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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) มลพิษทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือกข้าวโพด 2) คุณสมบัติของเปลือกข้าวโพดที่เป็ นขยะ
จากธรรมชาติ 3) สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะสาหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพด เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเคราะห์จากเอกสาร
ทดลองสร้างภาชนะต้นแบบจากเปลือกข้าวโพดสาหรับอาหารแห้ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สรุ ปผลการศึกษา และนาเสนอผล
การศึกษาในรู ปแบบการพรรณนา
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า 1) การแก้ปัญหาการเกิดมลพิษมาจากการเผาเปลือกข้าวโพด โดยมีการนาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการ
ลดมลภาวะทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือกข้าวโพด ชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาจะมีท้ งั มาตรการระยะสั้นและระยะยาวซึ่ งการนาเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนมาใช้จะเป็ นการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดโดยการการนาเปลือกข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 2) ประโยชน์ของ
เปลือกข้าวโพด เปลือกข้าวโพดสามารถนามาใช้ในการสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ งช่วยลดปั ญหาการเกิดหมอกควันพิษและฝุ่ นที่เกิดจาก
การเผาเปลือกข้าวโพดของเกษตรกร 3) การสร้างต้นแบบภาชนะสาหรับอาหารแห้งที่มาจากเปลือกข้าวโพด ภาชนะใส่ อาหารแห้งที่ทามา
จากเปลือกข้าวโพดสามารถช่วยลดการเผาเปลือกข้าวโพดซึ่งเป็ นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ ลดขยะจากพลาสติก รวมทั้งยังส่ งเสริ มการนา
หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด, ภาชนะใส่ อาหารแห้ง

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 introduction of the circular
economy.
Keywords : Corn Shell Product, Dry Food Container

บทนา
เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) คือ ระบบอุตสาหกรรมที่วางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรื อให้ชีวติ ใหม่
แก่ วสั ดุ ต่าง ๆ ในวงจรชี วิตผลิ ตภัณฑ์ แทนที่ จะทิ้ งไปเป็ นขยะเมื่ อสิ้ นสุ ดการบริ โ ภคโดยจะนาวัสดุ ที่เป็ นองค์ประกอบของ
ผลิ ตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาสร้ างคุ ณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็ นวงจรต่อเนื่ องโดยไม่มีของเสี ย นอกจากนี้ ยงั เป็ นการออกแบบที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดผลกระทบภายนอกเชิ งลบ [1] อย่างที่ ได้กล่าวไปข้างต้นโดยหลักการของเศรษฐกิ จหมุนเวียนจะเน้นใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยลดปริ มาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด และสามารถบริ หารจัดการขยะมาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้ง
ในรู ปแบบของวัตถุดิบเชื้อเพลิงหรื อการนากลับมาใช้ใหม่ในรู ปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆซึ่งเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่ทวั่ โลกกาลังให้
ความสนใจทางด้านนี้อยู่ ขณะที่ไทยในทางภาคธุรกิจเริ่ มหันมาใช้นโยบายดังกล่าวด้วยการเปลี่ยนวงจรของธุรกิจให้หมุนเวียนด้วย
ตัวเองให้ได้มากที่สุด [2]
ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่ งแวดล้อม สอดรับกับเป้ าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน ในส่ วนภาคธุรกิจของไทยเองได้หันมาให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น จึงได้มีนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์ที่มาจากการนาวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วมาสร้ างให้เห็ นมากขึ้น [3] อย่างเช่ นการนาวัสดุ ที่เหลื อใช้ทางการเกษตรหรื อทาง
ธรรมชาติมาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดขยะ ซึ่ งเป็ นขยะจาพวกพลาสติก กระป๋ องอลูมิเนียมและโฟมโดยจะใช้
เวลาในการย่อยสลายเป็ นเวลานานจึงมีการนานวัตกรรมเข้ามาใช้ทดแทนขยะประเภทนี้ เพื่อสามารถย่อยสลายได้ง่ายเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม ทั้งการนาวัสดุธรรมชาติมาเป็ นวัตถุดิบผลิตเป็ นภาชนะรู ปแบบต่าง ๆ [4] นอกจากการนาวัสดุเหล่านี้ มาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์อีกครั้งยังสามารถช่วยลดการเผาพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมา
มลพิษทางอากาศในปั จจุบนั เกิดจากหลายสาเหตุ หนึ่ งในสาเหตุน้ นั คือการเผาเปลือกข้าวโพด ซึ่ งการเผานี้ ส่งผลให้เกิด
หมอกควันและฝุ่ นที่ มีผ ลกระทบต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์ อี กทั้งยังมี ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จและสังคม เนื่ องจากผลกระทบเรื่ อง
สุ ขภาพที่ กลายเป็ นประเด็นสาคัญ ดังนั้นจึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องลดการเผาพื้นที่ ทางการเกษตรลง การลดมลพิษจากการเผา
เปลือกข้าวโพด ซึ่ งสามารถทาได้โดยการนาเปลือกข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ ซึ่ งลักษณะของเปลือกข้าวโพดเป็ นแผ่นโค้งซ้อนกัน
เป็ นชั้นมีลวดลายของเส้นใยเป็ นริ้ ว ๆ ในตัวเองและมีแนวขนานตามความยาวของเปลือกทาให้เปลือกข้าวโพดมีความสวยงาม
เฉพาะตัวไม่เหมือนวัสดุอื่นใด อีกทั้งคุณสมบัติของเปลือกข้าวโพดมีความเหนี ยว มีลวดลายเฉพาะตัวและเป็ นแผ่นกว้างสามารถ
นามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ทางด้านหัตถกรรมเพื่อจาหน่ ายเป็ นรายได้เสริ มให้แก่ ครอบครั วเกษตรกรเป็ นอย่างดี กองส่ งเสริ ม
หัตถกรรมไทยจึงได้ทาการส่งเสริ มให้นาเปลือกข้าวโพดมาใช้ประโยชน์มากยิง่ ขึ้น [5]
จากเหตุผลข้างต้นผูว้ ิจยั เห็นว่าข้าวโพดมีความจาเป็ นต่อการเกษตรของประไทยมายาวนาน ข้าวโพดเป็ นพืชเศรษฐกิ จ
และเป็ นส่ วนสาคัญในอุตสาหกรรมมีความต้องการในการบริ โภคในปริ มาณที่เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งจะทาให้เกิดปั ญหาวัสดุเหลือทิ้งจาก
ข้าวโพดจานวนมาก จนส่ งผลกระทบทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์จากเปลือก
ข้าวโพดนามาสร้างเป็ นภาชนะหลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งคุณสมบัติของเปลือกข้าวโพดมีความเหนี ยว มีลวดลายเฉพาะตัวและเป็ น
แผ่นกว้างแต่หลายคนมองว่าเป็ นวัสดุที่ไม่สามารถนามาใช้ได้อีก แต่การนาเปลือกข้าวโพดมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นส่ วนหนึ่ งที่
จะช่วยลดปริ มาณพื้นที่ของไร่ ขา้ วโพดที่ถูกเผาได้ เนื่ องจากการเผาเปลือกข้าวโพดนั้นจะทาให้เกิดมลพิษ และยังช่วยลดขยะจาก
พลาสติกและโฟมที่มาจากภาชนะ ซึ่ งขยะเหล่านี้เป็ นขยะที่ตอ้ งใช้เวลานานในการย่อยสลาย ดังนั้นจึงทาให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์จาก
เปลือกข้าวโพด จึงได้คิดค้นภาชนะสาหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพดขึ้นมา โดยกรรมวิธีในการสร้างภาชนะได้แนวคิดมาจาก
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การท าภาชนะจากกาบหมากที่ เ ป็ นการน ากระดาษเหลื อ ใช้ม าประยุก ต์เ พื่ อ ให้เกิ ด เป็ นสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ห ลากหลายรู ปแบบ
โดยการวิจยั ดังกล่าวอาจเป็ นประโยชน์ในการกาหนดเป็ นแนวทางส่งเสริ มเศรษฐกิจหมุนเวียน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษามลพิษทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือกข้าวโพด
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเปลือกข้าวโพดที่เป็ นขยะจากธรรมชาติ
3. เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะสาหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพด

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับการนาเศรษฐกิจหมุนเวียน การนาแนวคิดนี้มาใช้ในการลดมลภาวะทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือก
ข้าวโพดโดยเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็ นแนวคิดที่วางแผนนาวัสดุต่าง ๆ มาใช้ใหม่ในวงจรของผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่ขยะถูกนาไปทิ้ง
เมื่อสิ้นสุดการบริ โภค โดยมีการนาวัสดุที่เป็ นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ [6] ซึ่งการนาทรัพยากร
ที่ถูกนาไปใช้แล้วให้กลับมาแปรรู ปและนากลับไปใช้ได้อีกในอนาคต เป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ประเทศ
ไทยมีการประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชกันเป็ นจานวนมาก เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรมักจะมีเศษวัสดุเหลืออยู่
ซึ่งในการเตรี ยมพื้นที่สาหรับการเพาะปลูกครั้งต่อไป เกษตรกรจาเป็ นต้องกาจัดเศษวัสดุเหล่านั้น โดยวิธีการที่นิยมใช้กนั มากที่ สุด
และใช้กนั มาเป็ นระยะเวลานาน คือ การใช้ไฟเผาวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่ที่ทาการเกษตรหรื อการเผาในที่โล่ง เพราะฉะนั้นการเผา
ดังกล่าวทาให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเป็ นผลเสี ยต่อมนุษย์ [7]
ปั ญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศของประเทศไทยเป็ นปั ญหาสาคัญส่ งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ในการดาเนิ น
ชีวิตประจาวันและสุ ขภาพของประชาชน รวมทั้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนื อ ซึ่ งมีพ้ืนที่
ปลูกพืชเศรษฐกิ จเชิ งเดี่ยวอย่างการปลูกข้าวโพด โดยลาดับปั ญหาสาคัญของการปลูกข้าวโพดก็คือการเผาหลังการเก็บเกี่ ยวซึ่ ง
กลายเป็ นหนึ่ งในสาเหตุหลักของปั ญหาหมอกควัน การแก้ไขปั ญหาดังกล่าวจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งสามารถสรุ ปแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยมีท้ งั มาตรการในระยะสั้นและมาตรการในระยะยาว [8] การในการแก้ไข
ปั ญหาโดยมาตรการระยะสั้นจะมีการประชาสัมพันธ์ โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ของการนาวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรกลับมาใช้
ประโยชน์อีกครั้งและชี้ ให้เห็ นถึงการลดมลพิษทางอากาศที่ มีผลต่อสุ ขภาพอนามัย ในส่ วนของมาตรการระยะยาวจะมีการนา
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ เหมาะสม มาใช้เพื่อลดปริ มาณเปลื อ กข้า วโพดและวัสดุ เหลื อทิ้ งจากการเกษตร รวมทั้งจัดให้มี
การศึกษาประโยชน์จากส่ วนต่าง ๆ ของข้าวโพดเพื่อนามาประดิษฐ์เป็ นสิ่ งของหรื อสิ นค้า ตลอดจนพัฒนาเทคนิคในการประดิษฐ์
สิ นค้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด [9]
จากแนวคิดเกี่ยวกับการนาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการลดมลภาวะทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือกข้าวโพดชี้ให้เห็น
ว่าการแก้ปัญหาจะมีท้ งั มาตรการระยะสั้นและระยะยาวซึ่ งการนาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้จะเป็ นการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่ สุดโดยการการนาเปลือกข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การนาเปลือกไปเป็ นอาหารสัตว์ ทาปุ๋ ยชี วภาพ และ
การนาไปสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบต่าง ๆ และการนาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ดงั กล่าวเป็ นการแก้ไขปั ญหาในระยะยาวที่จะ
นามาซึ่งการสร้างรายได้เสริ มให้กบั เกษตรกรอีกด้วย
2.การจัดการเปลื อกข้ าวโพดที่เป็ นขยะจากธรรมชาติ ซึ่ งลักษณะของเปลื อกข้าวโพดเป็ นแผ่นโค้งซ้อนกันเป็ นชั้นมี
ลวดลายของเส้นใยเป็ นริ้ ว ๆในตัวเองและมีแนวขนานตามความยาวของเปลือกทาให้เปลือกข้าวโพดมีความสวยงามเฉพาะตัว โดย
หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเกษตรกรส่ วนใหญ่จะหักเอาเฉพาะฝักข้าวโพดเพื่อจาหน่าย ส่ วนเปลือกข้าวโพดจานวนมากก็ไม่ได้
นามาใช้ประโยชน์ โดยที่ คุณสมบัติของเปลือกข้าวโพดสามารถนามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ทางด้านหัตถกรรมเพื่อจาหน่ ายเป็ น
รายได้เสริ มให้แก่ครอบครัวเกษตรกรเป็ นอย่างดี [5] อาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าวโพดโดยทัว่ ไปมีจานวนมาก เมื่อเกษตรกร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
