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บทคดัย่อภาษาไทย  
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นางสาว ประกายทิพย ์ทองเหลือ: การพฒันาวสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา เพื่อ
การออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย ์ดร. รัฐไท พร
เจริญ 

  
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาวสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา เพื่อ

การออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ เป็นการศึกษาทดลองคุณสมบติัของผกัตบชวาเพื่อพฒันาแปร
รูปเป็นหนังเทียม และน าหนังเทียมจากผกัตบชวามาออกแบบเป็นกระเป๋าหนังไร้รอยต่อ การ
เปล่ียนแปลงวชัพืชยงัผกัตบชวาให้ผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ให้กลายเป็นหนงัเทียม จะท าให้
มูลค่าของผกัตบชวาจะสูงข้ึนและการใชห้นงัแทจ้ะลดนอ้ยลงไม่มากก็นอ้ย และเป็นวสัดุท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม น าวสัดุมาออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อเพิ่มความแปลกใหม่และเป็นจุดเด่น การ
ด าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กันโดยใช้แบบสอบถามและแบบ
ประเมินเป็นเคร่ืองมือวิจยั เพื่อเก็บรวบรวม ขอ้มูลพิจารณาความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญและความ
พึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

จากการวจิยัและทดลองสรุปไดด้งัน้ี  การหล่อดว้ยผา้ผกัตบชวาและน ้ายางพาราผสมสี
น ้ าอัตราส่วน1:100 เพราะหนังเทียมท่ีได้จะยงัคงเห็นลายผา้ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  วสัดุดู
ธรรมชาติ พื้นผวิท่ีโชวค์วามขรุขระคลา้ยคลึงกบัหนงัสัตว ์และเสริมผา้ใยสังเคราะห์ชั้นในเพื่อหนงั
เทียมจะมีความแข็งแรงทนทานถึงจะมีความยดืยุน่ไดไ้ม่มาก แต่มีน ้ าหนกัเบา ไม่เก็บฝุ่ นและไม่เกิด
เช้ือรา และลวดลายท่ีมีเอกลกัษณ์ในตวัเอง 

จากขอ้มูลการวิจยัและทดลอง น ามาสู่แนวทางการออกแบบโดยผา่นแบบร่าง Sketch 
design และ แบบร่าง เพื่อสร้างตน้แบบ 3 แนวทางเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินแบบและสร้างตน้แบบ
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไดป้ระเมินผลงานงานออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อจากหนงัเทียมท่ีแปรรูป
จากผกัตบชวา และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบท่ีเป็น
ผูผ้ลิตและนกัการตลาดพิจารณา พบวา่ รูปแบบท่ี 3 มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.2 (S.D=0.4) และผล
ความพึงพอใจของกลุ่มท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ พบวา่ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.03 โดยแบ่งเป็น ดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑใ์นภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.1 ประโยชน์ใชส้อยมีความเหมาะสม สะดวกต่อการใชง้านมีความพึงพอใจในระดบั
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มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.11 ด้านสามารถปรับเปล่ียนรูปทรงของตวัผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย  ตาม
ความต้องการของผูใ้ช้มีความพึงพอใจในระดับมาก  ด้วยค่าเฉล่ีย 4.01 ด้านผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสมส าหรับการเป็นกระเป๋าไร้รอยต่อดว้ยค่าเฉล่ีย 4.08 ดา้นผลิตภณัฑ์มีความเป็นเอกลกัษณ์
แสดงความโดดเด่นของวสัดุผกัตบชวามีความพึงพอใจในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.80 ดา้นภาพรวม
ของผลิตภณัฑ์น้ีสามารถน ามาประกอบ ปรับเปล่ียนแบบ ซ่อมแซม ดูแลรักษา มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.04 สุดทา้ยดา้นการน าผกัตบชวามาแปรรูปเป็นหนงัเทียม  สามารถสร้าง
ความรู้สึกถึงความแปลกใหม่ ท่ีแตกต่าง จากผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัในทอ้งตลาด มีความพึง
พอใจในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.1 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

57155311 : Major (Product Design) 
Keyword : no seam, water hyacinth, leather, leather material 

MISS PRAKAYTIP THONGLUA : THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL 
LEATHER MATERIAL PROCESSED FROM WATER HYACINTH. THE LEATHER BAG 
DESIGNED TO SEAM. THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR RATTHAI 
PORNCHAROEN, Ph.D. 

The objective of this research for the development of artificial leather material 
processed from water hyacinth. The leather bag designed no seam. Try the properties of the water 
hyacinth to develop the privatization is the artificial leather and apply artificial leather from water 
hyacinth out all the leather pocket of the changes made to the weeds to water hyacinth, through the 
process of the new processing to become artificial leather will make the value of the water hyacinth 
are higher and the use of genuine leather is reduced more or less and a material that is 
environmentally friendly materials designed leather case. Seamless add a new and innovative is the 
focal point of the research is the research qualitative and quantitative together by using the query 
and the assessment tool is a research to collect information to determine the right from the experts 
and the satisfaction from the target group analysis of data using the average value (X), the percent 
value and the standard deviation (S.D) 

From the research and experiment as follows: the lubrication with a water hyacinth 
and water mixed rubber, blue Aspect Ratio 1:100 because the artificial leather, will still see the 
pattern that is unique to the material natural surfaces that show the rugged, similar to tighten the 
skin and synthetic fabrics in order to the artificial leather, there will be a very tough to have the 
flexibility to not more but light weight does not keep dust and does not cause mildew and pattern 
that is unique in itself.  

From the Study Data and try to bring to the design guides through a draft sketch 
design and drafting to create 3 guide to the expert assessment and create a template so that the group 
goals. Performance design leather case. Seamless from artificial leather processed from water 
hyacinth and the results of the analysis of the data from the qualified expert, the design that is a 
manufacturer and marketing consider found that the format 3 is the average as much as possible to 
the 4.2 (S.D=0.4) results and the satisfaction of the group that contains the product found that the 

 



  ช 

overall level of satisfaction with the average value is equal to 4.03 , it is divided into the beauty of 
the product in the overview satisfaction levels with the average 4.1 Functional are appropriate for 
ease of use with satisfaction levels with the average 4.11 can change the shape of the product has a 
wide range according to the needs of the user satisfaction levels with the average 4.01 Products are 
appropriate for the pouch is seamless with average 4.08. The product has a unique display features 
of the material water hyacinth satisfaction levels with the average 3.80 the overview of this product 
can be used to adjust the assembly to change the repair, maintenance satisfaction levels with the 
average highlights the last of the water hyacinth privatization is the artificial leather can create a 
sense of a new that is different from the products of the same type in the market satisfaction levels 
with the average 4.1 

  

 
 

 

 



  ซ 
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กติติกรรมประกาศ 
  

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความกรุณาจากรองศาสตราจารย ์ดร. 
รัฐไท พรเจริญ ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อผูว้จิยั รวมทั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลุย้ กานตส์มเกียรติ ท่ีเป็นเกียรติเป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และดร.สาธิต เหล่าวฒันพงศ ์ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีกรุณาให้ ค าแนะน า 
และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 
ขอกราบขอบพระคุณฐิติวชัร์ ธีรเรืองสันติ,คุณเจริญฤทธ์ิ มารัตนะ,อาจารยศุ์ภมาส เจียม

รังสรรค ์และผูช่้วยศาสตราจารยธ์วชัชยั เทียนประทีป ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ให้ค  าแนะน าค าปรึกษาและติชมผลงานอนัเป็นประโยชน์แก่งานวิจยัคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณ ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร ท่ีให้ความรู้เร่ืองผา้ผกัตบชวาและสนับสนุนให้ผา้ผกัตบชวาแก่
งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

 
ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ทุกท่านท่ีให้ความรู้อนัเป็นพื้นฐานใน

การศึกษาและท างานวิจยั และท่ีขาดไม่ไดข้อกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารยท่ี์อบรมสั่ง
สอน แนะน า ให้การสนบัสนุน และให้ก าลงัใจอยา่งดียิ่งเสมอมา และขอขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ
วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพี่ ๆ
เพื่อน ๆ และน้อง ๆ สาขาการออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคนท่ีให้ค  าแนะน าและ
ก าลงัใจตลอดมา 

 
ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ ท่านผูส้นใจ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ต่อไป 
  
  

ประกายทิพย ์ ทองเหลือ 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 การพฒันาประเทศตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผ่านมา 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดบัการพฒันาท่ีสูงข้ึนตามลาดบั ไดแ้ก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ข้ึน มี
ฐานการผลิตและบริการท่ีมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตร
ประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกบัประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมี
ความเข้มข้นและชัดเจนข้ึน ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี
โครงสร้างพื้นฐานมีการพฒันาครอบคลุมมากข้ึน และการบริการทางสังคมทุกด้านท่ีมีความ
ครอบคลุมทัว่ถึง  

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจและสังคมโลกมากข้ึน จึงทาให้มี
ความอ่อนไหวและผนัผวนตามปัจจยัภายนอก ในขณะท่ีความสามารถในการแข่งขนัปรับตวัช้า 
เน่ืองจากการยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมยังดาเนินการได้น้อย  ทาให้ฐานการผลิตเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต ่า ประกอบกบัประเทศไทยยงัประสบปัญหาคุณภาพ
ในเกือบทุกดา้น  

นอกจากน้ีทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะ
ขยะลน้เมือง และการบริหารจดัการนา้ยงัไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์ ในขณะท่ีความเส่ียงและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผนัผวนมีความรุนแรงมากข้ึน ท าให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบ
ของสังคมท่ีเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความเขม้งวดมากข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึง
สะทอ้นถึงปัญหาการจดัการภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจดัการยงัขาดเอกภาพ และ
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อพฒันาประเทศยงัล่าชา้(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2560-2564)
ผกัตบชวา มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Eichhornia crassipes (Mart.) Solms  และ มีช่ือสามญัวา่ Lilac devil 
หรือ Water hyacinth เป็นวชัพืชน ้ าลม้ลุก ล าตน้อวบน ้ าและมีไหล (stolon) ทอดไปตามผิวน ้ าแล้ว
เจริญเป็นตน้อ่อนท่ีปลายไหล ล าตน้ท่ีลอยอยูบ่นผิวน ้ า อาจจะข้ึนอยู่ตามโคลนในท่ีน ้ าต้ืนหรือข้ึน
บนบกก็ได ้ผิวล าตน้เรียบมีสีเขียวอ่อนและเขม้ กา้นใบจะพองออกตรงช่องกลาง ภายในเป็นรูพรุน 
ช่วยพยงุล าตน้ใหล้อยน ้ าได ้แผน่ใบรูปหวัใจ ฐานใบจะเวา้เขา้หากา้นใบ ช่อดอกคลา้ยกบัดอกไมไ้ฮ
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ยาชินธ์ รากมีสีม่วงด า แตกออกมาจากล าตน้บริเวณขอ้ ผกัตบชวามีความทนทาน สามารถทนต่อ
ความแหง้แลง้ไดดี้ แต่จะไม่ทนน ้าเคม็ 

ปัจจุบนัผกัตบชวาจดัเป็นวชัพืชต่างถ่ิน (invasive species) ท่ีแพร่ระบาดรุกราน ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อพืชพื้นเมืองและระบบนิเวศของประเทศไทย จากหลกัฐานพบว่าผกัตบชวาถูก
น าเขา้มาจากประเทศอินโดนีเซียในสมยัรัชกาลท่ี ๕ เพื่อเป็นไมป้ระดบั จากนั้นไดแ้พร่ระบาดอยา่ง
กวา้งขวางในแม่น ้ าและแหล่งน ้ าในพื้นท่ีจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในดา้น
การเกษตร การชลประทาน และส่งผลต่อสุขภาพอนามยั ท าใหก้ารควบคุมวชัพืชดงักล่าวเป็นไปได้
ยาก เน่ืองจากผกัตบชวามีความทนทานต่อสภาวะแวดลอ้ม ขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็วโดยใช้เมล็ดและ
การแตกหน่อ ในเวลาเพียง ๑ เดือน ผกัตบชวา ๑ ตน้ อาจขยายพนัธ์ุไดม้ากถึง ๑,๐๐๐ ตน้ ถึงแมว้า่น ้า
จะแห้ง เมล็ดของผกัตบชวาก็สามารถพกัตวัได้นานถึง ๑๕ ปี และเม่ือไดรั้บน ้ าเพียงพอก็จะแตก
หน่อเป็นตน้ใหม่ต่อไป  (ภูษิต โพธ์ิแสง, 2561) 

ประเทศไทยถูกจดัว่าเป็นประเทศผูส่้งออกหนังและเคร่ืองหนังท่ีส าคญัประเทศหน่ึงใน
เอเชีย การพฒันาเคร่ืองหนงัเพื่อการส่งออกของไทยไดก้ระท าอยา่งต่อเน่ืองมาตลอดท่ีผา่นมา จนท า
ให้มูลค่าการส่งออกขยายตวัเพิ่มข้ึนโดยล าดบั และปัจจุบนัรองเทา้และช้ินส่วน และผลิตภณัฑห์นงั
ฟอกเป็นหน่ึงในสินคา้เป้าหมายส าคญัมียอดการส่งออกสูงในปี 2544 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.29 
และ 0.64 ตามล าดบั ของมูลค่าการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมรวมของไทย 

ปัจจยัภายในประเทศท่ีท าให้การส่งออกลดลง เพราะผูผ้ลิตเคร่ืองหนงัไม่มีศกัยภาพในการ
พฒันาการผลิตให้ไดใ้นปริมาณและคุณภาพท่ีลูกคา้ตอ้งการ เน่ืองจากยงัคงมีปัญหาขาดแคลนหนงั
ฟอกคุณภาพดีในประเทศตอ้งน าเขา้ ท าใหต้น้ทุนมีราคาสูงข้ึน(กรมส่งเสริมการส่งออก, 2547) 

ปัจจุบนัมีสินคา้แบรนด์เนมเคร่ืองหนงัช่ือดงัหลายๆ บริษทั ไดอ้อกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ไม่วา่
จะเป็น เส้ือผา้ กางเกง กระโปรง เขม็ขดั หมวก กระเป๋า รองเทา้ ถุงเทา้ เคร่ืองประดบั ซ่ึงลว้นแลว้แต่
ท ามาจากส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายขนสัตวแ์ละหนงัสัตว ์บางคร้ังถึงกบัเป็นสินคา้ท่ีท ามาจาก
สัตวท่ี์หายาก หรือเป็นสัตวท่ี์ใกลจ้ะสูญพนัธ์ และปัจจุบนัน้ีขนสัตวแ์ละหนงัสัตวย์งัเป็นท่ีนิยมอยู่
มาก 

 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าถา้เราเอาปัญหาทั้งสองเร่ืองมาเช่ือมต่อกนั คือ
การเปล่ียนแปลงวชัพืชยงัผกัตบชวาให้ผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ให้กลายเป็นหนังสัตว์เทียม 
มูลค่าของผกัตบชวาจะสูงข้ึน และเป็นวสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมน าวสัดุมาออกแบบกระเป๋า
หนังไร้รอยต่อเพิม่ความแปลกใหม่และเป็นจุดเด่น การท าผกัตบชวามาใชแ้ปรรูปยงัสามารถช่วยลด
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ปริมาณของผกัตบชวาท่ีเกิดข้ึนในแม่น ้ าล าคลองไม่มากก็นอ้ย และยงัช่วยลดการใชห้นงัสัตวแ์ทใ้น
การท าเคร่ืองหนงัต่างๆอีกดว้ย  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  

1. เพื่อศึกษาและคน้ควา้ผกัตบชวาเพื่อน ามาแปรรูปเป็นหนงัสัตวเ์ทียม 
2. เพื่อทดลองทดสอบคุณสมบติัของผกัตบชวาท่ีน ามาแปรรูปมาเป็นแผน่หนงั   
3.   เพื่อออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อจากหนงัสัตวเ์ทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา 

 4.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

สมมติฐานการศึกษา  

ผลิตภณัฑชุ์ดกระเป๋าหนงัไร้ลอยต่อท่ีแปรรูปจากผกัตบชวาท่ีออกแบบข้ึนใหม่ สามารถ
สร้างความพึงพอใจจากผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดใ้นระดบัมาก 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตการศึกษาข้อมูล 

ผูว้จิยัไดว้างแผนการด าเนินงานไปตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
เพื่อศึกษาและค้นควา้ผกัตบชวาเพื่อน ามาแปรรูปหนังสัตว์เทียม เพื่อน าไปสู่การการ

ออกแบบกระเป๋าหนังไร้รอยต่อ โดยการศึกษาขอ้มูลจะมี 2 ส่วน คือ ขอ้มูลทางทุติยภูมิทางดา้น
เอกสารต ารางานวจิยัและทางปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ลิต ดงัน้ี 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร ต าราและงานวจิยั 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ ใชก้ารวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ แบบบรรยายรวมทั้งขอ้ค าถามปลายเปิด
ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลแบบไม่เป็นทางการ 
 น าขอ้มูลทั้ง 2 ส่วน มาท าการวเิคราะห์สร้างขอ้ก าหนด (criteria) เพื่อใชใ้นการออกแบบ 
 
 

ขอบเขตการทดลองทดสอบวัสดุ 
 

น าขอ้มูลจากขอ้ก าหนดท่ีไดม้าท าการทดลองทดสอบการข้ึนรูปของวสัดุจากผกัตบชวาเพื่อ
น ามาแปรรูปเป็นแผน่หนงัสัตวเ์ทียมรวมทั้งศึกษาส่วนผสมของสี  
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เคร่ืองมือท่ีใช ้กระบวนการทดลองทดสอบจากส่วนผสมวสัดุเส้นใยจากผกัตบชวา ยางพา
ระและสี แม่พิมพข้ึ์นรูปลายตวัสัตว ์น าผลวจิยัท่ีไดม้าใหป้รึกษางานวจิยัพิจารณา 
 
 ขอบเขตการออกแบบ 
 

 ท าการออกแบบโดยใชข้อ้มูลความตอ้งการของการตลาดมาการออกแบบท่ีก าหนดไว ้3 
แนวทาง โดยแต่ละแนวทางจะเป็นชุดเซตกระเป๋าอยา่งละ 3 ใบ คดัเลือกใหเ้หลือ 1 แนวทาง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ผูท้รงคุณวุฒิในการคดัเลือกแบบจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิต 1 ท่านและผูท้รงคุณวุฒิทางการออกแบบ จ านวน 2 ท่านและนกัการตลาด 
1 ท่าน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 แบบประเมินผลการออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยใชแ้บบประเมินค่า (check list) Rating Scale  
 
 ขอบเขตของการศึกษาผลความพึงพอใจ 
 

 ตน้แบบแบบผลิตภณัฑท่ี์พฒันาข้ึนใหม่โดยผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิต 
ผูท้รงคุณวุฒิทางการออกแบบและนกัการตลาด  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 แบบสอบถาม โดยใชแ้บบประเมินค่า (check list) Rating Scale  
 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

ตวัแปรตน้ คือ ชุดเคร่ืองหนงัท่ีท าจากผกัตบชวาเพื่อน ามาแปรรูปเป็นหนงัสัตวเ์ทียม  
ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนังไร้

รอยต่อ 
 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
 

 ขั้นตอนการศึกษา ผูว้จิยัไดแ้บ่งขั้นตอนการศึกษา 4 ขั้นตอนตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 



  5 

 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิทางดา้นเอกสารต ารางานวจิยัและทางปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคแบบไม่เป็นทางการ 
   1.1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุ กรรมวธีิการแปรรูปและการผลิตผลิตภณัฑ ์
    1.2 ศึกษาผกัตบชวาเพื่อน ามาแปรรูปเป็นหนังสัตวเ์ทียม เพื่อน าไปสู่การการออกแบบ
กระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ 

  1.3 ศึกษากรรมวิธีการแปรรูปผกัตบชวาในการผลิตกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อทั้งในเร่ืองของ
คุณสมบติัของวสัดุ การผลิตและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นปัจจุบนั 
   1.4 ศึกษาระบบโครงสร้างและความแขง็แรงของเคร่ืองหนงั ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ 
การใชง้าน 
   1.5 ศึกษาแนวโนม้และความนิยมของตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดใน
การออกแบบท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
   1.6. การเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ พื้นท่ีเก็บขอ้มูลและน าขอ้มูลมาวเิคราะห์
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ 
 
 2. การทดลองวสัดุ 

   วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองและแปรรูปวัสดุจากผักตบชวา วิเคราะห์
เปรียบเทียบกระบวนการวสัดุท่ีเหมาะสมส าหรับการการออกแบบกระเป๋าหนังไร้รอยต่อและ
วิเคราะห์เพื่อสรุปแนวทางในการออกแบบ โดยการวิเคราะห์ผลในการคดัเลือกความเหมาะสมใน
การพิจารณาผลการทดลองวสัดุมาใชใ้นการออกแบบ 

 
 3. ขั้นตอนการออกแบบและพฒันา 
 3.1 ก าหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการออกแบบ 3   แนวทาง เพื่อพฒันาแบบร่าง 
 3.2 ประเมินดา้นการออกแบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ จ านวน 2 ท่าน ผูผ้ลิต 
1 ท่าน และนกัการตลาด 1 ท่าน ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีก าหนด เพื่อน าไปพฒันาแบบร่าง 3 
มิติ 
 3.3 การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ เพื่อดูสัดส่วนของผลิตภณัฑ ์
 3.4 คดัเลือกแบบท่ีไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขน าไปสู่ขั้นตอนการผลิตตน้แบบ 
 3.5 การท าสร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑจ์ากผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย 
 4. ประเมิณความพึงพอใจของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
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 ประเมิณความพึงพอใจจากกลุ่มผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 ท่าน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. สามารถไดแ้ผน่หนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา 
2. สามารถไดผ้ลิตภณัฑก์ารออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา 

 3.  สามารถไดรั้บการยอมรับจากผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตน้แบบผลิตภณัฑก์ระเป๋าหนงั
ไร้รอยต่อจากผกัตบชวา  

4. สามารถเป็นตวัอยา่งแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑก์ระเป๋าหนงัไร้รอยต่อแนว
ทางเลือก 

นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

ผกัตบชวา หมายถึง พืชน ้ าลม้ลุกอายุหลายฤดู สามารถอยู่ไดทุ้กสภาพน ้ า มีถ่ินก าเนิดใน
แถบลุ่มน ้ าแอมะซอน ประเทศบราซิล ในทวีปอเมริกาใต ้มีดอก สีม่วงอ่อน คลา้ยช่อดอกกลว้ยไม ้
และแพร่พนัธ์ุได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวชัพืชท่ีร้ายแรงในแหล่งน ้ าทัว่ไป มีช่ือเรียกในแต่ละ
ทอ้งถ่ินดงัน้ี: ผกัปอด, สวะ, ผกัโรค, ผกัตบชวา, ผกัยะวา, ผกัอีโยก, ผกัป่อง  

การแปรรูป หมายถึง การน าผกัตบชวามาท าเป็นเส้นใยผา้ ภายหลงัลา้งท าความสะอาดแลว้
ผา่จากกลางตน้จากโคนไปหาปลาย และท าให้แห้งโดยการ ตากแดดจนกวา่จะแห้งสนิทจึงน าไปตี
เกลียวเส้นด้ายด้วยเคร่ืองตีเกลียวต้น แบบ ท่ีเพิ่มความยาวของเส้นใยได้ตามต้องการ แล้วเขา้สู่
กระบวนการทอเป็นผา้ผนืและผา่นกระบวนการแปรรูปอีกทีใหเ้ป็นหนงัเทียมจากผกัตบชวา 

หนงัเทียม หมายถึง หนงัเทียมท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อใช้ในลกัษณะงาน เช่นเดียวกนักบัหนงัแท ้
ซ่ึงส่วนมากจะพบในผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ ถา้เป็นหนงัแทจ้ะมีราคาแพงมากจึง
จ าเป็นตอ้งท าดว้ยหนงัเทียมเพื่อใหมี้ราคาถูกกวา่ 
 กระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ หมายถึง การออกแบบและผลิตกระเป๋าโดยใชห้นงัผืนเดียว โดยจะ
ไม่มีการต่อจากหนงัผนือ่ืน 
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บทที ่2  
วรรณกรรมและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 การวจิยัวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการพฒันาวสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา  
เพื่อการออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1. ศึกษาท่ีมาและคุณสมบติัของผกัตบชวา 
 2. ศึกษาการแปรรูปจากผกัตบชวาในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
 3. ศึกษาการแปรรูปวสัดุท่ีใชท้  าหนงัเทียม 
 4. ศึกษาผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัในปัจจุบนั 
 5. ศึกษาหลกัการออกแบบ 
 6. ศึกษาหลกัการการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 7. ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ศึกษาทีม่าและคุณสมบัติของผกัตบชวา 

ผกัตบชวา 

ผกัตบชวา ช่ือสามญั Water Hyacinth, Floating water hyacinth, Java Weed 

ผกัตบชวา ช่ือวทิยาศาสตร์ Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (ช่ือพอ้งวทิยาศาสตร์ Eichhornia 
speciosa Kunth) จดัอยูใ่นวงศผ์กัตบ (PONTEDERIACEAE) 

ผกัตบชวา มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ วา่ ผกัปง (นครราชสีมา), ผกัปอด (อ่างทอง), ผกัป่อง (สุพรรณบุรี), 
บวัลอย (เชียงราย), ผกัตบ (ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ), ผกัตบป่อง สวะ (ภาคกลาง) เป็นตน้ 

ลกัษณะของผกัตบชวา 

ต้นผักตบชวา จดัเป็นพรรณไมน้ ้ าท่ีมีถ่ินก าเนิดดั้งเดิมอยูใ่นทวีปอเมริกาใต ้ไดมี้การน าเขา้
มาปลูกคร้ังแรกไวท่ี้วงัสระปทุมในกรุงเทพมหานครเม่ือปี พ.ศ.2444 แต่จากการขยายพนัธ์ุอย่าง
รวดเร็วและเกิดน ้ าท่วมจึงท าให้ผกัตบชวาหลุดรอดออกมา และเกิดการแพร่กระจายไปทัว่ จน
กลายเป็นวชัพืชน ้าท่ีรุนแรง โดยผกัตบชวานั้นจดัเป็นพืชน ้าลม้ลุกมีอายุหลายฤดู มีล าตน้สั้นแตกใบ
เป็นกอลอยไปตามน ้ า มีไหล ซ่ึงเกิดตามซอกใบแลว้เจริญเป็นตน้อ่อนท่ีปลายไหล ล าตน้มีลกัษณะ
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อวบน ้ า ผิวล าตน้เรียบเป็นสีเขียวอ่อนและเขม้ ล าตน้จะมีขนาดสั้นหรือยาวจะข้ึนอยูก่บัความอุดม
สมบูรณ์ของแม่น ้ า กา้นใบจะพองออกตรงช่องกลาง ภายในมีลกัษณะเป็นรูพรุน จึงช่วยพยุงล าตน้
ใหล้อยน ้าได ้ล าตน้สั้น มีความสูงไดป้ระมาณ 3-90 เซนติเมตร รากจะแตกออกจากล าตน้ บริเวณขอ้ 
รากมกัมีสีม่วงด า ซ่ึงล าตน้ลอยอยูบ่นผิวน ้ าบางตน้อาจจะข้ึนอยูต่ามโคลนในท่ีน ้ าต้ืน สามารถข้ึน
บนบกก็ได ้มีความทนทานต่อความแห้งแลง้ไดดี้ แต่จะไม่ทนน ้ าเค็ม ผกัตบชวาเป็นพืชท่ีขยายพนัธ์ุ
ไดร้วดเร็ว โดยการแยกกอหรือใชไ้หล พบไดท้ัว่ไปตามริมน ้า 

 

     ภาพท่ี 1  ผกัตบชวา  
                                    ท่ีมา : โดยผูว้จิยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ ถ่ายจากแม่น ้าเจา้พระยา 
ใบผักตบชวา ใบเป็นใบเด่ียว แตกจากล าตน้เป็นกอ โคนกา้นใบแผเ่ป็นกาบหุ้มประกนัไว ้

ใบจะป่องออก เพื่อช่วยให้ลอยตวัอยูใ่นน ้ าได ้ใบเป็นรูปไข่หรือเกือบกลม กา้นใบอวบน ้ าตรงกลาง
พองออก ภายในเป็นช่องอากาศคลา้ยกบัฟองน ้ า จึงช่วยพยุงล าตน้ให้ลอยน ้ าได ้ลกัษณะของใบจะ
คล้ายกบัใบโพธ์ิ แต่ขนาดของใบจะกวา้งกว่าและปลายใบจะป้านเล็กน้อย ใบมีขนาดกวา้งใหญ่ 
รูปร่างค่อนขา้งกลม ปลายใบมน โคนใบเวา้เขา้หากา้นใบ มีหูใบ ขนาดของใบและความยาวของ
กา้นจะข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม แผ่นใบเป็นสีเขียวสด มีลายเส้นโคง้ทั้งใบ ใบสดจะประกอบไป
ดว้ยสารแคโรทีนในปริมาณท่ีค่อนขา้งสูง 

 

                             ภาพท่ี 2 ใบผกัตบชวา                                                                                                 
 ท่ีมา : โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ ถ่ายจากแม่น ้าเจา้พระยา 
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ดอกผักตบชวา ออกดอกเป็นช่ออยู่กลางกอ ไม่มีกา้นดอก ในช่อหน่ึงจะประกอบไปดว้ย
ดอกขนาดเล็กหลายดอก มีดอกประมาณ 3-25 ดอก ดอกยอ่ยเป็นสีชมพูอมฟ้าหรือสีม่วง มีกลีบดอก 
6 กลีบ กลีบบนสุดจะมีขนาดใหญ่กว่ากลีบอ่ืน ๆ และจะมีจุดหรือแตม้สีเหลืองท่ีกลางกลีบ กลีบ
ดอกจะมีลกัษณะบาง เม่ือช่อดอกเจริญข้ึน กา้นช่อดอกจะค่อย ๆ ยาว พองใหญ่ข้ึน ท าให้ภายในท่ี
หุ้มกา้นช่อดอกกบักา้นใบขาดออก เม่ือกา้นช่อดอกเจริญมากข้ึนจะดนักาบใบกา้นในขาด กา้นช่อ
ดอกจะแทงชูช่อดอกเจริญโผล่ข้ึนมาก โดยมีใบเล็ก ๆ ท่ีปลายกา้นใบและภายในท าหน้าท่ีเป็นใบ
ประดบัรองรับช่อดอกอีกหน่ึง เม่ือเจริญเต็มท่ีแลว้ดอกมกัจะบานพร้อมกนัหมดทั้งช่อ โดยจะเร่ิม
บานตั้งแต่แสงอาทิตยเ์ร่ิมส่อง และจะบานเตม็ท่ีเม่ือแสงแดดส่องจา้ โดยดอกจะบานแค่เพียง 1 วนั มี
ความสวยเด่นสะดุดตา และดึงดูดสายตาไดดี้มาก โดยจะออกดอกช่วงปลายฤดูหนาวถึงตน้ฤดูร้อน 
และเน่ืองจากช่อดอกของผกัตบชวามีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัดอกไฮยาซินธ์ จึงเป็นท่ีมาของช่ือสามญั
วา่ Water Hyacinth (ดร.วทิย ์เท่ียงบูรณธรรม) 

