โครงงานการจัดการพลาสติก
เพื่อความยัง่ ยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

เรื่ อง นวัตกรรมปิ่ นโตพับได้

จัดทาโดย
1. นางสาวปัญญ์ ภิญโญภาสกุล
2. นายรตน วโรตมาภรณ์
3. นางสาวอชิรญาณ์ ทองเนตร
4. นางสาวอภิชญา ปรปักษ์ ขาม

เกีย่ วกับโครงงาน
โครงงานนวัตกรรมการจัดการพลาสติก
เรื่ อง

นวัตกรรมปิ่ นโตพับได้

ผูจ้ ดั ทำ

1. นำงสำวปัญญ์ ภิญโญภำสกุล
2. นำยรตน วโรตมำภรณ์
3. นำงสำวอชิรญำณ์ ทองเนตร
4. นำงสำวอภิชญำ ปรปักษ์ขำม

อำจำรย์ที่ปรึ กษำ

อุษณี ย ์ อำจำระศิริกุล

สถำนศึกษำ

โรงเรี ยนสำมเสนวิทยำลัย (ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 5)

ก

บทคัดย่ อ
นวัตกรรมปิ่ นโตพับได้น้ ีมีจุดประสงค์เพื่อลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภณั ฑ์พลาสติก โดย
นวัตกรรมปิ่ นโตพับได้ถูกออกแบบมาให้มีรูปแบบที่พกพาได้ง่าย น้ าหนักเบา ทามาจากวัสดุยางซิ ลิโคนที่มี
ความยืดหยุน่ สู ง แข็งแรงทนทาน และสามารถบรรจุอาหารได้ท้ งั ร้อนและเย็น (Food Grade) ซึ่งโครงสร้าง
ของปิ่ นโตพับได้จะมีลกั ษณะที่แตกต่างจากปิ่ นโตทัว่ ไป คือมุมของชั้นปิ่ นโตสามารถถูกพับลงมา ทาให้ช้ นั
ปิ่ นโตแบนลงและสามารถพกพาใส่ กระเป๋ า เหมาะกับการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน นอกจากนี้แต่ละชั้น
ของปิ่ นโตพับได้ยงั สามารถแยกออก และนากลับมารวมกันใหม่ได้ผใู ้ ช้งานสามารถเลือกจานวนชั้นได้ตาม
ต้องการโดยจะมีสายรัดที่ปรับความยาวได้เป็ นอุปกรณ์ยดึ ชั้นเข้าด้วยกัน ทาให้สะดวกต่อการเก็บและการ
ดูแลทาความสะอาด เพื่อการนากลับมาใช้ใหม่ ปิ่ นโตพับได้จะช่วยลดปั ญหาพลาสติกที่มาจากบรรจุภณั ฑ์
อาหารได้อย่างยัง่ ยืน เพราะเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้หนั มาใช้นวัตกรรมทางเลือกนี้
แทน นอกจากนี้ยงั ช่วยปลูกจิตสานึกและค่านิยมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กาลังเป็ นกระแสนิยมในสังคม
ปัจจุบนั
การดาเนิ นการออกแบบปิ่ นโตพับได้ ประกอบไปด้วย 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาหรื อ
ความต้องการและระบุแนวทางการแก้ไขปั ญหา ส่ วนที่ 2 การศึกษาวัสดุที่ตอ้ งใช้ในการประดิษฐ์ ส่ วนที่ 3
การศึกษารู ปแบบและโครงสร้างของปิ่ นโต และ ส่ วนที่ 4 การออกแบบปิ่ นโตพับได้ ซึ่ งการดาเนิ นการทั้ง 4
ส่ วนนี้เป็ นกระบวนการออกแบบที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ยดึ ปฎิบตั ิเพื่อประกอบการทาโครงงานนี้ ผลิตภัณฑ์ถูก
ออกแบบเป็ นปิ่ นโตทรงสี่ เหลี่ยมทั้งหมด 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความยาว 14 เซนติเมตร ความกว้าง 14
เซนติเมตร และความสู ง 6 เซนติเมตร ที่มุมทั้งสี่ มุมของแต่ละชั้นสามารถพับลงมาได้ มีสายรัดปรับความยาว
ที่เชื่อมชั้นเข้าด้วยกัน และมีหูหิ้วที่ยดึ ติดอยูก่ บั สายรัดทาให้สามารถพกพาได้ นอกจากนี้ยงั มีหลากหลายสี
ให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกใช้
ผลการดาเนิ นงานพบว่า ปิ่ นโตพับได้สามารถช่วยลดปั ญหาพลาสติกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผล
ดีต่อสิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศ ทาให้ขยะพลาสติกมีจานวนลดลง และง่ายยิง่ ขึ้นต่อการจัดการ

ข

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากอาจารย์อุษณี ย ์ อาจาระศิริกุล อาจารย์ที่ปรึ กษา
โครงงานที่ได้ให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่ มดาเนินการ จน
โครงงานเล่มนี้เสร็ จสมบูรณ์ ผูศ้ ึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุณผูป้ กครอง ที่ให้คาปรึ กษาและเอื้ออานวยความสะดวกในการทาโครงงานเล่ม
นี้ รวมถึงเป็ นกาลังใจที่สาคัญเสมอมา
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจาโรงเรี ยนสามเสนวิทยาลัยที่เอื้ออานวยสถานที่ในการทาโครงงาน
ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ช่วยให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการทาโครงงานนี้
สุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุณ บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF
ประเทศไทย) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่จดั การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
พลาสติกเพื่อความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อมและทะเลไทยขึ้น ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสคิดค้นนวัตกรรมที่
เป็ นประโยชน์ต่อสิ่ งแวดล้อมนี้

