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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของจํานวนชั้นของแผนใบตอง และประเภทอาหาร
ที่บรรจุ ที่มีตอความคงทนของภาชนะอัดขึ้นรูปถวยใสอาหาร เพื่อศึกษาตนทุนการผลิตภาชนะอัดขึ้นรูป
ถว ยใส อาหารจากใบตอง และเพื่ อเผยแพร ผลงานสิ่ งประดิ ษ ฐ สู เกษตรกรในชุม ชน และทอ งถิ่ น
ดําเนินการทดลอง 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การทดลองเบื้องตน ขั้นที่ 2 การผลิตภาชนะอัดขึ้นรูปถวยใส
อาหารจากใบตอง ไดแก จัดหาใบตอง เตรียมแผนแมแบบ เตรียมกาวแปงมันสําปะหลัง เตรียมแผน
ใบตองกอนการขึ้นรูป เตรียมเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะ อัดขึ้นรูปภาชนะ และ ตากแดดในพิมพปูน ขั้นที่ 3
ทดสอบความคงทนของภาชนะอัดขึ้นรูปถวยใสอาหาร ขั้นที่ 4 การศึกษาตนทุนการผลิต และ ขั้นที่ 5
เผยแพรผลงานสิ่งประดิษ ฐ สูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่น เมื่อสิ้นสุด การทดลอง นําขอมูลดิบมา
วิเคราะหผลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายขอมูล
ตามที่กําหนดไวพิสัย 3 ระดับ และเปรียบเทียบกับเกณฑ ผลการทดลองพบวา
ไดรับผลิตภัณฑตนแบบ คือ ภาชนะถวยอัดขึ้นรูปจากแผนใบตอง 3 ชั้น ผลิตภัณฑดังกลาวมี
ความคงทนผานเกณฑที่กําหนดไว คือ สามารถบรรจุขาวตมในสภาพรอน ขาวสวย และ น้ําเย็นไดโดยที่
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ภาชนะยังสามารถคงรูปรางอยูได และสามารถปองกัน การรั่วไหลของน้ําได 100 เปอรเซ็นต นาน 4
ชั่วโมง ผลิตภัณ ฑมีตนทุนการผลิตถูกกวาการซื้อถวยกระดาษ กลองโฟมมีฝาปด ถว ยโฟม และถว ย
พลาสติกที่จําหนายในทองตลาด
ผลิตภัณฑตนแบบไดเผยแพรสูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่นในพื้นที่ใกลเคียงสถานศึกษา
เพื่อสงเสริมอาชีพใหมโดยเผยแพร 2 ครั้ง ดวยวิธีการสาธิต ณ ศูนยการเรียนรูโครงการพระราชดําริ บาน
วังประจันทร อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยเผยแพรกับ นักเรียน และครูโรงเรียนบานบันจอ และคณะ
หมอดินอาสาประจําตําบล จังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น 145 คน
ขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้ เปนแนวทางหนึ่งในการนําภาชนะใสอาหารจากวัสดุธรรมชาติมา
ใชทดแทนภาชนะใสอาหารจากกลองโฟม หรือพลาสติก ซึ่งมีสารพิษที่อาจละลายปนเปอนในอาหาร
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และชวยลดปญหาขยะที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสภาวะ
เรือนกระจกจากการเผาทําลายกลองโฟม พลาสติก

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลของจํานวนชั้นของแผนใบตอง และประเภทอาหารที่บรรจุที่มีตอคุณสมบัติ
ดานความคงทนของภาชนะอัดขึ้นรูปถวยใสอาหาร เปรียบเทียบกับเกณฑ
2. เพื่อศึกษาตนทุนการผลิตภาชนะอัดขึ้นรูปถวยใสอาหารที่ผลิตจากใบตอง เปรียบเทียบกับ
ภาชนะใสอาหารจากกระดาษ โฟม และพลาสติก
3. เพื่อเผยแพรผลงานผลิตภัณฑตนแบบไปสูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่น

