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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัการผลิตกลา้ไมข้องเกษตรกรจะปลูกหรือช ากลา้ไมใ้น

ถุงพลาสติกหรือกระถางท่ีท าจากพลาสติก ซ่ึงหาซ้ือง่ายราคาถูก แต่เม่ือ
ถึงเวลาปลูกลงดิน เกษตรกรจะต้องฉีกถุงพลาสติกออก ถุงพลาสติก
ดังกล่าวเป็นขยะท่ีต้องน าไปก าจัดต่อไป ทางผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะ
ออกแบบและสร้างเคร่ืองอดัข้ึนรูปกระถางจากผกัตบชวาโดยการน า
ผกัตบชวามาเป็นวตัถุดิบเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเม่ือน า
กระถางไปใชง้านแลว้ก็สามารถยอ่ยสลายเองตามธรรมชาติได ้

การสร้างเคร่ืองอัดข้ึนรูปกระถางจากผักตบชวา โดยใช้
ผกัตบชวาท่ีมีความช้ืนประมาณ 8-10% เป็นวตัถุดิบ โดยวิธีการติดตั้ง
เคร่ืองอดักระถางจะประกอบไปดว้ย มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 hp ป๊ัมไฮดรอ
ลิกส์ ถังพกัน ้ ามนัไฮดรอลิกส์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และชุดรับแรงกดของ
เคร่ืองอดัข้ึนรูปกระถางจากผกัตบชวา เคร่ืองอดัข้ึนรูปกระถางสามารถ
อดัข้ึนรูปกระถางขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาด 6 น้ิว ไดค้ร้ังละ 1 ใบ 

 ผลจากการทดสอบพบว่า การข้ึนรูปกระถางท่ีท ามาจาก
ผักตบชวา พบว่าท่ีสภาวะผักตบชวามีความช้ืนประมาณ 8-10% ท่ี
ส่วนผสมใยผกัตบชวา 45.5% ขยุผกัตบชวา 36.3% และตวัผสานประเภท
กาวแป้งมนัส าปะหลงั 18.2% โดยใช้ความดนัในการอดักระถางท่ีความ
ดัน 2,000 psi สามารถท าให้ข้ึนรูปกระถางได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีการ
แตกหกั 

 เม่ือน ากระถางไปใช้งานจริง โดยใช้ระยะเวลาการทดสอบ 3 
เดือนพบว่า กระถางยงัมีสภาพดี สามารถใช้ปลูกต้นไม้แทนกระถาง
พลาสติกได ้  
 
ค าส าคญั: กระถาง, เคร่ืองท ากระถาง, ผกัตบชวา 
 

Abstract 
Nowadays, Farmers prefer to produce seeding in plastic bag 

or pot that is cheap and available however farmers need to tear such 
plastic bar or pot and then they will be garbage. With this reason, the 
researcher has the idea to design and create pot plant compressed 
machine from water hyacinth in order to utilize the water hyacinth. 

Moreover, the water hyacinth plant pot can biodegradable in soil 
naturally after used. 

To produce flower pot compressed machine from water 
hyacinth, such water hyacinth needs to have the humility at 8-10%. The 
method of installing the pot plant compressed machine includes 3 hp 
electric motor, hydraulic pump and reservoir, electric controller and 
compress set of pot plant compressed machine and this machine has the 
ability to produce a pot with 6’ diameter per time.  

The result shows that flower pot compression from water 
hyacinth with humidity at 8-10%, 45.5% of water hyacinth fiber 
component, 36.3% of water hyacinth slough and 18.2% of cassava starch 
connector combining with employing the pressure of compressions at 
2,000 psi facilitates complete plot plant compression without any 
damage. 

Performance test was done during three months’ time. The 
test used flower pots to grow real plants, laid on the floor. The flower 
pots can work well and can maintain its condition. Then it can be used to 
replace plastic plant pot.  

