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บทคดัยอ่ 
 

 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติแท่งเพาะช าจากเปลอืกกลว้ยและกาบกลว้ยซึง่เป็นวสัดุเหลอืทิง้ ของชุมชน  
ในอตัราส่วนต่างๆ ดว้ยแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design รวมหน่วยการทดลองทัง้สิน้ 18 หน่วยการ
ทดลอง  ท า 3 ซ ้า ม ี6 ทรทีเมน้ท ์ โดยในแต่ละทรทีเมน้ท ์มอีตัราส่วนระหว่างเปลอืกกลว้ย :  กาบกลว้ย เท่ากบั 100 : 0, 
60 : 40,  50 : 50, 40 : 60 , 0 : 100 และดนิปลูก โดยน ้าหนัก (กรมั) ตามล าดบั ทัง้นี้ในทุกทรทีเมน้ทไ์ดท้ าการผสมกาก
กาแฟและเปลือกไข่ไก่บดผงในปริมาณที่เท่ากัน คือ อย่างละ 5 กรัมต่อแท่งเพาะช าหนึ่งแท่ง  แล้วท าการวิเคราะห์
คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองแท่งเพาะช าก่อนน าไปทดสอบ ปลูกดาวเรอืง เพื่อศกึษาการเจรญิเตบิโตดา้นความ
สงูของตน้กลา้ดาวเรอืง ตลอดระยะเวลาปลูก 4 สปัดาห ์และส ารวจค่าความพงึพอใจของผูใ้ชแ้ท่งเพาะช าโดยเน้นคุณสมบตัิ
ทางกายภาพ ผลการทดลอง พบว่า ก่อน การทดลองปรมิาณแร่ธาตุอาหารหลกั (ไนโตรเจน ฟอสฟอรสัและ โพแทสเซยีม) มี
ความแตกต่างกนัในทางสถิติอย่างมนีัยส าคญั (p ≤ 0.05 ) โดยมแีนวโน้มของปรมิาณแร่ธาตุอาหารหลกัที่เพิม่ขึน้เมื่อมี
ปรมิาณของเปลอืกกลว้ยมากขึน้ตามล าดบั  และทัง้นี้หากพจิารณาความเหมาะสมจากความพงึพอใจของผูใ้ชแ้ท่งเพาะช า
และผลการเจรญิเตบิโตของต้นกลา้ดาวเรอืง พบว่า ทรทีเมน้ทท์ี ่1 ซึง่มอีตัราส่วนของเปลอืกกลว้ย :  กาบกลว้ยที ่100 : 0    
โดยน ้าหนัก (กรมั) มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ มคี่าความพงึพอใจในภาพรวม ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.95 
(ระดบัความพงึพอใจดมีาก)  อกีทัง้มคีวามสงูของตน้กลา้เฉลีย่เท่ากบั 9.32±0.38a เซนตเิมตร ตามล าดบั  กล่าวโดยสรุปได้
ว่า เปลอืกกลว้ยสามารถใชเ้ป็นวสัดุเพื่อการผลติเป็นแท่งเพาะช าได ้ 
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Abstract 
 

 The objective of this study were to nursery block planting production. By using the banana peel and 
banana stalk  which is a residue from  community  in various ratios. The experiments were conducted under 
Complete Randomized Design with 18 unit sampling 3 replications and 6 treatments. In each treatment group, 
the ratio between the banana peel with banana stalk were 100 : 0, 60 : 40,  50 : 50, 40 : 60 , 0 : 100 and 
potting soil  percent by volume (grams) respectively. In all treatments, coffee grounds and ground chicken 
eggshell powder were mixed in equal amounts, 5 grams each per nursery block planting. Six treatments of 
nursery block planting were produced and analyzed for physical and chemical properties before germination 
test on marigold seedlings (Tagetes erecta L.) throughout the 4 week planting period, the satisfaction of the 
nursery block planting users was surveyed with an emphasis on physical properties. The results showed that 
before the experiment the content of macronutrients ( nitrogen, phosphorus and potassium ) was significantly 
different ( p ≤ 0.05 ). There was a trend of increasing macronutrient content as the amount of banana peel 
increased respectively. However, if considering the suitability from the satisfaction of the users of the nursery 
block planting and the growth results of the marigold seedlings. it was found that, treatment 1 had a ratio of 
banana peels: banana stalk at 100 : 0  by weight (grams) was significantly more appropriate. There is an overall 
satisfaction value, the mean was 4.95 (very good satisfaction level).  The mean marigold seedling height was 
9.32 ± 0.38 a centimetres, respectively. In conclusion, Banana peels can be used as material for the production 
of nursery block planting. 
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1.บทน ำ  
 พืน้ทีป่ลกูกลว้ย ในประเทศไทยมปีระมาณ 534,193 
ไร่ เป็นกลว้ยน ้าวา้ 369,948 ไร่ คดิเป็น 69 เปอรเ์ซน็ต์ของ
กล้วยทัง้หมด (กรมส่งเสรมิการเกษตร, 2556)  อ าเภอโนน
สุวรรณ จงัหวดับุรรีมัย ์เป็นอ าเภอ ที่มอีตัลกัษณ์เด่น คอื 
เป็นเมอืงของผลไมใ้นสายน ้าแร่ และจากการส ารวจขอ้มูล
เบื้องต้น พบว่า ในพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกกล้วย เพื่อ
จ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ครอบคลุมพื้นที่ 4 ต าบล ได้แก่ 
โนนสุวรรณ ดงอีจาน ทุ่งจังหันและโกรกแก้ว รวมพื้นที่
เพาะปลูกประมาณ 193 ไร่ พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 164  ไร่ จ านวน
เกษตรกร 71 ครัวเรือน ชนิดของกล้วยที่นิยมปลูก คือ 
กลว้ยน ้าวา้ พนัธุม์ะลอิ่อง พนัธุพ์ืน้เมอืงไสเ้หลอืง และปาก
ช่อง 50 กลว้ยหอมทอง กลว้ยหอมเบาหรอืกลว้ยสามเดอืน 
กลว้ยไข่ กลว้ยหกัมุก และกลว้ยตบีจนัทร ์ขนาดของกลว้ย
จะแบ่งเป็น 5 ขนาด คอื จมัโบ ้ใหญ่ กลาง เลก็ และตนีเต่า 
(หวสีุดท้ายในเครอืกล้วยจะมขีนาดเลก็ที่สุด)  กล้วยดบิที่
สวนตัดขายจะมีอายุเฉลี่ย 70 วันเป็นหลัก มีความดิบที่
ประมาณร้อยละ 70-80  ส่วนราคากล้วยจะปรบัขึน้ลงตาม
ฤดูกาล ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปของอ าเภอโนนสุวรรณ  
เช่น กล้วยเบรกแตก กล้วยฉาบน ้าตาลแบบโบราณ กล้วย  
สะบดังา กล้วยอบเนยและกล้วยกรอบเคม็ เป็นต้น  อกีทัง้
ยงัพบว่ามผีูป้ระกอบการธุรกจิแปรรูปกลว้ย ในพืน้ทีห่ลาย
รายที่มกีารรวมกลุ่มกนัเพื่อพฒันาผลติภณัฑ์แปรรูปจาก
กลว้ย โดยปัจจุบนั พบว่า มผีูป้ระกอบการแปรรูปกลว้ยใน
อ าเภอโนนสุวรรณรวมทัง้สิ้น 7 ราย ที่เข้าสู่กระบวนการ
ผลิตประมาณ 10,000 หวีต่อเดือน หรือประมาณ 6,000 
กโิลกรมัต่อเดอืน พบว่า ในอุตสาหกรรมแปรรปูกลว้ยตลอด
ทัง้ห่วงโซ่คุณค่ามทีรพัยากรเหลือทิ้ง ทัง้หมด 3 ขัน้ตอน 
ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การตดักล้วยจากสวน ทรพัยากรเหลอื
ทิ้งที่พบ ได้แก่ ต้นกล้วย ใบกล้วย ปลีกล้วย ก้านเครือ
กลว้ย พบต้นกลว้ยทีถู่กตดัขายเฉลีย่ประมาณ 10,000 ต้น
ต่อเดอืน ปัจจุบนัเกษตรมกีารน าใบกลว้ยไปขาย ต้นกลว้ย
ปลกีลว้ยและกา้นเครอืกลว้ยมกีารน าไปเป็นอาหารสตัวแ์ละ
ปล่อยทิ้งไว้เป็นปุ๋ ยพชืสดในสวน ขัน้ตอนที่ 2 การปลอก
เปลือกและสไลด์กล้วย พบทรัพยากรเหลือทิ้ งใน
กระบวนการนี้ ไดแ้ก่ เปลอืกกลว้ยและเศษเนื้อกลว้ยที่หัน่
ได้ไม่เต็มชิ้น โดยพบเปลือกกล้วย ร้อยละ 20-30 หรือ
ประมาณ 1,500 กโิลกรมัต่อเดอืน และเศษเนื้อกลว้ยทีห่ ัน่
ไดไ้ม่เตม็ชิน้คดิเป็นรอ้ยละ 4-6 หรอืประมาณ 300 กโิลกรมั

