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บทคัดย่อ
การสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ง านประติ ม ากรรมจากกากถั่ ว เหลื อ งเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตร มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฐานะวัสดุทางประติมากรรม 2) เพื่อ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองให้เป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 3) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นํากากถั่วเหลืองมาผสมกับตัวประสาน เช่น กาว เรซิ่น โคบอล ตัวทําให้แข็ง แป้งข้าวเจ้า เพื่อขึ้นรูปเป็นงาน
ประติมากรรม ประเภทงานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการนําเอากากถั่วเหลืองมาเป็นวัสดุในการทํา
ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่องานประติมากรรมทีทําจากกากถั่วเหลือง ด้านวัสดุ ด้านการ
ออกแบบและด้านประโยชน์ใช้สอย ผลการวิจัยพบว่า กากถั่วเหลืองเมื่อนําไปตากแดดให้แห้ง แล้วนําไปปั่นในเครื่องปั่นจะมี
ลักษณะเป็นเม็ดสีเหลือง หรือสีน้ําตาลอ่อน และสามารถนําไปทํางานประติมากรรม งานปั้นรูปลอยตัว งานหล่อพระ และงานพิมพ์
กดรูปดอกไม้ การศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านวัสดุ วัสดุ
มีความแปลกใหม่ยังไม่มีใครนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ด้านการออกแบบ ภาพรวมมีความสวยงามดึงดูดความสนใจ
แก่ผู้พบเห็น อยู่ในระดับมาก และพื้นผิวสีของวัสดุมีความสวยงามเฉพาะตัว ด้านประโยชน์ใช้สอย สามารถนําไปใช้เป็นของที่ระลึก
ได้ อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : การสร้างสรรค์งานประติมากรรม กากถั่วเหลือง การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้ง

ABSTRACT
In this research the creative sculpture product from Soy bean dregs for add value to agricultural
discarded Material. were developed. Its purposes were determine. 1) to study the properties of soy bean
dregs as a sculptural material, 2) to design and create sculptural products from soy bean dregs ,and 3) to
assess consumer’ satisfaction towards sculptural product created from soy bean dregs. The research
methodology comprised three steps. Step 1 was a study of how to mix soy bean dregs with binding agents
such as glue, resin, cobalt, hardener and white rice flour in order to mold, cast and compress sculptural
works. Step 2 was a study on how to use soy bean dregs ass sculptural to material. Step 3 was assessment of
consumer’s satisfaction towards sculptural work created from soy bean dregs on the aspects of material,
design and usability. The research findings revealed that, Soy beans when applied to the sun dries then put
them in a blender. They are light brown granules. And can be led to : job creation, floating sculpture
shaped,Buddha casting and flower printing press. overall, to study the satisfaction towards sculptural work
creation from soy bean dregs was at a high level. The aspect of material in terms of uniqueness and not
having been used as sculptural material before was at a high level Moreover, consumers had never thought
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they could make any product out of it. The aspect of design in terms of beauty and attractiveness was also at
a high level and its texture color was uniquely beautiful. The aspect of usability as being souvenirs was at a
high level as well because of having sizes and shapes suitable for giving away as gifts on the occasions of new
house celebration, wedding, and New Year’s festival, for examples.
Keywords : The creative sculpture Soy Bean Dregs Add value to discarded material.

บทนํา
ถั่วเหลือง เป็นพืชล้มลุก จัดอยู่ในพืชตระกูลถั่ว (อภิพรรณ พุกภักดี. 2557) และอยู่ในกลุ่มพืชน้ํามัน ประเทศไทยปลูกกัน
มากที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ประโยชน์ของถั่วเหลือง นําไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อสกัดเป็นน้ํามันถั่วเหลือง นํามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลาย เช่น เต้าหู้ ซอสถั่วเหลือง ซีอิ้ว เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ โปรตีนถั่วเหลืองที่เหลือจากการสกัดทําเป็นน้ํามัน
สามารถนํามาใช้ทําเป็นปุ๋ยหรือใช้ทําเป็นอาหารสัตว์ได้
ในชีวิตประจําวัน จะเห็นได้ว่าในตอนเช้าและตอนกลางคืน จะมีผู้คนมาซื้อน้ําเต้าหู้กับปาท่องโก๋กินกันเป็นประจํา โดย
แม่ค้าจะนํามาขายที่ตลาดสด ในชุมชน และตลาดกลางคืน ในการทําน้ําเต้าหู้ ผลิตจากการนําถั่วเหลืองมาแช่ บด และต้มกับน้ํา
แล้วกรองเอาส่วนที่เป็นน้ํามาปรุงรสหวานเป็นเครื่องดื่ม ซึ่งจะมีกากถั่วเหลืองเหลือจากการกรองเป็นจํานวนมาก เมื่อนําไปทิ้ง ก็
จะเกิดกลิ่นเหม็น ทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
ผู้วิจัยเห็นว่ากากถั่วเหลือง จากแม่ค้าที่ขายน้ําเต้าหู้ เหลือทิ้งอยู่เป็นจํานวนมาก และยังไม่มีใครคิดเอาไปใช้ประโยชน์
อย่างอื่น จึงคิดจะนํากากถั่วเหลืองไปใช้ประโยชน์ในด้านงานประติมากรรม โดยใช้วิธีการผลิตอย่างง่าย ไม่สลับซับซ้อน ซึ่ง
ชาวบ้านและผู้สนใจสามารถผลิตได้ ซึ่งจะได้กระบวนการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็น
การใช้วัสดุเหลือทิ้งอย่างคุ้มค่า สามารถนําไปประยุกต์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนมีงานทําในระยะต่อไป ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติโดยทั่วไปของกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฐานะวัสดุทางประติมากรรม
2. เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองให้เป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. กระบวนเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร (กากถั่วเหลือง) และแนวทางการประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ ทําประติมากรรม สําหรับ
ผู้สนใจ ชุมชน และนักศึกษา
2. สูตรการผสมกากถั่วเหลืองกับวัสดุประสานที่อาจใช้กับงานหัตถกรรมและประติมากรรมได้อย่างเหมาะสม
3. วิธีทําผลิตภัณฑ์ประเภทงานประติมากรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งอาจต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อนําไปสร้างงาน
สร้างอาชีพกับชุมชนหรือผู้ที่สนใจได้
4. องค์ความรู้การสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองให้ความพึงพอใจผู้บริโภค
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