 
Keywords: flower pot, plant pot, water hyacinth 
 

1. บทน า 
กระถางท่ีใช้ในการเพาะช ากลา้ไมใ้นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ท ามา

จากพลาสติกเช่น กระถางพลาสติก ถุงเพาะช าท่ีท  ามาจากพลาสติก เป็น
ตน้ เน่ืองจากหาซ้ือไดส้ะดวกและใช้งานง่าย แต่เม่ือกลา้ไมท่ี้เพาะช าใน
กระถางนั้น เจริญเติบโตเต็มท่ี เกษตรกรก็จะน าเอากล้าไมเ้หล่านั้นออก
จากถุงเพาะช า หรือกระถางเพาะช า เพ่ือน ากลา้ไมน้ั้นัังลงในดิน โดยการ
ฉีกถุงพลาสติกหรือน าตน้กลา้ออกจากกระถางพลาสติก ส่วนถุงเพาะช า
พลาสติกหรือกระถางพลาสติกท่ีผ่านการใช้งานแลว้ก็จะกลายเป็นขยะ 
และมกัถูกท าลายโดยการเผาหรือการัังกลบลงในดิน ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัของ
โลกอยูใ่นขณะน้ีหลายั่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่างหันมาช่วยกนัรณรงค์
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ในเร่ืองของการลดสภาวะโลกร้อนด้วยกนัหลายวิธี และวิธีลดการใช้
พลาสติกก็เป็นอีกแนวทางในการรณรงคใ์นเร่ืองดงักล่าว 

ผกัตบชวาเป็นพืชน ้ าประเภทใบเล้ียงเด่ียว ลอยน ้ าได ้สามารถ
แพร่พนัธุ์ได้รวดเร็ว จดัเป็นวชัพืชน ้ า เราสามารถน าผกัตบชวามาใช้
ประโยชน์ เช่น ใชเ้ป็นอาหารสัตว ์น ามาถกัเป็นเคร่ืองเรือน ใช้เป็นวสัดุ
ในการเพาะเห็ดฟาง ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ และสามารถใช้เป็นปุ๋ ย
หมกัได ้[1] ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน าผกัตบชวามาท ากระถางปลูกตน้ไม ้
โดยคาดวา่จะช่วยแกปั้ญหาท่ีกล่าวไวใ้นขั้นตน้ได ้

 

2. วธีิการศึกษา 
2.1 วตัถุประสงค์ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและสร้างเคร่ืองอดักระถาง
ท่ีท าจากผกัตบชวา  เพ่ือศึกษาตวัประสานและสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตกระถางจากผกัตบชวา และศึกษาสภาวะความทนทานของกระถางท่ี
ท าจากผกัตบชวาเม่ือน าไปใชง้านจริง 

2.2 การท าบลอ็กขึน้รูปกระถาง 
ใชเ้หล็ก SCM440 กลมขนาด 180x150 มม. และ 180x130 มม. 

คุณสมบัติของเหล็กหัวฟ้า SCM440 เป็นเหล็กคาร์บอนปานกลางมี
โครเมียมและโมลิบดินั่มผสมท าให้มีความเหน่ียวและทนแรงดึงสูง 
เหมาะส าหรับท าเพลาลอ้กา้นสูบ เพลาขอ้เหว่ียง เฟืองเพลง ช้ินส่วนอ่ืน ๆ 
ท่ีท  างานในลกัษณะคลา้ยกนั โดยออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ขนาด 6 น้ิว ดงัรูปท่ี 1 เม่ือตอ้งการอดัข้ึนรูปกระถาง ก็จะน าไปติดตั้งกบั
เคร่ืองอดัไฮดรอลิกส์แบบมือโยกต่อไป 

 

 
 

รูปท่ี 1 บล็อกข้ึนรูปกระถาง 
 

2.3 ขั้นตอนในการเตรียมวตัถุดบิในการอดักระถาง 
การเตรียมผกัตบชวามีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. น าผกัตบชวาเอามาจากแหล่งแม่น ้ าล  าคลอง จากนั้นท าการ

