดวยน้ําใหสะอาด 

4. นํากาบมะพราวที่ไดไปฟอกขาวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

5. นําสารกระจายเยื่อนอริก (กาว Sumifloc FA-40) 15 กรัม ละลายในน้ํา 30 ลิตรในอาง

และคนใหกระจายตัว 

6. นํากาบมะพราว 200 กรัม มาใสในอางคนใหกระจายตัว 

7. ใชตะแกรงชอนเยื่อและเกลี่ยใหกาบมะพราวเรียงตัวสม่ําเสมอ แลวนําไปตากแดดใหแหง 
 

 
ภาพที่ 3 การตมกาบมะพราวกับโซดาไฟ  

(สุภา  จุฬคุปต และคณะ, 2552) 

เนื่องจากกาบมะพราวเปนเสนใยธรรมชาติที่ ไม เกาะตัว จึ งตองใชสารกระจายเยื่อนอริก  

(กาว Sumiflooc FA-40) เปนตัวชวยยึดติด หรืออาจจะนํามาซอนแผนรวมกับเยื่อกระดาษชนิดอื่น  

เชน กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษที่ไดจะมีความทนทานยิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้ การประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา ใชแนวทางการประดิษฐกระดาษขางตน โดยดัดแปลงวัสดุคือ  

ใชกาบมะพราวรวมกับกาบกลวย เนื่องจากทางคณะผูจัดทําไมไดใชสารกระจายเยื่อนอริก เนื่องจากเปนวัสด ุ

ที่มีราคาแพง เราจึงประยุกตใชยางจากกาบกลวยซึ่งมีความเหนียวเชนกันเปนตัวชวยประสาน และเนื้อจาก

กาบกลวยก็จะชวยเพิม่เนื้อกระดาษของถุงเพาะชําตนกลาอีกดวย 
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4. ดาวเรือง 

 
ภาพที่ 4 ดอกดาวเรือง  

(วิกิพีเดีย, 2557) 
 

ดาวเรือง (Tagetes sp.) เปนพันธุไมลมลุกมีถิ่นกําเนิดอยูที่อเมริกาใต และแม็กซิโก มีชื่อ Common 

name วา  “Marigolds” อยูใน Family Compositae (Daisy Family) ดาวเรืองเปนไมดอกที่ปลูกงาย  

มีคุณคาทางเศรษฐกิจ สามารถใชประโยชนโดยปลูกเปนไมประดับ ไมตัดดอก และไมกระถาง นอกจากนี้ 

ยังใชประโยชนเปนพืชสี โดยใชเปนสียอมผานับแตโบราณกาลมา ในตางประเทศใชกลีบดอกดาวเรืองบางพันธุ

ซึ่งมี xanthophyll สูงๆผสมลงไปในอาหารไก นอกจากจะไดสีของไขแดงและผิวหนังไกเขมเพิ่มขึ้นแลว 

ดาวเรืองยังให โปรตีนแลวิตามินอีกดวยนอกจากนั้นรากของดาวเรืองจะรับสารชนิดหนึ่งที่ เรียกวา  

∝ - terthienyl ซึ่งมีผลในการควบคุมปริมาณไสเดือนฝอยในดินไดเปนอยางด ี

ดาวเรืองท่ีนิยมปลูกมี 2 ชนิด คือ ดาวเรืองตนเตี้ย และชนิดตนสูง ซึ่งแยกประเภทตามความสูงของ

พุมตน เพื่อประโยชนใชสอย และใชตกแตงเปนสําคัญ 

 ดาวเรืองที่นิยมปลูกมี 2 ชนิด คือ 

 (1) African Marigolds (Tagetes erecta) ดอกใหญซอน และมีทรงดอกกลมโตนาดูมาก 

มีลําตนใหญและแข็งแรง (ปฎฐะ บุนนาค 2529 : 133) แยกตามลักษณะความสูงของทรงพุมไดดังนี้ 

      1. tall rarieties พุมตนสูง 2 1⁄2 ฟุตถึง 3 ฟุต ดอกมีขนาดใหญมาก มีเสนผานศูนยกลาง

ดอก 3 1⁄2-4  นิ้ว เชนพันธุ Gold Coin series มี Double Eagle ,Doudloon ,Sovereing ,Gold Coin 

mixture 

               2. medium varieties (semi-tall) พุมตนสูง 16 – 20 นิ้ว พุมตนกระทัดรัด ขนาดดอก

ใหญมีเสนผายศูนยกลาง 3-3 1⁄2 นิ้ว ไดแก พันธุ Happy face,Gold express,Gold galore,Yellow galore 

