
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเส้นใยกล้วย
Product design from banana fiber woven fabric 

บทคัดยอ 
       การวิจัยเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑจากผาทอเสนใยกลวยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบผลิตภัณฑจากเสนใยกลวย เพื่อออกแบบผลิตภัณฑจากผาทอเสนใยกลวย โดยใช

วิธีวิจัยแบบผสานวิธี มีเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามกลุมผูบริโภค จำนวน 50 คน และแบบประเมินความเหมาะสมของวัสดุผาทอจากเสนใยกลวย วิเคราะหขอมูลโดยใชแนว

คิดการออกแบบผลิตภัณฑ รวมทั้งการใชขอมูลแนวโนม  และนำเสนอดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลวิจัยพบวาใชกระบวนการผลิตดวยการทอมีใชแบบลายขัด 2 ตะกอ ทอสลับ

กันระหวางเสนใยกลวยทอสลับ เสนดายฝาย โดยมีฝายเปนเสนยืน ใชเสนใยกลวยปนเปนเสนดายใชเปนเสนพุง ซึ่งวัสดุผาทอท่ีใดนั้นมีลักษณะตางกัน 5 รูปแบบ ประเมินความ

เหมาสมของวัสดุผาทอกับผูเชี่ยวชาญจากน้ันตั้งเกณฑในการเลือก เลือกมา 2 รูปแบบที่เหมาะสมท่ีสุดมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑในกลุมกระเปา/รองเทา ตามกรอบแนว

ความคิด ซึ่งออกแบบท่ีมีรูปทรงท่ีเรียบงาย ใชงานไดงายไมซับซอน จำนวน 6 รูปแบบ โดยมีรูปแบบกระเปา 3 รูปแบบ รองเทา 3 รูปแบบ ที่เหมาะแกการใชงานตามพฤติกรรม

การใชของผูบริโภค และสามารถตอบสนองการใชงานไดในชีวิตระจำวัน  

คำสำคัญ : รูปแบบผลิตภัณฑ  ผาทอเสนใยกลวย  ออกแบบ

Abstract 
       The research on product design from banana fiber woven fabrics aimed to study product form from banana fiber. To design products from 

banana fiber woven fabric by using a combined research method The research tool was a consumer group questionnaire of 50 people and a form 

for assessing the suitability of woven fabrics from banana fibers. Analyze data using product design concepts. including the use of trend data and 

presented by descriptive and analytical methods. The results showed that the weaving process was used in a 2 heddle pattern, alternately woven 

between banana fibers and cotton yarns, with cotton as a warp. Banana fibers are spun into yarn and used as wefts. There are 5 different styles of 

woven fabrics. Evaluate the suitability of woven fabrics with experts, then set the selection criteria. Choose 2 styles that are most suitable for designing 

products in the bag group. /shoe according to the conceptual framework which is designed with a simple shape Easy to use, not complicated, 6 forms, 

3 types of bags, 3 types of shoes that are suitable for use according to consumer behavior and can respond to use in daily life 
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บทนำ
       งานหัตถกรรมพ้ืนบานเปนประยุกตศิลปหรือศิลปะที่มีประโยชนใชสอยประเภทหน่ึงที่ชาวบานธรรมดาเปนผูสรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของ

ตนเองหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เปนผูสรางเครื่องมือ  ภาชนะ  สำหรับใชเองในชีวิตประจำวัน    นอกจากน้ียังมีหัตถกรรมพ้ืนบานอยูอีกสองลักษณะ คือ งานหัตถกรรม

ที่ชาวบานสรางขึ้นเพื่อสนองความตองการของคนในอีกระดับหนึ่งหรืออีกสังคมหนึ่งคือ  ขุนนาง  ขาราชการ และพระมหากษัตริย  และอีกลักษณะหนึ่งคือ 

งานหัตถกรรมท่ีสรางขึ้นเพื่อสนองความเช่ือของตนในพิธีกรรมตาง ๆ และในพระศาสนา  งานหัตถกรรมที่ชาวบานสรางขึ้นเพ่ือใชสอยเองและใชในระหวาง

ชาวบานดวยกันเทานั้น มีลักษณะของวัสดุและเทคนิคการทำ เชน เครื่องไม  เคร่ืองจักสาน  เคร่ืองดิน  เครื่องทอ (เคร่ืองผา)  เคร่ืองรัก  เคร่ืองโลหะ  

เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ  เคร่ืองหิน หัตถกรรมชนิดตาง ๆ ดังกลาวนั้น ชาวบานสรางขึ้นโดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นของตนเองเปนสวนมากและมิได

นำไปผสมกับวัตถุเทียมอื่น  แตพอมาถึงปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีสวนทำใหเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ   มีการนำเอาวัสดุเทียมมาใชประกอบ

ในการทำงานหัตถกรรมอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได  (มาโนช กงกะนันท : มปป.)

