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แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2553
1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ
2. ประเภทผลงาน

ภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหารจากวัสดุใบไม
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐผลิตภัณฑสําเร็จรูป

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ชื่อผูประดิษฐ
4.1 นางสาวสโรบล เสาดํา
4.2 นางสาวสุดา กลิ่นรส
4.3 นางสาวโสรญา บุญชู
4.4 นายชัยพฤกษ ชะนะสงคราม

แผนกวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
แผนกวิชา อุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชา อุตสาหกรรมเกษตร

ชั้น ปวส 1 (หัวหนา)
ชั้น ปวส 1
ชั้น ปวส 1
ชั้น ปวส 1

ตําแหนงครูชํานาญการ

แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ตําแหนงครูชํานาญการ

แผนกวิชาอุตสาหกรรม

ตําแหนงพนักงานราชการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

5. ชื่อครูที่ปรึกษา
5.1 นายสราวุธ เย็นเอง
โทรศัพท 085-8930687
5.2 นางรุงนภา แซอึ้ง
โทรศัพท 081-6097923
5.3 นายบัญชา อินทรภักดิ์
โทรศัพท 089-4895709
6. ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ
ภาชนะขึ้นรูปถวยจากใบตองใชบรรจุอาหารคาว

ภาชนะขึ้นรูปถวยจากใบตองใชบรรจุอาหารหวาน
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7. บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อสรางผลิตภัณฑตนแบบภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหารจากวัสดุ
ใบไม เพื่อศึกษาผลของชนิดใบไม และจํานวนชั้นของใบไม ที่มีตอคุณสมบัติดานความคงทนของภาชนะ
เพื่ อ ศึ ก ษาต น ทุ น การผลิ ต และ เพื่ อ เผยแพร ผ ลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ สู เ กษตรกรในชุ ม ชน และท อ งถิ่ น
ดําเนินการทดลอง 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 คัดเลือกวัสดุใบไมแหงที่เหมาะสมสําหรับนํามาผลิต ขั้นที่ 2
ดําเนินการผลิต ขั้นที่ 3.ทดสอบความคงทน ขั้นที่ 4 ศึกษาตนทุนการผลิต และ ขั้นที่ 5 เผยแพรผลงาน
สิ่งประดิษฐสูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่น เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นําขอมูลดิบมาวิเคราะหผลดวยสถิติ
พื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายขอมูล ตามที่กําหนดไว
พิสัย 3 ระดับ และเปรียบเทียบกับเกณฑ ผลการศึกษาพบวา
ไดรับผลิตภัณฑตนแบบ คือ ภาชนะถวยอัดขึ้นรูปจากแผนใบตอง 2 ชั้น เสริมที่ชั้นกลาง ดวยใบ
กระแตไตไม 1 ชั้น ผลิตภัณฑดังกลาวมีความคงทนผานเกณฑที่กําหนดไว คือ สามารถบรรจุขาวตมใน
สภาพรอน ขาวสวย และ น้ําเย็น ไดโ ดยที่ภ าชนะยังสามารถคงรูปรางอยูได และสามารถปองกัน การ
รั่วไหลของน้ําได 100 เปอรเซ็นต นาน 4 ชั่วโมง ผลิตภัณฑมีตนทุนการผลิตถูกกวาการซื้อถวยกระดาษ