และ Jubilee series 

               3. dwarf  varieties พุมตนสูง 10-14 นิ้ว ดอกมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 1⁄2-4 นิ้ว 

เปนที่นิยมปลูกมาก ใชปลูกเปนไมกระถางไดดี เชน พันธุ Guys and Dolls,Papaya crush,Pumpkin 

crush,Pineapple crush, Apollo,Moon shot and Viking (สมเพียร เกษมทรัพย 2522 : 189) 
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  (2) French Marigolds (Tagetes  patula) ดาวเรืองนี้มีดอกซอน และดอกไมซอน ลําตน 

ที่เตี้ยทรงพุมสูงสุดเพียง 6 นิ้ว เทานั้น และสูงเพียง 2 ฟุต เทานั้น (ปฎฐะ บุนนาค 2529 : 134) แบงดาวเรือง

ชนิดตนเตี้ยตามความสูงพุมไดดังนี้  

      1. double varieties มีพุมตนสูงประมาณ 6 – 8 นิ้ว ขนาดดอกเล็กท่ีสุด คือมีเสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 1-1 1⁄2 นิ้ว  เชนพันธุในชุด Petite series มี Petite gold, Petite harmony, Petite 

orange, Petite spry และ Petite Yellow สวน  Sparky series มี Bolero,Matador.Red 

Brocede,Spanish Brocade และ Valencia 

               2. super french type มีพุมตนสูงประมาณ 19 - 24 นิ้ว ขนาดเสนผานศูนยกลางของ

ดอก 1 – 2 นิ้ว ดอกบานชากวา Double varieties ประมาณ 7 – 10 วัน เชนพันธุ Yellow 

boy,Kingtut,Grpsy dencer,Stardust,Honercomb และ midas touch  

               3. single variteies พุมสูง 12 – 16 นิ้ว ดอกชั้นเดียวขนาดเสนผานศูนยกลางของดอก 

1-1 1⁄2 นิ้ว  เชน พันธุ Dainty Marictta และ Cinabar เปนตน (สมเพียร เกษมทรัพย 2522 : 189 – 190) 

 

การขยายพันธุและการเพาะปลูก นิยมใชเมล็ดโดยเพาะเมล็ดในถุงขนาด 3x5 นิ้ว หรือถาดสําหรับ

เพาะเมล็ด วัสดุที่ใชเพาะ คือ ขุยมะพราว ถานแกลบ  และปุยคอกเกา หรือปุยหมัก ผสมกันในอัตราสวน 

2:2:1 คุกเคลาใหเทากัน ผสมน้ําใหมีความชื้นเล็กนอย กรอกวัสดุผสมลงภาชนะเพาะ หยอดเมล็ดที่ตองการ

เพาะใหลึกประมาณ 1⁄2-2⁄3  เซนติเมตร รดน้ําใหทั่ว ประมาณ 3 – 7 วัน  เมล็ดงอกเมื่อตนกลาแข็งแรง

คอยๆขยับใหไดรับแสงตอนบาย จนสามารถอยูกลางแดดทั้งวัน เมื่อตนกลาแข็งแรงมีใบจริง 2 – 3 คู  

(อายุ 10 - 12 วัน) จึงยายปลูก (วรรณา กอวัฒนาวรานนท  2538 : 101 – 102 ) การปลูกในภาชนะดินผสมที่

ใชควรมีน้ําหนักเบา อุมน้ําไดดี แตสามารถระบายน้ําสวนเกินไดดี โดยใชดินรวนผสมกับขุยมะพราว ถายแกลบ 

และปุยคอกหรือปุยหมัก ในอัตราสวน 1:2:2:1  และผสมปุยสูตร 15 – 15 – 15  ประมาณ 300 กรัมตอ 1 

ลูกบาศกเมตร รดน้ําใหดินผสมมีความชื้นเล็กนอย ภาชนะที่ใชควรเปนกระถางดินเผาขนาด 8 นิ้ว หรือถุงดํา

ขนาด 5x10 นิ้ว ใสดินผสมประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะ นําตนกลาลงไปปลูกใหตนกลาอยูตรงกลาง ตักดิน

ผสมใหสูงกวาระดับวัสดุปลูกเดิมประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร  รดน้ําใหชุมควรใชเศษหญา เสนใยมะพราวคลุม