       ผลิตภัณฑหัตถกรรมเปนสิ่งท่ีสรางขึ้นดวยฝมือมนุษย หรือกระบวนการผลิตส่ิงของดวยมือ ที่ใชแรงงานฝมือเปนปจจัยสำคัญในการผลิต วัตถุประสงค

เพื่อการใชประโยชนโดยเฉพาะ มนุษยไดคิดประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใชขึ้นมาเพ่ือสนองความจำเปนพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยอาศัยแรงงาน

จากมือของตน ดัดแปลงวัตถุดิบที่มีอยูในธรรมชาติใกลตัว เพื่อใหมีรูปรางประโยชนใชสอยไดเหมาะสม ผลิตภัณฑหัตถกรรมจะมีการพัฒนารูปแบบไปตาม

การพัฒนาฝมือของชาง ที่สั่งสมประสบการณ และสืบทอดความรู ความชำนาญ จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ซึ่งตองใชระยะเวลาและทักษะ สงผลใหงานหัตถกรรม

มีความงามและมีคุณคาทางศิลปะ มีการใชเทคโนโลยีที่คิดคนขึ้นตามความกาวหนาของยคุสมัยนั้น ๆ มาพัฒนากระบวนการผลิตหัตถกรรมใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

ตลาดจนการปรุงแตงความงามของศิลปะในงานหัตถกรรมเพ่ือสนองความตองการทางจิต ใจ และคตินิยมความเช่ือ รวมทั้งประโยชนใชสอยใหสอดคลองกัน

          หัตถกรรมผาทอ มีกรรมวิธีการสานขัดกันดวยเครื่องมือการทอ โดยใชวัสดุจากเสนใยตาง ๆ  เชน การใชเสนใยมาตีเกลียวเปนเสนตอกัน แลวนำมาทอใหเปนผืน 

หรือการนำเสนใยมาฟนเปนเสนเชือกแลวนำมาถักใหเปน เสน ซึ่งเสนใยมีสวนประกอบท่ีแตกตางกัน จึงทำใหเสนใยแตละชนิดแสดงคุณสมบัติแตกตางกัน เชน 

ความยาวของเสนใย ขนาดของเสนใย ความมันวาว เปนตน คนในทองถิ่นรูจักนำเสนใยที่มีในธรรมชาติมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ซ่ึงเสนใยมีคุณสมบัติตางกันต

ามชนิดและที่มาของเสนใย ทำใหผามีคุณสมบัติและลักษณะตางกัน เห็นไดวาใยฝายและเสนใยกลวยเปนพืชที่มีมนุษยนำมาใชประโยชนไดอยางมากมาย ฝายมนุษย

รูจักนำเสนใยมาใชผลิตเปนผา มีลักษณะผิวสัมผัสนุมและเบา เสนใยของฝายมีลักษณะหยิกเปนคลื่น (นวลแข ปาลิวนิช.2550) สวนเสนใยกลวยไดจากกาบกลวย 

หรือตนเทียมกลวย มีความยาวกับลำตนประมาณ 2- 3 เมตร มีความกวางเปนโคงโอบโคนตนประมาณ 15-20 เซนติเมตร มีลักษณะผิวสัมผัสหยาบ ตีมีความมันลื่น

และพื้นผิวเงา ซ่ึงวัสดทุั้งสองสามารถนำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน ทอเปนผา เสนเชือกถักเปนกระเปา สานเปนรองเทา เปนตน โดยเสนใยฝายและเสนใย

จากกลวยมีคุณสมบัติใกลเคียงกัน คือการดูดความช่ืนไดดี มีความเหนียวเพิ่มขึ้นเมื่อเปยก และเปนวัสดุที่หาไดจากทองถิ่น  

       จากการศึกษาโครงสรางและคุณสมบัติเสนใยกลวย จะเห็นไดวามีเสนใยกลวยที่ไดจากสวนของกาบใบ มีปริมาณเซลลูโลส รอยละ 63 มีปริมาณลิกนินรอยละ 5 

มีความชื้นรอยละ 10-11 และมีความตานแรงดึง 650-750 a มีความเหนียว และผิวมีความมันวาว สามารถใชประโยชนไดหลากหลาย (เบญจมาศ ศิลายอย.2558)  

ซึ่งเสนใยกลวยมีความยาวใน 2-3 เมตร ตามความของกาบหากนำมาดึงเปนเสนสามารถนำมาตอกันหรือปนรวมกันได เชน ทำเปนเสนเชื้อก นำเอากาบกลวยมาผลิต