กลองโฟมมีฝาปด ถวยโฟม และถวยพลาสติกที่จําหนายในทองตลาด คือ มีตนทุนเพียงใบละ 0.30 บาท
ผลงานสิ่งประดิษฐไดเผยแพรสูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่น เพื่อสงเสริมอาชีพใหมโดยเผยแพร 2 ครั้ง
ดวยวิธีการสาธิต ณ ศูนยการเรียนรูโครงการพระราชดําริ บานวังประจันทร จังหวัดสตูล โดยเผยแพรกับ
นักเรียน และครูโรงเรียนบานบันจอ และคณะหมอดินอาสาประจําตําบล จังหวัดตรัง รวม 145 คน
ภาชนะขึ้นรูปใสอาหารตนแบบที่ไดรับครั้งนี้ เปนวัสดุจากธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัย และ
ประหยัด เหมาะกับการใชใสอาหารเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง เหมาะสําหรับใชในสถานที่ซึ่งไมสะดวกในการ
เตรียมภาชนะใสอาหารมาใชเอง เชน บนเกาะ สถานที่ทองเที่ยว ตลาดนัด แหลงคาขาย ผลการทดลองครั้ง
นี้เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยลดปญหาการใชภาชนะใสอาหารจากกลองโฟม หรือพลาสติก ซึ่งมีสารพิษที่อาจ
ละลายปนเปอนในอาหาร เปน อัน ตรายตอสุข ภาพ อีก ทั้งยังชว ยลดปญหาขยะที่กอใหเกิด มลพิษ ตอ
สิง่ แวดลอม โดยเฉพาะสภาวะเรือนกระจกจากการเผาทําลายกลองโฟม พลาสติก
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8. ขอมูลทั่วไป
ลักษณะทั่วไป
เปนผลิตภัณฑที่คิดคนขึ้นใหม
 เปนผลิตภัณฑที่พัฒนาหรือปรับปรุงแกไขใหม
9. ที่มาของการประดิษฐ
มนุษยรูจักใชภาชนะบรรจุตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ โดยเริ่มใชวัสดุที่มีในธรรมชาติ เชน ใบไม
เปลือกไม เถาวัลย ผลไมแหง เปลือกหอย หนังสัตว และกระเพาะสัตว เปนตน วัตถุประสงคหลักของการ
ใชภาชนะบรรจุในยุคนั้นเพียงเพื่อรองรับ บรรจุ และขนยายผลิตภัณฑ ตอมามนุษยเริ่มรูจักนําวัสดุที่มีใน
ธรรมชาติมาดัดแปลงเปนภาชนะบรรจุที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองความตองการไดมากขึ้น เชน นําตนกก
ไผ มาจักสานเปนตะกรา ชะลอม กระจาด จนกระทั่งเริ่มมีกระบวนการแปรรูปที่ซับซอนขึ้น เชนการทํา
กระดาษจากหมอน สา ไผ เปนตน เมื่อถึงยุคที่โลกมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นจนสามารถสังเคราะหวัสดุใหม
เชน พลาสติก ซึ่งสามารถผลิตใหมีคุณสมบัติตามตองการ ทนทานตอสภาวะแวดลอม มีอายุการใชงานที่
ยาวนาน ทําใหพลาสติกเขามามี บทบาทสําคัญมากตออุตสาหกรรมการบรรจุในปจจุบัน ประกอบกับการ
ดํารงชีวิตของประชากรของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ชีวิต ประจําวัน จะเต็มไปดว ยความรีบเรงเพื่ อ
ประกอบอาชีพ ทําใหไมมีเวลาในการประกอบอาหารไวรับประทานเอง จําเปนตองรับประทานอาหาร
นอกบานหรือบริโภคอาหารสําเร็จรูปมากขึ้น ธุรกิจอาหารสําเร็จรูปจึงขยายตัวอยางรวดเร็วและมีความ
จําเปนตองใชภาชนะบรรจุอาหารมากขึ้น ซึ่งพลาสติกเปนวัสดุบรรจุชนิดหนึ่งที่มีการใชมาก หลังการใช
งานภาชนะบรรจุเหลานี้จะแปรเปลี่ยนเปนขยะ เนื่องจากสมบัติดานความคงทนตอสภาวะแวดลอม ทําให