การทดลองที่2

การทดลองที่1

การทดลองที่3

วัสดุที่เหมาะสมหรือวัสดุทางการทดลอง

Design 1

Design 2

Design 3

Final Design

การออกแบบ

การออกแบบ2

การออกแบบ3

การออกแบบขั้นสุดท้าย

ศึกษาความพึงพอใจ
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้านพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
2.ขอบเขตเนื้อหา ด้านผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง ด้านวัสดุ ด้านการออกแบบ ด้านประโยชน์ใช้สอย
3.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
ตัวแปรต้น รูปแบบผลิตภัณฑ์ของการสร้างสรรค์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของสร้างสรรค์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง

นิยามศัพท์เฉพาะ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การริเริ่มความคิดแปลกใหม่ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลผลิตที่แปลกใหม่และเป็น
ประโยชน์
งานประติมากรรม หมายถึง งานปั้นรูปลอยตัว งานหล่อพระ และงานพิมพ์กดรูปดอกไม้
กากถั่วเหลือง หมายถึง การนําถั่วเหลืองที่แช่น้ําแล้วมาคั้นจนเป็นน้ําเต้าหู้เพื่อนําไปต้มขาย ก็จะมีกากถั่วเหลืองเหลืองทิ้ง
เราสามารถเอากากที่เหลือไปตากแดด แล้วนําไปใส่ในเครื่องปั้น จะได้กากถั่วเหลืองที่ป่นละเอียด มีสีน้ําตาลอ่อน
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การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หมายถึง การนําเอากากถั่วเหลืองที่เหลือทิ้งที่เราไม่ต้องซื้อหามาผสมกับ
ตัวประสานเพื่อทําให้เกิดผลิตภัณฑ์งานประติมากรรม และสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ผู้วิจัยจําแนกเครื่องมือในการวิจัยได้ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ศึกษาสภาพโดยทั่วไปของกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ ถ่ายรูป สมุดบันทึกข้อความ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
2. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยจัดทําขึ้นนั้น โดยเมื่อร่างแบบสอบถามเสร็จ
แล้วทําการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับสิ่งที่ต้องการวัด (Index Item of Conguent : IOC) เพื่อพิจารณาร่าง
แบบสอบถามวัดตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หรือไม่ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
2.1 อาจารย์ ร พี พั ฒ น์ มั่ น พรม อาจารย์ ป ระจํ า สาขาวิ ช าการออกแบบ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เชี่ยวชาญทางด้านงานปั้น)
2.2 อาจารย์ จิ ร ทั ศ น์ ดาวสมบู ร ณ์ อาจารย์ ป ระจํ า สาขาการออกแบบ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เชี่ยวชาญทางด้านงานหล่อเรซิ่น)
2.3 คุณนิพนธ์ เริ่มพงษ์ ประกอบอาชีพหล่อพระ ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก (เชี่ยวชาญ
ทางด้านงานหล่อพระด้วยเรซิ่น)
2.4 อาจารย์ศุภลักษณ์ ใจเยี่ยม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิต เซรามิก งานปั้น งานประดิษฐ์ และงานพิมพ์กด)
2.5 คุ ณ วั ฒ นโชติ ตุ ง คะเตชะ ประธานกรรมการบริ ษั ท ควอเตท กราฟิ ก จํ า กั ด จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร
(เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์)
3.
เครื่องมือในการสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยการสอบถามความต้องการของผู้ที่สนใจในการทําผลิตภัณ ฑ์งาน
ประติมากรรมด้านงานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่องานประติมากรรมกากถั่วเหลือง โดยการใช้แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ มีทั้งหมด 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อผู้บริโภคที่มีต่องาน
ประติมากรรมที่ทําจากกากถั่วเหลืองในด้านวัสดุ ด้านรูปแบบ และด้านประโยชน์ใช้สอย ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร โดยมีการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา นิตยสาร อินเทอร์เน็ต โดยแยกออกเป็น ข้อมูลต้นถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง งาน
ประติมากรรม (งานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด) หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจชุมชน และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่จริง จากการสัมภาษณ์ พูดคุย และถ่ายภาพประกอบตามจังหวัดต่าง ๆ ในเมืองไทยที่
ประกอบอาชีพขายน้ําเต้าหู้โดยเน้นกากถั่วเหลืองที่เป็นกากถั่วเหลืองที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง
3. รวบรวมข้อมูลจากการสอบถามจากการศึกษาดูงานด้านงานประติมากรรม ด้านงานปั้นจากอาจารย์รพีพัฒน์ ดาว
สมบูรณ์ ด้านงานหล่อเรซิ่นพระต่าง ๆ จากคุณนิพนธ์ เริ่มพงษ์ ด้านการทํางานพิมพ์กดจากดินเพื่อเป็นของที่ระลึก จากอาจารย์
ศุภลักษณ์ ใจเยี่ยม และคุณวัฒนโชติ ตุงคะเตชะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีจดบันทึก ถ่ายภาพ
และมีการพูคุยถึงวิธีการผลิตด้านปัญหาที่เกิดจากการทําผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความ
สวยงาม และนอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ด้านงานประติมากรรม เป็นภาพไว้ในเนื้อหาในบทที่ 2
และในภาคผนวกด้วย
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4. รวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตจากแบบสอบถามความต้องการในการทํางานประติมากรรม เช่น งานปั้น (ปั้นรูปนูนต่ํา, ปั้น
รูปนูนสูง, ปั้นรูปลอยตัว) งานหล่อ (หล่อพระ, หล่อรูปทรงธรรมชาติ, หล่อรูปอิสระ) งานพิมพ์กด (พิมพ์กดดอกไม้, พิมพ์กดกราฟิก,
พิมพ์กดลายไทย)
5. รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จากการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับสิ่งที่ต้องการวัด (IOC)
6. รวบรวมข้อมูลจากการฝึกปฏิบัติจริงโดยพิจารณาจากผลของความสําเร็จ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการทําและจดบันทึก
และถ่ายภาพขั้นตอนการผลิตไว้
7. รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกากถั่วเหลือง จํานวน 100 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย(Simple random sampling)
8. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป พร้อมประมวลผลและสรุปข้อมูลทางสถิติ