นางสาวปัญญ์ ภิญโญภาสกุล
นายรตน วโรตมาภรณ์
นางสาวอชิรญาณ์ ทองเนตร
นางสาวอภิชญา ปรปักษ์ขาม
คณะผูจ้ ดั ทา
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บทคัดย่อ
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของโครงงำน
คณะผูจ้ ดั ทำเล็งเห็นว่ำขยะพลำสติกในปั จจุบนั มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น โดยกรมควบคุมมลพิษพบว่ำ
ปริ มำณขยะมูลฝอยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 มีปริ มำณเพิ่มขึ้นกว่ำ 27.8 ล้ำนตัน จำกปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง
พลำสติกจัดอยูใ่ น 5 อันดับแรกของขยะมูลฝอยที่พบมำกที่สุด ด้วยเหตุน้ ีพลำสติกจึงถือเป็ นสำเหตุหลักที่
ส่ งผลให้เกิดปั ญหำต่อสิ่ งแวดล้อมและระบบนิเวศ เนื่องจำกเป็ นวัสดุที่ผคู ้ นนิยมนำมำใช้เพรำะมีรำคำถูกและ
สะดวกสบำยต่อกำรใช้งำน ถึงกระนั้นพลำสติกบำงส่ วนถูกใช้เพียงครั้งเดียวก็ถูกทิ้งไปตำมธรรมชำติและ
เป็ นขยะที่ไม่สำมำรถย่อยสลำยได้เอง ซึ่ งหนึ่งในนั้นก็คือบรรจุภณั ฑ์อำหำรที่ถูกทิ้งลงทะเล (ถ้วย/จำนโฟม
ร้อยละ6.8 และ กล่องโฟมบรรจุอำหำร ร้อยละ 3.8; รำยงำนสรุ ปสถำนกำรณ์มลพิษของประเทศไทย ปี
2561)
ด้วยเหตุน้ ีคณะผูจ้ ดั ทำจึงตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่ วมในกำรลดขยะพลำสติกจำก
บรรจุภณั ฑ์อำหำร โดยกำรคิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ใช้ซ้ ำได้ คือ ปิ่ นโตพับได้ ที่จะช่วยลดกำรใช้บรรจุภณั ฑ์
พลำสติกจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ และยังเป็ นกำรสนับสนุนให้คนในปั จจุบนั ใช้ป่ิ นโตมำกขึ้น โดยมีคุณสมบัติ คือ
ปลอดภัยสำหรับกำรใช้งำนกับอำหำร น้ ำหนักเบำ ยืดหยุน่ พกพำได้ง่ำย ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรทำโครงงำน
1. เพื่อกำรออกแบบและพัฒนำปิ่ นโตพับได้
2. เพื่อศึกษำคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ป่ิ นโตพับได้
3. เพื่อศึกษำลักษณะและหน้ำที่ของโครงสร้ำงของปิ่ นโตพับได้
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ผลงำนต้องจัดเป็ นนวัตกรรมอันเกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็ นกำรประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นใหม่
หรื อเป็ นกำรพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมเดิมให้ดียง่ิ ขึ้น ซึ่ งผลงำนจะต้องเป็ นประโยชน์ต่อสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเป็ น
รู ปธรรม และสำมำรถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริ งอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยเน้นกำรลดปั ญหำพลำสติก
ในปัจจุบนั เป็ นหลัก
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1.4 คำจำกัดควำม
. นวัตกรรม (innovation) มีรำกศัพท์มำจำก innovare ในภำษำลำติน แปลว่ำ ทำสิ่ งใหม่ข้ ึนมำ
. สิ่ งประดิษฐ์ คือ อุปกรณ์ วิธีกำร องค์ประกอบหรื อกระบวนกำรที่ไม่เหมือนอย่ำงอื่น หรื อ แปลก
ใหม่ เป็ นกระบวนกำรภำยในกระบวนกำรวิศวกรรมและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ คือ กระบวนกำรคิดของสมองซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรคิดได้หลำกหลำยและ
แปลกใหม่จำกเดิม เป็ นควำมสำมำรถทำงสมองในกำรคิดหลำยทิศทำงจนนำไปสู่ กำรคิดค้นและ
สร้ำงสิ่ งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรื อรู ปแบบควำมคิดใหม่
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บทที่ 2
เอกสำรทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ปัญหำขยะพลำสติก
ในปั จจุบนั โลกของเรำมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ วทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและขนำดชุมชน ส่ งผลให้มี
ควำมต้องกำรของสิ นค้ำมำกขึ้น โดยผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่จะเลือกใช้พลำสติกมำเป็ นวัสดุในกำรขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์
ต่ำง ๆ เพรำะมีตน้ ทุนในกำรผลิตต่ำและนำมำใช้ผลิตได้เป็ นจำนวนมำก ซึ่ งหนึ่งในสิ นค้ำที่มีควำมนิยมมำก
ที่สุดก็คือขวดน้ ำพลำสติกประเภทใช้แล้วทิง้ ที่เพิ่มควำมสะดวกสบำยแก่คนในสังคมเป็ นอย่ำงมำก แต่
พลำสติกเป็ นวัสดุที่ใช้เวลำย่อยสลำยโดยธรรมชำติถึง 450 ปี ผลิตภัณฑ์พลำสติกรู ปแบบอื่น ได้แก่
ถุงพลำสติก บรรจุภณั ฑ์ใส่ อำหำร ของเล่นเด็ก เฟอร์ นิเจอร์ และอื่น ๆ พลำสติกในบำงชนิดจะต้องมีกำรใส่
สำรคงสภำพพลำสติก สำรให้สีต่ำง ๆ ซึ่ งถ้ำหำกไม่กำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องหรื อถูกนำไปใช้ในทำงที่ไม่สมควร
อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ เช่น กำรปนเปื้ อนของสำรเติมแต่งที่เป็ นพิษอำจเป็ นอันตรำยต่อ
สัตว์ที่หลงกินพลำสติกเข้ำไป และทำให้สัตว์ตำยได้เนื่ องจำกเป็ นวัสดุที่กระเพรำะของสัตว์ไม่สำมำรถย่อย
ได้ นอกจำกนี้ยงั มีผลกระทบต่อสุ ขภำพของมนุษย์ที่สูดดมสำรเติมแต่งหรื อได้รับไมโครพลำสติกเข้ำไปเป็ น
จำนวนมำก ซึ่ งอำจก่อให้เกิดโรคมะเร็ งได้
2.2 ปริมำณกำรใช้ ถุงพลำสติกโดยเฉลีย่
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม เปิ ดเผยว่ำประเทศไทยมีปริ มำณ
กำรใช้ถุงพลำสติกหู หิ้วถึง 45,000 ล้ำนใบต่อปี โดยมำจำกสำมแหล่งใหญ่ ๆ คือ มำจำกตลำดสด เทศบำล
เอกชน และแผงลอย 40 เปอร์ เซ็นต์ คิดเป็ นจำนวนกว่ำ 18,000 ล้ำนใบต่อปี มำจำกร้ำนขำยของชำ 30
เปอร์เซ็นต์ หรื อ ประมำณ 13,500 ล้ำนใบต่อปี และอีก 30 เปอร์เซ็นต์ มำจำกห้ำงสรรพสิ นค้ำ ศูนย์กำรค้ำ
ซู เปอร์ มำร์ เก็ต ร้ำนสะดวกซื้ อ 13,500 ล้ำนใบต่อปี นอกจำกนี้ยงั พบอีกว่ำในพื้นที่กรุ งเทพมหำนครมีกำรใช้
ถุงพลำสติกเฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน ทำให้มีปริ มำณขยะพลำสติกมำกถึง 80 ล้ำนใบต่อวัน
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รู ปที่ 2.1 : คนไทยใช้ถุงพลำสติกเฉลี่ย 8 ใบต่อวัน
ที่มำ : https://www.posttoday.com/social/general/567459