พลาสติกยอยสลายยากและใชเวลานานมากนับชั่วอายุคน ปญหาการสะสมของขยะพลาสติกทวีความ
รุนแรงในทุกชุมชนโดยเฉพาะเมืองใหญ ๆ ทําใหมีการกําจัดขยะเหลานี้โดยการฝงกลบและการเผา แตก็มี
ปญหาตามมาอีก การฝงกลบจะทําไดยากขึ้นเนื่องจากราคาที่ดินสูงและตนทุนการดําเนินการสูง การเผาที่
อุณหภูมิสูงไมเพียงพอ การเผาไหมจะไมสมบูรณทําใหเกิดกาซพิษและเขมา เปนมลภาวะทางอากาศ
ดวยเหตุนี้ผูรายงานจึงเกิดแนวคิดในการนําใบไมซึ่งเปนวัสดุจากธรรมชาติ โดยผลิตเปนภาชนะ
ใสอาหาร เพื่อลดการใชภาชนะบรรจุพลาสติกและโฟม โดยไดกําหนดคุณสมบัติวาตองเปนวัสดุทดแทน
ที่สามารถนํามาใชผลิตภาชนะบรรจุไดตามตองการ กําจัดไดงายหลังการใชงาน ไมสรางมลภาวะ ยอย
สลายไดงายตามธรรมชาติ หรืออยูในรูปที่บริโภคไดพรอมกับอาหาร
10. ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นํามาใชในการประดิษฐคิดคน
เนื่องจากผูคนในยุคปจจุบันไมมีเวลาสําหรับปรุงอาหารกินเอง และมักจะซื้ออาหารนอกบานมา
รับประทาน หรือรับประทานอาหารนอกบาน ผูคนคุนเคยกับอาหารถุง อาหารใสกลองโฟม หรือกลอง
พลาสติกในการนํามาใสอาหารมา ซึ่งกลองพลาสติก และกลองโฟมถูกนํามาใชใ สอาหารแทนใบตอง
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หรือกระดาษ อาจเปนเพราะสะดวก และราคาไมแพง แตผูบริโภคสวนใหญไมตระหนักถึงอันตรายที่แฝง
อยูในภาชนะบรรจุที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะกลองโฟมมักถูกนําไปใชในการบรรจุอาหารที่รอนและมี
น้ํามัน อาจทําใหเกิดอันตรายจากสารปนเปอนที่แยกตัวออกมาจากภาชนะบรรจุได สารปนเปอนที่อาจ
แยกตัวออกมาจากภาชนะบรรจุ ไดแก โพลีเอทิลีน ซึ่งใชเปนถุงเย็นหรือถุงรอนสีขาวขุน และ โพลีสไตรีน
ซึ่งใชทําถวย ถาด กลอง แกว ที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง โดยเฉพาะในกลองโฟม ถาดโฟมที่ใชบรรจุอาหาร เมื่อ
ได รั บ ความร อ นสู ง จะเกิ ด สาร เบนซี น และสไตรี น ซึ่ ง สารดั ง กล า วจะละลายได ดี ใ นอาหารที่ มี
สวนประกอบของไขมัน หากไดรับเขาสูรางกายเปนเวลานานอาจทําใหเปนโรคโลหิตจาง หรือมะเร็งเม็ด
เลือดขาว และที่สําคัญ คือ กลองโฟม หรือกลองพลาสติกทําใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม เหลานี้กวาจะ
ยอยสลายไดตองใชเวลานานหลายรอยป การเผา ทําลายวัสดุเหลานี้จะทําใหเกิดสารที่ทําลายชั้นบรรยากาศ
ของโลก ทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก ผูรายงานจึงเกิดแนวคิดในการหาวัสดุจากธรรมชาติ นํามาใชบรรจุ
อาหารเพื่อทดแทนกลองโฟม พลาสติก ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และเปนพิษตอสิ่งแวดลอม จึงไดสนใจ
พัฒนาภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหารจากใบไม เพื่อนํามาเปนภาชนะใสอาหาร
11. วัตถุประสงคในการใชประโยชนของประดิษฐ
11.1 เพื่อใชสําหรับใสอาหารแบบใชเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง โดยนํามาใชประโยชนในสถานที่ซึ่ง
