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แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2553
1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใสอาหารจากใบไม เพื่อทดแทนกลองโฟมและพลาสติก
2. ประเภทผลงาน
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล

3. วิทยาลัย
4. ชื่อผูประดิษฐ

4.1 นางสาวรัตยา วิเศษ
4.2 นายพงคพัฒน ปรางสุวรรณ
4.3 นายสงเสริม อินจอย
4.4 นางสาวจริยา ยุดดิกา
4.5 นางสาวกอดีเยาะ ชูรุง

แผนกวิชา อุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ชั้น ปวช 2 (หัวหนา)
ชั้น ปวส 1
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
เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใชไฟฟา

เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใชแกส

ภาพที่ 1 ภาพผลงานสิ่งประดิษฐเครื่องอัดภาชนะขึ้นรูปใสอาหาร
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7. บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อสรางเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใสอาหาร ที่ใหความรอนดวย
ขดลวดไฟฟา และจากแกสหุงตม เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง เพื่อศึกษาผลของ
ชนิดใบไม และจํานวนชั้นของใบไม ที่มีตอคุณสมบัติดานความคงทนของภาชนะ เพื่อศึกษาตนทุนการ
ผลิต และ เพื่อเผยแพรผลงานสิ่งประดิษฐสูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่น ดําเนินการทดลอง 7 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 สรางเครื่องขึ้นรูปภาชนะใสอาหารจากใบไม ขั้นที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานเครื่อง
ขั้นที่ 3 คัดเลือกวัสดุใบไมแหงที่เหมาะสมสําหรับนํามาผลิต ขั้นที่ 4 ดําเนินการผลิต ขั้นที่ 5.ทดสอบความ
คงทน ขั้นที่ 6 ศึกษาตนทุนการผลิต และ ขั้นที่ 7 เผยแพรผลงานสิ่งประดิษฐสูเกษตรกรในชุมชน และ
ทองถิ่น เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นําขอมูลดิบมาวิเคราะหผลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายขอมูล และเปรียบเทียบกับเกณฑ ผลการทดลองพบวา
เครื่องอัดภาชนะขึ้นรูปใสอาหารที่ใชความรอนจากแกสหุงตมมีความคุมคาในการผลิตมากกวา
ระบบใชขดลวดไฟฟา เพราะสามารถขึ้นรูปภาชนะไดจํานวนมากกวาที่เวลาเทากัน คือ สามารถขึ้นรูป
ภาชนะไดถึง 15 อัน ตอ 1 ชั่วโมง และใชตนทุนในการผลิตถูกกวา คือ ใชตนทุนเพียง 0.30 บาท ตอการ
ผลิต 1 อัน แตสําหรับตนทุนในการสรางเครื่องตนแบบสูงกวาระบบใชขดลวดไฟฟา ในการวิจัยครั้งนี้ได
นําเครื่องอัดภาชนะที่ใชระบบแกส นํามาใชเปนเครื่องตนแบบเพื่อการผลิตภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหาร การ
วิจัยครั้งนี้เลือกภาชนะถ ว ยขึ้น รูปจากแผน ใบตอง 2 ชั้น เสริมที่ชั้น กลาง ดว ยใบกระแตไตไม 1 ชั้ น
นํามาใชเปนผลิตภัณฑตนแบบ เพราะมีความคงทนผานเกณฑที่กําหนดไว คือ สามารถบรรจุขาวตมใน
สภาพรอน ขาวสวย และ น้ําเย็น ไดโ ดยที่ภ าชนะยังสามารถคงรูปรางอยูได และสามารถปองกัน การ
รั่วไหลของน้ําได 100 เปอรเซ็นต นาน 4 ชั่วโมง ภาชนะถวยขึ้นรูปดังกลาวยังมีตนทุนการผลิตถูกกวาการ
ซื้อถวยกระดาษ กลองโฟมมีฝาปด ถวยโฟม และถวยพลาสติก คือ มีตนทุนเพียงใบละ 0.30 บาท ผลงาน
สิ่งประดิษฐไดเผยแพรสูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่น เพื่อสงเสริมอาชีพใหมโดยเผยแพร 2 ครั้ง ดวย
วิธีก ารสาธิต ณ ศูนยการเรียนรูโครงการพระราชดําริ บานวังประจัน ทร จังหวัด สตูล โดยเผยแพรกับ
นักเรียน และครูโรงเรียนบานบันจอ และคณะหมอดินอาสาประจําตําบล จังหวัดตรัง รวม 145 คน
เครื่องตนแบบทีไ่ ดรับครั้งนี้สามารถนําไปประกอบอาชีพใหม เพื่อผลิตภาชนะใสอาหารแบบใช
เพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง ซึ่งเหมาะสําหรับใชในสถานที่ซึ่งไมสะดวกในการเตรียมภาชนะใสอาหารมาใชเอง
เชน บนเกาะ สถานที่ทองเที่ยว ตลาดนัด แหลงคาขาย ผลการทดลองครั้งนี้เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยลด
ปญหาการใชภาชนะใสอาหารจากกลองโฟม หรือพลาสติก ซึ่งมีสารพิษที่อาจละลายปนเปอนในอาหาร
เปนอันตรายตอสุขภาพ อีกทั้งยังชวยลดปญหาขยะที่กอใหเกิด มลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสภาวะ
เรือนกระจกจากการเผาทําลายกลองโฟม พลาสติก
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8. ขอมูลทั่วไป
8.1 ลักษณะทั่วไป
เปนผลิตภัณฑที่คิดคนขึ้นใหม
 เปนผลิตภัณฑที่พัฒนาหรือปรับปรุงแกไขใหม
8.2 แบบราง

