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บทคดัย่อ 

 นวตักรรมป่ินโตพบัไดน้ี้มีจุดประสงคเ์พื่อลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากบรรจุภณัฑพ์ลาสติก โดย
นวตักรรมป่ินโตพบัไดถู้กออกแบบมาใหมี้รูปแบบท่ีพกพาไดง่้าย น ้าหนกัเบา ท ามาจากวสัดุยางซิลิโคนท่ีมี
ความยดืหยุน่สูง แขง็แรงทนทาน และสามารถบรรจุอาหารไดท้ั้งร้อนและเยน็ (Food Grade) ซ่ึงโครงสร้าง
ของป่ินโตพบัไดจ้ะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากป่ินโตทัว่ไป คือมุมของชั้นป่ินโตสามารถถูกพบัลงมา ท าใหช้ั้น
ป่ินโตแบนลงและสามารถพกพาใส่กระเป๋า เหมาะกบัการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั นอกจากน้ีแต่ละชั้น
ของป่ินโตพบัไดย้งัสามารถแยกออก และน ากลบัมารวมกนัใหม่ไดผู้ใ้ชง้านสามารถเลือกจ านวนชั้นไดต้าม
ตอ้งการโดยจะมีสายรัดท่ีปรับความยาวไดเ้ป็นอุปกรณ์ยดึชั้นเขา้ดว้ยกนั ท าใหส้ะดวกต่อการเก็บและการ
ดูแลท าความสะอาด เพื่อการน ากลบัมาใชใ้หม่  ป่ินโตพบัไดจ้ะช่วยลดปัญหาพลาสติกท่ีมาจากบรรจุภณัฑ์
อาหารไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เพราะเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใหห้นัมาใชน้วตักรรมทางเลือกน้ี
แทน นอกจากน้ียงัช่วยปลูกจิตส านึกและค่านิยมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีก าลงัเป็นกระแสนิยมในสังคม
ปัจจุบนั   

การด าเนินการออกแบบป่ินโตพบัได ้ ประกอบไปดว้ย 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ปัญหาหรือ
ความตอ้งการและระบุแนวทางการแกไ้ขปัญหา ส่วนท่ี 2 การศึกษาวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นการประดิษฐ ์ ส่วนท่ี 3 
การศึกษารูปแบบและโครงสร้างของป่ินโต และ ส่วนท่ี 4 การออกแบบป่ินโตพบัได ้ซ่ึงการด าเนินการทั้ง 4 
ส่วนน้ีเป็นกระบวนการออกแบบท่ีคณะผูจ้ดัท าไดย้ดึปฎิบติัเพื่อประกอบการท าโครงงานน้ี ผลิตภณัฑถู์ก
ออกแบบเป็นป่ินโตทรงส่ีเหล่ียมทั้งหมด 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความยาว 14 เซนติเมตร ความกวา้ง 14 
เซนติเมตร และความสูง 6 เซนติเมตร ท่ีมุมทั้งส่ีมุมของแต่ละชั้นสามารถพบัลงมาได ้มีสายรัดปรับความยาว
ท่ีเช่ือมชั้นเขา้ดว้ยกนั และมีหูห้ิวท่ียดึติดอยูก่บัสายรัดท าใหส้ามารถพกพาได ้  นอกจากน้ียงัมีหลากหลายสี
ใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกใช ้

         ผลการด าเนินงานพบวา่ ป่ินโตพบัไดส้ามารถช่วยลดปัญหาพลาสติกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ดีต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ ท าใหข้ยะพลาสติกมีจ านวนลดลง และง่ายยิง่ข้ึนต่อการจดัการ  



ข 
 

กติตกิรรมประกาศ 

         โครงงานน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยอุ์ษณีย ์ อาจาระศิริกุล อาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงงานท่ีไดใ้หค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ จน
โครงงานเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง 

       ขอกราบขอบพระคุณผูป้กครอง ท่ีใหค้  าปรึกษาและเอ้ืออ านวยความสะดวกในการท าโครงงานเล่ม
น้ี รวมถึงเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัเสมอมา 

       ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีประจ าโรงเรียนสามเสนวทิยาลยัท่ีเอ้ืออ านวยสถานท่ีในการท าโครงงาน 

         ขอบคุณเพื่อน ๆ ท่ีช่วยใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าโครงงานน้ี 

       สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณ บริษทั เดอะมอลล ์ กรุ๊ป จ ากดั องคก์ารกองทุนสัตวป่์าโลกสากล (WWF 
ประเทศไทย) ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงอุดมศึกษา วทิยศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจดัการประกวดนวตักรรมการจดัการ
พลาสติกเพื่อความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มและทะเลไทยข้ึน ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดมี้โอกาสคิดคน้นวตักรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มน้ี 

      

นางสาวปัญญ ์ภิญโญภาสกุล 

นายรตน วโรตมาภรณ์ 

นางสาวอชิรญาณ์ ทองเนตร 

นางสาวอภิชญา ปรปักษข์าม 

                                                                                                               คณะผูจ้ดัท า 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของโครงงำน 

คณะผูจ้ดัท ำเล็งเห็นวำ่ขยะพลำสติกในปัจจุบนัมีแนวโนม้เพิ่มมำกข้ึน โดยกรมควบคุมมลพิษพบวำ่
ปริมำณขยะมูลฝอยในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2561 มีปริมำณเพิ่มข้ึนกวำ่ 27.8 ลำ้นตนั จำกปีพ.ศ. 2560 ซ่ึง
พลำสติกจดัอยูใ่น 5 อนัดบัแรกของขยะมูลฝอยท่ีพบมำกท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีพลำสติกจึงถือเป็นสำเหตุหลกัท่ี
ส่งผลใหเ้กิดปัญหำต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ เน่ืองจำกเป็นวสัดุท่ีผูค้นนิยมน ำมำใชเ้พรำะมีรำคำถูกและ
สะดวกสบำยต่อกำรใชง้ำน ถึงกระนั้นพลำสติกบำงส่วนถูกใชเ้พียงคร้ังเดียวก็ถูกทิ้งไปตำมธรรมชำติและ
เป็นขยะท่ีไม่สำมำรถยอ่ยสลำยไดเ้อง ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือบรรจุภณัฑอ์ำหำรท่ีถูกทิ้งลงทะเล (ถว้ย/จำนโฟม 
ร้อยละ6.8 และ กล่องโฟมบรรจุอำหำร ร้อยละ 3.8; รำยงำนสรุปสถำนกำรณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 
2561) 

ดว้ยเหตุน้ีคณะผูจ้ดัท ำจึงตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรมีส่วนร่วมในกำรลดขยะพลำสติกจำก
บรรจุภณัฑอ์ำหำร โดยกำรคิดคน้ส่ิงประดิษฐใ์ชซ้ ้ ำได ้ คือ ป่ินโตพบัได ้ ท่ีจะช่วยลดกำรใชบ้รรจุภณัฑ์
พลำสติกจำกร้ำนคำ้ต่ำง ๆ และยงัเป็นกำรสนบัสนุนใหค้นในปัจจุบนัใชป่ิ้นโตมำกข้ึน โดยมีคุณสมบติั คือ 
ปลอดภยัส ำหรับกำรใชง้ำนกบัอำหำร น ้ำหนกัเบำ ยดืหยุน่ พกพำไดง่้ำย ทนต่ออุณหภูมิสูงและต ่ำ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรท ำโครงงำน 

