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บทคัดย่อ
บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จากัด เป็ นบริ ษทั ทัวร์ที่ได้รับรองความเป็ นมาตราฐานจากสมาคมไทยธุ รกิจ
การท่องเที่ยว(ATTA) และเป็ นบริ ษทั ทัวร์ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะ
ในด้านการออกทัวร์ ต่างจังหวัดและงานอีเว้นท์ต่างๆ ซึ่ งในแต่ละงานมีการใช้กล่องข้าวพลาสติก
เป็ นจานวนมากต่อวัน ทาให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สูง ทางคณะผูจ้ ดั มีเป้ าหมายในการลด
ต้นทุ น จึ ง ได้คิ ดโครงงานชามกาบกล้วยขึ้ น โดยเลื อกใช้ก าบกล้วยที่ เป็ นวัตถุ ดิบ ซึ่ ง หาง่า ยและ
สามารถปลูกทดแทนได้เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตชามกาบกล้วย โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อช่วย
ลดต้นทุนในการซื้ อชามพลาสติกให้แก่บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จากัด 2 ) เพื่อนาสิ่ งของจากธรรมชาติที่อาจ
เน่าเสี ยมาแปรรู ปโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ทดแทนพลาสติก
จากนั้นได้ทาการสารวจความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน โดยส่ วนใหญ่ที่ทาการ
ตอบแบบสอบถามพบว่าเป็ นเพศหญิงมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 60.87 และมีอายุอยู่ระหว่าง 18-24 ปี
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 80 โดยพบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้ชามกาบกล้วยมากที่สุดในเรื่ อง
ความสะดวกในการใช้งานโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.7 ซึ่ งชามกาบกล้วยที่นามาใช้ทดแทนช่วยลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อชามพลาสติกได้ 6,145 บาทต่อเดือน
คาสาคัญ : ชาม กาบกล้ วย ลดต้ นทุน
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ัท ดู ดี ท วั ร์ จำกัด เป็ นบริ ษ ัททัว ร์ ซึ่ งให้บ ริ ก ำรมำกมำยไม่ ว่ำ จะเป็ นด้ำ นงำนทัว ร์
ภำยในประเทศ งำนจัดประชุม งำนออแกไนซ์ทว่ั ไป หรื องำนอีเว้นท์ เป็ นต้น ในส่ วนของงำนแต่ละ
งำน ต้องใช้กล่องข้ำวพลำสติกเป็ นจำนวนมำกต่อวัน ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยที่สูงในกำร
ซื้ อกล่ องข้ำวพลำสติ กเป็ นจำนวนมำกเพื่อให้เพียงพอต่อกำรแจกอำหำรในกำรออกทัวร์ งำนจัด
ประชุ ม งำนออแกไนซ์ และงำนอีเว้นท์ ประกอบกับรำคำกล่องพลำสติกที่แพงขึ้นเรื่ อยๆ โดยกำร
ลดต้นทุนจึงเป็ นส่ วนสำคัญในกำรบริ หำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
นอกจำกเรื่ องค่ำใช้จ่ำยแล้วกำรใช้กล่องข้ำวพลำสติกและกล่องโฟมเป็ นจำนวนมำก ยังเป็ นผลเสี ย
ต่อสิ่ งแวดล้อมเพรำะกล่องข้ำวพลำสติกนั้นย่อยสลำยได้ยำก ทำให้เกิดปั ญหำขยะล้นโลกหลังกำร
จัดกิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษทั เสร็ จสิ้ นลง
จำกปั ญหำข้ำงต้น เกี่ ยวกับต้นทุนที่ตอ้ งใช้จ่ำยไป ทำให้ได้ผลกำไรจำกกำรประกอบกำร
ลดลง ทำให้คณะผูจ้ ดั ทำได้ศึกษำเรื่ องกำรลดต้นทุนให้บริ ษทั ดูดีทวั ร์ โดยคณะผูจ้ ดั ทำพบว่ำกำรนำ
ชามกาบกล้วยมาทดแทนการใช้กล่องพลาสติก หรือกล่องโฟมที่ใช้อยู่เป็นประจา ซึ่งจะสามารถลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท ดูดีทัวร์ จากัด นอกจากการลดต้นทุนแล้ว การนาชามกาบกล้วยมา
ทดแทนการใช้กล่องพลาสติก หรื อกล่องโฟม สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ
อำทิ เช่ น กำรออกทัวร์ งำนจัดประชุ ม งำนออแกไนซ์ ทว่ั ไป และงำนอีเว้นท์ และสำมำรถสร้ ำง
ภำพลัก ษณ์ ใ นด้ำ นกำรลดกำรใช้พ ลำสติ ก ให้ก ับ บริ ษ ทั ฯ ได้อี ก ด้วย เนื่ อ งจำกชำมกำบกล้วยมี
สัญลักษณ์ตรำบริ ษทั ฯ สำมำรถโปรโมทชื่อบริ ษทั และกำรใช้ภำชนะที่ย่อยสลำยได้อย่ำงชำมกำบ
กล้วยเป็ นกำรช่วยลดปริ มำณขยะ รวมถึงช่วยลดโลกร้อนได้ คณะผูจ้ ดั ทำจึงได้คิดโครงงำนเรื่ องชำม
กำบกล้วยขึ้นมำ
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อช่วยลดต้นทุนในกำรซื้ อชำมพลำสติกให้แก่บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จำกัด
1.2.2 เพื่อนำสิ่ งของจำกธรรมชำติมำแปรรู ป โดยไม่ใช้สำรเคมีเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้กบั บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จำกัด
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
กำรนำกำบกล้วยมำผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ ชำมกำบกล้วย เพื่อใช้ในกำรออกทัวร์ ออก
งำนอีเว้นท์ งำนออแกไนซ์ ของบริ ษทั ดูดีทวั ร์ จำกัด แทนกำรใช้กล่องพลำสติก
เพื่อเป็ นกำรลดต้นทุนในกำรซื้ อกล่องพลำสติก
1.3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จำกัด
1.3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ
13 มกรำคม 2563 ถึง 30 เมษำยน 2563
1.3.4 ขอบเขตด้ำนประชำกร
พนักงำนในบริ ษทั จำนวน 10 คน เพศหญิง 6 คนและเพศชำย 4 คน
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จำกัด สำมำรถลดต้นทุนจำกกำรใช้กล่องพลำสติกได้ โดยใช้ชำม
กำบกล้วยแทน
1.4.2 บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จำกัด ได้ทำกำรตลำดทำงอ้อม โดยกำรประชำสัมพันธ์ตรำบริ ษทั ฯ
บนชำมกำบกล้วย และถือเป็ นบรรษัทบริ บำล (Corporate Social Responsibility) ที่
ดำเนินกิจกำรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เรื่ องกำรลดปริ มำณขยะ ที่คำนึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมด้ำนสิ่ งแวดล้อม
1.4.3 บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จำกัด ลดกำรใช้พลำสติก ถือเป็ นกำรช่วยลดขยะและภำวะโลกร้อน
1.4.4 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้กำรยอมรับ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในสถำนประกอบกำรได้
จริ ง
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บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อหน่ วยงาน : บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จำกัด
สถานทีต่ ้งั : 153/81 หมู่บำ้ นภำสกร ซอย 6 ถนนบำงบอน 1 เขตบำงบอน กรุ งเทพฯ 10150
โทรศัพท์ +66 (0) 2899-3856
โทรสาร +66 (0) 2899-3902
โทรศัพท์ +66 (0) 81-700-8464
เวลาทาการ : วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลำ 09.30-17.30 น.
E-mail : dodeetour@gmail.com
Website : http://www.dodeetour.com

