บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของโครงงำน
ปัจจุบัน บุคลากรครู ศูนย์ กศน.อาเภอลาดยาว ได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่และกิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ที่หลากหลาย จึงทาให้ไม่มีเวลาในการรดน้าต้นไม้ จึงประดิษฐ์กระถางประหยัดน้า ที่ทาให้ทุกคนไม่ต้อง
มาคอยรดน้าตลอดทุกวัน การทากระถางประหยัดน้าแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องรดน้าบ่อย ทาได้เองจากขวดน้า
ที่ไม่ได้ใช้แล้ว
ดังนั้น ศูนย์ กศน. อาเภอลาดยาว จึงได้จัดทาโครงงาน เรื่องกระถางประหยัดน้าตั้งโต๊ะ เพื่อเป็น
การประหยัดงบประมาณและเพื่อความสวยงามของ ศูนย์ กศน. อาเภอลาดยาว
1.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทาได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
เพื่อเปรียบเทียบการดูดซึมน้าของเชือกกระสอบและเชือกฝ้าย
1.3 สมมติฐำน ในการศึกษาครั้งนี้ มีสมมติฐานของการศึกษาดังนี้
เชือกกระสอบสามารถดูดซึมน้าได้ดีกว่าเชือกฝ้าย
1.4 ตัวแปรที่ศึกษำ ในการศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปรของการศึกษาดังนี้
1.4.1 ตัวแปรต้น
เชือกกระสอบ และ เชือกฝ้าย
1.4.2 ตัวแปรตาม
การดูดซึมของน้า
1.4.3 ตัวแปรควบคุม จานวนเชือก ความยาวเชือก ปริมาณน้า ปริมาณดิน ขนาดขวด
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1.5.1 สิ่งที่ศึกษา เชือกกระสอบและเชือกฝ้าย
1.5.2 ระยะเวลา วันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557
1.5.3 โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.6.1 ได้กระถางประหยัดน้าที่สามารถประหยัดน้าได้จริง
1.6.2 ได้กระถางต้นไม้ที่ไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลรดน้าต้นไม้
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1.7 นิยำมปฏิบัติกำร
1.7.1 เชือกกระสอบ เป็นเส้นใยมีสีเหลือง น้าตาล เทา ซึ่งฟอกให้ขาวได้ ความคืนตัวต่า จึงยับง่าย
ความทนต่อการขั ดถูต่า ถึง ปานกลาง ใช้ ส ารฟอกขาวได้ทั้งชนิดออกซิไ ดส์และรีดิว ส์ ไม่ทนต่อกรด
โดยเฉพาะกรดแก่ แต่ทนต่อด่างได้ ทนต่อสารทาลายอินทรีย์ได้ดี ไม่ทนต่อแสงแดด การย้อมสีสามารถ
ย้อมได้ดีด้วยสีย้อมฝ้าย
1.7.2 เชือกฝ้าย เป็นใยฝ้ายที่ได้มาจากส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดของต้นฝ้าย หรือที่เรียกว่า ปุยฝ้าย ซึ่งมี
ลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ ฝ้ายมีคุณสมบัติเนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนได้ดี
1.7.3 การดูดซึม (อังกฤษ: Absorption) ในทางเคมี คือปรากฏการณ์หรือกระบวนการทางเคมีหรือ
ฟิสิก ส์ ที่ อะตอม โมเลกุล หรือไอออน เข้าไปในส่วนที่เป็นเนื้อในของวัส ดุที่เป็น -แก๊ส, ของเหลว หรือ
ของแข็ง การดูดซึมนั้นเป็นกระบวนการที่แตกต่างจากการดูดซับ (adsorption) เพราะในการดูดซึม โมเลกุลที่
ถูกดูดซึมจะไปอยู่ในปริมาตรของวัสดุ ส่วนการดูดซับโมเลกุลที่ถูกดูดซับจะไปอยู่ที่ผิวของวัสดุ
1.7.4 ดิน เป็น วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพ และทางเคมีของหินและแร่
รวมกั บ สารอินทรีย์ ที่ เกิ ดจากการสลายตัวของซากพื ช ซากสัตว์ เป็นผิวชั้ นบนที่หุ้ม ห่อโลก ซึ่งดินจะมี
ลักษณะและคุณสมบัติต่างกันไปในที่ต่างๆ ตามสภาพภูมิอากาศ
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงาน เรื่องกระถางประหยัดน้า คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 เชือกกระสอบ
2.1.1 ลักษณะและประโยชน์
ดร.ดรรชนี พัทธวรากร (ม.ป.ป. : เว็ปไซต์) เชือกกระสอบ เป็นเส้นใยมีสีเหลือง น้าตาล เทา ซึ่งฟอกให้
ขาวได้ ความคืนตัวต่า จึงยับง่าย ความทนต่อการขัดถูต่า ถึง ปานกลาง ใช้สารฟอกขาวได้ทั้งชนิดออกซิ
ไดส์และรีดิวส์ ไม่ทนต่อกรด โดยเฉพาะกรดแก่ แต่ทนต่อด่างได้ ทนต่อสารทาลายอินทรีย์ได้ดี ไม่ทนต่อ