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงค์

กรอบแนวคิด

ผู้ให้ข้อมูล /แหล่องข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย

1. เพื่อหาคุณสมบัติ
โดยทั่วไปกากถั่ว
เหลืองวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรใน
ฐานะวัสดุทาง
ประติมากรรม

- สภาพทั่วไปของร้านขายน้ํา - ผู้ประกอบอาชีพขายน้ําเต้าหู้
ในจังหวัดนครสวรรค์
เต้าหู้ที่มีอยู่ในประเทศไทย
- ลักษณะของกากถั่วเหลืองที่
เกิดจากการคั้นน้ําเต้าหู้

- แบบสอบถาม
- ผู้วิจัย
- กล้องถ่ายภาพ

- สรุปผล

2. เพื่อออกแบบ
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์
ประติมากรรมจาก
กากถั่วเหลืองให้เป็น
การเพิ่มมูลค่าวัสดุ
เหลือทิ้งทาง
การเกษตร

- ประเมินความคุ้มทุนในการ
ผลิต โดยใช้วัสดุเหลือใช้ คือ
กากถั่วเหลือง เพื่อทําเป็น
ผลิตภัณฑ์
- สร้างผลิตภัณฑ์เป็นงาน
ประติมากรรมงานปั้นเป็นรูป
ลอยตัว งานหล่อเป็นพระ
และงานพิมพ์กดเป็นรูป
ดอกไม้

- ผู้เชี่ยวชาญ
1. อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม
2. นายนิพนธ์ เริ่มพงษ์
3. อาจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
4. อาจารย์ศุภลักษณ์ ใจเยี่ยม
5. นายวัฒนะโชติ ตุงคะเตชะ

- แบบสอบถาม

- สรุปผล

3. เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อการ
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์
ประติมากรรมจาก
กากถั่วเหลือง

- ประเมินผลิตภัณฑ์งาน
ประติมากรรม งานปั้น งาน
หล่อ และงานพิมพ์กดด้าน
วัสดุ, ด้านการออกแบบ และ
ด้านประโยชน์ใช้สอย

- กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 100 คน - แบบสอบถาม
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling)
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การ
วิเคราะห์
ข้อมูล

- ค่าเฉลี่ย
- ค่าร้อยละ
- ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
- สรุปผล
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ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั

การเก็บรวบรวมข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
(กากถั่วเหลือง)
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
งานปั้น (รูปลอยตัว)
ออกแบบและทดลอง
งานประติมากรรม

งานหล่อ (พระ)
งานพิมพ์กด (ดอกไม้)

ผู้เชี่ยวชาญ

สร้างผลิตภัณฑ์
งานปั้น (รูปลอยตัว) งานหล่อ (พระ)
งานพิมพ์กด (ดอกไม้)
ประเมินความพึงพอใจ

