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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยของชุมชนบ้ านป่ าก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายและเพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อย ซึ่งมี
เครื่องมือในการวิจัยได้ แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบสอบถามความ
คิดเห็นและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้ แก่ ผู้ประกอบการผลิตนา้ อ้ อย
คั้นสดจานวน 2 คน เลือกแบบเจาะจง และตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจานวน 20 คน เลือกแบบบังเอิญ การวิเคราะห์
ข้ อมูลและสถิตทิ ่ใี ช้ ได้ แก่การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้ วยการหาร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเชิงคุณภาพ
นามาเรียบเรียงและนาเสนอเชิงพรรณนา การวิจัยนี้พบว่าชานอ้ อยที่เหลือจากการคั้นนา้ ออกแล้ วสามารถนามาพัฒนาเป็ น
กระดาษโดยวิธกี ารทากระดาษด้ วยมือ โดยใช้ อตั ราส่วนนา้ หนักแห้ งของชานอ้ อยต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 7.5 % นามาต้ ม
ใช้ นา้ 6 ลิตร เป็ นระยะเวลา 2 ชั่วโมง และปั่ นหรือตีเยื่อ จากนั้นนาตะแกรงไนรอนขนาด 57× 47 ซม.มาร่อนโดยแต่ละ
แผ่ น จะใช้ เ ยื่อประมาณ 150 กรั ม อัต ราส่ ว นนี้ จะได้ กระดาษชานอ้ อย 6-7 แผ่ น คุ ณ สมบัติกระดาษชานอ้ อยและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้ อยเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน1255/2549 กระดาษชานอ้ อยและ1259/2549
ผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้ อย ส่วนผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจมากที่สดุ ต่อผิวสัมผัส สี กลิ่น ความหนา ความสวยงาม ลักษณะโดยรวม
ของกระดาษและสามารถนาไปทาผลิตภัณฑ์ได้ และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ ต่อผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษจากชาน
อ้ อย มีความสนใจหากมีการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยและผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยสามารถเป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่เี สริมสร้ างรายได้ แก่ชุมชน
คาสาคัญ: กระดาษจากชานอ้ อย
Abstract
This study aims to develop the paper products made from bagasse of Baan Pakohpattana, Dongmada Subdistrict, Mae Lao District, Chiang Rai Province as well as to explore the opinion and satisfaction of Baan
Pakohpattana members. The research instruments were in-depth interview, experimental record of product
development, and the questionnaire. The research participants were divided into 2 groups: the first group was 2
entrepreneurs of cane juice product who selected by purposive sampling technique while the second group was 20
representatives from community enterprise of Baan Pakohpattana who selected by accidental sampling technique.
Percentage, average, and S.D. were used as statistic data for quantitative analysis and qualitative discussion. The
research found that papers could be produced from the bagasse after crushing cane juice by handmade processes.