แสงแดด การย้อมสีสามารถย้อมได้ดีด้วยสีย้อมฝ้าย ประโยชน์ที่ได้จากเชือกกระสอบถึงแม้จะไม่เหมาะที่
จะใช้ทาเส้นใยเสื้อผ้าเพราะความหยาบกระด้างและระคายผิว แต่ก็เหมาะที่จะใช้ทาเชือก กระสอบ ถุง ผ้า
ตาข่าย และใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมบางชนิด
2.2 เชือกฝ้าย
2.2.1 ลักษณะประโยชน์
ดร.ดรรชนี พัทธวรากร (ม.ป.ป. : เว็ปไซต์) เชือกฝ้าย เป็นใยฝ้ายที่ได้มาจากส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดของต้น
ฝ้าย หรือที่เรียกว่า ปุยฝ้าย ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ ฝ้ายมีคุณสมบัติเนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อน
ได้ดี เนื่องจากฝ้ายมีช่องระหว่างเส้นใย จึงเหมาะกับสภาพอากาศในฤดูร้อน และเมื่อเปียกจะตากแห้งได้เร็ว
การใช้ฝ้ายมาใช้งานทาได้โดยนาฝ้ายมาปันนเป็นเส้นด้ายแล้วนามาท่อเป็นผืนผ้ า ประโยชน์ของด้ายฝ้ายมี
ความเหมาะสมที่จะใช้ในบ้าน งานอุตสาหกรรม สาหรับการใช้ทาเสื้อผ้ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ด้ายฝ้ายให้ความสบายในการสวมใส่หลายประการ เช่น เป็นตัวนาความร้อนที่ดีจึงไม่สะสมความร้อน ดูด
เปียกชื้อได้ดี และระเหยไปได้เร็ว ด้ายฝ้ายจึงดูดซั บความเปียกชื้อได้อยู่เรื่อยๆ คล้ายไส้ตะเกียงดูดซับน้ามัน
คุณสมบัตินี้เรียกว่า Wickability ฝ้ายไม่สะสมประจุไฟฟ้าสถิติ จึงเหมาะสมจะสวมใส่ในขณะที่อากาศเย็น
และมีความชื้นต่า
2.3. กระถางประหยัดน้า
2.3.1 การใช้งานและประโยชน์ ของกระถางประหยัดน้า
ปิยะพร จันทะรส (2555 : เว็ปไซต์) การใช้งานกระถางประหยัดน้า มีระบบดูดซึมน้าได้เอง โดยไม่ต้อง
คอยรดน้า เป็นการลดความเหนื่อ ยให้กับผู้ศึกษาคือวิธีทาก็ง่ายเป็นการเพิ่มสีเขียวให้กับบ้านด้วยการปลูก
ต้นไม้ เป็นเรื่องที่ใครๆก็อยากทา แต่ในทางปฏิบัติ เอาเข้าจริง ก็ทาต้นไม้เฉาตายไปนักต่อนัก เพราะไม่มี
เวลาดูแล ไม่มีเวลารดน้า กระถางประหยัดน้าแบบบ้านๆช่วยให้ชุมชนต่างๆ ไม่ต้องรดน้าบ่อย ทาได้เองจาก
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ขวดเก่า ประหยัดงบ ประหยัดน้า ตกแต่งสวนในบ้านได้สวยงาม แถมยังลดโลกร้อนด้วยอีกต่างหาก ช่วยให้
ผักที่เราปลูกมีการเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งนอกจากจะให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
ประโยชน์ของการประดิษฐ์กระถางประหยัดน้านั้น เป็นการลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการเผา
ขยะ ทาให้ลดแก็สพิษในอากาศ และ เพิ่มค่าครองชีพของเราได้ สิ่งประดิษฐ์เรื่องนี้สามารถนาไปใช้ได้จริง
กระถางประหยัดน้าทาให้มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ น่ามอง เมื่อทาเสร็จแล้วต้องนามาทดลองใช้
ก่อนที่จะใช้จริง เพราะว่า ถ้านาไปใช้จริงอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ มีความเหมาะสมกับต้นไม้หรือพืช
ประดับ ชนิดนั้นๆจนมีความเหมาะสมและสวยงามตามที่เราต้องการ
ประโยชน์ของกระถางประหยัดน้า มีน้าหนักเบา สะดวกต่อการโยกย้าย และขนส่ง ชารุดเสียหาย
ยาก เก็บรักษาและล้างทาความสะอาดได้ง่าย เก็บความชื้นได้ดีกว่าไม่ต้องรดน้าบ่อย และไม่มีปัญหาเรื่อง
ตะไคร้น้า
2.4 การให้น้าแบบไส้เทียน Wick watering
Wick watering (ม.ป.ป. : เว็ปไซต์) การให้น้าแบบไส้เทียน เป็นระบบการให้น้าในตัวเอง (self watering)
ระบบนี้ใช้หลักการของการแพร่ของน้าจากแหล่งน้าด้านล่างผ่านทางเชือก (wick หรือ yarn) ไปยังกระถาง
ต้นไม้ ต้นไม้จะได้รับน้าอย่างสม่าเสมอ ระบบนี้ช่วยให้ยืดเวลาการรดน้าต้นไม้เหมาะกับไม้เหมาะกับไม้
กระถางเล็ก เช่น African violet , Episia (พรมยี่ปุ่น) , Gloxinia , Tiger Begonia (ไทเกอร์ ปิโกเนีย) เฟีน
ก้านดา ไซคลาเมน ไม่มีการใช้พลังงานในการปั้มน้า การให้น้าแบบไส้เทียนนี้ เป็นระบบให้น้าเท่านั้น
ไม่ได้เป็นระบบให้ความชื้นในอากาศ ควรให้ความชื้น แสงสว่าง อุณหภูมิและปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืชแต่
ละชนิด