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ
วัสดุ อุปกรณ
ไดแก ใบตองตานี แปงมันสําปะหลัง น้ําสะอาดกรรไกร แปรงทาสี ลังนึ่ง แมแบบสําหรับตัด
เปนรูปภาชนะถวย เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุใบไม และพิมพปูน ตัวอยางอาหาร เชน ขาวตม ขาว
สวย น้ําเย็น และ นาฬิกาจับเวลา
วิธีการ
ขั้นที่ 1. การทดลองเบื้องตน
1.1 การทดลองเบื้องตนดําเนินการโดยศึกษา และคัดเลือกชนิดของวัสดุใบไมแหงที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมสําหรับผลิตเปนภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหาร โดยเลือกใบไมแหงที่มีคุณสมบัติ คือ มี
ใบมีขนาดใหญใกลเคียงกับภาชนะที่ตองการขึ้นรูป มีผิวใบเรียบ ใบมีเสนใบเล็กและบาง มีน้ําหนักเบา
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ใบมีลักษณะเหนียว ไมกรอบ แตกงาย มีความยืดหยุน มีกลิ่นหอม หาไดงายในวิทยาลัย ไมตองซื้อหา
เปนวัสดุเหลือใช เปนใบไมที่ไมมียาง ไมมีสารพิษที่เปนอันตรายตอผูบริโภค
1.2 ผลการทดลองเบื้องตน คือ เลือกใบกลวยตานีใชสําหรับผลิตเปนภาชนะอัดขึ้นรูป
ใสอาหาร
ขั้นที่ 2. การผลิตภาชนะอัดขึ้นรูปถวยใสอาหารจากใบตอง ผลิตดวยเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะ
2.1 เตรียมใบไม คือ ใบตองตานี กอนการผลิต ดําเนินการตามขั้นตอน คือ เลือกใบที่มี
ลักษณะแก เสนใบไมขาด นํามาลางดวยน้ําจนสะอาด ตั้งทิ้งไวจนแหง นํามาตัดเอาสวนของกานใบออก
และวาดเปน รูปวงกลมตามแมแบบ นํามาตัด เปนรูปวงกลม โดยตัด ใหมีข นาดเสน ผาศูน ยก ลาง 23
เซนติเมตร ลางดวยน้ําจนสะอาด และนํามาวางซอนทับกันเปนชั้นๆ ใชแผนกระเบื้องกดทับไว นําไปนึ่ง
ที่อุณหภูมิน้ําเดือด นาน 20 นาที นําไปตากแดดใหแหงโดยวางลงบนปูน ในระหวางตากแดดใหใชแผน
กระเบื้องกดทับไว กอนนํามาใชในขั้นตอไป
2.2 การเตรียมแผนแมแบบ ดําเนินการตามขั้นตอน คือ วัสดุที่นํามาใชเปนแผนแมแบบ
สําหรับใชรองตัดกอนการขึ้นรูป ไดแก กระดาษแข็ง หรือ แผนฟวเจอรบอลด ทําแผนแมแบบ สําหรับใช
รองตัดแผนใบตองตามขนาดของภาชนะที่ตองการ โดยใชไมบรรทัดวัดระยะของภาชนะจากดานหนึ่ง
ไปอีกดานหนึ่ง นํามากําหนดเปนเสนผานศูนยกลางของแผนแมแบบ ใชดินสอลากเสนใหเปนรูปวงกลม
โดยใหมีเสนผานศูนยกลางตามที่กําหนดไว ตัดรูปวงกลมดวยกรรไกรตามแบบที่วาดไว
2.3 การเตรียมกาวจากแปง มัน สํา ปะหลั ง ดํา เนิน การตามขั้น ตอน คื อ ชั่ง แปงมั น
สําปะหลัง 50 กรัม ละลายลงในน้ําสะอาด 450 ซีซี คนใหแปงมันลายในน้ําจนเปนเนื้อเดียวกัน ซึ่งน้ํา
แปงมันจะมีลักษณะสีขาวขุน และขน นําไปตั้งไฟออน ๆ คนใหทั่ ว จนสารละลายแปงมันสําปะหลัง
เปลี่ยนจากสีขาวขนไปเปนสีขาวใส ลักษณะคลายวุน และมีความเหนียวคลายกาว
2.4 การเตรียมใบตองกอนการขึ้นรูปเปนภาชนะใสอาหาร ดําเนินการตามขั้นตอน คือ
ทากาวแปงมันสําปะหลังลงบนแผนใบตอง โดยทากาวทางดานทองใบ นําแผนใบตองใบที่สองมาวางทับ
