บทที่ ๑
บทนำ
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
โอเอซิสเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ในการจัดดอกกุหลาบสด เนื่องจากนาไปใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว
แต่ มีข้ อเสี ย คื อราคาแพง และเป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ไ ด้จ ากโฟม จึ งเป็น วัส ดุ ที่ย่ อยสลายยากก่อ ให้ เ กิด ปัญ หากั บ
สิ่งแวดล้อม ขุยมะพร้าวยังเป็นวัสดุทางเลือกที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เหลือทิ้ง หรือเผาทาลาย
ทางผู้จัดทาจึงได้ตระหนักถึงปั ญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จึงคิดว่าไยจากมะพร้าวน่าจะนามาทาเป็น
ผลิตภัณฑ์ สาหรับปักดอกกุหลาบสดแทนโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดได้ เนื่องจากขุย มะพร้าวมีคุณสมบัติใน
การดูดซับน้าได้ดี
1.2 วัตถุประสงค์ของการทาโครงงาน
1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโอเอซิสจากขุยมะพร้าวกับโอเอซิสจากโฟม
1.3 สมมติฐาน
โอเอซิสจากขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพเทียบเท่าโอเอซิสจากโฟม
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
1.4.1 ตัวแปรต้น โอเอซิสจากขุยมะพร้าว และโอเอซิสจากโฟม
1.4.2 ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพโอเอซิสขุยมะพร้าว
1.4.3 ตัวแปรควบคุม
- จานวนดอกกุหลาบ
- ชนิดของดอกกุหลาบ
- ขนาดดอกกุหลาบ
- ขนาดโอเอซิส
- ปริมาณน้าที่ใช้พรม
1.5 ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1.5.1 ระยะเวลา 3 วัน
1.5.2 สถานที่ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ปาร์ค อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อโอเอซิส
2. ทาให้ดอกกุหลาบสดอยู่ได้นาน
3. ได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่
4. นาวัสดุทางเหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์
5. ได้โอเอซิสที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดโดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
6. เป็นแนวทางในการผลิตเพื่อจาหน่ายในอนาคต

1.7 นิยามปฏิบัติการ
1.7.1 โอเอซิสขุยมะพร้าว คือ วัสดุที่ใช้ในการปักดอกไม้ที่ผู้ทาโครงงานประดิษฐ์ขึ้นมา
1.7.2 โอเอซิสโฟม คือ วัสดุที่ใช้ในการปักดอกไม้ตามท้องตลาด

บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงาน เรื่องโอเอซิสจากขุยมะพร้าว คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้า รวบวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 ขุยมะพร้ำว
มหัศจรรย์แห่งขุยกำบมะพร้ำว(2555:เว็บไซด์)กล่าวถึงขุยมะพร้าวว่า เป็นเศษเหลือของโรงงานทาเส้น
ใยมะพร้าวซึ่งได้ทุบกาบมะพร้าวเพื่อนาเส้นใยไปทาเบาะนั่ง เศษเหลือเหล่านี้เป็นผงๆ มีคุณสมบัติเบา อุ้ มน้าได้ดี
และเก็บความชื้นไว้ได้นาน
ขุยมะพร้ำว(2556:เว็บไซด์)กล่าวถึงขุยมะพร้าวว่าขุยมะพร้าว คือ เปลือกมะพร้าวที่ปั่นเอาใยออก หรือ
ปั่นให้ใยละเอียด เป็นขุยๆละเอียดประมาณเม็ดทราย แห้งสนิท (ไม่ไช่เปลือกสับ) เป็นเศษเหลือของโรงงานทา
เส้นใยมะพร้าวซึ่งได้ทุบกาบมะพร้าวเพื่อนาเส้นใยไปทาเบาะนั่ง เศษเหลือเหล่านี้เป็นผง ๆ
2.1.1 คุณสมบัติ
ขุยมะพร้ ำว(2556:เว็บไซด์)เบา อุ้มน้าได้ดี และเก็บความชื้นไว้ได้นาน เมื่อจะใช้ต้องพรมน้าให้ขุย
มะพร้าวมีความชื้นพอเหมาะ ไม่แฉะ และไม่แห้งเกินไป เหมาะสาหรับการควั่นตอนกิ่งไม้ เพื่อเพาะชาต้นไม้
2.2 ดินเหนียว
ดินเหนียว(2557:เว็บไซด์)กล่าวถึงดินเหนียวว่า ดินเหนียว เป็นดินเนื้อละเอียด ซึ่งมีคุณสมบัติ ทึบน้า
เหนียว เมื่อให้น้าในปริมาตรที่เหมาะสม จะสามารถนามาปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ เมื่อนาไปเผาจะแปรสภาพ
เป็นวัตถุแข็ง ไม่เปลี่ยนรูป
สิริพรรณ นิลไพรัช(2557:เว็บไซด์)กล่าวถึงดินเหนียวว่า ดินเหนียว เป็นดินที่เกิดจากตะกอนที่พัดพา
มาทับถมกัน ธรรมชาติของดินเหนียว จะประกอบด้วยแร่เคโอลิไนต์ (kaolinite) เป็นส่วนใหญ่ โดยแร่เคโอลิไนต์
ที่พบในดินเหนียว มักมีผลึกที่ไม่สมบูรณ์และมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังพบแร่ดินชนิดอื่นๆ อาทิ มอนมอริลโลไนต์
(monmorillonite) อิลไลต์ (illite) ควอร์ทซ์ (quartz) แร่ไมกา (mica) แร่เหล็กออกไซด์ (iron oxide) รวมทั้ง
มักมีสารอินทรีย์ปะปนอยู่เสมอ ดินเหนียวมีสีต่างๆ เกิดจากการมีแร่ธาตุชนิดต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน อาทิ
สีดา เทา ครีม และน้าตาล ดินเหนียวที่มีสีเทาหรือดานั้น จะมีอินทรีย์วัตถุปนมาก ส่วนดินเหนียวสีครีมหรือ
น้าตาล มาจากแร่เหล็กที่ปะปนอยู่
ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งดินเหนียวอยู่หลายแหล่ง ที่ได้นามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเซรามิก อาทิ
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี ลาปาง เชียงใหม่ นอกเหนือจากนี้ ดินเหนียวที่มีอยู่ในแหล่งพื้นบ้านทั่วไป
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดินเหนียวจะมีอยู่ในหลายพื้นที่ก็ตาม การนาดินเหนียวจากแหล่งต่างๆ มาใช้ก็ควรใช้อย่างมี

คุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเมื่อดินเหนียวหมดไปแล้วก็จะต้องใช้เวลานานเป็นร้อยล้านปี กว่าที่
จะมีการทับถมเพื่อให้เกิดทดแทนใหม่ได้
2.2.1 คุณสมบัติ
ดินเหนียว(2557:เว็บไซด์)กล่าวถึงคุณสมบัติของดินเหนียวว่า ดินเหนียว มีความทึบน้า เหนียว เมื่อให้
น้าในปริมาตรที่เหมาะสม จะสามารถนามาปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ เมื่อนาไปเผาจะแปรสภาพเป็นวัตถุแข็ง ไม่
เปลี่ยนรูป
สิริพรรณ นิลไพรัช(2557:เว็บไซด์)กล่าวถึงคุณสมบัติของดินเหนียวว่า ดินเหนียวมีสมบัติเด่นในการ
นามาขึ้นรู ปคือ มีความเหนี ยว และเมื่อแห้งมีความแข็งแรงสูง ทาให้ผ ลิตภัณฑ์ห ลังแห้ งมีความแข็งแรง แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อแห้ง ดินเหนียวมักมีการหดตัวสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผลิตภัณฑ์มีการแตกร้าว ดังนั้นจึง
ไม่นิยมใช้เนื้อดินเหนียวล้ วนๆ ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ แต่ต้องมีการผสมวัสดุที่ไม่มีความเหนียว อาทิ ดินเชื้อ
หรือทราย เพื่อลดการดึงตัวและหดตัว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแตกร้าว
2.3 โอเอซิส
กีรติ ชนำ(2531:เว็บไซด์)กล่าวถึงโอเอซิสว่า โอเอซิสหรือฟลอรัลโฟมใช้สาหรับปักดอกไม้, ใบไม้ และ
ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดดอกไม้ให้อยู่ในตาแหน่งที่ต้องการ มีหลายชนิด เช่น ใช้สาหรั บดอกไม้สด
บางครั้ง จะเรียกกันว่าโอเอซิส ส่วนชนิดที่ใช้สาหรับดอกไม้ประดิษฐ์ เรียกว่า ซาฮารา
2.3.1 คุณสมบัติ
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการจั ด ดอกไม้ ( 2557:เว็ บ ไซด์ ) กล่ า วถึ ง โอเอซิ ส ว่ า โอเอซิ ส หรื อ ฟลอร่ า
โฟม คุณสมบัติดูดซึมและอุ้มน้า ก่อนใช้จะต้องแช่น้าให้ชุ่มเป็นวัสดุที่ใช้ปักดอกไม้ ข้อควรระวังในการใช้ฟลอ
ร่าโฟม น้าต้องเข้าถึงกลางก้อนและต้องดูดน้าให้เต็มที่ วัสดุธรรมชาติอื่นๆน้ามาใช้แทนฟลอร่าโฟม เช่น ก้าน
ผักตบชวาก็ใช้ได้เป็นการประยุกต์วัสดุท้องถิ่น แต่ไม่แนะน้าเพราะไม่เป็นสากล ทั่วโลกเขาไม่ใช้กันใช้เฉพาะ
ร้านดอกไม้บางกลุ่มในประเทศไทยเท่านัน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. บิกเกอร์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
2. กะละมัง
3. ถาดอลูมิเนียม
4. ถุงพลาสติกใส
5. แบบพิมพ์
6. ดินเหนียว
7. ขุยกาบมะพร้าว
8. น้า
9. ดอกกุหลาบ
10. กระดาษฟอยด์

จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ถาด
จานวน 1 ถุง
จานวน 1 พิมพ์
จานวน 2 กิโลกรัม
จานวน 2 กิโลกรัม
จานวน 2 ลิตร
จานวน 5 ดอก
จานวน 1 ม้วน

11. เครื่องชั่ง
จานวน 1 เครื่อง
3.2 วิธีดำเนินกำร กำรศึกษำเรื่องโอเอซิสจำกขุยมะพร้ำว ได้ดำเนินกำรทดลองดังนี้
1.นาขุยมะพร้าว 300 กรัม ผสมกับ ดินเหนียว 600 กรัม และน้า 800 มิลลิลิตร มาคลุกกับน้าเคล้าให้
เข้ากัน
2.นาไปเทลงในแบบพิมพ์ที่รองด้วยพลาสติกใส อัดให้แน่น แล้วนาไปผึ่งแดด ก่อนนาไปทดสอบ
ประสิทธิภาพให้หุ้มด้วยกระดาษฟอยด์
3.นาโอเอซิส 1 ก้อน นาไปหุ้มด้วยกระดาษฟอยด์
4.นาดอกกุหลาบที่ต้องการทดลองไปปักไว้บนขุยมะพร้าวและโอเอซิสอย่างละ 5ดอก
5.นาน้า 1 ลิตร ไปรดบนดอกกุหลาบที่ปักโอเอซิสขุยมะพร้าวและโอเอซิสโฟม
6.ศึกษาเปรียบเทียบโอเอซิสจากขุยมะพร้าวกับโอเอซิสโฟม

บทที่ 4
จากการศึกษาโอเอซิสจากขุยมะพร้าว ซึ่งได้ดาเนินการ โดยการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพของดอก
กุหลาบ ได้ผลการศึกษาดังนี้
ตำรำงที่ ตำรำงกำรบันทึกผลกำรทดสอบควำมสดของดอกกุหลำบ
ตำรำงบันทึกผล
ชนิดของ
โอเอซิส