รู ปที่ 2.1 สัญลักษณ์บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จำกัด
ทีม่ า : www.dodeetour.com
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2.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2555 และได้รับใบอนุญำตประกอบธุ รกิจ
นำเที่ยวจำกสำนักงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว ในด้ำนกำรประกอบธุ รกิจท่องเที่ยว จัดนำเที่ยวทัวร์ ใน
ประเทศ ทั้งนี้ ยงั ให้บริ กำร รับจัดกรุ๊ ปสัมมนำ รับจัดงำนออแกไนซ์เซอร์ รับจัดทัวร์ ภำยในประเทศ
ทัวร์ ศึกษำดูงำนภำยในประเทศ ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรำงวัล รับจัดทัวร์ หมู่คณะ รับจองตัว๋ เครื่ องบิน
สำรองที่พกั รับจัดแพ็คเกจทัวร์ เพรำะ บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จำกัด เป็ น บริ ษทั ที่เชี ยวชำญกำรเดินทำง
ภำยในประเทศและยัง ให้คุณได้ร่วมกันออกแบบกำรเดิ นทำงได้อย่ำงที่คุณต้องกำร เป็ นองค์กรที่
เน้นคุณภำพกำรใส่ ใจของผูเ้ ดินทำงในทุกรู ปแบบที่มีรำยละเอียดแบบเฉพำะขององค์กรและขำยกำร
จัดกำรควำมสุ ขในกำรเดินทำงในทุกรู ปแบบอย่ำงที่คุณพอใจ
ส ำหรั บ ลู ก ค้ำ ของบริ ษ ัท ดู ดี ท ัว ร์ จ ำกัด ลู ก ค้ำ ที่ ติ ด ต่ อ กับ ทำงบริ ษ ัท หรื อ จำกกำรสื่ อ
ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ อำทิเช่ น หนังสื อพิมพ์ช้ นั นำ ทำงSociaNetwork เช่ น เพจเฟสบุ๊คของบริ ษทั
ช่องยูทูบ เว็บไซต์ของทำงบริ ษทั อินสตำแกรม ทวิตเตอร์ นิตยสำรท่องเที่ยวในประเทศ ลูกค้ำหน้ำ
ร้ำน ลูกค้ำเก่ำที่ใช้บริ กำรหมุนเวียน ลูกค้ำจำกองค์กรรัฐและเอกชน
2.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ กร

กรรมการผู้จดั การ

แผนกบัญชี
รู ปที่ 2.2 รู ปแบบกำรจัดกำรองค์กร
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2.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ชื่อผูป้ ฏิบตั ิงำน นำงสำวณัชชำ สิ นเทำว์

รู ปที่ 2.3 นำงสำว ณัชชำ สิ นเทำว์
แผนก Corporation ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกรำคม – 30 เมษำยน 2563
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในกำรปฏิบตั ิงำน
-

ดูแลควำมเรี ยบร้อยของสำนักงำน
ทำโปรแกรมกำรเดินทำงของจังหวัดต่ำงๆ
เป็ นผูด้ ูแลอำนวยควำมสะดวกในงำนออกทัวร์ต่ำงๆ
เป็ นผูด้ ูแลอำนวยควำมสะดวกในงำนออแกไนซ์
ขำยโปรแกรมทัวร์ในงำนเที่ยวทัว่ ไทยไปทัว่ โลกครั้งที่26 ณ อิมแพคเมืองทองธำนี
ประชุมงำนนอกสถำนที่
ส่ งกรุ๊ ปนักท่องเที่ยวที่สนำมบิน
ออกแบบแท็กกระเป๋ ำ
ตัดรำยชื่อทำแท็กกระเป๋ ำ
เตรี ยมอุปกรณ์ไปส่ งกรุ๊ ปทัวร์
เตรี ยมเอกสำรทั้งหมดให้ลูกทัวร์
ทำกำรจองที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินให้ลูกทัวร์
โทรสอบถำมข้อมูลหน่วยงำนต่ำงๆ
ติดแท็กป้ ำยชื่อลูกทัวร์ที่กระเป๋ ำเมื่อลูกทัวร์ เดินทำงมำถึง
คอยดูแลสิ่ งของให้กบั ลูกทัวร์ ก่อนจะเช็คอิน
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนออกทัวร์
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ชื่อผูป้ ฏิบตั ิงำน นำงสำวพิมพ์ลดำ ทองประทีป

รู ปที่ 2.4 นำงสำวพิมพ์ลดำ ทองประทีป
แผนก Corporation ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกรำคม – 30 เมษำยน 2563
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในกำรปฏิบตั ิงำน
-

ดูแลควำมเรี ยบร้อยสำนักงำน
ทำโปรแกรมกำรเดินทำงของจังหวัดต่ำงๆ
เป็ นผูด้ ูแลอำนวยควำมสะดวกในงำนออกทัวร์ต่ำงๆ
เป็ นผูด้ ูแลอำนวยควำมสะดวกในงำนออแกไนซ์
ขำยโปรแกรมทัวร์ในงำนเที่ยวทัว่ ไทยไปทัว่ โลกครั้งที่26 ณ อิมแพคเมืองทองธำนี
ประชุมงำนนอกสถำนที่
ส่ งกรุ๊ ปนักท่องเที่ยวที่สนำมบิน
ออกแบบแท็กกระเป๋ ำ
ตัดรำยชื่อทำแท็กกระเป๋ ำ
เตรี ยมอุปกรณ์ไปส่ งกรุ๊ ปทัวร์
เตรี ยมเอกสำรทั้งหมดให้ลูกทัวร์
ทำกำรจองที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินให้ลูกทัวร์
โทรสอบถำมข้อมูลหน่วยงำนต่ำงๆ
ติดแท็กป้ ำยชื่อลูกทัวร์ที่กระเป๋ ำเมื่อลูกทัวร์ เดินทำงมำถึง
คอยดูแลสิ่ งของให้กบั ลูกทัวร์ก่อนจะเช็คอิน
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนออกทัวร์
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ชื่อผูป้ ฏิบตั ิงำน นำงสำววศินี ดอกไม้จีน

รู ปที่2.5 นำงสำว วศินี ดอกไม้จีน
แผนก Corporation ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกรำคม – 30 เมษำยน 2563
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในกำรปฏิบตั ิงำน
-

ดูแลควำมเรี ยบร้อยของสำนักงำน
ทำโปรแกรมกำรเดินทำงของจังหวัดต่ำงๆ
เป็ นผูด้ ูแลอำนวยควำมสะดวกในงำนออกทัวร์ต่ำงๆ
เป็ นผูด้ ูแลอำนวยควำมสะดวกในงำนออแกไนซ์
ขำยโปรแกรมทัวร์ในงำนเที่ยวทัว่ ไทยไปทัว่ โลกครั้งที่26 ณ อิมแพคเมืองทองธำนี
ประชุมงำนนอกสถำนที่
ส่ งกรุ๊ ปนักท่องเที่ยวที่สนำมบิน
ออกแบบแท็กกระเป๋ ำ
ตัดรำยชื่อทำแท็กกระเป๋ ำ
เตรี ยมอุปกรณ์ไปส่ งกรุ๊ ปทัวร์
เตรี ยมเอกสำรทั้งหมดให้ลูกทัวร์
ทำกำรจองที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินให้ลูกทัวร์
โทรสอบถำมข้อมูลหน่วยงำนต่ำงๆ
ติดแท็กป้ ำยชื่อลูกทัวร์ที่กระเป๋ ำเมื่อลูกทัวร์ เดินทำงมำถึง
คอยดูแลสิ่ งของให้กบั ลูกทัวร์ ก่อนจะเช็คอิน
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนออกทัวร์
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2.5 ชื่อและตาแหน่ งงานพีเ่ ลีย้ ง
คุณปัทมำ สุ ขสมจินต์ ตำแหน่ง Managing Director

รู ปที่ 2.6 พนักงำนที่ปรึ กษำ
2.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลำที่ปฏิบตั ิงำน บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จำกัด เริ่ มมำปฏิบตั ิงำนตั้งแต่วนั ที่ 13 มกรำคม
2563 ถึง 30 เมษำยน 2563 เป็ นระยะเวลำ 16 สัปดำห์ ภำยใน 1 วันจะทำงำน 8 ชัว่ โมง ตั้งแต่เวลำ
09.30 – 17.30 น. ซึ่ งจะปฏิบตั ิงำน 5 วันต่อสัปดำห์ วันหยุดแล้วแต่ตำรำงกำรทำงำน
2.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนในกำรดำเนิ นงำน
ตั้งหัวข้อของโครงงำน
รวบรวมข้อมูลของ
โครงงำน
เริ่ มเขียนโครงงำน
ตรวจสอบโครงงำน
โครงกำรเสร็ จเรี ยบร้อย

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ตำรำงที่2.1 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน

เม.ย.
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2.8 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.8.1 ประโยชน์ของกำรปฏิบตั ิสหกิจศึกษำ
ในกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนสหกิ จศึก ษำ กำรออกทัวร์ กำรส่ ง ลูก ค้ำ ที่ส นำมบิ น กำรอำนวยควำม
สะดวกในงำนออกทัวร์ ต่ำงๆ กำรอำนวยควำมสะดวกในงำนออแกไนซ์ต่ำงๆจึงทำให้ทำงคณะ
ผูจ้ ดั ทำได้ควำมรู้ในกำรทำงำนและมีประสบกำรณ์ ได้เรี ยนรู้กำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น ได้ปฎิบตั ิตำม
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยทำตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด และมีควำมกระตือรื อร้นในกำรทำงำน
ตลอดเวลำ และได้เรี ยนรู ้งำนต่ำงๆในกำรออกทัวร์และงำนออแกไนซ์ร่วมกัน
2.9 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการทางาน ปัญหาการทางาน
2.9.1 แนะนำเพิ่มเติมในเรื่ องกำรบริ กำรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว
2.9.2 แนะนำในเรื่ องสำยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเช่นงำนออแกไนซ์

บทที่ 3
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาทาวิจัยเรื่อง “ชามกาบกล้วย” คณะผู้ศึกษาได้ศึกษาและได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
3.1 กาบกล้วยน้าว้า
3.2 น้าด่างขีเถ้า
3.3 กาวแป้งเปียก
3.4 การลดต้นทุนการผลิต
3.5 หลักการลดขยะพลาสติก
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 กาบกล้วยน้าว้า
ลักษณะทั่วไปของต้นกล้วย
กล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ (Musa sapientum L.) เป็นพืชวงศ์ (Musaceae) กล้วย เป็นไม้ผล ลาต้นเกิด
จากกาบกล้วยที่หุ้มซ้อนทับสลับจนแน่นเป็นก้อนกลมกโดยส่วนใหญ่ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ 2-9
เมตร มีลาต้นสั้นๆอยู่ใต้ดิน ใบ เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเกิดกระจายส่วนปลายของลาต้นเวียนสลับซ้ายขวา
ใบตองกล้วยมีขนาดใหญ่เป็นแผ่นกว้างประมาณ 40.60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.50เมตร ก้านใบ
ยาว เส้นใบขนานกัน ปลายใบมน ผิวใบเรียบเนียน มีการจัดเรียงเเบบขนนก ใบมีสีเขียวด้านล่างมีไข
นวลหรือแป้งปกคลุม ดอก ออกดอกเป็นช่อห้อยลงมามีความยาวประมาณ 60-130เซนติเมตรมีกาบ
หุ้มมีสีแดงอมม่วงเป็นรูปวงรีซึ่งเรียกว่าหัวปลีมีความยาวประมาณ 15-30เซนติเมตรมีดอกย่อย
ติดกันดอกตัวเมียจะอยู่ที่ฐานส่วนดอกตัวผู้จะอยู่ช่วงปลายเมื่อช่อดอกมีการเจริญก็จะกลายเป็นผล
ผล หลังจากดอกตัวเมียเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเจริญเป็นผล ดอกตัวผู้ก็จะร่วงไปช่อดอกจะเจริญไป
เป็นเครือกล้วยเป็นผลสดจะประกอบไปด้วยเครือละ7-8 หวีแต่ละหวีจะมีกล้วยอยู่ 10กว่าลูกขนาด
และสีของผลกล้วยจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปแต่ละสายพันธุ์ บางชนิดมีผลเป็นสีเขียว สีแดง
และสีเหลือง (จารุกิตติ์ นกหรีด, 2558)

11

รู ปที่ 3.1 ภาพตัวอย่างกาบกล้วย
ที่มา: https://www.naewna.com
กาบกล้วยน้าว้า
กาบกล้วยน้าว้าที่นามาผลิตสินค้าแปรรูปจะเป็นต้นกล้วยที่ออกลูกตัดทิ้งและได้นามาแปรรูปสร้าง
รายได้ดีกว่าทิ้งให้สลายไปโดยเปล่าประโยชน์ส่วนของลาต้นกล้วยที่ต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆเช่นการ
ลอกออกมาเพราะกาบจะมีแว๊กซ์ธรรมชาตินาไปใส่ของแห้งของร้อนได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
และปลอดภัยจากสารเคมีและส่วนของกาบกล้วยสามารถนามาผลิตเป็นกระเป๋า หมวก กล่องใส่
กระดาษทิชชู ทาเส้นใยหรือเชือกทอผ้า ทาอาหารสุกรและภาชนะหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ขนาด
เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่และภาชนะที่เกิดการแปรรูปจากกาบกล้วยจะสามารถใส่ของเหลวได้
ประมาณ 3ชั่วโมง จะไม่มีการรั่วไหลออกไม่คืนสภาพเดิมและยังสามารถย่อยสลายได้โดยที่ไม่
กระทบสิ่งแวดล้อม (จารุกิตติ์ นกหรีด, 2558)
3.1.1 พลาสติก โฟม และภาวะโลกร้อน
พลาสติกและโฟม กลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีทาให้การ
ผลิตพลาสติกได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ กล่าวคือ ทน แข็งแรง ทนความร้อนได้ มีหลากหลาย
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รูปแบบ ทาให้ ใช้ งานได้ สะดวก รวดเร็ว และง่าย ในการนามาใช้ ทาให้ เกิดปริ มาณการใช้ ที่เยอะและมากขึ ้น
ตลอดเวลา การที่พลาสติกย่อยสลายไม่ได้ โดยจุลนิ ทรี ย์ทาให้ พลาสติกมีอายุยาวนานานับร้ อยปี ทาให้ เป็ น
ปั ญหาต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างมาก และเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อน (สานักงานเลขาธิการผู้แทนราษฏร
, 2560)