The ratio of 1,000g dry weight of bagasse with 7.5% of sodium hydroxide boiled in 6 liters of water around 2
hours. The tissue paper was spun 1 minute then sieved on 57x47cm nylon grate. 150g of tissue could be made
6-7 sheets of papers. The results of opinion and satisfaction showed that all research participants were female
which aged up to 51 years old. 45% of the participants are housewives that gain monthly income lower than 5,000
Baht. Texture, colors, fragrance, thickness, and beauty of the products were the highest satisfaction. The
participants mostly satisfied of paper box made from bagasse. They were also interested in the training of developing
bagasse products because it could increase community income.
Keywords: Bagasse Paper
บทนา
“กระดาษ”คือแผ่นวัสดุบางซึ่งทาจากเส้ นใย มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญต่อการ
ดารงชีวิต การผลิตกระดาษได้ มีหลายสถาบันที่ได้ ค้นคว้ าทาวิจัยมาอย่ างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุ บันเช่ น การใช้
ประโยชน์เส้ นใยจากพืชและไม้ ท้องถิ่นเพื่อการผลิตเยื่อและกระดาษ การพัฒนาต้ นสา การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเยื่อ
กระดาษและการใช้ ประโยชน์จากส่วนเหลือและเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มจากกระดาษสา โดยมุ่งอนุ รักษ์ส่งิ แวดล้ อมการใช้ เทคโนโลยีท่สี ะอาดและการปลูกต้ นสาในกระบวนเกษตร
มากกว่ าการตัดต้ นสาจากป่ าธรรมชาติมาใช้ (วุฒินันท์ คงทัด , 2545, น. 1) งานวิจัยต่ างๆทาให้ เกิดองค์ความรู้ใน
กระบวนการผลิ ต กระดาษ และยั ง เกิด เป็ นแนวทางในการน ากระดาษไปประดิ ษ ฐ์ เ ป็ นงานหั ต ถกรรมและน าเข้ า สู่
อุตสาหกรรม โดยประยุกต์ใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่น (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม, กรมวิทยาศาสตร์
บริการ, สานักเทคโนโลยีชุมชน, 2546, น.3)
อ้ อยที่นิยมปลูกในเมืองไทยมีหลายชนิด ที่พบในเอกสารสมัยรัชกาลที่ 5 มีกล่าวถึงชื่อ อ้ อยแดงไทย อ้ อยขาว
เกาะหมาก อ้ อยแดงชวา อ้ อยจีน และอ้ อยญวน เป็ นต้ น (สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทราย, 2558, น.10)
นอกจากอ้ อยพันธุ์ท่ใี ช้ ในอุตสาหกรรมนา้ ตาลแล้ วยังมีอ้อยพันธุ์ท่ใี ช้ สาหรับอุตสาหกรรมนา้ อ้ อยพร้ อมดื่มคืออ้ อยพันธุ์
สุพรรณบุร5ี 0และอ้ อยพันธุส์ งิ คโปร์ ส่วนนา้ อ้ อยที่ตรงต่อความต้ องการของตลาดคือนา้ อ้ อยที่มสี เี หลืองอมเขียวซึ่งได้ จาก
อ้ อยทั้งสองพันธุน์ ้ ี อีกทั้งอุตสาหกรรมนา้ อ้ อยพร้ อมดื่มมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทาให้ พันธุอ์ ้ อยที่สาหรับคั้นนา้ เป็ นพืชที่
ได้ รับความสนใจของเกษตรกรเป็ นอย่างมากและมีการปลูกอยู่ท่วั ประเทศ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ,
ม.ป.ป.) ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมนา้ ตาลและอุตสาหกรรมการคั้นนา้ อ้ อยเมื่อคั้นนา้ หรือเรียกอีกอย่างว่าการหีบนา้ อ้ อย
แล้ วจะเหลือกากหรือชานอ้ อย กากอ้ อยหรือชานอ้ อยนั้นในภาคอุตสาหกรรมจะนาไปเป็ นเชื้อเพลิงและนาไปพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์
ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายเป็ นชุมชนกึ่งเมือง-กึ่งชนบทและเป็ นทางผ่านของเส้ นทางหลัก
เชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบ ประชากรส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกรรม ได้ แก่ ทานา ทาไร ทาสวน หมู่บ้าน
ป่ าก่อพัฒนาเป็ นชุมชนที่ส่วนใหญ่จะปลูกข้ าวเป็ นหลัก และมีการเพาะปลูกที่สามารถสร้ างรายได้ คือการปลูกอ้ อย โดยมี
นายสงัด กาวิชัย ผู้ประกอบการนา้ อ้ อยคั้นสด จากการสัมภาษณ์ได้ ให้ ข้อมูลว่าการเพาะปลูกอ้ อยมีพ้ ืนที่ปลูกทั้งหมด 3 ไร่
มีการทาการปลูกครั้งละ 1 ไร่ และหมุนเวียนกันไปตลอดปี เพื่อทาการผลิตเป็ นนา้ อ้ อยคั้นสด อ้ อยที่นามาผลิตนา้ อ้ อยเป็ น
อ้ อยพันธุส์ าหรับคั้นนา้ ลักษณะของนา้ ที่ค้นั จะมีสเี ขียวอมเหลือง จาหน่ายที่ตลาดสดบ้ านป่ าก่อดา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย จากการจาหน่ายนา้ อ้ อยคั้นสดจะเหลือกากหรือชานอ้ อย ชานอ้ อยที่เหลือนั้นจะนาไปทิ้งหรือทาปุ๋ ย ผู้วิจัยจึง
เห็นความสาคัญของการนาทรัพยากรที่เหลือใช้ ในชุมชนมาศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยของชุมชน
บ้ านป่ าก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
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นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อพั ฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยของชุ มชนบ้ านป่ าก่ อพั ฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ ล าว
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยของชุมชนบ้ านป่ า
ก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตของการวิจยั

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอบเขตด้ านเนื้อหา
- แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับอ้ อย ชานอ้ อย
- แนวคิดและกระบวนการการผลิตกระดาษ
- แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1255/2549 กระดาษชานอ้ อย (BAGASSE PAPER) และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน1259/2549 ผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้ อย (PRODUCT MADE OF BAGASSE PAPER)
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
-ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตนา้ อ้ อยในเทศบาลตาบลดงมะดะ อาเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย จานวน 2 คน เลือกแบบเจาะจง
- กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เป็ นผู้ท่เี ป็ นสมาชิก
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจได้ จานวน 20 คน
ขอบเขตด้ านระยะเวลาที่ศึกษา
-สิงหาคม 2559 สิงหาคม –2560
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อของชุมชนบ้ านป่ าก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ
อาเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง นาเสนอข้ อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
ที่ใช้ ได้ แก่การหาร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเชิงคุณภาพนามาเรียบเรียงและนาเสนอเชิงพรรณนามี
วิธกี ารดาเนินการวิจัยดังนี้
.1การเลือกพื้นที่ท่ศี ึกษา
ดาเนินการเลือกพื้นที่โดยอ้ างอิงข้ อมูลจากการจัดเวทีชุมชนเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย หมู่บ้านป่ าก่อพัฒนา ตาบล
ดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2. การศึกษาก่อนลงภาคสนาม
ศึกษาข้ อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องรวมทั้งศึกษาบริบทของชุมชนเบื้องต้ นและรวบรวม
ความคิดเห็นของตัวแทนสมาชิกในชุมชน
3. เครื่องมือที่ใช้ วิจัยได้ แก่
3.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
3.2 แบบบันทึกการทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อย
3.4 กล้ องถ่ายภาพ สมุดบันทึก
4. วิธกี ารสร้ างและตรวจสอบคุณภาพวิจัย
4.1 ศึกษาเอกสารตาราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเป็ นแนวทางในการออกแบบสัมภาษณ์ให้ มเี นื้อหาสาระ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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4.2 พัฒนาเครื่องมือตามความเหมาะสมโดยการกาหนดหัวข้ อที่ต้องการ
4.3 ให้ ผ้ เู ชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้ อง (IOC) ของเครื่องมือเพื่อนาไปสู่การใช้ เครื่องมือในการวิจัย
4.4 ปรับปรุงแก้ ไขเครื่องมือและนาเครื่องมือไปใช้ จริง
5. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.1 ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ภูมปิ ัญญาในท้ องถิ่น และใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับบริบทชุมชนโดยมีการขออนุญาตจดบันทึกภาคสนามและบันทึกภาพเพื่อมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างประเด็นในการสัมภาษณ์เช่น ความเป็ นมาของชุมชน ความเป็ นมาในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ความ
ต้ องการในการพัฒนาชุมชน การจัดการชานอ้ อยเป็ นต้ น
5.2 นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาทดลองผลิตกระดาษจากชานอ้ อยและผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อย โดย
บันทึกผลทดลอง
5.3 สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของกระดาษจากชานอ้ อยและผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อย
เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ ของผลิตภัณฑ์โดยให้ คนในชุมชนได้ มสี ่วนร่วมในการประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