ต่อเดอืน ปัจจุบนัมกีารน าไปเป็นอาหารสตัว ์ท าปุ๋ ยพชืสด
ในไร่นาและปุ๋ ยหมกัหรอืน ้าหมกัชวีภาพ หรอืทิง้ใหเ้ป็นขยะ
ท าให้เกิดปัญหาต่อสิง่แวดล้อม และขัน้ตอนที่ 3 ซึ่งเป็น
ขัน้ตอนสุดท้าย ที่ เป็นการทอดกล้วยและบรรจุ ใน
กระบวนการนี้พบทรพัยากรเหลอืทิง้ ไดแ้ก่ เศษกลว้ยทอด
ที่หักในขณะทอดและขณะบรรจุคิดเป็นร้อยละ 4-8 หรือ
ประมาณ 360 กโิลกรมัต่อเดอืน และน ้ามนัใชแ้ล้วจากการ
ทอดกล้วยซึ่งเป็นน ้ามนัปาล์มเหลอืทิ้งประมาณ 200 ลติร
ต่อเดอืน ปัจจุบนัเศษกลว้ยทอดทีห่กัทางผูป้ระกอบการจะ
แจกให้ลูกจ้างน าไปรบัประทานหรอืน าไปเป็นอาหารสตัว์ 
ส่วนน ้ามนัใช้แล้วเหลือทิ้งจากการทอดกล้วยจะจ าหน่าย
ใหก้บัพ่อคา้ทีม่ารบัซือ้น ้ามนัเก่า 
 ปัจจุบันมีการใช้พลาสติกกันอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากพลาสตกิมรีาคาถูกน ้าหนกัเบา สามารถ ทนแรงอดั
ไดส้งู คงทนต่อสารเคม ีไม่เป็นสนิม มคีวามคงทน และไม่ผุ
กร่อน แต่พลาสติกเหล่านี้ก็ใช้เวลาในการย่อยสลายเป็น
เวลานาน เนื่ องจากจุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายได้ 
ถงึแมว้่าพลาสตกิจะมอีายุยาวนานแต่มอีายุการใชง้านทีส่ ัน้
มาก ท าให้มกีารทิ้งในปรมิาณและสดัส่วนที่เพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่องโดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มขียะพลาสติกเกดิขึน้
ประมาณ 12 เปอรเ์ซน็ต์ ของปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 
หรอื ประมาณปีละ 2 ลา้นตนั มกีารน าขยะพลาสตกิกลบัไป
ใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณ ปีละ 0.5 ล้านตนั ส่วนที่เหลอื 
1.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะกระถางพลาสติกที่
ปนเป้ือน ได้แก่ กระถางร้อน กระถางเย็นบรรจุอาหาร 
กระถางหูหิ้ว เป็นต้น (ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือ
ประมาณ 1.2 ลา้นตนั) เนื่องจากขยะพลาสตกิมคีวามคงทน
และสามารถทนต่อแรงอดัไดส้งู อกีทัง้ยงัใชเ้วลาในการย่อย
สลายนับร้อยปี ท าให้ต้องสิน้เปลอืงงบประมาณและพืน้ที่
ฝังกลบ (กรมควบคุมมลพษิ, 2560)  นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้
ข้างต้น พลาสติกยงัเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ คือ การเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย 
ส าหรับทางด้านการเกษตรของประเทศไทยมีการน า
พลาสตกิมาใชป้ระโยชน์เช่นกนั ไดแ้ก่ กระถางต้นไม ้และ
กระถางหรือถุงเพาะช าต้นกล้า เนื่องจาก มีต้นทุนในการ
ผลติต ่า การใชก้ระถางหรอืถุงเพาะช าที่ผลติจากพลาสตกิ 
ส่วนใหญ่ผลิตมากจากวตัถุดิบที่ไม่สามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได ้เช่น พอลสิไตรนี พอลเิอทลินี และพอลโิพรพลินี ซึง่
มีความทนทานไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
(Schettini et al., 2013) นอกจากนี้ ในขัน้ตอนของการย้าย
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ต้นกลา้ทีเ่พาะปลูกในกระถางหรอืถุงเพาะช าเพื่อลงปลกูใน
ดนินัน้ ต้องฉีกกระถางหรอืถุงเพาะช าหรอืน าต้นกล้าออก
ก่อน ท าให้รากของต้นกล้า ได้รบัความกระทบกระเทอืน
ส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของพชืต่อไป ประกอบกบักระถาง
และถุงเพาะช าที่ผลติจากพลาสติกไม่มสีารอาหารส าหรบั
การเจรญิเตบิโตของพชืก่อเกดิปัญหาขยะพลาสตกิ ซึง่เป็น
ขยะทีย่่อยสลายยาก (วรรณวภิา และเอนก, 2559) และขยะ
พลาสตกิทีเ่กดิขึน้นี้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องด าเนินการการ
จดัการอย่างถูกต้องเพื่อป้องกนัการเกดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
(Castronuovo et al., 2015)  
 จากปัญหาดังกล่าว คณะวิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการผลติแท่งเพาะช าทีส่ามารถเพิม่แร่ธาตุ
และสารอาหารใหแ้ก่พชื อกีทัง้ยงัช่วยปรบัปรุงดนิเมือ่น าไป
ปลูกหรอืน าไปใชง้านจรงิ ตลอดจนสามารถย่อยสลายไดไ้ม่
ก่อใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม  จงึมแีนวคดิในการเลอืกใช้
วสัดุทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม สามารถย่อยสลายได ้และหา
ไดง้่ายโดยทัว่ไปในทอ้งถิน่ คอื เปลอืกกลว้ย กาบกลว้ยกาก
กาแฟและเปลือกไข่ไก่ ทัง้นี้จากการศึกษาพบว่าในกาก
กาแฟนัน้มธีาตุอาหารที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
หลงเหลอือยู่ (Mussatto et al., 2011) รวมถงึเปลอืกไข่ไก่ก็
มคีุณสมบตัทิีช่่วยในการเพาะปลูก เช่น ช่วยป้องกนัแมลง
ศตัรูพชืบางชนิด  ช่วยให้ดนิร่วนซุยเมื่อมกีารแลกเปลีย่น
ประจุของไอออนต่าง ๆ จะท าให้ดนิสามารถแยกเป็นเม็ด
หรอืแบ่งเป็นกอ้นไดง้่าย สามารถปรบัค่าความเป็นกรดด่าง
ของดิน และช่วยยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรยี์
ต่าง ๆ ในดินเป็นต้น  ดังนัน้  การน าเปลือกกล้วย กาบ
กลว้ย กากกาแฟและเปลอืกไขไ่ก่  มาผลติเป็นแท่งเพาะช า
จงึเป็นทางเลอืกหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาทางด้านสิง่แวดลอ้ม 
เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้  อีกทัง้ยังสามารถเพิ่ม
ปริมาณแร่ธาตุอาหารให้กับพืช ช่วยในการปรับปรุงดิน 
นอกจากนี้ยงัช่วยลดปัญหาการเกดิภาวะโลกรอ้นจากการใช้
พลาสติก ตลอดจนเป็นการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ
อินทรีย์เหลือทิ้งอันเป็นการลดปริมาณขยะได้อย่าง
เหมาะสม (สามารถ, 2556) ในการสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร ชุมชน และน าไปสู่การพฒันาเพื่อการผลิตใน
ระดบัอุตสาหกรรมต่อไป 
 