กระดาษที่มีความทนทานและเหนียวได  เสนใยกลวยยังสามารถนำไปเปนผลิตภัณฑอันอื่นไดมากมายข้ึนอยูกับการออกแบบ ยังเปนวัสดุที่หางายในทองถิ่นและยังเปน

วัสดุธรรมชาติ ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นวาการเสนใยกลวยที่ผานกระบวนการปนเปนเสนดายที่มีขนาดเทากับเสนดายฝายแลวนำมาผลิตขึ้นรูปดวยวิธีการทอแบบระดับชาวบาน 

โดยนำมาทดลองทอรวมกับเสนดายฝายเพ่ือใหไดวัสดุผาทอที่มีลักษณะรูปแบบใหม ลวดลายและสีที่เกิดจากการทอรวมกันระหวางเสนดวย ยังเปนวัสดุทางเลือกท่ี

สามารถนำมาแปรรูปใชผลิตภัณฑตาง ๆ ได เพื่อตอบสนองตามพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันที่ชื่นชอบผลิตภัณฑที่ไดจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งวัสดุที่ไดนั้นเปน

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑอื่น ๆ ตอไปไดอยางยังยื่น 

วัตถุประสงค /Objectives
           1. ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑจากเสนใยกลวย

           2. เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑผาทอจากเสนใยกลวย     

วิธีดำเนินการวิจัย/Research Methodology
        การวิจัยนี้ เปนวิธีการวิจัยเชิงผสานวิธี (mixed  methodology) สามารถแบงขั้นตอนได ดังนี้

  1.  ศึกษาคนควาเอกสาร (Documentary Research) เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษากระบวนการทอผาจากเสนใยกลวย ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ 

ในกลุมกระเปา รองเทา ที่อยูในกลุมตลาดผลิตภัณฑจากเสนใยกลวย เพ่ือนำไปวิเคราะหหารูปแบบผลิตภัณฑที่มีอยูในทองตลาด 

          2.  ศึกษาจากการประเมินความเหมาะของวัสดุผาทอใยกลวย ผูวิจัยไดทำการประเมินวัสดุจากผูเชี่ยวชาญดานการทอของกลุมผูทอผาของศูนยหมอนไหม มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม สอบถามความเหมาะสม ซ่ึงการทอมีใชทอแบบลายขัด 2 ตะกอ  ซ่ึงวัสดุผาทอที่ใดนั้น ใชลักษณะตางกัน 5 รูปแบบการทอสลับกันกับเสนใยฝาย นำผลสรุปที่ได

มาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 3.  ศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)  เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดรวบรวมเก็บดวยวิธีการสอบถามพฤติกรรมผูบริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ เปน

การสำรวจถึงพฤติกรรมของผูบริโภค

 4.  การวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ เม่ือไดขอมูลผลการประเมินความเหมาะของวัสดุผาทอใยกลวย ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค รูปแบบผลิตภัณฑในกลุม

ตลาดผาทอใยกลวยและขอมูลที่เกี่ยวของ จากนั้นผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล เพื่อกำหนดแนวคิดและขอบเขตในการออกแบบผลิตภัณฑผาทอจากเสนใยกลวย เพื่อใชในกำหนด

แนวคิดและขอบเขตในการออกแบบผลิตภัณฑประเภทกระเปา รองเทา ใหกับเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

          5.  สรุปผลการวิจัยที่ได  แลวนำเสนอเปนรายงาน

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง /Population and Sample

ในวิจัยนี้มีกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง สามารถแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

1) กลุมผูบริโภค ผูหญิงวัย 30-40 ป ที่มีความช่ืนชอบผลิตภัณฑที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ  จำนวน 50 คน 

2) กลุมผูเชี่ยวชาญดานทอผาศูนยหมอนไหม ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. เครื่องมือการวิจัย/ Research instrument

       เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอจากเสนใยกลวย

            1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 

            2) แบบประเมิน (Assessment)

Trend Fashion 2020) /Trend Material 2020

ท่ีมา : https://fashionvignette.blogspot.com/2019/03/trends-spin-expo-color

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล/Conclusion and Discussion 

       การวิจัยโครงการออกแบบผลิตภัณฑจากผาทอเสนใยไดสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้

1. ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑจากเสนใยกลวย การวิจัยพบวาวัสดุเสนใยกลวยสามารถข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑไดหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับการออกแบและการแปรรูปของวัสดุเอง 

ซึ่งผลการวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑรูปแบบ (Shape) จากการวิเคราะหขอมูลนั้น ไดรูปแบบกระเปาเปนรูปทรงพื้นฐานของกระเปา รองเทา ที่มีในตลาด 6 รูปแบบ เพียงตางกันที่วัสดุ