เขียนรายงานการวิจัย
ภาพ 2 แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาคุณสมบัติทั่วไปของกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฐานะวัสดุทางประติมากรรม
1. วิถีชีวิตของคนไทยชอบกินน้ําเต้าหู้กับปลาท่องโก๋ ตั้งแต่ก่อนเช้าตรู่จะเห็นร้านขายน้ําเต้าหู้มาขายตามหน้าร้านของ
ตนเอง บางคนก็นํามาวางขายในตลาดสด ตามสี่แยก หัวมุมของถนน ตลาดเช้า จากการลงพื้นที่เดินทางไปตามต่างจังหวัดจะเห็น
ร้านขายน้ําเต้าหู้ในทุกจังหวัดที่ผ่านไปเป็นภาพอันชินตาของคนไทย ในเวลายามค่ําคืนก็มีการขายน้ําเต้าหู้เช่นกัน บางคนซื้อไปแช่
ตู้เย็นกินในตอนเช้าก็มี บางคนก็มรี ้านประจําที่จะต้องมาซื้อไปกิน โดยเฉพาะร้านที่มีชื่อเสียง
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ภาพ 3 การรับประทานน้ําเต้าหู้

ภาพ 4 บรรยากาศการขายน้ําเต้าหู้ในยามค่ําคืน
2. เนื่องจากมีผู้บริโภคน้ําเต้าหู้กันมากมายจนเรียกได้ว่าต้องกินกันทุกเช้า บางคนกินทั้งตอนเช้าและตอนเย็น เพราะเชื่อ
ว่าถ้าได้กินทุกวันเป็นประจําจะทําให้สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง การดื่มน้ําเต้าหู้ในยามเช้าถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าง
พลานามัย เพราะเป็นมุมสุขภาพที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดที่สําคัญ ได้แก่ โปรตีนจากพืชและกรดไขมันไม่อิ่มตัว ทั้งยังไม่มี
คอเลสเตอรอลอีกด้วย การดื่มน้ําเต้าหู้เป็นประจํายังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยัง
ช่วยขับไอร้อนและขับพิษออกจากร่างกาย ช่วยขับปัสสาวะ ระงับอาการหวัด เสริมพลังกล้ามเนื้อ บํารุงผิวพรรณ ยังช่วยเจริญ
อาหารด้วย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่า ทําให้ไขมันใต้ผิวหนังไม่จับตัวเป็นก้อน จึงช่วยสร้างเสริมความ
งามให้แก่เรือนร่าง จึงมีผู้บริโภคกันทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ เมื่อมีคนนิยมกิน
น้ําเต้าหู้เป็นจํานวนมาก จึงทําให้มีร้านขายน้ําเต้าหู้มากเช่นกัน เมื่อเราไปลงพื้นที่ตามร้านที่ทําน้ําเต้าหู้ขายจะมีกากถั่วเหลืองที่
เหลือจากการคั้นน้ําเต้าหู้เหลือมากมาย ส่วนใหญ่จะใส่ถุงแล้วนําไปทิ้งตามถังขยะ มีบางคนมาขอกากถั่วเหลืองเอาไปทําอาหาร
เลี้ยงสัตว์ แต่ก็ส่วนน้อยมาก

ภาพ 5 กากถั่วเหลืองที่เกิดจากการคั้นเอาน้ําเต้าหู้ไปขาย
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ผลการศึ ก ษากระบวนการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตร โดยการออกแบบสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง
1. วัสดุที่เลือกมาทําผลิตภัณฑ์ คือ กากถั่วเหลือง จากบ้านที่ทําน้ําเต้าหู้ขาย มีลักษณะยุ่ย แฉะ เราสามารถจะไปหาตาม
ถังขยะที่คนทําน้ําเต้าหู้เอาไปทิ้งไว้ที่ถังขยะภายในบ้าน หรือนําไปทิ้งไว้นอกบ้าน วัสดุเหลือทิ้งนี้จะมีบางคนขอไปใช้เป็นอาหารสัตว์
แต่ก็เป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่รถขนขยะก็จะนําไปทิ้งในถังขยะใหญ่ กากถั่วเหลืองถ้าปล่อยไว้จะเน่าและขึ้นรา จะส่งกลิ่นเหม็นมาก
เมื่อเรานํามาตากแดดจะต้องเกลี่ยให้บางๆ ต้องพลิกไปพลิกมาหลายๆ แดดจึงจะแห้ง เมื่อแห้งก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ําตาลอ่อน

ภาพ 6 กากถั่วเหลืองเมื่อนําไปตากแดด
2. เมื่อได้กากถั่วเหลืองที่แห้งสนิทดีแล้วก็มีแนวคิดว่าจะนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ เพราะผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการนํา
ขี้เถ้ามาทําเป็นประติมากรรม งานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด โดยคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูง เพราะวัสดุอะไรที่มีความแห้ง
เมื่อผสมกับตัวเรซิ่นและกาว ซึ่งเป็นตัวประสานก็จะทําให้ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการได้ ผู้วิจัยได้ทดลองนํากากถั่วเหลืองที่
แห้งแล้วมาใส่ในเครื่องปั่น ก็จะได้กากที่มีความป่นในระดับหนึ่ง แต่เมื่อนําไปร่อนในตะแกรงก็จะทําให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น