รู ปที่ 2.2 : ถุงพลำสติกจ่ำยตลำด
ที่มำ : https://www.bltbangkok.com/CoverStory/

2.3 ยำงซิลโิ คนแอดดิชั่น (Addition Cured Silicone Rubber)
ยำงซิ ลิโคนแอดดิชนั่ หรื อยำงซิ ลิโคนแพลตตินม่ั (Platinum cure) มีขอ้ สังเกตคือเป็ นยำงซิลิโคน 2
ตัวผสมที่มี Part A และ B มีควำมทนทำนต่อควำมร้อนได้ถึง 240 องศำเซลเซียส เพรำะมีควำมแข็งแรงของ
พันธะภำยในตัวของโมเลกุลซิ ลิโคนมำก อีกทั้งยังมีควำมปลอดภัยและเหมำะสมกับกำรใช้งำนที่ตอ้ งสัมผัส
อำหำรหรื อผิวกำยของมนุษย์
เพรำะมีควำมไวต่อปฏิกิริยำต่ำทำให้เกิดปฏิกิริยำกับสิ่ งที่มำสัมผัสได้ยำก
นอกจำกนี้ Addition silicone มีแรงดึงดูดระหว่ำงโมเลกุลที่ต่ำทำให้มีควำมยืดหยุน่ สู งและทนควำมเย็นได้
และซิลิโคนยังเป็ นพอลิเมอร์ ที่ไม่มีข้ วั จึงไม่จบั ตัวกับน้ ำ ทำให้สำมำรถบรรจุอำหำรที่เป็ นน้ ำได้

รู ปที่ 2.3 : ยำงซิ ลิโคนแอดดิชน
ั่

ที่มำ : https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/iPxdMITJS/Silicone/
csm_cukrarske_formicky_d485c5a576.jpg
2.4 ข้ อจำกัดของยำงซิลโิ คนแอดดิชั่น
ยำงซิ ลิโคนแอดดิชนั่ จะไม่ถูกกับพวกสำรระเหย เช่น วำสลีน สี ที่ยงั ไม่แห้ง ทินเนอร์ ด้วยเหตุน้ ี เมื่อใช้ยำง
ซิ ลิโคนผสมกับชนิดของสำรข้ำงต้นที่ได้ระบุไว้ อำจทำให้ยำงซิ ลิโคนแข็งตัวอย่ำงไม่สมบูรณ์
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2.5 กำรเตรียมขึน้ รู ปยำงซิลโิ คนแอดดิชั่น
1. เตรี ยมผิวต้นแบบให้แห้ง และสะอำด
2. ทำน้ ำสบู่บำง ๆ ประมำณ 2-3 รอบเพื่อกันผิวต้นแบบกับซิ ลิโคนติดกัน
3. เตรี ยมยำงซิ ลิโคน part A และ B ตำมปริ มำณและสัดส่ วนที่ตอ้ งกำร
4. เทผสมยำงซิ ลิโคนทั้งสองส่ วนเข้ำด้วยกัน และคนผสมให้ทวั่ โดยปำดทั้งด้ำนข้ำงและด้ำนใต้
ภำชนะให้ทวั่
5. เทยำงซิ ลิโคนลงต้นแบบตำมแบบปิ่ นโตที่ถูกออกแบบไว้
6. เมื่อยำงซิ ลิโคนเซตตัวควรทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง จึงค่อยแกะต้นแบบออก
2.6 พลำสติกโพลีโพรพิลนี (Polypropylene, PP)
PP เป็ นพลำสติกประเภทเทอร์ โมพลำสติกที่เบำที่สุด ทนต่อแรงกระแทกและกำรขีดข่วน ไม่เสี ยรู ป
ง่ำย ไอน้ ำและอำกำศซึ มผ่ำนได้นอ้ ย PPมีจุดหลอมตัวอยูท่ ี่ 165 องศำเซลเซียส ซึ่งสำมำรถทนต่อกำรฆ่ำเชื้อที่
อุณหภูมิ 100 องศำได้ จึงนิยมนำมำทำเป็ นพลำสติกสำหรับกำรใช้งำนทำงกำรแพทย์ หรื อห้องปฏิบตั ิกำร
นอกจำกนั้นยังสำมำรถนำไปผลิตเป็ นภำชนะบรรจุอำหำร และยังสำมำรถนำเข้ำไมโครเวฟและเครื่ องล้ำง
จำนได้
พลำสติกประเภทโพลิโพรพิลีน (PP) สำมำรถนำกลับมำรี ไซเคิลเป็ น ถุงร้อนใส่ อำหำร หรื อกล่อง
บรรจุอำหำรสำหรับอุ่นในไมโครเวฟ และแก้วพลำสติกได้

.

.

.

2.6.1 ข้ อควรระวัง
สำมำรถติดไฟได้ง่ำย จึงต้องมีกำรเติมสำรหน่วงไฟเพื่อป้ องกันกำรติดไฟในกระบวนกำรผลิต ซึ่ ง
สำรหน่วงไฟที่เติมจะเป็ นพวกโบรมิเนเตตและคลอริ เนเตต สำรกลุ่มนี้ถำ้ ไหม้ไฟแล้วจะให้สำรได
ออกซิน (dioxin) ซึ่ งเป็ นสำรก่อมะเร็ ง
สำรเม็ดสี ที่มีตะกัว่ และแคดเมียม ซึ่ งผสมลงไปเพื่อทำให้พลำสติกมีสีต่ำง ๆ ตะกัว่ และแคดเมียม
สำมำรถแพร่ กระจำยออกมำจำกพลำสติกได้
ถุงร้อน มีลกั ษณะใสกว่ำถุงเย็นและไม่มีควำมยืดหยุน่ สำมำรถทนควำมร้อนได้สูงถึง 100 องศำ
เซลเซียส (จุดเดือดของน้ ำ) และทนไขมันได้ดี แต่สำมำรถบรรจุอำหำรเย็นได้เพียง 0 องศำเซลเซียส

