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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) มลพิษทางอากาศท่ีมาจากการเผาเปลือกขา้วโพด 2) คุณสมบติัของเปลือกขา้วโพดท่ีเป็นขยะ
จากธรรมชาติ 3) สร้างตน้แบบผลิตภณัฑภ์าชนะส าหรับอาหารแหง้จากเปลือกขา้วโพด เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการสังเคราะห์จากเอกสาร
ทดลองสร้างภาชนะตน้แบบจากเปลือกขา้วโพดส าหรับอาหารแห้ง ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล สรุปผลการศึกษา และน าเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบการพรรณนา 

ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ 1) การแกปั้ญหาการเกิดมลพิษมาจากการเผาเปลือกขา้วโพด โดยมีการน าเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาใชใ้นการ
ลดมลภาวะทางอากาศท่ีมาจากการเผาเปลือกขา้วโพด ช้ีให้เห็นว่าการแกปั้ญหาจะมีทั้งมาตรการระยะส้ันและระยะยาวซ่ึงการน าเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนมาใชจ้ะเป็นการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยการการน าเปลือกขา้วโพดมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ 2) ประโยชน์ของ
เปลือกขา้วโพด เปลือกขา้วโพดสามารถน ามาใชใ้นการสร้างเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ซ่ึงช่วยลดปัญหาการเกิดหมอกควนัพิษและฝุ่ นท่ีเกิดจาก
การเผาเปลือกขา้วโพดของเกษตรกร 3) การสร้างตน้แบบภาชนะส าหรับอาหารแห้งท่ีมาจากเปลือกขา้วโพด ภาชนะใส่อาหารแห้งท่ีท  ามา
จากเปลือกขา้วโพดสามารถช่วยลดการเผาเปลือกขา้วโพดซ่ึงเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ ลดขยะจากพลาสติก รวมทั้งยงัส่งเสริมการน า
หลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาใช ้
  

ค าส าคัญ : ผลิตภณัฑจ์ากเปลือกขา้วโพด, ภาชนะใส่อาหารแหง้ 
 

Abstract  
The purpose of this research aimed to 1) air pollution caused by the burning of corn shells 2) properties of corn shells that  reduced 

natural waste 3) the creation of packaging product prototype for dry food. Data were collected by means of document collection and 
prototype experiments from corn shells for data validation, conclusions and presenting the results in a descriptive format.  

The research showed that 1) a pollution solution was derived from the burning of corn shells, with a circular economy release to 
reduce air pollution coming from corn shell sintering. The result indicated that the solution have both short and long term m easures that 
lead to circular economy was the most effective solution by bringing corn shells to utilize the advantages in different fields. 2) corn shells 
can be used to create various products which reduce the problems of mist, pollution and dust caused by the burning of the far mer's corn 
shells 3) create a container prototype for dry food that come from corn shells. Dry food containers made from corn shells can help to reduce 
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corn shells sintering, which was the cause of air pollution, reduced waste from plastics as well as encourage the introductio n of the circular 
economy. 

 

Keywords : Corn Shell Product, Dry Food Container 
 
 

บทน า   
  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (circular economy) คือ ระบบอุตสาหกรรมท่ีวางแผนและออกแบบมาเพ่ือคืนสภาพหรือใหชี้วติใหม่
แก่วสัดุต่าง ๆ ในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ แทนท่ีจะท้ิงไปเป็นขยะเม่ือส้ินสุดการบริโภคโดยจะน าวสัดุท่ีเป็นองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ์เหล่านั้นกลบัมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ืองโดยไม่มีของเสีย นอกจากน้ียงัเป็นการออกแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบภายนอกเชิงลบ [1] อย่างท่ีได้กล่าวไปขา้งตน้โดยหลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเน้นใช้
ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยลดปริมาณขยะใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด และสามารถบริหารจดัการขยะมาสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม ทั้ง
ในรูปแบบของวตัถุดิบเช้ือเพลิงหรือการน ากลบัมาใชใ้หม่ในรูปแบบผลิตภณัฑต์่าง ๆซ่ึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีทัว่โลกก าลงัให้
ความสนใจทางดา้นน้ีอยู ่ขณะท่ีไทยในทางภาคธุรกิจเร่ิมหนัมาใชน้โยบายดงักล่าวดว้ยการเปล่ียนวงจรของธุรกิจใหห้มุนเวยีนดว้ย
ตวัเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด [2] 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม สอดรับกบัเป้าหมายการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน ในส่วนภาคธุรกิจของไทยเองไดห้ันมาให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจหมุนเวียนมากข้ึน จึงไดมี้นวตักรรมท่ีเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากการน าวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้มาสร้างให้เห็นมากข้ึน [3] อย่างเช่นการน าวสัดุท่ีเหลือใช้ทางการเกษตรหรือทาง
ธรรมชาติมาสร้างเป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดขยะ ซ่ึงเป็นขยะจ าพวกพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียมและโฟมโดยจะใช้
เวลาในการยอ่ยสลายเป็นเวลานานจึงมีการน านวตักรรมเขา้มาใชท้ดแทนขยะประเภทน้ีเพ่ือสามารถยอ่ยสลายไดง่้ายเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งการน าวสัดุธรรมชาติมาเป็นวตัถุดิบผลิตเป็นภาชนะรูปแบบต่าง ๆ [4] นอกจากการน าวสัดุเหล่าน้ีมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์อีกคร้ังยงัสามารถช่วยลดการเผาพ้ืนท่ีทางการเกษตรซ่ึงจะก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศตามมา  

