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บทคัดย่อ 
          โครงงานเรื่องคุณภาพของกระดาษจากเส้นใยเตยหนามที่
เคลือบด้วยน  ายางพารามีจุดประสงค์เพื่อผลิตกระดาษจากส่วนของ
ใบอ่อน ใบแก่  ใบแห้ง ล าต้น ราก ของต้นเตยหนาม และ
เปรียบเทียบคุณภาพของกระดาษที่ผลิตจากใบอ่อน ใบแก่ ใบแห้ง 
ล าต้น ราก โดยน าเอาวัตถุดิบที่ใช้ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ในอัตราส่วน ใบอ่อน ใบแก่ ล าต้น และราก 1 กิโลกรัมต่อโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ (NaOH) 100กรัม ส่วนใบแห้ง 1 กิโลกรัม ต่อโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 1 คืน น าเยื่อจากส่วนของ ใบอ่อน 
ใบแก่ ใบแห้ง ล าต้น และ ราก ต้มกับน  าที่แช่โซเดียมไฮดรอกไซด์  
โดยใช้เวลาต้มที่ 1, 2 และ 3 ชั่วโมงตามล าดับ ศึกษาผลของการ
เคลือบกระดาษด้วยน  ายางพารา 1 ด้าน และ 2 ด้าน ซ่ึงขนาด
กระดาษ 12x14 เซนติเมตร เคลือบน  ายางด้านละ 10 มิลลิลิตร 
ทดสอบความเหนียว และการซึมผ่านน  าของกระดาษ พบว่าเตย
หนามทุกส่วนสามารถท าเป็นกระดาษได้ แต่เวลามีผลต่อการขึ นรูป  
ความเหนียว และการซึมผ่านของน  า ใบแก่  มีความเหนียวมากที่สุด
รับน  าหนักถุงทรายได้ 2. 5 กิโลกรัม รองลงมาคือ ราก 1.7 กิโลกรัม 
ต้มที่ 2 ชั่วโมง และล าต้น 1.3 กิโลกรัม ต้มที่ 1 ชั่วโมง ส่วนใบอ่อน 
1.2 กิโลกรัม ต้มที่ 2 ชั่วโมง ใบแห้ง 1.1 กิโลกรัม ต้ม 3 ชั่วโมง การ
เคลือบกระดาษทั งสองด้านด้วยน  ายางพารามีความเหนียวมากกว่า
การเคลือบเพียงด้านเดียว และยังท าให้กระดาษที่เคลือบด้วยน  ายาง
แม้เพียงด้านเดียวมีความเหนียวเพิ่มขึ นจากกระดาษที่ไม่ได้เคลือบ
กว่า2 เท่า โดยใบแก่มีความเหนียวมากที่สุดรองลงมาคือ ราก  ล า
ต้น ใบแห้ง ใบอ่อน ตามล าดับ รับน  าหนักถุงทรายได้ที่ 3.7, 3.47, 
3.37, 3.27, 3.1 กิโลกรัม ตามล าดับ ซึมผ่านน  าได้น้อยที่สุดที่เวลา
ต้ม 3, 2 และ 1 ชั่วโมง ตามล าดับ กระดาษจากใบอ่อนมีการซึม
ผ่านน  ามากที่สุ ด  รองลงมา คือ  ใบแก่  ใบแห้ ง ล าต้น  ราก 
เ ส้ นผ่ า ศู น ย์ ก ล า งข อ งหยดน  า สี เ ป็ น  2.47, 1.37, 1.33,  1.2 
เซนติเมตร ตามล าดับ กระดาษที่เคลือบด้วยน  ายางพาราท าให้
น  าซึมผ่านได้น้อยใช้เวลาในการซึมผ่านมากกว่า 1 ชั่วโมง ค านวณ
ต้นทุนการผลิตโดยไม่คิดค่าแรง พบว่าวัตถุดิบ 1 กิโลกรัมขนาด
กระดาษ 50x70 เซนติเมตร หนาประมาณ 80 แกรม กระดาษจาก
รากมีต้นทุน/แผ่นสูงที่สุดคือ 4.88 บาท รองลงมาคือ ใบแห้ง 4.33 
บาท  ล าต้น 3.63 บาท ใบอ่อน และใบแก่ 3.25 บาท ตามล าดับ 
ส่วนราคากระดาษสาตามท้องตลาดมีราคาแผ่นละ 15 บาท และ
เมื่อเคลือบกระดาษเพื่อเพิ่มความเหนียวหรือความแข็งแรงของ
กระดาษด้วยน  ายางพาราด้านเดียวจะมีต้นทุนเพิ่มขึ นแผ่นละ 1.92 
บาท และเคลือบน  ายางพาราสองด้านต้นทุนเพิ่มขึ นแผ่นละ 3.84 
บาท 
 
1. บทน้า 

“กระดาษ” เป็นวัสดุที่มีการน ามาใช้ประโยชน์กันอย่าง
กว้างขวาง ทั งในสถานสถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมการ
ประกอบธุรกิจขนาดเล็กหรือภายในครอบครัวล้วน  มีการใช้
ประโยชน์จากกระดาษทั งสิ น ซ่ึงประโยชน์ของกระดาษมีอยู่ 