ภาพ 7 นํากากถั่วเหลืองไปปั่นในเครื่องปั่นจะได้กากถั่วเหลืองที่เป็นเม็ดละเอียดสีน้ําตาลอ่อน
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เมื่อได้กากถั่วเหลืองจากการปั่นแล้ว ทดลองผสมกับกาวก็สามารถขึ้นรูปได้ แต่จะใช้เวลานานมากในการบีบนวดให้เป็น
เนื้อเดียวกันและติดมือ แต่ก็สามารถปั้นได้ เมื่อนําไปตากแดดผลิตภัณฑ์บางส่วนจะแยกกัน เมื่อนําดินที่นวดจากการผสมกับกาว
แล้วนําไปกดลงบนพิมพ์ก็สามารถทําได้แต่ยังมีบางส่วนติดกับแบบพิมพ์

ภาพ 8 ทดลองนํากากถั่วเหลืองผสมกับกาวแล้วนําไปปั้นและกดลงบนแม่พิมพ์
ทําการทดลอง โดยนําเอากากถั่วเหลืองไปผสมกับเรซิ่นที่ผสมกับตัวม่วง แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นใส่ตัวเร่งลงไป
คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทลงในแม่พิมพ์ที่มีอยู่แล้ว ประมาณ 1 ชั่วโมงแกะพิมพ์ออกมาก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สําเร็จตามต้องการ

ภาพ 9 ทดลองนํากากถั่วเหลืองมาผสมกับเรซิ่น ตัวม่วง ตั่งเร่ง แล้วเทลงในแม่พิมพ์
จากการฝึกทดลองทํามีปัญหาบ้างในเรื่องการผสมสูตรระหว่าง กากถั่วเหลืองกับกาว ในเรื่องงานปั้น เพราะติดมือ การผสมใช้
เวลานานมากจึงจะเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อนําลงไปกดในแบบพิมพ์เวลาลอกออกจากแบบพิมพ์มีความยากและมีบางส่วนติดกับแบบ
พิมพ์ ส่วนการหล่อเรซิ่น บางครั้งมีปัญหาในการใส่ส่วนผสมลงไป เพราะงานที่ออกมาอาจจะใช้เวลาแห้งนาน ซึ่งอาจเกิดจาก
อัตราส่วนที่ผสมลงไปไม่สมดุลกัน ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์
3. การหาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงหาแนวทางโดยการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานประติมากรรม ไม่ว่าจะเป็น
งานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด ทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้
ในต่างประเทศ จากการไปศึกษาดูงานจะเห็นได้ว่าในแต่ละประเทศทุกประเทศทั่วโลกจะมีงานประติมากรรมที่มีความ
แตกต่างกันในรูปทรง รูปแบบ ตลอดจนวัสดุที่ใช้ทํา ส่วนใหญ่งานปั้น งานพิมพ์กดจะใช้ดินเหนียว ดินปั้นสําเร็จรูป ในการขึ้นรูป
ส่วนงานหล่อจะใช้หล่อด้วยเรซิ่น โลหะ เป็นต้น งานประติมากรรมส่วนใหญ่จะนิยมนํามาไว้ตามสวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ตามสี่
แยกในเมือง สนามบิน ร้านขายของที่ระลึก ตามแหล่งท่องเที่ยว โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น
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ภาพ 9 งานประติมากรรม รูปเทวดารอบพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
การศึกษาดูงานในประเทศไทย ส่วนใหญ่งานประติมากรรมที่พบกันทั่วไปจะมีงานประติมากรรมลอยตัว ประติมากรรม
นูนสูง และงานประติมากรรมนูนต่ํา มีการเลือกใช้วัสดุในการทําให้มีความเหมาะสมกับงานที่ทํา งานปั้นอาจจะใช้วัสดุ คือ ดินที่เกิด
จากธรรมชาติ และดินประดิษฐ์ งานหล่ออาจจะหล่อด้วยเรซิ่น โลหะ พลาสติก ส่วนงานพิมพ์กดอาจจะใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุ
สังเคราะห์ได้ ในเมืองไทยหาดูงานประติมากรรมได้ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ภาพ 10 งานประติมากรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
จากการดูงานทั้งในและต่างประเทศ ได้รับความรู้ เทคนิค และวิธีการทําผลิตภัณฑ์ประสบผลสําเร็จ สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติด้านงานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง โดยนําวิธีการไปฝึกปฏิบัติกับชุมชน
ผู้ที่สนใจ สามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในระดับปริญญาตรีได้

ภาพ 11 การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจ
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ภาพ 12 การนําไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
ผลงานกากถั่ ว เหลื อ ง ซึ่ ง ทํ า เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว มี ทั้ ง งานปั้ น งานหล่ อ และงานพิ ม พ์ ก ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะเป็ น งาน
ประติมากรรมประเภทนูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว มีการโชว์พื้นผิวของผลิตภัณฑ์ และอาจจะมีการใช้สีทองและสีดําเข้าไปช่วยเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีสีสวยงามและมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด

ภาพ 13 ตัวอย่างผลงานจากกากถั่วเหลืองที่เป็นงานปั้น

ภาพ 14 ตัวอย่างผลงานจากกากถั่วเหลืองที่เป็นงานพิมพ์กด

ภาพ 15 ตัวอย่างผลงานจากกากถั่วเหลืองที่เป็นงานหล่อ
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาคุณสมบัติโดยทั่วไปของกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฐานะวัสดุทางประติมากรรม
กากถั่วเหลืองเกิดจากการนําถั่วเหลืองที่ต้มแล้ว นํามาคั้นเพื่อเอาน้ําไปต้มทําเป็นน้ําเต้าหู้ หากเราต้องการที่จะได้กากถั่ว
เหลือง เราต้องไปขอตามสถานที่ ๆ มีผู้ต้มน้ําเต้าหู้เพื่อขาย ถ้ากล่าวถึงในเมืองไทยจะมีน้ําเต้าหู้ขายกันทั่วทุกจังหวัด เพราะวิถีชีวิต
ของคนไทย ตื่นเช้ามาก็จะกินน้ําเต้าหู้กับปลาท่องโก๋กัน และแม้แต่ในตอนเย็นถึงเวลาค่ํา ก็มีการดื่มน้ําเต้าหู้เช่นกัน กากถั่วเหลือง
จะมีลักษณะยุ่ย แฉะ มีกลิ่นเหม็นมาก
2. ผลการศึกษากระบวนการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง
แนวคิดในการนําเอากากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ทําผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยเห็นว่ามีกากถั่วเหลือง
เหลือทิ้งเป็นจํานวนมาก เพราะเมืองไทยมีร้านขายเต้าหู้อยู่ทั่วประเทศ กากถั่วเหลืองมีลักษณะเปียกแฉะจับตัวกันเป็นก้อน เมื่อทิ้ง
ไว้นานจะทําให้เน่าและส่งกลิ่นเหม็น จึงคิดว่าถ้าจะนํากากถั่วเหลืองมาเพื่อทําผลิตภัณฑ์ จะต้องหาวิธีการทําให้แห้งเสียก่อน โดย
การนําไปตากแดดให้แห้ง จากการได้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จะให้ความสําคัญของงานประติมากรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เกือบทุกประเทศจะโชว์งานประติมากรรม ไม่ว่าจะเป็นแบบนูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว ตามสวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ข้างถนน
สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานที่สําคัญทางศาสนา ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ด้านความรู้ที่ได้
จากการศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติ ได้เห็นขั้นตอนวิธีการทํางานตามลําดับก่อนหลัง เช่น งานปั้นและงานพิมพ์กด
ในห้องจะสามารถมองเห็นเวลาเราทําผลิตภัณฑ์ของตนเองได้รอบทิศทาง เพราะจากการมีกระจกรอบด้านในห้องปฏิบัติการ เมื่อ
ปั้นเสร็จแล้วเราจะทําอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์เราแห้งเร็ว มีการนําผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วไปตั้งวางโชว์ไว้ภายในห้องเรียน
และห้องแสดงผลงาน มีการนําเอาชิ้นงานของนักศึกษาไปจําหน่ายตามร้านค้าของมหาวิทยาลัย หรือ ตามสถานที่ ๆ มีคนผ่านไป
ผ่านมาเป็นประจําภายนอกห้องเรียน ส่วนงานหล่อด้วยน้ํายาเรซิ่น โคบอน และตัวเร่งแข็ง ก็ได้เรียนรู้วิธีการทําอย่างไรในขั้นตอน
การผสมสูตรที่ได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความสมบูรณ์ และได้รู้จักการรักษาความปลอดภัยในขณะฝึกปฏิบัติงาน
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยก่อนการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นําท้องถิ่น ชุมชน ผู้ที่สนใจทั่วไป
พร้อมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชน ได้เห็นความสําคัญของกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ และมีการ
สอบถามความต้องการของผู้ผลิตงานประติมากรรม ด้านงานปั้น พบว่า เลือกงานปั้นรูปลอยตัวมากที่สุด รองลงมาเป็นงานปั้นนูน
ต่ํา และสุดท้ายเป็นงานปั้นนูนสูง ด้านงานหล่อ พบว่า เลือกงานหล่อพระมากที่สุด รองลงมาเป็นงานหล่อรูปทรงธรรมชาติ และ
สุดท้ายเป็นงานหล่อรูปทรงอิสระ ส่วนด้านงานพิมพ์กด เลือกเลือกงานพิมพ์กดดอกไม้มากที่สุด รองลงมาเป็นงานพิมพ์กดลายไทย
และสุดท้ายเป็นงานพิมพ์กดกราฟิก ภาคทฤษฎีได้เรียนรู้เรื่องกากถั่วเหลือง งานประติมากรรมนูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว รู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการทํางานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด ภาคปฏิบัติได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงโดยแยกเป็นฐานฝึก
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองจากการประเมินความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง จํานวน 100 คน ด้านวัสดุ อันดับที่ 1 วัสดุมีความแปลกใหม่ยังไม่มีใคร
นํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 4.25 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.99 อันดับที่ 2 วัสดุมีความ
เหมาะสมกับงานประติมากรรม(งานปั้น งานหล่อ งานพิมพ์กด) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 3.64 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) = 1.18 อันดับที่ 3 วัสดุสามารถนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอาชีพในชุมชนได้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 3.40 มี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.28 ด้านการออกแบบ อันดับที่ 1 ภาพรวมมีความสวยงามดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(x̄) =.01 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.12 อันดับที่ 2 รูปทรงของผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจาก
กากถั่วเหลืองมีลักษณะสร้างสรรค์ น่าสนใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 3.30 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =
1.49 อันดับที่ 3 สีที่ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 3.29 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) = 1.31 ด้านประโยชน์ใช้สอย อันดับที่ 1 สามารถนําไปใช้เป็นของที่ระลึกได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 4.08 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =1.27 อันดับที่ 2 สามารถนําไปใช้ในการตกแต่งภายในได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 3.56 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.41 อันดับที่ 3 สามาถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 3.41 มี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.41 จากผลการประเมิน พบว่าคนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์งานประติมากรรม
จากกากถั่วเหลืองอยู่ในระดับมาก โดยเฉลี่ยเป็น 3.66
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาคุณสมบัติโดยทั่วไปของกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฐานะวัสดุทางประติมากรรม
ถั่วเหลืองเมื่อต้มเสร็จแล้ว ผู้ขายจะนํามาคั้นเป็นน้ําเต้าหู้ โดยการนําเศษถั่วเหลืองไปกรองในผ้าขาวแล้วบีบให้น้ําเต้าหู้
ออกมาเพื่อจะน้ําที่ได้ไปต้มจนเดือด จะได้กากถั่วเหลืองที่มีสีขาว เมื่อสัมผัสด้วยมือจะมีลักษณะละเอียด ผู้ขายจะนําใส่ถุงไปทิ้งตาม
ถังขยะ เราสามารถไปขอกับผู้ขายได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด มีผู้นําเอากากถั่วเหลืองที่เหลือทิ้งไปใช้เลี้ยงสัตว์
2. เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองให้เป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
งานปั้น มีขั้นตอนดังนี้ 1. นําเอากากถั่วเหลืองที่ทิ้งแล้ว มาตากแดดให้แห้ง แล้วนํามาปั่นด้วยเครื่องปั่น จะได้กากถั่ว
เหลืองซึ่งมีลักษณะละเอียด มีสีน้ําตาลอ่อน 2. นํากากถั่วเหลืองไปผสมกับกาวลาเท็กส์ในอัตราส่วนหกต่อสี่ 3. บีบนวดจนเป็นเนื้อ
เดียวกัน 4. นํามาปั้นเป็นรูปในลักษณะ นูนต่ํา นูนสูง และรูปลอยตัว ตามแบบที่เราต้องการ
งานหล่อ มีขั้นตอนดังนี้ 1. นําเอากากถั่วเหลืองที่ทิ้งแล้ว มาตากแดดให้แห้ง แล้วนํามาปั่นด้วยเครื่องปั่น จะได้กากถั่ว
เหลืองซึ่งมีลักษณะละเอียด มีสีน้ําตาลอ่อน 2. ปั้นดินน้ํามันให้เป็นรูปตามต้องการ 3. นําดินน้ํามันมาทํากั้นเป็นบล็อก และเทน้ํายา
ซีลีโคนลงไปบนแบบที่เราปั้นไว้ท้งิ ไว้ให้แห้ง 4. นําปูนปลาสเตอร์เทลงบนพิมพ์ที่เตรียมไว้ 5. นํากากถั่วเหลืองผสมกับเรซิ่นคนให้เข้า
กันและใส่ตัวเร่งลงไปสองถึงสามหยดคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทลงไปในแม่พิมพ์ 6. ตกแต่งให้สวยงามโดยการใช้กระดาษทราย
และพ่นแลคเกอร์เพื่อความสวยงาม
งานพิมพ์กด มีขั้นตอนดังนี้ 1. นําเอากากถั่วเหลืองที่ทิ้งแล้ว มาตากแดดให้แห้ง แล้วนํามาปั่นด้วยเครื่องปั่น จะได้กากถั่ว
เหลืองซึ่งมีลักษณะละเอียด มีสีน้ําตาลอ่อน 2. ปั้นดินน้ํามันให้เป็นรูปตามต้องการ 3. นําดินน้ํามันมาทํากั้นเป็นบล็อก และเทน้ํายา
ซีลีโคนลงไปบนแบบที่เราปั้นไว้ทิ้งไว้ให้แห้ง 4. นําปูนปลาสเตอร์เทลงบนพิมพ์ท่ีเตรียมไว้ 5. นํากากถั่วเหลืองไปผสมกับกาวลา
เท็กส์ ในอัตราส่วนหกต่อสี่ 6. บีบนวดจนเป็นเนื้อเดียวกัน 7. นํามาอัดในแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ 8. นําไปตากแดดให้แห้ง
3. จากการประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ด้านประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง จํานวน 100 คน ด้านวัสดุ อันดับ1
วัสดุมีความแปลกใหม่ยังไม่มีใครนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก เพราะผู้คนส่วนใหญ่มองข้ามวัสดุที่เป็นกากถั่วเหลือง จาก
การคั้นน้ําเต้าหู้ จะมีลักษณะเปียกแฉะเหมือนของเน่าเสีย แต่ถ้าหากเรานํามาตากแดดให้แห้งก็จะมีลักษณะเป็นก้อนๆ ติดกัน เรา
จึงนํามาปั่นด้วยเครื่องปั่นหรือบดให้ละเอียด ก็จะได้กากถั่วเหลืองที่ป่น และสามารถนํามาเป็นวัสดุผสมกับกาวลาเท็กซ์ เรซิ่น หรือ
ตัวประสานชนิดอื่นๆ เพื่อทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ (วรากรณ์ สามโกเศศ. 2553)โดยมีวิธีคิดนอกกรอบ ไม่ยึด
ติดรูปแบบเดิม อันดับ2 วัสดุมีความเหมาะสมกับงานประติมากรรม (งานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด) อยู่ในระดับมาก เพราะเรา