ตดัราก แลว้น ามาชัง่น ้าหนกั 

2. น าผกัตบชวาท่ีตดัใบและรากออกแลว้มาลา้งโคลนออก 
3. น าผกัตบชวาท าความสะอาดแล้วมาป่ันให้ละเอียด โดย

เคร่ืองยอ่ย 
4. น าผกัตบชวาท่ีป่ันแล้วมาตากกลางแจ้ง โดยใช้พลังงาน

ความร้อนจากแสงอาทิตย ์ ท่ีอุณหภูมิประมาณ 30-38oC  เพ่ือลดปริมาณ
ความช้ืนให้มีค่าประมาณ 8-10 % 

จากนั้นเตรียมตวัประสานเพ่ือท าให้ขุยและใยผกัตบชวาเกาะ
ตวักนัในขณะการอดัข้ึนรูป โดยตวัประสานเหล่าน้ีเป็นวสัดุจากธรรมชาติ 
โดยไม่มีสารเคมีใด ๆ โดยน าแป้งมนัส าปะหลงั จ  านวน 1 kg น าไปตม้ใน
น ้าสะอาด 4 ลิตร แลว้เค่ียวให้เขา้กนัจนเป็นสีน ้าตาลใส 

2.4 การทดสอบการอดัขึน้รูปกระถางด้วยเคร่ืองอดัไฮดรอลิกส์
แบบมือโยก 
 การทดสอบการอดัข้ึนรูปกระถางท าข้ึนเพ่ือหาส่วนผสมของ
ผกัตบชวาและตวัประสานท่ีเหมาะสมในการท ากระถาง รวมถึงเวลาใน
การกดอดัคา้งในบล็อก โดยท าการควบคุมความดนัของเคร่ืองอดัให้อยู่
สูงสุดท่ี 2,000 psi เพ่ือให้แรงในการกดอดักระถางแต่ละใบเท่ากนั ท าการ
อดักระถางส่วนผสมละ 10 ใบ เวลาในการกดอดัคา้งในบล็อกระหว่าง 5-
50 วินาที  รูปท่ี 2 แสดงการอดัข้ึนรูปกระถางจากผกัตบชวา 
 

 
 

รูปท่ี 2 การอดัข้ึนรูปกระถางจากผกัตบชวา 
 
ตารางท่ี 1 แสดงส่วนผสมของผกัตบชวาและตวัประสานท่ีท า

การทดลองและผลท่ีได ้พบวา่ ส่วนผสมในการทดสอบคร้ังท่ี 7 โดยใชข้ยุ
ผกัตบชวา 200 กรัม ใยผกัตบชวา 250 กรัม และกาวแป้งเปียก 100 กรัม 
หรือคิดเป็น ขุยผกัตบชวา 36.3%  ใยผกัตบชวา 45.5% และตวัผสาน



บทความวจิยั                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 3   
Proceedings of the 3rd RMUTP Conference of Engineering and Technology  
 

23 มีนาคม 2561   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ประเภทกาวแป้งมนัส าปะหลงั 18.2%  จะท าให้กระถางจากผกัตบชวาท่ี
อดัข้ึนรูปมานั้นสามารถเกาะข้ึนรูปไดดี้ 

 
คร้ัง
ท่ี 

ขุยผกัตบชวา 
(กรัม) 

ใยผกัตบชวา
(กรัม) 

กาวแป้งเปียก 
(กรัม) 

รูปร่าง
กระถาง 

1 50 150 50 ไม่ดี 
2 100 150 50 ไม่ดี 
3 100 200 50 ไม่ดี 
4 100 150 100 ไม่ดี 
5 100 150 200 ไม่ดี 
6 100 200 150 ไม่ดี 
7 200 250 100 ดี 