รูปภาพที่ 1 การเตรียมชานอ้ อย
- การต้ มเพื่อให้ เกิดเยื่อ

รูปภาพที่ 2 การแช่ชานอ้ อย

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อของชุมชนบ้ านป่ าก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงรายผลการวิจัยจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยของชุมชนบ้ านป่ าก่อ
พัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และความคิดเห็นและความพึงพอใจของพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษ
จากชานอ้ อยของชุมชนบ้ านป่ าก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยของชุมชนบ้ านป่ าก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ใช้ วิธกี ารพัฒนากระดาษโดยวิธกี ารทากระดาษด้ วยมือซึ่งมีวัสดุ-อุปกรณ์และขั้นตอนวิธกี ารได้ แก่
1.1 วัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตกระดาษจากชานอ้ อย
1.หม้ อสแตนเลส 2.เตาแก๊ส 3.กะละมังสแตนเลสสาหรับล้ างเยื่อ 4.ภาชนะสาหรับร่อนเยื่อ 5.
ตะแกรงหรือแผ่นเฟรม ขนาด 57× 47 ซม.(ขนาดเท่าตะแกรงสาหรับทากระดาษสา) 6.เครื่องปั่น หรือเครื่องตีเยื่อชาน
อ้ อย 7.นา้ เปล่า 8. โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ
1.2 ขั้นต้ องการทดลองทากระดาษชานอ้ อย
การพัฒนานากระดาษจากชานอ้อยใช้ วิธกี ารทากระดาษด้ วยมือมีข้นั ตอนดังนี้
- การเตรียมชานอ้ อยหรือวัตถุดบิ
คัดเลือกชานอ้ อยที่ไม่มเี ชื้อราและเป็ นชานอ้ อยที่ใหม่ นาชานอ้ อยมาพึ่งแดดให้ แห้ งสนิทใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 วัน จากนั้นนาชานอ้ อยแห้ งมาชั่งนา้ หนัก การวิจัยนี้ใช้ อตั ราส่วน นา้ หนักแห้ งของวัตถุดบิ ต่อ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 7.5% คือชานอ้ อย1,000 กรัมต่อ โซเดียมไฮดรอกไซด์ 75 กรัม และแช่นา้ เปล่าไว้ 1 คืน (จากการ
ทดลองอัตราส่วนนี้มคี วามเหมาะสมต่อการขึ้นรูปแผ่นกระดาษ)
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นาชานอ้ อยที่แช่มาต้ มและใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ อัตราส่วน ชานอ้ อยต่อ 1,000กรัมต่อโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ 75 กรัม โดยต้ มในอุณหภูมเิ ดือด 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง ตรวจสอบเยื่อโดยการสังเกตการ
แยกตัวของเส้ นใย

รูปภาพที่ 3 การต้ มชานอ้ อย
- การล้ างเยื่อ

รูปภาพที่ 4 ลักษณะของชานอ้ อยที่ต้ม 2 ชั่วโมง

ล้ างเยื่อเพื่อลดการตกค้ างของโซเดียมไฮดรอกไซด์ อย่างน้ อย 2-3 ครั้ง ตรวจสอบโดยการสัมผัสเยื่อ
แล้ วเยื่อไม่ล่ นื

รูปภาพที่

5 การ
ล้ างเยื่อรอบที่ 1

รูปภาพที่ 6

เยื่อชาน
อ้ อย

- การปั่นเยื่อหรือการตีเยื่อ
นาเยื่อชานอ้ อยมาสับหยาบและปั่น ประมาณ 1 นาที สังเกตด้ วยตาเยื่อจะละเอียดและนุ่ม ฟู
อาจจะเหลือเส้ นใยอยู่บางส่วน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพที่ 7 การเตรียมปั่นเยื่อ
- การทาแผ่นกระดาษ
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รูปภาพที่ 8 เยื่อชานอ้ อยที่ป่ั นแล้ ว

นาเยื่อที่ป่ันมาเทใส่ภาชนะสาหรับการร่อนกระดาษ ร่อนโดยใช้ ตะแกรงหรือแผ่นเฟรม เกลี่ย
เยื่อในแต่ละแผ่นให้ มคี วามหนาเท่าๆกัน ตรวจสอบเบื้องต้ นโดยการสังเกตด้ วยตา แต่ละแผนจะใช้ เยื่อประมาณ 150
กรัม จากนั้นพึ่งตะแกรงกระดาษให้ แห้ งและลอกกระดาษออกจากแผ่นเฟรม จากอัตราส่วนจะได้ กระดาษประมาณ 6-7
แผ่น ที่มคี วามเหมาะสมต่อการผลิตผลิตภัณฑ์
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รูปภาพที่ 9 การทาแผ่นกระดาษ

รูปภาพที่ 10 การพึ่งตะแกรงกระดาษ

รูปภาพที่ 11 กระดาษจากชานอ้ อย
รูปภาพที่ 12 ลักษณะพื้นผิวของกระดาษชานอ้อย

1.3 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อย
- คัดเลือกกระดาษที่เหมาะสมต่อการพัฒนากล่องกระดาษจากชานอ้ อยและพัฒนาตามรูปทรงต่างๆ
เช่นกล่องกระดาษชานอ้ อยทรงสามเหลี่ยม ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงห้ าเหลี่ยม เป็ นต้ น