โดยการวางสลับขวางลายเสนของใบ โดยใหดานทองใบประกอบกับดานทองใบของใบแรก จะไดรับ
แผนใบตองที่ประกบทับกัน 2 ชั้น ในกรณีทํา 3 ชั้น ใหทากาวลงบนหนาใบของใบที่สองแลวนําแผน
ใบตองใบที่สามวางทับลงไป โดยการวางสลับขวางลายเสนของใบ โดยใหดานทองใบประกบทับกับ
ดานหนาใบของใบที่สอง ใชมือกดทับใหเรียบทั่วทั้งแผน จะไดรับแผนใบตองที่ประกบทับกัน 3 ชั้น ใน
กรณีทํา 4 ชั้น ใหทําเชนเดียวกัน จากนั้นตัด ตกแตงขนาดแผนใบตองตามขนาดของแผนแมแบบ
2.5 เตรียมเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใสอาหาร ดําเนินการตามขั้นตอน คือ ประกอบพิมพ
ขึ้น รูป ตามแบบที่ตองการ อัน ที่ 1 ซึ่งเปน สว นที่ก ดทับ (รูปถว ย) เขากับส ว นแขนจับของตัว เครื่อ ง
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ขันนอตยึดใหแนน ประกอบพิมพขึ้นรูปตามแบบที่ตองการ อันที่ 2 ซึ่งเปนสวนที่ถูกกดทับ (รูปถวย) เขา
กับสวนฐานของตัวเครื่องซึ่งเปนแผนรับความรอน โดยใหจุดศูนยกลางของพิมพอันที่ 2 ซึ่งมีปุมเหล็ก
กลมยื่นออกมา ใสลงไปในรูของฐานของตัวเครื่อง ทดสอบวาพิมพขึ้นรูปประกอบเขาที่หรือไม โดยการ
กดคันโยกของพิมพอันที่ 1 (พิมพที่อยูดานบน) กดลงมาบนพิมพอันที่ 2 (พิมพที่อยูติดกับฐานเครื่อง) ซึ่ง
พิมพทั้งสองอันจะประกบกันสนิทพอดี เปดแกส ปรับระดับความรอนของเตาแกสระดับออน
2.6 การอัดขึ้นรูปภาชนะใสอาหาร ดําเนินการตามขั้นตอน คือ นําแผนใบไมที่เตรียมไว
แลวในขั้นที่ 4 นํามาวางลงบนพิมพขึ้นรูปอันที่ 2 (พิมพที่อยูติดกับฐานเครื่อง) ปรับใหเสนรอบวงของ
แผนใบไมมีความสมดุลกับเสนรอบวงของพิมพอันที่ 2 ใชมือกดคันโยกลงเพื่อใหพิมพขึ้น รูปอันที่ 1
(พิมพที่อยูดานบน) กดทับแผนใบตองที่วางลงบนพิมพขั้นรูปอันที่ 2 (พิมพที่อยูติดกับฐานเครื่อง) ยึดคัน
โยกคางไว นาน 3-5 นาที ในขณะที่พิมพขึ้นรูปทั้งสองอันประกบกัน ยกคันโยกขั้นเพื่อปลอยพิมพขนั้ รูป
ทั้งสองอันใหเปนอิสระจากกัน แลวตรวจสอบลักษณะของภาชนะขึ้นรูปที่อยูระหวางพิมพทั้งสองอัน
โดยตรวจดูความชื้นบนผิวภาชนะ ตรวจสอบความแหงของกาวแปงมันสําปะหลัง ตรวจสอบรอยตําหนิ
ตาง ๆ ถาสังเกตเห็นวากาวแปงมันสําปะหลังยังมีลักษณะเปนของเหลว ใหอัดขึ้นรูปซ้ํา อีกครั้งจนกาว
แปงมันสําปะหลังแหงสนิท จากนั้นนําภาชนะขึ้นรูปที่ไดรับ นํามาใสลงในพิมพปูนที่หลอแบบไวตาม
ลักษณะของภาชนะ โดยวางภาชนะขึ้นรูปจํานวน 10-20 อันลงบนพิมพรองรับภาชนะ จากนั้นนําพิมพ
แทงปูนมากดทับลงบนภาชนะขึ้นรูปที่วางในพิมพรองรับภาชนะ ที่เตรียมไวแล ว ตากแดดในระหวาง
การกดทับทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง ภาชนะขึ้นรูปจะมีความคงทน แข็งแรงยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 3. การทดสอบความคงทนของภาชนะอัดขึ้นรูป
3.1 ศึกษาผลของจํานวนชั้นของแผนใบตอง ที่มีตอความคงทนของภาชนะถวยขึ้นรูป
แบงการทดลองออกเปน 3 ชุดทดลอง (treatment) แตละชุดทดลองทําการทดสอบ