1. เพื่อกำรออกแบบและพฒันำป่ินโตพบัได ้

2. เพื่อศึกษำคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชป้ระดิษฐป่ิ์นโตพบัได ้

3. เพื่อศึกษำลกัษณะและหนำ้ท่ีของโครงสร้ำงของป่ินโตพบัได ้

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน         

  ผลงำนตอ้งจดัเป็นนวตักรรมอนัเกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค ์ เป็นกำรประดิษฐท่ี์เกิดข้ึนใหม่ 
หรือเป็นกำรพฒันำต่อยอดนวตักรรมเดิมให้ดียิง่ข้ึน ซ่ึงผลงำนจะตอ้งเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเป็น
รูปธรรม และสำมำรถน ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริงอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยเนน้กำรลดปัญหำพลำสติก
ในปัจจุบนัเป็นหลกั 
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1.4 ค ำจ ำกดัควำม          

. นวตักรรม (innovation) มีรำกศพัทม์ำจำก innovare ในภำษำลำติน แปลวำ่ ท ำส่ิงใหม่ข้ึนมำ 

. ส่ิงประดิษฐ ์คือ อุปกรณ์ วธีิกำร องคป์ระกอบหรือกระบวนกำรท่ีไม่เหมือนอยำ่งอ่ืน หรือ แปลก
ใหม่ เป็นกระบวนกำรภำยในกระบวนกำรวศิวกรรมและกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ 

. ควำมคิดสร้ำงสรรค ์คือ กระบวนกำรคิดของสมองซ่ึงมีควำมสำมำรถในกำรคิดไดห้ลำกหลำยและ
แปลกใหม่จำกเดิม เป็นควำมสำมำรถทำงสมองในกำรคิดหลำยทิศทำงจนน ำไปสู่กำรคิดคน้และ
สร้ำงส่ิงประดิษฐท่ี์แปลกใหม่หรือรูปแบบควำมคิดใหม่ 
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บทที ่2  
 

เอกสำรทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 ปัญหำขยะพลำสติก 

 ในปัจจุบนัโลกของเรำมีกำรพฒันำอยำ่งรวดเร็วทั้งในดำ้นเศรษฐกิจและขนำดชุมชน ส่งผลใหมี้
ควำมตอ้งกำรของสินคำ้มำกข้ึน โดยผูผ้ลิตส่วนใหญ่จะเลือกใชพ้ลำสติกมำเป็นวสัดุในกำรข้ึนรูปผลิตภณัฑ์
ต่ำง ๆ เพรำะมีตน้ทุนในกำรผลิตต ่ำและน ำมำใชผ้ลิตไดเ้ป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงหน่ึงในสินคำ้ท่ีมีควำมนิยมมำก
ท่ีสุดก็คือขวดน ้ำพลำสติกประเภทใชแ้ลว้ทิ้ง ท่ีเพิ่มควำมสะดวกสบำยแก่คนในสังคมเป็นอยำ่งมำก แต่
พลำสติกเป็นวสัดุท่ีใชเ้วลำยอ่ยสลำยโดยธรรมชำติถึง 450 ปี ผลิตภณัฑพ์ลำสติกรูปแบบอ่ืน ไดแ้ก่ 
ถุงพลำสติก บรรจุภณัฑใ์ส่อำหำร ของเล่นเด็ก เฟอร์นิเจอร์ และอ่ืน ๆ พลำสติกในบำงชนิดจะตอ้งมีกำรใส่
สำรคงสภำพพลำสติก สำรใหสี้ต่ำง ๆ ซ่ึงถำ้หำกไมก่ ำจดัดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้งหรือถูกน ำไปใชใ้นทำงท่ีไม่สมควร
อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ เช่น กำรปนเป้ือนของสำรเติมแต่งท่ีเป็นพิษอำจเป็นอนัตรำยต่อ
สัตวท่ี์หลงกินพลำสติกเขำ้ไป และท ำใหส้ัตวต์ำยไดเ้น่ืองจำกเป็นวสัดุท่ีกระเพรำะของสัตวไ์ม่สำมำรถยอ่ย
ได ้ นอกจำกน้ียงัมีผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษยท่ี์สูดดมสำรเติมแต่งหรือไดรั้บไมโครพลำสติกเขำ้ไปเป็น
จ ำนวนมำก ซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้

 

2.2 ปริมำณกำรใช้ถุงพลำสติกโดยเฉลีย่ 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เปิดเผยวำ่ประเทศไทยมีปริมำณ
กำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวถึง 45,000 ลำ้นใบต่อปี โดยมำจำกสำมแหล่งใหญ่ ๆ คือ มำจำกตลำดสด เทศบำล 
เอกชน และแผงลอย 40 เปอร์เซ็นต ์  คิดเป็นจ ำนวนกวำ่ 18,000 ลำ้นใบต่อปี มำจำกร้ำนขำยของช ำ 30 
เปอร์เซ็นต ์หรือ ประมำณ 13,500 ลำ้นใบต่อปี และอีก 30 เปอร์เซ็นต ์  มำจำกหำ้งสรรพสินคำ้ ศูนยก์ำรคำ้ 
ซูเปอร์มำร์เก็ต  ร้ำนสะดวกซ้ือ 13,500 ลำ้นใบต่อปี นอกจำกน้ียงัพบอีกวำ่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครมีกำรใช้
ถุงพลำสติกเฉล่ียคนละ 8 ใบต่อวนั ท ำใหมี้ปริมำณขยะพลำสติกมำกถึง 80 ลำ้นใบต่อวนั 

 



4 

 

     รูปท่ี 2.1 : คนไทยใชถุ้งพลำสติกเฉล่ีย 8 ใบต่อวนั            รูปท่ี 2.2 : ถุงพลำสติกจ่ำยตลำด                              
ท่ีมำ : https://www.posttoday.com/social/general/567459  ท่ีมำ : https://www.bltbangkok.com/CoverStory/ 
 

2.3 ยำงซิลโิคนแอดดิช่ัน (Addition Cured Silicone Rubber) 
ยำงซิลิโคนแอดดิชัน่หรือยำงซิลิโคนแพลตตินัม่ (Platinum cure) มีขอ้สังเกตคือเป็นยำงซิลิโคน 2 

ตวัผสมท่ีมี Part A และ B มีควำมทนทำนต่อควำมร้อนไดถึ้ง 240 องศำเซลเซียส เพรำะมีควำมแขง็แรงของ
พนัธะภำยในตวัของโมเลกุลซิลิโคนมำก อีกทั้งยงัมีควำมปลอดภยัและเหมำะสมกบักำรใชง้ำนท่ีตอ้งสัมผสั
อำหำรหรือผวิกำยของมนุษย ์ เพรำะมีควำมไวต่อปฏิกิริยำต ่ำท ำใหเ้กิดปฏิกิริยำกบัส่ิงท่ีมำสัมผสัไดย้ำก 
นอกจำกน้ี Addition silicone มีแรงดึงดูดระหวำ่งโมเลกุลท่ีต ่ำท ำใหมี้ควำมยดืหยุน่สูงและทนควำมเยน็ได้
และซิลิโคนยงัเป็นพอลิเมอร์ท่ีไม่มีขั้วจึงไม่จบัตวักบัน ้ำ ท ำใหส้ำมำรถบรรจุอำหำรท่ีเป็นน ้ำได ้