ที่นำมาใช ผลิตภัณฑทำมาจากเสนใยกลวยสามารถแบงลักษณะของการนำวัสดุมาใชไดเปน 3 ลักษณะ คือ กลุมที่ 1 เสนใยผานกระบวนการดึงเปนเสนใยและปนเปนเสนดายนำมาทอ

รวมกับเสนใยฝาย ทอใหเปนผืนแลวคอยไปแปรรูป  กลุมที่ 2 เสนใยผานกระบวนการปนเปนเสนนำมาบิดเกลียวรวมกันนำมาถักใหขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑ กลุมที่ 3 ใชกาบกลวยที่ผาน

กระบวนการทำใหเปนแผนแลวคอยมาแปรรูป  มีพื้นผิวเรียบมันวาวตามเนื้อของวัสดุ และสีเปนแบบไลเฉดสีตามธรรมชาติท่ีเกิดจากกระบวนการแปรรูป รูปแบบผลิตภัณฑมุงไปตลาด

ของกลุมเปาหมายที่เปนผูหญิงมากกวาผูชาย รูปแบบหมาะกับโอกาสการใชตาง ๆ ตามพฤติกรรมของกลุมเปาหมายท่ีใชในชีวิตประจำวัน เชน ใชใสสิ่งของเพ่ือไปทำงาน ไปเท่ียว 

ไปงานเล้ียงสังสรรค หรือใชบรรจุสิ่งของ เปนตน

2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑผาทอจากเสนใยกลวย สรุปวาไดวาใชเสนใยกลวยที่ผานกระบวนการปนเปนเสนดาย และใชเทคนิคการทอแบบระดับชาวบาน ซ่ึงการทอนั้นใชเสนดายฝาย

เปนเสนยืน โดยใชเสนใยกลวยปนเปนเสนดายใชเปนเสนพุง โดยการทอน้ันเปนเทคนิคการทอลายขัดขึ้น-ลง แบบ 2 ตะกอ และใชเสนดายกลวยที่มีขนาดเทากัน ทอสลับกันกับเสนดายฝาย 

ไดผาทอจากเสนใยกลวยใน 5 รูปแบบ จากนั้นผูวิจัยไดทำการประเมินวัสดุเพื่อหาความเหมาะสมของคุณสมบัติในเรื่องของความแข็งแรง พ้ืนผิวสัมผัสของเนื้อวัสดุ สีของวัสดุที่เกิดจากการทอ 

กระบวนการงายตอการผลิตและใชเวลานอยในการทอใหเปนผืน เลือกมา 2 รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑในกลุมกระเปา/รองเทา ซึ่งออกแบบท่ีมีรูปทรงท่ีเรียบงาย 

ใชงานไดงายไมซับซอน จำนวน 6 รูปแบบ โดยมีรูปแบบกระเปา 3 รูปแบบ รองเทา 3 รูปแบบ ท่ีเหมาะแกการใชงานตามพฤติกรรมการใชของผูบริโภค และสามารถตอบสนองการใชงานได

ในชีวิตระจำวัน  ซึ่งวิเคราะหจากกลุมเปาหมายดานพฤติกรรมผูบริโภคและแนวโนนผลิตภัณฑแฟชั่นและวัสดุ (Mood Board Trend Fashion 2020) /Trend Material 2020) ในงานวิจัยนี้

เลือกวิเคราะหแนวโนมผลิตภัณฑ Eco Products และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ สรางเปนแนวคิดในการออกแบบ

ผลการวิจัย/Results     
1)  การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนำเสนใยกลวยที่ผานกระบวนการปนเปนเสนดาย และใชเทคนิคการทอแบบระดับชาวบาน ซึ่งการทอน้ันใชเสนดายฝายเปนเสนยืน โดยใชเสนใยกลวยปนเปนเสนดายใชเปนเสนพุง 

โดยการทอนั้นเปนเทคนิคการทอลายขัดขึ้น-ลง แบบ 2 ตะกอ และใชเสนดายกลวยที่มีขนาดเทากัน ทอสลับกันกับเสนดายฝาย  โดยแบงเปน 5 รูปแบบ 

2)  จากการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑของเสนใยกลวย จะเห็นไดวา เสนใยกลวยเปนพืชท่ีใหประโยชนไดหลากหลายสามารถนำมาแปรรูปและพัฒนาเปนผลิตภัณฑไดหลายชนิด ซ่ึงผูวิจัยวิเคราะหแยก