 

                                                   ภาพท่ี 3  ดอกผกัตบชวา                                                                                                  
ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki 

ผลผกัตบชวา ผลเป็นแบบแคปซูลแหง้และแตกได ้ลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอก แบ่งเป็นพู 
3 พู เม่ือแก่จะแตกกลางพู ภายในมีเมล็ดจ านวนมาก ลกัษณะของเมล็ดเป็นรูปกลมขนาดเล็ก 

 

                                                          ภาพท่ี 4  ผลผกัตบชวา                                                                                                  
ท่ีมา : https://medthai.com 

• ตน้มีรสจืด มีสรรพคุณเป็นยาแกพ้ิษในร่างกาย ช่วยขบัลม ใชต้  าพอกแกแ้ผลอกัเสบ 
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• ช่วยระบายความร้อนในร่างกาย (ไม่ระบุส่วนท่ีใช)้ 

ประโยชน์ของผกัตบชวา 

1. ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกอ่อน สามารถน ามาลวกจ้ิมกบัน ้ าพริกรับประทาน หรือน ามาท า
แกงส้ม ในไตห้วนัจะน าผกัชนิดน้ีมาปรุงเป็นอาหารจ าพวกผกั (เฉพาะผกัตบชวาท่ีอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีค่อนขา้งบริสุทธ์ิ) โดยคุณค่าทางโภชนาการของส่วนท่ีรับประทานไดข้อง
ผกัตบชวา ต่อ 100 กรัม จะประกอบไปดว้ย พลงังาน 30 แคลอรี, น ้ า 89.8%, โปรตีน 0.5 
กรัม, ไขมนั 0.1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 7.5 กรัม, ใยอาหาร 2.4 กรัม 

2. ผกัตบชวาสามารถน ามาเล้ียงสุกร เล้ียงไก่ได้ เน่ืองจากมีคุณค่าทางอาหาร โดยพบว่า
ผกัตบชวาแห้งจะมีโปรตีนประมาณ 14-20% ไขมนั 1-2.5% เส้นใย 17-19% ซ่ึงโดยปกติ
แลว้สัตวห์ลายชนิดก็กินผกัตบชวาอยูแ่ลว้ กล่าวคือ ววั ควาย แกะ แพะ มกัจะกินผกัตบชวา
ท่ีข้ึนอยูต่ามริมฝ่ัง หรือบางชนิดก็กินผกัตบชวาในน ้า ส่วนหมูก็กินผกัตบชวาท่ีผูเ้ล้ียงน ามา
ต้มให้กิน โดยสัตว์เหล่าน้ีก็จะช่วยก าจัดผกัตบชวาให้ลดน้อยลงได้บ้าง และเรายงัได้
ประโยชน์จากสัตวเ์ล้ียงเหล่าน้ีอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีการน าผกัตบชวาไปแปรรูปใช้เป็น
ส่วนประกอบของสูตรอาหารสุกรและสัตวปี์กแต่มีขอ้ควรระวงัในการเลือกใชคื้อ ให้เลือก
ผกัตบชวาจากแหล่งน ้าท่ีปลอดสารพิษจ าพวกยาฆ่าแมลงหรือโลหะหนกัเท่านั้น เพราะสาร
เหล่าน้ีจะถูกผกัตบชวาดูดซบัเอาไว ้และเม่ือน าไปให้สัตวกิ์น ก็จะท าให้สัตวไ์ดรั้บสารพิษ
เหล่าน้ีไปดว้ย 

3. มีการน าผกัตบชวาแหง้ทั้งตน้มาใชท้  าเป็นแอลกอฮอล์และ gas แต่ผลท่ีไดย้งัไม่เป็นท่ีน่าพึง
พอใจมากนกั 

4. ผกัตบชวาสามารถน ามาใชท้  าปุ๋ยหมกั ส าหรับการปลูกพืชผกัต่าง ๆ เน่ืองจากผกัตบชวามี
โพแทสเซียมอยู่มากเป็นพิเศษ ส่วนฟอสฟอรัสและไนโตรเจนก็มีอยู่พอสมควร หรือ
น ามาใช้คลุมตน้ไมท่ี้ปลูกเอาไวใ้ห้เกิดความชุ่มช้ืน เน่ืองจากผกัชนิดน้ีมีคุณสมบติัในการ
อุม้น ้าไดดี้ 

5. ผกัตบชวาท่ีตากแดดจนแหง้ดีแลว้สามารถน ามาเพาะเห็ดฟางเพื่อสร้างรายไดไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
6. ใชท้  าเป็นกระถางชนิดพิเศษท่ีเป็นปุ๋ยในตวัเอง โดยตน้กลา้ท่ีจะน ามาเพาะช าในกระถางน้ี 

เราสามารถขดุหลุมปลูกไดเ้ลย เพราะกระถางจะยอ่ยสลายไปไดเ้องและยงัเป็นปุ๋ยให้กบัพืช
ท่ีปลูกอีกดว้ย 

7. น ามาใชท้  าเป็นเช้ือเพลิงแท่งโดยการน ามาผสมกบัแกลบอดัเป็นแท่งเช้ือเพลิงได ้โดยไม่มี
ปัญหาในการอดั ค่าพลงังานความร้อนท่ีไดก้็ใกลเ้คียงกบัแกลบอดั 



  11 

8. ผกัตบชวาสามารถข้ึนไดใ้นทุกสภาพน ้ าและสามารถช่วยบ าบดัน ้ าเสียไดโ้ดยตรง โดยท า
หนา้ท่ีเป็นตวักรอง ท าใหข้องแขง็หรือสารแขวนลอยต่าง ๆ ท่ีปนอยูใ่นน ้าถูกสกดักั้นเอาไว ้
นอกจากนั้นระบบรากของผกัตบชวาท่ีมีจ านวนมาก ยงัช่วยกรองสารอินทรียท่ี์ละเอียดและ
จุลินทรียท่ี์อาศยัเกาะอยู่ท่ีราก จึงช่วยดูดสารเหล่าน้ีไวด้ว้ยอีกทางหน่ึง แต่ถา้น ้ าเสียนั้นมี
สารพิษในปริมาณมากหรือน ้ าเสียมาก การใช้ผกัตบชวาเพื่อบ าบดัน ้ าเสียจะให้ผลช้าและ
อาจท าให้น ้ าเน่าได้ จึงควรใช้ผกัตบชวาร่วมกบัการบ าบดัน ้ าเสียระบบอ่ืนไปด้วย จึงจะ
ไดผ้ลดี 

9. ผกัตบชวาสามารถน ามาแปรรูปท าเป็นผลิตภณัฑ์จกัสานหรือสินคา้อ่ืน ๆ ผลิตภณัฑ์จาก
ผกัตบชวาก็เช่นกล่อง กล่องใส่กระดาษทิชชู ตะกร้าผกัตบชวา กระเป๋าผกัตบชวา เก้าอ้ี
ผกัตบชวา เปลญวน รองเทา้แตะหรือรองเทา้ผกัตบชวา ถาดรองผลไม ้ถาดรองแก้วน ้ า 
แจกนัสาน เส่ือผกัตบชวา กระดาษจากผกัตบชวา ฯลฯ 

10. นอกจากน้ีผกัตบชวายงัมีประโยชน์ท่ีช่วยท าให้น ้ าสะอาดข้ึน ช่วยสะสมพลงังานจากดวง
อาทิตย ์ท าให้อากาศบริสุทธ์ิและเยน็สบาย ช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากวชัพืชใตน้ ้ า เป็นท่ีอยู่
อาศยัของปลาและสัตวน์ ้า ช่วยท าใหเ้กิดทศันียภาพท่ีเจริญตา (ส าหรับบางคน) ฯลฯ 
 

ปัญหาทีเ่กดิจากผกัตบชวา 

• การชลประทาน : ผกัตบชวาท าให้การพฒันาแหล่งน ้ าไม่ได้ผลตามเป้าหมายเน่ืองจาก
ผกัตบชวาไปลดการไหลของน ้ าลงประมาณ 40% ส่วนต่าง ๆ ของผกัตบชวาก่อให้เกิด
อุปสรรคกับการระบายน ้ าของฝายหรือประตูระบายน ้ า การระเหยของน ้ าในพื้นท่ีท่ีมี
ผกัตบชวาจะสูงกวา่ในพื้นท่ีท่ีไม่มีผกัตบชวาประมาณ 3-8 เท่า 

• การไฟฟ้าพลงัน ้ า : ผกัตบชวาตายท่ีทบัถมกนัจะท าให้อ่างเก็บน ้ าต้ืนเขินแยง่เน้ือท่ีการเก็บ
กกัน ้ าของอ่างเก็บน ้ าท าให้เก็บน ้ าไดน้้อยลงอีกทั้งยงัท าให้อตัราการระเหยน ้ าเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 

• การกสิกรรม : ผกัตบชวาจะไปแยง่น ้ าและอาการจากพืชท่ีปลูก แพผกัตบชวาท่ีไหลมาตาม
น ้ าจะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของศตัรูพืชนานาชนิด เช่น หนูและศตัรูอ่ืน ๆ ท่ีจะไปท าความ
เสียหายแก่พืชผลของเกษตรกร และผกัตบชวาท่ีลอยมากบัน ้ าจะก่อให้เกิดปัญหาแก่นาขา้ว
ข้ึนน ้า เพราะผกัตบชวาจะลอยมาทบัตน้ขา้วจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ตน้ขา้ว 

• การประมง : ผกัตบชวาท่ีข้ึนหนาแน่นจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของปลาและการ
จบัปลา ท าให้แหล่งน ้ าต้ืนเขิน จึงไปลดท่ีอยู่อาศยัของปลา และปริมาณของผกัตบชวาท่ี
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ลอยอยูอ่ยา่งหนาแน่นบนผิวน ้ า ยงัท าให้แสงสวา่งในน ้ าลดลง เป็นผลท าให้พืชอาหารปลา
ขนาดเล็กหรือไฟโตแพลง์ตอนมีปริมาณลดลง ซ่ึงไฟโตแพลงก์ตอนน้ีเป็นตวัการส าคญัท่ี
ท าใหเ้กิดก๊าซออกซิเจนในน ้า ซ่ึงจ าเป็นต่อการหายใจของปลาและสัตวน์ ้าทุกชนิด 

• การคมนาคมทางน ้ า : ผกัตบชวาเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีกีดขวางการสัญจรทางน ้ า ท าให้การ
สัญจรทางเรือเป็นไปไดย้าก 

• การท่องเท่ียว : แหล่งท่องเท่ียวทางน ้ าต่าง ๆ ถา้มีผกัตบชวาข้ึนอยูอ่ยา่งหนาแน่น จะท าให้
การพฒันาสถานท่ีนั้น ๆ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเป็นไปไดย้าก เพราะผกัตบชวามีส่วนในการ
ท าลายความสวยงามของแหล่งน ้ าต่าง ๆ และยงัไปรบกวนกิจกรรมอ่ืน ๆ ในขณะพกัผ่อน
หยอ่นใจในแหล่งน ้านั้น ๆ อีกดว้ย เช่น การลงเรือท่องเท่ียว การวา่ยน ้า ตกปลา เป็นตน้ 

• การเศรษฐกิจและสังคม : เม่ือการพฒันาแหล่งน ้ าไม่ไดผ้ลเต็มตามเป้าหมาย การเพาะปลูก
ซ่ึงตอ้งอาศยัน ้ าก็ย่อมจะได้ผลผลิตน้อยลงกว่าท่ีควรจะเป็น ท าให้รายได้ลดลง ซ่ึงเป็น
ปัญหาส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะท าใหแ้ผนพฒันาประเทศไม่ไดผ้ลตามท่ีมุ่งหมาย และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแหล่งน ้ า ก็ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจากงบประมาณแผน่ดินปีละหลายสิบ
ล้านบาทเพื่อใช้ในการก าจัดวชัพืชน ้ าเหล่าน้ี ส่วนในด้านความเดือดร้อนร าคาญของ
ประชาชนท่ีไดรั้บอนัเน่ืองมาจากสาเหตุของผกัตบชวา ก็ไม่สามารถประเมินเป็นตวัเงินได ้
ดงัตวัอยา่งเช่นท่ีผูอ้ยูอ่าศยัตามเรือแพตอ้งประสบความเดือดร้อนจากผกัตบชวาเป็นประจ า 
โดยเฉพาะในหน้าน ้ าท่ีท าให้การสัญจรเป็นไปดว้ยความยากล าบาก และบางคร้ังเม่ือแพ
ผกัตบชวาท่ีลอยมาปะทะกบัเรือนแพ ก็อาจท าใหเ้รือนแพพงัเสียหายได ้

• การสาธารณสุข : ผกัตบชวาเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวน์ ้ าบางชนิดท่ีเป็นพาหะน าโรค เช่น 
หอยไบธีเนียท่ีเป็นพาหะน าโรคพยาธิใบไมใ้นตบั เป็นท่ีอยู่อาศยัของลูกน ้ าของยุงน าโรค
เทา้ชา้ง และน ้าคา้งตามซอกใบก็เป็นท่ีอาศยัวางไข่ของยงุชนิดอ่ืน ๆ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตว์
ร้ายหลายบางชนิด เช่น งูพิษ เป็นตน้ เม่ือแพผกัตบชวาลอยไปติดเรือนแพหรือท่าน ้ า เป็นท่ี
อยูอ่าศยัของหนู และอาจแพร่เช้ือโรคกาฬโรคได ้นอกจากน้ีผกัตบชวาท่ีข้ึนอยา่งหนาแน่น 
ยงัเป็นตวัการท าให้การก าจดัหอยเป็นไปไดโ้ดยยากและส้ินเปลืองมาก และผกัตบชวายงั
เป็นตวักนัไม่ให้ยาถูกพ่นลงในน ้ าไดส้ะดวก ท าให้การใช้ยาในการก าจดัหอยจึงตอ้งเพิ่ม
ปริมาณมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นอนัตรายแก่คนและสัตวอ่ื์น ๆ 
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การก าจัดผกัตบชวา 

(ศุภฤกษ์ ดวงขวญั )การก าจดัผกัตบชวาท่ีระบาดอยูท่ ัว่ไปมีอยู่ดว้ยกนั 2 ประการ คือ การ
ก าจดัให้หมดไปโดยสมบูรณ์แบบไม่ให้เหลือซาก (วิธีน้ีท  าไดไ้ม่ยาก ถา้การระบาดยงัอยู่ในระยะ
เร่ิมแรก มีจ านวนนอ้ย และอยูใ่นบริเวณท่ีจ ากดั) และการก าจดัโดยวธีิการควบคุม (ควบคุมปริมาณมิ
ให้แพร่ระบาดหรือขยายออกไปไดเ้องตามธรรมชาติ ซ่ึงวิธีน้ีจะปฏิบติักนัทัว่ไปในเม่ือไม่สามารถ
ท าลายผกัตบชวาใหห้มดไปได)้ ส่วนกรรมวธีิการก าจดัผกัตบชวาท่ีนิยมปฏิบติักนัทัว่ไป ก็มีดงัน้ี 

• การก าจดัดว้ยสารเคมีก าจดัวชัพืช : สารเคมีท่ีนิยมน ามาใช้เพื่อก าจดัผกัตบชวา เช่น คลอ
โรฟีนอคซี (Chlorophenoxy), กลยัโฟเสต (Glyphosate:N-(phosphonomethyl giycine), ไบ
ไพริดิล (Bipyridyl) 

• การก าจดัโดยวิธีกล : การก าจดัด้วยวิธีน้ีหมายถึงการใช้แรงคน แรงสัตว ์เคร่ืองมือ หรือ
เคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่น การถก ลาก ดึง ตกั หรือยกผกัตบชวาข้ึนจากแหล่งน ้า ซ่ึงเป็นวธีิท่ีท า
ไดง่้ายและสะดวก ไม่ท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษเหมือนวธีิแรก แต่การปฏิบติัตอ้งใชแ้รงงาน
มากและตอ้งมีอุปกรณ์อยา่งพร้อมเพรียง 

• การก าจดัทางชีววธีิ : การก าจดัดว้ยวธีิน้ีหมายถึงการใชส่ิ้งมีชีวติ เช่น แมลง โรคพืช ศตัรูอ่ืน
ท่ีเข้ามากัดกินหรือท าลายว ัชพืชให้หมดส้ินไป การก าจัดโดยวิธีน้ีถือว่าเป็นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากถ้ามีส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสม แต่การก าจดัด้วยวิธีน้ีจะตอ้งใช้เวลาในการ
ศึกษาวจิยัมาก 

• การก าจดัโดยการน ามาใช้ประโยชน์ : เป็นท่ีทราบกนัว่า ผกัตบชวาหาได้มีแต่โทษและ
ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญเพียงอยา่งเดียว แต่ส่วนดีของผกัตบชวาท่ีคนทัว่ไปมกัมอง
ไม่ค่อยเห็น มีดงัต่อไปน้ี เช่น ช่วยท าให้น ้ าสะอาดข้ึน ช่วยสะสมพลงังานจากดวงอาทิตย ์
ช่วยท าให้อากาศบริสุทธ์ิและเยน็สบาย ช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากวชัพืชใตน้ ้ า เป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของปลาและสัตวน์ ้ า ช่วยท าให้เกิดทศันียภาพท่ีเจริญตา (แมว้่าจะเป็นท่ีร าคาญของใคร
หลาย ๆ คน) ฯลฯ 

การป้องกนัการแพร่ระบาดของผกัตบชวา 

หมัน่ขดุลอกคูคลองหรือทอ้งร่องให้น ้าไหลผา่นไดส้ะดวก เน่ืองจากผกัตบชวาจะ
เจริญเติบโตไดย้ากท่ีท่ีมีน ้าไหลแรง 
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• หมัน่ตรวจดูแลแหล่งน ้าบริเวณใกลบ้า้นอยูเ่สมอ หากพบเห็นก็ใหดึ้งข้ึนจากน ้าและท าลาย
เสีย โดยการน ามาตากแหง้หรือเผาท าลาย 

• หากพบเห็นผูใ้ดปลูกหรือกกัผกัตบชวาเอาไวใ้ชป้ระโยชน์ ก็ควรใหค้  าแนะน าใหรู้้ถึงโทษ
ของผกัตบชวา และวธีิการป้องกนัการแพร่ระบาด 

• หากพบวา่มีแหล่งเพาะขยายพนัธ์ุเกิดข้ึนและเกินก าลงัท่ีจะก าจดัไดเ้อง ก็ใหแ้จง้ผูน้ าชุมชน
และช่วยกนัก าจดัใหห้มดส้ิน 

ศึกษาการแปรรูปจากผกัตบชวาในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

การท่ีผกัตบชวาเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วและเกิดข้ึนอยา่งเดียวลว้นๆ ท าให้ลู่ทาง
ในการน าไปใช้ประโยชน์มีมากข้ึน เพราะมีปริมาณมาก และเกิดทดแทนส่วนท่ีถูกน า ไปใช้
ประโยชน์อยา่งรวดเร็ว การลอยน ้ า ไดข้องผกัตบชวา ช่วยให้การเก็บเก่ียวง่ายข้ึนโดยเฉพาะถา้มีลม
หรือกระแสน ้ า ช่วยพดัพามายงัสถานท่ีท่ีตั้งอุปกรณ์การเก็บเก่ียว หากเป็นในแม่น ้า ล าคลอง การขึง
ลวดสลิงติดทุนลอยขวางล าน ้า ใหเ้ป็นมุมลู่มาทางท่ีตั้งเคร่ืองเก็บเก่ียว ก็จะช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายใน
การเก็บเก่ียวไปไดม้าก อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนัมิให้ผกัตบชวาลอยต่อไปยงัอ่างเก็บน ้ า หรือแหล่ง
อ่ืน แลว้ไปขยายพนัธ์ุในท่ีซ่ึงกวา้งขวางยากแก่การกา จดั เราอาจจะน า ผกัตบชวามาใช้ประโยชน์
ดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. การท าส่ิงประดิษฐ ์ใชท้า เป็นของใชต่้างๆ เช่น กระเป๋าถือเปลญวน เคร่ืองจกัสาน น า มา 
เป็นวตัถุดิบสาหรับงานหัตถกรรม เช่น รองเทา้แตะ ตระกร้าใส่เส้ือผา้ ถาดรองผลไม ้ถาดรองแกว้
นา้ กล่องใส่กระดาษทิชชู เส้ือผา้ ฯลฯ 

ผกัตบชวา ถือเป็นพืชท่ีสร้างปัญหาทางน ้าใหแ้ก่เกษตรกรรมมาเป็นระยะเวลานาน 
ปัญหาท่ีเกิดจากผกัตบชวา ก่อให้เกิดปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งน ้ า เช่น การชลประทาน การ
คมนาคมทางน ้ า เพื่อเป็นการช่วยแกไ้ขปัญหาวชัพืชในแหล่งน ้ า ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาคร ชล
สาคร จึงไดท้  าการวจิยัและพฒันาผกัตบชวาสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ 

 

                        ภาพท่ี 5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาคร ชลสาครและใยผกัตบชวา 
ท่ีมา : https://www.thairath.co.th 
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(ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร และทีมนกัวจิยั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มธร ธญับุรี, 2560)
เปิดเผยวา่ไดน้ าตน้ผกัตบชวามาพฒันาเป็นเส้นใย เส้นดา้ย และผนืผา้ ภายใตโ้ครงการวิจยัเร่ือง การ
พฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ผกัตบชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชัน่ ซ่ึงไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากส านกังาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ประจ าปี 2560 การพฒันางานวิจยัคร้ังน้ี ไดรั้บความร่วมมือจาก คุณ
วลิาสินี ชูรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สยามรุ่งเรือง จ ากดั ท่ีมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมโครงการ Modern 
Thai Silk กบัทางสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ และมีการใหค้  าปรึกษาเร่ืองเส้นใยธรรมชาติ ซ่ึง
สนใจผกัตบชวาเป็นพิเศษ และเคยติดตามผลงานการวิจยั งานวจิยัการพฒันาเส้นใยจากผกัตบชวาสู่
ผ ลิตภัณฑ์ ส่ิ งทอสร้างสรรค์  (The Development of Water Hyacinth fiber to Creative Textile 
Products) ท่ีไดรั้บงบประมาณอุดหนุนการวจิยัจากสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประจ าปี 2558 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6  ใยผกัตบชวา,ผา้ผกัตบชวา,ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากผา้ผกัตบชวา      
ที่มา : https://www.thairath.co.th 

“ตอนนั้นพฒันาออกมาเป็นผา้ผนืแต่ยงัติดปัญหาเร่ืองตน้ทุนสูงมาก เฉล่ียผา้หน่ึงหลาราคาเกือบ
หน่ึงพนับาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีลูกคา้ยงัไม่ยอมรับจึงหยดุไป” 
 

 

ภาพท่ี 7 ขั้นตอนการน าผกัตบชวาเขา้เคร่ืองป่ันใหเ้ป็นเส้นๆ                                 
                                ท่ีมา : https://www.thairath.co.th 

https://www.thairath.co.th/
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(ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร และทีมนกัวจิยั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มธร ธญับุรี, 2560)
กล่าววา่ เร่ิมกลบัมาพฒันาเส้นใยจากผกัตบชวาอีกคร้ังเม่ือปี 2559 เน่ือง จากตอ้งการใหมี้ผลิตภณัฑ์
ใหม่ ๆ ท่ีเป็นนวตักรรมนอกเหนือจากการผลิตชุดเด็กและสตรี และต้องการช่วยลดมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงไดป้รับปรุงพฒันาผกัตบชวาออกมาเป็นเส้นดา้ย ผา้ผืน เส้ือผา้สตรีท่ีมีรูปแบบเรียบ
ง่าย ผสมผสานความทนัสมยั ดว้ยคุณสมบติัของผกัตบชวาท าให้สวมใส่สบายระบายอากาศได้ดี 
ภายใตช่ื้อ “เส้นใยแห่งสายน ้ า” และจากการเปิดตวัทดลองตลาด ไดรั้บการตอบรับท่ีดีโดยเฉพาะ
ลูกคา้ต่างชาติ จึงจะต่อ ยอดสู่ผลิตภณัฑ์เส้ือผา้สตรี ในเชิงพาณิชยอี์กต่อไปผกัตบชวาพืชท่ีสร้าง
ปัญหา แต่สามารถน ามาสร้างเป็นผลิต ภณัฑ์ เป็นการจุดประกายน าส่ิงไร้ประโยชน์มาเพิ่มมูลค่าได้
อีก (: https://www.dailynews.co.th/article/626597, 2560) 

2. ด้านปศุสัตว ์ใช้เป็นอาหารสัตว ์ใบผกัตบชวาใช้นา มา เล้ียงสุกร เล้ียงไก่ เน่ืองจากมี
คุณค่าทางสารอาหาร พบวา่ใบผกัตบชวาเม่ือนา มาตากแห้งมีโปรตีนประมาณร้อยละ14-20 ไขมนั
ร้อยละ 1-2.5 กากหรือเยื่อใยประมาณร้อยละ17-19 คุณค่าทางสารอาหารจะผนัแปรตามความอ่อน
แก่ของใบผกัตบชวาใบอ่อนจะมี คุณค่าทางอาหารสูงกวา่ใบแก่ และข้ึนอยูก่บัสัดส่วนของกา้นและ
ใบ โดยทัว่ไปส่วนของใบจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่ากา้นใบเป็นอาหารสัตว ์โดยปกติสัตวห์ลาย
ชนิดกินผกัตบชวาอยู่แลว้ กล่าวคือ ววั ควาย แพะ แกะกินผกัตบชวาท่ีข้ึนอยู่ริมฝ่ังตามธรรมชาติ 
ปลาบางชนิดกินผกัตบชวาในน้า หมูกินผกัตบชวาท่ีผูเ้ล้ียงเก็บมาตม้ให้กิน สัตวเ์หล่าน้ี จะช่วยกา 
จดัผกัตบชวาใหล้ดนอ้ยลงได ้และเรายงัไดป้ระโยชน์จากสัตวเ์ล้ียงเหล่าน้ีดว้ย อยา่งไรก็ตาม เจา้ของ
สัตว์เล้ียงเหล่าน้ีไม่ควรปลูกเล้ียงผกัตบชวาในท่ีสาธารณะ เพราะเป็นการช่วยส่งเสริมการ
แพร่กระจายของผกัตบชวาไปในท่ีต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายตาม พรบ. สาหรับกา จดั
ผกัตบชวาอีกด้วย ในปัจจุบนั ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มีการนา ผกัตบชวาไปแปรรูปเป็น
อาหารสัตว์โดยการบดเอาน้า ออก อบให้แห้ง แล้วอดัเป็นเม็ดแบบเดียวกับมนัสา ปะหลังเม็ด 
ผกัตบชวาแหง้มีโปรตีน 11.15% ซ่ึงนา วา่สูงพอสมควร 

3. ดา้นการเกษตร น ามาท า เป็นปุ๋ยหมกั สาหรับการปลูกพวกพืชผกัอ่ืนๆ คลุมตน้ไมท่ี้ปลูก 
เอาไวใ้ห้เกิดความชุ่มช้ืนไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากผกัตบชวามีคุณสมบติัในการอุม้น ้ า ไดดี้ ท าเป็น
วสัดุ ปรับปรุงดิน ใชใ้นการเพาะเห็ดโดยนา ผกัตบชวาข้ึนมาจากนา้ ปล่อยทิ้งเอาไวป้ระมาณชัว่โมง
เศษๆใชมี้ดสับเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 5-10 ซม. ทั้งส่วนราก ล าตน้และใบ แลว้จึงนา ไปเพาะเห็ด
ฟางไดเ้หมือนกบัการเพาะโดยใชฟ้างขา้วปุ๋ย ผกัตบชวามีโปแตสเซียมอยูม่ากเป็นพิเศษ ส่วนธาตุใน
โตรเจนและฟอสฟอรัส ก็มีพอสมควรและข้ึนอยูก่บัสภาพของน ้ าท่ีมนัข้ึนอยูก่บัสภาพของน ้ าท่ีมนั
ข้ึนอยู ่เราอาจจะนาผกัตบชวาไปทา ปุ๋ยได ้3 วธีิ คือ 

 (1) ปล่อยใหแ้หง้ แลว้เผาเพื่อเก็บข้ีเถา้ซ่ึงมีโปแตสเซียมอยูถึ่ง 20% เอาไปใส่ใหแ้ก่ตน้พืช 
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ซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบตรงท่ีไมต้อ้งขนหนกั แต่ก็ไดเ้ผาอินทรียวตัถุท่ีพืชตอ้งการไปหมด 
 (2) ท าเป็นปุ๋ยหมกัโดยกองสลบัชั้นกบัดิน ปุ๋ยคอก ขยะ ฯลฯ ซ่ึงจะเน่าเป่ือยเป็นปุ๋ยหมกั 

น า ไปใชไ้ดภ้ายใน 2 เดือน ระหวา่งหมกั ควรกลบักองปุ๋ยหมกัทุกๆ 15 วนั โดยเอาส่วนบนลงล่าง
และส่วนล่างข้ึนบน กลบักองปุ๋ยหมกัสัก 2 คร้ัง จากนั้นก็ปล่อยให้ค่อยๆ กลายเป็นปุ๋ยหมกัซ่ึงจะมีสี
ด า คลา้ ปุ๋ยหมกัจากผกัตบชวา (ผสมดิน) มีองค์ประกอบคือ ไนโตรเจน 2.05% ฟอสฟอรัส 1.1%
โปแตสเซียม 2.5% ธาตุทั้งสามอยา่งนา้ เป็นอาหารธาตุท่ีจา เป็นแก่การเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด 
ในดิน ป้องกนัไม่ใหว้ชัพืชข้ึน และเม่ือสลายตวั ก็กลายเป็นอินทรียว์ตัถุและปุ๋ยใหแ้ก่พืชปลูก 