 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
เปลอืกกลว้ยและกาบกลว้ยส าหรบัการผลติแท่งเพาะช า 
 2.2 เพื่อศกึษาคุณสมบตัทิางกายภาพ (ลกัษณะ
โดยทัว่ไป ส ีกลิน่และความชืน้และความพรุนรวม) และ
เคมี (ความเป็นกรดเป็นด่าง และปริมาณธาตุอาหาร
หลกั (ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม)) ของ
แท่งเพาะช าทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง  
 2.3 เพื่อทดสอบประสทิธภิาพของแท่งเพาะช า
ด้านของบุคคลเกี่ยวกบัลกัษณะทางกายภาพของแท่ง
เพาะช าและทดสอบการเจรญิเตบิโตของดาวเรอืง 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
3.1 ขอบเขตงานวิจยั 
 3.1.1 ขอบเขตดา้นการศกึษา 
  1) วสัดุทดลองมี 5 ชนิด ได้แก่ เปลือกกล้วย 
กาบกลว้ย กากกาแฟ เปลอืกไขไ่ก่ และดนิปลกู 
  2) ศกึษาคุณสมบตัทิางกายภาพและคุณสมบตัิ
ทางเคม ี 
  3) ศกึษาการเจรญิเตบิโตของต้นดาวเรอืงทีใ่ช้
ในการทดลอง ไดแ้ก่ เปอรเ์ซน็ตก์ารงอก ความสงูของล าตน้ 
และน ้าหนกัสด – น ้าหนกัแหง้ 
 3.1.2 ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
  1) พืน้ทีภ่าคสนาม ประกอบดว้ย 
   1.1) ท าการเก็บรวบรวมวัสดุส าหรับ
น ามาใช้เพื่อการทดลองจากในเขตพื้นที่จ ังหวัดบุรีรมัย์  
อันประกอบด้วยเปลือกกล้วย/กาบกล้วย ท าการเก็บ
รวบรวมจากบา้นดอนสมบรูณ์ อ าเภอโนนสุวรรณ และ กาก
กาแฟจากรา้นสะดวกซือ้ (7-Eleven) ทัง้หมด 2 สาขา ไดแ้ก่ 
สาขาสถานีขนส่งบุรรีมัย์ และสาขาตรงขา้มมหาวทิยาลยั 
ราชภฏับุรรีมัย ์
   1.2) ท าการด าเนินการปลูกดาวเรืองด้วย
แท่งเพาะช า ณ บ้านเลขที่ 439/103 ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์31000 
    1.2.1) พื้ นที่ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า รทาง
วทิยาศาสตร ์
    1.2.2) ท าการวิเคราะห์คุณสมบตัิทาง
กายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ณ ห้องปฏิบัติการ
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วิทยาศาสตร์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรียั ์
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ แท่งเพาะช าที่ผลิตจาก
เปลอืกกลว้ยและกาบกลว้ย ซึง่สามารถย่อยสลายไดใ้น
สภาพธรรมชาต ิ
 3.2.2 ตัวแปรตาม คือ การขึ้นรูปได้ของแท่ง
เพาะช า และประสิทธิภาพของแท่งเพาะช าด้านของ
บุคคลเกี่ยวกบัลกัษณะทางกายภาพของแท่งเพาะช า
และทดสอบการเจรญิเตบิโตของดาวเรอืง 
3.3 การสรา้งเครือ่งมืออดัแท่ง 
 การสรา้งเครื่องมอือดัแท่ง ส าหรบัเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการอดัแท่งเพาะช า ไดมุ้่งเน้นใชว้สัดุทีม่อียู่ทัว่ไป หา
ง่าย มคีวามคงทนต่อการใชง้าน น ้าหนกัเบา สะดวกใน
การเคลื่อนย้าย งบประมาณต ่าและอาศยัแรงคนเป็น
หลกั ดงัภาพที ่1 

