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บทคัดย่อภาษาไทย 

60156302 : ศิลปะการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปรญิญามหาบัณฑติ 
ค าส าคัญ : วุ้นมะพร้าว น้ ามันมะพร้าว วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปะการังฟอกขาว 

นางสาว ชลภัสสรณ์ วชิระบ ารุงเกียรติ: โครงการวิจัยวัสดุและกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าวเพื่อ
งานออกแบบสร้างสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกุล 

 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการวิจัยวัสดุและกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าวเพื่อประยุกต์เป็น

ผลผลิตใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาน้ ามะพร้าวเหลือทิ้งที่สร้างปัญหาแก่แหล่งน้ าจากสวนมะพร้าวจนลงสู่แม่น้ าแม่
กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยน าแนวความคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste) ซึ่งเน้นการลดปริมาณของ
เสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทาง โดยการน ากระบวนการการผลิตวุ้นมะพร้าวที่ชาวสวนสามารถท าได้ด้วยตนเอง มา
เป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เมื่อ
เปรียบเทียบกระบวนการผลิตกระดาษหรือทิชชูเปียก วุ้นแผ่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเนื่องจากใน
การผลิตกระดาษทั่วไปเป็นผลิตผลจากอุตสาหกรรมไม้และต้องใช้สารเคมีที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม เช่น สาร
ฟอกขาว ด่างแก่ นอกจากนี้ วุ้นแผ่นยังใช้กระบวนการผลิตระดับหัตถกรรม ที่ชาวสวนมะพร้าวสามารถผลิต
ขึ้นเองได้ 

จากการวิจัยพบว่า วุ้นมะพร้าวมีเส้นใยเซลลูโลสซึ่งเป็นเส้นใยชนิดเดียวกันที่อยู่ในเยื่อไม้หรือ
พืชที่ใช้ท ากระดาษ วุ้นมะพร้าวจึงมีคุณสมบัติที่ใช้ในการท ากระดาษ และสามารถดูดของเหลวได้ดีดูดซึมและ
กักเก็บน้ ามันมะพร้าวไว้ได้ ในขณะเดียวกัน เมื่อผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าการใช้ประโยชน์จากน้ ามันมะพร้าว ก็พบ
รายงานการศึกษาผลกระทบของครีมกันแดดต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล อันเนื่องจากสารเคมีในครีมกันแดด 
เช่น Oxybenzone, Octinoxate, 4-Methylbenzylid Camphor และ Butylparaben ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวของปะการัง มีผลิตภัณฑ์กันแดดมากกว่า 3,500 ยี่ห้อทั่วโลกที่มีสารเคมี
ประกอบอยู่และในทุกปีมีผลิตภัณฑ์กันแดดมากกว่า 14,000 ตัน ที่นักท่องเที่ยวใช้และถูกชะล้างลงสู่ทะเล 
ในขณะที่ผลวิจัยชี้ว่า สารเคมีเพียง 1 หยดต่อสระน้ ามาตรฐาน 6 สระ ก็ส่งผลกระทบต่อปะการังแล้ว จึงมี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากที่ทดแทนครีมกันแดดโดยใช้น้ ามันมะพร้าวซึ่งนอกจากมีความสามารถในการกนัแดด
แล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติบ ารุงผิวที่แห้งกร้านและผิวที่ไหม้จากการโดนแสงแดดอีก
ด้วย จึงเกิดแนวคิดในการสร้าง สรรค์ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและปกป้องผิวจากแสงแดด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ ามัน
มะพร้าวเป็นตัวบ ารุงผิวและอยู่ในรูปแบบวุ้นมะพร้าวแผ่น 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

60156302 : Major DESIGN ARTS 
Keyword : coconut jelly coconut oil waste Coral bleached 

MISS CHONLAPASSORN WACHIRABUMRUNGKIAT : CREATIVE DESIGN THROUGH 
MATERIAL AND PRODUCTION PROCESS OF COCONUT JELLY THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR PROFESSOR PHUVANAT RATTANARUNGSIKUL, Ph.D. 

This research focus on, materials and production processes applied to coconut 
yielded new solutions to the problem of waste water, coconut water from a coconut 
plantation into the river. Samut Songkhram The research led to the concept of zero waste, 
which focuses on reducing the amount of waste generated from the source as possible. By 
bringing the production of coconut planters that can be done manually, a tool created to 
enhance their capabilities and economic development and environmental 
conservation. Compared to wet tissue paper production process, Agar plates is more 
environmentally friendly than the production of wood and paper products, here chemicals 
affect the environment, such as bleach bases differ from agar plates used in producing the 
craft process, A coconut growers can produce. 

Research indicates that Coconut fibers are cellulose fibers, which are the same 
kind of plant or wood pulp used to make paper, Such Coconut feature is could to make 
paper. And coconut can absorb liquid, so it can better absorb and store them in coconut 
oil. Meanwhile When the researchers studied the use of coconut oil. The report also found 
the effect of sunscreen on the marine environment. Because the chemicals in sunscreen as 
Oxybenzone, Octinoxate, 4-Methylbenzylid Camphor and Butylparaben, which involves the 
phenomenon of coral bleaching. Sunscreen products with more than 3,500 brands around 
the world with these chemicals contain a sunscreen and in more than 14 years. 000 tons of 
tourists and is washed into the sea. While research suggests that chemicals only 1 drop per 
standard 6 swimming pools, it affects coral then. We have many visitors using coconut oil 
instead of sunscreen, which also has. Then in the sun It is also a product of nature. Have 
the ability to help skin dryness and skin burns from sun exposure as well. Thus was born 
the idea of creating skincare and sun protection. The product is using coconut oil as a 
moisturizer and coconut in the form sheet. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แม่กลองเมืองแห่งสายน้ าเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็น "เมือง 3 น้ า" กล่าวคือมีทั้ง น้ าจืด น้ ากร่อย และ

น้ าเค็ม จังหวัดที่เล็กที่สุดที่มากไปด้วยแม่น้ า ล าคลอง วิถีชีวิตจึงอยู่กับน้ าไม่อาจแยกจากกันได้ ด้วยวิถี

ชีวิตที่อยู่กับน้ ามาเป็นเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอาชีพส่วนใหญ่ของคนแม่กลองประกอบอาชีพประมง 

และเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ การปลูกพืชของคนแม่กลองทีใ่ห้เหมาะกับสภาพแวดล้อมเหมาะกับสภาพ

น้ าเพราะแม่กลองเป็นเมืองที่มีน้ ามากและน้ าเป็นน้ ากร่อย พืชที่สามารถขึ้นได้ดีจึงเป็นมะพร้าว จึงไม่

แปลกที่เมื่อมาที่แม่กลองจะพบสวนมะพร้าวเป็นจ านวนมาก 

 สถิติประเทศไทยปลูกมะพรา้วเป็น อันดับ 6 ของโลก และแนวโน้มภายใน 5 ป ีมะพรา้วจะขึ้น

แท่นพืชเศรษฐกิจแทนที่สวนยาง-ปาล์มการส่งออกในกลุ่มผักและผลไม้ และกลุ่มอาหารพร้อมทานน า

รายได้เข้ารวมกันกว่า 1.99 แสนล้านบาท สถิติการส่งออกในปี พ.ศ. 2561 มูลค่าการส่งออกมะพร้าว

โตขึ้น 16.9 % เป็น อันดับที่ 9 ของโลก การส่งออกที่เพิ่มขึ้นก็ท าให้เกิดเศษเหลือทิ้งทางธรรมชาติ (By-

Product) ที่เพิ่มขึ้นตามมาเพราะ ไม่ใช่ว่าทุกส่วนของมะพร้าวที่จะส่งออกได้ เช่น กะลามะพร้าว ที่เป็น

ของเหลือหลังปอกเอาเนื้อมะพร้าวไปท าประโยชน์ถูกทิ้งขว้างเป็นมลภาวะที่มีปัญหาต่อชุมชนเพราะ

ย่อยสลายยาก เปลือกและใยมะพร้าว เป็นของเหลือหลังปอกเอาเนื้อมะพร้าวไปท าประโยชน์อ่ืน จั่น

หรือก้านทะลายเป็นส่วนที่ถูกตัดเพื่อน าผล มะพร้าวลงจากล าต้น ทางมะพร้าวหรือก้านใบมีขนาดยาว

ประมาณ 3 - 4 เมตร จะถูกตัดออกเมื่อมีการโค่นล าต้น หรือใบที่แก่แล้วจะร่วงลงมาเอง ล าต้นมะพร้าว

จะถูกโค่นเมื่อต้นมะพร้าวมีอายุ 20 - 25 ป ีหรือเมื่อไม่สามารถ ให้ผลผลิตได้ น้ ามะพร้าวมะพร้าวที่น า

เนื้อไปคั้นกะทิได้จะต้องเป็นมะพร้าวแก่ ซึ่งน้ าของมะพร้าวแก่จะมีรสเปรี้ยวไม่เหมาะกับการบริโภค 

จึงถูกทิ้งลงดินหรือแม่น้ าล าคลองจึงท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย 

 มะพร้าวที่มีจ านวนมาก เกษตรกรไม่ได้เพียงแค่ขายแต่มะพร้าวที่เป็นลูกๆ แต่ยังได้มีการแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ คือน้ าตาลมะพร้าวที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านและเป็นสิ่งทีส่ืบทอดมาจนถึง

ทุกวันนี้ และมะพร้าวที่แก่ชาวบ้านจะน าส่วนที่เป็นเนื้อขายส่งเข้าโรงงานเพื่อไปท าเป็นกะทิ แต่ส่วนที่

เป็นน้ านั้นชาวบ้านจะน าไปทิ้งลงในแม่น้ าล าคลองจึงท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสียและเป็นการท าลาย

สิ่งแวดล้อม ส่งผลท าให้ปลาตาย จากปัญหานี้ภาครัฐกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ช่วยกันท าวิจัย

เพื่อหาทางน าน้ ามะพร้าวแก่มาใช้ประโยชน์และสร้างเป็นอาชีพให้กับชาวสวนได้ พวกเขาทดลองหา
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วิธีใช้ประโยชน์จาก “แบคทีเรยีในน้ ามะพร้าว” ที่เมื่อกินโปรตีนเข้าไปแล้วก็จะปล่อยเส้นใยออกมา ซึ่ง

นั่นท าให้เราได้ “วุ้นมะพร้าว” ที่สามารถน ามารับประทานได้ในทุกวันน้ี วุ้นมะพร้าวมีเส้นใยอาหาร 

Dietary fiber คือ เส้นใยอาหารที่ไม่ละลายในน้ าแต่สามารถดูดซึมน้ าได้ เป็นเส้นใยที่ไมใ่ห้พลังงาน วุ้น

มะพร้าวจึงจัดเป็นวัตถุดิบที่สามมารถรับประทานแล้วไม่อว้น 

 ก่อนจะมาเป็นวุ้นมะพร้าวที่เราสามารถรับประทานได้ต้องล้างกรดออกให้หมดก่อนเพื่อให้รส

เปรี้ยวจางหายไป จากนั้นจึงตัดเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมและส่งเข้าโรงงานเพ่ือแปรรูปออกมาในลักษณะของ

วุ้นเช่ือมหรือที่เรามักจะคุ้นเคยและเห็นกันตามร้านขายขนมหวาน 

 แต่ปัญหาเศษวุ้นที่เหลือทิ้งจากการตัดเป็นเม็ดจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. เศษข้างเขียง คือ

เศษวุ้นที่มีลักษณะเป็นเส้น 2. เศษที่เป็นเม็ด คือเศษทีม่ีขนาดไม่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานต้องการ

อาจจะมีขนาดใหญ่บ้างเล็กบา้ง 3. เศษที่เป็นแผ่น  คือเศษที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ที่มาจากด้านบน

ของแผ่นวุ้นเพราะมีผิวที่ไม่เรยีบ ซึ่งเศษทั้งหมดนี้เป็นเศษที่เหลือทิง้และกลายเป็นขยะสร้างมลพิษ

ให้กับสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งจ านวนเศษวุ้นมะพร้าวที่เหลือทิ้งนั้นมีจ านวนมากถึง 10% ของการผลิตวุ้น

มะพร้าว ซึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามมีโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าวตัดเม็ดประมาณ 10 แห่ง  

 จึงได้มีแนวคิดการทดลองสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่วุ้นมะพร้าว แบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ ใช้เศษ

เหลือทิ้งจากวุ้นมะพร้าวและเศษเหลือทิ้งจากมะพร้าวทั้งหมดมาสร้างสรรค์เป็นผลงานการออกแบบ 

และ ใช้กระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานการออกแบบ 

 จากการวิจัยพบว่า วุ้นมะพร้าวมีเส้นใยเซลลูโลสซึ่งเป็นเส้นใยชนิดเดียวกันที่อยู่ในเยื่อไม้หรือ

พืชที่ใช้ท ากระดาษ วุ้นมะพร้าวจึงมีคุณสมบัติที่ใช้ในการท ากระดาษได้ และวุ้นมะพร้าวสามารถดูด

ของเหลวได้ดีจึงสามารถดูดซึมและกักเก็บน้ ามันมะพร้าวไว้ได้ ในขณะเดียวกัน เมื่อผู้วิจัยศึกษาค้นคว้า