ไมสะดวกในการเตรียมภาชนะใสอาหารมาใชเอง เชน บนเกาะ สถานที่ทองเที่ยว ตลาด แหลงคาขาย
11.2 เพื่อลดปริมาณการใช หรือทดแทนภาชนะใสอาหารจากกลองโฟม กลองพลาสติก ซึ่งมี
สารเคมีที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และกอใหเกิดปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสภาวะเรือน
กระจก จากการเผาทําลายภาชนะโฟม พลาสติก
11.3 เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุใบไม โดยนํากลับมาทําใหเกิดประโยชน ใหเกิดความคุมคาสูงสุด
11.4 เพื่อเผยแพรผลิตภัณฑตนแบบไปสูเกษตรกร และผูสนใจในชุมชน ทองถิ่นใกลเคียง
สถานศึกษา
11.5 เพื่อเปนการรณรงค อนุรักษวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรมพื้นบานของคนไทยในสมัยกอน
ซึ่งกินอาหารจากภาชนะที่เปนวัสดุธรรมชาติ เชน ใบไม ใบตอง โดยนํากลับมาสูสังคมไทยในยุคปจจุบัน
11.6 เพื่อนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตอยางเปนรูปธรรม ทําให
ประชาชนในทองถิ่นใหรูจักความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน และสามารถพึ่งตนเองได
อยางยั่งยืน
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12. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ต น แบบ ภาชนะถ ว ยขึ้ น รู ป จากแผ น ใบตอง 2 ชั้ น เสริ ม ที่ ชั้ น กลาง ด ว ยใบ
กระแตไตไม 1 ชั้น เปนผลิตภัณฑ ที่มีค วามคงทนผานเกณฑที่กําหนดไว คือ สามารถบรรจุขาวตมใน
สภาพรอน ขาวสวย และ น้ําเย็น ไดโ ดยที่ภ าชนะยังสามารถคงรูปรางอยูได และสามารถปองกัน การ
รั่วไหลของน้ําได 100 เปอรเซ็นต นาน 4 ชั่วโมง ภาชนะถวยขึ้นรูปดังกลาวยังมีตนทุนการผลิตถูกกวาการ
ซื้อถวยกระดาษ กลองโฟมมีฝาปด ถวยโฟม และถวยพลาสติกที่จําหนายในทองตลาด คือ มีตนทุนเพียง
ใบละ 0.3 บาท
ผลงานสิ่งประดิษฐตนแบบที่สรางขึ้น สามารถนํามาใชสําหรับใสอาหารแบบใชครั้งเดียวแลว
ทิ้ง เพื่อปรับเปลี่ยน หรือทดแทนการใชภาชนะใสอาหารจากกลองโฟม หรือพลาสติก ซึ่งมีสารพิษที่อาจ
ละลายปนเปอนในอาหาร เป น อัน ตรายตอสุข ภาพ อีก ทั้งยังชว ยลดปญหาขยะที่กอใหเกิด มลพิษ ตอ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสภาวะเรือนกระจกจากการเผาทําลายกลองโฟม พลาสติก ผลิตภัณฑเหมาะสําหรับ
นํามาใชในสถานที่ซึ่งไมสะดวกในการเตรียมภาชนะใสอาหารมาใชเอง เชน สถานที่ทองเที่ยว ตลาดนัด
แหลงคาขาย หรือสถานที่ซึ่งประสบปญหาในการกําจัดขยะ โดยเฉพาะ บนเกาะตาง ๆ เชน เกาะหลีเปะ
13. ขั้นตอนการประดิษฐ
13.1 วัสดุ อุปกรณที่ใชในการผลิต
13.1.1 ใบไมชนิดตาง ๆ
13.1.2 แปงมันสําปะหลัง
13.1.3 กรรไกร
13.1.4 แปรงทาสี
13.1.5 ลังนึ่ง
13.1.6 แมแบบสําหรับตัดเปนรูปภาชนะถวย
13.1.7 เครือ่ งอัดขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุใบไม
13.1.8 พิมพปูน
13.1.9. เครื่องชั่ง ขนาด 1 กิโลกรัม
13.1.10 กระบอกตวงน้ํา
13.1.11 เตาแกส