วิธีการลดการใช้พลาสติก และโฟมช่ วยลดภาวะโลกร้อนที่แนะนาโดยกองสาธารณะสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม เทศบาลตาบลชะมาย (2015) มีดงั ต่อไปนี้
1. ซื้อของน้อยชิ้นไม่ใช้ถุงพลาสติก
2. ใช้ภาชนะใช้ซ้ าได้ เช่น ถุงผ้า ตะกร้า กล่องข้าว
3. หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกและโฟมสาหรับกิจกรรม ในชีวติ ประจาวัน
4. เลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์พ ลาสติ ก และโฟมที่ ท าจากวัส ดุ ที่ ส ามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ เช่น บรรจุภณั ฑ์จากชานอ้อย กาบหมาก หรื อกาบกล้วย
5. นาพลาสติกและโฟมที่ผา่ นการใช้งานแล้วกลับมาใช้ซ้ า
6. นาพลาสติกและโฟมไปทาความสะอาดและนามาใช้ซ้ า
7. ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมทาให้เราใช้พลาสติกน้อยลง เช่น การเติมน้ ายาล้างจาน หรื อยาสระ
ผมลงในขวดเดิมที่มีอยู่
อาชา รุ่ งโรจน์ และสุ พาดา สิ ริกุตตา (2516) ได้กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนเป็ นปั ญหาของโลก
ในปั จจุ บ นั ซึ่ งสาเหตุ เกิ ดมาจากก๊า ซเรื อนกระจก (Greenhouse Effects) ซึ ง เกิ ดจากก๊ าซพวก
คาร์ บอนไดออกไซด์หรื อมีเทนจะกักเก็บความร้อนบางส่ วนไว้ในโลกทาให้โลกอุ่นมากขึ้นและใน
ช่ ว งเวลานี้ ทั่ว โลกต่ า งให้ ค วามส าคัญ กับ ประเด็ น นี้ มากขึ้ นเนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมท าให้แ ต่ ล ะประเทศต้องเผชิ ญกับ สภาวะความรุ น แรงของโลกไม่ ว่า จะเป็ นใน
รู ปแบบภัยแล้งและสภาวะความรุ นแรงของอุณหภูมิและความร้อนในช่ วงเดือนกุมภาพันธ์ 2550
คณะกรรมการนานาชาติวา่ ด้วยเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (IPCC) ได้หาสาเหตุของปั ญหา
โลกร้อน ร้อยละ90มาจากมนุ ษย์เผาผลาญเชื้ อเพลิงฟอสซิ ล ส่ งผลให้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ข้ ึนสู่
ชั้นบรรยากาศมากไปจนเกิดความร้อนจากพื้นโลกไม่สามารถสะท้อนออกนอกโลกได้ ทาให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่างรุ นแรงไปทัว่ โลก ในช่วงระยะเวลา 20-30 ปี นี้ โลกได้เผชิญกับ
สภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เกิดเหตุการณ์ต่างๆไม่วา่ จะเป็ นการเกิดภัยธรรมชาตินบั ครั้งไม่
ถ้วน เกิดมลพิษทางอากาศและมลพิษในดินมากมาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ลว้ นมาจากการกระทาของ
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มนุ ษย์ ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่อาจจะสร้างความสะดวกสบายให้กบั มนุ ษย์ให้มีชีวิต
ความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน แต่สิ่งเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก ส่ งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงตามฤดูกาลที่ถูกต้องซึ่ งได้
ส่ งผลกระทบต่อมนุ ษย์ในหลายด้านทัง่ ในด้านสุ ขภาพการที่โลกร้อนขึ้นทาให้เชื้ อโรคแพร่ กระจาย
ได้ก ว้า งขวางมากขึ้ นอาจทาให้เสี่ ยงเกิ ดปั ญหาการระบาดของโรคทางเดิ นอาหารมากขึ้ นส่ งผล
กระทบต่อชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกส่ งทาให้ระดับน้ าทะเล
สู งขึ้นและทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงระบบการไหลเวียนของน้ าส่ งผลกระทบทรัพยากรน้ าทาให้
ปริ มาณและความถี่ของฝนเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีฝนตกมากขึ้นจะทาให้เกิดวิกฤตน้ าท่วม
และในพื้นที่ ที่มีฝนตกลดลงจะทาให้มีน้ าในอ่างเก็บน้ าลดน้อยลงทาให้เกิ ดสภาวะแห้งแล้งและ
ทวีคูณความรุ นแรงมากขึ้นในฤดูแล้งส่ งผลกระทบเกษตรกรรมโดยทัว่ ไปไม่ได้รับผลกระทบมาก
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแต่ก็ทาให้ผลผลิตอาจจะน้อยลงเพราะการขาดน้ าและส่ งผล
กระทบต่อการท่องเที่ ยวจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลักษณะต่า งๆและมีความเสี่ ย ง
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยพบว่าในปั จจุบนั ได้ทวีความรุ นแรงและได้รับผลกระทบเป็ นวง
กว้า งจะเห็ น ได้จ ากการมี ฤ ดู ร้ อ นที่ ย าวมากกว่า ฤดู ห นาวซึ่ งนโยบายแก้ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกับ การ
เปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศจึงได้ก่อตั้งองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การ มหาชน)
ขึ้นมาเพื่อดูแลโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตามกลไก (วิกานดา วรรณวิเศษ, 2558)
3.2 นำ้ ด่ ำงขีเ้ ถ้ ำ

รู ปที่3.2 ภาพตัวอย่างน้ าด่างขี้เถ้า
ที่มา: https://tiddinnews.com
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น้ าด่างคือน้ าที่มีค่าpHมากกว่า7.0 ค่าpHจะเรี ยงกันตั้งแต่1-14(pH1-6.9เป็ นน้ าที่มีฤทธิ์ เป็ น
กรดpH7.0เป็ นน้ าที่มีความเป็ นกลางpH7.1-14เป็ นน้ าที่เป็ นน้ าด่าง)ซึ่ งน้ าด่างสามารถทาขึ้นเองได้
ง่ายเช่ นวิธีการทาน้ าด่างด้วยผงฟูโดยใช้ผงฟู800มิลลิกรัมน้ า240มิลลิลิตรผงฟูเป็ นสารที่มีค่าความ
เป็ นด่างสู งดังนั้นเมื่อผสมกับน้ าแล้วจึงทาให้น้ านั้นมีค่าความเป็ นด่างเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเมื่อใส่ ผงฟู
ลงในน้ าแล้วให้คนเร็ วๆเพื่อให้มน่ั ใจว่าผงฟูที่ใส่ ลงไปนั้นได้ทาการละลายหมดและเอาน้ าด่างไป
หมักกับขี้เถ้าจึงกลายเป็ นน้ าด่างขี้เถ้าแต่น้ าที่ได้จะมีกลิ่นแปลกๆ(รักบ้านเกิด,2020)
3.3 กำวแป้งเปี ยก