ประเภทใหอยูในกลุมตลาดผลิตภัณฑประเภทกระเปา รองเทา 

กรอบแนวคิด /Conceptual framework

พฤติกรรมผูบริโภคท่ีมี

ผลตอรูปแบบผลิตภัณฑ

กลุมผูหญิงวัยทำงาน 

อายุระหวาง 30-40 ป

พนักงานภาครัฐ

ชื่นชอบความเปนธรรมชาติ

หลักการและแนวคิดที่เก่ียว

กับการออกแบบผลิตภัณฑ

- ผลิตภัณฑตองมีหนาที่ใชสอยถูกตองตามเปาหมาย

ที่ตั้งไว คือสามารถตอบสนองความตองการของผูใชได

อยางมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย 

- ผลิตภัณฑมีความแข็งแรง รูปทรงท่ีมีความ

เหมาะสมในการใชงาน 

ออกแบบผลิตภัณฑ กลุมประเภทกระเปา /รองเทา 

     

 

รูปแบบที่ 1) 

ใชเสนดายฝายเปนเสนยืน

เสนดายกลวยเปนเสนพุง

รหัส B001

รูปแบบที่ 2) 

ใชเสนดายฝายเปนเสนยืน

เสนดายกลวยทอสลับ

เสนดายฝายแบบ 1 ตอ 1 เสน 

รหัส B002

รูปแบบที่ 3) 

ใชเสนดายฝายเปนเสนยืน

เสนดายกลวยทอสลับเสน

ดายฝายแบบ 3 ตอ 3 เสน  

รหัส B003

รูปแบบที่ 4) 

ใชเสนดายฝายเปนเสนยืนเสน

ดายกลวยทอสลับเสนดายฝาย

แบบ 5 ตอ 5 เสน 

รหัส B004

รูปแบบที่ 5) 

ใชเสนดายฝายเปนเสนยืน

เสนดายกลวยปนรวมกับ

เสนดายฝายแลวนำมาทอเปนเสนพุง

รหัส B005

              จากรูป เห็นไดวา วัสดุผาทอจากเสนใยกลวยทั้ง 5 รูปแบบนั้นทีความตางกันในเรื่องของลวดลาย ผิวสัมผัส ลักษณะเน้ือผาที่ได และความแข็งแรงของตัววัสดุ ลักษณะของวัสดุผานกระบวน

การทอแบบผสมผสาน  ผาที่มีลักษณะเสนดายที่ทอเรียงกัน โดยมีดายฝายและดายกลวยสานขัด จะเกิดพื้นผิวสัมผัสกระดาง ผาแข็ง ผาที่มีลักษณะการทอโดยมีเสนดายฝายและเสนดายกลวย พุงสลับ

หนึ่งตอหน่ึง จะใหพื้นผิวสัมผัสกระดาง ผาคอนขางแข็งกระดาง และผาทอท่ีมีลักษณะการทอ โดยมีดายฝายและดายกลวย พุงสลับสามตอสาม จะทำใหเกิดเปนลายริ้ว พื้นผิวสัมผัสยังคอนขางกระดาง 

ผาคอนขางแข็งซึ่งเปนการเลือกวัตถุดิบที่มีปริมาณที่เทาๆ กัน สวนผาที่มีลักษณะการทอมีดายฝายและดายกลวย พุงสลับหาตอหา จะเกิดเปนลายริ้ว มีพื้นผิวสัมผัสเปนคลื่น ผานิ่มขึ้น และผาที่มีลักษณะ

การทอโดยมีดายฝายและดายกลวยปนเกลียวรวมกันแลวทอ จะเกิดพื้นผิวสัมผัสออนนิ่ม ผานิ่ม และผูวิจัยนำผลที่ไดเลือกใชเปน วัสดุรหัส B004 และวัสดุรหัส B003 เปนวัสดุที่ใชกับในการออกแบบผลิตภณัฑ

จากการศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑจากเสนใยกลัวยนั้นสามารถสรุป ได ดังนี้

1. วัสดุ (material) ผลิตภัณฑทำมาจากเสนใยกลวยสามารถแบงลักษณะของการนำวัสดุมาใชไดเปน 3 ลักษณะ คือ กลุมที่ 1 เสนใยผานกระบวนการดึงเปนเสนใย

และปนเปนเสนดายนำมาทอรวมกับเสนใยฝาย ทอใหเปนผืนแลวคอยไปแปรรูป  กลุมที่ 2 เสนใยผานกระบวนการปนเปนเสนนำมาบิดเกลียวรวมกันนำมาถักใหขึ้นรูปเปน

ผลิตภัณฑ กลุมที่ 3 ใชกาบกลวยที่ผานกระบวนการทำใหเปนแผนแลวคอยมาแปรรูป  

2.  รูปแบบ (Shape) จากการวิเคราะหขอมูลนั้น ไดรูปแบบกระเปาตามแบบเรขาคณิต เปนรูปทรงพ้ืนฐานของกระเปา รองเทา ที่มีในตลาด เชน กระเปาทรง 