การใช้ประโยชน์จากน้ ามันมะพร้าว ก็พบรายงานการศึกษาผลกระทบของครีมกันแดดต่อสิ่งแวดล้อม

ทางทะเลปัจจุบัน อันเน่ืองจากสารเคมีในครีมกันแดด เช่น Oxybenzone, Octinoxate, 4-

Methylbenzylid Camphor และ Butylparaben ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวของ

ปะการัง มีผลิตภัณฑ์กันแดดมากกว่า 3,500 ยี่ห้อทั่วโลกที่มีสารเคมีเหล่านี้ประกอบอยู่และในทุกปีมี

ผลิตภัณฑ์กันแดดมากกว่า 14,000 ตัน ที่นกัท่องเที่ยวใช้และถูกชะล้างลงสู่ทะเล ในขณะที่ผลวิจัยชีว้่า 

สารเคมีเพียง 1 หยดต่อสระน้ ามาตรฐาน 6 สระ กส็่งผลกระทบต่อปะการังแล้ว จงึมีนักท่องเที่ยว

จ านวนมากที่ทดแทนครีมกันแดดโดยใช้น้ ามันมะพร้าวซึ่งนอกจากมีความ สามารถในการกันแดดแล้ว 

ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการช่วยบ ารุงผิวที่แห้งกร้านและผิวที่ไหม้จากการ
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โดนแสงแดดอีกด้วย จึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและปกป้องผิวจากแสงแดด 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ ามันมะพร้าวเป็นตัวบ ารุงผิวและอยู่ในรูปแบบวุ้นมะพร้าวแผ่น 

2. ความมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพื่อน าองค์ความรู้จากกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าวมาทดลองสร้างวัสดุใหม ่

 2.2 เพื่อน าวัสดุที่ได้จากการทดลองมาสร้างสรรค์เป็นผลงานการออกแบบ 

 2.3 เพื่อเพิ่มมลูค่าให้น้ ามะพร้าวและวัสดุส่วนเกินจากวุ้นมะพร้าว 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

 คาดว่าการทดลองสร้างวัสดุใหม่จากจากกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าว จะช่วยลดขยะที่ท าให้

เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัสดุ และน าวัสดุที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานด้วย

ศิลปะและการออกแบบ  

4. ขอบเขตของการศึกษา 

 4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  4.1.1 ศึกษากระบวนการการผลิตวุ้นมะพร้าว 

  4.1.2 ศึกษาว่าเศษวุ้นที่เหลือทิ้งสามารถน ามาทดลองท าเป็นวัสดุอื่นได้ไหม 

  4.1.2 ศึกษาว่าวัสดุที่ได้มาสามารถน ามาสรา้งมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร 

  4.1.3 ศึกษาการทางเที่ยวเชิงนิเวศ 

 4.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

  4.2.1 กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 4.3 ขอบเขตดา้นพ้ืนที่ 

  4.3.1 พืน้ที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

5. ขั้นตอนการศึกษา 

 5.1 ศึกษาข้อมลูด้านความเป็นมา ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของคนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 5.2 ศึกษาข้อมลูกระบวนการท าวุ้นมะพร้าวและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 5.3 ศึกษาข้อมลูมลพิษในสวนมะพร้าวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 5.4 ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุด้วยการทดลอง 

 5.5 ศึกษาข้อมลูปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว 

 5.6 ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 5.7 รวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการออกแบบ 

6. ค าจ ากัดความและนิยามค าศพัท์ 

 6.1 วุ้นมะพร้าว หมายถึง NATA de coco หรือ เรียกว่า หรือ วุ้นสวรรค์ เป็นสารเซลลูโลส 

(cellulose) ที่ผลิตโดยแบคทีเรีย อาจเรียกว่า เป็น bacterial cellulose แบคทีเรียที่ใช้คอื 

Acetobacter xylinum วัตถุดิบหลักของการผลิต NATA de coco คือ น้ ามะพร้าวจากผลมะพร้าวแก่ 

6.2 น้ ามันมะพร้าว หมายถึง ประเภทหนึ่งของน้ ามันพืช (vegetable oil) ที่สกัดได้จากเนื้อใน

ของมะพร้าว (coconut) ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera 

 6.3 ปะการังฟอกขาว (coral bleaching) หมายถึง  เป็นปรากฏการณ์ที่เนื้อเยื่อปะการังใส ไม่

มีสี เราจึงมองทะลุผ่านเน้ือเยื่อปะการังลงไปถึงช้ันหินปูนสีขาวที่เปรียบเสมือนกระดูกปะการัง ปกติ

แล้วปะการังมีสีสันสวยงาม สีที่เกิดขึ้นมาจากสาหร่ายเซลเดียวที่เรียกว่า “ซูแซนเทลลี่ (Zooxanthe- 

llae)” ที่อาศัยอยู่ในเนื้อเย่ือปะการัง ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยสาหร่ายใช้ปะการังเป็นที่อยู่อาศัย ได้

ของเสียจากปะการัง (เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนเตรท ฟอสเฟต) มาใช้ในการสร้างสารอาหาร ซึ่ง

สารอาหารนั้นปะการังก็สามารถน ามาใช้ในการเจริญเติบโตต่อไป แต่ในสภาวะในปัจจุบันที่ผิดปกติ 

เช่น อุณหภูมนิ้ าทะเลสูงเกินไป หรือมีน้ าจดืไหลลงมาท าให้ความเค็มลดลง หรือมมีลพิษในน้ าทะเล 

ฯลฯ จะท าใหส้าหร่ายซูแซนเทลลี่ถูกขับออกมาจากเนื้อเยื่อปะการัง ปะการังจึงอยู่ในสภาพฟอกขาว 

ปะการังจะอ่อนแอ เนื่องจากขาดสารอาหาร และอาจจะค่อยๆตายไปในที่สุด 

 6.4 พอลีแลคตคิแอซิด (Polylactic Acid) หรือ PLA หมายถึง เป็นพลาสติกชีวภาพที่สลายตัว

ได้ (Compostable polymer) โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสามารถหาได้จากทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหมไ่ด้

เช่น แป้งที่ได้จากพืชพวก ข้าวโพด มันส าปะหลัง เป็นต้น PLA สามารถน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้เช่นเดียวกับเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียม อีกทั้ง PLA ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือมี

ความใส ไม่ยอ่ยสลายในสภาพแวดล้อมทั่วไป แต่สามารถย่อยสลายได้โดยการผ่านกระบวนการหมัก

ปุ๋ยแบบอุตสาหกรรม (Industrial compost facility) ที่ต้องก าหนดอุณหภูมิที่ 65 องศา 
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7. เวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 ประมาณ 1 ปี 6 เดือน เริ่มงานวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และเสนอวิทยานิพนธ์/

ค้นคว้าอิสระภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นควา้ 

 8.1 กล้องถ่ายภาพ 

 8.2 อุปกรณใ์นการเขียนและวาดงาน 

 8.3 คอมพิวเตอร ์

 8.4 อุปกรณ์เครื่องครัวภายในบ้านที่ใช้ในการทดลองหาวัสดุ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการวิจัยวัสดุและกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าวเพื่อประยุกต์เป็น

ผลผลิตใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาน้ ามะพร้าวเหลือทิ้งที่สร้างปัญหาแก่แหล่งน้ าจากสวนมะพร้าวจนลงสู่

แม่น้ าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยน าแนวความคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste) ซึ่งเน้นการ

ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นต้ังแต่ต้นทาง วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาจากหนังสือ บทความ เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสงครามและภูมปิัญญาในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

2. เอกสารเกี่ยวกับการใชแ้บคทีเรียในน้ ามะพร้าวท าวุ้นมะพร้าวและเอกสารการวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

3. เอกสารเกี่ยวกับสารเคมีในครีมกันแดดทีม่ีผลท าให้ปะการังฟอกขาว 

4. เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

5. เอกสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ าผิวดิน น้ าทะเลชายฝั่ง และการบริหารจัดการ

คุณภาพน้ า 

2.1 ประวัติความเปน็มาของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 จังหวัดสมุทรสงคราม หรือเมอืงแม่กลอง เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีขนาด

พื้นที่เล็กที่สุดของประเทศ ในอดีตคือแขวงบางช้างของเมืองราชบุรี ชื่อบางช้างอาจตั้งตามพระนามใน

เจ้าพลาย ชื่อเมืองแม่กลองเปลี่ยนเป็นสมุทรสงครามในปีใดนั้นไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานไว้ว่า

เปลี่ยนราวปี พ.ศ. 2295 ถึงปี พ.ศ. 2299 เพราะจากหลักฐานในหนังสอืกฎหมายตราสามดวงว่าด้วย

พระราชก าหนดเรื่องการเรียกสินไหมพินัยความ ได้ปรากฏชื่อเมืองแม่กลอง เมืองสาครบุรี และเมือง

สมุทรปราการอยู ่

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และมีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ 23 กิโลเมตรซึง่มีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะเป็นดินดอน

ปากแม่น้ า มีภเูขา 1 ลูก (เขายี่สาร) ไม่มีเกาะ มีลักษณะเปน็ที่ราบลุ่มโดยพื้นที่ฝั่งตะวันตกจะสูงกว่า

ฝั่งตะวันออกเล็กน้อย จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ทั้งน้ าและดินและด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้จังหวัดสมุทรสงครามเต็มไปด้วยสวนมะพร้าวเป็นจ านวนมาก 

ซึ่งมะพร้าวจะสามารถขึ้นได้ดีในลักษณะดนิที่อุดมสมบรูณ์ และมีจืดสลับกับน้ าเค็ม 

ประชากรส่วนใหญใ่นจังหวัดสมุทรสงครามจะประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรเพราะ

ลักษณะภูมิประเทศที่ติดทะเลและมีแม่น้ าจงึท าให้เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ จนเป็นที่รู้จักกัน

ในนาม “เวนิสตะวันออกแห่งสุดท้ายของเมืองสยาม” เกษตรกรโดยสวนมากจะท าสวนมะพร้าวด้วย

เหตุนี้จึงท าให้จังหวัดสมุทรสงครามมีภูมิปัญญาเรื่องการท าน้ าตาลมะพร้าวมาต้ังแต่อดีตสืบทอดมา

จนถึงปัจจุบัน 

2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร ์

2.2.1 ขนาดและที่ตั้ง 

สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดในภาคกลาง (หน่วยงานบางแห่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภาค 

ตะวันตก) มีขนาดพ้ืนที่เล็กที่สุดของประเทศ คือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต จังหวัด

สมุทรสงครามมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย และจังหวัด

เพชรบุรี ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสมุทรสาคร ทิศตะวันตก ติดจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี 

พื้นที่อ าเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ภาพที่ 1 ภาพแผนที่อ าเภอสมุทรสงคราม 
ที่มา : ส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม, http://www.samutsongkhram.go.th, 13 กันยายน 2562 

http://www.samutsongkhram.go.th/
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2.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะเป็นทีร่าบลุ่มริมทะเล สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทรายโดยพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกจะสูง

กว่าฝั่งตะวันออกเล็กน้อย แม่น้ าส าคัญของจังหวัดที่ไหลผา่นคือ แม่น้ าแม่กลอง ซึ่งไหลผ่านบริเวณ

อ าเภอบางคนทีและอ าเภออัมพวา ไปออกทะเลอ่าวไทยที่บริเวณปากแม่น้ าแม่กลอง ในแต่ละวันจะมี

น้ าขึ้นลงที่อ่าวไทย เกิดน้ าทะเลหนุนเข้ามาตามแม่น้ าแม่กลองและในคูคลองต่าง ๆ ท าให้ในแต่ละ

พื้นที่ของจังหวัดมีความแตกต่างกันออกไป โดยแบ่งออกได้เป็น 3 เขต คือ 

เขตน้ าเค็ม คือ พื้นที่ตั้งแต่ริมทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยประมาณ 3 กิโลเมตร ได้แก่พื้นที่ใน

เขต อ าเภอเมือง 

เขตน้ ากร่อย คือ พื้นที่ถัดจากน้ าเค็มเข้ามาอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ได้แก่เขตอ าเภออัมพวา

และอ าเภอเมือง 

เขตน้ าจืด คือ พื้นที่ถัดจากน้ ากร่อย สภาพเป็นน้ าจืดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ ในการอุปโภคและ

บริโภค ได้แก่ พ้ืนที่เขตอ าเภออัมพวาตอนเหนือ และอ าเภอบางคนทีทั้งหมด 

2.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพอากาศโดยส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลลมมรสมุตะวันออกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและทะเล

จีนใต้จึงท าให้ในฤดูฝนมีฝนมากพอสมควร และอยู่ใกลท้ะเลจึงมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอในฤดูหนาวจึงไม่

หนาวจัด และฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจัด 

2.2.4 การคมนาคม 

 ทางรถยนต์ประกอบด้วย 

- เส้นทางหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากทอ่ เริ่มจากกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงจังหวัด 

สมุทรสงคราม รวมระยะทาง 65 กิโลเมตร 

- เส้นทางหมายเลข 325 สายสมุทรสงคราม - บางแพ เริ่มจาก กิโลเมตรที่ 28 ของถนน 

เพชรเกษม ผ่านอ าเภอบางแพและอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีไปยังอ าเภอบางคนทีจังหวัด 