ปากถุงเพ่ือรักษาความชื้นและปองกันดินแนน สามารถนําตนกลาที่ยายปลูกนี้วางไวกลางแจงไดทันที หลังจาก

ยายปลูก เพราะดาวเรืองสามารถปรับตัวงาย โดยใชระยะการจัดวาง 30x30 เซนติเมตร หลังจากยายปลูกตน

ลดน้ําทุกๆ วัน วันละ 1 ครั้งตอนเชา (วรรณา กอวัฒนาวรานนท  2538 : 114 – 115) 

 

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเกี่ยวกับดาวเรืองและการปลูกดาวเรือง จึงทําใหทางกลุมตัดสินใจ

เลือกดอกดาวเรืองเปนพืชดอกที่ใชในการทดลองเนื่องจากดอกดาวเรืองมีวงจรชีวิตสั้น ใชระยะเวลาในการ

เพาะตนกลาเพียง 10 – 12 วัน ก็สามารถนําลงปลูกในดินได ซึ่งทําใหการดําเนินการของโครงงานเปนไปตาม

ขอจํากัดของเวลา  
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการ 
 

โครงงานถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag แบงการดําเนินการเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 

 1. การประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

 2. การทดลองเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในถุงเพาะชําตนกลาMo-Bag 

กับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก 

 3. การศึกษาโดยการสังเกตการยอยสลายของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag เมื่อนําตนดาวเรือง

ปลูกลงดินโดยไมตองนําถุงเพาะชําตนกลาออก 

โดยแตละข้ันตอนมีวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

  

ตอนที่ 1 การประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

 1. วัสดอุุปกรณ 

 
ภาพที่ 5 วัสดุในการทําถุงเพาะชําตนกลา 

 

1. กาบมะพราว    700 กรัม 

                   2. กาบกลวย      300 กรัม 

            3. โซเดียมไฮดรอกไซด   200 กรัม          

  4. น้ําเปลา  7,000 ลูกบาศกเซนติเมตร  

   5. หมอสําหรับตม เบอร 28 

                    6. เตาถานและถาน 

  7. มีดและเขียง  

8. ครก 

  9. ตะแกรง 

            10. กะละมัง 

11. ตัวแบบขึ้นรูป                           
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 2. วิธีการทํา 

 

       
ภาพที่ 6  (ซาย) การตมสาร  (ขวา) การกรองสารเพื่อนําไปลาง 

 

  1. นํากาบมะพราวปริมาณ 700 กรัม หั่นเปนชิ้นเล็กๆ เพื่อใหงายตอการตมและการตํา 

2. นํากาบกลวย ปริมาณ 300 กรัม หั่นเปนชิ้นเล็กๆ เพื่อนําไปผสมรวมกับกาบมะพราว 

เพราะกาบกลวยจะมียางเปนวัตถุประสานทําใหกาบมะพราวยึดติดกันได 

3. นําหมอสําหรับตมวางบนเตาถานที่ติดไฟ เติมน้ํา แลวนํากาบมะพราว กาบกลวย และ

โซเดียมไฮดรอกไซดลงตมในน้ําเปนเวลา 60 นาที ระหวางการตมควรคนสารในหมอเปนระยะ 

4. นําสารที่ไดจากการตมเสร็จแลวลางน้ําเปลาในกะละมัง เพื่อใหสีที่ไดจากการตม 

กาบมะพราวกับกาบกลวยเจือจางลงและเปนการลางโซเดียมไฮดรอกไซดที่ปนอยูในกาบมะพราว 

5. นํากาบมะพราวที่ไดจากการลางเสร็จแลวเทลงในตะแกรงเพื่อทําการกรองน้ํา 

จากการตมออก จากนั้นนํากาบมะพราวที่สะเด็ดน้ํานํามาตําจนละเอียด 

6. นํากาบมะพราวและกาบกลวยที่ ไดจากการตํา นําไปพอกบนตัวแบบถุงเพาะชํา  

จากนั้นนําไปตากแดดจนแหง ทั้งนี้ ระยะเวลาการตากขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 

7. แกะกาบมะพราวและกาบกลวยที่แหงแลวออกจากตัวแบบถุงเพาะชํา เมื่อเสร็จแลวจะได

ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

 

ตอนที่ 2 การทดลองเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในถุงเพาะชําตนกลา  

Mo-Bag กับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก 

วัสดอุุปกรณ 

1. เมล็ดพันธุดาวเรือง 

2. ดินสําหรับปลูกตนไม  

3. ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

4. ถุงเพาะชําตนกลาที่ทําจากพลาสติก 

5. น้ํา 
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วิธีการทดลอง 

      1. การเตรียมเพาะเมล็ด 

1. นําดินใสในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag และถุงเพาะชําตนกลาที่ทําจากพลาสติก 

โดยใสดินใหต่ํากวาปากถุงเพาะชําประมาณ 1 เซนติเมตร 

   2. ปกเมล็ดพันธุดาวเรืองลงในถุงเพาะชําตนกลาทั้งสองชนิด โดยปกดานหัว      

ของเมล็ด (สวนของเมล็ดที่เปนสีดํา) จนเหลือเฉพาะดานหางของเมล็ด (สวนของเมล็ดที่เปนสีขาว)  

   3. รดน้ําลงในถุงเพาะชําตนกลาทั้งสองชนิด ปริมาณ 25 ลูกบาศกเซนติเมตร  

       

    2. การเพาะเมล็ดและดูแลตนกลา 

   คณะผูจัดทํากําหนดใหเพาะเมล็ดและดูแลตนกลาเปนเวลา 12 วัน ซึ่งในแตละวัน

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

   1. รดน้ําปริมาณ 25 ลูกบาศกเซนติเมตร ในเวลา 09.00 น. และเวลา 17.00 น.  

   2. ในเวลา 17.00 น. หลังจากรดน้ํา สังเกตการเจริญเติบโตของตนกลา โดยใน 

วันที่ 3 – 5 จะสังเกตการแทงยอดของเมล็ดดาวเรือง  และวันที่ 6 – 12 จะสังเกตการแตกยอดและวัดความสูง

ของตนกลาดาวเรอืง พรอมกับถายภาพและบันทึกผลลงในตาราง 

 

 
ภาพที่ 7 การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรือง  

(บน) ปลูกในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag (ลาง) ปลูกในถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก 

 

      3. การวิเคราะหขอมูล นําผลที่ไดจากการสังเกตการเพาะเมล็ดและการเจริญเติบโตของ

ตนกลาดาวเรืองท่ีเพาะในถุงเพาะชําตนกลาทั้งสองชนิดมาเปรียบเทียบกัน โดยวาดเปนแผนภูม ิ
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ตอนที่ 3 การศึกษาการยอยสลายของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag เมื่อนําตนดาวเรืองที่เพาะ 

ในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ลงปลูกในดิน โดยไมตองนําถุงเพาะชําออก 

อุปกรณ 

1. ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ที่เพาะตนออนดาวเรือง จํานวน 1 ถุง 

2. ดินสําหรับปลูกตนไม  

3. ถังน้ําพลาสติก PET ใส ขนาด 6 ลิตร 

4. น้ํา 

   

วิธีการศึกษา 

                1. การนําตนออนลงกระถาง 

1. ทํากระถางโดยนําถังน้ําพลาสติก PET ใส ขนาด 6 ลิตร มาตัดขวาง พรอมกับ

เจาะรูบริเวณพ้ืนถัง ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 3 เซนติเมตร จํานวน 8 รู  

2. นําดินใสกนกระถาง โดยสูงจากกนกระถางประมาณ 2 เซนติเมตร แลวนําถุง

เพาะชําตนกลา Mo-Bag ที่เพาะตนออนดาวเรือง วางลงในกระถางโดยวางใหถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag  

ชิดดานหนึ่งของกระถาง เพื่อสําหรับการสังเกตการยอยสลายของถุง   

3. นําดินใสกระถางใหทวมถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag จากนั้นรดน้ํา ปริมาณ  

200 ลูกบาศกเซนติเมตร  

                        2. การสังเกตการเปอยยุยของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

คณะผูจัดทํากําหนดใหปลูกตนดาวเรืองและสังเกตการเปอยยุยเปนเวลา 20 วัน ซึ่ง

ในแตละวันดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. รดน้ําปริมาณ 50 ลูกบาศกเซนติเมตร ในเวลา 09.00 น. และเวลา 17.00 น.  