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

10
500
2
2
1
1
1
1
1

1
1

ใบ
กรัม
อัน
อัน
อัน
ชุด
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
อัน
ชุด
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13.2 ขั้นตอนการทํางาน
13.2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารที่เกี่ยวของกับรูปแบบของ
ผลิตภัณฑภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหาร และการใชประโยชนจากวัสดุใบไมเพื่อผลิตภาชนะบรรจุอาหาร
13.2.2 ศึกษาสภาพตลาดในปจจุบัน และความตองการของผูบริโภคในการนําภาชนะอัดขึ้น
รูปใสอาหารจากวัสดุใบไมมาใชประโยชนเพื่อทดแทนกลองโฟม พลาสติก
13.2.3 ออกแบบรางภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหารจากวัสดุใบไม ไดแก ภาชนะอัดขึ้นรูปเปน
จาน ภาชนะอัดขึ้นรูปเปนถวย
13.2.4 ขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
13.2.5 ปรับปรุงแบบรางภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหารจากใบไม ตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
13.2.6 ดําเนินการทดลองเบื้องตน
การทดลองเบื้องตนดําเนินการโดยศึกษา และคัดเลือกชนิดของวัสดุใบไมแห งที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมสําหรับผลิตเปนภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหาร โดยเลือกใบไมแหงที่มีคุณสมบัติ คือ มีใบ
มีขนาดใหญใกลเคียงกับภาชนะที่ตองการขึ้นรูป มีผิวใบเรียบ ใบมีเสนใบเล็กและบาง มีน้ําหนักเบา ใบมี
ลักษณะเหนียว ไมกรอบ แตกงาย มีความยืดหยุน มีกลิ่นหอม หาไดงายในวิทยาลัย ไมตองซื้อหา เปนวัสดุ
เหลือใช เปนใบไมที่ไมมียาง ไมมีสารพิษที่เปนอันตรายตอผูบริโภค การทดลองเบื้องตนไดทดสอบกับ
ใบไมแหง 6 ชนิด ไดแก ใบกลวยตานี ใบกระทอน ใบยางนา ใบโดน ใบเตย ใบกระแตไตไม และ ใบหู
กวาง ผลการทดลองเบื้องตนเมื่อนํามาอัดขึ้นรูปเปนภาชนะรูปถวยพบวา ใบกลวยตานี ใบกระแตไตไม
และใบเตย มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับผลิตเปนภาชนะขึ้นรูปใสอาหารไดดีที่สุด มีผิวใบเรียบ มีเสนใบ
เล็กมาก มีกลิ่นหอม มีน้ําหนักเบา มีลักษณะเหนียว และสามารถเชื่อมติดใบไดงายดวยกาวจากแปงมัน
สําปะหลัง
13.2.7 ดําเนินการผลิตภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหารจากใบไมตนแบบ มีขั้นตอน ดังนี้
(1) การจัดหาใบไม เชน ใบตอง ใบกระแตไตไม ใบเตยกอนการผลิต ดําเนินการ
ตามขั้นตอน คือ เลือกใบที่มีลักษณะแก เสนใบไมขาด นํามาลางดวยน้ําจนสะอาด ตั้งทิ้งไวจนแหง นําใมา
ตัดเอาสวนของกานใบออก และวาดเปนรูปวงกลมตามแมแบบ นํามาตัดเปนรูปวงกลม โดยตัดใหมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 23 เซนติเมตร ลางดวยน้ําจนสะอาด และนํามาวางซอนทับกันเปนชั้นๆ ใชแผนกระเบื้อง