รูปภาพที่ 13 การพัฒนากล่องกระดาษทรงสามเหลี่ยม

รูปภาพที่ 15 กล่องกระดาษจากกระดาษชานอ้ อย

รูปภาพที่ 15 กล่องกระดาษจากกระดาษชานอ้ อย

1.4 ขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจาชานอ้ อย
- การตรวจสอบคุณภาพของกระดาษชานอ้ อยและผลิตภัณฑ์จากกระดาษชานอ้ อยนั้นใช้ เกณฑ์จาก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1255/2549 กระดาษชานอ้ อย (BAGASSE PAPER) และ1259/2549 ผลิตภัณฑ์กระดาษ
ชานอ้ อย (PRODUCT MADE OF BAGASSE PAPER) ซึ่งผลการตรวจสอบได้ ดงั นี้

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพที่ 14 การพัฒนากล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยม
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1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1255/2549 กระดาษชานอ้ อย (BAGASSE PAPER)
กระดาษชานอ้ อยได้ คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า 3
คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง โดยมีลักษณะทั่วไปเป็ นแผ่นเหนียว ไม่ขาดง่าย
มีความหนาสม่าเสมอ ไม่มรี อยทะลุ สิ่งปนเปื้ อน ตาหนิ และราปรากฏให้ เห็น จากตัวอย่างที่ส่งตรวจได้ คะแนนเฉลี่ย 3.57
ด้ านความชื้น (ISO 287: 2009) ผลอยู่ท่ี 4.5 ร้ อยละโดยนา้ หนัก ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1259/2549 ผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้ อย (PRODUCT MADE OF
BAGASSE PAPER)
ผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้ อยได้ คะแนนเฉลี่ยของแต่ลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า
3 คะแนนและไม่มลี ักษณะใดได้ 1 คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง ด้ านลักษณะทั่วไปคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.68 ด้ าน
การประกอบด้ วยวัสดุอ่ นื คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.96 และด้ านการใช้ งานสามารถใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน
โดยรวมแล้ วเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อกระดาษจากชานอ้ อยและผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยของชุมชนบ้ านป่ าก่อ
พัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน วิเคราะห์ของมูลโดย
ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบ่งออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อกระดาษจากชานอ้ อยและลิตภัณฑ์กระดาษจากชาน
อ้ อยของชุมชนบ้ านป่ าก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ตอนที่ 3 ข้ อมูลเพื่อการพัฒนา
ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
การประกอบอาชีพ

รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ผลการศึกษา
ร้ อยละร้ อยเป็ นเพศหญิง
ร้ อยละ 70 อายุ51-60
ร้ อยละ 95สาเร็จการศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา
ร้ อยละ 45 แม่บ้าน
ร้ อยละ 35 อาชีพรับจ้ าง
ร้ อยละ 15 อาชีพเกษตรกร
ร้ อยละ 80 ต่ากว่า 5,000 บาท

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อกระดาษจากชานอ้ อยของชุมชนบ้ านป่ าก่อ
พัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการศึกษา
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ความพึงพอใจต่อกระดาษชานอ้อย
ผิวสัมผัสของกระดาษ
สีของกระดาษ
ความสวยงาม
ความเหมาะสมต่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ลักษณะโดยรวมของกระดาษ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ค่า (SD)

4.70
4.80
4.90
4.75
4.82
4.82

0.57
0.52
0.30
0.22
0.55
0.45

ระดับความเหมาะสม
หรือความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยของชุมชนบ้ าน
ป่ าก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษ
จากชานอ้ อย
รูปร่าง รูปทรงของผลิตภัณฑ์
ความสะอาด
ความสวยงาม
ความประณีตและความเรียบร้ อย
สามารถใช้ งานได้ จริง
ลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์
รวม

ผลการศึกษา
ค่าเฉลี่ย

ค่า (SD)