คันโยกกดทับ
เกลียวยึดจับพิมพ

แกนเหล็กยึดคันโยก

พิมพดานบนกดทับ

ถังแกส

พิมพดานลางรับการกด
แผนเหล็กกระจายความรอน

ความรอโครงเหล็
น
ก
เตาแกส

แกนยึดจับพิมพบน

พิมพขึ้นรูปถวย

เกลียวยึดพิมพกับคันโยก

พิมพอันบนกดทับ

พิมพอันลาง รับการกด

ภาพที่ 2 ภาพแบบรางสิ่งประดิษฐเครื่องอัดภาชนะขึ้นรูปใสอาหาร

แกนยึดจับพิมพบน

พิมพขึ้นรูปจาน
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9. ที่มาของการประดิษฐ
ผูคนในยุคปจจุบันที่ดํารงชีวิตดวยความเรงรีบ จึงไมมีเวลาสําหรับปรุงอาหารกินเอง และมักจะ
ซื้ออาหารนอกบานมารับประทาน หรือรับประทานอาหารนอกบาน ผูคนคุนเคยกับอาหารถุง อาหารใส
กลองโฟม หรือกลองพลาสติกในการนํามาใสอาหารมา ซึ่งกลองพลาสติก และกลองโฟมถูกนํามาใชใส
อาหารแทนใบตอง หรือกระดาษ อาจเปน เพราะสะดวก และราคาไมแพง แตผูบริโ ภคสว นใหญไม
ตระหนักถึงอันตรายที่แฝงอยูในภาชนะบรรจุที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะกลองโฟมมักถูกนําไปใชในการ
บรรจุอาหารที่รอนและมีน้ํามัน อาจทําใหเกิดอันตรายจากสารปนเปอนที่แยกตัวออกมาจากภาชนะบรรจุ
ได สารปนเปอนที่อาจแยกตัวออกมาจากภาชนะบรรจุ ไดแก โพลีเอทิลีน ซึ่งใชเปนถุงเย็นหรือถุงรอนสี
ขาวขุน และ โพลีสไตรีน ซึ่งใชทําถวย ถาด กลอง แกว ที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง โดยเฉพาะในกลองโฟม ถาด
โฟมที่ใชบรรจุอาหาร เมื่อไดรับความรอนสูงจะเกิดสาร เบนซีน และสไตรีน ซึ่งสารดังกลาวจะละลายได
ดีในอาหารที่มีสวนประกอบของไขมัน หากไดรับเขาสูรางกายเปนเวลานานอาจทําใหเปนโรคโลหิตจาง
หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว นอกจากนี้ยังมีสารไวนิวคลอไรด ที่ปนเปอนในพลาสติกพีวีซี ซึ่งสารตกคางของ
ไวนิลคลอไรด อาจทําใหเกิดมะเร็งตับได และสารไดออกซิน ซึ่งพบในพลาสติกบางประเภท เปนสารกอ
มะเร็งในปอด กระเพาะอาหาร ตับ และผิวหนัง และมีผลตอระบบการสืบพันธุทั้งในเพศชาย และหญิง