มลพิษทางอากาศในปัจจุบนัเกิดจากหลายสาเหตุ หน่ึงในสาเหตุนั้นคือการเผาเปลือกขา้วโพด ซ่ึงการเผาน้ีส่งผลให้เกิด
หมอกควนัและฝุ่ นท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์อีกทั้ งยงัมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากผลกระทบเร่ือง
สุขภาพท่ีกลายเป็นประเด็นส าคญั ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งลดการเผาพ้ืนท่ีทางการเกษตรลง การลดมลพิษจากการเผา
เปลือกขา้วโพด ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการน าเปลือกขา้วโพดมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงลกัษณะของเปลือกขา้วโพดเป็นแผ่นโคง้ซอ้นกนั
เป็นชั้นมีลวดลายของเส้นใยเป็นร้ิว ๆ ในตวัเองและมีแนวขนานตามความยาวของเปลือกท าให้เปลือกขา้วโพดมีความสวยงาม
เฉพาะตวัไม่เหมือนวสัดุอ่ืนใด อีกทั้งคุณสมบติัของเปลือกขา้วโพดมีความเหนียว มีลวดลายเฉพาะตวัและเป็นแผ่นกวา้งสามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านหัตถกรรมเพ่ือจ าหน่ายเป็นรายไดเ้สริมให้แก่ครอบครัวเกษตรกรเป็นอย่างดี กองส่งเสริม
หตัถกรรมไทยจึงไดท้ าการส่งเสริมใหน้ าเปลือกขา้วโพดมาใชป้ระโยชน์มากยิง่ข้ึน  [5] 

จากเหตุผลขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นว่าขา้วโพดมีความจ าเป็นต่อการเกษตรของประไทยมายาวนาน ขา้วโพดเป็นพืชเศรษฐกิจ
และเป็นส่วนส าคญัในอุตสาหกรรมมีความตอ้งการในการบริโภคในปริมาณท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาวสัดุเหลือท้ิงจาก
ขา้วโพดจ านวนมาก จนส่งผลกระทบทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงไดมี้การคิดคน้ผลิตภณัฑจ์ากเปลือก
ขา้วโพดน ามาสร้างเป็นภาชนะหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงคุณสมบติัของเปลือกขา้วโพดมีความเหนียว มีลวดลายเฉพาะตวัและเป็น
แผน่กวา้งแต่หลายคนมองวา่เป็นวสัดุท่ีไม่สามารถน ามาใชไ้ดอี้ก แต่การน าเปลือกขา้วโพดมาท าเป็นผลิตภณัฑน์ั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ี
จะช่วยลดปริมาณพ้ืนท่ีของไร่ขา้วโพดท่ีถูกเผาได ้เน่ืองจากการเผาเปลือกขา้วโพดนั้นจะท าให้เกิดมลพิษ และยงัช่วยลดขยะจาก
พลาสติกและโฟมท่ีมาจากภาชนะ ซ่ึงขยะเหล่าน้ีเป็นขยะท่ีตอ้งใชเ้วลานานในการยอ่ยสลาย ดงันั้นจึงท าให้เกิดเป็นผลิตภณัฑจ์าก
เปลือกขา้วโพด จึงไดคิ้ดคน้ภาชนะส าหรับอาหารแหง้จากเปลือกขา้วโพดข้ึนมา โดยกรรมวธีิในการสร้างภาชนะไดแ้นวคิดมาจาก
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การท าภาชนะจากกาบหมากท่ีเป็นการน ากระดาษเหลือใช้มาประยุกต์เพ่ือให้เกิดเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้หลากหลายรูปแบบ  
โดยการวจิยัดงักล่าวอาจเป็นประโยชน์ในการก าหนดเป็นแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวยีน 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษามลพิษทางอากาศท่ีมาจากการเผาเปลือกขา้วโพด 

2. เพื่อศึกษาคุณสมบติัของเปลือกขา้วโพดท่ีเป็นขยะจากธรรมชาติ 
3. เพื่อสร้างตน้แบบผลิตภณัฑภ์าชนะส าหรับอาหารแหง้จากเปลือกขา้วโพด 

 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  
1. แนวคิดเกีย่วกบัการน าเศรษฐกิจหมุนเวียน การน าแนวคิดน้ีมาใชใ้นการลดมลภาวะทางอากาศท่ีมาจากการเผาเปลือก

ขา้วโพดโดยเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวคิดท่ีวางแผนน าวสัดุต่าง ๆ มาใชใ้หม่ในวงจรของผลิตภณัฑ ์จากเดิมท่ีขยะถูกน าไปท้ิง
เม่ือส้ินสุดการบริโภค โดยมีการน าวสัดุท่ีเป็นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑเ์หล่านั้นกลบัมาสร้างคุณค่าใหม่ [6] ซ่ึงการน าทรัพยากร
ท่ีถูกน าไปใชแ้ลว้ให้กลบัมาแปรรูปและน ากลบัไปใชไ้ดอี้กในอนาคต เป็นการใชท้รัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประเทศ
ไทยมีการประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชกนัเป็นจ านวนมาก เม่ือเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรมกัจะมีเศษวสัดุเหลืออยู ่ 
ซ่ึงในการเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับการเพาะปลูกคร้ังต่อไป เกษตรกรจ าเป็นตอ้งก าจดัเศษวสัดุเหล่านั้น โดยวธีิการท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด
และใชก้นัมาเป็นระยะเวลานาน คือ การใชไ้ฟเผาวสัดุเหลือท้ิงในพ้ืนท่ีท่ีท าการเกษตรหรือการเผาในท่ีโล่ง เพราะฉะนั้นการเผา
ดงักล่าวท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศโดยเป็นผลเสียต่อมนุษย ์[7] 