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เก็บเกี่ ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วมักจะมีเปลือกเหลืออยู่ในพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกข้าวโพดนั้น ทาให้เกิ ดการเผาเพื่อกาจัดขยะ
ซึ่งก่อให้เกิดปั ญหาหมอกควันพิษในภาคเหนืออันเกิดขึ้นทุกปี ในช่วงหน้าแล้งจากการเผาซากไร่ ขา้ วโพด [10]
ข้าวโพดเป็ นพืชเศรษฐกิ จและเป็ นส่ วนสาคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความต้องการในการใช้ในปริ มาณที่เพิ่ม
สู งขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่ งจะทาให้เกิ ดปั ญหาวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จานวนมาก จนส่ งผลกระทบทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นจึงได้มีการร่ วมกันหาแนวทางเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหลือทิ้งมาแปร
รู ปในด้านต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่เกษตรกร กรรมวิธีเปลี่ยนแปลงวัสดุดงั กล่าวที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวโดยไม่ตอ้ งเผา
ทิ้ง เพื่อช่วยแก้ปัญหามลภาวะสิ่ งแวดล้อม และหมอกควันในพื้นที่ที่เกิดจากการเผาทาลายวัสดุเหลือทิ้ง [11]
จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเปลือกข้าวโพดที่เป็ นขยะจากธรรมชาติขา้ งต้น ทาให้เห็นว่าสามารถนาเปลือกข้าวโพดมา
ใช้ในการสร้างเป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยลดปั ญหาการเกิดหมอกควันพิษและฝุ่ นที่เกิดจากการเผาเปลือกข้าวโพดของเกษตรกร
โดยเป็ นการนาเอาขยะจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งตรงกับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่วา่ การนาทรัพยากร
ที่ถูกใช้แล้วมาแปรรู ปและนากลับไปใช้ได้อีกในอนาคต
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างต้ นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่ งแวดล้ อม เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดการปนเปื้ อนจากสารเคมี
รวมถึ งเป็ นการทดแทนภาชนะที่ มาจากพลาสติ กและโฟม ซึ่ งเปลื อกข้าวโพดนั้นมี คุณสมบัติที่เหมาะกับการนามาสร้ างเป็ น
ผลิตภัณฑ์และงานหัตถกรรมโดยเปลือกมีความเหนี ยว ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ช่อดอกไม้ รวมทั้งการทากระดาษ
จากเปลือกข้าวโพด ซึ่ งเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ขยะเศษวัสดุทางเกษตรนาไปสู่ การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้แก่
เกษตรกรและชุมชนต่อไป [12]
จากสถานการณ์ปัจจุบนั การผลิตและใช้พลาสติกเพิ่มสู งขึ้นอย่างมาก ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกที่มีน้ าหนักเบา ทาให้มี
การใช้พลาสติกในผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่ หลาย ซึ่งพลาสติกเหล่านี้มีอายุการใช้งานสั้นและการใช้พลาสติกมาก
เกินความจาเป็ น ทัว่ โลกจึงกาลังประสบปั ญหามลพิษจากขยะพลาสติก [13] โดยทัว่ ไปภาชนะส่ วนใหญ่จะทามาจากพลาสติกหรื อ
กล่องโฟม หลังจากการใช้งานเสร็ จแล้วจากภาชนะก็กลายเป็ นขยะและจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากย่อยสลายได้
ช้า ดังนั้นจึ งมีภาชนะทางเลือกใหม่ที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองและที่ สาคัญเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม [14]
จึงได้มีการคิดค้นวิธีทาผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารจากกาบหมากซึ่ งทามาจากกาบหมาก โดยมีความคิดที่จะช่วยลดขยะพลาสติก
และโฟม เพื่อเป็ นสิ่ งหนึ่งในการรักษาสิ่ งแวดล้อมในชุมชนในอาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ผคู ้ นจะไม่เห็นคุณค่าของ
กาบหมากและปล่อยให้เน่าเสี ยมากมาย จึงได้นามาทาเป็ นภาชนะเพื่อทดแทนภาชนะพลาสติกและลดขยะจากธรรมชาติ [15]
จากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะสาหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพดข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าสามารถ
นาวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ได้ จึ งได้นาแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใส่ อาหารแห้งที่ ทามาจาก
เปลื อกข้าวโพด ที่ สามารถช่ วยลดการเผาเปลือกข้าวโพดซึ่ งเป็ นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ ลดขยะจากพลาสติ ก รวมทั้งยัง
ส่งเสริ มการนาหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ คือการนาทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วมาแปรรู ปและนากลับไปใช้ได้อีกในอนาคต