2. ในเวลา 17.00 น. กอนการรดน้ํา สังเกตการเปอยยุยของถุงเพาะชําตนกลา   

Mo-Bag โดยพิจารณาการเปอยยุยของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag และการกลืนเปนเนื้อเดียวกับดิน พรอมกับ

บันทึกผลการสังเกต 

 

 
ภาพที่ 8 การทดลองเพื่อศึกษาการยอยสลายของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินการ 
  

การจัดทําโครงงานถุงเพาะชําตนกลาพอเพียง Mo-Bag ไดผลการศึกษาดังนี ้

 

ตอนที่ 1 การประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

 จากการประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ตามวิธีการที่กําหนด จะไดถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

จํานวน 2 ใบ ขนาดเทียบเทากับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําจากพลาสติก ขนาด 3 x 5 นิ้ว รูปทรงของถุงเพาะชํา

ตนกลา Mo-Bag เปนดังภาพท่ี 9 

 

 
ภาพที่ 9 ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

 

ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag  

            กับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก 

 

 จากการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนกลาดาวเรืองในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

กับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก โดยสังเกตการเจริญเติบโตจากความสูงของตนและจํานวนใบของตน 

ผลการทดลองแสดงไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag  

              กับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก 

 

วัน 

การเจริญเติบโตของตนดาวเรือง 

ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก 

ความสูง  

(ซม.) 

ความสูง 

เพิ่มขึ้น 

(ซม.) 

จํานวนใบ 

(ใบ) 

ความสูง  

(ซม.) 

ความสูง 

เพิ่มขึ้น 

(ซม.) 

จํานวนใบ 

(ใบ) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 1.2 1.2 2 1.1 1.1 2 

4 2.0 0.8 2 1.8 0.7 2 

5 2.9 0.9 2 2.6 0.8 2 

6 3.5 0.6 2 3.0 0.4 2 

7 3.9 0.4 2 3.3 0.3 2 

8 4.3 0.4 2 3.6 0.3 2 

9 4.6 0.3 4 3.9 0.3 2 

10 4.9 0.3 4 4.2 0.3 4 

11 5.2 0.3 4 4.5 0.3 4 

12 5.5 0.3 4 4.8 0.3 4 

 

 ผลจากตารางที่ 1 สามารถนําความสูงของตนไปสรางเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 10 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความสูงของตนดาวเรืองในถุงเพาะชําทั้งสองชนิด 
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 จากผลการทดลองขางตน จะพบวา ตนออนดาวเรืองท่ีปลูกในถุงเพาะชําทั้งสองชนิดเริ่มงอกในวันที่ 1  

หลังจากดูแลตนออนดาวเรืองเปนเวลา 12 วัน  จํานวนใบของตนออนดาวเรืองมีจํานวนเทากัน คือ 4 ใบ  

แตตนดาวเรืองที่ปลูกในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag มีความสูงมากกวาตนดาวเรืองที่ปลูกในถุงเพาะชําตนกลา

จากพลาสติก 0.7 เซนติเมตร 

 

ตอนที่ 3 การศึกษาการยอยสลายของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag  

จากการสังเกตการเปอยยุยของถุงเพาะชํา Mo-Bag เมื่อนําตนกลาดาวเรืองปลูกลงดินโดยไมตอง 

นําถุงเพาะชําตนกลาออก เปนระยะเวลา 20 วัน ผลการสังเกตพบวา ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag เริ่มม ี

การเปอยยุยของถุงในวันที่ 6 และเมื่อครบ 20 วันถุงเพาะชําตนกลาเปอยยุยเกือบเปนเนื้อเดียวกันกับดิน  

รายละเอียดการยอยแสดงไดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การสังเกตการเปอยยุยของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

วันที่  ผลการสังเกตการเปอยยุย วันที่ ผลการสังเกตการเปอยยุย 

1 ถุงชุมน้ํา แตไมเปอยยุย 

 

11 สวนที่ไมไดอยูในดินเริ่มแหงแข็ง 

สวนในดินเปอยยุยมากข้ึน 

2 ถุงชุมน้ํา แตไมเปอยยุย 

 

12 สวนที่ไมไดอยูในดินเริ่มแตกบางสวน 

สวนในดินเปอยยุยมากข้ึน 

3 ถุงชุมน้ํา แตไมเปอยยุย 

 

13 สวนที่ไมไดอยูในดินแตกเปนผง 

มากขึ้น สวนในดินเปอยยุยมากข้ึน 

4 ถุงชุมน้ํา แตไมเปอยยุย 

 

14 สวนที่ไมไดอยูในดินแตกเปนผง 

มากขึ้น สวนในดินเปอยยุยมากข้ึน 

5 ถุงชุมน้ํา แตไมเปอยยุย 

 