สมุทรสงคราม ระยะทาง 42 กิโลเมตร 

- โดยสารปรับอากาศ สถานีขนส่งสายใต้ (ตลิ่งชัน)  
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- รถสาย 996 กรุงเทพมหานคร - ด าเนินสะดวก เป็นรถปรับอากาศผ่านจังหวัด 

สมุทรสงคราม ไปจนถึงอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี 

- สาย 976 กรุงเทพมหานคร - สมุทรสงคราม ถึงสถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม  

ทางรถไฟประกอบด้วย  

สายแม่กลอง - วงเวียนใหญ่แบ่งเป็น 2 ช่วง  

- จากสถานีแมก่ลอง อ าเภอเมือง - สถานีบ้านแหลม อ าเภอเมือง ระยะทาง 33.1 กิโลเมตร 

จากนั้น ลงเรือข้ามแม่น้ าท่าจนี ไปขึ้นรถไฟช่วงที่ 2 ที่สถานีมหาชัย (สมุทรสาคร)  

- จากสถานีมหาชัย อ าเภอเมือง (สมุทรสาคร) - สถานีวงเวียนใหญ ่ระยะทาง 33.8 กิโลเมตร  

ทางน้ าประกอบด้วย  

- จังหวัดสมุทรสงคราม มีแมน่้ าไหลผ่าน ทัง้ 3 อ าเภอ เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 

ออกสู่ปากอ่าวแม่กลอง มีล าคลอง 366 คลอง การคมนาคมในจังหวัด ทางน้ าใช้เรือ เช่น เรือยนต์ เรือ

หางยาว และเรือแจว เส้นทางการคมนาคมระหว่างจังหวัดทางน้ า ได้แก่  

- จังหวัดสมุทรสงคราม - ราชบุรีใช้แม่น้ าแม่กลองเป็นเส้นทางคมนาคม  

- จังหวัดสมุทรสงคราม (ต าบลยี่สาร) - อ าเภอบ้านแหลม (ต าบลบางตะบูน) จังหวัด เพชรบุรี

ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเล 
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ภาพที่ 2 ภาพแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 
ที่มา : https://www.tourismthailand.org ,13 กันยายน 2562 

https://www.tourismthailand.org/
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2.3 ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรม 

2.3.1 การประกอบอาชีพ 

 ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ของจังหวัดสมุทรสงครามประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ     

กสิกรรม ได้แก่ การท าสวนมะพร้าว การท าสวนผลไม้เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ กลว้ย พืชผักต่างๆ ในเขต

อ าเภออัมพวาจะมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด รองลงมาคือ อ าเภอบางคนทีและอ าเภอเมือง

สมุทรสงคราม พืชที่เปน็ทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ มะพร้าว ลิ้นจี ่ส้มโอ และท านาบ้าง

เล็กน้อย นอกจากนี้ประชากรที่ อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ส่วนมากมอีาชีพ การท าประมง  

2.3.2 การนับถือศาสนา ประเพณี และวฒันธรรมที่ส าคัญ 

 จังหวัดสมุทรสงคราม มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยโครงสร้าง

ทางสังคมของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยผู้มีเชื้อชาติไทยเป็นส่วนใหญ ่โดย

ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นชาวจีน และมอญ ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต์ และศาสนา

อิสลาม จังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาพความเป็นอยู่ที่สงบสุขร่มเย็นมาแต่โบราณ มีฐานะค่อนข้างดียึด

มั่นในขนบประเพณ ีและศาสนา วัดวาอารามมากมายและหนาแน่น และยังมีโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ที่ส าคัญอีกหลายแห่ง 

2.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.4.1 ทรัพยากรดิน 

 จังหวัดสมุทรสงครามมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่ได้รบัอิทธิพลของน้ า

ทะเล ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้น ดินในบริเวณนี้จึงมีที่ก าเนิดมาจากการทับถมของตะกอนน้ าทะเล 

และตะกอนแม่น้ า ซึ่งประกอบด้วยดินชุดต่างๆ ได้แก่ ดินชุดท่าจีน ดินคล้ายดินชุดสมุทรปราการที่เค็ม

จัด ดินชุดสมุทรสงคราม ดินชุดบางกอก ดินชุดบางกอกที่เกิดในที่ลุ่ม ดินชุดธนบุรีและดินชุดด าเนิน

สะดวก 

2.4.2 ทรัพยากรป่าไม ้ 

จังหวัดสมุทรสงครามอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ชายเลนตลอดแนวฝั่งทะเลติดอ่าวไทยระยะทาง 

24.23 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชายเลนดั้งเดิมอยู่บริเวณชายทะเลท้องที่อ าเภอเมืองฯ และอ าเภออัมพวา มี

เขตติดต่อกับ พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาครทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้านหนึ่งติดกับ

พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัด เพชรบุรี ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อีกด้านหนึ่งมีแม่น้ าแม่กลองตัดผ่าน

กลาง แบ่งพ้ืนที่ป่าออกเป็น 2 ส่วน ส่วน หนึ่งอยู่ในท้องที่ต าบลบางแก้ว และต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอ
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เมืองฯ อีกส่วนหนึ่งอยู่ท้องที่ต าบลแหลมใหญ่ต าบล คลองโคน อ าเภอเมืองฯ และต าบลยี่สาร อ าเภอ

อัมพวา 

2.4.3 ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  

จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวของชายฝั่งมีประมาณ 24.23 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่ไม่ม ี

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ าพวกหญ้าทะเลและปะการัง มีเพียงแต่ป่าชายเลน 

2.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงครามในปีพ.ศ. 2559 พิจารณาจากมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา

ประจ าป ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 20,841 ล้านบาท 

ประกอบด้วยการผลิตภาคเกษตรมี มูลค่าเพิ่มเท่ากับ 2,516 ล้านบาท คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 12.07 

และการผลิตนอกภาคการ เกษตรมีมูลค่าเพิม่ เท่ากับ 18,325 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.92 

โดยสาขาการผลิตที่มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มสูงสดุ 3 อันดับแรกคือ สาขาการผลิต สาขาการขายส่ง และ

การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์จักรยานยนต์และการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า ตามล าดับ 

ส าหรับผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP Per Capita ) เท่ากับ 109,868 /คน/ป ีจากข้อมูล

ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามปี 2559 โดยรวมมีการขยายตัว 

มากกว่าปี 2558 

 เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด ในเดือนกรกฎาคม 2562 บ่งช้ีเศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณขยายตัว 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ผลจาก ทางด้านอุปทาน มีสัญญาณขยายตัว จากผลผลิตภาค

บริการ และภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับ ด้านอุปสงค์ มีสัญญาณ ขยายตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐ 

และ การบริโภคภาคเอกชน ส าหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 0.7 

ส่วนการ จ้างงานมีจ านวนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 

 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี

ก่อน ผลจาก การผลิตภาคบริการขยายตัวในอัตราเร่ง โดยดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ 

12.6 เร่งตัวขึ้น จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.8 สะท้อนจากรายได้ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก 

รายได้ผู้ประกอบการ ด้านอสังหาริมทรัพย ์จ านวนรถต่อทะเบียน และจ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัว

ร้อยละ 11.1 51.4 20.9 และ 2.6 ตามล าดับ ประกอบกับ การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดย

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ร้อยละ 12.5 เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 6.7 

ผลจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 19.5 เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว
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ร้อยละ 9.4 เนื่องจากมีการผลิตสินค้าเพิ่มขึน้ ส าหรับผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิต

ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -8.5 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -12.1 สะท้อนจาก

ปริมาณผลผลิตส้มโอหดตัวร้อยละ -13.2 อย่างไรก็ตาม ผลผลิตมะพร้าว ปลาทะเลพาณิชย์ และกุ้ง

ทะเลขยายตัวร้อยละ 22.5 1.0 และ 94.5 ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน 
ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม,14 กันยายน 2562 

 ด้านรายได้เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า รายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ -5.5 ปรับตัว

ดีขึ้น จากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -8.8 ผลจากปริมาณผลผลิตส้มโอ และมะพร้าวมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

ด้านการเงิน พบว่า สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยปริมาณเงินฝากรวม 

ขยายตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 

0.5 เนื่องจากปริมาณเงินฝากประจ าลดลง และปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ 5.3 เมือ่เทียบกับ

เดือนเดียวกัน ของปีก่อน ผลจากปริมาณสนิเช่ือของธนาคารพาณิชย์ปรับตัวลดลง 

ตารางที่ 2 เครือ่งชี้ด้านรายได้เกษตรกรและด้านการเงิน 
ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม,14 กันยายน 2562 
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Economic and Fiscal) รายเดือน 
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ตารางที่ 3 เครื่องชี้เศรษฐกิจ 
ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม,14 กันยายน 2562 
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2.6 เซลลูโลสจากแบคทีเรีย 

 เซลลูโลสจากแบคทีเรีย (Bacterial Cellulose) หรือเรียกชื่อย่อว่า BC เป็นวัสดุที่สร้างขึ้นได้

จากแบคทีเรียในสกุลอะซีโตแบคเตอร์ (Acetobacter) แต่ก็เป็นบางสายพันธ์ุเท่านั้น เช่น ไซลินัม 

(A.xylinum) ปาสเทนเรียนัส (A.Pastenrianus)  

 เซลลูโลส (cellulose) หาได้ง่ายตามธรรมชาติ มีปริมาณมากสามารถเกดิขึ้นใหม่ได้เรื่อย ๆ 

และมีราคาถูกกว่าเส้นใยสังเคราะห ์จึงเป็นที่นิยมใช้เป็นสารเติมแต่งในพลาสติก โดยอาจเป็นสารตัว

เติมและสารเสริมแรง เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มปริมาณการผลิต ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของ

เส้นใยที่น ามาใช้ สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ จึงท าให้เซลลูโลสเป็นวัสดุทางเลือกใหม่ที่จะ

ทดแทนพลาสติกในบางอุตสาหกรรม เช่น ประยุกต์แผ่นวัสดุตกแต่งแผล ล าโพงคุณภาพดี กระดาษ 

และกระถางจากเซลลูโลส เป็นต้น คุณสมบัติของเซลลูโลส เป็นวัสดุทีม่ีรูพรุน มีความยืดหยุ่นสูง มี

ความสามารถในการอุ้มน้ า และดูดความช้ืน และยังมีประโยชน์ด้านโภชนาการโดยเป็นกากใยอาหาร 

(fiber) ส าหรับมนุษยเ์นื่องจากมนุษย์ไม่มีเอนไซม์เซลลูเลส (cellulase) ท าให้มนุษย ์ไม่สามารถย่อย

เซลลูโลสได ้

2.7 กระบวนการการผลิตวุน้มะพร้าว 

 วุ้นมะพร้าว หรือ วุ้นสวรรค ์ (nata de coco) เป็นขนมชนิดหนึ่งที่มีลักษณะหนึบ ๆ สีใส และ

ลักษณะคล้ายเยลลี่ ผลิตจากการหมักน้ ามะพร้าวผ่านกระบวนการท าให้แข็งตัวจนกลายเป็นเซลลูโลส

โดยใช้ Acetobacter xylinum เชื่อกันว่าวุ้นมะพร้าวมีต้นก าเนิดมาจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งที่นั่น 

วุ้นมะพร้าวเป็นขนมหวานที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยสามารถกินกับของดอง เครื่องด่ืมชนิดต่าง 

ๆ ไอศกรมี พุดดิง และผลไม้รวมได้และวุ้นมะพร้าวมีเส้นใยอาหาร Dietary fiber คือ เสน้ใยอาหารที่

ไม่ละลายในน้ าแต่สามารถดูดซึมน้ าได้ เป็นเส้นใยที่ไม่ให้พลังงาน วุ้นมะพร้าวจึงจัดเป็นวัตถุดิบที่

สามารถรับประทานแล้วไม่อว้น 

 จุดเริ่มต้นการท าวุ้นมะพร้าวในประเทศไทยเกิดจากมะพร้าวที่มีจ านวนมาก เกษตรกรไม่ได้

เพียงแค่ขายแต่มะพร้าวที่เป็นลูกๆ แต่ยังได้มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆคือน้ าตาลมะพร้าวที่เป็น

ภูมิปัญญาของชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงครามและเป็นสิ่งทีส่ืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ และมะพร้าวที่แก่

ชาวบ้านจะน าส่วนที่เป็นเนื้อขายส่งเข้าโรงงานเพื่อไปท าเป็นกะทิ แต่ส่วนที่เป็นน้ านั้นชาวบ้านจะ

น าไปทิ้งลงในแม่น้ าล าคลองจึงท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสียและเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลท าให้

ปลาตาย จากปัญหานี้ภาครัฐกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ช่วยกันท าวิจัยเพ่ือหาทางน าน้ ามะพร้าว
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แก่มาใช้ประโยชน์และสร้างเป็นอาชีพให้กับชาวสวนได้ พวกเขาทดลองหาวิธีใช้ประโยชน์จาก 

“แบคทีเรียในน้ ามะพร้าว” ที่เมื่อกินโปรตีนเข้าไปแล้วก็จะปล่อยเส้นใยออกมา ซึ่งนั่นท าให้เราได้ “วุ้น

มะพร้าว”  

2.7.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ  

2.7.1.1 การเตรียมหัวเชื้อเริ่มต้น (starter)  

- น้ ามะพร้าวสดใหม่ 100 มิลลิลิตร (ซซีี.) 

