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การจัดทําแผนพับประกอบการนําเสนอ 

โครงงานบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา  
 

 การจัดทําแผนพับ ๓ ตอน 

๑. ตั้งคาหนากระดาษแนวนอน กําหนดขอบกระดาษทุกดานเปน ๐.๕ นิ้ว หรือ ๑ ซม. จากนั้น

กําหนดพื้นที่การพิมพเปน ๓ คอลัมน จํานวน ๒ หนา จะไดโครงรางพื้นที่การพิมพเพื่อใสขอมูลแผนพับ 

ดังนี้ 

ดานใน                      ดานนอก 

 
 

    ๒. จากภาพจะเห็นไดวามีพื้นที่การพิมพ ๖ สวน แตละสวนใสขอมูลดังตอไปนี้ 

    สวนที่ ๒    - ที่มาและความสําคัญ 

- วัตถุประสงค 

    สวนที่ ๓ ถึง ๔ - สมมติฐาน (ถามี)  

       - ตัวแปรในการทดลอง (ถามี) 

   - วัสดุอุปกรณ  

- วิธีการดําเนินการ (โดยยอ) 

    สวนที่ ๕     - ผลการดําเนินการ (โดยยอ)  

    สวนที่ ๖    - ประโยชนที่ไดรับ   

    (ปกหลัง)  - เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม  (๒ – ๓ เลม ที่สําคัญ) 

    สวนที่ ๑      - ตราโรงเรียน  

    (หนาปก)  - ชื่อเรื่อง ชื่อผูจัดทํา ชื่อครูที่ปรึกษา 
 

*** กรณีที่วิธีการดําเนินงานไมยาวมาก ใหใสผลการดําเนินการไวตั้งแตพื้นที่ สวนที่ ๔ ไดเลย *** 
 

๓.  ตกแตงแผนพับโดยการแทรกภาพ กราฟกตางๆ ที่สอดคลองกับเนื้อหา 

๔.  จัดพิมพแผนพับทั้ง ๒ ดานไวในแผนกระดาษเดียวกัน เมื่อตรวจสอบหนาดานในกับดานนอก 

  จะพบวา สวนที่ ๒ จะตรงกับสวนที่ ๑  สวนที่ ๓ จะตรงกับสวนที่ ๖ และสวนที่ ๔ จะตรงกับสวนที่ ๕  

         จากนั้นพับสวนที่ ๔ เขาหาสวนที่ ๓ และ พับสวนที่ ๒ เขาหา

สวนที่ ๓ ตามลําดับ ดังภาพก็จะไดแผนพับที่ถูกตอง (แผนพับซายทับขวา

ตามวัฒนธรรมการอานของไทยจากซายไปขวา) 

 
 

 

 



วิธีการทดลอง 

1. เตรียมเพาะเมลด็ โดยนําดินใสในถุงเพาะชําท้ังสองชนิด 

   จากนั้นปกเมล็ดพันธุดาวเรืองลงในดิน แลวรดน้ําลงใน 

   ถุงเพาะชําตนกลาทั้งสองชนิด ปริมาณ 25 ลบ.ซม.  

2. เพาะเมล็ดและดูแลตนกลา กําหนดเวลา 12 วัน แตละวัน 

   รดน้ําเวลา 09.00 น. และ 17.00 น. พรอมกับสังเกต 

   การเจริญเติบโตของตนกลาจากจํานวนใบและวัดความสูงของตน 

3. วิเคราะหขอมลู ที่ไดจากการสังเกตแลวนํามาเปรียบเทียบกัน 
 

ตอนที่ 3  การศึกษาการยอยสลายของถุงเพาะชําตนกลาMo-Bag 

  

 

 

 

 

เตรียมประดิษฐภาชนะจําลองสําหรับสังเกตการเปอยยุย  

แลวนําถุงเพาะชําตนกลาที่มีตนดาวเรืองอยูลงปลูก รดน้ํา 

เชาเย็นเปนเวลา 20 วัน พรอมกับสังเกตการเปอยยุยของ 

ถุงเพาะชําตนกลาในแตละวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วัสดุที่เตรยีมสําหรับการประดษิฐถุงเพาะชําขางตนจะได 

   ถุงเพาะชําตนกลา 2 ใบ 

2. ตนออนดาวเรืองที่ปลูกในถุงเพาะชําท้ังสองชนิดเริ่มงอกใน 

   วันท่ี 3 หลังจากดูแลตนออนดาวเรืองเปนเวลา 12 วัน  

   จํานวนใบมีจํานวนเทากัน คือ 4 ใบ แตตนออน    

   ดาวเรืองที่ปลูกในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag  

   มีความสูงมากกวาตนดาวเรืองที่ปลูก 

   ในถุงเพาะชําตนกลาจากพลาสติก 0.7 เซนติเมตร  

3. ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag จะเริ่มมีการเปอยยุยของถุง 

   ในวันที่ 6 และเมื่อครบ 20 วัน  ถุงเพาะชําตนกลา 

   เปอยยุยเกือบเปนเนื้อเดียวกันกบัดิน 

 