ภาพที่ 1 การให้น้าแบบไส้เทียน
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. ขวดน้าพลาสติกขนาด 1.25 ลิตร
2. ตะแกรงพลาสติก 2 x 2 นิ้ว
3. เชือกกระสอบ ความยาว 8 นิ้ว
4. เชือกฝ้าย ความยาว 8 นิ้ว
5. น้า
5. สาลี
6. กรรไกร
7. เทอร์โมมิเตอร์
7. ดิน
8. ต้นไม้พลูด่างพันธุ์ราชินีทอง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
2
4
4
600
2
1
2
300
2

ใบ
แผ่น
เส้น
เส้น
มิลลิลิตร
แผ่น
อัน
อัน
กรัม
ต้น

3.2 วิธีดำเนินกำร
การศึกษาเรื่อง กระถางประหยัดน้า ได้ดาเนินการทดลอง ดังนี้
1. เตรียมกระถางประหยัดน้าเชือกกระสอบ จานวน 1 กระถาง
2. เตรียมกระถางประหยัดน้าเชือกฝ้าย จานวน 1 กระถาง
3. ทาการทดลองการดูดซึมของน้าโดยการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของดิน โดยจับเวลา 5 นาที
4. ทาการทดลองวัดอุณหภูมิของดิน ในทุก 1 ชั่วโมง ทั้ง 2 กระถาง จานวน 3 ครั้ง
5. บันทึกผลการทดลองทั้ง 3 ครั้ง
6. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษา เรื่อง กระถางประหยัดน้า ซึ่งได้ดาเนินการโดย การทดลองเปรียบเทียบ การดูดซึมน้า
ของเชือกกระสอบและเชือกฝ้าย จากการวัดอุณหภูมิของดิน ได้ทาการทดลองจานวน 3 ครั้ง ในแต่ละครั้ง
ใช้เวลาในการวัดอุณหภูมิของดิน 5 นาที พร้อมกันทั้ง 2 กระถาง ได้ผลการทดลองดังนี้
ผลกำรทดลอง
ตำรำงที่ 4.1 ทดลองเปรียบเทียบการดูดซึมน้าของเชือกกระสอบและเชือกฝ้าย
ชนิดของเชือก

ลักษณะควำมชุ่มชื่นของดิน (ระดับอุณหภูมิของดิน)