ปัญหาหมอกควนัและมลพิษทางอากาศของประเทศไทยเป็นปัญหาส าคญัส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัและสุขภาพของประชาชน รวมทั้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอยา่งมาก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียวอย่างการปลูกขา้วโพด โดยล าดบัปัญหาส าคญัของการปลูกขา้วโพดก็คือการเผาหลงัการเก็บเก่ียวซ่ึง
กลายเป็นหน่ึงในสาเหตุหลกัของปัญหาหมอกควนั การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยมีทั้งมาตรการในระยะสั้นและมาตรการในระยะยาว  [8] การในการแกไ้ข
ปัญหาโดยมาตรการระยะสั้นจะมีการประชาสมัพนัธ์ โดยช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ของการน าวสัดุเหลือใชจ้ากภาคการเกษตรกลบัมาใช้
ประโยชน์อีกคร้ังและช้ีให้เห็นถึงการลดมลพิษทางอากาศท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั ในส่วนของมาตรการระยะยาวจะมีการน า
เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีเหมาะสม มาใช้เพ่ือลดปริมาณเปลือกขา้วโพดและวสัดุเหลือท้ิงจากการเกษตร รวมทั้ งจัดให้มี
การศึกษาประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของขา้วโพดเพ่ือน ามาประดิษฐ์เป็นส่ิงของหรือสินคา้ ตลอดจนพฒันาเทคนิคในการประดิษฐ์
สินคา้จากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาด [9] 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการน าเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาใชใ้นการลดมลภาวะทางอากาศท่ีมาจากการเผาเปลือกขา้วโพดช้ีใหเ้ห็น
วา่การแกปั้ญหาจะมีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวซ่ึงการน าเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชจ้ะเป็นการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดโดยการการน าเปลือกขา้วโพดมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น การน าเปลือกไปเป็นอาหารสัตว ์ท าปุ๋ยชีวภาพ และ 
การน าไปสร้างเป็นผลิตภณัฑใ์นรูปแบบต่าง ๆ และการน าเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชด้งักล่าวเป็นการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวท่ีจะ
น ามาซ่ึงการสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรกรอีกดว้ย 

2.การจัดการเปลือกข้าวโพดที่เป็นขยะจากธรรมชาติ ซ่ึงลกัษณะของเปลือกขา้วโพดเป็นแผ่นโคง้ซ้อนกันเป็นชั้นมี
ลวดลายของเสน้ใยเป็นร้ิว ๆในตวัเองและมีแนวขนานตามความยาวของเปลือกท าใหเ้ปลือกขา้วโพดมีความสวยงามเฉพาะตวั โดย
หลงัจากการเก็บเก่ียวขา้วโพดเกษตรกรส่วนใหญ่จะหกัเอาเฉพาะฝักขา้วโพดเพื่อจ าหน่าย ส่วนเปลือกขา้วโพดจ านวนมากก็ไม่ได้
น ามาใชป้ระโยชน์ โดยท่ีคุณสมบติัของเปลือกขา้วโพดสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ทางด้านหัตถกรรมเพ่ือจ าหน่ายเป็น
รายไดเ้สริมให้แก่ครอบครัวเกษตรกรเป็นอย่างดี [5] อาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกขา้วโพดโดยทัว่ไปมีจ านวนมาก เม่ือเกษตรกร
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เก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรแลว้มกัจะมีเปลือกเหลืออยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรปลูกขา้วโพดนั้น ท าให้เกิดการเผาเพ่ือก าจดัขยะ  
ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาหมอกควนัพิษในภาคเหนืออนัเกิดข้ึนทุกปีในช่วงหนา้แลง้จากการเผาซากไร่ขา้วโพด [10] 

ขา้วโพดเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นส่วนส าคญัในอุตสาหกรรมอาหารสัตวท่ี์มีความตอ้งการในการใชใ้นปริมาณท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาวสัดุเหลือท้ิงจากขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์  านวนมาก จนส่งผลกระทบทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงไดมี้การร่วมกนัหาแนวทางเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าเปลือกขา้วโพดเล้ียงสตัวท่ี์เหลือท้ิงมาแปร
รูปในดา้นต่าง ๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร กรรมวิธีเปล่ียนแปลงวสัดุดงักล่าวท่ีเหลือท้ิงจากการเก็บเก่ียวโดยไม่ตอ้งเผา
ท้ิง เพ่ือช่วยแกปั้ญหามลภาวะส่ิงแวดลอ้ม และหมอกควนัในพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการเผาท าลายวสัดุเหลือท้ิง [11] 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเปลือกขา้วโพดท่ีเป็นขยะจากธรรมชาติขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นวา่สามารถน าเปลือกขา้วโพดมา
ใชใ้นการสร้างเป็นตน้แบบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงช่วยลดปัญหาการเกิดหมอกควนัพิษและฝุ่ นท่ีเกิดจากการเผาเปลือกขา้วโพดของเกษตรกร
โดยเป็นการน าเอาขยะจากธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงตรงกบัหลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีวา่การน าทรัพยากร
ท่ีถูกใชแ้ลว้มาแปรรูปและน ากลบัไปใชไ้ดอี้กในอนาคต 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบผลติภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์ปลอดการปนเป้ือนจากสารเคมี   
รวมถึงเป็นการทดแทนภาชนะท่ีมาจากพลาสติกและโฟม ซ่ึงเปลือกขา้วโพดนั้นมีคุณสมบัติท่ีเหมาะกับการน ามาสร้างเป็น
ผลิตภณัฑแ์ละงานหตัถกรรมโดยเปลือกมีความเหนียว ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์เช่น ดอกไมป้ระดิษฐ ์ช่อดอกไม ้รวมทั้งการท ากระดาษ
จากเปลือกขา้วโพด ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัขยะเศษวสัดุทางเกษตรน าไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได ้ให้แก่
เกษตรกรและชุมชนต่อไป [12] 