2.7 ผ้ำไนลอน (Nylon)
. มีควำมเหนียวสู ง (8.8 กรัมต่อดิเนียร์ )
. มีควำมยืดหยุน่ ดีมำก สำมำรถยืดออกได้ถึง 22% ก่อนที่เส้นใยจะขำด
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. ไนลอนเปนวัสดุที่ดูดควำมชื้ นได้นอ้ ยมำกเมื่อเปรี ยบเทียบกับเส้นใยธรรมชำติ ถึงแม้วำ่ เมื่อนำมำ
เปรี ยบเทียบกับเส้นใยสังเครำะด้วยกันไนลอนดูดควำมชื้นดีที่สุด
. ไนลอนเป็ นเส้นใยในกลุ่ม thermoplastic fiber (หลอมละลำยก่อนกำรลุกไหม้) ทำให้มีควำม
ทนทำนต่อควำมร้อนสู งถึง 250 องศำเซลเซียส
2.7.1 กำรนำไปใช้
ผ้ำไนลอนมักถูกนำไปใช้ในกำรผลิตเสื้ อผ้ำกีฬำต่ำง ๆ เนื่ องจำกมีคุณสมบัติดูดน้ ำได้นอ้ ย มี
ควำมยืดหยุน่ และทนทำนสู งทำให้เคลือนไหวร่ ำงกำยได้สะดวก นอกจำกนี้ยงั เหมำะกับกำรนำไป
ทำเป็ นพรม บุเครื่ องนอน และเชือก
2.8 สแตนเลส ออสเทนนิติก (Austenitic Stainless)
สแตนเลสแบบออสเทนนิติกมีคุณสมบัติในกำรต้ำนทำนกำรกัดกร่ อนที่ดีเยีย่ ม
มีควำมแข็งแรง
สู งสุ ดในหมู่สแตนเลส มีควำมยืดตัวสู ง อีกทั้งยังขึ้นรู ปได้ง่ำย สแตนเลสชนิดนี้ถูกนำไปใช้ในกำรผลิต
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขอนำมัย
2.9 กำรออกแบบโครงสร้ ำงบรรจุภัณฑ์
กำรออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ อำจแบ่งประเภทลักษณะกำรออกแบบได้ 2 ประเภทคือ
1. กำรออกแบบลักษณะโครงสร้ำง หมำยถึง กำรกำหนดรู ปลักษณะโครงสร้ำง วัสดุที่ใช้ กรรมวิธี
กำรผลิต กำรบรรจุ ตลอดจนกำรขนส่ งเก็บรักษำผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์นบั ตั้งแต่เริ่ มผลิต
จนถึงมือผูบ้ ริ โภค
2. กำรออกแบบกรำฟฟิ ค หมำยถึง กำรสร้ำงสรรค์ลกั ษณะส่ วนประกอบภำยนอกของโครงสร้ำง
บรรจุภณั ฑ์ให้สำมำรถสื่ อสำร สื่ อควำมหมำย ควำมเข้ำใจซึ่ งจะให้ผลทำงด้ำนจิตวิทยำต่อ
ผูบ้ ริ โภค และอำศัยหลักศิลปะกำรจัดภำพให้เกิดควำมประสำนกลมกลืนกันอย่ำงสวยงำม ตำม
วัตถุประสงค์ที่ได้วำงไว้
2.10 กระบวนกำรออกแบบโครงสร้ ำงบรรจุภัณฑ์
ในกระบวนกำรออกแบบโครงสร้ำงของบรรจุภณั ฑ์ ผูว้ จิ ยั ต้องอำศัยควำมรู ้และข้อมูลจำกหลำยด้ำน
อำจอำศัยควำมช่วยเหลือจำกผูช้ ำนำญกำรบรรจุหลำย ๆ ฝ่ ำยมำร่ วมปรึ กษำและพิจำรณำตัดสิ นใจ โดยที่
ผูว้ จิ ยั จะกระทำหน้ำที่เป็ นผูส้ ร้ำงภำพพจน์จำกข้อมูลต่ำง ๆ ให้ปรำกฏเป็ นรู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์จริ ง
ลำดับขั้นตอนของกำรดำเนินงำน นับตั้งแต่ตอนเริ่ มต้น จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดจนได้ผลงำนออกมำดังต่อไปนี้
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1. กำหนดนโยบำยหรื อวำงแผนยุทธศำสตร์ เช่น ตั้งวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยของกำรผลิต เงินทุน
2.

3.

4.

5.

6.

งบประมำณ กำรจัดกำร และกำรกำหนดสถำนะของบรรจุภณั ฑ์
กำรศึกษำและกำรวิจยั เบื้องต้น ได้แก่ กำรศึกษำข้อมูลหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมทำงกำรผลิต ตลอดจนกำรค้นพบสิ่ งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องสอดคล้องกันกับกำร
ออกแบบโครงสร้ำงของบรรจุภณั ฑ์
กำรศึกษำถึงควำมเป็ นไปได้ของบรรจุภณ
ั ฑ์ เมื่อได้ศึกษำข้อมูลต่ำง ๆ แล้วก็เริ่ มศึกษำควำมเป็ นไป
ได้ของบรรจุภณั ฑ์ดว้ ยกำรสเก็ตภำพ แสดงถึงรู ปร่ ำงลักษณะ และส่ วนประกอบของโครงสร้ำง 2-3
มิติ หรื ออำจใช้วธิ ี กำรอื่น ๆ เช่นกำรขึ้นรู ปเป็ นลักษณะ 3 มิติ ในขั้นตอนนี้จึงเป็ นกำรเสนอ
แนวควำมคิดสร้ำงสรรค์ข้ นั ต้นหลำย ๆ แบบ เพื่อศึกษำควำมเป็ นไปได้ในเทคนิควิธีกำรบรรจุ และ
กำรคำนวณเบื้องต้น ตลอดจนเงินทุนงบประมำณดำเนินกำร
กำรพัฒนำและแก้ไขแบบ ในขั้นตอนนี้ ผอู ้ อกแบบจะต้องขยำยรำยละเอียดปลีกย่อยต่ำง ๆ ของแบบ
ร่ ำงให้ทรำบอย่ำงละเอียดโดยมีเอกสำรหรื อข้อมูลประกอบ มีกำรกำหนดวิธีกำรผลิต กำรบรรจุ วัสดุ
กำรประมำณรำคำ ตลอดจนกำรทดสอบทดลองบรรจุ เพื่อหำรู ปร่ ำง รู ปทรงหรื อส่ วนประกอบต่ำง
ๆ ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ของบรรจุภณั ฑ์ที่ตอ้ งกำรด้วยกำรสร้ำงรู ปจำลองง่ำย ๆ ขึ้นมำ
กำรพัฒนำต้นแบบจริ ง (Prototype Development) เมื่อแบบโครงสร้ำงได้รับกำรแก้ไขและพัฒนำ
ผ่ำนกำรยอมรับแล้ว ลำดับต่อมำต้องทำหน้ำที่เขียนแบบ เพื่อกำหนดขนำด รู ปร่ ำง และสัดส่ วนจริ ง
ด้วยกำรเขียนภำพประกอบแสดงรำยละเอียดของรู ปแบบแปลน รู ปด้ำนต่ำง ๆ ทัศนียภำพ หรื อภำพ
แสดงกำรประกอบ ของส่ วนประกอบต่ำง ๆมีกำรกำหนดมำตรำส่ วน บอกชนิดและประเภทวัสดุที่
ใช้มีขอ้ ควำม คำสั่ง ที่สื่อสำรควำมเข้ำใจกันได้ในขบวนกำรผลิตเป็ นบรรจุภณั ฑ์ของจริ ง และต้องมี
กำรสร้ำงต้นแบบจำลองที่สมบูรณ์ (Prototype) ขึ้นมำก่อนเพื่อวิเครำะห์โครงสร้ำงและจำแนก
แยกแยะส่ วนประกอบต่ำง ๆ ออกมำศึกษำ และในขั้นนี้กำรทดลองออกแบบกรำฟฟิ คบนบรรจุ
ภัณฑ์ ควรได้รับกำรพิจำรณำร่ วมกันอย่ำงใกล้ชิดกับลักษณะของโครงสร้ำงเพื่อสำมำรถนำผลงำน
ในขั้นนี้มำคัดเลือกพิจำรณำควำมมีประสิ ทธภำพของรู ปลักษณ์บรรจุภณั ฑ์ที่สมบูรณ์
กำรผลิตจริ ง สำหรับขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นหน้ำที่รับผิดชอบของฝ่ ำยผลิตในโรงงำนที่จะต้อง
ดำเนินกำรตำมแบบแปลนที่นกั ออกแบบให้ไว้ ซึ่ งทำงฝ่ ำยผลิตจะต้องจัดเตรี ยมแบบแม่พิมพ์ของ
บรรจุภณั ฑ์ให้เป็ นไปตำมกำหนด
และจะต้องสร้ำงบรรจุภณั ฑ์จริ งออกมำจำนวนหนึ่งเพื่อเป็ น
ตัวอย่ำง (Pre-Production Prototypes) สำหรับกำรทดสอบและวิเครำะห์เป็ นครั้งสุ ดท้ำย หำกพบว่ำมี
ข้อบกพร่ องควรรี บดำเนินกำรแก้ไขให้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วจึงดำเนิ นกำรผลิตเพื่อนำไปบรรจุและ
จำหน่ำยในลำดับต่อไป
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำร
3.1 แผนกำรปฏิบัติงำน
ตำรำงที่ 3.1 แผนกำรปฏิบตั ิงำน
ที่

