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รายละเอยีดการประดิษฐ์ 

ช่ือทีแ่สดงถึงการประดิษฐ์ 
โถสุขภณัฑก์ระดาษเคล่ือนท่ี 

สาขาวทิยาการทีเ่กีย่วข้องกบัการประดิษฐ์ 
วศิวกรรมและการออกแบบผลิตภณัฑใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโถสุขภณัฑก์ระดาษเคล่ือนท่ี  5 

ภูมิหลงัของศิลปะหรือวทิยาการทีเ่กีย่วข้อง 
การประดิษฐ์โถสุขภณัฑ์กระดาษประเภทเดียวกนัท่ีได้เปิดเผยการประดิษฐ์ไวใ้น สิทธิบตัรสหราช

อาณาจกัร เลขท่ี GB 2448945 B – A Combined Seat and Toilet Apparatus และสิทธิบตัรสหรัฐอเมริกา เลขท่ี 
US 6047414 A – Combination Packable Toilet and Stool มีลกัษณะเป็นกล่องท่ีประกอบดว้ย ตวัโถ และส่วน
รองนั่ง ซ่ึงสามารถพบัเก็บเพื่อลดพื้นท่ีในการจดัเก็บ ขนส่ง และมีน ้ าหนักเบา ซ่ึงส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีมาก่อนน้ีมี10 

ข้อเสียในการใช้กระดาษขนาดใหญ่ รวมถึงต้องใช้กาวในการยึดติดช้ินส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน นอกจากน้ี
ส่ิงประดิษฐ์ดังกล่าวยงัไม่ได้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการรองรับส่วนท่ีมีน ้ าหนักกดทับอย่างเพียงพอ 
เน่ืองจากมีส่วนรับน ้ าหนักในแนวตั้งเฉพาะบริเวณส่วนขา ดงันั้นส่ิงประดิษฐ์น้ีจึงได้มีการเพิ่มโครงสร้างรับ
น ้ าหนกัในแนวตั้งบริเวณกน้กบ นอกเหนือจากบริเวณตน้ขา และท าการออกแบบให้ช้ินส่วนทั้ง 3 ช้ินท่ีใชใ้น
การประกอบเป็นโถสุขภณัฑ์กระดาษสามารถตดัไดจ้ากกระดาษขนาดมาตรฐานท่ีหาไดใ้นทอ้งตลาดเพียงแผ่น15 

เดียวซ่ึงช่วยลดการสูญเสียของกระดาษท่ีใชใ้นการผลิต  นอกจากน้ียงัใชร้ะบบเดือย สลกั และร่องกระดาษใน
การประกอบช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงช่วยลดขั้นตอน และตน้ทุนในการผลิตอีกดว้ย 

ลกัษณะและความมุ่งหมายการประดิษฐ์ 
การประดิษฐ์น้ีมีวตัถุประสงค์ 1.ใช้ส าหรับการขับถ่ายอุจจาระและทดแทนโถสุขภัณฑ์เซรามิค             

2.สามารถถอดประกอบเพื่อลดพื้นท่ีในการจดัเก็บและขนส่งไดง่้าย 3.ลดขั้นตอนและตน้ทุนในกระบวนการผลิต 20 

โดยการใช้ระบบเดือยแทนการใช้กาวยึดติดซ่ึงแก้ปัญหาจากส่ิงประดิษฐ์ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ และ 4.สามารถรี
ไซเคิล หรือย่อยสลายได้ง่ายหลงัจากเสร็จส้ินการใช้งาน โดยเป็นการประดิษฐ์โถสุขภณัฑ์ท่ีท าจากกระดาษ
ลูกฟูก มีลกัษณะรูปร่างคลา้ยโถสุขภณัฑเ์ซรามิคเพื่อใชใ้นพื้นท่ีประสบภยัพิบติั ไดแ้ก่ พื้นท่ีประสบเหตุอุทกภยั 
วาตภยั อคัคีภยั แผ่นดินไหว และ พื้นท่ีขาดแคลนห้องน ้ า ได้แก่ พื้นท่ีป่า พื้นท่ีก่อสร้าง ศูนย์อพยพ ตวัโถ
สุขภณัฑท่ี์ท าจากกระดาษสามารถรีไซเคิล หรือยอ่ยสลายไดง่้าย 25 