 (3) ท าวสัดุคลุมดิน โดยการน า ผกัตบชวาไปคลุมพืชปลูก เพื่อช่วยรักษาความชุ่มช้ืนไวใ้น 
ดิน ป้องกนัไม่ให้วชัพืชข้ึน และเม่ือสลายตวั ก็กลายเป็นอินทรียว์ตัถุและปุ๋ยให้แก่พืชปลูกเพาะเห็ด
ผกัตบชวาท่ีตากแดดจนแห้งดีแล้ว สามารถนา มาเพาะเห็ดฟางได้ดี วิธีท่ีเหมาะท่ีสุดก็คือ ใช้
ผกัตบชวาแห้ง 1 ส่วน สลบักบัฟางขา้ว 1 ส่วน ควรใช้ลงัไมเ้ป็นแบบในการกองเห็ดขนาดของลงั
ประมาณ 30 x 30 x 50 ซม. เพื่อความสะดวกในการยกกองเห็ดออกจากลงั ควรทา ลงัไมเ้ป็น 2 ส่วน 
ไม่มีฝาบนและล่าง แลว้ประกอบเขา้ดว้ยกนั โดยใชส้ายยูเก่ียว วางลงัท่ีประกอบแลว้ลงบนแผน่ไม ้
วางผกัตบชวาแห้งท่ีแช่น ้ า ให้ชุ่มลงในลงั เป็นชั้นสูงประมาณ 10 ซม. แลว้กดให้แน่นโรยเช้ือเห็ด
ตามริม (ลึกเขา้ไปประมาณ 2-3 ซม.) วางฟางขา้วท่ีแช่นา้ ให้ชุ่มเป็นชั้น แบบเดียวกบัชั้นผกัตบชวา 
แล้วโรยเช้ือเห็ดด้วยวิธีเดียวกัน วางผกัตบชวาและฟางข้าวสลับชั้นเช่นน้ีจนกระทัง่ถึงปากลัง 
ดา้นบนโรยเช้ือเห็ดทั้งหมด กองหน่ึงใชเ้ช้ือเห็ดประมาณคร่ึงกระป๋อง (กระป๋องละ 3 บาท) 

จากนั้นก็แกะไมแ้บบลงัออก ยกกองเห็ดเขา้ไปไวใ้นท่ีอบัลมและช้ืน เช่นใตถุ้นบา้น เพื่อ
ช่วยให้เห็ดมีความช้ืนมากๆ ควรท า ท่ีก าบงัลมโดยใชแ้ผงจาก แฝก หรือแผน่พลาสติกกั้น รักษาให้
ความช้ืนอยูเ่สมอ จะเกิดดอกเห็ดทั้งดา้นขา้งส่ีดา้นและดา้นบนประมาณวนัท่ี 7 ปริมาณเห็ดท่ีเกิดบน
ไดป้ระมาณกองละ 1 กิโลกรัม ซากผกัตบชวาและฟางขา้วท่ีเก็บเห็ดไปหมดแลว้ ใช้เป็นปุ๋ยหมกั
หรือวสัดุคลุมดินไดเ้ป็นอยา่งดี การกองเห็ดกองขนาดน้ีจะใชเ้วลาไม่เกิน 10 นาที หากสามารถท า 
ไดทุ้กวนัๆ ละกองจะมีเห็ดฟางรับประทานวนัละ 1 กิโลกรัม ถา้หากรับประทานไม่หมด ก็สามารถ
น า ไปจ าหน่ายได้ในราคาเฉล่ียประมาณกิโลกรัม 15 บาท โดยลงทุนค่าเช้ือเห็ดเพียง 1.510 บาท 
หรือไดก้ า ไรถึง 10 เท่า 

4. ดา้นอาหาร ดอกอ่อนและกา้น ใบอ่อน กินเป็นผกัลวกจ้ิมนา้พริกหรือท า แกงส้ม 
5. ดา้นสมุนไพร ใชแ้กพ้ิษภายในร่างกาย และขบัลม ใชท้  าหรือพอกแกแ้ผลอกัเสบ 
6. ดา้นการบ าบดัน ้า เสีย ใชผ้กัตบชวากรองนา้ เสีย เพราะผกัตบชวามีคุณสมบติัท าหนา้ท่ี 

เป็นตวักรอง ซ่ึงเรียกวา่ เคร่ืองกรองนา้ ธรรมชาติ คือใชผ้กัตบชวา ซ่ึงเป็นวชัพืชท่ีมีอยูม่าก มาน า 
หนา้ท่ีดูดซบัความโสโครก และสารพิษจากแหล่งนา้ เน่าเสีย และในเวลาเดียวกนั ก็ตอ้งหมัน่นา 
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ผกัตบชวาออกจากบึงทุกๆ 10 สัปดาห์ เพื่อไม่ใหผ้กัตบชวามีการเจริญพนัธ์ุจนบดบงัแสงแดดท่ีจะ 
ส่องลงไปในบึง สถานท่ีแรกในประเทศไทยท่ีใช ้การบา บดัดว้ยวธีิน้ีคือ "บึงมกักะสัน" ซ่ึงเป็น 
โครงการบึงมกักะสันอนัเน่ืองมาจากพระราชด า ริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยใช้
หลกัการบ าบดัน ้า เสียตามแนวทฤษฎีการพฒันาโดยการกรองนา้ เสียดว้ยผกัตบชวา 

7. ดา้นพลงังาน โดยใชเ้ป็นเช้ือเพลิง โดยใชผ้กัตบชวาเป็นตวัเช่ือมประสานในการท า แท่ง
เช้ือเพลิงจากฟางขา้วและแกลบ 

ศึกษาการแปรรูปวสัดุทีใ่ช้ท าหนังเทยีม 

หนังสังเคราะห์ หรือเรียกตามภาษาบ้านทัว่ไปเค้าเรียกกันว่าหนังเทียม ท ามาจากวสัดุ
สังเคราะห์เพื่อให้งานออกมามีรูปร่างหน้าตา และคุณสมบติัคล้ายหนังแท้มากท่ีสุด วสัดุหนัง
สังเคราะห์ท่ีจ  าหน่ายกนัอยู่ในทอ้งตลาดก็มีแบ่งออกไปเป็นหลายประเภทข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัท่ีดี
ของมนั หากท าคล้ายหนังแทม้าก ก็จะมีราคาตน้ทุนท่ีสูง แต่เม่ือน ามาผลิตงานใดๆไม่ว่าจะเป็น
สินคา้กระเป๋า รองเทา้ หรือวา่เคร่ืองหนงัอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีความเหมือนคลา้ยกบัหนงัสัตวแ์ทเ้อามากๆ  

ความส าคัญของเคร่ืองหนัง ถือเป็นอุตสาหกรรมอย่างหน่ึงท่ีมีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัหนงัสัตวท่ี์เป็นของเหลือใช้มาจาก
การใช้ปศุสัตว ์และสามารถฟอกเป็นหนงัเพื่อส่งออกจ าหน่ายกบัทางโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ือง
หนงัต่างๆ ผลิตภณัฑคุ์ณภาพเหล่าน้ีสามารถท่ีจะน าเงินเขา้ประเทศไทยได้้ เป็นจ านวนมหาศาล แลว้
ยงัมีทั้งการคุม้ค่าในการใช้งาน ถึงหนงัแทแ้ปรรูปแลว้จะมีราคาแพง แต่ก็ยงัมีกลุ่มท่ีตอ้งการซ้ือไว้
ใชง้านอยูดี่ 

หนังเทยีม หมายถึง สารสังเคราะห์ท่ีถูกน ามาท าใหมี้ลกัษณะคลา้ยหนงัแท ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

1. หนงัเทียมประเภทเลียนแบบหนงัแท ้หมายถึง หนงัเทียมท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อใชใ้นลกัษณะ
งาน เช่นเดียวกนักบัหนงัแท ้ซ่ึงส่วนมากจะพบในผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ ถา้เป็น
หนงัแทจ้ะมีราคาแพงมากจึงจ าเป็นตอ้งท าดว้ยหนงัเทียมเพื่อใหมี้ราคาถูกกวา่ 

2. หนงัเทียมประเภททดแทนหนงัแท ้หมายถึง หนงัเทียมท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อใชก้บังานซ่ึงถา้
ใชห้นังแท้จะต้องสิ้นเปลืองมาก หรือปริมาณของหนังแท้ไม้เพียงพอกับความต้องการของตลาด 

หนังเทียมที่ไม่ได่ท ำจำกวัสดุธรรมชำติ 

หนงั PU หรือ หนงัเทียม คืออะไร 
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                      ภาพท่ี 8  หนงั PU หรือ หนงัเทียม                                                              
ท่ีมา : โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ ถ่ายจากร้านขายหนงัท่ีเจริญรัก 

 

หนงัเทียมพียู(PU)มีดว้ยกนั2ประเภทคือ แบบอบแห้ง (dry process) และแบบผา่นน ้ า (wet 
process) ซ่ึงแบ่งแยกตามรูปแบบของการผลิตหนงัเทียมพียูแบบอบแห้ง (Dry process) มี3ชั้น คือ 
ชั้นสี ชั้นกาวและชั้นผา้ในหนงัเทียมพียแูบบผา่นน ้ า (Wet process) ก็มี3ชั้นเช่นเดียวกนัแต่ในชั้นผา้
นั้นจะน าไปโค๊ตหรือเคลือบดว้ยเน้ือพียูก่อน เพื่อให้เน้ือสัมผสัเหมือนหนงัแทย้ิ่งข้ึนซ่ึงในขั้นตอน
การ เคลือบหรือโค๊ตดว้ยเน้ือพียูบนผา้นั้นตอ้งผา่นน ้ าเพื่อสร้างเน้ือพีย ูเคร่ืองเคลือบหรือโค๊ตพียบูน
ผา้ท่ีตอ้งผา่นน ้ าเรียกวา่เคร่ือง (Wet process) ดงันั้นหนงัเทียมพียูท่ีใชผ้า้ท่ีผา่นกรรมวิธีจากเคร่ืองน้ี
จึงเรียก วา่หนงัเทียมพียปูระเภท Wet process แต่ละประเภทของเคร่ืองหนงัตอ้งการหนงัเทียมพียูไป
ใชง้านในลกัษณะแตกต่างกนัดงันั้นการเลือกชนิดของเน้ือพียมูาใชง้านจึงแตกต่างกนั 

เน้ือพียมีูดว้ยกนั3ประเภท คือ Polycarbonate based PU, Polyether based PU และ 
Polyester based PU 

-หนงัเทียมท่ีเป็นประเภท Polycarbonate based PU นั้นจะมีอายกุารใชง้านไดน้านถึง20ปี
และมีความทนกรดด่างสูง 

-หนงัเทียมท่ีเป็นประเภท Polyether based PU นั้นจะมีอายุการใชง้านไดน้านถึง7ปีและมี
ความทนกรดด่างสูง 

-หนงัเทียมท่ีเป็นประเภท Polyester based PU นั้นเป็นท่ีนิยมท่ีสุดเหมาะส าหรับสินคา้
แฟชัน่ซ่ึงประเภทน้ีอยูน่านถึง3ปี มีความทนกรดด่างพอควรแต่ก็เพียงพอส าหรับการใชง้าน
(วรางคณา กรเลิศวานิช, 2558) 

เน่ืองจากมีการใช้เน้ือพียูประเภทน้ีสูงจึงท าให้เน้ือพียูประเภทน้ีราคาไม่สูงในภาวการณ์
แข่งขนัท่ีสูงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีหลายโรงงานลดตน้ทุนมากจนลืมสามญัส านึกในการเป็นผูผ้ลิต

http://www.bedchaijaroen.com/images/stories/PU_Leather/ck.jpg
http://www.bedchaijaroen.com/images/stories/PU_Leather/pa4.jpg
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สินคา้ท่ีดีใช้วสัดุในการผลิตท่ีไม่มีคุณภาพท าให้มาตรฐานไม่ถึงสีคุณภาพต ่าท าให้เวลาโดนแดด
แลว้สีเปล่ียนโดยเฉพาะสีขาวถา้ไม่ใชสี้ท่ีดีแลว้เวลาเก็บไวแ้ลว้จะเปล่ียนเป็นสีเหลืองการลดตน้ทุน
โดยใช้วสัดุ Filler หรือพวกเยื่อไม ้Cellulose ชนิด long fibre ซ่ึงราคาถูกกว่าเน้ือพียูกว่าคร่ึงหรือ
พวกคลัเซ่ียมท่ีไดจ้ากการระเบิดหินภูเขาซ่ึงกิโลละประมาณ4บาท ในขณะท่ีเน้ือพียูมีราคากวา่ร้อย
บาทต่อกิโลกรัมเม่ือผสมไปในส่วนผสมอยา่งไร้มาตราฐานจะท าให้อายกุารใชง้านและการทนกรด
ด่างนอ้ยลง ซ่ึงสินคา้อยูแ่ค่ 3-4 เดือนก็เส่ือมแลว้ กรณีน้ีเกิดข้ึนกบัสินคา้ท่ีมาจากประเทศจีน 

 

                       ภาพท่ี 9 หนงัเทียม                                                                                                             
ท่ีมา : โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ ถ่ายจากร้านขายหนงัท่ีเจริญรัก 

 

หนงัเซมิพียู ก็คือหนงัเทียมท่ีเหมือนหนงัเทียมพียู wet process เพียงแต่วา่ชั้นผา้ท่ีผา่นการ
เคลือบเน้ือพียูจะมาใช้เป็นพีวีซีแทนยงัคงชั้นสีและกาวเป็นพียูเพื่อรักษาสัมผสัของความเหมือน
หนงัแทข้องพียอูยู ่

หนงัพีวีซี (PVC) คือหนงัเทียมราคาถูกท่ีสุดในหมู่หนงัเทียมทุกชนิดหนงัเทียมเซมิพียูและ
พีวีซีมีกลุ่มคนท่ีต้องการของราคาถูกและความเป็นพีวีซีเองก็เหมาะสมในการใช้งานในหลาย
อุตสาหกรรม อยา่งไรก็ตามพีวีซีก็เป็นหนงัเทียมท่ีมีมลภาวะในตวัพีวีซีเองซ่ึงในหลายประเทศไม่
สามารถส่งออกไปไดถ้า้จะเลือกใช้หนงัเทียมเพื่อการส่งออกก็ควรค านึงถึงขอ้น้ีดว้ยและก็ยงัมีอีก
หลายขอ้ส าหรับผูส่้งออกควรศึกษาขอ้มูลให้ดีเช่นหลายประเทศไม่ให้น าเขา้บางสารพิษหรือสาร
หนกัต่างๆท่ีแฝงอยูใ่นสีหรือการฟอกยอ้มผา้ฯลฯเช่นสาร AZO, ตะกัว่ฯลฯ 
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กรรมวธีิการผลติหนังเทยีมแบบลูกกลิง้ (Calendering) 

กรรมวิธีการผลิตแบบน้ีไดด้ดัแปลงมาจากกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นยาง
ธรรมชาติอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีดดัแปลงไปใชก้็มีเช่นอุตสาหกรรมกระดาษ,เส่ือน ้ามนัและโลหะแผน่ 

ขั้นการผลติมีดังนี้ 

1.ใช้เทอร์โมพลาสติกชนิดเหลว (Resin) ผสมกับวสัดุชนิดอ่ืนเช่นวสัดุท าให้แข็งแรง 
(Stabilizer) วสัดุช่วยให้ล่ืนตวั (Lubricant) วสัดุช่วยให้อ่อนตวั (Plasticcizer) เพื่อตอ้งการให้อ่อน
นุ่มฯลฯ แลว้น าเขา้เคร่ืองผสมและบดผา่นไปยงัส่วนใหค้วามร้อนท าใหส่้วนผสมหลอมละลาย 

2.ส่วนผสมหลอมละลายผ่านลูกกล้ิงทรงกระบอก รีดออกเป็นแผ่นบางชนิดมีลูกกล้ิงคู่
ต่อไปรีดแผน่ท่ีออกมาใหมี้ลวดลายต่างๆ ประกอบเขา้ไปดว้ย 

3.แผ่นช้ินงานท่ีได้จะเคล่ือนผ่านลูกกล้ิงเย็นช่วยให้แข็งตวัคงรูปแล้วเขา้มว้นเก็บต่อไป 
ชนิดของพลาสติกใชเ้ทอร์โมพลาสติก เช่น ไวนีล เป็นพลาสติกท่ีใชม้ากท่ีสุด นอกนั้นก็มี โปลีโอเล
ฟิน,เซลลูโลซิค และสไตรีนชนิดของผลิตภณัฑผ์า้ยาง, พีวซีีชนิดต่างๆ, กระเบ้ืองยางฯลฯ 

รายละเอียดขั้นตอนการผลิต 1 

น าวตัถุดิบ1ใส่เขา้เคร่ือง Hot Blender เพื่อผสมให้เขา้กนัแลว้ผ่านเขา้เคร่ือง Bambury เพื่อ
ผสมดว้ยความร้อนและแรงอดัให้เขา้กนัเป็นเน้ือเดียวกนัน าวตัถุดิบท่ีเป็นเน้ือเดียวกนัน้ีผ่านเคร่ือง 
Mixing Roll 1และ2เพื่อรีดให้เน้ือ Compound ให้ละเอียดยิ่งข้ึนจึงผ่านไปยงัเคร่ือง Calender รีด
ออกเป็นแผ่น P.V.C. กร่ึงส าเร็จรูปจากนั้นจึงผ่าน P.V.C. แผ่นน้ีเข้าเคร่ืองพิมพ์สีใส่วตัถุดิบ2 ( 
Printing ink ) พิมพ์ตามสีท่ีต้องการแล้วจึงผ่าน P.V.C. แผ่นน้ีได้เข้าเคร่ือง Surface Treating เพื่อ
เครือบผิวให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนโดยใช้วตัถุดิบ 3 Surface treating Agent สุดทา้ยน้ีจึงน าแผ่น P.V.C. ท่ี
ไดเ้ขา้เคร่ือง Emboss เพือ่พิมพล์ายนูนไดเ้ป็น P.V.C. แผน่ส าเร็จรูป 

รายละเอียดขั้นตอนการผลิต 2 

น าวตัถุดิบ1 มาผสมในเคร่ือง Hot Blender ให้เข้ากันแล้วจึงผ่านไปยงัเคร่ือง Blambury 
ผสมดว้ยความร้อนและแรงอดัให้เขา้เป็นเน้ือเดียวกนัจากนั้นผา่นไปยงัเคร่ือง Mixing Roll 1และ2 
รีดให้ P.V.C. Compound ท่ีไดมี้เน้ือละเอียดยิ่งข้ึนเพื่อน าผ่านไปยงัเคร่ือง Calender รีดออกมาเป็น
แผน่ P.V.C. ในเวลาเดียวกนัน าวตัถุดิบ2 เขา้ยึดและกาวผา้ดว้ยวตัถุดิบ 3 ในเคร่ืองTreater&Tenter 
น าแผ่น P.V.C. ท่ีได้จากเคร่ือง Calender และผ้าท่ีได้จากเคร่ืองท่ียึดและกาวแล้วผ่านเคร่ือง 
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Laminate เพื่อติดผา้และแผน่ P.V.C. ใหเ้ขา้กนัเป็นหนงัเทียมกุผา้แลว้จึงผา่นเขา้เคร่ืองพิมพสี์โดยใช้
วตัถุดิบ 4 เม่ือพิมพ์สีเสร็จเรียบร้อยแล้วน าหนังเทียมกุผา้ท่ีได้ไปเคลือบผิวอีกคร้ังหน่ึงโดยใช้
วตัถุดิบ 5 ผ่านเคร่ือง Surface Treating แลว้จึงน าไปสักลายนูนต่างๆในเคร่ือง Embossing ไดเ้ป็น
หนงัเทียมกุผา้ตามตอ้งการ 

รายละเอียดขั้นตอนการผลิต 3 

น าวตัถุดิบ1มาผสมในเคร่ืองSocution Mixerในเวลาเดียวกันน าวตัถุดิบ2(ผา้)เข้าเคร่ือง
Treater&Tenterเพื่อยึดและกาวผา้โดยใช้วตัถุดิบ3แลว้น าวตัถุดิบท่ีผสมแล้วจากเคร่ืองผสมมาเขา้
เคร่ืองCoatingพร้อมกบัผา้ท่ีผ่านเคร่ืองtreater&Tenterแล้วเพื่อเคลือบP.V.C. Compoundลงบนผา้
แลว้จึงใหผ้า่นเขา้เคร่ืองFoaming Overเพื่อท าใหเ้ป็นหนงัฟองน ้า น าหนงัฟองน ้าท่ีไดเ้ขา้เคร่ืองพิมพ์
โดยใชว้ตัถุดิบ4แลว้ผา่นต่อไปยงัเคร่ืองSurface Treatingโดยใชว้ตัถุดิบ5เพื่อเคลือบผิวหนงัฟองน ้ า
ให้ไดต้ามคุณภาพ ท่ีตอ้งการจากนั้นจึงผา่นเขา้เคร่ืองClearnce Embossเพื่อให้ไดล้ายนูนตามความต้
องการของลูกคา้ไดเ้ป็นหนงัฟองน ้าพื้นผา้ 

กรรมวธีิการผลติแบบอดัแผ่น (Laminating) 

กรรมวิธีการผลิตโดยทัว่ไป Laminating หมายถึงการยึดติดวสัดุแผน่สองแผน่หรือมากกวา่
เขา้ดว้ยกนัเช่นไมอ้ดั ส าหรับกรรมวธีิการผลิตของพลาสติก หมายถึงการยดึติดชั้น (Layer) ของวสัดุ
ผสมหรือวสัดุเสริมก าลงั (Resin-Impregnated) หรือ Resin-coated หรือ Reinforcing เขา้ดว้ยกนัโดย
ใช้ความร้อนและแรงอดัช้ินงานหรือผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบน้ีแบ่งออกเป็นชนิด
ต่างๆ เช่นชนิดแรงอัดต ่า (Low-Pressure) ชนิดแรงอดัสูง (High-Pressure) ซ่ึงแล้วแต่ขนาดของ
แรงอดัท่ีใชร้ะหวา่งการผลิต 

ขั้นตอนการผลิตมีดงัน้ี 

น าแผน่วสัดุผสมหรือวสัดุเสริมก าลงั เช่นกระดาษ,ผา้,ใยหิน,ใยแกว้วางซอ้นกนัตามชนิดและความ
หนาท่ีตอ้งการโดยใช้พลาสติกเหลวพวกเทอร์โมเซตต้ิงเป็นตวัประสานในการอดั (Press) ซ่ึงใช้
แรงอดัประมาณ 1,000-1,500psi. และมีความร้อนประมาณ 300-350F. อดัเคร่ืองลงตามเวลาท่ีก าหน
ด ความร้อนและแรงอดัจะท าให้ไดแ้ผน่ช้ินงานท่ีเรียบร้อยและแขง็แรงผิวหนา้ของแผน่ช้ินงานอาจ
ท าใหมี้ลวดลายหรือลายนูนอยา่งไรก็ได ้ (นิรัช สุดสังข,์ 2548) 
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หนังเทยีมจากวสัดุธรรมชาติ 

1. ผลติภัณฑ์แทนหนังสัตว์ จากขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา 

 

ภาพท่ี 10  เจา้ของไอก็อตมาพนัแผลและเล่ือยไมม้าแปรรูปเป็นหนงัเทียม คุณเจริญ กริชเกียรติศกัด์ิ                                                                              
ที่มา : https://mgronline.com/smes/detail/9480000154429 

 ASURA เป็นผลิตภณัฑแ์ทนหนงั ซ่ึงผลิตมาจากข้ีเล่ือยไมย้างพาราเป็นองคป์ระกอบหลกั 
ผสมกบัส่วนผสมหลกั 18 ชนิด ท่ีมาจากธรรมชาติ ลกัษณะท่ีไดจ้ะคลา้ยคลึงกบัหนงั จุดประสงค์
ผูผ้ลิตตอ้งการใหม้าทดแทนหนงัเทียม ซ่ึงไม่มีส่วนผสมสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์โดย
สามารถผลิตตามแบบหนงัสัตวไ์ดทุ้กชนิด 
        แนวคิดดงักล่าว เป็นของนายเจริญ กริชเกียรติศกัด์ิ ซ่ึงคน้พบผลิตภณัฑแ์ทนหนงั ASURA 
โดยบงัเอิญจากการเป็นคนช่างสังเกตและช่ืนชอบการทดลองคิดคน้ประดิษฐส่ิ์งต่างๆ จนกระทัง่วนั
หน่ึง ไดรั้บบาดเจบ็ และใชผ้า้ก็อตมาพนัแผล ซ่ึงยงัท างานเล่ือยไมต้ามปกติ เศษของข้ีเล่ือยมาติดกบั
ผา้ก็อตท่ีมีน ้าเหลืองติดอยูทิ่้งไวจ้นแหง้ และเม่ือแกะผา้ก็อตออกมาสังเกตเห็นวา่มีลกัษณะคลา้ย
หนงั เป็นท่ีมาของแนวคิด ผลิตภณัฑแ์ทนหนงัจากไม  ้

 

ภาพท่ี 11  กระเป๋า หนงัสือ จากหนงัไมย้างพารา                                          
                                          ที่มา : https://mgronline.com/smes/detail/9480000154429 
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 นายเจริญ กล่าววา่ ผลิตภณัฑแ์ทนหนงัจากไมย้างพารา น้ี คิดคน้ข้ึนมาจากการลองผดิลอง
ถูก มาเป็นระยะเวลากวา่ 1 ปี เป็นการน าฝุ่ นผงข้ีเล่ือยจากไมย้างพารา น ้ายางสด โปรตีนจากปลา 
ฯลฯมาผสมกบัส่วนผสมท่ีเป็นอาหารตามธรรมชาติ 18 ชนิด โดยใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองจกัรท่ี
ออกแบบเฉพาะ มาท าเป็นผลิตภณัฑแ์ทนหนงั (หนงัสัตว)์ 
       โดยมีลกัษณะและคุณสมบติัคลา้ยหนงัสัตว ์และสามารถน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัได้
เกือบทุกชนิด และสามารถใชน้ าหมึกเขียนหรือวาดบนเน้ือวสัดุไดค้ลา้ยกระดาษ สามารถมา
ทดแทน แทนหนงัเทียม ในราคาท่ีถูกกวา่ และคุณสมบติัท่ีไม่แตกต่างกนั แต่สามารถยอ่ยสลายได้
ตามธรรมชาติ ไม่ติดไฟง่าย เหมือนหนงัเทียม และเลียนแบบหนงัสัตวไ์ดห้ลายประเภท ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ อาทิ เช่น หนงัววั หนงัควาย และหนงัจระเข ้เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 12  โคมไฟ เหมาะกบัผูท่ี้ชอบแสงรอดผา่นนอ้ย                                                                                    
                                     ที่มา : https://mgronline.com/smes/detail/9480000154429 

  ส่วนการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ สามารถท าได ้ เช่นเดียว กบั หนงัสัตว ์หรือหนงั
เทียม ความเหมือนเม่ือเทียบกบัหนงัเทียมจะใกลเ้คียงกนั ส่วนหนงัสัตวแ์ท ้ความเหมือนจะประมาณ 
95% ความคงทนถวาร ยงัสู้กบัหนงัแทไ้ม่ได ้เช่ือวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีรู้จกัและคุน้เคยผลิตภณัฑ ์
หนงัสัตวส์ามารถแยกออกวา่เป็นหนงัสัตวแ์ทห้รือหนงัสัตวเ์ทียม 
       จุดเด่นของผลิตภณัฑแ์ทนหนงัจากไมย้างพารา อยูท่ี่ ราคา ซ่ึงถูกกวา่หลายเท่าตวั และขอ้ดีอีก
ประการหน่ึง ผลิตภณัฑแ์ทนหนงัจากไมย้างพาราสามารถสั่งรูปแบบของหนงัใหมี้ความยดืหยุน่ น่ิม 
หรือแขง็ อยา่งท่ีตอ้งการได ้ และสั่งท าสีอยา่งท่ีตอ้งการได ้ สีท่ีใชจ้ะเป็นสียอ้มผา้กรณีท่ีตอ้งใชง้าน
กลางแดด และสีผสมอาหารในกรณีท่ีใชง้านในร่ม และบางส่วนมีสีจากธรรมชาติ เช่น สีจากเปลือก
มงัคุด ขมิ้นชนั สีตามธรรมชาติ สีจะจาง เป็นท่ีนิยมของตลาด โดยสีท่ีจะไดรั้บความนิยมจะตอ้งเป็น
สีท่ีใกลเ้คียงกบัสีตามธรรมชาติของหนงัแท ้ 
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ภาพท่ี 13  โคมไฟ ไดไ้อเดียจากสถานท่ีส าคญั                                                                                   
                                            ที่มา : https://mgronline.com/smes/detail/9480000154429 

       นายเจริญ กล่าวถึงการท าตลาดของ ผลิตภณัฑแ์ทนหนงัไมย้างพารา วา่ เน่ืองจากสถานท่ีผลิต
อยูใ่นจงัหวดันราธิวาส และอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท าใหย้งัไม่เป็นท่ีรู้จกั และ
ขาดผูท่ี้จะมาร่วมลงทุน ไม่มีนกัลงทุนกลา้พอท่ีจะเส่ียงลงทุนร่วมกบัเรา ท่ีผา่นมา ตอ้งอาศยัการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ในการลงทุนเคร่ืองจกัรใหเ้ป็นเงินประมาณ 1 ลา้น 
       ส าหรับช่องทางการจดัจ าหน่าย ในขณะน้ี มีบริษทั ผูผ้ลิตเคร่ืองหนงัเพื่อการส่งออก สนใจ น า
ผลิตภณัฑไ์ปลองทดสอบ อยูร่ะหวา่งการทดสอบ ถา้ผลออกมาเป็นไปอยา่งท่ีลูกคา้ตอ้งการลูกคา้ถึง
จะสั่งซ้ือสินคา้ ซ่ึงมีบริษทัผูส่้งออกเคร่ืองหนงัสนใจ น าผลิตภณัฑไ์ปทดสอบประมาณ 3-4 บริษทั 
เป็นบริษทัในประเทศไทย และบริษทัในประเทศจีน คาดวา่จะใชเ้วลา 2-3 เดือน ในการทดสอบ
ผลิตภณัฑ ์ 
 

 