งำนที่ปฏิบตั ิ

1

รวมกลุ่มประชุม

2

วำงแผนและหำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3

กำหนดหัวข้อและแบ่งหน้ำที่

4

ออกแบบปิ่ นโตพับได้ ถำมควำมเห็นจำกผูร้ ู ้

5

ทำรำยงำน

6

ตรวจสอบและแก้ไข

ระยะเวลำดำเนินกำร
23 พฤศจิกำยน 2562-24
พฤศจิกำยน 2562
25 พฤศจิกำยน 2562-7 ธันวำคม
2562
8 ธันวำคม 2562
9 ธันวำคม 2562-20 ธันวำคม
2562
13 ธันวำคม 2562-26 ธันวำคม
2562
27 ธันวำคม 2562-24 มกรำคม
2562

ผูร้ ับผิดชอบ
ผูจ้ ดั ทำ
ผูจ้ ดั ทำ
ผูจ้ ดั ทำ
ผูจ้ ดั ทำ
ผูจ้ ดั ทำ
ผูจ้ ดั ทำ

3.2 วิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นที่ 1 กำหนดปั ญหำหรื อควำมต้องกำร
ปัญหำ คือ ธุ รกิจเกี่ยวกับอำหำรเป็ นสำเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นเป็ นจำนวนมำก ผูข้ ำยมักนำ
ถุงหรื อกล่องที่ทำมำจำกวัสดุยอ่ ยสลำยยำกมำบรรจุอำหำร ไม่วำ่ จะเป็ นกล่องโฟม กล่อง/ถุงพลำสติก หรื อ
กล่องกระดำษที่ไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ซ้ ำได้ สุ ดท้ำยบรรจุภณั ฑ์เหล่ำนี้ก็เป็ นขยะและส่ งผลเสี ยต่อ
สิ่ งแวดล้อม
ในปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์บรรจุอำหำรที่ถูกออกแบบมำเพื่อให้ใช้ซ้ ำได้ เช่น ปิ่ นโต กล่องอำหำร ซึ่ งมี
ขนำดที่ใหญ่พอควร กำรพกติดตัวไปข้ำงนอกนั้นจึงยำกและใช้พ้ืนที่มำก โดยเฉพำะเมื่อต้องกำรซื้ ออำหำรที่
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หลำกหลำย ผูบ้ ริ โภคต้องพกกล่องอำหำรเป็ นจำนวนมำก อีกทั้งกล่องอำหำรยังไม่มีหูหิ้วในตัว ทำให้ตอ้ งหำ
ถุงหรื อกระเป๋ ำมำใส่
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ คือ สนับสนุนให้ประชำชนใส่ ใจที่จะร่ วมกันแก้ปัญหำสิ่ งแวดล้อม และจัด
จำหน่ำยบรรจุภณ
ั ฑ์ที่พกพำได้ง่ำย คือ “ปิ่ นโตพับได้” ในรำคำที่เหมำะสม เพื่อให้ผคู ้ นส่ วนมำกเข้ำถึงได้ ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์น้ ีจะพกพำได้สะดวกกว่ำบรรจุภณั ฑ์อำหำรที่ใช้ซ้ ำได้อื่น ๆ และทำจำกวัสดุที่มีคุณภำพและ
ปลอดภัยต่อกำรใช้บรรจุอำหำร
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล
เพื่อกำรแก้ปัญหำโดยกำรออกแบบปิ่ นโตพับได้ ต้องศึกษำข้อมูลต่อไปนี้
1. กำรวิเครำะห์ปัญหำด้วยชุดคำถำม 5W1H
1) ปัญหำคืออะไร (What)
บรรจุภณั ฑ์อำหำรแบบใช้แล้วทิ้งถูกใช้อย่ำงแพร่ หลำย
2) ปั ญหำเกิดขึ้นกับใคร (Who)
ผูข้ ำย และผูบ้ ริ โภค
3) ปั ญหำเกิดขึ้นที่ไหน (Where)
บริ เวณที่มีอำหำรวำงจำหน่ำย เช่น ตลำด ห้ำงสรรพสิ นค้ำ บูธขำยอำหำร ร้ำนอำหำร
4) ปั ญหำเกิดขึ้นเมื่อไร (When)
เมื่อผูบ้ ริ โภคต้องกำรนำอำหำรกลับบ้ำนแต่ไม่มีภำชนะมำเอง
5) เพรำะเหตุใดจึงต้องแก้ไขปั ญหำ (Why)
เมื่อจัดกำรขยะเหล่ำนี้ไม่ได้ จึงเกิดผลเสี ยต่อสิ่ งมีชีวติ ตำมธรรมชำติ ในบำงครั้งสัตว์กินขยะ
เข้ำไป ทำให้มีอนั ตรำยถึงชีวิต และยังเป็ นกำรทำลำยสมดุลของระบบนิเวศ
6) จะแก้ปัญหำอย่ำงไร (How)
ให้ควำมรู ้แก่ประชำชน และสนับสนุนให้คนหันมำช่วยกันลดขยะ ด้วยกำรใช้วสั ดุทดแทน
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในกำรบรรจุอำหำร
2. ข้อมูลที่จำเป็ นในกำรแก้ปัญหำ
1) ส่ วนประกอบและกำรใช้งำนของปิ่ นโตดั้งเดิม
. ประกอบด้วยภำชนะรู ปทรงกระบอกซ้อนกันเป็ นชั้นๆ มีโครงเป็ นโลหะเรี ยกว่ำขำร้อยตรงส่ วนหู
สองข้ำง หิ้วได้ มักจะมีต้ งั แต่ 2 ชั้นขึ้นไป
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. ส่ วนประกอบของหู ป่ิ นโตนั้น ประกอบไปด้วย ตัวฐำน และตัวล็อค โดยตัวฐำนจะนิยมติดตั้งกับ
ส่ วนที่เป็ นตัวกล่อง ในขณะที่ตวั ล็อคจะนิยมติดตั้งกับฝำหรื อชิ้นส่ วนที่ถอดได้ โดยหลักกำรล็อค
นั้นอำศัยกำรเกี่ยวลวดตะขอจำกชิ้นส่ วนตัวล็อคกับแผ่นตะขอที่ติดบนชิ้นส่ วนตัวฐำน แล้วก็ดึงตัว
ล็อคให้ล็อค โดยกำรล็อคส่ วนมำกจะอำศัยกำรออกแบบในลักษณะลูกเบี้ยว ทำให้เกิดมุมกดและ
คลำย จำกกำรดึงล็อค หรื อบำงรุ่ นก็อำศัยกำรเพิ่มสปริ งช่วยกดเพื่อเพิ่มแรงกดเข้ำไปอีก เช่น หู ป่ิ นโต
แบบสปริ ง หรื อ หู ล็อคปิ่ นโตแบบสปริ ง เป็ นต้น