 
1. ไดถุงเพาะชําตนกลาทีส่ามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ  

  เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและยังชวยใหตนออนของพืชเติบโต 

  ไดดีกวาการใชถุงเพาะชําตนกลาพลาสติก 

2. ไดฝกทักษะการศึกษาคนควา ทักษะโครงงาน  

  และการทํางานรวมกันเปนทีม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูจัดทํา :  

เด็กหญิงศรุตา  กฤษณะเศรณ ี 

เด็กหญิงจุฑาพิชญ  ยุวบูรณ  

เด็กชายกฤษฏ  ชั้นพรภักดี 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน :  

นางสาวผาณิต  เชาวพานิช  

นางสาวสมถวิล  ตนทอง  

นายปยะพงษ  กลางจอหอ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

ผลการดําเนินการ 

ประโยชนที่ไดรับจากโครงงาน 



 

 

      เนื่องจากขยะพลาสติกตองใชระยะเวลาในการยอยสลาย

นานถึง 450 ป และการกําจัดขยะจําพวกนี้นิยมใชวิธีการเผา 

อันกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมและเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด

ภาวะโลกรอน ทั้งนี้  คณะผูจัดทําไดสํารวจรานขายไมดอก 

ไมประดับในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี พบวา  

รานสวนใหญใชถุงเพาะชําตนกลาที่ทําจากพลาสติกซึ่งผูซื้อ 

เมื่อนําตนไมไปปลูกลงในกระถาง ถุงเพาะชําตนกลานี้ก็จะ 

ถูกฉีกทิ้ งกลายเปนขยะ ประกอบกับ กาบมะพร าว เปน 

วั สดุ ธ รรมชาติ เหลื อ ใช  ทางคณะผู จั ดทํ า จึ งคิ ดที่ จ ะนํ า 

กาบมะพราวซึ่ ง เดิมเปนวัสดุสํ าหรับเพาะตนกลาอยูแลว 

มาประดิษฐเปนถุงเพาะชําตนกลา โดยใชยางจากกาบกลวย 

ซึ่งเปนยางจากธรรมชาติมาเปนตัวชวยประสานเยื่อกาบมะพราว

เพื่อนํามาขึ้นรูปเปนถุงเพาะชําตนกลา โดยการดําเนินการใช 

หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก รู คิด ตัดสินใจ และลงมือทํา  

จึงเปนที่มาของชื่อ ถุงเพาะชําตนกลาพอเพียง Mo-Bag  

(Moderate Bag) 
 

 

 

 

1. เพื่อประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag จากกาบมะพราว 

    และกาบกลวย 

2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในถุงเพาะชํา 

   ตนกลา Mo-Bag กับถุงเพาะชําตนกลาที่ทําดวยพลาสติก 

3. เพื่อศึกษาการยอยสลายของถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag   

   เมื่อนําตนดาวเรืองปลูกลงดิน โดยไมตองนําถุงเพาะชําออก 

 

 

 

1. ตนดาวเรืองท่ีเพาะในถุงเพาะชาํตนกลา Mo-Bag  

   จะเจริญเติบโตไดดีกวาตนดาวเรืองท่ีเพาะในถุงเพาะชําตนกลา 

   ที่ทําดวยพลาสติก 

2. เมื่อนําตนดาวเรืองท่ีเพาะในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag  

   ลงปลูกถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag จะสามารถเปอยยุยได 

   ภายใน 20 วัน 

 

 

 

ตอนที่ 1 การประดิษฐถุงเพาะชําตนกลา 
 

 
 

วัสดุทําถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag 

ขั้นตอนการประดิษฐ 

1. นํากาบมะพราวและกาบกลวยหั่นเปนช้ิน 

2. นําน้ํา กาบมะพราว กาบกลวย และ 

    โซเดียมไฮดรอกไซดใสลงในหมอ 

    ตั้งบนเตาไฟ ใชเวลา 60 นาที  

    ระหวางตมควรคนสารเปนระยะ 

3. นําสารที่ตมเสร็จลางนํ้าเปลาในกะละมัง  

    3 ครั้ง เสร็จแลวเทลงตะแกรงใหสะเด็ดน้ํา 

4. นําสารที่ไดไปตําจนละเอียด แลวนําไป 

    พอกบนตนแบบถุงเพาะชํา ขนาดเทียบเทา  

    ถุงเพาะชําขนาด 3 x 5 นิ้ว แลวนําไปตาก 

5. เมื่อตากแดดจนแหงแกะออกจากแบบ 

   จะไดถุงเพาะชําตนกลา 

 

ตอนที่ 2  การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ 

ตนดาวเรืองในถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag กับถุงเพาะชํา 

ตนกลาท่ีทําดวยพลาสติก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บน) ถุงเพาะชําตนกลา Mo-Bag (ลาง) ถุงเพาะชําพลาสตกิ 

ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงคของโครงงาน 

สมมติฐานของโครงงาน 

วิธีการดําเนินการ 