- น้ าตาลทราย (0.5-1.0%) 0.5-1.0กรัม 

- หัวเช้ือวุ้น Acetobacter xylinum 

- ขวดแก้วสะอาด (เช่น ขวดน้ าหวาน) 

- ส าลีและกระดาษสมุดหน้าเหลือง หรือ กระดาษหนังสือพิมพ์ 

2.7.1.2 การเตรียมการผลิตวุ้นน้ ามะพร้าว 

- น้ ามะพร้าวจากผลแก่ 1 ลิตร 

- น้ าตาลทราย (0.5-1.0%) 50-100กรัม 

- หัวน้ าส้มสายชู (5%) 1 ช้อนโต๊ะ 

- สารแอมโมเนียมซัลเฟต 0.5-1.0กรัม 

- เอทธานอล 100-150 00 มล. 

- หัวเช้ือ Acetobacter xylinum 100-200 มล. 

2.7.2 วิธีการเตรียมหัวเชื้อเริ่มต้น (starter) 

  1. น าน้ ามะพร้าวและน้ าตาลทรายผสมกันตามอัตราส่วนข้างต้นผสมในหม้อ  

2. ปิดฝาหม้อต้มให้เดือดนาน 10-15 นาท ี

3. น าไปบรรจุลงในขวดแก้วสะอาด ปิดปากขวดด้วยจุกส าลี 

4. ตั้งทิ้งไว้จนเย็นประมาณ 1 วัน 
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5. เมื่อขวดเย็นแล้วเติมหัวเชื้อวุ้นลงไปปิดจุกส าลีแล้วหุ้มด้วยกระดาษสมุดหนา้

เหลือง หรือกระดาษหนังสือพิมพ ์ 

6. น าไปบ่มไว้ทีอุณภูมิห้อง เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน ขั้นตอนนี้ห้ามขยับหรือ

เคลื่อนที่ขวด เชื้อจะเจริญเติบโตโดยจะสังเกตเห็นแผ่นวุ้นขุ่นๆ เป็นชั้นบาง ๆ พร้อมใชง้าน

เพื่อเป็นหัวเชื้อเริ่มต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพหัวเชื้อวุ้น Acetobacter xylinum 
ที่มา : ผู้วิจัย, 22 กุมภาพันธ์ 2562 

2.7.3 วิธีการผลิตวุน้น้ ามะพร้าว 

1. น าน้ ามะพร้าวมาผสมกับน้ าตาลทรายและแอมโมเนียมซัลเฟต ตามอัตราส่วน

ข้างต้นลงในหม้อ  

2. ปิดฝาหม้อแล้วต้มให้เดือดนาน 10-15 นาที  

3. จากนั้นน าหม้อมาหล่อเย็นในอ่างน้ า 

4. ทิ้งไว้พออุ่น ๆ จึงเติมกรดอะซิติก เอทธานอล และหัวเชื้อวุ้นลงไป ผสมให้เข้ากัน 

(ผสมทุกอย่างตามอัตราส่วนที่ก าหนดและถ้าต้องการการผลิตแผ่นวุ้นหลายๆแผ่นจะต้องเพิ่ม

อัตราส่วนตามก าหนด)  
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5. น าถาดสเตนเลสหรือถาดพลาสติกที่เตรียมไว้ (โดยผ่านการลวกฆ่าเชื้อถาดด้วยน้ า

ร้อนเรียบร้อยแล้วปิดถาดด้วยกระดาษปอนด์หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ผ่านการฆ่าเช้ือด้วย

การใช้เตารีดร้อนๆ) 

6. เปิดกระดาษออกเล็กน้อยเพ่ือเติมอาหารเลี้ยงเช้ือวุ้นข้างต้นลงไปในถาดโดยให้มี

ความสูงประมาณ 3-4 ซม. จากก้นถาด ปิดด้วยกระดาษเหมือนเดิมเพ่ือป้องกันฝุ่นหรือเชื้อ

อื่นลงไป แต่อากาศยังสามารถผ่านเข้าออกได้ น าไปวางไว้ในห้องบ่มเลี้ยงเช้ือเป็นระยะเวลา 

10-14 วันโดยประมาณ หรือท าการเลี้ยงเชื้อจนกระทั้งอาหารเกือบแห้งจะได้แผ่นวุ้นทีม่ี

ความหนา ประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงของอาหารเลี้ยงเชื้อ  

 

ภาพที่ 4 ภาพการผลิตวุ้นน้ ามะพร้าว 
ที่มา : ผู้วิจัย, 22 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ภาพการผลิตวุ้นน้ ามะพร้าว 
ที่มา : ผู้วิจัย, 22 กุมภาพันธ์ 2562 
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2.8 ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว 

 ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว (Coral Bleaching) คือ เป็นปรากฏการณ์ที่เนื้อเยื่อปะการัง
ใส ไม่มีสี เราจงึมองทะลุผ่านเนื้อเยื่อปะการังลงไปถึงชั้นหินปูนสีขาวที่เปรียบเสมือนกระดูกปะการัง 
ปกติแล้วปะการังมีสีสันสวยงาม สีที่เกิดขึ้นมาจากสาหร่ายเซลเดียวที่เรยีกว่า “ซูแซนเทลลี่ 
(Zooxanthellae)” ที่อาศัยอยู่ในเนื้อเย่ือปะการังใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยสาหร่ายใช้ปะการังเป็นที่
อยู่อาศัย ได้ของเสียจากปะการัง เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนเตรท ฟอสเฟต มาใช้ในการสร้าง
สารอาหาร ซึ่งสารอาหารน้ันปะการังก็สามารถน ามาใช้ในการเจริญเติบโตต่อไป แต่ในสภาวะที่
ผิดปกติ เช่น อุณหภูมิน้ าทะเลสูงเกินไป หรอืมีน้ าจืดไหลลงมาท าให้ความเค็มลดลง หรอืมีมลพิษในน้ า
ทะเลซึ่งมลพิษส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การประมง การท่องเที่ยว จะท าให้
สาหร่ายซูแซนเทลลี่ถูกขับออกมาจากเนื้อเยื่อปะการัง ปะการังจึงอยู่ในสภาพฟอกขาว ปะการังจะ
อ่อนแอ เนื่องจากขาดสารอาหาร และอาจจะค่อยๆตายไปในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ที่มีความสมบูรณ์ 
ที่มา : กรมทรัพยากรณ์ทางทะเลและชายฝั่ง, 24 กันยายน 2562 
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ภาพที่ 7 หลังจากเกิดการฟอกขาวท าให้แนวปะการังกลับอยู่ในสภาพเสียหายมาก 
ที่มา : กรมทรัพยากรณ์ทางทะเลและชายฝั่ง, 24 กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ปะการังฟอกขาว 
ที่มา : shutterstock, 24 กันยายน 2562 
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2.8.1 รายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในประเทศไทย  

ภาพที่ 9 แผนที่แสดงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปี 2562 ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 15 
สิงหาคม 2562 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,13 กันยายน 2562 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พร้อมทั้งศูนย์วิจัย

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ อ่าวไทยตะวันออก อ่าวไทยตอนกลาง อ่าวไทย

ตอนล่าง และอันดามัน ร่วมกับ เครือข่ายต่าง ๆ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคเอกชน และนกัด าน้ า อาสาสมัครด าเนินการส ารวจและรายงาน

สถานการณ์ปะการังฟอกขาว ระหว่างเดือนเมษายนถงึเดือนสิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 

15 สิงหาคม 2562 ทั้งหมด 171 สถานี จ านวน 282 ข้อมูล ได้แก่ ฝั่งอันดามัน 64 สถานี จ านวน 

126 ข้อมูล และฝั่งอ่าวไทย 107 สถานี จ านวน 156 ข้อมูล ดังนี ้ 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงข้อมูลปะการังฟอกขาว ตามช่วงเวลา ตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 2562 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,13 กันยายน 2562 

ภาพที่ 10 กราฟแสดงข้อมูลปะการังฟอกขาว ตามช่วงเวลา ตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 2562 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,13 กันยายน 2562 
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2.8.2 แนวโน้มการฟื้นตัวของปะการังฟอกขาวในสถานีที่มีการติดตาม 

จากการติดตามสถานการณป์ะการังฟอกขาวในสถานีที่มีการส ารวจซ้ าระหว่างวันที่ 23 

เมษายน - 15 สิงหาคม2562 ทั้งหมด72สถานี ได้แก่ ฝั่งอนัดามัน42สถานี และฝั่งอ่าวไทย30สถานี 

พบว่าแนวปะการังมีแนวโนมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปะการังฝั่งทะเลอันดามัน กลับเข้าสู่ภาวะ

ปกติแล้ว ส่วนฝั่งอ่าวไทยยังอยู่ในระยะก าลัง ฟื้นตัว และบางพื้นที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 5 ตารางแสดงกราละเอียดการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในสถานทีี่มีการส ารวจซ้ า 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ภาพท่ี 11 กราฟแสดงแนวโน้มการฟื้นตัวของปะการังฟอกขาวปี 2562 ในสถานีที่มีการส ารวจซ้ า  
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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ภาพท่ี 12 แผนที่แสดงแนวโนม้การฟื้นตัวของปะการังฟอกขาวในสถานีที่มีการส ารวจซ้ า 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,13 กันยายน 2562 
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2.9 สารเคมีในครีมกันแดดที่มีผลต่อปะการังฟอกขาว 

 ปะการังมีความส าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล ในปัจจุบันแนวปะการังได้ถูกรบกวนจนเสื่อม

โทรมลงเป็นจ านวนมากทั้งจากภัยธรรมชาติและจากมนุษย ์จากงานวิจัยพบว่าสารเคมีที่อยู่ในครีมกัน

แดดเป็นสาเหตุหลักของปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ถึงแม้ว่าครีมกันแดดจะช่วยป้องกันฝ้ากระ

และโรคมะเร็งผิวหนังส าหรับมนุษย์ แตม่ันกค็ืออาวธุร้ายที่ท าลายปะการังได้เป็นจ านวนมาก 

 จากข้อมูลของส านักอุทยานแห่งชาติ ระบุว่าผลการวิจัยในทุกปีมีครีมกันแดดมากถึง 14,000 

ตัน ที่เราใช้กันถูกชะล้างลงสู่แนวปะการังในท้องทะเล และงานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูก

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  Archives of Environmental Contamination and 

Toxicology เป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญจาก University of  Central Florida พบว่า ครีมกันแดด

กว่า 3,500 ผลิตภัณฑ์ทั่วโลกมีส่วนผสมของสารเคมีที่ท าลายแนวปะการัง ซึ่งสารเคมีที่ผสมอยู่ในครีม

กันแดดจะท าให้ปะการังเสื่อมโทรม ฆ่าตัวอ่อนปะการัง ขัดขวางระบบสืบพันธ์ุ และท าให้เกิดปะการัง

ฟอกขาว 

 สารเคมี 4 ชนิดในครีมกันแดดที่เป็นต้นเหตุของการเกิดปะการังฟอกขาวคือ Oxybenzone 

(Benzophenone-3, BP-3), Octinoxate (Ethylhexyl methoxycinnamate), 4-

Methylbenzylid Camphor (4MBC) และ Butylparaben สารที่พบมากที่สุดและร้ายแรงที่สุด

คือ Oxybenzone (BP3)  

Oxybenzone (Benzophenone-3, BP-3) สารเคมีตัวนี้จะช่วยดูดซับรังสียูวีให้มีความ

เข้มข้นน้อยลง ไม่ไปท าร้ายช้ันผิว และช่วยเพิ่มความเสถียรในการปกป้องผิวจากแสงแดด แต่สารเคมี

ตัวนี้เป็นตัวร้ายที่สุดที่ท าใหป้ะการังตาย สร้างความเสียหายกับ DNA ของปะการังที่โตเต็มที่ ส่วน

ปะการังตัวอ่อนนั้น โครงสร้างภายในก็จะถูกท าลาย 

Octinoxate (Ethylhexyl methoxycinnamate) สารเคมีตัวนี้แม้ว่าตัวนี้จะเป็นสารเคมีที่

จัดอยู่ในประเภทออร์แกนิก เป็นสารสกัดจากกรดซินนามอน (Cinnamon Acid) เพื่อประสิทธิภาพใน

การปกป้องผิวจากรังสี UVB แต่นอกจากจะไปท าร้ายปะการังแล้ว นักวิจัยหลาย ๆ คนยังบอกว่า 

Octinoxate ยังเป็นสาเหตุของริ้วรอยก่อนวัยได้ เพราะขณะที่มันช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดมันก็

ผลิตอนุมูลอิสระออกมาท าลายผิวเช่นกัน 
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4-Methylbenzylid Camphor (4MBC) สารเคมีอีกตัวที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย

การดูดซับรังสียูวี และเป็นตัวช่วยร่วมกับสารเคมีตัวอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มความเสถียรในการปกป้องผิวจาก

แสงแดด และก็เป็นอีกตัวเช่นกันที่มักจะถกูชะล้างลงไปปนเปื้อนในมหาสมุทรและท าร้ายปะการัง 