 

รูปท่ี 2.3 : ยำงซิลิโคนแอดดิชัน่ 

ท่ีมำ : https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/iPxdMITJS/Silicone/ 
csm_cukrarske_formicky_d485c5a576.jpg 

 

 2.4 ข้อจ ำกดัของยำงซิลโิคนแอดดิช่ัน 

ยำงซิลิโคนแอดดิชัน่จะไม่ถูกกบัพวกสำรระเหย เช่น วำสลีน สีท่ียงัไม่แหง้ ทินเนอร์  ดว้ยเหตุน้ี เม่ือใชย้ำง
ซิลิโคนผสมกบัชนิดของสำรขำ้งตน้ท่ีไดร้ะบุไว ้อำจท ำให้ยำงซิลิโคนแขง็ตวัอยำ่งไม่สมบูรณ์ 

 

https://www.posttoday.com/social/general/567459
https://www.bltbangkok.com/CoverStory/
https://th.wikipedia.org/wiki/พอลิเมอร์
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2.5 กำรเตรียมขึน้รูปยำงซิลโิคนแอดดิช่ัน 

1. เตรียมผิวตน้แบบใหแ้หง้ และสะอำด 

2. ทำน ้ำสบู่บำง ๆ ประมำณ 2-3 รอบเพื่อกนัผวิตน้แบบกบัซิลิโคนติดกนั 

3. เตรียมยำงซิลิโคน part A และ B ตำมปริมำณและสัดส่วนท่ีตอ้งกำร 

4. เทผสมยำงซิลิโคนทั้งสองส่วนเขำ้ดว้ยกนั และคนผสมให้ทัว่ โดยปำดทั้งดำ้นขำ้งและดำ้นใต้
ภำชนะใหท้ัว่ 

5. เทยำงซิลิโคนลงตน้แบบตำมแบบป่ินโตท่ีถูกออกแบบไว ้

6. เม่ือยำงซิลิโคนเซตตวัควรทิ้งไว ้24 ชัว่โมง จึงค่อยแกะตน้แบบออก 

 

2.6 พลำสติกโพลโีพรพลินี (Polypropylene, PP) 
PP เป็นพลำสติกประเภทเทอร์โมพลำสติกท่ีเบำท่ีสุด ทนต่อแรงกระแทกและกำรขีดข่วน ไม่เสียรูป

ง่ำย ไอน ้ำและอำกำศซึมผำ่นไดน้อ้ย PPมีจุดหลอมตวัอยูท่ี่ 165 องศำเซลเซียส ซ่ึงสำมำรถทนต่อกำรฆ่ำเช้ือท่ี
อุณหภูมิ 100 องศำได ้ จึงนิยมน ำมำท ำเป็นพลำสติกส ำหรับกำรใชง้ำนทำงกำรแพทย ์ หรือหอ้งปฏิบติักำร 
นอกจำกนั้นยงัสำมำรถน ำไปผลิตเป็นภำชนะบรรจุอำหำร และยงัสำมำรถน ำเขำ้ไมโครเวฟและเคร่ืองลำ้ง
จำนได ้ 

พลำสติกประเภทโพลิโพรพิลีน (PP) สำมำรถน ำกลบัมำรีไซเคิลเป็น ถุงร้อนใส่อำหำร หรือกล่อง
บรรจุอำหำรส ำหรับอุ่นในไมโครเวฟ และแกว้พลำสติกได ้

 

 2.6.1 ข้อควรระวงั 

. สำมำรถติดไฟไดง่้ำย จึงตอ้งมีกำรเติมสำรหน่วงไฟเพื่อป้องกนักำรติดไฟในกระบวนกำรผลิต ซ่ึง
สำรหน่วงไฟท่ีเติมจะเป็นพวกโบรมิเนเตตและคลอริเนเตต สำรกลุ่มน้ีถำ้ไหมไ้ฟแลว้จะใหส้ำรได
ออกซิน (dioxin) ซ่ึงเป็นสำรก่อมะเร็ง 

. สำรเมด็สีท่ีมีตะกัว่และแคดเมียม ซ่ึงผสมลงไปเพื่อท ำใหพ้ลำสติกมีสีต่ำง ๆ ตะกัว่และแคดเมียม
สำมำรถแพร่กระจำยออกมำจำกพลำสติกได ้

. ถุงร้อน มีลกัษณะใสกวำ่ถุงเยน็และไม่มีควำมยดืหยุน่ สำมำรถทนควำมร้อนไดสู้งถึง 100 องศำ
เซลเซียส (จุดเดือดของน ้ำ) และทนไขมนัไดดี้ แต่สำมำรถบรรจุอำหำรเยน็ไดเ้พียง 0 องศำเซลเซียส 

 

2.7 ผ้ำไนลอน (Nylon) 

. มีควำมเหนียวสูง (8.8 กรัมต่อดิเนียร์) 

. มีควำมยดืหยุน่ดีมำก สำมำรถยดืออกไดถึ้ง 22% ก่อนท่ีเส้นใยจะขำด 
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. ไนลอนเปนวสัดุท่ีดูดควำมช้ืนไดน้อ้ยมำกเม่ือเปรียบเทียบกบัเส้นใยธรรมชำติ ถึงแมว้ำ่เม่ือน ำมำ
เปรียบเทียบกบัเส้นใยสังเครำะดว้ยกนัไนลอนดูดควำมช้ืนดีท่ีสุด 

. ไนลอนเป็นเส้นใยในกลุ่ม thermoplastic fiber (หลอมละลำยก่อนกำรลุกไหม)้ ท ำใหมี้ควำม
ทนทำนต่อควำมร้อนสูงถึง 250 องศำเซลเซียส 

 

 2.7.1 กำรน ำไปใช้ 

 ผำ้ไนลอนมกัถูกน ำไปใชใ้นกำรผลิตเส้ือผำ้กีฬำต่ำง ๆ เน่ืองจำกมีคุณสมบติัดูดน ้ำไดน้อ้ย มี
ควำมยดืหยุน่และทนทำนสูงท ำใหเ้คลือนไหวร่ำงกำยไดส้ะดวก นอกจำกน้ียงัเหมำะกบักำรน ำไป
ท ำเป็นพรม บุเคร่ืองนอน และเชือก 

  

2.8 สแตนเลส ออสเทนนิติก (Austenitic Stainless) 
 สแตนเลสแบบออสเทนนิติกมีคุณสมบติัในกำรตำ้นทำนกำรกดักร่อนท่ีดีเยีย่ม มีควำมแขง็แรง
สูงสุดในหมู่สแตนเลส มีควำมยดืตวัสูง อีกทั้งยงัข้ึนรูปไดง่้ำย สแตนเลสชนิดน้ีถูกน ำไปใชใ้นกำรผลิต
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนำมยั 

 