มีลกัษณะของการประดิษฐ์ ประกอบดว้ยช้ินส่วนกระดาษลูกฟูกจ านวน 3 ช้ิน โดยแบ่งเป็นส่วนฐาน
ของสุขภณัฑ์จ านวน 2 ช้ิน และส่วนฝาของสุขภณัฑ์จ  านวน 1 ช้ิน ในส่วนของการออกแบบ ไดอ้อกแบบให้ใช้
กระดาษลูกฟูกท่ีมีความหนาตั้งแต่ 3 ชั้นข้ึนไป มีการวางตวัของสันกระดาษเพื่อรับน ้ าหนกัท่ีกดทบัในบริเวณ
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พื้นท่ีกน้กบและตน้ขาทั้งสองขา้ง ท าให้สามารถรองรับผูใ้ช้ท่ีมีน ้ าหนกัมากได้ โดยไม่เกิดการเสียรูปร่างของ
ผลิตภณัฑ ์

ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ 
รูปท่ี 1 แสดงโถสุขภณัฑก์ระดาษเม่ือประกอบส าเร็จ 
รูปท่ี 2 แสดงภาพคล่ีของส่วนประกอบฐานของสุขภณัฑ์จ  านวน 2 ช้ิน (ก และ ข) และส่วนฝารองนัง่5 

ของสุขภณัฑจ์ านวน 1 ช้ิน (ค) 
รูปท่ี 3 แสดงภาพดา้นบน (ก) และ ภาพดา้นล่าง (ข) ของโถสุขภณัฑก์ระดาษ  
รูปท่ี 4 แสดงภาพดา้นขา้ง (ก) และ ภาพดา้นหลงั (ข)  ของโถสุขภณัฑก์ระดาษ 

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 
การประดิษฐ์น้ีได้เปิดเผยถึงการประดิษฐ์โถสุขภณัฑ์กระดาษเคล่ือนท่ี ท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบ10 

หลกั 3 ส่วน คือ ส่วนฐานของสุขภณัฑจ์ านวน 2 ช้ิน และส่วนฝารองนัง่ของสุขภณัฑจ์ านวน 1 ช้ิน 
รูปท่ี 1 แสดงภาพทศันียภาพของส่ิงประดิษฐ์น้ี ประกอบดว้ยส่วนฐาน ท่ีประกอบช้ินส่วน 2 ช้ิน ท่ีมี

ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมูสองรูปท่ียึดกนัดว้ยร่องกระดาษในแนวตั้งตวัอย่าง เช่น ร่องกระดาษ (18) ท่ี
ประกอบเขา้กบั ร่องกระดาษ (34) ท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างรับน ้ าหนกัของผูใ้ชง้าน และส่วนฝารองนัง่ซ่ึงมีการ
เจาะช่องรูปวงรี (39) ใหเ้ป็นฝาเปิด-ปิดเวลาใชง้านตามแนวรอยพบั (54)  15 

รูปท่ี 2 แสดงภาพคล่ีของส่วนประกอบของส่ิงประดิษฐ์น้ี ประกอบดว้ยช้ินส่วน ก มีลกัษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ซ่ึงมีแนวรอยพบั (6, 7, 8, 9, 10) ท าหนา้ท่ีช่วยในการพบัช้ินส่วนให้มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมคาง
หมู มีสลกั (11, 12) ท่ีออกแบบใหส่้วนปลายกางออก เพื่อท าหนา้ท่ียดึโครงสร้างเม่ือสอดเขา้กบัร่องกระดาษ (13, 
14) ท่ีเจาะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามแนวตั้ง และมีร่องกระดาษ (15, 16, 17, 18) ท่ีตดัลงมาจากขอบดา้นบนเป็น

แนวยาวลงมา ½ ของความสูงกระดาษ ท าหนา้ท่ียดึโครงสร้างเม่ือประกอบเขา้กบัช้ินส่วน ข 20 