Half  moon handbag, ทรงกระเปาแบบ shopper, กระเปาสะพาย แบบ Hobo Bag, กระเปาสะพาย แบบ bucket, และแบบ Clutch รองเทาพื้นเรียบ, รองเทาใสอยูบาน 

เพียงตางกันที่วัสดุที่นำมาใชตางกัน

3. พื้นผิว/สี (Texture/Colors) ผลิตภัณฑจากเสนใยกลวยมีพื้นผิวเรียบมันวาวตามเนื้อของวัสดุ และสีเปนแบบไลเฉดสีตามธรรมชาติ สีและลวดลายในการทอมาจาก

การสอดเสนใยกลวยและการสรางลวดลายจากการทอ และสีที่ยอมจากธรรมชาติ 

4.       โอกาสการใชงาน (Function) จากขอมูลของผลิตภัณฑจากเสนใยกลวยในกลุมกระเปา /รองเทานั้นรูปแบบสำหรับผูหญิง เพ่ือใชในโอกาสตาง ๆ ตามพฤติกรรม

ของกลุมเปาหมายท่ีใชในชีวิตประจำวัน เชน ใชใสสิ่งของเพ่ือไปทำงาน ไปเท่ียว ไปงานเล้ียงสรรสัน หรือใชบรรจุสิ่งของ เปนตน

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาขอมูล วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย

1. ในดานวัสดุผาทอจากเสนใยกลวยทั้ง 5 รูปแบบนั้นมีความตางกันในเรื่องของลวดลาย ผิวสัมผัส ลักษณะเน้ือผาที่ได และความแข็งแรงของตัววัสดุ ลักษณะของวัสดุผานกระบวนการทอ

แบบผสมผสานของเสนดาย  ผาที่ไดจึงมีลักษณะเสนดายที่ทอเรียงกัน ซึ่งวัสดุที่ไดเปนเพียงการทดลองกระบวนการทอเสนใยกลวยเพ่ือใหเกิดวัสดุใหมที่เหมาะสมกับการนำมาแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีใชในชีวิตประจำวัน ซึ่งกระบวนการสรางวัสดุใหมที่เกิดจากการทดลองใชวัสดุธรรมชาติมาแปรรูปนั้นมีกระบวนการคลาย ๆ กันเพียงผลลัพธท่ีไดอาจตางกัน สอดคลองกับ

กรรมวิธีผลิตเสนใยจากกาบกลวยสำหรับงานถักทอ (โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล : 2563) และจะเห็นไดจากวัสดุจากผลิตภัณฑทำมาจากเสนใยกลวยสามารถแบงลักษณะของการนำวัสดุมาใชไดเปน 3 

ลักษณะ คือ กลุมที่ 1 เสนใยผานกระบวนการดึงเปนเสนใยและปนเปนเสนดายนำมาทอรวมกับเสนใยฝาย ทอใหเปนผืนแลวคอยไปแปรรูป  กลุมที่ 2 เสนใยผานกระบวนการปนเปนเสนนำมาบิด

เกลียวรวมกันนำมาถักใหขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑ กลุมที่ 3 ใชกาบกลวยที่ผานกระบวนการทำใหเปนแผนแลวคอยมาแปรรูป

2. การออกแบบผูวิจัยไดนำผลสรุป พฤติกรรมการใชของผูบริโภค และผลิตภัณฑตองตอบสนองการใชงานไดในชีวิตระจำวัน  พรอมใชแนวโนนผลิตภัณฑแฟชั่นและวัสดุ (Mood Board 

Trend Fashion 2020) /Trend Material 2020 สอดคลองตามหลักการออกแบบแฟช่ันใชแนวโนมผลิตภัณฑแฟชั่นและวัสดุ และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ (รวิเทพ มุสิกะปาน. (2551). 

สรางเปนแนวคิดในการออกแบบทำการออกแบบผลิตภัณฑในกลุมกระเปา/รองเทา ซึ่งออกแบบท่ีมีรูปทรงที่เรียบงาย ใชงานไดงายไมซับซอน จำนวน 6 รูปแบบ โดยมีรูปแบบกระเปา 3 รูปแบบ 

รองเทา 3 รูปแบบ ท่ีเหมาะแกการใชงานตามกรอบการออกแบบการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภค วัสดุผาทอผสมเสนใยกลวย ผลวิเคราะหความเหมาะสมของวัสดุผสมผสานจากเสนใยทั้ง 2 ชนิด 

นั้นสามารสรุปแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งเปนวัสดุทางเลือกเพื่อใชในการออกแบบผลิตภัณฑในกลุมประเภทกระเปา รองเทา โดยวิจัยนี้สามารถสรุปไดดังนี้ออกแบบผลิตภัณฑประเภทของใช 