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบโดยมี ระเบี ยบวิธีวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. การสังเคราะห์ เอกสาร (Documentary Research) กระบวนการวิธีการวิจยั เชิงเอกสารนั้นได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากเอกสารที่ได้จากการเรี ยบเรี ยง วิเคราะห์ จัดแยกเป็ นหมวดหมู่ตามประเภทต่าง ๆโดยพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มามีความสมบูรณ์
ในประเด็นนั้น ๆ หรื อไม่ และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์จากนั้นนาทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิ งคุ ณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ ถูกต้องก่ อนจะทาเป็ นรายงานฉบับสมบู รณ์ อีกทั้งยังได้มีการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี รวมถึ ง
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มาจากเปลือกข้าวโพด โดยได้เริ่ มต้นจากศึกษากระบวนการปลูกข้าวโพด
กระบวนการเก็บเกี่ยว ปั ญหาหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงปั ญหาจากการเผาเปลือกข้าวโพด
2. การสร้ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ จากการศึ กษาและรวบรวมข้อมูลของกระบวนการด้านการสร้ างผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบ
ภาชนะจากเปลือกข้าวโพด ซึ่งนามาสู่ข้ นั ตอนในการดาเนินการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ดงั นี้
2.1 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ
ในขั้นตอนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะต้นแบบจากเปลือกข้าวโพดสาหรับอาหารแห้ง เริ่ มจากการสังเกต
และการศึกษาของคุณลักษณะของเปลือกข้าวโพดที่มีความทนทาน เปลือกมีความยาวและมีลวดลายที่เฉพาะตัว จึงได้มีการนาเอา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบภาชนะให้สามารถใส่อาหารแห้งได้ โดยคานึงถึงความสะดวกในการจัดเก็บและการทาความ
สะอาด จึงได้รูปแบบของภาชนะในลักษณะเป็ นจานที่แสดงให้เห็นถึงลวดลายของเปลือกข้าวโพดที่เป็ นเอกลักษณ์
2.2 การคัดเลือกวัตถุดบิ ในการสร้ างต้ นแบบ
ในการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อนามาสร้างผลิตภัณฑ์ภาชนะต้นแบบจากเปลือกข้าวโพด ซึ่ งเริ่ มจากการนาเปลือกที่ มี
ขนาดหลากหลายที่ได้มาจากการเหลือทิ้งของเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยว โดยการนาเปลือกที่ได้ นาไปทาความสะอาดหลังจากนั้น
นามาตากแดดไว้เป็ นเวลาประมาณ 6 – 7 วัน เพื่อให้เปลือกข้าวโพดมีความแข็ง และเหนียวมากขึ้น หลังจากนั้นนาเปลือกข้าวโพด
ที่ได้หลังจากการตากแดดแล้วนามาตัด ส่วนบนและส่วนล่างของเปลือกให้ได้เป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
2.3 วิธีการดาเนินการสร้ างต้ นแบบ
เริ่ มจากการใช้แป้ งมันสาปะหลังมาทาเป็ นกาวแป้ งเปี ยกโดยการต้มน้ าให้เดือดและจึงทาการใส่ แป้ งลงไปกวนจน
แป้ งมีความใสและมีความเหนียว นามาพักไว้ก่อนจะนาเปลือกข้าวโพดที่ผ่านการรี ดมาทากาว โดยการทาทับซ้อน ๆกันจนมีความ
หนาพอสมควรโดยรู ปทรงจะเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 30*30 เซนติเมตร แล้วนาไปตากแดดให้กาวแห้งสนิ ท หลังจากนั้นนาไป
เข้าเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะ ใช้เวลาในการอัดของเครื่ องเพื่อขึ้นรู ปเป็ นเวลา 50 วินาทีความร้อนของเครื่ องที่ใช้ในการขึ้นรู ปภาชนะใช้
อุณหภูมิที่ 120 องศา