รู ปที่3.3 ภาพตัวอย่างกาวแป้ งเปี ยก
ที่มา: https://p-ject.com
กาวแป้ งเปี ยกคือแป้ งมันสาปะหลังที่มีลกั ษณะเป็ นแป้ งสี ขาวเนื้ อเนียนลื่นเป็ นมันนามากวน
กับน้ าบนเตาไฟให้เหนี ยวๆสี ใสๆใช้แทนกาวได้ซ่ ึ งในสมัยนี้ แป้ งเปี ยกสามารถนามาใช้ประโยชน์
ได้หลายอย่างและมีวิธีทาที่ง่ายซึ่ งการทากาวแป้ งเปี ยกจะใช้อุปกรณ์เพียง4อย่างได้แก่ แป้ งมัน200
กรัม น้ า0.5ลิตร หม้อสาหรับต้มกาว ทัพพีโดยจะนาน้ าเทใส่ ในหม้อแล้วเทแป้ งมันลงไปกวนให้เข้า
กันและนาไปตั้งไฟอ่อนๆแล้วค่อยๆกวนเพื่อให้แป้ งสุ กและเข้ากันกับน้ าหลังจากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นถือ
เป็ นอันเสร็ จสิ้ นในขั้นตอนการทาแป้ งเปี ยก(kathangtonmih,2012)
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3.4 กำรลดต้ นทุนกำรผลิต
ธี รชัย โรจนพิสุทธิ์ (2011) ได้กล่าวถึงเรื่ องต้นทุนและการลดต้นทุนดังนี้ ต้นทุน (Cost)
หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่ ได้ใช้จ่ายไปในกระบวนการผลิ ตทาให้เกิ ดผลผลิ ตต้นทุนจึงเป็ นส่ วนที่เป็ น
นิ ยามอัตราการผลิ ตภาพซึ่ งจะมีค่าเท่ากับผลผลิตที่ได้หารด้วยปั จจัยที่นาเข้าต้นทุนเป็ นมูลค่าที่ใช้
จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่สามารถทาให้เกิดคุณภาพในหลายๆด้านซึ่ งทฤษฎีการลดต้นทุน
7 ข้อ ดังนี้
1. ลดต้นทุนจากการผลิตมากเกินความจาเป็นโดยไม่ให้สินค้าในคลังในปริมาณที่มากหรือน้อย
เกินไปซึ่งฝ่ายขายต้องคอยอัพเดตและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณขอ
สินค้าและต้องมีการประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิตเพื่อคอยอัพเดตข้อมูลและความต้องการมา
ใช้ในการผลิต
2. ลดต้นทุนจากการรอคอยมีการทบทวนความปลอดภัยและปรับปรุงเพื่อช่วยลดการขาดสต็อกของ
วัตถุดิบมีการคิดวิเคราะห์ให้วิธีการผลิตทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความสมดุลในแต่ละขั้นตอนมี
การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันทั้งตัวเครื่องจักรและป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทางาน
3. ลดต้นทุนจากการผลิตที่เกิดจากการขนส่งเลือกเส้นทางที่สามารถขนส่งได้ตลอดเวลาลดการ
ขนส่งซ้าซากหลายครั้งหรือเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่อาจถูกกว่าและให้คานึงถึงวามสมดุลของ
กระบวนการและการเคลื่อนไหวเป็นหลักควรมีการแก้ไขผังกระบวนการและผังโรงงานให้มีการ
ประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาอย่างรอบครอบ
4. ลดต้นทุนที่เกิดจากการเก็บวัสดุไว้มากเกินไปโดยการทบทวนแผนการผลิตและทบทวนสต็อค
5. ลดต้นทุนที่เกิดจากงานเสียทางหน่วยงานจะเข้ามาวิเคราะห์ร่วมกันกับฝ่ายผลิตเพื่อหาสาเหตุของ
งานที่เสียหายหรืองานที่ไม่เป็นไปตามกาหนด
6.ลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการเคลื่อนไหวมากเกินไปใช้หลักการในงานเข้ามาช่วยแก้ไขและ
ปรับปรุงจัดอบรมให้กับพนักงานจัดให้การทางานตรงตามมาตรฐาน
7. ลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากขั้นตอนที่ไม่ทาให้เกิดมูลค่าโดยใช้หลักของวิศวกรรมคุณค่าเข้ามา
ช่วยยอมรับแนวคิดใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการผลิตให้ทางานได้ง่ายขึ้น
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3.5 หลักกำรลดขยะพลำสติก
การลดการบริ โภคทรั พยากรต่ างๆลงลดระดับการใช้ปัจจุ บนั ลดของเสี ยของโรงงาน
อุตสาหกรรมลดการใช้ของสิ้ นเปลืองหรื อหรื อใช้ของให้ประหยัดมากที่สุดเพื่อลดปริ มาณของเสี ยที่
จะเกิ ดขึ้นไม่ก่อให้เกิ ดตั้งแต่เริ่ มวิธีน้ ี จะเป็ นขั้นตอนแรกควบคุมปริ มาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่ วนที่
พอเหมาะเพราะทาได้ง่ายและดีที่สุดซึ่ งในการลดใช้ทรัพยากรต่างๆลงจะช่วยประหยัดทรัพยากรได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดอย่างเช่นวิธีง่ายๆคือการรับประทานอาหารให้หมดแค่น้ ี ก็ช่วยลดขยะ
ได้อย่างมากมายหรื อลดการใช้กล่องข้าวและจานชามที่ทามาจากพลาสติกเปลี่ยนมาใช้กล่องข้าว
และจานชามที่ทามาจากวัสดุธรรมชาติที่ยอ่ ยสลายง่ายไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในด้านอื่นๆ
(Green Network 2019)
3.6 งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สิทธิกร แก้วราเขียว (2554) ศึกษา “ในแง่ความคิดของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร
จากชานอ้อยในอาเภอเมืองเชียงใหม่”ได้พบว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นมีทัศนคติที่เห็นด้วยอย่างมากใน
การใช้บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือบรรณจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยสามารถใส่ได้ทั้งอาหารร้อนและอาหารเย็นมีความสะดวก
และง่ายต่อการใช้หาซื้อได้ง่ายมีความน่าเชื่อถือเพราะได้รับการรับรองจากทาง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมไร้สารเคมีมีความปลอดภัยช่วยลดปัญหาขยะและปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติใช้ได้กับไมโครเวฟมีผลดีต่อสุขภาพมีรูปทรงที่
ทันสมัยหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้และมีเอกสารฉลากแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน
เสาวลักษณ์ แพงสีแก้ว (2559)การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งจากกากกาแฟผสมวัสดุจาก
ธรรมชาติสรุปผลจากการศึกษากากกาแฟและวัสดุธรรมชาติเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน
สามารถสรุปได้ใน2กรณีคือ 1.สรุปด้านข้อมูลการวิเคราะห์สรุปผลด้านการวิเคราะห์กากกาแฟผสม
วัสดุธรรมชาติเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน ผลการศึกษากากกาแฟผสมวัสดุธรรมชาติได้
ทาการศึกษาจนพบว่ากากกาแฟที่นาไปทิ้งในแต่ละวันนั้นมีจานวนมากซึ่งนอกจากจะนาไปทาการ
แปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและผลิตภัณฑ์กากกาแฟขัดผิดแล้วยังสามารถนามาใช้ในการออกแบบได้เป็น
การต่อยอกความคิดและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้มี
ประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากขยะล้นโลกอีกด้วยอีกทั้งยังส่งเสริม
การประหยัดให้พิจารณาถึงคุณค่าของสิ่งรอบๆตัวและทรัพยากรต่างๆที่นามาใช้แล้วหมดไปด้วย
เหตุนี้เราจึงควรหันมาใส่ใจในการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อดีของการนา
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กากกาแฟผสมวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของสิ่งของ
รอบตัวซึ่งจากการทิ้งไปโดยไร้ประโยชน์แล้วสามารถนามาประกอบเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้แล้วยัง
สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ข้อเสียของการนาเอากากกาแฟผสมวัสดุธรรมชาติ กาก
กาแฟมีน้าหนักเบาและมีช่องว่างระหว่างเม็ดเยอะจึงต้องหาวัสดุมาเป็นที่ยึดเกาะเพื่อให้กากกาแฟ
จับตัวกันแล้วสมารถนามาขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์และสามารถนามาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้ 2.สรุปผล
ด้านการออกแบบพบว่า การออกแบบได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ต้นแบบกรอบรูปที่ทาจากกาก
กาแฟผสมวัสดุธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์จากการนา
วัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลแล้วนากลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์
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บทที่ 4
รายละเอียดของโครงงาน
การจัดทาโครงงานเรื่ อง “Banana Sheath Bowl” มีการจัดทาชามกาบกล้วย เพื่อจัดทาชาม
กาบกล้วยบรรจุอาหารแทนการใช้กล่องข้าวพลาสติกเป็ นจานวนมากและมีค่าใช้จ่ายสู ง จึงได้จดั ทา
โครงการชามกาบกล้วย โดยสามารถแสดงถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
4.1 กาบกล้วยนา้ ว้าและชามกาบกล้วยทีใ่ ช้ ในการดาเนินงาน
4.1.1 กาบกล้วยน้ าว้าใช้ในการทา

รู ปที่ 4.1 กาบกล้วยน้ าว้า
4.1.2 ชามกาบกล้วยสาเร็ จรู ป

รู ปที่ 4.2 ชามกาบกล้วย
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4.2 ศึกษาการทาชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
4.2.1 ศึกษาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ
ศึกษาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน/ผูท้ ี่ทาชามกาบกล้วย
4.2.2 ทดลองทาชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
ทาการผลิตชามกาบกล้วย โดยใช้วธิ ีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.2.2.1 วัสดุทใี่ ช้ ในการผลิตชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
1) ต้นกล้วยน้ำว้ำ(หั่นท่อน 6)
2) กำวแป้งเปียก
3) น้ำด่ำงขีเถ้ำ
4) เตำรีด
5) เครื่องพิมพ์ชำมกำบกล้วย

รู ปที่ 4.3 วัสดุที่ใช้ในการผลิตชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
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4.2.2.2 ขั้นตอนในการผลิตชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
1) เลือกต้นกล้วยน้ าว้าที่ออกเครื อแล้ว ขนาดใหญ่ ตัดแบ่งเป็ นท่อนยาวท่อนละ 60
ซม.หรื อ 90 ซม. ตั้งพักไว้ พักให้ยางไหล 2-3 วัน ดังรู ปที่ 4.4

รูปที่ 4.4 กำรเลือกกำบกล้วย
2)ใช้มือลูบหำรอยต่อของกำบกล้วย ลอกออกมำเป็นแผ่นๆใช้มีดปลำยแหลม ลอกเอำเปลือกแข็ง
ออกครึ่งหนึ่ง กรีดออกโดยเว้นริมไว้ 1 ซม. หำกกรีดแบบหนำให้กรีดแค่เปลือกแข็งออก ดังรูปที่
4.5 – 4.6

รู ปที่ 4.5 การลอกกาบกล้วย
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รูป 4.6 กำรกรีดกำบออกมำเป็นแผ่นๆ
3) น้ำไปตำกแดด โดยพลิกตำกด้ำนนอกกำบกล้วย โดยหนีบริมกำบกล้วยไว้ทัง 2 ด้ำน
ประมำณ 1-2 แดดและน้ำมำรีดด้วยเตำรีด ควำมร้อนเบอร์ 2 รีดด้ำนนอกของกำบกล้วย
จำกนันเก็บใส่กล่องป้องกันควำมชืน ดังรูปที่ 4.7 - 4.8 - 4.9

รู ปที่ 4.7 การตากกาบกล้วย
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รู ปที่ 4.8 การลอกกล้วยกาบ น้ าด่างขี้เถ้าสามารถช่วยยับยั้งเชื้อราได้
นามาชุบก่อนตาก หรื อฉีดก่อนรี ดได้