ภาพท่ี 14   กระเป๋าเงินท่ีใส่ลวดลายงานเขียน                                             
     ท่ีมา : https://mgronline.com/smes/detail/9480000154429 
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       ผลิตภณัฑ์แทนหนงัจากไมย้างพารา ไดเ้ร่ิมแนะน าออกสู่ตลาดอยา่งจริงจงัเม่ือเดือนสิงหาคมท่ี
ออกงานแสดงสินคา้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีผลิตภณัฑ์ตวัอยา่งไปโชวใ์ห้ลูกคา้เห็นดว้ย เพราะการลูกคา้ได้
เห็นผลิตภณัฑต์วัอยา่งท าใหเ้กิดไอเดียท่ีจะคิดท าอะไรต่อไป 
       อยา่งไรก็ตาม การท าผลิตภณัฑ์แทนหนงัจากไมย้างพาราในคร้ังน้ี เจา้ของแนวคิดไม่ตอ้งการท่ี
จะแปรรูปผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่าย เพราะจุดประสงค์หลกัต้องการท าแผ่นหนังขาย ในลักษณะ
โรงงานเพื่อให้ลูกคา้น าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยไมท่ี้เลือกใชจ้ะใชไ้มย้างพารา เพราะไม้
ยางจะมียางยอ่ยโมเลกุลตวัเองได ้ถา้ใชไ้มส้ักหรือไมอ่ื้น จะออกเป็นสีด า  
       “การท าตลาด แมว้า่จะเป็นเร่ืองท่ียาก เพราะพื้นท่ีตั้งโรงงานอยู่ไกล และอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่มีนกั
ลงทุน ซ่ึงตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากคนไทยดว้ยกนั ให้การสนบัสนุนสินคา้จากไอเดียของคน
ไทย ซ่ึงถา้เราประสบความส าเร็จจะช่วยสร้างงานให้กบัชาวบา้นในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาสได ้และ
เช่ือวา่ สินคา้ของเราเป็นผลิตภณัฑน์วตักรรมใหม่ ซ่ึงสามารถท่ีจะขายตวัมนัเองได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งลง
ไปแข่งกบัตลาดหนงัเทียมหรือ หนงัแท ้เพราะลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือเพราะความพึ่งพอใจเป็นหลกั” 
(เจริญ กริชเกียรติศกัด์ิ) 
 
2. ใบสับปะรดแปรรูปเป็นผืนหนัง 

“Piñatex” วสัดุส่ิงทอชนิดใหม่ท่ีผลิตจาก “ใบสับปะรด” สามารถใชแ้ทน “หนัง” ได ้
ซ่ึง “คาร์เม็น ฮิโจซา” ดีไซน์เนอร์หญิงชาวสเปนเป็นผูคิ้ดคน้และพฒันาข้ึน หลงัคน้พบโดยบงัเอิญ
จากการเดินทางไปฟิลิปปินส์ 

 
ภาพท่ี 15  สวนสับปะรด                                                                                                    

 ท่ีมา :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 
 

 

http://oknation.nationtv.tv/blog/ravio/2016/08/12/entry-1
https://www.flickr.com/photos/franciscoantunes/3353533212
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เธอท างานในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังท่ีไอร์แลนด์นาน 15 ปี และได้รับเชิญไปเป็นท่ี
ปรึกษาการส่งออกอุตสาหกรรม “หนัง” ของฟิลิปปินส์ ก่อนจะพบว่า การผลิต “หนัง” ก่อให้เกิด
มลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง และ “หนัง” ก็ไม่มีคุณภาพมากนกั เธอจึงเร่ิมศึกษาคน้ควา้เส้นใย
ชนิดต่างๆ และพบวา่ เส้นใยจาก “ใบสับปะรด” มีความแขง็แรงและยดืหยุน่ จึงไดท้ดลองแปรรูปให้
เป็นผนืดว้ยวธีิท่ีไม่ใชก้ารถกัทอ (Non-Woven) เช่น วสัดุท่ีใชท้  าผา้ออ้ม และผา้อนามยั 

 

 
                             ภาพท่ี 16   ผลและใบสับปะรด                                                                                           

ท่ีมา :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 
“คาร์เม็น ฮิโจซา” เร่ิมต้นจากค าถามว่า เส้นใยจาก “ใบสับปปะรด” จะน ามาท าเป็น

ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอท่ีย ัง่ยืนได้หรือไม่ จากนั้นเธอใช้เวลา 5 ปีในการศึกษาพฒันาพร้อมกบัเรียนต่อ
ระดบัปริญญาเอกท่ีรอยลัคอลเลจ ออฟอาร์ต ท าให้เธอตอบไดอ้ยา่งมัน่ใจว่า “ท าได้” เม่ือผ่านการ
เคลือบ “Piñatex” จะสามารถใชแ้ทน “หนัง” และป๊ัมข้ึนลายให้ดูคลา้ยหนงังู หรือท าผิวแบบเมทลั
ลิก เพื่อเพิ่มความหรูหราได ้ต่อมาจึงก่อตั้งบริษทั Ananas  Anam และจดสิทธิบตัรส่ิงทอท่ีคิดคน้
ข้ึนมา ก่อนท่ีดีไซน์เนอร์แบรนด์ดังทั้ ง Puma Camper และ Ally Capellino จะน ามาข้ึนรูปเป็น
ผลิตภณัฑต์น้แบบ เช่น รองเทา้ 

“Piñatex” เป็นผลิตภณัฑ์พลอยไดจ้ากอุตสาหกรรมอาหาร เพราะหลงัเก็บเก่ียวสับปะรด
แล้ว เกษตรกรจะทิ้งต้นสับปะรดให้เน่าเป่ือย แต่จากน้ีไปสามารถใช้ประโยชน์จาก  “ใบ
สับปะรด” โดยแยกเส้นใยในถงัปิดเพื่อให้นุ่มและระบายอากาศ จากนั้นน าไปผา่นกระบวนการข้ึน
รูปเป็นผืน ซ่ึงขั้นตอนทั้งหมดไม่ได้ใช้น ้ ามากข้ึน หรือใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเพิ่มแต่อย่างใด เม่ือ
น าไปเปรียบเทียบกบัฝ้าย 1 กิโลกรัม น าไปตดัเป็นเส้ือและกางเกงยนีส์ได ้1 ชุด การปลูกฝ้ายตอ้งใช้
น ้ามากถึง 20,000 ลิตร 

https://www.flickr.com/photos/derek7272/1420343003
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                            ภาพท่ี 17  ผลสับปะรด                                                                                             
ท่ีมา :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 

 
  Carmen Hijosa ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองหนงัไดเ้ดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัท่ีนัน่เธอพบวา่มีปัญหาใหญ่สองเร่ืองท่ีนั้นคุณภาพหนงัแย ่และ การผลิต
หนงัก็แยเ่พราะสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินกบัคนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

ภาพท่ี 18  น าใบสับปะรดมาแปรรูป            
                                    ที่มา :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 

 

  แต่เม่ือเธอเดินทางไปทัว่ประเทศเธอกลบัพบวา่เธอพบของวเิศษฟิลิปปินส์มีการปลูก

สับปะรดจ านวนมากและมีปริมาณใบสับปะรดท่ีตอ้งทิ้งจ  านวนมากเช่นกนัเธอรู้ดีวา่ใบสับปะรดมี

คุณสมบติัเฉพาะบางอยา่งท่ีสามารถแปรรูปเป็นทางเลือกผืนหนงัจากพืชได ้
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                            ภาพท่ี 19   น าใบสับปะรดมาแปรรูปเขา้เคร่ืองรีด                
                             ที่มา :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 

 

  " มนัดีมากเลยมนัมีความเหนียวแน่นและยดืหยุน่ซ่ึงเราตอ้งการอยา่งยิง่พื้นผวิประเภทไม่

ตอ้งทอ "เธอยงัไดดู้พืชทอ้งถ่ินประเภทอ่ืนๆเช่น ใบกลว้ย ป่านศรนารายณ์แต่เส้นใยจากสับปะรด

ค่อนขา้งเหนียวแน่นและยดืหยุน่เหมาะสมกบักระบวนการผลิตท่ีมีอยูใ่นใจเธอ 
 

 

ภาพท่ี 20   น าใบสับปะรดมาแปรรูปเขา้เคร่ืองรีดท่ีเป็นเส้นใยแลว้น ามาตาก                                                
                    ที่มา :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 

 
  Hijosa ไดล้าออกจากอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัแบบเดิมแลว้ใชเ้วลาถึง 7 ปีท่ี Royal College 
of Art ใน Londonพฒันาวสัดุประเภทหน่ึงใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนสิทธิบตัรตอนท่ี
เรียน PhDตอนน้ีเป็นพวก startup วยั 63 ปีท่ีก าลงัผลิตผนืหนงัจากสับปะรด ท่ีเธอเรียกวา่  Piñatex 
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ภาพท่ี 21 น าใบสับปะรดมาแปรรูปเขา้เคร่ืองรีดท่ีเป็นเส้นใยแลว้น ามาตากแหง้                                                
                    ที่มา :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 

 
  หนงัประเภทน้ีไม่ท าร้ายสัตวแ์ละมีประโยชน์กบัส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบัหนงัแท้
และหนงัเทียมอ่ืน ๆ" มนัสร้างจากผลพลอยไดท้างเกษตรนัน่หมายถึงของเสียรวมแลว้จ านวนมาก
การใช ้Piñatex ท าเป็นส่ิงทอ(ข้ึนรูปเป็นผนืหนงั)ไม่จ  าเป็นตอ้งใชท่ี้ดินเพิ่ม น ้า ยาฆ่าหญา้ ปุ๋ยเราใช้
วตัถุดิบท่ีทิ้งแลว้และยกระดบัพวกมนัซ่ึงคือการเพิ่มมูลค่าของพวกมนั " 
 

 

ภาพท่ี 22  น าใบสับปะรดมาแปรรูปเขา้เคร่ืองรีดท่ีเป็นเส้นใยแลว้น ามาตากแหง้ 
                          ที่มา :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 

 
  การท าผนืหนงัจากสัตวต์อ้งใชส้ารเคมีประเภทอนัตรายเช่น formaldehyde และโลหะหนกั
เช่น chromeแลว้พวกเหล่าน้ีต่างสร้างปัญหาจบลงท่ีน ้าเสียส่วนพวกเน้ือสัตวป์ระเภทท่ีใหห้นงัสัตว์
ตอ้งการอาหารจ านวนมาก และสร้าง carbon footprintหนงัสัตวเ์ทียมก็ท าจากปิโตรเลียมและ
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กระบวนการผลิตก็มีปัญหาดว้ยเช่นกนัแมว้า่ช่วงน้ีราคาตลาดน ้ามนัโลกจะถูกมากก็ตามและยงัเป็น
ท่ีนิยมกนัมากในทอ้งตลาดแต่ Hijosa เช่ือมัน่วา่การเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น
เร่ืองท่ีน่าสนใจอยา่งมากจากเหตุผลท่ีมาของวตัถุดิบท่ีใชแ้ปรรูป 
 

 

ภาพท่ี 23  กระเป๋าหนงัเทียมท่ีหนงัท าจากใบสับปะรดแปรรูป                                                                      
                               ที่มา :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 

 
  ใบสับปะรดก็เป็นของเสียตามธรรมชาติการแปรรูปเป็นผืนหนงัคือการสร้างรายไดพ้ิเศษ
ใหก้บัเกษตรกรหลงัจากชาวไร่เร่ิมตน้ดว้ยกระบวนการท าใหใ้บเป็นเส้นใยขนาดยาวแลว้ส้ินสุด
กระบวนการท่ีชีวมวลท่ีเหลือทิ้งน ากลบัเป็นปุ๋ยในไร่สับปะรด 
 

 
ภาพท่ี 24   เคร่ืองหนงัเทียมท่ีหนงัท าจากใบสับปะรดแปรรูป                                          

                         ทีม่า :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 
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  Hijosa ไดท้  างานร่วมกบัโรงงานในทอ้งถ่ินเพื่อเร่ิมตน้การผลิต" เราก าลงัพฒันาห่วงโซ่
อุปทานนัน่คือเหตุผลท่ีมีความสลบัซบัซอ้นและกระบวนการท่ีน่าสนใจยิง่ "วตัถุดิบจะท าเป็นเส้น
เพื่อถกัทอเป็นผนืหนงัใชง้านแทนหนงัจริงใชผ้ลิตรองเทา้ กระเป๋า หุม้ท่ีนัง่ในรถยนต ์เคร่ืองบิน 
ฯลฯ 
 

 

ภาพท่ี 25  เคร่ืองหนงัเทียมท่ีหนงัท าจากใบสับปะรดแปรรูป                                          
                            ทีม่า :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 

 
  " ดว้ยการเปล่ียนแปลงดา้นแฟชัน่อยา่งรวดเร็วท่ีเพิ่มมากยิ่งข้ึนจากการขบัเคล่ือนดว้ย
ความส าเร็จทางแบรนดสิ์นคา้ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วสินคา้ท่ีตอ้งผลิตอยา่งรวดเร็วแต่เนน้คุณภาพมาก
วา่ปริมาณอยา่งไรก็ตามการวิเคราะห์แนวโนม้ธุรกิจเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคคน
ส่วนมากยอมจ่ายแพงกวา่ให้กบั  

  

      ภาพท่ี 26  เคร่ืองหนงัเทียมท่ีหนงัท าจากใบสับปะรดแปรรูป 
                                 ทีม่า :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 

  Ananas Anam คือธุรกิจ startupไดส้ร้างยอดขายผนืหนงัขนาด 500 เมตรถึง 2,000 เมตรใน
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เวลาเพียง 3 เดือนเธอหวงัวา่จะท ายอดขายไดร้าว ๆ 8,000 เมตรขณะท่ีความสามารถในการแข่งขนั

ของบริษทัจะเติบโตแต่ตอนน้ีอุปสงคมี์มากกวา่อุปทานเพราะผูผ้ลิตรองเทา้ เช่น Puma กบั Camper

ไดส้ร้างรองเทา้ตน้แบบท่ีใชว้ตัถุดิบน้ีและรายอ่ืน ๆ ยงัไดใ้ชม้นัดว้ย 
 

 

ภาพท่ี 27  รองเทา้หนงัเทียมท่ีหนงัท าจากใบสับปะรดแปรรูป                                    
                         ทีม่า :https://kasetmodern.wordpress.com/2015/02/16/pineapple/ 

 
" มนัดูเหมือนวา่ผลิตภณัฑท่ี์ถูกท่ีถูกเวลาเพราะเราไดรั้บค าสั่งซ้ือประจ าจากตลาดทุกระดบั

ตั้งแต่บรรษทัขา้มชาติ ถึงร้านสินคา้พิเศษผูแ้รกเขา้ในธุรกิจ และบริษทัต่อตา้นการฆ่าสัตวต่์างก าลงั
มองหาทางเลือกในการใชผ้นืหนงัเราก าลงัเขา้ไปท าการตลาดในกลุ่มพวกน้ี "(วชัรินทร์ จรุงจิต
สุนทร, 2548)  
 

ศึกษาผลติภัณฑ์เคร่ืองหนังในปัจจุบัน 

ในช่วงเวลาประมาณ เกือบ 10 ปี มาน้ี เคร่ืองหนงัไทยเร่ิมมีช่ือเสียงและเป็นท่ี รู้จกัในตลาด
ต่างประเทศทัว่โลกมากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพสินคา้ และการออกแบบ 

การพฒันาของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงับา้นเรา เร่ิมมาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนท่ีมีการ
เน้นการใช้แรงงานเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั สู่การผลิตในรูปของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการ
น าเอาเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยัเขา้มาใชร้วมทั้งมีการพฒันาฝีมือในการออกแบบ
และตดัเยบ็ผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจนสามารถพฒันาเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญั
ของประเทศ 
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มูลค่าการส่งออกปีละประมาณ 3 หม่ืนล้านบาท มาจากผลิตภณัฑ์ประเภทรองเท้าและ
ช้ินส่วนประมาณ 20,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 70 ส่วนท่ีเหลือจะเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์
กระเป๋า เคร่ืองใช้ส าหรับเดินทาง การขยายตวัของการส่งออกมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ือง ส่วน
หน่ึงมาจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นตลาดส่งออกส าคญัของไทย เช่น 
สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยโุรป และ ญ่ีปุ่น และสาเหตุท่ีส าคญั คือ เราถูกตีตลาดจากประเทศคู่แข่ง
ขนท่ีมีตน้ทุนค่าจา้งแรงงานต ่ากว่า อยา่ง จีน เวียดนาม ในกลุ่มสินคา้ระดบักลางถึงล่าง และสินคา้
ประเภทรับจา้งผลิต ซ่ึงผูว้่าจา้งจะหันไปสั่งผลิตจากประเทศท่ีมีตน้ทุนค่าจา้งแรงงานต ่ากว่าไทย 
รวมทั้ งผูท่ี้ว่างจ้างผลิตในไทยหลายราย ได้หันไปสั่งผลิตและน าเข้ามาจากประเทศจีน และ 
เวยีดนาม 

ถ้ามองในภาพรวมทัว่ไป ผมมองว่า อุตสาหกรรมรองเทา้และเคร่ืองหนังในฐานะท่ีเป็น
ผูผ้ลิต น่าท่ีจะมีแนวโนม้หดตวัลง อาจจะมีบางกิจการท่ีอาจตอ้งปิดตวัลง หรือ ลดขนาดของกิจการ 

ปัจจยัท่ีเป็นแรงกดดนัส าคญั ก็คือ ตน้ทุนค่าจา้งแรงงานท่ีสูงข้ึน การขาดแคลนแรงงานช่าง
เยบ็ท่ีมีฝีมือ แรงงานทดแทนมีนอ้ย และขาดแคลนนกัออกแบบแฟชัน่เคร่ืองหนงั 

ส่วนปัจจยัสนบัสนุนความอยูร่อดของอุตสาหกรรม อยากให้เรามองในลกัษณะท่ีเป็นห่วง
โซ่อุตสาหกรรมจากตน้น ้า มายงักลางน ้า และปลายน ้า 

อุตสาหกรรมตน้น ้า ซ่ึงก็คือ ธุรกิจปศุสัตว ์โดยในปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกิจปศุสัตวส่์วน
ใหญ่มีวตัถุประสงค์หลกัในการด าเนินธุรกิจเพื่อการบริโภคมากกว่าเพื่อการขายหนงัแก่โรงงาน
ฟอกหนงั ท าให้ไดผ้ืนหนงัสัตวท่ี์มีคุณภาพดีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จ าเป็นตอ้งสั่งน าเขา้จาก
ต่างประเทศ ท าใหมี้ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน 

อุตสาหกรรมกลางน ้ า ซ่ึงก็คือ ธุรกิจฟอกหนัง มีโรงงานฟอกหนังอยู่ประมาณ 130 โรง 
ปัจจุบนัมีความร่วมมือระหวา่งอุตสาหกรรมฟอกหนงัและธุรกิจปศุสัตวส่์งเสริมให้เกษตรกรเล้ียง
กระบือและโคเพิ่มมากข้ึนเพื่อเพิ่มปริมาณวตัถุดิบในประเทศและลดการน าเข้าวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศ นอกจากนั้นแลว้ภาครัฐไดเ้ขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนการออกแบบลวดลายให้
อุตสาหกรรมฟอกหนงัเพื่อใหห้นงัท่ีฟอกมีคุณภาพในดา้นการออกแบบมากข้ึน 

อุตสาหกรรมปลายน ้ า ซ่ึงก็คือ ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังและรองเท้า 
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็นผูรั้บจา้งผลิตตามค าสั่งซ้ือ ซ่ึงจะมีประสบการณ์และความ
ช านาญในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี เรามีฝีมือ และคุณภาพการตดัเยบ็เป็นท่ียอมรับของลูกคา้
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ต่างชาติ ส่ิงท่ียงัขาดอยูคื่อ การออกแบบและสร้างตราสินคา้ให้กบัผลิตภณัฑ์รวมทั้งการสร้างความ
เช่ือมัน่ในตราสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

ถา้มองต่อไปในอนาคต ผมว่า อุตสาหกรรมรองเทา้และเคร่ืองหนงั ยงัคงสามารถอยู่รอด 
และเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศต่อไปได้ แต่คงมีขนาดของอุตสาหกรรมเล็กลง และ
ผูป้ระกอบการท่ีจะอยูร่อดได ้คงตอ้งมีการปรับตวัอีกพอสมควรครับ 

ผูป้ระกอบการท่ียงัไม่ไดถ้อดใจว่าจะเลิกประกอบธุรกิจประเภทน้ีไป ก็คงก าลงัพยายาม
ปรับตวักนัอยูน่ะครับ หลายคนก็พยายามสร้างแบรนด์ของตวัเองข้ึนมา ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ี
สร้างไม่ได ้ซ่ึงมีตวัอยา่งให้เห็นมากมาย เพียงแต่ค่านิยมของคนไทยเรามกัจะช่ืนชอบสินคา้แบรนด์
เนมต่างประเทศ ทั้งๆท่ี สินคา้เหล่านั้นเป็นผูผ้ลิตท่ีวา่งจา้งให้คนไทยเป็นผูผ้ลิต แต่ถา้เป็นสินคา้แบ
รนดเ์นมของคนไทย เรากลบัรู้สึกวา่ รับไม่ได ้ทั้งๆ ท่ี คุณภาพและความสวยงามไม่ต่างกนัเลย อยา่ง
ล่าสุด ผมไปเดินเล่นท่ี The Walk ไปเจอผูป้ระกอบการรายหน่ึงเขามาออกบูธขายกระเป๋าหนงัท่ี
โรงงานของเขาเป็นผูผ้ลิตเอง ผมดูแลว้ถือว่าฝีมือการตดัเยบ็ดีมาก ใช้วสัดุหนงัและส่วนประกอบ
ส าคญัเช่น ซิปทองเหลือง อย่างดี รอบตะเข็บ ฝีเข็มเย็บ หาท่ีติแทบไม่ได้ เลยอดใจท่ีจะอุดหนุน
ไม่ไดค้รับ คุณภาพ ประโยชน์ใชส้อย เม่ือเทียบกบัราคา 2,500 บาทแลว้ ถือวา่คุม้ค่ามาก 

แลว้ผูป้ระกอบการควรปรับตวัอยา่งไร 

มี 3 เร่ือง ท่ีตอ้งอยู่ในความคิดค านึง และเป็นแผนการพฒันา ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา คือ ตนุ้ทน 
(Cost) คุณภาพ (Quality) และ ระยะเวลาการส่งมอบ (Delivery Time) 

เร่ืองของค่าจ้างแรงงาน เป็นต้นทุนส าคัญ และเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสุดใน 3 เร่ือง ถ้าท่าน
ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ตลาดกลางถึงล่าง ท่านก็หลีกเล่ียงเร่ืองการแข่งขนัดา้นราคาไม่ได ้และ
ตน้ทุนค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท ก็จะเป็นปัจจยักดดนัให้ท่านอยู่ในสถานการณ์ท่ีล าบาก แต่ถ้าท่าน
สามารถเพิ่ม Function การใชง้าน เป็น Functional Bag ท่ีสามารถท าให้ลูกคา้รับรู้ไดถึ้งความคุม้ค่า
ของการใชง้าน และมีรูปแบบท่ีหลากหลายให้เลือกซ้ือไปใช ้ไดต้ามความตอ้งการใชง้านในโอกาส
ต่างๆ ซ่ึงจะท าใหท้่านสามารถขยบัราคาเพิ่มข้ึนไปไดอี้ก และมีช่องวา่งของก าไรใหเ้หลือพอส าหรับ
การหายใจ 

อย่างไรก็ตาม ต่อให้ท่านผลิตสินคา้ท่ีเป็นตลาดบนเพิ่มสูงข้ึน แต่ท่านไม่สามารถบริการ
จดัการประสิทธิภาพการผลิตได ้ตน้ทุนของท่านก็ยงัสูงอยู่ดี ท่านตอ้งหาวิธีการปรับปรุงและเพิ่ม



  36 

ประสิทธิภาพการผลิต ให้พนกังานสามารถผลิตจ านวนช้ินงานต่อวนัเพิ่มสูงข้ึน โดยท่ีไม่มีปัญหา
เร่ืองคุณภาพสินคา้ 

เพราะฉะนั้น ถา้มีแผนการปรับปรุงระบบการบริหารการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ 
จดัซ้ือ การข้ึนตวัอยา่ง การตดั การเยบ็ การตบแต่ง การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ให้มีคุณภาพ
ท่ีออกมาสวยงามสม ่าเสมอ ผลิตสินคา้ในจ านวนน้อยๆ ไดใ้นระยะเวลาท่ีรวดเร็ว พนกังานเยบ็มี
ทักษะการท างานท่ีหลากหลายขั้นตอน หลากหลายเคร่ืองจักร  ก็น่าจะเป็นแนวทางท่ีท าให้
ผูป้ระกอบการอยูร่อดไดม้ากข้ึน 

อีกประการหน่ึงท่ีผมมองว่า เป็นอุปสรรคส าคญัต่อความอยู่รอดของผูป้ระกอบการเอง 
ผูป้ระกอบการหลายราย ยงัคงยึดติดอยู่กบัการรับค าสั่งซ้ือในปริมาณขั้นต ่าท่ีมีจ  านวนสูงอยู่ ซ่ึง
สินคา้ท่ีมีคุณภาพและเนน้จ าหน่ายแก่กลุ่มลูกคา้ระดบับน ส่วนใหญ่ถูกจ าหน่ายในร้านคา้ยอ่ย จึงมี
ความตอ้งการสั่งซ้ือสินคา้เคร่ืองหนังต่อคร้ังไม่สูง เพราะฉะนั้น ถ้าสามารถปรับลดปริมาณการ
รับค าสั่งซ้ือต่อแบบลงได ้ไปจนถึงรับผลิตแบบ Made to Order แบบใบเดียว ช้ินเดียวได ้เหมือนสั่ง
ตดัเยบ็เส้ือผา้เฉพาะตวั ก็จะเป็นโอกาสในการรองรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่เหมือนใครไดม้ากข้ึน 

บางทีไปเดินตามห้างสรรพสินคา้ หรือ ร้านท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั ก็จะพบเห็น
หนงัสัตวป์ระเภทอ่ืน นอกเหนือจากหนงัววั เพิ่มข้ึน อยา่งเช่น หนงัปลากระเบน หนงัจระเข ้หนงังู 
หนงันกกระจอกเทศ ซ่ึงมีราคาสูงพอสมควร ถา้ผูป้ระกอบการหนัมาใชห้นงัประเภทน้ีบา้ง จะเป็น
การเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหก้บัตวัเองได ้

บา้นเรายงัมีผูผ้ลิตเคร่ืองหนงัประเภทหนงัสัตวท่ี์มีเอกลกัษณ์หรือมีลวดลาย เฉพาะตวั หรือ
มีความแปลกประหลาด (Exotic)ไม่มากนกั 

ซ่ึงถือวา่ยงัมีโอกาสเติบโตอยูอี่กมากนะครับ ท่ีส าคญั  มีตลาดน าเขา้ท่ีส าคญั คือ อิตาลี ซ่ึง
เน้นความเป็นแฟชั่นส่วนตลาดน าเข้าท่ีส าคญั อีกแห่งคือ จีน ซ่ึงมีความเช่ือเร่ืองโชคลาง โชค
ลาภ  ความโชคดี ความรุ่งเรือง  เช่น หนงัจาก 

ปลากระเบน    เช่ือวา่ช่วยเรียกเงินเขา้กระเป๋า ความร่มเยน็เป็นสุข 

จระเข้         เช่ือวา่ท าใหโ้ชคดี/น าโชคลาภมาให้ 

งู   เช่ือวา่ท าใหก้ารประกอบอาชีพคล่องตวั หรือความล่ืนไหลของธุรกิจ 
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นกกระจอกเทศ     เช่ือวา่มีความมัน่คง ย ัง่ยนื 

ผลิตภณัฑ์เด่นส่วนใหญ่ เช่นหนงัปลากระเบน และหนงัจระเข ้เป็นสินคา้ระดบับนมีราคา
สูง  เน่ืองจากกรรมวิธีการฟอกหนังใช้ต้นทุนสูง และมีจุดเด่น คือ การออกแบบท่ีประณีต 
สวยงาม  ฝีมือในการตดัเยบ็ความสามารถในการต่อลายของหนงัท่ีเนียน และไร้รอยต่อ 

ซ่ึงถา้มีผูป้ระกอบการหันมาพฒันาฝีมือในการผลิตสินคา้ประเภทหนงัพิเศษมากข้ึน ก็จะ
เป็นการยกระดบัผลิตภณัฑ ์และฝีมือของช่างบา้นเราข้ึนไปอีก 

อีกไม่นาน เราก็กา้วเขา้สู่  AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยา่งเตม็ตวัแลว้ ค าถามก็
คือ จะมีปัจจยัใดท่ีเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงัของไทย ท่ีผูป้ระกอบการควรรีบหาช่องทาง
เขา้ถึง เพื่อใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้นบา้ง โอกาสการ AEC ท่ีส าคญัก็คือ เป็นการเพิ่มแหล่งวตัถุดิบ
ในการผลิตจากเกษตรกรไทยผูเ้ล้ียงปศุสัตวล์ดลง ปัจจุบนัจ านวนโคและกระบือท่ีเล้ียงมีนอ้ยลงมาก 
โรงงานฟอกหนงัตอ้งน า เขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ การเปิดเสรีทางการคา้ จะช่วยให้เราสามารถ
จดัหาวตัถุดิบจากประเทศเพื่อนบา้นไดม้ากข้ึน 

โอกาสในการเขา้ไปลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบา้นท่ีเป็นแหล่งวตัถุดิบและ
แรงงานราคาถูก ซ่ึงประเทศท่ีมีศกัยภาพและน่าสนใจไดแ้ก่ ประเทศเวยีดนามและโอกาสท่ีส าคญั ก็
คือ ตลาดและกลุ่มเป้าหมายมีขนาดใหญ่ข้ึน เพราะสามารถส่งขายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
เพียงแต่ตอ้งอาศยักลไกการตลาดผ่านคนทอ้งถ่ิน เราคงไม่สามารถเขา้ไปท าการตลาดไดโ้ดยตรง 
เหมือนการท าตลาดในบา้นเรา(ดร.พงศศ์รันย ์พลศรีเลิศ, 2561) 