ซ้ํากัน 3 ครั้ง (replication) แตละครั้งทดสอบกับภาชนะขึ้นรูป จํานวน 5 ใบ ชุดทดลองประกอบดวย ชุด
ทดลองที่ 1 คือ ภาชนะขึ้นรูปถวยจากแผนใบตอง 2 ชั้น ชุดทดลองที่ 2 คือ ภาชนะขึ้นรูปถวยจากแผน
ใบตอง 3 ชั้น ชุดทดลองที่ 3 คือ ภาชนะขึ้นรูปถวยจากแผนใบตอง 4 ชั้น การทดสอบความคงทนของ
ภาชนะขึ้นรูปใสอาหารโดยพิจารณาจากเกณฑ 3 ระดับ คือ คงทนดี หมายถึง สามารถคงรูปรางอยูได
และรองรับการรั่วไหลของน้ําได 100 % 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คงทนพอใช หมายถึง สามารถคงรูปรางอยูได
และรองรับการรั่วไหลของน้ํา ได 80-99 % ทีเ่ วลา 4 ชั่วโมง ไมคงทน หมายถึง สามารถคงรูปรางอยูได
และรองรับการรั่วไหลของน้ํา ไดนอยกวา 80 % ที่เวลา 4 ชั่วโมง เกณฑพิจารณา คือ ภาชนะขึ้นรูปตอง
สามารถคงรูปรางอยูได และรองรับการรั่วไหลของน้ําได 100 % นาน 4 ชั่วโมง ขึ้นไป จึงผานเกณฑ
พิจารณา (คงทนอยูใ นระดับดี) จากนั้นพิจารณาคัดเลือกชุดทดลองที่ผานเกณฑ นํามาใชเพื่อการทดสอบ
คุณสมบัติดานความคงทนของภาชนะจากการใสอาหารในขั้นตอนตอไป
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3.2 การศึกษาผลของประเภทอาหารที่บรรจุ ที่มีตอคุณสมบัติดานความคงทน
แบงการทดลองออกเปน 3 ชุดทดลอง (treatment) แตละชุดทดลองทําการทดสอบ
ซ้ํากัน 3 ครั้ง (replication) แตละครั้งทดสอบกับภาชนะขึ้นรูป จํานวน 5 ใบ ชุดทดลองประกอบดวย ชุด
ทดลองที่ 1 คือ บรรจุ ขาวตมโจกรอนจัด ชุดทดลองที่ 2 คือ บรรจุขาวสวย และ ชุดทดลองที่ 3 คือ บรรจุ
น้ําเย็น บัน ทึก ขอมูล ไดแก ปริมาตรที่สามารถบรรจุได น้ํา หนัก ที่สามารถบรรจุได และขอมูลดาน
ระยะเวลาที่สามารถคงรูปรางอยูได เมื่อนําไปบรรจุอาหารชนิดตาง ๆ กัน ที่ชวงเวลาตาง ๆ กัน จากนั้น
นําขอมูลมาหาคารอยละ และแปลความหมายตามระดับพิสัยที่กําหนดไว 3 ระดับ ปฏิบัติเชนเดียวกับวิธี
ที่กลาวไวขางตน
ขั้นที่ 4. การศึกษาตนทุนการผลิต
นําภาชนะขึ้นรูปใสอาหารจากใบไมที่ใหผลการทดสอบความคงทนดีที่สุดจากขั้นตอน
ขางตน นํามาศึกษาตนทุนการผลิต และเปรียบเทียบกับราคาของภาชนะใสอาหารจากโฟม และพลาสติก
ดําเนินการโดยบันทึก และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายตาง ๆ ที่ใช ในระหวางการผลิตภาชนะขึ้นรูป
ใสอาหาร ไดแก แปงมันสําปะหลัง และ คาแกส จากนั้นรวมคาใชจายทั้งหมด และคิดเปนตนทุนการผลิต
ตอการผลิตภาชนะขึ้นรูป 1 ใบ นําขอมูลมาเปรียบเทียบกับราคาจําหนายของภาชนะใสอาหารจากโฟม
และพลาสติก โดยการเขาไปสอบถามราคาจากผูจําหนายในเขตพื้นที่ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ขั้นที่ 5 การเผยแพรผลิตภัณฑตนแบบสูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่น
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง และไดรับผลิตภัณฑตนแบบที่ผานการพัฒนาแลว นําผลงานไป
เผยแพรสูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่นในพื้นที่ใกลเคียงสถานศึกษา เพื่อสงเสริมอาชีพใหมไปสูกลุม
นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง เกษตรกร หรือผูสนใจ
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เมื่อสิ้น สุด การทดลอง นําขอมูล ตาง ๆ ซึ่งเปน ขอมูลดิบที่ไดบัน ทึก ไวแลว ในแบบ
บันทึกขอมูลตาง ๆ ขอมูลดังกลาวนํามาคํานวณดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายขอมูล ตามที่กําหนดไวพิสัย 3 ระดับ จากนั้นเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดไว [5]
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ผลการทดลอง
1. การศึกษาผลของจํานวนชั้นของแผนใบตอง ที่มีตอความคงทนของภาชนะถวยขึ้นรูป ผล
การทดลองพบวา การผลิต ภาชนะถวยขึ้นรูปถวยจากแผนใบตอง ควรใชแผนใบตองวางซอนทับกัน
มากกวา 2 ชั้น จะทําใหภาชนะขึ้นรูปมีความคงทนผานเกณฑในระดับดี กลาวคือ ภาชนะสามารถคง
รูปรางได และสามารถปองกันการรั่วไหลของน้ําได 100 เปอรเซ็นต ที่เวลา 4 ชั่วโมง
2. การศึกษาผลของประเภทอาหารที่บรรจุ ที่มีตอความคงทนของภาชนะขึ้นรูปถวย 3 ชั้น ผล
การทดลองพบวา ภาชนะถวยขึ้นรูปที่ผลิตจากแผนใบตองวางซอนทับกัน 3 ชั้น เมื่อทดลองบรรจุขาวตม
ในสภาพรอน ขาวสวย และ น้ําเย็น พบวาภาชนะดังกลาวมีความคงทนผานเกณฑในระดับดี กลาวคือ
สามารถคงรูปรางได และสามารถปองกัน การรั่ว ไหลของน้ําได 100 เปอรเซ็นต ที่เวลา 4 ชั่ว โมง
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1
3 การศึกษาตนทุนการผลิตภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหารที่ผลิตจากแผนใบตอง ผลการทดลอง
พบวาภาชนะถวยขึ้นรูป ที่ผลิตจากแผนใบตอง 3 ชั้น มีตนทุนคาวัสดุถูกกวาการซื้อถวยกระดาษ กลอง
โฟมมีฝาปด ถวยโฟม และถวยพลาสติก แตเมื่อคิดรวมคาแรงในการผลิต พบวามีตนทุนสูงกวากลอง
โฟมมีฝาปด และถวยโฟม รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2
4 ผลิตภัณฑตนแบบที่ผานการพัฒนาจนเสร็จสมบูรณแลว นําผลงานไปเผยแพรสูเกษตรกรใน
ชุมชน และทองถิ่นในพื้นที่ใกลเคียงสถานศึกษา เพื่อสงเสริมอาชีพใหมไปสูกลุม นักเรียน นักศึกษา
ผูปกครอง เกษตรกร ผูสนใจ ผลปรากฏวา ไดเผยแพรผลงานในทองถิ่น ชุมชนนอกสถานศึกษา จํานวน
2 ครั้ง ชองทางเผยแพร 1 ชองทาง คือ การสาธิต สถานที่เผยแพร 1 แหง คือ ศูนยการเรียนรูโครงการ
พระราชดําริ บานวังประจันทร อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล และเผยแพรกับกลุมเปาหมาย 2 กลุม คือ
นักเรียน และครูโรงเรียนบานบันจอ รวม 65 คน และคณะหมอดินอาสาประจําตําบล จังหวัดตรัง จํานวน
80 คน รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 1. การทดสอบความคงทนของภาชนะถวยขึ้นรูป3 ชั้น เมื่อทดลองนําไปบรรจุอาหารทีม่ ีลักษณะ
ตางกัน 3 แบบ เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด ทดสอบ 3 ครั้ง แตละครั้ง ทดสอบ 5 ใบ
สิ่งทดลอง