 
มากมาย เช่นใช้ผลิต หนังสือ ใช้ห่อของขวัญหรือห่อสิ่งของ เป็นต้น 
และในปัจจุบันนี ประเทศไทย ซ่ึงอยู่ในช่วงก าลังพัฒนา ทั งด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และอีกหลายๆด้าน ในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ นี  จ าเป็นที่ต้องมีการใช้ประโยชน์จาก
กระดาษเพิ่มขึ น ดังนั นจึงเป็นเหตุให้มีการตัดไม้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตกระดาษเพิ่มขึ นตามไปด้วย และในการผลิตกระดาษ 
ปัจจุบันนิยมผลิตจากไม้ไผ่ และไม้ยูคาลิปตัสเป็นหลัก ไม้พวกนี ต้อง
ใช้เวลาในการปลูกนานจึงจะสามารถตัดและน ามาผลิตเป็นกระดาษ
ได้ ซ่ึงจะท าให้เสียเวลาในส่วนนี มากแต่การผลิตกระดาษในปัจจุบัน
ไม่จ าเป็นจะต้องผลิตจากต้นไม้ใหญ่ได้เพียงอย่าเดียว  ปัจจุบันได้มี
การใช้วัสดุอื่นๆ ทั งจากพืชและสัตว์ที่สมามารถน ามาใช้ผลิตเป็น
กระดาษได้เช่นกัน เช่น การผลิตกระดาษจากปอสา ใบสับปะรด 
ผักตบชวา เป็นต้น จะเห็นได้ว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษสา
นี จะเป็นพืชที่ไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อย แล้วน ามาท าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกระดาษที่ได้จากการผลิตนี นิยมน ามา
ประดิษฐ์เป็นงานหัตถกรรม เช่น ท าเป็นโคมไฟ พัด กรอบรูป เป็น
ต้น  นอกจากนี ในบางครั งเรายังสามารถใช้กระดาษสาทดแทน
กระดาษธรรมดา เช่น  ใช้กระดาษสาในการห่อของขวัญ และยัง
สามารถใช้ใยของกระดาษสาเป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษ
ลูกฟูกได้ อีกด้วย  ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ในการน ามา
ผลิตเป็นกระดาษลงได้ดังนั นจึงควรมีการศึกษาและพัฒนาการผลิต
กระดาษสาให้มากยิ่งขึ น 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าวัตถุดิบที่น ามาผลิตเป็น
กระดาษล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุที่มีเส้นใยทั งสิ นและในเขตภาคอีสาน
ได้มีการท าเส่ือ OTOP จากใบเตยหนาม ทั งส่วนของใบอ่อน ใบแก่ 
ที่เหลือจากการตัดท าเส้นใยทอเสื่อ และใบแห้งที่เหลือจากการทอ
เส่ือก็ทิ งโดยไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ส่วนของล าต้นและรากที่สูงเกิน
ที่จะตัดใบ หรือให้ผลผลิตใบไม่ได้แล้วก็ตัดทิ ง ไม่ได้ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ดังนั นจึงน าสิ่งที่เหลือทิ งเหล่านี มาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตกระดาษ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการลดการตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อน ามา
ผลิตกระดาษและจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตกระดาษได้เป็น
อย่างมาก 
 
2.  วัสดุอุปกรณ์และวิธีการด้าเนินงาน 

2.1  เครื่องมือ  
1)  เครื่องชั่งน  าหนัก 2 ต าแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius 1 เครื่อง 
2)  เครื่องให้ความร้อน 1 ถัง 
3)  เครื่องปั่น 1 เครื่อง 
4)  เครื่องบดละเอียด 1 เครื่อง 

2.2  อุปกรณ์ 
1)  บีกเกอร์ ขนาด 200, 400 และ 1,000 มิลลิลิตร 5 อัน 
2)  ขวดวัดปริมาตร ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 2 อัน 
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3)  ครก 2 ใบ 
4)  แท่งแก้ว 1 อัน 
5)  ช้อนตักสาร 2 อัน 
6)  ขวดน  ากลั่น 2 ใบ 
7)  ถุงมือยาง 2 คู่ 
8)  แบบพิมพ์ส าหรับท ากระดาษ 30 อัน  
9)  กะละมัง 2 ใบ 
10)  หม้อเคลือบ 2 ใบ 
11)  เชือก 5 เมตร 
12)  นาฬิกาจับเวลา 1 เครื่อง 
13)  ทราย 10 กิโลกรัม 
14)  ถังส าหรับบรรจุทราย 1 แพ็ค 
15)  โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 5 ถุง 
16)  น  า 5 ลิตร 
 

2.3  วัสดุและอุปกรณ์ในการท้าผลิตภัณฑ์ 
1)  ผ้ากาว 2 ผืน 
2)  ผ้ากุ้น 5 เส้น 
3)  กรรไกร 2 อัน 
4)  เข็ม 2 อัน 
5)  ด้าย 2 ม้วน 

 
2.2  วิธีการด้าเนินงาน 

ตอนที่ 1 ศึกษาเวลาที่ใช้ในการต้มเยื่อเตยหนาม 
1.  น าเอาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษ คือ ใบอ่อน  

ใบแก่ ใบแห้ง ล าต้น ราก มาล้างท าความสะอาดแช่ในสารละลาย
โซเดียม ไฮดรอกไซด์ ในอัตราส่วน ใบอ่อน ใบแก่ ล าต้น และ ราก 
1กิโลกรัม ต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 100 กรัม ส่วนใบแห้ง 1 
กิโลกรัม ต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1กิโลกรัม เป็นเวลา 1 คืน 

2.  น าเยื่อจากส่วนของ ใบอ่อน ใบแก่ ใบแห้ง ล าต้น 
และ ราก ต้มกับน  าที่แช่โซเดียมไฮดรอกไซด์  โดยใช้เวลาต้มที่ 1 , 2 
และ 3 ชั่วโมงตามล าดับ 

3. ล้างด้วยน  าสะอาด 2-3 ครั ง 
4.  น าเส้นใยไปปั่นกับน  าโดยใช้พอประมาณท่วมเส้น

ใย ปั่นจนเส้นใยละเอียด แล้วล้างและบีบน  าออกพอหมาดๆ 
5.  น าเส้นใยไปขึ นรูป โดยการเทลงในแบบพิมพ์ซ่ึงแช่

ในกะละมังที่มีน  าอยู่  3 ใน 4 ส่วน เกลี่ยเยื่อให้กระจายอย่าง
สม่ าเสมอทั่วแบบพิมพ์ 

6.  น าแบบพิมพ์ไปตากแดดให้แห้ง หลังจากนั นลอก
กระดาษออกจากแบบพิมพ์ 

 
รูปท่ี 1.1  เตรียมวัตถุดิบส่วนต่างๆของเตยหนาม 

 
รูปท่ี 1.2  ชั่งน  าหนักวัตถุดิบจากส่วนต่างๆของเตยหนามน าไปแช่ 

 
รูปท่ี 1.3  ปั่นเยื่อที่ผ่านการต้มและล้างน  าให้สะอาดแล้วด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 1.4 ร่อนเยื่อกระดาษในน  าและน ามาผึ่งให้แห้ง 