รูปที่ 4.9 น้ำกำบกล้วยมำวำงไขว้กัน ทำกำวแป้งเปียก

รู ปที่ 4.10 วางบนเครื่ องขึ้นรู ป กดด้วยความร้อน
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รูปที่ 4.11 น้ำไปตำกแดด หรือกดซ้ำอีกครัง ตัดแต่งขอบให้สวยงำม

รู ปที่ 4.12 เมื่อทับด้วยเครื่ องเสร็ จแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ ถ้วยทรงกลม
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4.2.2.3 การประเมินผลจากการทาผลิตภัณฑ์
1) ลักษณะชามกาบกล้วยที่ได้ ยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการขึ้นรู ปชาม ใช้ความ
ร้อนน้อยเกินไป จึงทาให้ตวั ชามไม่ข้ ึนรู ป จนใช้งานได้ไม่ดี
2) จากการทดลองในการทาผลิตภัณฑ์ชามกาบกล้วย พบว่า ผูจ้ ดั ทานาเตารี ดมารี ดด้านใน
ของกาบกล้วย จึงทาให้แว๊กซ์ที่เคลือบกาบกล้วยเสี ยหายเป็ นจานวนมาก จึงใช้ทาการปรับปรุ งสู ตร
ในวิธีการทาผลิตภัณฑ์ต่อไป
4.2.3 การปรับปรุ งขั้นตอนวิธีการผลิตชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
จากในการทดลองในครั้งแรก พบว่า ผูจ้ ดั ทานาเตารี ดมารี ดด้านในของกาบกล้วย จึงทาให้
แว๊กซ์ที่เคลือบกาบกล้วยเสี ยหายเป็ นจานวนมาก จึงใช้ทาการปรับปรุ งสู ตรในวิธีการทาผลิตภัณฑ์
การทา ดังนี้
4.2.3.1 วัสดุที่ใช้ ในการผลิตชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
1) กาบกล้วย
4) เตารี ด

รู ปที่ 4.13 วัสดุที่ใช้ในการทาชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
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4.2.3.2 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการผลิตชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
1) น้ าด่างขี้เถ้า
2) กาวแป้ งเปี ยก
3) เครื่ องขึ้นรู ป

รู ปที่ 4.14 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย

4.2.3.3 ขั้นตอนในการทาชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
1) นากาบกล้วยไปตากแดด โดยพลิกตากด้านนอกกาบกล้วย โดยหนีบริ ม
กาบกล้วยไว้ท้ งั 2 ด้านประมาณ 1-2 แดดและนามารี ดด้วยเตารี ด ความร้อนเบอร์ 2 รี ดด้านนอกของ
กาบกล้วย ห้ามรี ดด้านใน เพราะจะทาให้แว๊กซ์ที่เคลือบกาบกล้วยเสี ยหายได้จากนั้นเก็บใส่ กล่อง
ป้ องกันความชื้นดังรู ปที่ 4.19 - 4.20 - 4.21

รู ปที่ 4.15 การตากกาบกล้วย
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รู ปที่ 4.16 การลอกกาบกล้วย น้ าด่างขี้เถ้าสามารถช่วยยับยั้งเชื้อราได้
นามาชุบก่อนตากหรื อฉีดก่อนรี ดได้

รู ปที่ 4.17 นากาบกล้วยกล้วยมาวางไขว้กนั ทากาวแป้ งเปี ยก

รู ปที่ 4.18 วางบนเครื่ องขึ้นรู ป กดด้วยความร้อนประมาณ 2 นาที
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รู ปที่ 4.19 นาไปตากแดด หรื อกดซ้ าอีกครั้ง ตัดแต่งขอบให้สวยงาม

รู ปที่ 4.20 เมื่อทับด้วยเครื่ องเสร็ จแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ ถ้วยทรงกลม
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4.3.2.4 การประเมินผลการทาชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
ผลจากการทดลองผลิ ตภัณฑ์ชามกาบกล้วยรอบที่สองนี้ พบว่า เมื่อใช้เตารี ด รี ดกาบ
กล้วยเฉพาะด้านนอก ทาให้กาบกล้วยไม่มีรอยแตกและใช้งานได้ดี เนื่ องจากการทดลองทาครั้งที่
สองนี้ผจู ้ ดั ทาได้ไปเรี ยนรู ้และทดลองการทาชามกาบกล้วยจากที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยพลู
โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือทาชามกาบกล้วยจนผลิตภัณฑ์สาเร็ จ จึงได้
นาไปสอบถามความพึงพอใจของประชากรทัว่ ไปที่มีต่อผลงาน
4.3 การคานวณต้ นทุนการผลิตชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
การคานวณต้นทุนการผลิตชามกาบกล้วย แสดงดังตาราง 4.1
ตารางที่ 4.1 การคานวณต้นทุนการผลิตชามกาบกล้วย จานวน 4,000 ใบ
ลาดับ

วัสดุ/อุปกรณ์

ปริ มาณที่ใช้
ชามกาบ
กล้วย
12,000 ใบ

ราคา/หน่วย

ต้นทุน/ชามกาบ
กล้วย 4,000 ใบ

1

กาบกล้วย

0.33 บาท 1 ใบ

3,690

2

1 กิโลกรัม

10 บาท 1 กิโลกรัม

10

3

ถ่าน
(สาหรับทาด่างขี้เถา)
กาวแป้ งเปี ยก

1 กิโลกรัม

35 บาท 1 กิโลกรัม

35

4

เตารี ด

1 เครื่ อง

120 บาท 1 เครื่ อง

120

5

เครื่ องพิมพ์
ชามกาบกล้วย

1 เครื่ อง

10,000บาท 1 เครื่ อง

10,000

รวม

13,855 / 4000
= 3.46 บาท
จากตาราง 4.1 พบว่าทางบริ ษทั ดูดีทวั ร์ จากัด มีตน้ ทุนในการทาชามกาบกล้วยราคา 3.46บาท/
ใบ โดยปกติทางบริ ษทั ดูดีทวั ร์ จากัด ในระยะเวลา 1 เดือนจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อชามพลาสติกใบ
ละ 5 บาท/ชิ้น เป็ นจานวน 4,000 ใบ เป็ นราคา 20,000 บาท และถ้าเทียบกับชามกาบกล้วยจานวน
4000 ใบ จะมีตน้ ทุน 13,855 บาท ดังนั้นจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้ อชามพลาสติกได้ 6,145
บาทต่อเดือน
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4.4 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทดลองใช้ชามกาบกล้วยจากกาบกล้วยโดยประชากรทัว่ ไป ได้ใช้เพื่อ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์และดาเนิ นการสารวจความพึงพอใจ โดยแจกแบบสอบถาม
จานวน 10 ชุด ให้กบั ประชากรทัว่ ไป โดยการวิเคราะห์และแปรผลดังนี้
1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละในการกาหนด
2) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชามกาบกล้วยจากกาบกล้วยใช้ค่าสถิติ ร้อยละและ
ค่าเฉลี่ยในการคานวณในการแปรผลในความพึงพอใจ โดยวิธีการแปรผลของลิเคิร์ท
(Likert Technique)โดยกาหนดการแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รู ปที่ 4.21 เพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ

ชาย

หญิง

จากรู ปที่ 4.21 ผูป้ ระเมินแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงจานวน 6 คนคิดเป็ นร้อยละ 60.8% รองมาคือ
เพศชายจานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.1%
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ตอนที่ 2 ช่ วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
รู ปที่ 4.22 ช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
อายุ

18-24 ปี

25-35 ปี

3rd Qtr

จากรู ปที่ 4.22 ผูป้ ระเมินแบบสอบถามมีอายุ 18-24 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 80% รองลงมา
อายุ25-35ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ20%
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
1.รู ปแบบของชามกาบ
กล้วย
2.ความสวยงามของชาม
กาบกล้วย
3.ขนาดของชามกาบ
กล้วย
4.ความสะดวกสบาย
เวลาใช้ชามกาบกล้วย
5.ประโยชน์ดา้ นการลด
การใช้พลาสติก
6.ความจุ/ปริ มาณของ
ชามกาบกล้วย
7.ความทนทานของชาม
กาบกล้วย