และที่สําคัญ คือ กลองโฟม หรือกลองพลาสติกทําใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม เหลานี้กวาจะยอยสลาย
ไดตองใชเวลานานหลายรอยป [1] การเผา ทําลายวัสดุเหลานี้จะทําใหเกิดสารที่ทําลายชั้นบรรยากาศของ
โลก ทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก
ผูรายงานไดเรียนรูในภาคปฏิบัติในรายวิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง ซึ่งครูไดจัดการ
เรียนการสอนโดยใหผูเรียนฝกทําโครงงาน และผูรายงานไดรับมอบหมายใหศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการใช
วัสดุจากธรรมชาติเพื่อผลิตเปนภาชนะใสอาหารทดแทนกลองโฟม พลาสติก จากการศึกษาคนควาขอมูล
จากเอกสาร ตํารา และคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ต ทําใหทราบวาวัสดุจากใบตองมีคุณสมบัติเหมาะสม
สําหรับนํามาใชทําภาชนะใสอาหารได เนื่องจากเปน ภาชนะบรรจุที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ มีความ
ปลอดภัยจากสารปนเปอนดังกลาว ชวยลดตนทุนคาเก็บและกําจัดขยะ และที่สําคัญ คือ ชวยแกปญหา
ภาวะโลกรอนไดอีกดวย จากการสืบคนรายงานการประดิษฐภาชนะใสอาหารจากใบตองในปที่ผานมา
พบวามีการนําใบตองสดมาขึ้นรูปโดยใชวิธีการจับมุม และยึดติดกันดวยไมกลัด เพื่อทําเปนภาชนะใส
อาหาร มีการทดลองนําชานออยมาขึ้นรูปเปนภาชนะใสอาหาร แตยังไมมีการศึกษาการขึ้นรูปภาชนะจาก
ใบกลวยแหง หรือ ใบตองโดยใชวิธีการอัดขึ้นรูปภายในเบาพิมพ
ดังนั้นผูรายงานจึงไดสนใจประดิษฐ เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใสอาหารจากใบไมเพื่อทดแทน
ภาชนะใสอาหารจากกลองโฟม โดยอาศัยหลักการทํางาน คือ ใชใบไมวางซอนทับกัน ประสานเชื่อมทับ
กันดวยกาวจากแปงมันสําปะหลัง และอัดขึ้นรูปโดยการกดทับลงบนเบาที่เปนรูปของภาชนะแบบตาง ๆ
ภายใตค วามรอน ซึ่งทําใหไดรับผลิต ภัณฑภาชนะขึ้นรูป แตการประดิษ ฐเครื่องขึ้นรูปดังกลาวยังขาด