 

 
 

ภาพที ่1 โครงสรา้งเครือ่งมอือดัแท่งประกอบดว้ยไมอ้ดักระบอก 
ท่อพวีซี ี(เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3 นิ้ว สงู 5.5 นิ้ว) และฐานของ

กระบอก (สงู 1.5 นิ้ว) 
 

 ส าหรับวิธีการใช้งานเครื่องอัดแท่งมีวิธีที่ไม่
ซับซ้อนอาศัยแรงคนเป็นหลัก โดยสวมฐานไม้เข้ากับ
กระบอกอดั บรรจุวสัดุลงไปใชไ้มอ้ดัใหแ้น่น เจาะรู แลว้ดนั
ฐานไมข้ึน้จนสุดปลายกระบอกอดั เพื่อใหแ้ท่งเพาะช าโผล่
ขึน้มา 

3.4 การวางแผนการทดลอง 
 ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ  Complete 

Randomized Design ท า 3 ซ ้า (replication) ม ี6 ทรทีเมน้ท ์
(treatment)  โดยในแต่ละทรีทเม้นท์มีอัตราส่วนระหว่าง 
เปลอืกกล้วย :  กาบกล้วย เท่ากบั 100 : 0, 60 : 40,  50 : 
50, 40 : 60 , 0 : 100  และดินปลูก โดยน ้าหนัก (กรัม) 
ตามล าดบั ทัง้นี้ในทุกทรทีเม้นท์ได้ท าการผสมกากกาแฟ

และเปลอืกไข่ไก่บดผงในปรมิาณที่เท่ากนั คอื อย่างละ 5 
กรมัต่อแท่งเพาะช าหนึ่งแท่ง 

3.5 วิธีการด าเนินงานวิจยั   
 ในการศึกษาการผลิตแท่งเพาะช าจากเปลอืก

กล้วยร่วมด้วยกาบกล้วย ประกอบด้วยแผนการทดลอง
ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ  ขัน้ที่ 1 ศึกษาถึงคุณสมบตัิทาง
กายภาพและเคมขีองวสัดุแต่ละชนิด ขัน้ที ่2 ศกึษาการขึน้
รปูในอตัราสว่นต่างๆ ขัน้ที ่3 ศกึษาคุณสมบตัทิางกายภาพ
และเคมขีองแท่งเพาะช าทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง และขัน้
ที่ 4 ทดสอบประสทิธภิาพของแท่งเพาะช าด้านของบุคคล
เกีย่วกบัลกัษณะทางกายภาพของแท่งเพาะช าและทดสอบ
การปลกูดาวเรอืง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

  3.5.1 การวเิคราะหค์ุณสมบตัทิางกายภาพ
และเคมีเบื้องต้นของวัสดุ การวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพ โดยจะท าการพจิารณาจากลกัษณะโดยทัว่ไป ส ี
กลิน่และความชืน้และความพรุนรวม ส าหรบัการวเิคราะห์
คุณสมบตัทิางเคม ีไดท้ าการวเิคราะหส์ภาพความเป็นกรด
เป็นด่าง และปริมาณธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม) 

  3.5.2 การศกึษาการขึน้รูปของแท่งเพาะช า
ในอัตราส่วนต่างๆ ภายหลังการทราบถึงคุณสมบตัิทาง
กายภาพและเคมขีองวสัดุแต่ละชนิดแลว้จงึทดลองอดัแท่ง
เพาะช า ซึง่วสัดุทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ เปลอืกกลว้ยร่วม
ด้วยกาบกล้วยในการทดลองอดัแท่งการผสมวสัดุต้องใช้
ปรมิาตรเป็นเกณฑต์ามทรทีเมน้ทท์ีว่างไว ้โดยในขณะทีท่ า
การอัดแท่งเพาะช าในอัตราส่วนต่างๆ คณะวิจัยจะคอย
สงัเกตถึงความแตกต่างในขณะที่อดัแท่ง ว่าในแต่ละทรที
เมน้ทม์กีารอดัขึน้รปูยากง่ายอย่างไรแลว้ท าการบนัทกึผล 

  3.5.3 การศกึษาคุณสมบตัทิางกายภาพและ
เคมขีองแท่งเพาะช าทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง เป็นการ
วิเคราะห์คุณสมบตัิของเพาะช าด้านความชื้น ความพรุน
รวมและปรมิาณธาตุอาหารหลกั (ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และ
โพแทสเซยีม) 
  3.5.4 วธิกีารทดสอบประสทิธภิาพของแท่งเพาะ
ช า โดยการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชแ้ท่งเพาะช า โดย
เน้นเฉพาะคุณสมบตัทิางกายภาพของแท่งเพาะช าเป็นหลกั
ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ 
ได้แก่ รูปทรงความสวยงาม แท่งเพาะช ามคีวามคงรูป ไม่
บุบหรอืบิน่ พืน้ผวิเรยีบเป็นเนื้อเดยีวกนั ไม่มรีอยแตกรา้ว 
มีความคงทนต่อการสัมผัสและเคลื่อนย้ายและมีความ
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เหมาะสมต่อการน ามาเพาะปลูก ร่วมดว้ยการทดสอบปลูก
พืช โดยท าการคดัเลือดเมล็ดพนัธุ์สมบูรณ์ 100 %  เพื่อ
ศกึษาอตัราการงอกของเมลด็และการเจรญิเติบโตของต้น
กลา้ ตลอดระยะเวลาทีป่ลกูดาวเรอืง คอื 4 สปัดาห ์ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูลการวิจยั 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ แบ่งท าการวเิคราะห์
ออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วย
วธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวน [Analysis of Variance] หาก
พบว่าตวัแปรใดมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ให้ท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยวิธี   Duncan’ s New Multiple Range Test  
(DMRT) ของตัวแปรนัน้ๆ  และการวิเคราะห์ค่าความพึง
พอใจเกีย่วกบัลกัษณะทางกายภาพของแทง่เพาะช า โดยน า
แบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนนแล้วน าไปวเิคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS 