จากสถานการณ์ปัจจุบนัการผลิตและใชพ้ลาสติกเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมาก ดว้ยคุณสมบติัของพลาสติกท่ีมีน ้ าหนกัเบา ท าใหมี้
การใชพ้ลาสติกในผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑต์่าง ๆ อยา่งแพร่หลาย ซ่ึงพลาสติกเหล่าน้ีมีอายกุารใชง้านสั้นและการใชพ้ลาสติกมาก
เกินความจ าเป็น ทัว่โลกจึงก าลงัประสบปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก [13] โดยทัว่ไปภาชนะส่วนใหญ่จะท ามาจากพลาสติกหรือ
กล่องโฟม หลงัจากการใชง้านเสร็จแลว้จากภาชนะก็กลายเป็นขยะและจะส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มอยา่งมาก เน่ืองจากยอ่ยสลายได้
ชา้ ดงันั้นจึงมีภาชนะทางเลือกใหม่ท่ีสร้างข้ึนจากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายไดเ้องและท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม [14]  
จึงไดมี้การคิดคน้วิธีท าผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารจากกาบหมากซ่ึงท ามาจากกาบหมาก โดยมีความคิดท่ีจะช่วยลดขยะพลาสติก
และโฟม เพ่ือเป็นส่ิงหน่ึงในการรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนในอ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงส่วนใหญ่ผูค้นจะไม่เห็นคุณค่าของ
กาบหมากและปล่อยใหเ้น่าเสียมากมาย จึงไดน้ ามาท าเป็นภาชนะเพ่ือทดแทนภาชนะพลาสติกและลดขยะจากธรรมชาติ [15] 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างตน้แบบผลิตภณัฑภ์าชนะส าหรับอาหารแหง้จากเปลือกขา้วโพดขา้งตน้ ช้ีใหเ้ห็นวา่สามารถ
น าวสัดุจากธรรมชาติมาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ได ้ จึงไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑ์ใส่อาหารแห้งท่ีท ามาจาก
เปลือกขา้วโพด ท่ีสามารถช่วยลดการเผาเปลือกขา้วโพดซ่ึงเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ ลดขยะจากพลาสติก รวมทั้ งยงั
ส่งเสริมการน าหลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาใช ้คือการน าทรัพยากรท่ีถูกใชแ้ลว้มาแปรรูปและน ากลบัไปใชไ้ดอี้กในอนาคต 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ตน้แบบโดยมีระเบียบวิธีวิจัย

ดงัต่อไปน้ี   
 1. การสังเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) กระบวนการวธีิการวจิยัเชิงเอกสารนั้นไดศึ้กษาและวเิคราะห์ขอ้มูล
จากเอกสารท่ีไดจ้ากการเรียบเรียง วิเคราะห์ จดัแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทต่าง ๆโดยพิจารณาวา่ขอ้มูลท่ีไดม้ามีความสมบูรณ์
ในประเด็นนั้น ๆ หรือไม่ และหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์จากนั้นน าทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งก่อนจะท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์อีกทั้ งยงัได้มีการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รวมถึง
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการศึกษาผลิตภณัฑท่ี์มาจากเปลือกขา้วโพด โดยไดเ้ร่ิมตน้จากศึกษากระบวนการปลูกขา้วโพด 
กระบวนการเก็บเก่ียว ปัญหาหลงัการเก็บเก่ียว รวมถึงปัญหาจากการเผาเปลือกขา้วโพด 
 2. การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของกระบวนการดา้นการสร้างผลิตภณัฑ์ตน้แบบ
ภาชนะจากเปลือกขา้วโพด ซ่ึงน ามาสู่ขั้นตอนในการด าเนินการสร้างตน้แบบผลิตภณัฑด์งัน้ี   
 2.1 ขั้นตอนการออกแบบผลติภัณฑ์ต้นแบบ  
 ในขั้นตอนของการออกแบบผลิตภณัฑภ์าชนะตน้แบบจากเปลือกขา้วโพดส าหรับอาหารแห้ง เร่ิมจากการสังเกต
และการศึกษาของคุณลกัษณะของเปลือกขา้วโพดท่ีมีความทนทาน เปลือกมีความยาวและมีลวดลายท่ีเฉพาะตวั จึงไดมี้การน าเอา
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการออกแบบภาชนะใหส้ามารถใส่อาหารแหง้ได ้โดยค านึงถึงความสะดวกในการจดัเก็บและการท าความ
สะอาด จึงไดรู้ปแบบของภาชนะในลกัษณะเป็นจานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลวดลายของเปลือกขา้วโพดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
 2.2 การคดัเลือกวตัถุดบิในการสร้างต้นแบบ 
 ในการคดัเลือกวตัถุดิบเพื่อน ามาสร้างผลิตภณัฑ์ภาชนะตน้แบบจากเปลือกขา้วโพด ซ่ึงเร่ิมจากการน าเปลือกท่ีมี
ขนาดหลากหลายท่ีไดม้าจากการเหลือท้ิงของเกษตรกรหลงัการเก็บเก่ียว โดยการน าเปลือกท่ีได ้น าไปท าความสะอาดหลงัจากนั้น
น ามาตากแดดไวเ้ป็นเวลาประมาณ 6 – 7 วนั เพื่อใหเ้ปลือกขา้วโพดมีความแขง็ และเหนียวมากข้ึน หลงัจากนั้นน าเปลือกขา้วโพด
ท่ีไดห้ลงัจากการตากแดดแลว้น ามาตดั ส่วนบนและส่วนล่างของเปลือกใหไ้ดเ้ป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
 2.3 วธีิการด าเนินการสร้างต้นแบบ 
 เร่ิมจากการใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัมาท าเป็นกาวแป้งเปียกโดยการตม้น ้ าใหเ้ดือดและจึงท าการใส่แป้งลงไปกวนจน
แป้งมีความใสและมีความเหนียว น ามาพกัไวก่้อนจะน าเปลือกขา้วโพดท่ีผ่านการรีดมาทากาว โดยการทาทบัซอ้น ๆกนัจนมีความ
หนาพอสมควรโดยรูปทรงจะเป็นส่ีเหล่ียมจตัุรัสขนาด 30*30 เซนติเมตร แลว้น าไปตากแดดให้กาวแห้งสนิท  หลงัจากนั้นน าไป
เขา้เคร่ืองข้ึนรูปภาชนะ ใชเ้วลาในการอดัของเคร่ืองเพ่ือข้ึนรูปเป็นเวลา 50 วินาทีความร้อนของเคร่ืองท่ีใชใ้นการข้ึนรูปภาชนะใช้
อุณหภูมิท่ี 120 องศา  

 

ผลการวจัิย 
1. กระบวนการเกดิมลพษิทีเ่ป็นสาเหตุมาจากการเผาเปลือกข้าวโพด 

 1.1 กระบวนการเพาะปลูกจนถึงการเกบ็เกีย่วข้าวโพด 
การปลูกขา้วโพดจ าเป็นจะตอ้งศึกษาถึงวิธีการปลูกรวมถึงวิธีการดูแลอยา่งละเอียด เพ่ือใหต้น้ขา้วโพดเจริญเติบโต

และมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ในส่วนของการเก็บเก่ียวขา้วโพดมี 2 วิธีหลกัคือ การเก็บเก่ียวโดยใชแ้รงงานคนจะใชว้ิธีหกัขา้วโพดทั้ง
เปลือกแลว้จึงน ามาแกะเปลือกภายหลงัหรือเก็บไวท้ั้งเปลือก การเก็บเก่ียววธีิน้ีท าไดเ้ร็วรวมถึงช่วยป้องกนัไม่ใหเ้มลด็เกิดแผลหรือ
เมล็ดร้าวในระหวา่งท าการเก็บเก่ียวหรือขนยา้ย และการเก็บเก่ียวโดยใชเ้คร่ืองมือซ่ึงเคร่ืองชนิดน้ีสามารถปลิดฝักขา้วโพดจากตน้
แลว้สีออกเป็นเมลด็ ทั้งยงัช่วยลดระยะเวลาในการเก็บเก่ียวรวมถึงลดการใชแ้รงงานคนและมีความแม่นย  าสูงในการท างาน และยงั
ลดความเสียหายของผลผลิตรวมถึงลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากกระบวนการทางการเกษตร หลงัจากการเก็บเก่ียวเกษตรกรจ าการ
ส่งออกผลผลิตทั้งแบบแกะเปลือกแลว้และยงัไม่แกะเปลือก 

 1.2 ปัญหาทีเ่กดิขึน้หลงัจากเกบ็เกีย่ว 
 1.2.1 ปัญหาจากการเกบ็เกีย่วด้วยแรงงานคน 

 การเก็บเก่ียวโดยใชแ้รงงานคนนอกจากปัญหาในการขาดแคลนแรงงานแลว้ยงัมีปัญหาในดา้นของค่าใช้จ่าย
ส าหรับการจา้งแรงงานท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าและค่าครองชีพมีอตัราท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีการเก็บเก่ียวขา้วโพด 
โดยใชแ้รงงานคนเป็นการเก็บแบบฝักเท่านั้น ไม่มีการกะเทาะเมลด็ ท าใหเ้กษตรกรมีความยุง่ยากมากข้ึนก่อนการส่งออกเพ่ือจ าหน่าย 
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 1.2.2 ปัญหาจากการเกบ็เกีย่วด้วยเคร่ืองปลดิฝักข้าวโพด 
 การใชเ้คร่ืองปลิดฝักขา้วโพดไดมี้ส่วนช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเก่ียว ซ่ึงในบางพ้ืนท่ี
ตอ้งการเก็บรักษาฝักขา้วโพดไวเ้พ่ือรอราคาท่ีสูงข้ึน แต่การใชง้านเคร่ืองยงัมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากในบางพ้ืนท่ีตอ้งการเคร่ืองมือท่ี
สามารถเก็บเก่ียวไดภ้ายในขั้นตอนเดียว คือตั้งแต่การเก็บเก่ียวไปจนถึงไดข้า้วโพดออกมาเป็นเมลด็  

 1.3 ปัญหาจากการเผาเปลือกข้าวโพด 
 1.3.1 มลพษิทางอากาศ 

 ทุกปีในช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิตหน้าแลง้ จะมีเศษวสัดุเหลือท้ิง ได้แก่เปลือกและซังขา้วโพดส่วนใหญ่
เกษตรกรจะปล่อยไว ้และรอเผาท้ิงในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ซ่ึงก่อให้เกิดควนัจากการเผาไหม ้เศษวสัดุเหลือท้ิง
ส่วนใหญ่เผากลายเป็นควนัพิษในอากาศ และอีกส่วนฝังกลบเพ่ือท าเป็นปุ๋ยต่อไป แต่การฝังกลบเพ่ือท าเป็นปุ๋ย ตอ้งจา้งรถไถเขา้ไป
ไถกลบตน้ขา้วโพด อนัเหมาะกบัการปลูกขา้วโพดบนท่ีราบ มากกวา่ขา้วโพดบนเชิงเขาหรือบนดอย 

 1.3.2 การลกุลามของไฟทีเ่กดิจากการเผาเปลือกข้าวโพด 
 ขา้วโพดท่ีปลูกบนดอยหรือเชิงเขาท่ีติดกบัป่า เม่ือเกิดการเผาก าจดัเศษซากเปลือกขา้วโพดท่ีเหลืออยูภ่ายหลงั
การเก็บเก่ียว หรือเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกในรอบต่อไป อีกทั้งยงัปราศจากการท าแนวกนัไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเขา้
ป่าท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงและลุกลามเขา้ไปในป่าเป็นบริเวณกวา้ง จนกลายเป็นไฟป่าก่อใหเ้กิดหมอกควนัพิษเพ่ิมมากข้ึนไปอีก 

2. การวเิคราะห์คุณสมบัตขิองเปลือกข้าวโพด 
 2.1 คุณสมบัตขิองเปลือกข้าวโพด 

 จากการศึกษาพบวา่เปลือกขา้วโพดเป็นแหล่งของเส้นใยท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงเป็นเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติท่ีไดม้าจาก
ตน้ ขา้วโพดมีโครงสร้างและสมบติัเหมาะสมส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรม ส่ิงทอและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  
 2.2 ประโยชน์ของเปลือกข้าวโพด 
 เปลือกขา้วโพดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสามารถน ามาใชเ้ป็นอาหารสัตว ์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเล้ียงโคนม-
โคเน้ือ รวมถึงสามารถท าไปท าเป็นปุ๋ยหมกัเพ่ือใชใ้นทางการเกษตร หรือการน ามาท าเป็นขา้วของเคร่ืองใชต้่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
ภาชนะ บรรจุภณัฑ ์กระเป๋า ท่ีท าจากเปลือกขา้วโพดแหง้ 
 2.3 การน าเปลือกข้าวโพดมาสร้างเป็นผลติภัณฑ์ 