ตอนที่  2 ศึกษาผลของการเคลือบกระดาษด้วยน ้า
ยางพารา 1 ด้านและ 2 ด้านของกระดาษ 

1.  น ากระดาษที่ผลิตจากใบอ่อน ใบแก่ ใบแห้ง ล าต้น 
ราก เคลือบด้วยน  ายางพาราหนึ่งด้าน และสองด้าน และไม่ได้
เคลือบ ชนิดละ 3 แผ่น 

 
รูปท่ี 2.1 เคลือบกระดาษด้วยน  ายางพาราแบบด้านเดียวและแบบสองด้าน 

 
3.3 การทดสอบความเหนียวของกระดาษ 

1)  น ากระดาษที่ได้จากล าต้น ราก ใบอ่อน และใบแก่ มา
ตัดให้เท่ากันให้ได้ขนาด 7 นิ ว x 1 นิ ว 

2)  ชั่งน  าหนักชิ นทดสอบแต่ละชิ นให้มีน  าหนักเท่าๆ กัน 
พร้อมทั งบันทึกน  าหนัก 

3)  ให้ปลายข้างหนึ่งของชิ นทดสอบยึดแน่นกับราว แล้ว
ปลายชิ นทดสอบอีกข้างหนึ่งเย็บติดกับถุงอยู่ในลักษณะแนวดิ่ง โดย
เพิ่มน  าหนักทรายในถังขึ นเร่ือยๆ จนชิ นทดสอบขาด 

4)  ชั่งน  าหนักของทรายในถุงที่ท าให้ชิ นทดสอบขาดบันทึก
ผล และท าการทดลองซ  าอีก 2 ครั ง 

 
รูปท่ี 2.2 ทดสอบความเหนียวของกระดาษ 
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3.4  ทดสอบการซึมผ่านน ้าของกระดาษ 
1)  น ากระดาษที่ได้จากล าต้น เปลือก และซังข้าวโพดมา

ตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2 นิ ว x 2 นิ ว เพื่อใช้เป็นชิ น
ทดสอบ 

2) หยดน  าสีจ านวน 1 หยด ลงบนชิ นงานทดสอบแล้วใช้
นาฬิกาจับเวลา ตั งแต่เริ่มหยดน  าสีจนกระทั่งสีเริ่มซึมเข้าไปใน
กระดาษจนหมดท าการทดลองซ  าอีก 2 ครั ง 

 
รูปท่ี 2.3  หยดน  าสีลงบนกระดาษทดสอบการซึมผ่านน  าของกระดาษ 

ตอนที่ 3  ค้านวณต้นทุนในการผลิตกระดาษ 
ค านวณต้นทุนในการผลิตกระดาษต่อวัตถุดิบ 1 

กิโลกรัม โดยไม่คิดค่าแรงงานในการผลิตกระดาษจากกระดาษที่
ผลิตจากส่วนของใบอ่อน ใบแก่ ใบแห้ง ล าต้น และราก เปรียบเทียบ
กับราคากระดาษสาตามท้องตลาดที่จ าหน่ายในราคาส่งและค านวณ
ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ นจากการเคลือบกระดาษด้วยน  ายางพารา
แบบด้านเดียวและแบบสองด้าน 

ตอนที่ 4  วิธีการท้าผลิตภัณฑ์ 
4.1  กระเป๋าดินสอ 
ขั นตอนการท้ากระเป๋าดินสอ 
1.  น ากระดาษที่ได้จากเตยหนาม มาตัดให้ได้ขนาด      

5 x 8 นิ ว 
2.  น ากระดาษที่ตัดแล้วมารีดให้ติดกับผ้ากาว  
3.  พับด้านข้างของกระดาษเข้าด้านละ 1 เซนติเมตร 
4.  น ามาเย็บติดกับซิป โดยเย็บกับจักร เมื่อเย็บซิป

เสร็จแล้วก็เย็บด้านข้างของกระเป๋าทั ง 2 ด้าน และพลิกกลับด้าน 
5.  เมื่อท ากระเป๋าเสร็จแล้ว ก็น ามาเพ้นท์ด้วยสี อคิ

ลิก หรือจะไม่เพ้นท์ก็ได้ เสร็จสมบูรณ์  (ดังภาพ 4.1) 
 

 
รูปท่ี 4.1  แบบกระเป๋าจากกระดาษสา 

 
รูปท่ี 4.2  กระเป๋าดินสอจากกระดาษ 

4.2  สมุดบันทึก 
ขั นตอนการท้าสมุดบันทึก 
1.  น ากระดาษเปล่าหรือกระดาษเส้นมาตัดให้ได้

ขนาด 3 x 4 นิ ว 
2.  น ามาเข้าเล่ม 
3.  เมื่อเข้าเล่มเสร็จแล้ว น ากระดาษที่ได้จากเตย

หนามมาติดท าเป็นหน้าปก  (เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่จากสมุด
บันทึกเล่มอื่นๆ) 

4.  เสร็จสมบูรณ์ (ดังภาพ 4.3) 

 
รูปท่ี 4.3 แบบสมุดจากกระดาษสา 

 
รูปท่ี 4.4 สมุดจากกระดาษสา 

4.3  ซองใส่เอกสาร 
ขั นตอนการท้าซองใส่เอกสาร 
1  น ากระดาษที่ได้เตยหนามมาตัดให้ได้ 2 แผ่น ขนาด 

15 x10 นิ วและ 15 x15 นิ ว 
2.  น ากระดาษที่ตัดแล้ว ทั ง 2 ขนาดมารีดติดกับผ้า

กาว  
3.  เย็บด้านข้างโดยผ้ากุน (เลือกสีตามที่ชอบ) 
4.  น ามาเย็บติดกัน โดยเย็บในจักร ก็จะได้ซองใส่

เอกสารที่ฝาปิด เสร็จสมบูรณ์ (ดังภาพ 4.5) 
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รูปท่ี 4.5  การเย็บผลิตภัณฑ์ด้วยจักร 

 
4.4  ประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์จาก

กระดาษสา 
4.4.1  น าแบบประเมินให้ชาวบ้านโคกระเวียง โดย

การสุ่มจ านวน 10 คน สอบถามประวัติส่วนบุคคล คือ ชื่อ เพศ อายุ
เลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ ระดับการศึกษา และความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ 