(Statistical-Package for the Social Sciences) ท าการหาค่า
รอ้ยละคะแนนเฉลีย่ (�̅�) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
4. สรปุผลกำรวิจยั 

การศึกษาการผลิตแท่งเพาะช าจากเปลือกกล้วย
ร่วมดว้ยกาบกลว้ยไดด้ าเนินการศกึษาโดยทดลองน าวสัดุ
ดงักล่าวไปขึน้รูปอดัเป็นแท่งในอตัราส่วนต่าง ๆ มขีนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แล้วน ามาทดสอบ
ประสทิธภิาพของแท่งเพาะช า เพื่อหาอตัราสว่นทีเ่หมาะสม
ทีส่ดุในการผลติแท่งเพาะช า มผีลการทดลองดงันี้  
4.1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพและเคมี
เบื้องต้นของวสัดแุต่ละชนิด 

ในการผลติแท่งเพาะช า ไดท้ าการศกึษาคุณสมบตัิ
ทางเคมแีละกายภาพเบือ้งต้นของวสัดุ ไดแ้ก่ เปลอืกกลว้ย
และกาบกลว้ย ซึง่มผีลการทดลองดงัตารางที ่1 

 

ตารางที ่1  ผลการวเิคราะหค์ุณสมบตัทิางกายภาพและเคมขีองวสัดุแต่ละชนิด 
 

กำรวิเครำะห์คุณสมบติั 
ของวสัดทุดลอง 

วสัดทุดลอง 
เปลือกกล้วย กำบกล้วย 

            ลกัษณะปรากฏ 
            ของวสัดุทดลอง 
 
 
   คุณสมบตัขิอง 
    วสัดุทดลอง 

 

 
 

 

 

คณุสมบติัทำงกำยภำพ  
ส ี
กลิน่ 
ลกัษณะทัว่ไป 
ความชืน้ (%) 

 
สดี า 

คลา้ยดนิ 
เนื้อหยาบเลก็น้อย 

7.65±0.06 

 
น ้าตาล 
ไม่มกีลิน่ 

เนื้อค่อนขา้งหยาบมาก 
10.57±0.04 

คณุสมบติัทำงเคมี  
ความเป็นกรด-ด่าง 
ไนโตรเจน (TKN, %) 
ฟอสฟอรสั (P2O5, %) 
โพแทสเซยีม (K2O, %) 

 
6.30± 0.12 
1.05±0.03 
0.51±0.06 
1.35± 0.05 

 
5.49±0.08 
0.96±0.07 
0.38± 0.02 
1.12± 0.01 

 

 จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะหค์ุณสมบตัทิางกายภาพและเคมขีองวสัดุแต่ละชนิด พบว่า เปลอืกกลว้ยมสีดี า กลิน่คลา้ยดนิ 
เนื้อหยาบเลก็น้อยและมคี่าความชืน้ เท่ากบั 7.65±0.06 เปอร์เซน็ต์ในขณะทีก่าบกล้วยมสีนี ้าตาล ไม่มกีลิน่ เนื้อหยาบกว่าเปลอืก
กลว้ยและมคี่าความชืน้ เท่ากบั 10.57±0.04 เปอรเ์ซน็ต์ ส าหรบัคุณสมบตัทิางเคม ีพบว่า เปลอืกกลว้ยและกาบกลว้ยมคี่าความเป็น
กรด-ด่างในระดบักรดอ่อน (6.30± 0.12 และ 5.49±0.08 ตามล าดบั) ส่วนปรมิาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแทเซยีม 
 ในเปลอืกกลว้ย เท่ากบั 1.05±0.03, 0.51±0.06 และ 1.35± 0.05 ตามล าดบั ส่วนกาบกลว้ยมปีรมิาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 
และโพแทเซยีม เท่ากบั 0.96±0.07, 0.38± 0.02 และ 1.12± 0.01 ตามล าดบั 



 วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(3), 2565: 40 – 50 

46 

2. ผลการศกึษาการขึน้รปูและคงรปูของแท่งเพาะ
ช าในอตัราส่วนต่าง ๆ  เป็นการทดลองหาส่วนผสมของแท่ง
เพาะช า โดยใชเ้ปลอืกกลว้ยและกาบกลว้ยเป็นวสัดุหลกั ผล
การศึกษาคุณสมบตัิทางกายภาพในการขึน้รูปและคงรูป
ของทรทีเมน้ทท์ดลองทีเ่หมาะสม  โดยใชก้าวแป้งเปียกเป็น
ตวัประสาน พบว่า ทุกทรทีเมน้ทท์ดลองสามารถขึน้รูปได้
ทัง้หมด แต่ความยากง่ายในการอดัแท่งขึน้รูปจะขึน้อยู่กบั
ปรมิาณเปลอืกกลว้ยและกาบกลว้ย โดยพบว่า ในอตัราสว่น

ที่มปีรมิาณของกาบกล้วยที่เพิม่มากขึน้ ส่งผลต่อลกัษณะ
ทางกายภาพของแท่งเพาะช า ซึง่จะท าใหก้ารอดัแท่งขึน้รปู
เป็นไปอย่างยากล าบาก แต่ถ้าหากมีปริมาณของเปลือก
กล้วยเพิม่มากขึน้จะท าให้การอดัแท่งขึน้รูปได้ง่าย  ส่วน
ของการคงรปู พบว่า ทุกทรทีเมน้ทท์ดลองสามารถคงรูปได้
เมื่ อตากให้แห้ง มีความทนทานต่อการสัมผัสและ
เคลื่อนยา้ย  ซึง่มผีลการทดลองดงัตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 ผลการสงัเกตการณ์ขึน้รปูขณะอดัแทง่ 

ทรีทเม้นทท์ดลอง 
(Treatment) 