กดทับไว นําไปนึ่งที่อุณหภูมิน้ําเดือด นาน 20 นาที นําไปตากแดดใหแหงโดยวางลงบนปูน ในระหวาง
ตากแดดใหใชแผนกระเบื้องกดทับไว กอนนํามาใชในขั้นตอไป
(2) การเตรียมแผนแมแบบ ดําเนินการตามขั้นตอน คือ วัสดุที่นํามาใชเปนแผน
แมแบบ สําหรับใชรองตัดกอนการขึ้นรูป ไดแก กระดาษแข็ง หรือ แผนฟวเจอรบอลด ทําแผนแมแบบ
สําหรับใชรองตัดแผนใบตองตามขนาดของภาชนะที่ตองการ โดยใชไมบรรทัดวัดระยะของภาชนะจาก
ดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง นํามากําหนดเปนเสนผานศูนยกลางของแผนแมแบบ ใชดินสอลากเสนใหเปนรูป
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วงกลมโดยใหมีเสนผานศูนยกลางตามที่กําหนดไว ตัดรูปวงกลมดว ยกรรไกรตามแบบที่วาดไว ซึ่งจะ
ไดรับแผนแมแบบสําหรับใชเปนแผนรองตัดแผนใบตอง
(3) การเตรียมกาวจากแปงมันสําปะหลัง ดําเนินการตามขั้นตอน คือ ชั่งแปงมัน
สําปะหลัง 50 กรัม ละลายลงในน้ําสะอาด 450 ซีซี คนใหแปงมันลายในน้ําจนเปนเนื้อเดียวกัน ซึ่งน้ําแปง
มันจะมีลักษณะสีขาวขุน และขน นําไปตั้งไฟออน ๆ คนใหทั่ว จนสารละลายแปงมันสําปะหลังเปลี่ยน
จากสีขาวขนไปเปนสีขาวใส ลักษณะคลายวุน และมีความเหนียวคลายกาว ตักใสในภาชนะที่เตรียมไว
เพื่อนําไปใชทาผิวหนาของแผนใบตองในขั้นตอไป
(4) การเตรียมแผน ใบไมกอนการขึ้นรูปเปน ภาชนะใสอาหาร ดําเนิน การตาม
ขั้นตอน คือ ทากาวแปงมันสําปะหลังลงบนแผนใบไม โดยทากาวทางดานทองใบ โดยทาดวยแปรงทาสี
นําแผนใบไมใบที่สองมาวางทับ โดยการวางสลับขวางลายเสนของใบ โดยใหดานทองใบประกอบกับ
ดานทองใบของใบแรก จะไดรับแผนใบตองที่ประกบทับกัน 2 ชั้น ในกรณีทํา 3 ชั้น ใหทากาวลงบนหนา
ใบของใบที่สองแลวนําแผนใบตองใบที่สามวางทับลงไป โดยการวางสลับขวางลายเสนของใบ โดยให
ดานทองใบประกบทับกับดานหนาใบของใบที่สอง ใชมือกดทับใหเรียบทั่วทั้งแผน จะไดรับแผนใบตองที่
ประกบทับกัน 3 ชั้น ในกรณีทํา 4 ชั้น ใหทากาวลงบนหนาใบของใบที่สาม แลวนําแผนใบตองใบที่สี่วาง
ทับลงไป โดยการวางสลับขวางลายเสนของใบ โดยใหดานทองใบของใบที่สี่ประกบทับกับดานหนาใบ
ของใบที่สาม ใชมือกดทับใหเรียบทั่วทั้งแผน จะไดรับแผนใบตองที่ประกบทับกัน 4 ชั้น นําแผนใบไมที่
ทากาวประกบกันแลวมาวางลงบนแผนแมแบบอีกครั้งตามขนาดของภาชนะที่ตองการขึ้นรูป ตัด ตกแตง
ขนาดแผนใบตองอีกครั้งตามขนาดของแผนแมแบบ
(5) เตรียมเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใสอาหาร ดําเนินการตามขั้นตอน คือ ประกอบ
พิมพขึ้นรูปตามแบบที่ตองการ อันที่ 1 ซึ่งเปนสวนที่กดทับ (รูปจาน รูปถวย รูปกลองใสอาหาร) เขากับ
สวนแขนจับของตัวเครื่อง ขันนอตยึดใหแนน ประกอบพิมพขนึ้ รูปตามแบบที่ตองการ อันที่ 2 ซึ่งเปนสวน
ที่ถูกกดทับ (รูปจาน รูปถวย รูปกลองใสอาหาร) เขากับสวนฐานของตัวเครื่องซึ่งเปนแผนรับความรอน