3
ข อ มู ล สนั บ สนุ น เกี่ ย วกั บ ระบบ รู ป แบบของเครื่ อ งที่ เ หมาะสมในการใช ง าน ระบบการทํ า งาน
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของเครื่ อ ง ชนิ ด ใบไม ที่ เ หมาะสม และความคงทนของผลิ ต ภั ณ ฑ และ
ความสามารถในการนํามาใชงานไดจริง ดวยสาเหตุดังกลาว ผูรายงานจึงไดสนใจประดิษฐเครื่องอัดขึ้นรูป
ภาชนะจากวัสดุใบไม ขอมูลที่ไดรับจะเปนแนวทางสําหรับการใชวัสดุจากธรรมชาติเพื่อเปนภาชนะใส
อาหาร ทดแทนภาชนะจากกลองโฟม พลาสติกที่เปนอันตรายตอผูบริโภค
10. ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นํามาใชในการประดิษฐคิดคน
เนื่องจากผูคนในยุคปจจุบันไมมีเวลาสําหรับปรุงอาหารกินเอง และมักจะซื้ออาหารนอกบานมา
รับประทาน หรือรับประทานอาหารนอกบาน ผูคนคุนเคยกับอาหารถุง อาหารใสกลองโฟม หรือกลอง
พลาสติกในการนํามาใสอาหารมา ซึ่งกลองพลาสติก และกลองโฟมถูกนํามาใชใ สอาหารแทนใบตอง
หรือกระดาษ อาจเปนเพราะสะดวก และราคาไมแพง แตผูบริโภคสวนใหญไมตระหนักถึงอันตรายที่แฝง
อยูในภาชนะบรรจุที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะกลองโฟมมักถูกนําไปใชในการบรรจุอาหารที่รอนและมี
น้ํามัน อาจทําใหเกิดอันตรายจากสารปนเปอนที่แยกตัวออกมาจากภาชนะบรรจุ ได 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
11. วัตถุประสงคในการใชประโยชนของประดิษฐ
11.1 เพื่อใชสําหรับผลิตภาชนะใสอาหารแบบใชเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง โดยนํามาใชประโยชน
ในสถานที่ซึ่งไมสะดวกในการเตรียมภาชนะใสอาหารมาใชเอง เชน บนเกาะ สถานที่ทองเที่ยว ตลาดนัด
แหลงคาขาย เปนตน
11.2 เพื่อลดปริมาณการใช หรือทดแทนภาชนะใสอาหารจากกลองโฟม กลองพลาสติก ซึ่งมี
สารเคมีทอี่ าจเปนอันตรายตอสุขภาพ และกอใหเกิดปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสภาวะเรือน
กระจก จากการเผาทําลายภาชนะโฟม พลาสติก
11.3 เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุใบไม โดยนํากลับมาทําใหเกิดประโยชน ใหเกิดความคุมคาสูงสุด
11.4 เพื่อสงเสริมอาชีพใหมไปสูก ลุม นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง เกษตรกร หรือผูสนใจ โดย
การเผยแพรไปสูชุมชน ทองถิ่นใกลเคียงสถานศึกษา เปนการสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว
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11.5 เพื่อเปนการรณรงค อนุรักษวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรมพื้นบานของคนไทยในสมัยกอน
ซึ่งกินอาหารจากภาชนะที่เปนวัสดุธรรมชาติ เชน ใบไม ใบตอง โดยนํากลับมาสูสังคมไทยในยุคปจจุบัน
11.6 เพื่อนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตอยางเปนรูปธรรม ทําให
ประชาชนในทองถิ่นใหรูจักความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน และสามารถพึ่งตนเองได
อยางยั่งยืน
12. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ
สิ่งประดิษฐเครื่องอัดภาชนะขึ้นรูปใสอาหารใชความรอนจากแกสหุงตม เปนสิ่งประดิษฐที่ มี
ความคุมคาในการผลิต เพราะผานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางระบบแกสหุงตม และระบบ
ขดลวดไฟฟา สิ่งประดิษฐดังกลาวมีกําลังการผลิตสูงกวาระบบขดลวดไฟฟา คือ สามารถขึ้นรูปภาชนะได
ถึง 15 อัน ภายในเวลา 1 ชั่วโมง และใชตนทุนในการผลิตถูกกวาระบบขดลวดไฟฟา คือ ใชตนทุนเพียง