 เปลือกขา้วโพดสามารถน ามาสร้างเป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลาย ซ่ึงส่วนใหญ่มกัมีการน ามาท าเป็นดอกไมป้ระดิษฐ์ 
หรือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ยกตวัอยา่งเช่น  เสน้ใยดา้ยโดยน ามาทอเป็นผืนผา้ กระเป๋าสานจากเปลือกขา้วโพด 
 3. กระบวนการสร้างต้นแบบผลติภัณฑ์ส าหรับอาหารแห้งทีม่าจากเปลือกข้าวโพด  

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั วิทยานิพนธ์ บทความและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการสร้างผลิตภณัฑ์
ตน้แบบท่ีท ามาจากเปลือกขา้วโพด ซ่ึงน ามาสู่กระบวนการสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1 ขั้นตอนการออกแบบผลติภัณฑ์ต้นแบบ 

 ออกแบบผลิตภณัฑต์น้แบบภาชนะจากเปลือกขา้วโพดดว้ยการใชเ้คร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ในการร่างตน้แบบ
ภาชนะข้ึนมา โดยค านึงถึงขนาดของภาชนะ ความคงทนและรูปทรงท่ีมีความเหมาะสมในการใส่อาหารแหง้ ซ่ึงภายหลงัไดมี้การ
คน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการข้ึนรูปภาชนะจึงไดน้ าเคร่ืองข้ึนรูปภาชนะจานกาบหมากของคุณไกรสร ศรีสุวรรณ มาทดลองใชใ้น
การผลิตผลิตภณัฑต์น้แบบภาชนะจากเปลือกขา้วโพด 
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 3.2 การคดัเลือกวตัถุดบิในการสร้างต้นแบบ 

                                                                       

                      
ขั้นตอนการคดัเลือกเปลือกขา้วโพด เลือกเปลือกขา้วโพดท่ีมีขนาดหลากหลายแต่จะตอ้งไม่เล็กจนเกินไปโดยน ามาจาก

การเหลือท้ิงของเกษตรกร หลงัจากนั้นจะน าเปลือกขา้วโพดมาแยกเป็นช้ิน ๆ เพ่ือไม่ใหติ้ดกนัและง่ายต่อการน าไปใชง้าน เม่ือแยก
ใบขา้วโพดเป็นช้ินแลว้จึงน าไปตากแดดเป็นเวลาประมาณ 6-7 วนั ซ่ึงถา้ใชเ้วลานานจนเกินไปเปลือกขา้วโพดจะมีเช้ือรา หลงัจาก
ไดเ้ปลือกขา้วโพดท่ีแหง้ดีแลว้จึงน ามาทั้งตดัปลายดา้นบนและดา้นล่างเพ่ือใหไ้ดรู้ปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้เหมาะแก่การน าไปใชง้าน 

3.3 วธีิการด าเนินการสร้างต้นแบบ 

                                                                    

              
ขั้นตอนในการท าและการใชง้านกาวแป้งเปียกโดยเร่ิมจากการน าน ้ ามาตม้จนเดือดแลว้จึงเทแป้งมนัส าปะหลงัลงไป 

ในน ้ าท่ีเดือดจดัจากนั้นกวนแป้งจนมีความใสและมีความเหนียว แลว้จึงน ามาพกัไวใ้หเ้ยน็ ก่อนจะน าเปลือกขา้วโพดท่ีผา่นการรีด
มาทากาวแป้งเปียกแลว้ทาซอ้นทบักนัจนมีความหนาพอสมควรโดยรูปทรงจะเป็นส่ีเหล่ียมจตัุรัสขนาด 30*30 เซนติเมตร ขั้นตอน
สุดทา้ยคือการน าเปลือกขา้วโพดท่ีไดจ้ากการทากาวแป้งเปียกไปตากแดดใหก้าวแหง้สนิท 

 

                               
 

รูปท่ี 6-8 การน าเปลือกขา้วโพดเป็นแผน่ส่ีเหล่ียมจตัุรัสเขา้เคร่ืองข้ึนรูปภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 

น าเปลือกขา้วโพดท่ีไดน้ ามาทากาวแป้งเปียกตามขั้นตอนขา้งตน้ไปใส่ในเคร่ืองข้ึนรูปภาชนะ (heater timer) ของคุณ
ไกรสร ศรีสุวรรณ ซ่ึงจะใชเ้วลาในการอดัเพ่ือข้ึนรูปเป็นภาชนะเป็นเวลา 50 วินาที ความร้อนของเคร่ืองท่ีใชจ้ะอยู่ท่ี 120 องศา
เซลเซียส 

 
 

รูปท่ี 1 เปลือกขา้วโพดสดจากการเหลือท้ิง 
(ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 

รูปท่ี 2 เปลือกขา้วโพดแหง้หลงัจากการน าไปตากแดด 
(ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 

 

รูปท่ี 3 แป้งมนัส าปะหลงั
ส าหรับท ากาวแป้งเปียก  

(ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 
 

รูปท่ี 4 หมอ้และทพัพีอปุกรณ์
ส าหรับท ากาวแป้งเปียก  

(ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 
 

รูปท่ี 5 การเทแป้งลงในหมอ้หลงัจาก
น ้ าเดือด  

(ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (May - August)  11  - 21  (2021)     Vol. 11, No. 2 

18 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

                                             

            
เม่ือเคร่ืองไดท้ าการอดัข้ึนรูปภาชนะครบ 50 วนิาทีแลว้ เปลือกขา้วโพดท่ีไดท้ าการข้ึนรูปนั้นมีลกัษณะรูปทรงเป็นภาชนะ

และมีความอยูต่วั หลงัจากนั้นจึงใชก้รรไกรตดัในส่วนของขอบภาชนะออกใหมี้ความสวยงาม ในส่วนของเศษท่ีเหลือจากการตดั
ขอบท้ิงสามารถน าไปท าเป็นปุ๋ยและยงัสามารถน าไปเป็นอาหารสตัวไ์ดอี้กดว้ย 