4.90
4.75
4.85
4.8
5.00
4.80
4.85

0.30
0.63
0.48
0.52
0.00
0.52
0.46

ระดับความเหมาะสม
หรือความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

อภิปรายผลการศึกษา
การวิจัยนี้เป็ นการศึกษาเพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อย ซึ่งพบว่ าชานอ้ อยเป็ นวัตถุดิบที่มีเส้ นใย
สามารถนามาผลิตเป็ นกระดาษได้ โดยใช้ กระบวนการผลิตกระดาษด้ วยมือ กระบวนการผลิตกระดาษด้ วยมือนั้นมีหลาย
ประเภทเช่นกระดาษสา กระดาษจากมูลช้ าง กระดาษจากสับปะรดเป็ นต้ น มีกระบวนการผลิตที่ใกล้ เคียงกันได้ แก่ การ
เตรียมวัตถุดิบ การต้ มเพื่อให้ เกิดเยื่อ การล้ างเยื่อ การปั่ นเยื่อหรือการตีเยื่อ การทาแผ่นกระดาษ ส่วนงานวิจัยนี้นาเอา
วัตถุดิบที่มีในท้ องถิ่นได้ แก่ชานอ้ อยซึ่งเป็ นทรัพยากรที่เหลือใช้ มาพัฒนาโดยใช้ กระบวนการผลิตกระดาษด้ วยมือและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของกระดาษชานอ้ อยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1255/2549 กระดาษชานอ้ อย (BAGASSE
PAPER) และ1259/2549 ผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้ อย (PRODUCT MADE OF BAGASSE PAPER) ซึ่งกระดาษจาก
ชานอ้ อยและผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้ อยนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนงานวิจัยของไพรัชนพ วิ
ริยวรกุลและคณะ (2547) ศึกษาการทากระดาษจากเปลือกสับปะรดพันธุภ์ แู ล จังหวัดเชียงราย เป็ นงานวิจัยเชิงทดลอง
เพื่อค้ นหาแหล่งเส้ นใยใหม่ท่ยี ังไม่เคยมีรายงานการศึกษา จากการทดลองพบว่าขั้นตอนการผลิตกระดาษนั้นใช้ กรรมวิธี
การผลิตกระดาษด้ วยมือ มีการเตรียมวัตถุดิบ การย่อยเพื่อให้ ได้ เส้ นใยการทาความสะอาดเส้ นใย และการขึ้นรูปโดยการ
ชั่งนา้ หนักเส้ นใย การตีเยื่อ การเตรียมเฟรม การกระจายเยื่อและการตากกระดาษ และกระดาษจากสับปะรดนี้มคี ุณสมบัติ
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ผลการศึกษาข้ อมูลเพื่อการพัฒนา
ในส่วนนี้ต้งั เป็ นประเด็นคาถามได้ แก่
1. หากมีการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยท่านสนใจหรือไม่ เพราะอะไร
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ ความสนใจ และให้ เหตุผลเช่น อยากมีความรู้เพิ่มเติม เป็ นความรู้
ใหม่ท่ยี ังไม่มใี ครมาถ่ายทอด สามารถสร้ างเป็ นอาชีพได้ และอาจจะสร้ างรายได้ ให้ แก่คนในชุมชน
2. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยสามารถเป็ นผลิตภัณฑ์ท่สี ร้ างรายได้ ในชุมชนหรือไม่อย่างไร
- ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดให้ ความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่คนในชุมชน
3. ถ้ าหากภายในชุมชนมีการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยจะมีข้อดีหรือข้ อเสียอย่างไรในชุมชน
- ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยมีข้อดีเนื่องจากเป็ นการใช้
ทรัพยากรในท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์
ผลการศึกษาข้ อเสนอแนะ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ข้อเสนอแนะต่างๆเช่น ควรตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ สวยงามมากขึ้นเช่นการนาดอกไม้ ต่างๆ
มาตกแต่งเพิ่มเติม การจัดฝึ กอบรมนั้นควรทาเป็ นกระบวนการกลุ่ม และหากมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จะดีมาก
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ดีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกระดาษสับปะรด 42/2546 นอกจากนั้นเมื่อทดลองผลิตกระดาษจากชานอ้ อยแล้ ว
พบว่ าตัวแปรต่างๆมีผลต่อคุณภาพของกระดาษโดยเฉพาะอัตราส่วนของวัตถุดิบกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ คือการใช้
วั ต ถุ ดิบ แต่ ละชนิดนั้นจะใช้ โซเดีย มไฮดรอกไซด์หรื อ สารที่ใช้ ย่ อ ยวัต ถุดิบ ในปริม าณที่แ ตกต่ างกัน ในงานวิจัยนี้ใช้
อัตราส่วน นา้ หนักแห้ งของชานอ้ อยต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 7.5 % นามาต้ มใช้ นา้ 6 ลิตร อุณหภูมิเดือด 100 องศา
เซลเซียสเป็ นระยะเวลา 2 ชั่วโมง และนามาปั่ น 1 นาที จากนั้นนามาร่ อนบนตะแกรงขนาด 57× 47เซนติเมตร แต่ละ
แผ่นจะใช้ เยื่อประมาณ150 กรัม จะได้ กระดาษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษ 6-7 แผ่น สอดคล้ องกับ
สุภา จุฬคุปต์และคณะ(2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจากใยมะพร้ าวด้ วยกระบวนการต้ มเยื่อ
กับโซเดียมโฮดรอกไซด์ เข้ มข้ น 15 เปอร์เซ็นต์ ใช้ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 15 ของนาหนักใยแห้ งที่ระยะเวลาการต้ ม