2.9 กำรออกแบบโครงสร้ำงบรรจุภัณฑ์ 

กำรออกแบบบรรจุภณัฑ ์อำจแบ่งประเภทลกัษณะกำรออกแบบได ้2 ประเภทคือ 

1. กำรออกแบบลกัษณะโครงสร้ำง หมำยถึง กำรก ำหนดรูปลกัษณะโครงสร้ำง วสัดุท่ีใช ้กรรมวธีิ
กำรผลิต กำรบรรจุ ตลอดจนกำรขนส่งเก็บรักษำผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑน์บัตั้งแต่เร่ิมผลิต
จนถึงมือผูบ้ริโภค 

2. กำรออกแบบกรำฟฟิค หมำยถึง กำรสร้ำงสรรคล์กัษณะส่วนประกอบภำยนอกของโครงสร้ำง
บรรจุภณัฑใ์หส้ำมำรถส่ือสำร ส่ือควำมหมำย ควำมเขำ้ใจซ่ึงจะใหผ้ลทำงดำ้นจิตวทิยำต่อ
ผูบ้ริโภค และอำศยัหลกัศิลปะกำรจดัภำพใหเ้กิดควำมประสำนกลมกลืนกนัอยำ่งสวยงำม ตำม
วตัถุประสงคท่ี์ไดว้ำงไว  ้

 

2.10 กระบวนกำรออกแบบโครงสร้ำงบรรจุภัณฑ์ 

ในกระบวนกำรออกแบบโครงสร้ำงของบรรจุภณัฑ ์ ผูว้จิยัตอ้งอำศยัควำมรู้และขอ้มูลจำกหลำยดำ้น 
อำจอำศยัควำมช่วยเหลือจำกผูช้  ำนำญกำรบรรจุหลำย ๆ ฝ่ำยมำร่วมปรึกษำและพิจำรณำตดัสินใจ โดยท่ี
ผูว้จิยัจะกระท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้ร้ำงภำพพจน์จำกขอ้มูลต่ำง ๆ ใหป้รำกฏเป็นรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑจ์ริง 
ล ำดบัขั้นตอนของกำรด ำเนินงำน นบัตั้งแต่ตอนเร่ิมตน้ จนกระทัง่ส้ินสุดจนไดผ้ลงำนออกมำดงัต่อไปน้ี  



7 

 

1. ก ำหนดนโยบำยหรือวำงแผนยทุธศำสตร์ เช่น ตั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกำรผลิต เงินทุน
งบประมำณ กำรจดักำร และกำรก ำหนดสถำนะของบรรจุภณัฑ ์     

2. กำรศึกษำและกำรวจิยัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ กำรศึกษำขอ้มูลหลกักำรทำงวทิยำศำสตร์เทคโนโลย ี และ
วศิวกรรมทำงกำรผลิต ตลอดจนกำรคน้พบส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกนักบักำร
ออกแบบโครงสร้ำงของบรรจุภณัฑ์ 

3. กำรศึกษำถึงควำมเป็นไปไดข้องบรรจุภณัฑ ์ เม่ือไดศึ้กษำขอ้มูลต่ำง ๆ แลว้ก็เร่ิมศึกษำควำมเป็นไป
ไดข้องบรรจุภณัฑด์ว้ยกำรสเก็ตภำพ แสดงถึงรูปร่ำงลกัษณะ และส่วนประกอบของโครงสร้ำง 2-3 
มิติ หรืออำจใชว้ธีิกำรอ่ืน ๆ เช่นกำรข้ึนรูปเป็นลกัษณะ 3 มิติ ในขั้นตอนน้ีจึงเป็นกำรเสนอ
แนวควำมคิดสร้ำงสรรคข์ั้นตน้หลำย ๆ แบบ เพื่อศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นเทคนิควธีิกำรบรรจุ และ
กำรค ำนวณเบ้ืองตน้ ตลอดจนเงินทุนงบประมำณด ำเนินกำร       

4. กำรพฒันำและแกไ้ขแบบ ในขั้นตอนน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งขยำยรำยละเอียดปลีกยอ่ยต่ำง ๆ ของแบบ
ร่ำงใหท้รำบอยำ่งละเอียดโดยมีเอกสำรหรือขอ้มูลประกอบ มีกำรก ำหนดวธีิกำรผลิต กำรบรรจุ วสัดุ 
กำรประมำณรำคำ ตลอดจนกำรทดสอบทดลองบรรจุ เพื่อหำรูปร่ำง รูปทรงหรือส่วนประกอบต่ำง 
ๆ ท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีของบรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งกำรดว้ยกำรสร้ำงรูปจ ำลองง่ำย ๆ ข้ึนมำ  

5. กำรพฒันำตน้แบบจริง (Prototype Development) เม่ือแบบโครงสร้ำงไดรั้บกำรแกไ้ขและพฒันำ 
ผำ่นกำรยอมรับแลว้ ล ำดบัต่อมำตอ้งท ำหนำ้ท่ีเขียนแบบ เพื่อก ำหนดขนำด รูปร่ำง และสัดส่วนจริง
ดว้ยกำรเขียนภำพประกอบแสดงรำยละเอียดของรูปแบบแปลน รูปดำ้นต่ำง ๆ ทศันียภำพ หรือภำพ
แสดงกำรประกอบ ของส่วนประกอบต่ำง ๆมีกำรก ำหนดมำตรำส่วน บอกชนิดและประเภทวสัดุท่ี
ใชมี้ขอ้ควำม ค ำสั่ง ท่ีส่ือสำรควำมเขำ้ใจกนัไดใ้นขบวนกำรผลิตเป็นบรรจุภณัฑข์องจริง และตอ้งมี
กำรสร้ำงตน้แบบจ ำลองท่ีสมบูรณ์ (Prototype) ข้ึนมำก่อนเพื่อวเิครำะห์โครงสร้ำงและจ ำแนก
แยกแยะส่วนประกอบต่ำง ๆ ออกมำศึกษำ และในขั้นน้ีกำรทดลองออกแบบกรำฟฟิคบนบรรจุ
ภณัฑ ์ ควรไดรั้บกำรพิจำรณำร่วมกนัอยำ่งใกลชิ้ดกบัลกัษณะของโครงสร้ำงเพื่อสำมำรถน ำผลงำน
ในขั้นน้ีมำคดัเลือกพิจำรณำควำมมีประสิทธภำพของรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑท่ี์สมบูรณ์ 

6. กำรผลิตจริง ส ำหรับขั้นตอนน้ีส่วนใหญ่จะเป็นหนำ้ท่ีรับผดิชอบของฝ่ำยผลิตในโรงงำนท่ีจะตอ้ง
ด ำเนินกำรตำมแบบแปลนท่ีนกัออกแบบใหไ้ว ้ ซ่ึงทำงฝ่ำยผลิตจะตอ้งจดัเตรียมแบบแม่พิมพข์อง
บรรจุภณัฑใ์หเ้ป็นไปตำมก ำหนด และจะตอ้งสร้ำงบรรจุภณัฑจ์ริงออกมำจ ำนวนหน่ึงเพื่อเป็น
ตวัอยำ่ง (Pre-Production Prototypes) ส ำหรับกำรทดสอบและวเิครำะห์เป็นคร้ังสุดทำ้ย หำกพบวำ่มี
ขอ้บกพร่องควรรีบด ำเนินกำรแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงด ำเนินกำรผลิตเพื่อน ำไปบรรจุและ
จ ำหน่ำยในล ำดบัต่อไป 
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บทที ่3 