ช้ินส่วน ข ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ซ่ึงมีแนวรอยพบั (24, 25, 26, 27, 28) ท าหนา้ท่ีช่วยในการพบั
ช้ินส่วนให้มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู มีสลกั (29, 30) ท่ีออกแบบให้ส่วนปลายกางออก เพื่อท าหนา้ท่ียึด
โครงสร้างเม่ือสอดเขา้กบัร่องกระดาษ (31, 32) ท่ีเจาะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามแนวตั้ง และมีร่องกระดาษ (33, 

34, 35, 36) ท่ีตดัข้ึนมาจากขอบดา้นล่างเป็นแนวยาวข้ึนมา ½ ของความสูงกระดาษ ท าหนา้ท่ียึดโครงสร้างเม่ือ
ประกอบเขา้กบัช้ินส่วน ก  25 

การออกแบบสลกักระดาษ (11,12,29,30) และร่องกระดาษ (13,14,31,32) จะท าการตดัร่องกระดาษใน
ทิศทางเดียวกบัลอนของกระดาษลูกฟูก โดยมีความกวา้งของร่องกระดาษเท่ากบัความหนาของกระดาษ และ
ออกแบบใหมี้จ านวนสลกันอ้ยท่ีสุดเพื่อไม่ใหโ้ครงสร้างเสียรูปทรงเม่ือมีน ้าหนกักดทบั 

ช้ินส่วน ค ลกัษณะคลา้ยรูปส่ีเหล่ียมคางหมูสองช้ินเช่ือมต่อกนั มีการเสริมความแข็งแรงดว้ยการพบัทบ
กระดาษใหมี้ความหนา 2 ชั้น (37, 38) ซ่ึงมีแนวรอยพบั (48) อยูบ่ริเวณก่ึงกลางของช้ินส่วน ท าหนา้ท่ีช่วยในการ30 
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พบัช้ินส่วนให้ซ้อนทบักนั ส่วนท่ีอยูด่า้นบน (37) จะมีขนาดใหญ่กวา่ดา้นล่าง (38) มีแนวรอยพบั (49, 50, 51, 
52, 53) ส าหรับช่วยในการพบัเดือย (41, 42, 43, 44, 45) ซ่ึงท าหนา้ท่ียดึโครงสร้างเขา้กบัช้ินส่วน ก และ ข มีการ
ตดัส่วนฝาเปิด (39) เป็นรูปวงรี ส าหรับเปิด-ปิด เวลาใชง้าน โดยการพบัตามแนวรอยพบั (54) และมีการตดัช่อง
เปิดรูปวงรี (40) ส าหรับสอดถุงพลาสติก หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีใชบ้รรจุอุจจาระ และมีส่วนท่ียื่นออกมาส าหรับมือ
จบัเวลาเปิด-ปิดฝา เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ลดกล่ินเหม็น และความน่ารังเกียจเวลาไม่ได้ใช้งานสุขภณัฑ์ ฝา5 

ส าหรับเปิด-ปิดดา้นบน (39) จะมีขนาดใหญ่กวา่ช่องเปิด (40) เพื่อป้องกนัไม่ให้ฝาตกลงไปสัมผสักบัอุจจาระ
ภายในถุงพลาสติก หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้บรรจุอุจจาระ มีส่วนหูเก่ียว (46, 47) ท าหนา้ท่ีเก่ียวหูของถุงพลาสติก 
หรือบรรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุอุจจาระ 

รูปท่ี 3 ภาพส่ิงประดิษฐ์ดา้นบน (ก) แสดงให้เห็นการพบัส่วนของฝารองนัง่ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยรูป
ส่ีเหล่ียมคางหมูท่ีทบัซ้อนกนั เม่ือพบัตามแนวรอยพบั (48) โดยมีช้ินส่วน (37) อยูด่า้นบนของช้ินส่วน (38) ท า10 

หนา้ท่ีถ่ายเทน ้าหนกัของผูใ้ชง้านลงสู่โครงสร้างรับน ้าหนกัท่ีเป็นส่วนฐานของสุขภณัฑด์า้นล่าง  
ภาพส่ิงประดิษฐ์ดา้นล่าง (ข) แสดงให้เห็นแนวสันกระดาษดา้นล่างท่ีมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู

สองรูปทบักัน ท่ีเกิดจากการประกอบช้ินส่วนฐานสองช้ินเข้าด้วยกันตามแนวร่องกระดาษ ท าหน้าท่ีเป็น
โครงสร้างรับน ้าหนกัผูใ้ชง้าน 

รูปท่ี 4 ภาพส่ิงประดิษฐ์ดา้นขา้ง (ก) แสดงให้เห็นลกัษณะมุมองศาของการเปิด-ปิด ฝาเปิด (39) ท่ี15 

สามารถพบัเปิดไดอ้ยา่งนอ้ย 170 องศา เพื่อความสะดวกในการใชง้าน 
ภาพส่ิงประดิษฐ์ด้านหลัง (ข) แสดงให้เห็นตวัอย่างการยึดช้ินส่วนฐานด้วยสลกัและร่องกระดาษ 

ระหวา่งเดือยดา้นบน (29) กบัร่องกระดาษดา้นบน (31) และเดือยดา้นล่าง (30) กบัร่องกระดาษดา้นล่าง (32)  
ในการใชง้านจะท าการประกอบช้ินส่วนฐาน (ก และ ข ตามรูปท่ี 2) ทั้งสองช้ินเขา้ดว้ยกนั ดว้ยการพบั

ช้ินส่วนแรก (ก) ตามแนวรอยพบั (6, 7, 8, 9) ใหส่้วนปลายทั้งสองเขา้หากนั ท าการสอดสลกัดา้นบน (11) เขา้กบั20 

ร่องกระดาษด้านบน (13) ท่ีเจาะไว ้เช่นเดียวกบัสลกัด้านล่าง (12) กบัร่องกระดาษด้านล่าง (14) เพื่อยึด
โครงสร้างเขา้ไวด้ว้ยกนั พบัช้ินส่วนท่ีสอง (ข) ตามแนวรอยพบั (24, 25, 26, 27) ให้ส่วนปลายทั้งสองเขา้หากนั 
ท าการสอดสลกัดา้นบน (29) เขา้กบัร่องกระดาษดา้นบน (31) ท่ีเจาะไว ้เช่นเดียวกบัสลกัดา้นล่าง (30) กบัร่อง
กระดาษดา้นล่าง (32) เพื่อยดึโครงสร้างเช่นเดียวกบัช้ินส่วนแรก 

จดัวางช้ินส่วนแรกไวด้า้นล่างโดยให้กระดาษส่วนท่ี (1) และ (5) อยู่ดา้นหน้า น าช้ินส่วนท่ีสองมา25 

ประกอบจากดา้นบนโดยให้กระดาษส่วนท่ี (21) อยู่ดา้นหน้า จดัต าแหน่งให้ร่องกระดาษของช้ินส่วนทั้งสอง
ตรงกนัดงัน้ี ร่องท่ี (15) ตรงกบั (35) ร่องท่ี (18) ตรงกบั (34) ร่องท่ี (16) ตรงกบั (36) และร่องท่ี (17) ตรงกบั 
(33) ขยบัให้ช้ินส่วนทั้งสองประกอบเขา้ดว้ยกนัจนสุดความยาวของร่องกระดาษ จะท าให้เกิดแนวสันกระดาษ
ในลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมูสองรูปทบักนั ซ่ึงใชรั้บน ้าหนกัผูใ้ชข้ณะใชง้านผลิตภณัฑ ์

จากนั้นท าการพบัส่วนรองนัง่ โดยพบัตามแนวรอยพบั (48) ให้กระดาษส่วนท่ี (37) อยู่ดา้นบนของ30 

กระดาษส่วนท่ี (38) พบัเดือยเพื่อยดึโครงสร้างทั้ง 5 จุดลงดา้นล่างดงัน้ี เดือยดา้นหนา้ซ้าย (41) พบัตามแนว (49) 



หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 
 

เดือยดา้นหนา้ขวา (42) พบัตามแนว (50) เดือยดา้นหลงัซ้าย (43) พบัตามแนว (51) เดือยดา้นหลงัขวา (44) พบั
ตามแนว (52) และ เดือยปิดดา้นหลงั (45) พบัตามแนว (53) น าส่วนฝารองนัง่มาประกอบเขา้กบัส่วนฐาน โดย
เดือย (41) จะสอดเขา้ไปในช่องท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระดาษส่วนท่ี (4, 5, 20) เดือย (42) จะสอดเขา้ไปในช่องท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งกระดาษส่วนท่ี (1, 2, 22) เดือย (43) จะสอดเขา้ไปในช่องท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระดาษส่วนท่ี (3, 4, 
20) เดือย (44) จะสอดเขา้ไปในช่องท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระดาษส่วนท่ี (2, 3, 22) และเดือย (45) จะสอดเขา้ไปใน5 

ช่องท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระดาษส่วนท่ี (3, 19, 23) 
เวลาใชง้านส่ิงประดิษฐ์ให้พบัส่วนฝารูปวงรี (39) ส าหรับเปิด-ปิดตามแนวรอยพบั (54) และพบัส่วน

ปลายของฝาข้ึนตามแนวรอยพบั (55) ให้เป็นบริเวณมือจบัเพื่อง่ายต่อการเปิด-ปิดฝา น าถุงพลาสติกแบบมีหูห้ิว
วางลงในช่องท่ีตดัไว ้(40) และน าหูของถุงพลาสติกเก่ียวไวก้บัส่วนหูเก่ียว (46) และ (47) เพื่อไม่ให้ถุงพลาสติก
ร่วงลงไปดา้นล่างเม่ือมีน ้าหนกัของอุจจาระภายในถุง   10 

มีกรรมวธีิการผลิต คือ ใชแ้ม่พิมพใ์บมีดในการตดัและก าหนดแนวพบัช้ินส่วนจ านวน 3 ช้ิน โดยในการ
ตดัช้ินส่วนฐานจะตดัส่วนท่ีเป็นขอบ เดือย สลกั และร่องกระดาษ การตดัช้ินส่วนฝารองนัง่จะตดักระดาษเป็นรูป
วงรีเพื่อใชเ้ปิด-ปิด ส่วนของการพบัจะตอ้งพบัตามแนวท่ีก าหนด ซ่ึงการวางกระดาษส าหรับการตดัและพบั จะ
วางตามแนวลอนกระดาษเพื่อใหโ้ครงสร้างมีความแขง็แรง 

วธีิการในการประดิษฐ์ทีด่ีทีสุ่ด  15 

 เหมือนกบัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 

การประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม  
การประดิษฐน้ี์สามารถประยกุตใ์ชใ้นกิจการดา้นการสาธารณสุข หน่วยงานกาชาด บรรเทาสาธารณภยั 

องคก์รการกุศล กรมควบคุมโรค การท่องเท่ียว และธุรกิจก่อสร้าง นกัส ารวจ อสังหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรมการ
ผลิตอุปกรณ์ภาคสนาม กรมป่าไม ้ต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยงานของกองทพั 20 



หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 
 

 

ข้อถือสิทธิ  

1. โถสุขภณัฑ์กระดาษเคล่ือนท่ี ประกอบดว้ย ส่วนฐานของสุขภณัฑ์ และส่วนฝารองนัง่ของสุขภณัฑ ์ 

มีลกัษณะเฉพาะ คือ  

ส่วนฐานของสุขภณัฑ ์ประกอบดว้ย ช้ินส่วนจ านวน 2 ช้ิน ท่ีประกอบเขา้ดว้ยกนั 

ช้ินส่วน ก มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ประกอบดว้ย กระดาษส่วนท่ี (1, 2 , 3, 4, 5) ซ่ึงมีแนวรอย5 

พบั (6, 7, 8, 9, 10) ท าหนา้ท่ีช่วยในการพบัช้ินส่วนให้มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู กระดาษส่วนท่ี (1) มี