Butylparaben หรืออีกช่ือคือ พาราเบน ที่เรารู้จักกันดีเพราะหลาย ๆ แบรนด์ต่างเคลมว่าไม่

มีสารตัวน้ี เป็นสารกันเสียที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของกันแดดให้ใช้ได้นานขึ้น มีหน้าที่ยบัยั้งเชื้อ

แบคทีเรียไมใ่ห้เจริญเติบโต แต่พาราเบนเป็นสารเคมีอีกตัวที่ท าให้ปะการังตาย นอกจากนั้นยังท าร้าย

ผิวอีกต่างหาก เพราะเป็นสารที่ท าให้ผิวระคายเคือง 

2.10 ค่า SPF 

 ค าว่า SPF ย่อมาจาก Sun Protection Factor SPF เอง โดยส่วนใหญ่จะค านวณจาก

ปริมาณจากการป้องกันรังสี UVB ตัวเลขของ SPF บ่งบอกถึงความสามารถในการปกป้องผิวจากการ

ถูกเผาไหม้จากแสงแดดได้นานเท่าไหร ่ตัวเลข SPF 15 30 หรือ 50 ก็มปีระสิทธิภาพในการก็ป้องกัน

รังสียูวีพอๆ กัน ตัวเลขเหล่านั้นคือระยะเวลาที่สามารถปอ้งกันแดดได้ คือยิ่งตัวเลขเยอะ ก็ยิ่งปกป้อง

ได้นานโดยหลักการค านวณง่ายๆ ให้น าค่า SPF คูณด้วยตัวเลข 15 สาเหตุที่ต้องเป็นเลข 15 เพราะ

จากผลการวิจยัหลายแห่งระบุว่า ค่า SPF 15 เพียงพอต่อการปกป้องแสงแดดในไทย อย่างเช่น ใช้

ครีมกันแดด SPF 15 x 15 นัน่หมายถึงปกป้องรังสียูวีได้นาน 225 นาที หรือประมาณ 3 ชั่วโมง 45 

นาที หรือถ้าสงูขึ้นมาเป็น SPF 30 x 15 ก็จะกันรังสียูวีได้นาน 450 นาที หรือราว 7 ช่ัวโมงครึ่ง เป็น

ต้น 

ภาพท่ี 13 SPF Rating 
ที่มา : https://cetaphil.co.th/th/sunprotectorknowledge/, 28 ตุลาคม 2562 

https://cetaphil.co.th/th/sunprotectorknowledge/
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 ปัจจุบันไม่อนุญาตให้มีการระบุเลข SPF มากกว่า 50 ฉะนั้นครีมกันแดดไหนที่ค่า SPF สูงมาก 

ๆ จริง ๆ จึงระบุเป็น SPF 50+ แทนนั่นเอง แต่ค่า SPF ที่มากกว่า 50 ขึ้นไปนั้นแทบไม่ช่วยดูดซับ 

UVB เพิ่มอีกเลย (หรือเพิ่มกน็้อยมาก ๆ แทบไม่มีความแตกต่าง) ฉะนั้นไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้

ครีมกันแดดที่ระบุค่า SPF สูงเพราะค่า SPF สูงเกินไปนั้นหมายถึงสารเคมีในครีมกันแดดที่มากขึ้น ซึ่ง

ไม่ดีต่อผิว 

2.11 สถานการณ์คุณภาพน้ าผิวดิน น้ าทะเลชายฝั่ง และการบริหารจัดการคุณภาพน้ า 

 2.11.1 คุณภาพน้ าผิวดนิ 

คุณภาพน้ าแม่น้ าสายหลัก 59 แม่น้ า และแหล่งน้ าน่ิง 6 แหล่งของประเทศ ปี 2561 มแีหล่ง

น้ าที่มีดัชนีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 45 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 43 และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อย

ละ 12ไม่มีแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีมากและเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (ข้อมูล ณ มกราคม - 

กันยายน 2561) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 แหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 83 

เป็นร้อยละ 88 และแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลงจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 12 แหล่งน้ า

ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือมีคุณภาพดีมากกว่าภาคอื่น ขณะที่ภาคกลางมีคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมกวา่

ภาคอื่น 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 ตารางเกณฑ์คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินของแต่ละภูมิภาค ปี 2561  
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,13 กันยายน 2562 
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ภาพรวมในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552 - 2561) แหล่งน้ าส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ 

ปัจจุบัน ไม่พบแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตั้งแต่ปี 2552 ไม่มีแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์

เสื่อมโทรมมาก โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าค่อนข้างดีขึ้น  

แหล่งน้ าที่มีคณุภาพน้ าดีมาโดยตลอด ได้แก่ แม่น้ าตาปีตอนบน แควน้อย และ ล าช ีและ

แหล่งน้ าที่มีแนวโน้มคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังและด าเนินการแก้ไข

ปัญหา ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง ลพบุรี และล าตะคองตอนล่าง 

ภาพที่ 14 กราฟสถานการณ์คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าผิวดินทั่วประเทศ ปี 2552 - 2561 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,13 กันยายน 2562 

 2.11.2 คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง 

 คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ พบชายหาดท่องเที่ยว มีคุณภาพน้ า
ทะเลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แตย่ังมีบริเวณที่มีคุณภาพน้ าทะเล เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอ่าว
ไทยตอนใน  

คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งทั่วประเทศไทยในปี 2561 มีดัชนีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อย
ละ 1 เกณฑ์ด ีร้อยละ 58 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 35 เกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 5 และเกณฑ์เสื่อมโทรม
มาก ร้อยละ 1  
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ภาพท่ี 15 คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งทั่วประเทศไทย ป ี2561 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,13 กันยายน 2562 
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ในปี 2561 พบพ้ืนที่ที่มีคุณภาพน้ าทะเลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ เกาะม้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และ ทะเลแหวก จังหวัดกระบ่ี และพื้นที่ทีย่ังคงประสบปัญหาคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์

เสื่อมโทรม ถึงเสื่อมโทรมมากอย่างต่อเนื่อง คือ อ่าวไทยตอนใน ซึ่งเชื่อมต่อกับปากแม่น้ าสายหลัก 

ได้แก่ ปากแมน่้ าเจ้าพระยา ปากแม่น้ าท่าจีน และปากแมน่้ าแม่กลอง  

ภาพรวมในรอบ 10 ปี ในช่วงปี 2552 - 2556 มแีนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ในทิศทางเสื่อม

โทรมลง แต่ในช่วงปี 2557 - ปัจจุบัน คุณภาพน้ าทะเลถือว่าดีขึ้น โดยในปี 2561 คุณภาพน้ าอยู่ใน

เกณฑ์พอใช้ขึ้นไปถึงร้อยละ 94 

 

ภาพที่ 16 กราฟสถานการณ์คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ปี 2552 - 2561 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,13 กันยายน 2562 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในขั้นต้น ผู้วิจัยได้ท าการทดลองวัสดุในรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อให้ได้วัสดุใหม่ เพื่อน าไปเป็นผลงานการออกแบบ 

3.1 ทดลองวัสดุโดยไม่มีการผสมวสัดุอื่น 

เก็บเศษวุ้นมาทดลองโดยการน ามาตากแห้งและบันทึกผลที่ได้ เศษวุ้นทีน่ ามาทดลองโดยการ

ตากแห้งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

3.1.1 เศษขา้งเขียง คือเศษที่มีลักษณะเป็นเส้น 

3.1.1.1 น ามาเรียงต่อกันให้เป็นแผ่น ตากแดดประมาณ 5 ชั่วโมง 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 เศษวุ้นเส้นแบบเรียง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 15 เมษายน 2561 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 เศษวุ้นเส้นตากแห้ง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 15 เมษายน 2561 

ผลการทดลอง เมื่อแห้ง ผลทีไ่ด้วุ้นสามารถเกาะเข้าด้วยกันได้ มีบางส่วนที่หดท าให้เกดิ

ช่องว่าง 
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  3.1.1.2 น าเศษชนิดเดียวกันแต่ไม่ได้ใช้วิธีการเรียง ใช้การกดให้เป็นแผ่น ตากแดด

ประมาณ 5 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 เศษวุ้นเส้นแบบไม่เรียง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 15 เมษายน 2561 

ภาพที่ 20 เศษวุ้นเส้นตากแห้ง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 15 เมษายน 2561 

 ผลการทดลอง เมื่อแห้ง ผลทีไ่ด้วุ้นสามารถเกาะเข้าด้วยกันได้ มีบางส่วนที่หดท าให้เกดิช่องว่าง 

เมื่อแผ่นวุ้นแหง้ลงมีความหนากว่าแบบแรก มีสีน้ าตาลอ่อน 
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3.1.1.3 เศษชนิดเดียวกันใช้วิธีการสาน ตากแดดประมาณ 5 ชั่วโมง 

 

ภาพที่ 21 เศษวุ้นเส้นแบบสาน 
ที่มา : ผู้วิจัย, 15 เมษายน 2561 

 

ภาพที่ 22 เศษวุ้นเส้นตากแห้งแบบสาน 
ที่มา : ผู้วิจัย, 15 เมษายน 2561 

 ผลการทดลอง วุ้นติดกันได้ดีมาก แต่เกิดช่องว่างจากการแห้งและหดตัวของวุ้น มีสีน้ าตาล

อ่อน 
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3.1.2 เศษเม็ด คือเศษเม็ดทีม่ีขนาดเล็กหรอืใหญ่กว่าขนาดที่โรงงานต้องการ 

  3.1.2.1 บีบน้ าออกให้แผ่นวุ้นบางลงแล้วน ามาเรียงต่อกัน 

ภาพที่ 23 เศษวุ้นเม็ดเรียงเป็นแผ่น 
ที่มา : ผู้วิจัย, 15 เมษายน 2561 

 

ภาพที่ 24 เศษวุ้นเม็ดเรียงเป็นแผ่นแบบแห้ง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 15 เมษายน 2561 

 ผลการทดลอง เมื่อแห้ง ผลที่ได้วุ้นสามารถเกาะเข้าด้วยกันได้ มีบางส่วนที่หดท าให้เกดิ

ช่องว่าง เมื่อแผ่นวุ้นแห้งลงมีความหนา เหนียว สามารถขย าได้โดยที่ไม่ฉีกขาด มีสีน้ าตาลอ่อน 



  51 

  3.1.2.2 น าเศษวุ้นมาปั่นให้ละเอียดและเทลงตระแกรงเพ่ือตากให้แห้ง 

 

ภาพที่ 25 เศษวุ้นเม็ดน ามาป่ันละเอียด 
ที่มา : ผู้วิจัย, 15 เมษายน 2561 

 

ภาพที่ 26 เศษวุ้นเม็ดน ามาป่ันละเอียดแบบแห้ง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 15 เมษายน 2561 

 ผลการทดลอง วุ้นสามารถติดกันได้ดี และไม่มีช่องว่าง เหมาะส าหรับท าเป็นกระดาษเพื่อใช้

ในการเขียนหรอืพิมพ์เพราะมีความเรียบและละเอียดมาก 
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3.1.3 เศษแผน่ คือเศษวุ้นทีอ่ยู่ด้านบนสุดที่มีผิวขรุขระ 

ภาพที่ 27 เศษวุ้นแผ่น 
ที่มา : ผู้วิจัย, 15 เมษายน 2561 

 

ภาพที่ 28 เศษวุ้นแผ่นแบบตากแห้ง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 15 เมษายน 2561 

 ผลการทดลอง เมื่อแห้ง ผลที่ได้วุ้นสามารถเกาะเข้าด้วยกันได้ เมื่อแผ่นวุน้แห้งลงมีความเรียบ

แต่ไม่เหมาะกับการพิมพ์เพราะบางเกินไปและขาดง่าย 
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3.2 ทดลองวัสดุโดยผสมวัสดุอื่นที่ไม่ใชม่ะพร้าว 

3.2.1 ผสมกับยางพารา 

 

ภาพที่ 29 เศษวุ้นแผ่นผสมกบัยางพารา 
ที่มา : ผู้วิจัย, 25 มิถุนายน 2561 

 

ภาพที่ 30 เศษวุ้นแผ่นผสมกบัยางพารา แบบตากแห้ง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 25 มิถุนายน 2561 

 ผลการทดลอง เมื่อแห้งแล้ววุ้นมีความเหนียว ลอกออกจากแผ่นพลาสตกิได้ยาก 
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3.2.2 ผสมกับสีผสมอาหาร 

 

ภาพที่ 31 วุ้นแผ่นผสมกับสีผสมอาหาร 
ที่มา : ผู้วิจัย, 25 มิถุนายน 2561 

 

ภาพที่ 32 วุ้นแผ่นผสมกับสีผสมอาหารแบบแห้ง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 25 มิถุนายน 2561 

 ผลการทดลอง เมื่อตากแห้งวุ้นเปลี่ยนสีตามสทีี่เราผสมเข้าไป 
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3.2.3 ผสมกับดอกไม้สด 

 

ภาพที่ 33 วุ้นแผ่นผสมกับดอกไม้สด 
ที่มา : ผู้วิจัย, 14 กันยายน 2561 

 

ภาพที่ 34 วุ้นแผ่นผสมกับดอกไม้สดแบบตากแห้ง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 14 กันยายน 2561 