ส่วนผสมเปลือกกล้วย : 
กำบกลว้ย (โดยน ้ำหนัก 

(กรมั)) 

ลกัษณะปรำกฏ
ภำยหลงักำรอดั

แท่ง 
ผลกำรสงัเกตขณะอดัแท่ง 

1 100 : 0 

 

วั ส ดุ ที่ ผ ส ม มี ค ว า ม ชื้ น ใ น          
ระดับดี อัดขึ้นรูปง่าย สามารถคง
รูปได้เมื่อตากให้แห้ง สภาพแท่ง
สมบรูณ์ พืน้ผวิเรยีบ  

 

2 60 : 40 

 

วั ส ดุ ที่ ผ ส ม มี ค ว า ม ชื้ น ใ น          
ระดับดี อัดขึ้นรูปง่าย สามารถคง
รูปได้เมื่อตากให้แห้ง สภาพแท่ง
สมบรูณ์ พืน้ผวิเรยีบ  

3 50 : 50 

 

วสัดุทีผ่สมมคีวามชืน้ในระดบัพอใช้  
อดัขึ้นรูปค่อนข้างง่าย สามารถคง
รปูไดเ้มื่อตากใหแ้หง้ 

4 40 : 60 

 

วสัดุทีผ่สมมคีวามชืน้ในระดบัพอใช ้ 
อดัขึน้รูปค่อนขา้งยาก สามารถคง
รปูไดเ้มื่อตากใหแ้หง้ 

5 0 : 100 

 

วสัดุทีผ่สมมคีวามชืน้ในระดบัพอใช ้
อดัขึน้รูปค่อนขา้งยาก สามารถคง
รปูไดเ้มื่อตากใหแ้หง้ 

 

6 ดนิปลกู 

 

วสัดุที่ผสมมคีวามชื้นในระดบัวสัดุ
ที่ผสมมีความชื้นในระดบัดี อดัขึ้น
รปูง่าย สามารถคงรปูไดเ้มื่อตากให้
แห้ง สภาพแท่งสมบูรณ์ พื้นผิว
เรยีบ 
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 จากตารางที ่2  ผลการศึกษาการขึน้รูปและคงรูป
ของแท่งเพาะช าในอตัราสว่นต่าง ๆ  พบว่า ในทุกทรทีเมน้ท์
ทดลองสามารถขึน้รปูและคงรปูไดห้มด จงึสามารถน ามาใช้
ผลติเป็นแท่งเพาะช าไดใ้นทุกอตัราสว่น 

3. ผลการวเิคราะหค์ุณสมบตัทิางกายภาพและเคมี
ของแท่งเพาะช าก่อนการทดลอง 

เป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติของเพาะช าด้าน
ความชื้น ความเป็นกรด-ด่างและปริมาณธาตุอาหารหลกั 
(ไนโตรเจนฟอสฟอรสัและโพแทสเซยีม) ซึง่มผีลการทดลอง
ดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3  ผลการวเิคราะหค์ุณสมบตัทิางกายภาพและเคมขีองแท่งเพาะช าก่อนการทดลอง 
 
ทรีทเม้นทท์ดลอง (เปลือก
กล้วย : กำบกล้วย (โดย

น ้ำหนัก (กรมั)) 

คณุสมบติัทำงกำยภำพและเคมี 
ควำมช้ืน 

(%) 
ควำมเป็น
กรด-ด่ำง 

ไนโตรเจน 
(%) 

ฟอสฟอรสั 
(%) 

โพแทสเซียม
(%) 

1 (100 : 0) 9.60±0.06d 6.32± 0.10a 1.24±0.13a 0.67±0.08a 1.54±0.10a 
2 (60 : 40) 9.32±0.02d 6.19±0.02a 1.10±0.02b 0.61±0.06b 1.36±0.13ab 
3 (50 : 50) 10.26±0.03c 5.59±0.03ab 1.03±0.01c 0.55±0.04c 1.06±0.09c 
4 (40 : 60) 11.35±0.01b 5.54±0.03c 0.82±0.11e 0.51±0.09d 0.98±0.14d 
5 (0 : 100) 11.27±0.04b 5.51±0.18c 0.92±0.12d 0.56±0.05c 1.07±0.15c 
6 (ดนิปลกู) 15.20±0.03a 5.65±0.02b 1.06±0.12b 0.59±0.06b 1.25±0.13b 

เกณฑม์าตรฐานวสัดุปลกู 
(กรมพฒันาทีด่นิ, 2555) 

≤ 35 

เปอรเ์ซน็ต ์ 5.5 – 8.5 ≤ 1 เปอรเ์ซน็ต ์
≤ 0.5 

เปอรเ์ซน็ต ์
≤ 0.5 

เปอรเ์ซน็ต ์
หมำยเหต ุ: ตวัอกัษรภาษาองักฤษทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละสดมภ ์หมายถงึ มคีวามแตกต่างกนัของค่าเฉลีย่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั
ความเชือ่ม ัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต์ (P ≤ 0.05) ตามวธิขีอง DMRT 
 
 เมื่อเปรยีบเทยีบเกณฑ์มาตรฐานวสัดุปลูก พบว่า 
แท่งเพาะช าทรีทเม้นท์ทดลองที่ 1 , 2, 3 และ 6 มีค่า
ไนโตรเจนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของวัสดุปลูก ซึ่งมีค่า
ไนโตรเจนอยู่ในระดบัที่ไม่น้อยกว่า 1.0 เปอร์เซน็ต์ (กรม
พฒันาทีด่นิ, 2555) ส่วนฟอสฟอรสัและโพแทสเซยีมมคี่าที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในทุกทรีทเม้นท์ทดลอง  โดยพบว่า 
ปริมาณค่าฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปรมิาณของเปลอืกกลว้ยเพิม่มากขึน้  

4. ผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชแ้ท่งเพาะ
ช าจากเปลอืกกลว้ยและกาบกลว้ย ในการส ารวจผลความพงึ
พอใจเกีย่วกบัคุณสมบตัทิางกายภาพของแท่งเพาะช า ได้
ท าการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) จากผู้ใช้งานจริง จ านวน 50 คน ในเขตพื้นที่
อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวดับุรีรมัย์ โดยใช้เครื่องมือเป็น
แบบสอบถาม ซึง่แบ่งการประเมนิออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 
ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวดัความพงึ
พอใจ ของบุคคลทีม่ต่ีอแท่งเพาะช า โดยมกีารแปลผลระดบั
ความพงึพอใจ  5 ระดบั โดยผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 50 
คน แบ่งเป็นเพศชาย 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42 เพศหญงิ 29 
คดิเป็นร้อยละ 58  แบ่งเป็น ขา้ราชการ 7 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 14  เกษตรกร 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34  คา้ขาย 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24 นักเรียน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และ
อื่นๆ 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16  และจากผลการส ารวจความ
พึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของแท่งเพาะช า 
พบว่า ทรทีเมน้ทท์ี ่1 ในอตัราส่วนของเปลอืกกลว้ย : กาบ
กล้วย =  100 : 0 โดยปริมาตร มีระดับความพึงพอใจ
เกีย่วกบัลกัษณะทางกายภาพของแท่งเพาะช าในระดบัทีด่ี
มากทุกดา้น เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราส่วนอื่นๆ โดยพบว่า
ปริมาณของกาบกล้วยในอัตราส่วนที่มากขึ้นมีผลต่อ
ลกัษณะทางกายภาพของแท่งเพาะช า ซึ่งส่งผลให้การอดั
แท่งเป็นไปอย่างยากล าบาก ท าใหแ้ท่งเพาะช ามสีภาพแท่ง
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ทีไ่ม่สมบูรณ์ เมื่อสมัผสัหรอืเคลื่อนยา้ยจะเกดิการแตกหกั
ไดง้่าย แต่ถ้าหากมกีารเพิม่ปรมิาณของเปลอืกกลว้ยลงไป
จะท าใหอ้ดัขึน้รปูง่ายขึน้ แท่งเพาะช ามคีวามคงรปู ทนทาน
ต่อการสมัผสัและเคลื่อนยา้ย และมขีอ้สงัเกตเพิม่เตมิ คอื 
หากมกีารอดัแท่งโดยใชป้รมิาณของกาบกล้วยเพยีงอย่าง
เดยีว เมื่อตากทิ้งไวจ้นแห้ง จะพบว่าแท่งเพาะช าจะมรีอย
แตกร้าว และบางแท่งอาจมลีกัษณะไม่สมบูรณ์ คอื มรีอย
บุบหรอืบิน่ 

5. ผลการศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพแท่ง
เพาะช าโดยการวดัผลการเจรญิเติบโตของดาวเรอืงท าการ
ทดสอบการปลูกพชืโดยใชเ้มลด็พนัธุ์ลูกผสมดาวน้อย F1 
หมวดหมายเลข (Lot No.)193435 ของบรษิทัอสีท ์เวสท ์ซดี 
จ ากดั ความบรสิทุธิข์องเมลด็พนัธุ ์100 %  โดยศกึษาอตัรา
การงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของต้นกล้าใน
ระยะเวลา 4 สปัดาห ์ซึง่มผีลการทดลอง ดงัตารางที ่4 

 
ตารางที ่4  ผลการทดสอบอตัราการงอกของเมลด็และการเจรญิเตบิโตของดาวเรอืง 
 

ทรีทเม้นท์
ทดลอง 

(Treatment) 

ส่วนผสม ผลกำรทดสอบกำรปลูกพชืในระยะเวลำ 4 สปัดำห ์
เปลือกกล้วย : 
กำบกลว้ย

(เปอรเ์ซน็ตโ์ดย
ปริมำตร) 

อตัรำกำร
งอก (7 วนั) 

ส่วนสูงต้นกล้ำ (เซนติเมตร) 

สปัดาหท์ี ่1 สปัดาหท์ี ่2 สปัดาหท์ี ่3 สปัดาหท์ี ่4 

1 100 0 100.00±0.00a 2.42±0.62a 5.09±0.66a 7.42±0.89a 9.32±0.38a 
2 06  40 100.00±0.00a 2.25±0.49ab 4.30±0.49b 5.68±0.54c 7.40±0.37bc 
3 50 50 83.33±0.03b 2.10±0.33b 4.08±0.41c 5.56±0.16c 6.93±0.49c 
4 40 60 83.33±0.03b 2.02±0.63b 3.73±0.50d 5.50±0.76d 6.83±0.36d 
5 0 100 66.67±0.10c 1.48±0.77c 3.28±0.90e 4.68±0.55e 6.33±0.57e 
6 ดนิปลกู 100.00±0.00a 1.83±0.45bc 4.12±0.50c 6.24±0.63b 7.93±0.95b 

หมำยเหต ุ: ตวัอกัษรภาษาองักฤษทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละสดมภ ์หมายถงึ มคีวามแตกต่างกนัของค่าเฉลีย่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั
ความเชือ่ม ัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต์ (P ≤ 0.05) ตามวธิขีอง DMRT 
 
5. อภิปรำยผล 
 1. การศึกษาการขึ้นรูปของแท่งเพาะช าด้วย
เครื่องมืออัดแท่งอย่างง่าย จากการทดลองอัดแท่งใน
อตัราส่วนต่างๆ รวม  6 ทรีทเม้นท์ทดลอง โดยใช้เปลือก
กลว้ยและกาบกลว้ยเป็นวตัถุดบิหลกันัน้ พบว่า ทรทีเมน้ท์
ทดลองทีม่อีตัราส่วนของกาบกลว้ยมากจะขึน้รูปไดย้าก แต่
ทัง้นี้ในทุกทรทีเมน้ทท์ดลองสามารถขึน้รปูและคงรปูไดห้มด  
 2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้แท่งเพาะช า  
ได้ส ารวจความพงึพอใจในลกัษณะทางกายภาพของแท่ง
เพาะช า เพื่อหาอตัราสว่นทีท่ าใหแ้ท่งเพาะช ามคีวามคงรปู 
และสภาพแท่งมีความสมบูรณ์ที่สุด พบว่า ทรีทเม้นท์
ทดลองที ่1 ในอตัราส่วนของเปลอืกกล้วยและกาบกลว้ยที่ 
100 : 0 เปอร์เซน็ต์โดยปรมิาตร มรีะดบัความพงึพอใจ ใน
แต่ละด้านมากที่สุด กล่าวคือ ด้านรูปทรงความสวยงาม 