ขาวตมโจกรอน
ขาวสวย
น้ําเย็นจัด

ปริมาตรน้ําที่
บรรจุ (ซีซ)ี

จํานวนภาชนะที่สามารถคงรูปรางได และรองรับการรั่วไหลของน้ําได ที่
ชวงเวลาตาง ๆ กัน (ใบ)
2 ชั่วโมง %  5D 4 ชั่วโมง %  5D 6 ชั่วโมง %  5D

300

5

1000.0

5

1000.0

0

00.0

300

5

1000.0

5

1000.0

5

1000.0

300

5

1000.0

5

1000.0

0

00.0

ตารางที่ 2. การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตภาชนะถวยขึ้นรูป เปรียบเทียบกับราคาจําหนายของภาชนะใส
อาหารจากโฟม กระดาษ และพลาสติก
ตนทุนการผลิตและราคาจําหนายของภาชนะชนิดตาง ๆ
1 ตนทุนของภาชนะถวยขึ้นรูปจากใบตอง 3 ชั้น
(เสนผาศูนยกลาง 15 ซ.ม. ลึก 6 ซ.ม. ปริมาตร 300 ซี.ซี.)
-คากาวแปงมันสําปะหลัง (0.08 บาท/ชิ้น)
-คาแกส (0.22 บาท/ชิ้น)
2. ราคาจําหนายของถวยกระดาษ
(เสนผาศูนยกลาง 16 ซ.ม. ลึก 7 ซ.ม. ปริมาตร 400 ซี.ซี.)
3 ราคาจําหนายของกลองโฟมใสอาหารแบบมีฝาปด
(กวาง 6 ซ.ม. ยาว 12 ซ.ม. ลึก 6 ซ.ม. ปริมาตร 450 ซี.ซี.)
4 ราคาจําหนายของถวยโฟมใสอาหาร
(เสนผาศูนยกลาง 13 ซ.ม. ลึก 5.5 ซ.ม. ปริมาตร 250 ซี.ซี.)
5 ราคาจําหนายของถวยพลาสติก
(เสนผาศูนยกลาง 16 ซ.ม. ลึก 7 ซ.ม. ปริมาตร 400 ซี.ซี.)

ตนทุน
(บาท / 1 อัน)

หมายเหตุ

0.30

เปนภาชนะขึ้นรูปที่ผลิตขึ้นเอง

3.5

หางสรรพสินคาในจังหวัดสตูล

0.7

ราคาในรานคาสง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

0.8

ราคาในรานคาสง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

7.0

ราคาในรานคาสง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

หมายเหตุ : การคํานวณตนทุนการผลิตภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหารจากใบตองในการทดลองครั้งนี้ ไมได
คิดตนทุนคาใบตองที่ใช เนื่องจากใบตองที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนวัสดุที่มีจํานวนมาก หา
ไดงายในทองถิ่น ไมตองซื้อหา และไมคิดรวมคาแรง
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ตารางที่ 3 ขอมูลแสดงรายละเอียดการเผยแพร ผลิตภัณฑตนแบบสูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่นใน
พื้นที่ใกลเคียงสถานศึกษา
ครั้งที่