0.30 บาท ตอการผลิต 1 อัน แตสําหรับตนทุนในการสรางเครื่องตนแบบนั้น สูงกวาระบบใชขดลวดไฟฟา
ในการสรางชิ้นงานครั้งนีไ้ ดนําเครื่องอัดภาชนะที่ใชระบบแกส นํามาใชเปนเครื่องตนแบบเพื่อการผลิต
ภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหาร
ภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหารที่ไดรับจากเครื่องอัดขึ้นรูปดวยระบบแกส ซึ่งนํามาใชเปนผลิตภัณฑ
ตนแบบ คือ ภาชนะถวยขึ้นรูปจากแผนใบตอง 2 ชั้น เสริมที่ชั้นกลาง ดวยใบกระแตไตไม 1 ชั้น เพราะ
ผลิตภัณฑที่ไดรับดังกลาวมีความคงทนผานเกณฑที่กําหนดไว คือ สามารถบรรจุขาวตมในสภาพรอน ขาว
สวย และ น้ําเย็นไดโดยที่ภาชนะยังสามารถคงรูปรางอยูไ ด และสามารถปองกันการรั่วไหลของน้ําได 100
เปอรเซ็นต นาน 4 ชั่วโมง ภาชนะถวยขึ้นรูปดังกลาวยังมีตนทุนการผลิตถูกกวาการซื้อถวยกระดาษ กลอง
โฟมมีฝาปด ถวยโฟม และถวยพลาสติก
ผลงานสิ่งประดิษฐที่สรางขึ้น สามารถนํามาใชผลิตภาชนะใสอาหารแบบใชครั้งเดียวแลวทิ้ง
เพื่อลดปญหา หรือทดแทนการใชภาชนะใสอาหารจากกลองโฟม หรือพลาสติก ซึ่งมีสารพิษที่อาจละลาย
ปนเปอนในอาหาร เปนอันตรายตอสุขภาพ อีกทั้งยังชวยลดปญหาขยะที่กอใหเกิด มลพิษตอสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะสภาวะเรือนกระจกจากการเผาทําลายกลองโฟม พลาสติก
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13. ขั้นตอนการประดิษฐและการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ
13.1 ขั้นตอนการประดิษฐ
13.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารที่เกี่ยวของกับรูปแบบของ
เครื่องอัดภาชนะขึ้นรูปใสอาหาร และระบบการทํางาน
13.1.2 ศึกษาสภาพตลาดในปจจุบัน และความตองการของผูบริโภคในการนําภาชนะอัดขึ้น
รูปใสอาหารจากวัสดุใบไม มาใชประโยชนเพื่อทดแทนกลองโฟม พลาสติก
13.1.3 ออกแบบรางเครื่องอัดภาชนะขึ้นรูปใสอาหาร ไดแกแบบรางเครื่องอัดภาชนะขึน้ รูป
ใสอาหารใชระบบไฟฟา และเครื่องอัดภาชนะขึ้นรูปใสอาหารใชแกส
13.1.4 ขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
13.1.5 ปรับปรุงแบบรางเครื่องอัดภาชนะขึ้นรูปใสอาหารตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
13.1.6 ประดิษฐเครื่องตนแบบ
1) ประกอบโครงเหล็กฐานเครื่อง
2) ทําแผนเหล็กกระจายความรอน
3) ทําโครงเหล็กยึดคันโยกกดทับ
4) ประกอบโครงเหล็กยึดคันโยกกดทับเขากับคันโยกกดทับ
5) ทําพิมพขึ้นรูป ไดแกพิมพดานบนกดทับ และพิมพดานลางรับการกดทับ
6) ประกอบพิมพดานบนกดทับเขากับแกนเหล็กยึดคันโยก ยึดจับกันดวยเกลียวยึด
จับพิมพ และเจาะรูเพื่อทําเบาสําหรับวางพิมพดานลางรับการกดทับ
13.1.7 ปรับปรุงแกไขระบบการทํางานเสร็จจนสมบูรณ
13.1.8 วิเคราะหตนทุนในการสรางเครื่องอัดขึ้นรูปทั้ง 2 รูปแบบ
13.1.9 ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง
1) ทดสอบประสิทธิภ าพการทํางานของเครื่องอัด ภาชนะขึ้น รูปใสอาหารใชแกส
ไดแก ระยะเวลาในการขึ้นรูป ตนทุนการผลิต และความคงทนของผลิตภัณฑที่ไดรับ
2) ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอัดภาชนะขึ้นรูปใสอาหารใชระบบ
ไฟฟา ระยะเวลาในการขึ้นรูป ตนทุนการผลิต และความคงทนของผลิตภัณฑที่ไดรับ
13.1.10 คัดเลือกระบบการทํางานของเครื่องทีเ่ หมาะสม และมีความคุมคาสูงสุด
13.1.11 ปรับปรุงแกไขระบบการทํางานจนสมบูรณ
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ประกอบโครงเหล็ก
ฐานเครื่องและทําแผน
เหล็กกระจายความ
รอน
ทําโครงเหล็กยึดคัน
โยกกดทับ