สลกั (11, 12) ท่ีออกแบบให้ส่วนปลายกางออก เพื่อท าหนา้ท่ียึดโครงสร้างเม่ือสอดเขา้กบัร่องกระดาษ (13, 14) 

บนกระดาษส่วนท่ี (5) ท่ีเจาะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามแนวตั้ง และมีร่องกระดาษ (15) บนกระดาษส่วนท่ี (1), 

ร่องกระดาษ (16, 17) บนกระดาษส่วนท่ี (3) และร่องกระดาษ (18) บนกระดาษส่วนท่ี (5) ท่ีตดัลงมาจากขอบ

ดา้นบนเป็นแนวยาวลงมา ½ ของความสูงกระดาษ ท าหนา้ท่ียดึโครงสร้างเม่ือประกอบเขา้กบัช้ินส่วน ข 10 

ช้ินส่วน ข ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ประกอบดว้ย กระดาษส่วนท่ี (19, 20 , 21, 22, 23) ซ่ึงมีแนว

รอยพบั (24, 25, 26, 27, 28) ท าหนา้ท่ีช่วยในการพบัช้ินส่วนใหมี้ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู กระดาษส่วนท่ี 

(19) มีสลกั (29, 30) ท่ีออกแบบให้ส่วนปลายกางออก เพื่อท าหนา้ท่ียึดโครงสร้างเม่ือสอดเขา้กบัร่องกระดาษ 

(31, 32) บนกระดาษส่วนท่ี (23)  ท่ีเจาะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามแนวตั้ง มีร่องกระดาษ (33, 34) บนกระดาษ

ส่วนท่ี (20) และร่องกระดาษ (35, 36) บนกระดาษส่วนท่ี (22) ท่ีตดัข้ึนมาจากขอบดา้นล่างเป็นแนวยาวข้ึนมา 15 

½ ของความสูงกระดาษ ท าหนา้ท่ียดึโครงสร้างเม่ือประกอบเขา้กบัช้ินส่วน ก 

โด ย ตัว โ ค ร ง ส ร้ า ง ส่ ว นฐ า นขอ ง สุ ข ภัณฑ์ เ ม่ื อ ป ร ะ ก อบ เ ข้ า ด้ ว ย กัน  ก ร ะ ด า ษ ส่ ว น ท่ี 

(1,2,3,4,5,19,20,21,22,23) มีการออกแบบส่วนรับน ้ าหนกัแนวตั้งเพื่อรับน ้ าหนกับริเวณตน้ขาทั้งสองขา้ง และ

ส่วนกน้กบ  

ส่วนฝารองนัง่ของสุขภณัฑ์ หรือช้ินส่วน ค ลกัษณะคลา้ยรูปส่ีเหล่ียมคางหมูสองช้ินเช่ือมต่อกนั ซ่ึงมี20 

แนวรอยพบั (48) อยูบ่ริเวณก่ึงกลางของช้ินส่วน ท าหนา้ท่ีช่วยในการพบัช้ินส่วนให้ซ้อนทบักนั มีแนวรอยพบั 

(49, 50, 51, 52, 53) ส าหรับช่วยในการพบัเดือย (41, 42, 43, 44, 45) ซ่ึงท าหนา้ท่ียึดโครงสร้างเขา้กบัช้ินส่วน ก 

และ ข มีการตดัส่วนฝาเปิด (39) เป็นรูปวงรี ส าหรับเปิด-ปิด เวลาใชง้าน โดยการพบัตามแนวรอยพบั (54) และมี

การตดัช่องเปิด (40) รูปวงรี ส าหรับสอดถุงพลาสติก หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีใชบ้รรจุอุจจาระ มีส่วนหูเก่ียว (46, 47) 

ท าหน้าท่ีเก่ียวหูของถุงพลาสติก หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้บรรจุอุจจาระ ส่วนฝารองนัง่จะมีการเสริมความแข็งแรง25 



หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 
 

 

ดว้ยการพบัทบกระดาษใหมี้ความหนา 2 ชั้น (37, 38) ส่วนท่ีอยูด่า้นบน (37) จะมีขนาดใหญ่กวา่ดา้นล่าง (38) ฝา