ผลการวิจัย
1. กระบวนการเกิดมลพิษทีเ่ ป็ นสาเหตุมาจากการเผาเปลือกข้ าวโพด
1.1 กระบวนการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกีย่ วข้ าวโพด
การปลูกข้าวโพดจาเป็ นจะต้องศึกษาถึงวิธีการปลูกรวมถึงวิธีการดูแลอย่างละเอียด เพื่อให้ตน้ ข้าวโพดเจริ ญเติบโต
และมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ในส่ วนของการเก็บเกี่ยวข้าวโพดมี 2 วิธีหลักคือ การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนจะใช้วิธีหกั ข้าวโพดทั้ง
เปลือกแล้วจึงนามาแกะเปลือกภายหลังหรื อเก็บไว้ท้ งั เปลือก การเก็บเกี่ยววิธีน้ ีทาได้เร็ วรวมถึงช่วยป้ องกันไม่ให้เมล็ดเกิดแผลหรื อ
เมล็ดร้าวในระหว่างทาการเก็บเกี่ยวหรื อขนย้าย และการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่ องมือซึ่ งเครื่ องชนิดนี้สามารถปลิดฝักข้าวโพดจากต้น
แล้วสี ออกเป็ นเมล็ด ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวรวมถึงลดการใช้แรงงานคนและมีความแม่นยาสูงในการทางาน และยัง
ลดความเสี ยหายของผลผลิตรวมถึงลดปริ มาณขยะที่เกิ ดจากกระบวนการทางการเกษตร หลังจากการเก็บเกี่ ยวเกษตรกรจาการ
ส่งออกผลผลิตทั้งแบบแกะเปลือกแล้วและยังไม่แกะเปลือก
1.2 ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ หลังจากเก็บเกีย่ ว
1.2.1 ปัญหาจากการเก็บเกีย่ วด้ วยแรงงานคน
การเก็บเกี่ ยวโดยใช้แรงงานคนนอกจากปั ญหาในการขาดแคลนแรงงานแล้วยังมีปัญหาในด้านของค่าใช้จ่าย
สาหรับการจ้างแรงงานที่ค่อนข้างสู ง เนื่ องจากค่าจ้างแรงงานขั้นต่าและค่าครองชี พมีอตั ราที่ สูงขึ้น นอกจากนี้ การเก็บเกี่ยวข้าวโพด
โดยใช้แรงงานคนเป็ นการเก็บแบบฝักเท่านั้น ไม่มีการกะเทาะเมล็ด ทาให้เกษตรกรมีความยุง่ ยากมากขึ้นก่อนการส่งออกเพื่อจาหน่าย
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1.2.2 ปัญหาจากการเก็บเกีย่ วด้ วยเครื่ องปลิดฝักข้ าวโพด
การใช้เครื่ องปลิดฝักข้าวโพดได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ ยว ซึ่ งในบางพื้นที่
ต้องการเก็บรักษาฝั กข้าวโพดไว้เพื่อรอราคาที่ สูงขึ้น แต่การใช้งานเครื่ องยังมีขอ้ จากัด เนื่ องจากในบางพื้นที่ตอ้ งการเครื่ องมื อที่
สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในขั้นตอนเดียว คือตั้งแต่การเก็บเกี่ยวไปจนถึงได้ขา้ วโพดออกมาเป็ นเมล็ด
1.3 ปัญหาจากการเผาเปลือกข้ าวโพด
1.3.1 มลพิษทางอากาศ
ทุ กปี ในช่ วงการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตหน้าแล้ง จะมี เศษวัสดุ เหลื อทิ้ ง ได้แก่ เปลื อกและซังข้าวโพดส่ วนใหญ่
เกษตรกรจะปล่อยไว้ และรอเผาทิ้งในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่ งก่อให้เกิดควันจากการเผาไหม้ เศษวัสดุเหลือทิ้ง
ส่วนใหญ่เผากลายเป็ นควันพิษในอากาศ และอีกส่วนฝังกลบเพื่อทาเป็ นปุ๋ ยต่อไป แต่การฝังกลบเพื่อทาเป็ นปุ๋ ย ต้องจ้างรถไถเข้าไป
ไถกลบต้นข้าวโพด อันเหมาะกับการปลูกข้าวโพดบนที่ราบ มากกว่าข้าวโพดบนเชิงเขาหรื อบนดอย
1.3.2 การลุกลามของไฟทีเ่ กิดจากการเผาเปลือกข้ าวโพด
ข้าวโพดที่ปลูกบนดอยหรื อเชิงเขาที่ติดกับป่ า เมื่อเกิดการเผากาจัดเศษซากเปลือกข้าวโพดที่เหลืออยูภ่ ายหลัง
การเก็บเกี่ยว หรื อเพื่อเตรี ยมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไป อีกทั้งยังปราศจากการทาแนวกันไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้า
ป่ าที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงและลุกลามเข้าไปในป่ าเป็ นบริ เวณกว้าง จนกลายเป็ นไฟป่ าก่อให้เกิดหมอกควันพิษเพิ่มมากขึ้นไปอีก
2. การวิเคราะห์ คุณสมบัตขิ องเปลือกข้ าวโพด
2.1 คุณสมบัตขิ องเปลือกข้ าวโพด
จากการศึกษาพบว่าเปลือกข้าวโพดเป็ นแหล่งของเส้นใยที่มีศกั ยภาพ ซึ่ งเป็ นเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติที่ได้มาจาก
ต้น ข้าวโพดมีโครงสร้างและสมบัติเหมาะสมสาหรับใช้ในอุตสาหกรรม สิ่ งทอและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
2.2 ประโยชน์ ของเปลือกข้ าวโพด
เปลือกข้าวโพดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสู งสามารถนามาใช้เป็ นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเลี้ยงโคนมโคเนื้ อ รวมถึงสามารถทาไปทาเป็ นปุ๋ ยหมักเพื่อใช้ในทางการเกษตร หรื อการนามาทาเป็ นข้าวของเครื่ องใช้ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ภาชนะ บรรจุภณั ฑ์ กระเป๋ า ที่ทาจากเปลือกข้าวโพดแห้ง
2.3 การนาเปลือกข้ าวโพดมาสร้ างเป็ นผลิตภัณฑ์
เปลือกข้าวโพดสามารถนามาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่มกั มีการนามาทาเป็ นดอกไม้ประดิษฐ์
หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เส้นใยด้ายโดยนามาทอเป็ นผืนผ้า กระเป๋ าสานจากเปลือกข้าวโพด
3. กระบวนการสร้ างต้ นแบบผลิตภัณฑ์ สาหรับอาหารแห้ งทีม่ าจากเปลือกข้ าวโพด
ข้อมูลที่ได้มาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก วิทยานิ พนธ์ บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบที่ทามาจากเปลือกข้าวโพด ซึ่งนามาสู่กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตน้ แบบภาชนะจากเปลือกข้าวโพดด้วยการใช้เครื่ องมือทางอิเล็กทรอนิ กส์ในการร่ างต้นแบบ
ภาชนะขึ้นมา โดยคานึงถึงขนาดของภาชนะ ความคงทนและรู ปทรงที่มีความเหมาะสมในการใส่อาหารแห้ง ซึ่งภายหลังได้มีการ
ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นรู ปภาชนะจึงได้นาเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะจานกาบหมากของคุณไกรสร ศรี สุวรรณ มาทดลองใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ตน้ แบบภาชนะจากเปลือกข้าวโพด
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3.2 การคัดเลือกวัตถุดบิ ในการสร้ างต้ นแบบ