4.4.2  น าแบบประเมินให้นักเรียนโรงเรียนขุนหาญ
วิทยาสรรค์ โดยการสุ่มจ านวน 10 คนสอบถามประวัติส่วนบุคคล 
คือ ชื่อ เพศ อายุเลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ ระดับการศึกษา 
และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ 

4.4.3  น าแบบประเมินให้บุคลากรโรงเรียนขุนหาญ
วิทยาสรรค์ โดยการสุ่มจ านวน 10 คน สอบถามประวัติส่วนบุคคล 
คือ ชื่อ เพศ อายุเลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ ระดับการศึกษา 
และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ 

 
4.5  รวบรวมข้อมูลและหาค่าเฉลี่ย 
4.5.1  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึง

พอใจ ชาวบ้าน บ้านโคกระเวียง บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนขุน
หาญวิทยาสรรค์ แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยในคอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
Microsoft office Excel 2007 

 
3.  ผลการศึกษา 

 
ตอนที่ 1  ศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการย่อยเยื่อกระดาษ 

3.1  ศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการย่อยเยื่อกระดาษ 
จากการศึกษาเวลาที่ใช้ในการต้มเยื่อกระดาษมีผลต่อ

การย่อยเยื่อกระดาษ เช่น ถ้าใช้เวลาในการต้มล าต้น 1 ชั่วโมง เมื่อ
น ามาย่อยเยื่อกระดาษจะย่อยได้ง่าย ร่อนเยื่อแล้วมีความสม่ าเสมอ 
ขึ นรูปง่าย และใบแห้งถ้าใช้เวลาในการต้มเยื่อ 2 ชั่วโมง เมื่อน ามา
ย่อยเยื่อจะไม่ละเอียด และอาจท าให้เครื่องย่อยเยื่อระเบิดได้ และ
เมื่อต้มเยื่อกระดาษที่เวลา 3 ชั่วโมง พบว่าน ามาย่อยเยื่อกระดาษได้
ง่าย เมื่อน ามาร่อนท าให้ขึ นรูปได้ง่าย และสม่ าเสมอ  เวลาที่ใช้ใน
การต้มมีผลต่อลักษณะของกระดาษถ้าเวลาที่ใช้ต้มน้อย จะท าให้
กระดาษหยาบ มองเห็นเส้นใย ถ้าใช้เวลาในการต้มนานมากขึ น จะ
พบว่าเยื่อกระดาษมีความสม่ าเสมอ และขึ นรูปง่าย (ดังตาราง 3.1) 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.1  ลักษณะของเยื่อกระดาษที่ได้จากส่วนต่างๆของเตย
หนาม 
 

 

 

3.2  โครงสร้างของกระดาษ   
โครงสร้างของกระดาษ  กระดาษมีลักษณะเป็นชั น

บางๆ ของส้นใย มีเซลลูโลสซ้อนทับกันและยึดติดกันโดยพันธะ
ไฮโดรเจน  เซลลูโลสพืชจะเปลี่ยนโมเลกุลของกลูโคสเป็นวงต่อกัน
เป็นห่วงโซ่ยาว 

พันธะไฮโดรเจน ผิวของสายโมเลกุลเซลลูโลสจะถูก
ปกคลุมไปด้วยกลุ่มของ  H และ OH กลุ่มของ OH ซ่ึงมีประจุเป็น
ลบเล็กน้อยจะเกิดแรงดึงดูดกับ กลุ่ม H ซ่ึงมีประจุเป็นบวกเล็กน้อย 
และเกิดเป็นพันธะไฮโดรเจนขึ นในลักษณะเดียวกับโมเลกุลของน  า 
พันธะไฮโดรเจนในเยื่อกระดาษ กระดาษเปียกในเยื่อกระดาษเปียก
ในกลุ่ม OH บนสายเซลลูโลสจะก่อพันธะอ่อนๆกับ H ในโมเลกุล
ของน  า     พันธะไฮโดรเจนในเยื่อกระดาษกระดาษแห้งในเยื่อ
กระดาษแห้งเมื่อไม่มีโมเลกุลของน  า  กลุ่ม OH  ระหว่างสาย
เซลลูโลสจะก่อพันธะไฮโดรเจนโดยตรงระหว่างกัน 
 

3.3  ทดสอบความเหนียวของกระดาษ 
เมื่อน ากระดาษที่ได้จากการต้มในเวลาที่แตกต่างกัน

มาทดสอบความเหนียว โดยการเพิ่มน  าหนักทรายในถุงจนกระทั่ง
ชิ นกระดาษขาดได้โดยแรงโน้มถ่วงของโลก  ชนิดของวัตถุดิบส่วน
ต่างๆของเตยหนามมีผลต่อความเหนียวของกระดาษ จากการ
เปรียบเทียบถุงทรายที่ใช้ในการทดสอบความเหนียวของกระดาษ
จาก ใบอ่อน ใบแก่ ใบแห้ง  ล าต้น และ  รากของเตยหนามจะเห็น
ได้ว่าน  าหนักของถุงทรายที่ใช้ทดสอบใบแก่  มีน  าหนักมากที่สุด คือ  
2. 5  กิโลกรัม  รองลงมาคือ ราก  1.7  กิโลกรัม ต้มที่ 2 ชั่วโมง  
และล าต้น 1.3 กิโลกรัม ต้มที่  1 ชั่วโมง ส่วนใบอ่อน 1.2 กิโลกรัม 
ต้มที่ 2  ชั่วโมง  ใบแห้ง น  าหนักของถุงทรายน้อยที่สุด 1.1  กิโลกรัม 
ต้ม 3 ชั่วโมง  แต่การต้มที่ใช้เวลาต้มนานจะท าให้กระดาษมีความ
สม่ าเสมอขึ นรูปง่าย แต่ถ้าใช้เวลาต้มนานขึ นกระดาษจะมีความ
เหนียวลดลง (ดังรูป 3.2) 

ชนิดกระดาษ
ลักษณะของกระดาษ

ใบอ่อน 

ใบแก ่

ใบแหง้ 

ล าต้น 

ราก

 ต้ม 1ช่ัวโมง  ต้ม 2 ช่ัวโมง ต้ม 3 ช่ัวโมง
ละเอียด มองเห็น   
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย

ละเอียด มองเห็น เส้นใย 
ขึ้นรูปง่าย

ละเอียด มองเห็น เส้นใย 
ขึ้นรูปง่าย

ละเอียด มองเห็น   
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย

ละเอียด มองเห็น เส้นใย 
ขึ้นรูปง่าย

ละเอียด มองเห็น เส้นใย 
ขึ้นรูปง่าย

มีความหยาบ มองเห็น
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย

มีความหยาบ มองเห็น 
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย

มีความละเอียด
มองเหน็เส้นใย ขึ้นรูปง่าย

มีความหยาบ มองเห็น
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย

มีความหยาบ มองเห็น
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย

มีความละเอียด มองเหน็
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย 

มีความหยาบ มองเห็น
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย

มีความหยาบ มองเห็น
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย

มีความละเอียด มองเหน็
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย 
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รูปที่ 3.2  ทดสอบความเหนยีว 
 

3.4  ทดสอบการซึมผ่านน ้าของกระดาษ 
เมื่อทดสอบการซึมผ่านของกระดาษโดยการหยดน  าสี

และวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของน  าสีที่กระจายในกระดาษ พบว่าเวลา
ต้มเยื่อมีผลต่อการซึมผ่านของกระดาษ   โดยกระดาษจะมีการซึม
ผ่านได้ดีที่สุดที่ เวลาต้ม 3 , 2  และ  1 ชั่วโมง  ตามล าดับ  กระดาษ
จากใบอ่อนมีการซึมผ่านของกระดาษมากที่สุดรองลงมาคือ ใบแก่ 
ใบแห้ง ล าต้น  ราก เส้นผ่าศูนย์กลางของหยดน  าสีเป็น 2.47, 1.37, 
1.33, 1.2  และ  1.2 เซนติเมตร ตามล าดับ ดังภาพ 4.2  และเวลา
ที่ใช้ในการต้มเยื่อกระดาษมีผลต่อเวลาที่กระดาษใช้ในการซึมผ่าน
ของน  า โดยการต้มเยื่อที่ 3 ชั่วโมงใช้เวลาในการซึมผ่านน  าของ
กระดาษมากที่สุดรองลงมาคือ 2 ชั่วโมง และ 1 ชั่วโมง ตามล าดับ 
โดยใบแก่ใช้เวลามากที่สุดรองลงมาคือใบ ราก ใบแห้ง ใบอ่อน ล า
ต้น คือ 43.3, 38, 35, 28, 24 วินาที  ตามล าดับ  ดังรูป 3.3 

รูปที่ 3.3  ทดสอบการซึมผ่านน  าของกระดาษ 
 

รูปที่ 3.4 ทดสอบเวลาการซึมผ่านน  าของกระดาษ 
 
ตอนที่  2  ศึกษาผลของการเคลือบกระดาษด้วยน ้า

ยางพารา 
 

3.5  ศึกษาผลของการเคลือบกระดาษด้วยน ้ า
ยางพารา หนึ่งด้านและ สองด้าน ของกระดาษ  

เมื่อน าน  ายางเคลือบกระดาษจากใบอ่อน ใบแก่ ใบ
แห้ง ล าต้น และราก ของเตยหนาม พบว่า ลักษณะของกระดาษจะ
แข็ง และ การเคลือบกระดาษด้วยน  ายางทั งสองด้านท าให้กระดาษ

แข็งมากกว่าการเคลือบกระดาษด้วยน  ายางเพียงด้านเดียว และท า
ให้การยึดติดกันของกระดาษ 

 
3.6  ทดสอบความเหนียวของกระดาษ 
เมื่อทดสอบความเหนียวของกระดาษ โดยการเพิ่ม

น  าหนักทรายในถุงจนกระทั่งชิ นกระดาษขาดแล้วชั่งน  าหนักถุงทราย
พบว่า กระดาษที่เคลือบด้วยน  ายางพาราทุกชนิดมีความเหนียวมาก
ขึ น กว่าสองเท่าของกระดาษที่ไม่ได้เคลือบด้วยน  ายางพาราโดยการ
เคลือบกระดาษทั งสองด้านด้วยน  ายางพารามีความเหนียวมากกว่า
การเคลือบเพียงด้านเดียวและยังท าให้กระดาษที่เคลือบด้วยน  ายาง
แม้เพียงด้านเดียวมีความเหนียวเพิ่มขึ นจากกระดาษที่ไม่ได้เคลือบ
กว่า 2 เท่า โดยใบแก่ มีความเหนียวมากที่สุดรองลงมาคือ ราก ล า
ต้น ใบแห้ง ใบอ่อน ตามล าดับ รับน  าหนักถุงทรายได้ที่ 3.7, 3.47, 
3.37, 3.27, 3.1  กิโลกรัม ตามล าดับ โดยเปรียบเทียบที่ การเคลือบ
กระดาษทั ง 2 ด้าน 
 

รูปที่ 3.6 ทดสอบความเหนียวของกระดาษที่เคลือบด้วยน  ายาง 
 

 
4.7  ทดสอบการซึมผ่านน ้าของกระดาษ 
เมื่อทดสอบการซึมผ่านของกระดาษโดยการหยดน  าสี  

และวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของน  าสีที่กระจายในกระดาษ พบว่าการ
เคลือบกระดาษด้วยน  ายางมีผลต่อการซึมผ่านของน  า โดยเวลาที่ต้ม
เยื่อมีผลต่อการซึมผ่านของน  า 

รูปที่ 3.6 ทดสอบความเหนียวของกระดาษ 
 
การซึมผ่านของกระดาษน้อยมากเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของน  าสีที่หยดบนกระดาษแต่ละชนิดที่เคลือบด้วยน  ายางพารา 
แบบสองด้านและด้านเดียวไม่แตกต่างกัน  เฉลี่ยมีค่าประมาณ 0.5 
เซนติเมตร แต่ระยะเวลาในการซึมผ่านน  าของกระดาษพบว่า 
กระดาษที่ผ่านการต้มเยื่อ 3 ชั่วโมง ใช้เวลาในการซึมผ่านน  าของ
กระดาษมากที่สุด รองลงมาคือ 2ชั่วโมง และ 1 ชั่วโมง ตามล าดับ 
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รูปที่ 3.7  ทดสอบเวลาการซึมผ่านน  าของกระดาษ 
 