ค่าเฉลี่ย
4.2

ค่าS.D.
0.74

ระดับความคิดเห็น
มาก

4.7

0.45

มากที่สุด

4.5

0.5

มาก

4.4

0.48

มาก

4.5

0.67

มาก

4.4

0.48

มาก

3.7

0.64

มาก
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จากตารางที่ 4.4 สอบถามความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีตอ่ โครงงานชามกาบ
กล้วยพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ถ้าพิจารณารายข้อพบว่า ความสวยงาม
ของชามกาบกล้วย อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาลาดับที่ 2 คือ ประโยชน์ดา้ นการลดการใช้
พลาสติก และขนาดของชามกาบกล้วย รองลงมาลาดับที่ 3 คือ ความสะดวกสบายเวลาใช้ชามกาบ
กล้วย และความจุ/ปริ มาณของชามกาบกล้วย รองลงมาลาดับที่ 4 คือ รู ปแบบของชามกาบกล้วย
และน้อยที่สุด คือ ความทนทานของชามกาบกล้วย
**หมายเหตุ**
เนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาไม่ได้ทาการออก Event และ
ไม่ได้พบลูกค้า จึงไม่สามารถสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานจากลูกค้าได้ เพราะลูกค้ายังไม่มี
โอกาสได้ใช้งาน
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บทที่ 5
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาต่ อยอดโครงงาน
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการท าโครงงานเรื่ องผลิ ตภัณฑ์ “ชามกาบกล้วย” โดยมีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึก ษาการ
ดาเนิ นงานเกี่ยวกับการลดต้นทุนให้แก่บริ ษทั ดูดีทวั ร์ จากัด 2) เพื่อนาสิ่ งของจากธรรมชาติมาแปร
รู ป โดยไม่ ใ ช้ ส ารเคมี เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ใ ห้ ก ับ บริ ษัท ดู ดี ท ัว ร์ จ ากัด โดยมี ผู้ต อบ
แบบสอบถามโดยพนักงานในบริ ษทั ทัว่ ไปจานวน 10 คนโดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ทาการตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ด้านเพศเป็ นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 60.87 เปอร์ เซ็นต์ ด้านอายุอยู่
ระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 80 จากการประเมินความพึงพอใจของต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
ชามกาบกล้วยจากกาบกล้วยพบว่าระดับความพึงพอใจต่อการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ชามกาบกล้วยจากกาบ
กล้วยในภาพรวมในระดับมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.7 พบว่าความสะดวกในการใช้งาน
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาโครงงาน
ข้อจากัดหรื อปั ญหาโครงงาน มีดงั นี้
1) การนาเตารี ดมารี ดด้านในของกาบกล้วย จะทาให้แว๊กซ์ที่เคลือบกาบกล้วยเสี ยหาย
เป็ นจานวนมาก
2) การขึ้นรู ปชาม ใช้ความร้อนน้อยเกินไป จนทาให้ตวั ชามไม่ข้ ึนรู ป จนใช้งานได้ไม่ดี
3) การขึ้นรู ปชาม วางชามไม่ตรงเครื่ องพิมพ์ จึงทาให้รูปชามเสี ยหาย
4) การไม่ได้ฉีดหรื อชุบน้ าด่างขี้เถ้าก่อนตากหรื อรี ดทาให้กาบกล้วยเกิดเชื้อรา
5) เนื่องจากการทาชามกาบกล้วยจากกาบกล้วยขึ้นมานั้นต้องมีการฝึ กฝนการเรี ยนรู้ทาง
คณะผูจ้ ดั ทายังขาดประสบการณ์ในการทา ทาให้ชามกาบกล้วยจากกาบกล้วยยัง
ไม่ได้มาตรฐาน

33
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางแก้ไข มีดังนี้
1) มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยจัดทาช้อนส้อมเพิ่มเติม และนามาจัดเป็ นเซตร่ วมกับชาม
เพื่อช่วยลดต้นทุนในการใช้ชอ้ นส้อมพลาสติกได้เพิ่มขึ้น
2) มีการเลือกใช้วสั ดุจากธรรมชาติ อื่นๆ มาทาผลิตภัณฑ์ เช่ น ใบสัก ใบลาน ฟางข้าว
เพื่อเพิ่มตัวเลือกในการใช้สอยมากยิง่ ขึ้น
3) จัดทาชามที่ มีขนาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใน
การใช้งานมากยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
การปฏิบัติงาน

หน้ าที่และการปฏิบัติงาน
ออกทัวร์นครนายก 2 วัน 1 คืน

ออกบูธที่อิมแพคเมืองทองธานี งานเที่ยวทัว่ ไทยไปทัว่ โลกครั้งที่ 26 (ขายแพ็คเกจทัวร์ )

งานพาณิ ชย์ตุง้ แช่ ตลาดรังสิ ต

ขายของที่ ร้านกุยช่ายตลาดพลู

งานเปิ ดตัว BNI ที่โรงแรมนาราย สี ลม

คุยงานกับลูกค้านอกสถานที่

งานผลไม้ที่จนั ทบุรี

งานข้าวที่พทั ลุง

ดูแลและส่ งกรุ๊ ปนักท่องเที่ยวที่สถานบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพ-เชียงราย

ดูแลและส่ งกรุ๊ ปนักท่องเที่ยวที่สถานบินดอนเมือง
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บทคัดย่ อ
บริษทั ดูดที ัวร์ จากัด เป็นบริษัททัวร์แห่ง
หนึ่งของประเทศไทยที่เปิดให้บริการ และเป็น
บริษทั ทัวร์ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจานวน
มาก โดยเฉพาะในด้านการออกทัวร์ต่างจังหวัดและ
งานอีเว้นท์ต่างๆ ซึ่งในแต่ละงานมีการใช้กล่องข้าว
พลาสติกเป็นจานวนมากต่อวัน ทาให้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สูง ทางคณะผูจ้ ัดมีเป้าหมายใน
การลดต้นทุนจึงได้คิดโครงงานชามกาบกล้วยขึ้น
โดยเลือกใช้กาบกล้วยที่เป็นวัตถุดิบซึ่งหาง่ายและ
สามารถปลูกทดแทนได้เป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตชามกาบกล้วย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อช่วย
ลดต้นทุนในการซื้อชามพลาสติกให้แก่บริษัท ดูดี
ทัวร์ จากัด 2 ) เพื่อนาสิ่งของจากธรรมชาติที่อาจเน่า
เสียมาแปรรูปโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ทดแทน
พลาสติก
จากนั้นได้ทาการสารวจความพึงพอใจโดยกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 10 คน โดยส่วนใหญ่ทที่ าการตอบ
แบบสอบถามพบว่าเป็นเพศหญิงมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 60.87 และมีอายุอยู่ระหว่าง 18-24 ปีมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 โดยพบว่ามีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ชามกาบกล้วยมากที่สุดในเรื่องความ
สะดวกในการใช้งานโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.7 ซึ่งชาม
กาบกล้วยที่นามาใช้ทดแทนช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการซื้อชามพลาสติกได้ 6,145 บาทต่อเดือน
คาสาคัญ : ชาม กาบกล้วย ลดต้นทุน

Abstract
Doo Dee Tour Company Limited is a tour
company that has been certified as a quality
standard by the Thai Tourism Association (ATTA)
and has received a lot of attention from customers,
especially out-city tours and various events in
which each of the events uses a lot of plastic rice
boxes per day, causing problems of high costs. The
organizing group aimed to reduce costs and
devised a Banana Sheath Bowl project by using
banana sheath, which is a raw material that is in
abundance and can be substituted as the main raw
material for the production of Banana Sheath
Bowl. The project was organized with the
following objectives: 1) To help reduce the cost of
purchasing plastic bowls for Doo Dee Tour Co.
Ltd.; 2) To make use of material that is naturally
degradable, without using chemicals, to replace
plastic.
Later, a satisfaction survey was conducted
with a sample of 10 people, most of the
respondants were female which was 60.87 percent,
and were between 18-24 years old, which,
accounted for 80 percent. Most were satisfied with

the Banana Sheath Bowl in the aspect of ease of
use, with an average value of 4.7. The Banana
Sheath Bowl was used to help reduce the cost of
buying plastic which contributed to the cost saving
of 6,145 Baht per month.
Keywords: Bowl, Banana Sheath, Cost Reduction