ศึกษาหลกัการออกแบบ 

 ทฤษฎีในการออกแบบ 
 1. ส่วนมูลฐานในการออกแบบ (Elements of Design) คือ องค์ประกอบในการสร้าง
รูปทรงต่างๆ ซ่ึงน าไปใชใ้นขั้นตอนการออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้มบูรณ์ ประกอบดว้ย 
 การจดัเส้น (Arrangement of Line) 
 การจดัรูปทรง (Arrangement of Form) 
 การจดัพื้นท่ี (Arrangement of Area) 
 การจดัน ้าหนกั (Arrangement of Value) 
 การจดัมวล (Arrangement of Mass) 
 การจดัช่องวา่ง (Arrangement of Space) 
 การจดัพื้นผวิ (Arrangement of Texture) 
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 การจดัสี (Arrangement of Color) 
 2. หลกัเกณฑใ์นการออกแบบ คือแนวทางเบ้ืองตน้หลายแนวทางในการน าเอาส่วนมูล
ฐานในการออกแบบ มาท าการจัดวางในพื้นท่ีให้ได้องค์ประกอบของรูปทรงผลิตภัณฑ์ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 1. ความเป็นหน่วยหรือเอกภาพ (Unity) เป็นการค านึงถึงผลิตภณัฑ์ทั้งหมดท่ีท าการ
ออกแบบ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ประเภทท่ีประกอบกนัหลายหน่วย หรือเป็นชุด หรือมีหลายๆ ขนาด 
รวมทั้งการประดบัและตกแต่ง การออกแบบให้ดูมีเอกภาพในทางการออกแบบรูปทรงท่ีเป็น 3 มิติ 
ท าได ้2 วธีิ คือ 
 การซ ้ า (Repetition) คือ การออกแบบรูปทรงท่ีเหมือนๆ กนัรวมทั้งรูปแบบลวดลาย
หรือสีสันเป็นชุดเดียวกนั 
 การออกแบบหลากหลาย (Veriety) คือ การออกแบบรูปทรงคลอ้งจองกนั เป็นลกัษณะ
การแปรเปล่ียนจากการซ ้ ากนั 
 นอกจากน้ีตอ้งค านึงถึงงาน 2 มิติดว้ย เช่น การตกแต่งสีสัน ลวดลาย บนตวัผลิตภณัฑ์ 
เป็นตน้ เอกภาพของส่วนประกอบของการออกแบบ เช่น เส้น น ้ าหนัก ช่องว่าง สี ทางศิลปะท่ี
ก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑ ์เกิดเอกภาพท่ีสมบูรณ์สวยงามนอกเหนือจากรูปทรง มี 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 
 Opposition การใชท้ฤษฎีองคป์ระกอบศิลป์ในหลกัของการขดัแยง้ (Contrast) เพื่อให้
เกิดจุดเด่น (Dominance) น าไปสู่กฎสมดุลแห่งเอกภาพ 
 Transition การใช้ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ในลักษณะของการเช่ือมประสานโดย
ตวักลางเป็นตวัเช่ือม เพื่อให้ส่วนประกอบนั้นๆ เกิดการยึดติด (Cohesion) น าไปสู่กฎสมดุลแห่ง
เอกภาพ 
 2. ความสมดุล (Balance) มีหลกัอยู ่3 ลกัษณะ คือ 
  สมดุลในลกัษณะเท่ากนั คือ รูปทรงท่ีมีความเท่ากนัทั้ง 2 ดา้นซ้ายขวา หรือเรียกว่า 
สมมาตรในทางธรรมชาติ คือ รูปทรงมนุษย ์คือสมดุลทั้งสัดส่วนของรูปทรงและทั้งสายตาของผู ้
มอง รูปทรงเหล่านั้นในผลิตภณัฑ์จะพบเห็นมากท่ีสุด เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีตอบสนอง
ทางด้านร่างกาย ผูไ้ด้ใช้ประโยชน์เพื่อความจ าเป็นหรือความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต 
ผลิตภณัฑต่์างๆ นั้น จะตอ้งสะดวกตามความเป็นจริงของสรีระร่างกายดงักล่าว 
  สมดุลในลกัษณะไม่เท่ากนั คือ รูปทรงท่ีดูแลว้ไม่เท่ากนัหรือไม่เหมือนกนัทั้งดา้นซ้าย
และดา้นขวา งานสมดุลลกัษณะน้ีนิยมมากในงานจิตกรรม เน่ืองจากงานตอบสนองในดา้นจิตใจ ใช้
การมองดูความงามดว้ยสายตา ไม่ไดใ้ช้ประโยชน์เหมือนผลิตภณัฑ์ การสมดุลลกัษณะไม่เท่ากนั 
ถึงแมจ้ะไม่เท่ากนัในดา้นขนาด รูปร่าง มวล แต่การออกแบบสามารถท าใหดู้แลว้เกิดความสมดุลได ้
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ในความรู้สึกดว้ยน ้าหนกั เส้น สี หรือธาตุอ่ืนๆ 
  สมดุลในลักษณะจุดศูนย์ถ่วง คือ งานผลิตภัณฑ์ส่วนมากเป็นงาน 3 มิติ ลอยตัว
ผลิตภณัฑบ์างประเภทท่ีมีลกัษระทรงสูงชะลูดและจะตอ้งวางตั้ง ในฐานท่ีแคบจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา
เร่ืองจุดศูนยถ่์วง (Center of Gravity) ซ่ึงเป็นจุดท่ีอยูบ่ริเวณศูนยก์ลางของตวัรูปทรงต่างๆ เป็นแนว
เส้นด่ิงท่ีจะแบ่งน ้ าหนกัออกเป็น 2 ดา้นออกเท่ากนั ในเร่ืองของจุดศูนยถ่์วงน้ี ทวสิ เพง็สา(2528 :53 
- 57) ไดก้ล่าวไวว้า่ มีหลกัการพิจารณาดงัน้ี 
 รูปทรง (Form) ของฐานผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดความมัน่คง คือ การออกแบบตวัฐานให้
มัน่คง 
 รูปร่าง (Form) ท่ีมีความมัน่คงไม่ลม้ง่ายของตวัผลิตภณัฑ์นั้น คือ ตวัผลิตภณัฑ์เองตอ้ง
มัน่คง 
 การแกปั้ญหารูปร่าง (Form) ท่ีมีความสูงมากไม่ให้ลม้ง่าย คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสูง 
ความสมดุลในจุดศูนยถ่์วงจะตอ้งพอดีกนั 
 3. ความสัมพนัธ์ทางศิลปะ (Relativity of Art) 
  ส่วนเด่นและส่วนรอง (Dominance and Subordination) คือการเนน้ให้เกิดความโดด
เด่นในทางศิลปะ จุดท่ีเน้นอาจจะเป็น สี รูปทรง ลวดลาย หรือพื้นผิวของผลิตภณัฑ์ ในการเน้น
จุดเด่นควรมีต าแหน่งไม่กระจายตวัทั้งผลิตภณัฑ ์ควรมีความลดหลัน่ 
 จงัหวะลีลา (Rhythm) คือ ความสัมพนัธ์ในทางความรู้สึกเคล่ือนไหว ในระยะความถ่ี 
ความห่างของสัดส่วนช่องวา่ง (นพวรรณ หมั้นทรัพย ์2539)ไดก้ล่าววา่ จงัหวะลีลามีอยู ่3 ชนิด คือ 
จงัหวะท่ีซ ้ ากนั จงัหวะท่ีสลบักนัและจงัหวะท่ีต่อเน่ือง 
 ความแตกต่าง (Contrast) คือการออกแบบให้เกิดการขดัแยง้กนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ของส่วนต่างๆ ในตวัผลิตภณัฑ ์เพื่อแกปั้ญหาความซ ้ าซาก จ าเจ ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย ความ 
แตกต่างจะช่วยใหเ้กิดความแปลกใหม่ ต่ืนเตน้ เร้าใจ 
 4. ความกลมกลืน คือ ความเหมาะสมพอดีเขา้กนัไดดี้ ไม่ขดัเขินหรือขดัให้ความหมาย
ของความกลมกลืน 3 ลกัษณะ คือ 
 การออกแบบใหก้ลมกลืนดา้นความคิด 
 การออกแบบให้กลมกลืนดว้ยรูปทรง สี ลกัษณะผิว ความมอ่อนแก่ ซ่ึงออกแบบโดย
เลือกใชข้อ้แตกต่างท่ีกลมกลืนกนั 
 การออกแบบใหก้ลมกลืนตามธรรมชาติ (วฒันะ จูฑะวภิาต 2527) 
 การออกแบบทางการตกแต่งและความงาม 
 เป็นงานออกแบบท่ีไม่มีกลไกลภายใน ตอ้งสร้างใหเ้กิดความงาม ความรู้สึกช่ืนชมต่อ 
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ลกัษณะรูปทรงท่ีปรากฏ โดยประโยชน์และหน้าท่ีใช้สอยของงานออกแบบทางการตกแต่งและ
ความงามมกัใชต้กแต่ง เพื่อสร้างบรรยากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายในการใชง้านเล็กนอ้ยและไม่ซบัซ้อน 
ในงานออกแบบทุกชนิดจะผสมผสาน 2 แนวทาง คือ โครงสร้างและการตกแต่ง งานออกแบบท่ีดี 
คือ งานท่ีสามารถผสมผสานไดอ้ย่างพอเหมาะพอดี โดยเร่ิมจากการจดัวางโครงสร้างของรูปทรง 
ในขณะเดียวกนั โครงสร้างท่ีวางไวต้อ้งเอ้ือต่อการตกแต่งให้เกิดความงามดว้ย 
 ปัจจัยทีม่ีผลต่องานออกแบบ 
 ปัจจยัจากภายในงานออกแบบ 
 ปัจจยัภายในเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีก าหนดและให้ขอบเขตแก่งานออกแบบ ไม่วา่จะเป็น
งาน 2 มิติหรือ 3 มิติ งานออกแบบนั้นเกิดข้ึนจากการน าวสัดุชนิดต่างๆ มาผา่นกรรมวธีิการข้ึนรูปท่ี
เหมาะสมและเป็นไปไดจ้ริง เพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ ซ่ึงสามารถสนองประโยชน์ตามหนา้ท่ีใช้สอย
ได้ ปัจจยัภายในทั้งวสัดุ กรรมวิธีการผลิตและประโยชน์ใช้สอย รูปทรง ต่างมีความส าคญัและ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 1. วสัดุและกรรมวธีิการผลิต (Materials and Processes) 
  งานออกแบบคือผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการคิดสร้างสรรค์แลว้ ยงัตอ้งเป็นงานท่ีสามารถ
ข้ึนรูปธรรมไดจ้ริง ไม่ใช่เป็นเพียงจินตนาการเท่านั้น โดยเฉพาะงานออกแบบท่ีมีการจ าหน่ายใน
ตลาด วสัดุและกรรมวิธีการผลิตเป็นตน้ทุนท่ีส าคญั การศึกษาและเลือกใช้วสัดุนั้น อาจศยัการ
สังเกตและจดจ าคุณลกัษณะของวสัดุต่างๆ รอบตวั บวกกบัการทดลองใช้กรรมวิธีง่ายๆ ในการ
เปล่ียนแปลงรูปทรงเดิมของวสัดุ เพื่อใหเ้กิดเป็นผลผลิตท่ีมีลกัษณะรูปทรงใหม่ และคน้ควา้หาวสัดุ
ชนิดใหม่ เพื่อใชท้ดแทนวสัดุเดิมท่ีมีคุณสมบติัไม่เหมาะสม หายาก มีราคาสูงและมีความยากต่อการ
ผลิต ทั้งวสัดุและกรรมวธีิการผลิตเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีมีความส าคญัส าหรับการออกแบบ 
  1.1 วสัดุ (Materials) 
    ก. การจ าแนกประเภทของวสัดุ จดัแบ่งอย่างกวา้งตามอุตสาหกรรมการผลิตได้ 2 
ประเภท คือ 
    1. โลหะ (Metal) มีคุณสมบติัเฉพาะตวั คือ ผิวเรียบ มนัแวววาว น าความร้อนและ
ไฟฟ้าไดดี้ มีความเหนียว อ่อนและยดืหยุน่ตวัดี โลหะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
     1.1 โลหะจ าพวกเหล็ก (Ferrous) เหล็กชนิดต่างๆ เช่น เหล็กหล่อ เหล็กตีและ
เหล็กกลา้ ข้ึนรูปไดข้ณะร้อน มีความเหนียวและง่ายต่อการท างานดว้ยเคร่ืองจกัร 
     1.2 โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก (Non-ferrous) ได้แก่ อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกัว่ 
ทอง เงิน และอ่ืนๆ มีลกัษณะทนต่อการผุกร่อน อ่อนง่ายต่อการข้ึนรูป น ้ าหนกัเบา เป็นส่ือไฟไฟ้า
และความร้อนไดดี้ มีสีหลากหลาย 
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   2. อโลหะ (Non-metal) มีคุณสมบัตรเฉพาะตัว เ ม่ือเทียบกับโลหะจะอ่อนกว่า 
หนาแน่นนอ้ยกวา่ ไม่น าความร้อนและไฟฟ้า ไม่มีความยดืหยุน่ อโลหะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
     2.1 อินทรีย์วตัถุ (organic) คือ วสัดุท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตทั้งจากพืชและสัตว์ ท่ีนิยม
น ามาใชใ้นงานออกแบบมี 5 ชนิด ไดแ้ก่ กระดาษ หนงั ยาง ไม ้และวสัดุสังเคราะห์จ าพวกพลาสติก 
     2.2 อนินทรียวตัถุ (Inorganic) คือ วสัดุซ่ึงมาจากส่ิงไม่มีชีวิต ท่ีนิยมน ามาใชใ้นงาน
ออกแบบมี 4 ชนิด ไดแ้ก่ ดิน แกว้ ซีเมนตแ์ละหินทั้งท่ีเป็นพลอยเน้ืออ่อนและอญัมณี 
    ข. การพิจารณาคุณสมบติั เพื่อทราบถึงคุณสมบติัตามธรรมชาติของวสัดุแต่ละชนิด 
เม่ือวสัดุถูกใชง้านในสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ควรรู้ในแง่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตลอดจนเหตุผลท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลง คุณสมบติัของวสัดุเป็นขอ้มูลท่ีได้จากการทดสอบปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนใสถาน
การณ์ ซ่ึงถูกควบคุมภายในหอ้งปฏิบติัการและท าการบนัทึกรวบรวมไว ้คุณสมบติัของวสัดุท่ีจ  าเป็น
ต่อการออกแบบมี 2 ดา้น ดงัน้ี 
 1. คุณสมบติัทางกายภาพ (Physical Properties) เป็นคุณสมบติัประจ าตวัท่ีท าใหว้สัดุแต่
ละชนิดแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ลกัษณะทางดา้นสี ความหนาแน่น ความร้อนจ าเพาะ การขยายตวัจาก
ความร้อน ความเป็นตวัน าความร้อน-ไฟฟ้า จุดหลอมตวัและคุณสมบติัทางแม่เหล็ก เป็นตน้ 
 2. คุณสมบติัทางกลศาสตร์ (Mechanical Properties) เป็นคุณสมบติัท่ีก าหนดโดยน า
วสัดุไปท าการทดสอบเม่ือมีแรงมากระท า เพื่อดูการเปล่ียนแปลง ผลของการทดสอบท าให้รู้ค่า
เก่ียวกบัความแขง็ ความลา้ การอ่อนตวัและก าลงั เป็นตน้ 
  1.2 กรรมวธีิการผลิต (Processes) 
   มีการจ าแนกประเภทของกรรมวธีิการผลิตออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1. กรรมวิธีการผลิตแบบหัตถกรรม วิธีการเปล่ียนแปงรูปทรงของวสัดุด้วยการใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือพื้นฐานประกอบกบัทกัษะฝีมือและความเช่ียวชาญ มี 4 วธีิ คือ 
  1.1 การแกะหรือการสกดั คือ วิธีการแยกเน้ือวสัดุส่วนน้อยออกจากก้อนวสัดุท่ีเป็น
รูปทรงเดิม 
  1.2 การก่อ คือ วิธีการใช้แรงกระท าต่อวสัดุ เช่น แรงกด แรงดึง แรงบิดและแรงเป่า 
เพื่อเปล่ียนแปลงรรูปทรงโดยไม่ไดเ้คล่ือนยา้ยมวลสาร 
  1.3 การหล่อ คือ วิธีการเทวสัดุลงในแม่แบบท่ีจดัท าข้ึนจากตน้แบบ ให้มีรูปทรงตาม
ตอ้งการ ท าใหว้สัดุท่ีเทลงไปมีรูปทรงและขนาดตามตน้แบบนั้นๆ 
  1.4 การสร้าง คือ วิธีการน าวสัดุชนิดต่างๆ ท่ีมีรูปทรงและขนาดตามท่ีตอ้งการ แลว้มา
ประกอบเช่ือมติดกนัใหเ้กิดรูปทรงใหม่ 
 2. กรรมวธีิการผลิตแบบอุตสาหกรรม เป็นกรรมวธีิส าหรับการผลิตเป็นปริมาณมากใน
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เวลาอนัรวดเร็ว แบ่งกรรมวธีิการผลิตออกเป็น 2 ขั้นตอน 
  2.1 กรรมวิธีขั้นต้น (Primary Processing) เป็นขั้นตอนแรกในการเปล่ียนวตัถุดิบท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติให้อยู่ในสภาพเหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน โดยการแปรสภาพจากวตัถุดิบ
เป็นวสัดุทางอุตสาหกรรม 
  2.2 กรรมวิ ธีขั้ น ท่ี  2 (Secondary Processing) เ ป็นขั้ นตอนเพื่ อ เป ล่ี ยนวัส ดุทาง
อุตสาหกรรมท่ีผ่านกรรมวิธีขั้นต้นแล้ว ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กรรมวิธีขั้นท่ีสอง
ประกอบดว้ยหลายขั้นตอน ตั้งแต่การน าวสัดุทางอุตสาหกรรมมาท าการข้ึนรูปดว้ยวธีิการต่างๆ เป็น
ช้ินส่วน จากนั้นน าช้ินส่วนมาประกอบย่อย ให้ได้เป็นช้ินส่วนหลักๆ แล้วจึงประกอบรวมขั้น
สุดทา้ย ไดเ้ป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปเพื่อน าไปท าการตกแต่งต่อไป 
 2. ประโยชน์ใชส้อย (Function) 
  ประโยชน์ใชส้อยในงานออกแบบจ าแนกออกได ้2 กลุ่ม 
  2.1 ประโยชน์ใชส้อยทางจิตใจ (Psychological Function) ในงานออกแบบประเภท 
ต่างๆ มีหน้าท่ีใช้สอยท่ีอยู่ลึกลงไปนอกเหนือจากการตอบสนาองการใช้งานท่ีวดัผลได้แลว้ งาน
ออกแบบยงัตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจ สร้างให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ ชอบใจ
หรือถูกใจส าหรับผูใ้ชใ้นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 ความสะดุดตามีเอกลกัษณ์น่าสนใจ 
 ความมีค่ามากกวา่ราคาท่ีปรากฏ 
 ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 
 ความมีระดบั เป็นสัญลกัษณ์แสดงภาพพจน์ความมีฐานะ 
  2.2 ประโยชน์ใชส้อยทางกายภาพ (Practical Function) คือ ประโยชน์ใชส้อยท่ีส่ง 
ผลโดยตรงต่อผูใ้ช้ทางร่างกาย มีความชัดเจน สามารถจับต้องใช้งานตามขอบเขตท่ีก าหนด 
ประโยชน์ใชส้อยทางกายภาพจ าแนกออกเป็น 2 ดา้น คือ 
 1. ประโยชน์ใช้สอยหลัก (Essential Function) คือ ประโยชน์เฉพาะโดยตรงของงาน
ออกแบบนั้นๆ จะตอ้งท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย 
 2. ประโยชน์ใชส้อยรอง (Supporting Function) คือ ประโยชน์ใชส้อยท่ีมีเพิ่มเติม เพื่อ
ส่งเสริมใหป้ระโยชน์ใชส้อยหลกัสามารถใชง้านไดค้รบสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ประโยชน์ใช้สอยในงานออกแบบมีไดก้วา้งขวาง การคน้หาและรวบรวมขอ้มูลด้าน
การใช้สอย ไม่เพียงไดจ้ากการศึกษา การสอบถาม การสังเกต และการคาดเดาเท่านั้น บางคร้ังยงั
ตอ้งท าการส ารวจหาความตอ้งการจากตลาดท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรง เพื่อให้ไดข้อ้มูลครบถว้นและ
ถูกตอ้งแม่นย  า ถ้าเป็นประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ สามารถสร้างเคร่ืองมือ หรือตั้งหลกัเกณฑ์
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ส าหรับใช้ประเมินได้อย่างชัดเจนมากกว่าประโยชน์ใช้สอยทางจิตใจ ซ่ึงตอ้งใช้ความรู้สึกของผู ้
ประเมินในการวดั 
 3. รูปทรง (Form) 
  รูปทรงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในงานออกแบบ เกิดข้ึนจากองคป์ระกอบจ านวนมาก 
องคป์ระกอบในงานออกแบบ ไดแ้ก่ เส้น ระนาบ พื้นผวิและสี เป็นตน้ น าองคป์ระกอบเหล่าน้ีมาจดั
รวมกนัเขา้ เพื่อสร้างสรรคใ์หเ้กิดรูปทรงโดยใชห้ลกัการออกแบบ ระดบัของความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
องค์ประกอบซ่ึงจ าแนกได้ 3 ระดับ คือ ระดับท่ีสร้างให้มีความเหมือนกัน (Identical) โดยใช้
หลกัการออกแบบชนิดการท าซ ้ าหรือความสมดุล ต่อมาเป็นระดบัท่ีก่อให้เกิดความคลา้ยคลึงกนั 
(Similar) โดยใช้หลักการออกแบบท่ีสร้างให้เ กิดความกลมกลืนหรือการท าให้เ กิดความ
เปล่ียนแปลงไปทีละขั้นจนถึงระดบัสุดทา้ย คือ การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบใหเ้กิด
ความแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง โดยใช้หลกัการสร้างความขดัแยง้ การเลือกใช้ความสัมพนัธ์แต่ละ
ระดบัควรพิจารณาให้เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน เช่น งานท่ีตอ้งการสร้างความสะดุดตาเพื่อ
ดึงดูดความสนใจอย่างรุนแรง ก็เลือกใช้ระดับความสัมพันธ์ท่ีแสดงความตรงข้ามกันของ
องคป์ระกอบต่างๆ ในงานออกแบบ 
 ลกัษณะรูปทรงต่างๆท่ีมีปรากฏอยูท่ ัว่ไป สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) รูปทรงท่ีเกิดข้ึนตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ 
ในธรรมชาติก็พบเห็นรูปทรงเรขาคณิตได ้เช่น ผลึกรูปเหล่ียมของแร่ ใบไมรู้ปสามเหล่ียม เปลือก
หอยทรงกลมหรือทรงกรวย รังผึ้งรูปหกเหล่ียม เป็นตน้ ในงานออกแบบอุตสาหกรรมมกัใชรู้ปทรง
เรขาคณิต เน่ืองจากเป็นรูปทรงท่ีมีลกัษณะสมดุล สม ่าเสมอ แม่นย  า ง่ายต่อการข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองจกัร
และเป็นรูปทรงท่ีมีประโยชน์ใชส้อยดี 
 2. รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) รูปทรงท่ีเลียนแบบส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
ทั้งส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่ มนุษย ์สัตว ์และพืช ส่ิงไม่มีชีวิต ไดแ้ก่ องค์ประกอบและปรากกฎการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ เช่นภูเขา แม่น ้ า พระอาทิตย ์และฝนตกเป็นตน้ ดงันั้นรูปทรงธรรมชาติจึงมีกวา้งขวาง
หลากหลาย ลกัษณะรูปทรงธรรมชาติสร้างความรู้สึกกลมกลืนใกลชิ้ดกบัมนุษยไ์ด้ดีกว่ารูปทรง
อ่ืนๆ แต่จะพบงานออกแบบท่ีใช้รูปทรงธรรมชาติไดน้้อยกว่า เน่ืองจากมีความยุ่งยากในการผลิต
ดว้ยเคร่ืองจกัร 
 3. รูปทรงนามธรรม (Abstract Form) เกิดข้ึนจากน ารูปทรงธรรมชาติมาตดั ลดทอนรูป
ให้เหลือเฉพาะส่วนส าคญัหรือสัญลักษณ์ท่ีสามารถส่ือถึงรูปทรงต้นแบบได้หรือเป็นรูปทรงท่ี
สร้างสรรคข้ึ์นมาเองโดยอิสระ 
 ปัจจยัจากภายนอกงานออกแบบ 
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 งานออกแบบนอกจากจะมกัปัจจยัภายในเป็นตวัก าหนดลกัษณะแลว้ สภาพแวดลอ้ม
รอบตวัก็มีอิทธิพลในการก าหนดขอบเขตของงานออกแบบด้วย ต้องศึกษาปัจจยัแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหส้ามารถใชง้านร่วมกนักบัส่ิงท่ีมีและเป็นอยูเ่ดิมไดเ้ป็นอยา่งดี ปัจจยั
ภายนอกท่ีมี ความส าคญัต่องานออกแบบ จ าแนกได ้4 ดา้นดงัน้ี 
 1. การแข่งขนัในตลาด 
  อตัราการเพิ่มของประชากรส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิตเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีมี
มากข้ึน การแข่งขนัในการผลิตและการจดัจ าหน่ายทั้งสินคา้และบริการ เกิดส่วนแบ่งทางการตลาด 
นอกเหนือจากการกระตุน้เช้ือเชิญให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในสินคา้ โดยวิธีการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายด้านต่างๆ ตวัสินคา้ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งท าการปรับปรุงให้สามารถ
แข่งขนัในดา้นการออกแบบกบัคู่แข่งไดด้ว้ย ซ่ึงลกัษณะท่ีส าคญัของงานออกแบบท่ีสามารถแข่งขนั
ในตลาดได ้ควรเป็นการออกแบบท่ีมาจากผลการศึกษา ส ารวจ ความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของตลาด
กลุ่มเป้าหมาย และควรมีแนวทางเฉพาะท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง แนวทางเฉพราะดงักล่าวแยกไดเ้ป็น 2 
ดา้น คือ แนวทางเฉพาะทางดา้นประโยชน์ใชส้อยและทางดา้นรูปแบบ ในแง่ประโยชน์ใชส้อยนั้น 
งานออกแบบควรมีการปรับปรุงให้มีประโยชน์ใช้สอยท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึกว่าของท่ีมีอยู่และมี
การใชเ้ทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ ในแง่ทางดา้นรูปแบบตอ้งออกแบบให้เกิดความมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ี
แสดงความเป็นสินคา้ใหม่ มีสไตลต์รงกบัความช่ืนชอบของกลุ่มเป้าหมายและในขณะเดียวกนัยงัคง
แสดงภาพพจน์ส าคญัของผูอ้อกแบบหรือผูผ้ลิต 
 2. ความสามารถเขา้กนัไดก้บัระบบสากล 
  การออกแบบในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์เช่ือมโยงท่ีผลิตภณัฑ์
นั้นๆ โดยพิจารณาตั้งแต่ก่อนการใช้งาน ขณะใช้งานและภายหลงัเสร็จส้ินการใช้งาน การท างาน
ออกแบบจึงกลายเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่างๆ เขา้มาร่วมกนัเพื่อให้ขอ้มูลท่ีรอบคอบ
และครบถว้น อีกทั้งในปัจจุบนัลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในตลาดต่างมุ่งเน้นการท างานไดเ้ฉพาะ
อยา่ง จึงท าใหผ้ลิตภณัฑ์แต่ละอยา่งจ าเป็นตอ้งใชง้านประกอบกบัผลิตภณัฑ์อ่ืน สามารถเช่ือมต่อใช้
งานร่วมกนัได้หรือหากไม่สามารถต่อกันโดยตรงก็จ  าเป็นต้องมีอุปกรณ์ปรับ เพื่อช่วยต่อเช่ือม
อุปกรณ์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะในงานออกแบบเพื่อส่งออกไปจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศ 
ควรศึกษา ถึงสถานท่ีใชง้านและระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศ 
 3. การควบคุมดา้นความปลอดภยั 
  กฎขอ้บงัคบัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานออกแบบอาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 พระราชบญัญติั (Act) เป็นกฎหมายท่ีก าหนดใหสิ้นคา้ ตอ้งมีลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามจุด 
มุ่งหมายทางการใช้งาน มีความปลอดภยั ตลอดจนมีรายละเอียดเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาและขอ้มูลท่ี
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จ าเป็นในดา้นต่างๆ มกัใชค้วบคุมสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนัตรายร้ายแรง เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของใช ้
ส าหรับเด็กและของใชจ้  าพวกเคร่ืองเรือนส่ิงตกแต่งอาคาร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการลุกไหม ้เป็นตน้  
 มาตรฐาน (Standard) เป็นการก าหนดในดา้นต่างๆ ตั้งแต่ วสัดุ รูปแบบ ขนาด ตลอดจน
ลกัษณะเฉพาะของสินคา้ท่ียอมรับไดว้า่มีคุณภาพตามเกณฑ ์มาตรฐานเหล่าน้ีจะท าข้ึนเฉพาะสินคา้
แต่ละชนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดี และเม่ือผา่นการทดสอบแลว้ 
ผูผ้ลิตสามารถใชเ้คร่ืองหมายท่ีไดรั้บบนสินคา้เพื่อช่วยสนบัสนุนการขาย 
 4. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
 Victor Papanek ผูเ้สนอแนะและกระตุน้ในเร่ืองน้ีคนแรก ซ่ึงเป็นผูเ้ขียนหนงัสือเร่ือง 
Design for the Real World เม่ือปี ค.ศ. 1972 โดยใหค้วามเห็นวา่ นกัออกแบบเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการ
สร้างให้โลกน้ีน่าอยูม่ากข้ึนและมีส่วนในการท าลายโลก เขาเสนอให้นกัออกแบบพิจารณาในการ
ออกแบบเฉพาะส่ิงท่ีเป็นความจ าเป็น (Needs) มากกว่าส่ิงท่ีเป็นเพียงความตอ้งการ (Wants) มาถึง
ปัจจุบนัแนวความคิดท่ีเคยถูกมองว่าเป็นเร่ืองในอุดมคติก็ไดรั้บการยอมรับมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีทวีความรุนแรงข้ึนทุกขณะ ความต่ืนกลวัเก่ียวกบัปัญหาน้ีเป็นผลให้ตลาด
หันมาเพิ่มความกดดนัต่อผูผ้ลิตและส่งเสริมการจ าหน่ายกลุ่มสินคา้ท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้ม ท่ีมีช่ือเรียกสั้นๆ วา่ ผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Product) หรือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (Environment Friendly) และมีการออกแบบเคร่ืองหมายเฉพาะเรียกว่า Eco-labelling 
หรือ Eco-make หรือช่ือเฉพาะอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงกนัภายในของผูผ้ลิตแต่ละประเทศ เคร่ืองหมาย
เฉพาะน้ีท าข้ึนเพื่อแบ่งแยกและเสนอแนะทางเลือกใหผู้บ้ริโภค(อษัฎางค ์รอไธสง, 2559) 
 

ศึกษาหลกัการการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 ความหมายของค าวา่ ออกแบบผลิตภณัฑ์ มีอยู ่2 ส่วน คือ ส่วนของการสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่กบัส่วนของการปรับปรุงหรือพฒันาจากของเดิม การไดม้าซ่ึงรูปทรงของผลิตภณัฑ์ ในส่วน
หน่ึงไดแ้นวคิดมาจากแบบเดิม น ามาพฒันาแบบให้เขา้กบับทบาทสังคมยุคใหม่และค่านิยมในการ
ด ารงชีวติของมนุษย ์โดยสรุปลกัษณะแบบไดด้งัน้ี 
 แบบโบราณ (Old Style) คือ การออกแบบโดยยึดแบบของเดิมท่ีมีมาตั้ งแต่รุ่นเก่า 
กลุ่มเป้าหมายอาจจะมุ่งไปท่ีกลุ่มอนุรักษนิยม หรือใช้ประกอบตกแต่งสภาพแวดล้อมให้มี
ความสัมพนัธ์ 
เขา้กนัไดดี้ 
 แบบอมตะ คือการออกแบบท่ียึดความพอดีระหว่างความเก่ากบัความล ้ ายุค รูปร่างดู
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แล้วไม่เก่าและไม่ใหม่ เหมาะสมกันทุกยุคทุกฤดูการ ไม่ล้าสมยั การออกแบบลักษณะน้ีต้อง
พิจารณากาลเวลาเป็นส าคญั 
 แบบร่วมสมยั คือการออกแบบท่ีประสานกนัระหวา่งความลา้สมยัหรือแบบเก่าผสมกนั 
กบัแบบท่ีทนัสมยั คือ ใช ้2 ยคุสมยัมาประยกุตใ์หเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั ลกัษณะของ 
เก่าท่ีน ามาประยกุตอ์าจจะเป็นวสัดุ วธีิการผลิต หรือรูปแบบ 
 แบบทนัสมยั คือ การออกแบบให้เขา้กบัยุคสมยันั้นๆ เป็นไปในลกัษณะทนัสมยัหรือ
ตามสมยันิยม แบบจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอตามความตอ้งการของตลาดและค่านิยมของยุคนั้น 
ซ่ึงเม่ือเลยยุคสมยัหรือความนิยมไปแลว้แบบจะดูลา้สมยั กลุ่มเป้าหมายจะเน้นไปทางกลุ่มคนหัว
สมยัใหม่หรือออกแบบเพื่อตอบสนองความทนัสมยัของอาคารบา้นเรือน 
 แบบล ้ ายุค คือ การออกแบบในลักษณะเป็นความก้าวหน้าของรูปแบบหรือวสัดุ 
ออกแบบเพื่ออนาคตขา้งหนา้ โดยพิจารณาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีน่าจะเป็นไปไดส้ าหรับอนาคต รูปแบบ
อาจจะหนีความจ าเจ ผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมออกแบบลกัษณะน้ี เป็นผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
เช่น รถยนต์ ถา้เป็นผลิตภณัฑ์อ่ืนๆมกันิยมออกแบบเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์กนัในความคิดรวบ
ยอด (Concept) เช่นผลิตภณัฑ์ประกอบแฟชัน่หรือประกอบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน 
เป็นตน้ 
 หลกัในการคิดพฒันา แกไ้ข รูปทรงผลิตภณัฑ ์
 การลดส่วน (Minify) หมายถึงการตดัออกหรือการยอ่ส่วน 
 การขยายส่วน (Magnify) หมายถึง การเพิ่มเติมส่วนใหม่ๆ เขา้ทดแทนของเดิม 
 การเปล่ียนแปลง (Modify) หมายถึง การดดัแปลงแกไ้ขบางส่วน 
 การจดัส่วนประกอบใหม่ (Rearrange) หมายถึง การจดัส่วนประกอบให้ดูแปลกใหม่
ไปจากเดิม โดยอาจจดัหรือสลบัท่ีทางใหม่ รวมถึงจงัหวะช่องไฟและองคป์ระกอบต่างๆ เป็นตน้ 
 การกลบัไปในทางตรงขา้ม (Reverse) หมายถึง การกลบัต าแหน่งทิศทางหรือเร่ืองราว
ท่ีต่างจากเดิม ใหไ้ปในทางตรงขา้ม 
 การวมกนั (Combine) การรวมการผสมส่ิงท่ีละมา้ยคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนัเขา้ไว ้
ดว้ยกนั คือ การรวมประโยชน์ใชส้อยเขา้ดว้ยกนั 
 การแทนท่ีใหม่ (Substitute) หมายถึง การทดแทนด้วยส่ิงใหม่เป็นส่วนใหญ่ เป็น
ลกัษณะการเปล่ียนแปลงรูปโฉมหรือส่ิงอ่ืนๆ เช่น ใชว้สัดุใหม่ เปล่ียนส่วนประกอบบางส่วนใหม่ 
เป็นตน้ 
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การออกแบบผลติภัณฑ์หัตถกรรม 

 (วชัรินทร์ จรุงจิตสุนทร, 2548)ไดก้ล่าวถึงหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ ซ่ึงไดแ้บ่งเป็น 
ผลิตภณัฑ์หตัถกรรม (Crafts Product) และผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product) ในงานวิจยั
น้ี ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลในส่วนของผลิตภณัฑห์ตัถกรรม โดยมีเน้ือหาขอ้มูลดงัน้ี 
 ผลิตภณัฑห์ตัถกรรม (Crafts Product) ความหมายของผลิตภณัฑห์ตัถกรรม ผูอ้อกแบบ
และผูผ้ลิตมกัเป็นคนเดียวกนั และไดส้ัมผสักบัผลิตภณัฑ์นั้นตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จ มกัสอดอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวเข้าไปในผลงานท่ีท าด้วย เช่น ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นฝีมือของชาวบ้าน 
(Handmade) จุดประสงคด์ั้งเดิมท าข้ึนเพื่อความจ าเป็นในการด ารงชีวติ เสน่ห์ของผลิตภณัฑป์ระเภท
น้ีอยู่ท่ีความไม่เหมือนกันในรายละเอียดของผลงานแต่ละช้ิน เป็นงานประดิษฐ์ท่ีละเอียดอ่อน 
เคร่ืองจกัรท าไดย้าก 
 องค์ประกอบของการออกแบบผลิตภณัฑ์หัตถกรรมและนวตักรรมในการออกแบบ
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรม ในบทความ “ นวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรม” มีดงัน้ี 
 1. แสดงคุณค่าของธรรมชาติหรือหตัถกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์และศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
เช่น จุดเด่นของวสัดุในแต่ละระหวา่งภูมิภาคท่ีแตกต่างไม่เหมือนกนั 
 2. วสัดุและกรรมวิธีการผลิตของทอ้งถ่ิน ผลิตไดโ้ดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบา้น และ
การใชส้อยเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน 
 3. ราคาไม่แพง ใชก้ารตดัสินใจนอ้ย ชอบแลว้ซ้ือ ไม่คิดมาก มีหลายราคาให้เลือกตาม
ความเหมาะสม 
 4. มีความสวยงาม น่าสนใจ รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา โดยยงัส่ือถึงเอกลกัษณ์
ประจ าถ่ินอยู ่
 5. ขนาดพอเหมาะ สะดวกต่อการพกพาขณะเดินทาง ซ้ือเป็นของฝาก บรรจุหับห่อท่ี
ขนส่งไดส้ะดวก 
  
นวตักรรมในการออกแบบผลติภัณฑ์หัตถกรรม (Crafts Product Design Innovation) 
 นวตักรรม (Innovation) ค าว่า นวตักรรมมีรากศพัท์มาจากค าว่า “innovare” ในภาษา
ละตินซ่ึงแปลว่า “ท าส่ิงใหม่ข้ึนมา” (ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ, 2547)โทมสั ฮิวส์ (Hughes, 
1987)ให้ความหมายของนวตักรรมว่า “เป็นการน าเอาวิธีการใหม่มาปฏิบติัหลงัจากท่ีได้ผ่านการ
ทดลองและไดรั้บการ พฒันามาเป็นล าดบัแลว้และมีความแตกต่างจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติั
มา” และอีกนิยามหน่ึงของ มอร์ตนั (Morton, 1971)กล่าววา่ “นวตักรรมไม่ใช่การขจดัหรือล้มลา้ง
ส่ิงเก่าให้หมดไป แต่จะเป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ” 
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เพราะฉะนั้ นความหมายโดยรวมของการสร้างนวัตกรรมก็ คือ การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) จากวิธีการเดิม และผ่านการทดลองท าซ ้ าๆ จนเกิดความช านาญและคิดว่าเป็น
ผลงานท่ีสร้างความแปลกใหม่พอสมควร 
 ผลิตภณัฑ ์หตัถกรรม (Crafts Product) ความหมายของผลิตภณัฑห์ตัถกรรม ผูอ้อกแบบ
และผูผ้ลิตมกัเป็นคนเดียวกนั และไดส้ัมผสักบัผลิตภณัฑ์นั้นตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จ มกัสอดคลอ้ง
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดส่วนตวัเขา้ไปในผลงานท่ีท าดว้ย เช่น ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นฝีมือของชาวบา้น 
(Handmade) จุดประสงคด์ั้งเดิมท าข้ึนเพื่อความจ าเป็นในการด ารงชีวติ เสน่ห์ของผลิตภณัฑป์ระเภท
น้ีอยู่ท่ีความไม่เหมือนกันในรายละเอียดของผลงาน แต่ละช้ิน เป็นงานประดิษฐ์ท่ีละเอียดอ่อน 
เคร่ืองจกัรท าไดย้าก 
 องค์ประกอบของการออก แบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
 1. แสดงคุณค่าของธรรมชาติหรืองานหัตถกรรมอนัมีเอกลกัษณ์และศิลปวฒันธรรม
ของทอ้ง ถ่ิน อยา่งเช่น ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคท่ีมีวสัดุเป็นจุดเด่นไม่เหมือนกนั ภาคเหนือมี
กระดาษสา ภาคใตมี้ยา่นลิเพา เป็นตน้ 
 2. วสัดุและกรรมวธีิการผลิตของทอ้งถ่ิน ผลิตไดจ้ริง โดยใชภู้มิปัญญาของชาวบา้น ใช้
สอยดีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน 
 3. ราคาท่ีซ้ือได ้ไม่แพง โดยการตดัสินใจน้อย ชอบแลว้ซ้ือไดเ้ลย ไม่คิดมาก มีหลาย
ราคาใหเ้ลือกตามความเหมาะสม 
 4. มีความสวยงามและน่าสนใจ รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา โดยยงัส่ือถึงเอกลกัษณ์
ประจ าถ่ินอยู ่
 5. สะดวกต่อการพกพาขณะเดินทาง ซ้ือเป็นของฝาก ขนาดพอเหมาะ บรรจุหีบห่อท่ี
ขนส่งไดส้ะดวก 
 
 นวตักรรมในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (Crafts Product Design Innovation) 
 การจะสร้างนวตักรรมในการออกแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรมนั้น จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึง
การออกแบบและการผลิตท่ีมีการผสมผสานระหวา่งขนบ ธรรมเนียมแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมยั 
การประดิษฐ์และสร้างสรรค์วสัดุ รูปแบบและกระบวนการผลิตท่ีสร้างความแตกต่างและเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของตวั ผลิตภณัฑเ์องและในผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนัดว้ย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. การออกแบบ (Design) 
ส่วนใหญ่จะใชห้ลกัการ ทัว่ไปท่ีเป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
 1.1 ความงาม (Artistic & Aesthetic Value) 
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ขนาดและสัดส่วน (Size & Proportion) เหมาะสมกบัประเภทของผลิตภณัฑ์ เหมาะสมกบัการใช้
งาน เช่น ของท่ีระลึกก็ควรจะกะทดัรัด พกพาไดง่้ายเพื่อเป็นของฝาก เป็นตน้ 
 รูป ร่าง รูปทรง (Shape & Form) สร้างความแตกต่างและมีแนวคิดในการออกแบบได้
ชดัเจนและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โครงสร้าง (Structure) ความแข็งแรงของโครงสร้างซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัรูปแบบท่ีออกแบบไว ้
 
สีสัน (Color) สีของวสัดุแบบเดิม สีธรรมชาติ หรือการผสมผสานระหวา่งวสัดุ 
ลวด ลาย (Pattern) เกิดข้ึนมาจากพื้นผวิของวสัดุ หรือการสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่ 
และ ยงัมีรายละเอียดย่อยอีกมากทีเดียวท่ีไม่ได้กล่าวไว ้ณ ท่ีน้ี ข้ึนอยู่กบัว่าความเหมาะสมของ
ผลิตภณัฑจ์ะเป็นประเภทใด 
 

 1.2 ประโยชน์ใชส้อย (Function Value) 
ใชง้านได ้ง่าย สะดวก เหมาะสมกบัราคา ประโยชน์มากกวา่หน่ึงก็จะยิ่งไดเ้ปรียบคู่แข่ง เพราะเป็น
ทางเลือกใหลู้กคา้ ฯลฯ 
2. กระบวนการผลิต (Production Process) 
 2.1 สร้างสรรคจ์ากตวัวสัดุเดิม 
โดย การเปล่ียนแปลงกรรมวธีิการผลิตเทคนิควธีิการ เพื่อสร้างความแตกต่างในรูปลกัษณ์ใหม่ 
 2.2 การผสมผสานระหวา่งวสัดุต่างชนิด 
วสัดุเดิม รูปแบบเดิม กบัวสัดุอ่ืน 
แตกต่างทั้งวสัดุเดิม กบัวสัดุอ่ืน 
 การสร้างนวตักรรมในการออกแบบผลิตภณัฑ์หัตถกรรม ไม่ใช่ส่ิงท่ีไกลตวัส าหรับ
ผูผ้ลิตจนเกินไป ทุกกลุ่มทุกชุมชนสามารถสร้างนวตักรรมได ้เพียงแค่สร้างความแตกต่างจากส่ิงท่ีมี
อยู ่และการสร้างสรรคท่ี์ผสมผสานระหวา่งการออกแบบและกรรมวธีิการผลิต แต่ตอ้งค านึงถึงท่ีมา
ของผลิตภณัฑ์อนัแสดงถึงเอกลกัษณ์ประจ าถ่ิน การต่อยอดภูมิปัญญาเดิมท่ีมีอยู่ การอธิบายไดถึ้ง
ท่ีมาในการสร้างสรรค์ แต่ให้อยู่ในกรอบของส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งต้น อย่าพยายามสร้างสรรค์มาก
เกินไปจนดูเหมือนบิดเบือนและท าลายความงามของคุณค่า วสัดุเดิม หรือเอกลกัษณ์ประจ าถ่ิน 
เพียงแค่น้ีการสร้างนวตักรรมให้กบัผลิตภณัฑ์หตัถกรรมก็น่าจะประสบผลส าเร็จ ไดใ้นระดบัหน่ึง
(เรวตั สุขสิกาญจน์, 2556)  
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การออกแบบผลติภัณฑ์ในมุมมองของนักการตลาด 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นปัจจัยหน่ึงในกระบวนการวางแผลกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการขยายตลาดสินค้า เป็นการสนองประโยชน์ใช้สอยใหม่ ความ
ตอ้งการใหม่ หรือสร้างตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่ใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่
นั้น นกัการตลาดมีเกณฑก์ารพิจารณาในองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 
 1. รูปทรง รูปทรงสวยงามเหมาะสมกับการใช้งาน และสอดคล้องกบัรูปแบบหรือ
วธีิการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคในเวลานั้น 
 2. สี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคยุคใหม่มากข้ึน เช่น ตูเ้ยน็ คอมพิวเตอร์ รถ 
ปัจจุบนัมีสีใหเ้ลือกมากข้ึน เพื่อใหเ้ขา้ชุดหรือเขา้กบัรสนิยมของแต่ละคน เพื่อเอาใจผูบ้ริโภคมาก 
 3. ขนาด ตอ้งท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์นั้น ของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ 
ทั้งในดา้นสถานท่ีซ้ือ ลกัษณะการใชง้านและตอ้งค านึงถึงลกัษณะทางกายภาพของผูบ้ริโภค 
 4. คุณภาพ ตอ้งผลิตให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดและมีประโยชน์
อยา่งแทจ้ริง ใชง้านสะดวก ติดตั้งง่าย ไม่ก่อให้เกิดอนัตราย ไม่เป็นผลเสียต่อสภาพแวดลอ้ม มีการ
ประกนัคุณภาพท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ และน ามาซ่ึงการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
 5. ราคา มีผลต้อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในอนัดับต้นๆ ความสามารถในการ
ออกแบบปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้ราคาท่ีถูกลง ท าใหข้ยายตลาดไดก้วา้งข้ึน 
 อยา่งไรก็ตาม ในการออกแบบผลิตภณัฑแ์ต่ละคร้ังนั้น ยอ่มไม่สามารถท่ีจะตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้ั้งหมด แมว้า่จะเป็นผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายท่ีเลือกข้ึนมาเป็น
ตลาดเฉพาะแลว้ก็ตาม ดงันั้นก่อนด าเนินการออกแบบผลิตภณัฑ์ใดๆ จึงควรศึกษาคน้ควา้และวิจยั
ถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ละเอียด รวมถึงการพยาการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายในตลาดของผลิตภณัฑ์นั้นๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต 
การคน้พบวสัดุชนิดใหม่ ค่านิยมของสังคมท่ีเกิดข้ึนใหม่ เป็นตน้ 
 

ศึกษางานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 (ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร และทีมนกัวจิยั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มธร ธญับุรี, 
2560)และทีมนกัวจิยั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล(มทร.) 
ธญับุรี(/2560) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองแปลงผกัตบชวาเส้นใย ถกัทอตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้น าตน้ผกัตบชวาท่ีมี
ความยาวประมาณ 50 ซม. ตดัส่วนราก และใบออกไป ลา้งน ้าใหส้ะอาด ใส่เคร่ืองแยกเส้นใยแบบ
ก่ึงอตัโนมติั ท่ีใชห้ลกัการหมุนขดูแบบเส้นตรง เพื่อขดูเปลือกล าตน้ชั้นนอกของผกัตบชวาออก จะ
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ไดเ้ส้นใย ยาว 30-50 ซม. เส้นผา่ศูนยก์ลาง 50 µm สีขาวครีม ผวิเส้นใยเม่ือจบัสัมผสัรู้สึกนุ่ม มีความ
ละเอียด 48.55 ดีเนียร์ ความแขง็แรงต่อแรงดึงขาด 58.62 กรัมแรงต่อดีเนียร์ และการยดืตวัก่อนขาด 
7.72 (%)น าไปผึ่งลมใหแ้หง้ 
 ผกัตบชวา 1 ตนั ผลิตเส้นใยได ้5 กก. ส่วนใหญ่เป็นน ้า 80% ท่ีเหลือเป็นกากสามารถ
น าไปท าปุ๋ยได ้ จากนั้นน าเส้นใยจากผกัตบชวาไปป่ันผสมกบัเส้นใยเรยอนก่ึงสังเคราะห์ท่ีผลิตมา
จากธรรมชาติเช่นกนั กลายเป็นเส้นดา้ย ท่ีมีคุณสมบติัดูดความช้ืนไดดี้ และมีความแข็งแรงเพิ่มข้ึน 
 โดยอตัราส่วนผสมมี 2 รูปแบบ คือ เส้นใยผกัตบชวา 20% ผสมกบัเส้นใยเรยอน เบอร์ 
20 Ne 80% ส าหรับผลิตเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่มส่วนอีกแบบ เส้นใยผกัตบชวา 40% ผสมใชเ้ส้นใยเร
ยอน เบอร์ 10 Ne 60% ส าหรับผลิตเป็นผา้ม่าน ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ และไดท้ดลองน าเส้นดา้ยผกัตบชวา
ส่งไปใหก้ลุ่มสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มแม่บา้นแหล่งผลิตผา้ไหม ใน จ.นครราชสีมา น าไปใชเ้ป็น
เส้นดา้ยพุง่ถกัทอเป็นผา้ผืนผสมกบัเส้นดา้ยไหม และน าตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ ปรากฏวา่ไดรั้บความนิยม
จากนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีแวะเวยีนมาซ้ือหา เพราะสินคา้แปลกใหม่ ใชว้สัดุธรรมชาติ 
 ปีน้ีก าลงัเสนอของบประมาณสนบัสนุนจากส านกังานวจิยัแห่งชาติ (วช.) เพื่อร่วมมือ
กบับริษทั สยามรุ่งเรือง จ ากดั จะน าเส้นใยผกัตบชวาผสมเรยอนถกัทอเป็นผืนผา้เพื่อน าไปตดัเยบ็
เป็นนวตักรรมใหม่ “เส้ือผา้จากผกัตบชวา” เพื่ออุตสาหกรรมส่งออกเป็นคร้ังแรกของโลก เพราะ
น ามาเปรียบกบัผา้เส้นใย ลินิน ป่าน ปอ แลว้ผา้จากผกัตบชวามีคุณสมบติัเด่นพิเศษน ้ าหนกัเบากวา่ 
แถมสวมใส่แลว้ไม่ร้อน 
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บทที ่3  
วธีิด าเนินการวจัิย 

 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น การพฒันาวสัดุหนังเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา เพื่อการ
ออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อศึกษาและคน้ควา้ผกัตบชวาเพื่อน ามาแปรรูปเป็นหนงัสัตวเ์ทียม เพื่อ
น าไปสู่เพื่อการออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ  
 ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อทดลองคุณสมบติัของผกัตบชวาท่ีน ามาแปรรูปมาใช้ในหัตถกรรม
เคร่ืองหนงัเพื่อสร้างตน้แบบ    
 ขั้นตอนท่ี 3 เพื่อออกแบบกระเป๋าหนังไร้รอยต่อจากหนังสัตว์เทียมท่ีแปรรูปจาก
ผกัตบชวา เพื่อแนวทางเลือกใหม่  
 ขั้นตอนท่ี 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผูผ้ลิตและกลุ่มผูบ้ริโภค 
 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 ตวัแปรตน้ คือ เคร่ืองหนงัท่ีท าจากผกัตบชวาเพื่อน ามาแปรรูปเป็นหนงัสัตวเ์ทียม  
 ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑก์ระเป๋าหนงัไร้
รอยต่อ 
 ขั้นตอนท่ี 1  การพฒันาวสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา เพื่อการออกแบบ
กระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ 

 1. ศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

 การรวบรวมขอ้มูลในระดบัทุติยภูมิ คือ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีมี
การเก็บบนัทึกไว ้ทั้งในรูปของเอกสาร โดยศึกษาจากหนงัสือ บทความ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง แฟ้มขอ้มูล คอมพิวเตอร์ หรืออ่ืน ๆ ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีน ามาใช้ในการท าวิจยัส่วน
ใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถเก็บรวบรวมไดข้ณะท าการวจิยั ไดแ้ก่ 
 การวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการวิจัย การพัฒนาวสัดุหนังเทียมท่ีแปรรูปจาก
ผกัตบชวา เพื่อการออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางและสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั ประกอบดว้ย 
 1. ศึกษาท่ีมาและคุณสมบติัของผกัตบชวา 
 2. ศึกษาการแปรรูปจากผกัตบชวาในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
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 3. ศึกษาการแปรรูปวสัดุท่ีใชท้  าหนงัเทียม 
 4. ศึกษาผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัในปัจจุบนั 
 5. ศึกษาหลกัการออกแบบ 
 6. ศึกษาหลกัการการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 7. ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง      
  
 2. การรวบรวมข้อมูลในระดับปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากผูใ้ห้ขอ้มูลหรือ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลโดยตรงในการลงภาคสนาม เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์
และแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
    การเก็บขอ้มูลจากจากผูผ้ลิตเส้นใยธรรมชาติจากผกัตบชวา และทอเป็นผืนผา้และ
ผูผ้ลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงั 
 การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลของชุมชนจากการสัมภาษณ์จากผูใ้ห้ค  าตอบโดยตรง (Personal 
interview หรือ Face to Face Interview) คือ การออกไปสัมภาษณ์ผูใ้ห้ค  าตอบและบนัทึกค าตอบ
ลงในแบบขอ้ถามหรือบนัทึกเสียง เป็นวิธีการท่ีไดข้อ้มูลท่ีละเอียด ผูส้ัมภาษณ์สามารถช้ีแจงหรือ
อธิบายใหผู้ต้อบเขา้ใจในค าถามได ้ท าใหไ้ดรั้บค าตอบตรงตามวตัถุประสงค์ 
  

  3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

    ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิทางดา้นเอกสารต ารางานวจิยัและทาง 
ปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviewed) 
โดยมีกรอบโครงสร้างท่ียืดหยุน่ซ่ึงสามารถตั้งค  าถามเพิ่มเติมจากแบบสอบถามตามความเหมาะสม
กบัสถานการณ์ 
 ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อทดลอง ทดสอบการพฒันาวสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา เพื่อ
การออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ 
 เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการทดลองเพื่อลดขอ้จ ากดัของวสัดุ การประเมินเร่ืองการ
ใช ้วสัดุผสมต่างๆ และอตัราส่วนท่ีใชใ้นการผลิตจนออกมาเป็นผลของการทดลอง ซ่ึงจะมีการจด
บนัทึกรายละเอียดผลท่ีได ้เพื่อเป็นตวัอย่างในการผลิตตน้แบบผลิตภณัฑ์ ซ่ึงการทดสอบวสัดุมี 2 
แนวทาง คือ 
 แนวทางท่ีสร้างวสัดุท่ีเป็นพื้นผา้ผกัตบชวามาใชต่้อยอด 
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 แนวทางการสร้างวสัดุใหม่โดยน าผา้ทอหรือเส้นใยมาใชต่้อยอด 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 น าผลการออกแบบวสัดุทั้งสองแนวทางมาขอค าปรึกษาและประเมินผล โดยท่ีปรึกษา
งานวจิยัพิจารณา ใหเ้หลือ 1 แนวทาง 
 ขั้นตอนท่ี 3 เพื่อการออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     ประชากร ไดแ้ก่ 
     ผูเ้ช่ียวชาญด้านการผลิต จากสถานประกอบการผูผ้ลิตท่ีมีความช านาญ โดยมี
ประสบการณ์ในการผลิตไม่ต ่ากวา่ 5 ปี 
     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาด โดยมีประสบการณ์ในดา้นการตลาดไม่ต ่ากวา่ 5 ปี 
     ผูท้รงคุณวฒิุทางการออกแบบ จากสถาบนัระดบัอุดมศึกษาในประเทศ ท่ีมีคุณวฒิุจบ
การศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์หรือท่ีเก่ียวข้อง โดยมีประสบการณ์ในด้านการ
ออกแบบ ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี 
     กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
     ผูเ้ช่ียวชาญด้านการผลิต จากสถานประกอบการผูผ้ลิตท่ีมีความช านาญ จ านวน 1 
ท่ าน โดยมีประสบการณ์ในการผลิตไม่ต ่ ากว่ า  5  ปี  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(PurposiveSampling) (นิรัช สุดสังข,์ 2548) 
     ผู ้เ ช่ียวชาญด้านการตลาด จากษริษัทด้านการตลาด โดยมีความช านาญแล
ประสบการณ์ ในดา้นการตลาดไม่ต ่ากวา่ 5 ปี จ  านวน 1 ท่าน 
     ผูท้รงคุณวฒิุทางการออกแบบ จากสถาบนัระดบัอุดมศึกษาในประเทศ ท่ีมีคุณวฒิุจบ
การศึกษาในสาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑห์รือท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 2 ท่าน โดยมีประสบการณ์ใน
ดา้นการออกแบบ ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 2. การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ 
     2.1 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
และการทดลองวสัดุมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
     2.2 ท าการสร้างแบบร่างตามกรอบแนวคิดในการออกแบบ จากการเก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการทดลองวสัดุจ านวน 3 แนวทาง 
     2.3 น าแบบร่างทั้ง 3 แนวทาง ไปใหผู้ผ้ลิต นกัการตลาดประเมิน ขอค าแนะน าจากท่ี
ปรึกษางานวจิยัและขอค าแนะน าเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑจ์ากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ  
 1. นายฐิติวชัร์ ธีรเรืองสันติ ผูผ้ลิต/เจา้ของแบรนด ์Rith Leather 
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 2. นายเจริญฤทธ์ิ มารัตนะ ผูบ้ริหารและนกัการตลาด บริษทั อณิช พลสั จ ากดั 
 3. อาจารยศุ์ภมาส เจียมรังสรรค ์อาจารยภ์าควิชาศิลปะประจ าชาติและศิลปหตัถกรรม 
วทิยาลยัเพาะช่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 4. อาจารยธ์วชัชยั เทียนประทีป อาจารยภ์าควิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์วิชาเอกเคร่ือง
หนงั) วทิยาลยัเพาะช่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  
     2.4 น ารูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บค่าเฉล่ียสูงสุด จ านวน 1 แบบ มาท าการปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นกัการตลาด ทรงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ 
ก่อนน าไปสร้างตน้แบบ 
     2.5 เขียนแบบแสดงรายละเอียดของผลิตภณัฑเ์พื่อน าไปผลิตตน้แบบ 
     2.6 น าตน้แบบผลิตภณัฑ ์ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินและท าการปรับปรุง 
ตามขอ้เสนอแนะ 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ลกัษณะเคร่ืองมือ 
 สร้างแบบประเมินส าหรับผูผ้ลิต ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและนกัการตลาด เพื่อ
ประเมินรูปแบบจ าลองผลิตภณัฑแ์ละประเมินตน้แบบ โดยแบบประเมินมี 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินรูปแบบภาพจ าลองผลิตภณัฑ์ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินตน้แบบ 
 โดยใช้แบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) เป็นแบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะการตอบเป็นการประเมินความมากนอ้ย เพื่อวดัวา่ ผูต้อบมีความคิดเห็นและทศันคติแบบใด
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามท่ีระบุล าดบั ดงัน้ี 
  5 หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมมากปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ประกอบกับภาพจ าลอง
ต้นแบบและน าไปให้ผูผ้ลิต ผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ และนักการตลาดประเมินรูปแบบ
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ผลิตภณัฑ ์