 

วธิีกำรด ำเนินกำร 

 

 3.1  แผนกำรปฏิบัติงำน 

 

ตำรำงท่ี 3.1 แผนกำรปฏิบติังำน 

 

3.2 วธีิกำรด ำเนินงำน 

 ขั้นท่ี 1 ก ำหนดปัญหำหรือควำมตอ้งกำร 

 ปัญหำ คือ ธุรกิจเก่ียวกบัอำหำรเป็นสำเหตุหน่ึงท่ีท ำใหเ้กิดขยะเพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวนมำก ผูข้ำยมกัน ำ
ถุงหรือกล่องท่ีท ำมำจำกวสัดุยอ่ยสลำยยำกมำบรรจุอำหำร ไม่วำ่จะเป็นกล่องโฟม กล่อง/ถุงพลำสติก หรือ
กล่องกระดำษท่ีไม่สำมำรถน ำกลบัมำใชซ้ ้ ำได ้สุดทำ้ยบรรจุภณัฑเ์หล่ำน้ีก็เป็นขยะและส่งผลเสียต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑบ์รรจุอำหำรท่ีถูกออกแบบมำเพื่อใหใ้ชซ้ ้ ำได ้เช่น ป่ินโต กล่องอำหำร ซ่ึงมี
ขนำดท่ีใหญ่พอควร กำรพกติดตวัไปขำ้งนอกนั้นจึงยำกและใชพ้ื้นท่ีมำก โดยเฉพำะเม่ือตอ้งกำรซ้ืออำหำรท่ี

ท่ี งำนท่ีปฏิบติั ระยะเวลำด ำเนินกำร ผูรั้บผดิชอบ 

1 
รวมกลุ่มประชุม 

23 พฤศจิกำยน 2562-24 
พฤศจิกำยน 2562 

ผูจ้ดัท ำ 

2 
วำงแผนและหำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

25 พฤศจิกำยน 2562-7 ธนัวำคม 
2562 

ผูจ้ดัท ำ 

3 ก ำหนดหวัขอ้และแบ่งหนำ้ท่ี 8 ธนัวำคม 2562 ผูจ้ดัท ำ 

4 
ออกแบบป่ินโตพบัได ้ถำมควำมเห็นจำกผูรู้้ 

9 ธนัวำคม 2562-20 ธนัวำคม 
2562 

ผูจ้ดัท ำ 

5 
ท ำรำยงำน 

13 ธนัวำคม 2562-26 ธนัวำคม 
2562 

ผูจ้ดัท ำ 

6 
ตรวจสอบและแกไ้ข 

27 ธนัวำคม 2562-24 มกรำคม 
2562 

ผูจ้ดัท ำ 
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หลำกหลำย ผูบ้ริโภคตอ้งพกกล่องอำหำรเป็นจ ำนวนมำก อีกทั้งกล่องอำหำรยงัไม่มีหูห้ิวในตวั ท ำให้ตอ้งหำ
ถุงหรือกระเป๋ำมำใส่ 

แนวทำงกำรแกปั้ญหำ คือ สนบัสนุนใหป้ระชำชนใส่ใจท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหำส่ิงแวดลอ้ม และจดั
จ ำหน่ำยบรรจุภณัฑท่ี์พกพำไดง่้ำย คือ “ป่ินโตพบัได”้ ในรำคำท่ีเหมำะสม เพื่อใหผู้ค้นส่วนมำกเขำ้ถึงได ้ซ่ึง
ผลิตภณัฑน้ี์จะพกพำไดส้ะดวกกวำ่บรรจุภณัฑอ์ำหำรท่ีใชซ้ ้ ำไดอ่ื้น ๆ และท ำจำกวสัดุท่ีมีคุณภำพและ
ปลอดภยัต่อกำรใชบ้รรจุอำหำร 

 

 ขั้นท่ี 2 รวบรวมขอ้มูล 

เพื่อกำรแกปั้ญหำโดยกำรออกแบบป่ินโตพบัได ้ตอ้งศึกษำขอ้มูลต่อไปน้ี 

1. กำรวเิครำะห์ปัญหำดว้ยชุดค ำถำม 5W1H 

1) ปัญหำคืออะไร (What) 
บรรจุภณัฑอ์ำหำรแบบใชแ้ลว้ทิ้งถูกใชอ้ยำ่งแพร่หลำย 

2) ปัญหำเกิดข้ึนกบัใคร (Who) 
ผูข้ำย และผูบ้ริโภค 

3) ปัญหำเกิดข้ึนท่ีไหน (Where) 
บริเวณท่ีมีอำหำรวำงจ ำหน่ำย เช่น ตลำด หำ้งสรรพสินคำ้ บูธขำยอำหำร ร้ำนอำหำร 

4) ปัญหำเกิดข้ึนเม่ือไร (When) 
เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งกำรน ำอำหำรกลบับำ้นแต่ไม่มีภำชนะมำเอง 

5) เพรำะเหตุใดจึงตอ้งแกไ้ขปัญหำ (Why) 
เม่ือจดักำรขยะเหล่ำน้ีไม่ได ้จึงเกิดผลเสียต่อส่ิงมีชีวติตำมธรรมชำติ ในบำงคร้ังสัตวกิ์นขยะ
เขำ้ไป ท ำใหมี้อนัตรำยถึงชีวิต และยงัเป็นกำรท ำลำยสมดุลของระบบนิเวศ 

6) จะแกปั้ญหำอยำ่งไร (How) 
ใหค้วำมรู้แก่ประชำชน และสนบัสนุนใหค้นหนัมำช่วยกนัลดขยะ ดว้ยกำรใชว้สัดุทดแทน
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในกำรบรรจุอำหำร 

 

2. ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นในกำรแกปั้ญหำ 
1) ส่วนประกอบและกำรใชง้ำนของป่ินโตดั้งเดิม 

. ประกอบดว้ยภำชนะรูปทรงกระบอกซอ้นกนัเป็นชั้นๆ มีโครงเป็นโลหะเรียกวำ่ขำร้อยตรงส่วนหู
สองขำ้ง ห้ิวได ้มกัจะมีตั้งแต่ 2 ชั้นข้ึนไป 
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. ส่วนประกอบของหูป่ินโตนั้น ประกอบไปดว้ย ตวัฐำน และตวัล็อค โดยตวัฐำนจะนิยมติดตั้งกบั
ส่วนท่ีเป็นตวักล่อง ในขณะท่ีตวัล็อคจะนิยมติดตั้งกบัฝำหรือช้ินส่วนท่ีถอดได ้ โดยหลกักำรล็อค
นั้นอำศยักำรเก่ียวลวดตะขอจำกช้ินส่วนตวัล็อคกบัแผน่ตะขอท่ีติดบนช้ินส่วนตวัฐำน แลว้ก็ดึงตวั
ล็อคใหล้็อค โดยกำรล็อคส่วนมำกจะอำศยักำรออกแบบในลกัษณะลูกเบ้ียว ท ำใหเ้กิดมุมกดและ
คลำย จำกกำรดึงล็อค หรือบำงรุ่นก็อำศยักำรเพิ่มสปริงช่วยกดเพื่อเพิ่มแรงกดเขำ้ไปอีก เช่น หูป่ินโต
แบบสปริง หรือ หูล็อคป่ินโตแบบสปริง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 : ตวัอยำ่งป่ินโต 