สำหรับผูบริโภคสมัยใหม กลุมผูบริโภค ที่ใชผลิตภัณฑจากวัสดุผาทอจากเสนใยกลวย เปนรูปแบบผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมาย เปนผลิตภัณฑที่มีรูปทรงท่ีเรียบงาย 

เนนวัสดุธรรมชาติ ใชงานไดงายไมซับซอน สามารถตอบสนองการใชงานไดในชีวิตระจำวันการออกแบบผลิตภัณฑ ที่เนนประโยชนการใชสอย เนนรูปแบบท่ีสามารถใชสอยไดงายตามรูปแบบพฤติกรรม

ของกลุมเปาหมาย การออกแบบผลิตภัณฑประเภทของใช เนนคุณคาของวัสดุ ในการออกแบบน้ัน เลือกใชวัสดุรูปแบบท่ี 4) รหัส B004 ใชเสนดายฝายเปนเสนยืนเสนยืนเสนดายกลวยทอสลับ

เสนดายฝายแบบ 5 ตอ 5 เสน และรูปแบบที่ 3) รหัส B003 ใชเสนดายฝายเปนเสนยืนเสนยืนเสนดายกลวยทอสลับเสนดายฝายแบบ 3 ตอ 3 เสน ซึ่งวัสดุสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑได แตตองใช

วัสดุผาเปนโครงสรางเพื่อเพิ่มความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักไดระดับหนึ่ง และกระบวนการทองายและใชเวลานอยในการทอ

ขอเสนอแนะ/Recommendations 
            ผลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถไปพัฒนาของกระบวนการปนเปนเสนดายกลวยสามารถใชกับเสนใยที่มีลักษณะคลายกันชนิดอื่น ๆ ได และใชเทคนิคการทอแบบระดับชาวบานแบบ

 ซึ่งการทอน้ันใชเสนดายฝายเปนเสนยืน โดยใชเสนใยกลวยปนเปนเสนดายใชเปนเสนพุง โดยการทอน้ันเปนเทคนิคการทอลายขัดขึ้น-ลง แบบ 2 ตะกอ สวนเสนพุงสามารถผสมผสานกันได

หลากหลาย เกิดเปนวัสดุใหม เปนอีกหลายๆทางเลือกของวัสดุ พัฒนาตอในเรื่องของการตอยอดรูปแบบผลิตภัณฑอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของวัสดุ การนำไปใชงาน แปรรูปและทดลองผลิตเปนตนแบบ 

พัฒนาตอเปนสินคาชุมชน ได 

เอกสารอางอิง 
นวลแข ปาลิวนิช. (2550). ความรูเรื่องผาและเสนใย.  ชีเอ็ดยูเคชั่น กรุงเทพฯ 

นวลนอย บุญวงษ.(2542). หลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รวิเทพ มุสิกะปาน. (2551). การออกแบบแฟช่ัน 1. โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาแฟช่ันและอัญมณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ

โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล. (2563). กรรมวิธีผลิตเสนใยจากกาบกลวยสำหรับงานถักทอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วัสดุผาทอเสนใยกลวย

ผลการประเมินความเหมาะ

ของผาทอจากเสนใยกลวย

จากผูเชี่ยวชาญดานการทอ

ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑเสนใยกลวย

ในกลุมตลาดกระเปา,รองเทา

            1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 50 คน เปนขอมูลเบื่องตนของวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย การนำไปการกรอบของรูปแบบผลิตภัณฑ 

อาชีพบงบอกถึงพฤติกรรมของการใชผลิตภัณฑขั้นตน จากผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งพบวาผูบริโภคสวนใหญเปน เพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต 30-40 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพพนักงานของภาครัฐสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10000 -20000 บาท 

            2. วิเคราะหสวนท่ี 2 เห็นไดวาผูบริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีใชวัสดุธรรมชาติ  มีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติที่ ซ่ึงสวนใหญเลอืกผลิตภัณฑ

ประเภทของใช และมีปจจัยที่ทำใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกชื้อผลิตภัณฑจะเนนเรื่องคุณภาพ ดูการออกแบบวาสัมพันธกับราคาขาย พรอมทั้งดูวัสดุท่ีนำมาผลิตดวย 

ผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือเพราะมีวัตถุประสงคซื้อเพื่อใชเอง และผูบริโภคจะเลือกซ้ือซื้อผลิตภัณฑ กระเปา และลงมาเปนรองเทา ผูบริโภคนั้น