รู ปที่ 3.1 : ตัวอย่ำงปิ่ นโต
ที่มำ: https://shoponline.tescolotus.com/groceries/th-TH/products/6002378078
2) ผลิตภัณฑ์สำหรับอำหำร/เครื่ องดื่มที่ทำมำจำกซิลิโคน

รู ปที่ 3.2 : ผลิตภัณฑ์สำหรับอำหำร
ที่มำ: https://m.jd.co.th/product/4583637.html

รู ปที่ 3.3 : ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มที่ทำมำจำกซิ ลิโคน
ที่มำ:https://sneapy.com/product/portable-silicone-folding-cup/
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3) Food Grade
คำว่ำ "Food Grade" ซึ่ งใช้กนั ทัว่ ไปในกำรบ่งบอกเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภำพเหมำะสม
สำหรับกำรผลิตอำหำร กำรจัดเก็บอำหำร หรื อ ใช้ในกำรเตรี ยมอำหำร

รู ปที่ 3.4 : สัญลักษณ์ Food Grade
ที่มำ: https://www.wonnapob.com/factory-environment.html
4) วัสดุที่ตรงตำมควำมต้องกำร
ยำงซิ ลิโคนแอดดิชนั่ (Addition Cured Silicone Rubber / Platinum Cure Silicone Rubber)
. เป็ นยำงซิลิโคนประเภท Food Grade & Skin Safe; ไร้กลิ่น ปลอดภัยต่อกำรใช้งำนกับอำหำร
ปลอดภัยต่อผิวมนุษย์
. ไม่มี Bisphenol-A (BPA) ที่สำมำรถแทรกซึ มลงในของเหลวและอำหำรที่บรรจุอยูภ่ ำยในภำชนะ
แล้วจึงเข้ำสู่ ร่ำงกำยเมื่อรับประทำนหรื อดื่มเข้ำไป เมื่อเกิดกำรสะสมจะทำให้ศกั ยภำพกำรทำงำน
ของร่ ำงกำยลดลง
. ยำงซิ ลิโคนนั้นไม่มีรูพรุ นหรื อปริ มำตรอิสระที่จะดูดซับกลิ่น ทำให้สำมำรถใช้กบั อำหำรได้โดยไม่มี
กลิ่นเหลือค้ำงจำกอำหำร และง่ำยต่อกำรทำควำมสะอำด
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บทที่ 4
ผลกำรดำเนินงำน
4.1 จุดมุ่งหมำยของโครงงำน
1. เพื่อกำรออกแบบและพัฒนำปิ่ นโตพับได้
2. เพื่อศึกษำคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ป่ิ นโตพับได้
3. ศึกษำหน้ำที่และต้นทุนของโครงสร้ำงของปิ่ นโตพับได้
ตอนที่ 1 ออกแบบและพัฒนำปิ่ นโตพับได้

รู ปที่ 4.1 : คอนเซ็ปต์

เมื่ออยูใ่ นลักษณะพร้อมใช้บรรจุอำหำร ตัวกล่องปิ่ นโตมีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมซึ่ งมีควำมยำว 14
เซนติเมตร ควำมกว้ำง 14 เซนติเมตร และควำมสู ง 6 เซนติเมตร

รู ปที่ 4.2 : ชั้นปิ่ นโตขณะถูกพับเมื่อมองจำกมุมต่ำง ๆ

เส้นพับ

ทั้ง 4 ด้ำนของตัวกล่องซิ ลิโคนถูกออกแบบให้มีส่วนที่พบั เข้ำได้ โดยที่แต่ละมุมจะมีท้ งั หมด 5 รอย
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รู ปที่ 4.3 : ชั้นปิ่ นโตหลังพับ

เมื่อพับลงไปแล้วจะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมแบนซึ่ งเห็นได้วำ่ แต่ละด้ำนของกล่องอยูใ่ นรู ปสำมเหลี่ยมโดยมี
ส่ วนที่เป็ นรอยพับอยูด่ ำ้ นใต้

รู ปที่ 4.4 : ปิ่ นโตหนึ่งชั้น

รู ปที่ 4.5: ปิ่ นโตเมื่อถูกแยกชิ้นส่ วน
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ในหนึ่งชั้นของปิ่ นโตประกอบไปด้วย 3 ส่ วน
1. ฝำ
2. ตัวยึดปิ่ นโต
3. ชั้นปิ่ นโต

รู ปที่ 4.6: ด้ำนล่ำงของชั้นปิ่ นโต

ฐำนของชั้นปิ่ นโตมีส่วนยืน่ ออกมำเพื่อป้ องกันกำรเคลื่อนที่ออกจำกตำแหน่ง
เมื่อนำชั้นมำต่อกัน (สำมำรถเลือกใช้ได้ต้ งั แต่ 1 ถึง 3 ชั้น) จะมีลกั ษณะดังรู ป และสำมำรถพับลงมำ
เพื่อกำรจัดเก็บได้

รู ปที่ 4.7 : ปิ่ นโตสองชั้น

รู ปที่ 4.8 : ลักษณะหลังพับปิ่ นโตเพื่อกำรจัดเก็บ
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หำกเลือกใช้แบบ 2 ชั้น สำมำรถนำสำยมำรัด เพื่อกำรขนย้ำยได้

รู ปที่ 4.9 : ปิ่ นโตสองชั้น

คณะผูจ้ ดั ทำได้ออกแบบให้ป่ิ นโตพับได้มีหลำกหลำยสี สัน โดยมีท้ งั หมด 4 สี ได้แก่ สี เหลือง สี
ชมพู สี ฟ้ำ และสี ขำวซึ่ งลูกค้ำสำมำรถใช้กล่องของแต่ละสี สลับกันได้