รู ปที่ 1 เปลือกข้าวโพดสดจากการเหลือทิง้
(ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

รู ปที่ 2 เปลือกข้าวโพดแห้งหลังจากการนาไปตากแดด
(ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

ขั้นตอนการคัดเลือกเปลือกข้าวโพด เลือกเปลือกข้าวโพดที่มีขนาดหลากหลายแต่จะต้องไม่เล็กจนเกินไปโดยนามาจาก
การเหลือทิ้งของเกษตรกร หลังจากนั้นจะนาเปลือกข้าวโพดมาแยกเป็ นชิ้น ๆ เพื่อไม่ให้ติดกันและง่ายต่อการนาไปใช้งาน เมื่อแยก
ใบข้าวโพดเป็ นชิ้นแล้วจึงนาไปตากแดดเป็ นเวลาประมาณ 6-7 วัน ซึ่งถ้าใช้เวลานานจนเกินไปเปลือกข้าวโพดจะมีเชื้อรา หลังจาก
ได้เปลือกข้าวโพดที่แห้งดีแล้วจึงนามาทั้งตัดปลายด้านบนและด้านล่างเพื่อให้ได้รูปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าเหมาะแก่การนาไปใช้งาน
3.3 วิธีการดาเนินการสร้ างต้ นแบบ

รู ปที่ 3 แป้ งมันสาปะหลัง
สาหรับทากาวแป้ งเปี ยก
(ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

รู ปที่ 4 หม้อและทัพพีอปุ กรณ์
สาหรับทากาวแป้ งเปี ยก
(ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

รู ปที่ 5 การเทแป้ งลงในหม้อหลังจาก
น้ าเดือด
(ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

ขั้นตอนในการทาและการใช้งานกาวแป้ งเปี ยกโดยเริ่ มจากการนาน้ ามาต้มจนเดื อดแล้วจึ งเทแป้ งมันสาปะหลังลงไป
ในน้ าที่เดือดจัดจากนั้นกวนแป้ งจนมีความใสและมีความเหนียว แล้วจึงนามาพักไว้ให้เย็น ก่อนจะนาเปลือกข้าวโพดที่ผา่ นการรี ด
มาทากาวแป้ งเปี ยกแล้วทาซ้อนทับกันจนมีความหนาพอสมควรโดยรู ปทรงจะเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 30*30 เซนติเมตร ขั้นตอน
สุดท้ายคือการนาเปลือกข้าวโพดที่ได้จากการทากาวแป้ งเปี ยกไปตากแดดให้กาวแห้งสนิท

รู ปที่ 6-8 การนาเปลือกข้าวโพดเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสเข้าเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )
นาเปลือกข้าวโพดที่ ได้นามาทากาวแป้ งเปี ยกตามขั้นตอนข้างต้นไปใส่ ในเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะ (heater timer) ของคุณ
ไกรสร ศรี สุวรรณ ซึ่ งจะใช้เวลาในการอัดเพื่อขึ้นรู ปเป็ นภาชนะเป็ นเวลา 50 วินาที ความร้อนของเครื่ องที่ ใช้จะอยู่ที่ 120 องศา
เซลเซียส
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รู ปที่ 9 การใช้กรรไกรตัดขอบของเปลือก
ข้าวโพดให้เป็ นภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

รู ปที่ 10 เปลือกข้าวโพดที่ได้หลังจากการอัดด้วย
เครื่ องขึ้นรู ปภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

เมื่อเครื่ องได้ทาการอัดขึ้นรู ปภาชนะครบ 50 วินาทีแล้ว เปลือกข้าวโพดที่ได้ทาการขึ้นรู ปนั้นมีลกั ษณะรู ปทรงเป็ นภาชนะ
และมีความอยูต่ วั หลังจากนั้นจึงใช้กรรไกรตัดในส่ วนของขอบภาชนะออกให้มีความสวยงาม ในส่ วนของเศษที่เหลือจากการตัด
ขอบทิ้งสามารถนาไปทาเป็ นปุ๋ ยและยังสามารถนาไปเป็ นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย
3.4 ผลทีไ่ ด้ จากการสร้ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ

รู ปที่ 11 ภาชนะที่ได้หลังจากตัด
ขอบทิ้ง (ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

รู ปที่ 12-14 ตัวอย่างอาหารที่นามาใส่ภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

ภาชนะจากเปลือกข้าวโพดที่ได้มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงของภาชนะที่มีความแข็งแรง มีกลิ่นหอมของข้าวโพด มีลวดลายที่มี
ความเฉพาะตัวและทับซ้อนกันสวยงาม โดยภาชนะจากเปลือกข้าวโพดนั้นสามารถใส่อาหารแห้งและขนม ซึ่งควรหลีกเลี่ยงอาหาร
หรื อขนมที่เป็ นของเหลว วิธีการทาความสะอาดภาชนะนั้นใช้วิธีการนาฟองน้ าชุบน้ าให้หมาด ๆ แล้วเช็ดให้สะอาด แล้วนาภาชนะ
ไปตากแดดให้แห้งเพื่อป้ องกันเชื้อราและรักษาอายุการใช้งานของภาชนะ

อภิปรายผลการวิจัย
1.มลพิษทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือกข้ าวโพด โดยสาเหตุหลักของการเผาเกิดจากการที่เกษตรกรปลูกไร่ ขา้ วโพด
เห็นว่าเปลือกขาวโพดเหลือเป็ นจานวนมากจากการนาฝักข้าวโพดออกไปขายนั้นเป็ นขยะ ดังนั้นเมื่อเกิดการเผาขึ้นจึงเกิดมลพิษที่
ตามมาซึ่งผลกระทบจากมลพิษนั้นย่อมจะส่งผลเสี ยเป็ นอย่างมาก ทั้งทาลายสุขภาพร่ างกายของมนุษย์ อีกทั้งยังทาลายให้ทศั นวิสัย
ทางอากาศย่าแย่ลง จากผลกระทบในเชิงลบนี้ทาให้ผวู ้ จิ ยั เล็งเห็นถึงความสาคัญของเปลือกข้าวโพด ดังนั้นทางผูว้ จิ ยั จึงได้นาเปลือก
ข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะสาหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพดนี้ โดยจะช่วยทาให้ลดการเผา
ทาลายขยะทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดมลพิษไม่มากก็นอ้ ย และที่สาคัญยังเป็ นการสร้างรายได้เพิ่มให้กบั เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด
หรื อผูท้ ี่สนใจสร้างภาชนะจากเปลือกข้าวโพดด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั การทากระดาษจากเปลือกฝักข้าวโพดโดยจะนา
ส่ วนที่เหลือทิ้งอย่างเปลือกฝักข้าวโพดซึ่ งจะใช้ในส่ วนของเส้นใยผลิตเป็ นกระดาษ โดยนามาจากจังหวัดทางภาคเหนือที่มีปัญหา
ทางด้านหมอกควัน [16] จะเห็ นได้ว่างานวิจยั ข้างต้นก็จะให้ความสาคัญในเรื่ องของการลดมลพิษทางอากาศ ดังนั้นแล้วการนา
เปลือกข้าวโพดมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการเผาเปลือกข้าวโพดอันเป็ นสาเหตุหนึ่งของมลพิษทางอากาศ
2.คุณสมบัตขิ องเปลือกข้ าวโพด ซึ่งเปลือกข้าวโพดนั้นมีคุณสมบัติที่สามารถนามาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ภาชนะใส่อาหารแห้ง
ได้เนื่ องจากมี เส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติที่ได้มาจากต้น มีความเหนี ยว มีลวดลายเฉพาะตัวและเป็ นแผ่นกว้าง เปลือกข้าวโพดนั้น
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สามารถนามาสร้างประโยชน์ได้หลากหลาย แต่เกษตรกรส่ วนมากกลับนาเปลือกข้าวโพดไปทาลายโดยการเผาซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศส่งผลเสี ยให้กบั สิ่ งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพของมนุษย์ NIA สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เล็งเห็นปั ญหาวัสดุเหลือทิ้งจากการ
เก็บเกี่ยวโดยการเผาทาลายจึงได้คิดค้นกรรมวิธีใหม่ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจยั ของ สวทช. ภาคเหนือ โครงการ
นี้ สร้างขึ้นเพื่อนาเปลือกข้าวโพดที่ถูกเผาทาลายจากการเก็บเกี่ยวมาสร้างให้เกิ ดประโยชน์ ได้มีการริ เริ่ มโครงการนี้ ที่อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นการนาเปลือกข้าวโพดไปหมักแบบไม่ใช้ออกซิ เจน โดยมีข้ นั ตอนและกระบวนการที่ ละเอียด เพื่อนาไปเป็ น
อาหารสัตว์วิธีน้ ี ช่วยแก้ปัญหามลภาวะทางสิ่ งแวดล้อม และหมอกควันในพื้นที่ที่เก็บเกี่ยววัสดุเหลือทิ้งจากต้นข้าวโพด อีกทั้งยังช่วย
ส่งเสริ มให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดและกลุ่มอาชีพผูเ้ ลี้ยงโคพื้นเมืองให้เกิดรายได้และลดภาระหนี้สิน [11]
3. การสร้ างต้ นแบบผลิตภัณฑ์ ภาชนะสาหรับอาหารแห้ งจากเปลือกข้ าวโพด จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก วิทยานิ พนธ์ บทความ และเอกสารต่าง ๆ ซึ่ งนามาสู่ กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์มี 4 ขั้นตอน เริ่ มจากขั้นตอนที่ 1
คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยคานึ งถึงความสะดวกในการใช้สอยและการจัดเก็บต่อผูใ้ ช้มากที่ สุด จึ งได้ลกั ษณะที่ เป็ นจานที่
สามารถจัดเก็บได้ง่ายและประหยัดพื้นที่ ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกวัตถุดิบในการสร้างต้นแบบ คือการนาเปลือกข้าวโพดไปทา
ความสะอาดและนาไปตากแดดเพื่อให้เปลือกข้าวโพดมีความแข็งแรงและเหนี ยวมากขึ้น แล้วจึ งนาเปลือกข้าวโพดมาตัดเป็ น
รู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขั้นตอนที่ 3 วิธีการดาเนิ นการสร้างต้นแบบ โดยการนากาวแป้ งเปี ยกมาทาเปลือกข้าวโพดทับซ้อน ๆ กัน
เมื่อกาวแห้งแล้วจึงไปขึ้นรู ปภาชนะเพื่อทดลองสร้างต้นแบบภาชนะ ในส่ วนของขั้นตอนที่ 4 คือการประเมินผลและผลที่ได้จาก
การสร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ภาชนะที่ได้มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงที่มีความแข็งแรง ทนทาน รวมถึงมีลวดลายที่มีความเฉพาะตัว ซึ่ ง
ภาชนะสามารถใส่อาหารแห้งและขนมแห้งได้ จากกระบวนการสร้างและผลของผลิตภัณฑ์ตน้ แบบภาชนะจากเปลือกข้าวโพด ซึ่ง
สามารถนาไปผลิตเป็ นสิ นค้าที่สามารถเสริ มรายได้ให้กบั เกษตรกรหลังการเก็บเกี่ ยวอีกทั้งยังสามารถช่วยลดขยะจากพลาสติก
และโฟมในการนาวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้อา้ งอิงจากบทความแนวคิดของไกรสร ศรี สุวรรณ
ทาผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารจากกาบหมาก ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ที่จะช่วยลดขยะพลาสติกและโฟม เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการรักษา
สิ่ งแวดล้อมของชุมชน [15] ซึ่ งแนวคิดข้างต้นนั้นมีความสอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่ องการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะสาหรับ
อาหารแห้งจากเปลื อกข้าวโพด ที่ ได้มีการนาเอาวัสดุ จากธรรมชาติ ที่ไม่ได้นามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ซึ่ งเป็ นการลดขยะจาก
พลาสติกและโฟมที่ยอ่ ยสลายได้ยาก รวมถึงยังเป็ นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สามารถนาเอาเปลือก
ข้าวโพดมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นได้