รองนัง่จะมีเดือย (41, 42, 43, 44, 45) จ านวน 5 จุด เพื่อยดึกบัตวัโครงสร้าง ทั้งทางดา้นหนา้ และดา้นหลงั 

2. โถสุขภณัฑ์กระดาษเคล่ือนท่ี ตามขอ้ถือสิทธิ 1 ท่ีซ่ึง ร่องกระดาษ (15, 16, 17, 18) บนช้ินส่วน ก ท่ี

ตดัลงมาจากขอบดา้นบนเป็นแนวยาวลงมา ½ ของความสูงกระดาษ  

3. โถสุขภณัฑ์กระดาษเคล่ือนท่ี ตามขอ้ถือสิทธิ 1 ท่ีซ่ึง ร่องกระดาษ (33, 34, 35, 36) บนช้ินส่วน ข ท่ี5 

ตดัข้ึนมาจากขอบดา้นล่างเป็นแนวยาวข้ึนมา ½ ของความสูงกระดาษ 

4. โถสุขภณัฑ์กระดาษเคล่ือนท่ี ตามขอ้ถือสิทธิ 1 ถึง 3 ขอ้ใดขอ้หน่ึง ท่ีซ่ึงสลกักระดาษ (11,12,29,30) 

และร่องกระดาษ (13,14,31,32) มีการตดัร่องกระดาษในทิศทางเดียวกบัลอนของกระดาษลูกฟูก โดยมีความ

กวา้งของร่องกระดาษเท่ากบัความหนาของกระดาษ  

5. โถสุขภณัฑก์ระดาษเคล่ือนท่ี ตามขอ้ถือสิทธิ 1 ท่ีซ่ึง มีส่วนฝาส าหรับรองนัง่ประกอบดว้ย ตวัฝารอง10 

นัง่ดา้นบนมีการตดัส่วนในใหเ้ป็นฝาเปิด (39) รูปวงรี โดยเหลือกระดาษให้ยงัคงเช่ือมต่อกนัอยูต่ามแนวรอยพบั 

(54) และมีส่วนท่ียืน่ออกมาส าหรับมือจบัเวลาเปิด-ปิดฝา  

6. โถสุขภณัฑก์ระดาษเคล่ือนท่ี ตามขอ้ถือสิทธิ 1 หรือ 5 ท่ีซ่ึง ฝาเปิด (39) ส าหรับเปิด-ปิดดา้นบน จะมี

ขนาดใหญ่กวา่ช่องเปิด (40)  



หนา้ 1 ของจ านวน 5 หนา้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 
 

 

 

 

 



หนา้ 2 ของจ านวน 5 หนา้ 
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รูปท่ี 2 
 



หนา้ 3 ของจ านวน 5 หนา้ 
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รูปท่ี 2 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 4 ของจ านวน 5 หนา้ 
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รูปท่ี 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 5 ของจ านวน 5 หนา้ 
 

 

(ก) 

 

(ข) 
 

รูปท่ี 4 



หนา้ 1 ของจ านวน 1 หนา้ 
 

บทสรุปการประดิษฐ์ 
โถสุขภณัฑก์ระดาษเคล่ือนท่ีประกอบดว้ย ส่วนโครงสร้าง และฝารองนัง่ท่ีท  าจากกระดาษลูกฟูก ซ่ึงใช้

การยดึติดช้ินส่วนดว้ยวธีิบากร่อง และยดึกนัดว้ยเดือยกระดาษแทนการใชก้าว โครงสร้างมีการออกแบบส่วนรับ
น ้าหนกัแนวตั้งเพื่อรับน ้าหนกับริเวณตน้ขาทั้งสองขา้ง และส่วนกน้กบ ส่วนฝารองนัง่ดา้นบนจะมีฝาเปิด-ปิด
เวลาใชง้าน โดยโถสุขภณัฑก์ระดาษเคล่ือนท่ีน้ีสามารถรีไซเคิล หรือยอ่ยสลายไดง่้ายเม่ือเสร็จส้ินการใชง้าน 5 