 ผลการทดลอง ดอกไม้และแผ่นวุ้นใช้เวลาแห้งพอกัน แต่เมื่อแห้งแล้วดอกไม้สีหมองลง 
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3.3 ทดลองวัสดุโดยผสมวัสดุอื่นทีเ่กี่ยวกับมะพรา้ว 

3.3.1 วุ้นผสมใยมะพร้าว 

ภาพที่ 35 วุ้นผสมกับใยมะพร้าว 
ที่มา : ผู้วิจัย, 19 มกราคม 2562 

 ผลการทดลอง วุ้นผสมกับใยมะพร้าวเมื่อแห้งมีความแข็งแรงมากขึ้น มีความเหนียว ฉีกขาด

ยากและมีสีน้ าตาล 

3.3.2 วุ้นผสมกากมะพร้าว 

ภาพที่ 36 วุ้นผสมกับกากมะพร้าว 
ที่มา : ผู้วิจัย, 19 มกราคม 2562 

 ผลการทดลอง วุ้นผสมกับกากมะพร้าวเมื่อแห้งมีความแขง็ แต่แตกออกได้ง่าย มีสีขาว 
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3.3.3 วุ้นผสมน้ ามันมะพรา้ว 

ภาพที่ 37 วุ้นผสมกับน้ ามันมะพร้าว 
ที่มา : ผู้วิจัย, 19 มกราคม 2562 

 ผลการทดลอง วุ้นผสมกับน้ ามันมะพร้าว แผ่นวุ้นมีลักษณะที่มัน มีความเหนียวและชื้นซึ่งท า

ให้มีความยืดหยุ่นและขาดยาก และวุ้นสามารถดดูน้ ามันมะพร้าวเข้าไปกักเก็บไว้ 

3.4 ทดลองวัสดุโดยการขึน้รูป 

3.4.1 วุ้นแบบเสน้มาขึ้นรูปจากกระถางต้นไม ้

ภาพที่ 38 ขึ้นรูปวุ้นจากกระถางต้นไม ้
ที่มา : ผู้วิจัย, 14 กันยายน 2561 

 ผลการทดลอง การใช้วุ้นแบบเส้นมาขึ้นรูปโดยการใช้กระถางต้นไม้เป็นฐาน ตัววุ้นสามารถขึ้น

รูปได้ตามต้นแบบ  
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3.4.2 วุ้นแบบแผ่นมาขึ้นรปูจากถ้วยแก้ว 

ภาพที่ 39 ขึ้นรูปวุ้นจากถ้วยแก้ว 
ที่มา : ผู้วิจัย, 14 กันยายน 2561 

 ผลการทดลอง การขึ้นรูปวุ้นแบบแผ่นจากถ้วยแก้ววุ้นสามารถขึ้นรูปได้ด ี  

3.4.3 วุ้นแบบแผ่นขึ้นรูปด้วยถ้วยทรงกลม 

 

ภาพที่ 40 ขึ้นรูปวุ้นแผ่นด้วยถ้วยทรงกลม 
ที่มา : ผู้วิจัย, 26 กันยายน 2562 

 ผลการทดลอง การขึ้นรูปวุ้นแบบแผ่นจากถ้วยทรงกลมสามารถขึ้นรูปได้ดี 
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3.4.4 วุ้นแบบปั่นผสมกับใยมะพร้าวขึ้นรปูด้วยแม่พิมพ์เซรามคิ 

 

ภาพที่ 41 ขึ้นรูปวุ้นแบบป่ันผสมกับใยมะพร้าวขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เซรามคิ 
ที่มา : ผู้วิจัย, 5 มีนาคม 2562 

 

ภาพที่ 42 ขึ้นรูปวุ้นแบบป่ันผสมกับใยมะพร้าวขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เซรามคิ ที่แห้งแล้ว 
ที่มา : ผู้วิจัย, 5 มีนาคม 2562 

 ผลการทดลอง การขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เซรามิค วุ้นเป็นวัสดุที่ดูดน้ าแต่เมื่อน ามาขึ้นรูปด้วย

แม่พิมพ์เซรามคิแล้วแห้งเร็วเพราะว่าแม่พิมพ์เซรามิคสามารถดูดซึมน้ าและความช้ืนได้ดี จึงท าให้ขึ้น

รูปได้ไวและแห้งเร็ว 
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3.4.5 วุ้นแบบปั่นผสมกับกากมะพร้าวขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เซรามิค 

 

ภาพที่ 43 ขึ้นรูปวุ้นแบบป่ันผสมกับกากมะพร้าวขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เซรามิค 
ที่มา : ผู้วิจัย, 11 กุมภาพันธ์ 2562 

 

ภาพที่ 44 ขึ้นรูปวุ้นแบบป่ันผสมกับกากมะพร้าวขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เซรามิค ที่แห้งแล้ว 
ที่มา : ผู้วิจัย, 11 กุมภาพันธ์ 2562 

 ผลการทดลอง การขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เซรามิค วุ้นเป็นวัสดุที่ดูดน้ าแต่เมื่อน ามาขึ้นรูปด้วย

แม่พิมพ์เซรามคิแล้วแห้งเร็วเพราะว่าแม่พิมพ์เซรามิคสามารถดูดซึมน้ าและความช้ืนได้ดี จึงท าให้ขึ้น

รูปได้ไวและแห้งเร็ว 
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3.4.6 วุ้นแบบแผ่นขึ้นรูปโดยการใช้โครงของก้านมะพร้าว 

 

ภาพที่ 45 ขึ้นรูปวุ้นแบบแผน่ขึ้นรูปโดยการใช้โครงของก้านมะพร้าว 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 46 ขึ้นรูปวุ้นแบบแผน่ขึ้นรูปโดยการใช้โครงของก้านมะพร้าว แบบแห้ง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 มีนาคม 2562 

 ผลการทดลอง การขึ้นรูปด้วยก้านมะพร้าวท าให้ขึ้นรูปได้ตามทรงที่ต้องการ มีความแข็งแรง

มากขึ้น 
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3.4.7 วุ้นแบบแผ่นขึ้นรูปโดยการใช้โครงของก้านมะพร้าว 

 

ภาพที่ 47 ขึ้นรูปวุ้นแบบเส้นใช้วิธีการสานขึ้นรูปโดยการใช้โครงของก้านมะพร้าว 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 มีนาคม 2562 

 

ภาพที่ 48 ขึ้นรูปวุ้นแบบเส้นใช้วิธีการสานขึ้นรูปโดยการใช้โครงของก้านมะพร้าว แบบแห้ง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 มีนาคม 2562 
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ภาพที่ 49 ขึ้นรูปวุ้นแบบเส้นใช้วิธีการสานขึ้นรูปโดยการใช้โครงของก้านมะพร้าว แบบแห้ง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 25 กันยายน 2562 

 ผลการทดลอง การขึ้นรูปโดยใช้ก้านมะพร้าวเป็นโครง และใช้วิธีการสาน ท าใหผ้ลที่ออกมา

รูปทรงมีการบิดไปตามแรงดึงของวุ้น 
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3.4.8 วุ้นแบบแผ่นขึ้นรูปโดยการฝาครอบอาหาร 

ภาพที่ 50 ขึ้นรูปวุ้นแบบแผน่โดยการฝาครอบอาหาร 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 มีนาคม 2562 

 

ภาพที่ 51 ขึ้นรูปวุ้นแบบแผน่โดยการฝาครอบอาหาร แบบแห้ง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 19 มีนาคม 2562 

 ผลการทดลอง การขึ้นรูปสามารถขึ้นรูปได้ดี และทดลองด้วยการน าหลอดไฟไว้ด้านในท าให้มี

ลักษณะเหมือนโคมไฟ 
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3.4.9 วุ้นแบบแผ่นขึ้นรูปโดยการเข้าเครื่องอัดขึ้นรูป 

 

ภาพที่ 52 ขึ้นรูปวุ้นแบบแผน่โดยการเข้าเครื่องอัดขึ้นรูป 
ที่มา : ผู้วิจัย, 25 มีนาคม 2562 

 

ภาพที่ 53 ขึ้นรูปวุ้นแบบแผน่โดยการเข้าเครื่องอัดขึ้นรูป 
ที่มา : ผู้วิจัย, 25 มีนาคม 2562 

 ผลการทดลอง เครื่องอัดขึ้นรูปสามารถขึ้นรปูได้ดีแม้แผ่นวุน้จะอยู่ในลักษณะแผ่นทีแ่ห้ง 
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3.4.10 วุ้นปั่นผสมกากมะพร้าวขึ้นรูปด้วยการขึ้นทรงเอง 

 

ภาพที่ 54 วุ้นป่ันผสมกากมะพร้าว 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 มีนาคม 2562 

 

ภาพที่ 55 วุ้นป่ันผสมกากมะพร้าวขึ้นรูปทรงต่าง ๆ 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 มีนาคม 2562 

 ผลการทดลอง ขึ้นรูปทรงโดยการใช้กาวเป็นส่วนผสมท าใหว้ัสดุเกาะตัวแน่นและขึ้นทรงได้

ง่าย 
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3.5 ทดลองวัสดุโดยการขึน้รูปด้วยการพบั 

3.5.1 ทรงถุงพลาสติก 

 

ภาพที่ 56 วุ้นแผ่นรูปทรงเลียนแบบถุงพลาสติก 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 ธันวาคม 2561 

 ผลการทดลอง ขึ้นรูปทรงโดยการใช้กาวติดส่วนที่เป็นรอยต่อ ท ารูปทรงเลียนแบบ

ถุงพลาสติก คุณสมบัติไม่ค่อยยืดหยุด 
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3.5.2 ทรงกล่อง 

 

ภาพที่ 57 วุ้นแผ่นรูปทรงเลียนแบบกล่อง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 ธันวาคม 2561 

 

ภาพที่ 58 วุ้นแผ่นรูปทรงเลียนแบบกล่อง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 ธันวาคม 2561 

 ผลการทดลอง ขึ้นรูปทรงโดยการพับเป็นกล่อง ไม่มีกาวติด บอบบาง ใช้งานค่อนข้างยาก 
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3.5.3 ทรงถุง 

 

ภาพที่ 59 วุ้นป่ันรูปทรงเลียนแบบถุง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 ธันวาคม 2561 

 

ภาพที่ 60 วุ้นป่ันรูปทรงเลียนแบบถุง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 ธันวาคม 2561 

 ผลการทดลอง ใช้วุ้นปั่นตากแห้ง น ามาขึ้นทรงด้วยการพับ พับง่าย สามารถขึ้นทรงได้ง่าย 



  70 

3.5.4 ทรงซอง 

 

ภาพที่ 61 วุ้นแผ่นรูปทรงเลียนแบบซอง 
ที่มา : ผู้วิจัย, 18 ธันวาคม 2561 

 ผลการทดลอง ใช้วุ้นแผ่นน ามาพับและเย็บติดกันในขณะที่แผ่นยังชื้นอยู่ แผ่นวุ้นไม่ขาดออก

จากกัน 

อภิปายผล 

 จากการทดลองค้นหาวัสดุในแบบต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและการผสมวัสดุอื่นเข้าด้วยกัน พบว่า

วุ้นมะพร้าวมีคุณสมบัติในการดูดน้ าได้ดี จึงท าให้การทดลองการผสมวุ้นมะพร้าวกับน้ ามันมะพร้าว

เห็นผลว่าวุ้นมะพร้าวสามารถดูดซึมและเก็บน้ ามันมะพร้าวไว้ได้ และแผ่นวุ้นมีความยืดหยุ่นกว่าแผ่น

วุ้นแบบธรรมดา และระหว่างการทดลองผู้วิจัยได้ศึกษาคุณสมบัติของน้ ามันมะพร้าวและพบว่าน้ ามัน

มะพร้าวมีคุณสมบัติช่วยในเรือ่งของการปกป้องผิวจากแสงแดด จากการวิจัยจึงท าให้มีแนวคิดที่จะน า

แผ่นวุ้นผสมน้ ามันมะพร้าวมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบ 

 ในการด าเนินการวิจัยโครงการวิจัยวัสดุและกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าวเพื่องานออกแบบ
สร้างสรรค์ เพือ่ทดลองหาวัสดุ โดยมีจุดมุ่งหมายลดปริมาณขยะจากน้ ามะพร้าวในสวนที่เป็นมลพิษ
ทางน้ าด้วยกระบวนการการผลิตวุ้นมะพร้าวและน าวัสดุที่ได้มาออกแบบสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ได้เป็นขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์กระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าว 
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณสมบัติและการขึ้นรูปของวุ้นมะพร้าว 
 ขั้นตอนที่ 3 น าผลการทดลองมาออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน 

4.1 แนวทางออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 ออกแบบผลิตภัณฑ์ใส่แผ่นน้ ามันมะพร้าวเพื่อปกป้องและบ ารุงผิวโดยแนวทางการออกแบบ

เน้นการออกแบบที่ใช้วัสดุทุกส่วนให้มีค่ามากที่สุด และเนน้การใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเพ่ือไม่ให้

ผลิตภัณฑ์เหลอืเป็นขยะและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ดังนี้ 

4.1.1 ออกแบบด้วยวิธีการพับกระดาษ 

 โอริกามิ จากค าว่า โอริ แปลว่า "การพับ" และ กามิ แปลวา่ "กระดาษ" เป็นศิลปะในการพับ