ค่าเฉลี่ย 4.89 ระดบัความพงึพอใจดมีาก ด้านความคงรูป 
ไม่บุบหรือบิ่น ค่าเฉลี่ย  4.92 ระดบัความพึงพอใจดีมาก 
พืน้ผวิเรยีบไม่มรีอยแตกรา้ว ค่าเฉลีย่ 5.00 ระดบัความพงึ
พอใจดมีาก คงทนต่อการสมัผสัและเคลื่อนยา้ย  ค่าเฉลี่ย 
5.00 ระดบัความพงึพอใจดมีากและความเหมาะสมต่อการ
น ามาใชง้าน ค่าเฉลีย่ 4.94 ระดบัความพงึพอใจดมีาก และ
ค่าความพงึพอใจในภาพรวม ค่าเฉลีย่ 4.95 ระดบัความพงึ
พอใจดมีาก 
 3. การศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดและการ
เจรญิเตบิโตของดาวเรอืงดว้ยวธินีบัจ านวนตน้กลา้ทีง่อกใน
ระยะเวลา 7 วัน พบว่า ทรีทเม้นท์ที่  3,  4 และ 5 ใน
อัตราส่วนของเปลือกกล้วยต่อกาบกล้วยที่ 50:50, 40:60 
และ 0:100 เปอรเ์ซน็ต์โดยปรมิาตรตามล าดบั มจี านวนตน้
กล้าที่ตายในขณะปลูก ส่วนทรีทเม้นท์ที่ 1, 2 และ 6 
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อัตราส่วนของเปลือกกล้วยต่อกาบกล้วยที่ 100:0, 60:40 
และดนิปลูก เปอรเ์ซน็ต์โดยปรมิาตร ตามล าดบั ใหจ้ านวน
ต้นกล้ามากที่สุด โดยมีอัตราการงอกที่เท่ากัน คือ 100 
เปอรเ์ซน็ต ์ 
 4. การศึกษาการเจริญเติบโตของดาวเรืองใน
ระยะเวลา 4 สปัดาห์ พบว่า ทรีทเม้นท์ที่ 1 ในอตัราส่วน
ของเปลือกกล้วยต่อกาบกล้วยที่ 100:0 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร มีผลท าให้ต้นกล้ามีความสูงมากที่สุดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  เน่ืองจากมีปริมาณธาตุอาหารหลกั
ไนโตรเจนมากที่สุด เท่ากับ 1.24±0.13a เปอร์เซ็นต์  
ฟอสฟอรัส 0.67±0.08a เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียม 
1.54±0.10a เปอรเ์ซน็ต์  ซึง่ส่งผลใหต้้นกลา้ดาวเรอืงมกีาร
เจรญิเตบิโตดา้นความสงูเฉลีย่มากทีส่ดุเท่ากบั 9.32±0.38a 
เซนติเมตร และตัง้ตัวได้เร็ว โดยเฉพาะในระยะแรกจะ
ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของใบและล าต้น ท าใหล้ าต้น และ
ใบมีสีเขียว (กรมพัฒนาที่ดิน, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับ
ประยรู (2547) ซึง่ไดท้ าการศกึษาผลของการใชปุ้๋ ยหมกัจาก
เปลอืกกลว้ยต่อการเจรญิเตบิโตของตน้ขา้ว พบว่า ปุ๋ ยหมกั
อดัเมด็ทีท่ าจากเปลอืกกลว้ยมสี่วนช่วยท าใหคุ้ณภาพของ
ดินดีขึ้นและยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวใน
ปรมิาณทีใ่กลเ้คยีงกบัตน้ขา้วทีใ่ชปุ้๋ ยเคม ี รองลงมา คอื ชุด
การทดลองที ่6  (ดนิปลูก)   ตามมาดว้ยชุดการทดลองที ่2 
(เปลือกกล้วย : กาบกล้วย = 60 : 40)  ชุดการทดลองที่ 3 
(เปลือกกล้วย : กาบกล้วย = 50 : 50)  ชุดการทดลองที่ 4 
(เปลอืกกลว้ย : กาบกลว้ย = 40 : 60) และชุดการทดลองที ่5 
(เปลือกกล้วย : กาบกล้วย = 0 : 100) เมื่อพิจารณาในชุด
การทดลองที่มีอัตราส่วนของเปลือกกล้วยเป็นส าคัญ  

เหน็ไดว้่า สง่ผลใหต้น้กลา้ดาวเรอืงมกีารเจรญิเตบิโตทีด่ไีด้
เช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นปริมาณธาตุอาหารหลกั ความสูง ที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ทิพมาศ (2550) ที่ได้
ท าการศกึษาผลของปัจจยัการหมกัต่อลกัษณะสมบตัขิอง
มูลฝอยเปลอืกกล้วยน ้าว้าในกระบวนการหมกัดว้ยสารเร่ง 
พด.1 พบว่า ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการหมกัมปีรมิาณ
สารอินทรีย์สูง (88.47% ของ น ้าหนักทัง้หมด) เหมาะแก่
การน าไปใชเ้ป็นสารปรบัปรุงดนิ  
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า ในอตัราส่วนของแท่งเพาะช าที่
มเีปลือกกล้วยที่มาก จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้น
กล้าดาวเรอืงไดด้ทีีสุ่ด ส่วนของแท่งเพาะช าทีม่อีตัราส่วน
ของเปลอืกกลว้ยน้อยกว่ากาบกลว้ยหรอืไม่มเีปลอืกกลว้ย
เลย ส่งผลให้ต้นกล้าดาวเรอืงมกีารเจรญิเติบโตน้อย และ
การเจรญิเตบิโตของต้นกลา้ดาวเรอืงน้อยทีสุ่ด คอื ชุดการ
ทดลองที ่5 (เปลอืกกลว้ย : กาบกลว้ย = 0 : 100)  ดงันัน้ จะ
เหน็ได้ว่าเปลอืกกลว้ยสามารถน ามาผลติเป็นแท่งเพาะช า
เพื่อทดแทนดนิปลูกส าหรบัใช้เพาะกล้าไม้ได้เป็นอย่างดี  
อกีทัง้เป็นการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเหลอืทิง้ นอกจากนัน้ยงั
สะดวกในการใชง้าน เนื่องจากไม่ตอ้งใชถุ้งพลาสตกิและยงั
เป็นการลดถุงพลาสตกิไดอ้กีดว้ย 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ควรมกีารศกึษาการน าเอาวสัดุเหลอืใชป้ระเภท
อื่น ๆ  มาใชเ้ป็นวสัดุในการผลติเป็นแท่งเพาะช า 
 6.2 ควรมีการน าวสัดุไปบดละเอยีดก่อนน ามาอดั
แท่งขึน้รปู เพื่อใหแ้ท่งเพาะช าเนียนเรยีบและไม่แตกรา้ว 
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