วิธีเผยแพร

1

1. สาธิตขั้นตอนการทํางาน
2. สาธิตวิธีการสราง
3. สาธิตวิธกี ารใชประโยชน

2

1. สาธิตขั้นตอนการทํางาน
2. สาธิตวิธีการสราง
3. สาธิตวิธกี ารใชประโยชน

กลุมเปาหมาย

สถานที่เผยแพร

ชวงเวลา

1. นักเรียน โรงเรียน
บานบันจอ 60 คน
2. ครูโรงเรียนบานบัน
จอ 5 คน
คณะหมอดินอาสา
ประจําตําบล จังหวัด
ตรัง มีจํานวน 80 คน

ศูนยการเรียนรูโครงการ
พระราชดําริ บานวังประ
จันทร อําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล
ศูนยการเรียนรูโครงการ
พระราชดําริ บานวังประ
จันทร อําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล

16 ธันวาคม 2553
เวลา 13.00-15.00 น.

16 ธันวาคม 2553
เวลา 15.00-18.00 น.

หมายเหตุ : การเผยแพรสูชุมชน ครั้งที่ 1 ไดดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการอบรมหมอดินอาสาประจํา
หมูบาน หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาประจําหมูบาน จัดโดยองคการบริหารสวนตําบล
ตําบลควนโดน จังหวัดสตูล
การเผยแพรสูชุมชน ครั้งที่ 2 ไดดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการอบรมหมอดินอาสาประจํา
หมูบาน หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาประจําหมูบาน จัดโดยองคการบริหารสวนตําบล
ตําบลควนโดน จังหวัดสตูล

สรุปผล
ไดรับผลิตภัณฑตนแบบ คือ ภาชนะถวยอัดขึ้นรูปจากแผนใบตอง 3 ชั้น ผลิตภัณฑดังกลาวมี
ความคงทนผานเกณฑที่กําหนดไว คือ สามารถบรรจุขาวตมในสภาพรอน ขาวสวย และ น้ําเย็นไดโดยที่
ภาชนะยังสามารถคงรูปรางอยูได และสามารถปองกัน การรั่วไหลของน้ําได 100 เปอรเซ็นต นาน 4
ชั่วโมง ผลิตภัณ ฑมีตนทุนการผลิตถูกกวาการซื้อถวยกระดาษ กลองโฟมมีฝาปด ถว ยโฟม และถว ย
พลาสติกที่จําหนายในทองตลาด ผลิตภัณฑตนแบบไดเผยแพรสูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่นในพื้นที่
ใกลเคียงสถานศึกษา เพื่อสงเสริมอาชีพใหมโ ดยเผยแพร 2 ครั้ง ดวยวิธีการสาธิต ณ ศูนยการเรียนรู
โครงการพระราชดําริ บานวังประจันทร อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยเผยแพรกับ นักเรียน และครู
โรงเรียนบานบันจอ และคณะหมอดินอาสาประจําตําบล จังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น 145 คน ขอมูลจาก
การศึกษาครั้งนี้ เปนแนวทางหนึ่งในการนําภาชนะใสอาหารจากวัสดุธรรมชาติมาใชทดแทนภาชนะใส
อาหารจากกลองโฟม หรือพลาสติก ซึ่งมีสารพิษที่อาจละลายปนเปอนในอาหาร กอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพ และชวยลดปญหาขยะที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสภาวะเรือนกระจกจากการ
เผาทําลายกลองโฟม พลาสติก
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ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
1. ภาชนะอัดขึ้นรูปจากใบตองที่ผลิตได ควรเก็บรักษาไวในสภาพที่ไมชื้น หากมีความชื้นอาจ
กอใหเกิดปญหาขึ้นราได
2. ควรนําแผนใบตองมานึ่งกอนการผลิตเปนภาชนะ เพื่อฆาเชื้อโรคที่อาจปนเปอนสูอาหารได
3. ควรสงเสริมเพื่อนําภาชนะขึ้นรูปที่ผลิตไดดังกลาว โดยนําไปใชในพื้นที่ ๆ มีขยะจําพวก
โฟม พลาสติกมาก และการกําจัดทําไดยาก โดยเฉพาะบนเกาะหลีเปะ เกาะสุรินทร เกาะตะรุเตา เปนตน
ซึ่งภาชนะขึ้นรูปดังกลาวหากทิ้งลงไปในทะเลจะสามารถเปนอาหารใหแกปลาไดอีกดวย และไมทําลาย
สภาพแวดลอม
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