กระดาษเพื่อสร้างสรรค์ รูปทรงหรือวัตถุต่าง ๆ ขึ้นมาจากการพับกระดาษโดยทั่วไปการพับกระดาษ

จะเริ่มจากกระดาษแผ่นสี่เหลีย่ม ซึ่งส่วนมากจะไมม่ีการตัดกระดาษ 

 จึงได้ออกแบบโดยการน าแผ่นวุ้นที่ตากแห้งที่มีคุณสมบัติคล้ายกระดาษ น ามาพับให้เป็น

บรรจุภัณฑ์ ทีม่ีแนวความคิดในการท าบรรจุภัณฑ์ที่ง่าย ไม่มีการตัดให้เหลือเศษเหลือทิ้งที่จะก่อให้เกิด

ขยะและเป็นมลพิษ และเน้นการใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเพื่อให้บรรจุภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้ 
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  4.1.1.1 แบบที่ 1 

ภาพที่ 62 การพับโอริกามิ แบบที่ 1 
ที่มา : ผู้วิจัย, 17 เมษายน 2562 

  4.1.1.2 แบบที่ 2 

 

ภาพที่ 63 การพับโอริกามิ แบบที่ 2 
ที่มา : ผู้วิจัย, 17 เมษายน 2562 
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  4.1.1.3 แบบที่ 3 

ภาพที่ 64 การพับโอริกามิ แบบที ่3 
ที่มา : ผู้วิจัย, 17 เมษายน 2562 

  4.1.1.4 แบบที่ 4 

 

ภาพที่ 65 การพับโอริกามิ แบบที่ 4 
ที่มา : ผู้วิจัย, 17 เมษายน 2562 

 ผลการออกแบบ การพับกระดาษแบบโอริกามิเป็นการพับที่ไม่ท าให้เหลอืเศษเหลือทิ้งเป็น

ขยะ แต่การน าแผ่นวุ้นมาท าเป็นบรรจุภัณฑ์ยังมีต้นทุนสงูและแผ่นวุ้นดคูวามช้ืนจึงไม่เหมาะที่จะน ามา

ท าเป็นบรรจุภัณฑ ์แต่สามารถใช้วัสดุอ่ืนทดแทนได้ เช่น กระดาษใยมะพร้าว 
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4.1.2 ออกแบบจากแบบกลอ่งหรือซอง 

  4.1.2.1 แบบที่ 1 

ภาพที่ 66 ซองจากแผ่นวุ้น 
ที่มา : ผู้วิจัย, 25 กันยายน 2562 

 ผลการทดลอง สามารถสร้างแบบได้ง่าย แต่จะมีข้อเสียคือแผ่นวุ้นดูความชื้นจึงไม่เหมาะที่จะ

น ามาท าเป็นบรรจุภัณฑ ์

  4.1.2.2 แบบที่ 2 

ภาพที่ 67 กล่องจากแผ่นวุ้น 
ที่มา : ผู้วิจัย, 25 กันยายน 2562 

 ผลการทดลอง สามารถสร้างแบบได้ง่าย แต่จะมีข้อเสียคือแผ่นวุ้นดูความชื้นจึงไม่เหมาะที่จะ

น ามาท าเป็นบรรจุภัณฑ ์บรรจุภัณฑ์ปิดไม่สนิทท าให้มีอากาศเข้าได้ง่าย 
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 จากผลิตภัณฑ์แผ่นน้ ามันมะพร้าวที่มีความชื้นของน้ ามันมะพร้าว การออกแบบบรรจุภัณฑ์จึง

ต้องการการเก็บรักษาความช้ืน สะดวกสบายต่อการใช้งาน และต้องค านึงถึงเรื่องของราคาบรรจุภัณฑ์ 

จึงได้มีแนวความคิดที่จะออกแบบโดยให้บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บความชื้นได้และสะดวกต่อการใช้งาน 

4.2 ผลงานการออกแบบ 

4.2.1 โลโก ้

  4.2.1.1 แรงบันดาลใจในการออกแบบ 

  ชื่อของผลิตภัณฑ์ได้แรงบันดาลใจมาจากค าว่า coconut หมายถึงมะพร้าว เป็นการ

บอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ท ามาจากมะพร้าว และ shine หมายถึงแสง เป็นการบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ป้องกัน

แสงแดด และเมื่อน าตัวอักษรของ 2 ค านี้มารวมกันจะได้ค าว่า COASH ซึ่งตั้งใจให้พ้องเสียงกับค าว่า 

COACH ซึ่งมีความหมายคือผู้ปกป้อง ผู้ดูแล ซึ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องและดูแล

ผิว 

 

ภาพที่ 68 ที่มาของโลโก้ 
ที่มา : ผู้วิจัย, 4 กันยายน 2562 
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4.2.1.2 ระบบกริด ชุดสี และตัวอักษร 

  Grid system หรือ ระบบกริด มีไว้เพ่ือช่วยในการออกแบบเพ่ือสร้างความสมดุลให้

งาน และจัดองค์ประกอบของงาน 

ภาพที่ 69 ระบบกริด ชุดสี และตัวอักษร 
ที่มา : ผู้วิจัย, 4 กันยายน 2562 

4.2.2 Icon 

ภาพที่ 70 icon 
ที่มา : ผู้วิจัย, 4 กันยายน 2562 
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4.2.3 pattern 

ลวดลายกราฟฟิกที่ใช้ได้แรงบันดาลใจออกแบบมาจาก วิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ า จังหวัด

สมุทรสงครามที่มีวิถีชีวิตริมแม่น้ าแม่กลอง และล้อมด้วยต้นมะพร้าว ที่มีจ านวนมาก  

ภาพที่ 71 ลายที่ออกแบบจากวิถีชีวิต 
ที่มา : ผู้วิจัย, 4 กันยายน 2562 

4.2.4 package 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้แรงบันดาลใจมาจากซองทิชชูเปียก และใช้ลายวิถีชีวิตชาวบ้านริม

แม่น้ าเป็นลายของบรรจุภัณฑ ์

ภาพที่ 72 package แบบที่ 1 
ที่มา : ผู้วิจัย, 4 กันยายน 2562 
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ภาพที่ 73 package แบบที่ 2 
ที่มา : ผู้วิจัย, 4 กันยายน 2562 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยการพับกระดาษ ได้แรงบันดาลใจมาจากซองจดหมาย 

 

ภาพที่ 74 package แบบที่ 3 
ที่มา : ผู้วิจัย, 17 ตุลาคม 2562 
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ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยการพับกระดาษแบบโอริกามิ และใช้กระดาษใยมะพร้าวเป็นบรรจุ

ภัณฑ์ เป็นการใช้เศษเหลือจากสวนมะพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 75 package แบบที่ 4 
ที่มา : ผู้วิจัย, 17 ตุลาคม 2562 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยการพับกระดาษแบบโอริกามิ และใช้กระดาษใยมะพร้าวเป็นบรรจุ

ภัณฑ์ เป็นการใช้เศษเหลือจากสวนมะพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 76 package แบบที่ 5 
ที่มา : ผู้วิจัย, 17 ตุลาคม 2562 
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ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยการพับ และใช้ใบตองวัสดุจากธรรมชาติ 

ภาพที่ 77 package แบบที่ 6 
ที่มา : ผู้วิจัย, 17 ตุลาคม 2562 

4.2.5 shelf package 

ภาพที่ 78 shelf package 
ที่มา : ผู้วิจัย, 4 กันยายน 2562 
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4.2.6 poster 

ออกแบบโปสเตอร์ใช้ในการสือ่ถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมีที่ท าให้ปะการงัฟอกขาว ใช้รูปทรง

ของมือแทนปะการังและสื่อความหมายถึงการท าลายปะการังเกิดได้จากมือเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 79 poster แบบที่ 1 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2 ตุลาคม 2562 
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ภาพที่ 80 poster แบบที ่ 2 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 81 poster แบบที่ 3 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2 ตุลาคม 2562 
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บทที่ 5 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการการผลิตวุ้นมะพร้าว เพื่อน ากระบวนการนี้มาใช้

ประโยชน์ในการลดปริมาณขยะน้ ามะพร้าวจากสวนมะพร้าว ผู้วิจัยได้พบว่ากระบวนการท าวุ้น

มะพร้าวสามารถช่วยแก้ปัญหาขยะจากน้ ามะพร้าวได้ และวุ้นมะพร้าวที่ได้ยังสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ได้หลากหลาย อยา่งที่เราได้เห็นและคุ้นเคยคือวุ้นมะพร้าว ที่ใช้ใส่ในขนมหวาน และการ

วิจัยผู้วิจัยได้พบว่าวุ้นมะพร้าวประกอบด้วยเส้นใยเซลลูโลสเป็นจ านวนมากซึ่งเส้นใยเซลลูโลสเป็นเส้น

ใยที่พบในกระดาษจึงท าให้วุ้นมะพร้าวน้ันเมื่อน ามาทดลองท ากระดาษจึงมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ

กระดาษ 

 จากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวในแต่ละส่วน ผู้วิจัยได้สนใจน้ ามันมะพร้าวด้วย

คุณสมบัติที่มากมายของน้ ามันมะพร้าวจึงท าให้ศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมและพบว่าน้ ามันมะพร้าวนอกจาก

จะมีคุณสมบัตใินการบ ารุงผิวแล้ว น้ ามันมะพร้าวยังมีคุณสมบัติในการป้องกันแสงแดดอ่อน ๆ จึงมี

นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติใช้น้ ามันมะพร้าวในการทาผิวเพ่ือป้องกันแดงแดดและน้ ามันมะพร้าวยัง

เป็นผลิตภัณฑ์กันแดดที่ไม่มีสารเคมีจึงไม่มีผลกระทบที่ท าให้ปะการังฟอกสี 

 จากการศึกษาข้อมูลและทดลองวัสดุในรูปแบบต่าง ๆ จึงท าให้ผู้วิจัยไดค้้นพบผลิตภัณฑ์ชิ้น

ใหม่คือ แผ่นน้ ามันมะพร้าวบ ารุงและปกป้องผิวจากแสงแดด จากผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นผู้วิจัยคาดว่า

จะช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ าและเพิ่มมูลค่าและเงินให้กับชาวสวนได้ และน้ ามันมะพร้าวที่อยู่ใน

รูปแบบแผ่นยังใช้งานได้ง่าย พกพาสะดวก และคาดว่าจะสามารถเพ่ิมมูลค่าได้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ค านงึถึงคุณภาพของผลิตภัณฑต์ามหลักเกณฑก์าร

ผลิตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

   5.2.1.1 เครื่องหมาย อย. คือ สัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นั้น ๆ ไดผ้่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การผลิต

และการน าเข้าจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายเบ้ืองต้น

ของ อย.แล้ว การจดทะเบียน อย. ถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม เพราะถือ

เป็นเอกสารที่จ าเป็นเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าของ
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ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอาหารและเครื่องส าอาง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความแน่ใจในการตรวจสอบ

ตั้งแต่วัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตไปจนถึงบรรจุภัณฑ ์

  ผลิตภัณฑ์ที่เขา้ข่ายเป็นเครื่องส าอาง จะต้องเป็นไปตามค าจ ากัดความในมาตรา 4 

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดไว้ว่า 

เครื่องส าอาง หมายความว่า 

1. วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส ่อบ หรือกระท าด้วยวิธีอื่น

ใด กับส่วนภายนอกของร่ายกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุใน

ช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่

ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกายหรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆนั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้ง

เครื่องประทิ่นต่างๆ ส าหรับผิวด้วยแต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็น

อุปกรณ์ภายนอกร่างกาย 

2. วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางโดยเฉพาะ หรือ 

3. วัตถุอื่นที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องส าอางตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

เป็นเครื่องส าอาง เช่น ครีมทาหน้า โลชั่นทาผิวกาย สบู่ แชมพู ครีมนวดผม ยาสีฟัน นา้ยา

บ้วนปาก ลิปสติก บลัชออน อายแชโดว์ อายไลน์เนอร์ สีทาเล็บ แป้งทาหน้า แป้งฝุ่นโรยตัว

ผ้าเย็น/กระดาษเย็น ผ้าอนามัย ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ผลิตภัณฑ์ดัดผม ผลิตภัณฑ์กาจัดขน 

ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย และน้าหอม เป็นต้น ทั้งนี้ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดและกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ

เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 

5.2.1.2 สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ 

ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิต

เพื่อขาย ผู้น าเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้เพ่ือการ

ตรวจสอบ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งต้องปฏิบัติ ดังนี้  

1. ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้น าเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องส าอาง จัดท าและเก็บ

รักษาข้อมูลเกีย่วกับเครื่องส าอางไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้ทันทีที่ร้องขอโดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ

เครื่องส าอาง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
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2. การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง สามารถจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารที่

เป็นกระดาษ หรือเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลักฐานดังกล่าวต้องเป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ และให้เกบไว้ ณ สถานทีผ่ลิต หรือสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง 

3.ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้น าเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องส าอาง ส่งมอบข้อมูล

เกี่ยวกับเครื่องส าอางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ มี 2 กรณ ีดังนี้ 

3.1 กรณีที่มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ต้องส่งมอบข้อมูลภายใน 30 วัน  

3.2 กรณีเร่งด่วนหรือกรณีท่ีอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ต้องส่งมอบข้อมลู