รู ปที่ 4.10 : ปิ่ นโตพับได้หลำกสี สัน

วิธีในกำรรัดสำยปิ่ นโต
เริ่ มต้นจำกกำรเลือกจำนวนชั้นของปิ่ นโตที่ตอ้ งกำรแล้วนำสำยรัดมำคล้องรอบปิ่ นโตโดยให้หูหิ้วอยู่
ด้ำนบนแล้วนำสำยสอดเข้ำไปในตัวล็อกสำยด้ำนข้ำงปิ่ นโต หลังจำกนั้นนำช่วงสำยที่มีรูสำหรับหัวเข็มขัดใส่
เข้ำไปในตัวหัวและทำกำรล็อกในช่วงที่แน่นพอที่จะไม่ทำให้กล่องร่ วงออกและใช้หูเข็มขัดเก็บสำยส่ วนเกิน
ให้เรี ยบร้อย
ตอนที่ 2 ศึกษำคุณสมบัติของวัสดุทใี่ ช้ ประดิษฐ์ ปิ่นโตพับได้
คุณสมบัติของซิ ลิโคนแอดดิชน่ั หรื อ ซิ ลิโคนแพลตตินม่ั
1. ทนควำมร้อนได้ถึง 240 องศำเซลเซียส
2. สำมำรถเก็บอำหำรที่มีอุณหภูมิต่ำได้ถึง -70 องศำเซลเซียส
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3. มีควำมแข็งแรงทนทำน
4. ปลอดภัยต่อกำรบรรจุอำหำร
5. มีควำมยืดหยุน่ สู ง
คุณสมบัติของพลำสติกโพลีโพรพิลีน
1. มีจุดหลอมเหลวที่ 165 องศำเซลเซียส
2. ทนควำมร้อนสู ง สำมำรถนำเข้ำไมโครเวฟได้
3. ทนต่อแรงกระแทก และกำรขีดข่วน
4. ไม่เสี ยรู ปง่ำย
5. ไอน้ ำและอำกำศซึ มผ่ำนได้นอ้ ย
ตอนที่ 3 ศึกษำหน้ ำทีแ่ ละต้ นทุนของโครงสร้ ำงของปิ่ นโตพับได้
ตำรำงที่ 4.1 : ข้อมูลของโครงสร้ำงของปิ่ นโตพับได้
ชิ้นส่ วน

วัสดุ

ฝำ

พลำสติกและ
ยำงซิลิโคน

ตัวยึดปิ่ นโต

พลำสติก PP

ชั้นปิ่ นโต

ยำงซิลิโคน

หน้ำที่

ต้นทุนโดยประมำณ
(ต่อ 1 หน่วย)
ปิ ดฝำเพื่อกันสิ่ งปนเปื้ อนจำกภำยนอก
15 บำท
กันไม่ให้อำหำรหก และสำมำรถเปิ ด
เมื่อต้องกำรรับประทำนอำหำร หรื อ
ทำควำมสะอำด
ยึดชั้นปิ่ นโตให้อยูเ่ ป็ นทรง ไม่พบั ลง
12 บำท
ไปขณะใช้งำน มีบริ เวณให้สอดและ
ยึดสำยรัดให้อยูก่ บั ที่
ใช้บรรจุอำหำร และนำเข้ำไมโครเวฟ
ได้หำกต้องกำรอุ่นอำหำร

65 บำท
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สำยรัดและหู หิ้ว

ผ้ำไนลอน

ยึดแต่ละชั้นของปิ่ นโตเข้ำด้วยกัน และ
ทำให้สำมำรถหิ้วปิ่ นโตได้ บริ เวณสำย
รัดมีรูที่ให้หวั เข็มขัดเกี่ยวเพื่อรัด
ปิ่ นโตให้แน่น ซึ่ งสำมำรถปรับให้เข้ำ
กับจำนวนชั้นที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
ขนำดที่ใช้: ยำว 118 เซนติเมตร กว้ำง
3.2 เซนติเมตร หนำ 1 มิลลิเมตร

13 บำท

หูเข็มขัด

เชือกชำมัว

เก็บปลำยส่ วนที่เหลือของสำยรัดให้
เรี ยบร้อย

3 บำท

หัวเข็มขัด

สแตนเลส

ปรับสำยรัดให้มีควำมยำวพอดีกบั
ควำมสู งของปิ่ นโต จำกนั้นใช้หวั เข็ม
ขัดเกี่ยวกับรู บริ เวณสำยรัด เพื่อให้
สำมำรถรัดปิ่ นโตได้อย่ำงแน่นหนำ