ตารางท่ี 3.8  ทดสอบเวลาการซึมผ่านน  าของกระดาษที่เคลือบน  ายางพารา 

 
4.8  การค้านวณต้นทุนในการผลิตกระดาษ 

โดยไม่ได้ค านวณค่าแรงงานต่อวัตถุดิบ 1 กิโลกรัม
ขนาดกระดาษ 50x70 เซนติเมตร หนาเท่ากับกระดาษ 80 แกรม 
(โดยประมาณ) การค านวณราคาต้นทุนการผลิตขึ นอยู่กับความหนา
บางของกระดาษ กระดาษที่มีลักษณะบางก็จะได้จ านวนแผ่นมาก/
วัตถุดิบ 1 กิโลกรัม เมื่อกระดาษมีความหนาเพิ่มขึ นจ านวนแผ่นของ
กระดาษที่ได้จะลดลง เมื่อทดลองท ากระดาษมีความหนาประมาณ 
80 แกรม พบว่า ส่วนของใบแห้งให้จ านวนแผ่นกระดาษมากที่สุด 
15 แผ่น รองลงมาคือ ใบอ่อน ใบแก่ (สด) ได้กระดาษ 6 แผ่น ล าต้น
และรากได้กระดาษ 4 แผ่น ตามล าดับ  เมื่อค านวณต้นทุนการผลิต
โดยไม่คิดค่าแรงพบว่า กระดาษจากรากมีต้นทุนต่อแผ่นสูงที่สุดคือ 
4.88 บาท รองลงมาคือใบแห้ง 4.33  บาท  ล าต้น 3.63 บาท ใบ
อ่อนและใบแก่ 3.25 บาท ตามล าดับ ส่วนราคากระดาษสาตาม
ท้องตลาด มีราคาแผ่นละ 15 บาท และเมื่อเคลือบกระดาษเพื่อเพิ่ม
ความเหนียว หรือความแข็งแรงของกระดาษด้วยน  ายางพาราด้าน
เดียวจะมีต้นทุนเพิ่มขึ นแผ่นละ 1.92 บาท และเคลือบน  ายางพารา
สองด้านต้นทุนเพิ่มขึ นแผ่นละ 3.84 บาท (ดังตารางที่ 4.3  และ 
4.4) 
 
4.9  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเตยหนาม 

กระดาษที่ได้จากเตยหนามน ามาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น ปกสมุด หรือกระเป๋าดินสอ   เมื่อทดลองท าผลิตภัณฑ์   

โดยการน ากระดาษที่อัดด้วยผ้ากาวแล้ว มาเย็บด้วยจักรเป็นกระเปา๋
ดินสอและเพื่อให้กระเป๋าดินสอที่ได้จากกระดาษเตยหนามมีความ
ทนทานมากขึ น  ดังนั นควรเคลือบด้วยน  ายางพาราก่อนน าไปใช้ 
เพื่อเพิ่มความทนทานให้กระเป๋าและมีการซึมผ่านน  าได้ยาก เพราะ
ยางพาราเป็นตัวประสานของช่องว่างระหว่างเส้นใยของกระดาษ 

 

 
รูปที่ 4.8  กระเป๋าดินสอจากเตยหนาม 

 

 
รูปที่ 4.9  สมุดที่ได้จากเตยหนาม 

 

 
รูปที่ 4.10 ซองใส่เอกสารจากเตยหนาม 

 
4.10  ประเมินความพึงพอใจ 

เมื่อน าแบบประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ให้ชาวบ้าน คุณครู และนักเรียนประเมิน โดยการซุ่มเลือกชาวบ้าน  
คุณครู  และนักเรียน ผลิตภัณฑ์ละ 10 คน พบว่ากระเป๋าดินสอเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้าน ครู และ นักเรียนถูกใจมากที่สุด รองลงมาคือ 
สมุด เป็นต้น หาค่าเฉลี่ยจาก Excel 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 เมื่อน ากระดาษที่ได้จากการต้มในเวลาที่แตกต่างกันมา
ทดสอบความเหนียวโดยการเพิ่มน  าหนักทรายในถุงจนกระทั่งชิ น
กระดาษขาด ชนิดของวัตถุดิบจากส่วนต่างๆของเตยหนามและเวลา
ที่ใช้ในการต้มมีผลต่อความเหนียวของกระดาษ เวลาที่ใช้ในการต้ม
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มีความหยาบ มองเห็น 
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย แขง็
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มีความหยาบ มองเห็น
เส้นใย  ขึ้นรูปง่าย แข็ง
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เส้นใย ขึ้นรูปง่าย แขง็

มีความละเอียด มองเหน็
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย แขง็

มีความหยาบ มองเห็น
เส้นใย  ขึ้นรูปง่าย แข็ง
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มีความละเอียด มองเหน็
เส้นใย ขึ้นรูปง่าย แขง็
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ที่เหมาะสมท าให้กระดาษสามารถรับน  าหนักของถุงทรายได้มาก
ที่สุด พบว่า ล าต้นต้มที่ 1 ชั่วโมง ใบอ่อน ใบแก่ ราก ต้ม 2 ชั่วโมง 
ส่วน ใบแห้งต้ม 3 ชั่วโมง ตามล าดับ เปรียบเทียบการรับน  าหนักถุง
ทรายที่ใช้ในการทดสอบความเหนียวของกระดาษจะเห็นได้ว่าใบแก่
สามารถรับน  าหนักของถุงทรายได้มากที่สุด รองลงมาคือราก ล าต้น   
ใบอ่อน ใบแห้ง   คือ    2. 5   1.7   1.3  1.2  1.1  กิโลกรัมต่อพื นที่  
25 ตารางเซนติเมตร ตามล าดับ 