สามารถนํากากถั่วเหลืองมาผสมกับกาว เพื่อใช้ในงานปั้นและงานพิมพ์กด โดยการนวดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนํามาปั้นขึ้นรูป
และกดลงในแม่พิมพ์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ (สืบสิริ แซ่ลี้. 2555) ใช้กาวเป็นตัวประสานเส้นใยของพืช เพื่อทําเป็นแผ่นฝ้าและฉนวนกัน
ความร้อน อันดับ3 วัสดุสามารถนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอาชีพในชุมชนได้ อยู่ในระดับปานกลาง เพราะวัสดุที่ใช้มีอยู่ในท้องถิ่น
และกรรมวิธีการผลิตงานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด ทําได้ง่าย โดยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อชาวบ้านทราบ
กรรมวิธีการผลิตแล้ว ก็สามารถนําไปประยุกต์และนําไปเป็นอาชีพเสริมได้ ด้านการออกแบบ อันดับ1 ภาพรวมมีความสวยงาม
ดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น อยู่ในระดับมาก เพราะเป็นการนําเอาวัสดุเหลือใช้ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทํา พื้นผิวของ
วัสดุก็เป็นธรรมชาติของตัวมันเอง สอดคล้องกับแนวคิด ของ (ธวัช พะยิ้ม. 2555) ที่นําถุงพลาสติกผสมกับกระดาษซึ่งเป็นวัสดุเหลือ
ใช้มาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ อันดับ2 รูปทรงของผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองมีลักษณะสร้างสรรค์ น่าสนใจ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เพราะมีรูปทรงที่หลากหลาย เช่น เป็นรูปทรงอิสระ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปทรงธรรมชาติ อันดับ3 สีที่ใช้
ในการทําผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง เพราะเนื้อผิวผลิตภัณฑ์จะเป็นพื้นสีน้ําตาลอ่อนจึงใช้สีเข้าไปช่วยเพื่อให้
ดูมีสีสันแต่จะใช้สีไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวชิ้นงาน ด้านประโยชน์ใช้สอย อันดับ1 สามารถนําไปใช้เป็นของที่ระลึกได้ อยู่ในระดับ
มาก เพราะผลิตภัณฑ์มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป จึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นของที่ระลึกได้ อันดับ2 สามารถนําไปใช้ใน
การตกแต่งภายในได้ อยู่ในระดับมาก เพราะผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม คงทน น่าสนใจ เหมาะที่จะนําไปตั้งไว้ในห้องนั่งเล่น
ห้องนอน และห้องรับแขกได้ อันดับ3 สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ อยู่ในระดับปานกลาง เพราะ ในบางรายวิชามีการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวกับการใช้วัสดุไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน ต้องเรียนรู้งานหล่อ งานปั้น และงานพิมพ์กด
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ข้อเสนอแนะ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช้
1.1 การศึกษากากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง โดยนําไปตากแดดให้แห้ง และนําไปป่นให้ละเอียดจากนั้นนําไปผสม
กับเรซิ่นหรือกาว ซึ่งเป็นตัวประสานสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์งานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กดได้นั้น ผู้วิจัยเห็นว่า วัสดุ
ธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปเช่น กากกาแฟ เศษไม้ เศษหิน ฟางข้าว ซังข้าวโพด เป็นต้น เมื่อนํามาทําให้ป่นจนมีความละเอียด แล้วนําไป
ผสมกับตัวประสาน เรซิ่น และกาว ก็สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามต้องการได้ นอกจากนี้ยังลดภาวะโลกร้อน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้
1.2 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการใช้วัสดุเพื่อทําการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ทําให้วัสดุต่างๆ ปริมาณลดลง และมีราคาสูงขึ้น จึงนําเอากากถั่วเหลืองมาทดแทนวัสดุเดิม ทําให้สามารถลด
ต้นทุนในการผลิตได้
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
ในการนํากากถั่วเหลืองมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
2.1 สีของวัสดุ ยังเป็นสีของวัสดุเดิม คือ สีน้ําตาลอ่อนพียงสีเดียว ซึ่งอาจมีการนําเอาสีอื่นๆ เข้ามาผสม ก็จะทําให้
ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจยิ่งขึ้น
2.2 ระยะเวลาการแห้งของผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาค่อนข้างมาก ควรมีการพัฒนาโดยสูตรผสมทางเคมี เพื่อลดระยะเวลา
การแห้งของตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสะดวกในการผลิต และการตกแต่ง
2.3 ขั้นตอนการปั้นและงานพิมพ์กด จะมีข้อจํากัดด้านรูปทรง เนื่องจากเมื่อวัตถุดิบแห้ง จะเกิดการหดตัว ทําให้
รูปทรงไม่สมบูรณ์ ในกรณีที่ใช้สูตรผสมระหว่างกากถั่วเหลืองกับกาวลาเท็กซ์ ควรจะศึกษาส่วนผสมที่จะนํามาแก้ไขปัญหาการหด
ตัวของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์และคงรูปได้ดี
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