ทําพิมพขึ้นรูป

ประกอบพิมพดานบน
กดทับเขากับแกน
เหล็กยึดคันโยก

ติดตั้งระบบไฟฟา
และระบบแกส
ทดสอบประสิทธิภาพ
การทํางาน และ
คัดเลือกระบบการ
ทํางานที่เหมาะสม

ไดรับเครื่องตนแบบ

ภาพที่ 3 ภาพแสดงขั้นตอนการประดิษฐเครื่องอัดภาชนะขึ้นรูปใสอาหาร
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13.2 ขั้นตอนการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ
13.2.1 การทดลองเบื้องตน การทดลองเบื้องตนดําเนินการโดยศึกษา และคัดเลือกชนิด
ของวัสดุใบไมแหงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับผลิตเปนภาชนะอัดขึ้นรูปใสอาหาร โดยเลือกใบไมแหง
ที่มีคุณสมบัติ คือ มีใบมีขนาดใหญใกลเคียงกับภาชนะที่ตองการขึ้นรูป มีผิวใบเรียบ ใบมีเสนใบเล็กและ
บาง มีน้ําหนักเบา ใบมีลักษณะเหนียว ไมกรอบ แตกงาย มีความยืดหยุน มีกลิ่นหอม หาไดงายในวิทยาลัย
ไมตองซื้อหา เปนวัสดุเหลือใช เปนใบไมที่ไมมียาง ไมมีสารพิษที่เปนอันตรายตอผูบริโภค การทดลอง
เบื้องตนไดทดสอบกับใบไมแหง 6 ชนิด ไดแก ใบกลวยตานี ใบกระทอน ใบยางนา ใบโดน ใบเตย ใบ
กระแตไตไม และ ใบหูกวาง ผลการทดลองเบื้องตนเมื่อนํามาอัดขึ้นรูปเปนภาชนะรูปถวยพบวา ใบกลวย
ตานี ใบกระแตไตไม และใบเตย มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับผลิตเปนภาชนะขึ้นรูปใสอาหารไดดีที่สุด มี
ผิวใบเรียบ มีเสนใบเล็กมาก มีกลิ่นหอม มีน้ําหนักเบา มีลักษณะเหนียว และสามารถเชื่อมติดใบไดงายดวย
กาวจากแปงมันสําปะหลัง
13.2.2 การผลิตภาชนะขึ้นรูปใสอาหารจากใบไม ผลิตดวยเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะ มี
ขั้นตอน 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 นําไปนึ่งทีอ่ ุณหภูมิน้ําเดือด นาน 20 นาที นําไปตากแดดใหแหงโดยวางลงบนปูน ในระหวาง
ตากแดดใหใชแผนกระเบื้องกดทับไว กอนนํามาใชในขั้นตอไป
2) การเตรียมแผนแมแบบ ดําเนินการตามขั้นตอน คือ วัสดุที่นํามาใชเปนแผน
แมแบบ สําหรับใชรองตัดกอนการขึ้นรูป ไดแก กระดาษแข็ง หรื อ แผนฟวเจอรบอลด ทําแผนแมแบบ
สําหรับใชรองตัดแผนใบตองตามขนาดของภาชนะที่ตองการ โดยใชไมบรรทัดวัดระยะของภาชนะจาก
ดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง นํามากําหนดเปนเสนผานศูนยกลางของแผนแมแบบ ใชดินสอลากเสนใหเปนรูป
วงกลมโดยใหมีเสนผานศูนยกลางตามที่กําหนดไว ตั ดรูปวงกลมดว ยกรรไกรตามแบบที่วาดไว ซึ่งจะ