ท่ีมำ: https://shoponline.tescolotus.com/groceries/th-TH/products/6002378078 

 

2) ผลิตภณัฑส์ ำหรับอำหำร/เคร่ืองด่ืมท่ีท ำมำจำกซิลิโคน 

รูปท่ี 3.2 : ผลิตภณัฑส์ ำหรับอำหำร    รูปท่ี 3.3 : ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมท่ีท ำมำจำกซิลิโคน 

ท่ีมำ: https://m.jd.co.th/product/4583637.html             ท่ีมำ:https://sneapy.com/product/portable-silicone-folding-cup/ 
 

 

 

 

 

http://www.nakanotech.com/16774168/อุปกรณ์ล็อคฝา-แบบสปริงเสริมแรงกด
http://www.nakanotech.com/16774168/อุปกรณ์ล็อคฝา-แบบสปริงเสริมแรงกด
https://www.tosthailand.com/16776685/หูล็อคปิ่นโต-หูปิ่นโต
https://shoponline.tescolotus.com/groceries/th-TH/products/6002378078
https://m.jd.co.th/product/4583637.html
https://sneapy.com/product/portable-silicone-folding-cup/


11 

 

3) Food Grade 

ค ำวำ่ "Food Grade" ซ่ึงใชก้นัทัว่ไปในกำรบ่งบอกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภำพเหมำะสม
ส ำหรับกำรผลิตอำหำร กำรจดัเก็บอำหำร หรือ ใชใ้นกำรเตรียมอำหำร 

รูปท่ี 3.4 : สัญลกัษณ์ Food Grade 

ท่ีมำ: https://www.wonnapob.com/factory-environment.html 
 

4) วสัดุท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำร 

ยำงซิลิโคนแอดดิชัน่ (Addition Cured Silicone Rubber / Platinum Cure Silicone Rubber) 
. เป็นยำงซิลิโคนประเภท Food Grade & Skin Safe; ไร้กล่ิน ปลอดภยัต่อกำรใชง้ำนกบัอำหำร 

ปลอดภยัต่อผวิมนุษย ์

. ไม่มี Bisphenol-A (BPA) ท่ีสำมำรถแทรกซึมลงในของเหลวและอำหำรท่ีบรรจุอยูภ่ำยในภำชนะ 
แลว้จึงเขำ้สู่ร่ำงกำยเม่ือรับประทำนหรือด่ืมเขำ้ไป เม่ือเกิดกำรสะสมจะท ำใหศ้กัยภำพกำรท ำงำน
ของร่ำงกำยลดลง 

. ยำงซิลิโคนนั้นไม่มีรูพรุนหรือปริมำตรอิสระท่ีจะดูดซบักล่ิน ท ำใหส้ำมำรถใชก้บัอำหำรไดโ้ดยไม่มี
กล่ินเหลือคำ้งจำกอำหำร และง่ำยต่อกำรท ำควำมสะอำด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wonnapob.com/factory-environment.html
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บทที ่4 

  
ผลกำรด ำเนินงำน 

 

4.1 จุดมุ่งหมำยของโครงงำน 

1. เพื่อกำรออกแบบและพฒันำป่ินโตพบัได ้

2. เพื่อศึกษำคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชป้ระดิษฐป่ิ์นโตพบัได ้

3. ศึกษำหนำ้ท่ีและตน้ทุนของโครงสร้ำงของป่ินโตพบัได ้

 

ตอนที ่1 ออกแบบและพฒันำป่ินโตพบัได้ 

รูปท่ี 4.1 : คอนเซ็ปต ์

 

เม่ืออยูใ่นลกัษณะพร้อมใชบ้รรจุอำหำร ตวักล่องป่ินโตมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมซ่ึงมีควำมยำว 14 
เซนติเมตร ควำมกวำ้ง 14 เซนติเมตร และควำมสูง 6 เซนติเมตร 

 

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 : ชั้นป่ินโตขณะถูกพบัเม่ือมองจำกมุมต่ำง ๆ 

 

ทั้ง 4 ดำ้นของตวักล่องซิลิโคนถูกออกแบบใหมี้ส่วนท่ีพบัเขำ้ได ้โดยท่ีแต่ละมุมจะมีทั้งหมด 5 รอย
เส้นพบั 
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รูปท่ี 4.3 : ชั้นป่ินโตหลงัพบั 

 

เม่ือพบัลงไปแลว้จะเป็นรูปส่ีเหล่ียมแบนซ่ึงเห็นไดว้ำ่แต่ละดำ้นของกล่องอยูใ่นรูปสำมเหล่ียมโดยมี
ส่วนท่ีเป็นรอยพบัอยูด่ำ้นใต ้

 

 
รูปท่ี 4.4 : ป่ินโตหน่ึงชั้น 

 

 
 

รูปท่ี 4.5: ป่ินโตเม่ือถูกแยกช้ินส่วน 
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ในหน่ึงชั้นของป่ินโตประกอบไปดว้ย 3 ส่วน 

1. ฝำ 
2. ตวัยดึป่ินโต 

3. ชั้นป่ินโต 

 

 

รูปท่ี 4.6: ดำ้นล่ำงของชั้นป่ินโต 

 

ฐำนของชั้นป่ินโตมีส่วนยืน่ออกมำเพื่อป้องกนักำรเคล่ือนท่ีออกจำกต ำแหน่ง 

 

เม่ือน ำชั้นมำต่อกนั (สำมำรถเลือกใชไ้ดต้ั้งแต่ 1 ถึง 3 ชั้น) จะมีลกัษณะดงัรูป และสำมำรถพบัลงมำ
เพื่อกำรจดัเก็บได ้

 

รูปท่ี 4.7 : ป่ินโตสองชั้น 

รูปท่ี 4.8 : ลกัษณะหลงัพบัป่ินโตเพื่อกำรจดัเก็บ 
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หำกเลือกใชแ้บบ 2 ชั้น สำมำรถน ำสำยมำรัด เพื่อกำรขนยำ้ยได ้

 

รูปท่ี 4.9 : ป่ินโตสองชั้น 

 

คณะผูจ้ดัท ำไดอ้อกแบบใหป่ิ้นโตพบัไดมี้หลำกหลำยสีสัน โดยมีทั้งหมด 4 สี ไดแ้ก่ สีเหลือง สี
ชมพู สีฟ้ำ และสีขำวซ่ึงลูกคำ้สำมำรถใชก้ล่องของแต่ละสีสลบักนัได ้

 

 

 

รูปท่ี 4.10 : ป่ินโตพบัไดห้ลำกสีสัน 

 