5 .การวเิคราะห์ข้อมูล 

    ผูว้ิจยัน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้สรุป
เก่ียวกบัรูปแบบผลิตภณัฑ ์โดยด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 
    5.1 ตรวจสอบจ านวนและความสมบูรณ์ของแบบประเมิน ท่ีน าไปท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
    5.2 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 ขั้นตอนท่ี 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาจบัจ่ายซ้ือของงานแสดงนิทรรศการของทางภาครัฐท่ีจดัข้ึนหรือ
จากผูท่ี้สนใจในผกัตบชวา 
     กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
 ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาจบัจ่ายซ้ือของในงานแสดงนิทรรศการของทางภาครัฐท่ีจดัข้ึนหรือ
จากผูท่ี้สนใจในผลิตภณัฑ์ไหมอีร่ี จ  านวน 100 ท่าน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยดูจากบุคลิกผูท่ี้อยูใ่นวยัท างานแลว้เป็นหลกั 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 
     2.1ลกัษณะเคร่ืองมือ 
 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรูปแบบผลิตภณัฑ ์
แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
    ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นลกัษณะแบบเลือกตอบ 
(Check list) 
    ตอนท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
 โดยใชแ้บบประเมินแบบ มาตรประมาณค่า (Rating scale) เป็นแบบสอบถามท่ีมี 
ลกัษณะการตอบเป็นการประเมินความมากนอ้ย เพื่อวดัวา่ผูต้อบมีความคิดเห็นและทศันคติแบบใด
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามท่ีระบุล าดบั ดงัน้ี 
 5 หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมมาก 
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 3 หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมมากปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมนอ้ย 
 1 หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
    2.2 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. สร้างแบบสอบถามโดยอาศยัทฤษฎี หลกัการท่ีไดจ้ากการศึกษา เอกสาร ต ารา และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผลิตภณัฑด์า้นส่ิงทอ 
 2. ก าหนดประเด็นและจ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
 3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง 
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อท่ีปรึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
และขอค าแนะน าในการปรับปรุงแบบสอบถาม 
 5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของท่ีปรึกษางานวิจยั ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลต่อไป 
 6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผูท่ี้มีลักษณะคล้ายกลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาความ
เช่ือมัน่ (Raliability) 
 7. หาความเช่ือมัน่ (Raliability) เน่ืองจากแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating 
scale) 
    2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถาม ไปสอบถามความพึงพอใจ
ของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ไดอ้อกแบบแลว้ 
        2.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาวเิคราะห์ แลว้หาค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ 
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ไดอ้อกแบบแลว้ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดย
การแปลความหมาย ค่าเฉล่ียน ้าหนกัของคะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 4.51-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง นอ้ย 
 1.00-1.50 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
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 จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได ้มาท าการบนัทึกในรูปแบบของการบรรยาย แลว้น ามาสังเคราะห์
ความคิดเห็นทางดา้นต่างๆ เพื่อสรุปงานวจิยั 
 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 วิเคราะห์ข้อมูล โดยผูว้ิจ ัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ประกอบการน าเสนอผลวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 10) 
 
 เม่ือ    P แทน ค่าร้อยละ 
          f แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                        n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541: 40) 
 
 
 เม่ือ     แทน ค่าเฉล่ีย 
         ∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                        n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 3. สูตรความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541: 66) 
 
 เม่ือ   S.D แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 
         X แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 
                        N  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    ∑x² แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
   (∑x)² แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
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บทที ่4  
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การด าเนินงานวิจยัเร่ืองการพฒันาวสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา เพื่อการออกแบบ

กระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ เพื่อสร้างรูปทรง 3 มิติ ศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูผ้ลิตและการทดสอบ

วสัดุเพื่อใชใ้นการข้ึนรูปทรง 3 มิติ น าไปสู่การสร้างและพฒันาวสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจาก

ผกัตบชวา เพื่อการออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ ภายใตแ้นวคิดการออกแบบการสร้างรูปทรง 3 

มิติ  ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ต าราเอกสาร การแสดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์

กลุ่มผูผ้ลิต พร้อมขอ้เสนอแนะมาวเิคราะห์ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลและการส ารวจกลุ่มผลิตผกัตบชวาเพื่อน ามาแปรรูปเป็นหนงัสัตวเ์ทียม 

2. เพื่อทดลองทดสอบคุณสมบติัของผกัตบชวาท่ีน ามาแปรรูปมาเป็นแผน่หนงั   

3.   เพื่อออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อจากหนงัสัตวเ์ทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา 

 4.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ขั้นตอนที ่1  เพ่ือศึกษาข้อมูลและการส ารวจกลุ่มผลติผกัตบชวาเพ่ือน ามาแปรรูปเป็นหนังสัตว์

เทยีม 
 

 จากการศึกษาขอ้มูลกระบวนการผลิตหนงัเทียมกลุ่มผูผ้ลิต ผูผ้ลิตทางผลิตหนงัเทียมใช้

เคร่ืองจกัรเป็นตวัด าเนินการผลิตทั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดทา้ยและใชส้ารเคมี วีธีการคือน า

แผ่นวสัดุผสมหรือวสัดุเสริมก าลงั เช่น กระดาษ ผา้ ใยหิน ใยแกว้ วางซ้อนกนัตามชนิดและความ 

หนาท่ีตอ้งการ โดยใชพ้ลาสติกเหลวพวกเทอร์โมเซตต้ิงเป็นตวัประสานในการอดั ( Press ) ซ่ึงใช้

แรงอดัประมาณ 1,000-1,500 psi. และมีความร้อนประมาณ 300-350 F. อดัเคร่ืองลงตามเวลาท่ี

ก าหนด ความร้อนและแรงอดัจะท าให้ได้แผ่นช้ินงานท่ีเรียบร้อยและแข็งแรง ผิวหน้าของแผ่น

ช้ินงานอาจท าใหมี้ลวดลาย หรือลายนูนอยา่งไรก็ได ้
 

ขั้นตอนการผลิต มีดงัน้ี 

 1. ใชเ้ทอร์โมพลาสติกชนิดเหลว ( Resin ) ผสมกบัวสัดุชนิดอ่ืน เช่น วสัดุท าใหแ้ขง็แรง 
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( Stabilizer ) วสัดุช่วยให้ล่ืนตวั ( Lubricant ) วสัดุช่วยให้อ่อนตวั ( Plasticcizer ) เพื่อตอ้งการให้

อ่อนนุ่ม ฯลฯ แล้วน าเขา้เคร่ืองผสมและบดผ่านไปยงัส่วนให้ความร้อน ท าให้ส่วนผสมหลอม

ละลาย 

 2. ส่วนผสมหลอมละลายผา่นลูกกล้ิงทรงกระบอกรีดออกเป็นแผน่ บางชนิดมีลูกกล้ิงคู่ 

ต่อถดัจาการรีดแผน่ท าใหอ้อกมามีลวดลายต่างๆ ประกอบเขา้ไปดว้ย 

 3. แผ่นช้ินงานท่ีได้จะเคล่ือนผ่านลูกกล้ิงเย็น ช่วยให้แข็งตวัคงรูป แล้วเขา้มว้นเก็บ

ต่อไป 

 

ภาพท่ี 28  โรงงานผลิตหนงัเทียม                                                                                                                       
ทีม่า : บริษทั ไทยวาพลาสติก จ ากดั 

 

รายละเอียดขั้นตอนการผลิต  น าวตัถุดิบ 1 ใส่เขา้เคร่ือง Hot Blender เพื่อผสมใหเ้ขา้กนัแลว้

ผา่นเขา้เคร่ือง Banbury เพื่อผสม ดว้ยความร้อนและแรงอดัใหเ้ขา้กนัเป็นเน้ือเดียวกนั น าวตัถุดิบท่ี

เป็นเน้ือเดียวกนั น้ีผา่นเคร่ือง Mixing Roll 1 และ 2 เพื่อรีดใหเ้น้ือ Compound ใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน จึง

ผา่นไปยงัเคร่ือง Calender รีดออกเป็นแผน่ PVC คร่ึงส าเร็จรูป จากนั้นจึงผา่น PVC แผน่น้ีเขา้

เคร่ืองพิมพสี์ใส่ วตัถุดิบ2 ( Printing ink ) พิมพต์ามสีท่ีตอ้งการ แลว้จึงผา่น PVC.แผน่น้ีไดเ้ขา้เคร่ือง 

Surface Treating เพื่อเครือบผวิใหมี้คุณภาพยิง่ ข้ึน โดยใช ้วตัถุดิบ 3 Surface treating Agent สุดทา้ย

น้ีจึงน าแผน่ PVC ท่ีไดเ้ขา้เคร่ือง Emboss เพื่อพิมพล์ายนูนไดเ้ป็น PVC แผน่ส าเร็จรูป 
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รายละเอยีดขั้นตอนการผลติ (หนังเทียมหลงัผ้า) 

  น าวตัถุดิบ 1 มาผสมในเคร่ือง Hot Blender ให้เขา้กนั แลว้จึงผา่นไปยงัเคร่ือง Banbury ผสม

ดว้ยความร้อนและแรงอดัให้เขา้เป็นเน้ือเดียวกนั จากนั้นผา่นไปยงัเคร่ือง Mixing Roll 1 และ 2 รีด

ให ้PVC Compound ท่ีไดมี้เน้ือละเอียดยิง่ข้ึนเพื่อ น าผา่นไปยงัเคร่ือง Calender รีดออกมาเป็นแผน่ 

PVC ในเวลาเดียวกนั น าวตัถุดิบ 2 เขา้ยดึและกาวผา้ดว้ย วตัถุดิบ 3 ในเคร่ือง Treater & Tenter น า

แผน่ PVC ท่ีไดจ้ากเคร่ือง Calender และผา้ท่ีไดจ้ากเคร่ืองท่ียดึและกาวแลว้ผา่นเคร่ือง Laminate เพื่อ

ติดผา้และแผน่ PVC ใหเ้ขา้กนัเป็นหนงัเทียมหลงัผา้แลว้จึงผา่นเขา้เคร่ืองพิมพสี์ โดยใช ้ วตัถุดิบ 4 

เม่ือพิมพสี์เสร็จเรียบร้อย แลว้ น าหนงัเทียมหลงัผา้ท่ีไดไ้ปเคลือบ ผิวอีกคร้ังหน่ึง โดยใชว้ตัถุดิบ 5 

ผา่นเคร่ือง Surface Treating แลว้จึง น าไปอดัลายนูนต่างๆ ในเคร่ือง Embossing ไดเ้ป็นหนงัเทียม

หลงัผา้ตามตอ้งการ 

 รายละเอยีดขั้นตอนการผลติ (หนังเทียมฟองน า้หลงัผ้า) 

  น าวตัถุดิบ 1 มาผสมในเคร่ือง Solution Mixer ในเวลาเดียวกนัน า วตัถุดิบ 2 ( ผา้ ) เขา้เคร่ือง 

Treater & Tenter เพื่อยดึและกาวผา้โดยใช ้วตัถุดิบ 3 แลว้น าวตัถุดิบท่ีผสมแลว้จากเคร่ือง ผสมมาเขา้

เคร่ือง Coating พร้อมกบัผา้ท่ีผา่นเคร่ือง treater & Tenter แลว้เพื่อเคลือบ PVC Compound ลงบนผา้

แลว้จึง ใหผ้า่นเขา้เคร่ือง Foaming Oven เพื่อท าใหเ้ป็นหนงัฟองน ้า น าหนงัฟองน ้าท่ีน้ีเขา้

เคร่ืองพิมพ ์โดยใชว้ตัถุดิบ 4 แลว้ผา่นต่อไปยงัเคร่ือง Surface Treating โดยใช ้วตัถุดิบ 5 เพื่อเคลือบ

ผวิหนงัฟองน ้าให้ไดต้ามคุณภาพ ท่ีตอ้งการ จากนั้นจึงผา่นเขา้เคร่ือง Embossing เพื่อใหไ้ดล้ายนูนตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็น หนงัฟองน ้าหลงัผา้ 

 แบบอดัแผ่น ( Laminating ) กรรมวธีิการผลติ 

โดยทั้งไป Laminating หมายถึงการยดึติดวสัดุแผน่สองแผน่หรือมากกวา่เขา้ดว้ยกนั เช่น 

ไมอ้ดั ส าหรับกรรมวธีิการผลิตของพลาสติกหมายถึงการยดึติดชั้น ( Layer ) ของวสัดุผสมหรือวสัดุ

เสริมก าลงั ( Resin-Impregnated ) หรือ Resin-coated หรือ Reinforcing เขา้ดว้ยกนัโดยใชค้วามร้อน

และแรงอดั ช้ินงานหรือผลิตภณัฑท่ี์ผา่นกรรมวธีิการผลิตแบบน้ีแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ เช่น ชนิด

แรงอดัต ่า ( Low-Pressure ) ชนิดแรงอดัสูง ( High-Pressure ) ซ่ึงแลว้แต่ขนาดของแรงอดัท่ีใช้

ระหวา่งการผลิต 
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ขั้นตอนการผลิต มีดงัน้ี 

น าแผน่วสัดุผสมหรือวสัดุเสริมก าลงั เช่น กระดาษ ผา้ ใยหิน ใยแกว้ วางซอ้นกนัตามชนิด

และความ หนาท่ีตอ้งการ โดยใชพ้ลาสติกเหลวพวกเทอร์โมเซตต้ิงเป็นตวัประสานในการอดั ( 

Press ) ซ่ึงใชแ้รงอดัประมาณ 1,000-1,500 psi. และมีความร้อนประมาณ 300-350 F. อดัเคร่ืองลง

ตามเวลาท่ีก าหนด ความร้อนและแรงอดัจะท าใหไ้ดแ้ผน่ช้ินงานท่ีเรียบร้อยและแขง็แรง ผวิหนา้

ของแผน่ช้ินงานอาจท าใหมี้ลวดลาย หรือลายนูนอยา่งไรก็ได ้

 

ภาพท่ี 29  เคร่ือง Foaming Oven ท่ีใชส้ าหรับอบใหช้ั้นฟองน ้าฟู                       
 ท่ีมา : บริษทั ไทยวาพลาสติก จ ากดั 

 จากการศึกษากระบวนการแปรรูปผกัตบชวาให้เป็นผืนผา้ โดยการศึกษาขอ้มูล ผูว้ิจยั

พบวา่ ในขั้นตอนการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ผกัตบชวาและการยอ้มสีจากสีธรรมชาติ จึงไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ี

ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม มีการผลิตท่ีครบวงจร ตั้งแต่การรับซ้ือผกัตบชวาจนถึงการแปรรูปผลิตภณัฑ์ 

ขนาดของเส้นใย การใช้สีธรรมชาติส าหรับยอ้มและการผสมกบัเส้นใยสังเคราะห์ ตวัเน้ือมีความ

เป็นเอกลกัษณ์มาก ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั คือ ผา้ช้ิน ผา้คลุมไหล่ ชุดส าเร็จรูป หมวก และ

กระเป๋า รองเทา้  

 จากการสัมภาษณ์ความตอ้งการของนาย ฐิติวชัร์ ธีรเรืองสันติ ผูผ้ลิต/เจา้ของแบรนด์ 

Rith Leather  พบวา่ ผูผ้ลิตตอ้งการการสนบัสนุนและส่งเสริม การออกแบบผลิตภณัฑ์หรือแปรรูป

ผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและขาดแนวทางการแสวงหาตลาด

ส าหรับจ าหน่ายสินคา้ท่ีกวา้งกวา่เดิม และลดขั้นตอนกระบวนการผลิตใหก้ระชบัรวดเร็วข้ึน 
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ขั้นตอนที ่2 เพ่ือทดลองทดสอบคุณสมบัติของผกัตบชวาทีน่ ามาแปรรูปมาเป็นแผ่นหนัง   

 จากการศึกษาทดลอง การแปรรูปจากผกัตบชวาให้เป็นหนังเทียม ตอ้งท าพิมพ์ปูน

ข้ึนมาก่อนโดยการท าลายหนงัสัตวท่ี์ตอ้งการมาหล่อเป็นแม่พิมพ ์และท าการหล่อหนงัเทียวโดย ผา้

ผกัตบชวากบัน ้ายางพารา น าน ้ายางพาราเทลงไปในแม่พิมพจ์ากนั้นน าผา้ผกัตบชวาวา่งลงไปและเท

น ้ ายางพาราอีก1คร้ัง พบว่า ระหว่างการหล่อหนังเทียท่ีท าจากผา้ผกัตบชวากบัน ้ ายางพารา บาง

เกินไปขาดความแข็งแรง จึงแกปั้ญหาโดยการเพิ่มผา้ใยสังเคราะห์วางไวหลงัผา้ผกัตบชวา จะท าให้

ผา้มีความแขง็แรงและหนงัมากข้ึน ส่วนผวิสัมผสัเป็นไปตามความตอ้งการ  
 

ขั้นตอนการทดลอง ผลติหนังเทยีมจากผ้าผกัตบชวา 

1. เลือกลายหนงัาท าการทดลอง 

 

ภาพท่ี 30   ลายหนงัท่ีจะมาท าการทดลอง  
     ท่ีมา :โดยผูว้จิยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

2. ท าแม่พิมพป์ลาสเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
                                         ภาพท่ี 31 วางหนงัเตรียมการท าแม่พิมพ ์
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ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

 

ภาพท่ี 32  ท  าแม่พิมพปู์นปลาสเตอร์ผสมใยมะพร้าว 
ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

 

 

                                         ภาพท่ี 33  แม่พิมพส์องแบบลายหนงั 
ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

3. การหล่อหนงัเทียมโดย น ้ายางพาราเท่ลงบนแม่พิมพช์ั้นแรกจากนั้นวางผา้ผกัตบชวา

วางเป็นชั้นท่ีสอง จากนั้นก็เทน ้ายางพาราลงเป็นชั้นท่ีสาม และวางผา้ใยสังเคราะห์และ

ผา้ผกัตบชวาเป็นชั้นสุดทา้ย รอใหแ้หง้มาดๆและท าการดึงออกจากแม่พิมพ ์

 

ภาพท่ี 34 การเทน ้ายางพาราเท่ลงบนแม่พิมพช์ั้นแรก 
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                                     ท่ีมา :โดยผูว้จิยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

 

ภาพท่ี 35 การวางผา้ผกัตบชวาวางเป็นชั้นท่ีสองจากนั้นก็เทน ้ายางพาราลงเป็นชั้นท่ีสาม 
ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

 

 

                                     ภาพท่ี 36 การดึงออกจากแม่พิมพ ์ 
ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

 

 

ภาพท่ี 37 ตวัอยา่งหนงัเทียมจากการแปรรูปผกัตบชวา  
ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 
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                                     ภาพท่ี 38 ตวัอยา่งผา้ผกัตบชวา  

ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

ขั้นตอนทดสอบสีของการเรียนแบบหนังสัตว์  

 น าสีน ้ าท่ีตอ้งการทดลองผสมกบัน ้ ายางพาราในอตัราส่วน 1:100 5:100 10:100 และ

น าไปเขา้ขั้นตอนท าหนงัเทียม 

 

ภาพท่ี 39  ทดลองผสมสีน ้ากบัน ้ายางพาราตามสัดส่วนท่ีตั้งไว ้ 
ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

 ผลการทดสอบ พบว่า หนงัเทียมท่ีท าจากผา้ผกัตบชวาและน ้ ายางพาราท่ีผสมสีทั้ง 3 

แบบแตกต่างกนั โดยการข้ึนอยูก่บัอรัาส่วนของสีท่ีทดสอบ คือ ผลการทดสอบ  

  1:100   หนงัเทียมท่ีไดจ้ะยงัคงเห็นลายผา้ของผา้ผกัตบชวาชดัเจน 

  5:100   หนงัเทียมท่ีไดจ้ะยงัคงเห็นลายผา้ของผา้ผกัตบชวาแต่เลือนลาง 

  10:100 หนงัเทียมท่ีไดไ้ม่เห็นลายผา้ของผา้ผกัตบชวาเลยเพราะสีเขม้ขน้ 
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                                      ภาพท่ี 40  ทดลองหล่อตามสัดส่วนสีน ้าตาล  
ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

     

                                      ภาพท่ี 41 ทดลองหล่อตามสัดส่วนสีขาว  
ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 
 

                                         

       ภาพท่ี 42  ทดลองหล่อตามสัดส่วนสี 1:100  
หนงัเทียมท่ีไดจ้ะยงัคงเห็นลายผา้ของผา้ผกัตบชวาชดัเจน                                                                                                                            
ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 
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                                     ภาพท่ี 43  ทดลองหล่อตามสัดส่วนสี 5:100  
             หนงัเทียมท่ีไดจ้ะยงัคงเห็นลายผา้ของผา้ผกัตบชวาแต่เลือนราง 

                                     ท่ีมา :โดยผูว้จิยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 
 

 

ภาพท่ี 44 ทดลองหล่อตามสัดส่วนสี 10:100 หนงัเทียม 
                                              ท่ีไดไ้ม่เห็นลายผา้ของผา้ผกัตบชวาเลยเพราะสีเขม้ขน้ 
                                      ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 
 

 การทดสอบทางกายภาพ (ความแขง็แรงของหนงัเทียมท่ีสร้างข้ึน)  

 หนังเทียมท่ีท าจากผา้ผกัตบชวา ทางด้านความต้านทานแรงดึง การฉีกขาด ความ

ยืดหยุน่ตวั และทนการเสียดสี รอยข่วน เป็นตน้  ผลการทดสอบ พบวา่ ความตา้นทานแรงดึง การ

ฉีกขาด ความยดืหยุน่ตวั และทนการเสียดสี รอยข่วน นั้นถา้เทียบกบัหนงัแทแ้ลว้ ความตา้นทานแรง

ดึงและการฉีกขาดจะมีความแขง็แรงเทียบเท่าหนงัแท ้
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ส่วนความยืดหยุ่นตัวจะยืดหยุ่นได้น้อยกว่าหนังแท้ และทนการเสียดสี รอยข่วนนั้นคุณภาพ

เทียบเท่าหนงัแทเ้ลย 

 การทดสอบผิวสัมผัส  ผลการทดสอบพบว่า ด้านหน้าทีเป็น ผิวสัมผสัขรุขระให้

ความรู้สึกเม่ือสัมผสัเสมือนหนงั ส่วนอีกดา้นหลงัท่ีเป็นผา้ผกัตบชวา ตวัผา้และเส้นใยเป็นขลุยท่ีมี

ลกัษณะเด่นของผา้ผกัตบชวา 

 
ภาพที 43 หนงัเทียมดา้นหนา้ทีเป็น ผวิสัมผสัขรุขระใหค้วามรู้สึกเม่ือสัมผสัเสมือนหนงั  

                      ท่ีมา :โดยผูว้จิยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

 
ภาพที 44 หนงัเทียมดา้นหลงัท่ีเป็นผา้ผกัตบชวา                                                              

ท่ีมา :โดยผูว้ิจยั ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

 จากการศึกษาทดลอง ทดสอบขา้งตน้ ไดผ้ลจากการวเิคราะห์ทางดา้นวสัดุดงัน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการทดลอง การผสมสีน ้ากบัน ้ายางพารา  
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า อตัราส่วน 1:100 มีลกัษณะเฉพาะตวัจึงเหมาะสมน ามาใช้เป็น

วสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา เพื่อการออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ  

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดลอง การทดสอบทางกายภาพ 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ คุณสมบติัของหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา มีความแข็งแรง

ทนทานเทียบเท่าหนงัสัตว ์ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดลอง ทดสอบวสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา เพื่อการออกแบบกระเป๋า
หนงัไร้รอยต่อ 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า จากการทดลอง ทดสอบวสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา 

เพื่อการออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ ใชใ้นการข้ึนรูปทรง 3 มิติ  
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 จากการทดลอง ผูว้จิยัไดเ้ลือกการหล่อดว้ยผา้ผกัตบชวาน ้ ายางพาราผสมสีน ้าอตัราส่วน 

1:100 เพราะหนงัเทียมท่ีไดจ้ะยงัคงเห็นลายผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั วสัดุดูธรรมชาติ พื้นผิวท่ี

โชวค์วามขรุขระคลา้ยครึงกบัหนงัสัตว ์และเลือกผา้ใยสังเคราะห์เสริมตวัผา้ผกัตบชวาให้มีความ

แขง็แรงทนทานถึงจะมีความยดึยุน่ไดไ้ม่มาก แต่มีน ้าหนกัเบา ไม่เก็บฝุ่ นและไม่เกิดเช้ือรา  

 จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์มาทั้งหมด สู่แนวทางการออกแบบโดย

ผา่นแบบร่าง Sketch design และ แบบร่าง เพื่อสร้างตน้แบบ 3 แนวทางเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน

แบบและสร้างตน้แบบเพื่อใหก้ลุ่มผูเ้ป้าหมายไดป้ระเมินผลงานงานออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ

จากหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา 

ตอนที ่3  เพ่ือออกแบบกระเป๋าหนังไร้รอยต่อจากหนังสัตว์เทยีมทีแ่ปรรูปจากผกัตบชวา 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและผลการทดลองวสัดุท่ีไดจ้ากการแปรรูปหนงัเทียมท่ีแปร

รูปจากผกัตบชวา ผูว้จิยัไดท้  าการร่างแบบขั้นตน้ตามขอ้มูลท่ีวเิคราะห์ได ้  โดยมีแบบร่างดงัน้ี  

 แบบร่าง Sketch ideas 

 

ภาพท่ี 45  แสดงการร่าง Sketch ideas  แบบแนวคิดในการออกแบบกระเป๋าหนงั 
               ไร้รอยต่อจากหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา 

               ท่ีมา: จดัท าโดย ประกายทิพย ์ทองเหลือ 
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 จากนั้นผูว้จิยัไดน้ าแบบไปใหท่ี้ปรึกษาพิจารณาโดยกลัน่กรองแบบใหเ้หลือ 3 แนวทาง 

โดยมีแนวทางของแบบร่างแนวทางละ 3 แบบซ่ึงประกอบข้ึนเป็น 1 ชุด โดยมีแบบร่างดงัน้ี 

แบบร่าง SKETCH DESIGN แบบที ่1 

 แบบร่างท่ี 1  แนวคิดในการออกแบบ คือ กระเป๋านกัเรียนในชั้นประถม ท่ีจะมีกระเป๋า

สะพาย กระเป๋าดินสอ และกระเป๋าตงัเล็กๆ เปิดง่ายใช่งานง่าย  กระเป๋าชุดน้ีช่ือ กระเป๋ายอ้นวยัใส 

ดงัภาพท่ี  46 

 

ภาพท่ี 46 แสดงแบบร่าง SKETCH DESIGN แบบท่ี 1 
  ท่ีมา: จดัท าโดย ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

แบบร่าง SKETCH DESIGN แบบที ่2 

 แบบร่างท่ี 2  แนวคิดในการออกแบบ คือ การพบัใบตองและบรรจุภณัฑใ์ส่ขนมไทย 

ทรงสามเหล่ียม กระเป๋าชุดน้ีช่ือ กระเป๋าขนมรักษไ์ทย ดงัภาพท่ี  47          

 

ภาพท่ี 47 แสดงแบบร่าง SKETCH DESIGN แบบท่ี 2 
ท่ีมา: จดัท าโดย ประกายทิพย ์ทองเหลือ 
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แบบร่าง SKETCH DESIGN แบบที ่3 

 แบบร่างท่ี 3  แนวคิดในการออกแบบ คือ นึกถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถแสดงความแข่ง

แกร่งและอ่อนโยน โดยนึกถึงการพบักระดาษในแผน่เดียวใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆและซองไปรษณีย ์

กระเป๋าชุดน้ีช่ือ กระเป๋าผืนแผน่ดินเดียว ดงัภาพท่ี  48    

 

ภาพท่ี 48 แสดงแบบร่าง SKETCH DESIGN แบบท่ี 3 
 ท่ีมา: จดัท าโดย ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

 จากนั้นผูว้ิจยัได้ท าการปรึกษากบัท่ีปรึกษางานวิจยั โดยได้ท าการพฒันาแบบทั้ง 3 

แนวทางข้ึนเป็นคร้ังท่ี 2 และสร้างแบบสอบถามข้ึน น าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญประเมิน 

โดยมีแบบภาพร่าง 3 มิติท่ีสร้างข้ึนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

 

ต้นแบบจ าลอง 3 มิติ กระเป๋าหนงัไร้รอยต่อจากหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา 

 ต้นแบบจ าลอง 3 มิติ แบบที ่1 กระเป๋ายอ้นวยัใส 

 แนวความคิด นึกถึง กระเป๋านักเรียนในสมยัประถม ท่ีจะมีกระเป๋าสะพาย กระเป๋า

ดินสอ และกระเป๋าตงัเล็กๆ เปิดง่ายใช่งานง่าย   
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ภาพท่ี 49 ภาพท่ี 49 แสดงตน้แบบจ าลอง 3 มิติ แบบท่ี 1 
ท่ีมา: จดัท าโดย ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

 

 ต้นแบบจ าลอง 3 มิติ แบบที ่2 กระเป๋าขนมรักษไ์ทย 

แนวความคิด การพบัใบตองและบรรจุภณัฑใ์ส่ขนมไทย ทรงสามเหล่ียมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบรรจุ

ภณัฑใ์ส่อาหารและขนมไทย 

 

  

ภาพท่ี 50  แสดงต้นแบบจาลอง 3 มิติ แบบท่ี 2 
        ท่ีมา: จดัท าโดย ประกายทิพย ์ทองเหลือ 
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 ต้นแบบจ าลอง 3 มิติ แบบที ่3 กระเป๋าผนืแผน่ดินเดียว 

 แนวความคิด นึกถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถแสดงความแข่งแกร่งและอ่อนโยน โดยนึก

ถึงการพบักระดาษในแผน่เดียวใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆและซองไปรษณีย ์ 

 

                            

                                        ภาพท่ี 51 แสดงต้นแบบจาลอง 3 มิติ แบบท่ี 3 
     ท่ีมา: จดัท าโดย ประกายทิพย ์ทองเหลือ 

 จากการทดลองและการร่างแบบแนวความคิด ผูว้จิยัเห็นวา่ แนวความคิดควรมีเร่ืองราวหรือ

ความเป็นมาของวสัดุท่ีน ามาใช ้(หนงัเทียมจากการแปรรูปผกัตบชวา) เพื่อแสดงถึงลกัษณะเด่นของ

ตวัวสัดุ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้ท าการพฒันาวสัดุหนังเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา เพื่อการออกแบบ

กระเป๋าหนงัไร้รอยต่อโดยใชเ้ร่ืองราวการพบัวสัดุต่างๆแบบไร้รอยต่อใชก้ารพบัในใบเดียว เพื่อเป็น

แนวทางในการออกแบบ โดยแบ่งเป็น 3แนวทาง จากนั้นให้ผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชียวชาญด้านการ

ออกแบบท่ีเป็นผูผ้ลิตและนกัการตลาด ตอบแบบสอบถาม เพื่อเลือกแบบผลิตภณัฑ์ในการพฒันา 

โดยไดผ้ลวเิคราะห์ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินรูปแบบ เพื่อน าไปพฒันาผลิต   

       เป็นผลิตภณัฑต์น้แบบ 

ล าดับ รู ปแบบแสดงค่ า เ ฉ ล่ี ย แล ะ ส่ วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมิน

รูปแบบ เพื่อน าไปพฒันาผลิต   

       เป็นผลิตภณัฑต์น้แบบ 

กระเป๋าหนังไร้รอยต่อ 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) 

 

 

1 

 

 
 

 

 

2.84 

 

 

0.21 

 

2 

 

 

 

3 

 

0.58 

 

3 

 

 

 

 

4.16 

 

 

0.4 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ รูปแบบ A3 มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.16 ( S.D. = 0.4) รองลงมา

เป็นรูปแบบ A2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3 ( S.D. = 0.58) และค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ รูปแบบ A1 มีค่าเฉล่ีย

รองลงมาเท่ากบั 2.84 ( S.D. = 0.21) และจากการสอบถามผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูผ้ลิตและ

นกัการตลาดมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ควรใชใ้หดู้เป็นธรรมชาติ 
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 2. รูปแบบควรแสดงความโดดเด่นของวสัดุและเช่ือมโยงกบัท่ีมาของวสัดุ 

 3. ใชห้นงัแผน่เดียวโดยไม่มีการต่อจากหนงัแผน่เดียว 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบท่ีเป็น

ผูผ้ลิตและนักการตลาดพิจารณา พบว่า รูปแบบท่ี 3 มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 4.2 (S.D=0.4) 

รองลงมาคือ รูปแบบท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.2 (S.D=0.75) จากขอ้มูลท่ีไดผู้ว้ิจยัน าแบบไปปรับปรุง

และสร้างตน้แบบข้ึน โดยผา่นการปรึกษาจากท่ีปรึกษางานวจิยั 

 

 ต้นแบบผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาข้ึนใหม่ โดยผลงานน้ีจะน าไปท าการศึกษาผลความพึง

พอใจจากผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยมีขอ้มูลดงัน้ี 

 

 

ภาพท่ี 52  แบบชุดกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ ท่ีใชว้สัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา 
                             ท่ีมา: จดัท าโดย ประกายทิพย ์ทองเหลือ 
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ภาพท่ี 53 แบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ ท่ีใชว้สัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา                                         
               ที่มา: จดัท าโดย ประกายทิพย์ ทองเหลอื 

 

 

ภาพท่ี 54 ตวัอยา่งแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อท่ีใชว้สัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา 
ท่ีมา: จดัท าโดย ประกายทิพย ์ทองเหลือ 
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ตอนที ่4     เพ่ือศึกษาความพงึพอใจของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ผูว้ิจยัได้น าผลงานต้นแบบพร้อมแบบประเมินความพึงพอใจไปให้กลุ่มผูบ้ริโภค 

จ านวน 100 ท่าน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ไดผ้ลการวิจยั ดงัน้ี ผล

การประเมินมีดงัน้ี 
  

ตารางท่ี 5 ขอ้มูลทัว่ไปของของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง     
          N = 100 

สถานภาพทัว่ไป จ านวนคน ร้อยละ 

1. เพศ 

  - ชาย 

  - หญิง 

 

15 

85 

 

15 

85 

2. อาย ุ

  - 25-30 ปี 

  - 31-35 ปี 

  - 36-40 ปี 

  - 41-45 ปี 

  - 46-50 ปี 

  - 50 ปีข้ึนไป 

 

6 

22 

33 

25 

9 

5 

 

6 

22 

33 

25 

9 

9 

3. การศึกษา 

  - อนุปริญญา 

  - ปริญญาตรี 

  - ปริญญาโท 

  - ปริญญาเอก 

  - อ่ืนๆ .......... 