ภายใน 48 ชั่วโมง 

4. ในกรณีเครือ่งส าอางที่ยกเลิกการวางจ าหน่ายในท้องตลาด ผู้ประกอบการต้อง

เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางที่ยกเลิกการวางจาหน่ายต่อไปอีกอย่างน้อย  3 ปี 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง ให้มีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้น าเข้าเพ่ือขายหรือผู้

รับจ้างผลิตจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 

5.2.1.3 องค์ประกอบของข้อมูลเกี่ยวกับเครือ่งส าอาง (PIF Organization) 

การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสาอาง ต้องประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้  

1. ชื่อและปริมาณของสารทุกชนิดที่อยู่ในเครื่องส าอาง  

2. รายละเอียดคุณลักษณะของสารที่เป็นวัตถุดิบและเครื่องส าอางส าเร็จรูป 

(specification)  

3. กรรมวิธีการผลิตจนได้เป็นเครื่องส าอางส าเร็จรูป ซึ่งตอ้งสอดคล้องตามแนวทาง

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอาง (ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD 

MANUFACTURING PRACTICE : ASEAN COSMETIC GMP) หรือตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้า

เครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 

4. รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องส าอาง (adverse event 

report) (ถ้ามี)  
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5. ข้อมูลสนับสนุนการอ้างประสิทธิภาพหรือสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างบนฉลาก หรือ

โฆษณา (efficacy assessment data) เช่น เอกสารแสดงผลทดสอบประสิทธิภาพการ

ป้องกันแสงแดด  

6. วิธีการทดสอบเครื่องส าอาง (cosmetic testing method) เพื่อพิสูจน์หรือแสดง

ว่า เครื่องส าอางส าเร็จรูปมีลักษณะและคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนด (specification) 

5.2.1.4 รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับเครือ่งส าอาง (PIF Format)  
ภาพรวมของเครื่องส าอาง (Cosmetic product summary)  

ข้อมูลภาพรวมของเครื่องส าอาง เป็นข้อมูลที่บ่งบอกสถานะตามกฎหมาย ลักษณะ
องค์ประกอบและวิธีการที่ได้มาเป็นเครื่องส าอางตามที่ปรากฏ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอาจมี
ข้อมูลอื่นๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของเครื่องส าอางแต่ละชนิด แต่ต้องประกอบด้วย
ข้อมูล จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้  

1.1 ข้อมูลทั่วไป (General information) ประกอบด้วย  

1.1.1 สาเนาใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง ซึ่งต้องมีสถานะที่ไม่หมดอายุ และมีข้อมูลที่

ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานที่

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย  

1.1.2 หนังสือยืนยันการเป็นเจา้ของเครื่องส าอาง กรณีที่เป็นเครื่องส าอางที่ผลิตใน

ประเทศไทย 

- ในกรณีผู้ประกอบการเป็นเจ้าของเครื่องส าอางที่มีเครื่องหมายการค้า (trade 

mark)จะต้องมีหลักฐานจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งแสดงว่า

ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (trade mark) หรือที่เรียกว่า “แบรนด”์ เช่น 

หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย  

- ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นผู้รับจ้างผลิตเครื่องส าอางให้เจ้าของเครื่องส าอางอื่น

ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับจ้างให้ผลิตเครื่องส าอางนั้นๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

เช่น สัญญาว่าจ้างให้ผลิตเครือ่งส าอาง ทั้งนี้ สัญญาว่าจ้างให้ผลิตนั้นจะต้องไม่ขัดต่อ

พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ.2558 และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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1.1.3 หนังสือยืนยันการเป็นเจ้าของเครื่องส าอาง กรณีที่เป็นเครื่องส าอางน าเข้ามา

จากต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประกอบการที่น าเข้าเครื่องส าอางได้รับอนุญาต 

หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องส าอางในต่างประเทศ (บริษัทแม่) ให้น าเข้า

เครื่องส าอางนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น Letter of Authorization from 

Trademarks owner or Manufacturer 

1.2 สูตรส่วนประกอบของเครื่องส าอาง (Cosmetic composition or 

formulation) ประกอบด้วย 

1.2.1 ชื่อการค้าและช่ือของเครื่องส าอาง ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ง

ต้องตรงกับที่ปรากฏในใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 

1.2.2 ชื่อวัตถุดิบ 

- ให้ระบุชื่อวัตถุดิบทุกรายการ โดยระบตุาม International Nomenclature of 

Cosmetic Ingredients : INCI Nameเช่น น้ า (water,aqua), กลีเซอรีน (glycerin) 

- ในกรณีเป็นวัตถุดิบมีที่ใช้เป็นสี ให้ระบุเลขดัชนีสี (Color Index Number :CI 

No.) 

- ในกรณีเป็นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ ให้ระบุชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสาร 

จากธรรมชาติ พร้อมส่วนที่น ามาใช้และรูปแบบการใช้ เช่น สารสกัดจากใบของบัวบก(Centella 

asiatica leaf extract) 

1.2.3 หน้าที่ของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบทุกรายการ (Purpose of use) ทั้งที่

เป็นสารส าคัญและสารอื่นที่เป็นส่วนประกอบในต ารับเครื่องส าอาง ให้แจ้งหน้าที่ของวัตถุดิบ

ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 

1.2.4 ปริมาณที่ใช้ของวัตถุดิบทุกรายการ (Concentration) ให้ระบุเป็น “ร้อยละ
น้ าหนักต่อน้ าหนัก (%w/w)” 

1.3 ฉลากเครือ่งสาอาง (Label of cosmetic product)  
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- กรณีเป็นเครื่องส าอางที่ขายในประเทศไทย ต้องมีฉลากที่มีข้อความเป็นภาษาไทย 

และขนาดตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน รวมทั้งมขี้อความอื่นๆ ที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมาย

ก าหนด 

- ฉลากอาจมีทัง้ฉลากภายในและภายนอกใบแทรก หรือเอกสารประกอบแสดงการ

ใชเ้ครื่องส าอาง 

- การเก็บรักษาฉลากเครื่องส าอาง ให้เกบหลักฐานไว้ทุกรปูแบบฉลากทีว่างจ าหน่าย 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต (Manufacturing data)  

1.4.1 กรณีเปน็เครื่องส าอางที่ผลิตในประเทศ ต้องแสดงรายละเอียดขั้นตอน

กรรมวิธีการผลิตทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ชั่งวัตถุดบิ ผสม บรรจุ และติดฉลาก จนได้

เครื่องส าอางส าเร็จรูปที่พร้อมจ าหน่าย ทั้งนี้ ต้องระบุรายละเอียดของระบบการก าหนดครั้งที่

ผลิต (batch) หรือรุ่นการผลิต (lot) ด้วย  

1.4.2 กรณีเปน็เครื่องส าอางที่น าเข้าจากต่างประเทศ ใหแ้สดงหลักฐานยืนยัน

ขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตและระบบการกาหนดครั้งที่ผลิตในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม พนักงานเจ้าหน้าที่ขอรายละเอียดของการผลิตจากผู้น าเข้า และในกรณทีี่เป็น

ข้อมูลซึ่งเป็นความลับทางการค้า ให้ผู้นาเข้าติดต่อประสานงานกับเจ้าของเครื่องส าอางให้ส่ง

ข้อมูลดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหนา้ที่โดยตรง 

1.5 รายงานสรุปอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องส าอาง (Adverse event 
report) กรณีมีการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องส าอาง ผู้ประกอบการต้อง
จัดทารายงานสรุปอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องส าอาง ซึ่งต้องมีข้อมูลที่มสีาระ
และรูปแบบตรงตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้  

1.6 การประเมินความสอดคลอ้งของการกล่าวอ้างสรรพคุณเครื่องส าอาง (Efficacy 
assessment data) ผู้ประกอบการต้องมีข้อมูลสนับสนุนการอ้างประสิทธิภาพหรือสรรพคุณ
ของเครื่องส าอางตามที่กล่าวอ้างบนฉลาก หรือโฆษณา เช่น การอ้างสรรพคุณการป้องกัน 
UV light ที่มีคา่ SPF น้อยกว่า 50 ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลจากวัตถุดิบที่เป็น
ส่วนผสมในต ารับและมีสรรพคุณในการป้องกัน UV light ได้แต่กรณีการอ้างสรรพคุณการ
ป้องกัน UV light ที่มีค่า SPF มากกว่า 50 ผู้ประกอบการต้องมีผลการทดสอบของ
เครื่องส าอางสาเร็จรูปที่ตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับ (เช่น ISO 17025) ซึ่ง
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ผลการทดสอบตอ้งแสดงว่าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าเร็จรูปสามารถป้องกัน UV light โดยมี
ค่า SPF มากกว่า 50 

5.2.2 การจัดการเมื่อสินคา้หมดอายุ 

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว สามารถน าแพคเกจด้านนอกมาท าเป็นที่ใส่ของหรือกระถางต้นไม้ 

ด้วยวิธีการพับแบบ โอริกามิเช่นเดียวกัน ผลิตภัณฑ์สามารถยอ่ยสลายได้จึงไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 

 

ภาพที่ 82 ขั้นตอนการพับกระดาษแบบโอริกามิ  
ที่มา : ผู้วิจัย, 17 ตุลาคม 2562 
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ภาพที่ 83 

ถุงที่ได้จากการพับกระดาษแบบโอริกามิ  
ที่มา : ผู้วิจัย, 17 ตุลาคม 2562 

5.2.3 การเก็บความชืน้ของแผ่นน้ ามันมะพร้าว 

บรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากกระดาษใยมะพร้าว เป็นการใช้ประโยชย์จากเศษเหลือทิ้งทาง

ธรรมชาติ (By-Product) แตด่้วยคุณสมบัติของใยมะพร้าวจะค่อนข้างดูดความชื้น หากใช้กระดาษ

จากใยมะพร้าวมาเป็นบรรจุภัณฑ์มีวิธีแก้ไขให้บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บความช้ืนไว้ได้ คือ กระดาษไข 

พาราฟินหรือขี้ผึ้ง และพลาสติกชนิด PLA  

 5.2.3.1 กระดาษไข 

  กระดาษไข (Wax paper) เป็นกระดาษที่เคลือบด้วยไขพาราฟินทั้งสองด้านทนต่อ

ความช้ืนและไขมัน นิยมใช้เป็นกระดาษรองกันขนมติดถาดในขณะอบคือรองที่ถาดโดยไม่ต้องทาเนย

ซ้ า 

  5.2.3.2 ขี้ผึ้ง 

  ขี้ผึ้ง (Beeswax) สกัดได้จากรังผึ้งซึ่งมีองค์ประกอบของกรดไขมันหลายชนิด แว็กซ์

ประเภทนี้ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม ไขผึ้งนอกจากน าไปท าเทียนแล้วยงัใช้ท าเครื่องส าอาง 

กระบวนการท าผ้าบาติก ใช้เป็นสารกันน้ า สารขัดเงา และสารหล่อลื่น 

  5.2.3.3 พอลีแลคติคแอซิด (Polylactic Acid) หรือ PLA 
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  พอลีแลคติคแอซิด (Polylactic Acid) หรือ PLA วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

Polylactic Acid (PLA) คือแป้งที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่ได้ (renewable 

resource) ซึ่งได้แก่พืชที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ข้าวโพด และมันส าปะหลัง โดยมี

กระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการบดหรือโม่พืชนั้นให้ละเอียดเป็นแป้ง จากนั้นท าการย่อยแป้งให้ได้เป็น

น้ าตาล และน าไปหมัก (fermentation) ด้วยจุลินทรีย์เกิดเป็น Lactic Acid ซึ่งมีกรรมวิธีคล้ายกับ

การหมักเบียร์ จากนั้นน า Lactic Acid ที่ได้มาผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็น

สารใหม่ที่มีโครงสร้างทางเคมีเป็นวงแหวนเรียกว่า lactide หลังจากนั้นน ามากลั่นในระบบสุญญากาศ

เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างได้เป็นโพลิเมอร์ของ lactide ที่เป็นสายยาวขึ้นเรียกว่า Polylactic Acid (PLA) 

ซึ่งการก าหนดความยาวของสายโพลิเมอร์ให้ได้ตามที่ต้องการจะเป็นสิ่งที่ท าให้คุณสมบัติของ PLA 

เปลี่ยนไปตามลักษณะการใชง้าน ทั้งนี้ PLA สามารถน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติก

ได้เช่นเดียวกับเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียม อีกทั้ง PLA ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความใส ไม่ย่อยสลาย

ในสภาพแวดล้อมทั่วไป แต่สามารถย่อยสลายได้โดยการผ่านกระบวนการหมักปุ๋ยแบบอุตสาหกรรม 

(Industrial compost facility) ที่ต้องก าหนดอุณหภูมิที่ 65 องศา 

5.2.4 โปสเตอร์เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจ 

โปสเตอร์แคมเปญรณรงค์การงดใช้สารเคมีที่ท าให้ปะการงัฟอกขาว ควรจะมีน้ าหนักหรือ

รายละเอียดของตัวปะการังที่ชัดเจนเพ่ือที่จะเข้าให้สื่อถึงปะการังได้ง่ายขึ้น และโปสเตอร์ควรมี

ภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจได้ง่ายขึ้น



 

รายการอ้างอิง 
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