3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 95-100 องศาเซลเซียส พบว่ าลักษณะของเส้ นใยมะพร้ าวเหมาะสมในการนามาผลิตเป็ นกระดาษ
และมีผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิภัณฑ์จากกระดาษใยมะพร้ าวอยู่ในระดับมาก ส่วนผลความคิดเห็น
และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยของชุมชนบ้ านป่ าก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัด
เชี ย งรายนั้น โดยรวมแล้ วผู้ ต อบแบบสอบถามมีค วามคิด เห็นหรื อ ความพึ งพอใจมากที่สุด ให้ ค วามสนใจหากมีจัด
ฝึ กอบรม เพราะ อยากมีความรู้เพิ่มเติม เป็ นความรู้ใหม่ท่ยี ังไม่มใี ครมาถ่ายทอด สามารถสร้ างเป็ นอาชีพได้ อาจจะสร้ าง
รายได้ ให้ แก่คนในชุมชน และมีข้อดีเนื่องจากเป็ นการใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์
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สรุปผลการศึกษา
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อของชุมชนบ้ านป่ าก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย มีวิธกี ารพัฒนากระดาษ 5 ขั้นตอน ได้ แก่ การเตรียมชานอ้ อย การต้ มเพื่อให้ เกิดเยื่อ การล้ างเยื่อ การปั่น
เยื่อหรือการตีเยื่อ และการทาแผ่นกระดาษ โดยใช้ อัตราส่วน นา้ หนักแห้ งของชานอ้ อยต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 7.5 %
นามาต้ มใช้ นา้ 6 ลิตร อุณหภูมิเดือด 100 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 2 ชั่วโมง และนามาปั่ น 1 นาที จากนั้นนามา
ร่อนบนตะแกรงขนาด 57× 47 แต่ละแผ่นจะใช้ เยื่อประมาณ 150 กรัม จะได้ กระดาษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระดาษ 6-7 แผ่ น คุณสมบัติของกระดาษชานอ้ อยและผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้ อยนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1255/2549 กระดาษชานอ้ อย 1259/2549 ผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้ อย ส่วนผลการศึกษาความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้ อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้หญิงทั้งหมด อายุส่วนมาก
อยู่ระหว่าง 51 ปี ขึ้นไป การประกอบอาชีพส่วนมากร้ อยละ 45 เป็ นแม่บ้าน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาทอยู่ท่ี
ร้ อยละ 80 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจมากที่สดุ ต่อผิวสัมผัส สี ความเหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ความสวยงาม ลักษณะโดยรวมของกระดาษ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ ต่อผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษจากชานอ้ อย
มีค วามสนใจหากมีการอบรมพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์กระดาษจากชานอ้ อย ผลิ ต ภั ณ ฑ์กระดาษจากชานอ้ อยสามารถ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่เี สริมสร้ างรายได้ แก่ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชานอ้ อยมีข้อดีเนื่องจากเป็ นการใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่นให้
เกิดประโยชน์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ข้อเสนอแนะต่างๆเช่น ควรตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ สวยงามมากขึ้นเช่นการนาดอกไม้
ต่างๆมาตกแต่งเพิ่มเติม การจัดฝึ กอบรมนั้นควรทาเป็ นกระบวนการกลุ่ม และหากมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จะดีมาก
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กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย นี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ วยการสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายที่ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย นี้
ขอขอบพระคุณหั วหน้ าชุดโครงการผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณิดา ปิ งเมือง ที่ปรึกษาการวิจัยรองศาสตราจารย์มาลี
หมวกกุล อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ให้ คาแนะนา คาปรึกษาและตรวจสอบแก้ ไข้ ข้อพกพร่ องต่างๆ
ขอขอบคุณผู้ช่วยวิจัย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและผู้ท่มี ีส่วนร่วมในการวิจัยทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือในการดาเนินการวิจัย
ขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จ ที่พร้ อมสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ กาลังใจตลอดมา
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