3.4 ผลทีไ่ด้จากการสร้างผลติภัณฑ์ต้นแบบ 

                                   

            
ภาชนะจากเปลือกขา้วโพดท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นรูปทรงของภาชนะท่ีมีความแขง็แรง มีกล่ินหอมของขา้วโพด มีลวดลายท่ีมี

ความเฉพาะตวัและทบัซอ้นกนัสวยงาม โดยภาชนะจากเปลือกขา้วโพดนั้นสามารถใส่อาหารแหง้และขนม ซ่ึงควรหลีกเล่ียงอาหาร
หรือขนมท่ีเป็นของเหลว วธีิการท าความสะอาดภาชนะนั้นใชว้ิธีการน าฟองน ้ าชุบน ้ าใหห้มาด ๆ แลว้เช็ดใหส้ะอาด แลว้น าภาชนะ
ไปตากแดดใหแ้หง้เพ่ือป้องกนัเช้ือราและรักษาอายกุารใชง้านของภาชนะ 
 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
1.มลพิษทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือกข้าวโพด โดยสาเหตุหลกัของการเผาเกิดจากการท่ีเกษตรกรปลูกไร่ขา้วโพด

เห็นวา่เปลือกขาวโพดเหลือเป็นจ านวนมากจากการน าฝักขา้วโพดออกไปขายนั้นเป็นขยะ ดงันั้นเม่ือเกิดการเผาข้ึนจึงเกิดมลพิษท่ี
ตามมาซ่ึงผลกระทบจากมลพิษนั้นยอ่มจะส่งผลเสียเป็นอยา่งมาก ทั้งท าลายสุขภาพร่างกายของมนุษย ์อีกทั้งยงัท าลายใหท้ศันวิสัย
ทางอากาศย  ่าแยล่ง จากผลกระทบในเชิงลบน้ีท าใหผู้ว้จิยัเลง็เห็นถึงความส าคญัของเปลือกขา้วโพด ดงันั้นทางผูว้จิยัจึงไดน้ าเปลือก
ขา้วโพดมาใชป้ระโยชน์ในการสร้างตน้แบบผลิตภณัฑภ์าชนะส าหรับอาหารแหง้จากเปลือกขา้วโพดน้ี โดยจะช่วยท าใหล้ดการเผา
ท าลายขยะทางการเกษตรท่ีก่อให้เกิดมลพิษไม่มากก็นอ้ย และท่ีส าคญัยงัเป็นการสร้างรายไดเ้พ่ิมให้กบัเกษตรกรท่ีปลูกขา้วโพด
หรือผูท่ี้สนใจสร้างภาชนะจากเปลือกขา้วโพดดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัการท ากระดาษจากเปลือกฝักขา้วโพดโดยจะน า
ส่วนท่ีเหลือท้ิงอยา่งเปลือกฝักขา้วโพดซ่ึงจะใชใ้นส่วนของเส้นใยผลิตเป็นกระดาษ โดยน ามาจากจงัหวดัทางภาคเหนือท่ีมีปัญหา
ทางดา้นหมอกควนั [16] จะเห็นไดว้่างานวิจยัขา้งตน้ก็จะให้ความส าคญัในเร่ืองของการลดมลพิษทางอากาศ ดงันั้นแลว้การน า
เปลือกขา้วโพดมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์จะเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยลดการเผาเปลือกขา้วโพดอนัเป็นสาเหตุหน่ึงของมลพิษทางอากาศ 

2.คุณสมบัตขิองเปลือกข้าวโพด ซ่ึงเปลือกขา้วโพดนั้นมีคุณสมบติัท่ีสามารถน ามาสร้างเป็นผลิตภณัฑภ์าชนะใส่อาหารแห้ง
ไดเ้น่ืองจากมีเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติท่ีไดม้าจากตน้ มีความเหนียว มีลวดลายเฉพาะตวัและเป็นแผ่นกวา้ง เปลือกขา้วโพดนั้น

รูปท่ี 9 การใชก้รรไกรตดัขอบของเปลือก
ขา้วโพดใหเ้ป็นภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 

 

รูปท่ี 10 เปลือกขา้วโพดท่ีไดห้ลงัจากการอดัดว้ย
เคร่ืองข้ึนรูปภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 

 

รูปท่ี 11 ภาชนะท่ีไดห้ลงัจากตดั
ขอบท้ิง (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 

 

รูปท่ี 12-14 ตวัอยา่งอาหารท่ีน ามาใส่ภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 
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สามารถน ามาสร้างประโยชน์ไดห้ลากหลาย แต่เกษตรกรส่วนมากกลบัน าเปลือกขา้วโพดไปท าลายโดยการเผาซ่ึงก่อใหเ้กิดมลพิษทาง
อากาศส่งผลเสียใหก้บัส่ิงแวดลอ้มรวมถึงสุขภาพของมนุษย ์ NIA ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ ไดเ้ลง็เห็นปัญหาวสัดุเหลือท้ิงจากการ
เก็บเก่ียวโดยการเผาท าลายจึงไดคิ้ดคน้กรรมวธีิใหม่ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงานวจิยัของ สวทช. ภาคเหนือ โครงการ
น้ีสร้างข้ึนเพ่ือน าเปลือกขา้วโพดท่ีถูกเผาท าลายจากการเก็บเก่ียวมาสร้างให้เกิดประโยชน์ ไดมี้การริเร่ิมโครงการน้ีท่ีอ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการน าเปลือกขา้วโพดไปหมกัแบบไม่ใชอ้อกซิเจน โดยมีขั้นตอนและกระบวนการท่ีละเอียด เพื่อน าไปเป็น
อาหารสัตวว์ิธีน้ีช่วยแกปั้ญหามลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม และหมอกควนัในพ้ืนท่ีท่ีเก็บเก่ียววสัดุเหลือท้ิงจากตน้ขา้วโพด อีกทั้งยงัช่วย
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท่ีปลูกขา้วโพดและกลุ่มอาชีพผูเ้ล้ียงโคพ้ืนเมืองใหเ้กิดรายไดแ้ละลดภาระหน้ีสิน [11] 

3. การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะส าหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพด จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั วิทยานิพนธ์ บทความ และเอกสารต่าง ๆ ซ่ึงน ามาสู่กระบวนการสร้างผลิตภณัฑมี์ 4 ขั้นตอน เร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1 
คือการออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยค านึงถึงความสะดวกในการใชส้อยและการจดัเก็บต่อผูใ้ชม้ากท่ีสุด จึงไดล้กัษณะท่ีเป็นจานท่ี
สามารถจดัเก็บไดง่้ายและประหยดัพ้ืนท่ี ขั้นตอนท่ี 2 การคดัเลือกวตัถุดิบในการสร้างตน้แบบ คือการน าเปลือกขา้วโพดไปท า
ความสะอาดและน าไปตากแดดเพ่ือให้เปลือกขา้วโพดมีความแข็งแรงและเหนียวมากข้ึน แลว้จึงน าเปลือกขา้วโพดมาตดัเป็น
รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขั้นตอนท่ี 3 วิธีการด าเนินการสร้างตน้แบบ โดยการน ากาวแป้งเปียกมาทาเปลือกขา้วโพดทบัซอ้น ๆ กนั 
เม่ือกาวแห้งแลว้จึงไปข้ึนรูปภาชนะเพ่ือทดลองสร้างตน้แบบภาชนะ ในส่วนของขั้นตอนท่ี 4 คือการประเมินผลและผลท่ีไดจ้าก
การสร้างผลิตภณัฑต์น้แบบ ภาชนะท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นรูปทรงท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน รวมถึงมีลวดลายท่ีมีความเฉพาะตวั ซ่ึง
ภาชนะสามารถใส่อาหารแหง้และขนมแหง้ได ้จากกระบวนการสร้างและผลของผลิตภณัฑต์น้แบบภาชนะจากเปลือกขา้วโพด ซ่ึง
สามารถน าไปผลิตเป็นสินคา้ท่ีสามารถเสริมรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรหลงัการเก็บเก่ียวอีกทั้งยงัสามารถช่วยลดขยะจากพลาสติก
และโฟมในการน าวสัดุเหลือใชจ้ากธรรมชาติมาท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงไดอ้า้งอิงจากบทความแนวคิดของไกรสร ศรีสุวรรณ 
ท าผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารจากกาบหมาก ซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะช่วยลดขยะพลาสติกและโฟม เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน [15] ซ่ึงแนวคิดขา้งตน้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเร่ืองการสร้างตน้แบบผลิตภณัฑภ์าชนะส าหรับ
อาหารแห้งจากเปลือกขา้วโพด ท่ีได้มีการน าเอาวสัดุจากธรรมชาติท่ีไม่ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงเป็นการลดขยะจาก
พลาสติกและโฟมท่ียอ่ยสลายไดย้าก รวมถึงยงัเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีสามารถน าเอาเปลือก
ขา้วโพดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นได ้

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้ 
1. การก าจดัเช้ือรา จะมีการน าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มาฉีดกบัเปลือกขา้วโพดก่อนจะน าไปรีดและทากาวแป้งเปียก ซ่ึง

จะมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคสูงเพราะสารตกคา้งท่ีโฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เหลือท้ิงไวน้ั้นมีแค่น ้ าละออกซิเจน อีกทั้งยงัมีฤทธ์ิ
กดักร่อนภาชนะท่ีต ่ามาก 

2. การคิดคน้เคร่ืองอดัเปลือกขา้วโพด ซ่ึงจะสามารถอดัเปลือกขา้วโพดใหติ้ดกนัจนเป็นแผน่ส่ีเหล่ียมจตัุรัสขนาด 30*30 
เซนติเมตร โดยมีความหนาของแผน่ขนาด 3 มิลลิเมตร เพื่อความรวดเร็ว การประหยดัเวลาในการท าและเพ่ิมปริมาณการผลิตก่อน
การน าไปเขา้เคร่ืองข้ึนรูปภาชนะ อีกทั้งขนาดความหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึนจะท าใหส้ามารถใส่อาหารท่ีเป็นของเหลวไดดี้ข้ึน 

3. การคิดคน้เคร่ืองข้ึนรูปภาชนะ โดยตวัเคร่ืองจะมีความแตกต่างจากเคร่ืองข้ึนรูปภาชนะทัว่ไปตรงท่ีสามารถถอดเปล่ียน
แบบแม่พิมพเ์พ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการข้ึนรูปภาชนะ 

4. คิดคน้รูปแบบบรรจุภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีมาจากเปลือกขา้วโพดซ่ึงจะสามารถน าเปลือกขา้วโพดมาใช้ท าประโยชน์ได้
หลากหลายมากยิง่ข้ึน  
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5. น าตน้แบบผลิตภณัฑส์ าหรับอาหารแหง้จากเปลือกขา้วโพดเสนอกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของขยะ
จากการเกษตร ซ่ึงควรจะน าเสนอหน่วยงานท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรท่ีท าไร่ขา้วโพด กลุ่มแม่บา้นตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ 
กลุ่มพอ่คา้แม่คา้ขายขนมตามตลาดทัว่ไป ร้านอาหารเชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

6.ส่งเสริมให้ประชาชนหนัมาใชบ้รรจุภณัฑจ์ากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้มผา่นหน่วยงานทาง
ภาครัฐ รวมถึงตลาด ชุมชน หอ้งอาหาร และโรงอาหารต่าง ๆ ควรเปล่ียนจากกล่องโฟมมาใชบ้รรจุภณัฑจ์ากธรรมชาติ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือศึกษาวจิยัในอนาคต 
1. การวิจยัในการท าตน้แบบภาชนะจากวสัดุอ่ืนท่ีมาจากธรรมชาติ โดยจะน าวสัดุอ่ืนมาทดลองในการข้ึนรูปเป็นภาชนะ 

เช่น ใบบวั ใบเลบ็ครุฑลงักา ใบหูกวาง เป็นตน้ 
2. ควรมีการเก็บขอ้มูลในมุมมองของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
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