ความสดของดอกกุหลาบ
เริ่มต้น

6 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง

18 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

โอเอซิสโฟม

ดอกไม้มีความสด
โดยสังเกตุจากก้าน
ใบ และกลีบดอก
กุหลาบ ที่แข็งและมี
สีแดงสด

ดอกไม้มีความสด
โดยสังเกตุจากก้าน
ใบ และกลีบดอก
กุหลาบ ที่แข็งและ
มีสีแดงสด

ดอกไม้มีความสด
โดยสังเกตุจากก้าน
ใบ และกลีบดอก
กุหลาบ ที่แข็งและ
มีสีแดงสด

ดอกไม้มี
เปลี่ยนแปลงโดย
สังเกตุจากก้าน ใบ
และกลีบดอก
กุหลาบ ที่เริ่มอ่อน
ลง

ดอกไม้มีเปลี่ยนแปลงโดย
สังเกตุจากก้าน ใบ และ
กลีบดอกกุหลาบ ที่เริ่ม
อ่อนลงมากกว่า ชั่วโมงที่
18 เล็กน้อย

โอเอซิส
จำกขุย
มะพร้ำว

ดอกไม้มีความสด
โดยสังเกตุจากก้าน
ใบ และกลีบดอก
กุหลาบ ที่แข็งและมี
สีแดงสด

ดอกไม้มีความสด
โดยสังเกตุจากก้าน
ใบ และกลีบดอก
กุหลาบ ที่แข็งและ
มีสีแดงสด

ดอกไม้มีความสด
โดยสังเกตุจากก้าน
ใบ และกลีบดอก
กุหลาบ ที่แข็งและ
มีสีแดงสด

ดอกไม้มี
เปลี่ยนแปลงโดย
สังเกตุจากก้าน ใบ
และกลีบดอก
กุหลาบ ที่เริ่มอ่อน
ลง

ดอกไม้มีเปลี่ยนแปลงโดย
สังเกตุจากก้านดอก
กุหลาบอ่อน ใบร่วง กลีบ
ดอกกุหลาบมีลักษณะบาน
เหี่ยวเฉาและเปลี่ยนจากสี
แดงสดเป็น

ดา

จากตารางการบันทึกผลความสดของดอกกุหลาบ ในระยะเวลา 24 ชั่วโมงโอเอซิสจากขุยมะพร้าวมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโอเอซิสโฟม จากผลการทอดสอบจะเห็นได้ว่า ในชั่วโมงที่ 24 โอเอซิสจากขุยมะพร้าว
ทาให้ดอกไม้ที่ปักอยู่ดูเหี่ยวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับโอเอซิสโฟม

บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาเปรียบเทียบโอเอซิสจากขุยมะพร้าวกับโอเอซิสโฟม ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
พบว่าโอเอซิสจากขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโอเอซิสโฟม
5.2 อภิปรำยผล
จาการศึกษาเปรียบเทียบโอเอซิสจากขุยมะพร้าวกับโอเอซิสโฟม ในระยะเวลา 24 ชั่วโมงพบว่าโอเอซิส
จากขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโอเอซิสโฟม เนื่องจากในขุยมะพร้าวมีคุณสมบัติเบา อุ้มน้าได้ดี และ
เก็บความชื้นไว้ได้นาน และดินเหนี่ยว มีคุณสมบัติ ทึบน้า เหนียว และอุ้มน้าดี เมื่อนามาเป็นส่วนผสม ของ
โอเอซิสจากขุยมะพร้าวแล้ว จึงทาให้โอเอซิสจากขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโอเอซิสโฟม
5.3 ข้อเสนอแนะ
1.ควรเพิ่มปริมาณดินอีก เพื่อให้ดินกับขุยมะพร้าวเกาะกัน จึงจะทาให้ปั้นเป็นก้อนได้ดี
2.การผสมขุยมะพร้าวกับเนื้อดินเหนียวต้องคลุกให้เป็นเนื้อเดียวกัน จึงจะสามารถปั้นเป็นก้อนได้
3.ขุยมะพร้าวต้องไม่ละเอียดจนเกินไป ในการนามาผสม เพื่อการดูดซึมน้ามากขึ้น