การต้มที่ใช้เวลาต้มน้อยเกินไปหรือต้มนานเกินไปมีผลท า
ให้กระดาษรับน  าหนักของถุงทรายได้ลดลงอาจเป็นเพราะว่าถ้าต้ม
น้อยเกินไปเยื่อกระดาษจะปั่นยาก มีลักษณะหยาบและเมื่อน าไปขึ น
รูปท าให้การยึดติดกันของเยื่อกระดาษไม่แน่นจึงท าให้รับน  าหนัก
ของถุงทรายได้น้อย ส่วนกรณีที่ต้มนานเกินไปจะท าให้ปั่นง่าย
กระดาษขึ นรูปสม่ าเสมอแต่การต้มนานๆความร้อนก็จะไปท าลาย
ความแข็งแรงของเส้นใยถึงแม้จะยึดติดกันได้ดีแต่ความเหนียวและ
ความแข็งแรงของเส้นใยลดลง 

การเคลือบกระดาษทั งสองด้านด้วยน  ายางพารามีความ
เหนียวมากกว่าการเคลือบเพียงด้านเดียวและยังท าให้กระดาษที่
เคลือบด้วยน  ายางแม้เพียงด้านเดียวมีความเหนียวเพิ่มขึ นจาก
กระดาษที่ไม่ได้เคลือบกว่า 2 เท่า โดยใบแก่มีความเหนียวมากที่สุด
รองลงมาคือราก  ล าต้น  ใบแห้ง ใบอ่อน ตามล าดับ รับน  าหนักถุง
ทรายได้ที่ 3.7 , 3.47, 3.37, 3.27, 3.1  กิโลกรัม ตามล าดับ โดย
เปรียบเทียบที่การเคลือบกระดาษทั ง 2 ด้าน 

เมื่อทดสอบการซึมผ่านน  าของกระดาษ พบว่ากระดาษจะ
มีการซึมผ่านน  าได้น้อยเมื่อเวลาต้มเยื่อเพิ่มขึ นเนื่องจากท าให้เยื่อ
ละเอียด ขึ นรูปง่าย เวลาต้มเยื่อ 3 ชั่วโมงน  าซึมผ่านได้น้อยที่สุด 
รองลงมาคือ  2 และ 1 ชั่วโมง  ตามล าดับ กระดาษจากใบอ่อนมี
การซึมผ่านน  ามากที่สุดรองลงมาคือ   ใบแก่   ใบแห้ง ล าต้น และ 
ร าก  เ ส้ นผ่ า ศู นย์ ก ล า งขอ งหยดน  า สี  2.47, 1.37, 1.33 1.2 
เซนติเมตร ตามล าดับ การต้มเยื่อที่ 3 ชั่วโมงใช้เวลาในการซึมผ่าน
น  ามากที่สุด รองลงมาคือ 2 ชั่วโมง และ 1 ชั่วโมง    ตามล าดับ โดย
ใบแก่ใช้เวลามากที่สุดรองลงมาคือ   ราก ใบแห้ง ใบอ่อน และ ล า
ต้น คือ  43.3, 38, 35, 28, 24 วินาที  และเมื่อ เคลือบด้วยน  า
ยางพาราท าให้น  าซึมผ่านได้น้อยใช้เวลาในการซึมผ่านมากกว่า 1 
ชั่วโมง 

เมื่ อค านวณต้นทุนการผลิ ตกระดาษขนาด 50x70 
เซนติเมตร/แผ่น มีความหนาประมาณ 80 แกรม โดยไม่ คิด
ค่าแรงงานพบว่ากระดาษกระดาษจากรากมีต้นทุน/แผ่นสูงที่สุดคือ 
4.88 บาท รองลงมาคือ   ใบแห้ง 4.33 บาท ล าต้น 3.63 บาท ใบ
อ่อนและใบแก่ 3.25 บาท ตามล าดับ ส่วนราคากระดาษสาตาม
ท้องตลาด มีราคาแผ่นละ 15 บาท และเมื่อเคลือบกระดาษเพื่อเพิ่ม
ความเหนียวหรือความแข็งแรงของกระดาษด้วยน  ายางพาราด้าน
เดียวจะมีต้นทุนเพิ่มขึ นแผ่นละ 1.92 บาท และเคลือบน  ายางพารา
สองด้านต้นทุนเพิ่มขึ นแผ่นละ 3.84 บาท ตามล าดับ 

การน าส่วนของใบอ่อน ใบแก่ ใบแห้ง ล าต้นและรากใน
ส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาท ากระดาษนั นพบว่าสามารถท ากระดาษ
และขึ นรูปได้และมีลวดลายจากเส้นใยตามธรรมชาติที่แตกต่างกัน 
ท าให้กระดาษที่ได้มีความสวยงามตามธรรมชาติของเส้นใยที่ปรากฏ
บนเนื อกระดาษ ซ่ึงสามารถน ากระดาษไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ได้ เช่น จัดบอร์ด กระดาษห่อของขวัญ ปกสมุด แต่ถ้ามีความ
ต้องการอยากให้กระดาษมีความเหนียวสามารถรับน  าหนักได้ดี เช่น 
การน าไปท าถุงกระดาษบรรจุสิ่งของให้น  าซึมผ่านได้น้อยก็เลือกใช้
กระดาษที่เคลือบด้วยน  ายางพาราและยังเป็นการน าวัสดุที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์น ามาเพิ่มมูลค่าและสามารถท าเป็นธุรกิจเพื่อเป็นรายได้
ของครอบครัวได้ โครงสร้างของกระดาษ  กระดาษมีลักษณะเป็นชั น
บางๆ ของส้นใย มีเซลลูโลสซ้อนทับกันและยึดติดกันโดยพันธะ
ไฮโดรเจน  เซลลูโลสพืชจะเปลี่ยนโมเลกุลของกลูโคสเป็นวงต่อกัน
เป็นห่วงโซ่ยาว 

พันธะไฮโดรเจน ผิวของสายโมเลกุลเซลลูโลสจะถูกปก
คลุมไปด้วยกลุ่มของ  H และ OH กลุ่มของ  OH ซ่ึงมีประจุเป็นลบ
เล็กน้อยจะเกิดแรงดึงดูดกับ กลุ่ม H ซ่ึงมีประจุเป็นบวกเล็กน้อย 
พันธะไฮโดรเจนในเยื่อกระดาษกระดาษเปียก  ในเยื่อกระดาษเปียก
ในกลุ่ม OH  บนสายเซลลูโลสจะก่อพันธะอ่อนๆกับ  H  ในโมเลกุล
ของน  า พันธะไฮโดรเจนในเยื่อกระดาษกระดาษแห้ง  ในเยื่อ
กระดาษแห้งเมื่อไม่มีโมเลกุลของน  ากลุ่ม OH ระหว่างสายเซลลูโลส
จะก่อพันธะไฮโดรเจนโดยตรงระหว่างกัน 