วธีิในกำรรัดสำยป่ินโต 

เร่ิมตน้จำกกำรเลือกจ ำนวนชั้นของป่ินโตท่ีตอ้งกำรแลว้น ำสำยรัดมำคลอ้งรอบป่ินโตโดยใหหู้ห้ิวอยู่
ดำ้นบนแลว้น ำสำยสอดเขำ้ไปในตวัล็อกสำยดำ้นขำ้งป่ินโต หลงัจำกนั้นน ำช่วงสำยท่ีมีรูส ำหรับหวัเขม็ขดัใส่
เขำ้ไปในตวัหวัและท ำกำรล็อกในช่วงท่ีแน่นพอท่ีจะไม่ท ำใหก้ล่องร่วงออกและใชหู้เข็มขดัเก็บสำยส่วนเกิน
ใหเ้รียบร้อย 

  

ตอนที ่2 ศึกษำคุณสมบัติของวสัดุทีใ่ช้ประดิษฐ์ป่ินโตพบัได้ 

คุณสมบติัของซิลิโคนแอดดิชัน่ หรือ ซิลิโคนแพลตตินัม่ 

1. ทนควำมร้อนไดถึ้ง 240 องศำเซลเซียส 

2. สำมำรถเก็บอำหำรท่ีมีอุณหภูมิต ่ำไดถึ้ง -70 องศำเซลเซียส 
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3. มีควำมแขง็แรงทนทำน 

4. ปลอดภยัต่อกำรบรรจุอำหำร 

5. มีควำมยดืหยุน่สูง  
คุณสมบติัของพลำสติกโพลีโพรพิลีน 

1. มีจุดหลอมเหลวท่ี 165 องศำเซลเซียส 

2. ทนควำมร้อนสูง สำมำรถน ำเขำ้ไมโครเวฟได ้

3. ทนต่อแรงกระแทก และกำรขีดข่วน 

4. ไม่เสียรูปง่ำย 

5. ไอน ้ำและอำกำศซึมผำ่นไดน้อ้ย 

 

ตอนที ่3 ศึกษำหน้ำทีแ่ละต้นทุนของโครงสร้ำงของป่ินโตพบัได้ 

ตำรำงท่ี 4.1 : ขอ้มูลของโครงสร้ำงของป่ินโตพบัได ้

 

ช้ินส่วน วสัดุ หนำ้ท่ี ตน้ทุนโดยประมำณ 
(ต่อ 1 หน่วย) 

ฝำ พลำสติกและ
ยำงซิลิโคน 

ปิดฝำเพื่อกนัส่ิงปนเป้ือนจำกภำยนอก 
กนัไม่ใหอ้ำหำรหก และสำมำรถเปิด
เม่ือตอ้งกำรรับประทำนอำหำร หรือ

ท ำควำมสะอำด 

15 บำท 

ตวัยดึป่ินโต พลำสติก PP ยดึชั้นป่ินโตใหอ้ยูเ่ป็นทรง ไม่พบัลง
ไปขณะใชง้ำน มีบริเวณใหส้อดและ

ยดึสำยรัดใหอ้ยูก่บัท่ี 

12 บำท 

ชั้นป่ินโต 

 

 

 

ยำงซิลิโคน ใชบ้รรจุอำหำร และน ำเขำ้ไมโครเวฟ
ไดห้ำกตอ้งกำรอุ่นอำหำร 

65 บำท 
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สำยรัดและหูห้ิว 

 

 

 

ผำ้ไนลอน ยดึแต่ละชั้นของป่ินโตเขำ้ดว้ยกนั และ
ท ำใหส้ำมำรถห้ิวป่ินโตได ้บริเวณสำย

รัดมีรูท่ีใหห้วัเขม็ขดัเก่ียวเพื่อรัด
ป่ินโตให้แน่น ซ่ึงสำมำรถปรับใหเ้ขำ้
กบัจ ำนวนชั้นท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงได ้
ขนำดท่ีใช:้ ยำว 118 เซนติเมตร กวำ้ง 
3.2 เซนติเมตร หนำ 1 มิลลิเมตร 

13 บำท 

หูเขม็ขดั 

 

 

เชือกชำมวั เก็บปลำยส่วนท่ีเหลือของสำยรัดให้
เรียบร้อย 

3 บำท 

หวัเขม็ขดั 

 

 

 

 

สแตนเลส ปรับสำยรัดใหมี้ควำมยำวพอดีกบั
ควำมสูงของป่ินโต จำกนั้นใชห้วัเขม็
ขดัเก่ียวกบัรูบริเวณสำยรัด เพื่อให้
สำมำรถรัดป่ินโตไดอ้ยำ่งแน่นหนำ 

15 บำท 

 

 ตำรำงดงักล่ำวแสดงตน้ทุนของส่วนประกอบต่ำง ๆ ในกำรประดิษฐป่ิ์นโตพบัได ้ เน่ืองจำกคณะ
ผูจ้ดัท ำเห็นสมควรวำ่ลูกคำ้ควรสำมำรถเลือกซ้ือไดต้ำมจ ำนวนท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร ตน้ทุนสินคำ้จึงข้ึนกบัจ ำนวน
ชั้นท่ีผูบ้ริโภคตอ้งกำรใช ้โดยมีทั้งหมด 3 รำคำ ไดแ้ก่ รำคำส ำหรับป่ินโตแบบ หน่ึง สอง และสำมชั้น  
         ป่ินโต 1 ชั้น ประกอบไปดว้ย 1 ฝำ 1 ตวัยดึป่ินโต และ 1 ชั้นป่ินโต ตน้ทุนรวม 92 บำท 

         ป่ินโต 2 ชั้น ประกอบไปดว้ย 2 ฝำ 2 ตวัยดึป่ินโต 2 ชั้นป่ินโต 1 สำยรัดพร้อมหูห้ิว 1 หูเขม็ขดั และ 1 
หวัเขม็ขดั ตน้ทุนรวม 215 บำท 

         ป่ินโต 3 ชั้น ประกอบไปดว้ย 3 ฝำ 3 ตวัยดึป่ินโต 3 ชั้นป่ินโต 1 สำยรัดพร้อมหูห้ิว 1 หูเขม็ขดั และ 1 
หวัเขม็ขดั ตน้ทุนรวม 307 บำท 

 ผูบ้ริโภคสำมำรถเลือกคละสีไดต้ำมตอ้งกำรเพรำะสินคำ้จะถูกขำยเป็นชุด เช่น หำกตอ้งกำรป่ินโต 2 
ชั้น จะตอ้งซ้ือ 2 ชุด ในชุดประกอบดว้ยชั้นป่ินโต ตวัยึดป่ินโต และฝำป่ินโต รำคำต่อชุดคือ 160 บำทและ
สำมำรถซ้ือสำยรัดไดเ้ม่ือตอ้งกำรต่อเป็นชั้น โดยรำคำอยูท่ี่ 35 บำทต่อสำย 
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บทที ่5 

 

สรุปและอภิปรำยผลกำรด ำเนินงำน 

 

 กำรด ำเนินโครงงำนกำรจดักำรพลำสติกเพื่อควำมย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มและทะเลไทย เร่ือง 
นวตักรรมป่ินโตพบัได ้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรออกแบบและพฒันำป่ินโตพบัได ้ ศึกษำคุณสมบติัของวสัดุท่ีใช้
ประดิษฐป่ิ์นโตพบัได ้ และศึกษำลกัษณะและหนำ้ท่ีของโครงสร้ำงของป่ินโตพบัได ้ โดยผูจ้ดัท ำไดส้รุป 
อภิปรำยผล และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