15 สวนที่ไมไดอยูในดินแตกเปนผง 

มากขึ้น สวนในดินเปอยยุยมากข้ึน 

6 ถุงชุมน้ํา ถุงบางสวนเริ่มมีรองรอย

ของการเปอยยุย 

16 สวนในดินเริ่มแยกเปนเสนใย 

เปนเนื้อเดียวกันกับดิน 

7 ถุงชุมน้ํา รองรอยการเปอยยุย 

เพิ่มขึ้น 

17 สวนในดินแยกเปนเสนใย 

เปนเนื้อเดียวกันกับดิน 

8 ถุงชุมน้ํา รองรอยการเปอยยุย 

เพิ่มขึ้น 

18 สวนในดินแยกเปนเสนใย 

เปนเนื้อเดียวกันกับดิน 

9 ถุงชุมน้ํา รองรอยการเปอยยุย 

เพิ่มขึ้น 

19 สวนในดินแยกเปนเสนใย 

เปนเนื้อเดียวกันกับดิน 

10 ถุงชุมน้ํา รองรอยการเปอยยุย 

เพิ่มขึ้น 

20 สวนในดินแยกเปนเสนใย 

เปนเนื้อเดียวกันกับดิน 
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บทที่ 5 

บทสรุป 
 

สรุปและอภิปรายผลการดําเนินการ 

 1. จากการขั้นตอนและวัสดุที่ใชในการประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag คือ กาบมะพราว 700 

กรัม และกาบกลวย 300 กรัม จะไดถุงเพาะชําตนกลาเทียบเทากับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําจากพลาสติก  

ขนาด 3 x 5 นิ้ว จํานวน 2 ถุง  

2. จากการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag กับ

ถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก จะเห็นไดวาตนดาวเรืองท่ีปลูกในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag เจริญเติบได

ดีกวา ปลูกในถุงเพาะชําตนกลาที่ทําจากพลาสติก เนื่องจากถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ประกอบดวย 

กาบมะพราวและกาบกลวย ทําใหดูดซับน้ําและชวยเพิ่มแรธาตุใหแกดิน จึงเปนการเพิ่มสารอาหารใหแกพืช  

ถานําไปปรับใชในการเกษตร เมื่อถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag ยอยสลายตามธรรมชาติแลว จะเปนการเพิ่ม

คุณภาพดิน เชน ทําใหดินรวนซุย ทําใหดินอุมน้ํา เปนตน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 3. ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag เริ่มเปอยยุยในวันที่ 6 ของการสังเกต และเปอยยุยเกือบเปนเนื้อ

เดียวกันกับดิน ในระยะเวลา 20 วัน อันแสดงใหเห็นวา หากทิ้งไวเปนระยะเวลานานกวา 20 วัน ก็จะสามารถ

ยอยสลายไดตามธรรมชาติ เนื่องจากวัสดุที่ใชทําถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag เปนวัสดุจากธรรมชาติจึงสามารถ

ยอยสลายไดตางจากถุงเพาะชําตนกลาประเภทพลาสติกที่จะตองใชเวลายอยสลายถึง 450 ป 

 4. จากการทําโครงงานของคณะผูจัดทําใชกระบวนการคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4 ขั้นตอน  

คือ ความรู ความคิด การตัดสินใจ และการลงมือทํา สงผลใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค เนื่องจาก

ในแตละข้ันตอนยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ใชความรูอยางระมัดระวังกํากับดวย

คุณธรรมตลอดกระบวนการ 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการดําเนินการจัดทําโครงงาน คณะผูจัดทํามีขอเสนอแนะในการจัดทําโครงงานตอไป ดังนี้ 

 1. ควรศึกษาอัตราสวนของกาบมะพราวกับกาบกลวยที่เหมาะสมกับการผลิตถุงเพาะชําโดยทดสอบ

คุณสมบัติการทนความชื้นและการคงรูปเมื่อโดนความชื้น 

 2. ควรทดลองศึกษาการใชถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag วามีผลตอการเจริญเติบโตของตนดาวเรือง 

จนออกดอก ซึ่งใชระยะเวลา 60 วัน 

 3. ควรทดลองศึกษาวัสดุอื่นที่สามารถนํามาใชถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

 4. ควรทดลองศึกษาถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag กับพืชชนิดอื่น 
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