 

5 

43 

23 

16 

13 

 

5 

43 

23 

16 

13 
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ตารางท่ี 5 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ)      

สถานภาพทัว่ไป จ านวนคน ร้อยละ 

4. อาชีพ 

  - รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

  - พนกังานบริษทัเอกชน 

  - คา้ขาย 

  - ธุรกิจส่วนตวั 

  - อ่ืนๆ .......... 

 

41 

18 

29 

12 

 

41 

18 

29 

12 

5. รายได ้

  - 15,001 - 20,000 บาท 

  - 20,001 - 25,000 บาท 

  - 25,001 - 30,000 บาท 

  - 30,001 - 40,000 บาท 

  - 40,001 - 45,000 บาท 

  - 45,000 บาทข้ึนไป 

 

3 

28 

32 

9 

8 

20 

 

3 

28 

32 

9 

8 

20 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา่ จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน เป็นเพศชาย 15 คน คิด

เป็นร้อยละ 15 และเพศหญิง 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85 มีอายุระหวา่ง 36-40ปี 33 คน คิดเป็นร้อยละ 

33 อายรุะหวา่ง 41-45ปี 25คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายรุะหวา่ง 31-35 ปี 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 อายุ

ระหวา่ง 46-50 ปี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 อายุระหวา่ง 25-23 ปี 6คน คิดเป็นร้อยละ 6 และอายุ 50 ปี

ข้ึนไป 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี 43 คน คิดเป็นร้อยละ 

43 รองลงมาระดบัปริญญาโท 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ระดบัปริญญาเอก 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 

ระดบัการศึกษาอ่ืนๆ คือ ประถมศึกษาปีท่ี 6, มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13 และอนุปริญญา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนมากประกอบอาชีพรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคืออาชีพคา้ขาย 29 คน คิดเป็นร้อย

ละ 29 พนกังานเอกชน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และประกอบธุรกิจส่วนตวั 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
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11.65 มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 25,001-30,000 บาท 32 คน คิดเป็นร้อยละ 31.07 รองลงมารายไดอ้ยูใ่นช่วง 

20,001 - 25,000 บาท 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 รายได ้45,000 บาทข้ึนไป 20 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.41 รายได้อยู่ในช่วง 30,001 - 40,000 บาท 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 รายได้อยู่ในช่วง 40,001 - 

45,000 บาท 8 คนคิดเป็นร้อยละ 8 และรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,001 - 20,000 บาท 6 คนคิดเป็นร้อยละ 6 

 

ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์

          N = 100 

คุณค่าและคุณลกัษณะ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจ 

1 .  ความสวยงามของผ ลิตภัณฑ์ ใน

ภาพรวม 

4.1 0.43 มาก 

2. ประโยชน์ใช้สอยมีความเหมาะสม 

สะดวกต่อการใชง้าน 

4.11 0.53 มาก 

3. สามารถปรับเปล่ียนรูปทรงของตัว

ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย ตามความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้

4.01 0.51 มาก 

4. ผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมส าหรับการ

เป็นกระเป๋าไร้รอยต่อ 

4.08 0.33 มาก 

5. ผลิตภณัฑ์มีความเป็นเอกลกัษณ์แสดง

ความโดดเด่นของวสัดุผกัตบชวา 

3.8 0.4 มาก 

6. ภาพรวมของผลิตภณัฑ์น้ีสามารถน ามา

ประกอบ ปรับเปล่ียนแบบ ซ่อมแซ่ม 

ดูแลรักษา  

4.04 0.4 มาก 

7. การน าผกัตบชวามาแปรรูปเป็นหนงั

เทียม สามารถสร้างความรู้สึกถึงความ

4.1 0.57 มาก 
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แปลกใหม่ ท่ีแตกต่าง จากผลิตภณัฑ์

ประเภทเดียวกนัในทอ้งตลาด 

ผลรวมค่าเฉลีย่ 4.03 0.45 มาก 

 
 จากตารางท่ี 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ไหมอีร่ี 

พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 โดยแบ่งเป็น ด้านความ

สวยงามของผลิตภณัฑ์ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 4.1 ด้านสามารถ

ปรับเปล่ียนรูปทรงของตวัผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย ตามความตอ้งการของผูใ้ช้ มีความพึงพอใจ

ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.11 ดา้นสามารถปรับเปล่ียนรูปทรงของตวัผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย 

ตามความตอ้งการของผูใ้ช้มีความพึงพอใจในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.01 ดา้นผลิตภณัฑ์มีความ

เหมาะสมส าหรับการเป็นกระเป๋าไร้รอยต่อมีความพึงพอใจในระดบัมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 4.08ด้าน

ผลิตภณัฑ์มีความเป็นเอกลกัษณ์แสดงความโดดเด่นของวสัดุผกัตบชวา ด้วยค่าเฉล่ีย 3.80 ด้าน

ภาพรวมของผลิตภณัฑ์น้ีสามารถน ามาประกอบ ปรับเปล่ียนแบบ ซ่อมแซ่ม ดูแลรักษา มีความพึง

พอใจในระดบัมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 4.04 สุดทา้ยด้านแปลกใหม่ ท่ีแตกต่าง จากผลิตภณัฑ์ประเภท

เดียวกนัในทอ้งตลาด มีความพึงพอใจในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.1 
 

ตารางที่ 7 สรุปการเปรียบเทียบราคาสินคา้ประเภทของกระเป๋าหนงั 

              N = 100 

รายละเอียด จ านวนคน ร้อยละ 

ถา้ท่านจะซ้ือกระเป๋าหนงัน้ี ท่านจะมีการคิดเทียบราคา

สินคา้หรือไม่ในผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนั 

  - คิดเปรียบเทียบราคา 

  - ไม่คิดเปรียบเทียบราคา 

  - อ่ืนๆ…(สินคา้ถูกใจ ตดัสินใจซ้ือเลย)  

 

 

50 

38 

12 

 

 

50 

38 

12 

ถ้าท่านจะซ้ือของฝากหรือของใช้ประเภทของเคร่ือง   
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หนงั ราคาทีสู่งสุด ท่านคิดวา่ท่านสามารถซ้ือไดค้วรจะ

มีราคาเท่าไหร่เม่ือเทียบประเมินจากรายได ้ต่อเดือน 

  - นอ้ยกวา่ 10% 

  - 20% 

  - 30% 

  - 40% 

  - 50% 

  - 60% 

  - 70% 

  - 80% 

  - 90% 

  - อ่ืนๆ…… 

 

 

49 

46 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

49 

46 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

 จากตารางท่ี 7    พบวา่ การเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเดียวกนั มีผูคิ้ด

เปรียบเทียบราคากบัสินคา้มากท่ีสุดทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือไม่คิด

เปรียบเทียบราคากบัสินคา้ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และอ่ืนๆ คือ ผูท่ี้ช่ืนชอบสินคา้แลว้ตดัสินใจ

ซ้ือเลย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ในราคาท่ีมากท่ีสุด 20% ของรายได ้49 

คน คิดเป็นร้อยละ 49 ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในราคานอ้ยกวา่ 10% ของรายได ้46 คน คิดเป็นร้อยละ 46 

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในราคา 30% ของรายได ้5 คนคิดเป็นร้อยละ 5 ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในราคา 40% 

ของรายได ้2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และตดัสินใจซ้ือสินคา้ในราคา 50% ของรายได ้1 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน 
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บทที ่5   
 สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาวสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา เพื่อการ

ออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ ศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูผ้ลิต รวมทั้งทดสอบวสัดุ เพื่อ

น าไปใชใ้นการผลิตกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ และการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มกลุ่มผูบ้ริโภค 

ซ่ึงสามารถสรุปได ้4 ขั้นตอนไปตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลและการส ารวจกลุ่มผลิตผกัตบชวาเพื่อน ามาแปรรูปเป็นหนงัสัตวเ์ทียม 

2. เพื่อทดลองทดสอบคุณสมบติัของผกัตบชวาท่ีน ามาแปรรูปมาเป็นแผน่หนงั   

3.   เพื่อออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อจากหนงัสัตวเ์ทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา 

 4.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง 

สรุปผลการวจัิย 

ตอนที ่1   เพ่ือศึกษาข้อมูลและการส ารวจกลุ่มผลติผกัตบชวาเพ่ือน ามาแปรรูปเป็นหนังสัตว์เทยีม 

 สรุปผลจากการศึกษากระบวนการแปรรูปผกัตบชวาให้เป็นผนืผา้ โดยวธีิการศึกษาจาก

ขอ้มูลทุติยภูมิพบว่า ในกระบวนการผลิตหนังเทียมทางอุตสาหกรรมมีการใช้แผ่นวสัดุผสมหรือ

วสัดุเสริมก าลงั เช่น กระดาษ ผา้ ใยหิน ใยแกว้ วางซ้อนกนัตามชนิดและความ หนาท่ีตอ้งการ โดย

ใช้พลาสติกเหลวพวกเทอร์โมเซตต้ิงเป็นตวัประสานในการอดั ( Press ) ซ่ึงใช้แรงอดัประมาณ 

1,000-1,500 psi. และมีความร้อนประมาณ 300-350 F. อดัเคร่ืองลงตามเวลาท่ีก าหนด ความร้อน

และแรงอดัจะท าให้ได้แผ่นช้ินงานท่ีเรียบร้อยและแข็งแรง ผิวหน้าของแผ่นช้ินงานอาจท าให้มี

ลวดลาย หรือลายนูนอยา่งไรก็ได ้  

 จากการสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูผ้ลิต พบวา่ กลุ่มผูผ้ลิตตอ้งการการสนบัสนุนและ

ส่งเสริม การออกแบบผลิตภณัฑห์รือแปรรูปผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของตลาดและขาดแนวทางการแสวงหาตลาดส าหรับจ าหน่ายสินคา้ท่ีกวา้งกวา่เดิม และลดขั้นตอน

กระบวนการผลิตใหก้ระชบัรวดเร็วข้ึน 
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ตอนที ่2  เพ่ือทดลองทดสอบคุณสมบัติของผกัตบชวาทีน่ ามาแปรรูปมาเป็นแผ่นหนัง   

สรุปผลจากการศึกษาทดลอง การแปรรูปจากผกัตบชวาให้เป็นหนงัเทียม ตอ้งท าพิมพปู์น

ข้ึนมาก่อนโดยการท าลายหนงัสัตวท่ี์ตอ้งการมาหล่อเป็นแม่พิมพ ์และท าการหล่อหนงัเทียมโดย ผา้

ผกัตบชวากบัน ้ายางพารา น าน ้ายางพาราเทลงไปในแม่พิมพจ์ากนั้นน าผา้ผกัตบชวาวา่งลงไปและเท

น ้ ายางพาราอีก1คร้ัง พบว่า ระหว่างการหล่อหนงัเทียมท่ีท าจากผา้ผกัตบชวากบัน ้ ายางพารา บาง

เกินไปขาดความแข็งแรง จึงแกปั้ญหาโดยการเพิ่มผา้ใยสังเคราะห์วางไวห้ลงัผา้ผกัตบชวา จะท าให้

ผา้มีความแขง็แรงและหนงัมากข้ึน ส่วนผวิสัมผสัเป็นไปตามความตอ้งการ  

จากการทดลอง ผูว้ิจยัไดเ้ลือกการหล่อดว้ยผา้ผกัตบชวากบัน ้ ายางพาราผสมสีน ้ าอตัราส่วน 

1:100 เพราะหนงัเทียมท่ีไดจ้ะยงัคงเห็นลายผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั วสัดุดูธรรมชาติ พื้นผิวท่ี

โชวค์วามขรุขระคลา้ยครึงกบัหนงัสัตว ์และเลือกผา้ใยสังเคราะห์เสริมตวัผา้ผกัตบชวาให้มีความ

แขง็แรงทนทาน ถึงจะมีความยดืยุน่ไดไ้ม่มาก แต่มีน ้าหนกัเบา ไม่เก็บฝุ่ นและไม่เกิดเช้ือรา  
 

ตอนที ่3 เพ่ือออกแบบกระเป๋าหนังไร้รอยต่อจากหนังสัตว์เทยีมทีแ่ปรรูปจากผกัตบชวา 

 สรุปผลจากจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบท่ี
เป็นผูผ้ลิตและนกัการตลาด ไดใ้หข้อ้สรุปในรูปแบบท่ี 3 ท่ีไดจ้ากการวดัคุณสมบติัในดา้น ความ
งามและคุณค่า ดา้นโครงสร้าง วสัดุและการผลิตและดา้นการใชง้าน โดยพบวา่ กระเป๋าท่ีไดถุ้กการ
คดัเลือกเป็นแบบท่ี 3 แนวคิดในการออกแบบ คือ นึกถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถแสดงความแข่ง
แกร่งและอ่อนโยน โดยนึกถึงการพบักระดาษในแผน่เดียวใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆและซองไปรษณีย ์
กระเป๋าชุดน้ีช่ือ กระเป๋าผืนแผน่ดินเดียว โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.2 (S.D=0.4) จากขอ้มูลท่ี
ไดผู้ว้จิยัน าแบบไปปรับปรุงและสร้างตน้แบบข้ึน และผา่นการพิจารณาสุดทา้ยจากท่ีปรึกษา
งานวจิยั   
 

ตอนที ่4  เพ่ือศึกษาความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อต้นแบบผลติภัณฑ์ 

 สรุปผลความพึงพอใจต่อตน้แบบผลิตภณัฑจ์ากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน จาก

การส ารวจ ผูท่ี้ใหข้อ้มูลส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายถึง 4.7 เท่า โดยเกณฑอ์ายผุูท่ี้ตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสุดอยูใ่นช่วง 36-40ปี รองลงมาช่วงอาย ุ41-45ปีและ31-35 ปี ตามล าดบั โดย

การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก 
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ส่วนมากประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวสิาหกิจมากท่ีสุด รองลงมาคืออาชีพคา้ขายและพนกังาน

เอกชน มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 25,001-30,000 บาทและ 20,001 - 25,000 บาท 

 โดยผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และ

ผลสรุปดา้นคุณค่าและคุณลกัษณะ พบวา่ดา้นประโยชน์ใชส้อยมีความเหมาะสม สะดวกต่อการใช้

งาน ดา้นความสวยงามของกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อและดา้นการสร้างความรู้สึกความแปลกใหม่ท่ี

แตกต่างจากกระเป๋าหนงัประเภทเดียวกนั ทั้ง 3 ดา้นไดรั้บค่าเฉล่ียเท่ากนัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น

ความเหมาะสม ดา้นการประกอบ ปรับเปล่ียนแบบ ซ่อมแซ่ม ดูแลรักษา และดา้นความเป็น

เอกลกัษณ์ แสดงความโดดเด่นของหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา ตามล าดบั และจากการสรุป

การเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าประเภทเดียวกนั  พบวา่มีผูคิ้ดเปรียบเทียบราคากบัสินคา้ 

คิดเป็นร้อยละ 50 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ซ่ึงเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด  รองลงมาคือไม่คิดเปรียบเทียบราคากบัสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 38 และอ่ืนๆ คือ ผูท่ี้ช่ืนชอบ

สินคา้แลว้ตดัสินใจซ้ือเลย คิดเป็นร้อยละ 12 

 จากการวเิคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม จากขอ้สรุปท่ีไดค้ะแนนไม่สูงมากนกั เพราะ

ผูบ้ริโภคมีการคิดในการใชจ่้ายเลือกซ้ือของใชฟุ่้มเฟือยถึงคร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

มีการใชเ้งินอยา่งระมดัระวงั รอบคอบมากข้ึน ดว้ยวยั อาย ุเพศ รายได ้เป็นตวัผนัแปรท่ีท าใหผ้ลการ

ตอบออกมานอ้ย และอาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคมีความอ่ิมตวัจากการท่ีมีของใชป้ระเภทน้ีแลว้รวมทั้ง

ยงัไม่มีแผนการปรับเปล่ียนส่ิงของเคร่ืองใช ้เปอร์เซ็นในการซ้ือของฟุ่มเฟือยประเภทน้ีจึงใชเ้งินอยู่

ท่ี 10-20% ของรายได ้

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการท่ีไดท้  าการออกแบบวิจยัในเร่ืองน้ีพบวา่ สามารถไดแ้ผน่หนงัเทียมท่ีแปร
รูปจากผกัตบชวาข้ึนได ้โดยมีการเพิ่มพื้นผิวและผิวสัมผสัท่ีเสมือนหนงั ชั้นนอกคือยางพารา และ
ชั้นในจากผา้ใยสังเคราะห์ท่ีสร้างความหนาและแข็งแรง และสามารถไดผ้ลิตภณัฑ์การออกแบบ
กระเป๋าหนังไร้รอยต่อท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา รวมทั้งได้รับการยอมรับจากผูผู้บ้ริโภคท่ีมีต่อ
ตน้แบบผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนงัไร้รอยต่อจากผกัตบชวาท่ีออกแบบข้ึนใหม่ สามารถสร้างความพึง
พอใจจากผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดใ้นระดบัมากเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้รวมทั้งสามารถเป็น
ตวัอย่างแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนังไร้รอยต่อแนวทางเลือกใหม่ ท่ีสามารถจะ
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น าไปใช้กับวสัดุท่ีเป็นวชัพืชในประเภทอ่ืน ๆ ได้  โดยผลงานวิจยัน้ีมีแนวทางท่ีสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร และทีมนกัวิจยั คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี(/2560) ได้ท าการวิจัยเ ร่ืองแปลงผกัตบชวา เส้นใย ท่ีมี
กระบวนการแปรรูปท่ีมีทิศทางไปในทางเดียวกนั  

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

 จากท่ีผูว้จิยัไดท้  าการวิจยัพบวา่วสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา เพื่อการออกแบบ

กระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. วสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวายงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในการน ามาสร้างเป็นผลิตภณัฑ ์

จึงควรมีน ามาท าการออกแบบและการพฒันาเป็นผลิตภณัฑข้ึ์นไดอี้ก สามารถท่ีจะน าไปสู่การสร้าง

รายไดสู่้ชุมชนข้ึนได ้

 2. ในขั้นตอนการหล่อท าแผน่หนงั ควรพฒันาการหล่อใหมี้ลกัษณะท่ีหลายหลายมากข้ึน 

โดยการสร้างพิมพล์ายท่ีไดจ้ากหนงัสัตวใ์นประเภทอ่ืนๆ และขยายขนาดของแผน่หนงัใหมี้ขนาดท่ี

ใหญ่ข้ึน 

 3. ในการวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัเสนอใหมี้การจดัการระบบควบคุมคุณภาพ ควบคุมพื้นท่ี 

ควบคุมอุณหภูมิ ความช่ืน การป้องกนัผิวสัมผสั เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพท่ีเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน 

 4. สามารถนาเทคนิควธีิการท่ีไดใ้นงานวจิยัมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑรู์ปแบบอ่ืนๆไดอี้กและ

สามารถนาผลวธีิการวจิยัไปใชใ้นงานวจิยัเพื่อพฒันาผลิตภณัฑอ่ื์นต่อไป 
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บัณฑิตวทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

………………………………………………………… 
ค าช้ีแจง 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาวสัดุหนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา เพื่อการ
ออกแบบกระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือ...........................................................นามสกุล............................................................................ 
อาชีพ/ต าแหน่ง................................................................................................................................. 
ประสบการณ์การท างาน(นกัออกแบบ/นกัวชิาการ/นกัการตลาด).................................................ปี 
 
ส่วนที ่2 ประเมินคุณค่าของผลงานออกแบบผลติภัณฑ์ 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย      ลงในช่องตารางท่ีตอ้งการเลือกค าตอบ ( 1=นอ้ยท่ีสุด และ 5=มากท่ีสุด ) 
 

เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของ
ผลติภัณฑ์รแบบที ่1 

ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 

ความสวยงามของผลิตภณัฑ์ในภาพรวม      
ประโยชน์ใชส้อยมีความเหมาะสม สะดวกต่อ
การใชง้าน 

     

สามารถปรับเปล่ียนรูปทรงของตวัผลิตภณัฑมี์
ความหลากหลาย ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

     

ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมส าหรับการเป็น
กระเป๋าไร้รอยต่อ 

     

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ น้ีสามารถน ามา      
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ประกอบ ปรับเปล่ียนแบบ ซ่อมแซ่ม 
ดูแลรักษา 
การน าผกัตบชวามาแปรรูปเป็นหนงัเทียม 
สามารถสร้างความรู้สึกถึงความแปลกใหม่ ท่ี
แตกต่าง จากผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนัใน
ทอ้งตลาด 

     

 
 

เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของ
ผลติภัณฑ์รแบบที ่2 

ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 

ความสวยงามของผลิตภณัฑ์ในภาพรวม      
ประโยชน์ใชส้อยมีความเหมาะสม สะดวกต่อ
การใชง้าน 

     

สามารถปรับเปล่ียนรูปทรงของตวัผลิตภณัฑมี์
ความหลากหลาย ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

     

ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมส าหรับการเป็น
กระเป๋าไร้รอยต่อ 

     

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ น้ีสามารถน ามา
ประกอบ ปรับเปล่ียนแบบ ซ่อมแซ่ม 
ดูแลรักษา 

     

การน าผกัตบชวามาแปรรูปเป็นหนงัเทียม 
สามารถสร้างความรู้สึกถึงความแปลกใหม่ ท่ี
แตกต่าง จากผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนัใน
ทอ้งตลาด 

     

 
 

เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของ
ผลติภัณฑ์รแบบที ่3 

ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 

ความสวยงามของผลิตภณัฑ์ในภาพรวม      
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ประโยชน์ใชส้อยมีความเหมาะสม สะดวกต่อ
การใชง้าน 

     

สามารถปรับเปล่ียนรูปทรงของตวัผลิตภณัฑมี์
ความหลากหลาย ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

     

ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมส าหรับการเป็น
กระเป๋าไร้รอยต่อ 

     

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ น้ีสามารถน ามา
ประกอบ ปรับเปล่ียนแบบ ซ่อมแซ่ม 
ดูแลรักษา 

     

การน าผกัตบชวามาแปรรูปเป็นหนงัเทียม 
สามารถสร้างความรู้สึกถึงความแปลกใหม่ ท่ี
แตกต่าง จากผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนัใน
ทอ้งตลาด 

     

 
ส่วนที ่3 ประเมินความน่าสนใจและความแปลกใหม่ของผลงานการออกแบบผลติภัณฑ์ 
เรียงล าดบัความน่าสนใจมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ( 1=มีความสนใจมากท่ีสุด ) 
 
            แบบท่ี 1(........)                              แบบท่ี 2 (........)                            แบบท่ี 3 (........)                                               

      
 

 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการออกแบบผลติภัณฑ์ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เอกสารประกอบเพ่ือแสดงผลติภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ 
 

        
                    ผกัตบชวา                                     ผา้ผกัตบชวา                  หนงัเทียมจากผกัตบชวา 

 
แบบที ่1 กระเป๋ายอ้นวยัใส 

แนวความคิด นึกถึง กระเป๋านักเรียนในสมยัประถม ท่ีจะมีกระเป๋าสะพาย กระเป๋าดินสอ และ

กระเป๋าตงัเล็กๆ เปิดง่ายใช่งานง่าย  

 

แบบที ่2 กระเป๋าขนมรักษไ์ทย 

แนวความคิด การพบัใบตองและบรรจุภณัฑใ์ส่ขนมไทย ทรงสามเหล่ียมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบรรจุ

ภณัฑใ์ส่อาหารและขนมไทย 
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แบบที ่3 กระเป๋าผนืแผน่ดินเดียว 

แนวความคิด นึกถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถแสดงความแข่งแกร่งและอ่อนโยน โดยนึกถึงการพบั

กระดาษในแผน่เดียวใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆและซองไปรษณีย ์ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย 
การค้นคว้าอสิระเร่ือง  

การพฒันาวสัดุหนังเทยีมที่แปรรูปจากผกัตบชวา เพ่ือการออกแบบกระเป๋าหนังไร้รอยต่อ  
โดย นางสาวประกายทพิย์ ทองเหลือ 

กำรค่นคว่ำอิสระนี้เป่นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำศิลปมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ่ ภำควิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ่ 

บัณฑิตวทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

………………………………………………………… 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดทาเคร่ืองหมาย       ลงในช่อง (     )  ท่ีตรงกบัสภาพเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ (  ) หญิง ( ) ชาย 
2. อาย ุ(  ) นอ้ยกวา่ 20 ปี (  ) 20 – 30 ปี (  ) 31 – 40 ปี (  ) มากกวา่ 40 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา (  ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี (  ) ปริญญาตรี (  ) ปริญญาโท (  ) 
ปริญญาเอก 
4. อาชีพ (  ) รับราชการ/รัฐสาหกิจ (  ) พนกังานมหาวทิยาลยั (  ) พนกังานบริษทั 
    (  ) ลูกจา้งประจา (  ) ลูกจา้งชัว่คราว (  ) นกัเรียน/นกัศึกษา 
    (  ) คา้ขาย/อาชีพอิสระ (  ) รับจา้ง (  ) ธุรกิจส่วนตวั (  ) อ่ืน ๆ 

5. รายไดส่้วนตวัต่อเดือน (  ) นอ้ยกวา่ 15,000 บาท ( ) 15,000 – 25,000 บาท 
                                ( ) 25,000 – 40,000 บาท ( ) มากกวา่ 40,000 บาท  - 
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วสัดุ หนงัเทียมท่ีแปรรูปจากผกัตบชวา 
เทคนิค กระเป๋าหนงัไร้รอยต่อ คือการข้ึนรูปกระเป๋าโดยใชห้นงัเพียงแผน่เดียวต่อช้ินงาน 

แนวความคิดในการออกแบบ นึกถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถแสดงความแข่งแกร่งและอ่อนโยน โดย

นึกถึงการพบักระดาษในแผน่เดียวใหเ้ป็นรูปทรงต่าง ๆ และซองไปรษณีย ์ 

ฟังก์ช่ันเสริม ดา้นในกระเป๋าจะซบัในดว้ยผา้ผกัตบชวา และมีช่องใส่โทรศทัพมื์อถือและของต่างๆ 

 
ส่วนที ่2 ประเมินคุณค่าของผลงานออกแบบผลติภัณฑ์ 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย      ลงในช่องตารางท่ีตอ้งการเลือกค าตอบ ( 1=นอ้ยท่ีสุด และ 5=มากท่ีสุด ) 
 

เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของ
ผลติภัณฑ์รแบบที ่1 

ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 

ความสวยงามของผลิตภณัฑ์ในภาพรวม      
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ประโยชน์ใชส้อยมีความเหมาะสม สะดวกต่อ
การใชง้าน 

     

สามารถปรับเปล่ียนรูปทรงของตวัผลิตภณัฑมี์
ความหลากหลาย ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

     

ผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมส าหรับการเป็น
กระเป๋าไร้รอยต่อ 

     

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ น้ีสามารถน ามา
ประกอบ ปรับเปล่ียนแบบ ซ่อมแซ่ม 
ดูแลรักษา 

     

 
 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการออกแบบผลติภัณฑ์ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

ถา้ท่านจะซ้ือกระเป๋าหนงัน้ี ท่านจะมีการคิดเทียบราคาสินคา้หรือไม่ในผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนั 

  - คิดเปรียบเทียบราคา  

  - ไม่คิดเปรียบเทียบราคา  

  - อ่ืนๆ……(สินคา้ถูกใจ ตดัสินใจซ้ือเลย)   

ถา้ท่านจะซ้ือของฝากหรือของใชป้ระเภทของเคร่ืองหนงั ราคาที่สูงสุด ท่านคิดวา่ท่านสามารถซ้ือ

ไดค้วรจะมีราคาเท่าไหร่เม่ือเทียบประเมินจากรายได ้ต่อเดือน........................................................ 
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ภาพผนวก ค                                                                                                                                               

ภาพต้นแบบและภาพแสดงการน าเสนอชิ้นงานที่สมบูรณ์
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล ประกายทิพย ์ทองเหลือ 
วนั เดือน ปี เกดิ 1 ธนัวาคม 2533 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม  

ระดบัปริญญาตรี ศิลปบณัฑิต  
สาขาวชิาศิลปหตัถกรรม คณะวทิยาลยัเพาะช่าง  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
ระดบัปริญญาโท ปริญญามหาบณัฑิต   
สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์   
คณะมณัฑนศิลป์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 10/2 ถ.ชกัพระ แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 10170   
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