โดยใหจุด ศูนยก ลางของพิมพอันที่ 2 ซึ่งมีปุมเหล็กกลมยื่นออกมา ใสลงไปในรูของฐานของตัวเครื่อง
ทดสอบวาพิมพขึ้นรูปประกอบเขาที่หรือไม โดยการกดคันโยกของพิมพอันที่ 1 (พิมพขึ้นรูปที่อยูดานบน)
กดลงมาบนพิมพอันที่ 2 (พิมพขึ้นรูปที่อยูติดกับฐานเครื่อง) ซึ่งพิมพทั้งสองอันจะประกบกันสนิทพอดี
เปดแกส ปรับระดับความรอนของเตาแกส โดนใชไฟระดับออน
(6) การอัดขึ้น รูปภาชนะใส อาหาร ดําเนินการตามขั้นตอน คือ นําแผนใบไมที่
เตรียมไวแลวในขั้นที่ 4 นํามาวางลงบนพิมพขึ้นรูปอันที่ 2 (พิมพขึ้นรูปที่อยูติดกับฐานเครื่อง) ปรับใหเสน
รอบวงของแผนใบไมมีความสมดุลกับเสนรอบวงของพิมพอันที่ 2 ใชมือกดคันโยกลงเพื่อใหพิมพขึ้นรูป
อันที่ 1 (พิมพขึ้นรูปที่อยูดานบน) กดทับแผนใบตองที่วางลงบนพิมพขั้นรูปอันที่ 2 (พิมพขึ้นรูปที่อยูติดกับ
ฐานเครื่อง) ลอกคันโยกคางไว นาน 3-5 นาที ในขณะที่พิมพขึ้นรูปทั้งสองอันประกบกัน ยกคันโยกขั้น
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เพื่อปลอยพิมพขั้น รูปทั้งสองอัน ใหเปนอิสระจากกัน แลว ตรวจสอบลัก ษณะของภาชนะขึ้น รูปที่อยู
ระหวางพิมพทั้งสองอัน โดยตรวจดูความชื้นบนผิวภาชนะ ตรวจสอบความแหงของกาวแปงมันสําปะหลัง
ตรวจสอบรอยตําหนิตาง ๆ ถาสังเกตเห็นวากาวแปงมันสําปะหลังยังมีลักษณะเปนของเหลว ใหอัดขึ้นรูป
ซ้ําอีกครั้งจนกาวแปงมันสําปะหลังแหงสนิท เมื่อครบตามกําหนดเวลา ยกคันโยกขั้นเพื่อปลอยพิมพขั้นรูป
ทั้งสองอัน ใหเปนอิสระจากกัน และนําภาชนะขึ้นรูปจากใบตองที่อยูร ะหวางพิมพทั้งสองอัน ออกมา
สามารถเพิ่มความคงทนของภาชนะใสอาหารได โดยนําภาชนะขึ้นรูปที่ไดรับ นํามาใสลงในพิมพปูนที่
หลอแบบไวตามลักษณะของภาชนะ โดยวางภาชนะขึ้นรูปจํานวน 10-20 อันลงบนพิมพรองรับภาชนะ
จากนั้นนําพิมพแทงปูนมากดทับลงบนภาชนะขึ้นรูปที่วางในพิมพรองรับภาชนะ ที่เตรียมไวแลว ตากแดด
ในระหวางการกดทับทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง ภาชนะขึ้นรูปจะมีความคงทน แข็งแรงยิ่งขึ้น
13.2.8 ทดสอบความคงทนของภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหาร ไดแก ผลของชนิดใบไม จํานวน
ชั้นของใบไมที่มีตอความคงทนทางดาน ความสามารถคงรูปตางอยูได ความสามารถรองรับการรั่วไหล
ของน้ํา ความสามารถนํามาใชบรรจุอาหารชนิดตาง ๆ
13.2.9 ปรับปรุง แกไขผลิตภัณฑจนสมบูรณ ไดแก รูปแบบของผลิตภัณฑ ความแข็งแรง
คงทน ความสวยงาม เปนตน
13.2.10 วิเคราะหตนทุนในการผลิต ความคุมทุน โดยเปรียบเทียบกับภาชนะบรรจุอาหาร
จากกระดาษ โฟม พลาสติก ที่จําหนายในทองตลาด
13.2.11 คัดเลือกผลิตภัณฑตนแบบที่เหมาะสม และมีความคุมคาสูงสุด
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จัดหาใบไม คือ ใบกลวยตานี /ใบ
กระแตไตไม ตัดสวนของกานใบออก