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ ใช้
1. การกาจัดเชื้อรา จะมีการนาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มาฉี ดกับเปลือกข้าวโพดก่อนจะนาไปรี ดและทากาวแป้ งเปี ยก ซึ่ง
จะมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคสู งเพราะสารตกค้างที่โฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เหลือทิ้งไว้น้ นั มีแค่น้ าละออกซิ เจน อีกทั้งยังมีฤทธิ์
กัดกร่ อนภาชนะที่ต่ามาก
2. การคิดค้นเครื่ องอัดเปลือกข้าวโพด ซึ่งจะสามารถอัดเปลือกข้าวโพดให้ติดกันจนเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 30*30
เซนติเมตร โดยมีความหนาของแผ่นขนาด 3 มิลลิเมตร เพื่อความรวดเร็ ว การประหยัดเวลาในการทาและเพิ่มปริ มาณการผลิตก่อน
การนาไปเข้าเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะ อีกทั้งขนาดความหนาที่เพิม่ มากขึ้นจะทาให้สามารถใส่อาหารที่เป็ นของเหลวได้ดีข้ ึน
3. การคิดค้นเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะ โดยตัวเครื่ องจะมีความแตกต่างจากเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะทัว่ ไปตรงที่สามารถถอดเปลี่ยน
แบบแม่พิมพ์เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการขึ้นรู ปภาชนะ
4. คิ ดค้นรู ปแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ที่ มาจากเปลื อกข้าวโพดซึ่ งจะสามารถน าเปลื อ กข้าวโพดมาใช้ท าประโยชน์ ไ ด้
หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
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5. นาต้นแบบผลิตภัณฑ์สาหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพดเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะ
จากการเกษตร ซึ่งควรจะนาเสนอหน่วยงานที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ทาไร่ ขา้ วโพด กลุ่มแม่บา้ นตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ
กลุ่มพ่อค้าแม่คา้ ขายขนมตามตลาดทัว่ ไป ร้านอาหารเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.ส่ งเสริ มให้ประชาชนหันมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมผ่านหน่วยงานทาง
ภาครัฐ รวมถึงตลาด ชุมชน ห้องอาหาร และโรงอาหารต่าง ๆ ควรเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาใช้บรรจุภณั ฑ์จากธรรมชาติ
ข้ อเสนอแนะเพื่อศึกษาวิจยั ในอนาคต
1. การวิจยั ในการทาต้นแบบภาชนะจากวัสดุอื่นที่มาจากธรรมชาติ โดยจะนาวัสดุอื่นมาทดลองในการขึ้นรู ปเป็ นภาชนะ
เช่น ใบบัว ใบเล็บครุ ฑลังกา ใบหูกวาง เป็ นต้น
2. ควรมีการเก็บข้อมูลในมุมมองของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
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