เชือกกระสอบ

1 ชั่วโมง
29 องศา

2 ชั่วโมง
28 องศา

3 ชั่วโมง
27 องศา

เชือกฝ้ำย

29 องศา

29 องศา

28 องศา

จากตารางที่ 4.1 ผลการทดลอง พบว่าการทดลองครั้งที่ 1 ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ใช้เทอร์โมมิเตอร์
วัดอุณหภูมิ เป็นเวลา 5 นาที ผลกระถางประหยัดน้าด้วยเชือกกระสอบวัดได้อุณหภูมิ 29 องศา และ
กระถางประหยัดน้าด้วยเชือกฝ้ายวัดได้อุณหภูมิ 29 องศา การทดลองครั้งที่ 2 ภายในเวลา 2 ชั่วโมง
ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ เป็นเวลา 5 นาที ผลกระถางประหยัดน้าด้วยเชือกกระสอบวัดได้อุณหภูมิ
28 องศา อุณหภูมิลดลง 1 องศา และกระถางประหยัดน้าด้วยเชือกฝ้ายวัดได้อุณหภูมิ 29 องศา อุณหภูมิ
คงที่ การทดลองครั้ ง ที่ 3 ภายในเวลา 3 ชั่ วโมง ใช้ เทอร์ โมมิ เ ตอร์ วั ด อุณ หภู มิ เป็น เวลา 5 นาที
ผลกระถางประหยัดน้าด้วยเชือกกระสอบวัดได้อุณหภูมิ 27 องศา อุณหภูมิลดลง 2 องศา และกระถาง
ประหยัดน้าด้วยเชือกฝ้ายวัดได้อุณหภูมิ 28 องศา อุณหภูมิลดลง 1 องศา
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาเรื่องกระถางประหยั ดน้า พบว่า กระถางประหยัดน้าด้วยเชือกกระสอบ
สามารถดูดซึมน้าได้ดีกว่ากระถางเชือกฝ้าย ด้วยการวัดจากอุณหภูมิของดิน ทั้ง 3 ครั้ง ภายในเวลา 3
ชั่วโมง ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ เป็นเวลา 5 นาที ผลกระถางประหยัดน้าด้วยเชือกกระสอบวัดได้
อุณหภูมิ 27 องศา อุณหภูมิลดลง 2 องศา และกระถางประหยัดน้าด้วยเชือกฝ้ายวัดได้อุณหภูมิ 28 องศา
อุณหภูมิลดลง 1 องศา
5.2 อภิปรำยผล
จากการศึกษาเรื่องกระถางประหยั ดน้า พบว่า กระถางประหยัดน้าด้วยเชือกกระสอบ
สามารถดูดซึมน้าได้ดีกว่ากระถางเชือกฝ้าย และสอดคล้องกับหลักการ ของการให้น้าแบบไส้เทียน ซึ่งเป็น
ระบบการให้น้าในตัวเอง (self watering) ระบบนี้ใช้หลักการของการแพร่ของน้าจากแหล่งน้าด้านล่างผ่าน
ทางเชือก (wick หรือ yarn) ไปยังกระถางต้นไม้ ต้นไม้จะได้รับน้าอย่างสม่าเสมอ ระบบนี้ช่วยให้ยืดเวลา
การรดน้าต้นไม้เหมาะกับไม้เหมาะกับไม้กระถางเล็ก เช่น African violet , Episia (พรมยี่ปุ่น) , Gloxinia ,
Tiger Begonia (ไทเกอร์ ปิโกเนีย) เฟีนก้านดา ไซคลาเมน ไม่มีการใช้พลังงานในการปั้มน้า การให้น้า
แบบไส้เทียนนี้ เป็นระบบให้น้าเท่านั้น ไม่ได้เป็นระบบให้ความชื้นในอากาศ ควรให้ความชื้น แสงสว่าง
อุณหภูมิและปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. การทดลองครั้งต่อไปควรใช้เชือกที่มีความยาวมากกว่าการทดลองครั้งนี้เพื่อสังเกตการ
ดูดซึมน้าได้มากกว่านี้
2. ควรเพิ่มชนิดของเชือกให้มากกว่านี้ในการทดลอง
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ภำคผนวก

9

วัสดุอุปกรณ์กำรทำกระถำงประหยัดนำ

การประดิษฐ์กระถางประหยัดน้า
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กระถำงประหยัดนำเชือกกระสอบ และกระถำงประหยัดนำเชือกฝ้ำย

กำรทดลองด้วยเทอร์โมมิเตอร์กระถำงประหยัดนำเชือกกระสอบ และกระถำงประหยัดนำเชือกฝ้ำย
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