ลางใบไม ทําความสะอาด

-นําใบกระแตไตไมไปตากใหแหง
-นําใบกลวยมาตัดตามแมแบบ
-นําใบกลวยไปนึ่งในน้ําเดือด 10 นาที
-นําใบกลวยไปตาดแดด โดยวางลง
บนปูน ใชกระเบื้องกดทับ

-เตรียมกาวจากแปงมันสําปะหลัง
-ทากาวแปงมันสําปะหลังลงบนแผน
ใบไมที่เตรียมไว

นําแผนใบไมใบวางทับลงไป 3 ชั้น
โดย วางสลับลายขวางของเสนใบ โดยชั้น
กลางใชใบกระแตไตไมเสริมโครง

เตรียมเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะ
วางแผนใบตองวางลงบนพิมพ ตกแตง
ขอบตามแบบของถวยที่จะขึ้นรูป
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อัดขึ้นรูปภาชนะ ใชเวลา 3-5 นาที
นําออกจากเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะ

ใสภาชนะอัดขึ้นรูปลงในพิมพปูน
โดยวางซอนทับกัน 10-20 อัน แทงปูน 1 อัน

ตากแดด 3-4 ชั่วโมง

ทดสอบความคงทนของภาชนะ
ปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตาง ๆ

วิเคราะหตนทุน ความคุมคาในการผลิต

คัดเลือกผลิตภัณฑตนแบบ

ภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหารตนแบบ

ภาพที่ 3 ภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานผลิตภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหารจากวัสดุใบไม
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14. ประโยชนและคุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐ
1. ไดรับเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใสอาหารสําหรับใชผลิตภาชนะใสอาหารแบบใชเพียงครั้งเดียว
แลวทิ้ง ซึง่ เหมาะสําหรับใชในสถานที่ซึ่งไมสะดวกในการเตรียมภาชนะใสอาหารมาใชเอง เชน บนเกาะ
สถานที่ทองเที่ยว ตลาดนัด แหลงคาขาย
2 เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใสอาหารสามารถนําไปขยายผล เผยแพรอาชีพใหมไปสูก ลุม นักเรียน
นักศึกษา ผูปกครอง หรือผูสนใจ เพื่อเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว
3. ไดรับผลิตภัณฑภาชนะอัดขึ้นรูปจากใบตองสําหรับใสอาหาร ซึ่งเปนวัสดุจากธรรมชาติ ที่มี
ความปลอดภัย และประหยัด
4. เปนการนําใบไมมาใชประโยชนเพื่ออัดขึ้นรูปเปนภาชนะใสอาหาร ชวยลดปริมาณการใช
หรือทดแทนภาชนะใสอาหารจากกลองโฟม กลองพลาสติก ซึ่งมีสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
5. ชวยเพิ่มมูลคาใหกับใบไม โดยนํากลับมาทําใหเกิดประโยชน และมีความคุมคาสูงสุด
6. การนําภาชนะขึ้นรูปใสอาหารจากใบไมมาใชทดแทนกลองโฟม พลาสติก จะชวยลดปญหา
มลภาวะตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสภาวะเรือนกระจก จากการเผาทําลายภาชนะ พลาสติก
7 เปนการอนุรักษวิถีการดํารงชีวิตแบบพื้นบาน วัฒนธรรมพื้นบานของคนไทยในสมัยกอน ซึ่ง
กินอาหารจากภาชนะที่เปนวัสดุธรรมชาติ โดยนํากลับมาสูสังคมไทยในยุคปจจุบัน
8. เปนการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตอยางเปนรูปธรรม ชวย
สงเสริมคุณภาพชีวิตใหรูจักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน สามารถพึ่งตนเองได และยั่งยืน
15. วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
รายการ
1. เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใสอาหารดวยใบไม
2. คาวัสดุในการผลิตภาชนะถวยอัดขึ้นรูปใสอาหาร
รวม

จํานวน
1 เครื่อง
100 ใบ

16. งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
15.1 จํานวน 3,830……บาท
15.2 แหลงงบประมาณที่ไดรับ คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
17. ลงนามผูรวมประดิษฐคิดคน
…………………………………………..ผูประดิษฐ (หัวหนา)
(นางสาวสโรบล เสาดํา)

ราคา
3,800
30
3,830
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18. ลงนามครูที่ปรึกษา
………………………………………
(นายสราวุธ เย็นเอง)
ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการ
(ครูที่ปรึกษา)
19. คํารับรองของหัวหนาสถานศึกษา
ขอรับรองวาสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน ภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหารจากใบไม เปน
ผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ที่มีรายนามขางตนจริง
ลงชื่อ……………………………………….
(………………………………………)
ตําแหนง…………………………………….