จะซื้อเฉลี่ยจะซื้อประมาณ 1-2 คร้ัง /2 เดือน

           3. วิเคราะหขอมูลที่นำไปแนวทางสูแนวทางการออกแบบ จากเสนใยกลวยสวนใหญเลือกรูปแบบที่ทันสมัย ผลิตภัณฑนั้นตองรูปแบบท่ีเปนแบบพื้นฐานและใชงาน

ไดงาย ที่สามารถใชในชีวิตประจำวัน ผูบริโภคชื่นชอบสีและลวดลายท่ีเกิดจากเน้ือวัสดุเอง หรือเกิดข้ึนตามกระบวนการผลิต

ศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมกลุมผูบริโภคที่มีผลตอการออกแบบ 

 

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานชางสกุลบายศรี

Wanitase

กลุมทอผาจังหวัดลำพูน

วิสาหกิจชุมชนเสื่อกกบานบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี

แนวโนมของการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ

แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ ประเปาและรองเทา

              ออกแบบผลิตภัณฑประเภทของใช สำหรับผูบริโภคสมัยใหม วัยทำงานชวงอายุ 30-40 ป รักษธรรมชาติ ที่ใชผลิตภัณฑจากวัสดุผาทอจากเสนใยกลวย 

เปนรูปแบบผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมาย เปนผลิตภัณฑที่มีรูปทรงที่เรียบงาย เนนวัสดุธรรมชาติ ใชงานไดงายไมซับซอน สามารถตอบ

สนองการใชงานไดในชีวิตระจำวัน ออกแบบผลิตภัณฑที่เนนประโยชนการใชสอย เนนรูปแบบท่ีสามารถใชสอยไดงายตามรูปแบบพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

เนนคุณคาของวัสดุในการออกแบบน้ัน เลือกใชวัสดุ รหัส B004 ใชเสนดายฝายเปนเสนยืนเสนยืนเสนดายกลวยทอสลับเสนดายฝายแบบ 5 ตอ 5 เสน และรูป

แบบท่ี 3) รหัส B003 ใชเสนดายฝายเปนเสนยืนเสนยืนเสนดาย กลวยทอสลับเสนดายฝายแบบ 3 ตอ 3 เสน ซ่ึงวัสดุสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑได แตตองใช

วัสดุผาเปนโครงสรางเพื่อเพ่ิมความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักไดระดับหนึ่ง และกระบวนการทองายและใชเวลานอยในการทอ

รองเทา เปนรองเทาหุมสนพ้ืนเรียบ

ตัวรองเทาใชผาทอจากใยกลวยอัดกับหนัง ตกแตงดานหนาดวยหนังสีน้ำตาล 

บุดวยผาฝายดานในเพ่ือเปนการระบายความช้ืนของเทา

รองพื้นดวยพื้นยางพารา

รองเทา เปนรองเทาหุมสนพ้ืนเรียบ

ตัวรองเทาใชผาทอจากใยกลวยอัดกับหนัง ตกแตงดานหนาดวยหนัง

ตกแตงเสนดานขาง และดานหลัง ดวยหนังสีน้ำตาลผูกเชือก

บุดวยผาฝายดานในเพ่ือเปนการระบายความช้ืนของเทา

รองพื้นดวยพื้นยางพารา

รองเทา เปนรองเทาสนสูง หุมสน

ตัวรองเทาใชผาทอจากใยกลวยอัดกับหนัง ตกแตงดานหนา และดานขาง 

ดวยหนังสีน้ำตาลบุดวยหนังดานในเพ่ือเปนการระบายความช้ืนของเทา

สนรองเทาเปนไมสีน้ำตาล

กระเปาหิ้ว/สะพายขาง 

ขนาด 20X25X5 น้ิว

ใชผาทอจากใยกลวยอัดกับผาแคนวาส เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงใหกับกระเปา ตกแตงขอบดานบน

ของกระเปาดวยหนังสีน้ำตาลสายหนังสีน้ำตาล

กระเปาสะพายขาง ปากรูด 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12  น้ิว สูง 20 นิ้ว

ใชผาทอจากใยกลวยอัดกับผาแคนวาส เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหกับกระเปา สวนดานลางของตัวกระเปา 

ตัวของกระเปาดวยหนังสีน้ำตาล สายหนังสีน้ำตาลเชือกหนัง สำหรับดึงรูดบริเวณปาก

กระเปาหิ้ว

ขนาด 17X30X5 น้ิว

ใชผาทอจากใยกลวยอัดกับผาแคนวาส เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหกับกระเปาซับดานในดวยผาฝาย

ใชผาแคนวาสและหนังสีน้ำตาล บริเวณดานลางของกระเปาดวยสายหนังสีน้ำตาล

สายฝน จำปาทอง
สาขานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   E-mail.saifon.j@msu.ac.th