จากการออกแบบท าผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา พบว่า
กระดาษทุกส่วนของเตยหนาม สามรถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ได้มากมาย จากกระดาษที่เคลือบด้วยน  ายางพารา เช่น 
กระเป๋าดินสอ ซองใส่เอกสารเป็นต้นส่วนกระดาษที่ไม่เคลือบน  า
ยางพาราสามรถน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกันเช่น ปกสมุด 
ถุงกระดาษเป็นต้น 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ของชาวบ้านบ้านโคกระ
เวียง บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ พบว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีระดับความพึงพอใจ
มาก คือผลิตภัณฑ์กระเป๋าดินสอจากกระดาษเตยหนามสามารถใช้
งานได้จริงมีความทนทานมีความสะดวกในการเก็บและพกพาง่าย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มการศึกษาเวลาในการแช่สารละลายโซเดียมไฮ

ดรอกไซด์ กับคุณภาพของกระดาษ 
2.ควรศึกษาปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการย่อย

เยื่อกระดาษ 
3. ควรศึกษาการย้อมติดสีส่วนต่างๆของเส้นใยเตยหนาม 

 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานเรื่องกระดาษจากเส้นใยเตยหนามที่เคลือบด้วย
น  ายางพารา จะไม่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีหากขาดผู้ให้ความกรุณา 
ความช่วยเหลือ ค าแนะน า ก าลังใจและทุนทรัพย์จากบุคคลต่อไปนี  

นางสาวไสว อุ่นแก้ว และนางสาวนลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์ 
คุณครูที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ ตลอดจน
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ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตั งแต่เริ่มต้นโครงงานจนกระทั่ง
ประสบผลส าเร็จ 

ผู้ปกครองที่ให้ความสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์และ
ค าแนะน าในการกรีดยางพาราตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ คณะ
ครทูุกท่าน ผู้ที่มีส่วนร่วม ตลอดจนเพื่อนๆที่ให้ความอนุเคราะห์และ
เป็นก าลังใจให้ในการท าโครงงานครั งนี  
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ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  

นักเรียนส่วนหนึ่งร้อยละ  40  ของผู้เข้าร่วมโครงการที่
สามารถประเมินได้จากการติดตามประเมินผล (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักเรียนกลุ่มที่น าเสนอทั ง  2  คน)  มีความกล้าแสดงออกเสนอวิธี
คิดอย่างหลากหลายภายใต้การขับเคลื่อนของ “โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา”  ซ่ึงเกิดมาจากการสอนที่มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่
ใช้แนวคิดทั งด้านการเตรียมความพร้อม (จิตตปัญญา)  การ
ด าเนินการสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (System-thanking)  และการ
ใช้ (RBL)  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ท าให้เด็กแสดงความสามารถ
ของตนเองออกมา  ผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนค่อยเป็นค่อยไปสิ่งที่
สังเกตได้ชัดเจนที่สุดคือ  มีการเรียนรู้ได้จากวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้
ไม่ใช่ประเด็นการบอกกล่าวจากประเด็นการบอกกล่าวจากครูผู้สอน
ท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจเห็นถึงประโยชน์และความส าคัญแห่งการ
เรียนรู้ที่มิ ใช่รูปแบบของการถ่ายทอดของครูผู้สอนแต่ เป็น
ประสบการณ์ที่ได้จากการตั งประเด็นน ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ระหว่าง  ครู-นักเรียน  นักเรียน-นักเรียน  ซ่ึงเป็นการเรียนการสอน
แบบ  (Two-ways)  ซ่ึงเกิดกระบวนการปฏิสัมพันธ์ (Participate)  
ซ่ึงสามารถสร้างประโยชน์ด้านการคิดเชิงระบบ  ระบบการท างาน
กลุ่ม  ระบบการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นการพัฒนา
บุคลิกภาพ  และกระบวนการท างานกลุ่มรองรับการพึ่งตนเอง 
(Independent)  ได้อย่างแท้จริงรองรับการปรับตัวสู่สังคม 

ความคิดเห็นของพี่เลี ยงต่อบทบาทของครู  
สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ นจากกระบวนการที่ขับเคลื่อนเชิงระบบ

ภายใต้แนวคิด “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา”  ครูคือนักพัฒนาการ
เรียนเป็นผู้ที่ท าให้การเรียนเกิดความเจริญหรือพัฒนา  เกิด
กระบวนการเรียนที่เป็นสิ่งจูงใจ  สนุก  น่าเรียนรู้  ได้คิด  ได้งองาม
ทางปัญญา  การพัฒนาการเรียนที่ เกิดขึ นจากกระบวนการมี
ความหมายมากกว่าการจัดรูปแบบทางการเรียนการสอนเนื่องจาก
การพัฒนาการเรียนน าไปสู่การเรียนรู้ที่จูงใจให้เกิดการเรียนรู้  ซ่ึง
ผู้เรียนภายใต้การจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลี ยงมีกระบวนการ
สร้างการรู้ด้วยตนเองพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยครูเป็นผู้ให้โอกาส
และสนับสนุนผู้เรียน  ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางแต่ยึดประเด็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ จึง
เกิดกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน  ในกระบวนการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถปรับลดพฤติกรรมการสอนของครูที่ยึดตัวครูเป็น
ส าคัญ (Teacher  Centered)  ที่เน้นบรรยายตามต าราให้นักเรียนจ า
ไปสอบเพิ่มน  าหนักเป็นให้นักเรียนคิด  วิเคราะห์  แก้ปัญหา  
แลกเปลี่ยนประการณ์เน้นกระบวนถ่ายทอดสองทางทั งผู้เรียน – 
ผู้สอน  ก่อให้เกิด  (Leaning  how  to  learn)  ฉะนั นจึงสรุปได้ว่า
กระบวนการสามารถปรับวิถีคิดของคน (ผู้สอน) ที่เป็นผู้สอนคนได้
แล้วจึงท าให้กระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มทักษะศตวรรษที่  21  
ของผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้มากยิ่งขึ น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