ไดรับแผนแมแบบสําหรับใชเปนแผนรองตัดแผนใบตอง
3) การเตรียมกาวจากแปงมันสําปะหลัง ดําเนิน การตามขั้นตอน คือ ชั่งแปงมัน
สําปะหลัง 50 กรัม ละลายลงในน้ําสะอาด 450 ซีซี คนใหแปงมันลายในน้ําจนเปนเนื้อเดียวกัน ซึ่งน้ําแปง
มันจะมีลักษณะสีขาวขุน และขน นําไปตั้งไฟออน ๆ คนใหทั่ว จนสารละลายแปงมันสําปะหลังเปลี่ยน
จากสีขาวขนไปเปนสีขาวใส ลักษณะคลายวุน และมีความเหนียวคลายกาว ตักใสในภาชนะที่เตรียมไว
เพื่อนําไปใชทาผิวหนาของแผนใบตองในขั้นตอไป
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4) การเตรียมแผน ใบไม กอนการขึ้นรู ปเปนภาชนะใสอาหาร ดําเนิน การตาม
ขั้นตอน คือ ทากาวแปงมันสําปะหลังลงบนแผนใบไม โดยทากาวทางดานทองใบ โดยทาดวยแปรงทาสี
นําแผนใบไมใบที่สองมาวางทับ โดยการวางสลับขวางลายเสนของใบ โดยใหดานทองใบประกอบกับ
ดานทองใบของใบแรก จะไดรับแผนใบตองที่ประกบทับกัน 2 ชัน้ 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 ประกอบพิมพขึ้นรูปตามแบบที่ตองการ 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) การอัด ขึ้น รูปภาชนะใสอาหาร ดําเนิน การตามขั้นตอน คือ นําแผนใบไม ที่
เตรียมไวแลวในขั้นที่ 4 นํามาวางลงบนพิมพขึ้นรูปอันที่ 2 (พิมพขึ้นรูปที่อยูติดกับฐานเครือ่ ง) ปรับใหเสน
รอบวงของแผนใบไมมีความสมดุลกับเสนรอบวงของพิมพอันที่ 2 ใชมือกดคันโยกลงเพื่อใหพิมพขึ้นรูป
อันที่ 1 (พิมพขึ้นรูปที่อยูดานบน) กดทับแผนใบตองที่วางลงบนพิมพขั้นรูปอันที่ 2 (พิมพขึ้นรูปที่อยูติดกับ
ฐานเครื่อง) ลอกคันโยกคางไว นาน 3-5 นาที ในขณะที่พิมพขึ้นรูปทั้งสองอันประกบกัน ยกคันโยกขั้น
เพื่อปลอยพิมพขั้น รูปทั้งสองอัน ใหเปนอิสระจากกัน แลว ตรวจสอบลัก ษณะของภาชนะขึ้น รูปที่อยู
ระหวางพิมพทั้งสองอัน โดยตรวจดูความชื้นบนผิวภาชนะ ตรวจสอบความแหงของกาวแปงมันสําปะหลัง
ตรวจสอบรอยตําหนิตาง ๆ ถาสังเกตเห็นวากาวแปงมันสําปะหลังยังมีลักษณะเปนของเหลว ใหอัดขึ้นรูป
ซ้ําอีกครั้งจนกาวแปงมันสําปะหลังแหงสนิท เมื่อครบตามกําหนดเวลา ยกคันโยกขั้นเพื่อปลอยพิมพขั้นรูป
ทั้งสองอัน ใหเปนอิสระจากกัน และนําภาชนะขึ้นรูปจากใบตองที่อยูร ะหวางพิมพทั้งสองอัน ออกมา
สามารถเพิ่มความคงทนของภาชนะใสอาหารได โดยนําภาชนะขึ้น รูปที่ไดรับ นํามาใสลงในพิมพปูนที่
หลอแบบไวตามลักษณะของภาชนะ โดยวางภาชนะขึ้นรูปจํานวน 10-20 อันลงบนพิมพรองรับภาชนะ