 
ตารางท่ี 1 การทดลองหาส่วนผสมของผกัตบชวาและตวัประสาน 

 
และจากการศีกษาเวลาในการกดอดัคา้งในบล็อกระหวา่ง 5-50 

วินาทีพบว่า ตอ้งใช้เวลาในการกดอดัคา้งในบล็อกอย่างน้อย 15 วินาที
ก่อนน ากระถางออกจากบล็อก จะท าให้รูปร่างของกระถางดี จากนั้นน า
กระถางท่ีอดัเสร็จแลว้ออกตากแดด ประมาณ 1-2 วนัเพ่ือให้กาวแห้งก่อน
น าไปใชง้าน 

 

 
 

รูปท่ี 3 กระถางจากผกัตบชวา 
 

จากการทดลองขา้งตน้ กลุ่มผูวิ้จยัจึงด าเนินการออกแบบและ
สร้างเคร่ืองอดัข้ึนรูปกระถางการผกัตบชวาระบบไฮดรอลิกส์แบบไฟฟ้า 
ท่ีสามารถอดัไดถึ้งความดนัท่ี 2,000 psi ดงัรูปท่ี 4 โดยวิธีการติดตั้งเคร่ือง
อดักระถางจะประกอบดว้ย มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 hp ป๊ัมไฮดรอลิกส์ ถงั
พกัน ้ ามนัไฮดรอลิกส์ ตูค้วบคุมไฟฟ้า และชุดรับแรงกดของเคร่ืองอดัข้ึน

รูปกระถางจากผกัตบชวา เคร่ืองอดัข้ึนรูปกระถางสามารถอดัข้ึนรูป
กระถางขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาด 6 น้ิว ไดค้ร้ังละ 1 ใบ 

 

 
 

รูปท่ี 4 เคร่ืองอดัข้ึนรูปกระถางจากผกัตบชวา 
 

2.5 การทดสอบการน ากระถางจากผกัตบชวาไปใช้งานจริง 
 การทดสอบใช้งานจริงโดยการน ากระถางไปใช้งานจริง

จ านวน 4 ใบ เพื่อปลูกตน้ไมจ้ริง ดงัรูปท่ี 5 ระยะเวลาการทดสอบ 3 เดือน 
เป็นการใชป้ลูกตน้ไมแ้บบไม่ัังดิน 

 

 
 

รูปท่ี 5 กระถางจากผกัตบชวาเม่ือน ามาใส่ดินปลูกตน้ไม ้
 

ผลการทดสอบใชง้านจริงโดยการใชป้ลูกตน้ไมพ้บวา่ ตน้ไมส้ามารถ
มีชีวิตอยู่ได้ เติบโตข้ึน กระถางจะอ่อนตัวเล็กน้อยเม่ือเปียกหรือช้ืน
เน่ืองจากการรดน ้ า  แต่จะกลบัมาแข็งเหมือนเดิมไดเ้ม่ือแห้ง ท าให้สรุป
เบ้ีองตน้ไดว้า่ กระถางน้ีใชเ้ล้ียงตน้ไมแ้ทนกระถางพลาสติกได ้

 



บทความวจิยั                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 3   
Proceedings of the 3rd RMUTP Conference of Engineering and Technology  
 

23 มีนาคม 2561   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

3. สรุป 
งานวิจยัน้ีได้ศึกษาการน าผกัตบชวามาท ากระถางและสร้าง

เคร่ืองอัดข้ึนรูปกระถางจากผักตบชวา ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ส่วนผสมท่ีเหมาะในการอดัข้ึนรูปกระถางคือ ขุยผกัตบชวา 200 กรัม ใย
ผกัตบชวา 250 กรัม และกาวแป้งเปียก 100 กรัม โดยใช้ความดนัในการ
อดั 2,000 psi เม่ือน ากระถางมาใชง้าน พบว่าสามารถใชเ้ป็นกระถางปลูก
ตน้ไมท้ดแทนกระถางจากพลาสติกได ้ 
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