5.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 ตอนท่ี 1 ออกแบบและพฒันำป่ินโตพบัได ้ ผลกำรออกแบบป่ินโตพบัได ้ พบวำ่ป่ินโตท่ีท ำจำกยำง
ซิลิโคนสำมำรถพบัได ้และสำมำรถพกพำน ำไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ ำวนั 

 ตอนท่ี 2 ศึกษำคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นกำรประดิษฐป่ิ์นโตพบัได ้โดยศึกษำคุณสมบติัยำงซิลิโคน
แอดดิชัน่ หรือ ยำงซิลิโคนแพลตตินัม่ พบวำ่วสัดุมีควำมเหมำะสมกบักำรประดิษฐป่ิ์นโตพบัได ้ เน่ืองจำกมี
ควำมยดืหยุน่สูงท ำใหส้ำมำรถพบัได ้ มีควำมแขง็แรงทนทำน สำมำรถบรรจุอำหำรไดห้ลำกหลำยชนิด 
เน่ืองจำกวสัดุทนต่ออุณหภูมิท่ีสูงและต ่ำไดดี้ และปลอดภยัต่อกำรบรรจุอำหำร 

 ตอนท่ี 3 ศึกษำหนำ้ท่ีและตน้ทุนของโครงสร้ำงของป่ินโตพบัได ้จำกตำรำง 4.1 (ขอ้มูลของ
โครงสร้ำงของป่ินโตพบัได)้ แบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ช้ินส่วน วสัดุ หนำ้ท่ี และตน้ทุน โดยรวมพบวำ่ 
ป่ินโตแบ่งออกเป็นสองส่วนหลกั คือ ส่วนท่ีมีเน้ือผวิสัมผสักบัอำหำร และส่วนท่ีเป็นโครงสร้ำงของป่ินโต 
ส่วนแรก คือ ส่วนท่ีมีเน้ือผวิสัมผสักบัอำหำร ไดแ้ก่ ฝำและชั้นป่ินโต ซ่ึงฝำถูกท ำมำจำกพลำสติกท่ีลอ้มดว้ย
ยำงซิลิโคน ส่วนชั้นป่ินโตนั้นถูกท ำมำจำกยำงซิลิโคน ส่วนท่ีสอง คือ ส่วนท่ีเป็นโครงสร้ำงของป่ินโต 
ไดแ้ก่ ตวัยดึป่ินโตท่ีท ำจำกพลำสติก สำยรัดและหูห้ิวท่ีท ำจำกผำ้ไนลอน หูเขม็ขดัท่ีท ำจำกเชือกชำมวั และ
หวัเขม็ขดัท่ีท ำจำกสแตนเลส โดยตน้ทุนในกำรประดิษฐท์ั้งหมดแบ่งออกเป็นสำมรำคำ ไดแ้ก่ ป่ินโตหน่ึงชั้น 
รำคำ 92 บำท ป่ินโตสองชั้น รำคำ 215 บำท และป่ินโตสำมชั้นรำคำ 307 บำท 

 

5.2 อภิปรำยผลกำรด ำเนินงำน  
จำกสรุปผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถอภิปรำยได ้ดงัน้ี 

จำกกำรด ำเนินงำนพบวำ่กำรออกแบบและพฒันำป่ินโตในคร้ังแรกมีปัญหำในกำรพบั เน่ืองจำก
ผูพ้ฒันำออกแบบโครงสร้ำงของป่ินโตใหพ้บัไดโ้ดยกำรยืดและหดในแนวตั้ง ลกัษณะคลำ้ยกบักำรดึงสปริง 
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แต่กำรพบัในลกัษณะดงักล่ำวท ำใหร้องรับน ้ำหนกัไดไ้ม่มำก และไม่แขง็แรง ดงันั้นผูพ้ฒันำจึงเปล่ียน
รูปแบบกำรพบัมำเป็นกำรพบับริเวณส่ีมุมของชั้นป่ินโตแทน ท ำใหส้ำมำรถรองรับน ้ ำหนกัไดดี้ยิง่ข้ึน และ
สำมำรถพบัเก็บไดใ้นรูปแบบท่ีบำงกวำ่ ต่อมำพบปัญหำจำกกำรต่อชั้นของป่ินโต เน่ืองจำกเร่ิมแรกผูพ้ฒันำ
ไดอ้อกแบบให้แต่ละชั้นของป่ินโตเช่ือมกนัดว้ยตวัล็อคท่ีท ำจำกเหล็ก แต่เม่ือมีน ้ำหนกัอำหำรมำก ชั้นป่ินโต
อำจรับน ้ำหนกัไม่ไหว ส่งผลใหอ้ำหำรหกในท่ีสุด จึงไดป้รับเปล่ียนโดยใหแ้ต่ละชั้นเช่ือมกนัดว้ยสำยรัดซ่ึง
สำยรัดจะลอดผำ่นช่องสอดสำยท่ีติดไวก้บัตวัยดึป่ินโตในแต่ละชั้น ท ำใหช้ั้นของป่ินโตเช่ือมติดกนัอยำ่ง
แน่นหนำ นอกจำกน้ียงัพบปัญหำจำกกำรออกแบบลกัษณะของหูห้ิว โดยเร่ิมแรกผูพ้ฒันำออกแบบใหหู้ห้ิว
เป็นหูห้ิวพลำสติกท่ีใชเ้ก่ียวกบัห่วงคลอ้งซ่ึงจะติดอยูก่บัตวัยดึป่ินโตชั้นบนสุด แต่เกิดปัญหำคือหูห้ิวดงักล่ำว
จะไม่สำมำรถรับน ้ำหนกัของชั้นป่ินโตทั้งหมดเม่ือใส่อำหำรในปริมำณมำกได ้ ผูพ้ฒันำจึงแกไ้ข โดยใชส้ำย
รัดท่ีมีลกัษณะเป็นห่วงขนำดใหญ่เพียงพอท่ีจะรัดป่ินโตทั้งสำมชั้นเขำ้ดว้ยกนัได ้ ซ่ึงบริเวณสำยรัดจะมีหูห้ิว
ท่ีท ำจำกผำ้ไนลอนติดอยู ่ ท  ำใหส้ำมำรถห้ิวและพกพำได ้  สุดทำ้ยน้ี ผูพ้ฒันำค ำนึงถึงควำมสะดวกสบำยของ
ผูบ้ริโภคในกำรใชป่ิ้นโตหำกตอ้งกำรพกป่ินโตแยกชั้นกนั จึงออกแบบใหส้ำยรัดมีหวัเขม็ขดัท่ีสำมำรถปรับ
ควำมยำวของสำยรัด เพื่อใชรั้ดชั้นป่ินโตท่ีมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนหรือนอ้ยลงได ้

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ในกำรด ำเนินงำนคร้ังน้ีผูจ้ดัท ำมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. แต่ละชั้นของป่ินโตสำมำรถแบ่งออกเป็นช่องยอ่ย  เพื่อใส่อำหำรไดห้ลำยประเภทมำกข้ึน 

2. ป่ินโตมีขนำดท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน เพื่อใหผู้บ้ริโภคสำมำรถเลือกใชไ้ดต้ำมควำมตอ้งกำร 
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