ทีม่ าของปัญหา
บริษทั ดูดที ัวร์ จากัด เป็นบริษัททัวร์ ซึ่ง
ให้บริการมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านงานทัวร์
ภายในประเทศ งานจัดประชุม งานออแกไนซ์ทั่วไป
หรืองานอีเว้นท์ เป็นต้น ในส่วนของงานแต่ละงาน
ต้องใช้กล่องข้าวพลาสติกเป็นจานวนมากต่อวัน ซึ่ง
เป็นปัจจัยทีท่ าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สงู ในการซื้อกล่อง
ข้าวพลาสติกเป็นจานวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อการ
แจกอาหารในการออกทัวร์ งานจัดประชุม งานออ
แกไนซ์ และงานอีเว้นท์ ประกอบกับราคากล่อง
พลาสติกที่แพงขึ้นเรื่อยๆ โดยการลดต้นทุนจึงเป็น
ส่วนสาคัญในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของบริษทั
ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากเรื่องค่าใช้จ่าย
แล้วการใช้กล่องข้าวพลาสติกและกล่องโฟมเป็น
จานวนมาก ยังเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเพราะ
กล่องข้าวพลาสติกนั้นย่อยสลายได้ยาก ทาให้เกิด
ปัญหาขยะล้นโลกหลังการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษทั เสร็จสิ้นลง
จากปัญหาข้างต้นเกี่ยวกับต้นทุนทีต่ ้องใช้จ่ายไป
ทาให้ได้ผลกาไรจากการประกอบการลดลง ทาให้
คณะผู้จดั ทาได้ศึกษาเรื่องการลดต้นทุนให้บริษทั ดู
ดีทัวร์ โดยคณะผู้จดั ทาพบว่าการนาชามกาบกล้วย
มาทดแทนการใช้กล่องพลาสติก หรือกล่องโฟมที่
ใช้อยู่เป็นประจา ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ให้แก่บริษัท ดูดีทัวร์ จากัด นอกจากการลดต้นทุน
แล้ว การนาชามกาบกล้วยมาทดแทนการใช้กล่อง

พลาสติก หรือกล่องโฟม สามารถช่วยลดปริมาณ
ขยะทีเ่ กิดจากกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การออกทัวร์
งานจัดประชุม งานออแกไนซ์ทั่วไป และงานอี
เว้นท์ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ในด้านการลด
การใช้พลาสติกให้กับบริษทั ฯ ได้อีกด้วย เนื่องจาก
ชามกาบกล้วยมีสัญลักษณ์ตราบริษัทฯ สามารถโป
รโมทชื่อบริษัท และการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้
อย่างชามกาบกล้วยเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ
รวมถึงช่วยลดโลกร้อนได้ คณะผูจ้ ัดทาจึงได้คิด
โครงงานเรื่องชามกาบกล้วยขึ้นมา
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อช่วยลดต้นทุนในการซื้อชามพลาสติก
ให้แก่บริษัท ดูดีทัวร์ จากัด
1.2.2 เพื่อนาสิ่งของจากธรรมชาติที่อาจเน่าเสียมา
แปรรูปโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ทดแทนพลาสติก
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.4.1 บริษทั ดูดที ัวร์ จากัด สามารถลดต้นทุนจาก
การใช้กล่องพลาสติกได้ โดยใช้ชามกาบกล้วยแทน
1.4.2 บริษทั ดูดที ัวร์ จากัด ได้ทาการตลาด
ทางอ้อม โดยการประชาสัมพันธ์ตราบริษทั ฯบน
ชามกาบกล้วย และถือเป็นบรรษัทบริบาล
(Corporate Social Responsibility) ที่ดาเนินกิจการที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการลดปริมาณขยะ
ที่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
1.4.3 บริษทั ดูดที ัวร์ จากัด ลดการใช้พลาสติก ถือ
เป็นการช่วยลดขยะและภาวะโลกร้อน
1.4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การยอมรับ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการได้จริง
วิธีการดาเนินการ
1 เลือกต้นกล้วยน้าว้าที่ออกเครือแล้ว ขนาดใหญ่
ตัดแบ่งเป็นท่อนยาวท่อนละ 60 ซม.หรือ 90 ซม. ตั้ง
พักไว้ พักให้ยางไหล 2-3 วัน
2)ใช้มือลูบหารอยต่อของกาบกล้วย ลอกออกมา
เป็นแผ่นๆใช้มีดปลายแหลมลอกเอาเปลือกแข็งออก

ครึ่งหนึ่ง กรีดออกโดยเว้นริมไว้ 1 ซม. หากกรีด
แบบหนาให้กรีดแค่เปลือกแข็งออก
3) นาไปตากแดด โดยพลิกตากด้านนอกกาบกล้วย
โดยหนีบริมกาบกล้วยไว้ทั้ง 2 ด้าน ประมาณ 1-2
แดดและนามารีดด้วยเตารีด ความร้อนเบอร์ 2 รีด
ด้านนอกของกาบกล้วย จากนั้นเก็บใส่กล่องป้องกัน
ความชื้น
4 นากาบกล้วยมาวางไขว้กัน ทากาวแป้งเปียก วาง
บนเครื่องขึ้นรูป กดด้วยความร้อนนาไปตากแดด
หรือกดซ้าอีกครั้ง ตัดแต่งขอบให้สวยงาม เมื่อทับ
ด้วยเครื่องเสร็จแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ ถ้วยทรงกลม
สรุปผลโครงงาน
จากการทาโครงงานเรื่องผลิตภัณฑ์ “ชาม
กาบกล้วย” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการลดต้นทุนให้แก่บริษัท ดูดี
ทัวร์ จากัด 2) เพื่อนาสิ่งของจากธรรมชาติมาแปรรูป
โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กับ
บริษทั ดูดที ัวร์ จากัด 3) เพื่อจัดทาชามกาบกล้วย
และทดแทนกล่องข้าวพลาสติก ให้แก่ บริษทั ดูดี
ทัวร์ จากัด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามโดยพนักงาน
ในบริษัท ทั่วไปจานวน 10 คนโดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ทที่ าการตอบแบบสอบถาม พบว่า ด้าน
เพศเป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.87
เปอร์เซ็นต์ ด้านอายุอยู่ระหว่าง 18-24 ปีมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 80 จากการประเมินความพึงพอใจของ
ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
พบว่าระดับความพึงพอใจต่อการใช้บรรจุภัณฑ์ชาม
กาบกล้วยจากกาบกล้วยในภาพรวมในระดับมาก
ที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.7 พบว่าความ
สะดวกในการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข มีดังนี้

1. เมื่อรีดกาบกล้วยต้องรีดเฉพาะด้านนอกของ
กาบกล้วย ห้ามรีดด้านในของกาบกล้วยเพราะ
ทาให้กาบกล้วยเสียหายได้
2. การขึ้นรูปชาม ควรทาการทดลองเพิ่มเติมโดย
การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ เพื่อหา
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการขึ้นรูปชาม
3. การขึ้นรูปชาม ควรควบคุมการวางชามให้ตรง
เครื่องพิมพ์ เพื่อไม่ให้รูปชามเกิดความเสียหาย
4. ก่อนนากาบกล้วยไปตากทุกควรชุบหรือฉีดน้า
ด่างขี้เท่าก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดเชื่อรา
และค่อยนามารีด
5. ควรศึกษาและทาความเข้าใจเพิ่มเกี่ยวกับ
เครื่องพิมพ์ชามกาบกล้วย เพื่อการผลิตชาม
กาบกล้วยให้ได้ตรงตามมาตรฐาน
6. มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยจัดทาช้อนส้อม
เพิ่มเติม และนามาจัดเป็นเซตร่วมกับชาม เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนในการใช้ช้อนส้อมพลาสติกได้
เพิ่มขึ้น
7. มีการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติอื่นๆ มาทา
ผลิตภัณฑ์ เช่น ใบสัก ใบลาน ฟางข้าว เพื่อเพิ่ม
ตัวเลือกในการใช้สอยมากยิ่งขึ้น
8. จัดทาชามที่มขี นาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้
งานมากยิ่งขึ้น
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