15 บำท

ตำรำงดังกล่ำวแสดงต้นทุนของส่ วนประกอบต่ำง ๆ ในกำรประดิษฐ์ป่ิ นโตพับได้ เนื่องจำกคณะ
ผูจ้ ดั ทำเห็นสมควรว่ำลูกค้ำควรสำมำรถเลือกซื้ อได้ตำมจำนวนที่ลูกค้ำต้องกำร ต้นทุนสิ นค้ำจึงขึ้นกับจำนวน
ชั้นที่ผบู ้ ริ โภคต้องกำรใช้ โดยมีท้ งั หมด 3 รำคำ ได้แก่ รำคำสำหรับปิ่ นโตแบบ หนึ่ง สอง และสำมชั้น
ปิ่ นโต 1 ชั้น ประกอบไปด้วย 1 ฝำ 1 ตัวยึดปิ่ นโต และ 1 ชั้นปิ่ นโต ต้นทุนรวม 92 บำท
ปิ่ นโต 2 ชั้น ประกอบไปด้วย 2 ฝำ 2 ตัวยึดปิ่ นโต 2 ชั้นปิ่ นโต 1 สำยรัดพร้อมหู หิ้ว 1 หูเข็มขัด และ 1
หัวเข็มขัด ต้นทุนรวม 215 บำท
ปิ่ นโต 3 ชั้น ประกอบไปด้วย 3 ฝำ 3 ตัวยึดปิ่ นโต 3 ชั้นปิ่ นโต 1 สำยรัดพร้อมหู หิ้ว 1 หูเข็มขัด และ 1
หัวเข็มขัด ต้นทุนรวม 307 บำท
ผูบ้ ริ โภคสำมำรถเลือกคละสี ได้ตำมต้องกำรเพรำะสิ นค้ำจะถูกขำยเป็ นชุด เช่น หำกต้องกำรปิ่ นโต 2
ชั้น จะต้องซื้ อ 2 ชุด ในชุดประกอบด้วยชั้นปิ่ นโต ตัวยึดปิ่ นโต และฝำปิ่ นโต รำคำต่อชุดคือ 160 บำทและ
สำมำรถซื้ อสำยรัดได้เมื่อต้องกำรต่อเป็ นชั้น โดยรำคำอยูท่ ี่ 35 บำทต่อสำย
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรำยผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนิ นโครงงำนกำรจัดกำรพลำสติกเพื่อควำมยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อมและทะเลไทย เรื่ อง
นวัตกรรมปิ่ นโตพับได้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรออกแบบและพัฒนำปิ่ นโตพับได้ ศึกษำคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้
ประดิษฐ์ป่ิ นโตพับได้ และศึกษำลักษณะและหน้ำที่ของโครงสร้ำงของปิ่ นโตพับได้ โดยผูจ้ ดั ทำได้สรุ ป
อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะดังนี้
5.1 สรุ ปผลกำรดำเนินงำน
ตอนที่ 1 ออกแบบและพัฒนำปิ่ นโตพับได้ ผลกำรออกแบบปิ่ นโตพับได้ พบว่ำปิ่ นโตที่ทำจำกยำง
ซิลิโคนสำมำรถพับได้ และสำมำรถพกพำนำไปใช้ได้จริ งในชีวติ ประจำวัน
ตอนที่ 2 ศึกษำคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในกำรประดิษฐ์ปิ่นโตพับได้ โดยศึกษำคุณสมบัติยำงซิ ลิโคน
แอดดิชนั่ หรื อ ยำงซิ ลิโคนแพลตตินม่ั พบว่ำวัสดุมีควำมเหมำะสมกับกำรประดิษฐ์ป่ิ นโตพับได้ เนื่องจำกมี
ควำมยืดหยุน่ สู งทำให้สำมำรถพับได้ มีควำมแข็งแรงทนทำน สำมำรถบรรจุอำหำรได้หลำกหลำยชนิด
เนื่องจำกวัสดุทนต่ออุณหภูมิที่สูงและต่ำได้ดี และปลอดภัยต่อกำรบรรจุอำหำร
ตอนที่ 3 ศึกษำหน้ำที่และต้นทุนของโครงสร้ำงของปิ่ นโตพับได้ จำกตำรำง 4.1 (ข้อมูลของ
โครงสร้ำงของปิ่ นโตพับได้) แบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อ ได้แก่ ชิ้นส่ วน วัสดุ หน้ำที่ และต้นทุน โดยรวมพบว่ำ
ปิ่ นโตแบ่งออกเป็ นสองส่ วนหลัก คือ ส่ วนที่มีเนื้ อผิวสัมผัสกับอำหำร และส่ วนที่เป็ นโครงสร้ำงของปิ่ นโต
ส่ วนแรก คือ ส่ วนที่มีเนื้ อผิวสัมผัสกับอำหำร ได้แก่ ฝำและชั้นปิ่ นโต ซึ่ งฝำถูกทำมำจำกพลำสติกที่ลอ้ มด้วย
ยำงซิ ลิโคน ส่ วนชั้นปิ่ นโตนั้นถูกทำมำจำกยำงซิ ลิโคน ส่ วนที่สอง คือ ส่ วนที่เป็ นโครงสร้ำงของปิ่ นโต
ได้แก่ ตัวยึดปิ่ นโตที่ทำจำกพลำสติก สำยรัดและหู หิ้วที่ทำจำกผ้ำไนลอน หู เข็มขัดที่ทำจำกเชือกชำมัว และ
หัวเข็มขัดที่ทำจำกสแตนเลส โดยต้นทุนในกำรประดิษฐ์ท้ งั หมดแบ่งออกเป็ นสำมรำคำ ได้แก่ ปิ่ นโตหนึ่งชั้น
รำคำ 92 บำท ปิ่ นโตสองชั้น รำคำ 215 บำท และปิ่ นโตสำมชั้นรำคำ 307 บำท
5.2 อภิปรำยผลกำรดำเนินงำน
จำกสรุ ปผลกำรดำเนินงำนสำมำรถอภิปรำยได้ ดังนี้
จำกกำรดำเนินงำนพบว่ำกำรออกแบบและพัฒนำปิ่ นโตในครั้งแรกมีปัญหำในกำรพับ เนื่องจำก
ผูพ้ ฒั นำออกแบบโครงสร้ำงของปิ่ นโตให้พบั ได้โดยกำรยืดและหดในแนวตั้ง ลักษณะคล้ำยกับกำรดึงสปริ ง
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แต่กำรพับในลักษณะดังกล่ำวทำให้รองรับน้ ำหนักได้ไม่มำก และไม่แข็งแรง ดังนั้นผูพ้ ฒั นำจึงเปลี่ยน
รู ปแบบกำรพับมำเป็ นกำรพับบริ เวณสี่ มุมของชั้นปิ่ นโตแทน ทำให้สำมำรถรองรับน้ ำหนักได้ดียง่ิ ขึ้น และ
สำมำรถพับเก็บได้ในรู ปแบบที่บำงกว่ำ ต่อมำพบปั ญหำจำกกำรต่อชั้นของปิ่ นโต เนื่ องจำกเริ่ มแรกผูพ้ ฒั นำ
ได้ออกแบบให้แต่ละชั้นของปิ่ นโตเชื่อมกันด้วยตัวล็อคที่ทำจำกเหล็ก แต่เมื่อมีน้ ำหนักอำหำรมำก ชั้นปิ่ นโต
อำจรับน้ ำหนักไม่ไหว ส่ งผลให้อำหำรหกในที่สุด จึงได้ปรับเปลี่ยนโดยให้แต่ละชั้นเชื่อมกันด้วยสำยรัดซึ่ ง
สำยรัดจะลอดผ่ำนช่องสอดสำยที่ติดไว้กบั ตัวยึดปิ่ นโตในแต่ละชั้น ทำให้ช้ นั ของปิ่ นโตเชื่อมติดกันอย่ำง
แน่นหนำ นอกจำกนี้ยงั พบปั ญหำจำกกำรออกแบบลักษณะของหู หิ้ว โดยเริ่ มแรกผูพ้ ฒั นำออกแบบให้หูหิ้ว
เป็ นหู หิ้วพลำสติกที่ใช้เกี่ยวกับห่วงคล้องซึ่ งจะติดอยูก่ บั ตัวยึดปิ่ นโตชั้นบนสุ ด แต่เกิดปั ญหำคือหู หิ้วดังกล่ำว
จะไม่สำมำรถรับน้ ำหนักของชั้นปิ่ นโตทั้งหมดเมื่อใส่ อำหำรในปริ มำณมำกได้ ผูพ้ ฒั นำจึงแก้ไข โดยใช้สำย
รัดที่มีลกั ษณะเป็ นห่วงขนำดใหญ่เพียงพอที่จะรัดปิ่ นโตทั้งสำมชั้นเข้ำด้วยกันได้ ซึ่ งบริ เวณสำยรัดจะมีหูหิ้ว
ที่ทำจำกผ้ำไนลอนติดอยู่ ทำให้สำมำรถหิ้วและพกพำได้ สุ ดท้ำยนี้ ผูพ้ ฒั นำคำนึงถึงควำมสะดวกสบำยของ
ผูบ้ ริ โภคในกำรใช้ปิ่นโตหำกต้องกำรพกปิ่ นโตแยกชั้นกัน จึงออกแบบให้สำยรัดมีหวั เข็มขัดที่สำมำรถปรับ
ควำมยำวของสำยรัด เพื่อใช้รัดชั้นปิ่ นโตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นหรื อน้อยลงได้
5.3 ข้ อเสนอแนะ
ในกำรดำเนินงำนครั้งนี้ผจู ้ ดั ทำมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. แต่ละชั้นของปิ่ นโตสำมำรถแบ่งออกเป็ นช่องย่อย เพื่อใส่ อำหำรได้หลำยประเภทมำกขึ้น
2. ปิ่ นโตมีขนำดที่หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสำมำรถเลือกใช้ได้ตำมควำมต้องกำร
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