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จากนั้นนําพิมพแทงปูนมากดทับลงบนภาชนะขึ้นรูปที่วางในพิมพรองรับภาชนะ ที่เตรียมไวแลว ตากแดด
ในระหวางการกดทับทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง ภาชนะขึน้ รูปจะมีความคงทน แข็งแรงยิ่งขึ้น
14. ประโยชนและคุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐ
1. ไดรับเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใสอาหารสําหรับใชผลิตภาชนะใสอาหารแบบใชเพียงครั้งเดียว
แลวทิ้ง ซึ่งเหมาะสําหรับใชในสถานที่ซึ่งไมสะดวกในการเตรียมภาชนะใสอาหารมาใชเอง เชน บนเกาะ
สถานที่ทองเที่ยว ตลาดนัด แหลงคาขาย
2 เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใสอาหารสามารถนําไปขยายผล เผยแพรอาชีพใหมไปสูก ลุม นักเรียน
นักศึกษา ผูปกครอง เกษตรกร หรือผูสนใจ เพื่อเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว
3. ไดรับผลิต ภัณ ฑ ภาชนะอัดขึ้น รูปสําหรับใสอาหาร ซึ่งเปน วัสดุจ ากธรรมชาติ ที่มีความ
ปลอดภัย 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. โครงเหล็กฐานเครื่อง
2. แผนเหล็กกระจายความรอน
3. แทนยึดจับคันโยก
4. คันโยกกดทับพรอมเกลียวยึดจับ
5. สายโซลอคคันโยกกดทับ
6. พิมพขึ้นรูปถวย
7. พิมพขึ้นรูปจาน
8. เตาแกส และถังแกส พรอมวาลวควบคุมแรงดัน
รวม

จํานวน

ราคา

1 ชุด
1 แผน
1 ชุด
1 อัน
1 เสน
1 ใบ
1 ใบ
1 ชุด

300
180
260
140
90
110
120
2,600
3,800
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16. งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
15.1 จํานวน 3,800……บาท
15.2 แหลงงบประมาณที่ไดรับ คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
17. ลงนามผูรวมประดิษฐคิดคน
…………………………………………..ผูประดิษฐ (หัวหนา)
(นางสาวรัตยา วิเศษ)
18. ลงนามครูที่ปรึกษา
………………………………………
(นายสราวุธ เย็นเอง)
ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการ
(ครูที่ปรึกษา)
19. คํารับรองของหัวหนาสถานศึกษา
ขอรับรองวาสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใสอาหารจากใบไม
ทดแทนกลองโฟม พลาสติกที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เปนผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ที่มีรายนามขางตนจริง
ลงชื่อ……………………………………….
(………………………………………)
ตําแหนง…………………………………….

